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10سیاسی

مالیات بر عایدی سرمایه 
طرحی برای جلوگیری از جهش 

قیمت ها
نماینده  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ساری در مجلس گفت: با تصویب طرح 
در  سفته بازی  و  سوداگری  بر  مالیات 
منظم  آیین نامه های  تنظیم  و  مجلس 
جهش های  جلوی  آن،  اجرای  برای 

یک باره قیمت ها گرفته می شود.
طــرح  دربــاره  زارعــی  منصورعلــی 
مالیــات بــر ســوداگری و ســفته بازی که مدتی اســت در 
دســتورکار نمایندگان قرار گرفته اســت، گفت: هر فردی 
که با استفاده از مزایای کشور و حاکمیت، سرمایه ای به 
دســت بیاورد یا سرمایه گذاری کند، باید مالیات بپردازد، 
امــا مهم اســت که در ایــن عملکرد، نظم وجود داشــته 

باشد.
وی بیان کرد: اینکه عده ای سال هاســت به راحتی به 
خریــد و فروش مســکن، خودرو یــا ارز روی می آورند و از 
این تالطم ها به نفع جیب خود، نهایت بهره را می برند و 
مالیــات نمی دهند و بدتر از آن به فعالیت های غیرمولد 
نیــز کمک می کنند، واقعًا جای نگرانی دارد. از این جهت 
بــود که مجلــس به فکــر تدوین چنیــن طرحــی افتاد تا 
ان شــاء اهلل با کمک این قانون در آینــده بتوانیم فضای 

اقتصادی کشور را تا حدودی پیش بینی پذیرتر کنیم.
نماینــده مــردم ســاری در مجلس شــورای اســالمی 
ادامه داد: در آینده با توجه به آیین نامه هایی که در این 
رابطه تنظیم خواهد شد، حتمًا نظم در این حوزه خاص 
شــکل می گیــرد. در این رویکرد، باید ســرمایه هر فرد به 
طور واضح در ســامانه ها نشان داده شده و به روشنی 
قابل مشــاهده باشــد و بر اســاس قانون و عدالت باید 

فرد مالیاتش را دهد.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی 
تصریــح کرد: اگــر آیین نامه های منظمی بــرای این طرح 
داشــته باشــیم، صد درصــد جلوی جهش هــای یک باره 
قیمت هــا گرفته می شــود و ایــن روال، امــری بازدارنده 

خواهد بود.
زارعــی اظهار کرد: کارگر، کارمند یا یک معلم به راحتی 
موقع دریافت حقــوق، مالیاتشــان را پرداخت می کنند. 
این در حالی است که فضای اقتصادی کشور به گونه ای 
اســت که به ســادگی برخــی دیگر فــرار مالیاتــی دارند و 
همیــن موضوع، باعث عمیق تر شــدن شــکاف طبقاتی 

شده است.
وی گفــت: مجلــس یازدهــم مصمم اســت که هرچه 
ســریع تر ایــن طرح را بــه قانون تبدیل کند تــا دولتی که 
خــود موافق طــرح مجلس اســت، روی به اجــرا بیاورد. 
بایــد روزنه هــای داللــی و واســطه گری در کشــور تا جای 
امکان بسته شود. بر اساس این طرح، هم روند اقتصاد 
غیرمولــد ُکند می شــود و هم عدالــت اجتماعی بیش از 

پیش نمایان می شود.

هفته خوبی برای رژیم 
صهیونیستی چه در داخل و 

چه در خارج نیست
یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
اشاره  با  بین الملل  مسایل  کارشناس 
اصفهان  در  ناموفق  پهپادی  حمله  به 
اقدامات  گونه  این  که  داد  هشدار 

بدون پیامد نخواهد بود.
محمــد مرندی طی پیامی در صفحه 
توئیتر خود با اشاره به عملیات ناموفق 
پهپــادی شــب گذشــته در نزدیکــی اصفهــان نســبت به 

عواقب چنین اقداماتی هشدار داد.
آپارتایــد  رژیــم  بــرای  خوبــی  هفتــه  نوشــت:  وی 
)صهیونیســتی( چــه در داخــل و چه در خارج نیســت. با 
ایــن حال، حتی اگر نتانیاهو و متحدان تروریســتی تحت 
حمایت غرب او در شــمال عراق شکست خورده باشند، 
عواقبی در انتظارشان خواهد بود. هر دوی آنها باید یاد 

بگیرند که تنبیه با شکست نیز همراه است.
در ســاعات ابتدایــی امــروز )یک شــنبه( وزارت دفــاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح ایــران از حمله ناموفق به 
یکــی از مجتمع هــای کارگاهــی وزارت دفــاع در اســتان 

اصفهان خبر داد.
وزارت دفاع با انتشــار اطالعیــه ای درباره جزئیات این 
حادثــه اعالم کرد: شــامگاه هشــتم بهمــن 1401 حوالی 
ساعت 23:30 حمله ناموفق با استفاده از ریزپرنده به 
یکــی از مجتمع های کارگاهــی وزارت دفاع صورت گرفت 
و خوشــبختانه بــا پیش بینی هــا و تمهیــدات پدافنــدی 
صورت گرفتــه یکــی از آنها مــورد اصابت پدافنــد هوایی 
مجتمــع و دو فرونــد دیگــر آنهــا در تله هــای پدافنــدی 

گرفتار و منفجر شدند.
وزارت دفاع در بخــش دیگری از این اطالعیه با تاکید 
بر اینکه این حمله ناموفق تلفات جانی نداشــته اســت، 
دربــاره میــزان آســیب واردشــده به ایــن مرکــز نظامی، 
اعــالم کــرده اســت: این حادثه آســیب جزیی به ســقف 
کارگاه وارد کــرده که به فضل الهــی خللی در تجهیزات و 

ماموریت های مجموعه ایجاد نکرده است.
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در ادامه 
خاطــر نشــان کــرد که ایــن نهــاد به ملــت شــریف ایران 
اســالمی اطمینــان می دهــد اقدام بــرای تولیــد قدرت، 
اقتدار و امنیت را با شــتاب و جدیت ادامه خواهد داد و 
این اقدامات کورکورانه تاثیری در تداوم مسیر پیشرفت 

کشور نخواهد داشت. ان شاء اهلل.

تحلیل

بیانیه وزارت دفاع درباره حمله ناموفق به یکی از صنایع دفاعی اصفهان
سپهرغرب، گروه سیاسی:  وزارت دفاع و پیشتبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به دنبال انفجار در یکی از صنایع دفاعی اصفهان در این بیانیه ای افزود: این حمله ناموفق شامگاه هشتم بهمن 1401 حوالی ساعت 23:30 صورت گرفت که با پیش بینی ها و تمهیدات پدافندی 

حمله ریزپرنده ها با موفقیت دفع شده است.
این بیانیه می افزاید: این تهاجم ناموفق تلفات جانی نداشته و آسیب جزیی به سقف کارگاه وارد شده که به فضل الهی خللی در تجهیزات و ماموریت های مجموعه ایجاد نکرده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ملت شریف ایران اسالمی اطمینان می دهد اقدامات مراکز ما برای تولید قدرت، اقتدار و امنیت با شتاب و جدیت ادامه خواهد یافت و این اقدامات کورکورانه تاثیری در تداوم مسیر پیشرفت کشور نخواهد داشت.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
می گوید:  فیروزی  حسن 
درخواست  و  هدایت  به  بنا 
معاند  رسانه ای  شبکه های 
صوتی  فایل های  و  تصاویر 
آن ها  اختیار  در  را  خود  جعلی 

قرار می داده است.
هفته گذشــته که مرکز رســانه قوه قضاییه، 
با انتشــار خبری اعالم کرد، فردی به نام حســن 
فیــروزی که رســانه های ضــد انقــالب ادعا کرده 
بودنــد در زندان شــکنجه شــده و بــه کما رفته 
است، در حال فرار از مرزهای کشور در محدوده 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســرزمینی  آب هــای 
نزدیک جزیره قشــم بازداشت و شب گذشته با 

پرواز شماره 1241 به تهران منتقل شده است.
فیروزی پس از بازداشــت  ماجــرای ادعاهای 
در  وی  داد.  شــرح  را  خــود  پیرامــون  پرتعــداد 
اولین اظهاراتش بیان کرد در مدت زمانی که به 
خواســت و اراده خود مفقود شده بوده است 
بنا به هدایت و درخواست شبکه های رسانه ای 
معاند تصاویر و فایل های صوتی جعلی خود را 

در اختیار آن ها قرار می داده است.
و  تصاویــر  درخصــوص  همچنیــن  فیــروزی 
فایل  های صوتی منتسب به خود گفت: فایل ها 
را بــه درخواســت و هدایــت ادمین یــک صفحه 
معانــد بــه نــام فریــاد آزادی تهیــه و برایشــان 
ارســال می کردم. از آن جایی که عکس های من 
در شبکههای مجازی به صورت گسترده منتشر 
شده بود، ســهیل ادمین صفحه ای که با آن ها 
در ارتبــاط بودم از من خواســت تا دســتورات و 

خواستههایشان را اجرا کنم.
فیــروزی درباره جزییات ماجــرا و بدهی مالی 
که داشــته می گوید: شــریک داشتم و در بازار با 

برادر خود در میدان تره بار کار می کردم.
وی گفــت: با کارهایــی که انجــام دادم خانه 
و ماشــین خریدم، به دلیل اینکه شــریکم ســرم 
کاله گذاشــت، به مشــکل مالی خــوردم و تمام 

طلبکارها به سراغم آمدند.
حســن فیروزی اظهار کرد: طلبکارها به دلیل 

افزایش بدهی ســفته های زیادی از من گرفتند. 
نزدیــک بــه 2 میلیــارد ســفته دســت طلبکارهــا 

داشتم.
فشــار  اینکــه  از  بعــد  داد:  ادامــه  فیــروزی 
طلبکارهــا و خانــواده زیاد شــد، تصمیم گرفتم 
خانه را ترک کنم. به مهمانسرایی در مرکز تهران 
رفتم و حدود 13 روز در آنجا ماندم بعد تصمیم 

گرفتم به جنوب کشور بروم.
فیــروزی مدعــی اســت، در ایــن مــدت تلفن 
همــراه خــود را خامــوش کــرده و از جایــی خبر 
نداشــته اســت تــا اینکــه بعــد از مدتــی تلفــن 
همراهش را روشن کرده و می بیند عکسش در 

فضای مجازی منتشر شده است .
حســن فیــروزی اینگونــه ادامــه می دهد که 
»بردارزاده ام عکسم را منتشر کرده و گفته بود 

که عموی من بیمار است و گم شده است.«
فیــروزی ادامــه داد: بعــد از مدتــی دیدم که 
عکســم همه جا منتشــر شده اســت. متهم در 
اینجــا توضیــح نمی دهــد که بــا چــه فرایندی و 
در نتیجــه چــه اتفاقــی عکس او به عنــوان فرد 
بازداشــت شده در اغتشاشات و شخصی که در 
آستانه اعدام است در رسانه های معاند پخش 

شده بوده است.
فیــروزی گفت: اول خواســتم اعــاده حیثیت 
کنــم کــه عکســم پخــش شــده و بتوانــم پولی 
دریافــت کنم اما با خودم فکر کــردم که این کار 

شدنی نیست.
حســن فیــروزی گفــت: در یکــی از صفحــات 
کامنت هــا  بخــش   در  اپوزیســیون  رســانه های 
نوشــتم کــه ایــن حســن فیــروزی آدم گرفتــاری 
هســت و خانواده وی به پول نیاز دارند. ادمین 
ایــن صفحــه به من پیــام داد و گفــت باید ثابت 
کنی که با حســن فیروزی ارتباط داری و من هم 
بــرای همین دلیل 4 تا 5 ویس برای وی ارســال 

کردم.
فیــروزی ادامه داد: تمام مطالبــی که درباره 
مــن در فضــای مجــازی منتشــر شــده و گفتند 
کــه در کما هســتم را خــود آن افراد به واســطه 
سهیل )ادمین یکی از صفحات معاند در فضای 

مجــازی( در رســانه های معانــد منتشــر کــرده  
بودنــد. پس از مدتی که از ارتباط من با ســهیل 
گذشت او از من خواست عکس هایی که بدون 
لباس هســتم را برای او ارسال کنم تا پروژه وارد 
فاز جدیدی شود. آن عکس ها را ارسال کردم و 
خود او با استفاده از نرم افزار روی بدن من آثار 

کبودی ایجاد کرد.
ی  خبرهــا  انتشــار  چگونگــی  مــورد  در  وی 
جعلی و تصویر فتوشــاپی از وی در بی بی ســی 
و اینترنشــنال گفــت: انهــا بــه صورت مســتقیم 
مطلبــی از مــن قبول نمــی کردند همــه موارد 

ضــد  صفحــه  ادمیــن  طریــق  از  ارتباطــات  و 
انقــالب »فریــاد ازادی « انجام میشــد و هر چه 
ادمیــن ایــن صفحه تاییــد می کــرد بالفاصله در 

اینترنشنال و بی بی سی منتشر می شد.
وی در ارتبــاط بــا اینکــه آیــا در طــول مــدت 
یــا  بازداشــت  خودخواســته  شــدن  مفقــود 
شــکنجه شده بوده اســت یا نه افزود: در طول 
مدتــی که به خواســت خودم کســی از من خبر 
نداشت، اصال در بازداشــت نبودم که بخواهند 
مــن را بزننــد. تمام اطالعــات غلطی کــه درباره 
من تولید و منتشــر می شــد توسط رسانه های 

ضــد انقالب تهیــه و در فضای مجــازی بارگذاری 
می شد.

ادمین صفحه رســانه ضــد انقالب در توجیه 
اینکــه چرا بــا عکس ها و نام مــن در حال تولید 
محتواســت بــه مــن می گفــت: عکس هایــت را 
ادیت می کنم تا به تو کمک کنیم مشــهور شوی 

و بعد بدهی هایت را پرداخت کنی.
در حال حاضر ادعاهای مطرح شده از سوی 
حسن فیروزی مبنی بر اینکه بدهی مالی داشته 
و یا اینکه با فردی به نام ســهیل در ارتباط بوده 

است در دست بررسی های دقیق می باشد.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
رهبر  ساعته   3 بازدید 
نمایشگاه  از  انقالب  معظم 
این  با  صنعتی  دستاورد های 
بود  همراه  ایشان  دغدغه 
جهان  صنعت  کجای  در  ما  که 

ایستاده ایم
اصل مطلب این است که ما در پیشرفت های 
صنعتی »االن کجای کار هستیم؟« این پرسش 
او  اســت.  مســئول  یــک  از  رهبر معظم انقــالب 
بــرای رهبــری توضیــح می دهــد که »مــا موفق 
شــدیم با معیار هــای مختلف 10 رشــته صنعت 
اولویت دار را شناســایی کنیــم، از منظر پیوند با 
زنجیره هــای ارزش بین المللــی، ارتقای بهره وری 
و دانش بنیانــی که بتوانیــم در یک فرصت کوتاه 
ســه، پنــج و 10 ســاله شــکاف موجــود را بیــن 
کشــور و جهان پر کنیم«، اما رهبر انقالب نگران 
فاصله هاســت، پــس در میانــه صحبت های آن 
مسئول پرســش خود را مطرح می کند »کجای 
کار هســتید شــما االن؟ ایــن کــه یــک فراینــد 

مفصل است«.
دیــدار سه ســاعته  گرانیــگاه  و  ثقــل  نقطــه 
از نمایشــگاه توانمندی هــای صنعتــی  رهبــری 
کار  کجــای  االن  »مــا  اســت:  پرســش  همیــن 
هســتیم؟« رهبر انقــالب درباره پیشــرفت ایران 
عجلــه دارنــد و نگران بــروز این نگرانی نیســتند 
و از بیــان ایــن دغدغــه خــود در هــر مراســم و 

سخنرانی و دیداری رونمایی می کنند.
بــرای یــک ملت این یــک فرصت اصلــی و یک 
امتیاز اســت کــه رهبری نظام دغدغه پیشــرفت 
علمــی و صنعتــی و کشــاورزی داشــته باشــد و 
ایــن دغدغــه را بــا خود همه جــا ببــرد و از همه 
و  دانش بنیان هــا  و  کنــد  پرســش  آن  دربــاره 
دانشــجویان مورد توجه ایشان باشند. سرعت 
شتابان پیشــرفت های صنعتی به ویژه در حوزه 
الکترونیک و صنایع شــیمیایی و نانو و پزشــکی، 
امکان هرگونه سســتی و ناکارآمدی مدیریتی و 
فساد ساختاری مافیای واردات و وابستگی را از 

ما سلب می کند.
معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
انقالب اسالمی صبح دیروز به مدت سه ساعت 
در  کــه  داخلــی  توانمندی هــای  نمایشــگاه  از 
حوزه های مختلف برپا شده بود، بازدید کردند.

این نمایشــگاه به مناســبت شــعار سال که 
ســال »تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« 
ایــن  در  شــد.  برگــزار  بــود،  شــده  نامگــذاری 
نمایشــگاه توانمندی های داخلی در حوزه های 

و  الکترونیکــی  اکتشــافی،  و  معدنــی  صنایــع 
مخابرات، هوافضا و ماهواره، خودرو، کشاورزی 
و غذایــی، حمل و نقل ریلی، جــاده ای، دریایی و 
هوایی، بخش مسکن، نفت و پتروشیمی، لوازم 
خانگی، نساجی، صنایع آبزی پروری، آبخیزداری، 
صنایع برق و نیروگاهی و سدســازی و طرح های 
مدیریــت آب، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات به 

نمایش گذاشته شده بودند.
از  متحــرک  و  ثابــت  ونتیالتور هــای  تولیــد 
تولیدکننــده  کــه مســئوالن  بــود  محصوالتــی 
دربــاره آن توضیح دادند. گزارش دهنده با بیان 
اینکه خود امریکایی ها در دوران کرونا اقدام به 
تحریــم آن کردنــد، تصریح کــرد: الحمدهلل همه 
این محصوالت توسط شرکت های دانش بنیان 
ایــن  اکنــون  و  رســیده اند  تولیــد  بــه  داخلــی 
محصــوالت عالوه بر تأمین نیاز داخلی به خارج 

هم صادر می شود.
منوچهــر منطقی، معــاون وزیر صمت هم در 
گزارشی با بیان اینکه ما دو گلوگاه برای تاب آوری 
تولید داشــتیم، گفــت: یکی مجموعــه موتوری 
بــوده و دیگــری مجموعه قطعــات الکترونیکی. 
این هــا را به کمــک دانش بنیان ها ایجــاد کردیم 
و اکنون 60 درصــد فناوری های الکترونیکی را که 

قبًال گلوگاه داشتیم، تولید کردیم.
او اضافــه کــرد: بــرای مثــال ســه اتوبوس با 

فنــاوری روز تولیــد شــده و وزارت کشــور بــرای 
خرید 3 هزار دستگاه قرارداد بسته است.

از  دیگری  بخش  خانگی  لوازم   
معظم  رهبر  بازدید  مورد  که  بود  نمایشگاهی 

انقالب قرار گرفت.
فاطمی امیــن، وزیر صنعــت معدن و تجارت 
در توضیح این بخش صنعتی با بیان اینکه بازار 
ایران اکنون بــرای لوازم خانگی محصول داخل 
کوچک شــده است، به صادرات این محصوالت 
اشــاره کرد و گفت: امســال بیــش از 16 میلیون 
محصــول تولید خواهد شــد و اکنون در عمان 
و روســیه خط تولید محصــوالت خانگی ایران را 
راه انــدازی کرده ایــم که قطعات از ایــران به این 
دو کشــور صــادر و در آنجا مونتاژ خواهد شــد. 
وزیــر صنعت دربــاره کیفیــت محصــوالت لوازم 
خانگــی این را هم اضافه کــرد: به لحاظ کیفیت، 
تنوع و نوآوری به ســطح بسیار مطلوبی در این 

صنعت رسیده ایم.

به  نمایشگاه  این  از  دیگری  بخش   
محصوالت دارویی اختصاص داشت.

کارشــناس این بخش از نمایشگاه در پاسخ 
پرســش رهبــر معظــم انقــالب کــه چــه میــزان 
از مــواد اولیــه دارو هــای کشــور داخلی اســت، 

گفــت: در حــال حاضر 72 درصــد از مــواد اولیه 
تولیــد دارو داخلی اســت و محصــوالت دارویی 

هم 97 درصد داخلی است.

دیگر  از  تولید  باشگاه  و  خالق  صنایع   
بخش های این نمایشگاه بود.

مســئول غرفــه این بخــش با بیــان اینکه ما 
واردکننده تــوپ فوتبال بودیم و ســاالنه 550 
میلیون دالر واردات عروســک به صورت قاچاق 
وارد می شد، گفت: االن ما 485 نوع توپ تولید 
می کنیم که هوشــمند است و برای اولین بار در 

داخل به استاندارد های روز مجهز می شود.
وی بــا بیــان اینکــه پیش تر تیراژ اســباب بازی 
ساخت داخل بسیار پایین بود، به پیوند صنعت 

و فرهنــگ اشــاره کرد و گفــت: اکنون در مســیر 
بازاریابی بین المللــی قرار گرفته ایم و تعدادی از 
کشــور های همســایه و حتی چند کشور غربی، 
مشــتری ایــن قبیل محصــوالت فرهنگــی ایران 
شــده اند که عالوه بر ارز آوری می توانیم فرهنگ 
ایرانــی- اســالمی خــود را بــه دیگر کشــور ها از 

طریق این محصوالت منتقل کنیم.
طراحــی ســامانه های مدیریتــی بــرای کنترل 
مصــرف بــازار از دیگــر صنایعــی بود کــه در این 
نمایشــگاه عرضــه شــده بــود. وزیــر صنعــت، 
محصــول  ایــن  توضیــح  در  تجــارت  و  معــدن 
نرم افــزاری گفــت: مــا اگــر بتوانیــم تمــام داده 
و جریــان محصــول را رصــد کنیــم، چنــد امکان 
مهــم بــه مــا می دهــد، یکــی اشــراف اطالعاتی 
برای حاکمیت کــه بفهمیم کجا و چه مقدار کاال 
مصرف شــده اســت. مثًال 15 هزار فروشــگاه به 
سیســتم متصل هســتند که هر شــب می توان 
فهمیــد چه کاالیی به چه میزان و به چه قیمتی 
به فــروش رفتــه اســت. از این طریــق می توان 

بازار را مدیریت کرد.
وی گفت: اکنون نزدیک 300 سامانه مدیریتی 
طراحی شــده که 200 مورد آن فعال شده است 

که تولید، مصرف و ذخایر را کنترل می کنیم.
ساخت و تولید هواپیما از دیگر صنایعی بود 
کــه در ایــن نمایشــگاه درباره چگونگــی مراحل 
طراحــی و تولیــد آن بــه رهبــر معظــم انقــالب 

گزارش داده شد.
مســئول ایــن غرفــه در توضیح ایــن صنعت 
گفــت: مــا ســاخت هواپیمــا و موتــور آن و هم 
صنایــع جانبــی آن را بــر اســاس اســتاندارد ها 
طراحــی کردیم و هم در ناوبری و سیســتم های 
روشــنایی بانــد و مــوارد مشــابه مــورد نیــاز در 
داخلــی  محصــوالت  از  اکنــون  فرودگاه هــا، 
جهانــی  اســتاندارد های  مطابــق  دانش بنیــان 

استفاده می کنیم.
بخش کشاورزی آخرین غرفه ای بود که رهبر 

معظم انقالب از آن بازدید به عمل آوردند.
وزیــر جهاد کشــاورزی دربــاره صنایع تولیدی 
مرتبــط بــا کشــاورزی در این نمایشــگاه بــا بیان 
اینکــه تــا پیــش از این پــارک علــم و فنــاوری در 
بخــش کشــاورزی نداشــتیم، افــزود: ایــن پارک 
امسال راه اندازی شده و شش دهکده نوآوری 
و فناوری در شــش اســتان راه اندازی کرده ایم و 
در ســال آینده 10 اســتان دیگــر اضافه خواهند 
شد. الگوی کشــت از دیگر مواردی بود که وزیر 
کشــاورزی دربــاره آن گفت: الگوی کشــت را مهر 

ماه امسال تهیه و برای اجرا ابالغ کردیم.

زارعی

جنگ رسانهمرندی

شما االن کجــــــای کار هستید؟

نمایشگاه صنعتی

تولید ونتیالتور های ثابت 
تی  و متحرک از محصوال
بود که مسئوالن تولیدکننده 
درباره آن توضیح دادند. 
گزارش دهنده با بیان 
اینکه خود امریکایی ها 
ونا اقدام به  در دوران کر
تحریم آن کردند، تصریح 
کرد: الحمدهلل همه 
این محصوالت توسط 
شرکت های دانش بنیان 
داخلی به تولید رسیده اند و 
اکنون این محصوالت عالوه 
بر تأمین نیاز داخلی به 
خارج هم صادر می شود.

جزئیات جدید از پرونده حسن فیروزی

وی بدن! از  ارتباط با بی بی سی و اینترنشنال تا فتوشاپ کبودی  های ر

هفته گذشته که مرکز رسانه 
قوه قضاییه، با انتشار 
خبری اعالم کرد، فردی 
وزی که  به نام حسن فیر
رسانه های ضد انقالب ادعا 
کرده بودند در زندان شکنجه 
شده و به کما رفته است، 
در حال فرار از مرزهای 
کشور در محدوده آب های 
سرزمینی جمهوری اسالمی 
ایران نزدیک جزیره قشم 
بازداشت و شب گذشته با 
واز شماره 1241 به تهران  پر
منتقل شده است.

وزی پس از بازداشت  فیر
 ماجرای ادعاهای پرتعداد 
پیرامون خود را شرح داد. 
وی در اولین اظهاراتش 
بیان کرد در مدت زمانی که 
به خواست و اراده خود 
مفقود شده بوده است بنا به 
هدایت ...
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عملیات شهادت طلبانه 
قدس وحدت و یکپارچگی میادین 

فلسطینی نشین را نشان داد
یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
با  فلسطین  مسائل  ارشد  کارشناس 
منطقه  این  در  اخیر  تحوالت  به  اشاره 
خالف  بر  کرد:  تصریح  جغرافیایی 
صهیونیستی  رژیم  مقامات  ادعاهای 
درگیری ها  و  تنش  افزایش  شاهد  ما 
همچنین  و  اشغالی  اراضی  مناطق  در 

مناطق فلسطینی  نشین هستیم.
مهدی شــکیبایی با اشــاره به عملیــات جنایت کارانه 
جنیــن و همچنیــن عملیات شــهادت طلبانه قدس طی 
روزهــای اخیــر در فلســطین تصریــح کــرد: تصویــر کلی 
از صحنــه فلســطین ایــن اســت کــه فضــای فلســطین 
از جملــه مراکــز فلســطینی نشــین و همچنیــن اراضــی 
اشــغالی به ســرعت به ســمت تنش و افزایش درگیری 

می رود.
وی با بیان اینکه بر اســاس شواهد و اعالم رسانه های 
داخلــی  درگیری هــای   1948 اشــغالی  اراضــی  در  خبــری 
افزایــش پیدا کرده و بین احزاب مختلف و کابینه مســتقر 
در این منطقه درگیری ها و تنش افزایش پیدا کرده است، 
افزود: این درگیری ها به حدی رســیده است که بر اساس 
اعــالم منابع خبری عده ای تاکید دارند کــه تا کنون تا این 
حد میان جریان های مختلف صهیونیستی درگیری وجود 

نداشته است.
مناطــق  در  همچنیــن  اینکــه  بیــان  بــا  شــکیبایی 
فلســطینی نشــین از جمله قــدس، کرانه باختــری و نوار 
غزه دامنــه عملیات هــای مقاومت علیه صهیونیســت ها 
افزایــش پیدا کرده اســت و به طــور طبیعی این موضوع 
بــه ضــرر رژیم صهیونیســتی اســت، اظهــار کــرد: بر خالف 
اینکــه صهیونیســت ها در عرصــه جهانــی تبلیــغ می کنند 
کــه از طریــق معامله قــرن و پیمان ابراهیم بــه یک ثبات 
و آرامش رســیده اند و در حال عادی ســازی روابط خود 
بــا کشــورهای عربــی هســتند، تصویــر بیرونــی از صحنه 
فلســطین بیانگر افزایــش درگیری ها و تنش در این نقاط 

است.
ایــن کارشــناس ارشــد مســائل فلســطین بــا اشــاره 
بــه عملیــات قــدس کــه در روز جمعــه صــورت گرفــت، 
تصریــح کــرد: آنچه که در شــهر قــدس رخ داد عملیات 
شــهادت طلبانه یک فلســطینی بود و بر خالف تبلیغات 
رژیــم صهیونیســتی کــه مدعی اشــراف اطالعاتــی کامل 
بر مناطق فلســطینی نشــین اســت این عملیات نشــان 
داد کــه ایــن تبلیغــات صرفــا مصــرف داخلــی دارد و در 
منطقه ای که رژیم صهیونیســتی به لحاظ اداری، نظامی 
و امنیتــی بــر آن تســلط دارد چنیــن عملیاتــی صــورت 
می گیــرد که بر اســاس اعــالم برخی از منابــع خبری این 
حملــه خونین تریــن حملــه از ســال 2011 بوده کــه علیه 
رژیــم صهیونیســتی در اراضــی اشــغالی صــورت گرفتــه 

است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بیانگر وجــود شــکاف امنیتی 
عمیق در رژیم صهیونیســتی اســت، افزود: تصاویری که از 
مقامات رژیم صهیونیســتی بعد از این حمله منتشــر شد 
بیانگــر این بود که همه آنها از این عملیات در شــوک قرار 

گرفته اند.
شکیبایی خاطرنشان کرد: فلسطینی ها با این عملیات 
نشــان دادند که وحــدت و یکپارچگی ســاحات و میادین 
فلسطینی نشین در این منطقه جغرافیایی به قوت خود 

باقی است.
افــزود: عملیــات تجاوزکارانــه  ارتبــاط  وی در همیــن 
چنــد  رســیدن  شــهادت  بــه  منجــر  جنیــن  در  اســرائیل 
فلســطینی، زخمــی شــدن تعــدادی و بازداشــت شــدن 
افرادی شــد ولی بعد از 24 ســاعت این جنایت در شــهر 
قــدس کــه بــه لحــاظ امنیتــی کامــال در محاصــره رژیــم 
صهیونیســتی اســت توسط یک عملیات شــهادت طلبانه 

پاسخ داده شد.
شــکیبایی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر شــاهد 
ایجــاد یک نــوع یکپارچگــی و وحدت میان فلســطینی ها 
در کرانه باختری، نوار غزه و شــهر قدس در پاســخ دادن 
بــه اقدامات رژیــم صهیونیســتی هســتیم، گفت: وحدت 
حاصل شــده موضوعی بود که فلســطینی ها سال ها به 
دنبــال آن بودنــد و اکنون حاصل شــده اســت. بنابراین 
ایــن وحــدت یکــی از معضــالت بزرگی اســت کــه در حال 
حاضر رژیم صهیونیســتی در برخورد با فلسطینی ها با آن 

روبرو است.

تحلیل

سیاسی توهین جدید اپوزیسیون به مردم ایران؛ گدا هستید حق انتخاب ندارید!
سپهرغرب، گروه سیاسی:  مریم معمار صادقی رئیس سایت ضدانقالب توانا، در توئیتی در انتقاد از اپوزیسیون و به نتیجه نرسیدن ائتالف و اتحادی که وعده می دادند، با توهین به مردم ایران نوشت: "تعبیر انگلیسی »گداها نمی توانند انتخاب کننده باشند« برای ایرانیان مناسب است. 

امیدوارم کسی بهش برنخوره. ملتی هستیم گرفتار هر بحرانی که می توان تصور کرد و با این حال نیروهای اپوزیسیون طوری رفتار می کنند انگار زمان زیادی برای انتخاب از میان بسیاری از غذاهای لوکس و لذیذ دارند.
مریم معمار صادقی سال 97 در مصاحبه ای با بی بی فارسی اعتراف کرد که پول مؤسسه توانا که آموزش نیرو برای رسانه های ضدایران را به عهده دارد مستقیمًا از آمریکا و چند کشور دیگر تأمین می  کند.

وی همچنین از حامیان حمله نظامی به ایران است و در یک سخنرانی گفته بود، "در برخی شرایط، بدون جنگ این امکان وجود ندارد که به کرامت انسانی رسید!"

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
صفحات  شدن  تعطیل 
شکست  معنای  به  منافقین 
 2 اینفو  دیس  ایران  پروژه 
آشکاری  نشانه های  است؛ 
به  آمریکایی ها  که  دارد  وجود 
این نتیجه رسیده اند که صرف 
هیبریدی  جنگ  برای  هنگفت  پول های  کردن 

بیهوده است.
اواخر زمستان سال 1399 دولت آمریکا اعالم 
کــرد کــه یکــی از مهم تریــن پروژه هــای تبلیغاتی 
علیه ایــران را متوقــف خواهد کــرد، در آن زمان 
وزارت خارجــه آمریکا با انتشــار یــک بیانیه کوتاه  
نوشــت که بودجه مالی طــرح ایران دیس اینفو 
را قطــع کــرده اســت. حــذف ایــن بودجــه بزرگ 
مالی بــرای اپوزیســیون خارج از کشــور و عناصر 
ضدانقالب یک شــوک بزرگ محســوب می شــد، 
زیــرا حــذف کمــک مالــی از ســوی آمریکایی هــا 
باعث می شــد برخی مؤسســات ضــد ایرانی که 
به صــورت شــبانه روزی به بمبــاران روانــی مردم 
دســت می زدند دکان های خــود را تعطیل کرده 

و بیکار گردند.
یــک مــاه پــس از تعطیــل شــدن ایــن پــروژه 
 )Intercept( تبلیغاتــی، وب ســایت اینترســپت
جزئیــات خاتمــه ایــن پــروژه را منتشــر کــرد. در 
این گــزارش آمــده بود کــه دیس اینفــو در زمره 
عملیات هــای گــروه توانا بــا بودجــه ده میلیون 
دالری در ده ســال اخیــر بــوده اســت. همچنین 
در ایــن گــزارش آمــده بــود کــه بنیــاد دفــاع از 
دموکراســی ها )FDD(، اندیشــکده ای که حمله 
نظامی به ایران را ترویج و تشــویق می کند؛ بانی 

این پروژه بوده است.
اما چه چیزی باعث شد که این کارزار تبلیغاتی 
تعطیل شــود؟ اینترســپت نوشــته بــود که این 
پروژه که به صورت مشخص بودجه آن از مالیات 
آمریکایی ها هزینه می شود، بر آزار و اذیت آنالین 
منتقدان سیاســت خارجی ترامپ در خاورمیانه 
تمرکز داشــت. دو نفر از نمایندگان کنگره آمریکا 
کــه در جلســه توجیهــی کنگــره بــا مرکــز تعامل 
جهانــی، بــازوی مشــترک وزارت دفــاع و کنگــره 
آمریــکا برای مقابله با پروپاگاندا و عملیات روانی 
حضور داشتند، تأیید کردند سعید قاسمی نژاد، 
مشــاور ارشد اندیشکده اف. دی. دی و پیمانکار 
پروژه ایران دیس اینفو بوده و آن را به موسســه 
توانا واگذار کرده بود. عوامل موسســه توانا نیز 
این پروژه را به سوی مقاصد ترامپ منحرف کرده 

بودند.
موسســه توانا نامی آشــنا میــان ضدانقالب 
بود، مریم معمار صادقی یک آمریکایی ایرانی تبار 
اســت کــه نظــرات او دربــاره مســائل مختلــف 
همواره با واکنش های متعدد روبرو شده است، 
او به همراه همســرش اکبر عطری با اســتخدام 
برخــی از روزنامه نــگاران ایرانــی که پــس از فتنه 
ســال 88 از کشور متواری شده بودند مؤسس 
توانــا را ایجاد کردنــد؛ هدف این دو فــرد آن بود 
که با گرفتن بودجــه از وزارت خارجه آمریکا برای 

غربی ها مزدوری کنند.

بــا گرفتــن مواضــع  مریــم معمــار صادقــی 
رادیکالــی چــون بالکانیــزه کــردن ایــران )طــرح 
تجزیه( میان برخی ســناتورهای تندرو آمریکایی 
نامــی برای خود دســت وپا کرده و توانســته بود 

نظر FDD را به سوی خود جذب کنند،
یکی از افراد جداشده از موسسه توانا درباره 
این شــبکه تبلیغاتی ضد ایرانــی می گوید: مریم 
معمــار صادقــی بــه هیچ معیــار اخالقــی پایبند 
نبود! او می گفت هرکسی که با ترامپ زاویه دارد 
را باید ترور شخصیتی کرد، ازجمله اقدامات توانا 
جمع آوری اطالعات خصوصی از مخالفان ترامپ 
در خارج از کشــور و انتشــار آن در فضای مجازی 
بوده است. مریم معمار صادقی پس از شکست 

اغتشاشات مردم ایران را گدا نامیده است!
آموزشــکده توانــا در اردیبهشــت ماه ســال 
89 بــا این ادعــا راه اندازی شــد کــه می خواهد 
مطالعــه  راه  از  تــا  دهــد  فرصــت  ایرانیــان  بــه 
موضوع هــای ممنوعــه توســط نظــام حاکــم، 
رهبــری،  زنــان،  حقــوق  دموکراســی،  ازجملــه 
آســیب ها،  درمــان  دولــت،  و  دیــن  جدایــی 
بــا  و...  روزنامه نــگاری  دیجیتالــی،  امنیــت 
نبــود آزادی آموزشــی در ایــران مقابلــه کننــد. 
پــروژه توانــا بــا کمک هــای مالــی از ســوی دفتر 
امــور  وزارت  کار  و  بشــر  حقــوق  دموکراســی، 
خارجه ایاالت متحده آمریکا تأسیس شد. توانا 
تاکنــون، عــالوه بــر آن، کمک هــای بیشــتری از 
وزارت امــور خارجــه آمریکا، موقوفــه ملی برای 
دموکراســی، وزارت امــور خارجــه هلنــد و اداره 
نمایندگــی ایاالت متحــده آمریکا برای توســعه 

بین المللی و گوگل دریافت کرده است.
پــروژه ایــران دیس اینفــو به حــدی از اهداف 
خــود منحرف شــد که ســناتور آمریکایــی الویت 
انــگل اعالم کــرد که چاقو دســته خــود را بریده 
اســت و دیگــر امــکان همــکاری مشــترک میــان 
آمریکایی هــا و عوامــل ایــن طــرح ضــد ایرانــی 
وجــود نــدارد، البته او در ادامــه نطق خود گفته 
بــود که پروژه ایــران دیس اینفو پــس از بازنگری 
دوبــاره اجرایی خواهد شــد. همین جمله کافی 
بــود تاالبی هــای عناصــر ضدانقالب در خــارج از 
کشور دوباره دندان تیز کنند تا به جای گروه توانا 
پیمانکاری طــرح جدیــد را از آمریکایی ها بگیرند. 
ازجمله ایــن گروه ها، فرقه تروریســتی منافقین 
بود که بــرای گرفتن فاند )کمک مالــی( از دولت 

آمریکا خودش را آماده کرده بود.
موسســه توانا عالوه بر FDD یک حامی ویژه 
نیز داشــت، بنیامین وینتال از حامیان سرسخت 
رژیــم صهیونیســتی ازجملــه عناصــری بــود کــه 

روی توانــا حســاب ویــژه بازکرده بود، این افســر 
صهیونیســت کــه در پوشــش خبرنــگار روزنامــه 
جروزالم پســت اســرائیل مشــغول به کار است، 
پــس از وقایع آبان 98 به این جمع بندی رســید 
که موسســه برانــدازی توانــا قادر نیســت پروژه 
ایران دیس اینفو 2 را پیش ببرد و الزم است برای 
آن شــریک تعریف شود، از این نقطه به بعد پای 
عناصری چون مصی علینژاد و گروهک منافقین 

نیز به طرح جدید باز شد.

 1500 تصویر از منافقین در کمپ تیرانا
نقطــه تمرکــز وینتــال، تحریــم کامــل ورزش 
ایــران بود، برای همین از کمپین تبلیغاتی جدید 
خواســت تا طرح تحریم ورزش ایران را به نام یک 
قاتل حرفه ای در شیراز )نوید افکاری( پیوند زده 
و آن را پیــش ببرنــد. علی نژاد به منظــور هدایت 
این کمپین از چند فعــال ضدانقالب دعوت کرد 
تــا بــا دریافــت مقادیــری پــول بــرای او کار کنند. 
ازجملــه ایــن افــراد مهدیــار آقاجانــی از عناصــر 
گروهــک منافقیــن در پاریس بــود کــه آن روزها 
صفحه تروریســتی 1500 تصویر را در شبکه های 

اجتماعی مدیریت می کرد.
آقاجانی عالوه بر ادمینی صفحات ضدانقالب 
برای یک رپر فراری نیز آهنگســازی می کند، جالب 
آنکــه همســر ایــن خواننــده آنارشیســت عضــو 
رســمی گروهک منافقیــن اســت و نزدیکان این 
فــرد گفته انــد کــه ایــن خواننــده فــراری تمامی 
امورات خود را از طریق همسرش )آزاده اکبری( 

به منافقین واگذار کرده است.
این صفحه تروریســتی در طول اغتشاشــات 
شــبکه فحشــا ســعی کرد نقش لیــدری خبری را 
برعهده گرفتــه و خــود را به عنــوان منبع معرفی 
کنــد، انتشــار اخبار دروغیــن از وضعیــت حقوق 
بشــر در ایران، پیشــبرد طرح های تحریم مردم و 
نیــز پرونده ســازی برای فعاالن سیاســی ازجمله 
اقدامات مهم این صفحه در ماه های اخیر بوده 
اســت، جالب توجه آنکه ایــن صفحات اجتماعی 
متعلق به این اکانت در انجام عملیات های روانی 
و رسانه ای موبه مو شبیه به گروهک نفاق عمل 

می کند.
گلســا گلســتانه از ادمین هــای ایــن صفحــه 
مجازی در یک افشاگری درباره مدیران این شبکه 
برانــدازی می گوید که مهدیــار آقاجانی صفحات 
متعلــق به این اکانــت را از اهــداف خود منحرف 
کــرده و آن را به محلــی برای تبلیغــات منافقین 
بدل کرده اســت! او در ادامه این افشاگری ادعا 
می کند کــه مدیران ایــن صفحات مجــازی حتی 

عناصری ضدانقالبی که با منافقین زاویه دارند را 
سانسور خبری می کند.

اغتشاشــات  طــی  در  منافقیــن  گروهــک 
اخیــر از تــرور کــور، شبکه ســازی های مجــازی و 
جوانــان  »کمیته هــای  دروغیــن  فراخوان هــای 
امتــداد  در  کــه  مختلــف  شــهرهای  محــالت« 
اســتراتژی »کانون های شورشــی« این سازمان 
تروریســتی قرارداد، این کانون های ترور توســط 
نیــز  و  مجــازی  شــبکه های  در  صفحــه  هــزاران 
رسانه های فارسی زبان ازجمله شبکه تروریستی 

اینترنشنال تبلیغ و به روزرسانی شد.
یکــی دیگــر از عناصر فعــال در ایــن صفحات 
ضدانقــالب رقیــه نفــری قلعــه ملقب به اشــرف 
مولوتوف اســت که به واســطه شــبنم مددزاده 
عضــو گروهــک تروریســتی منافقیــن بــه گــروه 
تولید محتوا دیس اینفو 2 متصل شــده اســت. 
مــددزاده ازجمله عناصر البی گــر فرقه منافقین 
در تصویب پیش نویس تروریســتی اتحادیه اروپا 
علیــه ســپاه پاســداران بوده اســت. گفته شــده 
اســت که رقیه نفری نیز از طریق مهدیار آقاجانی 
و البــی منافقیــن در پاریس به مــددزاده متصل 
شــده اســت. ایــن ســرپل مقیــم پاریــس عالوه 
برجــذب نیــرو از داخــل و خــارج از کشــور بــرای 
منافقیــن از طریــق مازیار بهــاری با نایــاک نیز در 
ارتباط است، برخی آگاهان سیاسی مواضع اخیر 
نایاک را بی ارتباط به پل های ارتباطی این سازمان 

ضد ایرانی با منافقین نمی دانند.

 با وسیع ترین جنگ هیبریدی تاریخ آشنا 
شوید

در روزهــای اخیر دوران مقابله مردم ایران با 
یکی از پیچیده ترین توطئه های تاریخ اســت که 
ممکن اســت علیه یک نظام سیاســی طراحی و 
به اجرا درآمده باشد، کارزاری که در آن استکبار 
جهانــی در صف آرایــی مبنایــی در مقابــل ملــت 
ایران با تشــدید ایران ســتیزی، همه امکاناتش 
را برای متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام اسالمی 
بــکار گرفتــه و با افزایــش اشــاره ای اقتصادی و 
دیپلماسی و دست زدن به اقدامات تروریستی 
و تجزیه طلبانــه بــا ســازمان دهی گروهک هــای 
تجزیه طلــب و منافقین و... رســمًا از شــرارت ها 
و اغتشاشــات اخیر به عنوان »انقالب در ایران« 
یــاد  آزاد می کنیــم«  را  ایــران  ویــل اینکــه »مــا 

می کند.
تأمــل در حوادثــی کــه در ماه هــای اخیــر در 
برخی از شهرهای ایران می گذرد، نظیر؛ »مقابله 
و  مــردم  بــا  اشــغالگران  و  اوبــاش  مســلحانه 

نیروهای مســلح«، »شکنجه وحشیانه نیروهای 
مردمــی و بســیجی«، »حمــالت کور بــا نارنجک 
و کوکتــل مولوتــوف بــه مســاجد و حوزه هــای 
علمیه«، »حمله مســلحانه به زائران و مجاوران 
حــرم احمــد بــن موســی در شــیراز ویــل مــردم 
بی دفاع در ایذه ویاشــهرهای کردستان« در کنار 
جنگ رســانه ای با بهره گیری از همه ظرفیت های 
اشــاره ای  مجــازی،  و  ماهــواره ای  شــبکه های 
دیپلماسی، تشدید تحریم های اقتصادی و حتی 
تهدیــد نظامی توســط »رابــرت مالــی« نماینده 
ویــژه آمریکا در امور ایــران و...، ابعادی از همان 
جنگ ترکیبی اســت که با هدایت ســازمان سیا و 
موســاد و دیگر ســرویس های جاسوســی برای 
پیشبرد اهداف غرب در مقابله با نظام جمهوری 

اسالمی در جریان است.
ســطح ایــن جنــگ هیبریــدی در آشــوب های 
اخیــر به قدری بود که ســازمان ســیا از آن به نام 
»خانــه مخفــی« یادکرده بــود، ایــن خانه تیمی 
و مخفی شــده درواقع اســتعاره از نفــوذ عناصر 
ادراکی بود که توسط صدها هزار اکانت و شبکه 

هدایت شده بر تغییرات نسلی اثر داشت.
واقعیــت آن اســت کــه واگرایی هــای ناشــی 
دشــمنان  فرهنگــی  شــبیخون  و  تهاجــم  از 
نســبت بــه ارزش هــای دینــی و انقالبــی باعــث 
شــد بود که دســتگاه های اطالعاتــی و عملیاتی 
دشــمن به جای تمرکــز روی اقدامات ســخت در 
اغتشاشات روی توقف کردن حرکت پیش رونده 
کشــور در عرصه هــای مختلف؛ علمــی، صنعتی، 
پزشکی، دفاعی و نفوذ منطقه ای سرمایه گذاری 
کند. البته این جنگ هیبریدی و پیچیده نتوانست 
بــه اهداف نهایی خود دســت پیدا کنــد، ازاین رو 
صفحــات هیبریدی یکی از پس از دیگری تعطیل 

شده و یا به محاق رفته است.
ازجمله این صفحات در شبکه های اجتماعی 
اکانت تروریستی 1500 تصویر است که به صورت 
علنــی از ســوی منافقیــن مدیریت می شــد، این 
صفحــه روز گذشــته بــا انتشــار یــک متــن کوتاه 
اعالم کرد که به فعالیت خود پس از اغتشاشات 
پایان داده اســت، پس از انتشار این متن تعداد 
زیــادی کانــال و صفحات نزدیک بــه منافقین نیز 
پایــان فعالیت خــود را اعالم کردند، گفته شــده 
اســت کــه تعطیل شــدن صفحــات منافقین به 
معنای شکست پروژه ایران دیس اینفو 2 است؛ 
نشــانه های آشــکاری وجود دارد که آمریکایی ها 
به این نتیجه رسیده اند که صرف کردن پول های 
هنگفــت بــرای جنــگ هیبریــدی بــا توســل بــه 
اغتشاشــات بیهوده بــوده و تنها راه مهــار ایران 

گفتگو است!
میــز  ســر  بــر  بــورل  طــرح  مجــدد  بازگشــت 
مذاکرات و اعالم رســمی شکست اغتشاشات از 
ســوی سازمان ســیا در نشســت 4 جانبه در یک 
کشور عربی نشانه ای روشــن بر این ماجراست، 
پس از بســته شدن صفحات ســایبری منافقین 
یکی از کاربران نوشــته است که اپوزسیون برای 
کشــورهای غربی نقش دستمال کاغذی را دارد، 
بعدازاینکه کارشــان با آن ها تمام شــد به کناری 

پرتشان می کنند!

مهدی شکیبایی

ی منافقین پس از چرا صفحات سایبــــر
 اغتشاشات تعطیل شده است؟

جنگ هیبریدی

وژه که به صورت مشخص بودجه آن از مالیات  اما چه چیزی باعث شد که این کارزار تبلیغاتی تعطیل شود؟ اینترسپت نوشته بود که این پر
آمریکایی هــا هزینــه می شــود، بر آزار و اذیت آنالین منتقدان سیاســت خارجی ترامپ در خاورمیانه تمرکز داشــت. دو نفــر از نمایندگان کنگره 
وپاگاندا و عملیات  وی مشــترک وزارت دفاع و کنگــره آمریکا برای مقابله بــا پر آمریــکا کــه در جلســه توجیهــی کنگره بــا مرکز تعامل جهانی، باز
وژه ایران دیس اینفو بوده و آن را  وانی حضور داشــتند، تأیید کردند ســعید قاســمی نژاد، مشاور ارشد اندیشکده اف. دی. دی و پیمانکار پر ر

وژه را به سوی مقاصد ترامپ منحرف کرده بودند. به موسسه توانا واگذار کرده بود. عوامل موسسه توانا نیز این پر
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. َبٰاِع ٱْلَحّقِ ّلَٰ ِبٱّتِ َلٰ َیْکُمُل ٱْلَعْقُل! ِإ
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و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: سرمایه های راکد می تواند 
را  نیمه تمام  پروژه های  گره های 
رشد  به  بزرگی  کمک  و  کند  باز 
دولت  حال  کند،  اقتصادی 
مازاد  اموال  فروش  به  تصمیم 
خود گرفته که سازوکار آن همراه 

با برخی انتقادات بوده است.
مصوبــه مولدســازی دارایی هــای دولــت، ایــن 
روزهــا بــه یکــی از بحث برانگیــز تریــن موضوعات 
کشــور بدل شده است که محصول تصمیم گیری 
و در نهایــت تصویــب شــصت و هفتمیــن جلســه 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا 

است.
آنچــه در توضیح این مصوبه رســانه ای شــده 
این اســت که مصوبه مذکــور 21 آبان ماه به تایید 
مقــام معظــم رهبری رســیده اســت و در راســتای 
آن تشــکیل هیئتــی هفــت نفــره مرکــب از معاون 
اول رئیس جمهور، وزیــر امور اقتصادی و دارایی، 
وزیر کشــور، وزیر راه و شهرســازی، رئیس سازمان 
بودجــه و برنامــه، یــک نماینــده از طــرف رئیــس 
مجلــس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه 
نیــز بــه تصویب رســیده اســت بــا ایــن توضیح که 
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت هفت نفره، 

وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
مقامات دولــت مولدســازی دارایی های دولت 
را گامــی بــزرگ در راســتای تحقــق اصالح ســاختار 
بودجه می دانند و اعتقاد دارند با اجرای این مهم 
کمک بزرگی به رشــد اقتصادی و افزایش بهره وری 
امــوال مازاد دولتی انجام می شــود. تصمیمی که 
ماننــد هر تصمیــم دیگــری، موافقــان و منتقدان 
را مقابــل یکدیگــر قــرار داده و هر کدام بــه دنبال 
توضیــح درســت یــا نادرســت بــودن ایــن تصمیم 

هستند.
ایــن گــزارش بــه منظور پاســخگویی بــه برخی 
مذکــور  مصوبــه  پیرامــون  انتقــادات  و  ابهامــات 

نگارش شده که در ادامه بیان خواهد شد.

و  چرا  دولت،  دارایی های  مولدسازی   
چگونه؟

دارایی هــای دولت یــا ســرمایه های راکد مانده 
کشــور، می توانــد گره هــای پروژه هــای نیمه تمام، 
و  مالــی  پشــتوانه  فاقــد  امــا  طرح هــای ضــروری 
هــر آن نیــازی کــه به دلیــل کمبــود یــا نبــود اعتبار 
متوقــف شــده اســت را بــاز کنــد. بــه کار انداختن 
محافــل  در  سال هاســت  راکــد  دارایی هــای  ایــن 
قانون گــذاری و اجرایــی مطــرح بــوده امــا دولــت 
ســیزدهم تصمیــم گرفتــه اســت کــه یک بــار برای 
همیشــه و با پذیرفتن تمام ریســک ها و انتقادات، 
ایــن مهم را به مرحله اجرا رســاند. به کار انداختن 
سرمایه های دولت در مسیر توسعه و تولید بارها 
در نشســت های مختلــف قوه مجریــه و همچنین 
جلسات شــورای ســران قوه مورد اشــاره و تأکید 
آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیســی« قرار گرفته است 
کــه نشــان می دهــد دولــت بــرای ایــن مهــم عزم 
خود را جزم کرده اســت. پس از بررســی طرح های 
پیشــنهادی و متــون مــورد نیــاز بــرای انجــام این 
مهــم در جلســات متعــدد و تبــادل دیدگاه هــا و 
نظرات میان ســه قوه و دفتر مقام معظم رهبری، 
21 آبــان مــاه امســال، مصوبــه شــصت وهفتمین 
جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران 
قــوا، به تأیید رهبــر معظم انقالب رســید و هیأتی 
بــا اختیــارات ویــژه متشــکل از معــاون اول رئیس 
جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، 
وزیــر راه و شهرســازی، رئیــس ســازمان بودجه و 
برنامــه، یک نماینده از طــرف رئیس مجلس و یک 
نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، مأمور شدند 
تا مصوبه مولدســازی دارایی های دولت را اجرایی 

کنند.
بــا تصویــب شــورای هماهنگــی ســران قــوا و 
ابالغیــه رهبــر معظم انقــالب این هیــأت عالی، در 
جلســه 21 دی 1401 بــه پیشــنهاد مشــترک وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه 
کشــور و بــه اســتناد جــزء )6( بنــد )2( مصوبــه 
آیین نامــه  اقتصــادی،  شــورای عالــی هماهنگــی 

اجرایی مصوبه یاد شده را تصویب کرد.

به زبان ســاده این هیأت هفت نفره قرار اســت 
دربــاره دارایی های دولت اعم از امــالک و اراضی و 
مســتغالت را کــه به صــورت مــازاد در اختیــار قوه 
مجریــه اســت، تصمیم گیری کنــد تا از حالــت راکد 
خــارج شــده و در مســیر تأمیــن مالــی پروژه هــای 

نیمه تمام یا متوقف به کار گرفته شود.

 انتقادات به مصوبه چیست؟
هدف اصلی و اساســی این مصوبه و آیین نامه 
اجرایی، شکستن طلسم چندین ساله ای است که 
دارایی های دولت و کشور را راکد و بدون استفاده 
گذاشــته اســت امــا منتقــدان شــبهاتی را بــه این 
مصوبــه و آیین نامــه اجرایــی آن وارد می کننــد که 

نیازمند بررسی است.
1. مصوبه ای با ُمهر محرمانه!

نخســتین و حاشیه ســازترین انتقاد منتقدان 
به این مصوبه که در تحلیلی خوشــبینانه ناشــی 
از بی اطالعــی آنهاســت، ادعــای محرمانــه بودن 
اکانت هــای  در  حالــی  در  ایــن  و  اســت  مصوبــه 
توییتــری و کانال هــا منتشــر شــده کــه مصوبــه 
ســایت  در  دولــت،  دارایی هــای  مولدســازی های 
تاریــخ جمعــه  بــه  و  قــوه مجریــه  اطالع رســانی 
هفتم بهمن ماه منتشــر شــده و متن مصوبه به 
صورت واضح درباره جزئیات آن ســخن می گوید. 
آییــن نامــه اجرایــی ایــن مصوبــه هــم در همــان 
ســایت اطالع رســانی با تمــام بندهــا و ماده های 
آن در معــرض دیــد همــگان قــرار دارد. بــه گفته 
»حســین قربــان زاده« رئیــس ســازمان خصوص 
ســازی کشــور، آنچــه محرمانــه اســت، مکاتبــات 
دفتــر  بیــن  مصوبــه  ایــن  دربــاره  شــده  انجــام 
رئیس جمهور، دبیرخانه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا و دفتر مقــام معظم رهبری 
و پیش نویــس مصوبــه قبــل از تصویــب نهایــی 
بــوده و مفاد مصوبه که اکنون الزم االجرا شــده، 
محرمانگــی ندارد. اهالی رســانه و عمــوم مردم، 
هــم می تواننــد اصــل مصوبــه و هــم آیین نامــه 
اجرایــی آن را که در تاریخ 21 دی ماه ســال جاری 
رســیده،  عالــی مولدســازی  بــه تصویــب هیــأت 

مشاهده کنند.
ادعای محرمانگی مصوبه مولدسازی در حالی 
از سوی منتقدان دولت مطرح می شود که رئیس 
ســازمان خصوصی سازی معتقد است همه مردم 

بایــد از مفاد بندهای اصلی مصوبه مطلع شــوند 
تا حرکتی عمومی در کشــور ایجاد شــود؛ لذا متن 
آن پــس از تأییــد نهایی در دســترس همــگان قرار 

گرفته است.
وزیر اقتصاد و دارایی هم بر راه اندازی ســامانه 
سوت زنی و تشویق مردم به شناسایی دارایی های 
دولــت تأکید کرده بود و در ســامانه »ســادا« هم 
اطالعــات مربوط بــه دارایی های دولــت به صورت 

آنالین در اختیار مردم قرار گرفته است.
2. چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 

قوا؟!
مصوبــه  بــه  منتقــدان  کــه  دیگــری  شــبهه 
مولدســازی دولــت وارد می دانند، ادعــای نادیده 
گرفتــن نقــش مجلس در فرآینــد تصویب و اجرای 
آن است. در توضیح این علت تصویب این مصوبه 
ســران  اقتصــادی  هماهنگــی  عالــی  شــورای  در 
قــوا، قربــان زاده گفتــه اســت: »تصویــب مصوبه 
آذر 99  بــه جلســه چهــارم  مولدســازی در شــورا 
برمی گردد کــه رهبر انقالب در خصــوص بهره وری 
بیشتر از دارایی های دولت تأکید کردند شورا که از 
ســه قوه در آن حضور دارند، به نمایندگی از خود 
هیأتی فراقوه ای مشــخص کند که فصل الخطاب 

باشد«.
شکســتن مقاومــت دســتگاه ها و پایــان دادن 
بــه انجماد و حبــس دارایی های دولــت، از دیدگاه 
رهبــر معظم انقالب نیازمنــد قاطعیت حکومتی و 

اســالمی و نیــز هیأتــی عــازم و جــاذم دارد و ایــن 
بــه  کار  ســپردن  دالیــل  مهمتریــن  از  معیارهــای 
شورای سران قوا و نمایندگان آنان در این پروسه 
مهم و حساس اســت. از سوی دیگر تصمیم گیری 
شــوراهای عالــی اتفــاق تازه ای در کشــور نیســت 
و پیــش از ایــن نیــز شــورا عالی ســران قــوا درباره 
موضوعــات مهــم کشــور تصمیماتــی فراقــوه ای 

اتخاذ کرده اند.
3. مصونیت قضایی هیأت 7 نفره!

بند دوم مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، 
وظایــف و اختیــارات هیــأت هفــت نفــره را شــرح 
داده اســت و منتقــدان بــه بخشــی از مــاده پنــج 
این بند، شــبهاتی را وارد می داننــد. در این بخش 
از مصوبــه آمده اســت: »اعضای هیأت نســبت به 
تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه 
تعقیب و پیگرد قضایی مصون هســتند و مجریان 
تصمیمــات این هیــأت نیز در چارچــوب مصوباتی 
کــه هیأت تعیین کرده اســت، از همیــن مصونیت 

برخودارند«.
را  آن  حالــی  در  شــبهه،  ایــن  مطرح کننــدگان 
فسادزا اعالم می کنند که خود به خوبی می دانند 
که در قانون اساسی جمهوری اسالمی هیچ مقام 
و مســئولی مصونیت قضائی ماهوی ندارد؛ یعنی 
به صرف مســئول بــودن و مقام داشــتن مصون 
از قضــاوت و نظارت و پیگیری نیســت. با این همه 
و به دلیــل برخــی ضرورت هــای حکمرانــی و اداره 

جامعه، معافیت دولت یــا هیأتی در تصمیم گیری 
و اجرای آن استثنایی است که گاهی غیرقابل گریز 
به نظر می رســد تــا کارآمدی اقــدام و تصمیمی تا 
حد امکان تضمین شود. مصونیت اعالم شده در 
این بنــد هم به دلیــل همان مقاومــت موجود در 
مسیر اجرای این مصوبه و از الزامات شکستن آن 
و باز شدن قفل قوانین می تواند باشد. پنج نفر از 
این هیأت هفت نفره از دولت، یک نفر از مجلس و 
یک نفر از قوه قضائیه و اتفاقًا دادستان کل کشور 
اســت و بــر فعالیــت و تصمیمات آن کارشناســان 
قضایی نظارت کامل دارند. بر همین اساس طرح 
شــبهه ی فســادزا بودن آن محلی از ِاعــراب ندارد 
و مصونیــت مــورد اشــاره، تنهــا برای شــجاعت در 

تصمیم گیری درست براساس نیاز کشور است.
4. تاراج اموال عمومی!

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، در حالی 
از سوی حساب های توییتری متهم به تاراج اموال 
عمومــی شــده و فریادهــای فروش ســرمایه های 
دولت و مردم برای جبران کسری بودجه و پرداخت 
حقــوق کارمندها! در حالی بلند اســت که اســاس 
دارایی هاســت.  احســن  بــه  تبدیــل  مولدســازی 
یعنــی فــروش یــا تهاتر امــوال راکــد بــرای تکمیل 
پروژه هــای نیمه تمــام، ایجــاد خدمــت یــا رفع یک 
مشــکل از مردم اســت. به کالمی ســاده تر، اموال 
و مســتغالتی از دســتگاه های دولتی که شــاید در 
ســال یک بــار هم مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد، در 
مســیری به کار گرفته خواهد شــد که مــردم هم از 
منافــع حاصل از فروش آن به مجموعه های دیگر 

بهره مند شوند.

شده  تأکیده  صراحت  به  مصوبه  این  در   
است:

امــوال  واگــذاری  از  حاصــل  عوایــد  الــف( 
غیرمنقول و پروژه هــای عمرانی نیمه تمام پس از 
کســر کارمزد مصوب هیأت به حســاب خزانه واریز 

خواهد شد.
ب( صد در صــد مبالغ واریزی به خزانه از محل 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  دارایی هــای  واگــذاری 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  و 
بالفاصله به حســاب تملک دارایی های سرمایه ای 
وزارتخانــه مربوطــه واریــز و در محــالت و مناطق 

محروم سرمایه گذاری گردد.

پ( در مورد منابع حاصل از فروش دارایی های 
شــرکت های دولتی تمامی مبالــغ واریزی به خزانه 
بالفاصله به حســاب شرکت مربوطه واریز خواهد 

شد.
با چنیــن توصیــف و تاکید و تصریحــی، چگونه 
می تــوان بــه کارانداختن ســرمایه های راکد دولت 
بــرای چرخش بهتر چرخ مملکــت را، تعبیر به تاراج 
اموال عمومی کرد؟ پرسشی قابل تأمل که شاید 
پاســخ آن را بتوان در باجی دانســت کــه دولت به 
بســیاری نداد و عزمی که بــرای اجرای این مصوبه 

در پیش گرفته است.
5. اختیارات ویژه و خاص رئیس هیأت؟!

»محمــد مخبــر« از همــان ابتــدای تصویــب و 
اعــالم این فرآیند به عنــوان رئیس هیأت عالی، به 
این متهم اســت که بــا اختیاراتش می تواند اموال 
دولت را براســاس تمایل به هر شــخص و گروهی 
عرضه کند! و این ادعای عجیب در حالی اســت که 
رئیــس هیأت هــم مانند 6 عضو دیگــر آن تنها یک 
رأی دارد؛ بــدون هیــچ اختیارات بیشــتر. همانطور 
که ریاســت ده ها شــورای دیگر هم بر عهده مخبر 
اســت و تصــدی یــک شــورا یــا هیــأت و تفویــض 
اختیــارات به او موضوع جدیدی نیســت که برخی 

آن را بهانه هجمه به دولت کنند.
6. مجازات مخالفت با تصمیمات هیأت عالی

مولدســازی  مصوبــه  مخالفــان  و  منتقــدان 
دارایی ها مدعی هســتند کــه بندهای این مصوبه 
کــرده  را ســلب  آن  بــا  امــکان هرگونــه مخالفــت 
و مخالفــان تحــت پیگــرد قضایــی قــرار خواهنــد 
گرفــت. ایــن ادعا اما در حالی مطرح شــده اســت 
که مصوبه مولدسازی دســتگاه هایی را که اموال 
مازاد دارند و از تصمیم هیأت اســتنکاف می کنند، 
کانــون هــدف و پیگیــری خــود قــرار داده اســت و 
چنانچه دســتگاه های دولتی در گذشــته براساس 
یــک روال مقبــول و بــدون نیاز به توصیــه و تأکید 
اموال مازاد را می فروختند، نیازی به تصمیم گیری 

ویژه و تصویب این طرح نبود.
بــا این همــه دولــت و هیــأت هفت نفــره، هرگز 
و تحــت هیچ شــرایطی مصون از نظــارت و بی نیاز 
از اصــل شــفافیت نیســتند و همانطــور که رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی تأکید کرده است: همه 
امور این هیأت باید شــفاف باشــد؛ از جمله اینکه 
نتایــج جلســات به صــورت مســتقیم از رســانه ها 
منتشــر شود و دبیرخانه و وزارت اقتصاد و دارایی 
به عنــوان مجــری هیــأت، مــوارد مصــوب و همــه 
مراحــل از شناســایی گرفتــه تــا تثبیــت مالکیــت، 
ارزش افزایی و در صورت لزوم، تغییر کاربری، تراکم 
و افراز و تفکیک و ازرشیابی و قیمت گذاری تا روش 
واگذاری اعم مشــارکت و تشکیل صندوق امالک و 

مستغالت را به اطالع عموم برسانند.
ایــن مصوبــه موقت و محــدود برای دو ســال 
اســت و اعضــای هیئت عالــی هم خــود را ملزم به 
رفــع ایــردات احتمالــی آن می داننــد. دولــت هــم 
تحــول مولدســازی دارایی هــا را نیازمنــد همکاری 
سه قوه دانسته و از ضرورت یک هم افزایی ملی و 
عزم جدی حاکمیت سخن گفته و رسانه ها و مردم 
و افــکار عمومــی را ضامن اصلی اجرای درســت و 
شــفاف ایــن مصوبه اعالم و ســامانه ایــن نظارت 
را هــم معرفی کرده اســت. با این همــه نگرانی ها 
و وحشــت های توییتری! از آغاز اجرای این مصوبه 
از ســوی برخی چهره های سیاســی و منتقد دولت 
درحالــی ابراز می شــود کــه از ابتدای ســال 1394 
»پروژه مولدســازی و مدیریــت دارایی های دولت« 
در دســتور کار وزارت اقتصاد و دارایــی قرار دارد و 
ایــن مهم به عنــوان یک پروژه ملــی در دولت های 
مختلــف مــورد توجــه بــوده و مصوبــه ابتدایــی 
آن هــم ســال 99 یعنــی در زمان دولــت دوازدهم 

تصویب شده است.
و  بحــث  »هیــچ  نبــود  از  درحالــی  منتقــدان 
گفتگوی عمومی« در این زمینه سخن می گویند 
کــه مولدســازی دارایی هــای دولت مدت هاســت 
در دســتور کار کنگره هــا، نشســت ها، ســمینارها 
و  دولتــی  نهادهــای  و  ســازمان ها  مکاتبــات  و 
خصوصــی مختلــف قــرار داشــته و کارشناســان، 
تحلیلگــران و نظریه پــردازان موافــق و مخالــف از 
تریبون هــای مختلــف دربــاره آن ســخن گفتــه و 

خواهند گفت.

ی باید بدانیم نچه درباره مولدساز آ همه 
 آیا این مصوبه محرمانه است؟

وژه هــای  دارایی هــای دولــت یــا ســرمایه های راکــد مانــده کشــور، می توانــد گره هــای پر
وری اما فاقد پشــتوانه مالی و هر آن نیــازی که به دلیل کمبود یا  نیمه تمــام، طرح هــای ضر
نبود اعتبار متوقف شده است را باز کند. به کار انداختن این دارایی های راکد سال هاست 
در محافل قانون گذاری و اجرایی مطرح بوده اما دولت ســیزدهم تصمیم گرفته اســت که 
یــک بار برای همیشــه و با پذیرفتن تمام ریســک ها و انتقادات، این مهــم را به مرحله اجرا 
رســاند. به کار انداختن ســرمایه های دولت در مسیر توسعه و تولید بارها در نشست های 
مختلــف قوه مجریه و همچنین جلســات شــورای ســران قــوه مورد اشــاره و تأکید آیت اهلل 
»ســید ابراهیم رئیســی« قرار گرفته اســت که نشــان می دهد دولت برای این مهم عزم خود 
را جــزم کــرده اســت. پس از بررســی طرح های پیشــنهادی و متــون مورد نیاز بــرای انجام 
ایــن مهم در جلســات متعدد و تبادل دیدگاه ها و نظرات میان ســه قــوه و دفتر مقام معظم 

رهبری، 21 آبان ماه امسال ...

مولد سازی

عقب گــرد کیفی به  بهـــانه ی فروش ارزان تر در بورس؟
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
حالی  در  ایران خودرو  جهان: 
را  خود  دناپالس  خودروهای 
زودتر  شده،  داده  وعده ی  طبق 
این  در  که  داده  تحویل  موعد  از 
آپشن  دو  شده،  عرضه  نسخه 
عقب  ترمز  و  آلومینیومی  رینگ 
دو  این  حذف  چه  گر  است؛  شده  حذف  دیسکی 
آپشن از خودروهای دناپالس در بخشنامه عرضه 
به  اما  شده،  قید  کاال  بورس  در  محصول  این 
نسبت نسخه اصلی تولیدِی ایران خودرو، مرسوم 
نبوده و به نظر می رسد این کار در کیفیت و ایمنی 

تاثیرگذار خواهد بود.

ایــران خودرو محصــول دناپالس عرضه شــده 
کــه  پایــه همانطــور  را در نســخه  کاال  بــورس  در 
وعــده کرده بود، زودتر از موعد تحویل مشــتریان 
داده اســت. ایــن نســخه از دنا پالس بــدون رینگ 
آلومینیومی و با ترمز عقب کاســه ای )به جای ترمز 

عقب دیسکی( تحویل داده است.
ایران خــودرو در این رابطه با این موضوع تاکید 
دارد کــه مطابــق آنچــه کــه در بخشــنامه فــروش 
قید شده اســت، اقدام به تحویل خودرو می کند. 
محصوالت ایران خودرو با مشــخصه های مختلف 
تولیــد و عرضه می شــود. در مورد دنــا نیز چندین 
نــوع خودرو در جریان تولید قرار دارد، از جمله دنا 
پالس با ترمز دیسکی و رینگ فوالدی، فول آپشن 

با موتور توربوشارژ و...
بر اساس اعالم این خودروساز، خودروهای دنا 
عرضــه شــده در بورس کاال نیز عینا با مشــخصات 
ظاهری و فنی و لیست تجهیزات مطابق با اطالعیه 
رینــگ  کــه قابــل مشــاهده اســت، دارای  عرضــه 
فــوالدی و ترمز عقب کاســه ای هســتند و تولید و 
تحویــل محصول عینا برابر خــودروی فروش رفته 

صورت می گیرد.
در اطالعیه عرضه محصول دناپالس در بورس 
کاال همانطــور کــه ایران خودرو نیز اعــالم می کند، 
ترمــز عقــب کاســه ای و رینــگ فــوالدی 15 اینــچ 

فوالدی ذکر شده است.
مرســوم  نســخه  کــه  حالیســت  در  ایــن 

دناپالس هــای ایران خــودرو مجهــز بــه ترمز عقب 
دیســکی و رینــگ آلومینیومــی اســت امــا در ایــن 
نسخه دناپالس های فروخته شده از طریق بورس 
کاال، رینگ آلومینیومی حذف شده و ترمز کاسه ای  
)تکنولوژی ضعیف تر( جایگزین ترمز دیســکی این 
خودروها شــده و جایگزین کردن ترمز کاسه ای، از 

میزان ایمنی این خودروها خواهد کاست.
بررســی ها نشــان داده کــه رینــگ آلومینومــی 
باعــث  و  دارد  بهتــری در خودروهــا  نیــز عملکــرد 
کنترل پذیری بهتــر خودرو، افزایش شــتاب، کارایی 
بهتر سیســتم ترمز، کاهش ســوخت، افزایش عمر 
الســتیک، افزایــش ایمنــی خــودرو و... می شــود. 
شــائبه ای کــه بــرای بســیاری از مردم پیــش آمده 

اســت که آیا در ایــن معامالت، ایمنی فدای قیمت 
شده است؟

بر این اســاس هر چند کــه ایران خودرو برخالف 
آنچــه که تعهد داشــته، عمــل نکرده اســت اما به  
نظــر می رســد کــه خودروســازان با هــدف کاهش 

قیمــت پایه در بورس کاال و بــرای آنکه قیمت ها را 
پایین بیاورنــد، از برخی آپشــن ها و ارتقا کیفیت ها 
و تکنولوژی هــا صرف نظــر می کننــد؛ موضوعی که 
می توانــد نوعــی عقب گــرد در حــوزه تکنولــوژی و 

ایمنی به حساب بیاید.

ایرانخودرو


