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آنچه از صدر باید بدانید

نجفی :مقتدی صدر وزن ویژهای در سیاست
عراق ندارد

محمدپارســا نجفی ،کارشناس مسائل غرب
آســیا ،در گفتوگو با سایت«خبرسراسری»
گفت :مقتدا صدر مشکل اصلی عراق نیست
او دوســت و دشمن ایران هم نیست او فقط
یکی از رهبران سیاسی جامعه عراق محسوب
می شــود که اتفاقــا وزن آنچنان باالیی هم
ندارد.
به گــزارش روزنامــه صبحامروز ،به نقل از ســایت خبرسراســری ،محمدپارســا
نجفی،کارشناس مســائل غرب آســیا،در آغاز درباره اهداف سیاسی مقتدا صدر در
وضعیت فعلی عراق گفت« :مقتدا صدر ،دهها بار از سمتهایی که ندارد کنارهگیری
کرده اســت و بالفاصله با شدت بیشــتری در کنشگری سیاسی ظاهر شده که علت
این اســتعفا ،کناره گیری و حتی اعتصاب غذا این است که در میان هواداران جوان
خود هیجان ایجاد کنند تا آنها برای اردوکشی های خیابانی فعال شوند .قبل از این
بپردازیم به این موضوع که هواداران او چه طبقه ای را شــکل می دهند باید به این
نکته اشــاره کنیم که مقتدا صدر مشکل اصلی عراق نیست او دوست و دشمن ایران
هم نیست او فقط یکی از رهبران سیاسی جامعه عراق محسوب می شود که اتفاقا وزن
آنچنان باالیی هم ندارد و برخالف تبلیغات دروغین رســانه های عربستانی و اماراتی
و غربی کــه تالش می کنند صدر را پررنگ جلوه دهند و حرکات وی را بزرگنمایی
کنند اصوال مقتدا صدر وزن چندان ســنگینی ندارد که اگر داشــت می توانست در
همان پارلمان به اهداف خود برسد و دولت آینده عراق را قبضه کند و دیگر نیازی به
اردوکشی خیابانی و اشغال مجلس و حمله به کاخ ریاست جمهوری و تیراندازی در
منطقه ســبز بغداد نبود .این اقدمات یک نیروی ضعیف چالشگر ولی ناتوان است نه
یک فعال سیاسی قدرتمند .البته شخصیت این کاراکتر دارای نوسان های پی در پی
و حرکات عصبی است که این مساله موجب شده بیشتر در دید رسانه ها مطرح شود
اما مشکل عراق اصال مقتدا صدر نیست».
او ادامه داد« :بحران امروز عراق از ســال  1398امتداد داشــته محصول هماهنگی
همه عوامل اصلی تنش آفرین و چالش ســاز توسط خانم جنین آنتوانت پالسخارت
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق است .وی یکی از عوامل تاخیر در انتخاب
نخست وزیر جایگزین عبدالمهدی بود و نیز مسئول اصلی برگزاری انتخابات پر ابهام
و مشــکل ساز در مهر ســال  1400است .از نحوه برگزاری آن انتخابات تقریبا هیچ
حزب و جریانی راضی نبود و اعتراضات خیابانی را ســال قبل هم شــاهد بود .انتفاقا
فراکســیون صدر چند هفته اول اولین جریانی بود که کامال از پارلمان استعفا کرد و
مقتدا که بیشترین رای را در انتخابات سال  1400به دست آورد اولین رهبری است
که خواستار انحالل این مجلس شده است؛ بنابراین خانم پالسخارت هماهنگ کننده
همه بحران آفرینی هایی هست که در عراق چند سال اخیر دیده می شود .اگر دنبال
یک شیطان در عراق می گردید باید به خانم پالسخارت توجه کنید.
مشکل بزرگتر عراق مداخله عربستان و امارات در امور داخلی عراق است که در ابعاد
رسانه ای و تامین مالی آشوب ها دیده می شود .در نهایت ابرچالش و بزرگترین مشکل
عراق مداخله آمریکا و انگلیس در امور عراق و حضور نظامی آنها در منطقه است».
این تحلیلگر مســائل سیاســت خارجی همچنین بیان کرد« :آمریکا در بیست سال
گذشته منابع عراق و درآمد ناشی از فروش روزانه 4میلیون بشکه نفت در بانک های
آمریکایــی ذخیره می کنند و تحت مدیریت نمایندگان پنتاگون ،وزارت خزانه داری
آمریکا و ســیا هزینه می شــود که این افراد در در همه دولت عراق بصورت رسمی
حضور دارند و به دلیل این نفوذی که واشــنگتن در عراق بغداد دارد در  20ســال
گذشــته مانع از نوسازی زیرساخت های عراق شده بنابراین اشتغال نیز ایجاد نشده
است و عراق با فقر روبهرو است».
او در ادامــه درباره مقصــران بحران های عراق افزود« :همه رهبران سیاســی عراق
در بحــران آفرینی نقش دارنــد و هیچکدام نمره خوبی نمی گیرنــد افرادی مانند
حیدرالعبادی ،مصطفی الکاظمی ،عیاد عالوی،و عمارحکیم به اندازه مقتدا صدر نقش
دارند .جوانان هوادار مقتدا صدر اغلب زیر  25ســالاند اما آنها دوران صدام ،تحریم
نفت برابر غذا ،جنگ های آمریکا علیه این کشــور ،زندان ابوغریب را ندیده اســت.
این نســل جوان که غالبا هم بیکار هستند مشکالت معیشتی دارند و این مشکالت
معیشــتی هر از چندی باعث نارضایتیهایی در عراق می شــود .عربستان و امارات
به دلیل اینکه دیکتاتوری هســتند اصوال نمی خواهند شاهد استقرار یک حکومت
دموکراتیک در همسایگی خود باشند ،عربستان و امارات اقدام به حمایت ازکودتا در
سودان ،مصر و ترکیه نیز کودتا کردند این دو کشول یک پای ثابت هر بحرانی در دو
کشور هاس منطق هستند».
نجفی در پایان درباره تاثیر پذیری ایران از تنش های فعلی عراق گفت« :عربستان و
امارات تالش می کنند درمنطقه واگرایی ایجاد شود و کشور ها درگیر شورش و بحران
باشــند.همین عربستان و امارات باعث جنگ داخلی در لیبی و سوریه شدند حتی با
قطر هم درگیر بودند یمن را اشــغال و محاصره کردند بنابراین مشــکل عراق نیز به
تنش زایی آنها مربوط است .البته اشتباهات رهبران سیاسی عراق در پارلمان بخشی
از مشکل است؛ مشکل بعد ناآگاهی قشر جوان زیر25سال اغلب بیکار عراق است و
بخش بسیار مهم دیگر هم نفوذی است که آمریکا در مسائل اقتصادی و امنیتی عراق
دارد .براستی ایران تاثیری در مسائل داخلی عراق ندارد اینکه گفته می شود ایران در
عراق تاثیر دارد خبری است که رسانه های غربی و عربستانی آن را پوشش می دهند.
آنچه دیده میشــود این است که رهبران سیاسی عراق بر سر حکومت کردن با هم
اختالف دارند این موضوع چه ارتباطی با ایران دارد؟ این مشکل هم همیشه در عراق
وجود داشته است .عراق همیشه بحران خیز بوده است و در اغلب موراد رنگ آرامش
ندیده اســت مگر اینکه دیکتاتور خون آشامی در آن باشد چه صدام چه مصعب بن
زبیر ،چه عباسیان و عثمانی از 1400سال قبل عراق این شرایط را داشته است علت
تاریخی هم این اســت که عراق دارای یک ملت نیست  .عراق چون عشیره ای شکل
گرفته است طبیعتا هر کسی برای منافع خود با دیگری درگیر می شود این مسائل با
نفوذ آمریکا و تبلیغات عربستان شدت بیشتری گرفته است».
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پیام محرمانه مکرون به رئیسی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ساعتی
پیش از درخواست یکی از روسای ارشد اروپای
غربی برای میانجیگری سیدابراهیم رئیسی
در جنگ روســیه و اوکراین خبر داده بود ،اما
این مقام اروپایی کیست؟
روزگذشــته (چهارشنبه  9 -شهریور) محمد
جمشیدی در حساب کاربری خود در توئیتر با
اعالم این موضوع ،از ارسال «یک ابتکار صلح
در کنار یک پیام مهم» از تهران به مسکو خبر داد.
در پی انتشار این توییت ،خبرنگار ایسنا کسب اطالع کرده است که مقام ارشد اروپایی
که خواســتار میانجیگری رییس جمهوری ایران شــده است ،امانوئل مکرون رییس
جمهوری فرانسه است.
جمشیدی در توئیت خود توضیح داده بود که پس از مجموعهای از رایزنیها ،این بسته
ابتکار صلح در کنار یک «پیام مهم» از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به مسکو
ارسال شده است.
در همین راستا حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه عصر روز سهشنبه در خصوص
اهدافش از ســفر به روســیه اظهار کرد :هدف اصلی از سفر به مسکو تالش برای حل
بحران اوکراین براساس درخواست به عمل آمده از جمهوری اسالمی ایران است .برخی
طرفهای غربی خواهان نقشآفرینی فعال تهران در این موضوع هستند.

پشتپرده یک سناریوی جنجالی؛

ماجرای پهبادهای ایرانی در روسیه

حدود دو ماه قبل و همزمان با از سرگیری
مذاکرات رفع تحریمهــا در دوحه قطر،
برای نخستینبار ادعای فروش پهپادهای
ایرانی به روسیه از سوی محافل رسانهای
و سیاســی غربی طرح شد ،موضوعی که
همچنان با فراز و نشیبهایی ادامه دارد.
تمرکز بر این موضــوع با دو هدف اصلی
شامل حساس کردن افکار عمومی نسبت
به توانمندیهای نظامی جمهوری اسالمی
و مرتبط نمودن آن با جنگ اوکراین دنبال
میشود.
«جیک سالیوان» ،مشاور امنیت ملی کاخ
ســفید روز  20تیرماه اعالم کرد« :ایران
در نظــر دارد پهپادهای خود را به منظور
اســتفاده در جنگ اوکرایــن در اختیار
روسیه قرار دهد».
او پــا را از این فراتر نهاد و مدعی شــد:
«روســیه قصد دارد صدها پهپاد از ایران
خریداری کند و ایران در حال آماده شدن
برای آموزش استفاده از این هواپیماهای
بدون سرنشین به نیروهای روسیه است».
پــس از آن «لوید آســتین» ،وزیر دفاع
ایاالت متحده نیز برای باور پذیرتر کردن
موضوع تالش کرد با اســتفاده از شــیوه
مبهمنمایی ،حساســیت افکار عمومی را
نسبت به این خبر افزایش دهد.
وزیــر دفــاع آمریــکا در ایــن خصوص
گفــت« :این واقعاً ایده بدی اســت و اگر
من به جای آنها بــودم ،این فکر را کنار

,,

محافل سیاسی و رسانهای غرب با هدف افزایش فشارهای سیاسی به ایران اقدام به
جعل خبر در مورد فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین
کردند اما با این خبرسازی عمال توانمندی علمی و فنی قابل مالحظه ایران در تولید
پهپادهای پیشرفته را در معرض نگاه جهانیان قرار دادند
میگذاشتم».
هرچند وزیر امور خارجه ایران به این خبر
واکنش نشان داد و فروش پهپاد به روسیه
برای اســتفاده از آن در جنگ اوکراین را
تکذیب کرد ،اما رسانههای غربی با نادیده
گرفتــن اظهــارات امیرعبداللهیان روند
دروغپراکنی را ادامه دادند.
روز  25تیرماه ،شبکه  CNNبرای تثبیت
بیشتر مدعای مقامات آمریکایی با توسل
به تکنیک رســانهای «تکرار» مدعی شد
کــه بر مبنای تصاویر ماهــوارهای که در
اختیار این شبکه قرار گرفته ،هیأت روسی
دستکم دو مرتبه در ماه ژوئن از پایگاهی
در کاشان که پهپادهایی با قابلیت حمل
موشکهای هدایتپذیر با نامهای شاهد
 191و شــاهد  129در آن نگهــداری
میشود ،بازدید کرده است.
اگرچه محافل سیاســی و رسانهای غرب
با هدف افزایش فشــارهای سیاســی بر
ایران اقدام به خبرسازی در مورد فروش

پهپادهــای ایرانی به روســیه کردند ،اما
بهدلیل انتشار گســترده و پرحجم اخبار
مرتبط با این موضــوع ،عم ً
ال توانمندی
علمی و فنــی قابل مالحظــه ایران در
تولید پهپادهای پیشرفته به عنوان عاملی
قدرتساز برای کشورمان در معرض نگاه
جهانیان قرار گرفت که بههیچ وجه مورد
انتظار رسانههای غربی نبود.
برای تعدیل روند ایجاد شده اما؛ روزنامه
آمریکایی واشنگتن پســت روز دوشنبه
 29آگوســت با تناقضگویــی در زمینه
وجود نقص در پهپادهای ایرانی نوشــت:
«روسها در استفاده از پهپادهای ایرانی
دچار مشکالت فنی شده و با شکستهای
متعددی مواجه شدهاند».
این خبر در حالی از سوی واشینگتن پست
منتشر شــد که همین روزنامه به صورت
همزمان از بارگیری پهپادهای خریداری
شده از سوی ایران به مقصد روسیه خبر
داد و اعالم کرد« :ایران اولین محموله از

پهپادهای رزمی خود را به روسیه فرستاد
و روسیه قرار است از آنها در جنگ علیه
اوکراین استفاده کند».
این گزارش برای اقناع بیشتر مخاطب از
قول چند مقام امنیتی در آمریکا نوشت:
«محموله پهپادها روز  19آگوســت (28
مرداد) توسط هواپیماهای باری ،از ایران
به روسیه منتقل شده است».
مشــخص نیســت که این روزنامه برای
خبرســازی در این خصــوص چگونه به
تناقض میــان معیوب بــودن پهپادها و
بارگیــری آنهــا به مقصد روســیه برای
اســتفاده در جنگ اوکراین توجه نکرده
است؟!
مشخص است که رســانههای غربی در
ابتدا توجهی به ابعاد تبلیغاتی این خبر که
بر قدرت پهپــادی ایران صحه میگذارد،
نداشته و برای تغییر در تاکتیک خود به
تناقضگویی روی آوردهاند.
بر این اســاس رسانههای غربی در حالی

که اعالم کردند؛ «روسها در اســتفاده از
پهپادهای ایرانی دچار مشکالت فنی شده
و با شکستهای متعددی مواجه شدهاند»
از انتقال فنآوری و ارسال سختافزارهای
پهپادی ایران به روسیه خبر دادند.
آنها با ضد و نقیضگویی در خصوص توان
پهبادی ایران مدعی شدهاند« :مقامهای
روس در نخســتین بررســیهای خود
متوجه چند اشکال در این پهپادها شده
و راضی نیستند».
نکته آنکه امروز چهارشــنبه  9مردادماه
نیز رســانههای غربی بار دیگــر از قول
«یولیا کالیمنکــو» ،رهبر حزب هولوس
در پارلمــان اوکراین اعالم کردند که قرار
است روســیه در آینده نزدیک عالوه بر
پهپادهایــی که به تازگــی از جمهوری
اســالمی خریده 100 ،پهپاد دیگر که بر
اساس خبر واشینگتن پست دارای نقص
اســت و روسها از آن راضی نیســتند از
ایران خریداری کند!
ادعای تسلیح روسیه به پهپادهای پیشرفته
ایرانی که واشینگتنپســت همزمان آن
را بــا خبر نارضایتی روسها از نقص فنی
همین پهپادها مطــرح کرده ضمن آنکه
نشانگر سردرگمی رســانههای غربی در
فضاسازی علیه کشــورمان است رفتاری
کام ً
ال غیر حرفهای محسوب میشود که
در گام نخســت موجب بیاعتباری خود
آنها خواهد شد.

خروجی برجامی دیدار امیرعبداللهیان و الوروف؛

ایران خوشبین ،روسیه خرسند
وزیر خارجه کشورمان در سفر به مسکو از ارسال پیام یکی
از رهبران اروپایی در خصوص اوضاع پیرامون اوکراین به
وزیر خارجه روسیه خبر داد.
حسین امیرعبداللهیان ظهر امروز با همتای روسی خود
دیدار کرد .وی ســپس در نشســت خبری مشترک با
الوروف حضور یافت.
بر اساس گزارش الجزیره ،امیرعبداللهیان در این نشست
خبری تاکید کرد که درخصوص اوضاع انسانی در اوکراین
و تدابیری که مســکو در این زمینه اتخاذ کرده است تا با
خسارت های احتمالی مقابله کند رایزنی کردیم.
نیازمند تضمینهای قابل اعتماد هستیم

وی گفت که در خصوص اوضاع نیروگاه هسته ای زاپوروژیا
تبادل نظر کردیم و ایران از تجارب هســتهای برخوردار
است و آماده تقدیم کمک در این زمینه به منظور مقابله
با آسیبها است.
امیرعبداللهیان همچنین گفت که در مورد روند آستانه به
منظور پایان بحران سوریه رایزنی کردیم.
وزیر خارجه کشــورمان همچنین گفت که درخصوص
تحوالت عراق و افغانستان و لیبی نیز با طرف روسی تبادل
نظر کرده اســت .وی گفت که مردم لیبی باید خودشان
سرنوشت خود را تعیین کنند.
امیرعبداللهیــان در ادامه گفت که بــه هیچ کس اجازه
نمیدهیم که در امور داخلی ایران دخالت کند.
وزیر خارجه کشورمان گفت :برای احیای برجام نیازمند
تضمینهای قابل اعتماد هســتیم ،از آژانس بین المللی
انرژی اتمی می خواهیم که از سیاست دوری کند و تنها

در چارچوب فنی عمل کند.
وی گفت که نســبت به برداشتن تحریم های مربوط به
برنامه هسته ای خوشبین هستیم و هدف از مذاکرات وین
رسیدن به توافق با ثبات و پایدار است.
امیرعبداللهیان گفت که مواضع ما با مسکو در خصوص
تحوالت عراق یکسان است و امیدواریم که به زودی اوضاع
این کشور به حالت عادی بازگردد.
وی درخصوص بحران یمن نیــز گفت که آتش بس در
یمن نیازمند تصمیم گیری از سوی رهبران این کشور و
رفع محاصره است.
وزیر خارجه کشورمان گفت که اتهامات جدید علیه ایران
درخصوص پرونده هسته ای را نمی پذیریم.
امیرعبداللهیان همچنین تاکید کرد که از حمایت های

مسکو در حمایت از مواضع مشروع ما در زمینه رفع تحریم
ها تقدیر و تشکر میکنیم.
یکپارچهسازی تبادل پول بین روسیه و ایران

وزیر خارجه روسیه نیز پس از دیدار با وزیر خارجه ایران
درباره رایزنیهای دو طرف در نشستی خبری توضیحاتی
ارائه داد.
ســرگئی الوروف در ابتدای نشســت خبری مشترک با
حسین امیرعبداللهیان اعالم کرد که با همتای ایرانی خود
درباره موضوعات مختلف دوجانبه ،منطقهای و بینلمللی
صحبت کرده است.
به گفته وزیر خارجه روســیه ،این کشــور و ایران درباره
مســائل مختلف نظرات مشــابهی دارند و بــا اقدامات
کشورهای غربی برای تحمیل مواضع خودشان در قبال

موضوعات منطقهای و بینالمللی مخالف هستند.
سرگئی الوروف در این بخش از سخنان خود اعالم کرد
که روسیه و ایران رویکرد غرب که میخواهد جای قوانین
بینالمللی را بگیرد ،نمیپذیرند.
دیپلمات ارشــد مســکو همچنین تاکید کرد که با وزیر
خارجه ایران گفتوگوهای مفصلی درباره برجام و تالش
به منظور برداشته شــدن تحریمهای غیرقانونی آمریکا
داشته است.
وزیر خارجه روســیه همچنین اعالم کرد که کشورش از
احیای توافق هستهای و لغو همه تحریمهای اعمال شده
علیه ایران حمایت میکند.
الوروف در بخشی از نشست خبری مشترک با وزیر خارجه
ایران خبر داد که با امیرعبداللهیان درباره پیوستن ایران
به ســازمان همکاری شانگهای هم صحبت و تبادل نظر
کرده است .وزیر خارجه روسیه در بخشی از این نشست
خبری در پاسخ به سوالی درباره فشارهای شدید غربیها
علیه مسکو و تهران اینطور جواب داد ،آنهایی که به دنبال
استقالل یافتن از دیکته کردنهای آمریکا هستند ،هدف
تحریمها قرار میگیرند.
این مقام ارشد مسکو در ادامه از تحرکات روسیه و ایران
برای تسهیل روابط اقتصادی خبر داد و گفت که مذاکرات
برای دستیابی به یکپارچهسازی نظامهای پرداخت (تبادل
پول) بین روسیه و ایران است.
دیپلمات ارشد روسیه اعالم کرد که بین این کشور و ایران
به ویژه در زمینههای انرژی هستهای و مسائل مرتبط به
انرژی همکاری وجود دارد.

افشای نقش کانادا و انگلیس در قاچاق دختران و جذب آنها در داعش

رسانههای انگلیســی ،نقش یک جاسوس کانادایی در
قاچاق دختران به ســوریه برای عضویت در داعش و
اطالع دولت انگلیس از این اقدام را فاش کردند.
رسانههای انگلیسی افشــا کردند دولت این کشور از
همــکاری یک مأمور اطالعاتی کانــادا با داعش برای
قاچاق دختران به سوریه با خبر بوده است.
به نوشــته وبگاه «تیآرتی»« ،شــمیمه بیگم» متولد
انگلیس به همراه دو دختر محصل دیگر توســط یک
مأمور اطالعاتی کانادا به سوریه قاچاق شده بودند تا در
گروه تروریستی داعش عضو شوند.

این شــبکه ترکیهای به نقل از رســانههای انگلیس
از جمله روزنامه «گاردین» نوشــت ،لنــدن و اوتاوا با
همدســتی یکدیگر ماجرای قاچاق ایــن دخترهای
نوجوان به قلمرو سابق داعش را الپوشانی کرده بودند.
«ریچارد کرباج» در کتاب خــود با عنوان «تاریخچه
مخفی پنج چشــم» که به تازگی منتشر شده آورده
اســت ،ســرویس اطالعاتی کانادا درباره این اتهامات
جنجالی ســکوت کردند و با توسل به «محرمانگی»،
مأموران خود و دیگر نهادهای جاسوسی را مبرا کردند.
اصطالح پنج چشم به اتحاد ســازمانهای اطالعاتی

انگلیس و چهار کشور متحد شــامل کانادا ،استرالیا،
نیوزیلند و آمریکا اتالق میشود.
کربــاج که در کتاب خود با چند جاســوس کانادایی
مصاحبه داشته به گاردین گفت« :به مدت هفت سال
است که این اقدام توسط کاناداییها مخفی نگه داشته
شده است .به نظرم این الپوشانی از خود جرم رخ داده
بدتر است زیرا نشانگر استفاده این آژانسهای اطالعاتی
از اعضای باندهای تبهکار و گروههای تروریستی است».
وی میافزاید ،عالوه بر دولت کانادا ،دولت انگلیس نیز از
زمانی که نقش کانادا در جذب این دختران در داعش

مطلع شد ،اقدام به مخفیکاری کرد.
عالوه بر گاردین ،روزنامه «تایمز» انگلیس نیز نوشته
اســت ،اســکاتلند یارد (پلیس پایتخت در انگلیس)
میدانست که این دختران نوجوان توسط یک جاسوس
دوجانبه کانادایی به سوریه قاچاق شدهاند.
تایمز با اشــاره به بخشــی از کتاب کرباج مینویسد:
«کانادا بهصورت غیر علنی و زمانی که بابت لو رفتنش
نگرانی پیدا کرد ،به دخالت داشتن در این اقدام اعتراف
کرد و از بریتانیا درخواســت کرد نقش این کشــور را
الپوشانی کند که موفق هم بود».
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پرهیزکاریسرپرستدبیرکلیفدراسیون
فوتبالشد

کامرانیفر:

دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال پس از
اعالم رسمی استعفایش از این سمت ،از
سختیهای کار و مشکالت پیش رویش
در زمــان تصدی دبیرکلی فدراســیون
فوتبال سخن گفت.
بــه گزارش ایســنا ،حســن کامرانیفر،
دبیرکل مستعفی فدراسیون فوتبال پس
از استعفایش امروز (چهارشنبه) در میان
خبرنگاران حاضر شد و اظهار کرد :نیاز به
این بود که فدراسیون شرایطش مشخص
شــود و با انتخاب اعضای مجمع ،رییس
فدراسیون مشخص شــد .اعضای هیات
رییسه مشخص شدند و باید کمک کنیم
که فوتبال موفق شــود .مــا جام جهانی
را در پیش داریــم و برنامهریزی کنیم و
مطمئنا هیات رییسه جدید در کنار هم
دست به اتفاقات خوب خواهند زد.
وی ادامــه داد :در این مــدت که هیات
رییســه کامل نبود ،تمام بار روی دوش
دبیرکل بود و تنها بودم .در این مســیر
تالش کردیم هر اتفاق خوبی برای فوتبال

تنها بودم اما بازی نخوردم!

میشود ،رقم بزنیم .خیلیها کمک کردند
و ســختیهای زیادی را تحمل کردیم و
ســعی کردیم کاری در فدراسیون نماند
و همه کارها را انجام دادیم .در جلســه
امروز هیات رییســه ،فرد جدید را برای
دبیرکل انتخــاب خواهند کرد و من هم
طبق قوانیــن و مقررات از این ســمت
خداحافظی کردم .همه باید کنار یکدیگر
باشیم و با نیت خوب دست به دست هم
دهیم تا روزهای خوب فوتبال فرا برســد
و در جام جهانی موفق باشــیم .روزهای
خوب فوتبال را میبینم.
کامرانــی فر در خصــوص صحبتهای
دیروزش که گفته بود «شــرمنده مردم
هســتم »،توضیح داد :این صحبت برای
دیروز و انتخابات فدراســیون بود .همه
باید کنــار یکدیگر برای موفقیت فوتبال
تالش کنیم.
او در خصوص این که اگر با اســتعفایش
موافقت نشــود ،چه خواهد کرد؟ توضیح
داد :مقرراتی وجــود دارد و وقتی رییس

جدید میآیــد ،این اختیــار را دارد که
دبیــرکل جدید را انتخــاب کند .خدا را
شکر میکنم که کارهای من تایید شده
و تالشــم را کردم که از فوتبال صیانت و
حفاظت کنم .تجربه ســخت و دشواری
بود .اگــر کوتاهیای بوده بــرای من به
عنــوان دبیرکل بوده و اگــر کاری انجام
شده ،برای دوســتانم در فدراسیون بوده
اســت .مطمئن هستم روزهای خوب در
فوتبال میآید.
دبیرکل ســابق فدراسیون فوتبال درباره
این که مــی گویند کامرانیفر در جریان
حواشــی انتخابات «بازی خورد »،عنوان
کرد :خیر! من بازی نخوردم .من تصمیمی
گرفتم که باید میگرفتم .تصمیم من بر
اساس چیزهایی که رسیده بود ،تصمیم
شــخصی گرفتم .البتــه باالترین درجه
فدراسیون هیات رییسه است و وقتی آن
ها دستور به برگزاری انتخابات دادند ،من
دستور را اجرا کردم .من دستور برگزاری
مجمع را امضــا کردم زیرا آنها باالترین

مقام تصمیمگیری در فوتبال هســتند و
آنها به این نتیجه رسیدند که انتخابات
برگزار شود و به تصمیم آنها احترام می
گذاریم .همه رای دادند و رای آنها قابل
اجراست و هر کسی در فوتبال است باید
بداند که اعضای مجمــع باالترین مقام
در فوتبال هســتند .من زمانی که بودم
دستورات مجمع را اجرا میکردم.
وی درباره تصمیم لغــو انتخابات گفت:
مجمع برگزار شده و رییس و نواب رییس
انتخاب شــدهاند .نمیخواهم به اتفاقات
قبل از مجمع برگردم و هر کســی آنها
برای ریاست انتخاب کردند ،قابل احترام
اســت .مجمع بهترین تصمیم را گرفته
و برای ما قابل احترام و قابل اجراســت.
مســئول برگزاری مجمع دبیرکل است
و من در ادامه انتخابات در ســالن بودم.
مســئولیت برگزاری رایگیری با کمیته
بــدوی بود اما من هم در ســالن بودم و
همه کارها را انجام دادم و صورت جلسه
دیروز هم تایید شد.

کامرانیفر در خصوص این که گفته شده
او می توانست مجمع را لغو کند ،تصریح
کرد :نمیخواهم در این خصوص صحبت
کنم.
او در پاســخ به این ســوال که آیا اگر به
یک ســال پیش برگردد ،حاضر است باز
هم به فدراسیون بیاید یا نه؟ تصریح کرد:
به تجربهای در این یک سال رسیدم که
تجربه کمی نیست و همچنین تجربهای
که در این ســال کســب کــردم ،هیچ
دبیرکلی تجربــه نکرده بود و بزرگترین
وظیفه دبیرکلی من صیانت از فوتبال بود
که توانســتم از فوتبال حفاظت کنم .اگر
دوباره به سال  1399برگردم ،دوباره این
مســیر را انتخاب می کنم زیرا با اطالع
کامل این کار را کردم و دوســتان خوبی
پیدا کــردم 28 .بهمن  ،1400همینطور
 10خــرداد  1401و  8شــهریور 1401
اتفاقات ساده ای برای فوتبال نیفتاد و من
هم فشــارهای زیادی را تحمل کردم که
جزییات آن را در آینده خواهم گفت.

امیر عابدینی رئیس پیشین و عضو سابق مجمع فدراسیون فوتبال :

ماجرای عزیزیخادم تکرار نشود!
رئیس پیشین فدراســیون فوتبال با بیان اینکه حضور
محمدرضا ســاکت جو هیات رئیسه این فدراسیون را به
هم میریزد ،گفت :خدا کند ســناریو عزیزی خادم برای
مهدی تاج تکرار نشود.
به گــزارش خبرنگار مهر ،مجمع انتخاباتی فدراســیون
فوتبال روز ســه شنبه در مرکز همایشهای صداوسیما
برگزار شد که رقابت برای رسیدن به صندلی ریاست بین
مهدی تاج ،میرشــاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی بود .در
پایان این رقابت انتخاباتی ،مهدی تاج با کسب اکثریت آرا
به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد .در مجمع
فدراســیون فوتبال  80نفر حق رأی داشتند که از این
جمع مهدی تاج  51رأی کســب کرد ،میرشاد ماجدی
 25رأی کســب کرد و عزیز محمدی  4رأی را به خود
اختصاص داد.این انتخابات البته چندان بی حاشــیه هم
نبود و اعالم خبر لغو و سپس برگزاری آن به فاصله چند
ساعت در شب مجمع ،جنجال زیادی به پا کرد.
امیر عابدینی رئیس پیشین و عضو سابق مجمع فدراسیون
فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ،به ارزیابی این انتخابات و
بازگشت مهدی تاج به فدراسیون پرداخت و تاکید کرد که
انتخاب تاج در واقع تالش اعضای مجمع برای پایان دادن
به تصمیمات «بچگانه» در فدراسیون بوده است.
وی همچنین از حضور محمدرضا ساکت در هیات رئیسه
اظهار تعجب کرد و گفت که حضور ساکت در این بخش،
جو فوتبال را به هم میزند.
مشروح گفتگوی عابدینی با خبرنگار مهر در ادامه میآید:
اعضای مجمع عملکرد ماجدی و هیات رئیسه را برنتابید

انتخابات این دوره پر از تنش بود و با آرامش پیش نرفت.
من در انتخابات مختلفی حضور داشــتم ولی این بار جو
انتخابات ،عجیب و غریب بود که دالیل مختلفی داشت.
فکر میکنم همه چیز از روزی شروع شد که هیات رئیسه
ســناریویی را پیش برد تا عزیزی خادم را از ریاست عزل
کند و یکی از خودشــان را به عنوان رئیس بگذارد .از آن
زمان میرشاد ماجدی داعیه ریاست فدراسیون داشت ولی
اعضای مجمع این اتفاقات را بر نتابیدند و سراغ عملکرد
هیات رئیسه و سرپرست فدراسیون یعنی ماجدی.
دادکان قبول نکرد در انتخابات شرکت کند

اتفاقاتی که برای تغییر رئیس بعضی از هیاتهای فوتبال
اســتانی رخ داد ،چالش جدیدی بــود .اعضای مجمع با
دیــدن این اتفاقات مصمم شــدند گزینه جدیدی برای
ریاست فدراسیون فوتبال پیدا کنند .آنها سراغ گزینههای
زیادی هم رفتند که قبول نکردند .با خیلیها تماس گرفته
شد اما پاسخشان منفی بود؛ امثال محمد دادکان ها و...
یعنی فوتبالیهایی که کنار بودند.
تاج با فشار برای ریاست فدراسیون ثبت نام کرد!

این فشار به مهدی تاج هم آمد .او قصد ورود به انتخابات

دیگر اعضای قبلی هیات رئیسه .ایجاد تعامل در این فضا
سخت است ولی با درایت تاج میتوان این مسئله را حل
کرد.
برای کفاشیان وسط گود رفتم ولی از تاج حمایت نکردم

فدراسیون فوتبال را نداشت ولی به چند دلیل آمد .اولین
دلیل ،اعاده حیثیت بود .تاج مصمم است تا هر پروندهای
که در فدراسیون فوتبال به نامش وجود دارد را پاک کند.
اگر کسی را دوســت نداشته باشند ،بی جهت به خاطر
پروندههایش کاندیدا نمیشــود .یعنی چوب در سوراخ
زنبور نمیکند که نیش بخورد ولی تاج این نیش را نوش
میدانست!
درگیری فوتبال با تصمیمات بچگانه

دومین دلیل درخواســت هیاتها و اعضای مجمع برای
پایان دادن به تصمیمات بچگانه در فوتبال بود؛ تصمیماتی
که صبح گرفته میشد و شب لغو میشد یا شب گرفته
میشد و صبح آن را کنسل میکردند .سرمربی تیم ملی
را برکنار میکردند و بعد از چند روز دوباره ابقا میشــد.
کمیته فنی یک تصمیم میگرفت و سرپرست فدراسیون
آن را «وتو» میکرد .جوری شــده بود که همه شــریک
فوتبال بودند اما کســی حاضر نبود پاسخگو باشد .دلیل
دیگری که به نظرم میآید این است که تاج استنباط کرد
که اگر بیاید از او استقبال میشود .او با خودش گفته اگر
مث ً
ال در پرونده ویلموتس آن اتفاقات رخ داده ،خودم می
آیم و آن را جمع میکنم.
مو را از ماست کشیدند و نگذاشتند ثبت نام کنم

مبانی ثبت نام ریاســت فدراسیون درست بود و حرف و
حدیثی نبود .مث ً
ال بنده به آقــای کامرانی فر (دبیر کل
فدراسیون فوتبال) گفتم خارج از ایران هستم و چهار روز
دیرتر میرسم اما کارهای ثبت نام را انجام دادهام .او قبول
نکرد و میگفت شرایطم باید احراز بشود .گفتم نیازی به
احراز ندارم .اگر نگاهی به عکسهای روسای فدراسیون
فوتبال در این فدراسیون بیاندازید ،عکس من ،دادکان،
مصطفوی ،کفاشیان و ...وجود دارد .ما دیگر نیازی به احراز
نداشتیم .این مثال را زدم تا بدانید برای انتخابات «مو را

از ماست کشیدند» ولی چطور یکباره بعد از جوسازیها،
شب انتخابات مجمع را تعطیل کردند؟
هر سه کاندیدا پرونده داشتند

بــرای مهدی تاج هم دو نوع جوســازی وجود داشــت.
یکســریها از روی دلسوزی انتقاد میکردند و بعضی از
صحبتها از روی بغض و عداوت بود .آنها برای فوتبال دل
نمیسوزاندند .هر روز گفته میشد به تاج گفته میشود
که از انتخابات کنار برود ولی این اتفاق هم نیفتاد .هر سه
کاندیدای ریاست فدراسیون دارای پرونده باز بودند .معنی
پرونده باز هم مشخص است .همه میتوانند متهم باشند
اما از اتهام تا اثبات جرم راه زیادی وجود دارد.
خدا کند ماجرای عزیزی خادم برای تاج تکرار نشود

مجمع میخواست نشان بدهد استقالل دارد و تحت فشار
قرار نمیگیرد .اعضای مجمع به تجربه و مهمتر از آن به
«تیم» تاج رای داد .گزینههای معرفی شده از سوی تاج
شناخته شده هستند .االن ترکیب هیات رئیسه فدراسیون
همان نفرات قبل هستند منهای چهار نفر .خدا کند اینها
دوباره ســراغ همان قانونی که برای عزیزی خادم رفتند،
نرونــد و تاج را دو ماه دیگــر برکنار نکنند .اجازه بدهند
فوتبال شکل بگیرد .هیچکس حق ندارد حق دیگری را
پایمال کند .اگر حرفی هم هست ،قانون پیگیری میکند.
اگر حب و بغض داریم ،آن را بگذاریم برای دشــمن .چرا
باید به جان هم بیافتیم؟ سیستم خودش نظارت میکند
و با هیچکس هم تعارف ندارد.
«ساکت» جو هیات رئیسه را به هم میزند

حضور محمدرضا ساکت در هیات رئیسه و در کنار تاج
جو را به هم میزند .شــاید خود تاج هم این باور را پیدا
کرده باشــد .جو مطلوبتر این بود که ساکت کنار برود.
االن تاج ،نبی ،قنبرزاده و ساکت یکطرف هستند و طرف

حمایت من از مهدی تاج؟ اص ً
ال اینطور نبود .من تاج را
فقط تخریب نکردم .همه توقع دارند امیر عابدینی انتقاد
کند .من با هر سه کاندیدا در تماس بودم .حتی میتوانم
بگویم با عزیزاهلل محمدی بیشتر از تاج و ماجدی صحبت
میکردم .آنها میآمدند پیش من و مشاوره میگرفتند.
مگر میرشاد ماجدی چند ماه پیش با من تماس نگرفت.
تاج هم آمد و با هم صحبت کردیم .من به عنوان «ریش
سفید» حرفها را می شنوم و نظرم را میدهم اما اینکه
وســط گود بیایم؛ نه اینطور نبود .این بار حتی نگفتم
مجمع به چه کســی رای بدهد .قب ً
ال برای عزیزی خادم
و دوره قبلی تاج گفته بــودم مجمع به اینها رای بدهد.
برای علی کفاشیان حتی رفتم وسط گود و برای ش رای
گرفتم.
شب انتخابات به نبی گفتم تاج  ۵2رای میآورد

شب انتخابات نبی با من تماس گرفت .به او گفتم شربت
خــواب بخور و بخواب چرا که تا صبح اتفاقات زیادی رخ
میدهــد .به او گفتم که مملکت نظــام دارد و انتخابات
برگزار میشود .نبی از من پرسید چه کسی رای میآورد.
بــه او گفتم که تاج  52رای میآورد .البته در نهایت 51
رای آورد .در واقع من رای آنطرفیها را میدانستم.
بی اطالعی از دبیر کلی علی خطیر

از حضور علی خطیر به عنوان دبیر کل در فدراســیون
فوتبال اطالعی ندارم .حتی به تاج بعد از انتخاب شدنش
تبریک نگفتم و با او تماس نگرفتم.
کی روش را بعد از جام جهانی بیاورید

اگر بخواهم به تاج مشــورت بدهم می گویم مربی تیم
ملی باید کســی باشــد که کارش «تمیز» بوده است و
کمترین دغدغه را برای صعود به جام جهانی داشتهایم.
اگر هم مشــکلی بوده اســت ،دیگران درست کردهاند.
دراگان اسکوچیچ به صورت تلویحی در مصاحبهای درباره
ارتباطش با میرشاد ماجدی گفته بود که با آنها دوست
نیســت ولی ارتباطش حرفهای است .معلوم بود بعضی
چیزها به اسکوچیچ تحمیل شده است ولی صدایی از او
در نیامد و کارش را انجام داد .او با تیم ملی نتیجه گرفته
و حاال میخواهد مزدش را در جام جهانی بگیرد .آمدن
کی روش در این مقطع زمانی اگر نتیجه نگیرد یعنی یک
بار سنگین روی دوش فدراسیون فوتبال .ضمن اینکه یک
مربــی هم که تیم ملی را راحت به جام جهانی برده ،دل
آزرده میشود .اگر قرار به آمدن کی روش است باید بعد
از جام جهانی باشد.

پس از قبول استعفای حسن کامرانیفر از سمت
دبیرکلی فدراسیون فوتبال ،داود پرهیزکاری به
عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون انتخاب
شد.
به گزارش ایســنا ،داود پرهیزکاری به عنوان
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال انتخاب
شــد .پرهیزکار پیش از این سمتهایی مثل
رییس کمیته فوتسال ،سرپرستی تیم ملی امید و  ...را در کارنامه دارد.
در همین رابطه ،احسان اصولی ،سخنگوی فدراسیون فوتبال اظهار کرد :فدراسیون فوتبال
امروز (چهارشــنبه) جلسهای غیر علنی با حضور برخی از اعضای هیات رئیسه داشت و
درباره پارهای از موارد تصمیمگیری شد که از مهمترین مسائل ،قبول استعفای کامرانیفر
و انتخاب سرپرست دبیرکلی است.او همچنین درباره استعفای استیلی و شمسایی از تیم
ملی فوتبال و فوتسال ایران نیز گفت که استعفای استیلی شایعه است اما شمسایی از
روز گذشته تاکنون ،روی موضع خود مبنی بر کنارهگیری از تیم ملی تاکید کرده است.
اصولی گفت :نظر تاج و بقیه اعضای هیات رئیسه ادامه همکاری با شمسایی است .علیرغم
تالشهایی که تا این لحظه داشتیم ،شمسایی ادامه همکاری را نپذیرفته ولی ما انتظار
داریم او به عنوان یک سرباز به اردوی تیم ملی بازگردد و از تصمیم خود کوتاه بیاید.
سخنگوی فدراسیون فوتبال هرگونه صحبت و مذاکره درباره تغییر سرمربی تیم ملی ایران
را رد کرد و گفت :در این مورد هیچ صحبتی نشــده است .برای همه ما نتیجه گرفتن،
انسجام و اینکه تیم ملی در بهترین حالت در جام جهانی حاضر شود ،مهمترین مولفه
است .امروز هم بحثی مطرح نشد و نکته ای نبود.

پیشنهاد  ۲۵میلیون یورویی چلسی به طارمی و
تهدیدسرمربیپورتو!

پیشــنهاد  25میلیون یورویی باشگاه چلسی
به مهدی طارمی تازهترین ادعایی است که از
سوی هواداران باشگاه پورتو دنبال میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی طارمی مهاجم
تیم ملی ایران سومین سال حضورش در تیم
پورتو پرتغال را ســپری میکند .این مهاجم
هرچند در سه بازی اخیر در لیگ پرتغال برای
پورتو گلزنی نکرده است اما همچنان مهره کلیدی این تیم محسوب میشود و سرمربی و
هواداران پورتو روی او برای تکرار قهرمانی فصل گذشته حساب زیادی باز کردهاند.
این در حالی است که گفته میشود طارمی همچنان مدنظر باشگاههای اروپایی دیگر قرار
دارد .فنرباغچه ترکیه و آث میالن ایتالیا دو باشگاهی بودند که در ماههای اخیر بارها خبر
عالقه آنها به مهاجم ایران رسانهای شد اما انتقال طارمی نهایی نشد.
روز گذشــته یک صفحه توییتری که اخبار باشگاه پورتو را پوشش میدهد ،در خبری
اختصاصی مدعی شد باشگاه چلسی پیشنهادی  25میلیون یورویی برای جذب طارمی به
پورتو پیشنهاد داده است.مهاجم ایران و باشگاه پورتو هر دو راضی به این انتقال هستند اما
به نوشته این رسانه غیر رسمی« ،سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو تهدید کرده است در
صورت جدایی یک بازیکن کلیدی دیگر از این تیم ،استعفا میکند.
رسانههای رسمی و روزنامههای پرتغال هم روز گذشته به دنبا بررسی این خبر بودند تا
صحت پیشنهاد باشگاه چلسی به مهاجم پورتو را پیگیری کنند؛ باشگاهی که طارمی در
لیگ قهرمانان دو فصل پیش اروپا موفق شد با یک ضربه قیچی برگردان و زیبا ،دروازهاش
را باز کند.پیگیریهای خبرنگار مهر هم نشان میدهد طارمی حداقل تا نقل و انتقاالت
زمستانی و بعد از جام جهانی در پورتو ماندنی است و اگر قرار به انتقال به تیمهای دیگر
باشد ،در آن مقطع زمانی این اتفاق رخ خواهد داد.

 ۵۰بازیکن در فهرست اولیه تیم ملی فوتبال
ایران برای سفر به اتریش

مدیر رســانه ای تیم ملی فوتبال ایران نسبت
به انتشار فهرست  50نفره برای اردوی اتریش
واکنش نشان داد.
به گــزارش خبرنگار مهر ،حضــور تعدادی از
بازیکنان لیگ برتری در ســفارت اتریش برای
دریافت روادید شــینگن شائبه حضور آنها در
آخرین اردوی تیم ملی فوتبال قبل از برگزاری
جام جهانی  2022را ایجاد کرد تا صحبتهایی
درباره تغییرات گســترده در لیست مسافران جام جهانی  2022نیز مطرح شود.محمد
جماعت مدیر رســانهای تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به انتشار این اسامی و حضور
بازیکنان داخلی در ســفارت اتریش در توئیتر شخصی خود مطرح کرد« :در خصوص
ماجرای امروز و حضور برخی بازیکنان جهت انگشت نگاری باید اذعان داشت که این به
معنای حضور در فهرست نهایی اردوی آماده سازی اتریش نیست .با توجه به قواعد صدور
ویزای شینگن و نبود زمان کافی یک فهرست  50نفره به سفارت اتریش در کشورمان داده
شده است».بنابراین قرار نیست این بازیکنان به طور قطع در این سفر حضور داشته باشند
و تنها برای انجام امور اداری راهی سفارت اتریش شدهاند .اسامی این بازیکنان در حالی
ارائه شده است که هنوز مشخص نیست شخص دراگان اسکوچیچ نیز به عنوان سرمربی
در اردوی اتریش خواهد بود یا شخص دیگری جانشین او میشود.
اردوی تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان داخلی و خارجی از  28شــهریورماه به
مدت  10روز در کشور اتریش برای برگزاری آخرین فیفادی مقابل تیمهای ملی اروگوئه
و سنگال خواهد بود.

 - ۵11/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای شـماره
 140060306021001488هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه
ثبـت ملـک بردسـکن تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم خانـم جان فتح
آبـادی فرزنـد غالمعلـی بـه شـماره شناسـنامه 111صـادره از طبس درششـدانگ
یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  209/77متـر مربع قسـمتی ازپـالک  450فرعی
از 4اصلـی واقـع درخراسـان رضـوی بخـش  4حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن محرز
گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  15روز
آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف مـدت یک ماه
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد /.ن.
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برنامهریزی تنها برای کمتر از نصف وعده
مسکن ملی

ندا دالور /معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت :در طرح نهضت
ملی مسکن ،تمرکز ما روی  4میلیون واحد زمین است که تاکنون برنامه ریزی های الزم
برای یک میلیون و  400هزار واحد زمین با تراکم  70واحد در هکتار انجام شده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» علیرضا فخاری روز گذشــته در نشســت خبری که
در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد ،اظهار کرد :از آنجا که مسأله
مسکن ،ضروری و بسیار مهم در دنیا است سیاست های گوناگونی نیز در قبال آن در
نظر گرفته شــده است .درواقع سیاســتهای تامین مسکن در دنیا متفاوت است که
شامل سیاست عدم مداخله دولت و سیاست صددرصد مداخله دولتها است.
به گفته وی ،در آنجا که دولتها مداخله نمیکنند با تسهیالت و امکاناتی که در اختیار
متقاضیان قرار میدهند مســئولیت مستقیم مسکن را از خود سلب کرده و آن را به
سیستمها و روشهای متداول واگذار میکنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه «در برخی کشورها هم که دولت
ها صد درصد مداخله میکنند با ســاخت مسکن امکان اســتفاده از مسکن را برای
متقاضیان فراهم میکنند» تشریح کرد :در این زمینه یک جریان میانی نیز وجود دارد
که کشور ما نیز از همین مسیر و جریان استفاده کرده است .در این جریان بینا بینی
دولت خدمات و تســهیالتی را در اختیار مردم قرار می دهد و مردم نیز در این حوزه
مشارکت میکنند.
فخاری ابراز کرد :در کشور ساالنه نیاز به بیش از  600هزار واحد مسکونی است .کافی
است در یک دوره مدیریتی این طرح ابتر بماند یا فراموش شده و نادیده گرفته شود
یا مسئولیت جاری دولتها در قبال این تعهد نادیده گرفته شود؛ درنتیجه این نیازها
روی هم انباشت شده و به عنوان یک خواسته عام و یک نیاز عمومی امکان تامین را
سخت میکند.
معاون وزیر راه ادامه داد :شاهد بودیم در دولت گذشته این کار به هر دلیلی ابتر و این
نیازمندی در جای خود افزایش یافت .همچنین این مساله تعهدات را برای نسلهای
بعدی ایجاد کرد .لذا به این نتیجه میرسیم اگر سالی  600هزار واحد مسکن در کشور
ساخته نشود با نیاز بیش از چهار میلیون مسکن در سال مواجه خواهیم شد.
وی بیان کرد :اگر بخواهیم با این اعداد و ارقام
پیش رویم باید با یک حرکت شتابدار و برنامه
ریزی شده در زمینه تامین مسکن گام برداریم،
اما با تالش مسئوالن و همکاری مردم متقاضی
امیدواریم در موعد مقرر این امر محقق شود.
اگرچه دولت تا اخرین توان خود برای تحقق
طرحها در زمینه مسکن تالش میکند اما اگر
همیاری مردم نباشد این طرح ابتر خواهد ماند لذا تالش دو طرفه و دوجانبه الزم است.
به گفته فخاری ،در این راستا دولتها ممکن است رویکردشان رویکرد انبوهسازی باشد
از طرفی سازندگان عمدهای که در دنیا انبوه سازی کرده اند از یک سو و انبوه سازان
داخلی از سوی دیگر تمایل دارند در این راستا مشارکت کنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت :در تامین اولین نیازمندی مسکن در طرح
نهضت ملی مسکن ،تمرکز ما روی  4میلیون واحد زمین بود که تاکنون برنامه ریزی
برای یک میلیون و  400هزار واحد زمین با تراکم  70واحد در هکتار انجام شده است.
معاون وزیر راه با بیان اینکه «در برخی شهرها به واسطه وجود اراضی مازاد امکان تحقق
این امر وجود دارد» گفت :اما در برخی از شــهرها به دلیل کمبود زمین باید تراکم را
افزایــش دهیم ،لذا میانگین را  70واحد در هکتــار در نظر گرفتهایم که در برخی از
شهرها این عدد به  100تا  120واحد در هکتار میرسد.
وی افزود :توسعه شهرها امکانپذیر نیست درنتیجه مجبوریم تراکم را در برخی استانها
افزایش دهیم .امروز برای اجرای طرحها در کل کشور در زمینه تامین زمین با مشکلی
مواجه نیستیم یعنی زمین برای ساخت مسکن داریم .در مراحل تکمیلی اجرای طرح،
بر اساس بندهای قانون بودجه  1401در بند «کاف» تبصره  11اراضی تصرفی با یک
جدول مشــخص آمده و امید اســت در آینده نزدیک از محل ابالغ این بند از بودجه،
مشکالت اینگونه اراضی مرتفع شود.
معــاون وزیر راه عنوان کرد :همچنین آیین نامه زمین در مورد اراضی مســکونی در
راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شده است که در آن مقرر
شد برای افرادی که سومین فرزند را به دنیا آورند از طریق واگذاری زمین و یا واحد
مسکونی مشکل اسکان آنان حل شود.
فخاری تصریح کرد :ما حدود یک میلیون و 500هزار واحد زمین در دستور کار شورای
برنامه ریزی استان داریم که قرار بر این شد تا انتهای شهریور تکلیف این واحدها روشن
شود؛ بنابراین لزوم همیاری سرمایهگذاران و انبوه سازان و کسانی که دست در ساخت
واحدهای مسکونی دارند است.

تردید در ارائه کاالبرگ الکترونیکی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در
مصاحبه بــا اقتصادآنالین گفت :مجلس
تردید دارد که ارائه کاالبرگ الکترونیکی
روش مناسبی است یا خیر؟
به گزارش اقتصادآنالین ،دولت سیزدهم
بعــد از اعمال جراحــی اقتصادی ،قول
ارائه کاالبــرگ الکترونیکی پس از 2ماه
پرداخــت یارانه نقــدی را داده بود ،چرا

که بر اســاس تکلیــف قانــون بودجه
 1401ملزم شــده بود کاالهای اساسی
را با اســتفاده از کاالبرگ الکترونیک و
با قیمتهای شــهریور  1401به دست
مردم برســاند .با این حال زمزمه ادامه
روند یارانه نقدی حتی بعد از شــهریور
ماه نیز به گوش میرســد .علی رضایی،
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس در

این خصــوص به اقتصادآنالین گفت :در
خصوص ارائه کاالبــرگ الکترونیکی یا
ادامــه پرداخت یارانه نقــدی هنوز بین
دولت و مجلس اختالفاتی وجود دارد و
به جمعبندی نرسیدهاند.
وی در ادامــه بیــان کــرد :در حقیقت
مجلس به یک جمع بندی نهایی ایدهآل
که مورد پذیرش اکثریت جامعه باشــد،

نرسیده و دولت هم هنوز نتیجه نهایی را
اعالم نکرده است.
رضایی بــا اعالم اینکــه مجلس تردید
دارد که ارائه کاالبــرگ الکترونیکی کار
مناسبی اســت ،اظهار کرد :شاید اینکه
مردم را بعد از دریافت چندین ماه یارانه
نقدی به ســمت کاالبــرگ الکترونیکی
ببریم ،شــرایط مناســبی ایجاد نکند.

مجلــس تردید دارد کــه ارائه کاالبرگ
الکترونیکی روش مناسبی است یا خیر؟
در پایــان اعــالم کــرد :در ایــن مورد
تردیدهای زیــادی وجــود دارد و باید
اجازه دهیم دولت و مجلس و کمیسیون
مربوطه به یک جمع بندی کلی برسند
که احتمــاالً تا آخر این ماه نتیجه اعالم
میشود

چرا دالر در بازار کم است؟
دالر دولت و ملت بهم رسیدند

در بــازار پیچیده بود که دالر نیما به صورت آهســته و
پیوســته در حال افزایش اســت .دالر متشکل هم 200
تومــان باالی آخرین نرخ دیروز بوده و به  28هزار و 600
تومان رسید .معاملهگران به طنز میگفتند دالر دولت و
دالر ملت به هم نزدیک شدند.
در معامالت سهشنبه باالخره قیمت دالر تهران از  29هزار
و  700دل کنــد و در معامــالت بعدازظهر به  29هزار و
 800تومان رسید.
ســطح  29هزار و  700تومان مهم بود زیرا معاملهگران
میگویند اگر دالر زیر این سطح میماند به سطوح پایینتر
میرفت و فعال بازار به نرخ های پایینتر مطمئن نیست.
ردپای هرات در افزایش قیمت دالر تهران

در بازار هرات نیز نرخ دالر از صبح تا ظهر بیشتر بین دامنه
 29هــزار و  200تا  500تومان بود اما از ظهر به بعد یک
سطح باال آمد و وارد دامنه جدید  29هزار و  500تا 700
تومان شد .معاملهگران دلیل اینکه قیمت دالر در تهران

صعودی شد را اینگونه بیان میکردند :هم هرات به دامنه
باال رفته و هم در بازار جنس کم است.
بنــا به گزارش اکوایران ،به گفته معاملهگران ،این کمبود
جنس به دینار ربط دارد .در روزهای گذشته خیلیها دینار
خریده بودند تا آن را در بازار بفروشند .اتفاقات روز دوشنبه
عراق باعث شده دینارها روی دست معاملهگران باد کند و
نتوانند آن را تبدیل به ریال کنند.
معموال معاملهگرانی که دینار میآورند ،باید دالر بدهند و
چون االن پول در دینار حبس شده ،امکان تبدیل نیست.
یعنی اینکه یک وقفه در معامالت ایجاد شده است.
در بازار رســمی هم قیمت درحال صعود بــود .در بازار
پیچیده بود که دالر نیما به صورت آهســته و پیوسته در
حال افزایش اســت .دالر متشکل هم  200تومان باالی
آخرین نرخ دیروز بوده و به  28هزار و  600تومان رسید.
معاملهگــران به طنز میگفتند دالر دولت و دالر ملت به
هم نزدیک شدند.
نکته بازار متشکل این بود که نرخ همچنان دچار نوسان

است ،پس تنش در آنجا میتواند دسترسی ایران به منابع
ارزی را سخت کند و بازار را هم تحت تاثیر قرار دهد .اما
گروه دوم معتقدند که حتی جنگ هم شود روی بازار ارز
ایران تاثیرگذار نیست ،بازارساز بخواهد نرخ را باال میبرد،
نخواهدنمیبرد.
 2سیگنال به بازار

است و فرقش با روزهای قبل این بود که سهشنبه دامنه
نوسان کوتاهتر شده بود اما تعداد نوسان بیشتر.
معاملهگران نسبت به تنش عراق و بازار ارز چه نگاهی
دارند؟

درمورد این موضوع دو نگاه وجود دارد .گروه اول معتقدند
که باتوجه به اینکه عــراق دومین مقصد صادراتی ایران

عصر سهشنبه دو سیگنال به بازار وارد شد .یکی درمورد
تحلیل فنی بود و دومی ســکه فردایی .تحلیلگران فنی
میگوینــد که دالر هرات یک الگوی پرچم زده اســت و
میتواند به سمت شکستن مقاومت مهم  29هزار و 750
تومان برود ،که اگر بشکند مقاومت  30هزار و  200روشن
میشود.
سیگنال دوم درمورد سکه بود که معاملهگران میگفتند
ســکه نقدی حواله فردا به باالی  14میلیون رفته است
و نرخ میتواند از روند رنج خارج شــود .در معامالت روز
چهارشنبه مشخص میشود که این گزاره رکب است یا
نه؟

