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توسط قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
نیروی زمینی سپاه

از سرگیری حمالت موشکی 
 به تروریست های مستقر 

در شمال عراق
دور جدیــد حمــات قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا)ع( 
مقرهــای  و  مواضــع  علیــه  ســپاه  زمینــی  نیــروی 
گروهک های تروریستی مستقر در اقلیم شمال عراق 
از صبــح دیــروز آغاز شــده اســت. بنا بــر این گــزارش، 
در ایــن عملیات هــا از موشــک های نقطــه زن 360 
نیروی زمینی سپاه و همچنین پهپادهای انتحاری 
موجود در سازمان رزم این نیرو برای هدف قرار دادن 
کــن تجمع تروریســت ها اســتفاده شــده  مقرهــا و اما
است.گفتنی است نیروی زمینی ســپاه در پی تاش 
گروهک های تروریستی و تجزیه طلب مستقر در اقلیم 
شــمال عراق برای ایجاد آشــوب و ناامنی در کشور، از 
دوم مهرماه سال جاری سلسله عملیات هایی را علیه 
کن استقرار عناصر این گروهک ها آغاز کرده است  اما
کان  کــه بنا بــر اطاعــات واصله ایــن عملیات هــا کما
ادامه خواهد داشت.همچنین نیروی زمینی سپاه با 
صدور اطاعیه ای از تداوم عملیات رزمندگان قرارگاه 
حمــزه سیدالشــهدا)ع( ایــن نیــرو تــا برچیده شــدن 
مقر گروهک های تروریســتی خبر داد.نیروی زمینی 
کید کرده: »از آنجا که طــی این مدت بقایای  ســپاه تا
گروهک  هــای ضــد انقاب تروریســتی پــس از تحمل 
کنــده و تهدیــد علیــه امنیت و  تلفــات در منطقــه پرا
آرامش مردم عزیز کشــورمان همچنان باقی است، از 
صبح چهارشــنبه مرحله جدید عملیــات رزمندگان 
اسام علیه مواضع، مقرها و پادگان های گروهک های 
مذکــور در عمــق اقلیم شــمال عــراق بــا بهره گیــری از 
یگان هــای موشــکی و پهپــادی نیروی زمینی ســپاه 
و آتــش پرحجــم و ترکیبــی موشــک های نقطــه زن و 
پهپادهای تهاجمی و انهدامی آغاز و ضربات مهلکی 
به آنان وارد شده است که متعاقبا جزییات عملیات، 
تلفات و خســارت های وارده به دشمنان ملت ایران 

اطاع رسانی خواهد شد.«

خبر3

نقل قول3

رئیس ســازمان محیط زیست:
 وزارتخانه های خارجه و 
نیرو حقابه تاالب هامون را 

پیگیری می کنند
محیــط  ســازمان  رئیــس 
اقدامــات  دربــاره  زیســت 
رفــع  بــرای  انجام شــده 
مشکل تاالب هامون گفت: 
امــور  »وزارتخانه هــای 
ایــن  بــه  نیــرو  و  خارجــه 
موضــوع ورود خواهنــد کــرد تــا بتوانیــم حقابه 

این تاالب را به نحو مطلوب دریافت کنیم.« 
علــی ســاجقه همچنیــن بــه افتتــاح ســامانه 
محیط زیست کشور در هفته گذشته اشاره کرد 
و افزود: »این ســامانه یکی از نیازهای اساســی 
کشــور در بعد توســعه اســت که همــه الیه های 
اطاعاتی مربوط به آن در این سامانه قرار دارد 
کــه بــر اســاس آن می توانیم خط ســیر کشــور را 

تبیین کنیم.« 
معــاون رئیس جمهوری همچنین در پاســخ 
ســازمان  برنامه هــای  مــورد  در  ســوالی  بــه 
محیط زیســت برای حفظ گونه پلنگ ایرانی 
گفــت: »بــرای همــه گونه هایی که در لیســت 
قرمــز هســتند، برنامــه داریــم. هفته گذشــته 
دربــاره گونه پلنــگ ایرانــی نشســتی در عراق 
برگزار شــد که معتقدیــم این نشســت باید در 

ایران برگزار شود.«

 معاون رئیس جمهوری 
در امور زنان و خانواده:

اختصاص اعتبارات استانی 
ویژه زنان بی سابقه است

معــاون رئیس جمهــوری در 
امــور زنــان و خانــواده گفــت: 
»اختصاص اعتبارات استانی 
اســتان های  در  زنــان  ویــژه 
دوره ای  هیــچ  در  مختلــف 

سابقه نداشته است.«
انســیه خزعلــی بــا ارایــه گزارشــی از عملکــرد ایــن 
معاونــت گفــت: »در یــک ســال گذشــته در حوزه 

زنان قوی عمل شده است.«
معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهوری 
بــا اشــاره بــه شــرایط مناســب زنــان بازداشــتی در 
ناآرامی های اخیر گفت: »تاش می کنیم کســانی 
که احساساتی شده یا کم تقصیر هستند، سریع تر 

آزاد شوند.«
او درباره تعداد زنان بازداشتی گفت: »اطاع دقیق 
ندارم. چند روز پیش که برای بازدید رفتم، حدود 
هفتاد نفر بودند. شرایط نگهداری آنها خوب بود، 
یعنی فضایی که بــه آنها اختصــاص داده بودند و 
هم سالنی ورزشی که برای تحرک و پیاده روی آنها 

وجود داشت، مناسب بود.«

 هشتگ  روز

»ایران بهترین پتانسیل ها رو برای تبدیل شدن به قطب گردشگری دنیا داره )کشوری چهارفصله، 
تاریخ قــوی و جاهای تاریخی خیلی زیــادی داره، طبیعــت متنوع و فوق العــاده زیبایــی داره(. ولی 
کثرا از کشور های همسایه.«یا »ایران  جوری شدیم که چهار تا توریست به زور میان کشورمون، اونم ا
فقط و فقط از گردشگری می تونه کل بودجه مملکت رو تامین کنه و پول نفت و بقیه ثروت ملی مون 
رو صرف آبادانی و آیندگان می کنیم.«یا »دارم به این فکر می کنم صنعت گردشگری چه جون تازه ای 
ک جذابیت های منحصر به فرد خودش رو داره که میتونه یه گردشگر  بگیره...وجب به وجب این خا
رو سال ها مسحور خودش کنه.«یا »چابهار با اون همه ثروت یکی از فقیرترین شهرهای ایرانه. این 
شهر می تونه گل سرسبد گردشگری ایران باشــه. فکر کن به اینکه ایران چهارفصلی که هر شهرش 
ده ها جاذبه گردشگری داره، کشــوری بشه که هزاران گردشــگر راحت و آزادانه بیان و از جاذبه های 

گردشگری مون دیدن کنن. این یعنی ورود ارز به کشور و درآمد برای صدها شغل. #انگیزه.«

گر متحد نشویم قدرت ها خاورمیانه  »جنگ جهانی سوم در راهه و ما همه از گرسنگی خواهیم مرد. ا
گه روسیه این اشتباهو بکنه و بمب  را بدون جمعیت و خالی از جمعیت می خواهند.«یا »به نظر من ا
اتم استفاده کنه، عالی میشه، چون جنگ جهانی سوم میشه؛ یا کره زمین نابود میشه یا یه تیری چیزی 
میخوره میمیرم. خودکشی کردن ایده خوبی نیست. من دوست دارم در یک حادثه بمیرم.«یا »بچه ها 
من واقعا می ترســم جنگ جهانی ســوم شــه. میشــه یه ذره امیدواری بدید که نمیشــه؟«یا »#روسیه 
خطــوط زیردریایی انتقــال #گاز از #نــروژ به #اروپا را قطــع کرد. به #جنگ_جهانی_ســوم خیلی نزدیک 
شده ایم.«یا »حس می کنم تئوری جنگ جهانی سوم داره به واقعیت می پیونده.«یا »شورای امنیت 
روسیه: امســال جام جهانی برگزار نخواهد شــد، اتفاقی در چند هفته آینده رخ خواهد داد! #تحلیل: 
احتماال جنگ جهانی سوم در چند هفته آتی با حمله همه جانبه و عظیم روسیه به اوکراین آغاز خواهد 

شد و طی آن )همان طور که جام جهانی 1۹42 لغو شد( جام جهانی 2022 لغو خواهد شد.«

#گردشگری
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رئیس جمهــوری تاش دشــمن بــرای فتنه انگیــزی در 
کشور را ناشی از احساس خطر از اقتدار و پیشرفت نظام 
جمهوری اسامی ایران عنوان کرد و گفت: »باید اقتدار 
افتخارآمیز نظــام را با تبیین دقیق و خلــق آثار فرهنگی 
ماندگار به رخ کشید تا هم دشمن به عظمت آن اعتراف 

گاه شود.« کند و هم نسل جدید به ابعاد آن آ
ســید ابراهیم رئیســی صبح روز چهارشــنبه در جلســه 
هیأت دولت با اشاره به دیدارهای اخیر خود و سخنان 
کــه بــه  کشــورهای مختلــف در ایــن دیدارهــا  ســران 
پیشرفت های جمهوری اســامی ایران در عرصه های 
مختلف اعتراف و نیاز خــود را نیز به بهره منــدی از این 
پیشــرفت ها اظهار کردند، گفت: »تاش دشــمن برای 
فتنه انگیزی در کشــور ناشی از احســاس خطری است 

که از این اقتدار و پیشرفت نظام می کند.«
کید بر لزوم حفظ، تداوم و ارتقای این اقتدار  رئیسی با تا
تصریح کرد: »باید اقتدار افتخارآمیز جمهوری اسامی با 
تبیین دقیق و خلق آثار فرهنگی ماندگار به رخ کشیده 
شود تا هم دشمنان بیش از گذشته به آن پی برده و به 
این عظمت اعتراف کنند و هم نســل جدید نسبت به 

گاه شده و به آن افتخار کنند.« ابعاد این اقتدار آ
رئیس جمهوری در ادامه سخنانش به برگزاری متفاوت 
مراسم زیارت اربعین امسال هم از لحاظ تعداد زائران و 
هم کیفیت برگزاری مراســم اشــاره کرد و گفت: »امسال 
مراســم ســالروز شــهادت امــام رضــا )ع( نیــز بــا کیفیت 
متفاوتی برگزار شــد و این دو رویــداد ما را بــر آن می دارد 
کنون بــرای برگــزاری هر چه بهتر این مراســم  کــه از هم ا
در ســال آینده برنامه ریــزی کنیم.« رئیســی همچنین 
با تشــکر از مســئوالن بخش های مختلف که پرداخت 
مطالبــات گنــدم کاران را بــا فاصلــه زمانــی کوتــاه انجام 
دادنــد، مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی را مکلف کرد 
با برگزاری جلســه ای بــا حضور نماینــدگان دامــداران و 
مرغداران، راهکارهای رفع مشکات تولید آنان را بررسی 

و نتیجه را در ستاد تنظیم بازار مطرح کنند.
رئیس دولت سیزدهم بار دیگر مسئوالن وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری و نیز راه و شهرسازی را مکلف 
کــرد هر چــه ســریع تر موضوع تامین مســکن اســاتید و 

دانشــجویان متأهــل را در قالــب نهضــت ملی مســکن 
مــورد رســیدگی قــرار دهنــد. رئیس جمهــوری وزرای 
علوم و بهداشــت، معاون علمی و فناوری و رئیس مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری را هم موظف 
کرد راهکارهای رفع مشکات مالی و معیشتی در وزارت 

علوم را بررسی و به دولت ارائه کنند.
افزایش سقف وام مسکن ایثارگران

همچنین ســخنگوی دولت از تصویب افزایش ســقف 
وام مســکن ایثارگران در جلســه هیات دولــت خبر داد 
و گفــت: »بــا تصمیــم دولت ســقف ایــن تســهیات در 
شــهرهای بزرگ 4 میلیارد ریال، سایر شهرها 3 میلیارد 
ریال و در روســتاها 2 میلیارد و ۵00 میلیون ریال تعیین 
شــد.« علی بهادری جهرمی در حاشــیه جلسه هیات 
دولــت دربــاره مهم تریــن محورهــای مطرح شــده در 
ایــن جلســه گفــت: »در ایــن جلســه بــا افزایش ســقف 
وام مســکن ایثارگران موافقت شــد که این تسهیات با 
نرخ ســود تســیهات 4 درصد و بازپرداخت 20 ســاله به 

ایثارگران عزیز پرداخت می شود.«
گذاری بخشی از  بهادری جهرمی همچنین از تصویب وا
سهام دولت در برخی از بانک ها و شرکت های دولتی به 
افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش سازمان های 
حمایتی کمیته امداد، بهزیســتی و مجموعه ایثارگران 
هســتند، خبــر داد و افــزود: »با ایــن مصوبه افــرادی که 
تحت پوشش این نهادهای حمایتی بوده و فاقد سهام 

عدالت هستند، مشمول سهام عدالت می شوند.«
سخنگوی دولت با بیان اینکه این بانک ها و شرکت ها 
ســودده، اقتصادی و مناسب هستند، گفت: »بخشی 
از ســهام دولت در بانک های صــادرات، ملت، تجارت، 
شــرکت کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران و صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه عنــوان ســهام عدالــت 
گــذار خواهــد شــد.« بهــادری  بــه افــراد اشاره شــده وا
جهرمی افــزود: »در جلســه هیــات دولــت گزارش های 
متعددی از بخش های مختلف اجرایی از جمله درباره 
دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهوری به دو اجاس 
شانگهای و نیویورک ارایه شــد.«او ادامه داد: »با توجه 
بــه بازگشــت رئیس جمهــوری از نیویــورک کــه صــدای 
رســای ملت ایران و تبلــور دیگــری از چندجانبه گرایی 
و عدالت خواهــی کشــور بــود و تقدیــر از جایگاه ســردار 
دل ها و مبارزه گر جهانی با تروریسم، شهید حاج قاسم 
ســلیمانی، به نکاتــی از مباحــث مطــروح از دیدارهای 
دوجانبه رئیسی ارایه شــد که نکات خوب و آینده رو به 

جلوی حوزه بین الملل را به نمایش گذاشت.«
شرکت ۱۰ میلیون ایرانی در سفرهای زیارتی اخیر

او با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین و ایام زیارتی 
پایان ماه صفر گفت: »در جلســه چهارشنبه گزارشی از 
برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی و نیز ایام زیارتی 
پایان مــاه صفر در هیــات دولت ارائه شــد و در مجموع 
طــی ســه هفتــه گذشــته، نزدیــک بــه 10 میلیون نفــر از 

ایرانیان در این سفرهای زیارتی حضور داشته اند.«
جهرمی این سفرها را نمایشگر عمق اعتقاد و باورهای 
گفــت: »از مــردم و  مذهبــی مــردم ایــران دانســت و 
موکــب داران ایرانی و عراقی، چــه در زیارت اربعین و چه 
در مشهد مقدس که نقش آفرین اصلی میدان بودند و 
نیز دستگاه های اجرایی که دوشادوش و پشتیبان این 

نقش آفرینان بودند، تشکر می کنم.«
سخنگوی دولت از تصفیه حساب کامل با گندم کاران 
بابت خرید تضمینی این محصول راهبردی خبر داد و 
گفت: »تمامی دیون گندم کاران به طور کامل پرداخت 
شــد که وزیر جهاد کشــاورزی این موضوع را در جلســه 

هیات دولت اعام کرد.«

رئیسی: تالش دشمن برای فتنه انگیزی ناشی از احساس خطر از اقتدار نظام است

باید اقتدار افتخارآمیز جمهوری 
اسالمی به رخ کشیده شود 

     
کیوسک3

دیلی تلگراف
خواســت  بریتانیــا(  )نخســت وزیر  تــراس  از   IMF«
سیاســت کاهــش مالیــات را تغییــر دهــد« عنوان گــزارش 
دیلی تلگراف در روز چهارشــنبه، 28 ســپتامبر بود. بیانیه 
صنــدوق بین المللــی پــول )IMF( کــه از دولــت بریتانیــا 
می خواهد اقدامات مالیاتی خود را مجــددا ارزیابی کند و 
حمایت های »هدفمندتر« را در نظر بگیــرد، موضوع این 
گزارش بود که دیلی تلگراف آن را »حمله بسیار غیرعادی 
به سیاست اقتصادی یک کشور عضو گروه جی 7«  خواند 
کنش خشــمگینانه محافظه کاران ارشد« را  و گفت که »وا

در پی داشته است.

نیویورک تایمز
»کرملیــن نیروهایــی را بــرای جلوگیــری از مهاجــرت 
مردان مســتقر می کنــد« عنــوان گــزارش نیویورک تایمز 
اســت کــه در آن آمــده: »کرملیــن نیروهــای بیشــتری را 
برای تقویت تالش های جنگی خود اعزام کرده، اما این 
یگان ها نه به ســمت اوکراین، بلکه به ســمت مرزهای 
روسیه با کشــورهای دیگر حرکت می کنند. رسانه های 
خبــری دولتــی گــزارش دادنــد کــه بــا تنگ شــدن راه ها 
برای فــرار روس ها از  فرمان صادرشــده هفته گذشــته، 
ســرویس امنیت فدرال خودروهــای زرهی را بــه مرزها 
فرســتاد تــا بــه مردانــی کــه منتظــر فرصــت بــرای گریــز 

بودند، اوراق فراخوان نظامی داده شود.«

گاردین
روزنامه هــای بریتانیایــی چهارشــنبه، 28 ســپتامبر، بر 
سخنرانی سر کی یر استارمر، رهبر حزب کارگر، در کنفرانس 
روز سه شــنبه متمرکــز بودنــد. »زمانی بــرای حــزب کارگر: 
استارمر طرحش را برای بازگشت به قدرت تشریح کرد« 
عنوان گزارش گاردین است که به نقل از استارمر می گوید 
کنــون زمــان  »هماننــد ســال های ۱945، ۱964، ۱997، ا
حــزب کارگر اســت.« گاردیــن نوشــت: »رهبر حــزب کارگر 
محافظه کاران را به از دست دادن کنترل بر اقتصاد بریتانیا 
متهم کرد. اســتارمر بــه نمایندگان گفــت باید هــر روز را تا 
انتخابات عمومی بعدی برای جلب اعتماد مردم صرف 

کنند.«

کیــد بــر لــزوم حفــظ، تــداوم و ارتقــای اقتــدار  رئیســی بــا تا
جمهــوری اســالمی تصریــح کــرد: »بایــد اقتــدار افتخارآمیــز 
جمهوری اسالمی با تبیین دقیق و خلق آثار فرهنگی ماندگار 
به رخ کشیده شود تا هم دشمنان بیش از گذشته به آن پی 
برده و به این عظمت اعتراف کنند و هم نسل جدید نسبت 

گاه شده و به آن افتخار کنند.« به ابعاد این اقتدار آ

رئیس جمهوری به برگزاری متفاوت مراســم زیارت اربعین 
امسال هم از لحاظ تعداد زائران و هم کیفیت برگزاری مراسم 
اشاره کرد و گفت: »امسال مراسم سالروز شهادت امام رضا 
)ع( نیز با کیفیت متفاوتی برگزار شــد و ما را بر آن می دارد که از 
کنون برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم در سال آینده  هم ا

برنامه ریزی کنیم.«

رئیســی همچنیــن بــا تشــکر از مســئوالن بخش هــای 
مختلــف کــه پرداخــت مطالبــات گنــدم کاران را بــا فاصله 
جهــاد  وزارت  مســئوالن  دادنــد،  انجــام  کوتــاه  زمانــی 
کشــاورزی را مکلــف کــرد بــا برگــزاری جلســه ای بــا حضــور 
رفــع  راهکارهــای  مرغــداران،  و  دامــداران  نماینــدگان 

مشکالت تولید آنان را بررسی کنند.

۱23
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پرداخت ۳۶۰۰ 
میلیارد تومان 

تسهیالت نوسازی 
بافت فرسوده

عضو هیأت مدیره بانک 
مسکن، گفت: »از ابتدای 
کنون ۳  دولت سیزدهم تا
هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان 
تسهیالت نوسازی به ۱۳ 

هزار و ۴۶۱ واحد پرداخت 
شد.«»سیدمحسن 

فاضلیان« در خصوص ارائه 
تسهیالت نوسازی در بافت 

فرسوده توضیح داد: »از 
ابتدای اجرای طرح نوسازی 

بافت فرسوده از سال ۱۳۹۸ 
کنون در مجموع ۳۸ هزار  تا
و ۵۱۳ واحد برای دریافت 

تسهیالت نوسازی به بانک 
مسکن معرفی شد که بانک 

کنون با ۳۶ هزار و ۸۴۷  تا
واحد به میزان ۵ هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد 
منعقد کرده است.«عضو 

هیأت مدیره بانک مسکن 
ادامه داد: »از ابتدای 

کنون ۱۴  دولت سیزدهم تا
هزار و ۵۵۶ واحد متقاضی 
دریافت تسهیالت نوسازی 
در بافت فرسوده به بانک 

مسکن معرفی شد که 
کنون با ۱۳ هزار و  بانک تا

۴۶۱ واحد برای پرداخت 
تسهیالت، قرارداد منعقد 

کرده است.«فاضلیان 
مبلغ قرارداد منعقد شده 

از ابتدای دولت سیزدهم 
را ۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد 

تومان برشمرد.او یادآور 
شد: »از سال ۱۳۹۸ تا پایان 

مردادماه ۱۴۰۰ نیز تعداد 
۲۳ هزار و ۹۵۷ واحد برای 
دریافت تسهیالت به بانک 
معرفی شدند که بانک طی 

این مدت با ۲۳ هزار و ۳۸۶ 
واحد قرارداد منعقد کرد 

و یک هزار و ۸۹۸ میلیارد 
تومان تسهیالت به این 

تعداد از واحد در مدت 
اعالم شده پرداخت شد.«

عکس خبر3

دور جدیــد حمــالت قــرارگاه حمــزه سیدالشــهداء)ع( نیروی زمینی ســپاه 
علیــه مواضــع و مقرهــای گروهک های تروریســتی مســتقر در اقلیم شــمال 

عراق از صبح دیروز آغاز شده است./ایرنا

بیشتر دانش آموزان این مدرسه، کودکان کار هستند و برخی شب ها تا صبح 
باید کار کنند و صبح به مدرسه می آیند، درحالی که ممکن است نیاز به نظافت 
داشــته باشــند. به همین دلیل در مدرســه حمام و آب گــرم و لیــف و صابون و 

لباس تمیز پیش بینی شده است./ایسنا

تجمــع اصنــاف و بازاریــان در محکومیــت هتــک حرمــت به مقدســات و 
اغتشاشــات همچنین دفــاع از آرمان های اســالم و انقالب اســالمی صبح 
چهارشــنبه بــا حضــور ســردار حســن حســن زاده، فرمانــده ســپاه محمــد 
رسول ال�ل )ص( تهران بزرگ و بازاریان در مسجد امام خمینی )ره( بازار تهران 

برگزار شد./فارس

هــر ســال از اواخــر تابســتان و برداشــت انگــور در منطقــه »دره جــوزان« 
شهرستان مالیر و روستای »توسک« و »جوزان« آغاز می شود. شهرستان 
کستان های انگور  مالیر با وجود دارا بودن بیش از ۱۰هزار هکتار باغات و تا
ســهم عمــده ای را در تولیــد و صــادرات کشــمش در اســتان و حتی کشــور 

برعهده دارد./ایسنا

وزیــر ارتباطات وفنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه 
برخــی پلتفرم هــای آمریکایــی در ناآرامی هــای اخیر 
نقش ســازماندهی اغتشاشــات را برعهده داشتند، 
اســاس  بــر  ایجادشــده  »محدودیت هــای  گفــت: 
تشخیص مراجع ذی صاح بوده و برداشتن آن هم 

به صاحدید همان مراجع خواهد بود.«
ع پور با اشــاره به اعمال محدودیت ها در  عیســی زار
فضای مجازی اظهار داشت: »برخی از پلتفرم های 
نقــش  اغتشاشــات  ایــن  در  آمریکایــی،  عمدتــا 
ســازماندهی داشــتند و موجب وارد آمدن خسارت 

زیادی به مردم شدند.«
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعــات اضافه کــرد: »ما 
تــاش خــود را خواهیم کرد که کســب وکارها آســیب 
نبیننــد از ایــن رو ظرفیت هــای الزم را در پلتفرم هــا 
و ســکوهای داخلــی فراهــم می کنیــم تا مــردم برای 

برقراری ارتباطات خود به مشکل برخورد نکنند.«
کســب وکارهای فیزیکــی  کــه  گفــت: »همچنــان  او 
بــرای  خســاراتی  دیدنــد،  آســیب  مــدت  ایــن  در 
کســب وکارهای مجــازی وجود داشــت. هزینــه این 
خسارت ها برعهده کسانی است که این اغتشاشات 

و آشوب ها را به وجود آوردند.«
کــرد:  تصریــح  اطاعــات  ارتباطات وفنــاوری  وزیــر 
»تشــخیص اینکــه ایــن فیلترینــگ دائمــی اســت یا 
موقــت، بــه عهــده همــان مراجعــی اســت که بــه ما 
ع پور در پاســخ به ســوالی در مورد  اباغ کردنــد.« زار
بــه  کاربــران  بــرای امــکان دسترســی  زمزمه هایــی 
اینترنــت ماهــواره ای از ســوی آمریکا اظهار داشــت: 
کــردن ماهــواره ای بــرای  »اهــداف آنهــا در فراهــم 
ایران، روشن اســت؛ آمریکایی ها در 40 سال گذشته 
هیچگاه به دنبال منافع جمهوری اســامی ایران و 
مردم نبوده اند. آنهــا از هیچ اقدامی برای ضربه زدن 
به مردم فروگذار نکرده اند و این اقدام هم در همین 

راستاست.«
گر هر اپراتور اینترنت ماهواره ای  او اظهار داشــت: »ا
بــر اســاس قواعــد بین المللــی ماهــواره ای بخواهــد 
قوانین ســرزمینی یک کشور را به رسمیت بشناسد، 
ما دســتش را به گرمی می فشــاریم. زیــرا هموطنانی 
کن هستند، به اینترنت  که در مناطق کوهستانی سا

دسترسی ندارند.« 
بــه  پاســخ  در  اطاعــات  ارتباطات و فنــاوری  وزیــر 
ســوالی درباره تصمیم شــورای عالی فضــای مجازی 
گرام گفت:  مبنی بر فیلترینگ دائمی پلتفرم اینستا
»شــورای عالی فضــای مجــازی در ایــن مــدت هیچ 
جلسه ای نداشته اســت.  وزارت ارتباطات تنها یک 
رأی از 13 رأی کمیتــه تعیین مصادیــق محرمانه که 
را برعهــده دارد،  تصمیم گیــری دربــاره فیلترینــگ 

در اختیــار دارد کــه ایــن کمیتــه هــم در ایــن مــدت 
جلسه ای تشکیل نداده است.« 

او درباره آغــاز طرح صیانت از فضــای مجازی گفت: 
»محدودیت بنا به شــرایط کشــور ایجاد شده است 
و ارتباطی با طرح صیانــت از کاربران فضای مجازی 
بــه ســوالی در مــورد  ع پــور در پاســخ  نــدارد.«  زار
کســب وکارهای اینترنتــی آســیب دیده در روزهــای 
اخیر گفت: »پیشنهاد من به عنوان یک کارشناس 
این اســت که کســب وکارها بــر فضاهایی کــه پایبند 
به قوانیــن کشــور جمهوری اســامی ایران نیســت، 
گــر مجــدد بــاز  ســرمایه گذاری نکننــد. هرچنــد کــه ا
شــود، بازهــم ممکــن اســت بــا محدودیت هایــی 

مواجه شوند.« 
وزیــر ارتباطات وفنــاوری اطاعــات ادامــه داد: »مــا 
شــبانه روز در حــال تاش هســتیم کــه در فضاهای 
مجــازی داخلــی ظرفیــت فنــی الزم بــرای فعالیت را 
فراهــم کنیــم و امروز محیــط خوبــی در ایــن فضاها 
وجــود دارد کــه بــا پیام رســان های خارجــی رقابــت 
ُکنــدی پلتفرم هــای داخلــی  می کننــد.« او دربــاره 
گفــت: »پلتفرم هــای داخلــی بــا حجــم زیــادی از 
درخواست ها مواجه شــده اســت و از امروز افزایش 
کیفیــت و ســرعت پیام رســان های داخلــی بــه مرور 
افزایــش پیــدا خواهد کــرد و قابلیت هــای جدید به 
آنها افزوده خواهد شــد و مردم می توانند به راحتی 

از آنها استفاده کنند.«
او در پاســخ بــه ســوالی دربــاره پیوســتن برخــی از 
دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، 
گفت: »من به عنوان یک شــهروند فکــر می کنم این 
ســامانه، ســرویس دهی خیلی خوبــی دارد. تمامی 
حســاب ها در همــه بانک ها قابل مشــاهده اســت. 
بیمه مرکزی، تمام بیمه هــا را نمایش می دهد و قوه 
قضائیه، نیروی انتظامی و تمامی خدمات موردنیاز 

مردم در این سامانه در دسترس است.« 
وزیــر ارتباطات وفناوری اطاعات خاطرنشــان کرد: 
کــه تمامــی  »رئیس جمهــوری دســتور داده اســت 
دســتگاه هایی کــه بــه ایــن ســامانه وارد نشــده اند 
بایــد دالیــل خــود را روشن وشــفاف توضیــح دهند. 
ســازمان  ارتباطــات،  وزارت  از  مرکــب  کمیتــه ای 
و  برنامه وبودجــه  ســازمان  اداری واســتخدامی، 
دبیرخانــه شــورای اجرایــی فنــاوری اطاعــات ایــن 
موضوع را بررســی و پیگیری می کننــد  که گزارش این 

کمیته به مردم ارائه خواهد شد.«
کنون حدود 7۵ درصد دستگاه ها  ع پور افزود: »ا زار
بــا انحــاء و کیفیت هــای مختلــف در ایــن ســامانه 
حضــور دارند که بقیــه دســتگاه ها نهایتا تــا دی ماه 

امسال باید به پنجره ملی هوشمند بپیوندند.«

وزیر ارتباطات: ایجاد محدودیت در برخی پلتفرم ها بر اساس 
تشخیص مراجع ذی صالح بوده است

 تشخیص فیلترینگ 
دائمی است یا موقت با کیست؟

مجید انتظامی:

همه از ایران بروند من 
می مانم

آهنگساز و رهبر ارکستر با اشاره به چگونگی 
ســاخت موســیقی فیلم هــا و محبوبیــت آنهــا 
گفت: »برای ساخت موسیقی فیلم ها ریاضت 
کشــیدم، با شــخصیت های آنها زندگی کردم، 
گر به شــخصیتی در فیلم تیر اصابت کرده، به  ا
من هم تیر اصابت کرده است، به همین دلیل 
موســیقی ایــن فیلم هــا از قلب من جوشــیده 
است.« ارکستر ملی ایران »همراه با خاطره ها« 
برگزیده آثار مجید انتظامی را به مناسبت هفته 
دفــاع مقــدس، در تــاالر وحــدت اجــرا می کند، 
برگزیــده آثار این آهنگســاز به رهبــری او پس از 
یک دهه دوری از صحنه با همکاری مشــترک 
بنیــاد رودکــی، انجمــن موســیقی ایــران و دفتر 
موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد 
اسالمی اجرا می شود؛ این رویداد موسیقایی 
پیش از این قرار بود از ششم تا هشتم مهرماه 
ساعت 2۱ در تاالر وحدت اجرا شود که به دلیل 
اســتقبال مخاطبان و اتمــام بلیت هــای اجرا، 
»همراه بــا خاطره ها« تــا دهم مهرمــاه تمدید 
شــد، تمامــی بلیت هــای ایــن اجــرا بــه پایــان 
رسیده است.»سمفونی حماسه خرمشهر«، 
»از کرخه تا راین«، »آژانس شیشــه ای«، »بوی 
پیراهن یوســف«، »دیوانــه ای از قفس پرید«، 
»آرزوی بــزرگ«، »جایی برای زندگی«، »شــیخ 
بهایــی« و »دوئل« قطعات این اجرا هســتند؛ 
این درحالی اســت که اجرای قطعه ســمفونی 
خرمشــهر به صورت کامل، برای نخســتین  بار 
صورت می گیرد.انتظامی می گویــد: »حتما آن 
افــرادی که ایــن موســیقی ها را دوســت دارند، 
قلب شــان برای وطن شــان می تپد، دل شــان 
می خواهد این مملکت آباد بماند، آباد باشد 
و همه ما باید دست به دست هم بدهیم ایران 
را ایران و بــزرگ کنیم، ایــن موضوع هایی بوده 
کــه در ایــن فیلم هــا وجــود داشــته اســت. من 
اینها را با زبان موسیقی بیان کردم، من عاشق 
وطنم هستم، همه این مملکت از ایران برود، 
من نمــی روم، مــن می مانم، فکر نکنیــد زندگی 
در ایــن شــرایط بــرای مــن آســان اســت، بــرای 
من هم ســخت اســت اما باید ببینیم دیگر چه 

می شود.«

چهره روز3

ادامه  از صفحه یک | شبکه های خارجی به سرعت 
بــازار داخلی مــا را قبضه کردند تا اینکــه با چالش های 
بــزرگ امنیتــی نظیــر اتفاقات ســال 88 فیلتر شــدند. 
ایرانــی اش  همتــای  هماننــد  به تدریــج  فیس بــوک 
»کلــوب« از خاطــره افــکار عمومــی ایرانــی محو شــد، 
امــا برخــی دیگر مثــل توییتــر با تمســک بــه موبایل و 
تبدیل شــدن از یــک شــبکه اجتماعی به یک رســانه 
اجتماعی، خــود را نجات دادنــد و همچنان علی رغم 

فیلترینگ، در جامعه ایرانی میدان داری می کنند. 
3-  شروع عصر ارتباطات موبایلی را که حتما یادتان 
هســت؛ وســیله ای کــه چونان یــک ســیاه چاله همه 
ابزارهای دیگر ارتباطی را در خود فرو برد. شبکه های 
ایــن همگرایــی فزاینــده دچــار  اجتماعــی هــم در 
تغییرات بسیاری شــدند. از »شــبکه« ارتباطی بودن 
کردنــد  به ســوی »رســانه« اجتماعی شــدن حرکــت 
ابزارهــای  رسانه ســازی  و  پیام رســانی  ترکیــب  بــا  و 
جدیدی برای جهان ارتباطات خلق کردند که حتی 
رســانه های بزرگ دنیا را هم به چالش کشیده است. 
گرام از جمله ایــن ابزارها  تلگــرام، واتــس آپ و اینســتا
بودنــد که در خــأ یک رقیــب داخلــی به ســرعت بازار 
جامعه ایرانی را تصاحــب کردند و افــکار عمومی را به 
خود عادت دادند. و ما تا با چند چالش امنیتی دیگر 

به خودمــان آمدیم دیگــر عرصه بــرای رقابــت از بین 
رفته بود. حــاال برخی نمونه های داخلــی پا گرفته اند 
تــا در این عرصــه مجازی کمــی جبران مافــات کنند. 
پلتفرم ها و پیام رسان هایی که انتظار دارند تا حمایت 
شوند و برای این مقابله جان و عرصه را  پس  بگیرند. 

آیا این کار امکان پذیر است؟ 
 4- مــا نســلی هســتیم کــه در زمانــی کوتاه و فشــرده 
بزرگ ترین تحوالت ارتباطــی را در دنیا تجربه کرده ایم. 
ایــن تاریخ بیســت ســاله را کمــی مرور کــردم تــا بدانیم 
کجــای کار را اشــتباه رفته ایــم و حاال چــه کار بایــد کرد. 
فضای مجازی را به عنوان فضای دوم زندگی، به مثابه 
یک بازار در نظر بگیرید و به تجربه های موفق کمی نگاه 
گفا« می توانســت به  گر »کلوب« مانند »با بیندازید. ا
کارش ادامــه دهــد، فیس بوک یکه تاز نمی شــد. وقتی 
آپارات را به عنوان یک نمونه داخلی داشتیم، یوتیوب 
کاری از پیــش نبــرد. حتــی در عرصــه نرم افزارهــای 
ارتباطِی کاربردی مثل نقشــه ها وقتی برخی ابزارهای 
داخلــی مثــل »نشــان« و »بلــد« به موقــع وارد شــدند 
توانســتیم بخش قابل توجهــی از بــازار داخلــی را پس 
بگیریم. با دیجــی کاال نیازی به آمــازون پیش نیامد، با 
»کافــه بــازار« »آپ اســتور«ها رقیــب یافتند، با دیــوار و 
شــیپور، علی بابا از رده خارج شــد و اسنپ و تپسی نیاز 

به نرم افزارهای مشــابه خارجی را از بیــن بردند. هر جا 
به جای محدودیت ســازی حمایت کردیــم و به موقع 
دست بخش خصوصی و جوانان ایرانی را برای رقابت و 
حضور در میدان باز گذاشتیم، بیگانه ای حتی در یک 
رقابت سالم و آزاد نتوانست در خانه ما جا خوش کند. 
حاال هــم همین فرمــول جــواب می دهد. مــن معتقد 
کــه  بــه بســتن فضــا و محدودیت ســازی نیســتم، چرا
پیشــرفت در تنهایــی بــه دســت نمی آیــد، امــا عرصــه 
شــبکه های اجتماعی هم دو ُبعد دارد. اولی به عنوان 
یک عرصــه ارتباطی-رســانه ای و دومی به مثابــه بازار 
مخاطــب و یک ابزار ارتباطــی. در وجــه اول پای برخی 
ارزش هــای اجتماعی در جهت حقوق فــردی و آزادی 
بیان پیش می آید که در جای خود باید چالش هایش 
را رفــع کرد. اعتمــاد و حریم خصوصــی از جمله همین 
چالش هاست که حل آنها زمان و تدبیر می خواهد. اما 
در عرصــه دوم، هیچ قــوه عاقله ای نمی پذیــرد که بازار 
مخاطب داخلی مان را دربست به سرویس دهندگان 
گر حمایت از تولیــد کاالی داخلی  گذاریم. ا خارجــی وا
مهم است، و برای آن واردات کاالی خارجی را محدود 
می کنیم و عوارض گمرکی می گذاریم، باید برای حمایت 
از تولیدات داخلی در عرصه محتوا هم قواعد حمایتی 
روشن و مشخص داشته باشیم. اقتصاد در محتوا هم 
گذاری بازار کاال  ک تر از وا جریان دارد، و چه بسا خطرنا
به تجار بیگانه، واســپاری ذهن، افکار و محتــوا به آنها 

باشد! باید »ایران « را در فضای مجازی پس بگیریم. 

ایران را »پس« بگیریم!


