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10سیاسی

بهینه سازی مصرف 
انرژی در کشور متولی 

مشخصی ندارد
یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: برای بهینه سازی مصرف 
انرژی قوانین متعددی در کشور وجود 
افزایش  معیوب  چرخه  در  که  دارد 
برای  تالش  و  مصرف  میزان  روز  به  روز 
شده  واقع  مغفول  تولید  افزایش 

است.
مصطفــی نخعی درباره راهکارهای مدیریت ناترازی 
گاز در ســطح کشــور، بیان کرد: متاســفانه چند سالی 
اســت کــه کشــور با ناتــرازی گاز مواجه شــده اســت و 
میــزان مصــرف از تولید در فصول ســرد ســال پیشــی 
گرفتــه اســت. در این شــرایط هــم بایــد میــزان تولید 
را افزایــش داد و هــم میــزان مصــرف را کنتــرل کــرد تا 
بتوانیــم ناتــرازی را مدیریت کنیم. تمرکز مســئوالن در 
ایــن چنــد وقت بیشــتر بــر روی مدیریت مصــرف بوده 

است. 
امــروز گفتــه می شــود بخــش خانگی خــط قرمز ما 
اســت منتهــا مصــرف گاز در ســایر بخش هــا محــدود 
حوزه هــا  از  برخــی  در  گاز  جــای  بــه  حتــی  می شــود، 

می سوزانند. نفتی  فرآورده 

ارز آوری  کشور  برای  می تواند  که  نفتی  فرآورده   
داشته باشد را در نیروگاه ها می سوزانیم

مــا  کــه  نفتــی  فــرآورده  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  وی 
می توانیم به راحتی صادر کنیم تا عایدی اقتصادی برای 
کشــور داشته باشد در فصل ســرد سال در نیروگاه ها و 
واحدهای تولیدی می ســوزانیم که هــم درآمد ارزی را از 
بیــن می بــرد و هم آلودگی زیســت محیطی برای کشــور 
ایجــاد می کنــد و هــم هــزاران خســارت بــه کشــور وارد 

می شود.
گفــت:  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو  ایــن 
متاســفانه امــروز مــا بــا چرخــه معیــوب افزایــش روز 
بــه روز مصرف و ســرمایه گــذاری برای افزایــش تولید 
مواجــه هســتیم، تا کــی قرار اســت مدام مصــرف باال 
بــرود و مــا نیز بــه دنبــال افزایش ســرمایه گــذاری در 

باشیم. تولید 
شــورای  مجلــس  در  نهبنــدان  مــردم  نماینــده 
بهینه ســازی  کــه  اســت  الزم  کــرد:  تصریــح  اســامی، 
مصــرف انرژی در ســطح کشــور جدی گرفته شــود. ما 
برای این موضوع قانــون هدفمندی یارانه ها، قانون 
هــوای پــاک، قانــون رفــع موانع تولیــد رقابــت پذیر را 
داریــم امــا به آن هــا عمل نمی شــود. علــت اصلی آن 
ایــن اســت کــه بهینــه ســازی در ســطح کشــور متولی 

ندارد.  مشخصی 
بیــن  و  بخشــی  چنــد  موضــوع  یــک  ســازی  بهینــه 
وزارتخانــه ای اســت. اتفاقــا بخش زیــادی از انرژی در 
واحدهای تولید کننده انرژی یعنی خود پاالیشــگاه ها 

و نیروگاه ها به هدر می رود.

 پاالیشگاه ها و نیروگاه ها خود بخشی از انرژی را 
هدر می دهند

و  پاالیشــگاه ها  خــود  کــرد:  تاکیــد  ادامــه  در  وی 
نیروگاه هــا خودشــان انــرژی را هدر می دهنــد، راندمان 
خیلــی از نیروگاه ها پایین اســت و بــا راندمان 20 الی 25 
درصــد در حــال فعالیــت هســتند در حالی که نــرم دنیا 

باالی 50 درصد است. 
فکــر نمی کنم که در کوتاه مــدت بتوانیم این ناترازی 
را بــا افزایش تولید جبــران کنیم. کار منطقی این اســت 
کــه ما با بهینه ســازی میــزان مصرف را کنتــرل کنیم. قرار 
نیســت مصرف مدام افزایش یافتــه و ما نیز مدام تولید 

را باال ببریم.
نخعــی افــزود: البتــه ظرفیــت تولیــد گاز در ســطح 
کشــور بیشــتر از این ها اســت و حتما باید در این حوزه 
ســرمایه گــذاری شــود، حداقل بایــد با ســرمایه گذاری 

همین ســطح از تولید را حفظ کنیم.
 اگــر در ایــن بخــش ســرمایه گذاری نکنیــم و با افت 
فشــار چاه های گاز مواجه شــویم همین تولید امروز را 

نیز نمی توانیم حفظ کنیم.

نگاه

شورای نگهبان چالش سخنگوی شورای نگهبان برای کاربران شبکه های اجتماعی
سپهرغرب، گروه سیاسی:  سخنگوی شورای نگهبان، مطالعه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان را بر همه ما الزم دانست و از کاربران پرسید تاکنون چندبار قانون اساسی را خوانده اند؟

هادی طحان نظیف روز شنبه در توییتر نوشت: ویژگی منحصربه فرد قانون اساسی جمهوری اسامی ایران ابتنای بر آموزه های الهی برای تحقق ایده ی مردم ساالری دینی است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مطالعه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان بر همه ما الزم است و روز قانون اساسی بهانه خوبی برای تورق مجدد آن. شما تا به حال چندبار قانون اساسی را خوانده اید؟

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
اوباش  و  اراذل  شبکه  اعضای 
اطالعاتی  سرویس  با  مرتبط 
دار  به  صهیونیستی  رژیم 

مجازات آویخته شدند.
خردادماه ســال جــاری بود 
که روابط عمومی کل ســپاه، از 
دســتگیری شــبکه ای از اراذل و اوباش مرتبط 
با ســرویس اطاعاتــی رژیم صهیونیســتی خبر 

داد.
 این شبکه با هدایت سرویس اطاعاتی رژیم 
صهیونیســتی، اقدام به سرقت و تخریب اموال 
شــخصی و عمومی، آدم ربایــی و اخذ اعترافات 
اوبــاش  و  اراذل  شــبکه  طریــق  از  ســاختگی 
می کــرد کــه در نهایــت اعضــای آن بــا همــکاری 
وزارت  و  اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه 
اطاعات دســتگیر شــدند. اعضای ایــن باند، با 
هدایت افســران اطاعاتی رژیم صهیونیستی با 
تهیــه ســاح جنگی اقدام بــه آدم ربایــی کرده و 
دســتمزد خود را به صورت ارز دیجیتال دریافت 

می کردند.
براســاس مفاد موجــود در پرونده، متهمان 
از اراذل و اوبــاش ســابقه دار بودنــد و اعضــای 
اصلی این باند از اینکه ســفارش اقدامات خود 
را از افرادی در خارج از کشور دریافت می کردند 
و در قبــال اخذ پول اقدام به بر هم زدن امنیت 

کشور کرده اند، آگاه بوده اند.
ضــد  اقدامــات  نــوع  از  متهمــان  همچیــن 
حفاظتــی  دســتورالعمل های  اخــذ  و  امنیتــی 
پیرامــون تــردد، ارتباطــات و رعایــت ماحظات 
امنیتی از افرادی در خارج کشــور، آگاهی کامل 

داشتند.
اعترافــات  و  پرونــده  مســتندات  براســاس 
متشــکل  تیــم  ایــن  اصلــی  عوامــل  متهمــان، 
عملیاتــی  تیــم   2 قالــب  در  اوبــاش  و  اراذل  از 
رژیــم صهیونیســتی به ســرتیمی متهم حســین 
اردوخــان زاده معــروف بــه زکریــا و متهم میاد 

اشرفی بوده است.
افســر موســاد در هــر دو تیم یک نفــر به نام 
ســیروس بوده است که نفرات تیم دوم او را به 

نام سیاوش می شناختند.
نحوه شــروع و ارتباط این باند با ســرویس 
اطاعاتی رژیم صهیونیســتی از طریق حســین 
اردوخان زاده بوده اســت. وی که به مدت 3 
ســال از 2014 تا 2017 به جرم قاچاق انسان از 
ترکیــه به یونان، در زندان یونان در بازداشــت 
بــوده اســت، بــا فــردی بــه نــام اوزان که وی 
نیــز بــه همیــن اتهــام بازداشــت بــوده، آشــنا 

می شود.
اردوخان زاده با پیشــنهاد اوزان جهت انجام 
قاچــاق انســان در اســتانبول ترکیــه موافقــت 
کــرده و پــس از آن به خانــه ای کــه قاچاقچیان 
انســان در آن حضــور داشــتند، اســکان داده 

می شود.
متهم در همانجا با شــخصی با هویت »آریا« 
به عنوان کاپیتان آشــنا می شود که در آن زمان 
آریا، پیشنهاد کار خوب همراه با پول خوب را به 

متهم می دهد.
کار  ایــن  می گویــد  اردوخــان زاده  بــه  اوزان 
پیشــنهاد  و  دارد  کشــی  آدم  تــا  گربه کشــی  از 
می دهــد که اگر متهم آن را بپذیرد، شــماره وی 
را به صاحب کار مربوطه دهد و متهم نیز قبول 

می کند.
آریــا  از  متهــم  مدتــی،  از  بعــد  ســپس 
می گیــرد.  را  او  تلفــن  شــماره  و  شــده  جــدا 
اوزان  بــا  خــود  همــکاری  بــه  اردوخــان زاده 
ادامــه می دهــد تــا اینکــه مــدت اقامتش در 
ترکیــه تمام می شــود و اوزان بلیــت تهران را 

بــرای وی تهیه می کند.
متهم که مدت اقامتش در ترکیه تمام شده 
و بــه ایــران بازگشــته بــود، شــخصی با شــماره 
تلفــن خارجــی از طریق واتس اپ بــا وی تماس 
و ضمن معرفی خود با هویت ســیروس )افسر 
موســاد(، عنــوان می کنــد، شــماره وی را از آریا 
گرفته اســت. ســیروس در این مکالمــه عنوان 
می کند شــخصی بــه نام »کارمــا« می خواهد با 

وی صحبت کند.
کارما در این تماس اظهار می کند آریا شما را 
تائید کرده و در ادامه ســیروس کار را برای شما 

توضیح خواهد داد.

پس از اتمام مکالمه با پیشــنهاد ســیروس، 
متهم چنــد نفر دیگــر را برای انجــام کار معرفی 

می کند.
متهمان بــرای همکاری با موســاد، از طریق 
کیــف پــول دیجیتالــی در دفعات متعــدد، برای 
اقدامات خود از جمله خرید اسلحه و تجهیزات 

مورد نیاز ارز دیجیتال دریافت کرده اند.
متهمــان در طــول زمــان همــکاری با افســر 
اطاعاتی موســاد دســتورات وی را اجرا نموده 
و پــس از انجــام هر دســتور مبالغــی را دریافت 

میکنند.
ســرویس  گیــری  ارتبــاط  و  تعامــل  نحــوه 
جاسوسی رژیم صهیونیســتی با متهمان مانند 
توصیه هــای حفاظتی در خرید اقام ارتباطی، از 
بیــن بردن اقام پــس از ماموریت، دوری از دید 
دوربین هــای مداربســته، جابجایــی بــا چندین 
خــودرو و.. حاکی از امنیتی بودن ماموریت ها و 
آموزش نکات حفاظتی توســط عوامل موساد 
بــه عوامــل اجرایــی از همــان ابتــدای کار بوده 

است.
بــه امــوال عمومــی و خصوصــی،  آســیب 
تهیــه فیلــم و عکــس از منــازل هــدف، خرید و 
فروش اســلحه و آدم ربایی از جمله اقداماتی 
اســت که متهمان با دســتورات عامل موساد 
انجــام داده و در قبــال آن مبالغــی دریافــت 

کرده اند.
متهم میاد اشــرفی، ســرتیم گــروه دوم این 
بانــد از طریــق اینســتاگرام با فردی به نــام آزیتا 

آشنا شده است.
بعــد از مدتی آشــنایی و انجام برخــی کارها، 
آزیتــا میاد اشــرفی را به فردی به نام ســیاوش 
)عامــل موســاد و همــان ســیروس تیــم اول( 

معرفی می کند که در سوئد مستقر است.
ســیاوش بــه بهانه یافتــن کار مناســب برای 
متهــم، بــا وی ارتبــاط برقــرار کرده و او را ســوژه 
مناســبی برای اقدامات سرویس جاسوسی در 

ایران شناسایی می کند.
سیاوش در ابتدا از متهم اشرفی می خواهد 

آتــش زدن  و  اقداماتــی نظیــر شــعار نویســی 
الســتیک را انجام دهد و در ادامــه برنامه هایی 
مهمتــر را به او اباغ میکنــد و از وی می خواهد 

که افرادی مطمئن را به گروه معرفی کند.
اول،  تیــم  ماننــد  نیــز  دوم  تیــم  اعضــای 
دستورات عامل موســاد را اجرا کرده و مبالغی 
دریافــت  مختلــف  کارهــای  انجــام  ازای  در  را 

کرده اند.
روال  طــی  و  متهمــان  دســتگیری  از  پــس 
قانونی پرونــده و صدور احــکام اولیه متهمان، 
پرونــده جهــت فرجام خواهــی بــه دیــوان عالی 

کشور ارجاع شد.
پرونــده در شــعبه نهــم دیــوان عالی کشــور 
بررســی و در نهایــت رای نهایــی بــرای 7 نفــر از 

متهمان صادر شد.
براســاس رای نهایــی صادره از ســوی دیوان 
عالــی کشــور، متهمــان ردیــف اول تــا چهــارم 
اردوخانــزاده،  حســین  نام هــای  بــه  پرونــده، 
شــاهین ایمانــی محمودآبــاد، میــاد اشــرفی 
آتباتــان و منوچهــر شــهبندی بجنــدی بــه جرم 
همــکاری اطاعاتــی با رژیم صهیونیســتی و آدم 

ربایی به اعدام محکوم شدند.
ســه متهم دیگر، براســاس جرایمی از جمله 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، معاونت در آدم 
ربایــی و نگهداری ســاح به 5 تا 10 ســال حبس 

محکوم شدند.
برهمیــن اســاس صبح امــروز، احــکام 4 نفر 
از اعضــای اصلــی باند اراذل و اوبــاش مرتبط با 

سرویس اطاعاتی رژیم صهیونیستی اجرا شد.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
در  لندن نشین  رسانه های 
و  ُکشتار  به  را  ایران  مردم  حالی 
جنگ داخلی دعوت می کنند که 
دستور  علنا  انگلستان  مقامات 
را  تجمعات  برخورد  و  سرکوب 
صادر کرده و معترضان خیابانی 

را از قدرت قانون می ترسانند.
امــروز  برانــدازان  بی مــرز  خشــونت طلبی 
ابعاد جدیــدی به خود گرفته اســت. تلویزیون 
»سعودی اینترنشــنال« کــه همزمان با شــروع 
پــادگان  یــک  مثابــه  بــه  ایــران  در  اعتراضــات 
تروریســتی عمــل کــرده و علنــا ماشــین هرج و 
مــرج طلبی را بــه راه انداخته، با خشــونت ورزی 
عیــان بــه صورت صریح و آشــکار بــه مخاطبان 
خود »دستور حمله و کشتن پلیس و مأموران 

امنیتی« را می دهد.
از  یکــی  در  ایران اینترنشــنال  کارشــناس 
گفتگوهــای زنــده ایــن رســانه، بــدون آنکــه در 
انتخــاب کلمــات خــود فیلتری داشــته باشــد و 
را در لفافــه  ســعی کنــد محتــوای خشــونت زا 
عادی ســازی  را  بی اخاقــی  هرگونــه  بپیچــد، 
می کند و می گویــد: »درباره اعتراضات در ایران 
در زمان جنگ نمی توان به خصوصیات اخاقی 

پایبند بود«.
او مخاطب را اینگونه توجیه و تهییج می کند 
که: »باید بپذیریم با جمهوری اسامی در جنگ 
تمام عیار هســتیم و در جنگ نمی توانی عیسی 
مسیح وار اگر سیلی می زنند طرف دیگر صورتت 

را نشان بدهی«.
رســانه های  کارشناســان  عقیــده  بــه 
لندن نشــین آنچــه بــر ســر »روح اهلل عجمیان« 
کاری  تنهــا  نــه  آمــده،  اهلل وردی«  »آرمــان  و 
غیرانســانی نیســت؛ بلکــه اخاقــی اســت. آنها 
بــه قتــل نرســانی،  را  اگــر مامــوری  معتقدنــد 
اقدامــی غیراخاقی مرتکب شــده ای و اینگونه 
بی پــرده مردم عادی را به قتل و کشــتار دعوت 
می کننــد: »کشــتن مأمــور، اخاقی اســت و اگر 
بتوانی و مأمور را نُکشــی، این کاری غیراخاقی 

است!«

حــال همزمان بــا نســخه پیچی رســانه های 
ترویــج  و  پارتیزانــی  جنگ هــای  بــرای  لندنــی 
خشــونت و قتــل و تــرور در خیابان هــای ایران، 
دســتور  انگلیــس  تبــار  هنــدی  وزیــر  نخســت 
برخــورد با معترضــان هرج ومرج طلــب را صادر 
کرده است. »ریشی ســوناک« درباره اعتراضات 
روزهــا اخیــر در انگلســتان می گویــد: »امــروز با 
فرماندهــان پلیــس جلســه داشــتم تــا بــه آنها 
اطمینان دهــم برای ســرکوب هرگونه اعتراض 
غیرقانونــی حمایــت کامــل مــن را دارنــد؛ ایــن 
مســاله کــه زندگی مــردم عادی توســط اقلیتی 
خودخــواه مختل شــود کامــًا غیرقابــل قبول 

است«.
آن  از  انگلســتان  نخســت وزیر  کــه  اقلیتــی 
سخن می گوید، اعضای بسیاری از سازمان های 
مردم نهاد و سندیکای کارگر در لندن هستند که 
این روزها با برگزاری تجمعاتی عاری از خشونت، 
علیه سیاســت های اقتصادی و مهاجرتی دولت 
تظاهــرات کردنــد. در ماه هــای اخیــر تظاهــرات 
گســترده از لنــدن در انگلیــس تــا دیگــر مناطق 
بریتانیــا در اعتــراض بــه سیاســت های دولت و 

همچنین افزایش شدید بهای قبض های انرژی 
و تورم برگزار شده است.

بحــران افزایش بی ســابقه بدهی و کســری 
دولــت  اســت  شــده  موجــب  بودجــه  شــدید 
انگلیــس اجرای سیاســت ریاضــت اقتصادی در 
ایــن کشــور را تشــدید کند کــه به گفتــه »اندرو 
بیلــی« رئیس بانک مرکزی انگلیس این شــرایط 
در کنــار افزایــش تورم به باالتریــن میزان در 41 
ســال اخیر، به قشرهای کم درآمد و فقیر بیشتر 
آســیب می زنــد. بر اســاس گزارش رســانه های 
انگلیــس، هزینه هــای زندگــی که در این کشــور 
سر به فلک کشیده، مردم برخی مناطق را وادار 
به خوردن غــذای حیوانات خانگی کرده اســت 
و برخــی از افــراد هم از شــوفاژ بــرای گرم کردن 

غذایشان استفاده می کنند.
کــرده  فــاش  نیــز  »اکونومیســت«  نشــریه 
اســت: »بســیاری از اتباع خارجی رؤیــای زندگی 
در انگلیــس را دارنــد، در حالــی کــه بســیاری از 
انگلیســی ها خواهــان مهاجــرت از کشورشــان 
هســتند. هم چنان کــه پزشــکان انگلیســی بــه 
طور گســترده در حال ترک این کشــور هستند. 

اکونومیســت تاکیــد کرد اگــر شــرایط زندگی در 
انگلیس بهبود پیدا نکند، شــهروندان بیشــتری 
بــرای مهاجــرت از ایــن کشــور تــاش خواهنــد 

کرد.«
ایــن نشــریه افــزود: »بــر اســاس معیارهای 
شــمال اروپا، انگلیس دیگر یک کشــور ثروتمند 
نیست و درآمد سرانه آن به کمتر از کشورهایی 
مانند آلمان، اســترالیا و کانادا رســیده است که 
به طور ســنتی با آن ها رقابت می کرد. پزشــکان 
بــرای مهاجــرت از انگلیــس بیشــترین شــانس 
را دارنــد، بــه همین علــت عجیب نیســت که به 

طور گسترده این کشــور را ترک کنند. تحقیقات 
پزشــکان  ســوم  یــک  داد  نشــان  کارشناســی 
انگلیسی که در این کشور تحصیل کرده اند، آن 

را ترک می کنند.«
ایــن  برگزارکننــدگان  دربــاره  ســوناک  حــال 
تجمعات می گوید: »کســانی که قانون شــکنی 
می کننــد، بایــد از قــدرت قانون بترســند و من 
مصمم هســتم که ایــن کار را انجام دهم؛ ما به 
پلیــس اختیارات بیشــتری داده ایم که می تواند 
با اســتفاده از آن با تظاهرات غیرقانونی مقابله 

کند«.
آنچــه نخســت وزیر انگلســتان از بــه عنــوان 
تظاهــرات  و  قانون شــکنی  »اغتشــاش، 
غیرقانونــی« یاد می کندو معتقد اســت زندگی 
مــردم عــادی را مختــل کــرده ایــن اســت کــه 
معترضان در انگلستان در جریان این تجمعات، 
پاکاردهایی بــا مضامین »کاهش قبض انرژی، 
افزایش حقوق«، »حزب محافظه کار استعفا«، 
»اکنــون وقــت انتخابات سراســری« و »خوش 

آمدید مهاجران« حمل کرده بودند.
رســانه های  کــه  کشــوری  نخســت وزیر 
فارســی زبانش بی وقفه ســرکوب اعتراضات در 
ایــران را متهــم می کننــد، در حمایــت از نیــروی 
ضدشــورش می گوید: »آنهــا حمایت کامل من 
بــرای مقابلــه قاطــع و ســریع بــا اغتشــاش در 
زندگــی روزمــره مــردم عــادی را دارنــد؛ من این 
قــدرت را بــه پلیــس داده ام و هرجــا کــه از آن 

استفاده کنند از آنها پشتیبانی می کنم.«
از  بســیاری  همــراه  بــه  کشــور  همیــن  امــا 
کشــورهای غربــی از زمــان آغاز اغتشاشــات در 
کشــورمان بارهــا در ســخنانی مداخله جویانــه 
بــه حمایــت و خط دهــی به برخــی افــراد فریب 
خورده پرداختند و به دلیل آنچه خود ســرکوب 
اعتراضــات مردمی در ایــران می نامند تعدادی 
را  انتظامــی کشــورمان  و  امنیتــی  از مقامــات 
تحریــم کردند. تاجایی که وزیــر خارجه انگلیس 
در اقدامــی مداخله جویانــه در بیانیــه ای اعام 
کرده که »تحریم ها حــاوی این پیام به مقامات 
ایران است که لندن آن ها را مسؤول سرکوب و 

خشونت علیه مردم می داند.«

نخعی

قوه قضائیه

خشونت طلبی

اعــــدام اعضــــای مرتبـــــط با 
ویــــس اطالعــــاتی  سر

یم صهیونیستی ژ ر

ویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی، اقدام به سرقت و تخریب  این شــبکه با هدایت ســر
امــوال شــخصی و عمومــی، آدم ربایی و اخذ اعترافات ســاختگی از طریق شــبکه اراذل 
و اوبــاش می کــرد که در نهایت اعضای آن با همکاری ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
و وزارت اطالعات دســتگیر شــدند. اعضای این باند، با هدایت افســران اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی با تهیه سالح جنگی اقدام به آدم ربایی کرده و دستمزد خود را به صورت 

ارز دیجیتال دریافت می کردند...

نسخه های دوگانه غرب برای اعتراضات

شـــــــورش در تهران؛ سرکوب در لنـــدن

اقلیتی که نخست وزیر 
انگلستان از آن سخن 
می گوید، اعضای بسیاری 
از سازمان های مردم نهاد 
و سندیکای کارگر در لندن 
وزها  هستند که این ر
با برگزاری تجمعاتی 
عاری از خشونت، علیه 
سیاست های اقتصادی و 
مهاجرتی دولت تظاهرات 
کردند. در ماه های اخیر 
تظاهرات گسترده از لندن...
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واکنش وزیر ورزش به مواضع  
برخی سلبریتی های ورزشی

ورزش  وزیر  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
شاخص  افراد  از  برخی  گفت:  جوانان  و 
می کنند  موضع گیری هایی  گاهی  ورزش،  
اشتباهی  مطالب  می شود  احساس  که 

به این عزیزان رسیده است!1
سیدحمید سجادی با اشاره به فضایی 
ملــی  تیــم  علیــه  معانــد  کشــورهای  کــه 
فوتبال کشــورمان به راه انداخته  بودند، گفت: عده ای از 
بیرون به دنبال رســیدن به اهداف غیرانسانی ای هستند 
و می خواهنــد ســرمایه اجتماعــی کشــور را تخریب کرده، 
آرامش را از مردم گرفته و امید مردم را به ناامیدی تبدیل 

کنند.
وی افــزود: ایــن افــراد می خواهند وحدت مــردم را به 
هــم زده و بــه هــر دلیلــی مردم را نســبت به مســئولین و 
نظام بدبین کنند و برای تحقق این هدفشــان به هر کاری 
متوســل می شوند. یکی از راه هایی که این افراد برای این 
هــدف خبیث خود انتخاب کرده اند این اســت که بر ذهن 

عده ای از ورزشکاران تاثیر بگذارند.
وزیــر ورزش و جوانان اظهار کرد: باالخره یک ورزشــکار 

هم بخشی از آحاد جامعه است. 
دشــمنان بر روی ذهن و فکر بچه هــای ما کار کرده اند 
و در فضاهــای مختلف جوری کار می کنند که نوجوانان و 
جوانان ورزشــکار ما و حتی ورزشــکاران بزرگســال، به یک 
تصوراتــی می رســند که یک ســری واکنش ها از آن ها ســر 

می زند.
سجادی تصریح کرد: متاسفانه این افراد در بین برخی 
از ورزشــکاران نفــوذ کرده انــد و امیــدوارم که مــا با اطاع 
رســانی و پرکاری درســت خــود،  حقانیت کشــور و نظام را 
نشــان دهیــم و اثبات کنیــم که حق و باطل به چه شــکل 
اســت. مــا در ایــن قضایا بایــد در همین جهــت که همان 
جهاد تبییــن و توضیح دادن و بیان کردن مطالب اســت، 
آنقدر خوب و محکم عمل کنیم که افرادی که شاید دچار 
تردید در این موارد شــوند،  حتما بافاصله با اندکی تأمل 
و تفکر و با اطاع رسانی به روز و درست،  ان شاءهلل به حق 
مطلــب برســند و بداننــد که شــرایط پیش آمده،  شــرایط 
نامطلوبــی اســت و مطالبــی کــه در ذهــن بچه هــا تاثیــر 

گذاشته،  صحت ندارد.
از  االن  گفــت:  ادامــه  در  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
کــه در  بــه مــن می رســد  تیم هــای مختلــف خبرهایــی 
خ  ر ســوتفاهم هایی  ورزش،  بخش هــای  از  بعضــی 
آنهــا  داده ولــی مــا برادرانــه و مســئوالنه در خدمــت 
برای شــان  را  اســت  کــه وظیفه مــان  آنچــه  و  هســتیم 
انجــام می دهیم. برخی از افراد شــاخص ورزش، گاهی 
غصــه  آدم  کــه  می کننــد  موضع گیری هایــی  وقت هــا 
می خورد و احســاس می کنــد که مطالب اشــتباهی به 

است. رسیده  عزیزان  این 

افــــزایش کیفیت خــــودروی 
داخـــلی با اجرای قانـون 

ساماندهی خودرو
رئیس  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
اجرایی  با  که  گفت  اسالمی  شورای 
شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو 
به  رو  اتفاقات  بروز  انتظار  می توان 
داخلی  خودرو  کیفیت  ارتقای  در  جلویی 

داشت.
مصطفــی طاهــری با اشــاره به تاثیــرات اجــرای قانون 
ســاماندهی صنعــت خــودرو گفت: ایــن قانون بــه تازگی 
ابــاغ شــده و هنوز آییــن نامــه اجرایی آن تدوین نشــده 
اســت؛ البته در همین شــرایط دولت الیحه ای برای اصاح 
مــاده 10 آن مربوط به اســقاط خودرو را بــه مجلس ارائه 

کرد که به تصویب هم رسید.
وی ادامــه داد: ایــن درســت نیســت کــه تصور شــود 
بــا اجــرای قانــون ســاماندهی صنعــت خــودرو، قیمــت 
خــودرو کاهش پیدا می کند چون مولفه های بســیاری بر 
موضــوع قیمت خودرو تاثیرگذار اســت؛ نمی توان انتظار 
داشــت کــه با تــورم موجــود مــواد اولیــه تولیــد خودرو 
همچــون ورق و فوالد افزایش قیمت داشــته اما خودرو 
گران نشــود. پس یــک مولفه مهم وضعیــت اقتصادی و 

گرانی کشور است.
طاهری دربــاره تأثیر اجرای قانون ســاماندهی صنعت 
خــودرو بــر ارتقــای کیفیــت خــودرو گفــت: برای ســنجش 
کیفیــت خودرو ســه پارامتر تنوع، امنیــت و میزان مصرف 
سوخت یا همان هزینه نگهداری خودرو بررسی می شود؛ 
آمارها نشان می دهد که وضعیت این سه مولفه در یکی 
دو ســال اخیــر رو بــه جلو بــوده منتها در مقایســه با دنیا 

عقب ماندگی زیاد داریم.
با این شرایط اگر معیار رضایتمندی مردم باشد، مردم 

از خودروهای تولید داخلی رضایت ندارند.
رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس اضافه 
کــرد: در ارزیابــی خودروهــای تولیــد داخلی مولفــه ای به 
نــام »رقابــت پذیــری« تعیین شــده اســت بــدان معنا که 
اگــر خــودروی تولیــد داخــل بتواند بــا خودروهــای تولید 
کشــورهای دیگر رقابت کند، وضعیت رو به جلوســت و در 
غیــر این صــورت آن خــودرو در حد محــدوده ی خودمان 

است  و این آسیب زاست.
وی در پایــان در جمــع بنــدی بیــان کــرد: بــا تدویــن 
آیین نامــه ســاماندهی خودرو می توان انتظار داشــت که 
در مــواردی مثل اســقاط و کیفیت خودرو شــرایط تحولی 

و اتفاقات رو به جلویی رخ دهد.

تحلیل

سیاسی ساالنه یک میلیون نفر از خدمات درمان هسته ای بهره مند می شوند
سپهرغرب، گروه سیاسی:  رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مهم ترین دستاورد صنعت هسته ای کشور ما و هر کشوری که صنعت هسته ای دارد، خدمات رسانی به مردم است، گفت: بخش سامت و درمان به طور ویژه برای مقابله با سرطان، هم در بخش تشخیصی و 

هم در بخش درمانی، نیاز مبرم به محصوالت سازمان انرژی اتمی دارد.
محمد اسامی اظهار کرد: بحمداهلل ظرفیت هایی در سنوات گذشته ایجاد شده و توسعه  خوبی در این سال ها در حوزه هسته ای ایجاد شده است. ما سال گذشته 3 رادیو داروی جدید را رونمایی کردیم، امروز هم به مرتبه ای رسیدیم که حدود 210 مرکز پزشکی هسته ای از 
این محصوالت استفاده می کنند و به طور حدودی سالی یک میلیون نفر از این خدمات بهره مند می شوند. وی خاطرنشان کرد: اگر صنعت هسته ای نبود و ما سوخت راکتور تهران را خودمان به صورت بومی تولید نمی کردیم، حتما در زمینه رادیودارو وابسته به خارج از کشور 

بودیم و رادیودارو هم طبق منطق آمریکایی ها تحریم است. وی بیان کرد: برخاف شعاری که غربی ها می دهند و صحبت از حقوق بشر می کنند، مهم ترین حقوق بشر همین نیازهای بخش سامت است که توسط آن ها تحریم شده است.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
نایب رئیس فراکسیون انقالب 
اسالمی  شورای  مجلس 
تالش اند  در  براندازان  گفت: 
و  مردم  بین  گسست  ایجاد  با 
تشکیل دو قطبی بر نارضایتی 
موجود در کف جامعه بدمند 
امر  موید  دهند،  قرار  هم  روی  به  رو  را  مردم  و 
رئیس  سفر  پی  در  که  است  هجمه هایی  هم 
را  کردستانی  دار  مغازه  کردستان،  به  جمهور 

نشانه گرفت.
محســن پیرهــادی در یادداشــتی بــا عنوان 
»چــرا مغــازه دار کردســتانی عذرخواهی کرد« 
خاطرنشــان کرد: ایــن روزها التهابــات فروکش 
در  ضدمردمــی  جریان هــای  ناکامــی  و  کــرده 
پیشــبرد پروژه هایشــان از برانــدازی گرفتــه تــا 
تجزیــه ایــران، حــاال بــه بحــث ایجاد شــکاف و 
گسســت میــان مــردم و در کــف جامعــه تنزل 
القــای دو  بــا  آنهــا درصددنــد  و  اســت  یافتــه 
دســتگی و دو قطبی میان مردم آرامش برقرار 
شــده در کشــور را برهــم بزننــد و در بســتر این 
فضا مجدد علیه ایران طرح دسیسه و آرامش 

مردم را بر هم بزنند.

مردم  نماینده  یادداشت  کامل  متن   
زیر  شرح  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران 

است:
روزهــای  کشــور  گذشــته  هفته هــای  در 
آخریــن  گذاشــت.  ســر  پشــت  را  پرالتهابــی 
دامــن  هــم  هنــوز  التهــاب  ایــن  نفس هــای 

برخــی اقدامــات و روندهــا را نشــانه می گیرد. 
اقدامــی  در  جمهــور  رئیــس  گذشــته  جمعــه 
قابــل تقدیر عازم کردســتان شــد، اســتانی که 
در ناآرامی هــای اخیــر بــه محــل قــدرت نمایی 
معانــدان و برانــدازان بدل شــده بــود. حجت 
االســام رئیســی به عنوان مقام ارشــد اجرایی 
کشــور دســت پر به میان مردم کردستان رفت 
و اقدامــات تحســین برانگیزی داشــت؛ حضور 
در جمــع علمــا و روحانیــون شــیعه و ســنی و 
بازدید ســرزده اش از بازار سنندج و صحبت بی 

واسطه با مردم از جمله آن هاست.
اقداماتی حســاب شــده برای تزریق آرامش 
و جلــب رضایــت مــردم مظلومــی کــه شــاهد 
بــر  مبنــی  برانــدازان  رســانه ای  پروپاگانــدای 
استمرار آشوب و ناامنی در کردستان بوده اند. 
بســتر  در  مرزهــا  از  بیــرون  کــه  پروپاگاندایــی 
شــبکه های مجازی و ماهواره ای به شدت پمپاژ 
می شــود و ماکتــی کوچــک از آن درون مرزهــا 
تصویــر  بــه  استخدامی شــان  عوامــل  توســط 
کشیده می شود، اگرچه بستر این موج سواری 
در  مــردم  به حــق  اعتراضــات  برخــی  برانــدازان 
هفته های گذشــته برای ابــراز نارضایتی از برخی 
مســائل اجتماعــی و اقتصادی بود، امــا بلوای 
معاندان ســمت و ســوی این اعتراضات مدنی 
را بــه اغتشــاش و ناآرامــی کشــاند، چنانکــه بنا 
به اعام شــورای امنیت کشــور طــی هفته های 
گذشــته 200 هموطن در جریــان این ناآرامی ها 

کشته و شهید شده اند.
التهابــات فروکش کرد و ناکامــی جریان های 
از  هایشــان  پــروژه  پیشــبرد  در  ضدمردمــی 

برانــدازی گرفتــه تا تجزیــه ایران، حــاال به بحث 
ایجاد شــکاف و گسســت میان مردم و در کف 
جامعــه تنــزل یافتــه اســت، آنهــا درصددند با 
القــای دو دســتگی و دو قطبــی، میــان مردم، 
آرامش برقرار شده در کشور را برهم بزنند و در 
بستر این فضا مجدد علیه ایران طرح دسیسه 
و آرامــش مــردم را بر هم بزنند. پــروژه ای که از 
ماجــرای تحریــم تیــم ملــی فوتبال کشــورمان 
کلید خورد و با مانور بر ســر شــادی های جزیی 
خیابانــی در واکنــش بــه باخــت تیــم ملــی در 
مصــاف با تیم های فوتبــال انگلیس و امریکا از 

آن پرده برداری شد. 
پروژه ای دور از غیرت و میهن پرستی ایرانیان 
که حامیانش معدود و معلــوم الحالند؛ چراکه 
رقــص بــا پرچــم انگلیــس و آمریــکا- دو کشــور 
اســتعمارگر با رزومه ســیاه کودتــا در ایران - در 
مقابــل شکســت تیم ملی کشــورمان بــه دور از 

هویت و تاریخ ایران است.
برانــدازان در تاشــند با ایجاد گسســت بین 
مردم و تشــکیل دو قطبی بــر نارضایتی موجود 
در کــف جامعه بدمند و مــردم را رو به روی هم 
قرار دهند، موید امر هم هجمه هایی اســت که 
در پی ســفر رئیس جمهور به کردســتان، مغازه 
دار کردســتانی را نشانه گرفت. حمات بی وقفه 
ای کــه ایــن هموطــن عزیــز را مجبور بــه ضبط 
ویدئو عذرخواهی کرده تا مغازه و خانواده اش 
از آتش و نفرت پراکنی براندازان در امان باشــد؛ 
آن هــم به دلیــل تعارف چند شــکات به رئیس 
جمهوری که در جریان بازدید از بازار ســنندج به 

مغازه او هم سر می زند.

کردســتانی  دار  مغــازه  تهدیــد  حاشــیه  در 
نکتــه ای مهــم نهفتــه اســت که بر متــن روایت 
غالــب اســت و آن اینکــه اگــر مردم کردســتان 
خشــمی بــه نظــام جمهــوری اســامی دارنــد، 
چــرا در نشســت علمــا و روحانیــون شــیعه و 
ســنی شــان بروز و نمود نیافت و این نشســت 
در اوج صمیمــت و میهمــان نــوازی از رئیــس 
جمهــور برگــزار شــد؟ اگر خشــمی از اســتقبال 
و مهمــان نوازی در کردســتان وجــود دارد چرا 
علمــا و روحانیون اهل ســنت بــه خاطر خوش 
رفتــاری و مهمــان نوازی آماج نقد قــرار نگرفته 
اند و تهدید به مرگ و آتش زدن خانه و زندگی 

نشده اند؟

روایــت حقیقــی ماجــرا تکاپــوی مفتضحانــه 
برانــدازان و فریادهای مجازی شــان برای ایجاد 
و القــای دو قطبــی در میــان مــردم اســت. در 
ایــن دوقطبــی، انصافــا مــردم نقشــی ندارنــد 
و نمــودش در برخــی کشــته ســازی ها و آتــش 
زدن های چند خانه و مکان عمومی که سرمایه 

خود مردم هستند عیان شده است.
جمهــوری  نظــام  رابطــه  حقیقــی  روایــت 
اســامی و کردســتان همــان قابــی اســت کــه 
رئیــس جمهــور را در جمــع خنــدان و صمیمی 
علمــای شــیعه و ســنی بــه تصویر می کشــد و 
رئیــس جمهــور در نمــاز به امــام جماعت اهل 

سنت اقتدا می کند.«

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
و  دانشجویان  از  جمعی 
طی  آی تی  رشته  متخصصان 
تاجیک  محمدرضا  به  نامه ای 
پای  صدای  آیا  که  کردند  تاکید 
را  داعش  از  خطرناک تر  فرقه 

نمی شنوید.

 متن کامل این نامه به شرح زیر است:
»جناب آقــای تاجیک، گفتگــوی جنابعالی با 
روزنامه شــرق در تاریــخ 1401/08/30 با عنوان 
"ناخــودآگاه معطــوف بــه زندگــی" را مطالعــه 
کردیم، مطلع هســتیم، شــأن علمــی و جایگاه 
شــما اجازه نمی دهد دو نامــه قبلی ما که یکی 
شکایت به آقای گوترش و دیگری به مردم ایران 
بــود و در خبرگزاری ها و رســانه ها مندرج گردید 
را مطالعــه نمائیــد. نامه هایی کــه در خصوص 

پشت پرده نفرات اغتشاشات اخیر بود.
خاصــه آن نامــه در خصــوص ایــن بــود که 
چنــد گروه و چنــد فرد با هویت های مشــخص، 
بــا حمایت هــا و پشــتیبانی هایی کــه فقــط یــک 
ســرویس جاسوســی می توانــد بــه آنهــا هدیه 
بدهــد، یــک دیکتاتوری رســانه ای وحشــتناک و 
مخــوف ایجــاد کرده اند. این گروه هــا و افراد به 
حــدی ترســناک و مخوف تــر از داعش هســتند 
که صــدای ضدانقاب خارج نشــین نیز در آمده 
اســت. ایــن گروه ها قصد دارند همــان کاری که 
داعــش در عــراق نمــود و بــا رعــب و وحشــت، 
ســرزمین های عــراق را در چنــد روز فتــح کــرد با 

ایران بکنند.
بــه نظــر ما، تاریــخ نویســان در آینــده تاریخ 
ایــن کشــور خواهنــد نوشــت، طبقــه نخبگــی 
ایران، خصوصا جامعه شناســان و متخصصان 
شبکه های اجتماعی به عنوان آسیب شناسانی 
که قرار بود کشورشان را در برابر سوء استفاده 
گــران و کاهبــرداران حمایــت نماینــد، خیانــت 

کردند.
جناب آقای تاجیک، جنابعالی در مقاله خود 
اشــاره کرده ایــد، رفتــار افــرادی کــه در خیابــان 
حضــور پیدا کرده اند در چارچوب هیچ نظریه ای 
نمیگنجــد و اعتقــاد دارید آنها افرادی هســتند 
کــه تاب زندگی دیکته شــده نداشــته و در حال 
ســاخت یک دگر مطلوب خود هستند. ما نکته 
شــما مبنی بر اینکــه نظریات جامعه شناســی، 
توانایــی تبیین رفتار معترضــان را ندارند، قبول 
داریــم. چرا کــه نظریات بر اســاس واقعیت های 
اجتماعــی جامعه هــا تولیــد شــدند و توانایــی 
تبییــن پروژه های دســتکاری شــده پشــت پرده 
در  داده  روی  اتفــاق  و  ندارنــد  را  مصنوعــی  و 
ایران هــم نیز از همین جنس می باشــد، چرا که 
پــرده و در  گروه هــا و ســازمان هایی در پشــت 
شــبکه های اجتماعــی بــرای تولیــد ایــن افــراد 

زحمت کشیده اند.
هر چند از شــما انتظار نیســت به عنوان یک 
استاد جامعه شناسی، شناخت کامل و دقیقی 
از چگونگی و چرایی شــکل گیری این رفتارها که 
ناشــی از یک برنامه 5 ســاله ســایبری و رســانه 
ای با دسترســی های غیرقانونی به شــبکه های 
اجتماعی بوده را داشته باشید، اما اعام نظریه 
ای که عده ای از افراد، بدلیل دیکته شــدن یک 
ســبک زندگــی در حال رهایــی از امــای قبلی و 
نوشــتن یــک دیکته جدیــد برای خود هســتند، 
نیز بعید است. چرا که اگر این نظریه را بپذیریم، 
این دگرشــدن باید در همه کشــورها، خصوصا 
کشــورهایی بــا اولویت های اصلی و فــوری تر با 

همین کنش وحشیانه، قساوت گونه، هتاکانه، 
بــی ادبانه و بــدون منطق نیز بــروز کند که روی 

نداده است.
بــه هــر حال، هر چنــد تصور اولیه ما، ســوء 
اســتفاده جریانــات سیاســی از فضــای فعلــی 
کشــور به نفع خود میباشــد و با عرض پوزش 
گفتگــوی شــما را هــم در این چارچــوب تحلیل 
میکنیــم، لکــن بــر آن شــدیم مــواردی بســیار 
خاصــه را بــرای شــما و ســایر اســاتید جامعه 
کــه شــاید در عمــل،  شناســی مطــرح کنیــم. 
جامعــه متخصــص شــبکه اجتماعــی کشــور، 
خدمتــی کوچک به حوزه علم جامعه شناســی 

نمایند.
جنــاب تاجیــک مطلــع هســتید کــه طــی 5 
سال گذشــته تعدادی تیم رسانه ای شامل تیم 
فرشــگرد، نوفــدی، مســیح علینژاد، بنیــاد آوای 
آزادی و خانــم ویکتوریا با دسترســی غیرقانونی 
و کثیف، مســئولیت تجزیه و تحلیل و شناسایی 
عایق و نفرت های مردم ایران و دستکاری آن را 

بر عهده داشته اند.
مطلع هســتید قــدرت و توان ایــن تیم ها به 
حدی شــده کــه صــدای گروه های ضــد انقاب 

مانند طیف شورا گذاری ها و ملی گراها درآمده 
کــه قــدرت ایــن تیم ها بــه حدی اســت که حتی 
مــا اجــازه طــرح هیــچ نقــد و ایــده ای نداریــم، 
چرا کــه این تیم ها هر صدایــی غیر از صدا و ایده 

خودشان را یک شبه لجن مال می نمایند.
آقــای تاجیــک مطلــع هســتید، وقتــی چنــد 
ســال پیــش آمریکایی هــا در نظر داشــتند فتح 
اهلل گولــن را بــه ترکیــه بازگرداننــد، فضاســازی 
و ظرفیت ســازی این پــروژه را تحویــل تیم بنیاد 
از  یکــی  بنیــاد  ایــن  کــه  دادنــد  آزادی"  "آوای 
گروه های پشت پرده اغتشاشات بوده و تیرماه 
1400 گروه های ضدانقاب درگیر اغتشاشــات را 
با هزینه خود به اسرائیل برده بود. حتما رئیس 
ایــن بنیــاد کــه از طرفــداران ترامپ می باشــد را 

می شناسید.
آقای تاجیک مطلع هســتید چند سال پیش 
تیم فرشگرد که پروژه دستکاری روی شبکه های 
اجتماعــی و شــبکه ســازی برانــدازی ایــران را بر 
عهده گرفته بوده است، وقتی متوجه می شود 
امکان پیاده ســازی پروژه را ندارد، راسا و بدون 
هماهنگــی بــا آمریکایــی هــا، تصمیــم می گیرد 
که طــی یک عملیــات پیچیــده و چنــد الیه روی 

مقامــات آمریکایی، یک عملیــات پیچیده روانی 
پیــاده نمــوده تــا تصمیم مــورد نظر آنهــا یعنی 
حمله بــه ایــران را بگیرند. که گند ایــن پروژه در 
می آید و کنگــره، بودجه این پروژه که موســوم 

به اینفودیس می باشد را قطع می نماید.
آقــای تاجیــک بر خــاف تصور شــما مبنی بر 
ایده دگر شــدن افراد معترض، مطلع هســتید 
تربیــت ایــن افــراد بــه مدت 5 ســال و بــا کپی 
تربیــت  در  رجــوی  مســعود  روش  از  بــرداری 
تروریست های دهه شصت بوده است، خاصه 
برایتــان بگویــم طــی مــدت 5 ســال گذشــته، 
زیــادی در شــبکه های  کانال هــای  و  صفحــات 
اجتماعــی ایجــاد گردیــده که بــا انتشــار فقر و 
بدبختی هــای مــردم ایران که بعضا بســیاری از 
آن ها جعلی و مربوط به کشورهای دیگر بوده 
اســت و بــا اســتفاده از آهنگ هــای تاثیرگــذار ، 
احساســات افراد زیادی تحریک شده و سپس 
با انتشار زندگی های الکچری و مرفه و عیاشی، 
و  زندگی هــا دانســته  ایــن  را الیــق  مخاطبــان 
افــرادی خشــن  بتواننــد  اینکــه  بــرای  ســپس 
و قاتــل تربیــت نماینــد، بــه مــرور توهیــن بــه 
مقدســات به صورت بی ادبانه ای انجام شده 

و در نهایــت نیــز آموزش درگیری بــا ماموران و 
خانواده های آنان انجام شده است و اکنون با 

افرادی دیوانه وار روبرو هستید.
جنــاب تاجیــک حتمــا دیگــر مطلع هســتید 
داعــش بــا طرفــداران محــدود خــود، چگونــه 
فیلم های کشــتار خود را تولید و در شــبکه های 
اجتماعــی منتشــر می نمــود تــا از ایــن طریــق 
جلــوی هرگونــه مقاومتــی را گرفتــه و علیرغــم 
کم بودن جمعیت خود به نســبت مردم عراق، 

بخش های زیادی را تصرف نمود.
آقــای تاجیــک هــر چند بعیــد می دانــم برای 
شما و دوستان شما پیام تهدید آمده باشد اما 
نمی دانــم مطلع هســتید یا نه ؟ برای هر کســی 
کــه انــدک مخاطبــی در شــبکه های اجتماعــی 
داشــته و اقــدام به نقــد رفتارهای اغتشاشــات 
نمــوده باشــد، پیــام تهدید آمــده که یــا ادامه 
ندهیــد یــا تصاویــر شــخصی و خانوادگــی تان 

منتشر می شود.
جناب تاجیک از جنابعالی با ســابقه فعالیت 
امنیتی و اطاعاتی کمی بعید است متوجه این 
مســائل پیش پــا افتاده و نقش ســرویس های 
نشــده  صهیونیســت ها  خصوصــا  اطاعاتــی 

باشید.
جنــاب آقای تاجیک عزیــز ، می دانید مطالبه 
آخــر همین افــرادی که نمی دانیــد آن را در چه 
چارچــوب نظــری بگنجانیــد از صهیونیســت ها 
چه بوده اســت؟ کافی اســت ســری به ســایت 
نوشــتار  و  دموکراســی  از  دفــاع  ملــی  بنیــاد 
آقــای دووبیتز بیاندازید، درخواســت داشــتند 
و  انتظامــی  مامــوران  ای  لحظــه  اطاعــات 
تعــداد آنهــا و... بــه آنهــا داده شــود. مــا هیچ 
انتظــاری از شــما بــرای یــک نقــش آفرینــی در 
مقام یک مســئول امنیتی ســابق نداریم، لکن 
خواهــش داریم اجــازه ندهید به ســاحت علم 
جامعــه شناســی توهین شــود. متاســفانه در 
زمان ســکوت جامعــه نخبگــی ایــران، نخبگی 

لمپنیسم خود می تازد.
اقــای تاجیــک از جنابعالــی خواهــش داریم 
علم جامعه شناســی را فدای مطامع سیاســی 
و بانــدی خــود نفرمائید. ســاحت علم، مقدس 
اســت. بعیــد می دانم شــما بــا ســابقه کارهای 
اطاعاتــی و سیاســی نفهمیده باشــید که عده 
ای از جوانــان کــه با هدف دســتیابی بــه آزادی 
و رفــاه اقتصــادی، اقــدام بــه هتاکــی و اعمــال 
خشــونت آمیز می زنند، گرفتار چــه فرقه کثیفی 
شده اند. فرقه ای که هزاران بار بدتر و خطرناک 
تــر از مســعود رجــوی و داعش اســت، چــرا که 
تروریســت هایی تربیــت می کنند کــه عضو هیچ 
گروه سیاســی نیســتند، پایگاه آموزشــی نرفته 
انــد، از سیاســت بدشــان می آیــد امــا تندترین 
رفتــار سیاســی و حتــی قتــل انجــام میدهنــد. 
افــرادی کــه مــواد مخدر اســتعمال نکــرده اند 
و دچــار یــک افیونــی هــزاران بــار خطرنــاک تر از 

شیشه و هروئین شده اند.
جناب دکتر مــزه قدرت و بازی های سیاســی 
اینقــدر شــیرین اســت کــه حاضرید بــرای بردن 
در یــک بــازی دو روزه، عده ای جــوان مظلوم را 
در این مــرداب متعفن رها کنید تا شــاید امتیاز 

بیشتری برای حزب تان بگیرید.
جناب تاجیــک خداوند را سپاســگزاریم که بر 
خاف شــما، انــدک تعلقی بــه دســتگاه دیوان 
ســاالری و منافــع دولتــی و سیاســی نداریم که 
بخواهیم بر اساس منافع حزبی و گروهی خود 
موضــع گیری کنیم ولکن مطمئن باشــید تاریخ 

طاهریهمه ما را نقد خواهد کرد.«

پیرهادی

سجادی

نامه جمعی از متخصصان آی تی به محمدرضا تاجیک؛

آیا صدای پای فرقه خطرناک تر از داعش
 را نمی شنوید؟

تاجیک

به هر حال، هر چند تصور اولیه ما، سوء استفاده جریانات سیاسی از فضای فعلی کشور به نفع خود میباشد و با عرض پوزش گفتگوی شما 
را هم در این چارچوب تحلیل میکنیم، لکن بر آن شــدیم مواردی بســیار خالصه را برای شــما و ســایر اســاتید جامعه شناســی مطرح کنیم. که 

شاید در عمل، جامعه متخصص شبکه اجتماعی کشور، خدمتی کوچک به حوزه علم جامعه شناسی نمایند.
جناب تاجیک مطلع هســتید که طی 5 ســال گذشــته تعدادی تیم رســانه ای شــامل تیم فرشــگرد، نوفدی، مســیح علینژاد، بنیاد آوای آزادی و 
خانــم ویکتوریــا بــا دسترســی غیرقانونی و کثیف، مســئولیت تجزیه و تحلیل و شناســایی عالیــق و نفرت های مردم ایران و دســتکاری آن را بر 

عهده داشته اند.

چرا مغازه دار کردستانی عذرخواهی کرد؟



امامسجاد)ع(دربخشیازصحیفهسجادیهفرمودهاند:
ِتَک، َواشَغلُه ِبِذکِرَک؛  غ َقلبی ِلَمَحّبَ ٍد وآِلِه، وَفّرِ »الّلُهّمَ َصّلَ َعلی ُمَحّمَ

بارالها!«  
 »بر محّمد و آل محّمد درود بفرست و قلبم را براى محّبتت خالی ساز و آن را 

به یاد خود مشغول بدار.«

کشور روزنامه صبح غرب 
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پاسخ امام خامنه ای به نامه دانش آموزان 
دبیرستان شهید مطهری؛

خود را برای هرچه بهتر 
ساختن ایران آماده کنید

ایران و جهان: پیرو  سپهرغرب، گروه 
ارسال نامه ای از دانش آموزان دبیرستان 
انقالب،  معظم  رهبر  به  مطهری  شهید 

ایشان به این نامه پاسخ داده اند.
از  جمعــی   ،)1401( امســال  آبــان   11
دانش آمــوزان با آیت  اهلل خامنــه ای رهبر 
معظــم انقــاب اســامی دیــدار کردند، 
دیــداری کــه اگرچه در اوج کرونا و بــرای رعایت پروتکل های 
بهداشــتی با توقف کوتاه مدت مواجه شــد اما پیش از آن 
امر مرسوم هرســاله بود و پس از آن بحمداهلل با فروکش 

کردن کرونا مجددًا از سر گرفته شده است.
فلسفه ی این دیدار، تکریم دانش آموزان و سخن گفتن 
با نســل های نویی است که هم در ایجاد انقاب اسامی و 
هم در تثبیت و به پیش بردن آن بسیار اهمیت داشته اند؛ 
زمان این دیدار هم مصادف با 13 آبانی اســت که در ســال 
1357 تعــدادی از دانش آموزان در اعتراض به رژیم پهلوی 

به شهادت رسیدند.
از  جمعــی  دیــدار،  ایــن  بــا  همزمــان  و  امســال  اّمــا 
دانش آمــوزان دبیرســتان دخترانــه شــهید مطهــری که از 
حضور در این مراسم جا مانده بودند و نام آنان در فهرست 
دانش آمــوزان مدعــو نبــود، نامــه ای محبت آمیز بــه رهبر 
معظــم انقاب نوشــته و در آن از حســرت عــدم حضور در 
ایــن دیدار گفتــه و از آیت اهلل خامنه ای خواســته بودند که 

برایشان دعا کنند.
در بخشــی از این نامه آمده اســت: "آقای مــا! ما تا پای 
جان در راه والیت و شــمایی که دلیل نفس کشیدن هامان 
هستید، هســتیم، و درس می خوانیم و تاش می کنیم تا 
این کشور که تمام وجودمان است همچنان قوی و پایدار 

بماند".
پیرو ارسال این نامه به دفتر رهبر معظم انقاب، ایشان 
به این نامه پاسخ داده اند و این پاسخ به دانش آموزان این 

دبیرستان منتقل شده است.
متــن پاســخ امــام خامنــه ای به ایــن نامــه محبت آمیز 
دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید مطهری این چنین 

است:
"بسم اهلل الّرحمن الّرحیم؛ فرزندان عزیزم، توفیق الهی 
یارتــان باد. روحیه ی امید و تاش و پیشــرفت را همواره در 
خود افزایش دهید. آینده کشــور از آن شــما است؛ خود را 
برای هرچه بهتر ساختن و آراستن آن آماده کنید. شما را دعا 

می کنم. موفق باشید ان شاءاهلل".

1400 واحد مسکونی برای 
معلوالن ساخته می شود

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
کشور  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
و 400  هزار  یک  آینده  سال  در 2  گفت: 
ساخته  معلوالن  برای  مسکونی  واحد 

می شود.
پرویز فتاح گفت: یک هزار و 400 واحد 
مســکن معلولیــن بــا همــکاری کمیتــه 
امداد، بهزیســتی و بنیاد مســکن طی 2 سال آینده ساخته 
شــده و وام هــای 100 میلیونــی باعوض بــه جامعه هدف 

معلولین اعطا می شود.
وی با اشــاره به پیگیری های اســتاندار آذربایجان غربی از 
انتخاب شهرستان های تکاب و سردشت به عنوان منطقه 
ویژه آبادانی و پیشــرفت در راســتای طرح محرومیت زدایی 
بنیاد مســتضعفان خبــر داد و افزود: این بنیاد به ســاخت 
کاس درس در مناطــق محــروم آذربایجــان غربــی طبــق 
سهمیه وزارت آموزش و پرورش و نظر مدیریت استان اقدام 

کرده است.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه کمــک 18 میلیــارد تومانی 
بنیاد مســتضعفان به آزادی زندانیــان نیازمند جرایم مالی 
و غیرعمــد آذربایجان غربی، خاطرنشــان کــرد: این بنیاد در 
تأمین 20 میلیارد تومان برای مرکز خیرساز دیالیز در ارومیه و 

ساخت مرکز دیالیز سلماس مشارکت داشته است.
رئیس بنیاد مستضعفان کشــور به واگذاری 1400 فقره 
عرصه اماک در شاهین دژ به مردم نیز اشاره کرده و افزود: 
تأمین لوله مجتمع آبرسانی در منطقه انزل و نازلو به ارزش 
30 میلیــارد تومــان، توزیــع 17 میلیــارد تومان بســته های 
معیشــتی برای نیازمندان و اختصاص پنــج میلیارد تومان 
کمک باعوض به کمیته امداد و بهزیستی آذربایجان غربی 

را از دیگر اقدامات این بنیاد اعام کرد.
وی از ســرمایه گذاری 380 میلیارد تومانی برای توسعه 
کارخانه کنســانتره ارومیه جهــت افزایش ظرفیت این واحد 
تولیــدی خبــر داده و یادآور شــد: بنیاد مســتضعفان برای 
جبران خســارت زلزله اخیر خوی نیز 10 هزار تن ســیمان و 12 
هزار تن میلگرد رایگان متعهد شده و در تهیه لوازم خانگی 

برای زلزله زدگان مساعدت خواهد کرد.

ایران و جهان

رهبر انقالب

امــا خبرســازترین بخــش ماجــرا مربوط به انتشــار اطالعاتی اســت که ادعا می شــود از 
ورهای داخل خبرگزاری فارس درز کرده است. بلک ریوارد مدعی است 250 ترابایت  سر
از اطالعات این خبرگزاری را به ســرقت برده اســت. به نظر می رســد انتقال این حجم از 

وانی است ... اطالعات در بازه زمانی کوتاه امکان پذیر نیست و یک عملیات ر

وزارت اقتصاد

راست و دروغ های »پاداش سیاه«

ی فارس اتفاق افتاد نچه در هک خبرگزار آ

تعدادی از خودروهای وارداتی 
به پشت مرز رسیدند

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: سخنگوی وزارت صنعت، 
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن 
واردات  فرآیند  گرفتن  سرعت 
رسیدن  از  کشور،  به  خودرو 
برخی مدل ها به پشت مرز و آغاز 

تبلیغات برای آن ها خبر داد.
امید قالیباف در حساب توییتر خود از رکوردزنی 
خودروســازان بــزرگ در ماه هــای اخیــر خبــر داده 

است.
ســخنگوی وزارت صمــت بــا بیــان اینکــه روند 
رشــد تولیــد خــودرو در ماه هــای اخیر رکــورد پنج 
ســاله خود را جابه جا کرده، از رشــد 380 درصدی 
تولید خودرو کامل از ابتدای امسال تا پایان هفته 

گذشــته )9 آذر ماه( نسبت به مدت مشابه سال 
1400، خبر داده است.

وی همچنیــن ضمــن تاکید بر ســرعت گرفتن 
فرآینــد واردات خودرو، اعام کرده اســت که حتی 
برای برخی مدل ها، خودروها به پشت مرز رسیده 
و فرآینــد تبلیغــات محیطــی آن هــا همانگونه که 

دیده می شود، آغاز شده است.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بــر اینکه اولین 
خودروهای آماده ی واردات به کشــور که به پشت 
مــرز رســیده اند، از چــه مدل ها و در چــه تعدادی 
هستند؟ اظهار کرد: هنوز جزئیات این موضوع در 
دسترس نیست؛ اما به زودی جزئیات نیز مشخص 
خواهــد شــد و شــاهد واردات خودروها خواهیم 

بود.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
بارها  اخیر  ماه های  در  جهان: 
برای  مختلف  روش های  به 
اقدام  ایرانی  رسانه های  هک 
گذشته  هفته  اما  است  شده 
یا  ریوارد  بلک  نام  به  گروهی 
اقدام  سیاه«  »پاداش  همان 
به حمله هکری به خبرگزاری فارس و پس از آن 
خبرگزاری  آن  با  مرتبط  ادعایی  مطالبی  انتشار 

کرد.
طبــق آن چــه خبرگــزاری فــارس در روزهــای 
اخیر منتشــر کرده این حمله در ســاعت 20 و 40 
دقیقــه روز جمعــه با نفــوذ به برخی ســرورهای 
فارس انجام شــد و بــرای دقایقی اطاعیه خود 
را روی ســایت خبرگــزاری منتشــر و اعــام کــرد 
اطاعات خبرگزاری فارس را کاما از بین برده اما 
خبرگزاری فارس پس از ســاعتی توانست سایت 

را باال بیاورد.
روز جمعــه در خبرگــزاری  آن چــه  امــا همــه 
فارس اتفاق افتاد محدود به هک کردن ســایت 
نبود. در هفته گذشــته روند انتشار اخبار در این 
خبرگزاری با کندی و اختال روبرو شــد که نشان 
می دهــد هکرهــا بــه سیســتم های داخلــی این 
خبرگزاری نیز نفوذ کرده و در حوزه سخت افزاری 
نیــز اقــدام بــه خرابــکاری کرده انــد و بازگشــت 
تجهیــزات فــارس به حالــت عــادی زمان بر بوده 

است.
امــا خبرســازترین بخــش ماجــرا مربــوط به 
انتشــار اطاعاتــی اســت کــه ادعــا می شــود از 
ســرورهای داخــل خبرگــزاری فــارس درز کــرده 
اســت. بلک ریوارد مدعی اســت 250 ترابایت از 
اطاعات این خبرگزاری را به ســرقت برده است. 
بــه نظر می رســد انتقــال این حجــم از اطاعات 
در بــازه زمانــی کوتاه امــکان پذیر نیســت و یک 
عملیات روانی است اما اطاعات مهمی تاکنون 
از ایــن خبرگــزاری در صفحــه گــروه هکــری بلــک 

ریوارد منتشر شده است.
بلــک ریواردی هــا می گوینــد از طریــق ســرور 
ایمیــل به خبرگــزاری فارس نفوذ کردنــد و ابتدا 
ســرور ایمیل این خبرگزاری را هــک کردند. گفته 
می شود این هک احتماال از طریق حفره امنیتی 
نشــدن  آپدیــت  و  اکســچنج  مایکروســافت  در 

نرم افزارهای امنیتی صورت گرفته است.

خبرگــزاری فــارس می گویــد فعالیــت ســایت 
حــدود یک روز و نیم برای کشــف منشــا آلودگی 
متوقف شــد که البتــه بعضی ســرویس ها مثل 
سیســتم کامنت گــذاری تا ارتقای امنیت شــبکه 
موقتــا غیــر فعــال شــده و عمــا بــه جــز حذف 
اطاعــات روز جمعه اطاعاتــی از روی خبرگزاری 

حذف نشده است.

 آنچه هکرها منتشر کردند
اولیــن افشــاگری گــروه بلــک ریــوارد مربوط 
بــه انتشــار ویدئویی شــخصی از فــردی بود که 
ادعــا شــد مرتبط بــا خبرنــگار بخــش اقتصادی 
خبرگزاری بود. این ویدئو دســتمایه تخریب این 
خبرگزاری قرار گرفت اما خیلی زود مشخص شد 
که ارتباطــی با فضای تحریریــه خبرگزاری فارس 
نــدارد و بســیاری از فعــاالن رســانه ای نســبت 
بــه تخریــب شــخصیت خبرنــگار اقتصــادی این 
خبرگــزاری واکنــش نشــان داده و از او حمایــت 

کردند.
هرچنــد کــه خبرگــزاری فــارس از اســاس کل 
ویدئــو را تکذیــب و اعــام کرد پخــش فیلمی به 
نام دوربین مدار بسته صحت نداشته و مربوط 
بــه خبرگــزاری فــارس نیســت. هرچنــد کــه ایــن 
ویدئــو ارتباطی بــا خبرنگار و تحریریــه خبرگزاری 
نداشــت امــا پیگیــری کاربران در فضــای مجازی 
نشــان می دهــد احتماال ایــن ویدئــو مربوط به 
ســاختمان دانشکده فارس و بخش کافه کتاب 
این دانشکده بوده و دست کم مربوط به سال 
98 اســت و فــرد داخل ویدئو دیگــر فعالیتی در 

این کافه و دانشکده ندارد.
روزچهارشــنبه اطاعــات هویتــی و پرســنلی 
کارمندان ایــن خبرگزاری نیز در صفحه این گروه 
هکری منتشــر شد که دســت کم می توان گفت 
ایــن اطاعــات نیز مربوط به ســال 98 اســت و 
بســیاری از افــراد نامبرده اساســا درحــال حاضر 

ارتباطی با این خبرگزاری ندارند.
روز پنجشــنبه گزارشــی تحــت عنوان لیســت 
بلــک  توســط  خبرگــزاری  ایــن  مدیــران  حقــوق 
ریواردی هــا منتشــر شــد و در کنــار آن فیــش 
حقوقــی مدیرعامل و قائم مقام ایــن خبرگزاری 
نیز منتشــر شــد. هرچنــد کــه خبرگــزاری فارس 
جزئیــات ایــن لیســت را تاییــد یــا تکذیــب نکرده 
امــا ارقام منتشــر شــده در این فیش ها نشــان 

می دهد که دریافتی مدیران این خبرگزاری ارقام 
قابل توجهی نیست و اتهام مالی متوجه مدیران 
این خبرگزاری نیست. برخی مدعی هستند عدم 
انتشــار لیســت کامل حقوق خبرنگاران به دلیل 

پایین بودن حقوق خبرنگاران بوده است.

 بولتن های راست و دروغ و جعلی
خبرگــزاری  هــک  بخــش  جنجالی تریــن  امــا 
فارس مربوط به انتشار فایل هایی تحت عنوان 
بولتن های خبری اســت که واکنش های زیادی را 
برانگیخته اســت. این بولتن ها سال هاســت که 
توسط قائم مقام این خبرگزاری توزیع می شود 
و وی پیــش از حضور در خبرگــزاری فارس نیز به 
صورت شخصی چنین بولتن هایی را تولید کرده 
و بــه صــورت محدود توزیع می کرده اســت. اما 
مشــخص نیســت آنچــه در صفحه گــروه هکری 
بلــک ریوارد منتشــر شــده تا چه میــزان صحت 
داشــته و چقــدر از اخبــاری که این گروه منتشــر 
کــرده جعلــی اســت. تغییــر فونــت و اســتفاده 
از برخــی حــروف در فایــل منتشــر شــده نشــان 
می دهد که این فایل فونت و حروف این بخش 
از اخبار با باقی فایل های منتشــر شده متفاوت 
اســت و ظن دســتکاری و جعل در ایــن فایل ها 
را تقویــت می کند و از ســوی دیگر بســتری برای 

راستی آزمایی اطاعات آن وجود ندارد.
امــکان جعــل خبــر توســط هکرهــا از ســوی 
مهــدی فضائلی نیــز مطرح شــد. فضائلی عضو 
دفتــر حفــظ و نشــر آثــار رهبــر انقــاب نوشــت: 
»عــاوه بر آنکــه اغلب اخبار و مواضع منســوب 
بــه رهبــر معظــم انقــاب در بولتــن خبــری یک 
مجموعه رسانه ای، به دلیل غیردقیق، ناقص و 
گاه جعلی بودن غیرمعتبر است، باید به اغراض 
شوم دشمن توجه داشت که اخباری دروغ را به 

عنوان اخبار این بولتن محرمانه مطرح کند.«
از ســوی دیگر این بولتن ها سالهاســت که با 
واکنــش منفی چهره های رســانه ای و سیاســی 
روبروســت و بــه دلیــل بی دقتــی در نقــل اخبــار 
و وجــود برخــی اخبــار کــذب و نادرســت بارهــا 
محتــوای آن تکذیــب شــده اســت. پیگیری های 
خبرنــگار مــا حاکــی از آن اســت کــه فــرد توزیع 
کننــده این بولتن ها بارها تاکنون بابت محتوای 
نادرســت منتشــر شــده از ســوی دســتگاه های 
مسئول مواخذه شــده و سال هاست که اجازه 

انتشار این اخبار در رسانه ها وجود ندارد.
چند روز قبل هم یکی از خبرگزاری های کشور 
در واکنش به انتشار برخی مطالب در بولتن های 
منتشــر شــده در خبری به نقل از یک منبع آگاه 
نوشت: »مطالب منتشر شده و انتساب آنها به 
رهبر معظم انقاب فاقد اعتبار است. به اذعان 
دســت اندرکاران تولیــد ایــن جزوه هــا، مطالــب 
مذکــور بدون طی کردن مراحل صحت ســنجی، 
و صرفا با هدف جمع آوری شنیده ها و شایعات 
در فضــای مجــازی و محافل رســانه ای گردآوری 
و در اختیــار معــدودی از افراد قرار داده شــده، 
اســنادی  ارزش  و  اعتبــار  هیچ گونــه  بنابرایــن 

ندارد.«

از ســوی دیگــر چندی پیــش گروهــی دیگر از 
افــراد بــه دلیــل انتشــار اخبــار مشــابه در برخی 
کانال های تلگرامی دستگیر شدند و پرونده آنها 
در دســتگاه قضایــی مفتوح اســت و پیش بینی 

می شود به زودی دادگاه آن ها برگزار شود.
گفتنــی اســت ایــن اولیــن حملــه هکرهــا به 
ماه هــای  در  و  نیســت  داخلــی  خبرگزاری هــای 
اخیــر بارهــا بــه روش هــای مختلــف بــرای هــک 
رســانه های ایرانی اقدام کردنــد. اما تاکنون این 
گســترده ترین حملــه به یــک خبرگــزاری داخلی 
محســوب می شــود و به نظر می رســد منجر به 
افزایــش ســطح امنیتــی و پروتکل هــای فنی در 

رسانه های داخلی شود.

بازار تــجهـــیزات پـــزشــکی گرفتار
 خودتحریمی شده است

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
چشم  انجمن  رئیس  جهان: 
پزشکی ایران، کمبود تجهیزات 
خود  از  ناشی  را  پزشکی 
گفت:  و  دانست  تحریمی ها 
تجهیزات  حوزه  مشکالت 
وزارت  دست  به  پزشکی 

بهداشت و دولت، قابل حل شدن است.
محمــود جباروند افــزود: در حوزه تجهیزات 
پزشــکی دچار خــود تحریمی شــده ایم و همه 
کاالهــا در گمــرک گیــر کــرده و که علــت آن نیز، 

قوانین دست و پا گیر است.
وی با اشــاره بــه کمبود برخی اقام چشــم 
پزشــکی مثل لنزهــا، گفــت: لنزها آمــده اما در 
گمــرک گیر افتاده و دلیــل آن نیز، اختاف اداره 
کل تجهیــزات پزشــکی و گمــرک، بر ســر درصد 

ارزش افزوده است.
جباروند با اشــاره به باتکلیفی شــرکت های 
تجهیــزات پزشــکی کــه کاالهــای خــود را وارد 
کرده اند اما در گمرک مانده اســت، افزود: این 
موضوعات به آســانی توسط دولت، قابل حل 

شدن است.
وی همچنین از فریز شــدن برخی تجهیزات 
کل  اداره  توجــه  عــدم  دلیــل  بــه  پزشــکی 
تجهیزات پزشــکی به اصــاح قیمت ها خبر داد 
و گفت: متأســفانه اداره کل تجهیزات پزشــکی 

نمی خواهــد قیمت هــا را اصاح کنــد و همین 
موضوع باعث فریز برخی تجهیزات پزشــکی در 

انبارها شده است.
جبارونــد تاکیــد کرد: فریــز کــردن تجهیزات 
پزشــکی، مشــکلی را حــل نمی کنــد و اداره کل 
تجهیــزات پزشــکی می بایســت بــر ســر قیمــت 

کاالها، با تأمین کنندگان به توافق برسد.
رئیس انجمن چشــم پزشکی ایران با اشاره 
به تأمین نیازهای چشم پزشکی از تولید داخل 
و واردات، گفــت: حداکثــر 20 درصــد تجهیــزات 
چشــم پزشکی مورد نیاز کشــور از طریق تولید 
داخــل تأمین می شــود و 80 درصــد تجهیزات 

چشم پزشکی، وابسته به واردات است.
جباروند به موضوع ارز ترجیحی اشــاره کرد 
و افــزود: ارز 4200 تومانی عامل رانت اســت و 
بهتر اســت برای تجهیــزات پزشــکی، ارز نیمایی 

بدهند و تفاوت نرخ آن را با ارز آزاد کم کنیم.
وی ادامــه داد: اگــر ارز نیمایــی بــه موقــع 
تأمیــن شــود و دولــت نیــز از طریــق بیمه ها از 
بیمــاران حمایت کند تا هزینه های آنها افزایش 
نیابد، مشــکات حوزه تجهیزات پزشــکی قابل 

حل است.
جبارونــد گفت: تخصیــص ارز نیمایی عاوه 
بر اینکه به نفع کشــور و دولت است، می تواند 
منجر به کاهش هزینه ها شــود؛ به شــرطی که 

بیمه ها از بیماران حمایت کنند.

بلک ریوارد

امید قالیباف

پرویز فتاح

جزئیات واگذاری سهام عدالت به جاماندگان
هر جامانده 10میلیون تومان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تصویب نامه  طبق  جهان: 
معرفی  با  وزیران  هیئت 
عنوان  به  که  افرادی 
عدالت  سهام  جامانده 
میزان  شده اند،  شناسایی 
افراد  این  به  که  سهامی 
شرکت هایی  نام  و  یافت  خواهد  اختصاص 
تخصیص  جاماندگان  به  را  خود  سهام  که 

شد. مشخص  می دهند، 
وزیــران،  هیئــت  نامــه  تصویــب  طبــق 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی )ســازمان 
مرحلــه  در  اســت  مکلــف  خصوصی ســازی( 
اول از محــل باقی مانــده ســهام متعلــق بــه 
دولــت در بنگاه هــای قابــل واگذاری نســبت 
بــه واگذاری مســتقیم ســهام به افــراد فاقد 
ســهام عدالــت تحت پوشــش کمیتــه امداد 
امــام خمینــی )ره( و ســازمان بهزیســتی کل 
کشــور و سه دهک اول ایثارگران اقدام کند:

ایــن  مشــمول  افــراد  اســاس،  برایــن 
ذی ربــط  نهادهــای  توســط  تصویب نامــه 
احــراز  شــد.  خواهنــد  معرفــی  و  شناســایی 
عــدم تخصیــص ســهام عدالــت به آنــان )در 
برعهــده   )1385 ســال  واگــذاری  مقطــع 

ســازمان خصوصی سازی خواهد بود.
مبلــغ ســهام مــورد واگذاری به هــر یک از 
مشــمولین معــادل حداکثــر یکصــد میلیون 
ریال بــا اعمال 50 درصــد تخفیف به صورت 

اقســاط ساالنه و به مدت 10 سال است.
براین اســاس، ســازمان خصوصی ســازی 
و  بــورس  ســازمان  طریــق  از  اســت  مکلــف 
اوراق بهــادار نســبت بــه انتقــال ســهام بــه 
کــد ســهامداری هــر یــک از مشــمولین ایــن 

تصویــب نامه اقدام کند.

از واگذاری  وضعیت سهام بعد 
شــرکت های این تصویــب نامه نیز موظف 
هســتند در طول مدت قــرارداد و به منظور 
تادیــه اقســاط ســود ســهام واگذار شــده را 
بــه حســاب ســازمان خصوصــی ســازی نــزد 

خزانه داری کل کشــور واریز کنند.
همچنیــن اعمــال ســایر حقــوق مالکانــه 
اطاعــات  براســاس  ســهامداران  توســط 
ارســالی آنــان از ســوی ســازمان بــورس بــه 
شــرکت های ســرمایه  پذیــر صــورت خواهــد 

گرفت.

سهام واگذار شــده تا پایان مدت اقساط 
قــرار  ســازی  خصوصــی  ســازمان  وثیقــه  در 
خواهــد گرفت و آزاد ســازی ســهام موصوف 
پــس از تســویه کامــل اقســاط و بــه صورت 
همچنیــن  شــد.  خواهــد  انجــام  مرحلــه ای 
ســهامداران پس از پایان ســال پنجم نسبت 
به تســویه پیش از موعد و آزاد سازی سهام 

کنند. اقدام  خود 
ســهام  بهــای  تســویه  عــدم  صــورت  در 
واگــذار شــده در پایان مدت اقســاط هر یک 
از ســهامداران موظــف هســتند باقی مانده 
بقیــه ســهام را ظــرف مدت شــش مــاه پس 
از پایــان مهلــت مقــرر نقدا به حســاب دولت 

واریــز کننــد. در غیــر ایــن صــورت ســازمان 
خصوصــی ســازی مجــاز اســت پــس از پایان 
مهلــت فــوق به میزان ســهام تســویه شــده 
ســهام در وثیقه را آزاد و مابقی را به مالکیت 

برگرداند. دولت 

تعیین  چگونه  سهام  قیمت   
می شود؟

قیمــت ســهام ایــن تصویــب نامه توســط 
هیئــت واگذاری و بــر مبنــای میانگین قیمت 
پایانــی ســهام هر شــرکت از اولیــن روز کاری 
ایــن  ابــاغ  تاریــخ  بــه  منتهــی  جــاری  ســال 
تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیئت 
واگذاری تعیین خواهد شــد. در صورت عدم 
کفاف ســهام بــرای واگــذاری تا ســقف ریالی 
تعیین شــده برای هر فرد سازمان خصوصی 
ســازی مکلف اســت نســبت به تامین کسری 
ســهام از محــل باقی مانده ســهام دولت در 

شــرکت های مذکور اقدام کنند.
تصویــب   ایــن  موضــوع  ســهام  واگــذاری 
نامه به موجب قرارداد منعقد بین ســازمان 
خصوصی  سازی و فرد مشمول خواهد بود. 
نقــل و انتقــال ســهام موضوع ایــن تصویب  
ج  خــار و  ســاعات معامــات  از  ج  خــار نامــه 
از اتــاق پایاپــای انجــام خواهــد گرفــت. کلیه 
کارمــزد، هزینه هــای نقــل و انتقــال و توثیق 
ســهام برعهده انتقــال دهنده بوده و نقل و 
انتقال این ســهام از پرداخــت مالیات معاف 

است.

مبلغ سهام مورد واگذاری به 
هر یک از مشمولین معادل 
حداکثر یکصد میلیون ریال با 
اعمال 50 درصد تخفیف به 
صورت اقساط ساالنه و به 
مدت 10 سال است.

براین اساس، سازمان 
خصوصی سازی مکلف 
است از طریق سازمان 
بورس و اوراق بهادار نسبت 
به انتقال سهام به کد 
سهامداری هر یک از...

جباروند


