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آیت اهلل رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان: محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور جزئیات سفر به ازبکستان را تشریح کرد

 گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش رسمی خود از ابعاد پنهان سیاست تحریم امریکا 
علیه ایران پرده برداشت

 در اجالس شانگهای، وزیر امور خارجه سند تعهدات ایران را امضا می کند
 17 سند همکاری بین ایران و ازبکستان امضا می شود

امریکا در شرایط بحران کرونا،  ایران  را  تحریم دارویی کرد

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در گفت و گو با »ایران« از تحقق وعده رئیس جمهور خبر داد

گزارش »ایران« از رفع مشکل آب همدان در 4 ماه به جای 2 سال

سخنگوی صنعت آب: این هفته آب سد تالوار به همدان می رسد و به صورت دائم، مشکل آب همدان رفع خواهد شد

منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد دکتر رئیسی با رؤسای جمهور چین 
روسیه و ترکیه دیدار می کند

 شکست مأموریت
ایران ستیزان

 جبران فرصت های از دست رفته
برای تأمین آب همدان 

ایجاد یک میلیون شغل پایدار  بدون پول پاشی

این هفته مشکل آب همدان به طور کامل رفع می  شود
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کی روش در آستانه سفر به ایران:  امین میرزازاده با شکست در مقابل
وقتی خانواده صدایت می کند  حریف پرسابقه ترکیه  مدال نقره گرفت

باید خود را نشان دهی کارنامه متوسط کشتی فرنگی
20

 »ایران« از دالیل و اهداف جنگ تبلیغاتی
  دولت امریکا همزمان با ادوار مذاکرات

رفع تحریم ها گزارش می دهد

ارمنستان و جمهوری آذربایجان وارد دور جدید درگیری ها شدند

در 7 ماهه آخر سال 1400 بیش از 548 هزار شغل و در 6 ماهه اول امسال حدود 500 هزار شغل ایجاد شد

 »ایران هراسی«
برای نجات بایدن

 در نشست 
»واکاوی جنگ اوکراین و آینده پیش رو«  مطرح شد  روزنامه پر تیراژ الرؤیه به خاطر اعتراض 

اروپا از ناامیدی و تنهایی یخ می زندبه سیاست های ابوظبی منحل شد و ۴۰ روزنامه نگار اخراج شدند زخم سانسور بر رخسار امارات
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کرده  و همزمان، انواع تسلیحات مدرن را در اختیار اوکراین قرار داده اند.نمی شــود. کشــورهای غربی شــدیدترین تحریم ها را علیه روسیه اعمال از آن زمــان می گــذرد، هیچ دورنمایی بــرای پایان کوتاه مــدت آن دیده بود که جنگ در کوتاه مدت تمام خواهد شــد اما اکنون که بیش از ۶ ماه در جنــگ اوکرایــن که از اســفندماه ۱۴۰۰ شــروع شــد، ابتدا تصــور بر این 

جهانی و موضوع اعتراض فعاالن حقوق بشری کرده است.آن انجامید، سیاست خفقان رسانه ای حاکمان ابوظبی را بار دیگر سوژه رســانه را مجبور به اســتعفا و اخراج کرد و دســت آخر نیز به انحالل کلی سوخت در این کشور که تنها پس از چند روز بیش از ۴۰ نفر از کارکنان این گزارش جنجالی روزنامه اماراتی الرؤیه درباره افزایش سرسام آور قیمت 

همزمان با ادوار مذاکرات رفع تحریم ها گزارش می دهد»ایران« از دالیل و اهداف جنگ تبلیغاتی دولت امریکا 

برای نجات بایدن
»ایــران هراسی« 

اقدامات ایذایی، بایدن را در مقابل جمهوری خواهان و بویژه جریان هوادار ترامپ از اتهام مماشات با ایران تبرئه کند.با ترامپ مورد تأکید قرار داد حاال به پاشنه آشیل او تبدیل شده و کاخ سفید سعی دارد با فضاسازی تبلیغی و انجام ایران نیز اوج گرفته است. چه بازگشت به برجام به عنوان سیاستی که بایدن از ابتدا در جریان رقابت انتخاباتی اش بایدن« در انتخابات پیش روی کنگره و ریاست جمهوری آتی این کشور، دمیدن بر آتش پروژه جنگ روانی شان علیه همزمان با به گروگان گرفته شدن نتیجه مذاکرات وین از سوی دولت امریکا به نفع وضعیت جناح حامی »جو 
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صفحه 5 را بخوانید

»ایران« از جزئیات مصوبه جدید شورای عالی مسکن برای نوسازی بافت های فرسوده گزارش می دهد

استاندار تهران خبر داد

بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی والیبال، میهمان »ایران« :

 2 طبقه تراکم تشویقی 
برای نوسازی واحدهای فرسوده 

 شناورسازی 2 ساعته فعالیت
ادارات تهران از  اول مهر

 من بشدت
ناسیونالیست هستم

سخنگوی گمرک  : صادرات غیر نفتی کشور در پنج ماه نخست امسال 
به 9 عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با 7 میلیون و 316 هزار تن، 
به ارزش 4 میلیارد و 118 میلیون دالر رســید که این میزان با رشــد 40 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

افزایش 
صادرات

 افزایش صادرات ایران
40به کشورهای عضو اکو

درصد
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وزیر کشور:

سه میلیون زائر اربعین 
از ایران به عراق رفتند

 قدردانی رئیس جمهور  از مردم و دولت عراق 
و دست اندرکاران  برگزاری مراسم اربعین

مشکل کم آبی در هفته های اخیر یکی از بحران های موجود در همدان 
بــود کــه نیــاز به یــک مدیریت جــدی و جهادی داشــت. گرچــه بحران 
پیش آمده درنتیجه بی توجهی مدیران و دولت های پیشــین نسبت به 
بحران های پی درپی در زمینه آب در شهر همدان به وجود آمده بود اما 
بی شک می بایست یک بار برای همیشه تأمین آب ُشرب مردم همدان 
حل می شــد. اســتان همــدان طی چنــد دهه گذشــته با کاهــش میزان 
بارِش متوســط ســاالنه در منطقه نیمه خشــک و کم بارش قرارگرفته و 
براســاس بررسی شاخص های خشکسالی توســط وزارت نیرو، ازجمله 
استان های خشک کشور محسوب می شود. عوامل مهمی در تنش آبی 
ایجادشــده در اســتان همدان دخیل بودند که بی توجهی به هرکدام از 
آنها می تواند خســارات جبران ناپذیری را به همراه داشــته باشد. طبق 
آمارهــای موجود آب آشــامیدنی مــورد نیاز ۵0 تــا ۶0 درصد جمعیت 
اســتان از طریــق آب های ســطحی و مابقــی از طریق منابــع زیرزمینی 

تأمین می شود.
آنچــه زمینــه بحران  کم آبــی موجــود در شــهر همــدان را بیش ازپیش 
فراهم و تشدید کرده است، خشکسالی های طوالنی مدت در سال های 
متمــادی، عدم بازنگــری در الگوی کشــت گیاهان زراعــی و جایگزینی 
محصــوالت ســازگار با شــرایط حــال حاضر، عــدم مدیریــت یکپارچه 
و صحیــح و عــدم آسیب شناســی و ارائــه راه حل های بنیادیــن حداقل 
در 10 ســال گذشــته توســط دولت های پیشــین اســت. مشــکل کم آبی 
تنهــا مختــص همدان نیســت و چنــد اســتان دیگر نیــز با این مشــکل 
درگیــر هســتند؛ بنابرایــن چون مشــکل ریشــه ای کمبود آب همــدان با 
نگاه هــای گذرا و اقدامات مدیران وقت حل وفصل نشــد، در ســال 83 
 در ســفر رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای 
)مد ظله العالی( به اســتان، پروژه آبرســانی به شــهر همدان تصویب 
شــد. این طرح تا ســال 86 در مرحله تحقیقات باقی مانده و اوایل دهه 
90 اقداماتی برای اجرای پروژه انجام  شــده بود که با مجموع اقدامات 
انجــام  شــده در این 17 ســال گذشــته به شــکل غیرمتعارف تــا پیش از 
آغاز به کار دولت ســیزدهم، به دلیل اختصــاص نیافتن اعتبار، تأمین 

نشدن منابع مالی و عدم پیگیری های جدی، موجب شد در مقطعی از 
سال های گذشته با کند شدن روند اجرایی و حتی تعطیلی مواجه شود و 

در این مدت کمتر از40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
با آغاز به کار دولت ســیزدهم در اســتان، در بدو ورود، با بحران کم آبی 
و در ادامــه برنامه قطع کردن آب توســط دســتگاه های مربوطه مواجه 
شــدیم که نخســتین اقدام مخالفت با برنامه هــای کوتاه مدت به دلیل 
عــدم اثرگــذاری در فرایند صرفه جویی و اصــالح الگوی مصرف بود که 
صرفــاً نارضایتی مردم را به دنبال می داشــت. از آنجا که برنامه دولت 
مردمی و انقالبی ســیزدهم تکمیل پروژه های نیمه تمام بود این اقدام 
در دســتور کار دولت قــرار گرفت و یکی از این پروژه هــای اولویت دار که 
به ســرعت در دســتور پیگیــری، اجرایــی و عملیاتــی قرار گرفــت، طرح 
آبرســانی بین حوضه ای به شــهر همــدان بود. دولت ســیزدهم خود را 
موظــف و مکلــف به حل ایــن بحــران دانســت و اقدامــات و اعتبارات 
ویــژه ای نیز برای ایــن طرح بزرگ در نظر گرفــت.  در ادامه با تأکیدات 
رئیــس محترم جمهــور و تالش های مجموعــه وزارت نیــرو، اعتبارات 
ویژه ای برای این »ابر پروژه« در نظر گرفته شد و برای تکمیل آن ۲سال 
زمان نیاز بود؛ اما مدیریت استان، تمام توان خود را به کار گرفت تا این 
پــروژه را تکمیل کند. مجموع این اقدامات باعث شــد تا در طول چهار 
ماه از عمر دولت سیزدهم، به اندازه 17 سالی که این پروژه زمین مانده 
بود، کار انجام شود و در مجموع  به 90 درصد پیشرفت فیزیکی برسد.

یکــی از دالیل مهم در تأخیر این پــروژه، به دلیل عدم تأمین تجهیزات 
بــود؛ تجهیــزات موردنیاز این پروژه، فقط توســط یک شــرکت در کشــور 
تولید می شود و از طرفی با توجه به بحران کم آبی در برخی از استان های 
کشــور، تقاضاهــای بســیار باالی تجهیــزات و تأمین آن توســط شــرکت 
مزبور، زمانبر شــد. تأمین تجهیزات این ابر پروژه کار آســانی نیست، اما 
مجموعــه مدیریتی اســتان، مرحله تهیــه تجهیزات بــرای 140 کیلومتر 
لوله گذاری با لوله هایی به قطر 160 سانتیمتر در عمق چهارمتری زمین، 
ســاخت ســریع اتصــاالت و لوله ها، طراحــی موتورهــا و الکتروموتورها و 
تأمیــن بــرق آنها، تهیه ژنراتــور و تأمین مصرف ســوخت آن و تهیه 36 
پمپ را در دستور پیگیری جدی قرار داد و تاکنون نیز بخش چشمگیری 
از این تجهیزات آماده و در حال انجام اســت. عالوه بر این، سه ایستگاه 
پمپاژ در مســیر انتقال آب از این مســیر وجود دارد که بر همین اســاس 
دو مخــزن از مخازن این ایســتگاه ها به صورت پیش ســاخته تهیه  شــده 
است. همچنین این خط نیازمند 90 کیلومتر خط انتقال برق است که با 

بهره گیری از دیزل ژنراتورهای سیار انجام خواهد شد.
 در همین حال با توجه به اینکه حجم آب ذخیره  شده در سد اکباتان 
کمتر از سال های گذشته شد برای رویارویی با کم آبی، کاهش مصرف 

ادارات در دســتور کار قرارگرفتــه و در گام نخســت ممنوعیــت  آب 
اســتفاده از شــبکه آب شرب شــهری برای آبیاری فضای سبز محوطه 
دســتگاه های اجرایــی ابــالغ شــد. در ادامــه یــک جــدول زمان بنــدی 
توســط آب منطقه ای تنظیم شد که فشــار آب در ساعاتی از شبانه روز 
در برخــی نقــاط کاهــش و در برخــی نقاط نیــز افزایش پیــدا کند. این 
اقــدام به صورت موقت انجام شــد تا فاز اول پروژه آبرســانی به شــهر 
همدان تکمیل و راه اندازی شــود. لذا با توجه به گزارش های موجود و 
منابع آبی اســتان طی جلسات متعدد با کارشناسان مربوطه، کاهش 
مصرف و تشویق مردم به مصرف بهینه، صرفه جویی و رعایت الگوی 
مصرف و با توجه به این نکته که بیش از 85 درصد منابع آب توسط 
بخــش کشــاورزی در همــدان مصــرف می شــود، درصــدد وارد کردن 
منابع آب چاه های کشاورزی به عنوان منابع آب جدید به مدار شدیم. 
طــی رایزنی هــای انجام  شــده، چاه هــای کشــاورزان شهرســتان بهار، 
کبودرآهنــگ و پیرامون همدان، برای رفع بخشــی از مشــکل کم آبی، 
به صــورت امانــی در اختیــار قرار گرفت؛ چــون در شــرایط کنونی، آب 

ُشرب مردم از کشاورزی مهم تر است. 
ازنظر فنی، امکان انتقال آب چاه های کشاورزان به برخی از نقاط شهر 
وجود نداشت، اما با احداث خط 16 کیلومتری، حلقه اتصاالت و رینگ 
شهر تکمیل می شود و می توانیم به هر نقطه دیگری که خواستیم آب 
را انتقــال دهیــم. همان طور که وزیــر نیرو تأکید داشــتند، در چند هفته 

آینده این اتصال انجام و مشکل آب شرب نیز حل خواهد شد.
در پایان باید گفت که هرچند قطعی آب مشکالت و سختی هایی را برای 
مردم صبور و شریف همدان ایجاد کرده، اما مجموعه مدیریتی استان 
تالش داشــته با ارتباط مســتمر با مردم و اطالع رســانی با بهره گیری از 
تمامی ظرفیت های رســانه ای، شهروندان محترم همدان را در جریان 
فرایند پیشــرفت لحظه ای طرح های آبرســانی به همــدان قرار دهد که 
ایــن مهم تا حد زیادی باعث اطمینان خاطر مردم نســبت به تالش و 
کوشش جهادی مسئوالن دولت مردمی و انقالبی سیزدهم شده است.
الزم است اعالم کنم که طرح خط کنارگذر، در مرحله تست قرار دارد و 
با پایان این مرحله، وارد مدار آبرســانی خواهد شد. همچنین رودخانه 
ســیمین به عنوان یکی از سرشــاخه های رودخانه آبشــینه در باالدست 
ســد اکباتان، بازگشایی شده و براســاس بررسی های صورت گرفته، این 
رودخانــه در حــال حاضر 1۵0 لیتر بر ثانیه آب را به پشــت ســد اکباتان 
منتقل می کند. هدایت آب این رودخانه ســبب خواهد شــد مخزن سد 
اکباتان از این میزان کمتر نشود.   این میزان آب، در حال ورود به مخزن 
ســد است. بزودی، آب رودخانه روستای اِِبرو نیز به سد اکباتان هدایت 

می شود.

یادداشت
علیرضا قاسمی فرزاد 

استاندار همدان 

ویژهنامه
استانکرمانشاه
ضمیمهرایگان
»ایران«امروز
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گــزارش رســمی »النــا دوهــان«، حقوقــدان بالروســی که 
اردیبهشــت مــاه ســال جاری به عنوان گزارشــگر مســتقل 
ســازمان ملــل در امــور تحریم هــا بــه تهــران ســفر کــرد، 
روز گذشــته منتشــر شــد و جزئیــات مفصلــی از سیاســت 
تحریم های ظالمانه امریکا و کشورهای همپیمان او علیه 
جمهوری اسالمی را افشا کرد. سیاستی که در نوع خود به 
یــک جنگ تمام عیار ولو بدون نام تبدیل شــد و طراحان 

آن هدفی جز رساندن ایران به لبه پرتگاه نداشتند و برای 
تحقــق آن از هیــچ اقدامی جهــت افزودن رنــج بر دوش 
انســان های بی گناه دریــغ نورزیدند. اما این ســودای خام 
که پیشــتر رؤســای جمهــور امریــکا تــا »دونالــد ترامپ«، 
رئیس جمهــور پیشــین امریکا عهدشــکنانه در خیال خود 
پرورانده بودند و در ادامه نیز از سوی »جو بایدن«، رئیس 

جمهور کنونی ادامه پیدا کرد...

  در تیم ملی تغییرات دادیم، جوانگرایی نکردیم
 فردی ایده آل گرا هستم

 دوست داشتم پنجم لیگ ملت ها شویم
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 قدردانی رئیس جمهور  از مردم و دولت عراق 
و دست اندرکاران  برگزاری مراسم اربعین

رئیس جمهور شــکوه مراسم اربعین را در جهان بی نظیر دانست و یک بار 
دیگر از مردم و دولت عراق و همه دســت اندرکاران برگزاری این مناســک 

عظیم قدردانی کرد. 
 بــه گزارش ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی عصر سه شــنبه در جلســه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، با تاکید بر ضرورت اســتفاده از ظرفیت های 
مناســک عظیــم اربعین، آمیختن شــئون مختلــف زندگی مردم بــا دین و 
ارزش های دینی، ایســتادگی، مقاومت، دشمن شناسی و دشمن ستیزی را 
از جمله این ظرفیت ها دانست که شورای عالی انقالب فرهنگی می تواند از 
آن ها بهره بگیرد.  رئیس جمهور شکوه مراسم اربعین را در جهان بی نظیر 
دانســت و یــک بــار دیگر از مــردم و دولــت عراق و همه دســت انــدرکاران 

برگزاری این مناسک عظیم قدردانی کرد.  

جمشیدی برنامه سفر رئیس جمهور به ازبکستان را تشریح کرد

 ۱۰ دیدار و امضای ۱۷ سند همکاری
رئیس جمهور با سران چین، هند و روسیه دیدار خواهد کرد

معاون سیاسی دفتر رئیس  جمهور از امضای ۱۷ سند همکاری با ازبکستان و 
۱۰ مالقات رئیس  جمهور با مقامات کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه و 
هند در سفر سه روزه آیت اهلل رئیسی به سمرقند خبر داد. »محمد جمشیدی« 
روز سه شــنبه در گفت وگو بــا خبرگزاری ایرنا درباره اهداف و برنامه های ســفر 
ســه روزه رئیس  جمهور به ازبکســتان گفت: آیت اهلل رئیســی چهارشنبه -۲۳ 
شــهریور- برای حضور در اجالس ســران ســازمان همکاری های شانگهای به 

شهر سمرقند سفر می کند.
ë امضای یادداشت تعهدات ایران از سوی امیرعبداللهیان

وی با بیان اینکه نخســتین ســفر خارجی رئیس  دولت سیزدهم سال گذشته 
بــه منظــور حضور در اجالس شــانگهای انجام شــد، افــزود: این ســفر آغازی 
برای دیدار با کشــورهای حوزه آســیای مرکزی بود و در این یک سال توانستیم 
عضویت خود را در سازمان همکاری های شانگهای مورد تصویب قرار دهیم و 
فرایند عضویت به خوبی پیش می رود. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در 
ادامه گفت که در این دوره اجالسیه شانگهای هم یادداشت تعهداتی از سوی 

وزیر امور خارجه کشورمان امضا می شود.
ë دیدار رؤسای جمهور ایران و ازبکستان پس از 18 سال

جمشــیدی با بیان اینکه در این مدت توانســتیم روابط خود در حوزه آســیای 
مرکــزی را به طور بی ســابقه گســترش دهیــم، اظهار داشــت: روابــط تجاری، 
اقتصادی، زیرســاختی و ترانزیت در این یک سال به شدت رشد کرده و در این 
اجالس که اهمیت آن کمتر از اجالس سازمان ملل نیست، کشورهای بزرگ 
آسیایی مانند چین، هند، روسیه، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی و همچنین 

مقامات بالروس، پاکستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان حضور دارند.
وی برنامــه روز نخســت ســفر رئیس  جمهــور را ســفری دوجانبــه بــا همتــای 
ازبکســتانی عنــوان کــرد و توضیــح داد: پــس از ۱۸ ســال این نخســتین ســفر 
رئیس جمهــور ایــران به ازبکســتان اســت؛ رؤســای جمهور دو کشــور پیش تر 
دو بــار با هم مالقات کردند و آیت اهلل رئیســی چهارشــنبه بــه دعوت همتای 
ازبک خود به این کشــور می رود. جمشــیدی همچنین افزود: در روز نخســت 
ســفر، نشســت های دوجانبــه و گفت وگوهــای اقتصــادی و جلســه مشــترک 
برگزار می شــود و ۱۷ ســند همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، 

زیرساختی و فرهنگی نیز بین دو کشور امضا می شود.
ë دیدارهای دوجانبه با سران کشورهای عضو شانگهای

معــاون سیاســی دفتــر رئیس  جمهــور، روز دوم ســفر را روزی پــرکار همراه با 
اجالس هــای دوجانبه با ســران کشــورهای عضو شــانگهای دانســت و گفت: 
۱۰ مالقــات با مقامات کشــورهای مختلف انجام می شــود که هر کــدام از این 

دیدارها دارای اهمیت خاص خود هستند.
وی افــزود: آیــت اهلل رئیســی در ایــن روز به طــور جداگانــه با شــی جین پینگ 
رئیس  جمهــور چین، رجب طیــب اردوغــان رئیس  جمهور ترکیــه، والدیمیر 
پوتین رئیس  جمهور روسیه، نارندرا مودی نخست وزیر هند و همچنین سران 

پاکستان، بالروس و کشورهای حوزه قفقاز دیدار و گفت  وگو می کند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به ادعای مدیرکل آژانس:

قضاوت آژانس خالف اصل بی طرفی و 
حرفه ای گری است

ادعــای »رافائل گروســی«، مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمــی که روز 
دوشــنبه در آغاز نشست شورای حکام مطرح شد، از سوی سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی پاســخ گرفت. »گروســی« پیش از این نشســت اختالف آژانس با 
ایران درباره مکان های اعالم نشده را مورد توجه قرار داد و در بیانیه ای مدعی 
شد تا زمانی که ایران توضیحات فنی موثقی برای وجود ذرات اورانیوم در سه 
مکان اعالم نشده خود ارائه نکند، آژانس قادر نخواهد بود صحت و جامعیت 

اظهارات ایران ذیل توافق جامع پادمانی اش را تأیید کند.
ë هیچ اختالف حسابداری درباره مواد هسته ای وجود ندارد

بهروز کمالوندی، ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی روز گذشــته به این ادعا 
واکنش نشان داد و گفت: »جمهوری اسالمی ایران در خصوص سه مکان 
ادعایــی آژانس، کمال همکاری را داشــته و اطالعات و پاســخ  به ســؤاالت 
آژانــس را ارســال کــرده و جلســات گفت وگو برای رفــع ابهام را نیــز برگزار 
کرده است«. سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به این نکته که آژانس 
نبایــد بر مبنای اســناد ســاختگی رژیــم صهیونیســتی که با اهــداف خاص 
سیاسی در اختیار آژانس قرار داده می شود، قضاوت و براساس آنها اعالم 
نظــر کند، خاطرنشــان کرد: »این نــوع قضاوت برخالف اصــل بی طرفی و 
حرفه ای گــری اســت«. کمالونــدی در ادامه افــزود: »از آنجایــی که آژانس 
تمام مواد هســته ای اظهار شــده ایران را مورد حسابرسی قرار داده و هیچ 
اختالف حســابداری مواد مطرح نیســت، صرف مشــاهده آلودگی در چند 
مکان را نمی توان نشانه ای از وجود مواد هسته ای اظهار نشده تلقی کرد.«

 چهار شنبه 23 شهریور 1401
 سال بیست و هشتم

 شماره 8005
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منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان:

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

صدور سند ملی برای جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس
گروه سیاسی/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
در جهــت تحکیم حاکمیت جمهوری اســالمی 
ایــران بر جزایر ســه گانه و صیانت از منافع ملی، 
ســند مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و 
ابوموســی را به نام دولت صــادر کرد. به گزارش 
میزان، مسعود ستایشی روز گذشته با بیان اینکه 
تحقــق فرایند حدنــگاری در جزایر ایرانی خلیج 
فــارس و دریــای عمان با هماهنگــی و همکاری 
همــه دســتگاه های مســئول بــه عنــوان یکــی از 
اولویت های ســازمان ثبت و قوه قضائیه اســت، 
گفت: براســاس این سند رسمی مالکیت جزیره 
تنــب بــزرگ در اســتان هرمــزگان به مســاحت 
۱۰ میلیــون و ۸۳۲ هــزار و ۲۵۰ مترمربع و ســند 
رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان 
بــه مســاحت یــک میلیــون و ۳۹۴ هــزار و ۱۷۹ 
مترمربع به نام دولت جمهوری اســالمی ایران 
صــادر شــد. وی افــزود: همچنین ســند مالکیت 
جزیره ابوموسی در استان هرمزگان به مساحت 
۱۲ میلیــون و ۷۲۲ هــزار و ۶۸۳ مترمربــع نیز به 
نام دولت صادر شــد؛ بنابراین با صورت گرفتن 
ایــن اقدام مؤثــر و قاطعانه به مالکیت این ســه 

جزیره اذعان داریم.
ë تذکر درباره گزارشگری فساد

ایــن  ادامــه  در  قضــا  دســتگاه  ســخنگوی 

نشســت خبری، در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
اینکه آیا پرونده ای درباره فســاد برادر همســر 
یکــی از وزرا در قــوه قضائیــه مطــرح اســت، 
گفت: اینکه آیا پرونده ای نســبت به فرد مورد 
بحــث به دادســرا ارجاع شــده اســت یــا خیر، 
پرونــده ای در این زمینه مطرح نشــده اســت. 
وی ســپس بــه همین مناســبت در تذکــری با 
تأکید بر اینکه گزارشگری در حوزه فساد مانند 
تمام امور باید مســتند، قاعده مند و متمسک 
بــه قانون باشــد، گفت: هرگونه گــزارش بدون 
ســند و مدرک و اینکــه فاقد ادله کافی باشــد، 
قابل پذیرش نیست و محکوم است. ستایشی 
دربــاره نحــوه برخــورد قضایــی بــا نمایندگان 
مجلس یا مسئوالنی که اخبار کذب در فضای 
مجــازی مطــرح می کننــد نیز گفت: اگر کســی 
نســبت به ایــن قضیه متضــرر شــود می تواند 
برابــر قانــون مجــازات اســالمی بــا توجــه بــه 
اینکــه جنبــه خصوصــی دارد، شــکایت کنــد. 
قانونگــذار از کســانی کــه مــورد این گزارشــات 

واقع می شوند، حمایت می کند.
ســخنگوی دســتگاه قضا در عین حــال خبر 
بازداشت یکی از مسئوالن مرتبط با یکی از وزرا 
را در یکی از وزارتخانه ها به اتهام دریافت رشوه 
تأیید کرد و گفت: فرد مورد نظر حســب گزارش 

واصلــه بــه اتهام ارتشــا بــه همراه فــرد دیگری 
بازداشــت شــدند، برایشــان قرار قانونــی صادر 
شــده اســت و فعاًل در زنــدان هســتند و پرونده 
در حــال تکمیل تحقیقات اســت. فــرد دیگری 
کــه طــرف مقابل اســت و رشــوه پرداخت کرده 
نیز بازداشــت موقت شــده اســت. قــوه قضائیه 
تعارفی با حوزه فســاد و کســانی که مرتکب آن 

می شوند، ندارد.
ë  دســتگیری چنــد نفــر در پرونــده تــرور شــهید

خدایی
مســعود ستایشــی ســخنگوی دســتگاه قضا 
در نشســت خبــری دیــروز در پاســخ به ســؤالی 
در مــورد آخرین وضعیت پرونده شــهید صیاد 
خدایــی گفــت: پرونــده در مرحلــه تحقیقــات 
مقدماتی اســت، تحقیقات بســیار قــوی در این 
پرونده صورت گرفته و این ترورهایی که صورت 
می گیــرد شــبکه ای اســت و نیاز به بررســی های 
مجدانــه و کار کیفــی، علمی و فنــی دارد و باید 
اجــازه داد این اقدامات اســتمرار پیــدا کند و به 
محض وصول نتیجــه قطعی منعکس خواهد 
شــد. چند نفر در ارتباط با این موضوع دستگیر 
شــدند و قرار قانونی الزم برای آنها صادر شــده 
اســت. تحقیقات این پرونــده واجد طبقه بندی 
اســت. وی در عین حال تأکید کرد: با اهتمامی 

که ســربازان گمنام امام زمان)عج( و با تالشی 
که واحد قضایی مربوطه انجام می دهد بزودی 

عناصر اصلی دستگیر می شوند.

ë تحقیقات پرونده تاج محرمانه است
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی 
انتصــاب تــاج بــه ریاســت فدراســیون فوتبال و 
اتهامــات او، گفــت: اســتعالمی در ایــن زمینــه 

صــورت گرفته و پاســخ الزم هم به فدراســیون 
مربوطه داده شــده اســت و فدراســیون بررسی 
و اعــالم نظــر کــرد. جمع بنــدی بر این شــد که 
فــرد مدنظــر در انتخابات شــرکت کند. نســبت 
بــه نتیجــه نفیــاً و اثباتــاً ســخنی نداریــم. بهتــر 
این اســت کــه وقتی پرونــده در مرحله دادســرا 
است، به دلیل محرمانه بودن تحقیقات به آن 
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گروه سیاســی/ روز گذشته ســاعاتی پس از آغاز 
درگیری هــای جدیــد در منطقــه قفقــاز میــان 
جمهوری های آذربایجان و ارمنستان، آیت اهلل 
رئیســی در پاســخ بــه تمــاس تلفنــی »نیکــول 
پاشینیان« نخســت وزیر ارمنستان، ضمن ابراز 
نگرانی از تــداوم تنش در منطقه، تأکید کرد که 

منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد.
یکــی دیگر از موضوعــات مــورد تأکید رئیس 
جمهــور در این تماس تلفنی، اشــاره به مرزهای 
تاریخی ایران و ارمنســتان بود؛ مرزهایی که بستر 
رفــاه، همگرایــی و امنیــت دو کشــور محســوب 
می شود. آیت اهلل رئیسی در این باره نه تنها تأکید 
کرد که تهران مصمم به ادامه همکاری در همه 
زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است، بلکه از 
امضاکنندگان بیانیه سه جانبه آتش بس خواست 
بــه مفــاد آن پایبند بــوده و از هرگونــه اقدامی در 

جهت ایجاد تنش در منطقه دوری کنند.
 ۲۸ تیرمــاه امســال، رهبــر معظــم انقــالب 
در دیــدار رجب طیب اردوغــان رئیس جمهور 
ترکیه، ضمن ابراز خرسندی از بازگشت قره باغ 
به آذربایجان، تأکید داشتند: اگر سیاستی مبنی 
بر مســدود کردن مــرز ایران و ارمنســتان وجود 
داشــته باشد، جمهوری اسالمی با آن مخالفت 
خواهــد کرد چــرا که این مــرز یــک راه ارتباطی 

چند هزار ساله است.
ë  در صهیونیســتی  رژیــم  ضدامنیتــی  حضــور 

منطقه
ریاســت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 

جمهوری، آیت اهلل رئیســی پیش از ظهر دیروز 
در پاســخ به تماس تلفنی »نیکول پاشــینیان« 
نخســت وزیر ارمنستان، با ابراز نگرانی از تداوم 
تنــش در منطقــه گفــت: منطقه قفقاز شــرایط 
خاصی را طی می کند و متأســفانه هنوز آرامش 

به این منطقه بازنگشته است.
رئیس شــورای  عالی امنیــت ملی همچنین 
با اشــاره به نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه، 
حضــور آن را ضــد امنیت و تهدیــدی برای کل 

منطقه ازجمله میزبانانشان معرفی کرد.
ë رصد مستمر تحوالت قفقاز

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه پیوسته اوضاع 
و تحــوالت را در منطقــه قفقاز رصــد می کنیم، 
خاطرنشــان کرد: منطقــه تحمل جنگ دیگری 
را ندارد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت 
اســالمی  جمهــوری  بــرای  قفقــاز  منطقــه  در 
ایــران بســیار حائز اهمیت اســت، تصریح کرد: 
امضاکننــدگان بیانیــه ســه جانبه آتش بــس بــه 
مفــاد آن پایبنــد باشــند و از هرگونــه اقدامی در 

جهت ایجاد تنش در منطقه دوری کنند.
ë تأکید بر مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان

آیــت اهلل رئیســی افــزود: مرزهــای تاریخــی 
ایران و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و امنیت 
منطقه محســوب می شــود و تهــران مصمم به 
ادامــه همکاری در همه زمینه هــا به نفع رفاه و 

ثبات منطقه است.
ë تأکید پاشینیان بر نقش سازنده ایران

نخســت وزیــر ارمنســتان نیز در ایــن تماس 

تلفنــی بــا ارائــه گزارشــی از آخریــن وضعیــت 
تحــوالت در منطقــه قفقــاز گفــت: جمهــوری 
و  تنش هــا  رفــع  در  همــواره  ایــران  اســالمی 
بحران هــای منطقه نقشــی ســازنده و تأثیرگذار 

داشته است.
ابــراز  بــا  همچنیــن  پاشــینیان«  »نیکــول 
خرســندی از روابــط رو بــه گســترش تهــران و 
ایــروان، تأکید کرد: ارمنســتان به دنبال تعمیق 
روابــط بــا جمهــوری اســالمی ایــران در تمامی 

زمینه ها است.
ë واکنش وزارت امور خارجه به درگیری ها

ایــران خواســتار خویشــتنداری ارمنســتان و 

جمهــوری آذربایجان در درگیری هــای نظامی 
در مرزهــای میان دو کشــور شــد و بــر غیر قابل 
پذیرش بــودن هرگونه تغییــری در مرزهای دو 
کشور تأکید کرد. رسانه های خارجی روز گذشته 
از وقوع درگیری مســلحانه شدید بین نظامیان 
ارمنســتانی و جمهــوری آذربایجــان در مناطق 
مــرزی خبــر دادنــد. طبــق گزارش هــا، درگیری 
شــدیدی بین دو طــرف به جریان افتاده اســت 
و وزارتخانه هــای دفــاع ارمنســتان و جمهــوری 
آذربایجــان تأییــد کرده انــد کــه در چنــد نقطــه 
مــرزی تیرانــدازی و تبادل آتش صــورت گرفته 

است.

در پــی وقوع ایــن درگیــری، ناصــر کنعانی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز 
نگرانــی از تشــدید تنــش و درگیری هــای مرزی 
بیــن دو کشــور، دو طــرف را به خویشــتنداری و 
حل و فصل اختالفات از طریق مســالمت آمیز 

دعوت کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین بار 
دیگــر غیر قابل پذیرش بودن هرگونه تغییرات 
در مرزهــای جمهــوری آذربایجــان و جمهوری 
افــزود:  و  داد  قــرار  تأکیــد  مــورد  را  ارمنســتان 
»جمهــوری اســالمی ایــران بــه دقــت تحوالت 

مرتبط با این موضوع را تحت نظر دارد.«

زان
می

اجالس شانگهای فردا با حضور سران بیش از 15 کشور در سمرقند برگزار می شود

انرژی و ترانزیت؛ اولویت های ایران
گــروه سیاســی/ یــک ســال پــس از رأی موافــق 
کشــورهای عضــو ســازمان همکاری شــانگهای 
بیســت و دومین اجالس ســران این سازمان با 
حضور رئیس جمهور کشــورمان، فرصتی است 
برای مشخص شدن وضعیت عضویت رسمی 

کشورمان در شانگهای.
دیپلماســی  معــاون  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
اقتصــادی وزارت امور خارجه در آســتانه ســفر 
امروز آیت اهلل رئیسی به ازبکستان برای حضور 
اینکــه  بیــان  بــا  اجــالس ســران شــانگهای  در 
عضویت رســمی ایران در شانگهای در نشست 
ســمرقند مشــخص خواهد شــد، گفــت: وزارت 
امــور خارجــه در این مدت ۴۰۰ تــا ۵۰۰ قرارداد 
در این زمینه با هماهنگی دیگر ارگان ها تنظیم 
کرده اســت. ســخنگوی وزارت امــور خارجه نیز 
روز دوشــنبه اعالم کرده بود که در نشســت آتی 
سازمان همکاری  شانگهای یادداشت تعهدات 
جمهوری اســالمی ایران بــرای دریافت جایگاه 
عضویــت در ایــن ســازمان امضــا خواهد شــد. 
پیش تــر »ژانگ مینــگ« و »والدیمیــر نوروف« 
همــکاری  ســازمان  قدیــم  و  جدیــد  دبیــران 
شــانگهای اعالم کرده بودند کــه ایران می تواند 
از ســال ۲۰۲۳ در صورتی که بــه همه تعهدات 
خــود عمــل کنــد بــه عضویــت کامــل ســازمان 

همکاری شانگهای )SCO( تبدیل شود.

ë  تعییــن وضعیت عضویت رســمی ایــران در
شانگهای

رونــد به نســبت ســریع تر رســمیت دادن به 
عضویــت ایــران در شــانگهای در حالــی اســت 
کــه بر اســاس مقــررات رویــه پذیــرش اعضای 
جدید در این سازمان کشور کاندیدای عضویت 

بایــد در ارتباط با پیوســتن به تمــام معاهدات 
ســازمان  توســط  شــده  تصویــب  چندجانبــه 
متعــددی  اقدامــات  شــانگهای،  همــکاری 
انجام دهد. دو کشــور هند و پاکســتان به عنوان 
جدیدترین اعضای سازمان این روند را در سال 

۲۰۱5 آغاز و در ۲۰۱۸ به پایان رساندند.
ســازمان همــکاری شــانگهای )SCO( ســال 
قرقیزســتان،  چیــن،  قزاقســتان،  توســط   ۲۰۰۱
روســیه، تاجیکستان و ازبکســتان تأسیس شد و 
۱۷ ســال بعد با پیوســتن هند و پاکستان تعداد 
اعضا به ۸ کشــور رســید. افغانســتان، بالروس، 
در  مغولســتان  و  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ســازمان همــکاری شــانگهای دارای وضعیــت 
حضــور  جریــان  در  و  گذشــته  ســال  ناظرانــد. 
آیــت اهلل رئیســی در اجــالس بیســت و یکم در 
رأی  بــا  اعضــا  تاجیکســتان  پایتخــت  دوشــنبه 
اجماعــی با تغییر وضعیــت عضویت ایران در 
ســازمان همــکاری شــانگهای موافقــت کردند. 
گفتنی اســت که شــش کشــور شــامل جمهوری 
پادشــاهی  ارمنســتان،  جمهــوری  آذربایجــان، 
کامبــوج، جمهــوری دموکراتیــک فــدرال نپال، 
دموکراتیــک  جمهــوری  و  ترکیــه  جمهــوری 
گفت و گــوی  شــرکای  ســریالنکا  سوسیالیســتی 

سازمان همکاری شانگهای هستند.

ë شانگهای قابل مقایسه نیست
بیســت و دومیــن اجــالس ســران ســازمان 
حضــور  بــا  ســمرقند  در  شــانگهای  همــکاری 
ســران حــدود ۲۰ کشــور بــه عنــوان کشــورهای 
عضــو، ناظــر و میهمــان یکــی از اجالســیه های 
مهــدی  می شــود.  تلقــی  بین المللــی  مهــم 
صفــری معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت 

امــور خارجــه در ایــن رابطه بــا یــادآوری اینکه 
بــه لحاظ جمعیت هنــد و چیــن، از نظر انرژی 
ایران و روسیه و به لحاظ ترانزیت چین، روسیه 
و قزاقســتان اعضای این پیمان هســتند، گفت: 
اگر شــانگهای را حتی با ناظران مقایسه کنیم از 
لحــاظ وزن، جمعیت و وســعت خاک و ســهم 

اقتصادی قابل مقایسه با جایی نیست.
از  را  انــرژی  و  ترانزیــت  موضــوع  دو  وی 
اولویت هــای جمهــوری اســالمی ایــران در این 
اجالس دانســت و گفت: در چند ســال گذشــته 
هیــچ قطــار چینــی از ایــران بــه اروپــا ترانزیــت 
نداشــته اســت. تغییر ایــن وضعیــت می تواند 
یکــی از نــکات مثبت باشــد. بنابرایــن موضوع 
ترانزیــت بویــژه از شــمال بــه جنــوب بــرای ما 
مهم اســت. صفــری در ادامه افــزود: همچنین 
موضــوع انــرژی هم بــرای ما از اهمیــت باالیی 
برخوردار اســت چــرا که مشــتریان خاص خود 
هنــد  چیــن،  کشــورهای  داشــت.  خواهیــم  را 
و  دارنــد  باالیــی  انــرژی  مصــارف  پاکســتان  و 
از  و قرقیزســتان هــم  ازبکســتان، تاجیکســتان 

مشتریان انرژی ما هستند.

ë همکاری های دوجانبه با ازبکستان
ســفر رئیس جمهور کشــورمان به ازبکستان 
جانبــه  چنــد  اجــالس  در  حضــور  بــر  عــالوه 
شــانگهای از حیــث مــراودات دوجانبــه تهران 
از  اســت.  ویــژه ای  اهمیــت  دارای  تاشــکند  و 
آخریــن باری که یکی از رؤســای جمهــور ایران 
به ازبکســتان ســفر کرده اند ۲۰ ســال می گذرد. 
روابــط دو کشــور اگــر چــه در دو دهه گذشــته با 
رفــت و آمــد در ســطح وزرای امــور خارجــه در 
ســطح نســبتاً مطلوبی جریان داشــته است اما 

بی شــک در ذیل سیاســت همســایگی ایران که 
دایــره گســترده ای از کشــورهای هم مــرز و غیر 
هم مرز را در غرب آســیا و آســیای میانه شامل 
می شــود؛ هدف گذاری باالتری برای این روابط 

پیش بینی شده است.
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور 
خارجه نیز در همین زمینه با بیان اینکه رئیس 
جمهــور عــالوه بــر حضــور در نشســت ســران 
ســازمان همکاری شــانگهای، ســفری دوجانبه  
بــه ازبکســتان خواهــد داشــت، گفــت: روابط با 
ازبکســتان رشــد بســیار خوبــی داشــته اســت و 
حــدود ۱۸ تــا ۲۳ ســند در بخش هــای مختلف 
از جملــه انرژی برای امضا آماده شــده که البته 
ممکن است تعداد این اسناد بیشتر هم باشد.

صفــری با یادآوری اینکه این ســفر می تواند 
بســیار پربار باشــد و تجارت ما بعد از این ســفر 

در حوزه ترانزیت جهش باالیی خواهد داشت، 
کشــورهای  از  یکــی  ازبکســتان  کــرد:  تصریــح 
و  اســت  جــاده ای  و  ریلــی  ترانزیــت  واســطه 
می توانــم بگویــم بیشــترین کامیون هــای ما به 
مقصد قزاقســتان و ازبکســتان و قرقیزســتان از 

ازبکستان عبور می کنند. 
وی افــزود: در زمینــه ریلــی دو مســیر داریم 
یکــی مســیر قزاقســتان- ترکمنســتان- ایران و 
دیگر مســیر قزاقستان- ازبکستان- ترکمنستان 
و ســرخس اســت. بنابرایــن ازبکســتان هــم از 
لحــاظ ترانزیت ریلی برای ما مهم اســت اما از 
لحاظ کامیونی)جاده ای( اهمیت بیشتری دارد 
و توافقات بسیار خوبی در این مورد انجام شده 
و خواهد شــد و می توانیم محصوالت خود را در 
بخش های فوالد و مصالح ســاختمانی به آنجا 

صادر کنیم.



 در نشست 
»واکاوی جنگ اوکراین و آینده پیش رو«  مطرح شد

 روزنامه پر تیراژ الرؤیه به خاطر اعتراض 
به سیاست های ابوظبی منحل شد و ۴۰ روزنامه نگار اخراج شدند
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در جنــگ اوکرایــن که از اســفندماه ۱۴۰۰ شــروع شــد، ابتدا تصــور بر این 
بود که جنگ در کوتاه مدت تمام خواهد شــد اما اکنون که بیش از ۶ ماه 
از آن زمــان می گــذرد، هیچ دورنمایی بــرای پایان کوتاه مــدت آن دیده 
نمی شــود. کشــورهای غربی شــدیدترین تحریم ها را علیه روسیه اعمال 
کرده  و همزمان، انواع تسلیحات مدرن را در اختیار اوکراین قرار داده اند.

گزارش جنجالی روزنامه اماراتی الرؤیه درباره افزایش سرسام آور قیمت 
سوخت در این کشور که تنها پس از چند روز بیش از ۴۰ نفر از کارکنان این 
رســانه را مجبور به اســتعفا و اخراج کرد و دســت آخر نیز به انحالل کلی 
آن انجامید، سیاست خفقان رسانه ای حاکمان ابوظبی را بار دیگر سوژه 

جهانی و موضوع اعتراض فعاالن حقوق بشری کرده است.

»ایران« از دالیل و اهداف جنگ تبلیغاتی دولت امریکا 
همزمان با ادوار مذاکرات رفع تحریم ها گزارش می دهد

براینجاتبایدن
»ایــرانهراسی«

همزمان با به گروگان گرفته شدن نتیجه مذاکرات وین از سوی دولت امریکا به نفع وضعیت جناح حامی »جو 
بایدن« در انتخابات پیش روی کنگره و ریاست جمهوری آتی این کشور، دمیدن بر آتش پروژه جنگ روانی شان علیه 
ایران نیز اوج گرفته است. چه بازگشت به برجام به عنوان سیاستی که بایدن از ابتدا در جریان رقابت انتخاباتی اش 

با ترامپ مورد تأکید قرار داد حاال به پاشنه آشیل او تبدیل شده و کاخ سفید سعی دارد با فضاسازی تبلیغی و انجام 
اقدامات ایذایی، بایدن را در مقابل جمهوری خواهان و بویژه جریان هوادار ترامپ از اتهام مماشات با ایران تبرئه کند.
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روزنامه پر تیراژ الرؤیه بخاطر اعتراض به سیاســت های ابوظبی منحل و ۴۰ روزنامه نگار اخراج شدند

رخسار امارات زخم سانسور بر 
جنجالــی  گــزارش  صفــاری/  زهــره 
روزنامــه اماراتی الرؤیــه درباره افزایش 
سرسام آور قیمت سوخت در این کشور 
کــه تنهــا پــس از چنــد روز بیــش از 40 
تــن از کارکنــان ایــن رســانه را مجبور به 
اســتعفا و اخــراج کرد و دســت آخر نیز 
بــه انحالل کلــی آن انجامید، سیاســت 
خفقان رسانه ای حاکمان ابوظبی را بار 
دیگر ســوژه جهانی و موضوع اعتراض 

فعاالن حقوق بشری کرده است.
به گــزارش آسوشــیتدپرس، طوفان 
اخراج هــا در ایــن روزنامــه پــس از آن 
شــدت گرفــت کــه مدیــران ارشــد ایــن 
خاطــر  بــه  اماراتــی  مکتــوب  رســانه 
صدور مجــوز چــاپ این گــزارش مورد 
بازجوبــی قــرار گرفتند و پــس از آن نیز 
شــد.  منتشــر  روزنامــه  انحــالل  اخبــار 
امــا بــه رغم ســر و صدایی کــه این خبر 
داشــت مؤسســه بین المللی رســانه ای 
آن  ریاســت  کــه  ابوظبــی  در   مســتقر 
دراختیــار شــیخ منصــور بــن زایــد آل 
نهیــان، بــرادر میلیــاردر رئیس جمهور 
اســت، بــا الپوشــانی دلیــل اصلــی این 
اتفــاق، انحــالل را تکذیــب و اعالم کرد 
ایــن روزنامــه در همکاری با ســی ان ان 
و آغــاز یک مأموریت جدیــد مجبور به 

تغییر در ساختار خود شده است.
ایــن اظهــار نظــر در حالــی از ســوی 

رســانه های دولتی امــارات بازتاب پیدا 
کرد که خبرنگاران اخراج شده با تهدید 
مجبور به ســکوت شــدند و تنها 8 تن از 
این کاروان اخراجی با شــرط ناشــناس 
گفت وگــو  آسوشــیتدپرس  بــا  مانــدن 
کــرده و همــه مســائل پیش آمــده را به 
ناخرســندی حاکمان اماراتی از انتشــار 
گــزارش افزایش بهای ســوخت در این 

کشور مربوط دانستند.
ë تابستان داغ رسانه ای

در  اماراتــی  رســانه های  بــر  فشــار 
تابســتان امســال بــرای ســکوت درباره 
افزایــش بهــای ســوخت در این کشــور 
در شــرایطی شــدت گرفتــه اســت کــه 
ابوظبی برخالف همســایگانش، یارانه 
ســوخت را حــذف کــرده و همیــن امــر 
سبب شده است افزایش جهانی بهای 
سوخت بویژه با تشدید بحران اوکراین، 
شــهروندان ایــن کشــور را تحــت فشــار 
بسیار زیادی قرار دهد. اما با وجود تمام 
تــالش مقامــات اماراتــی بــرای نشــان 
دادن شــرایط ایــده آل زندگــی در ایــن 
کشور برای جذب گردشگران و سرپوش 
گذاشتن بر مشــکالت، مصاحبه الرؤیه 
با چند شهروند اماراتی و انتشار گسترده 
بندهای مهم این گزارش در شبکه های 
اجتماعی، بــه مذاق حاکمــان ابوظبی 
خوش نیامد و همین امر نیز سبب شد 

با الرویه طــوری برخورد کنند که عبرت 
دیگر رسانه های این کشور شود.

مــردم  ســازمان  مســئول  گروتــه، 
نهــاد خانــه آزادی واشــنگتن معتقــد 
اســت: »موضوع الرؤیه فضای خفقان 
رســانه ای را در امارات نشــان می  دهد و 
می  تواند تأثیر قابل توجهی بر پوشــش 
ایــن  اعمــال  باشــد.«  داشــته  اخبــار 
سیاســت های ســرکوبگرایانه شــاید بــر 
خبرنــگاران خارجــی چنــدان تأثیرگذار 
بویــژه  عــرب  خبرنــگاران  امــا  نباشــد 
آنهایــی کــه بــا رســانه های محلــی در 
ارتبــاط هســتند بــرای حفــظ موقعیت 
شغلی شــان، چــاره ای جــز تبعیــت از 
بندهای سنگین قانونی سانسور خبری 

نخواهند داشت.
ë نه« مقامات امارات به آزادی بیان«

براساس گزارش دفتر حقوق بشری 
سازمان ملل، کشور امارات در رده بندی 
جهانی  ســال 2016 در موضــوع آزادی 
دارد.  اختیــار  در  را   119 رتبــه  بیــان 
موضوعی کــه خود بیانگــر اوج خفقان 
رســانه ای در ایــن کشــور اســت و آزادی 
بیان را به نوعی برای خبرنگاران دست 
نیافتنــی کــرده اســت. در همین راســتا 
نیــز بســیاری از خبرنــگاران برجســته، 
مدافعــان حقــوق بشــر و روشــنفکران 
دانشــگاهی در حال حاضر یا حق ورود 

به این کشور را ندارند یا به خاطر انتشار 
آنالیــن یــا آفالیــن دیدگاه هایشــان در 

بازداشت یا تحت تعقیب هستند.
بازداشــت خبرنــگاران و بالگرهــای 
مجــازی در امــارات در حالــی بــه امری 
مرســوم بدل شــده اســت کــه مقامات 
اماراتــی بشــدت فعالیــت خبرنــگاران 
را بــه صــورت آنالیــن و در لحظه رصد 
می  کننــد و کوچک تریــن تخلفــی را بــا 
شدیدترین مجازات پاسخ می  دهند.  به 
طور مثال در ژانویه 2014 حدود 30 نفر 
به اتهام انتشــار اخبــاری درباره امنیت 

ملــی امارات بــه زندان محکوم شــدند 
یــا در ســال 2015،  النجــار، خبرنــگاران 
پیشکســوت اردنــی کــه در مطبوعــات 
امــارات کار می  کــرد مجبــور بــه حــذف 

پست های سیاسی فیس بوکی اش شد.
بــه  خبرنــگاران  ورود  طرفــی  از 
دادگاه هــای اماراتی نیز ممنوع اســت و 
حتــی در مــوارد پرونده های بــزرگ نیز 
مطبوعــات مجبــور بــه انتشــار اخباری 
هســتند که از فیلترهای حاکمیتی عبور 

کرده باشد. 
به گزارش اکونومیست تایمز، همین 

عوامل سبب شده است خودسانسوری 
یــه یکــی از مــوارد رایــج در رســانه های 
محلی امارات بدل شــود و ســیل اخبار 
خوب صفحــات مطبوعاتی این کشــور 

را پر کند. 
به باور تحلیلگران هدف از این اقدام 
که ناشــی از سیاست های سرکوبگرایانه 
مقامــات ابوظبی اســت، القــای فضای 
پرطمطراق و شــاد این کشور به جهان، 
صنعت توریسم را پررونق نگه داشته و 
سرمایه گذاران خارجی و غربی را بیش 

از پیش جذب آن کند.

تداوم دزدی های دریایی ائتالف متجاوز در آب های یمن
کمتر از دو روز از درخواســت مجلس 
ملــل  از ســازمان  یمــن  نماینــدگان 
برای مقابله با تخلفات و دزدی های 
متجــاوز  ائتــالف  مســتمر  دریایــی 
ســعودی و توقیف کشتی های حامل 
متجــاوز  ارتــش  صنعــا،  ســوخت 
همچنان با نقــض آتش بس صورت 
گرفته، کشتی حامل بنزین دیگری را 

توقیف کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه المسیره، عصام المتوکل، سخنگوی شرکت 
نفت یمن خاطرنشــان کرد: »ائتــالف متجاوز ســعودی-امریکایی به نقض آتش بس 
موقــت ادامــه داده و اقدام به توقیف کشــتی حامــل بنزین »ردروبی« کرده اســت. این 
در حالی اســت که این کشــتی تفتیش و مجوز عبور از ســازمان ملل داشــته است.« این 
اقدامــات خالفکارانه در حالی از ســوی ائتالف متجاوز ســعودی ادامــه دارد که هانس 
گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن دوم آگوست، توافق طرفین به تمدید آتش 
بس را به مدت دو ماه دیگر و طبق شروط قبلی اعالم کرد. از جمله بندهای مهم این 
آتش بس موافقت با انجام هفته ای دو پرواز از فرودگاه صنعا و به مقصد آن، برگزاری 
نشســتی میان طرف ها برای توافق درباره بازگشــایی مســیرها در تعز و دیگر اســتان ها 
جهت تسهیل عبور و مرور افراد در داخل یمن بود. به نوشته العالم، شرکت نفت یمن 
در بیانیه ای با تأکید بر تداوم نقض آتش بس از ســوی ائتالف متجاوز ســعودی اعالم 
کرد: »این ائتالف با توقیف این کشتی شمار محموله های سوخت توقیف شده یمن در 
دریا را به دو فروند رســانده اســت.« این در حالی است که به تازگی مجلس نمایندگان 
با صدور بیانیه ای شدید اللحن از سازمان ملل خواست تا به دزدی های دریایی ائتالف 
متجــاوز پایان دهــد. در این بیانیــه نمایندگان این مجلس خواســتار رعایت سیاســت 
بیطرفی در بخش اقتصاد و استفاده نکردن از مشتقات نفتی به عنوان سالح و مجازات 

دسته جمعی علیه مردم یمن شده بودند.

وز
ل ر

حلی
ت

چاینادیلی)چین(
شــی جین پینــگ، تــور آســیای مرکزی 
خــود را بــا هــدف ارتقــای همکاری هــا بــا 
همســایگان و تقویــت روابــط دوجانبــه و 
عملگرایانه در دســتور کار قرار داده اســت. 
رئیــس جمهــوری چیــن از امــروز ابتــدا در 
نشســت ســازمان همکاری های شانگهای 
شرکت خواهد کرد و پس از آن از قزاقستان 
و ازبکســتان دیــدار خواهد داشــت. این تور 
آسیای مرکزی نخستین سفر خارجی او در 

دو سال اخیر است.

حریت دیلی نیوز)ترکیه(
انتخابات سوئد در اوج نارضایتی ها در 
اروپا و بحران انرژی در شــرایطی پیگیری 
می شود که براســاس آخرین گزارش ها، 
راست های افراطی و راستگرایان سوئدی 
در وضعیتــی قــرار گرفتــه انــد کــه بخت 
آنها بــرای گرفتن قدرت از نخســت وزیر 
سوســیال دموکرات را باال نشان می دهد. 
این در حالی اســت کــه تحلیلگران ثبات 
سیاســی ســوئد را در ســال های اخیر باال 

می دانند.

کویت تایمز)امارات(
مقامــات کویــت بــا اعالم دســتورالعمل 
صریحــی بــه دســتگاه های دولتی خواســتار 
بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج فوری 
آنها از این کشــور شــدند. در این راســتا، همه 
ســفارتخانه ها با دریافت این دســتورالعمل 
ملــزم بــه اعــالم اســامی مهاجــران قانونی 
شــده اند. دولــت کویــت عــالوه بــر تعییــن 
ضرب االجــل برای ســفارتخانه ها، تخطی از 
ایــن قانــون امنیتی را بــا پرداخــت جریمه و 

مجازات همراه خوانده است.

ـما
رنـ

دو

تنش بین آنکارا و آتن به کجا می رسد

یک جنگ پرسود با یونان!

تعــداد کشــورهایی کــه از ترکیه ناخشــنود هســتند، کم نیســت. ترکیه 
اینک یک ســوم خاک قبرس را در تصرف خود دارد و ســال ها اســت که 
بــا ارمنســتان مجادلــه می کنــد و نیروی هوایی این کشــور برخی شــب ها 
مناطقــی را در خــاک عــراق بمبــاران می کنــد. دولــت آنــکارا در شــمال 
ســوریه هم فعال و هم مشــغول نوعی پاکســازی قومی در آن جا اســت. 
با این اوصــاف و مقدمات نباید از تهدیدهای اخیر رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه نسبت به یونان متعجب شد یا آن را جدی نشمرد.

البته در ســوابق این دو کشــور انواع خصومت ها مشــاهده می شود اما 
مســائلی سبب می شود مناقشــه تازه آنها خطیر تر و بدفرجام تر از موارد 
قبلی به نظر برســد. یکی از این مــوارد تعصب اردوغان روی ایده هایش 
و تــالش همیشــگی او برای اصالح مناســبات و ارتباط هایی اســت که در 
گذشــته به ترکیه تحمیل شــده و وی آنها را قبول ندارد. مرزهای ترکیه با 
دو کشــور یونان و بلغارســتان یک قرن پیش نه براســاس خواســته سران 
وقــت ترکیــه کــه بر مبنــای توافقنامــه ای تعیین شــد کــه آن را »معاهده 
لــوزان« نامیده اند. اینک اردوغان مدعی اســت، یونان به یکی از شــروط 
اصلــی ایــن مرزگذاری مشــترک که برچیدن تســلیحات نظامــی از نقاط 
مرزی بود، وقعی نمی گذارد و اضافه بر آن می گوید مالکیت چند جزیره 
کوچــک که در شــرق دریــای اژه و در فضای آبی دو کشــور قــرار دارد باید 
تمــام و کمــال بــه ترکیه اعطا شــود و بدیهی اســت کــه آتن  ایــن را قبول 

نداشته باشد.
ë راهی برای پنهان کردن بحران اقتصاد 

دیگر عامل تأثیر گذار در وقوع یک جنگ احتمالی بین یونان و ترکیه، 
اوضاع اســفبار اقتصادی در آنکارا اســت. 20 ســال پیش هم که اردوغان 
در ترکیه به قدرت رســید شــرایط اقتصادی این کشــور بســیار بد بود و او 
با وجــود انجــام اصالحاتی در آن، اینک بــا بحرانی بزرگتــر در این زمینه 
روبه رو اســت. نــرخ تورم در ترکیه به رقم خیره کننده 80 درصد رســیده 
و قدرت خرید ارز این کشــور )لیر( تنزل وحشــتناکی داشــته است. این در 
حالی است که اردوغان و اعضای خانواده و نزدیکان او به میلیاردرهایی 
تبدیل شــده اند که هر گونه مانور عظیــم اقتصادی هم از آنها بر می آید. 
مشــکل بزرگتر اردوغان در این زمینه این اســت که چــون همه مخالفان 
اصلــی اش را زندانــی و احــزاب غیــر همســو بــا خــود را تعطیــل کــرده، 
نمی توانــد بحران هــای اقتصــادی را به گــردن آنها بینــدازد و بواقع هیچ 
نیــروی مخالــف و فعالی کــه بتواند پایه هــای دولت را سســت و در روند 
اقتصادی آن خللی عظیم ایجاد کند، وجود ندارد. به راه انداختن جنگ 
با یونان این فایده را برای اردوغان دارد که اصل مشــکل را پشــت جنگی 

از این قبیل پنهان خواهد کرد.
دیگــر مســأله ای که شــرایط داخلی و خارجــی ترکیه را ویــژه کرده، در 
پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است. پررنگ کردن 
یــک تهدیــد خارجی می تواند به احساســات ملی گرایانــه در آنکارا تقدم 
ببخشــد و مــردم را یکپارچــه کرده و همــراه و همقدم با دولــت آنکارا در 

پیکار احتمالی سازد.
ë اف 16« ها هم در راه است«

اینهــا بــه ما می گویــد بــه راه انداختن یــک جنگ مســتقیم نظامی با 
یونــان اگــر به نفــع یونانی هــا نباشــد، قطعاً به ســود دولت ترکیه اســت، 
بخصوص که بایدن در تضاد با خواســته های ســایر سیاستمداران امریکا 
فــروش چندیــن و چنــد فروند جنگنــده »اف 16« بــه ترکیــه را مصوب و 
اجرایی کرده اســت. بنابرایــن احتمال آن اندک نیســت که روزی فرمان 

آغاز این »جنگ پر سود« را بشنوید.
ë »19۴5 منبع: »سایت تحلیلی

حســین فاطمی/ اگرچــه با توافــق صلح 
روســیه، جنــگ ۴۴ روزه پاییز ســال 2020 
بیــن جمهــوری آذربایجــان و جمهــوری 
ارمنســتان بــه پایــان رســید، امــا بــه نظر 
می رسد در این دو سال یک جنگ پنهانی 
بین باکو و ایروان در حال وقوع بوده است. 
به همین دلیل هر از گاهی شاهد تنش ها 
و درگیری هــای مقطعی در مرز دو کشــور 
هستیم که آخرین مورد آن به روز دوشنبه 

باز می گردد. 
ë دوباره روایت های متضاد

هــر زمــان کــه درگیری هــا و تنش های 
و  آذربایجــان  جمهــوری  بیــن  مــرزی 
جمهــوری ارمنســتان بــه وقــوع پیوســته 
تضــاد روایت های دو طــرف برای مقصر 
جلــوه دادن همدیگــر، امری ثابــت بوده 
اســت کما اینکــه ایــروان اعتقــاد دارد که 
جمهــوری  ارتــش   دوشــنبه  روز  اواخــر 
آذربایجان به قلمروی ارمنستان شلیک و 
از پهپادها و توپخانه اســتفاده کرده است. 
وزارت دفــاع ارمنســتان اعالم کــرد که در 

این حمله چندین نفر در این کشور کشته 
و زخمی شــدند و گفت، زیرســاخت های 
نظامی و مدنی این کشــور در »ســوتک«، 
»کاپــان«،  »گوریــس«،  »واردنیــس«، 
»آرتانیــش« و »ایشخاناســار« هــدف این 
حمالت قرار گرفته انــد. ایروان همچنین 
براینکــه  مبنــی  را  باکــو  دولــت  ادعــای 
تیراندازی ها ابتدا از ســوی ارمنستان آغاز 

شد، رد کرد و آنها را نادرست دانست.
در مقابــل دولــت باکــو نیز اعــالم کرد 
کــه ارتش ارمنســتان بــه ســمت مواضع 
ســربازان جمهــوری آذربایجــان در مــرز 
شــلیک کــرده و ایــن درگیــری مســلحانه 
تلفاتی در پی داشــته اســت. وزارت دفاع 
جمهــوری آذربایجــان نیــز در بیانیــه ای 
»خرابــکاران« ارمنــی را متهــم کــرد کــه 
در روز دوشــنبه جاده هــا و زیرســاخت ها 
را در ســمت مــرز جمهــوری آذربایجــان 
مین گــذاری کرده انــد کــه باعــث تلفــات 
باکــو  نظامــی نامشــخصی شــد. دولــت 
همچنین گزارش های مربوط به »تهاجم 

تمام عیــار« ایــن کشــور بــه ارمنســتان را 
»نادرست« خواند.

ë دیپلماسی همه جانبه
در  ارمنســتان  می رســد  نظــر  بــه 
درگیری هــای اخیــر مــرزی بــا جمهــوری 
آذربایجان رفتاری کاماًل متفــاوت از ادوار 
قبلی در پیش گرفته و ســعی کرده اســت 
دیپلماســی همه جانبه با هدف اســتفاده 
از ظرفیــت تمــام کشــورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای را برای حمایت از ایروان در 

دستور کار قرار دهد.
ارمنســتان  دولــت  راســتا  همیــن  در 
طــی بیانیــه ای اعالم کــرد، نخســت وزیر 
بــا وزیــر  ایــن کشــور در تماســی تلفنــی 
خارجــه امریــکا دربــاره تنــش در مــرز بــا 
جمهــوری آذربایجــان صحبــت کــرد. به 
گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک، در ایــن 
بیانیــه آمــده اســت: »نیکــول پاشــینیان، 
نخست وزیر ارمنستان جزئیات مربوط به 
درگیری صورت گرفته از ســوی جمهوری 
مســتقل  قلمــروی  علیــه  آذربایجــان 

ارمنستان را با واشنگتن مطرح کرد.«
ارمنســتان،  کابینــه دولــت  بــه گفتــه 
امریــکا  خارجــه  وزیــر  بلینکــن،  آنتونــی 
نیــز نگرانی عمیق خــود را بابــت اوضاع 
پیــش آمــده اعــالم کــرد و آن را غیرقابل 
قبول دانســت و تأکید کــرد، امریکا آماده 
انجــام اقداماتــی بــا هدف با ثبات ســازی 
اوضاع اســت. بلینکــن در بیانیه ای اعالم 
کرد: »امریکا بشــدت نگران گزارش هایی 
دربــاره وقــوع حمالتــی در مــرز دو کشــور 
اســت و می خواهــد هــر چه ســریع تر این 
درگیری پایان گیرد. ما مدت هاست که به 
صــورت واضح گفته ایــم درگیری نظامی 
نمی توانــد راه حلــی بــرای ایــن درگیــری 
باشد. ما به طرف های درگیر تأکید داریم 
تا هر چه ســریع تر ایــن خصومت نظامی 
را پایان بخشــند.« دولت ارمنســتان پس 
کــرد  اعــالم  امنیــت  از نشســت شــورای 
کــه بــه دلیــل وخامــت اوضــاع در مــرز با 
جمهوری آذربایجان از روســیه هم کمک 
می گیــرد. پاشــینیان در تمــاس تلفنی با 

والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهور روســیه 
دربــاره اوضــاع مــرزی بیــن ارمنســتان و 
جمهــوری آذربایجــان اطالعاتــی را ارائه 
کرد. نخســت وزیر ارمنستان همچنین در 
ساعات اولیه سه شنبه با امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه نیز تماس تلفنی 
داشــت و دربــاره حمــالت توپخانــه ای و 
سالح سنگین جمهوری آذربایجان علیه 

مواضع ارمنستان به وی اطالعاتی داد.
ë آتش بسی شکننده

جمهــوری  حققیــن  خبــری  پایــگاه 
آذربایجــان دیــروز سه شــنبه بــه نقــل از 
منابــع گــزارش داد کــه ایــروان و باکــو بــر 

ســر آتش بــس از صبــح دیــروز بــه توافق 
رســانه های  پیش تــر  البتــه  رســیده اند. 
روســیه  کــه  کردنــد  گــزارش  ارمنســتان 
 2:30 ســاعت  در  کــه  را  آتش بســی 
سه شــنبه بــه وقت محلــی آغاز می شــد، 
میانجی گــری کرده امــا دولت باکــو آن را 
رد کــرد و درگیری ها همچنان ادامه دارد. 
نهایتــاً آذربایجــان هم از صبح سه شــنبه 
ایــن توافــق آتش بــس مدنظــر روســیه را 
پذیرفــت؛ آتش بســی که بســان توافقات 
پیشین می تواند شکننده باشد و مؤیدش 
هــم بــه تنش هــای گاه و بیــگاه دو طــرف 

بازمی گردد.

ارمنستان و جمهوری آذربایجان وارد دور جدید درگیری ها شدند

داستان جنگی بی پایان
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مایکل روبین، تحقیق گر ارشد »انستیتوی مطالعات سیاسی« امریکا
مترجم: وصال روحانی

یکا
مر

ا
نگرانی کاخ سفید از شکست در انتخابات میاندوره ای

امریــکا  جمهــوری  رئیــس 
احتمــال  از  نگرانــی  ابــراز  بــا 
در  دموکرات هــا  شکســت 
انتخابــات میاندوره ای کنگره، 
کاخ  در  باقیمانــده  ســال  دو 
ســفید را بسیار دشــوار خواند. 
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از 

هیل، جو بایدن در جریان ســخنرانی در مراســم کمیته ملی دموکرات ها 
در بوســتون گفــت: »اگــر جمهوریخواهــان در کنگــره پیــروز شــوند، همه 
تمرکزشان را بر وتوی لوایح می گذارند و در نتیجه برای انجام برنامه به 
مشــکل برمی خوریم. بنابراین ما باید کنترل مجلس نمایندگان و ســنا را 
در اختیــار بگیریم چراکه در صورت واگــذاری کنگره به جمهوریخواهان، 
دو ســال ســخت را پیــش رو خواهیم داشــت. بــا این حال مــن همچنان 
خوشــبین هســتم چراکه جوانان 18 تا 30 ســال تنها نســلی هستند که در 

مسائل مشارکت دارند.«
انتخابــات میانــدوره ای کنگــره 17 آبــان بــرای تعییــن 435 نماینده 
مجلــس، 35 ســناتور، 39 فرمانــدار و شــمار زیادی از مقامــات محلی و 

ایالتی در سراسر امریکا برگزار می شود.



 عباس عبدی جزئیات مذاکرات را 
در روزنامه اعتماد بخواند

 خبر اول اینکه،چندی قبل عباس عبدی تحلیلگر اصالح طلب یادداشتی 

درخصوص مذاکرات منتشر کرد که حاوی اطالعاتی گمراه کننده و غیرواقعی 
بود. به همین ســبب »ایران« در همین ســتون به آن پاســخ داد و سؤاالتی را 
نیز در این خصوص مطرح کرد. روز گذشــته اما وی طی یادداشــتی دیگر در 
روزنامه اعتماد تالش کرد تا پاسخ جدیدی را مطرح کرده باشد اما این پاسخ 
ســطح ضعیف تســلط عبدی بر روند مذاکرات هســته ای و قرارداد برجام را 

بیشتر نشان داد.
نخســت؛ »ایــران« در مطلب خــود به بندبازی سیاســی حامیــان دولت 
سابق اشاره کرده بود که در زمان انعقاد برجام به صراحت اعالم می داشتند 
»مســئولیت مذاکرات با روحانی است« و پس از مشخص شدن ناکامی های 
برجامی اعالم می داشــتند که »برجام تصمیم نظام و رهبری بوده اســت.« 
عبدی در پاســخ به این مســأله آورده است: »برجام آنچنان اهمیت دارد که 
تأیید و رد آن فقط در ســطح رهبری نظام اســت. کســی که گمان کند برجام 
خــارج از ایــن چهارچوب می تواند تصویب شــود، یا درکــی از جایگاه رهبری 
نظــام ندارد یا درکــی از اهمیت برجام ندارد یا هر دو«؛ ایــن ادعا در حالی از 
سوی عبدی مطرح می شود که برجام با شروط 9گانه رهبر انقالب روبه رو شد 
و در همان شروط اعالم شد که این توافق »مشکالت ساختاری« فراوانی دارد 
که در صورت عدم رفع آن، کشــور را با مشــکل روبه رو خواهد کرد. این مسأله 
تا جایی پیش رفت که رهبر انقالب صراحتاً به کسانی که در برابر این شایعه 
قــرار گرفتــه بودند که مســئولیت تصویب برجام بــا رهبری بــوده، فرمودند: 
»شــما که چشــم دارید، ماشــاءاهلل هوش دارید، همه چیــز را می فهمید! آن 
نامه ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی 
ذکر شده که در این صورت این توافق تصویب می شود. البته اگر چنانچه این 
شــرایط و این خصوصیات اجرا نشد، ِاعمال نشد، وظیفه  رهبری این نیست 
که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود.« ایشان همچنین ادامه دادند: 
»برجام را به آن صورتی که عمل شــد و »محقق شــد«، بنده خیلی اعتقادی 
نداشتم و بارها هم به خود مسئولیِن این کار -به آقای رئیس  جمهور، به وزیر 
محتــرم خارجه، به دیگــران همین را گفته ایم و موارد زیــادی را به آنها تذکر 
داده ایم.« بنابراین، آدرس غلط  اصالح طلبان و شانه  خالی کردن حامیان و 

مسببان برجام از هرگونه تبعات آن، اساساً امکان پذیر نیست.
مجلــس  چــرا  بفرماینــد  محتــرم  »نویســنده  می گویــد:  عبــدی  دوم؛ 
اصولگرایان در ۲۰ دقیقه آن متن را تأیید و شــورای نگهبان مخالف روحانی 
هم فوری آن را مغایر با شــرع و قانون اساســی ندانست؟« این ادعا درحالی 
مطرح شــده اســت که برجام هیچ گاه به تصویب مجلس نرســید و تنها یک 
مــاده واحده و 9 بنــد درخصوص چگونگی اجرای برجام به تصویب رســید. 
جالــب آنکه عبدی می خواهد با این همانی میــان جریان اصولگرایی حامی 
برجــام و جریــان انقالبی، انقالبیون را پاســخگوی همراهی های مکرر رئیس 
وقت مجلس با دولت روحانی بداند! این درحالی اســت که همین همراهی 
دو رئیس قوه با مشی سیاسی هماهنگ، مانع مطرح شدن نتایج کارشناسی 
کمیســیون ویــژه برجام شــد و حتی گریه هــا و فریادهای تاریخــی نمایندگان 
انقالبی مجلس را در پی این مهندســی صورت گرفته علیه خانه ملت در بر 
داشت. این نیز واضح است که شورای نگهبان هم همان مصوبه را تصویب 

کرد و نه برجام را.
ســوم؛ در این یادداشت مدام از مســئولیت رئیس جمهور جدید در قبال 
برجام گفته می شود. این نکته بدیهی در حالی است که رئیس جمهور کنونی 
بــه عنــوان نفر اول اجرایی کشــور »مســئولیت پذیر« اســت و همچــون روش 
اســالف خود هیــچ گاه به بهانه نداشــتن اختیارات از خود ســلب مســئولیت 
نکرده و نمی کند. اما اگر انتظار آن اســت که رئیس جمهور همچون گذشــته 
با اســتفاده نادرست از اختیارات خود توافقی سســت، لرزان و عجوالنه برای 
کشــور به ارمغان بیاورد  )احتماالً برای دستاوردتراشــی در سیاست داخلی(، 
قطعاً دولت سیزدهم چنین نخواهد کرد. رئیس دولت کنونی نخست چون 
انقالبی اســت و دوم چون خود را »مسئولیت پذیر« می داند تنها پای توافقی 
را امضــا خواهــد کرد کــه منافع ایرانیــان را تأمین کند و نه رضایــت غرب را و 
صد البته درپی آن اســت تا مشــکالت ساختاری برجام را کمتر کند. از همین 
رو مذاکره کنندگان با نفی راهبرد »هر توافقی بهتر از بی توافقی است« در پی 
»توافــق خوب« هســتند نه توافقی کــه پرونده های ادعایی آژانــس نیز در آن 

بسته نشود.
چهــارم؛ عباس عبدی در انتها برای مفهوم تضمین هم می گوید »ایران 
با قدرت خودش اجرای توافق را تضمین می کند. باید صریحاً اعالم کند، اگر 
ایــاالت متحــده از توافق کنار رفت چنین و چنان می کنم« این مســأله گرچه 
ساده سازی مسأله راهبردی تضمین است اما استفاده از گزاره »چنین و چنان 
کردن در مقابل نقض عهد دشمن« از سوی اصالح طلبان را باید به فال نیک 
گرفت. چرا که قباًل رئیس دولت به وجود آمده از سوی اصالح طلبان، مدعی 
بــود نقض عهد امریکا خروج یک مزاحم از برجام بوده و نیازی به »چنین و 
چنان کردن« ندارد و با همین دست فرمان یک و نیم سال کشور را به ورطه 

انفعال کشاند.
پنجم؛ عبدی در یادداشت آخر خود دیگر اتهاماتی نظیر اینکه دولتمردان 
»منتظر زمســتان ســرد اروپا« هســتند را مطرح نکرده و اتهامات تلویحی به 
آنکه برجام در گرو تصمیم گیری رئیس جمهور اســت را کنار گذاشــته و حتی 
صراحتــاً اعالم داشــته که »از جزئیــات مذاکرات اطالعی نــدارم که بخواهم 
نظر دهم«؛ به نظر می رسد این تحلیلگر اصالح طلب می تواند برای آگاهی 
از جزئیــات مذاکرات از مســئوالن روزنامه اعتماد که چندی پیش خبر دادند 
پیش نویس کنونی در مقایســه با پیش نویس های گذشــته از جهات مختلف 
امتیازات قابل توجهی برای ایران کســب کرده اطالعات بیشتری بگیرد. این 
روزنامه در شماره 19 مردادماه امسال به اصلی ترین مشکل کنونی مذاکرات 
یعنی مسأله آژانس اشاره کرده و نوشته بود: »غربی ها در حالی ادعا می کنند 
کــه ایران باید میــان برجام و موضوعات پادمانی تفکیک قائل شــود، چراکه 
این مسأله می تواند حرفه ای و مستقل بودن آژانس را زیر سؤال ببرد که اتفاقاً 
اســاس امنیتی سازی پرونده ایران در گذشــته از آژانس و با سیاسی کاری های 

این نهاد آغاز شد.« 
امــروز نیــز برخالف بازی سیاســی غربگرایان، نــه ایران بلکــه امریکا باید 
تصمیم بگیرد آیا آماده رفع مشــکالت ســاختگی در مســیر مذاکره و انعقاد 

توافق پایدار خواهد بود یا همچنان بلندپروازی های خود را دنبال می کند؟ 

آغار به کار مجدد سفیر امارات در ایران
 دست آخر اینکه، »سیف محمد عبید الزعابی«سفیر امارات فعالیت 
خود را در نمایندگی این کشور بعد از ۷ سال مجدداً به صورت رسمی آغاز 
کرده اســت. به گزارش ایســنا، اواخر مــاه مرداد بود کــه وزارت امور خارجه 
امــارات در بیانیــه خــود تأکیــد کرد: ســیف محمــد الزعابی بــا هماهنگی و 
همــکاری مقامــات ایــران، به منظــور کمک بــه پیشــبرد روابــط دوجانبه و 
دستیابی به منافع مشترک دو کشور همسایه و منطقه، برای انجام وظایف 
دیپلماتیک خود در ســفارت امارات، به تهران بازخواهد گشــت. حال خبر 
رســیده که آقای ســفیر از 1۰ روز پیش بــه تهران بازگشــته و فعالیت خود را 
در نمایندگــی امــارات در تهــران به صورت رســمی آغاز کرده و بــا توجه به 
اینکــه او پیش از این ســفیر بــوده، برای فعالیت مجدد خــود نیازی به ارائه 
اســتوارنامه نداشته است. الزعابی از سال ۲۰11 ســفیر امارات در تهران بود 
ولی در سال ۲۰1۵ امارات اقدام به کاهش سطح روابط با ایران کرد و سفیر 
خود را از تهران فراخوانده بود. اما پس از ســفر آذر ماه ســال گذشــته علی 
باقــری، معاون سیاســی وزیــر امور خارجه بــه امارات، صفحــه جدیدی در 

روابط دو کشور باز شد.
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گــروه سیاســی/ گــزارش رســمی »النــا 
کــه  بالروســی  حقوقــدان  دوهــان«، 
اردیبهشــت ماه ســال جاری بــه عنوان 
در  ملــل  ســازمان  مســتقل  گزارشــگر 
امــور تحریم هــا بــه تهــران ســفر کــرد، 
جزئیــات  و  شــد  منتشــر  گذشــته  روز 
تحریم هــای  سیاســت  از  مفصلــی 
ظالمانه امریکا و کشــورهای همپیمان 
او علیه جمهوری اســالمی را افشا کرد. 
سیاســتی که در نوع خود به یک جنگ 
تمــام عیــار ولو بدون نام تبدیل شــد و 
طراحــان آن هدفی جز رســاندن ایران 
بــه لبه پرتگاه نداشــتند و بــرای تحقق 
افــزودن  جهــت  اقدامــی  هیــچ  از  آن 
بی گنــاه  انســان های  دوش  بــر  رنــج 
دریــغ نورزیدنــد. اما این ســودای خام 
کــه پیشــتر رؤســای جمهــور امریــکا تا 
جمهــور  رئیــس  ترامــپ«،  »دونالــد 
پیشــین امریــکا عهدشــکنانه در خیال 
خــود پرورانــده بودنــد و در ادامــه نیــز 
از ســوی »جــو بایدن«، رئیــس جمهور 
کنونی ادامــه پیدا کــرد، در رویارویی با 
تدابیــر مقابلــه ای ملت ایــران بی ثمر 
شــد تا دولتمــردان واشــنگتن بویژه در 
روند مذاکــرات رفع تحریم هــا در وین 
در ســردرگمی و بالتکلیفی دســت و پا 

بزنند. 
بــه این ترتیب در شــرایطی که رهبران 
امریکایــی در ســال ها و ماه هــای اخیــر 
بــا تردســتی کوشــیدند بــا بهره گیــری 
از ابــزار تحریــم بــرای نیل بــه اهدافی 
همچون فروپاشی ایران وام بگیرند اما 
سرسختی و صالبت در مواجهه با این 
خصومت شهامتی بی بدیل می طلبید 
که دولــت و مــردم ایران با ایســتادگی 
و  از خــود نشــان دادنــد  مثــال زدنــی 
مأموریت ســناریوهای ایران ستیزان را 

در نطفه خفه کردند.

ë سیاست شکست خورده
خــود  گــزارش  در  دوهــان«  »النــا 
از ابعــاد پیــدا و پنهــان ایــن سیاســت 

تــا  برداشــته  پــرده  خــورده  شکســت 
معلــوم شــود زیــر پوســت شــعارهای 
مدعیــان  دوســتانه  انســان  ظاهــر  بــه 
حقــوق بشــر چــه می گــذرد. او بــا بیان 
اینکه از ســال ۲۰۰۰ مجموعه  گســترده 
و پیچیــده ای از ممنوعیت هــا و موانــع 
علیــه ایــران به اجــرا درآمد کــه پس از 
ســال ۲۰1۰ تشــدید و بــه بخــش انرژی 
و ســایر بخش هــای کلیــدی اقتصادی 
ایــن  ســوی  و  ســمت  یافــت،  تســری 
تحریم هــا را علیــه بخــش مالــی ایران 
شامل قرار دادن در فهرست تحریمی 
و انسداد دارایی ها دانست که بر بانک 
مرکزی ایران و بانک های تجاری تأثیر 
گذاشت. بر اســاس این گزارش، ایران 
همچون دیگر کشورهای تحت تحریم 
از گســترده شــدن صالحیت امریکا در 
معامالت بانکــی بین المللی به  دلیل 
ارتباطــات بانک هــای ایــاالت متحــده 
بــا بانک های خارجی یــا پرداخت های 
دالری متضــرر شــده اســت؛ ایــن امــر 
نه تنها ســبب ایجاد اختالالت و تأخیر 
جــدی در تأمیــن کاالهــای اساســی از 
جملــه غــذا، دارو، تجهیــزات پزشــکی 
و ســایر تجهیــزات و مــواد اولیــه شــده 
بلکــه مانــع جدی مشــارکت ایــران در 
جملــه  از  بین المللــی  همکاری هــای 
پرداخت حق عضویت به سازمان ها و 
انجمن های بین المللی، دسترســی به 
فرصت های مالی و مشــارکت ایرانیان 
و مؤسســات ایرانی در امور دانشگاهی 
فعالیت هــای  و  برنامه هــا  علمــی،  و 

فرهنگی و ورزشی نیز شده است.

ë تحریم با وجود توافق
ملــل  ســازمان  ویــژه  گزارشــگر 
نامطلــوب  اثــرات  بــه  همچنیــن 
تحریم های یک جانبه بر مراقبت های 
بــا  اخیــر  کــه در ســال های  بهداشــتی 
اپیدمــی ویــروس کرونا تشــدید شــده، 
اشــاره کــرده اســت؛ امــری کــه نشــان 
می دهــد امریــکا بــه رغم ادعــای خود 

از تحریــم دارویی آن هم در شــرایطی 
که همه جهان بــا بیماری مرگبار کرونا 
دســت و پنجه نرم می کرد، هیچ ابایی 

نداشت.
نکته جالــب در این گزارش، امتناع 
مؤسســات مالی خارجی و شرکت های 
تجــاری از پرداخت هــا و ارائــه کاالها و 
خدمــات بــه ایــران زیر ســایه تــرس از 
پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد 
حتــی پس از امضای توافق ۲۰15 بوده 
اســت. به این معنا کــه امریکا با وجود 
امضــای توافــق نیز به انحــای مختلف 
ســعی در کارشــکنی در رونــد مبادالت 
اقتصــادی ایــران داشــت و مؤسســات 
ســابقه  بــه  توجــه  بــا  خارجــی  مالــی 
جریمه های مالی ســنگین برای نقض 
احیــای  جهــت  امریــکا  تحریم هــای 
روابط با ایران و ســرمایه گذاری در آن، 

همچنان تردید داشتند.

ë اعتراف به یک واقعیت
بــه  خــود  گــزارش  در  »دوهــان« 
موفقیــت دولــت ایــران بــرای کاهــش 
اثــر منفــی تحریم هــای یک جانبــه در 

حوزه هــای مختلــف اشــاره داشــته اما 
در عیــن حــال یــادآور شــده اســت که 
این امر نباید ســبب شــود تــا بازیگران 
بین المللــی به رویکــرد تحریمی خود 
پافشــاری  بــا  و  ببخشــند  مشــروعیت 
تحقــق  بــرای  ابــزاری  بــه  را  تحریــم 
تبدیــل  خــود  یکجانبــه  خواســته های 

کنند. 
گزارشــگر سازمان ملل در نهایت از 
کشورها خواســته که استفاده از ادبیات 
تحریــم  را به عنــوان ابــزار سیاســی یــا 
ابزاری جهت کســب منافــع اقتصادی 
بــرای حــل  و فصــل  و  کــرده  متوقــف 
هرگونــه اختــالف بــر اســاس هنجارها 
ضمــن  بین الملــل،  حقــوق  اصــول  و 
ارزیابــی، پیشــگیری و نظارت بــر تأثیر 
بــه  بــر مباحــث انسان دوســتانه  آنهــا 
از  همچنیــن  او  بپردازنــد.  گفت وگــو 
ســازمان ملــل خواســته تا بــا وی برای 
مفهومــی  چهارچوبــی  شــکل گیری 
جهــت ســازکارهای جبــران خســارت، 
قربانیــان  آســیب  اصــالح  و  غرامــت 
نقــض حقــوق بشــر ناشــی از اقدامات 

قهری یک جانبه همکاری کند.

ë مواجهه تمام قد ایران
تحریم هــای یک جانبــه امریــکا کــه 
ذیــل هدفــی همچــون ایجــاد آشــوب 
فروپاشــی  نهایــت  در  و  اجتماعــی 
نظــام سیاســی جمهــوری اســالمی به 
وجــه ثابــت سیاســت ورزی مســئوالن 
امریکایــی از جمهــوری خــواه گرفته تا 
دموکــرات تبدیل شــده، بویــژه در یک 
ســال اخیر حاصلی جز شکست نیافته 

است.
چه آنکه ایران از یک سو در مواجهه 
با سیاست صفر کردن صادرات نفتی، 
کــردن  بــرای بی اثــر  را  آلترناتیوهایــی 
تحریم هــای امریکایــی و فــروش نفت 
به بازارهــای هدف پیدا کرد و از ســوی 
دیگــر راهبرد مبتنی بر تقویت قدرت و 
سیاست منطقه ای و توسعه مناسبات 
اقتصــادی خود با کشــورهای پیرامونی 
را بــه مرحله اجــرا در آورد و در همین 
مــدت ثابت کــرد که حیــات اقتصادی 
خود را به رویکرد واشنگتن جهت لغو 
تحریم ها و دستیابی به توافق گره نزده 
و در رویدادهای محیط پیرامونی خود 
نه یــک تماشــاگر صــرف کــه بازیگری 

تأثیرگــذار اســت. رویکــردی کــه از یک 
ســو خود را در شکســت نظام ســفت و 
ســخت تحریمی امریکا و از سوی دیگر 
در قرارگیری کشــور در مجموعه روابط 
اقتصادی با بلوک های قدرتمند آســیا 

نشان داده است.
در چنیــن شــرایطی اســت کــه بــه 
مــوازات پیگیری دیپلماســی مبتکرانه 
ویــن،  گفت و گوهــای  رونــد  در  ایــران 
یافتن راه های گریز قانونی از تحریم ها 
در ترکیــب با درآمد نفتــی ای که بویژه 
در یک ســال اخیر فروش آن به شــمار 
زیــادی از کشــورها امــکان پذیــر شــده 
اســت، موجــب موقعیــت برتــر ایران 
جهت پیگیری خواسته های بحق خود 
در چهارچــوب توافــق احتمالــی شــده 

است. 
متناظــر بــا ایــن تحــوالت اســت که 
مســئوالن جمهــوری اســالمی بیش از 
هر وقــت دیگری بر گــزاره رفع اثرگذار 
تحریم ها و دریافت تضمین های الزم 
در رونــد مذاکــره بــا کشــورهای طــرف 
توافــق تأکید دارد. خواســتی که نشــان 
می دهــد دولتمــردان امریکایــی برای 
تحقــق آن نبایــد تنهــا بــه یــک تعهــد 

کاغذی اکتفا کنند.
امــا  توجــه  جالــب  و  مهــم  نکتــه 
اعتــراف مکــرر مقامــات امریکایــی به 
شکست سیاســت های فشار حداکثری 
بــود؛ مســأله ای کــه بــرای دولتمردان 
امریــکا بــه آینــه عبــرت تبدیل نشــده 
امــا  بی هــدف  هرچنــد  می کوشــند  و 
بــا  را  ســابق  تحریم هــای  تبلیغاتــی، 
عناویــن جدیــد بازنمایــی کننــد تــا در 
مــورد  داخلــی  انتخاباتــی  مبــارزات 
هجمه رقیبان خود قرار نگیرند؛ امری 
کــه بــه وضــوح یــادآور همــان جملــه 
معــروف و آن »اعتیاد رژیــم امریکا به 
تحریم« اســت.  چرا که همــان دولتی 
کــه اذعــان بــه شکســت سیاســت های 
تحریمی علیــه ایران داشــته، خود نیز 

مجبور به تحریم نمایی است.

گروه سیاســی/ همزمــان با بــه گروگان 
گرفتــه شــدن نتیجــه مذاکــرات وین از 
ســوی دولــت امریکا به نفــع وضعیت 
جناح حامی »جو بایدن« در انتخابات 
پیــش روی کنگره و ریاســت جمهوری 
آتی این کشــور، دمیدن بــر آتش پروژه 
جنگ روانی شــان علیه ایــران نیز اوج 
گرفتــه اســت. چه بازگشــت بــه برجام 
به عنوان سیاســتی که بایدن از ابتدا در 
جریان رقابت انتخاباتی اش با ترامپ 
مــورد تأکیــد قــرار داد حــاال بــه پاشــنه 
آشــیل او تبدیل شــده و دولت او سعی 
دارد بــا فضاســازی تبلیغــی و انجــام 
اقدامــات ایذایــی، بایــدن را در مقابل 
جریــان  بویــژه  و  خواهــان  جمهــوری 
هــوادار ترامــپ از اتهــام مماشــات بــا 

ایران تبرئه کند.
بایدن هنگامــی که ریاســت جمهوری 
ایرانــی  بــا  را برعهــده گرفــت  امریــکا 
مواجه بود که در پاسخ به خروج امریکا 
از برجــام و تحریم های آن و بدعهدی 
بــه  گام بــه گام  اروپایــی  طرف هــای 
سمت توسعه بیشــترفناوری هسته ای 

حرکت می کرد. 
بــا روی کار آمــدن دولت ســیزدهم 
سیاســت  بــر  آن  تأکیــد  و  ایــران  در 
خنثی ســازی تحریم ها و تقویت روابط 
آســیایی و همســایگی، دولــت امریــکا 
بازگشــت به توافق ۲۰15 را شاید بیش 
از هــر زمــان دیگــری ضــروری یافــت. 
ضرورتی کــه در عین حال دســتاویزی 
شــد،  رقیــب  جنــاح  حمــالت  بــرای 
تــا آنجــا کــه مایــک پومپئــو وزیــر امور 
خارجــه دولــت ترامپ به عنــوان یکی 
از لیدرهــای اصلی این حمــالت بارها 
بــا تأکیــد بر ادعــای جلوگیــری از خطر 
بــه ســالح هســته ای  ایــران  دســتیابی 
بــرای  التمــاس  حــال  در  را  بایــدن 

بازگشت به برجام توصیف کرد.

ë  تــا جمهوری خواهــان  بــه  پاســخ  از 
رضایت البی یهود

مســأله دیگری که از همین دســت 
دولــت امریکا با آن روبــه رو بوده الزام 
بــه جلــب رضایــت رژیــم اســرائیل و 
البی قدرتمند صهیونیســتی به عنوان 
جریــان  دو  هــر  انتخاباتــی  پشــتیبان 
عمده سیاسی امریکا است. رژیمی که 
در سال های در جریان بودن مذاکرات 

هســته ای از تمام ابزارهــای خود برای 
جلوگیــری از وقــوع توافــق و تزلــزل در 
ایرانــی اســتفاده کــرده و  جبهــه ضــد 
ازای  در  امریکایــی  سیاســتمداران  از 
حمایــت البی یهــود اگر نــه تبعیت که 

همراهی طلب کرده است.
راهکار سیاستمداران هدایت کننده 
کــردن  خنثــی  بــرای  بایــدن  دولــت 
تبلیغــات منفــی رقیــب و نیــز راضــی 
نــگاه داشــتن اســرائیل در تمــام ایــن 
پروژه هــای  واســپاری  و  انجــام  مــدت 
تبلیغات سیاســی- رســانه ای با محور 
برخــی  ایجــاد  نیــز  و  ایران هراســی 
 – امنیتـــــــــی  ایذایــی  رویارویی هــای 
نظامــی بــا ایــران بوده اســت تا بــا این 
نقش آفرینی مســتقیم و غیرمستقیم 
در پروژه های ضد ایرانی ادعای جریان 
رقیــب مبنــی بــر مماشــات با ایــران را 
نفــی کننــد و بــر نوعــی قدرت نمایــی 

پوشالی علیه ایران مانور بدهند.

ë  دســت بســتگی، مقابــل تیــم جدید
مذاکرات ایران

تغییــر شــیوه مذاکره از ســوی ایران 
از  یکــی  دولــت،  تغییــر  واســطه  بــه 
عواملــی بود که در رونــد مدیریت این 
جنــگ روانــی از ســوی دولــت بایــدن 
مؤثــر بود. ادامــه بــازی مقصرنمایی و 
ایجــاد هم نوایــی گســترده تر در اعمال 
صــورت  در  یکجانبــه  تحریم هــای 
تــداوم انفعال سیاســت خارجی ایران 
روحانــی،  حســن  دولــت  همچــون 
بازنگشــتن امریــکا بــه رونــد مذاکرات 
ویــن را تســهیل می کــرد. بــا ایــن حال 
در  هــم  آن  مذاکــرات  رونــد  ادامــه 
شرایطی که تیم جدید مذاکرات ایران 
ابتکار عمل را بخوبی به دســت گرفته 
بــود و بر تصــورات ادعایی خط بطالن 
امریکایی هــا  بــرای  را  کار  می کشــید 
ســخت تر کرد. این وضعیــت بویژه در 
حالی بود که دولت جدید ایران نه تنها 
تعامل نســبتاً مســاعدی با طرف های 
براســاس  بلکــه  کــرد  ایجــاد  اروپایــی 
دیپلماســی  بلندمــدت  راهبردهــای 
کشــور در مســیر تقویت بیــش از پیش 
رابطــه بــا چین و روســیه به عنــوان دو 
عضــو اصلــی حاضر در مذاکــرات قرار 
گرفت. بنابرایــن این وضعیت تقویت 
پروپاگانــدای رســانه ای علیــه ایــران را 

برای امریکایی ها ضروری  تر کرد.

ë جنگ روانی بر محور مقصرنمایی
امریکایی هــا  رســانه ای  تبلیغــات 
علیه ایــران تاکنــون در دو برهه زمانی 
اوج گرفته اســت. در مســیر مذاکرات و 
تقریبــًا از ابتدای آغــاز مجدد مذاکرات 
ایــن  ویــن یکــی از محورهــای اصلــی 
جنــگ روانی نوعــی »مقصرنمایی« از 
ایــران بوده اســت. امریکایی ها با طرح 
ایــن ادعــای دروغ کــه ایران بازگشــت 
بــه توافــق را منــوط بــه خــروج ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی از فهرست 
تحریم هــای موســوم بــه FTO امریــکا 
را  هــدف  دو  همزمــان  اســت،  کــرده 
پیگیــری کردنــد: نخســت؛ قــرار دادن 
ایــران در جایــگاه مانع اصلــی توافق و 
دیگــر ایجــاد دوگانه معیشــت- ســپاه 
به عنوان ابــزار تقویت اختالفات میان 
جریان هــای سیاســی در داخــل ایران. 
ایــن دروغ پــردازی امریکایی هــا البتــه 
بالفاصله از سوی مقامات دیپلماتیک 
و مذاکره کننــدگان ایرانــی پاســخ داده 
شــد. مقامــات کشــورمان بــا تأکیــد بر 
اینکه خروج ســپاه از لیست تحریم ها، 
پیش شرط ایران نبوده و نیست اعالم 
کردنــد کــه آنچه مانــع از وقــوع توافق 
اســت امتنــاع امریــکا از ارائــه تضمین 

قابل قبول برای پایبندی این کشــور به 
تعهدات خود و رفع تحریم ها است.

از  دیگــر  یکــی  مرحلــه  ایــن  در 
ابزارهــای جنــگ روانی امریــکا تعیین 
»ضرب االجل های ساختگی« برای به 
نتیجه رسیدن مذاکرات بود تا با تحت 
تهدیــد نشــان دادن رونــد مذاکرات به 
خیال خــود طــرف ایرانی را بــه عدول 
از شــرایط خــود بــرای توافــق مجــاب 
گرداند یا ایران را عامل اصلی شکست 

احتمالی مذاکرات معرفی کند.

ë حاشیه سازی های ایران هراسانه
رونــد  بــا  کنــار آنچــه مســتقیماً  در 
مذاکرات هسته ای پیوند داشت طرف 
بــه نحــو غیرمســتقیم نیــز  امریکایــی 
پــروژه تبلیغاتــی خــود علیــه ایــران را 
پیگیری کرد. پروژه ایجاد ایران هراسی 
در منطقه که از ســالها پیش آغاز شده 
بود در مرحله ای جدید با طرح ادعای 
فنــاوری  توســعه  بــودن  تهدیدآمیــز 
موشــکی ایران علی رغــم آنکه بارها از 
سوی ایران بر رویکرد دفاعی اش تأکید 
شــده بــود بــا پیشــنهاد ایجــاد »ناتوی 
عربی« و »پدافند مشترک با کشورهای 
خلیج فارس« پیگیری شد. هرچند در 
مقابــل توانمنــدی دیپلماســی دولت 
ایــران بــرای تهدیدزدایــی و در مقابل 

از  منطقــه ای اش  ارتباطــات  تقویــت 
جمله تقویت مراودات با قطر و عمان 
و تــداوم مذاکــرات تهــران- ریــاض در 
پــروژه  آن  از  طرفــی  امریــکا   بغــداد، 

بر نبست.
تــالش  ایــن حــال امریکایی هــا  بــا 
خــود را بــرای مداخلــه در روابط ایران 
مداخــالت  بــه  دیگــر  کشــورهای  بــا 
اعمــال  نکردنــد.  محــدود  منطقــه ای 
نفــوذ بــرای دســتور »توقیــف نفتکش 
حامل نفــت ایران« در ســواحل یونان 
از جملــه دیگــر وجــوه این فضاســازی 
تبلیغاتــی بود کــه اگرچه بــا مقابله به 
مثــل قانونــی از ســوی ایــران و توقیف 
نفتکش هــای یونانــی ماجرا بــا جبران 
خطــا از ســوی آتــن خاتمــه یافــت اما 
نمایانگر حد اعالی تقالی امریکایی ها 
بــرای تنش آفرینــی در روابــط ایــران و 

البته بی حاصلی آن بود.

ë  ســوژه های جدیــد بــرای ادامه جنگ
روانی

با شکست اغلب پروژه های پیشین 
امریــکا مرحلــه دوم این جنــگ روانی 
پیشــنهادی  طــرح  ارائــه  بــا  همزمــان 
پاســخ  و  توافــق  بــرای  اروپــا  اتحادیــه 
مســتدل و راهگشــای ایران به آن آغاز 
از  پهپــاد  فــروش  ادعــای  شــد. طــرح 

ســوی ایران به روســیه با هــدف تبدیل 
طرف هــای  از  یکــی  بــه  ایــران  کــردن 
ایجــاد  و  اوکرایــن  بحــران  در  فعــال 
تنش میان ایــران و طرف های اروپایی 
یکــی از همیــن داســتان پردازی ها بود 
کــه رســماً و مکــرراً از ســوی مقامــات 
کشــورمان بــا تأکیــد بــر اینکــه هرگونه 
همــکاری نظامــی - دفاعــی تهــران و 
مســکو مربــوط بــه قبــل از آغــاز جنگ 
اوکراین بوده اســت، پاســخ داده شــد. 
تحریــم وزیــر و وزارت اطالعــات ایران 
از ســوی امریکا به طرفــداری از ادعای 
آلبانی درباره حمله ســایبری از سمت 
ایــران علیــه مراکــزی در این کشــور که 
بــه قطــع رابطــه دیپلماتیک از ســوی 
دولــت آلبانی منتهی شــد، بــه جریان 
انداختن پرونده شکایت سه جاسوس 
امریکایی آن هم 11 سال پس از آزادی 
دریافــت  بــرای  ایــران  ســوی  از  شــان 
شــکنجه  موهــوم  ادعــای  بــا  غرامــت 
شــدن در زندان هــای ایــران از جملــه 
ادامــه اقدامات امریکایی اســت که در 
ذیل پروژه تبلیغاتی دولت بایدن رقم 

خورده است.

ë چرا پروژه تبلیغاتی؟
اقداماتی که هدفی جز وقت کشــی 
در مذاکــرات و تالش برای امتیازگیری 
برخالف روندی که تا کنون طی شده و 
نیز سامان دادن به وضعیت نامطلوب 
در  دموکرات هــا  انتخاباتــی  کمپیــن 
مقابل حمالت رقیب نداشــته اســت و 
در این مســیر عــالوه بر رژیم اســرائیل 
که ذاتــاً »بحران زا« اســت، کشــورهای 
اروپایــی نیــز بویــژه بــه دلیــل مواجهه 
بــا بحران هــای متعدد ناشــی از جنگ 
اوکرایــن ناچار به تشــدید همــکاری با 
امریکایی ها شــده  و بــه عنوان مجریان 
اقداماتــی  بــا  امریــکا  سیاســت های 
همچــون صــدور بیانیــه و متهم کردن 
ایــران به »اســتفاده نکــردن از فرصت 
حساس دیپلماتیک« و امثال آن خود 
را در ایــن پروژه های از پیش شکســت 
خورده شــریک کرده و چشم خود را بر 
تمــام اقدامات تشــنج زا و تنش آفرین 
امریکا که ذیل پروژه ایران هراســی و با 
هــدف نجات دموکرات هــا و جو بایدن 
از زیــر بــار حمالت رقیب انجام شــده، 

بسته اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش رسمی خود از ابعاد پنهان سیاست تحریم امریکا علیه ایران پرده برداشت

شکست مأموریت ایران ستیزان

»ایران« از دالیل و اهداف جنگ تبلیغاتی دولت امریکا همزمان با ادوار مذاکرات رفع تحریم ها گزارش می دهد

»ایران هراسی« برای نجات بایدن
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در نشست »واکاوی جنگ اوکراین و آینده پیش رو«  مطرح شد

اروپاازناامیدیوتنهایییخمیزند

ë  دلیــل کنــد شــدن پیشــروی های روســیه و حتی 
کاهــش قــدرت مقابله اوکرایــن و اینکــه نمی تواند 

روسیه را وادار به عقب نشینی کند، چیست؟
عابـد اکبـری: بـه نظـر مـن بهتـر اسـت در مـورد برخی 
بازیگـران اروپایـی کـه در ایـن جنـگ و طوالنـی شـدن 
در  اروپـا  شـود.  صحبـت  بودنـد،  تأثیرگـذار  آن  رونـد 
بسـیار  هویتـی  چالـش  یـک  دچـار  اخیـر  سـال های 
جدی شـده اسـت. در سـه سـال پیش یعنی سـپتامبر 
۲۰۱۹ اجـاس سـفرای فرانسـه در سراسـر جهـان در 
پاریـس برگـزار شـد کـه در آن آقـای مکـرون سـخنران 
افتتاحیـه این اجـاس بود. صحبت هـای آغازین وی 
در ایـن اجـاس بـرای مـن به عنـوان کسـی کـه اخبـار 
بـود. مکـرون  را دنبـال می کنـد، بسـیار جـذاب  اروپـا 
سـخنان خـود را اینگونـه آغـاز کـرد کـه مـا یـک بـار در 
آن  از  پـس  سـال های  و  جهانـی  دوم  جنـگ  میانـه 
بیـن دو قـدرت بـزرگ یعنـی امریـکا و شـوروی قـرار 
گرفتیـم. بـه ایـن ترتیـب اروپـا بـه صحنـه نبـرد تبدیل 
شـد کـه در آن ایـن دو قـدرت همـه هزینه هـای خـود 
را در ایـن صحنـه تحمیـل کردنـد و آن چیـزی کـه در 
پایـان ایـن جنـگ باقـی مانـد، ویرانـه ای بـه اسـم اروپا 
بـود. او می افزایـد کـه امـروز نیـز اروپـا بـه صحنـه نبـرد 
بیـن امریکا و چین تبدیل شـده اسـت؛ حـال باید دید 
اروپـا در ایـن میـان چـه نقشـی دارد آیـا یـک بازیگـر 
مسـتقل اسـت؟ اگـر ایـن نقـش بـه روشـنی تعریـف 
نشـود بـاز هـم پس از پایـان نبرد این دو قـدرت بزرگ 
ویرانـه ای باقـی خواهـد مانـد بـه اسـم اروپا. سـپس به 
سـفرای اروپایی و اندیشـمندان اروپا و فرانسـه هشدار 
می دهـد کـه بایـد تعریفـی جدیـد از اروپـا ارائـه شـود. 
بعـد از برگزیـت، امنیـت هسـتی شـناختی اروپـا دچار 
چالـش جـدی تری شـد. به عبارتی یک بخش بسـیار 
پرقـدرت و پررنـگ از اروپـا جـدا شـد. بعـد از برگزیـت 
چنـد فـرض در اروپـا شـکل می گیـرد، فـرض نخسـت 
کـه خاسـتگاه آن بیشـتر در آلمـان بـود می گفـت مـا 
می توانیـم از قدرتـی همچـون روسـیه بـرای پـر کـردن 
خألها  در درون اروپا استفاده کنیم. البته این فرضیه 
در فرانسـه بـا تردیدهایی مواجه بـود. یک نگاه منفی 
نیـز در مـورد روسـیه بویـژه در انگلیـس وجـود داشـت 
آنـان  اسـت.  آنـان  تاریخـی  تجربـه  از  برگرفتـه  کـه 
همیشـه نسـبت بـه کنشـگری روسـیه در اروپـا نگاهـی 

منفـی و بدبینانـه داشـتند.
از جانـب روسـیه رخ  اروپـا  اتفاقاتـی در  بـه مـرور 
یـک  کـه  هسـتیم  مواجـه  روسـیه ای  بـا  مـا  می دهـد. 
یـک  از  اروپـا  اسـت.  اروپـا  بـرای  بـزرگ  پارادوکـس 
طـرف نمی دانـد کـه بایـد بـا روسـیه بجنگـد یـا اینکـه 
بایـد آن را در اروپـا پذیرفتـه و داخـل خـود هضم کند. 
به صـورت  پارادوکـس  ایـن  اوکرایـن  جنـگ  آغـاز  بـا 
از جنـگ  تـا قبـل  و پررنگ تـری مطـرح شـد.  جـدی 
اروپایی هـا  بـرای  روسـیه  معمـای  و  پارادوکـس  ایـن 
وجـود داشـت. بعـد از جنـگ ایـن پارادوکـس تشـدید 
می شـود و اروپایی هـا دچـار یـک تردیـد، ابهـام و یـک 
سـؤال بزرگ می شـوند که اینک باید با روسـیه  چه کار 
کننـد. همیـن حـاال نیـز در سـخنان مسـئوالن اروپایـی 
یـک  از  آنـان  اسـت.  قابـل مشـاهده  پارادوکـس  ایـن 
بـا رویکـردی سـتیزه جویانـه تـاش می کننـد  طـرف 
مقامـات روسـیه بویـژه والدیمیـر پوتیـن را در الفـاظ 
خـود مـورد تهاجـم قـرار دهنـد امـا از یـک طـرف نیـز 
را  ایـن موضـوع  نمی داننـد واقعـاً چطـور می تواننـد 

حـل و فصـل کننـد.
چنـدی پیـش یـک اندیشـکده امریکایـی گزارشـی 
را منتشـر کـرده بـود کـه در آن از ایـن شـرایط به عنـوان 
یـک شـوخی یاد کرده بود و نوشـته بود مـا راه حلی به 
نـام گفت و گـوی مسـالمت آمیز بـرای حـل مشـکات 
بـا روسـیه عنـوان می کنیـم امـا در حقیقـت ایـن روش 
هیـچ نتیجـه ای نمی تواند داشـته باشـد و صرفـاً برای 
ایـن اسـت کـه ژسـت گرفتـه و بگوییـم معتقدیـم کـه 
گفت و گـو تنهـا راه حل اسـت. شـاید پیشـتر بسـیاری از 
کارشناسـان ایـن پیش بینی را نداشـتند کـه این جنگ 
تاکنـون طـول بکشـد اما امـروز مـا پیش بینی می کنیم 
کـه شـاید ایـن جنـگ تا پایـان زمسـتان نیز ادامـه یابد.
در حـال حاضـر دوره جنگ هـای اعانـی در دنیـا 
پایـان یافتـه اسـت. یعنـی جنگ هـا آغـاز یافتـه و بـه 
پایـان می رسـند بـدون اینکـه کسـی آغـاز و پایـان آنهـا 
را اعـام کنـد. البتـه در ایـن جنـگ بواسـطه کنشـگری 
واضح تـر  به صـورت  جنـگ  اعـام  اندکـی  امریـکا 
صـورت گرفتـه امـا بـه نظـر مـن، مـا دیگـر بـه شـکل 
شـود  اعـام  کـه  بـود  نخواهیـم  آن  شـاهد  کاسـیک 
جنگ اوکراین به پایان رسـیده اسـت. ما با یک مسـیر 
فرسایشـی مواجه خواهیم بود. شـاید یک سناریو این 
اینکـه روزی به عنـوان پایـان جنـگ  باشـد کـه بـدون 
اعـام شـود، شـاهد یـک فراینـد سـتیزه جویانـه میـان 
ایـن دو کشـور و بازیگـران دیگـری کـه در آن دخیـل 

هسـتند، باشـیم.
شـدن  طوالنـی  گفـت  بایـد  جمع بنـدی  یـک  در 
جنـگ روسـیه و اوکرایـن به دلیـل تردیدهـا و ابهاماتی 
ایـن  بازیگـران دربـاره  از لحـاظ نظـری در  کـه  اسـت 
جنـگ، آینـده و پیامدهـای آن وجـود دارد کـه باعـث 

می شـود همـه دچـار نوعـی انفعـال شـوند. وقتـی مـا 
شـاهد این حجم از انفعال از جانب بازیگران باشـیم 
قاعدتـاً نبایـد انتظـار داشـت کـه بـه ایـن زودی جنـگ 

خاتمـه یابـد. 
ë  و روســیه  کشــور  دو  مقامــات  گفته هــای  رصــد 

اوکراین نشــان می دهد که هیچکــدام واقعاً حاضر 
به تن دادن به آتش بس در شــرایط کنونی نیستند. 
شــرایط مدنظر روســیه و اوکراین برای تن دادن به 

آتش بس چه می تواند باشد؟
مهـدی خانعلـی زاده: مشـکل اصلـی کـه بـه خیلـی از 
مسـائل و ابهامـات دامـن زده و اکنـون نیـز می توانـد 
آنهـا را رفـع کنـد، این اسـت که بدانیم جنـگ اوکراین 
جنـگ دو واحـد سیاسـی نیسـت به عبـارت دیگـر این 
جنـگ دو کشـور واحـد نیسـت بلکـه ایـن جنـگ نمـاد 
تـاش بـرای تغییر در نظام بین الملل اسـت. اگر این 
جنـگ، نبـرد بیـن دو کشـور بـرای گرفتـن خـاک یـا هر 
امتیـاز دیگـری بـود بایـد بسـیار زودتـر از ایـن به نتیجه 
می رسـید. ایـن جمله که روسـیه توان تصـرف کی یف 
را ندارد و برای همین جنگ طوالنی شـد به نظر من 
چنـدان درسـت نیسـت. بـه نظر من روسـیه تـوان این 

کار را داشـت امـا تمایلـی بـه انجام آن نداشـت.
به صـورت  مدتـی  بـرای  مـاه  اردیبهشـت  بنـده 
میدانـی از اوکرایـن بازدیـد کـردم. موضـوع اصلـی آن 
اسـت که روسـیه نتوانسـت شکسـت سیاسـی اوکراین 
را رقـم بزنـد؛ در حالـی کـه قـدرت شکسـت نظامـی 
اوکرایـن را داشـت. دسـتگاه حاکمیتـی روسـیه تصـور 
می کـرد کـه تهاجمـی بـه اوکرایـن خواهـد داشـت و بـا 
فشـاری کـه بـه اوکرایـن وارد می کند نیروهـای نظامی 
کنـار کشـیده و آنـان می تواننـد کـی یـف را محاصـره 
کنند. دولت زلنسـکی ضعیف اسـت و درسـت اسـت 
که وی توانسـته بود انتخابات را با اکثریت پیروز شـود 
امـا بـه طور کلـی مردم اوکراین زیاد سیاسـی نیسـتند. 
بنابرایـن دولـت وی چندان محل حمایت به معنای 
اسـت  ذکـر  شـایان  نبـود.  غیـره  و  سیاسـی  پشـتوانه 
کـه ایـن دولـت بـرای مدتـی دچـار بـه هـم ریختگـی 
سیاسـی نیـز شـده بـود. امـا بـا دخالـت امریـکا از نظـر 
نظامی و تسـلیحاتی و چه از نظر سیاسـی و تبلیغاتی 

زلنسـکی در قـدرت مانـد.
روس ها در ماه اول شـهرک بوچا را گرفته و حدود 
۵۰ - ۶۰ کیلومتـر وارد خـاک اوکرایـن شـده بودنـد در 
آن زمـان چیـزی به نام مقاومت اوکرایـن اصًا وجود 
نداشـت. بوچا در بازدیدها بسیار سالم تر از خرمشهر 
کنونـی ایـران بـود و آثـار جنگـی در آن وجـود نداشـت 
البته نه اینکه آنان نخواهند در برابر روسـیه مقاومت 
کننـد بلکـه تـوان مقاومـت نداشـتند. از جمعیـت ۴۴ 
میلیونـی اوکرایـن ۱۰ میلیـون تن از کشـور خارج شـده 
نظامـی  نیـروی  کی یـف  حتـی  کردنـد.  مهاجـرت  و 
چندانـی بـرای مقابلـه بـا روسـیه نداشـت. بنابرایـن 
تانک هـای روسـیه تـا چنـد کیلومتـری کی یـف رسـیده 
از  یـا چهـار هفتـه بـدون مقاومتـی  بودنـد. آنهـا سـه 
امـا  بودنـد  مانـده  بوچـا  شـهرک  در  اوکرایـن  طـرف 
وقتـی دیدنـد کـه دولـت سـقوط نکـرده اسـت گفتنـد 
مـا بـه لحـاظ سیاسـی نتوانسـتیم موفـق عمـل کنیـم، 
بنابرایـن از روش نظامـی اسـتفاده می کنیـم. روسـیه 
هـر جایـی را کـه اراده کـرده گرفتـه اسـت، تنهـا جایـی 
کـه بـه معنـای واقعـی کلمـه بـا مقاومـت مواجه شـد 
بـا  توانسـت  آزوف  گـردان  کـه  اسـت  بـوده  ماریوپـل 
مقاومـت خـود در برابـر روسـیه پیروز شـود. روسـیه در 
حـال حاضـر اراده کـرده اسـت که میکایف، خرسـون 
و اودسـا را تصـرف کنـد. در همین یکـی دو هفته اخیر 
می بینیـم کـه پیشـروی های زیـادی در مسـیر رسـیدن 

بـه ایـن هـدف داشـته اسـت.
بنابرایـن می تـوان گفت که ماشـین جنگی روسـیه 
هیچـگاه متوقـف نشـده اسـت بلکـه اوکرایـن از نظـر 
تـوان نظامـی بـا وجـود همـه کمک هایـی کـه بـه آن 
نـدارد. طبـق  یـارای مقابلـه و مقاومـت  شـده اسـت 
بـه  کـه  کمک هایـی  از  درصـد   ۷۰ موجـود  آمارهـای 

اوکرایـن می شـود بـه بـازار سـیاه انتقـال می یابـد. 
در زمـان حضـورم در اوکرایـن بـا »سـارا اشـتون« 
اوکرایـن  طرفـدار  و  روسـی  ضـد  امریکایـی  خبرنـگار 
صحبـت کـردم کـه وی معتقد بـود اوکرایـن نیز مانند 
سـوریه اسـت و حـدود ۷۰ درصـد از تسـلیحات ارائـه 
اسـلحه می شـود.  بـازار سـیاه  وارد  اوکرایـن  بـه  شـده 
بنابرایـن می تـوان گفـت علـت طوالنی شـدن جنگ، 
اهداف شـان  پیشـبرد  بـرای  طرفیـن  توانایـی  عـدم 
نیسـت بلکه یک سـری المان ها و فاکتورهای سیاسی 

در ایـن زمینـه دخیـل هسـتند.
مـن معتقـدم دیگـر هیـچ گاه جهـان بـه قبـل از 
جنـگ اوکرایـن بـاز نخواهـد گشـت. ایـن جنـگ تمـام 
بین الملـل  نظـام  در  تغییـر  اینکـه  مگـر  نمی شـود 
صـورت گیـرد. رونـد فرسایشـی جنـگ به دلیـل ایـن 
اسـت کـه اوکراینی هـا در حـال مقاومـت با تسـلیحات 
دریافتـی از غـرب هسـتند. بـرای طوالنی شـدن جنگ 
هیـچ تصمیمـی از طـرف روسـیه گرفتـه نشـده بـود؛ 
پوتیـن منتظر زجرکش شـدن اروپا اسـت. بـرای اینکه 
بتوانیـم بـرای نظـام بین الملـل جدیـد نظـر بدهیـم 

همچنـان ادامـه خواهـد داشـت زیـرا امریـکا حاضـر 
را  قـدرت  شـاخص های  افزایـش  فرصـت  نیسـت 
بـه رقبـای خـود تقدیـم کنـد. ایـن نـگاه امریکایـی بـه 
ایـن  از  و  اسـت  شـده  تحمیـل  آن   اروپایـی  شـرکای 
طریـق بـرای تأمیـن اهـداف خود هزینه هـای تحمیل 

شـده را نیـز بـا یکدیگـر بـه اشـتراک می گذارنـد.
ë  دیالوگــی از فیلم بــازی تاج و تخت بــه تازگی در

رســانه های اجتماعی دســت به دســت می شود با 
عنوان زمســتان در راه اســت و تحلیلگــران در این 
رابطه می گویند که به احتمال زیاد زمســتان نتیجه 
ایــن جنــگ را تعییــن خواهد کــرد؛ اینکــه قیمت 
حامل های انرژی بویژه گاز در اروپا بشــدت افزایش 
یافته است. به نظر شــما آیا رسیدن فصل زمستان 
می توانــد تــا ایــن حــد در نتیجــه جنــگ اوکرایــن 

تأثیر گذار باشد؟
عابـد اکبـری: زمانی که ترامـپ در امریکا به قدرت 
رسـید و شـعار »اول امریکا« را مطرح کرد، این شـعار 
بسـرعت از اول امریـکا بـه »تنهـا امریکا« تغییر یافت 
و تـا آخـر دوره وی ادامـه یافـت. در دوره انتخابـات و 
بـر مسـند قـدرت  ایـن کشـور  بایـدن در  حتـی وقتـی 
شـعار  ایـن  کـه  بـود  ایـن  سـؤال  مهم تریـن  نشسـت 
»تنهـا امریـکا« ادامـه خواهـد یافـت یـا بـا تغییراتـی 

مواجـه خواهـد شـد، امـا بعدهـا مشـخص شـد ایـن 
شـعار مربـوط بـه یـک حـزب خـاص نیسـت.

دربـاره مشـخص شـدن نتیجـه جنگ در زمسـتان 
اعتقـاد مـن بـر ایـن اسـت کـه اروپـا شـاید یـخ بزنـد و 
بلکـه  گاز  بـرای کمبـود  نـه  امـا  مردمـان آن بمیرنـد 
امیـد  امـروز  تنهایـی.  ایـن  فهـم  و  تنهایـی  به دلیـل 
اسـت،  یافتـه  کاهـش  بشـدت  اروپـا  در  اجتماعـی 
البتـه ایـن به دلیـل افزایـش قیمـت گاز نیسـت، بلکـه 
شـده  ایجـاد  کشـورها  ایـن  در  کـه  ناامیـدی  به دلیـل 
اسـت. امـروز شـاید بسـیاری عاقه منـد بـه مهاجـرت 
بـه آلمـان باشـند امـا درصـد زیـادی از مـردم آلمـان 
ایـن  بـه  کننـد،  مهاجـرت  اسـترالیا  بـه  دارنـد  تـاش 
دلیـل کـه در اروپـا و همچنین در امریکا فوبیا و ترسـی 
کـه  اسـت  ترسـی  ایـن  اسـت.  شـده  ایجـاد  روسـیه  از 
مقامـات امریـکا و اروپـا به مردم خـود تزریق کرده اند 
و در ازای آن هیـچ آرامشـی بـه آنـان ارائـه نـداده انـد. 
بنابراین باید گفت زمسـتان سـرد یک واقعیت است 
امـا مربـوط بـه لولـه گاز نیسـت ،بلکه زمسـتانی اسـت 

کـه در ناامیـدی مـردم تشـکیل شـده اسـت.
ë  بســیار خبرهــای  اروپایــی  کشــورهای  از  امــروز 

عجیبــی به گــوش می رســد به عنوان مثــال برخی 
می گویند در فرانسه مردم به خوردن خاک اره روی 
آوردند یا در انگلیس غذاهای کپک زده می خورند! 
سؤال این اســت که آیا برای اروپا وارد شدن به این 
جنگ به صــورت پیاده نظــام امریکا آنقــدر ارزش 
داشــت تا به این وضعیت برســد و این همه هزینه 
مادی و اجتماعی-امنیتی برای خود ایجاد کند؟ در 
مقابل این مشــکالت اروپا به دنبال دستیابی به چه 
چیزی بود و آیا توانســت به آن دســت یابد؟ طبق 
شــواهد موجود این روسیه نبود که به دنبال تصرف 
کشوری به سمت اروپا باشد بلکه برعکس این ناتو 

بود که تالش داشت حلقه را بر روسیه تنگ تر کند.

خانعلـی زاده: اروپـا امـروز سـاخته دسـت امریکا 
زیـرا  بـود  جالـب  بسـیار  شـده  ارائـه  تعبیـر  اسـت. 
همان طـور کـه زمسـتان انـرژی اقتصـادی و سـختی 
در انتظار اروپاسـت، زمستان هویتی و ایدئولوژیکی 
نیـز بـرای اروپـا در جریان اسـت. می بینیـم که حتی 
سـارکوزی رئیـس جمهـور اسـبق فرانسـه  هـم کـه 
شـناخته  ایدئولوژیکـی  سیاسـتمدار  به عنـوان  زیـاد 
از شـروع جنـگ  نمی شـود، حـدود دو هفتـه بعـد 
اوکرایـن بحث هـای نظریه پـردازی ارائـه داد کـه در 

آن از تغییـر برخـی از مـوارد صحبـت کـرد.
از  اروپایـی  سیاسـتمداران  همـه  کـه  می بینیـد 
تغییـر برخـی مسـائل در جامعـه جهانـی صحبـت 
می کننـد. سـوئد در زمـان جنـگ سـرد هـم عضـو ناتـو 
نشـده بـود امـا اکنـون ایـن اتفـاق رخ داده اسـت. یـا 
حتـی باشـگاه های لیـگ انگلیـس اعـام می کننـد کـه 
پـول بـرای خریـد بازیکـن ندارنـد و مجبورنـد هزینـه 
ورزشـگاه های خـود را تأمیـن کننـد. اینهـا همـه نشـان 
دهنـده تغییراتـی اسـت کـه از آن یـاد می کنیـم. ایـن 
زمسـتان سـرد کـه در امیـد مـردم اروپـا ایجـاد شـده 
اسـت هـم می توانـد علـت و معلـول ماجراهـا باشـد. 
اینـک ملی گرایـی در حـال ایجاد اسـت. وقتی بـه اروپا 
سـفر می کنیـد بـه معجـزه اتحادیـه اروپـا پـی خواهیـد 
بـرد کـه چگونـه ایـن ۲۰ واحـد سیاسـی کامـًا جـدا از 
هم و با فرهنگ های متنوع توانسـتند در کنار یکدیگر 
قـرار گیرنـد. امـا بـا وجـودی کـه ایـن بیشـتر شـبیه یـک 
معجـزه اسـت امـا بتدریـج می توانیـد دریابیـد که این 
رونـد نمی توانـد بیـش از ایـن ادامـه یابد. اگر کسـی به 
موضـوع اتحادیـه اروپـا بـا دقـت توجـه داشـت و آن را 
بررسـی کـرده بـود موضـوع برگزیـت بـرای او موضوع 

غیـر قابـل فهـم یـا غیـر منتظـره ای نبـود.
اینـک اتحادیـه اروپـا بـا وجـود ترسـی کـه از پوتیـن 
و بیشـتر جنـگ اتمـی دارد تنهـا راه باقیمانـده بـرای 
او نزدیـک شـدن بـه امریکاسـت و چـاره ای جـز ایـن 
نـدارد. بـرای ایجـاد ارتـش اروپایـی تاش هـای زیادی 
شـده امـا دیدیـم که در جنگ بوسـنی آنان نتوانسـتند 
از خـود دفـاع کنند و امریکا مجبور شـد جنگ را جمع 
کنـد. اکنـون نیـز می بینید که متوسـل به ناتو می شـود. 
طـرح  چسـب  کـه  می بینیـم  شـرایطی  چنیـن  در 
مارشـال و چسـبی که اتحادیه اروپا را شـکل داد، دیگر 
اعتبـار نـدارد و اروپـا نیز بـه یک نظم جدید نیـاز دارد.
اشـاره  آن  بـه  بارهـا  مـن  کـه  مشـکاتی  از  یکـی 
را   ۲۰۰۸ مالـی  بحـران  مـا  کـه  اسـت  ایـن  کـرده ام، 
عنـوان  بـا  اوبامـا  کتـاب  نکرده ایـم.  درک  بخوبـی 
رخدادهـای  بـه  مفصلـی  اشـاره  موعـود«  »سـرزمین 
سـال ۲۰۰۸ دارد. چیـن و روسـیه بعـد از سـال ۲۰۰۸ 
بـه کشـورهای جدیـدی تبدیـل شـدند و می تـوان گفت 
زیـرا  بـود  جدیـدی  جهـان   ۲۰۰۸ از  بعـد  جهـان  کـه 
کشـورها فهمیدنـد کـه امریـکا قـدرت چندانـی نـدارد؛ 
در  می تـوان  و  نیسـت  نفـوذ  قابـل  غیـر  بازیگـر  ایـن 
مقابـل آن نیـز ایسـتاد. در آن زمـان همچنین اتحادیه 
زیـرا  شـد  خـود  آسـیب پذیری  میـزان  متوجـه  اروپـا 
بحران هـای اقتصـادی امریـکا بشـدت روی اروپـا نیـز 
تأثیـر گذاشـت. امـا گزینـه پیـش روی اروپـا چیسـت؟
در حـال حاضـر تمـام تخـم مرغ هـای اروپـا از نظر 
قـرار  امریـکا  سـبد  در  امنیتـی  و  اقتصـادی  سیاسـی، 
دارد. در تاریـخ اروپـا می بینیـم که فرانسـه چندین بار 
به دلیـل رویکـرد آتانتیک گرایـی انگلیسـی مخالـف 
عضویـت در اتحادیـه بـود. اکنـون نیـز میـان کشـورها، 
از اتحادیـه وجـود  ملی گرایـی و تـاش بـرای خـروج 
دارد امـا خروجـی آن نتیجـه مطلـوب کشـورها را در 
پـی نـدارد و آنهـا باز هـم نمی توانند این اتفـاق را رقم 
بزننـد. در انتخابـات فرانسـه، مارین لوپـن رأی زیادی 
را کسـب کـرده بـود امـا پـس از جنـگ اوکرایـن آرای او 
بشـدت افـت کـرد. مکـرون پـس از آن افزایـش سـن 
بازنشسـتگی را اعـام کرد که دوبـاره ورق را برگرداند. 
بوریس جانسـون در این زمینه می گوید مردم جهان 
از پیگیـری اخبـار اوکرایـن خسـته شـده اند. ۵۵ درصد 
مـردم فرانسـه زیـر ۱۵۰۰ یـورو درآمد دارنـد که اوضاع 
نابسـامان آن را نشـان می دهـد. آنهـا می گوینـد تـورم 
خاطـره پدربزرگ هـای مـردم فرانسـه اسـت و نسـل 
جـوان اصـًا تـورم را ندیـده بودنـد امـا اکنـون آنـان نیز 

مشـکات ناشـی از تـورم را لمـس کرده انـد.
در یـک جمع بنـدی بایـد گفـت که مرشـایمر چند 
سـال پیـش بـه تهران سـفر کـرده و در دانشـگاه تهران 
سـخنرانی کـرد. او گفـت که نظـام بین الملـل در حال 
تغییر اسـت؛ رویکرد چین و روسـیه نیز قطعاً نظامی 
خواهـد بـود و بنابرایـن، ایـران و امریـکا باید با سـازش 

ایـن وضعیت را کنتـرل کنند.
مـا در سـال ۲۰۱۴ جنـگ کریمـه را نیـز داشـتیم امـا 
مثـل حـال حاضـر تغییـر ایجـاد نشـد چـون آن جنگ 
میـان دو واحـد سیاسـی بـود امـا اینـک جنـگ بـرای 
تغییـر نظـام بین الملـل اسـت. بنابرایـن اروپـا اکنـون 
بازیگـری نیسـت کـه بتوانـد در ایـن ماجـرا تصمیـم 
بگیـرد و مجبـور اسـت تخم مرغ هـای خـود را در سـبد 
می بینیـد  دلیـل  همیـن  بـه  دهـد.  قـرار  طـرف  یـک 
مـرکل که چهره بسـیار محبوبـی در آلمان بـود، اینک 
بشـدت منفور شـده اسـت زیرا مردم بر این باورند که 
با پروژه »نورد اسـتریم ۱« و »نورد اسـتریم ۲«، آلمان 
را بـه روسـیه وابسـته کـرده اسـت و باعـث شـده کـه بـا 

ایـن جنـگ آسـیب ببیند.
اروپـا در شـرایط کنونـی فردای جنـگ جهانی دوم 
اسـت که آنقدر آسیب  سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصـادی و امنیتـی دیـده کـه توانایـی تصمیم گیـری 
بـرای خـود را ندارد و نیاز به قیم دارد. حال اگر امریکا 
هماننـد قبـل توانایی الزم برای مدیریت را نداشـته یا 
داشـته باشـد، هـر کدام جهت گیـری متفاوتـی را برای 

فرجـام سـرانجام اروپا مشـخص می کند.

بایـد سـه مـاه منتظـر بمانیـم تـا ببینیـم کـه آیا در سـه 
مـاه آینـده اروپـا آسـیب می بینـد و دوام مـی آورد یـا 
نابـود می شـود. پـس از آن می تـوان در مـورد آینـده 

نظـام بین الملـل اظهـار نظـر کـرد.
درنهایـت بایـد گفـت این جنگ فرسایشـی نشـده 
و اتفاقـاً هـرروز در حال پیش رفتن اسـت. فرض کنید 
روسـیه شکسـت را بپذیـرد و اوکرایـن نیـز از مواضـع 
خـود کوتـاه بیایـد؛ امـا آیـا تحریم هایـی کـه امریـکا و 
اروپـا علیـه روسـیه اعمـال کردنـد و دیگری سـازی کـه 
اتفاق افتاده و  مسـیر جداسـازی انرژی اروپا از روسـیه 
شـرایط روابـط اروپـا و  روسـیه را بـه قبـل از جنـگ بـاز 

خواهـد گردانـد؟ قطعـاً اینگونـه نیسـت. 
ë  انتخابــات میــان دوره ای کنگــره در پیش اســت

اما در این برهــه تورم در امریــکا  افزایش پیدا کرده 
و فشــارها بر بایدن و تیم او بیشتر شده است. حتی 
بسیاری معتقد بودند  سفر نانسی پلوسی به تایوان 
در این راســتا بود که دســتاوردی در زمینه سیاست 
خارجی برای دموکرات ها به ارمغان بیاورد که این 
اتفاق رخ نداد. با توجه به کمک های تســلیحاتی و 
غیرتســلیحاتی که امریکا به اوکرایــن ارائه می دهد 
و قطعاً از جیب مالیــات دهندگان امریکایی مبالغ 
را هزینه می کند، آیا بایدن همچنان این ریســک را 

می کند که حمایت های خود را در آستانه انتخابات 
بــه نفع اوکراین افزایش دهد یا بــه خاطر انتخابات 
هم که شــده تــالش می کند کمــی کــج دار و مریز با 

موضوع اوکراین برخورد کند؟
و  امریـکا  خارجـه  سیاسـت  اساسـاً  عابـدی:  عفیفـه 
سیاسـت بین الملـل آن در بازتعریـف و تولیـد تهدید 
اسـت. بـه عبارتـی ایـن کشـور بـا تعریـف یـک تهدیـد 
هـم سیاسـت داخلـی و هـم خارجـی خـود را تنظیـم 
می کنـد. امریـکا طـی یکـی دو دهـه اخیـر تـاش کرده 
اسـت روسـیه را به عنـوان یـک تهدید بـه جامعه خود 
معرفـی کنـد. بـه مـوازات ایـن امـر همچنیـن تـاش 
مشـترک  دشـمن  به عنـوان  را  روسـیه  اسـت  داشـته 
تـاش  همـواره  امریـکا  دهـد.  جلـوه  اروپـا  و  امریـکا 
دارد،  کـه  رسـانه ای  هژمونـی  از  اسـتفاده  بـا  می کنـد 
هزینه هایـی را کـه بـرای سیاسـت های تهاجمـی خـود 

در جهـان انجـام می دهـد، توجیـه کنـد.
بـا مـرور راهبردهـای نظامـی امریـکا خواهیـد دیـد 
کـه ایـن کشـور از منابع متنوع بـرای تأمین هزینه های 
خـود اسـتفاده می کنـد. بخشـی از ایـن منابـع از طریق 
طریـق  از  دیگـر  بخـش  می شـود،  تأمیـن  مالیـات 
شـریک شـدن هزینه ها بـا دیگر همپیمانـان همچون 
بـا اروپـا  اروپـا تأمیـن می شـود. به دلیـل اتحـادی کـه 
دارد و مخصوصـاً اینکـه سـازمان ناتـو بـه آن کمـک 
می کنـد. دیگـری مربـوط بـه محـول کـردن هزینه هـا 
همچـون  خصوصـی  مؤسسـات  و  شـرکت ها  بـه 
دقیقـی  آمـار  اینکـه  وجـود  بـا  اسـت.  اسلحه سـازی 
در ایـن زمینـه وجـود نـدارد امـا بایـد گفـت بـا نگاهـی 
بـه اقتصـاد ایـن کشـور می تـوان دریافـت کـه بخـش 
عظیمـی از هزینه هـای امریـکا از همیـن طریق انجام 

می شـود.
بخـش دیگـر آن اسـتفاده از منابـع محلـی اسـت 
یعنـی امریـکا در هـر جـا کـه وارد جنـگ شـده اسـت 

از منابـع محلـی اسـتفاده  و نیازهـای خـود را تأمیـن 
نظـر  در  را  نکتـه  دو  ایـن  اگـر  می کنـم  فکـر  می کنـد. 
داشـته باشـیم روش توجیـه افـکار عمومـی امریـکا و 
افـکار عمومـی جهانی در مـورد تداوم جنـگ اوکراین 
و تهدیـد بین المللی بودن روسـیه توجیه خواهد شـد 
و سیاسـت داخلـی افـکار عمومـی امریـکا و همچنین 
اساسـاً سیاسـت خارجـه امریکا و سیاسـت بین الملل 

آن در بـاز تعریـف و تولیـد تهدیـد اسـت.
اگـر بـا موشـکافی بیشـتری دربـاره فعالیت هـای 
خواهیـم  کنیـم،  نـگاه  گذشـته  در  متحـده  ایـاالت 
بـه شـکل بسـیار  اوایـل قـرن ۲۱  از  دیـد کـه امریـکا 
ظریفـی روسـیه را به عنـوان تهدیـد مشـترک امریکا 
و اروپـا تعریـف کـرد. بـا مـرور نشسـت های ناتـو کـه 
طـی ایـن مـدت برگـزار شـده اسـت می بینیـد کـه بـا 
اینکـه در آن زمـان شـورای همـکاری روسـیه و ناتـو 
وجـود داشـت امـا روسـیه به عنـوان تهدید مشـترک 
معرفـی می شـد. ایـن موضـوع آنقدر ملمـوس بود 
کـه  سـال ۲۰۰۷ سـخنرانی پوتیـن را در ایـن زمینـه 
و واکنـش بـه رویکـرد یـاد شـده در اجـاس مونیـخ 
شـاهد بودیـم. پوتیـن در ایـن سـخنرانی نسـبت بـه 
سیاسـت های تهاجمی امریکا علیه روسـیه واکنش 

نشـان داد.

 بعـد از فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی، امریکا 
بـرای تحکیـم هژمونـی خـود نیاز داشـت سـاختارها و 
ترتیبات بین المللی سیاسی ژئوپلیتیکی و اقتصادی 
از نظـر اقتصـادی  را کامـًا امریکایـی کنـد. بنابرایـن 
نهادهایـی را کـه در جریـان جنـگ سـرد شـکل گرفتـه 
توانسـت  ترتیـب  ایـن  بـه  و  کـرد  تقویـت  بودنـد، 
نهادهـای اقتصـادی را غربـی کـرده و از ایـن طریـق 
را  تحریم هـا  بـه  مربـوط  مکانیسـم های  شـد  موفـق 
بـا  ژئوپلیتیـک  و  سیاسـی  مسـائل  در  کنـد.  طراحـی 

موانـع بیشـتری روبـه رو بـود.
طریـق  از  کـرد  تـاش  ناتـو  بازتعریـف  بـا  امریـکا 
بـه هژمونـی  راهـکار پیشـروی ژئوپلیتیکـی در شـرق 
بحـث  در  کـه  همان طـور  یابـد.  دسـت  نیـز  سیاسـی 
گسـترش نظـام لیبـرال دموکراتیـک حتـی از طریـق 
جنـگ در دکتریـن بـوش توجیـه می شـد. روسـیه امـا 
به عنوان یک چالش اساسی در برابر این راهبردهای 
امریـکا قرار داشـت. به همین دلیل اسـت کـه از اوایل 
قـرن ۲۱ شـاهد آن بودیـم که راهبرد امریکا نسـبت به 
روسـیه تغییـر کرد. روسـیه بـا سیاسـت های مقابله ای 
کـه در برابـر پیشـروی ناتـو داشـت به عنـوان یـک مانع 
جدی برای هژمونی امریکا معرفی شـد. در دوره اول 
ریاسـت جمهـوری بـاراک اوبامـا نیز شـاهد آن بودیم 
کـه آقـای اوبامـا بحـث احیـای روابـط بـا روسـیه را در 
پیـش گرفـت امـا در دوره دوم در زمینه روابط روسـیه 
ایـن  کـه  همان طـور  برگشـت.  کامـًا  ورق  امریـکا  و 
موضـوع و تغییـر موضـع دربـاره روابـط بیـن امریـکا و 

ایـران و همچنیـن امریـکا و چیـن صـدق می کنـد.
ایـن تفکـر در امریـکا وجـود دارد کـه بـا روابـط کـم 
بـا کشـورهایی مثـل روسـیه،  تنـش و مسـالمت آمیز 
چیـن و ایـران به این کشـورها فرصت قدرتمند شـدن 
خواهنـد داد کـه بایـد از آن جلوگیـری کننـد. به همین 
دلیـل تصـور می کنـم کـه ایـن جنـگ و هزینه هـای آن 

گـروه سیاسـت/ در جنـگ اوکراین که از اسـفندماه ۱۴۰۰ شـروع شـد، ابتدا تصـور بر این بـود که جنگ در 
کوتـاه مـدت تمـام خواهـد شـد اما اکنـون کـه بیـش از ۶ مـاه از آن زمان می گـذرد، هیـچ دورنمایـی برای 
پایـان کوتـاه مـدت آن دیـده نمی شـود. کشـورهای غربـی شـدیدترین تحریم هـا را علیـه روسـیه اعمـال 
کـرده  و همزمـان، انـواع تسـلیحات مـدرن را در اختیـار اوکرایـن قـرار داده اند. مسـکو نیز سـاح گاز را در 
اختیـار دارد کـه زمسـتان اروپـا بـه بـازی پوتیـن بـا ایـن سـاح بسـتگی دارد. سـؤال مهـم در مـورد جنگ 
اوکرایـن ایـن اسـت کـه آینـده ایـن جنـگ چـه خواهـد بـود؟ در همیـن راسـتا خبرگـزاری مهـر نشسـتی 
تحقیقـات  و  مطالعـات  مؤسسـه  مدیرعامـل  و  اروپـا  مسـائل  کارشـناس  اکبـری«  »عابـد  حضـور  بـا  را 
بین المللـی ابـرار، »مهـدی خانعلـی زاده« پژوهشـگر مطالعـات امنیـت بین الملل و »عفیفـه عابدی« 
پژوهشـگر مسـائل بین الملـل برگـزار کـرده کـه در آن، سـؤال مـورد اشـاره در معرض بررسـی قـرار گرفته 

اسـت. در زیـر بخش هایـی از ایـن میزگـرد مفصـل را می خوانیـد. 

ë  عابد اکبری: درباره مشخص
شدن نتیجه جنگ در زمستان 

اعتقاد من بر این است که اروپا 
شاید یخ بزند و مردمان آن 

بمیرند اما نه برای کمبود گاز 
بلکه به دلیل تنهایی و فهم این 

تنهایی. امروز امید اجتماعی 
در اروپا بشدت کاهش یافته 

است، البته این به دلیل افزایش 
قیمت گاز نیست، بلکه به دلیل 

ناامیدی است که در این کشورها 
ایجاد شده است

ë  مهدی خانعلی زاده: جنگ اوکراین
جنگ دو واحد سیاسی نیست به عبارت 

دیگر این جنگ دو کشور واحد نیست 
بلکه این جنگ نماد تالش برای تغییر 

در نظام بین الملل است. اگر این جنگ، 
نبرد بین دو کشور برای گرفتن خاک یا هر 

امتیاز دیگری بود باید بسیار زودتر از این به 
نتیجه می رسید. این جمله که روسیه توان 

تصرف کی یف را ندارد و برای همین جنگ 
طوالنی شد به نظر من چندان درست 

نیست. به نظر من روسیه توان این کار را 
داشت اما تمایلی به انجام آن نداشت

ë  عفیفه عابدی: امریکا طی یکی
دو دهه اخیر تالش کرده است 
روسیه را به عنوان یک تهدید 
به جامعه خود معرفی کند. به 
موازات این امر همچنین تالش 
داشته است روسیه را به عنوان 
دشمن مشترک امریکا و اروپا جلوه 
دهد. امریکا همواره تالش می کند 
با استفاده از هژمونی رسانه ای 
که دارد، هزینه هایی را که برای 
سیاست های تهاجمی خود در 
جهان انجام می دهد، توجیه کند
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توقف روند نزولی شاخص 
کل پس از 10 روز معامالتی

تصویب 23 هزار میلیارد ریالی اجرای طرح های آبخیزداری

افزایش تولید لوازم التحریر 
بعد از 3 سال

»ایران« از بازار سهام گزارش می دهد

منابع آب و خاک کشور با تدوین »جهش فعالیت های آبخیزداری« حفاظت می شوند

»ایران« گزارش می دهد
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واردات محصوالت رنو  از هند
آیا پای خودروسازان فرانسوی به ایران باز می  شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: »خبرها حاکی از این است که خودروسازان رایزنی های اولیه 
برای واردات رنو از هند را آغاز کردند؛ بخصوص ایران خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید کار می کند.«

رشد 40 درصدی صادرات ایران به اعضای اکو
سخنگوی گمرک گفت: صادرات غیر نفتی کشور در پنج ماه نخست امسال به 9 عضو 
ســازمان همکاری اقتصادی اکو با 7 میلیون و 316 هزار تن، به ارزش 4 میلیارد و 118 
میلیون دالر رســید که این میزان با رشد 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

همراه بوده است.
ســید روح اهلل لطیفــی، اظهــار داشــت: توجه به همســایگان، روابط دو یــا چند جانبه 
اقتصادی و سیاسی، عضویت در پیمان های منطقه ای و تقویت مناسبات دو جانبه، از 
سیاست های قطعی جمهوری اسالمی ایران و دولت سیزدهم است که این سیاست 

باعث شده  در مناسبات تجاری ایران شاهد تغییراتی رو به رشد باشیم.
وی افــزود: از ابتدای ســال تا پایان مرداد، 9میلیون و 107 هــزار و 402 تن کاال به ارزش 
6 میلیــارد و 893 میلیــون و 869 هزار و 451 دالر، بین ایران و 9 کشــور عضو ســازمان 
همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که این میزان نسبت به 5 ماه نخست سال قبل، 39 
درصد افزایش داشته است. سخنگوی گمرک تصریح کرد: از این میزان کاالی تبادل 
شــده، 7 میلیــون و315 هزار و 928 تن به ارزش 4 میلیــارد و 118 میلیون و 241 هزار و 
11 دالر، صادرات کاالی ایرانی به کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو بوده 
که 20 درصد در وزن و 40 درصد در ارزش نسبت به دوره مشابه افزایش داشته است.

ســخنگوی گمــرک در ادامــه گفت: واردات از 9 کشــور عضو اکو از ابتدای ســال تا پایان 
مرداد به یک میلیون و 791 هزار و 475 تن رسید که با وجود کاهش 2 درصدی نسبت 

به مدت مشابه از لحاظ ارزش 38 درصد با رشد همراه بوده است.
لطیفــی در خصوص مقاصد و میزان صادرات کاالهای ایرانی به کشــورهای عضو اکو 
گفــت: ترکیــه با خرید 3میلیون و 682 هزار تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 328 میلیون 
دالر و رشــد 110 درصــدی، افغانســتان با یــک میلیــون و 256 هزار تن بــه ارزش 640 
میلیون و 573 هزار دالر و کاهش 25 درصدی و پاکستان با یک میلیون و 78 هزار تن 
به ارزش 474 میلیون و 751 هزار دالر و رشــد 13 درصدی، ســه مقصد اول صادرات 
کاالهای ایرانی به اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند و بعد از آن آذربایجان 
بــا 296 میلیون دالر، ترکمنســتان با 166 میلیون دالر، ازبکســتان بــا 88 میلیون دالر، 
قزاقســتان با 61.2 میلیون دالر، تاجیکستان با 45.6 میلیون دالر و قرقیزستان با 18.4 

میلیون دالر قرار دارند.
ســخنگوی گمرک دربــاره واردات از کشــورهای عضو اکو تأکید کرد: ترکیــه با فروش 2 
میلیــارد و 166 میلیــون و 326 هزار دالر و رشــد 21 درصدی، پاکســتان بــا فروش 429 
میلیون و 339 هزار دالر و رشــد 375درصدی و قزاقســتان با 78 میلیون و 423 هزار 
دالر و رشد 174 درصدی، سه کشور اول طرف معامله با ایران در بین اعضای سازمان 
همکاری اقتصادی اکو برای تأمین نیازهای کشــورمان بودند و پس از آن ازبکســتان با 
32.6 میلیون دالر، تاجیکستان با 26.2 میلیون دالر، آذربایجان با 15.3 میلیون دالر، 
ترکمنســتان با 14.4 میلیون دالر، افغانســتان با 10.4 میلیون دالر و قرقیزستان با 2.7 

میلیون دارند قرار دارند.

 متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت سیزدهم
۵۶ درصد باالتر از دولت قبل

رشــد اقتصــادی فصلــی کشــور در بهــار 1۴01 بــه 3.8 درصد رســید تا متوســط رشــد 
اقتصادی فصلی در دولت ســیزدهم به 3.۴ درصد برســد. به گزارش ایرنا، مرکز آمار 
نــرخ رشــد اقتصادی ســه ماهه اول 1۴01 را منتشــر کــرد و از رشــد 3،8 درصدی تولید 
ناخالص داخلی با نفت )رشد اقتصادی کشور( و ۴.3 درصدی تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت )رشد اقتصادی غیرنفتی( در فصل بهار سال 1۴01 خبر داد. در پاییز 1۴00 
به عنوان اولین فصل عملکرد دولت ســیزدهم رشــد اقتصادی کشــور به ۴.1 درصد و 
در زمســتان 1۴00 به 2.2 درصد رســیده بود. بدین ترتیب با ثبت رشــد اقتصادی 3.8 
درصــدی در بهار امســال، متوســط رشــد اقتصادی فصلــی در 3 فصل اخیــر )دولت 
سیزدهم( به 3.39 درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی 
فصلی کشور در 8 سال دولت های یازدهم و دوازدهم 2.17 درصد بود. بر این اساس 
تا کنون دولت رئیسی در 3 فصل نخست عملکرد خود رشد اقتصادی کشور را نسبت 
به دولت روحانی بیش از ۵۶ درصد بیشتر کرده یا به عبارت دیگر 1.۵ برابر کرده است.
متوسط رشد اقتصادی فصلی بدون نفت کشور در دولت سیزدهم 3.۶ درصد بوده در 

حالی که در دولت روحانی 2.8 درصد بود.

 معاون کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در گفت و گو با »ایــران« از تحقق وعده رئیس جمهور خبر داد

در 7 ماهه آخر ســال 1400 بیش از 548 هزار شغل و در 6 ماهه اول امسال حدود 
500 هزار شغل ایجاد شــد که در مجموع بیش از یک میلیون شغل پایدار بدون 

پول پاشی در سال اول دولت ایجاد شد

 یک میلیون شغل پایدار 
8بدون پول پاشی ایجاد کردیم

12

این هفته مشکل آب همدان به طور کامل رفع می  شود
گزارش »ایران« از رفع مشــکل آب همدان در 4 ماه به جای 2 سال

ســخنگوی صنعت آب: این هفته آب سد تالوار به همدان می رســد و به صورت دائم، مشکل آب همدان رفع خواهد شد

 تنظیم بازار 
با توزیع مرغ 48 هزار تومانی

شرکت پشــتیبانی امور دام برای مقابله با گرانی، به بازار مرغ ورود کرد

13

13

11

»ایران« از جزئیات مصوبه جدید شــورای عالی مسکن 
می دهد گزارش  فرسوده  بافت های  نوسازی  برای 

 حداکثر دو طبقه تشــویقی نسبت به تراکم مجاز طرح 
تفصیلی و تسهیل شــرایط ساخت پارکینگ، مهم ترین 
مشــوق برای متقاضیان نوسازی واحدهای فرسوده است

 2 طبقه تراکم تشویقی 
برای نوسازی واحدهای 
فرسوده 
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برنامه دولت ســیزدهم در حــوزه مالیات 
را می  توان به تســهیل برای تولیدکنندگان 
فراریــان  بــرای  ســختگیری  و  مــردم  و 
مالیاتــی خالصه کــرد. در یک ســال اخیر 
در حالــی که دولــت با طرح هــای متعدد 
سعی در شناســایی فراریان مالیاتی دارد، 
توجهــی  قابــل  مالیاتــی  معافیت هــای 
نیــز بــرای مؤدیــان درنظــر گرفته اســت. 
عــالوه بر کاهش 5 درصــدی نرخ مالیات 
بــرای بخــش تولید، بــر اســاس گفته های 
 38 مالیاتــی  امــور  ســازمان  رئیــس کل 
معافیت مالیاتی برای اشــخاص حقیقی 
به ارزش هزار و 380 میلیارد تومان وجود 
دارد و با اضافه کردن معافیت های شش 
گانه دیگر مجموع معافیت های مالیاتی 
بــه 370 هــزار میلیــارد تومــان می  رســد. 
رقمــی کــه به گفته وزیــر امــور اقتصادی و 
دارایی تنها در ســال گذشــته به 340 هزار 

میلیارد تومان رسیده بود.
در همین راستا در یکصد و دوازدهمین 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصــی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی میهمانان 
پارلمان بخش خصوصی بودند که درآن 
اخبــار مهمــی درخصــوص برنامه هــای 

مالیاتی دولت اعالم شد.
در این نشســت، وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی از کاهش سهم مالیات شرکت های 
رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور 
خبــر داد و ابراز داشــت: در قانون بودجه، 
مجلس با 5 درصد کاهش موافقت کرد و 
این نمادی از جهت گیری است که باید در 

آینده نیز شاهد آن باشیم. 
ســید احســان خاندوزی با بیــان اینکه 
 ۱۴0۱ در  کالن  اقتصــاد  اهــداف  پیشــبرد 
نیازمند ثبات در اقتصاد کالن است، گفت: 
اگر خواهان کشــیده شــدن ترمز در مســیر 
پرتورم هستیم، باید به نحوی اقدام کنیم 
تــا هزینه هــای معامالتــی فعالیت هــای 
اقتصادی، موانع کســب و کارها، صادرات 

و تولیــدات صنعتــی را تعدیــل کنیــم تــا 
این گونه شاهد رشــد اقتصادی و افزایش 

عملکرد نسبت به سال گذشته باشیم.
از  مجموعــه ای  بایــد  داد:  ادامــه  وی 
رویکردهــا، جهت گیری هــا و همگرایی ها 
در شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصی ایجاد شود. وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی بــا اشــاره بــه لــزوم حمایــت و 
پشــتیبانی بخــش خصوصــی از اقدامات 
دولت، تصریح کرد: دولت باید به سمت 
کاهش بار مالیاتی و شفافیت و قاعده مند 
کردن فعالیت های اقتصادی حرکت کند.

بــه گفتــه خانــدوزی، به نظر می رســد 
باید بار مالیاتی را بر دوش بخش هایی که 
پیش از این سهیم نبودند یا کمتر بر دوش 
داشتند، بگذاریم و این امر میسر نمی شود 
مگر اینکه شما به عنوان نمایندگان بخش 

خصوصی کشور کمک کار دولت باشید.
وی بــا بیان اینکه دولت نمی تواند این 
مســیر را بــه تنهایــی و بــا قلــت اطالعات 
اقتصــادی پیش ببــرد، خاطرنشــان کرد: 
دولــت بــه ناچــار بــرای تأمیــن مخــارج 
خــودش بــار بیشــتری بــر دوش بخــش 
رســمی و شــفاف اقتصــاد می  گــذارد. این 
در حالی اســت کــه این موضوع خواســته 
مــا نیســت. وزیر امــور اقتصــادی و دارایی 
از کاهش ســهم مالیات های شــرکت های 
رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور 
خبــر داد و ابراز داشــت: در قانون بودجه، 
مجلس با 5 درصد کاهش موافقت کرد و 
این نمادی از جهت گیری است که باید در 

آینده نیز شاهد آن باشیم. 
ë  معافیــت مالیاتــی ۳۴۰ هــزار میلیــارد 

 تومانــی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 

در سال ۱۴۰۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین 
از معافیــت مالیاتــی 3۴0 هــزار میلیــارد 
تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در 
ســال ۱۴00 خبر داد. خاندوزی در حاشــیه 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  نشســت 

خصوصی افزود: دولت سیزدهم در سال 
۱۴00 نزدیک بــه 3۴0 هزار میلیارد تومان 
مالیات از محل معافیت های قانونی اخذ 

نکرده است.
معافیت هــای  ایــن  کــرد:  تأکیــد  وی 
قانونــی از ســوی دولــت بــه شــرکت های 
تولیــدی و صادراتی کشــور کــه در مناطق 
محروم یا مناطــق آزاد فعالیت تولیدی و 

اقتصادی داشتند، اختصاص یافت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اظهار 
داشــت: معافیت مالیاتی سال گذشته در 
مقایسه با 300 هزار میلیارد تومان مالیات 
وصولی این ســال رقم باالیی اســت و این 
معافیت هــای قانونی بــه تولیدکنندگان، 
صادرکننــدگان و فعاالن اقتصادی کشــور 

اختصاص یافته است.
وی بیان داشت: اعداد و ارقام حاکی از 
این اســت که در هفته ابتدایی شهریورماه 
امســال نیــز نزدیک بــه یک هــزار میلیارد 
تومان بخشــودگی بــه فعــاالن اقتصادی 
کشــور تخصیــص یافــت و آن بخــش از 
فعــاالن اقتصادی کشــور کــه اصل بدهی 
خود را پرداخت کردند از این بخشودگی ها 

استفاده کردند.
خاندوزی خاطرنشــان کرد: این تدابیر 
همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم 
بتوانیم بیشترین تســهیل و کمک را برای 
فعاالن حوزه تولید و صادرات کشور داشته 

باشیم.
ë  رویکرد دولت ســیزدهم، کاهش فشار بر 

فعاالن رسمی و تولیدکنندگان

وی در پاســخ به پرســش یکــی دیگر از 
خبرنگاران درخصــوص تحول در نگرش 
دولــت در حوزه مالیات بویژه اخذ مالیات 
از اشــخاص بــه جــای تولیدکننــدگان نیز 
گفت: همان طور که بارها اعالم شــده و در 
مصوبه های دولت و پیشنهادهای مندرج 
در بودجــه ۱۴0۱ نیــز آمــده اســت، راهبرد 
دولــت ســیزدهم ایــن اســت که فشــار بر 
فعاالن رسمی و قانونمدار و تولیدکنندگان 

کشــور کاهــش پیــدا کنــد و ایــن سیاســت 
کاهــش فشــار بــه شــکل های گوناگــون از 
جمله کاهــش 5 درصدی نرخ مالیات در 

سال ۱۴0۱ و سایر تدابیر را شامل می  شود.
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
بیان داشــت: از بیــن یک میلیون شــرکت 
فعــال در اقتصــاد ایــران، امســال فقــط 
در حــدود 3۵0 هــزار شــرکت اظهارنامــه 
مالیاتــی خود را به ســازمان امــور مالیاتی 

کشور ارائه کرده اند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه نزدیــک به یک 
میلیــون شــرکت ثبت شــده در کشــور نیز 
غیرفعــال هســتند، افــزود: ایــن اعــداد و 
ارقام نشــان می دهد که بیــش از ۶00 هزار 
شــرکت فعــال در اقتصــاد کشــور امســال 
اظهارنامــه مالیاتــی خــود را بــه ســازمان 
و  نکرده انــد  ارائــه  کشــور  مالیاتــی  امــور 
امیدواریــم با شناســایی این بخــش و این 
شرکت ها بتوانیم بار مالیاتی را که بر دوش 
شرکت های قانونی و با انضباط کشور است 
کاهــش دهیم و بــار مالیاتی بــر دوش آن 

دســته از فعاالن و شرکت هایی قرار بگیرد 
که بــا فرار مالیاتی یا پنهانــکاری یا کتمان 
درآمدهــای خــود، تاکنــون جــزو مؤدیــان 

مالیاتی کشور محسوب نمی شده اند.
ë  مالیات را به سمت فعالیت های سوداگر 

هدایت می  کنیم

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
تأکید کــرد: در چرخش های تحول آفرین 
می خواهیــم مالیــات را بــه ســمت اخــذ 
مالیــات از فعالیت هــای ســوداگر هدایت 

کنیم.
داوود منظور در جلســه شــورای گفت 
وگــوی دولــت و بخش خصوصــی با بیان 
اینکــه  پرتکرارتریــن موضوعــات مطــرح 
شــده در شورای گفت وگو موضوع مالیات 
است، گفت: در دولت سیزدهم باید چند 
چرخش تحــول آفرین را دنبــال کنیم که 
اولین چرخش این اســت که فشــار تأمین 
مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم 
و بــه بخش هــای غیررســمی، نامنظــم و 
مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان 

هستند. وی سهم مالیات بخش منضبط 
اقتصــاد را در یک نظــام مالیاتی مطلوب 
حداقــل ۱0 الــی ۱۵ درصــد از کل اقتصــاد 
دانســت و اظهــار داشــت: قــرار اســت در 
قانــون مالیات جمــع درآمد پیاده ســازی 
شــود و الیحــه تنظیم و بــه دولت ارســال 
شــده که یکــی از اجزای اصلــی این الیحه 

چرخش است.
منظــور ادامــه داد: تــالش داریــم کــه 
ســهم مالیات بخش های غیرمولــد را در 
ســبد کل مالیــات کشــور افزایش و ســهم 
مولدها را کاهش دهیم. همچنین مالیات 
بــر خانه ها و خودروهای لوکس یکی دیگر 
از مالیات هایی اســت که در چرخش های 

تحول آفرین دنبال آن هستیم.
وی بــا بیان اینکه ممیــزی را در فرایند 
کــرد،  خواهیــم  حــذف  ســتانی  مالیــات 
خاطرنشان کرد: می خواهیم تشخیص ها 
را در تعییــن مالیات دقیق کنیم که نیازی 
بــه مشــاجره بین مــؤدی و مالیات ســتان 
نباشــد؛ یکــی از روش هــا ایــن اســت کــه 

میــزان فــروش افــراد را از طریــق واریز در 
دستگاه های کارتخوان تشخیص دهیم.

ë مالیات صفر برای ۱.8 میلیون مؤدی 

رئیــس ســازمان امور مالیاتی کشــور با 
اشــاره به صفر شــدن مالیات یک میلیون 
8۵0 هزار مؤدی، ابراز داشــت: بر اســاس 
مبلغی که ما از روی دستگاه های کارتخوان 
را  تشــخیص دادیــم و مؤدیــان مالیــات 
پرداختند، باالترین رقم مربوط به پزشکی 
در شیراز بود که ۴00 میلیون تومان مالیات 

پرداخت.
معــاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
بیان اینکه فضای فعالیت ســامانه پایانه 
فروشــگاهی آمــاده اســت، عنــوان کــرد: 
یــک میلیون شــرکت اقتصادی در کشــور 
شناسایی شــده که طی پنج ســال گذشته 
فعــال بوده اند و همچنیــن یک میلیون و 
۱00 هزار شــرکت غیرفعال هم شناسایی 
شده اند. وی افزود: همچنین حدود نیمی 
از مالیات هــای اظهاری فقــط از 5 درصد 
مؤدیــان دریافت شــد و براســاس مبلغی 
کارتخــوان  دســتگاه های  از  ســازمان  کــه 

تشخیص داد، مالیات را پرداخت کردند.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
پایانه هــای  قانــون  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا 
فروشــگاهی، تصریح کرد: در این صورت 
حتی نیاز به اخذ اظهارنامــه وجود ندارد، 
زیرا صورتحساب ها به صورت الکترونیکی 
ثبــت  افــراد  ویــژه  اطالعاتــی  پایــگاه  در 
می شــود و دیگــر نیــازی بــه حسابرســی و 

ممیزی نیست.
 منظــور بــا بیــان اینکــه ســامانه پایانه 
فروشــگاهی آماده فعالیت اســت، تأکید 
کرد: از یکم آبان ماه امســال ۶0۵ شــرکت 
بورسی باید صورتحساب های الکترونیکی 
صادر کنند و از یکم دی ماه نیز شرکت های 
دولتــی بــه این رونــد افزوده می شــوند که 
البتــه با یک تنــاوب زمانــی تا پایان ســال 
۱۴0۲ همه فعاالن اقتصادی وارد ســامانه 

مزبور خواهند شد.

ë  فعــاالن بــرای  مالیاتــی  مشــوق های   

اقتصادی

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی گفت: 
در پنــج ســال اخیر یــک میلیون شــرکت 
فعــال در اقتصاد و یک میلیون و ۱00 هزار 
شرکت غیرفعال شناسایی شــده اند که از 
ایــن شــرکت های فعــال فقــط 330 هزار 
شــرکت اظهارنامه داده انــد و بیش از ۶00 
هــزار شــرکت اظهارنامه ارائــه نکردند که 
طبق قانون، اظهارنامه برآوردی برای این 
شــرکت ها بــدون هیچ معافیتــی تعبیه و 

جریمه کتمان درآمد نیز اعمال می شود.
به گفته منظور، ایــن اظهارنامه تا یک 
مــاه آینده به شــرکت ها ابالغ خواهد شــد 
کــه می تواننــد اعتراض خــود را همــراه با 

اظهارنامه به سازمان ارسال کنند.
 وی درخصــوص مشــوق های مالیاتی 
نیز گفت: براســاس مشوق های شش گانه، 
3۱ هــزار میلیــارد تومــان ســود مشــمول 
مالیات نشــده کــه بر همین اســاس هفت 
هــزار میلیارد تومان مالیات برای همراهی 
بــا بخــش تولیــد از دســت رفتــه اســت و 
38 هــزار میلیــارد تومان درآمد اشــخاص 
حقیقی نیز مشمول مشــوق شد، یعنی ۱0 
هزار میلیارد تومان مالیات را حذف کردیم. 
رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: 38 
معافیــت هم بــرای اشــخاص حقیقی در 
نظــر گرفتیم که به معنای یک هزار و 380 
میلیــارد تومان معافیت از مالیات اســت؛ 
بــه عبــارت دیگر 38 هــزار میلیــارد تومان 
مالیات حساب نشده و در مجموع به دلیل 
مشوق ها 370 هزار میلیارد تومان مالیات 
دریافت نشــده اســت. منظــور بــا تأکید بر 
اینکــه تــا ســقف 300 میلیون تومــان برای 
اشــخاص حقوقــی و ۲00 میلیــون تومــان 
برای اشــخاص حقیقی معافیــت از جنبه 
پرداخت جرایم در نظر گرفته شــده است، 
گفت: چهار هزار میلیارد تومان امســال به 
صادرکنندگان استرداد شد، در حالی که کل 

استرداد پارسال همین رقم بود.

جزئیات معافیت های مالیاتی بخش تولید و مردم
در نشست شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونش اعالم شد

معافیت مالیاتی ۳7۰ هزار میلیارد تومانی مؤدیان / کاهش ســهم مالیات های شــرکت های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور
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توقف روند نزولی شاخص کل پس از 10 روز معامالتیتوانمند سازی هلدینگ ها به جای تقسیم سود
»ایران« از بازار سهام گزارش می دهدبا اصالح ماده 45 اساسنامه شرکت های هلدینگ و مادر اتفاق می افتد

حداقل 80 درصد سودها رسوب می شود و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده، به 
افزایش سرمایه اختصاص می یابد

روی خوش حقیقی ها به معامالت سهام

گروه اقتصادی/ طبق ابالغیه مدیریت 
نظــارت بــر نهادهــای مالــی ســازمان 
ســود  از  درصــد   ۲۰ حداکثــر  بــورس، 
حاصــل از فــروش ســهام پرتفــوی در 
شــرکت های هلدینــگ و مــادر، قابــل 
درصــد  و8۰  بــود  خواهــد  تقســیم 
باقی مانده بایستی به حساب اندوخته 
منتقل شــود و هنگامی که این مبلغ به 
نصف سرمایه ثبت شده این شرکت ها 
رســید، می توانند از ایــن منبع اقدام به 

افزایش سرمایه کنند.
از  برخــی  نظــر  از  کــه  مصوبــه ای 
فعالین بازار، هرچند در توانمند سازی 
هلدینگ هــا اثــر گــذار خواهد بــود، اما 
بــا توجه به اثر آن بر نســبت ســودهای 
پایــان  در  شــرکت ها  ایــن  تقســیمی 
ســال مالــی، می تواند جذابیت ســهام 
تــا  خــرد  ســهامداران  بــرای  را  آنهــا 
حــدودی کاهــش دهــد و ترجیحــات 
ســهام  از  را  خــرد  ســرمایه گذاران 
هلدینگ هــا به دیگر ســهام موجود در 
بازار که نســبت ســود های تقسیم شده 

درآنها بیشتر است، هدایت کند.
از  دیگــر  برخــی  ایــن  وجــود  بــا 
اینکــه  بــه  اســتناد  بــا  کارشناســان 
ارزش گــذاری ایــن طیــف از شــرکت ها 
بــر اســاس ارزش NAV آنهــا صــورت 
می پذیــرد و نــه ســودهای تقســیمی، 
از فــروش  رســوب ســودهای حاصــل 
ســهام درجهــت افزایــش ســرمایه را 
مثبت ارزیابی می کنند و آن را در بهبود 
عملکرد بلند مدت این شرکت ها مؤثر 

می دانند.
ë  اساســنامه  58 مــاده  اصــالح 

شــرکت های مادر/ هلدینگ )ســهامی 
عام و خاص(

شــهریورماه،   ۲1 دوشــنبه،  روز 
مدیریــت نظــارت برنهادهــای مالــی 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار طــی 
 58 مــاده  در  تغییــر  از  ابالغیــه ای 

اساسنامه شــرکت های مادر/ هلدینگ 
)سهامی عام و خاص( خبر داد. در این 
ابالغیــه آمده اســت؛ به اســتناد بند 8 
هفتصد و چهل و هفتمین صورتجلسه 
هیــأت مدیره ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار مــورخ 1۴۰۰/۰8/۰۵ و با عنایت 
به موافقت ریاست سازمان در هامش 
نامه 1۹۳۹۷1/1۳1 مــورخ 1۴۰1/۰۵/1۲ 
اساســنامه  مــاده ۵8  مدیریــت،  ایــن 
شــرکت های مادر/ هلدینگ )سهامی 
عــام- ســهامی خــاص( بــه شــرح زیر 

اصالح می گردد:
ســهام  فــروش  از  حاصــل  »ســود 
موجــود در ســبد ســهام شــرکت در هر 
ســال، تــا میزانــی کــه منجــر بــه زیــان 
انباشــته نگــردد بــه حســاب اندوختــه 
ســرمایه ای منتقل و پس از رســیدن به 
نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ 
مجوز از ســازمان بورس بنا به پیشنهاد 
هیــأت مدیــره و بــا تصمیــم مجمــع 
عمومــی فوق العــاده قابــل تبدیــل به 
سرمایه اســت. اندوخته ســرمایه ای تا 
زمــان ادامه فعالیت شــرکت غیرقابل 
تقســیم بوده و صرفاً بــرای حفظ روند 
ســوددهی شــرکت بــا پیشــنهاد هیأت 
عمومــی  مجمــع  تصویــب  و  مدیــره 
عادی، هرســال می تــوان حداکثر تا ۲۰ 
درصــد از مبلغی که در همان ســال به 
حســاب اندوختــه ســرمایه ای منظــور 
می گردد، بین صاحبان ســهام تقسیم 

نمود.«
اگرچه با اجرایی شــدن این ابالغیه 
و انتقــال حداقــل 8۰ درصــد از ســود 
پرتفــوی  ســهام  فــروش  از  حاصــل 
حســاب  بــه  هلدینــگ  شــرکت های 
اندوختــه در جهــت افزایش ســرمایه، 
گام مهمــی درجهــت توانمند ســازی 
آینــده  ســال های  در  شــرکت ها  ایــن 
برداشــته خواهــد شــد، اما بایــد توجه 
داشــت که کاهش ســودهای تقسیمی 

ســهام  جذابیــت  از  شــرکت ها،  ایــن 
ایــن شــرکت ها در بازار خواهد کاســت 
و می توانــد بــر معامــالت ســهام ایــن 

شرکت ها نیز تأثیر داشته باشد.
از طرفی طبق متن ابالغیه، زمانی 
حســاب  در  شــده  رســوب  پول هــای 
اندوخته هلدینگ هــا می تواند تبدیل 
به افزایش ســرمایه شــود که مبلغ آن 
به نصف ســرمایه ثبت شــده شــرکت 

برسد.
نکتــه دیگــری که در ایــن خصوص 
باید مورد توجه قرارگیرد این اســت که 
شــرکت ها برای انجــام فرایند افزایش 
ســرمایه نیــاز بــه طرح هــای توجیحی 
دارنــد و درصورتــی کــه شــرکت بــرای 
سرمایه های جدید وارد شده به شرکت 
را  پربازدهــی  و  مناســب  پروژه هــای 
معرفی نکرده باشــد، این رویه نه تنها 
به توانمند ســازی این شرکت ها کمک 
نخواهد کرد بلکه نســبت بازده دارایی 

را برای آنها بشدت پایین خواهد آورد.
با وجود این اجرا شــدن این طرح از 
نظر برخی کارشناسان اقتصادی گامی 
بســیار مهم و مؤثــر در بهبود عملکرد 
شرکت های هلدینگ ارزیابی می شود. 
همچنیــن از نظــر ایــن کارشناســان، با 
توجه به این موضوع کــه ارزش گذاری 
و  ســرمایه گذاری  شــرکت های  ســهام 
 NAV ارزش مبنــای  بــر  هلدینگ هــا 
میــزان  معمــوالً  و  می گیــرد  صــورت 
ســود تقســیمی، مبنای مناســبی برای 
شــرکت ها  ایــن  ســهام  ارزش گــذاری 
نیســت، الزام ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار بــه عــدم تقســیم 8۰ درصد از 
ســود ناشــی از فروش ســهام پرتفوی، 
از  محافظــت  راســتای  در  بیشــتر 
ارزش بازار ســهام شــرکت های مادر و 
هلدینگ ها اســت و حفظ این ســود در 
داخل شــرکت ها، آثار مثبتی هم برای 

هلدینگ ها به همراه خواهد داشت.

 گــروه اقتصادی/ بــا اوج گیری قیمت ها 
در بازارهــای جهانــی فلــزات و تــداوم 
و  خــودرو  پایــه،  کاالهــای  معامــالت 
محصــوالت شــیمیایی و هیدروکربوری 
همچنیــن  و  کاالیــی  بورس هــای  در 
ثبــات قیمــت ارز در محــدوده ۳۰ هزار 
تومان، ســهامداران بار دیگر نســبت به 
بازدهی های بازار سهام خوشبین شدند 
تــا روند ورود پــول به این بــازار بار دیگر 
مثبت شود و به دنبال آن اکثر نمادهای 

بازار سبزپوش شوند.
 در پایــان معامــالت روز سه شــنبه، 
روز   1۰ طــی  کــه  بــورس  کل  شــاخص 
معامالتی قبل در حدود 56 هزار واحد 
از ارتفــاع خــود را از دســت داده بــود، 4 
هــزار و 156 واحــد را بازپس گرفت و در 
عــدد یک میلیــون و ۳۹۳ هزار ایســتاد. 
در این روز، شــاخص کل هم وزن نیز به 
پشتوانه اکثریت بازار صعودی شد و با ۲ 
هــزار و ۷۷4 واحد افزایش به عدد 4۰5 
هزار واحد رســید. همچنیــن معامالت 
در فرابــورس نیز که طــی ابالغیه جدید 
این سازمان تا ساعت 1۳ ادامه داشت، 
با افزایش قیمت در اکثر نمادها روبه رو 
شــد تا شــاخص آیفکــس نیــز 1۰ واحد 
قــد بکشــد و در ارتفــاع 18 هــزار و ۷65 
واحــد به کار خود پایان دهد. در این روز 
ورود پــول به ســه گــروه خــودرو، فلزات 
اساســی و اســتخراج کانه های غیرفلزی 
باعث شــد ایــن گروه ها بیشــترین تأثیر 
مثبت را بر شــاخص ها به ثبت رسانند. 
همچنیــن بیشــترین خــروج پــول نیز از 
گروه محصوالت شــیمیایی اتفاق افتاد 
تا ســهام موجود در این گروه بیشــترین 
تأثیــر منفی را بر شــاخص های بــازار به 
نــام خــود ثبــت کننــد.  آمــار معامالت 
ارزش  کــه  می دهــد  نشــان  دیــروز 
معامالت خرد بــه عدد ۳ هزار میلیارد 
تومان رســیده و این شاخص با افزایش 
۲6 درصــدی نســبت بــه روز معامالتی 
قبــل، بار دیگر به ســطح متوســط خود 

اســت.  رســیده  شــهریورماه  ابتــدای  از 
کارشناســان بــر ایــن باورند بــا توجه به 
نســبت های ارزندگی بــازار و پیش بینی 
در خصــوص شناســایی ســودهای بــاال 
در گزارش هــای عملکــرد شــش ماهــه 
شــرکت ها که از ابتدای مهرماه منتشــر 
خواهد شد، بازار می تواند در ادامه روند 

روبه رشد خود را از سر گیرد.
ë خالص ورود پول حقیقی مثبت شد

در ابتــدای معامالت روز سه شــنبه، 
جریان خــروج پول از گــروه محصوالت 
شــیمیایی، انبوه سازی و ســرمایه گذاری 
باعث شــد شــاخص ورود و خروج پول 
بــه معامــالت ســهام منفــی  حقیقــی 
شــود که این موضوع بــا خروج ناگهانی 
حقیقی هــا از گــروه صندوق هــای قابل 
معاملــه در بــازار، شــدت گرفــت، امــا 
ایــن رونــد از ســاعت 1۰ و 5۰ دقیقه و با 
ورود ناگهانی پول بــه گروه های خودرو، 
اســتخراج کانی های غیر فلــزی، فلزات 
اساســی، زغالســنگ و نیروگاه هــا تغییر 
کــرد تــا در پایان معامــالت عدد مثبت 
1۰ میلیــارد تومــان برای شــاخص ورود 
و خــروج حقیقی ها به بازار ســهام ثبت 
شــود. هرچنــد کــه ایــن عــدد در مقابل 
خــروج بــاالی حقیقی هــا از معامــالت 
گذشــته  ماه هــای  و  روزهــا  در  ســهام 
چنــدان قابــل توجــه نیســت امــا ورود 
ناگهانی حقیقی ها بــه برخی گروه های 
از  پــول  بــه همــراه خــروج  معامالتــی 
صندوق ها می تواند نشــانه خوشــبینی 
ســرمایه گذاران حقیقــی بــه معامالت 

سهام باشد.
پایــان معامــالت روز سه شــنبه،  در 
گروه هــای زغالســنگ بــا ۳۰ میلیــارد، 
فلزات اساســی بــا ۲4 میلیــارد و خودرو 
بــا 1۹ میلیــارد تومــان بیشــترین ورود و 
گروه هــای صندوق هــای قابــل معامله 
بــا ۲1 میلیارد، محصوالت شــیمیایی با 
۲۰ میلیــارد و بیمه بــا 11 میلیارد تومان 
بیشترین خروج پول را به ثبت رساندند.

ë  سبزپوشــی فلزاتی هــا در پــی افزایش
قیمت های جهانی

بازارهــای  در  معامــالت  شــروع  بــا 
بــا  جهانــی، قیمــت فلــزات پایــه نیــز 
افزایــش قیمــت روبــه رو شــد تا ســهام 
فلزاتــی در ایــران نیــز بــار دیگــر مــورد 
اســتقبال ســهامداران قــرار گیــرد و بــا 
افزایش قیمت روبه رو شــود. بر اســاس 
آخرین اطالعات منتشــر شــده، قیمت 
مــس در بورس فلزات لندن بــا 41 دالر 
افزایش نسبت به آخرین روز معامالتی 
در هفتــه قبل به عدد 8 هــزار و ۲6 دالر 
رســید. بر این اســاس قیمت ســه ماهه 
مس تا پایان این روز 1.۹ درصد افزایش 
را تجربه کرده اســت. قیمت آلومینیوم 
نیــز در ایــن روز افزایــش 1.۰5 درحدی 
را تجربــه کــرد و روند صعــودی قیمت 
محصــوالت فوالدی نیــز در بــازار چین 

ادامه یافت.
ë  تــداوم فروش خــودرو در بــورس کاال

مورد استقبال سهامداران قرار گرفت
تداوم عرضه خودرو در بورس کاال و 
افزایش قیمت این محصوالت با توجه 
به فراینــد عرضه و تقاضا، منجر به این 
شــد که ســهامداران بار دیگر نســبت به 
سهام شــرکت های خودرویی خوشبین 
شوند و تقاضا برای سهام این شرکت ها 
در بــازار را افزایــش دهند. شــرکت های 
قطعه ســاز خودرویی نیز طــی روزهای 
اخیر نســبت به اخذ مجوز در خصوص 
خــود  محصــوالت  قیمــت  افزایــش 
اطالع رســانی کــرده بودنــد کــه طی آن 
سهام این شــرکت ها نیز با رشد قیمت 

روبه رو شده بود.
بازارگشــایی خودروســازان در روسیه 
و ارمنســتان و تداوم رشــد تولید آنها در 
ماه های مرداد و شهریور، از جمله دیگر 
عواملی است که سرمایه گذاران در بازار 
سهام را نسبت به بازدهی آتی و خروج 
از زیــان خودرو ســازان، خوشــبین کرده 

است.

بازار سرماهی

ë ارزش معامالت خرد به سطح 3 هزار میلیارد تومان بازگشت
درجریان معامالت روز سه شــنبه، ارزش معامالت خرد نســبت به روز معامالتی قبل 
با افزایش روبه رو شــد و به ســطح ۳ هزار میلیارد تومان و میانگین ارزش معامالت به 

ابتدای شهریورماه رسید.

ë 60 درصد بازار به رنگ سبز
درجریان معامالت روز سه شــنبه، از مجموع ۷۳1 نمادی که در کل بازار مورد معامله 
قرار گرفتند، تعداد 4۳۳ نماد )6۰ درصد( با افزایش قیمت و ۲۹8 نماد نیز با کاهش 

قیمت به کار خود پایان دادند.

تعداد نماد در بازه قیمت )1401/06/22(

خالص ورود پول حقیقی به معامالت سهام از ابتدای شهریورماه

ارزش معامالت خرد از ابتدای شهریورماه

ë شاخص ورود و خروج پول حقیقی به معامالت سهام مثبت شد 
در جریــان معامــالت روز سه شــنبه، روند خروج پــول حقیقی از بازار متوقف شــد و 1۷ 
میلیــارد تومان توســط ایــن معامله گران به معامالت ســهام وارد شــد. در این روز ۲۳ 
میلیــارد تومــان نیز توســط حقیقی ها از معامــالت صندوق های با درآمــد ثابت خارج 

شد.



گــروه اقتصادی / شــواریعالی مســکن 
ضوابــط  خــود  نشســت  آخریــن  در 
تشویقی برای نوســازی بافت فرسوده 
را اعالم کرد. براســاس برنامه دولت، 
ســاالنه 150 هــزار واحد فرســوده باید 
بافت هــای  نوســازی  شــود.  نوســازی 
فرســوده شهری در ســال های اخیر در 
دســتور کار قرار گرفته است. در دولت 
قبــل قرار بــود ســاالنه 100 هــزار واحد 
نوســازی شود اما در هر ســال نوسازی 
اســت.  رفتــه  پیــش  برنامــه  از  کمتــر 
اهمیت نوسازی بافت فرسوده از آنجا 
اســت که بخــش زیــادی از بخش های 
مســکونی شهری و روســتایی را شامل 
می شــود. در حال حاضــر بیش از 1۶۶ 
هزار هکتار از مساحت شهرها معادل 
۲۳ درصد ســطوح شــهری بافت های 
ناکارآمــد اســت کــه از ایــن میــزان ۷0 
هــزار هکتار بافت فرســوده میانی، ۶0 
هزار هکتار ســکونتگاه غیررسمی، ۳۲ 
هزار و ۶۸۶ هــزار هکتار بافت تاریخی 
و ۵00 هکتار بافت فرســوده با پیشینه 
روستایی را شامل می شود. در مجموع 
۵ میلیــون و ۷00 هزار واحد مســکونی 
در بافت های ناکارآمد شناســایی شده 
اســت که حدود ۲ میلیــون و ۷00 هزار 
واحــد بناهــای ناپایدار و فاقــد هرگونه 
سازه هستند. از ابتدای تصویب قانون 
حمایــت از احیا، بهســازی و نوســازی 
بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری 
کــه  ســال ۸۴ تصویــب شــده تــا کنون 
حــدود ۲10 هزار بنــای ناپایــدار احیا و 
۶۷0 هزار واحد مسکونی ساخته شده 
که به طور متوســط شــامل ســاالنه ۴0 

هزار واحد نوسازی شده است.
ë 4 نوع حمایت

فرســوده،  بافــت  نوســازی  بــرای 
کــردن  کوتــاه  رویکــرد  نــوع   4 دولــت 
زمــان صــدور پروانــه ســاخت، کوتــاه 
کــردن زمان صــدور مجوزهــای اداری 
و انشــعابات ،اعطای تســهیالت مالی 
و اخیراً نیز اعطای مشــوق هایی مانند 
افزایش تراکم را در نظر گرفته اســت. 
همه تخفیفات و تشویق هایی که برای 
ســازندگان در نهضت ملی مسکن در 
نظــر گرفته شــده اســت بــرای فعاالن 
در نوســازی بافت فرســوده هــم دیده 

شده است. مبلغ تســهیالت پرداختی 
تهــران  در  فرســوده  بافــت  نوســازی 
بــرای هــر واحــد ۴۵0 میلیــون تومان، 
در کالنشــهرها۴00 میلیون تومان و در 
سایر شهرها ۳۵0 میلیون تومان است 
که 1۵0 میلیون تومان از این تسهیالت 
با سود صفر درصد پرداخت می شود. 
از ابتــدای دولت ســیزدهم تا کنون ۲۶ 
هــزار و ۳۷0 واحــد بــه بانــک مســکن 
معرفی شده اند. در بخش خودمالکی 
مالــک،   ۲00 و  هــزار   ۸ تاکنــون  نیــز 
بافت هــای  در  نوســازی  متقاضــی 

فرسوده بوده اند.
ë مشوق های نوسازی

عالوه بــر تســهیالت و کاهش زمان 
صــدور پروانه ســاختمانی و همچنین 
مجوزهــای  دریافــت  تخفیف هــای 
ســاخت، اخیــراً شــواریعالی مســکن، 
مشــوق های دیگری را نیز بــرای رونق 
نوســازی در نظــر گرفته و بــه تصویب 
رســانده اســت. از جمله این مشوق ها 
می تــوان بــه اعطای یــک یــا دو طبقه 
طــرح  تراکــم  بــه  نســبت  تشــویقی 
مصوب، تســهیل در ضوابط پارکینگ، 
امــکان احــداث واحدهــای مســکونی 
و  نصــاب  حــد  از  کمتــر  زیربنــای  بــا 
و  بالکــن  مســاحت  احتســاب  عــدم 
تراس در محاســبه تراکم ســاختمانی 
کــرد. در محــدوده بافت هــای  اشــاره 
فرســوده و ناکارآمــد شــهری، افزایش 
تراکــم، تســهیل در ضوابــط پارکینــگ 
کاربری هــا  اختــالط  و  معمــاری  و 
برحســب گروه های چهارگانه با هدف 
توســعه گرها،  بــرای  انگیــزه  ایجــاد 
اعطــا  مالــکان  و  ســرمایه گذاران 

می شود.
بــرای  بافــت فرســوده  ویژگی هــای 
گروه هــای  بــه  نوســازی  و  بهســازی 
ایــن  اســت.  شــده  تقســیم  چهارگانــه 
گروه هــا شــامل بازآفرینــی یکپارچه در 
در  نوســازی  شــهری،  بلــوک  مقیــاس 
مقیــاس محورهــای اصلــی محلــه ای، 
نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری 
و نوســازی قطعــات غیر قابــل تجمیع 
اســت.از جمله مشــوق های گــروه اول 
می توان بــه اعطای دو طبقه تشــویقی 
نســبت به تراکــم مجاز طــرح مصوب، 

اشــغال  ســطح  تخصیــص  امــکان 
مجــاز طبقــه همکــف بــه کاربری هــای 
انتفاعــی، امکان تخصیــص ۲0 درصد 
از فضــای بــاز غیرمســقف مجموعه به 
منظــور تأمین بخشــی از پارکینگ های 
مورد نیاز، امکان اســتفاده از مســاحت 
معابــر بن بســت فاقد کارکــرد و امکان 
تســهیل در ضوابط معمــاری از جمله 
نحــوه توده گــذاری و نمــا اشــاره کــرد. 
مشــوق های تعیین شــده در ایــن گروه 
مشــروط بــه تهیه یــک طــرح یکپارچه 
بــرای بلــوک شــهری و تصویــب آن در 
کمیسیون ماده 5 استان است. نوسازی 
در ایــن بخــش بافــت فرســوده، باید از 
طریــق تنظیــم مجــدد زمیــن ضمــن 
حمایــت از کســب و کارهــای خانگــی 
و محلــی و ســازگار بــا محیــط محلــه، 
بخشی از سرانه های خدماتی مورد نیاز 
جمعیت مازاد بارگذاری شده را تأمین 
کنــد و منجر بــه ارتقا و بهبــود خدمات 
محلــه ای، کیفیت فضاهــای جمعی و 

فضای سبز محله شود.
مقیــاس  در  نوســازی  دوم  گــروه 
اســت.  محلــه ای  اصلــی  محورهــای 
اعطــای حداکثــر یک طبقه تشــویقی 
نســبت به تراکم مجاز طرح مصوب، 
اشــغال  ســطح  تخصیــص  امــکان 

مجــاز طبقــه همکف بــه کاربری های 
تأمیــن  بــه  مشــروط  غیرانتفاعــی 
احتســاب  عــدم  مســتقل،  ورودی 
ســطح بالکــن و تــراس در محاســبه 
تراکــم ســاختمانی، کاهــش ضریــب 
تأمیــن پارکینگ مــورد نیاز بــه 0.۷۵ 
مشــروط به ورود پارک حاشــیه ای در 
معبــر، امــکان اســتفاده از مســاحت 
معابر بن بســت فاقــد کارکرد و تراکم 
حاصــل از آن ضوابــط تشــویقی گروه 
ضوابــط  می دهــد.  تشــکیل  را  دوم 
تشــویقی ایــن گــروه با هدف تســهیل 
محورهــای  تکمیــل  و  شــکل گیری 
عملکردی اصلی محلــه ای به عنوان 
محــرک توســعه و نوســازی محله ای 
تنظیم شده است. شــرط بهره مندی 
از ضوابط تشــویقی این مصوبه برای 
قطعات مسکونی کمتر از حد نصاب 
بــا قطعــات  گــروه، تجمیــع  ایــن  در 
مجاور و رســیدن به حد نصاب است؛ 
قطعات مسکونی با مساحت کمتراز 
حد نصاب واقع در محورهای اصلی، 
بدون برخورداری از ضوابط تشــویقی 
موضوع ایــن مصوبه، امکان دریافت 

پروانه ساختمانی خواهند داشت.
نوســازی در عمــق بافت فرســوده 
شــهری، گروه ســوم هدف بهســازی و 

نوســازی را شــامل می شــود. ضوابــط 
تشــویقی این گروه نیز اعطای حداکثر 
یــک طبقه تشــویقی، کاهــش ضریب 
تأمیــن پارکینــگ مــورد نیاز بــه 0.۷۵ 
برای هــر واحد، امکان احداث یک در 
ِاضافــه در راســتای تأمیــن حداکثری 
پارکینگ در بافت های فرسوده و عدم 
احتســاب مســاحت بالکن و تراس در 

محاسبه تراکم ساختمانی است.
قابــل  غیــر  قطعــات  نوســازی 
تجمیع، گروه چهارم بسته سیاست ها 
و ضوابط نوسازی بافت های فرسوده 
را تشــکیل می دهــد. امکان پیشــروی 
اصالحــی  از  پــس  متــر   ۲ تــا  طولــی 
و  همجــواری  رعایــت  بــه  مشــروط 
حقــوق همســایگی، کاهــش ضریــب 
پارکینــگ  تأمیــن  واحــد  هــر  بــرای 
مــورد نیــاز بــه 0.۷۵، امــکان احداث 
حداکثــر یــک دِر اضافــه مشــروط بــه 
تأمیــن ضریــب تأمین یــک پارکینگ 
احــداث  امــکان  واحــد،  هــر  بــرای 
واحدهای مســکونی بــا زیربنای کمتر 
از حدنصــاب تعییــن شــده در طــرح 
مصــوب و عــدم احتســاب مســاحت 
تــراس در محاســبه تراکــم  بالکــن و 
ســاختمانی، مشوق های گروه چهارم 
را شــکل می دهــد. ضوابــط تشــویقی 

این گروه با هدف تســهیل نوسازی در 
عمــق بافت فرســوده شــهری و برای 
قطعات غیرقابل تجمیع و پیشگیری 
از ایجاد فضاهای رهاشــده و بی دفاع 
شــهری تنظیم شــده اســت. قطعات 
 50 از  کمتــر  مســاحت  بــا  مســکونی 
مترمربــع که امــکان تجمیع نداشــته 
ضوابــط  رعایــت  شــرط  بــه  باشــند، 
شهرســازی، معمــاری و ســاختمان، 
بدون برخورداری از ضوابط تشویقی، 
امــکان دریافت پروانه ســاختمانی را 

خواهند داشت.
در  مشــوق ها  و  ضوابــط  ایــن 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 
مــالک عمــل اســت و در بافــت های 
تاریخی مصوب، مالک عمل نخواهد 
بود. بافت هــای تاریخی تابع طرح ها 
و ضوابــط مصوب ویــژه خود خواهند 
بود. همچنین با تصویب شــورایعالی 
مســکن، در راســتای افزایــش رقابت 
پذیــری و ایجــاد مزیــت نســبی برای 
ساخت و ســاز در بافت های فرسوده 
و ناکارآمــد، تمام نوســازی های واقع 
در بافت هــای فرســوده ضمــن ثبــت 
در واحدهــای مشــمول قانون جهش 
تولیــد مســکن، امــکان بهره گیــری از 

مزایای مالی این قانون را دارند.
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افزایش تعداد قطارهای فوق العاده اربعین
۶ قطــار فوق العــاده برای بازگشــت زائــران اربعین اختصــاص یافت. 
روابــط عمومی شــرکت راه آهــن اعالم کــرد: از دیروز تا چهارشــنبه ۳0 
شهریور، با افزوده شدن ۶ رام قطار فوق العاده جدید، میزان قطار های 
مســافری این مســیر به بیش از ســه برابر ایام عادی افزایش می  یابد و 
در مجموع 1۶ رام قطار، زائران اربعین حســینی را در مســیر خرمشــهر 
- تهــران منتقل می کند. برای بازگشــت زائــران زاهدانی و یزدی نیز دو 
قطار فوق العاده برای مســیر های خرمشهر - زاهدان و خرمشهر - یزد 
برای پنجشــنبه ۲۴ شــهریور در نظر گرفته شده است. فروش بلیت این 
قطار ها از ســاعت 10 صبح سه شــنبه ۲۲ شــهریور به صورت حضوری و 

اینترنتی شروع شده است.

 صدور ۸۶۶ مجوز پرواز برای جابه جایی زوار
مســئول عملیات اربعین در شــرکت فرودگاه ها و ناوبــری هوایی ایران 
از صــدور مجــوز برای ۸۶۶ پــرواز جابه جایــی زوار عتبــات عالیات خبر 
داد. غالمرضــا رســتمیان با اعالم اعزام زائران اباعبداهلل الحســین)ع( 
از فرودگاه هــای  کشــور به عــراق اظهار کرد: برای پرواز هــای اربعین که 
از تاریخ 1۵ شــهریور شــروع شده و تا ۳0 شــهریور ادامه خواهد داشت، 
۸۶۶ پرواز در نظر گرفته شــده اســت. تعداد ۴۳۳ پرواز  عملیات رفت 
و ۴۳۳ پــرواز بــرای برگشــت مجوز گرفته انــد. در مجمــوع تاکنون ۵۷1 
پــرواز از فرودگاه های کشــور برای اعزام و پذیرش بیــش از ۸1 هزاز زائر 

به عتبات عالیات انجام شده است.

آخرین وضعیت مرزهای ایران در پی درگیری های 
آذربایجان-ارمنستان

و  راهــداری  ســازمان  ترانزیــت  و  بین المللــی  حمل ونقــل  مدیــرکل 
حمل ونقل جاده ای، آخرین وضعیت مرزهای ایران را با منطقه قره باغ 
در پــی درگیری های آذربایجان و ارمنســتان تشــریح کرد. جــواد هدایتی 
دربــاره آخرین وضعیــت مرزهای ایــران و آذربایجان در پی ازســرگیری 
درگیری هــای قره بــاغ اظهــار کرد: هم مســیرهای تــردد بــه آذربایجان و 
ارمنســتان باز اســت و هم پایانه های مرزی ما با این کشورها و پذیرش و 
اعــزام کامیون ها از مرزها در حال انجام اســت.  وی درخصوص آخرین 
وضعیــت مرزهای زمینی ایــران و عراق در ایام اربعین نیز خاطرنشــان 
کــرد: تردد کامیون هــا از مرز مهران به دالیل ازدحام بیشــتر زائران برای 
عبور از این مرز فعاًل ممنوع اســت اما در سایر مرزهایی که صف کمتری 
بــرای عبــور زائــران وجــود دارد ماننــد مــرز تمرچین یــا باشــماق، تردد 
کامیون هــا بــرای تبادل کاال بــا کامیون های عراقی ممنوع نیســت و فقط 
محدود شــده اســت؛ همزمان با عبــور زائران، کار تبــادل کاال در مرزها با 

عراق نیز در برخی از مرزها ادامه دارد.

 راه اندازی ۸۰ ایستگاه هواشناسی در اولین سال 
دولت سیزدهم

رئیس ســازمان هواشناسی کشــور از راه اندازی ۸0 ایســتگاه هواشناسی 
در کشــور از زمــان آغــاز بــه کار دولت ســیزدهم تاکنون خبر داد. ســحر 
تاج بخش خاطرنشــان کرد: طی یک ســال گذشته در شــبکه دیده بانی 
با توجه به ظرفیت اســتان ها و مســائل زیرســاختی مثــل تأمین زمین، 
آب و برق حدود ۸0 ایستگاه هواشناسی در سطح کشور راه اندازی شد. 
وی اولویت سازمان هواشناسی را تقویت استان های کمتر توسعه یافته 
دیده بانــی  شــبکه  در  سیستان  و بلوچســتان  اســتان  گفــت:  و  دانســت 
بیشــترین توســعه را در ســال گذشــته تجربه کرد و با توجه به اهمیت، 
جمعیت و توپوگرافی منطقه، اســتان تهران دومین اســتان شد. در هر 
دو اســتان به ترتیب ۲0 و 1۵ ایستگاه هواشناسی راه اندازی شد و حدود 
1۵ استان دیگر هم به تناسب، ایستگاه های باران سنجی، اقلیم شناسی 
و بویه های دریایی راه اندازی شــد. رئیس ســازمان هواشناسی افزود: در 
جزیره قشم یک بویه دریایی به آب انداخته شد و یک رادار هواشناسی 
نیز خریداری شده که تا پایان سال با تکمیل ابنیه آن راه اندازی خواهد 
شــد. تاج بخــش دربــاره دســتاوردهای ســازمان هواشناســی در حــوزه 
نرم افزاری طی یک ســال گذشــته خاطر نشــان کرد: اقداماتی در حوزه 
نرم افزارهــای مربوط به پیش  بینی انجام شــده که از جمله آنها افتتاح 
فاز اول پروژه هشدار سیل است که توسط  آن برآورد میزان دبی آب در 

حدود ۵۳0 نقطه کشور پیش بینی می شود.

۸۰ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران 
آورده اولیه را واریز نکردند

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران از واریز آورده اولیه ۲0 هزار متقاضی 
تأییــد شــده )1۹.۴ درصد( از 10۳ هزار متقاضی تأیید شــده نهضت ملی 
مســکن خبــر داد. خلیــل محبت خــواه بــا یــادآوری اینکه ۹۸0 هــزار نفر 
در نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کردنــد،  اظهار کــرد: ایــن ثبت نام ها 
در شــهرهای جدید پرند، هشــتگرد، ایوانکی، شــهرهای اســتان تهران و 
شهرهای زیرمجموعه بنیاد مسکن بود که پس از پاالیش های نهایی 10۳ 
هزار نفر تأیید نهایی شــدند. وی ادامه داد: پیامک افتتاح حســاب برای 
متقاضیان تأیید شــده از طرف بانک مســکن، ارسال شــده و در تعدادی 
از شــهرها نیز به ســرعت در حال ارســال اســت. وی بیان کرد: تاکنون۲0 
هزار نفر  در اســتان تهران افتتاح حســاب داشته اند و بیش از 1۲ هزار نفر 
متقاضی اســتان به 14۳ پروژه تعریف شده نهضت ملی مسکن متصل 
شــده اند. مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران از برنامه ریزی همه جانبه 
تمامــی زیرمجموعه های وزارت راه وشهرســازی در اســتان تهــران برای 
اتصــال 10۳ هــزار نفــر متقاضی تأیید صالحیت شــده خبــر داد و گفت: 
بیش از 60 درصد بیشــتر از تعداد متقاضیان تأیید شــده  در حال حاضر 
زمین تخصیص یافته است و در واقع برای 16۲ هزار نفر متقاضی، زمین 

تأمین کرده ایم تا در ثبت نام های آتی  دچار مشکل نشویم.

 بیشترین خانه های خالی در مناطق شمالی شهر تهران
بررســی مالیات های خانه های خالی از ســکنه نشان می دهد  در پنج ماهه 
نخســت ســال جاری، ساکنان شمال تهران بیشــترین و ساکنان کهگیلویه و 
بویراحمد کمترین مالیات خانه های خالی را پرداخت کرده اند. به گزارش 
ایسنا، بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، 
اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 1۲0 روز خالی از 
سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، 
ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب 
ســال اول معادل شــش برابر مالیات متعلقه، ســال دوم معــادل 1۲ برابر 
مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 1۸ برابر مالیات متعلقه خواهد 
شــد. وظیفه شناســایی خانه های خالی بر عهــده وزارت راه وشهرســازی از 
طریق ســامانه امالک و اســکان گذاشــته شــد و این وزارتخانه بــا راه اندازی 
ســامانه امالک و اسکان، نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد 
و کســانی که در مهلت تعیین شــده نتوانســتند این اطالعات را ثبت کنند، 
خانــه آنهــا به عنــوان خانه خالی به ســازمان امــور مالیاتی از ســوی وزارت 
راه وشهرسازی معرفی شد. طبق آمار سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات 
پرداختــی بابــت واحدهای مســکونی خالی از ســکنه در پنج ماهــه ابتدای 
ســال جاری بر اساس گزارش دریافتی از ســامانه قبض بانک 4/۳ میلیارد 
تومــان بوده اســت که حــدود ۷۲ درصد این مبلغ  توســط اداره کل مالیات 

شمال تهران گزارش شده است.

2 طبقه تراکم تشویقی برای نوسازی واحدهای فرسوده 
 حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح تفصیلی و تسهیل شرایط ساخت پارکینگ، مهم ترین مشوق برای متقاضیان نوسازی واحدهای فرسوده است

»ایران« از جزئیات مصوبه جدید شورای عالی مسکن برای نوسازی بافت های فرسوده گزارش می دهد

با افزایش مبادالت تجاری ایران و کشورهای منطقه

12 مسیر ترانزیتی جدید در کریدور شمال-جنوب فعال شد
رکورد تازه ترانزیت کانتینری در مسیر کریدور شمال-جنوب ثبت شد

مسیرهای ترانزیتی شمال-جنوب از 2 به 14 مسیر افزایش یافت

بر اســاس آمار، کشــتیرانی در ۴ ماهه 
ابتدای ســال جاری موفق به ترانزیت 
۲۷ هزار و TEU 500 کانتینر از طریق 
کریــدور شــمال-جنوب شــد. بــه این 
ترتیب ناوگان ملی کشــتیرانی موفق 
به ثبت رکورد تازه حمل بار ترانزیتی 
در مسیر کریدور شمال- جنوب شده 

است.
اســاس در چهــار ماهــه  ایــن  بــر 
ابتــدای ســال جاری، ۲۷ هــزار و ۵00 
شــمال- کریــدور  در  کانتینــر   TEU

جنــوب حمــل شــده که حجــم وزنی 
ایــن تعــداد کانتینــر ترانزیتــی ۳۳۷ 
هــزار تــن اســت. نکتــه حائزاهمیت 
آن اســت کــه در آغــاز پــروژه احیــای 
کریدور شــمال-جنوب تنها دو مسیر 
ترانزیتــی بیــن بنــادر هند، امــارات و 
روسیه تعریف شده بود که به سرعت 
و طی دو ماه اخیر به 1۴ مسیر در بنادر 
مختلف دنیا توسعه یافته است. گروه 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایران 
از مبــادی  مقصــد عمــده ترانزیتــی 
و   CIS حــوزه  کشــور های  را  یاد شــده 
روســیه اعــالم و تأکید کرده اســت که 
 DOOR TO DOOR کاال به  صــورت
در  گــروه  امکانــات  از  اســتفاده  بــا  و 
این مســیر ها ترانزیت و بــه صاحبان 
از  یکــی  می شــود.  داده  تحویــل  کاال 
اســتراتژی های اصلــی در ترانزیــت، 
تمرکــز بیشــتر بــر حمــل چندوجهی 
کاال ها است و با توجه به اینکه در حال 
حاضــر ظرفیت های بســیار خوبی در 
بنادر ایران وجود دارد، تالش شــده تا 
ظرفیت کانتینری در کشتیرانی دریای 
خزر با سفارش چهار فروند شناور به 
تولیدکنندگان داخلــی، افزایش یابد. 
همزمــان ظرفیت هــای حمل ونقــل 

زمینــی و دریایی نــاوگان ترانزیتی در 
حال افزایش است.

ë تأمین سرمایه با تهاتر نفت
بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف 
توســعه  ترانزیتــی؛  برنامه هــای 
کریدورها و فعال کردن این مســیرها 
گرفتــه  قــرار  دولــت  کار  دســتور  در 
معــاون  خصــوص  ایــن  در  اســت. 
بــا  اجرایــی رئیس جمهــور از توافــق 
وزیر راه و شهرســازی مبنی بر تکمیل 
طرح هــای کالن  خط راه آهن از قبیل 
و  چابهار-زاهــدان  رشت-آســتارا، 
برقــی کــردن تهران-مشــهد از محل 

تهاتر نفت خبر داد.
ســید صولــت مرتضــوی در مورد 
تصمیم گیری برای تکمیل پروژه های 
ریلــی کشــور اعــالم کرد: در جلســات 
مالــی  منابــع  تأمیــن  متعــددی، 
پروژه های سفرهای رئیس جمهور در 
خصوص رفع موانع، تســریع در روند 
اجرایی و تأمین مالی پروژه های ریلی 

کشور بررسی و تعیین تکلیف شد.
معــاون اجرایــی رئیس جمهــور 
ادامه داد: بخشــی پروژه ها هســتند 
کــه ۸0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
دارنــد و بــا منابعــی محــدود قابــل 
بــا  جلســه ای  در  هســتند.  اتمــام 
منابــع  از  شــد  مقــرر  اســتانداران 
عمومی، تأمین مالی پروژه هایی که 
پیشــرفت فیزیکی بــاالی ۸0 درصد 
دارنــد انجــام شــود که مصوب شــد 
در خصــوص این بخــش از پروژه ها 
در بــازه زمانــی معین شــده، تأمین 
منابــع انجــام شــود و پرداخت های 

الزم صورت بگیرد.
مرتضوی با اشاره به اینکه بخشی 
از طرح های خــط راه آهن طرح هایی 

بزرگ و هزینه بر هستند، توضیح داد: 
مقرر شــد  خــط راه آهن کــه از جمله  
طرح هــای بــزرگ و هزینه بر هســتند 
از محــل تهاتــر نفــت اجــرا شــوند. با 
پیگیری هایی که رئیس جمهور و وزیر 
راه وشهرســازی داشــتند، مجــوز الزم 
بــرای تهاتر اخذ شــد و نشســت اخیر 
در ســاختمان دادمــان در خصــوص 
تعییــن پروژه هایــی بــود کــه از محل 

تهاتر نفت اجرایی خواهند شد.
وی ادامــه داد: پروژه هایــی کــه از 
محــل تهاتر نفــت اجرایــی خواهند 
شد حدود هشت طرح ریلی هستند 
که از جمله آنها طرح ریلی چابهار-
زاهدان، قطــار سریع الســیر تهران-

مشــهد، طــرح ریلی رشت-آســتارا، 
طرح ریلــی خرم آباد-دورود و طرح 
اندیمشــک- اهواز اســت. همچنین 
در خصــوص طــرح ریلــی شــیراز- 
بوشهر-عســلویه نیــز تصمیم گیری 

و مقــرر شــد تأمیــن منابــع انجــام 
شــود. مرتضــوی اظهــار امیــدواری 
تأمیــن  و  ابــالغ مصوبــات  بــا  کــرد 
منابــع عملیــات تکمیلــی و اجرای 
پروژه های مهم ریلی هرچه سریع تر 

اجرایی شود.
ë  آغاز ســاخت و تکمیل کریدورهای

ریلی ترانزیتی
توســعه  سیاســت  بــه  توجــه  بــا 
ترانزیتی در کشور، وزیر راه وشهرسازی 
از آغــاز تکمیل کریدورهــای ریلی در 

یک ماه آینده خبر داد.
خصــوص  در  قاســمی  رســتم 
تکمیــل  بــرای  تصمیم گیــری 
پروژه های ریلی کشــور گفــت: وزارت 
اجــرای  وظیفــه  راه وشهرســازی 
را  کشــور  ریلــی  مهــم  پروژه هــای 
در  تــوان  تمــام  بــا  و  دارد  برعهــده 
تصمیم هــای  و  مصوبــات  اجــرای 
وی  برمــی دارد.  گام  رئیس جمهــور 

اظهــار کرد: تــالش می کنیــم در یک 
ماه آینــده تکمیــل کریدورهای ریلی 
در قرارداد عمده ای که با پیمانکاران 
ایرانــی بســته خواهد شــد آغاز شــود 
و در زمانبنــدی مشخص شــده بــرای 
پروژه هــای متعــدد، کار آغــاز شــود. 
وزیر راه وشهرســازی بر تــالش وزارت 
راه وشهرســازی برای انجام تعهدات 
در حــوزه تکمیــل پروژه هــای بــزرگ 

ریلی تأکید کرد.
فعال کردن کریدور شمال-جنوب 
با هدف توسعه تجارت با همسایگان 
از برنامه های دولت ســیزدهم اســت 
کــه نیاز اســت خــط راه آهن رشــت-

آســتارا هرچه ســریع تر تکمیل شــود. 
قرار اســت با ســرمایه گذاری روســیه، 
ایــن  ایــران  و  جمهوری آذربایجــان 
حلقــه مفقــوده کامــل و شــبکه ریلی 
ایران به جمهوری آذربایجان متصل 

شود.

ë  مســیرهای از  عبــوری  بــار  ورود 
ترانزیتی مختلف

تخمین زده می شــود ســاالنه ۲00 
میلیــون تــن کاال از کریــدور شــمال- 
جنوب )از روســیه تا هنــد( عبور کند و 
هدف توســعه ترانزیت ایــران جذب 
50 میلیون تن از این بار است. بخش 
زیادی از این بار از کشور روسیه جذب 
خواهــد شــد. از ســوی دیگر ایــران در 
حال رایزنــی با چین بــرای جذب بار 
این کشور به مقصد هند، روسیه و اروپا 
اســت. در همین راستا قطار ترانزیتی 
چین بــه مقصد ترکیه بــزودی از مرز 
اینچه برون وارد ایران می شــود. قطار 
ترانزیتــی از دالیــان چیــن بــه مقصد 
مــرز جلفا در روزهای آینــده از طریق 
ایســتگاه مــرزی اینچه برون گلســتان 
وارد خــاک ایران می شــود. این قطار 
هشتم شــهریور از کشور چین حرکت 
اکنــون در ترکمنســتان  کــرده و هــم 
اســت. با توجه به افزایش مسیرهای 
ترانزیتــی نخســتین بار پــس از چنــد 
ســال، چیــن از طریق اینچه بــرون به 

ایران کاال صادر می کند.
راه انــدازی  گــزارش،  ایــن  طبــق 
مســیرهای جدید ترانزیتــی عالوه بر 
افزایــش حجــم تبــادالت تجــاری دو 
کشــور، موجــب افزایــش جــذب بــار 
ترانزیتــی از ایــران می شــود. کاهــش 
زمــان و قیمــت ارســال کاال و اتصــال 
چین از کریدور شمال-جنوب به اروپا 
از مزایای عبور بار چین از مسیر ایران 
است. مســیر ریلی ســرخس، کریدور 
دیگر در شــرق کشور است که در حال 
حاضر جذب بار از چین و کشــورهای 
آســیای میانــه از این منطقــه در حال 

انجام است.

مهر
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توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
منطقــه ویژه صنایع معدنــی و فلزی 
خلیج فارس با بیان اینکه 8 اسکله در 
منطقــه ویژه صنایع فلــزی و معدنی 
خلیج فارس ایجاد خواهد شد، گفت: 
با ایجاد این اسکله ها، ظرفیت ساالنه 
تخلیــه و بارگیری منطقــه ویژه خلیج 
فارس به ۷۰ میلیون تن خواهد رسید.
منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایع 
فــارس،  خلیــج  فلــزی  و  معدنــی 
ویــژه  منطقــه  نخســتین  به عنــوان 
فعالیــت  موضــوع  بــا  اقتصــادی 
صنایع انرژی بر، برای بهره مندی از 
مزیت های کشــور در زمینــه تولید و 
صادرات محصوالت صنعتی شکل 
گرفت اما دولت گذشته نتوانست به 
تعهدات خــود در این منطقه عمل 
کنــد؛ منطقه ویژه اقتصــادی نیاز به 
مــواد اولیــه و انــرژی ارزان و فــراوان 
تــا بتوانــد نیــاز صنعتگــران و  دارد 
تولیدکننــدگان را تأمیــن کند. ولی از 
سال 9۷ دولت وقت در تأمین مواد 
اولیــه تولید ناتوان شــد و همین امر 
ســبب شد ســرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصــادی بــرای حضــور در منطقه 
ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و 
فلــزی خلیــج فارس رغبــت خود را 
از دســت بدهند. حال قرار شــده در 
دولت ســیزدهم منطقه یاد شده به 

پویایی برسد.
توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
و  معدنــی  صنایــع  ویــژه  منطقــه 
فلزی خلیج فــارس با تأکیــد بر اینکه 
مســاحت فعلی منطقه ویــژه صنایع 
معدنــی و فلــزی خلیج فــارس ۲۱۰۰ 
هکتار اســت و در طرح توســعه ای که 
دولت ســیزدهم دنبال می کند ۲۵۰۰ 
افــزوده  بــه مســاحت فعلــی  هکتــار 
می شــود، افــزود: هــم اینــک ظرفیت 
 تخلیــه و بارگیری اســکله این منطقه

۱۲ میلیــون تــن در بخــش معــدن و 
صنایــع معدنــی و ۱۵ میلیــون تن در 

بخش محصوالت نفتی است.
 بازیــار بهمن نــژاد، دربــاره وضــع 
فعلی شــرکت های فعــال در منطقه 
منطقــه  در  شــرکت   ۳۶ گفــت: 
ســرمایه گذاری کرده انــد، ۲۰ شــرکت 
در حــال تولید محصول و ۴۲ شــرکت 
نیــز در حــال اجرای طرح هــای جدید 

هستند.
معاون منطقــه ویژه خلیج فارس 
با یادآوری اینکه هم اینک تولیدات در 
حــوزه زنجیره های فــوالد، آلومینیوم، 
پتروشــیمی انجــام می شــود، افــزود: 
در افــق ۱۴۱۰ قــرار اســت بــا توســعه 
زیرســاخت ها، ســاالنه ۳۰ میلیون تن 
محصول فلزی تولید و ۳۰ هزار شغل 

به صورت مستقیم ایجاد شود.

ë  پســاب از  آب  انتقــال  ظرفیــت 
بندرعبــاس بــه ۱۴۰ هــزار مترمکعــب 

می رسد
توســعه  دربــاره  بهمن نــژاد 
زیرســاخت در بخــش آب گفــت: در 
پســاب  انتقــال  تکمیــل طــرح  حــال 
شــهر بندرعبــاس بــه صنایع مســتقر 
در منطقــه خلیــج فارس هســتیم که 
از ظرفیــت ۶۵ هــزار مترمکعــب آب 
صنعتــی در هــر شــبانه روز برخــوردار 
اســت؛ در گام بعــدی ایــن میــزان به 
۱۴۰ هــزار مترمکعــب )در شــبانه روز( 

افزایش خواهد یافت.
او بــه مزیت های ســرمایه گذاری در 
منطقــه ویژه صنایــع معدنــی و فلزی 
خلیج فــارس اشــاره کــرد و گفــت: این 
پاالیشــگاه های  بــه  شــمال  از  منطقــه 
هشتم، ستاره خلیج فارس و هرمز و از 
جنوب به اســکله های تخلیه و بارگیری 
مــواد معدنــی و مــواد نفتــی، آب های 
آزاد و خلیــج فــارس، از غــرب بــه بندر 
شهید رجایی و از شرق به نیروگاه ۱۲۰۰ 
مگاواتــی توانیــر و شــهر بندرعبــاس و 
خطــوط ریلــی مرتبط، دسترســی دارد 
کــه این امــر شــرایط متمایــزی را برای 
سرمایه گذاران، پدید آورده است. گفته 
می شــود که در حــال حاضر، پتانســیل 
مهــم منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیج 
فارس زیرساخت های کالن ایجادشده، 

دسترســی به آب های آزاد، ممنوعیت 
مناطــق  در  آب بــر  صنایــع  ایجــاد 
غیرساحلی، ذخایر و معادن غنی نفت 
و گاز، انواع کانی های فلزی و غیرفلزی 
کشــور و نیــروی انســانی آمــوزش دیده 
اســت کــه هنــوز متناســب بــا ظرفیــت 

موجود، مورد استفاده قرار نگرفته اند.
ë  حمایــت دولت از ســرمایه گذاران

در منطقه ویژه خلیج فارس
ویــژه  منطقــه  شــرکت  معــاون 

خلیج فارس درباره ارائه تســهیالت 
تأمیــن  گفــت:  ســرمایه گذاران  بــه 
و  گاز  بــرق،  آب،  زیرســاخت های 
مخابرات توســط منطقه، استفاده از 
معافیت هــای گمرکی بــرای واردات 
تجهیــزات و مــواد اولیــه، معافیــت 
گمرکــی بــرای ورود کاال های ســاخته 
شــده در منطقــه بــه داخل کشــور به 
از  معافیــت  افــزوده،  ارزش  میــزان 
پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده 

برای شــرکت های فعــال در منطقه، 
امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیپ 
و صــدور مجــدد کاال، حمایــت برای 
اخــذ وام از طریــق منابــع داخلــی و 
خارجــی، مشــاوره در تمــام مراحــل 
اجرای پــروژه و انجــام عملیات اخذ 
مجوز اشتغال برای کارکنان خارجی 
ســرمایه گذاران از جملــه تســهیالتی 
اســت کــه بــه ســرمایه گذاران ارائــه 

می شود.

در دولت سیزدهم محقق می شود

ساخت ۸ اسکله در منطقه ویژه خلیج فارس

گروه اقتصــادی / تولیدکننــدگان لوازم 
التحریــر یکــی از صنایعــی بودنــد کــه 
طی ســال های گذشته بواســطه شیوع 
کــه  تصمیم هایــی  و  کرونــا  ویــروس 
دولت گذشته اتخاذ کرد، آسیب جدی 
دیدند؛ از آنجا که کالس های آموزشی 
آموزشــگاه ها  و  دانشــگاه ها  مــدارس، 
می شــد،  برگــزار  آنالیــن  به صــورت 
دیگــر خبــری از خرید لوازم مــورد نیاز 
در اول مهرمــاه نبــود. از ایــن رو بــازار 
لوازم التحریــر بشــدت وارد رکــود شــد 
میــزان  از  اجبــار  بــه  تولیدکننــدگان  و 
کــه  آنگونــه  کاســتند،  خــود  تولیــدات 
گفته می شــود برخــی از تولیدکنندگان 
کاهــش بیــش از ۷۰ درصــد را هــم در 
نیمــه اول ســال ۱4۰۰ تجربــه کردنــد. 
بیــن  خوبــی  تعامــل  اگــر  ســویی  از 
ایــران و ســایر کشــورها وجود داشــت، 
تولیدکنندگان داخلی امکان صادرات 
محصــوالت خــود را داشــتند ولــی در 
دولت دوازدهم حتی ارتباط تجاری با 
کشــورهای همســایه کمرنگ شده بود 
چرا که دولت وقت تمام تصمیم ها را 

منوط به امضای برجام کرده بود.
ســال  دوم  نیمــه  در  نهایــت  در 
گذشــته با واکسیناســیون سراسری که 
در دولــت رئیســی انجام شــد، خیلی 
از صنایــع تصمیــم به افزایــش تولید 
محصــوالت گرفتنــد کــه یکــی از آنها 
ایــن  اســت؛  افــزار  نوشــت  صنعــت 
صنعــت ضمن آنکه این روزها رشــد 
تولیــد را بعــد از ســه ســال در کارنامه 
کاری خــود ثبــت کــرده، صــادرات به 
کشــورهای مختلــف را هم آغــاز کرده 
اســت. در ایــن میــان رئیــس انجمن 
تولیدکنندگان نوشــت افــزار می گوید: 
برخــی از اقــالم لــوازم التحریــر مثــل 
مــداد، خــودکار، پــاک کــن و دفتــر به 
کشورهای همسایه و بعضاً کشورهای 

اروپایی صادر می شود.
با آنکه دولت روحانی رقم دقیقی 
از خســارت و زیان های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا در حوزه های مختلف را 
احصــا نکرده بــود اما برخــی از منابع 
مطلــع می گوینــد کــه تا قبل از شــیوع 
کرونــا رقــم معامــالت بــازار نوشــت 
افــزار بیــش از 8 هزار میلیــارد تومان 
بــود که حــدود ۶۰ درصــد آن واردات 
و مابقــی تولید داخل بود، اما در دوره 
کرونــا ایــن کفــه تقریبــاً ۵۰-۵۰ شــده 
اســت. در محصــوالت دانش آمــوزی 
دانش آمــوزی،  لوازم التحریــر  یعنــی 
بــاالی 8۰ درصــد محصــوالت بــازار، 
مثــل  اصلــی  اقــالم  در  خصوصــًا 
خــودکار، مداد، پاک کــن، محصوالت 
کاغذی، محصــوالت پلیمری، کیف و 
جامــدادی... تولیدات داخلی اســت. 
آمــار دیگــری حاکــی از آن اســت کــه 

در تولیــد مداد، پنج واحــد تولیدی با 
ظرفیت اســمی چهار میلیــون و ۳۲۱ 
مــداد فعالیــت  قــراص  و ۶۶۰  هــزار 
دارند. مصرف سرانه ســاالنه این کاال 
دو میلیــون و ۵۰۰ هــزار قراص اســت 
 ۱۳9۷ ســال  در  آن  واردات  حجــم  و 
حــدود ۵۶8 تــن معــادل ۶۷۰ هــزار 
قراص و در سال ۱۳98 حدود ۳۴ تن 
و معادل ۳۷ هزار قراص بوده است.

پنــج واحد تولیــدی در زمینه دفتر 
با ظرفیت اســمی ۲ هزار و ۵۴۶ تن با 
توان تولیــدی ۱۰۰ میلیــون جلد دفتر 
فعالیــت می کننــد و ســرانه مصــرف 
ســاالنه ایــن کاال ۱۵۰ تــا ۱۶۰ میلیــون 
ســال  در  آن  واردات  حجــم  و  جلــد 
۱۳9۷ معادل 9۶ تن و در سال ۱۳98 

معادل دو تن بوده است.
در تولیــد پاک کــن نیز چهــار واحد 
تولیــدی بــا ظرفیت اســمی ۲ هــزار و 
۲۱8 تــن و همیــن تــوان تولیــدی در 
حــال فعالیت اســت. ســرانه مصرف 
ســاالنه ایــن محصول دو هــزار و ۳۰۰ 
تن است که حجم واردات آن در سال 
98 حدود ۳۵۰ تن را نشــان می دهد. 
محمودرضا صنعتگر، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان نوشــت افزار از افزایش 
تولیــد لــوازم التحریــر در ســال جاری 
نســبت به سال های قبل و زمان کرونا 
به دلیل بازگشــایی مدارس خبر داده 
واحدهــای  از  برخــی  اســت:  گفتــه  و 
تولیــدی دو یــا ســه شــیفت فعالیــت 
می کنند تا بتوانند بازار را تأمین کنند؛ 

بنابراین کسری در بازار وجود ندارد.
او دربــاره افزایــش قیمــت لــوازم 
التحریر در سال جاری گفت: قیمت ها 
در سال جاری ۵ تا ۳۰ درصد افزایش 
یافته اســت، البتــه اگر قرار بــود بهای 
افزایــش  باشــد،  مــالک  شــده  تمــام 

قیمت بیش از این بود.
تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
ممنوعیــت  دربــاره  افــزار  نوشــت 
واردات لــوازم التحریــر گفت: در حال 
حاضــر فقــط واردات مــداد ممنــوع 
است و سایر لوازم التحریر ممنوعیت 
بــه  توجــه  بــا  امــا  نــدارد،  واردات 

مدیریــت منابع ارزی، ثبت ســفارش 
آنهــا محدود اســت. همچنیــن تولید 
برخــی از اقــالم مثــل مداد، خــودکار، 
پــاک کــن و دفتــر بیــش از نیاز کشــور 
اســت و بخشــی از ایــن محصوالت به 
کشورهای همسایه و بعضاً کشورهای 

اروپایی هم صادر می شود.
واردات  ممنوعیــت  دربــاره  او 
ماژیــک گفت: واردات ماژیک ممنوع 
نیست، اما محدودیت دارد، سیاست 
کالن کشور می گوید کاالهایی که تولید 
داخل دارند نباید وارد شــود. در حال 
حاضــر تولیدکننــدگان بــه انــدازه نیاز 
کشــور تــوان تولیــد ماژیــک را دارند و 
کســری در بــازار وجود نــدارد، مگر در 
زمینــه اقــالم فانتزی کــه آن هم جزو 

ضروریات نیست.
می شــود  گفتــه  آنکــه  وجــود  بــا 
کــه تولیــدات داخلــی کفــاف بــازار را 
می دهــد امــا لــوازم التحریــر قاچــاق 
دســت بردار ایــن بازار نیســت. بخش 
قابل توجهــی از واردات لوازم التحریر 
به صــورت غیررســمی و قاچــاق وارد 
می شــود کــه هرچنــد آمــار دقیقــی از 
آن در دســترس نیســت، اما براساس 
نیمــی  دســت کم  اظهــارات  برخــی 
به صــورت  وارداتــی  لوازم التحریــر  از 

قاچاق از مرز ها وارد می شود.
محمدرضــا جویــار، دبیــر اتحادیه 
گفــت:  »ایــران«  بــه  التحریــر  لــوازم 
بــه جــرأت می توانــم بگویــم کــه 9۰ 
در  التحریــر  لــوازم  تولیــدات  درصــد 
بــازار مصــرف از ســوی تولیدکنندگان 
داخلــی تأمیــن می شــود از همین رو 
اگر سیاســتگذاران مشــکالتی را که در 
این حــوزه وجــود دارد، مرتفــع کنند، 
می تــوان به صــورت صددرصدی نیاز 
داخــل را تأمیــن کــرد و ایــن امر حتی 
می تواند جلــوی لوازم التحریر قاچاق 

را بگیرد.
او ادامه داد: در حال حاضر بخش 
قابل توجهی از لوازم التحریر وارداتی 
از کشورهای امارات و چین است، این 
در شــرایطی است که ما می توانیم به 

این کشورها صادرات داشته باشیم.

انجمــن  دبیــر   / اقتصــادی  گــروه 
واردکننــدگان خــودرو گفــت: »خبرهــا 
حاکــی از ایــن اســت کــه خودروســازان 
رایزنی هــای اولیــه بــرای واردات رنو از 
هنــد را آغاز کرده انــد؛ بخصوص ایران 
خــودرو کــه روی پلتفــرم رنــو کوئید کار 

می کند.«
ارزان قیمــت  محصــوالت  از  یکــی 
شــرکت رنــو را می  تــوان در هنــد یافت؛ 
خــودروی  یــک  کــه  کوئیــد  خــودروی 
اقتصادی و شــهری محســوب می  شود 
ســال ها است که در هند خرید و فروش 
ایــن  کــه  گفــت  نمی تــوان  می  شــود. 
محصــول رنــو در هند پرطرفدار اســت 
امــا از آنجــا کــه قیمت کوئیــد به جهت 
نداشــتن آپشــن و تکنولــوژی روز پایین 
است، مردم هند خریدار آن هستند؛ در 
حقیقت دو ویژگــی جمع و جور و ارزان 
بــودن ایــن خــودرو ســبب شــده کوئید 

جای خود را بین مردم هند پیدا کند.
 قبــل از تحریــم صنعت خــودروی 
بــه  فرانســوی ها  کــه  زمانــی  و  ایــران 
کشــورمان رفــت و آمــد داشــتند، رنــو 
درصــدد این بــود کــه محصــول کوئید 
خود را هــم روانه بازار ایران کند؛ اما به 
دالیــل مختلف کــه مهم ترین آن پاس 
نکــردن اســتانداردهای 85 گانــه بــود، 

این امر عملی نشد.
از  را  موضــوع  ایــن  گذشــته  روز 
قطعه ســازان و شــرکت ایــران خــودرو 
بــه  نســبت  آنهــا  همــه  و  پرســیدیم 
بی اطالعــی  ابــراز  کوئیــد  واردات 
کردنــد. همچنیــن مهــدی اســالم پناه، 
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد درباره 
احتمــال  آیــا  اینکــه  و  خــودرو  واردات 
در  گانــه   85 اســتانداردهای  دارد 
خودروهــای وارداتــی اعمــال نشــود به 
خودروهــای  تمــام  گفــت:  »ایــران«، 
داخلــی و وارداتی باید اســتانداردهای 
85 گانــه داشــته باشــند، در غیــر ایــن 
صورت اجازه تولیــد و واردات آن برای 
شــماره گذاری را نخواهیم داد. او ادامه 
داد: رعایــت اســتانداردهای خودرویی 
ضــرورت دارد و در ایــن خصوص هیچ 
کوتاهی نخواهیم کرد، لذا واردکنندگان 
خــودرو باید دقــت کنند هــر خودرویی 
که می  خواهنــد وارد کشــور کنند امکان 
پــاس کردن اســتانداردهای 85 گانه را 
داشته باشد. با توجه به این صحبت ها 
اگر قرار است راه کوئید فرانسه به ایران 
باز شود باید استانداردهای این خودرو 
ارتقــا پیــدا کنــد، در غیــر ایــن صــورت 
واردات آن از سوی هر مجموعه ای چه 
بخــش خصوصــی و چه خودروســازان 

ممنوع خواهد بود.
در این میــان برخی ها اعتقاد دارند 
کــه در ایــن مرحلــه از واردات خــودرو 
مشــترک  همــکاری  شــکل گیری  یــا 

خودروســازان داخلی بــا تولیدکنندگان 
خارجی، نباید سراغ فرانسوی ها رفت.

بــا واردات  گــروه بشــدت  ایــن  لــذا 
و  هســتند  مخالــف  کوئیــد  خــودروی 
می  گوینــد کــه وزارت صمــت باید طی 
واردات  کــه  کنــد  اعــالم  بخشــنامه ای 
خودروهای فرانســوی از هر کشــوری به 
ایــران و همــکاری با رنــو و پــژو ممنوع 
اســت. تاکنون وزارت صمت نسبت به 
ایــن گونه اظهار نظرها واکنشــی نشــان 
نــداده اســت امــا بــه نظــر می  رســد که 
سیاســت دولــت آرامــش بــازار خودرو 
و کمــک به مــردم اســت کــه بتوانند با 
قیمت مناســب صاحب خودرو شوند. 
البتــه این را هم باید گفت که در مقابل 
ایــن افــراد کســانی هســتند که بشــدت 
موافــق واردات خودروهــای فرانســوی 
هســتند؛ آنهــا می  گویند خودروســازان 
ســال ها محصوالت رنو و پــژو را تولید و 
مونتــاژ کردند لذا واردات این خودروها 
می  توانــد بــه نفع کشــور باشــد چــرا که 

هزینه آن برای کشور کمتر است.  
ë کوتاهی های دولت گذشته 

جهــت  بــه  و  ســال ها  ایــن  طــی 
کوتاهی هایــی کــه دولــت گذشــته کرد، 
قیمت خودرو به شدت در بازار افزایش 
پیدا کــرد، لــذا در مقطع فعلــی خیلی 
از مــردم توانایــی خریــد یــک دســتگاه 

خودرو را هم ندارند.
واردات  آیین نامــه  از  کــه  آنچــه 
خــودرو مشــخص اســت، واردکنندگان 
خودروهــای  هســتند  مجــاز  خــودرو 
کشــور  وارد  را  یــورو  هــزار   ۲۰ از  کمتــر 
کننــد؛ خودروهایــی که اســتانداردهای 
داخلــی را بی کم و کاســت پــاس کنند. 
وزارت صمــت اعــالم کــرده اســت کــه 
بــا بررســی های صــورت گرفتــه امکان 
واردات خــودرو حتی بــا قیمت ۱۰ هزار 
یــورو که اســتانداردهای اجبــاری را هم 

پاس کند، وجود دارد.
بــه  توجــه  بــا  و  تفاســیر  ایــن  بــا 
درخواســت هایی کــه واردکننــدگان بــه 
وزارت صمــت برده انــد، بایــد دیــد که 
آذرمــاه پای چــه خودروهایی به کشــور 
بــاز می  شــود و آیا دوبــاره فرانســوی ها 

می  تواننــد جــای خــود را بیــن ایرانیان 
باز کنند؟

ë  شــرکت های هماهنگــی  عــدم   
خصوصی با بندهای دستورالعمل

انجمــن  دبیــر  دادفــر،  مهــدی 
واردات  دربــاره  خــودرو  واردکننــدگان 
خــودرو گفــت: تعییــن تکلیــف دقیــق 
بــرای نرخ ســود، نحــوه فــروش و... در 
از  نشــده،  دیــده  دســتورالعمل  ایــن 
ایــن رو امــکان ورود بــه این بــازار برای 
واردکننــدگان بخش خصوصی دشــوار 

شده است.
هماهنگــی  عــدم  بــه  اشــاره  بــا  او 
بندهــای  بــا  خصوصــی  شــرکت های 
دســتورالعمل واردات خودرو، تصریح 
کــرد: بــه نظــر می رســد دســتورالعمل 
واردات خودرو به گونه ای تنظیم شــده 
که امــکان ورود به این بــازار فقط برای 
خودروسازان دولتی فراهم شده است.

واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
خــودرو افزود: مشــروط کــردن امور به 
کــردن  محــدود  خــاص،  کارگروه هــای 
واردات بــه اعداد مشــخص و مشــروط 
کــردن واردات و فروش و عرضه آن در 
بــورس که در عمل باعــث از بین رفتن 
خدمــات پس از فروش می شــود، جزو 
بندهایی اســت کــه عمل بــه آنها روند 

واردات خودرو را سخت کرده است.
خــودروی  شــده  تمــام  قیمــت  او 
وارداتــی را حداقــل 6۰۰ میلیون تومان 
ایــن  واردات  افــزود:  و  کــرد  عنــوان 
خودروهــا نمی توانــد اهــداف دولت را 
محقــق کند و همچنان مشــکل خودرو 

در بازار پابرجا خواهد ماند.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خودرو 
تصریــح کــرد: در مقطــع فعلــی بهتــر 
واردات  حــوزه  فعــاالن  کــه  اســت 
خــودرو، آزادانــه و بــدون محدودیــت 
در ســقف و قیمــت، اقــدام بــه واردات 
خــودرو در جهــت تنظیــم بــازار کننــد؛ 
شــده  ســبب  محدودیت هــا  دســتاورد 
خودروهایی که نیم میلیارد تومان هم 
ارزش ندارنــد تبدیل بــه خودروهای ۳ 
میلیاردی شــوند، لذا باید کاری کرد که 

حباب قیمت خودرو شکسته شود.

»ایران« گزارش می دهد

افزایش تولید لوازم التحریر بعد از 3 سال
بواسطه افزایش تولید لوازم التحریر در دولت سیزدهم، امکان صادرات به کشورهای 

همسایه و حتی اروپا فراهم شده است

آیا پای خودروسازان فرانسوی به ایران باز می  شود؟

واردات محصوالت رنو از هند
روز گذشته این موضوع را از قطعه سازان و شرکت ایران خودرو پرسیدیم و همه آنها نسبت 

به واردات کوئید ابراز بی اطالعی کردند

مشارکت وزارت صمت در ساخت بیش از ۹3 پست برق
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: تأمیــن زیرســاخت های 
مختلف بخش صنعت و تولید برای تســهیل حضور صنعتگران و فعاالن 
اقتصــادی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی سراســر کشــور از اولویت های 

وزارت صمت است.
علی رسولیان اظهار داشت: در ساخت بیش از 9۳ پست برق با وزارت 
نیــرو مشــارکت کرده ایم که از پیشــرفت خوبــی برخوردار اســت و در یکی 
دو ســال آینده مشــکل تأمیــن برق در شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور 
نخواهیم داشــت. او افزود: دولت نیز در ســفرهای اســتانی رئیس جمهور 
مصوبه هــای خوبــی درباره ایجاد پســت های برق داشــته اســت که در این 
راســتا ۱69 مصوبه در دور نخســت ســفرهای اســتانی مربوط به شهرک ها 
و نواحی صنعتی سراســر کشــور بوده اســت و بخش مهمی از آن موضوع 
تأمیــن بــرق را شــامل می شــود. مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتی ایران همچنین درخصوص تأمین آب در شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشــور، بیان داشــت: رویکرد ما اســتفاده از پساب شهری 
است که در استان تهران نیز پساب های شهری را خریداری کرده و درحال 
تصفیه و انتقال آن هستیم. او ادامه  داد: در سایر استان های کشور نیز نقاط 
مشــخص صنعتی نیازمند تأمین آب شناســایی شده است و امیدواریم با 
هماهنگــی با وزارت نیرو بتوانیم بخــش قابل توجهی از آب پایدار را برای 

فعاالن صنعتی تأمین کنیم.

توقیف فرش های ماشینی بدون برچسب
 اداره  کل اســتاندارد اســتان تهــران 
به شهروندان هشدار داد: برچسب 
و نشــانه گذاری فرش های ماشینی 
مشمول مقررات استاندارد اجباری 
است و تولیدکنندگان باید در تولید 
بــه این امر دقت کنند. کارشناســان 
اســتاندارد با همراهی نایب رئیس 

اتحادیــه فــرش ماشــینی و موکــت تهــران، در بازدیدهــای خــود از مراکــز 
عرضه، ۱۰ برند فرش ماشینی را به دلیل نداشتن برچسب و نشانه گذاری، 
توقیــف و جهــت اعمــال قانون بــه مراجع قضایــی ارجاع دادنــد. پیش از 
ایــن در خصــوص اجباری بودن اســتاندارد ملی برچســب و نشــانه گذاری 
)اســتاندارد ملی به شماره ۱۳۶۰( و ممنوعیت عرضه فرش های ماشینی 

بدون برچسب، به تولیدکنندگان اطالع داده شده  بود.

جبران 6 سال عقب افتادگی در شماره گذاری کاال
مدیرعامــل مرکــز ملــی شــماره گذاری کاال و خدمــات ایران با بیــان اینکه 
تاکنــون بــرای بیــش از ۶ میلیــون قلم کاال کــد منحصر به فرد صادر شــده 
اســت، گفت: این مرکز ۳۰ هزار عضو اعم از تأمین، وارد و تولیدکننده کاال 

دارد و ۳۶ نمایندگی آن در سطح کشور فعال است.
مهــدی مظهری با اشــاره بــه رویکرد مثبــت دولت ســیزدهم در حوزه 
کدینــگ افــزود: در زمــان حاضر شناســه کاال بــه مرکز ملی شــماره گذاری 
کاال و خدمــات ایران واگذار و متأســفانه طی ۶ ســال گذشــته ایــن حوزه با 

عقب ماندگی هایی مواجه شده است.
او با بیان اینکه طی ۶ سال گذشته این حوزه می  توانست پیشرفت های 
چشمگیری در کشور داشته باشد، اضافه کرد: هم اکنون رویکرد مثبتی در 
حوزه کدینگ وجود دارد و در این ارتباط یک میلیون و  ۴۰۰ هزار کد کاالی 
فروشــگاهی در کشور وجود دارد که با  درج قیمت توسط سازمان حمایت 
مصــرف کننــده در مــدت چهار ســال چیزی حــدود ۲۶ هزار کــد  بر مبنای 

جی تی آی ان )شماره جهانی قلم تجاری( در سامانه ۱۲۴ انجام گرفت.
این مســئول با اشاره به اینکه این مرکز طی سه هفته به طور عمده ۵۲ 
هزار قلم کاالی اســتراتژیک را با کمک ســازمان های صمت اســتانی ثبت 
قیمــت کــرد، ادامه داد: ایــن اقدام ارزش و اهمیت کدها را بیشــتر نشــان 
می  دهــد و کار دیگــر کوپن الکترونیــک در حوزه یارانه ها اســت که در واقع 
از این کدها اســتفاده خواهد شــد که به عنوان مثال در صورت اســتفاده از 
روغــن برنــد خاصی در هنگام اتصال بــه هر کارتخوان، کــد کاالی مد نظر 

خوانده شده و قیمت آن کاال از یارانه فرد کاسته می  شود.
مظهــری با اشــاره به اینکــه در حال حاضر کشــور روســیه تولیدکننده و 
صادرکنندگان ایرانی را ملزم کرده است که در سایت مرجعی کد مربوطه 
را تکمیل کنند، افزود: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی 
اســت کــه در جهان ۶۰ دالر بابت صدور کد هزینــه دریافت می  کنند اما در 
ایران این مبلغ ۱9۰ هزار تومان اســت که مجموع کدهای مختلف به ۵۰۰  
هــزار تومان نیز نمی رســد. او با اشــاره بــه اینکه اولین ســامانه ملی صدور 
شناســه خدمت کشــور با حضور معاون اول رئیس جمهــور و وزیر صمت 
رونمایی شــد، اظهار داشــت: ســامانه صدور شناســه خدمــت، این امکان 
را بــه همه کســب و کارهــا می  دهد تا بتوانند برای خدمــات خود کد ملی و  

بین المللی دریافت و شناسنامه آن را ایجاد کنند.

کنترل بازار لوازم یدکی و خانگی با هماهنگی 
دستگاه ها

در  ایــران  اصنــاف  اتــاق  دبیــرکل 
نوزدهمین جلســه ستاد هماهنگی 
مبــارزه بــا کاالی قاچــاق و تقلبــی 
بــا محوریــت لــوازم یدکــی و لــوازم 
خانگــی گفــت: نهاد هــای مختلف 
موانــع  تــا  هســتند  کار  مشــغول 
احتمالــی اجــرای طرح شناســه دار 
شدن لوازم یدکی خودرو رفع شود.

هوشــیار فقیهــی تأکید کــرد: اتاق اصناف ایــران در امر مبــارزه با توزیع 
کاالی قاچــاق و تقلبــی آمادگی کامل دارد تا همانند ســال های گذشــته با 
وزارت صمت، ستاد ملی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر نهاد ها همکاری 
کنــد. ضمــن اینکه اجــرای چنیــن طرح هایی جز بــا مشــارکت همگانی از 
واحد های صنفی تا اتحادیه ها و اتاق ها ممکن نخواهد بود که بر همکاری 

همه جانبه آنها تأکید داریم.
ë تشکیل کارگروه ملی لوازم یدکی در اتاق اصناف ایران

دبیــرکل اتــاق اصناف ایــران گفت: اجــرای طرح شناســه دار کــردن لوازم 
یدکــی و قطعــات خودرو بــا ابالغ آن تمام نخواهد شــد و اتــاق اصناف ایران 
همچنان با سیاست های وزارتخانه همکاری دارد. به این ترتیب کارگروه ملی 
لوازم یدکی در اتاق اصناف ایران تشــکیل شــده است که به بررسی مشکالت 
و موانــع موجــود می پــردازد. فقیهی بیــان کرد: بــه منظور رفع مشــکالتی که 
در خصــوص شناســه دار کــردن روغن موتــور پیش آمده اســت، هفتــه آینده 
جلسه ای با انجمن ها و اتحادیه های مربوط خواهیم داشت. وی  گفت: برای 
حســن اجرای این طرح، بازرسان صنفی مأموریت تشــدید نظارت یافته اند، 
اما انتظار ما این اســت که بازرســی اداره استاندارد نیز در گشت های مشترک 
همکاری بیشــتری با بازرسان صنفی داشــته باشند تا با کمک هم سریع تر به 

این بازار نظم بخشیده و کمکی به مصرف کنندگان نهایی کرده باشیم.
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یک میلیون شغل پایدار بدون پول پاشی ایجاد کردیم

تنظیم بازار با توزیع مرغ 48 هزار تومانیتصویب 23 هزار میلیارد ریالی اجرای طرح های آبخیزداری

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با »ایران« از تحقق وعده رئیس جمهور خبر داد

شرکت پشتیبانی امور دام برای مقابله با گرانی، به بازار مرغ ورود کردمنابع آب و خاک کشور با تدوین »جهش فعالیت های آبخیزداری« حفاظت می شوند

در 7 ماهه آخر سال 1400 بیش از 548 هزار شغل و در 6 ماهه اول امسال حدود 500 هزار شغل ایجاد شد که در مجموع بیش از یک میلیون شغل پایدار بدون 
پول پاشی در سال اول دولت ایجاد شد

منتقدان دولت سیزدهم پاشنه آشیل 
این دولت را وعــده انتخاباتی ابراهیم 
رئیسی، در انتخابات ریاست جمهوری 
می دانســتند؛ آنجا کــه او در خرداد ماه 
1400، در گرماگــرم مبارزات انتخاباتی 
ریاســت جمهــوری، وعده ســاالنه یک 

میلیون شغل را داد.
بــا ســپری شــدن یــک ســال از عمــر 
دولت سیزدهم، هیاهوی منتقدان حاال 
تبدیل به ســکوت طوالنی شــده اســت. 
پاشنه آشیلی که گفته بودند حاال تبدیل 

به نقطه قوت دولتش شده است.
گویا رئیس جمهور دولت سیزدهم، 
برنامــه ای جامــع بــرای اشــتغال کشــور 
همــه  حــاال  کــه  همان طــور  داشــت؛ 
دستگاه های اجرایی مرتبط با اشتغال و 
تولید مولد را در این مسأله بسیج کرده و 
با هم افزایی توانســت وعده داده شده را 

عملیاتی کند.
و  کارآفرینــی  معــاون  کــه  آنطــور 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اشــتغال 
اجتماعــی می گویــد: »وعده داده شــده 
رئیس جمهــور برای ایجــاد یک میلیون 
شغل در اولین سال محقق شده است.«
امــا اینکــه ایــن راه ســخت و دشــوار 
چگونه بــه ســرانجام رســیده، آن هم با 
وجــود رکــود تورمی که دولــت دوازدهم 
بــرای ایــن دولــت بــه میــراث گذاشــته 
بــود، شــنیدنی بوده و بهتریــن فردی که 
می تواند این موضوع را بیان کند، کســی 
جــز مســئول اصلــی اشــتغال در وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
محمود کریمی بیرانوند که یک سالی 
اســت معاونــت کارآفرینــی و اشــتغال 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی را 
برعهــده دارد، نحوه تحقق یک میلیون 
شــغل را در ســال اول دولــت ســیزدهم 

برای روزنامه ایران روایت می کند.
کریمی با بیان اینکه دولت سیزدهم 
نامــزدان  بــه  اعتمــاد مجلــس  رأی  بــا 
ســوی  از  وزارتخانه هــا  پیشــنهادی 
رئیس جمهــور در چهــارم شــهریور مــاه 
ســال گذشــته به صورت رســمی آغاز به 
کار کرد، می گوید: »با توجه به این مسأله 
که حدود 5 ماه از سال 1400 گذشته بود، 
دولــت برای اینکه وعــده رئیس جمهور 
بــرای اشــتغالزایی یــک میلیــون نفر در 
سال را اجرایی کند، در یک برنامه جامع 
اما فشرده و جهادی، میزان اشتغالزایی 
باقی مانــده  ماه هــای  تعــداد  بــرای  را 
سال های 1400 و 1401 تدوین کرد، بدین 
ترتیــب بــرای ایــن 19 مــاه، ایجــاد یــک 
میلیون و850 هزار شــغل را هدفگذاری 

کرد.«
بنابر اظهــارات کریمی، بــرای هفت 
مــاه باقــی مانــده از ســال 1400، ایجــاد 
650 هزار شــغل و برای ســال 1401، یک 
میلیون و 212 هزار شــغل را هدفگذاری 

کرد.
برنامه ریــزی  ایــن   خصــوص  در  او 
می گوید: »ایــن برنامه ریزی باعث شــد 
تــا هــم دولت بتوانــد در فرصــت مانده 
از ســال 1400 بــرای اهــداف بلنــد مدت 
برنامه ریزی کند و هم اینکه شــعار  خود 
را اجرایی کند. به عبارتی عقب ماندگی 
که در نیمه اول ســال 1400 آن هم ناشی 
از شــروع به کار نکردن دولت ســیزدهم 
بود عماًل در حوزه اشــتغال با این روش 

جبران شد.«
حــاال ایــن برنامه ریــزی در ســال اول 
دولت ســیزدهم به ثمر نشســته و بیش 
از یــک میلیون نفر از شــهریور ماه ســال 
1400 تا همین ماه در سال 1401 صاحب 
شــغل شدند، شغلی که پایدار و خالص 

بوده است.
 کریمــی بیرانونــد اینگونــه توضیــح 

می دهــد کــه در هفت ماه مانده از ســال 
صــورت  برنامه ریــزی  براســاس   ،1400
گرفته 548 هزار شغل ایجاد شد و شش 
ماهــه اول امســال نیــز حــدود 500 هزار 
نفرصاحــب شــغل شــدند، ایــن یعنی 
اینکه دولت توانست حتی کمی بیشتر از 

میزان وعده داده شده شغل ایجاد کند.
نکتــه جالب توجهی کــه بیرانوند آن 
را مطــرح کرد، کل اشــتغال ایجاد شــده 
در ســال 1400، 680 هزار شــغل در سال 
1400 در ســامانه اشــتغال ثبت شده و از 
این میــزان نیــز 548 هزار شــغل پایدار 

مربوط به نیمه دوم بوده است.
کریمــی به داده های ســازمان تأمین 
می گویــد:  و  می کنــد  اشــاره  اجتماعــی 
در ســال 1400، کل بیمه شــدگان تأمیــن 
اجتماعــی یــک میلیــون و 141 هــزار نفر 
بــوده کــه از ایــن میــزان بیــن 37 تــا 40 
درصــد آن بیمه شــدگان اشــتغال بوده 
اســت و اغلــب هــم در نیمه دوم ســال 

اتفاق افتاده است.«
حــاال اینکــه دولت ســیزدهم چگونه 

توانســت بــه این وعــده رئیــس جمهور 
برســد و اکنــون هــم خیــز خــود را بــرای 
اشتغالزایی مانده از سال 1401 که حدود 
812 هزار شــغل خواهد بــود، موضوعی 
اســت که معاون اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی دربــاره آن توضیح 

می دهد.
کریمــی، ایجــاد ســامانه رصــد ملی 
اشــتغال را اصلی تریــن بــازوی محوری 
کشــور  در  اشــتغالزایی  برنامه ریــزی 
ارزیابــی کرد. ضمــن آنکــه او، اثرگذاری 
تغییــر رویکرد دولت ســیزدهم را عامل 

و محرک اصلی در این زمینه می داند.
آنطــور کــه معــاون اشــتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: »در 
دولت ســیزدهم دیگر اثری از پول پاشی 
بــرای اشــتغال مشــاهده نمی شــود و با 
بررسی هایی که صورت گرفت مشخص 
شــد به صرف اینکه پرداخت تسهیالت 
می تواند شــغل یا فرصت شغلی ایجاد 
کند، دیگر اثر بخش نخواهد بود. به فکر 
طراحی مدلی جدید برآمــد و دراین راه 

موفق شد.«
کریمی بیرانوند به سامانه رصد ملی 
اشــتغال کــه در گفته های قبلی خــود از 
آن یــاد کرده بود، دوباره اشــاره می کند و 
می گویــد: تفاوتی که بین اطالعات ثبت 
شــده در ســامانه اشتغال با ســایر مراکز 
آمــاری که گــزارش ارائــه می دهند دیده 
می شــود این اســت که تعریف شــغل را 
متناســب با تســهیالت دادن و وام دادن 
قــرار ندادیــم بلکــه هر نــوع خدمتی هر 
دســتگاه اجرایــی به هــر مخاطبــی ارائه 
بکند در این ســامانه ثبت می کند و بعد 
از ثبــت بصــورت ســاالنه رصــد و پایش 

می کنیم.
کریمــی دراین بــاره می گوید: »مدلی 
کــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
ارائــه داد و در این کار موفق شــد، ارتباط 
همه دستگاه های کشور در سامانه رصد 
ملــی اشــتغال بــود جایــی کــه حــاال 16 
هزار کاربر از دســتگاهای اجرایی سراسر 
کشــور در آن همــه اطالعــات مربوط به 
اشــتغال را بارگذاری می کنند که این امر 
به هم افزایی بین دســتگاه های اجرایی 
انجامیده و هم باعث رشد اشتغال شده 

است.«
ســامانه ملــی رصــد اشــتغال، یکــی 
از راهکارهایــی اســت کــه دولــت بــرای 
ساماندهی اشتغال ایجاد کرده است. بر 
این اساس که افراد جویای کار می توانند 
با ثبت نام در سامانه؛ درخواست خود را 
برای دریافت شــغل مناسب و یا همان 

درخواست استخدامی اعالم کنند.
»هرگونــه  می دهــد:  ادامــه  کریمــی 
فرایند خدمات دهی در حوزه اشتغال، از 
جمله دادن مجوز، آموزش، شناســایی، 
ارائــه فناوری هــای جدیــد، تأمین منابع 
مالی و کمک به بازار اشــتغال کشــور به 
تفکیــک کدهای ملی ثبت شــده در این 
ســامانه بارگذاری شــده و قابل مشاهده 

است.«
برپایه ایــن ســامانه نظام مند جامع 
اشــتغال، کارکنــان مرکز تمــاس وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بصــورت 
هفتگــی با ایــن کدهای ملی ثبت شــده 
تمــاس گرفتــه و شــغل آنهــا را رصــد 
می کنند و از این طریق به صورت مستمر 
تــا ثبیــت شغلشــان بــا آنهــا در ارتبــاط 
هســتند. حتی من نیز به صورت هفتگی 

این کار را انجام می دهم.«
کریمــی می گوید:»ســامانه ای کــه در 
دولــت گذشــته بــر اســاس آن آمارهای 
اشــتغال را اســتخراج می کــرد، قابلیت 
خاصــی نداشــت و تنهــا کاری کــه ایــن 
بدهــد،  انجــام  می توانســت  ســامانه 
ثبــت اطالعات بــود. به عبارتــی نه تنها 
نمی توانســت داده هــای آمــاری را ارائه 
شناســایی  توانایــی  حتــی  بلکــه  دهــد، 
طرح هایی را که بر اساس کد ملی در آن 

ثبت شده بود نیز نداشت.
لــذا ســامانه رصــد اشــتغال کــه یک 
ســامانه جامع پایش، نظارت و بررســی 
اشــتغال اســت برای اولین بار در دولت 
سیزدهم از بهمن ماه برای اهداف اشاره 

شده رونمایی شد.
ë  این ســامانه قابلیت بیــش از 50 مدل

گزارش گیری را دارد
بــه طور مثــال از ابتــدای ســال 1401، 
همــه خدمــات اشــتغالزایی که توســط 
دســتگاه های اجرایی کشــور انجام شده 
با کــد ملی واحــد در ســامانه ملی رصد 

اشتغال ثبت می شود.«
بــه نظر می رســد برنامه هــای دولت 
ســیزدهم بــرای اشــتغالزایی بخوبی در 
حــال عملیاتــی شــدن اســت. به طوری 
کــه کریمــی بیرانونــد از افزایــش میزان 
اشــتغال در نیمــه دوم ســال براســاس 
بند ب تبصــره 16 و الف تبصره 18 نوید 

می دهد.

در سال های گذشــته غفلت اساسی در زمینه 
آبخیــزداری در کشــور صــورت گرفتــه اســت 
درحالــی کــه آبخیــزداری در کشــور از بهترین 
راهکارهــا برای حفاظــت از منابع آب و خاک 
اســت. در شــرایط فعلی 12۵ میلیــون هکتار 
از حــوزه هــای آبخیــز کشــور نیاز بــه فعالیت 
آبخیــزداری دارد کــه تاکنون در ســطح حدود 
33 میلیــون هکتــار انجــام شــده اســت. بــه 
همین منظور هم طرح »جهش فعالیت های 
آبخیزداری« به دســتور وزیر جهاد کشــاورزی 
تدویــن شــده و بــر اســاس آن در برنامه هــای 
هفتم و هشــتم توســعه، در 90 میلیون هکتار 
اراضــی کشــور طرح هــای آبخیــزداری اجــرا و 
ایــن عملیــات در همــه حوضه هــای آبخیــز 
تکمیــل می شــود. عالوه بــر ایــن 18 میلیــون 
هکتار مطالعات آبخیزداری آماده اجرا وجود 
دارد و حوضه هــای آبخیــز باقیمانده نیازمند 

مطالعات تفصیلی و اجرایی است.
 3۵ تاکنــون  اســالمی  انقــالب  ابتــدای  از 
میلیون هکتار در کشور آبخیزداری انجام شده 
و حــاال برای 90 میلیون هکتــار دیگر نیز طرح 
آبخیــزداری تدوین شــده اســت. این موضوع 
به عنوان اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی 
در کاهش خســارات ســیل در اولویت اجرایی 

برنامه های دولت قرار گرفته است.
ë نتایج اجرای طرح های آبخیزداری

عمده اهداف اجرای طرح های آبخیزداری 
را می توان مدیریت جامــع حوزه های آبخیز، 
کاهش فرســایش خاک و رسوب دهی، کنترل 
هــرز آب ها، تغذیه ســفره های آب زیرزمینی، 
از  بهینــه  بهــره وری  و  ســیل خیزی  کاهــش 
نــزوالت آســمانی، ارتقــای آگاهــی عمومی و 
توسعه مشارکت مردم، توسعه فعالیت های 
مطالعاتــی، تعییــن ضوابط و اســتانداردها و 
ارزیابــی اثــرات اقدام ها و تهیــه برنامه جامع 
اصالح کاربری و بهره برداری بهینه از زمین ها 

نام برد.
همچنین فرسایش خاک، خسارات ناشی 
و  خشکســالی  زمیــن،  فرونشســت  ســیل،  از 
تغییــر اقلیم از جمله آثار عــدم اجرای کامل 

طرح های آبخیزداری است.
 1۶ دارایــی  تملــک  محــل  از  امســال 
اعتبــارات  محــل  از  و  ریــال  میلیــارد  هــزار 
محرومیت زدایــی هفــت هــزار و ۵00 میلیارد 
آبخیــزداری  طرح هــای  اجــرای  بــرای  ریــال 
مصــوب شــده اســت. بــر اســاس اعتبــارات 
مصوب شــده، طرح های آبخیــزداری در یک 
میلیون هکتار از حوضه های آبخیز کشور اجرا 

می شــود و در صورت تخصیص اعتبار جدید 
از ســوی ســازمان برنامه و بودجه این ســطح 

افزایش خواهد یافت.
ë  طرح های آبخیزداری؛ مؤثر در اشــتغالزایی

و کاهش خسارات سیل
فعالیت هــای آبخیــزداری در یک حوضه 
آبخیز مجموعه ای از فعالیت های آموزشــی، 
فرهنگی، ترویجــی، فعالیت هــای بیولوژیک 
کاری،  بوتــه  و  بــذرکاری  نهالــکاری،  مثــل 
احــداث  ماننــد  بیومکانیــک  فعالیت هــای 
هاللی هــای آبگیــر، تراس بنــدی، طشــتک و 
فعالیت هــای ســازه ای مثــل بندهــای خاکی 
و ســازه های ســنگی مالتــی، بتونــی و گابیونی 

است.
ابوطالــب قزلســفلو مدیرکل دفتــر کنترل 
سیالب و آبخوان داری سازمان منابع طبیعی، 
از فعالیت هــای زیربنایــی در  را  آبخیــزداری 
راستای توسعه پایدار عنوان کرد که در امنیت 
غذایی و اشــتغال و تولید پایدار نقش اساسی 
دارد. الزمــه تولیــد پایدار و رســیدن به امنیت 
غذایی حفاظت از منابع آب و خاک از طریق 
اعمال مدیریت جامــع در حوضه های آبخیز 

کشور است.
را  آبخیــزداری  هــدف  مهم تریــن  وی 
و  دانســته  خــاک  و  آب  منابــع  از  حفاظــت 
گفتــه اســت: ایــن 2 عنصــر به عنــوان بســتر 
تولیــد نقش مؤثــری در اشــتغال  پایــدار برای 
آنهــا  مهاجــرت  از  پیشــگیری  و  روســتاییان 
به شــهرها و ایجاد مشــکل حاشــیه نشــینی و 

اشتغال کاذب و غیر مولد دارد.
مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری 
سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری را راهکاری 
مؤثر در کاهش خسارت های سیل عنوان کرده 
و می گویــد: در زمــان حاضــر بهتریــن راه حل 
تعدیل خسارت سیل، خشکسالی، فرسایش 
خــاک، فرونشســت زمین و رســوب که باعث 
آســیب به ســدها می شــود و اعمال مدیریت 

جامع بر حوضه های آبخیز کشور است.
ســیل  طبیعــی  رویــداد  شــد:  یــادآور  وی 
قابــل مدیریت اســت و در این راســتا عالوه بر 
پیش بینــی دقیــق هواشناســی، فعالیت های 
آبخیــزداری و آگاهی رســانی به مردم و جلب 
مشــارکت آنها برای پرهیز از تجــاوز به حریم 
و بســتر رودخانه ها خسارت های این پدیده را 

کاهش می دهد.
ë  توســعه آبخیــزداری بــا مشــارکت بخــش

خصوصی
جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در 
گفت و گو با »ایران«، درباره توســعه عملیات 
آبخیــزداری و جلوگیــری از تبخیر و خســارات 

ســیالب ها بــه مــزارع کشــاورزی گفته اســت: 
»هر ساله کشورمان دچار سیالب های فصلی 
می شــود، بــه طــوری کــه عالوه بــر خســارات 
و  روســتایی  جاده هــای  و  راه هــا  بــه  جانــی، 
اراضی کشــاورزی خســارات مالی زیادی وارد 
می شــود، بنابراین باید توســعه آبخیزداری و 
آبخوانــداری در حوزه های آبخیــز مورد توجه 

قرار گیرد.«
ضعــف  »به دلیــل  می کنــد:  اضافــه  وی 
اعتبــارات تخصیصی به این حوزه، هر ســاله 
تنهــا در یــک میلیــون و 500 هــزار هکتــار از 
اراضی کشــور می تــوان عملیــات آبخیزداری 
انجام داد. ضمن اینکه در گذشــته به دســتور 
رهبر معظم انقالب از محل صندوق توسعه 
ملــی ســاالنه 200 میلیــون یــورو بــه ایــن امر 
اختصاص داده می شد که در دو سال گذشته 
دیگــر اعتبــاری از این محل اختصــاص داده 

نشده است.«
ســاداتی نژاد با اشــاره به اینکــه 90 میلیون 
نیازمنــد عملیــات  اراضــی کشــور،  از  هکتــار 
آبخیــزداری اســت، می گویــد: »بودجــه ایــن 
امر بســیار پایین اســت و به نظر می رسد باید 
تغییر مقیاســی صورت گیرد، به طوری که هر 
ســاله خســارت زیادی به این امــر اختصاص 
می یابد. بنابراین باید پیشــگیری های الزم در 
کشــور در جهت مقابله با خســارات و توسعه 

آبخیزداری صورت گیرد.«
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه به دلیل 
و  آبخیــزداری  عملیــات  اعتبــارات  کمبــود 
آبخوانــداری بایــد ســاالنه در 9 تــا 10 میلیــون 
هکتار انجام شود، می گوید: »انجام این میزان 
عملیــات آبخیــزداری نیازمند 20 تــا 25 هزار 
میلیارد اعتبار اســت، ولی دولت برای تأمین 
این میزان اعتبار مشکل دارد. بنابراین باید به 

مشارکت مردمی و همراهی بخش خصوصی 
در توســعه آبخیزداری چشم دوخت که برای 
ایــن امر بایــد عرصه های آبخیز را بــرای ورود 
مردم و بخش خصوصی تســهیل کرد، یعنی 
بهــره وری عرصــه را بــه مــردم ســپرد تــا کار 
آبخیــزداری انجام بدهنــد و از منافع آنها هم 

بهره برداری کنند.«
ساداتی نژاد تأکید کرد: »در صورت اجرای 
طرح توسط بخش خصوصی هم اشتغالزایی 
جدیدی صورت می گیرد و هم تولید افزایش 
پیدا می کند. ضمن اینکــه آب را هم می توان 
حفــظ و به دل ســفره های زیرزمینــی  برد تا از 

سیالب ها جلوگیری به عمل آید.«
در  آبخیــزداری  موضــوع  مدت هاســت 
کشــور مطــرح اســت ولــی تاکنــون بــه نتیجه 
نرســیده بود. سیل اخیر تابســتانی و خسارات 
فراوانی که به همراه داشت، توجه به اهمیت 
موضوع آبخیزداری را به شــدت گوشــزد کرد، 
چراکــه یکــی از مزایــای آبخیــزداری کاهــش 
خســارت های بروز سیالب هاســت. بــا اجرای 
طرح های آبخیزداری آب بیشتری به الیه های 
زمین نفوذ کرده و قنات ها تقویت می شــوند. 
ضمن اینکه پوشــش گیاهی هم افزایش پیدا 
می کنــد و دامداران هم از این پوشــش گیاهی 

بهره مند می شوند.
در نهایت ذکر این نکته ضروری اســت که 
بــرای ممانعــت از بــروز خســارات محض به 
منابــع آبــی و خاکی کشــور و کاهش خســارت 
ناشــی از سیل و خشکسالی، اجرای طرح های 
صــدر  در  بایــد  آبخوانــداری  و  آبخیــزداری 
اقدامــات دولتــی قــرار بگیــرد همان طــور که 
وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز اکنون بــا تدوین 
»جهش فعالیت های آبخیــزداری« به آن به 

طور ویژه توجه داشته است.

قیمــت مرغ ســرانجام پــس از گذشــت 4 ماه 
از اصــالح ارز ترجیحــی در کشــورمان بــه نرخ 
مصوب رســید و در برخی از مناطق نیز از نرخ 
مصــوب فراتر رفــت ولی بــا این حــال وزارت 
جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از هرگونه 
ســودجویی طی یک هفته اخیر تالش کرده تا 

این بازار رنگ ثبات و آرامش به خود بگیرد.
در ایــن خصــوص حســین دماوندی نژاد، 
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره گران شدن 
قیمت مرغ در بازار گفت: گزارش هایی درباره 
گران فروشــی مــرغ بــه هــر کیلوگــرم ۶۵هزار 
تومــان داریم اما با توجه به اینکه قیمت مرغ 
زنده ۴2هزار تومان است، حداکثر قیمت این 

محصول نباید بیشتر از ۶0هزار تومان باشد.
به گفتــه »مســعود امراللهی« سرپرســت 
دفتــر بازرســی و نظــارت بــر کاالهای اساســی 
وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت، هیچ مشکلی 
در تأمین مرغ مورد نیاز مردم در سراسر کشور 
وجــود ندارد و برای مقابله با گرانی نیز تعداد 
گشــت های روزانه بازرســی در کشــور افزایش 

یافته است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی 
تهران نیز درخصوص نوسان قیمت ها در بازار 
گفت: قیمت مرغ همــان نرخ مصوب یعنی 
59 هــزار و 800 تومان اســت کــه در واحدهای 
صنفی 60هزار تومان عرضه می شود و قیمت 
باالتر از این، تخلف محسوب می شود. مهدی 
یوســف خانی افــزود: رعایــت نــرخ مصــوب 
الزامی است و واحدهای صنفی حتی اگر مرغ 
را گران خریده باشند، نمی توانند بیش از نرخ 

مصوب مرغی عرضه کنند.
ë  توزیع روزانه 500 تــن مرغ 48 هزار تومانی در

سراسر کشور
رضا سالمی، مدیرکل پشــتیبانی امور دام 
اســتان تهــران در گفت و گو بــا »ایــران« اظهار 
کرد: شرکت پشتیبانی امور دام جهت تنظیم 
بــازار به توزیــع مرغ های ذخیره شــده خود در 
بــازار روی آورده اســت. وی افــزود: از ایــن رو 
بــدون هیــچ محدودیتــی در توزیــع از تمامی 
اتحادیه ها، تشکل ها، تعاونی ها، فروشگاه های 
زنجیــره ای و عرضه کننــدگان در میادین میوه 
و تره بار دعوت می شــود به شــرکت پشتیبانی 
امور دام اســتان خــود مراجعه کــرده و مرغ را 
بــا قیمت 45 هزار تومان دریافت کنند، با این 
حال بــرای مصرف کنندگان قیمــت 48 هزار 

تومان تعیین شده است.
مدیرکل پشــتیبانی امور دام اســتان تهران 
تصریح کــرد: تا قبل از ایــن چون قیمت مرغ 

گــرم و کشــتار روز در بــازار پایین تــر از قیمــت 
مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار)59 هــزار و 800 
تومــان( بــود طبیعتــاً تمایلــی به خریــد مرغ 
منجمــد در سراســر کشــور نبــود ولــی در حال 
حاضــر چــون قیمــت مــرغ بــه نــرخ مصوب 
رسیده و در برخی از مناطق نیز به باالتر از این 
نرخ رســیده، تقاضا بــرای خرید مرغ منجمد 

افزایش یافته است.
ســالمی در ادامه خاطر نشان کرد: با آنکه 
شــرکت پشــتیبانی امور دام هیچ محدودیتی 
بــرای عرضــه مــرغ بــه هــر میــزان بــه خرده 
فروشــی ها ندارد ولــی غالباً عمــده خریداران 
حداقل یک تن مرغ در هر سفارش خریداری 

می کنند.
وی در پایــان افزود: روزانــه 300 تا 500 تن 
مرغ منجمد 48 هزار تومانی در سراسر کشور 
توزیع می شــود که 100 تن آن مربوط به شــهر 
تهــران اســت بــه طــوری کــه 60 تا 70 تــن آن 
در میادیــن میوه و تره بار و بقیــه آن در میدان 

بهمن به دست مصرف کنندگان می رسد.
ë  توزیــع مرغ منجمد تــا حاکم شــدن آرامش 

بر بازار ادامه دارد
محمــد جعفری بــا بیان اینکــه وضعیت 
گوشــت مرغ بــه نرخ مصوب رســیده اســت، 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه افزایــش قیمت 
گوشــت مرغ در بازار، شــرکت پشــتیبانی امور 
دام از 10 شهریورماه به منظور تنظیم بازار این 
محصول ورود کرده به طوری که اکنون قیمت 
گوشت مرغ در بازار به قیمت مصوب نزدیک 

شده است.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور اضافه کرد: پیش از این شرکت 
مازاد گوشــت مــرغ کشــور را بــرای حمایت از 
تولیدکننــدگان داخلــی خریــداری کــرده بود. 

بنابرایــن ذخایــر مــا مطلــوب اســت و هیــچ 
کمبــودی در این خصوص نداریــم و هر زمان 

که بازار نیاز داشته باشد ورود می کنیم.
به گفتــه وی، طبق مصوبــه دولت قیمت 
و  هزارتومــان   40 زنــده  مــرغ  کیلوگــرم  هــر 
مصرف کننــده 59 هــزارو 800 تومــان تعیین 
شــده بود که اکنــون نیز به طور مجــدد با ورود 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام این رقــم به نرخ 

مصوب نزدیک شده است.
وی اظهارداشت: درحال حاضر توزیع مرغ 
منجمــد بدون هیــچ محدودیتــی در تهران و 
ســایر استان های کشور انجام می شود که البته 
ایــن فراینــد در صــورت درخواســت کارگــروه 
تنظیم بازار استان ها برحسب نیازشان صورت 

می گیرد.
براســاس  کــرد:  تصریــح  جعفــری 
معرفی نامــه کارگــروه تنظیــم بازار اســتان ها 
هــر کیلوگرم مــرغ منجمد در ســردخانه های 
شرکت پشــتیبانی امور دام استان ها با قیمت 
45 هزارتومان در اختیار مباشران قرار می گیرد 
و در تهــران با قیمت 48 هزارتومان به دســت 
مصرف کنندگان می رســد. البتــه کارگروه های 
تنظیم بازار استانی خود تعیین کننده نرخ مرغ 

منجمد در استان ها هستند.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی 
امــور دام کشــور افزود: به طور حتم شــرکت با 
توزیــع خود تــا زمان تنظیم بازار گوشــت مرغ 
حضــور می یابــد اما تــالش داریم آســیبی به 

تولیدکنندگان داخلی وارد نشود.
وی با بیان اینکه وضعیت بازار گوشت مرغ 
اکنون به شــرایط نرمال نزدیک شــده اســت، 
گفت: به نظر می رسد نیاز چندانی به دخالت 
شــرکت نباشــد امــا تــا زمــان متعادل شــدن 

قیمت ها در بازار حضور خواهیم داشت.

 پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به ۳۸ هزار نفر 
در مشاغل خانگی

مطابق گزارش های وزارت کار در زمینه توســعه و افزایش رشــته های مشــاغل 
خانگــی، صــدور نزدیــک بــه 93000 فقــره مجــوز مشــاغل خانگــی، پرداخت 
تسهیالت به بیش از 38000 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی از جمله اقدامات 

مهم در حوزه اشتغالزایی مشاغل خانگی بوده است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، نقش مشــاغل خانگی در توســعه اقتصادی 
به عنــوان یــک فعالیــت کارآفرینانــه امــری اثبات  شــده اســت و در کشــورهای 
توســعه یافته چنــد دهــه از اجــرای سیاســت های حمایتــی از مشــاغل خانگی 
می گذرد و درصد زیادی از مشــاغل در کشــورهای پیشــرفته به مشاغل کوچک 
و خانگی وابســته هســتند. در برخی کشــورهای فوق صنعتی مشــاغل خانگی 
تا 23درصد کل مشــاغل این کشــورها را شــامل می شوند. در کشــورهای بزرگ 
اقتصــادی بخشــی از زنجیــره ارزش به خانه هــا منتقل می شــود و کارخانه ها و 
شرکت هایی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند بخشی از زنجیره ارزش خود 
را به خانه ها منتقل می کنند و این مسأله هم به نفع آن کارخانه دار و هم فردی 
اســت که در خانه نشســته و فعالیت اقتصادی و بخشــی از تولید آن کارخانه را 

برعهده گرفته است. 
از نــگاه بســیاری از کارشناســان ، کســب وکارهای خانگــی مطمئن تریــن راه 
درآمدزایی به شــمار می روند که در کاهش بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی 
بســیار نقش مؤثر و ســازنده ای دارند. مطابق آخرین گزارش ها از ســوی وزارت 
کار در حوزه مشاغل خانگی نیز مانع زدایی و تسریع و تسهیلگری در مجوزهای 
مشاغل خانگی از طریق صدور آنی مجوز رشته های ثبت محور مشاغل خانگی 
و همچنیــن مانع زدایی و تســریع وتســهیلگری در مجوزهای مشــاغل خانگی 
از طریــق صدور 13 روزه مجوز رشــته های مجوز محور مشــاغل خانگی اســت. 
تســهیلگری در صدور مجوز مشــاغل خانگی از طریق پذیرش مهارت تجربی 
متقاضیانی که مهارت دارند ولی فاقد گواهی مهارت هستند، توسعه و افزایش 
رشته های مشاغل خانگی، صدور نزدیک به 93000 فقره مجوز مشاغل خانگی، 
پرداخت تسهیالت به بیش از 38000 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی از جمله 

اقدامات مهم در این حوزه بوده است.

بیش از ۲۰ هزار امدادگر از شهریور بیمه می شوند
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی در خصــوص جزئیــات آمــاری تعــداد 
بیمه شــدگان بر مبنای تفاهمنامه این سازمان با هالل احمرگفت: از همین ماه 
اول همه این بیســت و چند هزار نفــر امدادگر هالل احمر که بیمه ندارند، تحت 
پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت تا امنیت و آسایش خانواده های 

آنها نیز تأمین شود. 
رئیــس جمعیت هالل احمــر نیز در این باره گفت: هــالل احمر امروز 
22 هزار نیروی امدادگر داوطلب دارد که آن دســته از این نیروها که بیمه 
نیســتند، براســاس این تفاهمنامه بیمه خواهند شــد. پیرحســین کولیوند 
خاطرنشــان کــرد: مســأله بیمــه امدادگــران نیــز بر اســاس تفاهــم میان 
ســازمان تأمیــن اجتماعی قابل حــل خواهد بود و ســبب حمایت گری از 

امدادگران می شود. 
وی افــزود: بر اســاس ایــن تفاهمنامه هزینــه بیمه امدادگران توســط 
جمعیت هالل احمر پرداخت می شــود و سازمان تأمین اجتماعی کمک 

می کند تا پوشش سراسری برای امدادگران صورت گیرد.
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از بالیــای طبیعــی  ســیالب ها حــدود 30 درصــد 
جهان را شــامل می شوند. بر اســاس آمار بولتن در 
حال انتشــار »گوره های کمیته بین المللی سدهای 
بزرگ« 100 رویداد مهم سیل در جهان رخ داده که 
برخــی از آنها آنقدر ویرانگر بوده اســت که بیش از 
15 هزار نفر کشــته و خســارتی در حدود 10 میلیارد 

دالر به بار آورده است.
اقیانــوس  )مونســونی(  حــاره ای  طوفان هــای 
هنــد اخیــراً در کشــور مــا رخ داده که حــوادث ناگــواری در نقاط مختلــف ایران از 
جملــه تهران، فارس، سیســتان و بلوچســتان و... بر جای گذاشــت. حجم بارش 
زیــاد در مــدت زمان کوتاه اجــازه جذب آب توســط زمین را نداده و ســبب ایجاد 
روان آب های عظیمی شــد که در سرشــاخه های حوضه آبریز، در ورودی شــهرها 
و در خط القعرها ســبب ایجاد آبگرفتگی های گســترده شده اســت. اصواًل مسیر 
جریــان رودخانه ها مشــخص و حد حریمی برای ســیالب در نقــاط مختلف دنیا 
بــرای آن تعریف می شــود که در این حریم اجازه ســاخت و ســاز و تصرف بســتر 
را نمی دهند. در کشــور ایران به علت سال های خشکسالی متوالی سبب تعرض 
انســان ها بــه بســتر و حریم ســیالب رودخانه شــده که ایــن امر اغلب با ســکوت 

مقامات محلی و استانی همراه بوده است.
حکمرانی در ارتباط با ساخت و بهره برداری از گوره ها)سیل بندها( در جهان 
متفاوت اســت. سیل بند )گوره(، دایک، خاکریز محافظتی و بند تأخیری همگی 
نام های متفاوت اما با یک معنای واحد در مدیریت آب هســتند. می توان از آنها 
به عنــوان ســازه های عمدتــاً خاکی، بتنی و ســنگ چین با هــدف اولیه محافظت 
سیل در امتداد رودخانه و آبراهه های مصنوعی یا عمود بر آنها نام برد. با نگاهی 
به تاریخچه ســیل ها، ســاخت اولین ســیل بندها احتماالً به زمان ســاخت اولین 
سدهای باستانی باز می گردد. قدیمی ترین سیل بندها در حدود 2600 سال قبل 
از میالد ایجاد شده اند و بعد از آن ساخت گوره ها در مصر باستان، بین النهرین و 
چین ساخته شده است. برخی از این گوره ها به عنوان سیستم محافظ آبیاری در 

امتداد کانال های آبگیری هستند.
در اروپــا قانــون مربوط به ایجاد گوره ها )ســیل بندها( یک قانون ملی اســت. 
قوانیــن ملی همراســتا بــا قوانیــن محیــط  زیســت و دســتورالعمل های اتحادیه 
اروپــا درباره ســیل نقــش مهمی را بــرای ایــن اتحادیه فراهــم آورده اســت. این 

دستورالعمل ها بیشتر بر خط مشی عمومی مدیریت خطر سیل تمرکز دارد.
در کشــورهای اروپایــی بخــش خصوصــی متولی ســاخت گــوره و اداره حریم 
رودخانه و حوضه آبریز اســت. در کشور ما نهاد واحدی برای ساخت این سازه ها 
وجود ندارد به طوری که جهاد کشاورزی، وزارت راه وشهرسازی و شهرداری ها هر 

کدام در حوزه تحت تأثیر خود با این موارد در ارتباط هستند.
گوره ها )سیل بندها( سازه های کوچکی هستند که امکان ایجاد آن با هزینه های 
بسیار کمی فراهم می آید. بارندگی های ناگهانی سبب ایجاد روان آب های شدید 
می شــود. بیــش از 1000 کیلومتــر گوره هــم اکنــون در نقاط مختلف دنیا ســاخته 
شــده است که ضرورت ساخت این سازه ها در کشور ما با انجام مطالعات امکان 
ســنجی و تعیین حریم سیالب و حریم مطمئن رودخانه بیش از پیش احساس 

می شود.
 گاهی این مورد به ذهن عامه می رسد که سدها در برابر سیالب های ناگهانی 
حــاره ای ناکارآمــد هســتند در حالــی کــه مدیریــت حوضــه آبریز از سرچشــمه تا 
محل ورود به دشــت)ورودی ســدها( باید با نگاه حساب شــده مورد بررسی قرار 
گیرد. روش های مهار ســیل تنها ســاخت سد نیســت بلکه با روش های سازه ای و 
غیرســازه ای از جمله توســعه پوشش گیاهی و ساخت خاکریز و سیل بند، اصالح 
شــیب آبراهه ها، الیروبی، عدم ســاخت و ساز در حریم سیالب رودخانه می توان 

سبب کاهش خسارت و مدیریت بهتر روان آب ها شد.

مؤلفههایمتعددبهینهسازیبرایمدیریتمصرفگاز
دردستورکارقراردارد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: در بحث بهینه سازی مصرف گاز می توان 
مؤلفه هــای متعــددی از جمله فرهنگ ســازی، اســتفاده از خالقیــت و نوآوری، 
بهره گیری از ظرفیت های فناورانه، هوشمندســازی و... را در دســتور کار قرار داد. 
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی توجه به فرهنگ سازی به منظور 
بهینه ســازی مصــرف گاز را مهــم خوانــد و اظهار کــرد: بحث فرهنگ ســازی در 
مصرف بهینه با تکیه بر مفاهیم ارزشــی و دینی قابل جهت دهی است، منتهی 
نحوه این فرهنگ سازی در مجامع و گروه های مختلف تفاوت دارد. برای مثال، 
با دیدگاه مخاطب شناسی، فرهنگ سازی مصرف بهینه در مدارس به یک نحو 
و در اداره ها و صنایع و بخش خانگی به شکلی دیگر انجام می شود. وی با اشاره 
به توجه به ظرفیت های فناورانه و هوشمندسازی مدیریت مصرف افزود: اقدام 
بعدی که برای بهینه سازی مصرف بسیار مهم و مفید است و در شرکت ملی گاز 
ایران به آن توجه شــده، ایجاد توان اعمال حاکمیت بر مصرف از ســوی شرکت 
بــا نصب کنتورهای هوشــمند اســت. در واقع مــا دنبال آن هســتیم که با نصب 
کنتورهای هوشمند، ضمن افزایش دقت و سرعت کار، مصرف را نیز به صورت 

هدفمند پایش، کنترل و مدیریت کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران توجه به مقوله پاداش بهره وری هدفمند را 
دیگر مؤلفه مؤثر در فرایند بهینه سازی مصرف گاز دانست و تصریح کرد: به هر 
حال بین مصرف کننده ای که زمینه مصرف بهتر را با بهره وری تجهیزات فراهم 
کرده با مصرف کننده ای که اقدامی در این زمینه نداشــته، باید تفاوت قائل شد. 
در این زمینه، توجه به خالقیت و نوآوری ها بسیار مهم است. چگنی با تأکید بر 
ضرورت تقویت ارتباطات بین ســازمان ها و مسئوالن استانی و شهرها به منظور 
ایجاد انســجام در زمینه فرهنگ ســازی اظهار کرد: بعضاً پیشنهادهای نوآورانه 
و خالقانــه ای در رابطه با موضوع بهینه ســازی از ســوی همــکاران در بخش های 

مختلف نیز مطرح می شود که به آنها نیز باید توجه شود.

تولیدبنزینپاالیشگاهستارهخلیجفارس۲۰درصد
افزایشیافت

معاون تولید شــرکت نفت ســتاره خلیج  فارس از اجرای طرح های توســعه ای 
به منظور افزایش ظرفیت پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس خبر داد و گفت: تولید 
بنزین پاالیشــگاه ســتاره خلیج  فارس به عنوان اصلی تریــن تأمین کننده بنزین 
کشــور، نســبت به مدت مشــابه پارســال بیش از 20 درصد افزایش یافته است. 
به گزارش شانا، سروش ذیگلری بیان کرد: از جمله گام های مهم شرکت نفت 
ســتاره خلیج فــارس به عنوان نگین صنعت پاالیش کشــور در ۶ ماهه نخســت 
ســال 1۴01، افزایــش تولیــد فــرآورده راهبردی بنزیــن بوده اســت، به نحوی که 
بــا وجــود افزایش ســفرهای تابســتانی و افزایش مصــرف روزانه بنزین کشــور، 
هیچ گونــه خللی در موازنه تولید و مصرف بنزین کشــور به وجود نیامده اســت. 
وی بــا اشــاره به تحریم های ظالمانه اســتکبار جهانی و دشــمنان قســم خورده 
ملــت ایــران و قــرار گرفتــن شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس در فهرســت 
تحریم هــای اخیــر که با اهداف شــوم ایجاد اختالل در تأمین ســوخت مصرفی 
لجستیک و ناوگان حمل ونقل، نیروگاه های برق و زیرساخت های کشور و سلب 
امنیت و آســایش خاطر هموطنان عزیزمان بوده اســت، گفــت: یکی از اهداف 
کالن پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، تولیــد فرآورده های پاک بــا کیفیتی باالتر 
از حدود مجاز مؤلفه های زیســت محیطی اســتاندارد یــورو ۵ در کالس جهانی 
به شــمار می رود، به نحوی که مقدار گوگرد بنزین تولیدی پاالیشگاه با حدود 20 
برابر کمتر از مقدار مجاز، تأثیر بسزایی در کاهش آالیندگی های زیست محیطی 

داشته است.
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چرخشصنعتنفتدربرنامههفتم

گزارش »ایران« از رفع مشکل آب همدان در 4 ماه به جای 2 سال

»ایران« سیاست های کلی برنامه هفتم در بخش نفت را بررسی می کند

سخنگوی صنعت آب: این هفته آب سد تالوار به همدان می رسد و به صورت دائم، مشکل آب همدان رفع خواهد شد

افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک و ضریب بازیافت در میادین مستقل، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و همین طور تبدیل ایران به مرکز 
مبادالت انرژی در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه آمده است
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گروه اقتصادی / یکی از شــهرهایی که 
بــا ناتــرازی منابــع و مصــارف آبی در 
ســال های اخیر مواجه بــوده، همدان 
اســت. به طوری که میزان ناترازی در 
ابتــدای دولــت بــه 600 لیتــر در ثانیه 
شــهر  ایــن  نیــاز  درصــد   50 معــادل 
رسیده بود و شــرایط سختی بر تأمین 
آب ایــن شــهر حاکــم بود. بــا توجه به 
این مســأله پروژه هــای احداث مخزن 
ذخیــره 15 هــزار مترمکعبی، افزایش 
و  عباس آبــاد  تصفیه خانــه  ظرفیــت 
اکباتــان و حفر و تجهیــز 6 حلقه چاه، 
تکمیــل خــط انتقــال از دره مرادبیک 
بــه تصفیه خانه، ارتقــای کمی و کیفی 
تصفیه خانه شهید بهشتی و آبرسانی 
قــرار  کار  دســتور  در  حصــار  آق   از 
گرفــت. عالوه بــر این پروژه آبرســانی 
بین حوضــه ای بــه همــدان نیــز جــزو 
پروژه هــای ویــژه وزارت نیــرو بــود کــه 
بــه صــورت فوق اضطــراری پیگیــری 
می شــود. ایــن پــروژه 140 کیلومتــری 
کــه از 17 ســال پیــش آغــاز شــد اما تا 
از ســال 1400، تنهــا 40 درصــد  قبــل 
پیشــرفت فیزیکــی داشــت، در دولت 
ســیزدهم با کار جهادی پیگیری شــد. 
حــاال مســئوالن وزارت نیــرو می  گویند 
کــه ایــن پــروژه در شــهریورماه جاری 
افتتاح می  شــود تا مســأله آب همدان 
را به طــور پایدار و بلندمدت حل کند. 
البتــه در روزهای اخیر مــردم همدان 

بــا مشــکالتی در زمینــه تأمیــن آب و 
همین طور برنامه قطعی و افت فشار 
در برخی از مناطق مواجه بوده اند که 
به خاطــر خــروج تصفیه خانه شــهید 
بهشــتی از مــدار بــود و بــه ســبب این 
موضــوع مخازن آبی شــهر همدان به 
طور کامل خالی شــد و پرشدن دوباره 
این مخازن و تأمین همزمان نیاز آبی 
شــهر زمانبــر بــود و در نتیجــه موجب 
شــد تــا یــک ناپایــداری در تأمین آب 

وجود داشته باشد.
ë  ایــن هفتــه مشــکل آب همــدان رفع

خواهد شد
ایــن  در  آب  صنعــت  ســخنگوی 
زمینــه ضمــن عذرخواهــی از مــردم 
همدان بابت مشــکالتی کــه در زمینه 
تأمیــن آب متحمل شــدند، می  گوید: 
بــه  تالــوار  در همیــن هفتــه آب ســد 
همــدان می رســد و بــه صــورت دائم، 

مشکل آب همدان رفع خواهد شد.
فیروز قاســم زاده توضیح می  دهد: 
در ایــن مــدت وزیــر نیــرو دو مرتبه به 
همدان ســفر کرد و مسئوالن مربوطه 
در کنــار مردم بودند تا مشــکل هرچه 

سریع تر رفع شود.
وی ادامه می  دهد: پیش بینی شده 
بــود کــه تصفیه خانــه شــهید بهشــتی 
همدان تا اواسط شــهریورماه با توجه 
بــه منابع آبــی موجود، در مدار باشــد 
امــا افزایــش کم ســابقه گرمــای هوا و 

به موجب آن، رشــد مصــارف آبی در 
همدان موجب شــد این تصفیه خانه، 
بســیار زودتــر از زمانــی کــه پیش بینی 
شــده بود از مدار خارج شود و موجب 

بروز کسری آب در همدان شد.
سخنگوی صنعت آب درخصوص 
علــت برنامه قطعی و افت فشــار نیز 
می  گویــد: در حال حاضر با روش های 
جایگزیــن، به میزان نیاز آبی همدان، 
آب تأمیــن شــده اما بــه لحــاظ اینکه 
در مــدت حــدود 10 روز خــارج از مدار 
بهشــتی،  شــهید  تصفیه خانــه  بــودن 
مخــازن آبــی شــهر همــدان بــه طــور 
کامل خالی شــد، پرشــدن دوباره این 

مخــازن و تأمیــن همزمــان نیــاز آبــی 
شــهر، موجب شــده تا یــک ناپایداری 
در تأمین آب وجود داشــته باشــد و به 
همین دلیل است که برنامه قطعی و 

افت فشار اعالم شده است.
ë  ۳۰ گــروه متخصــص بــرای اتصــال

شبکه آبرسانی به همدان اعزام شد
اســتاندار همدان نیــز درخصوص 
ایــن مســأله بــا بیــان اینکــه 30 گــروه 
شــبکه  اتصــال  بــرای  متخصــص 
آبرسانی به همدان اعزام شده است، 
می  گویــد: عملیات لوله گــذاری پروژه 
آبرسانی از خط تالوار به همدان پایان 
برق رســانی،  مرحلــه  اکنــون  و  یافتــه 

ســایر  و  الکتروپمپ هــا  شــیرآالت، 
تجهیــزات مــورد نیــاز در حــال نصب 

است.
در  فــرزاد  قاســمی  علیرضــا 
بیســتمین جلســه شــورای آب استان 
پیگیری هــای  بــا  ادامــه داد:  همــدان 
شــبکه  پایــداری  بــرای  نیــرو  وزارت 
گروه هــای  ایــن  همــدان،  آبرســانی 
بــرای  کشــور  سراســر  از  متخصــص 
اتصــال شــبکه آبرســانی به این شــهر 

اعزام شده اند.
حلقــه   ۸2 از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
 ۶۶ شــده  شناســایی  کشــاورزی  چــاه 
حلقــه وارد شــبکه آبرســانی همــدان 

شــده که ایــن تعداد طــی هفته جاری 
بــه 70 حلقــه چــاه افزایــش می یابد، 
افزود: طی دو هفته گذشــته در توافق 
کشــاورزی،  چاه هــای  صاحبــان  بــا 
شــد  ایجــاد  مناســبی  ظرفیت ســازی 
از مشــکالت آب همــدان  تــا بخشــی 

برطرف شود.
وی با بیان اینکه از همه کشاورزانی 
که آب چاه های خود را در اختیار مردم 
همــدان قــرار داده اند، تقدیر و تشــکر 
می کنیــم و از مجموعــه دســتگاه های 
مختلــف اجرایــی و خدمات رســان که 
با کار شــبانه روزی برای حل مشکالت 
آب تالش کردند و شهروندان همدان 
کــه بــا صبــر و شــکیبایی مــا را یــاری 
رساندند سپاسگزاریم، عنوان می  کند: 
حفــر چاه هــای پدافندی برای شــبکه 
آبرســانی شــهر همدان در نظر گرفته 
شده و با دســتور وزیر نیرو، مجوز حفر 
30 حلقه چاه برای شــرایط پدافندی، 
صادر شــده تا در زمــان ایجاد اختالل 
در شــبکه آبرســانی همدان، مشــکلی 

نداشته باشیم.
وی بــا بیان اینکــه کارهایی که قرار 
بــود بــرای طــرح آبرســانی بــه شــهر 
همدان در مدت دو ســال انجام شــود 
طی چهار ماه گذشــته عملیاتی شــده 
اســت، افــزود: بــا بهره بــرداری از این 
در  بهداشــتی  و  اََبرپــروژه، آب ســالم 

اختیار مردم قرار می گیرد.

کلــی  سیاســت های   / اقتصــادی  گــروه 
دوشــنبه  روز  توســعه  هفتــم  برنامــه 
در اجــرای بنــد یــک اصــل 110 قانــون 
اساســی، از ســوی رهبر معظــم انقالب 
مجمــع  رئیــس  قــوه،  ســه  ســران  بــه 
تشــخیص مصلحت و رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح ابالغ شــد. پس از آن، 
رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه 
را مکلــف کــرد هر چــه ســریع تر برنامه 
هفتم توسعه را متناسب با سیاست های 
کلــی این برنامه تدوین کند و در مســیر 
بررســی و تصویب در هیأت دولت قرار 
دهــد. بخشــی از این ابالغیــه مربوط به 
صنعــت نفت اســت. از جمله افزایش 
حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی 
در میادیــن مشــترک، افزایــش ضریب 
بازیافــت در میادین مســتقل، افزایش 
ارزش افــزوده از طریــق تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت نفــت و گاز و همین طور 
فعالســازی مزیت هــای جغرافیایــی - 
سیاســی و تبدیــل جمهــوری اســالمی 
بــه مرکــز مبــادالت و خدمــات  ایــران 
انرژی. سؤال اینجاست که اکنون در این 
موارد چه شــرایطی داریم و قرار اســت 
که چه تحولی در برنامه هفتم توســعه 

رخ دهد؟
ë  تولیــد نفــت خــام و گاز طبیعــی در

میادین مشترک
گاز  و  خــام  نفــت  تولیــد  ظرفیــت 
طبیعــی ایــران بــه ترتیــب ارقامــی در 
حدود 3,۸ میلیون بشکه و یک میلیارد 
مترمکعب در هر روز )گاز ترش( است. 
امــا برنامــه این اســت که در ســال های 
آتــی با جذب ســرمایه این ارقــام باالتر 
نیز برود. بویژه در میادین مشــترک که 
در اغلب مخازن، رقبا یعنی کشورهای 
همســایه در حــال برداشــت حداکثری 

هستند.
چنــدی پیــش، وزیــر نفــت در ایــن 
بــاره به »ایــران« گفت: »این پتانســیل 
وجــود دارد که ســقف تولیــد گاز و نفت 
کشــور با در نظر داشــتن تولید صیانتی 
افزایــش پیــدا کنــد. بــا توجه بــه حجم 
بــه  می توانیــم  هیدروکربــوری  ذخایــر 
در  نفــت  بشــکه  میلیــون   5،7 تولیــد 
روز برســیم؛ امــا در صورتــی کــه در این 
صنعــت ســرمایه گذاری الزم را انجــام 
دهیم. ما هنوز ســراغ بعضــی میادین 
جدیــد نرفته ایــم یــا توســعه میادینی 
هم کــه توســعه داده ایــم، هنــوز کامل 
نشــده است. میادین مشترک از جمله 
میادین غرب کارون در اولویت توسعه 

هستند.«
جــواد اوجــی همچنین اظهــار کرد: 
کلیــد  حالــی  در  نیــز  هفتــم  »برنامــه 
می خــورد کــه در چند ســال گذشــته به 
ایــن  در  ســرمایه گذاری  عــدم  جهــت 

صنعــت از برنامه ششــم توســعه هم 
عقــب افتادیم. برای مثــال مطابق آن 
برنامــه االن بایــد روزانــه یــک میلیارد 
و 250 میلیــون مترمکعــب در کشــور 
تولید گاز شیرین داشته باشیم اما خب 
نداریــم. االن نزدیــک بــه ۸40 میلیون 
مترمکعــب در روز ظرفیــت تولیــد گاز 
شــیرین داریــم کــه ایــن فاصله نشــان 
می دهــد ســرمایه گذاری الزم صــورت 
نگرفتــه اســت و از برنامه ششــم عقب 

هستیم.«
افزایــش حداکثری تولید نفت خام 
و گاز طبیعی بویژه از میادین مشــترک 
درحالی در ابالغیه رهبر معظم انقالب 
آمده اســت که از 2۸ مخزن مشــترک، 
ایران در 1۵ میدان فعال است و توسعه 
13 میدان دیگر یا در نقطه صفر اســت 
و اقدامی انجام  نشــده، یا طرح توسعه 
میــدان در جریان اســت و هنــوز میدان 
بــه تولیــد مطلــوب نرســیده اســت. از 
جمله اقدامات یک سال اخیر در زمینه 
تولیــد حداکثــری در میادین مشــترک 
می تــوان بــه تعیین تکلیف توســعه 14 
میدان نفتی مشــترک کشــور، پیشــبرد 
اجــرای 1۸ مــورد از مهم تریــن پروژه ها 
و طرح های توســعه و نگهداشت تولید 
در میادین مشترک گازی با ایجاد زمینه 
بیش از 20 میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
بــرای  هدفگــذاری  میادیــن،  ایــن  در 
توســعه یکپارچــه میادیــن نفتی غرب 
کارون و امضــای تفاهمنامه 7 میلیارد 
دالری میدان آزادگان با سرمایه گذاری 
6 بانــک و 6 شــرکت اکتشــاف و تولیــد 
بــرای  هدفگــذاری  منتخــب،  داخلــی 
تولیــد حداکثــری نفــت و گاز از میــدان 
انجــام  و  جنوبــی  پــارس  مشــترک 
اقداماتی مانند توسعه فاز 11 اشاره کرد. 
عالوه بــر ایــن انعقــاد قــرارداد و انجام 
عملیات اجرایی میدان مشترک نفتی 
ســهراب که بــزودی بهره بــرداری از آن 
آغاز می شود، تکمیل طرح نگهداشت 
مشــترک  نفتــی  میــدان  تولیــد  تــوان 
نفت شــهر در اســتان کرمانشــاه، آغــاز 
فرایند مناقصه توسعه میدان مشترک 
چنگولــه در اســتان ایــالم و اخــذ مجوز 
الزم از شــورای اقتصاد، تکمیل فاز اول 
توسعه میدان مشترک نفتی آذر و آغاز 
عملیات توســعه فاز دوم آن در استان 
ایالم، آغاز فعالیت  های اجرایی حفر 2 
حلقه چاه توصیفی در میدان مشترک 
نفتی اروند و استقرار دکل حفاری و آغاز 
عملیــات حفــاری در میدان مشــترک 
گازی بــالل بــرای اولین بــار در دولــت 
ســیزدهم نیــز در همیــن راســتا بــوده 
اســت. در ایــن مــدت، طرح توســعه و 
تولید نفت و گاز از میدان مشترک آرش 
)با کشورهای کویت و عربستان( و اعالم 

آمادگــی برای شــروع عملیات حفاری 
پــس از موافقت شــورای عالــی امنیت 
ملی نیز نهایی شده است. همچنین دو 
دکل حفاری و عملیات ساخت جکت 
به منظور افزایش تولید از میدان گازی 
فروزان آغاز شده است. در همین حال 
مطالعات زمین شناســی، مدل ســازی 
مخــزن و طراحــی مفهومــی تکمیل و 
عملیــات اجرایــی در میدان مشــترک 
گازی »فــرزاد ب« تــا پایــان ســال 1401 

آغاز خواهد شد.
به گفته هوشنگ فالحتیان، معاون 
برنامه ریــزی وزیر نفت تا پایان امســال 
نیز بــا بهره بــرداری از برخی طرح های 
توســعه ای در میادیــن نفتی مشــترک 
جنوبــی  پــارس  و  آزادگان  جملــه  از 
ظرفیت تولید نفت و گاز کشور افزایش 
خواهد داشت اما افزایش تولید در گرو 
تقاضاست. برنامه این است که میزان 
ظرفیت تولید نفت خام تا پایان ســال 
1401 بــه میــزان 4 میلیــون و 3۸ هــزار 
بشکه در روز و میزان ظرفیت تولید گاز 
نیز به حدود یک میلیارد و 56 میلیون 

متر مکعب در روز برسد.
ë ضریب بازیافت در میادین مستقل

نشــان  اســتناد  قابــل  گزارش هــای 
می دهد که طبق برنامه ششــم توسعه 
قرار بود تا ســال 1399 ضریب بازیافت 
مخــازن کشــور بــه میــزان یــک درصد 
افزایــش یابد، اما نه تنها این امر میســر 
نشــده اســت، بلکــه ضریــب بازیافــت 
مخــازن نفــت کاهــش نیــز داشــت. به 
طــوری کــه بیــن ســال های 1395 الــی 
139۸ بــا کاهــش 4 درصــدی مواجــه 
شــد. از این رو در برنامه هفتم توســعه 
نفــت  بازیافــت  افزایــش ضریــب  بــر 
در میادیــن مســتقل که عمر بیشــتری 
نســبت بــه میادیــن مشــترک دارنــد، 

تأکید ویژه شــده است. البته در میادین 
مشــترک نظیــر آزادگان نیز ارقــام 5 تا 
10 درصــد برای ضریــب بازیافت نفت 
عنوان می شود که به هیچ وجه مطلوب 
نیســت، اما در میادین مســتقل ساالنه 
به دلیــل افــت ضریــب بازیافــت، توان 
تولید تحــت تأثیر قــرار گرفته و کاهش 

یافته است.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی در گزارشــی عنــوان می کند که 
حــدود 61 درصــد از میدان هــای نفتــی 
کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند 
و طبیعی اســت که با افت فشار مخزن 
و کاهش تولید مواجه باشند. اما باید در 
ایــن زمینه ســرمایه گذاری شــود تا روند 
تولید از میادین کاهشی نباشد. با توجه 
به حکم برنامه ششم، ضریب بازیافت 
مخازن کشــور بایــد از 2۸,57 درصد در 
سال 1395 به 29,57 درصد در انتهای 
برنامه می رســید، اما 4 درصد کاهش تا 

ابتدای دولت سیزدهم داشته است.
محســن خجســته مهر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران درباره افزایش 
ضریب بازیافــت نفت خــام می گوید: 
»از نظــر حجــم مجمــوع ذخایــر نظیر 
نفت خام و گاز طبیعی در رتبه نخست 
جهان قرار داریم و این اقتدار اقتصادی 
و جــزو مؤلفه های قدرت کشــور اســت. 
منابــع هیدروکربوری در کشــور معادل 
هــزار و 200میلیارد بشــکه اســت و این 
منابع شامل نفت خام، گاز و میعانات 
می شود که بر اساس محاسبات، از این 
مقــدار 159 میلیــارد بشــکه نفت قابل 
استحصال است که با ضریب بازیافت 
معمولــی و توانــی کــه داریــم می توان 
آن را تولیــد کــرد و حــدود 34 تریلیون 
مترمکعــب گاز نیــز قابــل اســتحصال 
است. برداشت بیشتر از ذخایر درجا با 

افزایش ضریب بازیافت ممکن خواهد 
شد و تا رسیدن به آن هزار و 200میلیارد 
بشکه معادل نفت درجا خیلی فاصله 
داریــم و معنایــش این اســت کــه باید 
برای 100ســال آینــده برنامــه بریزیم و 

تجهیز پیشرفته تولید کنیم.«
ë  تکمیل زنجیــره ارزش صنعت نفت

و گاز
صنعــت  ارزش  زنجیــره  تکمیــل 
نفــت و گاز با افزایــش ظرفیت پاالیش 
از  پتروشــیمی  صنعــت  توســعه  و 
ســیزدهم  دولــت  مهــم  رســالت های 
عنــوان شــده اســت و در ایــن زمینه نیز 

اقداماتی انجام گرفته است.
جلیل ســاالری، مدیرعامل شرکت 
ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتی در این زمینه به »ایران« می گوید: 
افــزوده  ارزش  افزایــش  منظــور  »بــه 
کاهــش  و  ارزش  زنجیــره  توســعه  و 
فــرآورده ســنگین تــه مانــده در طــول 
اجــرای قانــون برنامــه هفتــم توســعه 
از  داریــم.  کار  دســتور  در  را  اقداماتــی 
جمله اینکه ظرفیت پاالیشی به میزان 
اولویــت  بــا  روز  در  بشــکه  هــزار   7۸0
احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی 
و پتروپاالیشــگاه مرواریــد مکــران -بــه 
ظرفیــت 300 هــزار بشــکه در روز- در 
برنامه هــا قــرار داده ایــم کــه مجمــوع 
ظرفیت پاالیشــی و پتروپاالیشــی کشور 
را بــه 3030 هــزار بشــکه در روز خواهد 
رســاند. از این رو ظرفیت پاالیشی کشور 
در پایــان برنامــه هفتــم حداقــل بــه 3 
میلیون بشکه در روز می رسد. همچنین 
ارتقای کیفــی و کاهش کمی نفت کوره 
پاالیشگاه ها را در دست اقدام داریم که 
کاهش حداقل 5 درصدی ســهم نفت 
کــوره در ســبد تولیــدات پاالیشــی را به 

همراه خواهد داشت.«

مرتضــی  حــال،  همیــن  در 
شــاه میرزایی، مدیرعامل شرکت ملی 
صنایــع پتروشــیمی نیــز بــه »ایــران« 
می گویــد: »ظرفیت تولیــد محصوالت 
 1401 ســال  مردادمــاه  در  پتروشــیمی 
نســبت به دوره مشابه سال قبل با یک 
درصد افزایش به حدود 91 میلیون تن 
رسیده است. در پایان سال 1404 نسبت 
بــه مــرداد 1400، 52 طرح پتروشــیمی 
بــا ظرفیــت 35 میلیــون تن در ســال و 
حجــم ســرمایه گذاری کل 24 میلیــارد 
دالر به بهره برداری می رسد و به همین 
ترتیب، ظرفیت صنعت پتروشیمی در 
پایــان برنامه هفتم بــه 1۴0 میلیون تن 

خواهد رسید.«
او ادامــه می دهــد: »تحقــق برنامه 
بــه 3۶ میلیــارد  نیــاز  توســعه  هفتــم 
ادامــه  در  و  دارد  ســرمایه گذاری  دالر 
ایــن مســیر، ظرفیــت اســمی صنعت 
پتروشــیمی در پایان برنامه هشــتم به 
200 میلیــون تــن در ســال می رســد که 
ایــن رقم جای تأمــل دارد و برای آینده 
همه فعاالن برای هدف برنامه ریزی و 

کمک کنند.«
ë  و مبــادالت  مرکــز  بــه  ایــران  تبدیــل 

خدمات انرژی
فعالســازی مزیت های جغرافیایی 
- سیاســی و تبدیل جمهوری اســالمی 
ایــران بــه مرکــز مبــادالت انــرژی مورد 
دیگــری اســت کــه در سیاســت برنامه 
هفتم در بخش انرژی به آن اشاره شده 
اســت. در ایــن زمینه، سیاســت تبدیل 
ایــران بــه هــاب گازی و برقــی منطقــه 
دنبال می شــود که طی یک ســال اخیر 
گام هایــی در این جهت برداشــته شــد. 
از جملــه آغاز ســوآپ گاز ترکمنســتان 
به جمهوری آذربایجــان از خاک ایران 
درصــدی   25 افزایــش  همین طــور  و 
صــادرات گاز کــه بــا ابتکاراتــی صورت 
گرفــت. اکنــون میزان صادرات ســاالنه 
گاز کشــور رقمی در حــدود 30 میلیارد 
مترمکعب اســت و برآورد می شــود در 
قالــب برنامه هفتــم این رقــم نزدیک 
به دوبرابر شــود. در همین حال، آرش 
توانیــر  شــرکت  مدیرعامــل  کــردی، 
می گوید: »در حال حاضر ما توان 1۵00 
مــگاوات صــادرات برق داریــم و طبق 
برآورد هــا قــرار اســت طــی ۵ ســال و تا 

1۴0۵ به 10 هزار مگاوات برسیم.«
برنامــه  اجــرای  در  انــرژی  بخــش 
ششــم توســعه، نه تنها مطابق برنامه 
جلــو نرفت بلکه در برخــی از بخش ها 
عقبگرد داشــت و حتی نسبت به سال 
نخست تضعیف شد. به همین خاطر 
در اجرای برنامه هفتم احتماالً بخشی 
از اهــداف برنامه ششــم تکــرار خواهد 

شد.

امیرفرید مجتهدی
کارشناس ارشد آب
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حال و هوای موکب های ایرانی در مسیر پیاده روی اربعین حسینی

یوسف حیدری
گزارش نویس

جمعیـــــت  می کنـــــد  کار  چشــــــم  تـــــــا 
ســیاهپوش می بینــی. مقصــد همــه یکــی 
یعنــی  ببینــی  کــه  را   757 عمــود  اســت. 
نصــف راه را آمده ای. هر لحظه که به ظهر 
نزدیک تــر می شــویم، هوا گرم تر می شــود 
و زوار بــا پارچــه و چفیه هایــی که روی ســر 
می اندازنــد خودشــان را از تیــغ تیــز آفتاب 
در امــان نگــه می دارند. تابلــوی کنار جاده 
چشــم ها را تــر می کند؛  کربــا 40 کیلومتر. 
دو پســر جــوان بــا ســینی از موکــب بیرون 
می آینــد و لیوان هــای دمنــوش را مقابــل 
بــرای  می کننــد  تعــارف  می گیرنــد.  زوار 
چنددقیقه در موکب شــان استراحت کنیم 
و از ایــن دمنوش هــا بخوریــم. چنــد پســر 
جــوان داخل موکب مشــغول آماده کردن 

دمنوش هستند و گروهی دیگر بطری های 
آب معدنــی را از دیــگ پــر از یــخ بیــرون 
می کشــند و به دســت زوار می دهند. اینجا 
کســی بیــکار نیســت. همه ســعی می کنند 
زوار رفــع خســتگی کننــد و ســرحال مســیر 
باقی مانده تا کربا را طی کنند. کســی آرام 
و قــرار نــدارد و همــه می خواهنــد  بــه زوار 
خدمــت کنند. ســعید چفیــه اش را در هوا 
می چرخانــد تــا نســیم آن صــورت زوار را 
کمی خنــک کند. یکی دیگــر جلوی آفتاب 
می ایســتد تــا ســایه ای باشــد بــرای زائری 
خســته. کمــی آن طــرف تر ایمان بــه زبان 
عربــی بــه زوار عراقــی خوشــامد می گویــد 
و  اســتراحت  بــرای  می خواهــد  آنهــا  از  و 
نوشــیدن دمنــوش گیاهــی داخــل موکــب 
بیایند. زائران بعد از اســتراحت و نوشیدن 
دمنــوش دوبــاره راهــی می شــوند. لحظــه 

خداحافظــی یکی از بچه هــا با صدای بلند 
از آنهــا می خواهــد لحظــه زیــارت ضریــح 
شــش گوشــه امــام حســین )ع( خادمــان 

موکب شباب رضوی را فراموش نکنند.
اردوهــای جهــادی و راهیان نــور حال و 
هــوای خــودش را دارد. حاال همــان جمع 
هر ســال دوهفته مانده بــه اربعین همین 
جــا موکــب برپــا می کننــد تــا ایــن بــار بــه 
عاشــقان و زوار امــام حســین )ع( خدمت 
کنند. ایمان آهنگر، مســئول موکب شــباب 
رضوی تلفنی وســایل مورد نیاز را سفارش 
می دهــد و می خواهــد در اولیــن فرصــت 
به دســت آنها برســد. تعــداد زواری که به 
موکب می رســند هر لحظه بیشتر می شود 
و خادمــان موکب تــاش می کنند به همه 
دمنــوش بدهند. ایمان با اشــاره بــه اینکه 
20 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیل های 

دانشگاه شــهید بهشــتی این موکب را برپا 
کرده اند، می گوید: »سال 94 این موکب در 
مســیر جاده نجف به کربا در عمود 757 
بنــا شــد. وقتــی طــرح برپایــی ایــن موکب 
بچه هــای  اســتقبال  بــا  کردیــم  مطــرح  را 
دانشــگاه و بسیج دانشــجویی مواجه شد و 
از آن موقع به بعد بچه ها برای خدمت به 
زوار هر سال لحظه شماری می کنند. هدف 
از برپایی این موکب در کنار خدمت رسانی 
اســت.  دانشــجویان  خودســازی  زوار،  بــه 
دانشــجویانی که اینجا خدمت می کنند 19 
تا 21 سال سن دارند و با اینکه در اردوهای 
جهــادی حضــور داشــته اند ولی این ســفر 
مهم تریــن ســفر آنهــا اســت. اینجــا وقتی 
بــه زوار خدمــت می کنــی، بــه خودســازی 
و رشــد انســانی می رســی. چنــد ســال اول 
مراســم عــزاداری برگــزار و از زوار پذیرایی 

می کردیــم امــا دنبال ایــن بودیم خدمت 
جدیــدی ارائــه دهیــم کــه بــا موکب هــای 
دیگــر تفــاوت داشــته باشــد. بــا توجــه به 
تجربیاتــی که از ســال های قبل داشــتیم و 
نیازسنجی از زائران به این نتیجه رسیدیم 
مشــکات گوارشــی و تغییــر آب و هــوا و 
تغذیه از مســائلی اســت که بیشــتر زوار با 
آن دســت بــه گریبــان هســتند. بــه همین 
دلیل تصمیم گرفتیم نوع پذیرایی از زوار 
را تغییر بدهیم و با استفاده از طب سنتی 
و توصیه طبیبان دمنوش به زوار بدهیم.«

ایمــان از صحنه های مانــدگاری که در 
مسیر پیاده روی اربعین با آن مواجه شده 
می گوید: »اینجا همه برای خدمت به زوار 
امــام حســین)ع( از همه چیــز می گذرند. 
بــا هــر  عراقی هــا بــا هــر نظــر سیاســی و 
تفــاوت فکری که دارنــد، اختافات را کنار 
می گذارنــد و در ایــن ایام بــه زوار خدمت 
می کنند. خیلی از عراقی ها زمین هایشــان 
را رایــگان دراختیــار مــا قــرار می دهنــد تا 
بــرای خدمــت بــه زوار موکب برپــا کنیم. 
خیلی از بچه هایی که در موکب ها خدمت 
می کننــد آرزو دارنــد در پیــاده روی حضور 
داشته باشند و به زیارت بروند اما خدمت 
کــردن به زوار هــم فضیلت اســت. فرض 
کنیــد در مســیر پیــاده روی اربعیــن هیــچ 
موکبــی وجــود نداشــت و ایــن همــه زائــر 
خسته و تشنه و گرسنه به زیارت می رفتند 
و همیشــه نگران وضعیت شــان بودند. ما 
ســعی می کنیم این نگرانی هــا را برطرف 
کنیم تا زائر بدون هیچ دغدغه ای فقط به 
رسیدن به کربا و زیارت فکر کند. بنابراین 
حســین)ع(  امــام  دســتگاه  در  هرچقــدر 
پایین تــر بیایید و به زوار خدمت بیشــتری 
کنید باالتــر می روید. زواری که 40 کیلومتر 
از نجــف پیــاده می آینــد تــا به ایــن نقطه 
برسند در نیمه راه در موکب شباب رضوی 
اســتراحت می کننــد و بــرای ادامه مســیر 
آماده می شــوند. شــاید خیلی از بچه های 
موکــب فرصت نکنند به زیــارت بروند اما 
ســفر اربعیــن و خدمــت بــه زوار بهتریــن 

لحظاتی است که تجربه می کنیم.«
موکب مسجد جمکران را خیلی از زوار 
می شناســند. اینجا خســتگی و گرمای هوا 
مانع عاشــقان امام حسین )ع( نمی شود. 
حجت االسام مهدی  هاشمی زاده، مدیر 
موکــب جمکــران می گوید: »مــا در عمود 
هســتیم.  کربــا  کیلومتــری   18 و   1090
اینجــا زوار برای رفع خســتگی وارد موکب 

می شــوند و موقــع اذان،  نمــاز جماعــت 
برپــا می کنند. امدادگــران هال احمر هم 
کنار موکب مشــغول درمان زواری هستند 
حجت االســام  شــده اند.«  گرمــازده  کــه 
 هاشمی زاده با اشــاره به اینکه 300 خادم 
در موکب مسجد جمکران خدمت رسانی 
ایــن  می کننــد، می گویــد: »8 ســال قبــل 
موکــب برپا شــد. زمین هــای ایــن منطقه 
در اختیــار عشــیره های عرب اســت و آنها 
بــرای برپایی موکب زمیــن را در اختیار ما 
قــرار داده اند. بــا توجه به جایگاه مســجد 
جمکران در بین شیعیان تصمیم گرفتیم 
در مســیر پیاده روی اربعیــن حضور ثابت 
داشــته باشــیم و بــه زوار خدمت رســانی 
کنیم. بنابراین زمیــن را خریدیم و موکب 
ایــن  کردیــم.  برپــا  را  جمکــران  مســجد 
زمیــن 2 هزار و 500 متر مربع اســت که با 
مشــارکت خیرین خریده شــد و قسط اول 

آن را هم پرداخت کرده ایم.
بــاور کنیــد چیــزی باالتــر از خدمت به 
زواری نیســت کــه ایــن مســیر طوالنــی را 
بــرای زیارت می آیند. گرمــای 48 درجه و 
گردوغبــار هم مانــع آنها نمی شــود. زن و 

مــرد، پیــر و جــوان،  معلــول و جانباز همه 
به عشــق زیارت امام حســین )ع( قدم به 
جــاده می گذارند. ما هــم وظیفه داریم به 
این زوار خدمت کنیــم. در کنار پذیرایی از 
زوار خیمه گل نرگــس را هم ویژه کودکان 
برپا کردیم و تا حد امکان امکانات رفاهی 
را بــرای زوار فراهــم می کنیم. همه تاش 
خادمــان موکــب ایــن اســت که زائــر امام 
حســین)ع( با حال خســته به زیارت نرود 
و در طول مســیر دغدغه ای جز رسیدن به 

حرم دوست و زیارت نداشته باشد.«
با نزدیک شــدن به اربعین هر ســاعت 
به جمعیت زوار اضافه می شود. خادمان 
موکب هــای ایرانــی و عراقــی زوار را بــرای 
استراحت و پذیرایی به موکب شان دعوت 
می کنند. همه عجله دارنــد تا روز اربعین 
در بین الحرمیــن باشــند. بعضی هــا هــم 
زیــارت کرده اند و دارنــد برمی گردند. مرد 
دســتانش را بــرای قدردانــی از خادمــان 
موکب باال می گیرد و می گوید: »همه شما 
خادمان را کنار ضریح حضرت عباس)ع( 
حسابی دعا کردم. اجر کار شما از ما که به 

زیارت رفتیم خیلی بیشتر است.«

سال 94 موکب دانشجویان و فارغ التحصیالن شهید 
بهشتی در مسیر جاده نجف به کربال در عمود 757 بنا 

شد. وقتی طرح برپایی این موکب را مطرح کردیم با 
استقبال بچه های دانشگاه و بسیج دانشجویی مواجه شد 

و از آن موقع به بعد بچه ها برای خدمت به زوار هر سال 
لحظه شماری می کنند. هدف از برپایی این موکب در کنار 

خدمت رسانی به زوار، خودسازی دانشجویان است

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

   افقي:  
1 - نشستن هواپیما! - تذکره »واله داغستانی«
2 - پول »چین« - عبور کننده - بریان شده

 - درشـــت  و  گنـــده   - آرســـنیک  و  گوگـــرد  مخلـــوط   -  3
شمالی ترین شهر استان کرمان

4 - بالشتک نان پزی - کار یکدنده!- درخت جوان - سنگ قیمتی
5 - زغال ســـنگ مرغـــوب - اقلیم نســـبتاً کمیاب - ســـوغات 

شیرین اراک
6 - تصویر چهره انسان - شهر هزارماسوله - مکان

7 - هوایـــی بـــا احتمال بارندگی - پیســـت اســـکی کرج - 
آرامگاه فردوسی

8 - مدافع ملی پوش پرسپولیس
9 - جیحون - نام دخترانه - موسیقی هرمزگان

10 - طریق کوتاه - یار دجله! - مادر زبان های اروپایی
11 - فالگیر - عروس زاگرس - کلمه تحسین

12 - چربی حیوان - بی پروا - لقب سالطین پیشدادی - نمد زین
13 - گرفتگی زبان - ایالت امریکا - لباس زمستانی

14 - خوش اخالق - قلعه و برج - چلیپا
15 - ملیت »میگل آنخل آستوریاس« ادیب نوبل برده - نرمی

 عمود ي:   
1 - دو رشته مورد فعالیت »جان فون نویمان« ریاضیدان 

معاصر- حیوانی مکار
2 - صندلی چرخدار کودک - کشوری در آسیا - ساده دل

3 - کلیسای تاریخی اصفهان - انعکاس نور - بلد و هادی
4 - ناکس - بیمار - دهان - اورنگ

5 - شلوغ نیست - رفقا - تابلوی »لیختنستاین«
6 - الهه خورشید - ُپل - خطایی در فوتبال

7 - گلی خوشـــبو - باور به ظهور منجـــی، حضرت مهدی 
)عج( در آخرالزمان - روش

8 - غوطه خوردن در آب - مأوا - کمربند زمین
9 - کوبش، شوک - مکمل »جیب خالی« - تصدیق ادبی

10 - نقاش ایتالیایی عهد رنسانس - غربال - ویتامین جوانی
11 - عضو صورت - از کشـــورهای جدا شده شوروی سابق - 

نوشتن با ماشین تحریر
12 - جرقه آتش - یک عامیانه - پالس - مقابل »فرع«

13 - کوچ نشـــینان - نوســـان های فرعی صوت - عمر را به 
بطالت گذراندن

14 - اصالح عکس - پرنده کوچک یا حشره - کفش نظامی
15 - دیلم - در همه کارها باید نوبت را رعایت کرد

   افقي:
1 - شـــناوری برای حمل و نقل اشـــیای 
بزرگ روی آب - بازیگـــر فیلم »ما همه 

با هم هستیم«
2 - دندانی در دهان - جنس - نشانه ها

3 - کمک - بهره مند - بیکارگی و تنبلی
4 - یکی از شـــهرهای ثروتمند اروپا - عصـــاره میوه - زبانه 

آتش - حرف خباز
5 - صـــورت خـــوب - شـــاخه ای از عکاســـی - مقابـــل 

»کوچک«
6 - شخصیتی در شاهنامه - دوای بیمار - دو تا الف

7 - علم غیراکتســـابی - ماده معدنی طب سنتی- مقابل 

»عرض«
8 - اثری از »اوال هانسون« سوئدی

9 - نسل سوم - میله های خواندنی! - چند رئیس
10 - سمت و سو - از رنگ ها - کاالها

11 - پادشاه خوارزمشاهی - زمین پر از ریگ - بوی کهنگی
12 - خوب و خـــوش - جیره غـــذای روزانـــه - دیو طمع - 

نسخه ها
13 - ایالت امریکا - باران اندک - کشوری در آفریقا

14 - ساز آرشه ای - اسب زرد - کاغذ سفت و ضخیم
15 - اثری از »الکســـاندر پوشـــکین« - پیشـــگوی مصریان 

قدیم

 عمود ي:   
1 - کتاب »اومبرتو اکو« )2001( - گوش کن

2 - آسودگی - آرایش صحنه - بازیچه کودکان بود

3 - فرودگاه »اوکراین« - بزرگ عامیانه - بازیگر سینما
4 - چـــهلچــــــراغ - شــبکه کارتــون - ُبــرس - درخــت 

جنگلی
5 - واحدی در طول - جلف و بی وقار - تکبر

6 - درخت زار - مخفف بدتر - مرد جنگلی سینما
7 - کلمه تنبیه - گیاهی طبی - دستاویز قرار دادن

8 - شقایق - محله ای در تهران - در شب  می درخشد
9 - دلسوزتر از مادر! - کنار آینه!- نوعی بازی ساده
10 - کشوری در قاره آفریقا - مجازات - دایره زنگی

11 - همراهی عرب - آبگوشت سبزی - فرود آینده
12 - نوعی شــیمی - ســندرومی در جوامع انسانی - پیمان 

- ماهی
13 - نان پاره گدایی - پرنده زیبا - شیرینی  تبریز

14 - واحد وزن - 28 گرم - خستگی ناپذیر
15 - دست راست - بازیگر سریال »باخانمان«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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خشک شدن نیمی از  قنات های  چهارمحال و بختیاری
یاسوج - از مجموع ۸۴۱ قنات   چهارمحال و بختیاری، آبدهی نیمی از آنها بر 

اثر خشکسالی به صفر رسیده است.
 مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندســی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
گفت: در سال های اخیر به علت خشکسالی و کاهش بارندگی آبدهی نیمی 
ازقنــات هــا صفر شــده اســت و آبدهی ســایر قنات ها بیــن ۳۰ تــا ۶۰ درصد 

کاهش پیدا کرده است.
غالمرضا ذاکــری افزود: این قنات ها ۱۷ درصد آب زمین های کشــاورزی 
اســتان را تأمیــن می کنند و تمامی قنات ها از آثار میراث فرهنگی محســوب 

می شود.
وی با اشاره به خسارت سیل به برخی از قنات های چهارمحال و بختیاری 
گفت: در ســفر ریاست جمهوری به استان، ۱۰۰ میلیارد تومان برای الیروبی 
قنات ها تصویب شد که هم اکنون ۱۰ میلیارد تومان از این اعتبارات مصوب 
، به اســتان ابالغ شده است. مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان افــزود: بلندترین قنــات چهارمحــال و بختیاری در 

سفیددشت و قدیمی ترین در شهرستان سامان قرار دارد.

 گذر 22 هزار زائر پاکستانی از مرزهای 
سیستان و بلوچستان 

زاهــدان - ســخنگوی ســتاد اربعین  اســتان سیســتان و بلوچســتان گفت: از 
ابتــدای مردادمــاه تاکنــون ۲۲هــزار و ۳۵۵ زائــر پاکســتانی از طریــق ۲ مــرز 
میرجــاوه و ریمدان وارد این اســتان و ســپس عازم عتبــات عالیات و کربالی 

معلی شدند.
جــواد قنبــری اظهار داشــت: از ایــن تعداد ۱۲ هــزار و ۳۸۴ زائــر از طریق 
پایانه مرزی ریمدان شهرســتان دشــتیاری و ۹ هزار و ۹۷۱ زائر از طریق پایانه 
مرزی شهرستان میرجاوه وارد استان شده اند که عمدتاً توسط اتوبوس عازم 

مشهد و قم شده اند.
وی با اشــاره به اینکه امســال مرز ریمدان در جنوب استان برای نخستین 
بــار برای ورود زائران تعیین شــده، خاطرنشــان کــرد: میــزان ورودی زائران 
پاکســتانی از طریــق پایانــه مــرزی میرجاوه نســبت به مدت مشــابه آخرین 
مرحله ورود پیش از شــیوع بیماری کرونا حدود ۹۰ درصد کاهش داشــته که 

علت اصلی آن وقوع سیل در این کشور است.

آسمان 9 استان بارانی می شود 
ایران زمین - سازمان هواشناسی نسبت به بارش باران در ۹ استان، خیزش 
گرد و خاک در نقاط مختلف کشــور و افرایش ارتفاع موج در ســواحل شمال 

و جنوب هشدار داد.
ســازمان هواشناسی با هشداری زردرنگ از فعالیت سامانه بارشی، رشد 
ابرهــای همرفتــی در جنوب شــرق کشــور، بارش بــاران، کاهش محســوس 
دمــا، وزش باد شــدید موقتــی و در برخی مناطــق بویژه ارتفاعــات همراه با 
رعــد و بــرق خبــر داد. این مخاطــرات امروز  چهارشــنبه ۲۳ شــهریورماه در 
گیالن، غرب مازندران، اردبیل، شــمال آذربایجان شرقی، جنوب سیستان و 
بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان، روز پنجشنبه  در اردبیل، گیالن، 
مازندران، گلستان، خراسان شمالی و نوار شرقی و شمال آذربایجان شرقی و 
روز جمعه در شرق گیالن، مازندران، گلستان و خراسان شمالی مورد انتظار 

است.

اســتان اصفهــان بــا حــدود ۹ هــزار و ۵۰۰ واحــد 
صنعتــی در ۷۶ شــهرک و ناحیه صنعتی اســتان 
، ۱۳ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلی کل کشــور 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. شــهرک هایی 
کــه با جــذب بیــش از ۱۲۰ هــزار نفــر در واحدهای 
مختلف و ایجاد شــغل- به گفته مسئوالن- کمتر 
از 5۰ درصدشــان دارای تجهیــزات ایمنی اســت. 
این موضوع تأمل برانگیزی اســت که هرازگاهی با 
رخ دادن یــک حادثه، جرقه ای برای ایمن ســازی 
شــهرک ها در ذهــن مســئوالن زده می شــود امــا 
همچنــان پایین بودن امنیت این شــهرک ها جان 

ده ها هزارنفر را تهدید می کند.
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
اصفهــان در گفت و گــو بــا »ایــران« بــا اشــاره بــه 
حادثه آتش ســوزی گســترده چندی پیش در یک 
واحــد تولیدی نمد در شــهرک صنعتی کمشــچه 
شهرســتان برخوار گفــت: ایمنی در شــهرک های 
صنعتــی بخصــوص در شــهرک های پرخطــری 
مــواد  کــه  شــهرک هایی  و  رنگ ســازی  همچــون 
شــیمیایی و کاغذ تولیــد می کنند بایــد در اولویت 

ایمن سازی در برابر حریق قرار گیرد.
منصــور شیشــه فــروش بــا تأکید بــر اینکــه در 
۷۰ شــهرک صنعتی در اســتان اصفهــان تنها ۲5 

شــهرک به سامانه ایمنی و آتش نشــانی و اطفای 
حریق مجهز هستند، می گوید، دستورالعمل های 
اجرایی برای اصالح ساختار آنها ابالغ شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 4۰ درصد شهرک های 
صنعتــی فاقــد تجهیــزات ایمنــی هســتند، اظهار 
داشــت: تأکید ما براین اســت که ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران با تخصیص 
اعتبــار تمامــی شــهرک های صنعتی را کــه اصواًل 
دارای مواد اشــتعالزای زیادی است، به تجهیزات 
اطفای حریق مجهز کنند تا از بروز هرگونه فاجعه 

خصوصاً انسانی جلوگیری شود.
شیشــه فــروش بــا بیــان اینکــه ۱۲۰ هــزار نفــر 
در شــهرک های صنعتــی اصفهــان مشــغول بــه 
فعالیت هســتند، خاطرنشــان کرد: دستورالعمل 
و آییــن نامه طــرح ایمنــی شــهرک های صنعتی 
ابالغ شــده است که براساس آن، وجود تانکر های 
آب، ســامانه برخط )آنالین( اعالم حریق، پایش 
واحد هــای صنعتــی و وجــود نیرو هــا و امکانــات 
آتش نشــانی از جملــه گزینه هــای مــورد تأکید در 

طرح ایمنی شهرک های صنعتی است.
وی بــا بیان اینکه واحد هــای صنعتی در قالب 
طرح ایمنی شهرک های صنعتی باید به امکانات 
اطفــای حریق مجهز شــوند، گفت: ایــن اقدامات 
اگرچــه ضریــب ایمنــی را افزایــش داده و از وقوع 
حوادث و وارد شدن خسارت به فعاالن اقتصادی 

جلوگیری می کند، اما تا رفع مشکل این شهرک ها 
و تجهیــز آنهــا به ســامانه اطفــای حریــق مجهز، 
و همــکاری در مدیریــت شهرســتانی  مشــارکت 
بــا امکانات شــهری بــرای امداد رســانی و افزایش 
ایمنی در دســتور کار قرار گرفته، بااین حال شــکی 
نیست که باید رفع نیاز اساسی درباره سیستم های 

استاندارد و مجهز صورت بگیرد.
ë  صنعتــی شــهرک های  ایمن ســازی  ضــرورت 

خصوصی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 

اصفهــان نیــز در ایــن خصــوص گفــت: در حــال 
حاضر شــهرک ها و نواحی صنعتــی زیرمجموعه 
این شــرکت با دارا بودن ۲5 ایســتگاه آتش نشانی 
و بیــش از 4۰ دســتگاه خودرو آتش نشــانی مجهز 
بــه تجهیزات اطفای حریق صنعتی و با اســتفاده 
از حدود ۲۰۰ نفر آتش نشان آماده امدادرسانی به 
واحدهای صنعتی مســتقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتــی اســتان در زمــان بــروز حــوادث و حریق 
هستند. این مهم می بایست در شهرک ها و نواحی 
صنعتــی خصوصی نیز به جدیت پیگیری شــود و 

این شــرکت آمادگی دارد همکاری ویژه ای در این 
زمینه با مجموعه های صنعتی داشته باشد.

شــهرک های  اینکــه  بیــان  بــا  ســواری  رســول 
صنعتی استان اصفهان در سال تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین و بــرای حمایت از شــرکت های 
دانش بنیــان، حــدود ۳۸۵ پالک زمیــن با کاربری 
کارگاهــی و ۳۵ پالک زمین بــا کاربری صنعتی در 
مســاحت های متنوع را برای اســتقرار شرکت های 
دانش بنیان در سطح شهرک های صنعتی استان 
در نظــر گرفته اســت، اعالم کرد:حــدود ۳۰ پالک 
زمین برای ساخت واحد های کارگاهی با مساحت 
۲۸۸ مترمربــع را بــرای شــرکت های دانش بنیان 
استان در نظر گرفته ایم که پس از احداث و تکمیل 
به صــورت اســتیجاری در اختیار آنها قــرار خواهد 

گرفت.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهــان اظهار داشــت: با توجه به سیاســت های 
حمایتــی ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایــران از شــرکت های دانش بنیان، بهای 
حق بهره برداری با بیشــترین مســاعدت در نحوه 
پرداخت و اعمال تنفس ۶ ماهه و مشوق مربوطه 
صــورت  در  شــرکت ها  ایــن  می شــود.  دریافــت 
بهره بــرداری پیــش از موعد نیز مشــمول حداکثر 
۳۰ درصــد مشــوق بهــای کل حــق بهره بــرداری 

می شوند.

گــرگان - رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور با 
اشاره به اینکه استان گلستان به عنوان استان نمونه 
و الگــو درالیروبی رودخانه ها انتخاب شــده اســت، 
گفت: در صورتی که الیروبی رودخانه های گلستان 
در دســتور کار قرار نمی گرفت تکرار ســیل سال ۹۸ 

گلستان محتمل بود.
محمدحســن نامی در مراســم افتتاح قــرارگاه 
الیروبی شهید لوالیی گلستان اظهار کرد: ۱۴۶ هزار 
کیلومتــر رودخانه در سراســر کشــور وجــود دارد که 
حدود ۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر آن از مناطق مسکونی 
اعــم از روســتایی و شــهری عبــور می کننــد کــه اگر 

الیروبی نشوند مشکل ساز خواهند شد.
وی افزود: استاندار گلستان به طور جدی پیگیر 
الیروبی رودخانه های اســتان گلســتان بــود و طرح 

ایشــان توســط وزیر کشور تصویب شــد و قرار است 
با استفاده از تجهیزات مهندسی سنگین این اقدام 

انجام شود.
رئیس ســازمان مدیریــت بحران کشــور با بیان 
اینکه در الیروبی رودخانه های گلستان از تجهیزات 
مهندســی داخل استان استفاده شــده و در صورت 
کمبــود از ظرفیــت ســایر اســتان ها کمــک گرفتــه 
می شــود، بیان کرد: استان گلستان پایلوت الیروبی 

رودخانه ها در کشور می شود.
نامی بــا بیان اینکــه امیدوارم ایــن طرح نمونه 
مؤثری برای ســایر استان ها باشد، یادآور شد: تأکید 
دولت ســیزدهم به ویژه رئیس جمهور تســریع در 
الیروبــی رودخانه ها اســت. وی با بیان اینکه هزینه 
الیروبی ها سنگین اســت، تصریح کرد: اجرای این 

طــرح در اســتان گلســتان می تواند ضمــن کاهش 
هزینه هــا به اجــرای الیروبی ســرعت ببخشــد. اگر 
استان گلستان به دنبال الیروبی رودخانه ها به طور 
مستقل بود به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
داشت اما در حال حاضر با اختصاص ۳۰ میلیارد 
تومــان و تأمیــن تجهیــزات مهندســی، هزینه های 

تحمیل شده به گلستان کاهش می یابد.
ë  رودخانه های فیروزکوه صد سال است که الیروبی

نشده اند
در همیــن حــال بــه گفتــه یکــی از مســئوالن 
فیروزکوه، الیروبی نشدن رودخانه های فیروزکوه از 
صد سال گذشته یکی از عوامل مهم وقوع سیالب 
اخیر در منطقه حبله رود این شهرستان بوده است.

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، معــاون 

عمرانــی فرمانــداری فیروزکــوه گفــت: در بحــث 
ساماندهی و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، 
حریــم و بســتر رودخانــه، خــط قرمز ما محســوب 
می شــود چراکه ساخت و ســاز های غیرمجاز در این 

بخش در وقوع سیالب اخیر دخیل بوده است.
ســاماندهی  نشســت  در  قاســم زاده  حیــدر 
ساخت وســازهای غیرمجاز این شهرســتان افزود: 
متأســفانه در طول صد ســال گذشته رودخانه های 
این شهرستان الیروبی نشده است و انباشت حجم 

زیادی از گل و الی موجب شــده ســطح آب آن باال 
بیاید و طغیان کند. وی گفت: تعیین حریم و بستر 
رودخانه برای انجام ساخت و ســازها بدون در نظر 
گرفتن این الیروبی ها براساس دبی ۲5 یا 5۰ ساله 
گذشته انجام می شود که حقوق بسیاری از مردم در 

این میان ضایع می شود.
معــاون عمرانــی فرمانــداری فیروزکــوه گفت: 
بــا توجه بــه شــرایط توپوگرافــی فیروزکــوه بیش از 
65 کیلومتر از مســاحت این شهرستان از رودخانه 
تشکیل شده که عمالً ساخت وساز ایمن را با مشکل 

مواجه کرده است.
منطقــه ای  آب  امــور  از  افــزود:  قاســم زاده 
درخواســت داریم ضمن الیروبی رودخانه ها برای 

تعیین حریم و بستر تجدید نظر کنند.

امنیت در حاشیه تولید صنایع اصفهان

نجات گلستان از سیل با  الیروبی به موقع

40 درصد شهرک های صنعتی اصفهان ایمن سازی نشده اند

4 هزار و 600 کیلومتر رودخانه در کشور نیاز به الیروبی دارند
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زیســت  محیــط   حفاظــت  اداره  سرپرســت  اســکندری«  »محمــد  ایرنــا- 
شهرســتان های کازرون و کــوه چنار گفت: تصاویر تازه ای که از گونه ارزشــمند 
پلنگ ایرانی، توسط نیروهای یگان حفاظت محیط  زیست کازرون ثبت شده 

است، منتشر شد.

ایســنا- »ابوعلی گلزاری« عضو شــورای راهبردی پژوهش و فناوری ســازمان 
حفاظت محیط  زیســت و عضو هیأت مدیره کانــون بازیافت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری گفت: میانگین میزان تولید پسماند در کشور ۸۰۰ 

گرم است.

مؤیــد  »ســید  آریــا-  میــراث 
مدیــرکل  محســن نژاد« 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی اســتان فــارس از 
عملیــات اجرایی مرمــت خانه 
تاریخــی برکــت در شــیراز خبــر 
داده و گفــت: عملیــات اجرایی 
مرمت خانه برکت از خردادماه 
ســال جاری توســط اســتادکاران 
سنتی شهر شیراز در چند جبهه 

در دست اجراست.

ابراهیم پور«  »محمدرضــا  ایرنا- 
کارشناس ارشد شبکه شتاب نگاری زلزله کشور گفت: قرارگیری بسیاری از شهرها 
و مراکز جمعیتی، سکونتگاه ها و تأسیسات انسانی روی گسل  یا در مجاورت آنها، 

ایران را به عنوان یکی از ۱۰ کشور حادثه خیز جهان قرار داده است.

ایســنا- »صــادق ضیاییان« رئیــس مرکز ملــی پیش بینی و مدیریــت بحران 
مخاطــرات وضــع هــوا از بارندگــی و کاهــش محســوس دما در شــمال کشــور 
همچنیــن کاهــش کیفیت هوا در اســتان های نــوار غربی و برخی اســتان های 

مرکزی در پی ورود گرد و خاک خبر داد.

میراث آریا- »مصطفی ســپهری« سرپرست معاونت گردشگری یزد از تداوم 
مراســم آیینی گردشــگری معنوی یزد خبــر داده و گفت: یکــی از رویدادهای 
مهم استان یزد در حوزه گردشگری معنوی و مذهبی، مراسم آیینی روستای 
تــوت اردکان همزمــان با اواخر ماه صفر اســت که در ایــن خصوص نیز تولید 

محتوا خواهد شد.

ایرنا- »ســید ابوالقاسم موسوی« مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت 
اجتماعــی ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت گفــت: طــرح ایجاد، توســعه و 
راه اندازی خانه محیط  زیست در این سازمان در حال پیگیری است و در حال 

فراهم کردن برنامه و بستر برای سازمان ها و تشکیالت مردم نهاد هستیم.

اداره کل  ســرمایه گذاری  معــاون  ســریع االطالق«  »نــگار  آریــا-  میــراث 
دو  صــدور  از  اردبیــل  اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 

موافقت اصولی و دو مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری خبر داد.

ایرنــا- »فردیــن عینــی« سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان اردبیل گفت: پی ریزی کارخانه فوالد، خارج از محوطه 
۳۳۰۰ متــری محوطــه باســتانی قــره حســنلو قــرار دارد و بعــد از اعــالم نظر 
پژوهشــگاه میراث فرهنگــی در مــورد حریــم آن، طبــق ضوابط بــرای حفظ و 

صیانت از محوطه باستانی اقدام خواهد شد.

زیست بوم http:// irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

    چهارشنبه 23 شهریور  1401
 سال بیست و هشتم

 شماره 8005 

نزدیــک بــه دو دهــه از طــرح موضــوع 
ســاماندهی میــدان مشــق بــا واگــذاری 
بناهــای تاریخی در اختیار ســازمان های 
دولتی بــه وزارت میراث فرهنگی و موزه 
ملی ایــران می گذرد، اما در این ســال ها 
چیزی جز تفاهم روی کاغذ نصیب این 

طرح نشده است.
۱۸ ســال از طــرح ســاماندهی میدان 
مشــق و تبدیــل آن بــه منطقــه تاریخی 
»مــوزه - رویــداد« می گــذرد؛ طرحی که 
در دولت های مختلف دســت به دست 
شــد و وعــده  وعیدهای بســیاری دید اما 
هیچگاه به نتیجه نرســید. میدان مشــق 
که قرار بود یک مکان موزه - رویداد باشد 
و درهایــش روی عموم باز باشــد نه تنها 
تبدیل به یک مکان اداری شد که ورود به 
این مجموعه نیز با برخی محدودیت ها 
همــراه شــد. ســال ۱۳۸۲ هیــأت وزیران 
وقت، مصوبه جابه جایی و واگذاری ابنیه 
و امالک دولتی محدوده میدان مشق به 
مجموعه موزه  ملی ایران را تصویب کرد، 
اما این مصوبه تا همین امروز روی زمین 
مانده است و نه تنها دستگاه های دولتی 
ســاختمان های میدان مشق تهران را در 
اختیار وزارت میراث فرهنگی و موزه ملی 
ایــران قــرار ندادند که همچنــان در ابنیه 
تاریخــی این میــدان مســتقر مانده اند و 
مصوبه هیأت وزیران هم نتوانسته راه به 
جایی ببرد و تبدیل این منطقه به قطب 
گردشــگری تاریخــی و مــوزه ای پایتخت 

بی نتیجه مانده است.
مــوزه ملی ایــران بارهــا اعــالم کرده 
کــه مخــازن مــوزه مملــو از آثــار تاریخی 
هســتند که امکان نمایــش آنها به دلیل 
محدودیت فضا وجود نــدارد. هربار نیز 
در هر برنامه رســمی تقاضــای این موزه 
برای ساماندهی وضعیت میدان مشق 
تاریخــی  ســاختمان های  دادن  قــرار  و 
در اختیــار بخش هــای دولتی بــه وزارت 
میراث فرهنگی و موزه ملی ایران مطرح 

شده است.
اختیــار  در  تاریخــی  ســاختمان های 
وزارت امــور خارجــه یکــی از مهم تریــن 
ابنیــه هدف بــرای تبدیــل بــه موزه های 
مختلف هستند و این وزارتخانه چندین 
ساختمان میدان مشق را در اختیار دارد 
که براســاس مصوبه دولــت از حدود ۱۸ 
ســال قبل تاکنــون باید در اختیــار وزارت 
میراث فرهنگــی و موزه ملی ایــران قرار 
می گرفت و هربار نیــز در رایزنی های دو 
وزیــر میراث فرهنگــی و امــور خارجه بر 
واگــذاری هر چه ســریع تر ابنیــه تاریخی 
در اختیار وزارت امور خارجه تأکید شــده 
بود. اما این روند تا همین امروز نیز ادامه 
دارد و مشــخص نیســت باالخــره طرح 
ساماندهی میدان مشــق و تبدیل شدن 
به یکی از زیباترین مجموعه های تاریخی 

پایتخت چه زمان به اجرا می رسد.
براســاس مصوبه دولت، دســتگاه ها 
و ادارات دولتی مســتقر در میدان مشق 
تهران که محدوده این مجموعه تاریخی 
را از خیابان های فردوسی، سی تیر، امام 
خمینی)ره( و سرهنگ سخایی در اختیار 
دارند، ملزم به واگذاری بناهای تاریخی 
در اختیار خود به وزارت میراث فرهنگی 
و مــوزه ملــی ایران بــرای تغییــر کاربری 
موزه ای هستند. ســال ۱۳9۸؛ وزیر وقت 
امــور خارجــه و شــهردار وقت تهــران در 
تفاهمنامــه ای وعده دادنــد بخش های 
اداری وزارت امــور خارجــه جز دفتر وزیر 
در ساختمان شماره یک را تحویل دهند 
و ســاختمان های شــماره ۲ و ۱۰ وزارت 
امور خارجه نیز که بناهای الحاقی به این 
مجموعه تاریخی هستند، تخریب شوند. 
قرار شد حتی زیرزمین ساختمان شماره 
9 وزارت امــور خارجه نیز به موزه وزارت 
امور خارجه تبدیل شود. این تفاهمنامه 

هم اجرایی نشد و تنها روی کاغذ ماند.
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  حــاال 
گردشگری و صنایع دستی از نهایی شدن 
طــرح میدان مشــق تهــران خبــر داده و 
علــی دارابی، معــاون میــراث فرهنگی 

این وزارتخانه گفته است: پرونده میدان 
مشــق در دولت جدید و با مدیریت وزیر 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی به صورت جدی پیگیری می شود 
و مســئول مســتقیم انجام پیگیری ها در 
دولــت تا حصول نتیجه نهایی شــخص 

وزیر میراث فرهنگی شده است.
ë کالف پیچیده میدان مشق

طباطبایــی،  محیــط  ســیداحمد 
ایکــوم  دفتــر  رئیــس  و  تهران شــناس 
)کمیته ملی موزه های جهــان( در ایران 
که بارها موضوع حل  و فصل اختالفات 
و ضــرورت هماهنگی بین دســتگاه های 
دولتــی بــرای اجــرای طرح ســاماندهی 
میــدان مشــق و تبدیــل ایــن مجموعــه 
به قطــب مــوزه داری و بخــش فرهنگی 
پایتخت را پیگیری کرده است به »ایران« 
می گوید: طرح ساماندهی میدان مشق 
ســال ۸۲ توســط هیأت دولــت تصویب 
شــد تــا ایــن میــدان تاریخــی، در قالــب 
طــرح گســترش مــوزه ملــی ایــران، بــه 
قطب تاریخــی - فرهنگی تهران تبدیل 
شــود. قــرار شــد همــه نهادهــای دولتی 
مستقر در میدان مشق بین خیابان های 
امام خمینی )ره(، فردوســی، ســی تیر و 
سرهنگ ســخایی، ساختمان هایشان را 

بــرای گســترش موزه ملــی ایــران واگذار 
کننــد. او گفــت: البتــه ایــن طرح بــه این 
معنا نبود که تمام ساختمان ها متعلق 
به موزه ملی باشــند، قرار شد موزه ملی 
در قطب این منطقه تاریخی قرار بگیرد 
و بقیــه ســاختمان ها بــا رویــداد تاریخی 
در اطــراف و بــا ماهیــت موزه هــای ملی 
نقش خود را ایفا کنند. محیط طباطبایی 
گفــت: ســاختمان وزارت امــور خارجــه 
می توانســت بــه مــوزه ملی نفــت ایران 
تبدیل شود و ســاختمان دادگستری نیز 
می توانســت تحــت عنــوان مــوزه ملــی 
روابــط خارجی قرار بگیــرد. به طوری که 
این میدان با محوریت »موزه - رویداد« 
مکانــی برای مردم باشــد، اما این اتفاق 
نه تنها رخ نداد کــه وزارت امورخارجه با 
اداری کردن این ساختمان ورود مردم را 
ممنوع کرد. آن طور که محیط طباطبایی 
می گوید، بدترین اتفاق در دولت حسن 
روحانی رخ داد. به طوری که یال شــرقی 
موزه پست به عنوان موزه ملی ارتباطات 
در اختیار تشــریفات ریاســت  جمهوری 
قرار گرفت که در طرح ساماندهی میدان 
مشــق این بخش نیز باید بــه موزه ملی 

ارتباطات برگردد.
رئیــس ایکوم ایــران می گوید: میدان 

مشــق ۱۸ ســال اســت که بالتکلیف رها 
شده و هیچ نهادی به تنهایی نمی تواند 

کالف پیچیده این میدان را باز کند.
به گفته او، کلید گشایش طرح میدان 
مشق در دستان دولت سیزدهم است و 
ســاماندهی آن به نیت و نگاه این دولت 

به موضوع میراث فرهنگی بازمی گردد.
ë  امیــدواری بــه تصویــب طــرح میدان

مشق در دولت سیزدهم
علی دارابی، معاون میراث فرهنگی 
و قائم مقام وزیر میراث فرهنگی چندی 
پیــش گفتــه بود کــه طرح میدان مشــق 
نهایی شده اســت. او اما از ارائه جزئیات 
بیشــتر امتنــاع کــرد. اما همیــن خبر نیز 
برای برخی از کارشناسان بارقه امید بود 
و بــرای برخی دیگر تنها حرکتی کوچک 

که در نقطه آغاز قرار گرفته است.
جبرئیــل نوکنــده، رئیس مــوزه ملی 
ایــران امــا در واکنش به تمــاس روزنامه 
طــرح  دربــاره  گفت وگــو  بــرای  ایــران 
میــدان مشــق گفتــه اســت، اظهارنظــر 
درباره طرح توســعه موزه ملــی ایران یا 
همــان طــرح میدان مشــق زود اســت و 
اگــر گام دوم بــرای اجرایــی شــدن طرح 
برداشــته شــد آن زمان می تــوان در این 
بــاره اظهارنظر کــرد. پرهام جانفشــان، 

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
از  نیــز  تهــران  اســتان  صنایع دســتی  و 
جزئیــات طــرح نهایــی شــده در وزارت 
میراث فرهنگــی ابــراز بی اطالعــی کــرد 
و گفــت: ایــن موضــوع توســط معاونت 
میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، 
پیگیــری  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
می شود و اطالع دقیق در این خصوص 
نــدارم، اما می تــوان در این باره با رئیس 
دفتــر ثبت آثــار تاریخــی و رئیــس موزه 
ملــی ایران صحبت کــرد. علــی دارابی، 
قائم مقــام  و  میراث فرهنگــی  معــاون 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
صنایع دســتی امــا در رابطه بــا جزئیات 
طــرح میــدان مشــق و موافقــت دیگــر 
واگــذاری  بــرای  دولتــی  نهادهــای 
ســاختمان های تاریخــی در اختیار خود 
ایــران  بــه روزنامــه  از میــدان  و خــروج 
گفــت: طــرح ســاماندهی میدان مشــق 
در کمیســیون فرهنگی دولــت تصویب 
شــده اســت و حاال در نوبت دستور برای 
طــرح در هیأت دولت قــرار دارد. دارابی 
در پرســش به این پاســخ »ایران« که آیا 
طــرح نهایــی شــده در دولت ســیزدهم 
همان طرحی است که از دولت های قبل 
در حــال پیگیری بود یا تغییرات داشــته 
اســت، گفت: بله این طرح تداوم همان 
تالش هایی اســت که از سال ۱۳۸۲ آغاز 

شده است.
میــراث  معــاون  از  ایــران  روزنامــه 
فرهنگی پرســید که آیا طرح ساماندهی 
میدان مشق در دولت سیزدهم نهایی و 
اجرایی خواهد شــد، وی تأکید کرد: امید 
بســیار داریم که طرح ساماندهی میدان 
مشق برای همیشــه در دولت سیزدهم 

نهایی و اجرایی شود.
گفتنی است میدان تاریخی مشق در 
دوران زمامــداری فتحعلیشــاه قاجــار با 
هدف تمرین نظامی قشون احداث شد 
و همان زمان عنــوان یکی از بزرگ ترین 
میدان هــای نظامــی تهــران را در اختیار 

گرفت.

چشم انتظاری 18 ساله یک میدان مشق تاریخی
آیا مصوبه طرح ساماندهی میدان مشق در دولت سیزدهم اجرایی می شود؟
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فرهنگ شماره 8005

سیده مریم سادات گوشه
روزنامه نگار

جهاد فرهنگی از آن دست اقداماتی است که 
به قول رهبر معظم انقالب کاری دشــوارتر و 
حساس تر از جهاد نظامی است. اکنون با این 
حجــم از تهاجمات فرهنگی که نســل جوان 
با آن مواجه اســت، قطعاً اگر کسی پیدا شود 
کــه کار جهادی آن هم از نوع فرهنگی انجام 
دهد، خیلی ها از آن اســتقبال می کنند؛ مثل 
پدر و مادرهایی از سراســر کشــور که مشــتاق 
ثبت نام فرزندانشان در مؤسسه »زوارالزهرا« 
منطقــه  در  فرهنگــی  مؤسســه ای  هســتند؛ 
نازی آباد تهران که شعبه دیگرش هم در قم 
به تازگی دایر شده و شعبه های دیگری در 8 

استان در حال راه اندازی است.
ایــن نهــاد، مهندســی عمــران در  بانــی 
دانشگاه علم و صنعت خوانده و چون برای 
کار وهدفــش بایــد بــه فرهنگ قــرآن مجهز 
می شــده تــا بتواند هــدف واالیــش را عملی 
ســازد، به حوزه علمیه قم رفتــه و اکنون یک 
روحانــی تحصیلکــرده بــا دغدغــه فرهنگی 
اســت و بــرای بچه هــای جنوب شــهر تهران 

اینگونه از جان و دل قدم برداشــته و دوستان 
و یارانــش را هــم با خــود همراه کرده اســت. 
دغدغه شــان صرفــاً نخبــه پــروری نیســت، 
هــدف آنهــا آدم ســازی و در نهایــت خدمت 
به نســل جوان در زیر پرچــم نظام جمهوری 
اسالمی است. با دستان خالی حرکت کردند 
و بــا کمــک هــای مردمــی ایــن راه را ادامــه 

می دهند.
خــود  کــه  حجت االســام رضــا کریمــی 
بــزرگ شــده جنــوب تهران اســت، همیشــه 
دغدغــه نخبه پــروری بچه های جنوب شــهر 
را داشته اســت. او داستان چگونگی تأسیس 
مؤسســه زوارالزهرا را اینگونه روایت می کند: 
»بــا یکســری از رفقایــی کــه آنهــا هــم با من 
هم نظــر بودند، صحبــت کردیم تــا بتوانیم 
یــک خروجی مطلوب از آنچــه رهبر معظم 
انقــالب از دســتگاه آمــوزش و پــرورش مورد 
انتظارشــان اســت، در یــک فضــای جهادی 
برای بچه های جنوب تهران که معموالً دچار 
انجــام  محرومیت هــای مختلفــی هســتند، 
دهیــم. از طرفــی برای مــا مهم بــود که تک 
بعــدی کار نکنیــم. یعنی فقــط تربیت نخبه 

علمی مد نظرمان نبود، بلکه انسان مطلوبی 
تربیت شود تا در ابعاد مختلف بتواند جوان  
تــراز انقــالب را نمایندگی کند؛ این شــد که با 
برخــی از بچه هــای فارغ التحصیــل مدارس 
خــاص تیزهوشــان و نمونــه دولتــی کــه در 
دانشــگاه تحصیل کردیم، تصمیــم گرفتیم 
چنیــن نهادی را راه اندازی کنیم. خود من در 
دانشــگاه علم و صنعت مهندســی عمران، 
گرایــش خــط و ســازه های ریلــی خوانــده ام 
و بقیــه هــم در دانشــگاه های برتــر تحصیــل 
کرده انــد. اما در بحث تربیــت اخالقی دیدم 
نیــاز به اتصاالت جریان های حــوزوی داریم. 
همیــن موضوع بــرای من انگیزه شــد تا وارد 

حوزه علمیه معصومیه قم شوم.«
ë  مجموعه های فرهنگی از تربیت اســامی

غافلند
کریمی که از همان ابتدا مشــاور بچه های 
در  شــرکت  بــرای  تهــران  جنــوب  مــدارس 
المپیــاد و کنکــور بــوده در ادامــه می گویــد: 
»عمدتــاً ایــن دانش آموزان را رها شــده پیدا 
فرهنگــی  کار  کــه  می کردم.مجموعه هایــی 
می کردنــد از تربیت اســالمی غافــل بودند و 

صرفاً به علم می پرداختند. ما احتیاج داریم 
نســلی را تربیــت کنیم کــه بتوانــد در جریان 

آینده کشور پرچمدار شود.«
توضیــح  کارشــان  آغــاز  دربــاره  او 
می دهد:»طــرح کارمان ســال 1391 در حوزه 
علمیــه معصومیــه قــم و بــا کمــک رفقــای 
دانشــگاهی نوشــته شــد و در ســتاد همکاری 
حــوزه و آمــوزش و پــرورش تصویــب شــد. 

بــرای شــروع، منطقــه ای را انتخــاب کردیم 
که مدارس آن را کامل می شــناختیم و مدیر 
آموزش و پرورش هم آقای خالقی بودند که 
هم ما را کاماًل می شــناختند و هم نوع کار را 
بخوبــی درک کرده بودند به ما کمک کردند 
و کار مــا آغــاز شــد و اکنــون هم بــه دختران 

آموزش می دهیم هم به پسران.«
او ادامه می دهــد: »ما روی صحبت های 
رهبر معظم انقــالب کار کردیم و در نهایت 
یک گــزارش بــا 240 ویژگــی نوشــتیم که در 
آن انســان مطلوب را به 8 بعد دســته بندی 
کردیــم و همان هم برنامه تربیتی ما شــد و 

براساس آن شروع به کارکردیم.«
ë تاکنون از نهادهای دولتی کمک نگرفتیم

حتــی  نداشــتند،  هیچــی  شــروع  بــرای 
نیروی انســانی، نه جایی و نــه پولی. کریمی 
ادامــه می دهد:»کســانی کــه دور مــن جمع 
شدند؛ شــاگردانم در دبیرستان رشد بودند. 
بســیار  تجربــه  و  می رفتنــد  دانشــگاه  تــازه 
کمی داشــتند. در یــک نمازخانــه 24 متری 
کار را شــروع کردیــم و هــر هفتــه در مدارس 
می چرخیدیــم تــا بتوانیــم برنامــه ای را بــه 
نتیجه برســانیم. هر هفته رایزنی می کردیم 
تــا در یک مدرســه کالس وهیــأت بگذاریم. 
یــادم اســت کــه اول کار خانمــی 900 هــزار 
تومــان طال فروخــت و به مــا داد و خودمان 
هــم حدود 600 هــزار تومان جمــع کردیم و 
یکســری امکانــات اولیــه مثل ضبــط صوت 
و... تهیــه کردیم؛ ولی بعــداً کم کم به لطف 
خدا و کمک مردم توانســتیم کار را گسترش 
دهیم و اکنون در مدرسه امام علی)ع( بازار 

دوم مشغول فعالیت هستیم.«
اکنــون زوارالزهرایی ها در همان مدرســه 
امــام علــی)ع( هــم درس می خواننــد وهم 
هیــأت مجالس عــزای اهل بیت را با شــکوه 
برگــزار می کننــد، حتی برنامــه اردو و تفریح 
هم دارند و هزینه همه این کارها توسط پدر 
و مادرها و افراد خیر دیگر تأمین می شــود و 
البته آمــوزگاران هیــچ دســتمزدی دریافت 
نمی کنند. به قول خودشان حرکت جهادی 
بــا مادرمــان فاطمــه  اجرمــان  و  می کنیــم 

زهراست.
اردیبهشــت ماه امســال هم در همایشی 
محمــد مهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ 
فرهنگــی  حرکــت  از  اســالمی  ارشــاد  و 
زوارالزهرایی ها استقبال کرده و قول مساعد 
داده اســت تا به ایــن حرکت فرهنگی کمک 

شود.
کریمــی کــه تاکنــون از نهادهــای دولتــی 

هیــچ کمکــی نگرفتــه در این بــاره می گوید: 
»اعتقــادم ایــن بــود کــه باالخــره دولت هــا 
عوض می شــوند و مجموعه نباید به ارگانی 
وابســته باشــد،چون ممکــن بــود در ادامــه 
راه بــا تغییــر افــراد کار مــا با خدشــه مواجه 
شــود. کمــا اینکــه مــا ســال 91 کار را شــروع 
کردیــم. رئیــس آمــوزش و پــرورش وقت با 
ما همکاری می کــرد اما دولت که تغییر کرد 
کل همکاری ها لغو شــد؛ چون این احساس 
بــه وجــود آمد کــه کار ما سیاســی اســت؛ در 
صورتــی کــه کار ما صرفــاً تربیتی بــود، حتی 
برخی ها سنگ اندازی هم کردند تا کار شکل 
نگیرد. ما برای جــذب کمک مالی خودمان 
را وابســته به هیچ نهادی نکردیم. همیشــه 
مؤسســه، بــا کمک هــای مردمــی چرخیــده 

است.«
او دربــاره جامعیــت ایــن طــرح توضیح 
در  نوجوانــی  دوران  در  می دهد:»مــا 
نخبــه  پژوهــان  دانــش  کانــون  مجموعــه 
بودیــم. مجموعــه ای بــود کــه توســط بچــه 
دغدغــه  کــه  می شــد  اداره  حزب اللهی هــا 
نخبه پروری داشــتند. البته جامعیتی که مد 
نظرمان است در آنها نبود، یعنی اینکه آنها 
بعدها جذب دانشــگاه های خارج می شدند 
و دیگــر بر نمی گشــتند و این ضعــف اصلی 
کانــون بــود. بایــد تبدیل به تربیــت جامعی 
می شــد که هم زحمــت علمی آنهــا جواب 
می داد و هم اینکه آن همه زحمت به ســبد 
و ســفره مردم بازمی گشــت. بنابراین چنین 
الگوهایــی را دیــده بودیــم و ســعی کردیــم 
مجموعــه ای ایجــاد شــود تــا کمــاالت آنهــا 
را داشــته باشــد و از ضعف  هایشــان دوری 
کنیم. اینکه چقدر موفــق بودیم  مردم باید 

بگویند.«
ë 8 استان به مرکز ما متصل شده اند 

مجموعــه  کــه  اســت  درســت 
زوارالزهرایی ها جوابگــوی بخش کوچکی از 
جامعه هســتند، اما کار فرهنگی شان الگوی 
بســیاری از مؤسســات فرهنگی نوپایی است 
که می خواهنــد جهاد فرهنگی کننــد. اکنون 
بسیاری از خانواده ها به دنبال مراکز فرهنگی 
نخبه پروری هستند تا آینده علمی و اخالقی 

فرزندانشان بدرستی رقم خورد.
کریمی درباره گسترش این طرح در کشور 
توضیــح می دهــد:»دو اتفــاق رقــم خــورده 
است. ما به دنبال این هستیم تا بچه ها بعد 
از قبول شــدن در کنکور براســاس استعداد، 
عالقه و نیاز جامعه به یک شــغل دسترسی 
پیــدا کنند. بــرای همین ما طی ســه مرحله 

بچه هــا را استعداد ســنجی  و کاری می کنیم 
تا شــغل و مطالعاتشــان در یک راســتا قرار 
بگیرد. بنابراین در فصل دوم کار تربیتی مان 
که در دوران دانشجویی بچه هاست، توسط 
خودشان مؤسسات علمی، فرهنگی، هنری 
و اقتصــادی تشــکیل می دهیم. یکــی  از این 
مؤسســات نامش »مؤسسه علمی فرهنگی 
کــه  اســت  ایــن  اســت. کارش  مصلحــون« 
جوابگــوی نیازهای فعــاالن عرصه فرهنگی 
تربیتی باشــد. یعنی هســته و شــبکه هایی را 
شناســایی کند و طرح توانمند ســازی آنها را 
انجــام دهد؛ کمــک کند تا الگوبــرداری کنند 
و نیــز برایشــان دوره آموزشــی برقــرار کنند. 
8 اســتان بــه مــا متصــل شــدند و مــا طــرح 
برایشــان ارائــه دادیم و اساســاً این مؤسســه 
که جزو مؤسســات اقماری زوار الزهرا است، 
وظیفه اش تســری همین نــگاه و الگوی زوار 
در قالب های مختلف مســاجد، مؤسسات و 

شهرستان های دیگر است.«
او ادامــه می دهــد: »در تهران ســه چهار 
جــای مختلف آمدنــد از مرکز تهــران گرفته 
تــا غــرب، شــرق تهــران و حتــی شــهرری و 
مناطق 18 و 19 که به آنها کمک کردیم.یک 
کار تا به اســتخوان بندی برســد زمانبر است. 
درجریانم که کارهایشان در حال شکل گیری 
اســت و مستقل و بدون وابســتگی به ما هم 
عمل می کنند. ما فقط در زمینه هایی که نیاز 
دارنــد، پشــتیبانی می کنیــم و زحمــت کار با 

خودشان است.«
تـــــربیتی  کــــریمـــی دربــــــاره جــــــریان 
ایــن  »نگاهمــان  می گویــد:  مؤسســه اش 
نیســت کــه صرفــاً یــک دوره تربیتــی خوب 
برگزار شــود. نیت مــان این اســت که بچه ها 
خودشــان را آماده پذیرفتن مســئولیت های 
اجتماعــی کنند. تا نســل آینده کشــور بتواند 
در زمینه هــای مختلــف علمــی و فرهنگــی 
مســئولیت قبــول کنــد. پــس بعــد ازدوران 
دبیرســتان کار تمام نمی شــود و شکل گیری 
مؤسســات دانش بنیــان و فرهنگــی و هنری 
شــروع می شــود یــا ورود بچه هــا بــه عرصه 
گرفتن پســت های مختلف که فصل بعدی 

فعالیت هاست.«
اکنــون بیــش از 150 نفــر در ایــن نهــاد 
خدمــت می کننــد. کریمی امیدوار اســت که 
تا 5 ســال دیگر خروجــی کارش را ببیند. اما 
مشــکل اصلی شــان نداشــتن مــکان بزرگی 
اســت کــه بتواننــد در آن براحتــی فعالیــت 
کنند. او امیدوار است توسط خیرین این فضا 

برای آنها فراهم شود. 

نسلی تربیت کنیم تا پرچمدار شود
در گفت و گو با حجت االسام رضا کریمی بنیانگذار مؤسسه فرهنگی »زوارالزهرا« مطرح شد
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بـدون شـک بـرای هـر معضـل و اتفاقـی کـه پیرامون مـا رخ می دهـد دالیل 
مختلفـی وجـود دارد، بـه قـول سـعدی »ابـر و بـاد و مـه و خورشـید و فلـک 
در کارنـد...«؛ وقـوع جرایـم و تخلفـات هـم از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت 
و بـرای وقـوع آنهـا هـم دالیـل و مسـائلی وجـود دارد کـه تبعـات مختلفـی 
را به دنبـال دارد، به عنـوان مثـال عوامـل مختلفـی دسـت بـه دسـت هـم 

می دهنـد تـا سـرقتی واقـع شـود.
در  و...  فرهنگـی  اقتصـادی،  اجتماعـی،  مختلـف  شـرایط  حتـم  به طـور 
بایـد  کـه  تأثیرگذارنـد  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  به طـور  مسـأله  ایـن  وقـوع 
در کارگروه هـای فنـی و تخصصـی بدرسـتی بررسـی و راهکارهـای علمـی و 
مشـخصی بـرای مقابلـه همـه جانبه، جـدی و اثرگذار با مشـکالت مختلف 
براسـاس  هسـتیم،  آن  شـاهد  جامعـه  در  کـه  و...  اقتصـادی  اجتماعـی، 
مشـکالت  کنـار  از  بی تفـاوت  شـود؛  اندیشـیده  شـده  احصـا  اولویت هـای 
اقتصـادی، اجتماعـی و... گذشـتن به طـور حتـم موجـب اشـاعه و انتشـار 
بیـش از پیـش آن مشـکل می شـود و همـه بایـد خـود را در حـل مشـکالت 
مسـئول و موظـف بدانیـم. همچنـان کـه در فریضـه امـر بـه معـروف و نهی 
از منکـر کـه دارای مراحـل و مراتـب مشـخصی اسـت اینگونـه آمـده : اگـر 
شـده  اگـر  حتـی  را  خـود  انزجـار  و  نارضایتـی  باشـید،  اثرگـذار  نمی توانیـد 
بـا اخـم کـردن نشـان دهیـد ،امـا هرگـز بی تفـاوت از کنـار مسـائل اطـراف 
خـود عبـور نکنیـد. بـار دیگـر تأکیـد می کنـم کـه همـه مـا در مقابـل مسـائل 
پیرامـون خـود مسـئول هسـتیم و بایـد مسـئولیت پذیر باشـیم و خـود را در 
ارتقای امنیت ، آسـایش و رفاه و فرهنگ جامعه سـهیم و شـریک بدانیم.

شـهروندان  می توانند پلیس را در تأمین امنیت و آرامش شهرشـان یاری 
فوریت هـای  دریافـت  آمـاده  سـاعته   24 به صـورت   110 سـامانه  رسـانند؛ 
آمـاده  همگانـی  نظـارت  دفتـر   197 سـامانه  همچنیـن  و  اسـت  پلیسـی 
دریافـت انتقادهـا، پیشـنهادها، درخواسـت ها و تقدیرهـای شـهروندان از 

عملکـرد پلیـس اسـت.

تعامل با قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم
گروه حوادث/ امروزه مشــارکت مردم با نهادهــا و ارگان های مقابله و 

پیشگیری از وقوع جرم یکی از ملزومات برای ایفای هرچه بهتر نقش 
مسئولیت اجتماعی است. در این میان افزایش آگاهی و اطالع رسانی 
بــه افراد جامعه نیــز از وظایف نهادهایی همچون قوه قضائیه اســت 
تــا هــر چه بهتر و بیشــتر بتــوان از وقوع جــرم و آســیب های اجتماعی 
پیشــگیری کــرد. ایــن تعامــل ســازنده بیــن نهاد هــای مردمی بــا قوه 
قضائیــه از طریق ســامانه جامــع ارتباط مردمی )ســجام( امکان پذیر 
اســت تــا بــا ارائــه گزارش های مؤثــر از طریــق این ســامانه به نشــانی 

sajam.scpd.ir در پیشگیری از وقوع جرم نقش مؤثری ایفا کرد.
همچنین ســازمان های مردم نهاد و ســایر تشــکل ها نیــز می توانند با 
مراجعه به ســامانه مشارکت به نشــانی mosharekat.eadl.ir ضمن 

ثبت نام تمایل خود را برای همکاری با قوه قضائیه اعالم کنند.

اراذل و اوباش البرز در دام پلیس
گروه حوادث/ فرمانده انتظامی اســتان البرز از دســتگیری 17 نفر از اراذل 

و اوباش ســابقه دار البرز که با ایجاد شرارت باعث ناامنی شهروندان شده 
بودند، خبر داد.

پلیـس اطالعـات  کـرد:  بـاره اظهـار  ایـن  سـردار عباسـعلی محمدیـان در 
و امنیـت عمومـی اسـتان بـا زیـر نظـر گرفتـن تحـرکات اوبـاش سـابقه دار 
اسـتان البـرز، تعـدادی از ایـن افـراد را کـه اقـدام بـه قـدرت نمایـی، عربـده 
کشـی، حمل سـالح سـرد و ایجاد رعب و وحشـت در مناطق حاشیه نشـین 

شهرسـتان های البـرز کـرده بودنـد، شناسـایی کردنـد.
وی افـزود: بـا تالش هـای شـبانه روزی مأمـوران و گسـترش چتـر اطالعاتـی 
روی تحـرکات ایـن افـراد، 7 نقطـه از محـل تجمـع ایـن اوبـاش در مناطـق 
حاشـیه نشـین اسـتان شناسـایی و بـا هماهنگـی مقـام قضایـی طـی یـک 
بـا همـکاری عوامـل یـگان  طـرح 2۴ سـاعته در چنـد عملیـات مقتدرانـه 

امـداد اسـتان 17 نفـر از اوبـاش سـابقه دار دسـتگیر شـدند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان البـرز بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن طـرح ۳۳ نفـر از 
اوبـاش سـابقه دار دار اسـتان نیز بـه پلیس اطالعات دعـوت و از آنها تعهد 
گرفتـه شـد، گفـت: بـا اقدامـات صـورت گرفتـه 7 قهـوه خانـه فاقـد مجـوز 
کـه پاتـوق ایـن اوبـاش خطرنـاک بـود بـا دسـتور مقـام قضایـی پلمب شـد.

سـردار محمدیـان در پایـان بـا اشـاره بـه کشـف یـک قبضـه سـالح گـرم و 
چندیـن قبضـه سـالح سـرد در ایـن طـرح، خاطرنشـان کـرد: اسـتان البـرز 
جایـی بـرای جـوالن و عربـده کشـی اراذل و اوباش نـدارد و هرکس بخواهد 
برخـورد  وی  بـا  قانـون  برابـر  کنـد،  مختـل  را  شـهروندان  امنیـت  و  نظـم 

خواهـد شـد.

دستگیری 2 مرد و یک زن سارق در کرمان
گــروه حوادث/ دو مرد و یک زن که از اعضای یک باند ســرقت مســلحانه 

بودند در جنوب استان کرمان دستگیر شدند.
امیــد رضایی، دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان کهنــوج در این باره 
گفــت: در پی تأکیدات ریاســت قوه قضائیه، دادســتان کل کشــور و رئیس 
کل دادگســتری اســتان کرمان مبنی بر رســیدگی ســریع و دقیق به پرونده 
ســرقت های خشــن و برخورد قاطع با سارقان مســلح، دستگیری اعضای 
یــک باند ســرقت مســلحانه در جنوب اســتان کرمــان در دســتور کار ویژه 

دادستانی قرار گرفت و 2 مرد و یک زن دستگیر شدند.
وی افــزود: متهمــان دســتگیر شــده دارای ســوابق متعدد کیفری هســتند 
و تاکنــون بــه چندین فقره ســرقت مســلحانه طــال در اســتان های کرمان، 
هرمزگان و سیســتان وبلوجستان اقرار کرده اند. در این رابطه یک دستگاه 
خــودرو توقیــف و متهمان بــا قرار بازداشــت موقت روانه زندان شــده اند. 
اعضای این باند همچنین سابقه چندین فقره سرقت گسترده احشام نیز 

در پرونده خود دارند.
دادســتان کهنوج به مرتکبان جرایم خشــن، بویژه ســارقان مسلح هشدار 
داد: این نوع اقدامات و ســرقت های توأم با خشــونت و به کارگیری سالح، 

مشمول ماده 279قانون مجازات اسالمی )محاربه(خواهد بود.
رضایــی ضمن تقدیــر از تالش های مأمــوران امنیتی و فراجــا در برقراری 
امنیــت در جامعــه، تصریــح کرد: دســتگاه قضایــی در برخــورد با مخالن 
نظــم و امنیــت جامعــه از نیروهای انتظامــی و اطالعاتــی حمایت جدی 

خواهد کرد.
دادستان کهنوج همچنین از رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده های 
مربــوط به جرایم خشــن در این دادســرا خبــر داد و گفت: بــه هیچ عنوان 
بــه ســارقان بــه عنف، مقرون به آزار و مســلحانه و دارای ســابقه ســرقت، 

مرخصی از زندان اعطا نخواهد شد.

ت 
اش

دد
یا

بار
اخ

گروه حوادث/ مدیرکل پزشکی قانونی استان ایالم از تحویل  پیکر 
10 زائــر فــوت شــده در حادثه آتش ســوزی خودروی ون در شــهر 

شوملی عراق به پزشکی قانونی این استان خبر داد.
مهرشــاد طهماســبی گفت:  ظهر  دوشــنبه 21 شــهریور پیکرهای 
زائــران فوت شــده در حادثه برخــورد مینی بــوس و ون که منجر 
به مرگ  ۶ مرد و ۴ زن ایرانی شد  به تاالر تشریح پزشکی قانونی 

ایالم تحویل شد.
وی افزود: پس از تحویل پیکرهای این قربانیان  با هماهنگی های 
صورت گرفته و اخذ دســتور مقــام قضایی، معاینه و نمونه گیری 
برای انجام آزمایش DNA و تعیین هویت اجساد صورت گرفت. 
طهماســبی با اشــاره بــه تالش همــکاران پزشــکی قانونــی برای 
تعییــن هویت و شناســایی پیکرها در کوتــاه ترین زمان ممکن، از 
بســتگان  افراد فوت شده )خانواده هایی که از زائر خود بی اطالع 
بوده و احتمال می دهند در بین درگذشــتگان این حادثه باشــند( 
خواســت که به منظور تطبیق نمونــه ژنتیکی و تعیین هویت این 
درگذشــتگان، برای اخذ نمونه خون به اداره کل پزشــکی قانونی 

مرکز استان محل سکونت خود مراجعه کنند. 
الزم بــه ذکر اســت با هماهنگــی های صورت گرفته با تشــخیص 
هویــت فرماندهــی نیــروی انتظامی اســتان ایالم، با تعــدادی از 
بســتگان احتمالی برای حضور و شناســایی پیکرها تماس گرفته 
شــده اســت. ظهر یکشــنبه 20 شــهریور یک دســتگاه مینی  بوس 
حامل زائران اربعین در حال حرکت در نزدیکی یک پمپ بنزین 
در شــهر شــوملی اســتان بابــل عــراق بود که بــا یک دســتگاه ون 
حامــل زائران ایرانی برخــورد کرد. پس از ایــن برخورد خودروی 
ون به دلیل آنکه کپســول گاز در آن قرار داشــته دچار انفجار شده 
و با یک کامیون دیگر نیز  که جلوتر از آن  قرار داشته برخورد کرد. 
در این  حادثه 11 نفر به علت ســوختگی شــدید جان باختند و ۳1 

نفر مجروح شدند.

 پیکر 10 قربانی تصادف شوملی عراق 

به پزشکی قانونی تحویل شد

 آزمایش »دی ان ای« 
برای شناسایی قربانیان

گــروه حــوادث/ مرد جوان کــه به خاطر اختــالف مالی 

بر ســر فروش یک خودرو دوســتش را به قتل رســانده 
بود، از ســوی قضات دادگاه کیفری به 10 سال حبس و 

پرداخت دیه محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده از اوایل ســال گذشــته با گزارش یــک درگیری 
خونیــن در محله عبدل آباد آغاز شــد. پــس از حضور 
مأموران و بررســی های اولیه مشخص شد که درگیری 
بــر ســر اختالف مالی بــوده و دو مرد جــوان با ضربات 
چاقو مجروح و به بیمارستان منتقل شده اند. در ادامه 
و در حالی که یکی از مجروحان به نام میثم وضعیت 
جســمی بهتری داشــت باخبر شــد که دوستش به نام 
مهدی بر اثر شــدت جراحات وارده جان باخته است. 
بنابرایــن از ترس گرفتار شــدن و دســتگیری بــه اتهام 

قتل مخفیانه فرار کرد و سپس به ترکیه گریخت.
در حالــی کــه خانــواده مقتــول خواهــان دســتگیری و 
مجــازات متهــم بودنــد و ردیابی هــا بــرای دســتگیری 
میثــم ادامــه داشــت، چنــد ماه بعــد مأمــوران پلیس 
دریافتنــد میثــم به ایران بازگشــته و بدیــن ترتیب وی 
بازداشت شد. متهم در بازجویی های اولیه به درگیری 
با مهدی اعتراف کرد و گفت: چند ماه پیش از درگیری 
من و برادرم با یکی از دوستان مان به نام ماهان بر سر 
خریــد یک خودرو اختالف مالــی در حدود 20 میلیون 
تومــان پیــدا کردیــم از ایــن رو بــرای حــل این مســأله 

مقابــل خانه اش رفتیم و در حال بحث و جدل بودیم 
که به یکباره مهدی برادر ماهان با یک چاقو به سمت 
ما حمله کرد و چند ضربه به ما زد.  من از چند ناحیه 
مجروح شــدم و دســت و پاهایم بشدت آسیب دید در 
حالــی که خــون زیادی از بدنم می  رفــت، چاقویی را از 
جیبــم بیــرون آوردم و بــرای دفاع از خــودم دو ضربه 
بــه او زدم و پــس از آن خودم هم بیهــوش روی زمین 
افتادم و اورژانس من و مهدی را به بیمارستان منتقل 
کــرد که یک روز بعد متوجه شــدم مهدی فوت کرده و 

من هم از ترس دستگیری به ترکیه فرار کردم.
بــا اعتراف صریح متهــم و تکمیل تحقیقــات، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه اولیای دم درخواســت اشد مجازات 
کردند.پــس از آن متهــم بــرای دفــاع از خــودش بــه 
جایــگاه رفــت و ضمــن رد اتهامــش گفت: مــن اتهام 
قتــل عمــد را قبــول نــدارم. مســتندات پزشــکی مــن 
موجود اســت. من شــروع کننده این درگیــری نبودم و 
حملــه نکردم. برای دفاع از خودم و چون حس کردم 
مهــدی می  خواهد مرا بکشــد از توی جیبم به ســختی 
چاقویــم را بیــرون آوردم و به او ضربــه زدم. باور کنید 
آنقدر حالم بد بود که فقط می  خواستم درگیری تمام 
شــود اصاًل فکر نمی کردم زنده بمانم. مطمئن هستم 

که اگر من نمی زدم، او من را می  کشت.

بــرای  قضــات  او  وکیــل  و  متهــم  اظهــارات  از  پــس 
تصمیم گیری وارد شــور شــدند و به تشــخیص قضات 
مبنــی بــر دفــاع مشــروع، وی را بــه 10 ســال حبــس و 

پرداخت دیه محکوم کردند.

گــروه حوادث / دو مأمور قالبی که در دو پرونده جداگانه با 

معرفی خود به عنوان مأمور پلیس و حمل سالح از مردم 
کالهبرداری می  کردند، از سوی پلیس دستگیر شدند.

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، در نخســتین پرونده 
بــر  مبنــی  گزارش هایــی  تهــران  بــازار  کالنتــری  مأمــوران 
کالهبرداری مردی با لباس نظامی در محدوده بازار دریافت 
کردنــد که نشــان مــی  داد وی با حمل کلــت جنگی و نصب 
و جعــل عنــوان نظامی ســرتیپ دومــی یکــی از ارگان های 
نظامــی، دســت بــه اقــدام مجرمانــه می  زنــد کــه در ادامــه 
مأموران پلیس موفق شــدند متهــم را در حالی که با یکی از 

شهروندان در حال گفت وگو بود، شناسایی و دستگیر کنند.
ســرهنگ امیرهوشــنگ امیــری ســرکالنتر هفتــم پلیــس 

پیشــگیری تهران بزرگ در این باره گفت: با بررسی بیشتر 
پلیس و استعالم های الزم مشخص شد که متهم نظامی 
نبوده و در هیچ یک از ارگان های نیروهای مسلح فعالیت 
نمی کند و بدون داشتن کارت شناسایی و فقط  با پوشیدن 
)ســرتیپ  و عالئــم ســرداری  آرم  و نصــب  فــرم  لبــاس 
دومــی( و حمــل یک ســالح کلت جنگی در ســطح شــهر 
تردد می  کند. در بررســی ســوابق متهم مشــخص شــد که 
وی ســابقه دار بوده و پیش تر با همیــن عنوان مجرمانه به 
دفعات مختلف دستگیر شده و تحمل کیفر داشته است.

ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کرد: با اشــاره بــه اینکه 
بــا دســتور قضایــی متهــم بــرای تحقیقــات تکمیلــی در 
اختیــار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت از شــهروندان 

خواســت، در صورت مشــاهده چنین افرادی گزارش های 
امنیتــی و انتظامــی خود را از طریق ســامانه پلیس 110 در 

میان بگذارند.
 
ë دستگیری سرهنگ قالبی

در پرونــده دیگــر مــردی  پــس از تصادف با یــک خودرو، 
خود را ســرهنگ پلیس آگاهی معرفی کرده و قصد ســوء 

استفاده از این عنوان را داشت که دستگیر شد.
پلیــس  جانشــین  طرهانــی،  محمدقاســم  ســرهنگ 
پیشــگیری پایتخت در مورد این متهم گفت: در پی وقوع 
تصادفــی که در محدوده میدان آزادی رخ داد و با تماس 
شــهروندان با مرکــز فوریت های پلیســی، عوامل کالنتری 

آزادی به نشــانی اعالمی اعزام  شدند و هنگام حضور در 
محل فردی که تصادف کرده بود، خود را از عوامل پلیس 
آگاهــی معرفی کرد. مأموران در همان تحقیقات اولیه به 
این فرد مشــکوک و در بررسی های اولیه متوجه شدند که 

وی مأمور نیست.
جانشــین پلیــس پیشــگیری پایتخــت در ادامه افــزود: در 
بررســی های بیشــتر از خــودروی متهــم یک عدد اســلحه 
کلت کمری و یک رشــته دســتبند فلزی و بی سیم دستی 
و کارت شناســایی با درجه ســرهنگی کشــف شــد و متهم 
40 ســاله پس از انتقال به کالنتری اعتراف کرد  به منظور 
کالهبــرداری از شــهروندان خود را مأمــور پلیس معرفی 

می  کرده است.

پایان کالهبرداری های سردار و سرهنگ قالبی

سردار حسین رحیمی 
رئیس پلیس پایتخت

5 قتل در پرونده 2 برادر خشنادعای عجیب مرد اسیدپاش
گــروه حوادث/ پســر جوان که در اقدامــی جنون آمیز 

روی یــک زن رهگــذر در خیابان  اســید ریخته اســت 
پــس از دســتگیری مدعــی شــد قصــد داشــته روی 

خودش اسید بریزد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت 7:20 
عصر دوشــنبه 21 شــهریور، زن جوانــی در حال رفتن 
بــه باشــگاه ورزشــی بود که ناگهان پســر جوانی ســوار 
بــر موتورســیکلت ســبز رنــگ بــه  او نزدیــک شــد و 
محتویــات یــک ظــرف پالســتیکی را کــه در دســتش 
بــود  روی زن جــوان ریخــت. پــس از ایــن اتفــاق  زن 
جوان ناگهان شــروع به فریــاد زدن کرد و در حالی که 
می گفت سوختم سوختم  از اهالی و رهگذران  کمک 
می خواســت، مــردم حاضــر در محــل نیــز بالفاصله 
او را  بــه مرکــز درمانی انتقــال دادند. زن جــوان که از 
ناحیه دســت و صورت و ســمت راســت بدنش دچار 
سوختگی با اسید شــده بود تحت درمان قرار گرفت. 
به دنبال این اسید پاشی، موضوع به بازپرس ساسان 
غالمی اعالم شــد و بازپرس جنایی دستور تحقیقات 
برای شناســایی و دستگیری مرد اســید پاش را صادر 

احتمــال  ایــن  بــا  کــرد. 
نیــز  خــودش  وی  کــه 
و  شــده  ســوختگی  دچــار 
مراکــز  بــه  درمــان  بــرای 
کــرده  مراجعــه  درمانــی 
اســت مأمــوران بــه ســراغ 
مراکــز  و  درمانگاه هــا 
محــل  اطــراف  درمانــی 
در  و  رفتــه  اسیدپاشــی 
بررســی ها،  موفــق شــدند 
پســر اســیدپاش را که برای 
درمان ناشــی از ســوختگی 
بــه اورژانــس مرکــز درمانی 
مراجعه کرده بود بازداشت 

کنند.
پســر جــوان روز گذشــته در 
شــعبه  بازپــرس  مقابــل 
سوم دادســرای امور جنایی 
قــرار گرفــت ، امــا در حالــی 
کــه مدعی بود قصد داشــته 
اســید را روی خــودش بریزد 

گفــت: من ایــن خانم را نمی شــناختم و دشــمنی با 
او نداشــتم . بدین ترتیب به دســتور بازپرس جنایی 
متهــم در اختیــار کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیس 
آگاهــی قــرار گرفــت و تحقیقــات در ایــن خصــوص 

ادامه دارد.
گفت و گو با متهم

پســر ۳7 ســاله فــوق دیپلم صنایــع دارد، مــی گوید 
و  داشــته  را  کشــور  از  خــارج  در  تحصیــل  آرزوی 
می خواســته پروفســور شــود .  وقتی مقابــل بازپرس 
جنایــی نشســت خــودکار به دســت گرفــت تــا شــرح 
واقعه را در برگه بازجویی بنویســد اما شــروع کرد به 

نوشتن شعر روی دستش  .
ë چی روی دستت می نویسی؟

داشــتم شعر می نوشــتم. دوست داشتم شاعر شوم 
اما نشد .

ë اختالفت با قربانی اسیدپاشی چه بود؟

اصــاًل او را نمی شــناختم. در عمرم حتی یک بار هم 
ایــن زن جــوان را ندیده بودم. می خواســتم اســید را 
روی خــودم بریــزم، حواســم نبــود  قــرص اعصــاب 

خورده بودم .
ë چرا قرص خورده بودی؟

آبان ســال 99 پدرم فــوت کرد و از 
آن موقــع دچار افســردگی شــدید 
شــدم. بعــد از آن به ســراغ قرص 
آرامبخــش و اعصــاب رفتــم و بــا 
از  را  حافظــه ام  قــرص  خــوردن 
دســت می دهم. اصاًل نمی دانم 
اسید را از کجا خریدم و چه کاری 

انجام دادم.
ë  مصرف قــرص  چرا  حادثــه  روز 

کردی؟

وقتی فهمیدم ۸ میلیارد تومانم 
را از دســت دادم خیلی ناراحت 
شــدم و قــرص مصــرف کــردم. 
مــن در کار واردات لــوازم یدکــی 
ماشــین هســتم و مدتــی قبل با 
یــک نفر شــریک شــدم و لــوازم 
یدکــی از خارج کشــور ســفارش 
وســایل  گمــرک  در  امــا  دادم 

توقیف شد و ورشکسته شدم.

گروه حــوادث/ دو بــرادر که متهم 

هســتند در جنایت های مختلف 5 
مرد را در تهران و یکی از شهر های 
جنوب کشور به قتل رسانده اند در 
حالی بــا تالش کارآگاهــان جنایی 
پایتخت دســتگیر شــدند که منکر 

ارتکاب قتل ها هستند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بامــداد  یــک  ســاعت   »ایــران«، 
10 شهریور سال گذشــته، به دنبال 
گــزارش قتل دو مرد جوان در یک 
خودروی برلیانس  بازپرس شعبه 
یکم دادســرای امور جنایی تهران 
راهــی  دهــم  اداره  کارآگاهــان  و 
محــل شــدند. بررســی های اولیــه 
حکایــت از آن داشــت کــه دو مرد 
جــوان بــه نام های کیــوان و حمید 
ســوار بر خودروی برلیانس در کنار 
خیابانی توقف کــرده بودند که دو 
مــرد ســوار بر یــک موتورســیکلت  

خودرو را به رگبار بستند.
در ادامه بررســی ها مشــخص شد 
۴0 روز قبــل از ایــن جنایــت بــرادر 
کیــوان - یکــی از مقتــوالن- به نام 
کوروش در یکی از شهرســتان های 
جنوبی کشــور به قتل رسیده بود و 
کیوان و حمید برای انتقام از قاتل 
که بــه  تهران فرار کــرده بود راهی 
پایتخت  شــده بودند. اما از ســوی 
مــردان موتورســوار هــر دو به قتل 

رسیدند.
تحقیقات نشــان مــی  داد کوروش 
بــرای پادرمیانــی و حــل اختــالف 
بین زوج جوانی که از بستگان شان 
بوده  وارد زندگی آنها شده بود اما 
شــوهر این زن با وی درگیر شــده و 

او را به قتل رسانده بود.
بررســی های کارآگاهان اداره دهم 
پلیــس آگاهی، بــرای شناســایی و 
دســتگیری عامــالن قتل کیــوان و 

حمیــد در تهــران ادامه داشــت تا 
اینکه مشــخص شد یکی از مردان 
موتورســوار همان شــخصی است 
کــه کــوروش را نیز به قتل رســانده 
بود و در واقع قاتل هر ســه قربانی 

یک نفر بوده است.
بــرای  تحقیقــات  کــه  حالــی  در 
دســتگیری متهــم و نفــر دوم کــه 
بــرادرش بــود  ادامــه داشــت  دو 
بــرادر 2۶ اســفند ســال گذشــته به 
خــود  زندگــی  محــل  شهرســتان 
برگشــته بودنــد تا بــا پدر کیــوان و 
کــوروش دو مقتــول ایــن پرونــده 
صحبــت و او را وادار بــه رضایــت 
کننــد امــا زمانــی کــه بــا مخالفت 
شــدند،  مواجــه  مقتــول  دو  پــدر 
بــه  دســت  هولنــاک   اقدامــی  در 
اســلحه شــده و ایــن بار با اســلحه 
کالشــنیکف پدر آنها را نیز به قتل 

رساندند.
همچنیــن مشــخص شــد مــردان 
صحنــه  از  فــرار  هنــگام  خشــن 
مــرد  بــا  جــاده  در  پیرمــرد،  قتــل 
موتورسواری برخورد کرده و باعث 
مــرگ مــرد موتورســوار شــده اند. 
قربانیــان  تعــداد  ترتیــب  بدیــن 

جنایات دو برادر به ۵ نفر رسید.

انکار جنایت

کارآگاهــان  روزی  شــبانه  تــالش 
جنایــی پایتخــت برای دســتگیری 
متهمــان ادامه داشــت تا اینکه در 
نهایت  یکی از متهمان در مشــهد 
شناســایی شــد و کارآگاهان جنایی 
پــس از هماهنگی هــای قضایی با 
بازپــرس محمــد حســین زارعــی، 
نخســتین  و  شــده  مشــهد  راهــی 
را بازداشــت  ایــن پرونــده  متهــم 

کردند.
متهم ابتدا مدعی بود از مخفیگاه 
بــرادرش بــی اطــالع اســت اما در 
نهایــت، مخفیــگاه بــرادرش را در 
ورامیــن لــو داد . با اعتــراف متهم 
جــوان، تیــم جنایــی راهــی محــل 
را  قتل هــا  اصلــی  متهــم  و  شــده 

بازداشت کردند.
دو متهــم اما منکر جنایت شــدند 
و این در حالی اســت که مدارک و 
شواهد پلیســی حکایت از آن دارد 
که دو بــرادر در این جنایات نقش 
دارند. به دســتور بازپــرس جنایی 
متهمان در اختیار کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی قرار داده شده 
و تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.

 دفــاع مشــروع، متهــم را 
از قصاص نجات داد
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در بین بازیکنان داخلی دعوت شده به تیم ملی، چند درصدشان شایسته حضور در 
این تیم هستند؟ جاللی به این سؤال پاسخ داد: »با دو سه تغییر که طبیعی است و هر 
کسی نظری درباره بازیکنان دارد. فکر می کنم بهترین های لیگ ما فعاًل همین هایی 
هســتند که به تیم ملی دعوت شده اند.«این در حالی اســت که تعداد لژیونرهای ما 
بیش از 15 بازیکن هستند. در این شرایط، چنددرصد از بازیکنان داخلی و لژیونر ما، 
تیم اصلی در جام جهانی 2022 قطر را تشــکیل می دهند؟ جاللی گفت: »در همین 
بازی های مقدماتی جام جهانی فقط وحید امیری از بین بازیکنان داخلی در ترکیب 
اصلی ما حضور داشت و بقیه لژیونر بودند. حاال هم همان اتفاق خواهد افتاد و یک 

یا نهایتاً 2 نفر از بازیکنان داخلی در ترکیب اصلی ما قرار می گیرند.«

بهترینهایلیگما،همینملیپوشاندعوتشدهاند

کی روش در آستانه سفر به ایران:
وقتیخانوادهصدایتمیکند،بایدخودرانشاندهی

کارلــوس کی روش، ســرمربی جدید تیم ملی 
فوتبــال ایــران باالخــره در صفحــه شــخصی 
خــود در اینســتاگرام بــه انتخابــش بــه عنوان 
ســرمربی جدیــد تیم ملی واکنش نشــان داد. 
او با انتشــار عکسی در صفحه شخصی خود با 
گرمکن ایران نوشت: »وقتی خانواده صدایت 
می کنــد، تمــام کاری که باید انجــام دهی این 

است که خود را نشان دهی. کاماًل متعهد به وظایف و آماده برای انجام وظیفه 
و مأموریتــی که محول شــده هســتم.« وی در ادامه این پســت نوشــت: »بیایید 
همه با هم انجامش دهیم، برای آینده؛ تیم ملی، بســیار از تو ممنون هســتم.« 
براساس اعالم فدراسیون فوتبال، سرمربی پرتغالی تیم  ملی در اردوی اتریش 

و دیدار با سنگال و اروگوئه هدایت تیم ملی را برعهده خواهد داشت.

ساعتومحلبازیایرانبااروگوئهوسنگالمشخصشد
تیــم ملی فوتبال ایــران در پنجره بازی های ملی در مهرماه، دو دیدار دوســتانه 
برابر تیم های اروگوئه و ســنگال خواهد داشــت که هر دو دیدار در کشــور اتریش 
برگزار می شــود. تیــم ملی ایران ابتدا بــه مصاف یاران لوئیس ســوراس در تیم 
ملــی اروگوئه مــی رود و در ادامه با ســنگال، قهرمــان آفریقا دیــدار خواهد کرد.
محــل برگزاری دیدار ایران - اروگوئه؛ جمعه ورزشــگاه NV ARENA اســت که 
در تاریخ یک مهرماه برگزار می شود. شاگردان کارلوس کی روش در اولین بازی 
خود به شهر سنت پولتن در نزدیکی شهر وین در مرکز اتریش می روند و ساعت 
۱۸ بــه وقت محلی )۲۰:۳۰ به وقت تهران( در ورزشــگاه NV Arena به مصاف 
اروگوئــه خواهنــد رفت. این ورزشــگاه ســال ۲۰۱۱ ســاخته شــده و تا ۸ هــزار نفر 
گنجایش دارد. دومین دیدار تیم ملی ســنگال؛ سه شنبه پنجم مهر در ورزشگاه 
Motion invest Arena است. این دیدار ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی )ساعت 
۱9 بــه وقــت ایــران( در ورزشــگاه Motion invest Arena در شــهر مولدینگ در 
حوالــی وین، پایتخت اتریش برگزار می شــود. این ورزشــگاه گنجایش ۱۰ هزار و 

۶۰۰ نفر را دارد.

کمیسیوناخالقبهتاج:باهنجارشکنانبرخوردشود
ســیدمجتبی قاسمی، دبیر کمیســیون اخالق کمیته ملی المپیک در نامه ای به 
مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال با اشاره به انتشار برخی تصاویر و بروز 
برخی رفتارهای نابهنجار از ســوی تعدادی از تماشــاگران فوتبال در ورزشگاه ها 
کــه موجــب دغدغه و تشــویش خاطــر جامعه اخالق مدار ایران اســالمی شــده 
اســت، بــه رئیس فدراســیون فوتبال تذکــر داد و خواســتار اتخــاذ تدابیری برای 
مدیریت صحیح حضور تماشــاگران در ورزشــگاه ها شد. در این نامه با اشاره به 
پذیرش مســئولیت اتفاقات درون ورزشــگاه ها توســط مدیــران ذیربط، برخورد 
با هنجارشــکنان و رفتارهای خالف فرهنگ و اخالق در ورزشــگاه ها مورد تأکید 
قرار گرفته اســت. در متن کامل نامه قاســمی خطاب به مهدی تاج چنین آمده 
اســت: »انتشــار برخی تصاویر مرتبط بــا حضور بانوان در مســابقات لیگ برتر، 
حاکــی از هنجارشــکنی و رفتارهای مغایر ارزش های اخالقی توســط تعدادی از 
تماشاگران بوده و این امر موجب تشویش خاطر جامعه اخالق مدار کشور شده 
اســت. بر همین اساس ضمن درک تعهدات بین المللی و لزوم پاسخگویی به 
مطالبــات جامعه، انتظار اســت تمهیــدات الزم برای مدیریــت صحیح حضور 
تماشــاگران در ورزشگاه ها فراهم شده و ضمن مســئولیت پذیر نمودن مدیران 
ذیربط، با هرگونه هنجارشــکنی و رفتارهای خالف فرهنگ و ارزش های اخالقی 

برخورد گردد.«

حامــد جیرودی/ با گذشــت 6 هفتــه از رقابت های 
لیــگ برتــر بیســت و دوم، می توان شــرایط تیم ها 
و بازیکنــان حاضــر در ایــن مســابقات را ارزیابــی 
کــرد. مســابقاتی کــه در آن پرســپولیس، گل گهــر، 
اســتقالل، سپاهان، فوالد و تراکتور که به ترتیب در 
رده های اول تا ششــم جدول آن هستند، مدعیان 
اصلــی به شــمار می رونــد و تیم هایــی مانند مس 
رفســنجان و نفــت مسجدســلیمان هــم کیفیــت 
فنی خوبی را از خود به نمایش گذاشته اند. مجید 
جاللــی مربــی و کارشــناس فوتبــال کشــورمان در 
ایــن خصوص بــه خبرنگار »ایــران« گفت: »وقتی 
بازی هــای لیگ برتــر را دنبال می کنیــم، برآیندی 
که از آن به دســت می آید، با سطح هزینه هایی که 
شــده، خیلی مطابقــت ندارد. در واقــع می توانیم 
بگوییم که لیگ برتر یک عظمت توخالی اســت و 

خیلی از نظر کیفی رشد نمی بینیم.«
بــا اینکــه بــه نظــر می رســد ســطح کیفــی این 
مســابقات نســبت به گذشــته بهتر شــده امــا نظر 
دیگــری در ایــن رابطــه وجــود دارد. او در این باره 
عنــوان کــرد: »واقعیــت ایــن اســت کــه در بخش 
دفاعــی، تمــام تیم هــا خوب شــده اند. وقتــی این 
دیــدگاه حاکم شــده کــه تیم هــا گل نخورنــد بهتر 
کســب  خوبــی  مقــام  نخوریــد،  گل  اگــر  و  اســت 
می کنیــد یا جــام می گیریــد، این گرایــش افزایش 
پیــدا می کند و االن تیم های ما از نظر بازی دفاعی 
خیلی پیشرفته بازی می کنند و بهترین سبک های 
دفاعــی روز دنیــا را به خوبــی انجــام می دهند اما 
در زمــان مالکیــت تــوپ، هیــچ رونق و پیشــرفتی 
نمی بینیــم. بنابرایــن تقریباً هیچ هفته ای نیســت 
که بازی صفر- صفر نداشــته باشــد و میانگین گل 

هــم خیلــی پایین اســت. بــه خاطر اینکــه ضعف 
در حملــه مقابــل مهــارت در دفــاع کــردن قــرار 
گرفته اســت. در این شــرایط، بازی هــا صحنه های 
خطرنــاک، گل و هیجان کــم دارد و االن تیم هایی 
کــه بهتر می توانند دفاع کنند، جایشــان در جدول 

بهتر از بقیه است.«
اتفاق جالبی که در این میان افتاده، این اســت 
که بهترین گلزن لیگ برتر، یورگن لوکادیا مهاجم 
هلندی پرســپولیس بــا 4 گل زده و بهترین پاســور 
لیگ هــم، ریکاردو آلــوز هافبک پرتغالــی تراکتور 
بــا 4 پاس گل اســت. آقا معلم در ایــن باره چنین 
نظــر داد: »وقتــی شــما بخواهیــد در بخش حمله 
به موفقیت برســید، فرایند ســخت تری نسبت به 
دفــاع دارد و زمانبــر اســت. مــا در بخــش دفاع با 
تمریناتــی کــه داریم، موفق هســتیم امــا به خاطر 
اینکــه مربیان ما فرصــت ندارند یــا نمی خواهند، 
بازیکنــان بخــش تهاجمــی را از خــارج می آورند. 
اما این موضوع نمی تواند نشــان دهنده پیشرفت 
فوتبال ما باشــد. ما این بازیکنــان را به عنوان یک 
ابــزار کمکی می آوریم و آنها کار را انجام می دهند 
امــا در نهایــت فوتبــال مــا آن چیــزی کــه هســت، 
هســت و وقتی برای تیم ملی می خواهیم مهاجم 

دعوت کنیم، با مشکل مواجه می شویم.«
دقیقــاً همین اتفــاق هم افتــاده و تنها مهاجم 
دعــوت شــده بــه لیســت اخیــر تیــم ملــی توســط 
از جمــع بازیکنــان داخلــی،  کارلــوس کــی روش 
شــهریار مغانلــو مهاجــم ســپاهان اســت. جاللی 
ادامــه داد: »بلــه و احتمــال هم دارد کــه او از تیم 
ملــی خط بخورد، چرا که در پســت او بازیکنانی را 
داریــم کــه خارج از کشــور بازی می کننــد. بنابراین 

ایــن لیگ بــا این شــاخصه ها، شــاید نتواند کمکی 
بــه فوتبــال ما بــرای آینده کنــد. می توانــد هیجان 
بیاورد یا خبرســازی کند یا باعث غم و شادی شود 
و کاًل ســرگرم کند اما فوتبال را پیشرفت نمی دهد. 
مگر اینکه به طور اساســی دنبال راه هایی بگردیم 
کــه تیم ها، مربیان و مدیران مــان را وادار کنیم به 
اینکه به کیفیت اهمیــت بدهند. این موضوع هم 
دو محرک دارد؛ یکی رســانه ها که البته خودشــان 
خیلی گرایشی به کیفیت ندارند و تمرکزشان روی 
نتیجــه آخــر بازی اســت. یکــی هــم افکارعمومی 
از  را  بایــد مطالبــات خودشــان  اســت. هــواداران 

کیفیت بازی باالتر ببرند.«
شاید برای اینکه مدعیان اصلی قهرمانی لیگ 
را معرفــی کنیم، زود باشــد اما این مربــی فوتبال 
در ایــن رابطه اظهار داشــت: »این چیــزی که ما تا 
پایان هفته ششم دیدیم، این است که پرسپولیس 
تیمی در حال پیشــرفت اســت. اصاًل خوب شروع 
نکــرد و کیفیــت خوبــی هم نداشــت امــا هفته به 
هفتــه بهتر شــد و االن در این دوهفتــه آخر از نظر 
کیفــی هم بهتــر بازی کرده اســت. نســاجی هم از 
نظــر کیفی خوب بازی می کند و اگر صبور باشــند، 
نتایــج خوبی خواهنــد گرفت. مس رفســنجان در 
آینده تیم بهتری خواهد شــد و در حال پیشــرفت 
است. نفت مسجدسلیمان با توجه به بضاعتش، 
کیفیــت خوبــی دارد. ایــن تیم هــا می تواننــد بهتر 
شوند اما ســپاهان روند پیشــرفت ندارد. در این 6 
هفته بهترین دیدارش همان اولین بازی اش بوده 
اســت. اســتقالل هــم نوســان دارد ولی اگــر بتواند 
روند بازی با نســاجی را در ۳ بازی آینده هم ادامه 

دهد، می تواند امیدوارکننده باشد.«

مجید جاللی در گفت و گو با »ایران«:

لیگبرتر،عظمتیتوخالیاست
تیم ها دفاع روز دنیا را انجام می دهند اما در مالکیت و حمله پیشرفتی نمی بینیم/ بهترین گلزن و گلساز خارجی نشانه رشد ما نیست

ضعف های مس رفسنجان و سهم ربیعی در آن

تکاپویکماثرپدیدهسابقلیگبرتر
پــس از دو فصل درخشــش در لیگ برتر فوتبال 
کشــور، مس رفسنجان اوقات سخت و کم ثمری 
را در لیگ بیســت و دوم سپری می کند. این تیم 
اگــر چه در شــش هفته اول لیگ بدون شکســت 
مانــده امــا فقط یــک بار به پیــروزی رســیده و با 
اینکه خوردن فقط ۲ گل در این شــش بازی یک 
دســتاورد مهم برای مســی ها بوده امــا در نقطه 
مقابل زدن تنها ۳ گل هم نشــانه روشــن ناکامی شان تلقی شده است. با 
توجه به فشــردگی مســابقات و سطح نزدیک بازی تیم ها و فاصله اندک 
آنها در جدول رده بندی حتی یکی دو برد هم کافی اســت تا مســی ها سه 
- چهــار پلــه در جدول بــاال بیایند و بــه رده های چهارم و پنجم برســند و 
به این ســبب در ظاهر جای نگرانی برای آنها نیســت اما تیمی که در هر 
دو فصل گذشــته پدیده لیگ شناخته شد و فاصله کمی تا کسب سهمیه 
آسیایی داشت، با نتایج حاصله اش در لیگ امسال به وضوح نشان داده 
که دیگر آن تیم پویای ســابق نیست و محمد ربیعی باید هر چه سریع تر 
فکری برای این قضیه کند. این ســرمربی جوان در ایام »پیش فصل« نه 
تنها منفعل نبود و خریدهای نازل و کم اثری نداشــت بلکه کوشــید جای 
خالی برخی محســنات را در مکانیزم کاری تیمــش پرکند. حفظ گادوین 
منشــا آقای گل نیجریه ای لیگ بیســت و یکم کار مهمی از ســوی ربیعی 
و ســایر ســران مس بود و شــاید مهم تــر از آن، جذب لوســیانو پریرا دیگر 
گلزن خارجی و مســن ســال های اخیر لیگ بوده باشــد. درســت است که 
پریرای ۳9 ســاله در شــش هفته اول لیگ امسال درخشــش و آمار باالی 
گلزنــی اش در زمان حضور خود در فوالد را تکرار نکرده و پراشــتباه و دور 
از فرم ایده آل نشــان داده اما با توجه به ســابقه خــوب و کارایی ذاتی اش 
ایــن امیــد وجــود دارد کــه پــس از تعطیلی لیگ بــه آرامی و بــا تمرینات 
بیشــتر بــه هماهنگی با یاران فعلی اش در رفســنجان نائل شــود و همان 
مهاجمــی نشــان بدهد که ربیعی با دیدن بازی هــای پر فروغش در اهواز 
مبادرت به اســتخدام او کرد. مشکل مس نه نمایش بسیار ضعیف پریرا 
و عجز منشا حتی در گل کردن ضربات پنالتی، بلکه نمایش عمومی اش 
و ارائــه بازی هایی کســالت بــار و فاقد خالقیت در تمامی شــش دیدارش 
بــوده اســت. ترکیــب مســی ها اضافه بــر دو مهاجــم خارجی فــوق الذکر 
سرشــار از نفرات نامدار، قوی و خوش سابقه است. رامتین سلیمان زاده، 
حســن جعفــری، مهدی ترکان، فــراز امامعلی و البته محســن آذرباد که 
از بهترین پاســورهای لیگ در فصل گذشــته بودند، امســال هم برای این 
تیم متعلق به اســتان کرمان پا به توپ شــده اند و حامد لک هم به جمع 
آنهــا اضافه شــده اســت. جفرســون باهیا دیگــر »خارجی« مــس هم در 
میدان ها حاضر اســت اما نه قابلیت های فنی آنها در حد گذشــته بوده و 
نه کارهای ترکیبی شان و به واقع تاکتیک های انتخابی ربیعی گرهی از کار 
مس گشــوده اســت. ربیعی در مصاحبه هایش ادعا کرده که مس در هر 
یک از مسابقاتش فرصت های گلزنی زیادی را خلق کرده و فقط در زدن 
ضربات آخر ضعیف ظاهر شــده و بنابراین نباید نگران مس شــد و ایراد 
چندانی به تیم او وارد نیست اما اگر این را هم بپذیریم، همین که تیم او 
به رغم داشتن این همه عوامل تهاجمی شامل دو نفر از بهترین گلزنان 
ســال های اخیر لیگ از هنر گلزنی های پر شــمار دور نشــان داده، حاکی از 
ضعفی آشــکار و بیانگر ایــرادات کار کادر فنی رفســنجانی ها و بخصوص 
شخص ربیعی است. تکاپوی صرف و تالش مفرط شاید برای حفظ یک 
تیم در لیگ برتر کافی باشــد اما برای تحقق اهداف مس که قطعاً بسیار 

فراتراز این است، به هیچ روی کفایت نخواهد کرد.

توصیف جالب سرمربی پورتو از محرومیت طارمی

اژدها،مانعجدایی»پسرخلیجفارس«شد
پورتــو از ســاعت ۲۳:۳۰ دیشــب در دومیــن هفتــه از مرحلــه گروهــی لیگ 
قهرمانــان اروپــا بــه مصــاف کلوپ بــروژ رفت. دیــداری که مهــدی طارمی 
به دلیــل اخراج شــدن در بازی هفته گذشــته مقابل اتلتیکــو مادرید آن را از 
دســت داد. در این میان، ســرجیو کونسیسائو ســرمربی پورتو به محرومیت 
طارمــی در ایــن بــازی واکنــش جالبــی داشــت و گفــت: »تونــی مارتینــز و 
اوانیلســون بازیکنــان متفاوتــی هســتند، امــا مــن وارد جزئیات نمی شــوم. 
فــردا بــه طارمــی مرخصــی دادم، لیاقتــش را دارد. او خیلــی بــازی کرده و 
کیلومترهــای زیــادی دویده، گل زده و پاس گل داده اســت.« کنسیســائو در 
حالــی به حمایــت از طارمی پرداخته که در نقل و انتقــاالت اخیر، تیم های 
مختلفی از جمله میالن، چلســی و فنرباغچه خواهان به خدمت گیری این 

بازیکــن بودند اما پورتو ســتاره ایرانی 
اش را حفظ کرد و می خواهد در آینده 
هم او را نگــه دارد. اکرم کونر خبرنگار 
مشــهور ترکیــه و فعــال در زمینه نقل 
و انتقــاالت فوتبــال در ایــن رابطــه در 
صفحــه توئیتــرش نوشــت: »باشــگاه 
پورتو خواهان تمدید قرارداد ماتئوس 
مهــدی  و  کلمبیایــی  بازیکــن  اوریبــه 
طارمــی مهاجــم ایرانــی اش اســت. 
قــرارداد طارمــی تا ســال ۲۰۲4 اعتبار 
دارد ولــی ایــن اقدام اژدهایان نشــان 

می دهد، غول فوتبال پرتغال می خواهد ستاره ایرانی اش را برای سال های 
طوالنــی نگه دارد.« گفتنی اســت پس از اینکه طارمی در هفته ششــم لیگ 
برتر پرتغال خوش درخشید و موفق شد یک گل بزند و یک پاس گل بدهد 
تا پورتو با نتیجه ۳ بر صفر مقابل چاوز پیروز شود، سایت »سوفا اسکور« به 
معرفی بهترین بازیکنان هفته ششــم لیگ پرتغال پرداخت و او را با کسب 
امتیاز 7.6۳ جزو ۱۰ بازیکن برتر لیگ و در رده چهارم این فهرست معرفی 
کرد. طارمی بعد از درخشــش در بازی با چاوز جایزه بهترین بازیکن زمین 
را کســب کــرده بــود. او در 6 هفتــه لیــگ برتر پرتغــال ۳ بار جایــزه بهترین 

بازیکن زمین را کسب کرده و از این حیث رکورددار است.
سرمربی سابق استقالل نامزد بهترین مربی هفته امارات شد

ترفندمجیدیبرایبرداتحادکلباء
اتحــاد کلباء بــا هدایت فرهاد مجیدی در هفته دوم لیگ امارات، بازگشــت 
خوبی داشت و بعد از شکست هفته اول، موفق شد الوحده را ۱-۰ شکست 
دهــد. در ایــن شــرایط، شــبکه »ابوظبــی اســپورت« امــارات بعــد از اتمــام 
مســابقات هفته دوم لیگ امارات بــه معرفی بهترین های هفته پرداخت و 
نام ســرمربی سابق اســتقالل را در کنار ۳ مربی دیگر به عنوان کاندیداهای 
بهتریــن مربــی هفتــه لیگ امــارات قــرار داد. تغییر سیســتم مجیــدی از ۳ 
دفــاع به 4 دفــاع و تغییر رویکردش باعث شــد تا اتحاد کلبــاء در یک بازی 
مهم برنده شــود. این تیم بعد از گذشــت ۲ هفته از لیگ امارات با کسب ۳ 
امتیاز در رده هشــتم جدول ۱۲ تیمی قرار دارد. کارشــناس شــبکه »ابوظبی 
اســپورت« دلیــل انتخاب شــدن مجیدی در میــان بهترین مربیــان هفته را 
این طــور بیان کــرد: »مهم ترین دلیل حضــور مجیدی در میــان بهترین ها، 
تغییر تاکتیک و سیســتم درست بود. مجیدی هفته گذشته مقابل البطائح 
شکست خورده بود و کار سختی مقابل الوحده داشت. اما این مربی خیلی 
خــوب با تغییر سیســتم ۳ دفاعــه به 4 دفاعه نتیجه مطلوب را کســب کرد. 
بازگشت به نوار پیروزی کار سختی بود که مجیدی با این ترفند به این مهم 

رسید به همین خاطر او در میان بهترین ها حضور دارد.«

واکنش امامی فر به تحوالت مرکز ملی فوتبال:

مرادورزدهاندتابگویندتودیگرنیستی
شــد  منتشــر  خبــری  دوشنبه شــب 
مبنــی بــر اینکــه علیرضــا امامی فــر، 
بازیکن سابق پرســپولیس و تیم ملی 
شــهاب الدین  ریاســت  زمــان  از  کــه 
عزیزی خــادم در فدراســیون فوتبــال 
و دوران سرپرســتی میرشــاد ماجدی 
ریاســت مرکــز ملــی فوتبــال ایــران را 
برعهده داشــت، از ســمت خــود کنار 
رفتــه اســت که حمیــد اســتیلی مدیر 
ســابق تیــم ملــی هــم کــه میهمــان 
برنامــه »فوتبــال برتــر« بــود، از ایــن 
امامی فــر،  امــا  کــرد.  انتقــاد  اقــدام 
دربــاره تحوالت مرکز ملــی فوتبال به 
تســنیم گفــت: »سرپرســت دبیرکلی 
فدراســیون فوتبــال در نامــه ای مدیر 
هتــل آکادمــی را که زیر نظــر من بود، 
به عنــوان معاون مرکــز ملی منصوب 
کــرد و قــرار اســت زیــر نظــر دبیــرکل 
کــه  صورتــی  در  شــود.  کار  مشــغول 
اصــواًل چــارت ســازمانی ایــن شــکلی 
نیســت. مــن به عنــوان رئیــس مرکــز 
انتخــاب  را  معاونــم  فوتبــال،  ملــی 
می کنم نه دبیرکل فدراسیون فوتبال. 
مــن در نامــه ای رســمی خطــاب بــه 
و  فدراســیون  رئیــس  تــاج  مهــدی 
مهــدی محمدنبی نایب رئیس اول و 
حراســت گفتم چنین اتفاقی افتاده و 

طبق سیستم اداری بنده هنوز رئیس 
مرکــز ملــی فوتبــال هســتم امــا طــی 
نامــه ای ضمن انتخــاب معاون مرکز 
ملی فوتبال، در پارافی مراتب جهت 
تغییــر و تحــول به بنده اعالم شــد که 
متوجــه ایــن نامــه نشــدم و خواهــان 
مشــخص شــدن تکلیفم شــدم. باید 
بدانــم آیــا رئیــس مرکز ملــی فوتبال 
هســتم یــا نه. نامــه ای که فرســتادند، 

ابهام داشــت و هنوز پاسخی دریافت 
نکــرده ام.« او ادامه داد: »برای اعالم 
عــدم همــکاری نامه رســمی از طرف 
فدراســیون فوتبــال به مــن می دادند 
که آقــای امامی فر در یک ســال و نیم 
حضورتــان در مرکــز ملــی فوتبال که 
زحمت کشــیدید یــا نکشــیدید، دیگر 
جــدا  نامــه  ایــن  بــا  نداریــد.  ســمتی 
می شــدم تا مراحل اداری طی شــود. 

پس از کنار رفتن من، معاون کارش را 
ادامــه می داد. این اتفاقات در فوتبال 
طبیعــی اســت امــا اگر کســی حرف و 
بزنــد.«  سیســتماتیک  دارد،  ســخنی 
امامی فــر یــادآور شــد: »من زیــر نظر 
فدراســیون فوتبال هســتم و قــرارداد 
دارم و طبق اصــول کاری باید بگویند 
به شــما نیــاز نداریم. اینکه شــخصی 
)دبیــرکل( بــا ۲۸ ســال ســابقه کار در 
فدراســیون فوتبــال چنیــن چیــزی را 
رعایــت نمی کند، یعنــی دنبال هدف 
بــودم  فوتبالیســتی  اســت.  دیگــری 
کــه شــخصیت حقیقــی ام مشــخص 
اســت و اهل حاشــیه نبوده و نیســتم. 
بــه مــدت ۱۰ ســال وقــت گذاشــتم و 
دکتــرای مدیریــت ورزشــی گرفتــم و 
وارد کار شــدم. تالش کــردم وظایفم 
را به درســتی انجــام دهــم امــا اینهــا 
تناقض اســت و فکر می کنم حرف ها 
بــا اعمــال یکــی نیســت. سرپرســتی 
مهمانســرای  مســئول  را  او  مــن  کــه 
هتــل کرده بــودم، معــاون مرکز ملی 
کرده انــد. در واقــع مــرا دور زده انــد تا 
بگوینــد تــو دیگــر اینجا نیســتی و قرار 
اســت اینجا را زیر نظــر خودمان اداره 
کنیــم. اشــکالی نــدارد، ولی کارشــان 

غیرقانونی است.«

نویــد مظفــری داور بین المللــی ســابق فوتبال 
کشــورمان، در مــورد نحــوه قضــاوت داوران در 
6 هفته ابتدایــی لیگ برتر به فارس گفت: »در 
ایــن 6 هفته فقط در یک هفته شــاهد قضاوت 
طبیعی و معمولــی داوران بودیم و در 5 هفته 
زیــادی  تأثیرگــذار  اشــتباه های  داوران  دیگــر 
داوران  کمــک  و  داوران  قضــاوت  داشــته اند. 
در هفته ششــم گل  سرســبد اشــتباهات داوران 
تقریبــًا در 5۰ درصــد  بگویــم  بــود. می توانــم 
تأثیرگــذار  اشــتباه های  برتــر  لیــگ  مســابقات 
داوران و کمــک داوران در تعییــن نتیجه نقش 
داشــته اســت.« او ادامه داد: »دلیل اشتباهات 
زیــاد داوران را نمی دانــم. شــاید تمرکــز الزم را 

بــرای قضــاوت ندارنــد. زیرا گاهــی صحنه های 
آشــکار پنالتی را اعالم نمی کنند! با شبیه سازی 
مهاجمان در محوطه جریمه هم برخورد الزم 
را ندارنــد. از همه مهم تر اینکه با اعتراض های 
زیــاد بــه داوران و کمــک داوران هــم برخــورد 
قانونــی صــورت نمی گیرد.« مظفــری در مورد 
اینکه هواداران دو تیم اســتقالل و پرســپولیس 
مدام یکدیگر را به ســود بــردن از داوری متهم 
می کننــد، عنــوان کــرد: »هــوادار دوســت دارد 
همیشــه تیمش نتیجــه بگیرد و رقیبــش ناکام 
شــود و ایــن مســأله کامــاًل در فوتبــال طبیعــی 
اســت امــا بایــد بدانیــد که مــا فقط اســتقالل و 
پرسپولیس را در لیگ برتر نداریم بلکه ۱4 تیم 

دیگر هــم در این رقابت ها حضــور دارند. همه 
تیم هــا از اشــتباه های داوری در ایــن هفته هــا، 
هم ضرر کرده اند و هم ســود برده اند اما اشتباه  
بیشــتر  پرطرفــدار  تیم هــای  بــازی   در  داوران 
برجســته می شود و به چشم می آید.« او یادآور 
شــد: »با پایان یک فصل و شــروع فصلی دیگر 
تغییری در روند داوری کشورمان رخ نمی دهد. 
مگــر مــا چه کاری بــرای داوران مــان در بین دو 
فصــل انجــام داده ایــم که حــاال انتظار داشــته 
باشــیم آنهــا تغییــرات مثبتــی کرده باشــند؟« 
مظفری در مــورد اینکه با آوردن VAR  داوران 
نــه  یــا  کــرد  خواهنــد  قضــاوت  اشــتباه تر  کــم 
چنین واکنشــی داشــت: »در همین بــازی اخیر 

یوونتــوس برابر ســالرنیتانا در ایتالیــا دیدید که 
بــا وجــود VAR  داور یک پنالتی اشــتباه گرفت 
و یــک گل صحیــح را هــم مــردود اعــالم کــرد. 
بنابراین نباید تصــور کنیم که دوای درد داوری 
فوتبــال مــا فقط آوردن VAR اســت. تــا زمانی 
کــه بــه داوران توجــه الزم را نداریــم و آموزش 
کافی و مناســب به داوران نمی دهیم، شــرایط 
داوری مان تغییر نخواهــد کرد. آموزش داوری 
در فوتبال از رأس مدیریت فوتبال به اســتان ها 
ختم می شود. این شرایط دقیقاً مثل این است 
که شــما بدون خواندن کتاب بخواهید امتحان 
بدهیــد. بنابراین باید به آموزش داوری فوتبال 

توجه جدی داشته باشیم.«

اشتباه داوران در 50 درصد نتایج لیگ تأثیر داشته است

مظفری:داوری
فوتبالما
VARبا
درماننمیشود

رئیس هیأت مدیره پرسپولیس معرفی شد

شاگردانیحیی2بازیدوستانهبرگزارمیکنند
هیــأت مدیره باشــگاه پرســپولیس در حالــی دیروز 
تشــکیل جلســه داد کــه در جریــان آن بــه اتفاق آرا 
حســین شــهریاری را به عنوان رئیس هیأت مدیره 
برگزیــد و رضــا درویش، مدیرعامل نیــز کماکان به 
عنــوان نایب رئیس هیأت مدیــره، فعالیت خود را 
ادامــه خواهد داد. همچنین بــا نظر اعضای هیأت 
مدیــره، مصطفــی لشــگری به عنــوان دبیــر هیأت 
مدیره انتخاب شــد. در این جلســه، مسائل مالی و 
حقوقــی باشــگاه و گزارش های مربــوط به آن مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت. اعضا همچنین درباره 
شــرایط تیم و فشــارهای بیرونی همفکری و تبادل 
نظر داشــتند. از دیگر موضوعات مهم این جلســه، 
بررســی وضعیــت تیم هــای پایه بود کــه در جریان 

آن محســن خلیلی مدیــر تیم های پایــه، با حضور 
در بخشــی از جلسه، گزارشــی از اقدام های صورت 
گرفتــه، وضعیت تیم های پایه و مســائل و نیازهای 
پیش رو را ارائه کرد. همچنین امیر هوشنگ پناهی 
که ســابقه فعالیت در باشگاه پرسپولیس به عنوان 
مشاور  و رئیس حوزه مدیرعامل را برعهده داشته، 
طی حکمی از ســوی درویش، به عنوان سرپرســت 
معاونت اداری، مالی و پشــتیبانی باشــگاه ورزشــی 
گفتنــی  شــد.  منصــوب  پرســپولیس  فرهنگــی  و 
اســت تمرینــات پرســپولیس بعــد از بــازی با نفت 
مسجدســلیمان تعطیــل شــد تا سرخپوشــان چند 
روزی را                            بــه اســتراحت بپردازنــد امــا با شــروع دور 
جدیــد تمرینــات، سرخپوشــان قــرار اســت ۲ بازی 

دوستانه انجام دهند تا بازیکنان در شرایط مسابقه 
بماننــد. فــوالد و گل گهــر حریفــان پرســپولیس در 
تعطیالت لیگ هســتند که قرار اســت این دو بازی 

در تهران برگزار شود.



عملکرد دور از انتظار کشتی فرنگی در قهرمانی جهان

نه تنها قهرمانی بلکه سکو هم از دست رفت

پریسا غفاری/ مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بلگراد در شرایطی 
دیشــب به پایان رســید که از یک روز قبل آن مشــخص شــد تیم ملی کشــتی 
فرنگی ایران روی سکو نخواهد رفت. آن هم در شرایطی که در غیاب روس ها 
خیلی ها از جمله کادرفنی و در راس آن محمد بنا، به قهرمانی فرنگی کاران 
چشم داشتند. شاگردان محمد بنا صاحب دو مدال نقره و برنز توسط گرایی 
و ساروی شدند و میرزازاده هم دیشب در فینال وزن 130 کیلوگرم به مصاف 
حریــف صاحــب نــام ترکیــه ای رفت. نکتــه مهم اینکه صربســتان بــا وجود 
صدرنشــینی به دلیل نداشتن نماینده در دو وزن آخر شانسی براى قهرمانی 
نداشت و جدال اصلی میان ترکیه و آذربایجان بود. در کنار عدم نتیجه گیری 
کشــتی فرنگی ایران در مســابقات جهانی 2022 صربستان، کسب مدال طال 
توســط علی ارســالن کشــتی گیر ایرانی االصل صربســتان که ســال گذشته به 
دلیــل انتقاد از تصمیمات بنا راهی این کشــور شــد، انتقــادات از محمد بنا را 
به اوج رســاند. این اتفاق بــا واکنش کاربران زیادی در فضــای مجازی همراه 
شد.البته انتقادهای مغرضانه و هجوم عده ای به صفحه شخصی محمد بنا، 
به هیچ عنوان قابل پذیرش نیســت و نمی توان موفقیت های کشتی فرنگی 
در المپیک های لندن و توکیو و البته مســابقات جهانی ســال گذشــته در نروژ 
را   نادیــده گرفــت. احتمــاال این عده فرامــوش کرده اند با هدایــت بنا بود که 
آرزوی دیرینــه کشــتی فرنگی ایران محقق شــد؛ ایران در رویــای مدال طالی 
المپیــک بــود و با آقای خاص به این مهم رســید و حاال کشــتی فرنگی مان 4 
طــالی المپیک دارد و البتــه 14 مدال طالی جهان. با تمــام این اوصاف باید 
دالیل ناکامی کشــتی فرنگی در این دوره از مســابقات جهانی واکاوی شــود و 
قطعا عملکرد بنا هم باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد اما توهین و حمله به 

صفحه شخصی او چیزی شبیه دادن آدرس غلط است.

مهــری رنجبر/ مســابقات بین المللی در 
سال جاری برای بهروز عطایی سرمربی 
تیم ملــی والیبــال تمام شــد. فصلی که 
شــاید بــرای خــودش بــه عنــوان تجربه 
خوب بــود اما نتیجــه اش چندان چنگی 
بــه دل نمی زنــد. او کــه به قــول خودش 
از  بیشــتری  توقــع  اســت،  ایده آلیســت 
تیمش داشــت. اما فحاشــی به خانواده 
بازیکنانــش خیلــی او را اذیــت کــرده تــا 
حــدی که قول پیگیــری از مراجع قانونی 
را می  دهد. بهروز عطایی دیروز میهمان 
حضــوری »ایــران« بــود و دربــاره مــوارد 

مختلف به سؤاالت پاسخ داد.
ë  شما می  گفتید تیم ها با تیم دوم شان به

لیگ ملت ها آمــده بودند، ما با چه تیمی 
رفته بودیم؟

تیم ما هم تیم اول نبود. همین حاال 
هم یک تیم بیرون داریم که تیم  اصلی 
ما را می  برد اما دو سال بعد امکان ندارد 
و بــه هیــچ وجه نمی تواند. مــن برای آن 
روز برنامه ریــزی می  کنــم؛ یعنــی بــرای 

المپیک.
ë  تــا آن موقع می  مانید؟ بــه خاطر نتایج

می  گویــم کــه روی سرنوشــت مربــی اثر 
می  گذارد.

حاال نبودم هم مهم نیست. می دانی 
مهم چیســت؟ مــن معتقــدم اگــر آدم 
از جایــی مــی  رود، باید اثــرات و رد پایش 
بمانــد. حاج یزدانــی از والیبال رفت چه 
کار کــرده بــود و چه نتایجــی گرفته بود؟ 
ریشــه های کارش خــوب بــود. داورزنــی 
آمــد در ســطح باالتــر و کالن تــر کار کرد. 
رونــد را مدرن تــر جلو برد. حــاج یزدانی 
اســاس عالــی گذاشــت و داورزنــی بهتر 
ادامــه داد و مــا بــه مدارجــی رســیدیم. 
همــه می  دانیــم که نتایــج کــواچ بهتر از 
کوالکوویچ بود ولی همه مردم می  گویند 
والسکو. چون والسکو پایه کار را گذاشت. 
اگر قرار باشــد مــن پایه خوبــی بگذارم و 
آن روز که نتیجه اش را می  گیریم نباشم، 
ایرادی ندارد. خوشحالم که اتفاق خوبی 

می  افتد.
ë  خــب آدم دلــش می  ســوزد. شــما بذر

را کاشــتید و زحمــت کشــیدید امــا زمان 
برداشت...

ایــن دیگــر بــه من ربطــی نــدارد و به 
مدیــر برمی گــردد. من درباره مســائلی 
مــن  کنتــرل  در  کــه  می  کنــم  صحبــت 
هســتند. من روی تیم خودم کنترل دارم 
و می  توانــم بگویــم ایــن کادر من باشــد 
و ایــن نباشــد، فــالن بازیکن باشــد و این 
نــه. ولی بــرای ماندن خــودم یک اختیار 
دارم که هر وقت دلم خواســت بروم. اما 
اگر خواســتم بمانم و به مــن گفتند برو، 

دست من نیست.
ë  حرف این اســت کــه شــما در تیم ملی

جوانگرایی کردی، نسل عوض کردی؟
مــن جوانگرایی نکــردم، ما تغییرات 
بــه وجــود آوردیــم. تیمــی بــا بازیکنــان  
جوان تــر. ما در مســابقات امســال از 30 
بازیکــن در مــدت دو ماه و نیم اســتفاده 
کردیم که در والیبال ما ســابقه نداشــته، 
18 تــا 20 بازیکــن در لیــگ ملت ها بازی 
رئیســه  هیــأت  جلســه  در  مــن  کردنــد. 
هــم دربــاره تیم ملــی در لیــگ ملت ها 
و قهرمانــی جهــان، گفتــم ذات ورزش 
اســت. ما نباید درباره عملکــرد بگوییم 
این چه شــد به دلیل تأثیــر عوامل دیگر 
باید پرسید اینها چی شدند؟ ما خودمان 
را باید با بقیه مقایسه کنیم. دنیا متوقف 
نشــده که تنها ما رشــد کنیــم. نگاهی به 
نتایــج تیم هــا در قهرمانی جهــان کنید، 
همه تیم های حاضر  که در لیگ ملت ها 
عالــی بودنــد در قهرمانی جهــان خراب 
کردنــد. فرانســه و امریــکا حذف شــدند. 
ایــران تیــم هفتم لیــگ ملت هــا نتیجه 
عالــی نگرفــت. البتــه در جلســه هیــأت 
رئیسه هم گفتم  من با تیم ملی در چهار 
تورنمنت قهرمانی آســیا، لیگ ملت ها، 
جام واگنــر و قهرمانی جهــان، همه را با 
هــم مقایســه می  کنــم قهرمانی آســیا با 
یــک ســت داده به چین و شکســت ژاپن 
در خاکــش قهرمــان شــدیم. همین تیم 
ملی ما با همه ســتاره هایش که برایشان 
احترام قائلم در تهــران با باخت مقابل 
اســترالیا قهرمان شــد. پس آن عملکرد 
بهتر بود. در لیگ ملت های 2021 و 2022 
با مربیان خارجی و نســل طالیی والیبال 
دوازدهم شــدیم اما امســال بــا بازیکنان 
تــازه وارد  هفتم. در جام واگنر ســه دوره 

شــرکت کردیــم کــه تنهــا ایــن دوره برنز 
گرفتیم و دو دوره قبل چهارم بودیم. در 
قهرمانی جهان من از نتیجه تیم راضی 
نیســتم . البته که من از نتیجه هیچکدام 
از مســابقات راضی نیستم. چرا که توقع 
ام از تیمــم زیــاد اســت وآدم  ایــده آل 
گرایی هســتم. من در لیگ ملتها  انتظار 
پنجمــی از تیمم را داشــتم نــه هفتمی. 
دوســت داشــتم ایــن اتفاق بیفتــد همه 
تــالش مــا بــرای چهارمی بود کــه پنجم 
شــویم، امــا هفتم شــدیم و نتیجــه قابل 
قبول تــری بــود. در قهرمانــی جهان هم 
همان ســیزدهمی دوره قبل رقم خورد. 
مــا نــه تنهــا از اهــداف عقــب نبودیم که 
جلوتر هم بودیم. ما برنامه ای را تعریف 
کردیــم که داورزنی همــراه ما بود و همه 
جوره حمایت کــرد و ممنونم. برای تیم 
قبلــی هــم لحــاظ شــد، همیشــه همین 
بــوده.  والیبــال مــا همــه کمبودهایــش 

مربــوط بــه فرایند ساختارســازی اســت، 
بــه کمبودهــای ورزش مــا برمی گــردد. 
امکاناتــی که والیبــال دارد، بجــز فوتبال 
هیــچ رشــته دیگــری نــدارد. بســکتبال و 
هندبــال امکانــات مــا را ندارنــد. فوتبال 
کــه اصــاًل فــرق می  کنــد. والیبــال جــزو 
بهترین هــا در ایــران اســت و بــه بهترین 
حداکثــر  از  و  می  دهــد  خدمــات  شــکل 
ظرفیت اســتفاده می  شــود و همه تالش 
بــرای اســتفاده بهتــر اســت. مــا فضــای 

خیلی خوبی داریم.
ë در این مدت خیلی خسته شدید؟

مــن از کار خســته نمی شــوم. بــه هــر 
والیبــال  از ســال 63 درگیــر  مــن  حــال 
هســتم، همــه رده هــای ملــی را بــازی و 
ســرمربی تیم ملــی  بــوده ام. این فشــار 
حــس  را  خســتگی اش  می  فهمــم.  را 
می  کنم، اما شــاید 10 بار دیگر هم متولد 
شــوم همین کار را انتخــاب می  کنم. ولی 

ناسپاســی هایی هســت کــه آنهــا اذیــت 
کننده می  شــود، صدای بازیکنان ما بعد 
از لیگ ملت ها درآمد که صعود نکردیم 
همه بچه ها آه شــان درآمد. قرار نیســت 
در ورزش همه کار بکنم، شاید من موفق 
نباشــم ولی توهین را نمی پذیرم. کســی 

حق توهین به خانواده مرا ندارد.
ë در این مدت اتفاق افتاده؟

بلــه. بعضی ها جریانــات در فضای 
مجازی را به این ســمت و ســو می  برند 
کــه به خانواده ها توهین شــود. ما حتماً 
از راه قانونی پیگیری می  کنیم. یکسری 
افــراد نــاآگاه در قبــال فرزنــدان وطــن 
رفتارهایــی می  کننــد. من وقتــی پرچم 
کشورم روی ســینه ام است هیچ چیزی 
اذیتــم نمی کنــد. مــن آدمــی بشــدت 
ناسیونالیست هستم به کشور و مردمم. 

به رغم همه کاستی ها اعتقاد زیادی به 
آن دارم. مــن ایرانی ام و ایرانی خواهم 
بــرای  بــود. هیــچ چیــزی جلــوی مــرا 
پرچمــم نمی تواند بگیــرد. واقعاً وقتی 
پرچمم روی ســینه ام هســت، می  شود 
هــر برخــوردی را با مــن کرد، ولــی این 
روا نیســت کــه در فضــای مجــازی هــر 
رفتاری مرتکب شــد. می  توانند بگویند 
عطایــی مربــی نیســت یا بــد مربیگری 
می  کند، میالد عبادی پور بازیکن خوبی 
نیست. نظر شماست عیبی هم ندارد. 
ولــی در همیــن حــد دیگــر نمی توانیــد 
و حــق نداریــد بــه خانــواده اش توهین 
کنیــد. من وقتــی قبل را مــرور می  کنم، 
می  بینم زمانی که دایی مربی تیم ملی 
بود، چقدر عصبــی بود. به خانواده اش 

می  تاختند. این خیلی بد است.
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حســابی/  فــرخ 
دوم  هفته  امشــب 
اروپــا  قهرمانــان  لیــگ 
رســید.  خواهــد  پایــان  بــه 
دیــدار  کــه در مهم تریــن  شــبی 
آن منچسترســیتی بــا ارلینگ هالند به 
مصاف تیم ســابق این ســتاره نــروژی یعنی 

دورتموند خواهد رفت.
 قــدرت گلزنــی ارلینــگ هالنــد در لیگ برتر شــاید 
قبل از آمدن او به ســخت ترین و جذاب ترین لیگ 
جهان مورد تردید بود -که با درخشــش زودهنگام 
او در لیگ برتر از بین رفت- اما او خودش را پیش 
از ایــن هــم در لیــگ قهرمانــان ثابــت کــرده بود. 
ستاره 22 ســاله و نروژی منچسترســیتی در برد 4 
بر صفر تیــم پپ گواردیوال مقابل ســویا در هفته 
گذشته دو گل زد تا آمار خود در لیگ قهرمانان 
برســاند. بــازی   20 تنهــا  در  گل   25 بــه  را 

امشــب  بوروســیادورتموند  و  منچسترســیتی 
در ورزشــگاه اتحــاد بــه  دنبــال ادامــه شــروع 
خــوب خــود در رقابت هــای اروپایــی هســتند. 
دورتمونــد هــم در خانه 3 بر صفــر کپنهاگن را 
از پیــش رو برداشــته اســت. فیل فــودن و روبن 
دیــاز دیگــر گل های ســیتی را در ســویل زدند اما 
هالنــد شــاید در هیچ مســابقه ای به انــدازه بازی 
امشــب برابــر تیم ســابقش بــا انگیزه نباشــد. تیم 
گواردیــوال مثــل بقیه تیم هــای لیگ برتــری درگیر 
در رقابت هــای اروپایــی بــه خاطــر مــرگ ملکــه 
انگلیس فرصت نادری برای اســتراحت پیدا کرد 
هرچنــد لغو بازی ها باعث شــد مدافــع عنوان 

قهرمانی نتواند بر آرســنال صدرنشــین فشار بیاورد. 
با این حال، ســیتی هفت بــازی اولش در رقابت های 
مختلف این فصل را بدون شکست پشت سر گذاشته 
و در چهار بازی خانگی آخرش حداقل ســه گل زده-

روی هــم 17 گل-ضمن اینکــه گواردیوال برای یکصد 
و پنجاهمین بار در یک مســابقه لیگ قهرمانان روی 

نیمکت تیمش می نشیند. 
مربی سابق بارسلونا و بایرن مونیخ به انتظار دردناک 

خود برای قهرمانی اروپا با سیتیزن ها ادامه 
می دهد اما این شانس را دارد که روند 

بدون شکســت خانگی سیتی را به 
21 بــازی برســاند. امــا دورتموند 
با یــک باخت ســنگین خــارج از 
خانــه بــرای ایــن مســابقه آماده 

شده. شکست تحقیرآمیز خانگی 
الیپزیــگ برابــر شــاختار دونتســک 

باعث شــد این تیــم دومنیکو 
تدســکو را اخــراج و مربــی 

ســابق دورتموند، مارکو 
جانشــینش  را  روزه 

کنــد. او هــم از تیــم 
ســابق خــود انتقام 
گرفــت و 3 بر صفر 
مســابقه  اولیــن  در 

دورتمونــد را بــرد. این 
باخت به روند ســه پیروزی 
متوالــی  کلین شــیت  ســه  و 
دورتمونــد پایــان داد تیمی 
که می توانســت هالند را در 

خط حمله داشته باشد اما اثرگذاری جووانی رینا هم 
قابل انکار نیســت. عجیب ترین اتفاق ها در هفته اول 
در گروه E رخ داد، جایی که دو مدعی نخست صعود 
از گروه یعنی چلســی و میالن موفق به کسب پیروزی 
نشــدند. میالن که مقابل سالزبورگ متوقف شد حاال 

باید به مصاف دیناموزاگرب برود. 
روســونری البتــه در خانــه حریف یــک امتیــاز گرفته و 
امیدوار اســت بزودی صدرنشــین شــود. اما هفته اول 
لیگ قهرمانان برای چلســی خیلــی مهم بود، چرا که 
منجــر به اخراج توماس توخل مربی تیم قهرمان دو 
فصــل قبل شــد و حــاال آبی های لندن بــا گراهام 
پاتــر بایــد بــه مصــاف ســالزبورگ برونــد. این 
نخســتین چالش گراهام با چلسی خواهد بود. 
بــازی بعــدی تیمــش بــا لیورپــول هــم تعلیق 
شده است. چلســی مقابل تیم های اتریشی 
چنــدان هــم خــوب نتیجــه نگرفته. 
در چهــار بــازی فقــط یــک بــرد 
بازی شــان  دو  داشــته اند، 
مســاوی شــده و یــک بــازی 
را باخته اند. این نخســتین 
دیدارشــان مقابــل ردبول 

خواهد بود.
بازی هــای  دیگــر  در 
مهم رئال مادرید میزبان 
الیپزیــش اســت و رنجــرز 
قــرار  ناپولــی  روی  در  رو 
می گیــرد. یوونتــوس و بنفیکا 
هــم  مصــاف  بــه  توریــن  در  نیــز 

می روند.

کریســتیانو رونالدو تابســتان امســال هــر کاری کرد که 
از منچســتریونایتد برود و به تیمی ملحق شــود 
کــه فرصــت بــازی در لیــگ قهرمانــان اروپا را 
بــرای او فراهم آورد اما ایــن فرصت برای او 
محقق نشــد. در واقع او مشــتریانی داشت 
کــه بعضــی از آنها پــول کافی بــرای خرید 
او داشــتند امــا در لیــگ قهرمانــان حضور 
ندارنــد و بعضــی دیگــر در لیــگ قهرمانان 
بودند اما پــول کافی برای پرداخت حقوقش را 

نداشــتند. با بســته شــدن بازار نقل و انتقاالت، رونالدو 
مجبــور شــد کــه در اولدترافورد بمانــد اما بــه تازگی او 
یــک پیشــنهاد جدیــد دریافــت کــرده که می توانســت 
او را از من یونایتــد خــارج کنــد کــه البتــه آن را رد کــرد. 
باشــگاه الهالل عربستان با پیشــنهاد رقمی نجومی به 
ستاره پرتغالی شــانس خود را برای به خدمت گرفتن 
برنده 5 توپ طال امتحان کرد اما پیشــنهادش رد شــد. 
طبق گزارش شــبکه CNN پرتغال، رونالدو از باشــگاه 
الهــالل عربســتان ســعودی پیشــنهادی 242 میلیــون 

یورویــی دریافــت کــرده امــا آن را رد کــرده اســت. این 
رســانه پرتغالی مدعی شده که ســعودی تنها برای دو 
فصل حاضر شــدند چنیــن رقمی را بــه رونالدوی 38 
ساله پیشنهاد دهند. به عبارت دیگر آنها قصد داشتند 
بابت هر هفته حضور رونالدو در الهالل به او 2 میلیون 
یــورو حقــوق بپردازند. بــرای رونالــدو امــا معیارهایی 
مهم تــر از پــول وجــود داشــته و بــه همیــن دلیــل هم 
فرصت تبدیل شــدن به پردرآمدترین ورزشــکار تاریخ 
اول  ســطح  در  می خواهــد  رونالــدو  داد.  دســت  از  را 

فوتبــال دنیــا بماند و برای رســیدن به لیــگ قهرمانان 
اروپــای فصل 23-2022 تالش کند. او هنوز یک ســال 
دیگــر با منچســتریونایتد قرارداد دارد امــا این احتمال 
وجود دارد که در ماه ژانویه دوباره تالشــش برای رفتن 
بــه تیمــی در لیگ قهرمانــان اروپا از ســر بگیرد. یاســر 
المشعل رئیس سازمان لیگ فوتبال عربستان، درباره 
احتمــال حضور رونالدو در این لیگ به نشــریه اتلتیک 
انگلیــس گفت:» مــن دوســت دارم که بازیکنــی مانند 

کریستیانو رونالدو را در لیگ مان ببینم.«

جزئیات پیشنهاد نجومی سعودی  ها به رونالدو

اکوادور در خطر کنار گذاشته 
شدن از جام جهانی

اکــوادور یکی از پنج نماینده امریکای جنوبی در 
جام جهانی 2022 ممکن است به دالیلی مانند 
بی ثباتی، کالهبرداری و... شانس حضور در این 
رقابت ها را از دســت بدهد. طبق گزارش نشریه 
دیل میــل، مدارکــی یافت شــده دال بــر اعتراف 
یکــی از بازیکنــان تیــم ملی اکــوادور به داشــتن 
شناســنامه جعلــی. ایــن نشــریه نوشــته اســت 

کــه به دنبــال بــروز برخــی ابهام هــا درباره 
ملیــت واقعی بایرن کاســتیو، تحقیقاتی 
توسط فدراسیون فوتبال اکوادور صورت 

گرفــت و پــس از آن فیفا هــم این پرونده 
را مــورد بازبینــی قــرار داد و در نهایــت تیــم 

ملــی اکــوادور تبرئــه شــد. بــا ایــن حــال ممکن 
اســت اکــوادور در جــام جهانــی حضور نداشــته 
باشــد. بایرون کاســتیو کــه در مرحلــه مقدماتی 
جام جهانی هشــت بــازی بــرای اکوادوری ها به 
ثمــر رســاند، متهم اســت کــه با هویتــی جعلی 
توانســته خــودش را یــک اکوادوری نشــان دهد. 
نشــریه دیلی میــل در همین راســتا بــه محتوای 
فایل صوتی صحبت های کاستیو با مقامات فیفا 
دسترسی پیدا کرده و بر طبق آن ادعا کرده است 
که نه تنها سال تولد بازیکن بلکه نام کامل او در 
شناســنامه اکــوادوری اش با آنچه در شناســنامه 
کلمبیایــی او دیده می شــود، تطبیق ندارد. طبق 
ادعای این نشــریه، سال تولد کاستیو 1995 است 
در حالــی کــه در شناســنامه کلمبیایــی او ســال 
تولدش 1998 درج شده است. نام کامل بازیکن 

هم که بایرون خاویر کاســتیو ســگورا اســت در 
شناســنامه اکــوادوری اش به بایــرون داوید 

کاستیلو سگورا تغییر کرده است.

پاری  سن  ژرمن به دنبال تمدید قرارداد دو ستاره
پاری ســن ژرمن قصد دارد که قرارداد لیونل مســی و ســرخیو راموس را 
کــه در تابســتان به پایان می رســد، تمدیــد کند. قرارداد مســی و راموس 
دو ســتاره باتجربه تیم فرانســوی تابســتان ســال 2023 به پایان می رسد 
و باشــگاه پاری ســن ژرمــن قصد دارد کــه قــرارداد این دو بازیکــن را در 
تابستان تمدید کند تا آنها به 
حضور خــود در تیم پاریســی 
ادامه دهند. مســی و راموس 
کاپیتان های سابق بارسلونا و 
رئال مادرید در تابستان سال 
قبل بعد از ســال ها حضور در 
اللیــگا تصمیــم بــه جدایی از 
تیمشــان گرفتند و راهی پاری 
ســن ژرمــن شــدند. رامــوس 
بیشــتر بازی های فصل قبل را به خاطر آســیب دیدگی از دســت داد اما 
مســی عملکرد بهتری داشــت. هــر دو بازیکن در فصل جــاری عملکرد 
خوبی داشــته اند و به نظر می رســد که فصل متفاوتــی را تجربه خواهند 

کرد.

توافق مهم بین بارسلونا و اتلتیکومادرید
روزنامه فرانســوی اکیــپ از توافق اولیه بارســلونا و اتلتیکــو برای کاهش 
بنــد خرید دائمی آنتوان گریزمان خبر داد. توافقی که کمک خواهد کرد 
از بازی هــای بعــد، گریزمــان در ترکیب ثابت اتلتیکو به میــدان برود. در 
هفته های اخیر تنش بین دو باشــگاه بارســلونا و اتلتیکو مادرید به خاطر 
قضیــه آنتوان گریزمان وارد ابعاد تازه ای شــد. گریزمان، تابســتان ســال 
گذشــته بــا قــرارداد دوســاله و قرضی بــه اتلتیکو برگشــت و طبق ادعای 
مســئوالن باشــگاه اتلتیکــو، در قــرارداد او  بندی وجــود دارد که اگر فصل 
جــاری در 50 درصــد از بازی هــا، 45 دقیقه یا بیشــتر بازی کنــد، باید 40 
میلیــون یورو برای دائمی کردن قراردادش به بارســلونا پرداخت شــود. 
مــاه گذشــته مذاکــرات اتلتیکو و بارســا برای کاهــش این رقم بــه نتیجه 
نرسید و به همین دلیل گریزمان در فصل جاری همواره از دقیقه 60 به 
بعد وارد میدان شده است. این اتفاق در بازی شنبه برابر سلتا هم تکرار 
شــد. کار به جایی رســید که بارسلونا که قصد شکایت از اتلتیکو را داشت 
اما حاال از این اقدام منصرف شــده و حاضر شده شرایط اتلتیکو را قبول 
کند. مذاکرات مثبتی بین دو طرف در جریان است و پس از توافق اولیه، 

بند خرید دائمی گریزمان به 25 میلیون یورو کاهش یافته است.

خداحافظی آردا توران از فوتبال
آردا توران، بازیکن ســابق بارسلونا، اتلتیکو مادرید و 
تیم ملی ترکیه در 35ســالگی فوتبال را کنار گذاشته 

است.
 قرارداد توران با گاالتاســرای در پایان فصل 
گذشــته منقضی شــد و او کــه بازیکن آزاد 
بــود، اعــالم بازنشســتگی کرده اســت. او 
در ســال 2008 بــا گاال فاتــح لیــگ ترکیه 
شــد و در ســال 2011 به اتلتیکــو رفت و با 
این تیــم قهرمانی اللیگا را کســب کرد. 
هــم   2020 تــا   2015 ســال های  در  او 
در بارســلونا حضــور داشــت. تعــداد 
قهرمانی هــای او در اللیــگا با کریس 

رونالدو برابر است!

  در تیم ملی تغییرات دادیم، جوانگرایی نکردیمبهروز عطایی، سرمربی تیم ملی والیبال میهمان روزنامه ایران :

 فردی ایده آل گرا هستم

 دوست داشتم پنجم لیگ ملت ها شویم

ë  یکی از مواردی که مدتی اســت باعث چالش می  شود، فضای
مجازی و به نوعی رســانه های غیررسمی اســت. نظرتان درباره 

رسانه ها و درکنار آن فضای مجازی چیست؟
مــن رســانه ها را در کل می  پســندم. مــا رســانه های خوبــی 
داریم. حواشــی ورزش خاصیت و ماهیت ورزش است. با آنها 
مشــکلی نداریــم. از ســویی فضای مجــازی هم هســت، یعنی 
رســانه ای بــا 100 هزار دنبال کننده روی روند یک فدراســیون یا 
باشــگاه اثر می  گــذارد. این درحالی اســت که فــالن خبرگزاری 
یــا روزنامــه ای مثــل »ایــران« بایــد اثرگذار باشــند. البتــه برای 
مــن مهم نیســت. من هیچ کانال و صفحــه ای ندارم و بعضی 
دوســتان یکســری مســائل را می  فرســتند اما به آنهــا اعتراض 
می  کنــم و آنهــا ذهن مرا مشــوش می  کند و خوشــایند نیســت. 
ما دو مــدل خبرنگار داریم، یکی که متخصص نیســت تحلیل 
فنی درســتی ندارد، نهایت مصاحبه می  گیرد و خبر می  نویسد. 
بخــش دوم کارشناســانی کــه می  فهمنــد و تحلیل فنــی دارند. 
امــا حــاال در فضــای مجازی همــه کارشــناس شــده اند. در این 
مملکت دکتر و کارشناس ورزشی زیاد است. همه به خودشان 
اجازه می  دهند خیلی راحــت درباره ورزش صحبت کنند. من 
می  توانــم بگویم از بازی ایران خوشــم نیامد. این حق طبیعی 
بیننــده اســت، ولی وقتی به قلــم بیاورم این حق از من ســلب 
می  شود. فضای مجازی معرف خودت است. خودت خبرنگار 
خودت هســتی. وقتی من اینســتاگرام باز می  کنم یعنی خودم 
را معرفــی می  کنــم امــا ببینید مــردم بــا آن چــه کار می  کنند؟ 
وقتــی مــا هنوز ایــن چهارچوب ها را نشــناختیم، دچــار چالش 
بزرگ می  شــویم. در زمان بحران های اجتماعی تبعات بیشتر 
می  شــود. وقتــی بــه ورزشــگاه مــی  روی می  توانــی هر چیــزی را 
بگویــی در حالی کــه اگر در خیابان داد بزنی، پلیس هســت. ما 
فرهنــگ اســتادیوم، فرهنگ رســانه ای و... نداریــم.  چقدر مرا 
متهــم می  کننــد به اینکه فالن بازیکن فالن اســتان را نگرفتی و 
فالن بازیکن اســتان دیگر را گرفتی. من که برایم مهم نیســت 
اما می  گویند چرا امین اســماعیل نژاد و صابر کاظمی را با هم 
در زمیــن نمی گذاری؟ مثــل اینکه دو تا دروازه بــان را در زمین 
فوتبال بگذاری. ما با این موضوعات روبه رو هســتیم. از طرفی 

من ورزشکار اینستاگرامی نمی خواهم.

من به شدت 
ناسیونالیست هستم

پس از جهانی رئیس وزنه برداری انتخاب می شود
انتخابــات ریاســت فدراســیون وزنــه برداری پــس از رقابت هــای جهانی 
کلمبیــا برگــزار مــی شــود. گفته می  شــود ســجاد انوشــیروانی سرپرســت 
فدراســیون که نزدیک به سه ماه است دراین پست فعالیت می  کند،پس 
از پایــان رقابت های جهانــی کلمبیا که حکم انتخابــی بازی های المپیک 
پاریس را دارد نســبت به برگــزاری انتخابات اقدام خواهد کرد. بی شــک 
نتایــج مطلوب تیم ملی وزنه برداری ایــران در رقابت های جهانی کلمبیا 
نقش مهمی در کســب آرای الزم از سوی انوشــیروانی در صورت کاندیدا 

شدن او برای تصدی پست ریاست خواهد داشت.

هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا، امشب با اتفاقاتی جالب به پایان می رسد

رویارویی هالند با زنبورها، رونمایی از سرمربی جدید چلسی
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استاندار تهران خبر داد

شناورسازی ۲ ساعته فعالیت ادارات تهران از مهر
اســتاندار تهران جزئیات شناورسازی ۲ ساعته فعالیت ادارات شهر تهران را 

تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، محسن منصوری در مورد تصمیمات اتخاذ شده جهت 
تســهیل ترافیک اســتان با اشــاره به هماهنگــی صورت گرفته بــا معاون اول 
رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جهت کاهش پیک 
ترافیکــی مهرماه اظهارکرد: به منظور کاهش پیک ترافیکی مهرماه، شــروع 
کار ادارات و ســازمان های شهر تهران از ساعت ۷ تا ۹ صبح به  صورت شناور 
در نظر گرفته شــده و مطابق این مصوبه تغییری در میزان حضور کارمندان 
در طــول روز مطابــق ضوابــط و مقــررات در محــل کار ایجــاد نخواهد شــد و 
متناسب با ساعت ورود کارمندان به  صورت شناور در محل کار، ساعت پایان 
کار در همان روز به  صورت شــناور تعیین می شــود. وی افزود: ســاعت شروع 
خدمات رســانی بانک ها ســاعت ۷ صبــح و زمان حضور کارمنــدان در بانک 
ســاعت ۶:۳۰ می باشــد. اســتاندار تهران در مورد ســاعت فعالیــت مدارس 
عنوان کرد: ســاعت فعالیت شیفت صبح مقاطع متوســطه ۷:۳۰ و مقاطع 
ابتدایی شــهر تهران ۸:۳۰ در نظر گرفته شــد. منصوری سپس گفت: ساعت 
شــروع به کار شــیفت صبح کارخانجــات و کارگاه ها ۶ صبح تعیین شــده که 

متناسب با آن سایر شیفت های کاری کارخانجات و کارگاه ها انجام می شود.
ë جزئیات دورکاری ۲۰ درصدی کارمندان دولت در دست بررسی

استاندار تهران با اشاره به اتخاذ تمهیدات ویژه برای مدیریت ترافیک مهر 
گفــت: موضــوع دورکاری ۲۰ درصدی کارمندان دولت در شــهر تهران در حال 
بررسی است و پس از تأیید، جزئیات آن اعالم می شود. منصوری به ایرنا گفت: 
برای کنترل ترافیک پایتخت، توسعه حمل ونقل عمومی از اهم واجبات است 
کــه البتــه این طرح نیاز بــه زمان دارد امــا در برنامه های مقطعــی، چند طرح 
اثرگذار از اول مهر در شهر تهران اجرایی و عملیاتی می شود. به گفته منصوری، 
طرح شناورســازی ســاعت کاری ادارات یکی از اقدامات مهم است که به گفته 

کارشناسان حدود ۳۰ درصد از ترافیک صبحگاهی را کاهش می دهد.

کاهش بیماران بستری در ۳۱ استان
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد که در هفته دوم 
شهریورماه نسبت به هفته اول، موارد بستری، سرپایی و فوت ناشی از ابتال به 

کووید ۱۹، در کشور روند کاهشی داشته است.
بنابــر آخرین وضعیت رنگ بندی شــهرهای کشــور و طبق اعــالم وزارت 
بهداشــت، بیــش از ۹۰ درصــد شــهرهای کشــور در وضعیــت زرد و آبی قرار 
گرفته انــد و افزایش ســه برابــری تعداد شــهرهای با وضعیت آبی را شــاهد 
هســتیم. در مجموع در حال حاضر هیچ شــهری در وضعیت قرمز نیســت 
و ۳۵ شــهر در وضعیــت نارنجــی کرونــا قــرار دارند. همچنین ۳۴۲ شــهر در 
وضعیت زرد و ۷۱ شــهر نیز در وضعیت آبی قــرار گرفته اند.  در عین حال بر 
اســاس گزارش مرکــز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، در هفته 
۱۳۳همه گیــری کرونا مصادف با هفتــه دوم شــهریورماه ۱۴۰۱، تعداد موارد 
ســرپایی مثبت شناســایی شــده از ۱۱ هزار و ۳۸۹ مورد به ۶۶۱۱ مورد، تعداد 
موارد بســتری جدید از ۳۵۳۷ مورد به ۱۹۴۳ مورد، تعداد موارد مرگ و میر 

از ۳۲۷ مورد به ۲۴۳ مورد رسیده است. 
بنابــر اعــالم وزارت بهداشــت، طی شــبانه روز منتهی به روز گذشــته ۶۱۸ 
بیمار کووید۱۹ در کشــور شناســایی شــدند که متأســفانه ۲۲ بیمار نیز به دلیل 
ایــن بیمــاری جــان خود را از دســت دادنــد و از تعــداد مبتالیــان جدید ۱۸۷ 
نفــر بســتری شــدند. ۴۶۶ نفــر از بیمــاران مبتــال بــه کوویــد۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند. همچنین تا کنون 
۶۵ میلیون و ۵۳ هزار و ۶۷۳ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۶۳۸ نفر 
دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۸۵ هزار و ۶۶۶ نفر، دوز ســوم و باالتر واکســن کرونا را 
تزریق کرده اند. به این ترتیب مجموع واکســن های تزریق شــده در کشــور به 

۱۵۴ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۷۷ دوز رسید.

 صف انتظار برای دریافت پروتز حلزون شنوایی 
به صفر رسید

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ضمن اعالم اینکه 
صف انتظار برای دریافت پروتز به صفر رســیده است، از تحویل فوری ۶۸۸ 

پروتز حلزون شنوایی به مراکز کاشت خبر داد.
بنا بر اعالم وزارت بهداشت، مهندس سید حسین صفوی درباره آخرین 
اقدامات انجام شــده برای کودکان نیازمند کاشــت حلزون اظهار داشــت: با 
توجه به دســتور وزیر بهداشــت در خصوص اجرای طرح ملی تحول کاشــت 
حلزون شنوایی جهت تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به مشکالت بیماران 
ناشــنوای کاندید عمل کاشــت حلــزون شــنوایی و به حداقل رســاندن صف 
انتظار و پیرو مذاکرات و مصوبات جلسات کمیسیون کشوری کاشت حلزون، 
بالفاصلــه مراحل تأمین و تخصیص پروتــز به همه بیماران در نوبت انتظار 
عمل کاشت حلزون در دستور کار هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران قرار گرفت. وی گفت: با احتساب ۵۲۱ دستگاه پروتز ارسالی به مراکز 
کاشــت حلزون پیش از اعالم آغاز اجرای طرح ملی کاشت حلزون شنوایی، 
مجمــوع حواله هــای صــادره بــرای تحویل پروتز بــه مراکز کاشــت حلزون از 
ابتدای امسال تا نهم شهریورماه ۱4۰۱  به ۱۲۰۹ دستگاه رسید که در مقایسه با 
آمار پروتزهای تحویلی در شش ماهه اول سال گذشته، این تعداد یک رکورد 

محسوب می شود.

وزیر آموزش و پرورش:

پوشش تحصیلی واقعی ۹۴ درصد است
وزیــر آموزش و پرورش گفت: حدود ۲۰۰ مدرســه تک دانش آموزی داریم و 
حدود 5 هزار مدرســه زیر ۱۰ نفر داریم که نشــان می دهد ایران برای پوشش 

تحصیلی در مناطق دوردست اراده جدی دارد.
به گزارش ایســنا، یوسف نوری در نشست مشترک با  وزیر فرهنگ سوریه 
با بیان اینکه امید است زمینه برای تعامل مؤثر هرچه بیشتر باشد و بتوانیم 
بــا توجه به ظرفیت دو کشــور اقدامات اجرایی و راهبردی مناســبی را جهت 
ارتقای ســطح فرهنــگ و روابط جمهوری اســالمی ایــران و جمهوری عربی 
ســوریه رقم بزنیم، گفت: یکی از مهمترین نقاط اوج این ارتباط زمان جنگ 
تحمیلی بود که همه کشــورها علیه ایران بســیج شــدند، اما سوریه نه تنها با 

آنها همراه نبود بلکه حامی و کمک کار ما بود.
وزیــر آمــوزش و پرورش با اشــاره بــه ۱۵ میلیــون و ۷۰۰ هــزار دانش آموز 
مشــغول به تحصیــل در ایران گفت: ۴۹ درصد دانش آموزان دختر هســتند. 
یک میلیون معلم داریم که ۵۳ درصد آنها بانوان هستند. بیش از ۸۱ درصد 
تحصیالت لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارند. پوشش تحصیلی واقعی ما 

در کل دوره های تحصیلی ۹۴.۳ درصد و در دوره ابتدایی ۹۸ درصد است.
نوری افزود: حدود ۲۰۰ مدرســه تک  دانش آمــوزی داریم و حدود 5 هزار 
مدرســه زیر ۱۰ نفر داریم که نشــان می دهد ایران برای پوشــش تحصیلی در 

مناطق دوردست اراده جدی دارد.
وی با بیان اینکه ما شــبکه آموزشــی دانش آموزان موســوم به شبکه ملی 
شــاد داریم، گفت: این شــبکه از اوایل همه گیری کرونا آغــاز به کار کرد. یکی 
از ویژگی هــای این شــبکه برخــورداری از موتور جســت وجــوی اختصاصی و 
فضایی ایمن است. این شبکه در دوران آموزش غیرحضوری مدارس، بیش 
از ۱۱ میلیــون مخاطــب دانش آموزی داشــت. بخش هــای فرهنگی و هنری 
در ایــن شــبکه برجســته شــده و زمینه خوبی بــرای تبادل و انتقــال تجربه در 

جمهوری اسالمی ایران است و نظیر چنین شبکه ای در دنیا کم داریم.

دربست تا مدرسه چند؟!
گزارش »ایران« از رویارویی والدین با هزینه های باالی سرویس مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید

ســرویس مدارس پس از دو ســال وقفه، 
دوبــاره بــه چرخــه نــاوگان حمــل و نقل 
آموزشــی بازگشــت. تعطیلی مدارس و 
بازگشایی های یک در میان به علت کرونا 
در دو ســال اخیر موجب شــد تا سرویس 
مــدارس بــا حداقــل ظرفیــت مشــغول 
به کار شــود. اما امسال با بازگشایی کامل 
مقاطع تحصیلی و حضوری شدن همه 
کالس ها دوباره راه افتاده است. حاال اکثر 
مــدارس جلســاتی از ســوی پیمانــکاران 
تــا  کرده انــد  برگــزار  مــدارس  ســرویس 
خانواده هــا بــا قیمت هــای جدیــد آشــنا 
شــوند و همیــن دو ســال وقفــه باعــث 
شــده حاال خانواده ها رو در روی چالشــی 
بــه نــام »هزینه ســرویس مدرســه« قرار 
بگیرنــد. آن هــم در این روزهایــی که اگر 
دانش آموزی مدرسه دولتی برود باید در 
محدوده باشــد و عموماً هم از ســرویس 
مدرســه اســتفاده نمی شــود اما مدارس 
ایــن محدودیــت در محــدوده را  دیگــر 
ندارند و زمان باز و بســته شــدن مدارس 
نیــز خصوصــاً بــرای اولیایــی که شــاغل 
بچه هــا  آوردن  و  بــردن  بــرای  هســتند 

همخوان نیست. 
راه انــدازی دوبــاره ســرویس مدرســه 
اگرچــه بــرای اغلــب دانش آمــوزان یک 
اتفــاق مثبت محســوب می شــود و عدم 
استقبال از بازگشــایی های نصفه و نیمه 
و دو ســاعت در روز در ســال های گذشته 
از علــت هایــش  یکــی  کرونــا  زمــان  در 
نبود ســرویس مــدارس بود امــا افزایش 
سرســام آور هزینه هــای رفــت و آمــد بــا 
توجه به تحمیل هزینه های دیگری مثل 
»ثبت نام«، »کالس هــای فوق برنامه«، 
و  فــرم«  »لبــاس  »باشــگاه«،  »غــذا«، 
»تغذیــه« موجب شــده تــا والدین برای 
ثبت نام ســرویس مدرســه تردیــد کنند. 
این درحالیســت کــه رانندگان ســرویس 
مــدارس هــم کــه در این دو ســال اغلب 
بــه خطــوط برگشــته  یــا در تاکســی های 
شــده  فعالیــت  بــه  مشــغول  اینترنتــی 
بودنــد، اذعــان می کننــد، ســهمی کــه از 
ایــن پرداختی هــا بــه جیبشــان مــی رود، 
نمی تواند حتی هزینه اســتهالک و لوازم 
مصرفــی خودروی آنها را پوشــش دهد! 
بنابراین سؤال اینجاســت که هزینه های 
باالی ســرویس مدارس دقیقــاً به جیب 
چــه کســانی مــی رود؟ براســاس آنچــه 
برخــی والدین بــه »ایــران« گفته اند، ۱۰، 
۱5، ۱۷، ۲۲ و ۲5 میلیــون! ارقامی اســت 
کــه با عنــوان هزینه ســرویس مدرســه از 
جیــب والدیــن بــه جیبــی غیــر از جیب 

راننــدگان مــی رود. جالــب اینکــه برخی 
از  مــدارس  برخــی  می گوینــد  والدیــن 
رودررو شدن آنها با پیمانکاران جلوگیری 
می کننــد و آنها فقط با مدیر مدرســه ای 
طرف هســتند که لیست نرخ ها را جلوی 
بــدون  بایــد  رویشــان می گــذارد و آنهــا 
چانــه زدن پرداخت کننــد. البته بعضی 
مــدارس هزینه هــا را قســط بندی کرده و 
در دو قســط به فاصله ســه مــاه دریافت 
می کنند اما حتی همین قسط بندی هم 

از توان اغلب والدین خارج است.
گرچــه بعیــد اســت ســال تحصیلــی 
پیــش رو کرونــا به طــور کامل مــدارس را 
به تعطیلی بکشــاند اما تجربه ســال ۹۸ 
نیز تجربه خوشــایندی برای والدینی که 
بچه هایشــان را بــرای ســرویس مدارس 
ثبت نــام کرده انــد نبــود و از اســفند کــه 
مــدارس کامل تعطیل شــد هزینه ای به 

آنها عودت داده نشد.
ë  فعالیت ســرویس مدارس به شــکل

خصوصی و پیمانکاری
ســرویس های مدارس درحال حاضر 
پیمانــکاری  و  خصوصــی  شــکل  دو  بــه 
فعالیت می کنند که در مورد اول، والدین 
بی واســطه بــا راننده ها ارتبــاط می گیرند 
و تماماً هزینه ســرویس بــه جیب راننده 
مــی رود. در مــورد دوم اما پیمانــکار باید 
حتماً زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد که 
در این صورت مبلغی را باید به ســازمان 
بپردازد. سازمان تاکسیرانی در چند سال 
اخیر با راه اندازی سامانه ای به نام سپند، 
)ســامانه پایــش نــاوگان دانش آمــوزی( 
تــالش کــرده تــا بــا معرفی شــرکت های 
معتبر تاکسیرانی و راننده هایی که دارای 
تأییدیه هستند، با ارائه نرخ های مصوب 
مســیر اســتفاده از ســرویس های مدرسه 
را بــرای والدیــن آســان کنــد. از آن طرف 
آموزش و پرورش امســال برای نخستین 
بار به ســراغ راه اندازی ســامانه دیگری با 
عنوان »ســامانه الکترونیک حمل و نقل 
دانش آمــوزان« رفتــه تــا والدیــن بتوانند 
از ایــن طریــق به ســرویس های مطمئن 
و البته ارزان تر دسترســی داشــته باشــند، 
اما در واقعیت بی میلــی والدین به ثبت 
نام در این دو ســامانه و انعقاد قرار داد با 
تاکسی های اینترنتی و یا سپردن کل کار به 
مدیر مدرســه خروجی راه انــدازی این دو 
سامانه بوده است! چرا که آنها معتقدند 
نرخ هــای عجیب و غریب، خطــای زیاد، 
ســردرگمی و در نهایــت عــدم اطمینان 
موجب شده تا به سراغ راه های جایگزین 
و البتــه گران تر بروند. جالب اینکه اغلب 
ســامانه هایی  چنیــن  وجــود  از  والدیــن 

بی اطالعند. 

ë ون ها غایبان لیست
یــک  مــادر  رضایــی،  کــرم  خانــم 
یــک  بــرای  دومــی  کالس  دانش آمــوز 
مســیر 5 دقیقــه ای برگشــت از مدرســه، 
امســال ۱۰ میلیــون و 5۰۰ هــزار تومــان 
بــه مدرســه پرداخت کــرده اســت. تا به 
حال هم اســم هیچ کدام از ســامانه ها را 
نشــنیده و می گوید که بــه او گفته اند این 
همان نرخ مصوب شــورای شــهر اســت 
کــه قابــل تعدیــل و کاهش هم نیســت. 
آقــای رحمانیان پــدر الهه ۱۳ ســاله هم 

می گویــد که بــرای یک مســیر کوتاه چند 
دقیقــه ای ۱5 میلیون )رفت و برگشــت( 
پرداخت کرده، درحالی که فرزند او فقط 
از برگشــت اســتفاده می کند، اما مدرسه 
آنهــا را مجبــور کــرده کــه مبلــغ کامــل را 
بپردازند. جالب اینکه او 5 میلیون بیشتر 
از سایرین به بهانه قرار گرفتن خانه شان 
در طــرح ترافیــک هــم پرداخــت کــرده 
است! البته اعتراض او هم به استفاده از 
ون به جــای پراید و ۲۰6 بی جواب مانده 
اســت. چــون ظاهــراً مدیر مدرســه فقط 

سواری ها را در لیست قرار داده است. 
روح نــواز مــادر احســان ۱۱ ســاله هــم 
می گوید که برای مسیر خیابان آذربایجان 
تا میدان شوش، ۲۲ میلیون تومان هزینه 
ســرویس داده اند. این درحالی اســت که 
نمی داند اصــاًل راننده آقاســت یا خانم، 
پیر اســت یــا جــوان و بیشــتر نگــران این 
اســت که فرزندش آخرین نفری نباشــد 
کــه از خــودرو پیاده می شــود! او می گوید: 
خصوصــی  پیمانــکاران  بــا  »مدرســه 
قــرارداد می بنــدد و مــا اصــاًل نمی دانیم 

راننــده کیســت! برخــی راننده هــا مــدام 
ســیگار می کشــند و بــا ســرعت رانندگــی 
می کنند. خب نظارت بر اینها با کیست؟ 
آیــا مدرســه فقــط بایــد پــول بگیــرد؟« 
خانم میرزایی، مــادر دانش آموز دیگری 
می گوید: »امســال عــالوه بــر ۲۰ میلیون 
هزینــه ســرویس، ۲۲ میلیون هــم هزینه 
ناهار پرداخت کرده ایم اینها جدا از هزینه 
ثبت نــام و تغذیه و باشــگاه و لباس فرم 
اســت که ما را درمانده کرده. دبســتان ها 
شــاید امســال بــه علــت آلودگــی هــوا  یا 
کرونــا هــم تعطیل شــوند اما مــا مبلغ را 
برای کل ســال تحصیلــی می پردازیم که 
منصفانه نیست!« شــکرایی، یک راننده 
ســرویس مدرســه به »ایــران« می گوید: 
»مــن بــا پیمانــکار کار می کنــم و اینطور 
نیســت که به شــکل مســتقیم با والدین 
در ارتباط باشــم. اما صد درصد پولی که 
بابت سرویس مدرسه از والدین دریافت 
می شــود به جیب مــن راننــده نمی رود، 
درحالی که زحمت کار تماماً روی دوش 
ماســت. تا آنجــا کــه می دانم بخشــی را 
مدرســه برمی دارد و بخــش دیگری هم 
به جیب تاکسیرانی می رود. برای همین 
مــا ترجیح می دهیــم که با اولیا شــخصاً 
قرارداد ببندیــم.« او درباره مســیربندی 
سرویس ها پیش از شروع سال تحصیلی 
کــه یکــی از دغدغه هــای جــدی والدین 
پیمانــکار  »اگــر  می گویــد:  هــم  اســت 
مســیرها را شهریورماه مشــخص کند ما 
هــم از همــان اول مهر شــروع می کنیم. 
اما سرویس دهی و هماهنگی با پیمانکار 
اســت. چــون راننده اگــر یک روز نــرود از 

حقوقش کم می شود.«
ë  نرخ های مصوب سرویس مدارس در

سامانه سپند
مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه 
تاکســیرانی با اشــاره به ســامانه سپند به 
عنــوان تنهــا ســامانه مجاز در ایــن حوزه 
بــه »ایــران« می گویــد: »در این ســامانه 
نرخ های مصوب مشــخص شــده است، 
بنابراین شهروندان می توانند با مراجعه 
بــه ایــن ســامانه از نرخ هــا مطلع شــوند 
و بــا نرخــی کــه از ســوی مــدارس اعالم 
می شود مقایسه کنند.« وی با بیان اینکه 
در این ســامانه 4۳۰ شــرکت تأیید شــده 
تاکسیرانی معرفی شده است، می گوید: 
معرفــی  رانندگانــی  ســامانه  ایــن  »در 
می شوند که عالوه بر تأیید خودروی آنها 
از نظر معاینه فنی و بیمه شخص ثالث، 
خودشــان هم فاقد سوء پیشــینه هستند. 
ضمن آنکه فعالیت رانندگان قابل رصد 
و نظارت اســت و از طرفی هزینه کمتری 

هم به والدین تحمیل می شود.«

ش
ــر

بــ

دومین جلسه ستاد هماهنگی استقبال از مهر برگزار شد.  
به گزارش ایســنا، مهدی گلشــنی، مدیــر کل حمل و نقل 
عمومی و امور مناطق در معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران با اشــاره بــه مصوبات شــورای ترافیک 
اســتان تهران درخصوص کنترل ترافیــک مهرماه گفت: 
مقرر شــد تردد کامیون هــا و کامیونت ها از ســاعت ۶:۳۰ 
تا ۹ صبح در ســطح شــهر تهران ممنوع باشد. همچنین 
کلیات طرح شــناور شدن ساعت کاری ادارات، تصویب و 
کارگروهی برای این امر تشــکیل شــد و قرار است ساعات 
کاری ادارات از ۷ تــا ۹ صبــح به صورت شــناور باشــد. وی 
افــزود: مــدت اجــرای طــرح ترافیــک نیــز تــا ســاعت ۱۸ 
افزایش خواهــد یافــت و دورکاری ۲۰ درصدی کارمندان 
نیــز تصویــب شــد و ســاعت کار کارخانجــات نیــز تغییــر 
خواهد کرد. وی ضمن تأکید بر اینکه خودروهای سرویس 
مــدارس حتمــاً بایــد دارای برگــه معاینه فنی باشــند، از 
ارسال فهرست اسامی رانندگان و مشخصات تاکسی های 

سرویس مدارس برای پلیس راهور خبر داد.
رضا پزشــک پور، معاون طــرح و برنامه ســتاد مرکزی 
معاینــه فنــی خودروهای تهــران و نماینده ســتاد مرکزی 
معاینــه فنــی خودروهــای تهــران نیــز در ایــن جلســه از 

اختصاص دو خط ویژه در دو مرکز شقایق و چمران برای 
پذیرش تاکسی های سرویس مدارس خبر داد و گفت: در 
سایر مراکز معاینه فنی نیز سرویس های مدارس می توانند 
با ارائه معرفی نامه از طریق صف های مراجعات مجدد، 

با سهولت و سرعت کار پذیرش خود را انجام دهند. 
پزشــک پور همچنیــن بــا تأکیــد بــر کنتــرل مضاعــف 
خودروهــای ســرویس مــدارس، تصریــح کــرد: عــالوه بر 
مــواردی که هنگام ارائه گواهی معاینه فنی به خودروهای 
معمولــی، کنترل می شــود، ســرویس مــدارس از جهات 
دیگــری مثل وضعیت سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی، 
الستیک ها، کمربند ایمنی و ... مورد بررسی قرار می گیرند 
و چک لیســتی بــا بیــش از ۲۰ گزینــه در ایــن خصــوص 
تدوین شده اســت. مهدی  هاشمی نماینده شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در این جلسه از به کارگیری 
اتوبــوس مدرســه به عنــوان ســرویس مدارس خبــر داد و 
گفت: در برخی خطوط و مسیرهایی که بیشترین ازدحام 
دانش آمــوزی یــا دانشــجویی وجــود دارد، اتوبوس هــا در 
نزدیکــی مــدارس و دانشــگاه ها توقــف خواهند داشــت و 
ســرفاصله حرکت اتوبوس ها در این مســیرها در ســاعات 

تردد دانش آموزان، کاهش پیدا خواهد کرد.

در ستاد هماهنگی استقبال از مهر اعالم شد

خودروهای سرویس مدارس حتمًا باید دارای برگه معاینه فنی باشند
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حمیده امینی فرد
خبرنگار

خســروی،  مرزهــای  اجتماعــی/  گــروه 
و  باشــماق  مهــران،  چذابــه،  شــلمچه، 
تمرچیــن امســال از گذرگاه هــای زمینــی 
تردد زائران اربعین حســینی هســتند که 
ایــن روزهــا شــاهد مــوج برگشــت زائران 
اســت. وزیر کشــور گفته اســت که تاکنون 
ســه میلیون زائر اربعین برای شرکت در 
راهپیمایی اربعین حسینی از کشور خارج 
شــده اند و هم اکنون شــاهد پیــک جدید 
حضــور زائــران در پایانه هــای ششــگانه 
رئیــس ســتاد مرکــزی  مــرزی هســتیم. 
اربعیــن، خط قرمز این ســتاد را امنیت و 

سالمت زائران عنوان کرده است.
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر هــم 
گفت: درمانگاه های مستقر این جمعیت 
در کشــور عــراق، ۹۸۸ هــزار و ۷۰۳ مــورد 
خدمت درمانی در ۵ روز گذشته به زائران 
اربعین حسینی ارائه داده اند. ۱۲۰ پزشک 
ایرانــی با حضور افتخاری در بیمارســتان 
دیگــر  و  ایرانــی  زائــران  بــه  صحرایــی، 
کشورهای شرکت کننده در آیین پیاده روی 
و زیــارت اربعیــن خدمات پزشــکی ارائه 
کل  فرماندهــی  ســخنگوی  کرده انــد. 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران با اشاره 
بــه آغــاز مــوج بازگشــت زائــران از کشــور 
عراق از بازگشــت یک میلیــون و ۹6 هزار 
زائــر تاکنــون خبــر داد. رئیس پلیــس راه 
راهور فراجا هــم از اعزام نیروهای کمکی 
داوطلــب در قالب یک هزار و ۴۰۳ تیم از 
۲۰ استان کشور به مرزهای درگیر با بحث 

اربعین حسینی خبر داد.
ë  یک میلیــون و 45۰ هــزار زائر به کشــور

بازگشتند
احمد وحیدی وزیر کشــور روز گذشته 
در گفت وگو با خبرنگاران در شلمچه بیان 
کرد: با نزدیک شــدن به اربعین حسینی 
تعداد زائرانی که قصــد رفتن به عراق را 
دارنــد در گذرگاه هــای اربعیــن افزایشــی 

اســت با وجود این مشــکلی در خصوص 
خروج آنها نیست. در حدود یک میلیون 
و ۴۵۰ هــزار زائــر نیز از مرزهای ششــگانه 
بــه کشــور بازگشــتند.  وحیدی گفــت: در 
هر۶ مرز شاهد وضعیت خوبی هستیم و 
تردد زائران به شکل روان و بدون مشکل 
در حــال انجــام اســت. وی بــا اشــاره بــه 
آمادگی کامل دستگاه های خدمت رسان 
و مواکب برای خدمت رسانی به بازگشت 
زائران ادامه داد: ۶ رام قطار از خرمشــهر 
به تهران و خرمشــهر به مشهد و زاهدان 
افزوده شده و ظرفیت ریلی در این مسیر 
سه برابر افزایش پیدا کرده است. بخشی 
از انتقال زائران اربعین به شهرهای خود، 
توســط خودروهای شــخصی انجام شده 
اســت و از دســتگاه های دیگــر نیــز بــرای 

انتقال زائران استفاده خواهد شد.
وی در خصوص مشــکل تردد زائران 
اتبــاع خارجــی نیــز بیــان کــرد: مشــکل 
تــردد زائران افعانســتانی برطرف شــده 
و زائــران پاکســتانی نیز می تواننــد از مرز 
زمینــی عبور کننــد. وزیر کشــور همچنین 
در ادامــه بازدیدهــای خود روز گذشــته با 
حضور در مرکز بهداشــتی درمانی شهید 
حاج قاسم ســلیمانی ضمن گفت و گو با 
زائران و بیماران بستری در این درمانگاه، 
را  درمانــگاه  ایــن  در  موجــود  امکانــات 
بررســی کرد. وحیدی، هدف از سفر خود 
به خوزستان را بررسی روند ورود و خروج 
زائران حســینی در مرز شلمچه بیان کرد 
و افــزود: موکب هــا برای خدمت رســانی 
بــه زائرانــی که در حال بازگشــت از ســفر 
کربال هســتند تا یک هفته پس از اربعین 

حسینی فعال خواهند بود. 
ë  ۸ هزار میلیارد تومان برای زیرساخت ها

هزینه شد
ســید مجید میراحمدی معاون وزیر 
کشــور در گفت وگویی با اشــاره به آخرین 

اقدامــات انجــام شــده در تســهیل تردد 
زائــران اربعیــن حســینی گفــت: یکــی از 
اقدامــات بســیار مهــم دولت ســیزدهم 
هزینــه کرد ۸ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومان 
بــرای آماده کــردن زیرســاخت ها بود که 
بــا این اقدامــات، جــاده ایالم بــه مهران 
چهاربانده شد و توسعه زیرساخت ها در 
ســایر بخش ها هم به ســرعت در دست 
اقــدام قرار گرفــت. رئیس ســتاد مرکزی 
اربعیــن دربــاره تأمیــن آب خنــک برای 
هموطنــان زائــر نیز اضافــه کــرد: یکی از 
برنامه ریزی ها در ســتاد مرکزی اربعین، 
افزایش طول سفر از ۱۰ صفر به اول صفر 
بود و این موضوع با استقبال خوب زائران 
مواجــه شــد. میراحمــدی تصریــح کرد: 
خط قرمز ســتاد مرکزی اربعین حسینی 
امنیت و ســالمت زائران حسینی است و 
از این رو اعالم بســته شدن مرزها در یک 

زمان مشخص تصمیمی شجاعانه بود. 
میراحمدی افــزود: اتاق جنگ روانی 
معاندان تشــکیل شــد و فضای رعب آور 
در داخــل ایــران و عــراق ایجــاد کردنــد 
ایــن حماســه بــزرگ  و تــالش داشــتند 
حســینی را تحت الشــعاع قــرار دهند که 
در ایــن هدف ناکام ماندنــد. مردم عراق 
هم به کمک زائران حســینی آمده اند که 
بسیار ارزشمند اســت. معاون وزیر کشور 
در عیــن حــال یــادآور شــد: اســتانداران، 
اربعیــن  عملیــات  اصلــی  فرماندهــان 
هســتند و شــبانه روز برای خدمت رسانی 
بــه زائــران تــالش می کنند. رئیس ســتاد 
مرکــزی اربعیــن، اظهــار کــرد: بــا وجــود 
تأکیدهایــی که بــرای ثبت نام زائــران در 
سامانه سماح انجام شد، برآوردها از این 
حکایت دارد که یک سوم از زائران در این 
ســامانه ثبت نام کرده انــد و این در حالی 
اســت که این موضوع بــرای برنامه ریزی 
و مدیریــت این حرکت بــزرگ، الزم بود. 

میراحمدی در خصوص بیمه زائران هم 
گفت: برای بیمه، ۱۸ هزار تومان اخذ شد 

اما خدمات تا ۱۰۰ درصد ارتقا یافت.
ë  پزشــکان ســوی  از  زائــران  ویزیــت 

متخصص
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
جمعیت هالل احمر، پیرحسین کولیوند 
گفــت: از تاریــخ هفدهــم شــهریورماه تا 
پایان روز ۲۱ شهریور ۷۴۳ هزار و ۴۶ مورد 
ویزیــت زائــران بیمــار از ســوی پزشــکان 
متخصص زنان، کــودکان، قلب، ارتوپد، 
عمومــی  پزشــک  و  اورژانــس  داخلــی، 
مستقر در درمانگاه های هالل احمر ایران 
در عراق انجام شده است. در مدت زمان 
یادشــده، ۳4 هزار و 656 مــورد خدمات 
تزریقات، تعــداد ۱۸۰ هــزار و ۷۷5 مورد 
سرم تراپی، تعداد ۹۶۴۳ مورد پانسمان 
و بانــداژ و ۳۶۹۸ مــورد گــچ و آتل هم به 
زائــران مراجعه کننده ارائه شــده اســت. 
از خدمــات  ایــن، ۴۱۳۶ نفــر  بــر  عــالوه 
نوارقلــب، ۶۵۸۹ نفــر از خدمات تســت 
قندخــون، ۳۲۳۷ نفر بخیــه، ۲۱۵۱ نفر از 
خدمات اکســیژن تراپی اســتفاده کرده و 

۷6۳ نفر هم سونداژ شده اند.
ë ازسرگیری صدور و تمدید گذرنامه ها

ســردار مهــدی حاجیــان ســخنگوی 
جمهــوری  انتظامــی  کل  فرماندهــی 
اســالمی ایــران نیز گفــت: تا ۲۲ شــهریور 

نزدیــک به ۲ میلیــون و 6۹۸ هــزار نفر از 
پایانه هــای مــرزی ششــگانه عبــور کــرده 
و وارد کشــور عــراق شــدند وی بــه مــوج 
بازگشت زائران اشاره کرد و افزود: تاکنون 
یــک میلیــون و ۹6 هــزار نفــر بــه کشــور 
بازگشتند و به تدریج موج برگشت زائران 

در حال افزایش است.
اظهــار  فراجــا  اجتماعــی  معــاون 
داشــت: بــا آغاز مــوج بازگشــت ترافیک 
در محورهــای مواصالتــی نیز ســنگین تر 
می شــود کــه بــه منظــور رصــد ترافیــک 
این محورها و روانســازی تــردد خودروها 
فعــال  پلیــس  مانیتورینــگ  ســامانه 
ســطح  در  فراجــا  پهپاد هــای  و  شــده 
مســیرها بــه پــرواز درآمدند.فرماندهــی 
انتظامــی جمهوری اســالمی ایران تمام 
زیرساخت های فنی و حر فه ای خود را در 
همین راستا به مرزهای ششگانه آورده و 
بیش از ۲4۰ گیت را در مرزهای شش گانه 
کشــور فعــال کردیــم. وی در خصــوص 
خصــوص  در  فراجــا  اقدامــات  آخریــن 
صــدور و تمدیــد گذرنامه اظهار داشــت: 
تاکنــون یک میلیــون و 6۰۰ هزار گذرنامه 
جدید و 55۰ هزار گذر ویژه اربعین صادر 
شــده و 4۱۰ هــزار گذرنامه منقضی شــده 
نیــز تمدید شــده اند. ســخنگوی فراجا از 
آمادگی ادارات مهاجرت و گذرنامه برای 
از ســر گیری صدور و تمدید گذرنامه خبر 

داد و گفت: البتــه متقاضیان باید بدانند 
کــه ظرف ۷۲ ســاعت گذرنامه به دســت 
آنها می رســد و بنابر همین موضوع باید 

برنامه ریزی کنند.
ë  چتر امنیتی پلیس پیشــگیری در مســیر

تردد زائران
ســردار مهدی معصوم بیگی با اشاره 
بــه اینکه از جمله مســئولیت های پلیس 
پیشــگیری فراجــا در مأموریــت اربعیــن 
ســال ۱4۰۱ برقــراری امنیــت محورهــای 
مواصالتــی و پایانه های مــرزی چندگانه 
اســت، افزود: بــا راه اندازی ایســتگاه های 
بازرســی ثابــت و موقــت در مســیرهای 
منتهی به مرز به منظور مدیریت الیه به 
الیه و پیشــگیری از ازدحــام جمعیت در 
پایانه ها و فعالیت شبانه روزی گشت های 
خودرویــی، موتوری و پیــاده امنیت طول 
مســیر در تمام نقــاط و راه هــای اصلی و 
فرعــی و پایانه هــای مــرزی تأمین شــده 
اســت. سردار حسین اشتری فرمانده کل 
انتظامی کشــور نیز روز گذشته در حاشیه 
بازدیــد از مــرز شــلمچه در خصوص آن 
دســته از زائرانی که بلیت تهیــه کرده اما 
گذرنامــه موقــت ندارنــد نیــز گفــت: این 
افراد در شهرهای خود به ادارات گذرنامه 
مراجعــه کننــد و بلیــت را ارائــه دهنــد تا 
گذرنامــه موقت بــرای آنان صادر شــود.  
سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه 
عمومــی فراجا نیز گفت: مشــموالنی که 
برای زیــارت عتبات عالیات قصد خروج 
از کشــور دارند بدون ثبت نام اینترنتی به 

مرزهای شش گانه مراجعه نکنند. 
ë مسیر مهران یکطرفه می شود

ســردار ســید کمــال هادیانفــر اظهــار 
کــرد: به دلیــل حجم تردد زیاد در مســیر 
مهــران به ایالم به احتمــال زیاد روزهای 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه این مسیر 

یکطرفه می شود.

وزیر کشور:

سه میلیون زائر اربعین از ایران به عراق رفتند

ران
: ای

س
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گــروه فرهنگــی:  طــی روزهای گذشــته 
خبری به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی مبنــی بــر این منتشــر شــد که 
وزارتخانه مذکور خواســتار صدور مجوز 
کانــون  کتابخانه هــای  واگــذاری  بــرای 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان به 
نهاد کتابخانه های عمومی کشــور شده 
اســت. در آن خبــر تأکیــد شــده بــود که 
پیشــنهاد فوق، در کمیســیون مدیریت 
امور عمومی و ســرمایه انســانی دولت 
اظهــار  کــه  خبــری  می شــود؛  بررســی 
اهالــی  ســوی  از  متعــددی  نظرهــای 
بــه دنبــال داشــت در  فرهنــگ و هنــر 
همیــن رابطــه روابــط عمومــی وزارت 
فرهنگ روز گذشــته با انتشــار بیانیه ای  
نکاتی را به منظــور تنویر افکار عمومی 
و تشــریح بیشــتر این طرح پیشــنهادی 
منتشر کرده است. در این بیانیه ضمن 
ارائــه توضیحاتــی تأکید شــده که اصل 
و  بیشــتر  حمایــت  بــرای  درخواســت 

هم افزایی جریان فرهنگی است.

ë  واکنــش  اهالی فرهنــگ و هنر به طرح
واگذاری کتابخانه های کانون

وزارت  درخواســت  خبــر  انتشــار 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی از مســئوالن 
کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون 
واگــذاری  بــر  مبنــی  نوجوانــان  و 
کتابخانه هــای تحــت مدیریــت کانــون 
بــه نهادکتابخانه هــای عمومــی کشــور 
بر انگیختــه،  را  مختلفــی  واکنش هــای 
تا آنجا کــه اهالی فرهنــگ و هنر، بویژه 
یادداشــت هایی  انتشــار  بــا  ادبیاتی هــا 

خواستار بازپس گرفتن این خواسته و از 
سویی باقی ماندن کتابخانه های مذکور 
تحــت مدیریــت کانون پــرورش فکری 

کودکان و نوجوانان شدند.
ایــن  متــن  در  کــه  آن طــور  امــا 
درخواســت در همان روزهــای ابتدایی 
بــه نقل از ایســنا آمــده، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی درباره دالیل طرح این 
تغییر نوشــته:»وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی بــا هــدف کاهــش زیان دهــی 
شــرکت دولتــی کانــون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان و تأمین بخشــی از 
هزینه هــا از محل کاهش و صرفه جویی 
و  ســاختار  از  اســتفاده  بــا  هزینه هــا  در 
ظرفیت موجود در نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور و نیز بــه منظور افزایش 
و همسان ســازی حقــوق کارکنــان ایــن 
کانــون، خواســتار صــدور مجــوز بــرای 
واگــذاری کتابخانه های کانــون پرورش 
بــه نهــاد  فکــری کــودکان و نوجوانــان 
شــده  کشــور  عمومــی  کتابخانه هــای 

است.«

ë  اصــل بر همدلــی برای حل مشــکالت
است

و  فرهنــگ  وزارت  توضیحــات  در 
ارشــاد اســامی دربــاره طــرح واگذاری 
فکــری  پــرورش  کانــون  کتابخانه هــای 
پــرورش  کانــون  »مجموعــه  آمــده: 
فکــری کــودکان و نوجوانــان، از ذخایــر 
و  فرهنــگ  حــوزه  ارزشــمند  فرهنگــی 
دهه هــای  در  و  عزیزمــان  کشــور  هنــر 
اعتــای  بــرای  محملــی  مختلــف 

فعالیت هــای فرهنگــی ســازنده بــوده 
کمــک  و  حمایــت   – تقویــت  اســت.« 
فکــری  پــرورش  کانــون   - همه جانبــه 
از ظرفیــت همــه  اســتفاده   - کــودکان 
بــرای  -هنــری  فرهنگــی  بخش هــای 
اهتمــام  کانــون،  ایــن  بــا  هم افزایــی 
جــدی وزارت ارشــاد به عنــوان متولــی، 
فعالیت هــای  مرجــع  و  سیاســتگذار 
فرهنگــی در دولت عنوان شــده اســت. 
در ادامه این بیانیه آمده: »وزیر محترم 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی خــود عضــو 
مجمــع عمومــی ایــن کانون بــوده و در 
کنــار دیگــر اعضــای مجمــع عمومــی، 
بویــژه وزیر محتــرم آمــوزش و پرورش 
وظیفه سیاســتگذاری و نظارت کان بر 
ایــن نهــاد را برعهــده دارد.« در بخش 
ویژگی هــای  »از  می خوانیــد:  دیگــری 
مثبت دولت مردمی، هماهنگی کامل 
میان وزرا و وزارتخانه ها و همدلی برای 
حل مشکات اســت. در این خصوص، 
بــه  فرهنــگ  وزارت  کارشناســی  نظــر 
تمامــی دســتگاه های ذینفــع ارســال و 
سپس در کمیته و کمیسیون تخصصی 
مورد بررســی کارشناســان قــرار خواهد 

گرفت.«
بیانیــه  ایــن  از  در قســمت دیگــری 
اینچنیــن آمــده کــه: »وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی، ضمن آن که انتشــار 
یک گزارش کارشناســی  که هنوز فرایند 
بررســی های قانونــی خــود را حتــی در 
تخصصــی  کمیســیون های  و  کمیتــه 
عملــی  نکــرده،  شــروع  نیــز  دولــت 
نادرست می داند و جوسازی ها و انتشار 

اخبــار دروغین نظیر تعطیلی و انحال 
عملــی  نیــز  را  کانــون  کتابخانه هــای 
غیراخاقــی و در عیــن حــال متوقــع از 
ســوی برخی جریان ها می دانــد، تأکید 
می کند: اصل درخواست برای حمایت 
جریــان  هم افزایــی  و  تقویــت  بیشــتر، 
فرهنگــی و اصیــل و ترویــج کتابخوانی 

بــوده اســت و هــر تصمیمــی در حــوزه 
فرهنگــی دولــت مردمــی بــه پشــتوانه 
کســب دیدگاه هــا و نظرات کارشناســی 
دلســوزان و خبــرگان اتفــاق می افتد که 
موضوع اخیر نیز تابعــی از این رویکرد 
کان است.« پایان بخش این بیانیه هم 
آمــده: »خدمــات و زحمات بی شــائبه 

همــکاران عزیــز کانــون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شایسته تقدیر بوده 
و بیــان دیدگاه های دلســوزانه موافق یا 
مخالــف با اصل این پیشــنهاد، موجب 
بهره مندی بیشتر دستگاه های فرهنگی 
تخصصــی  و  کارشناســی  نظــرات  از 

عرصه فرهنگ می شود.«

جشن باقی بماند نه جشنواره
ســیزدهمین  افتتاحیــه  آییــن 
ســینمای  مســتقل  جشــن 
شــهریور   21 ایــران  مســتند 
همزمــان بــا روز ملــی ســینما 
بــا حضــور مدیران ســینمایی، 
اجــرای  بــا  و  مستندســازان 

اســماعیل باستانی برگزار شد. محمد )حامد( شکیبانیا رئیس سیزدهمین 
جشــن مستقل سینمای مســتند ایران در سخنانی گفت: ســال های قبل ما 
فقط یک شــب اختتامیه داشــتیم، اما امســال به لطف و زحمت دوســتان 
هیأت رئیسه جشن آیین نامه و شیوه داوری تغییراتی داشته و تعداد زیادی 
از بچه هــای داخل و بیرون از صنف در امر داوری دخیل هســتند. همچنین 
تقویم جشــن تغییر کرده و این مراســم افتتاحیه هم اضافه شــده است. او 
افزود: اختتامیه جشــن اســفندماه خواهد بود و از حاال 6 ماهی وقت داریم 
تا بحث و گفت وگوهای بسیاری درباره آثار مستند امسال در سپهر سینمای 
مســتند شــکل بگیرد و داوری ها توســط قریب به 150 نفر از اهالی مستند و 
اصحاب فرهنگ و هنر انجام شــود. پیروز کانتری پیشکسوت مستندسازی 
در بخشــی از صحبت هایــش در ایــن مراســم عنــوان کــرد: »امیــدوارم این 
مراســم، به شــکل جشــن باقی بماند و جشنواره نشــود. گرچه بتدریج دارد 
میل به آن ســمت می کند و می ترســم رقابت جای مراوده را بگیرد و جایزه 
مهم شود. این یک جشن صنفی است و باید مسأله رقابت و جایزه، مسأله 
اصلی تلقی نشود و مراوده صنوف و تولید محتوا  مهم باشد./ روابط عمومی

 کنسرت های همایون شجریان و ساالر عقیلی 
در خارج از کشور

تور کنسرت های خوانـــــندگان 
ایرانــی در خارج از کشــور که از 
چندی قبل آغاز شــده اســت، 
در  و  دارد  ادامــه  همچنــان 
روزهای پیــش رو خوانندگان و 
گروه هایــی همچــون همایــون 

شــجریان، ایوان بند و ســاالر عقیلی روی صحنه می روند. همایون شجریان 
پــس از شــب های متمادی اجرا در تهــران، در ادامه اعام کــرد  در خارج از 
ایــران روی صحنــه می رود؛ البته نخســتین تور خارج از کشــور او در کانادا به 
علت صادر نشــدن ویزای تعدادی از اعضای گروه »سیاوش«، نصفه نیمه 
انجام شــد ولی این خواننده اکنون فهرست کنسرت های خود را در استرالیا 
منتشــر کرده اســت. بر اســاس این فهرست، همایون شــجریان 21 سپتامبر 
)۳0 شــهریور( در بریزبن، 2۳ ســپتامبر )اول مهر( در ملبورن و 2۴ سپتامبر 
)دوم مهر( در ســیدنی روی صحنه می رود. ساالر عقیلی نیز 1۷ سپتامبر در 
شــهر کلگری و 2۳ ســپتامبر در ونکوور کانادا روی صحنه می رود. همچنین 
گــروه ایوان بنــد طی یک تور در اســترالیا، میزبان طرفداران خود می شــوند. 
این گروه در روزهای شنبه 22 اکتبر در ملبورن، یکشنبه 2۳ اکتبر در سیدنی، 
جمعــه 2۸ اکتبــر در بریزبن و 2۹ اکتبر در آدالیــد روی صحنه می رود. البته 
هنرمنــدان دیگر همچون فرج علیپور، حســین بهروزی نیا، ملیحه مرادی، 
فهیمــه موســوی، حمید بهروزی نیــا، نریمان اســدی و احســان مطوری به 
همــراه یکدیگــر کنســرت »آواهــای ســرزمین مــادری« را در اکتبــر و نوامبر 
طــی یک تور در امریــکا روی صحنه می برند و احســان خواجه امیری هم از 
برگزاری کنسرت خود در شهرهای تورنتو و ونکوور کانادا در سوم دسامبر )12 

آذرماه( و همچنین 1۷ دسامبر )2۶ آذر( خبر داده است./ ایسنا

تأکید بر برگزاری شایسته جشنواره موسیقی نواحی
وزیــر  هنــری  امــور  معــاون 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
بــا اســتاندار کرمــان پیرامــون 
برگزاری پانزدهمین جشنواره 
و  دیــدار  نواحــی  موســیقی 
گفت و گو کردنــد. در این دیدار 

محمــود ســاالری بــه برگزاری شایســته جشــنواره و درخور  شــأن هنرمندان 
موسیقی اقوام کشور تأکید کرد و برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران را 
تجلی حضور و همدلی هنرمندان اقوام مختلف ایران اسامی دانست. او با 
اعام آمادگی مجموعه معاونت هنری در برگزاری این رویداد موســیقایی 
افزود: »موســیقی نواحی بخشی از میراث فرهنگی ارزشمند کشور است که 
حفظ، معرفی و پاسداشــت این ذخیره عظیم فرهنگی از اهمیت بســزایی 
برخوردار اســت.« محمدمهدی فداکار اســتاندار کرمان با اشاره به برگزاری 
رویدادهــای فرهنگــی در اســتان کرمــان و اثــر فرهنگی موســیقی بــر روابط 
فرهنگی میــان ملت ها، ضمن ابراز خرســندی از تداوم برگزاری جشــنواره 
موســیقی نواحی در کرمان، از اعام آمادگی مدیریت اســتان برای برگزاری 
هرچه بهتر این جشنواره با همکاری نهادها و دستگاه های مرتبط در استان 
بــا اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی کرمان خبــر داد و گفت: موســیقی زبان 

مشترک اقوام است./ روابط عمومی

درخشش »جانشینی« و »تد السو« در امی 2022
مراسم هفتاد وچهارمین دوره 
اهــدای جوایز امــی پرایم تایم 
با معرفی بهترین برنامه های 
در  شــد.  برگــزار  تلویزیونــی 
حالــی که امســال ســریال های 
»جانشــینی« و »تــد الســو« بــا 

2۵ و 20 نامزدی بیشترین شانس دریافت جوایز را داشتند، موفق به کسب 
جوایز مهمی شــدند. در مراســم امســال »بازی مرکب« و »جانشــینی« در 
بخش ســریال های درام و »قلم  به  مزدها« و »تد الســو« و »ابوت المنتری« 
در بخــش کمدی خوش درخشــیدند. »تد الســو« برای دومین ســال پیاپی 
برنده بهترین ســریال کمدی شــد و »جانشــینی« هم جایزه بهترین سریال 
درام را برد. »لوتوس ســفید« هم عنوان بهترین ســریال کوتاه را از آن خود 
کــرد. در این مراســم لی جونــگ جای، بازیگر »بــازی مرکب« نتفلیکس به 
اولین بازیگر مرد آســیایی بدل شــد که در بخش بهترین سریال درام برنده 

جایزه امی می شود./ مهر

بار
اخ

http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

 چهارشنبه 23 شهریور 1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 8005

گ
هن

فر

مراســم ســالگرد تأســیس مؤسســه هنرمنــدان 
پیشکســوت با حضور تعداد زیــادی از هنرمندان 
پیشکسوِت حوزه های مختلف فرهنگی و هنری، 
محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی، محمود ســاالری معــاون امــور هنری، 
ســیدمحمود اســامی معــاون توســعه و منابــع 
وزارت فرهنــگ، حســین نــوش آبــادی نماینده 

مجلس در فضایی صمیمی و شاد برگزار شد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســخنانی 
در ایــن مراســم گفت: »امــروز خیلــی روز خوبی 

بود. ان شــاءاهلل این مؤسســه با حضور شــما هزار 
ســاله شــود و با قــوت کارش ادامــه پیــدا کند. ما 
برای خدمتگزاری به شــما آمدیم و خدا را شــکر 
وضع مؤسســه االن خیلی خوب است. من مدام 
دغدغه مواردی را دارم که رئیس جمهور قولش 
را بــه شــما دادنــد.« او ادامــه داد: »هــر آنچه که 
مــورد نیاز اینجاســت، مــا تأمین می کنیم، شــما 
اصًا دغدغه بودجه نداشــته باشید. مگر ما چند 
تا مثل شما داریم؟ باید در آسمان ها دنبال شما 

می بودیم که در زمین پیدایتان کردیم.«

در حاشــیه ایــن صحبت هــای وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی هنرمنــدی اظهــار کــرد: »من ۸ 
میلیــون تومــان درآمــد دارم و ماهــی 10 میلیــون 
تومان اجاره پرداخت می کنم. با ۸2 سال سن این 
الیق من نیســت.« وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی 
اضافــه کــرد: »دربــاره مســکن بــه دو ســه راهکار 
رســیدیم که چند مــورد آن قابل اجراســت. هیچ 
هنرمنِد پیشکسوِت ما نباید دغدغه مسکن داشته 
باشــد و این را حل خواهیم کــرد. دولت به صورت 
جــدی بــه هنرمندانی که مشــکل مســکن دارند، 

با دســتور شــخص آقای رئیس جمهور رســیدگی 
خواهــد کــرد. بنــای ما این اســت که این مؤسســه 
در عیــن حال که محلی بــرای گردهمایی بزرگان 

است، محلی برای حل مشکات هم باشد.«
ë باید پیشکسوتان همچنان نقش آفرین باشند

حســین نوش آبادی، نماینده مجلس در این 
مراســم گفــت: »توفیق چهار ســاله مــن، زمانی 
که در کســوت معــاون پارلمانی و حقوقی ارشــاد 
بــودم، ایــن بــود کــه ســه ســال متوالــی خدمت 
عزیــزان می رســیدم و با پیگیری هایــی که وزارت 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــرای تأســیس ایــن 
مؤسســه داشت، بویژه آقای عظیمی که مؤسس 
این مؤسســه بودند، ما هم گوشــه ای از این کار را 
برعهده داشــتیم.« او در آخر اظهــار کرد: »امروز 
دیــدم که آقای رئیــس جمهور در جلســه هیأت 
دولت دســتور دادند تا از بازنشسته های آموزش 
و پرورش رســماً برای آموزش دعوت شود و تنها 
نماننــد. در حــوزه هنــر نیز ما بایــد این اقــدام را 
انجام دهیم. باید توجه کنیم که پیشکســوتان ما 

هنوز هم می توانند نقش آفرین باشند.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم سالگرد تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت:

هیچ هنرمند پیشکسوتی نباید دغدغه مسکن داشته باشد
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ë  هنــر در معنای عام به معنــای بازنمایی زیبایی 
است. همان طور که می دانید حضرت زینب)س( 
عاشــورا را چیــزی بجز تجلــی زیبایــی نمی داند. 
چگونــه می تــوان از طریــق هنرهای نمایشــی به 

انتقال مفهوم راستین این زیبایی رسید؟
البتــه کــه تا بــه حــال هنــر نمایش نتوانســته 
رســالت اصلــی خــودش را بــرای ارائــه مفاهیم 
عمیــق، ژرف، بزرگ و با عظمت واقعه عاشــورا 
ایفــا کند. هنر تئاتــر ما متأســفانه از این موضوع 
خالــی بوده اســت. با توجــه به اینکه ما کشــوری 
۸۵ میلیونــی و تنهــا کشــور بــا حاکمیت مذهب 
شــیعی جهان هســتیم به نظر من در تولید آثار 
فاخر نمایشــی بضاعت مان ضعیف اســت. اما 
بــه هــر روی چند ســالی اســت کــه ســازمان اوج 
تــاش می کند کــه بــا بودجه هایی بســیار جدی 
آثــاری را تولیــد کند. اگر ما بخواهیــم درباره هنر 
نمایش صحبــت کنیم، این یــک مقوله جدایی 
بــه شــیوه  را می طلبــد.  زبــان خاصــی  و  اســت 
جدیــدی مانند نمایش »تنهاتر از مســیح« که با 
نریشــن کار را پیش می بریم و ســعی داریم شبه 
ژانــری تولید کنیــم، نمی توانیم به شــکل جدی 
بــه آن هنر نمایش بگوییم. هنــر نمایش بخش 
بســیار مهم آن دیالوگ است و موضوع درام در 
آن وجــود دارد. همچنیــن کنــش و واکنش هــای 
جــدی در آن شــکل می گیــرد. وقتــی بــه واقعــه 
عاشــورا نــگاه می کنیــد، می بینید که در یک ســو 
اشقیا هستند و در یک طرف اباعبداهلل الحسین 
و یارانشــان کــه در مقابــل کفــر ایســتاده اند. این 
ترکیب خــودش یک قصه درام رخ داده اســت. 
اکنــون ما بنــا داریم بــا بضاعت محــدود و علم 
کم تصاویری از عاشــورا را بــه نمایش بگذاریم. 
این در مجموع اینگونه نمایش که مرســوم و در 
چندجــا نیز کارشــده؛ بســیاری تعزیــه را نیز هم 
به صــورت نقــل و نریشــن کار می کننــد. بــه این 

شــکل که تعزیه خوان می توانــد نقل و حرکت و 
نریشــن داشته باشــد و یک نابازیگر نیز می تواند 
ایــن کار را پیــش ببــرد. »تنهاتــر از مســیح« بــه 
نظــر مــن تاش دارد کــه میان تصویــر و مفهوم 
مخاطــب خــود را نگــه دارد و در تــاش اســت 
کــه با صــدا و نشــان دادن تصویــر، مفاهیم را به 
مخاطــب خــود ارائــه دهــد. مخاطــب در اینجــا 
یــک مخاطب عام اســت اما همــه می دانیم که 
در کشــور مــا مخاطب عــام از نظــر اطاعات در 
رابطه با واقعه عاشــورا از ما بســیار جلوتر است، 
چرا که ســال های ســال پــای منبر ســخنان علما 
را شــنیده و مفاهیــم دربــاره عاشــورا در ذهن او 
زیاد اســت. »تنهاتر از مســیح«، در تاش اســت 
تــا مخاطــب را بــه فضای ذهنــی اش از عاشــورا 
نزدیــک کند. تصویــر و صدا دو بخــش از اجزای 
نمایش اســت ولی در نمایش وقتی قصد نشان 
دادن یــک شــخصیت را داریم بایــد تمام ابعاد 
آن شــخصیت و کاراکتــر را بــرای مخاطــب زنده 
کنیــم یعنــی کاراکتــر در ذهــن مخاطــب مهیــا 
می شــود. هیچ وقــت در نمایــش کاراکترها تک 
بعــدی نیســتند، عمیق انــد و در عیــن حال هم 
مخاطــب با ابعاد مختلف آن شــخصیت آشــنا 
می شــود امــا باالخــره این شــیوه تــاش می کند 
کــه با تصاویــر محدود به مخاطــب بگوید با من 
همراه شــو تا تو را به اتفاقــی که رخ داده نزدیک 
کنــم. در مجموع به نظر من همیشــه در یک اثر 
نمایشی ما به دنبال اثبات یک موضوع هستیم. 
بــه این دلیل کــه من ســال های گذشــته نیز این 
کار را دیــده ام؛ موضوعــات اصلــی و فرعــی در 
نمایش »تنهاتر از مســیح« بسیار دیده می شود 
درحالــی کــه در یــک نمایــش مــا به دنبــال یک 
موضوع هســتیم. در اینجا امــا موضوعات گاهی 
اصلی می شــوند اما به هرحال وقتی تماشــاچی 
ایــن کار را می بیند، به اندازه همان تصاویری که 

درحال تماشاســت در ذهن خــود اثر را با واقعه 
عاشــورا تطبیق می دهــد و مفهومــی را دریافت 
می کنــد. تیم »تنهاتر از مســیح« برای تولید این 
اثر زحمت کشــیده اند. کار کردن با تعداد بســیار 
باالی نابازیگر کار آسانی نیست. در این کار البته 
شــاید الزم نیست کســی ابعاد تکنیکی بازیگری 
را بلد باشــد  یا بیانی داشته باشد و بناست آنچه 
که کارگردان از آنها خواســته را در قالب حرکات 
و تصاویــر و بدون صدا انجــام دهند. این اتفاقی 
است که ما در جشنواره های بسیج نیز می بینیم. 
متأسفانه برای اینکه موضوع عاشورا را در قالب 
نمایش نشان دهند، از یک نوحه خوان استفاده 
می کننــد و افــرادی نیــز تصویــر را اجــرا کردنــد. 
اگــر ایــن روش بــرای تعزیــه ما اســتفاده شــود، 
بســیار خطرناک اســت زیــرا تعزیه مــا با قدمت 
چندصدســاله خــود بــا توجــه به صــدا، حرکت، 
شعر، لباس، دستگاه های موسیقی در آن بسیار 
مهــم اســت ممکــن اســت آســیب زا باشــد. اما 
تنهاتــر از مســیح اکنون مخاطب را با این شــیوه 
جذب و مخاطب نیز با آن ارتباط برقرار می کند.

ë  »به این مسأله اشاره کردید که »تنهاتر از مسیح 
موضوعات فرعی نیز دارد. یکی از نکاتی که درباره 
آن از شــما تحلیل می خواهیم دقیقاً رسیدن این 
فصل از »تنهاتر از مسیح« به قصه مدافعان حرم 
است. به نظر شما کلیت این ارتباط   و ارائه آن به 

مخاطب چه اندازه قابل توجه است؟
بــه نظــر مــن ما تــا زمانــی کــه تصاویــری از 
مــا متوجــه  مــردم  و  باشــیم  نداشــته  داعــش 
نشــوند ریشــه این اتفاق در ســوریه و در عراق و 
در کشــورهایی دیگر درخصوص چه مســأله ای 
بوده اســت نمی توانیم دربــاره جنایات داعش 
بدرســتی بــا مــردم صحبــت کنیــم. اینکــه در 
وحشــیانه ای  اتفاقــات  چنیــن  تاریــخ  کجــای 
پیشــرفت  و  امــروز  عصــر  در  چــرا  و  داده  رخ 

تکنولوِژی انســان ها مانند انســان های وحشــی 
اولیــه رفتــار می کننــد؟ به نظر من ایــن کار یک 
نمایشــنامه نویس اســت تا بتواند چهره واقعی 
ایــن  کنــد.  ترســیم  مــردم  بــرای  را  داعشــیان 
نمایــش تــاش دارد تــا تصاویــری از عاشــورا، 
آهســته  را  ابالفضل العبــاس  و  حســین  امــام 
آهســته در کنــار عاشــورای امروز کــه در عراق و 
ســوریه رخ داده اســت قرار دهــد. از طرفی باید 
گفت تا زمانی که شــخصیت واقعی و سجایای 
مردان عاشــورا برایمان روشــن نشــود، طبیعی 
اســت کــه نگاه هایمان بــه الیه هــای اول و دوم 
است. به همین جهت نیز ما باید انعکاس این 
شــیوه کاری را در جامعــه ببینیــم، یعنی اگر ما 
در این ۴2 ســال توانســته بودیم شخصیت های 
مهــم عاشــورا را عمیقــاً معرفی و الگوســازی و 
قهرمان پــروری کنیم؛ جامعه ما این معضات 

اجتماعی و اخاقی امروز را نداشت.
مــا سالهاســت که داریــم کار می کنیــم اما به 
نظــر مــن بیشــتر روی زیبایی و تصویــر زیبا اکتفا 
می کنیــم. اکنــون همــه به دنبال این هســتند که 
تماشــاچی چشمش گرفتار شــود. درصورتی که 
مــا باید ذهن مخاطب مــان را درگیر موضوعات 

کنیــم. وقتی که ما هنوز مفاهیم شــخصیت های 
مهــم عاشــورا را نتوانســته ایم کنــکاش، معرفی 
و الگوســازی کنیم؛ طبیعی اســت کــه به داعش 
نیز نمی توانیم بپردازیم. نشــان دادن خشــونت 
داعــش تنهــا ظاهر قضیه اســت و باطــن قضیه 
چیزی است که رهبر معظم انقاب می فرماید: 
»مــا بایــد بصیــرت داشــته باشــیم.« بصیــرت 
داشتن یعنی هنر نمایش باید از اتفاقات جهان 
الیه بــرداری کنــد. هــزاران هــزار نفر در ســوریه و 
عراق کشــته شــده اند. بــه نظر من هنــر نمایش 
به طور کلی نتوانســته رســالت اصلــی خود را در 
مقابل شــخصیت های اصلی دین و مذهب مان 
ایفا کند. برای پیامبرمان تنها یک فیلم ساختیم 
فیلــم دربــاره  کــه مســیحیان ۶۵0  در صورتــی 
حضرت مســیح ســاخته اند. هنر نمایش کارش 
ایــن اســت کــه شــخصیتی را از ابتــدا برای شــما 
معرفــی کند و الیه  های شــخصیتی و کارکرد او را 
در مقابــل اتفاقات نشــان دهد امــا در »تنهاتر از 
مســیح« چند موضوع داریم کــه برای مخاطب 
ارائــه می شــود. موضــوع مدافعان حرم مســأله 
عاشورای امروزی است که در »تنهاتر از مسیح« 

به نمایش درآمده است.

محمود فرهنگ به بهانه اجرای »تنهاتر از مسیح«  از ظرفیت هنر نمایش برای انتقال مفاهیم دینی به »ایران« گفت

هنر نمایش باید از اتفاقات جهان الیه برداری کند
احمدرضا معراجی/ از زمان های دور هنر همیشــه به عنوان زبانی جذاب و 
رســانه ای شــیوا برای انتقال مفاهیم اصلی و فرعی زندگی به کار گرفته می 
شــده اســت. هنر نمایش نیز یکی از گونه های این زبان است. هنرنمایشی 
عاشــورایی از جمله هنرهایی اســت که بــه طور خاصه از طریــق نمایش و 
اجرا به انتقــال مفاهیم معرفتی عاشــورا  یــا بیان واقعه کربــال می پردازد. 
ایــن روزها ســومین فصل نمایش »تنهاتر از مســیح« درحال اجراســت و 

استقبال باالی مردم نشان دهنده شوق به دیدن آثار نمایشی با درون مایه 
مذهبی و باالخص عاشــورایی اســت. اجرای »تنهاتر از مســیح« بهانه ای 
شــده اســت که به ســراغ محمود فرهنگ پیشکســوت هنــر تئاتــر برویم تا 
ببینیــم ظرفیت هنر نمایش بــرای انتقال مفاهیم فرابشــری و دینی چقدر 
و ســهم نمایش »تنهاتر از مســیح« در انتقــال این معنا تاکنــون چه اندازه 

است؟

فصل ســوم نمایش بزرگ میدانی »تنهاتر از مســیح« به تهیه کنندگــی و کارگردانی علی 
اســماعیلی ســبکی از روضه خوانــی هنــری بــا محوریت مصایــب خانــدان عصمت و 
طهارت در واقعه عاشــورا است که در دوســانس ۲۰ و ۲۲ در بوستان والیت اجرا می شود. 

این نمایش آیینی تا ۴ مهر ماه تمدید شده است.

ش
بر

و هنــر  اهالــی فرهنــگ  ایــن پیشــنهاد در میــان  طــرح 
واکنش هــای مختلفی را در پی داشــته، از جمله انجمن 
نویســندگان کودک و نوجــوان که در بیانیــه ای مخالفت 
ایــن نهــاد را دربــاره  این تصمیــم اعام کــرده و دالیلی 
بــرای چرایــی نظــر خــود ذکــر کــرده،  در بخشــی از این 
بیانیــه آمــده: »واگــذاری مراکــز فرهنگــی هنــری کانون 
پــرورش فکری بــه هر نهــاد دیگری به معنــی تعطیلی 
نابــودی  بــوده و حاصــل آن جــز  پرافتخــار  نهــاد  ایــن 
و  کــودکان  تخصصــی  هنــری  فرهنگــی  فعالیت هــای 
نوجوانــان نخواهــد بــود.« محســن پرویز،عضــو هیــأت 
امنــای نهاد کتابخانه های عمومی هم تأکید کرده:»جدا 

شــدن صرف کتابخانه های کانون و پیوســتن آن به نهاد 
کتاب خانه هــای عمومی کار کارشناســی ای نیســت.« در 
این بین برخی مانند محمد سرشــار هــم تأکید کرده اند 
که دربــاره این طرح نظری ندارند و بــه مباحث دیگری 
درباره مدیریت کانون اشــاره کرده انــد، از جمله اینکه:» 
بــه نظــر می آیــد، آمــوزش و پــرورش باید تجدیــد نظر 
اساســی ای در رابطه با کانون داشــته باشــد و اگر توانایی 
تأمیــن نیازهــای کانــون را نــدارد، آن را بــه مجموعه ای 
واگــذار کند کــه به ذات هنــری کانون، نزدیک تر اســت و 
می توانــد کمک کنند تا کانون به دوران پرشــکوه خود در 

دهه ۶0 برگردد.«

ش
بر

گزارشی درباره حواشی طرح واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه ها

چشم انتظار یک  تصمیم  سرنوشت ساز
بیانیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: اصل درخواست برای حمایت بیشتر و هم افزایی جریان فرهنگی است



فردا 6/47 آفتاب  طلوع  فردا 5/22      اذان صبح  نیمه شب شرعی 00/18     مغرب 19/31     اذان  ظهر 13/00     اذان 

سخن روز

توانایی انرژی آبی در تأمین برق جهان

سه نوع نوشتن در مکتب خانه روستایمان داشتیم
بهزاد فراهانی: شــاید باورتان نشــود ما ســه نوع نوشــتن در مکتب خانه روستایمان داشتیم. در مرتبه نخســت، درس و مشق مان را 
بــا مــداد روی کاغذ می نوشــتیم. بــرای اینکه بتوانیم از این کاغذ دوباره اســتفاده کنیم نوشــته ها را از روی کاغذ بــا پاک کن، پاک 
می کردیم. در مرحله دوم با قلم مرکب روی آن می نوشتیم. سپس مقداری آب به آن کاغذ می زدیم و آن را جلوی آفتاب 
می گذاشتیم. نور خورشید یواش یواش سیاهه جوهر را از بین می برد و کاغذ سفید می شد. برای بار سوم هم با قلم درشت 
روی آن می نوشتیم. یا در مورد کتاب، کتاب در روستا کم بود و نوبتی می چرخید. یادم است کتاب حسین کرد شبستری را 
هر کس سه یا چهار روز می توانست همراه خود داشته باشد و باید آن را به دیگری می داد تا همه بتوانند آن را مطالعه کنند. 
این مقدمات را گفتم تا به این نکته برسم که ما تنگدست نبودیم ولی زندگی فقرآلودی را با حفظ آبرو می گذراندیم. 
خاطــرم اســت پدربزرگم به من می گفت لطفی ببین زنگ تفریح مکتب، کــدام دانش آموز نان جو می خورد و بیا 
به من بگو. اســم شناســنامه ای من لطف اهلل اســت. من هم به پدربزرگ اســامی همکالســی هایی را که نان جو 

می خوردند می دادم.
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 عکس 
نوشت

نماهنگ »با تــو می مونیم« کاری از دفتر ســرود 
اداره کل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی به مناســبت اربعین حســینی منتشــر 
شــد. نماهنگ اربعینی »با تو می مونیم« توسط 
گــروه ســرود وصال، بــا شــعری از قاســم صرافان، آهنگســازی و 
تنظیــم احســان جــوادی، طراحــی و کارگردانــی قاســم عوض 
بیگی و کارگردانی هنری روزبه شمشــیری، به همت دفتر ســرود 
به مناســبت اربعین حسینی در انجمن موســیقی ایران منتشر 
شــد.دفتر ســرود اداره کل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی کــه بــه تازگی  و بــا هــدف ســاماندهی، توانمندســازی، 
اســتعداد یابی، هویت بخشــی و حمایــت از گروه هــا در عرصه 
ســرود کل کشــور راه اندازی شــده در این اثر از حــال جاماندگان 
اربعین سخن به میان آورده است./ روابط عمومی دفتر موسیقی

بوی پیراهن یوسف/ ابراهیم حاتمی کیا

دایی غفور )علی نصیریان(: 
من بــا این دل چه کنم؟ من 
با این حــال چه کنــم؟ من 
ایــن غصه رو با کی تقســیم 

کنم؟ من با چه قوتی این همه راهو بیام که چی؟ دیگه دارم 
اذیت میشم. دیگه وقتشه بخوابونم تو گوشت پسر. بچه جون 
من خسته ام. از من پیرمرد چه انتظاری داری؟ ُخب خودتو به 
من نشــون بده... خودتو به من نشــون بده. آخــه من با این یه 
تیکه حلبی چه کنم؟ برین کنار. شما رو به مقدسات برین کنار. 
بذاریــن ببینمــش. بذارین تا چشــام ســو داره ببینمش.آهای 

یوسف، من اینجام...

امام حسن عسکری   علیه السام می  فرماید:
براى ادب تو همین بس که آنچه را از دیگران نمی پسندى، از آن دورى کنی 

بحاراألنوار، ج ۷۸، ص ۳۷۷

را  خــود  یعنــی  بــودن  »انســان 
ایــن  کــردن.«  احســاس  حقیــر 
جمله معــروف را روانکاو نامدار 
اتریشــی که احســاس حقــارت را 
بــرای زندگــی  انگیزشــی  عامــل 
انســان می دانســت، گفتــه بــود. 
خصــوص  ایــن  در  آدلــر  آلفــرد 
ســخن گفته که انسان در مرحله 
رشد، زمانی  که کودک و درمانده 
است، می داند که به بزرگساالن، 
بویژه به والدینش نیازمند است 
قــدرت  دربرابــر  نمی توانــد  و 
آنهــا مقابلــه کنــد، از ایــن رو احســاس حقــارت خواهــد 
کــرد؛ احساســی کــه در طول زمان بــا وی همــراه خواهد 
بــود. با ایــن حال احســاس حقــارت می توانــد دو طرف 
داشــته باشــد: عقــده و مالل یا رســتگاری و کمــال. دکتر 
نیــل برتون، روانپزشــک و فیلســوف بریتانیایی در مقاله 
»روانشناسی حقارت« در این خصوص نوشت: »تحقیر، 
داللــت بــر وجود نظام های ارزشــی دارد و اساســاً نتیجه 
ارزیابــی یــک یا چنــد نفر دیگر اســت، حتی اگــر فقط در 
اندیشــه یا تخیل باشــد. درواقع، تحقیر چیزی اســت که 
توســط دیگــران بر ما وارد می شــود.« به تعبیــری دیگر، 
تحقیــر بــه منزلــه از بیــن رفتــن موقعیت کنونی اســت، 
موقعیتــی کــه در اجتماع شــکل گرفتــه، مورد تحســین 
واقــع شــده، اما به یکبــاره از عرش به فرش رســیده، آن 
هــم در میــان همان اجتمــاع. این با تعریفی کــه آدلر از 
حقــارت کــرده  متفــاوت اســت. اکنــون بــا توجه بــه این 
تعاریــف، می توان به ور نخســت پرداخت، بــه آنچه که 
می توانــد ســبب مــالل و عقــده حقــارت شــود. در واقع 
ایــن عقده زمانی رخ خواهد داد که فرد نتواند احســاس 
حقارت خود را در مســیر شایســته ای پــرورش دهد تا به 
رضایت خاطر دست یابد. به طور مثال زمانی که وی در 
کودکی توســط والدینش مــورد غفلت قرار می گیرد، این 
فقدان محبت ممکن اســت در بزرگســالی ســبب عقده 
توجــه و محبت شــود یا حتی زمانی کــه در کودکی لوس 
و نازپرورده تربیت می شــود، پس از اینکه در بزرگســالی 
وارد جامعــه می شــود، بــه ســبب اینکــه جامعــه مانند 
والدیــن بــا وی رفتــار نخواهــد کــرد، ممکن اســت دچار 
عقده حقارت شود. ســپس این عقده در ادامه می تواند 
خود را با رفتارهای نمایشــی، خودشــیفتگی و هر تالشی 
برای جلب دیگران، نشــان دهد تــا نقابی برای حقیقت 
درون او گــردد یا اصاًل به انزوا و گوشــه گیری ختم شــود. 
حتــی ایــن بحــران می تواند ســبب عقــده برتری شــود، 
بــرای اینکــه فرد با همان نقــاب بتواند خــود را متمایز و 
برتر از دیگران نشــان دهد. اما ور دوم احساس حقارت، 

می تواند منجر به رستگاری و کمال شود.
»او آنقــدر احمــق اســت کــه هیــچ چیــز را یــاد نخواهــد 
گرفت.« جمله مشهور معلمی خطاب به دانش آموزش 
است، دانش آموزی که سال ها بعد به یکی از نوابغ تاریخ 
و مایه رســتگاری بشر بدل شد؛ او نامش توماس ادیسون 
بود. در واقع بســیاری از مشاهیر، ورزشکاران و هنرمندان 
حقــارت،  احســاس  همیــن  هزارتــوی  از  تاریــخ  بــزرگ 
برخاســتند و روییدنــد. ماننــد جــی. کــی. رولینــگ خالق 
هری پاتــر یا والت دیزنی خالق کمپانــی والت دیزنی که 
هر دو از محل کارشــان اخراج شــدند. استیون اسپیلبرگ 
کارگردان سرشــناس ســینما، به دلیل نمرات ضعیفش 
در دبیرســتان ســه بار از دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبی رد 
شــد و ویرجیل فن دایک یکی از بهترین مدافعان کنونی 
جهــان، در نوجوانــی یک مدافع کنــد و معمولی قلمداد 
می شــد. آدلر در ایــن خصوص اعتقاد دارد که احســاس 
حقارت همان نیروی محرکه ای اســت که سبب می شود 
فرد در مسیر کمال قرار گیرد. مانند مسیری که فریدریش 
نیچه در کتاب آواره و ســایه اش، نوشته که پیمودن مسیر 
کــوه تا قلــه اش، از فتح قله باارزش تر اســت. با درک این 
حقیقت می تــوان با اســتقامت، برای بهتر شــدن تالش 
کرد؛ برای آنچه که سزاوار انسان بودن است، برای کشتی 
درونــی که بــا بادبان های احســاس حقــارت، از اقیانوس 
پرتالطــم زندگــی، آن را به ســوی کرانه های کمــال روانه 
کــرده. بــرای انســانی کــه موجــودی اجتماعی اســت و از 
بدایــت تا نهایت حیات، ممکن اســت بارها با احســاس 
حقارت و دوگانه اش مواجه شــود، ولیکن مهم آن است 
که با آگاهی بتواند خویش را از بیراهه حقارت)عقده( رها 
کند تا در همان مســیر، ساحت روانش وقار یابد، مسیری 
کــه آلفرد آدلر نیز با ایام کودکی و نوجوانی دردناکش آن 
را گذرانده بود تا ســرانجام بدل به یکی از مشــاهیر تاریخ 
شــود، همان روانــکاوی که گفته بود» انســان بودن یعنی 

خود را حقیر احساس کردن.«

بایــد  می کــردم  کار  روزنامــه  در  کــه  آن وقت هــا 
می رفتــم و از آدم هــای مهــم خبرســاز مصاحبه 
می گرفتــم. یکــی از کارهــای دردنــاک بــرای من 
پرســیدن سؤال از دیگران اســت. اصاًل نمی دانم 
چــرا بایــد آدم هــا ســؤال از هــم بپرســند. یــا فکر 
می کنم اگر الزم اســت کسی چیزی به من بگوید 
خــودش می گوید. اینکه بگویــی فالن مقوله چی 
شــد به نظــر من خیلــی کار بی خودی اســت، اما 
باالخــره دنیــا پــر اســت از همیــن بی خودی هــا 
یــا اصــاًل درســت همان جایی کــه نیمــا می گوید: 
»زردهــا بی خــود قرمــز نشــده اند.« حتمــاً حرف 
درســتی اســت. بی خــود هــم کلمــه ای عجیــب اســت. مثــاًل بــه یکــی 
می گوییــم تــو بی خــود کرده ای ایــن حــرف را زده ای. یا مثــاًل می گوییم 

فالنی آدم بی خودی است.
 تــا به حــال از نزدیــک بــا کلمه بی خــود برخــورد نکرده بــودم تا همین 
حاالیــی کــه دارم این جمله ها را می نویســم. یا مثــاًل می گوییم چنان از 
خود بی خود شــده بود که نگو! این  همه معنی دارد یک کلمه بی خود. 
خــودش چیز جذابی اســت. کاربــرد کلمات در جمالت همیشــه برایم 
حیرت آور بوده اســت. مثاًل همین کلمه »هــا« که خیلی از ما جنوبی ها 
می گوییــم و با آن می توانیــم هزار تا معنی در بیاوریــم. حتی همین ها 

می تواند پرسش باشد. یا 
می توان پاســخی طوالنی 
باشــد بــه پرسشــی کــه از 
شما می شود. توی همین 
لطیفه هــای روزمره ای که 
دست به دســت می شود 
همیــن  بــه  وقتــی  یــک 
کلمه ها برخوردم که یکی 
آمــده بــود همه جور هــا را 
مختلــف  معنی هــای  در 
به کار برده بود. برای منی 

که هیچ ویدیویی را تا ته نمی بینم جالب بود و دیدمش.
حــاال کلمه هــای دیگــری را هــم می توانید به خاطــر بیاورید کــه چنین 
کاربردهایــی دارد. کلمــات عجیــب هســتند و پیچیــده. زندگــی امــا پــر 
اســت از پیچیدگــی. یک پیچیدگی در اتفاقاتی اســت کــه می افتد و یک 
پیچیدگی در کلماتی اســت کــه به کار می بریم. حــاال دوباره می خواهم 
بــه یکــی از گفت وگوهایــی کــه در آن ســال ها کــردم برگــردم. بازیگــر و 
کارگردان تئاتری که با او مصاحبه می کردم چند وقت بعد از مصاحبه 
مرد. ستاره یک وقت از تلویزیون ایران بود. وقتی داشت از کارنامه اش 
برایــم می گفت یک جمله گفت که در ذهنــم باقی ماند. گفت: »وقتی 
فالن ســریال را بازی کــردم و جوان اول فیلم بــودم یخم گرفت.« بعد 
همان جــا به ایــن کلمه »یخم گرفت« فکر کردم کــه یعنی چی؟ یعنی 

که موفق شد.
ســال های ســال بــه ایــن کلمه فکر کــردم و هنوز هــم به ایــن کلمه فکر 
می کنــم. آن بازیگر را هم با همین کلمه به یاد دارم. اما یک وقتی ســر 
کالس داشــتم یــک چیزی می گفتــم از این کلمه اســتفاده کردم و یکی 
از بچه هــا گفــت: »یعنی چــی؟« گفتــم: »یعنی کارش گرفــت.« گفت: 
»شــاید منظورش یخش آب شد بوده.« گفتم: »نه.« و بعد بود که بین 
ما بحث مختصری پیش آمد که این کلمه معنی می دهد یا نمی دهد.
مــن که می گویم معنی می دهد. یعنی طرف آب را گذاشــته یخ بزند و 
یخ زده. یعنی به نتیجه رســیده اســت. نمی دانم چقدر می تواند دور از 
ذهن یا نزدیک به ذهن باشــد این جمله اما هرچه هســت سال هاست 
دارم بــه آن فکر می کنم. حتی همین دیشــب که داشــتم از چهارراه رد 

می شدم هم به این عبارت فکر کردم.
امــا واقعــاً حتی اگر عبــــارت خودســاخته باشــد هم جملــه ای بی خود 
نیســـــت. یعنی می شــود از آن اســتفاده کرد در همــان معنی ای که آن 
بازیگر اســتفاده کرده بود. حاال که دارم به گذشته نگاه می کنم می بینم 
از آن گفت وگــو هشــت ســال گذشــته اســت و خیلی وقت ها بــه عبارت 
»یخــم گرفت« فکــر می کنم و یک کلمــه از یک گفت وگــو برایم مانده 

است.

در ستایش نوشتن

کتاب »استراتژی و دیگر هیچ« دربردارنده مجموعه 
گفت و گوهایــی بــا ناصر رضــوی، کارشــناس امنیتی 
درباره سازمان مجاهدین خلق به قلم محمدحسن 

روزی طلب در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.

کتــاب »اســتراتژی و دیگــر هیــچ« به روشــنگری 
دربــاره زوایــای پنهان اهــداف و فعالیت های ســازمان مجاهدین خلق در 
دهه های گذشته می پردازد و در تحلیل شناخت این سازمان و اندیشه های 
انقــالب، اطالعــات منحصربه فــردی  ســران آن در دوره هــای مختلــف 

دراختیار خواننده قرار می دهد.

گفت وگوهــای ایــن کتــاب در ســال 1394 با رضوی انجام شــده اســت. 
مصاحبه شونده طی سال های گذشته تجربه ای طوالنی در حوزه مبارزه با 
ســازمان مجاهدین خلــق در وزارت اطالعات و بخش اطالعاتی - امنیتی 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی داشــته اســت. از همین بابت بــه  دلیل 
احاطه  کامل به موضوع؛ اطالعات و تحلیل های قابل تأملی در زمینه های 
مختلــف فعالیت این ســازمان بویژه در ســال های اول انقــالب  در اختیار 

عالقه مندان قرار می دهد.

محمدحســن روزی طلب از پژوهشــگران و نویســندگان تاریخ معاصر 
کشور است که تا امروز کتاب های متعددی از او در اختیار عالقه مندان قرار 
گرفتــه اســت؛ کتاب هایی چون »صخره ســخت«، »عملیات مهندســی«، 
»رعد در آســمان بی ابر« و کتاب اخیر 
»استراتژی و دیگر هیچ« از جمله آثار 

او به شمار می آیند.

در بخشی از این کتاب آمده است: 
»سازمان همواره این نگاه را داشت که 
مــردم به  دنبال عنصر پیروز هســتند، 
بــه  دنبــال کســی می رونــد کــه پیــروز 
میــدان اســت، یعنی برای فــرد پیروز 
کف می زنند نه برای شکست خورده؛ 
لذا شــما بایــد در صحنه عمــل کاری 
کنید که پیروز جلــوه نمایید. می گوید 
وقتی شما در هفتم تیر این کار را کردید، همه فکر خواهند کرد که این نظام 
فروخواهد ریخت و شما موج شکست را به داخل حکومت می برید و بعد 

مردم می آیند و برای طرف پیروز کف می زنند.«

کتــاب »اســتراتژی و دیگــر هیــچ« در 256 صفحه و با قیمــت 80 هزار 
تومان توســط انتشــارات مؤسســه فرهنگی مطبوعاتی ایران منتشر و روانه 
بازار شــده اســت. عالقه مندان می توانند این کتاب و تازه ترین محصوالت 

انتشارات را از سایت https://ketabir.com/ تهیه کنند.

استراتژی و دیگر هیچ
محمدحسن روزی طلب

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

نیما شاه میری
نــــگاره

»درخت خاموش« به کارگردانی »فاسیال سوسیال« 
تصویــر متفاوتــی از ســینمای ترکیــه را بــه نمایــش 
می گــذارد کــه ذهنیــت کلیشــه ای دربــاره ســینمای 
ترکیه را که اغلب بواســطه سریال های ترکی در ذهن 
مخاطب ایرانی شکل گرفته، می شکند و او را با فیلمی 
هنری و تجربی آشنا می کند که سویه های روشنگرانه 
و روشــنفکرانه ای دارد که می تواند رنج انسان مدرن 
را در ســاحتی کلی و رنج یک نویســنده را در ساحتی 
جزئی نگرانــه بازنمایی کند و البته ســویه های زیبایی 
شناختی خود را هم به رخ بکشد. »درخت خاموش« 
درباره زندگی نویســنده ای به نام حیاتی اســت که در 
نگارش داســتان جدیدش شدیداً دچار درماندگی شده و همزمان در زندگی 
خانوادگی دچار مشــکالت فراوانی اســت که او را در مرز جدایی از همســرش 
قــرار داده، امــا کنــکاش او در زندگی گذشــته پــدرش و درخت گــردوی خانه 
پدری اش که راز مهمی در خود دارد، مسیر زندگی حیاتی را دگرگون می کند. 
از حیث درام و نوع نگرش فیلمســاز بــه آن، »درخت خاموش« به »درخت 
گالبی« داریوش مهرجویی شــباهت دارد که در آن هم با نویســنده و درختی 
مواجه هســتیم که هر دو انگار عقیم شــده اند و نمی توانند بــار دهند. در این 
میان شکست عاشقانه ای هم وجود دارد که با این تقدیر گره خورده و تجربه 
زیســته نویســنده قصــه را در ایــن عقیم شــدگی بازنمایــی می کند. اســتعاره 
درخت بی بار و نویسنده ای که چشمه نوشتنش خشکیده در هر دو فیلم قابل 
قیاس و تطبیق اســت. »درخت خاموش« یک درام شــخصیت محور اســت 
که زندگی نویســنده ای به اســم حیاتی را در دو ساحت موازی گذشته ای که با 
خاطرات خودکشــی پــدرش گره می خورد و زندگی اکنونــش که به مویی بند 
شده و در حال گسست است، روایت می کند. در واقع »درخت خاموش« یک 
درام شــاعرانه درباره بحران زندگی روشنفکری در جوامع شرقی است که در 
جدال سنت و مدرنیته دچار استحاله و اضمحالل شده و در نهایت با بحران 
هویتی به یک تراژدی فردی تبدیل می شود. نوعی سرخوردگی و سردرگمی 
که اغلب نویســندگان و روشــنفکران در زندگی خصوصی و زناشویی خود در 
جوامعــی مثل ایران و ترکیه آن را تجربه می کنند. از همین روســت که فیلم 

برای مخاطب ایرانی، قصه ای آشناســت. در فیلــم »هامون« حمید هامون 
جایــی در واگویی با خود می گوید ضعف مــن در ابراز قدرت در برابر دیگران 
از کجا ناشــی می شــود. همیــن دغدغه را به نوعی دیگــر و در موقعیتی دیگر 
می توان در شــخصیت حیاتی در فیلم »درخت خاموش« جســت و جو کرد. 
نوعــی ضعف روانی که در ناتوانی جنســی اش در روابط با همســرش تجلی 
می کند و همین به دلیلی برای به بن بست رسیدن زندگی آنها بدل می شود. 
از این حیث واجد تأویل های فرویدی در الیه های درونی تر قصه خود اســت 
که انفعال و خود بازندگی شــخصیت حیاتی را می توان بر مبنای آن تحلیل 
کــرد. گویــی او چنــان در چنبره ضمیــر ناخودآگاه خــود و هویت برســاخته از 
گذشــته دردناک خویش گرفتار شــده کــه نمی تواند از آن رهایی یابد. شــاید 
تنها نوشتن و هویت حرفه ای او به عنوان نویسنده است که می تواند نجاتش 
دهد. از این روســت که تقالی او برای نوشــتن و غلبه بر ناتوانی در نگارش را 
می تــوان به خاطر مبارزه خودآگاهانه بــا تالطم ها و تله های ذهنی در ضمیر 
ناخودآگاهش دانســت که به میانجی نوشــتن راهی به رهایی پیدا می کند. از 
ایــن رو حیاتــی همان تراژدی تلخی را که در آن بســر می برد دســتمایه رمان 
جدیــد خــود کرده تا با تکیه بــر پردازش خالقانه آن بتواند پوســت انداخته و 
از شــر هویت رنجور خویش که از درون مدام در حال آزار اوســت رهایی یابد. 
»درخت خاموش« را می توان فیلمی شاعرانه-فلســفی در ســتایش نوشتن 
هم دانست. نوشتنی که نویسنده به میانجی آن، خود را چنانکه دوست دارد 

باشد برمی سازد و نجات می دهد.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

خانواده ســینما باز هم داغدار شــد. اصغر یوســفی نژاد از ســینماگران ایرانی در ســن 53 
سالگی و »ژان لوک گدار« چهره مطرح سینما و کارگردان موج نوی سینمای فرانسه هم در 
ســن 91 سالگی درگذشتند. در همین رابطه بخشی از صفحات شبکه های مجازی به درج 
نکاتی درباره این دو هنرمند اختصاص یافته، البته همچنان اطالع رسانی درباره تولیدات 

فرهنگی و هنری جایگاه خاص خود را در فضای مجازی حفظ کرده است.

بخشی از خاطرات اين بازيگر در گفت وگو با ايرنا

رمزگشایی از هویت یک سازمان خوفناک یک کلمه از یک گفت وگو

دوگانه احساس حقارت

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسالمي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

ë در سوگ درگذشت اصغر یوسفی نژاد
اصغر یوســفی نژاد، کارگردان برجســته ســینمای ایــران و برنده جایزه ســی 
 و پنجمین جشــنواره جهانی فیلم فجر بر اثر عارضه مغزی درگذشــت. این 
کارگردان برجســته تبریزی که با فیلم »ائو« مورد توجه منتقدان ســینما قرار 
گرفت، بر اثر خونریزی مغزی در بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفت 
و به فاصله چند روز پس از عمل جراحی درگذشت. جدیدترین فیلم اصغر 

یوســفی نژاد، عروســک نام دارد که در انتظار دریافت پروانه نمایش است. برخی اهالی سینما با انتشار مطالبی 
در ســوگ یوســفی نژاد نوشــته اند: از جمله مصطفی جاللی فخر منتقد فیلم و نویســنده که نوشــته: »اول صبح 
تلخی شد. همکارمان اصغر یوسفی نژاد درگذشت. سینمایی نویس بود و فیلمساز.« در ادامه نوشته جاللی فخر 
آمده: »اصغر یوســفی نژاد فقط 53 ســال داشــت و تازه فیلم ســومش را ســاخته بود. حیف بود که آدم کاربلد و 
نازنینی چون او، به این زودی برود. لطفاً مراقب سالمت خود باشیم.«   عباس یاری از منتقدان قدیمی سینما و 
از مدیران ماهنامه »فیلم امروز« درباره همکار قدیمی خود نوشت: »جمعه شب با همسر اصغر تماس گرفتم 
و جویای حالش شدم. گفت: »دکترش خواسته که دوستانش برایش پیام صوتی بفرستند تا کنار تختش پخش 
کنند.« داشــتم از سینما خارج می شــدم، حدودای ده شب بود، تاکسی هم منتظرم بود، گوشه  خلوتی از خیابان 
ایســتادم و برایش پیام فرســتادم؛ افســوس که چنان در حال اغما و بیهوشــی بود که صدای قلب من و دوســتان 
و دوســت دارانش را که برای ســالمتیش می تپید، نشــنید. دیشــب همســرش خبر داد دکترش گفته تا فردا زنده 
نمی مونه اما دکتر دیگری گفته اکســیژن خونش داره برمی گرده، امیدوار باشــید. پشــت تلفن هردو خیلی گریه 
کردیــم، امیــدوار بودیم که آن اتفاق خوب، مثل غافلگیری موقع دیدِن فیلم هایش تکرار شــود و اصغر پیش ما 
برگردد. حیف که او پیام ما را که آرزوی دیدار دوباره اش را داشتیم، نشنید و رفت، روحش در آرامش...«  محمد 
خزاعی رئیس سازمان سینمایی نیز با انتشار پیامی درگذشت این کارگردان را تسلیت گفت. در بخشی از نوشته 
او آمــده: »او فیلمســازی بــود که به شــهر و دیارش همواره وفادار ماند و با پشــتکار و صبوری پای تعهد، عشــق و 

عالقه اش ایستاد.«

ë به یاد کارگردان موج نوی سینمای فرانسه
دیــروز تنها ســینمای کشــورمان نبود کــه داغدار یکــی از چهره های سرشــناس 
خود شــد، ســینمای جهان هم یکی از نامداران خود را از دســت داد؛ »ژان لوک 
گدار« چهره مطرح ســینما و کارگردان موج نوی ســینمای فرانسه در 91 سالگی 
درگذشــت. گدار که از تحسین شده ترین کارگردان های جهان بود، به خاطر آثار 
کالســیکی چون »از نفس افتاده« و »تحقیر« شــناخته شــد. آثار او در دهه 19۶0 
مرزهــای ســینمایی را جابه جا کرد و الهام بخــش کارگردان های نمادین بعدی 
شــد. گدار در اوایل کار به عنوان منتقد فیلم در نشــریه معتبر و تأثیرگذار »کایه 
دو« سینما می نوشت. در نقدهایش او جریان اصلی سینمای فرانسه را که بر راه 

و رسم ها و قراردادهای پذیرفته شده فیلمسازی بیش از نوآوری و تجربه تأکید می کرد مورد انتقاد قرار می داد. او 
و منتقدان همفکرش عالوه بر سینمای فرانسه، قراردادهای سنتی  هالیوود را  به چالش کشیدند. »خداحافظی 
با زبان« و »کتاب تصویر« جدیدترین فیلم های گدار اســت. علی رضا داوود نژاد کارگردان و نویســنده ســینما در 
واکنش به انتشار این خبر نوشته:» ژان لوک، فیلمسازی که تمرکز بر موضوع در سینما را به اجرای سینمایی تغییر 
داد و با توجه به تحوالت زبان شناختی معاصر بر نقش دال، یعنی »چگونه گفتن«در رابطه با مدلول یعنی» چه 
گفتن« تأکید و با برجسته کردن ظرفیت های بیانی، جایگاه سینما را به عنوان هنر ارتقا داد. او در شکستن انحصار 
نهادهای سیاسی و مالی بر سینما و دستور زبان آن تأثیر تعیین کننده داشت. گدار هنرمند، متفکر و پیشگام در 

گشودن افق های تازه به روی سینما بود. روحش شاد و یادش گرامی وماندگار«.

ë چهره ها
بهزاد عبدی آهنگســاز، فیلمی درباره ضبط موســیقی فیلم ســینمایی »ناردون« به کارگردانی 
فریدون حسن پور  منتشر کرده که به اجرای ارکستر کامه راتا اوکراین انجام شده است. ناردون به 
تهیه کنندگی منصور ســهراب پور محصول ســال 139۴ است. این فیلم بیســتم مرداد ماه سال 
139۵ در ســینماهای ایران اکران شــد. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »به خاطر اینکه 

هزینه ها باال نره عروسی رو همزمان با عزا برگزار کنیم.«

محمدرضا شــفیعی کدکنی هم در صفحه  منتســب به وی تصویری از کتاب »توکایی در قفس« 
نوشته نیما یوشیج و با تصویرگری بهمن دادخواه  منتشر شده است. در بخشی از توضیحات این 
کتاب آمده اســت:» از آخرهای زمســتان به این طرف، عروس توکا در قفس بود. قفس از چوب 
بود و میله های نازکی از آهن داشت. صاحب قفس از الی این میله ها به توکا آب و دانه می داد 
و خوشحالی اش این بود که توکا در بهار برایش آواز می خواند. صبح ها که سر کار می رفت قفس 
توکا را هم با خودش می برد و آن را به شــاخه یک درخت آویزان می کرد و بعد دنبال کارش می رفت و...« متن 

کامل این نوشته را می توانید در صفحه شفیعی کدکنی بخوانید.

الناز شاکردوست بازیگر سینما که این روزها فیلم »ابلق« با بازی وی در سینماهای کشور در حال 
اکران اســت بخشــی از تیزر این فیلم ســینمایی، به کارگردانی نرگس  آبیار را با عالقه مندان به 
اشتراک گذاشته است. در توضیحات آن آمده است: »با چهار هفته صدرنشینی جدول فروش، 
ابلــق 13 میلیــاردی شــد.« در این فیلم بهــرام رادان، الناز شاکردوســت، هوتن شــکیبا، فاطمه 
کریمیان، مهران احمدی و گیتی معینی به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم دومین همکاری 

نرگس آبیار با هوتن شکیبا و الناز شاکردوست پس از» شبی که ماه کامل شد« ،است. 

یادداشت

رضا صائمی
منتقد سینما

پیشنهاد ضدآفتاب 
مرغوب  

بهاءالدين مرشدی
داستان نويس

یک فنجان 
چای

رامتین ايمانی نوبر
روانشناس 


