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رئیس جمهور با تأکید بر اینکه معلمان و مدیران نقش مهمی در بازکردن گره های ذهنی دانش آموزان دارند، عنوان کرد

»ایران« از اشتغال زندانیان در یکی از زندان های اطراف تهران گزارش می دهد

»ایران« از چگونگی تعیین تکلیف مشموالن غایب سربازی گزارش می دهد

 »ایران« از رویکرد امنیتی کاخ سفید در قبال ایران در سال آتی میالدی گزارش می دهد

پرسشگری دهه هشتادی ها فرصت است

»رأی بازها« در مزارع فشافویه

 غیبت از خدمت 
بخاطر خرید خدمت

 حمایت از آشوب ها در سند جدید امنیت ملی امریکا 
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خشک کردن میوه
روســتائیان یاســوج و ســی ســخت 
همــه ســاله در اوایــل فصــل پاییــز 
میوه هایــی مثل آلو، ســیب، انگور و 
هلو را خشــک کــرده و از این طریق 
امرار معاش می کنند.خشــک کــردن میوه یکی از 
مهمتریــن روش ها برای ماندگاری بیشــتر اســت. 
ایــن فرایند ســال هــای متمادی اســت کــه در این 
استان انجام می شود و تبدیل به بخشی از فرهنگ 

مردم شده است.

عکس: بهار بهادران / ایرنا

نـــــما

جلسه رأی اعتماد فردا برگزار می شود
مهدی لطفی پور در حین انجام مأموریت توسط 

اغتشاشگران به شهادت رسید

 استقبال بهارستان 
از معرفی صولت مرتضوی

امروز، تشییع پیکر شهید مدافع 
امنیت در لرستان

219

در سند امنیت ملی امریکا 
آمده است ایران در حال 
توطئه چینی برای صدمه 

زدن به امریکایی ها از جمله 
مقام های سابق است

4

روسیه در اقدامی تالفی جویانه، برخی از 
زیرساخت های پایتخت اوکراین راهدف قرار داد

 کی یف
 زیر آتش پهپادها

دولت های امریــکا همواره برای تعیین 
اســناد  جهــان  در  خــود  سیاســت های 
امنیــت ملــی خــود را منتشــر می کنند. 
اســنادی که در آن به بررســی چالش ها 
بــرای  متحــده  ایــاالت  فرصت هــای  و 
ادامه ســلطه )هژمونی( خود در سطح 
نظام بین الملل می پردازد. اهمیت این 

اســناد از این جهت اســت که نــوع نگاه 
ایاالت متحده به کشورها و سیاست های 
پیــش رو را روشــن می کند و بســیاری از 
کشــورها روابط خــود را با ایاالت متحده 
براساس این اسناد متعادل می کنند. در 
همین زمینه در روز چهارشــنبه 20 مهر 
ســال جاری دولــت جــو بایــدن همانند 

رؤســای قبلــی ایــاالت متحــده راهبــرد 
امنیت ملی خود را منتشر کرد. این سند 
در 48 صفحه و در پنج قسمت تنظیم 
شــده اســت. قســمت اول این ســند به 
ترســیم وضعیت آینده می پــردازد. در 
قسمت دوم آن به سرمایه گذاری های 
امریکا روی توانایی هــای )قدرت های(

خود پرداخته شــده  و در قسمت سوم 
بــه اولویت هــای جهانی از نظــر امریکا 
پرداخته شــده اســت. در این قســمت 
قســمت ها  مهم تریــن  از  یکــی  کــه 
می باشــد بر روی کشــور های مختلف و 
تهدید هــای آنها از نظــر ایاالت متحده 

می پردازد...

در پشت کوه های به هم پیوسته ای که در جنوب تهران واقع 
شــده اند، منطقه ای به نام فشــافویه، زندانی بزرگ را در دل 
خــود جای داده امــا برخی زندانیانی که جرایــم خرد دارند، 
تحــت شــرایطی، در محیطــی محصــور دوران محکومیــت 
خــود را نمی گذراننــد و می تواننــد مانند همه افــراد آزاد، در 
کنار خانواده خود روزگار ســپری کنند. بر این مبنا، افرادی که 
براساس قانون و با رأی دادگاه به زندان محکوم می شوند  به 

3 دســته بسته، نیمه باز و رأی باز تقسیم می شوند. براساس 
ایــن تقســیم بندی، مجرمــان و افــراد شــرور کــه بــه جامعه 
آســیب می رســانند، در زندان هــای بســته و زندانیــان عادی 
در زندان هــای نیمه بــاز و باز نگهداری می شــوند. فشــافویه، 
منطقــه پهنــاوری اســت کــه در دل خــود زمین هــای پهناور 
کشــاورزی را جای داده اســت، از این رو برخــی زندانیان رأی 

باز، حاال که زمان برداشت پسته است...

»مــا آرزو می کنیــم قربانی تــازه ای در انجمن  را نزند، شــاید تنها 
انجمنی در کشــور باشــیم که دلمان نمی خواهــد عضو جدیدی 
داشته باشیم. اما همین االن 17 نفر از کسانی که تا به حال پای شان 
به انجمن نرسیده بود، برای ویزیت آمده اند.« محسن مرتضوی، 
قربانــی اسیدپاشــی و عضــو هیــأت مدیــره انجمــن حمایــت از 
قربانیان اسیدپاشی اینها را در روزی می گوید که 17 قربانی جدید 
از شهرهای مختلف کشور برای ویزیت و تعیین وقت جراحی به 
محــل این انجمن مراجعــه کرده اند. انجمن پیــش از این بیش 

از صد قربانی دیگر را هم در سراســر کشــور شناسایی کرده است. 
زمانــی قربانی ها بیشــتر زن بودند اما حاال تعــداد مردان قربانی 
هم کم نیست، مثل پسری که چند سال پیش طعمه اسیدپاشی 
نامزد و همدستش شده یا پسر جوانی که پدرزنش به سر تا پایش 
اسید پاشــیده است. قربانی ها دور تا دور نشسته اند و منتظرند تا 
نوبت معاینه شان برسد. یکی صورتش را بسته، دیگری دستش را 
باندپیچی کرده و یکی هم عینک دودی به چشم زده. اسید رحم 

ندارد، می سوزاند و می برد... 

پســران ایرانی وقتی پا به سن قانونی می گذارند 
بر اســاس قانون  ومقرراتی که در کشــور برایشان 
وضــع شــده اســت 24 مــاه را بایــد بــه خدمــت 
نظام درآینــد. اگر افراد به هر دلیلــی این دوران 
را پشت ســر نگذارند محرومیت هــای اجتماعی 
میــان  در  حــال  بــود.  خواهــد  رویشــان  پیــش 

مشــموالن برخی متأهل انــد و نــان آور خانواده 
و اگر خــود را برای خدمت معرفــی کنند این دو 
سال خدمت مقدس سربازی بر خانواده هایشان 
ســخت خواهــد گذشــت. بــر اســاس آمــار، ســه 
میلیــون مشــمول غایب یــا بالتکلیف در کشــور 

وجود دارد...

روز گذشته  مرحله اول رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران در منطقه عملیاتی شمال غرب کشور برگزار شد

 سردار پاکپور: احداث پل روی رودخانه ارس، تصرف و کنترل جاده های مواصالتی 
و تصرف ارتفاعات و تخریب هجومی از بخش های این رزمایش است

 سرلشکر سالمی: 

 آل سعود 
مراقب رفتار خود باشد

تمرین عبور از ارس
نیم

تس
د /

رون
 ظه

ین
حس

 بازی دو سر برد ایران 
با سوآپ انرژی روسیه

»ایران« منافع ایران از واردات یا سوآپ گاز روسیه را بررسی می کند

 سوآپ گاز و فرآورده های نفتی روســیه، عالوه بر درآمدزایی و پایداری شبکه داخلی، ایران را یک گام به 
موقعیت هاب انرژی منطقه نزدیک می کند

حقابه، مرهمی بر زخم تاالب ها

۱۰۰ فیلم در انتظار آغاز رقابت

زمانی برای التیام درد

ارزش اقتصادی هر هکتار تاالب تا 20 برابر یک هکتار زمین کشاورزی است

از ابتدای امسال به  صورت ماهانه بر تعداد فیلمنامه های ارائه  شده به شورای پروانه ساخت افزوده شد و به 
این ترتیب برای خردادماه ۵ فیلمنامه، برای تیرماه ۵ فیلمنامه، برای مردادماه ۱0 فیلمنامه، برای شهریورماه 

۱۵ فیلمنامه و برای 2۴ روز نخست مهرماه نیز 2۵ فیلمنامه به شورای پروانه ساخت ارائه شد

در آستانه آغاز ثبت نام فیلم های ایرانی در جشنواره فیلم فجر

کمک به آسیب دیدگان مرد و زن یک خشونت خانگی

2

کاهش 3 درصدی نرخ بیکاری فارغ التحصیالن زن

 سهم 3۰ درصدی زنان
 از اشتغال ایجاد شده در تابستان
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پرسشگری دهه هشتادی ها فرصت استیا
گــروه سیاســی/ رئیس جمهــور در ادامــه 
فرایند »نظارت ســتادی بر دســتگاه های 
اجرایی« روز گذشــته بــه وزارت آموزش 
مدیــران  جمــع  در  و  رفــت  پــرورش  و 
ایــن وزارتخانــه، ضمن اســتماع گزارش 
مجموعــه،  ایــن  یکســاله  عملکــرد 
رهنمودها و پیشــنهادهایی برای ارتقای 
کیفــی و کمــی عملکــرد ایــن وزارتخانــه 
ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
رئیســی  آیــت اهلل  ریاســت جمهوری، 
»انسان سازی و تربیت نیروهای کارآمد، 
مأموریــت  را  مهــارت«  دارای  و  صالــح 
مهــم وزارت آمــوزش و پــرورش عنــوان 
کرد و گفــت: پرورش انســان های صالح 
از خانــه آغاز می شــود و در مدرســه قوام 
می یابد؛ اگر فرزندان ما در خانه و مدرسه 
عدالت خــواه تربیت شــوند، بعدها خود 
اولیــن  اجتمــاع،  شــهروندان  به عنــوان 

مجری عدالت خواهند بود.
ë اجرای سند تحول

وی با اشــاره به تأکیدات رهبر معظم 
انقالب مبنی بــر »ضرورت اجرای دقیق 
و کامــل ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش 
دقیــق،  زمان بنــدی  بــه  پــرورش«  و 
کارشناســی و قابــل نظارت بــرای اجرای 
مطلوب ســند »تحول بنیادین آموزش و 

پرورش« تأکید کرد. 
ë تأکید بر آموزش های مهارتی

رئیس جمهــور، ارائــه »آموزش هــای 
مهارتــی« در نظــام تعلیــم و تربیــت را 
بســیار ضروری و مهم دانست و با اشاره 
به اهمیت نقش »دانشــگاه فرهنگیان« 
در امر تربیــت معلم، بر ضرورت جذب 
استادان و دانشجویان نخبه با خمیرمایه 
و زمینه معلمــی در این مجموعه تأکید 
کــرد. آیت اهلل رئیســی در ادامــه به طرح 
چنــد رهنمود مهــم پرداخت. پیشــنهاد 
اســتفاده از امکانات و فضاهای آموزشی 
بالاســتفاده بویــژه در دانشــگاه علمــی - 
کاربردی و ســازمان های غیرآموزشی در 
دانشــگاه فرهنگیــان نخســتین رهنمــود 

بود. پیشــنهاد راه انــدازی مراکز مشــاوره 
تربیتی بــرای دانش آمــوزان با اســتفاده 
همچنیــن  و  بازنشســتگان  ظرفیــت  از 
مردمــی  مــدارس  تأســیس  پیشــنهاد 
و  و تربیــت  نــوآوران تعلیــم  بــا کمــک 
مشــارکت مــردم و خیریــن رهنمودهای 
بعــدی رئیس جمهور در جمــع مدیران 
ارشــد آمــوزش و پــرورش بــود. آیت اهلل 
رئیســی هدف مدارس مردمی را کاهش 
تصدیگــری دولــت و اکتفــا کــردن آن به 
نقــش حمایتی و هدایتگــری در آموزش 
و پــرورش دانســت و گفــت: در این الگو، 
می شود مسئولیت های مهم را به مردم 

بویژه خانواده ها واگذار کرد.
ë راهیان پیشرفت

راه اندازی اردوهای »راهیان پیشرفت« 
از مهم ترین رهنمودهای رئیس جمهور به 
مجموعه آموزش و پرورش بود. آیت اهلل 
رئیسی با اشاره به تأثیرات مثبت اردوهای 
راهیــان  اردوی  از  هــدف  نــور،  راهیــان 
پیشــرفت را ایجاد نشاط در دانش آموزان 
و مشــاهده پیشــرفت ها و دســتاوردهای 
کشور از جمله در پارک های علم و فناوری 
دانســت و گفــت: محیط هــای علمــی و 
پژوهشی و دانشگاهی از جمله مکان های 
بسیار جذاب و دیدنی برای دانش آموزان 
پیشــرفت ها،  دادن  نشــان  و  اســت 
دســتاوردها و افتخــارات کشــور بــه نســل 
نوجوان و جوان، خنثی کننده اخبار منفی 
و القائــات نادرســت رســانه های خارجی 
رئیس جمهــور  اســت.  امــروز  نســل  بــه 
در ادامــه بــا پیشــنهاد تشــکیل کمیته ای 
مشــترک میان ســازمان برنامــه و بودجه 
و وزارت آمــوزش و پرورش برای بررســی 
راهکارهای ارائه بهینه سرانه آموزشی، بر 
توسعه و تقویت کانون های پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
ë پاسخ به گره های ذهنی

آیت اهلل رئیسی در ادامه دانش آموزان 
را ســرمایه و فرصتــی عظیم بــرای آینده 
کشــور توصیــف و خطــاب بــه مســئوالن 

وزارت آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد: 
دانش آمــوزان مــا در کنــار شــور و نشــاط 
جوانانه دارای روحیه پرسشــگری هستند 
و ممکن است درباره موضوعات مختلف 
گره هــای ذهنــی برایشــان ایجاد شــود که 

اینجــا نقــش آمــوزش و پــرورش و بویــژه 
معلمــان و مدیــران بــرای باز کــردن این 
گره های ذهنی و پاســخ دهی به شــبهات 
آنــان بســیار مهــم اســت. رئیس جمهور 
به دنبــال  قطعــاً  دشــمن  اظهارکــرد: 

هویت زدایــی و تهدید باورهــا و اعتقادات 
نوجوانــان و جوانان ما اســت، لــذا وزارت 
آمــوزش و پــرورش وظیفه دارد بــا ایجاد 
بانشــاط  و  زنــده  آموزشــی  محیط هــای 
و تقویــت ارتبــاط بــا والدیــن و خانــواده 

دانش آموزان برای مقابله با این توطئه ها 
نقش آفرینی مؤثر داشته باشد.

ë امیدآفرینی برای نسل جوان و نوجوان
از نســل  رئیســی حراســت  آیــت اهلل 
را  کشــور  جوانــان  و  نوجوانــان  و  امــروز 
وزارت  راهبــردی  و  خطیــر  مســئولیت 
گفــت:  و  دانســت  پــرورش  و  آمــوزش 
مســئوالن ایــن وزارتخانــه بــا همــکاری 
والدیــن و خانواده ها اجــازه نخواهند داد 
کــه دشــمن از ظــرف مراکز آموزشــی ما 
در راســتای اهــداف خــود اســتفاده کنــد 
بلکــه مراکز آموزشــی، آینده ای روشــن و 
امیدآفرین را برای نســل نوجوان و جوان 

رقم خواهد زد.
رئیس جمهــور در پایــان بــه اجــرای 
دولــت  در  معلمــان  رتبه بنــدی  طــرح 
ســیزدهم پــس از ۱۱ ســال اشــاره کــرد و 
گفــت: بــرای دولــت مردمی اســاس کار 
در اجــرای ایــن طــرح، ارتقــای جایــگاه 
معلمــان و افزایــش کیفــی آمــوزش در 
نظــام تعلیــم و تربیت و ایجاد ســرمایه 

اجتماعی برای کشور بوده است.
همچنین بر اساس ویدئویی که از این 
جلســه آمده رئیس جمهــور در توصیف 
ویژگی هــای مثبــت و قابــل توجــه دهــه 
هشــتادی ها گفته اســت: بچه هــای دهه 
هشــتادی ما دارای شــور و نشــاط هستند 
و روحیه پرسشــگری دارند. ممکن است 
در ذهن شــان گره ای ایجاد شده باشد که 
این گره هــای ذهنی را معلمان، مربیان، 
آمــوزش و پــرورش و مســئوالن بایــد باز 
کننــد. بــه آنهــا باید توجه شــود پرســش 
راهــش پاســخ اســت شــبهه راهش حل 

شبهه است. 
باید نگاه مــان به دانش آمــوز نگاه به 
یــک دانش آموز باشــد؛ با همــان روحیه 
او  کــه  نشــاطی  و  پرسشــگری  و  جوانــی 
دارد. ایــن نگاه بــه او باید بــه عنوان یک 
فرصت باشــد نــه تهدید؛ فرصــت برای 
خودش، جامعه و آینــده. اینها فرزندان 

و آینده سازان کشور هستند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه معلمان و مدیران نقش مهمی در بازکردن گره های ذهنی دانش آموزان دارند، عنوان کرد بازی قدیمی غربی ها
اروپایی هــا و امریکایی هــا در میانه دور دوم جنگ 
اراده هــا حضــور دارند. آنــان به دنبــال ایجاد یک 
فشــار ترکیبــی مشــتمل بر خدشــه وارد ســاختن 
بــه اعتبــار و آبــروی جمهــوری اســالمی ایــران از 
طریــق طرح های توطئــه ای مانند تــرور و ربایش 
-کــه در اواخــر تابســتان در حجــم زیــادی مطرح 
شــد- هســتند؛ اما این پایــان ماجرا نیســت. آنان 
برنامه هــای دیگری را هم دنبــال می کنند. جنگ 
ادراکی، حمالت سایبری و همچنین ایجاد اغتشاش و تضعیف امنیت ملی 
کشــور و ثبات زدایــی در مرحله بعــدی برنامه آنان قرار گرفتــه و در پی آن به 
دنبال اعمال تحریم ها خواهند رفت. گام بعدی اما خرابکاری اســت. طرف 
غربی ســعی در اخالل در ارســال محموله هــای نفتی و در نهایت هم فشــار 
دیپلماتیــک و سیاســی از طریق شــورای حکام در آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی دارد. این اقدامات به این منظور انجام می شود که ایران در ذیل چنین 
فشــارهایی حاضر به دادن امتیاز در مذاکرات شــود؛ چرا که در آخرین دور از 
مذاکــرات مهمترین امتیازات مدنظــر غربی ها کماکان باقی ماند و دو طرف 
تاکنــون پایــان مذاکــره را اعــالم نکرده اند و هر کــدام از آنان مصــر بر گرفتن 

امتیازات باقیمانده هستند.
دقیقــاً همین فرمول در اولین جنگ اراده ها در بهار هم به کار گرفته شــد 
که البته طرف غربی باز هم نتیجه نگرفت. ارزیابی امریکایی ها پس از ســفر 
نافرجــام تیــم مذاکره کننده شــان بــه دوحه، این بــود که ایران عقب نشــینی 
نخواهــد کــرد و نهایتــاً در ویــن مجبــور شــدند کــه حــدود 30 تــا 40 درصد از 

امتیازات مورد درخواست ایران را واگذار کنند.
حــاال اصلی تریــن امتیــازات همچنان باقی مانــده و به همیــن دلیل هم 
هســت که دور دوم جنگ اراده ها بســیار قوی تر و شــدیدتر روی ایران اعمال 
می شــود. جنــگ ادراکی و حمــالت ســایبری و اقدامات دیگری کــه در حوزه 
تخریــب بــرروی ایــران در حال انجام اســت حکایــت از این دارد کــه امریکا، 
اســرائیل، عربســتان و حتــی در بخش هایــی انگلیس، تمامــی ظرفیت های 
خود را برای فشــار ترکیبی در حوزه جنگ های خاکســتری انجام می دهند تا 
ایران را برای عقب نشینی تحت فشار قرار دهند. در حالیکه ایران جایی برای 

عقب نشینی ندارد و مصرانه روی امتیازاتی که می خواهد ایستاده است.
از ســوی دیگر ایران هم از مؤلفه های فشار روی طرف غربی در حوزه های 
هســته ای، موشــکی، منطقه ای، امنیتی و انرژی برخوردار اســت و این نشــان 
می دهــد که جنــگ اراده برای دســتیابی به امتیــازات باقیمانــده دو جانبه و 
دو ســویه اســت. در همه حوزه های یاد شــده از جمله در اعمال تحریم ها یا 
ســیاه نمایی در خصــوص آینده مذاکرات، قطعاً طــرف غربی از جمله آقای 
بــورل ســعی دارند که »معتبر نمایــی تهدید« انجام بدهند. بــه این بیان که 
سعی می کنند عدم تمایل خود را نسبت به دادن امتیاز در کالم هم نمایش 
دهند و در حوزه تحریم ها هم ســعی می کنند آنها را دارای تأثیر بیش از حد 
نشان دهند. حال اینکه تحریم های حقوق بشری ضعیف ترین نوع تحریم ها 
در مقایسه با تحریم های موشکی، هسته ای و منطقه ای ایران است. حداکثر 
تحریم های حقوق بشــری، مشــتمل بــر بلوکه کــردن اموال و نــدادن ویزا به 
مقامات است درحالی که تحریم های موشکی، منطقه ای و هسته ای عواقب 
بیشــتری را در حوزه های گوناگون فردی ، ملی ، اقتصادی ، امنیتی و سیاســی 
شــامل می شــود. از همیــن رو تحریم های حقوق بشــری اعمالــی هیچ تأثیر 
اقتصــادی اضافه ای روی ایــران ایجاد نمی کند. خصوصــاً اینکه تحریم های 
شــدیدتری را قباًل روی ایران اعمال کرده و مراودات مالی کشــورمان با غرب 
و اتحادیه اروپا بعد از خروج امریکا از برجام و بازاعمال تحریم ها را به صفر 
رساندند. طرف غربی بیشتر به دنبال ایجاد فشار روانی روی ماست و بعد از 
ایــن اقدام به دنبال تزلــزل در بازارهای اقتصادی می رود و این بازی قدیمی 

طرف غربی است.
حــال، پیش بینی این اســت که جنــگ اراده ها در زمســتان هم بــرای دور 
ســوم تمدید شــود چرا که امتیازاتی که مورد بحث ایران و طرف غربی است 
بیشتر حیاتی بوده و می تواند انتفاع اقتصادی پایدار جمهوری اسالمی ایران 
از هرگونــه توافقــی را تضمین کنــد و عدم دریافت آن به این منزله اســت که 

توافق هیچ سودی برای ما نخواهد داشت.

 دفاع نمایندگان مجلس از معرفی صولت مرتضوی 
برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آشنا به مشکالت، مقتدر و با برنامه
گروه سیاســی/ تنها در فاصله یک روز به جلســه رأی اعتماد سید صولت 
مرتضوی وزیر پیشنهادی کار، برخی نمایندگان در موضع گیری های خود 
از ســپردن مســئولیت این وزارتخانه به وی اســتقبال کردند. استقبالی که 
بــا عملکرد مرتضــوی در جایگاه معاون اجرایــی رئیس جمهور و حضور 
فعال و متعهدانه او در پیگیری مصوبات سفرهای استانی و حتی سابقه 
اجرایی او در سال های مسئولیتش به عنوان رئیس ستاد انتخابات وزارت 
کشــور بی ارتباط نیست. همچنان که سلمان اسحاقی عضو ناظر مجلس 
در شــورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به همین پیشینه و اینکه 
وزیــر پیشــنهادی بــا نیازها آشــنا و مســائل را احصــا کرده اســت، دغدغه 

مبارزه با فساد مرتضوی را یکی از ویژگی های تأییدکننده اش دانست.
به گزارش ایرنا، روز گذشــته نیز تعدادی از نمایندگان به تبیین دالیل 

خود برای دادن رأی اعتماد به وزارت مرتضوی پرداختند.
ë کارنامه قابل دفاع در اجرا و سیاستگذاری

اصغر ســلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این اعتقاد 
کــه گزینه پیشــنهادی وزارت کار با توجه به ســوابق مدیریتی اش معرفی 
شــده و در حــوزه اجرایی و سیاســتگذاری ســوابق درخشــانی دارد، گفت: 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی یکــی از وزارتخانه هــای مهم کشــور 
اســت کــه در حقیقــت از تجمیع ســه وزارتخانه تشــکیل شــده اســت و با 
اقشار مختلف جامعه سر و کار دارد و شخصی که سکاندار این وزارتخانه 

می شود باید توان مدیریتی باالیی داشته باشد. 
ë اقتدار در تصمیم گیری، ویژگی وزیر پیشنهادی

عبدالعلــی رحیمــی مظفــری، عضــو کمیســیون انــرژی نیــز بــا بیــان 
اینکــه حل مشــکالت متعدد وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی نیاز به 
تصمیم گیری قاطع دارد و این اقتدار در تصمیم گیری از ویژگی های وزیر 
پیشــنهادی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســت، صولت مرتضوی 
را از نیروهــای توانمنــد، باتجربــه و اجرایــی کشــور دانســت و افــزود: این 
وزارتخانه با مشــکالت متعددی در حوزه کارگران و بازنشســتگان مواجه 
اســت و نیاز به تصمیم گیری قاطع دارد و ایــن اقتدار در تصمیم گیری از 
ویژگی و ُحســن های گزینه پیشــنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است. 
ë وزیر پیشنهادی که برنامه دارد

حجت االسالم موسی احمدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
در دفــاع از رأی اعتمــاد بــه وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بــر برنامه منــد بــودن او تأکیــد کــرد و گفــت: مرتضــوی برای »اشــتغال، 

کارآفرینی و توزیع عادالنه منابع و سرمایه گذاری« برنامه دارد. 
حســینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیســه مجلــس نیز در دفاع 
از وزیــر پیشــنهادی ســوابق مدیریتــی او را نمایانگر ثبات فکــری در دفاع 
از آرمان های انقالب دانســت و ســابقه جدیت و وقت گذاشتن مرتضوی 
بــرای پیشــبرد برنامه های دولت را مؤیــد توانایی او بــرای برطرف کردن 

عقب ماندگی ها و مشکالت این وزارتخانه دانست.
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گــروه سیاســی/ پــس از جنــگ ســال 2020 میان 
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان کــه سلســله 
ناامنی هایی را در منطقه قفقاز به دنبال داشت، 
روز گذشته ســومین رزمایش جمهوری اسالمی 
ایــران در منطقــه ارس از ســوی نیــروی زمینــی 
سپاه پاسداران برگزار شد. برخالف رزمایش های 
گذشته که معموالً در گستره سرزمینی محدودی 
برگــزار می  شــد، ایــن رزمایــش تقریبــاً همه مرز 
شــمال غربــی مــا را دربــر می گیــرد. علــت ایــن 
رزمایش هــا، بویــژه رزمایــش اخیــر را می  تــوان 
دنباله دارشدن درگیری ها و ناامنی ها در منطقه 
قفقــاز دانســت. بویــژه اینکــه در 6 ماه گذشــته، 
دســت کم دو بار نیروهای جمهــوری آذربایجان 
و ارمنســتان بــا هــم درگیــر شــدند. از ایــن رو به 
نظر می  رســد رزمایــش اخیر  ایران، پاســخی به 
بی ثباتی های سیاســی و نظامی شــمال مرزهای 

خود، بویژه شمال رود ارس باشد.
ë رزمایش »ایران مقتدر« سپاه در مجاورت ارس

رزمایشــی که روز گذشــته نیروی زمینی ســپاه 
»ایــران  کــرد،  آغــاز  ارس  پاســداران در منطقــه 

مقتــدر« نام دارد و ســه روزه خواهــد بود. مرحله 
اصلــی این رزمایش با حضور سرلشــکر حســین 
سالمی فرمانده کل سپاه و جمعی از فرماندهان 
ارشد ســپاه آغاز شــد و در آن یگان ها و رسته های 
تخصصی نیروی زمینی سپاه سناریوهای امنیتی و 
دفاعی را به صورت ترکیبی تمرین خواهند کرد. به 
گزارش تسنیم، وسعت جغرافیایی این رزمایش 
تمام نوار مرزی اســتان های اردبیــل و آذربایجان 
شرقی را در بر می گیرد، درحالی که رزمایش های 
قبلــی در وســعت جغرافیایی کمتر بــود. درعین 
از  گســترده تر  تجهیــزات  و  نیــرو  حجــم  حــال، 
رزمایش قبلی اســت. از جمله نکات بــارز در این 
رزمایــش، نصــب پــل شــناور روی رودخانه ارس 
بــرای انتقــال تجهیــزات و نیــرو اســت کــه بــرای 
نخســتین بار صورت می  گیرد و قرار است تمرین 
انتقال تجهیزات انجام شــود. از دیگر ویژگی های 
ایــن رزمایــش، می  تــوان به اجــرای ســناریوهای 
دفاعی و امنیتی ترکیبی اشاره کرد. عملیات هایی 
از قبیل ِهلی ُبرن، چتربازی، تاخت شــبانه، رزمی 
بالگردهــا، پهپادهــای رزمــی و انتحــاری، کنتــرل 

جاده های مواصالتی، تصرف ارتفاعات و تخریب 
هجومــی جــزو برنامه های رســته های تخصصی 
نیــروی زمینــی ســپاه در رزمایــش اقتــدار نیروی 

زمینی سپاه پاسداران است.
ë هشدار به عربستان از مجاورت رود ارس

ســالمی،  حســین  سرلشــکر  گذشــته،  روز 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در 
جمــع نیروهای شــرکت کننده در ایــن رزمایش، 
پیام ایــن تمرین نظامی را این طور بیان کرد: ما 
به همســایگان مان پیام می دهیم که مشی ما با 
همه، دوســتی و برادری اســت، اما این سیاست 
مادامی ادامــه دارد که دشــمنان نخواهند علیه 

ما توطئه کنند.
وی بــا بیــان اینکــه هــر کشــوری و قدرتــی 
کــه با مــا در تعامــل صحیــح قــرار دارد، ما با 
او برادریــم، تصریــح کــرد: از همســایگانمان 
می خواهیم مشکالت شــان را از طریق تعامل 
و روش هــای غیرنظامــی حل کننــد. ما در این 
منطقه صاحب منفعتیم و اگر در گوشــه ای از 
منطقــه اتفاقی بیفتــد، منافع ما نیــز به خطر 

می افتــد، آن وقــت مــا بی طــرف نیســتیم و از 
منافع خودمان دفاع می کنیم.

فرمانــده کل ســپاه بــا بیــان اینکه خــط قرمز 
ما آن اســت که هیچ چیــز در جغرافیای منطقه 
تغییــر نکنــد، بــه همســایگان جنوبی ایــران نیز 
توصیه ای داشت: سرشت اسرائیل ایجاد ناامنی 
اســت؛ به کشــورهای همســایه توصیــه می کنیم 
اســرائیل را به سرزمین های اســالمی راه ندهند، 

زیرا آنها به دنبال توسعه ناامنی هستند.

وی ادامــه داد: توصیه ای هم به عربســتان 
دارم که با حمایت از برخی رســانه ها به دنبال 
فریــب جوانان ما هســتند، به رژیم آل ســعود 
هشــدار می دهم که مراقب رفتارتان باشــید و 
ایــن رســانه ها را کنترل کنید وگرنــه دود آن به 
چشــم خودتان خواهد رفت؛ ما اتمام حجت 
می کنیــم زیــرا شــما از طریق این رســانه ها در 
امــور داخلی مــا دخالت می کنید، ما به شــما 

گفتیم، مراقب باشید.

هشدار سرلشکر سالمی در سومین رزمایش ایران در منطقه ارس:

هیچ چیز در جغرافیای منطقه نباید تغییر کند

ش
ــر

بــ

رئیــس جمهوری اســالمی ایران و ســطان عمان بــر اراده 
خــود برای ارتقای ســطح روابــط دو کشــور در عرصه های 
مختلف سیاسی و اقتصادی تأکید کردند. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دولت، آیت اهلل رئیسی روز گذشته در پاسخ 
به تمــاس تلفنــی »هیثم بن طارق آل ســعید« ســلطان 
عمــان بــا بیــان اینکه شــاهد باالتریــن ســطح از اعتماد و 
مشارکت دو کشور در عرصه سیاسی هستیم، روابط تهران 
و مسقط را در عرصه های مختلف رو به رشد ارزیابی کرد. 
رئیس جمهور با اشاره به عزم مصمم جمهوری اسالمی 
ایران برای تنوع و عمق بخشیدن به روابط خود با عمان، 
اظهــار امیــدواری کرد رونــد تعامــالت و تبــادالت ایران و 

عمان، همانند یکسال گذشته رو به رشد باشد.
از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  رئیســی  آیــت اهلل 

ســخنانش با اشــاره به محاســبه غلط امریــکا در حمایت 
و تشــدید آشــوب ها، اظهار داشــت: امریکا بــه غلط تصور 
می کــرد تحریم هــای آنهــا ملت ایــران را متوقــف خواهد 
کــرد اما وقتی دیدند ملت ایران در برابر تحریم ها نه تنها 
متوقف نشــد، بلکه به رشد و پیشــرفت خود ادامه داد، به 
فتنه انگیــزی علیه جمهوری اســالمی ایــران روی آوردند. 
رئیسی همچنین تأکید کرد: ملت ایران در مقابل اقدامات 
خصمانــه امریکا منفعل نخواهد بود و ابتــکار عمل را در 
دســت دارد. »هیثم بن طارق آل ســعید« سلطان عمان 
نیز در این گفت وگوی تلفنی با بیان اینکه شــخصاً اجرای 
توافقــات حاصل شــده میان دو کشــور را پیگیری می کند، 
تصریح کرد: روابط دوجانبه همان طور که توافق شده، در 

حال پیشرفت است و هر دو ملت از آن منتفع می شوند.

آیت اهلل رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی سلطان عمان مطرح کرد

محاسبات غلط امریکا در حمایت از آشوب ها

حجت االسالم محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح کرد

اتفاق اوین جنایتی از سوی عوامل دشمن بود
محســنی اژه ای،  حجت االســالم  سیاســی/  گــروه 
دیروز در جریان جلســه شورای عالی قوه قضائیه، 
اخیــر  مداخله جویانــه  اظهــارات  بــه  اشــاره  بــا 
رئیس جمهــور امریکا علیــه مردم و نظــام ایران، 
عنوان کرد: بســیار خنــده دار و مضحک اســت که 
رئیس جمهور امریکا با ســوابق گسترده و چندین 
دهه ای جنایت علیه انســان ها در اطراف و اکناف 
دنیــا بویــژه جنایــت علیه مــردم ایــران، اینچنین 
علیه ایران سخن می گوید. رئیس دستگاه قضا در 
ادامه به شــرح مختصــری از جنایت ها و اقدامات 
برخــی  و  صهیونیســت ها  و  امریــکا  تروریســتی 
کشــورهای غربی علیــه مردم منطقه غرب آســیا 
و مــردم ایــران پرداخت و مشــخصاً در این زمینه 
بــه ترور دانشــمندان کشــورمان به دســت عوامل 

صهیونیستی با پشتیبانی امریکا اشاره کرد.
ë جنایت اوین به دست عوامل دشمن رخ داد

به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیــه، اژه ای در 
ادامــه نشســت دیروز با اشــاره به حادثــه رخ داده 
در بخشــی از زنــدان اویــن، اظهــار داشــت: آنچه 
در زنــدان اویــن رخ داد، جنایتی بود که به دســت 
عده معدودی از عوامل دشــمن صــورت گرفت. 
در جریــان این جنایت شــاهد بودیــم عده قلیلی 
اقــدام به آتش زدن کارگاهــی کردند که به منظور 

اشتغالزایی زندانیان و کمک به خانواده آنها دایر 
شده بود. در جریان این حادثه، سالن اجتماعاتی 
را آتش زدند که با هدف شــکوفایی اســتعدادها و 

آموزش زندانیان ایجاد شده بود.
وی ادامــه داد: عوامل دشــمن در واقع دســت 
روی نقاطــی گذاشــتند کــه نقــاط قــوت ســازمان 
زندان ها در امر بازاجتماعی کردن زندانیان است. 

ë به خانواده زندانیان فوتی آتش سوزی اوین سر بزنید
رئیــس عدلیــه در ادامــه تأکیــد کــرد: قطعــاً 
کارگاهی که محل اشتغالزایی زندانیان و کمک به 
خانواده هــای آنها در زندان اوین بود، مجدداً دایر 
می شود. به مسئوالن سازمان زندان ها نیز تکلیف 
کــرده ام نســبت بــه تکمیــل درمــان مجروحــان 
حادثــه زنــدان اوین حتــی مجرمی که دســتانش 
در این قضیه آلوده اســت اهتمام داشــته باشــند؛ 
همچنیــن مســئوالن ســازمان زندان هــا موظفند 
کمک هــا و حمایت هــای الزم را از خانواده هــای 
متوفیــان این حادثه به عمــل آورند و هیأت هایی 
را برای مالقات با آنها اعزام کنند. قاضی القضات 
همچنین تصریح کرد: در همان ساعات نخستین 
حادثــه آتش ســوزی در بخشــی از زنــدان اویــن، 
ترتیبــات تمــاس همه زندانیــان ایــن ندامتگاه با 

خانواده هایشان فراهم شد.

ë تسریع در روند رسیدگی به جنایت اوین
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مسئوالن سازمان 
زندان هــا و مرکــز حفاظت و اطالعــات قوه قضائیه 
دستور داد با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی 
جنایــت رخ داده در زندان اوین را شناســایی کنند و 
آنها را به دادســرا معرفی کرده و مســئوالن دادســرا 
نیــز به ســرعت به پرونــده آنها رســیدگی کنند. وی 
افزود: بدون  تردید عوامل جنایت رخ داده در زندان 
اویــن، زمینــه را بــرای مراکــز و دفاتــر جنگ افروزی 
و  امریکایــی  و  صهیونیســتی  اغتشــاش آفرینی  و 
انگلیســی فراهم آوردند و همگان مشــاهده کردند 
که در همان شــب وقوع این جنایت، صدای امریکا 
و انگلیس و سایر مراکز و دفاتر ضدایرانی مانند ایام 

اغتشاشات، همچون اتاق جنگ عمل کردند.
ë »برگزاری دادگاه اغتشاشگران به صورت »علنی

محسنی اژه ای در ادامه به موضوع اغتشاشات 
اخیر پرداخت و ضمن توصیه مجدد درخصوص 
جداسازی معترضین با عناصر اغتشاشگر، گفت: 
عناصر اصلی اغتشاشــات اخیر باید هرچه زودتر 
محاکمــه شــوند و در صــورت تشــخیص قاضی و 
رعایت مقــررات قانونــی، دادگاه هــای آنها علنی 
برگزار شــود تا جنایت های این عناصر اغتشاشگر 

به سمع و نظر مردم برسد.

ë دعوت برای شنیدن صدای منتقد
رئیــس دســتگاه قضــا در ادامــه بــا اشــاره بــه 
موضوعــی کــه در هفتــه گذشــته مبنــی بــر اعــالم 
آمادگی برای گفت وگو با همه گروه ها و جریان های 
معتــرض و منتقــد مطرح کــرده بود، اظهــار کرد: 
اوالً ایــن اعــالم آمادگی برای گفت وگــو با گروه ها و 
جریان های معترض و منتقد، تاکتیکی و مقطعی 
نیســت، این دعوت برای شــنیدن صدای منتقد و 

گفت و گو در ابتدای شــروع کار به عنوان رئیس قوه 
قضائیــه هم اعالم شــده بــود و موضوعی متخذ و 
برگرفته از وظایف و مســئولیت های ذاتی و قانونی 
قوه قضائیه و فرمایشات و دستورات مقام معظم 
رهبری اســت؛ ثانیاً این گفت وگو نیازمند سازکاری 
بــا مبانــی مشــخص عقالنــی و رعایــت نزاکــت و 
اخالق مداری اســت و در این گفت وگو کسی در پی 

بر کرسی نشاندن نظر خود و تنازع نیست.

ش
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مرکز رسانه قوه قضائیه خبر داد

افزایش فوتی های اوین
۴ نفر از زندانیان زندان اوین که در پی درگیری و آتش ســوزی روز شــنبه، آسیب دیده بودند 
و حالشــان وخیم بود، با وجود رســیدگی های پزشــکی درگذشتند. مرکز رســانه قوه قضائیه 
اعــالم کرد: با احتســاب فــوت این ۴ نفر که متأســفانه به دلیل شــدت وخامت حالشــان در 
بیمارستان از دنیا رفتند، مجموع فوتی های حادثه درگیری زندانیان با یکدیگر و آتش سوزی 
شنبه شب گذشته در زندان اوین به ۸ نفر رسید. بر اساس این گزارش، تمامی ۸ فرد فوت 
شــده از زندانیان بند جرایم مربوط به ســرقت بوده اند. گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه در 
ادامه تأکید می کند، ۶ نفر از مجروحین این حادثه همچنان در بیمارســتان و تحت درمان 
و رسیدگی های پزشکی هستند و حال عمومی آنها مساعد و رو به بهبود است. این گزارش 
حاکی اســت شامگاه شــنبه پس از ورود بموقع دادستان تهران و رئیس سازمان زندان ها به 
محل زندان اوین و با همکاری مســئوالن زندان، نیروهای انتظامی، آتش نشانی و اورژانس 

بیش از ۷0 زندانی که در معرض خطر آسیب دیدگی جدی بودند نجات پیدا کردند.
در پایان گزارش مرکز رسانه تصریح شده هویت تمامی فوت شدگان به اطالع خانواده 
آنها رسیده و متعاقب دستور قضایی، اسامی آنها به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.
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درخواست ها برای استعفای دولت 42 روزه انگلیس باال گرفت140 هزار نفر به خیابان های پاریس رفتند

تراس، ایستاده بر لبه سقوطخروش معترضان فرانسوی  علیه تورم
ده ها هزار نفر از مردم فرانســه یکشــنبه شــب در اعتراض به وضعیت 
اقتصــادی، تــورم و بحــران شــرایط اقلیمــی در خیابان هــای پاریــس 

تظاهرات کردند.
به گزارش ســایت شبکه خبری الجزیره، احزاب چپ که اپوزیسیون 
ایــن کشــور به شــمار می رونــد، مجــوز ایــن گردهمایی را تحــت عنوان 
»اعتــراض بــه هزینه های باالی زندگی و واکنش نامناســب به مســائل 
اقلیمی« از دولت دریافت کردند و بیش از 140 هزار نفر به این فراخوان 

پاسخ مثبت داده و خیابان های پاریس را به اشغال خود در آوردند.

اوضــاع ایــن روزهای لیــز تــراس و کابینه اش به هیچ وجه مســاعد نیســت. 
شــدت انتقادها از عملکرد 42 روزه دولت تراس به جایی رســیده اســت که 
دســت کم ســه عضو از هم حزبی هایش )حــزب محافظه کار( علناً خواســتار 

استعفای وی شدند. 
بــه گــزارش پایــگاه خبری راشــا تــودی، کریســپین بالنــت، اولیــن قانونگذار 
محافظــه کاری بــود که علیه لیز تراس، نخســت وزیر انگلیــس به طور علنی 
موضــع گرفت و گفت: »فکــر نمی کنم تراس بتواند از پس بحران اقتصادی 

فعلی انگلیس بربیاید.« 

خبرگزاری فرانسه برای بمباران روز گذشته کی یف، این عکس ها را منتشر کرده است

روسیه در اقدامی تالفی جویانه، تأسیسات زیرساختی و برق کی یف را هدف قرار داد

پایتخت اوکراین زیر آتش پهپادها
صفحه  4 را بخوانید

ســحر ســماوات / راز زیمت پژوهش گر 
»مؤسســه  و  تل آویــو«  »دانشــگاه 
رژیــم   داخلــی«  امنیــت  مطالعــات 
صهیونیســتی با انتقاد از نحوه پوشــش 
خبری تحــوالت هفته های اخیــر ایران 
در توئیــت خــود نوشــت: »متأســفانه، 
پوشــش خبری کنونی اعتراضات ایران 
با وجــود اهمیــت آن، همــراه بــا افکار 

آرزومندانه و تخیلی بوده است.« 
زیمــت در ادامه ایــن توئیت بیان کرده 
است که »همچنین ظرفیت های رژیم 
علی رغــم  کــه  ایرانی هایــی  تعــداد  و 
بــه  را  موجــود  وضــع  گالیه هایشــان، 
آشــوب و بالتکلیفی ترجیح می دهند، 

دست کم گرفته شده است.«
با درنظر گرفتــن این مطالب، حال 
جــای طرح ایــن ســؤال وجــود دارد که 
اساســاً چرا این تحلیلگر صهیونیســتی 
را  ایــران  اتفاقــات  رســانه ای  پوشــش 
کــرده  ارزیابــی  تخیلــی  و  آرزومندانــه 
است؛ به نظر می رسد مهم ترین پاسخ 
به این ســؤال را در پوشــش اغراق آمیز 
اتفاقات ایران اســت که در موضوعاتی 

از قبیــل تــالش بــرای القای سراســری 
بــودن اعتراضات، تالش بــرای عمیق 
جلــوه دادن عمق اعتراضــات و تالش 
بــرای القــای ایــن مطلب نادرســت که 
اوضــاع در ایــران بحرانــی و از کنتــرل 

خارج شده است، جستجو کرد.
ظرفیــت  بــه  وی  توجــه  همچنیــن 
عظیــم مردمی که با وجود مشــکالت، 
همچنان پشــتیبان جمهوری اســالمی 
هســتند، قابــل توجه اســت؛ موضوعی 
که رســانه های بیگانه ســعی داشته اند 
همــواره عکــس آن را در مطالــب خود 
بــه جامعه ایران و جوامــع بین المللی 

القا کنند.
گفتنی اســت زیمت، جــزو مقامات 
حســاب  بــه  اســرائیل  امنیتــی  ســابق 
می  آید. او مشاور سابق نظامی اسرائیل 
در امــور ایــران بــوده اســت. همچنیــن 
مطالعــات  مؤسســه  ارشــد  پژوهشــگر 

امنیت ملی اسرائیل )INSS( است. 
بــه  وی  کــه  آمــده  وی  ســوابق  در 
طــور فزاینــده ای از نقــش نتانیاهــو در 
مخالفــت بــا توافــق هســته ای ایــران و 

ترغیــب ترامــپ بــه کنــار گذاشــتن آن 
انتقــاد کــرده و گفتــه بــود که پیشــرفت 
هســته ای کنونی تهران، محصول فشار 
حداکثری امریکا و حمالت خرابکارانه 

اسرائیل است.
وی پیش تــر در کتاب خــود با عنوان 
بــا  کــه  بــود  نوشــته  درون«  از  »ایــران 
گذشــت بیش از چهــار دهــه از انقالب 
اسالمی، ایران همچنان از ثبات باالیی 

بحبوحــه  در  حتــی  اســت؛  برخــوردار 
بــرای  گذشــته  دهــه  در  کــه  تحوالتــی 

منطقه رخ داده است. 
همچنین نویسنده معتقد است که 
جامعــه ایران با وجود همه مشــکالتی 
که دارد از ثبات نســبی برخوردار اســت 
و اگرچــه بحران هــای اقتصــادی وجود 
دارد، امــا این ثبات نســبی را نمی توان 

نادیده گرفت.

گروه سیاســت/ تحوالت دو ســال اخیر و منازعات شکل 
گرفتــه در منطقه قفقاز موجب بازگشــت ســرزمین های 
مورد ادعای جمهوری آذربایجان از ارمنســتان شــد ولی 
به نظر می رسد با عملیات اخیر جمهوری آذربایجان در 
شــهریور 1401 در استان ســیونیک، دارای اهداف جدید و 

به تبع آن تحوالت ژئوپلیتیکی جدیدی باشد.
جمهوری اســالمی ایران به عنوان یــک بازیگر فعال 
منطقــه ای از یک ســو و تأثیرپذیــر از هرگونــه تغییرات و 
تحوالت جدید این منطقه، رویکردها و سیاســت خاص 
خــود را کــه مبانی آن بــر گرفتــه از موضــع رهبر معظم 
انقالب در مورد عدم تغییر مرزهای شــمال غربی کشور 

قفقاز است،  دنبال می کند.
رویکرد و سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران 
در قبــال تحــوالت قفقــاز بــا نقــد و واکنــش مختلفی در 
محافــل گوناگــون مردمی، رســانه ای و نخبگانــی روبه رو 
بوده اســت. در این راســتا در یک نظرســنجی که از میان 
384 نفــر از نخبگان دانشــگاهی )دانشــگاه های تهران، 
عالمه طباطبایی، تبریز، گیالن، شــیراز، رازی کرمانشاه(، 
پژوهشگران و تحلیگران سیاست خارجی آگاه به مسائل 

قفقاز انجام گرفته این نتایج به دست آمده است.
ë تحرکات بازیگران منطقه ای عنصر کلیدی تحوالت

52 درصد از پاسخ دهندگان، در پاسخ به تشدید دور 

جدید تنــش در منطقه قفقاز، تحــرکات بازیگران فعال 
منطقه ای را دلیل تشدید دور جدید تنش بیان کرده اند. 
31 درصد نیز درگیری روسیه در پرونده اوکراین را موجب 
کاهش نقش توازن بخش این کشــور و در نتیجه تشــدید 
منازعه در قفقاز عنوان کرده اند. مابقی پاســخ دهندگان 
عــدم پایبندی یکی از طرفین یا هــردو طرف به توافق ها 
و همین طــور مداخله قدرت های بزرگ را دلیل تشــدید 
تنش هــا در دور جدید دانســته اند. همچنین 41 درصد از 
پاسخ دهندگان ســیر و روند تحوالت جدید منطقه را در 
راســتای منافع کشــور ترکیه می دانند. 34 درصد نیز این 
تحــوالت را در راســتای منافــع کشــور آذربایجــان عنوان 
می کنند و مابقی نیز این روند را در راستای سایر بازیگران 
مــی داننــد. نکتــه قابل توجــه دیگــر اینکــه 57 درصد از 
پاســخ دهندگان ،ترکیه را دارای بیشترین تأثیرگذاری بر 
سیاست های دولت آذربایجان می دانند در حالی که 24 
درصد، رژیم صهیونیستی را دارای بیشترین تأثیرگذاری 
بــر سیاســت های دولت آذربایجــان بیان کــرده و مابقی 
پاســخ دهنــدگان بازیگران دیگــر را در ایــن میان مطرح 

می کنند.
ë اولویت ایران در منطقه ژئوپلیتیک و تمدنی است

در پاســخ بــه پرســش از اولویــت و جایــگاه منطقــه 
قفقاز در سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران، 43 

درصد از پاســخ دهندگان بر اولویت منافع ژئوپلیتیکی و 
ژئواستراتژیکی و 26 درصد بر اهمیت فرهنگی و تمدنی 
ایــن منطقــه در سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی 
ایــران تأکید کرده اند. این درحالی اســت که 18 درصد بر 
اقتصاد و تجارت و 13 درصد بر اهمیت از منظر سیاسی 
و امنیتــی در سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران 

تأکید داشتند.
ë  مالحظــه امنیتی ایــران تثبیــت مرزهــای ژئوپلیتیک

منطقه است
53 درصد از پاسخ دهندگان مخالفت با تغییر مرزها 
و ژئوپلیتیــک منطقــه قفقــاز جنوبی را بخــش مهمی از 
مالحظات امنیتی و اســتراتژیک ایــران در قبال تحوالت 
جدیــد منطقــه می داننــد. 18 درصد از پاســخ دهندگان 
ممانعت از حضور تهدیدمحــور بازیگران فرامنطقه ای 
دولتــی، 15 درصد تأمین منافع ژئواکونومیک ایران و 14 
درصد مخالفت با تحرکات قوم مدارانه و تجزیه طلبانه را 
به عنوان بخش مهمی از مالحظات امنیتی و استراتژیک 

ایران در قبال تحوالت جدید بیان می کنند.
ë  لزوم تغییر جهت گیری سیاست خارجی ایران ،فعاالنه

و  بر مبنای اولویت دیپلماسی سیاسی
نکتــه قابل توجــه دیگر در این نظرســنجی تأکید 57 
درصد از پاســخ دهندگان به اولویت دیپلماسی سیاسی 

از ســوی دستگاه های مرتبط با سیاست خارجی ایران در 
پاســخ به ســؤال از نوع جهت گیری دســتگاه دیپلماسی 
برای تأمین مالحظات استراتژیک در منطقه قفقاز تأکید 
کرده اند. در حالی که 21 درصد بر دیپلماسی اقتصادی، 

17 درصد بر دیپلماسی فرهنگی اشاره کرده اند.
از ســویی دیگر43 درصد از پاسخ دهندگان اقدامات 
اخیــر  تحــوالت  قبــال  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
منطقــه قفقــاز را در قالب سیاســت بی طرفی منفعالنه 
صورت بنــدی می کنند. این درحالی اســت که 31 درصد 
ایــن اقدامات را در دیپلماســی چند جانبه صورت بندی 
می کنند. مابقی پاســخ دهندگان نیز اقدامات جمهوری 
اســالمی ایــران در قبــال تحــوالت اخیر منطقه قفقــاز را 
در قالــب دیپلماســی پنهان و سیاســت بی طرفی فعال 

صورت بندی می کنند.
39 درصــد پاســخ دهندگان در مــورد تأثیــر اقدامات 
دســتگاه دیپلماسی کشور در روند تحوالت منطقه قفقاز 
بیــان می دارند که این امر موجب القای انفعال ایران در 
میان ســایر بازیگران شــده اســت. 36 درصد بر بی تأثیر 
بودن اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در روند تحوالت 
منطقــه قفقــاز تأکیــد دارنــد. ایــن در حالی اســت که 19 
درصــد نیــز قائل بــه کمک جمهوری اســالمی ایــران به 

مدیریت تنش هستند.
46 درصد از پاســخ دهنــدگان ناکارآمــدی نهادهای 
مؤثــر بــر سیاســت خارجــی جمهوری اســالمی ایــران را 
عامــل وضعیت کنشــگری کنونــی کشــور در این منطقه 
عنــوان کرده اند. درحالی که 33 درصد، بر برتری رقبای 

منطقــه ای به عنوان عامل تشــدید شــرایط کنونی تأکید 
کرده اند. 11 درصد نقش تحریم ها و 10 درصد نیر نگرانی 
از تنش های قومی را دلیل شکل کنشگری کنونی کشور در 

منطقه قفقاز دانسته اند.
ë  اقدامــات امنیتی – نظامــی بازدارنــده توصیه نخبگان

ایرانی
نکته مهــم و قابل توجه این نظرســنجی، تأکید 43 
درصد از پاســخ دهندگان بــر اقدامات امنیتی و نظامی 
بازدارنــده جمهــوری اســالمی ایــران به عنــوان اولویت 
اقدامات ایــران برای مقابله با تغییرات ژئوپلیتیکی در 
منطقه قفقاز است. 28 درصد از پاسخ دهندگان نیز بر 
همکاری ســه جانبه جمهوری اســالمی ایران، روسیه و 
ارمنســتان به عنوان اولویت اقدامات ایران برای مقابله 
با تغییرات ژئوپلیتیکی تأکید دارند. مابقی نیز همکاری 
نظامــی با ارمنســتان و همچنین دیپلماســی سیاســی 
بــا آذربایجان را به عنــوان اولویت اقدامــات ایران برای 
مقابله با تغییــرات ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز عنوان 
کرده اند. گفتنی اســت نظرســنجی فوق در مهرماه 1401 
از ســوی مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات بین المللــی 
ابــرار معاصر تهران و در راســتای اولویت های پژوهشــی 
و مطالعاتی خود در حوزه امنیت بین الملل و سیاســت 

خارجی جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است.

گزارش »ایران« از یافته های نظرسنجی یکی از مراکز پژوهشی کشور

توصیه نخبگان؛ اقدامات نظامی بازدارنده علیه باکو 
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یک پژوهشگر صهیونیست  در واکنش به پوشش رسانه ای اتفاقات ایران در خارج از کشور عنوان کرد

رسانه های غربی تخیالت ایران ستیزانه خود را دنبال می کنند!
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پایتخت اوکراین زیر آتش پهپادها
روسیه در اقدامی تالفی جویانه، تأسیسات زیرساختی و برق کی یف را هدف قرار داد

از  پــس  هفتــه  یــک  صفــاری/  زهــره 
شــدیدترین حملــه موشــکی روســیه بــه 
اوکرایــن در هفتمیــن ماه عملیــات ویژه 
نظامی مســکو در شــرق اروپا، پهپادهای 
روســی زیرســاخت های حیاتــی کی یف را 
تخریب کردند. به گفته مقامات اوکراینی 

4 نفر نیز کشته شده اند.
به گزارش شــبکه خبــری الجزیره، در 
پــی این عملیــات پهپادی کــه در آغازین 
ســاعات دیروز در مرکــز کی یف، پایتخت 
اوکرایــن بــا 2انفجــار در فواصــل نزدیک 
رخ داد، گرچــه رئیس جمهــور اوکرایــن و 
شــهردار کی یف روســیه را متهم به کشتار 
دفــاع  وزارت  امــا  کردنــد  غیرنظامیــان 
روســیه تأکیــد کــرد کــه نیروهــای مســلح 
ایــن کشــور بــه  زیرســاخت های انــرژی و 
تأسیسات نظامی اوکراین حمله کرده اند 
و در این عملیات مســکو بــه همه اهداف 

مورد نظر خود دست یافته است.
ولودیمیــر  کــه  حــال  همیــن  در 
زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین، روسیه 
ایــن  بــه خاطــر  بــه مجــازات ســخت  را 
حمــات تهدید کــرد، دنیس شــمیهال، 
نخســت وزیر اوکرایــن اعــام کــرد کــه در 
حمله صبح دوشــنبه تأسیســات حیاتی 
در 3منطقه تخریب و در نتیجه آن، برق 
صدهــا خانــوار در شــهرها و روســتاهای 

سراســر اوکرایــن قطــع شــده اســت. در 
اســت:  پیــام تلگرامــی شــمیهال آمــده 
دیگــر  بــار  یــک  روســیه  صبــح،  »امــروز 
3منطقــه  در  را  انــرژی  زیرســاخت های 
مــورد هدف قــرار داد و عــاوه بر کی یف، 
مناطــق دنیپروپتروفســک و ســامی نیــز 
هدف بودند. توصیه ما به شهروندان این 
اســت که تا ثبات سیســتم تأمین انرژی و 

برق، بهینه مصرف کنند.«
زمــان ایــن حملــه دقیقــاً یــک هفتــه 
پس از عملیــات تافی جویانه روســیه به 
انفجار پل کریمه بــود که والدیمیر پوتین 
به صراحت بر آن تأکید کرد. این در حالی 
اســت که به نوشــته رســانه های اوکراینی 
در عملیــات اخیر، پیام »بــرای بلگورود« 
روی بدنــه الشــه پهپادهای روســی دیده 
شــده و معنای آن این اســت که حمات 
این پهپادها، نیز در پاســخ موشــک باران 
بلگــورود روســیه بــوده اســت. موضوعی 
کــه اوکراینی ها همواره ســعی در انکار آن 

دارند.
خبرنــگاران  گــزارش  براســاس 
در  انفجارهــا  صــدای  فرانس پــرس، 
و   6:35 ســاعات  در  اوکرایــن  پایتخــت 
6:45 به وقت محلی صبح دیروز در شهر 
پیچیــد و دقایقی بعــد آژیرهای خطر نیز 
به صدا درآمدند. همزمان با این حمات 

پهپادی، موشــک های روســی نیز منطقه 
شــرق دنیپروپتروفســک را هدف گرفتند 
که به گفتــه فرمانــدار آن در این حمات 
چندین خانه آسیب دیدند و یک موشک 
با اصابت به یکی از زیرساخت های انرژی 
ســبب بروز آتش ســوزی شــده اســت. بنا 
بــه گفته رســانه های اوکراینــی این حمله 
همزمان با تشــدید مناقشــات در مناطق 
در  دونتســک  شــرق  و  خرســون  جنــوب 
دستور عملیات کرملین قرار گرفته است.  

ë هشدار به غرب
در حالی که ســخنگوی کرملین نقش 
اوکرایــن بســیار  را در درگیری هــای  ناتــو 
ملمــوس می  داند، کارشناســان سیاســی 
نســبت به تــداوم پشــتیبانی تســلیحاتی 

نظامی غرب در اوکراین هشدار داده اند.
تمــام  اســتاد  مونــرو«،  »ســانچز 
مؤسســه عالــی روابــط بین الملــل  هاوانا 
بــه تاس گفت: »شــرایط امــروز از بحران 
موشــکی کوبا بســیار شدیدتر اســت. این 

بــار منازعات سیاســی با کشــتار مــردم و 
رد و بــدل کــردن گلوله هــا همراه اســت. 
بنابراین منفی ترین تبعات بحران فعلی 
آن اســت کــه هیــچ مذاکــره ای صــورت 
نخواهــد گرفــت. ایــن در حالی اســت که 
بحــران ســال 1962 کوبــا این گونــه نبود. 
در واقع واشــنگتن بــا فرصت طلبی برای 
اجــرای سیاســت امپریالیســتی خــود در 
شــعله ور کــردن بحــران 1962 و بحــران 
فعلــی نقش پررنگــی را ایفــا می  کند. در 

بحــران کوبــا، دولــت امریــکا و نخبــگان 
سیاســی ایــاالت متحــده درصــدد پایــان 
پروســه انقــاب کوبــا بودنــد و امــروز بــا 
اســتراتژی مشــابه در تاش برای به انزوا 
توســعه  و  روســیه  حاکمیــت  کشــاندن 
قــدرت آن هســتند.« وی با تأکیــد بر دام 
غرب برای روســیه افزود: »رقبای روســیه 
در تاش هســتند مناقشــات و درگیری ها 
در بحــران امروز شــرق اروپا را بــه فراتر از 
اوکراین بکشــانند و در این میان مســکو را 
با سیاست های مختلف برای شدت دادن 
به حمات زیرســاختی ترغیب می  کنند. 
آنچه در خط لوله های گاز روسیه یا در پل 
کریمه رخ داد، نشانه هایی است که ثابت 
می  کنــد، این جنــگ به خــارج از مرزهای 
همیــن  اســت.  شــده  کشــانده  اوکرایــن 
نیــز  را  بین المللــی  شــرایط  فاجعــه  دو 
متشنج تر کرده اســت.« نشانه های نقشه 
غــرب برای تشــدید بحــران در اوکراین را 
تســلیحاتی  پشــتیبانی های  در  می  تــوان 
و نظامــی اخیــر امریــکا بــه اوکرایــن و بــه 
تازگی تاش اتحادیــه اروپا برای تصویب 
پیش نویس کمــک 500 میلیــون یورویی 
اضافــی به کی یف از ســوی وزرای خارجه 
مشــاهده کــرد. همچنیــن وزرای اروپایــی 
قرار اســت تا مــاه آینده نقــل و انتقال 15 
هزار سرباز اوکراینی را نیز برعهده بگیرند.

وپا
ار

سفارت استرالیا به 
قدس نمی رود

صهیونیســتی  رژیــم  رســانه های 
بــه  از  اســترالیا  عقب نشــینی  از 
بیت المقدس  شناختن  رسمیت 
اشــغالی به عنــوان پایتخت رژیم 

صهیونیستی خبر دادند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر 
به نقــل از المیادین، رســانه های 
از  نقــل  بــه  صهیونیســتی  رژیــم 
روزنامــه انگلیســی گاردیــن خبر 
خارجــه  وزارت  ســایت  دادنــد، 
نخســت وزیر  اظهــارات  اســترالیا 
بــه  دربــاره  کشــور  ایــن  ســابق 
بیت المقدس  شناختن  رسمیت 
به عنــوان پایتخت »اســرائیل« را 
از پورتال خود حذف کرده است.

اســت  حالــی  در  خبــر  ایــن 
کــرده  اعــام  پیشــتر  اســترالیا  کــه 
بــه  را  بیت المقــدس  کــه  بــود 
پایتخــت  به عنــوان  تل آویــو  جــای 
رســمیت  بــه  صهیونیســتی  رژیــم 
بــود  موضعــی  ایــن  می شناســد. 
کــه اواســط دســامبر 2018 از ســوی 
نخســت وزیر  موریســون،  اســکات 
وقــت اســترالیا اتخاذ شــده بــود اما 
آلبانیــزی،  آنتونــی  دولــت  اکنــون 
نخســت وزیر فعلــی ایــن کشــور بــا 
چنین اقدامی مخالفت کرده است.

یانه
ورم

خا

140 هزار نفر به خیابان های پاریس رفتند

خروش معترضان فرانسوی  علیه تورم
الله مهرزاد/ ده ها هزار نفر از مردم فرانسه یکشنبه شب در اعتراض به وضعیت 
اقتصادی، تورم و بحران شرایط اقلیمی در خیابان های پاریس تظاهرات کردند.
به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، احزاب چپ که اپوزیسیون این کشور 
به شــمار می روند، مجوز این گردهمایی را تحت عنوان »اعتراض به هزینه های 
باالی زندگی و واکنش نامناســب به مســائل اقلیمی« از دولت دریافت کردند و 
بیــش از 140 هــزار نفر به این فراخوان پاســخ مثبــت داده و خیابان های پاریس 
را بــه اشــغال خــود در آوردنــد. ایــن گردهمایــی کــه در واقع نمایشــی از خشــم 
عمومی نســبت به امانوئل مکرون و سیاست های اقتصادی وی است، در حالی 
ســازماندهی شــده که فرانســه در 10 روز گذشــته با یکی از بدترین اعتصاب های 
ســال های اخیــر خود در بخــش انرژی روبه رو بوده اســت. از همین رو بخشــی از 

شعارهای معترضان درباره هزینه های باالی انرژی در فرانسه بود.

در ایــن تظاهرات حضــور چهره های سرشــناس قابل توجه بــود. به گزارش 
خبرگــزاری رویتــرز، از جمله این افراد، ژان لوک مانشــون، رهبر حزب فرانســه 
تســلیم ناپذیر و رقیب انتخاباتی مکرون در انتخابات بهار امسال بود که در کنار 
او آنی ارنو، برنده جایزه نوبل ادبیات که پیشــتر مردم را تشــویق به مشــارکت در 

اعتصاب های پنجشنبه کرده بود نیز دیده شد.
بــه گــزارش دویچــه ولــه، این تظاهــرات در حالــی برگزار شــد که شــماری از 
معترضان با پوشــیدن جلیقه های زرد رنگ، به طور ســمبلیک به اعتراض های 
جلیقه زردها اشاره کردند که از اکتبر سال 2018 تا نزدیک به یک سال بعد از آن 
هر هفته و بدون هیچ وقفه ای خیابان های پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه 
را تبدیــل بــه میــدان جنگی تمام عیــار علیه سیاســت های انرژی مکــرون کرده 
بودند. جنبش جلیقه زردها هنوز هم فعال است و از همین رو دولت فرانسه این 
نگرانــی را دارد که اعتراض های روز یکشــنبه تبدیل بــه جرقه ای جدید برای این 
جنبش شده و آنها را بار دیگر به خیابان ها بکشاند. نگرانی های مکرون بی دلیل 
نیست. همان طور که آسوشیتدپرس در تحلیلی نوشته است. ائتافی که متشکل 
از حامیان مکرون در پارلمان فرانســه اســت، در انتخاباتی که تابســتان امســال 
برگزار شد، نتوانست اکثریت مطلق خود را حفظ کند ، از همین رو برای مکرون 
و ائتاف او بســیار سخت اســت تا بتواند ایده های داخلی خود را در پارلمانی که 
مخالفــان او قدرتی بیــش از وی دارند، مطرح کند. ضمــن اینکه رئیس جمهور 
فرانســه بسیار نگران تصویب بودجه سال آینده در نشست های مربوط به تأیید 
بودجه مورد نظر خود در پارلمان است. قیام پارلمان علیه بودجه وی می تواند 
بدترین خبر برای دولت مکرون باشد. دولتی که ژان لوک مانشون در سخنرانی 
خود درجریان تظاهرات پاریس تأکید کرد: »این دولت، دولتی اســت که رهبری 

مکرون، کشور را به هرج و مرج کشانده است.«

کوریا تایمز)کره جنوبی(
پــس از قدرت نمایی هــای اخیــر کــره 
از  زیــادی  شــمار  منطقــه،  در  شــمالی 
کارشناســان سیاســی معتقدنــد بایــد بــه 
جای مانور بر توافق منع ســاح هســته ای 
با ایــن کشــور، برای دســتیابی بــه اهداف 
مــورد نظر، سیاســت های عملی تــری در 
قبال پیونگ یانگ اتخاذ کرد. کارشناسان 
مخالف، اعمال سیاست های کنترل ساح 
را  تنها نشــانه ای از به رســمیت شــناختن 

قدرت هسته ای کره شمالی می دانند.

نشنال پست )کانادا(
بــه طــرح  بایــدن در ســخنانی  جــو 
کاهش مالیاتی لیز تراس، نخســت وزیر 
اقدامــی  را  و آن  کــرد  انتقــاد  انگلیــس 
اشــتباه از ســوی دولــت وی خوانــد. در 
پی این انتقاد، نماینــدگان حزب حاکم 
بــه  پیامــی  لنــدن، در  کار در  محافظــه 
رئیس جمهور امریــکا، به او گفتند بهتر 
است به امور سایر کشورها کاری نداشته 
باشــد و بیشــتر به حل مشــکات خود و 

تورم رکورد شکن کشورش فکر کند.

دیلی صباح)ترکیه(
خاورمیانــه  بــه  ترکیــه  صــادرات 
بــا  فــارس  خلیــج  حــوزه  کشــورهای  و 
ماهــه   9 در  درصــدی   24.8 افزایشــی 
نخست ســال جاری به 25 میلیارد دالر 
رسیده اســت. در این میان عراق با 7.5 
میلیــارد دالر خریــد در صــدر فهرســت 
مشــتریان ترکیه قرار دارد. این در حالی 
است که شاخص صادرات ترکیه به این 
مناطق در زمان مشــابه در سال گذشته 

19.7 میلیارد دالر ثبت شده است.
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حســین فاطمی/ اوضاع ایــن روزهای 
لیــز تــراس و کابینه اش بــه هیچ وجه 
از  انتقادهــا  شــدت  نیســت.  مســاعد 
بــه  تــراس  عملکــرد 42 روزه دولــت 
جایی رســیده اســت که دســت کم سه 
)حــزب  هم حزبی هایــش  از  عضــو 
محافظه کار( علناً خواســتار استعفای 

وی شدند.
به گزارش پایگاه خبری راشا تودی، 
قانونگــذار  اولیــن  بانــت،  کریســپین 
محافظــه کاری بود که علیه لیز تراس، 
نخســت وزیــر انگلیس به طــور علنی 
موضع گرفــت و گفت: »فکر نمی کنم 
تراس بتوانــد از پس بحران اقتصادی 
فعلــی انگلیــس بربیایــد.« پــس از او 
انــدرو بریجــن، دومیــن قانونگــذاری 
بود کــه بــا نخســت وزیری لیــز تراس 
مخالفــت و تأکیــد کــرد: »کشــور مــا، 
فــرد  لیاقــت  مــا  حــزب  و  مردمــش 
بهتــری را دارنــد.« پس از ایــن دو نفر 
نیــز، جیمی والیس، قانونگذار مناطق 
ایــن مســأله  از  بریجنــد و پورتکــراول 
تــراس  اظهــار تاســف کــرد کــه »لیــز 
اعتبار اقتصــادی انگلیس را تضعیف 
کــرده و به حــزب ما )محافظــه کار( به 
طــرزی غیرقابــل ترمیــم آســیب وارد 
کــرده اســت.« حمله سیاســی والیس 

بــه لیز تراس بــه قدری جــدی بود که 
تهدید کرد اگر لیز تراس برکنار نشــود، 
حــزب محافظــه کار را تــرک می  کنــد. 
والیــس اســتدالل کــرد در صورتــی که 
محافظــه کاران اکنون از شــر لیز تراس 
خاص شوند، فرصتی برای مبارزه در 
انتخابــات سراســری بعدی به دســت 

خواهند آورد.
ë  و »کوتاه تریــن«  رکــورد  و  تــراس   

»نامحبوب ترین« دولت انگلستان؟
تــا همیــن جــای کار لیــز تــراس بــا 
عملکــرد خــود عمــًا نامحبوب ترین 
نخســت وزیــر تاریخ انگلســتان شــده 
نظرســنجی  نتایــج  براســاس  اســت. 
اپینیــوم  تحقیقاتــی  شــرکت 
)Opinium(، لیز تراس، نخســت وزیر 
انگلیس، پایین ترین میزان محبوبیت 
را در میــان تمامــی نخســت وزیرهای 
گــزارش  بــه  ایــن کشــور دارد.  تاریــخ 
بلومبرگ، این شرکت تحقیقاتی پیرو 
آمارهــا تصریح کرده اســت که میزان 
محبوبیــت لیــز تــراس بــا کاهشــی 10 
درصــدی، بــه زیــر ۴7 درصد رســیده 
رســوایی  زمــان  از  کــه  آمــاری  اســت؛ 
جانســون،  بوریــس  »پارتی گیــت« 
نخســت وزیــر ســابق انگلیــس و حتی 
چند هفته پیش از اســتعفای تزرا می، 

سلف جانسون هم پایین تر است.
رکــورد  تــراس  کــه  اکنــون 
»نامحبوب ترین« نخســت وزیر تاریخ 
انگلســتان را دارد بســیاری معتقدنــد 
کــه با این میــزان از انتقــاد و مخالفت 
نســبت به عملکــرد تــراس در همین 
40 روز یقینــاً وی مســتعد ثبــت رکورد 
دیگــری بــه نــام »کوتاه تریــن« دولت 

تاریخ انگلستان هم خواهد بود.
در همیــن راســتا و براســاس یــک 
نظرســنجی مشــخص شــد کــه بیــش 
از نیمــی از مــردم انگلیــس خواســتار 
بــه  شــده اند.  تــراس  لیــز  اســتعفای 
راشــاتودی،  خبــری  شــبکه  گــزارش 
ایــن نظرســنجی از ســوی مؤسســه یو 
 ۵1 کــه  داد  نشــان   )YouGov( گاو 
کننــده در  از 5 هــزار شــرکت  درصــد 
ایــن نظرســنجی خواهــان کناره گیری 
لیــز تــراس، نخســت وزیــر انگلیس از 
ســمتش هســتند و تنهــا حــدود یــک 
چهــارم از شــرکت کننــدگان بــر ایــن 
باورند که او باید در این ســمت بماند. 
همیــن  از  دیگــری  نظرســنجی  در 
مؤسســه آمــده اســت کــه لیــز تــراس 
در  را  درصــدی   ۴3 حمایــت  تنهــا 
میــان رأی دهنــدگان محافظه کار دارد 
و بیــش از یــک ســوم از حامیانــش در 

حزب )3۶ درصد( نیــز می خواهند او 
کناره گیــری کنــد. در همین حال بیش 
از نیمی از رأی دهندگان فکر می کنند، 
تراس باید استعفا کند، در حالی که از 
39 درصــد از افرادی کــه در انتخابات 
2019 به حزب محافظه کار رأی دادند، 
معتقدند که این نخست وزیر انگلیس 

باید کناره گیری کند.
ë  حــزب قــدرت  دوران  پایــان 

محافظه کار
عــاوه بر انتقادهــا و مخالفت های 
گسترده نســبت به عملکرد لیز تراس 
کــه  دارد  آن  از  حکایــت  واقعیت هــا 
حــزب متبوع او نیز در لبه ســقوط قرار 
دارد.  بر اساس نظرسنجی دیگری که 
اخیراً منتشر شد، حزب کارگر انگلیس 
از  جلوتــر  حمایــت،  درصــد   33 بــا 

حــزب محافظــه کار قــرار دارد. به این 
ترتیــب، اگــر قــرار بــود همین امــروز، 
انتخاباتــی در انگلیــس برگــزار شــود، 
حــزب محافظــه کار فقــط 21 درصــد 
از  بیــش  و  مــی آورد  بــه دســت  را  آرا 
نیمــی از انگلیســی ها بــه حــزب کارگر 
کار  خروجــی  البتــه  می دادنــد.  رأی 
دیگر مؤسسات نظرســنجی هم مؤید 
ایــن واقعیــت اســت. نتایــج مؤسســه 
راســتای  نیــز در  اپینیــوم  نظرســنجی 
اعــداد و ارقــام اخیر ســایر مؤسســات 
نظرســنجی نشــان داد که حزب کارگر 
21 امتیاز نســبت به حزب محافظه کار 
جلوتر است. این آمارها به معنای آن 
اســت که حزب محافظه کار هم مانند 
لیــز تــراس بــه پایــان دوران قدرتــش 

نزدیک شده است.

درخواست ها برای استعفای دولت 42 روزه انگلیس باال گرفت

تراس، ایستاده بر لبه سقوط »الرشید« وارد السالم شد
عبداللطیف الرشید در مراسم آغاز به کار خود به عنوان رئیس جمهور 
عراق با تشــکر از مرجعیت عالیقدر دینی این کشــور، ابــراز امیدواری کرد 
که دولت جدید عراق با هدایت محمد شــیاع الســودانی هرچه ســریعتر 

تشکیل شده و کار خود را آغاز کند. 
بــه گــزارش ایرنــا به نقــل از رســانه های عراق، الرشــید که بعــد از این 
مراســم به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ الســام، کاخ ریاست جمهوری 
عراق شــد، در مراســم آغاز به کارش، تأکید کرد: تمام تاش خود را برای 
حفاظــت از قانــون اساســی و حــل مشــکات موجــود در این کشــور به کار 
خواهــد گرفــت. وی با بیــان اینکه مرحله قبلی برای عراق بســیار ســخت 
بــود، وعــده داد، تمام تاش خــود را برای تحکیم روابط بغــداد و اربیل و 

ایجاد روابط متوازن منطقه ای به کار خواهد بست.

بورل زیر تیغ انتقادها
جوزپ بورل، مسئول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا که دنیای خارج از 
اروپــا را همچــون یک »جنگل« توصیف کرد، با انتقادات شــدیدی مواجه 

شده است. منتقدان خواهان عذرخواهی وی شده اند.
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از وب ســایت نشــنال نیــوز، جــوزپ بورل 
پیشــتر طــی یک ســخنرانی در بلژیک گفته بــود: »اروپا یک باغ اســت اما 
ســایر جهــان یک جنــگل و جنــگل می توانــد به بــاغ حمله کنــد.« پس از 
اظهــارات بــورل، منتقــدان گفتند که ســخنرانی او بیانگر »نژادپرســتی« و 
»امپریالیســم« و همچنین بازتاب دیدگاه های منســوخ اروپای برتر است. 
ظرف یک هفته گذشــته، این دومین باری است که اظهارات جوزپ بورل 

انتقاداتی را به همراه دارد.
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روســیه پیش از آنکه دســت به تهاجم 
بــه خــاک اوکرایــن بزنــد از نیروهــای 
»ناتو« خواســت از کشورهای بالتیک و 
لهستان خارج شــوند. کشورهای عضو 
ناتــو بــا رد کــردن ایــن ادعــا نیروهــای 
نظامــی خود را بــه حالــت آماده باش 
در  را  جدیــدی  آرایــش  و  درآوردنــد 
مرزهــا اتخــاذ کردنــد. در میــان آنهــا 
لهســتان یک نقش پیشــرو بــرای خود 
قائــل اســت. ایــن کشــور 38 میلیــون 
نفــری نــه تنهــا بــا روســیه و بــاروس 
اول  درجــه  نظامــی  متحــد  به عنــوان 
مســکو، مرزهــای مشــترک دارد بلکــه 
نزدیکــی  رابطــه  اوکرایــن  بــا  ســال ها 
برقــرار کــرده و همیــن حاال هــم به دو 
میلیون آواره اوکراینی پناه داده است. 
دولــت لهســتان همچنیــن از مدت ها 
پیــش ادعــا کرده بــود، ســران کرملین 

و  دارنــد  گشــایانه  جهــان  اهدافــی 
مقاصد نظامی شان به تسخیر اوکراین 

منحصر و محدود نمی شود.
ë سومین عضو پرخرج در ناتو

ناتو در ســال جاری انواع تسلیحات 
دولت هــای  اختیــار  در  را  نظامــی 
نگــران در غــرب اروپــا و حتــی شــرق 
ایــن قــاره کــه ســال ها بــا روســیه »هم 
مســلک« یا همچون آنهــا عضو اتحاد 
داده  قــرار  بودنــد،  شــوروی  جماهیــر 
اســت. لهســتان هــم از خریــداران این 
تســلیحات بــوده و اضافــه بــر ناوهای 
جنگی سیســتم »دفاع هوایــی« را هم 
اختیــار کــرده و مدرن تریــن ســاح ها و 
تانک ها را به دست نیروی زمینی خود 

رسانده است. 
احتمــال  بــه  حتــی  ورشــو  دولــت 
مســتقر کــردن یــک پایگاه ســاح های 
خــود  خــاک  در  هــم  امریــکا  اتمــی 
اندیشــیده امــا ایــن چیــزی اســت کــه 

اندیشــه های سوسیالیســتی حاکــم بــر 
لهســتان آن را برنمی تابــد. بــه جبران 
آن دولت لهســتان اجازه داده 10 هزار 
ســرباز و درجــه دار ارتــش امریــکا در 
بخش هایی از خاک این کشــور استقرار 
یابنــد و ایــن هــم در تضــاد بــا چیــزی 
اســت که روسیه می خواهد و از شرکای 
عقیدتی ســابق خود توقــع آن را دارد. 
در نهایت آمار نشان می دهد، لهستان 
کل  از  درصــد   9 اخیــر  ســال  یــک  در 
بودجه کشــوری خود را صــرف تقویت 
ســازکارهای نظامــی اش کــرده و ایــن 
رقم لهســتان را در رده سوم »باالترین 
میــان  در  نظامــی«  خرج کننده هــای 

اعضای ناتو قرار می دهد.
نــگاه  روســیه  می رســد  نظــر  بــه 
بــه  بلنــد مدتــی  و حتــی  کوتاه مــدت 
نتیجــه  در  و  نــدارد  لهســتان  خــاک 
تهاجم نظامی روسیه به ورشو کامًا از 
دســتور کار آنها خارج اســت اما دولت 

لهســتان معتقد اســت که از حــاال باید 
برای جنگ های احتمالی 10 سال بعد 
هــم آماده بود و نیــرو و تجهیزات الزم 
را فراهــم آورد. پیامــد این طــرز تفکر، 
ســفارش هــزار و 300 تانــک جنگی به 

امریکا و کره جنوبی است. 
برآوردها نشــان می دهد، لهســتان 
از  بهره گیــری  زمینــه  در  دســت کم 
تانک هــای پیشــرفته و کارآمد تا ســال 
2030 بــه درجــه ای خواهــد رســید که 
ایــن کشــور را از بزرگانی چــون آلمان، 
فرانســه، انگلیــس و ایتالیــا هــم پیش 

خواهد انداخت. 
ایــن  از  تدارکاتــی  نیســت،  شــکی 
دست نه تنها لهســتان را به منطقه ای 
نــه چنــدان قابــل تســخیر از دیــد هــر 
تهاجم کننده احتمالی تبدیل می کند، 
بلکــه به درجــات یــک »قــدرت تازه« 
در جبهــه ناتــو و در جمــع اعضــای آن 

ارتقای درجه می بخشد.

ë رقمی نجومی که کافی نیست
عجیب تــر و جالب تــر از همه اینکه 
توان نظامی لهســتان بــر اثر تمهیدات 
ســال های اخیر چنان باال رفته که حتی 
آلمان با وجود صنایع سنگین همیشه 
کارآمــد خویــش توانایــی رســیدن بــه 
قــوای  و  نداشــته  را  ســطحی  چنــان 
نظامی اش در قیاس با لهســتان شبیه 
بــه لشــکری نشــان می دهــد که بــر اثر 
حماتی تمام عیار از درون شکســته و 

محتاج تعمیرات اساسی است. 
پارلمــان آلمــان اخیــراً پذیرفت که 
بــا بودجه ای 50 میلیارد یورویی ارتش 
تقریباً ورشکســته این کشــور تجهیز و از 
نقطه نظر وسایل »به روزرسانی« شود 
ولــی این رقــم نجومی هــم نمی تواند 
بازیابــی این ارتش را بــه آمار و ارقامی 
برســاند کــه ناتــو آن را شــرط و نشــانه 
پایــداری می دانــد و بــرای عضویت در 

این پیمان نظامی الزامی می انگارد.

ë چهره آشنایی که هشدار می دهد
در فرانســه و ایتالیا اوضــاع نظامی 
وضعیــت  از  امــا  اســت  بهتــر  قــدری 
بــس  همیــن  لهســتان  بهتــر  بســیار 
کــه ایــن کشــور طــی ماه هــای اخیــر به 
ارتــش  بــزرگ  تقویت کننــده  دومیــن 
اوکرایــن پــس از امریــکا تبدیل شــده و 
طــی ماه هــای آوریل تا آگوســت 2022 
)فروردین تــا مرداد 1401( تســلیحاتی 
نظامــی بــه بهــای دو میلیــارد دالر را 
بــه طــور باعــوض بــه دولــت کی یــف 
تقدیم کرده است. بواقع روسیه رقیبی 
از شــرق را مقابــل خــود می بینــد کــه 
برایش بســیار آشنا و شــریک و دوست 
ســال های طوالنــی آن بــود، امــا اینک 
هشــدار  و  مقــاوم  ســدی  می خواهــد 
دهنده بــرای والدیمیر پوتین و اهداف 

سیاسی -نظامی او باشد.

ë The Dispatch :منبع

از »شریک« سابق تا »رقیب« کنونی

لهستان؛ یک قدرت تازه در ناتو
شارلوت الوسون،  تحلیلگر سیاسی - نظامی

مترجم: وصال روحانی
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تعییــن  بــرای  همــواره  امریــکا  دولت هــای 
سیاســت های خود در جهان اســناد امنیت ملی 
خــود را منتشــر می کننــد. اســنادی کــه در آن به 
بررســی چالش ها و فرصت هــای ایاالت متحده 
بــرای ادامــه ســلطه )هژمونــی( خود در ســطح 
نظام بین الملل می پردازد. اهمیت این اسناد از 
این جهت اســت که این اســناد امنیت ملی نوع 
نــگاه ایاالت متحده به کشــورها و سیاســت های 
پیش رو را روشن و بسیاری از کشورها روابط خود 
را با ایاالت متحده براســاس این اسناد متعادل 
می کننــد. در همین زمینه در روز چهارشــنبه 20 
مهر سال جاری دولت جو بایدن همانند رؤسای 
قبلی ایــاالت متحده راهبرد امنیت ملی خود را 

منتشر کرد.

ë »مثلث »ایران، چین، روسیه
ایــن ســند در 48 صفحــه و در پنج قســمت 
تنظیــم شــده اســت. در قســمت اول این ســند 
در  می پــردازد.  آینــده  وضعیــت  ترســیم  بــه 
قســمت دوم به سرمایه گذاری های امریکا روی 
توانایی هــای )قدرت های(خــود پرداخته شــده 
است. در قسمت سوم به اولویت های جهانی از 
نظر امریکا پرداخته شــده است. در این قسمت 
که یکی از مهم ترین قسمت ها می باشد بر روی 
کشــور های مختلــف و تهدید هــای آنهــا از نظــر 
ایــاالت متحــده می پــردازد. روســیه و چیــن بار 
دیگــر به عنوان تهدید های اصلی ایاالت متحده 
امریکا اعالم شــده اند. این سند راهبردی اذعان 
می کنــد کــه جمهــوری خلــق چیــن مهم تریــن 
چالــش ژئوپلیتیکــی امریــکا به شــمار مــی رود. 
بــا آنکه ایندو-پاســیفیک جایی اســت که نتایج 
این موضوع بیشــتر شــکل داده خواهد شد، این 

چالش ابعاد جهانی مهمی خواهد داشت.
حاصل مطالعات ســال های اخیر امریکا در 
مــورد چین باالخره خود را در ســند امنیت ملی 
ایــن کشــور نمایان کرده اســت و چیــن به عنوان 
تهدید اصلی ایاالت متحده امریکا عنوان شــده 

است.
در ادامه ســند آمده است: »روسیه، تهدیدی 

مســتمر و فوری برای نظم منطقه ای در اروپا به 
شــمار مــی رود و در ســطح جهان منبع آشــوب 
و بی ثباتــی اســت؛ بــا وجــود ایــن، روســیه فاقد 
توانمندی هــای گســترده جمهــوری خلق چین 

است.«
هرچند موضوع روسیه بعد از بحران اوکراین 
و موضوع اســتفاده از ســالح اتمی، بار دیگر ناتو 
و امریــکا را در اروپا به چالش کشــیده اســت، اما 
امریــکا تهدید بــزرگ را در چین می بیند. ســند 
راهبــردی امنیت ملی امریــکا در ادامه، ایران را 
به دخالت در امور داخلی کشــورهای همســایه، 
اشــاعه موشــکی و پهپــاد متهــم کرده و نوشــته 
اســت: »ایران در حال توطئه چینی برای صدمه 
زدن بــه امریکایی هــا از جمله مقام های ســابق 
اســت و در حــال پیــش بــردن برنامه هســته ای 
خــود به فراســوی حد مــورد نیاز بــرای نیازهای 

غیرنظامی است.

ë تفاوت این سند با سند قبلی
دولــت جــو بایــدن دربــاره اینکــه تاکنون چه 
اقداماتــی برای مقابلــه با چالش های ناشــی از 
ایــران انجام شــده تصریــح کرده اســت: »ما در 
خاورمیانــه، تــالش کرده ایــم بازدارندگــی علیه 
ایــران را تقویــت کنیــم، از تنش هــای منطقه ای 
بکاهیم و انســجام میان شرکا در منطقه و ثبات 

انرژی را افزایش دهیم.«
طبق ادعای این ســند واشنگتن همیشه در 
کنار آنچه تالش مردم ایران برای دستیابی به 
حقــوق خود خوانــده، خواهد ایســتاد. دو نکته 
بســیار مهــم کــه در ســند جدیــد امنیــت ملی 
امریکا مشــاهده می شــود که در اســناد امنیت 
ملی قبلی این کشــور یا به صراحت نیامده و یا 
تا کنون به هیچ وجه از چنین ادبیاتی اســتفاده 
نشــده اســت. امریکا در این ســند به صراحت 
می گویــد؛ واشــنگتن هرگونه تهدیدی از ســوی 
ایــران علیــه شــهروندان امریکایــی و مقامات 
فعلی و سابق ایاالت متحده را تحمل نخواهد 
کــرد و چنانچــه منافــع ایــاالت متحــده مــورد 
حمله قرار بگیرد، امریکا واکنش نشان خواهد 

داد. ایــن صراحــت بــه تهدید بالقــوه ایران در 
مورد مجازات قاتالن شــهید قاســم سلیمانی 
متحــده  ایــاالت  برمی گــردد.   1398 ســال  در 
ثالــث  اقــدام تروریســتی و در کشــور  یــک  در 
فرمانــده ســپاه قدس ایــران را در کشــور عراق 
تــرور کــرد و بعــد از آن در بیانیــه ای ایــن ترور 
را بــه عهــده گرفــت و آن را در راســتای تأمین 
امنیت ملی خود دانســت. این در حالی اســت 
که امریکا خود مروج تروریســم است و ترامپ 
مختلــف  محافــل  در  امریــکا  رئیس جمهــور 
اعالم کرده بود که باراک اوباما )رئیس جمهور 

امریــکا 2016-2008( و هیالری کلینتون )وزیر 
خارجه امریــکا 2012-2008( گروه تروریســتی 
داعش را ایجاد کرده اند. به نظر می رســد که با 
توجه به گنجاندن چنین ادبیاتی در ســند های 
باالدســتی امریــکا و بــا توجــه به اهمیت ســند 
امنیــت ملــی ایــن کشــور، موضــوع مجــازات 
عاملیــن تــرور فــرودگاه بغــداد بســیار جــدی 
است و امریکایی ها بخوبی این مسأله را دنبال 
کردند. امــری که بارها و بارها توســط مقامات 
رسمی ایران عنوان شــد و رئیس جمهور ایران 
در اجالســیه مجمــع عمومی ســازمان ملل با 

یــادآوری اقدام تروریســتی امریکا در شــهادت 
جهانــی  جامعــه  از  ســلیمانی  شهیدقاســم 

خواست که قاتلین را مجازات کنند.

ë تعارض اسناد با مواضع
یکــی از نکات مهــم دیگری که در این ســند 
درباره ایران آمده است، این است که واشنگتن 
مدعی است همیشــه در کنار تالش مردم ایران 
برای دستیابی به حقوق اولیه ای که تهران آنان 
را بــرای مدت هــا از آنهــا محروم کــرده، خواهد 
ایســتاد. بیان چنین ادبیاتی و بــه این صراحت 
کنــار ســخنان  امریــکا در  باالدســتی  اســناد  در 
مداخله جویانــه دولتمردان کاخ ســفید در طی 
روزهای اخیر و حمایت از اغتشاشــات، گواه این 
امر است که برخالف آنچه امریکایی ها در ظاهر 
در اواخر ادعــا می کردند که به دنبــال براندازی 
نیســتند، امــا اکنون بــه صراحت از اغتشاشــات 
موضــوع  امریکایی هــا  می کننــد.  حمایــت 
برانــدازی را بار دیگر در اســناد و مکتوبات خود 
می آورند و این دقیقاً برخالف ادعاهای خود در 
برابر ایران اســت. این اظهارات مداخله جویانه 
در امور ایران و آن هم در اسناد باالدستی باعث 
می شــود کــه بیش از پیــش به نیات ســوء نظام 

ایاالت متحده پی برد.
 امریــکا اکنون و با توجه به ســند امنیت ملی 
منتشــر شــده بــا چالش هــای مختلــف درونی و 
بیرونــی مواجــه شــده اســت. چالش هایــی کــه 
باعــث ایجاد ضعف و ســرآغاز افول این کشــور 
می شــود. انتشــار ایــن ســند و نــام بــردن از ســه 
کشور چین، روســیه و ایران به عنوان سه چالش 
برای امریــکا بار دیگر اهمیت ایــران را در نظام 
بین الملــل نشــان می دهــد. امریــکا اکنــون بــه 
صراحت و در اسناد خود، مداخله در امور ایران 
را عنوان می کند و ایران را یک تهدید برای خود 
معرفــی می کنــد و ادعــا می کنــد در کنــار مردم 
ایران ایستاده اســت. در حالی که امریکا در طی 
40 ســال گذشــته و بخصــوص در 10 ســال اخیر 
سنگین ترین تحریم ها را علیه ملت ایران وضع 

کرده است.

CIA مرگ خبرنگار هتاک وابسته به سازمان
خــــــبر اول اینکــه،روز گذشــته رضــا حقیقت نــژاد از خبرنــگاران بدنــام   

ضدانقــالب به دلیــل بیماری ســرطان در بیمارســتانی در آلمان مــرد. وی که 
ســابقه سردبیری در رســانه معاند و سعودی »ایران وایر« و همچنین فعالیت 
در ارگان فارسی زبان وابسته به سازمان جاسوسی امریکا -رادیو فردا- را داشت، 
از جملــه عوامل پروژه های رســانه ای دشــمنان ملــت ایران بود. کارنامه ســیاه 
او علیــه ایران دربرگیرنده توهین به مقدســات، هتاکی به شــهدای مقاومت از 
جمله حاج قاســم سلیمانی و همراهی با رسانه ضدایرانی عربستان سعودی 
نیــز بوده اســت.  حقیقت نژاد همچنین در جریان اغتشاشــات اخیــر در حالی 
که روزهای آخر عمرش را ســپری می کرد، همچنان یکی از نیروهای رســانه ای 
امریکا در عملیات روانی علیه ایرانیان شناخته می شد.  وی از جمله خبرنگاران 
وابســته ای بود که تالش داشــت تا پروژه ناامنی گسترده در ایران را ترویج کند و 
نقشه دشمنان برای تجزیه طلبی را منکر شود. عصبانیت وی از باال بردن عکس 
سردار سلیمانی در جریان حضور رئیس جمهور در سازمان ملل با تشویق وی 
بــه توهین و آتش زدن عکس قهرمان ملی ایرانیــان را می توان نمونه ای دیگر 
از کینه وی به مردم ایران دانســت.  البته با وجود این کارنامه ســیاه رســانه ای از 
حقیقت نژاد، برخی رسانه های داخلی مانند ایران تایمز، عصر ایران، اصالحات 
نیوز، دنیای اقتصاد و اقتصادنیوز به انتشار متنی مشترک در خصوص مرگ وی 
پرداختــه و او را باعنــوان »روزنامه نگار باســابقه« و... معرفــی کردند. این اتفاق 
همزمــان با آن رخ داد که شــبکه های فارســی زبــان بیگانه نیــز در گزارش های 
خبــری و تصویــری متعدد تالش کردنــد از او به عنوان خبرنــگاری زنده یاد نام 
ببرند.  عطاءاهلل مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصالحات اما با اشاره به 
یکی از توئیت های رضا حقیقت نژاد که قباًل از عالقه خود به داستان های تخیلی، 
هیجانی و پلیســی پرویز قاضی ســعید گفته بود نوشــت: »رضا حقیقت نژاد از 
جمله آرزومندان براندازی جمهوری اسالمی ایران، همراه با ریچارد و الوسون و 
سامسون رفت پیش پرویز قاضی سعید. زندگی ابدی در دنیای زرد داستان های 
هیجان زده پلیسی... براندازی که نشانه هایش در توئیت های حقیقت نژاد دیده 

می شد و یا در آتش سوزی زندان اوین، از همان جنس داستان پلیسی است.«

مسابقه وطن فروشی خبرنگاران مزدور
 خبر دیگر اینکه،در جریان آشــوب های اخیر رقابت جالبی میان رسانه های 

معانــد فارســی زبان و خبرنــگاران آنها بــرای خودنمایی مقابل ســرویس های 
جاسوســی حامی آنها شکل گرفته اســت. در همین راستا، کاملیا انتخابی فرد، 
سردبیر سایت فارسی زبان ایندیپندنت در مصاحبه با شبکه سعودی »الحدث« 
گفته اســت: »همانطور که روســیه به دلیل مســأله اوکراین تحــت تحریم های 
شــدیدی قرار گرفت، ایران هم باید تحت تحریم های شــدید قرار بگیرد«.  این 
خبرنــگار باســابقه در عرصــه وطن فروشــی همچنیــن در مواضعی ســعی در 
پیشی گرفتن از سایر رقبای خود نمود و عنوان کرد: »اگر ایران بر مسأله توسعه 
تأسیسات هسته ای خود اصرار دارد شاید اسرائیل بتواند با کمک امریکا مناطق 
مشخصی از ایران را بمباران کند.«  گفتنی است کسب درآمد و اخذ پروژه یکی 
از مهم تریــن اهداف ایــن خبرنگاران در ازای وطن فروشــی، اجــرای پروژه های 

رسانه ای دشمن در بمباران نفرت و شایعه است.

قلبم داره می ترکه!
 شنیدیم که،  علینژاد که به عنوان عامل 
ســرویس های خارجی همواره ســعی در 
کاذب  اجتماعــی  دوقطبی هــای  ایجــاد 
در جامعه ایران داشــت، در آشــوب های 
گرفــت.  قــرار  حاشــیه  در  کامــالً  اخیــر 
درحالی که این عنصر ضدانقالب انتظار 
داشــت بــه پــاداش خوش خدمتی ها به 
سرویس های اطالعاتی خارجی به عنوان 
رهبــر اغتشاشــات معرفی شــود، امــا در 
نهایت رسانه های وابسته به جریان های 
ضدانقالب در یک رقابت آشکار و چشم 

و هم چشمی های پنهان، او را به حاشیه رانده و عناصر جدید دیگری را جایگزین 
او کردند. به نظر می  رسد سودای غنیمت و فراهم بودن زمینه برای جذب پول 
از سرویس های خارجی پس از این آشوب ها، دلیل اصلی کنار زدن علینژاد بوده 
است.  این امر سبب شد علینژاد تقالی بیشتری از خود نشان دهد تا شاید جایگاه 
ازدســت رفته خود در ضدیت با ملت ایران را به دســت بیاورد، اما این تقالها با 
واکنش منفی کاربران مواجه شد.  از جمله در شب وقوع شورش در زندان اوین، 
علینژاد در توئیتر ادعا کرد که از وضع زندانیان ناراحت است و نوشت: »قلبم داره 
می ترکــه.« کاربران امــا در واکنش، به دیدار اخیر مقامات امریکایی با جمعی از 
فعاالن ضدایرانی حامی تحریم از جمله نازنین بنیادی اشاره کردند که علینژاد 

جایی در این دیدارها نداشته و به نوعی کنار گذاشته شده است.

حساب ویژه ضدانقالب بر ضعف رسانه ای سلبریتی ها
 با خبر شــدیم کــه، فیک نیوزها یــا اخبار جعلی و کــذب این روزهــا در اوج 
هســتند و ماشــین جنگ روانی دشــمن را با ســرعت به پیش می برند. وضوح 
این مســأله باعث شــده رســانه های جهانی ماننــد CNN در این خصوص به 
این عملیات ســایبری پی برده و از آن با عنوان شــدیدترین عملیات ســایبری 
در جهان یاد کنند. در روزهای گذشته امیرحسین صادقی بازیکن اسبق فوتبال 
بر اســاس یــک مطلب جعلی، یک اســتوری جنجالی منتشــر کــرد. او عکس 
نوشته ای ساختگی که لوگوی خبرگزاری تسنیم را با خود داشت منتشر کرد که 
در آن به نقل از معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور جمالت خالف ادب 
ذکر شــده بود. ســمانه پاکدل هنرمند ســینما نیز در یک استوری اینستاگرامی 
عکس نوشتی جعلی با لوگوی روزنامه همشهری منتشر کرد که در آن به نقل 
از علیرضا زاکانی شهردار تهران مطالب توهین آمیزی علیه دختران گفته شده 
بود. این بازیگر در واکنش احساســی به این خبر کذب نوشــته اســت: »شرم بر 
شما، شما خودتون دختر و همسر و خانواده ندارین... شرم بر شما خیلی وقیح 
و گستاخین. از ماست که برماست و...« موارد مذکور تنها بخشی از واکنش ها به 
اخبار جعلی و مضحک ساخته شده از سوی ضدانقالب است که با بی اخالقی 
تمام در فضای رسانه ای این روزهای کشور منتشر می شود و متأسفانه به دلیل 

ضعف سواد رسانه ای مورد توجه برخی از چهره های مطرح قرار می گیرد.
 

تقال برای سندزدن آشوب ها
 دست آخر اینکه، ایرانیان در شبکه های اجتماعی بشدت به اقدام ضدایرانی 
اخیر حامد اســماعیلیون، چهره جدید ضدانقالب خارج نشــین واکنش نشان 
داده و آن را اقدامــی، حتــی مغایــر ادعاهای خود این چهره هــا، ارزیابی کردند. 
اســماعیلیون اخیــراً خواســتار جمــع آوری امضاهــا از ســوی ایرانیــان خــارج از 
کشــور شــده تا به اصطالح از کشورهای غربی بخواهند ســفرای خود را از تهران 
فــرا بخواننــد.  کاربران معتقدند این اقدام مقدمه سیاســت های جنگ طلبانه 
امریکا و رژیم صهیونیســتی علیه ملت ایران اســت یا اینکه در کمترین حالت، 
باعــث افزایش رنج ایرانیان به دلیل تحریم خواهد شــد. یک کاربر در این باره 
نوشت: »خیلی ممنون جناب اسماعیلیون که نقاب برانداختید و تکلیف ما را 
با خودتان مشــخص کردید.«  یا کاربر دیگری اقدام این عنصر ضدایرانی را به 
منزله تالشی برای رهبر اپوزیسیون خارج نشین شدن دانست و نوشت: »برخی 
از حرکت هایــی که ایــن ور آب در رابطه با ایران صورت می گیره بیشــتر از اینکه 
مربوط به ایران باشــه، مربوط به ســنگربندی های سیاسی و جذب نیرو از میان 
جامعه مهاجران نسل اولی و دومی برای احزاب محافظه کار سیاسی راست در 
اروپا و امریکا و کانادا و... است.« و در نهایت کاربری تأکید کرد که »با هر نگاه، با 
هر میزان از خشم و نفرت، با وجود هر مسأله، تحریم خواهی برای ملت، هیچ 

قرابتی با شرافت و وطن دوستی ندارد.«  
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گروه سیاســی/ روندی کــه کشــورهای اروپایی و 
امریــکا در اعمال و هدایت اغتشاشــات داخلی 
در ایــران در پیــش گرفته اند، باید بــه قدر کافی 
روشــن ســاخته باشــد کــه چــرا مذاکــرات رفــع 
تحریم ها در وین هنوز به نقطه روشنی نرسیده 
اســت. در روزها و هفته های اخیر با آغاز فرایند 
آشــوب بــه بهانه فــوت مهســا امینــی، امریکا و 
بــه پیــروی از آن، کشــورهای اروپایــی فرصــت 
را مناســب دیدنــد تــا بــه جــای تصمیم گیــری 
دربــاره مذاکــرات، تمرکــز خــود را بــر هدایت و 
اغتشاشــات  میدانــی  و  سیاســی  ســازماندهی 
بــا  دیگــر  ســوی  از  و  بگذارنــد  ایــران  داخلــی 
در  ایــران  دخالــت  دربــاره  اتهامــات  پیگیــری 
جنــگ اوکراین، بر بی مســئولیتی خــود در قبال 

تعهدات بین المللی شان صحه بگذارند .

ë حمایت سیاسی از ناامنی در ایران
ســوی  از  رویکــردی  چنیــن  پیگیــری  در 
کشورهای غربی بود که دیپلمات های 2۷ کشور 
اروپایــی در نشســت روز گذشــته خود بــه بهانه 
مســائل حقوق بشــری علیه ایــران تحریم های 
جدیدی را به تصویب رســاندند. فهرســت این 
تحریم هــا 11 مقام ایرانی و چهار نهاد را شــامل 
می شود که مشمول ممنوعیت روادید اتحادیه 
اروپــا و مســدود شــدن دارایی هــا خواهند شــد. 
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده اســت که »عیســی 
زارع پــور، وزیــر ارتباطــات ایران، پلیــس امنیت 
اخالقــی ایــران و دو نفــر از چهره هــای کلیــدی 
آن محمــد رســتمی و حــاج احمــد میرزایــی و 
همچنین بخش ســایبری سپاه پاسداران تحت 

تحریم قرار گرفته اند«.

ë  ایران بــه تحریم های جدید واکنش متناســب
نشان خواهد داد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه نســبت بــه 
تصویــب هرگونــه تحریمــی از ســوی اروپا علیه 
ایــران هشــدار داد. ناصــر کنعانــی در نشســت 
خبــری روز گذشــته اعالم کرد که اگــر اروپایی ها 
مبــادرت بــه اعمــال تحریم هــای جدیــد کنند، 
ایران واکنش متقابل و متناســب نشــان خواهد 
داد و در مورد منافع و مصالح خود به هیچ وجه 
مســامحه و تعلــل نخواهد کرد. بــه گفته او این 
موضوع در مورد تمام کشورهای اروپایی صدق 

می کند.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن درباره 
و  فرانســوی  مقامــات  مداخله آمیــز  مواضــع 
رئیس جمهــور این کشــور پیرامون اغتشاشــات 
داخلــی ایــران نیــز گفــت: »مــا قبــاًل در ادبیات 
اروپا شــاهد تقســیم بندی تروریست خوب و بد 
بودیم، هم اکنون هم گویا شــاهد تقســیم بندی 
اغتشاشــات خوب و بد از ســوی غرب هستیم و 
نشــانه آن اینکه غربی ها نســبت به اعتراضاتی 

که در فرانسه رخ داده، سکوت کرده اند.«
افــزود: »کشــورهایی علیــه مــا  ادامــه  او در 
مدعــی هســتند که ناقض حقوق بشــر هســتند 
لذا ایــن کشــورها صالحیت موعظــه دیگران را 
ندارند. اغلب کشورهایی که علیه ایران پیشرانه 
هســتند، اتفاقاً کشورهایی هســتند که با تحریم 
علیه ملت ایران، جنایت های بســیاری مرتکب 

شدند.«
پیشــتر »جــوزپ بــورل«، مســئول سیاســت 
خارجــی اروپــا ادعا کــرده بــود که ایــن اتحادیه 
به دلیل بروز اغتشاشــات ایران درحال بررســی 
پیشــنهاد بســته تحریمی علیــه ایران بــه دلیل 
ناآرامی هــای اخیــر اســت. »بــورل« همچنیــن 
مدعی شــده بود که اتحادیه اروپــا همچنین به 
دنبــال پیگیری اتهام دســت داشــتن ایــران در 

حمله نظامی روسیه به اوکراین است.

ë کشمکش و سردرگمی غرب
تصویــب تحریم های جدید اروپا علیه ایران 
در پیــروی تمــام قد از امریکایی کــه در اعترافی 
صریــح اعالم کــرده توجــه خــود را از مذاکرات 
برداشــته و بر اغتشاشــات داخلی ایــران تمرکز 
کــرده اســت بخوبــی آشــکار می کنــد گام هــای 
مثبــت ایــران در دفع اثرات تخریبــی تحریم ها 
تحــرکات  و  دشــمنان  مقاومــت  انــدازه  چــه 

تخریبی دشمنان را برانگیخته است.
کشــمکش و ســردرگمی کانون هــای قــدرت 
در سیاســت ایاالت متحده امریــکا درباره ایران 
و پــاره ای تردیدهــا درخصــوص مذاکــرات رفع 

تحریم هــا، نگرانــی قابل درکی اســت اما عامل 
قدرت هــای  نامشــروع  منافــع  قوی تــر،  بســیار 
بــزرگ و میانــی و باندهــای قــدرت در امریکا و 
جامعــه جهانــی اســت کــه در اثر هــر دگرگونی 
در مناســبات سیاســت خارجی ایران و افزایش 
قــدرت دیپلماســی و میدانــی آن دســتخوش 
آســیب می شود. انواع دسیســه ها برای بحرانی 
نشان دادن وضعیت داخلی ایران و دامن زدن 
بــه اغتشاشــات اخیر از همین آبشــخور نشــأت 
می گیرد. سیاســتی که ترویج ایران  هراسی را در 
صحنــه بین الملل با قدرت تمام پی  می گیرد و 
بــه  تصویر وارونه ای از نقش ایــران در منطقه و 
جهان می پردازد تا خواسته های بحق آن مبنی 
بــر رفــع تحریم هــای ظالمانــه در حاشــیه قرار 
بگیرد. این سیاست متناقض بزرگ ترین عامل 
بــرای افزوده شــدن بر ســطح بی اعتمــادی ای 
اســت که کشورهای اروپایی در تبعیت از امریکا 
در حال شکل دادن به آن هستند. رویکردی که 
در ســطحی دیگــر بهره برداری از شــراط کنونی 
بــرای گرفتن امتیازات بیشــتر از ایــران در زمین 

مذاکرات وین را دنبال می کند.

ë ارائه تصویر واژگونه
بــا چنین پیشــینه ای کشــورهای اروپایی در 
کنــار امریکا تصویری واژگونه از روند مذاکرات 
رفع تحریم ها به نمایش می گذارند. مســئول 
سیاســت خارجی امریــکا در موضع گیری تازه 
خود پیرامــون مذاکرات وین با اعالم اینکه در 
حــال حاضر امیدی به پیشــرفت در مذاکرات 

احیــای توافق هســته ای با ایران نــدارد، از این 
وضعیــت ابــراز تأســف کــرده و گفتــه اســت: 
»ما بــه توافق بســیار بســیار نزدیــک بودیم«. 
»بــورل« در حالــی نســبت بــه از دســت رفتن 
فرصــت توافــق با وجــود نزدیک بــودن به آن 
ابراز تأســف کرده که اشــاره ای بــه دالیل وقوع 
ایــن امر نداشــت و در حالی کــه موضع علنی 
امریکایی هــا مبنی بر تمرکز بر »اغتشاشــات« 
ایــران و نه »مذاکــرات« را نادیــده می گرفت، 
از قصد اتحادیــه اروپا در تصویب تحریم های 
جدید و پیمودن راه خطای واشــنگتن در قبال 
تهــران خبــر داد. بــه ایــن ترتیــب اروپایــی که 
ماه هــا در مواجهه بــا تعلل امریــکا در تعیین 
تکلیف مذاکرات کمترین کنشــی از خود نشان 
نــداد، ایــن بار نــه تنهــا از انعــکاس واقعیات 
صحنه در متوقف شدن این گفت و گوها طفره 
رفته اســت بلکه از یک ســو با دستی گشاده به 
تحریــف واقعیــات می پردازد و از ســوی دیگر 
بروز اغتشاشــات داخلی ایران و یک همکاری 
نظامــی متعــارف میــان کشــورمان با روســیه 
را دســتاویز اقدمــات تحریمــی جدیــد علیــه 

کشورمان می کند.

ë تحریم ها؛ نقض حقوق بشر
و  ایــران  علیــه  اروپــا  پیــدای  خصومــت 
تناقض آشــکار این کشــورها که زیر سایه منافع 
در  می شــود  تغییــر  دســتخوش  سیاسی شــان 
چنان ســطحی هویدا شــده که صدای اعتراض 
شــماری از مقام هــای اروپایــی را هــم درآورده 

اســت. در حالــی کــه اتحادیــه اروپا روز گذشــته 
جدیــد  تحریم هــای  اعمــال  مهیــای  را  خــود 
علیــه ایــران می کــرد، یــک قانونگــذار پارلمان 
اروپــا بشــدت علیــه تحریم هــای غــرب علیــه 
دیگر کشــورها موضع گرفت. »میــک واالس«، 
اروپــا  پارلمــان  ایرلنــد در  نماینــده جمهــوری 
در پیامــی توئیتــری بــا محکوم کــردن اقدامات 
اتحادیــه اروپــا و امریکا در اعمــال تحریم علیه 
ایران نوشــت: »تحریم ها حقوق بشر میلیون ها 
نفر را نقض می کند. تحریم ها منشــور ســازمان 
نقــض  را  بین الملــل  حقــوق  قوانیــن  و  ملــل 
می کند مگر اینکه توســط ســازمان ملل اعمال 
شــود«. او در ادامــه افــزود: »امریــکا بــه همراه 
اتحادیه اروپا دارند از روی اطالع، مردم بی گناه 

را با تحریم هایشان می کشند.«

ë اتهام پهپادی؛ تکمیل پازل
اروپــا در تکمیل پازل در دســت اجرای خود 
علیــه ایــران، عــالوه بــر حمایــت همه جانبه از 
اغتشاشات داخلی ایران، ادعای موهوم امریکا 
پیرامــون مشــارکت ایــران در جنــگ اوکراین از 
طریــق فــروش پهپادهــای نظامی به روســیه را 
تکــرار می کند. در همین ارتباط »پیتر اســتانو«، 
سخنگوی ارشد سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
بــا طرح ادعــای اســتفاده از پهپادهای ســاخت 
ایــران در جنــگ اوکرایــن مدعــی شــده اســت: 
»مــا بــا نگرانی جــدی بــه گزارش هــای فزاینده 
مبنــی بر اینکــه پهپادهــای تولید ایــران ممکن 
اســت در تجاوز به اوکراین دخیل باشند، توجه 
می کنیم. اتحادیه اروپا و کشــورهای عضو آن از 
نزدیــک این موضوع را زیر نظر دارند. اگر تأیید 
شــود، چنین اقداماتی پیامدهای جدی خواهد 

داشت.«
فرانســه نیــز پــا را از ایــن فراتــر گذاشــت و با 
تکــرار ادعــای اتحادیــه اروپــا در مورد اســتفاده 
از پهپادهــای ایرانــی در جنــگ اوکرایــن اعــالم 
کــرد که فروش ایــن پهپادها به روســیه، ناقض 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در 
تأیید توافق هسته ای است. در پی این ادعاهای 
واهی نیــز اوکراین اقــدام به ابطال اســتوارنامه 
ســفیر ایــران در ایــن کشــور و کاهــش پرســنل 
دیپلماتیــک ایــران کــرد. در واکنــش، مقامــات 
کشــورمان بارهــا ایــن اتهامــات هدفمنــد را رد 
کرده و آن را مغایر سیاست خارجی ایران مبنی 
بر پایان مخاصمه و درگیری نظامی در اوکراین 
دانســتند. این مهم را حســین امیرعبداللهیان، 
وزیــر امــور خارجــه در گفت و گوی اخیــر خود با 
همتــای پرتغالی اش بــرای چندمین بــار مورد 
یــادآوری قــرار داد و تأکیــد کــرد کــه جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه هیــچ عنــوان ســالح بــرای 
به کارگیــری در جنــگ اوکرایــن در اختیــار هیچ 

طرفی قرار نداده و نخواهد داد.

 اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه 11 مقام و 4 نهاد ایرانی به تصویب رساند 

رونویسی اروپا از دست امریکا 
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سیاست

 »ایران« ازرویکرد امنیتی کاخ سفید در قبال ایران در سال آتی میالدی گزارش می دهد

 حمایت از آشوب ها در سند جدید امنیت ملی امریکا 

دو نکته بسیار مهم در سند جدید امنیت ملی امریکا مشاهده 
می شود که در اسناد امنیت ملی  قبلی این کشور یا به صراحت 

نیامده و یا تا کنون به هیچ وجه از چنین ادبیاتی استفاده نشده 
است. امریکا در این سند به صراحت می گوید؛واشنگتن هرگونه 

تهدیدی از سوی ایران علیه شهروندان امریکایی و مقامات فعلی و 
سابق ایاالت متحده را تحمل نخواهد کرد و چنانچه منافع ایاالت 

متحده مورد حمله قرار بگیرد، امریکا واکنش نشان خواهد داد. 
این صراحت به تهدید بالقوه ایران در مورد مجازات قاتالن شهید 
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یکی از تکنیک هایی که در پیشــبرد اغتشاشــات نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند عملیات 
روانی اســت که در آن عملکرد پلیس و نیروهای امنیتی نزد افکار عمومی خدشــه دار شــده 
و آنهــا را در مقابــل مردم نشــان می دهد. در این تکنیک، رســانه های معانــد عالوه بر روایت 
میدانــی محــدود بــه چنــد عملکــرد نامناســب نیروهــای مربوطــه، بــه صحنه ســازی بــرای 
مقصرنمایــی پلیــس روی آورده و از شــرح تمام روایــت و ماجرا خودداری می کننــد. در این 
فرایند با محوریت قرار دادن و خالصه کردن کلیت رفتار پلیس در آن موارد، به انضمام نمایش درگیری های سازمان یافته و جعلی با 
پلیس، تمامیت اخبار را بر طبق آن صورت بندی کرده و به سیاه نمایی و تخریب می پردازند. این در حالی است که همواره خشونت، 
فتنه گری و ضرب و جرح اغتشاشــگران با مهندســی سانســور، تمجید و درشت نمایی همراه بوده است. رسانه های بیگانه با این ترفند 

نوک پیکان اتهام را به سمت نیروها و نهاد های امنیتی برده تا فضا را علیه آنها مدیریت کنند.
اولین هدف آنها این است که نیروهای امنیتی و انتظامی را در تنگنای عملیاتی قرار داده و دایره واکنش آنها را محدود سازند. به 
این منظور تالش می شود تا با فشار هجمه ها و مقصرسازی، آنها را وادار کنند برای کاهش بار هجمه ها، مصون ماندن از کمترین خطا 
و زدودن اتهامات، از اعمال واکنش های متوازن و متناسب با نوع درگیری بکاهند. در نتیجه نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی را در 
یک انفعال عمل قرار داده و به نوعی بازدارندگی را برای آنها به وجود آورند. بنابراین می توان گفت که مجموع کنش های رسانه ها 
در تالشند تا پلیس را برای در امان ماندن از اتهامات، وادار به عقبگرد کنند تا با شتاب بیشتری به رفتارهای ویرانگر خود ادامه دهند.
در مرحله بعدی رسانه های معاند با توجه به میدان ایجاد شده علیه نیروهای امنیتی، همراه با مخدوش ساختن چهره آنها، انگیزه 

خشونت و درگیری را با تهییج احساسات، در آشوبگران تقویت می کنند تا خروش بیشتری را در آنها تولید کنند.

هنگامــی کــه عملکرد و چهــره واقعی نیروهای انتظامی و امنیتی بر همگان آشــکار شــده و 
فرایند دروغ پردازی نیز رســوا شــده، رســانه ها و شبکه های اجتماعی وابســته به ضدانقالب 
به القای ناتوانی نیروهای امنیتی متوســل می شــوند. این مرحله هنگامی فعال می شود که 
جریان اغتشــاش و آشوب در حال پراکنده شــدن و از بین رفتن پایگاه خود در خیابان است. 
معاندین در تالش هستند تا آشوبگران را دوباره به میدان برگردانند و پایگاه در حال نابودی 

خود را بازیابی کنند. آنها در این تکنیک، رفتار خویشتن دارانه پلیس و نیروها را به نشانه ناتوانی در برابر آشوب مصادره می کنند.
در این شــیوه دو گزاره پیاده ســازی می شود؛ یکی اینکه بخشی از نیروهای پلیس با اغتشاشگران همراهی کرده و در مقابل آنها قرار 
ندارند و دومین گزاره بر این داللت دارد که نیروهای انتظامی در یک وضعیت رعب آور قرار گرفته و توانایی رویارویی با آشــوبگران را 
ندارند. این تکنیک دو هدف را در خود جای داده است؛ یکی برانگیختن واکنش مأموران و در تداوم تکنیک های قبلی تا موقعیت های 
قبلی نیز بازیابی شــود. دومین هدف برای این اســت که وانمود کنند مأموران امنیتی را به نیابت از نظام و حکومت به عقب نشــینی 
وادار کــرده و نهایتــاً جنبش خود را دارای نتیجه و پیروزمند نشــان دهند. البته به طور ضمنــی اعتراف می کنند که انگاره جعلی پلیس 
خشونت طلب فاقد اعتبار فراگیر و الزم است. ارائه نمایشی تصنعی از پیروزی و موفقیت در عین زوال، تدبیری جهت تقویت انگیزه و 

حفظ و نگه داشتن آشوبگران در صحنه عمل و جرأت بخشی به آنها است.

به طور کلی، فتنه انگیزان با تکیه بر فضاهای ایجاد شده و باز دیدن میدان عمل به اقدامات 
ویرانگر و تنش آفرین خود افزوده و در نهایت فشــار بیشــتری را بــرای نهادهای امنیتی ایجاد 
می کنند. عالوه بر آن، این دست رسانه ها در تالش هستند که با امر به تشکل یابی از پراکندگی 
و برگــرد آشــوبگران جلوگیــری کننــد و با تقویت انگیــزه آنهــا را در میدان نگه داشــته و ابعاد 

خشونت را باال برند.
در ایــن میــان بــا شایعه ســازی و قصه پردازی هــا در مــورد تصرفــات ســاختگی و بــا امید پردازی بــرای لمپن هــا، آنها را تشــویق به 
خرابکاری هــای بیشــتری کرده و ســطح برخورد بــا نیروهای امنیتی را افزایش می دهند. این امر فشــار مضاعف بر نیروهــا وارد کرده و 
آنها را دچار خســارت جانی و مالی می کند. به آتش کشــیدن مأمور نیروی انتظامی و مصدوم کردن آنها و همچنین به آتش کشــیدن 
خودروها و مقرهای این نیروها از نمونه های عینی جرأت آفرینی در آشــوبگران اســت. این در حالی اســت که این رسانه ها همچنان به 

تقبیح عملکرد پلیس پرداخته و اقدامات خرابکارانه و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی مردم را ستایش می کنند.
بنابراین تضعیف نیروهای امنیتی از یک سو و ترویج خشونت و خرابکاری از سوی دیگر، معادله را به نفع فتنه گران رقم خواهد زد و 
این دقیقاً نتایج اولیه را برای رسانه های محارب به همراه خواهد داشت. از طرفی، هنگامی که غائله و درگیری فضایی را ایجاد می کند 
که هر گروهک ضد  امنیتی و ضد مردمی که سابقه ترور و کشتار را در پرونده خود دارد، حضور پیدا کند، امکان کشته سازی و اتهام زنی 

به نیروهای امنیتی به سادگی فراهم می شود.

در روزهــای اول برخــی شــبکه های اجتماعی و رســانه های بیگانه اقدام به نشــر روایت های  
دروغین و اســناد ســاختگی چون اکانت ها و نامه های جعلی مبنی بر اســتعفا، اعالم برائت 
و حتی اعتصاب برخی نیروهای امنیتی به نشــانه اعتراض و حتی همراهی با اغتشاشــگران 
کردند. آنها تالش داشــتند که با ایجاد فضایــی دوگانه در بدنه نیروهای امنیتی در ابتدا آنها 
را دچــار تزلــزل در تصمیم گیری و به هم ریختگی در آرایش نیروها در برابر آشــوبگران کنند. 
چنین مسائلی با هدف ایجاد سستی در انجام وظیفه و تشویش خاطر نیروها در وهله اول و در قدم دوم ایجاد امیدواری در جمعیت 
اغتشاشــگران بیان می شــود. این سســتی نهایتاً به شــکاف ختم داده شده و برای جلوگیری از تســریع و اقدام بموقع بسیار مؤثر است. 

همچنین نمایش تشویش خاطر و آشفتگی، موضع قطعی آنها را نزد مردم دچار خدشه کرده و از حمایت آنها می کاهد.
عالوه بر آن، رسانه های معاند می کوشند در افکار عمومی القا کنند که حتی برخی از این نیروها نیز در کنار اغتشاشگران قرار داشته و 
قصد مساعدت به آنها را دارند. حتی این خبر جعلی منجر به بزرگنمایی و تقویت جبهه ضدانقالب و آشوبگر در انظار عمومی شده و 
آنها را کارا، پیش برنده و دارای قدرت زیاد معرفی می کند. بیان این موضوع، همچنین می تواند این پیام را به سمت مردم روانه کند که 
نیروهای امنیتی و انتظامی که نمادی از نیروهای محافظ نظام هستند در جبهه خالف نظام قرار دارند و جمهوری اسالمی در تنگنای 
تأمین امنیت و مقابله با آشوبگران قرار گرفته است. نمایش ایجاد شکاف در بین نیروهای امنیتی، برای تقویت اراده و برنامه ریزی های 
آشــوبگران می تواند مؤثر باشــد؛ چرا که احســاس عدم برخورد یا حتی برخورد ضعیف راهگشــای رفتار خرابکارنه و حتی مســلحانه 
معاندین و آشــوبگران می شــود.  اما بعد از چندی و روشــن شدن حقایق مشخص شد که افراد و اسناد منتشر شده جعلی و ساختگی 
بوده و هویتی با آن نام ها در نیروهای انتظامی وجود خارجی ندارند. این انگاره آنقدر ضعیف بود که در همان ابتدا و به ســادگی رســوا 

شد و مشت مسببان پشت صحنه را برای مردم باز کرد.

یکــی از نتیجه های پــردازش تکنیک های 
مختلف، مشروعیت بخشی به رفتارهای 
اســت.  اغتشاشــگران  ساختارشــکنانه 
براین اســاس، هنگامی که اخبار جعلی 
نیروهــای امنیتــی را در معــرض اتهــام 
قرار می دهد، در ســوی مقابل آشــوبگران تلویحاً مظلوم و آسیب دیده نشان داده 
شــده و خرابکاری و ویرانگری توسط آنها، رفتاری مناسب و راهی برای اعاده حق 
معرفی می شــود. از این رو رســانه های دست نشانده، که یکی از اهداف آنها همراه 
کردن حمایت افکارعمومی با خود است، به مخاطب این گونه القا می  کنند که هر 

کنشی از سوی اغتشاشگران موجه و پذیرفتنی است.
ایجاد ناآرامی، تشــویق ذهنی و خســارت به اموال، زندگی روزمره و آســایش را 
برای مردم مختل کرده و آنها را دچار مشــکالت عدیده کرده است و وظیفه مهم 
نیروهای امنیتی بازگرداندن آرامش و ثبات به جامعه با استفاده از دستورالعمل ها 
و اســتانداردهای مشــخصی اســت که بر طبق آن، اقدامات آنها با توجه به میزان 
فعالیت های گروه ها تنظیم می شــود. باید به این نکته توجه داشــت که تضعیف 
نیروهای امنیتی و انتظامی به دامنه دار شــدن درگیری ها و خســارت های امنیتی، 

مادی و جانی منجر شده و راه را برای ورود افراد تجزیه طلب و مسلح حتی خارج 
از مرزهــای کشــور همــوار خواهد کــرد. بنابراین لــزوم برخورد نیروهــای امنیتی با 
قانون شــکنان و برهم زنندگان نظم و آرامش بیــش از پیش خود را نمایان کرده و 

انتظار مماشات با هنجارشکنان کاماًل نادرست و نابجا است.
معاندیــن نظــام و ورشکســتگان سیاســی خارج نشــین و داخلــی، مانورهــای 
مختلفی را برای کنترل و هدایت اغتشاش در پی می گیرند. آنها با هم افزایی و گاه 
ابراز مواضع از گلوگاه های برخی رسانه های داخلی جهت دار، مخاطب را دائماً در 
معرض اخبار ســاختگی خود قرار می دهند و ذهنیت او را به نحوی اداره می کنند 
تا به هدف ترسیم شده خود برسند. در این بین، پوشش خبری همراه با هوشیاری 
و روشــنگری رســانه های داخلی می تواند نقشه راه آنها را عقیم کرده و مسیر آنان 

را سد کند.
همه اینها در حالی اســت که اقدامات نیروهای امنیتی و پلیس در کشــورهای 
غربی به رغم زد وخورد مورد تقبیح قرار نگرفته و آن را امنیت آفرین و شرط الزم 
معرفی می کردند. انعکاس خبری آنها در مورد برخورد پلیس فرانسه و انگلیس 
با جمعیت براندازان و مخالفان جمهوری اســالمی و دســتگیری چند تن از آنها، 

نمودی از دروغگویی و دوگانه سازی رسانه های فارسی زبان است.

بعــد از فراگیــر شــدن و بــه بــار نشســتن 
اتهامــات و بزرگنمایــی وقایــع، هــر عمل 
خودســاخته و خرابکارانــه را می تــوان در 
قالــب کنش نیروهای انتظامــی و امنیتی 
جعــل کــرد کــه امــکان پذیــرش توســط 
افکار عمومی را دارا اســت. کشته ســازی یکی از مهم ترین ترفند هــا برای قوت یافتن 
و بــه اوج رســاندن جریــان اغتشــاش در عیــن زوال و انقبــاض آن اســت. یعنی این 
شــگرد زمانی وارد میدان می شــود کــه فتنه انگیزان دیگر ابزاری برای انگیزه بخشــی 
در اختیار ندارند و جمعیت معترضین با مشــاهده شــرایط آشــوب حاکم، خود را از 
صف اغتشاشــگران جدا می کنند. کشته ســازی بــرای مشــروعیت دادن و ترغیب به 
خشونت بیشتر حتی تا کشتار نیروهای انتظامی آشوبگران ایجاد می شود تا جایی که 
بهانه یا توجیهی برای حمله به مراکز امنیتی و انتظامی فراهم شــود. یکی از عالئم 
جعلــی و دروغین بودن کشته ســازی طــی این مدت، در محوریت قرار داشــتن زنان 
است. از اهداف کشته سازی در اتهام قرار دادن و ایجاد بدبینی به نیروهای انتظامی 

و امنیتی و ترسیم چهره ای خشونت بار برای شوراندن احساسات علیه آن است. این 
شیوه راهبردی برای دشمن است که با خدشه دار کردن اعتماد عمومی به نیروهای 
امنیتی و انتظامی در پوشش مظلوم نمایی به تحرکات خشونت بار خود ادامه دهد.

این در حالی اســت کــه مقامات این نیروها تأکید دارند که نیروهای ضدشــورش 
سالح جنگی در اختیار ندارند. آنها همچنین در اتفاقات اخیر با وجود همه توهین ها 
و حمله اغتشاشگران که قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی و سپس ایجاد ناامنی 
را داشــتند و حتی با آنکه همکارانشــان مجروح شــدند، خویشــتنداری کرده و اجازه 
ندادند آســیبی به مردم برســد. از طرفی، آنها در تالش هستند با شانتاژ خبری روی 
کشته ســازی، خبر شهادت پرسنل نیروی انتظامی را به حاشیه کشانده و با کاستن از 
اهمیت آن، خود را در صدر اخبار جای دهند. ابزار دیگری که به موازات کشته سازی 
وارد میــدان می شــود، اظهارنظرهای افراد و بیانیه های گروه ها و اصناف در راســتای 
سمپاشی رسانه های ضدانقالب است که بر اساس آن به تهییج احساسات پرداخته 
و فشار مضاعفی را به نیروها تحمیل می کنند. با وجود این، محصول واقعی و عینی 

پروژه کشته سازی، شهادت ده ها نفر از این نیروها در این مدت بوده است.

معاندین و رسانه های وابســته به آنها، از ابتدای شکل گیری آشوب، الگویی چند بخشی را برای تضعیف و ناتوان 
نشــان دادن نیروهای امنیتی و انتظامی در دستور کار خود قرار داده و از آن برای پیشبرد جریان اغتشاش استفاده 
می کنند. نیروهای امنیتی به عنوان تنها عامل بازدارنده در میدان عمل با چالش های متعددی روبه رو می شــوند 
و از این رو پتانســیل مورد نظر برای حمله و عملیات روانی ضدانقالب و رســانه های وابســته به آنها را دارا هستند. 
اگر ســیر اغتشــاش و آشــوب را از شــروع تجمعات، یارگیری، رادیکالیزه کردن و به اوج رســاندن آن، عدم کارایی 
ابزارها و رســوایی ســناریوها بر معترضان، پراکندگی و نهایتاً افول آن بنامیم هر ترفنــد و بخش از الگو با توجه به 
اقتضائات زمانی و متناســب با آن تعبیه می گردد. رسانه های بیگانه در گام اول سعی می کنند نیروهای امنیتی را 
دارای خشــونت همه گیر در برابر مردم و نه خرابکاران معرفی کنند. در گام دوم به کشته ســازی روی آورده و ابعاد 
تصویر خشونت بار پیشــین را باال می برند. در گام آخر هنگامی که ابزارها کند شده و آشوب ها در حال فروپاشی و 
زوال هستند، نیروهای امنیتی را ناتوان و مرعوب نشان می دهند. انگاره جعلی و فراگیر پلیس خشونت بار همراه 
با انگاره جعلی پلیس ناتوان در عین تضاد در معنا در برهه های زمانی توسط رسانه های معاند بازتعریف می گردد 
تا جهت دهی الزم به جریان آشــوب را ســهل الوصول کنند. نیروهای امنیتی از یک ســو در معرض ســخت ترین 
فشــارها و عملیات روانی رســانه ها و به تبع آن افکار عمومی قرار دارند و از ســویی دیگر با بیشترین احتیاط و برای 

به حداقل رساندن خطا و کاستن از بار روانی موجود متحمل هزینه هایی چون شهادت نیروهای خود می شوند.

 »ایران« از پشت پرده سناریوی تضعیف 
نیروهای فرماندهی انتظامی گزارش می دهد

پلیس
مقتدر مظلوم

 پلیس 
 در کنار مردم است
 نه در مقابل مردم

 پلیسی که 
 در عین خویشتن داری

 مقتدر است

 تضعیف پلیس
 تضعیف جامعه است

سوء استفاده از اعتبار 
 پلیس واقعی برای 

تبلیغ پلیس ساختگی!

 معترض
 اغتشاشگر نیست!

جعل عملیات به 
نام پلیس از سوی 

نیروهای بی هویت

ایجاد ناآرامی، تشویق ذهنی و خسارت به اموال، زندگی روزمره و آسایش را برای مردم مختل 
و آنها را دچار مشکالت عدیده می کند و وظیفه مهم نیروهای امنیتی بازگرداندن آرامش و 

ثبات به جامعه با استفاده از دستورالعمل ها و استانداردهای مشخصی است که بر طبق آن، 
اقدامات آنها با توجه به میزان فعالیت های گروه ها تنظیم می شود. باید به این نکته توجه 
داشت که تضعیف نیروهای امنیتی و انتظامی به دامنه دار شدن درگیری ها و خسارت های 

امنیتی، مادی و جانی منجر شده و راه را برای ورود افراد تجزیه طلب و مسلح حتی خارج از 
مرزهای کشور هموار خواهد کرد



مدیرکل خزانه کشور اعالم کرد؛ سازمان 
برنامــه و بودجه و وزارت اقتصاد ماهانه 
حدود ۱۰۰هــزار میلیارد تومان مدیریت 
هزینــه انجــام می دهنــد کــه به معنــای 

کسری بودجه نیست.
محســن  وســیما  صــدا  گــزارش  بــه 
بــرزوزاده دربــاره حســاب واحــد خزانــه 
و اتصــال دســتگاه های مختلــف دولتی 
در  گفــت:  کشــور  کل  خزانــه داری  بــه 
شــرایط مطلــوب حســاب واحــد خزانه 
کــه بایــد در هــر کشــوری وجــود داشــته 
باشــد، باید تمام حســاب های درآمدی 

)دریافت هــا( دولت، بالفاصلــه و بدون 
درنگ، مستقیماً به حساب خزانه داری 
کل کشور واریز شــود. به طور مثال وقتی 
ســازمان ثبت احوال قصد دارد خدمتی 
را ارائــه کنــد، بایــد ایــن اطمینــان وجود 
داشــته باشد که فارغ از شــیوه پرداخت، 
هزینــه ایــن خدمــت بــه حســاب بانک 
مرکزی نــزد خزانه داری کل کشــور واریز 

شود.
وقتــی  دیگــر  مــورد  در  افــزود:  وی 
عوارض جاده ای پرداخت می شــود این 
اطمینــان وجود نــدارد که ایــن مبلغ به 

صــورت مســتقیم بــه خزانــه برســد، به 
عبارت دیگر شــاید بتوان گفت که مسیر 
دیگــری را طــی می کند. نقــاط درآمدی 
زیــادی در بخــش عمومــی داریــم کــه 
پیش بینــی  بودجــه  در  آنهــا  از  برخــی 
شــده اســت، امــا برخــی از ایــن منابــع 
دســتورالعمل ها و آیین نامه های خاص 
وصــول درآمــد دارنــد. مدیــرکل خزانه 
کشور اضافه کرد: طبق بخشنامه سوئیچ 
خزانــه، به همه دســتگاه ها و مؤسســات 
دولتــی اعــالم کردیــم کــه روش وصول 
درآمدهــا باید براســاس این بخشــنامه 

باشــد. در بخشــنامه ســوئیچ خزانــه بــر 
انتقال آنــی و بالدرنگ درآمدها آن هم 
از طریــق سیســتم بانــک مرکــزی تأکید 
شــده اســت. با توجه به الــزام قانونی در 
بند »الف« تبصره ۷ قانون بودجه و بند 
»و« تبصره ۱۹ قانون بودجه، باید این کار 

انجام شود.
بــه گفتــه وی، ۳۵۶ شــرکت دولتــی 
وجــود دارد کــه بجــز ۵۰ شــرکت دولتی 
که در پیوســت شــماره ۳ قانــون بودجه 
ذکر شــده اند و آنها نیز باید حساب های 
مســتقر  کل  خزانــه داری  در  را  خــود 

می کردند، ســایر دســتگاه های دولتی به 
خزانــه متصــل شــده اند. در خصــوص 
این ۵۰ شــرکت به ســازمان حسابرســی 
نامه زده ایم چرا که این ســازمان متولی 

حسابرسی این شرکت ها است.
بــرزوزاده در ادامــه گفــت: پیگیــری 
مــوارد عدم رعایت قوانیــن و مقررات از 
جمله عــدم انتقال حســاب ها به خزانه 
به عهده ســازمان حسابرسی است و در 
انتظار اعــالم نتیجه آنها هســتیم. البته 
ایــن موضــوع را به دیــوان محاســبات و 
دادســتان کل کشــور نیــز اعــالم کردیــم 

و ایــن دســتگاه ها نیــز در حــال پیگیــری 
هستند.

وی اضافــه کــرد: در گــزارش تفریــغ 
۴ ماهــه بودجــه کــه دیــوان محاســبات 
کشــور تهیه کرده اســت نیز این موضوع 
شــده  ذکــر  تخلــف  مــوارد  عنــوان  بــه 
شــرکت   ۵۰ هســتیم  امیــدوار  اســت. 
باقی مانــده نیز به ســایر شــرکت ها که از 
قانــون تمکین کردند، بپیوندند. بیشــتر 
شــرکت هایی که باقی مانده اند از جمله 
شــرکت های مهــم نیســتند، اما لیســت 
آنهــا در پیوســت بودجــه قــرار دارد. از 

ایــن جهــت می تــوان بــه آنهــا اهمیت 
اســت شــرکت های در  کــه ممکــن  داد 
حــال واگــذاری و بورســی باشــند کــه در 
طــول ســال جاری خصوصــی شــده اند 
و ســازمان برنامــه و بودجــه بایســتی از 
بــه مراجــع  ایــن شــرکت ها  سرنوشــت 
نظارتــی و خزانه گــزارش دهد که بتوان 
تکالیــف قانونــی مــورد نظــر را پیگیری 
نمود. سیســتم مدیریت یکپارچه مالی 
مدیریــت  از  کــه  اســت  پازلــی  دولــت 
بودجــه شــروع می شــود و در نهایت به 
گزارشــگری ختــم می شــود. در بین این 

فراینــد حســاب واحــد خزانه نیــز وجود 
دارد. وقتی دستگاهی به سازمان برنامه 
و بودجه مراجعه می کند تا بودجه خود 
را دریافت کند، سازمان برنامه می تواند 
ایــن الــزام را بــرای آن دســتگاه ایجــاد 
کند تا حســاب خــود را نــزد خزانه داری 
کل کشــور بــاز کند. اگــر ســازمان برنامه 
و بودجــه، بودجــه را اختصــاص دهد و 
فعالیــت آن دســتگاه در مســیر دیگری 
انجــام شــود، طبیعتًا نمی توانیــم آن را 
کنترل کنیــم. این موضــوع را به مراجع 

نظارتی اعالم کردیم.
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»ایران« منافع ایران از واردات یا سوآپ گاز روسیه را بررسی می کند

ایران بــا اســتفاده از ظرفیت های زیرســاختی در زمینه انــرژی می توانــد مرکز تبادل 
انرژی در منطقه باشــد / ســوآپ گاز و فرآورده های نفتی روســیه، عالوه بر درآمدزایی 

و پایداری شــبکه داخلی، ایران را یک گام به موقعیت هاب انرژی منطقه نزدیک می کند

 چرخ صنعت 
روی غلتک افتاد

گزارش »ایران« از رشد شاخص تولید صنعتی بورسی در شهریور برای چهارمین ماه متوالی

رشد 6.2 درصدی شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در شهریور ماه امسال که آخرین وضعیت 
تولیدی حدود 300 شرکت بورسی را نشان می دهد حکایت از بهبود وضعیت تولید در کشور دارد

مدیرکل خزانه کشور:

ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مدیریت هزینه انجام می شود

8

9

14

ایران گورستان ماشین آالت فرسوده
»ایران« از فرسودگی ماشین آالت سنگین گزارش می دهد

روزهای آرام بازار گوشت قرمز
عرضه گسترده مرغ 45 هزار تومانی برای تنظیم بازار

به رغم شروع صادرات دام زنده، نوسانی در بازار ایجاد نشده است

تغییر بخشی از منابع  نهضت ملی 
مسکن از تأمین ریالی به ارزی

 ترمز روند نزولی شاخص 
در سومین روز هفته کشیده شد

»ایران« از روند معامالت سهام گزارش می دهد»ایران« از روش های جدید تأمین مالی ساخت مسکن گزارش می دهد

قراردادهای ساخت مسکن بر پایه ارزی، تورم هزینه 
ساخت را بی تأثیر می کند

 در جریان معامالت روز دوشنبه، تعداد نمادهای
کاهش 3 درصدی نرخ بیکاری فارغ التحصیالن زن سبز پوش بازار 20 درصد افزایش یافت

سهم بیش از 30 درصدی زنان از اشتغال خالص ایجاد شده در تابستان امسال

13
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برادران، معاون وزیر صمت در گفت وگو با »ایران«: در حال حاضر سند راهبردی ساخت ماشین آالت صنعتی، معدنی، کشاورزی و 
راه سازی با مشارکت فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان در دست تهیه و تدوین است و امیدواریم تا آبان ماه آماده شود
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شــاخص تولیــد صنعتــی شــرکت های 
بورســی بــرای چهارمیــن مــاه متوالــی 
مرکــز  شــد.  همــراه  باالیــی  رشــد  بــا 
پژوهش های مجلس شــورای اســامی 
درصــدی   ۶.۲ رشــد  از  گزارشــی  در 
شــاخص تولیــد شــرکت های صنعتــی 
بورســی در شــهریورماه امســال نسبت 
بــه مــاه مشــابه ســال قبــل خبــر داد. 
ایــن درحالــی اســت کــه این شــاخص 
مهــم پــس از ثبت ماه هــای منفــی، از 
خــرداد مــاه امســال صعودی شــد و تا 
داشــته  ادامــه  رونــد  ایــن  شــهریورماه 

است.
براســاس گــزارش دفتــر مطالعات 
اقتصــادی مرکــز پژوهش های مجلس 
شورای اسامی با عنوان »پایش بخش 
حقیقــی اقتصاد ایــران در شــهریورماه 
۱۴۰۱ بخــش صنعت و معدن« تحلیل 
روند رشــد بخش صنعت از جنبه های 
مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های 
ُخــرد و کان اقتصــادی و یکــی از ارکان 
تصمیم گیــری در حوزه اقتصاد اســت. 
شــاخص تولید بخش صنعت به دلیل 
تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت 
بر بخش هــای دیگر اقتصــاد، به عنوان 
یــک شــاخص مهــم اقتصــادی کوتــاه 

مدت مورد استفاده قرار می گیرد.
شــاخص تولیــد، فــروش و قیمــت 
صنایــع بورســی از مطالعــات ماهیانه 
۳۰۲ شــرکت بورسی استخراج می شود 
که نیمی از تولید کشــور را دربرمی گیرد 
و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــاخص بــا 
شــاخص تولید صنعتــی بانک مرکزی 
و مرکــز آمار هم  حرکت مناســبی دارد، 
با دقت زیادی می تواند تحوالت بخش 
صنعــت و معــدن کشــور را به صــورت 

ماهیانه رصد کند.
ë رشد مثبت 12 رشته فعالیت

شــاخص   ،۱۴۰۱ شــهریورماه  طــی 
بورســی  صنعتــی  شــرکت های  تولیــد 

نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــا 
افزایــش ۶.۲ درصدی و نســبت به ماه 
قبــل بــا افزایــش ۱۵ درصــدی مواجــه 
شــده اســت. درایــن مــاه در شــاخص 
تولید نســبت به ماه مشــابه سال قبل، 
۱۲ رشــته فعالیت افزایش و ســه رشته 

فعالیت کاهش داشته اند.
و  »خــودرو  فعالیت هــای  رشــته 
قطعــات«، »محصــوالت فلــزی بجــز 
ماشــین آالت و تجهیــزات« و »فلــزات 
پایــه« بیشــترین ســهم را در افزایــش 
شــاخص تولید نســبت بــه ماه مشــابه 
فعالیت هــای  رشــته  و  قبــل  ســال 
»شــیمیایی )بجز دارو(«، »ســیمان« و 
»غذایی و آشــامیدنی بجز قند و شکر« 
بیشــترین ســهم را در کاهش شــاخص 

تولید داشته اند.
 ۱۴۰۱ شــهریورماه  طــی  همچنیــن 
نســبت بــه مــاه قبــل، از بیــن ۱۵ رشــته 
رشــته  بورســی  صنعتــی  فعالیــت 
قطعــات«،  و  »خــودرو  فعالیت هــای 
»غذایی و آشــامیدنی بجز قند و شــکر« 
را  ســهم  بیشــترین  پایــه«  »فلــزات  و 
رشــته  و  تولیــد  شــاخص  افزایــش  در 
فعالیت های »شــیمیایی )به جز دارو(« 
و »محصوالت فلزی به جز ماشین آالت 
در  را  ســهم  بیشــترین  تجهیــزات«  و 

کاهش شاخص تولید داشته اند.
ë  رشــد بخش معــدن از 40 درصد فراتر

رفت
برپایــه این گزارش، شــاخص تولید 
شرکت های معدنی بورسی هم نسبت 
بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــا افزایش 
۴۰.۴ درصــدی و نســبت به مــاه قبل با 
افزایــش ۵۱.۴ درصــدی مواجــه شــده 

است.
ایــن گــزارش نشــان می دهــد، طی 
فــروش  شــاخص   ،۱۴۰۱ شــهریورماه 
شــرکت های صنعتــی بورســی نســبت 
بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــا افزایش 

۱۶.۶ درصــدی و نســبت به مــاه قبل با 
افزایــش ۲۱.۳ درصــدی مواجــه شــده 
اســت. در این ماه نسبت به ماه مشابه 
ســال قبــل ۱۰ رشــته فعالیــت افزایش 
در شــاخص فروش و ۵ رشــته فعالیت 
کاهش در شــاخص فروش داشــته اند. 
»ماشــین آالت  فعالیت هــای  رشــته 
برقــی«،  »تجهیــزات  تجهیــزات«،  و 
و  »کاشــی  و  قطعــات«  و  »خــودرو 
در  را  ســهم  بیشــترین  ســرامیک« 
افزایش شــاخص فروش نسبت به ماه 
مشــابه سال قبل و رشــته فعالیت های 
پاســتیک«،  و  »الســتیک  »دارو«، 
»چوب و کاغذ« و »ســیمان« بیشترین 
ســهم را در کاهــش شــاخص فــروش 

داشته اند.
نســبت  مــاه  ایــن  در  همچنیــن 
در  ســهم  بیشــترین  قبــل،  مــاه  بــه 
افزایــش شــاخص فــروش متعلــق به 
»ماشــین آالت  فعالیت هــای  رشــته 
برقــی«،  »تجهیــزات  تجهیــزات«،  و 
و  »غذایــی  و  قطعــات«  و  »خــودرو 
آشامیدنی بجز قند و شکر« و بیشترین 
فــروش  شــاخص  کاهــش  در  ســهم 
متعلق به رشــته فعالیت های »کاشــی 
و ســرامیک« و »چــوب و کاغــذ« بــوده 

است.
شــرکت های  فــروش  شــاخص 
معدنــی بورســی هــم نســبت بــه مــاه 
افزایــش ۵۸.۶  بــا  قبــل  مشــابه ســال 
بــا  قبــل  مــاه  بــه  نســبت  و  درصــدی 
افزایــش ۵۰.۲ درصــدی مواجــه شــده 
شــاخص   ۱۴۰۱ شــهریورماه  در  اســت. 
قیمت ماهیانــه فعالیت های صنعتی 
بورسی ۳.۱ درصد کاهش یافت و رشد 
نقطه به نقطه شاخص به ۴۰.۲ درصد 
رسید. شایان ذکر است میانگین ساالنه 
شــاخص قیمت ۵۴.۱ درصــد افزایش 
یافته است، رشته فعالیت های »دارو« 
و »ســایر کانی های غیرفلزی« باالترین 

نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت 
داشته اند.

ازمیان رشته فعالیت های صنعتی، 
فلــزات پایــه نیز در شــهریور امســال با 
رشد باالیی همراه شده است. شاخص 
تولید دراین رشــته نســبت بــه ماه قبل 
۳۳.۱ درصد افزایش داشته است. این 
شاخص در مقایســه با ماه مشابه سال 
قبــل نیــز رشــد ۱7.9 درصــدی را ثبت 

کــرده اســت. طبق آمارهای ارائه شــده 
رشد شــش ماهه شاخص تولید فلزات 
پایــه نســبت به شــش ماهه ســال قبل 

نیز۸.۸ درصد محاسبه شده است.
شــاخص تولیــد صنعــت خــودرو و 
قطعات نیز در شــهریور ماه نســبت به 
مرداد ۲9.۱ درصد رشــد داشــته است. 
ایــن درحالــی اســت کــه این شــاخص 
و  قبــل  ســال  مشــابه  مــاه  بــه  نســبت 

شــش ماهه امســال نســبت بــه شــش 
ماهه سال قبل به ترتیب ۲۸.5 درصد 

و ۲7.۱ درصد بیشتر شده است.
ë روند تولید صنعتی درسال های اخیر

رشــد شــاخص تولیــد صنعتــی در 
چهــار ماهــه اخیــر یعنــی از خــرداد تــا 
شــهریور روند صعودی به خــود گرفته 

است. 
مقایســه شــاخص تولیــد صنعتــی 

شــرکت های بورســی و آمار مرکزآمار از 
تولیــدات صنعتی نشــان می دهد بعد 
از کاهــش قابــل توجــه تولیــد صنعتی 
ابتــدای  و   ۱۳97 ســال  دوم  نیمــه  در 
ســال ۱۳9۸، رشــد تولید ایــن بخش از 
فصل چهــارم ۱۳9۸ روند صعودی به 
خود گرفته اســت و ایــن روند صعودی 
تــا خــرداد ۱4۰۰ ادامــه داشــته اســت. 
روند افزایشــی رشــد شــاخص تولید در 

تابســتان ســال گذشــته متوقف شــده و 
تیــر و مــرداد بــه ترتیب بــه ۳.۱ درصد 
و صفر رســید. اما در پاییــز دوباره روند 
رشــد شــاخص تولیــد صنعتــی نزولی 
شــد و درماه های پاییز ســال گذشته به 
بــازه منفی یک تــا صفر درصد رســید. 
به دنبــال آن در دی و بهمــن ماه ســال 
گذشــته رشــد شــاخص تولید صنعتی 
نســبت به ســال قبل از آن به ترتیب به 
منفــی ۰.۱ درصــد و منفــی ۰.7 درصد 

رسید.
درادامه روند نزولی مایم شاخص 
تولید صنعتی شرکت های بورسی، این 
شــاخص در اســفند مــاه ســال گذشــته 
حــدود ۱.۲ درصــد کاهش یافــت. بعد 
از کاهــش بیش از 5 درصدی شــاخص 
در فروردیــن مــاه امســال، رونــد رشــد 
اردیبهشــت  مــاه  دو  در  شــاخص  ایــن 
و خــرداد صعــودی شــد بــه طــوری که 
تولیــد  شــاخص  رشــد  اردیبهشــت  در 
درصــد  صفــر  نزدیــک  بــه  صنعتــی 
بازگشــت و از خرداد ماه روند افزایشــی 
در  و  شــد  شــروع  شــاخص  ایــن  رشــد 
خرداد، تیر و مرداد به ترتیب ۲.5، 5.۸ 
و 6.7 درصــد نســبت بــه مدت مشــابه 
ســال قبل رشــد پیــدا کرد. رشــد مثبت 
بــاالی 6 درصــد در مــرداد ماه امســال 
در یک ســال اخیر بی سابقه بوده است. 
طبق تازه تریــن آمارها، در شــهریورماه 
امســال نیــز این رونــد صعــودی با نرخ 

6.۲ درصد تداوم پیدا کرده است.
براســاس این گزارش، رشد تولیدی 
کاالهای مصرفی که از نیمه دوم ســال 
انتهــای ســال ۱4۰۰ همــواره  تــا   ۱۳99
مثبــت بــوده در دو مــاه ابتدایــی ســال 
۱4۰۱ منفی شــده بود. اما در خرداد ماه 
رشــد تولید این نوع محصوالت مثبت 
شــده و درتیرمــاه بــه رشــد 5 درصدی 
رســید و درمرداد رشــد این شاخص به 

نزدیک 9 درصد افزایش پیدا کرد.

چرخ صنعت روی غلتک افتاد
گزارش »ایران« از رشد شــاخص تولید صنعتی بورسی در شهریور برای چهارمین ماه متوالی

رشد 6.2 درصدی شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در شهریور ماه امسال که آخرین وضعیت تولیدی حدود 300 شرکت بورسی را نشان می دهد حکایت از بهبود وضعیت تولید در کشور دارد

آمارهــای صنــدوق بین المللــی پول از 
بهبــود ۴ پله ای رتبه ایــران در رده بندی 
جهانــی تــورم در دولت ســیزدهم خبر 
داده و اقتصادهای صنعتی و پیشــرفته 
را بازندگان بزرگ مســابقه کنترل تورم 

در جهان معرفی کرده است.
به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی 
پول در جدیدترین برآورد خود از میزان 
تورم ۱9۳ کشــور جهان در ســال ۲۰۲۲، 
از کاهــش نرخ تــورم ایران در این ســال 
و بهبود رتبــه ایران در میان کشــورهای 

جهان از این نظر خبر داده است.
این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران 
در ســال جاری میــادی را کمتــر از ۴۰ 
درصــد بــرآورد کرده اســت. نــرخ تورم 
ایران از ســال ۲۰۱7 تا سال ۲۰۲۱ روندی 
صعــودی داشــته اســت و کارشناســان 
صنــدوق بین المللی پــول انتظار دارند 
در ســال ۲۰۲۲ روند صعودی نرخ تورم 
ایران معکوس شود و در این سال تورم 

در ایران به ۳9.9۸ درصد کاهش یابد.

طــی  ایــران  تــورم  نــرخ  کاهــش 
ســال ۲۰۲۲ در حالــی اســت کــه نــرخ 
تــورم جهانــی افزایش داشــته اســت و 
کشــورهای اروپایــی که ســال ها بــه نرخ 
تــورم زیر ۳ درصد عادت کــرده بودند، 
اکنون با نرخ های تورم دو رقمی دســت 

و پنجه نرم می کنند.
همین مسأله باعث شده است رتبه 
ایــران در رده بنــدی جهانی کشــورهای 
جهــان از نظــر نــرخ تــورم بهبــود یابد. 
صنــدوق  بــرآوردی  آمــار  اســاس  بــر 
بین المللــی پول، رتبه ایران از نظر نرخ 
تــورم در ســال ۲۰۲۲ دو پلــه نســبت به 
ســال قبل بهبود پیدا کــرده و در جایگاه 
نهــم از ایــن نظــر قــرار گرفتــه اســت، 
درحالی که در سال ۲۰۲۱ در رتبه هفتم 
قــرار گرفته بــود. در این ســال نیــز رتبه 
ایران در رده بندی جهانی دو پله بهبود 

یافته بود.
بر این اســاس، طی دو ســال ۲۰۲۱ و 
۲۰۲۲ رتبــه ایــران در رده بنــدی جهانی 

نرخ تــورم ۴ پله بهبود یافته و توانســته 
است ۴ کشــور ترکیه، ســریانکا، یمن و 

سورینام را پشت سر بگذارد.
ترکیــه که در ســال ۲۰۲۰ تــورم کمتر 
از ایــران یعنی ۱۲.۲7 درصد داشــته در 
ســال ۲۰۲۲ گرفتــار تــورم 7۳ درصدی 
شــده است. نرخ تورم سریانکا در سال 
۲۰۲۲ نســبت به ســال ۲۰۲۰ بیش از ۱۱ 
برابر شــده و از ۴.۳ درصد در این ســال 
بــه ۴۸.۱ درصد در ســال ۲۰۲۲ رســیده 
اســت. بیشــترین نــرخ تــورم در میــان 
بــرآورد  بــر اســاس  کشــورهای جهــان 
ســال  در  پــول،  بین المللــی  صنــدوق 
ایــن  دارد.  تعلــق  زیمبابــوه  بــه   ۲۰۲۲
کشور با تورم ۲۸۴ درصدی در این سال 
روبــه رو اســت. ونزوئا با نــرخ تورم ۲۱۰ 
درصدی و سودان با تورم ۱۵۴ درصدی 
بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم و ســوم از 
این نظر قرار گرفته اند. ترکیه، آرژانتین، 
ســریانکا، ســورینام و یمن نیز باالتر از 

ایران قرار گرفته اند.

گــزارش  در  توجــه  جالــب  نکتــه 
پــرش  پــول،  بین المللــی  صنــدوق 
رده بنــدی  در  پیشــرفته  اقتصادهــای 
جهانی تورم اســت بویــژه اقتصادهای 
اروپایی که سال ها ثبات و توسعه یافتگی 
خود را به رخ جهانیان کشیده اند، اکنون 
بســیاری  از  تــورم  کنتــرل  مســابقه  در 
از کشــورهای در حــال توســعه عقــب 
مانده انــد. آلمان به عنــوان بزرگ ترین 
اقتصــاد اروپــا طی دو ســال گذشــته در 
رده بندی جهانی تورم ۶۲ پله باال آمده 
و بــا تــورم ۸.۴۵ درصــدی در رتبــه ۸۵ 
جهــان از نظــر تورم در ســال ۲۰۲۲ قرار 
گرفته است. این کشور در سال ۲۰۲۰ در 

رتبه ۱۴7 جهان قرار داشت.
امریــکا در مبارزه با تورم از ۲۱ کشــور 
جهان طی دو سال گذشته عقب  افتاده 
اســت و در حالــی کــه در ســال ۲۰۲۰ در 
رتبــه ۱۱۴ جهــان از نظــر نرخ تــورم قرار 
داشــت، در ســال ۲۰۲۲ رتبــه ای بهتر از 

9۳ به  دست نیاورده است.

صندوق بین المللی پول گزارش داد

دولت سیزدهم رتبه جهانی ایران در  تورم را ۴ پله بهبود داد

رشد شاخص تولید و فروش فعالیت های صنعتی و معدنی در شهریور 1401

رشد شاخص تولید و فروش

شاخص فروششاخص تولید

رشد نسبت به 
ماه قبل

رشد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل

رشد 6 ماهه 
نسبت به 6 ماهه 

سال قبل
رشد نسبت به 

ماه قبل
رشد نسبت به ماه 

مشابه سال قبل
رشد 6 ماهه 

نسبت به 6 ماهه 
سال قبل

156.25.321.316.610.1صنعت

رشد 
فعالیت های 

منتخب صنعت

6.42213.81.1-9.5-2.5-شیمیایی به جز دارو

33.117.98.827.99.85.7فلزات پایه

29.128.527.129.767.647.7خودرو و قطعات

51.440.412.750.258.68.7معدن

کاهش تعداد زندانیان چک بالمحل از ۲۵۰۰ به ۱۱۳ نفر
بــا اجــرای قانــون جدید چک توســط بانک مرکزی و شــبکه بانکی و اطاع رســانی 
انجام شده، تعداد زندانیان با جرم چک بامحل از ۲ هزار و ۴۸۸ نفر در سال 9۶ 

به ۱۱۳ نفر در ۶ ماهه ۱۴۰۱ کاهش یافت.
بــه گزارش بانک مرکزی، تعداد زندانیان با جرم چک بامحل در ســال ۱۳9۶ 
برابر دو هزار و ۴۸۸ نفر بود که این تعداد طی ســال های بعد از آن با روند نزولی 

مواجه بوده و در سال ۱۳97 به یک هزار و 7۲۰ نفر رسیده است.
همچنین این آمار در ســال ۱۳9۸ برابر 9۵۰ نفر و ســال گذشــته که اولین ســال 
اجرای قانون جدید چک اســت به ۴۲7 نفر کاهش پیدا کرده اســت. آمار زندانیان 

چک بامحل طی شش ماهه سال جاری نیز ۱۱۳ نفر می باشد.
قانــون جدیــد چک بــا در نظــر گرفتن اقدامــات پیشــگیرانه بــرای جلوگیری از 
صدور چک بامحل مســیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذی نفعان چک در نظر 
گرفته به طوری که بر اســاس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از 

بسیاری از خدمات بانکی محروم می شوند.
صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی 
جدیــد ندارند، موجودی تمامی حســاب ها و کارت های بانکــی آنها به اندازه مبلغ 
کســری چک مســدود می شــود، هیچ گونه تســهیات بانکی، ضمانت نامه و اعتبار 
اســنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی شــود و پس از برگشــت خوردن اولین 

چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد ندارند.
بــر همیــن اســاس و با توجــه بــه ســختگیری قانــون در خصوص صــدور چک 
بامحل و اجرایی شدن مفاد آن توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، شاهد کاهش 
قابل ماحظه در آمار زندانیان با جرم چک بامحل هســتیم در حالی که پیش از 
اجــرای این قانون بیشــترین آمار زندانیــان جرایم غیرعمد بــه زندانیان مرتبط با 

موضوع چک اختصاص داشت.
همچنین تعداد چک های برگشتی جدید در مقایسه با چک های قدیم تفاوت 
معنــاداری دارد بــه طوری کــه بر اســاس آخرین آمار منتشرشــده طــی مردادماه 
ســال جاری ۱۲.۸ درصد چک های طرح قدیم برگشت شدند در حالی که تنها 7.9 

درصد چک های طرح جدید برگشت شده است.



امین محمودی
 خبرنگار

نفیسه امامی
 خبرنگار

روزهای آرام بازار گوشت قرمز

عرضه گسترده مرغ 45 هزار تومانی برای تنظیم بازار

به رغم شروع صادرات دام زنده، نوسانی در بازار ایجاد نشده است

»ایران« از بازگشت ثبات به بازار مرغ خبر می دهد

بار
اخ

گاه
بن

 

بــازار گوشــت قرمــز روزهــای آرامی 
را ســپری می کنــد و کمبودی هم در 
بازار احســاس نمی شــود. بر اســاس 
نتایــج طــرح آمارگیــری کشــتار دام 
کشــتارگاه های رســمی کشــور در ماه 
گوشــت  وزن  ســال جاری،  مــرداد 
قرمــز عرضــه  شــده انــواع دام های 
ذبــح  شــده در مجمــوع بــه بیش از 
۵٥ هزار تن رســید که ســهم گوشت 
گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام 

بوده است.
بر اســاس نتایج ایــن آمارگیری، 
گوشت گاو و گوساله با ۲٧٬۲٩٥ تن، 
۴٩٫١ درصد از وزن کل گوشت قرمز 
عرضــه  شــده را به خــود اختصاص 
مقایســه  همچنیــن  اســت.  داده 
عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور 
در مردادمــاه امســال با ماه مشــابه 
ســال قبــل، نشــان  دهنــده افزایــش 
٥ درصــدی مقــدار عرضــه گوشــت 
قرمز در کشــتارگاه های رسمی کشور 

است.
در  گرفتــن  قــرار  بــا  همزمــان 
تابســتان و فصــل گرمــا کــه مصرف 
گوشــت هــم با کاهــش همراه شــد، 
بســیاری از تولیدکننــدگان بــا حجم 
شــدند  مواجــه  زنــده  دام  بــاالی 
به طــوری کــه عرضــه ایــن محصول 
نســبت به تقاضا پیشی گرفت و دام 
روی دســت دامــداران باقــی مانــد. 
شــرکت داخلی پشــتیبانی امور دام 
کشــور نیز برای ممانعــت از متضرر 
شــدن تولیدکنندگان اقدام به خرید 
جهــاد  وزارت  توســط  تضمینــی 
کشــاورزی کرد. به همین منظور نیز 
این شــرکت در ١۸ اســتان بر اساس 
نــرخ مصــوب کارگــروه تنظیــم بازار 
هر اســتان، بدون هیــچ محدودیتی 
خرید حمایتی دام ســبک و سنگین 
به صــورت ۵ تکــه و منجمــد انجام 

گرفت.
توجــه  بــا  زنــده  دام  صــادرات 
بــه مــازاد عرضه گوشــت در کشــور، 
از  مــازاد  دام هــای  خــروج  باعــث 
بازار شــد تا تعــادل قیمتــی در بازار 
بــه وجــود بیایــد کــه تولیدکننــدگان 
گوشــت  دولــت  نشــوند.  متضــرر 
منجمد ۵ تکه دام ســبک و ســنگین 
را کیلویــی ۲۲۰ هزار تومان از دامدار 
تحویــل می گیــرد و بــرای دام زنــده 
ســبک و ســنگین هــم کیلویــی بیــن 
۸۵ تا ٩۲ هزار تومان به دامدار پول 

پرداخت می شود.
جعفــری،  محمــد  اعــام  طبــق 
شــرکت  داخلــی  بازرگانــی  معــاون 
ســال های  در  دام،  امــور  پشــتیبانی 
گذشــته ســاالنه حجم قابل توجهی 
انجــام  کشــور  بــه  گوشــت  واردات 
می شــد امــا اکنــون بــا تولیــد مــازاد 
دولــت  بنابرایــن  هســتیم.  روبــه رو 
عــاوه بر صادرات، خریــد تضمینی 
ضعــف  امــا  می دهــد  انجــام  هــم 
ایجــاد  باعــث  زیرســاخت ها  در 
محدودیت در خرید دام شده است 

که باید برطرف شود.
با توجه به وجود حدود 4 میلیون 
رأس دام سبک مازاد در دامداری ها 
و بــروز مشــکاتی از جملــه کاهــش 
مصــرف گوشــت قرمــز و انباشــتگی 
دام در دامداری هــا، دو راهکار برای 
درنظــر  تولیدکننــدگان  از  حمایــت 
گرفته شد؛ اول، خرید تضمینی دام 
که مــاده ١٥ نظام جامــع دامپروری 
هم بــر آن تأکیــد کرده اســت. دوم، 
صادرات دام کــه در ماده ۲3 قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه ای 

کشور نیز تجویز شده است.

ë  ۱۲۰۰ رأس دام زنده ســبک از کشور
صادر شد

دولــت مصمــم بــود با اســتفاده 
و  تضمینــی  خریــد  راهــکار  دو  از 

دام هــای  مشــکل  دام،  صــادرات 
دامداری هــا  در  کــه  را  انباشــته ای 
قــرار دارد رفــع کنــد تــا هزینه هــای 
مضاعف بــه دامدار تحمیل نشــود. 
دام بایــد در هــر شــرایطی خــوراک 
مصــرف کنــد کــه تأمیــن آن بــرای 
دامــدار با هزینه همراه اســت اما در 
شــرایطی کــه دام هــا امــکان عرضه 
به بازار را ندارنــد فقط برای دامدار 

هزینه بر خواهند بود.
مدیرعامــل  عالــی،  مجتبــی 
در  دامــداران  سراســری  اتحادیــه 
گفت و گــو بــا »ایــران« با بیــان اینکه 
قرمــز  گوشــت  بــازار  در  قیمت هــا 
تغییــری نســبت بــه ماه هــای قبــل 
نداشــته اند، افــزود: »اگرچــه اولیــن 
صادرات دام زنده از کشور به کویت 
انجام گرفته اســت امــا این موضوع 
به طور قطع تأثیری در بازار گوشــت 
چراکــه  گذاشــت،  نخواهــد  داخلــی 

فــارس  خلیــج  حاشــیه  کشــورهای 
دام  صــادرات  اصلــی  مقصــد  کــه 
زنــده هســتند، از نژادهای خاصی با 
وزن هــای خاصی اســتقبال می کنند 
بنابراین هر نوع گوســفندی از کشور 
صــادر نمی شــود در نتیجــه انتظــار 

افزایش قیمت گوشت را نداریم.«
عالــی با بیــان اینکــه تقاضا برای 
خرید گوشــت کاهش داشــته است، 
نــرخ  اینکــه  بــه  توجــه  »بــا  افــزود: 
نهاده هــای دامــی افزایــش زیــادی 
پیدا کرده اســت، اما قیمت گوشــت 
تغییر زیادی نداشــت و این مســأله 
بــرای  تقاضــا  کــه  می دهــد  نشــان 
خریــد زیاد نیســت. به طــور کلی در 
شــش ماهــه ابتدایی امســال به غیر 
از ماه رمضــان و دهه اول محرم که 
منجــر به رشــد تقاضا شــد، افزایش 
گوشــت  قیمــت  در  چشــمگیری 

نداشتیم.«

اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
از  را  ســود  بیشــترین  بازارگردان هــا 
افزایــش قیمت هــا می برنــد، گفت: 
»اکنــون قیمــت هــر کیلــو از بهترین 
گوســفند نــر زنــده ٧۰ تــا ٧٥ هــزار 
تومان اســت که باید بــا قیمت ١٧۰ 
هزار تومان به دســت مصرف کننده 
برســد امــا اکنون بــا قیمــت بیش از 
۲۰۰ هــزار تومــان فروخته می شــود. 
نــر  گاو  کیلــو  هــر  اکنــون  همچنیــن 
زنــده از دامــدار بــا قیمــت ۸۰ هزار 
تومــان خریداری می شــود و به طور 
منطقــی به قیمت ١۸۰ تــا ١٩۰ هزار 
تومان باید به دســت مصرف کننده 
برســد درحالی کــه قیمت آن بعضاً 
بــه بیش از ۲٥۰ هزار تومان رســیده 

است.«
سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
دامداران اضافه کرد: »متأسفانه در 
این شــرایط دامداران کمترین سود 

را از فروش دام خود کسب می کنند 
و بیشــترین ســود بــه واســطه گران و 
دالالن می رســد. این در حالی است 
کــه اگر چنــد ماه گذشــته هــم تنش 
قیمتــی بــرای گوشــت قرمــز ایجــاد 
بودنــد  دالالن  اصلــی  مقصــر  شــد 
کــه قیمت گوشــت قرمــز را افزایش 
دادنــد تــا جلــوی صــادرات گرفتــه 

شود.«
جمعیــت  مــازاد  بــه  توجــه  بــا 
مطلــوب  تولیــد  وضعیــت  دامــی، 
اســت و کمبــودی در بــازار گوشــت 
هرگونــه  بنابرایــن  نداریــم.  قرمــز 
محصــول  ایــن  قیمــت  در  اختــال 
ضــرر  بــه  ســودجویی  منظــور  بــه 
تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان 
دســت  از  زنــده  دام  وقتــی  اســت. 
و  می شــود  خــارج  تولیدکننــده 
دالالن  و  بازارگردانــان  دســت  بــه 
می افتــد که در اینجا نــه تولیدکننده 
ســودی از تولیــد خــود می بــرد و نه 
مصرف کننده محصول را با قیمت 
مناســب تهیه می کند تنها این قشــر 
هســتند کــه از ایــن بــازار ســودهای 
کان بــه جیــب می زننــد و ایــن امر 

نیست. منصفانه 
میدانــی  مشــاهدات  اســاس  بــر 
قیمت هــر کیلو راســته با اســتخوان 
گوسفندی١۶٩,۰۰۰، ران کامل ممتاز 
پــاک  ران   ،١٧۸,۰۰۰ گوســفندی، 
سردســت  گوســاله١۸۶,۰۰۰،  کــرده 
پاک کــرده گوســاله١۶٧,۰۰۰، گردن 
گوساله  گردن  گوســفندی١3۵,۰۰۰، 
گوســفندی  سردســت   ،١3۲,۰۰۰
سردســت  نیم شــقه   ،١3١,۰۰۰
ران  نیم شــقه  و  گوســفند١۵۸.۰۰۰ 
گوســفندی ١۸۵,۰۰۰ تومــان عرضه 

می شود.
ذکــر  قیمت هــای  اســت  گفتنــی 
شــده حــدودی بوده و ممکن اســت 
در برخــی مناطــق بیشــتر یــا کمتــر 

باشد.

قیمــت مــرغ در سراســر کشــور طــی 
دو هفتــه اخیــر بــا نوســانات زیــادی 
کــه  طــوری  بــه  اســت  بــوده  روبــه رو 
کارشناسان دالیل اصلی آن را کاهش 
جوجه ریزی در کشــور پــس از اصاح 
ارز ترجیحــی و کاهــش 3۰ درصــدی 
تولید مرغ در کشور عنوان می  کردند.

و  مرغــداران  امــا  حــال  ایــن  بــا 
واحدهــای تولیدی معتقــد بودند که 
بــا توجه به افزایــش هزینه های تولید 
وزارت جهاد کشــاورزی باید از ابتدای 
مهرماه سال جاری قیمت این کاالی 
اساســی بــه بیــش از قیمــت مصوب 
)٥٩ هــزار و ۸۰۰ تومــان( برســد. بــه 
طــوری که آنها به امیــد تغییر قیمت 
مرغ در جلســه هفته پایانی شــهریور 
بخشــی از تولیدات خود را با تأخیر به 

بازار عرضه کردند.
پیــش  چنــدی  حــال  ایــن  بــا   
ســیدجواد ســاداتی نژاد، وزیــر جهاد 
دســت  روی  را  پاکــی  آب  کشــاورزی 
مرغــداران ریخت و هرگونــه افزایش 
قیمــت کاالهــای اساســی در کشــور را 
تکذیــب و تأکید کــرد تغییری در نرخ 

آنها صورت نخواهد گرفت.

ë  نهاده هــای قیمــت  شــدید  کاهــش 
دامی در بازار

از طــرف دیگــر عــاوه بــر اعطــای 
تســهیات ۲۰ هــزار میلیــارد تومانــی 
بــرای نقدینگــی واحدهــای تولیــدی 
قیمــت  مرغداری هــا،  جملــه  از 
نهاده هــای دامــی طی یک مــاه اخیر 
در بازارهــای جهانــی  بــا کاهــش 4۰ 

درصدی روبه رو شده است.
این امر در بازار داخلی نهاده های 
دامی نیز تأثیر گذاشــت، به طوری که 
پــس از اصــاح ارز ترجیحــی قیمــت 
هر کیلــو کنجاله ســویا ١٧ هــزار و ١۰۰ 
تومــان تعیین و جــو و ذرت دامی نیز 
با قیمــت ١۲ هزار و ١۰۰ تومان در این 
ســامانه بــه فــروش می  رســد ولی در 
حــال حاضر قیمــت کنجاله ســویا در 
بــازار آزاد به حــدود ١٥ هــزار و ٥٥۰، 
قیمــت ذرت ١۰ هــزار و ٥۰۰ تومــان و 
جو نیز به ٩ هزار و 4٥۰ تومان رســیده 
و انتظــار مــی  رود افــت قیمــت ایــن 

محصوالت ادامه دار باشد.

بــا توجه به آنکــه نهاده های دامی 
ســهمی بعضًا تا ٧۰ درصــد در تولید 
مرغ و تخم مرغ دارند طبیعتاً هزینه 
تولیدکننــدگان و واحدهای مرغداری 
باید با کاهش محسوسی روبه رو شود.

ë  قطعــه ای میلیــون   ۲4 افزایــش 
جوجه ریزی در مهرماه

عدم تعیین نرخ جدید برای مرغ؛ 
توزیع در بــازار را افزایش داده اســت 
بــه طوری کــه میــزان جوجه ریزی نیز 
در مهرمــاه دوبــاره توســط مرغداران 
به بیش از ١۰۰ میلیون قطعه رسیده، 
این در حالی اســت که در شهریور ماه 
میــزان جوجــه ریــزی بــه ٩۰ میلیــون 

قطعه می رسید.
محمدرضــا  خصــوص  ایــن  در   
انجمــن  دبیــر  پــور،  صدیــق 
تولیدکننــدگان جوجه یک روزه گفت: 
کــه  اســت  آن  از  حاکــی  برآوردهــا 
جوجه ریــزی تا پایان مــاه مهر به ١١3 

تا ١١۴ میلیون قطعه برسد.
از طرف دیگر بــا توجه به ظرفیت 
٥۲ هــزار تنــی ذخایر گوشــت مرغ در 
کشــور و توزیع گســترده مــرغ منجمد 
بــا قیمت 4٥ هزار تومان در بازار باید 
شاهد کاهش قیمت این محصول در 

آینده ای نزدیک باشیم.

ë عرضه گسترده مرغ منجمد در کشور
وزارت جهــاد کشــاورزی و شــرکت 
کنتــرل  بــرای  دام  امــور  پشــتیبانی 
قیمــت مــرغ و مقابلــه بــا هــر گونــه 
مهرمــاه  اوایــل  از  بــازار  در  کمبــود 
ســال جاری شــروع بــه عرضــه مــرغ 
تــا 4٥ هــزار  بــا قیمــت 4۰  منجمــد 
تومــان به ازای هر کیلوگرم در ســطح 
میادین میوه و تره بار و فروشــگاه های 

زنجیره ای کردند.
 در ایــن خصــوص رئیس قــرارگاه 
راه انــدازی  از  کشــاورزی  رصدخانــه 
ســامانه »ستکاوا« برای عرضه عمده 
مرغ منجمد از امروز سه شــنبه و مرغ 
آینــده توســط تأمیــن  از هفتــه  گــرم 
کننــدگان و تولیــد کنندگان بــا قیمت 
مصــوب بــه فروشــگاه های پروتئینی 
سطح شهر، فروشگاه های زنجیره ای، 
میادین میوه و تره بار و دانشــگاه ها به 
منظور تنظیــم بازار در اســتان تهران 

خبر داد.

کمــال ربانــی زاده افــزود: از امروز 
قیمــت  بــا  منجمــد  مــرغ  سه شــنبه 
مصوب هر کیلو ۴۰ هزار تومان توسط 
عرضه کننده اصلی در سامانه ستکاوا 
یا سامانه توزیع هوشمند محصوالت 
فروشــگاه های  و  عرضــه  کشــاورزی 
پروتئینی، فروشــگاه های زنجیره ای و 
فروشــگاه های میادین میــوه و تره بار 
عضو این سامانه در تهران می توانند 

خرید خود را انجام دهند.
وی اظهــار داشــت: مــرغ منجمد 
بــا قیمت هــر کیلو ۴۵ هــزار تومان به 
دســت مصرف کننده می رسد و مرغ 
گــرم نیز بــا قیمــت مصوب ســازمان 
عرضــه  ســامانه  ایــن  در  تعزیــرات 

خواهد شد.
ربانی زاده تصریح کرد: این اقدام 
به منظور تنظیــم بازار، کنترل قیمت 
صــورت  زایــد  واســطه های  حــذف  و 
تأمیــن،  مراحــل  تمــام  و  می گیــرد 
تولیــد، توزیــع تــا مصــرف کننــده هر 
لحظه از طریق ســامانه ســتکاوا رصد 

و پایش می شود.
نــام  تاکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نزدیک به ۴ هزار فروشــگاه پروتئینی 
در استان تهران را فهرست کرده ایم، 
گفت: از ایــن تعداد بیش از یک هزار 
و  شــهر  ســطح  پروتئینــی  فروشــگاه 
همچنیــن تعــدادی از فروشــگاه های 
زنجیــره ای و فروشــگاه های میادیــن 

میــوه و تره بــار مشخصاتشــان کامــل 
و صحه گــذاری و در ســامانه ســتکاوا 
ثبــت شــده کــه می تواننــد از طریــق 
ایــن ســامانه درخواســت خریــد مرغ 

منجمد و مرغ گرم دهند.
رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی 
اضافــه کــرد: شــرکت پشــتیبانی امور 
دام نیــز مرغ منجمد را به طور عمده 
و به میزان نیاز و کشش بازار از طریق 

سامانه ستکاوا عرضه می کند.
وی تصریــح کــرد: بــه مــرور زمان 
محصــوالت  ســایر  عمــده  عرضــه 
اساســی ماننــد برنــج، شــکر و روغــن 
نیــز از طریق ســامانه ســتکاوا صورت 

می گیرد.
ربانــی زاده در همیــن حــال گفت: 
و  پروتئینــی  فروشــگاه های  ســایر 
نیــز  زنجیــره ای  فروشــگاه های  یــا 
ایــن  در  عضویــت  بــرای  می تواننــد 
مشــخصات  و  درخواســت  ســامانه 

کامل خود را ارائه دهند.
فازهــای  در  داشــت:  اذعــان  وی 
بعــدی عرضــه عمــده مــرغ منجمد 
و گــرم بــه فروشــگاه های پروتئینــی و 
زنجیره ای در ســایر اســتان های کشور 

اجرا می شود.

ë  کاهــش 5 هزار تومانــی قیمت مرغ
در عرضه

جبرئیل برادری، سرپرست جهاد 

عرضــه  از  تهــران  اســتان  کشــاورزی 
گســترده مــرغ منجمد بــا قیمت ۴۰ 
هــزار تومان بــرای تنظیم بــازار خبر 

داد.
وی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: با 
توجه بــه روند افزایشــی قیمت مرغ 
گــرم در بازار و در راســتای رفاه حال 
گوشــت  عرضــه  مصرف کننــدگان، 
مرغ منجمد در تمامی مراکز عرضه 
زنجیــره ای،  فروشــگاه های  از  اعــم 
صنــوف منتخــب و ســازمان میادین 

آغاز شد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: با 
هماهنگــی وزارت جهاد کشــاورزی و 
شــرکت پشــتیبانی امور دام با هدف 
تســریع در تنظیــم بــازار ایــن کاالی 
اساســی، هــر کیلوگــرم مــرغ منجمد 
بــا کاهش ۵ هــزار تومانی نســبت به 
قیمــت مصوب، هر کیلوگرم ۴۰ هزار 

تومان عرضه می شود.
جهــاد  سرپرســت  گفتــه  بــه 
کشــاورزی اســتان تهــران، واحدهای 
صنفی و فروشــگاه ها می توانند برای 
دریافــت عمده مرغ منجمد و توزیع 
به شرکت پشــتیبانی امور دام استان 

تهران مراجعه کنند.
مهــدی  دیگــر  طــرف  از 
اتحادیــه  رئیــس  یوســف خانی، 
فروشــندگان پرنــده و ماهی تهران از 
عــدم محدودیت بــرای عرضه مرغ 

منجمــد در تهــران خبــر داد و گفت: 
قیمــت مرغ منجمد نیــز به 4٥ هزار 

تومان کاهش یافته است.
یوســف خانی بــا تأکیــد بــر عرضه 
مرغ منجمد از ١۰ روز گذشته، یادآور 
شــد: میــزان عرضه مــرغ منجمد در 
بازار به دلیــل تعطیات کمتر بوده و 
از امروز با تناژ بیشــتر و سرعت باالتر 

انجام می شود.
به گفتــه وی، عرضه مرغ منجمد 
تــا تنظیــم بازار و عرضه مــرغ گرم با 
نــرخ مصوب در بــازار ادامــه خواهد 

داشت.

ë  ذخیره ســازی 5۲ هزار تنــی مرغ در
کشور

بــه نظــر مــی رســد بــرای عرضه 
مــرغ منجمــد 4٥ هــزار تومانــی در 
بازار میزان ذخایر شــرکت پشتیبانی 
امــور دام مناســب باشــد بــه طــوری 
کــه معاونــت امــور دام وزارت جهاد 
آورده  اطاعیــه ای  در  کشــاورزی 
عرضــه  تــوازن  ایجــاد  بــرای  اســت 
مــرغ  و مصــرف  تولیــد  تقاضــا در  و 
تولیــد  اجــرای طرح هایــی چــون  بــا 
و  خریــد  مــرغ،  گوشــت  قــراردادی 
ذخیــره گوشــت مــرغ مــازاد توســط 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام )خریــد 
۵۲۰۰۰ تــن گوشــت مــرغ از ابتــدای 
تولیــد  قالــب  در  کنــون  تــا  ســال 
قــراردادی گوشــت مــرغ(، صادرات 
تخم مــرغ نطفــه دار، جوجــه یکروزه 
و گوشــت مرغ، ارائه تســهیات برای 
تأمین بخشــی از ســرمایه در گردش 
تولیدکننده هــا تاش شــد بخشــی از 
مشــکات تولیدکنندگان مرتفع شود 
که خوشــبختانه از اوایل شــهریورماه 
ثبات نسبی در عرضه و تقاضا ایجاد 
و نگرانی مرغداران کمتر شده است.

کاهــش  وجــود  بــا  ضمــن  در 
جوجه ریزی به  دلیل کاهش مصرف 
افزایــش  بــه  توجــه  بــا  تقاضــا،  و 
مقطعــی تقاضــا در روزهــای اخیــر، 
کمبودی در بازار احســاس نمی شود 
و در صــورت افزایــش کلــی تقاضــا و 
احیانــًا افزایــش غیر منطقــی قیمت 
گوشــت مــرغ، بــا عنایــت بــه ذخایر 
مناســب شرکت پشــتیبانی امور دام، 
امکان عرضه گوشــت مرغ منجمد و 

مدیریت بازار وجود خواهد داشت.
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فروش تخم مرغ باالی ۹۰ هزار تومان تخلف است
 رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیه مرکــزی مرغــداران گفت: قیمــت تخم مرغ هنــوز در 
مرغداری هــا افزایــش نیافته و بنابراین فروش تخم مرغ با قیمت هــای باالی ٩۰ هزار 

تومان در حال حاضر تخلف است.
حمید کاشــانی در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه هنوز قیمــت تخم مرغ تغییری 
نکرده است، گفت: تصمیماتی مبنی بر واردات تخم مرغ گرفته شده بود که جلوی آن 
گرفته شد، زیرا قیمت هرکیلو تخم مرغ در مرغداری 3۵ هزار تومان و قیمت تخم مرغ 
در ترکیه نیز ۵۰ هزار تومان است و اگر قرار بود واردات صورت بگیرد، رقابت با بخش 

خصوصی ایجاد می شد.
وی تصریح کرد: قیمت پیشنهادی ما به دولت برای هرکیلو تخم مرغ در مرغداری 

۴۸ هزار تومان است.
کاشــانی در پاســخ به اینکه چرا با وجود اینکه قیمت ها تغییری نکرده ولی قیمت 
هرشانه 3۰ عددی تخم مرغ برای مصرف کنندگان به بیش از ٩۰ هزار تومان و در برخی 
مناطق تا ١۰۰ هزار تومان هم رسیده است؟ گفت: در میادین میوه و تره بار قیمت تخم 
مــرغ کمتر از ۸۰ هــزار تومان و در فروشــگاه های زنجیره ای نیز حــدود ۸۰ هزار تومان 
اســت. شــاید در برخی مغازه ها باالی ٩۰ هزار تومان باشد که البته قیمت منطقی هر 
شانه تخم مرغ ٩۰ تا ٩۵ هزارتومان است اما چون در مرغداری هنوز قیمت تخم مرغ 
افزایش نیافته  بنابراین فروش تخم مرغ با قیمت باالی ٩۰ هزار تومان در حال حاضر 

تخلف است.
وی در پایان گفت: امســال مشــکلی در تولید نداریم و تولید بســیار خوب و منظم 
است. روزانه 3۵۰۰ تن تخم مرغ تولید می شود و حدود 3۲۰۰ تا 33۰۰ تن هم مصرف 
تخم مرغ داریم. این یعنی اینکه حدود ١۰۰ هزارتن مازاد تخم مرغ در کشور وجود دارد.

 کشت قراردادی از ابزارهای الزم برای رسیدن به
 تولید اقتصادی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت قراردادی از ابزارهای الزم 
برای رسیدن به تولید اقتصادی است.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر، معاون 
امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی در هفتمین جلســه کشــاورزی قراردادی گندم 
گفت: کشت قراردادی از ابزارهای الزم برای رسیدن به تولید اقتصادی است. وی 
ادامه داد: کشــت قــراردادی از برنامه و اولویت های وزیر جهاد کشــاورزی اســت و 
بــر آن تأکیــد دارند. مهاجر با تأکید بر اینکه در طرح الگوی کشــت بر حســب نیاز، 
برنامه ریزی برای کشت اجرا می شود، یادآور شد: سپس این مهم بر مبنای اقلیم 
اباغ می شــود. به گفته معاون وزیر در امور زراعت، امســال کارخانه های آرد، نان، 
ماکارونی و کلیه بخش خصوصی عاوه بر شــرکت بازرگانی دولتی ایران می توانند 

کشت قراردادی انجام دهند.
 

 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
منصوب شد

 »سیدجواد ساداتی نژاد« وزیر جهادکشاورزی در حکمی، »محسن شیراوند« را به 
سمت معاون توسعه بازرگانی منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت 
جهاد کشــاورزی، در بخشــی از این حکم آمده اســت ؛ انتظار اســت با بهره گیری از 
توان نیروهای متخصص و متعهد آن معاونت و با همکاری و تعامل با معاونین، 

مدیران، رؤسای سازمان ها، مؤسسات و شرکت ها گام های مؤثری بردارید.

یک  قدم بیشتر تا تحقق آرزوی ساخت ۲۰۰۰ مدرسه در مناطق محروم 
کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نمانده است

افتتاح ۱5۰ مدرسه برکت در ۱4 استان
با افتتاح و بهره برداری از ١۵۰ مدرســه برکت با ۵۸۲ کاس، تعداد مدارس احداث 

شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام به ١٩۵۰ مدرسه رسید.
در مراســمی بــا حضــور رئیس دفتــر مقام معظــم رهبــری، رئیس هیــأت امنا، 
سرپرســت و معاونان ســتاد اجرایــی فرمان امام، وزیــر آموزش وپــرورش و مدیران 
عامل بنیاد برکت و تدبیر و رؤسای ادارات کل نوسازی مدارس 3١ استان  کشور، آیین 

افتتاح و بهره برداری از ١۵۰ مدرسه جدید برکت برگزار شد.
رئیــس دفتر مقــام معظم رهبــری دراین مراســم ضمن تبریــک والدت پیامبر 
اسام)ص( و امام جعفرصادق)ع( اظهار داشت: اخاق نیکو، منش، روش و رفتار 
رسول اهلل باید الگوی همه ما باشد. افتخار ما پیروی از شیعه جعفری است. اتحاد، 
انســجام، همبستگی و پیوستگی نیاز امروز کشورمان اســت که اگر این رویه را داشته 

باشیم دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند. 
آیــت اهلل محمدی گلپایگانی با اشــاره بــه افتتاح مداوم مدارس برکت در کشــور 
افزود: دشــمن نمی خواهد در این کشور دانشــمند و عالم تربیت شود و مردم ایران 
در زمینه ای پیشتاز باشند. دشمن دوست دارد مانند رژیم فاسد پهلوی، کشور عقب 

نگه داشته شود.
وی افزود: فقط ســتاد اجرایی فرمان امام تاکنون ١٩٥۰ مدرســه در کشــور ساخته 

است و این مسیر بازهم ادامه دارد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: از مدیران ستاد اجرایی فرمان 
امــام بابت خدمــات گســترده و فراوان شــان درراســتای محرومیت زدایی در کشــور 

ممنون و سپاسگزارم.
مدیرعامــل بنیاد برکت هــم در آیین افتتاح و بهره برداری از ١۵۰ مدرســه برکت 
اظهار داشــت: تاکنون ١۸۰۰ مدرســه توســط بنیاد برکت افتتاح شــده که سهم ستاد 

اجرایی فرمان امام دراین پروژه ها ١۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
محمــد ترکمانــه افــزود: امــروز ١۵۰ مدرســه دیگــر افتتــاح می شــود کــه ١4٥۰۰ 
دانش آمــوز در آن بــه تحصیــل می پردازند و عمده این مــدارس در مناطق محروم 

بوده و تاش کردیم عدالت آموزشی را توسعه دهیم.
وی خاطرنشــان کرد: بنیاد برکت متعهد شــده ۲٧۰۰ مدرسه با ١3۵۰۰ کاس را 

برای 3۴۰ هزار دانش آموز در ۴ هزار روستای تحت پوشش بسازد.
در پایان این مراسم در ارتباط هایی ویدیوکنفرانسی و با دستور رئیس دفتر مقام 

معظم رهبری، تعدادی از ١٥۰ مدرسه برکت در ٥ استان کشور افتتاح شدند.

روبیکا سکوت خود را شکست؛

بگذاریم کاربران در فضای رقابتی، خودشان پلتفرم را 
انتخاب کنند

روبیکا طی بیانیه ای در پاســخ به شــایعات و ابهامات اظهار داشت: »از شرایط پیش 
آمده برای دسترسی به اینترنت و محدودیت سرویس های بین المللی متأسف است 
و ترجیح می دهد در یک فضای رقابتی، بر اساس مزیت های بومی با سایر پلتفرم ها 

رقابت کند.«
روبیکا با سهامداری همراه اول و ایرانسل، ماهیتی خصوصی دارد. این اپلیکیشن 
باتوجــه به مدل درآمدی براســاس ســهم درآمــد از ترافیک مصرفی کاربــران، برای 

سهامداران خود سودآور بوده و نیازی به حمایت های مالی دولتی ندارد.
جذب میلیون ها مخاطب در روبیکا از ابتدا با ارائه خدمات کاربردی صورت گرفته 
بــود که گــواه این ادعا، حضور بیش از ١۴ میلیون نفر کاربر فعــال روزانه و بیش از 3۲ 

میلیون کاربر یکتای فعال در ماه است.
از ســال گذشــته تاکنون با در دســترس قرارگرفتن ســرویس کســب درآمد روبیکا، 
بیش از یکصدهزار نفر توانســته اند با فعالیت و تولید محتوا در این اپلیکیشن کسب 
درآمد کنند. مجموعه روبیکا ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده از سوی برخی افراد 
و رســانه ها، خواســتار ارائه مســتندات از مدعیان اســت و حق خود را برای شکایت از 

ادعاهای جعلی محفوظ می داند.
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ترمز روند نزولی شاخص در سومین روز هفته کشیده شد
»ایران« از روند معامالت سهام گزارش می دهد

در جریان معامالت روز دوشنبه، تعداد نمادهای سبز پوش بازار 20 درصد افزایش یافت

زار
ط با

ی خ
رو

گاه
بن

در  ســهام  معامــات  اقتصــادی/  گــروه 
ســومین روز هفته با افزایــش 20 درصدی 
نمادهای سبزپوش همراه شد. در این روز 
301 نماد از 736 نماد معامله شده در کل 

بازار با افزایش قیمت روبه رو شدند.
هرچند در پایان معامات روز دوشنبه 
بــرای ســومین روز  بــورس  شــاخص کل 
متوالــی بــا کاهــش قیمــت روبــه رو شــد 
ارزش  کاهــش  و  پــول  خــروج  جریــان  و 
معامات خرد نیز تداوم داشت؛ اما آمار ها 
نشان می دهد شــدت نزول شاخص ها به 
میزان بســیار زیــادی کاهش یافتــه و روند 
نزولی شــاخص ها در این روز نسبت به دو 

روز معاماتی قبل کند تر شده است.
دیــروز شــاخص کل بــورس تنهــا 198 
واحــد کاهــش ارتفــاع را تجربــه کــرد و در 
محدوده یک میلیون و 311 هزار واحد باقی 
ماند. با وجود این شاخص هم وزن کاهش 
335 واحــدی را تجربــه کــرد و بــه عــدد 
376 هزار واحد رســید. نمادهای »شپنا«، 
»فارس« و »شبندر« بیشترین تأثیر مثبت 
و نمادهای »حکشتی«، »کچاد« و »شفن« 
بیشــترین تأثیر منفــی را بر شــاخص های 
بورس به ثبت رساندند. همچنین پیگیری 
معامــات در فرابــورس نیز بــا کاهش 40 
واحدی شاخص آیفکس همراه شد تا این 
شــاخص در عدد 17 هــزار و 798 واحد به 

کار خود پایان دهد.
در ایــن روز، 170 میلیارد تومان توســط 
حقیقی ها از معامات سهام خارج شد که 
نسبت به روز معاماتی قبل در حدود 43 
درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین 
صندوق هــای درآمــد ثابــت نیــز بــا ورود 
65 میلیــارد تومانــی پول حقیقــی روبه رو 
شــده اند. این صندوق ها در دو روز ابتدایی 
هفته، خروج پول حقیقــی را گزارش کرده 
بودند. ارزش معامات خرد نیز با نوســان 
ناچیــز نســبت بــه روز معاماتی قبــل در 

محدوده 2 هزار میلیارد تومان باقی ماند.
تعداد صف های فــروش با کاهش 30 
درصــدی نســبت بــه روز قبل بــه 60 نماد 
رســید و 50 نماد نیــز در صف خرید به کار 
خود پایان دادند که نســبت به روز یکشنبه 
16 درصــد افزایش یافته اســت. همچنین 
آمــار نشــان می دهــد، هرچنــد که ســرانه 

خرید حقیقی ها نســبت به روز معاماتی 
قبل بدون تغییر باقی مانده اســت، سرانه 
فــروش این فعالین بــازار با کاهــش 12.5 
درصــدی نســبت به روز یکشــنبه بــه عدد 
14.2 رسیده است. این آمار نشان می دهد 
که دلیل افزایش تعداد نمادهای مثبت در 
بازار روز دوشنبه تقویت جبهه تقاضا نبوده 
و این موضوع به دلیل کاهش عرضه ها در 

بازار صورت پذیرفته است.  
ë  تولید شــمش آلومینیوم به مرز ۳20 هزار

تن رسید
 بحران انــرژی در اروپا این روزها باعث 
شــده تا تولیدکنندگان فلزات در قاره ســبز 
با چالش های بســیار زیادی روبه رو شــوند 
کــه در ایــن بین تولیــد آلومینیــوم به دلیل 
مصرف باالی انرژی نسبت به سایر فلزات 
ماننــد مــس و فــوالد؛ بــا چالش هــای بــه 
مراتب بیشــتری نیز روبه رو شــده است که 
این موضوع فرصتی را برای تولید کنندگان 
ایرانی ایجاد کرده تا با برخورداری از انرژی 
ارزانتر، نسبت به تأمین نیاز جهانی این فلز 
خاکستری اقدام کنند. این موضوع باعث 
شــده تــا شــرکت های ایرانی تولیــد کننده 
آلومینیوم طی شش ماه گذشته تولید خود 
را باالببرند. بر اســاس آخریــن گزارش ها، 
میــزان تولیــد شــمش آلومینیــوم کشــور 

طی نیمه نخســت امســال، بــا 23 درصد 
افزایش، به مرز 320 هزار تن رسید.

به گزارش »ایران« و به نقل از ایمیدرو، 
۴ شــرکت تولیدکننده شــمش آلومینیوم 
کشــور از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 
آلومینیــوم  تــن شــمش  و 91  318 هــزار 
تولیــد کردنــد. ایــن رقــم در مدت مشــابه 
ســال گذشــته، 2۵9 هــزار و ۵7۴ تــن بــود. 
از این میزان، شــرکت های »ســالکو« 137 
هــزار و 3۵1 تــن، »ایرالکو« 88 هــزار و 111 
تــن، »المهــدی« 7۴ هــزار و ۵۴3 تــن و 
»آلومینــای ایران« 18 هــزار و 8۶ تن تولید 
کردند. همچنین شــرکت آلومینــای ایران 
طی ۶ ماه نخست امسال، 118 هزار و 8۴۵ 
تن پودر آلومینا تولید کرد که در مقایسه با 
رقم مدت مشــابه سال گذشــته )11۶ هزار 
و 192 تــن(، حاکــی از افزایــش 2 درصــدی 
اســت. شــرکت آلومینای ایــران طی نیمه 
نخســت 1۴01، حــدود 2۶1 هــزار و 9 تــن 
بوکســیت )ماده اولیه تولید پــودر آلومینا( 

تولید کرد.
ایرانــی  شــرکت های  تولیــد  افزایــش 
ارزش  کــه  اســت  درحالــی  آلومینیومــی 
مــاه  شــش  در  شــرکت ها  ایــن  ســهام 
نخســت ســال کاهــش 3.65 درصــدی را 
تجربــه کــرده اســت. موضوعی کــه از نظر 

کارشناسان بخشــی از آن مربوط به تداوم 
رونــد نزولی قیمــت جهانی ایــن فلز پایه 
مربوط می شــود. کارشناسان بر این باورند 
کــه افزایش تولیــدات آلومینیــوم در ایران 
به دلیل وارداتی بودن ماده اولیه )آلومینا(؛ 
با حاشیه سود مناسبی همراه نبوده است و 
سود سازی این فلز در ایران تماماً به مزیت 
انــرژی ارزان در دســترس تولیدکننــدگان 

مربوط می شود.
ë  ۹ نماد جدید مشمول تغییر دامنه نوسان

شدند
شــرکت  بــازار  بــر  نظــارت  معاونــت 
فرابورس با انتشــار اطاعیه ای از شمول 9 
نمــاد برای تغییر دامنه نوســان قیمت در 
صورت تمایــل به رعایت بندهــای 2، 3 و 
۴ ضوابط مربوط به ماده 21 دستورالعمل 
پیــرو  داد.  خبــر  بازارگردانــی  فعالیــت 
اطاعیــه 22 فروردیــن شــرکت فرابورس 
ایــران با موضــوع ضوابط مربــوط به ماده 
بازارگردانــی  فعالیــت  دســتورالعمل   21
از  پــس  فرابــورس،  و  تهــران  بــورس  در 
بررســی های صــورت گرفتــه طــی ۶ ماهه 
منتهی به 20 مهرماه سال جاری، 9 نماد به 
شرح جدول ذیل مشمول بندهای دو، سه 

و چهار ماده یک ضوابط یادشده هستند.
نمادهــا  ایــن  بازارگردانــان  بنابرایــن، 

در صــورت تمایــل می تواننــد بــا رعایــت 
ســایر بندهــای ضوابط مربوط به مــاده 21 
در  بازارگردانــی  فعالیــت  دســتورالعمل 
بــورس تهــران و فرابــورس، درخواســت 
تغییر دامنه نوســان قیمت را به فرابورس 

ارائــه دهنــد. در ارتبــاط بــا صندوق هــای 
ســرمایه گذاری و نیــز اوراق تأمیــن مالــی 
توجه بــه مفاد مــاده 2 ضوابــط مربوط به 
ماده 21 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی 
در بورس تهران و فرابورس ضروری است.

بازار سرماهی

ë ارزش معامالت در محدوده 2 هزار میلیارد تومان باقی ماند
در جریــان معامــات دیــروز، ارزش معامــات خرد نســبت بــه روز معاماتــی قبل با 
کاهش جزئی روبه رو شــد و در محدوده عدد 2 هزار میلیارد تومان باقی ماند. این رقم 

زیر میانگین 30 و 90 روز گذشته است.

ë 40 درصد بازار به رنگ سبز
در جریان معامات دیروز، از مجموع 736 نمادی که در کل بازار مورد معامله قرار گرفتند، 
تعــداد 301 نمــاد )40 درصــد( افزایــش قیمــت و 435 نمــاد)60 درصــد( کاهــش قیمــت 
داشته اند. در این روز 50 نماد با صف خرید و 60 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

تعداد نماد در بازه قیمت )1401/07/25(

خالص ورود پول حقیقی از ابتدای مهرماه

ارزش معامالت خرد از ابتدای مهرماه

ë 170 میلیارد تومان از معامالت سهام خارج شد
در جریــان معامات دیروز، روند خروج پول حقیقی از معامات ســهام ادامه یافت و 
170 میلیارد تومان دیگر از ســهام خارج شــد. در این روز 65 میلیارد تومان نیز توســط 

حقیقی ها به درآمد ثابت ها وارد شد.

عقب نشینی معنادار تولید کنندگان بزرگ چرم از حضور در تاالر شیشه ای بورس
گزارش »ایران« از صنایع بورسی

وقفه صدور مجوز برای شرکت های کارگزاری جدید 
پس از 1۳ سال به صورت عملیاتی خاتمه یافت

سنا- به گفته مدیر نظارت بر کارگزاران ســازمان بورس و اوراق بهادار، با صدور 
مجوز تأسیس و فعالیت برای شرکت های کارگزاری جدید پس از 13 سال وقفه 
و قید اســتانداردهای جدید در دســتورالعمل صدور مجوز تأســیس و فعالیت 
شرکت های کارگزاری، امید می رود شاهد پویایی بیشتر صنعت کارگزاری و نهایتاً 
بازار ســرمایه باشیم. مدیر نظارت بر کارگزاران ســازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به خاتمه وقفه صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های کارگزاری پس 
از 13 ســال، اظهار کرد: در راســتای سیاست های سازمان بورس مبنی بر توسعه 
کمی و کیفی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری، سال گذشته پس از 12 
سال وقفه در صدور مجوزهای جدید برای تأسیس شرکت های کارگزاری جدید، 
دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری در هیأت مدیره 
ســازمان بورس به تصویب رسید و طی فراخوانی به فعاالن بازار سرمایه اعام 
شد. منوچهر میرزایی ادامه داد: از زمان صدور فراخوان تاکنون صدور موافقت 
اصولی تأسیس 1۵ شرکت کارگزاری در هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب 
رسیده و به متقاضیان اباغ شده است. از میان این تعداد ۵ شرکت کارگزاری به 
مرحله تأسیس و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها رسیده است. این مدیر 
ارشــد در سازمان بورس با اشاره به اینکه به تازگی مجوزهای فعالیت نخستین 
کارگزاری جدیدالتأسیس صادر شد، اذعان کرد: با صدور مجوزهای فعالیت این 
کارگزاری که در اسفندماه سال گذشته مجوز تأسیس خود را از سازمان اخذ کرده 
بود، پس از 13 ســال شاهد ورود یک کارگزاری جدید به چرخه فعالیت و جمع 
108 عضوی صنعت کارگزاری هستیم. او با اشاره به فرایند صدور مجوز فعالیت 
کارگزاری براســاس دســتورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های 
کارگزاری، گفت: براســاس این دســتورالعمل، فرایند صدور مجوز شــرکت های 
کارگزاری به 3 مرحله تفکیک شده است: مرحله صدور موافقت اصولی، مرحله 

صدور مجوز تأسیس و مرحله صدور مجوزهای فعالیت.
به گفته میرزایی، مرحله نخســت، مرحله صدور موافقت اصولی، مشتمل 
بر تعیین و معرفی ترکیب ســهامداران شرکت و پیشنهاد سرمایه اولیه شرکت 
می شود. مرحله دوم، مرحله صدور مجوز تأسیس، شامل تأمین و واریز سرمایه 
اولیه پیشــنهادی و معرفی نخستین مدیران شرکت و برگزاری مجمع عمومی 
مؤســس شــرکت می شــود و مرحله ســوم، مرحله صدور مجوزهــای فعالیت، 
ضمن حفظ شرایط صدور مجوز تأسیس مشتمل بر معرفی نیروهای انسانی 
واجد شــرایط متناســب با مجوزهای فعالیت درخواســتی و همچنین، تأمین و 
تجهیز سامانه ها و زیرساخت های فنی مورد تأیید سازمان و معرفی دفاتر محل 

فعالیت شرکت می شود.
او با بیان اینکه در دســتورالعمل جدید برای ارتقای ســطح کیفیت خدمات 
شرکت های کارگزاری، استانداردهای باالتری در صدور مجوزهای فعالیت لحاظ 
شــده، تصریح کــرد: ضرورت تأمین و تجهیز ســامانه ها و زیرســاخت های فنی 
اختصاصی و تأمین ســرمایه اولیه حداقل یک هزار میلیارد ریالی از جمله این 
استانداردها است. مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با بیان اینکه ارتقای 
کیفیت خدمات شرکت های کارگزاری یکی از اهداف مهم تصویب دستورالعمل 
جدید صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های کارگزاری است، خاطرنشان 
کرد: صدور مجوزهای جدید نقطه عطفی خواهد بود تا افراد جدید با ایده های نو 
و خاقانه وارد صنعت کارگزاری شوند که به پویایی صنعت مذکور و نهایتاً بازار 

سرمایه کمک خواهد کرد. 
میرزایی با اشاره به دو استاندارد یاد شده در دستورالعمل جدید صدور مجوز 
تأســیس و فعالیت شرکت های کارگزاری عنوان کرد: قید چنین استانداردهایی 
سبب می شود تا شرکت های کارگزاری موجود نیز برای حفظ ماندگاری خود در 
بازار سرمایه و افزایش توان رقابتی خود برای حفظ و کسب سهم از بازار محکوم 
به تغییرات جدی در استراتژی  ها و توسعه فعالیت ها و امکانات فنی خود بوده و 
ضمن توجه جدی به نیازمندی های مشتریان خود، در نهایت به دنبال حصول 

و تحقق حداکثر رضایتمندی مشتریان باشند.

عرضه اولیه شرکت سوژمیران در تاالر فرابورس
شــرکت سوژمیران با نماد معامات »فسوژ« در حوزه اکتشاف و استخراج ماده 
معدنی )سرب( و فرآوری کنستانتره فعالیت می کند. 59.9 درصد از سهام این 
شرکت متعلق به گروه صنعتی و معدنی امیر و 40 درصد سهام آن متعلق به 
شرکت صنعتی آراسته معدن است. فرصت ها و نقاط قوت این شرکت افزایش 
استخراج بوکسیت، در اختیار داشتن محدوده معدنی به مساحت 17 کیلومتر 
و در اختیار داشــتن ذخایر با عیار مناسب، معافیت مالیاتی ناشی از صادرات و 
امکان اســتفاده از خاک کم عیار اســت. فرصت های شرکت نیز شامل فعالیت 
24 ســاعته شــرکت، امــکان تأمیــن برق بــا ژنراتورهای شــرکت با ظرفیــت 1.4 
مگاوات و تسویه کلیه تسهیات تا پایان شهریور 1401 است. نحوه قیمت گذاری 
محصوالت سوژمیران نیز در بخش بوکسیت بر اساس عرضه و تقاضای بازار و 
کنســتانتره سرب بر اساس عیار و نرخ شمش ســرب در بازار فلزات لندن است. 
نســبت بدهی شرکت پایین است و حاشیه ســود خالص و ناخالص آن 60 تا 
70 درصد اســت. ضمن اینکه گزارش حسابرس ســوژمیران برای سال 99 و 
1400 نیــز مثبت بوده اســت. مجمــوع دارایی شــرکت از 113 میلیارد و 858 
میلیــون ریال در ســال 1401 بــه 4 میلیارد و 860 میلیون ریال در ســال 1405 
پیش بینی شده است. مفروض پیش بینی سود شرکت در نیمه دوم سال جاری 

هم 2.475.846 میلیون ریال است.

مقاومــت جــدی تولیدکننــدگان بزرگ 
بــازار  بــرای حضــور در  پوشــاک چــرم 
ســرمایه، سیاســتی کــه باعــث شــده تا 
بجزســرمایه گذاری گــروه صنعتی ملی 
)کفــش ملــی( دیگــر نــام هیچ یــک از 
برندهای مطرح پوشــاک چرم طبیعی 

در تابلوی بورس خودنمایی نکند.
تنهــا  عنــوان  بــه  ملــی،  و  نمــاد  از 
میهمــان فعلی گــروه دباغی و چرم در 

تابلوی بازار سهام یاد می شود.
ارزش بــازار گــروه دباغــی و چرم در 
حال حاضر حدود 2 هزار و 600 میلیارد 

تومــان اســت کــه باعــث شــده درصــد 
ســهم از بــازار این گروه از مــرز 8 صدم 
درصــد هم عبور نکند. p/e گروه دباغی 
و چرم در بازار ســهام در شــرایط فعلی 
62 درصــد بــوده کــه بــا اســتناد بــه این 
عدد، p/e این گروه عدد جذابی نیست.

به طور معمول، از شاخص شناوری 
سهام به عنوان یکی از معیارهای مهم 
در مورد وضعیت ســهام شــرکت ها یاد 
می شــود کــه اکنــون شــاخص شــناوری 
سهام این گروه 21 درصد است که نشان 
می دهــد شــاخص شــناوری ایــن گــروه 
چنــدان مطلــوب نیســت. در یک ســال 
گذشته 1.6 میلیون برگه سهم این گروه 

پــس ازمعاملــه ازســمت حقیقی ها به 
ســمت حقوقی به چرخــش درآمده که 
گویا همین فاکتور، بر شــاخص شناوری 

پایین آن هم تأثیر گذار بوده است.
از قــرار معلوم، گــروه دباغی و چرم 
در شــش ماه نخست امســال دست کم 
را  بازارخــود  ارزش  از  درصــد   22.7
از دســت داده اســت. بجــز نــرخ بــازده 
دارایــی حــدود 22 درصدی ایــن گروه، 
ایــن گــروه هــم  امــا همــه فاکتورهــای 
چنــدان در موضــع ضعف قــرار ندارد. 
زیــرا حاشــیه ســود عملیاتــی آن حدود 
85 درصد بوده و قیمت بازار به ارزش 
خالــص دارایــی هــم حــدود 80 درصد 
اســت که اتفاقــاً هم شــاخص مطلوبی 

است.
از  یــک  هــر  کلــی،  نــگاه  یــک  در 
ناشــران بورســی تحت فشــار یک سری 
یــا  سیســتماتیک   ریســک های  از 
غیرسیســتماتیک قــرار دارنــد که گاهی 
عمــده  بــرای  ریســک ها  ایــن  جنــس 

ناشران، تا حدودی یکسان است.
در گــروه دباغــی و چرم هــم رد پای 
مشــاهده  حــدودی  تــا  ریســک ها  ایــن 
می شود که عمده آنها ناشی از افزایش 
نــرخ تــورم وکاهــش تمایــل بــه خریــد 
محصــوالت توســط مصرف کننــدگان، 
ماشــین آالت  نبــود  نقدینگــی،  کمبــود 
تولیــد  قیمــت  افزایــش  و  مــدرن 
محصوالت، تنها بخشــی از ریسک های 
محســوب  چــرم  صنعــت  روی  پیــش 
می شوند. با توجه به غیبت شرکت های 
بــزرگ صنعت چــرم دربازار ســرمایه، 
آمارهــای شــفاف چندانی درمــورد این 

گروه در دسترس نیست.
خبرنــگار  یافته هــای  کــه  هرچنــد 
و  آمــار  کمیســیون  از  ایــران  روزنامــه 
مطالعــات راهبــردی جامعــه صنعت 
کفش ایران، نشــان می دهد که درســال 
گذشــته 265 میلیــون زوج انــواع پــای 
پــوش در کشــور تولیــد شــده و میــزان 
 250 هــم  پای پــوش  انــواع  مصــرف 

میلیون زوج بوده است.
گویا درســال گذشته 42 میلیون دالر 

واردات آیینه ای کفش ازخارج به ایران 
صورت گرفته اما واردات رســمی ســال 
گذشته آمار دیگری را روایت می کند که 
ایــن عدد در محــدوده 1.3 میلیون دالر 
بــوده اســت. بنابرایــن با یک محاســبه 
ســاده می تــوان جمــع بنــدی کــرد کــه 
حــدود 40 میلیــون دالر قاچــاق کفــش 
درســال گذشــته صــورت گرفته اســت. 
درعین حال، در سال گذشته حدود 92 
میلیــون دالر انــواع پای پــوش به خارج 
از کشــور صادر شــده که 85 درصد این 
صــادرات مربوط بــه کشــورهای عراق، 
افغانستان و جمهوری آذربایجان بوده 
است. گفته می شود که در نیمه نخست 
انــواع  صــادرات  میــزان  هــم  امســال 
پای پــوش حدود 39 میلیــون دالر بوده 
کــه در مقایســه بــا مــدت زمان مشــابه 
سال قبل، دست کم 5درصد افت کرده 

است.
براســاس اعــام کمیســیون آمــار و 
مطالعــات راهبــردی جامعــه صنعت 
ارزش  زنجیــره  مالــی  گــردش  کفــش، 
چــرم، کفــش و محصــوالت چرمــی در 
ســال گذشــته حــدود 4.2 میلیــارد دالر 
بــوده کــه اتفاقــاً عــدد قابــل توجهی به 

شمار می آید.
اما با توجه به این گردش باالی مالی 
صنعــت چــرم، چــرا همچنان بــزرگان 
این صنعت از حضور در تاالر شیشه ای 

کــه  می روند؟فرصتــی  طفــره  بــورس 
دسترســی تولید کنندگان صنعت چرم 
را بــه منابــع ارزان قیمت تســهیل کرده 
و بسترســاز شــفافیت در ایــن صنعــت 

خواهد بود.
دبیــرکل  مجیــدی«،  »جهانگیــر 
انجمــن صنایع چرم ایــران به خبرنگار 
»ایــران« گفتــه اســت کــه شــرکت های 
تولیــد کننــده چــرم در ایــران، تعدادی 
شــرکت های خانوادگی بــوده که تمایل 
چندانــی برای حضــور در بازار ســرمایه 
ندارند و به ســختی هم وارد بازار سهام 

می شوند!
او، در عیــن حــال مدعــی شــده کــه 
شرکت های چرمی برای حضور در بازار 
ســرمایه آمادگــی کافــی دارند امــا بازار 
را  الزم  کشــندگی  و  جذابیــت  ســرمایه 
ندارد زیرا بازار سرمایه رشد منطقی به 

معنی واقعی کلمه نکرده است!
از نــگاه او، صنعــت چــرم ایــران به 
هیــچ عنــوان در انحصــار قــرار نــدارد و 
به دلیل اینکه این شــرکت ها در بورس 
حضــور ندارنــد نمی توان گفــت که این 
امــر نشــانگر فــرار ازشــفافیت مالــی از 

سوی آنها است!
بــه گفتــه مجیــدی، تولیــد کنندگان 
صنعت چرم درکشــورهای اروپایی هم 
چون شــرکت های خانوادگی هستند به 

سختی وارد بورس می شوند.

گفته می شــود کــه هم اکنــون حدود 
تبریــز،  تهــران،  در  چــرم  کارگاه   ۴00
مشهد و همدان فعالیت دارند اما آمار 
مشــخصی ازتعداد کل تولیــد کنندگان 
صنعت چرم کشوردر دسترس نیست.

چــرم  صنایــع  انجمــن  دبیــرکل 
حــال  در  کــه  کــرده  تصریــح  ایــران 
حاضرســرمایه گذاری قابــل توجهی در 
صنعت چرم رخ داده ودریکسال اخیر، 
معادل 40 میلیون دالر ســرمایه جدید 
خبــرداد  و  شــده  چــرم  صنعــت  وارد 
پوســت  جلــد  میلیــون   18 ســاالنه  کــه 
گوســفندی از کشــور صادرمی شــود. بــه 
گفتــه وی، اینکــه برخــی تولیدکنندگان 
نقدینگــی  نبــود  از  چــرم  صنعــت 
می نالنــد حــرف درســتی نیســت، زیــرا 
صنعــت چــرم ایــران می توانــد دریک 
بــازه زمانی پنج ســاله بــه درآمــد ارزی 
ســاالنه یک میلیارد و دویســت میلیون 
دالری برســد. مجیــدی، رقــم صادرات 
ساالمبور از کشــور را ساالنه 35 میلیون 
دالر ذکر کرده اســت. درســت یــا غلط، 
تــا اکنــون شــرکت های بــزرگ صنعت 
چرم از حضــور در بازار ســرمایه پا پس 
کشــیده اند، اما کیســت که نداند حضور 
در بــازار ســرمایه و عرضــه ســهام آنهــا 
در تــاالر شیشــه ای بورس تا چــه میزان 
می تواند دست شرکت های تولیدکننده 
مالــی  منابــع  از  اســتفاده  بــرای  را 
بگیــرد. برندهای بــزرگ صنعت چرم 
درســال های اخیر، کوشیده اند تا همسو 
با ذائقه نســل جوان محصوالتی مدرن 
و جــذاب را تولیــد و روانه بــازار کنند اما 
به نظر می رســد کــه با وجــود همه این 
تاش هــا، ایــن شــرکت ها ایــده خاصی 
برای کسب و کار خود متناسب با سلیقه 
نســل آینده در بازار سهام ارائه ندادند. 
شــاید هم با وجود ظاهــر قدرتمند این 
شــرکت ها اما آنهــا ســاختار قدرتمند و 
منسجم مالی ندارند. هرچه که هست، 
گــذر زمــان و خواســت مشــتریان آینده 
نشــان خواهد داد که شرکت های فعال 
صنعت چرم روزی مجبور خواهند شد 

وارد بازار سهام شوند!

درصد بازده دارایی گروه صنعتی ملی )تنها نماینده صنعت چرم در بازار سهام(  مجید میرزاحیدری
خبرنگار
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تغییر بخشی از منابع  نهضت ملی مسکن از تأمین ریالی به ارزی

افزایش۴۳ درصدی پروازها از مبدأ فرودگاه های کشور

ساخت خانه های سازمانی متوقف و ممنوع است

»ایران« از روش های جدید تأمین مالی ساخت مسکن گزارش می دهد

آمارهای شهریور ماه امسال نشان می دهد

معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد

قراردادهای ساخت مسکن بر پایه ارزی، تورم هزینه ساخت را بی تأثیر می کند
گــروه اقتصــادی/ تزریــق منابــع مالی، 
پیشرفت پروژه های ساختمان سازی در 
برنامه هــای حمایتی بر اســاس برنامه 
زمانبنــدی را محقــق می کنــد. از آنجــا 
که ســاخت مســکن حمایتــی متکی به 
منابعــی خارج از پرداخــت متقاضیان 
اســت، بــرای جــذب منابع ســاخت، از 
روش های مختلفی اســتفاده می شود. 
در برنامــه نهضــت ملــی مســکن نیــز 
کــه جامعه هدف آن اقشــار کــم درآمد 
روش هــای  دولــت  اســت،  متوســط  و 
مختلفــی را برای تجهیــز مالی پروژه ها 
در نظر گرفته اســت. آورده متقاضیان، 
تسهیالت بانکی و منابع صندوق ملی 
مســکن ســه مرجــع گــردآوری منابــع 

ساخت نهضت ملی مسکن است.
ë روش های تجهیز منابع

بررســی ها بــر اســاس آمــار رســمی 
وزارت راه و شهرســازی نشــان می دهد 
بیــش از ۵ میلیون و ۷۰۰هزار متقاضی 
در طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام 
کردنــد. از این تعداد متقاضی ثبت نام 
شــده، متقاضیــان واجــد شــرایط اولیه 
یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر هســتند 
کــه از ایــن تعداد حــدود 6۰۰ هــزار نفر 
افتتــاح حســاب کرده انــد. همزمــان با 
تأمیــن زمیــن بــرای 1.6 میلیــون واحد 
مسکونی و صدور پروانه برای ۶۲1 هزار 
واحد، به تدریج آمــار متقاضیان واجد 
شرایطی که نســبت به افتتاح حساب و 
واریز وجه برای واحدهای نهضت ملی 
مسکن اقدام کرده اند افزایش می یابد.
اولیــه متقاضیــان در شــهرهای  آورده 
مختلف متفاوت اســت اما متوسط آن 
حــدود 4۰ میلیــون تومان اســت. برای 
جــذب آورده متقاضیان، فعــاالن بازار 
مســکن پیشــنهاد می کنند بهتر اســت 
ابتدا ســاخت مســکن شــروع شــود و تا 
مرحله فونداســیون پیش برود ســپس 
از متقاضیان خواسته شود واریزی خود 
را انجــام دهنــد؛ بــا ایــن شــیوه اعتماد 

متقاضیــان بیشــتر جلــب خواهد شــد 
و آنــان برای واریــز آورده خــود ترغیب 
می شــوند. هر چــه واریــزی متقاضیان 
بموقع باشد از آن طرف سیستم بانکی 
نیــز بــرای پرداخــت تســهیالت تالش 

خواهد کرد.
ملــی  نهضــت  طــرح  اســاس  بــر 
وام  اولیــه  آورده  معــادل  مســکن، 
ســاخت بــه پروژه هــا تعلــق می گیــرد. 
بر طبــق قانــون جهش تولید مســکن، 
شــبکه بانکــی ملــزم اســت ۲۰ درصــد 
از تســهیالت پرداختــی خــود را بــرای 
پرداخــت تســهیالت ســاخت مســکن 
اختصــاص دهــد کــه این رقم حســب 
تبصره 1۸ قانون جهش تولید مســکن 
ســال 1۴۰۰، در ســال 1۴۰1 حداقــل ۶۰۰ 

هزار میلیارد تومان است.
تســهیالت ســاخت نهضــت ملــی 
میلیــون   ۴۵۰ تهــران  در  مســکن 
تومــان، ۴۰۰ میلیــون تومان برای ســایر 
کالنشــهرها، ۳۵۰ میلیون تومــان برای 
مراکز اســتان، ۳۰۰ میلیون تومان برای 
ســایر مناطــق شــهری و ۲۰۰ میلیــون 
تومان برای مناطق روستایی به ازای هر 
واحد با دوره بازپرداخت ۲۰ سال است. 
امــا هــم آمار واریــزی متقاضیــان و هم 
آمار پرداخت تســهیالت بانکی تاکنون 
بســیار ناچیــز بــوده اســت. بــا اینکــه بر 
اساس اطالعات وزارت راه و شهرسازی 
زمیــن تاکنون برای بیش از یک میلیون 
و 6۰۰ هــزار واحــد تأمین شــده کــه این 
عدد بیشــتر از تعــداد متقاضیان نهایی 
)یــک میلیــون و 4۰۰ هــزار نفــر( اســت 
بنابراین حداقل برای تعداد متقاضیان 
تأییدشــده، زمیــن موجود اســت اما به 
نظر می رسد مشکل اصلی فراهم شدن 
منابــع مالــی اســت کــه معطــل آورده 

متقاضیان و تسهیالت بانکی است.
درخصــوص صندوق ملی مســکن 
بازپرداخــت  محــل  از  آن  منابــع  نیــز 
مالیــات  مهــر،  مســکن  تســهیالت 

و  مجوزهــا  صــدور  خالــی،  خانه هــای 
ضمانتنامه هــا دیــده شــده اســت امــا 
مشــکالت  هــم  منابــع  ایــن  تجمیــع 
خصــوص  در  مثــاًل  دارد.  را  خــودش 
مالیــات خانه هــای خالــی و لوکــس بر 
اســاس اعــالم ســازمان امــور مالیاتــی 
تاکنون وصولی آن در ســال14۰۰ حدود 
5۰۰ میلیــارد تومــان بــوده در حالی که 
پیش بینی مالیاتی از این بخش ۳ هزار 

و ۸۰۰ میلیارد تومان بود.
منابــع صنــدوق ملــی مســکن ۳4 
هــزار میلیــارد تومان برآورد شــده که از 
محل بازگشت تســهیالت مسکن مهر 
ســال گذشــته۳ هــزار میلیــارد تومــان 
به صنــدوق ملی مســکن واریز شــده و 
آمــاری از واریز منابع از محل های دیگر 

ارائه نشده است.
ë تأمین مالی ارزی

خانــه دار شــدن دهک هــای پاییــن 
جامعه به مداخله مستقیم دولت نیاز 
دارد چــون این بخــش با تکیه بــر توان 

مالی خــود امکان صاحبخانه شــدن را 
ندارنــد، بــه همین دلیل تــالش دولت 
این اســت که در نهضت ملی مســکن، 
دهک های یک تا ســه کمترین آورده را 
داشته باشــند. با توجه به این موضوع، 
دولت روش های تأمین مالی مختلفی 
را برای این طرح در نظر گرفته اســت تا 
اقشار کم درآمد نهضت ملی، کمترین 

فشاری را بابت آورده متحمل شوند.
ســاخت 4 میلیون مســکن نهضت 
ملــی بــه 4 هــزار هــزار میلیــارد تومــان 
نیــاز دارد. بــا توجــه بــه اینکــه دریافت 
منابــع از بخش هــای مختلــف ماننــد 
آورده متقاضیــان، تســهیالت بانکی با 
صندوق ملی مســکن تاکنون بــرآورده 
نشــده اســت دولت روشــی دیگــر برای 
تأمیــن مالــی نهضــت ملی مســکن را 
بررســی می کند. بر اساس این گزارش، 
دولــت بحثــی را مطرح کرده اســت که 
درآمــد فــروش روزانــه 1۰۰ هزار بشــکه 
نفــت بــه نهضت ملــی مســکن هزینه 

شــود. این تصمیم بــرای تأمین منابع 
مــورد نیاز ســاخت واحدهــای نهضت 
ملی مســکن در حال بررسی است. این 
رقم در بودجه ذکر نشــده و دیده نشده 
است اما سیاســتگذاران به این قابلیت 
توجه کرده اند و به خاطر اهمیت بخش 
برنامه هــای  اولویــت آن در  و  مســکن 
دولــت، ایــن موضوع مــورد توجــه قرار 
گرفته است. اگر متوسط قیمت فروش 
هر بشــکه نفت ایــران را 9۰ دالر در نظر 
بگیریم، روزانه حدود 9 میلیون دالر )بر 
اســاس ارز نیمایی ۲4۰ میلیارد تومان( 
برای ساخت واحدهای نهضت ملی از 
محل فروش نفت منابع تأمین خواهد 

شد.
واحدهــای  ســاخت  منابــع  تأمیــن 
نهضت ملــی به صــورت ارزی عالوه بر 
جبران کمبود هزینه ریالی، مزیت هایی 
دارد کــه مهم تریــن آن کاهــش تأثیــر 
تورم بر هزینه ســاخت اســت. بــا توجه 
بــه افزایش قیمت مســکن، در نهضت 

ملــی هنــوز عــدد ثابتــی برای ســاخت 
هر متر مســکن مصوب نشــده است. از 
طرفی بــا توجه به اینکه برنامه نهضت 
ملــی برای خانه دار شــدن اقشــار هدف 
اســت، واحدها متناســب با تــوان مالی 
متقاضیان و حمایت هــای مالی دولت 
از آنــان، بــه مــردم عرضه می شــود. اما 
ســاخت مســکن انبوه با توجه به زمانبر 
شــده  باعــث  پروژه هــا،  اتمــام  بــودن 
قیمــت ســاخت زمــان شــروع پــروژه تا 
زمان تحویل شــامل تورم عمومی شود 
بــه همین دلیــل تاکنــون قیمتــی برای 
ســاخت هــر متر مســکن نهضــت ملی 
میان دولت و ســازندگان توافق نشده و 
بحــث قیمــت روز هنگام تحویــل مورد 
نظــر ســازندگان اســت. امــا متولیــان و 
فعاالن بخش مسکن، معتقدند تأمین 
منابع ساخت نهضت ملی بر پایه منابع 
دور  عمومــی  تــورم  از  را  هزینــه  ارزی، 
نگه مــی دارد. بــا توجه به اینکــه درآمد 
نفتــی پایــه ارزی دارد، می تــوان حتــی 
قراردادهای ســاخت را بعضاً بر مبنای 
پایــه ارزی تنظیــم کــرد بــه ایــن ترتیب 
تورم ریالــی بر پروژه هــا بی تأثیر خواهد 
شــد. همچنین اجــازه فــروش نفت در 
قالب مشارکت بخش خارجی هم قابل 
تحقق است. تجهیز منابع نهضت ملی 
مســکن بر پایه درآمدهــای نفتی ابعاد 
مختلفــی دارد کــه در دولــت در دســت 
بررسی اســت اما فعاالن بخش مسکن 
از آن استقبال کرده اند. موضوع دیگری 
که در بحث تأمین منابع مالی نهضت 
ملی مســکن از همان ابتدا مطرح بوده 
بحــث تهاتــر نفــت اســت. ایــن بخش 
البتــه بیشــتر درخصــوص مشــارکت با 
سازندگان خارجی برای صنعتی سازی 
در نهضت ملی مسکن مطرح شده بود 
اما هنوز درخصوص جزئیات آن و اینکه 
آیا توافقی با این سازندگان شده یا خیر، 
متولیان بخــش مســکن در وزارت راه و 

شهرسازی اطالعاتی منتشر نکرده اند.

گروه اقتصادی/ بررســی آمار پروازهای 
داخلی در شهریور ماه سال جاری نشان 
می دهــد کــه اعــزام و پذیــرش مســافر 
 ۴۳ افزایــش  کشــور  فرودگاه هــای  از 
درصدی داشــته است و مســیر تهران-

پــروازی  مســیر  پرترددتریــن  مشــهد 
داخلی است.

شــده  منتشــر  گــزارش  براســاس   
توســط مرکــز اطالعــات و آمار شــرکت 
ایــران،  هوایــی  ناوبــری  و  فرودگاه هــا 
پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی 
در شهریورماه سال 1۴۰1 مسیر مشهد- 
و  بــوده  پــرواز  تعــداد ۷9۷  بــا  تهــران 
بیشترین نشست و برخاست داخلی در 
شهریور ماه سال جاری در پنج فرودگاه 
مهرآباد، مشــهد، شــیراز، کیش و اهواز 

انجام شده است.
 باالترین نشست و برخاست در این 
ماه بــا افزایش ۳1.۰۵ درصدی متعلق 
به فــرودگاه بین المللی مهرآباد تهران 
و پس از آن مشــهد با 1۸.۳۶، شــیراز با 
۷.۴۴، کیــش ۵.۲۶ و اهواز۴.۸۸ درصد 
اســت. در ایــن زمینه کمترین نشســت 
و برخاســت متعلــق بــه فرودگاه هــای 
جیرفت با ۰.۰۷ درصد و نوشهر با ۰.۰۸ 

درصد بوده است.
براساس گزارش شرکت فرودگاه ها؛ 
تحــت  فرودگاه هــای  پروازهــای  کل 
در  فرودگاه هــا  شــرکت  مالکیــت 
شــهریورماه 1۴۰1نســبت به ماه مشابه 
ســال گذشــته درنشســت و برخاســت 
۷ درصــد کاهــش، در اعــزام و پذیرش 
مسافر ۴۳ درصد و در ارسال و پذیرش 
بار ۵۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین بر اســاس آمــار پروازهای 
داخلــی فرودگاه هــای تحــت مالکیــت 
این شرکت در شهریور ماه 1۴۰1 نسبت 
به ماه مشــابه سال گذشته در نشست و 
برخاست 1۳ درصد کاهش، در اعزام و 
پذیرش مسافر ۳۶ درصد و در ارسال و 
پذیرش بار و پســت ۴۴ درصد افزایش 

وجود داشته است.
طبق گزارش منتشر شده پروازهای 
)کیــش،  اختصاصــی  فــرودگاه  چهــار 
قشــم، چابهار و ماکــو( در شــهریور ماه 
ســال جاری نســبت به ماه مشــابه سال 
گذشته در نشست و برخاست 1۰ درصد 
کاهــش، اعــزام و پذیــرش مســافر۳۴ 
درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۴۰ 

درصد افزایش وجود داشته است.

پروازهــای  کل  آمــار،  براســاس 
فرودگاه های تحت مالکیت شــرکت در 
شــهریور ماه 1۴۰1 نســبت به مردادماه 
درنشســت و برخاســت ۳ درصــد، در 
اعــزام و پذیرش مســافر۶ درصــد و در 
ارســال و پذیــرش بار و پســت ۷ درصد 

افزایش وجود داشته است.
بر اساس گزارش شرکت فرودگاه ها؛ 
پروازهــای چهــار فــرودگاه اختصاصی 
در  ماکــو(  و  چابهــار  قشــم،  )کیــش، 

شــهریورماه امسال نسبت به مردادماه 
در نشست و برخاست 1۸ درصد، اعزام 
و پذیرش مســافر۲۷ درصد و ارســال و 
پذیــرش بار و پســت۳1 درصد افزایش 

وجود داشته است.
در آخرین ماه تابســتان ســال جاری 
حداقل ۸۰ درصد نشســت و برخاست 
کل پروازهــا بــه ترتیــب در1۰ فــرودگاه 
کیــش،  شــیراز،  مشــهد،  مهرآبــاد، 
اهــواز، اصفهــان، تبریــز، خلیــج فارس 

)عسلویه( و آبادان انجام شده است.
بــر اســاس گزارش منتشــر شــده در 
شــهریور مــاه 1۴۰1، حداقــل ۸۰ درصد 
نشست و برخاست پروازهای داخلی به 
ترتیب در 1۰ فرودگاه مهرآباد، مشــهد، 
شــیراز، کیش، اهــواز، اصفهــان، تبریز، 
بندرعباس، خلیج فارس )عســلویه( و 

آبادان انجام پذیرفته است.
طبق آمــار منتشــر شــده، پروازهای 
و  نشســت  کل  از  درصــد   91 داخلــی 
برخاست پروازهای مسافری را به خود 
اختصــاص داده اند که حدود 91 درصد 
اعــزام و پذیــرش مســافر و ۸۳ درصــد 
ارســال و پذیرش بار و پســت را شــامل 

می شود.
در این ماه مســیر مهرآباد به مشهد 
با تعداد ۷9۷ پرواز، پرترددترین مسیر 
در پروازهای داخلی و بیشــترین مسافر 
نیز در مســیر مشهد به مهرآباد گزارش 

شده است.
داخلــی  پروازهــای  در  آمــار  طبــق 
فرودگاه های تحت مالکیت شــرکت در 
۶ ماهه امســال نســبت به مدت مشابه 
ســال قبــل در نشســت و برخاســت 1۰ 
اعــزام و پذیــرش  درصــد کاهــش، در 

مسافر ۳۴ درصد و در ارسال و پذیرش 
بــار و پســت ۴۰ درصــد افزایــش وجود 

داشته است.
بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده از 
پروازهــای  فرودگاه هــا،  ســوی شــرکت 
چهــار فــرودگاه اختصاصــی در۶ ماهه 
اول سال جاری نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته در نشســت و برخاســت 
پذیــرش  و  اعــزام  کاهــش،  ۶درصــد 
مســافر۲۸ درصد و ارسال و پذیرش بار 
و پست ۳۰ درصد افزایش داشته است.

و  نشســت   1۴۰1 مــاه  شــهریور  در 
فــرودگاه  در  مســافری  برخاســت های 
کرمان با متوسط 1۸۷ مسافر در هر پرواز 
و در فــرودگاه رفســنجان با متوســط ۳1 
مســافر درهر پرواز بیشــترین و کمترین 

تراکم مسافر را شامل می شوند.
مطابق گزارش منتشر شده از سوی 
شــرکت فرودگاه ها در مورد نحوه توزیع 
نیــز  و  شــبانه روز  ســاعات  در  پروازهــا 
روزهــای هفتــه در شــهریور ماه امســال 
در ۲۴ ســاعت شــبانه روز، اوج پروازهــا 
درســاعت ۶ صبــح و در روزهــای هفته 
بــوده  چهارشــنبه  روز  در  پروازهــا  اوج 

است.

معــاون وزیــر راه وشهرســازی اظهــار 
داشــت: طبق قانون ســاخت و احداث 
خانه هــای ســازمانی متوقــف شــده و 
ممنوع است و خانه های سازمانی باید 

به فروش برسد.
تعــداد  دربــاره  فخــاری،  علیرضــا 
خانه های سازمانی و واگذاری و فروش 
این واحدها اظهار داشــت: طبق قانون 
ســاخت و احداث خانه های ســازمانی 
متوقف شده و ممنوع است و خانه های 

سازمانی باید به فروش بروند.
مــاده  اســتناد  بــه  داد:  ادامــه  وی 
۸ قانــون ســاماندهی تولیــد و عرضــه 
مســکن مصوب ســال ۷۸ قــرار بر این 
بود خانه های سازمانی به متقاضیانی 
کــه در ایــن واحدهــا مســتقر هســتند 
بــه فــروش برســد و تکلیــف خانه های 

سازمانی روشن شود.
بــا  و شهرســازی  راه  وزیــر  معــاون 
اشــاره به دســتگاه هایی که در مدیریت 
خانه های سازمانی نقش دارند، گفت: 
از جمله دســتگاه هایی که نقش اصلی 
در این زمینه دارند، وزارت امور اقتصاد 
و دارایی است که در واقع امین اموال و 
متولی خزانه دولت محسوب می شود 
و ســایر دســتگاه ها به دلیــل مداخالت 
اولیــه از جملــه تأمیــن زمیــن و تأمین 
محــل  از  احــداث  و  ســاخت  اعتبــار 
مصوبــات شــورای برنامه ریزی اســتان 
داشــتند، در این موضوع نقش دارند و 
عموماً تأمین اراضی توسط وزارت راه و 

شهرسازی انجام شده  است.
مدیرعامــل ســازمان ملــی زمیــن 
و مســکن بــا بیــان اینکه بخشــی از این 

خانه های سازمانی در سال های گذشته 
به فروش رفته است، تأکید کرد: تعداد 
کــه  ســازمانی  خانــه   ۷۳۷ و  هــزار   ۷
مربوط به وزارت راه و شهرسازی است، 
در کل کشــور شناســایی شــده است که 
6 هــزار و 1۳۷ تعــداد از ایــن خانه های 
ســازمانی شناسایی شده سند مالکیت 
دارنــد. هزار و ۲۰۰ واحد هم فاقد ســند 
هســتند به ایــن معنا که ممکن اســت 
دســتگاه های اجرایی زمین را از وزارت 
راه و شهرســازی گرفته انــد و ســاخت 
و ســاز انجــام شــده امــا بــه هــر دلیلی 
ایــن تعــداد واحــد بــه نــام وزارت راه و 

شهرسازی نیست.    
 ۷۳۷ و  هــزار   ۷ از  داد:  ادامــه  وی 
واحد شناسایی شــده هزار و 6۰9 واحد 
بــه متقاضیــان  در ســال های گذشــته 

و معمــوالً بــه افــراد ســاکن متقاضــی 
بــه فــروش رفتــه و از ســال ۸۸ فروش 
مزایده ای خانه های سازمانی آغاز شده 

است.
 معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: 
همچنین هــزار و 5۳۲ خانه ســازمانی 
به عنــوان اســتثنائات قانون هســتند و 
این تعداد خانه ها در شهرهای زیر ۲5 
هزار نفر یا در نقاط و شهرهای مرزی و 
مناطق محروم واقع شــدند که شــامل 
ســازمانی  خانه هــای  فــروش  قانــون 

نمی شوند.
از  مجمــوع  در  کــرد:  تأکیــد  وی 
اعــالم شــده خانــه ســازمانی  تعــداد 
شناسایی شــده، ۳ هزار و ۸۲5 دستگاه 
و واحــد باقی مانــده که انجــام مزایده 
فــروش آنهــا در دســتور کار قــرار دارد. 

برخــی از خانه های ســازمانی به دلیل 
اینکــه ســند ثبتــی نداشــتند یــا اینکــه 
بــه  بــر زمیــن آنهــا نســبت  مالکیــت 
اعیانی در دست بررســی بوده در حال 
ســاماندهی هســتند و تعــدادی از این 
واحدها هم به دلیل قدمت ساختمان 
یــا به دلیل شــرایط محیطــی و ترکیب 
فیزیکی در مزایده ها به فروش نرفتند و 

جذابیت باالیی برای فروش نداشتند.
فخاری با بیان اینکه دیگر خانه های 
ســازمانی را به رسمیت نمی شناسیم، 
تأکید کرد: تمام خانه های سازمانی به 
غیر از استثنائات قانونی  باید به فروش 
بروند و ســاکنان خانه های سازمانی به 
ســرعت و در اولیــن فرصــت بایــد این 
خانه ها را تخلیه کنند. البته مطرح شده 
بخشــی از ایــن واحدهــا در قالب طرح 

جوانــی جمعیت مــورد اســتفاده قرار 
بگیرد که قابل توجه نیست.

معاون وزیر راه و شهرســازی درباره 
نحــوه فــروش مزایــده ای ایــن واحدها 
و قیمــت تعییــن شــده گفــت: فروش 
خانه هــای ســازمانی از طریــق مزایــده 
از  بــه غیــر  انجــام می شــود  عمومــی 
اولویت هایــی کــه قانــون در نظر گرفته 
مانند قرار گرفتــن ایثارگران در اولویت 
فــروش. همچنین کشــف قیمــت این 
واحدها توســط کارشناسان دادگستری 

انجام می شود.
خانه هــای  تعــداد  دربــاره  وی 
سازمانی شناسایی شده در تهران ادامه 
داد: ۲۰1 دســتگاه خانــه ســازمانی در 
تهران شناســایی شــده که از این تعداد 

16 دستگاه به فروش رفته است.

توقف اعمال سلیقه شخصی در انجام عملیات وارسی 
پروازی

رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری گفت: در عملیات وارسی پروازی )فالی چک( 
مشکالتی ناشی از اعمال سلیقه شخصی وجود داشت، اما با ورود سازمان به این 

موضوع، مشکالت برطرف شده است.
محمد محمدی بخش گفت: بر اســاس اصالحیه آییــن نامه ای که بهمن ماه 
ســال گذشــته انجام شــد، صالحیت اداره هواپیمای وارســی پرواز )فالی چک( به 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری هوایــی ایران واگذار شــده، اما مجوز پــرواز، تأییدیه و 
همچنین نظارت بر عملیات هوانوردی برعهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
وی در پاســخ به این ســؤال که بر اســاس شــنیده ها، برخی اعمال ســلیقه های 
شــخصی مانــع فعالیــت هواپیمای فــالی چــک می شــود، از جمله جلوگیــری از 
آموزش هر شش ماه یک بار خلبان فالی چک و همچنین گاهی جلوگیری از رصد 
فرودگاه ها توســط هواپیمای وارســی پرواز )فالی چک(، گفت: این فرایند خالی از 
اشــکال نبود، اما با ورود ســازمان هواپیمایی کشــوری، تذکر داده شــده و مشکالت 
موجود نیز رفع شــده و نمی شــود گفت یک ســازمانی که کار می کند بدون اشــکال 

است چراکه گاهی نواقص و اعمال سلیقه شخصی وجود دارد.
 

عملیات نجات خلیج گرگان 5/5 درصد جلوتر از برنامه
 عملیات ســاخت دایک در کانال آشــوراده از برنامه زمانبنــدی حدود ۵.۵ درصد 

جلوتر است.
نوراله عباســی، سرپرســت بنــادر و دریانوردی اســتان گلســتان دربــاره آخرین 
وضعیت پیشــرفت پروژه نجات بخشــی خلیــج گرگان، گفت: ســاخت دایک یک 
تاکنــون ۷1 درصــد، دایــک دو ۵1 درصد و دایک ســه ۸۷ درصد پیشــرفت داشــته 

است.
وی افزود: از دو محل تخلیه شماره ۴ یکی 1۰۰ درصد انجام شده و دیگری هم 

در حال اخذ مجوزات الزم است.
سرپرســت بنادر و دریانوردی اســتان گلســتان عنوان کرد: در حــال حاضر ۵.۵ 

درصد از برنامه زمانبندی جلوتر هستیم.
بــه گفتــه عباســی، در حال حاضــر 1۵ بیــل مکانیکــی، ۲۵ کامیون، ۳ دســتگاه 
لودر، ۲ دســتگاه بولدوزر، ۴ دستگاه تراکتور، یک الیروب کاترساکشن و یک الیروب 

دوزیست در منطقه حضور دارند.
خلیج گرگان یکی از بزرگترین مخازن آب شیرین متصل به دریای خزر است و 
تداوم زندگی بســیاری از جانداران در بزرگترین دریاچه زمین به اتصال آن با دریا 
وابســته اســت. رئیس جمهور پس از حضــور در خلیج گرگان در اســفندماه 1۴۰۰، 
دستور فوری آغاز الیروبی و رسوب برداری از کانال های سه گانه منطقه را صادر کرد 
و پس از مدت کوتاهی با هماهنگی ســازمان بنــادر و دریانوردی به عنوان مجری و 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به عنوان پیمانکار، مرحله نخست این عملیات آغاز 

شده است.

 صدور مجوز مشروط مشارکت شهرداری ها در تهیه 
طرح تفصیلی

شورای عالی شهرسازی و معماری با تعمیم مجوز مشارکت شهرداری شهرهای 
بــا جمعیــت کمتــر از ۲۰۰ هــزار نفــر در تهیــه طرح هــای تفصیلی به شــهرهای با 

جمعیت باالتر از ۲۰۰ هزار نفر موافقت کرد.
شــورای عالی شهرســازی و معمــاری ایران ضمن اســتماع گــزارش دبیرخانه 
شــورای عالــی پیرامون لزوم تســهیل تهیه طرح هــای تفصیلی برای شــهرهای با 

جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر اتخاذ تصمیم کرد.
بــر این اســاس پیــرو تبصره ذیل مــاده 1۲ آیین نامــه ماده 54 آییــن نامه نحوه 
بررســی و تصویــب طرح هــای توســعه و عمــران در خصــوص مجــوز مشــارکت 
شــهرداری شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح های تفصیلی 
شــهرهای مذکور، با توجه به ضرورت های موجود برای مشارکت مدیریت شهری 
در تهیــه طرح هــای تفصیلی در ادامه طرح جامع و نیز تســریع در تهیه طرح های 
مذکــور، شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران با تعمیــم مجوز مذکــور به 
شهرهای با جمعیت باالتر از ۲۰۰ هزار نفر با تشخیص، نظارت و هدایت معاونت 

شهرسازی و معماری موافقت کرد.
 

 راه اندازی قطار مسافری سمنان، دامغان و شاهرود 
به مشهد و بالعکس

در ادامه برنامه راه اندازی قطارهای جدید، قطار مســافری ســمنان- مشــهد از روز 
پنجشنبه ۲۸ مهر 1۴۰1، به صورت روزانه راه اندازی می شود.

سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن، 
از راه اندازی قطار مسافری سمنان، دامغان و شاهرود به مشهد مقدس و بالعکس 
خبــر داد. صالحــی افزود: به منظور خدمت رســانی بــه زائران امام رضــا)ع(، از روز 
پنجشــنبه ۲۸ مهــر 1۴۰1 و به صــورت همــه روزه، قطــار مســافری از مبدأ ســمنان، 

دامغان و شاهرود به مقصد مشهد مقدس و بالعکس راه اندازه ای می شود.
گفتنی اســت ســاعت حرکت این قطار از ســمنان، دامغان و شاهرود به ترتیب 

1۰:۳۵، 1۲:۰۵ و 1۳:1۰ بوده و ساعت 1۸:۳۰ به مشهد خواهد رسید.
بــرای برگشــت نیز این قطار ســاعت ۲۳:۴۰ از ایســتگاه مشــهد حرکــت کرده و 

ساعت ۷:۳۵صبح به سمنان می رسد.

20 هزار میلیارد تومان ارزش بازار مسکن پایتخت
ارزش بازار مسکن شهر تهران در شهریور 1۴۰1 به عنوان کسادترین مقطع در نیمه 

اول سال جاری به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش ایســنا، صحبت از رکود مسکن که می شود بعضاً این تصور به وجود 
می آید که بازار خرید و فروش قفل شــده اســت. شهریور امسال اما در همین بازار 
رکــودی ۶۰۳۳ معامله صورت گرفت که ۵۳۰ فقره آن واحدهایی با قیمت بیش 

از ۸۰ میلیون تومان در هر متر مربع بود.
از سوی دیگر اگرچه متوسط قیمت مسکن در تهران ۴۳،۲ میلیون تومان اعالم 
شد ۴1 درصد معامالت به واحدهای باالی متری ۴۵ میلیون تومان تعلق داشت.
درخصــوص متراژ نیز رتبه اول به آپارتمان هــای ۵۰ تا ۶۰ متر با 1۴،۸ درصد از 
کل قراردادهــای خریــد و فروش تعلق گرفت اما بیــش از ۷1 درصد معامالت در 

واحدهای باالی ۶۰ متر منعقد شد.
همچنین فراوانی معامالت بر اساس ارزش هر واحد مسکونی، باالترین سهم 
بــه آپارتمان هــای یک تا 1،۵ میلیــارد تومان با ســهم 1۳،9 درصد از کل معامالت 
تعلق داشت و این در حالی است که ۸۰،۸ درصد قراردادها را خانه های با ارزش 
بــاالی 1،۵ میلیــارد تومــان به خــود اختصــاص دادنــد و ۷،9 درصد از ایــن رقم را 

خانه های با ارزش بیش از 1۰ میلیارد تومان از آن خود کردند.
با این حساب ۴۷۶ واحد با ارزش باالی 1۰ میلیارد تومان در شهریور امسال در 

پایتخت معامله شده که ارزش کل آن به 4 هزار و ۷6۰ میلیارد تومان می رسد.
از طــرف دیگــر در صورتــی کــه واحدهای بــاالی 1۰۰ متر کــه ۲۷،۲ درصد از کل 
معامــالت را در بــر گرفته در متوســط ۴۳،۲ میلیــون تومانی قیمت هــر مترمربع 
ضرب کنیم ارزش هر واحد مســکونی ۴ میلیارد و ۳۲1 میلیون تومان  و ارزش کل 

معامالت آپارتمان های باالی 1۰۰ متر به ۷ هزار و ۸6 میلیارد تومان می رسد.
بــه طور کلی نیز اگر متوســط قیمت هر مترمربع یعنــی ۴۳،۲ میلیون تومان را 
در میانگین متراژ واحدهای معامله شده در تهران که غالباً حدود ۸۰ متر می شود 
را در هــم ضــرب کنیــم به عــدد ۳ میلیــارد و ۴۷۵ میلیــون تومان بــرای هر واحد 
می رسیم. با ضرب این عدد به تعداد معامالت مسکن شهر تهران در شهریورماه 
رقم ۲۰ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان به دست می آید که می تواند ارزش بازار مسکن 

شهر تهران در شهریور 1۴۰1 باشد.

بار
اخ



 کاهش ۲۰ درصدی فروش لوازم آشپزخانه 
به علت اغتشاشات

عضــو اتحادیه لــوازم خانگی فلــزی و آشــپزخانه گفت: اغتشاشــات اخیر 
حداقــل ۲۰ درصــد میــزان فــروش لــوازم آشــپزخانه را کاهــش داده کــه 
امیدواریــم هــر چه ســریع تر آرامــش در بــازار و جامعه حکمفرما شــود تا 
فروشــندگان و تولیدکننــدگان بتواننــد در این فضا به فعالیــت خود ادامه 

دهند.
تصریــح  نصیــری  فریــدون   
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی 
فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان 
لــوازم آشــپزخانه دچار مشــکالت 
عدیــده ای هســتند و شــرایط بــازار 
بــه هیچ وجــه مناســب نیســت. او 
افــزود: در حال حاضر بازار با رکود 

روبه رو اســت و از طرف دیگر تنش ها و اغتشاشــات اخیر جامعه نیز مزید 
بر علت شــده و بســیاری از اصناف را دچار مشکالت عدیده ای کرده است 
که تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم آشپزخانه نیز بی نصیب نمانده اند.

عضــو اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشــپزخانه در ادامه یادآور شــد: هر 
ســاله از مهرمــاه به بعد و با توجــه به افزایش آمــار ازدواج، خانواده ها برای 
تهیه جهیزیه به خرید لوازم آشــپزخانه  رومی آوردند این در حالی است که 
با توجه به ناامنی ایجادشــده در سطح جامعه به علت اغتشاشات، اوضاع 
امسال فرق کرده است. نصیری تصریح کرد: با انبوهی از چک های برگشتی 
تولیدکنندگان و فروشــندگان لوازم آشپزخانه روبه رو هستیم که اغتشاشات 
اخیر ســبب کسادی شــدید بازار آنها شــده، کســانی که می دانیم کالهبردار 
نیستند و صرفاً فروشنده هستند به طوری که این امر در استان های کردستان 

و سیستان و بلوچستان به مراتب بیشتر از دیگر استان های کشور است.
او با بیان اینکه بخشــی از تولیدات این صنف به کشــورهای همســایه از 
جمله عراق و افغانســتان صادر می شــود، خاطرنشــان کرد: اگر وضعیت 
فعلــی به همین منوال ادامه داشــته باشــد طبیعتاً همــه اصناف از جمله 
اتحادیــه لــوازم خانگــی فلــزی و آشــپزخانه زیان بیشــتری خواهنــد کرد و 

شرایط خوبی برای آنها نمی توان متصور بود.

اعالم جزئیات رشد صنعتی در نیمه نخست ۱۴۰۱
سخنگوی وزارت صمت با تشریح جزئیات رشد صنعتی در نیمه نخست ۱۴۰۱، 
گفت: بخش خودرو و قطعات باالترین نرخ رشــد را در بین بخش های مختلف 

اقتصادی داشته است.
امید قالیباف در مورد وضعیت تولیدات صنعتی، اظهار کرد: در شــش ماهه 
امســال باالترین نرخ رشــد در بین بخش های مختلف اقتصاد مربوط به بخش 
خودرو و قطعات با ۲۱.۹ درصد می شــود. ســخنگوی وزارت صمت افزود: رشــد 
صنعت خودرو و قطعات در شــهریور امســال نســبت به مرداد )مــاه قبل( ۱۱.۵ 

درصد بوده که نشان می دهد تولید خودرو در مسیر افزایشی قرار گرفته است.
او ادامه داد: در نیمه نخســت امســال ماشــین آالت و تجهیزات ۱۶.۲ درصد 

رشد کرده است که بعد از خودرو و قطعات در رتبه دوم قرار دارد.
ســخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: شــرکت های صنعتی بورســی که حدود 
۵۰ درصد بخش صنعت را شــامل می شــوند در پایان شهریور امسال نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل ۶.۵ درصد رشد مثبت داشته اند که این مسأله رشد ۵.۱ 

درصدی سه ماهه در گزارش مرکز آمار را تأیید می کند.
وی ادامــه داد: گــروه فلزات اساســی نیز در پایان شــهریور امســال نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل ۹.۴ درصد رشــد داشــته که این رشد نســبت به ماه قبل 

)مرداد( ۱۱ درصد محاسبه شده است.
قالیباف با اشــاره به اینکه رشــد باالی صنعتی عمدتاً در صنایع بزرگ اتفاق 
افتاده اســت، گفت: صنایع کوچک و متوســط در نیمه اول ســال ۱۴۰۱ رشــد ۱.۹ 
درصدی داشــته اند، در حالی که صنایع بزرگ رشــد ۶ درصدی را ثبت کرده اند. 
وی در مــورد شــاخص فــروش شــرکت های معدنــی بورســی هــم اظهــار کــرد: 
شــاخص فروش شرکت های معدنی بورسی در پایان شــهریور امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۵۸.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

طراحی خودروهای برقی در کشور در دستور کار
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باتوجه 
به برنامه تحولی که برای خودروســازی آغاز شــده، برای خودروهای برقی 
بایســتی به ســمت طراحــی و نه مونتــاژ برویــم و در همین زمینــه باید به 
رفع ضعف هایمان در مســیر الکترونیک و همچنین تشکیل قطعه سازان 

درجه یک الکترونیکی بپردازیم.
در  افــزود:  منطقــی  منوچهــر 
زمینــه فناوری های جدیــد خودرو، 
پیش بینــی می شــود در دهه آینده 
بــا خودروهای فعلــی خداحافظی 
کنیــم.در ایــن زمینــه مطالعاتی از 
عمــده  و  آغــاز  گذشــته  ســال های 

کارهــا بر دوش شــرکت های دانش بنیان قرار داده شــده و در همین پیوند 
از تــوان خارجی هــا نیــز اســتفاده شــد. او خاطرنشــان کرد:  در جمع بنــدی 
مطالعــه انجــام شــده به این نتیجه رســیدیم که اگر قرار اســت به ســمت 
برقی ســازی برویــم، بایــد اتوبوس هــای کاماًل برقــی تولید کنیــم. منطقی 
ادامه  داد: در موضوع موتورسیکلت های برقی نیز پروژه سوآپ که طی آن 
باتری موتورها در مراکز پیش بینی شــده تعویض خواهند شــد، پیش بینی 
شد.در موضوع باتری ها پس از انجام مطالعات گسترده، مقرر شد قطب 
مربوطــه به نمایندگــی از کل توانمندی های صنعتی و دانشــگاهی کشــور 
در دانشــگاه امیرکبیر شــکل گیرد. او افزود: در موضوع فناوری های کلیدی 

خودرو نیز مقرر شد تا دانشگاه شریف به عنوان قطب این کار باشد.
ë خودروی برقی یک فرصت است 

معــاون صنایــع حمل ونقــل وزارت صمــت یــادآور شــد:  درخصــوص 
خودروهای برقی و الکتریکی با دو چالش نرم افزارهای پیچیده و همچنین 
ضعــف صنعــت قطعه ســازی در تولید قطعــات الکترونیــک مواجهیم.با 
توجه به برنامه تحولی که برای خودروسازی آغاز کرده ایم، برای خودروهای 
برقی باید حتماً به ســمت طراحی و نه مونتاژ برویم و در همین زمینه باید 
به رفع ضعف هایمان در مسیر الکترونیک و همچنین تشکیل قطعه سازان 
الکترونیکی بپردازیم. منطقی خاطرنشان کرد: خودروی برقی یک فرصت 
اســت تا از نیروهای نخبه دانشــگاهی استفاده کنیم؛ موضوعی که بیشترین 

میزان مهاجرت نخبگان را در سال های گذشته تشکیل داده است.

مزایده ۵ هزار معدن از امروز
 بــرای مزایــده ۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده معدنی، ۳۱ اســتان کشــور به ۴ بخش 
تقســیم شــده اند که فرایند مزایده از امروز آغاز می شــود و تا ۲۶ آذر ادامه خواهد 
داشــت. یکی از مواردی که همواره از ســوی کارشناســان و متولیان بــرای رهایی از 
اقتصاد تک محصولی مورد اشاره قرار می گیرد، استفاده از پتانسیل های معادن 
اســت. بــه اعتقــاد کارشناســان، فعال ســازی معادن هــم مــواد اولیه بســیاری از 
واحدهــای تولیدی را تأمین و هم بســیاری از واحدهای تولیــدی را از واردات مواد 
اولیه بی نیاز خواهد کرد. بر همین اساس، مزایده معادن یکی از راه هایی است که 
می توان از طریق آن به فعال ســازی معادن و در پی آن افزایش اشــتغال، درآمد 
و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدکننده پرداخت. در همین راســتا نیز ۳۱ استان 
کشور به اضافه جنوب کرمان برای قرار گرفتن در پروسه مزایده به ۴ بخش تقسیم 
شــده اند و از امــروز ۲۶ مهــر ماه، ۵ هــزار و ۳۴۹ فقره محدوده و معدن که شــامل 
مجوز برداشــت، درخواســت اکتشــاف، پروانه برداشــت، گواهی اکتشــاف، پروانه 
بهره برداری و معادن متروکه می شود، به صورت مزایده در اختیار متقاضیان قرار 
داده خواهد شــد. این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام می شود و متقاضیان می توانند در این سامانه قیمت های پیشنهادی خود را 
ارائه کنند. نکته قابل توجه آن که در این دور از مزایده برای جلوگیری از بروز شبه 
داللی، عالوه  بر صالحیت مالی، صالحیت فنی متقاضیان نیز بررسی خواهد شد.

 صادرات ۵۰ میلیارد دالری برای ایران شوخی است
پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از اصلی ترین مشکالتی 
کــه مــا در تمام این ســال ها داشــتیم بحث خــود تحریمی بود. مــن وقتی کار 
خودم را آغاز کردم فهمیدم که حدود ۸۰ درصد از مشــکالت مربوط به حوزه 
صــادرات، داخلــی اســت و حتــی برخــی از مشــکالت بین المللی نیــز با چند 
ســفر حل می شود.مشــکل ما این است که هیچ گاه یک کشــور صادرات محور 
نبوده ایم؛ یعنی ما محصوالت را برای استفاده داخلی تولید می کردیم و هرگاه 
این تولید مازادی داشــت برای صادرات آن اقدام می کردیم؛ همین موضوع 
باعث شــده مشــکالت مختلفی مانند ممنوعیت یا محدودیت های موقت و 
طوالنی مــدت صادراتــی، وضع عوارض یا فراهم نکــردن مقدمات الزم برای 
صادرات مشکل آفرین شود. او افزود: امسال ما در کشور مازاد تولید دام داریم 
اما با وجود این با توجه به قانون بودجه، عوارض صادراتی برای این محصول 
در نظــر گرفته شــده که عماًل تغییر آن ممکن نیســت و ما باید ایــن نگاه را در 
کشور تغییر دهیم تا بتوان به اهداف کالن دست یافت. برای کشور و اقتصادی 

مانند ایران صادرات ۵۰ میلیارد دالری بیشتر به یک شوخی شبیه است.
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گروه اقتصادی / فرسودگی ماشین آالت 
صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی یکی از 
معضل های جدی اســت کــه از دولت 
گذشــته بــه دولــت ســیزدهم بــه ارث 
اهالــی  و  است.کارشناســان  رســیده 
صنعــت، عمــر متوســط ماشــین آالت 
معدنی را بیش از 4۰ ســال، کشــاورزی 
را۲7 ســال، راه ســازی را  ۲6  ســال و 
صنعتی را ۳۰ ســال می دانند و این در 
حالی اســت که قطعــات و لوازم یدکی 
برخــی از ماشــین آالت به جهــت آنکه 
چندین ســال از تولیــد آن می گذرد، در 
بــازار وجود نــدارد و عماًل اگر دســتگاه 
و ماشــین آالت دچار مشــکل می شود، 
واحــد  و  کارخانــه  کارگاه،  صاحــب 
معدنــی و کشــاورزی مجبــور بــه کنــار 
گذاشــتن دســتگاه و کاهــش فعالیــت 

می شود.
در ۸ ســال فعالیت دولت یازدهم 
فرســودگی  بــه  بارهــا  دوازدهــم  و 
هیــچ  امــا  شــد  اشــاره  ماشــین آالت 
اقدامــی بــرای بهبــود و جلوگیــری از 
افزایــش ســن ماشــین آالت صــورت 
نگرفــت و حتــی ممنوعیت هایــی نیز 
بــرای واردات گذاشــته شــد. از طــرف 
ماشــین آالت  قیمــت  اینکــه  دیگــر 
بســیار  معــدن  حــوزه  در  بخصــوص 
ســنگین اســت و خیلی از پیمانکاران 
و فعــاالن اقتصــادی تــوان خریــد آن 
را ندارنــد از همیــن رو نیــاز اســت کــه 
دولــت در قالب هــای مختلــف چــون 
پرداخت تسهیالت و یارانه این بخش 
را حمایــت کنــد. در گذشــته فعــاالن 
حــوزه معــدن، کشــاورزی و صنعت، 
هیچ حمایتی دریافت نکردند و البته 

با سدهایی هم مواجه شدند.
با توجه به اینکه سن ماشین آالت 
رو به افزایش است و این امر در آینده 
می تواند بحران زا باشــد، بایســتی در 
مورد این مهم، برنامه ریزی مناسبی 
صورت گیــرد. آمار دیگری حکایت از 
آن دارند که فرســودگی ماشــین آالت 
کارایــی  از  درصــد   4۰ تــا   ۳۰ بیــن 
معــدن،  حوزه هــای  در  فعالیت هــا 
کشــاورزی و صنعــت کم کرده اســت 
و ایــن اتفــاق برای کشــوری کــه مورد 
سخت ترین و ظالمانه ترین تحریم ها 

قرار گرفته، بشدت خطرناک است.
ë ممنوعیتی برای واردات نیست

معدنــی  فعــاالن  از  برخــی 
اگــر  کــه  می گوینــد  کشــاورزی  و 
ماشــین آالت ســنگین تعویض شــود 
کاهــش  نــاوگان  از  نــوع  ایــن  ســن  و 
پیــدا کند، ضمــن افزایــش بهره وری 
معدنــی،  تولیــدات  رشــد  شــاهد 
کشــاورزی و صنعتــی خواهیــم بــود. 
دولت ســیزدهم منعی برای واردات 
ماشــین آالت ســنگین لحاظ نکرده و 
تنها دلیلی که نمی توان ماشین آالت 

ســنگین را وارد کشــور کــرد، ســاخت 
داخل اســت؛ اگــر تولیدکننده داخلی 
توانایی ســاخت ماشین آالت سنگین 
را داشــته باشــد، واردات آن ممنــوع 
اســت. لیســتی کــه اخیــراً بــا عنــوان 
فهرست کاال های مشمول ممنوعیت 
واردات در ســال ۱4۰۱ منتشــر شــده، 
بخوبــی  دولــت  کــه  می دهــد  نشــان 
را شناســایی  داخــل  تولیــد  کاالهــای 
کرده اســت و از همین رو در راســتای 
حمایت از تولید دیگر کاالهای مشابه 

خارجی وارد کشور نمی شود.
معــاون  جعفــری،  الــه  وجیــه 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت به 
»ایران«، گفت: برخی از شــرکت های 
دانش بنیــان توانســته اند بــه ســمت 
قطعــات  طراحــی  و  ســاخت 
ماشین آالت صنعتی بروند اما نیازی 
که کشــور دارد، بسیار بیشتر است. لذا 
در ایــن حــوزه بایســتی برنامه ریــزی 
بتــوان  تــا  گیــرد  صــورت  جدی تــری 
بــه نوســازی و کاهــش ســن  نســبت 

ماشین آالت اقدام کرد.
ســن  کاهــش  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ماشــین آالت تأثیر مســتقیم بر تولید 
دارد، تصریــح کرد: اگر ماشــین آالت 
فعالیت هــای  وارد  جدیــد  و  مجهــز 
شــاهد  شــود،  صنعتــی  و  معدنــی 
افزایــش تولیــد و افزایــش صــادرات 

خواهیم بود.
ë  ســاخت راهبــردی  ســند  تدویــن 

ماشین آالت سنگین
مهــدی بــرادران، معــاون صنایع 
عمومی وزارت صمت نیز به »ایران« 
معــدن  صنعــت،  وزارت  گفــت: 
وتجــارت به دنبــال اجــرای سیاســت 
از  حمایــت  در  متــوازن  و  یکپارچــه 
صنعتــی،  کشــاورزی،  ماشــین آالت 
معدنی، راه ســازی و ساختمان سازی 
رو  همیــن  از  اســت،  ســال جاری  در 
بنــا شــد در هر حــوزه ای کــه ظرفیت 
ســاخت داخــل وجود دارد، اســتفاده 
و در صــورت کمبود، نیــاز بخش های 
مختلف از طریق واردات تأمین شود.

حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  او 
ســند راهبردی ســاخت ماشین آالت 
و  کشــاورزی  معدنــی،  صنعتــی، 
فعــاالن  مشــارکت  بــا  راه ســازی 
اقتصــادی و تولیدکنندگان در دســت 
تهیــه و تدویــن اســت و امیدواریــم تا 

آبان ماه آماده شود.
واحدهــای  از  برخــی  مدیــران 
صنعتــی اعتقــاد دارنــد کــه در حــال 
حاضــر صنعتگــران داخلی بواســطه 
توانســته اند  معکــوس  مهندســی 
و  گیربکــس  و  موتــور  از  غیــر  بــه 
حســاس،  قطعــات  از  برخــی  البتــه 
ماشــین آالت و قطعــات راه ســازی، 
معدنــی و کشــاورزی را تولیــد کننــد. 

امــا اکثــراً فعــاالن اقتصــادی بــر این 
امــر اصرار دارنــد که ســفارش گذاری 
در شــرکت های خارجــی انجام شــود 
تــا واردات انجــام شــود. از همیــن رو 
می گویند که کشور به حداقل ۱6 هزار 

دستگاه و ماشین آالت نیاز دارد.
با وجود آنکه واردات ماشین آالت 
برای کشور به یک الزام درآمده است 
اما در برخی از ماشــین آالت بواسطه 
احیای کارخانه های هپکو و آذراب در 
دولت سیزدهم، در آینده ای نزدیک، 
خوبــی  وضعیــت  و  شــرایط  شــاهد 
خواهیم بود. در ۵ ماه نخست امسال 
نســبت بــه مدت مشــابه پارســال ۵۰ 
درصــد افزایش تولید در تراکتور ثبت 
شــده است که البته این عدد در نیمه 
دوم ســال جاری، با ســرعت بیشتری 
افزایــش خواهد یافت. با این اوصاف 
راهبرد وزارت صمت باید این باشــد 
کــه با اســتفاده از ظرفیت هــای خالی 
موجود و همچنین سفارش گذاری به 
کارخانجات داخلی به سمت واردات 
بــرود  دســتگاه هایی  و  ماشــین آالت 
که بخش هــای کشــاورزی، صنعتی و 

معدنی نیاز مبرم به آنها دارند.
ë  ماشــین آالت گورســتان  پایــان 

فرسوده
یکی از اشــتباهاتی کــه دولت های 

گذشــته و بخصــوص دولــت روحانی 
داشــت، واردات ماشــین آالت دست 
بــود.  کشــور  بــه  مســتعمل  و  دوم 
واردات ماشــین آالت قدیمــی ایــران 
را به گورســتان ماشــین آالت معدنی 
و حتــی کشــاورزی تبدیل کرده اســت 
ایــن  در  کــه  تولیدکنندگانــی  و حتــی 
بیشــتر  می کننــد  فعالیــت  عرصــه 
مونتــاژکار هســتند. لــذا وجــود چنین 
شــرایطی واردات ماشــین آالت را بــه 

یک الزام تبدیل کرده است.
علیخانــی،  احــد  پیــش  چنــدی 
کارشــناس حــوزه صنعــت و معــدن 
واردات  عــدم  و  تحریم هــا  گفــت: 
و  معدنــی  و  صنعتــی  ماشــین آالت 
کشــاورزی مناســب، کشــور را نیازمند 
کــرده کــه نوســازی ایــن نــاوگان هــر 
چــه ســریع تر انجام شــود. متأســفانه 
هــم اکنــون تولیدکننــدگان ایــن نــوع 
ماشــین آالت اکثراً مونتاژ کار هســتند 
ایــن  از  حمایــت  قانونگــذار  اگــر  و 
تولیدکننــدگان را مدنظــر قــرار دهــد 
صادراتــی  مشــوق های  بــا  می توانــد 
ماشــین آالت  تولیدکننــدگان  ایــن  از 

حمایت الزم را به عمل بیاورد.
ë  بــه کشــور  نیــاز  تأمیــن  لــزوم 

ماشین آالت از طریق واردات
عبدالوهــاب  میــان  ایــن  در 

ســهل آبادی، رئیــس خانــه صنعت، 
معــدن و تجــارت ایران هم بــر لزوم 
تأمیــن نیــاز کشــور بــه ماشــین آالت 
معدنــی و راه ســازی از طریق واردات 
تأکیــد کــرده و گفتــه اســت: اگــر ایــن 
دســته از ماشــین آالت را وارد نکنیــم 
بخشــی از تولیدمان در بخش معدن 
و همچنیــن پروژه هــای راه ســازی بــا 
مشــکل مواجه خواهد شــد. بخشی از 
ماشین آالت مورد نیاز بخش صنعت 
در داخل کشــور تولید می شــوند و در 
ایــن زمینه باید تمهیداتی اندیشــیده 
شــود تا شــاهد واردات آنها نباشــیم؛ 
با ایــن حــال ماشــین آالت راه ســازی 
و معدنــی همچــون بیــل مکانیکــی، 
لودر، بولــدوزر و غیره در کشــور تولید 
نمی شــوند و بایــد از طریــق واردات 

تأمین شوند.
او ادامه داد: هرچند شــرکت هپکو 
از توان خوبی برای تولید ماشین آالت 
صنعتی برخوردار اســت، اما هیچ گاه 
ماشــین آالت  تولیــد  بــرای  توانــی 
ایــن  اگــر  و  اســت  نداشــته  ســنگین 
دســته از ماشــین آالت را وارد نکنیــم 
بخشــی از تولیدمان در بخش معدن 
و همچنیــن پروژه هــای راه ســازی بــا 

مشکل مواجه خواهد شد.
بــه فرســودگی ماشــین آالت و  او   

آنهــا  بــاالی  قیمت هــای  همچنیــن 
در کشــور اشــاره کرد که نوســازی این 
ناوگان را الزم می کند و اظهار داشت:  
با ایــن حــال در بخش هایی همچون 
فرآوری سنگ، وسایل و ماشین آالت 
ریخته گری، ســاخت کوره های القایی 
و قوســی بــه خودکفایی رســیده ایم و 
از تــوان بســیار خوبــی بهره مندیــم و 
نیــازی به خارج نداریــم، اما در تولید 

ماشین آالت معدنی ضعف داریم .
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و 
تجارت ایــران همچنین بــه تعطیلی 
بیــش از پنــج هــزار معــدن کوچک و 
متوسط در کشور اشــاره و اضافه کرد: 
نیمــی از مشــکالت این معــادن راکد 
مــورد  ماشــین آالت  تأمیــن  عــدم  را 
نیــاز تشــکیل می دهد.عمده مشــکل 
معدنکاری کشور کمبود ماشین آالتی 
چــون لــودر، بولدوزر و بیــل مکانیکی 

است.
و  معــادن  شــد:  یــادآور  او 
بــه  قــادر  بــزرگ کشــور  شــرکت های 
مــورد  بــزرگ  ماشــین آالت  تأمیــن 
نیــاز خــود هســتند، اما تــا امــروز این 
معــادن  اختیــار  در  ماشــین آالت 
کوچــک و متوســط به منظور توســعه 
نشــده  داده  قــرار  فعالیت هایشــان 

است.

ایران گورستان ماشین آالت فرسوده
»ایران« از فرسودگی ماشین آالت سنگین گزارش می دهد

برادران، معاون وزیر صمت در گفت وگو با »ایران«: در حال حاضر سند راهبردی ساخت ماشین آالت صنعتی، معدنی، کشاورزی و راه سازی با مشارکت فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان در دست 
تهیه و تدوین است و امیدواریم تا آبان ماه آماده شود

یرنا
ا

زار
با

ده
زی

گ
ان

خو
بر

خ

وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
فعــاالن  جمــع  در  حضــور  بــا 
فنــاوری  و  ارتباطــات  حــوزه 
اطالعــات بــر لــزوم هم افزایــی 
در ایــن حوزه برای دســتیابی به 
نقشه راهی درخصوص تولید و 
صادرات تجهیزات مخابراتی و 

ارتباطاتی تأکید کرد.
امیــن  فاطمــی  رضــا  ســید 
در این نشســت بــا اشــاره به دو 
کارکرد تــراز ارزی و تولید قدرت 
در زمینــه صــادرات، افــزود: در 
صــادرات  ارزی  تــراز  موضــوع 
نزدیــک  حــال  در  نفتــی،  غیــر 
شــدن بــه نقطــه صفر هســتیم 
و در ایــن خصــوص بایــد گفت 
ســال گذشته ۴۸.۵ میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی و ۵۲ میلیارد 
دالر واردات داشــتیم کــه فقــط 
رســیدن  تــا  دالر  میلیــارد   ۳.۵
بــه این مهــم فاصلــه داریم که 
امیدواریــم ایــن مهــم در ســال 

آینده محقق شود.
او دیگــر کارکــرد صــادرات را 
تولیــد قــدرت دانســت و گفت: 
یعنــی  زمینــه  ایــن  در  قــدرت 
توانایــی صادرات کاالی پیچیده 
و کاالیــی که کمتر کشــوری توان 

تولید و صادرات آن را دارد.

فاطمــی امین این مســأله را 
شاخص مناســب و خوبی برای 
صنعــت  بــودن  بنیــان  دانــش 
و صــادرات یــک کشــور عنــوان 
کــرد و ادامــه داد: در جهــان این 
شاخص تحت عنوان »شاخص 
پیچیدگی« شناخته می  شود که 
ایــران در ســال ۲۰۰۸ رتبــه ۱۱۰ 
داشــت و این رتبه در سال ۲۰۲۱ 
به ۶۵ ارتقا یافت و باید بتوانیم 
تا ســال ۱۴۰۴ این رتبــه را بهبود 

ببخشیم.
وزیر صمــت، تمرکز بر تولید 
و توســعه تجهیــزات مخابراتی 
و ارتباطاتــی را یکــی از مــواردی 
ایــن  بــه  را  کشــور  کــه  دانســت 

و  می  کنــد  نزدیــک  شــاخص 
در ادامــه گفــت: توجــه بــه این 
مســأله هــم نیــاز داخــل را کــه 
فزاینده اســت تأمیــن می  کند و 
هــم شــاخص های صادراتــی را 

توسعه می  دهد.
ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  او 
حــوزه کارهــای زیــادی انجام 
کــرد:  تأکیــد  اســت،  شــده 
هــدف از برگزاری این جلســه 
و  فعــاالن  بــا  هم افزایــی 
هســته های مرکزی این حوزه 
بــرای تدوین یک نقشــه راه تا 
سال ۱۴۰۴ اســت و الزم است 
با مشارکت همه افراد تا نیمه 
آبان ســال جــاری که بناســت 

ایــن  نشســت و جلســه ای در 
خصوص برگزار شود، مسائل 
و راهکارهــای مد نظــر ارائه و 
طــرح موضــوع انجام شــود و 
توضیح ها در این خصوص را 

بشنویم.
لــزوم  از  امیــن  فاطمــی 
بخــش  شــدن  هم راســتا 
وزارت  یعنــی  حاکمیتــی 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
دیگــر  بــا  ارتباطــات  وزارت  و 
فعــاالن و متخصصــان حــوزه 
تجهیــزات و فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات گفــت و موفقیــت 
در ایــن حــوزه را منوط بــه این 

هم افزایی دانست.

نقشه راه تولید تجهیزات ارتباطی تدوین می  شود
وزیر صمت:  

سید رضا محتشمی پور،  معاون امور معادن و فرآوری 
مــواد وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: طی چند 
ســال گذشــته، وضعیت خوبی در تأمیــن و خریداری 
ماشــین آالت معدنی نداشــته ایم و همین امر ســبب 
شــده در فعالیت های معدنی با چالش مواجه شــویم. براین اســاس 
در دولت ســیزدهم ســعی شــده، مشــکالت و چالش ها را بــه حداقل 
برســانیم بر این اساس در حال حاضر هیچ منع و مشکلی در واردات 

ماشــین آالت ســنگین به کشــور وجــود ندارد و لــذا فعــاالن اقتصادی 
می تواننــد ماشــین آالت زیر 5 ســال را که ســاخت داخــل نداریم وارد 

کشور کنند.
او با اشــاره به فعالیت های انجام شــده برای ســاخت ماشین آالت 
ســنگین خاطرنشــان کــرد: شــرکت ها و مجموعه هــا می تواننــد بــرای 
تأمیــن ماشــین آالت موردنیــاز بــا صنــدوق ضمانــت فعالیت هــای 

معدنی در ارتباط باشند.

منع قانونی برای واردات ماشین آالت سنگین وجود ندارد

بـــرش

یرنا
ا
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ایــران،  اتــاق تعــاون  براســاس اعــام 
در شــش مــاه نخســت امســال، میزان 
شــرکت های  بــه  تســهیات دهی 
دانش بنیــان نســبت بــه مدت مشــابه 
افزایــش  درصــد  گذشــته ۱۰۰،۲  ســال 
یافتــه و طی این مدت به ۱۴۰۴ شــرکت 
فقــره   ۷۶۱۲ قالــب  در  دانش بنیــان 
تسهیات معادل ۵۸۴،۸ هزار میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
اتــاق  رئیــس  ـ  عبدالهــی  بهمــن 
تعــاون ایــران ـ در گفت و گــو بــا ایســنا، 
یکــی از الزامــات تولیــد دانش بنیــان و 
اشتغال آفرین را بهره گیری از توانمندی 
بخــش مردمــی تعــاون عنوان کــرده و 
می گویــد: در ســال های اخیــر تشــکیل 
متشــکل  تعاونی هــای  از  حمایــت  و 

در  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان  از 
حوزه های دانش بنیان و اســتارتاپ ها را 
در دســتور کار قرار داده ایم و معتقدیم 
کــه اقتصــاد دانش بنیــان، کلید رشــد و 
شــکوفایی اقتصاد ایــران در قرن جدید 

است.
آمــار  بــه  توجــه  بــا  می گویــد:  وی 
تأســیس  بیــکار،  فارغ التحصیــان 

شــرکت ها و تعاونی هــای دانش بنیــان 
می تواند زمینه ایجاد درآمد و اشــتغال 
پایــدار بــرای فارغ التحصیــان خاق و 

نوآور را به وجود آورد.
پیش از این مهدی مسکنیـ  معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ـ با اشاره 
به فعالیــت ۱۰۱ تعاونی دانش بنیان در 
کشــور از هدفگذاری ایجاد ۲۵۰ تعاونی 

دانش بنیان تا پایان سال خبر داده بود.
براســاس گزارش هــا، آمار اشــتغال 
دانش بنیان طی ســال جاری نسبت به 
ســال گذشته، رشــد ۴۵ درصدی داشته 
اســت؛ بــه نحــوی که بــه گفتــه معاون 
فنــاوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، سهم اقتصاد دانش بنیان در 
تولید ناخالص داخلی کشور بین ۰،۵ تا 

۳ درصد اســت. البته ایــن رقم آرمانی 
نیســت و تا رســیدن به نقطــه مطلوب 
فاصلــه بســیاری دارد امــا بــا توجــه به 
شــروع حرکت هایــی در ایــن خصوص 
طــی ســال های اخیــر الزم اســت برای 
دستیابی به توسعه اقتصاد دانش بنیان 
اقدامات و تمهیدات بیشتری پیش بینی 

شود.

افزایش100درصدیتسهیالتبهشرکتهایتعاونیدانشبنیان
در شش ماهه نخست امسال صورت گرفت

تاخت وتاز کارفرمایان متخلف در سایه تعلل مجلس
تأمین اجتماعی در وصول سهم کارفرمایی از پروانه های ساختمانی با چالش مواجه شده است

اصالحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی منتظر طرح در صحن علنی مجلس پس از سه سال همچنان در بالتکلیفی است
اینکــه  از  فــارغ    / اقتصــادی  گــروه 
کارگــران  بیمــه  معضــل  همچنــان 
ســاختمانی و حــوادث آنهــا به عنوان 
یکــی از معضــات اصلــی در حــوزه 
نیــز  ایــن روزهــا  یــاد می شــود،  کاری 
ســازمان تأمین اجتماعی را با چالش 
جــدی در ایــن بخش مواجه ســاخته؛ 
کارفرمایــان ســاختمانی کــه تــا پیش 
پرداخــت  را  کارگــران  بیمــه  ایــن  از 
می کردنــد حــاال به جمــع کارفرمایان 
متخلفــی کــه کارگــران ســاختمانی را 
بیمه نمی کنند، اضافه شــده اند و این 
بــار مالی را بــر دوش ســازمان تأمین 

اجتماعی گذاشته اند.
عالــی  کانــون  رئیــس  حرف هــای 
کارگــران  صنفــی  انجمن هــای 
ساختمانی کشور این موضوع را تأیید 
می کنــد. او گفتــه اســت کــه مجلــس 
بــا تعلل خــود در تصویــب اصاحیه 
مــاده 5 عمًا راه را بــرای تاخت و تاز 

کارفرماها مهیا کرده است.
اکبر شوکت با اشاره به اینکه حدود 
یک میلیــون کارگر ســاختمانی تحت 
پوشــش خدمــات بیمــه قرارگرفتنــد، 
به ایســنا گفت: حدود پنج سال است 
که ســازمان تأمیــن اجتماعــی با یک 
وصــول  موضــوع  در  جــدی  چالــش 
ســهم کارفرمایی از محــل پروانه های 

ساختمانی مواجه شده است.
اکبر شــوکت افزود: متأســفانه این 
وضعیــت موجب شــده بیمــه حدود 
قطــع  ســاختمانی  کارگــر  هــزار   ۳۰۰
شــود. عاوه بر ایــن تعداد، افــزون بر 
۳۰۰ هــزار نفــر دیگــر در نوبــت بیمه 

قــرار دارنــد و در مجمــوع هم اکنــون 
کارگــر  خانــواده  هــزار   ۷۰۰ حــدود 

ساختمانی فاقد بیمه هستند.
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــوکت 
حــال حاضــر افــزون بــر یــک میلیون 
در  ســاختمانی  کارگــر  هــزار   ۴۰۰ و 
کشــور مشــغول به کار هســتند، اظهار 
احــداث  اجرایــی  عملیــات  کــرد: 
ســاالنه حــدود ۱۰۰ میلیــون مترمربع 
ساختمان در کشور توسط استادکاران 
و کارگران تحت پوشــش انجمن های 
صنفــی کارگــران ســاختمانی سراســر 

ایران انجام می گیرد.
ë  معطلی ســه ســاله رســیدگی به یک

حق مسلم در مجلس
کارگــران  بیمــه  خصــوص  در  وی 
ســاختمانی گفــت: از ســال ۸۶ قانون 
بیمه کارگران ســاختمانی در مجلس 
شــورای اســامی تصویب شــد و پس 
از رفع ایرادات وارده از ســوی شــورای 
نگهبــان، یــک  ســال بعد بــه تصویب 
نهایی رســید و دســتورالعمل اجرایی 
ایــن قانــون در ۱۹ اردیبهشــت ســال 
۱۳۸۹ ابــاغ و کار اجرایــی آن از ایــن 

تاریخ شروع شد.
رئیــس کانــون عالــی انجمن های 
کشــور  ســاختمانی  کارگــران  صنفــی 
تصریــح کــرد: کمیســیون اجتماعــی 
مجلــس به وظیفه ذاتــی خود در این 
خصوص عمل کرده و اصاحیه ماده 
۵ قانــون بیمــه کارگــران ســاختمانی 
منتظــر طرح در صحن علنی مجلس 
اســت و امیدواریــم پس از ســه ســال 
معطلــی، این قانــون در صحن علنی 

خانــه ملــت نیز مطــرح شــود و مورد 
بررســی قــرار گیرد تا حق مســلم یک 
کــه  خانــواری  هــزار   ۴۰۰ و  میلیــون 
۷درصد ســهم بیمه خود را پرداخت 
می کننــد و کارفرمایــان آنهــا نیز جزو 
افــراد بــا تمکن مالــی بــاالی جامعه 

هستند، برآورده شود.
وی تأکیــد کــرد: از مجلــس انتظار 
در  کــه  طرح هایــی  تعــداد  مــی رود 
زندگــی قریــب به ۱,۵ میلیــون خانوار 
تأثیرگذار است، بیشتر شده و عاوه بر 
آن به فوریت در خانه ملت رســیدگی 
شــود تــا حــق ابتدایــی ایــن افــراد که 
برخورداری از بیمــه تأمین اجتماعی 

است به نتیجه برسد.
ë  ۵0 درصد حوادث کار سهم 10درصد 

شاغالن کشور
شــوکت همچنیــن بــه آمــار باالی 
حوادث ناشــی از کار در بیــن کارگران 
ســاختمانی اشاره کرد و گفت: بالغ بر 

۲۰ میلیون شــاغل در بخــش دولتی، 
کارگــری و نظامــی کشــور وجــود دارد 
کــه از این تعداد، قریب به ۱۴ میلیون 
نفــر تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن 

اجتماعی هستند.
وی افــزود: قریــب بــه ۵۰ درصــد 
حوادث ناشــی از کار مربوط به حدود 
۱۶میلیون نفر شــاغل در کشــور است 
و ۵۰ درصــد دیگــر حــوادث مربــوط 
بــه ۱,۵ میلیــون نفر شــاغل در بخش 
کارگــران ســاختمانی بــوده که ســهم 
جمعیــت  از  درصــدی   ۱۰ از  کمتــر 
کارگری کشور را دارا هستند و این آمار 
نشانگر ســخت و زیان آور بودن شغل 

کارگران ساختمانی است.
براســاس  کــرد:  تصریــح  وی 
آنچــه گفته شــد، نیمــی از ۵۰ درصد 
صنعــت  در  کار  از  ناشــی  حــوادث 
کارگــران  بــرای  ساختمان ســازی 
ســاختمانی رخ می دهــد کــه بایــد بــا 

برنامه ریزی هــای علمــی نســبت بــه 
کاهش این آمار اقدام شود.

ë  ایران رکورددار حوادث ناشــی از کار
در دنیا!

شــوکت افــزود: میانگیــن جهانــی 
 ۱۷ ســاختمان  بخــش  در  حــوادث 
تشــکیل  را  حــوادث  کل  از  درصــد 
درصــد   ۵۰ ایــران  در  امــا  می دهــد، 
کارگــران  بــه  مربــوط  کار  حــوادث  از 
ســاختمانی است و نشــانگر آن است 
ایــران در ســطح دنیــا رکــورددار  کــه 

حوادث ناشی از کار است.
وی بیــان کــرد: متأســفانه روزانــه 
۳نفــر  اوج حــوادث،  و در   ۲ حداقــل 
از کارگــران ســاختمانی در پروژه های 
حــوادث  اثــر  بــر  ساختمان ســازی 
را  کار جــان خــود  از  ناشــی  مختلــف 
از دســت می دهنــد. براســاس اعــام 
پزشــکی قانونــی به همین میــزان نیز 
قطــع عضــو و قطــع نخــاع در ســطح 

کشور وجود دارد.
ë  سقوط از ارتفاع بیشــترین حادثه در

پروژه های ساختمانی
وی بیشــترین حوادث ناشی از کار 
را ســقوط از ارتفــاع دانســت و افزود: 
برخورد اجسام سخت و برق گرفتگی 
پــس از ســقوط از ارتفــاع در رده های 
دوم و ســوم حوادث ناشــی از کار قرار 
و  تولیــد  ضــرورت  نشــانگر  کــه  دارد 
نصــب داربســت های ایمن در کشــور 
اســت. متأســفانه داربســت هایی کــه 
در حــال حاضــر در ساختمان ســازی 
مربــوط  می شــود  اســتفاده  آنهــا  از 
بــه ۵۰ الــی ۶۰ ســال گذشــته اســت و 

بیشــتر آنهــا ناایمــن هســتند، بــر این 
اســاس باید نسبت به ساخت و تولید 
کاهــش  بــرای  ایمــن  داربســت های 
حــوادث ناشــی از کار بویژه ســقوط از 
ارتفــاع که در صدر حوادث قرار دارد، 

اقدام کرد.
شــوکت بــر ملــزم کــردن رعایــت 
کارفرمایــان  توســط  ایمنــی  مســائل 
بــرای  بایــد  افــزود:  و  کــرد  تأکیــد 
را  ایمنــی  مــوارد  کــه  کارفرمایانــی 
رعایت نکرده و موجب وقوع حوادث 
اقدامــات  می شــوند،  کار  از  ناشــی 
تنبیهی در نظر گرفته شود، همچنین 
ســاختمانی  کارگــران  و  کارفرمایــان 
ملزم به گذراندن دوره های آموزشــی 
ایمنــی و بازآموزی دوره هــا به میزان 

حداقل هر ۲سال یک بار شوند.
ë  راهکارهــای کاهــش حوادث ناشــی

از کار
حــوادث  کاهــش  کــرد:  بیــان  وی 
سیاســتگذاری  گــرو  در  کار  از  ناشــی 
صحیح توأم با نظارت در اجرا، وضع 
قوانین اثرگذار و کارآمد و نیز برخورد 
اســت  ســه گانه  قــوای  توســط  قاطــع 
رکــوردداری در  از  را  ایــران  بتــوان  تــا 
حــوادث ساختمان ســازی دنیا خارج 

کرد.
انجمن هــای  کــرد:  بیــان  وی 
صنفــی کارگــران ســاختمانی از ســال 
فعــال  و  تأســیس  کشــور  در   ۱۳۸۵
شــدند کــه با فعالیــت افــزون بر ۵۰۰ 
انجمــن صنفی در تمــام نقاط ایران، 
بزرگ ترین تشــکیات کارگری کشــور 

محسوب می شوند.

داده هــای آمــاری مرکــز آمــار ایران 
نشــان می دهد که وضعیت اشتغال  
اخیــر  ســال  یــک  طــی  کشــور  زنــان 
منتهی به شــهریور ماه امسال بهبود 
یافتــه و نــرخ اشــتغال خالــص زنان 
در ایــن مــدت ۱۱۳ هــزار و ۹۱۲ نفــر 
افزایش یافته اســت، چنانچه ســهم 
خالــص  اشــتغال  مجمــوع  از  زنــان 
ایجادشــده در تابســتان ســال ۱4۰۱، 

بیش از ۳۰ درصد بوده است.
ســال جاری،  تابســتان  در 
شــاهد  کار  نیــروی  شــاخص های 
اســت،  بــوده  مثبتــی  تغییــرات 
به طوری که همزمان با افزایش نرخ 
مشارکت این قشر، نرخ بیکاری آنها 
کاهش و اشتغال آنها در بخش های 
صنعــت و معــدن نیــز رشــد یافتــه 

است.
حاال ســهم آنهــا از مجموع ۳۷۳ 
هــزار اشــتغال خالــص ایجاد شــده، 
بیش از ۳۰ درصد اســت و اشــتغال 
خالــص در بیــن آنهــا بیــش از ۱۱۳ 

هزار نفر است.

ë زنان بیکاری  نرخ  کاهش 
تابســتان  در  زنــان  بیــکاری  نــرخ 
ســال ۱4۰۱ نســبت بــه همیــن مدت 
مشــابه در ســال ۱4۰۰، ۰,5 درصد با 
کاهش مواجه شــده اســت. این نرخ 
در تابســتان سال ۱4۰۰، ۱۷,۷ درصد 
بوده که در ســه ماهه دوم سال ۱4۰۱ 

به ۱۷,۲ درصد رسیده است.
تابســتان  در  زنــان  بیــکاری  نــرخ 
ســال ۱4۰۰ به نســبت تابســتان سال 
۱۳۹۹ طــی یک ســال، بــه میزان ۱,۲ 
درصد با افزایش مواجه شــده بود و 
نرخ مشــارکت نیــز از ۱4,۱ درصد در 
تابســتان ســال ۹۹ بــه ۱۳,5 درصــد 

در تابســتان ســال ۱4۰۰ کاهش یافته 
بود.

نــرخ  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
در  ســال   ۳5 تــا   ۱۸ زنــان  بیــکاری 
درصــد   ۲۹,۳  ،۱4۰۱ ســال  تابســتان 
اعام شــده که این میزان نســبت به 
تابســتان ســال ۱4۰۰ کــه ۳۱ درصــد 
ثبــت شــده بــود، ۱,۷ درصــد کاهش 
نــرخ  میــزان  ایــن  می دهــد.  نشــان 
نســبت به تابســتان ســال ۹۹ نیز ۰,۱ 

درصد با افت مواجه شــده است.

ë زنان مشارکت  نرخ  افزایش 
اقتصــادی  مشــارکت  نــرخ  امــا 
زنــان نیز در این مدت اشــاره شــده، 
درصــد   ۱۳,۷ بــه  درصــد   ۱۳,5 از 

افزایش یافته است.
بــه بیــان دیگــر، بــا وجــود اینکــه 
نرخ مشــارکت زنان افزایــش یافته و 

نسبت بیشــتری از زنان وارد سن کار 
شــده اند، امــا نــه تنها این زنــان تازه 
وارد شــده به جمعیت بیکار افزوده 
نشــده اند بلکــه نرخ بیــکاری کاهش 
نشــان  امــر  ایــن  اســت.  یافتــه  نیــز 
می دهد وضعیت اشتغال بانوان در 
ایران در تابســتان سال جاری نسبت 
به تابستان ســال گذشته بهبود یافته 

است.
نشــان به آن نشــان کــه در همین 
اشــتغال  اشــاره شــده،  بــازه زمانــی 
و  صنعــت  بخش هــای  در  زنــان 
و  بــوده  مــردان  از  بیشــتر  خدمــات 
درایــن دو بخــش بیــش از ۳ درصد 

برای زنان شــغل فراهم شده است.
همه این موارد نشان می دهد که 
دوباره کارجویان زن به یافتن شــغل 
بــرای  الزم  بســتر  و  شــده  امیــدوار 

اشــتغال آنها نیز فراهم شده است.

ë  بخــش در  زن  شــاغالن  افزایــش 
صنعت

بــه  منتهــی  اخیــر  ســال  یــک   در 
تابســتان ســال ۱4۰۱، بر زنان شــاغل 
بخش هــای خدمــات و صنعــت بــه 
ترتیــب ۱۰5 هــزار و ۷4۰ نفــر و  ۹۷ 

هزار و ۷۲ نفر افزوده شــده است.
در بخــش خدمــات بــا ۱.۱ درصد 
در  زن  شــاغان  تعــداد  افزایــش، 
تابســتان ســال ۱4۰۰، از یک میلیون 
پایــان  در  نفــر   5۱۷ و  هــزار   ۹۸۷ و 
تابســتان ســال ۱4۰۱ بــه ۲میلیــون و 

۹۳ هزار و ۲5۷ نفر رسیدند.
تعــداد  گذشــته  ســال  تابســتان 
صنعــت،  بخــش  در  زن  شــاغان 
شــامل  را  نفــر   ۷۲6 و  هــزار   ۸۳5
می شــد که با افزایــش ۹۷ هزار و ۷۲ 
ایــن میــزان در پایــان شــهریور  نفــر 
 ۷۹۸ و  هــزار   ۹۳۲ بــه  امســال  مــاه 

نفر رســید. به عبارتــی در این بخش 
بــا  برابــر  بــا رشــدی  زنــان  اشــتغال 

۲درصد روبه رو بوده است.
ë زنان ناقص  اشتغال  کاهش 

همچنیــن داده های آمــاری مرکز 
آمار در تابســتان سال ۱4۰۱، از بهبود 
وضعیــت اشــتغال ناقــص در زنــان 

گزارش می دهد.
همیــن  در  نیــز  ناقــص  اشــتغال 
درصــدی   ۰.4 کاهــش  بــا  مــدت 
روبه رو شده است. بنابر بررسی های 
ســال  یــک  ایــن  در  صورت گرفتــه، 
اخیر منتهی به تابســتان ســال ۱4۰۱، 
اشــتغال زنــان با ۰,4 درصــد کاهش 
به ۱46 هزار و ۲۰5 نفر رسیده است. 
بــه عبارتــی در ایــن بــازه زمانی، ۱۸ 
هزار و 5۹۱ نفر از اشــتغال ناقص در 

حوزه زنان حذف شدند.

ë  زنــان بیــکاری  3درصــدی  کاهــش 
فارغ التحصیل

آمــاری  داده هــای  از  بررســی ها 
نشــان می دهــد کــه در بــازه زمانــی 
ســال  تابســتان  از  اخیــر  ســال  یــک 
۱4۰۰ تــا تابســتان ســال ۱4۰۱ نیــز بر 
میزان اشــتغال زنان فارغ التحصیل 
زنــان  ســهم  و  افــزوده  دانشــگاهی 
بیــکار فارغ التحصیــل نیز بــا کاهش 

روبه رو بوده است.
زنــان  مــدت،  همیــن  در 
فارغ التحصیل دانشــگاهی به میزان 
یک درصد با رشــد مواجه شدند. در 
تابســتان ســال ۱4۰۰ ســهم اشتغال 
درصــد   46,۱ فارغ التحصیــل  زنــان 
بــود کــه بعــد از گذشــت یــک ســال 
این میــزان به 4۷,۱ درصــد افزایش 
یافــت. در همیــن حــال ســهم زنان 
فارغ التحصیــل بیــکار از مجموع کل 
بیکاران کشور، در تابستان سال ۱4۰۱ 
نسبت به تابستان سال ۱4۰۰، حدود 

۳درصــد کاهش نشــان می دهد. در 
ایــن بــازه زمانــی اشاره شــده، ســهم 
زنــان فارغ التحصیــل بیــکار از ۷۱,6 
درصد در پایان تابســتان ســال ۱4۰۰ 
ســه  انتهــای  در  درصــد   6۸,۷ بــه 
ماهه دوم ســال ۱4۰۱ رســیده است. 
بیــکاران  از  درصــد   ۲,۹ عبارتــی  بــه 
فارغ التحصیــل زن در ایــن بازه یک 

یافته اند. کاهش  ساله 

ë زنان خالص  اشتغال 
از تابســتان ســال ۱4۰۰ تا تابستان 
حضــور  کــه  زنانــی  بــر   ،۱4۰۱ ســال 
مؤثــر درفراینــد بخــش کار داشــتند 
بــه میــزان ۱۱۱ هــزار و ۹ نفــر افــزوده 
شــده کــه تعــداد آنهــا از 4 میلیون و 
۲4۳ هــزار و ۳۲۸ نفر به 4 میلیون و 
۳54 هزار و ۳۳۷ نفر افزایش یافته 

است.
نــرخ  زمانــی  بــازه  درهمیــن 
اشتغال زنان نیز ۱۱۳ هزار و ۹۱۲ نفر 
افزایش یافته اســت. این میزان نرخ 
اشــتغال خالص زنــان در این مدت 
است. بر این اســاس تعداد شاغان 
 ۸۹ و  هــزار   4۹۲ و  ۳ میلیــون  از  زن 
نفــر به ۳میلیــون و 66۰ هزار و ۱ نفر 

افزایش یافته است.
دولــت  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
ســیزدهم برای اشتغال زنان در یک 
ســال اخیــر اهتمــام ویژه ای داشــته 
اســت و مشــارکت آنها ایــن موضوع 
را بخوبــی بیــان می کنــد. اختصاص 
تســهیات ویژه اشــتغالزایی به زنان 
خانــه دار و زنــان سرپرســت خانــوار 
نهادهــای  حمایــت  همچنیــن  و 
پاییــن  گروه هــای  زنــان  از  حمایتــی 
اقدامــات  مهم تریــن  از  درآمــدی 
دولــت در این زمینه بــوده که باعث 
افزایش امیــدواری در نزد آنها برای 

یافتن کار شده است.

بار
اخ

کاهش 3 درصدی نرخ بیکاری فارغ التحصیالن زن
سهم بیش از 30 درصدی زنان از اشتغال خالص ایجاد شده در تابستان امسال

نرخ اشتغال خالص زنان در تابستان امسال، 113 هزار و 912 نفر افزایش یافت

انعقادقراردادهایموقتدرکارهایباماهیتدائم
دارایایراداست

یک مقام کارگری ابراز امیدواری کرد: با لغو دادنامه ۱۷۹، قراردادهای موقت 
کار برچیده و امنیت شغلی کارگران تضمین شود.

هــادی ابــوی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره به درخواســت تشــکل های 
کارگری از کمیســیون اجتماعی مجلس در خصوص لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان 
عدالــت اداری گفت: ما نســبت به این دادنامه حرف داریــم و به عنوان یک 
مطالبه اساســی هم از ســوی قوه قضائیه و هم از طریق کمیســیون اجتماعی 
مجلس درحال پیگیری هســتیم. در دولت قبل هم نامه نگاری های مشترکی 
میان تشکل های کارگری در این زمینه در جریان بود و نسبت به لغو دادنامه 
اتفاق نظر داریم. وی افزود: درخواســت لغو دادنامه به کمیسیون اجتماعی 
مجلــس رفتــه و پیگیری هــا در حــال انجــام اســت و امیدواریــم بــا توجــه به 

درخواســت تشکل های کارگری ابطال آن در دستور کار قرار گیرد.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمن های صنفی کارگــران با بیان اینکــه دادنامه 
۱۷۹ متعلــق بــه دهه ۱۳۷۰ اســت، افــزود: از آن زمــان تاکنون مجــوز انعقاد 
قراردادهــای موقــت در کارهــای دائم داده شــده و امروز بیــش از ۹۵ درصد 
قراردادهــای کارگــری موقتــی اســت. رأی صــادره مشــکاتی بــرای کارگــران 
کــرده و موجــب برخــی تخلفــات و  ایجــاد  امنیــت شــغلی نیروهــای کار  و 
سوء اســتفاده ها در بســتن قراردادهــای کوتــاه مــدت ســه ماهه و شــش ماهه 
با کارگران شــده اســت. وی گفــت: انعقــاد قراردادهای موقــت در کارهای با 
ماهیــت دائــم دارای ایراد اســت و انتظار داریم با ورود کمیســیون اجتماعی 

مجلس این خواســته قانونی در جهت منافع جامعه کارگری محقق شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران خبر داد

پرداختتسهیالتاشتغالزاییبهمددجویان
ونیازمندانپنجدهکپایین

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران از پرداخت تسهیات 
اشــتغالزایی به مددجویان و نیازمندان پنج دهک پایین خبر داد و همچنین 
اعــام کرد که امســال طبــق مصوبــه معاونت اشــتغال و خودکفایــی کمیته 
امــداد کشــور، ایجــاد حــدود ۳۰ هــزار شــغل توســط کمیتــه امــداد پایتخت 

پیش بینی شده است.
مهدی ســامی، معــاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان تهران با 
تأکید بر اینکه امســال طبق مصوبه معاونت اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد 
کشــور ایجاد حدود ۳۰ هزار شــغل توسط کمیته امداد اســتان تهران پیش بینی 
شــده اســت، گفت: تســهیات اشــتغال بــه مددجویان تحــت حمایت و ســایر 
اقشــار نیازمنــد پنج دهــک پایین جامعــه پرداخت می شــود و در همین جهت 
برنامه ریزی برای ایجاد فرصت های شــغلی بــرای مددجویان تحت حمایت و 
اقشار نیازمند بویژه جوانان مستعد اشتغال از اولویت های اصلی این نهاد است.
وی افــزود: ایــن نهــاد برای تحقــق اهداف خــود در زمینــه ایجاد اشــتغال از 
ظرفیت های مختلفی چون خیران و جهادگران کارآفرین، مراکز مشاوره شغلی، 
آموزشگاه های کسب وکار، مؤسسات کاریابی، کارفرمایان، شهرک های صنعتی، 
هیأت های شناسایی و نظارت بر راهبران، بانک ها و مؤسسات مالی، دستگاه های 
اجرایی و نهادهای محلی، شرکت های فنی، مهندسی و دانش بنیان و پارک های 

علم و فناوری استفاده می کند.
ســامی با بیــان اینکــه در حال حاضــر ۱۷ هــزار و ۸۸۱ طرح اشــتغال تحت 
نظــارت و خدمــات فنی و پشــتیبانی کمیته امداد اســتان تهران هســتند، اظهار 
کرد: ارائه مشــاوره و آسیب شناســی برای طرح های اشتغال مددجویان با هدف 
تقویت و پایدارســازی این مشــاغل توســط ناظران فنی این نهاد انجام می شود. 
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران ادامه داد: در شش ماهه 
نخســت ســال جاری ۸ هــزار و ۷۰۲ مــورد طرح اشــتغال به مبلــغ ۸۲۲ میلیارد 
تومان به منظور دریافت تسهیات به بانک های عامل معرفی شده اند که از این 
تعداد تاکنون به ۲ هزار و ۵۷۳ مورد با مبلغ ۲۲۶ میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان 
پرداخت شده است. وی تأکید کرد: مبلغ پرداخت تسهیات اشتغال نسبت به 

همین مدت زمان در سال گذشته ۸۴ درصد افزایش داشته است.
ســامی اظهــار کــرد: حــدود ۶۰۰۰ فرصت شــغلی در شــش ماهه نخســت 
ســال جاری از طریق طرح های هدایت شــغلی، راهبری شــغلی و کاریابی ایجاد 
شــده اســت و ۶۵۹ خانوار نیز از محل دریافت تسهیات اشتغال در شش ماهه 

نخست سال جاری خودکفا و از چرخه حمایتی خارج شده اند.

ایجادمرکزمدیریتمهارتآموزیومشاورهشغلی
دردانشگاهآزاداسالمی

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با بیان اینکه در برخی از رشته ها ۴۵ درصد 
متقاضیان ما فارغ التحصیان دانشــگاهی هســتند، گفت: طرح نخلستان برای 

رشته هایی که بازار کار ندارند، اجرا می شود.
غامحسین حسینی نیا در نشست امضای تفاهمنامه واحد علوم و تحقیقات 
دانشــگاه آزاد اســامی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور، کسب مهارت را 
راهگشای خوشبختی جوانان و خروج از بن بست بیکاری دانست و افزود: دانشگاه 
معجزه نمی کند و جوانان نباید ســال های طایی عمر خود را برای اســتخدام در 
دولت از دســت بدهند. وی با بیان اینکه افراد ماهر، ســرمایه و رکن اصلی تولید 
می  باشــند، اظهار داشــت: افراد به مدد مهارت، به ابزار جان بخشــیده و تولید و 
بهره وری ایجاد می  کنند و دریافت تسهیات، بدون داشتن مهارت، اشتغال ایجاد 
نمی کند؛ بلکه یک بیکار بدهکار تولید می  کند. وی با اشــاره به اجرایی شــدن سه 
طرح ملی در ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، گفت: یکی از این طرح ها با 
عنوان نخلستان، ویژه فارغ التحصیان دانشگاهی است متناسب با رشته هایی که 
بازار کار مطلوبی برایشان وجود ندارد. بدین صورت که در قالب این طرح به آنها 
در مدت 6 ماه مهارت های فناوری اطاعات آموزش داده می  شــود.همچنین در 

کشور 5۰۰ هزار فرصت شغلی در این زمینه وجود دارد.
رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور تصریح کرد: این تفاهمنامه با 
حضور معاونان این واحد دانشــگاهی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، با 
هدف توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان در راستای برآوردن نیاز کشور 
به منابع انســانی کارآمــد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای، فراهم ســازی 
بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی و استفاده 
از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام مأموریت ها و تکالیف 
سازمانی منعقد شد. جمشید صباغ زاده قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسامی 
در واحــد علــوم و تحقیقات با اشــاره بــه نامگذاری امســال با عنوان ســال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین ادامه داد: فعالیت های علمی، تحقیقاتی و آموزشی 
در واحد علوم و تحقیقات متناسب با نامگذاری سال ۱4۰۱، شتاب بیشتری به خود 
گرفته است. در این دانشگاه تمرکز بر فعالیت دانشکده های مهارتی و موضوعی 
در حوزه های مختلف و برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی در رشته های زیادی 

صورت می گیرد.
داود ثمری معاون علم و فناوری واحد علوم و تحقیقات نیز گفت: با توجه به 
سیاست های دانشگاه آزاد اسامی مبنی بر تعمیق آموزش دانشگاهی و مهارت 
آموزی دانشجویان، رویکرد متفاوتی از طریق همکاری با سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشــور و مرکز رشــد و ســرای نوآوری واحد علوم و تحقیقات برای تبدیل 

شدن به یک مرکز شاخص مهارت آموزی دنبال می  شود.
بــه گفته وی، بر اســاس این ســند همکاری مجوز تأســیس مرکــز مدیریت 
مهارت آموزی و مشــاوره شــغلی در واحد علوم و تحقیقات صادر می شــود و 
این مرکز در کنار مرکز رشــد و ســرای نوآوری واحد علوم و تحقیقات فعالیت 

خود را آغاز می کند.

 سه شنبه 26 مهر 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 8029

ایلیا پیرولی
خبرنگار
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            سه شنبه 26 مهر 1401 
 سال بیست و هشتم

ارنژی شماره 8029
تأکید بر گسترش روابط ایران و نیکاراگوئه

وزیر نیرو با اشاره به همکاری های ایران با کشورهای امریکای التین، بر گسترش 
روابط ایران و نیکاراگوئه تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو »علی اکبر محرابیان« وزیر نیرو و 
رئیس ایرانی کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی ایران و نیکاراگوئه در 
گفت و گــوی تصویری با هیــأت عالی رتبه نیکاراگوئه با اشــاره به تاریخچه روابط 
ایران با کشــورهای امریکای التین، همکاری ایران با کشورهای امریکای التین از 
جملــه نیکاراگوئه، ونزوئال و غیره را مؤثر دانســته و خاطــرات خوب روابط با آن 

کشورها را درگذشته یادآوری کرد.
وی با اشــاره به شــباهت ها، بحران ها، اقدام ها و مقاومت های سیاسی ایران 
و نیکاراگوئه، بر اهمیت برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با کشورها )از جمله 

کشورهای امریکای التین( باتوجه  به مصلحت ها و منافع دوجانبه تأکید کرد.
وزیــر نیــرو همچنین در ادامه بر برگزاری کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی دو کشــور برای توسعه روابط و پیشبرد اهداف دو کشور اعالم آمادگی 

کرد.
در ادامه »الئوره آنو اورتگا« دستیار ارشد رئیس جمهور در امور سرمایه گذاری، 
تجارت و همکاری های بین المللی نیکاراگوئه با اشاره به اولویت و تأکید دولت و 
رئیس جمهور این کشور در برقراری ارتباط با کشور ایران، بر شناسایی ظرفیت و 

پتانسیل حوزه های مختلف همکاری تأکید کرد.
وی بــا اظهــار خوش بینی نســبت بــه برگزاری اجالس کمیســیون مشــترک 
همکاری هــای اقتصــادی دو کشــور، دریافــت مشــتقات نفتــی مورد نیاز کشــور 

نیکاراگوئه را به عنوان نقطه عطف همکاری های اقتصادی دو کشور دانست.
دستیار ارشــد رئیس جمهور در امور ســرمایه گذاری، تجارت و همکاری های 
بین المللی نیکاراگوئه همچنین در ادامه برنامه ریزی برای واردات ســایر اقالم 
مــورد نیاز از جمله تأمین دارو و مواد دارویی، اقالم مصرفی خانوارهای نیکایی 
و توجــه به ســرمایه گذاری مشــترک در حوزه های کشــاورزی، انرژی و غیــره را از 

ظرفیت و پتانسیل های همکاری عنوان کرد.
اورتگا همچنین پیشــنهاد برگزاری کمیســیون مشترک را در ماناگوآ پایتخت 

این کشور به منظور انجام مذاکرات مهم تر و بررسی پروژه ها مطرح کرد.
»ایوان آدولفو آکوســتا« وزیر دارایی نیکاراگوئه نیز در این جلســه با اشــاره به 
پیشرفت های چشمگیر جمهوری اســالمی ایران در همه حوزه ها به رغم وجود 
تحریم هــای طوالنی مــدت، برای توســعه روابط متقابل و اســتفاده از تجربیات 
کشــور ایــران برای رشــد، توســعه و ارتقای ســطح رفــاه مــردم نیکاراگوئــه ابراز 

امیدواری کرد.

شناسایی متقاضیان استفاده و جایگزینی آب با پساب 
در تهران

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی شرکت فاضالب تهران گفت: اقدام های این شرکت 
برای شناسایی متقاضیان استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضالب شهر تهران 

و امکان سنجی جایگزینی آب با پساب در حال انجام است.
بــه گــزارش روابــط  عمومی شــرکت فاضــالب تهــران، »مینــا رفعتــی« افزود: 
باتوجه  به بخشــنامه وزارت نیــرو در خصوص باز تخصیــص آب موردنیاز صنایع 
و جایگزینی آن با پســاب تصفیه خانه های فاضالب شهری در شهریورماه امسال، 
شرکت فاضالب تهران به عنوان متولی ایجاد و بهره برداری از تأسیسات فاضالب 
شــهر تهران شناسایی متقاضیان استفاده از پساب در بخش های صنعت، فضای 
ســبز شهری و کشاورزی صنعتی )در محدوده تصفیه خانه ها( را در دستور کار قرار 

داده است.
وی ادامه داد: شرکت فاضالب تهران با همکاری شرکت آب منطقه ای تهران 
ضمن مذاکره با مصرف کنندگان آب در بخش های صنعت و شهرداری ها، نسبت 
به تهیه فهرست و میزان منابع آب قابل بازتخصیص در اختیار بخش صنعت با 

پساب تصفیه خانه های فاضالب شهری اقدام کرده است.
رفعتی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اطالعات جمع آوری شده و امکان سنجی 
جایگزینی آب با پســاب، شرکت آب و فاضالب استان تهران اقدام های الزم برای 
قطــع اشــتراک آب صنایــع )بجــز مــوارد مرتبط بــا شــرب و بهداشــت( را مطابق 
برنامه زمان بندی مشــخص انجام داده و شــرکت آب منطقه ای تهران نیز منابع 
آب آزادشــده را به حســابداری تخصیص آب  باز می گرداند تا مطابق با نظام نامه 

تخصیص آب در خصوص این منابع تصمیم گیری شود.

 اولویت توسعه ای صنعت نفت، میادین مشترک 
با عراق، قطر و عربستان است

وضع فروش نفت و توسعه میدان های مشترک نفتی در نشست کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی بررسی شد.

به گزارش شانا، مالک شریعتی  نیاسر در تشریح نشست ۲۴ مهرماه کمیسیون 
انــرژی مجلس شــورای اســالمی که بــا حضور محســن خجســته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملــی نفــت ایــران برگــزار شــد، گفــت: در ابتــدای ایــن نشســت محســن 
خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گزارشی درباره وضع میدان های 

مشترک نفت و گاز و برنامه های توسعه ای و نگه داشت آنها ارائه کرد.
وی افــزود: گزارش دوم نیز درباره وضع فروش نفت، میعانات و فرآورده های 
نفتــی و درآمدهای حاصل از آن برای کشــور بود که باید طبــق قانون بودجه ۱۴۰۱ 

محقق شود.
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس تصریح کرد: اولویت وزارت نفت توسعه 
میدان هــای غــرب کارون و نیز میدان های مشــترک با قطر و عربســتان اســت، اما 
در توســعه میدان هــا از گذشــته عقب ماندگی هایــی وجــود دارد، هرچنــد اکنــون 
خوشــبختانه همکاری های خوبی با کشــورهای منطقه و روســیه برای توسعه این 

میدان ها صورت گرفته است.
شریعتی نیاســر دربــاره گــزارش فروش و صــادرات نفــت و فرآورده های نفتی 
به عنوان گزارش دوم مدیرعامل شــرکت ملی نفت در کمیســیون انرژی مجلس 
گفــت: با وجود مشــکالت در ایــن حوزه ناشــی از تحریم و برخــی چالش ها مانند 
شیوع بیماری کرونا که در مقاطعی سبب افت صادرات شد، اما در مجموع روند 
صادرات رضایت بخش است، البته باید تالش بیشتری شود تا در پایان سال آنچه 

را که در قانون برای فروش نفت و فرآورده های نفتی آمده، محقق کنیم.

 ایجاد کنسرسیوم های صادراتی 
صنایع پایین دستی پتروشیمی

مدیر توســعه صنایع پایین دستی پتروشــیمی از ایجاد کنسرسیوم های صادراتی 
و شــهرک های تخصصی با همکاری و مشارکت تشــکل های صنایع پایین دستی 

پتروشیمی خبر داد.
بــه گزارش شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، عباس غالمی گفــت: در دومین 
نشســت کارگروه مشترک تفاهمنامه همکاری شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران ضمن عارضه یابی توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشــیمی بر لزوم هم افزایی واحدهای صنایع پایین دست 

در تکمیل و توسعه زنجیره ارزش تأکید شد.
وی اظهــار کرد: در این نشســت ضمن ارائه بســته خدمات حمایتی ســازمان 
صنایــع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از صنایع کوچک و متوســط صنایع 
پایین دســتی پتروشــیمی مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتی، رونــد اجرایی 

تشکیل کمیته های تخصصی بررسی شد.
به گفته مدیر توســعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد کارگروه مشترک 
و نحوه ایجاد کنسرســیوم های صادراتی صنایع پایین دستی پتروشیمی، استفاده 
از ظرفیت هــای نظــام مبــادالت پیمانــکاری فرعــی )SPX(، ایجاد شــهرک های 
تخصصی صنایع پتروشیمی به لحاظ ظرفیت های جذب سرمایه گذاری و ایجاد 

ارزش افزوده و اشتغال از مهم ترین مسائل مطرح  شده در این نشست بود.

ان
خو

بر
بازی دو سر برد ایران با سوآپ انرژی روسیهخ

پاالیش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران در پاالیشگاه فراسرزمینی ال پالیتو

»ایران« منافع ایران از واردات یا سوآپ گاز روسیه را بررسی می کند

وزیر نفت از برآورده شدن یکی از آرزوهای دیرینه کشور طی ماه های اخیر خبر داد

ایران با استفاده از ظرفیت های زیرساختی در زمینه انرژی می تواند مرکز تبادل انرژی در منطقه باشد / سوآپ گاز و فرآورده های نفتی روسیه، عالوه بر درآمدزایی و پایداری شبکه 
داخلی، ایران را یک گام به موقعیت هاب انرژی منطقه نزدیک می کند

مهم تریــن  از  یکــی  اقتصــادی/  گــروه 
اتفاقــات چند ماه اخیر در حــوزه انرژی؛ 
بحران اوکراین، تغییر روابط گازی روسیه 
و اروپــا و در نهایت انفجار خط لوله نورد  
اســتریم ۲ بــوده اســت؛ موضوعــی کــه 
باعث متضرر شــدن کشــورهای شــمال 
اروپــا نظیــر آلمان شــد. از طــرف دیگر، 
بــه  دلیــل محدودیــت عرضه کننــدگان 
در   LNG طریــق  از  ذخیره ســازی  و  گاز 
دنیا، مشــتریان دیگری برای گاز روســیه 
پیدا شــده اند کــه از جمله آنهــا می توان 
بــه چین، پاکســتان، افغانســتان و ترکیه 
اشــاره کــرد. حتــی هفتــه گذشــته ترکیه 
برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه 
با کمک گاز روســیه اعــالم آمادگی کرد. 
از ایــن رو به نظر می رســد روســیه در این 
راســتا با مشــکل جــدی روبــه رو نخواهد 

بود.
امــا بــا خــروج نیمــی از گاز روســیه از 
ایــن  اروپــا، مهم تریــن بحــث در  بــازار 
زمینــه، انتقال گاز روســیه به کشــورهای 
متقاضی گاز عمدتاً در قاره آسیا از مسیر 
ایــران اســت؛ موضوعی که ســبب شــده 
اســت ایران به عنــوان شــاهراه ترانزیتی 
دنیــا، بســیار مــورد توجــه قــرار بگیــرد. 
ایــران به  دلیل گســترش خطــوط گاز در 
ســطح کشــور و همچنیــن دسترســی به 
منابع عظیــم گاز در پارس جنوبی، تنها 
کشوری است که امکان سوآپ گاز روسیه 
را خواهــد داشــت. ایــران بــا اســتفاده از 
ظرفیت ســوآپ گاز روسیه، گاز مورد نیاز 
صنایــع و بخش خانگــی در بخش های 
شــمالی کشــور را تأمیــن خواهــد کــرد و 
به جــای آن، امــکان صــادرات از طریق 
LNG در جنوب کشــور را خواهد داشت. 
نکته بســیار مهــم دیگــر در ایــن زمینه، 
امکان خرید گاز مازاد روســیه با توجه به 
تخفیفات بســیار جذاب این کشور برای 
فروش گاز خود است که موجب می شود 
ایــران بــه فکــر صــادرات بــه کشــورهای 
همســایه از جملــه عــراق و پاکســتان و 
حتــی تأمیــن گاز مــورد نیــاز نیروگاه هــا 
از ایــن طریق باشــد تــا بتوانــد گازوئیل و 
سوخت مایع مورد استفاده نیروگاه ها را 

در زمستان صادر کند.
خرید یا سوآپ گاز روسیه در این بین 
مهم تریــن رویکــرد دولتمــردان دولــت 
ســیزدهم در وزارت نفت است تا بتواند 
عــالوه  بر تأمین پایدار نیــاز گازی صنایع 
و نیروگاه ها، کشــور از محل ایــن قرارداد 
به درآمدهای ارزی بســیار باالیی دست 

پیدا کند.
طبق داده هــای بورس انرژی، تنها با 
جایگزینــی گاز مازاد روســیه با میعانات 
و ســوخت مایع مورد استفاده نیروگاه ها 
و یوتیلیتی صنعت و صادرات ســوخت 
مایــع، درآمد بیــش از 6 میلیــارد دالری 

برای کشور مهیا خواهد شد.
مبنــای ایــن محاســبه نیــز مصــرف 
گازوئیــل و مــازوت نیروگاه هــا در ســال 
رابطــه جلیــل  ایــن  در  اســت.  گذشــته 
ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی به خبرگزاری 
فارس گفته بود: ســال گذشته روزانه ۲5 
میلیون لیتــر گازوئیــل و ۱6 میلیون لیتر 
مــازوت در نیروگاه هــا مصــرف شــد. در 
حــال حاضر طبــق آمــار بــورس انرژی، 
قیمــت هــر لیتــر گازوئیــل ۰.78 دالر و 

قیمت هر لیتر مازوت ۰.47 دالر است.
طبق محاســبات اگر هــر مترمکعب 

گاز روســیه بــا قیمــت فعلــی صــادرات 
گاز ایــران بــه ترکیــه یعنــی ۰.۲5 دالر، 
وارد شــده و جایگزیــن گازوئیل و مازوت 
در نیروگاه هــا شــود، ایــران می توانــد بــا 
صادرات سوخت مایع، ساالنه 6 میلیارد 

دالر »سود« کسب کند.
این در حالی اســت کــه برخی اعالم 
می کننــد ایــران بــا ایــن حجــم از ذخایر 
دلیلــی  پارس جنوبــی  و  انــرژی  بــزرگ 
نــدارد؛  روســیه  از  گاز  واردات  بــرای 
ایــن در حالــی اســت کــه ناتــرازی گاز به  
دلیــل مصرف بســیار بــاالی مشــترکان 
پرمصرف در بخش خانگی در زمستان، 
موجب می شود کشور با وجود برداشت 
حداکثری از میادین گازی پارس جنوبی، 
با مشــکالت فراوانی در زمســتان روبه رو 
شــود و قطعــی گاز صنایــع نیــز یکــی از 
آســیب های جــدی این موضوع اســت. 
بنابرایــن واردات گاز بــه جــای تعطیلی 
صنایع و نیروگاه ها و همچنین صادرات 
گازوئیل و مازوت جایگزین، قطعاً راهکار 
بهینه تری خواهد بــود. همچنین خرید 
گاز روسیه با وجود تخفیفات مناسبی که 
در نظر گرفته شده و همچنین صادرات 
آن بــه کشــورهایی نظیــر عــراق، ترکیــه 
و پاکســتان کــه نیــاز مصرفــی جــدی در 
زمســتان دارنــد، فرصت ایده آلــی برای 
ایــران فراهــم خواهــد کــرد که بــه هاب 

انرژی منطقه نیز تبدیل شود.

همچنین به  دلیــل صرفه اقتصادی 
ســال،  مختلــف  ایــام  در  گاز  واردات 
بسیاری از کشــورهای تولیدکننده گاز نیز 
با توجه بــه آورده اقتصــادی واردات گاز 
از کشــورهای مختلف، دســت به این کار 
زدند. به طور مثال طبــق گزارش BP در 
ســال ۲۰۲۱، روســیه و امریکا بزرگ ترین 
دارنــده و تولیدکننــده گاز دنیا به ترتیب 
گاز  مترمکعــب  میلیــارد   7۶ و   ۱۰.۵
از ترکمنســتان و کانــادا وارد کــرده و بــا 
اســتفاده از مزیــت جغرافیایــی خــود از 
ایــن معاملــه ســود کرده انــد. در نتیجه 
خرید گاز از روســیه توســط ایران با توجه 
بــه مزایای فراوانی که برای ایران خواهد 
داشت و موجب درآمدزایی ارزی خواهد 
شــد، امر مرســومی در حوزه تجارت گاز 
تعریف می شود. تجارت گاز تنها محدود 

به صادرات نیست.
در کنــار ایــن موضــوع، همچنیــن به  
دلیل سوآپ گاز روســیه از طریق جنوب 
ایران، صنعت LNG کشور از طریق این 
سیاست و ورود تکنولوژی های روسی، به  
طور جدی توســعه و رشد خواهد یافت. 
همچنین ایــن اقدام دولــت در خرید یا 
سوآپ گاز روسیه به درهم تنیدگی روابط 
اقتصادی و سیاســی ایران با کشــورهای 
منطقــه و همچنیــن منجــر بــه تقویــت 
منطقــه  در  ایــران  سیاســی  موقعیــت 

خواهد شد.

همه این عوامل نشان از این دارد که 
سوآپ یا خرید گاز روسیه عالوه  بر ایجاد 
یک بازی دو سر برد برای ایران، با توجه 
به نیاز باال به گاز در فصل سرد سال برای 
کشــورهای منطقه نیز یک بازی پرســود 
خواهد بود که ایران باید بیشترین نفع را 

از وضعیت فعلی ببرد.
در ادامه با توجه به اهمیت موضوع، 
بــا دو نفــر از اعضــای کمیســیون انــرژی 
مجلــس در رابطــه با اهمیت ســوآپ یا 

خرید گاز روسیه به گفت و گو پرداختیم.
ë  شکسته شــدن تحریم ها و تبدیل شدن

ایران به هــاب انرژی منطقه با سیاســت 
خرید یا سوآپ گاز روسیه

عبدالعلــی رحیمی مظفــری، عضو 
در  انــرژی  کمیســیون  رئیســه  هیــأت 
گفت و گو با »ایران« در مورد سوآپ گازی 
بین ایران و روسیه گفت: سال ها است که 
از طــرف امریکا این برنامه ریزی صورت 
می گیرد که بــه نحوی اثرگذاری ایران در 
حوزه انرژی را حذف کند و در این رابطه 
سیاست های مختلفی را هم پیاده کرده 

است.
عضو هیأت رئیســه کمیسیون انرژی 
مجلــس شــورای اســالمی اظهــار کــرد: 
امریــکا بعــد از اینکه بحــث تحریم ها را 
بــه  صــورت جــدی در حــوزه نفت پیش 
کشید و ایران به سمت پاالیشگاه سازی و 
پتروشیمی پیش رفت، آنها نیز سیاست 

مشــابه ایــن را پیــاده کردند و بــه نحوی 
تالش کردند این اثرگذاری و ســرمایه ای 

که ما داریم را به حاشیه ببرند.
وی ادامــه داد: تحریــم بزرگ تریــن 
تهدید علیه ما بود که آنها از آن استفاده 
کردنــد و تــا االن هــم موفقیت هایــی در 
این حوزه داشــته اند و تمام تالش شــان 
را انجام داده اند که به نحوی با تحریم ها 
مــا را از حوزه انرژی حــذف کنند. یکی از 
مــواردی کــه می تواند اثرگذاری مــا را در 
حوزه انرژی با توجه به جایگاهی که هم 
از لحاظ نفت و گاز در خاورمیانه و هم در 
کل دنیا داریم حفظ کند، بحث سوآپ و 

حفظ جایگاهمان در هاب انرژی است.
بایــد  مــا  کــه  کاری  داد:  ادامــه  وی 
انجــام دهیم این اســت که بــه نحوی با 
قدرت هــای بــزرگ این حــوزه همچون 
روســیه قراردادهایــی داشــته باشــیم که 
ایــن قراردادها بتوانند اثرگــذاری باالیی 
داشــته باشــند. ممکــن اســت بــا کشــور 
اروپایــی خاصی کــه از لحــاظ تکنولوژی 
نیز قوی اســت قراردادهایی برای بحث 

مبادالت مان ببندیم.
وی گفــت: اثرگذاری پیمانی همانند 
پیمان همکاری شانگهای یا پیمان هایی 
که بین کشورهای تولیدکننده نفت برای 
مــا دارد، قطعــاً بســیار بــاال اســت. با هر 
کدام از این کشورها که بتوانیم به  صورت 
جداگانه ارتباط خاصی داشــته باشــیم، 
طبیعتاً تقویت  کننــده ما در حوزه انرژی 
و جایگاه ما در حوزه هاب انرژی اســت و 
وقتی این اتفاق بیفتد می توانیم حرفی 

برای گفتن داشته باشیم.
رحیمی مظفــری تصریح کــرد: این 
قراردادهــا، هــم می توانــد بــه  صــورت 
داشــته  درآمــد  مــا  بــرای  مســتقیم 
باشــد و هــم می توانــد غیرمســتقیم در 
ســرمایه گذاری کشــورهایی که به نحوی 
بــا مــا در ارتبــاط هســتند اثرگذار باشــد؛ 
کاری کــه االن امریکا انجام می دهد این 
است که ما را از گردونه حذف کند یعنی 

اهمیت ایران را در این بازار از بین ببرد.
وی افــزود: نیــاز اســت دنیا بــه ما به 
نــگاه  انــرژی  حــوزه  در  اثرگــذار  چشــم 
باشــد طبیعتــاً  نــگاه  ایــن  وقتــی  کنــد. 
ســرمایه گذارانی که در دنیــا می خواهند 
در حوزه هــای مختلــف ســرمایه گذاری 
کنند نگاه شــان به ما هست و نمی توانند 
و  دهنــد  انجــام  مــا  بــدون  را  کار  ایــن 
بــه   را  جایــگاه  آن  بخواهنــد  هــم  اگــر 
صــورت مقطعی حذف کننــد به خاطر 
پتانســیل ها و ظرفیت های خدادادی که 
مــا داریــم نمی تواننــد ما را حــذف کنند 
البته ممکن است در برهه هایی توقف ها 
و تأخیرهایــی بدهنــد که همیــن باعث 

ضرر به کشور خواهد شد.
عضو هیأت رئیســه کمیسیون انرژی 
خاطرنشــان کــرد: مســأله بــه کارگیــری 
سیاست سوآپ یا خرید گاز روسیه توسط 
ایران می تواند ما را به  کشــور هاب انرژی 
تبدیل کنــد که طبیعتــاً ســرمایه گذاران 
بیشتری از ما استقبال می کنند و خود به 

خود تحریم ها نیز شکسته می شود.
ë  موضوع ســوآپ یــا خرید گاز روســیه و

صادرات آن، فرصت مهمــی برای ایران 
است که دست برتر را در منطقه در حوزه 

انرژی داشته باشد
قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی 
مجلس در گفت و گــو با »ایران« در مورد 
ســوآپ گازی بیــن ایران و روســیه  گفت: 

جنــگ روســیه و اوکراین و خألیــی که در 
اروپــا و کشــورهایی کــه انرژی شــان را از 
روســیه تأمیــن می کننــد فرصتــی برای 
مــا در حوزه تأمین انرژی ســایر کشــورها 

ایجاد می کند.
مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
شورای اســالمی اظهار کرد: روسیه حتی 
زیرســاخت های برق اوکرایــن را هم زده 
اســت و کشــورهایی از اروپــا کــه بــرق از 
اوکراین می گرفتند در خاموشــی به ســر 
می برند و این فرصتی برای ما اســت که 
بایــد از آن اســتفاده کنیم. خوشــبختانه 
دولتمردان ما در حــوزه انرژی خوب کار 
کرده انــد، روســیه همیشــه کنار مــا بوده 
اســت مــا نیــز بایــد در بعــد سیاســی به  
صورت غیرمستقیم و در بعد اقتصادی 
به  صورت مستقیم کنارشان باشیم. گاز 
روســیه را بــا قیمــت معقــول و طبیعی 
خریــداری و وارد کنیــم و بــه کشــورهای 

دیگر صادر کنیم.
وی ادامه داد: قطعاً با سوآپ انرژی، 
هم اشــتغالزایی در کشور ایجاد می شود 
و هــم به نفــع صنعت و تولید ما اســت 
چراکــه بایــد تکنولــوژی و ابــزار آن را از 
شــرکت های داخل کشــور تأمیــن کنیم، 
هر کجا که لوله اش را بخواهیم بکشــیم 
باید در اینجا تولید کنیم، هر کجا ایستگاه 
پمپــاژی بخواهند باید اینجا ایجاد کنند؛ 
ایســتگاه پمپــاژ و تکنولــوژی آن را بایــد 
داشــته باشــیم و از افــراد ماهر اســتفاده 

کنیم.
وی افــزود: در واقــع بــا ســوآپ گازی 
بین ایــران و روســیه هم اشــتغال ایجاد 
می شــود و هم ارز آوری برای کشــور دارد 
و اثــر مســتقیمی در اقتصاد کشــور دارد 
چراکــه مــا می توانیم با قیمــت باالتر به 
کشــورهای اروپایــی یا حتی همســایگان 
خود بفروشــیم. موضوع سوآپ یا خرید 
گاز روسیه و صادرات آن، فرصت مهمی 
بــرای ایــران اســت که دســت برتــر را در 

منطقه در حوزه انرژی داشته باشد.
در  آزادگان  دشــت  مــردم  نماینــده 
مجلس گفت: با توجه به در پیش بودن 
زمستان ســناریوهای زیادی در مورد گاز 
وارداتی و گاز تولید شده ما مطرح است. 
ایــن ســناریوها در مرحلــه چکــش کاری 
است و مطالعات نهایی صورت می گیرد 
که ممکن است گازهایی که از خارج وارد 
می کنیم به شــمال کشــور و اســتان های 
سردســیر روانه کنیم و گاز خودمان را به 
کشورهای اروپایی یا منطقه صادر کنیم. 
واردات یا ســوآپ گاز روســیه برای ایران 
نفع و صرفه جدی دارد و هر جا که ســود 
و منفعــت اقتصادی مــا ایجاب می کند 
و رفاه حال شــهروندان ما مطرح باشــد 
بــه اولویت ها نگاه می کنیم و  همان گونه 

عمل می کنیم.
وی تأکیــد کــرد: دولتمــردان مــا در 
و  سیاســی  دیپلماســی  توســعه  بحــث 
انــرژی، خــوب حرکــت کرده انــد. مــا در 
شــرایط خــوب جهانــی هســتیم چــون 
کشورهای اروپایی که از سالیان متمادی 
همصــدا بــا امریــکا بودنــد و مــا را مورد 
تحریــم قــرار دادند بــا توجه بــه خألیی 
کــه برایشــان ایجاد شــده اســت  و نیازی 
کــه دارند دســت نیاز به ســمت مــا دراز 
کرده انــد و خود بــه خود نســخه تحریم 
آنها منســوخ شــده اســت. وجود ایران و 
ورودش بــه عرصــه تأمین انــرژی امری 

ضروری است.

پاالیشــگاه  گروه اقتصــادی/ نخســتین 
بــا  »ال پالیتــو«  نــام  بــه  فراســرزمینی 
ظرفیت پاالیش روزانه ۱۰۰ هزار بشــکه 
نفــت خــام ایــران در ونزوئــال کار خــود 
را آغــاز کــرده اســت. ایــن خبــر را وزیــر 
نفــت در همایــش »در مســیر تحــول 
خدمــت  در  فنــاوری  سوخت رســانی، 
تجربــه« عنــوان کرد کــه تأیید رســمی 
گــزارش شــهریور مــاه روزنامــه ایــران 
بــا عنــوان »ونزوئــال، نخســتین میزبان 
پاالیشگاه داری فراسرزمینی ایران« بود.

وزیــر نفــت می گویــد: »ایــن آرزوی 
دیرینه و ۴۳ ســاله ای بــود که به همت 
همــکاران من در شــرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتــی و پیگیری 
آقای ســاالری، مدیرعامل این شــرکت 
در بخــش فراســرزمینی تحقــق یافت، 
نقطــه آغــاز ایــن اقــدام در ونزوئال بود 
در  انجام شــده  برنامه ریزی هــای  بــا  و 

دیگــر نقاط نیــز ادامه خواهــد یافت.« 
بر اســاس گــزارش وزارت نفــت، جواد 
»ال پالیتــو،  می کنــد:  تصریــح  اوجــی 
نخستین پاالیشگاه فراسرزمینی ایران، 
ظرفیت پاالیش روزانه ۱۰۰ هزار بشــکه 

نفت خام میدان های کشور را دارد.«
پاالیشگاه داری فراسرزمینی به این 
معنی اســت که ایران بخشــی از سهام 
پاالیشــگاه های کشــورهای دیگــر را در 
ازای پرداخــت پــول یا صــدور خدمات 
فنــی و مهندســی در اختیــار می گیرد و 
به بازارهای فرآورده آن منطقه دســت 
می یابــد. این مســأله کمــک می کند تا 
در شــرایط تحریــم نیز تولیــد و فروش 
نفــت ایــران تضمیــن شــده باشــد. بــا 
توجــه بــه ایــن مســأله، اوایــل مــاه مه 
ســال جاری میالدی )اردیبهشت ماه(، 
قرارداد اولیه پاالیشگاه دولتی ۱۴۰ هزار 
بشــکه ای »ال پالیتو« در ایالت کارابوبو، 

با هدف تأمین تجهیزات پاالیشــگاهی 
و کمک به تعمیرات اساســی و تکمیل 
ظرفیت پاالیشگاه امضا شد. پاالیشگاه 
پاالیشــگاه  کوچک تریــن  »ال پالیتــو« 
نفتی در ونزوئال اســت کــه با ۵۰ درصد 
ظرفیت خود کار می کرد و حاال بیش از 
۱۰۰ هزار بشکه نفت را پاالیش می کند. 
در زمــان عقد این قرارداد، رســانه های 

 ۱۱۰ را  قــرارداد  ایــن  ارزش  خارجــی 
میلیون یورو عنوان کرده بودند.

ایران پروژه ۲ پاالیشگاه فراسرزمینی 
دیگــر را نیــز در امریــکای التیــن دنبال 
می کنــد کــه بر اســاس گــزارش رویترز، 
»پاراگوانــا«،  پاالیشــگاه  آنهــا  از  یکــی 
بزرگتریــن پاالیشــگاه نفتــی ونزوئــال با 
ظرفیت ۹۵۵ هزار بشــکه در روز اســت 

هــزار   ۱۰۰ پاالیشــگاه  یــک  دیگــری،  و 
بشکه ای به نام »بولیوار سوپریم سوئنو« 
هفته هــای  در  اســت.  نیکاراگوئــه  در 
اخیر، قــرارداد دو پاالیشــگاه »بخارا« و 
»فرغانه« در ازبکستان نیز درست چند 
ســاعت پس از عضویت رســمی ایران 
در ســازمان همــکاری شــانگهای امضا 
شــد کــه ایــن دو پاالیشــگاه نیز بــزودی 
به لیست پاالیشــگاه های فراسرزمینی 
ششــمین  می شــود.  اضافــه  کشــور 
پاالیشگاه، پاالیشگاه الفروقلس سوریه 
است. مطالعات ساخت این پاالیشگاه 
۱۴۰ هزار بشکه ای در سوریه پایان یافته 
است و پس از آماده شدن سایر شرایط، 
با سرمایه گذاری مشــترک وارد مرحله 

جدید خواهد شد.
ایران در سال های اخیر از این اقدام 
که بســیاری از تولیدکنندگان نفت خام 
جهــان ســال ها آن را اجرایــی کرده اند، 

غفلت کــرده بود و حاال پس از ســال ها 
انتظــار قرار اســت کــه اجرایی شــود. با 
در نظــر داشــتن اینکه پاالیشــگاه داری 
فراســرزمینی مزایــای متعــددی برای 
کشــور دارد؛ نخســتین مزیــت آن ایــن 
اســت که کشــور بــدون ســرمایه گذاری 
از  پاالیشــگاه ها  ســاخت  بــرای  کالن 
نفــت  خام فروشــی  از  پرهیــز  مزایــای 
بهره مند می شــود. همچنین همکاری 
پیونــد  افزایــش  بــه  زمینــه  ایــن  در 
اقتصادی و امنیتی کشور میزبان و ایران 
منجر می شــود و این موضــوع از منظر 
اســتراتژیک نیز حائز اهمیت است. به 
طور کلی ایجاد پاالیشگاه فراسرزمینی، 
افزایــش تولید و فروش نفــت با وجود 
تشدید تحریم ها و صدور خدمات فنی 
و مهندســی را به دنبال خواهد داشــت 
و نشــان دهنده فعال شدن دیپلماسی 

انرژی و پیچیدگی های آن است.

ش
بر

یکی از بندهای تفاهم اخیر ایران و روسیه در زمینه انرژی، 
ســوآپ فرآورده نفتی روســیه بوده اســت که مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی در این 
خصوص می گوید: با ســوآپ فــرآورده روســیه، افزون بر 
کاهــش هزینــه ترانزیــت، می توانیــم یک حق ســوآپ یا 
ســوآپ فــی نیز به ازای هر بشــکه دریافت کنیم که ســود 

ایران را در این معامله دوچندان می کند.
بــه گــزارش شــانا، جلیل ســاالری با اشــاره بــه برنامه 
سوآپ نفت و فرآورده نفتی روسیه عنوان کرد: اگر بتوانیم 
فرآورده کشــورهای حاشیه خزر را از شمال کشور دریافت 
و در همــان جا مصرف کنیم و معادل آن را در جنوب به 
آن کشــور تحویل دهیم، هزینه ترانزیت فرآورده ایران از 
جنوب به شــمال کاهش می یابد و یک مزیت برای ایران 

محسوب می شود.
کــرد:  اظهــار  پاالیــش  امــور  نفــت در  وزیــر  معــاون 
زیرســاخت هایی نیــز بــرای ســوآپ یا خریــد فــرآورده از 

شمال کشور در بندر نکا و نوشهر وجود دارد و کشتی های 
۲۵۰۰ و ۵هــزار تنــی و حتی در صــورت الیروبی حوضچه 
تــا ۱۱ هــزار تنی می تواننــد در این بنــادر پهلوگیری کنند و 

عملیات تخلیه را انجام دهند.
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
فرآورده های نفتی تأکید کرد: در حال حاضر می توانیم 
بیــن ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار بشــکه نفت روســیه را از شــمال 
ســوآپ کنیــم و در پاالیشــگاه های تهــران و تبریــز بــه 
مصرف برســانیم، اما تنها گلوگاه زیرساختی، ظرفیت 
اســکله های بنادر شمالی اســت که فقط روزانه ۹۰ هزار 
بشــکه می توانند دریافت کنند که البته قابلیت توسعه 

وجود دارد.
ســاالری بیــان کــرد: البتــه مــا نبایــد فقــط به ســوآپ 
فــرآورده نفتی روســیه فکــر کنیم، بلکه موضــوع خرید و 
فــروش یا تجارت فــرآورده نیــز می تواند در دســتور کار و 

مذاکره قرار گیرد.
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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 - برقرار و دایر - این داستان روایت عشق 

پسر گیو و دختر افراسیاب است
2 - مضاعـــف - بـــا »متـــل« آید - یکـــی از مناطـــق زیبای 

گردشگری استان گیالن
3 - فلز تمدن - بانو - الهه عقل - ژنرال جنگ های انفصال

4 - سالخورده - خاندان - گود
5 - ناسزا گفتن - پوشش شرعی زنان - انبازی

6 - پسوند خواستن - معاشرت - مقام و منزلت
7 - ثقل - اندازه لباس - مرتبه نظامی

8 - خودآرایی - جانوری با ظاهری مهیب - نت میانی
9 - خانم - احتیاج - آیین ها، رسم ها

10 - سرحددار - عاشق شدن - فناوری اطالعات
11 - چند وکیل - اسم دخترانه - ضمیر دوم شخص جمع

12 - فراموشی - پارو - عجله کردن
13 - از خواهران برونته - نوعی جامه - باد خنک - نقشه فرنگی

14 - جرأت داشتن - زیستگاه - خانه ساحلی
15 - اثر عاشقانه و عارفانه جامی - فلز سکه زنی

 عمود ي:   
1 - مترسک - محقق ســـاختن حداکثر توانایی های بالقوه 

فرد توسط خودش
2 - ماچ - وزیدن - عدد توحیدی - یک نوع کشتی

3 - الفبای عمران - اثر،عالمت - وسیله پرواز - خاک نرم
4 - شیفته و عالقه مند - دوش - ولخرجی

5 - ایســـتگاه پیک هـــا - غربـــال و الک درشـــت - نوعی 
اسباب بازی

6 - تمدنی باستانی - شهری توریستی در گیالن - کنار »صندلی«
7 - غـــول برف هـــا - آتش ســـوزی - وینگر/مهاجـــم فوالد 

خوزستان
8 - از محصوالت آرایشی - پروانه - پیشوند فقدان

9 - شعله آتش - نام زنانه - کلمه درد
10 - واحـــد اختالف ســـطح الکتریکی - حرف های ناســـزا 

می زند - دختر خالدار
11 - شامگان - رودی در شمال ایران - زمستان عربی

12 - نوشتن ادبی - اصفهان قدیم - پرآب ترین رود جهان
13 - مساوی - آوانس - شمشیرزن - دهن کجی

14 - نام »ورن«  نویسنده فرانسوی - برادر آبادانی - چسب 
برق - تصرف

15 - بازیگر »بی همه چیز« )1400( - کشور کعبه کوهنوردان

   افقي:
1 - به ذهن افکندن - دانشمند زیست 
محیطی مدرن و مخترع فرضیه بزرگ 

جهان ابر ارگانیسم
2 - کاشف وراثت - پول خارجی - غذای ایرانی

3 - ماضی شدن - دستگاه تنفسی جانوران آبزی - نور کم 
- ناخن چارپا

4 - تیمی در کالچو - دو یار هم قد! - رها
5 - تلفظ حروف - کوب - آتش شعله دار

6 - ورزش هیجان انگیز - شوره زار - خجستگی
7 - محور - زن گندمگون - منزلت

8 - عدد عنقا - اثر تاریخی شیراز - ستون بدن

9 - راه  حل - محله ای در تهران - کشتی جنگی
10 - همراه چین! - سنگ کبود - شرع و کیش

11 - مخترع هواپیما - خودروی ملی - بازگشت صدا
12 - عشیره - مخفف نه از - نام »پوتنته« بازیگر آلمانی

13 - گشاده روی - سنگ معدنی - کشـــوری در قاره سیاه - 
گزیده چیزی

14 - بزرگ تر از قلوه ســـنگ - بازیگر فیلم »درخشـــش« - 
بیسکوئیت سبک

15 - بازیگر فیلم »گودزیال« - پیمان نظامی آسیایی

 عمود ي:   
1 - شب پیش رو - سریال محمدرضا آهنج

2 - شــهری در »انگلیس« - ناراحت - ویتامین انعقادی - 
جرقه آتش

3 - طول بدن - اول امری - کشور »نایروبی« - رنجوری

4 - گاز طبیعی مایع  شده - هدف فوتبال - فیلمی از احسان 
عبدی پور

5 - فیلم درام »کلود شابرول« - ستاره کم پیدا - خواب کودکانه
6 - کارگر کشتی - دیاگرام - جوی

7 - همان یورش - فرمانروایان - قاتل
8 - میخــوش - بازیگــر فیلم رو بــه اکران »افســون نزده« 

)2023( - ویتامین انگور
9 - اندازه لباس - فریادی از فرط شادی - عیب

10 - چغندر پخته - صبح زود ادبی - فدراسیون جهانی شنا
11 - کفش چرمی - آن که با کسی رقابت می کند - قدر و قیمت

12 - سازی زهی و آرشه ای - نام آذری - انگل بیماری گال
13 - نــت منفــی - غذایــی لذیذ - گاز روشــنایی - پســوند 

نسبت
14 - مردم - والده - نوعی شیرینی - مقابل »نازک«

15 - رهبر »کره شمالی« - ناموس و اعتبار

 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 یكبار دیده شود
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زمانی برای التیام درد
کمک به آسیب دیدگان یک خشونت خانگی

ترانه بنی  یعقوب
گزارش نویس

برادران گلجان او را وقتی که 
15 ساله بوده در هـــــرات به 

مردی شوهر دادند که 20 سال 
از خودش بزرگ تر بود: »زن 

و بچه اولش را هم ول کرد و 
خرجی نمی داد. من را هم 

این جور بدبخت و بیچاره 
کرد. همه اش می گفت 

باید برگردیم افغانستان. 
روز اسیدپاشی یک مرتبه 
رفتارش خوب شده بود. 

اصاًل دعوا نمی کرد، برخالف 
همیشه یک میلیون پول به 

من داد و برای خانه گوشت 
خرید. گفتم این مرد چقدر 

خوب شده. آن شب زود 
خوابیدم فکر کنم قرص 

خواب به من خورانده بود

»ما آرزو می کنیم قربانی تازه ای در انجمن  
را نزند، شاید تنها انجمنی در کشور باشیم 
که دلمان نمی خواهد عضو جدیدی داشته 
باشــیم. اما همین االن 17 نفر از کسانی که 
تا به حال پای شان به انجمن نرسیده بود، 
برای ویزیت آمده اند.« محسن مرتضوی، 
قربانــی اسیدپاشــی و عضــو هیــأت مدیره 
انجمــن حمایــت از قربانیــان اسیدپاشــی 
اینهــا را در روزی می گویــد کــه 17 قربانــی 
جدیــد از شــهرهای مختلــف کشــور بــرای 
ویزیت و تعیین وقت جراحی به محل این 
انجمــن مراجعــه کرده انــد. انجمن پیش 
از ایــن بیــش از صد قربانــی دیگر را هم در 
سراســر کشور شناســایی کرده است. زمانی 
قربانی ها بیشــتر زن بودند امــا اآلن تعداد 
مردان قربانی هم کم نیســت، مثل پسری 
کــه چنــد ســال پیــش طعمــه اسیدپاشــی 
نامــزد و همدســتش شــده یــا پســر جوانی 
که پدرزنش به ســر تا پایش اســید پاشیده. 
قربانی ها دور تا دور نشســته اند و منتظرند 
تا نوبت معاینه شــان برسد. یکی صورتش 
را بسته، دیگری دستش را باندپیچی کرده 
و یکــی هــم عینــک دودی بــه چشــم زده. 
اســید رحم نــدارد، می ســوزاند و می برد... 
این معاینه های پزشکی به صورت منظم و 
رایگان در انجمن انجام می شود و بسیاری 
از قربانی ها بر همین اساس نوبت جراحی 

می گیرند.
گلجــان تاجیــک 39 ســاله، اهــل کشــور 
افغانستان یکی از قربانیان اسیدپاشی است 
کــه بــرای اولین بار بــه انجمن آمده اســت. 
گلجــان و بهــاره دختــر11 ســاله اش قربانی 
اسیدپاشــی شــوهرش شــده اند. شــوهر 70 
ســاله روی صورت شــان اسید پاشــید و بعد 
هــم ناپدید شــد. او اصرار داشــت گلجان و 
بچه هایش را با زور به افغانستان برگرداند، 

چــون معتقــد بــود طالبــان ســر کار آمده  و 
حاال دیگر وقت بازگشت به وطن است، اما 
گلجان کــه 20 ســال در ایران زندگــی کرده، 
مخالفــت می کنــد. شــوهرش هیچ وقت به 
او کمــک خرجی نداده بود و او طی ســال ها 
توانســته بود در شــهریار کرج برای خودش 
کارهای موقت دســت و پا کنــد؛ از کار کردن 
در بــاغ  و مزرعــه و چیــدن میوه و ســبزی تا 
کار کــردن در خانــه مــردم. او می دانســت 
بازگشــت به افغانســتان بعد از 20 سال جز 
آوارگــی، دربه دری و بی پولــی برای خودش 
و فرزندانش ســودی ندارد، اما این حرف ها 
به گوش شــوهرش خــوش نیامد. دخترش 
بهاره هم از اسیدپاشــی پــدر در امان نماند 
و بخشــی از صورت و دستانش آسیب دید. 
از اردیبهشــت ســال گذشــته گلجان به فکر 
دوا و درمــان افتاد امــا ازکارافتادگی و بدون 
بیمــه درمان خیلی ســخت اســت و حاال به 
کمــک انجمــن و خیــران دل بســته اســت: 
»بــاور کــن دفعه اول کــه بیمارســتان بودم 
مرخصــم نمی کردنــد، چون پول نداشــتم 
هزینه بیمارســتان را بدهم. شوهرم هم کاًل 
گم شد، هرچند همان موقع هم پولی به ما 

نمی داد.«
بــرادران گلجــان او را وقتــی که 15 ســاله 
بــوده در هــرات به مــردی شــوهر دادند که 
30 ســال از خــودش بزرگ تــر بــود: »زن و 
بچه اولش را هم ول کرد و خرجی نمی داد، 
مــن را هــم این جور بدبخــت و بیچاره کرد. 
همیشه  می گفت باید برگردیم افغانستان. 
روز اسیدپاشــی یک مرتبــه رفتــارش خــوب 
شــده بــود. اصــاًل دعــوا نمی کــرد، برخالف 
همیشــه یک میلیون پول به من داد و برای 
خانه گوشــت خریــد. گفتم این مــرد چقدر 
خــوب شــده. آن شــب زود خوابیــدم، فکــر 
کنــم قرص خواب به من خورانده بود چون 
نسبت به روزهای دیگر خیلی زود خوابیدم 
تا اینکــه یک باره احســاس کردم ســوختم. 

اول فکــر کــردم تــوی آتــش هســتم و دارم 
می ســوزم که دیدم او باالی ســرم ایســتاده. 
لباس پوشــیده بــود و کفش هــم پایش بود 
و داشــت اســید روی ســینه ام می ریخــت، 
برای همین قلبم آسیب دید. از خیریه پول 
گرفتــم برای درمان و تا می توانســتم قرض 
کــردم. االن هم غروب به غروب دو بدهکار 

دم خانه ایستاده اند.«
داستان صیاد نورعلی به قول خودش با 
همه فرق دارد؛ از کوهدشــت لرستان آمده 
و بارهــا تأکیــد می کند قربانی کــه می گویند 
درســت خود خــود او را می گوینــد. نورعلی 
اسیدپاشــی  قربانــی  چهارشنبه ســوری  روز 
دخترخاله و همدستش شد: »می خواستیم 
از  قبــل  روز  ســه  درســت  کنیــم.  عروســی 
عروسی با نامزدم یعنی دخترخاله ام خرید 
می کردم که یک پســری رویم اســید پاشــید 
و فــرار کــرد. عمــداً روز چهارشنبه ســوری را 
انتخاب کرده بودند که به چیزی شک نکنم. 
مــن هم واقعاً فکر می کردم طرف دیوانه یا 
الکلــی بــوده که ایــن بــال را ســرم آورده، اما 
19 روز بعــد از اسیدپاشــی پلیس فهمید که 
جریــان از چه قرار اســت. بعــد از این ماجرا 
نــکاح را فســخ کردم.اگر همــان اول به من 
گفته بود کس دیگــری را می خواهد، خودم 
کنار می کشــیدم و هیچ کدام از این اتفاق ها 

نمی افتاد.«
بینایی یکی از چشــم های صیــاد در این 
حادثه از دســت رفته و صورتــش هم کاماًل 
ســوخته. به قول خــودش هر بالیی ســرش 
می آمد از این اتفاق بهتر بود چون خالصی 
از این مشــکالت ممکن نیســت. نه  تنها در 
پنج ســالی کــه از ماجــرای اسیدپاشــی اش 
می گــذرد یــک روز کار نکرده بلکــه مدام در 
به در مطب این پزشــک و آن پزشــک بوده 
اســت: »البته پیگیــر پرونده ام هــم بوده ام. 
من روســتا زندگی می کنم ولــی این اتفاقی 
که در شــهر برایم افتــاد، بدترین کار ممکن 

در حــق یــک فــرد اســت. مــن هرگــز فکــر 
نمی کــردم چنین اتفاقی برایــم بیفتد و اگر 
پلیس دوربین ها را چک نمی کرد هیچ وقت 
باورم نمی شد کسی به عمد چنین بالیی به 

سرم آورده است.«
اعضــای یــک خانــواده پیــش یکدیگــر 
و  زن  مــادر  خانــواده،  دامــاد  نشســته اند؛ 
اسیدپاشــی  قربانــی  کــه  خانــواده ای  پســر 
پدرزن، شــوهر و پدر شــده اند. یک ماجرای 
باورنکردنی. محسن شکری، داماد خانواده 
بیــش از بقیــه آســیب دیــده و حــاال که یک 
ســال و پنــج مــاه از حادثه می گــذرد نیمی 
از بدنــش گوشــت اضافــه آورده: »پدرزنــم 
دســت بزن داشــت. بعــد از آخریــن دعوا، 
مادرزنم را از خانه بیرون انداخته بود. چند 
روز بعد که مادرزنــم را بردم از خانه لباس 
بــردارد، ناگهــان حمله کــرد و روی همه ما 
اســید پاشید. مادرخانم و برادر خانمم هم 
تــوی ماشــین بودند. با من مشــکل خاصی 
نداشــت. هیچ وقت فکر نمی کــردم چنین 
کاری کنــد.« محســن بعــد از ایــن حادثــه 
کارش را از دست داد. او یک تکنیسین برق 
موفق بــا درآمد خوب بود اما بعد از حادثه 
هســت و نیســتش بر باد رفــت و میلیون ها 

تومان خرج درمان کرد و همچنان هم باید 
بارها و بارها جراحی شود.

رضــا محمــدی، پســر خانــواده کمتــر از 
بقیه آســیب دیده چــون موقع اسیدپاشــی 
چند الیه لبــاس تنش بــوده. اورژانس تا به 
محل حادثه آنها رســید با ســطل دو لیتری 
آب شست و شوی شان داد؛ مفیدترین کار در 
همان لحظات اول برای از بین بردن اســید 

و کمک به آسیب کمتر.
ناهیــد مرادی زن خانــواده می گوید این 
مرد همــه ســال های زندگــی اش بداخالق 
بــوده و دســت بــزن داشــته اما او بــه خاطر 
آبرو و دو بچه اش تحمل می کرده و آخرین 
بــار کــه کتــک بــدی خــورده بــا پســرش به 
خانه دخترش رفته اســت تا مدتی پیش او 
بمانند: »همیشــه بــا همه ما رفتار خشــنی 
داشــت و بداخالقــی می کرد. اگــر می گفت 
حرف نزنید، ما نباید حرف می زدیم. من از 
اسیدپاشی بدتر هم از او دیده بودم. جوری 

می زد که کارم به بیمارستان می کشید.«
کــه  هــم  میمنــت  دوســتش  و  ســمانه 
از مشــهد آمده انــد قربانــی هــووی ســمانه 
شــده اند: »مــن دلم برای ایــن خانم یعنی 
النــاز هوویــم می ســوخت چون چنــد باری 

ازدواج ناموفق داشــت. کاری هم به کارش 
نداشــتم. یــک روز بــا من توی خیابــان قرار 
گذاشــت و با همدســتی یک مــرد روی من 
اسید پاشــید. من که جیغ زدم و روی زمین 
افتــادم، دوســتم میمنت جیــغ زد و کمک 
خواســت به همین خاطرروی دوســتم هم 
اســید پاشــید. مدام چند روز قبــل از حادثه 
بــه مــن زنــگ مــی زد بیــا می خواهم بــا تو 
حرف بزنم و از شوهرت جدا شوم. خالصه 
بــا ترفند مــن را به خیابان کشــاند.« زندگی 
میمنت دوســت ســمانه هم بعد از حادثه 
از هم پاشــید و شوهرش برای این همراهی 
و آســیب جدی رهایش کرد و سمانه هم از 
شــوهرش علی جدا شــد. حاال اسیدپاش و 

همدستش در زندان هستند.
17 قربانــی اسیدپاشــی کــه هرکــدام بــه 
نوعــی قربانــی کینه تــوزی و انتقام هســتند 
تــا معاینــه پزشــکی  گــرد آمده انــد  اینجــا 
شــوند.4 نفــر آنهــا از جمله محســن داماد 
آســیب  پدرزنــش  توســط  کــه  خانــواده ای 
جــدی دیده در فهرســت جراحــی ضروری 
قــرار می گیرنــد. اعضــای انجمــن حمایت 
از قربانیــان اسیدپاشــی امیدوارنــد، قربانی 

تازه ای در انجمن شان را نزند.



آبادان ۱۳۰ روز بدون شهردار
آبادان- بعد از ریزش ساختمان متروپل که شهر آبادان را در یک شوک عجیب فرو 
برد اکنون این شهر بیش از ۱۳۰ روز است که شهردار ندارد و کارهای مدیریت شهری 
روی زمین مانده اســت. »ســیدمحمد مولوی« نماینده مردم آبادان در مجلس در 
گفت وگو با مهر اظهار کرد: اکنون مدتی اســت که سرپرست  برای شهرداری آبادان 
منصوب شــده و او نیز به اندازه بضاعتش در حال فعالیت اســت ولی سرپرســت تا 
به کی؟ انتظارمان این اســت که ظرف مدت کوتاهی شهردار توانمند و متخصصی 
برای آبادان انتخاب شود و وزارت کشور نیز حکم آن را ابالغ کند. وی افزود: شهردار 
آبادان باید رده ای کشوری یا حداقل باید رده استانی داشته باشد تا بتواند در یکی از 

کالنشهرهای خوزستان عملکرد مطلوبی داشته باشد.

تورم، هزینه بازسازی خانه های زلزله زدگان کرمانشاه 
را افزایش داد

کرمانشــاه - مدیرکل مدیریت بحران اســتان کرمانشاه اظهار داشــت: خسارت وارد 
شده به زیرساخت های مناطق زلزله زده یک هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان برآورد شده 
کــه از ســال ۱۳۹۶ تاکنــون مبلغ یک هــزار و ۵۵۰ میلیــارد تومان ابــالغ و مبلغ ۹۵۰ 
میلیارد تومان تخصیص یافته است. »غالمرضا شهبازی« در ادامه اظهار داشت: با 
توجه به عدم تأمین اعتبار به موقع برآورد اولیه )هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان( به منظور 
بازسازی زیرساخت ها در سال اول زلزله، تورم، افزایش قیمت ها و نیز افزایش سطح 
زیربناهــا هــم اکنون حدود یک هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان اعتبار به منظور تکمیل و 
بازسازی ساختمان های اداری، عمومی، زیرساخت ها و پروژه های انسداد مرز مورد 
نیــاز اســت. وی بــا اشــاره به اینکــه کل ۱۰۸ هــزار و ۷۳۵ واحد تخریبــی تکمیل و به 

بهره برداری رسیده است، گفت: تا به امروز ۱۰۴ 
هزار تخته چادر توزیع و ۱۸ هزار و ۸۰۰ کانکس 
نصب و جمع آوری شــده که فقط ۱۴۰ کانکس 
باقــی مانــده که عمومــاً کاربری غیرمســکونی 
دارنــد و ایــن در حالی اســت که بــرای ۴۵ هزار 
واحــد هــم آواربــرداری، صــدور پروانــه و تهیه 
نقشه های ساخت به صورت رایگان انجام شده 

است. این مسئول در خصوص اعتبارات هزینه شده برای بازسازی مناطق زلزله زده 
اســتان هم گفت: ۸هــزار و ۸۶۳ میلیارد تومان اعتبار، 4هــزار و ۴۷۹ میلیارد تومان 
تســهیالت و ۶۸۷ میلیــارد تومان کمک های بالعوض با احتســاب بــار مالی امهال 
بدهی خسارت دیدگان و نیز مابه التفاوت سود تسهیالت جمعاً مبلغ ۱۳ هزار و ۴۲۹ 

میلیارد تومان در راستای این اقدامات هزینه شده است.

جمع آوری مدارس کانکسی در تمام استان ها آغاز شد
خرم آباد - رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس از شناسایی یکهزار مدرسه کانکسی 
مســتقل در کشــور خبر داد و اعالم کرد که جمع آوری مدارس کانکسی آغاز شده است. 
به گزارش تسنیم، مهراهلل رخشانی مهر در کوهدشت با اشاره به مدارس کانکسی کشور 
گفت: بیش از یکهزار مدرسه کانکسی مستقل در کشور وجود دارد که در حال جمع آوری 
این مدارس در قالب طرح شهید پناهی هستیم. حدود 4۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
جمع آوری مدارس کانکسی مستقل بین استان ها توزیع  شده که از این مقدار ۳5 میلیارد 
تومان سهم استان لرستان است. وی با بیان اینکه بیشتر مدارس کانکسی در استان  هایی 
مانند سیستان و بلوچستان است، عنوان کرد: مدارس کانکسی زیر 5۰ دانش آموز تا پایان 
امسال و مدارس کانکسی باالی 5۰ دانش آموز تا اول مهر ۱4۰۲ جمع آوری می شود. وی 
با اشــاره به وضعیت مدارس سنگی بیان کرد: ۲۰۰ مدرسه خشکه چین در کشور وجود 

دارد  که پرونده جمع آوری این مدارس نیز باید تا مهر ۱4۰۲ بسته شود.
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شیما جهان بخش
خبرنگار

پررنــگ شــدن نهضــت مدرسه ســازی 
و  شــور  کشــور،  اســتان  جوان تریــن  در 
هیجان زیــادی را در بیــن دانش آموزان 
ایجــاد کرده اســت. حــاال دیگر کــودکان 
دیــار نیمــروز می داننــد رؤیــای داشــتن 
کالس های درس ایمن برایشان محقق 
می شــود . خیران هم پای کار آمده اند تا 
با کمک مسئوالن مشکل کمبود فضای 
آموزشی در سیســتان و بلوچستان برای 
همیشــه برطــرف شــود.همچنین نــگاه 
دولتمردان نسبت به این موضوع جدی 
شــده تــا جایی کــه تمام مصوبات ســفر 
اخیــر رئیس جمهــور در حــوزه نوســازی 
و ســاخت و ســاز مدارس به این اســتان 
محقق شــده اســت. تمام اینهــا در کنار 
ســبب  خیــران  همراهــی  و  مشــارکت 
راه اندازی نهضت مدرسه ســازی در این 

استان شده است.
ë  باالتریــن اعتبــار نوســازی مــدارس به

سیستان و بلوچستان رسید
»میثم لک زایی« مدیرکل نوســازی، 
توســعه و تجهیــز مــدارس سیســتان و 
بلوچســتان در گفت و گــو بــا »ایــران« بــا 
بیــان اینکه دولت توجه ویژه ای به حوزه 
ســاخت و ســاز مدارس در اســتان دارد، 
اظهــار داشــت: بــا نــگاه ویــژه دولت به 
مناطــق کم برخــوردار، امســال با رشــد 
صــد درصدی، باالترین اعتبــار در حوزه 
فضاهــای آموزشــی بــه میزان یکهــزار و 
۲۰۰ میلیــارد تومان در بین اســتان های 
بلوچســتان  و  سیســتان  بــه  کشــور 
اختصاص یافته است. همچنین ۳ هزار 
و 65۷ میلیــارد ریــال اعتبــار در قالــب 
طــرح محرومیت زدایی عــالوه  بر ردیف 
ایجاد فضای آموزشــی پیش بینی شــده 
در الیحه بودجه کشــور با هــدف ارتقای 
شــاخص ها بــه ایــن اســتان اختصــاص 
یافتــه اســت. البتــه در این مــدت عالوه  
و  مشــارکت  دولــت،  حمایت هــای  بــر 

همراهی خیرین نیز بیشتر شده است.

مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان 
ادامــه داد: در یــک ســال اخیــر با تحقق 
رئیــس  ســفر  مصوبــات  صددرصــدی 
جمهور در حوزه ساخت و ساز فضاهای 
بــه  محرومیــت  شــرایط  از  آموزشــی، 
حرکــت  در  مطلــوب  شــرایط  ســمت 
هســتیم و آنچه برای مجموعه نوسازی 
مدارس اســتان اهمیت دارد این اســت 
که هیــچ دانش آموزی در هیچ منطقه و 
شهرستان و حتی روستاهای دورافتاده از 
نعمــت کالس درس بی بهره نباشــد؛ از 
همین رو تمام همت خود را به کار بسته 
و خواهیم بســت که البته برای رســیدن 
در این راه نیازمند مســاعدت، همراهی 
و مشــارکت تمامی دستگاه های اجرایی 

هستیم.
شــاخص های  توســعه  لک زایــی 
همراهــی  نیازمنــد  را  اســتان  آموزشــی 
مســئوالن ملی دانست و افزود: با هدف 
افزایــش نــرخ ســرانه فضــای آموزشــی 
در اســتان و رفــع نگرانــی کمبــود کالس 
تجهیــز  و  توســعه  به دنبــال  درس، 
کارگاه های ساخت و ساز و جذب بموقع 
اعتبارات بوده و سعی خواهیم کرد سال 
به ســال این رقم رشــد داشــته باشد. در 
این راستا در شش ماهه اول سال گذشته 
تعداد ۵۶۸ کالس درس با زیربنای ۴۵ 
هــزار و ۶۸۸ متر مربع و اعتباری بالغ بر 
هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال احداث شــد که 
ایــن رقم در ۶ ماهه نخســت امســال به 
تعداد ۸۰۱ کالس بــا زیربنای ۶۷ هزار و 
۲۱۸ متــر مربع و اعتباری بالغ بر ۳ هزار 
و ۵۰۶ میلیارد ریال افزایش یافته است.

کــرد:  تصریــح  مســئول  مقــام  ایــن 
از آنجایــی کــه ایــن اســتان در شــاخص 
جمعیت آمــاری دانش آموزی باالترین 
نــرخ رشــد را در بیــن اســتان های کشــور 
جمعیــت  بــه  ســال  هــر  و  داراســت 
دانش آمــوزان اســتان افزوده می شــود، 
کوشــش  و  تــالش  بــا  تــا  می طلبــد 
گســترده و همه  جانبــه به دنبــال جبران 
عقب ماندگی تاریخی در حوزه ســاخت 

و ســاز مدارس و تأمین فضای آموزشی 
نیــاز دانش آمــوزان  مــورد  و  اســتاندارد 

باشیم.
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس اســتان  از برنامه ریــزی بــرای 
سیســتم  بــه  مــدارس  تمــام  تجهیــز 
و  داد  خبــر  )شــوفاژخانه(  گرمایشــی 
خاطرنشــان کــرد: تــا پایــان ســال همــه 
کالس هــای درس در اســتان مجهــز بــه 
گرمایشــی  استاندارد ســازی  سیســتم 
خواهنــد شــد. این در حالی اســت که در 
یــک ســال اخیــر فرایند عقــد قــرارداد و 
خریــد تجهیزات گرمایشــی با بودجه ای 
بالغ بــر ۷۶۸ هــزار و ۴۱۵ میلیــون ریال 
در بیشــتر شهرســتان های اســتان انجام 
شده است. در این راستا از مهر سال قبل 
تاکنــون ســه هــزار و ۳۵۶ کالس درس 
مجهــز بــه اســپیلت و ســه هــزار و ۶۰۰ 
کالس درس در راستای استاندارد سازی 
سیســتم گرمایشی تجهیز شده اند. البته 
هنــوز تمام مــدارس تجهیز نشــده اند و 
این فرایند کماکان ادامه خواهد داشت.

تجهیــزات  خصــوص  در  وی 
سرمایشــی نیز افزود: با توجه به شرایط 
آب و هوایی اســتان، تجهیــز مدارس به 
سیســتم های سرمایشــی هــم اهمیــت 
زیادی دارد. در همین راســتا از ســال ۹۶ 
تاکنــون تعــداد ۷ هــزار و 5۷4 دســتگاه 
اسپیلت و کولر گازی، ۹ هزار و ۲۳5 پنکه 
دیواری و یکهزار و ۱66 دستگاه کولر آبی 
بــا اعتباری بالــغ بر هــزار و ۴۳۲ میلیارد 
ریــال در ســطح مــدارس اســتان توزیع، 
نصــب و مــورد بهره برداری قــرار گرفته 

است.
ë  نیمی از کالس های درس استان توسط

خیرین ساخته شده است
از  دیگــر  یکــی  مســئول  مقــام  ایــن 
وضعیــت  ســاماندهی  را  اولویت  هــا 
مدارس حاشیه شــهرهای استان عنوان 
کرد و گفت: از آنجایی که در این مناطق 
اســت  زیــاد  بســیار  دانش آمــوز  تراکــم 
تــالش کرده ایــم تمرکز اجــرای طرح ها 

در این منطقه ها باشــد تا خللی در روند 
مناطــق  ایــن  دانش آمــوزان  تحصیــل 

ایجاد نشود.
لک زایی با اشــاره بــه اینکه همراهی 
خیران مدرسه ساز موجب شده تا نیمی 
از کالس های درس اســتان توســط آنان 
ســاخته شود، تصریح کرد: در بررسی به 
عمل آمده در بین اســتان های کشور در 
حــوزه مشــارکت خیرین در ســال ۱۴۰۰، 
ایــن اســتان رتبــه اول جشــنواره خیرین 
مدرسه ســاز را بــه خود اختصــاص داده 
اســت. در واقــع بــا حضور مؤثــر و جدی 
خیران، کارگاه ســاخت و ســاز و نهضت 
بزرگ مدرسه سازی در تمام نقاط استان 
شــکل گرفتــه و راه انــدازی شــده و ایــن 
نهضــت در مناطــق مختلف زمینه ســاز 

ایجاد اشتغال نیروهای جویای کار است 
کــه در حــال حاضر بیــش از ۹ هــزار نفر 
در مراحل مختلف اجــرای پروژه ها پای 
کار هســتند. با حضــور گســترده و جدی 
مجموعه های خیریه ســال گذشته رقم 
آورده خیرین ۲۱۴ میلیارد تومان بود که 
از ابتدای ســال  جاری تاکنون این رقم به 

۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه تا قبل از شروع 
سال تحصیلی ۸۰۰ کالس درس تحویل 
ادارات آمــوزش و پرورش اســتان شــده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: در تالشــیم تا 
پایــان ســال ۸۰۰ کالس درس دیگــر نیز 
احداث کنیم. همچنین در نظر داریم در 
نیمه اول سال ۱۴۰۲ ساخت ۷۰۰ کالس 

درس جدید را هم به پایان برسانیم.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و 
بلوچستان با اشاره به حضور و مشارکت 
خیرین نیــک اندیش، گفت: مشــارکت 
و همراهــی خیریــن در حــوزه ســاخت و 
ســاز و توســعه فضاهای آموزشــی روند 
رو به رشــدی داشــته تــا جایی کــه آورده 
۲ هــزار و ۱۴۲ میلیــارد ریالــی را شــاهد 
بودیم. در اصل آنچه امروز در سیســتان 
و بلوچســتان در حــال انجــام و پیگیری 
اســت در نوع خود کم نظیر و چشــمگیر 
بــوده چرا که از منظــر تخصیص بموقع 
اعتبــارات دولتــی و حضــور و مشــارکت 
گسترده خیرین و مجموعه های خیریه، 
مدرسه ســازی  بــزرگ  نهضــت  شــاهد 
در ایــن ســرزمین و در جای جای اســتان 

هستیم که این مهم ستودنی است.

نهضت مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان
با تحقق صددرصدی مصوبات دولت در حوزه نوسازی و ساخت و ساز مدارس در استان انجام شد
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ë  امســال با رشــد صددرصدی، باالترین اعتبار در حوزه فضاهای آموزشــی به میزان یکهزار و 200 میلیارد تومان در

بین اســتان های کشور به سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است. همچنین   3 هزار و 657 میلیارد ریال اعتبار 
در قالــب طرح محرومیت زدایی عالوه بر ردیف ایجاد فضای آموزشــی پیش بینی شــده در الیحه بودجه کشــور با 
هدف ارتقای شــاخص ها به  این اســتان  اختصاص یافته اســت.  البته در این مدت عالوه بــر حمایت های دولت، 

مشارکت و همراهی خیرین  نیز  بیشتر شده است
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مهمی  بخــش  تاالب هــا 
از دارایی هــای هــر کشــور 
می شــوند؛  محســوب 
امــا متأســفانه در کشــور 
ایــن  ارزش  هنــوز  مــا 
دارایی ها مغفــول مانده 
بــرای  دلیــل  عمــده  و 
تــرس  تاالب هــا،  حفــظ 
از ایجــاد منبــع ریزگــرد و 
طوفان های نمکی اســت، در حالی که این مزیت 
)جلوگیــری از ایجــاد منبع ریزگرد( ممکن اســت 
ارزش هــای  هشــتم(  )شــاید  چنــدم  اولویــت  در 
تاالب ها قرار گیرد. اولین ارزش و اهمیت تاالب ها 
بــه »کاهــش مخاطــرات )نظیر کنترل ســیالب(« 
بازمی گــردد. »کاهش و کنتــرل آالینده های آب«، 
و  توریســم«، »تنظیــم  و  »تأمیــن آب«، »تفــرج 
حفظ تنوع زیستی«، »تولید مواد غذایی و صنایع 
دســتی«، »ارزش های فرهنگــی«، »تعدیل گازها 
نظیر کربن و تعدیل کننده گرمایش اقلیم« از دیگر 

کارکردهای ارزشمند تاالب ها است.
ë ارزش اقتصادی تاالب ها

اقتصــادی  ارزش  از نظــر جهانــی، میانگیــن 
قابلیت هــای هر هکتــار تاالب طی یکســال حدود 
15000 دالر برآورد شده است. برای دانستن بزرگی 
ایــن ارزش اقتصــادی، کافی اســت آن را با ارزش 
اقتصادی یک هکتار زمین کشــاورزی با میانگینی 
کمتر از 1000 دالر در یکســال مقایسه کنیم. به طور 
کلی و بســته به نوع تاالب، ارزش هر هکتار تاالب، 
حداقل 5 برابر و حداکثر 20 برابر یک هکتار زمین 
کشــاورزی اســت؛ این در حالی اســت که متوســط 
مصرف آب ســاالنه هــر دو نیز تقریباً یکی اســت. 
بــه ایــن ترتیب حتــی از نظر ارزش اقتصــادی نیز 
دغدغه کشور برای پاسداری و حراست از تاالب ها 
باید بســیار بیشتر از توسعه در امر کشاورزی باشد؛ 
امــا تاکنون چنین نبــوده و تاالب ها همانند دارایی 
و ثروتی فراموش شــده قلمداد شــده اند. در حال 
حاضــر از 2.2 میلیــون هکتــار ســطح تاالبی ثبت 
شــده در کشور، حدود 60 درصد مساحت کل آنها 
خشــک شــده اســت )دریاچه ارومیــه، تاالب های 
و  هامــون  شــادگان،  هورالعظیــم،  جازموریــان، 
گاوخونی از مهم ترین اکوسیستم های آبی است(. 
این سرنوشــت شــوم ثمــره عدم شــناخت ارزش 

واقعی تاالب ها، دســت اندازی به محیط تاالب ها 
یــا کوتاهــی در تأمین حقابــه محیط زیســتی آنها 
است. البته باید این نکته را نیز متذکر شد که بجز 
تاالب هامــون که حقابــه اش به آب هــای ورودی 
مرزی وابسته است، سایر تاالب ها از آب های درون 
سرزمینی تغذیه می شوند اما سؤال اینجاست که 
این حقابه کجا رفته اســت؟ حقیقت این است که 
به دلیل قرارگیری بیشــتر تاالب ها در پایین دست 
منابع تغذیه کننده آنها یعنی رودخانه ها، حقابه 
آنها در باالدست رودخانه، با مدیریت غیراصولی 
آب در بخش کشاورزی یا صنعت، بلعیده شده و 
یا خواسته و ناخواسته تأمین حقابه آنها در اولویت 

آخر قرار گرفته است.
ë تغییر کاربری اراضی

در همیــن راســتا از جمیع چالش هــای تهدید 

کننــده تاالب هــا در کشــور می تــوان به ایــن نتیجه 
رســید کــه اولیــن و مهم تریــن مســأله تاالب های 
کشــور، عدم تأمین حقابه آنها است. البته مشکل 
تاالب هــای کشــور تنهــا بــه تأمیــن حقابه بســنده 
نشــده و مشکالت دیگری نظیر ساخت و سازهای 
توســعه ای ماننــد جــاده، ایجــاد مراکــز کشــف و 
استخراج نفت و گاز، آلودگی ناشی از ورود پساب ها 
و فاضالب های کشــاورزی و صنعتــی به تاالب ها، 
تعــدی و تجاوز به حریــم تاالب ها و تغییر کاربری 
اراضــی تاالبی، بیشــتر تاالب هــای ایــران زمین را 
تهدید می کند. البته تا سالهای پیش روشن نبودن 
میــزان حقابه و عدم الزام قانونی دســتگاه متولی 
آب یعنی وزارت نیرو، تنها بهانه ای بود تا تاالب ها 
در پایین دســت ترین نقطه رودخانه ها در اولویت 
آخــر قرار گرفته و از حقابه خود محروم شــوند. به 

این ترتیب با تصمیمات غلط و به طمع استفاده 
بهتــر از آب، همــان بالیــی کــه در کشــور شــوروی 
ســابق از ســال 1960 تــا 1987 بر ســر دریاچه آرال 
)چهارمیــن دریاچه بزرگ دنیــا( آمد و هزار و یک 
مشــکل زیســت محیطی، معیشــتی و بهداشــتی 
بــر مناطق مجاور دریاچه آرال واقع در کشــورهای 
اســتقالل یافتــه قزاقســتان و ازبکســتان تحمیــل 
کرد، ما از ســال 1992به بعد بر ســر دریاچه ارومیه 
و تاالب هــای هورالعظیم، شــادگان، جازموریان و 

گاوخونی و... آوردیم.
ë حقابه در اولویت قرار گیرد

جالب اینجاســت که علــی رغم اینکــه حقابه 
تاالب ها دقیقاً مشخص شده و دستگاه متولی آب 
موظف به تأمین حقابه شده است )طبق ماده دو 
قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشــور 

کــه در ســال 1397 از ســوی مجلس بــرای اجرا به 
دولــت و ســازمان حفاظــت محیط زیســت ابالغ 
شــده اســت(، اما پــس گرفتــن حقابــه تاالب ها از 
حقابه داران نســبتاً جدید بســیار سخت و دشوار و 
حتی غیرممکن شده است! )همانگونه که تجربه 
ناموفــق احیای دریاچــه ارومیه به همگان نشــان 
داد(. مشکل اساسی تر این است که توسعه آب َبر 
از نوع کشاورزی در باالدست رودخانه های منتهی 
بــه تاالب هــا، همچنــان با شــدت بیشــتری ادامه 
داشــته و در باالدست رودخانه ها، ساختن سازه ها 
و بــذل و بخشــش حقابــه تاالب ها بــه بخش های 
دیگــر رواج دارد؛ متأســفانه هیــچ چشــم اندازی 
نیــز از تغییــر رویکردها و مدیریت هــا برای نجات 
تاالب های کشور دیده نمی شود. لذا باید همچنان 
نگــران تاالب هــای کشــور و آینــده آنهــا بــود  و تــا 
زمانی که تغییری در این رویکرد مشــاهده نشود، 

پرداختن به کارهای دیگر کاماًل بی ثمر است.
واقعیت این است که در سال آبی گذشته )اول 
مهــر 1400 تــا 31 شــهریور 1401( اکثــر تاالب هــای 
کشور تجربه بدی را پشت سر گذاشته و در بدترین 
شــرایط وارد سال آبی جدید شدند. هم اکنون نیز 
سال آبی جدید در حالی آغاز می شود که نوید فرا 
نرمال بودن بارندگی ها در آذر ماه به گوش رسیده 
و سالی نرمال از نظر آبی در اکثر نقاط کشور )بجز 
حوضه کرخه که زیر نرمال پیش بینی شده است( 
پیش بینی می شود؛ لذا اکنون لب تشنه تاالب های 
کشــور منتظر تصمیمات حکمرانان آب اســت تا 
در ســال آبــی جدید، حقابــه آنــان در اولویت قرار 
گرفته و دیگر همانند ســال های گذشــته، ته صف 

قرار نگیرند!
در حــال حاضــر دوســتداران محیــط زیســت 
و متخصصــان آب کشــور چشــم انتظارنــد تــا بــر 
اساس معیارهای پذیرفته شــده جهانی، اولویت 
و  رودخانه هــا  محیطــی  زیســت  آب  تخصیــص 
تاالب هــا بر نیــاز بخش های کشــاورزی و صنعت 
چیره شده و با چنین نگرش علمی، این جاذبه ها 
و ثروت هــای طبیعــی در کشــور بتواننــد حقابــه 
طبیعی و مصوب خــود را دریافت نمایند. پس از 
حل این مســأله، دیگر مشکالت بر شمرده فوق و 
حل تدریجی آنها اهمیت یافته و می توانند نفسی 
تــازه به تاالب های کشــور دمیــده و درد تاالب های 

کشور را ترمیم و تسکین دهند.

مهــر- »علی ســاجقه« رئیــس ســازمان حفاظت محیط  زیســت گفت: 

باید ســطح اجرای برنامه هــای بیابان زدایی از 300 هزار هکتار در ســال 
بــه یک میلیون هکتار در ســال افزایــش یابد تــا عقب ماندگی ها در این 

زمینه جبران شود.
دانشــگاه  گیاهــی  اکولــوژی  دانشــیار  محرابیــان«  »احمدرضــا  ایســنا- 

شهیدبهشــتی بــا بیــان اینکه آتــش زدن برگ درختــان پاییزی ســاختار 
اکولوژیک طبیعت را دچار اختالل می کند، گفت: با سوزاندن برگ های 
پاییــزی بر میــزان آالینده ها و گازهای گلخانه ای افزوده می شــود که این 

مسأله می تواند عامل تشدیدکننده تغییرات اقلیمی باشد.
ایســنا- »فریــدون فعالــی« مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 

صنایع دســتی اســتان کرمــان از اجرایی شــدن عملیات نورپــردازی باغ 
ثبت جهانی شده شاهزاده ماهان خبر داد.

ایســنا- »محمد تقی ســجادی« مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 

خوزســتان از احیــای بیــش از 70 درصــد از نهال هــای کشــت شــده در 
کانون هــای ریزگرد اســتان خبــر داد و گفت: افزایــش دوره های آبیاری و 
همچنین باال بودن رطوبت هوا در تابســتان امســال، باعث شد بسیاری 
از نهال هایی که احســاس می شد خشک شــده اند و وضعیت سبزینگی 

خوبی ندارند، مجدداً احیا شوند.
تســنیم- »غامرضــا ابدالــی« سرپرســت دفتــر حفاظــت و مدیریــت 

حیات وحــش ســازمان حفاظت محیط زیســت، »تخریب زیســتگاه« را 
بزرگترین تهدید حیات وحش کشورمان دانست و عمده ترین تهدیدات 

زیستگاه های حیات وحش ایران را تشریح کرد.
ایســنا- »فرهاد زنــدی« فرمانــده یگان حفاظت محیط  زیســت اســتان 

تهــران ضمــن اشــاره بــه آتش ســوزی های انــدک مناطــق چهارگانه در 
ســال جاری در اســتان تهران گفت: طــی دو ماه اخیر شــهریور و مهرماه 
آتش سوزی که باعث آسیب به مناطق چهارگانه شود، رخ نداده است.

مهــر- »داریــوش گل علیزاده« سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییر اقلیم 

گفت: اگر معاینه فنی موتورخانه ها انجام شود، مصرف گاز و نیز میزان 
آالینده ها در موتورخانه ها کاهش می یابد.

ایســنا- »ســجاد پاک گهر« مدیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 

دســتی خرمشــهر با اشــاره به وضعیت نگران کننده پل قدیم خرمشهر 
تصریح کرد: عدم بازسازی و استحکام بخشی این پل می تواند خطرات 

و تبعات ناخوشایندی برای مردم داشته باشد.
ایســنا- »علــی صابــر« معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 

گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمانشــاه گفت: شــمار گردشگرانی 
که امســال به این اســتان ســفر کرده اند در مقایســه با مدت مشابه سال 

گذشته حدود سه برابر افزایش یافته است.
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 نامه ۵۸۴ نفر از بانوان پزشک 
به دختران ایرانی

جمعــی از بانــوان پزشــک، دندانپزشــک و داروســاز طی 
نامــه ای از دختــران نوجــوان ســرزمین مان خواســتند که 
فریــب حربه هــای رســانه ای دشــمن را نخورنــد و بــرای 

آبادی ایران تالش کنند.

متن نامه به این شرح است:
به نام حق

رها، بهار، فاطمه، ریحانه، ستایش…
نامــت را نمی دانیــم امــا حتمــاً مثــل یکــی از همیــن 

نام ها، زیبا و دوست داشتنی است.
ما تو را دیده ایم… در راه مدرســه وقتی با دوســتانت 
بــا هیجــان راه می روی و داســتاِن ســریالی را که دیشــب 

دیده ای برایشان تعریف می کنی.
وسط میهمانی خانوادگی وقتی مدام شالت را مرتب 
می کنی و دنبال آینه قدی می گردی که خیالت از تناسب 

لباس هایت راحت شود.
در ســرویس مدرســه، وقتــی کــه ســر و صــدای تــو و 
دوســتانت، رنگ ترافیک پشــت چراغ را عــوض می کند 
و ســرزندگی را روی ســر و صــورت ماشــین های خســته و 

راننده های کالفه اش می پاشد.
در جمــع همکالســی هایت، وقتــی کــه از کالس زبان 
برمی گــردی و بیــن جمــع پر ســر و صــدای آنها ســاکتی، 
چــون حس می کنی گاهی پوششــت، رفتارت و نگاهت با 

آنها فرق دارد، اما دلت می خواهد با هم بمانید.
ســاختمان  در  دیــده ای…  را  مــا  احتمــااًل  هــم  تــو 
پزشــکان سر خیابان؛ در بیمارســتان، وقتی برای عیادت 
مادربــزرگ رفته بــودی؛ در برنامــه تلویزیونی که مادرت 
پیگیــرش اســت و هــر روز یکــی از همــکاران ما ســؤاالت 

پزشکی را جواب می دهد.
ما، هم ســن و ســال تو بودیم که رؤیای پوشــیدن این 
روپــوش ســفید بــه ســرمان زد. روزهــا و شــب ها را بــرای 
ســاختن ایــن رؤیــا بــه هــم دوختیــم و باالخره یــک روز 

اسم مان را بین قبولی های دانشگاه پیدا کردیم.
و  پدربــزرگ  حتــی  و  مادرهایمــان  و  پــدر  چقــدر 
مادربزرگ هایمــان خوشــحال بودنــد. در خاطره جوانی 
و کودکی شــان خانــم دکترهــای زیــادی پیدا نمی شــدند. 
مادربزرگ هایمــان خیلــی از دردهایشــان را یــا به خاطر 
مســافت طوالنــی تــا نزدیکتریــن پزشــک تحمــل کــرده 
بودند یا از خجالــت مطرح کردنش با آقای دکتِر هندی، 
دم از دردشــان برنیــاورده بودنــد. اما حاال نوه هایشــان را 
می دیدند که تا چند ســال دیگر، یــک خانم دکتر واقعی 

می شدند.
در دانشــگاه، مــا هیــچ کــم از پســرها نداشــتیم، نــه 
تعدادمــان کمتــر بــود، نــه توانایی مان. حتی اســتادهای 
خانــم هــم چنــدان کمتــر از آقایــان نبودنــد. خانم هایی 
اغلــب جــوان، کــه تخصــص و فوق تخصص شــان را در 

سال های پس از انقالب گرفته بودند.
بین همکالســی هایمان، از هر شهر و شهرستانی پیدا 
می شــد. پــدر و مادرهــا بــا خیال آســوده دختران شــان را 
روانه  دانشــگاه کرده بودند تا نســل بعــدی خانم دکترها 
پــر تعدادتر باشــند. حتی کم نبودند دانشــجوهای دختِر 
خارجی که ســطح علمی دانشــگاه و امنیت ایران آنها را 

به کشور ما کشانده بود.
مــا در دانشــگاه های همیــن کشــور درس خواندیــم، 
پزشک شــدیم، جراح، چشم پزشــک، متخصص قلب و 
زنان، دندانپزشک و داروساز شدیم. کشیک های طوالنی 
را از سر گذراندیم، دور از خانه و خانواده هایمان دردهای 
مــردان و زنــان و کودکان فارس و گیلک و کرد و لر و ترک 
و بلــوچ و عــرب را درمــان کردیــم. روزهای پــر اضطراب 
کرونا را کنار مردم مان ماندیم. دارو و واکســن ســاختیم، 
اســتاد دانشگاه شدیم، مقاله نوشــتیم، در کنفرانس های 
بین المللــی شــرکت کردیــم و البتــه هیــچ کجــا را بــرای 
بودن و بالیدن، امن تر و آزادتر از ســایه پرچم میهن مان 

نیافتیم.
عزیز دلم،

این ســال ها ساده نگذشــت. آنها که عمری از ضعف 
ما ســود برده بودند تمام تالش شان را کردند. برای چه؟ 

… تا باور کنیم »نمی شود!« و »نمی توانیم!«.
قوی تر شدن ما آنها را عذاب می داد.

مــا ظریف تریــن جراحی هــا را انجام می دادیــم، آنها 
می گفتند دختر ایرانی ناتوان مانده است. ما در دانشگاه 
درس می دادیــم، آنهــا می گفتنــد دختر ایرانــی محدود 
شده اســت. ما مقاله هایمان را در کنفرانس های جهانی 
ارائــه می دادیم، آنها می گفتند زن ایرانی حق پیشــرفت 
نــدارد. مــا در کنــار همــه اینهــا مــادر بــودن را انتخــاب 
می کردیم آنهــا می گفتند مادری را به زن ایرانی تحمیل 

می کنند.
می خواهنــد نگذارنــد کــه تــو، مــا و هــزاران زن قوی و 

بالنده دیگر را ببینی.
می دانــی، آنهــا هــر روز از تــوان خودشــان ناامیدتــر 

می شوند. اما روی اراده تو حساب باز کرده اند.
می دانند که اراده شــگفت انگیز دختر ایرانی، ریشه در 

شجاعت و ظلم ستیزی و آزادی خواهی اش دارد.
فقط یک راه برایشان مانده:

و  آزادی  معنــای  را؟  چــه  کننــد.  تحریــف  اینکــه 
ظلم ســتیزی را؛ آنقــدر که نیــروی اراده تو، چــرخ اهداف 

پلید آنها را بچرخاند.
یقین دارم که تسلیم شــان نمی شوی. تو گوهرشادی، 
بــااراده؛ مرضیــه دباغــی، شــجاع؛ عصمــت احمدیانی، 
افــرازی، دکتــر عزت الملــوک  تــو دکتــر محبوبــه  آزاده؛ 
کاووســی، دکتر طالیــه بیگ زاده، دکتر زهــرا خدابنده لو و 

دکتر شیرین روحانی راد...
یقیــن دارم تــو مثل هــزاران هــزار دختِر دیگــِر ایران، 
قــوی و آزاداندیــش می مانی. تو غوغا می کنــی و ایران را 

همچنان قوی، مستقل، امن و آزاد نگه می داری.
دوستدار تو

جمعی از بانوان پزشک، دندانپزشک و داروساز ایران 
اسالمی

در ادامه، نام 584 دندانپزشــک و داروساز ثبت شده 
است.

گاه
نـــ

رحیــم مطهرنــژاد، مدیرعامل بنیــاد تعاون 
زندانیــان بــا اشــاره به اینکــه حــدود 150 نفر 
زندانــی رأی باز در اراضی فشــافویه اشــتغال 
دارند به »ایران« می گوید: افرادی که مشتاق 
به اشــتغال در محیط بیرون از زندان هستند 
یا سابقه کاری دارند، مشروط به حسن اخالق 
بعــد از درخواســت، مشــمول قانــون رأی باز 
شــده و دوران محکومیت خــود را در بیرون از 
زندان سپری می کنند. جوشکاری، رانندگی با 
تراکتور، کار روی زمین، دامداری و کشــاورزی 
از جملــه این مشــاغل اســت، امــا حاال فصل 
برداشــت پسته اســت و بیشــتر کارگران برای 
برداشــت محصول هر روز صبــح در زمین ها 

حاضر می شوند.
بــه گفتــه او، از آنجایــی کــه گذرانــدن دوران 
محکومیــت ایــن زندانیان در خــارج از زندان 
اســت، برخــی از محکومــان تمایــل دارند که 
بتوانند از این امتیاز اســتفاده کننــد، از این رو، 
ســعی می کنند تا با رفتار شایســته در محیط 
زندان، بتوانند جزو افرادی باشند که انتخاب 

می شوند.
مطهرنژاد، درباره ســاعت کاری زندانیانی که 
از امتیــاز رأی بــاز اســتفاده می کننــد، توضیح 
می دهــد: از 8 صبــح تا بعدازظهــر بنا به نیاز 
کاری، افــراد در داخــل اردوگاه یــا در اراضــی 
باید مشــغول به کار باشــند. نیروها از اردوگاه 
فشــافویه گرفته می شوند و بیشــتر افرادی اند 
که ســابق بــر این در داخــل زنــدان بودند و با 

داشــتن شرایط کافی، سند گذاشته و مشمول 
قانون رأی باز شــده اند. ایــن افراد نمی توانند 
از شهر خارج شــوند، اما پس از اتمام ساعت 
کاری، می تواننــد در کنــار خانــواده و در خانــه 
خــود باشــند. زندانیــان مشــمول رأی بــاز، از 
حــدود یک میلیون تــا 3 میلیــون و 200 هزار 
تومان در ماه حقــوق دریافت می کنند و باید 

22 روز در ماه کار کنند.
او در ادامه با اشاره به 450 هکتار باغ که برای 
فعالیت زندانیان رأی باز درنظر گرفته شده، 
اظهار می دارد: در دو فاز استارت کار زده شد. 
فــاز اول شــامل 124 هکتــار که در ســال 1394 
شروع شده و فاز دوم هم در اسفندماه 1397 
شــروع شــد. البته فاز ســوم هم وجود دارد که 
زیرســاخت های آن به انجام رســیده اســت و 
در اسفند ماه ســال  جاری کاشت درختان آن 
انجام خواهد شد. در حال حاضر 101 مددجو 
در باغ پسته در حال فعالیت هستند، البته این 
رقم ثابت نیســت و با آزادی زندانیان کاهش 
یافته و دوباره مددجو دریافت می شود. واحد 
شیالت هم 20 هزار قطعه ای است که ماهی 
سردآبی قزل آال در آن پرورش داده می شود. 
این واحد 4 ســال اســت که فعالیت مســتمر 
دارد. هر ســاله یک دوره در 6 ماهه دوم سال، 
کار انجــام می شــود و تا پیش از نــوروز تمامی 
ماهی ها به فروش می رسند. در واحد پرورش 
شترمرغ هم 60 قطعه به صورت پایلوت آغاز 
به کار کرده و ظرفیت آن هم در مجموع 300 

قطعه شــترمرغ اســت. در حوزه زنبورعسل و 
تولیــد ایــن محصول هــم در فشــافویه فعال 
هســتیم. در حــوزه دامپــروری، 7 هــزار رأس 
گوســفند وجــود دارد و در باغ هــا نیــز یونجه، 
کلــزا، گنــدم، کاه و کلش، پســته، زیتــون و گل 

محمدی کشت می کنیم.
هزینه کــرد  دربــاره  خاتمــه  در  مطهرنــژاد 
از  حاصــل  درآمــد  می گویــد:  درآمدهــا، 
فــروش محصــوالت، ســرمایه گذاری  جدیــد 
شــده و بخشــی هم صــرف حقــوق زندانیان 
شــاغل، آموزش های ویژه در حوزه اشــتغال، 
آزادســازی زندانیــان، کمــک هزینــه زندگــی 
خانواده هــای مددجویان و اشــتغالزایی های 

جدید می شود.

             سه شنبه 26 مهر 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 8029

مهسا قوی قلب
خبرنگار

»ایران« از اشتغال زندانیان در یکی از زندان های اطراف تهران گزارش می دهد

رأی بازها در مزارع فشافویه
در پشت کوه های به هم پیوسته ای که در جنوب 
تهران واقع شده اند، منطقه ای به نام فشافویه، 
زندانی بزرگ را در دل خود جای داده اما برخی 
زندانیانی که جرایم خرد دارند، تحت شرایطی، 
در محیطــی محصــور دوران محکومیت خود را 
نمی گذرانند و می تواننــد مانند همه افراد آزاد، 
در کنــار خانواده خود روزگار ســپری کنند. بر این 
مبنا، افرادی که براســاس قانون و با رأی دادگاه 
به زندان محکوم می شــوند  به 3 دســته، بسته، 
نیمه بــاز و رأی باز تقســیم می شــوند. براســاس 
این تقســیم بندی، مجرمان و افراد شــرور که به 
جامعه آسیب می رســانند، در زندان های بسته 
و زندانیــان عــادی در زندان هــای نیمه بــاز و باز 
نگهداری می شوند. فشــافویه، منطقه پهناوری 
است که در دل خود زمین های پهناور کشاورزی 
را جــای داده اســت، از ایــن رو برخــی زندانیــان 
رأی باز، حاال که زمان برداشــت پســته است، در 
زمین ها و باغ های پسته مشغول به کار هستند، 
دســته ای دیگــر در اســتخرهایی کــه مخصوص 
پــرورش ماهی قزل آال اســت، مشــغول بــوده و 
عــده ای هم در محــل پرورش شــترمرغ، دوران 
محکومیــت خــود را ســپری می کننــد. بــه جــز 
ایــن محل ها، دامــداری و محلی بــرای پرورش 
زنبورعســل هم در منطقه وجــود دارد که فعال 
بــوده و زندانیــان در آن نیــز مشــغول فعالیــت 

هستند.
بــرای صحبت بــا زندانیان، جــرم ارتکابی و 
چگونگــی گــذران دوران محکومیت شــان، ابتدا 
ســری بــه زمین هــای کشــت پســته زدم، از دور 
لباس های یک شکل و یک رنگ زندانیان که در 
صفی مشــخص روی زمین مشغول کار هستند 
دیــده می شــود، نزدیــک می شــوم، اکثــراً جوان 
هســتند، تک و تــوک بین آنها مردان میانســال 
هم دیده می شــود. میالد و سجاد پسران جوانی 
هســتند کــه به نظــر می آید دوســتانی صمیمی 
هســتند، از میــالد جرمــش را می پرســم و از او 
می خواهم داســتان زندانی شــدن خــود را بازگو 
کنــد. بــا رویی گشــاده و چشــمانی که برق شــور 
پاســخ  ســؤاالتم  بــه  پیداســت،  آن  در  جوانــی 

می دهــد. او هــم مانند خیلی از افــرادی که رأی 
بــاز هســتند، جرمش موادمخدر اســت، بیشــتر 
تریــاک  کیلــو  »ســه  می گویــد:  و  داده  توضیــح 
داشــتم، 3 ســال برایم زندانی بریدند.« ســؤال 
می کنــم: »چــرا کاًل به فکــر جابه جا کــردن مواد 
افتادی، چه کســی تشویق کرد یا پیشنهاد داد؟« 
می گویــد: »پدرم تریاک مصــرف می کرد، برای 
او خریده بودم، خودش نحیف اســت و معمواًل 
من را برای خرید مواد می فرستاد که در نهایت 
هــم گرفتــار شــدم. هیچ حــرف و شــکایتی هم 
نمی توانم داشــته باشــم، چون پیر اســت، اصاًل 
دل آن را ندارم که تقصیرها را گردن او بیندازم. 
خودم هم مقصر بودم، باید مقاومت می کردم 
و زیر بــار مواد خریــدن نمی رفتم.« می پرســم: 
»وقتــی زمــان کار تمــام شــد، بقیــه روز را کجــا 
می مانی تا فردا که ســر کار برگردی؟« می گوید: 
»خواهــرم اینجا زندگی می کنــد، ازدواج کرده و 
خانه دار اســت، برادرم هم تهران است، در یک 
شــرکت کار می کنــد، من هم کــه ماهانه حقوق 
کمــی می گیرم، دریافتی ام حدود یک میلیون و 
نیم اســت. با هم زندگی را می گذرانیم.« ادامه 
می دهد: »با توجه بــه میزان کارکرد تا 2میلیون 
و 200 هــزار تومان هم دریافت می کنم، بعضی 
روزهــا که مریض می شــوم، ســر کار نیســتم، اما 
بــه طور معمول از ســاعت 8 صبح تــا 2 بعد از 
ظهــر اینجــا هســتم، آخــر هفته ها هــم تعطیل 
هستیم. یعنی پنجشــنبه ها و جمعه ها تعطیل 
هســتیم، در مــاه هــم تــا ســه روز می توانیــم، از 
دادگاه مرخصــی بگیریــم، ولی نامــه گرفتن کار 
ســختی اســت، ترجیح می دهم، ســرکار حاضر 
باشــم. 6 ماه اســت کــه اینجا هســتم، 4 ماه هم 
در زنــدان بــودم. چون ســابقه اول بــودم، قبول 
کردند که رأی باز باشم. البته دو، سه ماه، گردن 
نگرفتــم ولــی جلــوی قاضی بــه محــض اینکه 
گفتند، دســت روی قرآن بگذار، قلبــم لرزید، از 
خدا ترسیدم و راستش را گفتم. تا قبل از آن، به 
پیشــنهاد دیگران برای اینکــه قاضی آزادم کند، 
هربــار یــک دروغــی می گفتــم، همیــن دروغ ها 
هم کارم را بدتر کرد، حاال اینجا هستم تا دوران 
محکومیتــم را بگذرانــم. 26 ســال دارم، مغازه 
ســوپرمارکتی در منطقــه مالرد اجــاره کردم و از 

اینجا دوباره می روم ســر کار تا آخر شــب. خرج 
خانــواده ام را کــه شهرســتان هســتند، می دهم. 
مــن چوب اعتیــاد پــدرم را خوردم، قبــول دارم 
که اشــتباه کردم و تصمیم گرفتم دیگر به هیچ 
قیمتی خــالف نکنم و به اینجــا برنگردم. پدرم 
هم شــرمنده اســت، دلم برای او هم می سوزد، 
ناراحت اســت که نمی توانــد برایم کاری کند، تا 
حــاال چندین بار از مــن عذرخواهی کرده، هربار 
رویــش را می بوســم و می گویــم کــه بخشــیدم. 
پدرم هر از گاهی ســر می زند. 6 تا خواهر و برادر 
هســتیم، هیچ کدام از آنها هــم تا به حال راهی 
زنــدان نشــده اند. باعــث ســرافکندگی آنها هم 

هستم و خیلی از این بابت خجالت می کشم.«
ë چوب اعتماد خوردن

ســجاد، دوست میالد هم شــروع به تعریف 
زندگی خــود می کند: »من راننــده تریلی بودم، 
یک بار صاحبکارم از من خواســت که بســته ای 
را بــه خانــه ببــرم. گفــت همــان شــب می آید و 
خــودش از مــن تحویــل می گیــرد. فکــر کــردم، 
می خواهد امتحانم کنــد و ببیند آدم امانتداری 
هســتم یا نــه. من هــم بســته را به خانــه بردم، 
بســته را کنار حیاط گذاشــتم، ده دقیقه نشد که 
پلیس هــا در زدند، پرســیدند، کی بســته را داده 
و محتوای بســته چیــه؟ من نمی دانســتم مواد 
جاســاز شده. تو عمرم سیگار هم نکشیده ام، به 
هیچ عنــوان هم مواد مصرف نکرده ام. اشــتباه 
کــردم، بــه خاطــر حفــظ کارم، مجبــور شــدم، 
پیشنهاد صاحبکارم را قبول کنم، حاال باید چند 
ســال ســختی بکشــم تا دوباره بتوانم به زندگی 
عادی برگردم.« می گوید: »اصالتاً اهل کرمانشاه 
هســتم ولی خانواده در تهــران زندگی می کنند، 
خــودم هــم ازدواج کــرده ام، ولــی واقعــاً خــرج 
خانه و کرایه خانه کمرشکن است، می خواستم 
اسنپ ثبت نام کنم اما اسنپ هم سابقه دارها را 
قبول نمی کند. خیلی پشــیمانم، به هر کسی که 
می خواهد پا در این راه بگذارد، توصیه می کنم، 
حتــی اگــر فقــط 2میلیــون تومــان هــم درآمــد 
داری، پــا در ایــن راه نگــذار چــون بعــد از پایان 
محکومیــت هم نمی توانی آینده خوبی داشــته 
باشــی، تو می مانی و یک عمر پشــیمانی. حتی 
فامیــل هم تحت تأثیر ســابقه یــک زندانی اند، 

در آزمون های ورودی مشاغل دولتی به مشکل 
بــر می خورند و احتمال رد شــدن آنها هم زیاد 
می شــود. باز هم راضی هستم، رضایتم به این 
دلیل اســت که در محیط بســته زندان نیســتم. 
محیط زندان به هیچ عنوان برای کسی که برای 
اولیــن بــار جرمــی را انجــام داده، آن هم جرم 
کوچکی، امن نیســت. زورگویی و ضعیف کشی 
در محیــط بســته زنــدان زیــاد اســت، اصــاًل در 
آنجــا می توان کلی خالف های دیگر یاد گرفت، 
عالوه بــر آن مصرف موادمخــدر، داخل زندان 
هــم زیــاد اســت، چــون زندانیــان اکثــراً خیلی 
عصبی هســتند، با مصرف مواد آرام می شوند، 
اگــر مصــرف نکننــد، احتمــال دعــوا و درگیری 
و شــورش هــم زیــاد می شــود. البتــه متــادون 
هم زنــدان بــه بیماران می دهــد اما ایــن دارو، 
آرام بخــش و خــواب آور اســت، بعــد از مدتــی 
هم بــدن عادت می کند، بعضی هــا برای تهیه 
فقــط یک گرم تریاک تا 500 هزار تومان حاضر 
هســتند، پرداخت کنند. یک گرم شیشــه هم تا 
رقم یــک میلیون و 200 هــزار تومان می خرند. 
بعضی هــا هــم که پــول ندارنــد بــرای پولدارها 
کار می کننــد تــا بتواننــد، مــواد بگیرنــد. لبــاس 
می شــورند، غذا درست می کنند، جارو می زنند 
و کاًل کارهــای شــخصی او را انجــام می دهنــد. 
یــک صفتی ایــن افراد دارنــد، به آنها شــهردار 
می گویند و معروف به شهردار هستند.« چطور 
مواد ر ا وارد زندان می کنند؟ مگر بازرسی بدنی 
انجام نمی شــود؟ »چرا، ولی بــا هر ترفندی که 
شــده جاســاز می کنند مثاًل زیر زبان می گذارند 
یا با حقه های دیگر، بعضی ها مواد وارد زندان 

می کنند و حسابی هم کاسبی می کنند.«
ë آموزش پرورش ماهی قزل آال در فشافویه

از زمین هــای کشــت پســته بــا خــودرو دور 
می شــویم، حــدود یــک ربع با ماشــین تا محل 
حوضچه هــای پــرورش ماهــی راه بــود، چنــد 
نفری مشــغول کار در این منطقه هستند، چند 
الین برای آبگیری وجود دارد اما تنها ســه الین 
پــر از آب و دارای ماهی هــای قــزل آال اســت که 
هنوز بچه ماهی هســتند و چنــد ماهی مانده تا 
بالغ شده و بتوان آنها را به فروش رساند. برای 
بقیــه الین ها هم در چنــد روز آینده بچه ماهی 
خریداری شــده و آنها هم پر از ماهی می شــود. 
امیــن نیز که یکی از زندانیان رأی باز اســت و از 
مســئوالن رســیدگی بــه حوضچه هــای پرورش 
ماهی می باشــد  در حال غذادهــی به ماهی ها 
اســت که ماهی های کوچــک به محض ریختن 
غــذا، همــه با هم بــاال و پایین می پرنــد. بعد از 
غذادهــی بــا امیــن هم صحبــت می شــوم. وی 
حــدود 4 مــاه اســت کــه دوره محکومیت خود 
را در ایــن منطقه می گذرانــد، قبل تر هم 6 ماه 
در زندان و یک ماه در اردوگاه فشــافویه حضور 
داشــت و با جلب نظر مسئوالن زندان با توجه 
بــه حســن اخالق و کــم بــودن میزان جــرم که 
داشــتن کمتــر از یک کیلو تریاک بود، توانســت 
رأی بــاز گرفتــه و حــاال در محل پــرورش ماهی 
مشغول به کار است. خانواده اش در شهرستان 
زندگــی می کننــد و شــب ها نــزد یکــی از اقــوام 
می مانــد. امیدوار اســت دیگر به محیط بســته 
زنــدان بازنگردد، این حس که مانند بقیه افراد 
آزاد اســت و می تواند در محیط باز زیر آســمان 
مشــغول کار باشد، سبب شــده امید به زندگی 

هم در او باالتر برود. 
همچنین خوشــحال اســت که در این محل 
توانســته یــک کار جدید بیاموزد و پــس از دوره 
محکومیــت بتوانــد در ایــن رشــته کار کند و کم 
کــم تشــکیل خانواده دهــد و از ایــن طریق یک 
زندگی تازه را شروع کند. پرورش ماهی قزل آال 
حدود 6 ماه طول می کشــد که زندانی ها پس از 
رشــد کامل ماهــی و به فروش رســیدن در بازار 
در محل دیگری به کار گرفته می شوند و دوباره 
بــه محیط بســته زنــدان بــاز نمی گردنــد، البته 

قطعاً تداوم این امر، مشــروط به رعایت کامل 
انضبــاط در حضــور و غیــاب و حســن اخالق و 

کارکرد باال نیز می شود.
ë نحوه پرورش شترمرغ را یاد گرفتم

ســری به واحد پرورش شــترمرغ می زنم، از 
دور، صدای موسیقی به گوش می رسد، معمواًل 
در محل نگهداری اینگونه از ماکیان، موســیقی 
حــرکات  بــا  شــترمرغ ها  و  می شــود  گذاشــته 
موزون ســبب جلب توجه ســایرین می شــوند. 
در ایــن محوطــه هم چنــد نفــر از زندانیان رأی 
باز، مشــغول کار هســتند. به نظــر، روحیه بدی 
ندارند و کار در این منطقه ســبب دلگرمی آنها 
شــده اســت. مهرداد که حدوداً 40 ساله به نظر 
می آیــد، نزدیــک می شــود تــا از دلیــل زندانــی 
شــدن و چگونگــی گــذران زندگی خــود بگوید: 
»حدود 6 ماه اســت که در اینجا کار می کنم، 20 
کیلو تریاک داشــتم. اصالتاً اهل اســتان مرکزی 
هســتم اما تهران زندگی می کنــم. از کار در این 
محــل خیلی راضی هســتم. 3 فرزنــد دارم و از 
8 صبح اینجا برای انجام کار حاضر می شــوم. 
از وقتی رأی باز گرفتم با صبح زود بیدار شــدن 
و آمدن به سرکار، زندگی برایم خیلی پرمعنی 
شــده و به آینده امید بیشــتری دارم. حدود 2 و 
نیــم میلیــون تومان هــم حقوق می گیــرم و در 
کل راضی هســتم. با وســیله شــخصی، ســرکار 
حاضر می شــوم، ســمت جنــوب شــهر زندگی 
می کنــم، بعدازظهر هــا هــم بــا ماشــین، میوه 
فروشی می کنم.« مهرداد 6 سال حبس خورده 
و حدود یک ســالش را گذرانده، فرزندانش هر 
ســه به مدرســه می روند و منتظر اســت، مدت 
محکومیتــش تمــام شــود. همســر او هــم کار 
می کنــد و از ایــن طریــق هزینه هــا را پرداخــت 
می کنند. قبل از اینجا در باغ پسته هم مشغول 
به کار بوده اما پرورش شترمرغ را بیشتر دوست 
دارد. در ادامه ســؤال می کنم که آیا فرزندانش 
می دانند پدرشــان زندانی است یا خیر؟ جواب 
می دهــد: »نــه، فکــر می کننــد صبــح زود بیدار 
می شــوم تا بیایم ســرکار، البتــه آن چند ماهی 
کــه در زندان بــودم، فهمیــده بودنــد ولی حاال 
فکر می کنند، آزاد شــدم. چون هر روز کنارشان 
هســتم، متوجه نمی شــوند که زندانی ام. اینکه 
رأی بــاز گرفتــم و در کنــار خانواده هســتم، این 
حســن را هــم دارد که فرزندان و خانــواده ام به 
خاطــر زندانــی بودن من سرشکســته نیســتند. 
اصاًل نمی دانند که من همچنان در حال سپری 
کردن دوران محکومیتم هستم. هر سه فرزندم 
دختر هســتند. دخترهــا روحیه لطیفــی دارند، 
اگــر در زنــدان می مانــدم، باعــث عــذاب آنهــا 
هم می شــدم و پیش دوســتان و همکالســی ها 

شرمنده می شدند. 
عــالوه  بــر این ها، در مدتــی کــه در اینجا کار 
کــردم، نحــوه پــرورش شــترمرغ را یــاد گرفتم 
ســرمایه ای  آزادی،  از  بعــد  دارم  تصمیــم  و 
جــور کنم و پرورش شــترمرغ راه بینــدازم یا اگر 
ســرمایه ام کــم بــود، کشــاورزی کنــم. حتــی در 
اســتان خودمــان هــم بعــد از آزادی می توانم 
ایــن کارهــا را انجــام دهم. مــن دوســت دارم، 
ســالم زندگی کنم. قباًل راننده تاکســی بودم اما 
یک روز یکی از فامیل ها، من را با این کار یعنی 
جابه جایی مواد آشــنا کرد. کرمانــی بودند و به 
خانه مــن میهمانی آمده بودند، بــرای بار اول 
پیشنهاد کردند، یک ســاک که داخلش تریاک 
بــود، داخل خانــه ام بماند. پولی کــه بابت این 
کار گرفتــم، خیلی زیاد بود، مــزه اش زیر زبانم 
رفــت، بــه حــدی کــه کم کــم ایــن همــکاری را 
بــا فامیل مــان ادامــه دادم امــا نتیجه اش شــد 
6 ســال حبــس و هــدر رفتــن عمــر و جوانی ام.

اعتراف می کنم که اشتباه بزرگی کردم. همیشه 
مأمورها چند قدم جلوتر از خالفکارها هستند و 
باالخره هر خالفکاری، در لحظه ای که حتی به 

خواب هم نمی بیند، گیر می افتد.«

 برداشت پسته در زمین های فشافویه توسط زندانیان رأی باز

اشتغال زندانیان در استخرهای سردآبی پرورش ماهی قزل آال

اشتغال زندانیان در محل های ویژه پرورش شترمرغ
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سردار اشتری در نوزدهمین نمایشگاه ایپاس 2022:

تحریم ها را به فرصت تبدیل کردیم
گــروه حوادث-کامران علمدهــی / فرمانده کل انتظامی کشــور بهره بردن از 
فناوری هــای روز را یــک ضرورت برای حفظ امنیت مردم و پیشــی گرفتن از 

مجرمان دانست.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســردار حســین اشــتری، فرمانده کل 
انتظامــی کشــور صبــح دیــروز در مراســم افتتاحیــه نوزدهمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی لوازم و تجهیزات پلیســی، امنیتی و ایمنــی - ایپاس 2022- در 
مصالی امام خمینی)ره( با بیان اینکه بعد از دو سال وقفه به دلیل بیماری 
کرونا امســال شاهد برپایی این نمایشــگاه در تهران هستیم، گفت: به همان 
اندازه که دنیا در فناوری ها رشــد داشــته پلیس نیز باید بیشــتر رشــد داشــته 
باشــد، چرا که معتقدیم پلیس برای امنیت مردم و جلوگیری از آسیب های 

اجتماعی و مقابله با مجرمان باید چند گام جلوتر باشد.
وی بــا بیان اینکه مأموران ما با اســتفاده از تجهیزات روز وظیفه و مأموریت 
خــود را بخوبی انجــام می دهند، گفت: امــروز بخش زیــادی از تجهیزات ما 
توســط نخبگان و صنعتگران داخلی تولید شــده و مــا آمادگی صادرات این 
تجهیــزات را داریــم. اگر دانشــی در کشــور ما اســت همه کشــورها می توانند 
از آن اســتفاده کننــد. ما هم از دانش ســایر کشــورها اســتفاده می کنیم اما با 
توجــه به تحریم ها امــروز ما در همه حوزه ها روی پای خودمان ایســتاده ایم 
و تحریم هــا را کــه تهدیدی برای ما بــود به فرصت تبدیــل کردیم و آمادگی 
تبادل اطالعات با کشورهای دوست و برادر را داریم و از این ارتباط و تعامل 
اســتفاده می کنیم. سردار اشتری با بیان اینکه امروز پلیس حافظ جان، مال 
و ناموس مردم اســت و این را با شــهدایی که داده، اثبات کرده است، گفت: 
امنیــت مهم تریــن مؤلفه برای دولت ها اســت. در ســایه امنیــت می توانیم 
رشد سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشــته باشیم. سردار اشتری 
در حاشــیه این مراســم نیز به خبرنگاران گفت: نمایندگان مجلس شــورای 

اســالمی قول هایــی بــرای تأمیــن اعتبــار البســه دوربیــن دار داده انــد. البتــه 
تجهیزات دیگری نیز نیاز داریم که باید نمایندگان مجلس در این خصوص 
بــه ما کمک کنند. در ادامه این مراســم ســردارهابیل درویشــی، مدیرعامل 
بنیــاد تعــاون فراجا نیز با اشــاره بــه اینکه باب شــهادت در فراجا باز اســت، 
اظهار کرد: مجموعه انتظامی کشور برای حفظ آرمان ها و مقدسات و تأمین 
امنیت همچنان شــهدای زیادی تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده است؛ 

نباید شهدا را فراموش کنیم و هر چه داریم مدیون شهدا هستیم.
وی در ادامــه با بیان اینکه 200 شــرکت داخلی و ۳۶ نماینده از خارج کشــور 
در ایــن نمایشــگاه حضور دارند، گفت: ما آماده انتقــال دانش، علم و تولید 
ایرانــی به کشــورهای دیگر هســتیم. این نمایشــگاه با حضــور تولیدکنندگان 
داخلی، صنعتگران، نخبگان و شــرکت های دانش بنیان برگزار شــده و بستر 

خوبی برای انتقال دانش و تجربیات و افزایش همکاری ها است.
وی دربــاره هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه  نیــز گفــت:  هدف مــا حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است؛ امروز اگر به این باور برسیم که از تولید 
داخل اســتفاده کنیم قطعاً مشــکالت ما برطرف خواهد شــد. باید تولیدات ما 
بتواند با تولیدات خارجی رقابت کند که خوشــبختانه این وضعیت در بسیاری 

موارد ایجاد شده و سرعت پیشرفت در این خصوص باال است.
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گروه حوادث/ پدر و پســر طلبکار وقتی برای 
تسویه حســاب با مرد بدهکار به سفره خانه 
پدر وی رفتــه بودند در یک درگیری خونین 

مرتکب قتل شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 
9:15 شــامگاه یکشــنبه خبــر قتــل مــرد ۳1 
ســاله ای در یکی از بیمارستان های پایتخت 
اعــالم شــد.  بازپــرس محمــد وهابــی  بــه 
نخســتین بررســی ها نشــان می داد قربانی 
این جنایت به نام سهیل به همراه پدرش و 
یک وکیل جوان در سفره خانه سنتی پدرش 
در خیابــان آذربایجان نشســته بودنــد که از 
سوی دو مرد هدف حمله با قمه قرار گرفته 
و مجــروح شــده بودند اما پــس از انتقال به 
بیمارستان سهیل به خاطر شدت جراحات 

جان خود را از دست داده است.
پدر ســهیل در تحقیقات گفت: شب حادثه 
به همراه پســرم و یکی از دوستانم که وکیل 
دادگســتری اســت در ســفره خانه نشســته 
بودیــم کــه مــرد میانســالی به نام هاشــم و 
پســرش وارد ســفره خانه شــدند. هاشــم و 

پسرش را قباًل دیده بودم، آنها مدعی بودند 
کــه پســر بزرگــم ســهراب از آنهــا و چند نفر 
دیگر کالهبرداری میلیاردی کرده و متواری 
شــده اســت. آنهــا دنبــال پســرم بودنــد اما 
وقتی گفتم که از پســرم خبری ندارم شروع 
به فحاشــی کردند. در حالی که داشتند ما را 
تهدیــد می کردند و ناســزا می گفتند ما هم 
شــروع به فیلمبرداری از او و پسرش کردیم 
تا مدرکی داشــته باشــیم و بتوانیم شکایت 
کنیم. اما وقتی متوجه فیلمبرداری شــدند، 
عصبانی تر شده و سفره خانه را ترک کردند. 
چنــد دقیقه بعد پدر و پســر قمه به دســت 
وارد ســفره خانه شــده و به جان ما افتادند. 
من، پسرم و دوست وکیلم را مجروح کردند 
و متواری شدند. بعد از انتقال به بیمارستان 

پسرم سهیل فوت کرد.
پــس از شــنیدن اظهــارات مــرد میانســال 
بازپرس شــعبه دوم دادســرای امور جنایی 
دوربین هــای  بازبینــی  دســتور  پایتخــت، 
مداربســته ســفره خانه و تحقیقــات بــرای 
شناسایی و دستگیری متهمان را صادر کرد.

 تسویه حساب خونین
در سفره خانه سنتی

 شکایت خانم دکتر از برادرشوهر
 به اتهام کودک ربایی

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
چنــد روز قبــل دو دختر 11 و 22 ســاله به 
همــراه پدرشــان قــدم در شــعبه هفتــم 
دادسرای امور جنایی تهران گذاشتند تا از 
مادرشــان به خاطر شکنجه های سریالی 

شکایت کنند.
دختر بزرگتر زمانی که در مقابل بازپرس 

غالمحســین صــادق زاده قــرار گرفــت، 
گفــت: مدتــی قبــل پــدر و مادرمــان از 
هــم جدا شــدند و ما با مادرمــان زندگی 
می کنیم اما او ما را کتک می زند و عالئم 
ســوختگی روی بدنمــان ایــن موضوع را 
تأیید می کند. مدام به ما فحاشی می کند 
و بعــد هــم ما را بــه باد کتــک می گیرد و 
بدنمــان را می ســوزاند. بــه همین دلیل 
دلمــان نمی خواهــد با او زندگــی کنیم و 

می خواهیم با پدرمان زندگی کنیم.
وی در ادامه گفت: مادرم بدون اینکه مرا 
به دکتر ببرد مدعی است که من بیماری 
دیابت و مشــکل کبدی دارم و سه روز به 
من غذا نداده اســت. اما این همه ماجرا 
نیســت؛ چند وقــت قبــل پدربزرگ مان 
فــوت شــد و ارثیــه 6 میلیــارد تومانی به 
مادرم رســید. امــا او به جای اســتفاده از 
این ارثیه، می گوید این پول حالل نیست. 
او دچــار توهم اســت و می گویــد باید در 
مترو دستفروشی کند و به مردم خوراکی 
بفروشد تا پولش حالل باشد. وقتی من و 
خواهرم مخالفت می کنیم ما را شکنجه 
می کنــد. مــادرم پــای خواهــر کوچکم را 

برای چندین ســاعت به تخت می بندد. 
ما که شرایط را به خودمان سخت دیدیم 
در فرصتی مناسب از خانه فرار کردیم و 

نزد پدرمان رفتیم.
در حالــی کــه دو دختــر چنیــن ادعایــی 
داشــتند، دایــی آنهــا نیــز در تحقیقــات، 
مدعــی  و  کــرد  تأییــد  را  اظهاراتشــان 
شــد خواهرزاده هایــش تحــت شــکنجه 

خواهرش قرار گرفته اند.
با شــکایت دو دختر، مادر آنها به دستور 
بازپــرس جنایــی بازداشــت شــد امــا زن 
جوان منکر ادعاهای فرزندان و برادرش 
شــد و گفــت: شــکنجه ها کار مــن نبــوده 
بلکه پدرشــان آنها را شــکنجه کرده و به 
گــردن مــن انداخته اســت. بــرادرم هم 
دروغ می گوید به این دلیل که من سهم 
بیشتری از ارثیه پدرم برده ام کینه مرا به 

دل گرفته است.
بــه  او  بــه اظهــارات زن جــوان  باتوجــه 
پزشــکی قانونــی منتقل شــد تــا صحت 
روانی اش بررســی شود. ادامه تحقیقات 
و  قانونــی  پزشــکی  نظریــه  بــه  منــوط 

بررسی های تکمیلی است.

گروه حــوادث/  زن جوان کــه مدعی بود 
برادرشوهرش فرزندان او را ربوده است، 
در دادســرا خواهان پیگیری این شکایت 

شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
چنــد روز قبــل یک خانــم دکتر بــه اداره 
پلیس رفت و از برادرشــوهرش به خاطر 
ربــودن دو دختــرش شــکایت کــرد. وی 
گفت: مدتی قبل از همسرم جدا شدم و 
او فرزندانــم را از مــن گرفت تا اینکه من 
به خاطر اختالفاتی که با همســر سابقم 
داشــتم، از او شــکایت کردم و بــه زندان 
افتاد. از دادگاه خانواده، حضانت موقت 
دخترهایم را که یکی از آنها 8 سال و نیم 
دارد و دیگری 14 ساله است، گرفتم. ولی 
زمانــی که برای تحویل گرفتن بچه هایم 
رفتم، خانواده شــوهرم مدعی شدند که 
از بچه هــا خبــری ندارند. وقتــی پیگیری 
کردم متوجه شــدم برادر شوهرم بچه ها 
را بــرای ثبت نام به مدرســه ای برده و به 
مسئوالن مدرسه گفته است که اگر کاری 
در رابطــه بــا بچه هــا دارنــد بــا او تماس 
بگیرم. با شــروع ســال تحصیلی امیدوار 
بودم که با مراجعه به مدرســه دخترانم 
بتوانم آنها را ببینم و به خانه ام ببرم اما 
وقتی به مدرســه آنها رفتم متوجه شدم 
بــرادر شــوهرم اجــازه نــداده بچه هــا به 
مدرسه بروند حاال از او هم شکایت دارم.
با شکایت زن جوان، تحقیقات به دستور 
بازپرس غالمحســین صــادق زاده، آغاز 
و بازپــرس جنایی دســتور احضــار برادر 

شوهر خانم دکتر را صادر کرد. مرد جوان 
زمانــی کــه در مقابــل بازپــرس جنایــی 
قــرار گرفت، گفــت: کودک ربایی را قبول 
نــدارم و بچه های بــرادرم را ندزدیده ام. 
آنها خودشــان نمی خواهند با مادرشان 
زندگــی کننــد. بچه ها نیــز یا نــزد مادرم 
هستند یا خانه خودشان و حتی خودشان 

می  خواهند که آنجا زندگی کنند.
بــه دنبال اظهارات مرد جــوان، بازپرس 
جنایی دســتور احضار دو دختــر را صادر 
کرد. بچه ها زمانی که در مقابل بازپرس 
جنایــی قرار گرفتند، بــدون هیچ ترس و 
اضطرابــی عنــوان کردند: پدرمــان تاجر 
و ورزشــکار معروفی اســت و مــا در یکی 
از کشــورهای اروپایــی بــه دنیــا آمده ایم. 
پدرمــان مرد خوبی اســت و مادرم نباید 
از او شــکایت می  کــرد و او را بــه زنــدان 
بشــدت  مادرمــان  کار  از  می  انداخــت. 
ناراحت هســتیم و به خاطر رفتارهایش 
دل مــان نمی خواهــد بــا او زندگی کنیم. 
از طرفــی مدتــی قبــل متوجــه شــدیم 
خــارج  بــه  را  مــا  می  خواهــد  مادرمــان 
را  ایــن موضــوع  وقتــی  ببــرد،  از کشــور 
فهمیدیم بیشتر مطمئن شدیم که نباید 
با او زندگی کنیم. نه عمویمان و نه هیچ 
کــدام از بســتگان مان در ایــن تصمیــم 

نقشی ندارند.
باتوجــه به اظهــارات دو دختــر بچه و رد 
فرضیه کودک ربایی تحقیقات به دستور 
بازپــرس شــعبه هفتــم دادســرای امــور 

جنایی تهران در این پرونده ادامه دارد.

گــروه حــوادث/  پســر جوان کــه به اتهــام قتل 
نگهبان یک کارخانه پای میز محاکمه ایستاد، 
از ســوی قضــات دادگاه کیفــری بــه قصــاص 

محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
بــه ایــن پرونــده از اواخــر دی ســال گذشــته با 
گزارش قتل جوان 22 ساله ای به نام قاسم در 
منطقه بومهن آغاز شــد. در ادامه مأموران به 
محل اعزام شــدند و پس از بررسی های اولیه 
مشخص شــد که قاســم نگهبان یک کارخانه 
بــوده و از ســوی فــردی به نام اکبر 21 ســاله به 
قتل رســیده اســت. تحقیقات میدانی پلیس 
نشــان می داد که مقتول شب حادثه با دعوت 
از دوســتانش در کانکــس نگهبانــی دورهمی 
برگــزار کرده بود اما ســر موضوعــی با یکدیگر 

درگیر شده بودند و به قتل رسید.
جســد بــا دســتور قضایی بــه پزشــکی قانونی 
و  شناســایی  مأمــوران  و  کــرد  پیــدا  انتقــال 
دستگیری اکبر را در دستور کارشان قرار دادند 
و موفــق شــدند در کمتــر از 24 ســاعت وی را 

بازداشت کنند.

و  آگاهــی  اداره  در  حضــور  از  پــس  اکبــر 
بازجویی های اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت: 
من در دفاع از خودم ناچار شــدم او را با چاقو 
بزنم. پس از اعتراف صریح متهم و بازســازی 
صحنــه جــرم و همین طــور گــزارش پزشــکی 
قانونــی پرونــده تکمیــل و بــه شــعبه یازدهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
قرائــت  از  پــس  و  دادگاه  جلســه  ابتــدای  در 
کیفرخواســت، دایی مقتول به عنوان تنها ولی 
دم او درخواســت قصــاص کرد و گفت: متهم 
روز حادثه قصد داشــته از قاســم ســرقت کند 
که خواهــرزاده ام متوجه شــده و بــا او برخورد 
کــرده اســت. اما حــاال عنوان می کنــد در دفاع 
از خــودش مرتکــب قتــل شــده که ایــن فقط 
یــک دروغ اســت. من به هیچ وجــه حاضر به 

مصالحه نیستم.
پــس از آن متهــم بــه جایــگاه رفــت و گفــت: 
آن روز بــه اتفــاق یکی از دوســتانم به کانکس 
نگهبانــی قاســم رفتیــم. چند ســاعت بعد با 
دوســتم همانجــا خوابیدیــم و قاســم کــه بــه 
خاطر مصرف مشروبات الکلی حال مناسبی 

نداشت به سراغم آمد و قصد داشت تا من را 
آزار بدهد. من شوکه شده بودم ابتدا فکر کردم 
شــوخی می کند اما وقتی دیدم موضوع جدی 
اســت مقاومــت کــردم و بــا او درگیــر شــدم تا 
اینکه چاقویی از جیبش بیرون آورد و تهدیدم 
کرد،  در همان لحظه چاقویی را که روی زمین 
افتاده بود برداشتم و برای دفاع از خودم چند 

ضربه به قاسم زدم و از آنجا فرار کردم.
قاضی از متهم پرسید با قاسم خصومتی هم 
داشتید یا قباًل هم درگیر شده بودید که متهم 
گفت: مــن تا قبل از آن شــب قاســم را ندیده 
بــودم. بعد از اظهارات متهــم وکیل مدافع او 
نیز به جایگاه رفت و گفت: موکل من مرتکب 
قتل عمد نشــده و تنها برای دفــاع از خودش 
به مقتول ضربه زده اســت. بنابراین از قضات 
می خواهم هنگام صدور حکم این موضوع را 

مدنظر قرار دهند.
با پایــان اظهارات متهــم و وکیلش قضات بر 
اســاس مــدارک و شــواهد موجــود در پرونــده 
ادعاهــای متهم را مشــروع ندانســتند و حکم 

قصاص او را صادر کردند.

گــروه حــوادث /  مراســم تشــییع پیکــر مطهــر 
اســتوار یکم مهدی لطفی پور که پس از  حادثه 
بــه  اعــزام  راه  در  اویــن  زنــدان  آتش ســوزی 
مأموریتی دیگر به شــهادت رســیده بود صبح 
دیــروز در مرکــز پلیــس فرماندهــی انتظامــی 
در  زادگاهــش  بــه  و  تشــییع  بــزرگ  تهــران 
چاالنچوالن شهرســتان دورود لرستان منتقل 

شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، صبح 
دیــروز پیکــر مطهر بیســت و هفتمین شــهید 
مدافع امنیت اســتواریکم مهــدی لطفی پور با 
حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران 
بــزرگ، ســردار معصــوم بیگی رئیــس پلیس 
انتظامــی  و مأمــوران  و مســئوالن  پیشــگیری 
و یــگان ویــژه در ســتاد فرماندهــی انتظامــی 
تهران بزرگ برگزار شــد. در این مراسم سردار 

حسین رحیمی با اشــاره به نحوه شهادت این 
مأمــور پلیس گفت: شــامگاه شــنبه وقتی خبر 
آتش ســوزی زنــدان اوین به پلیس اعالم شــد 
تیم های یگان امداد پلیس راهی محل شــدند 
تــا نظــم و امنیــت را برقرار کنند. پــس از اینکه 
عملیات برقراری امنیت در زندان پایان یافت 
بــه فرمانده یــگان امــداد اعالم شــد در برخی 
از نقــاط تهران کــه فراخوان بــرای تجمع داده 
بودنــد شــلوغ شــده و درخواســت اعــزام نیرو 
کردند به همیــن دلیل تعــدادی از مأموران از 

زندان اوین به سمت آن نقاط اعزام شدند.
رئیس پلیــس پایتخت با اشــاره بــه اینکه زمان 
حادثــه تقریبــاً 1:۳0 بامــداد بوده اســت، گفت: 
مأمورانــی کــه بــه محل تجمعــات اعزام شــده 
بودند از چابک ترین و ماهرترین مأموران یگان 
امداد بودند. اما در مسیر آنها یک گروه 20 نفره 
از اغتشاشــگران بــا ریختــن روغــن و ســایر مواد 
لغزنده روی زمین در تردد آنها خلل وارد کردند. 
همزمــان که مأمــوران در این مســیر با مشــکل 
رو به رو شــدند این گروه 20 نفره به ســمت آنها 
کوکتل مولوتف پرتاب و آنها را مجروح کردند که 
پــس از انتقال اســتوار یکم مهدی لطفی پور به 

بیمارستان وی به شهادت رسید.
شــهید  اینکــه  بیــان  بــا  رحیمــی  ســردار 
لطفی پور حافظ قرآن بوده است، گفت: 
این شــهید 28 ســاله دارای یــک فرزند 
دختر هفت و نیم ماهه است و در خانه 

اجاره ای ۳9 متری زندگی می کرد.
هبــت اهلل  والمســلمین  حجت االســالم 
هاشــمی، مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور 

ایثارگران لرســتان نیز ضمن تبریک و تسلیت 
حضــرت  بــه  امنیــت  مدافــع  ایــن  شــهادت 
ولی عصر)عــج(، مقام معظــم رهبری، مردم 
شهیدپرور استان لرستان، بویژه خانواده بزرگوار 
این شــهید گفت: عزت و اقتدار ایران اسالمی، 
مرهــون مجاهــدت دالورمردانــی اســت که در 
مکتب انسان ســاز امامت و والیت درس ایثار و 

فداکاری و خدمت را به درستی آموختند.
وی افــزود: پیکــر مطهر شــهید مدافــع امنیت 
گروهبــان یکم شــهید مهدی لطفی پــور امروز 
سه شنبه 2۶ مهرماه ساعت 1۵ در چاالنچوالن 
اســتان لرســتان برگــزار و ســپس در زادگاهش 

روستای عربان به خاک سپرده می شود.
ســرهنگ علــی صباحــی فــرد رئیــس مرکــز 
اطالع رســانی پلیس پایتخت نیز گفت: شهید 
امــداد  یــگان  جمعــی  لطفی پــور«  »مهــدی 
فاتب کــه در قالب واحدهای موتورســوار عازم 
مأموریت بود در بزرگراه شــهید صیاد شیرازی 

دچار سانحه شده و به شهادت رسید.
  برادرم عاشق شهادت بود

بــرادر شــهید مهــدی لطفی پــور دربــاره اینکه 
چگونــه از شــهادت بــرادرش باخبر شــدند به 
خبرنــگار »ایــران« گفــت: فرمانــده بــرادرم به 
پدرم زنگ زد و گفت که پسرتان تصادف کرده 
اســت. وقتی خبر را شنیدم بالفاصله خودم با 
ایشــان تماس گرفتم و وقتی خودم را معرفی 
کــردم، به مــن گفتند که برادرت شــهید شــده 
اســت کــه بالفاصلــه از بروجــرد راهــی تهــران 

شدیم.
وی در ادامــه افزود: انگار به برادرم الهام شــده 

بود که شــهید می شــود. جمعه هفته گذشــته 
یعنــی 24 ســاعت قبــل از شــهادتش، بــرادرم 
مرخصی یــک روزه گرفتــه و به بروجــرد آمده 
بود تا ما را ببیند. برادرم مدام درباره شــهادت 
صحبــت می کــرد. بــه او گفتــم بــرادر تــو تــازه 
بچه دار شــدی این حرف ها را نزن. او در جواب 
گفت شــاید این دیــدار آخر باشــد و این دفعه 

شهید شوم.
او ادامه داد: پس از برگزاری مراســم در تهران، 
پیکــر بــرادرم را بــه ازنــا و بعــد بــه دورود و در 
نهایت به محل تولدش انتقال داده و او را دفن 
می کنیــم. اگــر عامــالن این جنایت مشــخص 
شــوند، مــا خواهــان اشــد مجــازات بــرای آنها 

هستیم، برادرم بی گناه کشته شد.
  شهادت مأمور  پلیس راهور در سراوان

یکــی از مأموران پلیــس راهور در حیــن انجام 
در  مســلح  تروریســت های  توســط  وظیفــه 

شهرستان سراوان به شهادت رسید.
سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی استان 
تشــریح جزئیــات  بلوچســتان در  و  سیســتان 
ایــن خبــر گفــت: ســاعت 11 و 20 دقیقه صبح 

دوشنبه  تروریســت های مسلح کوردل سوار بر 
یک دســتگاه پژو ۴0۵ با 2 قبضه ســالح کالش 
ســروان عباســی از مأموران پلیس راهنمایی و 
رانندگــی را کــه در حال انجــام وظیفه در محل 
تعویض پالک این شهرستان بود به رگبار بسته 

و به شهادت رساندند.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
تصریــح کــرد: از همان لحظــات ابتدایــی این 
حادثــه غمبــار بــا ســرنخ های به دســت آمده 
تالش ها برای دســتگیری عامالن شهادت این 
افســر وظیفــه شــناس آغاز شــد. تروریســت ها 
و دشــمنان خبیــث نظــام مقــدس جمهوری 
اســالمی ایــران بداننــد بــا شــهادت مدافعان 
امنیت نمی توانند به اهداف شــوم خود برسند 
و ملــت بزرگ ایران بیش از پیش هوشــیارتر و 

آگاه تر نسبت به دشمنان خود خواهد شد .

تشییع پیکر پاک شهید مدافع امنیت در زادگاهش
امروز در چاالنچوالن لرستان برگزار می شود

برای قاتل نگهبان کارخانهقصـــــــــاص

 گروه حوادث/ 
دو دختر که مدعی 
هستند مادر 
میلیاردرشان در مترو 
دستفروشی می کند و 
آنها را شکنجه می دهد 
با شکایت از وی خواهان 
زندگی با پدرشان شدند.

شکایت فرزندان یک زن در دادسرا:

مادر ثروتمندمان 
 دستفروشی می کند

رضــا اصغریان مدیرعامل شــرکت ناجی پــاس در گفت و گــو با خبرنگار 
»ایــران« عنــوان کــرد: بــا توجه به حضــور 64 شــرکت کننــده در قالب 16 
گــروه کاالیی و بیــش از 550 قلم کاال می توان بــه صراحت عنوان کرد که 
نمایشگاه عالوه بر رشد کیفی با استقبال خوبی نیز مواجه شده است. البته 
ما در این نمایشــگاه به دلیل دســتورالعمل های بهداشــتی ناچار شدیم 
وســعت نمایشــگاه را به حــدود 5 هزار متــر کاهش دهیــم و در ابتدا فکر 
می کردیم شــاید باعث کاهش استقبال شــرکت کنندگان شود اما پس از 
بررسی تقاضاها برای حضور در نمایشگاه دیدیم که استقبال بسیار خوب 
بــود. وی درباره معیارهای پذیرش مخترعان در نمایشــگاه خاطرنشــان 
کرد: اصلی ترین معیار ما اختراع به معنی واقعی کلمه بود به طوری که 
اگر کاالیی از ســوی یک شــرکت ارائه می شد باید شورای ما منحصر بفرد 
بودن آن  را تأیید می کرد و مشــخص می شــد که کاالی ارائه شده پیش تر 
نمونــه دیگری نداشــته اســت. ضمن اینکه مــا در این نمایشــگاه بخش 

ویژه ای به عنوان پاویون مخترعان داریم.
اصغریــان درباره نشســت های علمی نیــز گفت: در این نمایشــگاه برای 
نخستین بار نشســت های علمی در سه محور و در قالب سه پنل فناوری 
شــناختی زیست و ســالمت، بررســی نقش و تأثیر احتمالی فناوری ها در 
پلیس هوشمند و فناوری های پلیس آینده داریم که در روز دوم نمایشگاه 

برگزار می شود.
مدیرعامل ناجی پاس در ادامه به اهداف اصلی نمایشگاه اشاره و تصریح 
کــرد: مــا 8 هدف؛ تســهیل و تســریع در مأموریت هــای محولــه و ارتقای 
توانمنــدی و فناوری پلیس با رویکرد پیشــگیری از وقوع جرم، گســترش 
فرهنگ استفاده از تجهیزات امنیتی و ایمنی در سطح جامعه به منظور 
کاهــش حوادث، ســوانح و خطرات ناشــی از آن و آشــنایی فعــاالن حوزه 
ایمنی و امنیت، در بخش های دولتی و خصوصی با آخرین فناوری های 
لوازم و تجهیزات پلیســی، امنیتی و ایمنی، بهره گیری از تمام ظرفیت ها 
و پتانسیل ها در بسط فضای آشنایی و مشارکت منابع تولید و مصرف با 
هدف کوتاه کردن دســت واســطه، حمایت از نخبگان و مخترعان فعال 
در زمینه تجهیزات مرتبط با موضوع نمایشــگاه و کمک به تجاری سازی 
ایده های برتر، شــکوفایی و رونق اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی و ایجاد 
زمینــه اشــتغال و افزایش تولید داخــل برای این دوره نمایشــگاه در نظر 

گرفته ایم و امیدواریم که به اهداف خود برسیم.
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا در این نمایشــگاه همکاری و تعامل با 
ارگان ها و نهادهای نظامی کشور وجود دارد؟ گفت: این تعامل و همکاری 
وجــود دارد به طور مثال وزارت دفاع به عنوان ارائه دهنده محصوالت در 

نمایشگاه حاضر است.
اصغریان در مورد تعامل با سایر کشور ها نیز گفت: به طور قطع برگزاری 
چنیــن نمایشــگاهی می تواند به تعامل با ســایر نمایشــگاه های خارجی 
منجر شــود. به طوری که ما در پاییز سال گذشته یک پاویون در نمایشگاه 
ســوریه گرفتیم و امســال نماینده آن نمایشــگاه با حضــور در نوزدهمین 
نمایشــگاه ایپاس از ما خواســته که تعدادی از ارائه دهندگان محصوالت 
داخلی را انتخاب و برای حضور در نمایشگاه سوریه آماده کنیم. البته قبل 
از تحریم ها بیش از 70 کشــور به نمایشــگاه ایپاس می آمدند و اما بعد از 
تحریم بتدریج تعداد شرکت کنندگان خارجی کم شد که در حال حاضر 

در حال تقویت روابط هستیم.

8 هدف اصلی نمایشگاه ایپاس

 شهید لطفی پور
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حامد جیرودی/ تیم ملــی فوتبال ایران 
در حالــی خــود را بــرای حضــور در جام 
جهانــی 2022 قطــر آمــاده می کنــد کــه 
حضــور  زمــان  از  کــی روش  کارلــوس 
دوبــاره اش در تیــم ملــی، 5 دروازه بان 
را بــه اردوهــای اخیــر فراخوانده اســت. 
عابــدزاده،  امیــر  بیرانونــد،  علیرضــا 
ســید حســین حســینی، پیــام نیازمند و 
محمدرضــا اخبــاری. بیرانونــد در بازی 
با اروگوئه درون دروازه ایران قرار گرفت 
ولی به دلیل احساس درد از ناحیه کمر، 
از دقیقه 61 جای خود را به عابدزاده داد 
و در نهایــت آن بــازی 1-0 به ســود تیم 
کشــورمان به پایان رســید. در بازی دوم 
برابر سنگال، حسینی انتخاب کی روش 
بــود. کاپیتــان اســتقالل در ایــن بــازی، 
یــک گل به خــودی از مرتضــی پورعلی 
گنجــی دریافت کرد ولــی در طول بازی 
بخصوص در نیمه دوم، سیوهای بسیار 
خوبی داشت تا بسیاری از کارشناسان از 
بــازی او بــه نیکی یاد کنند. امــا ایران در 
شرایطی ششــمین حضور خود در جام 
جهانــی را تجربه می کند کــه در 5 دوره 
قبلــی، گلرهای مختلفی را درون دروازه 
خــود دیده اســت اما بــا توجه بــه زمان 
کمــی که تــا جــام جهانی پیــش رو باقی 
مانــده، به نظر می رســد که بــرای اولین 
بــار دروازه بان هــای ایــران در جام هــای 

جهانی یکسان باشند.
ë حجازی اولین دروازه بان ایران

آرژانتیــن،   1978 جهانــی  جــام  در 
حشــمت مهاجرانی سرمربی وقت تیم 
ملــی، زنده یــاد ناصــر حجــازی، بهــرام 
مودت و محمدرضا کربکندی را با خود 
بــه این رقابت هــا برد که در هــر 3 بازی 
حجــازی دروازه بان بــود و فرصت بازی 
بــه مــودت و کربکندی نرســید. حجازی 
در آن مسابقات 8 بار دروازه اش باز شد 
کــه 3 گل از هلنــد، 4 گل از پرو و یک گل 

هم از اسکاتلند دریافت کرد.
ë فیکس شدن نکیسا و بازی عابدزاده

جهانــی  جــام  در  و  بعــد  ســال   20
عابــدزاده  احمدرضــا  فرانســه،   1998
دروازه بان اصلی و کاپیتان تیم ملی بود 
اما جــالل طالبی ســرمربی تیم ملی در 
آن مســابقات، بــا توجه بــه مصدومیت 
جزئی ای که عابدزاده داشــت، تصمیم 
گرفــت که در بازی با یوگســالوی از نیما 
نکیســا درون دروازه اســتفاده کنــد که با 
ضربه ایســتگاهی سینیشــا میهایلوویچ 
دروازه اش باز شد و تیم ملی آن بازی را 
1-0 باخت. البته بازی نکردن عابدزاده 
در آن دیــدار با حاشــیه هایی نیز همراه 
شــد. در بــازی بــا امریــکا کــه بــا پیروزی 
2-1 ایــران همــراه بود، عابــدزاده درون 
دروازه قــرار گرفــت و در بازی بــا آلمان 
هــم که بــا شکســت 2-0 ایران بــه پایان 
رســید، بــاز هم عابــدزاده فیکــس بازی 
کرد تا شــانس بازی بــه پرویز برومند که 
گلر ســوم تیم ملی در آن رقابت ها بود، 
نرســد. جالب اینکه عابــدزاده به خاطر 
شــادی بــا دســتکش های متفاوتــش از 

سوی فیفا جریمه نقدی هم شد.
ë میرزاپور و اشتباهات مرگ آور

8 ســال بعــد و بــرای جــام جهانــی 
ســرمربی  ایوانکوویــچ  برانکــو   ،2006
ابراهیــم میرزاپــور  از  تیــم ملــی  وقــت 
در هــر 3 بــازی برابــر مکزیــک، پرتغال 
و  کــرد  اســتفاده  آنگــوال درون دروازه  و 
فرصت بــازی بــه دروازه بان هــای دیگر 
ایــران یعنــی حســن رودباریــان و وحید 
جــام  در  میرزاپــور  نرســید.  طالب لــو 
جهانــی 6 بــار دروازه اش بــاز شــد ولــی 
نمایش ضعیفی که بخصوص در بازی 
با مکزیک داشت، باعث شد تا او بعد از 
جام جهانی دیگر هیچگاه به دروازه بان 
اصلــی تیم ملی تبدیل نشــود و با اینکه 
تــا ســال 2011 ملی پــوش بــود ولــی در 

بیــش از 90 درصد بازی ها روی نیمکت 
حضور داشت.

ë حقیقی و گل لحظه آخر مسی
ایران به جــام جهانی 2010 آفریقای 
زمــان  بــاز  تــا  نکــرد  پیــدا  راه  جنوبــی 
ســاله   8 رقابت هــا  ایــن  در  حضــورش 
شــود. تیم ملی در حالــی تحت هدایت 
جهانــی  جــام  بــه  روش  کــی  کارلــوس 
2014 برزیل راه پیدا کرد که سید مهدی 
رحمتی دروازه بان اصلی ایران در میانه 
راه مقدماتــی جام جهانــی از حضور در 
تیم ملــی کناره گیری کرد و با اینکه بعد 
از کار خود پشــیمان شــد ولــی کی روش 
دیگــر هیــچ گاه او را به تیــم ملی دعوت 
نکرد. ایران با دروازه بانی خوب رحمان 

احمــدی کره جنوبــی را بــرد و تقریباً در 
همــان زمــان دانیــال داوری دروازه بان 
سه رگه ایرانی، آلمانی، لهستانی را هم 
بــه تیم ملــی دعوت کــرد. با ایــن حال، 
دروازه بانی کــه در جام جهانی در هر 3 
بــازی برابــر نیجریه، آرژانتین و بوســنی 
و هرزگویــن درون دروازه قــرار گرفــت، 
گلــر شــماره 12 ایــران یعنــی علیرضــا 
حقیقی بود و فرصــت بازی به احمدی 
و داوری کــه دیگــر گلرهای ایــران در آن 
رقابت ها بودند، نرســید. حقیقی در آن 
بازی ها، برابر نیجریه کلین شــیت کرد تا 
بــه اولین دروازه بان ایــران در ادوار جام 
جهانــی تبدیــل شــود کــه دروازه اش را 
بسته نگاه داشته است. او در دقیقه آخر 

بازی با آرژانتین دروازه اش روی شــوت 
زیبای لیونل مســی باز شــد و در بازی با 
بوســنی هــم 3 گل خورد تــا در مجموع 
4 بــار دروازه اش بــاز شــود. حقیقــی در 
جام ملت های آســیا 2015 استرالیا هم 
گلــر اصلــی ایــران بود ولــی پــس از آن 
نیمکت نشــین شــد و از ســال 2017 هم 

دیگر به تیم ملی دعوت نشد.
ë بیرو و مهار پنالتی رونالدو

تیم ملــی در شــرایطی بــا مربیگری 
کی روش بــه جام جهانی 2018 روســیه 
صعود کــرد که گلر اصلی ایــران در این 
رقابت ها علیرضا بیرانوند بود که در هر 
3 بازی برابر مراکش، اســپانیا و پرتغال 
درون دروازه قرار گرفت و فرصت بازی 

بــه دروازه بان هــای دیگــر ایــران یعنــی 
محمدرشــید مظاهــری و امیر عابدزاده 
نرســید. بیرانوند در این مسابقات برابر 
مراکــش کلین شــیت کرد تا بــه دومین 
دروازه بان ایرانی در جام جهانی تبدیل 
شود که دروازه اش را بسته نگه می دارد. 
او در بازی با اســپانیا یک گل خورد و در 
بازی بــا پرتغال هم یک بــار دروازه اش 
بــاز شــد تــا در مجمــوع 2 گل دریافــت 
کرده باشــد امــا اوج هنرنمایــی او، مهار 
پنالتی کریستیانو رونالدو بود که تمجید 
بسیاری را برایش در پی داشت و باعث 
شــد تــا او در بین 3 نامزد نهایی کســب 
عنــوان مرد ســال فوتبال آســیا نیــز قرار 

بگیرد.

 هیچ کدام از دروازه بان های ایران در جام جهانی
 دوره بعد را تجربه نکردند

تکراربرایاولینبار
دروازه بان نخست تیم ملی از نظر کی روش کیست؟

بیروو2مردفقطبراینیمکتنشینی
 در حالــی که 5 دروازه بان در فهرســت مردان انتخابی 
کارلوس کی روش برای دور پایانی جام جهانی فوتبال 
2022 قــرار دارنــد و الجــرم 2 نفــر از آنهــا بایــد حذف 
شــود، رســوخ به افــکار ایــن مربــی پرتغالی بــه قصد 
مشخص کردن مرد حذف شده آن قدرها هم سخت 
و غیرممکــن نشــان نمی دهــد. یــک مــرد صددرصد 
انتخاب شــده برای این پســت که به احتمال باالی 90 
درصد در آوردگاه قطر ســنگربان فیکس ایــران هم خواهد بود، علیرضا بیرانوند 
است. او 2 سال کابوس وار و همراه با کمترین توفیق و فزون ترین نیمکت نشینی را 
در لیگ های بلژیک و پرتغال سپری کرد اما با لباس پرسپولیس بازگشت موفقی 
به لیگ ایران داشته و اصوالً در دیدارهای ملی خوب عمل می کند و حتماً به یاد 
دارید در جام جهانی 2018 روســیه هم از بهترین های ما بود. چه کســی می تواند 
دروازه بانــی را کنــار بگذارد که هم در ســطح بین المللی پرتجربه اســت و هم در 
هفته های اخیر به دوران آمادگی اش بازگشــته و در 9 هفته اول فصل جاری لیگ 
برتر ایران هم فقط 3 مرتبه دروازه اش فرو ریخته، اما امیر عابدزاده، پیام نیازمند، 
ســید حســین حســینی و به تازگی محمدرضا اخباری 4 دروازه بان دیگر مد نظر 
ســرمربی 69 ساله »یوزها« از شانس هایی نسبتاً برابر برای کسب 2 سهمیه باقی 
مانده برای دروازه بان ها برخوردارند. حســینی فصل پیش درون دروازه استقالل 
فوق العــاده بــود و بــا دریافت فقــط 10 گل در 28 بــازی، از دالیل اصلی قهرمانی 
یکطرفــه ایــن تیم در لیگ بیســت و یکم بود. بــا این حال، او در این ســطح باال از 
دیدارهای ملی کم تجربه اســت و ســپردن دروازه تیم ملی به وی در جام جهانی 
بیست و دوم شاید ریسک بزرگ و پرخطری باشد. نیازمند هم که با درخشش در 
سپاهان لژیونر شد، در تک فصل بازی اش در لیگ پرتغال، به قدری ضعیف کار 
کرد و گل های بد خورد که تیمش )پورتیموننزه( از او به کلی قطع امید کرد و وقتی 
تصمیم گرفت برای دوباره دیدن شدن و پیدا کردن شانس حضور در جام جهانی 
امسال به ایران برگردد و دوباره سپاهانی شود، باشگاه اروپایی از این امر استقبال 
و او را در این امر همراهی کرد. اما نیازمند در لیگ برتر فصل جاری هنوز نتوانسته 
به دوران پیش از لژیونر شــدن بازگردد و گرچه در چند صحنه ناجی زردها شــده 
اما کارشناســان معتقدند ضعف هایی دارد که باعث می شــود نتوان روی او برای 
گلر ششدانگ تیم ملی حساب باز کرد. امیر، پسر احمدرضا عابدزاده پرطرفدار و 
بازنشسته از هر دو دروازه بان مورد بحث ضعیف تر عمل کرده است. شاید او طی 
2 سال لژیونر بودنش در اروپا، بعضی نمایش های خوب را در لیگ برتر پرتغال 
و لیگ دســته دوم اســپانیا ارائه کرده باشــد اما تبدیل کردن او به مرد شماره یک 
دروازه تیم ملی ایران که در 9 الی 10 ماه آخر زمامداری دراگان اسکوچیچ تحقق 
یافــت، اشــتباه بود و منجر بــه ارائه چند نمایش پر ایراد از او شــد که نقاط اوج آن 
در دیدار رســمی با کره جنوبی و بازی دوســتانه با الجزایر بود. او گل هایی دریافت 
کرد که روی آنها نمایش قابل قبولی نداشت و نشان داد راهی طوالنی برای اینکه 
شماره یک شود، دارد. در اردوی اخیر هم که اخباری به جمع گلرهای ملی پوش 
اضافه شــده اســت. گلر تراکتور که در دوره قبلی حضور مرد پرتغالی در ایران، در 
اردوهای تیم ملی حاضر بود اما در لیست نهایی جام جهانی قبلی قرار نگرفت 
و حــاال پس از مدت ها دعوت شــده تا وضعیتــش مورد ارزیابی قــرار بگیرد. حاال 
تصمیم با کی روش اســت که از میان این 5 دروازه بان، کدام شــان را خط بزند اما 
2 فــرد انتخاب شــده، باید بدانند فقط برای این به قطــر می روند تا روی نیمکت 
بنشینند و تنها اگر اتفاقی برای »علی بیرو« بیفتد، شانسی برای حضور در این جام 
خواهند داشــت. این موارد، در 2 مسابقه دوستانه اخیر تیم ملی در خاک اتریش 
مقابل اروگوئه و ســنگال هم به گونه ای نمود داشــت و در آنجا هم مشــخص شد 
که نگاه کی روش به بیرانوند به چشم سنگربان نخست تیم ملی است و نمایش 
خوب حسینی در دیدار دوم )مقابل سنگال( این احساس را به وجود آورد که شاید 
سنگربان آبی ها نفر دوم انتخابی کی روش برای دیدارهای جام جهانی باشد اما 

تضمینی بر این انتخاب دوم وجود ندارد.

ایران از میزبانی جام ملت های 2027 انصراف داد

قطرمیزبانجامملتهابعدازجامجهانی
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیروز در مقر AFC در کواالالمپور مالزی 
تشکیل جلسه داد و در نهایت اعضا با پیشنهاد قطر برای میزبانی جام ملت های 
آســیا 2023 موافقــت کردنــد. این اتفــاق در حالــی رخ داد که بعــد از کناره گیری 
چیــن از میزبانــی این بازی ها در ســال 1۴02 به علت شــیوع کرونا و مشــکالت در 

بــرای  خــود  زیرســاخت های  آماده ســازی 
میزبانــی از این مســابقات، قطر، کره جنوبی 
و اندونزی 3 کشوری بودند که پیشنهادهای 
نهایی خــود را برای میزبانــی ارائه کردند که 
این کنفدراســیون به علت تجربه باالی قطر 
در میزبانی از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
به صــورت متمرکز و میزبانی از جام جهانی 
تــا یک مــاه آینــده و وجــود زیرســاخت های 
مناســب، بــا اعطــای میزبانی به این کشــور 
موافقت کرد. قطر پیش از این در ســال های 

1980 و 2011 میالدی نیز میزبانی جام ملت های آســیا را برعهده داشــته اســت و 
اکنون برای سومین بار میزبانی از این رویداد بزرگ را برعهده می گیرد. با توجه به 
این اتفاق، قطر از بین نامزدهای نهایی برای میزبانی جام ملت های فوتبال آسیا 
در سال 2027 کنار رفت و عربستان و هند به عنوان دو نامزد نهایی برای میزبانی 
این رقابت ها در ســال 2027 انتخاب شــدند. این کنفدراسیون اعالم کرد ایران به 
همراه کشــورهای ازبکســتان و اســترالیا که برای میزبانی از بازی ها در سال 2027 
نامزد شده بودند، از پیشنهاد خود انصراف دادند. در این بین، رئیس کنفدراسیون 
فوتبــال آســیا از فدراســیون ایران که چهــار روز پیش انصــراف خــود را از میزبانی 
مسابقات جام ملت های آسیا 2027 اعالم کرده بود، قدردانی کرد. شیخ سلمان 
گفت: از فدراســیون های فوتبال ایران و ازبکستان به دلیل اعالم تمایل خود برای 
میزبانی جام ملت های آسیا 2027 و نیز فدراسیون استرالیا به خاطر ابراز عالقه به 

میزبانی جام ملت های آسیا 2023 قدردانی می کنیم.«
ë نشست تاج با اینفانتینو و معاون فیفا

مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال دیروز در حاشــیه نشست کمیته اجرایی 
کنفدراسیون فوتبال آســیا در کواالالمپور، جلسه مشترکی با جیوانی اینفانتینو 
رئیــس فیفــا برگــزار کــرد. در ایــن نشســت، دربــاره مســائل بیــن دو طــرف و 
کمک های فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا به فدراســیون فوتبال ایران بحث 
و تبــادل نظر شــد. همچنین تاج نشســت جداگانه ای با ماتیاس گرافســتروم، 

معاون دبیرکل فیفا برگزار کرد.

مربیبرزیلیپرسپولیس:بایدتالشکنیمدرصدربمانیم
اوســمار لوس ویــرا، مربی برزیلی پرســپولیس درباره شــرایط این تیــم در لیگ 
بیست ودوم گفت: »لیگ ایران خیلی سخت است و ما باید تمرکز داشته باشیم 
و هر لحظه پیشرفت کنیم تا به اهداف خودمان برسیم. هر تیمی نیاز به امکانات 
و زمین تمرین مناســب دارد.  باشــگاه در تالش است تا بهترین شرایط را از این 
نظر برای ما فراهم کند. اگر بتوانیم همزمان دو زمین تمرین در اختیار داشــته 
باشیم شرایط بهتر خواهد بود.« او در ادامه درخصوص عملکرد مهدی ترابی 
و شــانس قهرمانی این تیم گفت: »ترابی بازیکن فوق العاده ای است و مربیان 
کادر فنی به او کمک می کنند تا بهترین عملکرد را داشته باشد.  خیلی زود است 
که در مورد قهرمانی و شــانس های اصلی کســب این عنــوان صحبت کنیم. ما 
می دانیم که برای کســب قهرمانی باید ســخت تالش کنیم و تک تک امتیازها 
اهمیت باالیی دارند. در لیگ ایران، قهرمان شــدن خیلی ســخت است و بازی 

آسانی هم وجود ندارد.«

شانسمجددبهبیرانوندوعابدزاده
نگاهــی به دروازه بان هــای ایرانی حاضر در 5 
دوره قبلی حضور در جام جهانی، نشان می دهد 
کــه هیچ کــدام از دروازه بان هــا، شــانس حضــور 
مجدد در یک جام جهانی دیگر را پیدا نکرده اند 
امــا به نظر می رســد که در این دوره این طلســم 

بشــکند. در بین دروازه بان های فعلــی، بیرانوند 
و عابدزاده ســابقه حضــور در جــام جهانی را در 
کارنامه شان دارند و احتمال دارد که در قطر هم 
تیم ملی را همراهی کنند اما نیازمند، حســینی و 
اخبــاری جــام جهانی را تجربــه نکرده اند و بازی 

ملی زیادی هم ندارند. با این حال، ممکن است 
بتواننــد اولین دوره حضورشــان در این رقابت ها 
را تجربه کنند و باید دید کی روش در نهایت رأی 
بــه انتخاب کدام یک از شــماره یک های خود در 

این مسابقات می دهد.

ش
بر

محمدمحمدی سدهی/  علی فتح اهلل زاده 
یکشــنبه در حالــی به عنــوان مدیرعامل 
اســتقالل جایگزیــن ســردار آجورلو شــد 
که یکــی از مهم تریــن چالش هــای او در 
ابتــدای راه مدیریــت باشــگاه، ماجــرای 
کشــمکش  اســت.  محیطــی  تبلیغــات 
باشــگاه اســتقالل با ســازمان لیگ بابت 
تبلیغات محیطــی از فصل پیش تاکنون 
ادامه دارد و به رغم حمایت چند باشگاه 
دیگــر از اســتقالل، اما طرفیــن همچنان 
بــه صلح نرســیده اند. اســتقالل از فصل 
تبلیغــات محیطــی 36  بابــت  گذشــته 
میلیــارد تومان به ســازمان لیگ بدهکار 
اســت و طبق ادعای مســئوالن ســازمان 
لیــگ ایــن مبلــغ در حــال حاضــر بــه 90 
میلیــارد تومــان رســیده اســت. البتــه در 
او  آجورلــو،  مصطفــی  مدیریــت  زمــان 
جلسه ای با حمید سجادی وزیر ورزش و 
جوانان برگزار کرد که مقرر شد این بدهی 

پرداخت شود.
مشــاور  آل اســحاق،  حســین  دیــروز 
ایــن  دربــاره  لیــگ  ســازمان  حقوقــی 
موضوع گفت: »باشــگاه اســتقالل ســال 
گذشــته طبق قــرارداد بــه ازای هــر بازی 
بایــد 3 میلیارد تومــان پرداخت می کرد 
که مهلت پرداخت این مبلغ 7 روز پس 
از هر بازی بود. این باشگاه پول یک بازی 
را پرداخــت کرد امــا 36 میلیــارد تومان 
دیگــر را پرداخــت نکــرد. بــرای پیگیری 
ایــن موضــوع ابتــدا نامــه ای به باشــگاه 
اســتقالل برای مذاکره جهــت پرداخت 
بدهی شــان ارســال کردیــم که اســتقالل 
پاســخ نــداد. بــرای مرحله دوم ســرداور 
اختصاصی خودمــان را معرفی کردیم. 
در این مرحله، ســازمان لیگ و استقالل 
داور اختصاصــی معرفی می کنند و یک 
نفــر نیــز ســرداور خواهد بــود. از باشــگاه 
اســتقالل خواستیم ســرداور اختصاصی 
معرفــی کنــد کــه هنوز پاســخی نــداده  و 
البتــه یــک هفته دیگــر زمان دارنــد.« به 
نظر می  رســد ماجــرای بدهی اســتقالل 
بــه ســازمان لیــگ تبعاتــی بــرای آبی ها 
خواهــد داشــت چرا کــه مشــاور حقوقی 
ســازمان لیگ تأکید کرد در صورت عدم 
پاســخگویی مســئوالن باشــگاه استقالل 
در معرفی ســرداور اختصاصی، مرحله 
بــه کمیتــه وضعیــت  بعــدی شــکایت 
فدراسیون فوتبال است که ممکن است 
ایــن کمیتــه رأی به بســتن پنجــره نقل  و 

انتقاالت استقالل یا محرومیت این تیم 
از حضور در لیگ قهرمانان آسیا بدهد. 

ë  ســمیعی: اظهارات آل اســحاق کذب
است

حقوقــی  معــاون  ســمیعی  فرشــید 
باشــگاه اســتقالل درخصوص اظهارات 
درخصــوص  لیــگ  ســازمان  مســئوالن 
بدهــی 90 میلیــارد تومانــی اســتقالل به 
»ایــران« گفــت: »اظهــارات آل اســحاق 
کــذب محض اســت. محــل مناقشــه ما 
با ســازمان لیگ بر ســر 3 بازی اســت نه 
تمــام بازی هــای فصل گذشــته کــه این 
مبلغی حــدود 12 میلیارد تومان اســت، 
نــه 90 میلیارد تومان که ما آماده تســویه 
حســاب بــا ســازمان لیــگ هســتیم. این 
ارقامی که توسط مسئوالن سازمان لیگ 
ادعا می  شــود، اعداد درســتی نیســت.« 
او در ادامــه افــزود: »مســئوالن ســازمان 
لیــگ در حالــی ادعــا می  کنند اســتقالل 
90 میلیارد تومان بدهکار اســت که رقم 
تبلیغــات محیطــی فصــل گذشــته 39 
میلیــارد تومــان بــود و حــال چگونه باید 
اســتقالل 90 میلیــارد تومــان پرداخــت 
کنــد؟ در آن زمان حمید ســجادی، وزیر 
ورزش و جوانان به عنوان َحَکم معرفی 
شــد تا اختالف میان اســتقالل و سازمان 
لیــگ را حکمیــت کنــد. چــرا ســالی کــه 
آجورلو به اســتقالل آمد آقایان ســازمان 
لیــگ ادعــا کردنــد کــه اســتقالل بابــت 
تبلیغــات محیطــی در هــر بــازی باید 5 
میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت 
کند اما حاال می  گویند که ســهم استقالل 
3 میلیــارد تومــان اســت؟ ایــن موضوع 
ســازمان  مســئوالن  و  اســت  عجیــب 

لیگ پاســخ روشــنی در خصوص ســهم 
لیــگ  باشــگاه های  تبلیغــات محیطــی 
درخصــوص  ندارند.«ســمیعی  برتــری 
اسحــــــــاق  حســین  صحبت هــــــــــــای 
درخصوص احتمال بســته شدن پنجره 
باشــگاه اســتقالل و حــذف ایــن تیــم از 
آســیا گفت: »این موضــوع کذب محض 
اســت و باشــگاه اســتقالل درخصــوص 
اظهــارات مشــاور حقوقی ســازمان لیگ 
شــکوائیه آماده کرده تا از او شکایت کند. 
جوابگــوی  دادگاه  در  بایــد  اســحاق  آل 

اظهارات سراسر کذبش باشد.«
ë  مشــکل اســتقالل کارگزار این باشگاه 

است
باشــگاه اســتقالل فصــل گذشــته بــا 
کارگــزارش بــه مبلغ 1۵0 میلیــارد تومان 
بابت تبلیغات محیطی بازی های خانگی 
به توافق رســید کــه البته طبــق ادعاهای 
صــورت گرفته کارگــزار باشــگاه بجز یک 
بازی مبلغی که سهم سازمان لیگ بوده 
را پرداخــت نکرده و ایــن موضوع باعث 
شده این باشگاه با بدهی چند میلیاردی 
مواجه شــود. در این بین حجت کریمی، 
عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل تأکید 
کــرد کــه بدهــی 90 میلیــارد تومانــی این 
باشگاه به سازمان لیگ ربطی به باشگاه 
ندارد. عالوه بر این صادق درودگر، عضو 
هیأت رئیســه ســازمان لیگ در گفت وگو 
بــا برنامــه رادیویــی »تهران ورزشــی« در 
مورد بدهی میلیاردی باشــگاه اســتقالل 
به سازمان لیگ بابت تبلیغات محیطی 
عنــوان کــرد:  »مشــکل مــا درخصــوص 
تبلیغات محیطی با باشگاه استقالل نبود 
بلکه با کارگزارش بود. باشــگاه اســتقالل 

کارگــزاری معرفی کرد که مقرر شــد پس 
از برگــزاری هر بــازی خانگی ایــن تیم 3 
میلیــارد تومان بابــت تبلیغات محیطی 
به ســازمان لیگ بدهد. کارگزار اســتقالل 
درباره تبلیغات محیطی به آجورلو دروغ 
گفــت. در روز اول عقد قرارداد 3 میلیارد 
تومان را پرداخت کرد اما دیگر هیچ پولی 
پرداخــت نکرد تــا اینکه اکنون اســتقالل 
بیــش از 90 میلیارد تومان بدهکار شــده 
کــه البتــه این مبلــغ خســارت تأخیر هم 
دارد.« مدیر سابق بازاریابی سازمان لیگ 
در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد که کارگزار 
اســتقالل و این باشــگاه پــس از پرداخت 
3 میلیــارد تومــان، باقیمانــده مبلــغ را 
پرداخــت نکردند، گفت: »در 4، 5 ســال 
اخیــر بارهــا گفتــه ام یک شــبکه مافیایی 
تارعنکبوتــی در تبلیغات محیطی وجود 
دارد و مــورد حمایــت برخی هاســت. از 
ایــن مافیا نمی تــوان به هیچ دســتگاهی 
شــکایت کــرد زیرا بــه جایی نمی رســیم. 
این افراد سراغ استقالل رفتند و از طریق 
این باشــگاه وارد شــدند.« در این بین آل 
اســحاق ادعــای عجیبی داشــت و اعالم 
کرد کــه پــس از پرداخت نشــدن دومین 
قســط کارگــزار باشــگاه اســتقالل متوجه 
شــرکت  ایــن  ضمانتنامه هــای  شــدیم 
درودگــر  اســت!  مجهــول  و  مخــدوش 
درخصوص این ادعا بیــان کرد: »کارگزار 
باشــگاه به ما دو ســند برای ضمانت داد 
امــا با دفترخانه ای تبانی کرد. به ما ســند 
وکالــت فــروش دادند امــا در انتهای این 
سند نوشتند ســازمان لیگ حق معامله 
ناقلــه را نــدارد. کارگزار بــا دفترخانه این 

تبانی را انجام داد.«

ادعاها در خصوص طلب 90 میلیارد تومانی سازمان لیگ از آبی ها

سمیعی:بدهیما12میلیاردتوماناست
باشگاه استقالل از مشاور حقوقی سازمان لیگ شکایت می  کند

سجادی: برای پرسپولیس تاکنون گزارش خاصی ارسال نشده

دلیلتغییراتدراستقاللعجیبوغریبنیست
نشست خبری حمید سجادی 
به مناسبت هفته تربیت بدنی، 
دیــروز در محوطه بــاز آکادمی 
پارالمپیــک  و  المپیــک  ملــی 
و  ورزش  وزیــر  شــد.  برگــزار 
جوانان با بیان این که گزارشی 
از 14 مــاه فعالیتــش به رئیس 
داد  خواهــد  ارائــه  جمهــور 

درباره تغییرات در کابینه دو تیم پرســپولیس و اســتقالل گفت: »تغییرات را 
همیشه می شود به فال نیک گرفت و چیز بدی نیست. تصمیماتی که هیأت 
مدیره هــای هــر 2 باشــگاه بگیرند، بــرای ما  محترم اســت. برای پرســپولیس 
تاکنون گزارش خاصی ارســال نشــده و خوشــبختانه این 2 تیم واگذاری شــان 
رخ داده. تغییــرات بررســی هایی دارند اما در نهایــت تصمیم طبق قانون در 
هیأت مدیره هاســت و مســئولیت انجام را ما داریم. شــکل قانونی اســتقالل 
و پرســپولیس تغییــر کــرده و یــک ســال عملکرد بررســی شــده اســت. برای 
پرســپولیس فعاًل مطلــب خاصی مطرح نیســت. دلیل تغییر اســتقالل هم 
عجیب و غریب نیست؛ مدیریتی است و دوست دارم از زحمات دوستانم در 
استقالل تشکر کنم. این اتفاق مرسومی است و امیدوارم آجورلو موفق باشد.«
او در خصوص همکاری ایران و قطر برای برگزاری جام جهانی فوتبال گفت: 
»بــه تعامــالت مان در آســیا اعتقاد و اطمینــان داریم، اما ما 14 ماه اســت که 
آمده ایم، اگر می خواستیم از ظرفیت دوحه بیشتر استفاده کنیم باید به دو سه 
سال قبل بازمی گشتیم، اگر به دنبال دستاورد از مسابقات دوحه بودیم باید از 
دو ســه ســال قبل اقدام می شد در این راستا که در جنوب کشور پذیرای برخی 
تیم های جام جهانی و دیدارهای تدارکاتی باشیم. در 14 ماه گذشته ستادی به 
ریاست آقای مخبر تشکیل شد. وزرا و مسئوالن مختلف در این ستاد عضویت 
دارند، آقای کلهر به نمایندگی از وزارت ورزش در رابطه با بحث بلیت فروشی 
و شــرایط ورزشــگاه ها و... برای جام جهانی در این نشســت شــرکت داشــت. 

تالش داشتیم همکاری های الزم و دوجانبه را با قطر داشته باشیم.«

رفعتعلیقکمیتهصدورمجوزحرفهایفدراسیونفوتبال
تالش فدراســیون فوتبال برای رفع تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه ای ادامه 
دارد، کمیته ای که اسفند سال گذشته از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل 
نادیــده گرفتن مقررات جهت صدور مجوز حرفه ای تعلیق شــده بود. پس از 
تعلیــق کمیته ایران، کارگروه صدور مجوز حرفه ای باشــگاه های فوتبال آســیا 
خواســتار چندین اصالحیه توســط ایران در اجرای فرایند اصلی صدور مجوز 
حرفه ای شــد تــا از بروز اتفاقــات این چنینی جلوگیری شــود. در این راســتا در 
جلســه دیروز کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا موضوع تمدید تعلیق 
یک ساله کمیته صدور مجوز فدراسیون فوتبال کشورمان که به تصویب کمیته 
صدور مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیده بود، مطرح شد. البته با اعتراض 
صــورت گرفتــه از ســوی فدراســیون فوتبــال، در نهایت مــدت ایــن تعلیق از 
یک سال به دوماه کاهش یافت تا در این مدت برنامه های آتی مربوطه در این 
باره مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد. بر همین اساس مصطفی زارعی، 
مدیــر صدور مجــوز حرفه ای فدراســیون فوتبال گفت: »بر اســاس تصمیمی 
که گرفته شــد، مقرر شــده اســت که بازرســان AFC پس از ســفر به ایران تا دو 
ماه آینده گزارش شــان را ارائه بدهند تا کنفدراســیون فوتبال آسیا رأی به رفع 
تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه ای بدهد. بر این اســاس پیش بینی می شــود 
تــا اوایــل دی کمیته صدور مجــوز حرفه ای ایران رفع تعلیق شــود تا تیم های 
ایرانی مشکلی برای گرفتن مجوز حرفه ای نداشته باشند.« فرایند صدور مجوز 
حرفه ای برای باشگاه ها برای سال آینده از بهمن ماه آغاز می شود و باشگاه ها 
فرصــت دارنــد تا فروردین مــاه مدارک الزم را در ســامانه ای که کنفدراســیون 
فوتبال آسیا اعالم کرده است، بارگذاری کنند. AFC از اردیبهشت 1۴02 بررسی 

مدارک را آغاز و دهم خرداد نتیجه را اعالم می کند.
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باشگاه شهداب یزد با عقب نشینی فدراسیون دلسرد شد

تندروان: با مهار بربس، برنده شدیم
مهــری رنجبر/ تیم والیبال شــهداب یزد بــا کامبکی رؤیایــی، از باخت در هفته چهارم فــرار کرد. تیم 
رضــا تنــدروان بعــد از باخت ســت های اول و دوم با امتیازات 22 بر 25 و 19 بر 25 مقابل گیتی پســند 
اصفهان، با پیروزی در 3 ســت بعدی با امتیازات 30 بر 28، 25 بر 22 و 15 بر 11 دســت پر از اصفهان 
برگشــت. تندروان ســرمربی تیم شــهداب یزد معتقد اســت شــاگردانش با مهار بازیکن گیتی پسند، 
باخــت را بــا پیــروزی عوض کردند: »گیتی پســند 3 بازیکن تأثیرگذار دارد که ما از ســت ســوم به بعد 
بــا کنتــرل دو بازیکــن، بر بازی مســلط شــدیم. بربس که شــب پرفروغی هم داشــت و تیم مــا را آزار 
می داد با 40 امتیاز، امتیازآورترین بازیکن شــد. او را در ســت پنجم کامل از کار انداختیم و نتیجه اش 
پیروزی تیم بود. البته گیتی پسند تا به حال بازی های خوبی انجام داده و می توانست هراز و پیکان را 
شکســت دهد.« رضا تندروان دلیل باخت تیمش در هفته های اول و دوم را به عدم هماهنگی ربط 
می دهــد: »ما بازیکنان باکیفیت زیادی داریم که هماهنگی آنها زمــان می برد. یکی از دالیل هم دیر 
رســیدن ملی پوشــان و بازیکنان جوان بود. آنها چند روز قبل از شــروع لیگ به ترکیب اضافه شدند و 
باید با تیم هماهنگ شــوند. تیم تحت تأثیراین اتفاقات بود، بجز باخت بازی اول، باخت بازی دوم 
حق ما نبود و می توانستیم نتیجه خوبی بگیریم ولی عواملی دست به دست هم داد و باختیم. البته 
داوری هم حرف داشــت، هر چند من درباره اش صحبت نکرده ام. هفته ســوم در بازی مقابل گنبد 
خوب کار کردیم و برگشــتیم.« به گفته او باشــگاه شهداب یزد بعد از عقب نشینی سازمان لیگ برای 
استانداردسازی سالن ها، دلسرد شده: »باشگاه ما که برای استانداردسازی سالن پیشقدم بود، بعد از 
عقب نشــینی ســازمان لیگ و مهلت به تیم ها تا نیم فصل دلسرد شده و منتظر جواب سازمان لیگ 
است. در حالی که والیبال روز دنیا بدون ویدیوچک نمی شود، چرا که در بعضی صحنه ها، مثل گرفتن 
امتیاز از دست دفاع حریف، خطای داور خیلی زیاد است و حتماً برای اثبات نیاز به ویدیوچک هست. 
باشگاه ما برای ادامه استانداردسازی سالن قرار بود ویدیوچک نصب کند اما فعالً کار را متوقف کرده 

است. آنها فعاًل منتظرند ببینند سازمان لیگ چه می کند. امیدوارم استانداردسازی اتفاق بیفتد.«

نشان طالیی پارالمپیک آسیا برای خسروی وفا
ماجــد راشــد رئیــس کمیتــه پارالمپیــک آســیا در حضــور وزیــر ورزش نشــان 
طالیــی کمیتــه پارالمپیک آســیا را به محمود خســروی وفا، هدیــه داد. رئیس 
کمیتــه پارالمپیک آســیا و عضــو هیأت رئیســه کمیته بین المللــی پارالمپیک 
به ســبب خدمــات ارزنده، بی ســابقه و فعالیــت چند دهه ای خســروی وفا در 
ورزش جانبــازان و معلولیــن و پارالمپیکی به او هدیه داد. خســروی وفا پس از 
دریافت این مدال گفت: »خوشــحالم این نشــان خدمــت را گرفتم و دریافت 
آن مسئولیتم را سنگین تر از قبل می کند. این دومین نشانی است که مسئوالن 

بین المللی پارالمپیک به بنده اعطا کردند.«
ماجــد  اســت  گفتنــی 
از  بعــد  روز  یــک  راشــد 
برگــزاری مراســم روز ملی 
بــا  دیــدار  در  پارالمپیــک، 
وزیر ورزش و جوانان ایران 
درباره راهکارهای توســعه 
مشــترک  همکاری هــای 
تبــادل نظــر کــرد. در ایــن 
ســجادی،  حمیــد  دیــدار 

خسروی وفا را مدیری ارزشمند دانست و گفت: »خسروی وفا بنیانگذار و تدوین 
کننده  اصلی برنامه های توسعه ای برای این قشر معزز در کشور و منطقه است 
و مسئولیت هایی که در ورزش جانبازان و معلوالن برعهده داشته، توانسته به 
بهترین شــکل فرصت بالندگــی و افتخارآفرینی را برای ورزشــکاران و جامعه 
مخاطــب ایجــاد کند. بهترین تشــویق ها و فرصت ها برای دیــدار با عالی ترین 
مقام های کشوری از جمله رهبر معظم انقالب و رئیس محترم جمهور فراهم 
می شــود و این عزیزان با بیان مســائل و مشکالت خود، مورد تشویق مسئوالن 
واقــع می شــوند.« وزیر ورزش در این جلســه قول راه انــدازی مرکز بین المللی 
آموزشی ویژه جانبازان و معلوالن در مناطق جنوبی ایران از جمله جزایر زیبای 
کیش و قشــم با هدف بهره برداری کشــورهای همسایه در بخش پارالمپیک را 

مطرح و بر انعقاد تفاهمنامه هم تأکید کرد.

55 تیم در تور آزاد و قهرمانی والیبال ساحلی آسیا
تیم های حاضر در تور آزاد والیبال ساحلی آسیا و قهرمانی آسیای بندرعباس 
55 تیمــی شــد، در حالی کــه تا چند روز پیش حضور 50 تیــم در دو تورنمنت 
والیبال ســاحلی ثبت نام کرده بودند، کنفدراســیون والیبال آســیا اســم 5 تیم 
جدید را برای این رقابت ها اضافه کرده که 24 تیم برای تورآزاد حضور دارند و 
31 تیم برای قهرمانی آسیا. تور آزاد ساحلی آسیا با حضور 20 تیم از کشورهای 
اســترالیا و چین با ســه تیم، هنگ کنگ، هند، ژاپن، قزاقســتان، عمان، قطر و 
تایلند هم هر کدام دو تیم دارند و 4 تیم ایرانی از 16 تا 20 آبان، برگزار می شود. 
31 تیم از کشورهای استرالیا، چین، ژاپن، قزاقستان، عمان، قطر و تایلند با سه 
تیــم و هنگ کنــگ، هند و اندونزی با دو تیم و چهــار تیم ایرانی هم در والیبال 
ســاحلی قهرمانی مردان آســیا از 23 تا 27 آبان به میزبانی بندرعباس با هم 

رقابت می کنند.

 شروع به کار رسمی پاکدل در آکادمی ملی المپیک
علیرضــا پاکدل سرپرســت جدیــد آکادمی ملــی المپیک، فعالیتــش در این 
ســمت را آغاز کرد. او دیروز در مراسمی با حضور سید مناف هاشمی دبیرکل 
کمیتــه ملی المپیک و جمعــی از مدیران و کارمندان کمیته و آکادمی رســماً 
کارش را شــروع کرد. در این مراســم دبیرکل کمیته ملــی المپیک با قدردانی 
از زحمات کیکاوس سعیدی سرپرست قبلی بر اهمیت جایگاه آکادمی ملی 
المپیک بین فدراسیون های ورزشی و در پیش بودن بازی های آسیایی هانگژو 

تأکید و برای سرپرست جدید آکادمی ملی المپیک آرزوی موفقیت کرد.

قایقرانی 2 فدراسیون می شود
مجمع سالیانه فدراسیون قایقرانی با حضور محمد پوالدگر معاون قهرمانی 
وزارت ورزش و مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک دیروز در آکادمی 
ملی المپیک برگزار شد. دراین مجمع محمد پوالدگر اعالم کرد که قایقرانی 
در طول 6 ماه آینده و قبل از انتخابات، به 2 فدراســیون تقســیم خواهد شــد. 
او در ایــن بــاره گفت: »تقســیم قایقرانی به 2 فدراســیون اتفاق خوبی اســت  
وامیدوارم در بازی های آســیایی و المپیک مدال های خوشــرنگی از قایقرانی 

ببینیم.«

شروع اردوی انتخابی تیم ملی کامپوند از 30 مهر
اردوی انتخابی تیم ملی کامپوند از 30 مهر در سایت آزادی زیرنظر مربی کره  ای 
تیم ملی شــروع می شــود. محمدصالح پالیزبان، محمدشریف زاده، محمد 
معــدن دار، آرمیــن پاکزاد، میالد رشــیدی، حســین هــادی نیا، امیــر یزدانی، 
امیرمحمدقربان زاده، رضا ده پرور، دانیال حیدرزاده، گیســا بایبوردی، پریسا 
ســپاهان، هاله ایزدخواه، فاطمه همتی، بیتا عاشق زاده، هانیه اسالمی، سحر 

قادری ، ساغرحلوایی و سارا جاللی نفرات حاضر در این اردو خواهند بود.

 گریزمان: بابت پیوستن به بارسا عذرخواهی می کنم
آنتوان گریزمان، مهاجم اتلتیکو مادرید پس از پیروزی مقابل اتلتیک 
بیلبائــو از طرفــداران تیمش عذرخواهــی کرد. او که به صــورت قرضی از 
بارســا به اتلتیکو آمده بــود، قراردادش را پیش از این دیــدار دائمی کرد. 
گریزمــان گفت: »خیلــی افتخار می کنم کــه اعالم کنم توانســتم قرارداد 
جدیــد را امضــا کنــم. البتــه عذرخواهی می کنــم. من بابت خســارتی که 
بــه هــواداران در هنگام پیوســتن بــه بارســا زدم پــوزش می خواهم. حاال 

می خواهم در زمین همه چیز را جبران کنم.«

آمار عجیب مسی در زدن توپ به تیر دروازه
لیونــل مســی در این فصل در حــال رقم زدن یک رکــورد ویژه دیگر 
است که البته این رکورد نوعی بدشانسی برای او به حساب می آید و نه 
یک رکورد مثبت. فوق ســتاره آرژانتینی پاری ســن ژرمن بیشترین توپ 
را در بین بازیکنان شاغل در لیگ یک فرانسه به تیر دروازه حریفان زده 
است.پاری سن ژرمن در حساس ترین بازی هفته یازدهم لیگ فرانسه به 
مصاف مارســی رفــت و با یک گل به پیروزی رســید. لیونل مســی بعد از 
دو بــازی غیبت در این دیدار برای پاری ســن ژرمن به میــدان رفت. او بار 
دیگر با بدشانســی نتوانســت گلزنی کند و ضربه اش به تیر دروازه خورد. 
طبــق اعــالم ســایت آماری اوبتــا، مســی در دو فصل حضــورش در لیگ 

فرانســه 1۴ بــار تــوپ را به تیــر دروازه 
زده کــه ایــن بیشــترین تعــداد در 
بین همه بازیکنان شاغل در لیگ 
یک فرانســه اســت تا مســی لقب 
بدشــانس ترین بازیکن در فوتبال 

فرانسه را به خود اختصاص دهد! 
لئــو دومیــن فصــل حضــورش در 

پاری ســن ژرمن را تجربــه می کنــد. او 
کــه فصل گذشــته نــاکام بــود و بدترین 

ســال فوتبالی خود را از نظــر آمار و تعداد 
گل ها رقم زد، فصل جدید را با آمادگی باال 

شروع کرده و یکی از بهترین عملکردها را 
در بیــن هر پنج لیگ فوتبــال اروپا از نظر 
تعــداد گل و پــاس گل بــه ثبت رســانده 

است.

تیم ملی بوکس بدون ستاره اش راهی قهرمانی آسیا می  شود

استکی: شه بخش آماده نیست
فائزه زمانی/ مســابقات انتخابــی درون اردویی تیم 
ملــی بوکس برگزار شــد و مصطفی ریگــی، مهدی 
خسروی، ســجاد محمدپور، محمدکمالی، اشکان 
رضایی، علی حبیبی نژاد، مسلم مقصودی، شاهین 
موسوی، میثم قشالقی، پوریا امیری، طوفان شریفی 
و ایمان رمضان پور 12 بوکسور منتخب برای حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن خواهند بود. در 
این میان دانیال شه بخش ستاره تیم ملی که مدتی 
است در بوکس نیمه حرفه ای مشغول شده به رغم 
حضور درمسابقات انتخابی تیم ملی در رینگ اردن 
حضور نخواهد داشت تا همچنان شایعاتی درباره 

مهاجرت احتمالی او وجود داشته باشد.
در ایــن شــرایط علیرضــا اســتکی در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار »ایــران« دربــاره غیبت شــه بخش در 
مسابقات قهرمانی آسیا توضیح داد: »درباره غیبت 
دانیــال شــه بخش بایــد بگویم کــه او در مســابقات 
انتخابی شــرکت کــرد و اتفاقــاً تمــام بازی هایش را 
با برد پشــت ســر گذاشــت اما با توجه به حضور در 
بوکــس نیمه حرفــه ای و دوری چندماهــه از بوکس 

آماتور، بــا توافق یکدیگر فعــاًل تصمیم گرفتیم که 
شــه بخش به خاطر عدم آمادگی در قهرمانی آسیا 
حضور نداشته باشد. اما او صددرصد در مسابقات 
قهرمانی جهــان و انتخابی المپیک در ترکیب تیم 

ملی حضور خواهد داشت.«
میثم قشــالقی که لقب تایســون ایرانی را یدک 
می  کشــد، چندی پیش از ناحیه کتف مصدوم شــد 
و حــاال ســرمربی تیم ملی بوکــس آمادگــی او را 50 
درصد می  داند: »بعد از برطرف شدن مصدومیت، 
میثم هنوز به آمادگی صد درصد نرسیده اما اعزام 
او بــه ایــن مســابقات به ریســکش مــی  ارزد. البته او 
در مســابقات تدارکاتــی با هند و عــراق و همچنین 
مسابقات انتخابی خودش را نشــان داد و حاال باید 
ببنیم در مســابقات چه عملکردی خواهد داشت. 
اما در کل آمادگی او به نســبت مســابقات قهرمانی 
آســیا دوبــی 50 درصــد اســت.« او تأکیــد کــرد تیم 
جوانــش را برای کســب بهترین نتیجه راهــی اردن 
می  کند: »با تیمی جوان و جدید پا به این مسابقات 
می  گذاریم، هرچند ما همیشــه تیم هــای جوانی را 

راهی مســابقات می  کنیم. دانیال شه بخش هم در 
همین تیم ســتاره شد و در آســیا و جهان درخشید. 
بقیــه هم از ایــن قاعده مســتثنی نبــوده و در قالب 
همیــن تیــم می  تواننــد ســتاره شــوند. پیش بینــی 
برای این مســابقات سخت اســت اما برای بهترین 
عملکــرد فنــی و بهتریــن نتیجه پــا به رینــگ اردن 
می  گذاریم، بقیه اش دســت خداســت.« اســتکی از 
مســئوالن درخواســت کمک و توجه بیشــتر به تیم 
ملی بوکس دارد: »باید بگویم که دغدغه همه چیز 
را داریم و از مســئوالن رده باالی ورزش درخواســت 
می  کنــم بــه دادمــان برســند و اگــر می  خواهند این 
تیــم در میادین بین المللی نتیجه بگیــرد و ایران را 

صاحب مدال کند، دست ما را بگیرند.«

پریســا غفاری/  بــا اعالم فدراســیون بســکتبال، 
ممــی بچیروویــچ اهــل اســلوونی بــه ایــران آمــد و 
مســئولیت مدیریــت فنــی تمــام رده های ســنی از 
جمله تیم ملی بزرگساالن را با موافقت جواد داوری 

رئیس فدراسیون بسکتبال برعهده گرفت.
بچیروویچ از مربیان اروپاست که سال هاست از 
چرخــه مربیگری در اروپا دور افتاده و بعد از حضور 
3 ساله در ایران در باشگاه های چینی مربیگری کرد. 
مربی ای که در دوران اوج بســکتبال ایران با آخرین 
دوره های حضور نســل طالیی مقام قهرمانی جام 
ملت های 2007 و 2009 را در ســال 2013 تکرار کرد 
امــا با همین نســل طالیــی نتوانســت در بازی های 
آسیایی 201۴ تیم را برای نخستین بار قهرمان کند و 
این فرصت استثنایی با کوچینگ پرایراد او در بازی 
آخر مقابل کره جنوبی از بسکتبال ایران سلب شد. 
بسکتبال آسیا با افول لبنان و سپس اردن همچنین 
اوج نسل طالیی ایران بین سال های 2012 تا 201۵؛ 
شــاهد موفقیت  هــای تیم ملــی بســکتبال در کاپ 

آســیا، جــام ملت هــا و تورنمنت های پیــش از جام 
جهانی 201۴ بود که در زمان بچیروویچ اتفاق افتاد. 
حتی فدراسیون بسکتبال نیز در معرفی بچیروویچ 
بــه افتخــارات بســکتبال ایــران طی همان ســال ها 
اشــاره دارد و مشــخص نکرده که بعد از خروج این 
مربی از ایران، وی به استناد چه کارنامه ای بازگشته 
و چرا مدیریت فنی تیم ملی بزرگســاالن را برعهده 

می گیرد؟
تیم ملی بســکتبال در دوران بچیروویچ توســط 
چنــد بازیکــن اداره می شــد کــه از انتخــاب نفــرات 
تــا نحــوه بازی تیــم داخل زمیــن نقش داشــتند! او 
عالقــه چندانــی به تمریــن دادن تیم نداشــت و به 
همین دلیــل در دوران مربیگری اش، بوبان میتف 
را کــه یک تمرین دهنده بود به عنوان دســتیار خود 
برگزیــد که بعدها متیف اعالم کرد که بچیروویچ از 
او سوءاســتفاده کرده است.بچیروویچ در آن مقطع 
و در ابتــدای کارش در ایــران از مدیــر برنامه هایش 
خواســته بود هر چه زودتر برای او در اســلوونی یک 

تیم باشــگاهی پیدا کند، چون فدراســیون تصمیم 
داشت در زمان بیکاری این مربی، او را به استان های 
مختلــف بفرســتد تــا کالس مربیگری برگــزار کند. 
محمود مشــحون رئیس وقت فدراسیون بسکتبال 
که بــه مربیــان ایرانــی در رأس تیم ملــی اعتقادی 
نداشــت بعد از حضــور بچیروویــچ در تیم ملی به 
فکــر باشــگاهی ایرانــی بــرای او افتاد تــا هزینه های 
ســنگین حضور مربــی خارجــی در ایــران را تأمین 
کنــد، بنابرایــن قرعه بــه نام باشــگاه مهــرام افتاد. 
آنهــا با برکنــار کردن مصطفی هاشــمی ســرمربی 
مهــرام به خواســته خود رســیدند و به ایــن ترتیب 
بچیروویچ قید بازگشــت به کشــورش را زد.از سویی 
عالقــه ســعید ارمغانی ســرمربی فعلــی تیم ملی 
بســکتبال به حضور مربیان خارجی در تیم ملی را 
هم باید از چند منظر بررسی کرد. او ابتدا یووانوویچ 
را به ایران آورد که سابقه مربیگری نداشت اما مورد 
قبول ارمغانــی بود. یووانوویچ فقــط در دو بازی در 
کنــار ارمغانــی روی نیمکــت ایــران نشســت و بعد 

رفــت! حاال پس از اســتعفای غیرمنتظره محســن 
صادق زاده از مدیریت فنی، شاهد حضور یک مربی 
از رده خارج بسکتبال اروپا هستیم آن هم در پست 
تشــریفاتی مدیریت فنی که هنوز حــدود وظایف و 
اختیــارات آن مشــخص نیســت. با ایــن انتخاب ها 
نخســتین نکته ای که به ذهن می رسد این است که 
سعید ارمغانی به عنوان سرمربی، اعتماد به نفس 
الزم را برای نشســتن روی نیکمت تیم ملی ندارد.
آن طور که در خبر فدراســیون آمده، شاید مدیریت 
تیم هــای پایــه ای را هــم بــه این مــرد اســلوونیایی 

بدهند؛ دو تیم با شــرایط و فضایــی کامالً متفاوت. 
در ایــن صــورت باید بر تشــریفاتی بــودن مدیریت 
فنــی تیم ملی بیشــتر تأکید کرد زیــرا فعالیت های 
تیم  ملی و کار پایه ای بسیار متفاوت از یکدیگر است 
و هر کدام اهــداف و برنامه ریزی های خاص خود را 
می طلبــد کــه از آدمی مثل بچیروویــچ برنمی آید. 
یا اینکه فدراســیون خود به دنبال دورزدن ارمغانی 
است تا در صورت نتیجه نگرفتن او در پنجره پنجم 
و ششم انتخابی جام جهانی، بچیروویچ را به عنوان 

سرمربی تیم ملی معرفی کند.

با حمایت چند ملی پوش، بچیروویچ دوباره سرمربی می شود؟

عقبگرد بسکتبال

گروه ورزشی/ بازی بزرگ فوتبال باشگاهی اروپا 
بیــن دو تیــم رئــال مادرید و بارســلونا بــا برتری 
مادریدی های میزبان و صدرنشــینی این تیم به 
پایان رســید. وقتی بارسلونا بدون شکست راهی 
مادرید شــد، هیچ کس تصــور نمی کرد تیمی که 
فصــل قبل قهرمــان را در ال کالســیکو 4-0 برده 
بود این طور مقهور قدرت شــاگردان کارلتو شود. 
امــا بارســلونا در روزی کــه فرصت های بســیاری 
را هــدر داد و بــازی اش چنگــی به دل نــزد، 1-3 
مغلوب رئال مادرید شــد. ابتدا کریم بنزما ترک 
عادت نکرد و گل دوازدهمش را در ال کالســیکو 
به ثمر رســاند، ســپس نوبت به فدریکــو والورده 
رســید. گل فــران تــورس در نیمــه دوم بارســا را 
امیدوار کرد، اما تیزهوشــی رودریگو باعث شد تا 

این امید خیلی زود از بین برود.
ë بنزما در اوج

کریم بنزما در آســتانه کســب نخســتین توپ 
طال که دیشــب اهدا شــد، به همه یــادآوری کرد 
چــرا در حال حاضر بهترین مهاجم نوک جهان 
اســت. درست اســت که گل او روی ریباند ضربه 
وینیســیوس جونیور آســان به نظر می رســید اما 

مهاجم فرانســوی چندین بارسلونایی را مقابل 
خود داشت و او توانست در میان نگاه همه آنها 
توپ را به تور دروازه بچســباند. در نیمه دوم هم 
گلش به دلیل آفساید مردود اعالم شد اما ثابت 
کــرد فقط یک زننده ضربــات آخر مقابل دروازه 
خالی نیست. توپ طال دیشب در پاریس انتظار 

او را می کشید.

ë تاکتیک کاربردی
در کنفرانــس خبری پس از بــازی ژاوی گفت 
کــه رئالی هــا فقط بــا ضدحملــه گل زده انــد. او 
درســت می گفت، تاکتیک کارلــو آنچلوتی برای 
ایــن دیدار بر پایه اســتفاده مفیــد از موقعیت ها 
بود. در واقع کارلتو از بازی قبلی و شکست مقابل 
ژاوی درس گرفــت و تصمیــم گرفــت تیمــش 

بی گــدار بــه آب نزنــد. رئالی ها در بیشــتر دقایق 
بازی مالکیت توپ را به بارسا دادند )57 درصد 
در مقابــل 43 درصــد( و از فضاهــا بهــره بردند. 
رئــال در حالــی ایــن بــازی را برد کــه 8 ضربه در 
چهارچوب بارســلونا داشــت و این کمترین آمار 
در جریان یک برد ال کالسیکو برای آنها از فصل 
2004-2003 به بعد اســت. در حالی از 8 شوت 
رئال به 3 گل رســید که بارســا از 18 شــوت فقط 

یک مرتبه نتیجه گرفت.
ë نقش ویژه والورده

کیفیــت فدریکو والورده به همه ثابت شــده، 
بــا وجــود ایــن بــاز هــم در تحلیــل نقــاط قــوت 
قــرار  بــزرگ  نام هــای  پشت ســر  رئال مادریــد 
می گیرد. شــاید حــاال با این گلی کــه بازیکن تیم 
ملــی اروگوئــه بــه ثمــر رســاند، جایــی در میــان 
پوســترها و تبلیغــات بــرای خــودش پیــدا کنــد. 
والــورده چــه در خــط میانــی و چــه در ســمت 
راســت خط حمله، به  ندرت باعث سرافکندگی 
آنچلوتی می شــود چون سرسختی و تالشش به 
انــدازه توانایــی فنــی اش در کار با تــوپ اهمیت 
دارد. ایــن موضــوع در اواخر بازی کاماًل مشــهود 

بــود؛ وقتــی بــا انــرژی فوق العــاده از میــان ســه 
بازیکــن بارســلونا عبــور کــرد و بــه رودریگــو کــه 
جایش را در ترکیــب اصلی گرفته بود، پاس داد 

تا او پنالتی بگیرد.
ë لواندوفسکی بی اثر

اختــالف نظــر درباره وابســتگی بــه عملکرد 
روبــرت لواندوفســکی در بایرن مونیــخ زیــاد بود 
و حاال در بارســلونا هــم این اتفــاق رخ می دهد. 
شــب کم فــروغ ســتاره لهســتانی در مادریــد در 
نهایــت با شکســت تیمش همــراه شــد. او که 6 
گل پیش از این به رئال مادرید زده بود، 6 ضربه 
به ســمت دروازه ایــن تیم در ال کالســیکو زد که 
هیچ کــدام وارد دروازه نشــد. در 4 دیــدار آخــری 
کــه لواندوفســکی بیــش از 6 ضربــه بــه ســمت 
چهارچــوب زده و موفق نشــده گل بزند، تیمش 
موفق به کسب پیروزی نشده است. 2 تای آخری 
مقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید بوده و پیش از 
آن هم 2 مرتبه چنین اتفاقی در زمان حضورش 
در بایرن رخ داده بود. در هر صورت از نخســتین 
ال کالســیکو خاطره خوبی برای لواندوفسکی به 

جا نماند و او باید در بازی برگشت جبران کند.

نکاتی از ال کالسیکوی پرهیجان که با برتری مادریدی ها به پایان رسید

هوشمندی آنچلوتی، قدرت بنزما و والورده

عصبانیت گواردیوال بابت گل مردود منچسترسیتی

اینجا آنفیلد است
منچسترســیتی،  ســرمربی  گواردیــوال،  پــپ 
بــا  تیمــش  دیــدار  داور  عملکــرد  بــه  بشــدت 
لیورپول معترض بود. منچسترســیتی در شبی 
که نمایش چندان خوبــی در آنفیلد ارائه نداد، 
با تک گل محمد صالح برابر لیورپول شکســت 
خــورده و چهــار امتیــاز بــا صدر جــدول فاصله 
گرفــت. در نیمــه دوم فیــل فــودن موفــق شــد 
دروازه لیورپــول را بــاز کنــد، اما بعــد از بازبینی 
صحنه خطای ارلینگ هالند روی فابینیو اعالم 
و این گل مردود شــد. پپ گواردیوال که در طول 
بــازی نیز بشــدت به این صحنــه معترض بود، 
در پایــان مســابقه در این رابطــه صحبت کرده 
اســت. پپ گواردیوال گفت: »گل مردود سیتی؟ 
اینجا ورزشــگاه آنفیلد اســت. داور با دستیاران 
من صحبــت کرد و گفت تا زمانی که صحنه ای 
مشــخص نباشــد، تصمیمش را عــوض نکرده 
و صحنــه ای را مــردود نمی کنــد. در طــول 90 
دقیقــه، جریان بــازی پرحــرارت و مهیج دنبال 
شــد، بجز صحنــه گل. ما گل زدیــم و دیگر این 
اتفــاق رخ نداد. ســبک بــازی مــا، عملکرد تیم 
در ورزشــگاه آنفیلــد، بازی ســازی و شــجاعت 
تیــم فوق العاده بــود. ما باید در خانــه لیورپول 
نمایش فوق العاده و بی نقص داشــته باشــیم، 

امــا این بار این اتفاق رخ نــداد. هزاران میلیون 
خطــا مانند ایــن در زمین رخ می دهــد، اما این 
یکــی مردود شــد چون ما به گل رســیده بودیم 
و در غیــر این صــورت ایــن گل مــردود اعــالم 

نمی شــد.« پپ گواردیوال درباره سکه هایی که 
در آنفیلــد بــه ســمت او پرتاب می شــود نیز 

گفت: »آنها تالش خود را کردند، اما چیزی 
بــه مــن برخــورد نکــرد. دفعه بعــد، آنها 

بهتر عمــل خواهند کرد. 
البتــه آنها تــالش خود را 

انجام داده و در گذشــته نیز 
توانســته بودنــد درســت بــه 

هدف بزننــد، اما امــروز این اتفاق 
رخ نداد.«

کلوپ: شرمنده ام پپ!
یورگــن کلوپ پــس از برد یک بر صفــر لیورپول برابر منچسترســیتی از پپ گواردیوال 
عذرخواهی کرده است. گواردیوال گفت که تماشاگران به سمت او سکه پرتاب کردند 
و کلوپ گفت: »بله، من شرمنده ام. من بابت این موضوع عذرخواهی می کنم. خبر 
نداشــتم که این کار را کرده اند. چنین کاری هرگز نباید انجام شــود.« کلوپ در نیمه 
دوم این بازی اخراج شد. او در این باره گفت: »داشتم با کمک داور بحث می کردم 

که کنترلم را از دست دادم!«

ش
بر

پاری ســن ژرمن  ســتاره  امباپــه  کیلیــان 
باالخره به شایعات فراوانی که درباره جدایی 
او از تیــم فرانســوی در ژانویــه مطــرح شــده 
واکنش نشــان داد و آن را رد کرد. امباپه مورد 
توجــه رئال مادریــد بــود و خــودش هــم ابراز 
تمایــل کرده بود کــه راهی تیم قهرمــان اروپا 

شــود امــا در نهایــت تصمیمــش را 
عوض و به مدت دو فصل دیگر 

بــا پی.اس.جی  قــراردادش را 
تمدید کرد. 

اســپانیایی  روزنــــــــــــــامه 
ادعــا  پیــش  روز  مــارکا چنــد 

از  امبــــــــاپه  کــه  کــرد 
وضعیــت خــود در 

من  ر ی ســن ژ ر پا
راضــی نیســت و 
از  جدایی  قصــد 

این تیــم را در 
نقل  پنجــره 

و انتقــاالت 
نی  مســتا ز
دارد کـــــــــه 

این باعث شــد تا بــار دیگر 

بحــث جدایی این بازیکن جــوان از پی.اس.
جــی جدی شــود. با وجود ایــن امباپه بعد از 
پیــروزی 1-0 تیمــش برابر مارســی در هفته 
یازدهم لیگ فرانسه سکوت خود را شکست 
و به شــایعه جدایی اش از پاریس ســن ژرمن 
ایــن  »نــه  داد:  نشــان  واکنــش  در زمســتان 
حقیقــت نــدارد کــه مــن بــا ســران باشــگاه 
پاری سن ژرمن به مشــکل خورده ام و از آنها 
عصبانــی هســتم. مــن از حضــور در پاریس 
بسیار خوشحالم و خواســتار جدایی از تیم 
در زمستان نشــده ام. این اخبار چند ساعت 
قبــل از بازی برابر بنفیــکا در لیگ قهرمانان 
اروپا منتشر شد و من شگفت زده 
 شــدم و هیــچ دلیــل بــرای
ســتاره نیافتــم.«  آن    

فوتبــال  ملــی  تیــم   
فرانســه در ادامــه 
گفــت: »من به 
شــایعات  ایــن 
نمی کنم  توجه 
هــر  مثــل  امــا 
شخــــــــــص دیگــری 

شوکه شدم.«

امباپه شایعات را تکذیب کرد

در پاریس خوشحالم
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت مطرح کرد

کمبود مشهود نیروی انسانی در وزارت بهداشت
معــاون توســعه مدیریت و منابع وزارت بهداشــت بــا بیان اینکــه در وزارت 
بهداشــت کمبود نیروی بهداشــتی و درمانی کاماًل مشهود است، اظهار کرد: 
طبــق بررســی های اداره کل منابع انســانی وزارت بهداشــت، در چهار ســال 
گذشــته با توجه بــه حجم بازنشســتگان و همچنین عدم جایگزینــی آنان با 
نیروهــای جدیــد، کمبود نیرو در وزارت بهداشــت بــه بیش از ۱۰۰ هــزار نیرو 
رســیده اســت کــه انتظار مــی رود ســازمان اداری و اســتخدامی در این راســتا 

مجوزهای الزم را برای وزارت بهداشت، اخذ کند.
معــاون توســعه مدیریت و منابع وزارت بهداشــت با بیــان اینکه باید در 
مســیری حرکت کنیم که بوروکراسی دســت و پاگیر اداری حذف شود، گفت: 
فرایندها و بوروکراســی اداری باید از ســر راه مردم برداشــته شــود و سیســتم 
و ســازمان به مســیری حرکت کند که چابک و کارآمد شــده و رونــد اداری در 

کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود.
وی در ادامــه تبییــن کرد: سیاســت  های کلــی وزارت بهداشــت در دولت 
ســیزدهم درخصــوص جــذب منابــع انســانی، تبدیــل وضعیــت کارکنان و 
برقراری سهمیه استخدام با امتیاز مناسب برای نیروهایی که در دوران کرونا 

از یک روز تا بیش از آن خدمت کرده اند، خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش:

 یکی از آسیب های آموزش و پرورش ما 
پاره پاره شدن جریان تربیت است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از آسیب هایی که آموزش و پرورش 
بدان مبتالســت، پاره   پاره شدن جریان تربیت است، گفت: بخشی از تربیت 
را بر عهده مدرســه و برخی را به رســانه و باقی را به خانواده حواله داده ایم. 
تربیت فرایندی قابل تفکیک از هم نیست. جدا کردن نهادهای تربیتی مانند 
خانواده و مدرســه از یکدیگر، جریان تربیت را مختل می کند. اگر دانش آموز 
را بین خانه، مدرسه و رسانه رها کنیم، امکان تربیت یک متربی برخوردار از 

هویت یکپارچه مخدوش می شود.
به مناســبت هفته بزرگداشــت پیونــد اولیا و مربیان، یوســف نوری پیامی 
صادر کرد که در بخش هایی از آن آمده است: یکی از آسیب هایی که آموزش 
و پرورش ما بدان مبتالســت، پاره پاره شــدن جریان تربیت اســت، به نحوی 
که بخشی از تربیت را بر عهده مدرسه و برخی را بر عهده رسانه گذارده ایم و 
باقی را نیز به خانواده حواله داده ایم. تربیت یک فرایند به هم پیوسته است 
که قابل تفکیک از هم نیســت؛ نه آموزش از پرورش جداســت و نه اخالق از 
دانش منفک.طبعاً این واقعیت، جدا کردن نهادهای تربیتی مانند خانواده 
و مدرســه از یکدیگر نیــز، جریان تربیت را مختل می ســازد. اگر دانش آموز را 
مانند گوی سرگردان بین خانه و مدرسه و رسانه رها کنیم، امکان تربیت یک 

متربی برخوردار از هویت یکپارچه مخدوش خواهد شد.
در ادامه این پیام آمده است: مسأله دوم، سازکارهای همیاری خانواده و 
مدرسه و چگونگی مشارکت آنها در فرایند تربیت است. به تجربه دریافته ایم 
که ســازکارهای فعلــی این همیــاری از کارآمدی و تناســب الزم با اقتضائات 
زمانــه برخــوردار نیســت. ما با ســرعت به ســمت جهانی جدیــد در حرکت 
هستیم و مکلفیم که فرزندانمان را برای زیست مؤمنانه و عاقالنه در دنیای 
جدید آماده سازیم. پر واضح است که استفاده از سازکارهای کهنه در دنیای 
جدیــد محکوم به شکســت اســت، از این رو باید ابداعاتــی در امور مختلف از 
جملــه الگــوی مشــارکت و تعامل اولیــا و معلمان ایجــاد کرد و شــیوه هایی 

کارآمدتر و به روزتر را برای یکپارچه سازی جریان تربیت به کار گرفت.

4 فوتی و 370 بیمار جدید کرونا
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز منتهی به روز گذشته ۳۷۰ بیمار 
کووید ۱۹ در کشــور شناســایی شــدند و متأســفانه چهار بیمار نیــز در این بازه 

زمانی جان خود را از دست دادند. 
به گزارش ایســنا، از ۲4 تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۳۷۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی و ۶۹ نفر 
از آنهــا بســتری شــدند. ۱۲۴ نفــر از بیماران مبتــال به کوویــد۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند. همچنین تا کنون 
۶۵ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۷۵۸ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۱۵۷ نفر 
دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۹۴۸ نفر، دوز ســوم و باالتر واکســن کرونا 
را تزریق کرده اند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و 
۹۰۱ هزار و ۸۶۳ دوز رسید. در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز 
نیست، ۱۹ شهرســتان نیز در وضعیت نارنجی، ۲۰۳ شهرستان در وضعیت 

زرد و ۲۲۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد

برقراری حق بیمه امدادگران از ابتدای مهرماه
رئیس جمعیت هالل احمر از پرداخت حق بیمه امدادگران از ابتدای مهرماه 
و همچنیــن اعمــال افزایش هزینه ایاب و ذهــاب امدادگران این جمعیت از 
ابتدای شهریورماه خبر داد.  پیرحسین کولیوند با اشاره به امضای تفاهمنامه 
این جمعیت با ســازمان تأمین اجتماعی کشــور گفت: از ابتدای شهریورماه 

حق بیمه امدادگران هالل  احمر پس از مدت ها پیگیری، برقرار می شود.
وی ادامه داد: آن دسته از امدادگرانی شامل پرداخت حق بیمه می   شوند 
کــه در ســامانه امدادیــار ثبت نــام کــرده باشــند و در شــیفت های عملیاتــی 

جمعیت هالل  احمر در پایگاه ها و مراکز عملیاتی جمعیت فعال باشند.
کولیوند اضافه کرد: افزایش حق ایاب و ذهاب امدادگران نیز برای افرادی 
کــه در فعالیت های جمعیت حضور دارند، در حقــوق پرداختی مهرماه و از 
شــهریورماه اعمال می شــود. رئیس جمعیت هالل  احمر خاطرنشــان کرد: 
حدود ۲۰ هزار نفر از امدادگران این جمعیت به صورت تدریجی و نوبتی زیر 

چتر حمایتی بیمه قرار خواهند گرفت.

 افزایش نیروهای »اورژانس اجتماعی« 
با خرید خدمات از بخش غیردولتی 

سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور از 
برنامــه این ســازمان بــرای افزایش تعــداد خودروهــای اورژانــس اجتماعی 
و همچنیــن جــذب نیروی انســانی بــرای بدنه این نــاوگان خبــر داد و گفت: 
در برنامه ششــم تکلیف شــده بود شــهرهای بــاالی ۵۰ هزار نفر بایــد دارای 
اورژانــس اجتماعــی باشــند و آنچــه در پیش نویــس برنامــه هفتــم توســعه 
پیش بینی شــده این است که ســازمان باید برای شهرهای باالی ۳۰ هزار نفر 

اورژانس اجتماعی دایر کند.
محمدرضا حیدرهایی به ایســنا گفت: اگر مجلس شورای اسالمی کمک 
کنــد و بودجه الزم را تخصیص دهد، ســازمان ۲۰۰ میلیــارد تومان بابت ۱۶۰ 
دســتگاه ون مدنظر، نیاز دارد. البته کارهای اجرایی برای موضوع تخصیص 
اعتبار تقریباً در حال به سرانجام رسیدن است و اگر کمک های الزم از طرف 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی صــورت گیــرد، تا پایان ســال ۱۶۰ دســتگاه 

خودرو مناسب سازی شده به ناوگان اورژانس اجتماعی اضافه می کنیم.
سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشور 
انســانی  نیــروی  افزایــش  بــرای  اورژانــس اجتماعــی  درخصــوص برنامــه 
خاطرنشــان کــرد: روز ۲۲ مهرمــاه ســنجش علمــی بــا همــکاری مؤسســات 
غیردولتی برگزار شــد که براســاس آن ۳۰۰ نیروی جدید به بدنه اورژانس از 

طریق بخش غیردولتی و به صورت خرید خدمات اضافه می شوند.

سیستم آموزشی با نوجوانان بیگانه است
در گفت و گو با »ایران« بررسی شد

امــروز  نوجوانــان  نســل  تفــاوت  پایــش 
جامعــه با نســل های قبلی می توانســت 
حــاال که رســانه های آن ســوی آبی قصد 
ایــن نســل  دارنــد حــوادث اخیــر را بــه 
منتســب کننــد، کمک کنــد تــا بازنمایی 
در  نســل  ایــن  ویژگی هــای  از  واقعــی 
دســت باشــد، اما متأســفانه هیــچ گونه 
آمایــش دربــاره این نســل که متناســب 
بــا اوج فنــاوری شــکل گرفتــه، از ســوی 
وزارت آموزش و پرورش و ســازمان های 
تابعــه آن صــورت نگرفتــه اســت. البته 
بعضــاً تحقیقــات خــردی وجود داشــته 
امــا به وســعت به کارگیری آن در مســیر 
شــناخت و تربیــت نوجوانــان نبــوده در 
حالــی که تفاوت و ویژگی های این نســل 
تــا  اســت  وســیع تر  تحقیقــات  نیازمنــد 
بتوان گفت و گوی مؤثری با آنها داشــت. 
عظیــم محبی مشــاور ســازمان پژوهش 
و برنامه ریــزی آموزشــی و مدیــر اجرایی 
برنامــه ویژه مدرســه )بــوم(  در این باره 
بــه »ایــران« گفــت: آمــوزش و پــرورش 
امــا  نداشــته  زمینــه  ایــن  در  پژوهشــی 
معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان 
در ایــن خصــوص تحقیقاتی داشــته اند. 
اخیــراً نیــز کتابــی بــا عنــوان ویژگی های 
نســل »زد« مطالعــه کــردم کــه دربــاره 
همین موضوع است. ما در بخش مبنای 
نظری ســند تحول بنیادین بحث اصول 
حاکــم بر هــر دوره را داریم که در آنجا بر 
اســاس پژوهش های گذشته ویژگی های 
کلــی را ذکر کــرده؛ به طور مثــال در دوره 
ابتدایی به معنای عام ویژگی هایی مثل 
رشــد اجتماعی، رشــد عاطفــی، تخیل و 
خالقیت مهم اســت. ما بر اســاس سند 
تحــول و همچنین کارشناســان ســازمان 

ویژگــی  یــک  دوره  هــر  بــرای  پژوهــش 
مشــخص کردیــم. بــرای دوره ابتدایــی 
مبنــای کار آموزش و پــرورش باید منجر 
به شناخت استعداد و شکل گیری هویت 
شــود؛ بــه تعبیــر دیگــر دوره ابتدایــی بــا 
همین فعالیت هایی که عنوان شد منجر 
به شناخت استعداد، هدایت استعداد و 

شکل گیری هویت اولیه خواهد شد.
وی با اشــاره بــه اصل حاکم بــر دوره 
متوســطه اول خاطرنشــان کرد: در دوره 
متوســطه اول بحث شــکوفایی استعداد 
مطــرح و همچنیــن بحــث شــکل گیری 
خــود  اولیــه  مراحــل  از  هویــت  ابعــاد 
می گــذرد و وســیع تر می شــود که مــا نام 
آن را شــکوفایی اســتعداد و هویت یابــی 
گذاشــتیم؛ بــه این معنــا کــه دانش آموز 
متوســطه اول در مرحله پیدا کردن خود 
قــرار دارد. ایــن دوره، دوره شــک و ابهام 
اســت و چــون خــودش هــم نمی توانــد 
تصمیــم بگیــرد بــه آن دوره راهنمایــی 
می گویند. بر این اساس در متوسطه اول 
باید کمک کنیم تا نوجوانان خودشان را 
بهتر بشناسند و به مرحله انتخاب آینده 
به معنای عام یعنی پخته شدن برسند.

محبی خاطرنشــان کرد: در متوسطه 
اســتقالل  کــه اهمیــت دارد  دوم آنچــه 
ســن  دوم  متوســطه  واقــع  در  بــوده، 
اســتقالل اســت. یعنی دانش آموزان در 
این سن باید در ابعاد علمی، اجتماعی، 
اقتصادی و… به مرحله استقالل برسند؛ 
مــن اســم ایــن دوره را تثبیت اســتعداد 

خاص و تثبیت هویت گذاشته ام.
مشاور سازمان و مدیر اجرایی برنامه 
ویژه مدرسه )بوم( درباره نسل z توضیح 
داد: دربــاره ویژگی هــای نســل z کــه در 
واقع می توان آن را به نسل دهه ۸۰ و ۹۰ 
اطــالق کرد، باید گفت که دنیای زیســته 
آنهــا دنیــای اینترنــت و فضــای مجازی 

بــوده کــه اصطالحــاً بــه آنهــا بچه هــای 
دوره دیجیتــال می گوینــد. در دوره هــا و 
نســل های قبلــی شــاید ویژگی هایــی که 
روی نوجوانــان اثــر می گذاشــت در حــد 
دوســتان، خانــواده و افــراد فامیل بودند 
اما اکنون این نســل که باالترین سن آنها 
۲۲ سال اســت و از طرفی حتی نوزادانی 
که تازه متولد می شــوند می توانند شامل 
آن شوند؛ به طور کلی دنیای زیست شان 

دنیای مبتنی بر فناوری است.
وی خاطرنشان کرد: سایر افراد نهایتاً 
از فناوری به عنوان ابزار استفاده می کنند 
امــا فناوری بــرای ایــن نســل کل زندگی 
اســت، بنابراین هویت و ویژگی های آنها 
با دیگران فرق می کند. بررســی ها نشان 
می دهــد کــه این بچه هــا در واقــع از نظر 
اجتماعی ضعیف تر بوده و دوست دارند 

با خودشان تنها باشند.
محبــی اشــاره کرد: ویژگی دوم نســل 
z عجــول بودن اســت، آنهــا می خواهند 
خیلی زود به درآمد برســند. چون فرزند 
دنیــای فناوری انــد و  بــه کســب و کار در 

فضای مجازی بیشتر گرایش دارند.
اجرایــی  مدیــر  و  ســازمان  مشــاور 
برنامه ویژه مدرســه )بوم( خاطرنشــان 
کــرد: بحــث بعــدی این اســت کــه این 
نســل والِد والدیــن خود هســتند، یعنی 
چون تسلط شان به فناوری بیشتر است 
احســاس می کنند از پدر و مادرشــان به 
روزترنــد و یــک جاهایــی عنــان کار را به 
دســت می گیرند و نقش والــد و رهبری 
خانواده را ایفا می کنند. دهه ۸۰ و ۹۰ به 
لحــاظ تأثیر فضای مجازی باعث شــده 
شــخصیت بچه ها به گونه دیگری شکل 
بگیــرد و ما خیلی به این ویژگی ها دقت 

نکرده ایم.
وی با اشــاره بــه تأثیر کرونا و دو ســال 
ایــن  تشــدید  در  مدرســه  از  آنهــا  دوری 
ویژگی هــا گفت: باید بپذیریــم که در این 
قضیه کرونا نیز مؤثر بوده و اکنون اساســاً 
انرژی آنها انباشــته شده، حال ما باید آن 
تعامــالت و ســرریز هیجانــات را در نظــر 
بگیریم. بعضاً اسم دیگر این دوره را هم 
»بازی های دیجیتال« می گذارند، به این 

شــکل که کــودکان و نوجوانان خودشــان 
بــا عناصــر و شــخصیت های بازی هــای 
رایانه ای مقایسه و همانندسازی می کنند.
محبــی در پاســخ به این ســؤال که آیا 
آموزش و پرورش و سازمان های مربوطه 
به طــور دقیــق ویژگی هــای این نســل را 
شــناخته و متناســب بــا آن برنامه ریــزی 
درسی کرده است، گفت: خیر، آموزش و 
پرورش نتوانسته تحوالت این گروه سنی 
را رصد و متناسب با آن برنامه ریزی کند. 
در ایــن دوران مــا بایــد کار دیگــری کنیم 
به عنوان مثال سازمان پژوهش راهنمای 
برنامــه درســی را در نظــر دارد کــه طــی 
آن معلمان متناســب بــا بهره برداری از 
فنــاوری بــه آموزش ادامه دهنــد و کامل 
به شیوه سنتی بر نگردند تا این نسل هم 

استفاده کنند.
وی همچنیــن پاســخ به این پرســش 
بــا چــه  ایــن نســل  کــه در هــر صــورت 
می شــوند،  رو  بــه  رو  ناهنجاری هایــی 
گفت: همه ما یک غفلتی نســبت به این 
نســل داریم و نتوانســتیم برنامه هــا را با 

ویژگی های جدید این نسل وفق دهیم و 
بتوانیم آنها را درست هدایت کنیم.

مشــاور سازمان و مدیر اجرایی برنامه 
ویژه مدرســه )بوم( در واکنش به این امر 
که حال با این تفاســیر آیا دانش آموزانی 
کــه در حوادث اخیر می بینیــم در اقلیت 
هســتند یــا اکثریت، اظهــار داشــت: آنها 
اقلیت هستند، اگر بخواهیم این موضوع 
را نســبت بــه وضعیــت جامعه بررســی 
کنیم، باید گفت که بخشی از این اقدامات 
این اقلیت هم هیجانی بوده و بر اســاس 
یک شــناخت مبتنی بر اعتراضات نبوده 
و برگرفته از جو موجود در جامعه اســت. 
بــه هر حال دانش آموزان در ســن بلوغ و 
شــکوفایی هیجانــات هســتند و اکنــون را 
بیشتر یک فرصتی می بینند که هیجانات 
تأثیرگــذاری  و  بــروز دهنــد  را  خودشــان 
فضــای اینترنــت هــم باعــث شــده نوع 
نــگاه آنها بــه زندگــی تغییر کنــد. در کل 
ایــن جریان از نظر من یــک جریان کاماًل 
هیجانی است و اینها هیچ ارتباطی با آن 
ساختارشــکنی که از طریق عوامل بیگانه 

هدایت می شوند، ندارند.
خــاص  دوره  بــه  اشــاره  بــا  محبــی 
نوجوانــی  دوره  کــرد:  بیــان  نوجوانــی 
از  اســت،  خودیابــی  و  خودآرایــی  دوره 
ایــن رو بایــد معلمان و مربیــان فرصت 
گفت و گــو را بــرای ارائه اطالعات بیشــتر 
با دانش آمــوزان فراهم کننــد. زیرا اینها 
از  ناشــی  اعتراضــات  از  درکــی  عمیقــاً 
تورم و مشــکالت معیشــتی و اقتصادی 
ندارند و به این علت اســت که اعتراض 
حــوزه  در  رفتارهــا  برخــی  می کننــد. 
دانش آمــوزی بــه شــکل حباب اســت و 
چــون ویژگی های شــخصیتی آنهــا بروز 
پیــدا می کنــد، باید فضای مدرســه بازتر 
شــود تا آنها هم گفت و گوی بیشــتری در 

مدرسه داشته باشند.
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اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

باالخــره پــس از ۱۲ ســال طلســم خریــد 
و  دولــت  مشــترک  منابــع  بــا  اتوبــوس 
شــهرداری شکســته شــد و دولت ســهم 
۸۰ درصــدی خــود در خریــد اتوبوس را 

پرداخت کرد.
بــه گزارش ایســنا، بــر اســاس قانون، 
دولــت مکلــف اســت ۸۰ درصــد منابع 
کــرده  تأمیــن  را  اتوبــوس  مالــی خریــد 
و شــهرداری ها تنهــا مکلــف بــه تأمیــن 
۲۰ درصــد منابــع مالــی خریــد اتوبوس 
هســتند؛ اما این تکلیف قانونی ۱۲ ســال 
بــه محــاق رفــت و ســر شــهرداری ها به 
بهانه هــای مختلــف بــی کاله مانــد و در 
ایــن مدت کالنشــهرهایی که تــوان مالی 
اتوبــوس  خــود،  اعتبــارات  از  داشــتند 
قالــب  در  و  قبــل  روز  دو  امــا  خریدنــد. 
شــنبه های امید و افتخــار از ۲۰۰ اتوبوس 
نو و ۶۲ دستگاه مینی بوس رونمایی شد. 
عالوه بر اهمیت ورود اتوبوس های صفر 

کیلومتر به ناوگان، مســأله مهم تر خرید 
اتوبوس هــا به شــیوه مشــارکتی دولت و 
شــهرداری بود که به عبارتی دیگر بعد از 
سال ها، دولت به تعهدات خود در مورد 
پرداخت۸۰ درصدی سهمش در خرید 
اتوبوس عمل کرده است؛ اتفاقی مبارک 
فرســوده  نــاوگان  و  تهــران  شــهر  بــرای 

اتوبوسرانی اش.
در  محمدخانــی  عبدالمطهــر 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه شنبه ۲۳ 
مهرماه ۲۰۰ دســتگاه اتوبوس، تعدادی 
ون و ۲ هزارمین تاکســی نوســازی شــده 
شــهر تهران وارد چرخه خدمت رســانی 
بــه مردم شــد، گفــت: افتتاح روز شــنبه 
از چنــد زاویــه قابــل توجــه بود. چــرا که 
در یــک روز و بــه یکبــاره ۲۰۰ دســتگاه 
اتوبــوس صفــر کیلومتــر بــه مجموعــه 
شــهرداری اضافــه شــد کــه حداقــل در 
چهــار پنــج ســال اخیر بــی ســابقه بوده 

اســت کــه در یک بســته حمــل و نقلی، 
وارد  تاکســی  و  مینی بــوس  اتوبــوس، 
چرخه شــود. وی افزود: نکته بسیار مهم 
آن اســت که بــا ورود اتوبوس های جدید 
به ناوگان یک طلســم ۱۲ ســاله شکســته 
شــد؛ چرا که دولت با پیگیری وزیر کشــور 
و معاونــش آقــای جمالــی نــژاد ســهم 
۸۰ درصــدی خود از خریــد اتوبوس ها را 
پرداخــت کرد و بــه همین دلیــل تعداد 
زیــادی اتوبــوس به نــاوگان اضافه شــد. 
البتــه تعهــد دولــت بــرای شــهر تهــران 
تحویل ۹۰۰ تا هزار دستگاه اتوبوس است 
که از این میان ۱۴۰ دستگاه اتوبوس که از 
محل خرید وزارت کشــور بود روز گذشته 
تحویل شــهرداری تهران شد. همچنین 
۶۰ دســتگاه اتوبــوس دیگر هــم از منابع 

شهرداری تهران خریداری شده است.
محمدخانــی با بیان اینکــه ورود ۲۰۰ 
دستگاه اتوبوس شروع یک مسیر است، 

ادامه داد: در یک سال اخیر هزار دستگاه 
اتوبوس تعمیر یا اورهال شــده اســت که 
ظرفیت شــهر تهــران را در حــوزه ناوگان 
حمــل و نقل عمومــی ارتقــا داده و ما از 
رقم ۳ هزار دســتگاه اتوبوس فعال عبور 
کردیــم؛ چــرا کــه زمانــی کــه تیــم جدید 
مدیریت شــهری مستقر شــد تنها هزار و 
۸۰۰ دســتگاه اتوبوس فعال داشتیم اما 
حــاال بــا تعمیــر و اورهــال هــزار اتوبوس 
و ورود اتوبوس هــای جدیــد، وضعیــت 

ناوگان بهبود یافته است.

وی بــا بیــان اینکــه البتــه بــر اســاس 
طــرح جامع ترافیــک، تهران بــه ۸ هزار 
دســتگاه اتوبــوس احتیــاج دارد، اظهــار 
همدالنــه  حضــور  بــا  امیدواریــم  کــرد: 
شــهرداری  کنــار  در  دولــت  برادرانــه  و 
بتوانیــم برای رســیدن به شــرایط پایدار 
تعداد اتوبوس های پایتخت را به 6 هزار 
دســتگاه برســانیم کــه در حــال حاضر با 

رقم 6 هزار دستگاه فاصله داریم.
ســخنگوی شــهرداری تهــران گفــت: 
از همــه ظرفیت ها بــرای تأمین اتوبوس 

اســتفاده می کنیــم و همزمان بــا اورهال 
و تعمیــرات اساســی، مشــارکت بخــش 
خصوصی، تزریق اعتبارات وزارت کشور 
و همچنیــن واردات اتوبــوس را پیگیــری 
می کنیم تا به شــرایط پایــداری در حوزه 
حمــل و نقــل عمومــی برســیم و امیــد 
است تا پایان سال به این ۳ هزار اتوبوس 
فعال پایتخــت، اتوبوس هــای دیگر هم 

اضافه شود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 
حضــور شــهردار تهران در جلســه هیأت 
دولــت موجــب توجــه دولــت بــه ورود 
اتوبــوس به تهــران شــده، افزود: اساســاً 
دولــت آقــای رئیســی اهتمــام ویــژه ای 
بــرای کمک بــه شــهرداری ها بخصوص 
کالنشهرها دارد و حضور فعاالنه شهردار 
تهــران نیــز در جلســات هیــأت دولــت 
می تواند نقش مؤثری در توجه دولت به 

مشکالت شهرداری ها داشته باشد.

طلسم 12 ساله شکسته شد

دولت ناوگان حمل و نقل پایتخت را نو کرد
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پســران ایرانی وقتی پا به سن قانونی می گذارند 
بر اســاس قانون مقرراتی که در کشــور برایشــان 
وضع شــده است ۲4 ماه را باید به خدمت نظام 
درآیند. اگر افراد به هر دلیلی این دوران را پشت 
ســر نگذارنــد محرومیت هــای اجتماعــی پیش 
رویشــان خواهد بــود. حــال در میان مشــموالن 
برخــی متأهل اند و نان آور خانــواده و اگر خود را 
برای خدمت معرفی کنند این دو ســال خدمت 
مقــدس ســربازی بــر خانواده هایشــان ســخت 
خواهــد گذشــت. بــر اســاس آمــار، ســه میلیون 
مشــمول غایــب یــا بالتکلیــف در کشــور وجــود 
دارد، بــه همیــن منظــور بــا معــاون اجتماعــی 
ســازمان وظیفه عمومی بــه گفت و گو پرداختیم 
تا از شرایط خدمت سربازان متأهل و مشموالن 

غایب اطالعاتی را به دست آوریم؛
حســین زاهــدی در خصــوص حمایت هــای 
ســازمان وظیفــه عمومــی از ســربازان متأهــل و 
دارای فرزند می گوید: برای مشموالن یا سربازان 
متأهــل افزایــش دوبرابــری حقــوق نســبت بــه 
مجردها را در نظر گرفته ایم و سربازانی که  دارای 
همســر و فرزند باشــند مشــمول بیمــه خدمات 
عائله منــدی  بحــث  و  شــد  خواهنــد  درمانــی 
کــه  ســربازانی  می شــود،  دیــده  حقوقشــان  در 

متأهل باشــند در نزدیک تریــن منطقه به محل 
زندگی شــان به خدمــت خواهند پرداخــت و به 
واســطه تأهل مشــمول دو مــاه کســر از خدمت 
می شوند. ســربازانی هم که فرزند دارند به ازای 
هر بچه سه ماه کسر خدمت می گیرند. به عنوان 
مثال اگر ســربازی ســه فرزند داشته باشد دو ماه 
برای همسر و ۹ ماه به خاطر سه بچه اش جمعاً 

مشمول ۱۱ ماه کسر از خدمت می شود.
زاهــدی بــا اشــاره بــه حمایت هــای مختلف 
ســازمان وظیفــه عمومــی از ســربازان متأهــل 
و پیگیــری افزایــش حقــوق و ارائــه بســته های 
معیشتی، می گوید: قبل از بحث افزایش حقوق 
بــرای ســربازان حــدود ۳۰۰ تا ۳5۰ هــزار تومان 
حقــوق منظور شــده بود امــا در ســال ۱۳۹۹ این 
مبلــغ به یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش 
پیــدا کرد و با توجه به افزایش حقوقی که ابتدای 
سال ۱4۰۱ اعمال شد اکنون کف حقوق سربازان 
مجرد که در محل زندگی شــان خدمت می کنند 
دو میلیــون و 5۰۰ هــزار تومــان اســت و بــرای 
متأهلیــن کف حقوق چهــار میلیــون و ۱۰۰ هزار 
تومان اســت و این مبلغ بسته به تعداد فرزند تا 

6 میلیون تومان هم خواهد رسید.
وی با بیان اینکه مدت خدمت وظیفه عمومی 
در مناطق مختلف با هم متفاوت است، می گوید: 
خدمت ســربازی بر اساس قانون سی سال است 
که دوسال خدمت ضرورت، ۸ سال دوره احتیاط 

و ۱۰ ســال ذخیره اول و ۱۰ســال ذخیره دوم است 
امــا آنچه که برای مردم مرســوم اســت دو ســال 
خدمــت ضرورت اســت که در مناطــق عادی ۲4 
ماه می باشد، برای افرادی که 5۰ کیلومتر از محل 
زندگی فاصله دارند ۲۱ ماه و افرادی که در مناطق 
عملیاتی و بد آب و هوا خدمت می کنند این دوره 
۱۷ الی ۱۸ ماه است که بحث تأهل و فرزند هم از 

این مدت کسر خواهد شد.
زاهدی در ادامه با اشــاره به اینکه ۸5 درصد 
از پســران کــه به ســن قانونی می رســند از قانون 
می کننــد،  تمکیــن  عمومــی  وظیفــه  خدمــت 
می گویــد: نمی توان دقیق گفت کــه ۱5 درصد از 
مشموالن باقی مانده غایب محسوب می شوند. 
عدم خدمت این افراد می تواند دالیل مختلفی 
داشــته باشــد که ما به آنها می گوییم مشــموالن 
تعییــن تکلیــف نشــده از جمله عــدم تعویض 
کارت های قدیمی، بیماری های پزشــکی و... اما 
این حقیقت وجود دارد که افرادی هم هستند که 
خودشان را برای انجام خدمت وظیفه عمومی 
معرفی نکردنــد و قطعاً بــا محرومیت هایی در 

جامعه رو به رو خواهند شد.
پیــش  محرومیت هــای  خصــوص  در  وی 
روی مشــموالن غایــب بیــان می کنــد: در مــاده 
۱۰ خدمــت وظیفــه عمومــی محدودیت هــای 
اجتماعی برای افرادی که از قانون پیروی نکنند 
دیده شده اســت. این ماده در حقیقت می گوید 

که انجــام اموری همچون دریافــت هرگونه وام، 
کاندیدا شــدن جهت انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و ســایر شــوراها و انجمن هــای قانونی، 
صدور پروانه کســب و اجازه اشــتغال و عضویت 
در شــرکت های تعاونــی، دریافت مســتمری از 
سازمان های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی، 
اســتخدام بــه هــر صــورت » رســمی، پیمانــی، 
و  وزارتخانه هــا  در  خدمــت«  خریــد  و  روزمــزد 
مؤسســات دولتی و وابســته به دولت و نهادهای 
قانونــی و  شــرکت های دولتــی بــرای افــرادی که 
خدمــت وظیفــه عمومــی را نگذرانــده باشــند 

امکانپذیر نخواهد بود.
معــاون اجتماعی ســازمان وظیفــه عمومی 
فراجا ادامه می دهد: آنچه که نســبت به سنوات 
گذشــته در خصوص محرومیت های اجتماعی 
تغییر یافته داشــتن گواهینامه اســت، چرا که در 
گذشــته مشــموالن غایب حتــی نمی توانســتند 
بــرای دریافت گواهینامه ثبت نام کنند اما اکنون 

این قانون تغییر پیدا کرده است و اخذ گواهینامه 
رانندگی و ثبت نقل و انتقاالت بالمانع است.

زاهــدی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکه بــه طور 
کلی ســه میلیون نفر مشــموالن غایب یا تعیین 
تکلیــف نشــده داریــم، بیــان می کند: بیشــترین 
علــت عــدم تمکیــن از قانــون خدمــت وظیفه 
عمومــی تغییــرات قوانین بــرای خرید خدمت 
اســت چرا که در ســنوات گذشــته قوانینــی برای 
خریــد خدمــت وجود داشــت که اکنــون این امر 
برداشــته شــده اســت و افــراد همچنــان منتظر 
هستند که شــاید دوباره این قانون روی کار آید و 
بتوانند ایــن ۲4 ماه را خریــد خدمت کنند. چند 
ســالی اســت که دنبال ثباتــی در قوانین خدمت 
سربازی و محدودیت های بازدارنده آن هستیم 
تــا افــراد مجــاب شــوند مــدت دوره ضــرورت را 
پشــت ســر بگذارند چــرا که هــر چه قــدر میزان 
مراجعه مشموالن افزایش پیدا کند میزان دوره 

خدمت کاهش پیدا خواهد کرد.

»ایران« از چگونگی تعیین تکلیف مشموالن غایب سربازی گزارش می دهد

تسهیالت سازمان وظیفه عمومی برای مشموالن متأهل و دارای فرزند
تولد هر فرزند سه ماه از خدمت سربازی کم می کند

محدثه جعفری
خبرنگار
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۱۲۹سالنسینماتاپایانمهربهرهبرداریمیشود
فنــاوری،  توســعه  مدیــرکل 
ســینمایی، ســمعی و بصــری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بــا اعالم ایــن خبر کــه در طول 
یــک  ســال گذشــته حــدود ۱۸ 
سینما به ناوگان سینمایی کشور 
افزوده و باعث شــده حدود ۴۰ 

درصد در این حوزه افزایش داشته باشیم، گفت: »در طول یک  سال گذشته 
حدود ۱۸ سینما به ناوگان سینمایی کشور افزوده و باعث شده است حدود ۴۰ 
درصد در این حوزه افزایش داشــته باشــیم.« محمدرضا فرجی در گفت وگو 
با مهر به این موضوع اشــاره کرد که »ما ســرمایه گذاران بخش خصوصی را 
تشویق می کنیم در مناطق نیازمند به سالن، طرح های خودشان را اجرا کنند. 
در ایــن خصــوص ما مجوز بیش از ۲۳ پردیس ســینمایی را صادر کردیم که 
این پردیس ها در مراحل مختلف آماده سازی قرار دارند. عالوه بر این تا پایان 
مهر حدود ۲۳ ســالن ســینمایی به ۱۰۶ ســالنی که از قبل آماده کرده بودیم، 
اضافه خواهند شــد که مجموع سالن های ساخته شــده در یک  سال گذشته 
بــه ۱۲۹ ســالن خواهد رســید.« فرجی در پایــان درباره تجهیز و به روز رســانی 
سالن های سینما گفت: در طول یک سال گذشته اولین پردیس سینمایی در 
شهر پرند افتتاح شد. همچنین در این مدت تجهیزات حدود ۳۰ سالن سینما 
به روز رسانی شده است. یعنی هم به وضعیت خود سالن مثل پرده سینما، 
کیفیت، صندلی و غیره هم به مســائل دیگری مثل ارتقای تجهیزات صدا و 

سایر ملزوماتی که نیاز به بازسازی داشتند، پرداخته شده است. 

برپایی۳۱۲نمایشگاههنرهایتجسمیدرتهران
مرکز هنرهای تجسمی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، طی 
۶ ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۱، 
مجوز برگزاری ۳۱۲ نمایشــگاه 
نگارخانه هــای  در  را  هنــری 
مختلــف شــهر تهــران صــادر 
کــرده و تمدید مجــوز فعالیت 

بــرای ۱۳ نگارخانــه، ثبت مالکیت معنوی برای ۱۴ اثر هنــری و صدور جواز 
تأســیس برای ۱۱ دفتــر گرافیــک، از دیگر اقدامات مرکز هنرهای تجســمی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در فصل های بهار و تابستان است. همچنین 
در ۶ ماه نخســت امسال، ۲۷ درخواســت برای صدور گواهی هنری از سوی 
هنرمندان حوزه تجسمی به مرکز واصل شده که تمامی گواهی های مذکور 
به درخواســت کنندگان تخصیص یافته اســت. به گزارش ایرنا و به اســتناد 
ایــن گزارش، ۱۷۰ هنرمند در ۶ ماهه نخســت امســال به عضویت صندوق 
اعتباری هنر درآمده اند و عضویت ۳۷۹ هنرمند دیگر نیز مورد تمدید قرار 
گرفته اســت. از دیگر اقدامات مرکز هنرهای تجســمی در ۶ ماهه نخســت 
ســال ۱۴۰۱ می توان به برقراری بیمه برای ۱۷۰ هنرمند و اعطای وام به ۶۸ 
هنرمند اشاره کرد. همچنین هشت هنرمند مشمول دریافت مستمری و سه 
هنرمند نیز مســتعد تخصیص کمک بالعوض شناخته شده اند. براساس 
گزارش مرکز هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، در ۶ ماه 
اول سال ۱۴۰۱، ۹۸ درخواست از سوی هنرمندان و مدیران نگارخانه ها مبنی 
بــر خروج ۱۰۷۸ اثر از کشــور به مرکز هنرهای تجســمی اعالم وصول شــده 
کــه از این تعداد، با خروج ۱۰۵۹ اثر موافقت و مجوز ارســال آنها به مقاصد 

مختلف صادر شده است. 

نمایش۴۰پوستربرگزیده»پیامبرمهربانی«
نهمین دوره جشــنواره پوســتر 
»پیامبــر مهربانی« بــه دبیری 
همــت  بــه  عطــارزاده  جــالل 
برگــزار  اندیشــه  فرهنگســرای 
می شــود که ۴۰ پوستر برگزیده 
آن بــرای عمــوم عالقه مندان 
بــه نمایش درآمــد. به گزارش 

ایرنا از فرهنگسرای اندیشه، نمایشگاه پوستر »پیامبر مهربانی«، جدیدترین 
برنامه این فرهنگسراســت که به مناســبت میالد پیامبر مکرم اسالم)ص( 
و هفته وحدت در نگارخانه اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به 
پل ســیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی در حال برگزاری است. در این 
نمایشــگاه، ۴۰ پوســتر برگزیده از بین صدها اثر رسیده به جشنواره »پیامبر 
مهربانــی« توســط هیــأت داوران انتخــاب شــده و در معــرض دیــد عموم 
عالقه مندان قرار می گیرد. هیأت داوران این جشنواره استادانی نظیر اشکان 
قازانچای، سیدمحمد یاسینی و علی قسمتی هستند. نهمین دوره جشنواره 
»پیامبــر مهربانی« در بخش پوســتر به دبیری اســتاد جالل عطــارزاده و به 
همت فرهنگســرای اندیشــه برگزار می شــود. این برنامه شــامل فراخوان، 
گردآوری و داوری آثار توســط اســتادان رشته گرافیک، برگزاری نمایشگاه و 
تجلیل از نفرات برتر است. براساس این گزارش، نمایشگاه پوستر »پیامبر 
مهربانی« از پنجشــنبه )۲۱ مهرماه( در نگارخانه اندیشــه آغاز شده و تا ۲۸ 
مهرمــاه ادامــه دارد. پــس از پایان این رویــداد، نمایش پوســترهای پیامبر 
مهربانــی تــا روز جهانی مهربانــی )۲۲ آبان ماه( مصادف بــا اختتامیه این 

رویداد در گالری گذرگاه داخلی فرهنگسرای اندیشه ادامه دارد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

جشنوارهفارابیتجلیفعالیتهایفرهیختگان
حوزهعلومانسانیکشوراست

 عبدالحسین کالنتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشست 
خبــری چهاردهمیــن جشــنواره بین المللــی فارابی گفــت: این جشــنواره 
تجلــی و عصــاره فعالیت های پژوهشــگران، اســتادان و فرهیختگان حوزه 
علوم انســانی کشــور اســت.وی با اشــاره به اقدامات وزارت علــوم در حوزه 
علــوم انســانی گفت: ایــن وزارتخانه چند برنامــه در حوزه علوم انســانی را 
پیگیری می کند که اولین اقدام آن راه اندازی مرکز علوم انسانی بوده است. 
همچنیــن بازنگــری آیین نامه ارتقا از دیگــر مواردی بوده که توســط وزارت 
علوم پیگیری شــده اســت. اصحاب علوم انســانی بارها از این موضوع گله 
داشــتند که ارزیابی فعالیت های علوم انســانی براســاس شاخص هایی که 
متناســب بــا فعالیت این حوزه باشــد، انجام نمی گیرد و بر همین اســاس 
آیین نامه ارتقا در دستور کار بازنگری قرار گرفت و امیدواریم بعد از بازنگری 
کلی، انعطاف الزم را با علوم انسانی داشته باشد.کالنتری افزود: همچنین 
شیوه نامه سرآمدان در کشور توسط وزارت علوم تهیه و ابالغ شد که در این 

شیوه نامه به صورت ویژه به علوم انسانی توجه شده است.
حجت االســالم رضــا غالمــی نیز در ادامه این نشســت با اشــاره بــه اهداف 
برگزاری جشــنواره فارابی، گفت: هدف اصلی جشنواره بین المللی فارابی 
کــه بدون اغــراق، یکی از معتبرترین جشــنواره های علمی در عرصه علوم 
انســانی و اســالمی محســوب می شــود، اوالً، شناســایی برتریــن نظریــات و 
نوآوری های علمی در علوم انسانی و اسالمی ثانیاً، معرفی آنها به جامعه 
علمــی جهت اســتفاده و الگوبــرداری و ثالثاً، تشــویق و حمایــت معنوی و 
مــادی از صاحب نظــران و نوآوران برجســته اســت.در ادامه این نشســت، 
عباس زاده دبیر علمی جشــنواره فارابی نیز با اشــاره به اضافه شدن جایزه 
صلــح و دوســتی در دوره چهاردهــم جشــنواره گفــت: در ایــن دوره بنــا به 
پیشــنهاد برخــی دســتگاه های بین المللی و نظــر مســاعدت وزارت عتف، 

جایزه صلح و دوستی را به چهاردهمین دوره جشنواره اضافه کردیم. 
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فرهنگی/ محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در نشســت هم اندیشــی ســتاد 
هماهنگــی کانون هــای مســاجد بــا بیــان اینکــه 
مســجد مهــم تریــن ســرمایه فرهنگــی انقــالب 
اسالمی است، گفت: »کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد کشــور برای حفــظ محوریــت فرهنگ و 
هنر در مســاجد تأسیس شــده اند و فعالیت های 
کانون ها باید منسجم و متمرکز بر جذب کودکان 
و نوجوانــان باشــد.«او افزود: »امــام خمینی)ره( 
فرمود که مســاجد سنگر اســت، سنگرها را حفظ 
کنیــد. امــام راحل با این جملــه در واقع یک خبر 
می دهد، مســاجد و شبکه دینی بودند که انقالب 
اســالمی را به وجود آوردند و همین مســاجد نیز 
انقالب را حفظ می کنند و اشــتباه اســت که کسی 
تصــور کنــد در ایــن فضــای جدیــد بایــد از بســتر 

دیگری استفاده شود. البته من مخالف استفاده از 
این امکانات نیستم اما تأکید بر استفاده از مزیت 
خودمان یعنی مساجد و پیوند مردم با روحانیت 
دارم.«وی ادامــه داد: »در قــرون ســوم تــا پنجــم 
که ســه دولــت آل بویــه، حمدانی هــا و همچنین 
فاطمی ها در مصر حکومت می کردند، شاهد سه 
دولت مبتنی بر عقالنیت از مکتب اهل بیت)ع(، 
در آن دوران هســتیم که در کنار مساجد در دوران 
آل بویــه، بیــت الحکمه ها شــکل گرفــت و محل 
مباحثــه و گفت و گو و آزاداندیشــی بیــن مذاهب 
مختلــف در کنــار مســاجد ایجــاد شــد. در دوره 
درخشــش تمدن اســالمی، محور مســجد است. 
در کنار مســجد، مجالس آزاداندیشی برگزار شده 
و کتابخانه هــا و دانشــمندان بــزرگ در ایــن دوره 
هستند.«اسماعیلی گفت: »مقام معظم رهبری 

در موضــوع انقــالب اســالمی و بیانیــه گام دوم، 
افــق را تحقق تمدن نوین اســالمی اعالم کردند. 
تجربه ما در تمدن اســالمی مبتنــی بر محوریت 
مســجد در حوزه فرهنگ اســت. در دوران جنگ 
نیز مســجد، محور همه فعالیت ها بود. اعزام به 
جبهه از مسجد بود. درس های مدارس در دوران 
جنــگ در مســجد برگزار می شــد و ما شــرکت در 
اجتماعــات مدنــی نظــام اســالمی را در مســجد 
یــاد گرفتیم امــا بعد از دهه شــصت همین تفکر 
وارداتــی، چنین رویکــردی را از مســجد به بیرون 
منتقل کرد.«او با اشــاره به سی سالگی راه اندازی 
ســتاد هماهنگی کانون های مساجد کشور گفت: 
»آن روز که کانون ها تأســیس شدند، این دغدغه 
وجود داشت که مبادا شبکه فرهنگی در مساجد با 
تأسیس سایر مراکز از بین برود. کانون ها تأسیس 

شدند که مسجد، محوریت فعالیت های فرهنگی 
هنــری خــود را داشــته باشــد. مــا مســائل بســیار 
مهمــی در این کشــور داریــم، بزرگترین معروف، 
ترویج جایگاه مســجد اســت. احادیــث و روایات 
فراوانــی در اقامــه نمــاز جماعت داریــم و امر به 
معروف به همین معناســت. یعنی شلوغ شدن 
مساجد، صفوف فشــرده نماز جماعت و جمعه 

که بزرگترین معروف ماست.«
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: »فعالیت های 
کانون ها باید منسجم و مبتنی بر جذب کودکان و 

نوجوانان باشــد. مهم این است که فعالیت های 
فرهنگی هنری در مســاجد باشــد. از ســوی دیگر 
بایــد به طور خاص به مســاجد شــهرهای بزرگ 
توجــه کنیم. مســجد مهم ترین ســرمایه انقالب 
اسالمی اســت. این ظرفیت بزرگ باید در اختیار 
مردم باشــد و وظیفه ما تســهیل گری برای آحاد 
مــردم باشــد. کانون هــا در ایــن راســتا می تواننــد 
فیلم های ارزشــی و گروه های سرود را به مساجد 
ببرند و کانون های مساجد باید برنامه کمی ارائه 

دهد و نباید زمان را از دست دهیم.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست هم اندیشی ستاد هماهنگی کانون های مساجد:

بایدبرجذبکودکانونوجوانانتمرکزکنیم

کارگــردان فیلم کوتــاه »یه چوم یه لنگ« 
در گفت وگــو بــا مهــر از ایده هــای اولیــه 
برای ســاخت فیلــم اش حرف زد. یاســر 
برزگــر کــه در بخــش رقابــت داســتانی 
کوتــاه  فیلــم  و نهمیــن جشــنواره  ســی 
تهران حضور دارد،  ضمن اشــاره به این 
موضــوع کــه ایده فیلــم را از تــرس های 
دوران کودکیش گرفته درباره فضاسازی 
فیلــم هــم بیــان کــرد: فضــای فیلــم در 
مرحلــه نوشــتن فیلمنامــه بــرای مــن و 
همسرم  آرزو خانجانی که تهیه کنندگی 
از  شــد.  روشــن  اســت،  عهــده دار  را  کار 
آنجــا که من متولد شــمال ایران هســتم 
و دوران کودکــی و نوجوانــی خــودم را در 

اقلیم شمال ایران گذراندم، می دانستم 
که بستر فیلم، بوم شــمال و افسانه های 
شــمالی خواهد بــود. برزگر در پاســخ به 
اینکه ســاخت فیلم هایی نظیر »یه چوم 
می دانــد،  ســخت  چقــدر  را  یه لنــگ« 
گفــت: ناممکن کــه به هیچ وجــه، چون 
باالخــره ممکن هســت، چرا کــه با توجه 
به پیشرفت ســینمای ایران در سال های 
اخیر، ســاخت انواع فیلم به نظر ممکن 
می آید اما ســاخت چنیــن فیلمی بویژه 
در»سینمای کوتاه«سختی ها و مشکالت 
زیادی  برای گروه ســازنده به همراه دارد. 
با توجه به شرایط تهیه بودجه برای فیلم 
کوتاه که اغلب به صورت مســتقل است، 

محدودیت هــای فراوانی در بخش تهیه 
و تولید برای فیلمســاز وجــود دارد، البته 
با وجود این محدودیت ها نظر شخصی 
من این اســت که فیلمسازان بهتر است 
به دنبــال روایت هایــی جدیــد در قالــب 
ژانرهای متنوع باشــند، چراکه ســینمای 
جهــان بــه روایت هایــی نــو نیــاز دارد. او 
درباره تأثیر جشــنواره فیلــم کوتاه تهران 
بر مسیر فیلمسازی فیلمسازها توضیح 
داد: یکــی از مهم تریــن انگیزه هــای یک 
فیلمساز در درجه اول داشتن مخاطبانی 
در اقلیم و بوم خودش اســت و چه بهتر 
که جشنواره معتبر داخلی، این امکان را 
برای او فراهم کند. جشنواره بین المللی 

فیلــم کوتاه تهران در ســال های گذشــته 
کمــک فراوانی بــه معرفی فیلمســازان 
جــوان چــه در ســطح داخلــی و چــه در 

سطح جهانی کرده است.
 به همین دلیل برای من به شــخصه 
حضــور در این جشــنواره اهمیت زیادی 
»یه چــوم  کوتــاه  فیلــم  کارگــردان  دارد. 
یه لنگ« همچنین گفت: جایزه همیشه 
خوشــحال کننده و امیدوار کننده اســت، 
فیلــم  جشــنواره  جایزه هــای  کمااینکــه 
کوتــاه تهران مبلغ قابل توجهی اســت و 
می شود به عنوان کمک هزینه فیلم های 
آینــده بــه آن نگاه کــرد. همچنین جایزه 
در بخش هــای مختلف به نوعــی اعتبار 

از  یــک  هــر  کاری  حــوزه  در  حرفــه ای 
هنرمندان اســت. من و گــروه فیلم کوتاه 
»یه چوم یه لنگ« تــالش کردیم  هریک 
بهتریــن کار خودمــان را انجــام دهیم تا 
در نهایت یــک اثر با کیفیت خلق کنیم، 
اگر این اتفاق با جایزه همراه باشد باعث 
خوشحالی مان اســت. برزگر در پایان در 
مــورد انتظــارش از جشــنواره فیلم کوتاه 

تهران بیــان کرد: انتظار من از جشــنواره 
این اســت کــه هیــأت داوران بــا توجه به 
رویکــرد امســال جشــنواره کــه تنــوع ژانر 
است و همچنین اهمیت نگاهشان برای 
فیلمسازان، نظر ویژه ای به فیلم هایی که 
در قالب ژانر ارائه شده اند، داشته باشند 
چراکه ایــن رویکرد باعث ارتقای کیفی و 

تنوع  تولیدات آینده خواهد شد. 

یاسر برزگر کارگردان فیلم کوتاه »یه چوم یه لنگ«:

ترسهایکودکیامرافیلمکردم

عالقه مندان به فیلم در نوار غزه که ده ها سال است 
به دلیل تخریب ســینماها در جریــان ناآرامی ها در 
ایــن منطقه از رفتن به ســینما محــروم بوده اند، از 
شــانس نادری برای دیدن مجموعه ای از آثار روی 
پــرده بزرگ برخوردار شــده اند. به گــزارش رویترز، 
ســینما زمانــی در غــزه رونق داشــت و تماشــاگران 
برای دیدن فیلم های عربی، غربی و آسیایی هجوم 
می آوردند، اما سالن های سینما در انتفاضه اول در 
ســال ۱۹۸۷ به آتش کشــیده شــد و ســپس در سال 
۱۹۹۶ دوباره در جریان موج دیگری از خشونت های 

داخلــی ســوخت. از آن زمــان، مــردم غــزه مجبور 
شــدند به تلویزیــون و ســامانه های نمایش آنالین 
روی بیاورند و فرصت دیدن فیلم روی پرده بزرگ 
سینما برای افرادی که تحت محاصره مرزی اعمال 
شده توسط اســرائیل و مصر قرار دارد، اتفاقی نادر 
است. جشنواره فیلم حقوق بشــر ِرد کارپت که روز 
پنجشــنبه در نوار غزه افتتاح شــد، حــدود ۴۰ فیلم 
را در یــک مرکــز فرهنگی به تازگی بازســازی شــده 
بــه نمایش می گــذارد که نیمــی از ایــن فیلم ها به 
درگیــری چند دهــه ای با رژیــم اشــغالگر و بقیه به 

مســائل حقوق بشــر در سراســر جهان می پردازند. 
»منتصر السابه« مدیر اجرایی این جشنواره عنوان 
کرد که به جشــنواره غزه افتخــار می کند اما امیدوار 
است سینماها دوباره باز شوند و اضافه کرد: »ما در 
غزه سینماهایی داریم که تعطیل هستند، آنها را باز 
کنید.« حدود ۳۰۰ فیلم از ۶۰ کشور جهان متقاضی 
 شــرکت در جشــنواره فیلم حقــوق بشــر رد کارپت 
 )Red Carpet Human Rights Film Festival(
از نمایــش توســط  انتخابــی پیــش  بودنــد و آثــار 
مقامــات محلی در غزه بررســی شــدند که از ســال 

از  گــروه حمــاس کنتــرل می شــود.  ۲۰۰۷ توســط 
جمله فیلم های نمایش داده شــده در این رویداد 
ســینمایی می تــوان بــه »یــازده روز در مــاه مه« به 
کارگردانــی مشــترک »محمــد صــواف« کارگردان 
اهل غزه و کارگردان بریتانیایی »مایکل وینترباتم« 
اشــاره کــرد کــه داســتان ۶۶ کودک کشــته شــده در 
جنــگ ۱۱ روزه بیــن اســرائیل و شــبه نظامیان غــزه 
در مــاه مــه ۲۰۲۱ را روایت می کند کــه در آن »کیت 
وینزلــت« بازیگــر برنده اســکار هالیــوودی، روایت 

داستان را بر عهده دارد.

گروه فرهنگی: در فاصلــه ۵ روز تا آغاز 
ثبت نام فیلم های ایرانی در جشــنواره 
فیلــم فجــر، ۱۰۰ فیلم از شــرایط کافی 
بــرای حضــور در بزرگ تریــن رویــداد 
هســتند.  برخــوردار  کشــور  ســینمایی 
بــه گــزارش ایرنــا، از ابتدای امســال به  
صورت ماهانه بر تعداد فیلمنامه های 
ارائه  شــده بــه شــورای پروانه ســاخت 
افــزوده شــد و بــه ایــن ترتیــب بــرای 
خردادمــاه ۵ فیلمنامه، برای تیرماه ۵ 
فیلمنامه، برای مردادماه ۱۰ فیلمنامه، 
و  فیلمنامــه   ۱۵ شــهریورماه  بــرای 
بــرای ۲۴ روز نخســت مهرمــاه نیز ۲۵ 
فیلمنامــه بــه شــورای پروانه ســاخت 
ارائه شد. این آمار افزایشی در شرایطی 
مهم تلقی می شــود که تا پیش از این، 
جریانی در ســینمای ایــران به  صورت 
هدفمنــد، از تحریــم جشــنواره فیلــم 
فجر این دوره به  دلیل نبود فیلم کافی 
خبــر داده بــود، حــال آنکــه بــا نگاهی 
بــه اســامی هنرمندانــی که به شــورای 
پروانه ساخت، فیلمنامه ارائه داده اند، 
متوجه می شــویم وجود این اســامی و 
البتــه افرادی که طی ۲ ماه آینده از این 
شورا پروانه می گیرند، قطعاً به حرارت 

تنور جشنواره خواهد افزود. 
ë حذف کارساز ۲ بند محدود کننده

وجــود ۲ بنــد هوشــمندانه در متن 
فراخوان جشــنواره این دوره، بر تعداد 
تولیداتی که می توانند در فجر امســال 
بنــد  افــزود.  خواهــد  کننــد،  شــرکت 
هوشمندانه نخست،  عدم  محدودیت 
زمانی برای تولیدات ســینمایی است. 
تــا پیش از ایــن، یکــی از بندهای مهم 
فراخوان جشنواره فجر، منوط به سال 
ساخت اثر بود که همواره ۱۲ ماه منتهی 
بــه زمــان جشــنواره را شــامل می شــد 
امــا در جشــنواره امســال، فیلم هایــی 
می توانند فرم این رویداد را پر کنند که 
تا قبــل از بهمن ۱۴۰۱، بــه هیچ نحوی 
نمایش داده نشده اند. بند هوشمندانه 
دوم، شکســتن عــدد ۲۲ فیلــم بــرای 
آثار بخش مســابقه اســت. تــا پیش از 
ایــن، عــدد ۲۲، یکــی از شــاخص های 
فراخــوان جشــنواره فجر بــود؛ عنوانی 
که در برخی از ســال ها ســبب می شــد  

فیلم هــای خوبــی نتواننــد وارد بخش 
رقابتی شــوند و در برخی سال ها نیز به 
ایــن اندازه فیلم خوب، فرم جشــنواره 
را پــر نمی کرد و داوران به  ناچار مجبور 
بــه پذیرش آثار کم مایه می شــدند. در 
فراخوان جشنواره امســال، هیچ نامی 
از ۲۲ فیلــم برده نشــده و این می تواند 
اتفاق خوبــی برای ارتقــای توان کیفی 
بــرای  باشــد.  جشــنواره فجــر امســال 
خردادمــاه  از  چهل ویکــم،  جشــنواره 
امســال تــا روز ۲۴ مهرمــاه، تعداد ۳۸ 
فیلمنامــه بلند ســینمایی بــه اعضای 
شــده  ارائــه  ســاخت  پروانــه  شــورای 
است. همچنین از ابتدای امسال تا ۲۴ 
مهرمــاه، بــرای ۵۵ فیلمنامــه، پروانه 
ســاخت صادر شده اســت که از جمله 
مهم تریــن چهره هایــی کــه در مقــام 
کارگــردان، موفــق بــه دریافــت پروانه 
ســاخت شــده اند می تــوان بــه بهمــن 
فرمان آرا، کیومرث پوراحمد، کیانوش 
محمــود  شــهبازی،  پرویــز  عیــاری، 
کالری، محمدحسین لطیفی، محسن 
امیریوســفی، تهمینه میالنــی، نرگس 
آبیــار، شــهریار بحرانــی، محمدعلــی 
باشــه آهنگر، انســیه شاه حسینی، علی 
ژکان، مهــدی جعفری، تورج اصالنی، 
علیرضــا امینی، رهبر قنبــری، مهرداد 
خوشبخت، امیرحسین ثقفی، ابراهیم 
ایرج زاد، عادل تبریزی، اصغر نعیمی، 
موفــق،  ســهیل  تقــی زاده،  مصطفــی 
امیــری  حســین  و  پورامیــری  پــدرام 

دوماری اشاره کرد. 
ë حضور چهره ها

کارگردانانــی  میــان  از  همچنیــن 

آنهــا  فیلمنامــه  ســاخت  پروانــه  کــه 
هفته هــای  و  روزهــا  طــی  احتمــاالً 
آینــده صادر می شــود نیز می تــوان به 
موتمــن،  فــرزاد  صبــاغ زاده،  مهــدی 
مجید مظفــری، بهروز شــعیبی، علی 
روئین تــن، ســام قریبیــان، مصطفــی 
رضــا  معیریــان،  آرش  شایســته، 
گــوران، بهتــاش صناعی هــا، ابراهیــم 
لوافی پــور،  رامتیــن  ابراهیمیــان، 
ســهیل بیرقی، علی قوی تــن و مزدک 
ایــن  بــه  کــرد.  اشــاره  میرعابدینــی 
فیلــم  جــوان  کارگردانــان  فهرســت، 
اولــی را نیــز بایــد افــزود کــه هــر ســاله 
به عنوان غافلگیری هایی بزرگ، برگ 
برنده هــای خوبــی را بــرای جشــنواره 
رو می کننــد. فــارغ از این نام هــا و البته 
جوانانــی کــه در قامت فیلــم اولی، به 
جشــنواره چهل ویکــم فجــر می روند، 
بایــد از پروژه هایی آماده ســخن گفت 
که نتوانستند خود را به جشنواره چهلم 
محتمــل  بســیار  بنابرایــن  برســانند. 
پروژه هــا  ایــن  از  بســیاری  کــه  اســت 
مانند »مســت عشــق« حســن فتحی، 
کوثــری،  جهانگیــر  آبــی«  »رگ هــای 
»کابــل پــالک ۱۰« نویــد محمــودی و 
»پیر پســر« اکتای براهنی در جشــنواره 
فجــر امســال رونمایــی شــوند. تعداد 
فیلم هایــی کــه کلیــد خورده انــد یــا از 
شــورای پروانــه ســاخت، مجــوز گرفته 
و هنــوز فیلمبــرداری آنهــا آغاز نشــده 
و فیلم هایــی که نتوانســتند خــود را به 
جشــنواره چهلم برســانند، تا به امروز 
۱۰۰ فیلم است که این آمار، قطعاً طی 

هفته های آتی، بیشتر می شود.

گــروه فرهنگی/ پردیــس تئاتر شــهرزاد با اجرای ۷اثر نمایشــی، 
آغازگر روند اجراهای تئاتری بعد از وقفه ایجاد شده طی روزهای 
اخیر شــد تا گامی در راستای روشــن نگه داشتن چراغ اجراهای 
تئاتری کشور بردارد. به گزارش »ایران«، این مجموعه نمایشی با 
همراهی و تعامل گروه های نمایشی، اجراهای »من یک زنم«، 
»دوســتان کُمدی«، »مبــارک در ژاپــن«، »کمدی اکتشــافات«، 
»شــبی در تهران«، »نیم وجبی و فیالدلفیا« را در برنامه مهرماه 
خــود قــرار داده و اجــرای برخــی از نمایش هــا کــه شــرایط اجرا 
نداشــتند هــم بــه تاریخ هــای دیگر موکول شــده که »ســینگل« 
بــه نویســندگی مهــدی ضیاچمنــی و همین طــور نمایش های 
»کیتسار«، »ویتسک« و »چای سرخالی« از جمله آثاری هستند 
که قرار بود در بوتیک تئاتر ایران اجرا شــوند و طی تعامل سالن 
و گروه هــای نام بــرده در زمــان دیگــری بــه صحنــه می رونــد. از 
جملــه موضوعاتی که تئاترهــای روی صحنه در شــهرزاد به آن 
پرداخته اند نمایش هایی  است با محوریت زنان، نمایش ایرانی، 
ســختی های تولید یک اثر تئاتری توســط گروه های نمایشــی در 
دوران رکود، تنهایی انســان معاصر و همچنین نمایش هایی در 

حوزه کودک و نوجوان. 
ë »دوستان کُمدی«

نمایــش »دوســتان کمــدی« بــه کارگردانی بابک توســلی از 
۲۷ مهــر مــاه به صحنه  مــی رود و ســیما تیرانداز، بهنام تشــکر، 
معصومــه رحمانی و ســینا رازانــی در این نمایــش ایفای نقش 
می کنند. نمایش »دوستان کمدی« نوشته گابور روسو فرانسوی  
با ترجمه ســاناز فالح فرد بــه موضوع حقارت انســان در جهان 
معاصر می پردازد و داستان حول زوج نسبتاً مرفهی می چرخد 
کــه از زندگــی روزمره زناشــویی خود خســته شــده اند و تصمیم 
می گیرند رابطه خود را با خرید دوست از فروشگاه، درمان کنند. 

ë روایتی از کریستف کلمب
نمایش »کمدی اکتشــافات« به نویســندگی امیــد طاهری و 
کارگردانی حامد وکیلی روایتی از داســتان »کریســتف کلمب« و 
کشف قاره امریکا توسط اوست که در قالب طنز در تئاتر شهرزاد 
بــه صحنه می رود. این کار 5بازیگر اصلی و ۲۳ بازی ســاز و گروه 
حرکت دارد و هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در سالن ۲ تئاتر شهرزاد به 

صحنه می رود. 
ë فداکاری های زنان تاریخ

نمایــش »من یــک زنــم« بــه نویســندگی و کارگردانی علی 
خودســیانی با بازی الهه خوش قامت، روایت کننده قصه زنانی 
اســت کــه در طــول تاریــخ توســط تاریخ نویســان خدمات شــان 
دیده نشــده و یا حدف شده اند. این نمایش نگاه متفاوتی است 
از تهمینــه اســطوره ای؛ ملک نســای تاریخــی و زنــی مهاجــر در 
روزگار امــروزی ا ســت که روایت کننده ســختی ها و فداکاری های 
زنــان در همــه اعصــار را بــه صحنــه می بــرد. علی خودســیانی 
فیلمنامه نویس، نمایشنامه نویس و از گرجی های ایران است. او 
در مقطع کارشناسی رشته کارگردانی نمایش دانشکده سینما و 
تئاتر تحصیل کرده است و فعالیت حرفه ای در زمینه نویسندگی 
را از ســال ۱۳۷۰ بــا نــگارش نمایشــنامه »ماشــین نویس ها« به 

کارگردانــی اصغــر فرهــادی آغــاز کــرده اســت. مجموعه هــای 
تلویزیونی دنیای شیرین دریا، زمســتانه، دنیای شیرین، تولدی 
دیگر و مرز خوشبختی از مهم ترین آثاری هستند که نگارش آنها 
برعهده خودسیانی بوده است. نمایش »من یک زنم« هر شب 

ساعت ۱۹ در سالن شماره ۳ روی صحنه می رود.
ë اجرای مخفیانه یک تئاتر 

نمایش »شــبی در تهران« نوشــته محمد چرمشیر است که 
به کارگردانی شایان مستوفی در سالن ۳ تئاتر شهرزاد به صحنه 
می رود. در خالصه داســتان این اثر نمایشــی آمده است: پس از 
برکناری رضاخان، یک گروه تئاتری تصمیم به اجرای نمایشی 
درباره وقایع شــهریور ۱۳۲۰ می گیرند. اداره نمایش وقت اجازه 
اجــرای نمایــش را به آنهــا نمی دهــد و گروه تصمیــم می گیرد 
به طور مخفیانه نمایش را یک شب برای دوستان خود اجرا کند. 

ë نمایشی به یاد سعدی افشار
»مبارک در ژاپن« در فضای نمایش های ایرانی به کارگردانی 
علی فتحعلی اســت که از یکم آبان ســاعت ۱۹ در ســالن شماره 
یــک پردیس تئاتر شــهرزاد به صحنــه می رود. علــی  فتحعلی، 
داوود داداشی، محمود  موسوی، حمیدرضا  الزمی، نگار  مقدسی، 
حمیدرضا جهانگیری، حمیدرضا  مرادی و محمد  حاج محمدی 
در ایــن اثــر نمایشــی ایفــای نقش می کننــد. این نمایــش به یاد 
زنده نام سعدی افشار با حضور بازیگران پیشکسوت نمایش های 
آیینــی و ســنتی به صحنه مــی رود. ایــن اثر در دهــه ۷۰ با حضور 
سعدی افشار در استان های مختلف کشور، اجراهای موفق داشته 
اســت. داســتان »مبــارک در ژاپن« در ســال های ۱۳۶۸ تــا ۱۳۷۰ 
می گذرد که پس از تعطیلی سالن های الله زار، تعدادی هنرمند 
با مشــکالت مالی بســیار، برای کار بــه ژاپن مهاجــرت می کنند. 
فردی که از آنها مبلغی دریافت کرده بود سرشان کاله می گذارد 
و آنها در عروسک ســازی مشــغول کار می شــوند. روزی تصمیم 
می گیرند سیاه بازی بر اساس نمایشنامه »طبیب اجباری« مولیر 
را بــرای ایرانیــان مقیم ژاپن اجرا کنند و مدیر عروسک ســازی که 
بــا این نمایش آشــنا نیســت فکر می کنــد آنها در پی اغتشــاش 
هستند. نمایش »نیم وجبی« به کارگردانی علیرضا دهقانی هم 
اثــر دیگری  اســت برای مخاطبان کودک و نوجــوان که همه روزه 

ساعت۱۷ در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می رود.

پردیس شهرزاد با اجرای ۷ نمایش رکورددار اجرای صحنه ای شد

چراغروشنتئاتر
در آستانه آغاز ثبت نام فیلم های ایرانی در جشنواره فیلم فجر

۱۰۰فیلمدرانتظارآغازرقابت
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نام جاوید وطن

 موضوع خانواده برایم مهم بود
رضــا ابوفاضلی: در ســریال »آتش ســرد« بیــش از هر چیز موضوع خانــواده برایم مهم بود. در واقــع موضوع اصلی، 
مســأله دســت درازی به مال یتیم بود که در دین ما جزو گناهان کبیره اســت. در الیه های زیرین این ســریال، مســأله 
جوانان، کار و عشــق را قرار دادیم که ســریال جذابیت خود را داشــته باشد و در این راه از نظر کارشناسان و مشاورهای 
مربوطه استفاده کردیم که امیدوارم نتیجه کار مطلوب بوده باشد. این مسأله را هم بگویم که تولید این کار در شرایط 
کرونا انجام شد و تیمی ۵۰ نفره دور هم جمع می شدیم که شرایط کار بسیار سخت بود چراکه اگر کسی بیمار می شد 
بقیه نیز مبتال می شــدند؛ ولی جدا از این مســائل، اعضای گروه انرژی مثبتی داشــتند و اگر این همدلی نبود، این کار 
باید بارها متوقف می شــد؛ با این حال خوشــبختانه انرژی خوب آنها باعث شــد کار مســیر خود را طی کند و در همان 
زمان مقرر به اتمام برسد. واکنش ها به این سریال هم مثبت بوده و من نیز از نتیجه راضی هستم. واقعاً سعی کردم 
کار را بر اساس مدیوم تلویزیون بسازم و به قاب بندی و دکوپاژ از این نظر نگاه کنم. تالش کردم از پالن و سکانسی به 

راحتی نگذرم و با دل و جان آنها را به اتمام برسانم.
بخشی از صحبت های کارگردان »آتش سرد« در گفت وگو با مهر
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 عکس 
نوشت

حال نادان را به از دانا 
نمی داند کسی

گرچه در دانش فزون 
از بوعلی سینا بود

طعن نابینا مزن ای 
دم ز بینایی زده

زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود

بهارستان 
عبدالرحمن جامی

پیامبراکرم)ص(:
هر کس فقیر را در مال خود شریک کند و با مردم به انصاف رفتار کند، او مؤمن حقیقی است.

 الکافی: ج ۲ ص ۱۴۷

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسالمي

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

گفتــه می شــود در ایــران بــرای نخســتین بار »مرتضی 
حنانه« اقدام به ســاخت موســیقی فیلم کرده و همین 
امر یکی از دالیلی شــد که نام این هنرمند برای همیشــه 
در تاریخ موســیقی ایران ماندگار شود. این عکس کمتر 
دیــده  شــده را خبرگــزاری ایســنا از حنانه منتشــر کرده 

است.

فضای مجازی
برگزاری ورکشــاپی دو روزه برای آموزش نســتعلیق برجسته، از ســر گیری فیلمبرداری 
کار تــازه کیانــوش عیــاری در شــهرهای شــمالی و همچنیــن گزارشــی دربــاره برخــی 
ساخته های مشهور ســینمای وحشت جهان و سرمنشــأ تألیف فیلمنامه آنها از جمله 

مطالب منتشر شده در فضای مجازی و رسانه های رسمی کشورمان است.

ë خبر روز
تهرانی هــای عالقه منــد بــه هنرهــای تجســمی می تواننــد در ورکشــاپ دو روزه 
نســتعلیق برجســته، به سرپرســتی زهرا زمانی  که در فرهنگســرای ســرو برگزار 
می شــود شــرکت کننــد. البته زمــان این دوره آموزشــی محــدود به امــروز و فردا 
)روزهای 26 و 27مهر( اســت که از ســاعت ۱۰ تا ۱۴ برگزار می شود. نکته ای که در 
فراخوان این دوره عنوان شده این است که ورکشاپ نستعلیق برجسته نیازی به 
پیش زمینه خطاطی و نقاشــی ندارد و افراد مبتدی هم با این تکنیک می توانند 
تابلو خلق کنند. موارد آموزشی شامل چیدمان حروف و اشکال مختلف چیدمان، 
آمــوزش فیکــس کــردن حــروف روی ســطح کار، آمــوزش ایجاد بافــت )بافت 
چرم، بافت سیمانی، بافت با ماســه دریا، بافت شانه ای(، آموزش تکنیک های 

رنگ آمیزی )آبرنگی، شاپان، پتینه، ورق طال، تاچ و غلتک(، آموزش استفاده از الک اکریلیک برای ثبات کار و رفع 
اشکال است. در ضمن بعد از اتمام دوره عالقه مندان می توانند ویدیوهای آموزش مجازی را دریافت کنند. این 
تکنیک قابل اجرا روی چوب، بوم، دیوار و هر سطحی است و عالقه مندان می توانند با میکس مدیا، دیجیتال آرت 

و تابلوهای دکوراتیو ترکیب و آثار زیبایی را تولید کنند.
ë چهره روز

فیلمبرداری »ویالی ســاحلی« به کارگردانی کیانوش عیاری با رفع کســالت این 
فیلمساز شناخته شده کشــورمان ادامه پیدا می کند. عیاری از حدود 2۰ روز قبل 
ساخت جدیدترین فیلمش را با نام »ویالی ساحلی« در یکی از شهرهای شمالی 
کشور کلید زد ولی چند روز قبل به دلیل مشکالت جسمی ناشی از دیابت در یکی 

از بیمارستان های تهران بستری شد تا وضعیت عمومی اش بررسی شود.
شبنم عرفی نژاد، مدیر برنامه ریزی فیلم »ویالی ساحلی« در این رابطه به ایسنا 
گفته: »در حال حاضر گروه در تدارک شروع کار و برگشت به شمال است تا ادامه 

فیلمبرداری را از سربگیریم.« عیاری پس از حدود ۶ سال از آخرین فیلمش، تصمیم به ساخت فیلمی تازه گرفته 
است. پیش تر نام فیلم او »رکر« بود و االن هم نام موقت »ویالی ساحلی« را دارد. در این فیلم که گویا یک کمدی 

است، رضا عطاران، پژمان جمشیدی و ریما رامین فر از جمله بازیگران هستند.
ë تازه های نشر

در میان کتاب های تازه ای که روانه کتابفروشــی ها شــده اند، »زندگی روزمره ژاپنی ها در دوره سامورایی ها« کتابی 
است که نشر نگاه منتشر کرده و به نظر می رسد برای آنهایی که خواستار آشنایی 
با فرهنگ ســاکنان دیگر ملت ها هســتند جالب توجه باشــد. این کتاب نوشــته 
»لویی فردریک« است که با ترجمه سعید درودی منتشر شده. مخاطبان در این 
نوشته با وجوه مختلفی از طرز فکر ژاپنی ها، چه در زمینه سیاست و چه در زندگی 
روزمره آشــنا می شوند، شــیوه فکری که نویسنده غربی اش تأکید کرده: »شاید با 
شــیوه فکری ما غربی ها تفاوت داشــته باشــد. در حقیقت، از بعضی جهات نیز 
واقعاً متفاوت است. شاید روش فکری ژاپنی ها را نتوان دکارتی خواند، ولی هرچه 
هست بسیار کارایی دارد. این نکته را هم نباید از یاد برد که معیارهای ژاپنی ها در 
سده های میانه، روی هم رفته، شــبیه ضوابط امروزی شان نبوده و حتی می توان 
گفــت در همــان دوره قرون  وســطی معیارهــای ژاپنی با معیارهــای معاصران 

اروپایی شان تفاوت داشته است.«

ما یک شــبه صاحب تئاتر 
بــرای  ســال ها  و  نشــده  
کشــیده ایم.  زحمــت  آن 
طبیعی اســت کــه امروز و 
بعــد از  گــذار از دوران  پــر 
بحران بیمــاری و... مدتی 
مــردم   کــه  بکشــد  طــول 
مجــدد اعتمــاد کننــد و به 
بیاینــد،  تئاتــر  ســالن های 
البتــه خــدا را شــکر که این 
اتفاق در مسیر درستی در 
حــال رخ دادن اســت اما کافی و ایده آل نیســت. 
جامعــه همچنــان نیــاز دارد تــا فرصتی داشــته 
باشــد تــا از لحاظ روحــی، فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصادی به شــرایط ثابتی برســد امــا اتفاقی که 
در ایــن راه بایــد بیفتــد ایــن اســت که مــا به یک 
مســیر ارگانیســمی می رســیم؛ چیزی کــه قبل از 
این نداشته ایم، یعنی سازمانی نهادینه می شود 
کــه بتــوان در آن تئاتــر و بازیگــر تئاتــر را تعریف 
کــرد. مثــاًل تئاتر هــای حرفــه ای در اروپــا، فرضــاً 
آلمان، می گویند ما ســه تماشاخانه داریم که هر 
کدام کنســرواتوارهای خود را دارند و افراد در آن 
استخدام شدند و اگر  دولت بگوید هنرمند تئاتر، 
این افراد خودشان را معرفی کرده و  مدارک شان 
را ارائــه می دهنــد. آنهــا هنرمندانــی هســتند که 
در طول ســال بــا این تئاتــر کار می کننــد، بیمه و 
مالیات شــان را پرداخــت می کننــد و بیمــه هــم 
آنهــا را حمایت می کنــد. نمی گویم در ایران این 
ســازمان بندی و تعریف دقیق هنرمند را نداریم 

امــا به نظرم ناقــص اســت. می گویم بایــد برای 
افراد هنرمند دیگر هم ســازمان داشــته باشــیم. 
افــرادی کــه در حــوزه  هنرهــای نمایشــی  مثــاًل 
مثل شــعبده بازی کار می کننــد کجای این دایره 
هســتند؟ باید ســازمانی تشــکیل شــود کــه اینها 
را نیــز دربر بگیــرد. حاال که شــرایط تقریباً عادی 
شــده اســت و داریــم بــه روال قبــل برمی گردیم 
باید ببینیم تئاتر در چه جایگاهی قرار می گیرد؟ 
خصوصــی، دولتــی و... مثــاًل وقتی ســال ۸۵ در 
تئاتر »ســنگلج« گفتم می توانیــد جایگاه خود را 
تعیین کنید و متصدی گیشه من جایگاه دلخواه 
را به مردم می داد، برای همه عجیب بود و حاال 
می بینیــم که به صورت آنالیــن ردیف و صندلی 
را حتــی بــا گوشــی خــود می تــوان انتخــاب کرد. 
بــه هرحال فکــر می کنــم در کنار اجراهــای زنده 
می توانســتیم فروش آنالین هم داشــته باشــیم 
و اتفاقــًا درآمدمان را افزایش دهیم. یک نهادی 
بایــد تئاتــر را مدیریــت کنــد چون پول بــه مقدار 
کافــی در همه نهاد هــا وجــود دارد  . به گمان من 
حــاال راه شــیری دومی در پیش خواهیم داشــت 

و تئاتر بــا زبان جدیدی را تجربــه می کنیم. خود 
مــن بــه ســاخت آثــاری مرتبــط بــا ایــن دوره ای 
کــه کمابیش پشت ســر گذاشــتیم فکر نکــرده ام 
امــا باید ایــده خوبی باشــد بــرای دوســتان تئاتر 
کــه ســناریوهای جالــب و خوبــی از ایــن موضوع 
در بیاورنــد. ۸ ســال جنــگ داشــتیم و ۴۰ ســال 
حرف برای گفتن. ۴۰ ســال از جنگ، داســتان ها، 
فیلم هــا، کتاب هــا و تئاتر های زیادی داشــته ایم. 
زمــان حــال را دریابیــد، مرگ نزدیــک و در چند 
قدمــی ماســت و فکــر می کنم حاال مــا تبدیل به 
آدم های دیگری شــده ایم و چه بســا همین حاال 
هــم عــوض شــده ایم. بغــض مــا، افســردگی و 
حاالت روحی به سختی از ما جدا می شوند و این 
طبیعی  است. این مدت فرصت ابراز همدردی 
نداشــته ایم، تخلیه روحی نشــده ایم، ســوگواری 
نکرده ایم، ســر روی شــانه های هم نگذاشته ایم. 
کاش بیشــتر همدیگــر را دوســت داشــته و آگاه 
باشــیم کــه زندگــی می توانــد چقــدر زودگــذر و 
غم انگیــز باشــد. بــه قــول پــدرم وقتی چیــزی را 
چیزهایــی  چــه  می فهمــی  می دهــی  دســت  از 
داشــته ای و قدرشان را ندانسته ای. هرچقدر هم 
کــه حافظــه تاریخی مــا کوتاه باشــد ولــی حدود 
چنــد ســالی طول می کشــد تــا زخم هــای روحی 
و روانــی ما ترمیم شــود و هنر یکــی از مهم ترین 
راه های  این تخلیه و این تســکین است. همیشه 
همین طــور بــوده و هیچ  هنری، از تئاتر و ســینما 
بگیریم تا موسیقی و... چنین جایگاهی نداشته و 
ندارد و فقط هنر است که می تواند چنین نقشی 

ایفا کند.

ذهن نقاد در برابر قدرت عادت!کهکشان راه شیری دوم
بسیاری از مردم در حالی قدم در راه 
روان درمانی می گذارند که نسبت به 
پروسه آن آگاهی چندانی ندارند. هر 
چند این نادانســتگی طبیعی است 
امــا ممکــن اســت خــود آن ســدی 
در برابــر درمــان باشــد. فرض کنید 
کسی در حالی به درمانگر مراجعه 
می کند که خواسته مشخصی دارد: 
احســاس می کنم اعتمــاد به نفس 
را  آن  می خواهــم  و  دارم  کمــی 
درســت کنم! این تیتر کلی که شاید 
خیلی ها را به اتاق روان درمانی می کشاند از روی نادانستگی 
از پروسه روان درمانی است که در اکثر اتاق های روانشناسی 
رخ می دهد. در هیچ اتاق روانشناسی راهکار ارتقای اعتماد 
به نفس آموزش داده نمی شــود؛ هرچند در انتهای فرایند 
روان درمانــی می تواند اعتماد به نفــس، حرمت نفس و... 
ارتقــا یا ترمیم پیدا کنــد. در واقع اگر چنیــن رخدادی مثل 
ارتقــای اعتماد به نفــس یا کاهش تنبلی یا داشــتن هدف 
و... در انتهای پروسه روان درمانی کسب شود نتیجه فرایند 
روان درمانــی اســت نــه هــدف آن. در عمــوم روش هــای 
روان درمانی آنچه هدف اســت بازســازی ساختار ناکارآمد 
روان در آن لحظه ای است که فرد را به اتاق درمان کشانده 
است. عموماً هم این بازسازی از طریق »آگاهی« به دست 
می آیــد. حاال چــه این آگاهی از طریق بازســازی شــناختی 
باشد یا از طریق هوشیار کردن ناهوشیار یا از طریق محکم 
کــردن ایگو- خود- یا از طریق بهبــود رابطه فرد با خودش 
و... نتیجه چنین »آگاهی« می تواند در مسیرهای مختلفی 
خود را نشان دهد از جمله بهبود اعتماد به نفس. پس ابتدا 
ضروری است شما پیش از مراجعه به روانشناس تا حدی از 
این پروسه آگاهی داشته باشید و اما مهم تر شاید این است 
که اساساً چطور آگاهی به دست می آید. همان طور که ذکر 
شد این حاصل، از مسیرهای متعددی به دست می آید اما 
شاید یکی از پایه های آن چیزی باشد که اریک فروم روانکاو 
برجسته امریکایی به آن معتقد است: »باید بیاموزیم ذهن 
نقادی داشته باشیم چون تنها اسلحه کارآمد برای دفاع از 
خــود در برابر خطرات زندگی اســت. اگر انســان ذهن نقاد 
نداشته باشد، تحت تأثیر تمام عقاید، پیشنهادها، اشتباه ها 
و دروغ هایی که در تمام دنیا پراکنده اســت، قرار می گیرد« 
این ســخن فــروم از روز اول کار حرفــه ای اش موضع گیری 
قاطعانــه او بوده اســت. شــاید این ســخن در تمــام فرایند 
زندگــی به کار بیاید. آنچه او درباره نقادی می گوید در واقع 
داشتن ذهنی شکاک و تردیدگر است. موضوع این است که 
مســیر آگاهی جز از راه تردید نمی گذرد و در عرصه درمان 
مشــکالت روانی نیــز جایی تکنیک ها مؤثر هســتند که فرد 
دارای ذهنی نقاد- شــکاک نســبت به باوری کــه تا به حال 
درباره خود، بیماری اش، گذشــته اش، دیگران، شناختش، 
هیجاناتش و... داشته باشد. شاید داشتن ذهنی نقاد را باید 
از کودکــی در افراد پــرورش داد؛ جایی  که کودکان واهمه ای 
درباره پرســش های بدون مرز ذهن خود نداشــته و والدین 
این اطمینان را در آنها ایجاد کرده باشند که سؤال های ذهن 
آنها محترم اســت حتی اگر پاسخی مناسب ســن او در آن 

لحظه برایش نداشته باشند.
موضوع اصلی در پروسه روان درمانی هم عبور از توهماتی 
اســت که فرد گویی آنهــا را نمی خواهد رها کند، نــه از روی 
عمــد. این توهمــات دنیا را بــرای او معنادارتــر می کند اما 
مجبور اســت برای این معنادار تر شــدن –بگذارید بگوییم 
رنــج آور- تردیدهایــش را ســرکوب کنــد. این همــان جایی 
است که در پروسه روان درمانی مقاومت ها پدیدار می شود؛ 
جایی که فرد با پرسشی از سوی خود مواجه می شود که این 
پرسش  زاده شده از یک تردید نسبت به رویه هایی است که 
تــا پیــش از این در روان او کار می کرده یا باوری که تا پیش از 
آن دردی عمیق را پنهان می کرده است. حاال روان درمانی 
پیش رفته است و فرد کمی عمیق تر به خودشناسی ذهن 
و رفتــار خود آگاه شــده و درمانگر همانند والــدی که اجازه 
پرســش گری می دهد این مسیر را هموار کرده و سرکوب ها 
بــه مرحله رهایی رســیده اســت، اما قدرت عــادت چیزی 
است که همیشه در برابر تغییر مقاومت می کند و بسیار هم 
قدرتمندتر از میل به تغییر است، چرا که از ابتدا راهی برای 
رهایی از رنج بوده است. اینجاست که فرد نسبت به همین 

پروسه نیز باید آگاه شود؛ نسبت به قدرت عادت!

کتاب »زمین های مسلح« شامل کارنامه عملیاتی لشکر 
والفجــر  عملیات هــای  در  محمدرســول اهلل)ص(   27
مقدماتــی و والفجر۱ با پژوهش و نگارش گلعلی بابایی 
توسط نشر 27 منتشر و راهی بازار نشر شد. تدوین کارنامه 
عملیاتــی لشــکر 27 در حــوزه یگان نویســی، پاییز ســال 
7۵ بر اســاس طرحی از حســین بهــزاد و گلعلی بابایی 
آغاز شــد و اولین  کتــاب آن با عنــوان »همپای صاعقه« 
منتشــر شــد که درباره تشــکیل تیپ 27 و حضــورش در 
عملیات هــای فتح المبین و بیت المقــدس و پس از آن 
حضور تیپ 27 در سوریه و لبنان بود. »همپای صاعقه« 
در واقــع کارنامــه عملیاتی لشــکر 27 از بدو تشــکیل تــا پایــان فرماندهی احمد 
متوســلیان بر آن اســت. کتاب های »ضربت متقابل« درباره حضور لشکر 27 در 
عملیات رمضان، »کوهســتان آتش« درباره حضــور در عملیات های والفجر ۳، 
۴ و ۵ و »شــراره های خورشــید« درباره حضور در عملیات خیبر منتشــر شــدند. 
این میان از نظر تاریخی، فاصله بین کتاب های »ضربت متقابل« و »کوهســتان 

آتــش« یعنی عملیات هــای رمضــان و والفجر ۴ که 
مربوط به حضور لشــکر 27 در عملیات های والفجر 
مقدماتی و والفجر یک می شد خالی مانده بود. البته 
طــرح پرداخت به این دو عملیــات پیش تر با عنوان 
کتاب »زمین های مسلح« آغاز شده بود که به  دالیلی 
از جمله گردآوری اسناد و مدارک، انتشار آن تا امروز 
میســر نشــد و نوبت چاپش پس از چهار کتاب مورد 
اشاره ممکن شد. به این ترتیب، »زمین های مسلح« 
جلد چهارم از کارنامه عملیاتی لشکر 27 است اما از 

نظر ترتیب چاپ، پنجمین  کتابی است که در قالب مجموعه ۱۰ جلدی حماسه 
27 چاپ می شود. این  کتاب از نظر بازه زمانی از ابتدای پاییز ۶۱ و خاتمه عملیات 
کوهستانی مسلم بن عقیل)ع( شروع می شود و تا پایان خونین نبرد والفجر ۱ در 
روزهای پایانی فروردین ۶2 ادامه پیدا می کند. »زمین های مسلح« ۱۰ فصل دارد 
که به این ترتیب اند: »تاوان تعقیب متجاوز«، »لشکر 27 تحت امر سپاه ۱۱ قدر«، 
»از پادگان دوکوهه تا دهکده حضرت رسول)ع(«، »مأموریت ناممکن؛ مصاف 
با زمین و زمان«، »عملیات والفجر؛ تمرکز بر عمق - غفلت از خط«، »عملیات 
والفجــر؛ مرحله دوم«، »شکســت یا عــدم الفتح؟! جمع بنــدی درس های نبرد 
والفجــر«، »آتش به جــای خون؛ پیامد ناکامــی«، »عملیات والفجر۱؛ گــذر از ۱۶ 
خوان خطر« و »هدف؛ ۴ تپه قراضه نبود.« برخی از بخش های مختلفی هم که 
در این  ۱۰ فصل درج شده اند، چنین  عناوینی دارند: آرایش مثلثی تیربارچی های 
ســودانی، مکالمــه بی ســیم چی حنظلــه با همــت، پشــت و خنجر، اشــک های 
محمود ثابت نیا، ترجیح حفظ نیرو بر استمرار تک، فکاهیات سرگشاده صدام، 
با بچه های کمیل در برزخ کانال ها، دشــمن سخت است، خشم ممقانی، آتش 
سینه من سوزان تر است، پنجه در پنجه دشمن، در هزارتوی کانال ها و مین زارها، 
پدرســوخته ها بدجــوری مقاومت می کننــد و... این  کتاب بــا ۹۱2 صفحه مصور، 

شمارگان هزار نسخه و قیمت 27۰ هزار تومان منتشر شده است.

مکالمه  بی سیم چی حنظله    با   همت

پیشنهاد

صادق وفايی
خبرنگار

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

آموزش غیرمستقیم مهارت ها
می خواهم از کودکان بنویســم و خوراک های فرهنگی 
کــه ما برایشــان در نظر می گیریــم . بــرای ورود به این 
بحــث از تجربه های شــخصی خود اســتفاده  می کنم. 
به عنــوان یــک مربــی و پژوهشــگر کــودک، همــواره 
کتاب های انتخابی ام برای خرید، کتاب هایی هســتند 
که بیشــتر به آموزش غیرمستقیم مهارت های زندگی 
بــه کــودکان می پردازنــد یــا چالش هــاى روز هــر رده 
ســنی را مطــرح کــرده و در عبور از این چالش به کــودک کمک می کنند اما در 
بعضی کتاب ها می بینم که محتوا با سن کودک همخوانی ندارد یا راهکارها و 
نوشته های کتاب کارشناسانه نیست. به طور مثال کتابی درباره احساس خشم 
در کــودکان را مطالعــه می کردم. در این کتاب، شــخصیت قصه پــس از بروز 
خشــم، در چاله ای ترسناک، تنها گیر می افتاد و از کارش پشیمان می شد. آن 
وقت بود که پس از پشیمانی از چاله بیرون می آمد. تفکیک نکردن احساس 
خشم و پرخاشگری و القای حس بد بودن خشم به کودک و سرکوب خشم او 
از ضعف های آشکار این کتاب بود. مثال دیگر اینکه چندی پیش بنا به حرفه ام 
برای کودکان داســتانی می خواندم که متوجه شــدم شخصیت داستان وقتی 
حوصله اش ســر می رود، از خانه خارج و مشــغول کارهای مختلفی می شــود 
و پس از ســاعتی بازمی گردد. این کتاب هم برای رده ســنی الف ممکن است 
مشــکالتی ایجاد کند. بارها اتفاق افتاده که در میانه داســتان، به ناچار قصه را 
به همین دالیل تغییر داده ام. اما چاره چیست؟ به عقیده من، کتاب هایی که 
در حوزه ادبیات کودک تهیه می شــوند می توان به ســه دسته شعر، داستان و 
ترجمه تقسیم کرد. در انتخاب کتاب های داستان، بهتر آن است که کتاب های 
آموزش غیرمســتقیم مهارت ها را انتخاب کنیم. کتاب هایی با نگاه خالقانه و 
مصور که کودک قادر باشــد، داســتان را از روی تصاویر دنبال کند. بهتر اســت 
از خریــد کتاب هایــی که زیاده گویــی دارند و خــارج از حوصله کودک هســتند 
خودداری کنیم. در بحث خرید کتاب شعر، نگاه دقیق تری به کتاب می اندازم. 
ریتمیــک بــودن، اســتفاده از واژگانــی با مفاهیم عینــی و قابل فهــم و از همه 
مهم تر درســت بودن وزن و قافیه در تقویت حس شنوایی کودک مؤثر است. 
درباره کتاب های شعر، باید بگویم متأسفانه کمتر کتابی را می توان پیدا کرد که 
همه این مشــخصات را داشته باشد، در عین اینکه تصاویر و محتوای جذابی 
هم برای کودکان داشــته باشــند. پیش آمده، گاهی کتابی را فقط به دلیل زیبا 
نبودن تصویر جلد و عکس هایش انتخاب نکرده باشم. چرا که معتقدم یکی 
از معیارهــای کتاب خــوب، جذابیت طرح جلــد و تصاویر آن اســت. هرچند 
ســادگی و روانی زبان کتاب نیز بسیار اهمیت دارد. طبق نظر داوران جشنواره 
کتاب کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ســهم نســبتاً زیادی از 
کتاب های کودک را در بازار کتاب های ترجمه پر کرده اند. در حالی  که بسیاری از 
این کتاب ها سادگی و روانی الزم برای مخاطبان خود را که کودکان و نوجوانان 
هستند، ندارند. معموالً دانش آموزان نیز عالقه زیادی به خواندن کتاب های 
ترجمه، چند جلدی و ماجراجویانه نشــان می دهنــد، در حالی  که تمایلی به 
شنیدن داستان های شاهنامه ندارند. کتاب های ترجمه ای نیز عمدتاً محتوای 

ارزشمند یا خالقانه ای ندارند و با ارزش های فرهنگی جامعه سازگار نیستند.
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