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نمایش موشک کروز حیـدر 
و  شفق در نمایشگاه 

دستاوردهای هوانیروز ارتش
سپهرغرب، گروه سیاسی: نمایشگاه 
هوانیروز  دستاوردهای  و  جنگ  معارف 
صفوی  سرلشکر  حضور  با  ارتش 
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا 
هواپایه  کروز  موشک  آن  در  و  افتتاح 
نقطه زن »حیدر« و موشک »شفق« به 

نمایش در آمد.
موزه معــارف جنگ و دســتاوردهای نویــن هوانیروز 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران صبــح روز یکشــنبه 21 
اسفندماه با حضور سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار 
و مشاور فرمانده کل قوا، امیر کیومرث حیدری فرمانده 
نیروی زمینی ارتش، امیر خلبان یوســف قربانی فرمانده 
هوانیــروز ارتش و جمعی از فرماندهان و پیشکســوتان 

هوانیروز ارتش افتتاح شد.
موزه معــارف جنگ و دســتاوردهای نویــن هوانیروز 
ارتش که با تاش کارکنان این نیرو برای نمایش بخشی 
از حماســه ها و مجاهدت هــای مــردان هوانیــروز ارتش 
جمهــوری اســامی ایــران در دفاع مقدس و ســال های 

پس از آن با تاش کارکنان هوانیروز برگزار شده است.
همچنین، بخشــی از توانمندی هــای هوانیروز نیز در 
حوزه های مختلف در این نمایشگاه به نمایش گذاشته 

شده است.
یکــی از دســتاوردهای جدیــد هوانیروز ارتــش که در 
این نمایشگاه به نمایش درآمده، موشک کروز هواپایه 
نقطــه زن »حیدر« اســت که 60 کیلوگــرم وزن و 3 متر و 
70 ســانتی متر طــول دارد. موتور موشــک حیدر از نوع 
میکرو توربین با وزن 40 کیلوگرم است که این موشک با 
برد 200 کیلومتر و سرعت حدود 500 کیلومتر در ساعت 
قابلیت شناســایی اهداف، ارسال تصویر از هدف و قفل 
اپتیکــی بر روی اهــداف و انهدام دقیق اهداف را دارد نیز 

در این نمایشگاه به نمایش عموم گذاشته شد.
موشــک »شــفق« نیــز یکــی دیگــر از دســتاوردهای 
هوانیــروز بود که در این نمایشــگاه بــه نمایش درآمده 
اســت. موشک شــفق 48 کیلوگرم وزن، 189 سانتی متر 
طول، 20 کیلومتر برد و سرجنگی آن نیز 13 کیلوگرم وزن 
دارد. این موشــک قابلیت عملیات در شــب و روز و کلیه 
شرایط آب و هوایی را داراست و با هدایت لیزری قابلیت 
نصب بر روی دیگر جنگنده ها، قایق های تندرو و کشــتی 

را دارد.

ظرفیت ناوگان ریلی کشور 
پاسخگوی نیاز مردم نیست

سپهرغرب، گروه سیاسی: یک عضو 
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
امروز  مشکالت  کرد:  تاکید  اسالمی، 
توجه  عدم  محصول  کشور  ریلی  حوزه 
و عدم سرمایه گذاری در طول چندین 

سال گذشته است.
بــر  تأکیــد  بــا  شــریعتی  غامرضــا 
ضرورت ارتقای ناوگان ریلی کشــور و تجدیدنظر در ســاز 
و کار فــروش بلیت قطار به ویژه در ایــام پیک، بیان کرد: 
متاســفانه مــا در حوزه ریــل یعنی هم در حــوزه ناوگان 
ریلــی و هــم در حــوزه زیرســاخت های مربــوط بــه راه 
آهــن دچار عقب افتادگی هســتیم. از ســوی دیگر عقب 
افتادگی هــا در طــول چنــد دهــه گذشــته ســبب شــده 
نتوانیم به درستی به نیازهای مردم در حوزه مسافری و 

حتی باری پاسخ دهیم.
وی در ادامــه اظهار کرد: مشــکات امــروز حوزه ریلی 
کشــور محصول عــدم توجه و عدم ســرمایه گــذاری در 
طــول چندیــن ســال گذشــته اســت. بســیاری از مــردم 
متقاضی ســفر با قطار به عنوان یک سفر ایمن هستند 
پس الزم اســت که دولــت تمرکز ویژه تری بــه این حوزه 
داشــته باشــد. بعد از انقاب اســامی ما خطــوط ریلی 
کشــور را توســعه دادیــم ولی در حــوزه نــاوگان ریلی به 

شدت دچار عقب افتادگی هستیم.
نماینده مردم بهشــهر در مجلس شــورای اســامی، 
تصریح کرد: کمیســیون عمران تاکنون بحث های جدی 
در خصوص لزوم توجه به ناوگان مســافربری و حمل و 

نقل بار در حوزه ریل دنبال کرده است.
وی افزود: واقعیت این اســت که مادامی که ظرفیت 
قطارهای ما پایین اســت و تقاضا برای ســفر با قطار باال 

است نمی توان به درستی به نیاز جامعه پاسخ داد.
شــریعتی در پایان گفت: در حال حاضر بهترین نحوه 
فروش بلیت قطار، فروش اینترنتی است؛ حداقل از این 
طریق اجحاف کم تری در حق مردم می شــود. مشکاتی 
کــه بعضا مســافران در ایام پیک برای تهیــه بلیت تجربه 
می کننــد به دلیل پایین بودن ظرفیت قطارها اســت که 

اهتمام ویژه ای را می طلبد.

خبر

در وزارت امور خارجه؛سفیر جدید ایران در ژاپن با امیرعبداللهیان دیدار کرد
سپهرغرب، گروه سیاسی  :  سفیر جدید فوق العاده و تام االختیار جمهوری اسالمی ایران در ژاپن در آستانه عزیمت به محل مأموریت با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

پیمان سعادت سفیر جدید فوق العاده و تام االختیار جمهوری اسامی ایران در ژاپن در آستانه عزیمت به محل مأموریت با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
در این دیدار اهم موضوعات روابط دوجانبه و تعامات بین المللی میان جمهوری اسامی ایران و ژاپن مورد گفتگو قرار گرفت و وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور، رهنمودهای الزم را به سفیر جدید کشورمان ارائه کرد.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
پیگیری نقشه راه همکاری های 
و  بالروس  و  ایران  اقتصادی 
مناسبات  گسترش  و  تعمیق 
دو جانبه دو کشور از مهم ترین 
لوکاشنکو  سفر  محورهای 
از  بالروس  است،  تهران  به 
است  برخوردار  ویژه ای  ژئوپلیتیکی  موقعیت 
سطح  که  باشیم  داشته  انتظار  نباید  اما 
چارچوب  از  فراتر  کشور  دو  همکاری های 

اتحادیه اوراسیا باشد.
رؤســای جمهور ایــران و باروس در حاشــیه 
یکدیگــر  بــا  ازبکســتان  در  شــانگهای  اجــاس 
دیــدار و در مورد موضوعــات دو جانبه تهران- 
مینسک گفت وگو کردند. حجت االسام رئیسی 
رییــس جمهــور کشــورمان در این دیــدار تاکید 
کرد که نقشه راه ارتقای سطح همکاری های دو 
کشــور آماده شــده اســت و ایران برای صادرات 
بــا  اقتصــادی  مشــترک  همکاری هــای  و  کاال 

باروس آمادگی کامل دارد.
الکساندر لوکاشنکو ، رئیس جمهور باروس 
نیــز در ایــن دیــدار بــا تاکید بــر اهمیــت تدوین 
نقشه راه ارتقای سطح همکاری های دو کشور، 
خاطرنشــان کــرد: باروس و جمهوری اســامی 
ایــران روابــط بســیار خوبــی بــا یکدیگــر دارند و 
با توجــه به ظرفیت هــای متقابل موجــود، این 

روابط باید افزایش پیدا کند.
وی همچنیــن تأکیــد کــرد: ایــران، باروس، 
روســیه و کشــورهای آســیای مرکــزی بایــد در 
کنــار هــم و بــا کمــک گرفتــن از توانمندی ها و 
تجربیــات یکدیگر در مســیر توســعه اقتصادی 

حرکت کنند.
روابــط ایران و بــاروس در دو بعد اقتصادی 
و سیاســی مورد ارزیابــی قرار می گیــرد؛ در بعد 
اقتصــاد همان طور که بســیاری از کارشناســان 
اذعــان داشــته اند آن طــور کــه ظرفیت های دو 
اســتفاده  دارد  را  شــرایطش  و  امــکان  کشــور 
نشــده و در ســطح قابــل قبولــی قرار نــدارد. با 
توجه به مرداودات انجام شــده میان مقامات 
دو کشــور بــه نظــر می رســد بــاروس مصمــم 
اســت تا همکاری های خود با ایران را در تمامی 

جنبه ها افزایش دهــد. این عزم تا حدود زیادی 
میان سران دو کشور هم دیده می شود. قطعا 
کشــوری مانند روســیه کــه از متحــدان ایران و 
باروس است می تواند در این زمینه نقش ایفا 

کند.
غامحســین شــافعی رئیــس اتاق ایــران در 
نشســتی که بــا رئیس اتــاق بازرگانــی و صنعت 
داشــت،  جــاری  ســال  مــاه  آذر  در  بــاروس 
اظهار داشــت: بــا وجــود رفت وآمدهــا و تبادل 
هیئت هــای تجــاری میــان دو کشــور امــا هنــوز 
تجــار دو طــرف از ظرفیت هــای یکدیگــر به طور 
کامل مطلع نیســتند لذا در ایــن زمینه نیازمند 
مبادلــه اطاعــات هســتیم. همچنین تشــکیل 
کمیتــه مشــترک بازرگانی بین اتاق هــای ایران و 
بــاروس نیــز می توانــد زمینه ســاز امنیت مورد 
نیــاز برای روابط تجاری بخش های خصوصی دو 

کشور باشد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنعت بــاروس نیز 
پیشــنهاد دیدارهــای ســه طرفه بیــن اتاق هــای 
ایــران -روســیه - بــاروس را مطرح کــرد زیرا با 
توجه به روابط نزدیکی که ایران در این ســال ها 
با روســیه دارد و باروس نیز از نزدیکان مســکو 

اســت، ایــن همکاری هــا می توانــد در قالب یک 
بســته کامــل بــه صــورت ســه جانبــه تــداوم و 

توسعه یابد.
بنابرایــن با توجه به توافق های انجام شــده 
میــان رؤســای جمهــور ایــران و بــاروس که در 
حاشــیه اجاس شــانگهای در ازبکســتان انجام 
شــد، نخســت وزیــر بــاروس بــرای پــی گیــری 
گســترش روابــط دو جانبــه در ابعــاد اقتصادی 
اعم از ترانزیت، صادرات و واردات، تامین انرژی، 
کشــاورزی و انتقــال تکنولــوژی بــه تهران ســفر 
کرد که در جریان این ســفر مقرر شــد نقشه راه 
جامعــی برای توســعه روابــط اقتصــادی تهران 

ومینســک طی ســال های 2023 و 2026 ترسیم 
شــود تــا در ایــن چارچــوب تکلیــف حوزه هــای 

اقتصادی روشن گردد.
از این رو ســفری که لوکاشنکو به تهران دارد 
با توجه به تمهیداتی که در جریان سفر نخست 
وزیــر این کشــور بــه تهــران انجام شــده بود در 
چارچــوب همکاری های اقتصادی خواهد بود و 

مسائل اقتصادی و دو جانبه دنبال می شود.
بــاروس از جمله کشــورهای اروپای شــرقی 
اســت که در تحریم قــرار دارد اما نه به اندازه ای 
کــه روســیه تحریــم شــده اســت. بــه هــر حــال 
بــاروس از نظر جغرافیایــی و ژئوپلیتیک در یک 

شــرایط مهــم و خاصــی قــرار گرفتــه و به عنوان 
متحــد اصلــی روســیه تــاش دارد تــا عــاوه بر 
مســائل اقتصــادی خود را از نظر سیاســی ارتقا 
و  منطقــه ای  ترتیبــات  و  مناســبات  در  و  داده 
بین المللــی نقش آفرین باشــد جنگ روســیه و 
اوکرایــن یکی از نمونه هایی اســت که به خوبی 
اتحاد روسیه سفید با مسکو را نشان می دهد.

روابط سیاســی بین جمهوری اسامی ایران 
و جمهــوری باروس در تاریــخ 18 مارس 1993 
پایه گــذاری شــد و در 8 مــارس 1998 ســفارت 
بــاروس در تهــران افتتاح شــد و ســفارت ایران 
در مینســک نیز از ماه فوریه ســال 2001 آغاز به 
کار کرد. همکاری های دو کشــور در ســطوح باال 
و در میــان وزارتخانه های امور خارجه، همکاری 
بیــن پارلمانی و بازدید مقامات و هیئت های دو 
کشــور تا به امروز ادامه داشته است. همچنین 
در موضوعــات بین المللــی دو کشــور همکاری 
نزدیکــی بــا یکدیگــر دارنــد و از نامــزدی کشــور 
در ســازمان های بین المللــی هماننــد شــورای 
اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد، 
یونســکو، شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملل 

متحد و... حمایت کرده اند.
مســائل  کارشــناس  بهشــتی پور،  حســن 
بین الملل نیز ســفر لوکاشنکو به تهران را شروع 
مجــددی بــرای ادامــه همکاری هــا و گســترش 
روابــط عنــوان کــرد و گفــت: بــاروس اقتصــاد 
محــدودی دارد. آنچــه مهم اســت جایــگاه این 
کشــور از نظر ژئوپلیتیکی و نزدیکی مناسبات با 
روســیه و اتحادیه اوراسیاســت کــه از این منظر 
همکاری هــای دو جانبــه توجیه پذیر اســت.اگر 
بــاروس خیلی بتوانــد در همکاری هــا تاثیرگذار 

باشد در چارچوب اتحادیه اوراسیاست.
بنابرایــن، ایــران و باروس درصدد توســعه 
همکاری هــای اقتصــادی و بــه تبــع آن تقویــت 
همــکاری سیاســی بــا یکدیگــر هســتند گرچــه 
بررســی مســائل دو جانبه اقتصــادی به عنوان 
محور سفر لوکاشنکو به تهران مطرح شده اما 
این احتمال وجود دارد که مسائل منطقه ای و 
بین المللی از جمله جنگ روســیه و اوکراین هم 
یکــی از موضوعــات مورد بررســی در این ســفر 

باشد.

اوراسیا اقتصادی  ی های  همکار هم افزایی  وس  ایران-بالر

سیاست خارجی

نمایشگاه معارف

شریعتی

غالمحســین شــافعی رئیــس اتاق ایــران در نشســتی که با رئیــس اتاق بازرگانــی و صنعت 
وس در آذر مــاه ســال جــاری داشــت، اظهــار داشــت: بــا وجــود رفت وآمدهــا و تبادل  بــالر
هیئت هــای تجــاری میان دو کشــور اما هنوز تجار دو طرف از ظرفیت هــای یکدیگر به طور 
کامل مطلع نیســتند لذا در این زمینه نیازمند مبادله اطالعات هســتیم. همچنین تشــکیل 
وس نیز می تواند زمینه ساز امنیت مورد  کمیته مشترک بازرگانی بین اتاق های ایران و بالر

وابط تجاری بخش های خصوصی دو کشور باشد... نیاز برای ر

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
برنده  قطعًا  گفت:  مجلس 
جهان  عربستان  و  ایران  توافق 
دو  این  چراکه  است،  اسالم 
کشور در منطقه و جهان اسالم 
روابط  و  هستند  تاثیرگذار 

دیرینه ای با هم دارند.
فداحســین مالکی با اشــاره بــه توافق میان 
ایــران و عربســتان، اظهــار کــرد: برقــراری روابط 
ایران و عربســتان پس از گذشت 7 سال، اثرات 
بســیار مثبتــی در معادالت سیاســی، امنیتی و 

اقتصادی دو کشور و منطقه خواهد داشت.
وی بیان کــرد: قطعًا برنده این توافق جهان 
اســام اســت، چرا که ایــران و عربســتان هر دو 
کشورهای تأثیرگذاری در منطقه و جهان اسام 

هستند و روابط دیرینه ای با هم دارند.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اسامی درباره تأثیرات 
توافق ایران و عربستان، تأکید کرد: این موضوع 
آنقدر مهم است که به سرعت بر معادالت ارزی 
و مســائل سیاســی تأثیر خودش را گذاشــت و 
عصبانیــت صهیونیســت ها و آمریکایی ها را هم 

دیدیم و آنها نگران چنین توافقی هستند.

نماینــده مردم زاهــدان در مجلس شــورای 
کشــورهای  چقــدر  هــر  داد:  ادامــه  اســامی 
اســامی و منطقه ماننــد عربســتان و ایران به 
یکدیگــر نزدیــک شــوند، دیگــر شــاهد بدبختی 
در یمن، عراق، افغانســتان و ســوریه نخواهیم 
بــود، چــرا کــه دیگــر فضایی بــرای میــدان داری 
کشــورهای غربی در منطقه و دخالت های آنان 

و صهیونیست ها وجود نخواهد داشت.

با  روابط  برقراری  دولت  اولویت   
کشورهای منطقه و همسایه است

مالکــی اظهار کرد: مــا بارها در کمیســیون 

امنیــت ملــی مجلــس به مســئوالن دســتگاه 
دیپلماســی و ســایر نهادهــای ذی ربــط تأکیــد 
کردیم که اولویت اول آنها باید برقراری روابط 
سیاســی و اقتصادی بــا کشــورهای منطقه و 
همســایه باشد که خوشــبختانه این موضوع 

به خوبی در حال پیگیری اســت.
بــرای  برانــدازان  تــاش  بــه  بــا اشــاره  وی 
منزوی کردن جمهوری اســامی ایران، افزود: 
برانــدازان و اقدامــات آنــان را نبایــد بیــش از 
انــدازه بــزرگ کــرد و جدی گرفــت، چــرا که هر 
اینکــه چنــد  کشــوری یکســری مخالــف دارد. 
دربــاره  و  بنشــینند  کشــور  از  خــارج  در  نفــر 

راه  کننــد،  صحبــت  کشــورمان  سیاســت های 
بــه جایــی نخواهنــد بــرد. مــا دیدیم کــه چند 
مــاه پیــش برخــی از اپوزیســیون های نظام با 
مقامــات کشــورهای اروپایی ماقــات کردند، 
امــا جالب اســت که همــان کشــورهای غربی 
مانند فرانســه و آلمان به ما چراغ سبز نشان 
دادنــد و گفتند آماده انجــام مذاکرات احیای 
ایــران  بــه  را هــم  و گروســی  برجــام هســتند 

فرستادند.
عضــو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
تصریــح  اســامی  شــورای  مجلــس  خارجــی 
کــرد: مقامــات عربســتان هــم جــدا از اینکــه 
رژیم صهیونیســتی و براندازان چــه می گویند، 

اقدامات خودشــان را انجام می دهند. 
از آنجایی که صهیونیســت ها در کشورهای 
اســامی فتنه انگیزی می کننــد، از اینکه ایران 
بســیار  شــدند  نزدیــک  هــم  بــه  عربســتان  و 
نگــران و عصبانــی هســتند. آمریکایی هــا هــم 
به شــدت عصبانی هســتند و می گویند ایران 
و عربســتان نباید به هم نزدیک شــوند، نباید 
چیــن میانجی گــر ایــران و عربســتان باشــد و 
حتی نباید ایران و چین به هم نزدیک شــوند. 
بــا وجــود ایــن، ایــران و عربســتان بر اســاس 
عمــل  خودشــان  اســتراتژی  و  سیاســت ها 

می کنند.
نماینــده مردم زاهدان در مجلس شــورای 
اســامی گفت: سفر اخیر »شیء جین پینگ«، 
رئیس جمهور چین به عربستان و سفر رئیس 
جمهور کشــورمان به پکن بســیار اثرگذار بود 
و تصمیماتــی کــه در این ســفرها اتخاذ شــد، 
قطعــًا فراتــر از اقداماتی بود کــه در چند ماه 

اخیر اپوزیســیون های نظام انجام دادند.

جهان اسالم برنده توافق ایران و عربستان است

ملکی

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
شماره  بیانیه  در  کشور  وزارت 
نتایج  از  جدیدی  جزئیات   4
مسائل  برخی  درباره  بررسی ها 
منتشر  مدارس  در  پیش آمده 

کرد.
بیانیــه  در  کشــور  وزارت 
شــماره 4، جزئیات جدیــدی از نتایج بررســی ها 
دربــاره برخــی مســائل پیش آمــده در مــدارس 

منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در پــی اطاع رســانی های قبلــی بــا موضــوع 
وقوع رخدادهایی در بعضی از مدارس و ایجاد 
عوارضــی در تعــدادی از دانش آمــوزان کشــور 
الزم اســت بــه اطاع مردم شــریف برســانیم که 
با تاش هــا و همکاری دســتگاه های اطاعاتی، 
انتظامــی و تخصصــی بــه نتایــج دیگری دســت 
یافته ایم کــه جهت تنویر افکار عمومی اهم آن 

به اطاع رسانده می شود:
در  دریافتــی  گزارشــات  آخریــن  طبــق   -1
قم،زنجان،خوزســتان  تهــران،  اســتان های 
ن  یجــا با ر ذ آ ، ن گیا ، س ر فا . ن ا همد
غربی،آذربایجــان شرقی،کردســتان و خراســان 
در  از عوامــل مؤثــر  نفــر   100 از  بیــش  رضــوی 
حــوادث اخیــر مــدارس شناســایی، دســتگیر و 

مورد تحقیق قرار گرفتند.
بررسی اولیه نشان می دهد:

الــف، تعــدادی از ایــن مــوارد، مشــتمل بــر 
افرادی اســت که از روی شیطنت یا ماجراجویی 
و بــا هــدف تعطیلــی کاس درس و تحــت تأثیر 
فضــای روانی ایجادشــده دســت بــه اقداماتی 
و بی خطــر و…  بدبــو  مــواد  از  اســتفاده  نظیــر 
زده انــد که ضمن تذکر الزم، تحقیقات قانونی از 
این دســته از افراد تا حصول اطمینان و کســب 

نتیجه نهایی ادامه دارد.
بــا  افــرادی  شــدگان  دســتگیر  بیــن  در  ب، 

انگیزه هــای معاندانــه و بــا هــدف ایجــاد رعــب 
بــرای  و  دانش آمــوزان  و  مــردم  در  وحشــت  و 
تعطیلــی مــدارس و ایجــاد بدبینــی نســبت به 
نظــام وجــود دارند کــه تحقیقــات از ایــن افراد 
جنایتــکار از جمله کشــف ارتبــاط احتمالی آنان 
بــا ســازمان های تروریســتی منافقیــن و.. مورد 

تحقیق و بررسی است.
2- الزم اســت تاکیــد شــود بــه دلیــل ســو 
اســتفاده معاندیــن از ایــن قبیــل اقدامات که 
از  دانش آمــوزان  اســت،  گذشــته  بــا  متفــاوت 
انجــام آن اکیدًا خودداری کنند زیرا اباغ شــده 
است برابر قوانین توسط مراجع ذی ربط با فرد 

خاطی برخورد شود.
3- خوشــبختانه از اواســط هفته گذشته تا 
امــروز تعداد رخدادهای مدارس روند کاهشــی 
چشــمگیری را داشته اســت و گزارشی از وجود 

دانش آموزان بدحال گزارش نشده است.
4- همان گونه کــه وزارت آموزش و پرورش 

اعــام کــرده اســت، فعالیت آموزشــی بــه طور 
متعــارف و مســتمر در حــال انجــام اســت. بــه 
اولیــای محتــرم توصیه می شــود که بــه منظور 
جلوگیــری از افــت تحصیلــی فرزنــدان خــود بــا 
متولیــان امــر آموزشــی و تربیتــی فرزندانتان و 
در برپایــی کاس هــای درســی، همــکاری کامل 

داشته باشــند. بدیهی است مدیران و معلمان 
محتــرم بــا دانش آمــوزان غایــب برابــر مقــررات 

آموزشی رفتار خواهند کرد.
5. مراکــز فوریت های اورژانــس دانش آموزی 
به شماره 1570 جهت مشاوره به والدین محترم 

و دانش آموزان عزیز آماده پاسخگویی است.

دستگیری بیش از 100 نفر از عوامل مؤثر در حوادث اخیر مدارس

از آنجایی که صهیونیست ها 
در کشورهای اسالمی فتنه 

انگیزی می کنند، از اینکه ایران 
و عربستان به هم نزدیک شدند 

بسیار نگران و عصبانی هستند. 
آمریکایی ها هم به شدت 

عصبانی هستند و می گویند 
ایران و عربستان نباید به هم 

نزدیک شوند، نباید چین 
میانجی گر ایران و عربستان 

باشد و حتی نباید ایران و 
چین به هم نزدیک شوند. با 

وجود این، ایران و عربستان بر 
اساس سیاست ها و استراتژی 

خودشان عمل می کنند.

وزارت کشور
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بنیه بی نظیر ثــــروت 
اجتماعی نظام

میان  در  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
دنیا،  موجود  سیاسی  نظام های 
کامًال  که  هستند  نظامات  از  معدودی 
هستند.  مردمی  جنبش  از  برخاسته 
غیرابرقدرت  کشور های  در  موضوع  این 
جدی تر است. به جز کشور هایی که هنوز 
وراثتی  استبداد  یا  دیکتاتوری  رژیم های 
دموکراسی های  از  بسیاری  حتی  است،  حاکم  آن ها  بر 
حاکمیت  بلکه  نیستند،  مردمی  انقالبات  از  ناشی  دنیا 
مردم درآن ها گاه با واگذاری قدرت از سوی اشغالگران یا 

استعمارگران خارجی تحقق یافته است.
در میــان نظام هــای سیاســی موجود دنیــا، معدودی 
از نظامــات هســتند که کامًال برخاســته از جنبش مردمی 
هســتند. این موضوع در کشــور های غیرابرقدرت جدی تر 
اســت. به جــز کشــور هایی که هنــوز رژیم هــای دیکتاتوری 
یــا اســتبداد وراثتی بر آن ها حاکم اســت، حتی بســیاری از 
دموکراســی های دنیا ناشــی از انقابات مردمی نیستند، 
بلکه حاکمیت مردم درآن ها گاه با واگذاری قدرت از سوی 

اشغالگران یا استعمارگران خارجی تحقق یافته است.
نظــام جمهوری اســامی ایران در این ویــژه، جایگاهی 
شاخص دارد. تغییر نظام سیاسی از سلطنت به جمهوری 
اســامی در انقابی کامًال مردمی و بدون دخالت خارجی 
رخ داد و اتفاقــًا ابرقدرت هــای غربــی حامی رژیــم پهلوی 
بودند. هرچند مردمی بودن انقاب اسامی چنان واضح 
بود که هیچ جای شــبهه ای نمی گذاشت، اما امام خمینی 
)ره( اصــرار داشــتند تا در فرایندی رســمی و همه پرســی، 
اراده مــردم آشــکار شــود. گویی امــام ادعا هــای واهی و 
شبهات پوچی را که در دهه های بعدی علیه واقعیت های 
تاریخــی مطرح شــد، به چشــم می دید. جالب این اســت 
کــه ایــن اراده نه فقــط در همه پرســی قانون اساســی در 
فروردین 1358 که در کل این ســال رخ نمود، به گونه ای 
کــه در این ســال در پنــج انتخابات که در فصــول مختلف 
ســال برگزار شــد، مــردم ایران بار هــا به پای صنــدوق رأی 
رفتنــد و قریب 72 میلیون برگــه رأی در این پنج انتخابات 
به داخل صندوق آرا انداختند که نصابی بی نظیر در تاریخ 

انقابات دنیاست.
در کشــور های انقابــی، گاه تــا مدت هــای مدید چنان 
اوضاع درهم ریخته است که مجالی برای مراجعه به افکار 
عمومــی در قالــب انتخابــات پیــش نمی آید؛ چه رســد به 
برگزاری پنج انتخابات سراســری در همان ســال اول پس 
از انقاب که در جمهوری اســامی چنین شد. البته رابطه 
نظــام و انتخابــات به همین جا ختم نمی شــود و در طول 
44 ســال گذشــته بیش از 40 انتخابات سراســری ریاست 
جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی، خبــرگان رهبــری و 
شورا های اســامی شهر و روستا برگزارشده و بار ها مردم 

در پای صندوق های رأی حاضرشده اند.
»مشــارکت سیاســی« مردم فقط در قامــت انتخابات 
نمایــان نمی شــود، بلکــه به جــز راهپیمایی هــای متعارف 
و مناســبتی ســاالنه، از قبیل ایام اهلل 22 بهمــن، 13 آبان 
و روز قــدس، در مقاطعــی خــاص کــه تحــرکات خاصی از 
ســوی دشــمن برای تضعیــف نظــام دنبال شــده، مردم 
خودجــوش به خیابان آمده و نقشــه دشــمن را نقش بر 
آب کرده انــد. ایــام اهلل 23 تیــر 1378، 9 دی 1388 و نیــز 
بدرقه بی ســابقه و میلیونی شهید سلیمانی در شهر های 
مختلــف کشــور نشــان بــارزی از ایــن مشــارکت معنــادار 
سیاســی مردم ایران اســت. عاوه بر این تجربه گرانسنگ 
حــوادث دهــه 60 و جنــگ تحمیلــی نشــان داد که حضور 
مــردم در عرصه هــای دفاعــی و امنیتــی نیز کارآمــد بود و 

عمًال برای ایران امنیت آفرین و قدرت افزا شد.
در واقــع ایــن ســرمایه عظیــم کــه به حــق بایــد آن را 
»ثروت اجتماعی« نظام دانســت، مهم ترین دارایی مادی 
جمهــوری اســامی اســت. ثــروت اجتماعــی نظــام البتــه 
منحصر در ســاخت سیاســی نیســت، بلکــه در عرصه های 
فرهنگی و اجتماعی نیز خود را نشــان می دهد. در جریان 
حــوادث و بایــای مختلــف طبیعــی عمــوم مــردم منتظر 
دســتگاه های اجرایی نمانده و هرجا الزم بوده وارد شده 
و نقایــص رســیدگی ها را جبــران کرده اند. مقایســه کنید 
این گونــه حــس هم نوع دوســتی و ایثــار اجتماعــی مردم 
ایران را نســبت بــه برخی دیگر از ملل که افراد در شــرایط 
بحرانی فقط به فکر منافع خود هستند و نمونه های بارز 

این رویکرد را در شیوع جهانی کرونا مشاهده کردیم.
طــی این ســال ها نیز این ثــروت اجتماعــی آماج طمع 
دشــمن قــرار داشــته و نظام ســلطه بــه انحــای مختلف 
طرح ریــزی  اســت.  بــوده  آن  تــاراج  و  تضعیــف  درصــدد 
فتنه هــای گوناگــون و اعمــال تحریم هــای متنــوع علیــه 
ملــت با هــدف بــه یغما بــردن این ثــروت گرانبهــا بوده و 
همیــن امــر حاکــی از ضرورت دقــت دوچندان مســئوالن 
کشــور در حفــظ و نگهداشــت و بلکه ازدیاد این ســرمایه 
اســت. عامل »محدثه« انقاب اســامی مردم بوده اند و 
عامــل »مبقیه« آن نیز همان هایند. مســئوالن به ویژه در 
دولت باید برنامه های روشــنی بــرای افزایش رضایتمندی 
عمومی خصوصًا در حوزه معیشــتی و اقتصادی داشــته 

باشند.
چنانکــه امیرالمومنیــن در عهدنامــه مالــک اشــتر این 
ثــروت اجتماعــی را چنیــن ترســیم می کننــد: »َوِإّنَ َأْفَضَل 
ه  ه َعیِن اْلُواَله اْســِتَقاَمه اْلَعْدِل ِفــی اْلِبَاِد، َوُظُهوُر َمَوّدَ ُقّرَ
ُتُهــْم ِإاّلَ ِبَســَاَمه ُصُدوِرِهْم، َواَل  ــُه اَل َتْظَهُر َمَوّدَ ِعیــه؛ وِإّنَ الّرَ
َتِصــّحُ َنِصیَحُتُهــْم ِإاّلَ ِبِحیَطِتِهــْم َعَلــی ُواَله ااْلُمــور؛ بر ترین 
چیــزى کــه موجب روشــنایی چشــم زمامداران می شــود 
برقــرارى عدالــت در همــه بــاد و آشــکار شــدن عاقــه و 
محبــت رعایا به آن هاســت و محبت و عاقه رعایا نســبت 
به آن ها جز با پاکی دل هایشــان )و برطرف شــدن هرگونه 
ســوءظن به زمامداران( آشــکار نمی شــود و خیرخواهی 
آن هــا در صورتــی کامــًال مفید واقع می شــود کــه با میل 

خود گرداگرد زمامداران جمع شوند.«

تحلیل

سیاسی پایان ادابازی اپوزیسیون؛ دیدار مصی علی نژاد با نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل
سپهرغرب، گروه سیاسی:   مصی علی نژاد از عناصر فّعال ضدایرانی در خارج از کشور که همراه با رضا پهلوی و برخی دیگر ضمن تالشهای ضدایرانی خود همواره کمپین هایی را برای تشدید تحریم علیه ایران و حتی مشروع سازی اقدام نظامی علیه کشور راه اندازی کرده اند این بار با گیلعاد آردان 

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل دیدار کرده است!
نماینده رژیم صهیونیستی نوشته که از مصی علی نژاد و امثال او حمایت می کند. پیش تر بارها گفته می شد که صهیونیست ها یکی از فعاالن و حامیان اصلی پشت پرده اقدامات ضدایرانی امثال مصی علی نژاد و حامد اسماعیلیون و رضا پهلوی و... هستند اما معموًال این موضوع به دلیل ننگ 

بزرگی که در مضمون خود دارد، توسط آنان یا مسکوت گذاشته و یا انکار می شد.
اما چند صباحی است با افول آشوبها در ایران و از سوی دیگر سرخوردگی و بازگشت بسیاری از کشورها به روال معمول دیپلماسی خود با کشورمان، ظاهرًا این اپوزیسیون چاره ای جز آشکار ساختن ارتباطات ویژه خود با صهیونیستها نداشته است.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
که  اینترنشنال  ایران   شبکه 
تجزیه طلب ها  رسانه ای  بازوی 
قبل  ماه های  اغتشاشات  در 
خود  دفتر  انتقال  از  بعد  بود، 
خطر  در  واشنگتن،  به  لندن  از 
به نظر  و  است  مجوز  ابطال 
رها  را  شبکه  آن  سعودی  کارفرمای  می رسد 

کرده است.
همزمان با انتشار خبر توافق دو کشور ایران 
و عربســتان اخبــاری نیــز مبنی بــر محکومیت و 
ابطــال مجوز شــبکه ایران اینترنشــنال منتشــر 
شــد. دفتر مرکزی این شــبکه کــه فعالیت خود 
را از ســال 96 شــروع کرده اســت و در فهرســت 
تروریستی ایران قرار دارد در لندن مستقر بود و 
در ســال  های گذشــته به رغم آنکه بارها تریبون 
خود را در اختیار گروه های تروریســتی قرار داده 
بــود امــا هیــچ گاه از ســوی نهادهــای ناظــر در 

انگلستان مورد تذکر قرار نمی گرفت.
با وجود ایــن، از اواخر بهمن ماه این شــبکه 
نه تنها دفتر خود را از لندن به واشــنگتن منتقل 
کــرده اســت بلکــه گفته می شــود آفــکام )نهاد 
ناظر بر رســانه ها در بریتانیــا( احتماًال مجوز این 
شــبکه را باطل کند، اتفاقی که نشــان می دهد 
تاریخ مصرف بخشــی از اپوزیســیون با فروکش 
کردن اغتشاشــات در برخی شهرهای کشور، در 

حال تمام شدن است.

به  وابسته  شبکه  اینترنشنال؛  ایران    
سعودی با کارویژۀ ترور!

در گزارش هــای قبلــی دربــاره اینترنشــنال با 
بررســی محتــوای این شــبکه نوشــتیم کــه این 
شــبکه به خــاف دیگر شــبکه های اپوزیســیون 
که تــاش می کردنــد ظاهر خود را حفــظ کنند، 

بــرای تریبــون دادن بــه جریان های تروریســتی 
و گروهکــی بــود. مصاحبــه با اعضای ســازمان 
مجاهدین )گروهــک منافقیــن(، تریبون دادن 
پرحجــم بــه تجزیه طلبــان در ایــام اغتشاشــات 
و قبــل از آن و پوشــش زنــده میتینــگ ســاالنه 
منافقیــن در ســال 99 نشــان می دهــد ایــران 
اینترنشــنال با این هدف گــذاری به میدان آمده 

بود.
دربــاره منابــع مالــی ایــن شــبکه گاردین در 
ســال 97 در گزارشــی نوشــته بــود عربســتان 
ســعودی بودجــه هنگفت 250 میلیــون دالری 
شــبکه »ایــران اینترنشــنال« را تأمیــن می کند. 
مالــک شــبکه ایــران اینترنشــنال شــرکت ولنت 
مدیا اســت که متعلق به عادل عبدالکریم تبعه 

سعودی است.
مســعود خدابنده عضو ارشد و جداشده از 
ســازمان مجاهدین در مصاحبه ای گفته بود با 
تصمیــم عربســتان ســعودی و مخصوصًا ترکی 

الفیصل مســئول ســابق اســتخبارات سعودی 
بــازوی  اینترنشــنال  شــبکه  اســت  شــده  قــرار 

تبلیغاتی و زبان سازمان مجاهدین شود.
در ایــام اغتشاشــات چنــد ماه گذشــته، این 
شــبکه تریبون خود را در اختیار تمام گروه های 
تجزیه طلب و تروریســتی قرار داد، مسئله ای که 
در فایل صوتی افشاشــده از مجری BBC نیز به 
آن اشاره شده و سرآغاز فصل جدیدی از هویت 

پشت پرده این شبکه بود.

شکایت  و   BBC به  اینترنشنال  حملۀ    
رحیم پور

اواسط آبان ماه فایل صوتی از رعنا رحیم پور 
خبرنگار شــبکه بی بی ســی فارســی منتشر شد 
کــه در آن به نحــوی بی پــرده از هــدف تکــه تکه 
و تجزیــه شــدن ایــران خبــر می دهــد و تأکیــد 
می کند که هدف پشــت پرده آشــوب طلبی ها نه 

دموکراسی، بلکه تجزیه است!

رســانه  در  کــه  می دهــد  خبــر  مشــخصًا  او 
سعودی ایران اینترنشــنال اباغ شده است که 
فقط با رهبران احزاب }تجزیه طلب{ گفت وگو و 

به آنها تریبون داده شود!
ایران اینترنشــنال بعد از افشای فایل صوتی 
اقدام به پخش گزارشــی کرد و رعنــا رحیم پور و 
BBC را عمال ایران دانســت و برای این شبکه از 

لقب آیت اهلل بی بی سی استفاده کرد.
بی بی ســی و ایران اینترنشــنال دو رســانه ای 
ایــام  در  به خصــوص  و  همــواره  کــه  بودنــد 
اغتشاشــات اخیر، تمام قد به ســود تجزیه طلبی 
و آشــوب و تکه تکه کــردن ایران پای کار آمدند و 
با زیرپاگذاشــتن تمام اصــول حرفه ای، عمًال به 
سازمان های تروریستی تبدیل شدند اما انتشار 
فایــل صوتــی از رعنــا رحیم پور موجب شــکایت 

خبرنگار بی بی سی از اینترنشنال شد.

  کوچ اجباری از لندن به آمریکا

شبکه تروریستی اینترنشنال که مرکز فعالیت 
آن در لنــدن بــود، اواخــر بهمن مــاه در خبــری 
اعــام کــرد که پخــش 24ســاعته برنامه هایش 
را به واشــنگتن منتقل کرده اســت. این شــبکه 
علت ایــن کار را تهدیدات امنیتی عنوان کرد اما 
واضح است که بعد از فروکش کردن آشوب ها، 
شــبکه امنیتــی پشــتیبان اینترنشــنال به دالیل 
روشــن از جمله شکست اغتشاشات، تصمیم و 
رویکرد جدیدی را اتخاذ کرده و حتی مســئولیت 
همــکاری بــا ایــن شــبکه را نیــز انــکار کــرده و 

می کنند.
شــبکه ایران اینترنشــنال وابســته به شرکت 
ولنــت مدیا )متعلق به عربســتان( بــود اما حاال 
و در پــی توافــق میــان ایــران و عربســتان برای 
برقــراری مجدد روابــط دیپلماتیک، این شــرکت 
مجــوز فعالیــت آن را بــه نهاد ناظر رســانه ها در 
انگلستان )آفکام( پس داد و عمًال از خود سلب 
مسئولیت کرد و انتقال آن از لندن به واشنگتن 

برای پیدا کردن صاحب کار جدید است.
رعنــا رحیم پــور در توئیتی اعام کــرد "آفکام٬ 
نهــاد نظارت بر رســانه ها در بریتانیــا به من خبر 
داد که ایران اینترنشنال دو هفته قبل از انتقال 
بــه آمریــکا و دو هفتــه پــس از شــکایت مــن از 
گزارش سراســر دروغش، خودش مجوز پخش 
در بریتانیا را پس داده بود، احتماًال وکایشــان٬ 
مثل وکای من٬ می دانســتند خطر محکومیت 

و ابطال مجوز جدی است."
با توافق انجام شــده میان ایران و عربستان 
برای برقراری روابط دیپلماتیک و همچنین رفتار 
غیرحرفــه ای و فوق رادیــکال این شــبکه در ایام 
آشــوب ها، به نظر می رســد کارفرمای ســعودی 
ســرمایه گذاری بــه روی اینترنشــنال را رهــا کرده 
است و حاال مزدبگیران این شبکه باید به دنبال 

یک کارفرمای جدید باشند.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
براندازان که ترکیبی از »برهنگان 
برای رهبری  را  فکری و جسمی« 
داده اند،  تشکیل  ایران  آینده 
همبستگی  »منشور  سرانجام 
روزی  در  را  خود  سازماندهی«  و 
منتشر کردند که توافق ایران با 
حامی مالی آنان یعنی سعودی و دیدار یکی از 
آنان )علینژاد( با یک صهیونیست و گفت وگوی 
اینترنشنال )زراعتی( با نتانیاهو، نشان داد این 
از جبهه غربی و عربی رانده و  مگسان معرکه 
جا مانده، به »خانه عنکبوت« در جبهه عبری 

رسیده اند.
برانــدازان کــه ترکیبــی از »برهنــگان فکری و 
جســمی« را بــرای رهبــری آینــده ایران تشــکیل 
و  همبســتگی  »منشــور  ســرانجام  داده انــد، 
ســازماندهی« خود را در روزی منتشر کردند که 
توافق ایران با حامی مالی آنان یعنی ســعودی 
و دیدار یکی از آنان )علینژاد( با یک صهیونیست 
و گفت وگوی اینترنشــنال )زراعتــی( با نتانیاهو، 
نشــان داد این مگسان معرکه از جبهه غربی و 
عربی رانده و جا مانده، به »خانه عنکبوت« در 
جبهه عبری رســیده اند. اکنون ایران، ســعودی 
را از پــس هشت ســال جنــگ یمــن، هفت ســال 
قطعــی رابطــه بــا ایران، چند ســال دشــمنی با 
رسانه سازی، هشت سال جنگ سوریه، سال ها 
دشــمنی بــا حــزب اهلل لبنــان، نقش آفرینــی در 
ابرپــروژه داعــش و دشــمنی نفتــی و دالری بــا 
ایران، بــه پای میز واگذاری همه این داشــته ها 
نشــاند و همه امتیاز های الزم را در یمن و لبنان 
و ســوریه و رســانه از طــرف ســعودی گرفــت، 
آن هــم بدون اراده امریکا و نقش آفرینی غرب و 
بدون اطاع صهیونیســت ها. براندازان در روزی 
بــه امیــد »آزادی ایران«! ائتاف تشــکیل دادند 
کــه امریــکا آمــاده می شــود بــرای آزادی یکی از 
جاسوسان خود میلیارد ها دالر پول بلوکه شده 
بــا  اینترنشــنال  مصاحبــه  کنــد.  آزاد  را  ایــران 
نتانیاهــو را برخی رونمایــی از پدرخوانده جدید 
نامیدنــد و چــه پدرخوانــده ای کــه ارتــش از او 
فرمان نمی برد و هر روز ده ها هزار صهیونیست 
در خیابان های تل آویو به خونش تشنه اند. این 
سرنوشت شــوم برهنگان فکری و بدنی ائتاف 
براندازان اســت که ختمشــان در نقطــه آخر به 

خانه عنکبوت بود.
اپوزیســیون ایرانــی اغلــب ارتبــاط خــود بــا 
اســرائیل را پنهــان می کنــد، چــون بــه خوبی از 
حس نفرت ایرانی ها از اســرائیلی ها آگاه اســت. 
آشــوب های  شکســت  می رســد  نظــر  بــه  امــا 
پاییــز امســال و ضعــف آشــکار اپوزیســیون در 
ساماندهی آنچه تاش می کنند انقاب نامیده 
شود، باعث شده تا برای جبران آن، فراتر از اروپا 
و امریــکا و عربســتان، به اســرائیل هم آشــکارا 
متوســل شــوند و این بار آن قدر در اســتیصال 
هســتند کــه گویــا ابایی هــم از علنی شــدن آن 

ندارند.
هنــوز یکی دو روز از آغــاز ناآرامی ها در اواخر 
تابســتان امسال نگذشته بود که وزارت خارجه 
رژیم صهیونیســتی، رسمًا از آن حمایت کرد و در 

اطاعیــه ای آورد: »مــا اعتراضات مردم شــجاع 
ایــران را از نزدیک دنبال می کنیم!« اســرائیل در 
ایــن بیانیه نوشــته بود کــه در کنار مــردم ایران 
ایستاده و از جامعه جهانی می خواهد سرکوب 
وحشــیانه رژیم علیه ایرانیــان بی گناه را محکوم 

کند!
آن، کم کــم کلیــدواژه  از  پــس  از هفته هــای 
»کودک کــش« در میان شعارنویســی های روی 
دیوار ها و فریاد های کف خیابان و نوشــته جات 
مجازی شــان رخ نمــود. ایــن کلیدواژه، نســبت 
حقــی اســت کــه بــه رژیــم صهیونیســتی داده 
می شــود و می توان گفت اول بــار از ایران علیه 
اســرائیل شنیده شــد. حاال اســتفاده براندازان 
از  انتقــام صهیونیســت ها  بــرای  آن، تاشــی  از 
ایران بود تا کودک کشــی را که ایران برای وصف 
عملکرد اســرائیلی ها در میان حامیان مقاومت 
جــا انداخته بود، بــه خود ایران نســبت بدهد. 
آنچنان که پیش بینی می شــد، تاش ناموفقی 
بود، اما ســمت و ســوی براندازان در نســبت با 

رژیم صهیونیستی را می توانست نشان بدهد.
در ایــن مســیر، اتاق های فکر ســرویس های 
اطاعاتــی ای که برانــدازان را هدایت می کردند، 
در میان کشته سازی ها، از کودکان و نوجوانان 
نام می بردند، از حمله به مدارس و دســتگیری 
نهایــت  در  و  ســاختند  قصــه  دانش آمــوزان 
یــک کــودک را از میــان چنــد کــودک کــه قربانی 
عملیــات تروریســتی در ایــذه بودنــد – به دلیل 
همراهــی خانــواده اش – انتخــاب کردنــد تــا با 
کمک خانواده اش از او نماد کودک کشــی ایران 
را بســازند. کمک به تطهیر اسرائیلی ها و انتقام 
از ایرانی هــا بــرای خلق کلیــدواژه »کودک کش« 
اولیــن نکته ای بود که از این تــاش نافرجام به 

ذهن متبادر می شد.
اســرائیل  حمایــت  از  همیشــه  برانــدازان 
برخــوردار بوده انــد، امــا نــه چنــدان رســمی و 
علنی. هیچ گاه هم منتقد جنایت های اسرائیل، 
حتــی اقدامــات تروریســتی اش علیــه ایرانیــان 
نبوده انــد. خط دهی موســاد بــه براندازان هم 
گاه قرائــن و شــواهدی می یافــت، اما همه چیز 
در لفافــه و تلویح مانده بود. حاال، اما خبر های 
جدیــد می آیــد و به نظر می رســد نســبت میان 

براندازان و اسرائیل به تدریج علنی می شود.
اســرائیل گرچــه همیشــه طمــع و ســودای 
حملــه نظامی بــه ایــران دارد، امــا نمی تواند از 
شــیوه نرم براندازی جمهوری اســامی و تجزیه 
ایران هم چشم بپوشد. با این حال اپوزیسیون 
ایرانــی اغلــب ارتبــاط خود بــا اســرائیل را پنهان 
می کند، چون بــه خوبی از حس نفرت ایرانی ها 
از اســرائیلی ها آگاه اســت. اما به نظر می رســد 
شکســت آشــوب های پاییــز امســال و ضعــف 
آشکار اپوزیســیون در ســاماندهی آنچه تاش 
می کنند انقاب نامیده شــود، باعث شده برای 
جبــران آن، فراتــر از اروپــا و امریکا و عربســتان، 
به اســرائیل هم آشــکارا متوســل شــوند و این 
بار آن قدر در اســتیصال هســتند که گویا ابایی 
هم از علنی شــدن آن ندارند. غرب یا عربســتان 
بــه دلیــل حفــظ منافعــی کــه از ســر تعامــل با 
ایــران دارنــد، تــا یــک جایــی همــراه برانــدازان 

می شوند و نهایتش تحریم و کار سیاسی است، 
اســرائیل، اما حدی برای دشمنی با ایران ندارد 
و برانــدازان حتی ایــن طمع را دارند کــه فراتر از 
هر دشــمنی، اسرائیل آن ها را به آرزویشان برای 

حمله نظامی به ایران برساند.

 کارفرمای جدید براندازان؟
ایــران  هفتــه گذشــته تلویزیــون ســعودی 
اینترنشــنال با تبلیغات بسیار خبر از گفت وگوی 
خود با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
داد. اینترنشــنال بار ها با تروریســت ها مصاحبه 
گرفتــه بــود، امــا همــه آن هــا ایرانــی بودنــد و 
طبیعــی هــم بــود، چــون اینترنشــنال بــه زبان 
فارســی و بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن افــکار 
عمومی ایران تأســیس شــده بود. امــا این بار 
مقــام ارشــد اســرائیلی مهمانــش بــود؛ امــری 
که تاکنون ســابقه نداشــت. چــرا تلویزیونی که 
برای ایرانی ها برنامه پخش می کند، باید ســراغ 

مقامات صهیونیست برود؟
اینترنشــنال در ماه گذشته مجبور شد دفتر 
پخش 24 ســاعته خود را از لندن به واشــنگتن 
تروریســت- ایــن  اطاعیــه  در  کنــد.  منتقــل 
ایــن کار، عــدم امنیــت اعضــای  رســانه دلیــل 
آن در انگلیــس ذکــر شــد، امــا به نظر می رســد 
رحیم پــور،  رعنــا  بــود.  دیگــری  چیــز  واقعیــت 
مجــری بی بی ســی فارســی کــه پس از افشــای 
فایــل صوتــی گفت وگــوی تلفنــی بــا مــادرش 
علیه اینترنشــنال، به هدف حمات اینترنشنال 
تبدیــل شــده بود، بــه تازگــی گفته کــه »آفکام 
نهــاد نظارت بر رســانه ها در بریتانیــا به من خبر 
داد که ایران اینترنشنال دو هفته قبل از انتقال 
بــه امریــکا و دو هفتــه پــس از شــکایت مــن از 
گزارش سراســر دروغش، خودش مجوز پخش 
در بریتانیــا را پس داده بود. احتماًال وکایشــان 
مثل وکای من می دانستند خطر محکومیت و 

ابطال مجوز جدی است.«
از ســویی خبر های غیررســمی و تأیید نشده 
می گویــد کــه اینترنشــنال جزیــی از توافق اخیر 

میــان ایــران و عربســتان 
اینکــه  بــرای  بــوده 
سعودی ها حمایت خود 
را از آن بردارنــد. بــه نظــر 
اینترنشــنالی ها  می رســد 
دنبــال جای پای محکمی 
می گردنــد  خــود  بــرای 
ســعودی ها  اگــر  کــه 
خالــی  را  پشت شــان 
کردند، بی پــول نمانند و 
چه جای پایــی برای آن ها 
تروریســت های  از  بهتــر 

صهیونیست؟!
هــم  چــاره ای  البتــه 
حاضر  اروپایی ها  نیســت؛ 
بــه خــرج اعتبار بیشــتری 
برایشان نیستند و امریکا 
هــم تــا یــک مســیری بــا 
آن هــا همــراه می شــود، 
اما نتانیاهــو هنوز عاقه 

دارد بــه ایــران حملــه کنــد و هــر هزینــه ای هم 
بدهد؛ آن ها دشــمن درجه یک مشترک دارند و 
برای همین هم عنوان گفت وگوی اینترنشــنال 

با نتانیاهو »دشمن مشترک« است.
فقــط هم بحــث اینترنشــنال نیســت؛ مصی 
علی نــژاد هم کــه همــواره کمپین هایــی را برای 
تشــدید تحریم علیه ایران و حتی مشروع سازی 
ایــران راه انــدازی کــرده،  اقــدام نظامــی علیــه 
رژیــم  نماینــده  آردان  گیلعــاد  بــا  گذشــته  روز 
کــرد.  دیــدار  ملــل  ســازمان  در  صهیونیســتی 
نماینده رژیم صهیونیســتی نوشــته اســت که از 

مصی علی نژاد و امثال او حمایت می کند.
بــه نظر می رســد اســرائیل هم آن قــدر علیه 
ایــران مســتأصل شــده کــه دیگــر علنی شــدن 
تعاملش بــا براندازان را مهــم نمی داند. همان 
اواســط مهرمــاه بــود کــه صهیونیســت ها بــه 
درســتی دریافتند که آشــوب ها در ایــران راه به 
جایــی نمی بــرد. اور هیلــر تحلیلگــر نظامی رژیم 
صهیونیســتی در شــبکه 13 تلویزیون این رژیم 
با اشاره به پیگیری گسترده اوضاع ایران توسط 
مؤسســه امنیتی اســرائیل اعام کرد: »از زمان 
انقــاب ایران در ســال 1979 تاکنون بزرگ ترین 

درون  از  ایــران  فروپاشــی  اســرائیل  آرزوی 
بــوده اســت. امــا بعــد از اینکــه عصر 

چهار شنبه با مسئوالن موسسه 
صحبــت  اســرائیل  امنیتــی 

کردیــم، می توانــم بگویــم 
که در نهاد امنیتی همه 

بــه  نســبت  مقامــات 

موفقیت تظاهرات های ایران در ایجاد تغییر در 
این کشور بدبین هستند.«

راســتا  ایــن  در  صهیونیســتی  رســانه های 
گــزارش دادند: »مقامــات ایران موفق شــدند 
مــوج اعتراضــات را خامــوش کننــد؛ زیــرا حجم 
فعالیت و قــدرت این اعتراضات بســیار کاهش 

یافته و تاش های امریکا نیز جواب نداد.«
ایهــود یعــری، تحلیلگر امور عربی در شــبکه 
12 تلویزیــون رژیم صهیونیســتی نیز با ناامیدی 
از بــه نتیجه رســیدن آشــوب ها در ایــران گفت: 
»متأســفانه مســئوالن در ایران موفق شــدند 
آتــش اعتراضات که همه شــهر های این کشــور 
را دربــر می گرفت خامــوش کننــد. امریکایی ها 
در حــال تــاش بــرای رفــع محدودیــت برخــی 
شــبکه های اجتماعــی در ایــران هســتند، امــا 
ایــن امــر نیــز کمکــی نکــرد و ما شــاهد کاهش 
قابــل توجه ابعاد و شــدت اعتراضــات در ایران 

هستیم.« 
می توان گفت براندازان ناامیدتر از همیشه، 
دنبال کارفرمای جدید می گردند. اما درک شان 

نمی رسد که به خانه عنکبوت تکیه کرده اند.

اخوان

شبکه معاند

تحلیل

ختم براندازان به خانه عنکبوت

ماجرای هشدار آفکام به ایران اینترنشنال؛ پایان خط یا جست وجوی کارفرمای جدید؟

هفته گذشته تلویزیون سعودی 
ایران اینترنشنال با تبلیغات 
بسیار خبر از گفت وگوی خود 
با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی داد. اینترنشنال 
وریست ها مصاحبه  بار ها با تر
گرفته بود، اما همه آن ها ایرانی 
بودند و طبیعی هم بود، چون 
اینترنشنال به زبان فارسی و 
برای تحت تأثیر قرار دادن افکار 
عمومی ایران تأسیس شده 
بود. اما این بار مقام ارشد 
اسرائیلی مهمانش بود؛ امری 
که تاکنون سابقه نداشت. چرا 
تلویزیونی ...
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متقاضیان دو طرح خودرویی؛

عالوه بر موجودی
 230 میلیونی، حساب وکالتی 
را به  نفع سازمان حمایت کنید

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
کرد  اعالم  صمت  وزارت  سخنگوی 
و  یکپارچه  طرح  دو  در  که  متقاضیانی 
کرده اند  شرکت  خودرو  ایران  فروش 
معادل  موجودی  باید  اینکه  بر  عالوه 
حساب  در  را  تومان  میلیون   230
باشند،  داشته  نظر  مورد  وکالتی 
بایستی به بانک عامل نیز اعالم کنند که حساب وکالتی 
سازمان  برای  ایران خودرو  شرکت  بر  عالوه  مذکور 

حمایت نیز تایید شود.
امیــد قالیبــاف اظهــار کــرد: متقاضیانــی کــه در طرح 
اخیــر فروش فوق العــاده ایران خودرو ثبت نــام کرده اند 
امــا تا زمانی که نتیجه قرعه کشــی آن مشــخص شــود، 
می خواهنــد، فرصــت ثبت نــام اولیــه در طــرح یکپارچــه 
خودروهــای داخلــی را هــم از دســت ندهنــد، )البتــه به 
شــرطی کــه در طــرح ایران خــودرو برنده اعام نشــوند( 
می تواننــد از همــان حســاب وکالتی تعریف شــده برای 
طــرح ایران خــودرو خود هــم اســتفاده کننــد و ضروری 
نیســت که دو حســاب افتتــاح کننــد، اما بایســتی حتما 
موجــودی دو طــرح معــادل 230 میلیون تومــان )130 
میلیــون بــرای ایران خــودرو و 100 میلیــون تومان طرح 
یکپارچه خودروهای داخلی( را در حســاب خود داشــته 
باشــند. ضمــن اینکــه، آن حســاب وکالتــی را عــاوه بــر 
اینکــه وکالــت بــا ایران خودروســت، با ســازمان حمایت 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز وکالتی کنند.
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجــارت تاکید: در 
حقیقــت بایســتی نزد بانــک عاملــی که حســاب وکالتی 
تعریــف کرده انــد، درخواســت دهند کــه برای ســازمان 

حمایت هم حساب مذکور را وکالتی کنند.
وی تاکیــد کرد: البته تنها در صورتــی ثبت نام در طرح 
یکپارچــه بر قوت خود باقی خواهد ماند که افراد برنده 
طرح فروش فوق العاده اخیر ایران خودرو اعام نشوند. 
چنانچه افراد جزو برندگان طرح ایران خودرو باشــند، به  
هیچ وجه امــکان ثبت نام در طــرح یکپارچه خودروهای 
داخلی را نخواهند داشــت و بــه صورت اتوماتیک حذف 
خواهنــد شــد. اما اگر افــراد در طرح ایران خــودرو برنده 
نشــده باشــند، می تواننــد 130 میلیــون تومــان )ویــژه 
حســاب وکالتــی ایران خــودرو( را برداشــت کننــد و 100 
میلیــون تومان ویژه طرح یکپارچه را در حســاب وکالتی 

همچنان مسدود نگه دارند.

طرح  ویژه  یکپارچه  طرح  ظرفیت  درصد   50  
وکالتی  حساب  باید  هم  مادران  جمعیت/  جوانی 

داشته باشند
قالیبــاف تصریــح کــرد: در طرح یکپارچــه خودروهای 
داخلی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کاما 
اجرایــی خواهد شــد و 50 درصــد تولید خودروســازان، 
بــه مــادران دارای شــرایط اختصــاص پیدا خواهــد کرد. 
سازوکار نیز بدین ترتیب خواهد بود که در همان ابتدای 
ثبت نــام، دو طــرح ویــژه متقاضیــان عادی و طــرح ویژه 
مادران مشمول طرح جوانی جمعیت اجرا خواهد شد. 
پــس از ثبت نام، تخصیص خــودرو 50-50 خواهد بود؛ 
بدیــن معنــا که به طور مثــال، اگر یکی از خودروســازان 
در فروردیــن ماه 1402، 60 هزار دســتگاه خودرو تولید و 
در ســامانه عرضــه کند، 30 هزار دســتگاه به متقاضیان 
عــادی و 30 هــزار دســتگاه به مــادران تخصیــص داده 

می شود.
ســخنگوی وزارت صمــت خاطرنشــان کــرد: چنانچــه 
مادران متقاضی بیش از این 30 هزار باشند، وارد مرحله 
تعییِن نوبِت تخصیص خواهند شــد و قرعه کشــی برای 
تعیین نوبت انجام خواهد شــد. اما بــه هرحال زودتر از 

متقاضیان عادی، خودرو تحویل خواهند گرفت.
وی ادامــه داد: نکته حائز اهمیت دیگر این اســت که 
علیرغــم اینکــه در طرح های گذشــته خودروســازان نیاز 
به تعریف حســاب وکالتی برای مــادران نبود و تنها برای 
متقاضیــان عادی لحاظ می شــد، در این طــرح یکپارچه 
خودروهــا، مــادران نیــز بایســتی بــرای تعریــف حســاب 

وکالتی و واریز وجه 100 میلیون تومان اقدام کنند.

یکپارچه  طرح  در  سهمی  فرسوده،  خودروهای   
ندارند

مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام کرد: 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــرای خودروهای فرســوده 
در ایــن طــرح یکپارچــه خودروهــای داخلی ســهمیه ای 
نخواهیم داشــت؛ چرا که طبق قانون سهمیه جایگزینی 
خودروهــای فرســوده بایســتی 10 درصد از قرعه کشــی 
باشــد و چــون قرعه کشــی حذف شــده اســت، بنابراین 
خودروهــای فرســوده ســهمی در ایــن طــرح یکپارچــه 

ندارند.

ایران و جهان

امید قالیباف

کاهش 40 درصدی نرخ ارز در 10 روز اخیر
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نرخ ارز در 10 روز گذشته کاهش 

40 درصدی داشته است، گفت: افرادی که پیش از این ارز خریده بودند زیان بزرگی را تجربه کردند.
ســید احســان خانــدوزی در آیین افتتاح معامات شــمش طــا در بازارهای مالی و مشــتقه بورس کاالی 
ایران که با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد، گفت: اکنون ثباتی در حوزه ارزی ایجاد شده است و 

امیدوارم در چشم انداز اینده شرایط هفته های اخیر را تجربه نکنیم.
وی با تأکید بر اینکه در اقتصاد ایران بازارهای عمیق و رســمی برای دارایی هایی که مصون از تورم باشــند 
وجــود نــدارد، اظهار کــرد: زمانی که دشــمن تاش می کنــد انتظارات تورمــی در جامعه ایجــاد کند، فعاالن 

اقتصادی به ابزارهایی متوسل می شوند که بخش واقعی اقتصاد است.
 اگر در ســال های قبل دارایی مصون از تورم در جامعه ایجاد می شــد، زمانی که فعاالن اقتصاد احســاس خطر می کردند 
می توانســتند ســراغ این ابزارها بروند تا شاهد مصیبت هایی که ســال ها به صورت نوسانی گریبان اقتصاد ایران را می گیرد، 

نباشیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز در 10 روز گذشــته کاهش 40 درصدی داشــته اســت، عنوان کرد: افرادی که پیش از این 

ارز خریده بودند زیان بزرگی را تجربه کردند. 
متغیرهای بنیادی بازار ارز دچار مشکل نشده بود که این اتفاق رخ دهد، بلکه مساله این است که بازار دارایی ها کم عمق 

است و چند بازیگر می توانند نوسان و موج ایجاد کنند.
خانــدوزی ادامــه داد: در حــوزه طا هــم آقایانی که پیش از این مســئولیت داشــتند باید زودتر اقــدام می کردند تا از 35 
میلیون تن طایی که در کشور وجود دارد مصونیت و 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی هدایت می شد و اکنون شاهد چنین 

مصیبت هایی در کشور نبودیم.
وی گفت: نفت، طا و مس به ســبد دارایی مردم اضافه می شــود. همچنین باید وثیقه شــدن طاها را رسمیت بخشیم و 

شرکت ها و بانک ها بتوانند در عملیات بازار باز بانک مرکزی این وثایق را به کار بگیرند.

مشکلی برای حضور دانش آموزان در مدارس وجود ندارد

آموزش و پرورش با اشاره به فضاسازی های رسانه های معاند در  سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر 
خصوص اتفاقات اخیر در مدارس گفت: تاکنون گفته شده که مشکلی نیست و دانش آموزان می توانند 

در مدارس حضور داشته باشند.
یوســف نوری گفت: واقعیت این اســت که این نهاد از جهت سیاست گذاری، تعیین خط مشی و نظارت بر 

اجرای سیاست ها و خط مشی ها مهم و اثرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: شورای عالی مصوباتی دارد که باید برای آن مصوبات نیازسنجی شود و خواسته های 
دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد. این مســئول با بیان اینکه تغییرات جامعه بســیار سریع است، اظهار کرد: 
محیط پیرامونی، دانش آموزان را احاطه کرده و رسانه های بیگانه اهداف خود را بر دانش آموزان پیاده سازی می کنند و در بیشتر 

حوادث اخیر، دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دادند.
نــوری ادامــه داد: در حــال حاضر منتظریم که نتیجه قطعی مشــخص شــود و تاکنون گفته شــده که مشــکلی نیســت و 

دانش آموزان می توانند در مدارس حضور داشته باشند.
وی بــا بیــان اینکــه دانش آمــوزان در محیطــی قــرار گرفتند کــه هــم می تواند فرصت باشــد و هم تهدیــد، اظهار کــرد: اگر 

دانش آموز آماده نباشد و سواد رسانه ای نداشته باشد دچار مشکل می شود و آسیب می بیند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکه یکی از وظایف شــورای عالی آموزش و پرورش بررســی تأثیر برنامه درســی اســت، 
تصریــح کــرد: قانون احیا امــور تربیتی در مجلس هفتــم تصویب شــد و در آئین نامه آن باید چندین دســتورالعمل مصوب 

می شد که تاکنون مصوب نشده اند.
نوری با بیان اینکه مهاجرت ها از روستا به شهر تراکم را کم کرد و نیاز به معلم را بیشتر کرد، اظهار کرد: این موضوع در کنار 

سایر عوامل سبب شد تا کمبود معلم داشته باشیم.
وی بــا بیــان اینکه امیــدوارم بتوانیم مراکز تربیت معلم را احیا کنیم، عنوان کرد: ان شــااهلل ارتباط با شــورای عالی انقاب 

فرهنگی جدی تر و وسیع تر شود و حتمًا نتایج خوبی اخذ خواهد شد.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: معاون توسعه بازرگانی 
روند  از  کشاورزی  جهاد  وزارت 
در  قرمز  گوشت  قیمت  کاهش 
ایام پایانی سال و نزدیک شدن 

به سال جدید خبر داد.
محســن شــیراوند به قیمت 
محصــوالت پروتئینــی به صــورت خاص اشــاره 
کرد و گفت: طی چند روز گذشــته شاهد کاهش 
قیمت گوشت قرمز بودیم که این کاهش قیمت 
در گوشــت قرمز گوساله بیشــتر بود و این روند 
کاهشــی با توجه به سیاست دولت در واگذاری 

امور به تشکل ها و بخش خصوصی است.
تامیــن  و  بــازار  تنظیــم  بحــث  افــزود:  وی 
محصــوالت پروتئینــی شــب عیــد بــه اتحادیــه 
سراســری و انجمن گاوداران کشور واگذار شد، 
همچنیــن بحــث واردات نیــز همزمــان بــه ایــن 
مجموعه هــا واگذار شــد، لــذا اتفــاق مثبتی در 
کاهــش قیمــت محصــوالت پروتئینــی افتاد که 
ماحصــل مشــارکت دولت و بخــش خصوصی و 
ورود جــدی بخش خصوصی بــه این موضوع و 
همراهــی و کمــک دولت بــرای تســهیل گری این 

اقدام است.
جهــاد  وزارت  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
کشــاورزی، ورود شــرکت پشــتیبانی امور دام به 
عنــوان مباشــر و تامیــن کننــده مالــی را یکی از 
اقدامــات دولت برای کمــک به بخش خصوصی 
در ایــن حــوزه عنــوان کــرد و گفــت: در روزهــای 
آینده حجم واردات بر اســاس برنامه ریزی هایی 
صــورت گرفتــه افزایــش پیــدا خواهد کــرد و به 
از مبــادی متعــددی  کمــک بخــش خصوصــی 

واردات را انجام خواهیم داد.
وی بــا بیــان ایــن کــه افزایــش واردات تاثیــر 
بســزایی در ثبات بــازار دارد، گفــت: وزارت جهاد 
کشاورزی دو سیاســت کان، یکی تامین توسط 
دوم  و  داخلــی  بازارهــای  از  خصوصــی  بخــش 
واردات توســط همان بخــش را همزمان دنبال 
می کنــد و امیدواریــم در آینــده بــا عبــور از ایــن 
شــرایط، بتوانیم بحث صادرات دام را در کشــور 
کماکان نگه داریم و همزمان واردات هم توسط 
صادر کننده برای تامین نیاز داخلی انجام شود، 

چون بازار یک مکانیزم عرضه و تقاضا دارد.
از  بیــش  حــدود  تاکنــون  گفــت:  شــیراوند 
1000 تــن گوشــت قرمز وارد کشــور شــده و این 
فرآینــد واردات بــا برنامه ریــزی  انجــام شــده بــا 
مجموعه هــای وارد کننــده، حداقــل تــا پایــان 
خــرداد ماه ادامــه دارد و حجم و میزانش را هم 

کماکان افزایش خواهیم داد.
وی بیــان کــرد: از دالیل اصلــی جهش قیمت 
گوشــت این اســت کــه در فصلی قــرار داریم که 
عرضــه دام داخلی به بازار به دلیل این که فصل 
زاد و ولــد دام هاســت، بــا محدودیــت مواجــه 
اســت، زایش در اســفند تا فروردین ماه صورت 
می گیــرد و بعد از آن با توجه به سیاســت تولید 
کننــده، مبنــی بــر بارندگی مناســب، مرتع خوب 
و عرضــه دام بــه بــازار، قیمــت گوشــت کاهش 

می یابد.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی بــا بیان این که 
بیشــترین التهاب در حوزه گوشــت گوســفندی 
دام  برخــاف  ســبک  دام  تولیــد  گفــت:  اســت، 
ســنگین، کامــا ســنتی اســت، در دام ســنگین 
تولیــد کننده هــا بــا حجــم بــاال تولیــد کــرده و 

مکانیزم بازار و تنظیم بازار را انجام می دهند، که 
امیدواریم در گوشــت گوســفند نیز با تفاهماتی 
که بخش خصوصی انجام داده ایم، شاهد ورود 
صنعــت به این بخش باشــیم تا فرآینــد ثبات در 
تامین و قیمت دام سبک از محل دام داخلی در 

آینده فراهم شود.
بنا بــر اعام پایگاه اطاع رســانی وزارت جهاد 
کشــاورزی، وی با بیان این کــه قاچاق نیز یکی از 
عوامل کاهش عرضه گوشــت و افزایش قیمت 
آن در کشور است، گفت: در زمان التهابات ارزی، 
قیمت دام ایرانی در کشورهای منطقه از 4 دالر 
به باالی 6 دالر می رسد، این تفاوت قیمت در ارز 
و قیمت ثابت دام زنده ایرانی باعث می شود که 
قاچاق به کشــورهای همســایه و به چند کشور 
خــاص در حجــم قابــل توجهی صــورت گیرد که 

قطعا بی تاثیر در شرایط قیمتی نیست.
شــیرواند با بیــان این کــه روزانه بیــن 700 تا 
یــک هــزار تن گوشــت منجمــد در کشــور توزیع 
می شــود، گفــت: گوشــت گوســفندی منجمــد 
بــه قیمــت 150 هــزار تومــان در فروشــگاه های 
گوشــت  قیمــت  می شــود،  توزیــع  زنجیــره ای 
گوســاله وارداتی چــرخ کرده 175 هــزار تومان، 
مخلوط 197 هزار تومان و گوشــت ران هم 220 
هــزار تومان اســت که در شــبکه فروشــگاه های 
همچنیــن  اســت.  توزیــع  حــال  در  زنجیــره ای 
گوســفند وارداتی نیــز به قیمــت میانگین 247 

هزار تومان توزیع می شود.
به گفته وی، براســاس تفاهمات انجام شده 
بــا بخش خصوصی و ماموریت محول شــده به 
شــرکت پشــتیبانی امور دام، امیدواریم شــاهد 
افزایش چشمگیر میزان واردات گوشت به ویژه 
در حوزه دام ســبک و گوشت گوسفندی باشیم 
تا بتوانیم گوشت مرغوب و باکیفیت را در اختیار 

مردم قرار دهیم.
جهــاد  وزارت  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
غ در این ایام اشــاره کرد  کشــاورزی به تامین مر
و گفــت: تا این لحظه مشــکل خاصــی در تامین 
غ نداریــم و تولیــد انجــام  پروتئیــن طیــور و مــر
ایــن محصــول  بــازار  و در خصــوص  می شــود 
پروتئینی نیز با همکاری با مجموعه اتحادیه ها، 

غ در بــازار نیــز بــه قیمــت  تامیــن و توزیــع مــر
مناسبی صورت می گیرد.

غ منجمد نیز اشاره و تصریح  وی به توزیع مر
کرد: با توجه به نزدیکی به ایام پایانی ســال، دو 
پیــک مصرفی را همزمان با هــم داریم، یکی ایام 
پایانــی ســال و دوم حلــول ماه مبــارک رمضان، 
لذا برای این که التهابی ناشــی از افزایش یکباره 
غ منجمد  تقاضا در بازار ایجاد نشــود، توزیع مر
هم در دســتور کار قرار گرفته و با قیمت هر کیلو 

45 هزار تومان در حال اجرا است.
شــیراوند بــا بیان ایــن که توزیــع محصوالت 
پروتئینی تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای 
انجام می شود که شامل بیش از 6000 تا 7000 
داد:  ادامــه  اســت،  کشــور  سراســر  در  شــعبه 
اســتفاده از شــبکه زنجیــره ای در حــوزه تنظیــم 
بازار و توزیع گوشــت گرم و منجمــد، یک تجربه 
جدید اســت و اثرگــذاری خوبی دارد، در شــهری 
مثــل تهــران مراکزی مثل میادین میــوه و تره بار 
شــهرداری را داریــم که شــاید همه شــهرها این 

مراکز را نداشته باشند.
وی افــزود: در حــال حاضر در زنجیــره تنظیم 
بازار، کاســبان امین و قصابی ها ســطح شــهر را 
در توزیع گوشــت داریم که بر اساس تفاهماتی 
که با ســازمان جهاد اســتان ها )به ویژه اســتان 
تهــران( انجام شــده، کاســبان و قصابــان امین 
شناســایی و گوشــت تنظیم بازار در اختیار آن ها 

هم قرار خواهد گرفت.

 شرایط واردات موز
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص 
واردات مــوز نیــز گفــت: واردات مــوز براســاس 
ازای صــادرات  در  از گذشــته  اباغــی  سیاســت 
ســیب درختی است که شــامل 20 درصد تعرفه 
و عوارض ورودی اســت،   لذا برای این که در این 
ایــام التهابی در حوزه تامیــن و قیمت میوه موز 
نداشــته باشــیم، در حال حاضر واردات موز هم 
در ازای صادرات ســیب به قوت خود باقی است 
و همچنین اگر کســی بخواهــد از تاالر دوم نیما 
اســتفاده کند، می تواند موز را با ارز نیمایی تاالر 
دوم وارد کنــد، لذا ما آن انحصاری که صرفا باید 
از طریق صادرات ســیب صــورت بگیرد را تعدیل 
کردیــم و همزمــان هر دو مــدل را االن بازرگانان 

می توانند در پیش گیرند.
بــه گفتــه وی، طی یــک هفته گذشــته حجم 
قابــل توجهــی موز وارد کشــور شــده که قیمت 
آن هــم نســبت بــه مــوزی کــه قبــا وارد شــده 

مناسب تر و پایین تر است.

سال پایانی  ایام  در  قرمز  گوشت  قیمت  کاهشی  وند  ر

شیراوند

نوریخاندوزی

یــاد بلکه محدودی انجام دهد.  نظــام بایــد در برخی حوزه ها یــک تغییراتی نه خیلی ز
بــه طــور مثــال در فضــای افــکار عمومــی برخی افــراد وقتی حــرف میزنند بــرای جامعه 
وع می کننــد بــه تهمــت زدن و  آزاردهنــده هســتند و وقتــی کســی نقــد می کنــد، آنهــا شــر
ونــده ســازی. ایــن افراد در جامعه خشــونت ایجاد می کنند که بــه نظر من این افراد  پر

وند... بر کنار  باید 

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
فرهنگی  مدیر  یک  جهان: 
قیمت  متوسط  که  می گوید 
هرصندلی سینما امروز بین 65 
اما  است  تومان  میلیون   80 تا 
پایین  بسیار  اشغال  ضریب  با 
صندلی سینما متأسفانه سود 
را  آن  که  چیزی  تنها  و  است  کم  بسیار  سینما 

نجات می دهد فیلم خوب است.
افزایــش قیمــت بلیــت و همینطــور ســاخت و 
ســاز و توسعه ســینماهای کشــور، طبیعتًا برخی 
از ســرمایه گذاران و فعالین سینماســازی را دلســر 
می کند. برخی نیز از این فرصت استفاده می کنند و 
بر خاموشی چراغ سینماهای کشور اصرار می کنند. 
البتــه افزایش قیمت بلیت ســینماها تا حدی جلو 
ضــرر و زیان بیش از این را می گیرد البته تا حدودی. 
اما راه چاره اصلی که هنوز می تواند سینما را نجات 
دهد چیزی جز اکران فیلم خوب و بفروش نیســت. 
چیزی که امسال در تابستان و خصوصًا در شهریور 

تجربه شــد. اما برای بررســی دقیق تر هزینه ها باید 
یکبار قیمت و هزینه تمام شــده برای هر صندلی را 
برآورد کرد. زیرا در واقع در هر سینما صندلی سینما 
به عنوان مصرف کننده حقیقی است. باید دید که 
هر صندلی چقدر تمام می شــود و بعد بررسی کرد 
که با این حساب چقدر باید فروش داشت تا بتوان 
هزینه هر صندلی که برای یک مخاطب در نظر گرفته 

می شود را جبران کرد.
ابتــدا  در  مدیرعامــل مؤسســه سینماشــهر 
دربــاره قیمت تمام شــده هر صندلی ســینما به 
عنوان واحد اصلی مصرف کننده سینما بیان کرد: 
بررسی این نکته بسیار مهم و هوشمندانه  است. 
اتفاقًا ســینما بــر اســاس صندلــی قیمت گذاری 
می شــود، در ســینما یک ســالن 1 تــا 50 صندلی 
یــک قیمــت دارد، 50 تــا 100 و 100 تــا 150 و... هر 
کدام یک قیمت دارد. هرچقدر که ضریب اشغال 
پایین می آید قیمت باال می رود. امروز یک ســالن 
سینما که ســرمایش و گرمایش آن سالم باشد، 
امکانــات صــوت و تصویــر آن نیز فراهم باشــد و 

شــرایط اکران را به صورت کامل داشــته باشد، با 
هزینه هــای امــروز و امکانات متوســط، 65 تا 70 
میلیون تومان قســمت هرصندلی اســت، اما اگر 
تعــداد صندلی ها باال برود درصدی هم هزینه هر 

صندلی پایین می آید.
هاشــم میرزاخانــی تأکیــد کــرد: امــا در نهایت 
میــان 65 تــا 75 و 80 میلیون تومــان قیمت هر 
صندلی ســینما برآورد شده و البته درجه  سینما 
نیز در این موضوع بسیاراثرگذار است. بنابراین در 
یک سالن با 100 صندلی حداقل 6 میلیارد و 500 

میلیون تومان تمام می شود.
او بیــان کــرد: واقعیت این اســت کــه در حال 
حاضر با این میزان فروش سینما، شرایط سینما 
اقتصادی نیست؛ چون ضریب اشغال صندلی ها 
بسیار پایین است و بهترین سینماهای کشور نیز 

از این موضوع به شدت گایه دارند.

 سینماداران فقط اداره کننده شده اند
این مدیر فرهنگی در پاســخ به این سؤال که 

در این صورت ســینماداری چه صرفه اقتصادی 
دارد، جواب داد: باید اهمیت فرهنگ را هم دید 
و تنهــا به ســینما از زاویه اقتصادی نگاه نکرد. از 
ســوی دیگر این تنها سینما نیست که مشکات 
اقتصــادی آزارش می دهــد، در حوزه هــای دیگر 
ماننــد کتــاب نیز شــرایط همینگونه اســت. باید 
عرصه های فرهنگی به حیات خود ادامه بدهند. 
اینکه دولت در تولید سینما و سالن سازی ورود 
می کنــد برای این اســت کــه اگر ســینمای ایران 

حامی نداشته باشد نابود می شود.
وی ادامــه داد: در مــورد بخش خصوصی نیز 
بایــد گفت کــه عمــوم چهره های مطرحــی که در 
حــوزه ســینماداری فعالیــت  می کننــد، در واقــع 
مدیریت سینما و کاربری آن را برعهده می گیرند. 
مالــک و صاحــب ســینما شــخص دیگری اســت 
کــه تجربــه ســینماداری و تخصــص آن را ندارد و 
حــاال یــک فردی کــه می تواند ایــن حــوزه را اداره 
کنــد، مدیریت ســینما را برعهده می گیــرد و اداره 
می کنــد. حــال اینکــه در ســاخت و درآمــد آنجــا 

ســهم و درصدی هم داشته باشد، ممکن است. 
بنابراین بیشتر سینماداران با پول شخصی خود 
ســینما نمی ســازند و تنهــا اداره کننــده ســینما 

هستند.
بــه  رونــق  بازگشــت  مــورد  در  میرزاخانــی 
ســینماهای کشــور گفــت: چیزی که مهم اســت، 
فیلــم و محتوا اســت. تجربه شــهریور 1401 با دو 
فیلم پرفروش نشــان می دهد کــه تنها چیزی که 
ســینما به آن نیــاز دارد، فیلم خوب اســت. کافی 
اســت که در ســال 20 فیلم بــا این شــرایط اکران 
کنیم که شــاهد یک تحول بسیار بزرگ در فروش 
باشــیم. اما می گویم این مقدار هم شاید سخت 
باشد، اما ماهی یک فیلم پرفروش داشته باشیم ، 
در ســال 12 فیلــم می شــود کــه یک اتفــاق بزرگ 
محســوب می شــود. به دوســتانی کــه در حوزه 
تولید کار می کنند همواره این پیشنهاد و توصیه 
را داشــته ام که تمرکز را روی کمیت نگذاریم؛ بلکه 
با افزایــش کیفیت می توان فیلم های پرفروشــی 

ساخت.

قیمت هرصندلی سینما فقط 75 میلیون تومان!

میرزاخانی


