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مردم ایران اسالمی روز گذشته در واکنش به هتک حرمت مقدسات 
و برهم زدن نظم عمومی توسط اوباش راهپیمایی کردند

دفاع از امنیت
3

تیم ملی در دیداری درخشان تیم پرستاره اروگوئه را شکست داد

به امید جام جهانی

 رشد 
 نقدینگی در 

دولت قبل

 کسری بودجه 
 سال آخر 

دولت قبل
تسویه تنخواه 

دولت قبل

85055000
میلیارد توماندرصدبرابر

 رحلت رسول اکرم )ص( 
 و شهادت امام حسن مجتبی)ع( 

 6 بسیجی و یک جانباز ارتشی  را  تسلیت می گوییم
در اغتشاشات اخیر به شهادت رسیدند 

 شهدای 
مدافع وطن

شهید رضا زارع مؤیدی
شیراز

شهید محمد حسین 
مسروری / گرمسار

شهید عباس خالقی
تاکستان

شهید محمدرسول 
دوست محمدی / مشهد

 شهید حسین اوجاقی
تبریز

 شهید مسلم 
جاویدی مهر / قوچان

 اعتراض را می شنویم
 زیربار اغتشاش نمی رویم

 رئیسی در دو روز پایانی حضور در نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد، نخست وزیر لبنان، نخست وزیر ژاپن، 
رئیس جمهور فنالند، رئیس جمهور صربستان، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور زیمبابوه  دیدار کرد. حضور در نشست 

متخصصان و کارشناسان سیاست خارجی امریکا، دیدار با مدیران ارشد رسانه های امریکایی، نشست خبری با نمایندگان 
رسانه های خارجی و حضور در جمع ایرانیان مقیم امریکا از دیگر برنامه های رئیس جمهور در نیویورک بود

بانک مرکزی از کاهش 5 واحد درصدی رشد نقدینگی گزارش داد

 کاهش ۱۲ واحد درصدی 
رشد پایه پولی

تمام شواهد نشان می دهد نرخ تورم در ماه های آینده روند نزولی خواهد داشت
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 رئیس جمهور شب گذشته درمیان استقبال مردمی وارد تهران شد
و در اظهارات کوتاهی به ناآرامی های  اخیر واکنش نشان داد

در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی ۸ برابر 
شــده و تبعات تورمــی آن هنوز دامنگیر اقتصاد اســت، دولت 
ســیزدهم با اقداماتی نظیر توقف اســتقراض از بانک مرکزی، 
کنترل اضافه برداشــت بانک ها، اعمــال محدودیت مقداری 

بر رشــد ترازنامه بانک ها و... توانسته سرعت رشد نقدینگی را 
کاهش دهد. در هشــت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ 
برابر شــد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 

۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

تیم ملی فوتبال در دیداری جذاب، تیم ملی اروگوئه را با 
یک گل شکست داد.

تیــم اروگوئــه که با تمــام ســتاره های جهانــی اش مانند 
لوئیــس ســوارز، نونز و والــورده پا به میدان گذاشــته بود، 

مغلوب بازی درخشان ملی پوشان ایران شد.
تــک گل ایــن بــازی را مهدی طارمــی در دقیقــه ۷۹ روی 

پاس کریم انصاری فرد به ثمر رساند.
پیروزی تیم ملی فوتبال برابــر اروگوئه که دو بار قهرمان 
جام جهانی شــده اســت، یکی از بزرگتریــن پیروزی های 
تاریخ تیم ملی فوتبال ایران اســت. این بازی اولین بازی 
تیــم ملی با مربیگری کارلوس کی روش بود که امیدها را 

برای درخشش در جام جهانی زنده کرد.

ران
 /ای

دی
احم

یم 
نع

یرنا
ا



 شنبه 2 مهر 1401
 سال بیست و هشتم

 شماره 8012

ت
اش

دد
یا

ــر
بـــ

خ

اعتراضرامیشنویم،زیرباراغتشاشنمیرویم
گــروه سیاســی/ آیــت اهلل رئیســی عصــر دیروز پــس از 
مجمــع  هفتمیــن  و  هفتــاد  در  ســخنرانی  و  شــرکت 
برخــی  برگــزاری  و  متحــد  ملــل  ســازمان  عمومــی 
برنامه هــای جانبی و دیدار با ســران برخی کشــور های 
حاضر در این مجمع، با استقبال محمد مخبر معاون 
اول، حجت االسالم قمی معاون ارتباطات بین الملل 
دفتــر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه 

وارد تهران شد. 
رئیــس جمهور و هیأت همراه در بازگشــت از ســفر به 
نیویورک همچنین مورد استقبال جمع زیادی از مردم 
از جمله  وکال، دانشــجویان و اقشار مختلف مردم قرار 
گرفــت. حاضران در تقدیــر از باال بردن عکس ســردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی در مجمع عمومی سازمان 
ملل در فرودگاه مهرآباد حضور یافتند. رئیس جمهور 
نیز ضمن تشــکر، خطاب به اســتقبال کننــدگان گفت 
که ســعی کردم در جریان ســخنرانی در سازمان ملل، 
صــدای ملت ایران باشــم. آیت اهلل رئیســی همچنین 
 در واکنــش بــه اغتشاشــات اخیــر نیــز گفت: دشــمنان 
مــی خواهنــد بــر موجــی ســوار شــوند و ایجــاد بلــوا و 
اغتشــاش کنند.آنها فکــر می کنند با ایــن نوع حرکتها 
می توانند ملت ایران را متوقف کنند. رئیس جمهور با 
بیان اینکه اگر کســی سخن حقی داشته باشد، حرف او 
شنیده خواهد شــد، تأکید کرد: در هیچ شرایطی اجازه 

نخواهیم داد امنیت مردم و کشور به مخاطره بیفتد.  
ë 5 روز دفاع از مواضع اصولی

رئیــس جمهور  در حالــی در روند رایزنی های فشــرده 
بــا همتایــان خــود از کشــورهای مختلــف جهــان بــر 
مواضع اصولی جمهوری اســالمی در عرصه سیاست 
خارجــی پــای فشــرد کــه در ســخنرانی مهــم خــود در 
صحــن مجمع عمومی ســازمان ملل بــه تبیین ابعاد 
رویکــرد دیپلماســی متوازن کشــور پرداخــت و در یکی 
از مهم تریــن فرازهــای خــود تجربه بدعهــدی ایاالت 
متحــده در چهارچوب توافــق هســته ای 2015 را مورد 
توجــه قرار داد. رئیســی ســابقه منفی امریــکا همراه با 
تردید مقام های این کشــور در جبران مافات خسارات 
کشــورمان را دلیل کافی برای ایســتادگی تهران جهت 
دریافــت ضمانت کافــی در مذاکرات جاری دانســت. 
رئیــس جمهــور همچنین با بــه چالش کشــیدن نظم 
جهانی مبتنی بــر »یکجانبه گرایی« و »ســلطه طلبی« 
یادآور شــد که ایــن نظم ناعادالنه، مشــروعیتش را در 
افــکار عمومــی دنیــا از دســت داده و اراده هــای جدی 
برای تغییر آن شــکل گرفته است. رئیسی همچنین با 
تشریح عملکرد تمام قد جمهوری اسالمی در میدان 
مواجهــه بــا جریان های تروریســتی ســاخته و پرداخته 
امریکا از جمله داعش یادآور شــد که اجرای عدالت و 
محاکمه آمر و مباشــر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 
را از طریق یک دادگاه عادالنه تا حصول نتیجه قطعی 
دنبــال خواهیــم کــرد. رئیســی در ســومین روز حضــور 
خــود در نیویورک با نخســت وزیر لبنان، نخســت وزیر 
ژاپــن و رئیــس جمهور فنالنــد دیدار و گفت وگــو کرد و 
این روز را با دیدار متخصصان و کارشناســان سیاســت 
خارجی امریکا به پایان رساند. روز پنجشنبه که آخرین 
ساعات حضور رئیسی در نیویورک بود، رئیس جمهور 

صربســتان و نخست وزیر ارمنســتان به دیدار او رفتند 
و رئیــس جمهــور پــس از آن در جمــع مدیــران ارشــد 
رســانه های امریکایــی حاضر شــد. حضور در نشســت 
خبری و همچنین دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد 
و رئیــس جمهور زیمبابوه از دیگــر برنامه های روز آخر 
ســفر رئیســی به نیویورک بود و دیدار با ایرانیان مقیم 
امریــکا هــم پایــان بخــش نخســتین ســفر رئیســی به 
نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد شــد. رئیســی در دیدار دوجانبه با ســران شــش 
کشــور جهان که اتفاقاً در محل اقامت خود هم از آنان 
استقبال کرد، بر تداوم مناسبات طرفین تأکید کرد. وی 
با اشاره به مذاکرات هسته ای، از آمادگی برای دستیابی 
به یک توافق عادالنه و منطقی ســخن گفت و بهترین 
راه حل برای حل مشــکالت منطقه را مذاکره دانست. 
بخش مهم سفر رئیس جمهور در نیویورک، به حضور 
او در نشست های مختلف اختصاص یافت. رئیسی در 
هر نشســتی که حاضر شد، با چند سؤال مشابه روبه رو 
شــد. فــوت مهســا امینــی،  برجــام و تضمین خواهــی 
از امریــکا از جملــه مــواردی بودنــد که رئیــس جمهور 

پاسخگوی حاضرین در این نشست شد.
 رئیسی در دیدار متخصصان سیاست خارجی امریکا:

ë  موافق مذاکره برای  رسیدن به نتیجه و توافق عادالنه
آیت اهلل رئیســی در نشســتی بــا جمعــی از متخصصان 
و کارشناســان سیاســت خارجــی امریکا به ســؤاالت آنان 
پاســخ گفــت. وی در پاســخ به ســؤالی دربــاره اینکــه آیا 
ایران تمایل به توافق در مذاکرات هســته ای دارد یا خیر، 
گفــت: جمهوری اســالمی ایــران از توافق موجــود خارج 
نشــده   و به همــه تعهدات خود در ایــن توافق نیز عمل 
کــرده اســت. این امریــکا بود کــه از این توافق خارج شــد 
و کشــورهای اروپایــی بودنــد کــه به تعهــدات خود عمل 
نکردند. رئیســی با تأکید بر اینکه از ابتدا اعالم کردیم که 
موافق مذاکره با هدف رسیدن به نتیجه و توافق عادالنه 
و منطقی هستیم نه مذاکره برای مذاکره، افزود: آنچه با 
آن مواجه هستیم احتمال خروج یکی از کشورهای طرف 
مذاکــره از توافق نیســت، بلکه رخدادی اســت که تجربه 
شــده و امروز جمهوری اســالمی به درســتی به دنبال آن 
اســت که تضامینی اعتمــادآور و اطمینان بخش از عدم 
تکرار این تجربه به دســت بیاورد. این گره باید به دســت 
همان کسی باز شود که گره را زده است. رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه هیچ کسی خواسته های ایران را غیرمنطقی 
توصیف نکرده اســت، گفــت: نکته بعدی این اســت که 
مســائل پادمانی تــا چه زمانی قرار اســت بــه عنوان یک 
اهرم فشــار علیــه ایران مورد سوء اســتفاده قــرار گیرد؟ تا 
بــه حال چند پرونده در این زمینه گشــوده شــده و هر بار 
اعالم شده که ادعاهای مطرح شده در آن صحیح نبوده 
اســت؟ آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی تاکنــون 1۵ بار بــر صلح آمیز بــودن و عدم 
انحراف فعالیت های هســته ای جمهوری اسالمی ایران 
از مقررات این آژانس تأکید کرده است، آیا این گزارش ها 
برای کشورهای غربی فاقد اعتبار است؟ آیا منطقی است 
ایران پای توافقی را امضا کند که چنین ادعاهایی علیه آن 
مطرح بوده و ممکن اســت تنها چنــد روز بعد از امضای 

دوباره توافق، دستاویز اقدام علیه آن شود؟

رئیسی در واکنش به این مطلب که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نهادی مســتقل و غیرسیاسی است، گفت: 
در همین منطقه ای که ایران قرار دارد، چند کشور دیگر 
فعالیت هــای هســته ای و حتی فعالیت هــای مرتبط با 
تولید سالح های هسته ای دارند؟ چقدر از فعالیت های 
آنها تحت نظارت آژانس است و حتی با وجود ساخت 
سالح های هسته ای، نه آژانس و نه کشورهای مدعی در 

جهان حساسیتی روی آنها ندارند؟ 
ë میانجی گری برای پایان جنگ اوکراین

رئیسی در پاسخ به ســؤالی درباره درگیری های اوکراین 
هــم گفــت: ایران خود تجربه تلخ جنگی هشــت ســاله 
را کــه با حمایت و تحریــک امریکا و کشــورهای اروپایی 
بــه این کشــور تحمیل شــد از ســر گذرانده و لــذا از تمام 
ظرفیت هــای خود برای میانجی گــری و پایان یافتن هر 

چه سریع تر این درگیری ها بهره خواهد گرفت. 
ë چرایی تضمین خواهی ایران

رئیســی در پاســخ بــه ســؤال یکی دیگــر از حاضــران که 
درخواســت تضمیــن از ســوی ایــران را بســتن دســت 
دولتمــردان آینــده امریکا توصیــف می کرد، گفــت: آیا 
اگــر توافــق و امضای هر دولتــی صرفاً در زمــان روی کار 
بودن آن دولت اعتبار داشته باشد، دیگر می توان روابط 
بین المللــی را اداره کــرد؟ آیا با قبول فرض شــما دیگر 
کنوانســیون ها و توافقــات بین المللــی قابل اتــکا و اجرا 
هســتند؟ رئیــس جمهور همچنین در پاســخ به ســؤال 
دیگــری مبنــی بر اینکه ایــران در حال نزدیک شــدن به 
شرق است، گفت: ما خواهان توازن و تعادل در سیاست 
و تعامــالت خارجــی خود هســتیم و ارتباط بــا جهان را 

صرفاً در تعامل با چند کشور غربی نمی بینیم. 
رئیسی در دیدار مدیران ارشد رسانه های امریکایی:

ë چرا از مذاکره مستقیم با امریکا امتناع می  کنیم؟
ســید ابراهیم رئیسی در آغاز برنامه های چهارمین روز از 
ســفر به نیویورک، صبح پنجشنبه در نشستی با جمعی 
از مدیــران ارشــد رســانه های امریکایی، ضمن پاســخ به 
سؤاالت آنان، دیدگاه ها و مواضع جمهوری اسالمی ایران 
را نیز تشــریح کرد.   رئیس جمهور در پاســخ به این سؤال 
که چرا از مذاکره مستقیم با امریکا امتناع می کنید، گفت: 
ما مذاکره مســتقیم با امریکا را تجربه کردیم و به تجربه 
دریافتیم که فایده ای بر آن مترتب نیســت. امریکایی ها 
اگر راســت می گوینــد و صداقت دارند، تعهــدات خود را 
اجــرا کنند. آنها نه تنها تحریم های ایــران را لغو نکردند، 
بلکه در حین مذاکره تحریم های جدیدی نیز علیه ایران 
وضــع کردند. حســن نیت به صــرف حــرف و ادعا قابل 

قبول نیست و باید در عمل به اثبات برسد. 
ë سیاست خارجی ما؛ تعامل با همه کشورها

رئیــس جمهــور در ادامــه ایــن نشســت در پاســخ بــه 
ســؤالی درباره رویکــرد دولت برای تعامــالت دوجانبه 
و بین المللی تصریح کرد:  اســاس سیاســت خارجی ما 
تعامل با همه کشــورهای دوســت با اولویت کشورهای 
همسایه و منطقه اســت و اگر کشوری با ما دشمنی کند 
در مقابل او ایستادگی خواهیم کرد. دولت ما تعامالت 
خارجی خود را محدود به چند کشور خاص نخواهد کرد. 

ë حادثه فوت دختر جوان ایرانی در دست بررسی است
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از حاضران 

دربــاره حواشــی ایجاد شــده پیرامون جــان باختن یک 
خانم جوان در ایران، گفت: علت این حادثه در دســت 
بررســی مراجع قانونی و تخصصی است و بنده ترجیح 
می دهم از طریق مراجع ذی صالح رســیدگی کننده به 
پرونده درباره علت آن، اظهار نظر قطعی و نهایی انجام 
شود. رئیس جمهور با انتقاد از معیارهای عمیقاً دوگانه 
غرب در موضوع حقوق بشــر، خاطرنشــان کــرد: روزانه 
در کشــورهای مختلــف از جمله در امریکا و کشــورهای 
اروپایی شاهد آن هستیم که در اثر برخورد پلیس، زنان 
و مردانی جان خود را از دست می دهند، اما حساسیتی 
برای علت یابی و مقابله با این خشونت ها وجود ندارد. 

رئیسی در نشست خبری در نیویورک:
ë سیاست ما همان شعار »نه شرقی، نه غربی« است

آیــت اهلل رئیســی در ادامــه برنامه هــای پنجمیــن روز 
ســفر خود بــه نیویــورک در نشســت خبری به ســؤاالت 

خبرنگاران درباره مسائل مختلف پاسخ گفت.
رئیس جمهور در پاســخ به سؤالی درباره نزدیکی ایران 
بــه روســیه و چیــن گفــت: سیاســت اصولــی و اساســی 
جمهوری اسالمی ایران در ارتباطات خارجی برآمده از 
همان شــعار »نه شرقی، نه غربی« اســت و ما نه اجازه 
می دهیم کسی بر ما سلطه پیدا کند و نه تالش خواهیم 
کرد بر کشوری سلطه یابیم. رئیسی افزود: از آنجا که در 
گذشته عمده توجه در گسترش روابط خارجی معطوف 
بــه کشــورهای غربی بود، امــروز تالش دولــت در ایجاد 
توازن و تعادل است و در نتیجه ارتقای سطح مراودات 
با کشورهایی مثل چین و روسیه و دیگر کشورهای شرقی 

بیشتر به چشم می آید. 
ë آیا سزای مبارزه با داعش، ترور بود؟

رئیســی دربــاره در دســت گرفتن تصویر شــهید حاج 
قاسم سلیمانی در حین سخنرانی در مجمع عمومی 
ســازمان ملل، ترور شــهید ســلیمانی را ترور قهرمان 
مبارزه با تروریســم دانســت و افزود: مگر امریکایی ها 
مدعــی مبــارزه بــا تروریســم نیســتند و مگــر در یــک 
مناظــره انتخاباتی رســمی در این کشــور اعالم نشــد 
کــه داعــش دست ســاز امریکایی ها اســت؛ آیا ســزای 
مبــارزه حاج قاســم با داعــش و نجات منطقه از شــر 
ایــن گروهک جنایتکار ترور خــود او، آن هم به عنوان 
مهمان رسمی در کشوری دیگر بود؟! آیا این مصداق 
بارز تروریسم دولتی نیست؟ جمهوری اسالمی ایران 
بــه طور جدی رســیدگی عادالنــه و محاکمــه آمران و 
مباشران این اقدام را دنبال می کند چرا که اگر عامالن 

چنیــن اقدامــی محاکمــه شــده و بــه دســت عدالت 
ســپرده شــوند، آیندگان جــرأت نخواهند کــرد چنین 
اقدامی را تکرار کنند و اگر نشــود چنین اتفاقی نیفتد، 
تضمینی نیســت که عدالتخواهان و شــخصیت های 
مجاهد و مبارز، در کســوت مبارزه با تروریسم در امان 
باشند. رئیس جمهور تأکید کرد: همه مردم دنیا باید 
از حاج قاســم به عنوان یک چهــره انقالبی و مجاهد 
متشــکر باشــند و بدانید اگر حاج قاسم، سپاه قدس و 
نیروهــای منطقه ای او جلوی داعــش را نمی گرفتند، 

یقیناً امروز اروپا امن نبود و به مخاطره می افتاد.  
رئیسی در جمع ایرانیان مقیم امریکا:

ë هیچ ایرانی برای حضور در ایران ممنوع الورود نیست
آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه به 
وقت محلی در آخرین برنامه در چهارمین روز از سفر 
به نیویورک در نشستی با حضور ایرانیان مقیم امریکا 
شــرکت کرد. وی با یادآوری تمامی فشــارها، تحریم ها 
ایــران،  ملــت  و  اســالمی  جمهــوری  بــه  تهدید هــا  و 
اظهار داشــت: با وجود این فشــار ها باز هم بســیاری از 
فرهیختگان از این تهدیدات فرصت ساختند و متوقف 
نشــدند. رئیس جمهور با اشــاره به تولیــد ۹۶ درصد از 
داروی مورد نیاز کشور در داخل و صادرات محصوالت 
دارویــی به دیگر کشــور ها اظهار داشــت: دانشــمندان 
و جوانــان ما بــا پشــتکار و انگیزه کار های بســیار بزرگی 
انجــام داده انــد به طوری کــه ایران در حــال حاضر در 

عرصه های مختلف حرف برای گفتن دارد. 
رئیس جمهور یکی از انتظارات مردم از ایرانیان خارج 
از کشــور را کمــک به ســرزمین مــادری خود دانســت و 
از فراهــم بــودن زمینــه کار اقتصادی و ســرمایه گذاری 
در ایران و تضمین اصل وســود ســرمایه ســخن گفت. 
رئیســی بــا محترم شــمردن حقــوق ایرانیان خــارج از 
کشــور بر ضرورت تســهیل در امور کنســولی آنان تأکید 

کرد. 
رئیس جمهور ســهولت رفت و آمد ایرانیان به کشور و 
فراهم کردن جاذبه های شــغلی و تحصیلــی را الزم و 
ضروری دانســت و تأکید کرد: هیچ ایرانی برای حضور 

در ایران ممنوع الورود نیست.
رئیســی در پایــان بــا تشــریح وظایف ســازمان قضایی 
نیرو های مســلح برای رســیدگی به تخلفات نیرو های 
نظامــی تصریــح کــرد: اعتــراض اشــکالی نــدارد، امــا 
اغتشــاش در هیچ جــای دنیا پذیرفتنی نیســت، چون 

امنیت مردم و جامعه را به خطر می اندازد.

رئیس جمهور شــب گذشته درمیان استقبال مردمی وارد تهران شد و در اظهارات کوتاهی به ناآرامی های  اخیر واکنش نشان داد پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت هفته دفاع مقدس

ایستادگیدربرابرشیاطین
بهپیروزیوپایاناندوهمیرسد

حضــرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
در پیامــی بــه  مناســبت آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس و روز 
»مهمانی الله ها« تأکید کردند: پیام شهیدان به ما یادآور 
می شــود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم، 
در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می رسد. پیام 
رهبــر معظم انقالب اســالمی بــه  مناســبت  روز تجلیل  از 
شهیدان  و ایثارگران  دفاع  مقدس که بعدازظهر پنجشنبه 
نماینــده  شــکری  والمســلمین  حجت االســالم  توســط 
ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در گلزار شهدای 

بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

هفتــه دفــاع مقــدس، نیکوتریــن و مناســب ترین زمــان 
بــرای بزرگداشــت یاد و نام شــهیدان عزیز و شــنیدن پیام 
آنــان اســت. پیــام شــهیدان، بشــارت بــه دل هــای آماده 
و گوش هــای شــنوا اســت. ایــن پیــام گرامــی به ما یــادآور 
می شــود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم، 

در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می رسد.
ایــن پیــام، حیات بخــش اســت، نیــرو و امید آفرین اســت 
و نیــاز امروز و همیشــه ملــت بزرگ ایران و همــه آزادگان 

جهان است.
سالم خدا بر شهیدان عزیز

سیدعلی خامنه ای
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کسبمنافعاقتصادی
ازحوزهسیاستخارجی

سیاست خارجی دولت سیزدهم، 
مبتنــی بــر اصــول کلیدی بــه نام 
بــرای  »تــالش  و  »واقع بینــی« 
کســب منافــع عینــی« یــا همــان 
»اقتصاد محــوری« تنظیــم شــده 
جهت گیری هــا  اهــداف،  در  کــه 
و عملکــرد دســتگاه دیپلماســی 
و  »واقع گرایــی«  اســت.  نمایــان  خوبــی  بــه  کشــورمان 
»اقتصاد محــوری« عناوینــی هســتند کــه در طــول یک ســال 
گذشته، به نقشه راه کشور و سیاستمداران دولت تبدیل شده 
و دســتاوردهایی را هم تاکنون در پی داشــته اســت. سیاست 
خارجی جمهوری اســالمی جدای از شعار دادن ها و توجه به 
پرستیژ بین المللی - که پیش از این مرسوم بوده- به سمتی 
ســوق یافته که حتماً باید دستاوردها و خروجی عینی از خود 

برجای بگذارد.
ایــن نقشــه راه در چنــد مرحلــه  در یــک ســال گذشــته 
جلوه گری کرده است؛ هنگامی که دولت مقوله هایی همچون 
دیپلماســی اقتصــادی و  سیاســت همســایگی را برجســته 
می  کنــد، وقتــی کــه ایجاد تــوازن بیــن روابط شــرق و غرب را 
مهم می  داند و زمانی که قرن 21 را قرن آســیا می  نامد، نشان 
می  دهــد در سیاســت خارجی بــه دنبال کســب منافع عینی 
اســت. متأســفانه سیاســت خارجی ایران مدت زمان زیادی 
خــود را مشــغول بحث هــای بی خــود و بی جهــت ســاخت. 
همواره بحث بر ســر این موضوع شــکل می گرفــت که ایران 
با کدام کشــورها رابطه داشــته باشــد و رابطه خــود را با کدام 
کشــورها  به صفر برساند؛ با یک کشور رابطه داشته باشد و با 
کشــوری از همسایگان هیچ مذاکره ای شــکل ندهد. درحالی 
که در تمام دنیا برای برقراری رابطه با دیگر کشورها این گونه 
بحث نمی شــود و سیاســت خارجی به نظرات ســایر کشورها 
گــره نمی خــورد. حال کــه بــا روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
نگــرش جدیــدی پدیــدار شــده، اثــر آن در همیــن یک ســال 
نمــود واقعی یافته اســت. کســب منافــع اقتصــادی از حوزه 
سیاســت خارجی »رشد« را نشــان می  دهد و گسترش روابط 
بــا قدرت های نوظهور را چــه در قالب »شــانگهای« و چه در 
چهارچوب »بریکس« که از جمهوری اســالمی برای شــرکت 
در جلسه دعوت به عمل آمده در پی داشته است. این امر به 
صورت کامل نشــان می  دهد  جهت گیری دولت در سیاست 

خارجی بر مدار درستی حرکت کرده است. 
حــال اینکــه بدنــه حاضــر در میــدان، تــوان اجــرای ایــن 
سیاســت ها را دارند یا خیر، دغدغه جامعه نخبگانی را شکل 
می  دهــد. بــه این معنــا که جــدا از جهت گیری های سیاســی 
بایــد ایــن سیاســت ها را درســت برقــرار کنیــم. اینکــه چقدر 
شــما کارشــناس دیپلماســی اقتصادی دارید و چقدر بخش 
خصوصی و نیمه دولتــی و دولتی اقتصاد می  تواند در جهت 
همکاری خارجی و کســب منفعــت از این طریــق رفتار کند، 
می  تواند موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را تحت تأثیر 
خود قرار دهد. اکنون یکی از مهم ترین فرصت های سیاست 
خارجی دولت در حال انجام اســت. سفر آیت اهلل رئیسی به 
نیویــورک به منظور حضور در مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحــد، در دو زمینه حائز اهمیت بود. نخســت؛ بیان مواضع 
و جهت گیری هــا و دوم؛ مذاکرات دیپلماتیک. ســخنرانی در 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، مصاحبه با رسانه های 
انگلیســی زبــان و دیدار بــا مقامات کشــورهای جهــان که در 
خالل ســفر به نیویورک رخ داد، برای ایران فرصت خوبی در 
تریبــون جهانی رخ داد  تا مواضع خود را در قبال بحران های 
مختلــف و موضوعــات حســاس بین المللی بیان کنــد.  این 
روزها مقامات متعددی از کشورهای مختلف در نیویورک در 
کنار هم جمع شده اند که نتیجه آن دیدارهای متعدد و به تبع 
آن مذاکرات دیپلماتیک خواهد بود. این فرصتی فوق العاده 
برای همگرایی سیاست ها و همکاری های گسترده در عرصه 
بین المللی است. مالقات هایی که  از خیلی از هزینه ها به دور 
است و همه افراد می  توانند برای رفع مشکالتی که در حالت 

عادی قابل حل نیست تالش کنند.
رئیس جمهــور ایــران کــه وقــت زیــادی بــرای دیدارهــای 
خارجــی در نظر گرفتــه و به این حوزه اهتمام جــدی دارد، از 
ایــن فرصت حداکثــر اســتفاده را کرد و دیدارهــای متعددی 
را در برنامــه کاری خــود گنجانــد.  مهم تریــن نتیجــه ایــن 
دیپلماسی که بتدریج خود را نشان خواهد داد، تأمین بیشتر 
منافع ملی با تأکید بر حوزه منافع عینی یعنی اقتصاد است. 
در ماه های گذشــته نتیجه این سیاســت، در آمار ارائه شده از 
میزان صادرات، واردات، سرمایه گذاری و مبادالت اقتصادی 
مشــاهده شــده و انتظــار مــی  رود  از این پس نیز نتایــج آن با 

پیشرفت چشمگیری ادامه یابد.

علیرضا کوهکن
استاد روابط بین الملل

رئیسی در دیدار نخست وزیر لبنان:

آیــت اهلل رئیســی، در دیــدار »نجیب 
میقاتی« نخســت وزیر لبنان، با تأکید 
بر اینکه پیشــرفت، امنیــت و آرامش 
لبنــان برای جمهوری اســالمی ایران 
اهمیــت زیــادی دارد، گفــت: لبنــان 
خــط مقــدم مقاومــت و نامــی بلنــد 
در پیشــانی جریــان مقاومت اســت. 
رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه امروز 
کسانی که تصور می کردند با راه هایی 
غیــر از مقاومــت می شــود بــا رژیــم 
مواجــه  حامیانــش  و  صهیونیســتی 
شــد، به خطــای خــود پــی برده اند و 
در حــال تغییر رویکرد خود هســتند، 
پیشــانی  عنــوان  بــه  لبنــان  افــزود: 
مقاومــت، بر کل فضای منطقه تأثیر 
گذاشت و نشان داد که فقط مقاومت 
می توانــد جلوی خوی وحشــی گری و 

تجــاوز رژیــم صهیونیســتی را بگیرد. 
رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه امروز 
جریــان  و  منطقــه  بــرای  اختــالف 
مقاومت ســمی مهلک است، اظهار 
داشــت: وحــدت و انســجام راهبــرد 
جریــان مقاومــت و اختــالف و تفرقه 
راهبــرد دشــمن اســت و جمهــوری 
اســالمی از هر اقــدام و رونــدی که در 
راســتای تقویــت ثبــات و امنیــت در 
لبنان باشد، حمایت می کند.   نجیب 
میقاتی نخست وزیر لبنان نیز در این 
دیدار  بــا بیان اینکه لبنــان جز خیر و 
نیکــی از ایران چیزی ندیده و همواره 
خواهــان بهترین روابــط با جمهوری 
اســالمی ایــران بــوده اســت، افــزود: 
روابــط دوجانبــه با ایران در ســطحی 

بسیار خوب و عالی است.

ازهراقدامیبرایامنیتدرلبنانحمایتمیکنیم

رئیسی در دیدار رئیس جمهور زیمبابوه:رئیسی در دیدار نخست وزیر ارمنستان:رئیسی در دیدار رئیس جمهور صربستان:

آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیســی صبــح پنجشــنبه در 
دیدار الکســاندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان، بر 
افزایش همکاری های سیاســی و اقتصادی دو کشــور 
تأکیــد کرد. رئیســی، الزمــه برقراری صلــح و آرامش 
در دنیــا را کنــار گذاشــتن نگاه هــای نــژادی و فرقه ای 
خوانــد و افزود: ریشــه فجایع و درگیری های گذشــته 
در منطقــه بالکان، میدان یافتــن رویکردهای نژادی 
بود که امیدواریم در دوره ریاست جنابعالی، صلح و 
دوستی برقرار و حقوق همه نژادها و صاحبان ادیان، 
محفوظ باشد. در این دیدار رئیس جمهور صربستان 
نیــز  حفــظ صلــح و آرامــش در منطقــه بالــکان را از 
سیاســت های کشــورش خوانــد و گفــت: مــا به دنبال 
توسعه و گسترش روابط با ایران در همه عرصه های 

سیاسی و اقتصادی هستیم.

آیت اهلل رئیســی در دیدار نیکول پاشــینیان نخســت وزیر 
ارمنستان گفت: جمهوری اسالمی بر حفاظت از مرزهای 
دوجانبه و بین المللی و احترام به حق حاکمیت کشورها 
و جلوگیری از هرگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه 
تأکیــد دارد. رئیســی راه حــل مشــکالت بیــن آذربایجان 
افــزود:  و  دانســت  گفت و گــو  و  مذاکــره  را  ارمنســتان  و 
همچنان که در اجالس شانگهای نیز تأکید کردیم، منطقه 
تحمــل هیــچ جنــگ جدیــدی را نــدارد. رئیس جمهور، 
مرزهای مشــترک ایران و ارمنســتان را مرزهایی تاریخی 
برشــمرد و گفــت: الزمــه ارتقــای همکاری های سیاســی 
و اقتصــادی، حفاظــت از ایــن مرزهای مهــم و راهبردی 
اســت. نخست وزیر ارمنستان نیز در این دیدار   از مواضع 
روشن و صریح ایران در حمایت از حفظ تمامیت ارضی 

ارمنستان قدردانی کرد.

آیت اهلل رئیسی در دیدار امرسون منانگاگوا، رئیس جمهور 
زیمبابوه بر فعال کردن کمیســیون مشترک همکاری های 
دو کشــور تأکید کرد. رئیســی  افزود: در بخش های متنوعی 
از جمله انرژی، معدن، کشاورزی و فناوری امکان گسترش 
همکاری هــا با زیمبابــوه وجــود دارد.  همکاری کشــورهای 
از  جلوگیــری  بــرای  ســلطه گران  تالش هــای  مســتقل، 
پیشرفت ها را خنثی خواهد کرد. در این دیدار رئیس جمهور 
زیمبابــوه نیز زمینه های متعــدد همکاری با ایــران را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: حضور شــرکت های ایرانی در بخش 
کشــاورزی اعم از صادرات و واردات و کشــت فراســرزمینی 
غالت و محصوالت باغی فرصت خوبی برای همکاری های 
دو کشور است. وی افزود: هر دو کشور هدف کینه توزی های 
نیازمنــد همکاری هــای  ایــن رو  از  امپریالیســم بوده انــد، 

نزدیک تر با جمهوری اسالمی ایران هستیم.

الزمهبرقراریصلح؛کنارگذاشتن
نگاههاینژادیوفرقهای

راهحلمشکالتبینآذربایجان
وارمنستانمذاکرهاست

همکاریکشورهایمستقل
تالشسلطهگرانراخنثیمیکند

رئیسی در دیدار رئیس جمهور فنالند:

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی، در دیدار »ســائولی نینیسته« 
رئیس جمهــور فنالند، با دوســتانه و رو به گســترش توصیف 
کردن روابط تهران- هلسینکی گفت: با توجه به ظرفیت های 
متنوع موجود در ایران و فنالند، تعامالت دو کشــور می تواند 
به سطحی باالتر ارتقا یابد. رئیسی در تبیین منطق جمهوری 
اســالمی در موضــوع هســته ای نیز گفــت: با توجه به ســابقه 
نقض عهد امریکا و کشورهای اروپایی طرف توافق هسته ای، 
امــروز هیــچ کــس در جهــان نمی توانــد ادعا کند کــه موضع 

ایــران در اخذ تضامیــن قابل اعتماد بــرای عدم نقض عهد 
دوباره کشــورهای غربی غیرمنطقی است. آیت اهلل رئیسی با 
ظالمانه و غیرقانونی توصیف کردن تحریم های امریکا علیه 
کشــورمان با وجود نقض عهد این کشور، گفت: تحریم ادامه 
همــان سیاســت حمله نظامی بــه قصد تحمیل خواســته و 
نظر کشورهای سلطه طلب و زیاده خواه به کشورهای مستقل 
اســت کــه در شــکل جدیدی دنبــال می شــود، امــا تحریم ها 
نتوانسته جمهوری اســالمی را متوقف کند. رئیس جمهور با 

انتقاد از اســتاندارد دوگانه غرب در مواجهه با حقوق بشــر   با 
بیان اینکــه دفاع از حقوق انســان ها در ذات نظام جمهوری 
اســالمی قــرار دارد، افزود: همواره یکــی از اولویت های جدی 
جمهوری اسالمی ایران دفاع از حقوق بشر و نوع انسان بوده 
اســت. »ســائولی نینیســته« رئیس جمهور فنالند نیز در این 
دیدار با تشکر از میزبانی جمهوری اسالمی ایران از جمعیت 
عظیمی از آوارگان افغانستانی، از آیت اهلل رئیسی درخواست 

کرد تا برای پایان درگیری ها در اوکراین میانجی گری کند.

تحریمهانتوانستهجمهوریاسالمیرامتوقفکند

آیت اهلل رئیســی در دیدار آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملــل  گفت: ســازمان ملل باید بــه معنی واقعی ســازمان 
ملت هــا باشــد نــه ســازمان قدرت هــا. رئیســی، جمهوری 
اســالمی ایران را دوســت روزهای ســخت برای همسایگان 
خود خواند و با اشــاره به اقدامات انسان دوســتانه ایران در 
پناه دادن به مهاجران افغانستانی و همچنین مبارزه جدی 
با تروریســم به عنوان خطری بــزرگ برای منطقه و جهان، 
گفــت: در مقابل، رهاورد ناتــو و امریکا در منطقه ما جنگ، 

ویرانی، اشغالگری و کشتار بوده است.
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه بحران هــای جــاری در برخــی 
از کشــورهای منطقــه، راه حــل همــه آنهــا را شــکل گیری 
گفت وگوهای ملی بدون دخالت خارجی دانســت و افزود: 
ضروری اســت ســازمان ملــل نقش آفرینــی جدی تری در 
مقابــل رفتارهــای یکجانبه گرایانه از خود نشــان دهــد.   در 
این دیدار دبیرکل ســازمان ملل نیز با قدردانی از اقدامات 
مستمر جمهوری اســالمی ایران در پناه دادن به مهاجران 

افغانســتانی، نقش ایران در آتش بس یمن و اســتمرار آن 
را ســتودنی خواند و گفت: خروج امریکا از توافق هسته ای، 
اقدامــی غیرســازنده و بســیار ناراحت کننــده بــود. آنتونیــو 
گوتــرش ابتــکار ایــران در ایجــاد قالبی بــرای گفت وگوهای 
منطقه ای را سازنده و مورد حمایت سازمان ملل دانست و 
با تأیید مواضع جمهوری اسالمی ایران در موضوع حقوق 
بشر گفت: حقوق بشر نباید به عنوان ابزار و دستاویز جنگ 

علیه کشورها به کار رود. 

راهحلبحرانهایمنطقهایگفتوگوهایملیبدوندخالتخارجیاست

رئیسی در دیدار با نخست وزیر ژاپن:

فومیــو  دیــدار  در  رئیســی  آیــت اهلل 
کیشــیدا نخســت وزیر ژاپــن، روابــط 
دیرینــه  و  دوســتانه  را  کشــور  دو 
ضــروری  کــرد:  تأکیــد  و  خوانــد 
اســت با یافتــن راه هــای ابتــکاری از 
و  یکجانبــه  تحریم هــای  اثرگــذاری 
ظالمانــه امریکا بــر روابط دو کشــور 
گفــت:  رئیســی    کنیــم.  جلوگیــری 
ارتباطــات اقتصادی و تجــاری ایران 
با بسیاری از کشــورهای دنیا در حال 
توســعه اســت و بــا توجه به ســوابق 
طوالنــی همکاری های ایــران و ژاپن 
از  همــکاری  متعــدد  زمینه هــای  و 
و  چابهــار  بنــدر  توســعه  در  جملــه 
همچنیــن همکاری هــای مربوط به 
بخش سالمت و محیط زیست، این 
روابــط می توانــد به شــکل روزافزون 
تقویت شــود. رئیس جمهور با اشاره 

بــه خروج امریــکا از برجــام که مورد 
قــرار گرفــت،  ســرزنش همــه دنیــا 
سخن جمهوری اسالمی در موضوع 
هسته ای را منطقی و کاماًل قابل دفاع 
برشمرد و افزود: ما برای دستیابی به 
یــک توافق عادالنه آماده هســتیم و 
تأکید داریم با توجه به سابقه منفی 
امریکا، ضروری است تضمین هایی 
اخذ شــود که از تکــرار آن تجربه تلخ 
جلوگیــری کند.  در ایــن دیدار فومیو 
کیشیدا نخســت وزیر ژاپن نیز با ابراز 
خرســندی از این مالقات و یادآوری 
بــه  از ســفر  خاطــرات خــوب خــود 
ایــران در ســال های گذشــته گفــت: 
آمــاده افزایــش همکاری ها بــا ایران 
در بخش های مختلف هســتیم و به 
تالش های جاری برای دســتیابی به 

توافق هسته ای احترام می گذاریم.

برایدستیابیبهیکتوافقعادالنهآمادههستیم

دیدار رئیس جمهور با جمعی از ایرانیان مقیم امریکا
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رئیسی در دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد:
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تهران 

قطعنامه پایانی  تظاهرات 
سراسری  مردم با محکوم 

کردن اقدام نابخشودنی 
اهانت به قرآن کریم ضمن 

توصیه به فریب خوردگان که 
مورد سوء استفاده دشمنان 

قرار گرفته اند، اعالم کرد این 
افراد به سرعت صف خود را 

از عناصر معاند، سرسپرده، 
مزدور و مرتبط با سفارتخانه ها 

و سازمان های جاسوسی 
کشورهای بیگانه جدا کرده و 

از مسئوالن کشور خواستند 
عناصر اصلی این رفتارهای 

شنیع را به سزای اعمال ننگین 
خود برسانند

مــردم ایــران اســالمی روز گذشــته در واکنــش بــه 
اقدامــات هنجارشــکنانه اغتشاشــگران در حرکتی 
در  سراســری  حضــور  بــا  و  کــرده  خــروش  فراگیــر 
خیابان هــای کشــور بــا آرمان های نظــام جمهوری 
اســالمی تجدیدعهــد کردند و یــادآور شــدند آماده 
دفاع از خــاک پاک وطن هســتند. مردم شــهرهای 
سراســر کشور روز گذشــته پس از برپایی نماز جمعه 
در محکومیــت اهانــت بــه ســاحت مقدســات و 
هتک حرمت به حجــاب بانــوان و تخریب اماکن 
عمومــی و تعــرض به نیــروی انتظامــی راهپیمایی 
کردنــد و توهین به ســاحت قرآن کریــم را محکوم 
کرده و با ســردادن شــعار »لبیک یا حسین« انزجار 
نشــان  مقدســات  بــه  توهین کننــدگان  از  را  خــود 
دادند. همچنین مردم با شــعار »مرگ بــر امریکا«، 
»مــرگ بــر اســرائیل« بــر وفــاداری بــه آرمان هــای 
نظــام اســالمی تأکیــد کــرده و فتنه گــران داخلی و 
خارجی را محکــوم کردند. در این نمایش با شــکوه 
وحدت مردم شــهرهای مختلف استان های تهران، 
خراسان، لرستان، همدان، زنجان ، قزوین، گیالن، 
قم، یزد، سیستان وبلوچســتان، هرمزگان، اردبیل، 
کرمان، مرکــزی، فــارس، آذربایجان  غربــی، ایالم، 
بوشــهر، کهگیلویــه و بویراحمد و بیش از ۹۰۰ شــهر 
ایران اســالمی به میدان آمدنــد و اعالم کردند خط 
اغتشاشــگران و آشــوبگران از مــردم جــدا اســت. 
راهپیمایی سراسری روز گذشته با صدور قطعنامه ای 

به پایان رسید.

ë وفاداری به آرمان های انقالب
مردم تهران روز گذشته پس از برپایی نماز جمعه در 
محکومیت اهانت به ســاحت مقدسات و هتک حرمت 
به حجاب بانــوان و تخریب اماکن عمومی و تعرض به 
نیــروی انتظامی راهپیمایی کردند و با شــعار »مرگ بر 
امریکا«، »مرگ بر اســرائیل« بر وفــاداری به آرمان های 
نظام اســامی تأکید کرده و فتنه گــران داخلی و خارجی 
را محکوم کردند. مردم همچنین با سردادن شعارهایی 
همچــون »نیــروی انتظامــی تشــکر، تشــکر« و »نیــروی 
نیروهــای  تــاش  از  اســت«  امنیــت  انتظامــی حافــظ 
انتظامی و امنیتی برای برقراری امنیت قدردانی کردند. 
مردم تهران در این راهپیمایی تصاویری از رهبر معظم 
انقاب، ســردار ســلیمانی و سایر شهدای کشــورمان به 
همراه داشــتند. همچنین مردم مؤمن شهرســتان های 
تهــران  اســتان  جنوب شــرق  در  پاکدشــت  و  ورامیــن 
راهپیمایــی کردنــد و در ایــن گردهمایــی والیتمــداران، 
تحــرکات و اقدامــات اغتشاشــگران در روزهــای اخیــر را 

بشدت محکوم کردند.

ë اعالم برائت از اغتشاشگران
تجمع صدهــا هزار نفری مردم مازندران بخصوص 
در شهرهای بزرگ همچون ساری، بابل، آمل، قائمشهر 
و همچنیــن شــهرهای غربی و شــرقی اســتان بــا هدف 
تجدیــد وحدت و اســتحکام میثاق بــا آرمان های نظام 
اسامی و والیت فقیه برگزار شد. مردم استان گیان نیز 
با حضور گسترده در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات 
اخیر، به تمام آشــوبگران و برهم زنندگان نظم عمومی 
اعام کردند صف مردم از اغتشاشگران جدا است و حتی 
اگر سنگ از آسمان ببارد پای انقاب و آرمان های شهدا 
می ایستند. همچنین مردم هرمزگان خواستار برخورد با 
اغتشاشــگران شدند و یزدی ها نیز از اغتشاشگران اعام 
برائت کردند. در بندرعباس هم راهپیمایی گســترده از 
مصای نماز جمعه )مســجد جامع( تــا میدان انقاب 
ادامــه یافت و مردم در صفوف به هم پیوســته حمایت 
و پشــتیبانی خــود را از انقاب اســامی اعام کــرده و بار 
دیگر با آرمان های امامین انقاب تجدید میثاق کردند. 
مردم کهگیلویه و بویراحمد هم با حضوری باشــکوه در 
راهپیمایی، خشم و نفرت خود را از توطئه های دشمن و 

پادوهای آنان در داخل کشور اعام کردند.
 
ë درخواست مجازات اخاللگران نظم و امنیت

در  همیشــه  مــردم  و  نمازگــزاران  دیگــر  ســویی  از 
صحنــه زاهدان مرکز سیستان وبلوچســتان پس از اقامه 

دشمنان بیرونی و نفوذی های داخلی سرسپرده و فریب 
خورده رخ داد، بیانگر طراحی شوم همه زخم خوردگان 
از نظام اســامی و ایجاد خلل در مســیر اراده و پیشرفت 
ملت بصیر ایران اســامی است، مراتب حمایت قاطع 
مــردم انقابــی را از نیــروی انتظامــی کــه مظهــر اقتدار 
جمهوری اسامی و سایر دستگاه های امنیتی و اطاعاتی 
اســت، اعام کرد و خواســتار آن شد تا این نهاد با قوت و 
قدرت به وظایف قانونی خود عمل کرده و خواب راحت 

را از برهم زنندگان آرامش عمومی و امنیت کشور سلب 
نمایند.

در بخش دیگــری از این قطعنامه از طرف حاضران 
در راهپیمایی از قوه قضائیه خواسته شد دراولین فرصت 
ممکن در اقدامی سریع و انقابی به جرایم اغتشاشگران 
و آشــوبگران رســیدگی و بــا مجرمــان این حــوادث اخیر 
برخورد قاطع قانونی نموده و نتایج رســیدگی های خود 

را در اسرع وقت به اطاع افکارعمومی برسانند.

ایــن قطعنامــه همچنیــن بــا محکــوم کــردن اقدام 
نابخشــودنی اهانــت بــه قــرآن کریــم ضمــن توصیه به 
فریب خــوردگان کــه مــورد سوء اســتفاده دشــمنان قــرار 
گرفته انــد، اعــام کــرد این افــراد به ســرعت صف خود 
بــا  و مرتبــط  از عناصــر معانــد، سرســپرده، مــزدور  را 
سفارتخانه ها و سازمان های جاسوسی کشورهای بیگانه 
جدا کرده و از مسئوالن کشور خواستند عناصر اصلی این 

رفتارهای شنیع را به سزای اعمال ننگین خود برسانند.

گیالن مشهد

مردم انقالبی تهران و شــهرهای مختلف کشور روز گذشته پس از اقامه نماز جمعه 
در محکومیت حرکات هنجارشکنانه اخیر راهپیمایی کردند

نمــاز جمعه در راهپیمایی باشــکوه خــود تاش عده ای 
اغتشاشــگر هدایت شــده توســط معاندین نظام جهت 
ایجاد آشوب در کشور را محکوم کردند. انبوه نمازگزاران 
زاهدان با سـر دادن شعارهای »مرگ بر امریکا«، »مرگ 
بر اســرائیل« و »مرگ بر اغتشاشــگر و آشــوبگر« انزجار 
خودشــان را از اقدامــات اخیــر آشــوبگران در شــهرهای 
مختلــف کشــور اعــام و بر مجــازات اخالگــران نظم و 
امنیــت کشــور تأکید کردنــد. نمازگــزاران شــهر کرمان و 
دیگر شــهرهای اســتان کرمان نیز درجریــان راهپیمایی 
اعتراضــی خــود در حمایــت از مأمــوران انتظامی علیه 
هنجارشکنان به آنان گل هدیه دادند. در این راهپیمایی 
که امام جمعه، اســتاندار، فرمانــدار، فرمانده انتظامی، 
ســایر فرماندهان نیروهــای نظامی و نماینــدگان مردم 
در مجلس  در همراهی با آحاد مختلف مردمی حضور 
داشتند، شعارهای »مرگ بر امریکا، فراجا تشکر تشکر، 
نیروی انتظامی حمایتت می کنیم، مرگ بر ضد والیت 
فقیــه، مــرگ بر انگلیس و مــرگ بر منافق« ســر دادند. 
»نیروی انتظامی باعث امنیت اســت، پیــروی از رهبری 

باعــث هر عزت اســت، ای رهبــر آزاده آماده ایــم آماده، 
خونــی کــه در رگ ماســت هدیــه بــه رهبر ماســت، این 
همه لشــکر آمده به عشق رهبر آمده، عامل اغتشاشات 
امریکاســت عامــل ایــن جنایــت امریکاســت« از دیگــر 

شعارهای راهپیمایان مردم کرمان بود.
در همین حال اقشــار مختلف مردم اصفهان پس از 
اقامه نماز جمعه در محکومیت حرکات هنجارشــکنانه 
و وقایــع اخیــر راهپیمایــی کردنــد و خواســتار برخــورد 
بــا مقصــران و هنجارشــکنان شــدند. مــردم مؤمــن و 
والیتمــدار شــهر قزوین همچنیــن با شــعارهای »مرگ 
بر فتنه گــر«، »ما همه ســرباز توایم خامنــه ای، گوش به 
فرمان توایم خامنه ای« و »نیروی انتظامی، تشکر تشکر 
و نیــروی انتظامی اقتدار اقتدار« حرکات هنجارشــکنانه 
اخیــر و اهانــت معــدودی از عناصــر خود فروختــه بــه 
ســاحت مقدس قرآن کریم، به آتش کشیدن مساجد و 
هتک حرمت نســبت به حجاب بانوان میهن اسامی را 

محکوم کردند.
در همیــن راســتا مردم دیگر شــهرهای کشــور هم با 
حضــور در راهپیمایی اقدامات گروه های اغتشاشــگر در 
اقصی نقاط کشــور را محکوم کردند و خواســتار مقابله و 

برخورد با این گروه ها شدند.

ë سربلند در یک آزمون الهی
محکومیــت  در  ایــران  مــردم  گســترده  راهپیمایــی 
صــدور  بــا  دینــی  مقدســات  بــه  هتــاکان  و  فتنه گــران 
قطعنامــه ای پایــان یافــت. در ایــن قطعنامــه بــا اعام 
اینکــه امــت اســام در شــرایطی از یــک آزمــون بــزرگ 
ســربلند بیرون آمــده و با خلق اربعینی بی نظیر شــور و 
شکوه اسامی، شــیعی و انقابی خود را نمایان ساخت 
و بر تمام معادالت باطل و ذهنیت های منفی دشمنان 
خــط بطان کشــید، آمده اســت: »امــا با صدور دســتور 
اهانت به ساحت قدســی قرآن و مقدسات و ارزش های 
دینــی و برپایی آشــوب و بلوا در شــهرها از اتاق های فکر 
اســتکبارجهانی، چهــره پلید دشــمنان قســم خــورده و 
معانــد را بیش ازپیــش بــرای همگان نمایــان و بار دیگر 
دشــمنی، رذالت و زبونی دشــمنان عنود و حسود اسام 

و انقاب را به نمایش گذاشت.«
ایــن قطعنامه با اشــاره بــه اینکه آنچه طــی روزهای 
اخیــر در تهــران و برخــی شهرســتان ها بــا فتنه انگیــزی 

خــــــــــروش سراسری 

زنجان

همدان
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سرطان انگلیسی! آژیر قرمز در سرزمین های اشغالی 
 بــا   آنکه ســناریوی ایــده آل بــرای دولت موقت الپیــد، امنیتی 
کــردن فضا در آســتانه انتخابات زودهنگام کنســت اســت، اما 
شــرایط کنونــی نشــان از ایــن دارد که عمــاً مدیریــت و کنترل 
وضعیت فعلی از دست تل آویو خارج شده و بحران امنیت در 

سرزمین های اشغالی در حال اوج گیری است.

طی این چهار دهه ای که از تاریخ انقاب اسامی می گذرد، بر پژوهشگران 
مسجل شده است که رسانه های فارسی زبان خارج نشین، نه تنها ماهیت 
مســتقلی ندارند؛ بلکه به لحاظ مالی، تشــکیاتی و محتوایی به دولت ها و 
سازمان های متخاصم با ایران وابسته اند و این دولت ها و سازمان ها هستند 
که سیاست و رویکردهای محتوایی و اجرایی این رسانه ها را تعیین می کنند.

رسانه جهانی خاندان سلطنت چگونه در جهان نفرت پراکنی می کند؟ در جدیدترین عملیات شهادت طلبانه 8 صهیونیست مجروح شدند

ساری تبریز

علیه هنجارشکنان



 شنبه 2 مهر 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 8012
http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

در جدیدترین عملیات شهادت طلبانه 8 صهیونیست مجروح شدند

 آژیر قرمز در سرزمین های اشغالی
ســناریوی  آنکــه  بــا  فاطمــی/  حســین 
الپیــد،  دولــت موقــت  بــرای  ایــده آل 
امنیتی کردن فضا در آستانه انتخابات 
زودهنــگام کنســت اســت، اما شــرایط 
کــه عمــًا  دارد  ایــن  از  نشــان  کنونــی 
فعلــی  وضعیــت  کنتــرل  و  مدیریــت 
از دســت تــل آویــو خارج شــده اســت 
ســرزمین های  در  امنیــت  بحــران  و 

اشغالی در حال اوج گیری است.
ë یک عملیات دیگر

در راســتای بحرانی تر شدن ناامنی 
در سرزمین های اشغالی منابع خبری 
عبــری و فلســطینی از مجــروح شــدن 
تازه تریــن  در  صهیونیســت  هشــت 
در  فلســطینی ها  مقاومتــی  عملیــات 
جنوب غرب رام اهلل و شــهادت مجری 
گــزارش  بــه  دادنــد.  خبــر  عملیــات 
فلســطین الیــوم، منابــع در ایــن بــاره 
اعــام کردند کــه جوانی فلســطینی با 
ساح ســرد، گروهی از صهیونیست ها 
را در نزدیکــی ایســت بازرســی »بیــت 
سیرا« در نزدیکی شهرک »مودیعین« 
در جنــوب غــرب رام اهلل مــورد حملــه 
قــرار داد.  طبق این گزارش، این جوان 
فلسطینی پنج تن از صهیونیست ها را 
به ضرب ساح ســرد زخمی کرده و ۳ 
نفــر دیگر را هم بــا پاشــیدن گاز فلفل 

مجروح کرده است.
نظامیــان اســرائیلی بافاصلــه بــه 
سمت این جوان فلسطینی تیراندازی 
رســاندند.  شــهادت  بــه  را  او  و  کــرده 

حمــاس  اســامی  مقاومــت  جنبــش 
از عملیــات ضداســرائیلی در جنــوب 
غرب رام اهلل که به زخمی شدن هشت 

صهیونیست منجر شد، استقبال کرد.
تأکیــد  بیانیــه ای  در  جنبــش  ایــن 
کــرد: »ملــت فلســطین بــه مبــارزات 
علیه دشــمن صهیونیســتی بــا تمامی 
کــه  جایــی  از  و  ممکــن  ابزارهــای 
اشــغالگران گمانش را هــم نمی کنند، 
را  خطــر  زنــگ  و  می دهــد  ادامــه 
بــا  و  درآورده  صــدا  بــه  آنــان  بــرای 
توطئه هــای شــوم آنــان بــرای تعرض 
بــه  تصمیــم  و  مســجداالقصی  بــه 
انجام مناســک تلمودی در داخل این 
مســجد مقابله خواهد کــرد.« حماس 
قــدس،  در  فلســطین  ملــت  عمــوم 
کرانه باختری و ســرزمین های اشغالی 
۱۹۴۸ را بــه ادامــه مقابلــه و رویارویــی 
بــا اشــغالگران اســرائیلی و حمایت از 
مســجد االقصــی در برابــر توطئه های 

آنها فراخواند.
ë بحران سازی لندن

در  امنیتــی  بحــران  کــه  حالــی  در 
گرفتــه  اوج  اشــغالی  ســرزمین های 
اســت، انگلیس از تصمیــم خود برای 
بــه  کشــورش  ســفارت  انتقــال  بــرای 
قدس اشغالی خبر داد که می تواند بر 
آتــش بحران دامن بزند. نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی پنج شــنبه گذشــته 
از تصمیم همتای انگلیسی خود برای 
انتقال سفارت کشورش از شهر تل آویو 

به قدس اشغالی استقبال کرد.
بــه گــزارش آناتولــی ترکیــه، یائیــر 
الپید، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
»از  نوشــت:  توئیتــی  در  پنجشــنبه 
دوســت عزیزم لیز تراس، نخست وزیر 
انتقــال  بــه  کــرد  کــه اظهــار  انگلیــس 
فکــر  قــدس  بــه  انگلیــس  ســفارت 
می کنــد، تشــکر می کنم. ما بــه تقویت 

همکاری هایمان ادامه خواهیم داد.«
چــاپ  تلگــراف  دیلــی  روزنامــه 
در  پنجشــنبه  صبــح  نیــز  انگلیــس 
گزارشــی نوشــت: »انگلیــس در حــال 

بررسی انتقال ساختمان سفارت خود 
در اســرائیل از تل آویو به قدس است و 
لیــز تراس نیز در دیدار با یائیر الپید در 
حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل، 

پیامی در این خصوص به الپید داد.«
میــادی  ســال جاری  اوت  تــراس 
نخســت وزیر  عنــوان  بــه  کــه  زمانــی 
داد  تعهــد  شــد،  منصــوب  انگلیــس 
مســأله انتقال ســفارت را بررسی کند. 
تل آویــو  در  ســفارت  یــک  انگلیــس 
دارد کــه مســئول روابط با شــهروندان 
یــک  و  بــوده  اشــغالی  ســرزمین های 

شــرقی  قــدس  در  نیــز  کنســولگری 
دارد کــه مســئول روابط با شــهروندان 

فلسطینی است.
در این بین بیشــتر کشورهای جهان 
بــه دلیــل اینکــه حاکمیت اســرائیل بر 
بخش شرقی شهر قدس را به رسمیت 
نمی شناســند، از انتقــال ســفارت خود 
به شــهر قــدس امتنــاع می ورزنــد، اما 
دولــت ترامپ در ســال ۲۰۱۸ ســفارت 
خــود را از تل آویو به قــدس انتقال داد 
هنــدوراس،  کشــورهای  آن  از  پــس  و 
گواتماال و کوزوو نیز اقدامات مشــابهی 

را در پیــش گرفتند.  اگــر چه این تصور 
وجــود دارد که الپید از این اقدام لندن 
می تواند بهره برداری انتخاباتی بکند، 
اما انگلســتان بــا انتقال ســفارت از تل 
آویــو بــه قدس، خواســته یا ناخواســته 
آتش این بحران را شــعله ورتر خواهد 

کرد.
ë واکنش های اولیه

دو جنبش حماس و جهاد اسامی 
تصمیــم  بــه  واکنــش  در  فلســطین 
انگلیــس بــرای انتقــال ســفارت خــود 
از تل آویــو بــه قــدس اشــغالی، آن را 
اقدامــی تحریک آمیــز و در حمایت از 

اشغالگری دانستند.
گــزارش خبرگــزاری فلســطین  بــه 
الیوم، عبد اللطیف القانوع، سخنگوی 
اظهــار  پنج شــنبه  حمــاس  جنبــش 
کــرد: »اینکــه لیز تــراس، نخســت وزیر 
انگلیــس امــروز اعام کــرد قصد دارد 
ســفارت کشــورش را به قــدس انتقال 
دهــد، بــه منزلــه جانبــداری آشــکار از 
اشغالگری و ایستادن در کنار دشمنان 

ملت ما است.«
بــه موازاتــش محمــد شــلح، یکــی 
اســامی  جهــاد  جنبــش  رهبــران  از 
بــا رادیــو  فلســطین نیــز در گفت و گــو 
»صدای قدس« اظهار کرد: »انگلیس 
بــه اســتکبار، رعایــت نکــردن حقــوق 
بشــر و بی تفاوتــی نســبت بــه ملت ما 
که تحت اشــغال دشمن صهیونیستی 

است، ادامه می دهد.«

نتانیاهو: سخنرانی الپید از سر عجز بود
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر پیشــین رژیم صهیونیستی از سخنان 
یائیر الپید نخست وزیر کنونی رژیم تل آویو انتقاد کرد و گفت سخنان 
وی در مجمع عمومی ســازمان ملل ماالمال از عجز و شکست بود. 
بــه گزارش ایرنا به نقل از تارنمای شــبکه آی ۲۴ نیوز، نتانیاهو رهبر 
حزب لیکود با انتقاد از تهدیدی که الپید علیه برنامه هسته ای ایران 
در ســخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام داد، 
افــزود: الپید آینــده ما و ماهیت اســرائیل را در موضوع فلســطین و 
ایــران در معــرض خطــر قــرار داده اســت.  مجمع عمومی امســال 
ســازمان ملل با حضور سران و رهبران جهان برای نخستین بار پس 
از بیماری همه گیر کووید۱۹ از ســال ۲۰۱۹ برگزار شــد که بزرگ ترین 

گردهمایی دیپلماتیک در جهان است.
 

 یکپارچگی قلمروی ارمنستان 
شرط پاشینیان برای صلح

نخســت وزیر ارمنســتان، شــرط امضای معاهده صلــح با جمهوری 
قلمــروی  یکپارچگــی  بــه رســمیت شــناخته شــدن  را  آذربایجــان 
ارمنســتان در مرزهای بین المللی شــناخته شــده از سوی جمهوری 
آذربایجــان عنــوان کــرد. بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری 
اســپوتنیک، نیکــول پاشــینیان، نخســت وزیر ارمنســتان در جریــان 
ســخنرانی هفتاد و هفتمین نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل، 
گفــت: اگــر جمهــوری آذربایجان یکپارچگــی قلمروی ارمنســتان را 
به رســمیت بشناســد آن هم به صورت عملی نه تئــوری، این بدان 
معناست که ما می توانیم معاهده صلحی را که به صورت دوطرفه 
به رســمیت شــناخته شــده، امضــا کنیم. پاشــینیان، ســازش جامع 
درگیــری قره بــاغ را بــه عنــوان یکــی از فاکتورهــای کلیــدی ثبات در 
منطقــه عنوان کرد و افزود: ما خواســتار حمایت از دسترســی ایمن 
و بی قیــد و شــرط آژانس های بشردوســت ســازمان ملل بــه قره باغ 
بــا هدف ارزیابی اوضاع بشــری و حقوق مــردم و همچنین تضمین 

حمایت از میراث فرهنگی در منطقه هستیم.
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هم قتل عام نمازگزاران در مسجد کابل

انفجــار در مســجد وزیــر اکبــر خــان در منطقــه ســبز کابل ۳7 کشــته و 
مجــروح بــر جــا گذاشــت.  به گــزارش شــفقنا، این انفجــار دیــروز، مقابل 
ورودی مسجد و هنگام خروج نمازگزاران رخ داد که براساس اخبار منابع 

محلی دست کم 7 نفر کشته و ۳۰ نمازگزار مجروح شدند. 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به این انفجار در توییتی 
نوشــت: »هــدف قــراردادن مســاجد و نمازگــزاران جنایتــی نابخشــودنی 
اســت. ملت باید در نابودی جنایتکاران با نظام همکاری داشــته باشند.« 
عبدالنافی تاکور، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز از آغاز تحقیقات 
دربــاره ایــن انفجــار خبــر داد. ایــن در حالی اســت کــه هنوز هیــچ گروهی 
مســئولیت ایــن انفجــار را برعهده نگرفته امــا در حمات گذشــته عمدتاً 

گروه تروریستی داعش، این جنایات را پذیرفته است.
ایــن اتفاق دو روز پس از انفجار بعدازظهر چهارشــنبه در ناحیه ســوم 
کابــل در یــک رســتوران فاجعــه آفریــن شــد. بــه گــزارش ایرنا بــه نقل از 
ســخنگوی فرماندهی امنیت کابل، در آن انفجار ســه نفر کشــته و ۱۳ نفر 
مجروح شدند. قربانیان انفجار چهارشنبه نیز همگی غیرنظامی و عمدتاً 

از کارمندان شرکتی به نام برشنا بودند. 

پاکستان تودی )پاکستان(
ســابق  نخســت وزیر  خــان،  عمــران 
پاکستان در ســخنانی دیگر دوباره سران 
ایــن کشــور را تهدید کرد. او گفته اســت: 
پاکســتان در حــال حاضــر روی رونــدی 
کــه باید نیســت و بر تعــداد حماتی که 
توسط برخی جریان ها علیه کشور انجام 
می شــود، افزوده شــده اســت. او تهدید 
کــرده اســت، می تواند هــواداران خود را 
به شــهرهای بزرگ بکشــاند تا دست به 

اعتراض های مدنی بزرگ بزنند.

واشنگتن پست )امریکا(
مــدارس  کرونــا  بحــران  از  قبــل  تــا 
امریکایی از کمبود معلم رنج می بردند 
کــه خــود دالیلــی مثــل دســتمزد پایین 
اکنــون  امــا  داشــت.  انــدک  امکانــات  و 
وضعیــت بدتــر شــده اســت. طــوری که 
مدارس مجبور شــده اند کسانی را که در 
شرایط کرونایی و بدون داشتن معلم از 
دبیرســتان و نه دانشگاه فارغ التحصیل 
شــده اند و آمــوزش معلمــی ندیده اند، 

برای کار در مدارس استخدام کنند.

حریت دیلی نیوز )ترکیه(
ادامــه  بــه  را  خــود  تعهــد  آنــکارا 
میانجیگری های دیپلماتیک بین اوکراین 
و روســیه تا زمانی که مناقشــه مســلحانه 
بین آنها به پایان رســد اعام کرده است. 
در همیــن ارتباط نیز ولودیمیر زلنســکی، 
رئیــس جمهــور اوکرایــن از ترکیــه بابــت 
نقشــی که در تبادل زندانیان بین کی یف 
و مسکو انجام شد، تشــکر کرده است. در 
این رویداد، روســیه ۲۱5 اســیر اوکراینی از 

جمله 5 افسر ارشد را آزاد کرد.

ـما
رنـ

دو

چیزی که امریکا را می  ترساند

یک کره شمالی قدرتمند تر از همیشه

»کیــم جونــگ اون « رئیس جمهــور کره شــمالی در اجــاس عمومی اخیر 
حزب مردم این کشور متذکر شد کره ای ها هیچ قصد و عزمی برای کاهش 
دادن ظرفیت های اتمی خود ندارند و تولید های گســترده و تازه ای در این 

زمینه را در دستور کار قرار داده اند.
این یک پیام صریح از ســوی رهبر کره شــمالی به غربی ها بویژه امریکا 
و همســایه و رقیــب جنوبــی ایــن کشــور )کره جنوبــی( بــه شــماره می  آید. 
حرف های مقام ارشــد اجرایی کره شــمالی به این معنا اســت که این کشور 
اگــر چه در تولید محصوالت جدید اتمی اش از قواعد »کنترل تســلیحات« 
 تخطــی نخواهد کــرد اما به هیچ روی قصــد عاری ســازی زرادخانه خود از 
هرگونه فرآورده اتمی ندارد. کیم جونگ اون امیدوار است پس از اظهارات 
اخیرش امریکا با قطع امید از هر گونه همکاری کره شــمالی ، این کشــور را 
»ســرزمین دارای ساح های اتمی « تلقی و آن را واقعه ای رسمی توصیف 
کند و از این طریق از پیگرد قضایی و امنیتی ای که شــامل کشــورهای فاقد 

این مجوز می  شود، رهایی یابد.
ë تهدید و سپس عقب نشینی 

تــا امــروز امریــکا از هــر گونه تأییــد و پذیرش کره شــمالی تحــت عنوان 
»کشــوری صاحــب ســاح های اتمــی « ســر بــاز زده و بــر عکــس بــا انــواع 
تهدیدهــا کوشــیده اســت پیونگ یانــگ را از رونــد عادی تولید ســاح های 
اتمــی اش خــارج و به خنثی ســازی فرآورده هــای اتمی خویــش وادار کند. 
ایــن موجــی اســت کــه در دوره زمامــداری دونالــد ترامــپ در کاخ ســفید 
شــدت گرفــت ولی بی حاصل مانــد و جو بایدن که جای ترامــپ را از اوایل 
ســال ۲۰۲۱ گرفته ، حتی خشــونت و قدرت ارعاب ســلف خود را نداشــته و 
بیش ازپیش در مقابل دولت پیونگ یانگ عقب نشینی کرده است. هشدار 
دهنده تر از همه، این عبارت رهبر کره شــمالی اســت که » با بروز هر تهدید 
جــدی در قبــال تمامیــت ارضی این کشــور ، پیونگ یانگ خــود را در مورد 
بــروز شــدیدترین واکنش هــا و درهــم کوبنده ترین پاســخ ها مجــاز و مختار 

می  بیند.«
این عبارت چون غیرصریح اســت ، این معنا را می  دهد که کره شــمالی 
بــه لطف حق تفســیر و تعبیر خود می  تواند از هر ســاح ما فوق قوی اتمی 
بــرای تأدیــب کشــور مهاجــم ســود جویــد ، بــدون اینکــه خــود را وادار بــه 
پاسخگویی به نهادهای ناظر بر کنترل تسلیحات اتمی سازد. »کیم جونگ 
اون« در دل بهار امسال هم تهدیدهایی از همین دست را در یک همایش 
نظامی به مناسبت نودمین سال تأسیس ارتش مردمی کره شمالی مطرح 
کرده بود اما نقطه تفاوت آن سخنرانی با اظهارات جدید وی تأکید صریح 
او بر رها نشدن برنامه های اتمی این کشور به سبب تهدیدهای دولت های 

بزرگ غربی است.
ë هشدار بی اثر امریکا

قرار اســت ۲7 مهرماه امســال امریکا و کره جنوبی در اجاس مشــترک 
در ســئول بر لزوم عاری ســازی منطقه شــرق آســیا از »ســاح های بشــدت 
مخرب « اتمی پافشاری و هر دولت در این منطقه ) و به واقع نظام پیونگ 
یانــگ ( را بــه تأســی از این امر وادار کنند. این در حالی اســت که جو بایدن 
رئیس جمهورامریکا و یون سوک یول همتای کره جنوبی او در جلسه قبلی 
دیدار و گفت وگوی خود در اواخر اردیبهشــت امســال نیز روی این مســأله 
تأکیــد کــرده بودنــد و البتــه رهبــر کره شــمالی کوچک ترین وقعی بــه آنها 
نگذاشــته و یک بار دیگر نشــان داده بود پیونگ یانگ روی باورها و اصول 
اتمــی خــود پا برجا و بیش از هر زمانی قدرتمند اســت . الزم به ذکر اســت 
در مانور نظامی مشترک اخیر امریکا و کره جنوبی هم که از ۳ تا ۱۱ شهریور 
برگزار شــد و بزرگ تریــن نمایش قدرت آنها طی ســال های اخیر توصیف 
شد، انواع ساح های پیشرفته و کارآمد ساخت امریکا در خاک و آب و هوا 

به کار گرفته و ظرفیت های آنها آزمایش شد.
ë پیونگ یانگ ؛ بدون ترس و همچنان فعال

شــاید هم امریکا و کره جنوبی از این طرق کوشــیده باشــند کره شــمالی 
را ترســانده و از اقدام به ســود روســیه در مناقشــه اخیرشــان با اوکراین باز 
دارند اما کوچک ترین نشانه ای از توفیق این طرح احتمالی دیده نمی شود 
و کره شــمالی پشــت حصار آهنین خود همچنان فعال و مشــغول تقویت 
نظامــی خود اســت؛ چیزی که امریــکا را بیش از هر چیزی می  ترســاند و از 
ورود به یک تقابل مســتقیم نظامی با دولت مصمم پیونگ یانگ بر حذر 

می  دارد.
ë  Washington Times : منبع

زهــره صفــاری/ رفرانــدوم الحــاق 4منطقــه 
تحــت کنترل روســیه در اوکراین به مســکو، با 
وجود موضع گیری هــای غربی علیه کرملین 
از دیــروز بــه صــورت رســمی آغاز شــد. آرا در 
این رفراندوم تا روز دوشنبه به صورت دستی 
و حتــی خانــه بــه خانــه گرفتــه می شــود و در 
پنجمیــن روز حوزه هــای انتخاباتی برای اخذ 

آرای باقیمانده باز می شوند.
از  نقــل  بــه  گاردیــن  گــزارش  بــه 
خبرگزاری های رسمی روسیه، این همه پرسی 
یــا به عبارت بهتر تســهیل الحاق رســمی ۱5 
درصد خاک اوکراین به مسکو، در لوهانسک 
و دونتسک که از ســال ۲۰۱4 تاکنون در کنترل 
جدایی طلبــان روس تبــار اســت و در جنــوب 
خرســون و زاپوریژیا تــا پایان وقــت اداری ۲7 
سپتامبر انجام خواهد شد. به گفته کارشناسان 
رویترز، این همه پرسی آن هم چند روز پس از 
آنکــه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه 
دستور بسیج عمومی و اعزام ۳۰۰ هزار سرباز 
جدید به میدان اوکراین داد، می تواند دســت 
کرملیــن را برای برتری در میدان جنگ باالتر 
ببرد. اما در این بین مقامات کرملین در حالی 
در نهایــت حاضر بــه برگزاری ایــن رفراندوم 
شــدند که از ماه ها قبل سران حامی مسکو در 
مناطق مختلف اوکراین، خواستار اجرای این 

همه پرسی بودند.
ë هراس غرب

آنچه کــه نگرانی هــای کی یــف و حامیان 

ایــن  برگــزاری  شــرایط  در  را  غربــی اش 
همه پرســی برانگیختــه و آنهــا را بــه واکنش 
واداشــته، این اســت که مســکو بــه صراحت 
اعــام کرده، پاســخ مثبت به ایــن الحاق ها، 
ایــن مناطــق را تحــت حاکمیت روســیه قرار 
داده و هر گونه تجاوز به آن، با پاســخ مســکو 
همــراه خواهــد بــود. در ایــن میــان هشــدار 
والدیمیــر پوتیــن نیــز خطــر را بــرای غــرب 
و اوکراینی هــا جدی تــر کــرده اســت چراکــه 
روز  ســخنرانی  در  روســیه  رئیس جمهــور 
چهارشــنبه خود اعام کرد از هر ابزاری حتی 
ســاح هســته ای بــرای محافظــت از منافــع 
کشورش اســتفاده می شود و تأکید کرد: »این 
یک بلــوف نیســت. روســیه از دســتاوردهای 
جدیــدش بــا همــه تــوان حمایــت خواهــد 
کــرد.« در همیــن حــال دیمیتری مــدودف، 
رئیس جمهور سابق روســیه و معاون رئیس 
شــورای امنیت نیز در پســتی تلگرامی بر این 
امر تأکید کرد و نوشــت: »تجــاوز به قلمروی 
روســیه جرمی است که مجوز هر نوع دفاع از 
منافعــی را خواهد داد و دلیل ترس کی یف و 
غرب از این رفراندوم نیز همین اســت.« وی 
افزود: »روســیه نه تنها می توانــد از نیروهای 
جدیــد خود بلکــه از هر ســاح روســی مانند 
تسلیحات استراتژیک هسته ای نیز در این راه 
بهره بگیرد. روسیه مسیرش را انتخاب کرده 

و راه برگشتی نیست.«
در ایــن شــرایط مقاماتــی ماننــد دبیر کل 

و  امریــکا  جمهــور  رؤســای  ملــل،  ســازمان 
فرانســه و دبیــر کل ســازمان پیمــان امنیــت 
ســازمان  و  اروپــا  اتحادیــه  جمعی)ناتــو(، 
همــکاری و امنیــت اروپــا بــه ایــن رفرانــدوم 
زلنســکی  ولودیمیــر  و  شــده اند  معتــرض 
اقــدام  ایــن  کرملیــن،  اقــدام  از  خشــمگین 
روس ها را نشــانه ترس مســکو از آینــده نبرد 
دانســت و مدعــی شــد: »تصمیمات روســیه 

برای اوکراین هیچ ارزشی ندارد.«
روسیه در ســال ۲۰۱4 در شرایط اعتراضی 
مشــابه و موضع گیری هــای خصمانه غربی، 
برای الحاق کریمــه رفراندومی برگزار کرد که 
نتایــج آن از رضایت ۹7 درصدی ســاکنان به 
پیوستن این منطقه به روسیه حکایت داشت.

ë نسخه صلح
روســیه  وزیرخارجــه  الوروف،  ســرگئی 
در ســخنرانی خــود در نشســت عمومــی 
ســازمان ملل، در پاســخ به اتهام زنی های 
غرب علیه مسکو گفت: »اوکراین، امنیت 
روســیه را به چالش کشــیده بود و این حق 
روس ها بود که از خود دفاع کنند. بنابراین 
هرگونــه تصمیــم بــرای اجــرای عملیات 
ویــژه نظامــی در اوکرایــن اجتناب ناپذیــر 
همیــن  در  الجزیــره،  نوشــته  بــه  بــود.« 
حــال وانگ یی، وزیــر خارجه چیــن نیز به 
همتــای اوکراینــی اش توصیــه کــرد از هــر 
گونه اقدامــی برای توافق صلح با روســیه 

حمایت کند.

نــاو هواپیمابــر امریــکا برای نخســتین بار 
پس از چهار ســال، دیروز برای پیوستن به 
رزمایش ناوهای کره جنوبی وارد آب های 

منطقه ای این کشور شد.
به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، این 
نــاو هواپیمابــر بــا نــام یــو اس اس رونالد 
ریگان و ناوهای همراه آن در شــهر بندری 
بوسان پهلو گرفته اند. حضور این ناوگروه 
امریکایی در کره جنوبی برای نخستین بار 
از سال ۲۰۱۸ رخ داده است. در آن سال دو 
کشور مقیاس رزمایش های مشترک خود 
را کــم کردنــد اما مذاکرات شــان همچنان 
ادامه داشت. به باور ناظران، پیونگ یانگ 
درصــدد از ســرگیری آزمایش هــای اتمی 
بــرای نخســتین بــار از ســال ۲۰۱7 اســت. 
بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد یون ســوک 

یــول، رئیس جمهور کــره جنوبی درصدد 
انجام رزمایش های بیشتر و سایر مانورها 
برای نشــان دادن قدرت نظامی کشورش 
کــره شــمالی  بــرای  قالــب هشــداری  در 
برآمده اســت. به گــزارش ایرنا بــه نقل از 
آسوشیتدپرس، نیروی دریایی کره جنوبی 
اعام کرده اســت، آموزش ترکیبی با رزم 

گروه ناو هواپیمابر ریگان به منظور تقویت 
آمادگــی نظامــی متحــدان و نشــان دادن 
عزم راســخ اتحاد کره جنوبــی و امریکا در 
راستای ایجاد صلح و ثبات در شبه جزیره 
کره اســت. براســاس این گــزارش، امریکا 
در حالی ناوهواپیمابر اتمی خود را به کره 
جنوبی اعزام کرده اســت که در هفته های 

اخیــر نیــز رزم ناوهــای بســیاری از ایــاالت 
متحده خود را به تنگه تایوان، دیگر نقطه 
ملتهب جهان رســانده اند. نــاو هواپیمابر 
یــو اس اس رونالــد ریــگان در شــرایطی 
در بنــدر کــره جنوبی پهلو گرفته اســت که 
رهبر کره شــمالی در ماه جاری میادی به 
پارلمان کشــورش گفته بود که تسلیحات 
بــرای  را  خــود  هســته ای  موشــک های  و 
مواجهــه بــا رفتــار خصومت آمیــز امریکا 
کنــار نخواهد گذاشــت. یک مقــام وزارت 
دفاع کره جنوبی معتقد اســت: »استقرار 
نــاو هواپیمابــر یــو اس اس رونالــد ریگان 
در بوســان نشــان دهنده قدرت اتحاد کره 
جنوبی و امریکا است و هدف از آن، ایجاد 
بازدارندگــی در برابر تهدیدات موشــکی و 

هسته ای کره شمالی است.«

روس هــا در میان اعتراضات بین المللی رفراندومی 5 روزه در مناطق تحت کنترل خود در اوکراین برگزار کردند

دونباس در آستانه الحاق
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استقرار ناوگروه هواپیمابر امریکا در آب های کره جنوبی

جوزفدیترانی،نمایندهپیشینامریکادرمذاکراتتنشزداییباکرهشمالی
مترجم:وصالروحانی



گاف بزرگ گروه هکری انانیموس
 خبــر اول اینــــــــکه، گــروه هکــری 

ناشــناس معروف به »انانیموس« که 
همزمــان با اغتشاشــات اخیــر تالش 
رســانه های  کــردن  هــک  بــا  داشــته 
دولتــی بــه آشــوبگران کمــک کنــد در 
گافی عجیب، رسانه های فارسی زبان 
ضدایرانی را هک کرد. این گروه هکری 
که تالش داشته رســانه های مرتبط با 
صدا وســیما را هــک کند در اشــتباهی 
جالب رســانه های فارسی زبان بیگانه 
صــدای  بی بی ســی،  من وتــو،  ماننــد 

امریکا، ایران اینترنشــنال و... را هک کرد. گفته می شود این گروه پس از متوجه 
شدن به گاف داده شده از این رسانه ها عذرخواهی کرده است.

دوربین در برابر دوربین!
 خبــر دیگــر اینکــه، تیم رســانه ای ضدانقــالب که تــالش داشــت در جریان 

ســفر آیت اهلل رئیســی به نیویورک علیه رئیس جمهور و تیم همراه فضاسازی 
رسانه ای ایجاد کند، غافلگیر شد. ماجرا از جایی آغاز شد که چند نفر از افرادی 
که برای حاشیه ســازی در خیابان ها و هتل محــل اقامت تیم ایرانی دوربین به 
دســت به دنبال سوژه می گشــتند با دو نفر از نیروهای رســانه ای ایرانی روبه رو 
شــدند. آنها تالش کردند تا با عصبانیــت، همراهان رئیس جمهور را عصبانی 
کرده و خوراک رســانه ای به دســت آورند. علی نادری، مدیرعامل ایرنا که یکی 
از ایــن افــراد بود در کنار یکــی دیگر از افراد تیم با دیدن آنها و دوربین هایشــان 
دوربین هــای تلفــن همراه خود را روشــن کردند. این اقــدام در کنار گفت وگوی 
همراه با لبخند آنها را شــوکه کرده بود. یکی از آنها که در حال پرخاشــگری بود 
با عصبانیت گفت ما سینه خود را جلوی دوربین شما سپر می کنیم که از علی 
نادری جواب شنید: سینه را جلوی گلوله سپر می کنند نه جلوی دوربین! اوضاع 
حتی به جایی رســید که آنها می گفتند شــما بچه های خوبی هســتید و یک روز 
می فهمید که جمهوری اسالمی را باید رها کنید. در مقابل اما جواب می شنید 
مــا جانمــان را فدای این نظام می کنیــم چون ایران را آزاد کــرد. این رفتارها نه 
تنها آنها را در عملیات رسانه ای علیه ایران ناکام گذاشت که حتی پس از مدتی 

باعث شد آنها در مسیر شانتاژگری خلع سالح شوند.  

تحریم های جدید واشنگتن به بهانه جدید
 شنیدیم که، امریکا در اقدامی مداخله جویانه تحریم هایی را به بهانه وقوع 

اغتشاشــات در ایران تصویب کــرد. »آنتونی بلینکن«، وزیــر خارجه امریکا در 
توئیتــی تأیید کرد کــه وزارت  خزانه داری ایاالت متحده یک نهاد و هفت مقام 
امنیتی ایرانی را در لیســت تحریم  های خود قرار داده اســت. به گزارش ایسنا، 
»بلینکن« در توئیتی نوشت: »ما پلیس امنیت اخالقی  به همراه هفت مقام 
امنیتــی ایرانــی دیگر را در لیســت تحریم ها قــرار دادیــم.« وزارت خزانه داری 
امریــکا پنجشــنبه گذشــته مدعی شــد پلیــس امنیت ملــی و برخــی مقامات 
امنیتــی تهــران را در لیســت تحریم های خود قرار داده اســت. ایــن وزارتخانه 
همچنین اسماعیل خطیب، ساالر آبنوش، قاسم رضایی، منوچهر امان اللهی 

و کیومرث حیدری را هدف تحریم های خود قرار داده است.

احضار کاردار سوئد در تهران به وزارت خارجه
 دست آخر اینکه، در پی تعرض روز گذشته تعدادی از عناصر معاند به 
سفارت جمهوری ایران در استکهلم، کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیر 
این کشــور، بــه وزارت خارجه احضار شــد. به گزارش ایرنــا در این مالقات 
مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران به دولت سوئد در قبال این 
تهاجم وحشیانه و قصور پلیس این کشور در اتخاذ اقدامات تأمینی بموقع 
و کامل، وفق کنوانسیون وین، به کاردار سوئد ابالغ شد. کاردار سوئد ضمن 
اظهار تأسف بیان داشت مراتب را به دولت این کشور منتقل خواهد کرد. 
همچنین در پی تعرض مشــابه به ســفارت کشــورمان در بروکســل توسط 
تعــدادی از عناصــر معانــد، مراتب اعتراض شــدید کشــورمان بــه وزارت 
خارجه بلژیک توسط وزارت امور خارجه کشورمان در تهران و نیز سفارت 
کشورمان در بروکسل انجام شد و بر مسؤلیت دولت این کشور در حفاظت 

از اماکن دیپلماتیک وفق کنوانسیون وین تأکید گردید.
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گــروه سیاســی/ از ابتــدای شــروع برخی 
تجمع ها، حمایت  گروه های تروریســتی 
و کوملــه در  ماننــد گروهــک منافقیــن 
کنــار تعطیــل کــردن برنامه هــای عادی 
شــبکه های فارســی زبــان بیگانه نشــان 
مــی داد که دشــمن بــرای هزینه تراشــی 
برنامــه جــدی و البته خشــنی را پیگیری 
می کند. بســرعت مشــخص شــد عالوه 
رادیــکال  شــعارهای  تخریب گــری،  بــر 
سیاسی و تخریب بوی خون نیز به مشام 

می رسد.
بــا  ضدانقــالب و گروه هــای معانــد 
ســوار شــدن بر فضای ســاخته شــده در 
رسانه های بیگانه ماشــین کشتار خود را 
در شــهرهای مختلف به راه انداختند تا 
جایی که تاکنون خبر شــهادت هفت نفر 
در رســانه ها مخابره شده که در ادامه به 

معرفی آنها پرداخته شده است.

ë از فعالیت جهادی تا شهادت
محمــدی  دوســت  رســول  محمــد 
چهارشنبه شب در مقابله با آشوبگرانی 
که در خیابان راهنمایی مشــهد قصد به 
آتش کشــیدن خیمه امام حسین)ع( را 
داشــتند، بر اثر ضربات چاقو به شهادت 
از  محمــدی  دوســت  شــهید  رســید. 
نیروهای هیأتی و بسیجی مشهد بود که 
در فعالیت های فرهنگــی و جهادی نیز 
نقــش ویژه ای ایفا می کرد. علی کاظمی 
از دوســتان شــهید به همشــهری آنالین 
در خصــوص فعالیت هــای ایــن شــهید 
می گوید: »یکی از آنها حضور در منطقه 
زلزلــه زده ســرپل ذهاب بود کــه نزدیک 
یــک ماه تــا ۴۵ روز در آن منطقه حضور 
داشــت و به مردم خدمت می کرد.  این 
جدا از موکــب داری در اربعین، خدمت 
در ایســتگاه های صلواتی محرم و صفر، 
خدمت به زوار امام رضا)ع( و جهاد او در 
صف مدافعــان حرم بود. آخرین جایی 
که قبل از اربعین با ایشان بودم، مراسم 

خیمه ســوزان در خیابــان احمدآباد بود 
که شــبانه روزی برای سیدالشهدا)ع( کار 
کرد.  تا ۵ صبح مشــغول زدن داربســت 
و پرچم و… بود. اصاًل خستگی نداشت. 
ایشــان در هیــأت همــه جا مشــغول کار 
بود؛ گاهی در آشپزخانه، گاهی در نصب 
بنرهــا و داربســت ها، گاهــی ســینه زنی، 
گاهــی کفــش جفــت می کــرد، گاهی در 
خیابــان چــای مــی داد. در هــر نقطه ای 
ایشــان کمــک می کــرد. وقتی احســاس 
می کــرد فالن جــا نیــاز بــه کمــک دارد، 
می رفت. برایش فرقی نداشــت که کجا 
خدمــت کند. بیشــتر وقت هــا می دیدم 
جلــوی هیــأت دارد کفــش عــزاداران را 
جفــت می کنــد. از وقتــی که یادم اســت 
آقارســول خادم هیأت امام حســین)ع( 
بود.« وی در ادامه به ماجرای آتش زدن 
خیمــه امام حســین)ع( توســط اراذل و 
اوباش و درگیر شدن شهید و دوستانش 
اشــاره کرده و می گوید: »وقتی دوســتان 
مــا جلــوی خیمــه ایســتاده بودنــد، فرد 
آشــوبگری که صورتش را پوشــانده بود، 
به ســمت خیمه هجوم مــی آورد. اینجا 
آقــای معتمــدی او را از پشــت می گیرد 
تا به طرف خیمه نــرود. در همین حین 
همین آدم چاقو را درمی آورد و تا جایی 
کــه من دیدم دوازده ســیزده تــا چاقو به 
بازوی آقای معتمدی می زند. الحمدهلل 
حال ایشــان به لطــف امام حســین)ع( 
االن خوب اســت و همین امشــب هم با 
این حالی که داشتند به هیأت آمده اند و 
در حال خدمت به مردم هستند. ایشان 
با خوردن چاقو از حال می رود. چون این 
چاقو ۷ ســانت داخل بدن ایشان رفته و 
دوازده ســیزده تــا چاقو به بازوی ایشــان 

می خورد. 
شــهید دوســت محمدی می آیــد تــا 
آقامجتبــی را نجــات بدهد کــه خودش 
بــا یــک ضربــه چاقــو در قلب بــه زمین 
می افتد.« کاظمی ادامه ماجرا را این طور 

روایــت می کند: »اینجا ما رســیدیم ســر 
اینقــدر نامــرد  اینهــا  صحنــه و دیدیــم 
بودنــد… اینقدر نامــرد بودند که جلوی 
آمبوالنــس را می گیرنــد و نمی گذارنــد 
آمبوالنــس به محل حادثه برســد. اینها 
بویــی از مردانگــی نبــرده بودنــد« ایــن 
اقدام ناجوانمردانه البته اولین و آخرین 
نبــود.  آشــوبگران  جنایتکارانــه  اقــدام 
گفتنی است روز گذشــته محسن داوری 
فرماندار مشهد از شناسایی و دستگیری 
عامالن شــهادت محمدرســول دوست 

محمدی خبر داد.

ë حسین اوجاقی علی اکبر تبریزی ها شد
در پــی تجمــع غیرقانونــی و هتاکانه 
انقــالب  ضــد  عناصــر  و  اغتشاشــگران 
در تبریــز هــم حســین اوجاقی بــا ضربه 
چاقو توســط اغتشاشــگران به شــهادت 
رسید. وی متولد ۱۳۷۰ و فرمانده پایگاه 
عالمه طباطبایی مســجد فاطمی تبریز 
بــود کــه بــرای مقابلــه بــا آشــوبگران در 
مقابــل مصــالی تبریز حضور داشــت و 
بــا اقــدام غیرانســانی عناصــر معاند به 
فیض شهادت نائل شد.مادر این شهید 
می گویــد: »حســین را به حضــرت علی 
اکبــر تقدیم کردم. حســین بــه آرزویش 
بــه  داشــت  دوســت  همیشــه  او  رســید 
شــهادت برسد« پدر شــهید اوجاقی نیز 
از مردم خواســت تا با حمایت از رهبری 
اجــازه نفــوذ دشــمنان را ندهنــد. بــرادر 
حســین هم با قســم یاد کردن به مشــی 
حســینی بــرادرش در مصاحبه ای گفت 
»بــه خدا قســم راهــت را ادامــه خواهم 

داد.«

ë شهیدی با دو دختر یک ساله و 9ساله
شهید رضا زارع مؤیدی فرزند شهید 
انوشــیروان زارع مؤیدی، همیار پلیس و 
مدافع امنیت نیز، شــامگاه سه شنبه ۲۹ 
شــهریور همراه با چهــار مأمور انتظامی 

توســط برخــی افــراد حضــور یافتــه در 
تجمع خیابان معالی آباد شیراز زخمی 
شــد و به دلیل شدت جراحات وارده، به 
فیــض شــهادت نائل آمــد. شــهید زارع 
مؤیدی در حالی در ســن ۳۷ ســالگی به 
مقام واالی شــهادت رســید که فرزندان 
دختر یک و ۹ ساله از این شهید به یادگار 
مانده است. پیکر وی روز جمعه تشییع 
و در گلــزار شــهدا دارالرحمــه این شــهر 
به خاک ســپرده شــد. فرمانده انتظامی 
فارس در خصوص شــهادت این شهید 
می گوید: متأســفانه در جریــان درگیری 
اغتشاشگران با مأموران نیروی انتظامی 
۴ نفــر از کارکنان انتظامی مجروح و یک 
نفــر همیــار پلیــس بــه نــام »رضــا زارع 
مؤیــدی« نیــز بــه درجــه رفیع شــهادت 

نائل آمد.

ë  شــهادت عبــاس خالقــی در تاکســتان
قزوین

حســینی،  مهــدی  ســید  ســرهنگ 
فرمانده ســپاه امام علی)ع( شهرستان 
تاکســتان قزویــن در روز ۳۱شــهریور بــا 
اشــاره به اتفاقات اخیر برخی معاندین 
و کــوردالن در ایجــاد اغتشاشــات گفت: 
طی اتفاقات و درگیری های شب گذشته 
با اراذل و اوباش در شــهر تاکســتان یکی 
از بســیجیان این شهر به شهادت رسید. 
وی افــزود: عباس خالقــی، فرزند تیمور 
علــی از حــوزه شــهید قاســم ســلیمانی 
پایــگاه امــام رضــا)ع( تاکســتان، شــب 
گذشته )۳۱ شهریور( به دست منافقین 
رســید.  شــهادت  بــه  اوبــاش  و  واراذل 
فرمانده ســپاه امام علی)ع( شهرستان 
تاکســتان دیــروز خاطرنشــان کــرد: طی 
این درگیری که شــب گذشته)پنجشنبه( 
توســط منافقیــن و اراذل و اوباش ایجاد 
شد، شــهید خالقی هدف اصابت گلوله 
یکــی از اراذل قرار گرفت و به مقام رفیع 
شهادت نائل شد. تصاویر منتشر شده از 

مراسم ترحیم شهید نشان می دهد پدر 
شــهید خالقی با در دست گرفتن عکس 
پســرش در لباس بســیج می گوید: »این 
جوان من اســت. گناهــش چه بود؟ تنها 
گناهــش ایــن بود کــه نان حــالل خورده 
اســت. او یک بچه داشــته کــه یک و نیم 

سالش است.«

ë شهید 20ساله در گرمسار
شهید محمد حسین سروری ۲۰ ساله 
در ناآرامی های چهارشنبه شب گرمسار 
به ضرب گلوله اغتشاشگران به شهادت 
رسید. روابط عمومی ســپاه قائم استان 
سمنان هم در اطالعیه ای با گرامیداشت 
محمدحســین  شــهید  خاطــره  و  یــاد 
تجمــع  پــی  در  اســت:  آورده   ســروری 
غیــر قانونی، تخریــب گرایانــه و هتاکانه 
عــده ای از اغتشاشــگران و عناصــر خود 
فروخته که شب گذشته در گرمسار اقدام 
به تخریب امــوال عمومی نموده بودند 
بــرادر بســیجی محمدحســین ســروری 
شــهادت  بــه  اغتشاشــگران  توســط  راد 
رســید. وی که برای مقابله با آشــوبگران 
در صحنــه حضور داشــت، بــا اقدام غیر 
انســانی و وحشــیانه عناصــر معانــد بــه 

فیض شهادت نائل گردید.

ë  به دســت کرجــی  بســیجی  شــهادت 
آشوبگران

مرتضــی ولی پوری معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری البرز هم 
از شــهادت یکی از بســیجیان این استان 
خبر داد وگفت: علی اصغر قورت بیگلو، 
بســیجی فعال یکی از پایگاه های نیروی 
مقاومــت بســیج شــهر کــرج در جریــان 
گذشــته،  شــب  چهارشــنبه  تجمعــات 
توسط عده ای اغتشاشگر به درجه رفیع 
شــهادت نائل شــده اســت. وی تصریح 
کــرد: اقــدام الزم برای شناســایی عامل 
یــا عامــالن این جنایــت توســط مراجع 

قضایی و انتظامی به عمل آمده است. 

ë جانباز 50درصدی که به شهادت رسید
 یکــی از افســران نیروی زمینــی واقع 
در  هــم  قوچــان  پیــاده   ۲۷۷ تیــپ  در 
جریان آشوب های ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ این 
شــهر به شــهادت رســید. شــهید مسلم 
جاویدی مهر، جانباز ۵۰ درصد و از تیپ 
قوچان نیروی زمینــی ارتش، در قوچان 
و در حیــن کمــک بــرای متفرق ســازی 
اغتشاشگران این شهر به شهادت رسید.

در پــی ایــن شــهادت امیــر ســرتیپ 
آذریــان، فرمانده قرارگاه شــمال شــرق 
بیانیه ای صادر کــرد. در این بیانیه آمده 
اســت: یکی از فرزندان غیور و والیتمدار 
مردمــی،  و  انقالبــی  سلحشــور،  ارتــش 
در حالــی کــه لبــاس رزم و نظامی بر تن 
نداشــته و مأموریتــی نیــز بــه وی ابــالغ 
نشــده، بــا تعصــب و غیــرت ایرانــی و 
تخریــب  از  ممانعــت  راه  در  نظامــی 
امــوال عمومــی و مخالفــت در توهیــن 
بــه مقدســات و همچنین حفــظ امنیت 
مــردم و مقاومــت در برابر آشــوبگران و 
اغتشاشــگران، مظلومانه و بی گناه مورد 

حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
امیــر ســرتیپ آذریــان یــادآور شــد: 
شهید ســتوانیکم مســلم جاویدی مهر، 
میادیــن  پاکســازی  حــوزه  در  ســال ها 
میــن باقیمانــده از دوران دفاع مقدس 
خدمت خالصانه داشت و در این مسیر 
نیز به مقام جانبازی نائل شد، همچنین 
ایــن شــهید واالمقــام در تأمیــن امنیت 
مرزهای شــمال شــرق کشــور و امنیت و 
آسایش مردم ایران اسالمی، مجاهدانه 
تــالش کــرد و در حــوزه مردم یــاری نیز، 
به جــای  خــود  از  درخشــانی  کارنامــه 
گذاشــت، امــا ناباورانــه و مظلومانــه به 
شــهادت رســید و ثابت شــد دشــمنان و 
آشوبگران، همه مردم و مدافعان نظام 

را نشانه رفته اند.

6 بسیجی و یک جانباز ارتشی  در اغتشاشات اخیر به شهادت رسیدند

مدافعان وطن  قربانی جنایت اوباش

شهید رضا زارع مؤیدی شهید عباس خالقی شهید محمدرسول دوست محمدی شهید حسین اوجاقی شهید ستوان یکم مسلم جاویدی مهر

گروه سیاسی/ هتک حرمت ها، خشونت 
و  عمومــی  امــوال  تخریــب  کشــتار،  و 
خصوصی، همچنین دخالت گروه های 
تروریســتی و تجزیه طلــب باعــث شــد 
در روزهــای گذشــته نظــم و امنیــت در 
مناطقی از تهران و برخی شهرهای دیگر 
تحت الشــعاع قرار بگیرد. ایــن اتفاقات 
تلخ در حالی به بهانه فوت مهسا امینی 
رقــم خــورد کــه دســتگاه های متولــی و 
مســئول فوراً در صف اول شفاف ســازی 
مســأله قــرار گرفتــه و با اطالع رســانی از 
پرونــده مرحومــه بــه مــردم از جزئیات 
ابعــاد آن گــزارش می دادنــد. گــزارش 
اولیه پزشــکی قانونی نیز نشان می دهد 
 شــایعات منتشــر شــده صحــت نــدارد. 
در آخریــن خبر دکتر فــروزش، مدیر کل 
پزشکی قانونی استان تهران دو روز قبل 
در گزارش اولیه از ماجرای کالبدشکافی 
مرحومــه امینــی اعــالم کــرد در معاینه 
ظاهــری و کالبدگشــایی هیچ گونه آثاری 
از ضــرب و جرح در ناحیه ســر و صورت 
و  چشــم ها  اطــراف  در  کبــودی  آثــار  و 
شکســتگی در قاعده جمجمه، مشاهده 
نشــده اســت.اما ضدانقالب و گروه های 
معاند از فضای ســاخته شــده در برخی 
رســانه ها سوء اســتفاده کــرده و ماشــین 
کشــتار خــود را در شــهرهای مختلف به 

راه انداختند. 
تروریســتی  هــای  گروهــک  بــر  عــالوه 
منافقیــن وکوملــه، صهیونیســت ها نیز 
بــه حمایــت از اغتشاشــگران پرداختند. 
دیویــد ســارانگا رئیس اداره دیپلماســی 
دیجیتــال وزارت خارجــه ایــن رژیــم در 
مصاحبه با  ایران اینترنشنال گفت: »ما 
از معترضــان ایران حمایــت می کنیم و 
سعی می کنیم از طریق صفحات وزارت 
خارجه در شــبکه های اجتماعی صدای 
آنها باشــیم.« وی همچنیــن گفت: من 
به عنــوان مســئول دیپلماســی عمومی 

اســرائیل می گویــم مــا ســعی می کنیم 
صدای اعتراضات باشیم.

ë  نــه خود و نــه خانواده ام بــه تجمعات
اخیر راضی نیستیم

ایــن اتفاقــات باعــث شــد خانــواده 
مرحومه امینی به تجمعات غیرقانونی 

واکنش نشان دهد.
بــه  واکنــش  در  امینــی  مهســا  پــدر 
نــام  بــه  روزهــا  ایــن   کــه  اغتشاشــاتی 
مهســا امینی در ســطح کشــور و اســتان 
کردســتان برگزار می شود، تصریح کرد: 
ایــن تجمعات هیچ ربطی بــه ما ندارد 
و نــه از طــرف ما بــوده و نه خــودم و نه 
خانواده ام به این کارها راضی نیســتیم. 
وی گفــت: تنهــا خواســته ما برخــورد و 

مجازات عامالن مرگ دخترم است.
ë  پدر یکی از جانباختگان: فرزندم توسط

ضدانقالب کشته شد
درحالــی کــه تاکنــون خبــر شــهادت 
کــه  شــده  رســانه ای  بســیجی  چندیــن 
همزمــان پروژه کشته ســازی نیز با کمک 

برخی اغتشاشگران جلو می رود.
تســنیم خبر داده است گروهک های 
معانــد پــروژه کشته ســازی را در اســتان 
کردســتان در دســتور کار خود قرار داده و 
اخیراً 4 نفر از جوانان )دو نفر در دیواندره، 
یک نفر در سقز و یک نفر در دهگالن( را 
کشتند. در همین راستا استاندار کردستان 
با خانواده »فؤاد قدیمی« از جانباختگان 
تجمعات اخیــر در شهرســتان دیواندره 
دیــدار و گفت وگــو کــرد. در جریــان ایــن 
دیــدار پدر ایــن جوان فوت شــده حضور 
اســتاندار و مســئوالن اســتانی در خانــه 
خــود را مایــه قوت قلــب، آرامش و صبر 
خوانــد و گفــت: تجمعات اخیــر و پروژه 
و  بــا دسیســه  کــه  کشته ســازی جوانــان 
توطئه ضدانقالب در سطح استان شکل 
گرفت، موجب برهم زدن آرامش مردم 
و داغــدار شــدن خانواده ها شــده و هیچ 

ســودی برای کشور و کردستان ندارد. وی 
با بیان اینکه ضدانقــالب و گروهک های 
اســتان  مــردم  دلســوز  نظــام  معانــد 
کردســتان نیســتند، گفت: ایــن منافقان 
بــا ادعای حمایت از کردها، آشــوب به پا 
کرده و جوانانمان را به کشــتار می دهند. 
پدر این جوان قربانی تجمعات اخیر در 
شهرستان دیواندره ادامه داد: فرزند من 
هیچ گاه در تجمعات اعتراضی شــرکت 
نکــرد، زمانی که بــرای تحویــل لباس به 
خریدار، به مغازه اش مراجعه کرده بود 
جلوی مغازه اش توســط افــراد معاند و 

اغتشاشگر ناشناس کشته شد.
ë مجروح شدن 100 مأمور نیروی انتظامی

ســردار علــی آزادی فرمانده انتظامی 
اســتان کردســتان نیــز از مصــدوم شــدن 
بیــش از ۱۰۰ نفــر از مأمــوران نظامــی و 
انتظامــی کردســتان در جریان تجمعات 
اخیر در شهرستان های اســتان خبر داد و 
اظهار داشــت: این افــراد از جوانان بومی 
و غیربومــی کردســتان هســتند که حاضر 
شدند برای حفظ امنیت و آسایش مردم 
در مقابــل اغتشاشــگران قرار گیرنــد. وی 
افــزود: خویشــتنداری مأمــوران نظامی و 
انتظامی در جریان تجمعات اخیر منجر 
بــه واردشــدن صدمــه بــه آنــان شــده اما 
باز هــم به خاطــر جداســازی ضدانقالب 
و آشــوبگر از مــردم حاضــر به قبــول این 
انتظامــی  فرمانــده  شــدیم.  وضعیــت 
استان کردستان تصریح کرد: برای حفظ 
امنیــت و آســایش مــردم حاضر شــدیم 
همکارانمــان ســنگ بخورنــد، مصــدوم 
شــوند امــا آســیبی بــه مــردم نرســد. وی 
گفت: چندین نفر از همکارانمان به خاطر 
مصدومیت زیاد به تهران منتقل شده اند.

ë تخریب 61 آمبوالنس در اغتشاشات
هــم  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
خبــر داد تاکنون 6۱ آمبوالنس خســارت 
دیده اند که خســارات وارده به آنها بیش 

تقریبــی  بــرآورد  تومــان  از ۳۰ میلیــارد 
می شود. پدرام پاک آیین گفت: اختاللی 
تخریــب  ناحیــه  از  اســت  ممکــن  کــه 
آمبوالنس ها در خدمات فوریتی پزشکی 
و فراینــد درمان بیمــاران ایجاد شــود، از 
خسارت مادی زیانبار تر است. پاک آیین 
تصریح کرد: اغتشاشگرانی که با تخریب 
بــا جــان و ســالمت مــردم  آمبوالنــس 
بــازی می کننــد، بایــد پاســخگوی اقدام 

ضد انسانی خود باشند.
ë برهنگی و بی حیایی

امــا آشــوب ها کــه صحنه آتــش زدن 
شــال و روســری در آن نیــز دیده می شــد 
در برخی مناطق به وضعیت اســفباری 

تبدیــل شــده اســت. در جریــان تجمــع 
رشــت،  در  شــب  جمعــه  آشــوبگرانه 
برخــی کاربران مجــازی ویدیویــی تأمل 
برانگیز منتشــر کرده و نوشــتند، در میان 
معترضان در رشت، گروهی از آشوبگران 
خانم به صورت برهنه در خیابان حاضر 
شــده بودند! بر اســاس آنچــه در تصویر 
مشخص است، این افراد توسط مأموران 
پلیــس متوقــف شــده و اطــراف آنهــا را 
احاطه کرده اند تا در انظار عمومی رؤیت 

نشوند.
ë اعالم انزجار مردم از اغتشاشگران

همه این شــرایط باعث شــده اســت 
مــردم پیــش از روز جمعــه و راهپیمایی 

اعالم شــده پس از نمازجمعه در برخی 
بــه خیابــان بیاینــد و خواهــان  شــهرها 
برخــورد قاطــع با اغتشاشــگران شــوند. 
خــروش غیــرت دینی مردم از حســینیه 
ایــران یعنــی زنجــان علیه آشــوبگران با 
حضــور پرشــور مــردم و اقشــار مختلف 
جامعــه آغــاز شــد و در شــهرهای دیگــر 
ماننــد همدان خود را نشــان داد.  در این 
حرکت خودجوش مردمی با شعارهایی 
مثل مــرگ بر منافق و مرگ بر فتنه گر و 
خونــی که در رگ ماســت هدیــه به رهبر 
ماســت اعتراض خــود را به اغتشاشــات 
چند روز اخیر در برخی نقاط کشور اعالم 

کردند.

»ایران« از هتک حرمت ها توسط اغتشاشگران گزارش می دهد

مانور جنایت و بی حیایی

نیم
تس

شهید محمد حسین سروری راد

حجت االســالم ســید اســماعیل خطیب، وزیــر اطالعات در 
پیامــی بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس از قول ســربازان 
گمنام این وزارتخانه نوشــت: »]ســربازان گمنام امام زمان[ 
اطمینان می دهند که با هوشــمندی و هوشیاری همه جانبه، 
مترصــد نقشــه و بازی ســازی های ابلهانــه دشــمنان خبیث 
و خنثی ســازی و مهــار توطئه های شــوم آنان خواهنــد بود؛ و 
اجمــاالً بــه فتنه گران داخلــی و خارجی هشــدار می دهند که 
هرگز خواب های آشــفته و شــوم آنان علیه ارزش های دینی 

و دستاوردهای سترگ انقالب اسالمی تعبیر نخواهد شد.«
ستادکل نیروهای مسلح هم در بیانیه ای ضمن قدردانی 
بموقــع  شــناخت  در  ایــران  شــریف  ملــت  هوشــمندی  از 

توطئــه اخیــر دشــمنان قســم خورده علیــه امنیت کشــور، از 
دستگاه های مسئول و قوه قضائیه خواست، با هنجارشکنان 
و متعرضــان بــه امــوال عمومــی و نوامیــس مــردم برخورد 
قاطــع کنند. ارتش نیز در بیانیــه ای هجمه به خادمان مردم 
در فرماندهی انتظامــی را که همواره مجاهدانه و مخلصانه 
در جهــت امنیت و آســایش مردم تــالش می کنند، محکوم 
کــرد. همچنیــن ســپاه پاســداران در بیانیــه ای بــا قدردانی از 
هوشــمندی، آگاهــی و بصیرت ملت شــریف ایــران در عدم 
همراهــی با توطئه ســازمان یافته دشــمن در روزهــای اخیر، 
مجاهدت های ایثارگرانه فرماندهی انتظامی کشور را ضامن 

اقتدار و امنیت نظام و میهن اسالمی دانست.

ش
ـــر

بـ

وزیر اطالعات: خواب های آشفته فتنه گران تعبیر نخواهد شد

کنترل پلیس بر آشوبگرانی که به صورت برهنه 
آتش زدن موکب های عزاداری  و تصاویر شهدا توسط اغتشاشگراندر خیابان حاضر شده بودند

ری
خب

ش 
زار

گ

 موضع صریح وزیر امورخارجه ایران در نیویورک:

پرونده اتهامی هسته ای آژانس باید بسته شود
گروه سیاسی/ پس از موضع گیری »رافائل گروسی«، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مبنی بر اینکه مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس را نمی توان رها 
کرد، وزیر امور خارجه ایران خواستار آن شد که آژانس از رویکرد سیاسی در مورد 
برنامه هســته ای فاصله بگیرد. حســین امیرعبداللهیان این موضع را در دیدار 
»آنیکن هویتفلد«، وزیر خارجه نروژ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان 
ملــل مطرح کرد. وزیر خارجــه در این دیدار با تبییــن مواضع اصولی جمهوری 
اسالمی در روند مذاکرات رفع تحریم ها تأکید کرد که در صورت وجود اراده الزم 
نزد امریکا، توافق همچنان در دسترس است. امیرعبداللهیان همچنین یادآور 
شد که آژانس باید بر اساس وظایف و مسئولیت فنی خود عمل کند و از رویکرد 

سیاسی و دوگانه در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای فاصله بگیرد.
وزیــر خارجه همچنین در دیدار »ســایمون کاوونی« وزیــر امور خارجه ایرلند 
نیز حصول توافق را نیازمند حسن نیت و اراده امریکا و ۳ کشور اروپایی دانست و 
تأکید کرد که در پرتو توافق هسته ای باید تحریم های یکجانبه علیه ایران برطرف 

شده و پرونده اتهامی هسته ای در آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته شود.
ë کاخ سفید: فاصله زیادی تا توافق با ایران داریم

تأکید ایران بر لزوم نشان دادن اراده برای پایان بخشیدن به مذاکرات از سوی 
طرف های غربی در حالی اســت که مقام های امریکایی همچنان ادعا می کنند 
فاصلــه زیادی تــا حصول توافق دیده می شــود. »جان کربــی«، هماهنگ کننده 
ارتباطــات راهبردی در شــورای امنیت ملی کاخ ســفید این ادعــا را مطرح کرد و 
از ســوی دیگــر »ند پرایــس«، ســخنگوی وزارت خارجه امریکا نیــز ضمن تکرار 
ادعای ممکن بودن بازگشــت به توافق هســته ای با ایران تهدید کرد که به فشار 
بر تهران درخصوص فعالیت های منطقه ای ادامه می دهد. این مواضع ادعایی 
از سوی مقام های دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور امریکا در حالی مطرح شد 
که همزمان »نانسی پلوسی«، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان امریکا اعالم 

کرد که از توافق هسته ای دولت این کشور با ایران حمایت می کند.
مســئوالن دیپلماتیک امریکا در حالی از دور از دســترس بودن توافق سخن 
می گویند که این مواضع با در نظر گرفتن تالش هایی که مقام های صهیونیستی 
در روزها و هفته های اخیر علیه روند مذاکرات وین به جریان انداخته اند، چندان 
عجیب به نظر نمی رسد. در جدیدترین این تالش ها »یائیر الپید«، نخست وزیر 
رژیــم صهیونیســتی در حاشــیه نشســت مجمع عمومی ســازمان ملــل با »لیز 
تراس«، نخســت وزیر انگلیس دربــاره آخرین تحوالت مذاکــرات وین گفت و گو 
کرد. »الپید« در این دیدار تأکید کرد که »در مذاکرات بر ســر بازگشــت به توافق 

هسته ای ۲۰۱۵ نباید دیگر امتیازی از سوی غرب به ایران داده شود«.
در پــی چنیــن تالش هایی از ســوی مقام های صهیونیســتی بــود که »جیمز 
کلورلی«، وزیر خارجه جدید انگلیس بدون اشاره به بی مسئولیتی طرف غربی و 
با انداختن توپ در زمین ایران مدعی شد:»شاهد پیشرفت مذاکرات با سرعتی 
که انتظارش را داشتیم، نبوده ایم. مذاکرات متوقف شده است. اکنون در دست 
ایرانیان است. یک پیشنهاد بسیار معقول و عملی روی میز است. ایرانی ها باید 
از این فرصت برای حرکت در جهت بهتر اســتفاده کنند«. این ادعاها در حالی 
است که برخی دیگر از مقامات امریکایی نظرات متفاوتی را مطرح کرده اند. این 
موارد نشان می دهد امریکایی ها بیشتر به دنبال فرصت خریدن هستند و تالش 

دارند تا با بازی رسانه ای خود را از این بی عملی تبرئه کنند.

اوباش علیه 
مدافعان وطن
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سرطان انگلیسی!
میراث ننگین ملکه

سیاست

ë تاریــخ و جغرافیــای کاری رادیــو و تلویزیون 
 بی  بی سی

رادیو بی بی ســی فارسی، در دســامبر 1940 
یعنــی در اولیــن ســال پــس از شــروع جنــگ 
جهانــی دوم بــا هــدف مقابلــه بــا متحدین و 
بــه طــور خاص، بــرای مقابلــه با نفــوذ دولت 
آلمــان در ایــران تأســیس شــد. رقیــب اصلی 
رادیــو بی بی ســی در آن مقطــع، رادیــو برلین 
)فارســی زبان( بود که ایده آن توســط گوبلس 
)وزیــر تبلیغــات رایــش( در ســال 1938 و دو 
ســال قبل از بی بی ســی فارســی عملیاتی شد. 
از این جهت، می توان گفت بی بی سی فارسی 
به لحاظ زمانی از نخستین رسانه های فارسی 
زبــان اســت، هرچند که فقط به لحــاظ زبانی، 
زبــان محســوب می شــود؛  رســانه ای فارســی 
زیــرا به لحــاظ ماهــوی و محتوایی، رســانه ای 
وابســته به دولتــی بیگانــه و متخاصم )وزارت 
خارجــه انگلســتان( بــوده کــه همــواره از بــدو 
تأســیس، منویــات این دولــت را اجــرا کرده و 
می کند. شــبکه تلویزیونی بی بی ســی فارســی 
اما رســانه ای جدیدتر اســت و ســابقه تأسیس 
آن به زمســتان ســال 1387 )چند مــاه قبل از 
آشــوب خیابانــی ســال 1388( بازمی گــردد و 
آنچه در این نوشــتار موضوعیت دارد، تحلیل 
عملکــرد و ســاختار همیــن شــبکه تلویزیونی 
بی بی ســی فارســی اســت، نه بخــش رادیویی 
آن، هرچنــد کــه در مواضعــی ناگزیــر از ذکــر 

نقش رادیوی بی بی سی هم می شویم.
بــه لحــاظ جغرافیایی، بی بی ســی فارســی 
سعی دارد تمام مناطق فارس زبان را پوشش 
بدهــد، از این جهت اســت که تولیــد محتوای 
بخــش فارســی آن )شــامل رایــو و تلویزیــون 
و ســایر ابزارهــا( صرفــاً بــه ایــران اختصــاص 
و  افغانســتان  کشــورهای  شــامل  و  نداشــته 
تاجیکستان هم می شود. در تحلیل این اقدام 
بایــد توجه داشــت که این برنامــه به طور کلی 
دولــت  اســتعماری  خارجــی  سیاســت  ذیــل 
انگلیــس و توســعه طلبــی کنونــی آن تعریف 
می شــود. اگــر از این منظــر به مســأله بنگریم 
مالحظــه خواهیم کــرد که چند هــدف بر این 
پوشــش منطقه ای مترتب می شــود: نخست، 
ایــران  سیاســی  و  فرهنگــی  نفــوذ  بــا  مقابلــه 
در آســیای مرکــزی، دوم، حفــظ نفــوذ ســنتی 
تاریخی و فرهنگی انگلســتان در این منطقه و 
سوم، زمینه ســازی برای تثبیت و تقویت نفوذ 

سیاسی دولت انگلیس. 
ë  یهودیــان لنــدن و دولــت انگلیــس؛ تأمیــن

کنندگان بودجه بی بی سی
آمــار منتشــر شــده توســط خــود ســرویس 
جهانــی بی بی ســی در مــورد بودجــه ســاالنه 
انگلیســی،  از  )اعــم  آن  بخش هــای  تمــام 
 فارســی و عربــی و...( مؤیــد دریافــت بالــغ بر

 ۴ میلیارد و 700 میلیون پوند است که وزارت 
می کنــد.  پرداخــت  را  آن  انگلیــس  خارجــه 
بودجــه شــبکه تلویزیونی بی بی ســی فارســی 
نیز به گفته مدیران ارشــد آن در ســال 2015، 
معــادل 1۵ میلیــون پونــد )22 میلیــون دالر( 
در ســال بــوده کــه طبــق ادعای مقامــات این 
شــبکه، توســط وزارت امور خارجه انگلســتان 
پرداخت می شــود. شبکه بی بی ســی فارسی، 
رســانه ای دولتــی اســت کــه فــارغ از مبــادی 
و  افــراد  بــه  بایــد  بودجــه،  دریافــت  رســمی 
جریان هــای ذی نفوذ یهــودی در تأمین مالی 
و تعیین خط مشــی های این شبکه اشاره کرد، 
موضوعــی که چنــدی پیــش کــوروش بیبیان 
مدیــر یهــودی شــبکه لــس آنجلســی »جــام 
جــم« از آن پــرده برداشــت و در گفت و گــو بــا 
شــهرام همایــون بــه نقــش »جف کوهــن« و 
پســرعمویش »جف کالیــن« در تأمین منابع 
مالــی بی بی ســی فارســی و شــبکه ســلطنت 

طلب »من و تو« در لندن اشاره کرد.
فارســی  بخــش  ســازمانی،  لحــاظ  بــه 
بی بی ســی، شامل رادیو، تلویزیون، وب سایت، 
اینســتاگرام و کانــال  صفحــه توئیتــر، صفحــه 
جهانــی  ســرویس  از  زیرمجموعــه ای  تلگــرام 
بی بی ســی اســت که رزیتا لطفی ریاســت آن را 
برعهده دارد و همان طور که گفته شد فعالیت 
آن بــه زبــان فارســی بــرای کشــورهای ایــران، 

تاجیکستان و افغانستان صورت می گیرد. 

ë  دو رخــداد تاریخی و دو عملیــات روانی علیه
ایران

دو رخداد در تاریخ کشــور را  که بی بی ســی 
داشــت  نقــش  آنهــا  روی  مســتقیماً  فارســی 
می توان به عنوان اقدامات نمادینی در جهت 
ایران ســتیزی این رســانه انگلیســی تلقی کرد؛ 
و  مــرداد ســال 1332  کودتــای 28  نخســت، 
دیگــری برانــدازی نــرم ســال 1388. درمورد 
هــر دو رخــداد آن قدر ســند و نشــانه پیرامون 
نقش رادیو و تلویزیون بی بی سی فراوان است 
کــه نیاز چندانــی بــه بازخوانی متــون تاریخی 
نیست، ولی از باب اینکه متن، خالی از استناد 
تاریخــی نباشــد، می تــوان بــه گــزارش یکی از 
کارشناســان ســازمان CIA در مقطــع کودتای 
28 مرداد اشــاره کرد. براساس گزارش دونالد 
اســداهلل رشــیدیان  ویلبــر )کارشــناس ســیا(، 
)مهــره انگلیســی مــآب دربار پهلوی( به شــاه 
از رادیــو بی بی ســی فارســی  گــزارش داد کــه 
هــم درخواســت کمک شــده تا شــاه اطمینان 
حاصــل کند کــه دولت های امریــکا و انگلیس 
از کودتــا حمایــت می کننــد. او می گویــد قــرار 
شــد که رادیو بی بی ســی فارســی جمله »االن 
نیمــه شــب اســت« را بــه »االن دقیقــاً نیمــه 
شــب اســت« تغییر دهد تا شــاه آن را بشــنود 
و مطمئن شــود کــه امریــکا و بریتانیــا از طرح 

عبــارت )مخفــف   MI6
Section 6 of Military Inteligence( اینتلیجنس 
ضدجاسوســی  و  جاسوســی  ســازمان  ســرویس 
انگلستان، از قدیمی ترین دستگاه های اطالعاتی 
- امنیتــی و جاسوســی جهــان بــه شــمار می رود. 
ایــن ســرویس در کنــار MI5 )ســازمان عملیــات 
ضداطالعــات و عملیات هــای امنیتــی در داخل 
خــاک انگلیــس( قرار می گیــرد با ایــن تفاوت که 
وظیفه جاسوسی و اطالعاتی را در خارج از مرزها 
دنبال می کند. هنگامی که این ســازمان در ســال 
بــه  و  اول  الیزابــت  1573م در دوران ســلطنت 
همــت یکی از وزیــران او - فرانســیس واتینگهام 
- در لندن تأســیس شــد، تنها 80 ســال از کشــف 
قــاره امریــکا گذشــته بــود. بدین ترتیب ســازمان 
اطالعاتی انگلســتان به ســرعت سازماندهی شد 
و ســاختار تشکیالتی آن بر اساس 6 اداره مستقل 
شــکل گرفــت. این ادارات شــش گانه که تــا امروز 
هــم با تغییراتی چنــد دوام آورده اند، عبارتند از: 
اداره اطالعات سیاســی خارجــی، اداره اطالعات 
دریایــی، اداره اطالعات نظامــی، اداره اطالعات 
و  داخلــی  اطالعــات  اداره  صناعــی،  و  تجــاری 
اداره اطالعــات مســتعمرات. انگلیس با توســل 
بر ســرویس مخوف اطالعاتی اش - طبق اســناد 
کــرده  اثبــات   - مســتند  متعــدد  گزارش هــای  و 
اســت که به وقــت عافیت حتی به دوســتان خود 
رحــم نکــرده و از آنها اســتفاده ابــزاری در جهت 
نیــل به هــدف می کند. از این دســت، می توان به 
ترغیب امریکا جهــت زیاده خواهی، جنگ طلبی 
و اشــغالگری - کــه تشــنه قــدرت  نمایی اســت - 
اشــاره داشــت. اســتراتژی زیرکانــه ای که نــه تنها 
اســتعمارگر پیــر را بتدریــج به هــدف غایی خود 
می رســاند، کــه بــا تخریــب نــام امریــکا و منفــور 
واقع شــدن این کفتار تشــنه قدرت، مانع از قالده 
گشادن آن گشته، سایه آن را کمرنگ کرده و برای 
همیشــه -همان طور که همیشه بوده - در کنترل 
انگلیس باقی خواهد ماند. بررســی روانشناختی 
MI5 و MI6 نشــان از میــل اتمام ناپذیــر انگلیــس 

بــه تمامیت خواهی و حضــور در تمام نقاط دنیا 
حکایــت دارد و در ایــن مســیر، گاه از سیاســت به 
گردن »آســتین« انداختن و گاه از سیاســت »یک 
بــام و دو هــوا« نهایــت بهــره را می بــرد؛ غافل از 
آنکه روزی آتش فتنه شعله برانگیخته در جهان 
امــروز، دامــن افروزنده خود را گرفتــه و تحفه آن 

حریقی است که تا پای نابودی فرو نمی نشیند.
ë !تکرار می شود؛ اسم رمز کودتا

شــب  نیمــه  دوازده  دقیقــًا  ســاعت  »اکنــون 
اســت«. ایــن جملــه به ظاهــر ســاده اســم رمــز 
کودتایی بود که اولین قدم های حرکت به ســمت 
ســلطنت مشــروطه را در ایــران ناکام گذاشــت و 
تشکیل دولتی مبتنی بر خواست مردم را سال ها 
بــه تعویق انداخــت. هر چند کودتــای 28 مرداد 
و ســرنگون  کردن دولــت دکتر مصــدق را عمدتاً 
متوجــه امریــکا می دانند، اما همین که اســم رمز 
آغــاز عملیات را گوینده رادیو بی بی ســی به زبان 
آورده نشــان می دهد که ســازمان های اطالعاتی 
و امنیتــی انگلســتان هــم بــا کودتاچیــان داخــل 
ایــران همــکاری داشــته اند. صنعت نفــت ایران 
بزرگتریــن دارایــی بــرون مــرزی انگلســتان بــود 
پس عجیب نبود که ام آی ســیکس با ســی آی ِای 
همــکاری کند تــا کودتایــی علیه مصــدق ترتیب 
خــودش  کــرد،  ســقوط  مصــدق  دولــت  دهنــد. 
هــم تبعیــد شــد، شــاه بــا قدرتــی بیشــتر از قبــل 
بــه حکومــت برگشــت و سرلشــکر زاهــدی را کــه 
گــوش  به فرمــان نهــاد ســلطنت در ایــران بود به 
کرســی نخســت وزیری رســاند. شــاید در خاطــر 
مــا ایــن، مهم تریــن دخالت مســتقیم ســرویس 
اطالعاتــی انگلیــس در ایــران باشــد امــا ســابقه 
شــکل گیری و فعالیــت این ســرویس به ســال ها 
پیــش از این برمی گــردد. ســرویس مخفی ای که 
پدرجد سرویس ام آی سیکس امروزی به حساب 
اول  الیزابــت  دوره  و   1۵۶9 ســال  در  می آیــد، 

تأسیس شد. این ســرویس در آن زمان بیشتر 
وظیفــه فعالیــت در داخل انگلیــس را برعهده 
داشــت و بــرای حفــظ نهــاد ســلطنت راه اندازی 
گسترده ترشــدن  بــا  رفته رفتــه  امــا  بــود  شــده 
مســتعمرات انگلیــس در گوشــه و کنــار دنیا، نیاز 
بــه یک ســازمان کــه بتوانــد اطالعــات مربوط به 
مســتعمرات را به دربار انگلیس برســاند بیشــتر 
احســاس می شــد و ســرویس مخفی دائم بزرگتر 
می شــد تا آنکه اندکی پیــش از جنگ جهانی اول 
و بــرای هماهنگ کــردن فعالیت هــای اطالعاتی 
متفقیــن، بــا اقدامات »ســر منســفیلد کامینگ« 
ســازمان تازه ای پیدا کرد و از یک سرویس مخفی 

بدل به سازمانی گسترده تر شد.
 
ë سرویس  اطالعاتی به سبک قرن بیستم

در طول جنگ اول، ام آی ســیکس در خدمت 
نیروی نظامی انگلیس بود. پس از سرنگونی تزار 
روســیه در سال 1917 و پیش از انقالب بلشویکی، 
ســازمان اطالعاتــی انگلیــس از حکومــت موقت 
الکســاندر کرنســکی حمایــت مالــی و اطالعاتــی 
کــرد. پــس از انقــالب اکتبــر و به قــدرت  رســیدن 
لنین در روسیه سرویس مخفی انگلستان، عمده 
تمرکــز و تــوان خود را بــرای مقابله با بلشویســم 
روسی به کار گرفت؛ حتی در عملیاتی غیررسمی 
به ســال 1918، در شوروی اقدام به کودتا و تالش 

برای ترور لنین کرد که البته ناکام ماند.
در  انگلیــس  مخفــی  اطالعاتــی  ســرویس 
ســال های پــس از جنــگ، ســوای فعالیــت برای 
کنتــرل مســتعمرات، عمدتاً بر تقابل با شــوروی 
متمرکــز بود و حتی در ســال های قبل از 1930 به 
همین منظور با حــزب نازی آلمان هم همکاری 
داشــت امــا به مــرور و با تبدیــل آلمــان هیتلر به 
تهدیــدی برای امنیــت اروپا، این همــکاری قطع 
شــد و ســرویس اطالعاتی علیــه نازی ها فعالیت 
کــرد، تــا آنجــا کــه کل سیســتم اطالعــات مخفی 
کــه   ،)secret intelligence service( انگلســتان 

به اختصار  ســی آی ِاس نامیده می شــود، به خاطر 
فعالیت هــای گســترده تر بخش ششــم ســازمان 
کــه در طــول جنــگ دوم شــدیداً درگیر مبــارزه با 
 military( آلمــان نازی بود بــه نام همین بخــش
intelligence- section6( نامیــده و به اختصــار بــه 

ام آی سیکس معروف شد. این سازمان همچنین 
پــس از ورود امریــکا بــه جنــگ، آموزش پرســنل 
برعهــده  را  امریــکا  اســتراتژیک  خدمــات  دفتــر 
گرفــت و از همــان زمــان، همکاری هایش با ســیا 

بیشتر شد.
همچنین ســازمان اطالعاتی انگلســتان در دو 
آژانس داخلــی و خارجی وظایف خود را پیگیری 
کرده و می کند. درحالی  که ام آی ســیکس وظیفه 
جمع آوری، تجزیــه و تحلیل اطالعات مربوط به 
اشخاص و گروه های خارج از انگلستان را برعهده 
دارد، وظیفه ام آی فایو انجام عملیات جاسوسی 
و ضدجاسوســی در داخل خاک انگلستان است. 
به رغــم ایــن تقســیم بندی ها، جالــب اســت کــه 
اساســاً وجود چنین ســازمانی تا دهه نود میالدی 
رسماً تأیید نشده بود و اخبار و مطبوعات هیچ گاه 
گزارشــی از ایــن ســازمان و فعالیت هایــش تهیه 
نکرده بودند و حتی بودجه این دســتگاه و قوانین 

حاکــم بــر آن در پارلمان به تصویب نمی رســید. 
حتــی وقتــی در ســال 1932 کتــاب خاطــرات یک 
افســر انگلیسی چاپ شــد که تجربیات خودش را 
به عنوان یک مأمور ام آی ســیکس در طول جنگ 
اول شــرح مــی داد، ام آی فایــو به ســرعت کتاب را 
بایکوت کرد و تا ســال ها اجازه چاپ مجدد به آن 
نــداد، چون خاطرات این افســر انگلیســی خبر از 
وجود چنین سازمانی می داد. هنوز هم اطالعات 
مربوط به ام آی ســیکس بســیار حفاظت شده تر و 

محرمانه تر از اطالعات ام آی فایو است.
 
ë  پیک کاری سرویس های اطالعاتی در دنیای پس

از جنگ
جنــگ  از  فراغــت  دوم،  جنــگ  از  پــس 
فعالیت هــای ام آی ســیکس را کمتــر نکــرد و این 
کشــورهای  در  را  خــود  عملیات هــای  ســازمان 
مختلف دنیا ادامــه داد. در این دوره، که تقریباً با 
شروع ســلطنت طوالنی مدت ملکه الیزابت دوم 
مقارن بــود، ام آی ســیکس همچنــان در خدمت 
دربــار و ســلطنت و مشــغول جنــگ اطالعاتــی با 
کشــورهای مختلف بود. یکی از شناخته شده ترین 
عملیات های سرویس مخفی انگلستان عملیات 
جنــگ علیــه لهســتانی ها بــود. ایــن عملیــات در 
واقع تالشی بود برای وارد کردن مخفیانه عوامل 
برخــی  و  لهســتان  بــه  اطالعاتــی  آموزش دیــده 
از کشــورهای حوزه هــای بالتیــک تــا بــا مقامــات 
ضدشــوروی در ایــن کشــورها ارتباط برقــرار کنند 
ایــن برنامه هــا عمدتــاً در جهــت تضعیــف  کــه 
همچنیــن  بــود.  جهــان  کمونیســتی  دولت هــای 
علیــه  مشــابهی  اقدامــات  درصــدد  اس آی اس 
ســران دیگر کشــورهای کمونیســتی از قبیــل ترور 
و ایجــاد آشــوب و کودتا بــود. ســرویس اطالعاتی 
بــه  گســترده ای  به طــور   19۶0 از  پــس  انگلیــس 
منابــع موثقــی درون حکومــت شــوروی دســت 
یافــت، نمونه ای از این ماجــرا اطالعات دریافتی 
ام آی سیکس بود که رئیس جمهور ایاالت متحده 
را واداشــت به روس ها برای استقرار موشک های 

روسی در کوبا اولتیماتوم بدهد.
نقش فعاالنه ام آی ســیکس در ظهــور و افول 
معمــر قذافــی را نیــز نمی تــوان نادیــده گرفــت. 
پس از ســقوط قذافی، بســیاری از اسناد محرمانه 
رهبــران شــورای  به دســت  لیبــی  امنیــت  وزارت 
انتقالــی افتــاد. ایــن اســناد شــامل اطالعاتــی از 
طرح های ترور و فسادهای مالی ام آی سیکس در 

همکاری با دیکتاتور لیبی بود.
طبعــاً بخش زیادی از اطالعــات درباره دامنه 
فعالیت های بزرگترین ســرویس اطالعاتی دنیا و 
عملیات های آن تا ســال ها ناشــناخته و مسکوت 
باقی می ماند اما یکی از پرسروصداترین اقدامات 
ســرویس اطالعاتی انگلســتان که گریبان خاندان 
سلطنتی را گرفت، مرگ مشکوک پرنسس دایانا 
و نامــزدش، دودی الفایــد بــود. طبــق اظهــارات 
پــدر دودی، ردپــای فعالیت هــای ام آی ســیکس 
در ماجــرای تصــادف عــروس خاندان ســلطنتی 
دیــده می شــد. گرچــه ابعاد ایــن ماجــرا هیچ گاه 
به روشــنی مشــخص نشــد اما خودش گویای این 
مطلب اســت که ســرویس اطالعاتی انگلســتان، 
خــارج از چهارچــوب نهــادی و قانونــی، کامــاًل به 
خاندان ســلطنتی و رأس قدرت نظام پادشــاهی 

وفادار است.
انگلیــس بــرای قرن هــای متمــادی بزرگترین 
کشــور اســتعمارگر دنیا بوده اســت و مســتقیم یا 
غیرمســتقیم و بــا هر ابــزاری که در اختیار داشــته 
بــه چپــاول کشــورهای مختلفــی در اقصــی نقاط 
دنیــا دســت زده و قطعــاً ام آی ســیکس یکــی از 
مهم تریــن ابزارهای انگلســتان برای قتل و ترور و 

کودتا و عملیات های مشابه آن بوده است.
بــه نظر می  رســد بــا توجه بــه ســابقه طوالنی 
انگلیــس  اطالعاتــی  و  جاسوســی  ســرویس های 
خاورمیانــه  چــون  طرح هایــی   ،MI6 باالخــص  و 
جدید، تجزیه افغانســتان، تجزیه عراق و مهم تر 
از همــه تجزیــه ایــران، از آن دســته خواب هــای 
جــدی اســت کــه صاحبــان پنهــان قــدرت بــرای 
خاورمیانــه دیده انــد. بســتر غنــی نفــت و گاز این 
منطقه، سال هاســت که نظر اســتعمارگر پیر را به 
خــود جلب کــرده و ظاهراً این مهم بــه هر روش 
که بشــود و به هر بهایی که تمام شود، می  بایست 

عملی گردد.

رسانه جهانی خاندان سلطنت چگونه در جهان نفرت پراکنی می کند؟
 چگونه سرویس اطالعات مخفی انگلیس

 به عنوان ابزار استعمارگری 
در خدمت خاندان سلطنت بود؟

طــی ایــن چهــار دهــه ای کــه از تاریــخ انقالب 
اسالمی می گذرد، بر پژوهشگران مسجل شده 
است که رسانه های فارسی زبان خارج نشین، 
نه تنها ماهیت مستقلی ندارند؛ بلکه به لحاظ 
مالــی، تشــکیالتی و محتوایــی بــه دولت ها و 
ســازمان های متخاصم بــا ایران وابســته اند و 
این دولت ها و سازمان ها هستند که سیاست 
و رویکردهای محتوایی و اجرایی این رسانه ها 
را تعیین می کننــد. راه میانبر برای تشــخیص 
این وابســتگی، بررســی و واکاوی ساختارهای 
تشــکیالتی و خروجی محتوایی این رســانه ها 
است. چنین کاری با توجه به کثرت رسانه های 
مذکور، در یک نوشتار مقدور نیست، از همین 
رو، بهتــر اســت به طور ســریالی در هر شــماره 
به یکــی از قطب های پیشــران عملیات روانی 
ضدانقــالب پرداخته شــود. بــرای ایــن کار، در 
ابتدا بــه ســراغ بنــگاه خبرپراکنی بی بی ســی 
فارسی می رویم که هم به لحاظ سابقه تاریخی 
و هــم به لحاظ دامنه تأثیر و خروجی محتوایی 
و معیارهــای دیگــر، نســبت به هم قطــاران و 
رقبــای خــود، تقــدم دارد. هرچند بــر ناظران 
پوشیده نیست که خصوصاً پس از پروژه فشار 
حداکثــری ترامــپ و توجــه ویــژه دولت های 

عربســتان  و  صهیونیســتی  رژیــم  امریــکا، 
سعودی به طیف های غیررسمی و خطرناک تر 
و  منافقیــن  ســازمان  همچــون  ضدانقــالب 
فرشــگرد و ماننــد آنهــا، از تعــداد مخاطبــان 
رسانه های رســمی همچون بی بی سی فارسی 
کاســته شــده اســت. علت دوم کاهش سطح 
کیفی تولیدات و میزان مخاطبین بی بی ســی 
و  مجریــان  مدیــران،  برخــی  انتقــال  بــه  نیــز 
خبرنگاران با ســابقه این شــبکه به رسانه های 
رقیب همچون ایران اینترنشــنال بازمی گردد 
کــه در مقابل پیشــنهادهای وسوســه انگیز این 
رســانه وابســته بــه دربار ســعودی نتوانســتند 
اســتخدام  بــه  نهایــت  در  و  کننــد  مقاومــت 
ایــران اینترنشــنال درآمدنــد. علــت دیگــر و 
مهم تر به تحوالت درون شبکه ای بی بی سی و 
جابه جایی مدیریتی در این شبکه بازمی گردد. 
پس از اینکه صادق صبا بی بی سی را ترک کرد 
و رزیتا لطفی )از مؤسســان بهایی بی بی ســی( 
جای او نشســت، اختالفات داخلی شبکه باال 
گرفــت و کارکنــان قدیمی بی بی ســی یــا این 
شــبکه را به قصد ایران اینترنشنال ترک کردند  
یا بی سروصدا درون همین شــبکه منزوی و به 

تعبیری حتی ممنوع التصویر شدند.

آمار منتشر شده توسط  بی بی سی در مورد 
بودجه ساالنه تمام بخش های آن )اعم 

از انگلیسی، فارسی و عربی و...( مؤید 
دریافت بالغ بر  ۴ میلیارد و 700 میلیون 

پوند است که وزارت خارجه انگلیس آن را 
پرداخت می کند. بودجه شبکه تلویزیونی 
بی بی سی فارسی نیز به گفته مدیران ارشد 

آن در سال 20۱5، معادل ۱۵ میلیون پوند 
)22 میلیون دالر( در سال بوده که طبق 

ادعای مقامات این شبکه، توسط وزارت 
امور خارجه انگلستان پرداخت می شود 

سرنگونی دولت مصدق پشتیبانی می کنند.
در  فارســی  بی بی ســی  تلویزیــون  نقــش 
اغتشاشات ســال 1388 و استفاده از اسم رمز 
»تقلــب« در طرح براندازی آن ســال نیز قابل 
انکار نیســت. زمینه سازی روانی برای باورپذیر 
کــردن دروغ تاریخــی تقلب، معرفــی مناطق 
درگیری، انعکاس مواضع فتنه گران و تخریب 
وجهــه حاکمیــت و دولت نهــم از اصلی ترین 
رویکردهــای جنــگ روانــی ایــن شــبکه در آن 
ایــام بــود. همچنیــن بــا اینکه ســاعات پخش 
تلویزیونی این شــبکه محدود بود؛ اما در طول 
ایــام درگیری هــا و اغتشاشــات خیابانی ســال 
88، ســاعات تولیــد برنامــه خود را بــه حالت 

شبانه روزی و 24 ساعته افزایش داد. 
ë بی بی سی فارسی و پستوی پر حاشیه اش

دی مــاه 94 و همزمــان بــا تغییــر مدیریت 
بی بی ســی، خبرگزاری مشــرق در گزارشــی از 
فســاد مالــی سرشــبکه خبرنــگاران و فعــاالن 
سیاســی و حقوق بشــری خــارج از کشــور پرده 
برداشــت. در این گزارش به نام افرادی مانند 
حســین باستانی و مسعود بهنود برمی خوریم 
کــه مبالغ هنگفتی را از ســازمان ها و بنیادهای 
بــرای  »هیفــوس«  بنیــاد  نظیــر  ضدایرانــی 
شبکه ســازی در داخل کشــور میان خبرنگاران 
همســو، دریافــت کرده انــد. در بخشــی از ایــن 

گزارش آمده است:
»پــس از افشــای خانــه تیمــی و بازداشــت 
کشــور،  داخــل  در  آن  ارتباطــی  حلقه هــای 
فســادهای مالــی ســرکرده های ایــن گــروه نیز 
اعظــم  بخــش  شــد  مشــخص  و  شــد  علنــی 
برانــداز  بنیادهــای  از  گرفته شــده  پول هــای 
نظیــر هیفــوس توســط افــرادی نظیر حســین 
باســتانی، هرگز برای اهداف مــورد نظر هزینه 
نشــده و اختــالس صورت گرفته اســت. حجم 
رســوایی بــه حــدی رســید کــه تأمین کننــدگان 
مالــی »روزآنالیــن« تصمیــم بــه تعطیلی آن 

گرفتند.«
نکتــه قابــل ذکــر دربــاره ایــن گــزارش این 
است که اســامی مذکور مانند حسین باستانی 
و مســعود بهنــود از اصلی تریــن گرداننــدگان 
بی بی ســی فارسی هســتند که پیش از تأسیس 
شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی، روزنامه ای 
اینترنتــی بــه نــام »روزآنالیــن« را بــا حمایت 
دولت هلند و پارلمان اروپا راه انداختند که در 
حقیقت، مرکزی برای ســازماندهی تشکیالتی 
اصالح طلــب  خبرنــگاران  میــان  محتوایــی  و 

تندرو با طیف خارج نشین بود.
و  مدیــران  مالــی  فســاد  از  نظــر  صــرف 
خبرنگاران بی بی ســی باید به مفاسدی از قبیل 
روابــط نامشــروع و فســاد اخالقــی کارکنان این 
شــبکه مانند تجاوز به مجریان زن اشاره کرد که 

گریبان مدیران این شــبکه فارسی زبان را گرفته 
اســت. علنــی شــدن خبــر تجــاوز صــادق صبــا 
)مدیر ســابق شــبکه( به پونه قدوســی )مجری 
شــبکه( یکــی از مصادیق بارز فســاد اخالقی در 
این شــبکه است که توســط ناظران به نوک کوه 

یخ فساد جنسی در این شبکه تعبیر شد.
ســخن پایانــی اینکــه وقتــی بــه مجموعــه 
نیــروی انســانی بی بی ســی فارســی می نگریم 
بــه یک ترکیب ثابت برمــی خوریم: بهائیت و 
اصالح طلبی. به بیان دیگر، از یک ســو، عمده 
فرقــه  اعضــای  را  بی بی ســی  مدیریتــی  کادر 
بهائیــت تشــکیل می دهنــد و از ســوی دیگــر، 
نیروهــای تولیــد کننده محتوا برای این رســانه 
ضدایرانــی را خبرنگارانــی تشــکیل می دهنــد 
نشــریات  و  مطبوعــات  در  کار  ســابقه  کــه 
افــرادی  دارنــد؛  پرونــده  در  را  خــردادی  دوم 
قاضــی زاده  فرنــاز  باســتانی،  حســین  ماننــد 
و همســرش ســینا ُمطلبــی، مســعود بهنــود، 
علــی اصغر رمضان پور )ســردبیر خبــر کنونی 
ایران اینترنشــنال و معاون وزیر ارشــاد دولت 
)خبرنــگار  هاشــمی  ســعیده  و  اصالحــات( 
پیشــین رادیــو فــردا( و... نیروهایــی با پیشــینه 
اصالح طلبــی هســتند کــه در گذشــته و حــال 
حاضر با بی بی ســی فارسی و ســایر رسانه های 

جریان ضدانقالب همکاری کرده و می کنند.

الهــه اکبــرزاده / یکی از اقدامــات مهم دولت ســیزدهم را می توان تحقــق همگرایی اقتصادی 
منطقه ای در ازای به صفر رســاندن مداخالت بیگانگان در مناســبات منطقه ای عنوان کرد. این 
عمل هم موجب خنثی ســازی کنش های محدود ســازی چون تحریم هــای غرب و هم موجب 
هم افزایــی در برابر تهدیدات منطقه ای خواهد شــد. یکی از زمینه های موجــود، دیدگاه نگاه به 
منطقه و شــرق است که تاکنون با اجرایی شدن فرایندهای آن توانسته به این امر کمک کند. بر 
این اســاس، چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و مهم ترین شــریک ایران در شرق، در 
صدر این فهرســت قرار دارد. با اینکه در دولت قبل به دلیل بی توجهی به ظرفیت های موجود 
منطقه ای، تمام نگاه ها معطوف به غرب و وعده های غرب شــد، اما دولت ســیزدهم در جریان 
رقابت هــای انتخاباتی، بــا نگاه واقــع بینانه و به کارگیری پتانســیل عینی موجــود، ریل گذاری 
جدیدی را رقم زد که دیدگاه جدید و مبسوطی از سیاستگذاری های خارجی را بر همگان عرضه 
داشــت. بازخورد این دیــدگاه در موضع گیری ها و تمایل بــه ارتقای روابط با ایران در ســخنان 

مقامات منطقه و حتی جهان کاماًل مشهود است.

نقش فعاالنه ام آی سیکس 
در ظهور و افول معمر 
قذافی را نیز نمی توان 
نادیده گرفت. پس از 

سقوط قذافی، بسیاری 
از اسناد محرمانه وزارت 

امنیت لیبی به دست 
رهبران شورای انتقالی 
افتاد. این اسناد شامل 
اطالعاتی از طرح های 

ترور و فسادهای مالی 
ام آی سیکس در همکاری با 

دیکتاتور لیبی بود



بررسی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اشتغال از تابستان 1400 تا بهار 1401

721 هزار شغل ایجاد و تثبیت شد
کمترین میزان بیکاری طی 5 سال گذشته متعلق به سال 1400 بوده است؛ سالی که هفت ماه از آن به دولت سیزدهم اختصاص داشته است

تحلیل گزارش آمــاری مرکز آمار از حوزه 
اشتغال کشــور، داده های جدیدی را ارائه 
می کنــد کــه حکایــت از بهبــود وضعیت 
اشتغال کشــور دارد. نکته جالب آنکه در 
این میــان نقش زنان در بخش اشــتغال 

بیشتر از بهار سال گذشته بوده است.
و  کارشناســان  اغلــب  حالی کــه  در 
رســانه ها، داده های آماری بهار 1401 را با 
بهار 1400 مقایسه می کنند و براین اساس 
حــوزه اشــتغال را تحلیــل می کننــد، امــا 
روزنامه ایران، این داده ها را از زاویه دیگر 
و از زمــان روی کار آمــدن کابینــه دولــت 
سیزدهم در روزهای ابتدایی شهریور ماه 
سال 1400 و بهار 1401 بررسی کرده است.

براســاس داده های مرکز آمــار ایران، 
میزان نرخ بیکاری در بهار 1401 نسبت به 
پایان تابستان 1400 با کاهش مواجه شد و 
به همین ترتیب نرخ اشتغالزایی در این 
مدت با رشد مواجه شده است.از طرفی، 
نسبت جمعیت فعال کشور در بهار 1401 
در مقایسه با تابستان 1400  با رشد مواجه 
شــده اســت. نکتــه برجســته و مهمی که 
داده های مرکز آمار نشــان می دهد،  طی 
5 سال یعنی از سال 95 تا 1400، کمترین 
میزان بیکاری به سال گذشته اختصاص 
یافتــه، ســالی که تنهــا 5 ماه نخســت آن 

متعلق به دولت دوازدهم بوده است.
داده هــای مرکز آمار ایــران حکایت از 
آن دارد، از ســال 1۳9۵ تا 1۴00 بیشــترین 
میــزان جمعیت بیــکار کشــور مربوط به 
ســال 1۳9۷ با ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار نفر 
و کمتریــن نیــز مربــوط بــه ســال 1۴00 با 
۲ میلیــون و ۳۷۵ هــزار نفــر بوده اســت. 
داده هــای ارائــه شــده گویای این مســأله 

ســیزدهم  دولــت  اقدامــات  کــه  اســت 
در ۷ مــاه مانــده از ســال 1400 در حــوزه 
اشــتغال مثمر واقع شــده و این دولت با 
ارائه الگوی زیســت بوم ملی که به نوعی 
همــان آمایــش ســرزمینی امــا در حــوزه 
اشتغال بوده، توانسته میزان اشتغالزایی 
را در نیمه دوم ســال 1400 افزایش دهد. 
اظهارنظــر محمــود کریمــی بیرانوند در 
گفت وگــو بــا روزنامــه ایران ایــن موضوع 
را تأیید می کند، آنجا کــه اواز ایجاد بیش 
از 548 هــزار شــغل در هفــت مــاه ســال 
1401 خبــر داد. حــاال گــزارش مرکــز آمار 
نیــز صحت گفته های معاونت اشــتغال 

وزارت کار را تأیید می کند.
بــر ایــن اســاس دولــت ســیزدهم نه 
تنها توانســت که درهفت ماهه آخر سال 
1400بــه اهــداف خــود در حوزه اشــتغال 
دســت یابــد، بلکــه در بهــار ســال 1401، 
توانســت ایــن میــزان شــغل را تثبیــت و 
پایدار کرده و 1۷۳ هزارشغل جدید را نیز 

به اشتغال کشور بیفزاید.
حاال با مروری بــر داده های مرکز آمار 
از تابســتان سال 1400 تا بهار ســال 1401، 
مشخص می شــود که ۷۲1 هزار شغل در 
این مدت توسط دولت سیزدهم ایجاد و 

تثبیت شده است.
ë کاهش نرخ بیکاری

آمــاری  داده هــای  آنکــه،  توضیــح 
مرکــز آمــار، نشــان می دهنــد کــه تعداد 
بیــکاران در فاصلــه پایان تابســتان ســال 
1400 تــا بهــار 1401، 9۷ هــزار نفر کاهش 
یافتــه، به طوری که  تابســتان ســال 1400، 
تعــداد بیکاران کشــور دو میلیــون و 496 
هزار نفر بــود که این میــزان در بهار 1401 
بــه دو میلیــون و ۳99 هــزار نفــر کاهــش 
یافــت. به عبارتــی این کاهــش در همان 

بازه ای صورت گرفته که دولت ســیزدهم 
اشــتغال  حــوزه  در  را  خــود  اقدامــات 
عملیاتــی کــرده بــود و بــا چالــش از بین 
رفتن اشــتغال های ایجاد شــده فصلی و 
مقطعی نیز روبه رو بــود، به طور مثال در 
تابســتان شــغل های مقطعــی در حــوزه 
کشــاورزی بواســطه برداشــت محصــول 
ایجاد می شوند که در پایان تابستان خود 
بــه خود این شــغل ها  از بیــن می روند.از 
طرفی، دولت سیزدهم با پدیده اشتغال 
غیررســمی  در ایــن مــدت وارد چالــش 
شــده بود کــه البته همچنــان این چالش 

ادامه دارد.
ë 1400 افزایش اشتغال در نیمه دوم سال

نشانه دیگری که از بهبود وضعیت 
بررســی  و  تحلیــل  ازطریــق  اشــتغال 
ایــران  آمــار  مرکــز  آمــاری  داده هــای 
می توان اســتخراج کرد این است که در 
این مدت اشاره شده، میزان جمعیت 
شاغل کشور نیز با افزایش مواجه شده 
اســت. بــه اعتقــاد کارشناســان، در این 
زمینــه نیــز دولــت موفــق عمــل کرده 

اســت، چرا که همان طور که سطرهای 
پیشــین گفته شــد، دولت با وجود آنکه 
بــا پدیــده از بیــن رفتــن فرصت هــای 
شــغلی به دلیــل آثــار بــه جامانــده از 
دولــت دوازدهــم در نیمــه دوم ســال 
اینکــه  عالوه بــر  بــوده،  مواجــه   1400
توانســته 548 هزارشــغل ایجــاد کنــد، 
همچنیــن بــه طــور خالــص 1۷۳ هزار 
نفر  به جمعیت شاغالن افزوده است.  
پایان تابستان سال 140، یعنی هنگامی 
که دولت ســیزدهم مستقر شد، تعداد 
شاغالن ۲۳ میلیون و 405 هزار نفر بود 
که این میزان در بهار ســال 1401 به ۲۳ 
میلیون و 5۷8 هزار نفر افزایش یافت.

ë رشد نرخ مشارکت اقتصادی زنان
نکتــه دیگــر آنکــه  بهــار ســال 1401، 
نرخ مشــارکت اقتصادی زنان نســبت به 
بهارســال 1401، بــا افزایش مواجه شــده 
اســت. نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان 
در بهــار ســال 1401، با رشــد 0.1 درصدی 
مواجــه شــده اســت. بر اســاس گــزارش 
آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ مشــارکت 

و  ســاله  جمعیــت 1۵  زنــان  اقتصــادی 
بیشــتر، در بهــار 1۴01، 1۳.8 درصــد بوده 
است. این در حالی است که نرخ بیکاری 
زنان در بهار امسال نسبت به بهار گذشته 
نیم درصد بیشــتر شــده اســت، ایــن امر 
نشــان می دهــد ورود به بــازار کار بانوان و 
تقاضای شــغل از سوی آنان در نخستین 
فصل از سال 1401 افزایش را تجربه کرده 
اســت. به اعتقاد کارشناســان اقتصادی، 
افزایــش نــرخ بیــکاری همزمان با رشــد 
نرخ مشــارکت اقتصادی بــه معنی بهتر 
شــدن وضعیت بازار کار در آینده اســت، 
چرا که اقبال زنان برای پیدا کردن شــغل 

همزمان افزایش یافته است.
ë  افزایــش 214 هزار نفری زنان شــاغل

در بخش خدمات
بررســی آمــاری مرکــز آمــار نیــز ایــن 
داده هــا را نشــان می دهد؛ کــه کل تعداد 
شاغالن زن در بهار سال  جاری ۳ میلیون 
و 681 هــزار نفــر برآورد شــده اســت، این 
رقــم نســبت به فصل مشــابه ســال قبل 
حدود ۳8 هزار نفر افزایش داشته است. 

در ایــن میان بخــش خدمات بیشــترین 
ســهم را در اشــتغال زنان داشــته اســت. 
ســهم این بخــش از کل تعداد شــاغالن 
بخش خدمات در بهار ســال  جاری 60.۲ 
درصد برآورد شــده اســت که نســبت به 
بهار ســال 1400 حــدود 5 درصد افزایش 
یافته اســت. تعداد زنان شاغل در بخش 
خدمــات تــا پایــان بهــار ســال 1401، دو 
میلیون و ۲00 هزار نفر بوده و بیش از ۲14 
هزار نفــر بانو در حوزه خدمات بیشــتر از 

بهار سال 1400 مشغول به کار شده اند.
ë بهبود نسبت اشتغال زنان

بهبــود وضعیــت  رونــد  بــی گمــان، 
اشــتغال در ایــن مــدت کمــی کــه دولت 
ســیزدهم روی کار آمده ادامه دار خواهد 
بود، چرا که بررسی داده ها نشان می دهد 
کــه نســبت اشــتغال زنــان در بهار ســال 
1401 بهبــود یافته و از 10.9 درصد به 11.6 
درصد رسیده است و این روند با توجه به 

گفته های پیشین ادامه خواهد داشت.
ë  شــاغالن نفری  هــزار   525 افزایــش 

بخش خدمات
داده هــای دیگر مرکز آمار از وضعیت 
اشتغال در بهار سال 1401، نشان می دهد 
ســهم بخش خدمات از شاغالن کل چه 
در مورد مردان و چه  زنان در بهار امسال 
نســبت به فصل مشــابه در ســال گذشته 
افزایــش داشــته اســت. تعداد شــاغالن 
 55۲ و  میلیــون   11 از  خدمــات  بخــش 
هــزار نفر در ســه ماهه اول ســال 1400 به 
1۲ میلیــون و ۷8 هــزار نفــر در پایان بهار 
ســال 1401 رسیده، یعنی اینکه 5۲5 هزار 
نفر بر تعداد شــاغالن این بخش افزوده 
شــده است. سهم این بخش نیز از 48.8 
درصــد بــه 51.۲ درصــد در ایــن مــدت 

افزایش نشان می دهد.

 نقش برخی کارفرمایان 
در توسعه اشتغال غیررسمی

یک کارشــناس حوزه بازار کار با بیان اینکه مســأله اشــتغال غیررســمی در 
طــول دهه ها در کشــور مــا در جریــان فعالیت های حوزه کســب و کار نقش 
داشــته، گفت: بخشی از کارفرمایان به منظور کاهش هزینه های تمام شده 
محصوالت و خدمات قابل ارائه تمایل به اســتفاده از نیروی کار در شــرایط 

اشتغال غیررسمی دارند.
علیرضا حیدری، در گفت وگو با آتیه آنالین افزود: اشتغال غیررسمی در 
واقــع نوعی از روابط بین کارگر و کارفرما در قالب فعالیت های کســب و کار 
محسوب شده و حتماً یکی از دالیل شکل گیری این نوع اشتغال، بهره مندی 

از نیروی کار ارزان در راستای کاهش هزینه های تولید است.
ایــن فعــال حــوزه کارگــری اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه تمایل بخشــی از 
کارفرمایــان به اســتفاده از این نــوع نیروی کار به منظــور کاهش هزینه های 
تولید، پوشــش بیمه ای نیز برای این بخش از کارگران درنظر گرفته نشده و 

یکی از حقوق مسلم نیروی کار نادیده گرفته می شود.
وی ادامه داد: رعایت قانون کار در حوزه پرداخت حقوق و مزایای نیروی 
کار در ارتباط با شــاغالن بخش اشتغال غیررسمی به طور معمول صورت 
نگرفته که تضییع حقوق نیروی کار در راستای عدم اجرای قوانین و مقررات 

این بخش را موجب خواهد شد.
حیــدری تصریــح کرد: در بررســی حوادث ناشــی از کار نیــز بخش قابل 
توجهــی از آســیب ها متوجه نیــروی کاری بــوده که در چهارچوب اشــتغال 
غیررسمی مشغول به کار شده و طبیعتاً حمایت های الزم درمانی و بیمه ای 
پس از حادثه و آسیب را برای این دسته از کارگران به دنبال نخواهد داشت.

وی همچنین بیان داشــت: کاهش هزینه هــا در به کارگیری نیروی کار در 
قالب اشــتغال غیررســمی و جذابیت های کاذب ایجاد شــده در این بخش 
برای برخی کارفرمایان، زمینه گسترش این نوع از شغل ها را ایجاد می کند.

حیــدری در ادامــه اظهار داشــت: تأســیس کارگاه ها با هدف ســودآوری 
منجر به استفاده کارفرمایان از ابزارهای مختلف در راستای ایجاد بهره وری 
و ســوددهی بیشــتر شــده و بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی بــه هراندازه 
مؤلفه هــای ثبــات بــازار کار و تولیــد و شــرایط حاکم بــر اقتصاد بارز باشــد، 

روی آوری کارفرمایان به اجرای قانون نیز پررنگ تر خواهد بود.
وی همچنین عنوان کرد: دالیل دیگر نظیر شاخص های پولی، بانکی، 
مالیاتــی، شــرایط بــازار کار و تولیــد، نوســان قیمت محصــوالت کاالیی و 
خدمات، نرخ ارز و سایر مؤلفه های مؤثر در حوزه کسب و کار کارگاه ها ابزار 
اثرگــذاری در تصمیمــات کارفرمایان در اســتفاده از ابزارهای مختلف در 
افزایش حاشــیه ســود بنگاه بوده که شکل گیری اشتغال غیررسمی را نیز 
به دنبال دارد. وی افزود: برخی کافرمایان برای ایجاد حاشــیه ســود باال و 
کاهش هزینه های نیروی کار و هزینه تمام شده محصول یا خدمات قابل 
ارائه، راهکارهایی برای فرار از شــرایط بازرسی کار یافته و در واقع از چشم 
بازرسان حوزه کار پنهان شده و حقوق نیروی کار را به طور کامل پرداخت 

نمی کنند.
به گفته حیدری، این نوع کارگاه ها که بخش زیرزمینی اقتصاد محسوب 
شــده با توجه به قابل شناســایی نبودن، بهره کشــی از نیــروی کار و خروج از 
شرایط اجرای قانون کار را دنبال می کنند و تعداد قابل توجهی کارگر در این 

کارگاه ها در وضعیت اشتغال غیررسمی مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: با توجه به متغیرهای اشاره شده این بخش به عنوان حوزه 

غیررسمی و زیرزمینی اشتغال و بازار کسب و کار گسترش خواهد یافت.
وی اضافــه کــرد: کشــف ایــن کارگاه هــا، حمایــت از آنهــا در حوزه های 
مختلف و همچنین اطمینان بخشی به آنها در ادامه فعالیت های تولیدی 
منجر به کاهش اشــتغال غیررسمی شده و در غیر این  صورت این بخش 
از اشتغال و کسب و کار به کار خود ادامه داده و بی توجهی به اجرای قانون 
کار و عــدم پرداخــت حقوق مزایــای کارگران نیــز یک رویه عــادی در این 

کارگاه ها خواهد بود.

ش
زار

گ

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

انجام 360 هزار بازرسی بر ایمنی کارگاه ها در دولت سیزدهم
بازرســی کار وزارت تعــاون،  مدیــرکل 
کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: ۳60 هزار 
بازرسی برای نظارت بر مقررات ایمنی 
کارگاه ها در دولت سیزدهم انجام شده 
است. به گزارش مرکز روابط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، احمدرضا پرنده اظهار کرد: 

یکــی از روش هــای مؤثر برای پوشــش 
گسترده ایمنی کار کشور، توجه به نقش 
نهادهای حاکمیتی از طریق نظارت بر 
خودارزیابی واحدهای اقتصادی بزرگ 
مشــمول قانون کار اســت. وی با اشاره 
به اهمیت نقش ایران خودرو در حوزه 
ســالمت کارکنــان گفت:ارائــه گــزارش 

اقدامات ایران خــودرو در حوزه ایمنی 
در  اصالحــی  اقدامــات  جملــه  از  کار 
فرایند بهبود شرایط محیط کار، اجرای 
برنامه هــای ارتقای ســالمت کارگران، 
تشــکیل کمیته هــای حفاظــت فنــی و 
بهداشت کار و به کار گیری متخصصان 
 HSE ایمنــی و حضــور فعــال مدیــران

ایــن امید را به ما می دهــد که با اجرای 
برنامه هــای ویژه صیانــت از نیروی کار 
در واحدهــای صنعتــی بــزرگ، امکان 
بــرای  کار  بازرســان  تــوان  از  اســتفاده 
نظــارت بر ســایرکارگاه ها فراهم شــود. 
مدیــرکل بازرســی وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی، آموزش ایمنی بیش از 

یک میلیون و 500 هزار نفرســاعت در 
مرکــز تحقیقــات و تعلیمات حفاظت 
از  یکــی  نیــز  را  کار  بهداشــت  و  فنــی 
مهم تریــن اقدامــات دولت ســیزدهم 
عنوان کرد. »پرنده« با بیان اینکه در کل 
کشور ۲0 هزار کمیته حفاظت ایمنی در 
شرکت ها برای حفظ و صیانت نیروی 

کار فعــال هســتند، افــزود: تشــکیالت 
ایمنی و بهداشتی مجموعه های بزرگ 
صنعتــی ماننــد ایــران خــودرو بــا 65 
شــرکت فعــال در زیرمجموعه و بیش 
از 80 هزار نیروی انسانی، از نمونه های 
موفق کمیته های ایمنی و بهداشت کار 

کشور است. 
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در حالی که طی هشــت سال دولت قبل 
حجــم نقدینگــی 8 برابر شــده و تبعات 
تورمــی آن هنــوز دامنگیر اقتصاد اســت، 
دولت ســیزدهم با اقداماتی نظیر توقف 
استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه 
برداشــت بانک هــا، اعمــال محدودیــت 
مقــداری بــر رشــد ترازنامــه بانک هــا و... 
توانسته سرعت رشد نقدینگی را کاهش 

دهد.
در هشــت ســال دولت گذشته حجم 
هــزار  از ۴۷9  و  شــد  برابــر  نقدینگــی 8 
میلیــارد تومــان در پایان دولــت دهم به 
۳8۲0 هزار میلیارد تومان در پایان دولت 
دوازدهــم رســید. ایــن رشــد وحشــتناک 
نقدینگی، تبعات تورمی ســنگینی ایجاد 
کــرده کــه باعــث آب رفتن ســفره مردم 
شــده و بخش عظیمــی از وقــت و انرژی 
دولت آیت اهلل رئیســی را مشــغول خود 

کرده است.
امــا در دولت ســیزدهم بــرای کنترل 
نقدینگــی، اقدامــات اساســی از جملــه 
توقف اســتقراض دولت از بانک مرکزی 
و کنتــرل اضافه برداشــت بانک ها انجام 

شده است.
کنتــرل رشــد پایــه پولــی و نقدینگــی 
به عنوان موتور محرک تورم از اصلی ترین 
برنامه هــای بانــک مرکــزی بــرای کنترل 
تورم فزاینده است، با این حال مجموعه 
سیاست های دولت و بانک مرکزی باعث 
شــد برای نخستین بار پس از 9 سال رشد 
ماهانه نقدینگی در فروردین 1۴01 منفی 

شود.
دولت سیزدهم با مدیریت هزینه ها، 
بــرای نخســتین بــار در چنــد دهــه اخیــر 
دولــت در ابتــدای ســال جاری در قالــب 
تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و 
از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک ها در 
سه ماهه نخست امســال برای نخستین 
بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است؛ دو 
عاملــی که نقش مهمی در کاهش رشــد 

شتابان نقدینگی داشته اند.بانک مرکزی 
دولــت ســیزدهم از ابتدای شــروع به کار 
خود در میانه سال 1۴00 با محدود کردن 
رشد ترازنامه بانک های کشور، سرچشمه 
اصلی رشد بی حســاب و کتاب نقدینگی 

یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.
ë رهگیری متغیرها تا مرداد

طبــق گــزارش بانک مرکــزی، در یک 
ســال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی 
حــدود 1۲ واحــد درصد و رشــد نقدینگی 
حــدود ۵ واحــد درصــد از آنچــه در پایان 
دولــت قبل رقــم خورده بود، کمتر شــده 

است.
بانــک مرکــزی گزارشــی از مهم ترین 
تحــوالت اقتصــاد کالن کشــور بویــژه در 
حوزه شاخص های پولی منتشر کرد. این 
گزارش عموماً شــامل اطالعاتــی بود که 
پیش تر به نقل از همین نهاد اعالم شده 
بود. از جمله موارد مطرح شده در گزارش 
جدید بانــک مرکزی به کاهش نرخ تورم 
مصرف کننــده و تولیدکننــده نســبت بــه 
ســال گذشــته، افزایش تجــارت خارجی 
و صــادرات کشــور در پنج ماهه نخســت 
ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته و همچنین افزایش نسبی قیمت 
ارز و مسکن در مرداد ماه سال جاری اشاره 
شــده اســت. عالوه  بر این یکی از مواردی 
که در گــزارش بانک مرکزی بدان اشــاره 
شــد، شــاخص های پولی کشــور از جمله 

پایه پولی و نقدینگی بود.
طبــق گــزارش بانک مرکــزی، حجم 
نقدینگــی در پایــان مردادماه ســال 1۴01 
)معــادل ۵۴01۷.9 هــزار میلیــارد ریال( 
نســبت به پایان ســال 1۴00 معادل 11.8 
درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد 
متغیــر مذکور در دوره مشــابه ســال قبل 
)1۲.8 درصد( به میــزان 1.0 واحد درصد 
کاهــش نشــان می دهــد. همچنیــن نرخ 
رشــد دوازده  ماهه نقدینگی در مردادماه 

1۴01 معادل ۳۷.8 درصد بوده است.

همچنین رشــد پایــه پولــی در دوازده 
ماهه منتهی بــه مردادماه ســال 1۴01 به 
۳0.۳ درصــد رســید. طبــق اعــالم بانک 
مرکزی، پایه پولی در پایان مردادماه سال 
1۴01 )معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال( 
نسبت به پایان سال 1۴00، رشدی معادل 
11.۳ درصد داشــته که در مقایسه با رشد 
متغیــر مذکور در دوره مشــابه ســال قبل 
)1۲.۴ درصــد( به میــزان 1.1 واحد درصد 

کاهش یافته است.
می شــود  مشــاهده  کــه  همان طــور 
سرعت رشد کل های پولی پس از روی کار 
آمدن دولت سیزدهم تغییر مسیر داده و 
نزولی شده اســت. این روند البته ممکن 
اســت در برخــی ماه هــا موقتــاً صعودی 
شــود، اما آنچه اهمیت دارد، مســیر کلی 
این شاخص است، چراکه به عنوان مثال 
رشد پایه پولی در آذر ماه سال گذشته نیز 
اتفــاق افتاده، امــا بالفاصلــه در ماه بعد 
جبران شــده و سرعت رشــد پایه پولی به 

مســیر نزولی بازگشــته اســت. همچنین 
ســرعت رشــد نقدینگــی در خرداد مــاه 
امســال افزایش داشــته، اما بالفاصله در 
ماه بعد به مسیر نزولی خود بازگشت. از 
همین رو مشخص است استناد به تغییر 
مســیر این شــاخص ها صرفاً در یک ماه 
خاص، هیچ مبنای کارشناســی نداشته و 

صرفاً دستاویزی برای تخریب است.
جریــان رســانه ای مخالــف دولت در 
حالی افزایش رشد نقدینگی آن هم تنها 
در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار 
می دهند که آمارها نشان می دهد بدترین 
عملکرد در موضوع رشد نقدینگی اتفاقاً 
متعلق بــه دولت قبل اســت کــه از قضا 
همــواره مــورد حمایت آنان بوده اســت. 
طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد ساالنه 
نقدینگی در هیچ سالی از سال های پس 
از انقالب از مرز ۴0 درصد فراتر نرفته بود، 
امــا در دولــت روحانــی و در ســال 99 این 
شــاخص به رقــم بی ســابقه ۴0.۶ درصد 

رسید.
همچنین بررســی جزئی تر آمار رشــد 
پایه پولی و نقدینگی نشان می دهد رشد 
نقدینگی که در شــهریور ســال گذشته به 
۴0.۵ رســیده بــود، بــا تــالش دولــت این 
رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد ماه رسیده 
است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر 
اقتصاد )که در دولت قبل در محاســبات 
لحاظ نمی شد(، رشد نقدینگی مرداد ماه 
معــادل ۳۷.8 درصــد اســت، امــا بــرای 
مقایســه صحیح الزم اســت پایــه آماری 
مشــابه مد نظــر قــرار گیــرد. از همیــن رو 
آمارها نشــان می دهد رشــد نقدینگی در 
ایــن مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش 
داشته است. همچنین رشد پایه پولی که 
در تیر مــاه ســال گذشــته بــه ۴۲.۶ درصد 
رســیده بــود در مرداد مــاه ســال جاری به 
۳0.۳ درصــد کاهــش یافتــه اســت. این 
مقایســه نشــان می دهد دولت سیزدهم 
در کنتــرل کل های پولی به مراتب بهتر از 

دولت گذشــته عمل کرده و رشد کل های 
پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد.

بــه عبارتــی در یــک ســال اول دولت 
سیزدهم رشــد پایه پولی حدود 1۲ واحد 
درصــد و رشــد نقدینگی حــدود ۵ واحد 
درصــد از آنچــه در پایان دولــت روحانی 

رقم خورده بود، کمتر شده است.
ë مهار تورم از اتاق کنترل بودجه

یکی از مهم ترین عوامل تورم، کسری 
بودجه دولت هاســت. این مسأله از قضا 
در ســال ها و حتی ماه هــای پایانی دولت 
قبــل بــه اوج رســید و بــه نیرویــی عظیم 
در رشــد و تــداوم تــورم در کشــور تبدیــل 
شــد. دولت ســیزدهم در تنظیــم بودجه 
ســال 1۴01 رشــد مصارف را به کمتر از 10 
درصد رســانده تــا به دور باطل »کســری 
بودجه-تورم« پایــان دهد.اهمال دولت 
قبل در احیای منابع پایدار جدید ازجمله 
مالیــات و اتــکای صــرف بــه درآمد نفت 
و اســتقراض، بودجه کشــور را به شــرایط 
وخیمی رسانده بود. رشد شدید هزینه ها 
ازجملــه هزینه هــای جاری در شــرایطی 
که منابــع پایداری ازجملــه مالیات برای 
تأمیــن ایــن هزینه هــا تأمین نشــده بود، 
دولت را در سراشیبی کسری و استقراض 

فزاینده قرار داد.
این روند درنهایت به جایی رســید که 
در سال 1۴00 رقم کسری بودجه بر اساس 
اعالم مسئوالن به حدود ۴0 تا ۵0 درصد 
رقــم بودجــه عمومــی رســید؛ شــرایطی 
که مشــابه آن تنها در ســال پایانی جنگ 

تجربه شده بود.
حــل بحران ناتــرازی مالــی دولت در 
ســال 1۴00 یکــی از فوری تریــن مســائل 
پیــش روی دولت ســیزدهم بــود؛ چراکه 
در صورت حل شــدن این مسأله، بخش 
زیــادی از هزینه های بودجــه از پایه پولی 
تــورم در  تأمیــن و باعــث رشــد شــدید 

سال جاری می شد.
بــا این حــال دولــت از طریــق احیای 

برخــی درآمدهــا از جملــه درآمــد نفت 
و مالیــات و همچنین کاهش بســیاری از 
هزینه هــا، ناترازی مالی ســال گذشــته را 
برطرف و مانع شــکل گیری مــوج تورمی 
جدیــد در اقتصــاد کشــور شــد. در همین 
راســتا دولت ســیزدهم حتی تنخواه ۵۵ 
هزار میلیــارد تومانی را کــه دولت قبل از 
بانک مرکزی استقراض کرده بود تسویه 

کرد.
نشــان  کشــور  کل  خزانــه داری  آمــار 
می دهد دولت یازدهم بودجه ساالنه را با 
119 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری 
از دولت دهم تحویل گرفت؛ اما در ســال 
1۴00 که سال پایانی دولت دوازدهم بود، 
بودجه با بیش از ۷00 هزار میلیارد تومان 
هزینه هــای جــاری بــه دولــت ســیزدهم 

تحویل داده شد.
ســال های  در  آنکــه  مهــم  نکتــه 
پایانــی دولــت روحانــی با وجــود کاهش 
درآمدهای ارزی و کســری بودجه فراوان، 

هزینه های جاری به جای کنترل، بشــدت 
افزایشی شد که کســری بودجه را تشدید 
کرد و بانــک مرکزی با چاپ پــول فراوان 
و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه های 

جاری دولت را تأمین کرد.
در الیحــه بودجه ســال 1۴01 مصارف 
عمومــی دولت فقــط ۷ درصــد افزایش 
یافــت کــه بــا توجــه بــه تــورم ۳0 تــا ۴0 
صرفه جویــی  معنــای  بــه  درصــدی، 

چشمگیر دولت در هزینه ها است.
این در حالی اســت که دولت گذشــته 
مصــارف  خــود  آخــر  ســال  بودجــه  در 
عمومی خــود را بیــش از ۲ برابر افزایش 
داد )1۲۴ درصد(. این رشــد چشــمگیر با 
توجه به مشکالت تحریم و کسری بودجه 
کامالً غیرعقالنی بود و دولت گذشــته در 
چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست 
با همراهــی عبدالناصر همتــی در بانک 
مرکزی اقدام به چاپ پول تورم زا و خرج 

بی رویه کردند.

بانک مرکزی از کاهش 5 واحد درصدی رشد نقدینگی گزارش داد

کاهش 12 واحد درصدی رشد پایه پولی
تمام شواهد نشان می دهد نرخ تورم در ماه های آینده روند نزولی خواهد داشت

ایلیا پیرولی
 خبرنگار
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اقتصادی شماره 8012
آغاز احداث پل مشترک مرزی ایران و آذربایجان

عملیــات اجرایی پــروژه احداث پل مشــترک مــرزی روی رودخانه ارس 
در منطقه آغبند آغاز شــد. عملیات اجرایی »پروژه احداث پل مشــترک 
مــرزی روی رودخانــه ارس در منطقه آغبند« به صــورت ویدیوکنفرانس 
بــا حضور رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی و شــاهین مصطفی یف 
معاون نخســت وزیر جمهوری آذربایجان آغاز شــد. این پروژه بر اســاس 
تفاهمنامه ایجاد مســیر ارتباطــی بین جمهوری آذربایجــان و جمهوری 
خودمختار نخجوان با عبور از خاک ایران احداث می شــود. گفتنی است، 
پــل مــرزی اتومبیــل رو روی رودخانــه ارس در منطقــه آغبنــد به عنــوان 
کریــدور جمهــوری آذربایجان- ایــران- نخجوان، پیش بینــی می گردد با 

۲۲۰ متر طول و ۲۵ متر عرض در مدت زمان ۱۸ ماه احداث شود.

آغاز طرح ویژه انتقال زائران حرم ثامن الحجج)ع( 
معــاون حمل ونقــل ســازمان راهــداری و حمــل  و نقــل جــاده ای گفت: 
طــرح ویژه جــا به جایی زائران حرم ثامن الحجــج)ع( در دهه پایانی ماه 
صفر از شــنبه دوم مهر آغاز می شــود و تا نهم مهر ادامه خواهد داشــت. 
حمیدرضا شهرکی افزود: تمامی سرویس ها اعم از سرویس های ثابت و 
فوق العاده در ســامانه های اینترنتی روزفروش و پیش فروش بلیت سفر 
ارائه می شــود و فروش بلیت در ســامانه فقط بر اســاس کد ملی خواهد 
بود. شــهرکی با بیان اینکه امکان خرید بلیت برگشــت زائران از اســتان و 
شــهر مبدأ سفر فراهم شده اســت، گفت: ســامانه مکانیزه لیست انتظار 
بلیت اتوبوس بین شــهری به صورت محدود برای مســافران بدون بلیت 
بازگشــت از پنجم مهــر در پایانه امام رضا)ع( مشــهد مقدس راه اندازی 
می شــود. معــاون حمل ونقل ســازمان راهــداری وحمل  و نقــل جاده ای 
افزود: براســاس شــیوه نامه طرح ویژه بازگشــت زائران رضــوی با ناوگان 
حمــل  و نقــل عمومی جــاده ای در ایام پایانی دهه صفــر، صدور صورت 
وضعیت دربســتی تا نهم مهر ممنوع است و محدودیت های شبکه سیر 
برای شرکت حمل ونقل مسافربری و ناوگان از مبدأ سراسرکشور تا تاریخ 

یادشده حذف می شود.
ë راه اندازی ۴ رام قطار مسافری فوق العاده در مسیر تهران - مشهد

طــور  بــه  مســافری  قطــار  رام  چهــار  راه انــدازی  از  راه آهــن  شــرکت 
فوق العــاده در مســیر تهران - مشــهد خبر داد و اعالم کــرد ثبت نام این 
قطارها از ســاعت ۱۶ امروز آغاز شــده اســت. به گزارش شــرکت راه آهن، 
چهــار رام قطــار مســافری به طــور فوق العاده در مســیر تهران - مشــهد 
راه اندازی شــد که متقاضیان می توانند از ســاعت ۱۶ روز جاری نسبت به 

خرید بلیت این قطارها اقدام کنند.

اجاره  مسکن در دولت روحانی  ۵ برابر گران شد
گزارش مرکز آمار نشان می دهد اجاره ماهانه به عالوه  سه  درصد ودیعه 
پرداختــی بــرای اجاره  یک مترمربع زیربنای مســکونی در ۸ ســال دولت 

روحانی بیش از ۵ برابر افزایش یافت.
بر اساس گزارش فصلی مرکز آمار از اطالعات قیمت و اجاره مسکن 
در شــهر تهــران، در بهار ۱۳۹۲ و پیــش از روی کار آمــدن دولت یازدهم، 
اجاره ماهانه به عالوه  ســه  درصد ودیعه پرداختی برای هر یک مترمربع 
زیربنای مسکونی در شهر تهران ۱۶۱ هزار و 45۱ ریال بود. به عبارت دیگر 
پیش از شروع دولت روحانی به طور متوسط اجاره یک مسکن ۵۰ متری 

در تهران با مبلغ حدود ۸۰۷ هزار تومانی در ماه ممکن بود.

بار
اخ

گــروه اقتصــادی / تأمین مســکن مردم 

براســاس قانون، تکلیف دولت ها است 
و عالوه بــر آن دولت هــا ملزم شــده اند 
خانــه دار  بــرای  درآمــد  کــم  اقشــار  از 
شــدن بــه روش های  مختلــف حمایت 
گذشــته  دهه هــای  در  بنابرایــن  کننــد. 
در کنــار عرضــه مســکن به بازار توســط 
ســازندگان بخــش خصوصــی، مالکان  
مســکونی  واحدهــای  انبوه ســازان،  یــا 
نیــاز  بــه  و متناســب  ویــژه  بــا شــرایط 
دهک های پایین جامعه ســاخته شــده 
اســت، هر چند این برنامه ها نتوانســته 
مســکن را بــرای تمامی اقشــار نیازمند 
فراهــم کند امــا در هر دوره اجــرای آن، 
مــورد  دهک هــای  از  بخشــی  مســکن 

حمایت را تأمین کرده است.
دولــت ســیزدهم نیــز بنابــر تکلیف 
قانونی ســاخت مســکن حمایتــی را در 
برنامه نهضت ملی مســکن گنجانده و 
بخشــی از 4 میلیون واحد مســکونی در 
این برنامه، با حمایت های ویژه دولت، 
بــه منظور عرضه بــه خانــوار کم درآمد 
ساخته می شــود. اما نکته حائز اهمیت 
در تأمیــن مســکن نیازمنــدان، افزایش 
تعــداد متقاضیــان این نوع مســکن به 
خاطــر اهمــال دولــت قبــل در اجــرای 
قانــون اســت. دولــت قبــل برنامــه ای 
برای ساخت مســکن حمایتی نداشت 
و از زمــان شــروع بــه کار در ســال ۹۲ تــا 
ســال ۹۷ عماًل اقشــار محروم از برنامه 
ساخت وساز حذف شدند و دولت وقت 
تأمین و عرضه مسکن را به بازار سپرد. 
در ســال ۹۷ ســاخت 5۲۰ هزار مســکن 
حمایتی در طرح »اقدام ملی مسکن« 
برنامه ریــزی شــد امــا واحــدی تحویــل 
داده نشــد. گــزارش دیــوان محاســبات 
کشــور از پروژه هــای طــرح اقــدام ملــی 
حاکی از آن است که پیشرفت آن در ۱۸ 
اســتان زیر ۱۰ درصد، ۲ استان ۱۰ درصد 

و ۳ اســتان زیــر ۱5 درصــد بوده اســت. 
محاســبات  دیــوان  گــزارش  براســاس 
شــروع  زمــان  از  مســکن  ملــی  طــرح 
)ســال ۱۳۹۸( تا پایان تیرماه ۱4۰۰ »در 
برخی از اســتان ها به دلیــل ادغام طرح 
مســکن مهر و انتقال واحدهــای آماده 
یا با پیشرفت باال به طرح ملی مسکن، 
درصد پیشــرفت باالیی قید شده است 
ولــی در عمل طرح اقدام ملی مســکن 
در این استان ها هم به تنهایی پیشرفت 

چندانی نداشته است.«
شهرســازی  و  راه  وزارت  گــزارش 
در  مســکن  بخــش  عملکــرد  از  نیــز 
ســال های اخیــر نیــز نشــان می دهد در 
پایــان دولــت قبــل »طــرح اقــدام ملی 
 ۱۰ فیزیکــی  پیشــرفت  دارای  مســکن 
درصــدی بود.« این پروژه هــا با روی کار 
آمــدن دولــت ســیزدهم در پروژه هــای 
نهضت ملی مسکن ادغام شده است. 
آمــار ساخت وســاز در دولــت یازدهم و 
دوازدهم معــادل ۴ میلیون و ۶۱۲ هزار 
واحد است که از این تعداد یک میلیون 
و ۳۲۴ هــزار مســکن مهــر باقیمانده از 
قبــل بوده کــه تکمیل شــده و ۲ میلیون 
و ۷۶۷ هــزار واحــد نیــز توســط بخــش 
خصوصــی اجرا شــده اســت. 5۲۰ هزار 
واحــد هــم به عنــوان واحــد حمایتی از 
ســال ۹۷ شــروع شــده که عماًل ساخته 
نشــده و در برنامه نهضت ملی مسکن 
ادغــام شــده اســت. بــه این ترتیــب در 
بــرای  برنامــه ای  عمــاًل  قبــل،  دولــت 
ســاخت و تولیــد مســکن طراحی نشــد 
و واحدهای عرضه شــده نیــز مربوط به 

مسکن مهر و بخش خصوصی است.
در دولت روحانی دو طرح نوســازی 
بافــت فرســوده و مســکن ملــی مطرح 
کــه  کــه آمارهــا نشــان می دهنــد  شــد 
ساخت وســازی در ایــن دو طــرح انجام 
نگرفته اســت. تعداد پروانه صادر شده 

برای نوسازی در بافت فرسوده از 5۷۰۰ 
فقــره در پایــان دولــت دهــم بــه ۱۳5۰ 
فقــره در پایــان دولــت روحانی رســیده 
که کاهش بیش از ۷۰ درصدی را نشان 
می دهد.ایــن در حالــی اســت کــه وزیر 
اســبق راه و شهرسازی بر نوسازی تأکید 
داشــت و آن را تا ســال ۹۷ تنهــا برنامه 
دولت در بخش مســکن عنوان می کرد 
امــا آمــار نشــان می دهد با اینکــه تأکید 
دولــت قبــل بر نوســازی بــود امــا عماًل 

واحدهای نوسازی شده ناچیز است.
ë رونق دوباره ساخت مسکن حمایتی

افزایــش  بــرای  ســیزدهم  دولــت 
تولیــد و عرضه مســکن در اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن ساخت 4 میلیون 
مسکن را در دستور کار دارد که بخشی از 
آن به ۳ دهک پایین تعلق دارد. دولت 
برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد 
و حمایــت از این اقشــار پرداخت یارانه 
سود تسهیالت را در نظر گرفته است که 
با تأمین این منابع اقساط تسهیالت در 
نرخ های سود متفاوت برای دهک های 

متفاوت درآمدی خواهد بود.
بنا بر آمار وزارت راه و شهرسازی، در 

یک سال نخســت اجرای طرح، اراضی 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مســکونی 
در داخل محدوده شــهرها تأمین شده 
اجرایــی  عملیــات  همچنیــن  اســت. 
بیــش از یــک میلیــون واحد مســکونی 
در مناطــق شــهری و روســتایی و بافت 

فرسوده آغاز شده است.
دولت طی یک سال عالوه بر تأمین 
اراضی، ثبت نام از متقاضیان مسکن و 
پاالیش آنها بخشــی از واحدهایی طرح 
نهضــت ملی مســکن را نیز آغــاز کرده 

است.
و  راه  وزارت  گــزارش  براســاس 
بــرای  ســیزدهم  دولــت  شهرســازی، 
در  مســکن  عرضــه  و  تولیــد  افزایــش 
اجــرای طــرح نهضت ملی مســکن در 
یک سال نخســت، اراضی یک میلیون 
و ۶۰۰ هــزار واحد مســکونی را در داخل 

محدوده شهرها تأمین کرده است.
بــه  اراضــی  شناســایی  همچنیــن 
اســتعداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 
مســکونی در حریم شــهرها نیز در حال 
بررســی اســت کــه ایــن تعــداد اراضی 
نیــز در حــال مطالعــه بــرای الحــاق به 

محــدوده شــهرها بــرای اجــرای طــرح 
نهضت ملی مسکن قرار دارد.

بــا تصویــب قانــون جهــش تولیــد 
مسکن و ابالغ آن توسط رئیس دولت، 
راه انــدازی  بــا  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ســامانه ثمــن )ســامانه طــرح نهضت 
ملی مســکن( ثبت نــام از متقاضیان را 
آغــاز کــرد کــه بر همیــن اســاس، بیش 
از ۵ میلیــون و ۷۰۰ هــزار متقاضــی در 
طــرح نهضت ملی مســکن در سراســر 
کشــور موفــق بــه ثبت نــام در ســامانه 
معاونــت  اعــالم  براســاس  شــدند. 
مســکن و ســاختمان، عملیات اجرایی 
بیــش از یــک میلیون و ۶۰۰ هــزار واحد 
مســکونی در قالــب برنامه هــای تأمین 
مســکن برای متقاضیان ثبت نام شــده 
مناطق شهری، نوسازی بافت فرسوده 
شــهری، نوســازی مســکن روســتایی و 
پرداخت تســهیالت ســاخت مسکن به 

خودمالکان آغاز شده است.
خالصه عملکرد ثبت نام متقاضیان 
و پروژه های شــروع شده نشان می دهد 
بیــش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار متقاضی 
در طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام 

کردند. از ایــن تعداد متقاضی ثبت نام 
شــده، متقاضیــان واجــد شــرایط اولیه 
یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر هســتند. 
اراضی تأمین شــده با کاربری مسکونی 
در اجــرای طــرح نهضت ملی مســکن 
معــادل یــک میلیون و ۶۰۰ هــزار واحد 
پروژه هــای  تعــداد  همچنیــن  اســت. 
و  شــهری  مناطــق  در  شــده  شــروع 
روســتایی معادل ۸۱۳ هزار واحد است 
که به تفکیک در مناطق شــهری تعداد 
پروژه های شــروع شــده ۶۳۰ هزار واحد 
و پروژه هــای شــروع شــده در مناطــق 

روستایی ۱۸۳ هزار واحد است.
تعــداد پروژه هــای کلنگ زنی شــده 
در مناطق شهری نیز معادل ۴۲۹ هزار 
واحد و تعداد پروژه های بافت فرسوده 
شــهری نیــز معــادل ۵۳ هــزار واحــد و 
تعــداد پروژه هــا بــرای ارائه تســهیالت 
خودمالکی نیز ۳۵۰ هزار واحد گزارش 

شده است.
مســکن  ســاز  و  ســاخت  تجربــه 
انبــوه و همچنیــن طــرح جــدی دولت 
بــرای ســاخت یــک میلیــون مســکن، 
تأمیــن زمیــن، تأمین منابع و ســرعت 
ساخت وساز است. بعد از تأمین زمین، 
تســهیالت مهم ترین علت کندی روند 
ســاخت اســت. با اینکه تمــام بانک ها 
بر اســاس قانون، به پرداخت ۲۰ درصد 
تســهیالت بــه نهضــت ملــی مســکن 
ســرباز  قانــون  از  امــا  هســتند  مکلــف 
می زننــد و عماًل تأمیــن مالی این طرح 
بزرگ مسکنی دولت، معطل پرداخت 
تسهیالت ســاخت از سوی بانک مانده 
است. پروژه های نهضت ملی در برخی 
شــهرها مانند پرند، قم، کرمان، یزد به 
مرحله تحویل رســیده اســت که نشــان 
و  برنامه ریــزی  صــورت  در  می دهــد 
تأمین منابع، واحدها بموقع ســاخته و 

به مردم واگذار می شود.

ساخت مسکن حمایتی در دولت قبل تقریبًا »صفر«
بررسی ساخت و ساز در 8 سال گذشته نشان می دهد
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قانونی ساخت مسکن حمایتی را اجرا نکرد

یرنا
ا

امــور  وزارت  بهــره وری  کمیتــه  رئیــس 
اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد 
شــاید تنها دســتگاه حاکمیتی اســت که 
چرخــه مدیریــت بهــره وری بومی خود 
را طراحــی و پیاده ســازی کــرده و آن را 
به صورت کامــاًل مکانیزه در قالبی نوین 

در اختیار دارد.
ذبیــح اهلل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ســلمانی، معــاون توســعه مدیریــت و 
منابع وزارت امــور اقتصادی و دارایی با 
تأکیــد بــر اهمیت مدیریت بهــر وری در 
کشور و اشــاره به تأکیدات مسئوالن تراز 
اول نظــام بــر ایــن موضوع اظهــار کرد: 
رهبر معظم انقــالب در بیانات نوروزی 
فرمودند یکی از مشکالت کشور کاهش 
بهره وری است. وی با اشاره به تأکیدات 
مکرر رئیس جمهور بر اهمیت توجه به 
بهــره وری گفت: ایشــان از همه حوزه ها 
به صــورت جــدی  نهادهــا خواســتند  و 
بازنگاهی به بهره وری دستگاه ها داشته 
باشــند و یک تحول در بهــره وری ایجاد 

کنند.

وزارت  بهــره وری  کمیتــه  رئیــس 
اقتصاد با تشریح نگرش وزارت اقتصاد 
بــه مفهــوم بهــره وری یــادآور شــد: واژه 
قانــون  در  بــار   ۳۰ از  بیــش  بهــره وری 
برنامه ششــم توســعه و چندیــن بار در 
قانــون بودجــه تکــرار شــده اســت، ولی 
تعریــف کاربــردی از آن ارائــه نشــده و 
تعاریف کلیشــه ای بهره وری پاسخگوی 
این پرســش اساسی نیســتند که چگونه 
سازمان ما سازمانی بهره ور خواهد بود.

وزارت  بهــره وری  کمیتــه  رئیــس 
از  کــه  جایــی  داد:  توضیــح  اقتصــاد 
بهــره وری صحبت می شــود باید هر دو 
ُبعد نتیجه و منابع مدون شــوند، بدین 
ترتیــب امکان مقایســه نوع مشــخصی 
از ســتانده بــا نهــاده فراهم می شــود که 

نشانگر میزان بهره وری خواهد بود.
وزارت  بهــره وری  کمیتــه  رئیــس 
اقتصــاد گفــت: به عنــوان ســتاد وزارت 
ضمن اینکــه بهره وری درون ســازمانی 
بانکی را مهم و حیاتی می دانیم، بهبود 
بهره وری کلی و آنچه را به ســتانده های 

مربــوط  بانــک  مأموریتــی  و  کالن 
می شــود انتظار داریــم و رصد خواهیم 
کــرد. به گفتــه وی گــزارش و بهــره وری 
به صــورت  ســازمانی  واحدهــای  همــه 
الکترونیکی به شکل داشبورد بهره وری 

در دسترس مدیران است.
وی تأکیــد کرد: بــا توجه بــه تکالیف 
قانونــی ابــالغ شــده بانک هــای دولتــی 
بایــد  دولتــی  مؤسســات  ســایر  ماننــد 
اقدامــات مربــوط بــه ارتقای بهــره وری 
بویــژه  انجــام دهنــد  را وفــق مقــررات 
دقت داشــته باشند که پرداخت پاداش 
هیــأت مدیــره منــوط به انجام درســت 
آن تکالیــف و اخــذ تأییدیــه از ســازمان 

بهره وری است.
بــا تقدیــر از  معــاون وزیــر اقتصــاد 
همــکاری مدیریــت و بدنه کارشناســی 
تمــام بانک هــای دولتــی بــرای تدوین 
برنامــه بهــره وری بخــش پولــی و مالی 
گفت: این برنامه خوشبختانه به مراحل 
تأیید نهایی رســیده و امیدواریم بزودی 
ابــالغ شــود و همین طــور بــرای تدوین 

بانک هــای  بخشــی  اثــر  شــاخص های 
دولتی که با وجود پیچیدگی های فراوان 
تمام بانک ها حضور و همکاری مؤثری 
داشتند و برای اولین بار شاهد استخراج 
شــاخص های درســت و با کیفیت برای 
ســنجش اثربخشــی بانک هــای دولتی 
هســتیم کــه در تدویــن این شــاخص ها 
و  همراهــی  بهــره وری،  ملــی  ســازمان 

پیگیری خوبی داشتند.
وی در پایــان گفــت: خوشــبختانه بر 
اساس تعامالت صورت گرفته سازمان 
ملی بهره وری نیــز در ارزیابی بهره وری 
شــاخص های  از  دولتــی  بانک هــای 
بــر  مبتنــی  شــده  طراحــی  اثربخشــی 
الگوی بانک صنعت و معدن اســتفاده 
خواهــد کــرد و انتظــار داریــم ایــن الگو 
کمک کنــد تا بانک های دولتــی از تمام 
ابعــاد و ظرفیت های خــود برای تحقق 
مأموریــت اصلی خــود در قبال جامعه 
کمــک گرفتــه و به بهترین شــکل نتایج 
امیدوارکننــده آن را بــه مــردم و دولــت 

اعالم کنند.

سرپرست بانک کشاورزی درباره همکاری های 
حــوزه  در  روســیه  بانک هــای  بــا  بانــک  ایــن 
بانــک  کــرد:  تأکیــد  کشــاورزی  محصــوالت 
کشــاورزی مجــوز صدور ال ســی برای کشــور را 
دریافــت کــرده و می توانیم برای هــر متقاضی 
واجــد شــرایط ال ســی بازکــرده و ایــن مجوز را 

صادر کنیم.
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  بهبهانــی  فریــدون 
دربــاره اعتــراض برخــی  دامــداران نســبت به 
عــدم دریافــت تســهیالت دامــدار کارت اظهار 
داشــت: آمار می گوید در مــدت زمان ۳ ماه به 
۹۲ هــزار  دامــدار تســهیالت مرتبــط بــا دامدار 
پرداخت شــده و این تعداد متقاضی توانستند 
دامــدارکارت را دریافــت کننــد. وی ادامــه داد: 
احتمــااًل متقاضیانــی کــه موفــق بــه دریافــت 
تســهیالت دامدارکارت نشده اند مشکل نقص 
کشــاورزی  بانــک  سرپرســت  دارنــد.  مــدارک 
بــه  نســبت  عــده ای  گالیــه  دربــاره  همچنیــن 
ســقف این تســهیالت گفت: ســقف تســهیالت 
دامــدارکارت را وزارت جهــاد کشــاورزی تا ۲۰۰ 
میلیــون تومــان تعیین کرده و بانک کشــاورزی 
هم تابع سیاســت های جهاد کشــاورزی اســت 
و سیاســت جهاد کشــاورزی این بوده که بخش 

دیگر منابع در بازارگاه توزیع شود.
بهبهانــی تأکیــد کــرد: بایــد توجه کــرد قرار 
در  ســرمایه  کمبــود  تمــام  تســهیالت  نیســت 
گــردش را پوشــش دهــد، بانــک کشــاورزی بــا 

ارائه تســهیالت به دنبال این است که یک دوره 
سرمایه در گردش مورد نیاز یک واحد را تأمین 
کند و آن واحــد در دوره های بعدی با درآمدی 
کــه حاصل دوره های قبل بوده می تواند امور را 

ساماندهی کند.
وی افزود: براساس یونیت کاستی که وزارت 
جهاد کشــاورزی تعیین کرده هزینه تمام شده 
برای ســرمایه در گــردش مورد نیــاز واحد های 
دامداری را محاسبه و شاخص های مورد تأیید 
را به دامداران، مرغداران و... اعالم کرده  است.

بهبهانــی گفــت: موضــوع ایــن اســت که در 
دامــدارکارت، دامــداران ســنتی حضــور دارنــد 
که بــرای ایــن افراد فعــال در این حــوزه بحث 
بهــره وری مهــم نیســت و فردی بــا ۳ رأس گاو 
هم می تواند تسهیالت دامدارکارت را دریافت 
کند و ممکن اســت مابقی این تســهیالت را در 
برخی بخش های دیگر مورد استفاده قرار دهد 
اما در دامداری صنعتی شــرایط متفاوت است 
و بــا این ســقف از تســهیالت می توانند حداکثر 
استفاده برای افزایش بهره وری را انجام دهند.

سرپرست بانک کشــاورزی همچنین درباره 
همکاری های این بانک با بانک های روسیه در 
حــوزه محصوالت کشــاورزی تأکید کــرد: بانک 
کشــاورزی مجــوز صدور ال ســی برای کشــور را 
دریافــت کــرده و می توانیم برای هــر متقاضی 
واجــد شــرایط ال ســی بازکــرده و ایــن مجوز را 

صادر کنیم.

پرداخت پاداش هیأت مدیره بانک های دولتی مشروط شد

گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و دریافت مجوز صدور ال سی برای روسیه
شرکت های دولتی به رئیس جمهور ارائه شد

گــزارش بدهی هــا و مطالبــات دولت و شــرکت هــای دولتی 
بــرای دوره منتهــی بــه ۳۱ خرداد ماه ســال ۱۴۰۱ )ســه ماهه 
اول( از ســوی خزانــه داری کل کشــور تهیــه و بــرای رئیــس 

جمهور ارسال شد.
به گزارش تســنیم، گزارش بدهی هــا و مطالبات دولت و 
شــرکت های دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال 
۱4۰۱ )سه ماهه اول( به منظور ارائه به کمیسیون های ذیربط 
در مجلس شــورای اســالمی در خزانه داری کل کشــور )مرکز 
مدیریت بدهی هــای عمومی و روابط مالی دولت( تهیه و با 
تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال 

شد.
تهیه این گزارش در اجرای حکم بند )ب( ماده )۱( قانون 
رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظام مالی کشــور 

مصوب ۱۳۹4 و آیین نامه اجرایی آن انجام شده است.
شــایان ذکر اســت در اجرای این تکلیــف قانونی مرکز 
مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت نسبت 
بــه راه انــدازی ســامانه مربوط در ســال ۱۳۹5 )در بســتر 
شــبکه دولــت( اقــدام و از این طریق با همــکاری ادارات 
کل امــور اقتصــادی و دارایی اســتان ها، تاکنــون بیش از 
۱6۰ هــزار فقره گــزارش الکترونیکی فصلی )ســه ماهه( 
و ســاالنه از دســتگاه های اجرایی سراســر کشــور )بیش از 
4 هزار و 5۰۰ نقطه گزارشــگری( دریافت شــده اســت که 
بــر مبنای آن بالغ بــر ۳۳ فقره گزارش جامع بدهی ها و 
مطالبــات دولت و شــرکت های دولتی در مقاطع فصلی 
و ســاالنه تهیه و برای مراجع قانونی مربوطه ارسال شده 

است.



بر اســاس گزارش مرکــز آمار ایران، مصرف ســرانه 
برنــج برای هــر ایرانی ۳۵ کیلوگرم محاســبه شــده 
کــه بــا توجه بــه جمعیــت 85 میلیــون نفــری، نیاز 
مصرفی برنج کشــور ۳ میلیون و 200 هزار تن است 
کــه از ایــن میــان 2 میلیــون و 200 هــزار تــن آن در 
کشــور تولید می شــود و یک میلیون تن نیــز واردات 
برنج داریم. میزان ســطح زیر کشــت برنج نیز ۵20 
تــا ۶20 هــزار هکتار اعالم شــده اســت. ایــران در ۱۵ 
ســال گذشــته تالش کــرده همــواره در زمینــه تولید 
برنج به خودکفایی برســد به طوری که در ســال 8۴ 
و ســکانداری محمدرضا اســکندری بر وزارت جهاد 
کشــاورزی وعده خودکفایی برنج مطرح شد، ولی با 
این حال در ســال ۹۱ به صورت رسمی اعالم شد که 
طرح خودکفایی برنج به سرانجام مطلوب نرسیده 
اســت. در دولــت روحانی امــا هیچ برنامــه ای برای 

خودکفایی برنج پیگیری نشد.
ë رشد 25 درصدی تولید برنج در کشور

بنابر اظهارات مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی، 
طــی ســال جاری 2 میلیــون و 400 هزار تــن برنج از 
اراضی کشــاورزی برداشــت می شــود، این در حالی 
اســت که میزان مصرف این محصول در کشــورمان 
۳ میلیون و 200 هزار تن است. وزیر جهاد کشاورزی 
در این بــاره به »ایران« گفت: با کاهش 45 درصدی 
قیمــت کــود در کشــور نیــز شــاهد افزایــش تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی بوده ایم، چنان کــه عالوه بر 
گندم شــاهد آن بودیم که تولید برنج در سال جاری 
بــا رشــد بیــش از 20 درصــدی مواجــه بوده اســت. 
سیدجواد ساداتی نژاد اظهار کرد: با زهکشی اراضی 
کشــاورزی در سه استان شمالی کشور و افزایش یک 

میلیون تنی تولید می توانیم به خودکفایی در زمینه 
برنج نیز برسیم، ما در کشور ساالنه به ۳ میلیون تن 
برنج نیازمندیم که این اســتان ها می توانند این نیاز 

را مرتفع کنند.
ë واردات 1.2 میلیارد دالری برنج دولت سیزدهم

 ممنوعیــت واردات برنــج در زمــان برداشــت 
ایــن محصول  ملغی اعالم شــد که این امر ناشــی 
از افزایــش سرســام آور قیمــت برنــج در بازارهای 
جهانــی بعــد از فصل برداشــت محصــول در بازار 
داخلــی بــود تــا واردکننــدگان بخــش خصوصی و 
شــرکت بازرگانــی دولتــی بــا هزینــه کمتــری برنج 
را وارد کــرده و برنــج بــا قیمــت کمتــری به دســت 

مصرف کننده نهایی برسد.
 به همین منظور تا مرداد ماه ســال جاری میزان 
واردات برنج با افزایش قابل توجهی روبه رو بوده به 
طــوری که ۹۳7 هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد 
و ۱۳8 میلیــون دالر وارد کشــور شــده کــه عمدتــاً از 
سه کشور هند، پاکســتان و تایلند بوده است، این در 
حالی اســت که آمارهای وزارت جهاد کشــاورزی در 
ســال گذشــته نشــان می دهد در ۱2 ماه سال گذشته 

850 هزار تن برنج وارد کشور شده بود.
ë رشد 581 درصدی واردات برنج در دولت سیزدهم

آمــار 5 ماهــه گمــرک در ســال گذشــته نشــان 
می دهــد در ایــن بــازه زمانی تنهــا ۱86 هــزار و 267 
تــن برنج بــه ارزش ۱67 میلیــون و 675 هــزار دالر 
توســط دولت قبل وارد کشــور شــده است به همین 
دلیــل می توان گفــت واردات این کاالی اساســی در 
ســال جاری به لحاظ ارزشــی 58۱ درصد و به لحاظ 

وزنی 4۳0 درصد رشد داشته است.

با توجه به خشکســالی، تغییرات اقلیمی 
و کــم آبی، امکان کشــت گســترده برخی 
از محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی در 
کشــورمان وجود نــدارد، به همیــن دلیل 
از ســال ۹6 تاکنون وزارت جهاد کشاورزی 
سیاســت کشــت فراســرزمینی را در پیش 

گرفته است.
هدف وزارت جهاد کشاورزی از اجرای 
طرح کشــت فراســرزمینی بیشــتر کشــت 
محصــوالت آب بــر بوده اســت به طوری 
که کشــت ســویا و دیگــر دانه هــای روغنی 
در  آفتابگــردان  و  کلــزا  ذرت،  همچــون 
اولویــت اول و کشــت چغندرقنــد، برنج، 
جــو و گنــدم نیــز در اولویــت بعــدی قرار 

دارند.
تاکنون برخی قراردادها برای توسعه 
کشــت فراســرزمینی با 28 کشــور جهان 
آذربایجــان،  ترکمنســتان،  جملــه  از 
ارمنســتان، آفریقــای جنوبــی، اوگانــدا، 
تاجیکســتان،  افغانســتان،  کنیــا،  غنــا، 
قرقیزســتان، اوکراین، بالروس، ســوریه، 
عــراق،  ونزوئــال،  برزیــل،  قزاقســتان، 
گرجســتان، مولداوی، ویتنام، مقدونیه، 
پاکســتان، ســورینام و روســیه به عنــوان 
کشــورهای هــدف کشــت فراســرزمینی 

بسته شده است.
ë  تأمین کامل امنیت غذایی کشورمان با

توسعه کشت فراسرزمینی در ونزوئال
با این حال به نظر می رســد کشورهای 
امریــکای التیــن و آفریقا تمایل بیشــتری 
کشــت  بــرای  ایرانیــان  حضــور  بــرای 
محصوالت کشــاورزی دارند به طوری که 
طــی چنــد مــاه اخیــر مســئوالن ونزوئال و 
اوگاندا هر کدام به صورت جداگانه اعالم 
کرده انــد که یک میلیون هکتــار از اراضی 
خــود را می تواننــد بــه کشــاورزان ایرانــی 
اختصــاص  فراســرزمینی  کشــت  بــرای 

دهند.
در همین خصوص علی رضوانی زاده، 

نایب رئیس انجمن کشــت فراســرزمینی 
ایــران در گفت و گو با »ایران« درخصوص 
فراســرزمینی  کشــت  وضعیــت  آخریــن 
گفــت: هــم اکنــون کشــور اوگانــدا اعــالم 
آمادگــی کــرده کــه می تواند یــک میلیون 
بــه  را  خــود  زراعــی  اراضــی  از  هکتــار 

سرمایه گذاران ایرانی اختصاص دهد.
چنــدی  دیگــر  طــرف  از  افــزود:  وی 
پیــش ونزوئــال نیز اعــالم آمادگــی کرده 
کــه یــک میلیــون از اراضی زراعــی خود 
را به کشــاورزان ایرانــی اختصاص دهد، 
بــه همیــن دلیــل اگــر ســرمایه گــذاران 
کشــورمان بــا همــکاری دولــت و وزارت 
جهــاد کشــاورزی به ایــن دو کشــور ورود 
کننــد، براحتی می توانیــم در تولید ذرت 
خودکفا شــویم تــا دیگر ارز زیــادی برای 
از کشــور خــارج  ایــن محصــول  واردات 
نشــود و حتــی می توانیــم نیــاز ذرت کل 
منطقه را نیز پوشش دهیم. نایب رئیس 
انجمن کشت فراسرزمینی ایران تصریح 
کــرد: دولت بایــد مشــوق های عملیاتی 
قــرار  اختیــار ســرمایه گذاران  زیــادی در 
دهــد تا انگیزه آنها برای توســعه کشــت 
فراســرزمینی بیشــتر شــود. رضوانی زاده 
در ادامــه تصریح کــرد: با توجه به روابط 
کشــور  ایــن  ونزوئــال،  و  ایــران  دوســتانه 
می توانــد فرصتی بی نظیر برای توســعه 

کشت فراسرزمینی ایران باشد.
وی افــزود: به طــوری کــه ونزوئال 25 
میلیون هکتار زمین مســتعد کشــاورزی 
توســعه  بــا  ایــران  کــه  دارد  بالاســتفاده 
کشــت فراسرزمینی تنها در 4 درصد این 
اراضی می توانــد کل امنیت غذایی خود 
را تأمیــن کنــد تا دیگر نیــازی به کاالهای 
نداشــته  وارداتــی  کشــاورزی  و  اساســی 

باشیم.
کشــت  انجمــن  رئیــس  نایــب 
اتــاق  کــرد:  اظهــار  ایــران  فراســرزمینی 
بازرگانــی کشــورمان اعالم کــرده که طی 
5 ســال گذشــته بیش از 45 میلیارد دالر 
از کشــور خــارج و در دیگــر کشــورها  ارز 

سرمایه گذاری شده است.
رضوانــی زاده گفــت: اگــر ایــن میزان 
کشــت  توســعه  بــرای  ســرمایه گذاری 
طبیعتــاً  می گرفــت  صــورت  ســرزمینی 
شــاهد افزایش ضریب امنیت غذایی در 
کشــورمان بودیم بنابراین باید مسئوالن 
امر سرمایه گذاران را به این سمت سوق 

دهند.
طــرف  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
روســیه  باشقیرســتان  مســئوالن  دیگــر 
کــه می تواننــد ۱00 هــزار  اعــالم کردنــد 
هکتــار از اراضــی کشــاورزی خــود را بــه 
کشــت  بــرای  ایرانــی  ســرمایه گذاران 
فراســرزمینی اختصــاص دهنــد ولــی با 
وجود آنکه روســیه نیز به لحاظ سیاســی 
دوســت ایــران محســوب می شــود ولــی 
تاکنون اقدامی بــرای این منظور صورت 

نگرفته است.
ë  فراسرزمینی کشت  به  برزیلی ها  تمایل 

ایرانی ها در این کشور
اکنــون نیــز مســئوالن برزیلــی اعــالم 
را  کــه می خواهنــد تســهیالتی  کرده انــد 
برای حضور کشــاورزان و سرمایه گذاران 
ایرانــی بــه منظــور   کشــت محصــوالت 

کشاورزان اختصاص دهند.
در ایــن رابطــه حســین قریبی ســفیر 
جمهوری اسالمی ایران در برزیل اظهار 
داشــت: بــا حضور رئیس انجمن کشــت 
فراســرزمینی ایران و مسئوالن اقتصادی 

ایالــت مینــاس گرایــس برزیــل و بانــک 
توســعه این کشــور، درباره توسعه کشت 
ارائــه  و  برزیــل  در  ایــران  فراســرزمینی 
تســهیالت به متقاضیان ایرانــی مذاکره 
شد.  قریبی افزود: میناس گرایس ایالت 
بزرگــی در برزیــل اســت کــه ۵0 درصــد 
قهــوه ایــن کشــور در ایــن ایالــت تولیــد 

می شود و معادن فراوانی دارد.
ایــران در  ســفیر جمهــوری اســالمی 
برزیل گفت: کشــت فراســرزمینی سابقه 
دیرینــه دارد، امــا در ســال های اخیــر بــا 
محدودیت هایــی مواجه شــده، اما هنوز 
می توان با ایجاد شــرکت های ثبت شده 

در برزیل در این زمینه فعالیت کرد.
ایالــت  هــر  کــرد:  تأکیــد  قریبــی   
برزیــل قوانیــن مشــخص بــرای جــذب 
فعــاالن بخــش کشــاورزی بــرای کشــت 
فراســرزمینی و تســهیالت الزم دارد کــه 
سرمایه گذاران باید به این موضوع توجه 

کنند.
ë  تســهیالت بانــک برزیلــی بــه ایرانیان

برای کشت فراسرزمینی
رئیــس  عامریــان  ســیدفخرالدین 
انجمــن کشــت فراســرزمینی ایــران نیز 
اظهــار داشــت: در جلســه ای بــا حضــور 
مینــاس  ایالــت  در  محلــی  مســئوالن 
گرایس برزیل  و با حضور ســفیر ایران در 
این کشــور برای خرید و اجاره زمین های 
کشــاورزی در این کشــور توســط ایرانیان 

توافق شد.
توافــق  اســاس  بــر  افــزود:  عامریــان 
درصــد   80 شــده  مقــرر  صورت گرفتــه، 
بــرای  نیــاز  مــورد  گــردش  در  ســرمایه 
عملیات زراعی توســط بانــک برزیلی در 

مدت چند سال تأمین شود.
رئیــس انجمــن کشــت فراســرزمینی 
ایران، این شــرایط را فرصت خوبی برای 
افراد متقاضی کشــت فراســرزمینی برای 
خریــد و اجــاره زمین کشــاورزی در برزیل 

خواند.
ایــن مقام مســئول جزئیات بیشــتری 
از مذاکــره بــا مســئوالن برزیلــی ارائه داد 
و گفت: کشــاورزان ما بســیار عالقه دارند 
کــه برای  خریــد زمیــن و تولیــد محصول 
در برزیــل اقــدام کننــد، توافق هایی برای 
زمین هایــی در قالــب ۱0 هــزار هکتــاری 
درحال انجام است که به صورت قطعات 
کوچکتــر به ایرانی ها عرضه شــود، به این 
صورت که هر کســی مقداری از این زمین 
۱0 هــزار هکتاری را برمی دارد و شــروع به 

پرداخت و کشاورزی می کند.
وی در پایان افزود: مشکلی که داشتیم 
ایــن بــود کــه کســانی کــه ســرمایه گذاری 
می کردنــد باید ویزا می گرفتند اما قوانین 
اخیر مجلس برزیل مبنی بر این است که 
در صورت سرمایه گذاری و خرید ملک یا 
زمین کشــاورزی بتواننــد اقامت بگیرند و 

به کشاورزی ادامه دهند.

امین محمودی
 خبرنگار
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ایران با کشت فراسرزمینی می تواند در کاالهای اساسی کشاورزی خودکفا شود

فرش قرمز بانک های برزیلی زیر پای کشاورزان ایرانی
با واردات 937 هزار تن برنج نیاز مصرفی کشور تا پایان سال تأمین شد

عرضه بی سابقه برنج داخلی و خارجی به بازار
رشد 580 درصدی واردات برنج در دولت سیزدهم
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ë 63 درصد بازار با افزایش قیمت روبه رو شد

طی شــش ماه گذشــته، از مجموع 684 نمادی که )غیــر از صندوق های 
ســهامی( در کل بــازار مورد معامله قــرار گرفتند، تعــداد 431 نماد )63 
درصــد( افزایش قیمت و 253 نماد کاهش قیمت داشــته اند. 301 نماد 

در این بازه رشد بیش از 10 درصد را به ثبت رسانده اند.

ë حدود 2 هزار میلیارد تومان به درآمد ثابت ها وارد شد 
طــی شــش مــاه گذشــته، ورود و خــروج پــول حقیقــی بــه صندوق هــای 
ســرمایه گذاری بــا درآمد ثابت یک روند نوســانی را طی کــرد که در پایان 

حدود 2 هزار میلیارد تومان ورود پول به این صندوق ها به ثبت رسید.

تعداد نماد در بازه قیمت  )6 ماهه( خالص ورود پول حقیقی به درآمد ثابت ها )6 ماهه(

ë 24 هزار میلیارد تومان از معامالت سهام خارج شد
طی شــش ماه گذشته، روند خروج پول حقیقی از معامالت سهام ادامه 
یافــت و در ایــن مدت حدود 24 هــزار میلیارد تومان توســط این طیف از 

معامله گران از بازار سهام خارج شده است.

ë نیروگاه ها بیشترین بازدهی و بورس ها کمترین بازدهی را داشتند
طی شــش ماه گذشــته، 17 گروه از 27 گروه معامالتی در بازار با افزایش 
قیمــت روبه رو شــدند کــه گروه نیروگاهی بــا بیش از 60 درصد بیشــترین 
بازدهــی مثبت و گــروه فعالیت های مرتبط با اوراق بهــادار با 70 درصد 

بیشترین بازدهی منفی را به خود اختصاص دادند.

خالص  ورود پول حقیقی به معامالت سهام  )6 ماهه( بازدهی گروه های معامالتی در بازار سهام )6 ماهه(

  

ë ارزش معامالت خرد نصف شد
طی شــش ماه گذشــته، میانگین ماهانــه ارزش معامالت خــرد در حال 
 کاهــش بــوده و از 6 هــزار میلیــارد تومــان در فروردیــن و اردیبهشــت بــه 

3 هزار میلیارد تومان در مرداد و شهریور، کاهش یافته است.

ë نسبت قیمت به درآمد بازار به 6.2 رسید
طی شــش ماه گذشــته، نســبت قیمت به درآمد کل بازار)به عنوان یکی 
از شــاخص های مربــوط بــه ارزندگی( بهبــود یافت و از حــدود عدد 9 در 

انتهای اردیبهشت، به عدد 6.2 در انتهای شهریور رسید.

روند ارزش معامالت خرد  )6 ماهه( نسبت قیمت به درآمد کل بازار سهام )6 ماهه(

  

گروه اقتصادی/ با شــروع معامالت سهام 
در دومیــن روز پاییــز، کتاب بازار ســهام در 
نیمه اول ســال 1401 درحالی بســته شد که 
شــاخص کل بــازار ســهام پــس از طی یک 
رونــد صعــودی تا بــاالی قله یــک میلیون 
و 580 هــزار واحــد، تغییــر رونــد داد و در 
یــک کانــال نزولی به همان ســطح ابتدای 
فروردین ماه بازگشت. این روند باعث شد 
تا کارنامه شــش ماهه شــاخص کل بورس 
بــا بازدهی صفر بســته شــود و شــاخص با 
دســتانی خالی از فصل برداشت به فصل 

خزان وارد شود.
این رونــد هرچند که برای ســهامداران 
امری ناخوشایند بود، اما با نگاهی دقیق تر 
بــه کل ســهام موجــود در بــازار، مشــخص 
می شود، شــاخص کل نمی تواند به عنوان 
شاخصی برای عملکرد واقعی بازار عنوان 
شــود. به طوری که آمار مربــوط به بازدهی 
سهام اگر به تفکیک و جزئی تر مورد بررسی 
قرار گیرد درمی یابیم که سرمایه گذاری در 
63 درصد از ســهام موجــود در بازار موفق 
بــوده و خریــد ســهام تنهــا در 37 درصــد 
نمادهــای بــازار طــی شــش ماه گذشــته با 
زیــان روبــه رو شــده اســت. همچنیــن آمار 
نشــان می دهــد، 301 نمــاد از 684 نمــاد 
از  بیــش  رشــد  بــا  بــازار  در   معامله شــده 
10 درصــدی همــراه بــوده و از ایــن رو رنگ 
سبز، رنگ غالب بازار طی شش ماه گذشته 
بوده اســت. بنابراین اگر مبنــای افزایش یا 
کاهش قیمت را به عنوان معیار ســنجش 
عملکــرد در نظــر بگیریــم، بــازار ســهام تا 
بــه اینجا کارنامــه خوبی را از خــود به جای 

گذاشته است.
ë سایه سنگین رکود بر سر بازار

آمار مربوط به عملکرد شش ماه گذشته 
بــازار نشــان از عمیــق شــدن رکــود در بازار 
ســهام دارد. در این مــدت، در حالی حدود 
24 هزار میلیارد تومان توسط حقیقی ها از 
معامالت سهام خارج شده است که تعداد 

و ارزش معامالت نیز همواره نزولی بوده و 
میانگین ارزش معامالت از 6 هزار میلیارد 
بــه 3 هزارمیلیــارد  تومــان در فروردیــن، 
تومان در شــهریور تنزل داشــته اســت. این 
روند که در پی بی اعتمادی ســهامداران به 
سیاســتگذاران در ســال 1399 شــروع شده 
بود، در سال 1400 نیز تداوم داشته و به نظر 
می رســد ســازمان بورس با تمــام تدابیری 
بــرای بازگشــت اعتمــاد ســهامداران  کــه 
اندیشــیده اســت، همچنان نتوانسته سایه 
ســنگین رکود و بی اعتمــادی را از ســر بازار 

بردارد. کارشناسان براین باورند، رفع رکود 
در بازار هرچند به عوامل خارجی متعددی 
مربوط می شــود، امــا مهم ترین موضوعی 
که نهادهای سیاســتگذار باید بــه آن توجه 
کافــی داشــته باشــند، مربــوط بــه کاهــش 
نااطمینانــی در سیاســت های تأثیر گذار بر 
سهام شرکت ها است و مسئوالن اقتصادی 
هنگام تصمیــم گیری های خود اثــر آن بر 

بازار سهام را نیز در نظر داشته باشند.
وجــود  تــداوم  کارشناســان،  نظــر  از 
نبــود  و  بــازار  در  سیســتمی  ریســک های 

ابزارمناسب و متنوع برای پوشش مناسب 
ریســک ســرمایه گذاری ها در بــازار باعــث 
شــده تا ســرمایه گذاران ســرمایه گذاری در 
بــازار را به عنوان اولویــت اول خود انتخاب 
نکنند. همچنین بازدهی های محقق شده 
در ســایر بازارهــای ســنتی در کنــار افزایش 
نرخ بهره بین بانکی در شــش ماه گذشته، 
از جملــه مــواردی اســت کــه کارشناســان 
بــرای ریشــه یابی روند خــروج پــول از بازار 
به آنها اشــاره می کننــد. در این راســتا الزم 
است، توسعه ابزارهای مختلفی که بتواند 
)از  ســرمایه گذاری  ترجیحــات  تمامــی 
ریسک گریز تا ریسک پذیر( را پوشش دهد 
از طرف مدیران بازار پیگیری شود. موضوع 
بــرای  ســهام  توثیــق  ســامانه  راه انــدازی 
دریافت تســهیالت بانکــی و اعطای مجوز 
برای راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری 
متنــوع از جملــه اقدامات مهمــی بوده که 
وزارت اقتصــاد و ســازمان بــورس در ایــن 

راستا پیگیری کرده اند.
ë  سودسازی بازار افزایش یافت و بنیاد بازار

تقویت شد
پیگیــری  و   1401 ســال  شــروع  بــا 
ســرمایه گذاری های بزرگ مقیــاس از طرف 
دولت ســیزدهم، در کنار عــدم قطعی برق 
درتابســتان، باعث شــد تا تولید شرکت های 
صنعتــی بورســی نیــز با رشــد بیــش از 5.7 
در  موضــوع  ایــن  شــود.  روبــه رو  درصــدی 
کنــار افزایــش قیمت هــا و رشــد صــادرات 
شــرکت های بزرگ بازار باعث شــد تــا روند 
درآمد ســازی شــرکت ها نیــز تقویت شــود و 
ارزش ریالی سودهای شناسایی شده در بازار 
افزایــش یابــد و از ایــن رو eps ســهام در بازار 
نسبت به 6 ماهه نخســت سال قبل به طور 
میانگین با رشد 70 درصدی روبه رو شود که 
رشد باالی این عنوان در کنار کاهش تدریجی 
شــاخص کل باعث شــد تا نسبت قیمت به 
درآمد کل بازار از حدود عدد 9 به عدد 6.2 و 

به زیر میانگین 20 ساله خود برسد.

63 درصد نمادها با رشد قیمت روبه رو شدند
»ایران« کارنامه شش ماهه معامالت سهام را بررسی کرد

طی شش ماهه گذشته در حدود 24 هزار میلیارد تومان توسط حقیقی ها از معامالت سهام خارج شد
میانگین ارزش معامالت از 6 هزار به 3 هزار میلیارد تومان کاهش یافت
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بازار سرماهی

یک کارشناس بازارسرمایه: ارزش بازار اکثر شرکت های فعال 
در این بازار به حدی افت داشته که اگر قرار باشد شرکتی مشابه 
بسیاری از شرکت های این بازار دوباره راه اندازی کرد باید 2 الی 
۴ برابر ارزش بازار این شرکت ها، سرمایه گذاری صورت بگیرد.

بازار سرمایه را باید هم در مقایسه با بازارهای موازی و هم در مقایسه با خود 
این بازار ارزیابی کرد. این بازار در مقایسه با بازارهای موازی، عقب مانده است. 

تردیدی در ارزندگی بازار سرمایه از منظر تحلیلی وجود ندارد.

ارزش بازار شرکت های بورسی به نصف ارزش جایگزینی 
رسیده است!

بـــرش
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گرایش به کشت کلزا در استان های کرمانشاه و گلستان افزایش یافت

زیرساخت های خدماتی متناسب با جمعیت غیرمقیم نیست

زهره افشار
خبرنگار

 

  بــا نزدیک شــدن به پاییز، کشــاورزان زمین های 
زراعی خود را برای کشت محصوالت پر تقاضا و 
اقتصــادی آماده می  کنند، یکی از محصوالتی که 
کشــاورزان در استان های گلســتان و کرمانشاه در 
حال آماده ســازی زمین برای کشــت آن هســتند 
کلــزا اســت. کلــزا یکــی از مهم تریــن دانه هــای 
روغنی  است که کم آب بر بودن و تعیین قیمت  
و  اســتراتژیک  محصــول  ایــن  بــرای  تضمینــی 
حمایت های دولتی از آن موجب شده کشاورزان 

از کشت آن استقبال کنند.
افشین صفوی معاون بهبود تولیدات گیاهی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه در 
گفت وگو بــا »ایران« تصریح کــرد: تاکنون 2 هزار 
هکتــار از اراضــی اســتان آماده کشــت کلزا شــده 
امــا هدفگذاری ما کشــت 11 هزار هکتار از اراضی 

زراعی استان است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کنــگاور قطــب تولید 
کلــزای کرمانشــاه اســت، افــزود : بهتریــن زمان 
مناطــق  در  کرمانشــاه  اســتان  در  ُکلــزا  کشــت 
سردســیر تا اول مهرماه و مناطق معتدل استان 

تا 5 مهر ماه است.
کشــت  کشــاورزان  تشــویق  کــرد:  تأکیــد  وی 
کلــزا یکــی از برنامه هــای اساســی وزارت جهــاد 
کشــاورزی اســت کــه بــا توجه بــه لــزوم افزایش 
ضریــب خوداتکایــی روغــن بــرای مــا از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش بارش ها در اســتان 
کرمانشــاه نســبت به میانگین بلندمــدت گفت: 
با وجــود ایــن کرمانشــاه مشــکلی در تأمیــن آب 
کشــت کلزا ندارد چــون آب زیــادی الزم ندارد و 
تمام کشــت این محصول اســتراتژیک در استان 
ما به شــکل آبی است. وی گفت: در حال حاضر 
17 تن انواع بذر اصالح شده و کودهای شیمیایی 
الزم بــرای کشــت از جمله کود پتاســه بــه مقدار 
مــورد نیاز تهیــه شــده و در اختیــار ادارات جهاد 
کشاورزی دهســتان ها قرار گرفته و کشاورزانی که 
قصد کشــت کلزا دارند می  توانند بــا مراجعه به 
ایــن مراکــز اقدام به دریافت کود و ســم با هزینه 

خودشان کنند.
ë کشت قرار دادی کلزا

کلزا برای اســتان کرمانشــاه یک کشت اصلی 

به شــمار می رود که سال گذشته در 2 هزار و 100 
هکتار از اراضی کشــاورزی این اســتان کشت شد 
و تولیــدی معــادل 4 هــزار و 250 تن داشــت که 

دولت آن را به صورت تضمینی خرید.
صفــوی خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته 
بخــش اعظم کشــت کلزای کرمانشــاه به شــکل 
قراردادی بود که کشــاورزان امسال نیز می  توانند 
از حمایت های کشت قراردادی بهره مند شوند.

معــاون جهــاد کشــاورزی کرمانشــاه گفــت: 
برنامه ریزی اســتان کرمانشــاه بــرای محصوالت 
زراعــی در ســال زراعــی کــه از اول مهرمــاه آغاز 
می  شــود 4 میلیون تن اســت که به دلیل کاهش 
بارندگی نســبت به میانگین 30 ســاله تغییراتی 
در الگوی کشــت داده ایم. به عنوان مثال کشــت 
چغندر قند بهاره را به پاییز منتقل کرده ایم، این 
محصــول جزو محصوالت پر آب بر اســت اما در 
عین حال جزو محصوالت استراتژیک است و با 
انجام کشــت در پاییز می  تــوان از آب باران برای 

آبیاری این محصول  بهره برد.
کرمانشــاه در چند سال گذشته پیشرفت های 
خوبــی در تجهیــز اراضی بــه روش هــای آبیاری 
نویــن داشــته اســت. در حــال حاضر بالــغ بر 90 
درصــد کشــت گوجه فرنگــی اســتان بــه عنــوان 
کشــت پر آب بر بــا نوار طیف که نوعــی از آبیاری 
نوین است آبیاری می  شــود و توانسته در کاهش 
مــزارع  باشــد همچنیــن در  مصــرف آب مؤثــر 

گوجه فرنگی کشت نشایی در دستور کار است.
ë قناعت کلزا به آب باران

کشــاورزی  جهــاد  رئیــس  برزعلــی  محمــد 
گلســتان هــم در گفت وگــو بــا »ایــران« تصریــح 
کرد: در اســتان ما بیشــتر کشــت کلزا بــه صورت 
دیــم اســت و خوشــبختانه کلزا محصولی اســت 
که می  توان از آب باران  برای آبیاری آن استفاده 

کرد.
از ســوی دیگــر کلزا محصــول مناســبی برای 
تناوب گندم اســت و وقتی کشاورزان کلزا را برای 
تنــاوب با کشــت گندم انتخاب کننــد برای از بین 
بردن چرخه آفات بســیار مهم است.  همچنین 
بقایای کلزا برای خوراک دام اســتفاده می  شــود 

و در پرورش زنبورعسل هم نیز به کار می  آید.
کلزا گیاهی اســت که پوشــش گیاهی مناسبی 
ایجــاد می  کنــد و همیــن مســأله می  تواند جلوی 
بارش های ســیالبی را بگیرد و از فرسایش خاک 

جلوگیری کند.
برزعلــی تصریح کرد: در ســال زراعی 1400-

1401 حدود 45 هزار هکتار از اراضی گلســتان زیر 
کشت کلزا بود که 73 هزار تن تولید به ما داد.

برنامه ریزی ما برای ســال زراعــی جدید 100 
هزار هکتار اســت اما پیش بینی های هواشناســی 
می  گویــد بارندگی های گلســتان در پاییز احتمااًل 
20 تــا 30درصد کاهش نســبت بــه میانگین 30 
ساله خواهد دشت و این مسأله با توجه به اینکه 
غالب کشــت مــا دیم اســت می  توانــد تأثیرگذار 

باشد و تولید را کاهش دهد.

ë تولید کلزا بیش از تعهد
وی با اشــاره به اینکه کشــاورزان هم اکنون در 
حال آماده سازی زمین ها هستند، افزود: در سال 
زراعــی 1400-1401 ما 65 درصد بیش از تکلیف 
خــود نســبت بــه تهیــه بــذور گواهی شــده اقدام 

کرده ایم.
در ســال زراعــی پیــش رو همچنیــن 370 تــا 
380 هزار هکتار زیر کشت گندم و  50 تا 80 هزار 

هکتار زیر کشت جو خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته با 
گام برداشــتن در راه کشــاورزی علمی و معرفی 

ارقــام جدید مقاوم به خشــکی همچنیــن ارقام 
زودرس پــر بــازده توانســتیم عملکــرد در هکتار 
کــه  ببریــم  بــاال  را  اســتان  زراعــی  محصــوالت 
ایــن سیاســت در ســال زراعــی جدید نیــز دنبال 
می  شــود. وی با اشــاره به اینکــه نهاده های مورد 
نیاز کشــاورزان تأمین شــده، تأکید کرد:  در ســال 
زراعــی پیش رو بشــدت دنبال ترویــج و آموزش 

کشاورزان هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: گلستان در سال 1400-

1401 یــک میلیون تن گنــدم تولید کرد که پس از 
خوزستان دومین استان بوده است.

در  همیشــه  مازنــدران  غــرب   - ایران زمیــن 
تعطیــالت آخــر هفتــه و تعطیــالت تقویمــی و 
مناســبتی میزبــان میلیون هــا نفر از شــهروندان 
گردشــــگر  مهـــم تـــــرین  بـــــویژه  هموطنـــــان  و 
فرســت یعنی تهــران اســت. یکی از نشــانه های 
نامتناســب بودن جمعیت میهمان و غیرساکن 
خدماتــی  زیرســاخت های  بــا  منطقــه  ایــن  در 
آن، ترافیک هــای طوالنــی و نفســگیر در مناطق 
مرکــزی و تجــاری شــهرهای مازنــدران در ایــام 
تعطیل و همچنین رسیدن میزان مصرف آب و 

برق به نقطه پیک در این ایام  است.

بر اســاس آمــار موجــود شهرســتان های نور، 
نوشــهر، چالــوس، کالردشــت، تنکابن و رامســر 
واقــع در غــرب مازنــدران افزون بر یــک میلیون 
نفــر جمعیــت دارد، ایــن در حالــی اســت کــه با 
زیرســاخت های موجــود منطقــه اعــم از جــاده، 
آب، بــرق و گاز و مخابرات ســاالنه ده ها میلیون 
نفــر مســافر و گردشــگر را خدمــات می دهــد. در 
پشــت ســکه رونق اقتصادی غرب مازنــدران به 
خاطــر حضور گردشــگران، یــک واقعیــت کمتر 
دیده شــده وجود دارد و آن چالش های پرتعداد 
حضور مســافر در ســایه فقر زیرساختی است که 

این منطقه با آن دست به گریبان است.

ë  فعــال کردن خط ریلی اولویت نخســت برای
تعدیل چالش ترافیک

حســینی پور«  »محمــود  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ضعــف  بــه  اشــاره  بــا  مازنــدران  اســتاندار 
زیرســاخت های اســتان و فاصله آن با وضعیت 
مطلوب بویژه در بخش جاده ای، اظهار داشــت: 
زیرســاخت های ایــن اســتان طی این ســال ها به 
مــوازات تغییرات جمعیتی و میزان خدماتی که 
ارائــه می دهد توســعه پیدا نکــرده و تا وضعیت 

مطلوب فاصله زیادی دارد.
اســتاندار مازنــدران فعــال کردن خــط ریلی 
را از اولویت هــای نخســت بــرای تعدیل چالش 
ترافیکی اســتان ذکر کرد و افــزود: معتقدم برای 
برون رفــت از وضعیت ترافیک اســتان باید خط 
ریلــی فعــال شــود؛ زیرســاختی کــه در تمامــی 

شهرهای گردشگرپذیر دنیا مرسوم است.
بــه گفته حســینی پور مطالعات بــرای اجرای 
ایــن طرح انجام شــده اســت و پیگیری هــا برای 
عملیاتی شــدن آن بــا جدیت تا حصــول نتیجه 
ایــن زمینــه تالش هــای خوبــی  ادامــه دارد. در 
صورت گرفته و در مجموعه اســتانداری در حال 
رایزنی هســتیم که این طــرح اجرایی و عملیاتی 

شود.
وی ادامــه داد: در غرب اســتان با محدودیت 
جغرافیای اراضی مواجه هســتیم. عدم توسعه 
 جــاده ای اســتان و در پی آن ترافیک ســنگین در 

ایــن منطقــه از چالش های اصلی اســت و مردم 
بومــی و مســافران از ایــن نظــر بــا دشــواری های 
زیــادی مواجه هســتند. مــردم مناطــق بومی در 
این مدت فشــار روانی زیــادی را تحمل می کنند 
که تداوم آن پیامدهای روانی و اجتماعی باالیی 

دارد.
اســتاندار مازنــدران بــا تأییــد ناکافــی بــودن 
زیرســاخت های خدماتی در غرب اســتان گفت: 
مازنــدران در ســال پذیــرای جمعیــت گردشــکر 
30 میلیونــی اســت و بــه همیــن خاطــر طــرح 
هوشمند ســازی خدمات اســتان را در دســتور کار 
قرار دادیم تا مراجعــات مردمی به ادارات را به 

حداقل کاهش دهیم.
فرمانــدار  شیرودعشــوریان«  »ابراهیــم 
شهرستان رامسر با تأکید بر کمبود زیرساخت ها 
در غرب مازندان اظهار داشــت: رامســر با وجود 
برخــورداری از موهبت های خــدادادی در بحث 
بــا  زبالــه  و  آب  جــاده،  نظیــر  زیرســاخت هایی 
مشــکالتی مواجه اســت. این کمبود هــا به حدی 
اســت که حتی پاسخگوی نیاز جمعیت 80 هزار 

نفری این شهرستان هم نیست. 
وی با تأکید بر اینکه با وجود توســعه اســتان 
هیــچ زمانی کمبود امکانات و زیرســاخت ها در 
رامســر جبــران نشــده اســت، ادامــه داد: وجود 
مســافرها،  خانــه  هتــل،  اردوگاه،  زیــاد  تعــداد 
فضاهــای اســکان وزارتخانه ها و... ســبب شــده 
این شهرســتان همواره مســافرپذیر باشــد حتی 
در برخــی ایــام آمار باالی پذیــرش 90 هزار نفر 
اقامت در شــب هم در رامســر ثبت شده است. 
باید توجه داشــت ارائه خدمات به این حجم از 

مســافر کار بسیار سختی است و اگر می خواهیم 
این معضل برطرف شــود باید بــه این موضوع 
نگاه ملی داشــته باشیم. رفع کمبود ها در غرب 

اســتان آبروی استان و نظام محسوب می شود.
و  همراهــی  رامســر  شهرســتان  فرمانــدار   
فقــر  جبــران  بــرای  ســیزدهم  دولــت  حمایــت 
زیرســاخت ها را گام بزرگی دراســتان عنوان کرد 
بــا حمایت هــای دولــت و بخصــوص  و گفــت: 
اســتاندار در یک ســال گذشــته یکی از مشــکالت 
اصلــی مــردم ایــن شهرســتان کــه وضعیت آب 
تصفیه خانــه ســد میجــران بــوده برطرف شــده 
اســت. ضمــن اینکــه در ســفر رئیس جمهــور به 
اســتان، اداره امــور منابــع آب اعتبــاری را بــرای 
بهره بــرداری بهینــه از آب ســد در مرحلــه اجــرا 

قرار داد.
وی با بیان اینکه شبکه های فرسوده آب یکی 
دیگر از چالش های زیرساختی شهرستان است، 
افزود: برای تأمین بودجه اصالح و بهسازی این 
بخــش هم پیگیری هایی در حال انجام اســت تا 

کیفیت آب آشامیدنی مردم تأمین شود.
منطقــه   2 بــه  گازرســانی  رامســر  فرمانــدار 
ییالقی »جواهرده« و دهســتان »جنــت رودبار« 
کــه  »اشــکور«  دوردســت  منطقــه  همچنیــن  و 
از  را  اســت  گرفتــه  قــرار  اجرایــی  مرحلــه  در 
دیگــر پروژه هــای زیرســاختی بــرای رفــاه مردم 
معرفــی کرد و افــزود: البته بــرای برطرف کردن 
نقطــه  بــه  رســیدن  و  زیرســاختی  ضعف هــای 
مطلــوب راه درازی در پیــش داریــم کــه نیازمند 
همراهــی مســئوالن در ســطح ملــی و اســتانی 

هستیم.

موهبت های خدادی هرمزگان ظرفیت مناسبی را برای توسعه هر 
چه بیشتر این استان فراهم کرده است. این مسأله در سفر ریاست 
جمهوری به استان نیز مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت و موجب 
شــد بســیاری از مصوبات دولت به ســمت طرح های زیرســاختی 
معطوف شود. تا جایی که رئیس جمهور در این سفر برای توسعه 
بیشتر اقتصاد استان روی توانایی ها و پتانسیل های اقتصادی موجود 
که در ســال های قبل در صورت مولدســازی می توانســت شرایط را 
برای تحقق سهم بزرگ تری از اقتصاد ملی ایران مهیا سازد، تأکید 
کردند.مصوبات ســفر ریاست جمهوری به هرمزگان نشان می دهد بسیاری از این مصوبات 
می تواند زیرساخت های توسعه استان را فراهم کند. در این سفر حدود 160 مصوبه با ارزشی 
بالغ بر 40 هزارمیلیارد تومان برای اســتان مصوب شــد که با اجرایی شــدن آنها امید اســت 
راه توســعه و پیشــرفت هموارتر شود.تأمین نقدینگی و تسهیالت بانکی مورد نیاز واحد های 
تولیدی و بخش های اقتصادی از مهمترین این مصوبات این سفر بوده است. بر اساس این 
مصوبه مبلغ 14 هزار و 700 میلیارد تومان از منابع بانکی در قالب تســهیالت جهت تأمین 
نقدینگی مورد نیاز واحد های تولیدی در بخش های کشــاورزی، شــیالت، بهداشت و درمان، 
انرژی، صنعت، معدن و گردشگری تعیین شد که تاکنون مبلغ 5 هزار میلیارد تومان معادل 

35 درصد تخصیص و به بخش های اقتصادی پرداخت شده است.
 بایــد بــه این نکته توجه داشــته باشــیم که این حجــم از تأمین تســهیالت بانکی تاکنون 
بی ســابقه بــوده و بــرای اولیــن بــار 2 بخــش بهداشــت و درمان و انــرژی مشــمول پرداخت 
تســهیالت بانکی قرار گرفته اند. همین موضوع زمینه ساز همکاری بیشتر بخش خصوصی 

در ایــن بخش ها شــده و می تواند شــروعی برای حضــور مؤثرتر بخش خصوصــی در این دو 
حوزه باشــد.از دیگر مصوبات مهم این ســفر ایجاد مناطق عاری از مجوز و پاکســازی شده از 
مجوزهــا بــوده اســت. در واقع از آنجایی که یکــی از معضالت و دغدغه های ســرمایه گذاران 
در اجرای طرح های ســرمایه گذاری، طوالنی بودن فرایند اســتعالم ها و اخذ مجوزهای بوده 
دولت تالش کرده با کوتاه کردن فرایند اخذ مجوزها زمینه ای را فراهم کند تا سرمایه گذاران 
بیشــتری جذب این استان شــوند. در حال حاضر با هماهنگی دستگاه های اجرایی زمینه ای 
فراهم شــده تا صدور مجوز در پهنه های جغرافیایی مشخص، استعالم ها و مجوزهای الزم 
اخذ و در قالب مناطق عاری از مجوز به ســرمایه گذاران واگذار شــود. این شیوه باعث شده تا 
فرایند اخذ مجوزها بســیار کوتاه تر و در حداقل زمان انجام شــود. همچنین ایجاد شــهرهای 
اقتصادی مانند شــهر نســاجی، شــهر فــوالد، شــهر گلخانه ای، شــهر میوه های گرمســیری و 
شــهر میگو جهت ایجاد شــهرک های تخصصی در استان در دســتور کار قرار گرفته است. در 
واقــع با اجرای این مصوبــات زمینه افزایش تولیدات و ایجاد ارزش افزوده در اســتان در زیر 
بخش های مهم اقتصادی فراهم می شود. این مسأله می تواند تأثیر بسزایی در بهبود سطح 
زندگــی، افزایــش درآمد، ارتقای وضعیت معیشــتی و رفاهی و بهداشــتی، ایجاد اشــتغال، 
جلوگیــری از مهاجــرت بی رویه و روز افزون و حفظ نیروهای فعال منطقه داشــته باشــد. در 
همیــن حال ایجاد شــغل های جدید و تثبیت شــغل های قبلی از دیگــر برنامه های محوری 
و کلیــدی دولــت برای کاهش دغدغه معیشــتی مــردم هم مورد توجه قرار گرفته اســت. در 
همین زمینه از ابتدای شــهریور ســال گذشــته تاکنون 37 هزار و 300 نفر شغل ثابت و پایدار 

در استان ایجاد شده است.

»کلزا« افزون بر کم آب بر بودن، محصول مناسبی برای تناوب گندم است و وقتی کشاورزان کلزا را 
برای تناوب با کشت گندم انتخاب کنند برای از بین بردن چرخه آفات بسیار مهم است. همچنین  

بقایای کلزا برای خوراک دام استفاده می شود و در پرورش زنبور عسل هم به کار می آید .کلزا گیاهی 
است که پوشش گیاهی مناسبی ایجاد  می کند و همین مسأله می تواند جلوی بارش های سیالبی را 

بگیرد و از فرسایش خاک جلوگیری کند

آغازسفرهایآخرتابستانونبودبلیتهواپیما!
 هفته اول مهر ماه آخرین فرصت تعطیالت تابستانی برای سفرهای خانوادگی 
به شمار می رود؛ امسال این فرصت با چند روز تعطیلی وسط هفته فراهم شده 
اســت اما برای اســتفاده از این زمان، گردشــگران داخلی با مشــکل نبود سیستم 

حمل ونقل هوایی رو به رو شدند.

ë !بلیت هواپیما نیست
مــردم ایران پــس از یک دوره بلندمــدت درگیری با کرونا، ایــام ماه رمضان و 
عزاداری هــای مــاه محرم و صفــر قصد مســافرت کردند، اما بلیــت هواپیما پیدا 
نمی کننــد! این کمبود بلیت در مســیرهای پرتردد و طوالنی مشــهودتر اســت. با 
وجود این می توان گفت به ســختی شاید هفته ای یک پرواز برای مسیرهای کوتاه 
بین شهرها بتوان پیدا کرد، به عنوان مثال اگر کسی بخواهد از اصفهان به شیراز با 
هواپیما برود، هیچ بلیتی پیدا نمی کند! مگر در روزهای یکشنبه آن هم با قیمت 

حدود 700 هزار تومان با یک ایرالین در یک ساعت مشخص.
»زهــرا مقــدم« مدیر فنــی و تأمین یکــی از پلتفرم های فــروش بلیت آنالین 
در مــورد نبــود بلیــت در ایــام منتهی به پایــان فصل تابســتان به مهــر می گوید: 

بیشترین مشکل ما در حوزه کنسلی پروازهاست. کنسلی پروازها چند علت دارد. 
یــا ایرالین ها مسیرشــان را باطل می کننــد ، یا هواپیما خراب می شــود. بعضی از 
ایرالین ها تعداد کمی بلیت فروخته اند و ترجیح می دهند  مسیری را کنسل کرده 
و پرواز را به شــهرهای پر متقاضی اختصاص دهنــد. ما هم این مورد را به اطالع 

آژانس ها و مسافران می رسانیم.
وی می افزاید: برخی اوقات ایرالین هواپیمای کوچک تری جایگزین می کنند. 
ازاین رو با تغییر نوع پرواز مواجه می شویم. این مورد در بعضی اوقات پای پرواز 
به اطالع مســافر می رســد. اگر ایرالین نتواند از هواپیماهای خود استفاده نماید، 
هواپیمای ایرالین دیگری را اجاره می کنند. به این حالت FIM می گویند. حال در 
چنین شرایطی درگیری ما با مسافران بر سر این است که پرواز باطل شده است؛ 

اما مسافر به دنبال جایگزین است!
مقدم خاطرنشان می کند: ما حاال در بازه اربعین قرار داریم. پروازها بیشتر به 
سمت عراق بوده است. بنابراین ،ایرالین کمتری برای مسیرهای داخلی هست. 
گاهــی می بینیــد ایرالین هــا پروازشــان را از قبــل فروخته اند. به عنــوان مثال یکی 
از ایرالین هــا از اوایل شــهریور پــرواز مهرماه خویش را فروختــه و بعد اعالم کرده 
همزمــان با ایــام اربعین باید پروازها را به ســمت نجف برگردانــد. ازاین رو همه 

بلیت هایش را باطل کرده و افراد زیادی با کنسلی بلیت مواجه شدند.
مدیــر فنــی و تأمین پلتفرم فــروش بلیت آنالیــن تأکید می کند: درگیــری ما با 
مســافران بر سر این اســت که پرواز باطل شده؛ اما مسافر به دنبال جایگزین است، 
البته حق هم دارد. پیش از سفر برنامه ریزی کرده تا به مراسمی برسد  یا هتل رزرو 
کرده است؛ زمانی که پروازش لغو می شود، گرفتار مشکل شده و همه برنامه هایش 

به هم می ریزد اما باید توجه داشت  ایرالین ها هم پرواز جایگزین ندارند!
ایرالین ها در شــرایطی خود را تنها با یک اطالع رســانی ســاده توجیه می کنند 
که طبق دســتورالعمل ها، شــیوه نامه و آیین نامه های حقوق مسافر، چنانچه هر 
ایرالینــی پــروازش را باطل کند، ضمن اینکــه باید پول مســافر را به صورت کامل 
برگردانــد، بایــد 30 درصد مبلغ پرواز را هم به صورت کوپن مجانی به مســافر در 
چهارچــوب تخفیف عرضه کند؛ اما تا کنون هیچ ایرالینی زیر بار این اقدام نرفته 
اســت! از طرفــی مســافرین نیز از حقوق خــود آگاه نبوده و پیگیر نیز نمی شــوند، 
هر چند که مســافران کثیرالســفر و آگاه، با رفتن به بخش شــکایات ایرالین ها این 

تخفیف را برای سفرهای بعدی خود می گیرند.

مهر- طرح مانع زدایی از توســعه صنعت برق به درخواســت عزت اهلل ضرغامی 
وزیر میراث فرهنگی و دســتور رئیس مجلس شورای اسالمی، به کمیسیون انرژی 
برگشــت. »فریــدون حســن پور« رئیــس کمیســیون انــرژی مجلس در نامــه ای به 
»محمدباقــر قالیباف« رئیس مجلس شــورای اســالمی از بازگشــت ایــن طرح به 
این کمیســیون به درخواســت »ســید عــزت اهلل ضرغامی« وزیر میــراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خبــر داد.این در حالی اســت که پیش تــر »علی اصغر 
شــالبافیان« معاون گردشــگری کشــور از مکاتبات و رایزنی در این خصوص برای 

حمایت از این صنعت خبر داده بود. 

ایرنا- علی ســالجقه، رئیس ســازمان حفاظت محیط  زیســت با بیان اینکه تحقق 
حقابه تاالب بین المللی هیرمند به عنوان یک مطالبه اصلی دنبال می شود، گفت: 
به مردم منطقه سیستان قول می دهیم که برای احقاق حق رودخانه هیرمند پای 
کار باشیم و از تمام ظرفیت های دوجانبه و بین المللی در این زمینه استفاده کنیم.

ایسنا- عطا حسن پور، مدیرکل میراث  
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
آموزشــی  دوره  برگــزاری  از  لرســتان 
ریسمان بافی با هدف احیای این رشته 

سنتی خبر داد.

تســنیم- ایــرج حشــمتی، سرپرســت 
معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست گفت: در برخی  نقاط کشور دیگر 
فضایی برای دفن زباله وجود ندارد و زمانی که از وزارت نیرو اســتعالم می گیریم  
فضایی را برای دفن پسماند معرفی کند، می گوید که دیگر فضای مناسبی وجود 

ندارد.

باشــگاه خبرنــگاران جوان-زاهــد شــفیعی، مدیــرکل دفتــر مطالعــات، آموزش 
و برنامه ریــزی گردشــگری از بــه روزرســانی محتــوا و ســرفصل های آموزشــی و 
اســتقرار صالحیت های حرفه ای آموزش کشــور به عنوان ســه هــدف اصلی حوزه 
آموزش گردشــگری خبر داد و گفت: همزمان با هفته گردشــگری مدرسه »پاییزه 

گردشگری« در نهم مهر ماه و در شش عنوان آغاز به کار می کند.

ایرنا - یعقــوب زلقی، مدیر پایگاه ملی میراث  فرهنگی گندی شــاپور و ایوان کرخه 
از آغــاز فصل ســوم آماده ســازی، ســاماندهی، حفاظــت و مرمت ســازه های آبی 
و اقدامــات مرمتی جدیــد در آرامگاه یعقوب  لیث صفاری دزفــول با اعتبار چهار 

میلیارد ریال خبر داد.

تســنیم- هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط  زیست دانشگاه 
آزاد گفت: »پروانه برگخوار ســفید« به تنهایی بیش از ۶0 هزار متر مکعب کاهش 

چوب ایجاد کرده است.

ایرنــا- محمد جواد اشــرفی، مدیرکل حفاظت محیط  زیســت خوزســتان با تأکید 
بــر برخورد قانونی با متخلفان شــکار و صید، گفــت: یک هزار قطعه بلبل خرما از 

متخلفان شکار در استان کشف شد.

باشــگاه خبرنگاران جوان- احمد تجری، مدیرکل مناطق نمونه گردشگری گفت: 
فرایند ایجاد زیرســاخت های گردشــگری زمان بر اســت و 300 هزار میلیارد تومان 

پروژه گردشگری در حال احداث در کشور داریم.

ایرنا- پیمان نبهانی، معاون گردشگری مدیرکل میراث  فرهنگی خوزستان با تأکید 
بر اینکه شــکل گیری، پایداری و توسعه گردشــگری در هر جامعه نیازمند آموزش 
اســت گفــت: برگــزاری 1۵ دوره آموزشــی کوتاه مدت گردشــگری در خوزســتان از 

چهارشنبه 30 شهریور از سوی این اداره کل آغاز شده است.
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جانباختن 5 نفر  در واژگونی پژو 206

گروه حوادث/  واژگونی خودرو پژو 206 در محور خرم آباد به کوهدشــت پنج کشــته 

برجــا گذاشــت. به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، مهدی غیبــی رئیس مرکز 
اورژانس پیش بیمارســتانی لرســتان در این باره گفت: صبح جمعه یک دســتگاه 
خودروی پژو 206 در جاده خرم آباد به کوهدشت واژگون شد و نیروهای اورژانس به 
محل وقوع حادثه  اعزام شدند که مشخص شد بر اثر شدت سانحه هر 5 سرنشین 

خودرو فوت کرده اند.  علت سانحه از سوی پلیس راهور در دست بررسی است.

گــروه حــوادث/  پســر نوجــوان کــه به اتهــام قتل دســتگیر شــده مدعی اســت 

مقتــول برای دوســتش مزاحمت ایجــاد کرده بود.  ســرهنگ محمد نادربیگی  
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: در پی اعالم وقوع یک فقره قتل در یک 
نــزاع و درگیری در منطقه مهرشــهر کرج، بررســی موضوع در دســتور کار اداره 
مبــارزه با جرایــم جنایی قرار گرفــت. بررســی های اولیه حاکی از ایــن بود که 2 
نوجوان در یکی از پارک های مهرشهر با هم درگیر شده و یکی از آنها به وسیله 
چاقو دیگری را به قتل رسانده و متواری شده است.  رئیس پلیس آگاهی اضافه 
کــرد: در ادامــه با انجام تحقیقــات میدانــی و به کارگیری اقدامــات اطالعاتی- 
پلیســی مشــخص شــد که متهم به منظور خروج غیرقانونی از کشور به یکی از 
استان های مرزی کشور گریخته است. بنابراین بالفاصله اکیپی از کارآگاهان به 
مخفیگاه متهم اعزام و در یک عملیات ضربتی قاتل را دستگیر و به استان البرز 
منتقل کردند.  سرهنگ نادربیگی گفت: در تحقیقات تکمیلی قاتل علت قتل 

را مزاحمت مقتول برای یکی از دوستانش اعالم و به قتل اعتراف کرد. 
رئیس پلیــس آگاهی اســتان البرز در پایان ضمن اشــاره بــه معرفی متهم به 
مراجع قضائی از خانواده ها درخواست کرد که نظارت دائم بر رفتار فرزندان 
خود داشته باشند تا عزیزان شان با رفتار های هیجانی آینده خود را تباه نکنند.
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در  کــه  جوانــی  پســر  حــوادث/  گــروه 

جســت وجوی کار بــه دام یک شــرکت 
هرمــی افتاده بود بعد از پرداخت 200 
میلیــون تومــان از دســت آنهــا رهایی 
یافــت. بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث 
»ایران«، چند روز قبل مرد میانســالی 
بــه اداره پلیس رفت و از ناپدید شــدن 
بــه  وی  داد؛  خبــر  ســاله اش  پســر 20 
مأموران گفت: پســرم سرباز است و در 
پادگانی اطراف کــرج دوران خدمتش 
را می گذرانــد. مدتی در جســت وجوی 
کار بــود تا اینکه گفت یک کار مناســب 
پیدا کرده و قرار بود یک روز عصر بعد 
از پادگان برای صحبت به شرکت برود 
اما به طرز مشــکوکی ناپدید شــد. یک 
هفته از ناپدید شدن پسرم گذشته بود 
کــه مرد ناشناســی با ما تمــاس گرفت 

و مدعــی شــد او را گــروگان گرفته اند و 
بــرای آزادی اش 200 میلیــون تومــان 

خواست.
او ادامه داد: مرد ناشــناس تهدید کرد 
که اگــر از این موضوع به پلیس حرفی 
بزنــم یــا پــول را فراهم نکنم پســرم را 
می کشــد. مــن هم کــه خیلی ترســیده 
بــودم، با ســختی زیــاد و کلــی قرض و 
وام، پول را تهیه و پرداخت کردم اما نه 
تنها از پسرم خبری نشد بلکه چند روز 
بعد دوباره آنها درخواست پول کردند 
من که متوجه اخاذی آنها شــده بودم 
تصمیم گرفتم موضوع را با پلیس در 

میان بگذارم.
بــا شــکایت مــرد میانســال به دســتور 
صــادق زاده،  غالمحســین  بازپــرس 
تحقیقــات آغــاز شــد. در بررســی های 

صــورت گرفتــه، ردی از گروگانگیــران 
به دســت آمــد و در حالی کــه مأموران 
در چنــد قدمی آنها بودند، پســر جوان 

را آزاد کردند.
گفــت:  آزادی  از  پــس  پســر 20 ســاله 
از آنجــا کــه وضــع خانــواده ام خــوب 
نبــود تصمیــم گرفتــم بعدازظهر هــا 
کار کنــم تــا کمــک خرج شــان باشــم. 
در جســت وجوی کار بــودم کــه با پســر 
جوانــی آشــنا شــدم. او مدعی شــد که 
در شــرکت معتبری کار می کنــد و این 
شرکت به دنبال نیروی پاره وقت است. 
روز حادثــه قــرار بــود بــه همــراه پســر 
جوان به محــل کار برویم. او مرا ســوار 
خودرویــی کــرد و داخل خــودرو از من 
خواســت چشــم هایم را ببنــدم. با هم 
به خانــه ای در جنوب تهران رفتیم اما 

آدرس و نشان خانه را نمی دانم چون 
چشم هایم بسته بود. با ورود به خانه، 
وقتــی چشــم هایم را بــاز کــردم چنــد 
جــوان دیگر را دیدم. بعــد از آن مرا به 
همراه آن پسرها حبس کردند و گفتند 
بــرای عضویــت در شــرکت بایــد پــول 
بدهید. تــازه آن موقع بود که فهمیدم 
گرفتار یک شــرکت هرمی شدم؛ برای 
پرداخت هزینه عضویت از خانواده ام 
درخواســت 200 میلیون تومان کردند. 
همچنین از ما خواســتند که برای گروه 

عضو گیری کنیم.
بــه  جــوان،  پســر  اظهــارات  به دنبــال 
دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای 
امــور جنایــی تهــران، تحقیقــات برای 
شناسایی و بازداشت اعضای این باند 

ادامه دارد.

گــروه حــوادث/ رئیــس کل دادگســتری هرمزگان 

بــا  کــه  بــرادر  دو  بــرای  کیفرخواســت  صــدور  از 
جعــل عنــوان قاضی و وکیــل دادگســتری از مردم 
کالهبــرداری کــرده بودنــد در دادســرای عمومی و 

انقالب قشم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میــزان، مجتبی قهرمانی در 
تشــریح جزئیــات این خبر اظهــار کرد: با شــکایت 
تعــدادی از ســاکنین جزیــره قشــم از دو بــرادر کــه 
بــا جعــل عنــوان و معرفی خــود به عنــوان قاضی 
و وکیــل دادگســتری بــا سوءاســتفاده از نــام برخی 
قضات عالی رتبه و همچنین استفاده از لوگوی قوه 
قضائیــه مبادرت بــه کالهبرداری کــرده بودند این 
موضوع به صورت ویژه توســط دادستان عمومی و 
انقالب شهرســتان قشم مورد رسیدگی قرار گرفت 
و برای دســتگیری افراد مورد نظر، دســتورات الزم 
صادر شد. قهرمانی تصریح کرد: پس از دستگیری 
ایــن دو بــرادر مشــخص شــد بــر اســاس مــدارک 
موجــود در پرونــده و بنابــر اظهــارات شــاکی ها و 
مالباختــگان، متهم اصلی ایــن پرونده که به دروغ 
خود را به عنوان قاضی عالیرتبه معرفی کرده بود، 
عالوه بر داشــتن ســابقه کیفری از افــراد حرفه ای و 

دارای روابط اجتماعی کاذب اســت که با اســتفاده 
از سادگی برخی از مراجعین و ظاهرسازی مبادرت 

به ارتکاب جرم کرده است.
وی ادامــه داد: ایــن متهــم فقــط در یــک پرونده با 
این ادعا که می تواند حکم صادر شده را در مراجع 
عالــی قضایــی نقض کنــد، ۳۷0 میلیــون تومان از 
افراد مختلف کالهبرداری کرده اســت. اتهام وارده 
به متهم اصلی این پرونده مباشرت در کالهبرداری 
و اعمال نفوذ برخالف حق است. وی با بیان اینکه 
کیفرخواســت متهم دیگر این پرونــده نیز به اتهام 
معاونــت در کالهبرداری صادر شــده اســت، بیان 
کــرد: پــس از تکمیل تحقیقــات، پرونده بــه همراه 
کیفرخواســت و قــرار جلــب به دادرســی متهمین 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان قشم 
ارسال شده است و جلسه رسیدگی به اتهامات آنها 
ظرف روز های آتی برگزار می شود. قهرمانی از همه 
افرادی که توسط این متهمین از آنان کالهبرداری 
شــده اســت نیز خواســت تا برای طرح شکایت به 
دادسرای عمومی و انقالب جزیره قشم و حفاظت 
اطالعــات دادگســتری اســتان مراجعــه کننــد یا با 

شماره ۱۵۸0 تماس بگیرند.

گــروه حــوادث/   واژگونــی خــودرو پــژو ۴0۵ در اتوبان 

قزوین سه  کشته و دو  مجروح برجا گذاشت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، پیرحســین 
کولیونــد سرپرســت اورژانــس کشــور گفــت: ســاعت 
۹:۴0 صبــح پنجشــنبه پــس از اعالم حادثــه واژگونی 
یک دســتگاه پژو ۴0۵ در مســیر جنوبی اتوبان قزوین 
بــه تهــران، بالفاصله ۴ دســتگاه آمبوالنــس به محل 
حادثــه در محــدوده حصار خــروان اعزام شــد و پس 
از بررســی های اولیــه مشــخص شــد که ۳ نفــر در دم 
جان باختند و دو نفر نیز بشــدت مجروح شــده اند که 

مجروحان به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند.

قتل به خاطر 
 ساخت و ساز
 غیر قانونی 

از  یکــی  دهیــار  حــوادث/  گــروه 

در  کــه  تهــران  اطــراف  روســتاهای 
جریــان یــک درگیــری مرتکب قتل 
شــده بود، انگیــزه خــود را از این کار 

تخلفات مقتول عنوان کرد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، یکشــنبه ۹ مرداد، گزارش 
درگیری مرگبار در یکی از روستاهای 
کن وســولقان بــه بازپرس ساســان 
غالمــی اعــالم شــد. در تحقیقــات 
صــورت گرفته مشــخص شــد مرد 
جوانــی در یــک درگیــری جمعــی 
مجــروح شــده و پــس از انتقــال بــه 
بیمارســتان جان خود را از دست داده است. بررسی ها نشان می  داد 

عامل این جنایت دهیار روستاست که از بستگان مقتول بوده است.
حــدود یــک ماه پس از این جنایت، متهم 40 ســاله در مخفیگاهش 
دســتگیر شد و به دســتور بازپرس شعبه سوم دادســرای امور جنایی 

تهران در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
 

گفت و گو با متهم
اختالفت با مقتول سر چه بود؟

آذر سال گذشته به عنوان دهیار در روستا مشغول به کار شدم. مقتول 
فامیــل دورم بــود امــا متوجه شــدم  او در زمین هــای منابع طبیعی 
ســاخت و ســازهای غیر قانونی انجام داده چندین بــار با او صحبت 
کردم و از او خواســتم دســت از این کار بردارد. اما بی فایده بود و او به 
کار خودش ادامه می  داد و من هم مجبور شدم این تخلف را گزارش 

کنم.
چرا او را به قتل رساندی؟

قصدم قتل نبود. روز حادثه مقتول به همراه چند نفر به سراغم آمد 
و معتــرض بود که چرا ماجرای ســاخت و ســازهای غیــر قانونی او را 
گزارش کرده ام. ســر همین مسأله هم باهم دعوایمان شد. آنها مرا 
مجروح کردند و من به هر زحمتی بود از زیر دست شان فرار کردم و 
به سمت خودروام آمدم که پسر ۹ ساله ام نیز داخل آن نشسته بود. 
وقتی چشــمم به چشــم های پســرم افتاد که پر از ترس و هراس بود 
نتوانستم خودم را کنترل کنم و ناگهان با چاقویی که در خودروام بود 

به مقتول حمله کردم.
بعد از قتل چه کردی؟

بــه خانــه یکی از بســتگانم در اطراف تهــران رفتــم و در آنجا مخفی 
شدم. اما خیلی  پشیمان بودم دراین  مدت خانواده ام چند باری به 

سراغ خانواده اش رفته و درخواست بخشش کرده بودند.

گروگانگیری  200 میلیونی   در شرکت هرمی

بازداشت قاضی و  وکیل قالبی در قشم 3 کشـــــــــــتهواژگونی پژو 405 با

دستگیری متهم قبل از فرار در مرز

مراجعه مکرر مهسا امینی به متخصصان مغز و اعصاب
گــروه حــوادث: در حالی کــه خانواده مرحوم مهســا امینــی همچنان اصــرار دارند 

سابقه بیماری وی را پنهان کنند، اطالعات جدیدی از پرونده پزشکی مهسا امینی 
به دســت خبرنگار فارس رسیده است که نشان می دهد وی طی سال های گذشته 

مکرراً به بیمارستان مراجعه داشته و تحت درمان قرار داشته است.
به گزارش فارس، نکته قابل تأمل مراجعه مکرر خانم امینی به پزشک متخصص 

مغز و اعصاب و غدد بوده است.
در ادامه به تعدادی از مراجعات وی به مراکز درمانی مختلف در سال های گذشته 
اشاره شده است. اسناد این موضوع در اختیار خبرنگار فارس است و با مراجعه به 
ســامانه تأمین اجتماعی تطبیق این موارد و پزشــکان معالج قابل صحت سنجی 

است.
۱۳۹۴/۹/۱: ویزیت توسط متخصص داخلی در بیمارستان سقز

۱۳۹5/۹/۱۳: ویزیت توسط متخصص اطفال بیمارستان سقز
۱۳۹5/۱2/24: مراجعه به متخصص جراحی در بیمارستان سقز

۱۳۹6/2/۱۹: مراجعه به متخصص داخلی در بیمارستان سقز
۱۳۹6/۳/۷: مراجعه به پزشک عمومی در شهر سقز

۱۳۹6/۴/22: مراجعه به متخصص داخلی در بیمارستان سقز
۱۳۹6/۶/۱5: مراجعه به متخصص مغز و اعصاب در شهر سقز
۱۳۹6/۷/22: مراجعه به متخصص جراحی در بیمارستان سقز
۱۳۹۷/۳/۱۷: مراجعه به متخصص داخلی در بیمارستان سقز

۱۳۹۸/۴/۱: مراجعه به متخصص اطفال در شهر سقز
۱۳۹۸/۷/۹: مراجعه به متخصص داخلی در بیمارستان سقز

۱۳۹۸/۷/20: مراجعه به متخصص داخلی مغز و اعصاب در شهر سقز
۱۳۹۸/۹/24: مراجعه به متخصص داخلی مغز و اعصاب در بیمارستان سقز

۱۳۹۸/۱۱/5: مراجعه به متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان سقز
۱۳۹۹/۱/۹: مراجعه به متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان سقز

۱۳۹۹/۴/24: مراجعه به متخصص بیماری های داخلی در شهر سقز
۱۳۹۹/۶/۱0: مراجعه به متخصص مغز و اعصاب بیمارستان سقز

۱۳۹۹/۹/۱5: مراجعه به متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان سقز
۱۳۹۹/۱0/2۳: مراجعه به پزشک عمومی شهر سقز

بررســی پرونده بیمار طی ســال های گذشــته نشــان می دهــد وی به طــور مکرر به 
متخصصــان مغــز و اعصــاب مراجعه کــرده و داروهای تجویز شــده بــرای بیمار، 
احتمال ابتالی مهسا امینی به بیماری مغزی را افزایش می دهد. همچنین بررسی 
پرونده نشــان می دهد وی طی ســال گذشــته چند نوبت به صورت مکرر به شــهر 

تبریز برای درمان توسط متخصص غدد مراجعه کرده است.
پیــش از این پدر مهســا امینی به طور مکرر به رســانه ها از جمله خبرگزاری فارس 
گفته بود دخترش در 22 سال گذشته سابقه هیچ گونه بیماری ای نداشته و جز برای 

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

   افقي:  
1 - پادشاه کمیاب - منطقه قطب - میوه ای 

که مزه ترش و شیرین دارد
2 - سازمانی رسانه ای - میوه ای معطر

3 - شمای انگلیسی - ثابت و برقرار - بندری در شهرستان 
بندرعباس - کلمه شگفتی

4 - بیماری غیر مزمن - ضمیر چهارم - ... رنج، گنج میسر نمی شود
5 - ریزه کردن نان در آبگوشت - فرکانس - وسیله دوخت و دوز

6 - قلعه نظامی - ریاضیدان نابغه - سر باز زدن
7 - جنجال آفرین - ویتامین مغز بادام - دارای مزه ای خاص

8 - مختـــرع دیگ  بخـــار- از نقص هـــای اتومبیـــل - ماه 
فوتبالی - دختر انگلیسی

9 - آستین پیراهن - جدید - پرسش از صحت و بیماری کسی
10 - فرهنگستان - نشانه اسم مصدر - ماده اولیه نان

11 - خواب کودکانه - خیزآب ها - پرنده ای خواننده
12 - اهل کشوری در آفریقا - درخت زبان گنجشک - سالح 

دفاعی گزندگان
13 - سوپ ایرانی - پادشاه انگلیسی - فیلم اکبر صادقی - اسب آذری

14 - مسیر تصمیم گیری - کارخانه اسلحه سازی
15 - پیراستن باغبان - مدرن و باب روز - خواب خوش

 عمود ي:   
1 - پند - پولی که عالوه بر حقوق به کارمند بدهند

2 - گردش های فلک - قالب  شعر ژاپنی - پر نمک
3 - رنجوری - دینداری - رنج، درد - خاک عهد عتیق

4 - امر به روفتن - سبزی نواری - فیلم محمد رضا عرب
5 - پالسما - بازی هندی - سوم شخص جمع

6 - واجب کردن - مظهر الغری - کبوتر سوگوار
7 - تاجریزی - سوغات قزوین - رفتار یا شیوه رفتار

8 - عـــدد بازیکنان یک تیـــم فوتبال در زمیـــن! - ناوارد - 
شامل - بازی نفسگیر

9 - بی تجربه - آواره و دربدر - پول حاصل از صادرات
10 - اصطالحی در برنامه نویسی - تعجب بانو - هفتمین 

ماه سال میالدی
11 - دربند - گریبانگیر و گرفتار - بنده را از آن کالهی نیست

12 - شعبده - دور افتاده - ته و انتها
13 - ضمیر سه کیلویی!- قوم وحشی آتیال - ارابه - ضمیر غایب

14 - چغندر پخته - رشـــته کوهی در کشـــورمان - هافبک 
دفاعی »تراکتور«

15 - شیرینی  ایرانی - میل به غذا

   افقي:
1 - پزیسیون - آباد کننده - ُسست

2 - دومیـــن رمـــان »آلـــن پیتـــون« - 
امتحان

3 - مخترع تلفن - با هم و همگی - فرو بردن لقمه - کشنده 
بی صدا

4 - قاعده - حرف جمع - زیاد
5 - فیلمـــی با هنرنمایـــی حمیدرضا آذرنگ - آســـیب و 

رخداد - قسمت اصلی گیاه
6 - فرزند - بت جاهلیت - محرومیت

7 - قله  کوهستان الوند - احسنت - یازده!
8 - طوالنی ترین رشـــته کوه جهان -Y  - کیفر - اندامی در 

قفسه سینه
9 - بددهانی - زندگی کن! - برنده نوبل اقتصاد 2019

10 - مهـــد تمدن کهـــن پارس - لیـــز خوردن - بخشـــی از 
آپارتمان

11 - ساده دل - توجه - خرد
12 - شنا - عنوان امیر قبیله - رنگ خونین

13 - از مـــواد آرایش مو - مردمک چشـــم - بیرون آمدن - 
یک مجموعه کامل

14 - نابودی - پرنده ای از راسته سلیم سانان
15 - ظرف پذیرایی - بخشی در ساختمان - اثر

 عمود ي:   
1 - بخش زیبای گل - گلزن گل گهر سیرجان

2 - آب نبات براق با خط های رنگی - فنر ســاعت - فیلمی 
از »باب فاس«

3 - تاقچه قدیمی - زاییده شــده - پشــت و عقب - قانون 
جمع ثابت گرما

4 - پدر فرنگی - مگر - ساخت و پاخت
5 - منفرد - قلندر - هوس بارداری

6 - برگرداندن - پسوند شباهت - وب سایت
7 - خوب می برد - دوستداران - نام بتی

8 - بنیاد - روز بعد - فترت - نقشه انگلیسی
9 - بدهی - گلی رنگارنگ - نقطه سیاه بر پوست

10 - ابزاری در کشاورزی - طال - رهبر گروه فیل سواران
11 - ذخیره - وارسته - دکمه

12 - طالق - بدهی به صورت اقساطی - نوعی نی
13 - بـــــزرگ مرد - جــد - اعمــال انعکاســی - شــادمان 

شدن
14 - غار نیاسر - چهره - سالن پذیرایی

15 - بهترین اثر »ویلیام فالکنر« - اتاق تعویض لباس

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

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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اگر روس ها بودند به نفع ما می  شد

دبیر: بنا چوب دستیارانش را خورد
بنا قهر نکرد، خسته شده و از قبل تصمیم اش را گرفته بود

علیرضــا دبیــر، رئیس فدراســیون کشــتی 
دیــروز در گفت وگــو بــا برنامــه تلویزیونــی 
ورزشــگاه، ناکامی محمد بنا در مســابقات 
قهرمانی جهان در بلگراد را به دستیارانش 
از  »بعضــی  گفــت:  او  دانســت.  مرتبــط 
مربیان با بنا همدل نبودند و چوبش را در 
جهانی خورد. ســرمربی کادری را انتخاب 

می کند که با او هماهنگ باشد. می گویند پژمان را با رفیق بازی آوردم اما حاال 
2 ســال است نتیجه اش را می بینید. من به حسن رنگرز هم گفتم که سالمت 
اخــالق مربی برای تو مهم باشــد. البته امســال بــد آوردیم و نتایجــی که باید 
می  گرفتیــم را نگرفتیم. محمدرضا گرایی اشــتباه محض کرد، به او گفتم چرا 
می خواستی ۸ - صفر کشتی را ببری در حالی که سال گذشته ۵- ۴ و ۶-۵ پیروز 
شده بودی که گفت اشتباه کردم. کشتی فرنگی در المپیک یک طال و یک برنز 
گرفت و گفته شد موفق بود اما اگر بدنسازی درست در المپیک قبلی داشتیم 
می توانستیم 3 طال در فرنگی بگیریم. تیمی که تحویل محمد بنا و فدراسیون 
مــا شــد، با یک مدال برنــز یازدهم دنیا بود. این تیم با اختــالف چند امتیاز در 
جهانــی نروژ دوم شــد.« رئیس فدراســیون کشــتی دربــاره کناره گیــری بنا هم 
صحبت کرد: »می گفتند او قهر کرده اما بنا از قبل نمی خواست بیاید و خیلی 
فشار آوردیم که هر طور شده مسابقات جهانی را حضور داشته باشد. بنا واقعاً 
خســته شــده بود. تیم هر نتیجه ای می  گرفت، بنا می رفت. در هر حال با نظر 
مربیان و کارشناسان به این جمع بندی رسیدیم که حسن رنگرز انتخاب شود. 
باید ســریع انتخاب می کردیم چون یک ماه دیگر رقابت های امیدهای جهان 
در اســپانیا اســت و از قبل اعــالم کرده بودم که ســرمربی بزرگســاالن، هدایت 
تیم امید را هم باید برعهده داشــته باشد.۱۴و ۱۵ آبان هم جام جهانی کشتی 
فرنگی را در آذربایجان داریم.« دبیر معتقد است غیبت روس ها در مسابقات 
جهانی به ضرر ایران شد: »اگر روس ها بودند به نفع ما بود و دو طالی امریکا 
را روســیه می  گرفت. اگر روســیه  می آمد، امتیازها تقســیم می شد. باید ۵ طال 
می گرفتیم، در کشتی یونس امامی مقابل حریف امریکایی به داوری باختیم.«

هشتمی مالیی در رویینگ قهرمانی جهان
نازنیــن مالیــی، ملی پــوش قایقرانــی در اولین حضــورش در مســابقات جهانی 
رویینگ، هشتم شد. مالیی در فینالB  این رقابت ها، بعد از قایق مکزیک در رده 
دوم قرار گرفت تا در مجموع هشتم جهان شود. همچنین امیرحسین محمودپور 
در فینال C رویینگ تک نفره ســبک وزن مردان، بعــد از قایق آلمان در رده دوم 
قرار گرفت و در مجموع دوازدهم شــد. مهسا جاور دیگر ملی پوش رویینگ فردا 

در فینال D رویینگ تک نفره سنگین وزن به رقابت خواهد پرداخت.

سنگ سفیدی قهرمانی آسیا را از دست داد
تیــم ملی فوتســال در حالــی بامداد امروز بــرای حضور در شــانزدهمین دوره 
مســابقات قهرمانــی آســیا راهــی کویت شــد که محمد رضا ســنگ ســفیدی، 
ملی پوش با ســابقه فوتســال به دلیل مصدومیت از حضور در این بازی ها جا 
ماند و قرار است کادر فنی یک بازیکن دیگر را جایگزین وی کند. ایران در گروه 

C مسابقات با تیم های لبنان، چین تایپه و اندونزی همگروه است.

گــروه ورزشــی/ تیــم ملی فوتبــال تحــت هدایت 
کارلوس کی روش در شــرایطی از ســاعت ۱9:30 
در  تدارکاتــی خــود  بــازی  دیشــب در نخســتین 
فیفادی مهرمــاه برابــر تیــم قدرتمند و پرســتاره 
اروگوئــه قــرار گرفت که از یکشــنبه هفته گذشــته 
اردوی آمــاده ســازی تیــم در اتریــش برپــا شــد. 
تیــم ملی در این روزها بخصــوص پس از اضافه 
شــدن لژیونرهــا تمرینــات شــاداب و پرنشــاطی 
را پشــت سرگذاشــت و نکتــه قابل توجــه فضای 
و  گذشــته  روزهــای  در  کــه  اســت  همدالنــه ای 
همچنیــن در آخریــن تمریــن تیم ملــی پیش از 
بــازی با اروگوئه دیده شــد. بازیکنان تیم ملی که 
اواخر دوره حضور اســکوچیچ بــه صورت واضح 
دچار دودســتگی شــده بودند، یکبــار دیگر متحد 
شــده اند و تصاویری که از اتریش منتشر می  شود 
مؤیــد این مهم اســت. در میــان تصاویر منتشــر 
شــده از تمرینات و حواشــی آن، یکی از عکس ها 
بیــش از بقیــه مــورد توجــه قــرار گرفــت و حاوی 
پیامــی دلگــرم کننــده و امیدبخش بــود. مهدی 
طارمی و سردار آزمون زوج خط حمله تیم ملی 
دســت در دســت هم با چهره ای شــاد و پرانگیزه 
کنــار یکدیگــر حضــور یافتنــد تــا پــس از جــدال 
اســتوری کــه در زمان اســکوچیچ داشــتند، خیال 
هواداران بابت در اختیار داشــتن زوجی یکدست 
و متحد، راحت شــود. گفتنی است پس از تمرین 
چهارشنبه شــب تیم ملی، عباس باقرپور، سفیر 

ایــران در اتریش بــا حضور در محــل اقامت تیم 
ملــی دقایقــی را با کادر فنــی و بازیکنان صحبت 
کرد. او ضمن آرزوی موفقیت برای ملی پوشــان 
در دو بــازی تدارکاتــی و رقابت هــای مهــم جــام 
جهانی گفــت: »ما از هیچ تالشــی برای حمایت 
از شــما عزیزان دریغ نمی کنیم و امیدوار هســتم 
در مســیر پیش رو همچون گذشــته باعث شادی 
و افتخارآفرینــی ایــران عزیــز باشــید.« عــالوه بر 
ایــن تیم ملــی اروگوئه هــم آخریــن تمرین خود 
را بــا حضــور ســتارگانش برگــزار کــرد. بازیکنــان 
اروگوئــه تمرینات جالبی قبــل از مصاف با ایران 
داشــتند و بخشی از تمرین آنها به »سپک تاکرا« 
والــورده  کنــار  در  ســوارز  کــرد.  پیــدا  اختصــاص 
)رئال مادریــد(، داروین نونیز )لیورپــول(، رونالد 
آرائوخو )بارســلونا( و رودری بنتانکــور )تاتنهام( 
جــزو مهم تریــن ســتاره های اروگوئــه محســوب 
می شــوند کــه در اردوی ایــن تیــم حضــور دارند. 
سوارز ستاره سابق بارسلونا پیش از دیدار دیشب 
به تمجید از تیم ملی کشورمان پرداخت و گفت: 
»ایــران تیمی اســت که به جام جهانی رســیده و 
ســطح باالیــی دارد. آنهــا مربــی خــود را عــوض 
کردند ولی همان شــور و شوق ما در جام جهانی 

را خواهند داشت.«
ë ایران - روسیه منتفی شد

تیــم ملی در دیگــر دیدار تدارکاتــی 5 مهر به 
مصــاف ســنگال خواهــد رفــت و در این شــرایط 

دیــدار  برگــزاری  دربــاره  زیــادی  صحبت هــای 
اســت و حتــی گفتــه  دوســتانه دیگــری مطــرح 
شــد که مصــاف بــا روســیه قطعی اســت. امــا با 
اول  رئیــس  نایــب  اعــالم  مهــدی محمدنبــی، 
فدراســیون فوتبــال ایــن دیــدار برگــزار نخواهــد 
شــد. او درخصــوص لغــو بازی بــا روســیه گفت: 
»تاریخ درخواســتی روســیه 25 آبــان و مصادف 
بــا عزیمــت تیم ملی بــه دوحه اســت. به همین 
دلیــل نمی توانیــم بــا ایــن تیم بــازی کنیــم چرا 
کــه تیم  5 روز قبــل از بازی بــا انگلیس یعنی در 
تاریــخ 25 آبــان باید به قطــر بــرود. روز 20 آبان 
در تهران یک دیدار دوســتانه بــا یکی از تیم های 
حــوزه خلیج فارس برگــزار خواهیم کــرد.« پس 
از اعــالم نبی درخصوص برگــزاری دیدار با یکی 
از تیم هــای حوزه خلیج فــارس، گمانه زنی هایی 
دربــاره دیدار تیم ملی با عمان که ســرمربیگری 
آن برعهده برانکو ایوانکوویچ اســت، مطرح شد. 
البتــه برانکو در این خصوص گفت: »شــانزدهم 
نوامبــر با آلمان بازی داریم که فدراســیون ایران 
پیشنهاد داده بیستم بازی کنیم اما ما در این روز 
قرار شــده به مصــاف بالروس برویــم. در ضمن 
مــن با تیمــی که کــی روش ســرمربی اش باشــد، 

بازی نمی کنم.«
ë   گزارش سایت های خارجی درخصوص تیم ملی 

ســاله   4 انتظــار  دیگــر،  مــاه   2 از  کمتــر 
فوتبالدوســتان در سراســر دنیا به پایــان خواهد 

رســید و شــاهد برگــزاری بزرگتریــن تورنمنــت 
فوتبــال ملــی خواهیم بــود. در همین خصوص 
ســایت های خارجــی گزارش هایــی درخصوص 
تیم هــای حاضر در این مســابقات از جمله تیم 
ملــی ایران منتشــر می  کننــد. ســایت EPSN در 
گزارشــی دربــاره ۵ تیم آســیایی حاضــر در جام  
جهانی، به وضعیت ایران اشــاره کرد و نوشــت: 
بــه عنــوان ســرمربی،  کــی روش  بازگشــت  »بــا 
امیــد ایــران بــرای رســیدن بــه مرحلــه حذفــی 
جام جهانی برای اولین بار تقویت شــده اســت. 
قبلی شــان  نمایش هــای  از  ایرانی هــا  مطمئنــاً 
در جــام  جهانــی تجربــه کســب کرده انــد و حاال 
بــا بازگشــت کــی روش به ایــن تیم، ایــران برای 
اولیــن بــار به دنبــال صعــود به مرحلــه حذفی 
جام جهانــی قطــر خواهــد بــود.« عالوه بــر این 
بازگشــت  »بــا  نوشــت:  گزارشــی  در  ســاکرنت 
کی روش شــانس ایران برای رســیدن به مرحله 
حذفــی جــام جهانی بــرای اولیــن بــار افزایش 
یافــت. تیم ایــران سرشــار از اســتعداد و تجربه 
است و بازیکنانی چون مهدی طارمی، علیرضا 
جهانبخش و ســردار آزمون را در ترکیب دارد.« 
همچنیــن فدراســیون جهانــی فوتبــال )فیفــا( 
ســتارگان  معرفــی  بــه  پوســترهایی  انتشــار  بــا 
سرشــناس گروه های مختلف پرداخت. فیفا در 
معرفی ســتارگان گروه دوم مســابقات علیرضا 
بیرانوند دروازه بان تیم ملی را به عنوان ســتاره 

ایــران در ایــن گــروه انتخــاب کــرد. هــری کیــن 
مهاجم انگلیس، پولیشیچ ستاره امریکا و گرت 
بیل کاپیتان ولز به عنوان ســتارگان گروه دوم در 
کنار بیرانوند از ســوی فیفا انتخاب شدند. عالوه 
بر این ســایت امریکایی SI هم نوشــت ایران به 
عنوان بهترین تیم آســیا در جام جهانی است و 

نباید دست کم گرفته شود.
ë باخت ولز و امریکا

در فیفادی مهــر، تعدادی از تیم های اروپایی 
درگیــر بازی هــای خــود در لیگ ملت ها هســتند 
و عــالوه بــرآن دیدارهــای تدارکاتــی هــم برگزار 
می  شــود. در این شــرایط 3 همگروهــی ایران در 
جــام جهانــی هم در مســیر آمــاده ســازی خود، 
دیدارهایــی برگــزار کردنــد کــه نتایــج آن بــرای 
فوتبالدوســتان ایرانــی قابــل توجــه اســت. تیــم 
ولــز پنجشــنبه شــب از ســری رقابت هــای لیــگ 
ملت هــای اروپــا به مصــاف بلژیک رفــت و ۱-2 
مغلوب شد. کوین دی بروینه و باتشوایی در نیمه 
نخســت برای میزبــان )بلژیک( گلزنــی کردند و 
مور در دقیقه ۵0 یکی از گل های خورده میهمان 
را جبــران کرد. همچنین دیروز امریکا در دیداری 
تدارکاتــی به مصاف ژاپن رفت کــه این دیدار در 
نهایــت با برتری 2-0 ژاپن به پایان رســید. عالوه 
بــر این تیــم انگلیــس، دیگر رقیب کشــورمان در 
قطــر هــم دیشــب در لیــگ ملت هــای اروپــا بــه 

مصاف ایتالیا رفت.

تصاویر و خبرهای امیدبخش از اردوی اتریش

جاللی: دیسیپلین به تیم ملی دوباره همدل شد
تیم ملی برگشته است

کارشــناس  جاللــی،  مجیــد 
فوتبــال در خصــوص بازگشــت 
کــی روش بــه تیــم ملــی گفت: 
»تغییــرات در تیــم ملــی باعث 
شــده دیســیپلین تیم ملی بهتر 
شــود امــا اینکه از نظــر فنی تیم 
بهتــر شــده یــا خیــر، با گذشــت 
زمان می توانیــم صحبت کنیم. 
البتــه  و  داشــته  امیــد  بایــد  مــا 
داشــته  صعــود  بــرای  اراده ای 
می دانیــم  خودمــان  باشــیم. 
ظرفیــت فوتبــال ما این نیســت 
که از گــروه صعود کنیم. اگر هم 
بــه آن مرحلــه برســیم، ایــن در 
مدار ظرفیت های ما نیســت اما 

اتفاق خوبی رخ داده است.«
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 آغاز مهر با حضور یک میلیون و۵۵۰ هزار 
دانش آموز کالس اولی

گروه اجتماعی/ امسال سال تحصیلی برای نو دانش آموزان در حالی برگزار 
می شــود که مقطع مهــم اول ابتدایــی در دوران کرونا بــا چالش های عمیق 
یادگیــری در زمینه خواندن و نوشــتن مواجه شــده بود. طبــق اعالم معاون 
ابتدایی ســابق آموزش و پرورش، افت یادگیــری در دانش آموزان اول و دوم 
ابتدایی محسوس بوده و آنها دچار ضعف شدید یادگیری در زمینه خواندن 
و نوشــتن شده اند. بر همین اســاس حضوری شــدن کامل آموزش در وهله 
اول می تواند تجربه افت یادگیری در کودکان را نداشــته باشــد. ســال گذشته 
طبــق اعالم معاون ســابق آموزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش تعداد 
کل دانــش آموزان پایه اول ابتدایی براســاس آمار ســازمان ثبت احوال  یک 
میلیــون و ۴۰۷ هــزار نفــر پیش بینی شــده بود. در عین حال امســال جشــن 
شــکوفه ها برای یک میلیون و ۵۵۰ هزار دانش آموز کالس اولی برگزار شــد. 
طبق گفته وزیر آموزش و پرورش، ۶۸ هزار مدرسه ابتدایی داریم و تقریباً ۱۰ 
درصد دانش آموزان ما در پایه اول ابتدایی مشغول به تحصیل خواهند شد.

یوســف نوری وزیر آموزش و پرورش در مراســم نمادین جشن شکوفه ها 
که روز پنجشنبه در دبستان دخترانه کوثر واقع در مارلیک، شهرستان مالرد 
برگزار شــد، اظهار کرد: شــاید در نتیجه تغییرات ســریعی که در فناوری های 
جدید و اتفاقاتی که در جوامع رخ داده، کودکی به عنوان موقعیتی مشخص، 
بیشتر رو به نابودی رفته است و برخی معتقدند بین خردسالی و بزرگسالی 
فاصلــه چندانی وجود نــدارد.وی همچنین اظهار کرد: امــروزه در تحقیقات 
اندیشــه  ناپیدایی کودکی، فرســایش دوره کودکی و از بین رفتن کودکی شکل 
گرفته اســت و ســازمان ملل، پایان کودکی را از ۹ ســالگی تا ۱۸ ســالگی ادامه 
داده، بنابراین شاید بیشتر به دوره کودکی برسیم. نوری افزود: کودکان، تقریباً 
فرامــوش شــده هســتند و در نظریه های مفهوم پــردازی و جامعه شناســی، 
کودکی دارد تمام می شود. ما بزرگساالن به دنبال این هستیم که خواسته های 
خودمان را بر کودک تحمیل کنیم نه اینکه بیندیشیم او چه می خواهد باشد، 

بلکه برایمان مهم شده است که ما والدین، چه می خواهیم باشد.
وزیــر آمــوزش  و پــرورش ادامــه داد: مــردم ایــران ایــن موضــوع را درک 
کرده انــد. امســال فقــط ۲۰ مــدال طــالی المپیاد جهانــی داشــتیم و تعداد 
زیادی شــان از شهرســتان ها بوده اند که نشــان می دهد اولیا سرمایه گذاری و 
دقت می کنند. اولیا دقت کنید انتظار ما از شــما  و انتظار شــما از ما باید این 

گونه باشد که بچه ها را به سوی دیگر موارد نبریم.
نــوری بــا بیان اینکه یــک چهارم جمعیــت جهــان از آِن کودکان اســت، 
گفت: این آمار در کشور ما ۲۷ درصد و بیشتر از یک چهارم است. بنگاه های 
اقتصــادی دنبال این هســتند از این جمعیت مؤثر که رفتــار مصرف خانوار 
را تعیین می کنند، کســب ســود کنند. مراقب باشــیم فرزندان مان را در دام 
ایــن بنگاه ها نیندازیم. وزیر آمــوزش  و پرورش همچنین با بیان اینکه تراکم 
دانش آموزی در شهرستان مالرد و شهرستان های مشابه به علت مهاجرت 
داخلی و اتباع، بیش از حد اســت، گفت: دولت در ســفرهای استانی ۲۱ هزار 
میلیارد تومان کمک کرده که عدد خوبی است، اما نیاز بیشتری داریم. اعتبار 
دیگری از منبع دیگری در حال تأمین است تا بتوانیم به تدریج تراکم دانش 

آموزان را کم کنیم تا در هیچ کالسی بیش از ۳۵ دانش آموز نباشد.

تک رقمی شدن فوتی های کرونا در کشور
شــهریور   ۳۰ روز  از  کــه  حالــی  در 
 مــاه فوتی هــای کرونــا در کشــور دوبــاره 
وزارت  اعــالم  بنابــر  شــد،  تک رقمــی 
بــه  منتهــی  شــبانه روز  در  بهداشــت، 
گذشــته ۴۲۱ بیمــار کوویــد ۱۹ در کشــور 
آنهــا  از  نفــر   ۹6 کــه  شــدند  شناســایی 
بســتری شــده و متأســفانه ســه نفــر نیز 
جــان خــود را بــه دلیل ایــن بیمــاری از 
دســت دادند. ۲۱۴ نفــر از بیماران مبتال 

به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت 
قــرار دارنــد. همچنین مجموع واکســن های تزریق شــده در کشــور به ۱۵۴ 
میلیــون و ۷۲۹ هــزار و ۱۰۷ دوز رســید. در حــال حاضــر هیچ شهرســتانی 
در وضعیــت قرمــز قرار ندارد، ۲۰ شهرســتان در وضعیــت نارنجی، ۲۵۷ 

شهرستان در وضعیت زرد و ۱۷۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
 

شهردار تهران مطرح کرد

چالش های وجود سه گسل فعال در اطراف تهران و 
خدمت رسانی در کوچه های باریک

شهردار تهران گفت: در حال حاضر سه گسل فعال در اطراف تهران وجود 
دارد و در برخــی از محــالت مــا بــرای ارائه خدمت در کوچه هــای باریک با 

مشکالت بسیاری مواجه هستیم چه برسد به زمان وقوع حادثه.
بــه گــزارش ایســنا، علیرضا زاکانــی در آییــن امضای چهــار تفاهمنامه 
تأمین ۳۰ هزار واحد مســکونی در پایتخت، گفت: شــهرداری تهران ظرف 
یک ســال گذشــته در حــوزه مقابله با آســیب های اجتماعــی ۵۳۵۰ تخت 
بــرای معتــادان متجاهــر ایجاد کرده، معتادان زخم بازی که کســی ســراغ 
آنهــا نمی رفت و کنــار خیابان آنقدر می ماندند تا از بیــن می رفتند. این در 
شرایطی است که روزی که ما شروع کردیم ۲۱ هزار معتاد متجاهر در شهر 
تهران داشــتیم. در حــال حاضر ناظر به اســالم آباد محــدوده ای در پایین 
دانشگاه امام صادق که در این مناطق مردم آسیب می بینند موضوع را به 
شورای عالی شهرسازی بردیم و پس از اخذ مصوبه این محدوده در مسیر 

تحول قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: خوشــبختانه امروز آقای رئیســی با همه ظرفیت ها برای 
خدمــت آمده اند که یک بعد آن مســکن و گره گشــایی از مشــکالت مردم 
در این حوزه اســت. بی تردیــد امروز مناطــق ۱۹، ۱۸ و ۲۰ تهران یک قطب 

هستند و در اوج محرومیت بزرگترین فرصت ها را دارند.
زاکانــی همچنیــن در یــک برنامــه تلویزیونی گفــت: از بهمن ماه ســال 
گذشته اقدامات و برنامه ریزی آغاز شد و به دنبال این هستیم که ۷۰ پروژه 
بــزرگ تا ۱۲ بهمن ماه هر هفته افتتاح شــود. این پروژه ها ۲۰ درصد آغاز و 
۸۰ درصد خاتمه کار اســت. به عنوان مثال پروژه شــهید شوشــتری یکی از 
این طرح هاســت که ۱.۵ درصد از کل ترافیک شهر تهران را کاهش خواهد 
داد و بــه آزادراه تبدیل خواهد شــد. زاکانی با بیان اینکــه ۲۳۱ پروژه با ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری شناســایی و در یک همایش دو روزه در 
سال جاری ارائه و با شدت با استقبال روبه رو شد، تصریح کرد: این پروژه ها 

شامل حمل و نقل، گردشگری و دیگر بخش هاست.
وی بــا اشــاره به افتتــاح بازارهای جدید میــوه و تره بــار در ابتدای هفته 
آینده و آغاز ساخت ۱۴ بازار جدید افزود: سعی داریم تا در تمامی محالت 
میادین میوه و تره بار یا بازارچه داشته باشیم، ۱۲۹ محله در تهران بازارچه 

ندارد، میانگین قیمت در این بازارچه ها ۴۰ درصد با بیرون تفاوت دارد.
او گفت: هدف دیگر ما درقبال معیشت مردم مربوط به مسکن است، 
در همین راســتا مشارکت در ســاخت ۱۸۰ هزار مسکن را در دستور کار قرار 

دادیم.
او ادامه داد: تا قبل از انقالب ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار فضای ســبز و تنها ۷۲ 
پارک داشتیم؛ اما در حال حاضر ۵۹ هزار هکتار فضای سبز و ۲۳۴۶ پارک 
داریم. ما ســال گذشــته ۱۲۵۰ هکتار فضای سبز پیرامونی در شهر و اطراف 
آن داشتیم و امسال ۱۵۰۰ هکتار به آن اضافه خواهد شد.امسال همچنین 

تعدادی مسجد را در دستور ساخت داریم.
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اکــرم رضایی/ زنگ غنچه ها و شــکوفه ها 
ســال  دو  آنکــه  از  پــس  حــاال  شــد.  زده 
تحصیلــی کرونــا نیمکت هــای مــدارس 
و دانشــگاه ها را بــه تســخیر درآورده بود، 
همکالســی به همکالســی رو در رو سالم 
می  کنــد. امــروز دوم مهرمــاه بــه صورت 
رســمی آموزش هــای حضوری در ســال 
تحصیلــی ۱4۰۲-۱4۰۱ کلیــد می  خــورد و 
این بازگشــایی نوید پشــت ســر گذاشــتن 
چالش هایــی اســت کــه بــه دلیــل کرونا، 
و  پــرورش  و  آمــوزش  مراکــز  تعطیلــی 
افت تحصیلی به همراه داشت. هرچند 
بعــد از تعطیالت نــوروز به همت دولت 
بــه  حضــوری  آموزش هــای  ســیزدهم 
صــورت کامل در دســتور کار قــرار گرفت 
و عملیاتی شــد، اما شاید بتوان بازگشت 
به شــرایط عــادی قبل از کرونــا را در این 
روزهای مهر احســاس کــرد؛ روزهایی که 
دیگر دانش آموزان تبلت ها و گوشی های 
تلفن همراه را کنار می  گذارند، تلویزیون 
مدرســه  راهــی  و  می  کننــد  خامــوش  را 
می  شــوند تــا معلم، تخته، همشــاگردی 
و نیمکت و... را بــار دیگر بیازمایند. حاال 
دانش آموزان کالس سوم ابتدایی با حال 
غریبی به مدرســه خواهنــد رفت. همان 
طور که دانشجویان ســال سوم دانشگاه! 
پروتکل های بهداشــتی نیــز در این میان 
تغییراتی کرده اســت. بــا فروکش کردن 
موج کرونا و واکسیناســیون گســترده حاال 
بیش از هر چیز بر بهداشت فردی تأکید 
می  شود. هر چند وزیر آموزش و پرورش 
گفته است سعی می  کنیم بتدریج تراکم 
دانش آمــوزان را کــم کنیــم تــا در هیــچ 
کالســی بیــش از ۳۵ دانش آموز نباشــد، 
امــا همچنــان برخــی کالس هــای درس 
بــا تراکم باالیی برگزار می  شــود که تهویه 
پروتــکل  نیــز  درس  کالس  در  مناســب 
مــورد تأییــد بعــدی آمــوزش و پــرورش 
اســت. هر چند ممکن اســت بــا توجه به 
تعطیــالت هفتــه اول مهرماه آن شــور و 
شــوق حداکثری را در هفته دوم مهرماه 
شاهد باشــیم اما محمدمهدی کاظمی، 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش و رئیس ســتاد پروژه مهر ســال 
بــا  گفت وگــو  در   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تحصیلــی 
کالس هــای  برگــزاری  دربــاره  »ایــران« 
درس در هفتــه اول مهرمــاه بیــان کــرد: 
کالس هــای درس در هفتــه اول مهرماه 
برقــرار اســت و بــه هیــچ وجــه صحبتی 

درباره اینکه غیبت دانش آموزان منظور 
نشــود، نداشــته ایم. دوم مهرمــاه اولین 
روز از آغــاز ســال تحصیلــی بــرای همــه 

دانش آموزان است.
مــدارس  کــرد:  تأکیــد  ادامــه  در  وی 
کل کشــور از هفتــه اول حضوری اســت و 
دانش آمــوزان باید به صــورت حضوری 
در کالس درس شــرکت کننــد. در عیــن 
روز  دانش آمــوزی  اســت  ممکــن  حــال 
دوشــنبه برای زیارت حرم امام رضا)ع( 
به مشــهد برود، از ایــن رو می تواند طبق 
روال گذشــته بر اساس آیین نامه اجرایی 
مــدارس یــک روز غیبــت موجــه داشــته 
باشــد. این طور نیســت که دانش آموزی 
آن  غیبــت  و  کنــد  غیبــت  خــود  ســر 
منظــور نشــود، بلکــه گفته ایــم بــه دلیل 
بهره مندی بیشتر از مراسم ایام شهادت 
امــام رضــا)ع( در مشــهد ممکن اســت 
دانش آمــوزی بــه ســفر زیارتــی بــرود که 

می تواند به مدرسه اعالم کند.
ســال  مهــر  پــروژه  ســتاد  رئیــس 
تأکیــد  ادامــه  در   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تحصیلــی 
کــرد: مــدارس کامــاًل حضوری هســتند، 
ولــی آموزش مجازی نیــز می تواند برای 
قــرار  اســتفاده  مــورد  آمــوزش  تکمیــل 
گیــرد. زیرا تولید محتوای گســترده ای در 
فضای شبکه شاد صورت گرفته است به 
گونه ای که شاد در ایام تابستان هم مورد 
بنابرایــن  بــود،  دانش آمــوزان  اســتفاده 
شــبکه دانش آموزی شــاد مکمل فرایند 

یادگیری و یاددهی است.
وزارت  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
تمهیــدات  دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش 
از  بــرای جلوگیــری  بهداشــتی مــدارس 
شــیوع مجدد کرونا توضیح داد: ضوابط 
مربوط به رعایت پروتکل های بهداشتی 
هفته گذشــته از ســوی وزارت بهداشــت 
بــه آمــوزش و پــرورش اعــالم شــد و مــا 
هفتــه گذشــته آن را بــه اســتان ها ابــالغ 
جدیــد  پروتکل هــای  طبیعتــاً  کردیــم. 
بــا پروتکل هــای ســابق تفــاوت دارد. بــر 
رعایــت  جدیــد  پروتکل هــای  اســاس 
بهداشــت فــردی و اســتفاده از ماســک 
تأکید شده و ملزم شدیم که بحث تهویه 

را در مدارس داشته باشیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال که همه 
مــدارس کشــور تهویــه مناســب ندارند، 
گفــت: تهویه ها در برخی مدارس نصب 
شده ولی برای مدارسی که تهویه ندارند 

ســازمان نوســازی بایــد اقدامــات الزم را 
انجــام دهد. ضــرورت دارد تأمین اعتبار 
در زمینه تهویه مدارس از ســوی سازمان 
برنامــه و بودجه صورت گیرد. ما هنوز به 
فصل ســرما نرســیده ایم ولی تمهیدات 

الزم برای تهویه باید اجرا شود.
ë لزوم بهره گیری از آموزش ترکیبی

نیــز جلســه بررســی  ۳۱ شــهریورماه 
ســال  شــروع  بــه  مربــوط  مســائل 
معــاون  ریاســت  بــه  جدیــد  تحصیلــی 
در  و  شــد  برگــزار  رئیس جمهــور  اول 
روش هــای  از  بهره گیــری  لــزوم  بــر  آن 
»آمــوزش ترکیبــی« و اســتفاده از فضای 
تأمیــن  حضــوری،  آمــوزش  و  مجــازی 
مــدارس  شــدن  برچیــده  بــرای  اعتبــار 
نــرخ  بــرای  تصمیم گیــری  کانکســی، 
ســرویس مدارس در جلســات مشــترک 
بیــن شــهرداری ها، آموزش و پــرورش و 
وزارت کشــور تأکید شد. در این جلسه که 
وزیر آموزش و پرورش، رؤســای سازمان 
و  اســتخدامی  اداری  بودجــه،  و  برنامــه 
همچنیــن مســئوالن ســایر دســتگاه های 
مربوطــه حضور داشــتند، وزیــر آموزش 
آمــار  آخریــن  از  گزارشــی  پــرورش  و 
در  معلمــان  و  مربیــان  دانش آمــوزان، 
کشــور، فضــای مــورد نیــاز بــرای احداث 
اماکــن آموزشــی و تجهیــزات مــورد نیاز 

مدارس و هنرستان ها ارائه کرد.
در ادامــه نیــز بــا اشــاره بــه اقدامــات 
رســیدگی  درخصــوص  گرفتــه  صــورت 
گزارشــی  تحصیــل،  از  بازمانــدگان  بــه 
بــه  دانش آمــوز  هــزار   ۱۶۴ بازگشــت  از 

و  سیســتان  اســتان  در  بویــژه  تحصیــل 
بلوچســتان با کمک خیریــن و گروه های 
جهادی ارائه شــد.  استفاده از روش های 
»آموزش ترکیبی« و  بهره گیری از فضای 
مجازی و آمــوزش حضوری برای تأمین 
نیازهــای آموزشــی و همچنیــن تعییــن 
»روستا مرکزی« در مناطقی با پراکندگی 
جمعیــت بــاال و اتخــاذ تمهیــدات الزم 
بــرای ســرویس ایــاب و ذهــاب از دیگــر 
موضوعــات مــورد تأکیــد در این جلســه 
بــود و مقرر شــد اعتبــارات الزم تــا پایان 
ســال جاری برای برچیده شــدن مدارس 
کانکســی بویــژه بــاالی ۱۰ نفــر بــا کمــک 
وزارت آموزش و پرورش، خیرین و ستاد 
اجرایی فرمان امــام)ره( اختصاص یابد 
و  بهداشــتی  ســرویس  چشــمه   ۵۸۰۰ و 
آبخــوری بــا کمــک خیریــن در مــدارس 

ایجاد شود.
کمبودهــا  از  گزارشــی  نیــز  ادامــه  در 
ســال جاری  در  فرهنگیــان  دانشــگاه  در 
از جملــه فضــای خوابگاهی، آموزشــی، 
ارائــه  اداری  و  رفاهــی  کمک آموزشــی، 
شــد و در مورد انجام اقدامات الزم برای 
تخصیــص فضاهــای جدیــد و اعتبارات 
الزم بــرای ســاخت مــدارس و دانشــگاه 
فرهنگیان بحث، بررسی و تصمیم گیری 

شد.
نــرخ  درخصــوص  بررســی  و  بحــث 
سرویس مدارس نیز از دیگر موضوعات 
این جلســه بود و مقرر شد قیمت گذاری 
و  اســاس مصوبــات  بــر  نــرخ  تعییــن  و 
جلســات بیــن نمایندگان شــهرداری ها، 

آموزش و پرورش و وزارت کشــور تعیین 
گزارشــی  نیــز  انتظامــی  نیــروی  شــود. 
درخصــوص  شــده  انجــام  اقدامــات  از 
تســهیل ترافیک در آغاز ســال تحصیلی 
راهــور،  پلیــس  کــه  کــرد  تأکیــد  و  ارائــه 
تســهیل  بــرای  الزم  ســازماندهی های 
در  ترافیــک  از  جلوگیــری  و  رفت و آمــد 
را  منطقــه  هــر  خیابان هــای  و  معابــر 
همزمــان با آغاز ســال تحصیلــی انجام 
داده اســت. حاال روزی اســت که اشتیاق 
دیــدن  بــا  دانش آمــوزان  چشــمان  در 
همکالســی ها موج می  زنــد و باید به این 

اشتیاق سالمی از روی مهر کرد.
ë  برخــی مهرمــاه  اول  هفتــه  تعطیــات 

دانشگاه ها را مجازی کرد
در این میان آغاز سال تحصیلی برای 
دانشگاه ها کمی متفاوت رقم می  خورد. 
مؤثرتــر  اســتفاده  امــکان  بــه  توجــه  بــا 
دانشــجویان از فضای مجازی آموزشی و 
تعطیــالت در هفته اول مهرمــاه و اینکه 
بسیاری از دانشــجویان از شهرهای دیگر 
برای تحصیل به دیگر شــهرها می  روند، 
ارســال  بــا  کشــور  دانشــگاه های  برخــی 
پیامــک به دانشــجویان اعــالم کردند که 
کالس هــای درس در هفتــه اول مهرماه 
به دلیــل تعطیالت یــک روز در میان در 
هفتــه اول مهرمــاه، بــه صــورت آنالیــن 
برگــزار می شــود. در اطالعیــه معاونــت 
آموزشــی دانشــگاه تهــران آمــده اســت: 
نظــر به تعطیــالت پیــش رو و در اجرای 
دســتورالعمل آمــوزش ترکیبی مصوب 
کالس هــای  کلیــه   ۱4۰۱/۰5/۲۹ مــورخ  

مختلــف  مقاطــع  در  تهــران  دانشــگاه 
تحصیلــی از روز شــنبه دوم تا پنجشــنبه 
بــه صــورت  هفتــم مهرمــاه ســال ۱۴۰۱ 
الکترونیکی )آنالین( برگزار خواهد شــد. 
عــالوه بــر این، دانشــگاه شــهید بهشــتی 
نیــز در اطالعیــه ای اعالم کــرد؛ به دلیل 
دو روز تعطیــل رســمی در هفتــه آینــده 
آمــد دانشــجویان،  و  رفــت  و مشــکالت 
کالس های درس در هفته دوم نیمســال 
مدیریــت  ســامانه  طریــق  از  جــاری 
یادگیــری )http://uv.sbu.ac.ir( برگــزار 
خواهد شــد. همچنین دانشگاه سوره نیز 
در اطالعیه ای  برگزاری مجازی آموزش 
در هفته اول مهرماه را اعالم کرده است. 
دانشگاه های دیگری نیز در سراسر کشور 
این اعالم را کرده اند تا عماًل و به صورت 
رسمی از هفته دوم مهرماه آموزش های 

حضوری در دانشگاه ها کلید بخورد.
قاســم عموعابدینی معاون آموزشی 
در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
گفت وگــو بــا »ایــران« دربــاره وضعیــت 
برگــزاری  و  دانشــگاه ها  آموزشــی 
کالس هــای درس در هفتــه اول مهرماه 
در دانشــگاه های سراسر کشــور بیان کرد: 
برگــزاری  دانشــگاه ها  حاضــر  حــال  در 
تــرم جدید را آغاز کرده انــد. البته ناگفته 
نماند که همواره در آغاز ســال تحصیلی 
یک سری تغییرات را در بین التعطیلی ها 
برای برگزاری کالس های درس داشتیم.
وی در ادامــه بیــان کــرد: بــه هر حال 
کالس های آموزشی برقرار است؛ الزم به 
ذکر اســت که همه این مقررات و قوانین 
آموزشــی بــرای شــروع ســال تحصیلــی 
در  هســت،  خــودش  جــای  ســر  جدیــد 
کالس هــای  بــودن  حضــوری  صــورت 
درس، غیبــت دانشــجویان طبــق قانون 
دانشگاه محاسبه می  شود و اگر غیبت ها 
از ســه مــورد بیشــتر شــود و اســتاد آن را 
گــزارش کند، دانشــجو موظــف به حذف 
درس خواهد بــود. بنابراین همه قوانین 
و مقــررات در آموزش در حــال برقراری 
اســت. وی در واکنــش به حضــور رئیس 
جمهــور در مراســم آغاز ســال تحصیلی 
بــه  زمان بنــدی  کــرد:  بیــان  دانشــگا ها 
گونه ای بســته می شــود که ایشان هم در 
کشــور حضور داشته باشند. برخی مواقع 
برنامــه آغــاز ســال تحصیلــی دانشــگاه  
برگــزار  ســوم  و  دوم  هفتــه  در  اولی هــا 

می شود.

همشاگردی سالم!
گزارش »ایران« از بازگشایی مدارس  پس از دو سال تسخیر میز و نیمکت های مدارس و دانشگاه ها توسط کرونا

س
فار

تهــران  شــهردار  اجتماعــی/  گــروه 
می گویــد طــی روزهــای گذشــته توســط 
 ۲۳ و  اتوبــوس   4۳ بــه  اغتشاشــگران 
خودروی آتش نشــانی آســیب وارد شــده 
اســت. ســخنگوی وزارت بهداشــت نیز از 
تخریــب ۶۱ آمبوالنس ســازمان اورژانس 
کشــور در جریان تجمعات اخیر خبر داد 
و ایــن آمــار هنــوز بدرســتی احصا نشــده 
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه قانــون، 
تخریــب امــوال عمومــی را جــرم انگاری 
کرده اســت. در پی مرگ غم انگیز مهسا 
امینی و به دنبال استفاده از افکار عمومی 
بــا روایت ســازی های رســانه های معانــد 
طی روزهای گذشته برخی شهروندان در 
خیابان ها حضور یافتند تا درباره ابهامات 
فــوت مهســا امینــی بپرســند امــا همواره 
به دنبــال چنین حضــوری اغتشاشــگران 
ســازمان یافته با تخریب امــوال عمومی 
موجی از هیجانات را دامن می زنند که در 
نهایت به خشــونت می انجامد. خسارت 
بــه امــوال عمومــی و بیت المــال نیــز در 
نهایــت دودش به چشــم مــردم می رود 
چرا که جایگزینی آنها یعنی هزینه کردن 

از جیب مردم.
وزارت  ســخنگوی  پاک آئیــن  پــدرام 
آمبوالنــس   ۶۱ تخریــب  از  بهداشــت 
جریــان  در  کشــور  اورژانــس  ســازمان 
تجمعات اخیر خبر داد و گفت: خسارات 
وارده بــر ایــن آمبوالنس هــا بیــش از ۳۰ 

میلیــارد تومــان برآورد تقریبی می شــود. 
ناحیــه  از  اســت  ممکــن  کــه  اختاللــی 
تخریب آمبوالنس ها در خدمات فوریتی 
پزشــکی و فراینــد درمان بیمــاران ایجاد 
شــود، از خســارت مادی زیان بارتر است. 
اغتشاشگرانی که با تخریب آمبوالنس با 
جان و سالمت مردم بازی می کنند، باید 
پاسخگوی اقدام ضدانسانی خود باشند.

آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
بــه  اغتشاشــگران  حملــه  از  نیــز  تهــران 
داد  خبــر  آتش نشــانی  ایســتگاه  چهــار 
دســتگاه   ۲۵ اســاس  ایــن  بــر  گفــت:  و 
ازخودروهــای آتش نشــانی تخریب شــد. 
گفت وگویــی  در  محمــدی  قــدرت اهلل 
تلویزیونی گفت: تقریباً ۲۵ دستگاه سبک 
دچــار  آتش نشــانی  ســازمان  ســنگین  و 
خســارت های کلــی و جزئی شــده اســت. 
یک دســتگاه خودروی حریق ســنگین در 
حال مأموریت در رســیدن به حریق یک 
واحد مســکونی مورد هجوم قــرار گرفت 
و پــس از واژگونــی به آتش کشــیده شــد. 
در جریــان اغتشاشــات روزهــای اخیر ۱۵ 
میلیارد تومان خســارت به تجهیزات این 
سازمان وارد شــد. محمدی با بیان اینکه 
۴ نفــر از آتش نشــانان در حیــن عملیات 
در درگیری هــا دچــار مصدومیت شــدید 
و بــه بیمارســتان اعــزام شــدند، گفــت: 
ایســتگاه   ۴ بــه  همچنیــن  اغتشاشــگران 

آتش نشانی تهران حمله کردند.

علیرضا زاکانی شــهردار تهران ضمن 
عرض تســلیت به خانواده مهســا امینی، 
عنوان کرد: موضوعی که در دست تحقیق 
است به بهانه ای تبدیل شده که منجر به 
آشوب شود چراکه اعتراض مقبول است 
اما آشــوب هیچ کجا پســندیده نیســت و 
ایــن آشــوب به جــان و مال مــردم ضربه 
می زنــد. بــرآورد مشــخصی از خســارات 
وجــود دارد اما اســاس تخریــب، تخریب 

آرامش و امنیت مردم است.
زاکانی بــا بیان اینکه ما در شــهرداری 
ســعی می کنیــم ســطح خدمــات را بــاال 
باعــث  اغتشاشــگر  امــا عــده ای  ببریــم، 
آسیب به ۴۳ دســتگاه اتوبوس شده اند و 
۵۴ ایستگاه به بهانه اعتراض آسیب دید، 
ادامه داد: ما مسئول ایمنی شهر هستیم 
اما ۲۳ خودروی آتش نشــانی در روزهای 
اخیــر آســیب دیــد و دیــروز یک دســتگاه 
آتش نشــانی ســوزانده شــد،همچنین به 
پاکبانــان مــا که بــه رفــت و روب پرداخته 

بودند نیز حمله شد.
خبرگــزاری مهــر نیز نوشــت کــه بنابر 
شــهرداری  در  آگاه  منبــع  یــک  اعــالم 
تهران تا شــب گذشــته خســارت وارده به 
امــوال عمومــی در ایــن حــوزه حــدود ۱۲ 
میلیــارد تومان برآورد شــده اســت. گفته 
می شــود عمده خســارت های وارد شــده 
مربــوط بــه تابلوهــای ترافیکــی، مخازن 
پســماند، نرده ها، ایستگاه های اتوبوس و 

کانکس های بازیافت بوده است. معاون 
هماهنگی امور مناطق شــهرداری تهران 
گفته است که بیشتر خسارت ها مربوط به 
هفت منطقه بوده که شامل مناطق یک، 

چهار، پنج، شش، ۱۳، ۱۱ و ۱۶ می شود.
هر آنچه به شــخص خاصــی متعلق 
بــه یکســان در  نباشــد و تمامــی مــردم 
امــوال  باشــند  ســهیم  آن  از  اســتفاده 
عمومی هســتند. این اموال آسانســورها، 
و  متــرو  صندلی هــای  تاریخــی،  اماکــن 
اتوبــوس، ســینماها، بانک هــای دولتــی، 
کتابخانه هــای  راهنمایــی،  چراغ هــای 
مــوارد  عالوه بــر  هســتند.  و…  عمومــی 
آنچــه  هــر  قانــون  طبــق  شــده،  یــاد 
شــمار  بــه  عمومــی  ثروت هــای  جــزو 

کوه هــا،  رودخانه هــا،  همچــون  مــی رود، 
جنگل هــا  معــادن،  زمین هــا،   بیشــه ها، 
و… جزو اموال عمومی به شمار می روند. 
در صــورت تخریب هر یــک از این اموال، 
مجــرم بــه جــرم تخریب امــوال عمومی 

تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
جــرم تخریــب امــوال عمومــی جــزو 
دعــاوی کیفــری اســت و هیــچ کس حق 
نــدارد به ایــن اموال تعرض کنــد. در این 
صــورت به جــرم تخریب امــوال عمومی 
تحت پیگرد قــرار می گیــرد. در این میان 
اگــر شــما در حیــن رانندگــی و به صورت 
غیرعمــدی نیز به اموال عمومی آســیب 
برســانید باید به قانون پاســخگو باشید و 
اگر اشــخاصی به صورت عمدی اقدام به 

ارتکاب جرم تخریب اموال عمومی کنند 
با برخورد قاطعانه تری در قانون رو به رو 

خواهند شد. 
طبــق قانــون مجــازات اســالمی ماده 
۶۷۵، هرکــس به صــورت عمد اقــدام به 
تخریب یا آتش کشــیدن اموالی همچون 
هواپیمــا، جنــگل، کارخانــه، ســاختمان، 
کشــتی، مزارع و... نماید، مجرم شناخته 
شــده و به حبس از دو تا ۵ ســال محکوم 
می شــود. عالوه بــر آن اگر کســی اقدام به 
آتش کشــیدن یــا تخریب امــوال عمومی 
نماید، به گونه ای که استفاده از این اموال 
میســر نباشــد و از کار بیفتند، به حبس از 
ســه مــاه تا ده ســال محکوم خواهد شــد. 
اگــر کســی مبــادرت به انجــام هر یــک از 
ایــن جرایــم کنــد، یعنــی تنهــا اقــدام به 
شــروع جــرم تخریــب کنــد، به مجــازات 
یک تا ســه ســال حبــس محکــوم خواهد 
گردیــد. نکته حقوقــی در مــورد مجازات 
این دســته از جرایم، این اســت که مجرم 
عالوه بر تحمل حبس، باید خسارات وارد 
شــده به اماکن عمومی را نیز جبران کند. 
یعنی اگر کســی اقــدام به تخریــب اموال 
عمومــی کــرد، دادســرا اقــدام بــه صدور 
کیفر خواســت کــرده و پرونــده بــه دادگاه 
کیفری فرســتاده خواهد شــد که تــا امروز 
نزدیــک بــه 6۰ میلیارد تومان خســاراتی 
اســت کــه عمومــاً در پایتخــت بــه اموال 

عمومی زده شده است.

گزارش »ایران« از سوار شدن اغتشاشگران بر موج هیجانات مردم و تخریب اموال عمومی شهرها

میلیاردها تومان خسارت از جیب مردم!

3۵ درصد حداکثر افزایش نرخ سرویس مدارس
گروه اجتماعی/ افزایــش تا ۳5 درصدی 
بــا  همزمــان  مــدارس  ســرویس  نــرخ 
و  درس  کالس هــای  شــدن  حضــوری 
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد  بــه یکــی 
ســفرهای  روزهــای  ایــن  چالش هــای  از 
آموزشی تبدیل شــده است. شورای شهر 
تهران امسال افزایش ۲5 تا ۳5 درصدی 
نرخ ها را برای سرویس مدارس تصویب 
کــرده بود. اما آنچه در عمــل اتفاق افتاد 
افزایــش تــا ۱۰۰ درصــدی ســرویس های 
مدرســه ای بــود کــه موجــب شــد برخــی 

از والدیــن بــا اعتــراض نســبت بــه آنهــا، 
خواســتار تعدیل و کاهش نرخ ها شــوند. 
برایــن اســاس چنــد روز پیــش علیرضــا 
کریمیــان، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
شــهر تهــران  نیــز اعــالم کــرد کــه نــرخ 
ســرویس مــدارس در پایتخــت تعدیــل 
شــده است. به طوری که برخی از والدین 
نیــز اعــالم کردنــد کــه هزینــه ســرویس 
مــدارس حــدود ۳ تــا 4 میلیــون در یــک 
مســیر کاهــش یافتــه اســت. با ایــن حال 
ظاهراً این تعدیل نرخ شــامل حال همه 

مسیرها و مدارس نشده است و همچنان 
عده ای تأکید دارند که مدیران مدرســه و 
پیمانــکاران از آنهــا هزینه هایی بیشــتری 
را طلــب کرده انــد. حــاال جعفر تشــکری  
هاشــمی دربــاره چرایــی ایــن نرخ هــای 
غیرمنطقی به ایسنا گفته است از آنجایی 
گذشــته  ســال  در  مــوارد  برخــی  در  کــه 
افزایشی وجود نداشته، مشکالت خاصی 
در برخی مسیرها وجود دارد و برای سال 
جاری اجازه داده شد تا سرویس مدارس 
 ۳۵ تــا  حداکثــر  و  درصــد   ۲۵ متوســط 

درصد افزایش نرخ داشته باشند.
وی گفت: برابر مصوبه وزارت کشــور، 
کمیســیونی در آموزش و پرورش تشکیل 
شــده کــه پلیــس راهــور، انجمــن اولیــا و 
حضــور  آن  در  و...  شــهرداری  مربیــان، 
دارنــد و طبــق مــاده ۱۸ ایــن کمیســیون 
تشــخیص داده شده که این کمیسیون به 
چه نحوی سرویس ها را ساماندهی کنند 
و در جدولی که توسط این کارگروه تدوین 
شــده، به صــورت ۵ کیلومتــر-۵ کیلومتر 
مبالــغ رنــد شــده و بــه خانوارهــا رســماً 

اعالم شــده اســت. وی با بیان اینکه نرخ 
کرایه ســرویس مــدارس براســاس آنچه 
شــورا تصویــب کــرده و براســاس جدول 
این کمیســیون است و قاعدتاً نرخ نهایی 
باید منتج از نرخ پایه شورای شهر باشد و 
خارج از این نرخ غیرقانونی اســت و باید 
دســتگاه های نظارتــی ورود کننــد، گفت: 
نرخ گذاری از وظایف شــورای شهر است 
و طبق ماده ۱۸ این کمیسیون نمی توانند 
خانوارهــا  از  مبلغــی  مصوبــه  از  خــارج 
دریافــت کنند و شــورا نظــارت کالن خود 

را خواهد داشــت؛ اما دقت داشته باشید 
که برای سرویس هایی که ظرفیت بیشتر 
از ۴ نفــر دارنــد همچــون ون، مینی بوس 
و حتــی اتوبــوس باید  یک نفــر همراه در 
ســرویس مدرســه حضور داشــته باشد و 
همچنین مقرر شــده که نماینده شــرکت 
در  مــدارس  ســرویس  خدمات دهنــده 
مدارس حاضر باشند که به طور طبیعی 
به هزینه کرایه اضافه می  شود و بنابراین 
فقــط صــرف کرایــه ســرویس خودرویــی 

نیست.
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رونمایی از بسته بازی حسینیه کوچک من
 همزمان با برگزاری شورای فرهنگ 
»حســینیه  بــازی  بســته  عمومــی، 
بــا حضــور محمــد  کوچــک مــن« 
مهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ 
شــد.  رونمایــی  اســامی  ارشــاد  و 
»حســینیه کوچک من« بــازی ویژه 
مــاه محــرم و صفر بــرای کــودکان، 
بازی اســت که بچه هــا می توانند با 
قطعات آن حســینیه درست کنند. 

همچنین کودکان در این بازی نرم افزاری می توانند با ســاخت حسینیه ای 
کوچک، داخل آن پرچم سیاه بزنند، کتابخانه و جاکفشی و جانماز درست 
کرده، چایی تعارف کنند، قطعات چوبی بســازند و با ســنت عزاداری این 
ایام آشــنا شــوند. این بســته بازی که توســط خانه خاق دانادل در شورای 
فرهنگ عمومی رونمایی شد، از این پس در دسترس کودکان و نوجوانان 

قرار خواهد گرفت./ ایرنا

»موسیقی شمال بوشهر«  شنیده شد
آلبوم »موســیقی شمال بوشــهر )موســیقی نواحی ایران ۷۹(«؛ شهرستان 
دیلــم، بلــوکات لیــراوی و حیــات داوود بــا پژوهــش و گــردآوری محســن 
شریفیان خواننده، آهنگساز، نویسنده و نوازنده سازهای نی انبان، نی جفتی 
و فلوت منتشر شده است.»یار یار«، »سرتراشون«، »آقای ابوذر، حالو حالو 
یــک«، »حالــو حالــو ۲«، »ای یار مبارک بــادا«، »تیرمه، المــان«، »مجنون 
شدم«، »جومه زرد«، »اشکله و درحونه«، »یا لیل«، »سرور«، »سوارکاری«، 
»چوپــی«، »یــار یار۲« و »خــر یه گــوش، ای دایه دایه« قطعــات این آلبوم 
موســیقی اســت. آلبوم »موسیقی شــمال بوشهر« هشــتمین اثر پژوهشی 

شریفیان است که توسط مؤسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر شده است.

آغاز پاییز با افتتاح ۵ نمایشگاه
 همزمان با آغــاز فصل پاییز 
و اول مهر ماه پنج نمایشگاه 
»گل هــای تنهایــی«، »خیام، 
»راز  حضــور«،  لحظه هــای 
»روایــت«  دل«،  نقــش  دل، 
و »کنهگــی به روایت ســپید« 
در گالری هــا و نگارخانه هــای 

تهران و شــیراز افتتاح می شــوند. نمایشــگاه »گل های تنهایــی« در گالری 
گلســتان برپا می شود که به نقاشــی های حمیرا عظیمی اختصاص دارد. 
»خیــام، لحظه های حضــور« در گالری ثالــث افتتاح خواهد شــد و به آثار 
چاپ دستی قدرت اهلل عاقلی اختصاص دارد. »روایت« عنوان نمایشگاه 
گروهی اســت کــه از امــروز در نگارخانه احســان برپا می شــود. نمایشــگاه 
گروهــی »راز دل، نقــش دل« بــا گــردآوری: لیــا شــاهنجرینی از جمعه ۱ 
مهر ۱۴۰۱ تا چهارشــنبه ۶ مهر در نگارخانه کهفی برقرار اســت. همچنین 
نمایشگاه »کنهگی به روایت سپید« در گالری موتورخانه شیراز برپا خواهد 

شد که تا ۱۸ مهر ماه ادامه دارد. / ایسنا

نامزدهای اولیه جایزه »بیلی جیفورد«
در بیــن ۱۲ کتابــی کــه امســال در فهرســت نامزدهــای اولیــه جایــزه ادبی 
کتاب های غیرداســتانی »بیلی جیفورد« قرار گرفته اند، »میراث خشونت: 
تاریخچه ای از امپراتوری بریتانیا« نوشته »کارولین الکینس« نیز به چشم 
می خــورد. در ایــن کتاب بــه اســتفاده این امپراتــوری از خشــونت در قرن 
بیســتم پرداخته شــده است. در این فهرســت همچنین کتاب »جمهوری 
بی قرار: بریتانیا بدون تاج« نوشته »آنا کی« وجود دارد که به یک دهه پس 
از ســال ۱۶۴۹ میادی، یعنی ســال اعدام پادشاه »چارلز یکم« می پردازد. 
فهرست نامزدهای نهایی در دهم اکتبر اعام و برنده نهایی نیز ۱۷ نوامبر 

مشخص خواهد شد./ایسنا

مالکیت دورهمی متعلق به صداوسیماست
تهیه کننــده مجموعه »دورهمی« 
اعــام کــرد کــه ایــن مســابقه بــه 
صداوســیما تعلق دارد و سازمان 
ادامه آن را بعد از ماه صفر پخش 
می کند. ناصر قدیر کاشانی درباره 
اظهارنظــر اخیــر مهــران مدیــری 

و تغییــر در وضعیــت پخش برنامــه گفت: »مالکیــت این گونــه برنامه ها 
متعلق به ســازمان صدا و سیماســت. روال قرارداد با ســازمان هم به این 
صورت است که سازمان هزینه تولید برنامه را پرداخت می کند، تهیه کننده 
برنامــه را تولیــد می کنــد و در نهایــت تحویــل ســازمان می شــود. تصمیم 
گیرنده در رابطه با پخش یا عدم پخش برنامه ســازمان صداوسیماست.« 
قدیرکاشــانی دربــاره رقم هــای چندیــن میلیاردی که نســبت به دســتمزد 
مهــران مدیری برای اجرا و کارگردانی هر فصل از این برنامه مطرح شــده 
نیز پاســخ داد: »در حــال حاضر پرداختی ها بابت فیلم و ســریال و اجرای 
برنامه های شــاخص توسط افراد شاخص مثل آقای مدیری همین حدود 
و با همین مبالغ اســت.« او درباره اینکه این دســتمزد کامل دریافت شــده 
یا خیر بیان کرد: »بله ایشان دستمزدش را بابت تولید سری پنجم برنامه 
دورهمــی بــه طور کامل دریافــت کرده اســت و مطالبــه ای از تهیه کننده یا 

سازمان صداوسیما برای این فصل ندارد.«/ مهر

انتشار فراخوان سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار
دبیرخانــه جشــنواره مردمــی فیلم عمــار فراخــوان »ســیزدهمین« دوره 
ایــن رویــداد ســینمایی را در ۵ بخش »رقابــت اصلی جشــنواره«، »جوایز 
مردمــی«، »فیلــم مــا«، »اکــران مردمــی« و »قصــه مــا« اعــام کــرد. در 
بخــش »رقابــت اصلی جشــنواره« آثــار دریافتی بــا قالب های داســتانی، 
مســتند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونــی، فیلم ما و فیلمنامه و 
در موضوعــات »رؤیــای ایرانــی«، »نقد درون گفتمانــی« »حافظه ملی«، 
»جنــگ اقتصــادی«، »جنگ نرم«، »ملــت قهرمــان«، »نهضت جهانی 
مســتضعفین« و »فتنــه ۸۸« با هم بــه رقابت می پردازند.براســاس این 
فراخــوان، هنرمنــدان تا ۲۰ آبان ماه فرصت دارند نســبت بــه ثبت نام اثر 
خــود در پایگاه جشــنواره به نشــانی AmmarFilm.ir و تحویل اثرشــان به 

دبیرخانه جشنواره اقدام کنند./ خبر آنالین

پخش سریال »عملیات رعد« از اواسط مهرماه
ســریال »عملیــات رعــد« به 
کارگردانــی اصغــر نعیمی و 
تهیه کنندگــی علی یــاور که از 
اوایــل مردادمــاه در ســکوت 
خبری و با مشــارکت مؤسسه 

فرهنگــی هنــری ناجی هنر و ســازمان صداوســیما کلید زده شــده اســت، 
همزمان با هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اســامی ایران در اواســط 
مهرماه از شــبکه یک ســیما آماده پخش می شود.مجید واشقانی، مهدی 
زمین پرداز، هادی دیباجی، ارسطو خوش فرم، شهروز ابراهیمی، مهشید 
جوادی و معصومه بافنده بازیگران این سریال هستند.»عملیات رعد« با 
موضوع روایت پرونده های مهیج عملیات یگان ویژه فراجا است که در ۱۰ 

قسمت از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. /فارس
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اخیــر  روزهــای  در  روحانــی-  وصــال 
چند فیلــم تــازه در بازارهــای اقتصادی 
درخشــیدند و همچنیــن در وادی هــای 
مضمونــی و کیفی نمره قبولــی گرفتند. 
کارگردانــی  بــه   )nope( نــوپ  نخســت 
جــوردن پیــل و بــا بــازی کیکــس پالمر، 

دانلی یل کالویا و استیون یئن.
ë  نوپ« و دنیای ماوراءالطبیعه«

پس از توفیق فراوان فیلم های »فرار 
کــن« )یــا »راه فــرار«( و »ما« به ســاخته 
جوردن پیل، ســازنده ایــن آثار دلهره آور 
متعــددی  مشــغله های  حادثــه ای،  و 
یافــت امــا او ســرانجام ســومین فیلــم 
بلنــدش را هم ســاخت و نــام »نوپ« را 
بــرای آن برگزید و همچون دو کار قبلی، 
پیل کوشــیده بــود هیچ چیــز از محتوای 
کارش و ســوژه و اتفاقــات آن لــو نــرود و 
همه مســائل تا زمان اکران ناگفته بماند 
اما تیزرهــای تبلیغاتی کوتاهی که از این 
فیلــم در شــبکه های اجتماعــی پخــش 
شــده بــود، گواهی مــی داد اتفاقــات، در 
شــهری کوچک و کم ســکنه در گوشه ای 
از جنــوب غرب امریــکا روی می دهد و با 
شــروع اکران عمومی این فیلــم، بر این 

قضیه مهر تأیید زده شده. 
ë  روایت نوپ و تشــابه آن با اثر فیلمساز

برجسته هندی 
ســاکنان این شــهر و بخصــوص یکی 
دو خانواده ای که در مرکز داســتان فیلم 
قرار دارند و شــخصیت های اصلی فیلم 
جدید پیل هســتند و با واقعه های ماوراء 
الطبیعــه ای کــه از دل آســمان نشــأت 
می گیرد و بر سطح زمین نازل می گردد، 

مواجــه می شــوند کــه بایــد آن را حــل و 
فصــل کننــد تا بــا حفظ سامتی شــان از 
مــرگ بگریزنــد. بــا اینکــه بین متــد کار 
پیــل و باورهــای او و ام نایت شــیاماالن، 
مقیــم  هنــدی  و  برجســته  فیلمســاز 
هالیوود، تفاوت های عمیقی وجود دارد 
اما ســوژه مذکور شــباهت های آشــکاری 
با تــم اکثر کارهــای شــیاماالن دارد. یک 
نمونه روشــن این تشــابه فیلم تحســین 
شده سال ۲۰۰۲ این هنرمند هندی با نام 
»نشــانه ها« بوده که در واقعه ای مشابه، 
یکــی - دو کشــاورز و خانواده شــان را در 
گوشــه ای از امریــکا رویــاروی موجودات 
کریــه و بدمنظــری قــرار داد کــه از فضــا 
آمــده بودند و قصد تســخیر کره زمین را 
داشــتند. شیاماالن از نامدارانی مثل مل 
گیبســون و ژواکین فی نیکس برای بازی 
در »نشــانه ها« ســود جســت و در ســایر 
فیلم هایش نیز ستاره های هالیوود را به 
خدمــت گرفته اســت ولی جــوردن پیل 
رهــا از ایــن الزام های شــغلی معموالً با 
بازیگران کم نام و نشان تر کار کرده و این 
در مورد »نوپ« هم صادق اســت. البته 
موضوعات مورد عاقه این دو فیلمساز 
هم تفاوت های آشکاری دارند و کارهای 
قبلــی پیل در عین تکیه بــر فاکتور ایجاد 
تــرس، مردم عــادی را در بر گرفته بود و 
»نــوپ« نیز تــا حدی همین طور اســت. 
در ایــن فیلــم، دلهــره و برخــورد بــر اثر، 
برخورد افــرادی با نیت هــای مخالف با 
یکدیگر و به ســبب مقاصد پلید گروهی 
از آنها شکل می گیرد و و لزوماً با مسائل 
غیرمتعــارف و فضایــی و حضور اشــباح 

مرتبط نیســتند. بــا این اوصــاف اگر هم 
بار ماوراءالطبیعه ای »نوپ« بیشتر از دو 
فیلم قبلی جوردن پیل باشد، این شاید 
ســفری موقتی از ســوی ایــن هنرمند به 
وادی شــیاماالن و نظایر او باشد. کار تازه 
پیل از ۲5 مرداد ماه در ســطح امریکای 
شــمالی و مرکزی به نمایش درآمده و از 
۱5 شــهریور بر پرده های نقــره ای اروپای 
غربی و آسیای شرقی هم نشسته است.

ë  دووایــن جدیــد  رل  و  ســیاه«  »آدام 
جانسون 

اثــر دیگــر »آدام ســیاه« نــام دارد به 
کارگردانــی ژومــه کولت ســرا کــه بازیگر 

اصلی آن دوواین جانسون بوده است.
دوواین جانسون که او را در ابتدای راه 
بازیگری اش راک )صخره( می نامیدند، 
از سال ۲۰۱4 در مرکز شایعات و اخباری 
جــای داشــت و تصریــح داشــت در رل 
کمیــک بوکــی بلــک آدام ظاهــر خواهد 
شــد. اگرچــه ایــن امــر ســرانجام تحقق 
پیــدا کــرد امــا قضیــه تــا اواخر تابســتان 
۲۰۲۲ به درازا انجامید و صبری ۸ ســاله 
در ایــن تاریخ پایــان یافــت. الزم به ذکر 
اســت که ورود رســمی این ستاره ورزیده 
کارهــای  عرصــه  بــه  اکشــن  فیلم هــای 
کمیک بوکــی نه با فرورفتــن او در قالب 
یک قهرمان نجــات دهنده مردم، بلکه 
در بافــت و پیکــره کاراکتــر منفــی و بدی 
صورت می پذیــرد که مخالــف و آنتی تز 
شــخصیت مثبــت و قهرمانانــه شــزم و 
دشــمن سرســخت اوســت. شــزم نیز با 
اینکــه از اولیــن قهرمانان کمیــک بوکی 
درسینما به تصویرکشیده شده، در اواخر 

دهه ۱۹۲۰ و درســول دهــه ۱۹3۰ و اوایل 
دهه ۱۹4۰ بود، در پروسه رجعت اینگونه 
قهرمانان خیالی به پرده های نقره ای که 
از ۱۹۷۸ و با »سوپر من یک« پایه گذاری 
شد، دیرتر از سایرین و فقط با ارائه نسخه 
اخیر »شــزم« )با بازی زاخاری له وی در 
این نقش( به نسل جدید سینما معرفی 
و به نسل های قدیمی تر یادآوری شد. به 
ایــن ترتیب ورود جانســون به فیلم های 
کمیــک اســتریپی از طریــق فرورفتــن او 
در جلد »آدام ســیاه« نــه تنها به خودی 
خود یک موقعیت اقتصادی بارز است، 
بلکــه می تــوان فیلم هایــی را در ذهــن 
تصــور و طراحی کرد که با حضور توأمان 
این کاراکتر و شــزم ســاخته خواهند شد. 
ایــن قبیــل فیلم هــا درعیــن پرداختــن 

بــه همراهــی ایــن کاراکترهــا، رقابــت و 
پیــکار این دو را هم بــا یکدیگر به تصویر 
خواهنــد کشــید و ناگفتــه پیداســت کــه 
گیشه های پرصرفه ای را موجب خواهند 
شد. مارول و دی سی کومیکز که دو غول 
انتشــاراتی داســتان های کمیــک بوکــی 
هستند و از اواســط دهه ۱۹۹۰ به ساخت 
فیلم های ســینمایی بســیار پرســودی با 
بازیگــران زنــده از روی ایــن کاراکترهای 
کارتونــی مشــغول اند، طــی ایــن مــدت 
ســود نجومــی را از طریق ایــن تجارت ها 
بــه جیــب زده اند.آنهــا بــا پرداختــن به 
قهرمانــان مشــهورتری مثل ســوپرمن، 
بت من، اســپایدرمن و مردان ایکس بار 
خود را بســتند و سپس ســراغ قهرمانان 
کوچک تری رفتند که همیشــه زیر ســایه 

ایــن قهرمانــان نامدارتر قرار داشــته اند 
و عجبــا کــه بــا قهرمانــان درجــه دوم و 
وســوم خود نیز پول پــارو کرده اند. از این 
دســت قهرمانــان کــه البته برخــی مثل 
دارای  و  قهرمــان  ضــد  ســیاه«  »آدام 
وجهه ای منفی هم هســتند، می توان به 
مرد مورچه ای، ددپــول، ارو، موربیوس، 
پلنگ ســیاه، کاپیتان مارول، شزم و حاال 
آدم ســیاه اشــاره کرد. به اینهــا بیفزایید 
فیلم های ترکیبــی و دارای چند قهرمان 
کمیــک بوکــی بــه طــور همزمــان مانند 
اونجــرز، کاپیتان آمــه ریکا، ایــرون من و 
اتحادیه عدالت و البته فیلم های ترکیبی 
دشــمنان  و  منفــی  کاراکترهــای  دارای 
عمــده قهرمانــان فــوق را کــه »جوخــه 
خودکشی« بارزترین آنها بوده است. کار 
به جایی کشیده که ژوکر دشمن نخست 
و معروف »بت من« فرانژیزی مختص 
بــه خود را پیدا کرده اســت و آدم بد های 
دیگری مانند ریدلر، پنگوئن و گربه سیاه 
نیــز در حــال پیمــودن مســیری مشــابه 
هستند. دیگر نکته جالب مرتبط با »آدام 
سیاه« این است که کارگردانی را به جامه 
کولت سرا فرانسوی سپرده اند که اگرچه 
ید طوالیی در ســاختن فیلم های اکشــن 
و پرماجــرا دارد و بــا امثــال لوک بســون 
اینگونــه  هموطــن مشــهورش و اســتاد 
فیلم ها و یا لیام نیســون ســتاره ایرلندی 
ســه گانــه »Taken« همــکاری کــرده اما 
پیــش از ایــن از وی در مقــام کارگــردان 
یک کار کمیک بوکی استفاده نشده بود. 
»آدام ســیاه« از ۱6 شــهریور امســال بــه 

نمایش عمومی درآمده است.

ندا ســیجانی- 33 ســال از پایان جنگ 
تحمیلی عــراق علیــه ایــران می گذرد؛ 
فتحی که روایت هــای آن همچنان تازه 
و دلنشــین اســت. روزگاران ســختی کــه 
مردم ایران دوشادوش رزمندگان برای 
صیانــت از وطن جنگیدند و ایســتادگی 
کردنــد تــا امــروز کشــورمان در امنیت و 

آرامش قرار بگیرد.
ë موسیقی،جنگ و دفاع مقدس

 البتــه در ایــن بیــن نقــش هنــر بویــژه 
موســیقی را نمی تــوان نادیــده گرفت و 
آثــاری کــه از آن دوران برجــای مانده و 
ماندگار شــده ، یادآور آن برهه تاریخی 
از کشــورمان اســت که همچنان زمزمه 
می شــود و نســل جــوان هــم بی ارتباط 
نیســتند.  آثــار  آن  و  دوران  آن  بــا 
»کجاییــد  همچــون  موســیقی هایی 
ازســاخته های  خدایــی«  شــهیدان  ای 
هوشــنگ کامــکار بــا غزلــی از موالنــا و 
خوانندگی بیژن کامکار که ســال ۱35۸ 
ساخته شد و البته سال ۱36۰ با صدای 
شــهرام ناظــری ضبط و پخش شــد ، یا 
تصنیف »کاروان شهید« از ساخته های 
محمدرضا لطفی با آواز شهرام ناظری 
کــه  اوایل جنــگ ایران و عراق ســاخته 
شــد و فضایی حماسی دارد، همچنین 

تصنیف دشتی.
»شــهید شــهید شــهید  راه تو افتخار 
نام تو ماندگار« از ســاخته های حســین 
علیزاده با صدای شهرام ناظری، قطعه 
»خلبانان« یا »پرواز کن« که  سال ۱3۶۰ 
با صدای جمشــید نجفی منتشــر شــد. 
همچنین دیگر آثار ارزشــمند و ماندگار 
کــه از ســوی خواننــدگان و آهنگســازان 
برجســته و تراز اول موســیقی کشورمان 
ســاخته وخوانده شد که بسیار تأثیرگذار 
بــود، امــا در ایــن بیــن نوحه هایــی هــم 
از ســوی مداحانــی همچــون غامرضا 
کویتی پــور، صادق آهنگــران و... تولید و 
اجرا شد که نقشــی اثرگذار در آن دوران 

داشتند.

ë  از اشــعار ســهل و ممتنع تــا نوحه های
تأثیرگذار 

صــادق آهنگــران خواننــده و مــداح 
ایرانــی دربــاره تأثیر گــذاری موســیقی در 
دوران هشــت ســال دفاع مقدس گفت: 
»در تمامــی دوران هشــت ســال دفــاع 
مقدس حضور فعال داشــته ام، البته آن 
زمــان ارکسترســمفونیک تهــران هــم با 
حضــور خواننده هایــی همچــون مهرداد 
کاظمــی، محمدگلریــز و... کــم و بیــش 

فعالیت داشتند.
ابزار موســیقی ما یــک دفترچه نوحه، 
با تعدادی ابیات و شــعر بود و این اشعار 
را با الهام از ســبک های ســنتی موسیقی، 
جنــگ  و  حماســه  موســیقی  قالــب  در 
می خواندیم و تاشــمان ترســیم فضای 
حماســی و جنگ برای رزمنده ها و مردم 
بود، البته عاقه من بیشتر خواندن نوحه 
در سبک موســیقی جنوب ایران بود، چرا 
کــه اصالتاً خوزســتانی هســتم و در قالب 
ســبکی  برداشــتن  عــاوه  مــا،  موســیقی 
منحصــر بــه فــرد، تلفیقــی از موســیقی 
فارسی و عربی هم دیده و شنیده می شود. 
بنابراین اثرات حزن و حماسه عربی هم 
در موســیقی ما وجود دارد. از ســوی دیگر 
قرار گرفتن خوزســتان در کنار شــهرهایی 
چون خرم آباد و اقوامی مثل بختیاری ها 
و... موجب شده، گونه ای از موسیقی لری 
هم با موســیقی منطقه ما آمیخته شــود، 
اما به طورکلی ســبک موســیقی کــه ارائه 
می کنیــم، ســهل و ممتنع اســت و متن و 
کام آن بــه گونــه ای اســت کــه مخاطب 
می تواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند 
نکته دیگر اشــعار و نوحه هــای آن دوران 
بــود و آثــاری کــه می خوانــدم به ســروده 
حــاج حبیب اهلل معلمــی بود کــه درکنار 
شاعری به کار کشاورزی هم می پرداخت 
جبهــه  و  درجنــگ  فرزندانــش  چــون  و 
شــرکت کــرده بودنــد، ایــن فضــا را کامًا 
درک و احســاس کــرده بــود و این حس و 
حال در اشعارش به وضوح دیده می شد، 

مانند شعر زیبای »ای لشکر صاحب زمان 
آماده بــاش آماده بــاش ...« که به گوش 
مــردم کشــورمان آشــنا و ملموس اســت 
عملیــات  شــب های  کننــده  ترســیم  و 
جنگ بود ، یا شــعر »بــا نــوای کاروان...« 
و اشــعاری از این دســت. او تاش داشت 
اشــعارش را بــه گونه ای بســراید تــا برای 
همه اقشار جامعه از کشاورز تا دکتر، قابل 
موســیقی هایی  باشــد.  دریافــت  و  درک 
کــه از دل فرهنــگ و هنــر اصیــل ایرانی و 
بویــژه موســیقی جنوبــی ایران برخاســته 
بــود، نه مانند موســیقی های امــروزی که 
مشــابه موســیقی های غربــی شــده و در 
گونه های مختلف موسیقی حتی حماسه 
و جنگ هم ورود کرده اســت و متأســفانه 
بایــد بگویم برخــی از اشــعار و متونی که 
تعــدادی از مداحــان ما می خواننــد  یا از 
صــدا و ســیما پخــش می شــود محتــوای 
حماســی ندارند. اما اشــعار و نوحه هایی 
کــه در آن دوران ســاخته و ســروده شــد 
بســیار بســیار تأثیرگذار بود، آن گونه که با 
اجرا و ســروده شدن این اشعار و نوحه ها، 
رزمنده هــا و حتی مردم به راحتی آن را از 
بر می کردند و می خواندند و بسیار فراگیر 

بود.«
ë  زمانه تغییر کرده است

اشــعاری کــه در دوران جنگ ســروده 
می شــد ، یــا موســیقی هایی کــه ســاخته 
شــد، اغلب به صــورت خودجــوش و فی 
البداهــه بــود اما ایــن احســاس و ارتباط 
آرام آرام کم رنگ شــده و آن شــور شوق 
گذشته در ساخت موســیقی برای دوران 
دفاع مقــدس که یک هفته از ســال را به 
خود اختصاص داده، کمتر شــده اســت. 
آهنگــران در این باره بیان داشــت: »طی 
این ســال ها آثار متفاوت و بســیاری برای 
یادآوری جنگ و دوران هشت سال دفاع 
مقــدس ســاخته شــده امــا بایــد بگوییم 
زمانه تغییــر کرده و همان طور که اشــاره 
کردم، موســیقی های دیگــر وارد جامعه 
شــده اســت، مانند موســیقی های غربی 

صادق آهنگران در گفت و گو با »ایران« از موسیقی جنگ و دوران هشت سال دفاع مقدس می گوید

نسل جوان را با اسطوره های جنگ و مقاومت آشنا کنید
مــا  ســنتی  موســیقی  در  متأســفانه  کــه 
هــم رخنــه کــرده، در حالی که موســیقی 
ایرانــی بســیار غنــی و ارزشــمند اســت و 
نباید با موســیقی های دیگر تلفیق شود. 
آن دوران مــا ســاعت ها می نشســتیم و 
براساس این موسیقی های اصیل، شعر 
روی  حتــی  و  می ســاختیم  موســیقی  و 
ســربند تک تک این اشــعار زمان صرف 
می کردیم تا قالب سبک و سربند دریک 
وزن قرار بگیرند و بســیار خوشــحالیم که 
این تاش ها ثمره داشــت و این اشعار و 

نوحه ها ماندگار شده است.«
ë  تبلیغــات گســترده درجهت اشــاعه و

ترویج دوران هشت سال دفاع مقدس
از صادق آهنگران آثاری چون »سوی 
دیار عاشــقان«، »با نوای کربا« و... ثبت 
شــده. او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه با 

گذشــت سه دهه از دوران جنگ و هشت 
ســال دفــاع مقــدس آیا مخاطب نســل 
امروز می تواند با این اشــعار و آثار ارتباط 
برقــرار کند اظهار کرد:»طی این ســال ها 
دربرنامه های مختلف همچــون یادواره 
شــهدا و... شــرکت کرده ام و جالب است 
بدانیــد مخاطبــان، اجــرای همــان آثــار 
گذشته را از ما در خواست می کنند، حتی 
نســل جــوان تر. البتــه الزم به ذکر اســت 
بــرای بهتــر دیده شــدن و شــنیده شــدن 
این آثار باید تبلیغات گســترده ای شکل 
بگیرد و تبلیغ و اشــاعه ایــن نوع کارها بر 
عهده ارگان های فرهنگی اســت تا بدین 
وســیله تاش کنند جوانــان و نوجوانان، 
جبهــه و جنگ را بشناســد و با شــهدایی 
همچــون باکری هــا و حــاج همت هــا به 
خوبی آشــنا شــوند، اما متأســفانه دراین 
باره کم کاری هایی صورت گرفته است تا 
آنجا که رهبر معظم انقاب در سخنرانی 
اخیرشان در آیین تجلیل از پیشکسوتان 
دفاع مقــدس، به ایــن موضوع اشــاره و 
تأکید بسیاری داشــتند و فرمودند: »باید 

به گونه ای عمل کرد که معرفت و آگاهی 
بــه »حقایــق دفــاع مقــدس بــه عنــوان 
برهه ای درخشــان و تأثیرگــذار«، به طور 
مســتمر افزایــش یابــد و نســل کنونــی از 
واقعیــات و حقایــق آن دوران آگاه شــود 
کــه تــاش در ایــن زمینه توقعــی جدی 
از پیشکســوتان دفاع مقــدس و متولیان 
این گونه مســائل اســت.« و صحبت های 
رهبری بیانگر این اســت که در این زمینه 

کم کاری صورت گرفته است.«
ë  بایــد فرهنــگ دفــاع مقدس به نســل

آینده منتقل شود
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ایــن 
حمایت ها بایــد از چــه نهادهایی انجام 
ســیما  و  »صــدا  داشــت:  بیــان  بگیــرد 
بزرگتریــن نهاد اثر گذار اســت و از ســوی 
چنیــن رســانه هایی مخاطــب می توانــد 

با اشــعار و موســیقی های اصیل و سنتی 
آشنا شود و با آن ارتباط برقرار کند، البته 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، سازمان 
تبلیغــات اســامی و همچنیــن فرهنگ 
دفــاع مقــدس  در ایــن باره بایــد تاش 
کننــد تا این ارزش ها بــه مخاطبان بویژه 
نســل جوان منتقل شود و بســتری برای 
آشنایی جوانان با این گونه از موسیقی ها 
فراهــم آیــد و در کنار آن فرهنــگ دوران 
هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه نســل 
آینده هم منتقل شــود.«آهنگران درباره 
پرداختن به شخصیت های ملی – میهنی 
در قالــب موســیقی اظهــار کــرد: »جــای 
خرسندی است که در این زمینه و با زبان 
هنر و موســیقی کارهای بســیاری ساخته 
و پرداخته شــده، بطور مثال برای سردار 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی هنرمندان 
مــان ســنگ تمــام گذاشــتند و کارهــای 
بسیاری تولید شــد؛ چهره ای که محبوب 
کشور است و به نظر من شاید هم لطف 
الهی است چرا که حاج قاسم با شهادت 
خود توانســت جوانان را با دوران هشــت 

ســال دفاع مقدس بیشتر آشــنا کند و در 
غیــر این صــورت ایــن فاصلــه همچنان 
وجــود داشــت و عاقه منــدان به ســردار 
شــهید حاج قاسم برای شــناخت بیشتر 
او، مطالعه ای از دوران هشت سال دفاع 
مقــدس داشــتند و می تــوان بــه انگیــزه 
ایــن شــهید بزرگ، بــه موضــوع جنگ و 
دوران هشــت ســال دفاع مقدس بیشتر 
پرداخــت چــرا کــه همان طــور که اشــاره 
و تأکیــد کــردم در ایــن زمینــه آن طور که 
باید و شــاید عمل نکردیم. این درحالی 
است که دوران هشت سال دفاع مقدس 
بســیار مهم و تأثیر گذار اســت و می توان 
نســل جوان را همچــون باکری هــا، علم 
الهدی هــا و... تربیــت کرد و پــرورش داد 
تــا آنها با اســطوره های جنگ و مقاومت 
ارتبــاط  بــرای  شــوند.«او  آشــنا  بیشــتر 
بیشترنســل جوان با دوران هشــت ســال 
دفــاع مقــدس و با زبــان هنر گفــت: »ما 
نواهــای بســیاردر دوران جنگ خواندیم 
و مســئوالن می توانســتند بــا اســتفاده از 
همیــن شــعرها و نواها، موســیقی دفاع 
مقــدس را بــه مخاطبان جــوان معرفی 
کننــد امــا ســرمایه گذاری خوبــی انجــام 
نگرفتــه اســت، ولــی به طــور کلــی همــه 
ارگان هــا بایــد موضــوع جنــگ و دوران 
هشت سال دفاع مقدس را دغدغه خود 
بداننــد و بــا برنامه ریزی هــای هماهنگ 
و گســترده در این زمینــه فعالیت کنند و 
زمان جدی برای صرف آن شود، چرا که 
مهمترین مســأله، جنگ بود و همچنان 
انتقال آن به نســل جــوان دارای اهمیت 
اســت و باید در بسترهای فرهنگی چون 
تئاتر، شــعر، سینما، موســیقی و...به این 

موضوع پرداخته شود.
ë  دشــمنان ایــران، در تالشــند حماســه

هشــت ســال دفاع مقــدس بــه جوانان 
انتقال پیدا نکند

 در بطــن جامعــه  یــا در رســانه های 
خبــری، موضوع و دغدغه مردم مبحث 
مشکات اقتصادی اســت و این موجب 
شــده مســائل فرهنگی مــا کنار گذاشــته 
شــود، امــا متأســفانه نــه تنهــا موضــوع 
مشــکات اقتصادی حل نشــده بلکه در 
بحــث فرهنگــی هــم ضربــه خورده ایم. 
این در حالی است که دشمنان کشورمان 
در تاش هســتند حماســه دوران هشت 
ســال دفــاع مقدس، بــه جوانــان انتقال 
پیــدا نکند و آن را به ضرر خود می دانند؛ 
دورانــی کــه بــدون بضاعــت و با دســت 
خالی توانستیم بر دشمنان پیروز شویم، 
لــذا در تــاش هســتند ارتبــاط جوانان با 
دوران هشت سال دفاع مقدس را از بین 
ببرنــد. درآخر باید بگویم ما وظیفه خود 
را انجام دادیم و رسالتمان را به سرانجام 
رســاندیم و همچنان در ساخت این نوع 
کارهــا فعالیت داریم و تــاش می کنیم 
این آثار متناســب با مســائل روز جامعه 

به دست مردم و عاقه مندان برسد.

مروری بر فیلم های روز سینمای جهان

حرکت جوردن پیل در مسیر هنرمند مطرح هندی

زمانه تغییر کرده و همان طور که اشاره کردم، 
موسیقی های دیگر وارد جامعه شده است، مانند 

موسیقی های غربی که متأسفانه در موسیقی سنتی ما 
هم رخنه کرده، در حالی که موسیقی ایرانی بسیار غنی و 

ارزشمند است و نباید با موسیقی های دیگر تلفیق شود
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سخن روز

یادبود شهدای فاجعه منا
این اثر سال۹۵ به رهبر انقالب هدیه داده شد

علیرضا قزوه: به طورحتم هفته دفاع مقدس برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار و جزو مناسبت های مهم ملی – میهنی ما 
است. مقوله دفاع مقدس برای ما یک امر حیاتی و مهم است که ما حتی یک متر از خاک میهن عزیزمان را بواسطه 
رشادت های سربازان سرافراز این میهن در برابر ۴۴ کشور از دست ندادیم و به تنهایی توانستیم دشمن را به برکت 
خون پاک شهدای عزیز، ایثار جانبازان و شجاعت رزمندگان محکوم کنیم. جریان دفاع مقدس اتفاق بزرگی در 
ایران اسالمی است که ما به عنوان اهالی سرود، شعر و موسیقی در رسانه ملی وظیفه کوچکی داریم تا کارهایی 
را در این حوزه انجام دهیم؛ کارهایی که یکی از آنها همین کنســرت گرامیداشــت ۸ ســال دفاع مقدس توســط 
ارکســتر سمفونیک سازمان صداوسیما به رهبری آرش امینی و خوانندگی امیرحسین سمیعی است که در باغ 
موزه دفاع مقدس پیش روی مخاطبان قرار گرفت. این پروژه در برگیرنده یک فعالیت مشترک بین 
دستگاه های مختلف فرهنگی است که نباید زحمت های بزرگواران این حوزه را بی پاسخ گذاشت.

جریان دفاع مقدس اتفاق بزرگی در ایران اسالمی است
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 عکس 
نوشت

»زنجیــر و پیر« نام آیینی اســت که نخســتین جمعه 
پاییز در یکی از شهرســتان های اردبیل برگزار می شود؛ 
آیینی زنانه که بیشــتر براســاس اسطوره ســازی و باور 
عامه شــکل گرفتــه و اینک در معرض انقراض اســت. این مراســم بر 
مبنای اســطوره   شکل گرفته اســت. اســطوره  ای مبنی بر پناه بردن به 
طبیعــت برای حفظ پاکــی و معصومیت. آیین »زنجیــر و پیر« که در 
معرض فراموشی قرار گرفته بود در ســال ۱۴۰۰ در فهرست آثار میراث 

ناملموس به ثبت رسیده است.  /ایسنا

غالمرضا سازگار شاعر و مداح

ُملک وجود غرق در اندوه و در عزاست
آغاز صبح غربت زهرا و مرتضاست

قرآن عزا گرفته و عترت شده غریب
شهر مدینه را به جگر، داغ مصطفاست

امام حسن مجتبی علیه السالم:
صبر و شــکیبایی زینت شــخص، وفای به عهد عالمت جوانمردی و عجله و شــتابزدگی )در کارها بدون 

االمام حسن ج۷ص۱۹۸ اندیشه( دلیل بی خردی است.   

حضــرت  اســالم،  پیامبرگرامــی  رحلــت 
محمد)ص( اتفاقی معمولی همچون سایر وقایع 
نبود و با فقدان آن حضرت مرحله تازه ای در تاریخ 
اســالم و سرنوشــت امت رقم خورد؛ مرحله ای که 
ابعاد و پیامدهای آن برای هرکسی قابل پیش بینی 
نبــود. چــرا کــه حتــی واقع گراتریــن افــراد ناظر بر 
صحنه، قادر به پیش بینی شــرایط و پیچیدگی های به وقوع پیوســته پس 
از رحلــت رســول گرامی اســالم )ص( نبودنــد. از ایــن رو اهتمام حضرت 
محمد)ص( با ویژگی خاتم انبیا الهی، همواره در جهت ترویج اســالم با 
تأکید بر اتکا بر ارزش ها و معیارهای مکتب به جای شــخصیت، شــخص 
رســول، ویژگی ها، فضایل و کرامت های وی اســتوار بوده است. بر این پایه 
برخالف مســیحیت که آیینی شــکل گرفته پیرامون شخصیت، معجزات 
و مکرمت های عیســی مســیح)ع( بــوده و به همین دلیل مســیحیت نام 
گرفته، در رسالت محمدی)ص( شاخص ها و ارجمندی های مکتب مورد 
توجه و ترویج قرار گرفته است. این مهم که سبب ماندگاری و آسیب کمتر 
اسالم در طول تاریخ است، حکایت از نگرانی آن حضرت نسبت به آینده 
اسالم و امت اسالمی دارد. براساس این تدبیر و تأکید بر اصول و بنیان های 
مکتب، آیین اسالم آهنگ ابدیت یافته و در مقابل تحریفات از مصونیت 

بیشتری برخوردار است.
رســول گرامی اسالم)ص( به دفعات و با شیوه های مختلف در گفتار و 
رفتار ثقل رسالت خویش را آموزه های دین دانسته و از خود با عنوان بشری 

زمینی، همانند سایر افراد بشر یاد کرده است.
حضــرت محمد)ص( رســالت خویش را به نحو کامل بــه پایان برد  و 
در راســتای ترویج سهل تر مکتب در بســتر باور آیندگان تدابیر متنوعی را 
بــه کار بســت. از جمله مهم ترین آن ها ســاماندهی اســتمرار شــریعت از 
طریــق مجاری اصیــل آن با بنیان نهادن نهاد امامــت و معرفی مصداق 
آن -علی)ع(- در گردهمایی غدیر خم می  باشــد. در واقعه غدیر، رســول 
خاتــم)ص( بــرای مدلل کردن ضــرورت امامت و مصــداق آن که الگوی 
تمام نمای آیین الهی اســالم بود، خبر از درگذشــت خود در روزهای آتی 
داده  و لزوم اســتمرار مکتب و مصون ماندن از تحریف و انحراف از ســوی 
نگهبانــان حریــم دین، پس از خود را یادآور شــد. آن حضرت با این اقدام 
زمینه درخشندگی ایمان اسالمی را ایجاد و امکان برقراری صلح و امنیت 

جهانی با ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی)ع( را فراهم نمود.
پیامبر اســالم با آینده نگری در واپســین لحظات عمــر، در حالی که به 
ســینه علی )ع( تکیه داشــت، خطاب به دخترش، حضرت فاطمه)س( 
کــه با چشــمی گریــان با خــود زمزمــه می  کــرد: »آن چهــره نورانــی که به 
احترامش از ابر درخواســت باران می  شــد، همان که پنــاه و مأمن یتیمان 
و بیــوه زنان بود اکنون در آســتانه رحلت اســت...« فرمــود: »دخترکم این 
گونــه بگو، محمد یکی از فرســتادگان خدا بود که پیــش از او نیز پیامبرانی 
آمدند، آیا اگر او از دنیا برود... گروندگان به اســالم به آیین پیشــینیان خود 
بــاز می  گردند!؟ هر کس مرتکب این کار شــود کوچک تریــن زیانی به خدا 
نمی رساند و خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.« )آل عمران 144( 
انگیزه پیامبر از یادآوری این کالم وحی تأکید بر »مکتب محوری« به جای 

»شخصیت محوری« و در راستای ترویج آیین اسالم می  باشد.
رســول گرامــی اســالم)ص( کــه در افق آینده حــوادث ناگــواری را بعد 
از خود پیش بینی می  کرد، در آخرین ســاعات عمر، با حساســیتی آشــکار 
مسلمانان را به هشیاری دعوت و آنان را از غفلت نسبت به میراث نبوت 
برحذر می  داشــت.اما مســلمانان با بی مسئولیتی نســبت به نگرانی های 
پیامبــر خاتم)ص( و میــراث گرانقــدرش کوتاهی کرده و زمینه بازگشــت 
ارزش هــای جاهلــی را فراهــم و برخورداری امــت از امامت رشــد دهنده 
را  بــه خالفــت تنزل دادند. در نتیجه شــکافی که پــس از پیامبر خدا میان 
امت اســالمی ایجاد شــد، کار به جایی رســید که معاویه در مقابله با نوه و 
میراث دار پیامبر اســالم، حضرت امام حسن مجتبی)ع( به دلیل سست 
عنصری مســلمانان به خواســته دنیایــی خود یعنی خالفــت و حکومت 
دســت یافته و در پایان عمر توانســت شــیوه خالفت و حاکمیت مورثی را 
در اقلیم مسلمانان متداول سازد.او که امام حسن مجتبی)ع( را بزرگترین 
مانع برای گرفتن بیعت از مردم برای یزید می  دانســت با کمک دشــمن 
خانگی ســبب شــهادت امام  حســن مجتبی)ع( و به وجود آمدن فاجعه 
بزرگی در تاریخ اسالم گردید.ابن خلکان، از استوانه های علمی اهل سنت 
در این باره می نویســد: هنگامی که خبر )شــهادت( حســن)ع( به معاویه 
رســید، صــدای تکبیرش از کاخ خضرا شــنیده شــد. پس اهل شــام نیز به 
تبعیت از او تکبیر گفتند. فاخته همسر معاویه به او گفت: چشمت روشن 
ای امیرالمؤمنین، چه باعث شــد تا تکبیر بگویی؟ معاویه گفت: حسن از 
دنیــا رفــت. فاخته گفت: آیا به خاطر فوت پســر فاطمــه تکبیر می  گویی؟ 
معاویه گفت: به خدا ســوگند به خاطر شــادمانی از مرگ او تکبیر نگفتم، 
اما خیالم راحت شد. در آن موقع ابن عباس در شام بود و بر معاویه وارد 
شد. معاویه گفت: ای ابن عباس، آیا می دانی برای خانواده ات چه اتفاقی 
افتاده اســت؟ ابن عباس گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاده است اما تو را 
شــاد و خندان می بینم و خبر تکبیر گفتن و ســجده تو به من رسیده است. 
معاویه گفت: حســن از دنیا رفــت. ابن عباس گفت: خدا ابومحمد )کنیه 
امام حسن( را رحمت کند. این جمله را سه بار گفت . سوگند به خدا که اى 
معاویه، بدن او قبر تو را نخواهد بست )پر نخواهد کرد( و کم شدن عمر او، 
بر عمر تو نخواهد افزود، اگر ما به امام حسن )ع( ملحق شویم، به پیشواى 
پرهیزکاران و انگشتر پیامبران ملحق شده ایم و خداوند این دورى را جبران 
و ایــن انــدوه را تســکین خواهد داد و پــس از آن خداوند براى ما جانشــین 

انتخاب خواهد کرد.

ضرورت تمسک به فرهنگ دفاع مقدس در سینما
هــر ســال کــه هفتــه گرامیداشــت دفــاع 
مقدس فرا می رســد، نوعی حســرت فاصله 
گرفتــن از آن دوران، نوعــی غبطــه خــوردن 
بــه درک کنندگان آن دوران و نوعی اشــتیاق 
فــرا  را  وجودمــان  دوران،  آن  درک  بــرای 
می گیــرد. دورانــی کــه اشــتیاق بــرای حفظ 
انقــالب و نظــام نوپــای جمهوری اســالمی، 
دفــاع ذاتی از انســان مظلوم، شــور و شــعور 
مقابلــه بــا متجــاوزان، در آمیزشــی از دین و 
ملیت، سراســر وجودمان را فــرا گرفته بود و 
با گــذر از همه تعلقات دنیــوی، اعم از جان 
و مال و خانواده و پســت و مقام و درس و...، 
به حیطه گسترده فعالیت های دفاعی، از خط مقدم در نقاط غربی 
تا دورترین نقاط در مرز شرقی وارد شده بودیم، فارغ از دغدغه های 
ســن و قواعــد اداری تقســیم بندی نظامــی، چــون موجودیت مان و 
هویــت ملی و مذهبی مــان، مورد تهاجم همه دنیای مــادی آن روز 
قــرار گرفتــه بــود، از خــوارج گونه های مســلمان نما تا دنیــای گرفتار 
در تقســیم  بندی های سیاســی آن روزگار و همــه می کوشــیدند مــا را 
بــه پذیرش ذلــت و ســرکوب، وادار ســازند. اما آنچه با اشــتیاق و در 
انقالب مــان پذیرفتــه بودیــم و با بله بــه نظامی جدیــد در قاموس 
سیاســی جهــان آن روز، درصــدد اســتقرار آن بودیم، نمی گذاشــت 
که ما گامی عقب بگذاریم و شــد آنچه شــد و جبهه آغشــته با کفر و 
مادیت، باالخره، عقب نشست و ما از آنچه خواسته بودیم، با الهام 
از آموزه هــای دینی مان، کوتاه نیامدیم. اما در گذر این ســال ها از آن 
دوران مانــدگار، چقــدر بــه ترویج فرهنگ جوشــان الهی جــاری در 
گوشــت و پوست مردم مان، پرداخته ایم و سهم عناصر تولیدکننده 
نوستالژی و سهم زنده نگهداشتن آن فرهنگ، چقدر ادا شده است؟ 
بــا نگاه بــه وضعیت فعلــی، می توانیم درک کنیم که آن اندیشــه و 
فرهنگ ممدوح برشمرده شده یا مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است 
و ســینمای پرمدعای ما، چقدر در وضعیت فعلی، سهم ایجابی یا 

سلبی داشته و دارد.
در آن دوران، بــا بضاعــت مــادی و معنــوی موجــود در عرصــه 
ســینمای مان، آثاری به تولید و نمایش کشــیده شــد که طبیعی بود 
بیشــتر بر حــس برانگیختن بــرای دفاع، متمرکز باشــد. امــا بعد از 
آن دوران و بــا هــر چــه فاصله گرفتــن از آن، به جــای درک مفاهیم 
اندیشــه ای و فرهنگــی و مبنایــی و زمینه هــای بروز جنــگ و ماهیت 
دفاعــی مــا و آنچــه از تــالش بــرای حفــظ انســجام داخلــی و دفاع 

یکپارچــه انجام شــد، شــاهد آثــاری بودیم کــه ابتدا بــر ظواهر دفاع 
متمرکز شــد و سپس به ادعای نقد و نقض اندیشه آن زمان و نحوه 
عملکرد پرداخته شد و حتی اقدامات انجام شده، در ظرف محدود 
نویسندگان و سازندگان آثار، تحلیل و با سوگیری ناقص، به ذهنیت 
مخالفت با ماهیت جنگ و نه دفاع، پرداخته شد. اما هر آنچه بود و 
هر آنچه تاکنون شده است، در گذر سال ها از آن دوران، باید تنقیح و 
تحلیل شده و با سرمایه گذاری دقیق و منطقی و به دور از سلیقه های 
فــردی و لحظــه ای، پردازش بخش های متنوع فعالیــت و اقدامات 
آن دوران، بــرای ســاخت آثــاری که بــا دیدنش، درک و شــعوری بر 
موجودیــت فکری مردمــان حال حاضــر جامعه مان، افزوده شــود 
و در جان شــان بنشــیند، به کار گرفته شــود. قدرت موجود در سینما 
و تصویــر بــرای ماندگاری اندیشــه و واکاوی علل بــروز آن رخدادها، 
بــا دقت بــه کار آیــد و از توجه به تــک دانه های تســبیح گونه عناصر 
رویدادهــا، اعــم از شــخصیت های آن زمان و بازنمایــی رویدادهای 
سخت آن دوران، به این برسد که در سرانجام روایت و در نهان آن، 
لختی اندیشــه و تفکر نســبت بــه آنچه رخ داد، توزیــع و در جان مان 
بنشیند و اصطالحاً، به نخ تسبیحی دست پیدا کنیم که این دانه ها را 
در کنار و در ادامه هم برای رســیدن به ساختاری منسجم که کارکرد 

این تسبیح را نشان دهد، قرار داده است. 
نکتــه در فرهنــگ برانگیزنــده دفــاع در آن دوران و عناصــر آن 
فرهنگ است. ما حتی نیازمند اتصال دوران دفاع مقدس با دنیای 
معاصرمــان هســتیم و بایــد بدانیــم که همــه آنچه بــرای مقابله با 
ماهیت نظام و انســجام ملت ما انجام می شــود و ادامه دار خواهد 
بــود، از جهــت پایبنــدی مــا به آرمــان و اصولی اســت کــه در جهان 
مادی ما، نوظهور بوده و بعد از چهل و خرده ای سال، هنوز پذیرفته 
نمی شــود و بشــدت برای منکوب کــردن این نظــام و فرهنگ درون 
آن، در دنیــای مــادی تالش می شــود و ما تنها حربه مان، تمســک و 
پایبندی بر همان اندیشــه ای اســت که زمانی طی هشت سال، ما را 
اســتوار و محکم نگاه داشــت و اکنون نیز راهگشای ما است و خواهد 
بــود. اتصــال آن دوران بــه دوران معاصر آحاد جامعه و نســل های 
جدیــد، یکــی از مهم تریــن ابعادی اســت کــه باید در آثــار تصویری 
صورت گیرد.ســینما با ویژگی هایش، می تواند در این مســیر ســهم 
خــود را ادا کنــد و با پرهیــز از افراط و تفریط در پــردازش موضوعات 
و عناصر دوران دفاع مقدس، هم از به فراموشــی ســپردن آن زمان 
جلوگیــری کنــد و هم، اندیشــه ها را به فرهنــگ جــاری در آن دوران 
متوجه و اندیشــه مند ســازد، که همین، ما را زنده و جاری در ســپهر 

سیاسی و فرهنگی دنیای امروز، نگاه داشته است.

بخشی از صحبت های مدير دفتر موسیقی و شعر و سرود سازمان صداوسیما با مهر

مکتب محوری شیوه تبلیغ پیامبر اسالم

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسالمي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پايداری

یادداشت

دکتر محسن ربانی
پژوهشگر حوزه دين 
و رسانه

شباهت زمان پیامبر)ص( با وضعیت امروز جهان اسالم

حسین سلطان 
محمدی
منتقد سینما و 
تلويزيون

همه روایات تاریخی از اوضاع ســرزمین حجاز پیش از بعثت رســول 
خــدا)ص( این مســأله را تأیید می کنند که خواندن و نوشــتن نه تنها 
امر رایجی در میان اعراب نبود؛ در مواردی عیب شــمرده می شــد و 
کســی که نوشــتن بلد بود، ســعی می کرد آن را از دیگران پنهان کند. 
»الشعر والشعرا، ابن قتیبه، ص234« گفته می شود در زمان بعثت 
پیامبــر اکرم)ص( در کل قبیله بــزرگ قریش تنها هفده تن خواندن 
بلد بودند. »فتوح  البلدان، ص457« این میزان اندک از افراد باسواد 
در قبیلــه ای مثل قریش، که به دلیل شــغل رایج شــان یعنی بازرگانی هم بــه لحاظ نیاز به 
انجام امور مالی هم به لحاظ مراودات تجاری با قبایل و سرزمین های مختلف، نیاز به سواد 
خواندن و نوشــتن داشــتند، وضعیت ســایر قبایل را نشــان می دهد. گفته می شود حضرت 
رسول)ص( نامه ای به قبیله ای نوشت و در آن قبیله حتی یک نفر هم نبود که بتواند نامه را 

بخواند. »الصحیح من سیره النبی االعظم، جلد 1، صفحه 49.«
 اما در همان زمان، یهودیان ساکن در حجاز و سرزمین های مجاور، توجه ویژه ای به دانش 
و اهتمام خاصی به آموزش خواندن و نوشتن داشتند. آنان عالوه بر اینکه به زبان خودشان 
و منابــع مســلط بودند، زبان عربــی را هم می شــناختند، روایات تاریخی تصریــح دارند که 
یهودیان مدینه به عربی می نوشــتند و پیش از اســالم به کودکان مدینه نوشــتن به عربی را 

می آموختند. 
»المفصــل فی تاریخ العرب قبل االســالم، جواد علی، ج 15، ص 114« در چنین شــرایطی 
بعثت پیامبر و نزول معجزه مکتوب در جامعه شــفاهی حجاز، یک ساختارشــکنی آشــکار 
بود؛ عالوه بر این، ســیره رســول خدا)ص( حاکی از آن اســت که ایشــان در مــوارد متعددی 
تالش داشتند مردم را خواندن بیاموزند و به پدران سفارش می کردند که خواندن و نوشتن 
را بــه بچه هایشــان بیاموزنــد و می فرمودند: حق فرزند بر پدر، آن اســت که بــه او خواندن و 
نوشتن بیاموزد. »وسائل الشیعه، ج21، ص4۸1« و آن هنگام که وارد مدینه شدند، مردی را 
مأمور کردند که به مردم خواندن و نوشتن بیاموزد. »االصابه فی تمییز الصحابه، ابن حجر 
عسقالنی، ج1، ص344.« حتی اسیران جنگی اگر می توانستند به 10نفر از کودکان مسلمان 
خواندن و نوشــتن بیاموزند، آزاد می شــدند؛ این در حالی بود که ســایر اســیران برای آزادى 
خود، 4هزار درهم پرداخته بودند. »الطبقات الکبرى، هاشمی بصری، ج  2، ص 16؛ السیره 

الحلبیه، حلبی شافعی، ج  2، ص 264، باب )غزوه بدر الکبرى(.« 
تالش رسول گرامی اسالم)ص( در ارتقای فرهنگ اعراب و دانش و بینش عقالنی، تحولی 
عظیــم در فرهنــگ جامعه مســلمانان ایجاد کرد کــه ثمره اش در قرن هــای بعد در تمدن 
درخشــان قرن چهارم هجری در سراسر امپراطوری عظیم اسالمی ُنمود و ظهور یافت. اگر 
بخواهیم وضعیت امروز جهان اسالم را با وضعیت زمان بعثت پیامبر بسنجیم، می توانیم 
شــباهتی بســیار عجیب میان این دو دوره بیابیم. امروزه فرهنگ حاکم بر جهان مبتنی بر 
فرهنگ رســانه ای اســت و در شــرایط کنونی جهان، فرهنگ حاکم، فرهنگ رسانه هاســت. 
دانش به کارگیری رســانه ها و تســلط بر افکار، در انحصار یهودیان اســت و مســلمانان تنها 
مصرف کنندگان منفعل محصوالت رسانه ای تولید شده اند. ما به عنوان پیروان پیامبر)ص( 
چه میزان به این سیره و روش ایشان در ارتقای سطح دانش مردم و بخصوص کودکان مان 
توجه داریم؟ در زمانه تسلط رسانه ها چه میزان تالش کرده ایم که کودکان مان را با فرهنگ 
رســانه ای امروز آشــنا سازیم؟ چقدر اهتمام داشته ایم که ســواد رسانه ای را به عنوان یکی از 
دانش هــای ضــروری زمانه به آنان بیاموزیــم؟ اگر چنین اتفاقی رقم می خورد، بســیاری از 
آســیب های اجتماعی ناشــی از تأثیرپذیــری از فرهنگ های مهاجم به وجــود نمی آمد. اما 
مواجهه انتقادی با رسانه تنها یک سوی قضیه است و سواد رسانه ای بخش مهم تری دارد 
و آن بهره گیــری از رســانه برای انتقال پیام هاســت. در این بخش، کــه عمیق تر و ضروری تر 
اســت، اقدامات بســیار کمتری صورت گرفته اســت. ما هنوز در بخش اول که آمادگی برای 
مواجهه سلبی فعاالنه در مقابل محصوالت رسانه ای است، برای کودکان مان کار درخوری 
نکرده ایــم، چه برســد به مواجهــه ایجابی فعاالنه که نیــاز ضروری کنونی ما اســت. به نظر 
می رســد، توجه به ســواد رســانه ای با لحاِظ این دو جنبه، ضرورتی انکارناپذیر برای ســامان 
دادن به وضعیت فرهنگی جامعه ما است و اگر چنین اقدامی رخ ندهد، گسترش جاهلیت 
مدرن رســانه ای، فرهنگ تقلید، پیروی چشم و گوش بسته و پذیرش بی تأمل و تدبر، روند 
رایج فرهنگ عمومی جامعه خواهد بود؛ روندی که هیچ شباهتی با جامعه آرمانی رسول 

گرامی اسالم)ص( نخواهد داشت.

یادداشت

تعطیلی سالن های سینما و تئاتر به علت ایام سوگواری
سینماهای سراسر کشور به دلیل ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع(، 
از ســاعت 17 روز شــنبه دوم مهرماه تا پایان سه شــنبه پنجم مهرماه تعطیل هستند. سینماها از صبح چهارشنبه ششم 
مهرماه فعالیت خود را آغاز می کنند. بازگشایی سینماها از صبح چهارشنبه، با نمایش سه فیلم »مالقات خصوصی« امید 
شمس، »گیج گاه« عادل تبریزی و »خط استوا« اصغر نعیمی همراه خواهد بود. همچنین طبق گزارش ایرنا، به مناسبت 
همیــن ایــام روابط عمومی مجموعه تئاتر شــهر نیز با صدور اطالعیه ای اعالم کرد تمامی آثار نمایشــی کــه در تاالرهای 
مختلف مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند از روز پنچشنبه 31 شهریور تا پایان سه شنبه پنجم مهرماه اجرایی ندارند.

رضا بدرالسماء
نــــگاره


