
گذشت آن دوره که در تعریف دولت 
و سایر نهادها دوگانگی بود

نخستین خانه های خوی به اسکلت رسید
تا خرداد کار جمع می شود
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10سیاسی

بر اساس بند دوم این 
بیانیه در خصوص 

مسائل پادمانی 
باقی مانده مربوط 
به سه مکان، ایران 

آمادگی خود را برای 
ادامه همکاری و ارائه 
اطالعات و دسترسی 

بیشتر به منظور 
رسیدگی به مسائل 
پادمانی باقی مانده 

اعالم کرد. این موضوع 
می تواند یکی از 

بهانه های غرب برای 
احیای برجام را از بین 

ببرد و از طرفی نیز در 
صورت حل و فصل 
این موضوع قبل از 

احیای برجام، دیگر 
ونده ای باز برای  پر

بهانه جویی های آینده 
غرب و آژانس به منظور 

برهم زدن...

چرا حضور ناوهای ایران در 
قاره آمریکا باعث نگرانی شد؟

حضور  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
قاره  در  کشورمان  ارتش  دریایی  نیروی 
موجب  برزیل  در  پهلوگیری  و  آمریکا 
نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده 

است.
ناوهای دنا و مکران در قالب ناوگروه 
جمهــوری  ارتــش  دریایــی  نیــروی   86
اســامی ایــران بــرای اولین بار بــا حضور در قــاره آمریکا 
از کانــال پانامــا گــذر کــرده و در بنــدر ریو دوژانیــرو پهلو 
گرفتنــد. دنــا و مکــران بــا گــذر از اقیانوس هنــد، کانال 
مــاالگا و ســواحل شــمالی اســترالیا، وارد اقیانوس آرام 
شــدند. ســپس از کانال پاناما گذشــته و در برزیل پهلو 

گرفتند.
اولیــن بــار در روز 21 دی امیر شــهرام ایرانــی فرمانده 
نیــروی دریایــی ارتــش خبر حرکــت ناوهــای ایرانــی را به 
ســمت کانال پاناما اعام کرد. البتــه آمریکا همان زمان 
ناخشــنودی خــود را از حرکت ناوهای ایرانــی اعام کرد. 
نــد پرایس ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفــت: » ما از 
این ادعای نیروی دریایی ایران آگاهی داریم. همچنان بر 
تاش ها و اظهارات ایران مبنی بر قصدش برای توسعه 

حضور نظامی در نیمکره غربی نظارت می کنیم.«

هشــتم بهمــن ماموریت بــزرگ نیروی دریایــی ارتش 
بــه ســرانجام رســید و امیر دریــادار حمزه علــی کاویانی 
جانشــین فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد که "دنا" 
و "مکران" در غرب آمریکای التین پرچم ایران را به اهتزاز 
در آوردنــد. در ادامه هم "دنــا" و "مکران" از کانال پاناما 

عبور کرده و وارد سواحل برزیل شدند.
البتــه حضــور در آمریکای التیــن برای ناوهــای ایرانی 
بــدون چالــش هم نبــود. امیــر دریــادار ایرانی با اشــاره 
بــه مســیر حرکــت "دنــا" و" مکــران" از اقیانــوس هند و 
ســواحل اســترالیا به ســمت اقیانــوس آرام گفــت: »در 
ایــن مســیر اســترالیا و فرانســوی ها تهدیداتــی را بــرای 
مــا ایجاد و ســعی کردنــد از قوانینی که خودشــان برای 
عبــور از سواحلشــان مصوب کرده بودنــد، تخطی کنند 
کــه با اقتدار و براســاس قانون جــواب آن ها را دادیم. « 
در ادامه هم پــس از عبور ناوهای ایرانی از کانال پاناما، 
آمریــکا، برزیــل را بــرای ممانعــت از پهلوگیــری ناوهــای 
ایرانــی تحت فشــار قــرار داد، امــا ناوهای ایــران در بندر 
ریودوژانیــرو پهلــو گرفتنــد. هرچند ایــن پهلوگیری تحت 
تاثیر همین اقدامات آمریکا با چند روز تاخیر انجام شد.
پــس از پهلوگیــری ناوهــای ایرانــی در برزیــل، لیــور 
صهیونیســتی  رژیــم  خارجــه  وزارت  ســخنگوی  حایــات 
خطرنــاک  را  منطقــه  ایــن  در  ایرانــی  ناوهــای  حضــور 
خوانــد. "نــد پرایــس" ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا 
نیــز در نشســت خبــری خود اعــام کرد که بــه مقامات 
برزیلــی اعام کرده اســت کــه »ایران نبایــد بتواند جای 
پایی در این منطقه بدست آورد.« با وجود نگرانی های 
دشــمنان ایــران، حضور ناوهای کشــورمان در آب های 
آزاد و کشــتیرانی در کانال هــای بین المللــی مثل کانال 
پانامــا بر طبق قواعــد بین المللی بــوده و پهلوگیری در 
کشــورهای مختلف نیز براســاس روابط دو جانبه است 
و ایــن امــر در دریانــوردی امری عادی و پذیرفته شــده 
اســت. با این حال نگرانی آمریکا این اســت که ایران به 
این توان علمی و نظامی دســت یافته است که هزاران 
مایل دورتر از خلیج فارس دریانوردی کرده و خود را به 

قاره آمریکا رسانده است. 
آنهــا در واقــع نگــران این هســتند که ناوهــای ایرانی 
در ایــن منطقه مســتقر شــوند. امیر دریــادار حبیب اهلل 
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش پیش از این درباره 
حضور ناوگروه های نیروی دریایی در آب های دوردســت 
گفته بود:» این حضور نه تنها مظهر اقتدار نیروی دریایی 
ارتــش، بلکه تجلی اقتدار ملت بزرگ ایران اســت. نیروی 
دریایی ارتش از یک ســو پرچم اقتدار ایران اسامی را به 
اهتــزار درمی آورد و از ســوی دیگر باعــث پایایی اقتصاد 

کشور می شود.«
برزیــل  در  دریایــی  نیــروی   86 ناوگــروه  پهلوگیــری 
رکــورد جدیــدی در دریانوردی نیــروی دریایی در آب های 
دوردســت که از ســال 87 آغاز شده بود را رقم زد. پیش 
از این رکورد دریانوردی در اختیار ناوگروه هفتاد و پنجم 
نیروی دریایی ارتش بود. این ناوگروه متشکل از ناوبندر 
"مکــران" و ناوشــکن "ســهند" توانســت در ســال 1400 
بــرای اولیــن بــار وارد اقیانــوس اطلس شــود. "مکران" 
و "ســهند" از بندرعبــاس حرکــت کــرده و بعــد از عبور از 
دماغــه "امیــد نیــک" و دور زدن آفریقــا وارد اقیانــوس 
اطلــس شــدند. در ادامــه این ناوگــروه با عبــور از کانال 
مانش، دریای بالتیک و خلیج فناند، وارد سن پترزبورگ 
شــد. ناو گروه هفتــاد و پنجم نیروی دریایــی با 133 روز 
دریانوردی در دریاهای آزاد و اقیانوس ها و طی 44 هزار 
کیلومتــر، رکــورد دریانــوردی نیــروی دریایــی را در اختیار 
داشــت که اکنون ایــن رکورد در اختیار ناوگــروه 86 قرار 

گرفت.
ناوگــروه 86 نیروی دریایی ارتش در مســیر بازگشــت 
خود به ایران از اقیانوس اطلس عبور کرده و در چندین 

کشور دیگر پهلو خواهد گرفت.

نــــــگاه

نیروی دریایی 
ایران

خبر دسترسی به افراد و اماکن مورد ادعای آژانس و یا نصب دوربین های جدید کذب است
سپهرغرب، گروه سیاسی  : نور نیوز در توییتی نوشت: مهم ترین نتیجه سفر مدیرکل آژانس به تهران، دستیابی به الگوی مشترک برای تسریع در همکاری های پادمانی در چارچوب وظایف ایران و اختیارات قانونی آژانس با رعایت قانون اقدام راهبردی بوده است. خبر دسترسی به افراد و 

اماکن سه گانه مورد ادعای آژانس و یا نصب دوربین های جدید کذب است.
رافائل گروسی پس از سفر به تهران در کنفرانس خبری به ارزیابی سفر خود به ایران پرداخت و گفت: ما باید اطمینان حاصل کنیم که توانایی الزم برای بازرسی از سایت ها را دراختیار داشته باشیم. آنچه که  مهم است اینکه بتوانیم حساب هر گرم مواد غنی سازی شده را داشته باشیم و این محور 

تبادل نظرات ما بوده است. ما درخصوص شماری از اقدامات ملموس ازجمله دسترسی به اطاعات و برخی مکان ها به توافق رسیدیم و به زودی دیدارهای فنی با ایران خواهیم داشت .
گروسی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا »تمامی تجهیزات نظارتی« دوباره نصب خواهد شد که در تابستان گذشته و به دنبال اقدامات متقابل ایران پس از صدور قطعنامه ضدایرانی در نشست پیشین شورای حکام غیرفعال شده بود، گفت: بله.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
روزه  دو  سفر  پایان  از  پس 
بین المللی  آژانس  مدیرکل 
دو  تهران،  به  اتمی  انرژی 
پیشبرد  برای  توافقی  به  طرف 
دست  آینده  همکاری های 

یافتند.
همزمــان با آغاز جنگ ترکیبی گســترده غرب 
علیه کشــورمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیــز بــه عنــوان یکــی از پازل هــای ایجــاد بلوای 
روانی غرب وارد عمل شــد و یه روال گذشته، با 
درز چند گزارش محرمانه به رســانه های غربی، 
به یکبــاره ایران متهم به غنی ســازی اورانیوم با 
غنــای 84 درصد شــد. اگرچــه از همــان ابتدای 
طرح موضوع در فضای رسانه ها سازمان انرژی 
اتمی کشــورمان ایــن موضــوع را تکذیب کرد و 
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
کشورمان در گفتگو با مهر اینگونه توضیح داد: 
ایــن موضوع که اصًال مهم نیســت و بحثی فنی 
عادی است که در رسانه ها )بلومبرگ( درج پیدا 
کــرده اســت. ما در گذشــته در مــواردی آژانس 
را مقصــر می دانســتیم که می گفت مــا گزارش 
تهیــه می کنیم در اختیار همه کشــورهای عضو 
قرار می دهم، لذا ممکن اســت کشوری آن را به 

رسانه ها بدهد، بنابراین امکان کنترل ندارد.
وی افزود: اگر در دفعه های قبل می توانست 
بهانه هــای این چنیــن بیاورد که البتــه از نظر ما 
مورد قبول هم نبود این دفعه دیگر نمی تواند 
چنیــن بهانه هایــی را بیــاورد، چرا کــه اصًال به ما 

گزارشی نکرده است و فقط نامه ای را نوشته اند 
و ما هم پاســخ نامــه داده ایم. بنابرایــن اگر قرار 
باشــد مطلبی منتشر شــود هم باید موضع آنها 
و هم پاســخ ما منتشــر شــود؛ اما وقتــی به این 
شــکل مطالب بــه بیرون می آیــد مفهومش این 
اســت که فضاســازی هایی با هدف خاصی انجام 
می شــود و ایــن موضــوع اخیــر هم نیســت و در 
طول چند ماه گذشــته ما مطالبی را داشــتیم و 
بــه آژانس نیــز تذکر داده ایم که شــما مؤسســه 
بین المللــی هســتید و اعتبارتــان ایــن اســت که 

حرفه ای کار کنید و بی طرفی عمل کنید.

درصد   84 اورانیوم  ادعایی  پرونده   
مختومه شد

از آنجایــی کــه ایران ایــن موضــوع را بامحل 
تیــم  حضــور  بــا  وقــت  ع  اســر در  می دانســت 
کارشناســی آژانــس موافقــت کــرد و در نهایــت 
بــا تأییــد توضیحــات کشــورمان توســط رافائــل 

گروسی، پرونده این موضوع رسمًا بسته شد.
وقتی اظهارات کمالوندی و تأیید آن ها توسط 
گروسی را کنار یکدیگر قرار دهیم به نظر می رسد 
ایــن عملیات پیچیده غرب بــا کارگزاری آژانس به 
شکســت انجامیــد و بر اســاس بیانیه مشــترکی 
که شــب گذشــته )شنبه( توسط ســازمان انرژی 
اتمی کشــورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی 

منتشــر شــد، دو طــرف بــه یــک نقشــه راه برای 
ادامه همکاری ها دست یافتند.

 مختومه شدن پرونده سه مکان ادعایی 
به نفع ایران است

بــر اســاس بنــد دوم ایــن بیانیــه در خصوص 
مسائل پادمانی باقی مانده مربوط به سه مکان، 
ایــران آمادگی خود را بــرای ادامه همکاری و ارائه 
اطاعات و دسترســی بیشــتر به منظور رسیدگی 
بــه مســائل پادمانــی باقی مانده اعام کــرد. این 
موضــوع می توانــد یکــی از بهانه های غــرب برای 
احیای برجام را از بین ببرد و از طرفی نیز در صورت 
حــل و فصــل این موضــوع قبل از احیــای برجام، 
دیگــر پرونــده ای باز بــرای بهانه جویی هــای آینده 
غــرب و آژانس به منظور برهم زدن مجدد توافق 

احتمالی، باقی نخواهد ماند.
از آن جایی که کشــورمان همــواره بر ماهیت 
صلح آمیــز بــودن برنامــه هســته ای خــود تاکید 
کــرده و فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام 
بــودن ســاح هســته ای نیــز متضمن ایــن رویه 
اســت، لذا ابتــکار عمل ســازمان انــرژی اتمی در 
دعوت به هنگام رافائل گروسی به منظور پرهیز 
از جوســازی وی در نشســت آتی شــورای حکام، 

نکته ی مثبتی است.
امــا نکتــه ی مهمــی کــه در بیانیــه مشــترک 
آژانس و ســازمان انرژی اتمی کشــورمان مطرح 

اســت بند سوم آن اســت که تصریح دارد: ایران 
به صــورت داوطلبانه بــه آژانس اجــازه می دهد 
تــا چنانچــه مقتضی باشــد فعالیت های راســتی 
آزمایی و نظارت بیشــتر را اجــرا کند. روش اجرای 
آن طــی یک نشســت فنی که بــه زودی در تهران 
برگزار می شــود، میان دو طرف مورد توافق قرار 

خواهد گرفت.
این بند از بیانیه مشترک و همچنین اظهارات 
مدیرکل آژانس پس از بازگشــت به وین که گفته 
اســت »چیــزی که مهم بــوده این اســت که ما بر 
روی بازرســی ها، دسترســی به افراد و دسترسی 
به مــواد به خصــوص توافق کردیم کــه این یک 
تغییــر اســت.« می توانــد زنگ خطــری را با توجه 
بــه تجربه هــای ســابق همــکاری بــا آژانــس برای 
کشــورمان بــه صــدا درآورد. زیــرا در گذشــته نیز 
اینچنین دسترسی هایی با سطح باال منجر به لو 
رفتن اطاعات اشــخاص و اماکن مهم هسته ای 
کشورمان و در نهایت بروز خرابکاری و ترور شده 
بــود. لذا الزم اســت مذاکره کنندگان کشــورمان 
در خصــوص این موضوع تأمل و دقت بیشــتری 

داسته باشند.

عدم  آژانس  از  ایران  انتظار  رئیسی:   
تاثیرپذیری از قدرت های سلطه گر است

از  موضــوع  ایــن  می رســد  نظــر  بــه  البتــه 
دغدغه های مطرح شــده توســط رئیس جمهور 

کشــورمان در دیدار رافائل گروســی بوده اســت 
و رئیســی با بیــان اینکه ایران بر اســاس حســن 
نیت و وفای به عهد باالترین ســطح همکاری ها 
را با آژانس داشــته اســت، تاکید کــرد: نگاه کامًال 
قدرت هــای  از  تاثیرپذیــری  از  پرهیــز  و  حرفــه ای 
ســلطه گر، انتظار جمهوری اســامی ایران از نوع 

فعالیت های آژانس در ایران است.
مســئله ی دیگــری کــه شــاید مــورد پرســش 
مخاطبیــن قــرار گیــرد ایــن اســت کــه اگــر امروز 
کشــورمان بــا آژانــس بــه توافــق دســت یافت، 
چــرا این توافــق در ماه های گذشــته و در جریان 

سفرهای قبلی گروسی انجام نشده است؟

 پیش بینی الگوی رفتاری غرب علیه ایران 
از طریق نظریه ی بازی ها

در روابــط بیــن الملــل برای ســاخت الگوهای 
بــه طراحــی  اقــدام  بازیگــران  رفتــار  از  مناســب 

الگوهایی موسوم به نظریه ی بازی ها کردند.
بــازی »بــزدل« یک مــدل مؤثــر برای بررســی 
تاقی هــای دو بازیکــن در نظریــه بازی ها اســت. 
قانون بازی این اســت که در حین اینکه هیچ یک 
از دو بازیکن تمایلی به تســلیم شــدن در مقابل 
دیگــری نــدارد، بدتریــن نتیجــه ایــن اســت کــه 
هیچ کدام تســلیم نشوند. در این بازی دو راننده 
بــه ســمت هــم در یــک امتــداد بــا ســرعت زیــاد 
حرکت می کنند و یکی باید از مســیر خارج شــود 
وگرنــه هــر دو با هــم برخــورد می کنند و کشــته 
می شــوند. در حالتی که یکــی از راننده ها خود را 
از مســیر خارج کند، آن راننده بازنده است و او را 
به خاطر ترســو بودن »بزدل« خطــاب می کنند؛ 
و راننــده ای که در مســیر باقی مانده بــود برنده 

اعام می شود.
ایــن می تواند الگــوی رفتاری آژانــس و غرب 
در قبال کشــورمان باشــد کــه در اوج مذاکرات 
بــرای رفــع تحریم هــا بــه یــک بــاره بــا طــرح دو 
قطعنامــه علیــه کشــورمان در شــورای حــکام 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی ســعی در اعمال 
فشــار علیــه کشــورمان و وادار ســاختن ایــران 
بــرای ارائــه امتیــازات بیشــتر در مذاکــرات بــود 
کــه جمهــوری اســامی ایران در پاســخ بــه این 
اقدامــات غربی ها بخش زیــادی از فعالیت های 
نظارتــی فراپادمانــی آژانس را در ایــران متوقف 
ســاخت. حاال با گذشــت چند ماه از این رخداد، 
آژانــس به خوبی می دانــد ایران زیر بار حرف زور 
نمی رود و اگر بنای تعامل واقعی با کشــورمان 
را دارد بایــد از سیاســی کاری و عملگی آمریکا و 
کشــورهای غربــی خارج شــود و همچون ایران 

در مسیر تعامل حرکت کند.
در پایــان می تــوان اینگونه نتیجــه گرفت در 
صــورت تغییــر رفتــار آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمی و عدم تاثیرپذیری گروسی از القائات غرب 
و رژیــم صهیونیســتی، ماراتن اتهامی هســته ای 
علیــه کشــورمان بــه پایــان خــط نزدیــک شــده 

باشد.

انس ژ آ و  ایران  وابط  ر ی  عادی ســــاز

انرژی هسته ای 
ایران

مجوز مجلس به دولت برای اعطای
 سهام عدالت به جاماندگان

کردند  موظف  را  دولت  آرا  اکثریت  با  امروز  علنی  جلسه  در  مجلس  نمایندگان  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
کلیه  به  عدالت  سهام  واگذاری  به  نسبت  دولتی  شرکت های  یا  دولت  به  متعلق  سهام  مانده  باقی  محل  از 

جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
ادامه رســیدگی به جزئیات الیحه بودجه ســال 1402 در بخش هزینه ای در دســتورکار نمایندگان در جلسه 

علنی امروز قرار دارد.
وکای ملــت در ایــن جلســه با بندهــای الحاقــی )5(، )6( و )7( تبصره 2 مــاده واحده ایــن الیحه موافقت 

کردند.
در بند الحاقی 5 تبصره 2 ماده واحده این الیحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود از محل واگذاری بیست درصد 
)20درصد( ســهام و سهم الشرکه خود در شــرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح 

احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایام هزینه نماید.
براساس بند الحاقی 6 تبصره 2 ماده واحده الیحه مذکور؛ دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت 
یــا شــرکت های دولتــی در بنگاه های قابل واگــذاری قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران در ســقف ردیف درآمدی نســبت به واگــذاری ســهام عدالت به کلیــه جاماندگان مشــمول دریافت 
ایــن ســهام اقــدام نموده و گزارش اجــرای این بند هر 3 ماه یک بار توســط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیســیون های 

اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسامی ارسال نماید.
همچنیــن در بنــد الحاقــی 7 تبصره 2 ماده واحده الیحه بودجه آمده اســت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف اســت 
نســبت به طبقه بندی و درج نام آن دســته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده )2( قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساســی در گروه های )1( و )2( ماده )2( قرار نگرفته اند به اســتثناء موارد 
منــدرج در گــروه )3( مــاده )2( و مجوزهای أخذ شــده از مقام معظم رهبــری در یکی از گروه های و )2( اقــدام نماید. انتقال 

بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروههای )1( و )2( به گروه )3( صرفًا با اذن ایشان مجاز می باشد.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی موظف اســت ظرف 3 ماه پس از اباغ این قانون فهرســت طبقه بندی های یادشــده را به 

تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.

مسمومیت ها غیرطبیعی است

نهادهای امنیتی برای بازگشت آرامش به 
جامعه زودتر اقدام کنند

مسمومیت ها  اینکه  بیان  با  مجلس،  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
غیرطبیعی است گفت: نهادهای امنیتی برای بازگشت آرامش به جامعه باید زودتر اقدام کنند

حســین امامی راد با اشاره به تداوم مســمومیت های برخی از دانش آموزان کشور، گفت: موج مسمومیت 
تکــراری دانش آمــوزان عزیز ما در برخی محله های تهران و نیز در قم اردبیل و… که دیده شــده که باید از طرف 

مسئولین جدی گرفته شده و پیگیری شود.
وی بــا اشــاره بــه پیچیدگی های مســمومیت های اخیــر، افزود: موضــوع با دســتور رئیس جمهــور و دادن 
مأموریت ویژه به وزیر کشــور و تشــکیل تیم های بررسی، در حال پی گیری است؛ این پی گیری ها از طریق دولت 

و مجلــس و نهادهــای امنیتــی در حــال انجام اســت 
تا موضوع بدرســتی ریشــه یابی شــود تا بتــوان از آن 

جلوگیری کرد.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات تصریح کرد: 
روز سه شــنبه گذشــته هــم در کمیســیون آموزش و 
نیــز  و  آموزش وپــرورش  اطاعــات،  وزرای  تحقیقــات 
بهداشــت و درمــان را بــرای توضیحات به کمیســیون 
اطاعــات  وزیــر  طــرف  از  البتــه  کــه  کردیــم  دعــوت 

نمایندگانی آمدند.
امامــی راد بــا تأکیــد بــر غیــر طبیعــی بــودن ایــن 
مسمومیت ها اظهار کرد: این موضوع مسمومیت ها 
غیــر طبیعی و بودار اســت. بایــد آن را در ادامه همان 

تحرکات و اغتشاشات چند ماه اخیر و در چارچوب جنگ ترکیبی دشمن دانست.
وی بــا اشــاره به فتنه های دشــمنان، ادامه داد: دشــمنان با کمــک عوامل داخلی خــود علی رغم گذاشــتن هزینه هایی بر 
روی دســت نظــام و پــس از آنکــه با اغتشــاش ها بــه هدف ضربــه زدن نهایی به نظام، نرســیدند، دســت به اقدامــات اخیر در 

مسمومیت های نگران کننده زدند.
نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس تأکید کرد: این اتفاقات که در ادامه اغتشاشات شکل گرفته مهم 
است، اما نباید التهاب در جامعه را دامن زد. هر چند بخشی از شایعات طبیعی است اما دامن زدن به شایعات از ترفندهای 

دشمنان است و موجب ملتهب شدن فضای جامعه می شود و باید از آن جلوگیری کرد.
امامــی راد در ادامــه گفــت: در اغتشــاش ها به مدارس و احساســات دانش آموزان و نوجوانان نفوذ شــد و با اســتفاده از 
عوامــل خــود فروختــه از آنهــا اســتفاده ابــزاری کردند. اکنــون نیز بعد از اغتشاشــات دســت به ایــن اقدامات اخیــر در ایجاد 
مســمومیت های نگــران کننــده زدنــد، ولی در نهایــت آن دوگانگی رفتاری و افکاری دشــمنان مــا و افرادی که تحــت تأثیر آنها 

بودند، بیشتر مشخص شده است.
وی با اشــاره به پیچیده بودن ابعاد این ماجرا تصریح کرد: هنوز ابعاد این ماجرا به طور کامل مشــخص نشده است. الزم 
اســت برای بازگشــت آرامش بــه جامعه نهادهای امنیتــی زودتر اقدام کنند چون قشــر قابل توجهی از اولیــا، دانش آموزان و 

معلمین درگیر این موضوع هستند، به همین دلیل انتظاری که مردم برای برخورد داشتند هنوز محقق نشده است.

مجلس

امامی راد
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ثبت پالک ملی خودروهای 
مناطق آزاد برای تنظیم بازار

سپهرغرب، گروه سیاسی: وزارت صمت 
به  نسبت  خودرو  بازار  تنظیم  منظور  به 
و  آزاد  مناطق  خودروهای  ملی  پالک  ثبت 

ویژه اقتصادی اقدام می کند.
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی 
در جریــان بررســی بخش هزینــه ای الیحه 
بودجــه ســال 1402 کل کشــور، بــا الحاق 
چنــد بنــد به تبصــره 7 ماده واحــده این الیحــه موافقت 

کردند.

 واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال
بر اســاس بنــد الحاقــی)3( تبصره )7( مــاده واحده 
و  حمــل  توســعه  منظــور  بــه  1402؛  بودجــه  الیحــه 
نقــل عمومــی، تنظیــم بــازار، کاهــش مصــرف ســوخت، 
آلودگی هوا و ســوانح جاده ای بــه وزارت صنعت، معدن 
تشــخیص  و  تأییــد  بــا  می  شــود  داده  اجــازه  تجــارت  و 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای )کاربری بین 
شــهری( و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور )کاربری 
شهری(، نســبت به ثبت ســفارش واردات انواع کشنده، 
کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون  و سواری مورد نیاز را 
وفــق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج  ســال 

اقدام نماید. 

آیین نامه نحوه اجرائی این بند توســط وزارتخانه های 
صنعــت، معدن و تجارت، راه و شهرســازی، کشــور، امور 
اقتصــادی و دارایی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور با 
تأکیــد بــر لزوم تأمیــن قطعــات، خدمات پــس از فروش 
و معاینــه فنــی تهیه می شــود و حداکثر ظــرف مدت یک 
مــاه پس از ابــاغ این قانون بــه تصویب هیئــت وزیران 

می رسد.
همچنین براســاس بنــد الحاقی )4( تبصــره )7( ماده 
واحده الیحه بودجه 1402؛ گمرک جمهوری اسامی ایران 
مکلف اســت نســبت به تجهیز گمرکات استانهای مرزی)با 
اولویت استان سیستان و بلوچستان( به دستگاه ایکس 

-ری )x-ray ( اقدام نماید.
بنــد الحاقی )5( تبصره )7( ماده واحده الیحه بودجه 
1402به شــرح زیر اســت: وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
مکلف است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای 
بهره بــرداری از معادن از طریق مزایــده عمومی و با احراز 

صاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.
آیین نامــه اجرائــی این بند بــا پیشــنهاد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

اجرائی می گردد.
براساس بند الحاقی )6( تبصره )7( ماده واحده الیحه 
بودجــه 1402؛ به ســازمان توســعه و نوســازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( اجازه داده می شود مبالغ 
مــازاد بــر اعتبــار مصوب ســود ویژه ســهم دولــت )پنجاه 
درصد)50درصد( ســود ابرازی( و مازاد بر مالیات عملکرد 
پیــش بینی شــده خود را به حســاب دولتــی تمرکز وجوه 
درآمد شــرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز 
نماید تا براســاس قوانیــن و مقررات مربوط و در ســقف 
بودجه مصوب، صرف ســرمایه گــذاری در طرح های نیمه 
تمام زیربنایی و زیرســاختی و اکتشافی و ایمنی در بخش 
معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک 
مقیــاس و اتمــام طرح هــای نیمه تمــام در مناطــق کمتر 

توسعه یافته و محروم نماید.

ویژه  و  آزاد  مناطق  خودرو های  ملی  پالک  ثبت   
اقتصادی

بر اســاس بنــد الحاقی 9 تبصره 7 مــاده واحده الیحه 
بودجــه 1402؛ بــه منظــور تنظیــم بــازار خودرو بــه وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت اجازه داده می شــود نســبت به 
ثبــت پاک ملــی خودرو های مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 

اقدام نماید.
آئیــن نامــه اجرائی این بنــد ظرف مدت یکماه توســط 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا همــکاری وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران 

می رسد.

 وزارت دفاع مجاز به تولید و فروش خودرو شد
براساس یک بند الحاقی دیگر به تبصره 7 وزارت صمت 
مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید 
انبــوه انواع خودروهای ســبک و ســنگین و خودروهای با 
کاربــری خاص مجوزهای الزم را صادر و همکاری های الزم 

را معمول نماید.
باتوجــه بــه زیرســاخت ها و ظرفیت هــای موجــود در 
صنعــت دفاعی کشــور، وزارت دفــاع می تواند بــا رعایت 
ملزومــات اصــل 110 قانــون اساســی و اخــذ مجوزهــای 
الزم مرتبط با همین اصل با همکاری ســتاد کل نیروهای 
مســلح نســبت بــه تولیــد و فــروش خودروهــای مذکور 

اقدام نماید.

تحلیل

سیاسی

وزارت صمت

آمریکا استحقاق دفاع از دموکراسی و حقوق بشر را ندارد
سپهرغرب، گروه سیاسی:     سخنگوی وزارت خارجه گفت: آمریکا استحقاق دفاع از دموکراسی و حقوق بشر را ندارد؛ چون اصال هیچ باوری بدان ندارد.

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در توییتی نوشت: آمریکا زمانی از رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی حمایت می کرد و CIA به آن رژیم برای دستگیری ماندال کمک کرد.
اکنون نیز همپیمان راهبردی و حامی بی قید و شرط رژیم آپارتاید صهیونیستی است.

آمریکا استحقاق دفاع از دموکراسی و حقوق بشر را ندارد؛ چون اصا هیچ باوری بدان ندارد.

چرا دشـــمن توان مقابله با تجهیزات راهبردی ایران را ندارد؟
سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
جمهوری  مسلح  نیروهای 
اسالمی ایران در کنار دستیابی 
تجهیزات  تولید  توان  به 
با  توانسته اند  پیشرفته، 
پایگاه های  ساخت  و  طراحی 
زیرزمینی به یک توان راهبردی 
 18 ظهر  یابند.  دست  آفند  و  پدافند  حوزه  در 
جمهوری  ارتش  که  بود  امسال  بهمن ماه 
روز  بهمن ماه   19 آستانه  در  ایران  اسالمی 
نیروی هوایی ارتش از دستاورد جدیدی با نام 
پایگاه هوایی راهکنشی »عقاب 44« رونمایی 
پایگاه،  این  از  شده  منتشر  تصاویر  طبق  کرد. 
این  در  پهپادها  و  جنگنده ها  انواع  از  ترکیبی 
یعنی  دو  این  ترکیب  و  دارند  حضور  پایگاه 
ارتقای چندبرابری توان ارتش در عرصه هوایی.

 پایگاه عقاب 44
ماجــرا وقتــی شــکل حســاس تری بــه خود 
می گیــرد کــه بــا نگاهــی بــه گذشــته و روزهای 
ابتدایــی امســال، شــاهد بودیــم کــه ارتــش از 
یک پایــگاه زیرزمینی پهپادی بــا نام »313« نیز 
رونمایــی کــرد؛ پایگاهی بــا طیف گســترده ای از 
پهپادهــا با وظایف و ابعــاد مختلف. و هنگامی 
کــه این دو پایــگاه با یکدیگر ترکیب شــوند، یک 
توان عظیم هوایی را در ُبعد هجوم به دشــمن 

فراهم می کنند.

 پایگاه راهبردی 313
چند روز پس از انتشــار تصاویر پایگاه هوایی 
»عقــاب 44«، بار دیگر توان و قــدرت دفاعی و 
نظامی کشــور به رخ دشمنان کشیده شد و در 
کنار آن این ســوال مطرح شــد که آیا دشــمنان 
توان مقابلــه با تجهیزات قدرتمند دفاعی ایران 

را دارند؟

هزاران  و  ایران  فراز  بر  نامرئی  چتر   
کیلومتر آن طرف تر

نکتــه مهم درباره تامیــن امنیت هواوفضای 
ایران اسامی استفاده از یک شبکه هوشمندی 
یکپارچه پدافندی اســت که به طور کامل بومی 
شــده و نیروهای پدافندی از طریق یک سامانه 
را هدایــت می کننــد.  آن  فرماندهــی و کنتــرل، 
این بــه معنای آن اســت که همه ســامانه های 
شــبکه  قالــب  در  مســلح  نیروهــای  پدافنــدی 
یکپارچــه پدافنــد هوایــی بــا یکدیگــر هماهنگ 

)SYNC( هستند.

 سامانه باور 373
دیگر نکته مهم در حوزه پدافندی این اســت 
که شبکه یکپارچه پدافند هوایی ایران اسامی 
بردهــای  بــا  از طیــف متنــوع سامانه ســاح ها 
مختلف تشــکیل شــده اســت که باور 373 به 
عنوان پیشرفته ترین عضو این شبکه می تواند 
همه اهداف به ویژه اهداف رادارگریز و با سطح 
مقطــع بســیار کــم را در فاصلــه 304 کیلومتری 

منهدم کند.
ســومین نکته در باب قدرت شــبکه یکپارچه 
پدافنــدی این اســت که اگر هر پرنــده متجاوزی 
وارد خاک ایران شــود و به اخطارها برای خروج 
توجه نکند آن گاه بافاصله و به سرعت منهدم 
می شــود یعنــی دقیقــًا هماننــد پهپــاد گلوبال 
هــاوک. البته در برخــی موارد نیز هــوش ایرانی 
در پدافند هوایی توانسته است به جای انهدام 
 170-RQ پهپادهــای متجــاوز ماننــد هرمس یــا

آن ها را تسخیر کرده و فرود بیاورد.

تعبیر  ایران،  برای  دشمنان  خواب   
نخواهد شد!

آنچه در کنار بهره گیری از یک شبکه پدافندی 
اهمیت دارد، اســتفاده از تجهیزات مناســب در 
حــوزه آفنــدی اســت. چراکــه نیروهــای مســلح 
بایــد بتواننــد بافاصله پس از تهاجــم احتمالی 
دشــمن به مناطق مهم و منافع راهبردی ایران 
اســامی یک پاســخ ســریع و قاطع به دشــمن 
بدهند؛ یعنی دقیقًا مانند آنچه در هنگام حمله 
بعثی هــا به ایــران رخ داد و نیروی هوایی ارتش 

بافاصله عملیات انتقام از دشمن را اجرا کرد.
ارتش هــای عربــی در جنــگ 6 روزه بــا رژیــم 
صهیونیســتی شکســت ســختی را تجربه کردند؛ 
گرچــه در بخش هایــی برتری بــا اعراب بــود ولی 
صهیونیســت ها توانســتند در یــک غافلگیــری با 
اســتفاده از جنگنده هــای خــود بــه پایگاه هــای 
نیــروی هوایــی ارتش هــای عربی حملــه و همه 

آن ها را بمباران و منهدم کردند.
صهیونیســتی  جنگنده هــای  حملــه  شــدت 
علیــه ارتش هــای عربــی به حــدی بود کــه همه 

جنگنده های موجود روی باندهای پرواز و حتی 
آشــیانه های هواپیماهــا نیــز بــه صــورت کامل 
خاکســتر شــدند و در آتش ســوختند. در واقع، 
صــدام نیز با در نظر داشــتن چنین عملیاتی به 
همــه فرودگاه هــای ایــران حمله کرد تــا بتواند 
چنین بایــی را بر عقاب های ایرانــی بیاورد. اما، 
عملیات نیــروی هوایــی ارتش اولین پاســخ به 
بعثی هــا در ناکام گذاشــتن چنیــن خیالی بود. 
البته چند فروند از هواپیماهای ایرانی نیز تحت 
آسیب قرار گرفتند که در مجموع اصًال تاثیری در 
توان رزم ایران علیه بعثی ها نداشــتند. امروز با 
گذشت سال ها از جنگ تحمیلی توان دفاعی و 
نظامی کشــورمان چندین برابــر افزایش یافته 
و می تــوان گفت که اصــا قابل مقایســه با آن 
ســالها نیســت و با پشــتوانه این تــوان دفاعی 
اســت کــه می تــوان بــا قطعیــت گفــت خــواب 
آشــفته دشــمنان درباره مردم و نظام اسامی 

ما تغییر نخواهد شد.

از  زیرزمینی؛  پایگاه های  احداث   
شهرهای موشکی تا شهر پهپادی و جنگنده

نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایران 
بــا توجــه به دالیــل مذکــور و همچنیــن، لزوم 
تاسیســات  اختفــاء  و  امنیتــی  نــکات  رعایــت 
راهبردی خود، کار طراحی و ساخت پایگاه های 
زیرزمینــی خــود را آغــاز کــرد. طبــق اطاعــات 
پایــگاه  نخســتین  ســاخت  قدمــت  موجــود، 
زیرزمینی ایران آن هم از نوع موشکی به سال 

1362 در خال جنگ تحمیلی باز می گردد.
اخیــر،  ســال  چنــد  تعبیــر  بــه  یــا  پایگاه هــا 
کوهســتان ها  در  بیشــتر  موشــکی  شــهرهای 
و چنــد صــد متــر زیــر زمیــن واقــع شــده اند و 
پراکندگی موقعیت های اســتقرار ایــن پایگاه ها 
در سراســر کشور به گونه ای است که در صورت 

لزوم دشمنان از چند جبهه غافلگیر شوند.
امروزه طیف متنوعی از پایگاه های زیرزمینی 
در نیروی هوافضای ســپاه، نیروی دریایی سپاه 
و اخیــرًا نیــز در ارتــش نیز مشــاهده می شــود. 
پایگاه هایــی مختلف با ویژگی هــای راهبردی که 
هر کدام در واقع مشت نمونه خروار هستند تا 
گوشــه ای از قدرت ایران را به دشمنان یادآوری 
مســلح  نیروهــای  زیرزمینــی  شــهرهای  کننــد. 
برخــوردار  باالیــی  تنــوع  از  اســامی  جمهــوری 
هســتند و در میان همه شهرهای زیرزمینی، آن 
دســته که مجهز به تیربار موشــکی هســتند نیز 
نقــش موثری در انجام همزمــان پدافند و آفند 

دارند.

ایران قوی

وی دریایی  وی هوافضای سپاه، نیر وزه طیف متنوعی از پایگاه های زیرزمینی در نیر امر
ســپاه و اخیــرًا نیــز در ارتــش نیز مشــاهده می شــود. پایگاه هایــی مختلف بــا ویژگی های 
وار هســتند تا گوشــه ای از قدرت ایران را به  راهبردی که هر کدام در واقع مشــت نمونه خر
وهای مسلح جمهوری اسالمی از تنوع  دشــمنان یادآوری کنند. شهرهای زیرزمینی نیر

باالیی برخوردار هستند و در میان همه شهرهای زیرزمینی...

جریمه چاه های غیرمجاز به 
برنامه های آبخیزداری اختصاص یافت

سپهرغرب، گروه سیاسی: سال آینده جریمه مربوط به میزان برداشت چاه های 
و  آبخیزداری  تعادل بخشی،  برنامه های  صرف  چاه،  انسداد  زمان  تا  غیرمجاز  آب 

بهره وری آب می شود.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی و در بررســی جزییات بخش هزینه ای الیحه 

بودجه 1402، با بندهای )الف(، )ب(، )د( و )و( تبصره 8 موافقت کردند.
طبــق بنــد )الــف( تبصــره )8( الیحــه بودجه، ســهم باقی مانــده  به عنوان ســهم 
بهره برداران  به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی 
و نقلیــه یــا تهاتــر زمیــن و یــا نصــب شمارشــگر )کنتور(هــای هوشــمند روی چاه هــای دارای پروانه 

 بهره برداری قابل پذیرش است.
بر اساس بند )ب( تبصره )8( الیحه نیز  در اجرای  بند »ب« ماده )33( قانون توزیع عادالنه آب 
مصوب 16 اسفندماه 1361 با اصاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، 
معــادل مبلــغ واریــزی پس از مبادلــه موافقتنامــه از محل ردیــف ذی ربط ذیل ســرفصل 530000 
جــدول شــماره )9( این قانون به برنامه های تعادل بخشــی، آبخیزداری و اجــرای طرحهای افزایش 

بهره وری آب پرداخت می گردد.
در ادامه این بند آمده است: جریمه مربوط به میزان برداشت چاه های آب غیرمجاز تا زمان 
انســداد چاه صرف برنامه های تعادل بخشــی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب 
گــردد. همچنیــن 100 درصد اقســاط وصولی برای اجــرای طرحهای احیاء و تعادل بخشــی منابع 
آب زیرزمینــی در اختیــار شــرکتهای آب منطقه ای  اســتان ها و ســازمان آب و برق خوزســتان قرار 

می گیرد.
در بند )د( تبصره )8( الیحه نیز مصوب شد که درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به منظور 
اجرای الگوی کشــت کشــاورزی شــورورزی بــا آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشــاورزی قــرار می گیرد. 
فهرســت محصــوالت کشــاورزی و غذایی مشــمول این بند، حداکثــر ظرف یک ماه پــس از اباغ این 

قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر اساس بند )و( نیز بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصوالت 

کشاورزی خواهد بود.

گذشت آن دوره که در تعریف دولت و سایر نهادها دوگانگی بود

سپهرغرب، گروه سیاسی: رئیس جمهور گفت: مردم کمیته امداد را به عنوان نهادی پرثمر و پراثر می دانند که برکات زیادی برای مردم 
کشور و حتی منطقه، مسلمانان و همسایگان داشته است.

سید ابراهیم رئیسی در آیین واگذاری 23 هزار واحد مسکونی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد اظهار کرد: در روایات مختلف 
به رســیدگی به مســتمندان تاکید شــده است. کمیته امداد کارنامه بسیار درخشــان و قابل ارایه در کمک رسانی به نیازمندان و باز کردن 

گره از کار مردم در زمینه مسکن، اشتغال،تحصیل و سایر زمینه ها دارد.
وی ادامــه داد: امــروز مردم بیشــترین اعتماد را بــه کمیته امداد دارند. مردم ایــن کمیته را به عنوان نهادی پرثمــر و پراثر می دانند که 

بسیار برکت برای مردم کشور و حتی منطقه، مسلمانان و همسایگان داشته است.
وی در ادامه با بیان این که »مســکن به عنوان بخش هزینه بر بیشــترین ســهم در ســبد هزینه خانواده را دارد«، افزود: امروز نهادهای انقابی و دولت 

بسیج شده اند که مشکل مسکن را حل کنند. یکی از جلوه های این همکاری همین مراسم است. 
این مراســم نشــان داد کاری که مردمی سازی شــود و خیرین به میان بیایند، به نتیجه می رسد. ما باید موانع را از مقابل آن ها برداریم. کمیته 
امــداد می توانــد اعتمــاد خیریــن را جلــب کند. دیــدن نهادهای انقاب اســامی در کنارهــم و در کنار دولت برای حل مشــکل مســکن لذت بخش 

است.
رئیس جمهور با تقدیر از اقدامات گروه های جهادی به عنوان یکی از افتخارات کشور خاطرنشان کرد: اگرچه جهاد سازندگی تعطیل شد ولی حرکت های 
جهادی کشــور که در ذات انقاب اســامی اســت، هیچ گاه تعطیل نشــد و این هم به دلیل تشــویق های رهبری برای اقدامات جهادی اســت . حرکت های 

جهادی در کشور خیلی تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: ان شــااهلل تا اخر1402 مددجوی مســکن در روســتاها نداشــته باشــیم. دولت همه کمک ها را به کمیته امداد برای دســتیابی به این هدف 
می رســاند. کمیته امداد یکی از نهادهای بســیار موفق در ایجاد اشــتغال اســت. این تصور درســت نیســت که کمیته امداد فقط مســتمری به نیازمندان 

می دهد زیرا کمیته امداد در حال خودکفا کردن نیازمندان است.
وی با بیان این که »وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران و همه بخش های دولت مسأله مسکن را به عنوان 
یک مســأله ضروری کشــور در نظر گرفته اســت«، گفت: وقتی من می گویم باید 1 میلیون مســکن ساخته شود، یک نکته شخصی نمی گویم؛ زیرا کسی که 
نیاز کشور را بداند متوجه می شود باید در سال های گذشته سالی 1 میلیون مسکن می ساختیم. در سال های گذشته این عقب ماندگی را در کشور داریم 

و از سویی ساخت1 میلیون مسکن، قانون مجلس هم هست.
رئیسی در پایان اظهار کرد: برای ما بسیار مسرت بخش است که 23 هزار مسکن به خانواده ها داده شود. امیدوارم کمیته امداد همت مضاعفی کنند 
تا مشــکل مســکن مددجویان حل شــود. امیدوارم مددجویان در شهر ها هم صاحب مسکن شوند و این هدف قابل تحقق است. من خدمت رهبری که 

گزارش می دهم فقط اقدامات دولت را عرض نمی کنم بلکه اقدامات سایر نهادهای انقابی را هم به اطاع ایشان می رسانم. 
گذشــت آن دوره کــه دوگانگی در تعریف دولت و ســایر نهادهــا بود. ما اکنون آهنگ واحدی برای اجرای رهنمودهــای رهبری و خدمتگزاری به مردم 

داریم.

آبخیزداری

وحدت
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سقف قیمت بلیت های 
هواپیما چقدر است؟

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  هواپیما  بلیت  قیمت  تغییر 
مهمی  موضوع  به  گذشته  ماه های 
توجه  با  و  شده  تبدیل  مسافران  برای 
با  شهرسازی  و  راه  وزارت  مخالفت  به 
جدید،  سال  از  پیش  قیمت  افزایش 
هستند  ملزم  هواپیمایی  شرکت های 

قیمت های سابق را برای پروازها اعمال کنند.
بــا وجــود اصــرار شــرکت های هواپیمایی بــه افزایش 
قیمــت بلیــت پــرواز، در حالــی کــه در دو مــاه گذشــته 
ایرالین هــا بــه آب و آتش زدند تا تغییــری در قیمت ها رخ 
دهــد، در نهایــت وزیــر راه و شهرســازی آب پاکــی را روی 
دست ایرالین ها ریخت و اعام کرد که هیچگونه افزایش 

قیمتی برای تعطیات نوروزی اتفاق نخواهد افتاد.
بــا وجــود ایــن حتــی در همیــن مــدت هــم برخــی 
شــرکت های هواپیمایــی قیمت های خود را خودســرانه 
تــا 30 درصــد هــم افزایــش دادنــد؛ هرچند کــه انجمن 
شرکت های هواپیمایی معتقد است این افزایش قیمت 
در شــورای عالــی هواپیمایــی تصویــب شــده و قانونی 
اســت، امــا ســازمان هواپیمایی کشــوری هــم اگرچه با 
افزایش قیمت موافق است، آن را ملزم به اباغ از سوی 

ستاد تنظیم بازار می داند.
بــه همین دلیل دادســتانی هــم در مقاطع مختلف به 
داستان ورود کرده و شرکت ها را ملزم کرد که قیمت ها را به 
قبل از افزایش برگردانده و وجه های اضافی دریافت شده 
را هم به مسافران بازگردانند، هرچند بازگرداندن این وجوه 

اضافه هم کشدار شد و به درازا کشید.
اما ســقف قیمتی در مســیرهای پروازی چقدر است؟ 
تیر مــاه 1400 بود که شــرکت های هواپیمایــی اقدام به 
افزایش 30 درصدی قیمت بلیت هواپیما در مســیرهای 
داخلــی کردنــد هرچنــد همــان زمــان اعام کــرد که این 
اقدام غیرقانونی اســت و درنهایت آبان ماه، قیمت بلیت 
پروازهای داخلی نسبت به آن چه که ایرالین ها از ابتدای 
تیر ماه افزایش داده بودند حدود 10 درصد کاهش پیدا 
کــرد تا از اول آذر 1400، نرخ های جدید اعمال شــود و از 
آن پــس تا کنــون، مصوبه ای برای افزایــش قیمت بلیت 

هواپیما صادر نشده است.
آخریــن اعمــال قیمتــی که به صــورت قانونــی اعام 
شــده و ســقف قیمت هــا، در اینجــا آمده اســت و البته 
ســازمان هواپیمایی کشــوری اعام کرده که مســافران 
در صورت مواجهه با قیمت های نامتعارف، به ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری مراجعــه کــرده و شــکایت خــود را 

اعام کنند تا به این شکایات رسیدگی شود.

نخستین خانه های خوی به 
اسکلت رسید؛ تا خرداد کار 

جمع می شود
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
نیروهای  با  مسکن  بنیاد  گفت: 
دستگاه   160 استان،  چهار  از  خود 
به  ساختمانی  مصالح  و  ماشین آالت 
زده  زلزله  منطقه  در  بازسازی  منظور 
خوی حضور دارد که اولین واحدها به 

مرحله ی فونداسیون و اسکلت رسیده است.
اکبــر نیکزاد اظهــار کــرد: عملیــات بازســازی واحدهای 
مسکنونی منطقه زلزله خوی توسط نیروهای معین بنیاد 
مســکن کــه از چهار اســتان آذربایجــان غربــی، آذربایجان 
شــرقی، زنجــان و اردبیــل در منطقه مســتقر شــده اند به 

همراه 160 دستگاه ماشین آالت در حال انجام است.
وی افزود: مصالح ســاختمانی مثل میلگرد، سیمان 
و اسکلت اهدایی بنیاد مستضعفان در بین زلزله زدگان 
توزیع شــده و اولین واحدها به مرحله ی فونداسیون و 

نصب اسکلت رسیده اند.
رئیس بنیاد مسکن تأکید کرد: درخصوص واحدهای 
تعمیــری هــم بــا توجــه بــه این کــه مــردم تمایــل دارند 
واحدهایشــان بازدید فنی شود، بررسی ها در این زمینه 
انجام شده است. حدود 30 هزار واحد مورد بازدید قرار 
گرفته که مشکلی به لحاظ فنی و استحکام ندارند. برای 
آن تعــداد کــه نیاز به تعمیــر دارند نیز دســتور کار صادر 

شده و مردم در حال تعمیر منازل خود هستند.
نیکزاد درباره زمان اتمام بازســازی واحدهای زلزله زده 
خوی گفت: عمده واحدهای تعمیری انشاءاهلل تا قبل از 
پایان سال جاری تکمیل می شود. زمان تکمیل واحدهای 

احداثی هم پایان خردادماه سال آینده خواهد بود.
وی هم چنیــن بــا اشــاره بــه پرداخــت تا ســقف 360 
میلیــون تومــان بــه زلزلــه زدگان بیــان کرد: ســقف وام 
بــرای واحدهای احداثی در شــهرها 300 میلیون تومان 
و در روســتاها 250 میلیون تومان اســت. هم چنین 60 
میلیــون تومــان به واحدهای شــهری و روســتایی کمک 

باعوض پرداخت می شود.
بــه گفتــه نیکــزاد بــرای واحدهــای تعمیــری هــم 30 
میلیــون تومــان وام پرداخــت می شــود. میــزان کمــک 
باعــوض هم بر اســاس میزان خســارت و تعیین نوع 1، 

2 و 3 خواهد بود.
رئیس بنیاد مســکن تصریح کرد: تســهیات از ســوی 
دولت تصویب و اباغ شــده اســت. در انتظــار اباغیه به 
بانک های عامل در اســتان هســتیم. روز گذشــته به طور 
جدی پیگیر موضوع وام بودیم تا هرچه ســریع تر پول به 
دســت مردم برسد. البته فعا با استفاده از مصالح بنیاد 
مستضعفان و منابع داخلی بنیاد کارها را پیش می بریم.

ایران و جهان

توصیه سازمان سنجش به داوطلبـــان
 آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ایران  گروه  سپهرغرب، 
سنجش  سازمان  جهان:  و 
داوطلبان  به  کشور  آموزش 
آموزش  استخدامی  آزمون 
مهلت  کرد  تاکید  پرورش  و 
آزمون تمدید  ثبت نام در این 
نخواهد شد و داوطلبان ثبت 

نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
بر اســاس اعام ســازمان ســنجش ثبت نام 
آزمــون اســتخدامی آموزش و پــرورش که از روز 
چهارشــنبه 10 اســفند شــروع شده اســت تا روز 
سه شــنبه 16 اسفند ادامه دارد و مدت ثبت نام 

به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
بر این اســاس متقاضیان واجد شــرایط باید 
به درگاه اطاع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشــور مراجعــه و پــس از پرداخــت هزینــه دو 
میلیون و 300 هزار ریال نسبت به ثبت نام خود 

اقدام کند.
بــا توجه بــه اینکه در مراحــل مختلف فرآیند 
ایــن آزمون خدماتی از طریق ارســال پیام کوتاه 
بــه داوطلبــان ارائــه می شــود. لــذا داوطلبــان 
برای اســتفاده از خدمات پیام کوتــاه باید مبلغ 
30 هــزار ریال به عنــوان هزینه اســتفاده از این 

خدمات پرداخت کند.
مــدت زمــان تعیین شــده بــرای ثبت نــام در 
آزمــون تمدیــد نمی شــود و متقاضیــان باید در 
مــدت زمان فوق نســبت به ثبت نام اقــدام و از 
موکول نمودن آن بــه روزهای پایانی خودداری 

کنند.
متقاضیــان شــرکت در آزمــون اســتخدامی 

بایــد پس از پایــان ثبت نام شــماره پرونده و کد 
رهگیــری خــود را یادداشــت نمــوده و تــا پایان 
مراحــل اســتخدام نزد خود نگهــداری کنند و به 
ثبــت نام هــای ناقــص ترتیــب اثــر داده نخواهد 
شــد و وجوه پرداختی هم به هیچ وجه مســترد 

نمی شود.
بــر اســاس اعــام ســازمان ســنجش کارت 
رشــته شــغل  اســتخدامی  آزمــون  در  شــرکت 
آمــوزگار ابتدایی یا آموزگار ابتدایی و اســتثنایی 
از روز ســه شــنبه پنجــم اردیبهشــت ماه ســال 
1402 بــرای مشــاهده و پرینــت بــر روی ســایت 
این ســازمان قرار می گیرد و آزمون اســتخدامی 
وزارت آمــوزش و پــرورش در روز جمعه هشــتم 
اردیبهشــت ماه با توجه به آمار شرکت کنندگان 
حســب مورد در مراکز اســتان ها برگزار می شود 
که البته ماک تعیین حــوزه امتحانی داوطلبان 

محل اقامت فعلی آنها می باشد.
پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده 
بــه آموزش و پــرورش حداکثر ســه برابر ظرفیت 
در ســقف ظرفیــت پذیرش و بر اســاس اولویت 
انتخابی حداکثر دو کد شــغل محل در مقایسه 
بــا ســایر داوطلبان و بــا رعایت ســهمیه قانونی 
داوطلــب بــه تعــداد یــک برابــر ظرفیــت صورت 
خواهد گرفت و پذیرفته شــدگان مکلفند جهت 
پیگیری ادامه فرآیند اســتخدام و گذراندن دوره 
مهــارت آمــوزی بــه اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان محــل خدمــت و همچنیــن دانشــگاه 
فرهنگیان مراجعه کنند، عدم مراجعه در مهلت 
تعیین شــده به منزلــۀ انصراف از اســتخدام در 

آموزش و پرورش است.

ایران  گروه  سپهرغرب، 
مسمومیت  جهان:  و 
کشور  مدارس  دانش آموزان 
و  اطالع رسانی  شیوه  و 
نشان  مسئوالن  پاسخگویی 
در  رسانه  به  نگاه  همچنان  داد 
صحیح  مسئولین  برخی  چشم 
تاثیرگذاری  یار  را  رسانه  آنکه  جای  به  و  نیست 
برای مدیریت ناهنجاری ها و بحران ها ببینند؛ آن 

را در مقابل خود می بینند.
دارنــدگان ســواد رســانه ای و علــم ارتباطــی 
به خوبــی می دانند در دنیای امــروز خبر در هیچ 
پســتو و صندوقــی نخواهــد مانــد و خــودش را 
هــر طور که شــده بــه مخاطب خواهد رســاند و 
رســانه  تنها می تواند ســر و شــکل آن را مدیریت 
کند تا درســت و به جا به دســت مخاطب برســد. 
در ســال هایی کــه حتــی یــک اکانــت در شــبکه 
اجتماعــی به طور مســتقل می تواند یک رســانه 
بــا برد خبــری وســیع باشــد و بــدون چارچوب و 
ضوابــط و مقــررات رســانه های رســمی اخبــار را 
انتشــار دهــد، نــگاه ســختگیرانه به رســانه های 
رســمی کــه اعضــا و کارکنــان آن ادب و آمــوزش 
خبرنــگاری را آموخته انــد و بــه اصــول حرفه ای و 

اخاقی خبری مسلط هستند؛ می تواند خطرناک 
باشــد. چــون نه تنها آن هــا را از اعتبــار می اندازد 
بلکه افکار عمومــی را بر ضد آنان تربیت می کند 
و از بیــن رفتــن اعتبــار و اعتمــاد مردمــی همــه 
آبروی رســانه اســت و هرچه به دســت آوردن آن 
دشــوار است، از دســت رفتن آن ممکن است به 
راحتی و حتی با انتشــار تاخیری یک خبر رخ دهد. 
رســانه ای که می توانــد بازوی کمکی مســئولین 
در وقت بحران ها و واســطه معتبری برای از بین 
بردن شــایعات و اخبار در گوشی باشد به راحتی 

بی اعتبار می شود.
مخاطــب رســانه دوســت دارد همه اشــکال 
رســانه ها را تنهــا واســطه ای مســتقل و معتبــر 
بیــن رویــداد و اتفاقــات پیرامــون آن و خــودش 
بــه عنوان خــودش ببیند. حاال آنکه نگاه ســلبی 
به رســانه، آن را از واســطه  و پیــام آوری معتبر به 
ســدی بــرای پنهــان کاری و مخفــی نگاه داشــتن 
اخبــار می رســاند کــه خــاف ماهوی آن اســت و 
نــه تنهــا دیگــر نمی تواند بــازوی کمکــی به وقت 
بحران هــا باشــد بلکــه خــود نیــز از بی هویــت و 

بی معنا شده است.
بیــش از 100 روز از ماجــرای مســمومیت های 
ســریالی در کشــور می گذرد. ماجرایی که ابتدا با 

یک خبر مسمومیت ساده اطاع رسانی شد. اما 
ماجــرا در یکــی دو مدرســه دیگر تکــرار و جدی تر 
شــد امــا انــکار مســئولین اســتان و محدودیت 
رســانه ها در پرداخت به این موضوع فضا را برای 
شــایعات را فراهم کرد. خبر این مسمومیت آرام 
آرام از حاشــیه اخبار در رســانه های فارســی زبان 
خارج از ایران خود را به صدر اخبار رســاند و بعد 
از شیوع مسمومیت به شهرهای بروجرد و تهران 
به بخــش اصلــی اخبارهــای مربوط به ایــران در 

رسانه های جهان شد.
بعــد از دســت بــه دســت شــدن روایت هــای 
و  ایــران  از  خــارج  رســانه های  ســوی  از  جعلــی 
شــیوع مســمویت ها بــه مــدارس مختلــف و به 
هم خوردن افکار عمومی، باز هم اطاع رســانی 
چندان شــفاف نشد اما بعد از چندماه تکذیب و 
انکار و نســبت دادن مســمومیت ها به تلقین و 
هیجانات دانش آموزان نهایتا از سوی مسئولین 
تایید شــد و یکباره همه در این باره ورود کرده و 
اعــام موضع کردنــد. ماجرایی کــه مجدد باعث 
شد تا افکار عمومی باز هم به این باور برسد که 
رســانه های رســمی در پوشــش برخی رویدادها 
کوتاهــی کــرده و تــا ماجــرا فراگیــر نشــود اطاع 

رسانی شفاف و به موقع نخواهد بود.

کــه خبــر مســمومیت  روز گذشــته  در چنــد 
دانش آمــوزان تاییــد شــده؛ افــکار عمومــی به 
خصــوص والدیــن دانش آموزان بــه دلیل آنکه 
ابعــاد ماجــرا و گســتردگی آن برایشــان مبهــم 
است و اطاعات تکمیلی به دستشان نرسیده؛ 
هر روز نگران وضعیت فرزندانشــان در مدرســه 
هســتند. اما تــا کنون محتــوای تولید شــده در 
خصــوص این ماجرا در حد محکوم کردن ماجرا 
بوده اســت و درباره علت ماجرا و حتی آموزشی 
و ایمن ســازی محتــوای چندانــی تولیــد نشــده 
اســت. این در حالیست که رســانه های مختلف 
در خــارج از ایران به شــکل کاما علنــی ماجرا را 
بــه حاکمیت و حتی گروه هــای مذهبی به بهانه 
مخالفــت بــا تحصیل دختــران نســبت داده اند 
و هــر روزه شــاهد یــک اظهارنظر زننده از ســوی 
چهره هــا و افــراد مختلف هســتیم. بــه گونه ای 
کــه حتــی ماله یوســف زی پاکســتانی کــه خود 
روزی بــه علــت مدرســه رفتن توســط گروه های 
تنــدرو تــرور شــد حاال بــه جــای آنکه بــرای عدم 
اجازه دختران افغانســتانی حرفی بزند و کمپین 
مــدارس  مســمومیت های  بــرای  بینــدازد  راه 
دختران ایرانی که هیچگاه با منع تحصیل روبرو 
نبوده انــد اظهارنظــر می کنــد. فرامــوش نکنید 
درحالــی جامعــه مذهبــی و حاکمیــت بــه دلیل 
ضعــف در اطــاع رســانی در جایگاه متهــم قرار 
گرفتــه که آمار دختران تحصیل کرده و تســهیل 
شرایط تحصیل زنان و دختران در ایران یک آمار 

قابل توجه است.
تیتــر یک شــدن مســمومیت های ســریالی در 
رســانه های خــارج از ایران و نســبت دادن آن به 
جریانی درون حاکمیت نســبت ناروایی اســت که 
چون روایت اول را به دست گرفته  در شبکه های 
اجتماعی می تازد اما رسانه رسمی تازه توانسته 
به این موضوع ورود کند و درباره آن شفاف سازی 
کنــد و بگویــد پیــش از ایــن در مــدت 100 روز نیز 
مسئولین کشور پیگیر ماجرا بوده اند اما توجهی 

به اطاع رسانی نشده است.
مدیریــت تنــش و کنتــرل احساســات یکــی از 
مســئولیت های رســانه در مقابل جامعه اســت 
اما برآینــد اتفاقات اخیر نشــان می دهد که نگاه 
ســلبی بــه رســانه و کــم کاری در پوشــش اخبــار 
بحرانی نه تنها خبر را پنهان نمی کند بلکه به آن از 
زاویه ای نادرست ضریب داده است. پس چه بهتر 
که در زمان های درســت از ابزار رســانه اســتفاده 
کنیم تــا روایت اول در ذهن مخاطب به درســتی 
شــکل بگیــرد و مرجعیت رســانه های رســمی به 

رسانه های خارجی منتقل نشود.

می رسند دیر  که  رسانه هایی  و  مسمومیت  ماجرای 
چرا رسانه را یار نمی دانیم؟

اطالع رسانی

بعد از دست به دست 
وایت های جعلی  شدن ر

از سوی رسانه های 
خارج از ایران و شیوع 

مسمویت ها به مدارس 
مختلف و به هم 

خوردن افکار عمومی، 
باز هم اطالع رسانی 

چندان شفاف نشد 
اما بعد از چندماه 

تکذیب و انکار و نسبت 
دادن مسمومیت ها 

به تلقین و هیجانات 
دانش آموزان نهایتا از 

سوی مسئولین تایید 
شد و یکباره همه در این 

ود کرده و اعالم  باره ور
موضع کردند. ماجرایی 

که مجدد باعث شد تا 
افکار عمومی باز هم 
به این باور برسد که 

رسانه های رسمی ...

مرگ هر نفر در تصادفات 8.3 میلیارد تومان به کشــور خســارت می زند
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
گفت:  فراجا  راهور  پلیس  رئیس 
تصادفات  که  نفری  هر  ازای  به 
را  جانشان  جاده ای  و  شهری 
 8.3 متحمل  کشور  می گیرد، 

میلیارد تومان خسارت می شود. 
ســردار ســیدکمال هادیان فــر 
اظهــار کــرد: ســاالنه 17 هــزار نفــر در کشــور در 
مجــروح  نفــر  هــزار   369 و  کشــته  تصادفــات 
می شــوند کــه البتــه این آمار نســبت به 11 ســال 
گذشــته روند کاهشــی داشــته و از عــدد 28 هزار 
نفر کشــته به 17 هزار نفر رســیده کــه این آمار نیز 

شرایط بسیار بدی است.
وی ادامه داد: 17 هزار کشــته در سال معادل 
جان باختن 2 نفر در هر ســاعت بــر اثر تصادفات 
بــوده و به ازای هر یک نفر کشــته 30 نفر مجروح 
شــده کــه 10 تــا 20 درصــد آنــان دچــار معلولیت 

می شوند. 
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه ساالنه 
2500 نفــر عامــل مــرگ 14 هــزار و 500 نفــر دیگر 
می شــوند، خاطرنشــان کرد: بــه ازای هــر نفر که 
تصادفــات شــهری و جــاده ای جانشــان می گیرد 
بــه کشــور خســارت وارد  8.3 میلیــارد تومــان 

می شود. 
دولتــی  هــر  داد:  ادامــه  هادیان فــر  ســردار 
شاخصی برای تولید ناخالص ملی تعیین می کند 
امــا بایــد گفــت تصادفــات هفت درصد خســارت 

مسلم در تولید ناخالص ملی دارد.
وی بــا بیــان اینکه 9 تا 11 درصد بودجه کشــور 
صــرف خســارات ناشــی از تصادفــات می شــود، 
در  اســت  کننــده  ناراحــت  مســئله  ایــن  افــزود: 
حالــی که تفکــری وجود ندارد که اگــر در دولت ها 
بودجــه ای بــرای توســعه و ایمن ســازی حمل و 
نقل اختصاص یابد، اتاف ســرمایه نیســت بلکه 

سرمایه گذاری و جلوگیری از خسارت است.
رئیــس پلیــس راهــور فراجــا بــا بیــان اینکــه 
بیمه ها ســاالنه 35 هزار میلیارد تومان خسارت 
می پردازند، خاطرنشــان کرد: تنهــا 2 هزار میلیارد 
تومــان هزینه به تصادفات ســاختگی می پردازند 
و زمانیکه در جلســات به ایشــان گفته می شــود 
از ایــن 35 هــزار میلیــارد مبلغــی را بــرای کاهش 

تصادفــات تخصیــص دهیــد بیمه هــا می گویند 
آن قانــون دارد اما این که شــما می گوئید قانون 

ندارد.
ســردار هادیان فر گفت: کنترل این شــرایط در 
توان شــورای عالی ایمنی ترافیک است که پس از 
هشــت سال در این دولت احیا شده و امید است 

تصمیمات در مسیر درست قرار گیرد. 
محدودیت هــا،  به رغــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گام های بســیار اثربخش و خوبی امســال صورت 
گرفــت، گفــت: موضــوع مــاده 23 حــل و فصل 
شــده و امســال پنج هــزار و 500 میلیــارد تومان 
به حســاب خزانــه واریز کردیم؛ یکی از مشــکات 
عدیــده در بازگشــت ایــن پول هــا به اســتان ها و 
شــهرداری ها در بحــث شــهرها برطــرف شــد کــه 
بــدون در نظر گرفتــن ماده 23 برنامــه و بودجه 
30 درصد ســهم شهرداری ها مســتقیم به وزارت 

کشور واریز می شود. 
رئیــس پلیــس راهــوار فراجا با بیــان اینکه یک 
هــزار و 100 میلیــارد تومــان ایــن پول در حســاب 
از جــزو  ایــن  کــرد:  وزارت کشــور اســت، اضافــه 
موضوعاتی اســت که انجام شده اســت و درباره 

بند )و( ماده 23 نگرانی درباره آن وجود ندارد.
ســردار هادیان فــر تصریح کرد: طی نشســتی 
که در ســال های 1398 و 1399 داشــتیم بررسی 
جامعــی درمــورد کشــورهایی کــه در ایــن حــوزه 
موفق عمل کردند، صورت گرفت که آنان چگونه 
توانستند شمار جانباختگان ناشی از تصادفات را 

کاهش دهند.
بررســی  را  دنیــا  کشــور  داد: 138  ادامــه  وی 
کردیــم و دســتاوردهای خوبــی کشــف کردیــم و 
رونــد دولت هــای گذشــته بعــد از انقــاب بویــژه 
20 ســال اخیر را بررســی کردیــم دولت هایی که در 
ایــن بخش خوب عمل کردند یا بی تفاوت بودند 

اقداماتشان بررسی شد. 
رئیــس پلیــس راهــور فراجا افــزود: یــک نکته 
خیلــی مهم در ایــن 2 مطالعه موضــوع مدیریت 
بود زیرا مدیریت نقش بســیار جدی و اثربخشــی 
در توسعه حمل و نقل و اسیب های ناشی از این 

توسعه دارد.
ســردار هادیان فــر ادامــه داد: در کشــورهای 
توســعه یافتــه آنچــه که ملمــوس بــود تمرکز و 

توجــه دولت ها بــه حوزه حمل و نقــل و ایمنی و 
کیفیــت بود و امروز خودروســازان بزرگ دنیا به 2 

ویژگی مهم یعنی کیفیت و ایمنی توجه دارند.
وی بــا بیــان اینکــه توجه مدیریت بــه ایمنی و 
آسیب های ناشی از فقدان آن مهم است، افزود: 
94 درصــد حمــل و نقــل کشــورمان زمینــی و 6 
درصد دریایی، هوایی و ریلی است در حالی که این 
آمار در اروپا متفاوت است زیرا آنان هزینه داشتن 
خودروی شــخصی را برای مردم ســخت می کنند 
که از وســایل عمومی اســتفاده کنند موضوعی 

که ما برعکس عمل می کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه ساالنه 
2 میلیون وســیله نقلیــه به خودروهــای در حال 
تــردد کشــور اضافه می شــود، ابراز کــرد: در حال 
حاضــر آمار خودروهای در تردد ما به 39 میلیون 
دســتگاه رسیده است و به جای اینکه خودروساز 
خــود را تولید کرده اســقاط کند، دولت شــرایطی 
فراهم کرده که واردات خودرو انجام شــود و این 
اضافــه شــدن وســایل نقلیه زحمت بــرای پلیس 

راهور است.
بــه  ادامــه داد: در حالــی  ســردار هادیان فــر 
تعداد خودروها اضافه شــده کــه در خیابان های 
ما تغییراتی ایجاد نمی شــود اما نظام به تولید و 

خرید خودرو اجازه داده است.
وی تصریــح کــرد: نــگاه دولــت باید به ســمت 

ناوگان عمومی ایمن برود و از آن حمایت شود.
رئیــس پلیس راهــور فراجا تصریح کــرد: نوروز 
امسال شرایط متفاوت است، زیرا سال 1401 روند 
تصادفات افزایشی بود سال جاری تا امروز شمار 
جانباختگان به 16 هزار 800 نفر رسیده و 280 هزار 

مجروح داشتیم.
ســردار هادیان فــر بــا بیــان اینکــه 34 درصد 
تصادفات و 70 درصد کشــته ها در جاده ها اتفاق 
می افتد، اظهار کرد: 23 اســفند امسال رزمایش 
آمادگی طرح های نوروزی را در استان ها داریم واز 
24 اســفندماه طرح نوروزی ما آغاز می شود زیرا 

پیش بینی پیک سفر ما از 24 اسفند است. 
وی اضافــه کــرد: نــوروز 1402 پیش بینــی ایــن 
اســت که 38 درصد نسبت به 1401 افزایش سفر 
داشته باشیم که علت آن کاهش کرونا و افزایش 

خودروها است.

سفرهای نوروزی

اکبر نیکزاد

هادیان فر

سازمان سنجش


