
تیترهای امروز

نگاه

 عوامل ناکامی دوباره صدر
و موفقیت اطار التنسیقی

زینب درخشان: مقتدا صدر، روحانی شیعه عراقی 
که مدام در حال ورود و خروج به دنیای سیاست 
در عراق است باز هم متحمل شکست دیگری در 
عرصه سیاسی این کشور شد. این بار اما عالوه بر 
شکس��ت در برابر اراده مردمی، در سپهر سیاسی 
ش��یعه نیز مردود شد. به رغم دست و پا زدن های 
جریان صدر طی یک س��ال گذشته که خسارات 
بسیاری در ابعاد مختلف برجا گذاشت، نمایندگان 
پارلمان عراق طی ۲ هفته گذشته رئیس پارلمان 
را انتخاب کردند، رئیس جمهور جدید این کشور 
را تعیین کردند و در نهایت مامور تشکیل کابینه 
جدید نیز معرفی شد؛ شکست کامل برای مقتدا 

صدر و جریان فکری حامی وی. 
چرا چارچوب هماهنگی شیعی موسوم به اطار 

التنسیقی به چنین موفقیت بزرگی دست یافت؟
1- از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق تا االن 
که دولت عراق در شرف تشکیل است، گروه های 
شیعه همواره بر رعایت مر قانون اساسی و همچنین 
قوانین انتخاباتی عراق پایبند بوده اند و بدون تعارف 
در هی��چ برهه ای نه تنها از قانون اساس��ی عراق 
منحرف نش��ده اند بلکه از سایر گروه های سنی و 
کرد و... نیز درخواست کردند به قانون اساسی پایبند 
باشند. همین پایبندی به قانون بود که اعتماد سایر 
گروه های رقیب را جلب کرد و آنها را به همکاری و 
همراهی روزافزون با چارچوب شیعی برای تشکیل 
دولت و بازگشت ثبات به سیاست در عراق سوق داد. 
2- حف��ظ وحدت و انس��جام داخل��ی و پرهیز از 
هرگون��ه تکروی از دیگر عواملی بود که چارچوب 
شیعی موکدا بر آن تاکید داشت. با وجود اختالفات 
و س��الیق متفاوت و گاه متضاد، چارچوب شیعی 
هیچ گاه دچار شکاف و انشقاق نشد و همین امر در 
نهایت منجر به پیروزی آنها در این بزنگاه تاریخی 
شد. به عنوان مثال، چارچوب شیعی در برهه ای با 
شرط مقتدا صدر برای کنار گذاشتن ائتالف قانون 
به ریاست نوری المالکی برای شرکت در جلسات 
هماهنگی چارچوب هماهنگی مخالفت کرد و بر 
لزوم حضور همه جریان های ش��یعی چه کوچک 
و بزرگ تاکید کرد. هادی العامری، رئیس ائتالف 
الفتح در پاسخ به درخواست صدر گفته بود خروج 
هیچ یک از گروه های شیعه از چارچوب هماهنگی 

امکان ندارد و به صالح نیست. 
3- چارچ��وب هماهنگ��ی ش��یعی در تم��ام 
تصمیم گیری ها بر اجماع نظر در میان گروه های 
شیعی تاکید و بر آن اصرار داشت. این یکی دیگر 
از رموز موفقیت اطار التنسیقی در این مسیر بود. 
چارچوب هماهنگی حتی با درخواس��ت انحالل 
پارلمان که توسط مقتدا صدر مطرح شد مخالفت 
نکرد اما آن را منوط به اجماع ملی و اجماع داخلی 

محافل سیاسی عراق خواند. 
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صفحه   2صفحه   3

vatan-e-emrooz     voL.14     no.3604    tUe.oCt.18, 2022     ISSn:2008-2886سه شنبه         26   مهر    ۱40۱        2۱   ربیع االول  ۱444           ۱8    اکتبر     2022          سال  چهاردهم             شماره ۳604              8  صفحه          ۳000  تومان          ۱۱84 سال  و  ۱۳   روز  گذشت         

مدودف: ارسال سالح برای کی یف به معنای نابودی روابط با تل آویو است

خطونشانمسکوبرایتلآویو
رسانه های رژیم صهیونیستی اخیرا اعالم کردند اسرائیل قصد دارد از طریق لهستان به اوکراین سامانه ضد هوایی ارسال کند

زلنسکی از عدم ارسال سامانه های پدافند موشکی اسرائیل مثل گنبد آهنین به اوکراین ابراز گالیه کرد

بازگشت
پرقدرتخان

۲۸شهیدامنیت
درحوادثاخیر

ژستاروپادر
حمایتازآشوب

فرارسرمایه
ازاغتشاش

حزب عمران خان، نخست وزیر سابق در انتخابات 
میان دوره ای پارلمان پاکستان پیروز شد

شهادت مأمور راهنمایی و رانندگی در سراوان 
توسط تروریست ها؛ شهادت یک مأمور نیروی 

انتظامی در تهران توسط اوباش

تحریم های جدید اتحادیه اروپایی علیه ایران

  این تحریم ها شامل 4 نهاد و 11 مقام ایرانی 
است؛ اروپا همچنین پلیس امنیت اخالقی ایران 

را تحریم کرد

آسیب های بلندمدت هرج ومرج و آشوب های 
خیابانی بر متغیرهای اقتصادی
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شورشاوین
کاردشمنبود

 رئیس کل دیوان محاسبات در جلسه شورای هماهنگی مجلس
رئیس دستگاه قضا:پیشنهادات اصالحی برای تدوین برنامه هفتم را مطرح کرد

صفحه   7

 رزمایش نیروی زمینی سپاه در مرزهای شمالی کشورمان آغاز شد
 ایران آماده برای برخورد با تروریست ها در خاک جمهوری باکو

درارسآمادهباش

 سردار سالمی: به رژیم آل سعود که با رسانه هایش
  دنبال تحریک جوانان ما است هشدار می دهم مراقب رفتارتان باشید
و این رسانه ها را کنترل کنید؛ اگرنه دود آن به چشم شما خواهد رفت 

نامه مهم ۶00 بانوی پزشک به دختران ایران زمین
قوی تر شدن ما دشمنان را عذاب می دهد

گروه سیاس�ی: در اغتشاشات اخیری که جریان آشوب 
و ضدانقالب در کشور رقم زد، نوجوانان، بویژه نوجوانان 
دختر، قشری بودند که مورد توجه بسیار جریان ضدانقالب 
قرار داشته و از همین رو مورد عملیات رسانه ای شدید 
رس��انه های فارسی زبان خارج نشین قرار گرفتند. ناامید 
کردن این قشر از آینده ایران اسالمی، از جمله اهدافی 
است که جریان ضدانقالب آن را دنبال می کند. از همین 
رو 600 نفر از بانوان پزش��ک، دندانپزش��ک و داروساز 
کش��ورمان طی نامه ای از دختران نوجوان سرزمین مان 

خواستند برای آبادی ایران تالش کنند.
متن نامه به شرح زیر است:

رها، بهار، فاطمه، ریحانه، ستایش...
نامت را نمی دانیم اما حتما مثل یکی از همین نام ها، 
زیبا و دوست داشتنی است. ما تو را دیده ایم... در راه مدرسه 
وقتی با دوستانت با هیجان راه می روی و داستان سریالی 
را که دیش��ب دیده ای برای شان 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 ش��ود. در سرویس مدرسه، وقتی سر و صدای تو 
و دوس��تانت، رنگ ترافیک پشت چراغ را عوض می کند 

و س��رزندگی را روی سر و صورت ماشین های خسته و 
راننده های کالفه اش می پاشد. در جمع هم کالسی هایت، 
وقتی از کالس زبان برمی گردی و بین جمع پر سر و صدای 
آنها ساکتی، چون حس می کنی گاهی پوششت، رفتارت 
و نگاهت با آنها فرق دارد اما دلت می خواهد با هم بمانید. 
تو هم احتماال ما را دیده ای... در ساختمان پزشکان سر 
خیابان، در بیمارستان، وقتی برای عیادت مادربزرگ رفته 
بودی، در برنامه  تلویزیونی ای که مادرت پیگیرش است 
و هر روز یکی از همکاران ما س��واالت پزشکی را جواب 
می دهد. ما، همسن و سال تو بودیم که رؤیای پوشیدن این 
روپوش سپید به سرمان زد. روزها و شب ها را برای ساختن 
این رؤیا به هم دوختیم و باالخره یک روز اسم مان را بین 
قبولی های دانشگاه پیدا کردیم. چقدر پدر و مادرهای مان 
و حتی پدربزرگ و مادربزرگ های مان خوشحال بودند. در 
خاطره  جوانی  و کودکی شان خانم دکتر های زیادی پیدا 
نمی شدند. مادربزرگ  های مان خیلی از دردهای شان را یا به 

خاطر مسافت طوالنی تا نزدیک ترین پزشک تحمل کرده 
بودند یا از خجالت مطرح کردنش با آقای دکتر هندی، دم 
از دردشان برنیاورده بودند اما حاال نوه های شان را می دیدند 
که تا چند سال دیگر، یک خانم دکتر واقعی می شدند. 
در دانشگاه، ما هیچ کم از پسرها نداشتیم، نه تعدادمان 
کمتر بود، نه توانایی مان. حتی استادهای خانم هم چندان 
کمتر از آقایان نبودند. خانم هایی اغلب جوان که تخصص   
و فوق تخصص شان را در سال های پس از انقالب گرفته 
بودند. بین همکالسی های مان، از هر شهر و شهرستانی 
پیدا می ش��د. پدر و مادرها با خیال آسوده دختر ان شان 
را روانه  دانشگاه کرده  بودند تا نسل بعدی خانم دکترها 
پرتعدادتر باش��ند. حتی کم نبودند دانشجوهای دختر 
خارجی که سطح علمی دانشگاه و امنیت ایران آنها را به 
کشور ما کشانده بود. ما در دانشگاه های همین کشور درس 
خواندیم، پزشک شدیم، جراح، چشم پزشک، متخصص 
قلب و زنان، دندانپزش��ک و داروساز شدیم. کشیک های 

طوالنی را از سر گذراندیم، دور از خانه و خانواده های مان 
دردهای مردان و زنان و کودکان فارس و گیلک و کرد و لر 
و ترک و بلوچ و عرب را درمان کردیم. روزهای پراضطراب 
کرونا را کنار مردم مان ماندیم . دارو و واکس��ن ساختیم، 
اس��تاد دانشگاه شدیم، مقاله نوشتیم، در کنفرانس های 
بین المللی شرکت کردیم و البته هیچ جا را برای بودن و 
بالیدن، امن تر و آزادتر از سایه  پرچم میهن مان نیافتیم. 

عزیز دلم!
این سال ها ساده نگذشت. آنها که عمری از ضعف ما 
سود برده بودند، تمام تالش شان را کردند. برای چه؟... 
تا باور کنیم »نمی ش��ود«، »نمی توانیم«. قوی تر شدن 
ما آنه��ا را عذاب می داد. ما ظریف تری��ن جراحی ها را 
انجام می دادیم، آنها می گفتند دختر ایرانی ناتوان مانده 
اس��ت. ما در دانش��گاه درس می دادیم، آنها می گفتند 
دختر ایرانی محدود ش��ده است. ما مقاله های مان را در 
کنفرانس های جهانی ارائه می دادیم، آنها می گفتند زن 

ایرانی حق پیش��رفت ندارد. ما در کنار همه  اینها مادر 
ب��ودن را انتخاب می کردیم، آنها می گفتند مادری را به 
زن ایرانی تحمیل می کنند. می خواهند نگذارند تو، ما و 
هزاران زن قوی و بالنده  دیگر را ببینی. می دانی؟ آنها هر 
روز از توان خودشان ناامیدتر می شوند اما روی اراده   تو 
حساب کرده اند. می دانند اراده  شگفت انگیز دختر ایرانی، 
ریشه در شجاعت و ظلم ستیزی  و آزادی خواهی اش دارد. 
فقط یک راه برای شان مانده: اینکه تحریف کنند. چه را؟ 
معنای آزادی و ظلم ستیزی را؛ آنقدر که نیروی اراده  تو، 
چرخ اهداف پلید آنها را بچرخاند. یقین دارم تسلیم شان 
نمی شوی. تو گوهرشادی، بااراده؛ مرضیه دباغی، شجاع؛ 
عصمت احمدیانی، آزاده؛ تو دکتر محبوبه  افرازی، دکتر 
عزت الملوک کاووسی، دکتر طالیه  بیگ زاده، دکتر زهرا 
خدابنده لو و دکتر شیرین روحانی راد...یقین دارم تو مثل 
هزاران هزار دختر دیگر ایران، قوی و آزاداندیش می مانی. 
تو غوغا می کنی و ایران را همچنان قوی، مستقل، امن 

و آزاد نگه می داری. 
دوستدار تو
 جمعی از بانوان پزشک، دندانپزشک
 و داروساز ایران اسالمی

محمد لس�انی*: »اندیش��کده 
ش��ورای آتالنتیک« که پس از 
امضای سازمان پیمان آتالنتیک 
ش��مالی به وجود آم��د و ذیل 
حمایت ناتو شکل گرفت، عمال 
به عنوان اتاق فکر و عقل منفصل 
رهبران ناتو به ارائه گزارش ها و 
تحلیل های راهبردی در حوزه های مختلف می پردازد تا 
اتحاد و انسجام شرق و غرب اقیانوس اطلس )کشورهای 
اروپایی و آمریکایی( را گسترش ببخشد. این اتاق فکر، 
محل دیدارها و گفت وگوهای رهبران سیاسی، نظامی، 
تجاری و فکری همسو با نظام سلطه است که از سوی 
اعض��ای حقیقی و حقوقی از سرتاس��ر جهان حمایت 
مالی می شود که از جمله مهم ترین حامیان مالی آن در 
سال های گذشته باید به شرکت فیسبوک، دولت امارات 

و دولت انگلیس اشاره کرد. 
  نهاد تصمیم ساز با چهره های آینده ساز

شورای آتالنتیک دارای 16 برنامه است که مهم ترین 
آنها شامل مرکز رفیق حریری و برنامه های خاورمیانه، 
مرک��ز انرژی ه��ای جهانی، مرک��ز آزادی و رفاه و مرکز 

ژئواکونومیک می باشد. 
در ارزیابی اندیشکده های جهانی، نقش این اندیشکده 
بسیار پررنگ است به نحوی که در ارزیابی سال ۲0۲0، 

از میان تمام اندیش��کده های جهان به عنوان هفتمین 
اندیشکده برتر، هشتمین اندیش��کده در امور دفاعی و 
امنیت ملی و دهمین اندیشکده در حوزه سیاست خارجی 

و روابط بین الملل شناخته شد. 
ندیش��کده  ا ی��ن  ا در  کلی��دی  اش��خاصی 
 حض��ور دارن��د ب��ه نح��وی ک��ه جیم��ز ال جون��ز
 )James L.Jones( رئیس وقت ش��ورای آتالنتیک در 
س��ال ۲009 از این سمت استعفا کرد تا مشاور امنیت 
ملی دولت آمریکا شود و جایگزین او در شورای آتالنتیک، 
چاک هیگل شد. هیگل نیز چندی بعد، از این شورا به 

وزارت دفاع آمریکا رفت. 
  اتفاقات در ایران: بی سر، بی سرانجام!

اندیش��کده ش��ورای آتالنتیک در گزارشی با تیتر: 
»چگونه ی��ک »آن« را تبدیل به یک »جریان« کنیم« 
به ارائه تحلیل و راهبرد نسبت به اتفاقات ایران پرداخت. 
آنچه تأکید نویسنده آن، برزو درگاهی است، این است 
که اتفاقات امروز ایران یک مومنت )Moment( و یک 
لحظه اس��ت نه یک موومن��ت )Movement( و یک 
جریان. انتقادات نویس��نده از کنش امروز بازیگران کف 

خیابان ها در ایران این اس��ت که برای ش��ور و هیجان، 
بدون افق مشخص و صرفا شامل بخشی از قشر نوجوان 
و جوان هس��تند و همراهی اجتماعی عمومی را ایجاد 
نکرده اند. این گزارش در ادامه بدرس��تی اشاره می کند: 
»جنبش سیاسی پایدار مستلزم نظم و انضباط، رهبری، 
و حتی سلسله مراتب است - اگر نه یک زنجیره فرماندهی 
و حداقل تعیین وظایف- ایجاد یک جنبش، مس��تلزم 
زمان و منابع اس��ت«. آنچه باعث چالش در امید بستن 
ش��ورای آتالنتیک به نتیجه اتفاقات ایران شده همین 
فقدان مؤلفه های اولیه اس��ت که حتی آن را به جنبش 

هم تبدیل نمی کند. 
از دیگر س��و، عدم پیوستن مردم شهرها و کارگران 
کارخانه ها باعث ابهام در آینده این اتفاقات ش��ده است. 
نویسنده تأکید می کند: »در بهترین حالت، تاکنون، نتایج 
در شهرهای ایران مبهم بود، و به نظر می رسید کارگران 
در صنایع کلیدی، مانند نفت و پتروشیمی، حرکت های 

کمی برای قیام کارگری داشته اند«. 
  تزریق پول به جنگاوران خیابانی

این گزارش با گالیه از ایرانیان خارج از کشور به خاطر 

درگیری با پلیس در لندن و میالن، به صورت مشخص از 
ایاالت متحده می خواهد به فکر راه اندازی کانال مالی برای 
حمایت از آشوبگران در ایران باشد: »ایجاد مکانیزمی برای 
حمایت از این گونه بازداشت شدگان، موضوعی کلیدی و 
غالبا نادیده گرفته شده است و راه مؤثرتری برای مشارکت 
ایرانیان خارج از کشور نسبت به درگیری با پلیس در لندن 
یا میالن است. واشنگتن می تواند محدودیت های مالی 
را کاهش دهد تا به زندانیان و وکالی آنها که همچنان 

دستگیر می شوند، حمایت مالی بین المللی بدهد«.
از سوی دیگر توجه به فناوری های ارتباطی و وعده های 

ایالن ماسک نیز در این گزارش نمود پیدا کرده است. 
  روی دیگر بازی با ثبات ایران

آنچ��ه باید به صورت خاص مورد توجه و تأکید قرار 
گیرد، اعتراف این گزارش به امکان ناامنی فراگیر و تخریب 
گسترده در ایران است به گونه ای که اوضاع را همچون 
سوریه و یمن بغرنج کند: »خطرات زیادی بر سر راه وجود 
دارد و اوضاع همیش��ه می تواند بسیار بدتر از قبل شود، 
همان طور که در سوریه و یمن اتفاق افتاد. ایرانی ها بهتر 
است متوجه شوند که بازی ای طوالنی  انجام می دهند و 

برکناری یا دگرگون کردن جمهوری اسالمی، همچون 
یک مسابقه شطرنج است که بسیار فراتر از یک مچ اندازی 
س��اده است«. آنچه در پایان مورد تأکید نویسنده است 
این اس��ت که در ایران، یک نی��روی آنی وجود دارد اما 
چون عقالنیت و س��ازماندهی ن��دارد باید »راهنمایی و 

کمک« به آن شود. 
 استفاده ابزاری از جوانان، بهره مقطعی از آشوب  ها

آنچه از دل این گزارش بیرون می آید این اس��ت که 
اتاق ه��ای فکر ایاالت متحده به هی��چ عنوان به نتیجه 
آش��وب های امروز ایران دل نبسته اند و اعتقاد دارند نه 
طراحی درستی داشته و نه کنشگران آن، بر اساس طرح و 
نقشه عمل کرده اند. در نهایت فقط یک ابزار فشار مقطعی 
و صرفا یک تصویرسازی منفی رسانه ای ایجاد می کند که 
برای استفاده حداقلی آنان به کار می آید. اصوال انتظاری 
که از جنبش رباتیک می رود جز همین استفاده رسانه ای 
و تصویری چیز بیشتری نیست. اینکه جمهوری اسالمی 
از دل ای��ن اتفاقات به چه مهندس��ی معکوس و برنامه 
هجومی ای می رسد چیزی است که اندیشکده آمریکایی 
از آن غافل بوده است. همان طور که در گزارش شورای 
آتالنتیک هم اشاره شده است، عرصه سیاست به میدان 
شطرنج می ماند و در ماه های آینده، این ایران است که 

دست به مهره خواهد شد! 
* کارشناس و تحلیلگر رسانه

اتفاقات ایران، مومنت است نه موومنت!
استراتژی آمریکا برای تبدیل یک »آن« به یک »جریان«

یادداشت



سیاسی
احتمال ارائه الیحه ساماندهی تجمعات به مجلس

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: با توجه به صحبت های اخیر 
رئیس جمهور استنباط ما این است که دولت الیحه ای را برای ساماندهی و قانونمند کردن تجمعات به مجلس 
ارائه کند که در این صورت الیحه دولت و طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات یکی خواهد شد.

رئیسی در پاسخ به سلطان عمان: 
 ایران در مقابل اقدامات آمریکا

منفعل نخواهد بود
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در پاسخ 
به تماس تلفنی »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان عمان 
با بیان اینکه شاهد باالترین سطح از اعتماد و مشارکت ۲ 
کشور در عرصه سیاسی هستیم، روابط تهران - 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، اظهار امیدواری 
کرد روند تعامالت و تبادالت ایران و عمان، همانند یک 
سال گذشته رو به رشد باشد. رئیسی همچنین در بخش 
دیگری از س��خنانش با اشاره به محاسبه غلط آمریکا در 
حمایت و تشدید آشوب ها، اظهار داشت: آمریکا به غلط 
تصور می کرد تحریم های آنها ملت ایران را متوقف خواهد 
ک��رد اما وقتی دیدند ملت ایران در برابر تحریم ها نه تنها 
متوقف نشد، بلکه به رشد و پیشرفت خود ادامه داد، به 
فتنه انگیزی علیه جمهوری اس��المی ایران روی آوردند. 
رئیسی همچنین تاکید کرد: ملت ایران در مقابل اقدامات 
خصمان��ه آمریکا منفعل نخواهد بود و ابتکار عمل را در 
دست دارد. هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان نیز در 
این گفت وگوی تلفنی با بیان اینکه شخصا اجرای توافقات 
حاصل شده میان ۲ کشور را پیگیری می کند، تصریح کرد: 
روابط دوجانبه همان طور که توافق شده، در حال پیشرفت 

است و هر ۲ ملت از آن منتفع می شوند. 

قالیباف: 
برنامه هفتم توسعه بر اساس واقعیات 

و تحریم های موجود تدوین شود
جلسه ش��ورای هماهنگی مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ا حضور محمدباق��ر قالیباف رئیس مجلس، رؤس��ای 
کمیسیون های تخصصی مجلس و مهرداد بذرپاش، رئیس 
کل دیوان محاس��بات کشور در مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد. قالیباف در این جلسه گفت: نگاه به مجموع 
۶ برنامه توس��عه پشت سر گذاشته شده، نشان می دهد 
در رشد اقتصاد کالن، وضع بدی داریم، چرا که فقط 30 
درصد برنامه ششم اجرایی شده است، این در حالی است 
که اگر کاری هم انجام نمی دادیم این 30 درصد خود به 
خود اتفاق می افتاد، چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت 
هم نمی کردیم، اتفاقات بهتری هم رخ می داد. وی ادامه 
داد: معتقدم ضعف ما در این بخش نداشتن علم و سواد 
برنامه نویسی یا نداشتن س��رمایه کافی برای اجرای آن 
نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه الزم را برای اجرا نداریم، 
چرا که خود را ملزم اخالقی و تشکیالتی به اجرای قانون 
نمی کنیم و متاسفانه این مساله به فرهنگ مدیریتی ما 
تبدیل شده است. رئیس مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم 
توسعه و پس از آن الیحه بودجه را باید با اولویت پیگیری 
کرد، گفت: باید برنامه را بر اساس واقعیات و تحریم های 
موجود تدوین کنیم. معتقدم الزم نیست برنامه ریزی را 
از غربی ها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می دانیم 
متعهد باشیم و عمل کنیم. همچنین دستگاه های نظارتی 
و کمیس��یون ها باید تالش کنند ابتدا احکام به حداقل 
برس��ند و در ادامه اگر حکمی را می گذاریم، مسؤول آن 
را نیز مش��خص کنیم تا تکلیف اجرای آن حکم و محل 

پیگیری و نظارت بر آن مشخص باشد. 

 افزایش همکاری با همسایگان 
راهبرد ایران است

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه 
برنامه های سفر خود به قطر در دیدار با »تمیم بن حمد 
آل ثانی« امیر این کشور گسترش روزافزون همکاری های 
تهران- دوحه در زمینه های مختلف را ضروری دانست و 
گفت: با توجه به دستور آیت اهلل رئیسی برای اجرای کامل 
توافقات دوجانبه، هیچ محدودیتی برای افزایش روابط با 
قطر وجود ندارد. وی با اشاره به حجم مبادالت تجاری و 
اقتصادی ۲ کشور خاطرنشان کرد: زمینه های فراوانی برای 
توسعه چشمگیر تجارت بین ایران و قطر در بخش های 
مختلف باید فعال و برخی موانع موجود برطرف ش��ود. 
مع��اون اقتصادی رئیس جمهور با آرزوی برگزاری موفق 
جام جهانی ۲0۲۲ توسط قطر گفت: جمهوری اسالمی 
ایران همچون گذشته آمادگی هر نوع کمک به دوستان 

قطری برای برگزاری این رویداد مهم را دارد. 
رضای��ی تاکید کرد: جمهوری اس��المی ای��ران برای 
توسعه و افزایش مناس��بات و همکاری های راهبردی با 
کشورهای همسایه بویژه قطر آمادگی کامل دارد. »شیخ 
تمیم بن حمد خلیفه آل ثانی« امیر قطر نیز در این دیدار 
بر لزوم توسعه روابط ایران و قطر در همه عرصه ها تاکید و 
تصریح کرد: گسترش و افزایش روابط تجاری و اقتصادی 
دوحه- تهران با توجه به اش��تراکات تاریخی و فرهنگی 

بسیار مهم است. 

 بازداشت ۸۸۰ نفر از اغتشاشگران 
در گیالن

سرهنگ حسین حسن پور، جانشین فرمانده انتظامی 
گیالن از شناس��ایی و دس��تگیری 880 نف��ر از عامالن 
اغتش��اش، تحریک، تعرض به شهروندان، تخریب اموال 
عمومی و ایراد خس��ارت به واحد های صنفی در گیالن 
خبر داد و اظهار داش��ت: یک باند تولید مواد اش��تعال زا 
که قصد خرابکاری و تخریب اموال عمومی در اس��تان را 
داشت نیز دستگیر شد. جانشین فرمانده انتظامی استان 
گیالن در ادامه از تحویل تعدادی از این افراد با تشکیل 
پرونده به مرجع قضایی خبر داد و افزود: تعدادی از این 
افراد فریب خورده که فاقد سابقه بودند پس از تحقیقات 
تکمیلی پلیس با اخذ تعهد آزاد شدند. جانشین فرمانده 
انتظامی گیالن با اشاره به آمادگی کامل مجموعه انتظامی 
برای برخورد با اغتشاشگران گفت: خانواده ها باید بیشتر از 
هر زمانی مراقب فرزندان خود باشند تا از طریق کانال ها 
و صفحات مجازی معاند خارج از کشور مورد فریب قرار 

نگیرند. 
وی از شناسایی یک باند تولید مواد اشتعال زا که قصد 
خرابکاری و تخریب اموال عمومی در استان گیالن را داشت 
نیز خبر داد و گفت: از این گروه تعدادی کوکتل مولوتف 

و سالح سرد کشف شد. 

اخبار

سه شنبه 26 مهر 14۰1
وطن امروز     شماره 36۰4

گروه سیاس�ی: روز گذش��ته رزمایش بزرگ اقتدار نیروی 
زمینی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با حضور سرلشکر 
حس��ین سالمی، فرمانده  کل سپاه و جمعی از فرماندهان 
ارشد سپاه در منطقه عمومی ارس واقع در شمال استان های 
آذربایجان  شرقی و اردبیل آغاز شد. برگزاری این رزمایش 
بزرگ در راستای اجرای ماموریت های سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی مطابق تقویم ابالغی ساالنه به منظور ارتقای آمادگی 
رزمی نیروی زمینی صورت می گیرد.  این رزمایش به  مدت 
3 روز برگزار می شود و عملیات هلی برن چتربازی، عملیات 
تاخت شبانه، عملیات رزمی بالگردها، عملیات پهپادهای 
رزمی و انتحاری و همچنین احداث پل روی رودخانه ارس، 
تص��رف و کنترل جاده های مواصالتی و تصرف ارتفاعات و 
تخریب هجومی از بخش های مختلف آن است. همچنین 
در این رزمایش یگان ها و رسته های تخصصی نیروی زمینی 
س��پاه س��ناریوهای امنیتی و دفاعی را به  صورت ترکیبی 
تمرین خواهند کرد. به گفته فرمانده نیروی زمینی س��پاه 
پاسداران، پیام این رزمایش برای کشورهای همسایه صلح 
و دوس��تی و همچنین تحکیم امنیت پای��دار بوده و برای 
دش��منان آن اس��ت که نیروی زمینی سپاه در کنار سایر 
نیروهای مسلح آماده دفاع از مرزهای کشور بوده و هر گونه 
تهدید را قاطعانه پاسخ می دهد. نکته قابل توجه در رزمایش 
نیروی زمینی سپاه در منطقه ارس، استقرار سامانه موشکی 
فتح 3۶0 برای استفاده در این رزمایش است. موشک های 
نقطه زن و سوخت جامد فتح 3۶0 یک سال قبل در سپاه 
عملیاتی ش��دند. این موش��ک ها با برد 1۲0 کیلومتر انواع 
اهداف را منهدم می کنند و انواع سامانه های پشتیبانی آتش 
دشمن را در این برد مورد هدف قرار می دهند تا راه برای 
ورود نیروی زمینی باز شود. به گفته فرماندهان سپاه، این 
موش��ک ها مجهز به کالهک های سنگرشکن است و اخیراً 
به سامانه هدایت ترکیبی و اپتیکی مجهز شده و می توانند 
در محیط جنگ الکترونیک مقاومت زیادی داشته باشند و 
بدون اخالل اهداف را منهدم کنند. این سامانه  ها بنا به نوع 
عملیات و اهداف از النچرهای چند فرونده استفاده می کنند 
و با تحرک باال در عرض یک دقیقه موشک ها را شلیک و 
موضع شلیک را ترک می کنند تا توسط دشمن مورد حمله 
ق��رار نگیرند. اخیرا نیز قرارگاه حمزه سیدالش��هدا نیروی 
زمینی سپاه با استفاده از این سامانه مقرهای گروهک های 
تروریس��ت تجزیه طلب در منطقه اقلیم کردستان عراق را 

منهدم کرد. 
پیام رزمایش اقتدار ■

مش��خصا باید گفت نزاع و مناقش��ه های مرزی باکو و 
ارمنستان از دالیل اصلی برگزاری این رزمایش نظامی از 
سوی جمهوری اسالمی ایران است. با توجه به درگیری های 
۲ کش��ور آذربایجان و ارمنستان و تالش باکو برای تغییر 
مرزه��ای جغرافیایی منطقه، ای��ران بارها به مقامات باکو 
هش��دار داده اس��ت هیچ گونه تغییر در مرزهای ش��مالی 
خ��ود را تحمل نخواهد کرد. از جنگ آخر قره باغ تا امروز 

ایران ضمن فرا خواندن مقامات ارمنستان و آذربایجان به 
خویش��تنداری و گفت وگو، اعالم کرده است حاضر است 
نقش میانجی برای گفت وگوی ۲ کشور را بر عهده بگیرد. 
در روزهای اخیر نیز حجت االسالم رئیسی، رئیس جمهور 
کش��ورمان در حاش��یه اجالس س��یکا، در دیدار علی اف 
گفت: آماده ایم از ظرفیت های عظیم کش��ورمان در مسیر 
حل اختالفات آذربایجان و ارمنس��تان استفاده کنیم. وی 
همچنین یادآور شد: ایران با هر گونه حضور نظامی بیگانه 
در منطقه قفقاز تحت هر پوششی مخالف است. رئیسی در 

حاشیه بیست و دومین اجالس سازمان همکاری شانگهای 
در دیدار اردوغان نیز هر گونه تغییر در مرزهای بین المللی 
و تاریخی و ژئوپلیتیک منطقه را غیرقابل قبول خوانده بود. 
از آغاز جنگ قره باغ تاکنون، نیروهای مسلح کشورمان در 
راستای تبیین مواضع کشور، چندین رزمایش نظامی در 
منطقه ارس برگزار کرده است. چنانکه مهر سال گذشته، 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران در واکنش 
به ش��یطنت های متعدد باکو اقدام ب��ه برگزاری رزمایش 

»فاتحان خیبر« کرد.

رزمایش نیروی زمینی سپاه در مرزهای شمالی کشورمان آغاز شد؛ ایران آماده برای برخورد با تروریست ها در خاک جمهوری باکو

درارسآمادهباش

گروه سیاسی: سردار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
روز گذش��ته در جری��ان رزمایش بزرگ اقتدار س��پاه 
در منطق��ه عمومی ارس، نفوذ رژیم صهیونیس��تی در 
منطقه را تهدیدآمیز دانست و اظهار داشت: متاسفانه 
این رژیم منحوس در برخی کشورهای جنوب و شمال 
ایران اسالمی و اقلیم نفوذ کرده است و از آنجا که ما 
این رژیم غاصب را بخوبی می شناس��یم، به کشورهای 
منطقه سفارش می کنیم این رژیم را به کشورهای خود 
راه ندهند، چون سرش��ت این رژیم منحوس آفرینش 
ناامن��ی، تفرق��ه و حرکت ه��ای موذیانه اس��ت؛ مبادا 
کشورهای اسالمی منطقه را آلوده کند و باعث انتقال 
ناامنی خود به ممالک اسالمی شود. سردار سالمی پیام 
اصلی رزمایش دیروز را دوستی و برادری با همسایگان 
اعالم و اضافه کرد: این اصل مش��ی ما است و مادامی 
که همسایه ها توطئه یا دشمنی نکنند ما همچنان بر 
سر دوستی و برادری خود هستیم، در غیر این صورت 
مشی ما تغییر می کند و تا زمانی که کشورهای مختلف 
با ما تعامل و همزیستی مسالمت آمیز و روابط سیاسی 
و اقتصادی مناسب داشته باشند، ما نیز بر سر دوستی 
و  برادری خواهیم ایس��تاد. وی تالش رسانه ای دشمن 
را نش��انه ای مبرهن از شکس��ت آنها از ایران اسالمی 

در فضای حقیقی بیان و اضافه کرد: بر همین اس��اس 
دش��من فضای مجازی را برای مقابله با ایران اسالمی 
انتخاب کرده است تا جوانان را از اسالم، تاریخ و نظام 
دور کند اما در این حوزه نیز شکس��ت خورده اس��ت 
و این شکس��ت ها همچنان ادامه دارد. سردار سالمی 
اظهار داش��ت: جوانان ایران اس��المی با بی اعتنایی به 
هیاهوهای رس��انه ای، بخوبی پاسخ دادند و عده قلیلی 
ه��م که فریب خورده اند، به زودی واقعیت های موجود 
را در خواهن��د یافت و باید ای��ن افراد توجه کنند که 
آمری��کای جهانخ��وار که وارد ام��ور داخلی جمهوری 
اسالمی ایران شده است و دارو و غذا را برای مردم ما 
تحریم کرده و جهان را وادار به تحریم ما کرده  است، 
ب��ه هیچ عنوان به آزادگی مردم ایران نمی اندیش��د و 

نوامیس ما برای آنها مهم نیست. 
وی به تجربه سال های قبل از انقالب مردم ایران از 
حضور آمریکا اش��اره کرد و افزود: فقر، ابتذال اخالقی، 
بی حرمت��ی به نوامیس و هت��ک حرمت ارمغان آمریکا 
ب��رای ایران بوده اس��ت و مردم بصی��ر و جوانان آگاه 
کش��ور ممکن نیست به این کشور اس��تکباری اجازه 
خودنمایی دهند. س��ردار سالمی جمهوری اسالمی را 
مایه عزت و صالبت مردم ایران دانست و اظهار داشت: 

ما طی سال های پس از انقالب اسالمی، از تحریم ها به 
پیش��رفت صنعتی و اقتصادی، و از تهاجم فرهنگی به 
ثبات رس��یده ایم و امروز مردم ما با ایمان و استقامت 
انقالبی خود در دفاع از ارزش های واالی اسالمی خود 
به پا می خیزند. وی با بیان اینکه امروز سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی به درجه ای از قدرت رسیده است که 
سرشاخه های آن در جهان نمایان است، یادآور شد: در 
حال حاضر درون و برون مرزهای کش��ور سپاه با تمام 
توان و قدرت خ��ود توطئه ها را در نطفه خفه می کند 
و این دس��تاوردی بس بزرگ به ش��مار می رود. سردار 
س��المی از س��پاهیان و رزمندگان حاضر در رزمایش 
منطقه عمومی ارس به عنوان تجس��م آیات الهی قرآن 
و منطق جهاد الهی برای سعادت مسلمانان یاد کرد که 
همچون دژ مستحکم امنیت را برای ملت تامین کرده و 
خود را سپر بالی امت و زینت والیت قرار داده اند. وی 
گفت: تا وقتی رزمندگان س��پاه خود را به خدا عاریت 
داده اند هیچ نامحرمی توان و یارای دشمنی با ملت ایران 
نخواهد داشت و در این شرایط هرگز دشمنان توانایی 
پای گذاردن در کوچه ها و خیابان های ما را ندارند و در 
حقیقت شماها در این مسیر شمشیر  زده اید و با چشمان 
باز از حرمت، نوامیس و جان و مال مردم دفاع کرده اید. 

فرمانده کل سپاه از آذربایجان به عنوان سرزمین عالمان 
بزرگ و محل حیات مردمان باغیرت نام برد که همواره 
مح��ب اهل بیت)ع( بوده و زنان و مردان والیتمدار آن 
تا پای جان برای س��رزمین خود تالش کرده اند و این 
همان سرزمین باکری ها، تجالیی ها و یاغچیان ها است. 
فرمانده کل سپاه در پایان سخنانش به رژیم آل سعود 
هش��دار داد و گفت: یک س��فارش به رژیم آل س��عود 
دارم که با بنگاه های سخن پراکنی و رسانه هایش فقط 
ش��یطنت ترویج می کند و آش��کارا ب��ه دنبال تحریک 
جوانان ما است هشدار می دهم مراقب رفتارتان باشید 
و این رس��انه ها را کنترل کنید اگرنه دود آن به چشم 

شما خواهد رفت. 
وی افزود: ما با ش��ما اتمام حجت می کنیم. شما از 
طریق این رسانه ها در امور داخلی ما وارد شده اید ولی 
بدانید آس��یب پذیرید. ما به شما گفتیم مراقب باشید. 
ایران اینترنشنال و منوتو از جمله رسانه های فارسی زبان 
وابس��ته به عربستان سعودی هس��تند که با ارتزاق از 
پول س��عودی، در راستای ایران ستیزی و ایران هراسی 
فعالیت می کنند. این رسانه های ضدانقالب در جریان 
آشوب های اخیر در کشور نیز با دروغ پردازی های خود 

مردم ایران را به ایجاد آشوب و ناامنی دعوت  کردند.

اتمامحجتفرماندهکلسپاهباآلسعود

گروه سیاسی: شامگاه شنبه هفته جاری، در حادثه ای مشکوک 
زندان اوین دچار آتش س��وزی شد. ماجرا از این قرار بود که 
تعدادی از زندانیان بندهای محکومیت های مالی و سرقت در 
اقدامی از پیش هماهنگ شده شروع به نزاع ساختگی کرده و در 
ادامه کارگاه کارآفرینی زندان را به آتش کشیدند. با وقوع این 
اتفاق، رسانه های فارسی زبان خارج نشین و شبکه های فضای 
مجازی جریان ضدانقالب در اقدامی مشترک شروع به تحریک 
مردم برای رفتن به کمک زندانیان کردند. تولید اخبار دروغ و 
شایعه پردازی حول این اتفاق نیز از دیگر اقداماتی بود که این 
شبکه ها انجام دادند. در همین رابطه »وطن امروز« در شماره 
روز گذش��ته خود با اش��اره به اینکه سرویس های جاسوسی 
خارجی پشت پرده حادثه آتش سوزی اوین هستند، نوشت: 
در حالی که چند روزی می ش��ود بس��اط آشوب و اغتشاش 
از س��طح خیابان ها برچیده شده، جریان ضدانقالب با کلید 
زدن پروژه آش��وب در زندان اوین که با همراهی تعدادی از 
زندانیان این زندان انجام شد، نشان داد با تمام توان به دنبال 
ادامه پیدا کردن ناامنی و اغتشاش در کشور است. به گزارش 
»وطن امروز«، روز گذشته حجت االسالم محسنی اژه ای، رئیس 
دس��تگاه قضا نیز در ارتباط با اتفاق رخ داده در اوین، اظهار 
کرد عوامل دشمن عامل شورش و آتش سوزی در زندان اوین 
هستند. اژه ای در جلسه شورای عالی قوه  قضائیه گفت: آنچه 
در زندان اوین رخ داد جنایتی بود که به دست عده معدودی 
از عوامل دشمن صورت گرفت. در جریان این جنایت شاهد 
بودی��م عده قلیلی اقدام به آتش زدن کارگاهی کردند که به 
منظور اشتغال زایی زندانیان و کمک به خانواده آنها دایر شده 
ب��ود. در جریان این حادثه، س��الن اجتماعاتی را آتش زدند 
که با هدف ش��کوفایی اس��تعدادها و آموزش زندانیان ایجاد 
ش��ده بود. وی با اعالم اینکه عوامل دش��من در واقع دست 
روی نقاطی گذاشتند که نقاط قوت سازمان زندان ها در امر 

بازاجتماعی کردن زندانیان است، 
اظهار کرد: طی مدت یک س��ال و 
نیم اخیر اقدامات بسیاری در حوزه 
ارتقا و بهبود وضعی��ت زندانیان و 
زندان های کش��ور در ابعاد مختلف 
صورت گرفته است؛ از اشتغال زایی 
و مهارت آموزی زندانیان و کمک به 
خانواده های آنها تا ارتقای وضعیت 
بهداشتی و درمانی مددجویان بویژه 

در ایام کرونا. بنابراین در جنایت اخیر رخ داده در زندان اوین، 
دقیقا به آتش  زدن مراکزی مبادرت کردند که سبب ارتقای 
وضعیت زندانیان و کمک به خانواده های آنها می شد و با این 
کار ضمن انجام اقدامی که س��بب جان  باختن و مجروحیت 
تعدادی از زندانیان شد، موجبات اضطراب خانواده های زندانیان 

را نیز فراهم کردند. 
رئیس قوه  قضائیه در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن 
بیان اینکه در قبال قضایایی نظیر اغتشاشات یا همین حادثه 
اخیر زندان اوین نباید به صورت هیجانی و احساس��ی عمل 
کرد، به مسؤوالن سازمان زندان ها و مرکز حفاظت اطالعات 
قوه  قضائیه دستور داد با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی 
جنای��ت رخ داده در زندان اوین را شناس��ایی کنند و آنها را 

به دادسرا معرفی کرده و مسؤوالن 
دادسرا نیز به سرعت به پرونده آنها 

رسیدگی کنند. 
اژه ای به مانور رس��انه ای جریان 
ضدایران��ی روی حادث��ه اوین نیز 
اش��اره کرد و گفت: ب��دون  تردید 
عوامل جنای��ت رخ داده در زندان 
اوی��ن، زمینه را برای مراکز و دفاتر 
جنگ اف��روزی و اغتش��اش آفرینی 
صهیونیستی و آمریکایی و انگلیسی فراهم آوردند و همگان 
مشاهده کردند در همان شب وقوع این جنایت، صدای آمریکا 
و بی بی سی انگلیس و سایر مراکز و دفاتر ضدایرانی همچون 

ایام اغتشاشات، مانند اتاق جنگ عمل کردند. 
در همین رابطه باید گفت با بروز این حادثه، رس��انه های 
فارسی زبان خارج نشین از جمله بی بی سی فارسی و سعودی 
اینترنش��نال، به رسم همیشه به تولید اخبار دروغ و تحریک 
مردم ایران پرداختند. به طور مثال این رسانه ها مدعی شدند 
نیروهای انتظامی زندان زندانی ها را هدف تیراندازی قرار داده 
و در این بین تعدادی از زندانی ها نیز کشته شده اند. شبکه های 
فعال جریان ضدایرانی در فضای مجازی نیز در فراخوان هایی 
هماهنگ سعی داشتند مردم را به زندان اوین سرازیر کنند که 

البته در این امر ناکام ماندند. جریان آشوب با ادعای اینکه جان 
زندانی ها بویژه اغتشاشگرانی که در چند وقت اخیر از سوی 
نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شده اند، در خطر است، 
گفتند مردم باید برای نجات جان آنها به س��مت زندان اوین 
بروند. آشوب ها  و اغتشاشات معاندان و اوباش که به بهانه فوت 
مهسا امینی آغاز شده بود، به پایان راه خود رسیده و از همین 
رو جریان ضدایرانی نیز که دچار استیصال و درماندگی شده، به 
دنبال راهی است که به پیکر بی جان آشوب تنفس مصنوعی 
بدمد. این جریان پس از آنکه نتوانست با تکرار پروژه نخ نمای 
کشته س��ازی، اذهان عمومی را ب��ا خود همراه کرده و به  رغم 
فراخوان های گسترده برای ایجاد ناامنی، با پاسخ منفی مردم 
روبه رو ش��د، برای ادامه دار شدن آشوب های پایان یافته اخیر 
پروژه زندان اوین را کلید زد که البته در همان ساعات ابتدایی 
با شکست مواجه شد. به عبارت دیگر، درگیری نمایشی و آتش 
زدن زندان اوین در روزی که تهران به فراخوان آشوبگران »نه« 
گفت، نشان داد یک طراحی امنیتی خارجی در پشت صحنه 
حوادث اخیر وجود دارد که هدفش ایجاد ناامنی و ادامه پیدا 

کردن آشوب در داخل کشور است. 
عناصر اصلی اغتشاشات باید هر چه زودتر محاکمه شوند ■

رئیس دس��تگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه  قضائیه به 
موضوع اغتشاش��ات اخیر نیز پرداخت و ضمن توصیه مجدد 
درباره جداسازی معترضان از عناصر اغتشاشگر که مرتکب قتل 
شده اند و قرآن و پرچم ایران و اموال عمومی و خصوصی را به 
آتش کشیده اند، گفت: عناصر اصلی اغتشاشات اخیر باید هر 
چه زودتر محاکمه شوند و در صورت تشخیص قاضی و رعایت 
مقررات قانونی، دادگاه های آنها علنی برگزار شود تا جنایت های 
این عناصر اغتشاشگر به سمع و نظر مردم برسد؛ در این زمینه 
نیز مرکز رسانه قوه  قضائیه همکاری ها و هماهنگی های الزم را 

با دادگستری ها و صداوسیما به عمل آورد. 

رئیس دستگاه قضا:

شورشاوینکاردشمنبود

تعدادفوتیهایحادثهزنداناوینبه8نفررسید
4 نفر از زندانیان زندان اوین که در پی درگیری بین زندانیان و آتش سوزی روز شنبه، آسیب دیده بودند و حال شان وخیم 
بود، به رغم رسیدگی های پزشکی فوت کردند، بنابراین آمار فوتی های آتش سوزی زندان اوین به ۸ نفر رسید. هر ۸ فرد فوت 
شده از زندانیان بند جرائم مربوط به سرقت بوده اند و طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، هویت تمام فوت شدگان به اطالع 

خانواده آنها رسیده و متعاقب دستور قضایی، اسامی آنها به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.



گ�روه اقتصادی: اعمال عوارض صادراتی و ممنوعیت صادرات 
محصوالت کشاورزی جالیزی، باعث ضربه یک میلیارد دالری 
به اقتصاد کشورمان می  شود و بهانه هایی مانند آب بری زیاد اساسا 

در این باره وارد نیست. 
به گزارش »وطن امروز«، پس از تش��دید تحریم  های مالی 
علیه کشورمان در اواخر دهه 90، رفته رفته دسترسی ایران به 
منابع ارزی )عمدتا حاصل از فروش نفت( دچار اختالل شد. این 
شرایط به دلیل تجارت شاهرگی وابسته به صادرات نفت به وجود 
آمد. در چنین تجارتی، محصول خام نفت به صورت عمده و با 
مشتریان خاص و معدود معامله می شد که شناسایی و تحریم 

آن برای طرف غربی به سادگی انجام گرفت. 
در مقابل اما ایران در یکی، دو س��ال اخیر و با شروع به کار 
دولت سیزدهم تالش های خود برای توسعه تجارت مویرگی و 
صادرات غیرنفتی خود از طریق بازیگران خرد و متعدد را توسعه 
داده است که به دلیل تعدد، حجم خرد و همچنین تعامل از 
طریق مرزهای خاک��ی )به جای تجارت دریایی(، این تجارت 

معموال از تحریم ها مصون بوده است. 
بنابراین اولویت اساسی در سیاست گذاری اقتصادی دولت، 
باید بر مبنای »حفظ« و »توس��عه« صادرات غیرنفتی موجود 
)که با تالش چندین ساله  بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی 

ایجاد شده است( باشد. 
آب ب�ری و جایگزینی محصوالت اساس�ی، بهان�ه ای برای  ■

تخریب صادرات
در روزهای اخیر اما بخش��ی از وزارت جهاد کشاورزی، ساز 

ناکوک و نامتناسب با سیاست های کالن دولت می زند به طوری 
که محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده است 
»آنقدر عوارض صادراتی بر اقالم کشاورزی جالیزی و سبزیجات 
را افزایش می دهیم تا صادرات یک میلیارد دالری این محصوالت 

از بین برود!« 
این در حالی اس��ت که یک میلیارد دالر برای کشوری که 
صادرات غیرنفتی آن بتازگی پس از تحریم علیه مهم ترین درآمد 
دولت )صادرات نفت( در حال جوانه زدن است، رقم قابل توجهی 

به حساب می آید. 
عمده دالیل وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال محدودیت 
)شاید بهتر است ممنوعیت عنوان شود( صادرات اقالم جالیزی و 
سبزیجات )شامل سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، هندوانه 
و...( حول 2 محور »آب بری« این محصوالت و جایگزین کردن 

آنها با »محصوالت اساسی« است. 
برخالف تصور رایجی که در فضای رسانه ای کشور وجود دارد، 
اقالم جالیزی و سبزیجات جزو »کم مصرف ترین« محصوالت 

کشاورزی از نظر آب بری هستند. 
به طور مثال مطابق اعالم وزارت جهاد کشاورزی هر کیلوگرم 
هندوانه 200 لیتر آب مصرف می کند اما هر کیلوگرم سیب 450 
و هر کیلوگرم پس��ته بیش از 7 هزار لیتر آب مصرف می کند. 
همچنین هر کیلوگرم گندم بیش از 1300 لیتر آب بری دارد. 
از نظر ارزی نیز به ازای هر دالر هندوانه صادراتی حدود 800 
لیتر آب مصرف می شود اما به ازای هر دالر سیب، 1500 لیتر، 
هر دالر پسته 1100 لیتر و هر دالر گندم بیش از 3700 لیتر 

آب مصرف می شود. بنابراین آب بری این گروه کشاورزی، گزاره 
غلطی اس��ت که متاسفانه توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی 

تکرار می شود. 
درباره جایگزینی محصوالت اساسی با محصوالت جالیزی و 
سبزیجات صادراتی باید توجه کرد که مجموع سطح زیرکشت 
اقالم جالیزی و س��بزیجات صادراتی، کمت��ر از یک درصد از 
مس��احت زراعی مورد اس��تفاده در کشور اس��ت. در شرایطی 
که کشور نیاز به 14 میلیون تن گندم دارد، تعطیلی صادرات 
محصوالت جالیزی و سبزیجات در نهایت می تواند حدود 300 
هزار تن گندم تولید کند که کمتر از 2 درصد از نیاز کش��ور 
بوده و حدود 120 میلیون دالر ارزش دارد. در چنین شرایطی، 
ف��دا کردن صادرات یک میلیارد دالری اقالم کش��اورزی برای 
تولید 120 میلیون دالر گندم، مصداق سیاست گذاری اشتباه 

اقتصادی خواهد بود. 
از سوی دیگر مطابق گفته های وزیر محترم جهاد کشاورزی، 
در شرایطی که ایران فقط 8 درصد از محصوالت کشاورزی خود 
را از »دیم« تولید می کند، کشورهای جهان به طور متوسط 60 
ال��ی 70 درصد محصوالت کش��اورزی خود را از »دیم« تولید 
می کنند. همچنین در ش��رایطی که 35 میلیون هکتار زمین 
زراعی قابل کشت در کشور وجود دارد اما تاکنون فقط از 18 
میلیون هکتار آن استفاده شده است. این آمارها نشان می دهد 
که با فعال کردن بخش کوچکی از دیمزارهای کشور، می توان 
چندین برابر عایدی حاصل از تعطیلی صادرات جالیزی ها، گندم 

و اقالم اساسی دیگر تولید کرد. 

متاس��فانه سیاس��ت گذاران دولت های مختل��ف در حوزه 
کشاورزی، از توسعه کشت دیم غفلت کرده اند که این غفلت در 
دولت سیزدهم باید جبران شود. بنابراین صادرات محصوالت 

جالیزی و سبزیجات تعارضی با تولید اقالم اساسی ندارد. 
آث�ار س�وء اقتصادی تعطیل ک�ردن ص�ادرات محصوالت  ■

کشاورزی
- تعطی��ل کردن ص��ادرات یک میلی��ارد دالری محصوالت 
کشاورزی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. 
تعطیلی یک میلی��ارد دالر صادرات به معنای محروم کردن 
کشور از یک میلیارد دالر دسترسی ارزی و در واقع به معنای 
خودتحریمی خواهد بود. بویژه در شرایط تحریم که کشور نیاز 
بیشتری به ارزآوری دارد، آثار سوء این اقدام بر سفره مردم اثر 

ملموس تری خواهد داشت. 
- از س��وی دیگر به واسطه چنین تصمیمات خلق الساعه ای، 
نام و نش��ان و اعتبار کشور ایران و تجار ایرانی در بین مقاصد 
صادراتی دچار خدشه شده و طرف های متعامل با ایران متوجه 
می شوند که با طرف ایرانی نمی توان قراردادهای طوالنی مدت 
بست. چنین مداخالتی منجر به از بین رفتن بازارهای صادراتی 
و جایگزین��ی رقبا در ای��ن بازارها خواهد ش��د؛ بازارهایی که 
زنجیره ای از تولیدکننده تا صادرکننده در سال های متمادی و 
با تالش فراوان آن را کسب کرده اند. همین امر، یکی از دالیل 
اصلی کوچک ماندن صادرات غیرنفتی است. الزمه اصلی توسعه 
صادرات غیرنفتی، پیش بینی پذیرتر کردن فضای تجارت خارجی 

کشور به واسطه سیاست گذاری پیش بینی پذیر است. 
- جن��گ روس��یه و اوکراین باعث از بی��ن رفتن تجارت اقالم 
کش��اورزی میان روسیه و اروپا ش��ده است. )اروپا صادرکننده 
اقالم جالیزی و سبزیجات به روسیه بود(. این شرایط، فرصت 
بس��یار خوبی برای کش��اورزان و تجار ایرانی ایجاد کرده است 
که دست به توسعه صادرات غیرنفتی بزنند. پیوستن ایران به 
سازمان شانگهای نیز فرصت خوبی برای توسعه تجارت غیرنفتی 
است. تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر از بین بردن 
صادرات بخش مهمی از اقالم کش��اورزی، نش��ان می دهد که 
متاسفانه بخشی از دولت متوجه این فرصت نبوده و در مسیر 

فرصت سوزی حرکت می کند. 
- اعمال چنین سیاس��تی ضرب��ات جبران ناپذیری بر اقتصاد 
کشاورزی و کشاورزان وارد خواهد کرد. در سال های اخیر شاهد 
فروش نرفتن بخشی از محصوالت کشاورزی و فاسد شدن آنها 
بوده ایم که محدودیت صادراتی منجر به بدتر ش��دن این روند 
خواهد ش��د و دور از انتظار نیست که در ماه های آینده شاهد 
تکرار صحنه تخریب محصوالت کشاورزی توسط کشاورزان به 

دلیل نبود بازار برای محصوالت شان باشیم. 
- بخش کشاورزی برخالف بسیاری از بخش های صادرات محور، 
اشتغال فراوانی به همراه دارد و منافع اقشار پایین دست جامعه 
را تامین می کند. افزایش بیکاری در بخش کش��اورزی منجر 
به مهاجرت روستانشینان و توسعه حاشیه نشینی در حاشیه 
ش��هرهای بزرگ و ایجاد مس��ائل گوناگون اجتماعی و حتی 

امنیتی خواهد شد. 
لزوم همراهی مسؤوالن دولتی با سیاست های توسعه تجارت  ■

غیرنفتی رئیس جمهور
دولت س��یزدهم سیاس��ت تعامل چندجانبه با کشورهای 
همس��ایه و همس��و و همچنین عدم تمرکز بر تعامل صرف با 
غرب را پیگیری کرده است. الزمه حصول به چنین سیاستی، 
توس��عه صادرات غیرنفتی است. در چنین شرایطی بردارهای 
ناهمس��و در دولت باید خود را با سیاست کالن دولت تطبیق 
داده و نباید با رفتارهای سلیقه ای، توسعه صادرات غیرنفتی را 

با چالش مواجه کنند.

مه��رداد بذرپاش، رئی��س کل دیوان 
محاسبات در جلسه شورای هماهنگی 
مجلس ش��ورای اسالمی، گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی 
عملکرد برنامه ششم توسعه در بازه زمانی سال های 1396 تا 
1400 را ارائه و پیشنهادات اصالحی و کاربردی برای تدوین 

برنامه هفتم توسعه را بیان کرد. 
در این گزارش که برای نخستین بار تهیه شده است، دیوان 
محاس��بات کشور به ارزیابی عملکرد 520 بند، ماده، جزء و 
تبصره برنامه ششم توسعه پرداخته و در نهایت پیشنهادهای 
راهب��ردی برای تدوین برنامه هفتم توس��عه را در 2 بخش 

»ساختاری« و »حقوقی« ارائه کرده است. 
بررسی های دیوان محاسبات بیانگر دستیابی حداقلی به 
اهداف تعیین شده در برنامه ششم است که مهم ترین دالیل 
آن نب��ود اطالعات آماری متقن و ب��ه روز، عدم برنامه ریزی 
درس��ت، فقدان منابع مالی الزم و متناسب، عدم هماهنگی 
بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر 
مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد شده، نگاه سیاستی کلی 
به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی 
به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به 

ظرفیت های مردمی برای حل مشکالت است. 
ای��ن گزارش نش��ان می دهد اهداف قانون گ��ذار تنها در 
30درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در 48 درصد بخشی 
از احکام محقق شده و در 22 درصد احکام اهداف قانون گذار 
تحقق نیافته است. ضمن اینکه هیچ یک از سیاست های کلی 

تحقق صددرصدی نداشته است. 
بر اساس یافته های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور 
در س��نوات 1399-1396 ب��ه  رغ��م درج برخی مواد قانون 
برنامه ششم توسعه کشور در بودجه های سنواتی، اعتبارات 
الزم متناس��ب با اهداف تعیین ش��ده اختصاص نیافته و یا 

محقق نشده است. 
حسابرسی وضعیت تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوطه 
نیز نشان می دهد صرفا 2 درصد مقررات، در زمان مقرر تصویب 
و 71 درصد مصوبه ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده  

و 27 درصد تاکنون مصوب نشده است. 
بررس��ی ش��اخص های کالن اقتصادی حکایت از فاصله 
معن��ادار آنها در اج��را و قانون دارد. در قانون برنامه شش��م 
توسعه دستیابی به متوسط رشد ساالنه 8 درصد مدنظر بوده 
اما متوسط عملکرد از 1396 تا 3 ماهه سوم 1400 زیر یک 

درصد )0.76( بوده است. 
همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 
نشان از عدم تحقق اهداف در ترکیب منابع بودجه ای دارد و 
در هیچ یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی 

بوده، عمال توفیق حاصل نشده است. 

در حوزه بانکی عمده وظایف نظارتی نظیر اقدامات نظارتی 
و انتظامی بانک مرکزی، استقرار سامانه های نظارتی برخط، 
ایجاد سامانه های متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط 
استعالم های مورد نیاز و فراهم کردن امکان اخذ استعالم ها 
به صورت الکترونیکی و برخط و... مورد تاکید قرار گرفته که 
در این زمینه اقدامات الزم شده لیکن نیازمند تجمیع و ایجاد 

سامانه های مرتبط دیگری است. 
ای��ن نهاد نظارتی تاکید می کند ب��ا توجه به اینکه عدم 
موفقیت کامل مجریان در تحقق اهداف قانون گذار در برنامه 
شش��م توسعه ناش��ی از توجه نکردن به سیاست های کلی 
برنامه، اقتصاد مقاومتی، عدم برنامه ریزی مناسب و تخصیص 
نیافتن منابع مالی الزم در بودجه های سنواتی، تحریم های 
بین المللی بوده است، مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم 
توسعه، باید بیانیه گام دوم انقالب ابالغی مقام معظم رهبری 
و سایر سیاست های ابالغی و عملکرد قوانین مشابه و مرتبط 
باشد. دیوان محاسبات کشور با هدف کمک به تدوین برنامه 
هفتم و کارآمدتر بودن این برنامه، پیشنهادهای راهبردی الزم 
را با رویکرد این بیانیه، در 2 بخش »محتوایی« و »ساختاری 
و حقوقی« ارائه می کند که برخی از مهم ترین پیشنهادهای 

ساختاری و حقوقی شامل موارد زیر است:
• تدوین عملیاتی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام سیاست های 

کلی برنامه هفتم توسعه
• کمی سازی شاخص های کیفی تدوینی در برنامه هفتم توسعه 
و ارائه شاخص ها و معیارهای اندازه گیری مرتبط در پیوست 

قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• شفاف سازی داده، اطالعات و آمار کشور با استقرار سامانه های 

یکپارچه و تعیین متولی رسمی ارائه آمار
•تعیین و تصریح مسؤول اجرای تمام طرح ها، پروژه ها، مواد و 

احکام عملیاتی برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیین مرجع ارائه گزارش عملکرد برنامه در مقاطع زمانی 
مختلف با شاخص ها و معیارهای اندازه گیری مرتبط در پیوست 

قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیی��ن مراجع نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه و س��ازوکار 
مناسب جهت دریافت بازخورد نظارتی به منظور اصالح امور 

حسب مورد توسط مجلس شورای اسالمی
• تدوین پیوس��ت »پروژه های راهبردی برنامه هفتم توسعه 
کشور« به منظور اولویت بندی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام 

عملیاتی برنامه جهت اجرای بهینه آنها
• تدوین »پیوست تامین منابع مالی و اعتباری برنامه هفتم 
توسعه کشور« و التزام به تجدیدنظر منابع بر اساس نرخ تورم 
قبل از ارائه الیحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی 

و ارسال آن به همراه الیحه بودجه سنواتی به مجلس
• تهیه »پیوست مبانی عملیاتی تدوین بودجه سنواتی مبتنی 
بر عملکرد برنامه هفتم توسعه کشور« به منظور عدم تصویب 

قوانین بودجه های سنواتی مغایر با قانون برنامه
• در دوره برنامه هفتم توسعه هر طرح یا الیحه ای که به تقلیل 
منابع یا افزایش مصارف تعیین شده در قانون برنامه بینجامد، 
در صورتی قابل تصویب باشد که قانون برنامه اصالح و طریق 
جب��ران بار مال��ی آن در قالب اصالح جداول و اهداف برنامه 

پیش بینی شود. 
• ارزیابی،کنترل و پاالیش قوانین تدوینی در برنامه از حیث 
مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران و ایجاد س��ازوکار الزم برای تضمین اصل چهارم قانون 
اساسی

• تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون 
برنامه

• تعیی��ن حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوانین و 
مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از »قانون«، »آیین نامه، 
تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل 138«، »قانون آزمایشی 
و اساسنامه موضوع اصل 85«، »برنامه و خط مشی دولت و 
تصمیمات موضوع اصل 134«، »آرای وحدت رویه و ضوابط 
موضوع اصل 161« و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و 
تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص 
یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس 

شورای اسالمی
• لحاظ برنامه نظام قانون گذاری کشور با هدف اجرایی شدن 
سیاست های کلی قانون گذاری به عنوان یکی از سرفصل های 

قانون برنامه هفتم توسعه
• رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار 

برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تاکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن

- معطوف بودن به نیازهای واقعی
- شفافیت و عدم ابهام

- استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی
- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح های قانونی 

و علت پیشنهاد آن
- مبتنی بودن بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای 

قانون
- داشتن ثبات و نگاه بلندمدت و ملی

- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصالح ضمنی آنها بدون 
ذکر شناسه تخصصی

- جلب مش��ارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای 
قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری

- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی 
بودن قانون و شمول و جامعیت آن و پرهیز از استثناهای قانونی

- رعایت صالحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به 
تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین 
موجود این نهادها و پیش بینی ساز وکار کارآمد قانونی الزم برای 

تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
- تعیین اولویت های قانون گذاری با محوریت گره گشایی 
از امور اجرایی کش��ور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند 
چش��م انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه 5 ساله توسعه و 

مطالبات رهبری
- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام 

به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

 کاهش ۴۰ درصدی واردات گندم 
با افزایش چشمگیر تولید داخل

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم اینکه 
امسال 7 میلیون و 200 هزار تن گندم از محل تولید داخل 
تامین ش��د، گفت: با توجه به خرید محصول داخلی به 
منظور تأمین نیاز کشور، تاکنون 3 میلیون و 800 هزار تن 
گندم وارد شده که بیش از 40 درصد کاهش یافته است.

سیدس��عید راد با بیان اینکه به ای��ن ترتیب، واردات 
این محصول نس��بت به سال گذشته بیش از 40 درصد 
کاهش یافته است، افزود: نیاز ساالنه کشور به گندم برای 
تولید نان و مصارف صنف و صنعت، مجموعا حدود 11 

میلیون تن است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: 
س��ال گذش��ته 4 و نیم میلیون تن گندم از محل تولید 
داخلی، خری��داری و 6 میلیون و 400 هزار تن نیز وارد 

شده بود.
وی با اش��اره به اینکه برای تأمین نیاز داخل و حفظ 
ذخایر اس��تراتژیک، بخش��ی از گندم مورد نیاز کشور از 
محل واردات تأمین می شود، تصریح کرد: این محصول از 
طریق کشتی های بزرگ وارد بنادر کشور شده و نسبت 
به تخلیه، بارگیری و ارس��ال آنها به کانون های مصرف و 
مراکز ذخیره سازی گندم در سراسر کشور اقدام می شود.

راد ب��ا بی��ان اینکه از ابتدای فصل برداش��ت تاکنون 
7میلیون و 200 هزار تن گندم توس��ط دولت به صورت 
تضمینی خریداری ش��ده است، تصریح کرد: ارزش کل 
گندم های خریداری شده توسط دولت 83 هزار میلیارد 
تومان است که تمام وجوه آن به کشاورزان عزیز پرداخت 

شده است.
 مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی با اعالم اینکه س��ال 
گذش��ته کل خرید تضمینی گندم 4 و نیم میلیون تن 
بود، خاطرنشان کرد: امسال میزان خرید تضمینی گندم 
نسبت به سال قبل، از افزایشی حدود 2 میلیون و 700 
هزار تنی برخوردار است که نشان دهنده رشد حدود 60 
درصدی خرید این محصول نسبت به سال گذشته است.

ایجاد کنسرسیوم های صادراتی 
صنایع پایین دستی پتروشیمی

مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از ایجاد 
کنسرس��یوم های صادراتی و ش��هرک های تخصصی با 
همکاری و مش��ارکت تش��کل های صنایع پایین دستی 

پتروشیمی خبر داد.
عباس غالمی گفت: در دومین نشست کارگروه مشترک 
تفاهمنامه همکاری ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی و 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ضمن 
عارضه یابی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر لزوم 
هم افزایی واحدهای صنایع پایین دست در تکمیل و توسعه 

زنجیره ارزش تأکید شد.
وی اظهار کرد: در این نشست ضمن ارائه بسته خدمات 
حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران از صنایع کوچک و متوس��ط و صنایع پایین دستی 
پتروشیمی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، روند 

اجرایی تشکیل کمیته های تخصصی بررسی شد.
به گفته مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، 
ایجاد کارگروه مش��ترک و نحوه ایجاد کنسرسیوم های 
صادراتی صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی، استفاده از 
 ،)SPX( ظرفیت های نظام مبادالت پیمان��کاری فرعی
ایجاد شهرک 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.

 بهبود ۴ پله ای رتبه ایران
 در رده بندی جهانی تورم

صن��دوق بین المللی پول از بهبود 4 پله ای رتبه ایران 
در رده بندی جهانی تورم طی سال های 2021 و 2022 

خبر داد.
 صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از 
میزان تورم 193 کشور جهان در سال 2022 از کاهش 
نرخ تورم ایران در این س��ال و بهبود رتبه ایران در میان 

کشورهای جهان از این نظر خبر داده است.
ای��ن نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در س��ال جاری 
می��الدی را کمت��ر از 40 درصد برآورد ک��رد. نرخ تورم 
ایران از س��ال 2017 تا سال 2021 روند صعودی داشته 
و کارشناسان صندوق بین المللی پول انتظار دارند سال 
2022 روند صعودی نرخ تورم ایران معکوس ش��ود و در 

این سال تورم در ایران به 39.98 درصد کاهش یابد.
کاه��ش نرخ ت��ورم ایران طی س��ال 2022 در حالی 
است که نرخ تورم جهانی رو به افزایش بوده و کشورهای 
اروپایی که سال ها به نرخ تورم زیر 3 درصد عادت کرده 
بودند اکنون باید با نرخ های تورم تا 2 رقمی دست و پنجه 
نرم کنند. همین مس��اله باعث شده است رتبه ایران در 
رده بندی جهانی کشورهای جهان از نظر نرخ تورم بهبود 
پیدا کند. بر اساس آمار برآوردی صندوق بین المللی پول، 
رتبه ایران از نظر نرخ تورم در سال 2022 دو پله نسبت 
به سال قبل بهبود یافته و ایران در جایگاه نهم از این نظر 
قرار گرفته اس��ت. ایران س��ال 2021 در رتبه هفتم قرار 
گرفته بود. در این سال نیز رتبه ایران در رده بندی جهانی 

2 پله بهبود یافته بود. 

اخبار

اقتصادی
کاهش 2۰۰ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دوشنبه 25 مهر، با 198 واحد 
کاهش معادل 0.02 درصد به ارتفاع یک میلیون و 311 هزار واحدی رسید. شاخص 

هم وزن نیز کاهش 335 واحدی را تجربه کرد و  376 هزار و 205 واحد ثبت شد.

سه شنبه 26 مهر 1۴۰1
وطن امروز     شماره 36۰۴

گزارش »وطن امروز« از آسیب های ممنوعیت صادرات محصوالت جالیزی با اعمال عوارض صادراتی

خودتحریمی کشاورزی!
برآورد ضرر یک میلیارد دالری کشاورزان و کشور با ممنوعیت صادرات محصوالت جالیزی

رئیس کل دیوان محاسبات در جلسه شورای هماهنگی مجلس، پیشنهادات اصالحی برای تدوین برنامه هفتم را مطرح کرد

تحقق حداقلی اهداف برنامه ششم
بذرپاش بر توسعه دانش نظارتی، جلوگیری از موازی کاری، لزوم عدالت محوری در قوانین و پرهیز از استثناهای قانونی تأکید کرد

دیوان



 فروش اقالم غیرمجاز 
در برخی عطاری ها

مدی��رکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداش��ت 
با بیان اینکه در دولت س��یزدهم نگاه ویژه ای به توس��عه 
و اس��تفاده دقیق از ظرفیت های طب سنتی ایرانی وجود 
دارد، گفت: طب ایرانی می تواند دریچه ای برای پیشرفت 
در حوزه نظام س��امت باشد و در صورت توسعه منطقی 
به عنوان فضایی در جهت رونق اقتصادی و اشتغال مدنظر 
قرار گیرد. نفیس��ه حسینی یکتا مطالبه روز افزون مردم و 
کافی نبودن متخصص��ان و مراکز مورد تایید را دلیل باز 
ش��دن فضا برای افراد غیرمتخصص و ارائه خدمات طب 
س��نتی خارج از چارچوب علمی و قانونی دانست و افزود: 
یکی از چالش های جدی ما این است که با آنکه فعالیت 
عطاری ها به طور مس��تقیم با سامت مردم مرتبط است 
اما مجوز فعالیت ش��ان را وزارتخانه دیگری صادر می کند. 
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت تاکید 
کرد: فعالیت عطاری ها در حوزه سامت است و باید ارتباط 
مستقیم تر و تنگاتنگ تری با متولی سامت در کشور داشته 
باشند و با آنکه در این صنف، عطاران خوشنام و باتجربه ای 
داریم که عالمانه مشغول به کار در محدوده قانونی هستند 
ولی متاسفانه در موارد متعدد دخالت در امر درمان و فروش 
اقام غیرمجاز از آنها گزارش می شود که برای سامت جامعه 
پرمخاطره است. حسینی یکتا با اشاره به فعالیت ۸ دانشکده 
طب  ایرانی در کشور، گفت: بیش از ۴۰۰ نفر در رشته طب 
 ایرانی فارغ التحصیل شده اند و حدود ۴۰۰ دانشجو نیز در 
حال تحصیل هستند و در حال حاضر از لحاظ علمی در 

رتبه چهارم تولید علم طب  سنتی در دنیا قرار داریم. 

 کمبود مشهود نیروی انسانی 
در وزارت بهداشت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان 
اینکه در وزارت بهداشت کمبود نیروی بهداشتی و درمانی 
کاما مشهود است، اظهار کرد: طبق بررسی های اداره کل 
منابع انسانی وزارت بهداشت، در ۴ سال گذشته با توجه 
به حجم بازنشستگان و همچنین عدم جایگزینی آنان با 
نیروهای جدید، کمبود نیرو در وزارت بهداشت به بیش 
از ۱۰۰ هزار نفر رس��یده است که انتظار می رود سازمان 
اداری و اس��تخدامی در این راستا مجوزهای الزم را برای 
وزارت بهداشت اخذ کند. وی با بیان اینکه باید در مسیری 
حرکت کنیم که بروکراس��ی دست و پاگیر اداری حذف 
شود، گفت: فرآیندها و بروکراسی اداری باید از سر راه مردم 
برداشته شود و سیستم و سازمان به مسیری حرکت کند 
که چابک و کارآمد شده و روند اداری در کوتاه ترین زمان 
ممکن عملیاتی شود. رحیمی در ادامه افزود: سیاست  های 
کلی وزارت بهداشت در دولت سیزدهم درباره جذب منابع 
انسانی، تبدیل وضعیت 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. 

مدارس غیردولتی رتبه بندی می شوند
رئیس س��ازمان م��دارس و مراک��ز غیردولتی وزارت 
آموزش وپرورش از رتبه بندی مدارس غیردولتی خبر داد 
و گفت: فرآیند اجرای این برنامه از ابتدای امسال آغاز و 
شاخص ها تعیین شده است که به زودی طی بخشنامه ای 
به استان ها اباغ خواهد شد. احمد محمودزاده در گفت وگو 
با ایس��نا اظهار کرد: مدارس غیردولتی باید فعالیت ها و 
برنامه های خود را با س��ند تحول بنیادین همسو کنند. 
وی افزود: از امس��ال رویکرده��ای تربیتی و فرهنگی را 
در ردی��ف ماک های ارزیاب��ی و رتبه بندی و همچنین 
تعیین الگوی ش��هریه مدارس قرار داده ایم. وی در ادامه 
از رتبه بندی مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: فرآیند 
اجرای این برنامه از ابتدای امسال آغاز و شاخص ها تعیین 
شده است که بزودی طی بخشنامه ای به استان ها اباغ 
خواهد شد. محمودزاده ادامه داد: ۲ شاخص گذاری انجام 
می دهیم؛ یک شاخص گذاری مربوط به موضوع رتبه بندی 
و دیگری ارزیابی ما از استان هاست. ما قصد داریم استان ها 
را ارزیاب��ی و رتبه عملکردی آنها را در مقایس��ه با دیگر 
اس��تان ها مشخص کنیم. این ش��اخص گذاری ها هم در 
حوزه آموزش و هم پرورش انجام خواهد شد. وی درباره 
میزان شکایات و تخلفات رسیدگی شده در جریان ثبت نام 
مدارس غیردولتی گفت: خوشبختانه امسال روند تعیین و 
میزان شهریه مدارس غیردولتی بخوبی اطاع رسانی شد. 
توافقاتی نیز با موسسان صورت گرفته بود که رقم اعامی 

شهریه با رقم دریافتی از والدین یکی باشد. 

برنامه وزارت بهداشت برای مکمل یاری 
»آهن و اسیدفولیک« در مدارس

رئیس مرکز مدیریت ش��بکه وزارت بهداشت، جزئیات 
برنامه مکمل یاری در مدارس را تشریح کرد. دکتر مصطفی 
رضایی در گفت وگو با ایسنا، درباره جزئیات نحوه هزینه کرد 
بخشی از ۱۱هزار میلیارد تومان درآمد وزارت بهداشت از 
محل مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بخشی از درآمد صرف 
خرید مکمل ها و ویتامین ها می ش��ود و برای اینکه هزینه 
تهیه مکمل های دارویی برای مان کمتر باش��د، سیاس��ت 
وزارت بهداشت خرید متمرکز است؛ چراکه اگر قرار باشد 
تمام شبکه ها از واسطه ها خرید کنند، بخش قابل توجهی 
از اعتبارات باید صرف خرید مکمل شود. وی افزود: در بحث 
خرید مکمل ها و سایر مواد مصرفی در شبکه بهداشت مانند 
وارنی��ش فلوراید و... خرید متمرکز انجام می دهیم؛ به این 
صورت که با شرکت های تولیدی وارد مذاکره شده و بسته 
به نیاز برآورد شده، خرید می کنیم. او تاکید کرد: خوشبختانه 
نخستین بخش��ی که به شکل متمرکز در حال خرید آن 
هستیم، احتماال ماه آینده توزیع خواهد شد. بسته به نیاز 
هر منطقه،  خریدهای ما توسط خود شرکت دارویی به بخش 
مورد نظر منتقل می شود. رضایی درباره مکمل هایی که در 
مدارس به دانش آموزان ارائه می شود، تصریح کرد: قرص آهن 
به عاوه اسیدفولیک از مکمل هایی است که ارائه می شود، 
زیرا از ش��ایع ترین مش��کاتی که نوجوانان ما دارند بحث 
کم خونی است و این مکمل می تواند بخش قابل توجهی از 
این مشکل را برطرف کند. البته اگر کم خونی درمان نشود 
می تواند مشکات بسیار زیادی حتی در بحث یادگیری و 
س��امت دانش آموزان ایجاد کند که طرح مکمل یاری در 
مدارس با هدف کاهش این دست مشکات اجرا می شود.  

اخبار

اجتماعی
آمادگی نیروی انتظامی برای صادرات تجهیزات پلیسی

فرمانده انتظامی کل کشور گفت: امروز ما آمادگی داریم که تجهیزات خود را صادر کنیم و خیلی از کشور ها با ما قرارداد دارند و دریچه 
تعامل به صورت دو طرفه باز است. سردار اشتری در افتتاحیه نمایشگاه ایپاس ۲۰۲۲ گفت: پس از ۲ سال وقفه در برگزاری نمایشگاه 
ایپاس به دلیل کرونا، پلیس بعد از انقاب اسامی در حال ارتقا بوده و بویژه در سال های گذشته این رشد قابل ماحظه است.  
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رئیس جمهور گفت معلمان و مدیران برای بازکردن گره های 
ذهن��ی دانش آم��وزان اق��دام کنند، چراکه دش��من به دنبال 
هویت زدایی، تهدید باور ها و اعتقادات جوانان و نوجوانان است.

حجت االسام والمسلمین ابراهیم رئیس��ی دیروز در ادامه 
فرآیند »نظارت س��تادی بر دس��تگاه های اجرایی« به وزارت 
آموزش و پرورش رفت و در جمع مدیران این وزارتخانه، ضمن 
اس��تماع گزارش عملکرد یک ساله این مجموعه، رهنمودها و 
پیش��نهادات مهمی برای ارتقای کیف��ی و کمی عملکرد این 
وزارتخانه ارائه کرد. وی »انسان سازی و تربیت نیروهای کارآمد، 
صالح و دارای مهارت« را ماموریت مهم وزارت آموزش و پرورش 
عن��وان کرد و گفت: پرورش انس��ان های صال��ح از خانه آغاز 
می ش��ود و در مدرس��ه قوام می یابد؛ اگر فرزندان ما در خانه و 
مدرسه عدالت خواه تربیت شوند، بعدها خود به عنوان شهروندان 
اجتماع، نخستین مجری عدالت خواهند بود. رئیسی در ادامه 
با اش��اره به تاکیدات رهبر معظم انق��اب مبنی بر »ضرورت 
اجرای دقیق و کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«، 
بر زمان بندی دقیق، کارشناس��ی و قابل نظ��ارت برای اجرای 
مطلوب س��ند »تحول بنیادین آموزش و پرورش« تاکید کرد. 
رئیس جمهور در ادامه ارتقای کیفیت آموزشی، مردمی سازی، 
عدالت محوری و خانواده محوری را از ویژگی های مهم سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش عنوان و بر ضرورت اجرای آن به شکل 
مدرس��ه محور تاکید کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش، 
»توسعه و ارتقای آموزش و تعلیم و تربیت« را از شاخصه های 
مهم پیشرفت در جهان دانست و با مهم دانستن آمایش سرزمینی 
در تامین نیازهای نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: در این راستا 
فعال سازی هنرستان ها و ایجاد مهارت ارتباط آنها با بخش صنعت 
و کشاورزی بسیار موثر است. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت 
نقش »دانشگاه فرهنگیان« در امر تربیت معلم، بر ضرورت جذب 
اساتید و دانشجویان نخبه با خمیرمایه و زمینه معلمی در این 

مجموعه تاکید کرد. پیشنهاد راه اندازی مراکز مشاوره تربیتی 
برای دانش آموزان با استفاده از ظرفیت بازنشستگان و همچنین 
پیشنهاد تاسیس مدارس مردمی با کمک نوآوران تعلیم و تربیت 
و مشارکت مردم و خیران رهنمودهای بعدی رئیس جمهور در 
جمع مدیران ارشد آموزش و پرورش بود. رئیسی هدف مدارس 
مردمی را کاهش تصدی گری دولت و اکتفا کردن آن به نقش 
حمایتی و هدایتگری در آموزش و پرورش دانس��ت و گفت: در 
این الگو، می شود مسؤولیت های مهم را به مردم بویژه خانواده ها 
واگذار کرد. راه اندازی اردوهای »راهیان پیشرفت« از مهم ترین 

رهنمودهای رئیس جمهور به مجموعه آموزش وپرورش بود. وی 
با اشاره به تاثیرات مثبت اردوهای راهیان نور، هدف از اردوی 
راهیان پیش��رفت را ایجاد نش��اط در دانش آموزان و مشاهده 
پیشرفت ها و دستاوردهای کشور از جمله در پارک های علم و 
فناوری دانست و گفت: محیط های علمی، پژوهشی و دانشگاهی 
از جمله مکان های بسیار جذاب و دیدنی برای دانش آموزان است 
و نشان دادن پیشرفت ها، دستاوردها و افتخارات کشور به نسل 
نوجوان و جوان خنثی کننده اخبار منفی و القائات نادرس��ت 
رسانه های خارجی به نسل امروز است. رئیس جمهور در ادامه 

با پیش��نهاد تشکیل کمیته ای مشترک میان سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت آموزش و پرورش برای بررس��ی راهکارهای ارائه 
بهینه سرانه آموزشی، اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش ارتقای 
بهره وری در نظام آموزش��ی کشور را به شکل ویژه مورد توجه 
ق��رار دهد، چرا که قطعا افزایش بهره وری در این وزارتخانه در 
ارتقای کیفی آموزش و تربیت دانش آموزان تاثیر خواهد داشت. 
توسعه و تقویت کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
از دیگر رهنمودهای مطرح ش��ده از س��وی رئیس جمهور در 
این جلس��ه بود. وی در ادامه دانش آموزان را سرمایه و فرصتی 
عظیم برای آینده کشور توصیف و خطاب به مسؤوالن وزارت 
آموزش و پرورش تصریح کرد: دانش آموزان ما در کنار ش��ور و 
نشاط جوانانه، دارای روحیه پرسشگری هستند و ممکن است 
درباره موضوعات مختلف گره های ذهنی برای شان ایجاد شود 
ک��ه اینجا نقش آموزش و پرورش، بویژه معلمان و مدیران برای 
باز کردن این گره های ذهنی و پاس��خ دهی به ش��بهات آنان 
بسیار مهم است. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دشمن قطعا 
ب��ه دنبال هویت زدایی و تهدی��د باورها و اعتقادات نوجوانان و 
جوانان ما است، لذا وزارت آموزش و پرورش وظیفه دارد با ایجاد 
محیط های آموزشی زنده و بانشاط و تقویت ارتباط با والدین و 
خانواده دانش آموزان برای مقابله با این توطئه ها نقش آفرینی موثر 
داشته باشد. رئیسی حراست از نسل امروز و نوجوانان و جوانان 
کش��ور را مسؤولیت خطیر و راهبردی وزارت آموزش و پرورش 
دانس��ت و گفت: مسؤوالن این وزارتخانه با همکاری والدین و 
خانواده ها اجازه نخواهند داد دش��من از ظرف مراکز آموزشی 
ما در راس��تای اهداف خود استفاده کند بلکه مراکز آموزشی، 
آینده ای روشن و امیدآفرین را برای نسل نوجوان و جوان رقم 
خواهد زد. پیش از س��خنان رئیس جمهور، یوسف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه را در یک 

سال گذشته ارائه کرد.

رئیس جمهور: دشمن به دنبال تهدید باور ها و اعتقادات جوانان است، مدیران و معلمان برای بازکردن گره  های ذهنی دانش آموزان اقدام کنند

ورش نظارت ستادی در آموزش و پر

بر اساس اعام اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت 
جوی این استان امروز قسمتی ابری تا نیمه ابری و در بعضی 
ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک، رگبار پراکنده 
در نیمه شمالی استان همچنین کاهش محسوس دما در بیشتر 
نقاط تهران خواهد بود. بر اس��اس بررسی و تحلیل داده ها، 
نقشه ها و الگوهای پیش یابی هواشناسی وضعیت جوی استان 
تهران طی روز های آینده آسمان قسمتی ابری، گاهی نیمه ابری 
تا تمام ابری در مناطق پرتردد گاهی همراه با غبار محلی رقیق 
و از بعدازظهر امروز تا فردا در بعضی س��اعات همراه با وزش 
باد شدید با خیزش موقتی گرد و خاک در مناطق مستعد و 
نفوذ آن از اس��تان های مجاور و کاهش کیفیت هوا بویژه در 
غرب و نیمه جنوبی اس��تان پیش بینی می شود. برای امروز 
و فردا در نیمه شمالی افزایش ابرناکی، گاهی رگبار پراکنده 
باران و در ارتفاعات باالدست رگبار باران با احتمال بارش برف 
گاهی همراه با مه مورد انتظار است. همچنین شاهد کاهش 

محسوس دما در بیشتر مناطق استان بویژه ارتفاعات و مناطق 
کوهستانی خواهیم بود. بر اساس اعام اداره کل هواشناسی 
استان تهران، آسمان تهران امروز قسمتی ابری و گاهی وزش 
باد و در بعد از ظهر افزایش باد و گاهی وزش باد ش��دید با 
خیزش گرد و خاک با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ 
درجه سانتیگراد و فردا قسمتی ابری و گاهی وزش باد شدید 
و بتدریج کاهش باد با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۴ 

درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. 
بارش باران در برخی استان ها ■

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع 
هوا از بارش باران در برخی استان ها همچنین وزش باد شدید 
و خیزش گرد و خاک در ش��رق و شمال شرق کشور خبر داد. 
صادق ضیاییان گفت: از روز سه شنبه )۲۶ مهر( با نفوذ جریانات 
شمالی به سواحل دریای خزر، بارش در استان های ساحلی همراه 
با وزش باد و کاهش دما تقویت خواهد شد و دریای خزر مواج 

پیش بینی می شود. به گفته وی گستره بارش در این روز ارتفاعات 
البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی را نیز در بر خواهد 
گرفت. در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات 

البرز رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید مورد انتظار است. 
مردم استان تهران از تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری  ■

کنند
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران گفت: مردم استان 
تهران روز های ۲۶ و ۲۷ مهر )امروز و فردا( از تردد در حاشیه 
رودخانه ها خودداری کنند. حامد یزدی مهر دیروز با اشاره به 
پیش بینی   سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش ۴ تا ۶ درجه ای 
دمای هوا طی ۲۶ تا ۲۸ مهر در س��طح استان تهران، اظهار 
داشت: این کاهش دما در مدت یادشده در ارتفاعات شرقی 

استان رخ خواهد داد. 
وی درب��اره وزش باد ه��ای لحظه ای ش��دید طی امروز و 
فردا در مناطق جنوب و غرب استان تهران نیز هشدار داد و 

افزود: مجموعه مخاطرات پیش بینی شده از سوی اداره کل 
هواشناسی استان مبنی بر کاهش کیفیت هوا و بارش های 
پراکنده باران و برف در ارتفاعات آبعلی و فیروزکوه احتیاط 
ویژه شهروندان را می طلبد. یزدی مهر ضمن اعام هشدار درباره 
رگبار و رعد و برق در ارتفاعات بویژه شمال شرق استان گفت: 
با توجه به پیش بینی  ها و احتمال آب گرفتگی معابر، سیابی 
شدن مسیل ها و بعضی رودخانه ها، پدیده مه و کاهش دید در 
جاده ها به مردم توصیه می شود از تردد در حاشیه مسیل ها و 
نواحی کوهستانی در اواخر وقت سه شنبه ۲۶ تا اواخر وقت 

چهارشنبه ۲۷ مهر خودداری کنند. 

پایتخت نشینان از تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند

سرما در  راه تهران

کرونا و آنفلوآنزا این روزها در کنار هم تهدید کننده س��امت 
جامعه شده اند؛ ویروس های کشنده ای که در سراسر کشور در حال 
چرخشند و تنها راه مقابله با آن عاوه بر واکسن، خود مراقبتی و 
همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی است. طبق گزارش های 
موجود با افت کرونا اس��تفاده از ماسک برای پیشگیری از ابتا به 
این بیماری نیز بشدت کم شده است که این موضوع باعث شده 
آنفلوآنزا در کشور شیوع یابد. به نظر می رسد در حال حاضر کانون 
شیوع آنفلوآنزا مدارس و اماکن عمومی از جمله وسایل حمل و نقل 
عمومی اس��ت. در این میان رئی��س اداره مراقبت مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت 
به افزایش آنفلوآنزا در کشور هشدار داد و گفت: طی هفته گذشته 
۳۳۴ مورد ثبت شده ابتا به آنفلوآنزا در مراکز درمانی داشتیم و 
آمارهای غیررسمی بیش از این موارد است. ابراهیم قادری افزود: 
در ۳ هفته اخیر موارد ابتا به آنفلوآنزا در کشور افزایش چشمگیری 
داشته و به نظر می رسد فصل شیوع این بیماری آغاز شده است 
و روند مبتایان صعودی بوده و در ماه های آینده بیشتر می شود. 
وی اظهار داشت: سطح ایمنی عموم جامعه بویژه کودکان در برابر 
ابتا به آنفلوآنزا و ویروس های تنفسی پایین آمده به همین دلیل 
این قشر در معرض ابتا به این بیماری هستند؛ در واقع در ماه های 
آینده طغیان این ویروس تنفس��ی را تجربه خواهیم کرد. قادری 
آنفلوآنزا را یک بیماری عفونی تب دار دانس��ت که بیشتر دستگاه 

تنفس��ی را تحت تاثیر قرار می دهد و 
ادامه داد: این بیماری بشدت واگیردار 
است و افراد دارای بیماری های زمینه ای 
و کودکان و سالمندان در معرض ابتای 
بیشتری به آن هستند. وی با بیان اینکه 
عائم ابتا به آنفلوآنزا در مقایسه با کرونا 
شدیدتر است، تصریح کرد: فرد مبتا 
به آنفلوآنزا در همان مراحل اولیه ابتا 

دچار تب، گلودرد و سردرد به طور متوالی در چند روز می شود و 
حتی سرماخوردگی معموال نسبت به این بیماری خفیف تر است. 
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
ادامه داد: در صورت ابتا به عفونت آنفلوآنزا، یک روز قبل از بروز 
عائم و ۵ تا ۷ روز پس از بیمار شدن، احتمال سرایت وجود دارد 
و مدت زمان سرایت در کودکان کم سن یا افراد با سیستم ایمنی 

ضعیف ممکن است طوالنی تر باشد. به 
گفته قادری، برای جلوگیری از انتقال 
وی��روس آنفلوآنزا به س��ایر افراد باید 
دس��تورالعمل های بهداشتی از جمله 
استفاده از ماسک در مکان های شلوغ، 
شست وش��وی مرتب دست ها با آب و 
صابون یا مواد ضدعفونی کننده که برای 
عدم ابتا به کرونا وجود دارد، رعایت 
و مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: ضرورت دارد افراد مسن و 
باالتر از ۶۵ سال، کودکان، زنان باردار و مبتایان به بیماری های 
قلبی، ریوی، کلیوی و آسم، دیابت، نارسایی قلبی، بیماران دیالیزی، 
بیماران تحت شیمی درمانی و افراد با نقص ایمنی سریع تر واکسن 
آنفلوآنزا را تزریق کنند. قادری گفت: واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 

موجود بوده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. 

4 فوتی و شناسایی 3۷0 بیمار جدید کرونا در کشور ■
وزارت بهداش��ت دیروز اعام کرد: طی شبانه روز گذشته ۳۷۰ 
بیمار »کووید-۱۹« در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۴ بیمار 
نیز در این بازه زمانی جان خود را از دس��ت دادند. براین اساس از 
ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه ۲۵ مهر، ۳۷۰ بیمار جدید مبتا به 
»کووید-۱۹« در کشور شناسایی و ۶۹ نفر از آنها بستری شدند. با 
این وجود مجموع بیماران »کووید-۱۹« در کشور به ۷ میلیون و 
۵۵۴ هزار و ۷۰۳ نفر رسید همچنین متاسفانه طی این مدت، ۴ 
بیمار مبتا به »کووید-۱۹« جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۴۴ هزار و ۵۲۳ نفر رسید. از سویی 
خوشبختانه تاکنون ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۳۴۴ نفر از بیماران، 
بهبود یافته یا از بیمارس��تان ها ترخیص شده اند. همچنین ۱۲۴ 
نفر از بیماران مبتا به »کووید-۱۹« در بخش  مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. همچنین تاکنون ۶۵ میلیون 
و ۱۰۵ ه��زار 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 سوم و باالتر 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور نیز به ۱۵۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۸۶۳ دوز رسید. در حال 
حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست. ۱۹ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۲۰۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۲۶ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند. 

334 مورد ابتال به آنفلوآنزا در یک هفته و شناسایی 3۷0 بیمار »کووید-1۹« طی 24 ساعت

ونا در جامعه وس آنفلوآنزا و کر چرخش ویر

 تعداد شهدای مدافع امنیت از ابتدای اغتشاشات اخیر، دیروز 
با ش��هادت ۲ مامور دیگر که توسط آشوبگران و منافقین کوردل 
به شهادت رسیدند، به ۲۸ شهید رسید. به گزارش »وطن امروز«، 
طی یک ماه اخیر به دنبال اغتشاش و آشوب ۲۸ نفر از مدافعان 
امنیت که در حال پاس��داری از جان و مال مردم بودند به دس��ت 
آشوبگران و نیروهای ضدانقاب به شهادت رسیدند. همچنین بیش 
از ۲ هزار نیروی پلیس از س��وی برهم زنندگان آرامش و آسایش 

جامعه مجروح شده اند. 
شهادت مأمور یگان امداد تهران در درگیری با اغتشاشگران ■

در پی بروز ناامنی های اخیر در سطح کشور و تاش مأموران 
پلی��س برای حفاظت از جان، مال و نوامیس مردم، اس��توار یکم 
مهدی لطفی پور از مأموران انتظامی یگان امداد تهران که توسط 
اغتشاش��گران مجروح ش��ده بود به علت شدت جراحات وارده به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد. همچنین سروان عباسی از مأموران 
پلیس راهنمایی و رانندگی که در حال انجام وظیفه بود صبح دیروز 
توسط تروریست های مسلح در شهرستان سراوان به شهادت رسید.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
در مراسم تش��ییع پیکر شهید 
اس��توار یکم مه��دی لطفی پور، 
ام��داد فرماندهی  جمعی یگان 
انتظام��ی تهران ب��زرگ که در 
بازگشت از ماموریت اطراف زندان 
اوین به درجه شهادت رسید، با 
تبریک و تسلیت این واقعه، گفت: 
در محضر این شهید بزرگوار بار 

دیگر عهد می بندیم در دفاع از کیان و امنیت و آرامش شهروندان 
و اطاعت از رهبر عزیزمان لحظه ای درنگ نخواهیم کرد و با اقتدار 
در مقابل دشمنان و مزدوران و ایادی آنان خواهیم ایستاد. سردار 
حس��ین رحیمی ادامه داد: در قاموس ایثار و مجاهدت، شهادت 
پاداشی است که خداوند به بندگان مخلص و برگزیده خود که 
در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم تا پای جان تاش می کنند، 
عنایت می کند. وی با اشاره به چگونگی شهادت این مامور پلیس 

گفت: این ش��هید در راس��تای 
برقراری ماموریت نظم و انضباط 
و آرامش در زندان اوین به همراه 
گردان شان اعزام شده بود. پس از 
انجام این ماموریت حین بازگشت 
و اع��زام به ماموریت دیگری بود 
که در مس��یر رس��یدن به محل 
ماموریت به دلیل لغزندگی مسیر 
که اغتشاشگران با ریختن روغن 
س��وخته ایجاد کرده بودند، دچار حادثه شد. به گفته فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ، در این حادثه تعدادی از ماموران مجروح 
ش��دند و استوار یکم لطفی پور به دلیل شدت صدمات وارده به 
شهادت رسید و جان خود را تقدیم امنیت و آرامش جامعه کرد. 
رحیمی با تاکید بر اینکه شهادت عزیزان و همکاران ما خللی در 
ماموریت های ما ایجاد نخواهد کرد، گفت: این موارد اتفاقا عزم و 

اراده ما را بیشتر خواهد کرد.  

شهادت افسر پلیس راهنمایی و رانندگی توسط تروریست ها ■
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از شهادت یکی از 
مأموران پلیس راهور در حین انجام وظیفه توسط تروریست های 
مس��لح در شهرستان س��راوان خبر داد. سردار احمد طاهری در 
تشریح جزئیات این خبر گفت: ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه دوشنبه 
۲۵ مهر تروریست های مسلح کوردل سوار بر یک دستگاه پژو ۴۰۵ 
با ۲ قبضه ساح کاش سروان عباسی از مأموران پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی را که در حال انج��ام وظیفه در محل تعویض پاک 
این شهرستان بود به رگبار بسته و به شهادت رساندند. فرمانده 
انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از همان لحظات 
ابتدایی این حادثه غمبار با سرنخ های به دست آمده تاش ها برای 
دستگیری عامان شهادت این افسر وظیفه شناس آغاز شد. وی 
افزود: تروریست ها و دشمنان خبیث نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران بدانند با شهادت مدافعان امنیت نمی توانند به اهداف شوم 
خود برسند و ملت بزرگ ایران بیش از پیش هوشیار تر و آگاه  تر 

نسبت به دشمنان خود خواهد شد.

شهادت مأمور راهنمایی و رانندگی در سراوان توسط تروریست ها؛ شهادت یک مأمور نیروی انتظامی در تهران توسط اوباش

۲۸ شهید امنیت در حوادث اخیر

آمار مبتالیان،  درگذشتگان، بستری شدگان و بهبودیافتگان کرونا
تعداد بهبودیافتگانمیزان بستری روزانهتعداد فوتی هاتعداد مبتالیانروز
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اقتصادی
سه شنبه 26 مهر 1401

وطن امروز     شماره 3604
  تحریم یکی از پیامدهای اغتشاش و ناامنی و ناآرامی در کشور است. اگرچه ایران طی دهه های اخیر همواره با تحریم های 

متعدد روبه رو بوده اما تحریم هایی که ناشی از وجود ناامنی در کشور اعمال می شود، تبعات سنگین تری بر اقتصاد کشور 
خواهد گذاشت. کارشناسان اقتصاد می گویند تحریم ها علیه کشور موجب تحمیل هزینه تولید و گرانی کاالها و خدمات در 

کشور می شود و در نتیجه به سفره مردم فشار وارد می کند و موجب سخت شدن معیشت شان می شود

گ�روه اقتصادی: بدون ش��ک ناآرامی های اخیر اقتصاد 
کشور را از ابعاد مختلفی تحت تاثیر قرار داده و از نظر 
امنیت س��رمایه گذاری و کسب وکارها آسیب های قابل 
 توجهی به مردم و کشور وارد کرده است. عالوه بر اینکه 
این مس��اله نیز باید مورد توجه ق��رار گیرد که هر گاه 
در کشور اغتشاش و ناآرامی شکل گرفته، فشار بیرونی 
و تحریم های بین المللی نیز بر کش��ور تحمیل ش��ده و 
مش��کالت اقتص��ادی که یکی از محوره��ای نارضایتی 
مردم اس��ت، نه  تنها بهبود پیدا نمی کند، بلکه وضعیت 
حادتری نیز بر اقتصاد و معیش��ت مردم حاکم می شود. 
کاهش سرمایه گذاری خارجی، آسیب به کسب وکارهای 
اینترنتی و نوپا، به نتیجه نرسیدن پروژه های کریدوری و 
تجاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و از بین رفتن 
نهاد بازار از اصلی ترین آسیب های اغتشاشات اخیر برای 

اقتصاد ایران بوده است. 
تند شدن شیب نزولی بورس ■

یکی از عوامل موثر بر نوس��انات اخیر بازار س��هام را 
می توان اغتشاشات اخیر دانست. آشوب های خیابانی با 
افزایش سطح ریسک س��رمایه گذاری در بازار سرمایه، 
مسیر قرمزپوش��ی این بازار را فراهم کرد. هنگامی که 
فضای عمومی کش��ور تحت تاثیر رخدادهایی همچون 
اغتشاشات قرار می گیرد، کاهش ارزش پول ملی و نوسان 

بازار سهام امری بدیهی است. 
ناآرامی ها ی  اخیر اثر منفی بر بازار س��رمایه گذاشت 

و موج��ب کاهش 3 ت��ا 5 درصدی 
ش��اخص بورس و کاه��ش 10-15 
درص��دی ارزش س��هام های کوچک 
بازار ش��د و در همین مدت بیش از 
10 هزار میلیارد ریال پول حقیقی ها  

از بازار سرمایه خارج شد.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد 
معتقدند به دنب��ال اتفاقاتی که طی 
هفته ه��ای گذش��ته در کش��ور رخ 
داده، خ��روج س��رمایه از ب��ورس و 
خروج سرمایه از کشور شدت گرفته 
اس��ت. در واقع افت ش��اخص بورس 
باعث شده سهامداران بازار سرمایه، 
دارایی های خود را از این بازار خارج 
کرده و برای حفظ ارزش دارایی های 

خ��ود، آن را وارد بازاره��ای دیگر از جمله دالر کنند و 
حتی با خارج کردن دالر از کش��ور، خروج س��رمایه  از 

کشور را رقم بزنند.
ب��ه گفته کارشناس��ان، ط��ی هفته های اخی��ر بازار 
س��رمایه یک عقب ماندگی را نسبت به 4 بازار خودرو، 
مس��کن، دالر و طال در طول 10 س��ال گذشته تجربه 
کرده است. و شواهد نشان می دهد در حال حاضر روند 
کلی��ت بازار نزولی و با توجه به ایجاد نش��دن نهادهای 
الزم در بازار و نیز اعتمادهای از دس��ت رفته نسبت به 
این بازار، بازگش��ت بورس به مس��یر اصلی خود زمانبر 
اس��ت. در واقع جو حاکم بر کشور مزید بر علت شده و 
روند نزول را تش��دید کرده، در نتیجه هر گونه تشدید 
نااطمینانی  باعث اثر منفی در رفتارهای بازیگران و نیز 
روند بازار خواهد ش��د، حتی ای��ن نااطمینانی می تواند 
نشأت گرفته از بحث برجام یا اتفاقات اخیر ایجاد شده 

در سطح کشور باشد.
همچنی��ن در این مدت ارزش پول ملی به واس��طه 
ناامنی ها در کشور بشدت کاهش یافته است؛ 26 شهریور 
ه��ر دالر آمریکا در بازار آزاد با قیمت 31 هزار و 500 
تومان معامله می شد که با آغاز اغتشاشات روند صعودی 

به خود گرفت تا جایی که در کانال 33 هزار تومان قرار 
گرفت و در روزهای اخیر با فروکش کردن اردوکشی های 

خیابانی به محدوده 32 هزار تومان رسیده است. 
تأثیر اغتشاشات بر اصناف ■

در ش��رایطی که اصناف و کس��ب وکارهای فعال در 
کش��ور پس از گذشت بیش از 2 سال از شیوع ویروس 
کرونا و آس��یب هایی که از ش��یوع این بیماری به آنها 
وارد ش��د، رفته  رفته در فکر جب��ران ضرر و زیان های 
خود بودند، شروع اتفاقات و اغتشاشات اخیر در کشور 
بار دیگر وضعیت کسب و کارها را در شرایط نامساعدی 
قرار داده است. پایین  کشیدن کرکره مغازه ها در شرایط 
ناامنی و اغتشاش حتی اگر زمان زیادی ادامه پیدا نکند 
اما باز هم بر اقتصاد و هزینه های صاحبان کس��ب وکار 

تاثیر مستقیم می گذارد. 
گزارش های میدانی از وضعیت بازار و کس��ب وکارها 
در مدت اخیر نشان می دهد بیشتر بازاریان و صاحبان 
کس��ب وکارها ب��ا تعطیل کردن محل کس��ب و پایین 
کش��یدن کرکره مغازه در س��اعاتی ک��ه اوج فعالیت و 
درآمدزایی آنهاس��ت، متحمل ضرر و زیان های فراوانی 

شده اند. 
رئی��س اتاق اصن��اف تهران نیز بتازگی با اش��اره به 
اغتشاشات اخیر گفته است: صنف های مختلف با توجه 
به ناآرامی های اخیر آسیب دیدند و این موضوع چرخه 
اقتصادی کش��ور را دچار چالش می کند. به گفته قاسم 
نوده فراهان��ی، اصن��اف در بخش های 
مختلف کش��ور از این وضعیت آسیب 
دیدند، زیرا بخش��ی از کسبه فعالیت 
خ��ود را در س��اعات عصر آغ��از و تا 
س��اعت پایانی ش��ب ادامه می دادند. 
این قش��ر از صاحبان کس��ب وکار در 
اغتشاشات مجبور به بستن مغازه های 
خود می شدند تا از آسیب و خسارت 
به اموال جلوگی��ری کنند، به همین 
دلیل مش��کالت اقتص��ادی برای آنها 

ایجاد شده و می شود. 
نوده فراهانی با بیان اینکه در صورت 
بسته نبودن مغازه ها در خیابان هایی 
که ناآرامی ها در آن رخ می دهد امکان 
تعرض و خس��ارت بیشتر وجود دارد، 
تاکید کرد: کس��ادی بازار بویژه در بعدازظهرها، اقتصاد 
کش��ور را چ��ه در بخش خرد و چ��ه در بخش کالن با 

چالش مواجه می کند. 
وی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش، اقتصاد حاکم 
بر کس��ب وکارها را تامین می کند، تصریح کرد: با توجه 
به این وضعیت، کسبه و بازاری هایی که به طور مستقیم 
با شرایط خیابان در ارتباط نیستند نیز تحت تاثیر قرار 
می گیرند و به طور قطع بر چرخه اقتصادی کشور تاثیر 

خواهد گذاشت. 
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: در چرخه 
اقتصادی تمام بخش ها به یکدیگر وابسته اند و اختالل 
در یکی از بخش ها، حوزه های دیگر را نیز درگیر خواهد 
کرد، زیرا اصناف به صورت مجموعه و نه فردی، فعالیت 

می کنند. 
آسیب به اصناف اینترنتی ■

از ط��رف دیگ��ر اغتشاش��ات اخیر بر رون��د فعالیت 
کسب وکارهای مجازی نیز تاثیر گذاشته به گونه ای که 
طبق اعالم کارشناسان و فعاالن کسب وکارهای مجازی، 
اغتشاشات اخیر، کسب و کار 10 میلیون نفر را با مشکل 
مواجه کرد. به عبارت دیگر مالحظات امنیتی که موجب 

اعمال محدودیت های مقطعی در اینترنت ش��ده، باعث 
ش��د بسیاری از کسب وکارهایی که در بستر اینترنت و 
فضای مجازی فعالیت دارند با ضررهای هنگفتی روبه رو 
شوند. مضاف بر اینکه اعمال محدودیت  در اینترنت باعث 

کاهش اعتماد مردم به کسب وکارهای اینترنتی شد. 
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بتازگی در نشست 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به 
لطماتی که در فضای مجازی به کسب وکارها و فعاالن 
اقتص��ادی به دلیل اتفاقات هفته های اخیر وارد ش��ده، 
گفت��ه اس��ت: دغدغه های فعاالن اقتص��ادی در فضای 
مجازی و حقیقی در طول هفته های گذشته و لطماتی 
را که ناامنی اجتماعی وارد کرده است باید به رسمیت 
ش��ناخت. بر همه ما روشن است که اهمیت کسب وکار 
و امنیت سرمایه گذاری موضوعی است که نه تنها فقط 
شاخص های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت 
تأثیر قرار می دهد، بلکه بر معیش��ت مردم، خانوارها و 
فعاالن اقتصادی از اصناف و تجار و کسانی که در فضای 
مجازی هستند، تأثیرگذار است. حتما لطمات وارد شده 
به کس��ب وکارها باید ترمیم ش��ود و دولت وظیفه خود 
می داند و مش��خصا درباره برخی بس��ته های حمایتی، 
دوستان دست به کار شده اند، ویرایش اولیه انجام و به 
مراجع ارجاع ش��ده و اگر تصویب شود، ظرف روزهای 
آینده می تواند خبر خوبی برای فعاالن اقتصادی باشد.

تحریم و تورم دستاورد اغتشاشات ■
 یک اصطالح بس��یار مهم در اقتصاد وجود دارد که 
گفته می شود سرمایه ترسو و فرار است. به این معنا که 
برای جلوگیری از فرار سرمایه باید بستر امن و مناسبی 
ایجاد ش��ود. همان گونه که وقتی یک دانه اگر در خاک 
قرار می گیرد، برای رشد و نمو نیاز به بستر مناسب و آب 
و نور دارد تا رش��د کند و بالغ شود، یک سرمایه گذاری 
ه��م برای رس��یدن به مرحله س��ودآوری، نیاز دارد در 
محیط امن و شفاف و قابل پیش بینی انجام شود و اگر 
سرمایه گذار احس��اس کند آینده روشن و امنی ندارد، 
شروع به خروج سرمایه خود از کشور می کند و سرمایه  
به جای اینکه به س��مت تولید، صنعت و خدمات برود، 
به سمت بازارهای نقدشونده و خروج از کشور می رود.

کاهش سرمایه گذاری در کشور نتیجه ای جز گرانی و 
در نهایت تورم نخواهد داشت و ناگزیر مردم باید تاوان 

تورم به وجود آمده را پرداخت کنند. 
عالوه بر این، تحریم نیز یکی از پیامدهای اغتشاش 
و ناامنی و ناآرامی در کش��ور اس��ت. اگرچه ایران طی 
دهه های اخیر همواره ب��ا تحریم های متعددی روبه رو 
بوده اما تحریم هایی که ناشی از وجود ناامنی در کشور 
اعمال می ش��ود، تبعات س��نگین تری بر اقتصاد کشور 
خواهد گذاشت. کارشناسان اقتصادی می گویند نتیجه 
تحریم ها علیه کش��ور موجب تحمی��ل هزینه تولید و 
گرانی کاالها و خدمات در کش��ور می شود و در نتیجه 
به سفره مردم فشار وارد می کند و موجب سخت شدن 

معیشت مردم می شود.
در واقع یک��ی از معیارهای تقویت س��رمایه گذاری 
در کشور، امنیت س��رمایه گذاری است. سرمایه گذاران 
با توجه به روند آینده، یک آس��تانه و حد ریسک برای 
خود قائل هستند و در جایی حاضر می شوند که امنیت 
بیشتر و اقتصاد پیش بینی پذیر و نرخ بازده سرمایه  آنها 
مش��خص و روشن باش��د و هرچه فضای اقتصاد ناامن 
باش��د یا پیش بینی پذیر نباشد، س��رمایه گذاری کمتر 
خواهد شد. به هم ریختگی اجتماعی و فرهنگی و نبود 
امنیت منجر به کاهش سرمایه گذاری و کاهش قابلیت 

پیش بینی پذیری اقتصاد می شود.

نکته  قاب��ل توجه دیگر اینکه در نظام های اقتصادی 
وقتی ریس��ک اقتصادی افزایش پی��دا کند، بیمه گری 
در اقتصاد گران تر می ش��ود و در هر کش��وری که رتبه 
امنی��ت و آرامش کمتر باش��د، درصده��ای حق بیمه 
افزای��ش می یاب��د و در نتیجه س��رمایه گذاری گران تر 
تمام می ش��ود. برای واردات و صادرات کاال هم پوشش 
بیمه ای در اقتصادهای ناامن گران تر تمام می ش��ود، در 
نتیجه قیمت کاالها و خدمات باال می رود و باعث تورم 

و گرانی و فشار به معیشت مردم می شود.
افزایش ریسک سرمایه گذاری ■

به دنبال اغتشاشات هفته های اخیر، افزایش ریسک 
س��رمایه گذاری در کشور از مسیر بی ثباتی و نا آرامی و 
از طریق 2 ش��اخص اقتصادی و روانی، اقتصاد ایران را 
تحت الش��عاع قرار داد. همان طور که بی ثباتی، آشوب و 
اغتشاش بر مس��ائل خرد اثر گذاشته و بازارها از رونق 
می افت��د، در بخش کالن هم اث��رات جبران ناپذیری از 

جمله افزایش ریسک سرمایه گذاری دارد.
عل��ی مروی، اقتصاددان در این باره گفته اس��ت: در 
این فضا ممکن اس��ت تعریفی به وجود بیاید که چون 
ارتباط ایران و روس��یه به یک ارتباط خوب بدل ش��ده 
اس��ت و کریدور شمال - جنوب ایران به مسیری برای 
دور زدن تحری��م 2 کش��ور اختص��اص دارد، بنابراین 
بی ثباتی در ایران ریس��ک س��رمایه گذاری کشورهای 
دیگ��ر در این کری��دور را افزایش می ده��د. این یعنی 

ریس��ک به نح��وی تنظیم می ش��ود 
که در همه  ابعاد قابلیت بهره برداری 
داشته باشد. به معنای دیگر، افزایش 
ریس��ک س��رمایه گذاری در ایران از 
مس��یر بی ثباتی و ناآرامی و از طریق 
2 شاخص اقتصادی و روانی در دستور 

کار است.
همچنین ناآرام��ی به وجود آمده 
در مس��یرهای کری��دوری از جمل��ه 
سیستان و بلوچس��تان و چابهار برای 
تحت تاثیر ق��راردادن روابط ایران و 
روس��یه هم قابل تعریف است، یعنی 
اگر این کریدور آسیب ببیند، یکی از 
مهم ترین مس��یرهای روسیه از بین 

رفته است. 
بنابراین ش��رط اول و الزم برای هر س��رمایه گذاری 
امنیت اس��ت، مقوله های بعدی به مرور زمان از طریق 
ش��رکای تجاری قابل تأمین است. به عنوان مثال یک 
سرمایه گذار اگر امنیت داشته باشد، می تواند تجهیزات 
و ماشین آالت مورد نظر یا مواد اولیه را از محل واردات 
تأمین کند اما مؤلفه امنیت در تولید و س��رمایه گذاری 
ش��رط اول و الزم و بس��یار حیاتی است و قابل واردات 
نیس��ت. بقیه عوامل تولید از جاهای دیگر قابل تأمین 
اس��ت اما امنیت س��رمایه گذاری باید در داخل کشور 

وجود داشته باشد.
صادرات و واردات تحت تأثیر اغتشاش ■

یکی از مهم ترین بخش هایی که تحت تأثیر مسائل و 
چالش های داخلی کشور قرار می گیرد، موضوع مراودات 
خارجی است. همان طور که گفته شد، ناامنی و اغتشاش 
نه  تنها در بخش های خرد و اقتصاد معیشتی مردم تأثیر 
می گذارد، بلکه در حوزه مراودات خارجی نیز موجب بر 
هم زدن نظم می ش��ود. رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کش��اورزی در این باره با اش��اره به تاثیر اغتشاشات در 
کاهش مراودات و سیاست های صادرات و واردات کشور 
گفته اس��ت: مواردی را سراغ داریم که برخی کشورها 

محموله های غذایی ما را پس از وقوع آشوب های خیابانی 
ارس��ال نکرده اند و یک طرفه قراردادها را لغو کردند. به 
عب��ارت دیگر به دنب��ال ناامنی های ایجاد ش��ده، نگاه 
کشورهای دیگر نسبت به وضعیت ایران تغییر می کند 
و در نتیج��ه آنه��ا کاالهای خود را به کش��ور ما صادر 
نمی کنند و  ش��رایط تحریم را هم س��خت تر می کنند. 
حتی در مواردی پس از اعمال تحریم کشتی های ایران، 
مانع بزرگ صادراتی ش��کل گرفت و در انتقال و حمل 
و نقل محصوالت کشاورزی و غذایی دردسر ایجاد شد.
ب��ه گفته س��یدرضا نورانی تامی��ن امنیت اجتماعی 
زیربنای توس��عه اقتصادی است و حتی امنیت غذایی 
هم که در حوزه کشاورزی برای آن تالش می شود، بدون 
امنیت اجتماعی محقق نخواهد شد. در حقیقت امنیت 
اجتماعی از اهم واجبات است که امروز از سوی برخی ها 
نشانه گرفته شده است. در واقع تاثیر هر گونه ناآرامی 
و به هم خوردن امنیت اجتماعی در داخل، نه تنها در 
درون مرزها، بلکه بیرون مرزها نیز خود را نشان می دهد.

تحریم جدید؛ اغتشاش جدید ■
اگرچه در نگاه اول اغتشاشات و ناآرامی ها در کشور، 
جنبه سیاس��ی و اجتماعی دارند اما تجربه نش��ان داده 
اس��ت تبعات اقتص��ادی آن بویژه در ح��وزه بین الملل 
دوچندان اس��ت. با نگاهی ب��ه تحوالت یک دهه اخیر، 
می ت��وان دریافت با وقوع هرگونه آش��وب و ناامنی در 
کش��ور، سیگنال ضعف و چنددس��تگی در کشور برای 
دش��منان غربی ارسال شده است که همین امر انگیزه 
آن��ان را برای افزایش فش��ار های اقتصادی و سیاس��ی 
افزای��ش می ده��د، چرا که گم��ان می کنن��د افزایش 
تحریم های اقتصادی و افت معیشت مردم، می تواند بر 

آتش اغتشاشات بیفزاید. 
بسیاری از کارشناس��ان اعتقاد دارند فتنه ۸۸ تاثیر 
چشمگیری بر وضع تحریم های شدید علیه ایران داشت 
و می گویند فتنه ۸۸ مقامات آمریکایی را به این نتیجه 
رس��اند که می توانند با افزایش فشار اقتصادی از طریق 
تشدید تحریم ها و آغاز جنگ اقتصادی، شکاف بین مردم 
و حاکمیت را زنده نگه  دارند تا ایران بر اثر فش��ارهای 
داخلی مجبور به تغییر رفتار در مساله هسته ای و سایر 

مسائل به نفع آمریکا شود. 
در همی��ن رابطه ریچارد نفیو، مع��اون وقت وزارت 
خزان��ه داری آمری��کا و طراح تحریم ها علی��ه ایران در 
دولت اوبام��ا، در کتاب خاطرات خ��ود با عنوان »هنر 
تحریم ه��ا، نگاهی از درون میدان« ب��ا تاکید بر اینکه 
اعتراض ها به نتیجه انتخابات س��ال ۸۸، کاخ س��فید را 
به این نتیجه رساند که با توجه به تضعیف دولت ایران، 
امکان توافق وجود ن��دارد و آمریکا باید تحریم ها علیه 
کش��ورمان را تشدید کند، نوش��ت: »در نوامبر 200۹ 
)آذر ۸۸( اوباما به س��فیر آمریکا در سازمان ملل )خانم 
رای��س( و وزیر خارج��ه )خانم کلینت��ون( و یک وزیر 
 دیگ��ر اجازه داد برنامه های خ��ود برای تحریم را پیش

 ببرند«.
همچنی��ن باراک اوباما، رئیس جمه��ور وقت آمریکا 
در کت��اب خاطرات خود با عنوان »س��رزمین موعود« 
که اخیرا منتش��ر شده اس��ت، با اشاره به اعتراضات به 
نتای��ج انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران در س��ال ۸۸ 
نوشت: »بعد از آنکه تالش های مان برای آغاز مذاکره با 
ایران رد ش��د و در ش��رایطی که این کشور وارد چرخه 
هرج ومرج و س��رکوبگری بیشتر می شد، ما راهبردمان 
را به  س��مت دومین گام راهبرد منع اشاعه ای خودمان 
تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین الملل برای 
اعمال تحریم های اقتصادی س��خت و چندجانبه ای که 
می توانست ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند«. 
در حال حاضر نیز همان پازل سال ۸۸ در حال تکرار 
اس��ت؛ پس از آنکه دولت سیزدهم توانست با عضویت 
کام��ل در پیمان همکاری ش��انگهای و خنثی س��ازی 
تحریم ها، اقدامات دش��منان را خنثی و آنان را مجبور 
به قبول شرایط ایران در میز مذاکرات کند، اغتشاشات 
و آش��وب های اخیر اما باعث شد دش��منان مجددا در 
خیال خام افزایش نارضایتی ها در پی افزایش تحریم ها و 
تبدیل آن به اهرم فشار در میز مذاکرات فرو بروند. حال 
این اغتشاشگران هستند که بستر تحریم های جدید و 
اجماع سازی علیه ایران را ایجاد خواهند کرد تا آمریکا 
با استفاده از این اهرم فشار بتواند در 
پای میز مذاکره، مطالبات خود را به 
جمهوری اسالمی تحمیل و امتیازات 

زیاده خواهانه را وصول کند. 
مس�یر  ■ ب�ه  اغتشاش�ات  ضرب�ه 

دیپلماسی اقتصادی
 توس��عه دیپلماس��ی اقتص��ادی 
ب��ا همس��ایگان و رابطه مت��وازن با 
کشورهای مختلف دنیا از اولویت های 
دولت سیزدهم محسوب می شود و از 
ابتدای شکل گیری دولت نیز سفرهای 
مختلفی از س��وی اعض��ای مختلف 
کابینه به این کش��ورها انجام شده یا 
رؤس��ای جمهور  برخی  میزبان  ایران 
یا وزرای کش��ورهای همس��ایه برای 
تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. یکی از مسیرهای 
خنثی س��ازی تحریم ها، توس��عه تجارت با کش��ورهای 
منطق��ه به عنوان بازاری بزرگ از محصوالت و خدمات 
گوناگون اس��ت. سفرهای مقامات کش��ورها به تهران، 
عضوی��ت دائ��م ایران در پیمان ش��انگهای، س��فرهای 
رئیس جمهور و اعضای اقتصادی کابینه به کش��ورهای 
مختلف، نقش موثر ایران در نشس��ت سران کشورهای 
حاش��یه خزر و... از جمله اقداماتی بوده که در راستای 
افزایش س��طح روابط اقتصادی ایران با س��ایر کشورها 
می ت��وان نام برد. ثمره ای��ن اقدامات می تواند منجر به 
افزایش س��رمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران، ورود 
س��رمایه گذاران مختلف به ب��ازار ایران و افزایش حجم 
تجارت کشور شود که با بروز اغتشاشات، سطح ناامنی 
در اقتص��اد نیز افزایش یافته و عم��ال به دلیل افزایش 
ریسک س��رمایه گذاری، تمایل سرمایه گذاران خارجی 
ب��رای ورود به ب��ازار کاهش خواهد یاف��ت. این اتفاق 
تدوین مسیری که دولت سیزدهم در راستای گسترش 
همکاری های خود با کش��ورهای مختلف ایجاد کرده را 
با کندی روبه رو خواهد کرد و آسیب آن دامنگیر عموم 

جامعه خواهد بود.

آسیب های بلندمدت هرج ومرج و آشوب های خیابانی بر متغیرهای اقتصادی

فرار سرمایه  از اغتشاش
فرار سرمایه و عدم تشکیل سرمایه اصلی ترین آسیب  اقتصادی ناآرامی های اخیر و تداوم آن خواهد بود

اغتشاشات و آشوب های اخیر باعث 
ش�د دشمنان مجددا در خیال خام 
افزایش نارضایتی ها در پی افزایش 
تحریم ها و تبدیل آن به اهرم فشار 
در می�ز مذاکرات ف�رو بروند. حال 
این اغتشاشگران هستند که بستر 
تحریم های جدید و اجماع س�ازی 
علیه ایران را ایجاد خواهند کرد تا 
آمریکا با استفاده از این اهرم فشار 
بتواند در پای میز مذاکره، مطالبات 
خود را به ایران تحمیل و امتیازات 

زیاده خواهانه را وصول کند

یک�ی از عوامل موثر بر نوس�انات 
اخی�ر ب�ازار س�هام را می ت�وان 
دانس�ت.  اخی�ر  اغتشاش�ات 
آش�وب های خیابان�ی ب�ا افزایش 
سطح ریسک س�رمایه گذاری در 
بازار سرمایه، مس�یر قرمزپوشی 
این بازار را فراهم کرد. هنگامی که 
فضای عمومی کش�ور تحت تاثیر 
رخدادهایی همچون اغتشاش�ات 
قرار می گی�رد، کاهش ارزش پول 
ملی و نوس�ان بازار س�هام امری 

بدیهی است



عضو هیأت مدیره استقالل:
نمی توانم بگویم

در جلسه هیأت مدیره چه گذشت
عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل گفت: در شرایط فعلی 
نمی توانم بگویم در جلسه هیات مدیره باشگاه چه اتفاقی 
افتاد. حجت کریمی پس از جلسه با علی فتح اهلل زاده درباره 
بحث تغییر و تحوالت در باشگاه استقالل اظهار داشت: فعال 
هیچ تغییر و تحولی نخواهد بود. وی در پاسخ به این سؤال 
که آیا محمد مومنی در هیات  مدیره استقالل می ماند یا 
نه، تصریح کرد: بله، چرا برود؟! عضو هیات مدیره باشگاه 
استقالل راجع به اضافه شدن نفراتی به باشگاه استقالل 
از مدیریت قبلی خاطرنشان کرد: کسی اضافه نشده است 
و هر کسی نیاز بود، مصطفی آجورلو آورده است. لیست 
نفرات باشگاه را نمی دانم. قطعا کارمندی که نیاز بوده، اضافه 
شده اس��ت. کریمی درباره جلسه اش با علی فتح اهلل زاده 
یادآور ش��د: جلس��ه به خصوصی نبود و تصمیم گرفتیم 
یکشنبه هفته آینده جلسه هیات مدیره برگزار شود. فکر 
کنم باید یک نفر به هیات مدیره اضافه شود. وی در واکنش 
به مخالفت برخ��ی اعضای هیات مدیره با رفتن آجورلو، 
گفت: بحث مخالفت نبوده اس��ت. االن نمی توانم بگویم 
چه اتفاقاتی در هیات مدیره افتاده است و بعدها صحبت 
خواهم کرد. عضو هیات مدیره باشگاه استقالل درباره بدهی 
90 میلیاردی این باشگاه به سازمان لیگ تأکید کرد: هیچ 
ربطی به باشگاه ندارد. اینها شایعه بوده و مسائل مالی باشگاه 
درس��ت است! کریمی درباره اضافه شدن علی امیری به 
معاونت باشگاه استقالل گفت: هیچ کس حکمی نگرفته و 
اینها شایعه است. وی در واکنش به برخی شایعات درباره 
اختالس مصطفی آجورلو، یادآور شد: به هیچ عنوان صحت 
ندارد. اینها مسائلی است که متأسفانه در فضای مجازی به 
دروغ گفته می شود. اگر چیزی بود، ما باید در جریان قرار 
می گرفتیم. آجورلو در این یک سال واقعا زحمت کشید. ما 
30 تا 35 درصد پرداختی به بازیکنان داشته ایم که بیشتر 

از تیم های دیگر است. 

کاهش مدت تعلیق
کمیته مجوز حرفه ای ایران

مدت تعلیق کمیته صدور مجوزه حرفه ای از یک سال 
آینده به ۲ ماه کاهش یافت. به گزارش س��ایت رس��می 
فدراسیون فوتبال، »در جلسه 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 
ش��د. در این میان ب��ا اعتراض صورت گرفته از س��وی 
فدراسیون فوتبال ایران در نهایت مدت این تعلیق از یک 
س��ال به ۲ ماه کاهش یافت و برنامه های آتی مربوط در 
این مورد بررسی شد و تصمیم گیری صورت پذیرفت«. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز ۱۸ اسفند ۱۴00 فعالیت 
کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون های فوتبال ایران 
و تاجیکس��تان را تعلیق کرده بود. پارسال کمیته صدور 
مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال ایران مجوز باشگاه های 
پرسپولیس و استقالل را برای حضور در لیگ قهرمانان 
تایید کرده بود اما پس از مدتی کنفدراسیون آسیا مجوز 
حرفه ای این ۲ باشگاه را باطل و آنها را از حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا محروم کرد. 

انصراف بی سر و  صدای ایران
از میزبانی جام ملت های آسیا 2027!

طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران 5 روز پیش 
از میزبانی جام ملت های ۲0۲۷ آس��یا انصراف داده است. 
به گزارش طرفداری، جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا دیروز دوشنبه در کواالالمپور مالزی برگزار شد. 
مهم ترین تصمیم این جلسه، انتخاب قطر به عنوان میزبان 
جام ملت های ۲0۲3 به جای چین بود؛ کشوری که ماه ها 
قبل به دلیل شیوع ویروس کرونا انصراف خود را از میزبانی 
این رقابت ها اعالم کرده بود. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ضمن اعالم این خبر، موضوع جدید دیگری را هم اعالم کرد. 
بر این اساس، کشورهای هندوستان و عربستان به عنوان ۲ 
نامزد نهایی برای میزبانی جام ملت های ۲0۲۷ آسیا معرفی 
شدند. انتخاب نهایی بین این ۲ کشور، فوریه ۲0۲3 صورت 
می گیرد. این در حالی است که به نوشته سایت AFC، ایران 
دیگر نامزد برگزاری مسابقات جام ملت های ۲0۲۷ آسیا از 

این تصمیم خود منصرف شده است. 
فدراسیون فوتبال ایران عالقه داشت در جام ملت های 
۲0۲۷ آسیا میزبان باشد و رقابتی را با کشورهای عربستان، 
قطر و هندوستان با ارسال مدارک به کنفدراسیون آسیا آغاز 
کرد. قطر با انتخاب برای سال ۲0۲3، به صورت اتومات از 
 ،AFC میزبانی سال ۲0۲۷ کنار رفت. با این حال طبق اعالم
ایران روز ۱3 اکتبر )۲۱ مهر - 5 روز قبل( به صورت رسمی 
از میزبانی جام ملت های ۲0۲۷ انصراف داده است. این در 
شرایطی است که فدراسیون فوتبال ایران هیچ خبری در 

این ارتباط منتشر نکرده بود. 

قطر میزبان جام ملت های آسیا شد
کنفدراس��یون فوتبال آسیا قطر را به عنوان میزبان 
مس��ابقات جام ملت های ۲0۲3 آسیا انتخاب کرد. در 
رأی گیری کمیته اجرایی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا 
که صبح دیروز دوشنبه در مقر آسیایی در کواالالمپور، 
پایتخ��ت مال��زی برگزار ش��د، قطر به عن��وان میزبان 
هجدهمین دوره جام ملت های آس��یا در س��ال ۲0۲3 
انتخاب شد. فدراسیون فوتبال قطر این خبر را به صورت 
رس��می اعالم کرد. این در حالی اس��ت که قطر حدود 
یک ماه دیگر میزبان مسابقات جام جهانی است و بعد از 
آن، خود را آماده میزبانی جام ملت های آس��یا می کند. 
انتخاب قطر در شرایطی صورت گرفت که پیش از این 
قرار بود کشور چین میزبان جام ملت های ۲0۲3 آسیا 
باشد اما این کشور به دلیل آنچه نگرانی از شیوع مجدد 
ویروس کرونا عنوان شد، از میزبانی انصراف داد. در ادامه 
کشورهای اندونزی، قطر و کره جنوبی برای میزبانی این 
رقابت ها مدارک و مستندات خود را برای کنفدراسیون 
آسیا ارس��ال کردند و در نهایت AFC قطر را به جای 
چین انتخاب کرد. قطر در دوره گذشته این مسابقات در 

سال ۲0۱9 به عنوان قهرمانی دست یافته بود.

اخبار

ورزشی

ادامه از صفحه اول
در نهایت به دلیل اینکه این درخواس��ت 
هیچ جنبه قانونی نداش��ت و حمایت احزاب سیاسی را نیز 
به همراه نداشت، عقیم ماند و نظر چارچوب هماهنگی نیز 

همین بود. 
4- چارچوب شیعی عالوه بر هماهنگی کم سابقه داخلی، راه 
تفاهم، ارتباط و همکاری با سایر احزاب و گروه های سیاسی 
غیرشیعی را نیز در دستور کار قرار داد و هیچگاه از این مهم 
غافل نشد. چارچوب هماهنگی در همه موارد تالش کرد نظر 
سخت ترین رقبای خود را نیز جلب کند و این یکی دیگر از 

دالیل موفقیت آنها بود. 
چارچوب شیعی بسیار تالش کرد مقتدا صدر نیز با رعایت 
قوانین کشوری و به منظور حفظ انسجام و اتحاد گروه های 

شیعی و لزوم اجماع ملی در این فرآیند مشارکت داشته باشد. 
این مساله هم برای آینده ملت عراق و هم برای کلیت شیعه 
در منطقه بسیار مهم بود اما جریان صدر به دلیل محاسبات 
اشتباه، هیچ گاه با چارچوب هماهنگی همراه نشد و در نهایت 

شکست بدی را پذیرا شد. 
الف( جریان صدر همان ابتدا بدون توجه به تبعات س��نگین 
اقدام سیاس��ی خ��ود و بدون توجه به نظرات س��ایر احزاب، 
گروه ه��ا و حتی احزاب نزدیک، نمایندگان خود را از پارلمان 
عراق بیرون کشید تا نمونه یک تکروی تمام عیار را به نمایش 
بگذارد. این تصمیم کامال اشتباه نه تنها باعث شکاف گسترده 
در گروه های ش��یعه شد بلکه کل عراق را برای مدت نامعلوم 
وارد تنش سیاسی و بی ثباتی فزاینده کرد. بلوا و آشوب هایی که 
ده ها کشته در جریان اعتراضات حامیان این جریان در منطقه 

سبز بغداد برجا گذاشت و تبعات و آثار آن همچنان پابرجاست. 
ب( از دالی��ل عم��ده شکس��ت دوباره صدری ه��ا، اصرار بر 
روندهای غیرقانونی و مخالف با قانون اساسی عراق بود؛ چیزی 
که گروه های ش��یعه نیز بارها درباره آن هشدار دادند و آنها 
را از این اقدامات غیرقانونی برحذر داشتند. ورود غیرقانونی 
حامیان این جریان به پارلمان، حمله به کاخ ریاست جمهوری، 
درخواست برای انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام 
گوشه ای از اقدامات مقتدا صدر بود که برخالف امنیت ملی 
و در تضاد با قانون اساسی عراق صورت گرفت؛ اقداماتی که 
به همین دلیل محتوم به شکس��ت بود و هیچ گشایشی در 

مسیر مطالبات این جریان ایجاد نکرد. 
پ( اتهام زنی، اختالف افکنی بویژه در میان گروه های شیعی 
و لجاجت سیاس��ی از عوامل دیگر شکست سیاسی جریان 

ص��در بود؛ اقداماتی که در نهایت کاس��ه صبر همه را لبریز 
ک��رد و منجر به بیانیه تاریخی آیت اهلل العظمی حائری ش��د 
که میخ آخر بر آبرو و اعتبار مقتدا صدر بود. تاکید آیت اهلل 
حائری، مرجع بزرگ شیعیان عراق بر لزوم تبعیت از حضرت 
آیت اهلل العظم��ی خامن��ه ای رهبر بزرگ��وار انقالب منجر به 
اعتبارزدایی گسترده و از دست دادن بخش بزرگی از حامیان 

دینی و مردمی و اعتبار سیاسی مقتدا صدر شد. 
ت( اکن��ون واکن��ش جریان صدر به تش��کیل دولت عراق 
عصبانیت همراه با اعالم این مساله بود که در روند تشکیل 
دولت عراق هیچ گونه مشارکتی نخواهد داشت؛ گویا در بر 
روی همان پاشنه می چرخد. با این حال باید منتظر ماند و 
دید آیا صدری ها از تحوالت یک سال اخیر درس می گیرند 

یا بر همان روال شکست خورده  خود اصرار خواهند کرد.

عوامل ناکامی دوباره صدر و موفقیت اطار التنسیقی

نشست تاج با اینفانتینو
جلسه مشترک مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران با جیووانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال روز دوشنبه در حاشیه نشست کمیته 
اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در کواالالمپور برگزار شد. در این نشست، درباره مسائل بین ۲ طرف و کمک های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
فدراسیون فوتبال ایران بحث و تبادل نظر شد. همچنین مهدی تاج نشست جداگانه ای با ماتیاس گرافستروم، معاون دبیرکل فیفا برگزار کرد. 

تیم ملی بس��کتبال ایران در یکی از ۲ 
دیدار پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 
میزبان استرالیا است، این در حالی است که این تیم خواستار 
برگزاری این رقابت در کشور ثالث شده است. طبق برنامه 
مصوب مسابقات انتخابی جام جهانی ۲0۲3 بسکتبال، تیم  
 F مل��ی ایران که دیدارهای خود در مرحله دوم را در گروه
دنبال می کند، در قالب پنجره پنجم میزبان ۲ تیم چین و 
استرالیا خواهد بود. قرار است دیدار با این ۲ تیم روزهای ۲0 و 
۲3 آبان  در تاالر بسکتبال آزادی برگزار شود. بر همین اساس 
چینی ها اقدامات الزم برای دریافت ویزای سفر به ایران را 
انجام داده اند اما استرالیایی ها نه تنها از انجام آن امتناع کرده 
و تا امروز درخواستی برای صدور ویزا نداشته اند، بلکه طی 

مکاتبه با فیبای آس��یا ضمن 
اع��الم معذوریت از س��فر به 
ایران، خواستار برگزاری دیدار 
با تیم  ملی کشورمان در کشور 
ثالث شده اند. محسن معزی فر، 
دبیر فدراسیون بسکتبال در 
گفت وگ��و با مهر با تایید این 
خبر گف��ت: موضوع از طرف 
فیبای آس��یا به فدراس��یون 

بسکتبال ایران اطالع رس��انی شده اما فدراسیون مخالفت 
خود را صراحتا اعالم کرده است. وی تصریح کرد: فدراسیون 
بس��کتبال طی مکاتبه با »هاگوپ خاجیریان« مدیر دفتر 

منطقه ای فیبا در حوزه آسیا 
با تاکید بر اینکه شرایط تهران 
و در کل ای��ران اصال بحرانی 
نیس��ت، با درخواست مطرح 
شده از س��وی استرالیایی ها 
مخالف��ت کرده اس��ت. دبیر 
فدراس��یون بسکتبال با بیان 
اینکه در مکاتبه انجام ش��ده 
دالی��ل و مس��تندات خود را 
عنوان و اطالع رس��انی کرده ایم، یادآور شد: چطور می شود 
چین مشکلی بابت سفر به ایران و حضور چند روزه در تهران 
برای دیدار با تیم  ملی کشورمان ندارد اما استرالیا احساس 

خطر می کند؟ قطعا بس��کتبال ایران زی��ر بار این موضوع 
نخواه��د رفت. معزی فر با بیان اینکه هنوز به مکاتبه انجام 
شده از طرف فدراسیون بسکتبال ایران پاسخی داده نشده 
اس��ت، گفت: پیش از این تیم  ملی بسکتبال در شرایط نه 
چندان مساعد سوریه، عازم این کشور شد و دیدار خود را 
طبق برنامه انجام داد. برای دیدار برگشت برابر استرالیا هم 
در جایی غیر از کش��ورمان به میدان نمی رویم. فدراسیون 
بس��کتبال پیگیر اس��ت تا امتیاز میزبانی خ��ود در پنجره 
پنجم انتخابی جام جهانی را حفظ کند اما در صورتی که با 
درخواست استرالیا برای بازی در کشور ثالث موافقت شود، 
بعید نیست دیدار با چین در تهران هم منتفی و هر ۲ دیدار 

به یک کشور دیگر منتقل شود. 

درخواست استرالیا برای دیدار با تیم ملی بسکتبال ایران در کشور ثالث!

زیربارنمیرویم
گزارش

نگاه

مه�دی تقوی: بارس��لونای تح��ت هدای��ت ژاوی هنوز آماده 
درخش��ش در مس��ابقات مهم و تعیین کننده نیست. ۲ بازی 
مقابل اینتر در نوکمپ و ال کالس��یکو در س��انتیاگو برنابئو، 
ناکامی های بزرگی برای بارسلونا به همراه داشته است. تساوی 
با نراتزوری احتماال به قیمت پایان رویای بارس��لونا در لیگ 
قهرمانان اروپا خواهد بود. همچنین شکست در برنابئو اگرچه 
برای تعیین قهرمان اللیگا به طور قطعی تعیین کننده نیست 
اما یک شکس��ت سخت برای بلوگرانا بوده و روحیه این تیم 
را در هفته ه��ای آتی کاه��ش می دهد. حاال ژاوی باید دوباره 
روحیه س��ربازانش را باال بب��رد. او باید کاری کند تا رختکن 
متقاعد شود هنوز اهداف بزرگی تا پایان فصل برای بارسلونا 
وجود دارد. برطرف کردن تبعات شکست در برنابئو و مهم تر از 
همه تفاوت سطح ۲ تیم، مستلزم یک کار خوب روانشناسی از 
سوی ژاوی برای بازگشت تیم به جاده موفقیت است. اگر چه 
ژاوی شکست را همیشه به اشتباهات و اتفاقات خاص نسبت 
داده اما حقیقت این اس��ت که این موضوع بارها تکرار ش��ده 
و این حس را به هواداران بارس��لونا القا می کند که تیم هنوز 
قادر به رقابت در رویدادهای بزرگ نیس��ت. به نظر می رسد 
مشکل نه تنها فنی، بلکه روحی نیز هست. واکنش کاتاالن ها 
به هر کدام از گل های رئال مادرید قابل توجه بود. آنها از نظر 
ذهنی آماده نبودند و قصد داشتند به سرعت کاری کنند گل 
خورده جبران شود. بارسلونا در مسابقات بزرگ چندان شبیه 
تیمی نبوده است که ژاوی در تئوری از آن صحبت می کند. به 
محض پرس شدید، بارسلونا توپ را از دست می دهد و بازیکنان 
بارسلونا به دشواری به خط دفاع حریف می رسند. این بارسا 
هنوز فاصله زیادی با یک تیم مستحکم و قوی دارد و به نظر 
می رسد هر بار در دیدارهای بزرگ دچار خودباختگی می شود. 
البته هنوز ژاوی برای ساختن تیمش فرصت دارد اما بخوبی 

می داند هواداران بارسلونا چندان صبور نیستند. 
رئال با تمام عطش ■

پیروزی رئال مادرید برابر بارس��لونا باعث ش��ده این تیم از 
سوی بسیاری مورد تحسین قرار بگیرد. 

وقتی کریم بنزما گل اول رئال برابر بارسا را به ثمر رساند، 
لوکا مودریچ به س��مت تونی ک��روس دوید تا او را در آغوش 

بگیرد. 
این بازیکن آلمانی روی زمین نشسته و در حالی که از تالش 
برای غلبه بر سرخیو بوسکتس و ارسال توپ برای وینیسیوس 
جونیور که حرکت منجر به گل را آغاز کرده بود خسته بود، 

دستانش را به نشانه خوشحالی رو به باال گرفته بود. 
این حرکت و این تصویر در آغوش گرفتن کروس توس��ط 
مودریچ، در واقع نمای کاملی از رئال مادرید در یک دهه اخیر 
و البته واقعیتی بود که در حال حاضر در این تیم جریان دارد: 

رئال کارلو آنچلوتی با وجود تمام فشارهایی که روی شانه هایش 
احساس می کند، همچنان به مسیرش ادامه می دهد. 

این در واقع نشانه کاملی از عطشی است که این تیم برای 
کسب تمام موفقیت ها و قهرمانی های ممکن با وجود درخشش 

در فصل گذشته دارد. 
کروس: والورده جزو 3 بازیکن برتر دنیاست ■

گل دوم رئال توسط فدریکو والورده روی پاس فرالن مندی 
به ثمر رس��ید که به هفدهمین بازیکن رئال تبدیل ش��د که 
توانست روی گل های این تیم در این فصل نقش داشته باشد. 
حاال تنها ناچو، خسوس وایخو، کاماوینگا و ماریانو دیاز هستند 

که در این فصل گل نزده یا پاس گلی ارسال نکرده اند. 
گل وال��ورده پنجمی��ن گل او در این فص��ل بود و به نظر 
می رسد این بازیکن در تالش است نظر آنچلوتی را جلب کند 
که از او خواسته بود امسال بیشتر از ۱0 گل به ثمر برساند. 
کروس پس از پایان بازی با انتشار توئیتی مدعی شد والورده 
در حال حاضر جزو 3 بازیکن برتر دنیاس��ت و به این ش��کل 

تحسین خودش را نسبت به او ابراز کرد. 
گل س��وم رئ��ال در این بازی را نیز رودریگ��و وارد دروازه 
حری��ف کرد تا به صورت مش��ترک ب��ا 5 گل در جایگاه دوم 

برترین گلزنان این فصل رئال مادرید قرار بگیرد.

بارسلونای ژاوی یک مشکل بارز و بزرگ دارد!

بازندهبازیهایبزرگ

سه شنبه 26 مهر 1401
وطن امروز     شماره 3604

حسین باقرشاهی: چمن هیبریدی جزیره کیش چه شد؟ مگر 
قرار نبود نخستین چمن هیبریدی ایران در جزیره کیش افتتاح 
ش��ود؟ چقدر از آن چمن تکمیل ش��ده است؟ اصال استارتش 
خورده است؟ وعده ساخت چند کمپ مجهز را چه می گویید؟ 
اصال کمپی س��اخته شده؟ اصال کلنگی خورده؟ آن چیزی که 
می دانیم و خبر داریم سفرهای بیهوده مدیران ورزش به همراه 
سعید محمد، شهاب الدین عزیزی خادم و میرشاد ماجدی )که 
دیگر هیچ یک در پست های خود نیستند( به جزیره کیش است 
که هیچ خروجی مشخصی هم نداشت. مدت ها مسؤوالن ورزشی 
در رویاهای ش��ان کیش را شریک قطر در برگزاری جام جهانی 
می دانس��تند اما حاال یک ماه به برگزاری بازی ها، تقریبا هیچ 
رزروی برای هیچ مس��افر خارجی نشده و باید پذیرفت از یک 

فرصت بسیار بزرگ براحتی گذشتیم. 
تنها برگزاری اردوی تیم  ملی فوتبال خودمان ■

از همان موقع که مس��ؤوالن چند بار به کیش رفتند و در 
همایش های مختلف شرکت کردند، می دانستیم حداکثر سهم 
کیش از جام جهانی این است که تیم  ملی اردوی خود را در آنجا 
برگزار کند و تمام. مسؤوالن می گفتند هواداران فوتبال از سراسر 
دنیا می آیند و در کیش اتاق می گیرند و عالوه بر تماش��اگران، 
تیم های بزرگ هم برای برپایی اردوی خود قبل از جام جهانی 
راهی کیش خواهند شد، هر چند بودند کسانی که این وعده ها 
را جدی گرفتند. حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش یک بار 
با ش��هاب الدین عزیزی خادم، رئیس وقت فدراسیون فوتبال و 
سعید محمد که آن زمان رئیس مناطق آزاد ایران بود - و اخیرا 

برکنار ش��ده - به کیش رفت. مس��ؤوالن یکی پس از دیگری 
مقابل دوربین ها ژست برنده می گرفتند و کیش را شریک قطر 
در برگزاری جام جهانی می دانستند. یک بار دیگر زمان سرپرستی 
میرشاد ماجدی در فدراسیون فوتبال، حمید سجادی به همراه 
او راه��ی کیش ش��د که آن ماجراهای بین عل��ی دایی و وزیر 

ورزش پیش آمد. 
جزیره وعده ها ■

ب��ه وعده ها برس��یم؛ مس��ؤوالن مدع��ی بودن��د خیلی از 
فوتبال دوستان که می خواهند جام جهانی را ببینند، به جزیره 
کی��ش می آیند و در هتل های ای��ن جزیره اتاق رزرو می کنند. 
حتی مسؤوالن مدعی بودند اگر تعداد نفرات زیاد شد آمادگی 
دارن��د تعداد تخت ها و اتاق های هتل ها را بیش��تر کنند)!( اما 
واقعیت چه ش��د؟ ش��ما را با صحبت های چند روز پیش )۲۱ 
مهر( جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه حرفه ای هتل داران ایران 
تنه��ا می گذاری��م؛ از ۶ ماه پیش اعالم کردیم با ۲0 هزار تخت 
آمادگی پذیرش مس��افران جام جهانی قطر را داریم اما تا االن 
یک نفر هم رزرو نداشته است. باورتان می شود؟ در فاصله یک 
ماه مانده تا شروع جام جهانی یک نفر هم اتاق رزرو نکرده است! 
هنوز هم هستند کسانی که ادعا می کنند سنگال، مکزیک و غنا 
به کیش می آیند؛ وعده ای که تا چند هفته دیگر صحت و سقم 

آن مشخص خواهد شد. 
همراهان وزیر ورزش یکی یکی رفتند! ■

در یک��ی از س��فرهای وزیر ورزش به کیش، ش��هاب الدین 
عزیزی خادم که آن زمان رئیس فدراسیون فوتبال بود، به همراه 

سعید محمد، رئیس وقت مناطق آزاد ایران همراهی اش کردند. 
عزیزی خادم را مدتی بعد هیات رئیسه فدراسیون عزل کرد و سعید 
محمد هم اخیرا برکنار شد. در سفر بعدی هم میرشاد ماجدی، 

سرپرست موقت فدراسیون فوتبال با وزیر راهی کیش شد. 
حاال وقت آن است آنهایی که حرف از اتفاق های بزرگ می زدند 
بیایند و پاسخگو باشند. آن همه ادعا چه شد؟ کدام شان رنگ 
واقعیت به خود دید؟ سینا کلهر مدعی شده بود همکاری ایران و 
قطر فراتر از امور ورزشی است و شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی هم می شود! صحبت های سینا کلهر را مرور کنیم: »تنها 
بخش کوچکی از این موضوع ورزشی بوده و بخش های زیادی 
از آن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در واقع بخش بسیار 
کوچکی از این همکاری ورزشی است«. جالب اینکه ما در همان 
بخش ورزش��ی اش هم ماندیم، حاال بحث های دیگرش بماند! 
تازه کلهر حساب درآمدزایی هم کرده بود و می گفت در حوزه 
دریانوردی و جذب توریست هم این همکاری برای ما سود دارد.
ما که از روز اول هم انتظار نداشتیم در میزبانی جام جهانی 
ش��ریک قطر باش��یم و کارهای بزرگ انج��ام دهیم ولی روی 
صحبت ما با مس��ؤوالن است، آنها که می آیند و بدون در نظر 
گرفتن ابعاد مختلف پروژه ها، وعده های بزرگ می دهند، لبخند 
می زنند و سوار هواپیما می شوند تا دوباره بازگردند و البته این 
سناریو هر چند ماه یک بار رقم خورده است. چمن هیبریدی 
جزیره کیش چه شد؟ مگر قرار نبود نخستین چمن هیبریدی 
ایران در جزیره کیش افتتاح شود؟ چه شد؟ چقدر از آن چمن 
تکمیل شده است؟ اصال استارتش خورده است؟ وعده ساخت 

چند کمپ مجهز را چه می گویید؟ اصال کمپی ساخته شده؟ 
اصال کلنگی خورده؟ حیف و هزاران حیف که چه بودجه هایی 
حیف و میل ش��د و ما خبر نداریم. آن چیزی که می دانیم و 
خبر داریم، سفرهای بیهوده وزیر ورزش به همراه سعید محمد، 
شهاب الدین عزیزی خادم و میرشاد ماجدی به جزیره کیش است 

که هیچ خروجی ای هم نداشت. 
امتیاز خوبی که براحتی از دست رفت ■

جام جهانی ۲0۲۲ بیخ گوش مان برگزار خواهد شد و بهره 
ما از آن چیست؟ صفر! شاید مسافران ایرانی که هزینه های قطر 
برای شان سنگین باشد به کیش بروند و بعد برای بازی ها دوباره 
راهی قطر شوند ولی جذب توریست چه شد؟ حیف نیست از 
امتیاز مجاورت استفاده نکردیم؟ آنهایی که هنوز اعتقاد دارند تا 
جام جهانی زمان باقی مانده و ممکن است تماشاگران راهی قطر 
شوند، خوش خیال هستند. هواداران جام جهانی از چند ماه قبل 
همه کارهای اقامتی را انجام می دهند و مثل ما دقیقه نودی کار 
انجام نمی دهند، کارهای شان بر اساس اصول است. اگر قرار بود 
کسی اتاق رزرو کند، تا االن انجام داده بود. با برنامه ریزی درست 
می شد از امتیاز میزبانی بهره ببریم ولی دل بستیم به وعده، وعده 
و باز هم وعده. بحث مان دیگر سر نیامدن خارجی ها نیست، بحث 
سر این است که چرا مسؤوالن ما وعده هایی می دهند که اصال 
کسی انتظار ندارد انجام شود؟ چرا یاد گرفته ایم فقط وعده بدهیم؟ 
کاری کرده اند که حاال حتی بار معنایی کلمه »وعده« هم برای مان 
تغییر کرده و وقتی کسی وعده فالن کار را می دهد، ته دل مان 

می گوییم غیرممکن است آن کار انجام شود.

جای خالی تماشاگران خارجی در جزایر ایرانی

فرصتسوزی



گروه بین الملل: در دور جدید حمالت ش��دید مس��کو به 
اوکراین، پهپادهای انتحاری روس��یه ش��رکت انتقال برق 
کی ی��ف را مورد ه��دف قرار دادند؛ هم��ان پهپادهایی که 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مدعی شده برای ایران است. 
منابع محلی اوکراین با انتشار کلیپ هایی گفتند روسیه با 
اس��تفاده از پهپادهای انتحاری، ساختمان مرکزی شرکت 
»یوکرنرگو« اپراتور سیس��تم انتقال برق در کی یف و تنها 
اپراتور خطوط ولتاژ باالی اوکراین را هدف قرار داده است. 
همچنین تصاویری از تالش نظامیان اوکراینی برای شلیک 
به پهپادهای انتحاری روسیه با استفاده از سالح های ضد نفر، 
در پی ناتوانی و عمل نکردن سامانه های پدافندی پیشرفته 

اهدایی غرب به اوکراین منتشر شده است. 
رس��انه های غربی و اوکراین اعالم کردند حجم تخریب 
و اثرات عملیات پهپادی روس��یه علیه اهدافی در کی یف، 
پایتخت اوکراین بس��یار زیاد بوده است و ارتش این کشور 
هم برای انهدام پهپادهای انتحاری روسیه هیچ کاری انجام 
نداده اس��ت. »آندری یرم��اک« رئیس دفتر رئیس جمهور 
اوکراین به رسانه ها خبر داد صبح دیروز دوشنبه کی یف با 
پهپادهای انتحاری »کامی کازه« هدف حمله قرار گرفته و 
در چند نقطه از منطقه مرکزی پایتخت انفجار صورت گرفته 
است. »ویتالی کلیچکو« شهردار کی یف اعالم کرد به برخی 
مناطق مسکونی در پایتخت اوکراین آسیب وارد شده است. 
یرماک در پیامی در صفحه تلگرامی خود خطاب به حامیان 
غربی این کش��ور اعالم کرد اوکراین برای دفاع از خود در 
برابر حمالت هوایی روسیه، »در اسرع وقت« به سامانه های 
پدافند هوایی بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر برخی دیگر 
از رسانه ها گزارش دادند روسیه با پهپادهای انتحاری خود 
ب��ه اهدافی در »اودس��ا« و »خارکیف« هم حمالتی انجام 
داده اس��ت. »دنیس اشمیهال« نخس��ت وزیر اوکراین روز 
دوش��نبه اعالم کرد حمالت جدید روس��یه موجب آسیب 
جدی به زیرس��اخت ها در این کشور شده  است. به نوشته 
»خبرگزاری فرانسه«، اشمیهال با اشاره به دور جدید حمالت 
علیه مواضع مختلف در اوکراین از جمله در کی یف گفت:  
»تروریست های روس بار دیگر به زیرساخت های انرژی در 
۳ منطقه اوکراین حمله کردند«. نخست وزیر اوکراین افزود: 
»در نتیجه این حمالت، برق صدها ناحیه مس��کونی قطع 
شده است«. وزارت دفاع روسیه دیروز دوشنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد تمام اهداف تعیین شده برای حمالت هوایی در 

اوکراین با موفقیت منهدم شد. 
به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، در بیانیه این وزارتخانه 
آمده است: »در خالل روز، نیروهای مسلح روسیه تسلیحات 
دوربرد با دقت باال را از زمین و دریا به تأسیسات فرماندهی 
نظامی و شبکه برق اوکراین شلیک کردند. تمام اهداف تعیین 
شده منهدم شد«. »میخائیل پودولیاک« مشاور رئیس جمهور 
اوکراین نیز گفت بعد از موج جدید حمالت پهپادی روسیه 
به شهرهای اوکراین در روز دوشنبه )۱۷ اکتبر(، روسیه باید 
از گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ و سایر گروه های بین المللی اخراج 
ش��ود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام اوکراینی در 
حس��اب توئیتر خود ادعا کرد: کسانی که دستور حمله به 
زیرس��اخت های حیاتی برای منجمد کردن غیرنظامیان و 
سازماندهی بسیج کامل را می دهند تا خط مقدم را با اجساد 
بپوش��انند، قطعا نمی توانند با سران گروه ۲۰ دور یک میز 
بنشینند. وی در ادامه این ادعاها، افزود: زمان پایان دادن به 

ریاکاری روسیه رسیده است. فدراسیون روسیه باید از همه 
پلتفرم ها اخراج ش��ود. در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده 
است: در حمالت توپخانه ای دیروز در خارکیف ۱۶۰ سرباز 
اوکراینی کش��ته و ۴ خودرو نظامی منهدم شدند. در این 
گزارش آمده است: نیروهای روس توانستند با دفع حمالت 

نیروهای اوکراینی در دونتسک، بیش از 
5۰ س��رباز اوکراینی را کشته و ۶ تانک 
را منهدم کنند. در منطقه خرسون نیز 
بیش از ۱۰۰ س��رباز اوکراینی کش��ته 
ش��دند. به گفته وزارت دفاع روس��یه، 
نیروهای روس توانس��تند روز دوشنبه 
۹ پهپاد، ۲۱ موش��ک هیمارس و اولخا 
و ۲ موشک رادار گریز هارم آمریکایی را 

رهگیری و ساقط کنند. 
از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین 
در فیلمی مدعی ش��د روس��یه توسط 
پهپاده��ای انتحاری ای��ران به کی یف 
حمل��ه می کند؛ موضوعی که توس��ط 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
و کنعانی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
ای��ران رد ش��د. جن��گ اوکرای��ن پای 
صهیونیست ها را به این جنگ باز کرده 
است. »ناچمن شای« وزیر امور دیاسپورا 

)صهیونیس��ت های ساکن خارج از فلسطین اشغالی( رژیم 
صهیونیس��تی یکشنبه خواستار کمک نظامی این رژیم به 
کی یف برای مقابله با روسیه شد. در حالی که رژیم تل آویو 
از آغاز جنگ در اوکراین به رغم موضع گیری های ضد روسی، 
مجوز فروش سالح به کی یف را به شرکت های اسرائیلی از 
بیم واکنش روسیه نداده، این وزیر صهیونیست با اشاره به 

برخی اتهام زنی های رسانه ای درباره کمک تسلیحاتی ایران 
به روسیه، در توئیتی نوشت: »دیگر هیچ شکی درباره اینکه 
اسرائیل باید در این درگیری خونین کجا بایستد وجود ندارد، 
زمان آن رسیده که اوکراین هم کمک نظامی دریافت کند، 
درست همان طور که آمریکا و کشورهای ناتو ارائه می کنند«. 
روزنامه »تایمز اس��رائیل« اخیرا به نقل 
از یک منبع آگاه نوش��ت یک پیمانکار 
نظامی صهیونیست قصد دارد از طریق 
لهس��تان به اوکراین سامانه ضدهوایی 
برس��اند. این رس��انه در گ��زارش خود 
اشاره ای به نام این شرکت و نوع سامانه ای 
که قرار است با واسطه به کی یف ارسال 
ش��ود، نکرد. »تایمز اسرائیل« در ادامه 
نوش��ت که تل آویو بخوبی می داند این 
سامانه ها قرار است در نهایت به اوکراین 
برسد اما چشم خود را به روی این قرارداد 
بسته و پیمانکار نظامی مذکور نیز ادعا 
دارد مقصد سامانه های ضدهوایی لهستان 

خواهد بود. 
رئیس جمهور  زلنس��کی،  ولودیمیر 
اوکراین اخی��را از مخالفت رژیم موقت 
صهیونیستی با ارسال سامانه های پدافند 
موشکی به کش��ورش ابراز ناخرسندی 
کرد. زلنسکی در مصاحبه ای گفت از اینکه تل آویو سامانه های 
پدافند موش��کی به اوکراین نفروخت ت��ا در برابر حمالت 
موش��کی روس��یه مقابله کند، »بهت زده« است. او گفت: 
»نمی دانم چه اتفاقی برای اس��رائیل افتاده است. حقیقتا و 
به راس��تی بهت زده هستم، زیرا درک نمی کنم که چرا آنها 
ب��ه ما پدافند هوایی نمی دهند«. رئیس جمهور اوکراین در 

فاصله کوتاهی بعد از آغاز عملیات نظامی ویژه روس��یه در 
منطقه دونباس در تاریخ ۲۴ فوریه )پنجم اس��فند( هم از 
رژیم صهیونیستی درخواست کرده بود سامانه های پدافندی 
»گنبد آهنین« به کشورش بدهد. از طرف دیگر، »دیمیتری 
مدودف« رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی 
روس��یه به رژیم صهیونیس��تی درباره ارسال تسلیحات به 
اوکراین هش��دار داد و گفت تحویل سامانه های تسلیحاتی 
پیشرفته به کی یف به معنای نابودی روابط دوجانبه است. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، وی دوشنبه )۱۷ اکتبر( در پیامی 
در تلگرام نوش��ت: »به نظر می رسد اسرائیل در حال آماده 
شدن برای عرضه تسلیحات به رژیم کی یف است. اقدامی 
بسیار بی مالحظه«. وی در ادامه تاکید کرد: »چنین اقدامی 
هم��ه روابط دوجانبه را از بین خواهد برد«. جنگ اوکراین 
باعث سردی روابط مسکو و تل آویو شده است. چندی قبل 
اسرائیل از پناهندگان اوکراینی به گرمی استقبال کرد که 
این موضوع روس ها را عصبانی کرد و باعث شد آنها فعالیت 

»آژانس صهیون« را در مسکو تعلیق کنند. 
در ماه ه��ای اخیر همزمان با تح��والت جنگ اوکراین، 
روس��یه و رژیم صهیونیس��تی نیز به اختالف��ات فراوانی 
بر خورده اند. رژیم صهیونیس��تی اقدام ب��ه فروش تانک و 
جنگ افزار و همچنین اطالعات سامانه های بدون سرنشین 
ایران به اوکراین کرد. همزمان اقدام به حمایت از دانشجویان 
اوکراینی کرده و مرزهای خود را به روی مهاجران یهودی 
روس��یه و اوکراین باز کرده است و تعدادی از زخمی های 
جنگ اوکراین نیز برای مداوا به سرزمین های اشغالی منتقل 
شده اند. همچنین بخشی از تالش های رژیم صهیونیستی 
برای انتقال اس��لحه به اوکراین نیز ب��ه دلیل تحریم های 
بین المللی علیه صنایع نظامی اس��رائیل با شکست مواجه 
شده اس��ت. رژیم صهیونیستی در یک اقدام تحریک آمیز 
دیگر علیه روسیه همه پرسی شرق اوکراین را نیز به رسمیت 
نش��ناخت. روس��یه نیز دیدارهایی را ب��ا رهبران گروهای 
فلس��طینی از جمله حماس داشته و همچنین از مقامات 
حزب اهلل لبنان نیز برای تبادل نظر به روسیه دعوت به عمل 
آورده است. می توان گفت روابط رژیم صهیونیستی و روسیه 
حداقل از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی به این سو تا 
این اندازه متشنج نبوده است؛ حتی تا قبل از وقوع جنگ 
اوکراین نیز روسیه عمال به عنوان سدی در برابر نیروهای 
ایران��ی و ح��زب اهلل در مرزهای رژیم صهیونیس��تی عمل 
می کرد و هر زمان جنگنده های رژیم صهیونیستی بمباران 
مواضع ایران و ارتش س��وریه را آغاز می کردند سامانه های 
دفاع هوایی اس ۳۰۰ روسیه در سوریه خاموش می شد اما 
هم اکنون معادالت تغییر کرده است و رژیم صهیونیستی و 

روسیه به مشکالت جدی خورده اند. 
در همین رابطه ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه 
روس��یه به رادیو دولتی اس��پوتنیک گفت ک��ه »مزدوران 
اسرائیلی« در کنار گروه بدنام »آزوف« در اوکراین هستند. 
البته الوروف، وزیر خارجه روسیه پا را از این نیز فراتر نهاد 
و در اظهارات��ی گفت هیتلر، رهبر آلمان نازی نژاد یهودی 
داش��ته است که واکنش تند اسرائیلی ها را در پی داشت. 
روز سه ش��نبه روزنامه هارآرتص به نقل از منابعی در این 
رژیم نوشت کمک اسرائیل به اوکراین حتمی خواهد بود؛ 
موضوعی که روابط س��رد مس��کو و تل آویو را وارد مرحله 

تخاصم می کند.

تحریم های جدید اتحادیه اروپایی علیه ایران
 ژست   اروپا  در حمایت   از  آشوب 

در ادام��ه حمایت غرب از اغتشاش��ات اخیر در ایران، 
اتحادیه اروپایی اق��دام به تحریم های ضدایرانی کرد. به 
گزارش خبرگزاری فرانس��ه، اتحادیه اروپایی دوش��نبه 
)۱۷ اکتب��ر( تحریم هایی را علیه عیس��ی زارع پور، وزیر 
ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخالقی و بخش س��ایبری 
س��پاه پاس��داران اعمال کرد. به گزارش این خبرگزاری، 
دیپلمات های اروپایی گفتند فهرست تحریم های اتحادیه 
اروپایی که توسط سفرای کشورهای عضو پیش از نشست 
وزیران خارجه مورد توافق قرار گرفت، ۱۱ مقام ایرانی و 
۴ نهاد را ش��امل می شود که مشمول ممنوعیت روادید 
اتحادیه اروپایی و مسدود شدن دارایی ها خواهند شد. در 
بیانیه اتحادیه اروپایی آمده است: »پلیس امنیت اخالقی 
ایران و ۲ نفر از چهره های کلیدی آن محمد رس��تمی و 
حاج احمد میرزایی تحت تحریم قرار گرفتند«. طبق این 
بیانیه، همچنین نیروی انتظامی و چند نفر از رؤسای محلی 
آن به دلیل نقش شان در آنچه »سرکوب اعتراضات« ادعا 
شده، تحریم شدند. طبق بیانیه اتحادیه اروپایی، با احتساب 
تحریم های جدید، تحریم های حقوق بشری بروکسل علیه 
ایران اکنون در مجموع شامل ۹۷ فرد و 8 نهاد می شود. 
خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد نام رؤسای نیروی 
بسیج هم در فهرستی که در روزنامه رسمی این اتحادیه 

اروپایی منتشر شده، دیده می شود. 

رشید به کاخ سالم رفت
رئیس جمه��ور جدی��د عراق دیروز رس��ما س��مت 

ریاست جمهوری را از برهم صالح تحویل گرفت. 
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، عبداللطیف رشید 
که پنجشنبه توسط نمایندگان پارلمان عراق به عنوان 
رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد، روز گذشته 
با حضور در کاخ »الس��الم« )کاخ ریاس��ت جمهوری( در 
بغداد رس��ما این س��مت را از برهم صالح، رئیس جمهور 
سابق تحویل گرفت. عبداللطیف رشید پس از برگزاری 
مراس��م ویژه وارد کاخ السالم شد. احزاب سیاسی عراق 
پس از یک بحران سیاس��ی یک ساله، پنجشنبه موفق 
به انتخاب رئیس جمه��ور جدید و مکلف کردن محمد 
شیاع السودانی به تشکیل دولت جدید این کشور شدند. 
رشید در سخنانی در کاخ ریاست جمهوری اظهار کرد: از 
نمایندگان ملت عراق به خاطر رأی اعتمادش��ان به من 
تشکر و قدردانی می کنم. وی با اشاره به پرونده تشکیل 
دولت جدید عراق به ریاست محمد شیاع السودانی افزود: 
امیدواریم در روند تشکیل دولت تسریع شود و تمام تالشم 
را برای حفاظت از قانون اساسی و عمل به آن به کار خواهم 
گرفت. رئیس جمهوری جدید عراق ادامه داد: بزودی برنامه 
کاری خود برای ریاست جمهوری را به همه عراقی ها اعالم 
خواهم کرد. وی با اشاره به بحران سیاسی اخیر عراق نیز 
گفت: دوره گذشته، دوره دشواری بود. وی همچنین متعهد 
به حل و فصل مشکالت فعلی عراق شد. عبداللطیف رشید 
همچنین تاکید کرد: من به دنبال برقراری روابط قوی با 

کشورهای همسایه و جامعه بین المللی خواهم بود. 

بایدن با بن سلمان دیدار نمی کند
 سالیوان: ریاض علیه منافع ما

و کنار روسیه ایستاد
مشاور امنیت ملی آمریکا اعالم کرد هیچ طرحی برای 
دیدار رئیس جمهور این کشور با ولیعهد سعودی در خالل 
برگزاری نشست گروه ۲۰ وجود ندارد. به گزارش الجزیره، 
»جیک س��الیوان« اظهار داشت: بایدن به ارزیابی مجدد 
روابط مان با عربستان سعودی به  سبب ایستادن این کشور 
کنار روس��یه و علیه منافع ما می پردازد. وی افزود: بایدن 
هرگز به  تنهایی درباره آینده روابط با عربس��تان سعودی 
عمل نخواه��د کرد، بلکه با اعضای کنگره از هر ۲ حزب 
)دموکرات و جمهوری خواه( به  ش��کل مش��ترک رایزنی 
خواهد کرد. سالیوان ابراز کرد: گزینه های متعددی درباره 
عربستان از جمله درباره کمک های امنیتی به پادشاهی 
در اختیار داریم. وی اضافه کرد: تغییر رویکرد ما در قبال 
عربستان سعودی به  سرعت رخ نخواهد داد، بلکه رایزنی 
در این زمینه و بررسی آنچه برای مردم آمریکا بهتر است، 
طول خواهد کشید. سالیوان گفت: هیچ طرحی برای دیدار 
رئیس جمهور بایدن با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در 

نشست گروه ۲۰ وجود ندارد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه:
 مذاکرات از دستور کار ایران

خارج نشده است
س��خنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست 
هفتگی با خبرنگاران به تش��ریح آخرین تحوالت در حوزه 
سیاست خارجی پرداخت. ناصر کنعانی در بخشی از نشست 
خود درباره مذاکرات هسته ای گفت: مذاکرات رفع تحریم از 
دستورکار ایران خارج نشده است. همه تحرکات دیپلماتیکی 
ک��ه هماهنگ کننده عالی اتحادیه اروپایی به نمایندگی از 
طرف های اروپایی شریک برجام دارد و هم به عنوان طرفی 
که به عنوان واس��طه در نقل و انتقال پیام ها بین ایران و 
آمریکا عمل می کند، نشان می دهد طرف های مقابل نسبت 
ب��ه ادامه مذاکره برای احیای توافق و اجرای برجام پایبند 
هستند. وی اضافه کرد: در این ارتباط مقامات دولت آمریکا 
ب��ه رغم مواضعی که دارند تا االن چیزی مبنی بر اینکه از 
احیای برجام منصرف شدند اعالم نکرده اند. مشکل، تناقض 
رفتاری و گفتاری در مقامات دولت آمریکاست؛ از یک سو 
پیام می دهند و دیدگاه های خودشان را برای احیای توافق 
منتقل می کنند و از سوی دیگر در رفتار و گفتارها و مواضعی 
که اتخاذ می کنند، این مواضع عمال مکمل و تکمیل کننده 
روند مذاکرات نیست.  کنعانی اضافه کرد: به نظر می آید همه 
زمینه های فنی و تکنیکی برای احیای توافق و بازگشت همه 
طرف ها به توافق وجود دارد. روند مذاکرات در مسیر خوبی 
قرار گرفته و توافقات تکنیکی و فنی هم توافقات خوبی است 
و زمینه ساز توافق و جمع بندی و اجرای توافق است ولی االن 
این موضوع وابسته به تصمیم سیاسی دولت آمریکاست و 
هر زمان که اراده کنند می توانیم به توافق بازگردیم. ایران 
بارها اعالم کرده معطل توافق نخواهد بود و روابط و سیاست 
خارجی خودش را مبتنی بر سیاست های اعالم شده با همه 

طرف ها و شرکای خود دنبال خواهد کرد. 

دور دنیا

بین الملل
ژاپن استفاده از پهپادهای انتحاری را در نظر دارد

ارتش ژاپن طرح استفاده از پهپادهای انتحاری برای حمله به نیروها و کشتی های شرکت کننده در حمله احتمالی علیه اراضی دورافتاده 
این کشور نظیر جزایر نانسی را در نظر دارد. خبرگزاری جیجی ژاپن نوشت ارتش ژاپن امیدوار است تا سال ۲۰۲5 »چند صد« فروند از 

این پهپادها را برای تقویت ظرفیت دفاعی جزایر نانسی و سایر مناطق دورافتاده به کار گیرد. 
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مدودف: ارسال سالح برای کی یف به معنای نابودی روابط با تل آویو است

خطونشانمسکوبرایتلآویو
رسانه های رژیم صهیونیستی اخیرا اعالم کردند اسرائیل قصد دارد از طریق لهستان به اوکراین سامانه ضد هوایی ارسال کند

حزب عمران خان، نخست وزیر سابق در انتخابات میان دوره ای پارلمان پاکستان پیروز شد

بازگشتپرقدرتخان

مدودف
معاون شورای امنیت روسیه: ارسال 

سالح توسط اسرائیل به اوکراین 
یعنی روابط با این رژیم پایان یابد

زلنسکی
رئیس جمهور اوکراین: روسیه با 

پهپادهای شاهد ایران به اوکراین 
حمله می کند، ما از اسرائیل سالح 

درخواست کردیم

پوتین
رئیس جمهور روسیه: حمالت 

گسترده ما در پاسخ به اقدامات 
تروریستی کی یف انجام شد، چون 

آنها عامل انفجار پل کریمه بودند

امیرعبداللهیان
وزیر خارجه ایران: هیچ گونه 

تسلیحاتی به روسیه برای استفاده در 
جنگ علیه اوکراین ارسال نکرده و 

نخواهیم کرد

الوروف
وزیر خارجه روسیه در انتقاد از 
رفتارهای رژیم صهیونیستی در 

جنگ اوکراین: هیتلر هم نژاد یهودی 
داشت

الپید
نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی: 

روسیه به مناطق غیرنظامی حمله 
موشکی می کند

در ماه ه�ای اخی�ر و همزم�ان ب�ا 
تح�والت جنگ اوکراین، روس�یه 
و رژیم صهیونیستی به اختالفات 
رژی�م  بر خورده ان�د،  فراوان�ی 
صهیونیستی اقدام به فروش تانک 
و جنگ افزار و همچنین اطالعات 
سرنش�ین  ب�دون  س�امانه های 
ای�ران ب�ه اوکراین ک�رد. همزمان 
اقدام ب�ه حمایت از دانش�جویان 
اوکراینی ک�رده و مرزهای خود را 
به روی مهاجران یهودی روس�یه 
و اوکراین باز کرده است و تعدادی 
از زخمی های جن�گ اوکراین نیز 
برای مداوا به سرزمین های اشغالی 

منتقل شده اند

گروه بین الملل: عمران خان توانست در انتخابات میان دوره ای 
پارلمان پاکستان که روز یکشنبه برگزار شد، اکثریت کرسی ها 
را کسب کند که جرقه ای برای کارزار انتخاباتی اش با هدف 
فش��ار بر دولت نوپای اس��الم آباد برای برگ��زاری انتخابات 

زودهنگام محسوب می شود. 
انتخابات میان دوره ای پارلمان پاکس��تان روز یکش��نبه 
برگ��زار ش��د و می تواند جرق��ه ای ب��رای کارزار انتخاباتی  
عمران خان با هدف فش��ار بر دولت نوپای اس��الم آباد برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام محس��وب ش��ود. در حالی که 
عمران خان تنها می تواند یکی از کرس��ی های کسب شده را 
برای خود نگه دارد اما این پیروزی به منزله حمایت بیش از 
۲۲۰ میلیون نفر از او است. »فواد چودری« یکی از رهبران 
ارشد حزب عمران خان، »تحریک انصاف«  در توئیتی نوشت: 
م��ن از دولت و این تش��کیالت می خواهم که به خواس��ته 
اکثریت مردم احترام گذاش��ته و به سرعت انتخاباتی دیگر 
برگ��زار کند. ما آماده گفت وگو درباره چارچوب انتخابات با 
دولت هستیم. این تنش سیاسی در حالی رخ داده که دولت 
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان با وضعیت بد اقتصادی 
روبه رو است. همچنین این رأی گیری میان دوره ای پس از آن 
برگزار شد که تمام ۱۳۱ قانون گذار پارلمان پاکستان از حزب 
عمران خان از مجلس عوام این کشور در آوریل در پی تغییر 
دولت استعفا کردند. در حالی که این پیروزی باعث جسور 
ش��دن عمران خان و حامیانش می ش��ود، مشکالت حقوقی 
کنونی او ممکن اس��ت جلوی جاه طلبی های سیاسی او 
را بگیرد. کمیس��یون انتخابات پاکس��تان نیز اعالم 
کرده حزب نخس��ت وزیر سابق این کشور منابع 
مالی غیرقانونی خارجی از آمریکا، اس��ترالیا و 
امارات دریافت کرده اس��ت. حزب مذکور 
ام��ا این اتهام را رد کرده اس��ت. هر گونه 
تصمیم درباره اینک��ه این حزب امکان 
ارائه درخواست تجدیدنظر را از دست 

بدهد و مش��مول مجازات ش��ود، بر عهده دیوان عالی است 
و ش��اید حزب عمران خان با ممنوعیت در رقابت انتخاباتی 
روبه رو شود. در همین حال، آژانس عالی تحقیقات پاکستان 
نی��ز ش��کایتی را علیه عمران خان باب��ت دریافت این مبالغ 
غیرقانونی از یک گروه سرمایه گذاری خصوصی منحل شده 
مس��تقر در دوبی تنظیم کرده است. این محکومیت کیفری 
شاید باعث شود عمران خان برای 5 سال از حضور در عرصه 

سیاست منع شود. 
عمران خ��ان چن��د ماه قبل در یک عمل سیاس��ی که به 
گفت��ه  او و متحدان��ش، کودتای سیاس��ی در پارلمان بود از 
نخست وزیری کنار رفت. او چند روز قبل از برکناری سفری 
به روس��یه داش��ت که در اوج جنگ مس��کو و کی یف بود و 
واش��نگتن نسبت به این س��فر واکنش منفی زیادی داشت. 
عمران خان در س��فر به مسکو از تصمیم والدیمیر پوتین در 
حمل��ه به اوکراین حمایت ک��رد. عمران خان اعالم کرده بود 
آمریکا بی ش��رمانه در امور داخلی پاکس��تان مداخله کرده و 
خواهان س��ازماندهی اعتراضات علیه این توطئه چینی شد. 
مقامات آمریکایی اتهامات نخس��ت وزیر س��ابق پاکستان را 

رد کرده بودند. 
بوریس وولخونس��کی، دانشیار انستیتوی کشورهای آسیا 
و آفریقا در دانش��گاه دولتی مس��کو، معتقد اس��ت: »روابط 
نزدیک پاکس��تان با چین در زمان عمران خان ادامه یافت و 
همین موضوع سبب شد آمریکا به عمران خان بدبین شود و 
درصدد برکناری او باش��د. اسد عمر، دبیرکل حزب تحریک 
انصاف، در بیانیه خود در اسالم آباد، پایتخت پاکستان تاکید 
کرد که اراده ملت روشن است و به انتخابات زودهنگام اشاره 
کرد. عمران خان از زمانی که در آوریل برکنار شد، خواستار 
برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. پس از نتایج انتخابات 
میان دوره ای، انتظار می رود خان و حزبش با قوت بیش��تری 
خواس��تار برگزاری انتخابات زودهنگام شوند. خان همچنین 

در انتخابات میان دوره ای پنجاب در جوالی پیروز شد. 
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مردمغزهدوبارهبهسینمامیروند

مردم غزه پس از 20 و اندی سال که از تماشای فیلم 
در سینما محروم بودند، بار دیگر با جشنواره حقوق بشر 

رد کارپت طعم سینما را می چشند. 
به گزارش »وطن امروز«، مردم غزه که از بعد به آتش 
کشیده شدن و تخریب سینماها در جریان ناآرامی ها بویژه 
سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۶ از رفتن به سینما محروم بودند، 
پس از دهه ها در جشنواره حقوق بشر رد کارپت بار دیگر 

طعم فیلم دیدن را می چشند. 
این جش��نواره که از پنجشنبه گذشته در یک مرکز 
فرهنگی تازه بازس��ازی ش��ده آغاز به کار کرده، میزبان 
نمایش حدود ۴0 فیلم است که نیمی از آنها به درگیری 
چند دهه ای با رژیم صهیونیستی و مابقی به مسائل حقوق 

بشر در سراسر جهان می پردازند. 
زمانی س��ینما در غزه رونق گرفت و تماشاگران برای 
دیدن فیلم های عربی، غربی و آس��یایی به س��الن های 
س��ینما هجوم آوردند اما در جریان انتفاضه اول به سال 
۱۹۸۷ و س��پس س��ال ۱۹۹۶ بار دیگر در جریان موج 
دیگری از خش��ونت های داخلی این سالن ها سوخت. از 
آن زمان، مردم غزه مجبور شدند به تلویزیون و خدمات 
پخش آنالین رو بیاورند. »منتصر الس��ابه« مدیر اجرایی 
این جش��نواره  به رویترز گفته امیدوار است سینماها در 

نوار غزه دوباره باز شوند. 
حدود ۳00 فیلم از ۶0 کشور جهان به این جشنواره 
ارسال شده؛ از جمله آثاری از ۴ فیلمساز جوان محلی که 
فرصت نادری برای نمایش آثار خود به تماشاگران محلی 
داشتند. تمام فیلم های ارسالی باید پیش از نمایش، توسط 

مقامات محلی غزه بازبینی می شده است. 
»یازده روز در ماه مه«  به کارگردانی مشترک »محمد 
صواف« غزه ای و »مایکل وینترباتم« انگلیس��ی از جمله 
این فیلم ها اس��ت که در جشنواره حقوق بشر ردکارپت 
غزه به نمایش درآمد و داس��تان ۶۶ کودک کشته شده 
در جنگ ۱۱ روزه بین اس��رائیل و شبه نظامیان غزه در 

ماه مه  202۱ است. 

شريفیمعاونتوسعهوفناوری
صداوسیماشد

رئیس صداوسیما سرپرست »معاونت توسعه و فناوری 
رسانه« را منصوب کرد. 

ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، پیمان جبل��ی، رئیس 
صداوسیما در حکمی علیرضا شریفی را به عنوان سرپرست 

»معاونت توسعه و فناوری رسانه« منصوب کرد. 
در بخشی از حکم او آمده است: انتظار می رود حداکثر 
ت��الش خ��ود را در جهت تحقق ش��رح وظایف مصوب 
ای��ن معاونت مبذول دارید و ب��ا تعامل و همکاری مؤثر 
با بخش های مختلف سازمان مأموریت های محوله را به 
انجام رسانید. شریفی فارغ التحصیل الکترونیک از دانشگاه 
صنعتی شریف است. وی قبال در جایگاه قائم مقام معاونت 
فنی، قائم مقام و مدیرکل اداره فرس��تنده های رادیویی و 

مدرس دانشگاه صداوسیما فعالیت کرده است. 

سلطانیبه»اعجوبهها«بازگشت
فصل جدید »اعجوبه ها« با اجرای 

حامد سلطانی روی آنتن می رود. 
به گ��زارش »وطن امروز«، فصل 
جدید برنامه »اعجوبه ها« با اجرای 
حامد س��لطانی از ش��بکه ۳ سیما 
پخش می ش��ود. حامد س��لطانی خردادماه امسال طی 
س��انحه  رانندگی همس��ر و فرزندش را از دس��ت داد. او 
در محرم امسال اجرای برنامه »حسینیه معلی« را برای 
شبکه ۳ عهده دار بود. »اعجوبه ها« در راستای نشان دادن 
توانمندی های کودکان و نوجوانان در چندین فصل پخش 
شده است که اجرای فصل دوم این برنامه تلویزیونی را هم 

حامد سلطانی عهده دار بود. 

برپايی312نمايشگاههنرهای
تجسمیدرپايتخت

طی ۶ ماه نخست امس��ال، ۳۱2 نمایشگاه هنرهای 
تجسمی در نگارخانه های پایتخت برپا شده است. 

به گزارش »وطن امروز«، مرکز هنرهای تجسمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی طی ۶ ماه نخست سال ۱۴0۱، 
مجوز برگزاری ۳۱2 نمایشگاه هنری را در نگارخانه های 
مختلف شهر تهران صادر کرده است. تمدید مجوز فعالیت 
برای ۱۳ نگارخانه، ثبت مالکیت معنوی برای ۱۴ اثر هنری 
و صدور جواز تأس��یس برای ۱۱ دفتر گرافیک، از دیگر 
اقدامات مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در فصل های بهار و تابستان است. 
همچنین در ۶ ماه نخس��ت امس��ال، 2۷ درخواست 
ب��رای صدور گواهی هنری از س��وی هنرمن��دان حوزه 
تجسمی به مرکز واصل شده که تمام گواهی های مذکور 

به درخواست کنندگان تخصیص یافته است. 
۱۷0 هنرمند در ۶ ماه نخس��ت امس��ال به عضویت 
صندوق اعتباری هنر درآمده اند و عضویت ۳۷۹ هنرمند 

دیگر نیز تمدید شد. 
از دیگ��ر اقدامات مرکز هنرهای تجس��می در ۶ ماه 
نخست سال ۱۴0۱ می توان به برقراری بیمه برای ۱۷0 
هنرمند و اعطای وام به ۶۸ هنرمند اشاره کرد. همچنین ۸ 
هنرمند مشمول دریافت مستمری و ۳ هنرمند نیز مستعد 
تخصیص کمک بالعوض شناخته شده اند. بر اساس گزارش 
مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
در ۶ ماه اول امسال، ۹۸ درخواست از سوی هنرمندان و 
مدیران نگارخانه ها مبنی بر خروج ۱0۷۸ اثر از کشور به 
مرکز هنرهای تجسمی اعالم وصول شده که از این تعداد، 
با خروج ۱0۵۹ اثر موافقت و مجوز ارسال آنها به مقاصد 

مختلف صادر شده است.

اخبار

گ�روهفرهنگوهنر:ملت��ی که تاریخش را فراموش کند، 
محکوم به تکرار اشتباهات خویش است و در این میان با گذر 
زمان و ظهور نسل های  جدید، اهمیت تحویل و تبیین میراث 
تاریخی به این نسل ها به مثابه یک امانت، روز به روز بیشتر 
می شود. در چنین شرایطی، صنعت سریال سازی ایران یک 
دهه است در مواجهه با حوزه تاریخی، رکود پیشه کرده است. 
ب��ه گزارش »وطن امروز«، ب��ا نگاهی به ذائقه مخاطبان 
سریال های تلویزیونی در سالیان اخیر، محبوبیت ژانر تاریخی 
بخوبی برای ما روش��ن می شود. آخرین سریال تاریخی ای 
که س��یما در این مدت به خود دیده، »مستوران« بوده که 
توانست از قاب شبکه یک میهمان خانه ها شود و ۱۵ درصد 
از مخاطبان رسانه ملی را با رضایت نزدیک به ۷0 درصدی 
همراه خود کند و به پربیننده ترین س��ریال س��یما در آن 
برهه بدل شود. در بازپخشی ها هم حجم رضایت مخاطبان 
از آثار این حوزه کم نیست و »مختارنامه« به رغم بازپخش 
هر ساله اش به دلیل خأل سریال فاخر عاشورایی، هنوز هم 
طرف��داران خاص خودش را دارد و تعداد مخاطبان پر و پا 
قرصی که خواهان پخش آن از سیما هستند، اندک نیست. 
تجربه های مشابه دیگری همچون »یوسف پیامبر« و »دو 
طفالن مس��لم« نیز بازخوردهای خوبی از سوی مخاطبان 
دریافت کرده و نشان داده هر چند سریال سازی تاریخی یک 
فرآیند گرانقیمت و پرهزینه است اما ارزشش را دارد. همین 
موضوع بهانه خوبی است تا با اهتمام بیشتر به حوزه تاریخی، 
هم مخاطبان بیشتری را به تماشای تلویزیون بنشانیم و هم 
گامی هنری برای انتقال میراث تاریخی به نسل های بعدی 
برداریم. در این بین بزودی سریالی تاریخی وارد مرحله تولید 
می شود که برخالف سایر مواردی که ذکر شد، قرار است به 

تاریخ »ایران« بپردازد. 
2 س��ال پی��ش از این بود که به��روز مفید، تهیه کننده 
تلویزیون خبر از تدارک مراحل اولیه ساخت سریالی تاریخی 
به نام »مهیار عیار« داد. از آن زمان تا به امروز از ساخت این 
س��ریال خبری نبود اما بتازگی با مشخص شدن کارگردان 
پروژه، زمان آغاز پیش تولید آن هم اعالم ش��د. قرار اس��ت 

»مهیار عیار« به کارگردانی س��یدجمال سیدحاتمی و به 
تهیه کنندگی بهروز مفید در ش��بکه 2 سیما ساخته شود. 
داستان این سریال در دوران صفویه می گذرد و فیلمنامه آن 
که توسط محمدرضا نیکو به نگارش درآمده، در ۳۱ قسمت 

ساخته خواهد شد. 
ای��ن تعویق در تولید البته ناش��ی از عوامل گوناگونی 
است و بهروز مفید تهیه کننده »مهیار عیار« قصد داشت 
در صورت فراهم بودن برخی شرایط، این پروژه را در اوایل 
س��ال ۱۴00 کلید بزند. مفید در نخس��تین مصاحبه اش 
درباره این س��ریال گفته بود: مهیار عنوان سریالی درباره 
عّیار دوره صفویه است. این مجموعه تلویزیونی ۳۱ قسمت 
است که در صورتی که مورد تصویب گروه فیلم و سریال 
شبکه 2 قرار بگیرد پیش تولید را آغاز می کنیم. از آن جایی 
که جنس فیلمنامه و تولید این مجموعه به فضای بهار و 
تابستان نیازمند است حتما باید شرایط را برای تولید در 

اوایل سال ۱۴00 فراهم کنیم. 
به فاصله یک سال از این سخنان، مفید در مصاحبه ای 
دیگر، زمان دیگری را برای آغاز فرآیند تولید مطرح کرد و 
آبان م��اه ۱۴00 گفت: فیلمنامه »مهیار عیار« در تلویزیون 
به تصویب رس��یده اما کار قدری به تعویق افتاده اس��ت تا 

ش��رایط فراهم شود. در صورت فراهم شدن شرایط کار، 
قطع��ا این مجموعه نیازمن��د ۳ تا ۴ ماه پیش تولید 

اس��ت که احتماال با این اوصاف، تولید آن به سال 
آینده موکول شود. 

وی در آن زمان همچنین تاکید کرده بود که 
هن��وز هیچ  کاری پی��ش نرفته و همه چیز منوط 

اس��ت به برآورد هزینه های س��ریال 
از جمله س��رمایه های الزم برای 

تدارک لوکیش��ن ها، کارگردان 
و بازیگ��ران. ب��ه ه��ر صورت، 
»مهیار عیار« همچون سیبی 

هزار چرخ خ��ورده و حاال 
در دس��تان سیدجمال 

سیدحاتمی فرود آمده تا این کارگردان، پس از مدت ها سنت 
ساخت سریال درباره تاریخ ایران را احیا کند.

در کنار پروژه های تاریخی عظیم و مهمی که این روزها 
در حال تولیدند، یعنی »سلمان فارسی« داوود میرباقری و 
»موسی)ع(« ابراهیم حاتمی کیا، به »مهیار عیار« نیز می توان 
به عنوان یک اثر فاخر و کم نظیر تاریخی نگاه کرد، چرا که 
این س��ریال قصد دارد با س��یر و سلوکی در دوران صفوی، 
تمدن ایران در آن زمان را به تصویر بکش��د. افزون بر این 
موضوع، بهروز مفید آن را در حد سریال های الف تلویزیون 
دانس��ته و انتظارها را از کاری که قرار است بزودی مراحل 

تولید را پشت سر بگذارد، باال برده است. 
این سریال که قرار است پرداختن به تاریخ ایران را پس از 
مدت ها بار دیگر احیا کند، افزون بر داشتن سیری مشخص 
در قصه، به نمایش جلوه های تاریخی شهرهای ایران در دوره 
صفویه نیز می پردازد. بهروز مفید درباره آنچه در داس��تان 
»مهیار عی��ار« می گذرد، به »وطن امروز« گفت: داس��تان 
»مهیار عیار« داستان یک جوان است که به امور خالف و 
راهزنی و از این دست کارها مشغول است. این جوان ناگهان 
در این مسیر دچار یک دردسر می شود و وقتی می خواهند 
او را محاکمه کنند و قصد کش��تن وی را دارند، س��ر و کله 
جوانمردی پیدا می شود که می تواند با کارش روح 
این جوان را بخرد و او را از مرگ نجات دهد. این 
موضوع سبب می شود جوان راهزن در سرشت 
خ��ود تغییر و تحولی را احس��اس کند و برای 

جبران گذشته اش بکوشد. 
مفید درباره فضای تاریخی س��ریال تصریح 
کرد: بستر اتفاقات ما صفویه است و تالش خواهیم 
کرد در کن��ار پرداختن به قصه این جوان 
و اش��اره به جنبه های اخالقی قصه، 
فضای تمدنی ایران زمان صفویه 

را نیز بخوبی تصویر کنیم. 
در  تهیه کنن��ده  ای��ن 
مصاحب��ه ای ک��ه س��ال 

گذش��ته درب��اره »مهیار عیار« داش��ت، به ع��دم کفایت 
ش��هرک های س��ینمایی موجود برای س��اخت برخی آثار 
اشاره کرده و مدعی شده بود برای ساخت این اثر تاریخی 
روستا و فضایی را باید در نظر گرفت که بتواند روایتگر دوره 
صفویه باشد. وی درباره این مشکل و کمبودهای موجود در 
شهرک های سینمایی گفت: سال هاست که به یک شهرک 
س��ینمایی جدید نیاز داریم که بتواند تنوع در لوکیشن را 
برای فیلمسازان ما به ارمغان بیاورد. کمبود لوکیشن برای 
تصویربرداری برخی آثار مدت هاس��ت حس می شود و این 
موضوع تنها به پروژه های تاریخی محدود نمی ش��ود. مثال 
کارگردانی که می خواهد در فضایی خیابانی تصویربرداری 
کن��د، باید برای این کار یک خیابان را بند بیاورد! حتی در 
برخی س��کانس های آپارتمانی نیز خانه هایی که لوکیشن 
فیلمبرداری اس��ت، از شدت تکراری بودن برای مخاطبان 
قابل حدس ش��ده اس��ت و این نبود تنوع در این س��ال ها 
محدودیت هایی را برای فیلمسازان سینما و تلویزیون ایجاد 

کرده است. 
به��روز مفید در پایان درباره رکود پروژه های تاریخی در 
دهه اخیر گفت: در این س��ال ها شاهد این موضوع هستیم 
که برای برخی سوژه های تاریخی از جمله »سلمان فارسی« 
به کارگردانی داوود میرباقری و »موسی)ع(« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا سرمایه گذاری عظیمی صورت می گیرد 
و ای��ن موض��وع، نوید آثار تاریخی فاخر و ارزش��مند را در 
یکی، دو سال آینده به عرصه فرهنگ و هنر ما می دهد اما 
هزینه بر بودن پروژه های تاریخی همواره مانعی بزرگ سر راه 
به تصویر کشیدن تاریخ بوده است. اقبال خوب مخاطبان به 
این ژانر در سالیان اخیر نشان از این دارد که ساخت این آثار 
هر چند هزینه بر است اما منجر به تولید کارهایی می شود 
که در جامعه دیده می شود و ارزش ساخت را دارد. همین 
دیده شدن ضرورت اختصاص سرمایه بیشتر به این حوزه را 
دوچندان می کند تا بتوانیم نه تنها به صفویه، بلکه به دیگر 
دوره های تاریخی کشورمان بپردازیم و تصویر تاریخ و تمدن 

ایران را ماندگار کنیم.

کتاب »زمین های مس��لح« ش��امل کارنامه عملیاتی لش��کر 2۷ 
محمدرسول اهلل)ص( در عملیات های والفجر مقدماتی و والفجر-۱ با 
پژوهش و نگارش گلعلی بابایی توس��ط نشر 2۷ منتشر و راهی بازار 

نشر شد. 
ب��ه گزارش »وطن امروز«،  این  کت��اب چهارمین  عنوان مجموعه 
»حماس��ه 2۷« است که این  ناش��ر منتشر می کند و مجموعه ای از 
کتاب های کارنامه عملیاتی لشکر 2۷ در سال های دفاع مقدس است. 
تدوین کارنامه عملیاتی لشکر 2۷ در حوزه یگان نویسی، پاییز سال ۷۵ 
بر اساس طرحی از حسین بهزاد و گلعلی بابایی آغاز شد و اولین  کتاب 
آن با عنوان »همپای صاعقه« منتشر شد که درباره تشکیل تیپ 2۷ 

و حضورش در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس و پس از آن 
حضور این تیپ در سوریه و لبنان بود. »همپای صاعقه« در واقع کارنامه 
عملیاتی لشکر 2۷ از بدو تشکیل تا پایان فرماندهی احمد متوسلیان بر 
آن است. در ادامه کتاب های »ضربت متقابل« درباره حضور لشکر 2۷ 
در عملیات رمضان، »کوهستان آتش« درباره حضور در عملیات های 
والفجر ۳، ۴ و ۵ و »شراره های خورشید« درباره حضور در عملیات خیبر 
منتشر شدند. این میان از نظر تاریخی، فاصله بین کتاب های »ضربت 
متقابل« و »کوهستان آتش« یعنی عملیات های رمضان و والفجر ۴ که 
مربوط به حضور لشکر 2۷ در عملیات های والفجر مقدماتی و والفجر 
یک می ش��د خالی مانده بود. البته طرح پرداخت به این 2 عملیات 

پیش تر با عنوان کتاب »زمین های مسلح« آغاز شده بود که به  دالیلی 
از جمله گردآوری اسناد و مدارک، انتشار آن تا به امروز میسر نشد و 
نوبت چاپش پس از چهار کتاب مورد اشاره ممکن شد. به این  ترتیب، 
»زمین های مسلح« جلد چهارم از کارنامه عملیاتی لشکر 2۷ است اما 
از نظر ترتیب چاپ، پنجمین  کتابی است که در قالب مجموعه ۱0 
جلدی حماسه 2۷ 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. این  کتاب با ۹۱2 صفحه مصور، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت 2۷0 هزار تومان منتشر شده است. 

تازهترينپژوهشگلعلیبابايیبهبازارنشرآمد

»زمین های مسلح« کتاب شد

معاون سیما در حاشیه بازدید از 
پشت صحنه سریال »محرمانه«، از 
دست پر تلویزیون در حوزه نمایشی 
خبر داد. به گ��زارش »وطن امروز«، 
محس��ن برمهان��ی، معاون س��یما 
در بازدید از پش��ت صحنه س��ریال 
»محرمان��ه« گف��ت: همدلی خوبی 

بین عوامل سریال مشهود است که نشان از مدیریت شایسته 
مجموعه شهید آوینی، تهیه کننده و کارگردان دارد و همین 
حس و حال خوب به عوامل و دس��ت اندرکاران س��ریال نیز 
منتقل شده است که می تواند در ارائه یک کار جمعی خوب و 

باکیفیت هم مؤثر باشد. 
وی ادامه داد: در ایام پیش رو، سریال های جدیدی به آنتن 
خواهند رس��ید و سال آینده هم از لحاظ سریال، رسانه ملی 
سال پررونقی خواهد داشت. هم اکنون ۱۵ سریال آماده پخش 
داریم که به تدریج روی آنتن شبکه های تلویزیون خواهند رفت. 
برخی از این سریال ها در مرحله پس از تولید، شامل اصالح 
رنگ و تدوین است. برخی سریال ها هم مناسبتی است که در 
زمان مناسب خود برای بینندگان عزیز پخش می شود. برمهانی 
درباره س��ریال های جدید تلویزیون افزود: در حال حاضر 2۳ 

طرح س��ریال مصوب داریم که تا به 
امروز ۶ سریال برآوردشان انجام شده 
و قراردادهایش هم به امضا رس��یده 
است، برخی هم مراحل پیش تولید 
را س��پری می کنند که ان شاءاهلل به 
س��ال ۱۴02 می رس��ند. همچنین 
سید رامین موسوی، تهیه کننده سریال 
»محرمانه« در جریان بازدید معاون سیما از پشت صحنه این 
سریال گفت: حدود ۳ ماه است تولید این سریال شروع شده 
و حدود ۴۵ درصد از کار فیلمبرداری هم انجام ش��ده است. 
پیش بینی می کنیم تا ۳ ماه آتی، کار تصویربرداری این مجموعه 
به اتمام رس��د. وی خاطرنش��ان کرد: در سریال »محرمانه« 
بازیگران زیادی به ایفای نقش می پردازند و داستان آن اجتماعی 
خانوادگی با محوریت مسائل پزشکی است که در این خصوص 
از نظرات مشاوران هم بهره گرفته ایم. »محرمانه« به کارگردانی 
محمود معظمی، نویس��ندگی مهدی حمزه و تهیه کنندگی 
سیدرامین موس��وی، روایتی اس��ت از پیشرفت های علمی 
دانشمندان کشورمان در حوزه پزشکی و ساخت واکسن کرونا 
که واکنش مغرضانه دشمن را در بردارد تا با ایجاد اختالل، مانع 

از دستیابی ایران به این موفقیت بزرگ شوند.

به گفته مدیرکل توسعه فناوری 
س��ازمان س��ینمایی در ط��ول یک  
سال گذش��ته حدود ۱۸ سینما به 
ناوگان س��ینمایی کش��ور افزوده و 
باعث شده اس��ت حدود ۴0 درصد 
در این حوزه افزایش ظرفیت داشته 
باش��یم. به گ��زارش روابط عمومی 

سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی، مدیرکل توسعه فناوری، 
سینمایی، سمعی و بصری با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده 
در این حوزه گفت: در طول س��ال های اخیر س��عی ش��ده 
سالن های نمایش��ی فیلم را مخصوصا در شهرهای محروم، 
کم برخوردار و ش��هرهایی که سالن سینما نداشتند و از این 

رسانه فرهنگی محروم بودند، افزایش دهیم. 
وی سالن سازی را از اهداف مهم حوزه کاری خود عنوان 
و تصریح کرد: در طول یک  سال گذشته حدود ۱۸ سینما و 
۱0۶ سالن سینما به ناوگان سینمایی کشور افزوده شده که 

حدود ۴0 درصد در این حوزه افزایش داشتیم. 
این س��الن ها بیش��تر در مناطقی ساخته ش��ده که نیاز 
فرهنگی آن مناطق بوده است. این مدیر سینمایی با توضیح 
اینکه سیاس��ت کلی س��ازمان س��ینمایی افزایش کمی و 

کیفی سالن های سینمایی در مناطق 
مختلف کشور است، گفت: ما سعی 
کردیم در طول س��ال با هماهنگی 
»سینما شهر«، تجهیزات سمعی و 
بصری سینماهای کش��ور را فراهم 
کنی��م و کیفیت آن را باال ببریم که 
در ای��ن باره تجهیزات ۱۵ س��ینما 
به روز رسانی شده است. از سوی دیگر با توجه به شفاف سازی 
و قانون گرایی که در دستور کار سازمان سینمایی قرار گرفته 
اس��ت، متقاضیان زیادی برای س��اخت س��الن های سینما 

درخواست داده اند. 
وی یادآور شد: ما سرمایه گذاران بخش خصوصی را تشویق 
می کنیم در مناطق نیازمند سالن، طرح های خودشان را اجرا 
کنند. در این باره ما مجوز بیش از 2۳ پردیس س��ینمایی را 
صادر کردیم که این پردیس ها در مراحل مختلف آماده سازی 

قرار دارند. 
عالوه بر این تا پایان مهر حدود 2۳ س��الن س��ینمایی به 
۱0۶ سالنی که از قبل آماده کرده بودیم، اضافه خواهند شد 
که مجموع س��الن های ساخته شده در یک  سال گذشته به 

۱2۹ سالن خواهد رسید.

معاونسیمادرپشتصحنهسريال»محرمانه«:

15 سریال تازه آماده پخش است
مديركلتوسعهفناوریسازمانسینمايیمطرحكرد

افزایش 40 درصدی تعداد سینماهای کشور

ساختسريالیباحالوهوایصفويهدردورانركودسريالسازیتاريخی

وزگار صفوی قصه عیاران در ر


