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و انقطاع ایران از قفقاز است
صفحه 3

زنگ خطر «قاچاق پزشک»
به اسم مهاجرت
صفحه 2
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جی 
در بازار گرانی لوازم التحریر

وزیــر راه و شهرســازی گفــت ۸ :میلیــون سرپرســت
خانــوار مســتاجر در کشــور وجــود دارنــد کــه برنامــه مــا
بــرای افزایــش ســاخت مســکن ســاخت منــازل صنعتــی و
ســریع در کشــور اســت.
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استاندار آذربایجانشرقی انتقاد کرد؛

سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی توسط تعدادی از
مدیران قبلی

اســتاندار آذربایجانشــرقی بــا انتقــاد
از ســیاه نمایــی و تشــویش اذهــان عمومــی
توســط تعــدادی از مدیــران قبلــی ،گفــت:
مدیــران دیــروز و مدعیــان امــروز بهتــر
اســت در هــر شــرایطی انصــاف را رعایــت
کننــد.
عابدیــن خــرم در بیســت و پنجمیــن
جشــنواره شــهید رجایــی آذربایجــان
شــرقی ،بــا بیــان اینکــه مــا نــه گذشــتگان

را مذمــت میکنیــم و نــه ادعــای شــق
القمــر کــردن در مــدت کوتــاه مدیریتــی
خــود را داریــم ،افــزود :امــا بایــد در نظــر
داشــت کســانی کــه در گذشــته عقــب
ماندگیهــای عدیــده ای را بــه اســتان
تحمیــل کردهانــد ،حــق ندارنــد در زمــان
کوتــاه پــس از روی کار آمــدن دولــت
ســیزدهم ،اقــدام بــه ســیاه نمایــی کننــد.
وی اظهــار داشــت :اگــر امــروز شــرایط
بــد اســت ،بــدون تردیــد مقصــر آن
آنهایــی هســتند کــه ســیاه نمایــی
میکننــد و اگــر وضــع خــوب اســت دلیــل
آن را بایــد در تالشهــای شــبانه روزی
دولــت ســیزدهم جســتجو کــرد؛ در حــال
حاضــر شــماها کــه مســبب وضــع موجــود
بودهایــد نبایــد اخبــاری را منتشــر کنیــد
کــه تمامــی کاســتیها را متوجــه عملکــرد
هشــت ماهــه مدیریــت جدیــد آذربایجــان
شــرقی کنیــد و تمــام مشــکالت را بــه مــا
ربــط دهیــد.
خــرم تصریــح کــرد :ایــن گونــه اظهــار
نظرهــا و ســیاه نماییهــا یــا ناشــی از بــی
انصافــی و یــا بــه دلیــل بــی خبــری اســت،
امــا مطمئــن هســتم دلیــل ایــن اقدامــات

بــی انصافــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آذربایجــان
شــرقی را بــا  ۲هــزار پــروژه ناتمــام و ناقص
بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــن پنــج تــا ۸۰
درصــد تحویــل گرفتهایــم ،یــادآور شــد:
بنــا بــه گفتــه همیــن افــراد مدعــی ،اتمــام
ایــن تعــداد پــروژه  ۲۰ســال زمــان و ۱۰۰
هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار میخواهــد
کــه امضــای ایــن افــراد را نیــز دارد و اگــر
الزم باشــد آنهــا را رو میکنیــم.
خــرم ادامــه داد :همیــن مدیــران
گذشــته ،پــروژهای را پــس از  ۲۵ســال
افتتــاح کردنــد و ســپس آن را بالتکلیــف
رهــا کــرده و مــردم را بــه دردســر
انداختنــد و یــا ســاختمان بیمارســتانی را
بــه صــورت نمایشــی بــدون تجهیــزات و
امکانــات الزم بــه بهــره بــرداری رســاندند
کــه مــا بــرای تجهیــز آن بیــش از
هزینههــای ســاختمان ،هزینــه کردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه اســتانداری
آذربایجــان شــرقی را زمانــی تحویــل
گرفتیــم کــه روزانــه شــاهد اعتصــاب
و تجمــع اعتراضــی هشــت تــا  ۱۰هــزار
نفــری کارگــران بودیــم ،اضافــه کــرد :مــا
هزینههــای زائــد و بــی مــورد را حــذف
کردیــم تــا بــه پــارهای از مســائل اصلــی
پرداخــت کنیــم و امــروز بنــا نــدارم و نمــی
گویــم کــه مدیــران گذشــته ایــن پولهــا را
در کجاهــا هزینــه میکردنــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی از پرداخــت
بدهیهــای هنگفــت دولــت گذشــته
توســط دولــت ســیزدهم خبــر داد و افــزود:
بــه عنــوان مثــال پیمانــکار پــروژهای در
اســتان بــا وجــود پرداخــت بدهــی ۵۰۰
میلیــارد تومانــی ،بــه دلیــل بدقولیهــای
قبلــی حاضــر بــه ادامــه فعالیــت
نیست.
خــرم بــا تاکیــد بــر اینکــه ارائــه
گــزارش عملکــرد یکــی از مأموریتهــا و
رســالتهای اصلــی و مهــم دســتگاههای
اجرایــی آذربایجــان شــرقی اســت ،گفــت:
تمامــی دســتگاهها موظــف هســتند بــا
ارائــه گــزارش عملکردهــای خــود ،وضــع
موجــود بــا وضــع قبلــی را بــه قضــاوت
رســانهها و مــردم بگذارنــد.

ع دستی آذربایجانشرقی:
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنای 

ارتقای خدمات گردشگری در کلیبر
باید مورد توجه جدی قرار بگیرد

ع دســتی
ث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــ 
مدیــرکل میــرا 
آذربایجانشــرقی گفــت :ارتقــای و بهبــود خدمــات گردشــگری در
حــوزه هــای مختلــف شهرســتان کلیبــر بایــد مــورد توجــه جــدی
مدیــران و مســئوالن شهرســتانی قــرار بگیــرد.
احمــد حمــزه زاده در دیــدار بــا فرمانــدار ،شــهردار و رئیــس
شــورای اســامی کلیبــر بــر لــزوم مشــارکت دســتگاههای اجرایــی
در ارائــه مشــوقها بــه ســرمایهگذاران گردشــگری ایــن شهرســتان
تاکیــد و اضافــه کــرد :در ایــن راســتا تمامــی دســتگاههای اجرایــی
بایــد اقدامــات مؤثــر بــه منظــور توســعه گردشــگری منطقــه را در
اولویــت کاری خــود قــرار دهنــد.
ن ویــژه آذربایجــان شــرقی
وی از کلیبــر بــه عنــوان شهرســتا 
در حــوزه گردشــگری نــام بــرد و افــزود :همــواره بــر آن بــوده ایــم
تــا بــا توجــه ویــژه بــه ظرفیتهــای موجــود در ایــن شهرســتان،
زیرســاختهای الزم بــرای توســعه گردشــگری ایــن منطقــه غنــی
را نیــز تقویــت کنیــم کــه یکــی از مهمتریــن مباحــث مربــوط بــه
افزایــش جامعــه هــدف گردشــگری بــه  ۲میلیــون نفــر و ارتقــای
ســطح خدمــات بــه ایــن میــزان اســت ،چــون جمعیــت ورودی
گردشــگری کلیبــر از میــزان جمعیــت ســاکن آن همــواره بیشــتر
بــوده اســت.
حمــزه زاده ادامــه داد :بــا برنامهریــزی هــای الزم بایــد برگــزاری
جلســات شــورای برنامهریــزی شهرســتان کلیبــر را طــوری مهیــا
کنیــم تــا موانــع و مشــکالت حــوزه گردشــگری و ســرمایهگذاری
شهرســتان احصــاء شــود تــا بــر اســاس آن دســتگاههای ذیربــط
در راســتای تســریع رونــد توســعه گردشــگری نقــش خــود را ایفــا
کننــد.
وی ارائــه مشــوقهای ســرمایهگذاری از ســوی دســتگاههای
دولتــی را عاملــی مهــم در راســتای افزایــش مشــارکت ســرمایهگذاران
بخــش خصوصــی در حــوزه گردشــگری شهرســتان عنــوان و اضافــه
کــرد :عــاوه بــر جــذب ســرمایهگذاران ،الزم اســت خدمــات ارائــه
شــده بــر اســاس اســتانداردهای رایــج باشــد تــا بتــوان ســرریز
گردشــگران بــه منطقــه و همچنیــن هزینــه کــرد آنهــا در شهرســتان
را افزایــش داد.
ع دســتی
ث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــ 
مدیــرکل میــرا 
ن شــرقی بــه مســاله بــرق رســانی بــه بنــای تاریخــی
آذربایجــا 
«قلعــه بابــک» اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه ایــن امــر پــس از
بررســیهای باستانشناســی انجــام خواهــد شــد ،گفــت :پیــش از
انجــام نیرورســانی بــه این بنــای تاریخــی و نورپــردازی آن ،الزم اســت
ن شناســی صــورت
ی شــده بررســیهای باســتا 
در مســیر پیشبینــ 
بگیــرد.
حمــزه زاده دربــاره ایجــاد مــوزه در شهرســتان کلیبــر نیــز اظهــار
داشــت :امــوال مکشــوفه شهرســتان کلیبــر در تبریــز بــ ه صــورت
امانــی در حــال نگهــداری اســت کــه پــس از اعــام و مشــخص شــدن
محــل مناســب مــوزه توســط فرمانــداری و شــهرداری کلیبــر ،امــوال
منتقــل و مــوزه برپــا خواهــد شــد.

نماینده مجلس شورای اسالمی :

دشمن درصدد است آرامش مردم را بر هم بزند
نماینــده مجلــس شــورای اســامی گفــت:
اظهــار نظرهــای ناپختــه داخلــی برخــی
از ســلبریتیها و برخــی از جریانهــای
سیاســی کــه احســاس میکننــد بــرای
خــروج از رکــود سیاســی خودشــان بایــد
دســتآویزی ماننــد فــوت خانــم امینــی
را ســر دســت بگیرنــد پاســخگویی دنیــوی
و اخــروی دارد .دشــمن درصــدد اســت تــا
آســایش مــردم را بــه بهانــه ایــن اتفــاق
دچــار خدشــه کنــد
روحاهلل متفکــر آزاد بــا اشــاره
بــه فــوت خانــم مهســا امینــی
گفــت :درگذشــت مهســا امینــی
را بــه خانــواده آن مرحومــه و
دوستانشــان و جامعــه ایرانــی
تســلیت عــرض میکنــم مــا دختــر
جوانــی را از دســت دادهایــم کــه
همــه احســاس میکنیــم کــه خواهــر
و فرزنــد خودمــان اســت و در مــرگ او
داغداریــم.
وی افــزود :موضــوع درگذشــت خانــم
مهســا امینــی در جلســه دیــروز کمیســیون
شــوراهای مجلــس مــورد بررســی قــرار
گرفــت کــه گــزارش آن پــس از انجــام
بررســیهای دقیــق تهیــه و بــه صحــن
مجلــس ارائــه خواهــد شــد.
نماینــده مــردم تبریــز در مجلس شــورای
اســامی بــا اشــاره بــه فضاســازیهای
معانــدان علیــه نظــام جمهــوری اســامی
در ماجــرای فــوت خانــم مهســا امینــی
اظهــار داشــت :مــا در ایــن روزهــا شــاهد
فضاســازیها و عملکــرد غیــر اخالقــی
ضــد انقــاب ،منافقیــن و خارجنشــینان و
بــه طــور کل دشــمنان ملــت بــرای ایجــاد
درگیــری بیــن مــردم و ایجــاد آشــوب در
جامعــه و دوقطبــی ســازی جامعــه ،حملــه
بــه نظــام بــه بهانــه فــوت خانــم مهســا
امینــی هســتیم.
متفکــرآزاد خاطرنشــان کــرد :مســئله
درگذشــت خانــم امینــی و فضاســازیهای
معانــدان علیــه نظــام دو موضــوع جــدا از
هــم اســت و هیــچ ربطــی بــه هــم نــدارد و
دشــمن درصــدد اســت تــا آســایش مــردم را
بــه بهانــه ایــن اتفــاق دچــار خدشــه کنــد.
وی افــزود :در شــرایطی کــه کشــور مــا در
حــال عبــور از موانــع و مشــکالت پیـشروی
خــود بــه ویــژه در حــوزه اقتصــادی اســت

و اتفاقــات مبارکــی در ایــن ایــام رخ
داده؛ همچــون عضویــت ایــران در پیمــان
شــانگهای کــه عضویــت در ایــن پیمــان
پنجرههــای جدیــدی را در حــوز ه اقتصــادی
بــه کشــور مــا بــاز میکنــد و همچنیــن
در شــرایطی کــه مــا شــاهد برگــزاری
راهپیمایــی پرشــور اربعیــن و ابعــاد
گســترده آن بــه لحــاظ رســانهای هســتیم
تحریکهــای دشــمن بــرای ایجــاد آشــوب

در جامعــه نشــان دهنــده عصبانیــت از ایــن
اتفاقــات مثبــت بــرای کشــور مــا اســت
کــه البتــه ایــن اقدامــات نتیجــهای بــرای
دشــمنان مــا بــه همــراه نخواهــد داشــت.
نماینــده مــردم تبریــز در مجلس شــورای
اســامی اظهــار داشــت :مــردم مــا همیشــه
در بزنگاههــا هوشــیار و بیــدار و آگاه
بودهانــد و بهانــه دســت دشــمن ندهنــد و
در ایــن مســئله اخیــر هــم مــردم مــا همانند
گذشــته ســربلند بیــرون خواهنــد آمــد و
دشــمن اجنبــی نمیتوانــد از ایــن نمــد
بــرای خــود کالهــی ببافــد و مــا با وحــدت و
یکپارچگــی حتم ـ ًا جلــوی توطئههــای آنهــا
خواهیــم ایســتاد.
متفکــر آزاد در پایــان بــا اشــاره بــه برخی
اظهــار نظرهــای ناپختــه داخلــی برخــی
از ســلبریتیها و برخــی از جریانهــای
سیاســی کــه احســاس میکننــد بــرای
خــروج از رکــود سیاســی خودشــان بایــد
دســتآویزی ماننــد فــوت خانــم امینــی
را ســر دســت بگیرنــد گفــت :هیــچ وقــت
امنیــت و آســایش مــردم و وحــدت ملــی
را بازیچــه اغــراض سیاســی و مطامــع
شــهرت طلبــی خودشــان نکننــد کــه اینجــا
پاســخگویی دنیــوی و اخــروی دارد .ایــن
جریانهــا وقتــی بــا احساســات مــردم
بــازی میکننــد و اطالعــات نادرســت بــه
مــردم میدهنــد نتیجــهای جــز افزایــش
کینــه و کــدورت در جامعــه نخواهــد
داشت.
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وجود  ۸میلیون خانوار مستاجر
در کشور

وزیــر راه و شهرســازی گفــت ۸ :میلیــون سرپرســت
خانــوار مســتاجر در کشــور وجــود دارنــد کــه برنامــه مــا
بــرای افزایــش ســاخت مســکن ســاخت منــازل صنعتــی و
ســریع در کشــور اســت.

رســتم قاســمی در جلســه شــورای عالــی معمــاری و
شهرســازی فــارس تعهــد ســاخت مســکن را  ۴میلیــون
واحــد در  ۴ســال بیــان کــرد و گفــت :بــه دنبــال افزایــش
ایــن تعــداد هســتیم کــه بــا اجــرای خانههــای ویالیــی
ممکــن میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه صنعتــی ســازی مســکن ،یکــی
از طرحهــا مــورد نظــر در نهضــت ملــی مســکن اســت
کــه در ایــن طــرح ســاخت خانههــا ســریعتر خواهــد
شد.
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه وجــود  ۸میلیــون
سرپرســت خانــوار مســتأجر در کشــور گفــت :بــه
اســتانداران اختیــار دادیــم کــه بــا توجــه بــه شــناخت
اســتان ،بــرای تســهیل در ســاخت مســکن اقــدام
کنند.
قاســمی بــه آغــاز طــرح ملــی مســکن در بعضــی از
اســتانها اشــاره کــرد و ادامــه داد :در حــال رایزنــی
هســتیم کــه در اســتانهای دارای زمیــن بیشــتر ،طــرح
ملــی مســکن بــه صــورت تــک واحــده و خــود مالکــی اجــرا
شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در شــهرهای بــاالی  ۱۰۰هــزار نفــر
جمعیــت ،بیــش از  ۶۰تــا  ۷۰درصــد از هزینههــای ســبد
خانــوار صــرف مســکن میشــود افــزود :ایــن هزینــه بســیار
زیــاد اســت و بــه همیــن دلیــل از هــر روشــی بــرای خانــه
دار شــدن مــردم اســتقبال میکنیــم.
کالسه1401114404023000008 :

م الف آذربایجان 527/305 :آذرشهر

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (نوبت دوم)

برابــر رای شــماره  140160304023000798مورخــه  1401/5/2و رای اصالحــی
مورخــه  1401/6/15هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم گل
آواز درگاهــی قــره قاســملو فرزنــد اســد بشــماره شناســنامه  582صــادره از
آذرشــهر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  100/83متــر مربــع
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  -فرعــی از  6307اصلــی واقــع در بخــش 12
تبریــز خریــداری از مالــک رســمی آقــای احــد ثمــودی هــروی محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/31 :
جلیل نهادی  -رییس ثبت اسناد و امالک آذرشهر
کالسه1401114404023000021 :

م الف آذربایجان 527/323 :آذرشهر

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (نوبت دوم)

برابــر رای شــماره  140160304023000675مورخــه  1401/4/15هیــات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ملیحــه حســین زاده پیرلــری
فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه  14969صــادره از آذرشــهر در ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  5162/92متــر مربــع
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  138فرعــی از  14اصلــی واقــع در بخــش 38
تبریــز خریــداری از مالــک رســمی آقــای ابوالحســن خانمیــری محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/31 :
جلیل نهادی  -رییس ثبت اسناد و امالک آذرشهر
کالسه1401114404023000022 :

م الف آذربایجان 527/321 :آذرشهر

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (نوبت دوم)

برابــر رای شــماره  140160304023000676مورخــه  1401/4/15هیــات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ربــاب حســین زاده پیرلــری
فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه  11719صــادره از آذرشــهر در ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  5162/92متــر مربــع
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  138فرعــی از  14اصلــی واقــع در بخــش 38
تبریــز خریــداری از مالــک رســمی آقــای ابوالحســن خانمیــری محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/31 :
جلیل نهادی  -رییس ثبت اسناد و امالک آذرشهر

نمایندگان مجلس تاکید کردند

تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند؟
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
از تاخیــر دولــت در واردات خــودرو
انتقــاد کــرده و ایــن پرســش را طــرح
کردنــد کــه چــرا مــردم بایــد یــک ســال
در صــف انتظــار تحویــل خودروهــای بــی
کیفیــت باشــند؟
بــه گــزارش ایســنا ،حســن لطفــی
در جریــان جلســه علنــی مجلــس و در
مخالفــت بــا تقاضــای دولــت
بــرای بررســی دو فوریتــی
الیحــه الحــاق یــک
تبصــره بــه مــاده  ۱۰قانــون
ســاماندهی صنعــت خــودرو
مصــوب  ،۱۴۰۱بیــان کــرد:
ســاالنه  ۱۷هــزار نفــر در
جــاده هــای کشــور کشــته
مــی شــوند و همچنیــن
 ۶۴هــزار معلــول و آســیب
دیــده ذهنــی و جســمی
تحویــل بهزیســتی مــی دهیــم .مقصــر و
علــت اصلــی ایــن موضــوع کیســت؟ آیــا
وزیــر صمــت و صنعــت خــودرو پاســخی
بــرای ایــن معضــل دارد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :متاســفانه
بــی کیفیــت تریــن خودروهــا توســط
شــرکت هــای ایــران خــودرو و ســایپا
بــا گــران تریــن قیمــت و طوالنــی تریــن
زمــان تحویــل مــردم داده مــی شــود؟
تــا کــی مــردم بایــد تــاوان ارابــه هــای
مــرگ و مافیــای خــودرو را بدهنــد و
چــرا مــردم بایــد یــک ســال در صــف
انتظــار تحویــل خودروهــای بــی کیفیــت
باشــند؟
ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی

مجلــس شــورای اســامی در ادامــه
تصریــح کــرد :مافیایــی کــه تولیــد و
انحصــار را بــه دســت گرفتــه میــزان
فرســودگی را بــه چــه میزانــی مــی
بینــد؟ متاســفانه خودروهــای فرســوده
هــزاران میلیــارد تومــان ســوخت را
هــدر مــی دهنــد و باعــث مــرگ و میــر
مــردم مــی شــوند ،چــه کســی بایــد در

ایــن رابطــه نظــارت و کنتــرل داشــته
باشــد؟ مــا دچــار ابهــام هســتیم و
نمــی توانیــم میــزان فرســودگی وســایل
نقلیــه را تشــخیص دهیــم و در قانــون
هــم ابهــام وجــود دارد ،انتظــار مــی
رود بــه ایــن مباحــث پرداختــه شــود
و ایــن دو فوریــت اولویــت کشــور
نیست.
در ادامــه جلســه علنــی امــروز
مجلــس ،علــی بابایــی کارنامــی در
مخالفــت بــا ایــن تقاضــا خطــاب بــه
وزیــر صمــت ،بیــان کــرد :شــما کــه مــی
گوییــد بــرای عملــی شــدن تبصــره ۳
مــی خواهیــد بحــث خــودرو را در رابطــه
بــا کمیــت و کیفیــت مدیریــت کنیــد

در ایــن رابطــه قانــون واضــح و روشــن
بــوده و بایــد پاســخگو باشــیم کــه چــه
اقداماتــی را بــرای تحقــق آن انجــام
دادیــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :مجلــس
مصــوب کــرده کــه در ســال جــاری بحث
واردات خــودرو را عملیاتــی کنیــد ،آیــا
ایــن موضــوع عملــی شــده اســت؟ چــرا
دو فوریــت بایــد اولویــت
باشــد ،در حــال حاضــر
برجــام و همچنیــن اقتصــاد
اولویــت کشــور اســت.
چــرا دولــت بــرای اولویــت
هــای اقتصــادی الیحــه بــه
مجلــس ارائــه نمــی کنــد؟
نماینــده مــردم ســاری در
مجلــس شــورای اســامی
تصریــح کــرد :ارکان اصلــی
نظــام در تــاش اســت تــا
خودرویــی حداقلــی بــا قیمــت متوســط
بــه اقشــار متوســط و پاییــن جامعــه
تحویــل دهــد امــا ایــن کار عملیاتــی
نمــی شــود و صداقــت هــم ندارنــد
کــه مشــکالت ســد راه را تشــریح
کننــد .موضــوع تحقیــق و تفحــص از
خودروســازان هنــوز بالتکلیــف مانــده،
مــا در مقابــل مــردم بایــد پاســخگو
باشــیم و زمــان مجلــس یازدهــم در حــال
اتمــام اســت امــا هنــوز  ۷۰هــزار میلیارد
تومانــی کــه دولــت قبــل از مــردم
بابــت خــودرو گرفــت تعییــن تکلیــف
نشــده و مــا فوریــت هــای دیگــری
داریــم کــه بایــد بــه آن پرداختــه
شود.

فراهم شدن زمینه صادرات دارو به کشورهای آفریقایی
ادامه از صفحه اول

دومیــن نشســت معاونــت دیپلماســی
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه بــا
نهادهــا ،شــرکتها و تشــکلهای
صنفــی ذیربــط در حــوزه دارو و تجهیزات
پزشــکی ،بــا موضــوع «بررســی موانــع
و راهکارهــای تولیــد و
صــادرات دارو و تجهیــزات
پزشــکی» برگــزار شــد.
در ایــن نشســت مهدی
صفری معــاون دیپلماســی
اقتصــادی وزارت امــور
خارجــه فرصتهــا و
ظرفیتهــای موجــود
در زمینــه صــادرات دارو،
تجهیــزات پزشــکی و
دانــش و فنــاوری تولیــد
دارو بــه کشــورهای مختلــف آســیای،
آفریقایــی و اروپایــی را تشــریح کــرد
و گفــت :زمینــه صــادرات دارو بــه
کشــورهای مختلــف بــه ویــژه کشــورهای
آفریقایــی فراهــم شــده اســت و بخــش

خصوصــی میتوانــد در ایــن زمینــه
فعالیــت ویــژهای داشــته باشــد.
صفــری در ادامــه افــزود :وزارت امــور
خارجــه از طریــق ادارات مختلــف در مرکز
و ســفارتخانههای جمهــوری اســامی
ایــران در خــارج از کشــور ،بــا تمــام توان

و ظرفیــت خــود در خدمــت توســعه
تجــارت خارجــی بــه ویــژه محصــوالت
حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی اســت
و در ایــن زمینــه اقدامــات مختلفــی
را در طــول دو ســال گذشــته انجــام

داده اســت و دســتاورد ایــن تالشهــا
افزایــش صــادرات اقــام دارویــی و
تجهیــزات پزشــکی بــه کشــورهای
مختلــف خاورمیانــه ،آمریــکای التیــن،
آســیای مرکــزی و جنــوب شــرقی و
آفریقــا در طــول یــک ســال گذشــته
بــوده اســت.
وی همچنیــن بــر
لــزوم هماهنگــی بخــش
خصوصــی و دولتــی
در جهــت پیشــبرد
صــادرات اشــاره کــرد.
در پایــان ایــن
مدیــران
نشســت
شــرکتها و نماینــدگان
تشــکلهای صنفــی
فعــال در ایــن حــوزه،
بــه بیــان موانــع و مشــکالت موجــود
در مســیر صــادارت دارو و تجهیــزات
پزشــکی پرداختنــد و برخــی مصادیــق
آن از جملــه حمــل و نقــل و تطابــق
اســتاندارد را تبییــن کردنــد.

دستگیری عناصر گروهکهای تروریستی کومله و دمکرات
در آذربایجانغربی

و دموکــرات از تجمعــات اعتراضــی
اســتانهای آذربایجــان غربــی و
کردســتان حمایــت کردنــد.
برخــی از افــراد شــرکتکننده در
تجمعــات شــهرهای جنــوب آذربایجــان
غربــی و چنــد شــهر کردســتان از
نمادهــای گروهکهــای تجزیــه
طلــب اســتفاده کردنــد.

ادامه از صفحه اول

گفتنــی اســت ایــن افــراد نفــوذی
صحنهگردانــی اعتراضــات را بــه
عهــده داشــتند کــه طــی اشــراف
اطالعاتــی توســط دســتگاههای
امنیتــی دســتگیر شــده انــد.
در روزهــای اخیــر گروههــای
تروریســتی تجزیــه طلــب کوملــه

هدف داالن تورانی ناتو ،بستن مسیر ایران به اروپا و انقطاع ایران از قفقاز است
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ایــن طــرح جنبــه هــای امنیتــی و
نظامــی جــدی دارد و برنامــه رجــب طیب
اردوغــان ،رییــس جمهــوری ترکیــه برای
ســفر بــه شــهر کوچــک وبــی ســکنه
زنگیــان در جنــوب غربــی جمهــوری
آذربایجــان جهــت افتتــاح دومیــن
فــرودگاه احــداث شــده پــس از جنــگ
دوم قرابــاغ در منطقــه قرابــاغ ســفلی را
کــه جمهــوری آذربایجــان اکنــون آنجا را
«زنگــزور شــرقی» مــی نامــد ،از امنیتــی
و نظامــی بــودن ایــن طــرح هــا حکایــت
دارد .بخصــوص کــه ایــن فــرودگاه در
ناحیــه ای از منتهــی الیــه جنــوب غربــی
جمهــوری آذربایجــان احــداث شــده
اســت کــه رژیــم صهیونیســتی نیــز در

همیــن ناحیــه بــا عجلــه شــهرکی را بــا
عنــوان «روســتای هوشــمند آقالــی»
احــداث کــرده و عناصــر پــان ترکیســت
و قومیــت گــرا نیــز بــه عنــوان نخســتین
«آوارگان بازگشــته بــه قرابــاغ « در ایــن
روســتای اســراییلی اســکان داده شــده
انــد! و تمامــی ایــن هــا پیــام هــای
آشــکاری از طــرف دشــمنان بــه ایــران
اســامی دارد».
دکتــر کاظمــی افــزود  « :تخلیــه
ظرفیــت هــای انــرژی و حمــل و نقلــی
ایــران و روســیه و چیــن و خنثــی کــردن
طــرح «یــک کمربنــد  -یــک جــاده «
چیــن و نیــز طــرح «شــمال  -جنــوب
« ایــران و روســیه و نیــز تجمیــع و
ســوق دادن تمامــی منابــع انــرژی گازی

موجــود در آســیای مرکــزی بخصــوص
ترکمنســتان و ازبکســتان و قزاقســتان
بــرای انتقــال از خــط لولــه گازی تانــاپ و
تــاپ کــه بــا بودجــه جمهــوری آذربایجان
و بــرای تامیــن امنیــت انــرژی غــرب
احــداث شــده اســت و اکنــون آمریــکا و
رژیــم صهیونیســتی و ترکیــه ســعی دارند
ایــن خــط لولــه را جایگزیــن خطــوط
لولــه تامیــن گاز اروپــا از روســیه بکننــد
نیــز از دیگــر اهــداف طراحــی شــده
بــرای طــرح «داالن جعلــی زنگــزور» یــا
«داالن تورانــی ناتــو» اســت کــه توجــه
بــه ایــن اهــداف زیبانبــار ایجــاب مــی
کنــد سیاســت گــذاری هــای درســتی
بــرای مقابلــه بــا ایــن طــرح در دســتور
کار ایــران و روســیه و چیــن قــرار گیــرد».
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جزئیاتی از تمام ماجرای مرحومه
«مهسا امینی»

روایتهــای ناقــص و بعضــا مجعــول یــا متناقــض از
ماجــرای فــوت مهســا امینــی ،افــکار عمومــی را متاثــر
کــرده اســت .خبرنــگار فــارس بــرای روشــن شــدن
حقیقــت ،موضــوع را از منابــع مختلــف پیگیــری کــرده
تــا بــه جزئیــات و چگونگــی وقــوع ایــن حادثــه دســت
یابد.
بــه گــزارش فــارس ،روایتهــای ناقــص و بعضــا مجعــول
یــا متناقــض از ماجــرای فــوت مهســا امینــی ،افــکار عمومــی
را متاثــر کــرده اســت .خبرنــگار فــارس بــرای روشــن شــدن
حقیقــت ،موضــوع را از منابــع مختلــف پیگیــری کــرده تــا
بــه جزئیــات و چگونگــی وقــوع ایــن حادثــه دســت یابــد.
حاصــل ایــن تحقیقــات را در ادامــه میخوانیــد.
طبــق اطــاع خبرنــگار فــارس ،خانــواده مهســا امینــی
پــس از بازگشــت از ســفر شــمال در هشــتگرد کــرج
مهمــان دایــی او بودنــد .روز ســه شــنبه  22شــهریور،
مهســا بــه همــراه بــرادر ،پســرخاله و دخترخالههایــش
بــه تهــران میآینــد .ظاهــرا آنهــا قصــد عزیمــت بــه
پــارک آب و آتــش را داشــتند کــه حــدود ســاعت ۱۸
پــس از خــروج از متــرو ،در ورودی متــروی حقانــی
بــا تذکــر پلیــس گشــت امنیــت اخالقــی مواجــه
میشوند.

همراهــان مهســا امینــی پــس از تذکــر پلیــس ،حجــاب
خــود را اصــاح میکننــد امــا بــا معیــار پلیــس نــوع
پوشــش مهســا امینــی (شــلوار ســاپورت و مانتــوی جلوبــاز)
بــر خــاف دخترخالههایــش قابــل اصــاح در محــل نبــوده
و بایــد حتمــا بــه مقــر پلیــس منتقــل میشــده اســت
تــا بــا اســتفاده از لبــاس مناســب و پــس از اخــذ تعهــد و
آمــوزش قوانیــن آزاد شــود .پلیــس میگویــد افــرادی را
کــه پوشششــان بــا تذکــر در محــل قابــل اصــاح باشــد
بــه مقــر پلیــس منتقــل نمیکنــد و همانجــا پــس از رعایــت
هنجارهــا میتواننــد مسیرشــان را ادامــه دهنــد.
تحقیقــات خبرنــگار فــارس نشــان میدهــد وی بــدون
هیــچ مقاومــت یــا جــر و بحثــی وارد ماشــین ون پلیــس
میشــود .ایــن خــودروی پلیــس مهســا امینــی و  ۵خانــم
دیگــر را بــه مقــر پلیــس اعــزام میکنــد ۳ .نفــر از ایــن
افــراد کــه حاضــر بــه گفتوگــو در ایــن بــاره شــدهاند
میگوینــد مهســا بــدون هیــچ مشــکلی بــا پلیــس همــکاری
کــرد و حتــی در ماشــین ون هــم حالــت مضطربــی نداشــته و
البتــه چنــد مرتبــه اعــام میکنــد کــه از شهرســتان آمــده
و اهــل تهــران نیســت.
حــدود ســاعت  ۷بعــد از ظهــر افــراد بــه مقــر پلیــس
میرســند و جهــت شــرکت در کالس آموزشــی در ســالن
حضــور مییابنــد .حــدود نیــم ســاعت بعــد ،همانطــور کــه
در فیلــم منتشــر شــده مداربســته هــم مشــخص اســت،
مهســا امینــی پــس از صحبــت بــا مامــور خانــم پلیــس از
حــال م ـیرود .تالشهــای اولیــه بــرای احیــای وی در مقــر
پلیــس انجــام میگیــرد امــا بــا توجــه بــه وخامــت وضعیــت
وی ۱۲ ،دقیقــه بعــد بــا اورژانــس بــه بیمارســتان کســری
منتقــل میشــود .متاســفانه تالشهــا در بیمارســتان هــم
نتیجــه بخــش نبــوده و نهایتــا مهســا در روز جمعــه فــوت
میکنــد.
از زمــان انتشــار خبــر بــه کمــا رفتــن مهســا امینــی،
رســانههای ضدانقــاب و برخــی افــراد غیرمرتبــط بالفاصلــه
پلیــس را متهــم بــه ضــرب و شــتم و شــکنجه وی میکننــد.
امــا طبــق تحقیقــات خبرنــگار فــارس و براســاس تصاویــر
منتشــر شــده و شــهادت ســایر حاضــران هیــچ برخــوردی
بــا وی و ســایر بازداشتشــدگان صــورت نگرفتــه
است.
از ســوی دیگــر ،بررســی سیتیاســکن مغــزی و ســایر
ســوابق پزشــکی وی توســط پزشــکان متخصــص نشــان
میدهــد مهســا امینــی قطعــا در کودکــی (ســن  ۵ســالگی)
جراحــی مغــز داشــته و غــده هیپوفیــز خــود را عمــل
کــرده بــود .بــرادر او نیــز در هنــگام معاینــه اعــام کــرده
بــود کــه مهســا چنــد بــار (حداقــل  ۳بــار) بــه ایــن شــیوه
قبــا غــش کــرده امــا پــس از فــوت وی ،و در هماهنگــی بــا
ادعاهــای دایــیاش ،گفتههــای پیشــین خــود را تکذیــب
کرد.
پــدر وی نیــز بــر خــاف تمــام شــواهد پزشــکی و احتماال
از روی تألمــات ایــن حادثــه تلــخ ،در مصاحبههــای خــود
از جملــه مصاحبــه بــا خبرگــزاری فــارس بــه ایــن موضــوع
اشــاره نمــی کنــد و ادعاهــای دایــی مهســا را تکــرار
میکنــد .حتــی باوجــود انتشــار تصاویــر متعــدد از
وضعیــت مهســا در بیمارســتان ،مدعــی میشــود کــه بــدن
وی کامــا پوشــانده شــده بــوده تــا آثــار ضــرب و جــرح
قابــل مشــاهده نباشــد .در حالــی کــه بــه اذعــان پزشــکان
معالــج ،بررس ـیهای متعــدد هرگونــه برخــورد فیزیکــی بــا
وی را رد میکنــد.
برخــی پزشــکان میگوینــد بــا اطالعــات موجــود
میتــوان اســترس ایجــاد شــده مهســا را ناشــی از عــدم
ترشــح غــده هیپوفیــز دانســت .البتــه بررســی هــای کامــل
بــا نمونــه برداریهــای مختلــف توســط پزشــکی قانونــی
صــورت گرفتــه و احتمــاال حــدود  ۳هفتــه دیگــر علــت
دقیــق ایــن موضــوع نیــز مشــخص خواهــد شــد.
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هدف داالن تورانی ناتو ،بستن مسیر ایران به اروپا و انقطاع ایران از قفقاز است
تحریــک نژادپرســتی ترکــی و شــیعه
زدایــی در قفقــاز از اهــداف مهــم طــرح «داالن
جعلــی زنگــزور» اســت.
کارکــرد مهــم طــرح «داالن جعلــی زنگزور»
جمهــوری آذربایجــان یــا در واقــع طــرح
«داالن تورانــی ناتــو» ،بهــره گیــری از پــان
ترکیســم بــرای تحریــک و تشــویق قومیــت
گرایــی ضدایرانــی و تحریــک مناقشــات قومــی
ضــد چیــن و روســیه اســت.
دکتــر احمــد کاظمــی ،کارشــناس مســایل
قفقــاز در تشــریح کارکردهــای هــدف گــذاری
شــده بــرای طــرح «داالن جعلــی زنگــزور»
جمهــوری آذربایجــان یــا در واقــع طــرح
«داالن تورانــی ناتــو» در برنامــه ثریــا شــبکه
یــک گفــت  « :قــرار اســت همــان نقشــی را
کــه نازیســم در تحریــک احساســات کــور و
افراطــی در اروپــا قبــل از جنــگ جهانــی دوم
ایفــاء کــرد ،بــا اجــرای «طــرح داالن تورانــی
ناتــو» ،پــان ترکیســم یــا پــان تورانیســم در
منطقــه اوراســیا در همســایگی ایــران و در
جــوار چیــن و در داخــل روســیه ایفــاء کنــد.
هــدف ایــن اســت کــه مــوج قومــی افراطــی
ایجــاد شــود تــا تمامــی مناطــق قومــی ایــران
از جملــه آذری هــا و ترکمــن هــا و ســایر
اقــوام را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .البتــه،
ایــن مــوج قومــی ضــد روســیه و چیــن نیــز
طراحــی شــده اســت و طبعــا تاثیــر گذاشــتن
و ایجــاد اغتشــاش و واگرایــی در مناطــق
اویغورنشــین چیــن و مناطــق کریمــه تــا
تاتارســتان و داغســتان روســیه را نیــز هــدف
گــذاری کــرده انــد .حرکــت هــای ترکیــه بــه
عنــوان کارگــزار ناتــو در منطقــه غــرب آســیا
نیــز در تمامــی مناطــق متعلــق بــه چیــن و
ایــران و روســیه در همیــن راســتا تعریــف و
طراحــی شــده اســت .بــه نحــوی کــه آنــکارا
بیشــترین ســازمان هــای ایغورهــای مخالــف
چیــن را در ترکیــه ســازمان دهــی کــرده
و جــای داده اســت و مــراودات زیانبــاری بــا
جمهــوری هــای داغســتان و تاتارســتان و
باشقیردســتان و چچــن و تاتارهــای کریمــه
دارد .در مــورد ایــران نیــز جــای داده شــدن به
عناصــر قومیتگــرا و تجزیــه طلــب ضدایرانــی
در مراکــز بــه اصطــاح مطالعاتــی ترکیــه و
مشــخصا شــعرخوانی تحریــک آمیــز رجــب
طیــب اردوغــان  ،رییــس جمهــوری ترکیــه در
ســالروز جنــگ دوم قرابــاغ در باکــو منبــی بــر
جداســازی ارس نیــز در همیــن راســتا قابــل
درک اســت».
دکتــر احمــد کاظمــی افــزود « :طــرح داالن
تورانــی ناتــو ایــن را نیــز هــدف گــذاری
کــرده اســت کــه انقطــاع مذهبــی و فرهنگــی
بیــن ایــران و قفقــاز ایجــاد کنــد و از طریــق
پمپــاز قــوم گرایــی ،تشــیع را تضعیــف کنــد و
از بیــن ببــرد .در همیــن راســتا ،جریــان نظــام
منــد تشــیع زدایــی در جمهــوری آذربایجــان
شــروع شــده و پیــش بــرده مــی شــود .در
حالــی کــه بیــش از  90درصــد مــردم جمهوری
آذربایجــان شــیعه اســت و ایــن کشــور بخاطــر
ایــن درصــد بــاال ،دومیــن کشــور جهــان
تلقــی مــی شــود ،تمامــی جریــان هــای
مسیســیونری غربــی  ،نورچــی ترکیــه ،وهابــی
 تکفیــری و جریــان هــا و ســازمان هــایماســونی انگلیســی و ...در راســتای تشــیع
زدایــی در جمهــوری آذربایجــان فعالیــت
مــی کننــد و اشــتراک دارنــد .بــه نحــوی کــه
شــدیدترین محدودیــت هــای ضــد شــیعه و
ضــد اســام در جمهــوری آذربایجــان وضــع
شــده اســت کــه بعضــا حتــی در کشــورهای
غربــی نیــز ایــن محدودیــت هــا وجــود
نــدارد .بــه عنــوان مثــال ،در همیــن اواخــر
بــرای جلوگیــری از حضــور مــردم جمهــوری
آذربایجــان در راهپیمایــی اربعیــن ،مرزهــای
زمینــی بــا ایــران را بــه بهانــه بیمــاری
کرونــا بســتند کــه آشــکارا بهانــه واهــی بــود.
همچنیــن پروازهــا بــه عــراق را بــه بهانــه های
فنــی لغــو کردنــد و حتــی دولــت جمهــوری
آذربایجــان از دولــت عــراق درخواســت کــرده
بــود کــه بــه شــهروندان جمهــوری آذربایجــان
در ایــام اربعیــن اجــازه ســفر بــه عــراق داده
نشــود .هــدف ایــن بــود کــه اجــازه ندهنــد
مــردم جمهــوری آذربایجــان هماننــد ســال
 1398روانــه ســفر اربعیــن شــوند .ایــن
محدودیــت هایــی ضــد تشــیع و اســام در
جمهــوری آذربایجــان تحــت آمــوزه هــای پــان
ترکیســتی و بــه اصطــاح ملــی و تــرک گرایــی
توجیــه مــی شــود.
طــرح داالن تورانــی نیــز قــرار اســت ایــن
سیاســت تشــیع زدایــی را تقویــت کنــد.
کمااینکــه از زمــان جنــگ دوم قرابــاغ،
اقدامــات تشــیع زدایــی در جمهــوری
آذربایجــان آشــکارا تشــدید شــده اســت و
بــه همــان میــزان کــه پرچــم هــای رژیــم
صهیونیســتی و ترکیــه در جمهــوری آذربایجان
برافراشــته شــده اســت ،از برافراشــتن پرچــم
هــا و شــعارهای حســینی در ایــن کشــور
جلوگیــری شــده اســت .بطــوری کــه بــا اعمال

جریمــه هــای ســنگین دولــت باکــو ،اکنــون
شــهروندان جمهــوری آذربایجــان حتــی حــق
نــدارد در ایــام محــرم بــر ســر در منــزل خــود
یــک پرچــم حســینی نصــب کننــد ،امــا در
ســطح دولتــی و رســانه ای تشــویق و ترغیــب
مــی شــوند کــه پرچــم رژیــم صهیونیســتی
و ترکیــه را بــر ســر در منــازل و خودروهــای
خــود نصــب کننــد!!»
ایــن کارشــناس مســایل قفقــاز افــزود« :
یکــی دیگــر از کارکردهــای داالن تورانــی ناتــو
و پــان ترکیســم در جمهــوری آذربایجــان کــه
تحــت پوشــش طــرح «داالن جعلــی زنگــزور»

ایرانیــان و بویــژه ایرانیــان آذری مســئولیت
تاریخــی دارنــد کــه در مقابــل ایــن توطئــه و
فتنــه بایســتند و آن را خنثــی ســازند».
دکتــر کاظمــی گفــت  « :در طــول تاریــخ
نیــز در صیانــت از قفقــاز  ،ایرانیــان آذری نقش
اصلــی را داشــته انــد و دشــمن نیــز ایــن را بــه
خوبــی مــی دانــد .بــه همیــن علــت ،مطــرح
شــدن مســایلی نظیــر «آذربایجــان جنوبــی»
در جمهــوری آذربایجــان ناشــی از تــرس از
همیــن واقعیــت اســت .یعنــی ،مــی داننــد کــه
اگــر موضوعاتــی نظیــر طــرح و فتنــه داالن
تورانــی و پــان ترکیســم بــه خوبــی بــرای
مــردم ایــران از جملــه آذری هــا تبییــن
شــود ،خــود مــردم و بخصــوص آذری هــا
بزرگتریــن مانــع در مقابــل فتنــه داالن
تورانــی ناتــو و پــان ترکیســم هســتند .بــه
همیــن علــت ،طــرف مقابــل دســت پیــش
مــی گیــرد و ســعی در ایجــاد مســایل
موهــوم قومــی و فتنــه گــری دارد .حــال
آنکــه ،اگــر آنهــا در ادعاهــای قومــی خــود
صداقــت دارنــد ،مــی تواننــد از همیــن
فــردا روادیــد را بــرای ســفر ایرانیــان
بــه جمهــوری آذربایجــان لغــو کننــد تــا
دســتکم بــه اصطــاح ادعــای همگرایــی
و همبســتگی آذری خــود را اثبــات کننــد.
امــا ،هیــچ گاه ایــن کار را نخواهنــد کــرد.
چــون مــی داننــد کــه حضــور ایرانیــان و
آذری هــای ایــران ،همیشــه از تشــیع در
قفقــاز و از مرزهــای فرهنگــی و تمدنــی
ایــران حفاظــت کــرده اســت و تشــیع و
تمــدن ایرانــی مانــع اصلــی در مقابــل تکمیــل
اســتیالی صهیونیســم بــر منطقــه اســت .بــه
همیــن علــت ،بــر روی عنصــر تــرک و ترکــی
ســازی جمعیــت هــا و کشــورها و ایجــاد و
تقویــت ســازمانی تحــت عنــوان «ســازمان
کشــورهای تــرک» و «شــورای تــرک نــژاد»
تاکیــد مــی شــود کــه غــرب نیــز ســعی
دارد از طریــق ایــن ســازمان و شــوراها و
زیرمجموعــه هــای مختلــف آن بــه ایجــاد
شــکاف در درون ســازمان در حــال پیشــرفت
شــانگهای بپــردازد».
دکتــر احمــد کاظمــی افــزود « :طراحــان
انگلیســی و اســراییلی بــرای طــرح داالن
تورانــی ناتــو کارکردهایــی در حــوزه انــرژی و
حمــل و نقــل و گســترش پایــگاه هــای ناتــو
بــه قفقــاز و آســیای مرکــزی نیــز تعریــف
کــرده انــد کــه اهمیــت فــوق العــاده ای
دارد و بــرای تخلیــه ظرفیــت هــای انــرژی و
ترانزیتــی و امنیتــی و فرهنگــی و توســعه ای
ایــران و روســیه و چیــن هــدف گــذاری شــده
اســت .تمرکــز ایــن طــرح بــر منطقــه قفقــاز و
آســیای مرکــزی از ایــن جهــت اســت کــه از
نظــر استراتژیســت هــا و اســاتید جغرافیــای
سیاســی در غــرب از جملــه مکینــدر ،مناطــق
آســیای مرکــزی و قفقــاز و اوراســیا اصطالحــا
«هارتلنــد» یــا قلــب زمیــن محســوب مــی

مــی گیرنــد .بنابرایــن بایــد توجــه داشــت
کــه طــرح داالن تورانــی در کانــون و مرکــز
خــود  ،هــدف تشــیع زدایــی را نیــز بطــور
خیلــی جــدی پیگیــری مــی کنــد .بــه همیــن
علــت اســت کــه طراحــان داالن تورانــی ،در
جنــگ دوم قرابــاغ نیروهــای تکفیــری را بــه
قرابــاغ آوردنــد و مســتقر کردنــد و اکنــون
نیــز در پوشــش بازگشــت آوارگان ســعی
دارنــد خانــواده هایــی را کــه هویــت پــان
ترکــی و تکفیــری دارنــد بــه مناطقــی نظیــر
زنگیــان و مشــخصا روســتای بــه اصطــاح
هوشــمندی کــه رژیــم صهیونیســتی بجــای
ســه روســتای آقالــی در منتهــی الیــه جنــوب
غربــی زنگیــان در نزدیکــی ایــران احــداث
کــرده اســت ،منتقــل مــی کننــد و اســکان می
دهنــد تــا هویــت شــیعی ایــن منطقــه را از بین
ببرنــد .همچنیــن بــه همیــن علــت اســت کــه
وقتــی بحــث از شــهر شوشــی و از ایرانیــت و
تشــیع شــهر شوشــی مــی شــود کــه مســاجد
آنجــا توســط ایرانیــان بازســازی شــده بــود،
باکــو و پــان ترکیســت هــا بــه شــدت واکنــش
نشــان مــی دهنــد و حتــی تــاش کــرده
انــد مســاجد شوشــی را بــه اســم بازســازی
مجــدد ترکــی ســازی کننــد .بنابرایــن ،تمامی

شــوند .یعنــی هــر قدرتــی در ایــن مناطــق
حضــور و نفــوذ داشــته باشــد ،مــی تواند ســایر
مناطــق را نیــز تحــت تاثیــر خــود داشــته
باشــد .اگــر بــه نقشــه نیــز دقــت شــود ،منطقه
قفقــاز و آســیای مرکــزی شــبیه داالنــی میــان
روســیه و ایــران و چیــن اســت .یعنــی ایــن
داالن هــم مــی توانــد بــه ایــن کشــورها نفــع
برســاند و هــم ممکــن اســت دشــمنان و رقبــا
از طریــق ایــن داالن بتواننــد ضربــات کاری بــه
ایــن ســه کشــور وارد کننــد .ایــن موضــوع
ســال هاســت کــه در اندیشــکده هــای
غربــی مطالعــه مــی شــود و مقــاالت و کتــب
زیــادی دربــاره اهمیــت ایــن مناطــق منتشــر
شــده اســت .در دوره پــس از شــوروی ،رژیــم
صهیونیســتی نیــز بــه دنبــال ایجــاد داالنــی
بــرای خــود در ایــن منطقــه بــوده اســت کــه
ایــن رژیــم را از طریــق ترکیــه بــه نخجــوان
و ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان و بطــور
کل بــه قفقــاز و آســیای مرکــزی وصــل کنــد.
در ســال  1992مرحــوم نجــم الدیــن اربــکان،
موســس حــزب اســام گــرای رفــاه ترکیــه که
پــدر اســام گرایــی در ایــن کشــور محســوب
مــی شــود و در ســال  1997-1996نخســت
وزیــر محبــوب مــردم ترکیــه بــود و متاســفانه

تبلیــغ و پیــش بــرده مــی شــود ،هضــم هویت
آذربایجانــی در هویــت ترکــی آناتولــی و در
واقــع نابودســازی هویــت آذربایجانــی و قربانی
کــردن آن در پیــش پــای هویــت ترکــی اســت.
بــه نحــوی کــه پــس از جنــگ دوم قرابــاغ
رســانه هــای باکــو تحــت آمــوزه هــای پــان
ترکیســتی بــه آذربایجانــی هــا القــا و تلقیــن
مــی کننــد کــه شــما تــرک هســتید و حتــی
بایــد از نــام تــرک بجــای نــام آذربایجانــی
اســتفاده کنیــد .مبلغــان پــان ترکیســم از
همیــن طریــق ایــن را بــه مــردم جمهــوری
آذربایجــان و ســایرین القــا مــی کننــد کــه
شــما تــرک هســتید و تــرک هــم هیــچ گاه
شــیعه نبــوده اســت .مبلغــان پــان ترکیســم
اینطــور تبلیــغ مــی کننــد کــه تشــیع رخنــه
ای بــوده اســت کــه صفویــه در جهــان تــرک
ایجــاد کــرده و بــه هویــت و همبســتگی ترکــی
ضربــه زده اســت!! جریــان پــان ترکیســم
ســعی دارد بــا تبدیــل هویــت آذری بــه هویــت
ترکــی ،وقایــع تاریخــی نظیــر جنــگ چالدران
و تجاوزاتــی کــه تــرک هــای عثمانــی بــه
آذربایجــان و تبریــز داشــته انــد و جنایــات
جنگــی وحشــتناکی را مرتکــب شــده انــد،
بــه فراموشــی ســپرده شــود و افــراد و تــوده
هایــی کــه ایــن هویــت جدیــد را مــی پذیرنــد،
بطــور دربســت و خــودکار و حتــی ناخــودآگاه
در خدمــت پــان ترکیســم و صهیونیســم قــرار

بــا کودتــای ارتــش برکنــار شــد ،در خصــوص
ایــن طــرح هشــدار داد .اربــکان در ســال
 1992مــی گویــد کــه رژیــم صهیونیســتی بــه
دنبــال ایجــاد داالنــی اســت کــه از منطقــه
اشــغالی جــوالن و از مرزهــای لبنــان و ســوریه
و فلســطین اشــغالی شــروع مــی شــود و
بــا عبــور از شــمال عــراق و جنــوب شــرق
ترکیــه ،وارد ارمنســتان مــی شــود و نهایتــا بــا
ایجــاد فتنــه میــان مســلمانان و ایجــاد فضــا
بــرای صهیونیســم ،اســراییل را بــه جمهــوری
آذربایجــان و باکــو مــی رســاند و در آن مقطــع
قــرار بــر ایــن بــود کــه بــه ارمنســتان هــم
در ایــن طــرح نقــش داده شــود کــه نظــام
سیاســی وقــت ارمنســتان همراهــی نکــرد
و بعدهــا نیــز بــا فعالیــت محــور مقاومــت در
عــراق و ســوریه ،ایــن طــرح بــا مانــع اساســی
مواجــه شــد .امــا ،اکنــون بــا تحوالتــی کــه
در نتیجــه جنــگ دوم قرابــاغ در منطقــه
قفقــاز ایجــاد شــده اســت ،همــان طــرح بــه
روزرســانی شــده اســت و ســعی مــی شــود در
قالــب طــرح «داالن جعلــی زنگــزور» یــا «داالن
تورانــی ناتــو» بــه منطقــه تحمیــل شــود» .
دکتــر کاظمــی دربــاره سیاســت دولــت
آمریــکا در بــاره طــرح «داالن جعلــی
زنگــزور» نیــز گفــت  « :آمریــکا از یــک ســو
از ایــن طــرح تحــت عنــوان برقــراری و احیــای
مواصــات در منطقــه اعــام حمایــت مــی
کنــد و از ســوی دیگــر اعــام مــی کنــد کــه
بایــد تمامیــت ارضــی ارمنســتان حفــظ شــود!
آمریــکا کــه در طــول  22مــاه گذشــته و برغــم
تمامــی ادعاهــای خــود مبنــی بــر حمایــت از
حقــوق ارامنــه و به رســمیت شــناختن «نســل
کشــی» ارامنــه توســط تــرکان عثمانــی ،در
عمــل ارمنســتان را در مقابــل تمامــی ضربــات
نظامــی جمهــوری آذربایجــان و ترکیــه و
اســراییل بــه حــال خــود رهــا کــرد ،چــرا
اکنــون کــه بــه یــاد تمامیت ارضــی ارمنســتان
افتــاده و نانســی پلوســی را بــه ایــروان اعــزام
کــرده اســت؟ اگــر بــه ماهیــت سیاســت هــای
دوگانــه و چندگانــه آمریــکا توجــه شــود،
بــه خوبــی درک مــی شــود کــه تمامــی
ایــن رویکردهــای ظاهــرا متناقــض و متعــارض
آمریــکا در هــدف گــذاری واحدنــد .آمریــکا
بــرای کســب اســتیالی هرچــه بیشــتر
رژیــم صهیونیســتی و غــرب بــر جمهــوری
آذربایجــان ،هیــچ حمایتــی از ارمنســتان در
مقابــل ضربــات نظامــی باکــو نکــرد و اکنــون
کــه بــه ایــن هــدف خــود رســیده اســت،
حفــظ تمامیــت ارضــی ارمنســتان را بهانــه
ای قــرار داده اســت تــا ارمنســتان را نیــز بــه
دایــره نفــوذ غــرب وارد کنــد و روســیه را در
ارمنســتان تحــت فشــار قــرار دهــد .ادعاهــای
حقــوق بشــری حــزب دموکــرات و ســایر
ابزارهــا نیــز در همیــن راســتا بــه کار گرفتــه
شــده انــد .آمریــکا بــرای فتنــه انگیــزی
هــر چــه بیشــتر اعــام کــرده اســت کــه
مــی خواهــد بــه ارمنســتان ســاح بفروشــد،
حــال آنکــه آمریــکا بجــای ایــن کار کــه
نتیجــه مثبتــی بــرای ارمنســتان و منطقــه
نخواهــد داشــت ،خیلــی راحــت مــی توانــد
از رژیــم صهیونیســتی بخواهــد کــه بــه
جمهــوری آذربایجــان ســاح نفروشــد تــا
شــاید از شــدت جنــگ میــان دو کشــور
کاســته شــود .زیــرا ،همــگان بــه خوبــی مــی
داننــد کــه یکــی از علــل شــعله ورتــر شــدن
جنــگ و خصومــت در قفقــاز ،ســرازیر شــدن
تســلیحات رژیــم صهیونیســتی بــه جمهــوری
آذربایجــان اســت کــه البتــه هیــچ کمکــی بــه
حــل واقعــی مســاله قرابــاغ نکــرده اســت و
برغــم جنــگ هــای شــدید و تفــوق نظامــی و
تســلیحاتی دولــت باکــو بــر ایــروان ،مســاله
قرابــاغ الینحــل باقــی مانــده و حتــی حــل آن
بــه میــزان بیشــتری بــه تعویــق افتــاده و بــه
آینــده نامعلومــی احالــه شــده اســت!»
دکتــر کاظمــی گفــت  « :یکــی دیگــر از
اهــداف تعریــف شــده بــرای طــرح داالن
تورانــی ناتــو  ،بسترســازی بــرای پیشــروی
ســرزمینی ناتــو بــه قفقــاز و آســیای مرکــزی
و اســتقرار پایگاهــی در ایــن منطقــه اســت
کــه بــه صراحــت از زبــان عناصــری همچــون
آدام تامپســون ،نماینــده پیشــین انگلیــس در
ناتــو نیــز بیــان شــده اســت .نفــوذ ناتــو در
اوکرایــن و تــاش بــرای عضویــت فنالنــد و
ســایر اقدامــات ناتــو در منطقــه اوراســیا نیــز
نشــان مــی دهــد کــه هــدف گــذاری بــرای
اســتقرار ناتــو در حاشــیه دریــای خــزر و
آســیای مرکــزی و قفقــاز نیــز بســیار جــدی
اســت و طــرح داالن تورانــی نیــز بــرای
بسترســازی جهــت اتصــال زمینــی ترکیــه
بــه عنــوان کارگــزار ناتــو بــه ایــن مناطــق و
نهایتــا اســتقرار پایــگاه ناتــو در حاشــیه خــزر
و آســیای مرکــزی و قفقــاز طراحــی شــده
اســت .بــه همیــن خاطــر ،نبایــد طــرح «داالن
جعلــی زنگــزور» را صرفــا طرحــی مواصالتــی
تلقــی کــرد.
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پیروزی انقالب اسالمی ایران

اولین رویداد ورود به دوران ظهور ()24
خیزشهای ضداستکباری در جهان
تحت تاثیر انقالب اسالمی()12
فلسطین()1
از زمــان اشــغال فلســطین توســط حــزب صهیونــی کــه
بــا فعالیــت ســازمان مخفــی یهــود از دوران جنــگ اول
جهانــی آغــاز و بعــد از جنــگ دوم بینالــدول عملیاتــی
شــد ،مــردم فلســطین متحمــل خســارات فراوانــی شــدند
کــه از کشــتار مــردم مناطــق مختلــف تــا مصــادره و تســخیر
بــا زور ســرنیزه زمینهــای مــردم را شــامل میشــود،
حرکتــی کــه بتوانــد دولــت اشــغالگر را بــه انفعــال وادارد
انجــام نشــده بــود.
انقــاب اســامی ایــران بــر اســاس مبانــی دینــی و
ضــرورت حمایــت از مظلومــان خصوصــا مســلمانان از جملــه
آرمانهــای خــود را آزادی فلســطین قــرار داد .بــر اســاس
همــان صبغــه مردمــی انقــاب اســامی ،حمایــت انقــاب
از فلســطین نیــز روی بیــداری مــردم آن ســامان متمرکــز
شد.
اقدامــات جمهــوری اســامی ایــران از آرمــان
فلســطین در مجامــع بینالمللــی و حمایــت قاطــع
و مســتمر از آن و نیــز کمکهــای مــادی و معنــوی
موجــب تقویــت روحیــه مبــارزه مــردم فلســطین
شــد .تــداوم ایــن حمایتهــا موجــب شــد تــا رژیــم
اشــغالگر از مواضــع نیــل تــا فــرات خــود عقبنشــینی
نمــوده وامتیازاتــی را بــه مبــارزان فلســطینی واگــذار
کند.
بیــداری مــردم فلســطین در ســایه انقــاب اســامی تــا
بدانجــا رســیده اســت کــه اکثریــت فلســطینیان نــه تنهــا
مذاکــره و ســازش بــا دولــت اشــغالگر را رد کننــد؛ بلکــه
مرزبنــدی خــود را بــا ســازشگران شــفاف کــرده و بــر
تــداوم مبــارزه تاکیــد کننــد .مــروری بــر گذشــته فلســطین
وضعیــت قبــل از انقــاب اســامی آن منطقــه را بیشــتر
روشــن میســازد.
ریشــه مســئله فلســطین بــه عنــوان یــک مســئله
بینالمللــی ،در رویدادهایــی نهفتهاســت کــه تــا پایــان
جنــگ جهانــی اول رخ داد .ایــن رویدادهــا منجــر شــد
جامعــه ملــل فلســطین را بــه موجــب سیســتم قیمومــت کــه
بــه تصویــب جامعــه ملــل رســیده بــود ،تحــت سرپرســتی
بریتانیــا قــرار دهــد .در اصــل ،ایــن سرپرســتی قــرار بــود
بــه صــورت موقــت و تــا زمانــی ادامــه یابــد کــه فلســطین
بــه اســتقالل کامــل دســت مییابــد ،وضعیتــی کــه در
منشــور جامعــه ملــل بــه رســمیت شــناخته شــده بــود؛ امــا
در حقیقــت ســیر تحــول تاریخــی ایــن قیمومــت منجــر بــه
شــکلگیری فلســطین بــه عنــوان یــک کشــور مســتقل
نشــد.
بــه رغــم آنچــه کــه در منشــور جامعــه ملــل آمــده
بــود و خواســتار توجــه بــه خواســتههای عربهــا و
یهودیــان فلســطین در اعطــای حکــم قیمومــت شــده
بــود؛ امــا تصمیــم اعطــای قیمومــت خواســتههای
مــردم فلســطین را مدنظــر قــرار نــداد .ایــن امــر اهمیــت
بســیاری یافــت چــرا کــه دولــت انگلیــس تقریبــ ًا پنــج
ســال پیــش از دریافــت حکــم قیمومــت فلســطین از
جامعــه ملــل ،بــه ســازمان صهیونیس ـتها تعهــد داده بــود
تــا ســرزمین ملــی یهودیــان را در فلســطین تأســیس کنــد.
بهانــه آنــان ایــن بــود کــه رهبــران صهیونیســتها بــا
ارائــه شــواهد تاریخــی مدعــی بودنــد کــه اجدادشــان دو
هــزار ســال پیــش از پراکندگــی یهودیــان ،در فلســطین
میزیستهاند.
بــا شــروع دوران زوال امپراتــوری عثمانــی در اواخــر
قــرن نوزدهــم و هــم زمــان بــا اوج گیــری سیاســتهای
ضــد یهــودی در مناطقــی از اروپــا ،تحرکــی از یهودیــان
پراکنــده شــکل گرفــت کــه بــه صهیونیــزم معــروف
شد.
آنــان خواهــان ایجــاد یــک وطــن م ّلــی و اســتقرار
تمامــی یهودیــان در ایــن ســرزمین بودنــد ،بــه مــوازات
آن جنبــش اعــراب ملــی گــرا کــه در قلمــرو امپراتــوری
عثمانــی بــود پــا گرفــت کــه خواهــان خــروج از اســتیالی
ایــن ابرقــدرت مســلمان بودنــد ،از ســوی دیگــر انگلســتان
کــه خواهــان از هــم پاشــیدگی ایــن دولــت مقتــدر
بــود ،وعــده همــکاری بــه اعــراب داد و در راســتای ایــن
برنامــه در ســال ۱۹۱۵م بــه شــریف مکــه وعــده اســتقالل
داد.
اگرچــه طبــق توافــق طرفیــن تمامــی ســرزمینهای
عربــی در محــدوده کشــورهای کنونــی عــراق ،ســوریه،
لبنــان ،فلســطین ،عربســتان و اردن جــزو مناطــق شــریف
حســین بــن علی(شــریف مکــه) قــرار میگرفــت ا ّمــا عم ـ ً
ا
انگلســتان پــس از اســتقرار قیمومیــت بــر فلســطین مدعــی
شــد کــه ایــن ســرزمین جــزو قلمــرو مــورد نظــر نبــوده
است.
در ســال ۱۹۱۷م لــرد بالفــور ،وزیــر امــور خارجــه وقــت
انگلســتان بــه صهیونیســتها وعــده داد کــه در اســتقرار
یــک میهــن م ّلــی بــرای آنــان در ســرزمین فلســطین اقــدام
خواهــد کــرد و دولــت بریتانیــا در ســال ۱۹۲۲م از ســوی
جامعــه ملــل قیمومیــت ایــن کشــور اســامی را بدســت آورد
و جمعیــت مهاجــر یهــود از پنجــاه هــزار نفــر در اوایــل قــرن
بیســتم بــه ســیصدهزار نفــر در شــروع جنــگ دوم جهانــی
رســید.
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رییــسکل ســازمان نظــام پزشــکی ضمــن
ابــراز نگرانــی از شــیب منحنــی مهاجــرت
پزشــکان ،در عیــن حــال اخبــاری مبنــی بــر
«افزایــش وثیقــه خــروج از کشــور دانشــجویان
پزشــکی بــه بهانــه جلوگیــری از مهاجــرت» را
رد و تاکیــد کــرد :بحــث مهاجــرت پزشــکان را
دردمندانــه اعــام میکنیــم تــا جلــوی حداقــل
ضــرر را هــم بگیریــم ،امــا برخــی سوءاســتفاده
کــرده و میخواهنــد فضــا را طــوری جلــوه دهنــد
کــه گویــی همــه دارنــد میرونــد؛ در حالــی کــه
اینطــور نیســت و تعــداد زیــادی از پزشــکان بــه
دلیــل تعهــدی کــه دارنــد و بــه عشــق خدمــت
بــه مــردم ،بــا همــه شــرایط در کنــار مــردم
میماننــد و خدمــت میکننــد.
بــه گــزراش «تابنــاک» ،دکتــر محمــد
رییــسزاده در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
برخــی اخبــار مبنــی بــر افزایــش وثیقــه خــروج
از کشــور دانشــجویان پزشــکی بــرای مقابلــه بــا
پدیــده مهاجــرت پزشــکان ،گفــت :اصــا ایــن
ذهنیــت کــه وثیقــه خــروج از کشــور دانشــجویان
پزشــکی را افزایــش دادنــد تــا از مهاجــرت
پزشــکان جلوگیــری کننــد ،وجــود نــدارد .مــا در
ایــن بــاره بــا وزارت بهداشــت صحبــت کردیــم و
اعــام شــد کــه اصــا چنیــن مبنــا و منظــوری
نبــوده اســت ،بلکــه وثایــق را طبــق قانــون بـهروز
کردنــد .افزایــش وثایــق اصــا منظــوری بــرای
مقابلــه بــا مهاجــرت پزشــکان نداشــته اســت و
اصــا و قطعــا چنیــن راهبــردی موثــر نخواهــد
بــود و مســئوالن هــم دنبــال چنیــن راهبــردی
نیســتند.
وی بــا بیــان اینکــه وثایــق طبــق قانــون
بــهروز ،شــفاف و تدویــن شــده و متناســب بــا
وضعیــت اقتصــادی بــهروز شــدهاند ،گفــت:
اصــا بنایــی بــرای اینکــه مــا وثیقــه را افزایــش
دهیــم تــا جلــوی مهاجــرت را بگیریــم ،وجــود
نــدارد و اگــر هــم کســی چنیــن ذهنیتــی داشــته
باشــد ،چنیــن راهــکاری موثــر هــم نیســت.
دوســتان وزارت بهداشــت دنبــال چنیــن راهکاری
نیســتند و منظورشــان هــم از افزایــش وثایــق
خــروج از کشــور چنیــن موضوعــی نبــوده اســت و
در عیــن حــال خودشــان هــم اعتقــاد دارنــد کــه
چنیــن راهبــردی موثــر نیســت .بنابرایــن طبــق
روال معمــول وثایــق ب ـهروز شــده و اصــا بحــث
افزایــش وثیقــه خــروج از کشــور دانشــجویان
پزشــکی بــه منظــور کاهــش مهاجــرت پزشــکان
نبــوده و نخواهــد بــود.
دو نگرانی در حوزه مهاجرت پزشکان
رییــسزاده ادامــه داد :بایــد توجــه کــرد کــه
پدیــده مهاجــرت پزشــکان از قدیــم وجــود
بــاز شــدن مــدارس و جنــب و جوشــی کــه
بیــن چنــد میلیــون دانــش آمــوز در سراســر
کشــور ایجــاد میکنــد ،بــا شــلوغی بــازار و
انجــام خریدهایــی بــرای مدرســه رفتــن همــراه
اســت و البتــه هزینههایــی را نیــز بــه خانوادههــا
تحمیــل میکنــد از جملــه خریــد روپــوش ،کیــف
و کفــش ،لــوازم تحریــر ،خریــد کتــاب درســی،
شــهریه ثبــت نــام و ســایر هزینههــای دیگــر
اســت.
سونامی گرانی به نوشت افزارها رسید
امســال پــس از چنــد ســال کرونــا و درسهــای
فضــای مجــازی کالسهــا از مهرمــاه بــه صــورت
حضــوری برگــزار میشــوند و دانــش آمــوزان
ایــن بــار بایــد از فضــای مجــازی تبلــت و گوشــی
خداحافظــی کننــد و بــه صــورت رســمی در
مــدارس حضــور یابنــد.
امــا ایــن بــرای بعضــی از پــدران بــا دلواپســی
و نگرانــی همــراه اســت پدرانــی کــه نمــی داننــد
آیــا از پــس ایــن همــه خــرج بــر میآینــد
و شــرمند فرزندانــش کــه بــا اشــتیاق منتظــر
خریــد مدرســه هســتند نمیشــوند؛ و فرزندانــی
کــه بــا شــور عشــق منتظــر خریــد لــوازم
تحریــر مــدارس ،کیــف و کفــش لبــاس هســتند
و خانوادهایــی کــه بــا وجــود آگاهــی از ایــن
قیمتهــا همــه وســایل مــورد نیــاز فرزندانشــان
را کامــا تامیــن میکننــد ،چــون معتقدنــد همــه
چیــز گــران شــده و ایــن امــر عــادی اســت.
امــا در ایــن بیــن دســتان کارگرانــی را
میبینــم بــا جیبهــای خالــی کــه هــزاران
حــرف از گرانــی و بــی پولــی میزننــد و کمتــر
تــوان خریــد لــوازم تحریــر را در بــازار ایــن
روزهــا دارنــد.
ناتوانــی مــردم در خریــد لــوازم تحریــر/
مدرســه رفتــن هــزار تــا هزینــه دارد
خریــد لــوازم تحریــر بــرای خریــد یــک
دانــش آمــوز پایــه حــدود یــک و نیــم میلیــون
تومــان اســت ،کــه ایــن مقــدار شــاید خــرج یــک
خانــواده کارگــر را بدهــد و بــرای همیــن اســت
بعضــی خانــواده در خــرج و مخــارج ایــن لــوازم
مانــده انــد.
بــرای اطالعــات بیشــتر ســری بــه مغازه نوشــت
افزارهــای مــدارس زدم خانوادههایــی را دیــدم
کــه مشــغول خریــد لــوازم تحریــر مدرســه بودند
و بــا وجــود قیمتهــای بــاال میدیــدم کــه
بــا نایلونهــای پــر از وســایل از مغــازه بیــرون
میرفتــن و بــا وجــود اعتراضهــای فرزندانشــان

زنگ خطر «قاچاق پزشک» به اسم مهاجرت
داشــته اســت .البتــه میــزان آن نســبت بــه ســایر
رشــتهها و اقشــار پایینتــر اســت ،امــا آنچــه
کــه بــرای مــا جــای نگرانــی دارد ،دو موضــوع
اســت؛ یکــی اینکــه ســرمایههای پزشــکی،
ســرمایههایی هســتند کــه غیرقابــل جایگزیــن
بــوده یــا بــه ســختی جایگزیــن میشــوند .بــه
عنــوان مثــال وقتــی جــراح قلبــی داریــد کــه
بعــد از  ۲۸ســال درس خوانــدن جــراح قلــب
شــده و  ۱۰یــا  ۱۵ســال هــم در کشــور تجربــه
کســب کــرده ،خیلــی خســران بزرگــی اســت کــه
ایــن فــرد بخواهــد از کشــور مهاجــرت کنــد .حتی
رفتــن یــک نفــر از ایــن ســرمایهها هــم خســران
بزرگــی اســت .بنابرایــن از یــک طــرف ایــن
ســرمایهها ،بیبدیــل بــوده کــه ســخت قابــل
جایگزینــی هســتند و از طرفــی هــم منحنــی مــا
در حــوزه مهاجــرت پزشــکان ،بــا اینکــه عــدد
مطلقــش عــدد خیلــی باالیــی نیســت ،امــا ســیر
منحنــی مــا نگرانکننــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه خــروج یکــی از ایــن
افــراد هــم بــرای مــا خســران محســوب
میشــود ،گفــت :زیــرا جامعــه پزشــکی نیروهــا
و ســرمایههای بســیار ارزشــمندی هســتند.
بــر همیــن اســاس هــم مــا روی بحــث مهاجــرت
پزشــکان حســاس هســتیم ،امــا از طرفــی هــم
نمیخواهیــم ایــن مــوج را ایجــاد کنیــم کــه
کســی سوءاســتفاده کنــد و بگوینــد همه پزشــکان
دارنــد مهاجــرت میکننــد .زیــرا اصــا اینطــور
نیســت و تعــداد کثیــر و عظیمــی از پزشــکان
جــوان مــا بــا تحمــل شــرایط دشــوار و بــه عشــق
خدمــت بــه مردمشــان در اقصینقــاط کشــور
دارنــد خدمــت میکننــد .چــه کســانی دارنــد
خدمــات بهداشــتی و درمانــی را از مــرز ســراوان
گرفتــه تــا میرجــاوه ،مهــران ،جلفــا و ...ارائــه
میکننــد ؟ .
رییــسکل ســازمان نظــام پزشــکی بــا بیــان
اینکــه بحــث مهاجــرت پزشــکان را دردمندانــه
اعــام میکنیــم تــا جلــوی حداقــل ضــرر را
هــم بگیریــم ،گفــت :امــا برخــی سوءاســتفاده
کــرده و میخواهنــد فضــا را طــوری جلــوه دهنــد
کــه گویــی همــه دارنــد میرونــد؛ در حالــی کــه
اینطــور نیســت و تعــداد زیــادی از پزشــکان بــه
دلیــل تعهــدی کــه دارنــد و بــه عشــق خدمــت
بــه مــردم ،بــا همــه شــرایط در کنــار مــردم
میماننــد و خدمــت میکننــد .حــال مــا
میخواهیــم همــان حداقــل نیروهایــی را هــم
کــه مهاجــرت میکننــد ،از دســت ندهیــم.

لزوم آسیبشناسی درباره مهاجرت پزشکان
رییـسزاده دربــاره راهکارهــای ماندن پزشــکان
در کشــور ،گفــت :اوال بایــد آسیبشناســی کنیــم
کــه کســانی کــه دارنــد میرونــد ،علتش چیســت.
البتــه عــدهای از قبــل هــم مهاجــرت میکردنــد.
یعنــی در زمانیکــه وضعیــت معیشــتی پزشــکان
خیلــی خــوب بــوده ،بــاز هــم عــدهای مهاجــرت
میکردنــد؛ بــه طــوری کــه بحثشــان مربــوط
بــه موضوعــات مالــی و کاری نبــوده و بــه هــر
دلیــل تصمیــم بــه مهاجــرت داشــتهاند .بنابرایــن
بایــد آنالیــز کنیــم .تعــدادی از ای ـن مهاجرتهــا
طبــق روال ســالهای قبــل اســت .مقــداری
از ایــن مهاجــرت ممکــن اســت ناشــی از ایــن

باشــد کــه پزشــکان جــوان مــا احســاس کننــد،
شــرایط کاری در کشــور خیلــی برایشــان مهیــا و
مناســب نیســت .بــرای جوانپزشــکان مــا بایــد
شــرایط را تســهیل کنیــم کــه در بحــث صــدور
مجــوز مطبهــا داریــم ایــن اقدامــات را دنبــال
میکنیــم.
تعرفههای پزشکی واقعی شود
هشدار درباره پدیده «قاچاق پزشک» به اسم
مهاجرت
وی ادامــه داد :در عیــن حــال بایــد تعرفههــا
را واقعــی کنیــم و ایــن بحــث جــدی اســت.
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس هــم متوجــه
شــدند کــه وضعیــت مــا بــه ایــن صــورت اســت.
بــر همیــن اســاس مشــوقها و جاذبههــای

جــدی بــرای پزشــکان مــا در نظــر گرفتنــد تــا
بتواننــد نیروهــای نخبــه مــا را جــذب کننــد.
بنابرایــن بایــد شــرایط فعالیــت را بــرای همــکاران
جوانمــان تســهیل کنیــم و قیمــت تعرفههــا
را واقعــی کنیــم .چطــور میگوییــم اگــر آرد،
دارو و ...ارزان باشــد ،قاچــاق میشــود؟ .وقتــی
خدمــات پزشــکی و نیــروی پزشــکی هــم خیلــی
ارزان باشــد،ایــن نیــرو قاچــاق میشــود .مگــر در
حــوزه دارویــار طرحمــان ایــن نبــود کــه قیمــت
را واقعــی کردیــم تــا دارو قاچــاق نشــود؟ بــر
همیــن اســاس بایــد قیمــت نیــروی پزشــکیمان
را هــم واقعــی کنیــم تــا قاچــاق نشــود .وقتــی
ارزان باشــد ،بــرای نیــروی مــا جاذبــه کــرده و او
را میبرنــد.

رییــسزاده ادامــه داد :بایــد توجــه کــرد کــه
راه اصلــی بــرای مقابلــه بــا پدیــده مهاجــرت
پزشــکان ،واقعــی کــردن تعرفههــای پزشــکی
اســت .در عیــن حــال افزایــش پوشــش بیم ـهای
بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه مــردم هــم متضــرر
نشــوند .مــا تمایــل داریــم کــه هیــچ رابطــه مالــی
بیــن پزشــک و بیمــار برقــرار نباشــد .راهــکارش
هــم ایــن اســت کــه اوال منابــع بیمههــا تقویــت
شــود و دومــا اینکــه منابــع بیمههــا مدیریــت
شــود تــا بتواننــد پوشــش کاملــی بــرای مــردم
ارائــه دهنــد و بــاری بــر مــردم وارد نشــود و از
طرفــی هــم جامعــه پزشــکی حداقــل حقــوق
خــودش را داشــته باشــد .نمیتــوان تصــور کــرد
کــه تعویــض یــک دیســک کمــر از یــک لنــت
ماشــین ارزانتــر باشــد؟ در حالــی کــه بــه نوعــی
االن ایــن موضــوع وجــود دارد.

ب خالی پدران در بازار گرانی لوازم التحریر
جی 
کــه از کامــل نبــودن وســایل شــان حــرف میــزد
از کنــارم میگذشــتند.
صــدای گریــهای کودکــی توجهــم را جلــب
کــرد کمــی جلوتــر رفتــم بــا دیــدن کودکــی
ابتدایــی کــه بــرای خریــد کیفــی گریــه
میکــرد از پــدرش دلیــل آن را پرســیدم پــدر
بــا شــرمندگی گفــت :مــن  ۴فرزنــد دارم و همــه
آنهــا در حــال درس خوانــدن هســتند و خــرج و
مخــارج هــر یــک از آنهــا برایــم ســنگین اســت.
مــن یــک کارگــرم و اجــاره خانــه بایــد بدهــم و
ایــن دختــرم کیفــی میخواهــد
کــه قیمتــش برابــر خریــد
همــه خواهــر و برادرهایــش
اســت مــن نمیدانــم درد دلــم
را بــه چــه کســی بگوییــم بــا
ایــن خرجهــا بایــد کســی
فکــری بــه حــال مــا کننــد
واقعــا قیمتهــا برایــم ســر
ســام آور اســت.
پــس از حرفهــای آن مــرد
بــا مغــازه دار آنجــا آقــای
قربانــی حــرف زدم بــا دلــی
پــر گفــت :ایــن گرانیهــا
علتــش مــا نیســتیم مــا هــم
مثــل مــردم عــادی از چنــگ
ایــن گرانــی گریزانیــم ،امــا
چــه کنیــم ،مجبوریــم مــا هــم مغــازه داریــم و
خانــواده وخــرج داریــم.
بــه چندیــن مغــازه دیگــر ســر زدم واقعــا
قیمتهــا نســبت بــه چنــد ســال پیــش بــه
قــول آقــای مــکاری مغــازه دار کــه چنــد ســال
اســت ســابقه کار دار بــاال رفتــه اســت.
آقــای مــکاری میگفــت :قیمــت کیــف کــه
از لــوازم ضــرروی اســت افزایــش یافتــه و بــه
شــدت از ایــن افزایــش قیمتهــا گالیــه داشــت
و میگفــت مــردم از ایــن وضــع راضــی نیســتند
و تــا حــدود ســعی میکننــد هیــچ خریــدی انجــام
ندهنــد.
از آقــای مــکاری پرســیدم بــه نظرتــان
قیمتهــا چنــد درصــد افزایــش یافتــه بــا
قطعیــت در پاســخ گفــت۱۰۰ :درصــد ،بــه گونـهای
کــه بعضــی از مــردم حتــی تــوان هیــچ خریــدی
ندارنــد.

نظارت ویژه بازگشایی مدارس
محمــد جهیــن رئیــس اداره صنعــت ،معــدن
و تجــارت مهابــاد گفــت :ایــن طــرح بــا توجــه
بــه افزایــش تقاضــا بــرای ملزومــات تحصیلــی
مــورد نیــاز دانــش آمــوزان در آســتانه بازگشــایی
مــدارس آغــاز شــده و هــر ســال ایــن طــرح
انجــام میشــود ،تــا اواســط آبــان امســال ادامــه
خواهــد داشــت.
وی گفــت :طــرح نظارتــی بــازار ویــژه

بازگشــایی مــدارس و آغــاز ســال تحصیلــی بــه
منظــور تأمیــن و توزیــع و ارائــه بــه موقــع کاال،
بازرســی و نظــارت بــر قیمــت و خدمــات اولویــت
دار ایــن ایــام اجــرا میشــود تــا از افزایــش غیــر
منطقــی قیمتهــا و بــروز تخلفــات احتمالــی
جلوگیــری شــود.
رئیــس اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت مهابــاد
گفــت :هرنــوع گــران فروشــی ،کــم فروشــی،
عــدم درج قیمــت و ســایر تخلفــات اقتصــادی
بــا اجــرای ایــن طــرح کنتــرل و بــا متخلفــان
برخــورد میشــود و از مــردم خواســت در صــورت
مشــاهده هرگونــه تخلــف اعــم از گرانفروشــی و
درج نکــردن قیمــت ،مراتــب را بــه ســامانه ۱۲۴
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان و یــا
شــماره تلفــن  ۴۲۴۴۹۹۷۴اعــام کننــد.
مردم توان خرید را ندارند

در ایــن میــان میدیــدم کــه خانوادهــای
کــه بــا شــنیدن قیمتهــا بــا کــول بــار غصــه
مغازهــا را تــرک میکردنــد و مغازههــا را یکــی
پــس یکــی طــی میکردنــد بــه امیــد اینکــه
شــاید بتواننــد چیــزی ارزانــی بخرنــد ،امــا بــی
خبــر اینکــه قیمتهــا همــه را بــه خــود وا
داشــته اســت مــردم نمیداننــد شــکایت خــود را
بــه دلیــل افزایــش چنــد درصــدی قیمتهــا بــه
چــه کســی کننــد.
مــردی را آن طــرف خیابــان دیــدم بــه طرفــش
رفتــم ،دل پــری از مســئوالن
ایــن شهرســتان داشــت
دلیــل او را پرســیدم گفــت:
مســئوالن بایــد فکــری بــه
حــال مایــی کــه حقــوق
پاییــن و چنــد فرزنــد داریــم
و خرجهــای ســنگین داریــم،
کننــد.
خانــم مســنی را دیــدم کــه
بــا  ۳فرزنــد از مغــازه بیــرون
آمــد و زیرلــب صــدا میگفــت
و میآمــد انــگار او هــم دلــش
پــر بــود کنجــکاو بــه طرفــش
رفتــم و پرســیدم چیزی شــده
کــه خانــم مســن عصبــی
گفــت :ایــن چــه وضعــش
اســت منــی کــه شــوهرم بیمــار اســت پــول ایــن
همــه هزینــه بــرای فرزندانــم را از کجــا بیــاورم
خــودم چنــد ســال اســت کار میکنــم ،امــا
دیگــر پیــر شــده ام و تــوان کار کــردن نــدارم
و جــز ایــن  ۳فرزنــدم کســی را نــدارم و خــرج
شــوهر مریضمــم بــر عهــد مــن اســت  ،بــا ایــن
وضعیــت چــه کنــم؟
از ایــن همــه اعتــراض و نارضایتیهــای مــردم
دلــم بــه جــوش آمــد انــگار بایــد مســئوالن
دســت بــه کار شــوند چــرا کــه حــال دل مــردم و
جیــب هایشــان خــوش نیســت.
پویش شور عاطفهها در مهاباد راه اندازی شد
احمــد نــوذری رئیــس کمیتــه امــداد امــام
خمینــی (ره) مهابــاد گفــت :امســال جشــن
عاطفــه هــا همزمــان بــا سراســر کشــور از چنــد
روز قبــل آغــاز شــده و تــا  ۱۵مهــر در ســطح
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منابع بیمهها تقویت شود
وی افــزود :وقتــی قیمــت خدمــات پزشــکی را
ارزان کنیــم ،ســرمایههای انســانیمان بــه نوعــی
قاچــاق میشــوند .راه ایــن کار هــم بــه هیــچ وجه
افزایــش پرداختــی از مــردم نیســت و مــا بــه
هیــچ وجــه مایــل نیســتیم کــه ایــن قیمتهــا
بــه بهانــه فشــار بــر مــردم واقعــی شــود ،بلکــه
دولــت بایــد منابــع بیمههــا را تقویــت کنــد،
بیمههــا هــم بایــد منابعشــان را مدیریــت
کننــد و بتــوان قیمــت پزشــکی را واقعــی کــرد.
شــعار مــا ایــن اســت؛»قیمت واقعــی ،بــرای
خدمــت واقعــی» .بــه طــوری کــه بیمههــا بایــد
از خدمــات غیرواقعــی یعنــی درمانهــای القایــی
جلوگیــری کننــد و از طرفــی بــه خدمــت واقعــی
هــم قیمــت واقعــی را ارائــه دهنــد.
وی تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر بســیاری از
منابــع بیمههــا در خدمــات غیرواقعــی و القایــی
هزینــه میشــود کــه بایــد جلــوی آن را بگیرنــد
و خدمــت واقعــی را بــا قیمــت تمــام شــده ،ارائــه
دهنــد .ایــن اقــدام شــدنی اســت .بنابرایــن مــا
بــه هیــچ عنــوان راضــی نیســتیم کــه فشــاری
بــه مــردم وارد شــود .جامعــه پزشــکی هــم در
هــر شــرایطی در کنــار مــردم بــوده و خواهــد
بــود .بحــث مهاجــرت پزشــکان هــم بحــث غالــب
مــا نیســت ،بلکــه از آنجایــی کــه بــرای تــک
تــک ســرمایههایمان ارزش قائلیــم و مطمئنیــم
ایــن افــراد در دنیــا نیروهــای کیفــی بیبدیلــی
هســتند ،دوســت نداریــم از کشــور خــارج شــوند
و چندیــن برابــر از افــراد جامعــه پزشــکی بــا
وجــود ایــن شــرایط در کشــو ماندنــد و ارائــه
خدمــت میکننــد .بــا ایــن حــال همــان یــک
نفــری هــم کــه از جامعــه پزشــکی از کشــور
خــارج میشــود ،بــرای مــا دردآور اســت.
رییــس کل ســازمان نظــام پزشــکی گفــت:
البتــه بایــد توجــه کــرد کــه نمیتــوان ایــن
میــزان را صفــر کــرد؛ آمــار مهاجــرت پزشــکان
هــم منطقــی اســت و درصــد آن خیلــی بــاال
نیســت ،امــا مقــداری شــیب منحنــی مهاجــرت
پزشــکان بــرای مــا نگرانکننــده اســت .بایــد
کمــک کنیــم کــه بچههــا بــا امیــد و رغبــت در
کشــور مانــده و خدمــت کننــد .راهبــرد اصلــی
مــا تســهیل فضــای کســب و کار و ایجــاد امیــد
و نشــاط در جوانــان فارغالتحصیــل جامعــه
پزشــکی اســت کــه بماننــد و بــا طیــب خاطــر
بــه مردمشــان خدمــت کننــد کــه عشقشــان
هــم همیــن اســت .پزشــکانی هــم کــه بــه هــر
دلیــل مجبــور بــه مهاجــرت میشــوند ،بــا طیــب
خاطــر نمیرونــد و همــه بایــد کمــک کنیــم کــه
نشــاط و امیــد را زنــده کنیــم.
شــهر و روســتای شهرســتان ایــن جشــن تــداوم
خواهــد داشــت.
وی گفــت :امســال پایــگاه نیکــوکاری در میدان
شــهرداری مهابــاد و مصــای نمــاز جمعــه شــهر
و روســتاها راه انــدازی میشــود و همچنیــن
همــکاران ادارههــا نیــز بــه صــورت میدانــی و
مراجعــه حضــوری در بیــن خیــران اقــدام بــه
دریافــت کمکهــای مردمــی خواهنــد کــرد.
رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) مهاباد
میگویــد :خیــران میتواننــد وجــه نقــد خــود
را با شــماره حســاب بانــک ملــی ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱
بــا شناســه پرداخــت  ۸۸۰۲۳۷۵۵۸و یــا بــه
شــماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۲۳۱۰کمیتــه امــداد
امــام خمینــی (ره) واریــز کننــد.
وی گفــت :خیــران بــا شــمارهگیری کــد
دســتوری  *۸۸۷۷*۰۴۴۱۰#ویــژه کمیتــه امــداد
مهابــاد مبالــغ اهدایــی خــود را واریــز کننــد.
نــوذری بــا بیــان اینکــه همچنیــن شــهروندان
میتواننــد صدقــات و کمکهــای مردمــی خــود
بــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق « کــد »QR
انجــام دهنــد ،افــزود :در ایــن روش هــر مشــترک
صنــدوق صدقــات میتوانــد بــا داشــتن ایــن کــد
بــا اســتفاده از گوشــی همــراه ب ـ ه آســانی اقــدام
بــه پرداخــت صدقــه کننــد.
در شهرســتان  ۲۴۰هــزار نفــری مهابــاد ،بیــش
از  ۱۲هــزار و  ۳۰۰نفــر در قالــب  ۶هــزار و ۱۴۰
خانــوار زیرپوشــش کمیتــه امــداد هســتند.
میانگین هزینه خرید لوازم تحریر چقدر میشود؟
بــدون احتســاب هزینــه قیمــت یــک کیــف
ســاده مدرســه از  ۲۰۰هــزار تومــان شــروع
میشــود تــا حــدود  ۱میلیــون تومــان بــه بــاال،
جامــدادی ســاده از  ۳۰هــزار تا ســقف حــدود ۲۰۰
هــزار تومــان ،دفتــر ســاده صــد بــرگ قیمتــش از
 ۲۰هــزار تومــان بــه بــاال و دفتــر  ۵۰بــرگ ســاده
نیــز از  ۱۰هــزار تومــان بــه بــاال اســت و بایــد
توجــه کــرد کــه وســایل بــا کیفیــت تــر قیمــت
باالتــری خواهنــد داشــت.
همــه مــا مــی توانیــم دســت در دســت هــم
از راههــای مختلــف بــه دانــش آمــوزان نیازمنــد
کمــک کنیــم تــا از تحصیــل جــا نماننــد و بتواننــد
هزینههــای تحصیلــی خــود را پرداخــت کننــد.
یکــی از راههــای کمــک تحصیلــی بــه دانــش
آمــوزان اقــدام از طریــق موسســات خیریــه
اســت.
منبع :باشگاه خبرنگاران
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بیــن الحرمیــن یکــی از مقــدس تریــن مــکان
هــا بــرای زیــارت شــیعیان محســوب مــی شــود
کــه هــر ســال افــراد زیــادی در آن بــه عــزاداری
مــی پردازنــد.
شــکوه ایــن مــکان مقــدس کــه بیــن حرمیــن
حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع) و قمــر بنــی
هاشــم در محــرم هــر ســال ،بهخصــوص روز
عاشــورا و تاســوعا بــه اوج خــود میرســد.
بین الحرمین کربال کجاست؟
بیــن الحرمیــن کربــا بــه محــدوده بیــن حــرم
حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع) و مرقــد قمــر
بنــی هاشــم مــی گوینــد کــه موقعیــت آن 100
کیلومتــری جنــوب غربــی بغــداد اســت و در مرکز
شــهر کربــا در عــراق قــرار دارد.

بین الحرمین و حقایقی که خیلی ها نمیدانند
دلیــل دویــدن زائریــن در مســیر بیــن الحرمین
کربال چیســت؟
بــر اســاس روایــات قبیلــه ی بنــی اســد در
زمــان رخــداد واقعــه عاشــورا در شــهری بــه نــام
الطویـــریج یا «هندیـــه» ،در میانـــه دو شهـرح ّله
(مرکــز استـــان بابِــل) و شهـــر کربــا زندگــی می
کردنــد.
زمانــی کــه زنــان ایــن قبیلــه خبــر جنــگ
امــام حســین (ع) بــا دشــمنان را شــنیدند،

قدمــت بیــن الحرمیــن را میتــوان از ســال
 1407هجــری قمــری ( 1366شمســی) دانســت.
در گذشــته نــام بیــن الحرمیــن کربــا مرســوم
نبــود و تنهــا راه باریکــی دو حــرم امــام حســین
(ع) و حضــرت عبــاس (ع) را بــه هــم وصــل مــی
کــرد و در ایــن حــد فاصــل خانــه هــای قدیمــی،
چندیــن حجــره و مغــازه و کوچــه هــای متعــدد و
باریــک قــرار داشــتند.
در ســال  1431هجــری قمــری مصــادف بــا

قتلگاه
قتلــگاه محــل جایــگاه بــه شــهادت رســیدن و
جــدا شــدن ســر حســین بــن علــی (ع) اســت.
بــه ایــن مــکان گــودال قتلــگاه هــم گفتــه مــی
شــود زیــرا ارتفــاع آن مــکان نســبت بــه مــکان
هــای اطــراف کمــی پایینتــر اســت.
در ایــن محــل کــه در مجــاورت آرامــگاه
حبیــب بــن مظاهــر در بیــن الحرمیــن واقــع شــده
حجــرهای نقــرهای بــا پنجــرهای رو بــه صحــن
ســاختهاند کــه در آن ســردابی بــا در نقــرهای
قــرار دارد کــه از آن بــا عنــوان مقتــل امــام
حســین (ع) یــاد میشــود.
ســالنی باریــک در انتهــای رواق جنــوب غربــی
حــرم امــام حســین (ع) ،وجــود دارد کــه بــه
قتلــگاه میرســد.

فاصلــه بیــن دو حــرم امــام حســین و حضــرت
عبــاس چقــدر اســت؟
بیــن حــرم امــام حســین (ع) و حــرم حضــرت
عبــاس (ع) فاصلــه  378متــری وجــود دارد کــه
بــه آن بیــن الحرمیــن مــی گوینــد.
در گذشــته در فاصلــه بیــن دو حــرم مطهــر
منــازل مســکونی و واحدهــای تجــاری بــود و ایــن
حــرم هــا بــا یــک کوچــه یــا خیابــان کمعــرض
بــه هــم وصــل مــی شــدند امــا امــروزه هــا ایــن
بناهــا تخریــب و خیابــان عریضــی ایجــاد شــد
کــه در دو طــرف آن نخــل کاشــته شــده اســت.
چــرا بیــن دو حــرم امــام حســین (ع) و حــرم
حضــرت عبــاس(ع) فاصلــه اســت؟
همانطــور کــه میدانیــد حضــرت عبــاس
(ع) هنــگام آوردن آب از نهــر علقمــه بــرای
طفــان تشــنه کربــا بــه شــهادت رســیدند ،بنــا
بــه درخواســت ایشــان پیکــر مطهرشــان بــه
خیمههــا برگردانــده نشــد و در نزدیکــی محــل
اســتقرارســپاهیانیزیــدبــهخــاکســپردهشــد.
فاصلــه بیــن دو حــرم امــام حســین (ع) و حــرم
حضــرت عبــاس(ع) همــان میــدان جنــگ امــام
حســین (ع) و لشــکر یزیــد در روز عاشــورا اســت.
فاصلــه بیــن الحرمیــن تــا رود فــرات چقــدر
اســت؟
حداقــل  48.5کیلومتــر فاصلــه بیــن ،رود
فــرات تــا بیــن الحرمیــن وجــود دارد کــه حــدود
 55دقیقــه رانندگــی خواهیــد داشــت.
از برخــی جوانــان امــروزه کــه دربــاره علــت
ازدواج نکــردن یــا تــرس از ازدواج یــا فرزنــدآوری
شــان کــه ســوال کنیــد .پاسخشــان یــک ســوال
اســت ،از کجــا بیاوریــم خــرج کنیــم؟ همــه چیــز
را بــه مادیــات و مســائل مالــی ربــط میدهنــد و
تــرس از اینکــه آینــده شــان چــه طــور خواهــد
شــد؟ آیــا کار دارنــد؟ درآمدشــان مکفــی خواهــد
بــود ؟ درســت اســت کــه مســائل اقتصــادی
حــرف مهمــی در ازدواج و فرزنــدآوری میزنــد،
امــا از ســوی دیگــر خداونــد نیــز بــا تشــویق
مــردم بــه ازدواج و فرزنــدآوری فرمــوده کــه روزی
را خــودش تقســیم میکنــد و هیچکــس نبایــد
تــرس از روزی داشــته باشــد.
ســیره امــام علــی(ع) در تمامــی زمینههــا
راهگشــا و چــراغ زندگــی مــا میتوانــد باشــد
از آرامــش و اطمینــان خاطــری کــه ایشــان بــرای
زندگــی و ازدواج و دوری از اضطــراب مطــرح
کــرده انــد تــا صبــر ،حلــم ،بردبــاری و تمامــی
سفارشــاتی کــه بــرای یــک زندگــی خــوب بــه
انســان داشــته انــد ،همــه چــراغ ســبزهای
زندگــی مــا اســت .در جایــی پیامبراســام(ص)
بــه دخترشــان فاطمــه زهــرا(س) فرمودنــد:
««بــه خــدا ســوگند ،مــن تــو را بــه ازدواج کســی
درآوردم کــه از همــه مردمــان دانشــش افــزون
تــر ،بردبــاری اش بیشــتر و در ایمــان بــر خــدا بــر
همــگان پیشــی گرفتــه اســت».
امــام علــی(ع) پــس از پیغمبــر اســام (ص)
مصــداق کامــل اســوه حســنه هســتند ،ایشــان
در غدیــر جانشــین پیامبــر(ص) نیــز میشــوند
تــا نشــان دهنــد پــس از پیغمبــر خــدا ،باعــث
هدایــت و کمــال مــردم در دیــن و انســانیت
میتواننــد باشــند و چــه مبــارک تکامــل و
رشــدی بــرای بشــریت کــه از نسلشــان ذری ـهای
حســنه تقدیــم مــردم کــرده انــد.
پیامبــر اســام (ص) در ســیره امــام علــی (ع)
بــه عمــار ســفارش میکننــد کــه ««ای عمــار،
اگــر دیــدی علــی بــه تنهایــی از یــک راه مــی
رود و تمــام مــردم بــه راهــی دیگــر رواننــد،
بــه راه علــی بــرو؛ زیــرا او تــو را بــه نابــودی
نکشــاند و تــو را از مســیر هدایــت و رســتگاری
خــارج نســازد ».در جــای دیگــری پیغمبــر(ص)
دربــاره امــام علــی(ع) مــی فرماینــد« :ای علــی،
بــی شــک کســی پیــرو راهــت باشــد ،هدایــت
خواهــی کــرد و آن کــه بــا ســیره و راه تــو
مخالفــت کــرد ،بــه طــور قطــع تــا روز قیامــت
گمــراه خواهــد مانــد».
بــه مناســبت عیــد والیــت ،غدیــر خــم در
ارتبــاط بــا صحبــت هــای امــام علــی(ع) دربــاره
رزق و روزی و اهمیــت آن در زندگــی خانوادگــی
مباحثــی بیــان مــی شــود و حجــت االســام علــی
اصــان زاده ،مشــاور مذهبــی و کارشــناس مرکــز
پاســخگویی بــه شــبهات دینــی نیــز نظراتشــان را

تل زینبیه
تــل زیبنبیــه بــه مکانــی گفتــه مــی شــود کــه
حضــرت زینــب و دیگــر بانــوان کربــا در آنجــا
ایســتاده و منتظــر بازگشــت موالیشــان بودنــد.
ایــن مــکان مبــارک بیــن خیمــه گاه و قتلــگاه
در بخــش جنــوب غربــی حــرم امــام حســین
قــرار گرفتــه و بــا قتلــگاه  35متــر فاصلــه دارد،
ایــن مــکان  5متــر نســبت بــه ســایر مــکان هــا
مرتفــع تــر اســت.

مـــردان خــود را بــرای همراهــی و کمــک بــه
امـــام و یارانش تشویـــق کردنـد و مـــردان قبیله
همگــی هرولــه کنـــان بــه طـــرف دشــت کربـــا
شتـــافتند امــا با اجســـاد مطهـــر شــهدا و خیمه
هــای ســوخته روبــرو شــدند و بــه همیــن دلیــل
هــر سالـــه عـــزاداران در ظهــر عاشــورا با پـــای
برهنـــه وهرولـــه کنــان و حســین حســین گویان
از منطقــه ی طـویـــریج در  10کیلومتــری دشــت
کربــا بــه ســمت حرمیـــن حســینی وعباســـی
حرکـــت می کننـــد.
تاریخچه و قدمت بین الحرمین

 1389هجــری شمســی آمادهســازی محوطــه
بیــن دو حــرم بــرای اســتفاده زائــران ،پــروژه
ســنگفرش بیــن الحرمیــن کربــا و ایجــاد
ســایبان ،توســعه تاسیســات زیربنایــی و برقــی،
دوربیــن مداربســته و دســتگاههای صوتــی ،آب
ســردکن و کولــر گازی ،آغــاز شــد و در ســال
 1434هجــری قمــری ( 1392شمســی) بــه پایــان
رســید.
سایر اماکن مذهبی بین الحرمین کربال
در دو طــرف بیــن الحرمیــن ،چندیــن مــکان
مقــدس و مذهبــی دیگروجــود دارد:

خیمه گاه
خیمــهگاه محــل اســتقرار ســپاهیان معــدود
امــام حســین در عاشــورا را مــی گوینــد کــه در
بخــش جنــوب غربــی حــرم سیدالشــهدا واقــع
شــده و  250متــر بــا حــرم فاصلــه دارد.
مقــام دســت چــپ و دســت راســت حضــرت
عبــاس
در زمــان شــهادت حضــرت عبــاس دو دســت
ایشــان در مــکان هــای مختلــف از بــدن مطهــر
جــدا شــدند.
مقــام دســت راســت در گذشــته محــل عبــور
نهــر علقمــه بــوده و در شــمال شــرقی حــرم
حضــرت عبــاس (ع) قــرار داشــته و پنجــرهای

رزق ازدواج و خانواده در کالم امیرالمومنین(ع)

در ایــن زمینــه بیــان مــی کننــد.

مراسم عقد زوج زابلی در حرم امام علی(ع)
*آیــا نگرانــی بابــت رزق ،مانــع تشــکیل
خانــواده اســت؟
ایــن روزهــا بــه خاطــر شــرایط خــاص
اقتصــادی ،بســیاری از جوانــان نگراننــد ،در
آمدشــان کفــاف زندگــی مشترکشــان را ندهــد
و اگــر دچــار مشــکل شــوند ،چطــور بایــد آن را
حــل کنند.کلیــد ایــن قفــل معرفــت رزق و روزی
اســت.
رزق و روزی واژه ای فراتــر از خوردن و آشــامیدن
اســت .در واقــع هــر چیــزی کــه نصیــب انســان
شــود اعم از مســکن ،همســر و ســامتی و ...شامل
رزق مــی شــود .ایــن روزهــا موضــوع تــرس از
تأمیــن شــدن روزی بــرای خیلــی هــا مطــرح
مــی شــود ،منتهــا بخشــی از ایــن تــرس طبیعــی
و عــادی اســت و عامــل تحــرک انســان بــرای
کســب روزی مــی شــود امــا وضعیــت غیرطبیعــی
ترســی اســت کــه باعــث فشــار عصبــی  ،روانــی و
اســترس زیــاد شــود.
حجــت االســام علــی اصــان زاده مــی گویــد:
«امــام علــی مــی فرماینــد «اهلــک النــاس اثنــان
خــوف الفقــر و طلــب الفخــر الخصــال /صفحــه
 ۳۸حدیــث  :۱۰۲مــردم را دو چیــز هــاک کــرد؛
تــرس از فقــر و نــداری و دوم بــه دنبــال آن فخــر
فروشــی» مــا خیلــی وقــت هــا تصــور میکنیــم
نــداری و تهــی دســتی انســان را دچــار مشــکل
میکنــد امــا امــام علــی(ع) معتقدنــد ؛تــرس
از فقــر و نــداری هــم باعــث هالکــت انســان
میشــود.
امــام در حدیــث دیگــری مــی
فرماینــد« :مــن قبــض یــده فخافــه
الفقــر فقــد تعجــل الفقــر؛ هــر کــس بــه
خاطــر تــرس از فقــر و نــداری دســتش
را ببنــدد یعنــی بخشــنده نباشــد،
ایــن شــخص خــودش پیــش دســتانه
ســمت فقــر رفتــه اســت /غــرر الحکــم
حدیــث  »۶۵۶۶و خداونــد نیــز در آیــه
 ۱۰۰ســوره اســرا مــی فرمایــدُ « :ق ْ
ــل
ـن َر ْح َمــةِ َربِّــی
ـون َخزَائِـ َ
ـم تَ ْمل ُِکـ َ
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ـان َقتُــو ًرا :بگــو کــه شــما اگــر
ِْ
الن َْسـ ُ
دارای گنــج هــای رحمــت (بیانتهــای)
خــدای مــن شــوید بــاز هــم از تــرس
فقــر و خــوف درویشــی ،بخــل از انفــاق
خواهیــد کــرد ،کــه انســان طبعــا بســیار

ممســک و بخیــل اســت».
در ایــن حدیــث امــام علــی(ع) و آیــات خداوند
نهفتــه اســت کــه ریشــه تــرس از فقــر واقعــا در
نــداری و فقــر افــراد نیســت ،بلکــه تجربــه ثابــت
کــرده آنهایــی کــه خزانههــای مادیــات دارنــد ،
بــاز هــم تــرس و اضطــراب از فــردا باعــث بخــل و
انفــاق نکردنشــان میشــود.

بیانــدازد تــا تــن بــه ازدواج یــا فرزنــدآوری
ندهنــد .براســاس آیــه  ۲۶۸ســوره بقــره:
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شــیطان شــما را وعــده فقــر و بیچیــزی دهــد و
بــه کارهــای زشــت و بخــل وادار کنــد ،و خــدا بــه
شــما وعــده آمــرزش و احســان دهــد ،و خــدا را
رحمــت بیمنتهاســت و (بــه همــه امــور جهــان)
داناســت».
حجــت االســام اصــان زاده تأکیــد مــی

اگــر تــرس از فقــر باعــث میشــود کــه
افــرادی جگرگوشــه خــود را در عصــر جاهلیــت
بکشــند ،ممکــن اســت افــرادی نیــز بــه خاطــر
تــرس از فقــر دســت بــه تشــکیل زندگــی یــا
حتــی فرزنــدآوری در ایــن دوره نزننــد! ایــن ترس
از فقــر یکــی از ابزارهای شــیطان اســت کــه باعث
مــی شــود انســان را گــول بزنــد و بــه اضطــراب

کنــد« :راه حــل ایــن اضطــراب خطرنــاک در
مرحلــه نخســت شــناختی و باورمــداری اســت
بــه اینکــه روزی هــر انســانی در دســت خداســت.
براســاس آیــه  ۶ســوره هــود و آیــه  ۶۰ســوره
عنکبــوت همیــن امــر تأییــد شــده اســت .در
کالم امیرالمومنیــن(ع) روزی هــر انســانی تضمیــن
شــده اســت .خطبــه  ۱۸۴نهــج البالغــه ایــن
عبــارت را میگویــد کــه «بــه مورچــه
بنگریــد بــا آن همــه کوچکــی و ظرافت
انــدام کــه تقریبــا بــه چشــم نمیآیــد،
روزی اش تضمیــن شــده و بــه فراخــور
حالــش میرســد ،خداونــد منــان از او
غافــل نیســت و او را محــروم نســاخته،
گرچــه در دل تختــه ســنگی ســیاه و
خشــک یــا ســخرهای ســخت باشــد».
یــا در جــای دیگــری امــام علــی(ع)
میفرماینــد کــه «بــه پرندگانــی مثــل
عقــاب  ،کالغ و شــترمرغ بنگریــد کــه
خــدا روزی همــه آنهــا را تضمیــن
کــرده اســت».

*شیطان؛ عامل ترس از رزق حالل

برنــزی در دیــوار یــک خانــه قدیمــی اســت و
مــکان مقــام دســت چــپ ،در جنــوب شــرقی
حــرم حضــرت ابوالفضــل (ع) قــرار دارد ،پنجــره
ای برنــزی بــا حاشــیههــای آینــهکاری شــده
اســت.
مقام حضرت علی اکبر و علی اصغر
مقــام علــی اکبــر محــل شــهادت حضــرت
علــی اکبــر ،فرزنــد بــزرگ امــام حســین (ع)
اســت و در شــمال شــرقی حــرم قــرار دارد و در
فاصلــه  600متــری تــل زینبیــه واقــع شــده اســت
و بــه نســبت ســایر مکانهــا فاصلــه بیشتــری
تــا خیمــهگاه دارد.
مقــام حضــرت علــی اصغــر محــل شــهادت
فرزنــد  6ماهــه امــام حســین (ع) اســت کــه در
خیابــان ســوده در داخــل یــک کوچــه قــرار دارد،
یــک گهــواره کوچــک بــه منظــور یادبــود ایشــان
قــرار گرفتــه اســت.
مدفن الشهدا
در نزدیکــی بــارگاه و در فاصلــه چنــد متــری
جنــوب شــرقی ضریــح امــام حســین (ع)مقبــره
تمــام یــاران شــهید امــام حســین (ع) قــرار دارد
کــه بــه آن مدفــن الشــهدا مــی گوینــد ،ایــن
مقبــره اتاقــی  12متــری اســت و دارای صندوقــی
خاتــم و پنجــره ای  5متــری از جنــس نقــره مــی
باشــد.
روی دیــوار نزدیــک مقبــره کتیبــه ای کوچــک
و آبــی رنــگ حــاوی زیارتنامــه و اســامی شــهدای
کربــا وجــود دارد.
مقام الحجه
مقــام الحجــه در اطــراف بیــن الحرمیــن قــرار
دارد کــه در انتهــای محلــه بــاب الســالمه اســت و
بــر اســاس گفتــه هــا و شــنیده هــا گویــا حضــرت
مهــدی (عــج) در حــال خوانــدن نمــاز در ایــن
مــکان رویــت شــده اســت.
مکان های پربازدید اطراف بین الحرمین
موکب یحیی بن زید شیعیان افغانستانی
آرامگاه امیرکبیر
حسینیه صاحب الزمان
مجمع سیداالشعار کربال
بازارهای کربال
مدرسه نهرالعلقمی
برج االماره
در جــای دیگــری امــام علــی(ع) میفرماینــد:
ـان مــا قــدر امــه لــه لــن یفوقــه و
«مــن وســق بـ ّ
اســتراح قلبــه :هــر کــس بــاور کنــد بــه اینکــه
آنچــه خــدا بــرای او تقدیــر کــرده از بیــن نخواهد
رفــت ،قلبــش آرام خواهــد شــد/غررالحکم
حدیــث  » ۱۸۴۹ایــن حدیــث یعنــی همیــن بــاور
منــد بــودن بــه تقدیــر روزی و در حدیــث دیگــری
امــام مــی فرماینــد« :رزقــک یطلبکــه فاســترح/
المواعــظ الحدوثه ص »۵۶
همچنیــن امــام علــی(ع) در تفســیر ســوره
حمــد و تفســیر رب العالمیــن میفرماینــد کــه رب
العالمیــن مالــک آنهاســت و ســوق دهنــده روزی
آنهــا بــه سویشــان از جایــی کــه میشناســند و
از جایــی کــه نمیشناســند ،روزی تقســیم شــده
اســت و بــه فرزنــد آدم میرســد بــه هــر روزی
کــه در دنیــا باشــد» .اینطــور هــم نیســت کــه
روزی یــک بــار تقســیم شــود ،روزی در طــول روز
لحظــه بــه لحظــه فــرا میرســد و ایــن قانــون را
پیامبــر خــدا  ،خطــاب بــه علــی(ع) میفرماینــد
کــه «یــا علــی ال تهتــم لــرزق غــد ،فــان کل
غــد یاتــی رزقــه :ای علــی ،انــدوه روزی فــردا را
نخــور کــه هــر فردایــی روزی اش فــرا مــی رســد»
یــا امــام مــی فرماینــد« :مــن اهتــم بــرزق غــد
لــم یفلــح ابــدا :هــر کــس انــدوه روزی فــردا را
داشــته باشــد ،هیچــگاه رســتگار نخواهــد شــد».
*پاسخ به یک شبهه

*باور به تقدیر روزی ،دل را آرام می کند

شــبهه و ابهامــی بــا ایــن بیانــات ممکــن اســت
ایجــاد شــود و آن هــم ناشــی از یــک نــوع توجــه
ناقــص بــه یــک بعــد مســئله و غفلــت از ابعــاد
دیگــر مســئله اســت این بــاور کــه روزی تقســیم
شــده و ضمانــت شــده اســت ،یــک بعــد قضیــه
اســت امــا ایــن ضمانــت بــه ایــن معنــا نیســت
کــه انســان گوشــه ای بنشــیند و منتظــر باشــد
کــه روزی ضمانــت شــده بــدون ابــزار و وســایل
مســیر خــود بــه خانــه مــا برســد .تلقــی اولیــه
مــا نســبت بــه ضمانــت و تقدیــر نبایــد اینطــور
باشــد ،بلکــه ایــن روزی هــم نیــاز بــه تــاش و
کوشــش دارد.
امــام صــادق(ع) در حدیثــی کــه در کتــاب
کافــی  ،جلــد پنــج  ،صفحــه  ،۷۸حدیــث دوم
مــی فرماینــد آیــا گمــان میکنــی اگــر کســی
داخــل خانــه خــود شــود و در را ببنــدد از آســمان
چیــزی بــرای او مــی افتــد؟» ایــن تلقــی اینجــا رد
مــی شــود کــه بــدون هیــچ تالشــی روزی بــرای
انســان برســد.
در نهایــت اینکــه جوانــان بــا ایــن ســخنان
گوهربــار امــام علــی(ع) مــی بایســت تــرس از
کســب روزی حــال بــرای ازدواج یــا فرزنــدآوری
را کنــار بگذارنــد منتهــا دســت از تــاش و
کوشــش نیــز برندارنــد.
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وزارت اقتصــاد اعــام کــرد :کاهــش رشــد
خلــق پــول توســط بانکهــا یکــی از آثــار
اعمــال سیاس ـتهای بانــک مرکــزی بــرای مهــار
نقدینگــی اســت کــه رشــد مانــده تســهیالت
اعطایــی بانکهــا از  ۱۹درصــد در  ۵مــاه نخســت
ســال گذشــته بــه  8/2درصــد در  ۵مــاه نخســت
ســال  ۱۴۰۱کاهــش یافــت کــه افــت  ۵۷درصــدی
را نشــان میدهــد.
بــه گــزارش ایرنــا از وزارت امــور اقتصــادی
و دارایــی ،کنتــرل ترازنامــه بانکهــا یکــی از
ابزارهــای بانــک مرکــزی بــرای مهــار نقدینگــی
اســت و در همیــن راســتا بانــک مرکــزی از نیمــه
دوم ســال گذشــته اجــرای ایــن سیاســت را در
دســتور کار خــود قــرار داد.
بعــد از اجــرای ایــن سیاســت ،شــدت رشــد
ترازنامــه بانکهــا کاهــش قابــل توجهــی داشــته
اســت و دیگــر بانکهــا نمیتوانــد بــدون قیــد و
حــدود ســمت راســت دارایــی خــود را کــه شــامل
تســهیالت اعطایــی ،ســرمایهگذاری در ســهام،
خریــد دارایــی ثابــت و مــواردی از ایــن دســت
میشــود را افزایــش دهنــد.
بانــک مرکــزی در بخشــنامه ابالغــی کــه ســال
گذشــته آن را در دســتور کار خــود قــرار داده بود،
رشــد ترازنامــه را در هــر مــاه  ۲درصــد و بــرای
بانکهــای تخصصــی  ۲.۵درصــد تعییــن کــرده
بــود ،امــا از اوایــل مردادمــاه ضوابــط جدیــدی
ابــاغ شــد کــه بــر اســاس آن دامنــه رشــد
ترازنامــه بانکهــا بیــن  ۱.۳۳درصــد تــا ۲.۵
درصــد در هــر مــاه خواهــد بــود؛ ضمــن اینکــه دو
بانــک قرضالحســنه هــم ماهانــه تــا  ۴.۵درصــد
دبیــرکل ســابق کنفدراســیون صنایــع ایــران
بــا تاکیــد بــر ضــرورت اصالحــات بنیادیــن و
گســترده در اقتصــاد ایــران مــی گویــد دســت
هــای مافیایــی پــر قدرتــی در واردات وجــود دارد
کــه کــه بــا تغییــرات جزیــی نمــی تــوان حربــف
آن هــا شــد.
داریــوش مهاجــر ،در گفــت و گــو بــا الــف
اظهــار کــرد :بــه طــور کلــی ،صنعــت مــا طــی
چنــد دهــه گذشــته بــه خصــوص در ســه دهــه
اخیــر ،عمدتــا بــه واردات ماشــین آالت در انــواع
مختلــف در بخــش کالن و یــا جزیــی وابســته بوده
اســت .بــه عنــوان مثــال در بخــش لــوازم خانگــی
و خــودرو ســازی بــا واردات قطعــات مختلــف
مــورد نیــاز ،ایــن قطعــات را ســرهم مــی کننــد و
در نهایــت بــه صــورت محصــول نهایــی بــه عنوان
تولیــد بــه مــردم تحویــل مــی دهنــد .اینکــه فقط
بگوییــم ماشــین آالت صنعتــی وارد مــی شــود نــه
روزنامــه ایــران نوشــت :یــک مقــام آگاه در
وزارت نفــت میگویــد کــه بــه کمــک صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی بــه ونزوئــا ،ظرفیــت
یــک پاالیشــگاه ایــن کشــور چندیــن برابــر شــده
و از  ۱۰-۱۵هــزار بشــکه در روز بــه نزدیکــی -۹۰
 ۵۵هــزار بشــکه در روز رســیده اســت.
او کــه تمایلــی بــه ذکــر نــام خــود در ایــن
گــزارش نداشــت ،میگویــد« :ایــن پاالیشــگاه
مشــتری نفــت ایــران نیــز هســت .در دیگــر
پاالیشــگاهها نیــز افزایــش فــروش نفــت ایــران
بــا کمــک صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
دنبــال میشــود و در ایــن زمینــه ارقــام
افزایشــی اســت».
ایــن منبــع آگاه بــا اشــاره بــه آغــاز رونــد
اجرایــی پاالیشــگاهداری فراســرزمینی ایــران
در ونزوئــا میگویــد« :هــدف از ایــن کار
خنثیســازی تحریــم هاســت و در یــک ســال
اخیــر موفــق شــدیم بــا مجموعــه اقداماتــی
مشــابه ،بــرای فــروش بیشــتر نفــت بازارســازی
کنیــم».
او از بیــان جزئیــات بیشــتر بــه ســبب شــرایط
تحریــم خــودداری کــرد؛ امــا آنچــه مشــخص
اســت ،افزایــش فــروش نفــت بیشــتر ایــران بــه
واســطه ایــن اقــدام و بازارســازی در امریــکای
التیــن در جهــت خنثیســازی تحریــم اســت .در
ازای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ،ونزوئــا
متعهــد شــده کــه بخشــی از ظرفیــت پاالیشــی و
بــازار را در اختیــار ایــران قــرار دهــد.
سریعترین شکل خنثیسازی تحریمهای فروش
نفت
موضــوع انــرژی در آخریــن دور تحریمهــای
اعمــال شــده علیــه ایــران ،یکــی از اصلیتریــن
محورهــای تحریمــی بــوده اســت و یکــی از
مهمتریــن عوامــل در برقــراری مذاکــرات
بــرای رفــع تحریمهــای ایــران مســأله رفــع
تحریمهــای فــروش نفــت ایــران بــوده و همیــن
موضــوع نیــز بــه پاشــنه آشــیلی جدیــد بــرای
ایــران در تحریمهــای جدیــد تبدیــل شــده
اســت .بنابرایــن حرکــت بــه ســمت خنثیســازی
تحریمهــای فــروش نفــت یکــی از رکنهــای
اساســی هــر دولتــی اســت؛ اتفاقــی کــه در دولــت
قبــل بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد و هیــچ
تالشــی در راســتای خنثیســازی تحریمهــا
انجــام نشــد و عمــ ً
ا فــروش نفــت در دولــت
قبــل بــه کمتریــن میــزان ممکــن پــس از انقــاب
رســید .امــا بــا تغییــر دولــت و تغییــر وزیــر
نفــت ،وزارت نفــت دولــت ســیزدهم بــه ســمت

وزارت اقتصاد گزارش داد؛

رشد خلق پول توسط بانکها  ۵۷درصد کاهش یافت
میتواننــد رشــد ترازنامــه داشــته باشــند.
ضوابــط جدیــد از مردادمــاه ابــاغ شــد و قطعـ ًا
آنچــه کــه تــا مردادمــاه امســال بــه دســت آمــده
حاصــل ضوابطــی اســت کــه از ســال گذشــته
پیگیــری شــده اســت.

پایــان ســال گذشــته  ۱۱.۲درصــد رشــد داشــته
اســت.
مانــده ســپردهها پــس از کســر ســپرده
قانونــی هــم  ۱۱.۱درصــد رشــد کــرده و مانــده

کاهش رشد مانده تسهیالت اعطایی
بانکها از  ۱۹درصد به  ۸.۲درصد
ترازنامــه بانکهــا و داراییهــای
مشــمول حــدود رشــد ترازنامــه،
شــامل چندیــن قلــم میشــود ،امــا
باتوجــه بــه اینکــه گــزارش رشــد
ترازنامــه بانکهــا بــه صــورت
ســه مــاه یکبــار منتشــر میشــود
و همچنیــن بــه دلیــل ســهم
بــاالی مانــده تســهیالت اعطایــی،
میتوانیــم از میــزان رشــد مانــده تســهیالت،
ارزیابــی مشــخصی از رونــد رشــد ترازنامــه را بــه
دســت بیاوریــم.
آخریــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه رشــد
مانــده ســپردهها بــدون کســر ســپرده قانــون در
پایــان مردادمــاه امســال بــه  ۶هــزار و  ۱۵۱هــزار
و  ۲۹۲میلیــارد تومــان رســیده کــه نســبت بــه

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ،ســرعت
رشــد ســپردهها  ۳۴.۵درصــد ،ســپردهها پــس
از کســر ســپرده قانونــی  ۳۶.۹درصــد و مانــده
تســهیالت اعطایــی  ۵۶.۸درصــد کمتــر شــده
اســت.
روند نزولی رشد مانده سپردهها و
مانده تسهیالت در یک سال منتهی به
مرداد ۱۴۰۱

تســهیالت اعطایــی در  ۵مــاه اول ســال جــاری
رشــد  ۸.۲درصــدی داشــته اســت ،امــا در رشــد
مانــده ســپردهها پــس از کســر ســپرده قانونــی
و مانــده تســهیالت اعطایــی در  ۵مــاه اول ســال
گذشــته بــه ترتیــب  ۱۷.۱درصــد ۱۷.۶ ،درصــد و
 ۱۹درصــد بــوده اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،در  ۵مــاه اول امســال

همچنیــن آمــار  ۱۲مــاه منتهــی
بــه مردادمــاه ســال  ۱۴۰۱در مقایســه
بــا  ۱۲مــاه منتهــی بــه مردادمــاه
 ۱۴۰۰هــم جالــب توجــه اســت.
در یــک ســال منتهــی بــه
مردادمــاه ســال  ،۱۴۰۱رشــد
ســپردهها  ۳۵.۵درصــد ،رشــد
ســپردهها پــس از کســر ســپرده قانونــی ۳۴.۹
درصــد و رشــد مانــده تســهیالت اعطایــی ۳۴.۹
درصــد بــوده اســت ،امــا در یــک ســال منتهــی
بــه مردادمــاه ســال  ۱۴۰۰رشــد ســپردهها ۴۶.۷
درصــد ،رشــد ســپردهها پــس از کســر ســپرده
قانونــی  ۴۶درصــد و رشــد مانــده تســهیالت
اعطایــی  ۵۲.۴درصــد بــوده اســت.

مافیای واردات حریف می طلبد!
چرخــد  .یعنــی مــواد اولیــه ای
کــه مــی توانیــم در داخــل تولیــد
کنیــم ،وارد مــی شــود.
وی در ادامــه در خصــوص
راهــکار حــل مشــکل واردات در
بخــش صنعــت بــه خصــوص مــواد
اولیــه و ماشــین آالت صنعتــی نیــز
گفــت :بــرای ایــن مشــکل راه حــل
هــای زیــادی وجــود دارد ،یعنــی
ایــن رونــد قابــل اصــاح اســت
امــا اجــرای ایــن راهکارهــا بــه
ایــن ســادگی نیســت ،چــرا کــه در
کشــور مــا هــر کــدام از زیرســاخت

ایــن گونــه نیســت .حتــی قطعات
نیــز وارد مــی شــود.
او بیــان کــرد :یکــی از بخــش
هــای عمــده واردات در بخــش
صنعــت ،مــواد اولیــه اســت .
در ایــن شــرایط وقتــی از نظــر
سیاســی بــا مشــکلی مواجــه
شــویم ،مثــل تحریــم ،ورود ایــن
مــواد بــا مشــکل مواجــه شــده
و همــه بخــش هــا بــه خصــوص
بخــش صنعــت هــم دچــار
اشــکال مــی شــود .چــرا کــه
اســاس کار مــا بــا واردات مــی

اولین پاالیشگاه برونمرزی ایران آغاز به کار کرد
ایــن موضــوع حرکــت کــرد.
در ایــن رابطــه یــک نماینــده مجلــس شــورای
اســامی میگویــد« :اینکــه مــا در خــارج از
کشــور پاالیشــگاه داشــته باشــیم بــه دو طریــق
ممکــن اســت .یــا اینکه مــا در آنجــا پاالیشــگاهها
را تعمیــر و بازســازی میکنیــم و قــرارداد
میبندیــم کــه نفــت خــام و میعانــات گازی
خودمــان را آنجــا ببریــم و پاالیــش کنیــم؛ یعنــی
همــان کاری کــه در ونزوئــا انجــام میدهیــم .یــا
اینکــه ســهامدار پاالیشــگاه شــویم».
هــادی بیگینــژاد ،عضــو کمیســیون انــرژی
مجلــس در گفتوگــو بــا «ایــران» ادامــه میدهــد:
«بــه عبارتــی دیگــر،
یــا خودمــان پاالیشــگاه
احــداث کنیــم یــا ســهام
آن پاالیشــگاه را بخریــم
کــه در ایــن صــورت مالــک
بخشــی از پاالیشــگاه
میشــویم و میتوانیــم
نفــت را آنجــا ببریــم و کار
پاالیــش را انجــام دهیــم.
یــا تعمیــرات پاالیشــگاهی
کشــوری دیگــر را
مشــروط بــه خریــد نفــت
بیشــتر از ایــران کنیــم.
مــورد اول چنــدان بــرای
شــرایط کنونــی مناســب
نیســت امــا حالــت دوم
شــکل
ســریعترین
خنثیســازیتحریمهــایفــروشنفــتاســت».
او در مــورد ســرمایهگذاری ایــران در
پاالیشــگاههای فراســرزمینی بیــان میکنــد:
«صــدور خدمــات فنــی ومهندســی در مســأله
پاالیشــگاهها مهــم اســت .چراکــه در قبــال آن
امــکان برقــراری قــرارداد طوالنیمــدت بــرای
پاالیــش نفــت و تولیــد فــرآورده وجــود دارد و
آن وقــت بایــد تصمیــم بگیریــم کــه ســهم مــا
از تولیــد و ســهم کشــور میزبــان چــه مقــدار
اســت».
بیگینــژاد ادامــه میدهــد« :بــ ا توجــه بــه
اینکــه فــروش نفــت محدودیــت دارد ولــی فروش
فــرآورده محدودیــت نــدارد پــس ســهامداری و
ســرمایهگذاری ایــران در ایــن پاالیشــگاهها
بــرای تولیــد فــرآورده بســیار مهــم اســت .اگــر
فــرض کنیــم در مجمــوع ۲۰کشــور میتواننــد

نفــت ایــران را بخرنــد -چــون پاالیشــگاههایی
دارنــد کــه میتواننــد نفــت ایــران را پاالیــش
کننــد -در شــرایط تحریمــی ممکــن اســت ایــن
تعــداد بــه چهــار یــا پنــج کشــور برســد کــه
قطعــ ًا دســت مــا بــرای فــروش نفــت بســته
اســت و اگــر از طریــق سیاســت پاالیشــگاهداری
فراســرزمینی ورود و فــرآورده تولیــد کنیــم،
میتوانیــم ایــن فــرآورده را بــه  ۲۰۰کشــور دنیــا
بفروشــیم و منطــق ایــن اســت کــه مــا فــرآورده
تولیــد و صــادر کنیــم و چــه بهتــر کــه مــا در
پاالیشــگاه فراســرزمینی ایــن کا ر را انجــام دهیــم
و در همــان منطقــه هــم بفروشــیم».

در ایــن پاالیشــگاههای فراســرزمینی و افزایــش
چشــمگیر فــروش نفــت ایــران بــه ونزوئــا بــرای
اســتفاده در ایــن پاالیشــگاههای فراســرزمینی
ختــم شــد کــه اقدامــی بســیار مهــم و ویــژه در
توســعه روابــط خارجــی کشــور و همچنیــن ایجــاد
مقدمــات تبدیــل شــدن ایــران بــه هــاب انــرژی
در دنیــا بــه شــمار م ـیرود .اســتفاده از ظرفیــت
پاالیشــگاههای فراســرزمینی در کشــورهای
همســو چــه در منطقــه خاورمیانــه چــه در حــوزه
امریــکای التیــن بســیار کاربــرد خواهــد داشــت
و ایــران میتوانــد بــه شــکل تضمینــی عــاوه
بــر پاالیشــگاهداری فراســرزمینی ،بازارســازی
تضمینــی بــرای فــروش
نفــت خــام خــود داشــته
باشــد .راهــکاری کــه از
ســالها قبــل در دســترس
بــود ولــی کســی بــه دنبــال
آن نرفــت و دولت ســیزدهم
بــود کــه ایــن راهــکار را
پیــش بــرد و در نهایــت
موفــق بــه خنثیســازی
فــروش
تحریمهــای
نفــت و افزایــش چشــمگیر
صــادرات نفــت بــه کشــور
ونزوئــا بــه عنــوان اولیــن
مقصــد پاالیشــگاهداری
فراســرزمینی ایــران ،ختــم
شــد.
بــه ایــن ترتیــب ایــران
توانســته اســت بــا تعمیــرات اساســی و تأمیــن
نفــت پاالیشــگاههای امریــکای التیــن ســهامدار
ایــن پاالیشــگاهها شــود .ایــن موضــوع از دو
جهــت حائــز اهمیــت اســت ،نخســت ،امــکان
صــادرات نفــت ایــران و ایجــاد یــک بــازار مطمئن
فراهــم میشــود و دوم ،بخشــی از فرآوردههــای
نفتــی تولیــدی از پاالیشــگاه ،ســهم ایــران خواهد
بــود کــه میتــوان بــا فــروش راحتتــر آن
درآمــد ارزی کشــور را افزایــش داد.

شیوه جدید تعامل نفتی

پاالیشگاههای امریکای التین

اولیــن و مهمتریــن قــرارداد امضــا شــده
توســط دولــت ســیزدهم در ســفر وزیــر نفــت بــه
ونزوئــا بــرای بازســازی دو پاالیشــگاه در ایــن
کشــور بــود کــه در نهایــت بــه ســهامداری ایــران

اوایــل مــاه مــه ســالجاری میــادی ،یــک
قــرارداد اولیــه بــا هــدف تأمیــن تجهیــزات
پاالیشــگاهی و کمــک بــه تعمیــرات اساســی و
تکمیــل ظرفیــت پاالیشــگاه دولتــی  ۱۴۰هــزار

بیگینــژاد خاطــر نشــان میکنــد« :بــا
راهانــدازی ایــن پاالیشــگاهها مــا میتوانیــم
تحریمهــا را نیــز خنثــی کنیــم .نفــت مــا قابــل
شناســایی اســت .ولــی بنزیــن وگازوئیــل مــا
قابــل تشــخیص و شناســایی نیســت .بــا توجــه
بــه اقدامــات صــورت گرفتــه ،ســهامداری ایــران
در پاالیشــگاههای فراســرزمینی ،مهمتریــن
دســتاورد اجرایــی دولــت ســیزدهم در حــوزه
انــرژی و خنثیســازی تحریمهــا اســت».
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بنابرایــن در دوره زمانــی یــک ســاله ،در یــک
ســال منتهــی بــه مردادمــاه امســال در مقایســه
یــک ســال منتهــی بــه مردادمــاه ســال ،۱۴۰۰
رشــد ســپرده  ۲۳.۹درصــد ،رشــد ســپردهها
پــس از کســر ســپرده قانونــی  ۲۴.۱درصــد و
رشــد مانــده تســهیالت اعطایــی  ۳۳.۳درصــد
کاهــش یافتــه اســت.
بــر اســاس ضوابــط جدیــد کــه مدتــی پیــش
ابــاغ شــد ،رشــد ترازنامــه بانکهــا بــر اســاس
 ۷معیــار نظارتــی مشــخص میشــود .براســاس
ایــن ضوابــط دامنــه رشــد ماهانــه ترازنامــه
بانکهــا  ۲.۵درصــد تــا  ۱.۳۳درصــد اســت.
بــر اســاس معیارهــای نظارتــی تعییــن شــده،
بانــک اســتاندارد میتوانــد در باالتریــن ســطح
دامنــه تعییــن شــده رشــد ترازنامــه داشــته
باشــد و بانــک غیراســتاندارد در پایینتریــن
ســطح اجــازه رشــد خواهــد داشــت ،البتــه رشــد
 ۲.۵درصــد صرفــ ًا بــرای بانکهــای تخصصــی
و توســعهای اعمــال میشــود و همچنیــن رشــد
ترازنامــه بانکهــای قرضالحســنه در هــر مــاه
تــا  ۴.۵درصــد هــم قابــل افزایــش اســت.
بــرای اجرایــی شــدن ایــن سیاســت ،نــرخ
ســپرده قانونــی بانکهایــی کــه از حــدود تعییــن
شــده فراتــر برونــد افزایــش مییابــد .در ســال
گذشــته  ۹بانــک و امســال  ۶بانــک مشــمول
افزایــش نــرخ ســپرده قانونــی شــدند .همچنیــن
بانــک مرکــزی بــرای افزایــش بازدارندگــی ایــن
ابــزار ،بــا اخــذ مجــوز از شــورای پــول و اعتبــار
ســقف نــرخ ســپرده قانونــی را از  ۱۳درصــد بــه
 ۱۵درصــد افزایــش داده اســت.
هــا دســت بخورنــد بــر ســایر بخــش هــا اثــر
گــذار اســت و ایــن مســاله بــرای برخــی قابــل
قبــول نیســت .بنابرایــن مــا نیازمنــد تحــوالت
بنیادیــن و اصــاح ایــن چرخــه معیــوب هســتیم.
مهاجــر بــا بیــان اینکــه واردات در ایــران بــه
صــورت مافیــا عمــل مــی کنــد نیــز بیــان کــرد:
اینکــه اگــر تعرفــه ماشــین آالت صنعتــی و یــا
هــر چیــز دیگــری را برداریــم یــا بیشــتر کنیــم
مســاله حــل مــی شــود ،نــه ایــن گونــه نیســت.
مســاله بســیار کالن تــر اســت .در واقــع یــک
مافیــای پیچیــده و در هــم تنیــده کــه نیازمنــد
اصالحــات ســاختاری اســت.
دبیــرکل ســابق کنفدراســیون صنایــع ایــران
همچنیــن تاکیــد کــرد :بــرای تغییــر نیــز مــا نیــاز
بــه تغییــرات کالن داریم،بــا تغییــرات جزیــی
ماننــد تغییــر تعرفــه هــای گمرکــی بــرای واردات
مثــا ماشــین االت ایــن رونــد اصــاح نمــی شــود.
بشــکهای «الپالیتــو» در ایالــت کارابوبــو امضــا
شــد .پاالیشــگاه «الپالیتــو» کوچکتریــن
پاالیشــگاه نفتــی در ونزوئــا اســت کــه در حــال
حاضــر بــا  ۵۰درصــد ظرفیــت خــود در حــال
بهرهبــرداری اســت .آنطــور کــه رســانههای
خارجــی اعــام کردهانــد ،ارزش ایــن قــرارداد
 ۱۱۰میلیــون یــورو بــوده اســت .طبــق قــرارداد دو
کشــور ،منابــع مالــی ایــن پــروژه توســط شــرکت
نیکــو تأمیــن خواهــد شــد و خــوراک نفــت خــام
ایــن پاالیشــگاه بــا مشــارکت شــرکت ملــی نفــت
ایــران از طریــق شــرکت نیکــو تأمیــن میشــود.
رویتــرز چنــدی پیــش در ایــن بــاره
نوشــت :شــرکتهای دولتــی ایرانــی پــس از
انعقــاد قــرارداد بــرای تعمیــر کوچکتریــن
پاالیشــگاه ونزوئــا ،بــرای تعمیــر پاالیشــگاه
«پاراگوانــا» ،بزرگتریــن پاالیشــگاه نفتــی ایــن
کشــور بــا ظرفیــت  ۹۵۵هــزار بشــکه در روز
آمــاده شــدهاند .در اوایــل ســالجاری نیــز
شــرکتهای دولتــی ایــران قطعاتــی را بــرای
ن بــه
راهانــدازی مجــدد یــک واحــد تولیــد بنزی ـ 
«پاراگوانــا» ارســال کردنــد .مجتمــع پاالیشــگاه
پاراگوانــا مســتقر در پونتــو فیجــو ونزوئــا اســت
کــه بهعنــوان ســومین پاالیشــگاه جهــان
شــناخته میشــود .ایــن مجتمــع پاالیشــی ،از
ســه پاالیشــگاه بــه نامهــای پاالیشــگاه اوای،
پاالیشــگاه کادون و پاالیشــگاه گرانــده تشــکیل
شــده اســت .پــس از تحریــم ونزوئــا توســط
امریــکا ،ســرمایهگذاری انــدک در این پاالیشــگاه،
گذشــت زمــان و عــدم تعمیــرات اساســی ،موجــب
فرســودگی پاالیشــگاه و از کارافتــادن برخــی از
بخشهــای آن شــد .حــال ایــران قصــد دارد بــا
احیــای ایــن پاالیشــگاه نفتــی ،آن را بــه بخشــی
از بــازار نفتــی خــود تبدیــل کنــد.
ســومین پاالیشــگاهی کــه ایــران ســهامدار آن
خواهــد شــد ،یــک پاالیشــگاه  ۱۰۰هــزار بشــکهای
بــه نــام «بولیــوار ســوپریم ســوئنو» در نیکاراگوئــه
اســت .حجــم ســرمایهگذاری ایــن پاالیشــگاه ۴
میلیــارد دالر بــرآورد میشــود ،البتــه زمیــن و
تأسیســات اساســی بــرای ایجــاد ایــن پاالیشــگاه
 ۱۰۰هــزار بشــکهای از ســالها پیــش وجــود دارد
کــه بهدلیــل تحریمهــای امریــکا نیمــهکاره رهــا
شــده اســت.
اکنــون مشــخص نیســت کــه افزایــش ظرفیــت
پاالیشــی ونزوئــا و افزایــش فــروش نفــت ایــران
بــه ســبب صــدور خدمــات فنــی و مهندســی بــه
کــدام پاالیشــگاه رقــم خــورده اســت امــا بــه
گفتــه مســئوالن رونــد اجــرای پاالیشــگاهداری
فراســرزمینی ایــران در ونزوئــا آغــاز شــده
اســت.
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بعــد از گذشــت ســه مــاه از برگــزاری
انتخابــات فدراســیون ســوارکاری ،باالخــره
وزارت ورزش ادعایــی کــه طــی این مــدت روی
آن پافشــاری مــی کــرد را اجرایــی و اقــدام بــه
انتخــاب سرپرســت بــرای ایــن فدراســیون
کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه اساســنامه
فدراســیون هــای ورزشــی اجــازه انجــام
ایــن جابــه جایــی را نمــی دهــد و بــر همیــن
اســاس تغییــر ایجــاد شــده مــی توانــد تبعــات
ســنگینی بــه همــراه داشــته باشــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،مجمــع
فدراســیون ســوارکاری  ۲۱خردادمــاه در
شــرایط کامــا قانونــی برگــزار شــد و طــی آن
مســعود خلیلــی بــا کســب اکثریــت آرا بــه
عنــوان رئیــس چهــار ســال آینــده ابقــاء شــد.
البتــه حواشــی پیرامــون آن مجمــع انتخاباتــی
کــه از اعتــراض دو کاندیــدای دیگــر آغــاز
شــد و تــا تصمیــم یکبــاره وزارت ورزش مبنــی
بــر تاخیــر  ۱۰روزه انتخابــات ادامــه داشــت،
منجــر بــه موضــوع گیــری ایــن وزارتخانــه و
ر ِد نتیجــه رای گیــری انجــام شــده از ســوی
مســئوالنش شــد.

تخلف وزارت ورزش در فدراسیون سوارکاری
جابه جایی که در تضاد با قانون است
بــا همــه اینهــا وزارت ورزش در راســتای
موضــع گیــری نســبت بــه انتخابــات برگــزار
شــده بــرای فدراســیون ســوارکاری اقــدام
بــه انتخــاب سرپرســت بــرای ایــن فدراســیون
کــرد در حالیکــه اساســنامه فدراســیون هــای
ورزشــی شــرایطی را بــرای جابــه جایــی روســا
مدنظــر قــرار داده کــه وزارت ورزش هیــچ یــک
را مدنظــر قــرار نــداده اســت چــون اصــا
وجودخارجــی نداشــتهاند.
مجمــع فدراســیون هــای ورزشــی ،بــه
روســای منتخــب خــود بــرای یــک دوره
چهارســاله رای مــی دهنــد امــا احتمــال
اینکــه در ایــن دوره بــرای آن فدراســیون

آنهــا هــم در میــان باشــد چراکــه خلیلــی
بــرای حضــور در انتخابــات خردادمــاه از فیلتــر
ایــن مراجــع عبــور کــرده و تاییــد صالحیــت
شــده بــود.
سرپرستی که نایب رئیس نیست
از دیگــر تخلفــات وزارت ورزش در مــورد
فدراســیون ســوارکاری اینکــه ،سرپرســت
منصــوب شــده خــارج از مجموعــه ایــن
فدراســیون بــوده در حالیکــه در اساســنامه
اینطــور آمــده اســت کــه «در صــورت غیبــت
رئیــس فدراســیون ،نایــب رئیــس اول و دوم بــه
ترتیــب عهــده دار امــور اجرایــی فدراســیون
خواهنــد بــود» (تبصــره  ۲از مــاده  - ۲۳وظایف

مجمع قانونی که نادیده گرفته شد
اقــدام وزارت ورزش بــرای معرفی سرپرســت
فدراســیون ســوارکاری هــم در همیــن راســتا
انجــام شــد در حالیکــه اساســنامه فدراســیون
هــای ورزشــی کامــا مغایــر بــا ایــن حرکــت
اســت .در ایــن اساســنامه کــه مــاک عمــل
در رونــد صفــر تــا صــد انتخابــات فدراســیون
ســوارکاری بــود  -نــام نویســی کاندیداهــا
تــا تشــکیل مجمــع  -تاکیــد شــده کــه
«انتخــاب ،عــزل یــا پذیــرش اســتعفای رئیــس
فدراســیون و اعضــای هیــات رئیســه» جــزو
اختیــارات و وظایــف مجمــع عمومــی اســت.
ایــن موضــوع در بنــد اول از مــاده ۱۴
اساســنامه فدراســیون هــای ورزشــی (وظایــف
و اختیــارات مجمــع) مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت در حالیکــه در مــاده  ۱۳همیــن
اساســنامه تاکیــد شــده کــه مجمــع عمومــی
باالتریــن رکــن تصمیــم گیــری فدراســیون
شــناخته مــی شــود.
قاعدتــا مجمــع انتخاباتــی  ۲۱خردادمــاه هــم
بــا لحــاظ کــردن جایــگاه مجمــع و اعضــای آن
کــه تاکیــد شــده «دارای حــق رای بــا داشــتن
شــرط وثاقــت و امانــت ،عــدم سوپیشــینه
و عــدم ســابقه کیفــری موثــر» باشــند ،و بــا
صالحدیــد دبیرمجمــع ســروقت برگــزار شــد
بــه خصــوص کــه طبــق اساســنامه «مجمــع بــا
حضــور دو ســوم اعضــای آن رســمیت یافتــه و
تصمیمــات آن بــا رای اکثریــت مطلــق اعضــای
حاضــر معتبــر اســت» (مــاده  - ۱۵حــد نصــاب
و تصمیمــات مجمــع)
حــال آنکــه مجمــع انتخاباتــی فدراســیون
ســوارکاری بــا حضــور  ۴۷عضــو برگــزار شــد
و مســعود خلیلــی هــم رای موافــق  ۴۵نفــر
از آنهــا را بــرای ادامــه ریاســت بــه خــود
اختصــاص داد.

سرپرســت انتخــاب شــود وجــود دارد امــا
بــه شــرط عــزل ،اســتعفا یــا غیبــت؛ تبصــره
اول از مــاده  ۱۳اساســنامه فدراســیون هــای
ورزشــی بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد .در
ایــن بخــش آمــده اســت« :در صورتــی کــه
رئیــس فدراســیون عــزل یــا مســتعفی شــده
و یــا غیبــت بیــش از ســه مــاه داشــته یــا بــه
موجــب آرای مراجــع ذی صــاح منــع ادامــه
فعالیــت داشــته باشــد ،رئیــس مجمــع مــی
توانــد سرپرســت فدراســیون را تــا زمــان
تشــکیل مجمــع عمومــی  -حداکثــر ظــرف ۶
مــاه  -تعییــن کنــد».
حــال آنکــه مســعود خلیلــی طــی ســه
ماهــی کــه از آغــاز دوره مدیریتــش مــی گذرد
غیبتــی در فدراســیون ســوارکاری نداشــته و
تصمیمــی هــم مبنــی اســتعفا نگرفتــه اســت.
ضمــن اینکــه عزلــی هــم در کار نبــوده اســت.
از طرفــی بــرای عــزل رئیــس ،درخواســت
حداقــل یــک ســوم اعضــای مجمــع عمومــی
بــه منظــور تشــکیل مجمــع فــوق العــاده و
رای نصــف بــه اضافــه یــک اعضــای حاضــر در
مجمــع ضــروری اســت ضمــن اینکــه ایــن رای
بایــد بــه صــورت کتبــی باشــد( .بندهــای  ۳و
 ۴از مــاده )۱۵
وزارت ورزش امــا بــدون در نظــر گرفتــن
ایــن مــوارد اقــدام بــه جابــه جایــی مدیریتــی
در فدراســیون ســوارکاری کــرده اســت.
قاعدتــا نبایــد پــای مراجــع ذی صــاح و رای

«حسن رنگرز» جانشین «محمد بنا»
در کشتی فرنگی شد

جلســه فنــی در مــورد تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بــا
حضــور علیرضــا دبیــر رئیــس ،حمیــد ســوریان نایــب رئیس
فدراســیون ،علــی محمــدی مدیــر فنــی تیــم هــای ملــی
کشــتی فرنگــی و حســن رنگــرز قهرمــان اســبق کشــتی
فرنگــی و ســرمربی و مدیــر ســابق تیــم هــای ملــی کشــتی
برگــزار شــد.

در پایــان ایــن جلســه و بــا توجــه بــه ضــرورت پیگیــری
برنامــه هــای تیــم ملــی کشــتی فرنگــی و خداحافظــی
محمــد بنــا ســرمربی گرانقــدر ایــن تیــم ،حســن رنگــرز
بعنــوان ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی منصــوب
و حکــم خــود را از رئیــس فدراســیون کشــتی دریافــت
کرد.
فدراســیون کشــتی ضمــن تشــکر از جنــاب آقــای محمــد
بنــا ســرمربی پیشــین و پرافتخــار تیــم ملــی کشــتی
فرنگــی بــرای ایشــان آرزوی ســامتی و موفقیــت دارد.

روزنامه آذربایجان
تلفنی آگهی می پذیرد:

041041
-32332979

و اختیــارات رئیــس فدراســیون)
البتــه طبــق همیــن اساســنامه نایــب
رئیــس فدراســیون در مجمــع انتخاباتــی و
بعــد از تعییــن رئیــس بــا رای اعضــای مجمــع
مشــخص مــی شــود .احتمــاال از آنجــا کــه
نتیجــه ایــن انتخابــات در تعییــن رئیــس مــورد
پذیــرش وزارت ورزش نبــوده ،ایــن وزارتخانــه
نتیجــه رای گیــری بــرای تعییــن نایــب رئیــس
را هــم رده کــرده اســت امــا جالــب اینکــه
بــدون توجــه بــه رای قبلــی خــود سرپرســت
جدیــد را منصــوب کــرده اســت.
محمــود حیــدری کــه بــه عنــوان سرپرســت
فدراســیون ســوارکاری منصــوب شــده یکــی از
کاندیداهــای انتخابــات این فدراســیون بــود اما
وزارت ورزش در کمیســیون تطبیــق صالحیــت
وی را تاییــد نکــرد و حتــی اعتــراض وی بــرای
تجدیــد نظــر هــم بــه نتیجــه نرســید .بــا ایــن
حــال او حــاال بــا حکــم وزارتــی یــک بــار
ردش کــرده بــود ،سرپرســت شــده اســت!
انتصابی که می تواند انتخابات کمیته ملی
المپیک را باطل کند
در تخلــف وزارت ورزش جهــت تعییــن
سرپرســت بــرای فدراســیون ســوارکاری هیــچ
شــک و ابهامــی نیســت .ایــن موضــوع مــی
توانــد پــای مراجــع بیــن المللــی را بــه ایــن
پرونــده بــاز کنــد و تبعــات ســنگینی بــرای

ایــن رشــته و حتــی کل ورزش داشــته باشــد.
منشــور المپیــک مخالــف دخالــت دولــت
در امــور فدراســیون هــا اســت و فدراســیون
هــای جهانــی هــم از ایــن مهــم تبعیــت
مــی کننــد .بنابرایــن مطلــع شــدن مقامــات
فدراســیون جهانــی ســوارکاری از تغییــر و
جابــه جایــی ایجــاد شــده در فدراســیون ایران
حتمــا پرسشــگری آنهــا را تــا حصــول نتیجــه
بــه همــراه خواهــد داشــت بــه خصــوص کــه
انتخابــات انجــام شــده توســط کمیتــه ملــی
المپیــک ایــران هــم تاییــد شــده و نتیجــه آن
اطــاع رســانی شــده بــود.
اصــا حضــور رئیــس فدراســیون ســوارکاری
در صحــت و ســامت انتخابــات همیــن کمیتــه
ـب مــرزی آن کمــک حــال بــود .تــا
و نتیجــه لـ ِ
قبــل از انتخابــات کمیتــه بــا وجــود حــرف و
حدیــث هــای مطــرح شــده پیرامــون انتخابات
فدراســیون ســوارکاری هیــچ اقدامــی بــر
علیــه آن انجــام شــد امــا حــاال کــه انتخابــات
کمیتــه بــه ســرانجام رســیده و آب هــا از
آســیاب افتــاده ،وجاهــت قانونــی یکــی از
اعضــای اصلــی ،المپیکــی و دارای حــق رای آن
زیــر ســوال بــرده شــده اســت.
بــرای انتخابــات  ۶شــهریورماه کمیتــه
ملــی المپیــک مســعود خلیلــی بــه عنــوان
رئیــس فدراســیون ســوارکاری دعوتنامــه
دریافــت کــرد و قاعدتــا رای وی در تعییــن
رئیــس جدیــد ایــن کمیتــه تعییــن کننــده
بــود .اگــر امــروز انتخابــات فدراســیون
ســوارکاری و نتیجــه آن کــم لــم یکــن اعــام
شــده ،یعنــی حضــور خلیلــی در انتخابــات
کمیتــه هــم غیرقانونــی بــوده اســت و همیــن
مســئله مــی توانــد نتیجــه آن انتخابــات را
هــم تحــت الشــعاع قــرار دهــد بــه خصــوص
کــه محمودخســروی در رقابــت میلیمتــری بــا
مهــدی علــی نــژاد و تنهــا بــا یــک رای بیشــتر
بــه عنــوان رئیــس انتخــاب شــد.
مروری کوتاه بر پرونده پرحاشیه انتخابات
سوارکاری
مجمــع  ۲۱خردادمــاه فدراســیون ســوارکاری
در شــرایطی برگــزار شــد کــه محمــد کاظمیان
و محمــد اســد مســجدی دو کاندیــدای دیگــر
انتخابــات در اعتــراض بــه اطــاع رســانی
دیرهنــگام نســبت بــه تأییــد صالحیــت شــأن
و حضــور در مجمــع و خطــاب بــه محمــد
پوالدگــر معــاون وزارت ورزش خواســتار لغــو
برگــزاری مجمــع در زمــان مقــرر و تعویــق آن
شــده بودنــد.
در همیــن راســتا وزارت ورزش یــک روز
قبــل از زمــان مقــرر بــرای تشــکیل مجمــع
انتخاباتــی فدراســیون ســوارکاری (جمعــه ۲۰
خردادمــاه) بــا اعــام لغــو برگــزاری مجمــع از
تشــکیل آن در تاریــخ  ۳۱خردادمــاه خبــر داد.
بــا ایــن حــال انتخابــات فدراســیون در همــان
روز  ۲۱خردادمــاه برگــزار شــد امــا بــدون
حضــور نماینــدهای از وزارت ورزش و در محــل
کمیتــه ملــی المپیــک و بــا حضــور نماینــده
ایــن کمیتــه!

برنامه هفته  ۷و  ۸لیگ برتر فوتبال ایران
برنامــه مســابقات هفتــه هــای هفتــم
و هشــتم لیــگ برتــر فوتبــال باشــگاه
هــای کشــور فصــل  ۱۴۰۱-۱۴۰۲اعــام
شــد.
طبــق اعــام روابــط عمومــی ســازمان
لیــگ فوتبــال ایــران ،برنامــه مســابقات
بــه شــرح زیــر اســت:
هفته هفتم؛
شنبه  ۹مهر
آلومینیــوم اراک  -ملــوان انزلــی-
ســاعت  -۱۸ورزشــگاه امــام خمینــی(ره)
اراک
نســاجی قائمشــهر  -نفــت
مسجدســلیمان  -ســاعت  -۱۸ورزشــگاه
شــهید وطنــی قائمشــهر
گل گهرســیرجان  -اســتقالل  -ســاعت
 -۱۸:۳۰ورزشــگاه شــهید ســلیمانی
ســیرجان
فــوالد خوزســتان  -مــس کرمــان -

ســاعت  -۱۹ورزشــگاه شــهدا فــوالد
اهــواز
ذوب آهــن اصفهــان  -پیــکان تهــران
 ســاعت  -۱۹ورزشــگاه فــوالد شــهراصفهــان
یکشنبه  ۱۰مهر
هــوادار تهــران  -ســپاهان اصفهــان
 ســاعت  -۱۷ورزشــگاه پــاس قوامیــنتهــران
پرســپولیس -تراکتــور تبریــز -
ســاعت-۱۸:۳۰ورزشــگاهآزادیتهــران
نفــت آبــادان  -مــس رفســنجان -
ســاعت  -۱۹ورزشــگاه تختــی آبــادان
هفته هشتم؛
پنجشنبه  ۱۴مهر
پیــکان تهــران  -آلومینیــوم اراک -
ســاعت  -۱۷ورزشــگاه پــاس قوامیــن
تهــران
نســاجی قائمشــهر  -ذوب آهــن

اصفهــان  -ســاعت  -۱۸ورزشــگاه شــهید
وطنــی قائمشــهر
اســتقالل  -فــوالد خوزســتان -
ســاعت-۱۸:۳۰ورزشــگاهآزادیتهــران
جمعه  ۱۵مهر
ملــوان انزلــی -صنعــت نفــت آبــادان
 ســاعت  -۱۷:۳۰ورزشــگاه تختــیانزلی
مــس کرمــان  -هــوادار تهــران -
ســاعت  -۱۸ورزشــگاه امــام علــی(ع)
کرمــان
مــس رفســنجان  -تراکتــور تبریــز -
ســاعت  -۱۸ورزشــگاه شــهدای مــس
رفســنجان
نفــت مسجدســلیمان  -گل
گهرســیرجان  -ســاعت  -۱۹ورزشــگاه
بهنــام محمــدی
ســپاهان  -پرســپولیس -
ســاعت  -۲۰ورزشــگاه نقــش جهــان
اصفهان
م الف آذربایجان 4362 :جلفا
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شهردار جلفا -یعقوب بدرنژاد

نامه جدید فیفا به تاج؛

پول ویلموتس چی شد؟
روز  5مــرداد دادگاه حکمیــت ورزش ( )CASرأی پرونــده
شــکایت مــارک ویلموتــس از ایــران را صــادر و فدراســیون
ایــران را بــه مبلــغ ســه میلیــون و  325هــزار یــورو کــه بــه
آن  5درصــد ســود ســالیانه اضافــه میشــود؛ محکــوم کــرد.
مدتــی بعــد دســتیاران ایــن مربــی بلژیکــی نیــز حکــم 354
هــزار یورویــی علیــه فدراســیون ایــران گرفتنــد .ایــن در
شــرایطی اســت کــه پیــش از ایــن ویلموتــس و دســتیارانش
 2میلیــون یــورو دریافــت کــرده بودنــد.
پــس از حکــم  CASبــار دیگــر گمانهزنیهــا دربــاره
چگونگــی پرداخــت ایــن غرامــت مطــرح شــد .مهــدی
تــاج کــه قــرارداد ویلموتــس را امضــا کــرده بــود ،پیــش
از بازگشــتش بــه فدراســیون فوتبــال در ایــن بــاره گفتــه
بــود« :االن میتوانیــم غرامــت را ندهیــم و بگوییــم همچنــان
تحریــم مــا پابرجاســت .هیــچ اتفاقــی نمیافتــد و تعلیــق
هــم نمیشــویم .تــا رفــع تحریــم میتوانیــم پــول را
ندهیــم و جریمــه هــم تعلــق نمیگیــرد».

بــا ایــن وجــود وکیــل ویلموتــس بــا ارســال نامــهای
عــدم پرداخــت مطالبــات ایــن مربــی از ســوی فدراســیون
ایــران را بــه اطــاع فدراســیون جهانــی فوتبــال رســاند.
فیفــا نیــز در نامـهای بــه فدراســیون فوتبــال ایــران خواهان
ارائــه توضیحاتــی دربــاره دلیــل پرداخــت نشــدن پــول ایــن
مربــی شــد .فدراســیون ایــران تــا اول مهــر فرصــت دارد تــا
توضیحــات خــود را ارائــه دهــد.
ایــن در شــرایطی اســت کــه فیفــا در ماههــای گذشــته
بــه فدراســیون ایــران اعــام کــرده کــه نمیتوانــد از
محــل مطالبــات کشــورمان در ایــن نهــاد بــه شــخص ثالــث
پــول بدهــد و از ســوی دیگــر وزارت ورزش و جوانــان نیــز
ســال گذشــته در نامــهای بــه فدراســیون ،عنــوان کــرده
بــود کــه پــول ویلموتــس نبایــد از محــل مطالباتمــان در
فیفــا پرداخــت شــود و مقصــران ایــن قــرارداد بایــد آن را
بپردازنــد.
بایــد دیــد فدراســیون ایــران تــا اول مهرمــاه چــه
پاســخی را آمــاده و بــه فیفــا اعــام میکنــد .همــه ایــن
اتفاقــات در حالــی رخ داده کــه بســیاری از کارشناســان و
مــردم اعتقــاد دارنــد بــا توجــه بــه قــرارداد بــدی کــه بــا
ویلموتــس بســته شــده ،مقصــران ایــن اتفــاق بایــد هزینــه
آن را پرداخــت کننــد.

رسواییهای رشوهخواری کار دست ساموراییها داد

میزبانی المپیک در خطر تعلیق

بــا توجــه بــه رســواییهای ژاپنیهــا در المپیــک
توکیــو حــاال میزبانــی ایــن کشــور بــرای المپیــک زمســتانی
بــه خطــر افتــاده اســت.
رســواییهای مطــرح شــده در خصــوص دریافــت رشــوه
از ســوی مقامــات برگــزاری بازیهــای المپیــک توکیــو
همچنــان فــاش میشــود و ایــن موضــوع بــر میزبانــی
ژاپنیهــا بــرای بازیهــای زمســتانی  ۲۰۳۰ســاپورو نیــز
ســایه افکنــده اســت.
دادســتان ژاپــن در حــال تشــکیل پرونــده علیــه
تاکاهاشــی مدیــر ســابق کمیتــه المپیــک ژاپــن اســت کــه
گفتــه میشــود از دو شــرکت در ازای انتخــاب آنهــا بــه
عنــوان حامیــان مالــی المپیــک توکیــو پــول دریافــت کــرده
اســت.

تاکاهاشــی اوایــل ایــن مــاه بــه دلیــل دریافــت رشــوه بــه
مبلــغ  ۳۵۶هــزار دالر از یــک برنــد کــت و شــلوار کــه بــرای
تهیــه لباسهــای مراســم افتتاحیــه ورزشــکاران ژاپنــی
انتخــاب شــده بــود ،متهــم شــد .او همچنیــن بــه دلیــل
دریافــت رشــوه بــه ارزش  ۵۳۱هــزار دالر از کادوکاوا کــه
حــق انتشــار برنامــه هــای رســمی المپیــک را داشــت ،بــا
حکــم بازداشــت روبــرو اســت.
فهرســت گســترده افــرادی کــه در جدیدتریــن رســوایی
رشــوه خــواری دخیــل هســتند ،تردیدهایــی را در مــورد
وضعیــت ســاپورو بــرای میزبانــی المپیــک زمســتانی ۲۰۳۰
بــه وجــود آورده اســت .در حالــی کــه قــرار بــود شــهردار
ســاپورو و رئیــس کمیتــه المپیــک ژاپــن ســفری بــه لــوزان
ســوئیس داشــته باشــند ایــن برنامــه لغــو شــد البتــه مــارک
آدامــز ســخنگوی کمیتــه بینالمللــی المپیــک گزارشــاتی
مبنــی بــر اینکــه لغــو ایــن ســفر تحــت تاثیــر افزایــش
مخالفــت عمومــی بــا پیشــنهاد ســاپورو بــوده را تکذیــب
کــرد و مدعــی شــد کــه ایــن ســفر بــه دلیــل اختالفــات
برنامهریــزی لغــو شــده اســت .تصمیــم نهایــی در نشســت
ســال آینــده هیــات اجرایــی کمیتــه بینالمللــی المپیــک
گرفتــه خواهــد شــد کــه در بمبئــی برگــزار میشــود.
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زیارت امسال بزرگترین زیارت
اربعین در طول تاریخ بود

مهنــدس «نصیــف جاســم الخطابــی» اســتاندار کربــاء
اعــام کــرد کــه زیــارت اربعیــن ســال جــاری ()۱۴۴۴
بزرگتریــن زیــارت اربعیــن در تاریــخ بــوده اســت.
وی در نشســت خبــری مشــترک بــا «عثمــان الغانیمــی»
وزیــر کشــور عــراق بــا بیــان ایــن مطلــب ،تاکیــد کــرد:
هیــچ طــرح امنیتــی بــدون برنامهریــزی بــرای اقدامــات
خدماتــی ،بهداشــتی و حملونقــل زوار موفــق نمــی شــود.
الخطابــی تصریــح کــرد ۶۰ :هــزار داوطلــب در زیــارت
اربعیــن امســال حضــور داشــتند و در ارائــه خدمــات بــه
بازدیدکننــدگان مشــارکت کردنــد.

اســتاندار کربــاء خاطرنشــان کــرد :بــا وجــود حمایــت
وزارتخانــه هــای ملــی و نهادهــای ســایر اســتان هــا بــرای
ارائــه بهتریــن خدمــت بــه جمعیــت میلیونــی زائــران ،ادارات
خدماتــی ،امنیتــی و بهداشــتی اســتان بــرای مواجهــه بــا
ایــن جمعیــت عظیــم بــا چالــش هــای بزرگــی روبــرو بودنــد.
شــایان ذکــر اســت در یــک تخمیــن اولیــه ،گفتــه
میشــود کــه در زیــارت اربعیــن امســال ۲۰ ،میلیــون زائــر
از داخــل و خــارج عــراق بــه کربــای معلــی مشــرف شــدند
و تعــداد زائــران نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از ســه
میلیــون نفــر رشــد داشــته اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه کشــور عــراق  -ازجملــه
شــهرهای زیارتــی آن  -از زیرســاختهای الزم برخــوردار
نیســتند؛ و تنهــا کرامــات اهلبیــت(ع) و زحمــات مــردم و
مســئوالن ایــن کشــور اســت کــه شــرایط را بــرای زیــارت
ایــن جمعیــت هائــل فراهــم میکنــد.

بیکار شدن  ۵۰۰هزار نفر در ایتالیا
به خاطر کمبود گاز

کنفدراســیون انجمنهــای صنایــع ایتالیــا اعــام کــرد
کــه ایــن کشــور در معــرض بیــکار شــدن  582هــزار نفــر
بــه خاطــر بحــران انــرژی و متعاقبــا منفــی شــدن رشــد
اقتصــادی قــرار دارد.
بــر اســاس تحقیقــات ایــن کنفدراســیون در صورتــی کــه
قیمــت گاز در ایتالیــا در ســطح بــاالی کنونــی باقــی بمانــد -
 235یــورو بــه ازای هــر مــگاوات ســاعت  -اقتصــاد ایتالیــا
بــرای ســال آینــده رشــد منفــی  2.2درصــدی خواهــد
داشــت و  383هــزار فرصــت شــغلی نیــز در ایــن کشــور از
بیــن خواهــد رفــت.
ایــن موسســه میگویــد:در صورتــی کــه قیمــت گاز،
آن گونــه کــه پیشبینــی میشــود ،تــا  298یــورو در
هــر مــگاوات ســاعت افزایــش یابــد ،رشــد منفــی اقتصــاد
ایتالیــا بــه  3.2درصــد خواهــد رســید و صدهــا هــزار
فرصــت شــغلی نیــز در ایــن کشــور از بیــن خواهــد رفــت.

کارشناســان میگوینــد کــه اگــر روســیه بــه طــور کامــل
را در مــاه اکتبــر متوقــف
صــادرات گاز خــود بــه اروپــا 
کنــد بــا توجــه بــه آنکــه ایتالیــا بــا کمبــود  6.4میلیــارد
مترمکعبــی گاز مواجــه خواهــد شــد ،ایــن مســئله میتوانــد
بــه تعطیلــی گســترده شــرکتها و صنایــع در ایــن کشــور
منجــر شــود.
را وارد
ایتالیــا  75درصــد انــرژی مــورد نیــاز خــود 
میکنــد و در ابتــدای ســال جــاری  40درصــد گاز مــورد
نیــاز خــود را از روســیه وارد میکــرد ،امــا ایــن رقــم
در مــاه جــوالی و بــه خاطــر تحریمهــا بــه  25درصــد
کاهــش یافتــه بــود .اوایــل مــاه جــاری بــه خاطــر توقــف
کامــل جریــان گاز در خــط لولــه نورداســتریم  1بخــش
قابــل توجهــی از صــادرات گاز روســیه بــه ایتالیــا متوقــف
شد.
دنیــل فرانکــو ،وزیــر انــرژی ایتالیــا ،اخیــرا هشــدار داده
کــه ممکــن اســت هزینــه واردات انــرژی در ایــن کشــور دو
برابــر شــده و بــه  100میلیــارد یــورو طــی ســال جــاری،
معــادل  3درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور،
برســد.
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کانادا و آمریکا ناو جنگی

کشتیهای حامل سوخت ایران آماده حرکت به سمت لبنان
رســانههای لبنانــی بــه نقــل از
مســئوالن ســفارت کشــورمان در بیــروت
گــزارش دادنــد کــه کشــتیهای حامــل
ســوخت ایــران آمــاده هســتند تــا ظــرف
یــک یــا دو هفتــه آینــده بــه ســمت
لبنــان حرکــتکننــد.
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در
بیــروت اعــام کــرد کــه یــک هیئــت
لبنانــی در تهــران
در حــال مذاکــره بــا
وزارتخانههــای نیــرو و
نفــت کشــورمان اســت.
شــبکه المنــار بــه
نقــل از یــک منبــع در
ســفارت ایــران گــزارش
داد طبــق توافقــی کــه
بــا «نجیــب میقاتــی»
نخســتوزیر دولــت
موقــت لبنــان و «ولیــد
فیــاض» وزیــر انــرژی ایــن دولــت
انجــام شــده ،در دیــدار هیئــت لبنانــی
در تهــران بــا مســئوالن ایرانــی دربــاره
کمــک بــه لبنــان در زمینــه ســوخت
بحــث شــده اســت.
کمــک بــه لبنــان در زمینــه ســوخت،
اصــاح و تعمیــر شــبکههای بــرق و
ســاخت نیروگاههــای تولیــد بــرق در
ایــن کشــور ســه موضــوع محــوری مــورد
بحــث در نشســت مذکــور بــوده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ســفارت
کشــورمان همچنیــن اعــام کــرد کــه

کشــتیهای مملــو از ســوخت ایــران
ظــرف یــک یــا دو هفتــه آینــده آمــاده
حرکــت بــه ســمت لبنــان هســتند و در
بنــدری کــه طــرف لبنانــی مشــخص
میکنــد پهلــو میگیرنــد.
طبــق ایــن گــزارش هیئــت لبنانــی از
شــنبه در تهــران حضــور دارد و درحــال
رایزنــی بــا وزارتخانههــای مربوطــه

کشــورمان بــرای دریافــت ســوخت
اســت.
ســید «حســن نصــراهلل» دبیــر کل
حــزباهلل روز شــنبه در ســخنرانی خــود
بــه مناســبت اربعیــن امــام حســین (ع)
ضمــن اشــاره بــه ســفر هیئتــی از لبنــان
بــه تهــران بــرای مذاکــره بــا مســئوالن
ایرانــی دربــاره دریافــت ســوخت اعــام
کــرد ،بــرادران مــا در جمهــوری اســامی
ایــران ،از همــان اولیــن روز آمادگــی
خــود را بــرای ارائــه کمــک و یــاری بــه
مــردم و دولــت لبنــان اعــام کردنــد.

آنچــه امــروز بــرای مــا اهمیــت دارد و در
حقیقــت دنبــال آن هســتیم ،ایــن اســت
کــه لبنــان کمکهایــی دریافــت کنــد
کــه بــه واســطه آن بتوانــد ،بــرق مــورد
نیــاز کشــور را تامیــن کنــد و بــرق وارد
همــه خانههــا و مناطــق لبنــان بــدون
هیــچ گونــه تبعیضــی شــود.
«ولیــد فیــاض» وزیــر انــرژی در
دولــت پیشــبرد امــور
لبنــان نیــز بــا اشــاره
بــه اینکــه دریافــت
ســوخت ایرانــی در
نتیجــه ابتــکار ســید
حســن نصــراهلل اســت
اعــام کــرد ،صــادرات
ســوخت ایــران بــه لبنان
گامــی راهبــردی بــرای
راهانــدازی نیروگاههــای
بــرق ایــن کشــور
اســت؛ چــرا کــه نقطــه شــروعی بــرای
اجــرای طــرح برقــی خواهــد بــود کــه
توســط وزارت انــرژی طراحــی شــده و
بــه تصویــب شــورای وزیــران رســیده
اســت .ایــن طــرح در راســتای افزایــش
ســاعات برقرســانی و مقدمــهای بــرای
لغــو تعرفــه و تامیــن تــوازن مالــی بــرای
اداره بــرق جهــت رســیدگی بــه نیازهــای
آن در آینــده اســت .همچنیــن بــا ایــن
طــرح ،بــرق شــهروندان لبنانــی بــا
هزینــهای کمتــر از مولدهــای شــخصی
تولیــد خواهــد شــد.

اولین نیروگاه هستهای ترکیه سال آینده آغاز به کار می کند
«فاتــح دونمــز» وزیــر انــرژی ترکیــه
امــروز (دوشــنبه) از تســریع در ســاخت
نیــروگاه هســتهای «آققویــو» بــه عنــوان
اولیــن نیــروگاه هســتهای ایــن کشــور
و بهرهبــرداری از اولیــن واحــد آن در
ســال آتــی میــادی خبــر داد.
بــه نوشــته روزنامــه ینــی شــفق ،او در
یــک بیانیــه مطبوعاتــی گفــت :در مــورد
نیــروگاه اتمــی آققویــو توافــق حاصــل
شــده اســت .وزارت مــا و همچنیــن
رئیــس جمهــور تــاش زیــادی کردهانــد
تــا طــرف هــای درگیــر در ایــن پــروژه
را بــه اجمــاع ترغیــب
کــرده و بــر مشــکالت
پیــش آمــده غلبــه
کنیــم».
وزیــر انــرژی ترکیــه
تأکیــد کــرد« :کار بــا
ســرعت بیشــتری ادامــه
خواهــد داشــت ،برنامــه
زمانبنــدی پــروژه بــرای
مــا اجبــاری اســت ،زیــرا
بایــد بهرهبــرداری از
اولیــن واحــد را در ســال
 ۲۰۲۳آغــاز کنیــم».
ایــن نیــروگاه در روســتایی کــه نــام
نیــروگاه نیــز از آن گرفتــه شــده در
اســتان «مرســین» (جنــوب ترکیــه)
واقــع اســت .رئیسجمهــور ترکیــه در
 ۱۸مــرداد مــاه بــه اســتان مرســین رفــت
تــا از ایــن نیــروگاه بازدیــد کنــد.
ترکیــه از دهــه هفتــاد میــادی در
تــاش بــرای ســاخت چنــد نیــروگاه
اتمــی بــوده؛ امــا تالشهــای ایــن کشــور
تــا زمــان امضــای توافــق همــکاری بــا
روســیه در ســال  ۲۰۱۰بــرای ســاخت
نیروگاهــآق قویــو -اولیــن نیــروگاه اتمــی
در خــاک ترکیــه -همــواره بــا شکســت

همــراه بــوده اســت.
از ســوی دیگــر «دیمیتــری پســکوف»
ســخنگوی کاخ کرملیــن نهــم مهرمــاه
ســال گذشــته گفتــه بــود کــه «والدیمیر
پوتیــن» و رجــب طیــب اردوغــان در
دیــدار بایکدیگــر در ســوچی دربــاره
امــکان ســاخت دو نیــروگاه اتمــی در
خــاک ترکیــه بــا کمــک مســکو رایزنــی
و تبــادل نظــر کردهانــد.
ســاخت و ســازها در نیــروگاه آق
قویــو از ســال  ۲۰۱۸آغــاز شــده اســت
و ترکیــه در آن زمــان از طــرح خــود

بــرای ســاخت دو نیــروگاه دیگــر خبــر
داد؛ نیروگاههایــی کــه یکــی از آنهــا
در کرانــه دریــای ســیاه در اســتان
«ســینوپ» توســط ژاپــن و فرانســه
احــداث خواهــد شــد و دیگــری در
منطقــه «تراکیــه» کــه چیــن ســاخت آن
را برعهــده خواهــد گرفــت.
طبــق اظهــارات رجــب طیــب
اردوغــان ،دادههــای وزارت انــرژی ترکیــه
و شــرکت عهــدهدار پــروژه «روساتــم»،
نیــروگاه اتمــی آق قویــو از چهــار رآکتــور
برخــوردار خواهــد شــد و انــرژی هــر
کــدام از ایــن رآکتورهــا  ۱۲۰۰مــگاوات
و مجمــوع انــرژی آنهــا  ۴۸۰۰مــگاوات

خشکسالی دریاچه وان در ترکیه

خواهــد بــود؛ رآکتورهایــی کــه بــه
گفتــه مقامــات ترکیــه ،نیــاز اســتانبول
بــه انــرژی را تأمیــن خواهــد کــرد و بــه
ده درصــد از نیــاز بــرق ترکیــه پاســخ
خواهــد داد.
بــه گفتــه رســانهها هزینــه ایــن
طــرح  ۲۰میلیــارد دالر اســت ۱۳ .هــزار
مهنــدس ترکیــهای در حــال کار روی
ایــن طــرح هســتند کــه از ایــن تعــداد،
ده هــزار مهنــدس ترکیـهای و ســه هــزار
مهنــدس دیگــر روســی هســتند .آق
قویــو بــه آنــکارا ایــن اجــازه را خواهــد
داد بــه جمــع کشــورهای
هســتهای کــه در حــال
حاضــر تعــداد آنهــا بــه
 ۳۲کشــور میرســد،
بپیوندنــد.
العربــی
وبــگاه
الجدیــد چنــدی پیــش
در گزارشــی نوشــت کــه
پــس از اتمــام طــرح
بــرای  ۴۰۰۰نفــر در
ترکیــه فرصــت شــغلی
ایجــاد خواهــد شــد و
ایــن پــروژه بــا اســتفاده از فنــاوری
هســتهای حــدود شــش میلیــارد دالر بــه
اقتصــادترکیــهکمــکخواهــدکــرد.
العربــی الجدیــد در ادامــه اشــاره
میکنــد کــه اردوغــان حــدود دو
ســال پیــش اظهاراتــی دربــاره مســئله
هســتهای بــر زبــان آورده بــود کــه
جنجالآفریــن شــد .او گفتــه بــود کــه
ترکیــه بایــد ســاح هســتهای داشــته
باشــد و تحقیقاتــی در ایــن خصــوص
آغــاز شــده اســت .رئیسجمهــور ترکی ـه
بهنوعــی اشــاره کــرده بــود کــه هــدف
ترکیــه بــرای ورود بــه جمــع کشــورهای
هســتهای روی میــز اســت.

به تنگه تایوان اعزام کردند
واشــنگتن بــا هــدف تحریــک و ایجــاد تنــش نظامــی ایــن
بــار تنگــه تایــوان را هــدف قــرار داده و بــه همــراه کانــادا
ناوهــای جنگــی خــود را بــه ایــن منطقــه اعــزام کــرد.
شــبکه خبــری ســی ان ان بــا انتشــار ایــن خبــر افــزود:
بدنبــال اظهــارات جــو بایــدن رئیــس جمهــوری آمریــکا
مبنــی بــر دفــاع از تایــوان درصــورت حملــه چیــن ،کانــادا
و آمریــکا چنــد فرونــد ناوجنگــی خــود را از تنگــه تایــوان
عبــور دادنــد.
بنابرایــن گــزارش ،نیــروی دریایــی آمریــکا در بیانیــه ای
اعــام کــرد :نــاو جنگــی آمریــکا « یــواساس هیگینــز »
()USS Higgins؛ بــا توانایــی موشــک هــای هدایــت شــونده
روز ســه شــنبه (روز گذشــته بــه وقــت محلــی) از تنگــه
تایــوان عبــور کــرد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت؛ عبــور ایــن نــاو آمریکایــی
از تنگــه تایــوان بــا همراهــی ناوچــه «اچامسـیاس ونکــور»
( )HMCS Vancouverمــدل «هلیفاکــس» (Halifax-
 )classنیــروی دریایــی کانــادا صــورت گرفــت.
براســاس اعــام نیــروی دریایــی آمریــکا ،عبــور ایــن دو
فرونــد نــاو جنگــی از آبــراه تایــوان بــدور از هــر قلمــرو
دریایــی و ســاحلی کشــوری بــوده و ایــن اقــدام نمایانگــر
تعهــد آمریــکا و شــرکا و متحــدان خــود نســبت بــه داشــتن
منطقــه ای آزاد در محــدوده دریایــی اقیانــوس هنــد آرام
اســت.
تارنمــای ایــن رســانه آمریکایــی نوشــت :طــی ســه هفتــه
گذشــته ایــن ســومین بــاری اســت کــه آمریــکا اقــدام بــه
اعــزام ناوهــای جنگــی خــود از آبــراه تایــوان مــی کنــد.
جــو بایــدن رئیــس جمهــوری آمریــکا در مصاحبــه بــا
شــبکه خبــری «ســی بــی اس» و در پاســخ بــه ایــن پرســش
کــه در صــورت تهاجــم نظامــی چیــن بــه تایــوان ،نیروهــای
آمریکایــی بــه دفــاع از تایــوان خواهنــد پرداخــت ،گفتــه
بــود «آری» .
آمریــکا از دیربــاز بــا انجــام تحــرکات تنــش زا بــا ادعــای
حمایــت از منطقــه ،پــس از شــعله ور ســاختن آتــش فتنــه،
کشــور و یــا ناحیــه ادعایــی مــورد حمایــت خــود را بــه
حــال خــود رهــا کــرده و یــا بطــور ضعیفــی بــه حمایــت از
آن مــی پــردازد ،آنچــه کــه طــی دو دهــه اخیــر در منطقــه
خاورمیانــه همچــون افغانســتان و اکنــون در اوکرایــن جهــان
شــاهد آن اســت.
کارشناســان و تحلیلگــران مســائل بیــن الملــل بــر ایــن
باورنــد کــه واشــنگتن قصــد دارد تــا پــس از ایجــاد فتنــه
ای کــه در شــرق اروپــا بــا کانــون اوکرایــن انجــام داد ،نقطــه
ملتهــب دیگــری در جهــان ،تایــوان را کــه چیــن بــر آن
حســاس اســت ،تحریــک و آشــوبی دیگــر در جهــان برپــا
ســازد ،تحلیلگــران نســبت بــه حمایــت ادعایــی کاخ ســفید
از تایــوان بــه دیــده تردیــد مــی نگرنــد.

قرارداد  ۶میلیاردی سوئیس برای

خرید جنگندههای اف ۳۵-آمریکا
دولــت ســوئیس قــراردادی  ۶میلیــارد دالری بــرای خریــد
جنگندههــای اف ۳۵-از آمریــکا امضــا کــرد.
دولــت ســوئیس بــه طــور رســمی امضــای قــرارداد خریــد
 ۳۰فرونــد جنگنــده
اف ۳۵-از ایــاالت
متحــده را بــه عنــوان
بخشــی از طــرح
مــدرن کــردن نیــروی
هوایــی ســوئیس
اعــام کــرد.
در بیانیــه دولــت ســوئیس آمــده کــه قــرارداد خریــد قبال
توســط آمریــکا امضــا شــده اســت و هزینــه خریــد شــامل
تجهیــزات ،ســاح ،مهمــات و همچنیــن خدمــات لجســتیکی
و برنامــه ریــزی بــرای مآموریتهــای و پشــتیبانی آموزشــی
خواهــد بــود.
در ادامــه بیانیــه آمــده کــه رئیــس بخــش تســلیحات
ســوئیس و مدیــر برنامــه  ۳۵A-Fقــرارداد خریــد ایــن
جنگندههــا را کــه بیــن ســالهای  ۲۰۲۷تــا  ۲۰۳۰تحویــل
داده میشــود و بیــش از  ۶میلیــارد فرانــک ســوئیس (دالر)
هزینــه خواهــد داشــت ،امضــا کــرده اســت.

بزرگترین دریاچه سودای جهان ،دریاچه وان در کشور ترکیه  ،به دلیل تاثیر تغییرات آب و هوایی جهانی تا حد زیادی آب خود را از دست داده است.

