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انتخاب رشته دکتری از امروز آغاز مي شود

مهاجرت به شــهرهای بزرگ و حاشیه نشینی 
یکــی از معضالت جدی ایران امروز اســت که به 
همراه خویش مشــکالت و ناهنجاری های بسیار 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بار مي آورد؛ این 
موضوع علی رغم اینکه ســالها است وجود دارد و 
عموم مســئوالن به لزوم حل آن معترفند اما هیچ 
گاه حل نشــده و روز به روز این وضعیت تشدید 
شده است. براســاس نتایج سرشــماری عمومی 
نفوس و مســکن ســال ۱۳۹۵، طی فاصله زمانی 
ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعــداد ۵۱۶۹۲۲ نفر 
از اســتان های دیگر وارد اســتان تهران شده اند. 
همچنیــن در طی پنج ســال مذکور ۳۵۰ هزار و 
۶۳۲ نفر از استان تهران به سایر استان های کشور 
مهاجرت کرده اند که اســتان البــرز با ۸۹ هزار و 
۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته 
اســت. اســتان  های گیالن، مازندران و خراسان 
رضوی به ترتیب بــا ۲۸۵۳۱، ۲۳۶۴۳ و ۲۱۲۴۱ 
نفر از این نظر در رتبه  هــای بعدی قرار دارند. به 
این ترتیب خالص مهاجرت در اســتان تهران نیز 
مثبت ۱۶۶ هزار و ۲۹۰ نفر است و این آمار نشان 
می دهد در طی فاصله زمانی ســال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۵، تعداد افرادی که وارد استان تهران شده اند 
بیشتر از افرادی اســت که از استان تهران خارج 

شده اند.
این گونــه مهاجرت هــا را از دو زاویه متفاوت 
مي توان بررسی کرد؛ یکی اینکه چرا سال ها است 
که از شــهرها و شهرســتان های کوچک به سوی 
شهرهای بزرگ بخصوص تهران مهاجرت مي شود؛ 

و دیگــر اینکه این مهاجرت ها باعث تشــدید چه 
ناهنجاری هایی مي شود.

۱- به نظر مي رســد مهمترین علت مهاجرت، 
کمبودهای اقتصادی در شــهرهای کوچک است. 
آمار باالی بیکاری در شهرستان های کوچک و دور 
از مرکز خود به خوبی گویای آن است که بسیاری 
برای اینکه چرخ زندگیشــان بچرخد مجبورند به 
مهاجرت دست بزنند و به امید یافتن کار و کسب 
درآمد به شهرهای بزرگ بیایند. آمارهای به دست 
آمده از سرشــماری نشان مي دهد استان لرستان 
با ۱۸.۹ درصد باالترین نرخ بیکاری را داشــته و 
بعد از آن اســتان کردســتان با ۱۶.۱ درصد قرار 
گرفته است اما از سوی در بخش خدمات، استان 
تهران با ۶۳.۱ درصد باالترین شــاغالن در بخش 
خدمــات را به خود اختصاص داده  اســت. با این 
تفاصیل معلوم است که نیروی کار از غرب کشور 
به پایتخت ســرازیر مي شــود. جالب اینجا است 
که بدانیم در اســتان های غربی کشور کولبری به 
عنوان یک شغل مطرح است و علی رغم وعده های 
مســئوالن چندان تالشی برای حل مشکالت این 

قشر نشده است.
عدم تقســیم عادالنه امکانــات و فرصت های 
شــغلی علی رغم همه وعده هــا و همچنین رکود 
و بیکاری سراســری در سالهای اخیر چنان شدت 
گرفته که بسیاری از مهاجران به شهرهای بزرگ 

چاره ای جز این کار نداشته اند.
۲- مهاجرانی که به امید رســیدن به شــرایط 
اقتصادی بهتر راهی شــهرهای بزرگ و بخصوص 

پایتخت مي شــوند چاره ای جز حاشــیه نشینی 
ندارند. گرچه آمار دقیقی از جمعیت حاشیه نشین 
در ایران وجود ندارد ولی مقامات شــهری تهران 
۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت تهران را حاشــیه نشین 
مي داننــد. اگر جمعیت تهــران را ۸.۵ میلیون در 
نظر بگیریم، باید بیش از دو میلیون نفر حاشــیه 

نشین در اطراف تهران وجود داشته باشد.
حاشیه نشینی، آن هم با این حجم باال مترادف 
با آســیب ها و انحرافات اجتماعی اســت. اگر چه 
حاشیه نشینان آســیب زا و منحرف نیستند ولی 
شــرایط و موقعیــت جغرافیایی ایجــاب مي کند 
تا بــرای منحرفــان، منطقه اخالقــی و فرهنگی 
خاصی ایجاد شــود. مشــکالتی چون بی مسکنی 
و بدمسکنی، معضل حاشیه نشینی و رشد زاغه ها 
و ســکونت های غیر رســمی، چالش های زیست 
محیطی، عدم دسترســی به آب آشامیدنی سالم 
و بهداشــتی، معضل دفع زباله، مشــکل ترافیکی 
و آمــد و شــد، گســترش انحرافــات اجتماعی، 
مســئله تامین کار، انواع نارضایتی های جمعی و 
احســاس عدم تعلق و بیگانگی با شــهر، خالصه 
 معضالتــی اســت که با حاشــیه نشــینی همراه 

بوده است. 
به ایــن ترتیب باید گفت کــه عدم تخصیص 
امکانات به شــهرهای کوچک و دور از مرکز نهایتا 
به معضالت بزرگی منجر شــده اســت که امروز 
جامعه ما را به شدت آسیب پذیر کرده است. حرف 
پایانی این یادداشت این است که واقعا چه زمانی 

باید به فکر رفع این معضل افتاد؟!

رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر این که گزارش نهایی جعبه ســیاه 
هواپیمای اوکراینی چه زمانی منتشر می شود، گفت: 
با وجود این که یکســال برای تدوین و انتشار گزارش 
نهایی این ســانحه فرصت داریم به همه همکارانم در 
سازمان هواپیمایی کشوری دستور داده ایم که هرچه 
سریع تر این کار را انجام دهند. به گزارش ایسنا، تورج 
دهقان زنگنه در نشست خبری  جزئیات بررسی جعبه 
ســیاه هواپیمای اوکراینی گفت: مکالمات خلبانان و 
کروی پروازی تا ۱۹ ثانیه پس از انفجار ضبظ شده و 

پس از آن FDR و CVR از کار افتاده است.
وی ادامه داد: بازخوانی جعبه های ســیاه بوئینگ 
۷۳۷ اوکراینــی برابر با مقــررات بین المللی و تحت 
نظارت و مسئولیت سازمان هواپیمایی کشوری ایران 
انجام شــده اســت و در هنگام بازخوانی، نمایندگان 
کشور آمریکا به عنوان طراح سازنده هواپیما، اوکراین 
ثبت کننده و بهره بردار، فرانســه ارائه دهنده خدمات 
و مشــاور فنی، نمایندگان کشــور کانادا، انگلستان 
و ســوئد که اتباع شــان در این پرواز بودند و نماینده 
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایکائو در این 
فرآیند حضور داشتند. وی ادامه داد: داده های هر دو 

جعبه سیاه هواپیما بدون مشکل فنی بازخوانی شد و 
تا ســاعت ۶ و ۱۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه همه متغیرهای 
پــروازی عادی و هواپیما در شــرایط نرمــال بوده و 
CVR هواپیما تا ۱۹ ثانیه پس از انفجار موشک اول 
را ضبط کرده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
با بیان این که اقدامات و مشــارکت صورت گرفته در 
بازخوانی براساس استانداردهای انکس۱۳ ایکائو بوده 
است، گفت:  در کابین پرواز سه نفر کرو و یک نفر معلم 
بودند که هر ســه متوجه شرایط غیرعادی شدند و تا 
آخرین لحظات مشغول کنترل و هدایت هواپیما بوده 
و معلم خلبان بعضی از راهنمایی ها را انجام می دهد 
از جمله اینکه به خلبــان اعالم می کند هر دو موتور 

هواپیما فعال است.
دهقانی زنگنه ادامه داد: با توجه به این که صدای 
کابین پس از ۱۹ ثانیه بعد از انفجار قطع می شــود و 
موشک دوم ۲۵ ثانیه پس از آن شلیک و به مجاورت 
هواپیما رسیده تحلیلی در مورد عملکرد و آثار موشک 
دوم از جعبه های ســیاه هواپیما به دســت نمی آید، 
چرا که قطعات ناشــی از موشک اول و اصابت آن به 
هواپیما باعث قطع جعبه های FDR و CVR در ۱۹ 
ثانیه پس از آن شده است. وی با بیان این که سازمان 

هواپیمایی کشوری ایران از دفتر تحقیقات و تحلیل 
ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه برای همکاری های 
بازخوانی تشــکر کرده اســت، اظهار کرد: اطالعات 
استخراج شده در اختیار نمایندگان کشورهای ذیربط 
قــرار گرفته تا تحلیل های ایمنــی و فنی خود را در 
چارچوب استانداردهای ایکائو به سازمان هواپیمایی 
کشــوری ایران ارائه کنند. رئیس سازمان هواپیمایی 
کشــوری اعالم کرد: این اقدامات بــا هدف ایمنی و 
جلوگیری از رخدادهای مشابه صورت می گیرد و هر 
نوع استفاده سیاسی از این فرآیندها ضمن این که در 
تعارض بــا اهداف مورد تاکید ایکائو قــرار دارد روند 
رسیدگی به سانحه را تحت الشــعاع قرار خواهد داد. 
همچنین از همه ذینفعان درخواســت می کنیم که 
از هــر نوع تحلیل یا اســتفاده از این اطالعات که در 
راستای ایمنی نباشد خودداری کنند. دهقانی زنگنه 
اظهار کرد: از همه کشورهایی که پیش از این حادثه 
از آسمان ایران عبور می کردند و هم اکنون از این فضا 
اســتفاده نمی کنند یا به همه کشورهایی که در حال 
حاضر از آســمان ایران اســتفاده می کنند اطمینان 
می دهیم که پرواز بر فراز آســمان ایران ایمن خواهد 
بود و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جو روانی و تحریم 
از علل افزایش تورم و قیمت کاالهاست.

به گزاش ایسنا، محمود واعظی با حضور در برنامه 
گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما 
با بیان اینکه از میزان کنونی تورم و قیمت های کاالها 
اصال راضی نیستیم، افزود: یکی از دغدغه اصلی رئیس 

جمهور و وزرای ذیربط، تامین معیشت مردم است.
وی اضافه کرد: در هفته در جلسات اقتصادی، زمان 
زیادی را برای کنترل شــرایط ســخت کنونی صرف 
مي کنیم تا قیمت ها از این که هســت بیشتر نشود و 

در جهت کاهش قیمت ها تالش مي کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با همه فشــارها 
تالش می کنیم ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده 
برای کاالهای اساسی و ضروری مردم را تغییر ندهیم.
محمود واعظی در ادامه افزود: مساله تنظیم بازار 
در شــرایط کنونی بسیار سخت است به ویژه اگر آن 

کاال با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد.
وی ادامــه داد: معمــوال زمانی کــه ارز دو نرخی 
می شــود فساد یا داللی در آن جا خود به خود ظهور 
می یابد و مســئوالن ذیربط عالوه بر اینکه باید همت 
کنند تا کاالها تهیه و توزیع شود، باید مراقب دالل ها 
و واسطه ها هم باشند. واعظی افزود: متاسفانه شاهدیم 
کسانی که نقش توزیع برای نیازمندان را دارند، بخشی 
را با همان رقم اعالم شده توزیع می کنند و بخشی را 
انبــار می کنند و به روش های دیگری انجام می دهند 
که البته با آن ها در حال برخورد هستیم. واعظی افزود: 
در دو ســال گذشته تمرکز بر روی ساخت مسکن و 
حمایت از انبوه سازان بیشتر شده است. وی با اشاره به 
اینکه نرخ ارز و مواد اولیه ساخت مسکن از جمله فوالد 
بر روی قیمت مســکن اثرگذار است، اضافه کرد: در 
کشورمان، مسکن فقط برای مصرف نبوده است بلکه 

عده ای از آن برای سرمایه گذاری استفاده می کنند.
واعظی ادامه داد: به محض اینکه مسکن به عنوان 
کاالی ســرمایه ای در نظر گرفته شود، طبیعی است 
که با قیمت ارز و کاالهای دیگر باال و پایین می شود. 
وزارت راه و شهرســازی بر روی مسکن اقدام ملی و 
روســتایی و محرومان و تامین خانه برای مســکن 
اولی ها، تمرکز جدی کرده است و امیدواریم با همان 

همتی که طرح مسکن مهر را تکمیل و واگذار کرده 
اســت، بقیه طرح های مسکن هم تا ســال آینده به 

نتیجه خیلی خوبی برسد.
واعظی درباره بازار سرمایه هم گفت: هفته گذشته 
در ســتاد اقتصادی دولت درباره بازار سرمایه، بحث 
و تبادل نظر و قرار شــد آقای دژپســند وزیر اقتصاد 
کمیته ای را تشــکیل دهد و پیشــنهادات متعددی 
تنظیم و این پیشنهادات در شورای عالی بورس بحث 
شــود. این کار انجام شد و صبح شنبه یکم شهریور، 
شــورای عالی بورس تشکیل جلســه داد و تصمیات 
خوبی هم گرفته شد. واعظی با تاکید بر اینکه دولت 
به این بازار سرمایه اهتمام جدی دارد و از آن مراقبت 
می کند، اضافه کرد: البته باید نکات دیگری هم در نظر 
گرفته شود. زمانی که مرتب، بازار بزرگ می شود باید 
شرکت ها و بنگاه های جدید وارد این بازار شوند و برای 
این کار در دولت برنامه ریزی کردیم و رئیس جمهور 
در پی آن است که شرکت های سوده ده و خوب وارد 
بازار ســرمایه شــوند. وی بیان کرد: شرکت هایی در 
داخل بورس هستند که سهام شناوری آن ها در حد 
خیلی کمی خرید و فروش می شــود به همین علت 
شــرکت سود ده اســت و مردم عالقمندند سهامدار 
آن شوند، اما سهامی که در بازار عرضه می شود قابل 
توجه نیســت که باید تعداد این سهام افزایش یابد و 
این کار هم انجام می شــود. واعظی، آگاهی مردم از 
بازار ســرمایه را مهم دانســت و ادامه داد: در بیشتر 
کشورهای پیشرفته، بورس نقش تعیین کننده ای هم 
برای ســرمایه گذاری و هم مردم دارد و نباید انتظار 
داشــت که سرمایه ای که وارد بورس می شود به طور 
مرتب سود بدهد و افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: 
الزمه آن این اســت که اگر به ســرمایه گذاری خود 
اعتماد دارید صبر و همچنین از کارگزاری های معتبر 
استفاده و با مشورت آن ها سرمایه گذاری کنید. رئیس 
دفتر رئیس جمهور تاکید کــرد: هیچ وقت نباید در 
بورس، تصمیمات هیجانی گرفته شود و باید بر روی 
این موضوع کار کنیم. از نظر من و بسیاری از کسانی 
که بازار سرمایه را پیگیری می کنند این بازار در حال 
اصالح است و اسم آن ریزیش نیست. حقوقی ها قرار 
است به کمک بیایند نه اینکه خودشان در بازار سرمایه 

اقداماتی انجام دهند و بفروشند.
واعظی تاکید کرد: ســرمایه گــذاری در بورس، 
مطمئن اســت، اما نباید به آن کوتاه مدت نگاه کرد 
بلکه باید دراز مدت دید و برای هر دو طرف ســرمایه 

گذار و بنگاه دار مفید است.
وی با تاکید بــر اینکه رویکرد دولت این اســت 
که همواره از بازار ســرمایه صیانت و حمایت کند و 
بورس را رها نمی کند، گفت: شــورای عالی بورس از 
ترکیب خوبی برخوردار اســت و وظیفه آن صیانت از 
سهامداران بورس است. رئیس دفتر رئیس جمهور با 
اشــاره به اینکه اصالح بازار سرمایه به شایعه عرضه 
شدن یا نشــدن صندوق دارادوم ربطی نداشت و این 
فقــط بهانه بود، افزود: زمانی که شــاخص بورس به 
سرعت رو به رشد بود همه پیش بینی می کردند که 
بورس باید خود را اصالح کند و مقاالت متعددی در 
این زمینه نوشته شد و همه منتظر این موضوع بودند.
واعظی افزود: زمانی که شــاخص بورس به حدود 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار رســید همه منتظر اصالح 
بودند، اما این اتفاق نیفتاد و شاخص بورس به سرعت 
به دو میلیون رســید که در آن زمان، همزمان شد با 
بحث عرضه شدن یا نشــدن صندوق دارا دوم یعنی 
اگر این اتفاق هم نمی افتاد بورس باید خود را اصالح 
می کرد. وی تاکید کرد: باید مراقبت بیشتری کنیم و 
هماهنگی میان سازمان بورس و مجموعه خصوصی 
ســازی و وزارت اقتصــادی و وزارتخانه هایی که در 
صندوق ها هســتند باید بیشتر شود تا مردم، اتفاقات 
را شفاف متوجه شوند. واعظی گفت: اکنون هم پیش 
بینی می کنند که شاخص بورس بین یک میلیون و 
۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار، اصالح می شــود و 
دوباره روند طبیعی خــود را طی می کند. وی افزود: 
با همت شــورای عالی بورس و وزیر اقتصاد و ســتاد 
اقتصادی دولت و رئیس جمهــور، امیدواریم بورس 
جای مطمئنی برای سرمایه گذاری و سود بردن مردم 
باشد. واعظی اضافه کرد: در زمانی فقط افراد حرفه ای 
در بورس فعالیت داشــتند، اما اکنون افراد معمولی و 
همچنین حدود ۵۰ میلیون ســهامدار عدالت در آن 
حضور دارند بنابراین حتماً باید از بورس و سهامدارن، 

صیانت کنیم.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت آیت اهلل علم الهدی
آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت آیت اهلل حاج 
ســیدجواد علم الهدی را تسلیت گفتند. در پیام رهبر 
انقالب اسالمی آمده اســت: درگذشت مرحوم مبرور 

آیت اهلل آقای حاج سیدجواد علم الهدی رضوان اهلل علیه 
را کــه از فضالی خراســانی درس مرحــوم آیت اهلل 
العظمــی بروجردی بودند به خاندان مکرم علم الهدی 

بویــژه فرزندان معّزز ایشــان و نیز بــه ارادتمندان و 
شاگردان آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و رحمت و 

مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.

انتخاب رشــته های تحصیلی  دفترچه راهنمای 
آزمون دکتری، امروز یکشنبه دوم شهریور از طریق 
سایت ســازمان سنجش آموزش کشــور در اختیار 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قرار گرفت و آن دسته 
از داوطلبانی که براســاس مندرجات کارنامه اولیه، 
مجاز به انتخاب رشــته های تحصیلی شدند باید از 
امروزدوشــنبه سوم تا روز چهار شنبه پنجم شهریور 
ماه نســبت به ثبت کدرشته محل های انتخابی خود 

)حداکثر ۵۰ کدرشته محل( با توجه به رشته امتحانی 
که در آن آزمون داده اند، در سایت سازمان سنجش 

اقدام کنند.
بــه داوطلبان توصیه می شــود ابتدا نســبت به 
مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشــته های 
تحصیلی و اطالعیه های مرتبط بــا آن اقدام نموده، 
ســپس کدرشــته محل های مورد عالقه خود را، از 
کدرشته محل های مربوط به رشته امتحانی انتخاب و 

اولویت ها را به ترتیب عالقه، مرتب نموده و پس از آن 
نسبت به ثبت انتخاب های خود اقدام کنند.

الزم به توضیح است اسامی معرفی شدگان دارای 
حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم )مصاحبه، 
بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ...( همراه با برنامه 
زمانی مراجعه به دانشــگاه های مجری در دهه سوم 
شهریورماه ۹۹ از طریق سایت اطالع رسانی سازمان 

سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.
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اکتشاف نفت منجر به تشدید تنش های ترکیه، یونان و فرانسه شده است
تالطم ژئوپولیتیکی در مدیترانه

فارن پالسی در گزارش مفصلی نوشت که در اواسط ماه اوت، یک کشتی جنگی ترکیه و یک کشتی 
یونان در مدیترانه شرقی با هم برخوردی داشتند که این اتفاق خود، موجب افزایش تنشی بین دو طرف 
شد که همواره از ۲۰ سال گذشته بر این منطقه حاکم بوده است. این تنش البته به واسطه بحران چند 
روز اخیر آغاز شد، جایی که ترکیه یک کشتی اکتشاف انرژی به همراه اسکورت دریایی را برای جستجوی 
نفت و گاز طبیعی روانه آبهای نزدیک جزیره یونانی کاستلوریزو )Kastellorizo( کرد.  آتن ادعا می کند 

که این جزیره و آب های اطراف آن بخشی از قلمرو دریایی این کشور است...

جانشــین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ســه تن از عامالن انتشار آگهی کذب فروش سواالت 
کنکور ۹۹ در فضای مجازی خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار حمید هداوند در تشریح جزئیات این خبر، گفت: 
مأموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ روز شــنبه با بهره گیری از قابلیت  های نرم  افزاری و ســخت  افزاری، 

پروفایلی را در شبکه  اجتماعی تلگرام شناسایی کردند که آگهی فروش سواالت کنکور ۹۹ را منتشر کرده بود.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع پس از بررســی  های کارشناســانه و انجام هماهنگی های الزم، پرونده 

مقدماتی تشکیل شد و رسیدگی آن ...

عامالن انتشار آگهی فروش سواالت کنکور
 دستگیر شدند
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برای رفع توقیف روزنامه »جهان صنعت«

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد

جزئیات بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
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امیر حاتمی در دیدار وزیر دفاع روسیه:
راهبرد مشترک تهران و مسکو

 می تواند به صلح و امنیت جهان 
و منطقه بینجامد
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رهبر انقالب در نشست تصویری با هیات وزیران به مناسبت هفته دولت:

به مردم، گزارش های جامع و صادقانه بدهید
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رهبر معظم انقاب اســامی در نشســت 
تصویری با هیئت وزیران بمناسبت هفته دولت 
تاکید کردند: اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به 

تحوالت خارجی پیوند بخورد.
به گزارش ایســنا، آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقاب اسامی صبح یکشنبه به مناسبت 
هفته دولت در ارتباط تصویری با رئیس جمهور 
و اعضــای دولت، ســال آخر فعالیــت دولت 
یازدهــم را فرصتی خوب برای افزایش خدمات 
در حوزه هــای مختلف خواندند و با بیان نکاتی 
درباره مســائل مهم اقتصادی همچون تولید، 
ســرمایه گذاری، ارزش پول ملی و نیز فضای 
مجازی تأکید کردند: باید با جدیت کامل موانع 
تولید را رفع و برای حل مشکات همت بیشتر 

گماشت.
رهبر انقاب اســامی حادثه عاشورا را قله 
جهاد، فداکاری و شــهادت نامیدند و با اشــاره 
به مصادف شدن هفته دولت با دهه اول محرم 
افزودند: مبنای هفته دولت نیز جهاد و شهادت 
است چرا که رجایی و باهنر با مجاهدت مستمر، 
سختکوشی و تاش در هنگام هجوم و محاصره 
مشــکات، خودداری کامل از پیگیری منافع 
شخصی و پرهیز از چهره سازی برای جذب نظر 
مردم، خود را شایسته پاداش بزرگ الهی یعنی 

شهادت ساختند.
ایشان با اشــاره به خبرهای بزرگ و مهمی 
که رئیس جمهور و اعضاء دولت در گزارش های 
خود اعــام کردند افزودند: هفته دولت فرصت 
مناســبی برای تبیین و اطاع رسانی خدمات 
اعضای دولت و نقد نقاط قوت و ضعف اســت 
که دولت باید بیــش و پیش از دیگران به نقد 

درونی بپردازد.
آیــت اهلل خامنه ای به دولتمــردان توصیه 
کردند: در گزارشــهایی جامع و صادقانه، آنچه 
توانســتید و آنچه قرار بود اما نتوانستید برای 
مردم بیان کنید که مردم از این گونه گزارشهای 

صادقانه، خرسند و امیدوار مي شوند.
رهبر انقاب ســال آخر فعالیــت دولت را 
فرصتی قابل توجه و از جهات مختلف بســیار 
مهم برشــمردند و گفتند: هرچــه مي توانید 
از فرصت آخر برای خدمت به مردم و کشــور 

استفاده کنید.
آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه با اشــاره 
به مشکل جدی مسکن در کشور گفتند: دولت 
قول ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در آخرین 
ســال فعالیت را داده است که تحقق این قول 
می تواند در زمینه حل مشکل مسکن مؤثر باشد.

ایشــان افزودند: تاش کنید در یک ســال 
باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت 
بعد به یــادگار بگذارید که »اصاح ســاختار 
بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی« جزو اینگونه 

کارهاست.
»پیگیری و تاش جدی برای اجرای قولهایی 
که داده شده« از جمله طرح های هفتگی وزارت 
نیرو، سیاست پاالیشگاه سازی برای جلوگیری از 
صدور نفت خام، تقویت شرکتهای دانش بنیان، 
ادامه کارهای خوب علمی و بهداشتی و درمانی 

که در مقابله با کرونا انجام شده و افزایش تولید 
از دیگر توصیه های مؤکد رهبر انقاب به دولت 
برای ســال آخر فعالیت بود. سالی که به هیچ 
وجه نباید دولت به صــورت وقت اضافه به آن 

نگاه کند.
بخش دوم ســخنان رهبر انقاب اســامی 
در ارتباط تصویری با هیأت دولت به مســائل 

اقتصادی اختصاص داشت.
ایشــان بار دیگر تولید را مادر و کلید اصلی 
حل مشکاتی نظیر »اشتغال، معیشت، تورم و 
کاهش ارزش پول ملی« خواندند و تأکید کردند: 
باید هرچه مي توانید در این زمینه ها کار و تاش 

کنید.
رهبر انقاب رفع موانــع تولید را از وظایف 
اساسی دولت برشــمردند و گفتند: البته رفع 
برخی موانع از جمله تحریم یا ندادن پول فروش 
نفت ایران، تحت اختیار دولت نیست اما بسیاری 
از موانع درونی است و باید با جدیت آنها را رفع 

کرد.
ایشان »واردات بی رویه« را که باعث شکایت 
مکرر تولید کنندگان و حتی ورشکستگی برخی 
از آنها شــده است بســیار خطرناک خواندند و 
افزودند: واردات لوکس نیز از جمله موانعی است 
که دولت باید آن ها را از سر راه تولید حذف کند.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای »جلوگیری از 
قاچاق« را بــا همکاری قوای مجریه، قضاییه و 
نیروهای مسلح، تسهیل کننده تولید دانستند و 
گفتند: استفاده از ظرفیت نهضت قطعه سازی 
که به خصوص در نیروهای مســلح ایجاد شده 
اســت، مي تواند بخش قابل توجهی از نیازهای 
تولیدکننــدگان را تأمیــن کند بویــژه اینکه 
متخصصان داخلی توانســته اند قطعات بسیار 

ظریف و پیچیده را نیز تولید کنند.
رهبر انقاب »رفع ناهماهنگی ها در سطوح 
پایین دســتی« را برای افزایش و جهش تولید، 
مهــم برشــمردند و گفتنــد: در گزارش های 
خبــری تلویزیــون، برخی تولیدکننــدگان از 
ناهماهنگی های عجیب و غریب در گرفتن مواد 
اولیه مورد نیاز گله مي کنند که اگر وزیر مربوط 
بــه محض دیدن این گزارشــها پیگیری کند، 
بســیاری از این مشکات ظرف مدت کوتاهی 

قابل حل است.
»رفع پیچ و خمهای عجیب اداری در دادن 
مجوز تولید« و نیز »حل مشــکل تســهیات 
بانکــی« دو توصیه آخر رهبر انقاب به اعضای 

دولت در بحث مهم رفع موانع تولید بود.
رهبر انقاب اســامی در ادامه سخنانشان 
درباره مســائل اقتصاد کشور، به موضوع »خام 
فروشی و صادرات فله ای مواد خام« اشاره کردند 
و گفتند: خام فروشــی در ســنگ های معدنی 
قیمتی و فرآوری آنها در خارج و بازگرداندن به 
کشور با چندین برابر قیمت، فروش خاک جزیره 
هرمز، فرآوری نشدن زعفران جنوب خراسان و 
خرمــای مناطق گرمســیری از جمله مواردی 
است که نشــان مي دهد باید در این زمینه کار 

جدی صورت گیرد.
ایشــان افزودند: چندی پیش، پیشنهادی 

برای تشــکیل کارگروهی از جانب روسای سه 
قوه جهت شناسایی و برطرف کردن موانع تولید 
مطرح کردم و با استقبال سه قوه هم مواجه شد 
که باید هر چه زودتر تشکیل شود و کار خود را 

با جدیت آغاز کند.
رهبر انقاب اسامی یکی دیگر از موضوعات 
بسیار مهم اقتصادی را مسئله »سرمایه گذاری« 
برشمردند و تأکید کردند: متأسفانه در سالهای 
اخیر، ســرمایه گذاری در کشور دچار اختال 
شــده و در این زمینه عقب هســتیم که برای 
بر طرف کردن این مشــکل، ابتدا باید سرمایه 
گذاری های کانی که در کشــور رها شده و یا 
ُکنــد پیش مي روند، احیا شــوند و هیچ طرح 

بزرگ سرمایه گذاری باتکلیف نماند.
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم تشــویق 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی، خاطرنشان 
کردند: بخش خصوصــی دارای امکانات فراوان 
و نقدینگی الزم اســت و باید از طریق برطرف 
کردن مشکات مالیاتی و مجوزها و همچنین 
تسهیات بانکی، بخش خصوصی را به سرمایه 

گذاری ترغیب کرد.
ایشان با اشــاره به اهمیت موضوع »هدایت 
نقدینگی به سمت تولید« گفتند: در سال ۹۷ 
و در دیدار با هیأت دولت پیشــنهاد تشــکیل 
یک هیأت متخصص شــبانه روزی برای یافتن 
روشهای هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح 
شد که اگر این هیأت تشکیل نشده است، باید 

هرچه زودتر شکل بگیرد.
رهبر انقاب اســامی »تقویت ارزش پول 
ملــی« را موضوعی بســیار مهــم و در ارتباط 
مستقیم با تولید و تقویت بینه اقتصادی کشور و 
بهبود معیشت مردم دانستند و افزودند: در کنار 
اقدامات بلندمدت برای تقویت ارزش پول ملی، 
برخی اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری است که 
از جمله آنها برخورد جدی با اقدامات بدخواهانه 
و سودجویانه برای کاهش ارزش پول ملی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اعام 
دولــت مبنی بر بازگردانده نشــدن ۲۷ میلیاد 
دالر ارز حاصل از صادرات گفتند: ممکن است 
بخشــی از این ارزها به دالیــل منطقی هنوز 
بازگردانده نشده اما با موارد سودجویانه همچون 
واردات کاالهای لوکس یا خرید ملک در خارج 

از کشور باید برخورد شود.
ایشان بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی 
برای تصمیمات اقتصادی تأکید کردند و با اشاره 
به تصمیم های نســنجیده برخی دســتگاهها، 
افزودند: البته بانک مرکزی فعالیت های خوبی 
را آغاز کرده است و همه دستگاهها باید به آن 
کمک کنند تا بتواند اقدامات خود را به سرانجام 

برساند.
رهبر انقاب اسامی یکی از موارد ضروری 
بــرای برطرف کردن موانــع و ایجاد اصاحات 
ساختاری را »راه اندازی سامانه های اطاعاتی و 
اتصال این سامانه ها« به یکدیگر برشمردند و با 
یک تذکر مهم، ســخنان خود را درباره مسائل 

اقتصادی کشور به پایان رساندند.
آیت اهلل خامنه ای گفتند: اقتصاد کشــور به 

هیچ وجه نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد 
زیرا این یک خطای راهبردی است.

ایشــان تأکید کردند: نبایــد برنامه ریزی 
اقتصادی برای کشــور، معطل لغو تحریمها یا 
نتیجه انتخابات فان کشور شود. باید بنا را بر 
این گذاشــت که تحریمها به عنوان مثال تا ده 
سال دیگر ادامه دارد، بنابراین باید بر ظرفیت ها 
و امکانات داخلی تمرکز کرد، البته ممکن است 
آنها تصمیمات خوب بگیرند که در آن صورت از 
آن استفاده مي کنیم اما مسائل اقتصادی کشور 

نباید موکول به تحوالت خارجی شوند.
رهبر انقاب اســامی در بخش دیگری از 
سخنانشان، موضوع فضای مجازی را بسیار مهم 
خواندند و گفتند: ما هم اهمیت فضای مجازی 
را و اینکه بخشــی از زندگی مردم شده است، 
قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی 
این اســت که این عرصه از خــارج مدیریت و 
 هدایت می شود و ما نمی توانیم مردم را بی پناه 

رها کنیم.
آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه عوامل 
مســلط بین المللی در فضای مجازی به شدت 
فعال هستند، افزودند: تأکید مکرر بر شبکه ملی 
اطاعات و تشکیل شــورای عالی و مرکز ملی 
فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن 
به همین علت است اما متأسفانه اهتمام الزم به 

این موضوع نمي شود.
ایشان گفتند: شبکه ملی اطاعات اجزایی 

دارد که این اجزا از زمان بندی ها عقب هستند.
رهبر انقاب اسامی در ادامه خطاب به همه 
مسئوالن و دســت اندرکاران کشور یک توصیه 
مهــم کردند: خدمت در نظام اســامی دارای 
ارزش مضاعف است که باید قدردان آن باشید 
چرا که خدمت در جمهوری اسامی کمک به 
رونمایی از الگوی اســام برای جامعه سازی و 
مدیریت جامعه است، بنابراین اهمیت مضاعف 

دارد.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ناکامی مکاتب 
مختلف بشــری برای اداره جامعــه، از آمریکا 
به عنــوان یک الگــوی واقعاً شکســت خورده 
یاد کردند و گفتند: ارزشــهای بشــری مانند 
ســامت، عدالت و امنیت از همه جا بیشتر در 
آمریکا لگدمال می شود، فاصله طبقاتی در آنجا 
وحشتناک اســت، تعداد و نسبت گرسنگان و 

بی خانمان ها در آمریکا از کشــورهای متعارف 
دنیا بیشــتر اســت، طبق اعام صریح رقبا در 
کارزارهای انتخاباتی، یکــی از هر پنج کودک 
آمریکایی، گرســنه است ضمن اینکه ناامنی و 

آمار جنایت در آمریکا بسیار باالست.
ایشان افزودند: عاوه بر این مشکات داخلی 
و مدیریتــی، قتل، جنگ افروزی و ایجاد ناامنی 
جزو کارهای رایِج امروز آمریکایی ها در سوریه، 
فلســطین و یمن و قبًا در عراق، افغانستان و 

مناطقی مثل ویتنام و هیروشیما است.
رهبر انقاب اسامی حضور افرادی در رأس 
آمریکا را که مایه تحقیر آن کشور هستند، نشانه 
دیگری از شکست الگوهای بشری و آرمانشهر رو 
به انحطاط غربزده ها برشمردند و گفتند: الگوی 
مستقل اسام برای نظام سازی و جامعه سازی 
بر ســه پایه »ایمان، علم و عدل« استوار است 
البته ما در هر سه عرصه عقبیم اما در جمهوری 
اسامی شعارها و جهت گیری ها بر این اساس 
بوده و الگوهای انســانی آن نیز شهدایی مانند 
بهشــتی، مطهری، باهنر، رجایی و ســلیمانی 

هستند.
آیــت اهلل خامنــه ای خطاب به مســئوالن 
تأکید کردند: عملکرد شما می تواند این الگوی 
برجســته را در چشم مردم جهان تبلیغ کند و 
علت دشــمنی و ترس مستکبران از جمهوری 

اسامی همین مسئله است.
رهبــر انقاب اســامی در بخــش پایانی 
سخنانشــان با اشــاره بــه فرازی از ســخنان 
امیرالمؤمنین علی علیه السام مبنی بر اینکه اگر 
مؤمنان دست از یاری یکدیگر بردارند شکست 
می خورند، افزودند: این درســی برای بشریت و 
همه مؤمنان است و امروز نیز که دشمن به طور 
دائم در حال طراحی اســت، در مقابل آن باید 

نقشه و برنامه داشت.
ایشان همچنین با تشــکر از رعایت اصول 
بهداشــتی در مجالس عزاداری تا به امروز، بر 
گسترش کامل و اســتمرار رعایت  توصیه های 
ستاد ملی کرونا تأکید و مجدداً از عوامل یاریگر 
مردم در مقابله با ویروس خطرناک کرونا تشکر 

کردند.
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، رئیس 
جمهور و ۴ نفر از اعضای کابینه به بیان گزارشی 

از اقدامات و برنامه های دولت پرداختند.

رهبر انقالب در نشست تصویری با هیات وزیران به مناسبت هفته دولت:

به مردم، گزارش های جامع و صادقانه بدهید

رئیس جمهور در جلســه هیأت دولت که به 
صورت ویدئو کنفرانــس در حضور رهبر معظم 
انقاب اسامی تشکیل شد، ضمن گرامیداشت 
یاد و نام شــهیدان رجایی و باهنر تاکید کرد که 
دولــت تدبیر و امید همــواره رهنمودهای مقام 
معظــم رهبــری را وجه همت خود بــرای رفع 
مشکات و عمران و آبادانی کشور قرار داده است.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی روز یکشنبه 
در این نشســت، »ارتقــاء تــاب آوری اقتصاد و 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی« را یکی از 
مهم ترین و اصلی ترین رهنمودهای مقام معظم 
رهبری دانســت و اظهارداشت: در همین راستا 
ارتقــاء تاب آوری اقتصاد و اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی سرلوحه و محور همه فعالیت ها 
و تاش های دولت قرار گرفت که آثار مثبت آن 
در مواجهه با تکانه های بیرونی به اقتصاد کشور در 

سال های اخیر آشکارا قابل مشاهده است.
روحانی با اشــاره به همه گیــری کرونا که از 
اواخر سال گذشته جمهوری اسامی ایران را نیز 
مانند دیگر کشــورهای دنیا تحت تأثیر قرار داده 
است، گفت: پیش از شــیوع کرونا نیز کشور در 
دوره دولت تدبیر و امید با ۲ تکانه بیرونی جدی 
دیگر مواجه شده بود که یکی سقوط قیمت نفت 
در اوایل ســال ۹۳ و دومی تحریم های شدید و 

ظالمانه آمریکا از سال ۹۷ بود.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر چه ســقوط 
قیمت نفت و بویژه تحریم های بی سابقه و ظالمانه 
آمریکا مشکاتی را نیز برای مردم ایجاد کرد اما 
دولت در مواجهه با این مشــکات، کشــور را به 
خوبی اداره کرد و با بهره گیری از تجربه مواجهه 
موفق با این دو تکانه، توانســت کشور را در برابر 
مشکات ناشی از همه گیری کرونا نیز به خوبی 

مدیریت کند.
روحانی خاطرنشان کرد: در حالی که اقتصاد 
بســیاری از کشــورهای بزرگ دنیا تا ۲۰ درصد 
کوچک شــد اما اقتصاد ایران در برابر مشکات 

ناشی از شیوع کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید که 
این نشان توانمندی دولت در ایستادگی در برابر 

این مشکل و مدیریت آن است.
رئیس جمهــور ادامه داد: البته دولت از پیش 
و در راســتای عمل به تأکیدات حضرتعالی برای 
کاهش اتکاء بودجه به نفت در طول ســال های 
گذشته اتکاء بودجه به نفت را به ۹.۹ دهم درصد 
در سال ۹۸ رسانده بود که امسال این اتکاء از این 

هم کمتر شد.
روحانی در توضیح دستاوردهای دولت تدبیر و 
امید در ۷ سال گذشته، گفت: در حالی که شیوع 
کرونا در همه کشورها باعث افزایش بیکاری شد، 
در ایران در طول مدتــی که با همه گیری کرونا 
مواجــه بوده ایم، بیکاری در مجمــوع ۱.۱ دهم 
درصد کاهش هم یافته است که این دستاورد به 
خودی خود حاصل نشده بلکه در سایه تاش های 
دولت در سال های گذشــته تحت رهنمودهای 

حضرتعالی به دست آمده است.
رئیــس جمهور با اشــاره به ۲ برابر شــدن 
تخت های بیمارستانی در طول مدت سپری شده 
از دولت تدبیر و امید نســبت به تمام سال های 
پیــش از این دولت تا پیروزی انقاب اســامی، 
کاهش چشمگیر هزینه های درمان مردم، افزایش 
قابل توجه تجهیزات پزشــکی و نرخ دسترسی 
مردم به پزشک و امکانات پزشکی به شکلی برابر 
در سراسر کشور، اضافه کرد: دولت برغم مشکات 
فراوان اقتصادی، تحولی بزرگ را در بخش درمانی 
و ســامت کشور ایجاد کرده که حاصل آن را در 
پایین بودن تعداد جانباختگان ناشــی از کرونا در 
کشورمان نســبت به بسیاری دیگر از کشورهای 

پیشرفته مشاهده کردیم.
روحانی به گسترش چشمگیر زیرساخت های 
ارتباطی در دولت تدبیر و امید و ۳۳ برابر شــدن 
ظرفیت تبادل اطاعات در عرصه فضای مجازی 
اشــاره کرد و اظهــار داشــت: در عرصه دولت 
الکترونیک از رتبه ۱۰۶ به رتبه ۸۶ ارتقاء یافتیم 

و اقدامات دولت در این عرصه در ایام شیوع کرونا 
کمک بسیاری به اجرای پروتکل های بهداشتی و 

صیانت از جان مردم کرده است.
رئیس جمهــور افزایش تعداد شــرکت های 
دانش بنیــان فعال در کشــور از ۵۵ بــه ۵ هزار 
و ۲۰۰ شــرکت در طول دولــت تدبیر و امید را 
دســتاورد مهم دیگری عنوان کــرد که عاوه بر 
یاری به رونق اقتصادی در کشــور در ایام شیوع 
کرونا نیز در زمینه تأمین داروها و تجهیزات مورد 
نیاز کمک بزرگی به سیستم بهداشتی و درمانی 

کشور کردند.
روحانی با اشــاره به اینکه دولت تدبیر و امید 
تنها دولتی بود که پــس از انقاب فعالیت خود 
را در شــرایط رکود تورمی شدید آغاز کرد، اما به 
فاصله کوتاهی نرخ تــورم را کاهش داده و برای 
اولین بار پس از ۲۶ ســال آن را تک رقمی کرد، 
اظهار داشــت: حدود ۳ سال پس از آغاز فعالیت 
خود با ثبت نرخ رشــد اقتصادی ۱۴ درصدی در 

جایگاه نخست رشد اقتصادی دنیا قرار گرفت.
رئیس جمهور تصریح کرد: در ۷ سال گذشته 
تولیــد کشــور در صنعت پتروشــیمی و فوالد 
تقریبــاً به ۲ برابر افزایش پیدا کرده و درآمدهای 
کشــور از محل صادرات محصوالت پتروشیمی 
از ۱۱ میلیارد دالر به ۲۵ میلیارد دالر رســیده 
که با اتمام جهش ســوم صنعت پتروشیمی در 
ســال ۱۴۰۰ این درآمدها بــه ۳۷ میلیارد دالر 
خواهد رســید. تولیدات کشــور در زمینه تولید 
آلومینیوم، مس، صنعت خودرو و لوازم خانگی و 
دیگر عرصه ها نیز از افزایش و رشد قابل توجهی 
برخوردار بوده اســت. روحانی با بیان اینکه در ۴ 
ماهه ابتدایی ســال ۹۸ نرخ رشد تولیدات کشور 
برغم شیوع کرونا نسبت به مدت مشابه پارسال 
۱۳ درصــد افزایش یافته اســت، خاطر نشــان 
کرد: تولید محصوالت کشــاورزی که در ابتدای 
دولــت تدبیر و امید ۹۷ میلیون تن بود، به ۱۲۵ 
میلیون تن رســیده و تا پایان این دولت به بیش 

از ۱۳۰ میلیون تن خواهد رسید. سطح زیرکشت 
گلخانه ای کشور نیز از ۸ هزار هکتار به ۱۸ هزار 
و ۵۰۰ هکتــار و راندمان آبیاری نیز از ۹۰۰ گرم 
تولیــد محصول در ازای یــک مترمکعب آب به 

۱۳۵۰ گرم رسیده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در طول ۷ سال 
گذشــته ۴.۵ میلیون واحد مسکن ساخته شده 
است،  روحانی گفت: در حالی که در دولت قبل 
تنها ۷۷۵ هزار واحد مســکن مهر به بهره برداری 
رســیده بود در این دولت بیش از یک میلیون و 
۳۰۰ هزار واحد مســکن مهر، تکمیل شده و به 
بهره برداری رســیده اســت و در زمینه ساخت 
مســکن اجتماعی و مسکن روســتایی اقدامات 
خوبی انجام شــده که در آینده شــاهد تحوالت 
مثبت ناشی از آنها در عرصه مسکن خواهیم بود.

رئیس جمهور با اشــاره به اقدامات دولت در 
زمینه توســعه بنادر و دیگر زیرساخت های مورد 
نیاز برای رونق تولید، اظهارداشــت: در طول این 
دولت بیــش از ۱۷۰۰ کیلومتــر راه آهن و ۱۰ 
هزار کیلومتر راه احداث شده، ظرفیت جابجایی 
کاال در بنادر ۶۶ هزار تن افزایش داشــته و رشد 

شرکت های دانش بنیان بسیار شتاب یافته است.
روحانی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اقدامات 
دولــت تدبیر و امید تــاش در اجرای عدالت و 
کمک به معیشت مردم محروم و مستضعف بوده 
است، تصریح کرد: تعداد روستاهای برخوردار از 
گاز در این دولت از ۱۴ هزار به ۳۱ هزار روســتا 
افزایش یافته و تعداد روستائیان برخوردار از آب 
آشامیدنی سالم و پایدار از ۹۰۰ هزار نفر به ۱۰ 

میلیون نفر رسیده است.
رئیس جمهور اضافه کرد: پوشــش شــبکه 
برق رسانی در کشــور تقریباً از ۹۹ درصد عبور 
کــرده و ۳۲ هزار روســتا از امکانــات ارتباطی 
پهن باند برخوردار شده اند و در بخش سامت و 
راه روستایی نیز خدمات چشمگیری ارایه شده 

است.

روحانی در ادامه ســخنان خــود افزایش ۶ 
برابری حداقل حقوق کارگران و کارمندان در ۷ 
ســال اخیر برغم مشکات مالی، افزایش ۶ برابر 
مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
و افزایــش ۵ برابری حقوق فرهنگیان را از دیگر 
خدمــات دولت تدبیر و امید برشــمرد و گفت: 
دولت با وجود محدودیت های شدید مالی پس از 
شروع کرونا عاوه بر اعطاء وام یک میلیون تومانی 
به همه خانواده هایی که یارانه دریافت می کنند، 
بسته های متنوع حمایتی و وام ودیعه مسکن نیز 
برای کمک به آسیب دیدگان از مشکات ناشی از 

کرونا در نظر گرفت.
رئیس جمهور اظهارداشــت: در جلسه امروز 
دولت تصمیم گرفتیم برای حدود ۳ میلیون نفر 
جمعیت کشــور که مصرف برق آنها پایین تر از 
میانگین مصرف خانوار است، هزینه برق رایگان 
شــود تا برای اولین بار پــس از پیروزی انقاب 
اســامی برق مستضعفین و اقشــار محروم کم 

مصرف رایگان شود.
روحانی با اشاره به تاش های دولت در زمینه 
استیفای حقوق ملت ایران در عرصه بین المللی، 
تصریح کرد: امروز در زمینه بهره برداری از میادین 
مشترک گازی و نفتی و ساماندهی آب های مرزی 
گام های موفقی برداشته شده و در دو دعوای مهم 
حقوقی با آمریکا تا به حال در دادگاه الهه پیروز 
بوده ایم و عــاوه بر لغو قطعنامه های شــورای 
امنیت ســازمان ملل علیه جمهوری اســامی 
توانستیم پرونده PMD علیه جمهوری اسامی 
ایران را نیز ببندیم. رئیس جمهور با تأکید دوباره 
بر اینکه عمل بــه توصیه ها و رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، سرلوحه همه خدمات  و تاش های 
دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: دولت تاش 
کرده با اصاح ســاختار بودجــه و نظام بانکی و 
تکمیل زیرساخت های دولت الکترونیک هر چه 
 بیشــتر در نظام مالی و اداری کشــور شفافیت

 ایجاد کند.

وزیر دفاع بابیان پاســخ کشــورهای عضو 
برجام به درخواســت آمریکا در اســتفاده از 
مکانیســم ماشه و بازگشــت تحریم ها گفت: 
این اقدام کشورهای عضو برجام ضربه محکم 
دیگری بر زیاده خواهی های آمریکا بوده است.

به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مسلح دردیدار با سرگئی 
شایگو وزیر دفاع فدراســیون روسیه با تقدیر 
از مواضع مثبت و ســازنده دولت روســیه در 
تحوالت چند ماه اخیر و بطور ویژه در مخالفت 

با قطعنامه اخیر ضد ایرانی آمریکا اظهار داشت: 
با توجه به اســتمرار تهدیدات علیه دو کشور 
تقویت هر چه بیشــتر همکاری های تهران و 
مســکو امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
حاتمی با بیان اینکه دیدارها و رایزنی های هر 
دو کشور در سطوح عالی بطور مرتب و رضایت 
بخش در جریان است گفت: جمهوری اسامی 
ایران و روسیه در ســال های اخیر یک تاش 
هدفمند و مشــترک برای مقابلــه با یکجانبه 
گرایی و سیاســت قلدرمأبانــه آمریکا و دولت 
ترامپ در منطقه را شروع کرده اند. وزیر دفاع 

تصریح کرد: واکنش واقع گرایانه شورای امنیت 
ســازمان امنیت ملل و رد قطعنامه ضد ایرانی 
اخیر آمریکا در خصوص تمدید ممنوعیت های 
تسلیحاتی علیه ایران، یکبار دیگر ضمن اینکه 
شکســت بزرگی را برای آمریــکا و متحدین 
منطقه ای این کشور رقم زد، مخالفت جهانیان 
با سیاســت های خصمانه و غلط را نشان داد. 
حاتمی با بیان پاسخ کشورهای عضو برجام به 
درخواست آمریکا در استفاده از مکانیسم ماشه 
و بازگشت تحریم ها گفت: این اقدام کشورهای 
عضــو برجام ضربــه محکم دیگــری ر زیاده 

خواهی های آمریکا بوده است. وی اصافه کرد: 
اطمینان دارم که راهبرد مشترکی که تهران و 
مسکو در حل مشــکات و مسائل منطقه ای 
انتخاب کرده اند، می تواند فارغ از سیاست های 
یکجانبه گرایانه آمریکا ، صلح و ثبت و امنیت 
را در منطقه بوجود آورد. سرگئی شایگو وزیر 
دفاع فدراســیون روســیه نیز در ایــن دیدار 
ارتشبد شــایگو وزیردفاع روسیه در این دیدار 
با ابراز خرســندی از سومین حضور وزیر دفاع 
جمهوری ایران در روسیه گفت : ایران و روسیه 
اهداف و منافع مشــترکی در عرصه معادالت 

منطقه ای و بین المللی دارند. سرگئی شایگو با 
اشاره به روابط عمیق و راهبردی دو کشور در 
همه زمینه ها گفت : در حوزه دفاعی و امنیتی 
نیز چشــم انداز همکاری های ایران و روسیه، 
روبه توسعه اســت. سرگئی شایگو بر ضرورت 
تداوم همکاریهــای منطقه ای در جهت ایجاد 

صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
گفتنی است در پایان این دیدار امیر حاتمی 
برای تقویت همکاری های دو جانبه از سرگئی 
شــایگو برای حضور در ایــران دعوت به عمل 

آورد.

روحانی در جلسه هیات دولت در حضور رهبر انقالب:
اقتصاد ایران در برابر مشکالت ناشی از شیوع کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید

امیر حاتمی در دیدار وزیر دفاع روسیه:
راهبرد مشترک تهران و مسکو می تواند به صلح و امنیت جهان و منطقه بینجامد

رفع شبهات مربوط به فروش اوراق سلف نفتی
 با توضیحات زنگنه

نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی اظهار کرد 
که پس از حضور وزیر نفت در کمیســیون بودجه و ارائه ی توضیحات وی در 

مورد فروش سلف نفتی از این موضوع رفع شبهه شد.
ســید محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به برگزاری 
جلسات مفصل در کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی موضوع اوراق سلف 
نفتی گفت: ما جلســه مفصلی در این زمینه داشتیم یکی از مسائلی که باعث 
حساســیت بیشتر روی این موضوع شــده بود همزمانی آن با اعام گشایش 
اقتصادی و فروش نفت از ســوی رئیس جمهور بود که این موضوع در شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و خیلی ها تصورشان این بود که 

اوراق سلف همان موضوع گشایش اقتصادی است.
وی با بیان این که رئیس مجلس شــورای اسامی و روسای کمیسیون های 
اقتصــادی و برنامه و بودجه با طرح فروش نفت موافقت نکرده اند، اظهار کرد: 
همزمان موضوع فروش اوراق نفت به صورت ســلف مطرح شد آقای زنگنه در 
کمیسیون بودجه توضیح داد که این دو ارتباطی به یکدیگر ندارد بلکه فروش 
اوراق در چارچوب قانون بودجه انجام می شــود که به شرکت ها اجازه می دهد 
تا ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشــند و شرکت ملی نفت هم اجازه فروش 

۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق نفتی دارد، لذا این در چارچوب بودجه است.
میرتاج الدینــی ادامه داد: طبق توضیحات وزیر نفت موضوع فروش اوراق با 
ابزار مالی اسامی در ســازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت سلف تعریف 
شــده است. معامات سلف در واقع نوعی پیش فروش در چارچوب اوراق است 

به شکلی که بها جلوتر پرداخت می شود و کاال بعدا داده می شود.
نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســامی با بیان 
این که طبق اظهارات وزیر نفت موضوع فروش اوراق در شورای فقهی سازمان 
بورس به عنوان ابزار مالی اســامی آمده و در چارچوب قوانین انجام می شود، 
گفت: با توجه به رعایت این الزامات در این زمینه رفع شبهه شد و تاکید شد 

که این موضوع در چارچوب قوانین مربوط به اوراق انجام می شود.

درخواست جمعی از نمایندگان 
برای رفع توقیف روزنامه »جهان صنعت«

جمعی از نمایندگان مجلس خواستار رفع توقیف روزنامه »جهان صنعت« 
شدند.

به گزارش ایســنا، در پی توقیف  روزنامه جهان صنعت در روزهای گذشته، 
تعدادی از نمایندگان مجلس رفع توقیف این روزنامه را خواستار شدند.

تنها دو روز پس از روز خبرنگار، هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه »جهان 
صنعــت« را به دلیل مصاحبه ای درباره کرونا با عنوان »به آمار دولتی اعتماد 
نیست« با یک کارشــناس که بیش از ۶ ماه با عنوان عضو ستاد ملی کرونا با 
رســانه های مختلف گفت وگو داشته اســت، مجرم شناخته شده و دستور به 
توقیف موقت آن داده اســت؛ توقیفی که بیکاری ۷۰ نفر به طور مســتقیم و 

بیش از ۲۵۰ نفر به طور غیر مستقیم را به همراه خواهد داشت.
گفتنی اســت اعضای تحریریه روزنامه جهان صنعت به منظور حل مشکل 
و بــا امیــد رفع توقیف هر چه ســریعتر روزنامه، به این دلیل که در جلســه 
هیات نظارت برمطبوعات نماینده مجلس حضور نداشته است؛ از وکای ملت 

خواستند تا در این باره آنها را حمایت و همراهی کنند.
متن نامه به شرح زیر است:

»نمایندگان محترم مجلس یازدهم شورای اسامی«
باسام و احترام

همانطور که مســتحضرید وظیفــه روزنامه و خبرنگار، آگاهی بخشــی و 
شفاف سازی اســت و از این بابت دریافت و انتشار اخبار و اطاعات مهمترین 
وظیفه و عملکرد رسانه ها است. در مقابل این عملکرد، وظیفه جامعه متمدن 
رعایت آزادی بیان و البته تضارب آراء اســت. بر این مبنا رسانه ها و نشریات، 
بزرگراه های اندیشه، بیان و فهم هستند؛ مصداقی روشن برای فعالیت کسانی 
که خداوند در آیه مبارکه ۱۸ ســوره کریمه زمر، آنان را هدایت شده می داند. 
اما گاهی تنگ نظری و بی سلیقگی مقامات و تصمیم گیران مسدود شدن این 
بزرگراه های اندیشه را رقم مي زند. همان اتفاقی که طی روزهای گذشته برای 
روزنامــه »جهان صنعت« رخ داد و هیأت نظــارت بر مطبوعات به خاطر یک 
مصاحبه آن هم با کارشناســی که بارها با رسانه های فراگیر گفتگو کرده بود، 

تصمیم به توقیف این روزنامه گرفت.
در ادامه این نامه آمده اســت: »به نظر ما آنچه در روزنامه جهان صنعت به 
چاپ رســید مصداق اقدام حرفه ای و روزنامه نگاری انتقادی است که تنبیه و 
توقیف روزنامه مذکور به این علت کاری خطا و نادرست است. بنابراین اهالی 
روزنامه جهــان صنعت تقاضای همراهی و همــکاری آن حضرات جهت رفع 
توقیف هر چه زودتر روزنامه خود را داریم تا ســریعتر به دکه های مطبوعاتی 

بازگردد.«

نظر هیات منصفه مطبوعات درباره ایرنا
ســخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رســیدگی بــه پرونده های مدیران 
مسئول خبرگزاری ایرنا و  پایگاه خبری ۵۵ آناین در روز یکشنبه ۲ شهریور 
در شــعبه ۹ دادگاه کیفــری یک اســتان تهران به ریاســت قاضی محمدی 

کشکولی خبر داد. 
احمد مومنی راد در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت:  پرونده اول مربوط 
به مدیر مسئول پایگاه خبری ۵۵ آناین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش 
اذهان عمومی بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم  را با اکثریت آرا 

مجرم دانست و نیز او را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.
وی افزود: پرونده دوم  مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر 
اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشــویش اذهان عمومی بود که در اتهام فوق 
الذکر هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم دانســت و با اکثریت 

آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

درخواست مجلس از کارگران هفت تپه 
برای پایان دادن به اعتراض ها

نماینده تهران در مجلس شــورای اســامی گفت که از کارگران هفت تپه 
خواستند که به اعتراض خود پایان داده و ادامه کار را به مجلس بسپارند.

به گزارش ایســنا دیروز هیاتی از نمایندگان مجلس شورای اسامی برای 
بررسی وضعیت کارگران هفت تپه به اهواز سفر کردند که در توضیح آن احمد 
نادری در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »در جمع کارگران هفت تپه 
حضور یافتیم تا در مورد اقدامات انجام شده در سه هفته اخیر همفکری کنیم. 
بحث حقوق های معوقه تقریبا حل شــده، تمدید دفترچه بیمه تا آخر ســال 

انجام شده و االن بحث برسر خلع ید از مالک فاقد اهلیت است.«
وی افزود که  از کارگران خواســته اند به اعتــراض خود پایان داده و ادامه 

کار را به مجلس بسپارند.
او پیــش از این گفته بود در این ســفر هیاتی از حسابرســان خبره دیوان 

محاسبات کشور نمایندگان را همراهی مي کنند.
تاکنون چند جلســه در مجلس با حضور مسووالن مربوطه و کارگران برای 
تعیین تکلیف وضیعت کارگران هفت تپه برگزار شــده اســت که در این باره 
نظام الدین موســوی نماینده تهران به ایسنا گفته بود که حدود ۲۰ روز پیش 
به صورت حضوری از شرکت هفت تپه بازدید و با کارگران گفت وگو کردیم، با 
نماینده آنها در فرمانداری جلســه گذاشتیم و با مسئولین استانی هم دیداری 
در همین زمینه داشــتیم. بعد از آن ســه جلســه در مجلس با نمایندگان و 
همچنین نهادهای نظارتی همچنین دیوان محاســبات و ســازمان بازرسی و 
دستگاه های مربوطه از جمله تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان خصوصی 
سازی و مسئولین محلی خوزستان برگزار کردیم و در جلسه آخر وزیر اقتصاد 

و دارایی نیز حضور داشت.

فعال کردن مکانیسم ماشه توسط آمریکا
 قانونی نیست

یک عضو هیات رئیسه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســامی تاکید کرد که با توجه به خروج یک طرفه آمریکا از برجام 

عما امکان طرح تقاضا برای فعال کردن مکانیسم ماشه وجود ندارد.
یعقوب رضازاده در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به تاش غیرقانونی آمریکا 
برای فعال کردن مکانیســم ماشــه اظهار کرد: با توجه به این که آمریکا یک 
طرفه از برجام خارج شــده اســت نمی تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند و 
اساســا این کار قانونی نیست، چون آمریکا دیگر عضو برجام نبوده و این برای 

کشورهای اروپایی و اعضای شورای امنیت مشخص است.

اخبار کوتاه
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آمادگی امارات برای جبران خسارت تیراندازی
 به صیادان ایرانی

امارات ضمن ابراز ندامت و پشــیمانی از تیراندازی به صیادان ایرانی اعالم 
کرده آمادگی الزم برای جبران ضرر و زیان ناشــی از انجام این کار اشتباه را 

دارد.
به گزارش فاینانشــال تایمز، پس از کشــته شــدن دو صیاد ایرانی توسط 
نیروهای امارات متحده عربی، ایران یک کشــتی این کشور را گرفته و خدمه  
آن را دســتگیر کرده است، ایران گفته است این کشتی به صورت غیر قانونی 

وارد آبهای کشور شده است.
هنوز اطالعات زیادی در باره این کشتی ضبط شده توسط ایران ارائه نشده 
اما ایران گفته اســت که نیروهای ســاحلی امارات به قایق غیر نظامی ایران 

تیراندازی کرده و دو نفر از صیادان را کشته است.
ایران به ابوظبی هشــدار داده بود که قایــق ماهیگیری و ماهیگیران و نیز 

جسد دو ماهیگیر کشته شده را هر چه زودتر تحویل دهد.
هنوز امارات درباره کشــتی ضبط شــده هیچ واکنشــی نشــان نداده اما 
منابع آگاه و نزدیک به مقامات این کشــور عربی می گویند مســأله مربوط به 
ماهیگیران بین امارات و ایران حل شــده است. قایق ماهیگیری و خدمه ها به 
ایران تحویل داده شده اند و اجساد دو صیاد کشته شده ایرانی هم که ظاهرا از 

منطقه بلوچستان بودند در طی مراحل و مقدمات تحویل هستند.
ایران تاکید کرده اســت که در هر شــرایطی از منافع کشورش در آبهای 

منطقه دفاع خواهد کرد.
رویترز هم می نویســد که مقامات امارات از وقوع این اتفاق ابراز پشیمانی 
کرده و آمادگی خود را برای تامین هر گونه خسارت اعالم کرده اند. آنها مدعی 
شده اند دلیل این تیراندازی و توقیف قایق ایرانی ورود قایق های ماهیگیری به 

آب های امارات بوده است.

ویژه

تکذیب ارتباط سفر دبیرکل آژانس با مکانیسم ماشه
ســفیر و نماینده دائم ایران نزد ســازمان های بین المللی مســتقر در وین 
تصریــح کرد که ســفر مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمــی ارتباطی با 

درخواست  آمریکا برای به کارگیری مکانیسم ماشه ندارد.
به گزارش ایرنا، کاظم غریب آبادی با انتشــار پیامی در صفحه اینستاگرام 
خود افزود رافائل گروســی مدیرکل آژانس، فردا)دوشــنبه( به تهران ســفر 
 می کند و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با مقامات جمهوری اسالمی ایران 

دیدار و گفت و گو خواهد کرد. 
وی تصریــح کرد که اعتماد ایران به آژانس در ماه های اخیر صدمه دیده و 

ضروری است که سفر مدیرکل به ایران، موجب اعتمادسازی شود. 
سفیر ایران نزد ســازمان های بین المللی مستقر در وین با بیان این مطلب 
که، این سفر ارتباطی با مکانیسم به اصطالح ماشه ندارد و خواست آمریکا هم 
نیست، افزود، سفر گروسی در چارچوب دعوت طرف ایرانی صورت  می گیرد. 
آمریکا پنجشــنبه گذشته به رغم گذشت دو سال از ترک برجام، خواستار 
به کارگیری مکانیسم ماشه در این توافق و برگرداندن تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران شده است. این اقدام با مخالفت اعضای شورای امنیت سازمان ملل 

مواجه شده است.
غریب آبــادی تصریح کرد؛ اجازه نخواهیم داد دیگران روابط آژانس و ایران 
را بویژه در شرایط حســاس فعلی مدیریت کنند. مهم است این اطمینان در 
تهران داده شود که آژانس بر مبنای سه اصل بی طرفی، استقالل و حرفه ای 
گری حرکت خواهد کرد و در مســائل پادمانی نیز فراتر از اصول استاندارد و 

ارزیابی ها و داده های مستقل خود عمل نخواهد کرد. 
وی خاطرنشان کرد که تنها در این صورت سوءتفاهم ها  می تواند رفع شده 
و همکاری هــا تداوم یابد. مدیرکل آژانس دیروز در توئیتی عنوان کرد که روز 
دوشــنبه برای دیدار با مقامات ایران برای پرداختن به سوواالت باقی مانده در 
خصوص توافقات پادمانی راهی تهران می شــود. آژانس براساس گزارش های 
ادعایی، اتهام هایی را درباره فعالیت های هســته ای اعالم نشده در دو مکان  در 

ایران مطرح کرده است. 

پولیتیک

شــمار تلفات تنها یک روز ویروس کرونا در 
آمریکا در مقایســه با همه تلفات این کشور از 
آغاز جنگ علیه ترور بیشــتر بوده اســت. اگر 
رویداد یازده ســپتامبر و به دنبال آن سیاست 
جنگ علیه ترور موجب همبستگی بین المللی و 
اتحاد در داخل آمریکا شد، شیوع ویروس کرونا 
گسست اجتماعی را در این کشور در پی داشته 
است. با این پیشینه بین الملل گرایان لیبرال در 
آمریــکا  می گویند که دولت بعدی این کشــور 
باید سیاست خارجی جدیدی در پیش گیرد و 
مسائلی مانند مدیریت تهدیدهای غیر نظامی، 
کمک خارجی بــه جای نظامیگری و همکاری 
با ســازمان های بین المللی و هم پیمانان را در 
اولویت قرار دهد. از نظر بین الملل گرایان لیبرال 
اگر واشنگتن مشــکالت را در ورای مرزهایش 
نادیده بگیرد بهبود اوضــاع داخلی نیز ممکن 

نخواهد بود.
مقاله پیش رو توســط مایــکل اچ فوش، از 
نظریــه پردازان موسســه آمریکــن پروگرس، 
که یک نهاد سیاســی غیر حزبی است، نوشته 
شــده اســت. مطالعات فوش در این موسسه 
روی اولویت های سیاست خارجی آمریکا و نیز 
سیاست خارجی آمریکا در شرق آسیا و اقیانوس 
آرام متمرکز است. برگردان این مقاله، که توسط 
نشریه فارین افیرز )جوالی 2020( منتشر شده 

است، از نظرتان  می گذرد.
یک رویداد به تنهایی  می تواند جهت سیاست 
خارجی آمریکا را برای ده ها ســال تغییر دهد، 
تغییری که  می تواند خوب یا بد باشد. حمالت 
تروریســتی یــازده ســپتامبر دوران کوتاهی 
از وحدت ملــی و بین المللــی را ایجاد کرد و 
 می توانســت نوید بخــش دوران عمیق تری از 
همکاری باشد. اما آمریکا نتوانست از این فرصت 
بهره برداری کند. واشــنگتن با نام جلوگیری از 
حمالت تروریســتی بزرگ دیگر، جنگ هایی را 
بــه راه انداخت که نه تنها ضروری نبودند بلکه 
به قیمت از دســت رفتن جان هزاران ســرباز 
آمریکایــی و صدها هزار غیر نظامی انجامیدند. 
این جنگ ها همچنین بسیار پرهزینه بودند و به 
حیثیت جهانی آمریکا بسیار لطمه زدند. آمریکا 
و جهان با گذشت نزدیک بیست سال از حادثه 
یازده سپتامبر هنوز هم با پیامدهای ناشی از آن 

رویداد دست به گریبانند. 
آمریکا  می توانست از سیاست های مصیبت 
باری که پس از یازده سپتامبر در پیش گرفت، 
بپرهیزد. سیاســت های آمریکا در دوران پس از 
یازده سپتامبر دستپخت افرادی بود که سالیان 
سال از سیاست خارجی تهاجمی حمایت کرده 
و از رویداد یازده سپتامیر برای عملی کردن آن 
بهــره گرفتند. مقام های آمریکا تنها چند هفته 
پس از یازده ســپتامبر برنامه ریزی برای جنگ 

بــا عراق را کلید زدند و بــرای توجیه حمله به 
این کشــور به جعــل اطالعــات روی آوردند. 
سیاســتمداران آمریکا به سرعت دست به کار 
شدند زیرا اعتقاد داشتند زلزله ژئوپولتیکی که 
در نتیجه حمالت تروریستی یازده سپتامبر رخ 
داده اســت آنان را قادر خواهد ساخت جهان را 
بــر پایه تصویری که خود در ذهن دارند، تغییر 

دهند.
»دیک چینی«، معاون رئیس جمهوری وقت 
آمریکا، در سخنانی در باره تغییر رژیم در عراق 
و به زعم وی نفع آن برای کل منطقه خاورمیانه، 
گفت: »واقعیت این است که این اقدامات نه تنها 

خطرات بلکه فرصت هایی نیز ایجاد  می کنند.«
تغییرات سیاســت خارجی آمریکا از جنگ 
در افغانستان و عراق بســیار فراتر رفت. برنامه 
جدید آمریکا با عنوان »دســتور جلسه آزادی« 
برای پیشــبرد دموکراسی در سرتاسر جهان، و 
در صورت لزوم توســل به زور برای تحقق آن، 
یک نگــرش جهانی بود. از گروه هفت گرفته تا 
ناتو تا شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا 
تروریسم را به دستور جلسه اصلی سازمان های 
جهانی بدل کرد. خــود دولت آمریکا نیز دچار 
تغییرات عمده ای شد: یک سال پس از حمالت 
یازده سپتامیر، کنگره به طور کلی بیست نهاد و 
دفتر دولتی را تحت عنوان وزارت تازه تاسیس 
امنیت داخلــی دوباره ســازماندهی کرد. پس 
از انتشــار گزارش کمیسیون یازده سپتامبر در 
سال 2004، کنگره آمریکا »دفتر مدیر اطالعات 
ملی« را ایجاد کرد تا بــر هفده نهاد اطالعاتی 
کشــور نظارت کند. رئیس جمهــوری آمریکا، 
جورج دبلیو بوش نیز به حادثه یازده سپتامبر به 
عنوان یکی از دالیل راه اندازی برنامه های کمک 
خارجی جدید اشاره کرد. »آژانس چالش هزاره« 
و »برنامه اضطراری رئیس جمهوری برای رهایی 
از ایدز« )که بــر خالف جنگ های مصیبت بار 
تحوالت مثبتی بودند( از جمله نهادهای مرتبط 

با برنامه های ارائه کمک خارجی بودند.
شــیوع فراگیر ویــروس کرونا حتی ممکن 
اســت تغییرات بزرگ تری را در آمریکا سبب 
شود. یک روزنامه نگار به نام ایروینگ کریستول 
 می گوید یک »نو محافظه کار، لیبرالی است که 
مورد حمله واقعیت قرار گرفته است«. ویروس 
جدید کرونا اکنــون همگان را مورد حمله قرار 
داده اســت. تقریبا همه افراد روی کره زمین یا 
تحت تاثیر خود ویروس یا پیامدهای اجتماعی 
اقتصــادی آن قرار گرفته اند. این بار، بین الملل 
گرایــان لیبرال باید به ســرعت اقــدام و نظم 
جدیدی را تعریف کنند؛ بویژه به این دلیل که 
نیروهای غیر لیبرال نیز دست اندکار تعریف نظم 
جدیدی هســتند. ویکتور اوربان، نخست وزیر 
مجارســتان، که طی دهه گذشته دموکراسی 

کشور را به نابودی کشانده است، از شیوع فراگیر 
ویروس کرونا برای تصرف قدرت و حکمرانی بر 
اســاس صدور فرمان، و نه قانون، استفاده کرده 
است. چین در مورد شیوع فراگیر ویروس کرونا 
در آمریکا اطالعات غلط  می دهد و در همان حال 
در واکنش به بحران چهره یک رهبر جهانی را 
بــه نمایش  می گذارد. و دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهــوری آمریکا برای انحراف افکار عمومی از 
واکنش غلط خود در برابر شیوع فراگیر ویروس 
کرونــا، جلوگیری از مهاجــرت قانونی و متهم 

کردن چین را دستاویز قرار داده است.     
سیاستگذاران و اندیشمندان بین الملل گرای 
لیبرال برای مدت ها ادعا کرده اند که بزرگ ترین 
تهدیدهایی که کشــور با آن ها رو به رو است، 
شامل شیوع فراگیر ویروس کرونا و تغییرات آب 
و هوایی، ماهیتا فراملی هستند. از نظر آنان این 
تهدیدها همچنین نیازمند راه حل های فراملی 
و در راس آن، دیپلماســی، چندجانبه گرایی و 
نوعی سیاست خارجی هستند که سایر کشورها 
را بــرای حل مشکالتشــان، قبــل از آن که از 
مرزهایشان فراتر رفته و به دیگر کشورها سرریز 
کند، توانمند سازد. واشنگتن این توصیه را آن 
گونه که باید و شــاید مــورد توجه قرار نداده و 
پی آمدهای آن اکنون به شکل وحشتناکی رخ 
نموده است. رهبران آمریکا هنوز هم  می توانند 
این اشتباهات را اصالح کنند. اما واشنگتن باید 
ســریع اقدام کند زیرا این لحظه سرنوشت ساز 
کنونی برای همیشه ماندگار نخواهد بود و عالوه 
بر این ســایرین خواهند کوشید کشور و جهان 
را به سوی مسیر هایی سوق دهند که خطرناک 

تر است.
بین الملل گرایان لیبرال مجبور خواهند بود 
عالوه بر عوام فریبان و دیکتاتورها، با شکاکانی 
که دارای حســن نیت هستند نیز مقابله کنند. 
در آمریکا و ســایر کشــورهای جهان، برخی 
ادعــا خواهند کرد که راه حل مقابله با شــیوع 
فراگیــر ویروس کرونا توانمند ســازی بیش از 
پیش نهادهای جهانی نیست بلکه تهی ساختن 
ایــن نهادها از اختیارت اندکی اســت که از آن 
برخوردارند. بعالوه، برخی در آمریکا ممکن است 
ادعا کنند که تمرکز کشور باید بر بهبود اوضاع 
در داخل باشــد نه راه انداختن کارزارهای جاه 
طلبانه برای تغییر شــکل جهان. اما اگر آمریکا 
مشکالت را در ورای مرزهای این کشور نادیده 
بگیرد بهبود اوضاع داخلی چندان دوام نخواهد 
آورد. در همان حال که آمریکایی ها  می کوشند 
مشکالت خودشــان را حل و فصل کنند، آنان 
همچنین باید سیاست خارجی کامال جدیدی 
در پیش گیرنــد. آن چه موضــوع را پیچیده 
 می کند، این واقعیت اســت که برخالف رویداد 
یازده سپتامبر شــیوع فراگیر ویروس کرونا به 

همیستگی داخلی نیانجامیده و بسیج مردم را 
در پشــت ســر رئیس جمهوری برای مقابله با 
بحران در پی نداشته اســت. واقعیت آن است 
که واکنش ترامپ در برابر شیوع ویروس کرونا 
به جای متحد کردن، موجب شکاف در جامعه 
آمریکا شده است. در پیش گرفتن یک سیاست 
خارجی جدید حداقــل نیازمند روی کارآمدن 
یک دولت جدید در سال 2021 است. اما انجام 
چنین نغییراتی هم شدنی و هم ضروری است.  

فرصت طالیی
یک چنین تغییــر رویکردی چگونه خواهد 
بود؟ واشنگتن باید جهت سیاست خارجی خود 
را به سرعت تغییر دهد و بر مقابله با جدی ترین 
تهدیدهای حال حاضر و در راس آن ها تغییرات 
آب و هوایی، شــیوع فراگیر ویــروس کرونا و 
تحلیل رفتن دموکراســی و حقوق بشر تمرکز 
و در این موارد سرمایه گذاری کند. طی بیست 
سال گذشته، آمریکا بیش از شش تریلیون دالر 
برای »جنگ علیه ترور« در جهان هزینه کرده 
است در حالی که سرمایه گذاری آن در زمینه 
مبارزه با شــیوع فراگیر ویروس کرونا )و سایر 
چالش های »نــرم« مانند تغییرات آب و هوایی 
و مبارزه با فقر( در مقایســه بسیار ناچیز بوده 
است. اما از یازده سپتامبر تا کنون، تروریسم در 
مقایســه با میزان تلفات یک روز شیوع فراگیر 
ویــروس کرونــا در اوج آن در نیویورک، جان 
آمریکایی های کمتری را گرفته است. در واقع، 
تلفات بیماری کووید-19 در چندماه نخســت 
شیوع آن در مقایســه با تلفات آمریکا در همه 
درگیری های نظا می اش از زمان شــروع جنگ 

کره تا کنون، بیشتر بوده است.   
با در نظر گرفتن این پیشینه، نخستین سوال 
پیش روی آمریکا باید این باشد که واشنگتن چه 
بکند که شیوع فراگیر بیماری بعدی این همه 
ویرانی به بار نیاورد. اما بحران کنونی همچنین 

زنگ بیدار باشی است برای شروع آمادگی برای 
مقابله با طیف گسترده تری از تهدیدات فراملی 
که برخی از آنان ممکن است به اندازه ای ویرانگر 
باشد که ویروس کرونا در مقایسه با آن کوچک 
به نظر برســد. در دوران شیوع فراگیر ویروس 
کرونا میلیاردها نفر متقاعد شدند که زندگی آنان 
عمال به ماندن در خانه بستگی دارد. عدم اقدام 
فوری در زمینه تغییرات آب و هوایی، حتی پناه 
دادن در خانه ها، زمانی که مصیبت از راه برسد 

کمکی نخواهد کرد.
دولت جدیدی که به کاخ ســفید راه  می یابد 
به خودی خود و بدون اقدام دیگران  می تواند به 
دستاوردهای فراوانی نایل آید. از جمله فرامین 
اجرایی صادر کند، دســت به ابتکارات تازه ای 
بزند، ســمت های جدیدی ایجاد کند و کارهای 
دیگر. اما بیشترین اصالحات در گرو اقدام کنگره 
است. نمایندگان کنگره باید بودجه های مربوط 
به کمک های خارجی را افزایش دهند و نهادهای 
دولتی را بازسازی کنند. باالتر از همه، آنان باید 
وقت کمتری را صرف تعیین میزان بودجه نظامی 
پنتاگون )که باید به میزان زیادی کاهش یابد( 
کنند و بیشــتر باید سرمایه گذاری در مدیریت 

تهدیدات غیر نظامی را مورد توجه قرار دهند.
ایــن تغییر آخری یعنــی مدیریت تهدیدات 
غیرنظامی ممکن است جاه طلبانه به نظر آید اما 
دســت یافتنی است. شیوع فراگیر ویروس کرونا 
اصول خدشــه ناپذیر را انعطاف پذیر کرده کرده 
و روزنه های بیشــتری را به روی اهداف سیاسی 
دست یافتنی گشــوده است. پس از آنکه اقتصاد 
آمریــکا عمال در ماه مارس تعطیل شــد، حتی 
محافظه کاران طرفدار سرســخت انضباط مالی 
در کنگره از هزینه کرد تریلیون ها دالر توســط 
حکومت برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور 

حمایت کردند. 
ادامه در صفحه 12

نشریه فارین افیرز بررسی کرد

سیاست خارجی آمریکا و خطر تهدیدات غیرنظامی
ترجمه: حشمت اهلل رضوی

شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ایران به عنوان یکي از چهار شــرکت اصلي وزارت 
نفت راهبري و نظارت بر فعالیت شرکت هاي فرعي 
شامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران، 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت 
پاالیــش نفت آبادان،  شــرکت پاالیــش نفت امام 
خمیني)ره( شازند و شرکت مهندسي و ساختمان 
نفت ایران را برعهده دارد. ماموریت شــرکت ملي 
پاالیش و پخش به سه بخش تولید، انتقال و توزیع 
)به عنــوان حلقه هاي زنجیــره ارزش فعالیت هاي 
پایین دســتي( تقسیم مي شــود که عالوه بر سه 
بخش ذکر شــده مسئولیت ارائه خدمات مهندسي 
و مخابرات به شرکت هاي زنجیره تامین را برعهده 

دارد. 
این شــرکت بــا اجــراي طرح هــاي متمادي 
از ســال هاي گذشــته تاکنون نقــش موثري در 
بخش پایین دســتي صنعــت نفت ایفــا کرده و 
در مقاطــع مختلف از احیــاي ارزآوري در بخش 
صــادرات فرآورده هــاي نفتي گرفته تــا تامین و 
توزیع ســوخت در بازار مصرف و همچنین تامین 
خوراک مجتمع هاي پتروشــیمي و... تمام توان و 
ظرفیت هاي بالفعل و بالقوه خود را بکارگرفته است.

ظرفیت پاالیش کشــور با استناد به عملکرد 9 
پاالیشــگاه نفتي و یک پاالیشــگاه میعانات گازي 
از جایگاه تثبیت شــده اي برخوردار شــده است. 
بــا نگاهي بــه آمار مي تــوان دریافت کــه اجراي 
طرح هــای افزایش تولید از ســال 1392 تاکنون 
در پاالیشــگاه هاي کشور ظرفیت پاالیش را از 1.7 
میلیون بشکه در روز به 2.3 میلیون بشکه افزایش 
داده که این عدد بیانگر رشد 43 درصدی ظرفیت 

پاالیشی ایران است. 
درحــال حاضر با راه انــدازي و بهره بــرداري از 
واحدهاي ارتقاي کیفیت فرآورده هاي نفتي از سوي 
شرکت پاالیش و پخش ظرفیت تولید بنزین از 56 
میلیــون لیتر به 115 میلیون لیتر و گازوئیل از 94 
میلیــون لیتر به 125 میلیون لیتر در روز رســیده 
اســت. همچنین ظرفیت تولید بنزین با استاندارد 
یــورو4 به 79 میلیــون لیتر و گازوئیــل با همین 
استاندارد به 54 میلیون لیتر در روز رسیده است که 
با بهره برداري از طرح تصفیه هیدروژني نفت گاز در 
پاالیشگاه اصفهان 20 میلیون لیتر دیگر به آن اضافه 

خواهد شــد.  شایان ذکر است میزان تولید بنزین با 
استانداردهاي زیســت محیطي یورو4 از سوي این 

شرکت، روزانه 91 میلیون لیتر است. 
پاالیش مصارف انرژي در پاالیشگاه ها

رصــد، پایش و نظــارت بر میــزان و چگونگی 
اســتفاده از انرژی در پاالیشگاه های ده گانه کشور 
امری ضروری به نظر می رســد کــه برای محقق 
ســاختن آن، مجموعه اقدامات زنجیرواری صورت 
گرفتــه که در نهایت منجر بــه افزایش بهره وری، 
کاهش و بهینه ســازی مصرف انرژی در بخش هاي 
مختلف این صنعت شــده است. از جمله اقداماتی 
که برای اولین بار در ســطح کشــور اتفاق افتاده، 
اندازه گیري و ســنجش روزانــه معیارهاي مصرف 
انرژی در پاالیشــگاه ها بوده اســت به گونه اي که 
درحــال حاضــر 8 پاالیشــگاه موفق به اســتقرار 
سیســتم مدیریت انرژی بر مبناي ایزو 50001 از 
شــرکت های معتبر شــده اند و براي دو پاالیشگاه 

دیگر نیز برنامه ریزي الزم صورت گرفته است.

ارسال خوراك به مجتمع هاي پتروشيمي 
براســاس این گزارش پاالیشــگاه ها با افزایش 
ارســال محموله هاي خوراک اعم از پروپیلن، نفتا، 
بوتان، اتان و ... به مجتمع هاي پتروشیمي اقدامات 
الزم را در ایــن زمینــه اجرایــي کرده اند. درحال 
حاضــر روزانه 7 هزار مترمکعب خــوراک مایع از 
پاالیشگاه ها به مقصد واحد هاي پتروشیمي ارسال 

مي شود. 
درآمدزایي ارزي با عرضه فرآورده ها

 در بورس انرژي
رونق بازار فروش فرآورده هــا نیز یکي دیگر از 
اولویت هایي بوده است که براي محقق ساختن آن 
شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي همکاري 
قابــل توجهي را با بورس انرژي آغاز کرده اســت؛ 
به گونه اي که با ایجاد یک تعامل دوســویه با این 
شــرکت عرضه فرآورده ها بیش از پیش در بورس 

انرژي رونق گرفت.
تثبيت جایگاه سهم سي ان جي 

در سبد سوخت به عنوان سوخت ملي 
یکي دیگر از اقدامات این شــرکت توسعه سهم 
سي ان جي در ســبد سوخت خودروهاست که به 
نوعــي هم به اهداف زیســت محیطي کمک کرده 
و هم از نظر اقتصادي دســتاوردهایي را در سطح 
کالن براي کشــور رقم زده اســت که با باز شدن 
پاي شــورای اقتصاد جهش دوم این طرح سرعت 

باالیي گرفت.
با تصویب شوراي اقتصاد طرح »حمایت از تولید 
و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و 460 
هزار دســتگاه خودروی تاکســی، ون )تاکســی(، 
وانت و مسافربر شــخصی بنزینی به دوگانه سوز« 
به صورت رایگان در دســتور کار این شرکت قرار 

گرفت. 
احداث خطوط لوله نفت

 و فرآورده هاي نفتي در كشور 
انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتي از میادین 

به پاالیشگاه ها و از پاالیشگاه ها به مقاصد مختلف 
در 12 منطقــه عملیاتــي از طریــق بیش از 14 
هــزار کیلومتر خط لوله 4 اینچ تــا 32 اینچ، در 
اقصي نقاط کشــور انجام مي شــود؛ این درحالي 
اســت که 110 مرکز انتقال، 56 تاسیســات و 9 
ایســتگاه فشارشــکن در جاي جاِي این مناطق 

تعبیه شــده اند. با بهره برداري از 1000 کیلومتر 
خطوط لوله در دو ســال اخیر این روند در کشور 
تسهیل و منجر به افزایش ضریب ایمني و سهولت 
انتقال،  کاهش حوادث و هزینه هاي صورت گرفته 
در این بخش شــده است.  گفتني است خط لوله 
20 اینچ فرآورده هاي نفتي نائین- کاشــان- ري 

به طول 430 کیلومتر و تأسیســات مربوط، خط 
لوله 16 اینچي شازند-ري به طول 264 کیلومتر، 
خط لوله 14 اینچي تبریز-خوي-ارومیه به طول 
169 کیلومتر و خط لوله 26 اینچي آبادان-اهواز 
بــه طول 135 کیلومتــر با آمدن بــه روي مدار 
بهره برداري طــول خطوط لوله انتقال نفت خام و 
فرآورده ها را به بیش از 15 هزار کیلومتر رسانیده 

است. 
ذخيره سازي فرآورده هاي اصلي

 با ظرفيت بيش از 13 ميليارد ليتر
توزیع روزانه بیــش از 250 میلیون لیتر انواع 
فرآورده هاي نفتی اصلي در سراســر کشــور یکي 
از وظایف شــرکت ملي پاالیش و پخش محسوب 
مي شود. هم اکنون دراین مجموعه ذخیره سازی 
فرآورده هــای اصلي با ظرفیت بیش از 13میلیارد 

لیتر انجام مي شود. 
باید گفت تاسیســاتي بالغ بــر 3990 جایگاه 
عرضه بنزین، 2493جایگاه عرضه ســی ان جی 
و 50 مرکز ســوخت گیری هواپیمایی در کشــور 

استقرار دارند.
درحــال حاضــر تعــداد جایگاه هــاي عرضه 
کننده نفــت گاز یــورو4 از 166 باب در ســال 
97 به 500 باب در ســطح کشــور افزایش یافته 
اســت. همچنین بنزین یــورو 4 در اقصي نقاط 
کشــور توزیع مي شــود؛ این درحالي اســت که 
از 8 کالنشــهر در ســال 97  هــم اکنون حدود 
بیش از 80 درصد شــهرهاي کشور تحت پوشش 
 بنزین با اســتانداردهاي زیســت محیطي یورو 4 

قرار دارند.

پاالیش و پخش در ادامه مسیر توسعه
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ساماندهی و شناسايی حامالن چرخ دستی
 در محدوده بازار تهران 

 با تاكيد بر ضرورت ساماندهى حامالن چرخ دستى فعال در محدوده بازار تهران 
صبح دیروز تفاهم نامه همکارى في مابين شــهردارى منطقه ١٢، معاونت حمل 
و نقل وترافيك تهران و جامعه انجمن هاى اســالمى اصناف و بازار امضا شد . به 
گزارش روابط عمومى معاونت حمل و نقل و ترافيك؛«ســيد مناف هاشمى«در 
مراسم امضاى تفاهم نامه همکارى ساماندهى حامالن چرخ دستى با بيان اینکه 
منطقه ١٢ به نوعى تاریخ و قلب تهران اســت، افــزود: حفظ این نقش و تاریخ 
با كاركردهاى امروزى، بســيار مهم اســت. ۴۵ درصد بازار ایران در شهر تهران 
متمركز است كه نيمى از ۴۵ درصد در منطقه ١٢ وجود دارد. بنابراین مشکالت 
این منطقه بيش از ســایر حوزه ها  و مناطق اســت.معاون حمل و نقل ترافيك 
شهردارى تهران ایجاد هماهنگى بين ماهيت و ساختار اصلى بازار بزرگ تهران 
بــا نحوه عملکرد و فعاليت هاى تجارى كنونى در آن را از ضرورى ترین اقدامات 
جهت بازگرداندن نظم و انضباط در عبور و مرور و حمل و نقل كاال در داخل بازار 
دانست و گفت:درحال حاضر راسته هاى بازار با تراكم باالى فعاليت هاى تجارى 
بــدون ضابطه مواجه بوده و حضور و تردد قابل توجه حاملين كاال در قالب انواع 
چرخ دســتى ها در كنار حجم انبوه عابرین پياده, عماًل سطح سرویس تردد در 
بازار را دربدترین خود وضعيت قرار داده اســت.معاون شهردار تهران با تاكيد بر 
ضرورت ساماندهى چرخ دستى ها و حامالن بار و كاال در محدوده مركزى شهر، 
یادآور شد: تجربه ساماندهى  چرخ هاى دستى در گذشته وجود داشته اما موفق 
نبوده اســت، از اینرو طرح ساماندهى گارى و چرخ دستى هاى محدوده بازار به 
منظور ایجاد مدیریت ســامانه حمل بار جهت باال بردن امنيت و سرعت از مبدا 
به مقصد، شناســایى و ساماندهى باربران و حمایت حقوقى، اجتماعى و رفاهى 
انان، طراحى انواع مختلف چرخهاى دســتى متناسب با حجم بار و بدون ایجاد 
مزاحمت براى شــهروندان و همچنين پيشگيرى از سرقتهاى احتمالى و جابه 
جایى كاالهى غير مجاز و قاچاق، ایجاد انضباط ترافيکى در بازار، كنترل هزینه 
حمل بار براى كسبه و شهروندان و رعایت امنيت سرعت و كيفيت در حمل بار 

اجرایى مى شود. 

مسابقه عکاسی با عنوان »هرخانه يک حسینیه«
روابط عمومى شــهردارى منطقه٢ همزمان با ایام ســوگوارى ساالر شهيدان، 
مســابقه عکاسى با عنوان »هر خانه، یك حسينيه« را برگزار مى كند.به گزارش 
روابط عمومى شهردارى منطقه٢، على طهماسبى، مدیر روابط عمومى منطقه  
با اعالم این خبر گفت: با توجه به  شيوع  بيمارى كوئيد ١9 كه امکان برگزارى 
مراسم و مناســك عزادارى ماه محرم به شيوه هاى سال هاى گذشته را محدود 
كرده است،  روابط عمومى شهردارى منطقه ٢ تهران ضمن دعوت از شهروندان 
وعزاداران در رعایت اصول بهداشــتى و الزامات ســتاد مقابله با كرونا  در عرض 
ارادت به سيد ساالر شهيدان، مسابقه عکاسى با عنوان » هرخانه یك حسينيه« 
را برگزار مى كند.وى  تقویت فضاى معنوى در منازل  و افزایش شــور محرم در 
خانواده ها را از جمله اهداف برگزارى مسابقه برشمرد افزود:  شهروندان مى توانند  
با ارسال تصاویر عزادارى در منزل، اجرا مراسم به صورت آنالین، توزیع نذورات 
به صورت خشك، سياه پوش كردن منازل  در این مسابقه فرهنگى شركت كنند.

طهماسبى افزود:   عالقمندان  به مشاركت در مسابقه تا پایان ماه صفر فرصت 
دارند آثار خود را  به صفحه اینستاگرام روابط عمومى شهردارى منطقه٢به نشانى 
http://instagram.com/ravabetomomi٢  ارســال نمایند ودر پایان به 

آثار برگزیده جوایز نفيسى اهدا خواهد شد.

تأکید بر پیگیری پروژه های توسعه محله ای
 در منطقه 19

شهردار منطقه ١9 بر پيگيرى پروژه هاى توسعه محله اى با مشاركت شورایاران 
به منظور رفع نيازهاى محالت تأكيد كرد.به گزارش روابط عمومى شــهردارى 
منطقه ١9، على توكلى شــهردار منطقه در نشست با هيئت رئيسه شورایارى ها 
ضمن تسليت به مناسبت فرارسيدن ایام سوگوارى سيد و ساالر شهيدان، پيگيرى 
نيازهاى محالت در قالب پروژه هاى توسعه محله اى و كسب رضایت شهروندان 
را از اهداف مهم برنامه هاى اجرایى این منطقه عنوان كرد و گفت: درهمين راستا 
نيز بازدیدهاى ميدانى از محالت به منظور بررسى مسائل و مطالبات آن ها و ارائه 
راهکارهاى مناسب با مشاركت شورایاران، طبق برنامه زمانبندى شده و با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى از هفته جارى آغاز خواهد شد. شهردار منطقه اظهار كرد: 
هفته آینده نيز جلســه اى با حضور دبيران شــورایارى ها، معاونين و شهرداران 
نواحى براى بررسى و تبادل نظر در خصوص موضوعات و مسائل محالت برگزار 
خواهد شد.او به مشاركت حداكثرى در اجراى دستور شهردار تهران درخصوص 
برنامه هاى اجرایى دهه اول ماه محرم، اشاره و خاطرنشان كرد:  درهمين راستا 

برنامه هاى ویژه اى با استفاده از ظرفيت هاى موجود اجرا مى شود. 
 

آيین چهارپايه خوانی در شهر تهران برگزار می شود
دبير اجرایى نخســتين آیين چهارپایه خوانى هيئت هاى نوجوانان شهر تهران از 
برگــزارى برنامه اى با عنوان »بلندا « در 7٢ هيئت نوجوان و در قالب ٢هزار اجرا 
در شــهر تهران خبر داد.محمد سعادت مدیر فرهنگى هنرى منطقه ١7 و دبير 
اجرایــى ویژه برنامه چهارپایه خوانى نوجوانان در گفتگوى اختصاصى با خبرنگار 
پایــگاه خبرى تحليلى فرهنگ و هنر، با بيان  اینکه  نخســتين آیين چهارپایه 
خوانى هيات هاى نوجوانان با عنوان »بلندا« در شهر تهران برگزار مى شود گفت: با 
توجه به شيوع ویروس كرونا و ایجاد محدودیت در اجراى مراسم مذهبى، سازمان 
فرهنگى هنرى شــهردارى تهران این مراســم را با رعایت نکات و اصول صحيح 
شــيوه نامه بهداشتى برگزار مى كند. سعادت درخصوص چگونگى و زمان اجراى 
این برنامه مناسبتى گفت: مراسم »چهارپایه خوانى« كه سالهاست یکى از خاص 
تریــن آداب عزادارى در تهران قدیم و از آیين هاى ســنتى عزادارى حضرت ابا 
عبداهلل الحسين)ع( است؛ امسال قرار است از 3١ مردادماه تا ٢8 شهریور با رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى با مشاركت ســازمان اوقاف و امور خيریه استان تهران، 
مجمع یاس كبود و هيئت وارثان؛ در قالب مراسم كوتاه عزادارى توسط گروه هاى 
كوچك عزادارى كه در هر روز بر سر یك كوچه حضور پيدا مى كنند برگزار شود.

برگزاری نشست تخصصی مجازی
 »هدايت و حمايت از نوآوری شهری«

نشســت تخصصى مجازى »هدایــت و حمایت از نوآورى شــهرى« با حضور 
مدیرعامل ســازمان فاواى شهردارى تهران، روز ۴ شــهریور به صورت مجازى 
برگزار مى شود.به گزارش روابط عمومى ســازمان فناورى اطالعات و ارتباطات 
شهردارى تهران در این نشست كه به همت دبيرخانه تهران هوشمند از ساعت 
١۵:30 تا ١7:30 سه شنبه ۴ شهریور برگزار مى شود، محمد فرجود، مدیرعامل 
سازمان فاواى شهردارى و دبير شــوراى راهبردى تهران هوشمند، سيدمحمد 
صاحبکار خراسانى، رئيس مركز شركت ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمى 
و فناورى ریاست جمهورى، محمود كریمى، موسس شبکه نوآورى پلنت و عضو 
هيات مدیره فناپ پالس، رضا كالنترى نژاد، هم بنيان گذار و مدیرعامل »هم آوا« 
شــركت دارند و درباره مباحث تخصصى پيرامون حمایت از زیست بوم نوآورى 
شهرى گفتگو و تبادل نظر خواهند كرد.همچنين در این نشست كاوه یزدى فرد، 

مدیر عامل آژانس نوآورى »كوآليا« به عنوان مدیر پنل حضور خواهد داشت.

داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری سال 99
 وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند

رئيس ســازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى گفت: مشموالن فارغ التحصيل 
دانشگاهى كه در سال ١398 فارغ التحصيل شده و براى شركت در آزمون هاى 
كارشناسى ارشد و دكترى سال 99 مهلت معرفى دریافت كرده اند، مى بایست 
در اسرع وقت نسبت به تعيين تکليف خدمتى خود اقدام كنند.به گزارش ایسنا 
سردار تقى مهرى در حاشيه مراسم اعزام مشموالن شهریورماه به مراكز آموزش 
نيروهاى مســلح اظهار كرد: به دليل شيوع ویروس كرونا و رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى، تاریخ اجراى آزمون هاى سراسرى كارشناسى ارشد و دكترى با تعویق 
مواجه شــد كه در این راستا سازمان وظيفه عمومى ناجا با هماهنگى ستادكل 
نيروهاى مســلح نيز بــه منظور كاهش دغدغه مشــموالن و خانواده هاى آنان، 
افزایش مهلت معرفى مشــموالن فارغ التحصيل ســال ١398 را در دستور كار 
قرار داد و شــرایطى را براى تسهيل شركت در آزمون فراهم كرد كه با برگزارى 
این آزمون ها، شرایط اعزام به خدمت این افراد مهيا شده است.مهرى ادامه داد:  
در صورت اعالم قبولى از ســوى سازمان سنجش جهت ثبت نام در دانشگاه ها 
مشــموالن غيرغایب از خدمت ترخيص مى شوند و براى ادامه تحصيل مشکلى 
ندارند.وى خاطرنشــان كرد: مشموالنى كه نسبت به معرفى خود در زمان مقرر 
اقدام نکنند وارد غيبت مى شوند و امکان ادامه تحصيل براى آنان فراهم نيست.

اخبار کوتاه
معاون وزير بهداشت خبر داد

فعالیتکلینیکهایمجازیدرکشور؛بهزودی

گفت وگوی »مردم ساالری آنالين« با مردی که مدعی است زلزله را پیش بینی می کند
پول بدهید تا زلزله را پیش بینی کنیم!

مانیا شوبیری

معاون درمان وزارت بهداشــت از تاميــن برخى خدمات 
پزشــکى به صورت تله مدیســين و دریافت مجوز ســتاد 
ملــى مقابله با كرونا جهت حمایت بيمه اى از این خدمات 
خبر داد و گفت: در ٢0 نقطه كشــور زیرساخت الزم براى 
ارایه این خدمات آماده است.به گزارش ایسنا، دكتر قاسم 
جان بابایى در بخش نخســت نشســت ویدیوكنفرانسى با 
خبرنــگاران، درباره خدمات پزشــکى از راه دور در بحران 
كرونا گفت: برخى خدمات »دوراپزشکى« یا تله مدیسين 
براى بيماران تامين مى شــود و مجوز قانونى براى حمایت 
بيمه ها از این خدمات از ستاد ملى مقابله با كرونا دریافت 
شــده و در ٢0 نقطه كشــور این زیرســاخت آماده است.

وى افزود: قســمتى از این كار با همکارى ســتاد اجرایى 
فرمــان امام )ره( انجام شــده و در مناطق كمتر برخوردار 
مى توانيــم ویزیت بيمار را از راه دور انجام دهيم. كار چند 
ماهه اى براى ایجاد زیرســاخت هاى  خدمات پيراپزشکى و 
كلينيك مجازى انجام شــد كه هفته گذشته آیين نامه آن 
را ابالغ كردند و مى توان به ســرعت كشور زیر بار این كار 
بسيار ارزشمند رود تا مراجعات حضورى مردم به مطب ها، 

كلينيك ها و بيمارستان ها كمتر شود.
جان بابایى ادامه داد: براى پایيز و زمســتان نگرانى درباره 
همزمانــى آنفلوآنــزا و كرونا وجــود دارد و در عين حال 
مــردم هم باید خدمات غيركرونایــى را نيز دریافت كنند. 
بر این اســاس دولــت برنامه ریزى كرده و تا پایان ســال 
این زیرســاخت وجود دارد كه ١۴ هزار تخت بيمارستانى، 
اورژانس بيمارســتان و كلينيك هاى ویژه راه اندازى شود و 
اميدواریم این زیرساخت ها كمك كند كه مردم در امنيت 
خدمات بگيرند و در پایيز و زمستان كاهش تخت نداشته 
باشــيم. خواهشــم از همه مردم این است كه كمك كنند 
كــه همچنان بار بيمارى كاهش یافتــه و بار مراجعات به 

بيمارستان ها نيز كاهش یابد.
معاون درمان وزارت بهداشــت دربــاره ابتالى كودكان به 
كرونا، گفــت: نگرانى اصلى ما درباره كودكان این اســت 
كه آنها حلقه انتقال هســتند. وقتى مبتال مى شوند، شاید 
خودشان عالئم شدیدى نداشته باشند و حتى در مواردى 
كه بســترى مى شوند با یك مراقبت خوب بهبود مى یابند، 
امــا حلقه انتقال به افراد ســالمند خانــواده و پدر و مادر 
هســتند. بر این اساس نگرانى ما از ابتالى افراد جوان هم 
حلقــه انتقال بودن آنها و انتقال بيمارى به افراد ســالمند 

است كه باید بسيار دقت كنند.
جان بابایى درباره وضعيت تخت هاى آى ســى یو نيز، گفت: 
به طور متعارف وقتى مى خواهيم یك تخت را آماده كنيم، 
یك ميليارد تومان هزینه ســاخت یك تخت بيمارستانى 
اســت. حال در تخت هاى ویژه به فراخور امکاناتى كه نياز 
اســت، بين ۵0 تا ١00 درصد به این هزینه اضافه مى شود 
و به طور متوســط بين ١.۵ تا دو ميليارد هزینه یك تخت 
آى سى یو است. البته گاهى اوقات فضاهایى داریم كه آن ها 
را تبدیل به آى ســى یو مى كنيم كه بسيارى از تخت هاى 
آى ســى یویى كه در این مدت اضافه كردیم با استفاده از 

این فضاها در بيمارستان ها بوده كه هزینه كمترى دارد.
جان بابایــى  درباره وضعيت نقاهتگاه هاى كرونا نيز گفت: 
ما زیرســاخت آن را داریم. البته در اسفند و فروردین كه 
با بار زیــاد بيمارى مواجه بودیم و درباره ميزان تخت هاى 
بيمارستانى نگران بودیم كه پاسخگوى بار بيماران خواهد 
بود یا نه، مجبور شــدیم بالفاصلــه از فضاهایى كه تغيير 
كاربرى شــان به ســمت نقاهتــگاه بود اســتفاده كنيم و 
نقاهتگاه به ميزان زیاد ره اندازى شــد. هرچند كه استقبال 
زیادى از این مراكز انجام نشــد. زیرا فرهنگ ایرانى بيشتر 
به این ســمت است كه یا فرد بيمارستان بسترى شود و یا 
در منزل مراقبت شــود. اگر افراد بتوانند در منزل مراقبت 
شــوند، با این آیين  نامه كلينيك مجازى شــرایطى ایجاد 
كردیم كه این افراد از ســوى پزشکان متخصص در منزل 
تحــت مراقبت قرار گيرنــد. زیرا در این صورت ســرعت 
بهبودى افراد هم افزایش مى یابد. شرایط راه اندازى مجدد 
نقاهتگاه وجود دارد و دستگاه هاى مختلف مانند نيروهاى 

مســلح و... این امکانات را دارند، اما مــا اميدواریم كار به 
آنجا نرسد.

وى درباره وضعيت توليد واكســن كرونا در كشور، گفت: 
درباره واكســن تناقضى وجود ندارد.   نباید چيزى بگویيم 
كه مردم را بى مورد اميدوار یا حتى نااميد كنيم. واكســن 
هميشه نتوانسته براى همه بيمارى ها موثر باشد. این همه 
ســال براى هپاتيت ســى و اچ آى وى واكسن موثر توليد 
نشــده است. ویروس كرونا فعال در مرحله مطالعاتى است. 
ما از نظر توليد واكســن از دنيا عقب نيســتيم و در حال 
حاضر شرایط ساخت واكسن با دستور وزیر بهداشت شروع 
شــده و به سمت مراحل پيشرفته مى رود. این فقط به این 
معنى اســت كه از دنيا عقب نيستيم. در عين حال حتى 
مشخص نيست كه واكسن در دنيا به نتيجه مطلوب برسد. 
زیرا تا زمانيکه در فاز اول به بيش از 30 هزار نفر واكســن 
تزریق نشــود و ایمنى آنها ثابت نشــود، نمى وانيم بگویيم 
واكسن موثر است.جان بابایى افزود: باید بدانيم كه واكسن 
كرونا به همان ميزان كه مى تواند اثربخش باشد، مى تواند 

اثربخشى هم نداشته باشد.
جــان بابایى درباره نحوه مراقبت از افراد مبتال به كرونایى 
كــه در منزل هســتند، گفت: از طریق ســامانه ســيب 
مراقبت هایى انجام مى شــود، اما پاسخگوى همه خدمات 
تخصصى نيســتند و خدمات در حد كارشــناس و مراقب 
سالمت اســت كه بيماران در خانه پيگيرى مى شوند، اما 
شــرایطى كه در حال حاضر با كلينيك هاى مجازى ایجاد 
كردیــم و اميدواریم بتوان به زودى بــه بخش خصوصى 
هم مجوز داد تا كلينيك هاى مجازى شــکل بگيرد، افراد 
مى توانند توسط متخصصين با پرداخت هاى قانونى مصوب 

كشورى، خدمات تخصصى دریافت كنند.

وى همچنين در پاسخ به سوالى درباره ارائه اعمال جراحى 
اورژانس زیرزمينى نيز گفت: ما چنين گزارشــى نداشتيم. 
گاهــى اعمال غيرقانونى مانند ســقط جنيــن به صورت 
زیرزمينى انجام مى شــود. اعمال اورژانس را حتى در اوج 
كرونا متوقف نکردیم و اعالم كردیم كه همه بيمارستان ها 
مکلفند خدمات اورژانس تمام رشته ها را انجام دهند. فقط 
خدمات دندان پزشــکى را مدتى محدود كردیم و یا اعمال 
زیبایى را متوقــف كردیم.جان بابایى بــا بيان اینکه قبل 
از عيــد نوروز، ميزان آلودگى جوانــان به ویروس كرونا به 
مراتب كمتر بود، افزود: اما از تير و مرداد حدود ١0 تا ٢0 
درصد بيماران بســترى در بيمارستان ها را جوانان و افراد 
حدود ٢0 ســاله تشکيل مى دهند و این افراد حلقه انتقال 
ویروس كرونا هستند.وى درباره تاثير داروى رمدسيویر نيز 
گفــت: هيچ مطالعه اى در دنيا وجــود ندارد كه ثابت كند 
داروى رمدســيویر در كاهش مرگ و مير ناشــى از كرونا 
موثر اســت. حتى مقاله اى كه در مجله جاما منتشر شده 
هم اثر این دارو براى كاهش مرگ و مير كرونا را رد كرده 
است. یکى دیگر از مجله هاى معتبر دنيا هم اثربخشى این 
دارو از جهت كاهش مرگ و مير را رد كرده است. بنابراین 
تا زمانى كه اثربخشى دارو براى كاهش مرگ و مير اثبات 

نشود، وارد پروتکل درمانى نمى شود.
وى ادامه داد: اكنون تنها دارویى كه ثابت شده در دنيا ميزان 
مرگ و مير را كاهش مى دهد، كورتون اســت. داروهاى ضد 
انعقاد و اینترفرون و ضد التهاب هم در كنار این موارد وجود 
دارد.جان بابایى درباره شرایط كرونا در تهران نيز اظهار كرد: 
شــرایط تهران نسبت به اســفند و فروردین متفاوت تر بود. 
مردم براى خدمــات غيركرونا قبال كمتر مراجعه مى كردند 
و در تير و مرداد مجبور شــدیم خدمــات غيركرونایى هم 

ارائه كنيم، اما اجازه ندادیم در مورد بســترى بيماران دچار 
مشکل شویم. ظرفيت تخت هاى بيمارستانى محدود است 
و اگر مردم مراعات كنند و تعداد بيمار كم شــود، مى توان 
مدیریت كرد. شرایط فعلى كنترل شده، اما با از دست دادن 

عزیزان مان همراه شده است.
۲۱۱۳ ابتال و ۱۴۱ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوى وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و فوتى ناشى 
از كروناویروس در كشــور را اعالم كرد.به گزارش ایســنا، 
دكتر سيماســادات الرى گفت: از روز ١ شهریور تا روز ٢ 
شــهریور ١399 و بر اســاس معيارهاى قطعى تشخيصى، 
دو هزار و ١١3 بيمار جدید مبتال به كووید١9 در كشــور 
شناســایى شد كه 88٢ نفر از آنها بسترى شدند.وى ادامه 
داد: مجموع بيماران كووید١9 در كشــور به 3۵8 هزار و 
90۵ نفر رســيد.الرى گفت: متاســفانه در طول این ٢۴ 
ســاعت، ١۴١ بيمار كووید١9 جان خود را از دست دادند 
و مجمــوع جان باختگان این بيمــارى به ٢0 هزار و ۶۴3 
نفر رسيد.به گفته وى، خوشبختانه تا روز ٢ شهریور، 309 
هزار و ۴۶۴ نفر از بيماران، بهبود یافته و یا از بيمارستانها 
ترخيص شــده اند.بنابر اعالم ســخنگوى وزارت بهداشت، 
38۴١ نفر از بيماران مبتال به كووید١9 در وضعيت شدید 
این بيمــارى تحت مراقبت قرار دارنــد.الرى ادامه داد: تا 
روز ٢ شــهریور، ســه ميليون و 3۶ هزار و 7١١ آزمایش 
تشــخيص كووید١9 در كشــور انجام شــده است.وى در 
توضيح استانهاى در وضعيت قرمز بيمارى گفت: استانهاى 
مازندران، تهران، قم، گلســتان، خراسان شمالى، اردبيل، 
اصفهان، البرز، خراسان رضوى، كرمان، سمنان، آذربایجان 

شرقى، مركزى، یزد و گيالن در وضعيت قرمز قرار دارند.
وى همچنين درباره اســتانهاى در وضعيت هشــدار گفت: 
همچنين استانهاى فارس، ایالم، لرستان، هرمزگان، زنجان، 
قزوین، آذربایجان غربى، بوشــهر، همــدان، چهارمحال و 
بختيارى و كهگيلویه و بویر احمد هم در وضعيت هشــدار 
قــرار دارند.وى در توضيــح وضعيت اســتان كهگيلویه و 
بویراحمد گفت: این اســتان شــاهد خيز نســبتا متوسط 
بيمارى در اسفند سال گذشته و فروردین سال جارى بود. 
از اواخــر فروردین ماه نمودار موارد ابتال و بســترى روزانه 
در این اســتان روند نزولى گرفت و تا پایان اردیبهشت ماه 
ادامه یافت، اما در خرداد ماه همســو با بسيارى از استانها 
نمودار مجددا شــيب صعودى به خود گرفت؛ به طورى كه 
نيمه تير ماه به بيشترین ميزان خود از زمان شيوع بيمارى 
رسيد. عليرغم آنکه در مردادماه تعداد موارد ابتال و بسترى 
تا حدى روند كاهشى به خود گرفته، ولى وضعيت بيمارى 
در اغلب شهرستانها حساس، شکننده و بسيار نگران كننده 
است و در هفته گذشته چهار شهرستان این استان نيز در 
وضعيت قرمز درآمد.الرى گفت: طبق بررســى هاى صورت 
گرفته، ميانگين رعایت پروتکلهاى بهداشتى در این استان 
8۴,3 درصد اســت كه بيشــترین ميزان رعایت مربوط به 
داروخانه ها و دفاتر پيشــخوان و كمترین ميزان در پاساژها 
و مراكز خرید اســتان گزارش شده است. ميزان استفاده از 
ماسك توسط كارمندان ادارات و بانکها 9۶ درصد و ميزان 
اســتفاده از ماســك توسط شــاغلين صنوف و صنایع 87 
درصد است. همچنين ميزان استفاده از ماسك توسط مردم 
در وســایل حمل و نقل عمومى 77 درصد است.سخنگوى 
وزارت بهداشت ادامه داد: از مهمترین اقدامات همکاران ما 
یعنى كادر بهداشتى مى توان به انجام سه مرحله غربالگرى 
بيمارى، راه اندازى مراكز ١۶ و ٢۴ ســاعته بيمارى كووید 
١9 و انجــام غربالگرى در ســطح عشــایر و آموزش آنها 
اشــاره كرد. اميدواریم با رعایت بيشتر پروتکلها و استفاده 
جدى تر از ماسك توســط مردم این استان، شاهد خروج 
شهرستانهاى این استان از وضعيت قرمز بيمارى باشيم.وى 
گفت: مهمترین راه بــرون رفت از وضعيت موجود بيمارى 
در كشــور، تقویت عزم و اراده ما در رعایت اصول سه گانه 
بهداشتى شامل شست و شوى مرتب دستها، رعایت فاصله 
فيزیکى و استفاده از ماسك است و اميدواریم با رعایت این 

اصول شاهد قطع زنجيره كرونا در كشور باشيم.

از ابتداى تاریخ بشــرى تا همين امروز كــه زلزله در پلك 
برهم زدنى آمده و آوار شــده است بر سر بشر، هيچ مرجع 
علمى و دانشــمند و زلزله شناسى ادعاى پيش بينى آن را 
نداشته است. همه هميشه متفق القول گفته اند زلزله قابل 
پيش بينى نيســت و تنها با بهسازى و ایمن سازى مى توان 
تلفات و خرابى هاى آن را كاهش داد. اما چندســالى هست 
كــه یك كانال تلگرامى با نام »پيــش بينى زلزله« فعاليت 
و عضوگيرى مى كند. صاحــب این كانال تلگرامى مى گوید 
نه رمال اســت و نه جادوگر، بلکه بر پایه مســتندات علمى 
حرف مى زند. از ماهواره ها اطالعات مى گيرد و با شــواهدى 
كه از زمين، آسمان، خورشيد، ماه و حتى حيوانات دریافت 
مى كند ميتواند بگوید كجاى كــره خاكى خواهد لرزید. او 
حاال چند روزى هست كه تصميم گرفته از اعضاى كانالش 
حق عضویت دریافت كند و بابت اطالعاتى كه مى  دهد هزینه 
دریافــت كند. او تاكيد دارد كه »هر كســى براى كارى كه 
انجام مى دهد حق الزحمه مى گيرد، من هم بابت تحقيقات 
و اطالعاتى كه به مردم مى دهم هزینه دریافت مى كنم. من 
و تيمى كه بــا من كار مى كنند هم زندگــى داریم، با این 

شرایط در كشور نمى مانم و از ایران خواهم رفت.«
مرورى بر پيشــبينى هاى كانال تلگرامى او نشــان ميدهد 
تعداد پيشبينى هاى او در كانال بسيار زیاد است. همچنين 
شــعاع محدوده اى كه او زلزله را براى آن پيشبينى ميکند 
وسيع اســت و اگرچه مهلت ١۵ روزه اى را براى پيشبينى 
زلزله تعيين ميکند اما گاه این مهلت پانزده روزه را بيشــتر 
یا به قول خود تمدید ميکند. همين تعداد باالى پيشبينى ها 
و شعاع وسيع منطقه پيشــبينى و مهلت زیاد تعيين شده 
براى رخداد، شانس اتفاق پيشبينى را بيشتر ميکند. ضمن 
اینکه بسيارى از كارشناسان معتقدند زلزله خيز بودن ایران، 
موجب ميشود هر گونه پيشبينى بویژه در مناطق زلزله خيز 

با ویژگى هاى فوق، تا حدى تحقق یابد.
 MBA على اصغــر برهمند« كه تحصيالتش در رشــته«
اســت در گفت وگو با »مردم ســاالرى آنالین« ميگوید در 
١۵ ســال گذشــته زلزله هاى بزرگى را در ایــران و جهان 
پيش بينى كرده است، زلزله هاى تهران، كرمانشاه، كرمان، 
هرمزگان، فارس و خراســان. او تاكيــد دارد كه 70 درصد 
پيش بينى هاى او درست بوده و مى تواند زلزله را در هر نقطه 

از كرده زمين پيش بينى كند.
او در حال حاضر زلزله را در بازه زمانى ١۵ تا ٢0 روز پيش 
بينى مى كند اما ميگوید كه اگر امکانات دراختيار داشــته 
باشــد پيش بينى زلزله ها را از ١۵ تا ٢0 روز به ٢۴ســاعت 
مى رساند، یعنى ٢0 روز قبل احتمال زلزله را به ستاد بحران 
اطالع مى دهد و ٢۴ ســاعت قبل زلزله را به صورت قطعى 

پيش بينى مى كند.

برهمند با اشــاره بــه اینکه بــا دریافت اطالعاتــى كه از 
ماهواره هاى خارجى تغييرات پوسته زمين را دنبال مى كنم 
گفت: گسل هاى معروف دنيا و كشورهایى كه روى كمربند 
زلزله هســتند را رصــد مى كنم و تغييراتــى را كه در آن 
محل هــا از جمله دما و ارتفاع و چه از نظر چرخه زلزله رخ 

مى دهد مورد بررسى قرار مى دهم.
وى در خصــوص نحوه دسترســى به اطالعــات ماهواره ها 
خارجــى توضيحى نداد و آن را محرمانه دانســت و گفت: 
اطالعــات این ماهواره ها غير مرتبط با زمين لرزه اســت و 
ما آن اطالعات را آناليز مى كنيــم و مى گویم كجا احتمال 
وقوع زلزله است. اگر آنها بدانند ما از چه اطالعاتى استفاده 

مى كنيم آن را فيلتر مى كنند.
او در این گفت وگو همچنين به ســابقه زلزله تهران اشــاره 
كرده و افزود: زلزله تهران ســابقه 7 ریشتر را دارد اگر چه 
در آن زمان ها لرزه نگارهاى دقيق وجود نداشــته است، ما 
االن پيش بينى مى كنيم حاال كه بيش از 30 سال از سابقه 
زلزله تهران گذشته است احتمال زلزله 8 ریشتر براى تهران 
وجود دارد چون این تاخير باعث شــده كه انرژى بيشترى 

در زمين ذخيره شود.
او بــا قطعيت ميگوید كه ميتواند ١۵ تــا 30 روز قبل این 
رخداد طبيعى را كه همواره دانشــمندان تاكيد داشــته اند 
قابل پيش بينى نيســت، پيش بينى كنــد و طول و عرض 
جغرافيایى و درجه ریشــتر آن را بگوید. البته با ١ ریشــتر 

احتمال خطا و در شعاع ١00 كيلومترى.
برهمند همچنين مدعى اســت كه اگر حمایت هاى الزم از 

طرف دولــت از او صورت گيرد این قابليت را دارد كه روى 
گسل هاى مشهور و بزرگ سنســورهایى را نصب كند تا از 
این طریق بتواند پيش بينى زلزله را به حدى برساند كه بين 

٢۴ ساعت تا ۴8 ساعت قبل از اتفاق، اطالع دهد.
او معتقد اســت كه همه زمين شناســان و زلزله شناسان از 
وجــود كانال تلگرامى او آگاه هســتند و او نيز بارها و بارها 
به آنها مراجعه كرده اســت اما نتيجه اى حاصل نشده است. 
به گفته وى آنها مى خواهنــد فرافکنى كنند، هزینه دولت 
و بيــت المال را بــراى بودجه هاى پژوهشــى مى گيرند اما 

كارشان خروجى ندارد.
برهمند در ادامه از مذاكرات خود با سازمان مدیریت بحران 
و دانشگاه فردوسى مشهد خبر داد و گفت: حتى در دانشگاه 
فردوسى مشهد نمایشگاه گذاشتيم اما آنها مخالفت كردند 
و گفتند شــما از علم سواستفاده مى كنيد و كار شما رمالى 
و جادوگرى است، بشر تا صد سال آینده نمى تواند زلزله را 

پيش بينى كند.
او همچنين از مذاكرات خود با كشــورهاى اندونزى و ژاپن 
ســخن گفت و افزود: ما در اندونــزى صحبت هایى پيش از 
كرونا آنجا دادیم، در ژاپن و فيليپين هم به وسيله یك رابط 
ارتباط برقرار كردیم و براى مذاكره با نماینده آنها به عمان 
رفتيــم و با آنها صحبت كردیم. برهمند در ادامه از پذیرش 
ایجاد یك پایگاه جهانى توســط نماینده اندونزى خبر داد و 
گفت: با شــيوع كرونا راه ها بسته شد و فعال همه چيز عقب 

افتاده است.
او تاكيد دارد كــه كارش مطلقا ماورا طبيعى، جادو، رمالى 

و یا لهام شدن نيســت و حتى قابل آموزش است، برهمند 
در این خصوص افزود: ما حاضر هســتيم شــيوه كارمان را 
آموزش دهيم، اما به شرطى كه منافع ما تامين شود، ما ١۵ 
سال تحقيقات كرده ایم و صرفا این نباشد كه براى ما دست 
بزنند، ما به دنبال این هســتيم كه با پيش بينى زلزله هاى 

جهان براى كشور درآمد ارزى داشته باشيم.
او بارها از پاســخ دادن در خصوص شــيوه كار خود طفره 
رفــت و در نهایت گفت: نمى توانــم روش كار خود را فاش 
كنم، تنها این را بدانيد كه ما از شواهد بيرونى از جمله گرم 
شدن پوسته زمين، واكنش حيوانات، جابه جایى پوسته هاى 
زمين و ســرعت حركت زمين در پيش بينى زلزله استفاده 

مى كنيم.
وى افزود: مغناطيس زمين و بهم خوردن آن ميتواند نشانه 
باشــد، مارهــا و قورباغه ها در پيش بينــى زلزله ميتوانند 
موثر باشــند، لکه هاى خورشيدى و طوفان هاى خورشيدى 
عالمت و نشانه هستد، ماه و جزر و مدها و كشش سطحى 
زميــن و بهم خوردن مغناطيس زمين در پيش بينى زلزله 

تاثير دارد.
از او پرسيدیم: »رشته تحصيلى شما ارتباطى با این موضوع 
ندارد، با توجه به اینکه دانشــمندان و كسانى كه به عنوان 
پدر زلزله شناسى شــناخته مى شوند این ادعا را نداشته اند 
و همراه گفته اند این رخداد طبيعى قابل پيش بينى نيست، 
شــما بدون تحصيــالت آكادميك چطور انقــدر با قطعيت 
از این موضوع ســخن مى گویيد؟« گفــت: اینکه حتما باید 
مدرک مرتبط داشــته باشــيم تا بتوانيــم در حوزه اى نظر 
بدهيم را قبول ندارم. من مخالف علم و تحقيقات دانشــگاه 
نيستم. اما خيلى از افراد بزرگ كه در تاریخ اسم آنها مانده 
اســت از نبوغ خود و مطالعات آزاد در خصوص رشــته هاى 
دیگر استفاده و پيشرفت كرده اند. به نظر من هر چيزى كه 
فکر مى كنيم راه حل ندارد، راه حل دارد و خيلى ساده تر از 

چيزى است كه ما فکر مى كنيم.
او در پایان ایــن گفت گو درباره به هزینه هایى كه در كانال 
تلگــرام خود براى پيش بينى زلزلــه دریافت مى كند گفت: 
هركسى كه تمایل به پرداخت هزینه نداشته باشد مى تواند 
از گروه خارج شــود، ما ۶ سال اســت پيش بينى هاى خود 
را اعــالم مى كنيــم و حتى ١ ریال نه از طــرف دولت و نه 
از طرف مردم به ما كمك نشــده است. ما در این ١۵ سال 
وقت گذاشــته ایم اما چيزى دریافــت نکرده ایم، هيچکس 
به رایــگان كارى را انجام نمى دهد. حتى كار پژوهشــى و 
تحقيقاتــى. من و تيم ۴ نفره ام، پيشــتر 8 نفر بودیم اما به 
دليل نداشــتن درآمد از نفرات ما كم شــد. ما براى تامين 
هزینه هــاى تحقيقاتيمان به پول احتياج داریم. اگر روال به 

اینگونه باشد من از كشور خواهم رفت!

یك مقام كميســيون ملى بهداشــت چيــن فاش كرد 
كه كشــورش یك ماه پيش یعنى در تاریخ یکم مرداد 
سال جارى، استفاده فورى از واكسن هاى ضد كرونا كه 

آزمایشات بالينى را طى كرده اند آغاز كرده است.
به گزارش ایرنا »جنگ جونگوى«  مدیر مركز توســعه 
علــوم پزشــکى و فناورى كميســيون بهداشــت ملى 
چين كه دســتگاه تحت امرش پيشگام ساخت واكسن 
در چين اســت روز یکشــنبه افــزود: در مرحله بعدى، 
براى جلوگيرى از شــيوع بيمارى در پایيز و زمســتان، 
این واكســن به افــرادى كه در بازارهــاى مواد غذایى، 
سيســتم هاى حمل و نقل شهرى و بخش هاى خدماتى 

كار مى كنند تزریق مى شود.
مقامات بهداشــتى چين همچنيــن انجام آزمایش هاى 
انســانى واكسن ضد ویروس كرونا كشت شده در سلول 

حشرات را تایيد كردند.
گزارش ها حاكى اســت اســتفاده از سلول هاى حشرات 

براى توليد این واكســن كه در شــهر چنگدو واقع در 
جنوب چين آزمایش شــده است باعث تسریع در توليد 

انبوه واكسن خواهد شد.
دولت محلى چنگدو در بيانيه اى اعالم كرد این واكسن 
توسط بيمارستان دانشگاه سيچوان توليد شده و مجوز 
مدیریت ملى محصوالت پزشکى چين را دریافت كرده 

و وارد مرحله آزمایش انسانى شده است.
»یين وى دونگ« رئيس هيات مدیره شــركت سينواک 
هم درباره اثر بخشــى واكســن بر گونه هــاى متفاوت 
ویروس كرونا گفت: پالسمایى كه شركتش در آزمایش 
مورد اســتفاده قــرار داده روى ٢0 گونه ویروس كرونا 
كه از آمریکا، اروپا و كشــورهاى خاورميانه جمع شده، 
اثربخش اســت، بنابراین، واكسنى كه توليد خواهد شد، 

موثر خواهد بود.
در حال حاضر ۶ واكســن ضد كرونا در چين در مرحله 

آزمایش بالينى است.

افشای استفاده چین از واکسن کرونا
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رئیس کل بانک مرکزی از ایفای تعهد این بانک در 
تامین سکه هایی خبر داد که در سال ۹۷ پیش فروش 
شــده اند. به گــزارش صداوســیما، عبدالناصر همتی 
در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه بانک مرکزی از 
پرداخت ســکه به افرادی که بیش از ۵۰۰ ســکه در 
سال ۹۷ پیش خرید کرده اند به بهانه تامین نشدن از 
سوی بانک مرکزی، طفره می رود، گفت: چنین موردی 
نداریم و هرچه که ثبت نام شده را تحویل دادیم؛ مگر 
اینکه حکمی از قوه قضاییه در این بین باشد که تکلیف 

آن ها جدا است.
وی بــا بیان اینکه ما به تعهداتمان به صورت کامل 
عمل کردیم، افزود: بخشــی از ســکه ها مربوط به زیر 
۱۸ ســاله ها بوده که، ولی آن ها بــرای آن ها ثبت نام 

کرده بود در این بین اختالف نظری وجود داشــت که 
باتوجه به اعالم نظر قضایی در این باره، این موضوع را 
حل کردیم و ابالغ کردیم که برای ذینفعالن حل شود.
رئیس کل بانــک مرکزی همچنین با بیان اینکه روند 
بازگشت ارز حاصل از صادرات مطلوب بوده، گفت: در 
فرصتی که مقــرر کردیم حدود دو و نیم میلیارد دالر 
ارز مورد نیاز واردات از ارز صادرکنندگان تامین شد و 
واردکنندگانی که منتظــر گرفتن گواهی تامین ارز از 
بانک مرکزی بودند توانســتند ارزشان را تامین کنند.

همتی افزود: اکنون هم باتوجه به اینکه صادرکننده ها 
باید ارز خود را در ســامانه نیما عرضه کنند، عرضه ارز 
بسیار بهتر شده و به تدریج به سمتی می رویم که میان 

عرضه و تقاضای ارز، توازن و ثبات برقرار می شود.

مدیرکل دفتر مســافری سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای گفت: قرار بود اعطای تسهیالت حمایتی 
به رانندگان اتوبوس های بین شــهری در ابتدای مرداد 
به اتمام برسد که به دلیل ناهماهنگی بانک ها طوالنی 
شــد.داریوش باقرجوان در گفت وگــو با خبرنگار مهر 
دربــاره آخرین وضعیت رانندگانی کــه وام ۶ میلیون 
تومانی کرونا دریافت کرده اند، اظهار داشــت: قرار بود 
در ابتدای مرداد ماه همه رانندگان مشمول دریافت این 
تسهیالت، وام کرونایی را از بانک های عامل اخذ کنند 
اما متأسفانه زمان آن به دلیل ناهماهنگی برخی بانک ها 
طوالنی تر شده است.وی افزود:  ۲۸ هزار نفر از رانندگان 
شامل ۲۷ درصد رانندگان حمل و نقل عمومی مسافری 
جاده ای، تا کنون توانســته اند این تسهیالت را دریافت 

کنند.مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای ادامه داد: از ۱۱۳ هزار و ۱۵۱ راننده بخش 
حمل و نقل عمومی مسافری جاده ای، ۱۲ هزار نفر بیمه 
عشایری دارند که لیست بیمه آنها مستقل از وزارت کار 
است؛ صندوق بیمه عشایری مسئول پرداخت تسهیالت 
ایــن رانندگان بود که با رایزنی هایی که داشــتیم، این 
۱۲ هزار نفر هم قرار اســت در زمره مشموالن دریافت 
تســهیالت ۶ میلیون تومانی اقشار و کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا قرار گیرند؛ ولی تسهیالت این ۱۲ 
هزار نفر با تأخیر بیشتری اعطا خواهد شد.وی تصریح 
کرد: ۱۰۱ هزار نفر راننده اتوبوس های بین شهری که 
قرار است از طریق سامانه کارا به آنها تسهیالت پرداخت 

شود، تا کنون ۲۷ درصد پیشرفت داشته است.

یک سوم رانندگان اتوبوس وام کرونایی گرفتندتامین سکه های پیش خرید شده سال ۹۷
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اوضاع تورم بین کاال و خدمات مصرفی ایرانی ها
تقریبــا در بین تمامی گروه کاال و خدمات مصرفی در مرداد ماه افزایش تورم 
ثبت شده و »حمل و نقل« با ۶۵ درصد افزایش قیمت نسبت به مرداد ماه سال 
گذشته بیشترین رشد هزینه را برای ایرانیها داشته است.گزارشی که اخیرا مرکز 
آمــار از وضعیت نرخ تورم و تغییرات هزینه ای خانوارهــای ایرانی در مرداد ماه 
منتشر کرد از این حکایت داشت که تورم ساالنه حدود ۰.۶ درصد کاهش داشته 
است اما تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده میزان افزایش قیمت نسبت به ماه 
مشــابه سال قبل اســت باز هم با افزایش همراه بود؛ به طوری که تورم نقطه به 
نقطه در مرداد ماه به ۳۰.۴ درصد رسید و نشان داد که هزینه خانوارهای ایرانی به 
طور میانگین بیش از ۳۰ درصد نسبت به مرداد ماه سال گذشته برای خرید کاال 
وخدمات افزایش داشته است.این در حالی است که بررسی وضعیت تورم در بین 
کاال و خدمات حاکی از آن اســت که تورم در گروه »خوراکی ها و آشامدینی ها« 
۲۵.۸ درصدی قیمت نسبت به پارسال و ۳.۵ درصدی در مقایسه با تیر ماه رشد 
دارد.اما در حوزه »حمل ونقل« بیشترین افزایش قیمت ثبت شده است؛ به طوری 
که در مرداد ماه نسبت به همین ماه در سال قبل ۶۵ درصد افزایش قیمت وجود 
دارد و تورم ساالنه نیز به ۴۷ درصد رسیده است.در عین حال که در تورم ماهانه 
نیز حوزه »حمل و نقل« جزو باالترین افزایش ها طبقه بندی شده و تا ۵.۲ درصد 
نســبت به تیر ماه افزایش قیمت دارد.گروه» نان و غالت «دومین گروه کاالهای 
مصرفی خانوارها است که افزایش ۴۲.۱ درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته 
دارد. در این گروه تورم ساالنه ۳۱.۹ و تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد ثبت شده است.

امــا باالترین تورم ماهانه در بین کاال و خدمات به گروه »آب، برق و ســوخت« 
برمی گردد که ۱۲.۶ درصد بوده و در حالی که تورم نقطه به نقطه آن ۷.۵ درصد 
گزارش شده است.گروه »چای، قهوه ، کاکائو و ...« نیز از دیگر گروه های با تورم 
باال اســت و افزایش قیمت در آن نسبت به مرداد ماه سال گذشته به ۳۲ درصد 
می رسد در عین حال که تورم ماهانه باالی داشته و تا ۶.۹ درصد ثبت شده است.
در ماه اخیر بعد از حواشــی که در رابطه با چرایی افزایش نرخ تورم مطرح بود، 
سازمان برنامه و بودجه دلیلی این موضوع را افزایش نرخ ارز در مدت اخیر اعالم 
کرد و از سوی دیگر بانک مرکزی هر چند این موضوع را رد نکرد ولی نحوه تامین 
مالی برای جبران کسری بودجه به ویژه از محل فروش ارز صندوق توسعه ملی و 

اثر گذاری آن بر تورم را مطرح کرده بود.

تسهیل در فعالیت مجاز استخراج کنندگان رمز ارزها
به گفته مسئوالن، ساز و کار قانونی جهت ادامه فعالیت صنایع مرتبط با رمزارز 
در زمان های غیرپیک برق تبیین شده است.رویکرد جدید وزارت نیرو در اعطای 
امتیاز برق و فعالیت ماینرها به شکلی است که بعد از اینکه صاحبان مزارع پروانه 
کسب و کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند، تامین برق این مزارع 
به صورت قانونی در اولویت قرار گیرد.دراین باره محمد اله داد - مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان مرکزی - بر تسهیل و تسریع در فعالیت مجاز استخراج 
کنندگان رمز ارزها تاکید کرد.او در جلســه مشــترک سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی با موضوع شرایط تامین برق 
متقاضیان اســتخراج رمز ارزها، افزود:بیش از ۵۰۰۰ ماینر غیرمجاز از ۶۱ مزرعه 
در استان شناســایی شدند؛ ساز و کار قانونی جهت ادامه فعالیت این صنایع در 
زمان های غیرپیک برق تبیین شده اســت.اله داد افزود: باید از زیرزمینی شدن 

فعالیت ها رمز ارزها با اجرای دستورالعمل های قانونی و قضایی جلوگیری کرد.

افزایش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه بهار آزادی
افزایش بهای ۲۰۰ هزار تومانی ســکه بهار آزادی در بازار دیروزدر حالی که 
بازارهای ارز و طالی جهانی در آرامش به سر می برند، مهمترین اتفاق بازار طال 
بود. سکه تمام بهار آزادی به بهای ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان فروخته شد.بازار 
سکه و طال روزگذشته شاهد رفتارهای متناقضی بودند و در روزی که سکه بهار 
آزادی افزایش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی داشت، مثقال طال کاهش قیمت ۵ هزار 
تومانی را تجربه کرد.به گزارش ایرنا، روز یکشــنبه ســکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در بازار به قیمت ســکه ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله  شد. سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز شنبه، 
به ارزش ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار مبادله شــد. نیم ســکه به بهای 
پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت دو میلیون و ۹۷۰ هزار تومان 
و هر قطعه ســکه یک گرمی نیز با ارزش یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان معامله 
شــدند.در بازار طال نیز یک گرم طالی خام ۱۸عیار به ارزش یک میلیون و ۵۴ 
هزار تومان فروخته و هر مثقال طال نیز با قیمت چهار میلیون و ۴۵۶ هزار تومان 
معامله می شد.از سوی دیگر در بازار جهانی، دیروز انس طال نسبت به روز قبلی 

هیچ تغییر قیمتی نشان نداد و به بهای یک هزار و ۹۴۱ دالر مبادله شد.

شاخص بورس باز هم منفی ماند

شاخص کل در بازار بورس روزگذشته ۶۵ هزار و ۳۴ واحد افت داشت که در 
نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۶۲ هزار واحد رسید.براساس معامالت 
روز یکشــنبه بیش از پنج میلیارد و ۹۷۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۸۹ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل 
)هــم وزن( با ۹ هزار و ۳۰۵ واحد کاهش به ۴۶۵ هزار و ۱۱۹ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با ۶ هزار و ۱۰۴ واحد افت به ۳۰۵ هزار و ۱۳۴ واحد رسیدند.

شــاخص بازار اول ۴۸ هزار و ۳۰۸ واحد و شــاخص بازار دوم ۱۲۸ هزار و  ۴۰۱ 
واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد تامین سرمایه امین 
)امین( با ۱۱۳ واحد، بهســاز کاشانه تهران )ثبهساز( با ۶۹ واحد و گروه صنعتی 
سپاهان )فســپا( با ۴۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. 
در مقابل نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با پنج هزار و ۱۶۷ واحد، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با چهار هزار و ۸۸۷ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهــان )فوالد( با چهار هزار و ۱۲۵ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با دو 
هزار و ۴۶۱ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با دو هزار و ۱۴۸ واحد، مخابرات 
ایران )اخابر( با دو هزار و ۹۶ واحد، نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با دو 
هزار و ۸۷ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با دو هزار و ۶۷ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با یک هزار و ۷۷۰ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار 
و ۷۰۶ واحد، ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و ۶۳۲ واحد و گسترش 
نفت و گاز پارســیان )پارسان( با یک هزار و ۵۵۵ واحد با تاثیر منفی بر شاخص 
همراه بودند.برپایه این گزارش، دیروز نماد سهامی ذوب آهن اصفهان، بانک دی، 
پتروشیمی تندگویان، سرمایه گذاری صبا تامین، افرانت، توسعه و عمران استان 
کرمان، صنایع ماشین های اداری ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه فلزات اساســی هم در معامالت روز یکشنبه صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شــد و در این گروه ۷۸۸ میلیون و ۵۴۷ هزار برگه ســهم به ارزش ۱۸ 
هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال داد و ســتد شد.شــاخص فرابورس نیز بیش از ۵۵۳ 
واحد کاهش داشــت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۸۲۴ واحد ثابت ماند.همچنین 
در ایــن بازار ۸۷۱ میلیون و ۷۴۱ هزار برگه ســهم بــه ارزش ۲۵ هزار و ۷۲۹ 
میلیارد ریال داد و ستد شد.روزگذشته نماد توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، 
تجارت الکترونیک پارسیان کیش )تاپکیش(، کشاورزی و دامپروری مالرد شیر ) 
زمالرد(، ریل سیر )کوثر(، گسترش سرمایه گذاری ایرانیان )وگستر( تاثیر مثبت 
بر شاخص این بازار را داشتند.همچنین نماد نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، 
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پلیمر آریاساسول )آریا(، سرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(،  سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، بیمه دی )دی(، پتروشیمی تندگویان 
)شگویا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، گروه توسعه مالی 
مهر آیندگان )ومهان(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و فوالد هرمزگان جنوب 

)هرمز( با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.

گزارش

اخبار کوتاه

بورس

سئول که تاکنون به بهانه های مختلف از پرداخت طلب 
نفتی ایران خودداری کرده، به گفته رئیس اتاق مشــترک 
بازرگانی ایران و کره جنوبی این بار پیشنهاد ارسال تجهیزات 
پزشــکی در ازای بخشی از بدهی ها به ایران را مطرح کرده 
که البته هنوز تهران به آن پاســخ مثبت نداده است.حسین 
تنهایی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه مبادالت تجاری 
با کره جنوبی به عدد صفر نزدیک شده است، تصریح کرد: با 
توجه به پرداخت نکردن بدهی ها و برخی کارشکنی های این 
کشور در برخورد با ایران، اعتراض و پیگیری های ما منطقی 
اســت و باید به طور قطع به آن رسیدگی شود.رئیس اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی اظهار داشت: جلساتی 
از سوی نهادهای مختلف دولتی و حتی اتاق بازرگانی ایران 
با سفیر و نمایندگان این کشور برگزار شده است و قول هایی 
نیز دریافت کردیم، اما تاکنون در عمل شاهد هیچ پیشرفتی 

نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که مذاکرات به نتیجه نمی رسد 
باید اقدامات دیگری را در دســتور کار قرار داد، خاطرنشان 
کرد: مباحثی مبنی بر شکایت ایران از کره جنوبی به مجامع 
بین المللی برای دریافت بدهی ها نیز مطرح شــده است که 
در صــورت ادامه این وضعیت بایــد از این طریق به دنبال 
دریافت حق خود باشیم.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و کره جنوبی در خصوص میزان بدهی نیز گفت: رقم بدهی 
حدود ۷.۵ میلیارد دالر برآورد شــده که پیش از این مقرر 
شده بود ۵۰ میلیون دالر به صورت اقالم مورد نیاز بهداشتی 
و کاالهای اساسی به کشور برگردد که تاکنون محقق نشده 
است البته خبرهایی در خصوص تدوین قرارداد برای دریافت 
اقالم بهداشــتی از کره جنوبی در ازای بدهی این کشور به 
ایران وجود دارد که بر اســاس آن، اتاق بازرگانی با نهادهای 

مربوطه مذاکراتی را انجام داده تا از مســیرهای مشــخص، 
کاالهای الزم به ایران برســد.رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و کره جنوبی با بیان اینکه نوع کاالهای وارداتی از کره 
جنوبی از سوی وزارت بهداشــت تعیین شده است، تاکید 
کرد: مقرر شده تا ظرف دو هفته آینده این قرارداد از سوی 
ایران تدوین و بعد از امضا برای تسویه بدهی ها اجرایی شود.

بعد از ارسال نخستین محموله پرشکی شامل ۵۰۰ هزار 

دالر دارو و کاالی پزشکی از کره جنوبی به ایران در اواخر ماه 
مه سال جاری، چندی پیش خبرگزاری رسمی کره جنوبی 
)یونهاپ( گزارش داد که به دنبال نخستین صادرات به تهران 
مقامات سئول قرار است در مورد گسترش تجارت و صادارت 
کاالهایــی مانند تجهیزات پزشــکی مذاکراتی را به صورت 
آنالیــن با مقامات ایرانی انجــام دهند که بر روی چگونگی 
مطابقت پرداخت بدهی با ارســال اقالم بهداشتی متمرکز 

اســت.در همین راســتا وزارت امور خارجه در اطالعیه ای 
اعالم کرد که در دو سال گذشته، تامین دسترسی به منابع 
مالی بانک مرکزی در کره، دستور کار اصلی و محوری بوده و 
در این راستا، عالوه بر پذیرش فرستاده ویژه این کشور، ده ها 
مالقات در تهران و سئول با مقامات کره ای انجام شده است 
اما در حال حاضر طرح دعوی علیه بانک های متخلف کره ای 
در محاکم صالحه از سوی نهادهای ذیربط در دست پیگیری 
است.همچنین »سید عباس موسوی« سخنگوی وزارت امور 
خارجه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه به اندازه 
کافی از کره جنوبی وعده شــنیده ایم بنابراین فقط منتظر 
اقدامات ملموس و برجسته هستیم. کسی در ایران منتظر 

محموله نیم میلیون یا دو میلیون دالری نیست.
پس از انتشــار این اخبار از سوی کره جنوبی و واکنش 
قاطع وزارت خارجه و بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته 
خبری از گمرک منتشــر شده که ایران و کره جنوبی برای 
گفــت و گو درباره صــادرات تجهیزات و دارو، تشــریفات 
تجاری و استمرار همکاری ها بین دو کشور نشست مجازی 
خواهند داشــت که در آن همکاری های طرفین در شرایط 
همه گیری کرونا مورد بررســی قرار می گیرد و نمایندگانی 
از وزارتخانه های خارجه، بهداشت، صنایع، بازرگانی و دیگر 
نهادهای مرتبط کره جنوبی و نمایندگانی از وزارت بهداشت 

و امور خارجه ایران  شرکت دارند. 
وزارت خارجه کــره جنوبی در بیانیــه ای ضمن تایید 
برگزاری این نشســت تصریح کرده اســت: ما به رایزنی با 
شرکت ها و موسســات ذی ربط در زمینه همکاری با ایران 
ادامه می دهیم تا از آنها برای بازگشت به بازار ایران حمایت 
شــود و بتوانند در زمینه اقالم بهداشتی و پزشکی با ایران 

همکاری نزدیک داشته باشند.

رئیس ســازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به تصمیمات 
شــورای عالی بورس برای حمایت از بازار ســرمایه، گفت: 
متغیرهای بنیادین بازار در چند هفته گذشته تغییر نکرده 
و ســرمایه گذاران باید صبر داشته باشند.به گزارش صدا و 
سیما، حسن قالیباف اصل با بیان اینکه موضوعات مختلفی 
در شــورای عالی بورس مطرح شد، گفت: دغدغه های بازار 
مورد بررســی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.وی درباره 
دارا دوم افزود: ســازمان خصوصی سازی درخواست ای تی 
اف دوم دولتی را به سازمان بورس ارسال کرد، ما نیز مجوز 
داده ایم و از نظر ما در زمان مشــخص شده، پذیره نویسی 
انجام می شود.قالیباف اصل ادامه داد: با توجه به قیمت های 
بازار، روی قیمت ای تی اف دوم بحث است، به نظر می رسد 
قیمت آن اصالح شــود که این امر در جلسه دولت تصمیم 
گیری می شــود.رئیس ســازمان بورس گفــت: عرضه این 
صندوق عمومی اســت و از طریق درگاه های بانکی و بورس 
انجام می شــود.قالیباف اصل در حاشیه شورای عالی بورس 
افزود: ســقف پذیره نویسی برای هر کد بورسی، ۵ میلیون 
تومان است و پذیره نویسی از طریق درگاه های بانکی و با کد 
ملی امکان پذیر است.وی اضافه کرد:، چون قیمت صندوق 

دارا دوم مهم اســت و پاالیشی ها در ســبد ای تی اف دوم 
هستند، دولت اعالم کرده سقف پذیره نویسی برای هر نفر ۵ 
میلیون تومان است.قالیباف اصل ادامه داد: سازمان خصوصی 
سازی به ما درخواست داده و ما هم مجوز صادر کردیم، پس 
فرض ما این اســت که پذیره نویسی دارا دوم به موقع انجام 
می شــود.وی گفت: در شورای عالی بورس بحث های خوبی 
درباره سهام عدالت انجام و راهکارهای مختلفی برای عرضه 
و فروش سهام عدالت مطرح شد.رئیس سازمان بورس اوراق 
بهادار افزود: در این جلسه درباره سقف اعتباری در صنعت 
کارگزاری صحبت شد تا اعتبارات کارگزاری این سقف برای 
سهام عدالت افزایش پیدا کند.قالیباف اصل با اشاره به اینکه 
سهام عدالت متشکل از ۳۶ سهام بزرگ و مهم است گفت: 
یکی از دالیل افت بازار، عرضه ســهام عدالت بود که از این 
به بعد سهام عدالت دربازار عرضه نمی شود و نهادهای مالی 
این سهم را خریداری می کنند.وی اضافه کرد: به دلیل اینکه 

سهام عدالت خرد است و حقوقی ها نمی توانستند خریداری 
کنند این امکان فراهم شــد تا نهادهای مالی این ســهم را 
بصورت بلوکی خریداری کنند.رئیس ســازمان بورس اوراق 
بهادار درباره افت بازار ســرمایه گفت: بازار بر اساس عرضه 
و تقاضا اســت و قیمت ســهم، تابع عرضه ی روز اســت و 
سهامداران نباید انتظار داشته باشند که هر روز سهام رشد 
کند باید قیمت سهم را با متغیرهای بنیادی و اخبار مرتبط 
بررسی کنند.قالیباف اصل افزود: سرمایه گذار زمانی که وارد 
بازار بورس می شود باید بداند که در این بازار هم سود و هم 

ضرر نصیبش می شود.
افزایش سقف صندوق های با درآمد ثابت

وی با بیان اینکــه اقدام دیگری که برای حمایت از بازار 
انجام داده ایم افزایش ســقف صندوق ها با درآمد ثابت بود 
گفت: افزایش سقف صندوق ها از ابتدای امسال، ۱۰ درصد 
بود که در شــرایط رونق بازار بــه ۵ درصد کاهش یافت و 

اکنون نیز بنا به موقعیت بازار، به ۱۵ درصد رساندیم.قالیباف 
اصل ادامه داد: با توجه به بررســی های بازار، صندوق های با 
درآمد ثابت در زمان افت و رشــد بازار فروشــنده نبودند و 
بــه همین دلیل برای آن ها این امــکان را فراهم کردیم که 
در صف خرید قرار گیرند.رئیس سازمان بورس گفت: نکته 
دیگری که در جلسه شورای عالی بورس مطرح شد، افزایش 
سقف اعتبار کارگزاری ها از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد است که 
این موضوع توسط کمیته پایش ریسک در بازار سرمایه برای 
کمک به بازار، تصمیم گیری شد.وی درباره تصمیم بورس 
تهران درباره دو زمانه کردن زمان معامالت افزود: تصمیمی 
که بورس تهران برای کاهش قطعی سیستم معامالت گرفته 
بود و بسیاری درخواست داشتند که زمان معامالت به حالت 
قبل برگردد به همین دلیل از بورس تهران خواســتیم تا با 
اطالع رسانی، زمان را به حالت اول باز گردانند.قالیباف اصل 
گفت: متغیرهای بنیادی بازار در چند هفته گذشــته تغییر 
نکرده اســت و سرمایه گذار باید در این بازار صبر و حوصله 
داشــته باشد. البته چگونگی عرضه سهام عدالت و مدیریت 
برآن هم از موضوعاتی بود که امروز در شــورای عالی بورس 

مطرح شد.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به اینکه سامانه 
بازارگاه ذاتا مشکلی ندارد، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از واردات نهاده ها یکی از سناریوهای در حال بررسی دولت 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی در نشست 
خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، در پاسخ به 
پرســش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی مدعی شده اند 
معاونت امور دام به صورت دســتی در تخصیص ســهمیه 
نهاده دخالت می کند و همین مســئله نظارت سیســتمی 
را مختل کرده اســت، تصریح کرد: علیرغم تمام زحماتی 
کــه بانک مرکزی و وزارت صمت در حوزه واردات نهاده ها 
متحمل شده اند، در این حوزه کمبود وجود دارد، بنابراین 
این حق را به مــن و همکارانم بدهید که گاهی در توزیع 
اشــتباهی رخ داده باشد اما اینکه به صورت سیستماتیک 

این اشتباه انجام شود، را به شدت تکذیب می کنم.
وی اضافه کرد: چنین مسئله ای صحت نداشته و ندارد، 
به عنوان مثال وقتی اولویت مرغ گوشتی بیشتر است، باید 
بنده بتوانم در این زمینه اعمال نظر کنم و سهم بیشتری را 

برای مرغ گوشتی در نظر بگیرم.رضایی همچنین در پاسخ 
به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره ایرادات سامانه بازارگاه 
و اینکه قرار بود وزارت جهاد کشاورزی تا ابتدای مردادماه 
ایــرادات را برطرف کند، گفت: خود ســامانه بازارگاه هیچ 
مشکلی ندارد و تغییرات ملموس و معناداری طی ماه های 
گذشته در آن اتفاق افتاده است و کسانی که مشکالت این 
سامانه را برجسته می کنند، آنهایی هستند که نمی خواهند 
اطالعات واردات و توزیع به صورت دقیق در ســامانه ثبت 

و شفاف شود.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در پاسخ به پرسش دیگر 
مهر مبنی بر اینکه تولیدکنندگان از اجرای طرح عرضه داِن 
آماده ناراضی هستند و عنوان می کنند که باید بسترسازی 
الزم برای اجرای این طرح فراهم شــود، گفت: عرضه داِن 
آماده به عنوان یک آپشــن در ســامانه بازارگاه قرار داده 
شــده و ما به استان ها نیز ابالغ کردیم اگر مرغداری تیک 
دریافت داِن آماده را بزند و خواستار آن باشد، کارخانجات 
تولید می کنند، بنابراین امری کاماًل انتخابی اســت.رضایی 

با اشــاره به اینکه عرضه نهاده در سامانه بازارگاه مشکلی 
ندارد، گفت: مشــکل از جایی شروع می شود که نهاده های 
وارداتی وارد این ســامانه نشــوند و عزم جدی وجود دارد 
که عده ای نتوانند گرمی از این نهاده ها را خارج از ســامانه 
و بدون راســتی آزمایی توزیع کنند و مصرف کننده همه 
نهاده های وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شــود، 

باید کاماًل مشخص باشد.
وی تصریــح کرد: از تمام تولیدکنندگان انتظار داریم و 
کمک می خواهیم که به صــورت محرمانه یا غیرمحرمانه 
اطالعاتی را که در این حوزه دارند، در اختیار وزارت جهاد 
کشــاورزی و سایر دستگاه های مســئول قرار دهند. نباید 
شرایط به گونه ای باشــد که نهاده با نرخ مصوب به دست 
تولیدکننده نرســد و وقتی ســوال می کنیم از چه کسی 
نهاده ها را به قیمت های گــزاف خریداری می کنید، همه 
ســکوت کنند و هیچکس حرفی نزند.رضایی با اشــاره به 
اینکه ما االن در مرحله راســتی آزمایی قرار داریم، گفت: 
برخی واردکننده ها نهاده ها را پیش فروش کرده اند که این 

ما این مســئله را نیز رها نکرده ایــم و نظارت بر آن انجام 
می شود.وی تصریح کرد: باید کاماًل مشخص و شفاف باشد 
که نهاده وارد شده به دست چه کسانی رسیده است و در 
این مسیر مجموعه ای از دستگاه های نظارتی و حاکمیتی از 
جمله تعزیرات و سازمان حمایت باید با ما همکاری کنند، 
چرا که این یک مشکل ملی است که باید آن را حل کنیم.
این مقام مســئول در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به اینکه این مرغداران نیســتند که نهاده ها را با 
نرخ مصوب دریافت می کنند و آن را گران تر می فروشــند، 
گفت: عده ای واســطه زالوصفت این کار را انجام می دهند 
که به اعتقاد بنده در شــرایط فعلی کشــور چنین اقدامی 
جنایت است.وی همچنین درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از واردات نهاده های دامی گفت: این موضوع یکی از 
سناریوهای مطرح در دولت است که البته انجام آن تبعاتی 
نیــز دارد. به عنوان مثال بعــد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از واردات نهادها، تولیدکننــدگان به چهار برابر نقدینگی 
بیشتر نیاز دارند تا نهاده های موردنظرشان را تأمین کنند. 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اعالم کرد

کره جنوبی به دنبال تسویه بخشی از بدهی نفتی با تجهیزات پزشکی

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

تصمیمات شورای عالی بورس برای حمایت از بازار سرمایه

معاون وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی در حال بررسی است

معاون بانک توســعه صادرات گفــت: بالغ بر ۲۹۰ 
میلیون دالر قرارداد ریفاینانس و بیش از ۲۲.۵ میلیارد 
دالر قرارداد فاینانس با بانک های خارجی در بانک توسعه 
صادرات ایران منعقد شده است.حمیدرضا معبودی گفت: 
طی هفت سال گذشــته به منظور تامین مالی واردات 
کاالهای اساســی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و 
مواد اولیه واحدهای تولیدی بیش از ۲۹۰ میلیون دالر 
قرارداد ریفاینانس و بیش از ۲۲.۵ میلیارد دالر، قرارداد 
فاینانس با بانکهای خارجی در این بانک منعقد شــده 
اســت.وی خاطرنشــان کرد: در چارچوب قراردادهای 
ریفاینانس منعقده مبلغ ۳۷ میلیون یورو جهت تامین 
مالــی از محل منابع مذکور جهــت تامین مالی کاالها 
و خدمات اعطاء شــد کــه مراحل نهایــی بازپرداخت 
تسهیالت فوق انجام شده است.طبق اعالم بانک توسعه 
صادرات ایران، پس از برجام، آزاد سازی منابع در قالب 
بازپرداخت تســهیالت اعطایی تحت قراردادهای اعتبار 
خریدار و دریافت خســارت از صندوق ضمانت صادرات 
ایران در دستور کار قرار گرفت.معبودی با اشاره به این 
مطلب گفت: با توجه به مســدود شدن بخشی از منابع 
مربوط به بازپرداخت تســهیالت اعتبار خریدار به دلیل 

تحریم ها در سال های قبل، روند آزادسازی منابع بانک 
در کشــورهای مختلف از ســال ۱۳۹۶ آغاز و با توجه 
به پیگری های انجام شــده تاکنون بیش از ۶۵ میلیون 
یورو از بازپرداخت های تســهیالت اعطایی بابت اجرای 
طرح برق رسانی روستایی و اجرای طرح ساخت سد و 
نیروگاه اومااویا در کشور سریالنکا و همچنین تسهیالت 
اعطایی بابت صادرات کاالها و خدمات به کشــور کوبا 
که به دلیل تحریم های بانکی مسدود شده بود، بازیافت 
شد.معبودی گفت: با هدف توسعه صادرات غیر نفتی و 
همچنین استفاده از ابزار منحصر به فرد و کارآمد »اعتبار 
خریدار« از سال ۱۳۹۳ تا کنون بیش از ۱۱۷۸ میلیون 
دالر قرارداد اعتبار خریدار از سوی بانک توسعه صادرات 
ایران منعقد و در همین چارچوب مبلغ  ۱۰۱۴ میلیون 
دالر تســهیالت اعتبار خریدار پرداخت شده است. به 
گفته او، امضای قرارداد چهارجانبه با شرکت گروه ارزش 
آفرینان پاسارگاد، صندوق ضمانت صادرات ایران و یک 
بانک ایرانی در خصوص همکاری در زمینه تامین مالی 
مشترک صادرات؛ و بررسی و حل مشکالت طرح احداث 
خط انتقال برق در کشور ارمنستان از دیگر فعالیت های 

معاونت بین الملل بانک توسعه صادرات ایران است.

طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه تاکنون از محل 
برداشت یک میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی برای 
تامین هزینه های کرونا، ۵۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت 
شده است.در اوایل سال جاری و با افزایش هزینه های 
مربوط به کرونا و تبعــات اقتصادی آن رئیس جمهور 
درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران 
بخشــی از هزینه های وزارت بهداشت و پرداخت بیمه 
بیکاری را مطرح کرد که در نهایت مقام معظم رهبری 
نیز با برداشت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی 
برای تامین هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی ناشی 
از شیوع ویروس کرونا موافقت کردند. براین اساس، در 
اواخر اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی اولین مرحله 
از معادل ریالی از محل صندوق توسعه ملی را به حساب 
خزانه واریز و در اختیار دولت قرار داد.بررســی آخرین 
وضعیت پرداختی از محل صندوق توســعه ملی بابت 
هزینه های کرونا از مجوز برداشت یک میلیارد دالری از 
سازمان برنامه و بودجه، با توضیحی از سوی پور اصغری 
- معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه و بودجه 
- به ایســنا همراه بود.به گفته وی، تاکنون از اعتبارات 
مربــوط به کرونا از محل صندوق توســعه ملی ۵۶۵۰ 

میلیارد تومان پرداخت شده است.این مقام مسئول در 
سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به منابعی که 
برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شد بود، گفت: ۳۰۰۰ 
میلیارد تومــان از این منابع بابت بیمه بیکاری در نظر 
گرفته شده که تاکنون ۱۲۸۶ میلیارد تومان بابت بیمه 
بیکاری پرداخت شــده است.به گزارش ایسنا، در اواخر 
اردیبهشت ماه و بعد از واریز اولین مرحله معادل ریالی 
منابع صندوق به حساب خزانه دولت، طی جلسه ای که 
بین ســازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در این 
رابطه برگزار شــد حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ 
برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده بود. 
در آن زمان سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که منابع 
ارزی که در محل اول از ســوی صندوق ملی به صورت 
ریالی به حساب خزانه وارد شده ۵۴۸۶ میلیارد تومان 
بوده که  ۱۲۸۶  میلیارد تومان برای بیمه بیکاری بوده 
است. براین اساس از اردیبهشت تا کنون مبلغ پرداختی 
بابت بیمه بیکاری از محل  ذخیره صندوق  توسعه ملی 
تغییری نداشــته و همان ۱۲۸۶ میلیارد تومان است، 
البته ارقام ارائه شــده نشان می دهد مجموع پرداختی 

نیز تغییر قابل توجهی ندارد.

پرداخت ۵.۶ هزار میلیاردی از ذخایر ارزی برای کرونا انعقاد ۲۲.۵ میلیارد دالر قرارداد فاینانس طی ۷ سال
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در سال های اخیر مبارزه با ویالسازی های غیرمجاز در 
اراضی مرغوب کشــاورزی خراسان رضوی آغاز و این روند 
ادامه دارد.به گزارش تســنیم از مشهدمقدس، محمدرضا 
اورانی اظهار داشت:به مناسبت هفته دولت و گرامی داشت 
شــهیدان عزیز رجایی و باهنر، ســازمان جهاد کشاورزی 
182 پروژه افتتاح خواهد کرد که 747 اشــتغال مستقیم، 
510 نفر اشــتغال غیرمستقیم و سه هزار خانوار بهره بردار 

خواهیم داشت.
وی ادامه داد: اعتبار هزینه شــده در این پروژه ها 453 
میلیارد تومان است؛ از میان تعداد کل پروژه ها، 131 پروژه 
مربوط به حوزه آب و خاک، بیســت پروژه تولیدات دامی، 
یک پروژه حفظ نباتات، 12 پروژه صنایع کشــاورزی، 14 
محصوالت باغی و چهار پروژه آبزیان انجام شده است.رئیس 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: از میان اعتبار 
اختصاص یافته، 256 میلیارد تومان یعنی حدود 80 درصد 
این پروژه ها مربوط به خودیاری و مشارکت خود شهروندان 
است که نســبت به گذشته که سهم دولت 80 درصد بود 
نقطه عطفی اســت که مردم مشــارکت بیشتری خواهند 
داشت و دولت نقش تسهیل گری در فرآیند سرمایه گذاری 
خواهد داشــت و نقش سازمان برداشــتن موانع در جهت 

پایداری سرمایه گذاری است.
اورانــی با گزارش کلــی در بخش کشــاورزی تصریح 
کرد: سازمان جهاد کشاورزی اســتان خراسان رضوی در 
کل اســتان مجموعا 989 هزار و 750 هکتار سطح کشت 
محصــوالت زراعی و باغی اعم از آبی و دیمی دارد که 73 
درصد آن سطح کشــت آبی و 27 درصد آن سطح کشت 
دیم است.وی ادامه داد: همچنین 36.7 درصد طرح کشت 
محصــوالت باغی و 63.3 درصد طرح کشــت محصوالت 
زراعی داریم؛ کل تولیدات محصوالت کشــاورزی اســتاد 
هفــت میلیون و 487 هــزار و 110 تن به ارزش 33 هزار 
میلیارد تومان اســت.محصوالت باغی با 14.3 درصد سهم 
از تولید اســتان، چهل و دو درصد از ارزش ناخالص استان 
را داراســت. اورانی اذعان داشــت: محصوالت دام، طیور و 
شیالت با 21 ســهم از تولیدات اســتان، 39.2 درصد از 
ارزش تولیدات ناخالص اقتصادی بخش کشــاورزی استان 
را در دست دارد.محصوالت زراعی با 64.5 درصد از تولید 
استان، 18.8 درصد از ارزش ناخالص اقتصادی استان را به 

خود اختصاص داده است. 
وی اظهار داشــت:در بخش کشاورزی سه نوع محصول 
موجود اســت که راهبردی یا اساسی یا استراتژیک  یکی 
از انواع آن اســت که در امنیت غذایی مردم سهم داشته و 
باید در داخل کشــور تولید شود. محصوالت ویژه از دیگر 
ســه نوع محصوالت، محصوالتی هســتند که حداقل10 
درصد از سهم تجارت جهانی را داراست که شامل زعفران 
و پسته است. رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
محصــوالت منطقه ای نیز با توجه بــه اقتضای جغرافیایی 

تولید می شــود که به خاطر اقتضای منطقه ای باید حفظ 
شود.بررسی های کارشناسی نشان می دهد که در طی 20 
ســال اخیر، 205 هزار هکتار از ســطح اراضی کشاورزی 
استان کاهش داده شده و با تغییر کاربری، 170 هزار عدد 
آن به محصوالت باغی تغییر داده شــده است.اورانی گفت: 
یکــی از این دالیل کاهش حجم آب های قابل دســترس 
اســت که حجم مشــخصی آب در اختیار کشــاورز قرار 
می گیرد، این عمل سبب شده تا کشاورز متناسب با حجم 

آب در دسترس محصول خود را کشت کند.
وی افزود: در محصوالت اساسی و استراتژیک دولت به 
دلیل ماهیت استراتژیک آن در سفره مردم با قیمت گذاری 
محصــوالت اساســی و عدم تناســب آن بــا هزینه های 
تولید، کشــاورز را به ســمت محصوالتی سوق داده که از 
ســمت دولت قیمت گذاری نشده که سبب افزایش حجم 
محصوالت باغی شده است.60 درصد محصوالت زراعی و 
باغی استان به گندم، جو، زعفران و پسته اختصاص دارد. 
وی ادامه داد:77 درصد از ســطح کشــت زعفران کشور و 
20 درصد از ســطح کشت پسته کشور به استان خراسان 
در مقام های اول و دوم کشــور تعلق دارد. اســتان در هر 
دو محصول رتبه اول تولیــد را در اختیار دارد؛در موضوع 
خرید محصول گندم،طبق برنامه وزارت جهاد کشــاورزی 
استان خراسان رضوی باید 436 هزار و 800 تن خریداری 

می کرده است.
اورانی ادامه داد: برآورد تولید 700 هزار تن برای مقدار 
تولید هدف گذاری شــده که دو عامــل در کاهش خرید 
نسبت به اهداف است یکی از این عوامل تغییر اندازه الک ها 
بوده  است.عامل دیگر نیز تغییرات جوی و تاثیر آن بر الغر 

شــدن گندم و تغییرات قیمت در وارد نشدن آن ها به بازار 
می باشــد.رئیس جهاد کشاورزی خراســان رضوی ضمن 
تاکید بر قانون خرید تضمینی گفت: وزارت سازمان جهاد 
کشاورزی تا پایان تیرماه موظف است بر قیمت پیشنهادی 
محصوالت زراعی را متناســب با هزینه تولید و نرخ تورم 
جمع بندی کند. یکی از عواملی که بر تغییر الگوی کشــت 
تاثیر دارد همین قیمت تضمینی است که تاکنون با اینکه 
یک ماه تا کشــت پاییزه باقی مانده چنین قیمتی در حالی 
که کمتر از سی روز به کشت پاییزه نمانده از سوی شورای 

اقتصادی دولت اعالم نشده است.
وی ادامــه داد: تعیین نرخ تضمینی چغندر قند، گندم 
و کلزا متناســب با هزینه تولید مطالبه ای اســت که باید 
پیگیری شــود.رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
خراسان ضمن اشاره به کشت کلزا گفت:  کشور 84 درصد 
در بحث  روغن خوراکی به خارج از کشــور وابستگی دارد 
که وزارت جهاد کشــاورزی طرح خوداتکایی کشور را در 
کشت کلزا با توجه به شعار تولید داخلی اعالم کرده است.
اورانی در ارتباط با آمار مهاجرت از روســتاها به حاشیه 
شــهرها گفت: با توجه به آمار سرشماری نفوس و مسکن 
اســتان، 73 درصد جمعیت استان شهرنشین و 27 درصد 
روستانشــین اســت که این آمار در بازه چهل و پنج سال 

گذشته به صورت برعکس وجود دارد.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی 
گفت: مشــکلی که در این زمینه وجود دارد این است که 
به فرد روســتایی به چشــم شــهری نگاه می شود، گویی 
که اگر رفاه و زیرســاخت به شــهر منتقل شود مهاجرت 
متوقف خواهد شــد در حالی که روستایی به درآمد پایدار 

در حوزه هــای کشــاورزی، صنایع روســتایی و دامداری 
نیاز داشــت کــه حجم ســرمایه گذاری در حــوزه پایدار 
سازی درآمد روســتاییان متناسب با حجم سرمایه گذاری 

زیرساخت ها نبوده است.
وی اذعان داشــت: یکــی از این موارد آب اســت که 
ســرمایه گذاری مورد نیاز با قنوات در احداث اســتخر در 
پایین دست و احداث بندهای تغذیه ای در باال دست برای 
دسترســی پایدار به آب نســبت به نیاز انجام نشده است.
اورانی ادامه داد: ما در اســتان ســه هزار و سیصد و سی 
و چهار روســتا داریم که بالغ بر دو هزار و پانصد روســتا 
باالی بیست خانوار اســت که حجم سرمایه گذاری انجام 
شــده متناســب با تامین نیاز آب کشــاورزی روستاییان 
انجام نشده است.رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
خراسان رضوی گفت: در حوزه آموزش کشاورزی، همیشه 
نگاه به ایــن امر از جهت کار دولتی بــوده؛ یکی از موارد 
موجود بخش کشاورزی این بوده که نظام تولید آنها نظام 
خرده مالکی بوده و بازار کشــاورزی برای او بازار کارآمدی 
نبوده، اگر در سیاســت گذاری ها تمرکز بر زیرساخت ها را 
بر پایدارسازی درآمد روســتاییان داشتیم افراد روستایی 
در روستاها مســتقر بودند.رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان خراسان رضوی در ارتباط با تغییر کاربری غیر مجاز 
اظهار داشت: در اســتان بالغ بر 52 هزار ویالی غیرمجاز 
موجود اســت که این تغییر کاربری ها در شــهرها به ویژه 
مشهد،چناران، فریمان، نیشابور، سبزوار، طرقبه و شاندیز 

در پالک های خاصی موجود است.
اورانی در ادامه افزود: متاســفانه عمومــا هم از اراضی 
کشــاورزی مرغوب است که با برنامه ریزی های انجام شده 
در سال گذشته با همکاری دســتگاه های نظارتی 2500 
ویال در ســال گذشــته و 114 هکتار از اراضی و در سال 
جاری 2700 مورد به حالت گذشــته خود بازگشته اند که 
این روند ادامه خواهد داشــت اما تمرکز ســازمان بر روی 
اقدامات سازمان یافته و مافیای این امر در خرید و فروش 
این اراضی است که این افراد در حال شناسایی هستند تا 
این جریانات ســازمان یافته تغییــرات کاربری اراضی تا با 

برخورد قاطع مواجه شوند.
اورانی در پاســخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر چرایی 
عدم پرداخت پول زعفران کاران گفت: ســال گذشــته با 
مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور و ابالغیه وزارت جهاد 
کشاورزی به سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، 
مجموعا شــصت و هشــت تن به ارزش ششــصد و چهل 
میلیارد تومان زعفران از استان خراسان رضوی خریداری 
شد.وی افزود: صد و هفت میلیارد تومان از آن باقی مانده 
است که وظیفه تامین آن بر عهده پنج بانک بوده است که 
بعضی از بانک ها مانند بانک ملــت از وظیفه پرداخت آن 
ســرباز زدند هرچند که با پیگیری ها ظرف دو هفته آینده 

این مبلغ پرداخت خواهد شد.

ســناریوی قطعی آب این بــار به پیربلوط 
رســیده و چند روز اســت که این روستا آب 
ندارد.به گزارش تســنیم، سناریوی مشکل آب 
شــرب، این بار به پیربلوط رسید، روستایی با 
جمعیت بیش از دو هزار نفر که نزدیک به مرکز 
استان است، اکنون چند روز است که هیچ آبی 
ندارد و به گفته اهالی پیربلوط تنها در چند روز 
گذشته فقط یک تا دو ساعت در صبح و یک تا 

دو ساعت در عصر، آب وصل بوده است.
نکته جالب ماجرا آن است که پس از چند 
روز قطعی آب هنوز برخی مسئوالن نمی دانند 
مشکل قطعی آب چیست، معنای این نکته این 
است که مســئوالن در این زمینه تالش کافی 
نکرده اند.مهــدی خلجی دهیار پیربلوط گفت: 
موضوع قطعی آب در پیربلوط هنوز مشخص به 
طور قطع نیست، ممکن است مشکل از پمپ، 
کمی آب یا موارد دیگری باشــد.او افزود: آبی 
که در حال حاضر از موتور آب خارج می شــود 
عالوه بر پیربلوط برای کاکلک نیز هست.خلجی 
با بیان اینکه تعدادی کارشناس درحال بررسی 
دقیق علت هستند اضافه کرد: امروز دبی مخزن 
برای بررسی بیشتر اندازه گیری شد.او ادامه داد: 
کارشناسان با اندازه گیری دبی به دنبال بررسی 

مســیر لوله ها هستند، زیرا ممکن است لوله ها 
دچار هواگرفتگی و یا نشتی در مسیر باشند.

خلجی گفت: بررســی دقیق دبی مشخص 
می کند که ایا مشــکل ایجاد شــده از موتور 
آب اســت یا خیر که برای برای رفع ســریع 
مشکل آب اقدامات انجام شود.او با بیان اینکه 
مکاتباتی با بخشــدار انجام شده است، اظهار 
داشت: بخشدار مشــکل آب روستای پیربلوط 
را بــه فرماندار انتقال دادند، فرماندار نیز پیگیر 
مشکل آب روســتای پیربلوط شدند تا ظرف 
مدت کوتاهی تا چند روز آینده علت مشــکل 
پیدا و رفع شــود. تا زمان قطعی شدن مشکل 
آب بصورت سه ساعت صبح و سه ساعت بعد 
از ظهر جیره بندی اســت.به ســراغ مسئوالن 
اســتانی رفتیم تا این مشــکل را از آنان جویا 
شویم، مسئوالن استانی، اما حرف های دیگری 
می زنند و می گویند در روز های گذشــته فقط 

شش ساعت آب قطع می شد.
سهراب بهرامی معاون نظارت بر بهره برداری 
آب و فاضالب چهارمحــال و بختیاری با بیان 
اینکه چهار روستای پیربلوط، ارجنک، هرچگان 
و کاکلک از طریق چاه مجتمع پیربلوط آبرسانی 
می شوند، بیان کرد: از سال 74 تا 75 چاهی به 

نام چاه مجتمع پیربلوط در ورودی این روستا 
حفر شــد تا آبرسانی این چهار روستا را تأمین 
کنــد و از آن جایی که ارجنک خود داری چاه 
آب بود از این مجموعه جدا شد و این چاه 40 
لیتر در ثانیه به ســه روستای دیگر آب رسانی 
می کرد. او با اشــاره به اینکه با مواجه شدن با 
کم آبی در ســال های اخیر چاهی در روستای 
هرچگان حفر و این روستا نیز از این مجموعه 
جدا شد افزود: مجتمع روستای پیربلوط به دو 
روســتای کاکلک و پیربلوط با 13.5 لیتر آب 
در ثانیه آب رســانی می کرد که اگر مصارف هر 
فرد از اهالی دو روســتا 150 لیتر در روز باشد 
این آب کفاف دو روستا را می دهد، اما متاسفانه 
مصارف آب اهالی به علت دامپروری و کشاورزی 
افزایش یافته اســت و چند روزی است که در 
پیربلوط با مشــکل روبرو شــده ایم و آب دهی 
چاه به دو لیتر در ثانیه رســیده است.بهرامی 
اضافه کرد: تنهــا راه حل کوتاه مدت مقابله با 
کم آبی در روســتای پیربلوط حفر چاه دوم از 
محل چاه های استراتری است که کارشناسان 
زمین شناسی در حال بازرسی منطقه هستند 
تا در صورت مساعد بودن شرایط توپوگرافی و 
زمین شناسی یک چاه دهان گشاد در پیربلوط 

حفر شود.او ادامه داد: از آنجایی که پیربلوط در 
مسیر پروژه بن به بروجن قرار دارد، مشکل این 
روســتا در دراز مدت تنها با افتتاح این پروژه 

حل خواهد شد.
بهرامی افزود: از ابتدای تابستان در پیربلوط 
با مشکل آب مواجه شده بودیم، اما قطعی آب 
به صورت دائمی یــا در طول چند روز متوالی 
در این روســتا وجود نداشته و تنها به منظور 
ذخیره شدن آب در منبع از پایان هفته گذشته 
تا کنون آب منبع از ســاعت 22 الی 23 تا 4 
صبح بسته می شود تا آب در منبع ذخیره شود.

او ادامــه داد: در روســتای کاکلک با مدیریت 
و مدیریت شــورا و مراقبت اهالی روســتا فعال 

مشــکل آبی وجود ندارد، اما روستای پیربلوط 
به علت اســتفاده و مصرف بی رویه، شستشوی 
حیاط، قالیشــویی و یا پر کردن تانکر های آب 
برای استفاده از کشاورزی و آبیاری احشام چند 
روزی است که با مشکل آب مواجه شده است 
لذا مجبور هســتیم شب ها که مصرف آب کم 
است منبع آب را ببندیم تا آب در مخزن جمع 
شــود و صبح مورد اســتفاده اهالی قرار گیرد.
اظهار نظر مســئوالن اســتانی در مورد سبب 
قطعی آب بحثی جداست، اما اینکه می گویند 
آب این روســتا که نزدیک مرکز استان است 
تنها 6 ساعت قطع می شود با حرف های اهالی 

پیربلوط در تناقض کامل است.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز گفت: بیش از 2 
هزار نفر کادر بیمارســتانی در استان گرفتار کرونا شده اند 
و 40 درصد فوتی های تبریز باالی 80 ســال سن داشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، محمد حسین صومی در 
جلسه شورای شهر تبریز، بیشترین تعداد مبتال نسبت به 
جمعیت در شهرستان اهر و کمترین میزان را در خداآفرین 
اعالم کرد و گفت: 26 هزار و 500 نفر در آذربایجان شرقی 
به ویروس کرونا مبتال هســتند.وی اظهار داشت: دیروز در 
186 روز از شــیوع کرونا 80 نفر را در زیر دســتگاه های 
ونتیالتــور قرار دادیم.وی با بیــان اینکه این تعداد در کل 

کشور ســه هزار و 500 نفر هســتند، تصریح کرد: تعداد 
افرادی که زیر ونتیالتور هســتند نسبت به میانگین کشور 

چند برابر پایین تر است.
صومی افزود: بیشــترین تعداد مبتال نسبت به جمعیت 
در شهرستان اهر  و کمترین میزان در خداآفرین قرار دارند 
و در دو هفته اخیر بیشترین میزان ابتال را در مراغه شاهد 
هستیم.وی میانگین سنی مبتالیان را 53 سال عنوان کرد 
و ادامه داد: تمام فوت شــدگان زیر 20 سال به مشکالت 
زمینــه ای گرفتار بوده اند.صومی گفت: 52 درصد جمعیت 
گرفتار باالی 50 ســال اســت و خانم ها کمتــر از آقایان 

در صورت ابتال فوت می کنند و متاســفانه شیوع بیماری 
در ســن 20 تا 40 ســال نیز افزایش یافته است.این مقام 
مســئول تصریح کرد: بیش از 2 هزار نفر کادر بیمارستانی 
در استان گرفتار کرونا شده اند و 40 درصد فوتی های تبریز 

باالی80 سال سن داشتند.
صومــی تصریح کرد: بیشــترین گرفتــاران در مناطق 
باغمیشــه، خطیب، شــنب غازان و خیابان امام  سکونت 
داشته اند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت: 
در غربالگری جمعیت در رتبه نخســت کشوری قرار داریم 
و بیشترین تســت بعد از شیراز و خوزستان در آذربایجان 

شــرقی انجام می شــود.وی اضافه کرد: در کل دنیا پس از 
شیوع کرونا خدمات عادی سالمت دچار مشکل شد اما این 
موضوع در اســتان ما کنترل شده و خدمات عادی نسبت 
به دی ماه 98 افزایش یافته اســت.صومی با بیان اینکه در 
کنترل مرگ مادران حامله رتبه نخست را داشته ایم، تاکید 
کرد: کرونا افرادی که دلســوز مردم هســتند و افرادی که 
نیستند را نشان داد و پزشکانی که از خود گذشتگی کردند 
نیز در این زمینه معلوم شدند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گفت: امروز تنها واکسن کرونا در دنیا زدن ماسک و رعایت 

پرتکل های بهداشتی است.

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی گیالن از 
انباشــت حجم زیادی از رســوبات و زباله در 
محدوده کانال کشتیرانی بندر انزلی خبر داد و 
گفت: مسیر ورودی تاالب انزلی الیروبی شد.به 
گزارش تسنیم از رشت، حمیدرضا آبایی دیروز 

در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به الیروبی 71 
هزار متر مکعب مسیر ورودی تاالب بین المللی 
انزلی منتهی به حوضچه آرامش واقع در شنبه 
بازار روگا اظهار داشت: حجم زیادی از رسوبات 
و زباله در محدوده کانال کشتیرانی بندر انزلی 

انباشت شده و مشکالت زیادی را ایجاد کرده 
است.

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی گیــالن 
تله های  بازســازی  و  پاکســازی  الیه برداری، 
رسوب گیر مســیرهای اصلی منتهی به کانال 
بنــدرگاه را از جمله اقدامــات دیگر این اداره 
کل اعــالم کــرد و گفت:ســاماندهی و احیاء 
تاالب بین المللی انزلی با همکاری و مشارکت 
ادارات کلی نظیر شــیالت و محیط زیست در 
دســتور کار این دســتگاه قرار دارد. آبایی با 
بیان اینکه با انجام این دســت از اقدامات گام 
بســیار مؤثری برای احیاء تــاالب بین المللی 
انزلی برداشته می شود هزینه کرد الیروبی 71 
هزار متر مکعب از مســیر ورودی تاالب انزلی 
را 14 میلیــارد و 200 میلیون ریال اعالم کرد 
و گفــت: ایجاد آب راهی ایمــن و مطمئن با 
هدف تردد انواع شــناورهای دریایی از اهداف 
این کار محســوب می شــود. وی ساماندهی 
وضعیت تردد شــناورهای صیــادی، نظامی، 

تفریحی و گردشگری در شنبه بازار روگا را از 
دیگر اهدافی کــه اداره کل بنادر و دریانوردی 
گیالن در راستای ساماندهی تاالب انزلی دنبال 
می کند خواند و افزود: الیروبی محدوده زیر پل 
انزلی تا کانال اصلی بندرگاه نیز به شکل ویژه 
از چندی قبل در دستور کار این اداره کل قرار 

گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن از پمپاژ 
مواد رسوبی به شــناور ترابری و انتقال آن به 
مکان تعیین شده در محدوده لنگرگاهی بندر 
انزلی ســخن گفــت و در همیــن زمینه ابراز 
داشــت: وجود حجم باالیــی از زباله از جمله 
الســتیک، پالســتیک و انواع پارچــه و تور،  
عملیات الیروبی را برای شناور ترابری اداره کل 

بنادر و دریانوردی مشکل کرده است.
آبایی با بیان اینکه شناور ترابری تاکنون با 
انجام 215 مورد سرویس حجم زیادی از مواد 
رسوبی را از مســیر آبراه خارج  الیروبی شده 
کرده اســت خاطرنشان کرد: انباشت رسوبات، 

زبالــه و فاضــالب در مســیر ورودی تــاالب 
انزلی مشــکالت بســیاری را برای شهر و این 
کانال ایجاد کرده بود که با اســتمرار عملیات 

رسوب زدایی از حجم آن کاسته می شود.
وی بــا انتقــاد از عــدم همــکاری برخی 
دســتگاه ها برای ســاماندهی و الیروبی مسیر 
ورودی تــاالب انزلی عنوان کــرد: در دو دهه 
گذشــته هیچ اقدامی در این کانال کشتیرانی 
بندر انزلی انجام نشــده بود از طرفی محدوده 
کانال کشــتیرانی بندر انزلی به عنوان یکی از 
مسیرهای آبی)روگا( در شهر انزلی تأثیرگذاری 

فراوانی دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن استمرار 
فرآیند رسوب زدایی کانال کشتیرانی بندرانزلی 
را الزم و ضــروری تلقــی کــرد و ضمن ابراز 
امیدواری از اینکه با انجام این کار گام مؤثری 
برای احیاء تاالب بین المللی انزلی برداشته شود 
افزود: این اداره کل همواره برای انجام اقداماتی 
از این دست پیشرو بوده و آماده همکاری است.

شناسایی ۵۲۰۰۰ ویالی غیرمجاز در خراسان رضوی

مبارزه با مافیای ویالساز ادامه دارد

قطعی چند روزه آب در روستای پیربلوط

معضل قطعی آب در سرزمین آب ها پایان ندارد

ابتالی قطعی ۲6 هزار و ۵۰۰ نفر به کووید - 19در آذربایجان شرقی

ابتالی بیش از ۲ هزار نفر کادر بیمارستانی استان به کرونا

انباشت رسوبات و زباله در محدوده کانال کشتیرانی بندر انزلی

برای اولین بار در کشور انجام شد 
ارزیابی   تأمین کنندگان شرکت فوالد مبارکه 

به صورت ویدئوکنفرانس
گروه شهرستانها: فوالد مبارکه در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای مقابله با بیماری کرونا برای اولین بار در کشور، ارزیابی های ورود و دوره ای 
تأمین کننــدگان خود را به صورت ویدئوکنفرانس برگزار کرد. مدیر برنامه ریزی 
و پشــتیبانی خرید شــرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر خاطرنشان کرد: با 
توجــه به منویات مقام معظم رهبری و تصمیمات ســتاد ملی مبارزه با کرونا، 
جهت جلوگیری از شیوع بیشــتر این بیماری و رعایت موازین مربوطه، واحد 
برنامه ریزی و پشــتیبانی خرید به عنوان یکی از واحدهای پیشــرو با همکاری 
واحد فناوری اطالعات شــرکت، طرح جایگزینــی ارزیابی های ورود و دوره ای 
تأمین کنندگان به جای ارزیابی حضوری را در دستور کار خود قرار داد و پس از 
بررسی ها و تهیۀ تجهیزات الزم، به عنوان اولین واحد در سطح کشور، مبادرت 
به ارزیابی به صورت ویدئوکنفرانس نمود. مهدی ســهرابی با اشــاره به اهمیت 
ارزیابی شــرکت هایی که قصد ورود به فهرست تأمین کنندگان فوالد مبارکه را 
دارند گفت: فرایند ارزیابی به صورت حضوری و با همراهی کارشناسان مختلف از 
واحدهای برنامه ریزی خرید، دپارتمان های مربوطه، بهره بردار و کارشناس فنی 
برگزار می گردد. در روش ارزیابی به صورت ویدئوکنفرانس، همۀ کارشناســان 
مذکور بــا حضور در واحــد برنامه ریزی خرید و برقــراری ارتباط تصویری با 
تأمین کننــدۀ موردنظر، این فرایند را انجام می دهند و اقدام به بررســی فنی 
و حقوقی آن شــرکت می نمایند. در همین خصوص، رئیس واحد برنامه ریزی 
خرید نیز با اشــاره به تعداد زیاد شــرکت هایی که نیاز به ارزیابی دارند، گفت: 
تاکنون بیش از 7500 شــرکت تأمین کننده، در سامانۀ SRM فوالد مبارکه 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد، حدود 1100 شرکت در حال تکمیل اطالعات 

و حدود 100 شرکت در انتظار بازدید میدانی و ارزیابی هستند.

اجرای هشتمین دوره ممیزی  استانداردهای
 IATF16949:۲۰16 و ISO9۰۰1:۲۰1۵ 

در شرکت ورق خودرو
گروه شهرســتانها:  واحدهای مختلــف و فرایند تولید شــرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری طی دو روز با حـــــضور ارزیابان مؤســـــسۀ 
DQS آلــمان و مـــــطابق با اسـتانـــداردهـــــای ISO9001:2015 و 
IATF16949:2016  با موفقیت و حصول دســتاوردهای مثبت مورد ارزیابی 
قرار گرفت.  اصغر اسماعیلی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو، در جلسۀ افتتاحیه 
این ممیزی تصریح کرد: دستاوردها و موفقیت های پی درپی شرکت که با تالش 
مدیریت و کارکنان و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی به 
دســت آمده به طور مستمر ارتقای سطح کیفی و کمی محصوالت را به دنبال 

داشته است.

افتتاح ۲11 پروژه با اعتباری بالغ بر
 ۵ هزار و 376 میلیارد ریال در هفته دولت

گروه شهرســتانها: اســتاندار قم از افتتاح 211 پروژه با اعتباری بالغ بر 
5 هــزار و 376 میلیارد ریــال در هفته دولت خبر داد و گفــت: این پروژه ها 
در بخش های زیربنایی، زیســت محیطی، آموزش عالی، صنعتی، شهرداری ها، 
بهداشــت و درمان و گردشگری برنامه ریزی شــده که در این هفته افتتاح و به 
بهره برداری برسند. بهرام سرمست در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع 
برنامه های هفته دولت که در ســالن کرامت اســتانداری برگزارشد با اشاره به 
اینکه در یکســال گذشته فراز و نشیب هایی را پشــت سر گذاشته ایم، اظهار 
داشــت: با وجود تحریم های ظالمانه و مشکالت مختلف در کشور تالش دولت 
و مســئوالن این بوده که در راستای رشد و آبادانی کشور گام بردارد. وی ادامه 
داد: بنده با عنایت به حساسیت ها و جایگاه ویژه شهر مقدس قم، همواره خود 
را نیازمنــد دریافت راهنمایی ها و تعامل و هم فکری بــا مراجع عظام تقلید و 
بزرگان این خطــه دیده ام، بنابراین بر خــود الزم می دانم از رهنمودهای این 
بزرگان در شــرایط شیوع این بیماری تقدیر و تشکر کنم. استاندار قم با تأکید 
بر لزوم داشــتن نگاه تعاملی با مجموعه مدیریت استان جهت پیشبرد برنامه ها 
گفت: این رویه و ســبکی اســت که بنده به آن اعتقاد دارم چرا که اســتفاده 
از خرد جمعی و نظرات در پیشــبرد اهداف اســتان مؤثر بوده و هست. وی با 
اشاره به نام گذاری سال جاری به نام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری 
عنوان کرد: در این زمینه با یک برنامه محوری و تفکر اســتراتِژیک و راهبردی 
حتی در دوران کرونا خود را مقید می دانستم که نهایت پیگیری و برنامه ریزی 
برای جهش تولید و رونق تولید داشــته باشــم. سرمست با بیان اینکه اولویت 
حوزه عمرانی اتمام پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف است، تأکید کرد: 
شورای معاونین را مکلف کرده ام هرکدام دو پروژه اولویت دار را مشخص کنند و 

پروژه ها را در سه بازه زمانی مشخص به اتمام برسانند.
وی در ادامه شــیوع بیماری کرونا را یک آزمون بزرگ برای مدیریت استان 
دانســت و تأکید کرد: بــرای مقابله با این بیماری، ســتاد مدیریت بحران در 
اســتان تشکیل شــد، همچنین از ظرفیت های تمام نهادهای مدنی و مردمی 
اســتفاده حداکثری شــد و حتی در برنامه ریزی ها از خرد و عقل این نهادهای 
مســئولیت پذیر استفاده شده اســت تا یک برنامه قابل قبول برای همگان ارائه 

دهد.
اســتاندار قم ســپس با تأکید بر نقدپذیری مجموعه مدیریت اســتان ابراز 
کرد: جا دارد از همه هوشیاری ها، نقادی ها و روشنگری های اصحاب رسانه در 
عرصه های مختلف قدردانی کنم، به طور مشخص در بحران شیوع بیماری کرونا 
خبرنگاران استان داوطلبانه در عرصه و میدان عمل حاضر بودند که به نوبه خود 

از همگان تشکر می کنم.
وی در ادامــه از افتتاح 211 پروژه با اعتباری بالغ بر 5 هزار و 376 میلیارد 
ریال در هفته دولــت خبر داد و گفت: این پروژه هــا در بخش های زیربنایی، 
زیســت محیطی، آموزش عالی، صنعتی، شــهرداری ها، بهداشــت و درمان و 

گردشگری برنامه ریزی شده که در این هفته افتتاح و به بهره برداری برسند.
سرمســت اشتغال زایی این پروژه ها را هزار و 474 مورد عنوان کرد و افزود: 
همچنیــن در این هفته 14 پروژه نیــز کلنگ زنی خواهد شــد، البته پروژه 
بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( آماده افتتاح بوده اما در قالب پروژه هایی است که 
قرار است رئیس جمهوری به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح کنند، بنابراین این 

پروژه را جزو پروژه های افتتاحی در هفته دولت لحاظ نکرده ایم.

جلسه کمیسیون ماده ۵  شهر بوشهر برگزار شد 
گروه شهرســتانها: مدیرکل راه و شهرسازی اســتان بوشهر از برگزاري 
جلسه کمیسیون ماده 5 شــهر بوشهر با حضور معاون  هماهنگی امورعمرانی 

استانداری خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرســازي استان بوشهر،  
فرزاد رســتمی در این خصوص اظهار داشت: این جلسه با 30 دستور کارنامه 
)تغییر کاربري نظامی به مســکونی، افزایش ســطح اشغال، حذف گذر، تغییر 
کاربری از فضای سبز به مسکونی، تثبیت گذر، افزایش مساحت، تقلیل عرض 
گذر و تغییر ضوابط و مقــررات طرح تفصیلی از جمله مواردي بود که در این 

جلسه به بحث و بررسي گذاشته و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
دبیر کمیسیون ماده 5 استان بوشهر یاد آورشد این جلسه، به ریاست ستوده 
معاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری بوشــهر و با حضور اکثریت اعضای 

کمیسیون در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

افتتاح ۵۸ پروژه حوزه کشاورزی 
همزمان با هفته دولت در گیالن 

گروه شهرستانها: رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان گیالن ضمن 
گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت اعالم کرد: در هفته دولت امسال 58 پروژه 

در بخش کشاورزی استان افتتاح می شود.
مهندس الماسی با بیان اینکه برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی این تعداد 
پروژه بالغ بر 62 میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده است اظهار کرد: با افتتاح 

این تعداد طرح برای 689 نفر اشتغال ایجاد می شود.
وی افزود: این پروژه ها شــامل 37پروژه در بخش عمرانی با اعتبار بیش از 
26 میلیــارد تومان و 21 پروژه خدماتی تولیــدی بااعتبار بیش از 36 میلیارد 

تومان اعالم کرد. 
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان گیالن هم چنین تعداد روستاهای 
بهره مند از این پروژه ها را 75 روســتا اعالم و عنوان کرد: با اجرای این پروژه ها 

5061 خانوار از آن بهره مند می شوند.

اخبار کوتاه
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جانشــین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری سه 
تن از عامالن انتشــار آگهی کذب فروش ســواالت کنکور 
۹۹ در فضای مجازی خبر داد. به گزارش ایســنا، ســردار 
حمید هداوند در تشریح جزئیات این خبر، گفت: مأموران 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ روز شــنبه با بهره گیری 
از قابلیت  های نرم  افزاری و ســخت  افزاری، پروفایلی را در 
شبکه  اجتماعی تلگرام شناســایی کردند که آگهی فروش 

سواالت کنکور ۹۹ را منتشر کرده بود.
وی افــزود: با توجه به اهمیت موضوع پس از بررســی  های 
کارشناســانه و انجام هماهنگی های الزم، پرونده مقدماتی 
تشکیل شد و رسیدگی آن در دستور کار ماموران این پلیس 
قــرار گرفت.وی در ادامه گفت: با بررســی صفحه تلگرامی 
متهمان و اقدامات تخصصی و پلیسی صورت گرفته توسط 
کارشناسان این پلیس مشخص شــد؛ این افراد با استفاده 
از بستر شبکه اجتماعی تلگرام، با ایجاد کانالی جعلی اقدام 
به انتشــار آگهی فروش سواالت کنکور در فضای مجازی با 

قیمت های گزاف کرده اند.
این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: باتوجه به حساســیت 

موضوع، کارشناسان پلیس امنیت عمومی با بررسی پروفایل 
متهمان و با اقدامات تخصصی و اطالعاتی، مخفیگاه سه تن 
از افراد مرتبط با پرونده را در یکی از اســتان های شــمال 
غربی کشور شناســایی و در نهایت در یک اقدام پلیسی با 
هماهنگی مقام قضائی این مجرمان سایبری را به همراه ادله 
دیجیتال مجرمانه دســتگیر کردند.به گفته سردار هداوند، 
متهمان پس از دستگیری در ابتدا سعی در گمراه کردن و 
فریب پلیس را داشــتند که با هوشیاری کارشناسان پلیس 
امنیت عمومی تهران لب به سخن گشودند و به بزه ارتکابی 

اعتراف و انگیزه خود را کسب منفعت مالی بیان کردند.
وی با اشــاره به اینکه متهمان به بهانه در اختیار گذاشتن 
ســواالت، مبلغی بیش از یک میلیــارد ریال در نظر گرفته 
بودنــد، تصریح کرد: بدین ترتیب با تکمیل پرونده متهمان 
برای ادامه ســیر مراحل قضائی به دادســرا ارسال شدند. 
جانشــین فرمانده انتظامی تهران در خاتمه بر این موضوع 
نیز تاکید کرد که با تالش پلیس و دیگر دستگاه های اجرایی 
کشور، خوشبختانه هیچ خدشه ای به سالمت کنکور امسال 

وارد نشد.

الزام رانندگان سرویس مدارسعامالن انتشار آگهی فروش سواالت کنکور دستگیر شدند
 به نصب اپلیکیشن تاکسیران

سرهنگ همه خانی گفت:تمامی رانندگان سرویس مدارس شهر تهران ملزم به 
نصب اپلیکیشن تاکســیران بر روی تلفن همراه خود هستند.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، ســرهنگ علی همه خانی معــاون آموزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهور فاتب اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام شروع سال تحصیلی 
جدید و شــرایط به وجود آمده توسط ویروس منحوس کرونا، معاونت آموزش و 
فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب، با دعوت از پیمانکاران سرویس مدارس شهر 
تهران، آن ها را در خصوص نحوه فعالیت رانندگان ســرویس مدارس در شرایط 
کنونی آموزش داد.وی گفت: با عنایت به اینکه زمان واقعی قطع زنجیره کرونا به 
درســتی مشخص نیست پلیس راهور فاتب دست روی دست نگذاشته و با یک 
برنامه ریزی هدفمند و دقیق نســبت بــه بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی 
به این قشــر اقدام کرده است.ســرهنگ همه خانی افزود: در اولین مرحله و با 
دعوت از بیش از یکصد پیمانکار حوزه ســرویس مدارس شهر تهران و با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی و با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهر تهران در ستاد پلیس راهور فاتب، کلیه مطالب مربوط به شیوه 
نامه اجرایی ســرویس مدارس و تمامی مواردی که می بایســت از این طریق به 
گوش رانندگان ســرویس مدارس رسانیده شــود به تمامی پیمانکاران یادآوری 
و بازآمــوزی گردید.وی ادامــه داد: از جمله موارد مهمی که در این کارگاه مورد 
تاکید و آموزش قرار گرفت و تمامی رانندگان سرویس مدارس شهر تهران ملزم 
به اجرای آن است، نصب اپلیکیشن تاکسیران است که تمامی رانندگان سرویس 
مدارس می بایست این اپلیکیشن را بر روی تلفن همراه خود نصب کنند.سرهنگ 
همه خانی گفت: در این اپلیکیشــن، دوره آموزشــی خاصی که توســط پلیس 
راهــور فاتب طراحی و به مرحله اجــرا درآمده که جهت آموزش و تکمیل دوره 
این رانندگان گرامی بارگزاری گردیده و تمامی رانندگان این حوزه می بایســت 
ایــن دوره را به صورت غیر حضوری و با ســپری کــردن و گذراندن محتویات 
آموزشی این نرم افزار به پایان برسانند.سرهنگ همه خانی ادامه داد: با هماهنگی 
تاکســیرانی، پس از گذراندن این دوره آموزشی، از رانندگان سرویس مدارس در 

همان اپلیکیشن آزمون به عمل خواهد آمد.

حادثه هولناک برای دو زن و چهار کودک 
در رودخانه فصلی

مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
از مرگ شش تن در پی واژگونی خودرو در یک رودخانه فصلی خبر داد.حسین 
درخشان در گفت وگو با ایسنا، در این باره گفت: حوالی ساعت یک بامداد دیروز، 
خبر  واژگونی خودرو در مسیر رودخانه فصلی در محور ایرانشهر - سرباز در استان 
سیستان و بلوچستان به سازمان امداد و نجات اعالم شد که بالفاصله امدادگران 
به محل حادثه در منطقه سیتل در این محور اعزام شدند.وی با اشاره به حضور 
عوامل امدادی در محل گفت: با حضور امدادگران در محل عملیات جستجو آغاز 
شد و در جریان آن اجساد شش جانباخته این حادثه شامل دو زن و چهار کودک 
کشف و تحویل پزشکی قانونی داده شد.به گفته مدیر مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان اینکه عملیات جستجو 
در این حادثه تا ســاعت۸:۳۰ صبح دیروز ادامه داشــت، گفت: راننده خودروی 
مذکور در این حادثه زنده ماند که خدمات درمانی به او ارائه شد.درخشان با اشاره 
به تحویل محل حادثه به عوامل انتظامی گفت: امدادگران پس از اتمام عملیات 
محل را عوامل انتظامی تحویل دادند. علت این حادثه نیز از سوی عوامل پلیس 

راهنمایی و رانندگی بررسی و اعالم خواهد شد.

هالکت شرور مسلح در منطقه مرزی سراوان
فرمانده مرزبانی ناجا از درگیری مســلحانه مرزبانان با اشــرار مسلح در منطقه 
مرزی ســراوان و هالکت یک تن از اشرار مسلح و عناصر وابسته به گروهک های 
تروریســتی در این منطقه خبر داد.به گزارش ایســنا سردار احمدعلی گودرزی 
اظهارکرد: در راســتای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با اشرار مسلح 
و ناامن کنندگان مرزهای ایران اســالمی و با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی، 
مرزداران استان سیستان و بلوچستان مستقر در منطقه مرزی سراوان از حضور 
عناصر وابســته به گروهک های تروریستی و اشرار مسلح در ارتفاعات سیاهانی و 
قصد ورود آنان به کشور مطلع شدند و با توجه به احتمال انجام هرگونه عملیات 
علیه نیروها و مقرهای مرزبانی این عناصر پلید، شناسایی و دستگیری این افراد 
به صورت ویژه در دســتور کار عملیاتی قرار گرفــت.وی افزود: مرزداران غیور و 
سرافراز با پشــتیبانی اطالعاتی معاونت اطالعات مرزبانی استان، محل اختفای 
اشرار در حوزه مرزی »دهانه لک« را شناسایی کردند و با اعزام چند تیم عملیاتی، 
منطقــه در کنترل مرزداران قرار گرفت.فرمانده مرزبانی ناجا در ادامه اظهارکرد: 
اشرار که خود را در تنگنا و محاصره مأموران دیدند اقدام به تیراندازی به سمت 
مرزداران کردند و سعی داشتند با تیراندازی های مداوم به سمت ارتفاعات کشور 
مقابل متواری شــوند.گودرزی اضافه کرد: مرزداران غیور و دالور با اتخاذ موضع 
صحیح و با اســتفاده از تاکتیک های عملیاتی مناسب، با آتش پرحجم به سمت 
عناصر گروهک تروریســتی، تیراندازی کردند که منجر به هالکت یه نفر از آنان 
شــد و از وی مقادیری سالح، مهمات و تجهیزات مخابراتی و ارتباط ماهواره ای 
نیز کشــف شــد.وی تأکید کرد: برابر انجام اقدامات گسترده اطالعاتی، شرور به 
هالکت رســیده در فروردین ماه سال جاری در درگیری با عوامل مرزبانی، یکی 
از مرزداران هنگ مرزی ســراوان را از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار داده بود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس فرمانده مرزبانی ناجا خاطرنشان کرد: برابر اخبار 
واصله و آثار مشهود، تعدادی از اشرار مسلح نیز در این درگیری به شدت زخمی 
و به سمت ارتفاعات کشور مقابل متواری شده اند که شناسایی و دستگیری آنان 

در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

دستگیری سوداگر مرگ و کشف ۴۰ کیلو تریاک 
فرمانده مرزبانی اســتان بوشهر از کشــف ۴۰ کیلوگرم موادمخدر و دستگیری 
یک ســوداگر مرگ در مرزهای ساحلی شهرستان کنگان خبر داد.سردار ولی اهلل 
رضایی نژاد در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزداران پایگاه دریابانی کنگان موفق 
شدند با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطالعاتی مرزبانی استان بوشهر، یک فروند 
شناور حامل مواد مخدر شناسایی و توقیف کنند.وی با اشاره به دستگیری یک 
نفر متهم افزود: شناور که قصد متواری از محل را داشت با هوشیاری و اقدام به 
موقع مرزبانان، در اسکله بندر کنگان توقیف و مقدار ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از 

نوع تریاک از آن کشف شد.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعالم کرد
برخورد قانونی با تخلف مسافربرهای غیرمجاز

رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگــی تهران بزرگ از برخــورد قانونی با تخلف 
مســافربرهای غیرمجاز خبر داد.ســردار محمد حسین حمیدی در گفت وگو با 
ایلنا درباره گشــت های مشترک پلیس و تاکســیرانی برای برخورد با تخلفات 
مسافربرهای غیرمجاز گفت: یکی از اشکاالت ما در سطح شهر بی انضباطی هایی 
اســت که از سوی وسایل نقلیه شــخصی که عموما مســافرکش هستند، در 
محدوده هایی که ایستگاه های تاکسی وجود دارد، صورت می گیرد. وی ادامه داد: 
این وســایل نقلیه در مناطقی که ایستگاه ها و پایانه های مسافربری تاکسیرانی 
وجود دارد و سیســتم تاکســیرانی آماده ســروی  دهی اســت، حضور دارند و 
بی نظمی هایی را ایجاد می کنند، این بی نظمی ها موجب سردرگمی مردم شده 

و باعث می شود، ما در این محدوده ها وضعیت ترافیک خوبی نداشته باشیم.
رئیــس پلیس راهــور تهران بزرگ خاطرنشــان کرد: از همیــن رو با همکاری 
تاکسیرانی تیم های تلفیقی مشترکی از ده روز گذشته تشکیل شده و همکاران 
ما در پلیس راهنمایی و رانندگی و بازرسان تاکسیرانی در محدوده های مشخص 
فعالیت کرده و با بی نظمی های تاکســی ها و همچنین مسافربرهای شخصی که 
در ایــن محدوده ها برای حمل و نقل عمومی ایجاد مزاحمت می کنند، برخورد 
قانونی صورت می گیرد.سردار حمیدی درباره اعمال قانون این خودروها یادآور 
شــد: با اســتفاده از سامانه ســپهر که در اختیار ماموران قرار دارد و به صورت 
آنالین تخلفات راننده و مالک خودرو را ابالغ می کند، این طرح مشترک در حال 
اجراست و خوشبختانه بعد از بررسی های صورت گرفته اجرای این طرح بازتاب 

خوبی داشته و انضباط بهتری نسبت به قبل در این محدوده ها شاهد هستیم.
وی همچنیــن درباره اقدامات پلیس راهور برای جمــع آوری معتادان متجاهر 
گفت: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در محدوده های بزرگراهی و اتوبان ها 
که معتادان متجاهر در ســطح آزادراه ها حضور دارند و باعث ایجاد تصادفات و 
مرگ خودشان می شوند، مامور هستند که نسبت به برخورد با آنها و انتقالشان 
از این محدوده ها اقدام کنند. جمع آوری معتادان از سطح بزرگراه ها و انتقال آنها 
به مراکز نگهداری با هماهنگی ماموران پلیس پیشگیری صورت می گیرد.درباره 
اجرای مجدد طرح ترافیک گفت: طرح ترافیک در شهر تهران از روز گذشته به 
حالت قبل برگشت به این ترتیب که اجرای طرح مذکور از ساعت ۸:۳۰ صبح هر 
روز آغاز و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد و رانندگانی که در این محدوده حضور دارند  
از ســاعت ۱۴:۳۰ مجوز خروج از طرح را خواهند داشت.رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد: در مدتی که طرح ترافیک لغو شده بود، با 
افزایش تصادفات و افزایش سفرهای غیرضروری و تردد مواجه بودیم و لغو این 

طرح آثار و تبعات خوبی در حوزه ترافیک نداشته است.

رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: با تــالش کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان اعضای 
باند جعل کارت های نظام پرســتاری در کرج شناســایی و 
دســتگیر شدند. سرهنگ محمد نادربیگی با اعالم این خبر 
گفــت: در پی دریافت گزارش هایی مبنــی بر اینکه راننده 
آمبوالنــس با معرفــی خود به عنوان پزشــک و فرد دارای 
نفوذ در ســازمان علوم پزشــکی و نظام پرستاری، اقدام به 
جمــع آوری مدارک هویتی از افــراد مختلف و تهیه کارت 
نظام پرستاری برای آن ها در قبال گرفتن مبلغ ۵۰ میلیون 
ریال  می کند، بررســی موضوع در دستور کار اداره مبارزه با 
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان البرز قرار گرفت.

به گزارش ایســنا، رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره 
به اینکه در تحقیقات کارآگاهان محرز شد که وی به صورت 
گســترده اقدام به جعل مدارک کرده است، گفت: با توجه 
به نوع فعالیت و شــغل این متهم و به واسطه ارتباطی که با 
بیمارستان های مختلف داشته با اصطالحات پزشکی کامال 
آشــنا بوده و به راحتی اعتماد دیگران را جلب کرده و اقدام 
به تهیه کارت های نظام پرســتاری می کرده است. این مقام 
انتظامی با بیان اینکه کارآگاهان بالفاصله نسبت به شناسایی 
محل سکونت وی و همدستانش اقدام کرده و با هماهنگی 
مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه و با همکاری کالنتری 
۲۱ فاز ۴ مهرشــهر و به صورت همزمان دو نفر از متهمان 

اصلی را شناســایی و دســتگیر کردند، افــزود: ماموران در 
ادامه یکی دیگر از همدستان آنها را شناسایی و در عملیات 
جداگانه در  مخفیگاهش دســتگیر و در بازرسی از منزل و 
خودروهای متهمان، ۱۰ قطعه کارت نظام پرستاری جعلی 
با هویت های مختلف و یک عدد مهر جعلی کشــف کردند.

سرهنگ نادربیگی با اشاره به اینکه سردسته باند در اعترافات 
خود اذعان داشت که با همدستی اعضای گروه اقدام به چاپ 
کارت های نظام پرســتاری جعلی کرده و در قبال هر کارت 
مبلغ بین ۵۰  میلیون ریال از متقاضیان دریافت کرده است، 
گفت: تاکنون بیش از ۷۵ فقره کارت برای افراد مختلف که 
به عنوان نیروی خدماتی در بیمارســتان های کرج و تهران 

فعالیت می کردند، صادر شده است. این مقام انتظامی گفت: 
با تالش شبانه روزی کارآگاهان تا کنون ۱۰ فقره کارت نظام 
پرستاری کشــف، ۱۱ نفر از کسانی که از کارت ها استفاده 
می کنند، دســتگیر و ۳۵ نفر از کســانی که قباًل کارت را 
تحویل گرفته اند نیز شناسایی و تالش برای شناسایی سایر 
افرادی که کارت های نظام پرســتاری جعلی در اختیار آنها 
است، ادامه دارد.رئیس پلیس آگاهی استان البرز خاطرنشان 
کــرد: با توجه به عدم تخصص و مهارت الزم نامبردگان که 
بیشتر آنها نیز به عنوان پرستار خصوصی در منازل شخصی 
فعالیت می کردند و احتمال اینکه به بیماران صدمات جبران 
ناپذیری وارد کنند دستگیری این افراد با جدیت ادامه دارد.

زن تهرانــی که برای ســرقت به خانه همســایه رفته بود 
دســتگیر شد.رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران از 
کشف یک فقره سرقت منزل خبر داد و گفت: زن همسایه 
ســارق از آب در آمد.بــه گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه 
»علی کنجوریان« در تشــریح خبر عنوان کرد : بیســت و 
سوم تیرماه پرونده ای با موضوع سرقت منزل در کالنتری 
۱۵۹ بیسیم تشکیل و با دستور مقام قضائی برای رسیدگی 
تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شــد.وی گفت: شاکی در 
تحقیقات پلیسی اظهار داشت، ساعت ۶ بعد از ظهر بیست 

و دوم تیرمــاه از منزل خود واقع در خیابان ۱۷ شــهریور 
خارج شــدم و پس از حدود ۳  ســاعت مراجعه و متوجه 
شدم مقادیری طالجات به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان 
سرجای خود نبوده و توســط افراد ناشناس بسرقت رفته 
اســت. رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران در ادامه 
گفــت: کارآگاهــان در گام اول تحقیقات بــه محل وقوع 

سرقت رفته و با پایش محدوده وقوع جرم و بررسی صحنه 
سرقت متوجه می شوند سرقت داخلی بوده و سارق با مال 
باخته آشنایی داشته اســت که شاکی در اظهارات جدید 
عنوان کرد، یکی از ساکنان ساختمان بنام شهال با همسرم 
دوســت می باشــد و به خانه ما رفت آمــد دارد و از جای 
کلیدهای واحد نیز مطلع اســت .این مقام انتظامی گفت: 

کارآگاهان با توجه به سرنخ های موجود و ادله بدست آمده 
به این نتیجه می رسند سرقت توسط شهال به وقوع پیوسته 
است که پس از مواجه متهم با تحقیقات کارآگاهان ضمن 
قبول بزه انتســابی از عمل خود اظهار ندامت و پشیمانی 
کرد.رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی در پایان گفت : با 
توجه به رابطه خانوادگی بین متهم و شــاکی تمامی اموال 
توســط متهم به مال باخته مسترد و او نیز از شکایت خود 
صرف نظر می کند و پرونده به دادســرای ناحیه ۱۵ تهران 

ارسال می شود.

دو بــرادر که برای اخــاذی از مرد پولدار ، زن جوانی را طعمه قرار داده بودند در 
دادگاه از خود دفاع کردند.به گزارش رکنا، سعید که به پلیس آگاهی رفته بود از 
دو برادر و یک زن جوان شکایت کرد و گفت: من صاحب همسر و فرزند هستم و 
وضع مالی خوبی دارم و در خانه ویالیی در ولنجک ساکن هستم. مدتی قبل یک 
زن جوان به نام پریســا در فضای مجازی برایم پیغام فرستاد و به من ابراز عالقه 

کرد. وی ادامه داد: همین پیام، شروع آشنایی ما با هم بود . من پس از مدتی به 
دیدن زن جوان رفتم و مخفیانه و به دور از از چشــم همسرم چند بار زن جوان 
را مالقات کردم. او به من ابراز عالقه کرد و من او را به رســتوران دعوت کردم. 
چند بار از مالقات ما گذشــته بود که او مرا به خانــه اش دعوت کرد .اما وقتی 
به آنجا رفتم با مرد جوانی روبرو شــدم که مدعی بود همسر پریسا است. من از 

دیدن مرد جوان شــوکه شدم و به پریسا اعتراض کردم. چون او به من گفته بود 
مطلقه اســت. اما مرد جوان داد و فریاد راه انداخت. همان موقع دو برادر که آنها 
را از قبل می شــناختم و از همشهری هایم بودند از اتاق خارج شدند.اونجا بود که 

فهمیدم به تله افتاده ام.
این مرد گفت: آنها مرا تهدید کردند آبرویم را می برند و تصاویر مرا به خانواده ام 
نشان میدهند.آنها می گفتند اجازه نمی دهند از خانه زن جوان خارج شوم. من به 
آنها التماس کردم آبرویم را به بازی نگیرند. به همین خاطر از من ۵۰۰ میلیون 
تومان پول خواستند.ولی گفتم این پول را ندارم .من ۲۰ میلیون تومان پول نقد 
به کارتشان واریز کردم و یک قطعه چک ۸۰ میلیونی هم به آنها دادم اما راضی 
نشــدند تا رهایم کنند. به همین خاطر چکی به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان برای 
نام آنها نوشتم تا مرا رها کردند .به دنبال اظهارات این مرد ،پلیس به ردیابی زن 
جوان و دو برادر پرداخت و دریافت چک ۲۵۰ میلیون تومانی هنوز نقد نشــده 

است .پلیس با اطالعاتی که از سعید گرفته بود دو برادر جوان را بازداشت کرد.
آنها بــه طعمه قرار دادن زن جوان برای اخاذی از مــرد پولدار اعتراف کردند و 
به همراه زن جوان در شــعبه ۱۱ دادگاه یک اســتان تهــران پای میز محاکمه 
ایســتادند.در ابتدای جلسه سعید در جایگاه بوده ایستاد و برای دو برادر به اتهام 
اخاذی،مخفی کردن شاکی با تهدید و حیله و برای پریسا نیز به اتهام معاونت در 
این جرایم اشد مجازات خواست. سپس دو برادر یک به یک به دفاع پرداختند .

یکی از آنها گفت :ما در شهرســتان زندگی می کردیم و برای کار به تهران آمده 
بودیم و در میدان تره بار کار می کردیم که با سعید که همشهری مان بود روبرو 
شــدیم .او مرد .پولداری بود و در ولنجک خانه داشــت به همین خاطر تصمیم 
گرفتیم از او اخاذی کنیم. ما از قبل پریســا را می شناختیم به همین خاطر به او 
پول دادیم تا سعید را اغفال کند و بتوانیم از او پول بگیریم .متهم دیگر نیز گفت: 
قبول دارم ۲۰ میلیون پول نقد و ۸۰ میلیون تومان چک از ســعید گرفتیم اما 
چک ۲۵۰ میلیونی که از او گرفته بودیم هرگز نقد نشد .چون خیلی زود بازداشت 
شدیم.زن جوان وقتی روبه روی قضات ایستاد گفت از سوی دو برادر برای اجرای 
نقشــه شوم شان اجیر شــده بود و دو برادر به مردی که او را شوهر وی معرفی 
کرده بودند نیز پول داده بودند .در پایان جلســه قضات وارد شور شدند تا برای 

متهمان حکم صادر کنند.

خرید کارت جعلی نظام پرستاری با ۵ میلیون تومان

دستگیری زنی که از خانه همسایه سرقت می کرد

زن جوان طعمه اخاذی از مرد پولدار

افقی:
۱- از عرفــای ایران که از ســماع موالنا 
در بــازار زرگرها به وجد آمد و به جرگه 

مریدان او پیوست
۲- نام قدیم شــهر  قوچان از شهرهای 
اســتان خراســان- پیراینده پوســت و 
تبدیل کننــده آن به چــرم- واحدی در 

سطح
۳- معلق، سرنگون- معاینه تمامی بدن- 

به آخر رساندن
۴- ترتیب- آقا و سرور- طایفه ای از نژاد 
ترک که از مغولســتان به ســمت غرب 

آسیا لشگر کشیدند
از شــهرهای اســتان کرمانشــاه-   -۵
میــوه کال- واژه معــادل کایت مصوب 
فرهنگستان زبان پارسی که نوعی وسیله 

پرواز است
۶- واحد پول لیتوانی- منزلت، جایگاه- 

خردمندان
۷- هنــوز ســفت نشــده- ســرکش و 
نافرمان- نوعی گوســفند مدیترانه ای با 

پشم بلند و مرغوب
۸- معدوم و فنا یافته- نوگرا

۹- ســوغات- غذای برشته شد- در ته 
ظرف پخت غذا- دســت یــا پای از کار 

افتاده
۱۰- ضد توخالی- نصرانی- فیلسوف آلمانی و بنیان گذار مکتب مارکسیسم

۱۱- سیســتم ردیابی به کمک امواج- لقب ســالطین غیر مسلمان هند- 
فریاد درخواست کمک

۱۲- ســرزمین خونبار عراق و محل حادث شــدن فاجعه عاشوار- سنگ 
تزئیناتی ساختمانی- فراوانی و کثرت

۱۳- ضربه با پا- آلت جنگ- از کشورهای آفریقایی
۱۴- نفس دردمند- سمت خارج- دعا و راز  و نیاز

۱۵- صوفی و عارف بزرگ ایرانی در قرن ۴ و  ۵ ه ق که کتاب اسرار التوحید 
در شرح کماالت اوست.

عمودی:
۱- نویسنده اگزیستانسیالیســم فرانسوی با آثاری چون 
مگس ها و جاده ای به سوی آزادی- حکیم یونانی و مبتکر 

اسطرالب
۲- تکالیف- رودی در چین

۳- بی زوال، ابدی- گم و ناپدیدا
۴- پــول خارجی- نام ســرزمین یمن در شــاهنامه که 

کیکاووس قصد تسخیر آن را داشت- صدای گوسفند
۵- شمشیر بران- درشت و عظیم- چارقد زنانه

۶- حاال- دوستی- پسوند آلودگی
۷- نفی عربی- از شــهرهای استان فارس- تکرار حرف- 

من
۸- روسری، مقنعه- آسان گرفتن

۹- زاپاس، ذخیره- پســوند شــباهت- به یاران مکه ای 
پیامبر اسالم در شهر مدینه می گفتند- شکوه گر جدایی ها

۱۰- شکر بلوری شــده- طوالنی و بدون انقطاع- رمانی 
اســت اثر نویســنده معروف قرن ۱۸ م انگلستان هنری 

فیلدینگ
۱۱- الستیک ذخیره ماشــین- صفت شیطان به معنی 

رانده شده- واحد پول عربستان

۱۲- مولد زردشت بنا به اوستا- جای فرستادن تبعیدیان- ریشه ، پی
۱۳- قند تبدیل به پودر شــده بر اثر سایش و یا شکسته شدن- گستردنی 

بر روی قالی جهت نوماندن آن
۱۴- ورزش گروهی و آبی- سگی که برای شکار تربیت شده است

۱۵- از عناصر شیمیایی- مداری در نیم کره شمالی که در روز اول تابستان 
خورشید بر آن عمود می تابد.

جدول شماره 5233     

حل     جدول شماره 5232

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره۱۳۹۹۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۱۰۳۸ مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم خدیجه فتاحی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ۷۹۰۷ صادره از زبرجان 
در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۹۱/۷۶ مترمربع قسمتی از پالک ۶۸ 
اصلی بخش ۹ مشــهد واقع در بلوار طبرسی شــمالی ۳۸ ساختمان هشتم بعد از 
کانال جنب پالک ۵۹ اعیان متعلق به خود متقاضی عرصه موقوفه ظهیرالدوله محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/03

م الف: 382
حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد

اعالم مفقودی
برگ سبز، سند کمپانی و کارت ماشین پراید ۱۳۱SE سال تولید۹۳ 
 NAS۴۱۲۱۰۰E۱۰۷۲۵۱۳ رنگ سفید روغنی شماره شاسی
شــماره موتور: ۵۲۸۷۴۴۷ شــماره پالک: ایران ۸۶-۵۴۹ج۴۲ 
متعلق به سمانه سادات حســن آبادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



دوشنبه 3 شهریور 399 1- 4 محرم 1442 - 24 آگوست 2020 - سال نوزدهم - شماره  5233  8   ورزشی

مذاکره سعادتمند با استراماچونی و شفر
مدیرعامل استقالل با آندره 
آ استراماچونی و وینفرد شفر 
مذاکرات خــود را آغاز کرده 
اســت و به دنبال این اســت 
که تا قبــل از رای فیفا، طلب 
این دو مربی از طرف باشــگاه 
بــه گزارش  پرداخت شــود. 
ایســنا، احمــد ســعادتمند 
مدیرعامل استقالل جهت مذاکره مستقیم با وینفرد شفر و آندره آ استراماچونی 
جهت کاهش محکومیت های مالی این باشگاه، راهی اروپا شد. مدیرعامل استقالل 
مذاکرات خود را با این دو مربی آغاز کرده و از این دو مربی درخواســت کرده تا 
هماهنگی های الزم جهت نحوه پرداخت این پول انجام شــود. این دو مربی از 
باشگاه خواستند تا وکال و تیم خودشان صحبت کنند تا در این رابطه به نتیجه 
نهایی برسند. با توجه به اطالعات موجود باید دید استراماچونی و شفر حاضر به 
مذاکره و توافق نهایی با باشــگاه استقالل می شوند یا قرار است منتظر رای فیفا 

بمانند و بتوانند پول بیشتری از این باشگاه دریافت کنند.

استوکس به لوینگستون پیوست
مهاجم سابق تیم پرسپولیس 
با امضــای قــراردادی به تیم 
آنتونی  پیوســت.  لوینگستون 
استوکس مهاجم ایرلندی سابق 
پرسپولیس زمان کمی در این 
تیم بازی کــرد و بعد از مدتها 
اســتراحت و تعطیلی تصمیم 
گرفت به دنیای فوتبال برگردد 
و با امضای قراردادی به تیم لوینگستون در لیگ برتر اسکاتلند  پیوست تا در فصل 
جدید رقابتها پیراهن این تیم زردپوش را به تن کند.    استوکس قبل از حضور در 
تیم پرســپولیس در تراکتور عملکرد خوبی از خود نشان داد و یکی از گلزنان برتر 

لیگ ایران بود اما در پرسپولیس بسیار ضعیف عمل کرد.

حاج صفی با آریس به توافق نهایی رسید
مدافع تیم ملی فوتبال ایران 
با باشــگاه آریــس یونان برای 
فصل بعد به توافق نهایی رسید. 
احســان حاجی صفی مدافع - 
هافبک تیم ملی فوتبال ایران با 
تیم آریس یونان به توافق نهایی 
رســید  به باشگاه یونانی اعالم 
کرده اســت به دلیل قرارداد و 
تعهدی که به ســران تیم تبریزی دارد بعد از پایان کار این تیم در جام حذفی به 
یونان خواهد آمد تا قرارداد خود را با این تیم امضا کند. تراکتور در نیمه نهایی جام 
حذفی حضور دارد و در صورتی که سه شنبه همین هفته برابر نفت مسجدسلیمان 
شکســت بخورد، حاج صفی بالفاصله بعد از این دیدار راهی یونان خواهد شد ولی 
در صورتی که تراکتور راهی دیدار نهایی شود، سفر بازیکن ایرانی به یونان با تاخیر 
همــراه خواهد بود و این بازیکن بعد از پایــان دیدار نهایی جام حذفی و پایان کار 
تراکتور در این رقابت ها به یونان خواهد رفت. با این حال آنچه که قطعی است، حاج 
صفی با تیم یونانی به توافق نهایی رسیده است و جواب مثبت خود را به پیشنهاد 
تیم یونانی اعالم کرده است. این بازیکن ایرانی قبال در پانیونیوس و المپیاکوس یونان 
نیز حضور داشت و سابقه بازی در لیگ دسته دو فوتبال آلمان را نیز در کارنامه خود 

دارد و برای دومین بار حضور در فوتبال یونان را تجربه خواهد کرد.

مذاکرات مثبت پرسپولیس با 7 بازیکن
تاکنون  پرسپولیس  باشگاه 
بــا مدیربرنامــه هــای هفت 
بازیکن برای تمدید قراردادشان 
مذاکــرات جدی انجــام داده 
اســت. به گــزارش فــارس، 
باشــگاه پرسپولیس طبق نظر 
کادرفنــی این روزهــا اولویت 
نقــل و انتقاالتــی اش را روی 
حفظ بازیکنان کلیدی خود قرارداده اســت و در روزهای اخیر با مدیربرنامه های 
برخی بازیکنان مذاکراتی برای تمدید قرارداد انجام شده است. مدیران این باشگاه 
تاکنون با مدیربرنامه های شــجاع خلیل زاده، مهدی ترابی، بشــار رسن، محسن 
ربیــع خواه، احمد نوراللهی و علی علیپور هم صحبــت های خوبی انجام داده اند. 
حتی پرسپولیس برای تمدید قرارداد محمد نادری هم مذاکرات مثبتی با باشگاه 
کورتریک بلژیک انجام داده و شــانس باقی ماندن وی در پرسپولیس برای فصل 
آینده هم وجود دارد. باشگاه پرسپولیس تاکنون با هیچ بازیکن جدیدی به شکل 
رسمی وارد مذاکره نشده و قرار است از شش شهریور با آغاز رسمی نقل و انتقاالت 
با بازیکنان مدنظر کادرفنی مذاکره رســمی می کنند و اگر بازیکنی تحت قرارداد 
با باشگاه دیگری باشد، با این باشگاه صحبت خواهد شد.  علی رغبتی، عضو هیات 

مدیره پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار فارس این موارد را تایید کرد.

۳۱ بازیکن استقالل در لیگ به میدان رفتند
تیم فوتبال استقالل فصل 
نوزدهم لیگ برتر را با ایستادن 
در رده دوم جــدول به پایان 
رســاند و در این فصل جمعا 
۳۱ بازیکن بــرای این تیم به 
میدان رفتند. به گزارش  مهر، 
تیم فوتبال اســتقالل با قرار 
گرفتن در جایــگاه دوم لیگ 
نوزدهم به کار خود در این فصل از رقابت های لیگ برتر پایان داد. آنها فصل را با 
استراماچونی آغاز و از رتبه ۱۵ تا صدر جدول را با این مربی ایتالیایی سیر کردند.
آبی پوشان سپس ۳ بازی بدون ســرمربی به میدان رفتند تا از ابتدای هفته 
هفدهم فرهاد مجیدی هدایت آنها را برعهده گرفت و در نهایت نیز کارشان را با 
نایب قهرمانی و کســب سهمیه آسیا به پایان رساندند. در این فصل از لیگ برتر 
جمعــاً ۳۱ بازیکن برای آبی ها به میــدان رفتند که از یک تا ۲۷۰۰ دقیقه برای 

این تیم بازی کردند. 
سید حسین حسینی ســنگربان آبی ها با حضور در تمام ۹۰ دقیقه های ۳۰ 
دیدار تیمش با ثبت رکورد صد درصد دقایق حضور در این تیم باالتر از دیگران 
ایستاد و یک مهاجم جوان به اسم فردین زابط با تنها یک دقیقه حضور در ترکیب 
تیمش کمترین میزان حضور در میدان را در بین بازیکنان این تیم داشت. وریا 
غفوری کاپیتان آبی پوشــان که تنها در یک بازی )نیم فصل دوم مقابل تراکتور( 
غیبت داشــت و در دو بازی مقابل نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت به عنوان 
بازیکن جانشین وارد زمین شد، با ۲۴۸۵ دقیقه حضور در میدان بعد از حسینی 
بیشــترین میزان حضور در بازی های این تیم را داشته است. علی کریمی نیز با 

۲۲۹۴ دقیقه سومین بازیکن پرکار آبی پوشان است.

اصرار پرسپولیس به ماندن بشار رسن
بازیکن عراقی قرمزها چند 
روز قبل اعــالم کرد دیگر در 

پرسپولیس نمی ماند.
به گــزارش خبرآنالین؛ در 
حالی که بشار رسن در گفت 
و گو بــا یک رســانه عراقی 
اعالم کــرده بود تصمیم خود 
را گرفتــه و دیگر نمی خواهد 
در پرسپولیس بماند، مســئوالن این باشگاه در تالش هستند تا قرارداد او را هر 

طور شده تمدید کنند. 
رغبتی عضو هیات مدیره پرســپولیس هم اعالم کرد بخش عمده ای از طلب 
این بازیکن پرداخت شــده و مابقی پولش هم در ولین فرصت به حسابش واریز 
واریز می شــود. رغبتی تاکید کرد حفظ بشار در اولویت اول باشگاه پرسپولیس 

قرار دارد.

اخبار کوتاه

مهاجم گلزن تیم فوتبال پرسپولیس یک کل تا رکورد 
حسین کالنی ستاره سال های دور خط حمله پرسپولیس 

فاصله دارد.
به گزارش ورزش سه، او امیدوار بود که با رقم زدن یک 
معجزه در مقابل سایپا و ثبت پوکر، شمار گل های خود در 
لیگ نوزدهم را به عدد ۱۵ برساند و کفش طال را تصاحب 
کند اما این اتفاق رخ نداد تا در روز پیروزی پرســپولیس 
و گلزنی علیپور، ستاره شــماره ۷۰ از فرط ناراحتی روی 

زمین بخوابد و بازیکنان به او دلداری بدهند.
علیپور امــا باوجود ایــن ناکامی نیــز همچنان یکی 
از بهتریــن گلزنان تاریخ پرســپولیس اســت. او که پنج 
فصل و نیم در ترکیب ســرخ ها به میــدان رفته، ۷۱ گل 
برای این تیم به ثمر رســانده و به همراه حســین کالنی 
چهارمین گلزن تاریخ باشــگاه محسوب می شود. عنوانی 
بسیار مهم که در سال های اخیر هیچ یک از آقای گل های 
پرســپولیس نه علی دایی نه محســن خلیلی و نه مهدی 
طارمی به آن دســت نیافتند ولی علیپور با درخششی که 
در دوران برانکو و ســپس کالدرون - یحیی از خود نشان 

داد، به آن رسیده است.
او در فصل جاری ۱۶ گل در مســابقات مختلف به ثمر 
رســانده تا فصلی نسبتا خوب را ســپری کند. همچنین 
نخستین هت تریک آقای گل سرخ ها در لیگ نوزدهم رقم 
خورد تا این ســتاره اهل قراخیل زدن سه گل با پیراهن 

پرســپولیس در یک بازی را تجربه کرده باشــد. این در 
حالی اســت که بهترین فصل علیپور با احتساب گل های 
آسیایی دو سال پیش بود. جایی که ۱۹ گل در لیگ برتر 
زد، یک گل در جام حذفی به ثمر رســاند و چهار بار هم 
در مســابقات آســیایی موفق به گلزنی شد. حاال او برای 
شکســتن این رکورد باید دســت به یک معجزه تازه بزند 

و در بازی های باقی مانده آســیا و جام حذفی که شــاید 
تعدادشان به عدد ۱۰ برسد، دستکم هشت گل بزند.

علیپور حاال در برابر حریفی به میدان می رود که پیش تر 
ســه بار دروازه اش را باز کرده است. او در ۱۸ سالگی گل 
پیروزی بخش تیم برانکو را به وحید طالبلو زد، ســه سال 
بعد به عنوان آقای گل سرخ ها دروازه سیدحسین حسینی 

را گشود و در دربی اخیر هم گل تساوی بخش را با پشت 
پایی هنرمندانه زد تا در آســتانه چهارمین گل خود قرار 
گیرد. نکته جالب این که او پیش تر ســه بار به سایپا گل 

زده بود و در هفته اخیر چهارمین گل را به ثمر رساند.
 در تاریــخ بازی هــای شــهرآورد، همایــون بهزادی، 
مهدی هاشمی نســب و فرهاد مجیدی چهار گل زده اند و 
این بار شاید نوبت علیپور باشد تا شمار گل های دربی اش 

را به این عدد برساند.
او همچنیــن رکــورد پنجاه ســاله حســین کالنی را 
دنبــال می کند. کالنی بــا ۷۱ گل چهارمین گلزن تاریخ 
پرسپولیس است و حاال مهاجم گلزن قرمزها اگر در بازی 
دربــی گلزنی کند، با عبور از او به تنهایی در میان بزرگان 
تاریخ این باشگاه قرار می گیرد. علیپور باالتر از خود صفر 
ایرانپاک را دارد که آقای گل دربی ها نیز محسوب می شود 
و با ۷۴ گل ســومین گلزن ادوار باشگاه پرسپولیس است؛ 

رکوردی کامال دست یافتنی در جام حذفی و آسیا.
این در حالی است که شایعات زیادی پیرامون جدایی 
علی علیپور به گوش می رسد و حتی برخی منابع چینی از 
امضای قرارداد او با تیم هوانگهای خبر می دهند اما شاید 
یک تصمیم جدید برای علیپور و تمدید با پرســپولیس، 
وی را در آستانه رکورد های بزرگتر هم قرار دهد؛ هرچند 
که پیش از آن پرسپولیسی ها انتظار درخشش در دربی و 

آسیا را از ستاره باتجربه خود دارند.

کارشــناس فوتبال گفــت: پرونده ویملوتــس روزگار 
فوتبال کشــورمان را سیاه کرده است و متاسفانه در فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم کسی را نداریم که از حق و 

حقوق مان به خوبی دفاع کند.
غالمحســین پیروانی در گفت و گو با فارس، در مورد 
شــرایط برگزاری لیگ برتر نوزدهم اظهار داشــت: لیگ 
نوزدهم لیگ بدی نبود. مسابقات خوبی هم شاهد بودیم اما 
غیبت تماشاگران به خاطر ویروس کرونا از جذابیتش کم 
کرد و مســابقات در ورزشگاه خالی خیلی دلچسب نبود با 
این حال به نظرم سازمان لیگ کار خوبی کرد که مسابقات 

را تعطیل نکرد و بازی ها از سر گرفته شد.
وی در مورد اینکه به جز پرســپولیس که قهرمان شد 
کدام تیم ها فوتبال خوبی ارائه می کردند گفت: اســتقالل 
و ســپاهان هم تیم شان خوب بود و فوتبال خوبی را انجام 
می دادند، البته سپاهان در این اواخر دچار مشکالتی شد. 

فوالد خوزستان هم تیم بدی نبود.
ســرمربی اســبق فجرسپاســی در مورد تغییرات زیاد 
سرمربیان در لیگ برتر نوزدهم عنوان کرد: اینکه باشگاه ها 
پای مربیانی که ابتدا انتخاب کردند نایستادند ایراد بزرگی 
بود.با این حال فکر می کنم چون مدیران عامل خودشــان 
در حاشــیه امنیت نیستند ســرمربیان را تغییر می دادند 

زیرا ممکن بود اگر مدیران سرمربیان را برکنار نمی کردند 
ممکن بود خودشان تغییر کنند.

پیروانــی تصریح کــرد: تغییرات مدام ســرمربیان کار 
قشــنگی نیســت. ضمن اینکه برای داشتن تیم قوی باید 
پول هم باشــد. تیم های شاهین شهرداری بوشهر و پارس 
جنوبی جم با وجود اینکه تیم های خوبی بودند اما به دلیل 
اینکه مهره های تاثیرگذاری نداشــتند سقوط کردند. خود 
سایپا هم تیم خوبی بود و فوتبال قشنگی بازی می کرد اما 

بازیکن تاثیرگذار نداشت.
وی در مورد قانون ممنوعیت جذب بازیکنان و مربیان 
خارجــی در فصل آینده لیگ برتر اظهار داشــت: در این 
شــرایط که فوتبال ما با خارجی  ها دچار مکافات شده کار 
بدی نیست اما به نظرم جذب بازیکنان درجه اول خارجی 
خیلی خوب اســت زیرا انگیزه بازیکنان فوتبال کشورمان 
را هم افزایش می دهد اما فوتبال کشــورمان با بازیکنان و 
مربیان خارجی وضعیت بغرنجی پیدا کرده اســت. پرونده 
ویملوتس روزگار فوتبال کشــورمان را ســیاه کرده است. 
متاسفانه در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم کسی را 
نداریم که از حق و حقوق مان به خوبی دفاع کند. از سویی 
دیگر بایــد ممنوعیت جذب خارجی ها بــه طور دقیق تر 
کارشناســی شــود. پیروانی در مورد دیدار پرسپولیس و 

اســتقالل در جام حذفی گفت: این مسابقه به هیچ عنوان 
قابل پیش بینی نیســت. بخصوص اینکه این بازی در جام 

حذفی برگزار می شود و یک تیم هم باید حذف شود.
وی در مــورد اینکه در گذشــته گزینه ســرمربیگری 

اســتقالل بوده و حاال دوســت دارد کدام تیم برنده دربی 
شود، گفت: برایم زیاد فرقی ندارد اما بخاطر افشین برادرم 
که در پرســپولیس حضور دارد دوست دارم این تیم برنده 

دربی شود.

سردار آزمون می گوید که انتخاب مارک ویلموتس ظلم 
به فوتبال و مردم کشــور بود و او هیچ برنامه ای برای تیم 

ملی نداشت.
به گزارش ورزش سه، سردار آزمون ستاره تیم ملی ایران 
و زنیت ســن پترزبورگ که شب گذشته توانست چهارمین 
خود در چهارمین هفته از لیگ روسیه را بزند، در گفتگویی 
به انتقاد از لغو اردوی تیم ملی پرداخته است. آقای گل فصل 
گذشته روسیه با انتقاد از انتخاب ویلموتس همچنین گفته 
که ای کاش به جای او اسکوچیچ سرمربی تیم ملی می شد.

چراحقوقاسکوچیچرانمیدهند؟
خدا شــاهد اســت اگر یک مربی خوب داشتیم، جلوی 
عراق و بحرین نمی باختیم. ما هیچ برنامه ای در این دو بازی 
نداشتیم و این هزینه برای ویلموتس، ظلم به بازیکن، کشور، 
هوادار و فوتبال ایران بود. االن باید پول او را تا ســنت آخر 
بدهند اما چرا حقوق اســکوچیچ را نمی دهند؟ چرا به این 
مربی احترام نمی گذارند؟ به این مربی مســئولیت بزرگی 
داده ایــم، بنابراین باید احترام هم بگذاریم. در ایران مدام از 
میهمان نوازی حرف می زنیم اما مگر اسکوچیچ از زندگی و 
حضــور کنار خانواده اش نزده و بــه ایران نیامده؟  ای کاش 
به جای ویلموتس، همان ابتدا اسکوچیچ را می آوردند. باور 
کنید بهتر نتیجه می گرفتیم. من تا امروز با اســکوچیچ کار 
نکرده ام و فقط یک بــار همدیگر را دیده ایم. بحث من این 
است که باید احترام بگذاریم و وقتی او را انتخاب کرده ایم، 

کمکش کنیم.
یکسالاستتیمملیتعطیلشدهاست

ببینید االن شــاید شــرایط برای برگزاری اردو و بازی 
تدارکاتی سخت باشد اما مگر سایر تیم ها چنین کاری انجام 

نمی دهند؟ عراق را ببینید، قرار اســت چند بازی تدارکاتی 
انجام بدهد که یکی از آنها برابر ســوریه است. این درست 
که کرونا هســت اما نمی توانستیم یک اردو برگزار کنیم تا 
مربی ببیند بازیکنان در چه شــرایطی قــرار دارند؟ خدای 
ناکــرده اگر برنامه بازی ها دوباره تغییــر کند، آن وقت باید 
چکار کنیم و در چه شــرایطی به مصــاف حریفان برویم؟ 
االن نزدیک یک ســال اســت که تیم ملی تعطیل شده و 
برنامه ای ندارد. می دانید یعنی چه؟ باور کنید می شد اردویی 
را برگزار کنیم، بازیکنان مورد نظر اسکوچیچ دور هم جمع 
شوند و او حساب کار دستش بیاید که کدام مهره ها به درد 
تاکتیک و تیمش می خورند و کدام نه. اصاًل انگار نه انگار. نه 
برنامه ای داریم و نه آینده ای. اگر مشکل، مالی است که جای 
دفاعی باقی نمی گذارد و اگر هم بحث کرونا است که می شد 
اردو را در شــهری برگزار کنیم که در وضعیت قرمز یا زرد 
شیوع این ویروس قرار ندارد. جایی که ویروس کمتر باشد 

و پروتکل های بهداشتی را به بهترین شکل رعایت کنند.
دلمبرایتیمملیمیسوزد

من بازیکن تیم ملی هســتم و هفت سال است در تمام 
بازی ها حضور داشته ام. من و امثال من اگر حرف نزنیم، چه 
کسی حرف بزند؟ باور کنید اگر جام جهانی نرویم، دودش 

به چشم ما بازیکنان می رود. 
همه از ما انتقــاد می کنند اما نمی داننــد که تیم ملی 
یک سال اســت اردویی برگزار نکرده و برنامه ای هم ندارد. 
فکر می کنید اگر انتقاد و حرف های مرا هم بشــنوند جوابی 
می دهند؟ صددرصد می گویند نگران نباشید اما بین حرف و 
عمل زمین تا آسمان فاصله است. من هم دلم می سوزد که 
این حرف ها را می زنم، وگرنه می توانم ساکت بنشینم و کار 

خودم را انجام بدهم و بگویم به من چه ربطی دارد.
چراتیمملینبایداردوداشتهباشد؟

من به عنوان بازیکنی که به تیم ملی و فوتبال ایران عرق 
دارم، این حرف ها را می زنم چون دوست دارم به جام جهانی 
برویم و مردم خوشحال شــوند. چرا کاری نکنیم که مردم 
شاد باشند؟ این تیم ملی برای مردم است و ما همگی برای 

آنها بازی می کنیم.
ضمــن اینکه اگر به جام جهانــی برویم و بازیکنان آنجا 
هم خوب کار کنند، شــاید سرنوشت دیگری برای شان رقم 

بخورد.
 بخدا در این وضعیت، خوشحالی مردم برای من خیلی 
مهم است. وقتی می توانیم با تیم ملی نتیجه ای بگیریم که 
حتی برای چند ثانیه و چند دقیقه، میلیون ها نفر خوشحال 
شــوند، چرا نباید این کار را انجام بدهیم؟ چرا نباید اردویی 

برای تیم ملی برگزار کنند؟ ورزش اول ایران، فوتبال است 
و همه می دانیم که مردم چقدر با نتایج تیم ملی خوشحال 

می شوند. پس خواهشاً خوشحالی را از آنها دریغ نکنیم.
نگذاریماسکوچیچدلسردشود

ای کاش حداقل اردو را برگزار می کردند، بچه ها همدیگر 
را می دیدند و به درک متقابلی از هم می رسیدند. شاید اصاًل 
مــن و امثال من به درد اســکوچیچ نخوردیم یا دو بازیکن 
دیگر توانســتند نظر او را به خود جلب کنند. االن چند ماه 
است حقوق اسکوچیچ را نداده اند و این خیلی بد است. من 
می گویم وقتــی رأی به انتخاب او داده ایم، کاری نکنیم که 
دلسرد شود. االن باید تمرکز ما روی موفقیت تیم ملی باشد 
و اینکه برای ادامه مســابقات تدارک خوبی ببینیم. اگر این 
اتفاق نیفتد و اســکوچیچ هم دلسرد شود که دیگر کارمان 

خیلی سخت می شود.

تاریخ نویسی با گلزنی در دربی

علیپور در آستانه شکستن رکورد ۵۰ ساله! 

غالمحسین پیروانی: 

پرونده ویلموتس روزگار فوتبال مان را سیاه کرد

با پول ندادن به اسکوچیچ بی احترامی می کنند
انتقاد شدید سردار آزمون از شرایط تیم ملی

دور برگشت لیگ برتر با قهرمانی پرسپولیس پایان یافت؛ 
تیمی که در مجموع هم قهرمان لیگ برتر شــد و نشان داد 
شایســته ترین تیم برای تصاحب جام اســت. تیمی که با 

کالدرون شروع و با یحیی تمام کرد. 
به گزارش »ورزش سه«، پرسپولیس یحیی گل محمدی 
در دور برگشــت بازی ها تهاجمی ترین تیم بود و این نشان 
 می دهد پرســپولیس مدل یحیی تهاجمی تر از پرسپولیس 
مدل کالدرون بود. ضمن اینکه در فاز دفاعی پرســپولیس 
به همراه تراکتور و نســاجی بیشترین صالبت را داشت. در 
کارنامه این ۳ تیم و در ۱۵ بازی دور برگشــت تنها ۱۰ گل 

خورده دیده  می شود. بدون شک اگر یحیی گل محمدی از 
ابتدای فصل سرمربی تیم پرســپولیس بود در پایان فصل 
 می توانست برای تصاحب تهاجمی ترین تیم لیگ برتر چالش 
جدی با استقالل داشته باشــد. استقالل با ۵۵ گل زده در 
مجموع ۳۰ بازی عنــوان بهترین تیم در فاز تهاجمی را به 
خود اختصاص داده اســت. ضمن اینکه عنوان بهترین خط 
دفاعی فصل هم دراختیار پرسپولیس است. با ۱۷ گل خورده 

در ۳۰ بازی. 
بهتریــن تیــم در دور برگشــت بعد از پرســپولیس – 
فوالد بود؛ تیم جواد نکونــام. تیمی که در بیش از نیمی از 

بازی هایش حریفان را شکســت داد. در شروع دور برگشت 
جــواد نکونام در یک تصمیم درســت و با جذب مهره های 
تهاجمی جدید از جمله فرشاد احمد زاده، پاتوسی و ... فوالد 
را با اندیشه تهاجمی روانه میدان کرد. او در بازی با سپاهان 
از ســوی امیر قلعه نویی متهم به بــازی دفاعی و تقلید از 
سبک کارلوس کی روش شد اما فوالدی که ما در نیم فصل 
دوم دیدیم اصال چنین خصیصه ای نداشت. جواد نکونام که 
در ابتدای مســیر مربیگری و کسب تجربه است خیلی زود 
متوجه شد که فوتبال دفاعی یک جایی از حرکت  می ایستد 
و مهمترین موفقیت ها در فوتبال تهاجمی است. قهرمان دو 
دوره لیگ برتر حاال با صعود به لیگ قهرمانان آسیا در حال 
بازگشــت به روزهای خوب است. فوالد با عملکردی که در 
نیم فصل دوم به نمایش گذاشت نشان داد شایستگی صعود 

به لیگ قهرمانان آسیا را داشت. 
و اما نســاجی؛ بهترین تیم در فاز دفاعی در دور برگشت 
به همراه پرســپولیس و تراکتور. تیمی که با محمود فکری 
به یک تیــم دیگر و امتیاز گیر تبدیل شــد. این تحول در 
حالی بود که بازیکنان نســاجی در دور برگشت یک به یک 
مصدوم می شــدند و در بازی پایانی با شهر خودرو این تیم 
۱۰ بازیکن خود را در اختیار نداشت. این یک توفیق اجباری 
برای مازنی ها بود به این خاطر که محمود فکری به بازیکنان 
جوان میــدان داد. محمود فکری که اولین فصل حضور در 
لیگ برتر را به عنوان ســرمربی تجربه  می کرد در نســاجی 
نشان داد اندیشه های نویی برای تزریق به فوتبال باشگاهی 
دارد. نمونــه اش بازی با ۳ دفاع در دو دیدار پایانی در برابر 
ذوب آهن و شــهر خودرو. تیمی که بیم ســقوط داشت در 
نهایت با رتبه تک رقمی به کار پایان داد و این در حالی بود 

که محمود فکری بعــد از برعهده گرفتن هدایت تیم اجازه 
جذب بازیکن جدید را نداشــت و با همان تیم به کار ادامه 
داد. تیمی که همان طور اشاره شد بازیکنان زیادی را تا پایان 
بازی ها از دست داد. اتفاقی که در نساجی رخ داد به خوبی 
نشان داد یک مربی تا چه اندازه  می تواند در موفقیت های تیم 
دخیل باشد. جدول دور برگشت به راحتی نشان  می دهد چرا 
تیم هایی چون سپاهان سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را از 
دست دادند. یا چرا تیم هایی چون گل گهر در جدول بازی ها 
باقی ماندند. گل گهر با مجید جاللی در نیم فصل دوم جز ۶ 
تیم باالی جدول بود و حتی در جدول باالتر از تیمی چون 
سپاهان ایستاد. موفقیت تیم هایی چون نساجی و گل گهر 
نشــان داد اگر تیمی در دور رفت بازی ها امتیازات زیادی از 
دست بدهد با تدبیر و چاره اندیشی  می تواند در دور برگشت 
بازی ها شــرایطش را به طور کل تغییر دهد.   سایپا در نیم 
فصل دوم بازی ها با ۹ تســاوی در نهایت در جدول بازی ها 
باقی ماند. این تیم تنها در سه بازی شکست خورد؛ هر چند 
باید به این نکته اشاره کرد در هفته پایانی خوش شانس بود 
که ســقوط نکرد. این نشان  می دهد در فوتبال سه امتیازی 
تساوی با باخت زیاد فاصله ای ندارد. صنعت نفت و ماشین 
سازی دو تیم انتهای جدول در دور برگشت بازی ها بودند اما 
به لیگ یک سقوط نکردند. تیم های سقوط کننده شاهین 
و پارس جنوبی بودند. این اتفاق نشان  می دهد امتیازاتی که 
آنها در دور برگشت بازی ها کســب کردند برای بقاء کافی 
نبوده است. صنعت نفت بدون شک مدیون امتیازاتی است 
که در دور رفت بازی ها کسب کرده بود؛ این تیم با از دست 
دادن شانس کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا تا 

رده پانزدهم جدول سقوط کرد!

پرسپولیس یحیی تهاجمی تر از استقالل 
دور برگشت؛ نساجی سوم شد گل گهر ششم 
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گزارش
چندی پیش خبــری مبنی بر طرح مجلــس در خصوص 
تغییر در شیوه سهمیه بندی بنزین منتشر شد که طبق اعالم 
کارشناسان اجرای این طرح ممکن است مشکالتی را به دنبال 
داشته باشــد که باید قبل از اجرا مورد ارزیابی همه جانبه قرار 
بگیرد.آن طور که مجلس نشــینان گفته اند، بر اســاس شیوه 
سهمیه بندی که این روزها اجرایی می شود، حدود 50 درصد 
خانواده ها که خودرو ندارند، از یارانه انرژی بی بهره اند و در واقع 
نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادالنه بوده و الزم است اصالح شود.
بر اســاس طرحی که مجلس پیشنهاد کرده، سهمیه بنزین به 
جای خودروها به افراد خانواده ها تخصیص داده می شــود. در 
این طرح پیش بینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲0 لیتر 
بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش بینی شده تا سامانه ای برای 
فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود.از سوی دیگر 

در این طرح دیده شــده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که 
فاقد خودرو هســتند، در آخر ماه بــردارد و به جای آن، کارت 
بانکی افراد را شــارژ کند تا آنها بتواننــد کاال خریداری کنند.
ایــن طرح اکنون در نوبت اعالم وصــول قرار دارد، با این وجود 
عبدالرضا امینی، کارشــناس ارشــد حوزه انرژی در این باره به 
ایســنا گفت: طبق اعالم وزیر نفت هنــوز مصوبه ای به وزارت 
نفت ابالغ نشــده اســت، اما هر طرحی در طول تاریخ قابلیت 
اجرا دارد ولی میزان رضایتمندی مــردم و کارایی طرح دارای 
اهمیت است.وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در حال حاضر برخی 
طرح ها بدون مطالعه وارد مرحله اجرا می شوند، تصریح کرد: در 

ابتدا باید ساز و کار و نحوه اجرای طرح مورد ارزیابی قرار گیرد 
و بعد از آن در مورد اجرای طرح تصمیم گیری شــود.به گفته 
این کارشــناس حوزه انرژی اگر قرار باشد بنزین به کارت ملی 
اختصاص یابد، درواقع اجرای این طرح جنبه کمک مالی دارد.
امینــی با بیان اینکه باید تمام ابعاد این طرح قبل از اجرا مورد 
ارزیابــی قرار گیرد، گفت: به اعتقــاد من اجرای چنین طرحی 
موجب افزایش قیمت بنزین خواهد شــد، به همین دلیل باید 
قبل از اجرا اقدامات کارشناسی الزم صورت گیرد.همچنین امیر 
محمد اسالمی - تحلیلگر مسایل اقتصادی - در همین رابطه به 
ایســنا گفته بود: این طرح از نظر مبانی تئوری و تحلیلی دارای 

مشکل اســت، در واقع این طرح در ادامه قانون هدفمند شدن 
یارانه ها بوده که بر دو پایه استوار شده است و به دنبال آزادسازی 
قیمت بنزین و همزمان توزیع پول نقد برای کاهش تبعات آن و 
ایجاد رضایتمندی کوتاه و ابتدایی برای برخی از طبقات جامعه 
اســت.وی با تاکید بر اینکه مبانی این طرح مشابه مبانی قانون 
هدفمند شدن یارانه ها است، تصریح کرد: از نظر مبانی این طرح 
تغییری نکرده اســت؛ جز آنکه خواسته تا حدی رضایتمندی 
برخی طبقات را بیشتر و درواقع  آثار تبعات آن را کاهش دهد، 
امــا باید گفت از نظر زیربنایی این فرضیات اشــکال دارد و هر 
آرایش دیگری نیز از این طرح معرفی شــود، همین اشــکاالت 

را خواهد داشــت، مگر اینکه مبانی و نقشــه راه تغییر یابد.این 
کارشــناس افزود: این طرح همان طرح آزادسازی قیمت بنزین 
در چارچوب طرح های تعدیل اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد 
آزاد است، اما باید دانست که با افزایش قیمت نمی توان به این 
مهم دست یافت و در واقع این طرح بار افزایش قیمت را این بار 
بر دوش مردم می گذارد؛ یعنی تکلیف را از دوش دولت بر می 
دارد اما در نهایت آثار آن بر اقتصاد، تورم و افزایش سطح قیمتها 
قابل مشاهده خواهد بود.اسالمی تصریح کرد: با اجرای این طرح 
بدون اینکه بنزین تازه ای تولید کرده باشــیم، حجم نقدینگی 
را افزایــش می دهیم. به عبارت دیگر به ازای کاالی جدید پول 
تولید نشده و در واقع نحوه توزیع کاال تغییر پیدا کرده و حجم 
پول به ازای این کاال افزایش یافته است؛ بنابراین در این بخش 

نیز مجددا با مساله تورم در اثر ایجاد نقدینگی روبرو هستیم.

چند اما و اگر درباره طرح جدید سهمیه بندی بنزین

رسوب 4/5 میلیون تن کاال در گمرکات کشور
عضو هیات مدیره فدراســیون واردات ایران می گوید با ناهماهنگی ایجاد شده 
میان دستگاه های اجرایی، بیش از ۴.5 میلیون تن کاال در گمرکات کشور رسوب 
کرده اســت.حمید مقیمی در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: متاسفانه با وجود 
تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی 
کشور و کاهش فشار روانی تحریم ها، همچنان در عرصه اجرا مشکالتی وجود دارد 
که نه تنها بر فعاالن بخش خصوصی و اقتصادی فشار آورده که در نهایت بار اصلی 
مشکالت را به دوش مردم و مصرف کنندگان نهایی می اندازد.وی با اشاره به نیاز 
کشــور به واردات برخی محصوالت و مواد اولیه اظهار کرد: در ســال های اخیر با 
توجه به تحریم ها و محدودیت های اقتصادی، همواره واردات محدود بوده اســت 
و فعاالن اقتصادی نیز ضمن پذیرش این مســئله، اعالم کرده اند که در چارچوب 

قوانین کشور فعالیت می کنند.

صادرات  ۸۲ میلیون دالری فرش، گلیم و گبه 
دبیر شــورای اطالع رسانی گمرک گفت: در چهار ماه نخست امسال، بیش از 
۸۲ میلیون دالرفرش، گلیم وگبه به 5۷ کشور جهان صادر شده است.به گزارش 
ایســنا، سید روح اله لطیفی گفت: در چهار ماهه اول امسال، بیش از ۸۲ میلیون 
و 5۷۹ هــزارو ۳05 دالر برابــر با ۲0 هزار و ۸۸۶ تــن فرش، گلیم و گبه به 5۷ 
کشور جهان صادرشده اســت.وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید فرش، اظهار 
کرد: کشــورمان بزرگترین تولیدکننده فرش در جهان اســت و پیش از اجرای 
تحریم ها،  بزرگترین صادرکننده فرش دنیا نیز بوده اســت. ضمن آنکه تا ســال 
۱۳۹۷ بیــش از ۳0 درصد از فرش های صادراتی ایران به آمریکا صادر می شــد، 
اما این رقم در ســال گذشته به صفر رسیده است.لطیفی افزود: کشورهایی نظیر 
کانادا، استرالیا، آلمان، ژاپن، ایتالیا، کویت، کنیا، عراق، پاکستان، زالندنو،بحرین، 
بلژیک، قطر تایلند، چین، فرانسه، انگلستان، افغانستان، پاکستان، هند، دانمارک 
و... از کشورهای مقصد صادرات فرش و گلیم و گبه ایرانی هستند. ضمن آنکه در 
این میان افغانستان با ۱۸ میلیون و ۷۴۹۷ دالر، عراق با ۱۷ میلیون و ۴0۶ هزار و 
55 دالر و پاکستان با پنج میلیون و ۴۲۱ هزار و ۳۷۳ دالر اصلی ترین و بیشترین 
میزان واردات فرش ایرانی را به خود اختصاص داده اند و سه مقصد اصلی صادرات 

فرش های ایرانی بودند.

خرید گندم از ۸ میلیون تن گذشت
خرید گندم تا دوم شهریور به ۸ میلیون و ۹۲ هزار تن رسید که نسبت به خرید 
سال گذشته ۸ درصد رشد دارد.به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران، خرید گندم در کشور به ۸ میلیون و ۹۲ هزار تن رسید که ارزش آن بیش 
از ۲0 هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان است. همچنین ۱۸ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان، 
معادل ۹۱ درصد به گندم کاران کشــور تاکنون پرداخت شده است.مقدار خرید 
امسال نسبت به ســال گذشته در همین زمان ۸ درصد بیشتر بوده است. مقدار 
خرید دانه ی روغنی کلزا  ۲۶۴ هزار تن به ارزش ۱۱۸۱ میلیارد تومان است و ۱00 
درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.در خرید تضمینی دانه های روغنی 

نیز ۴5۹ تن آفتابگردان و ۱۱ تن گلرنگ تاکنون خریداری شده است.

ابالغ مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن
 کارگران مشمول قانون کار

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران 
مشمول قانون کار ابالغ شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، هیات 
وزیران در جلسه مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، با هدف ارتقاء سطح درآمدی مشمولین 
قانون کار، کمک هزینه مســکن کارگران مشــمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ را 
افزایش داد.کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ماه سال 

۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین شد.

آمادگی کامل نظام بانکی برای پرداخت ودیعه مسکن
نظام بانکی کشــور برای اجرای طرح اعطای تســهیالت ودیعه مســکن به 
مســتاجران کم درآمد، تمام اقدامات الزم را انجام داده است و با ایجاد دسترسی 
کامل به ســامانه معرفی متقاضیان توسط وزارت راه و شهرسازی، فرآیند اعطای 
این تسهیالت آغاز خواهد شد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد: با توجه به 
گرانی های اخیر در بخش مسکن و لزوم ایجاد ثبات در بازار اجاره مسکن و حمایت 
از مستأجران کم درآمد و همچنین پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی 
بر اعطای تسهیالت به مستأجران از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به 
ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکنون بانک مرکزی ضمن برگزاری جلسات متعدد، تمام 
اقدام های الزم همچون تعیین ســهمیه های بانکی و استانی و ابالغ دستورالعمل  
مربوطه به بانک های عامل را انجام داده است.بر این اساس، پس از ایجاد دسترسی 
کامل بانک های عامل به ســامانه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام، 
کنترل و پاالیش متقاضیان، بانک های عامل آمادگی خواهند داشــت تا از طریق 

شعب و یا سرپرستی بانک ها نسبت به اعطای تسهیالت اقدام کنند.

روند افزایشی مصرف برق در اول شهریورماه
روند مصرف برق که در هفته آخر مردادماه کاهشــی شده بود از روز گذشته 
روند افزایشی به خود گرفت.مصرف برق روزانه کل کشور در ساعت ۱۳و ۳۶ دقیقه 
دیروز بر اساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حالی به 5۶ 
هزار و 5۲۶ مگاوات رسید که این میزان در روز آخر مرداد ماه به 5۱ هزار مگاوات 
کاهش یافته بود.میزان مصرف برق روز گذشــته در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل که ۴۸ هزار و ۲۲0 مگاوات مصرف شــده بود نیز از رشد حدود هشت هزار 
مگاواتی برخوردار شده است.البته میزان مصرف در شب، اندکی کاهش یافته و به 
رقم 55 هزار و 5۳۷مگاوات در ســاعت ۲0 و 55دقیقه رسید.میزان مصرف شب 
گذشــته در عین حال نسبت به مدت مشابه پارسال با مصرف ۴۹ و ۸0۱مگاوات 
از رشد برخوردار شده است.روند مصرف برق در بخش صنایع نیز به همین گونه 
است به طوری که روز گذشته این بخش 5 هزار و ۱۲۸ مگاوات در ساعت ۱۳ و 

۳۶ دقیقه مصرف کرد.

تولید برق ۹ درصد بیشتر در نیروگاه های برق آبی 
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران از ثبت رکورد تولید نیروگاه های 
برق آبی درگذر از تابســتان خبر داد و گفت: این واحدها ۹ درصد بیشتر از تعهد 
برق تولید کردند.محمد حاج رســولی ها در گفت و گو با ایرنا افزود: در راســتای 
برنامه ریزی نیروگاه های برق آبی کشــور و نقش این تاسیسات برای گذر از پیک 
شبکه بدون اعمال خاموشی در تابستان سال جاری )برنامه 0۹۹(، انجام به موقع 
تعمیرات ادواری از نیمه دوم سال گذشته تا پایان اردیبهشت سالجاری  به ظرفیت 
۱۲ هــزار مگاوات و اتخاذ تصمیم های الزم جهــت آمادگی حداکثری واحدهای 
برق آبــی، موجب تولید انــرژی به میزان ۱۳ میلیارد کیلووات ســاعت از ابتدای 
فروردین تا پایان مرداد ماه شده است که از این میزان حدود ۷0 درصد آن در حد 
فاصل ماه های خرداد، تیر و مرداد رقم خورده اســت.وی ادامه داد: اواسط خرداد تا 
پایان مرداد ماه امسال و به درخواست دیسپاچینگ ملی متوسط انرژی تولید شده 
روزانه توسط واحدهای برق آبی کشور بالغ بر ۹۸ هزار مگاوات ساعت، باعث شد تا 
حدود ۹ درصد بیش از تعهد واحدهای برق آبی به شبکه انرژی بیشتری تولید شود.

اخبار  کوتاه

اخبار انرژی

رئیــس مرکز مطالعات انرژی وین گفت: تولید کنندگان 
نفت غیر اوپک و اوپک با یکدیگر در جنگ سهمگین سهم 
بازار هســتند. هریک بازارهای سنتی خود را دارند و مطلقا 

اجازه تعرض به حریم بازار خود را نمی دهند.
فریدون برکشــلی، رئیس مرکز مطالعات انرژی وین در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه همیشــه پیش از 
اجالس هــای وزارتی اوپک و حــاال اوپک پالس، کمیته ای 
متشکل از کارشناسان ارشد کشورهای عضو، تشکیل جلسه 
می دهند، گفت: این کمیته که کمیســیون کارشناســان 
اقتصادی خوانده می شــود، از ارکان ســازمان اوپک است و 
حتماً باید جلسات آن تشکیل و برگزار شود. البته دبیرخانه 
اوپک در وین، پیشــاپیش، پیش نویســی را آماده و برای 
کشورهای عضو ارائه می کند.وی ادامه داد: در واقع گزارش 
دبیرخانه خط به خط توســط کارشناسان ارشد کشورهای 
عضو مطالعه می شــود و در جلسه کمیسیون مورد بازبینی 

قرار می گیرد. 
در حقیقت کمیســیون اقتصادی اوپک، به دور از حدس 
و گمان های مرســوم در فضای خبری و رسانه ای وضعیت 
بازار را بررســی و تحلیل می کند.این کارشناس بین المللی 
حوزه نفت با بیان اینکه ارقام عرضه نفت کشــورها و سطح 
ذخیره سازی ها، از مهم ترین ابعاد کار کمیسیون اقتصادی 
است، افزود: در گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی پیش از 
اجالس وزارتی کمیته نظارتی بر بــازار اوپک و غیر اوپک، 
اطالعاتــی مبنی بر عدم تمکین تعــدادی از اعضای اوپک 
پالس به ســهمیه های مورد توافق در اجــالس 5-۶ ژوئن 

۲0۲0 میالدی دیده می شد.
متخلفین عضو اوپک پالس

به گفته برکشــلی عراق با ۸5۱ هزار بشکه در روز اضافه 
تولید، بیشترین تخلف را داشت. نیجریه ۳۱5 هزار بشکه در 
روز و امــارات متحده عربی با 5۲ هزار بشــکه در روز تولید 
مازاد بر سهمیه های مورد توافق اجالس ژوئن، معرفی شدند. 
در میان تولید کنندگان غیر اوپک هم، روسیه با ۲۸۳ هزار 
بشــکه در روز، کنگو با ۱۶۹ هزار بشکه در روز و قزاقستان 
با ۱5۹ هزار بشــکه در روز، کشورهای متخلف اوپک پالس 

بودند.رئیس مرکز مطالعات انرژی وین اظهار داشت: به این 
ترتیب اوپک و غیر اوپک، در مجموع ۲.۳0۹ میلیون بشکه 
در روز، مازاد بر ســهمیه های مورد توافــق در اجالس ماه 
گذشته تولید کرده اند. الزم به توضیح است که کلیه اعضای 
اوپک پالس موظف هســتند که تولید مازاد بر سهمیه های 
خود را در ماه آینده جبران کنند. اما به نظر نمی رســد که 
اعضای اوپک پالس، تصمیم مشخصی برای کاهش چشمگیر 
سطح تولید خود داشته باشند. چرا که کنترل و نظارت قابل 
توجهی در اختیار ســازمان برای مدیریت عرضه در اختیار 
نیســت. اوپک و حاال اوپک پالس یک سازمان بین الدولی 
است که تصمیمات آن ابزار عملیاتی مهمی در اختیار ندارد.
وی در پاسخ به پرسش مهر که علت چنین تخلفی از سوی 
اوپک پالســی ها با وجود توافق قبلی چیست، توضیح داد: 
آنچه اعضای اوپک پالس را پیوند می دهد، منافع مشترکی 

اســت که تولید کنندگان از تعامــل، ارتباط و هماهنگی با 
یکدیگر به دســت می آورند. در واقع تولید کنندگان اوپک 
پالس در عین حال برای ســهم خــود از بازار جهانی نفت 
هم در نزاعی ســنگین هستند. این کشورها در سه جبهه با 
یکدیگر در نبردند؛ نخست جنگ درون سازمانی بین اعضای 
اوپک برای کسب سهم بیشتر از بازار بین المللی نفت، جنگ 
مابین اوپک و غیر اوپک برای کســب، حفظ و تثبیت سهم 
خود در بازار جهانی نفت، و نفت شیل به عنوان یک مهمان 

نا خوانده یا پدیده ناخوانده که بی سر و صدا وارد بازار شد.
جنگ بشکه ها زیر پوست بازار

این کارشــناس بین المللی حوزه نفــت در ادامه گفت: 
بنابراین، در این شرایط پیچیده بازار جهانی، تولید کنندگان 
در نبردی زیر پوستی و بسیار سهمگین، با یکدیگر در گیرند. 
هریک از این جنگ های ســهمگین، قواعد و مقررات خاص 

خود را دارد.برکشلی عربستان، را طی سال های گذشته، در 
نقش تولید کننده شناور بازار جهانی نفت دانست و ادامه داد: 
عربســتان سال ها به عنوان یک عضو، سهمیه آزاد در اوپک 
حضور داشــته است. هر زمان تقاضای نفت باال رفته، تولید 
خود را متناســب با افزایش تقاضا، باال برده و در دوره هایی 
هم که تقاضا پایین بوده و قیمت در سراشیبی، تولید خود 
را کاهش داده اســت.وی تصریح کرد: مطالعات ما در مرکز 
مطالعات انرژی وین، حکایت از این واقعیت دارد که تا پایان 
دهه ۱۹۹0 میالدی، عربســتان، برنــده ایفای نقش تولید 
کننده شناور بوده اســت. این کشور در شرایطی که بازار با 
کاهش تقاضا، روبروست، از همه تولید کنندگان در خواست 
مشارکت برای ثبات بازار را دارد. اما وقتی که بازار با ثبات و 
قیمت ها استوار است، عربستان رقیبی در بازار نمی خواهد، 

تولید خود را یکجانبه افزایش داده است.
طبــق اظهارات رئیس مرکز مطالعــات انرژی وین البته 
تا زمانی که ســایر تولیدکنندگان ظرفیــت مازادی ندارند، 
عربستان خرســند بود و یکه تازی می کرد، اما شرایط بازار 
تغییر کرده اســت. بازگشت نســبتاً قدرتمند عراق، نقش 
عربســتان را به چالش کشیده است. عراق در واقع با تخلف 
آشــکار خود، کاری انجام می دهدکه برای سال ها عربستان 
به عنوان یک کمک و اعانه و کمک یک برادر بزرگ تر برای 
ثبات بازار و تقویت اوپک، معرفی می کرد. در واقع عراق در 
این تخلف آشــکار، قصد به چالش کشیدن اقتدار چندین 
دهه ای عربســتان را هم دارد. البته پیامی هم برای کویت، 
امارات و دیگر تولید کنندگان منطقه خلیج فارس اســت.
برکشــلی با اشاره به اینکه در آفریقا هم، نیجریه، خود را ابر 
قدرت نفتی آفریقا می داند، ادامه داد: نیجریه با آنگوال، کنگو، 
گابن و بلکه الجزایر و لیبی، ســر رقابــت دارد. در امریکای 
جنوبی، زمانی ونزوئال یکه تاز بود، اما حاال شرایط تغییر کرده 
است.در درون غیر اوپک، تولید کننده ای که با روسیه، از سر 
رقابت در آید، نداریم. اما غیر اوپک و اوپک هم با یکدیگر در 
جنگ سهمگین سهم بازار هستند. هریک بازارهای سنتی 
خــود را دارند و مطلقاً اجازه تعرض بــه حریم بازار خود را 

نمی دهند.

درحالیکه گفته می شــود بودجه ســال جاری با ۱50 
میلیارد تومان کســری دست و پنجه نرم می کند و انتشار 
اوراق و واگذاری سهام های دولتی این کسری را رفع خواهد 
کرد، رئیس مرکز مدیریت بدهی و دارایی های مالی عمومی 
وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی بانکدار درآمدهای 
دولت اســت، نقش وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه 
و بانک مرکزی در تامین کســری بودجه از طریق انتشــار 
اوراق را تشــریح کرد.به گزارش ایسنا، زمانی که بودجه با 
کسری مواجه می شود، سازمان هایی همچون وزارت اقتصاد، 
ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی عزم خود را جمع 
می کنند تا این کسری را تامین کنند و روش های مختلفی 
برای پیمودن مسیر رفع کسری بودجه وجود دارد که شامل 
درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی های ســرمایه ای چون 
فروش نفت و دارایی های ثابت نظیر ســاختمان، واگذاری 
دارایی های مالی همچون فروش سهام دولت در شرکت ها و 

انتشار اوراق مالی اسالمی می شود.
در شــرایطی که این منابع نتوانســت کسری بودجه را 
تامین کند، می توان از کاهــش هزینه ها، افزایش درآمدها 
همچون گســترش پایه های مالیاتی، اصالح و ارتقای نظام 
مالیاتی اســتفاده کرد. راه آخر در قبال عدم پاســخگویی 

ایــن منابع برای تامین کســری بودجه نیز مولدســازی و 
واگذاری اموال و دارایی ها، استقراض از مردم )منابع موجود 
در اقتصاد( و بانک مرکزی )افزایش پایه پولی( اســت و از 
آنجاکه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تبعات 
زیان باری برای اقتصاد ملی دارد، مورد تایید نیست.دولت 
در میان راه های موجود، فروش و واگذاری سهام های خود و 
انتشار اوراق را سرلوحه کار خود برای تامین کسری بودجه 
قرار داده اســت و در حال حاضر بخشی از سهام های دولت 
بــه صورت صندوق های ETF در بورس عرضه و اوراق نیز 

هم در بازار پول و هم بازار سرمایه حراج می شود. 
در این راستا، طبق آخرین اعالم بانک مرکزی، تاکنون 
دولت با حــراج اوراق بدهی دولتی در بازار بین بانکی طی 
۱۲ هفتــه معادل 5۷.۱ هزار میلیارد تومان برای کســری 
بودجه دور از تبعات تورمی و افزایش پایه پولی تامین کرده 

است.
در این بین، رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های 
مالــی عمومی به ایســنا توضیحاتی دربــاره نقش وزارت 

اقتصاد، ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در انتشار 
اوراق ارائه کرده است که در ادامه جزئیات آن را می خوانید. 
طبق اعالم بنانی، وزارت اقتصاد و ســازمان های متولی آن 
در زمینه درآمدهای مالیاتــی، گمرکی و درآمد حاصل از 
سود سهام دولت در شرکت ها، متولی وصول آن ها هستند 
و منابع حاصل از درآمدهای مذکور به حســاب خزانه نزد 
بانک مرکزی واریز می شــود، بــه عبارتی بانک مرکزی در 
این زمینه بانکدار دولت است.به گفته وی، در زمینه انتشار 
اوراق بانــک مرکزی دو نقش دارد کــه اولین نقش آن در 
کمیته ناظر بر انتشار اوراق است که نظارت بر انتشار اوراق 
و تعیین نرخ سود اسمی اوراق، در این کمیته انجام می شود. 
وزارت اقتصاد به همراه سازمان برنامه، دیگر اعضای کمیته 
مذکور محسوب می شوند. در انتشــار اوراق وزارت اقتصاد 
ناشــر اوراق به نمایندگی از دولت است و سازمان برنامه و 
بودجه نیز ضامن پیش بینــی منابع بازپرداخت در قوانین 
بودجه ســنواتی و خزانه داری کل کشور، ضامن پرداخت 
نقدی و تســویه اوراق محسوب می شوند.این مقام مسئول 

اظهــار کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی عملیات بازار باز 
را آغاز کرده اســت، قسمت عمده اوراق از طریق حراج های 
هفتگی در بازار پول و ســرمایه به فروش می رســد. حراج 
هفتگی اوراق بطور همزمان در بازار پول و ســرمایه برگزار 
می شود که امور حراج در بازار پول توسط بانک مرکزی و در 
بازار سرمایه توسط فرابورس ایران و مدیریت فناوری بورس 
تهران انجام می شود.بنانی در بخش دیگری از صحبت های 
خود، اظهار کرد: اواخر هر هفته اطالعیه ای توســط بانک 
مرکزی صادر می شود مبنی براینکه مشخصات اوراق دولت 
به اطالع ارکان بازار پول و فعاالن بازار ســرمایه می رسد و 
از آن ها خواسته می شــود که اگر متقاضی خرید هستند، 
پیشنهاد خود را در سامانه بازار بین بانکی و سامانه مدیریت 
فناوری بورس تهران ثبت کنند و یکشنبه هفته بعد نتایج 
آن توسط اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی و فرابورس به 

مرکز بدهی ها اعالم می شود.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: پس از ایــن فرآیند، 
برنده های حراج طی روز دوشنبه به بانک مرکزی و فرابورس 
اعالم و روز سه شــنبه اوراق  معامله می شود. همچنین اگر 
نتیجه حراج، عرضه را پوشــش ندهد، باقی مانده اوراق روز 

سه شنبه به عموم عرضه می شود.

معاون نخست وزیر عراق اخیرا اظهار کرده که این کشور 
اگر بتواند قراردادهای چند میلیارد دالری که با شــرکتهای 
آمریکایی امضا کرده را اجرایی کند و سرمایه گذاری سعودی 
را جــذب کند، قادر خواهد بود واردات گاز و برق ایران را در 
ســال آینده کاهش دهد.عراق در جریان سفر هفته گذشته 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور به واشنگتن که 
نخستین دیدار دولتی وی از زمان به قدرت رسیدن در ماه 
مه بود، قراردادهای انرژی به ارزش هشــت میلیارد دالر با 
شرکتهای آمریکایی امضا کرد. همزمان عراق در تالش است 
سرمایه گذاریهای سعودی را جذب کرده و شبکه برق خود 
را از طریق عربســتان سعودی و کویت به شبکه برق خلیج 

فارس متصل کند.
علی عالوی که وزیر دارایی عراق نیز اســت، در وبیناری 
که از سوی شــورای آتالنتیک ترتیب داده شده بود، اظهار 
کرد: تصور من این اســت کــه واردات گاز و برق ایران در 

سال آینده کاهش قابل توجهی پیدا می کند اما تا آن زمان 
گزینه دیگری بجز واردات از ایران نداریم. بعید است بتوانیم 
گزینه کوتاه مدت دیگری پیدا کنیم اما تالشهای میان مدت 
می تواند با متصل شــدن عراق به شــبکه برق خلیج فارس 
انجام گیرد. اینها پروژه هایی هســتند که در آستانه تعریف 
شــدن و طراحی و برگزاری مناقصه هستند.عراق از سوی 
آمریکا تحت فشــار قرار دارد تا واردات برق و گاز ایران که 
برای جبران کمبود برق و مشعل سوزی میادین نفتی خود 

به آن نیاز دارد را قطع کند. 
آمریکا که با هدف تحمیل فشــار مضاعف روی ایران، از 
سال ۲0۱۸ صادرات انرژی کشور را هدف تحریم قرار داده 
اســت، به عراق چندین دور معافیت صادر کرده تا بتواند به 
واردات برق از همسایه اش ادامه دهد. قطعی برق در ماه های 
داغ تابستان که میزان مصرف برق برای تهویه هوا به خصوص 
در مناطق جنوبی عراق باال می رود، همواره اعتراضات مردم 

را به دنبال داشته است.در راستای قراردادهای هشت میلیارد 
دالر امضا شده در جریان سفر الکاظمی به واشنگتن، شرکت 
»هانی ول« و وزارت نفت عراق توافق کردند توســعه پروژه 
گاز »ار رتاوی« را پیش ببرند. طبق بیانیه ای که در ۱۹ اوت 
از ســوی وزارت انرژی آمریکا منتشــر شد، این پروژه عراق 
را قادر خواهد ســاخت به جمع آوری، فرآوری و استفاده از 
منابــع گازی خود و تامین تقاضای انــرژی داخلی بپردازد.

عالوی اظهــار کرد عراق بــه دنبال تامین مالــی از بانک 
صادرات-واردات آمریکا و ســایر موسسات مالی برای کمک 
به تامین مالی این پروژه اســت.همچنین شرکت بیکرهیوز 
برای همکاری بیشتر با عراق در زمینه کاهش مشعل سوزی 
در میادین این کشور و بکارگیری خدمات و تجهیزات میدان 
نفتی آمریکایی موافقت کرده است.به گفته عالوی، شرکت 
 ACWA Power آرامکوی ســعودی و شرکت آب و برق
که صندوق سرمایه دولتی عربستان ۲5 درصد در آن سهم 

دارد ممکن اســت از جمله بازیگران در بخش انرژی عراق 
باشــند.عراق مذاکراتی برای متصل شــدن به شبکه برق 
شورای همکاری خلیج فارس داشته و قرار بود 500 مگاوات 
برق را در ماه مه وارد کند اما شــرایط اقتصادی این کشور، 

پروژه مذکور را به تاخیر انداخت.
 عراق در ســپتامبر ســال ۲0۱۹ توافقی را برای واردات 
500 مگاوات برق از شــورای همکاری خلیج فارس شامل 
کشورهای عربستان ســعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت 
و امارات متحده عربی امضا کرد.بر اســاس گزارش پالتس، 
شرکت جنرال الکتریک در نخستین سفر نخست وزیر عراق 
بــه آمریکا، دو توافق جدید بــه ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد 
دالر با وزارت برق عراق برای انجام برنامه های تعمیراتی در 
نیروگاه های برق این کشور و تقویت شبکه انتقال برق امضا 
کرد و از تالش برای تامین فاینانس بیش از یک میلیارد دالر 

برای اجرای این توافقها خبر داد.

رئیس مرکز مطالعات انرژی وین از تخلف ۲.۳ میلیون بشکه ای خبر داد

جنگ اوپک پالس بر سر سهم بازار

بررسی نقش بانک مرکزی در تامین کسری بودجه 

شرط عراق برای کاهش واردات گاز و برق ایران

رئیس مرکز بهبود فضای کســب و کار گفت: تمام 
فرایندهای مربوط به تاســیس مجتمع رســیدگی به 
دعاوی تجاری انجام شــده و فقط مکان تاسیس هنوز 
تعیین نشده که امیدواریم تا پایان تابستان به سرانجام 
برســد.علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در 
مورد آخرین وضعیت تأســیس مجتمع رســیدگی به 
دعاوی تجاری، اظهار داشــت: به احتمال زیاد تا پایان 
فصل تابستان، شــاهد راه اندازی مجتمع رسیدگی به 
دعاوی تجاری به صورت صــد در صدی خواهیم بود.
رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط 
کســب و کار وزارت اقتصاد افزود: در حال حاضر تمام 
مباحث مربوط به این مجتمع همچون ساختار، فرایند 
داخلــی، اخذ تاییدیه قوه قضائیه در خصوص نحوه کار 
مجتمع و همکاری اتاق بازرگانی انجام شــده اســت.
وی ادامه داد: فقط ســاختمان مورد نظر برای تأسیس 
مجتمــع را پیدا نکرده ایم که البته از چند ســاختمان 
بازدیــد کرده ایم و تالش داریم تا پایان تابســتان قوه 
قضائیه مجتمع را برپا کند. فیروزی گفت: مقرر شــده 

در این مجتمع، شــورای حل اختالف، دادگاه بدوی و 
دادگاه تجدیدنظر مستقر شود.وی در ادامه با اشاره به 
لزوم راه اندازی مجتمع قضائی دعاوی تجاری، تصریح 
کرد: در حال حاضر دعــاوی مرتبط با امور بازرگانی و 
تجارت در دادگاه های عمومی انجام می شــود؛ این در 
حالی اســت که با توجه به تخصصی بودن امور مربوط 
به تجارت، پیش بینی شده است که قضات، دادستان، 
دادیار و تمامی افراد مشغول به کار در مجتمع قضائی 
دعاوی تجاری متخصص حوزه تجارت باشــند تا نتایج 
مقبول تر باشد. از سویی دیگر نیز با تشکیل این مجتمع، 
مدت زمان رسیدگی به دعاوی به شدت کاهش می یابد؛ 
تجربه این موضوع را در کرمانشاه داشتیم و آنجا راضی 
بودند.رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای 
محیط کســب و کار وزارت اقتصاد گفت: همچنین با 
توجه به اینکه یکی از نماگرهایی که در شاخص جهانی 
ســهولت انجام کســب و کار وجود دارد نماگر اجرای 
قراردادهاســت، راه اندازی این مجتمع شاخص مذکور 

را بهبود خواهد بخشید.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشــاره به بدهی 
دولت به واردکنندگانی که محموله هایشان را بصورت 
امانــی ترخیص و به نرخ مصوب فروخته اند، گفت: در 
این زمینه بانک مرکزی در حال توافق با وزارت صمت 
است .مسیح کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 
خلف وعده دولت در تخصیص ارز به واردکنندگانی که 
به درخواســت ستاد تنظیم بازار محموله های وارداتی 
را بصورت امانــی از گمرک ترخیص و به نرخ مصوب 
)بر مبنای دالر ۴۲00 تومانی( فروخته اند گفت: هنوز 
بانک مرکزی این بدهی را تســویه نکرده اما در حال 
توافق با وزارت صمت است که از چه محلی این بدهی 

را تسویه کنند.
وی گفــت: توافقات اولیــه این کار بیــن وزارت 
صمــت و بانک مرکزی انجام شــده و در مرحله اجرا 
قرار دارد که باید ببینیم چه زمانی اجرا می شــود.وی 
با اشــاره به آغاز ممنوعیــت واردات برنج همزمان با 
شــروع فصل برداشــت این محصول در کشور، گفت: 
به دلیل اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد امسال ما 

با ممنوعیت فصلی مخالفت نکردیم چرا که سال قبل 
نیز به دستور ستاد تنظیم بازار ممنوعیت لغو شد اما 
به درخواست نمایندگان مجلس، معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه مجدداً برقرار شــد 
که این خســارت زیادی را به واردکنندگان برنج وارد 
کــرد.وی افزود: واردکننــدگان در همان مقطع 500 
هــزار تن و در انتهای دوره ۲00 هــزار تن برنج وارد 
کردند که برقراری مجدد ممنوعیت منجر به رســوب 
این محموله ها در گمرکات شد این در حالی است که 
ما به دولت اعتمــاد و این برنج ها را وارد کرده بودیم.

دبیــر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تا پایان 
ســال قبل دولت به ۲00 هزار تــن از این محموله ها 
ارز تخصیــص داد، گفت: بانک مرکزی به دلیل اینکه 
قصد حذف ارز ۴۲00 تومانی را داشــت، در تخصیص 
ارز به مابقی محموله مقاومت کرد و این کار با کندی 
زیادی انجام شد و در نهایت ۲50 هزار تن از محموله 
نیــز ارز نیمایی دریافت کرد و همچنان ۲50 هزار تن 

بالتکلیف باقی ماند.

توافق برای تسویه مطالبات وارد کنندگان برنجآخرین وضعیت تاسیس مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری
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زمان برگزاری هشتمین دوساالنه مجسمه سازی 
اعالم شد

انجمن مجسمه ســازان تهران در صفحه اینستاگرام خود بیانیه جدیدی را 
درباره برگزاری هشتمین دوساالنه مجسمه سازی تهران منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، انجمن مجسمه سازان نوشت: »در پی شیوع ویروس کرونا 
و به تعویق افتادن بسیاری از رویدادهای هنری، پس از وقفه طوالنی در جریان 
برگزاری هشــتمین دوساالنه ملی مجسمه ســازی تهران و بعد از بررسی ها و 
بازبینی های انجام شده توسط شورای دبیران )شامل اعضاء هیات مدیره انجمن 
هنرمندان مجســمه ســاز ایران(، همچنین پس از برگزاری جلسات متعدد با 
دســت اندرکاران و برگزارکنندگان و هنرمندان، فرایند دوساالنه مسیر خود را 
در ادامه فراخوان اعالم شده، از سرگرفت و همانطور که در بیانیه قبلی شورای 
دبیران اعالم شــده بود؛ به دلیل عدم امکان برگزاری دوســاالنه در باغ کتاب، 
ضمن بررسی گزینه های جایگزین، سرانجام برگزاری دوساالنه در محل پهنه 

فرهنگی رودکی جای گرفت.
هشــتمین دوره دوساالنه ملی مجسمه سازی تهران طبق تقویم رویداد، در 
بــازه زمانی ۹۹/۰۸/۲۲ الی ۹۹/۱۰/۲۲ برگزار خواهد شــد و فضاهای تعریف 
شــده شامل پیاده گذر استاد شهریار و فضاهای بیرونی تاالر وحدت، فضاهای 

سرپوشیده تاالر شامل طبقات و پاگردها است.
برای بازدید از فضاهــای مذکور، به دلیل رعایــت محدودیت های مربوط 
به فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی، زمــان بازدید به اطالع 

هنرمندان خواهد رسید.«

آخرین وضعیت مبارزه رضا ناجی با سرطان
رضا ناجی؛ بازیگر ســینما و دارنده جایزه خرس نقره ای، از پایان دوره های 

شیمی درمانی و موفقیت آمیز بودن آن خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، رضا 
ناجی؛ هنرمند پیشکسوت ســینما  گفت: خوشبختانه مشخص شد که دوره 

درمان با موفقیت طی شده است.
این دومین مبارزه رضا ناجی با ســرطان روده بوده که بعد از پشــت ســر 
گذاشــتن عمل جراحی روده و طی کردن دوازده دوره شــیمی درمانی  پیروز  

مبارزه شده است.
رضا ناجی متولد ۱3۲۱ و نخستین بازیگر ایرانی دریافت کننده خرس نقره ای 

بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم برلین بوده است.
از مهم ترین فیلم های رضا ناجی می توان به بچه های آسمان، آواز گنجشک ها، 

ترنج، باران و باد در علفزارها می پیچد اشاره کرد.

ماجرای »دختر آبی« جشنواره »زلین« چیست؟
به تازگی اعالم شده است که فیلم »دختر آبی« در جشنواره فیلم »زلین« 

در بخش »پانوراما« به نمایش درمي آید.
به گزارش ایســنا، فیلم »دختر آبی«، نخســتین اثر بلند کیوان مجیدی، 
مستند – درامی است که عشق کودکان روستایی در میان صخره ها در کوه های 
کردستان ایران و تالش آنان در دوره برگزاری جام جهانی روسیه برای ساخت 

زمین فوتبالی که در آن بازی کنند را به تصویر مي کشد.
ایــن فیلم را که به زبان کردی، با بهره گیری از حضور اهالی کردســتان در 
پشت و مقابل دوربین، در فضایی کامال بومی ساخته شده است، یوسف اسدی 

و کیوان مجیدی تهیه کرده اند.
فیلم »دختر آبی« که پخش بین المللی آن به عهده شرکت ایریماژ است، در 
جشن تولد شصت سالگی جشنواره  فیلم کودک و نوجوان زلین که از ۱4 تا ۲۰ 
شهریور ماه سال جاری در جمهوری چک برگزار مي شود، به نمایش در می آید.

پیش از این اعالم شــده بود که؛ »قدم یازدهم« ساخته مریم کشکول نیا، 
»زوزه« ساخته پارسا بزرگانی، »گاندو« ساخته تیمور قادری، »جبیر« ساخته 
ریحانه میر هاشمی، »روح ترسو« ساخته ریحانه کاوش، »رایا« ساخته سپیده 
برنجی، »پســر-مادر« ســاخته مهناز محمدی، »دختر آبی« ســاخته کیوان 
مجیدی و »اقیانوس پشت پنجره« ساخته بابک نبی زاده در  جشنواره سینمایی 

»زلین« به روی پرده مي روند.

ادامه فیلمبردای »بابا سیبیلو« با دو بازیگر جدید
فیلمبرداری فیلم سینمایی »بابا سیبیلو« به تهیه کنندگی احمد احمدی و 

کارگردانی ادوین خاچیکیان با حفظ پروتکلهای بهداشتی همچنان ادامه دارد.
 به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی پروژه، امیرنوری و خشــایار راد 
به عنوان بازیگران جدید به فیلم ســینمایی »بابا سیبیلو« پیوستند و جلوی 

دوربین رفتند.
فیلمبرداری این فیلم با حفظ پروتکل های بهداشتی در حال انجام است و 

همزمان با فیلمبرداری تدوین فیلم، توسط محمد توکلی انجام می شود.
رضا شفیعی جم، بهاره رهنما،امیر حسین صدیق، رز رضوی ،پارسیا شکوری، 
محمد طاها بهروز پور، یوســف صیادی،علی کاظمی،عباس محبوب،اردشــیر 
کاظمی،محمدرضا احمدی، هانیه غالمی، مهرگان علوی،فرهاد ریش سفیدی،آوا 
دهقانی،محمد پناهی،زهرا گلدوســت، شهال سرشار،احمد یاوری شاد،احسان 
پرفکت،مرتضی دلداده،حسینعلی قورچی،محمد سجاد عسگری،مهدی هاشم 
پور،یگانه ظرافتی،حسین روزبه،محسن زارع،ابوالفضل قهرمانی، بازیگران فیلم 

سینمایی »بابا سیبیلو« هستند.
»بابا سیبیلو« یک فیلم کمدی خانوادگی است.

 احمد احمدی در کارنامه خود فیلم های همچون »ردکارپت« و »الزانیا« و 
»پیشی میشی« را تهیه کرده است.

بازگشت خواننده مصری پس از ۲۷سال به بازیگری
عمرو دیاب خواننده معروف مصری پس از سال ها دوری از بازیگری، با یک 

سریال ساخته نتفلیکس به دنیای بازیگری بازمی گردد.
به گزارش ایســنا به نقل از الجزیره، شبکه نتفلیکس از بازگشت عرو دیاب 
ـ  به بازیگری پس از ۲۷ ســال دوری از این حرفه  ــ خواننده معروف مصریـ 

خبر داده است.
انتشار این خبر در فضای مجازی  طرفداران این ستاره مصری را درباره این 
سریال بسیار کنجکاو کرده، آن ها می خواهند بدانند داستان این سریال چیست 

که عمرو دیاب را پس از ۲۷ سال به بازیگری بازگردانده است.
عمرو دیاب در صفحه توییر خود نوشته است: بسیار خوشحالم که با سریالی 
ساخته نتفلیکس به بازیگری بازگشتم. من ایمان دارم که هنر زبان جهانی است. 
بســیار هیجان زده ام که با نتفلیکس که ۱۹3 میلیون دنبال کننده در بیش از 
۱۹۰ کشور جهان دارد، همکاری می کنم تا مردم از سریالی که در مصر ساخته 

می شود در سراسر جهان بهره ببرند.
عمرو دیاب که شــهرتش به خاطر هنر خوانندگی اش است، در گذشته در 
چهار فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده است. در چند سال گذشته چندین بار 
خبر حضور او به عنوان بازیگر در فیلم های مصری مطرح شد اما هر بار به دالیلی 

این امر محقق نشده بود.

آثار هنری که در عصر یخبندان خلق شده اند
محققان دریافتند ۱۰ قطعه ســنگ حکاکی شده که چند سال گذشته در 

انگلستان کشف  شده بودند به عصر یخبندان تعلق دارند.
به گزارش ایسنا و به نقل از انشنت اوریجینز، محققان دانشگاه »نیوکسل« 
و »موزه تاریخ طبیعت« دریافتند آثار هنری سنگی که بین سال های ۲۰۱4 تا 
۲۰۱۸ در انگلســتان کشف شده بودند توسط جامعه شکارچی حدود ۱۵۰۰۰ 

سال پیش یعنی در عصر یخبندان خلق شده اند.
این آثار در جزیره »جرزی« که در مرز انگلستان و فرانسه واقع شده است، 
کشف شدند. این ۱۰ قطعه سنگ حکاکی شده درحالی که در گودال هایی قرار 

داشتند، به همراه چندین ابزار کشف شدند.
تمامی این آثار در کنار یکدیگر نشــان دهنده اهمیــت باالی هنر در بین 
جامعه شــکارچیانی اســت که محققــان از آن ها به عنــوان »ماگدالنیان« ) 
Magdalenian( نام می برند. نتایج تحقیقاتی که با بررســی این آثار صورت 
گرفته در ژورنال »پالس وان« به چاپ رسیده است. در این تحقیق منشاء این 
۱۰ قطعه سنگ حکاکی شده آمده و از آن ها به عنوان قدیمی ترین شواهد آثار 

هنری کشف شده در جزایر بریتانیا یاد شده است.
بنابر اطالعات منتشرشده در این تحقیق، این آثار توسط جامعه شکارچیان 
) Magdalenian( کــه در فاصلــه ۲3 هزار تا ۱4هزار ســال پیش زندگی 
 می کردند، خلق شده است. پیش تر قطعه سنگ های حکاکی شده مشابهی در 

موقعیت های زندگی این مردم در اسپانیا، پرتغال و فرانسه کشف شده بود.
این نخستین باری است که چنین آثاری در بریتاینا کشف شده اند.

اخبار

هربرت اسپنسر از فیلسوفان ســده نوزدهم معتقد بود: 
»زندگی، توافق مستمر میان روابط درونی با روابط بیرونی 
اســت.« حال آنکه کمال حیات را باید در کمال این ارتباط 
دنبــال کرد چراکه آنچه زندگی را برجســته و مشــخص 
می ســازد، این اســت که پیش از تغییــر هرگونه روابط و 
حاالت بیرونی، روابط و احساســات درونی وضعی موافق با 

آن بگیرند.
به گزارش هنر آنالین، این مقدمه بر آن است تا بسیاری 
از تناقضــات رفتار بیرونــی افراد جامعه امــروز ایران را با 
اعتقادات و پشــتوانه فرهنگی و هنری آنها در مقام روابط 
درونی یک ســاختار موردبررسی و تحلیل قرار دهد. بر این 
اســاس، طرح این پرســش بدیهی به نظر می رسد که آیا 
ابهامی در ارتباط میان جریان معاصر مد و لباس با پیشینه 
فرهنگی و هنری کشورمان وجود دارد یا خیر و آیا می توان 
طبیعت فرهنگی و هنری ایران را در کالم نافذ جریان فعلی 

مد و لباس کشور جستجو کرد؟
در نگاه نخست به نظر می رســد پوشش امروز بسیاری 
از مردمــان ما متأثر از علل و اســباب خــارج از مرزهای 
جغرافیایی و تاریخی کشــورمان اســت که گاهی ما را به 
بیراهه پرتاب کرده و همچون امواجی که بادهای مختلف از 
هر طرف آن رانده می شود، ما نیز در نوسان و تموج هستیم.

حال آنکه غرایز، نقش مهمی در تعیین سرنوشت پوشش 
امروز ایرانیان و بعضاً دوری از اصالت های فرهنگی و هنری 

در ســال های اخیر ایفا کرده اســت؛ غرایزی که اگر قدرت 
ســوق دهنده باشــند، خوب اند و آنجا که رهبــر و رهنما 

می شوند خطرناک به نظر می رسند.
اما به واقع کدام منطق ما را این گونه از پیشینه فرهنگی 
و هنری خود دور کرده اســت؟ جریان مد و لباس کشــور 
بــا تکیه بر تنوع لبــاس اقوام ایرانی در طــول تاریخ تمدن 
کشــورمان، چگونه در قاعده ای کــه می گوید منطق روش 
درست فکر کردن است و میزان هر علم و فن هرگونه نظام 

است، مستثنا شده است؟
به جرئت می توان گفت منطق حاکم بر تاریخ مد و لباس 
ایرانــی می گوید لذت عقالنی کــه از درک یک هنر اصیل 
و فرهنگ غنی حاصل می شــود، عالی ترین لذتی است که 
انسان می تواند به آن برسد و اینجاست که جایگاه ضرورت 
بازگشــت به اصالــت فرهنگی هنری کشــورمان در حوزه 

مطالعه تاریخ به خوبی قابل درک است.
امید اســت تا در آینــده نزدیک و بــا درس گرفتن از 
برخــی جریانات نامأنوس بــا فرهنگ اســالمی ایرانی در 
زمینه پوشش افراد جامعه، اصالت هنر ایرانی بتواند تمامی 
میدان هــای بحث و نظر را در باب مــد ایرانی درنوردیده و 
جریــان مد و لباس کشــورمان به لطف پیشــینه و قدمت 
غنــی فرهنگی و هنری ایران زمین و بــا تکیه بر جاذبه های 
 لبــاس قومیت های مختلف، آن گونه که شایســته اســت،

 آراسته شود.

ضرورت جستجوی طبیعت فرهنگی و هنری ایران در کالم نافذ مد و لباس

»شــان پن« بازیگر آمریکایی برنده اسکار سیاست های 
دولت ترامــپ در مواجه با ویروس کرونــا را دروغ پردازانه 

توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، این سینماگر ۶۰ ساله امریکایی و برنده 
 »CORE« اسکار که با هدایت سازمان غیرانتفاعی با عنوان
اقدام به انجام تست های ویروس کرونا در لس آنجلس کرده 
اســت،  در مصاحبه جدید خود با سی ان ان عنوان کرد که 
ارزشی برای مشاوره دادن به کاخ سفید برای افزایش ظرفیت 
انجام تســت نمي بیند، چرا که »برت ژیرور« مسئول تست 

کرونا در دولت ترامپ، فردی دروغگو و بی کفایت است. 

»شان پن« در این گفتگو که به صورت مجازی و با »آنا 
کابررا« خبرنگار ســی ان ان انجــام داد گفت که کارکنان 
ســازمان »CORE«، داوطلبان و کارکنان در خط مقدم 
مبارزه با شــیوع ویروس کرونا بسیار الهام بخش هستند اما 
در عین حال از عدم رهبری و اطالع رسانی شفاف از سوی 

مقامات کاخ سفید در این باره انتقاد کرد. 
او از مردم آمریکا خواست با ویروس کرونا همچون سایر 

بالیای طبیعی مواجه شوند و کسانی  که تست کرونای آنها 
مثبت مي شود باید فورا با کسانی که در آنها در ارتباط بودند 

اطالع دهند و یا به جایی بروند و خود را قرنطینه کنند. 
در بخش دیگری از این مصاحبه »شان پن« در واکنش 
به صحبت های خبرنگار سی ان ان درباره این که میلیاردها 
دالری که در ماه آوریل توسط کنگره برای تست اختصاص 
داده شــد، هنوز هزینه نشــده گفت: ما داریــم خودمان را 
مي کشیم.  »شان پن« بازیگر، فیلمنامه نویس، تهیه کننده 
و کارگردان آمریکایی تاکنــون دوبار با فیلم های »رودخانه 
مرموز« )۲۰۰3( و »میلک« )۲۰۰۸( موفق به کسب جایزه 

اسکار بازیگری شده است. 

»شان پن«:
 داریم خودمان را مي کشیم

حمید مظفری هنرمند با ســابقه تئاتر، مدتی اســت در 
الهیجــان زندگی می کنــد. او در تدارک اجرای نمایشــی 
با هنرجویــان جوان این خطه بود که ناگهــان کرونا آمد و 
همه چیز متوقف شــد و حاال این هنرمند تالش می کند با 
جایگزینی ایده های دیگــر، هنرجویان جوان خود را امیدوار 

نگه دارد.
او در گفتگو با ایســنا دربــاره چگونگی امیدوار ماندن در 
بحران های دشوار سخن گفت و تاکید کرد: باالخره وضعیت 

که این طور نمی ماند و پایان شب سیه، سپید است.
مظفــری در عین حال یادآوری کــرد: در همه زندگی ام 
شرایطی مانند کرونا به یاد ندارم. درست است که بحران های 
گوناگونی را پشــت سر گذاشــتیم ولی هیچ یک این چنین 
نبودند. به همین دلیل نمی توانم به روشنی و قطعیت بگویم 

در برخورد با این بحران چه باید کرد.
ایــن کارگردان باســابقه تئاتر ادامه داد: مثال ســال ۵۹ 
مشغول تمرین نمایشی بودیم که جنگ شروع شد و به ناچار 
اجرای نمایش ها برای مدتی متوقف شــد ولی شرایط مثل 
امروز پیچیده نبود. آن زمان مســاله فاصله اجتماعی مطرح 
نبود، ویروسی وجود نداشت که به این سرعت و از هر طریقی 

قابل انتقال باشد. به هر حال از آن شرایط گذر کردیم.
مظفری، کرونا را وضعیتی بی ســابقه در زندگی انســان 
خوانــد و افــزود: در طول تاریخ انســان ها بــا بیماری های 

گوناگونــی مبارزه کرده اند؛ وبا، تیفوس و ... ولی هیچ یک به 
اندازه کرونا، دشوار نبوده اند.

او درباره حــال و احوال خود در دوران کرونا توضیح داد: 
مدتی است در الهیجان زندگی می کنم و البته به تهران هم 
آمــد و رفت داریم ولی در الهیجان مشــغول برگزاری دوره 
آموزشی سه ماهه ای بودم و قرار بود ادامه پیدا کند و به اجرا 

برسیم که ناغافل، این ویروس آمد.
ایــن بازیگر، از عشــق فراوان هنرجویان جــوان خود به 
تئاتر ســخن گفت و ادامه داد: آنها به قدری عاشــق بودند 
که تعطیلی کار و شــرایط مبهم تئاتر، به راحتی می توانست 
دلســرد و ناامیدشان کند ولی سعی کردم  فعالیت مان را به 
نوعی در گروه واتساپی که داریم، ادامه دهیم تا انرژی بچه ها 

فروکش نکند.
مظفری توضیح داد: به بچه ها کتــاب و مجله، فیلم و ... 
معرفی می کنم و بعد دربــاره مطالبی که مطالعه کرده اند و 
آثاری کــه دیده اند، بحث و گفتگو می کنیم. همین االن هم 
تصاویری از یک کارگاه آموزشــی در رویال شکسپیر لندن 
برایشان گذاشته ام تا بعد از دیدنش، درباره آن صحبت کنیم.

او اضافه کرد: به این شیوه، تا حدودی، انرژی آنان را حفظ 
کرده ام ولی نظرات شان در همان گروه هم نشانگر دغدغه های 
جدی آنان است . حاضر بودند به هر راهی، تمرین ها را ادامه 
دهیم و آخرین راه حلی که به ذهن مان رسید، گرفتن مجوز 

تمرین از وزارت ارشاد بود که وضعیت الهیجان بار دیگر قرمز 
شد و منصرف شــدم چون نمی توانستم مسئولیت سالمت 

بچه ها را به گردن بگیرم.
ایــن هنرمند با بیان اینکه شــرایط کرونایی در همه جا 
وجود دارد، گفت: ولی برای جوان ترها متاسفم. آنان در آغاز 
راه هستند و کلی امید و ایده دارند. همین گروه های جوانی 
که در تهران تماشــاخانه راه انــدازی کرده اند، همه وضعیت 
دشواری دارند. به همین دلیل این روزها موانع بسیاری وجود 

دارد که می تواند آنان را مایوس کند.
مظفری در پاسخ به این پرسش که شما در این وضعیت، 
چه راهکاری پیشــنهاد مي دهید، توضیح داد: پیشنهادم این 
است که گروه ها، سالن هایی پیدا کنند و با حمایت دولت، در 
این ســالن ها فعالیت هایی مانند تماشای فیلم تئاتر، تحلیل 
نمایشــنامه و مطالب تئوریــک و ... را ادامه دهند تا هم در 
فضای تئاتر بمانند و از این راه، نوعی نرمش فکری داشــته 

باشند و هم سالمت شان به خطر نیفتد.
او اضافه کرد: با این شــیوه، می تــوان فاصله اجتماعی 
را رعایــت کــرد ولــی تمرین تئاتــر با ماســک و رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی در گروه های پر جمعیت، شــدنی 
نیست البته فعالیتی مانند نمایشــنامه خوانی کم ریسک تر 
 اســت و شــاید به آن هم بتوان فکر کرد تا از این وضعیت

 بیرون بیاییم.

این هنرمند خاطرنشــان کرد: ولی این فعالیت ها باید با 
حمایت دولت باشد. مثال بودجه اندکی به تهیه ماسک و مواد 
ضد عفونی کننده اختصاص بدهد تا گروه ها خودشــان سالن 
را ضد عفونی کنند و ... هرچند بودجه وزارت ارشــاد ناچیز 
اســت ولی آنقدر هســت که بتواند از انجام چنین کارهایی 

حمایت کند.
او در عین حال افزود: البته نمی دانم دولت برای حل مساله 
معیشتی هنرمندان و تنگناهای اقتصادی، چه برنامه ای دارد.

مظفری، پتانســیل تئاتر در شهری مانند الهیجان را باال 
توصیف کــرد و گفت: خروجی کارگاه هــای تئاتری در این 
شــهر حیرت انگیز است. آنان بسیار مشتاق هستند و پیگیر. 
از شهرهای دیگر هم هنرجو داشــتیم، از رشت، شهسوار و 
حتی رودســر که کمی دورتر است ولی با این شرایط، واقعا 

نمی توان کار کرد.
او در پایــان گفت: ایــن روزها فقط بــرای خرید بیرون 
می روم، آن هم با »انا انزلنا..«. متاســفانه برخی از مردم اصال 
متوجه وضعیت نیستند و طوری رفتار می کنند که انگار اصال 

کرونایی نیامده است.

حمید مظفری:
فقط برای خرید بیرون می روم، آن هم با »انا انزلنا...«

نسخه مجازی تیرآرت مردادماه ۱3۹۹ برگزار 
شــد. این رویداد در شــرایطی شکل گرفت که 
شــیوع بیماری کرونا اغلب رویدادهای فرهنگی 
و هنــری در سراســر جهان را تعطیــل کرد و 
مسئولین چنین رویدادهایی به دنبال راهکارهایی 
برای ادامه فعالیت هــا و حفظ ارتباط میان هنر 
و مخاطبان آنها هستند. مهم ترین این راهکارها 
برای جلوگیری از لغو رویدادهای هنری، استفاده 
از فضای وب و امکان دسترسی آسان مخاطبان 
سراســر دنیا به آنها اســت و رویدادهای هنری 
معتبر جهان به جای لغــو، تصمیم به برگزاری 
آنالین آنها گرفتند. بر همین اساس تیرآرت نیز با 
مشارکت ۱۸ گالری به صورت آنالین برگزار شد 
و تجربه ای نوین را برای گالری داران و مخاطبان 
هنر ایــران به وجود آورد. بــا پایان گرفتن این 
رویداد مجازی با مدیر تیــرآرت و دو گالری دار 

حاضر در این رویداد گفت و کردیم.
تیرآرت آنالین قابل مقایسه با دوره های 

قبلی نیست
مریــم مجد مدیــر تیــرآرت در گفت وگو با 
هنرآنالین گفت: ایــن رویداد اولین تجربه برای 
همه ما بود کــه ۱۸ گالری به صورت آنالین در 
کنار هــم کار کنند، بنابراین ویژگی های خاصی 
داشت. استقبال زیادی از این رویداد به عمل آمد 
و حتی توانســت به دلیل آنالین بودن در خارج 
از کشــور نیز مخاطبانی داشته باشد. با این حال 
تا مردم به رویدادهای آنالین عادت کنند مدتی 
زمان الزم است و در مراحل ابتدایی این مسئله 
برای آنها دشوار اســت. در عین حال از روز اول 
تا آخرین روز تیرآرت مشاهده کردیم که تعداد 

مخاطبان بسیار پیشرفت کرد.
مجد ادامــه داد: گالری های شــرکت کننده 
نیــز این اتفــاق را یک تجربه جدیــد و مثبت 
تلقــی کردند. برخالف تصور حاکم که همه فکر 
می کردند کرونا باعث شــده اســت همه مردم 
بی حوصله باشند اما از این رویداد استقبال خوبی 
بــه عمل آمد و حتی تعداد خریداران آثار هنری 

نیز قابل توجه بود.
 او با بیان اینکه تیرآرت آنالین اصال نمی تواند 
جایگزین، تیرآرت حقیقی باشد گفت: در هنرهای 
تجسمی دیدن آثار از نزدیک بسیار مهم است، اما 
اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند فضای 
آنالین راه حل مناسبی برای ما است و می تواند تا 
حدی نیازهای برگزارکننده و مخاطب را برطرف 

کند. اگرچه تیرآرت آنالین از نظر بازدیدکننده و 
فروش اصاًل قابل مقایسه با دوره قبلی نیست اما 
در نهایت تجربه بسیار مثبتی بود و از برگزاری آن 

کامال راضی هستیم.
مجد ادامه داد: راه های مختلفی برای بازدید 
تیــرآرت در نظر گرفتیم و بــرای ارائه و نمایش 
آثار به جزئیات توجه زیادی داشــتیم. در سایت 
تیرآرت فضایــی را به وجود آوریم که مخاطبان 
بتوانند تک به تک گالری ها را ببینند یا با دریافت 
یک تور مجازی به طــور کامل از تیرآرت بازدید 
کنند. قطعا جای کار برای بهتر شدن وجود دارد 

اما از نحوه عمل کرد خود راضی بودیم.
مدیر تیرآرت افزود: محدودیت بزرگ ما این 
بود که نتوانســتیم آثار حجمی را نمایش دهیم 
زیرا برای این کار باید رندر سه بعدی انجام می شد 
که نیاز به زمان و هزینه بســیار زیــادی دارد. 
بنابراین از گالری ها خواســتیم که آثار حجمی 
هنرمندان را ارائه ندهند و این در حالی است که 
بسیاری از هنرمندان در این زمینه کار می کنند 
و آثار حجمی مخاطبان زیــادی هم دارد. اما با 
توجه به سختی شرایط نتوانستیم این کار را انجام 
دهیم و تنها به عکس، طراحی، نقاشــی و چاپ 
اکتفا کردیم. او درباره کیفیت آثار ارائه شــده در 
این رویداد آنالیــن و میزان جدیت گالری ها در 
ایــن زمینه گفت: ایده ال ما این بود که گالری ها 
در انتخاب هنرمندان خود تفاوتی میان تیرآرت 
حقیقی و مجازی قائل نشوند، اما در عمل دیدیم 
که با توجه به اولین تجربه حضور در یک رویداد 
آنالین، شاید تعدادی از گالری ها اعتماد زیادی 
به این اتفاق نداشتند و با نگاه دیگری هنرمندان 
خود را معرفــی کردند. البته کارهای درجه یک 
از هنرمندان بســیار خوبی در تیــرآرت آنالین 
وجود داشت و درصد باالیی از کارها بسیار خوب 
بودند، اما به نظر می رسد بعضی از گالری ها کمی 
سهل انگارانه رفتار کرده بودند. با توجه به اینکه ما 
در شــرایط دشواری بودیم و فرصت زیادی برای 
آماده ســازی تیرآرت نداشتیم، نتوانستیم مانند 
دوره های گذشــته کمیته انتخابی داشته باشیم 
که بر آثار معرفی شده از سوی گالری ها نظارت 
کند، اما بهتر بود که این بخش نظارتی را حذف 

نکرده بودیم.
قالب سنتی خرید آثار هنری در کشور 

ما بسیار پررنگ است
شهروز نظری مدیر گالری هما که پیش از این 

هم سابقه حضور در تیرآرت را داشته است درباره 
تجربه شرکت در تیرآرت آنالین گفت: تکنولوژی 
امکاناتی در اختیار ما گذاشته است که بسیار دیر 
به فکر اســتفاده از آنها افتادیم. پیش از این هم 
اتفاقاتی مانند نمایش آنالین، الیوها یا فروش های 
آنالین به شــکل محدود وجود داشت اما شیوع 
کرونا باعث شــد که با جدیت بیشتری به دنبال 
آنها برویم. هرچند کــه فضای آنالین نمی تواند 
جایگزین تجربه رویارویی با اثر هنری باشــد اما 
از این تکنولــوژی می توان به عنــوان ابزارهای 

انضمامی استفاده کرد.
او با بیان اینکه تیــرآرت آنالین نکته منفی 
نداشــت، افزود: برگزاری ایــن رویداد، تیری در 
تاریکی بود که نتیجه خوبی به همراه داشت. در 
چند ماه گذشته دیدیم که حراج های بین المللی 
هم در شکل آنالین با افت فروش مواجه بودند و 
این مسئله کاماًل طبیعی است. بااین حال بازدید 
از تیرآرت آنالین به اندازه نمایشگاه حقیقی این 
رویداد در سال های گذشته نبود، زیرا مخاطبان 
هنر هنوز به تجربه مجــازی عادت ندارند. اما با 
تکرار چنین مواردی این عادت در آنها به وجود 
می آید و می تواننــد از رویدادهای آنالین نیز به 
اندازه کافی بهره ببرند. اگر این شیوه بعد از پایان 
بحران کرونا نیز ادامه پیدا کند می تواند امکانی 
برای این باشد که تیرآرت در هر سال یک بار به 
صورت حقیقی و یک بار به صورت مجازی برگزار 

شود.
نظــری ادامــه داد: گالری هما توانســت در 
تیرآرت آنالین فروش خوبی داشــته باشــد، اما 
در همه موارد خریداران پــس از انتخاب اثر به 
گالری می آمدند تا آن را از نزدیک ببیند و پس از 
آن خرید خود را قطعی می کردند. حتی افرادی 
که با این هنرمندان و آثارشــان آشنا بودند باز 
هم برای خرید آثار تمایل داشــتند که آنها را از 
نزدیک ببیند. گمــان می کنم که در هیچ جای 
دیگر دنیا این گونه نباشد اما به نظر می رسد آن 
قالب ســنتی که الزم می داند اثر هنری حتما از 
نزدیک دیده شود در کشور ما بسیار پررنگ است، 
بنابراین خرید اینترنتی برای مخاطبان جا نیفتاده 
است. این مسئله هم مانند دیگر مواردی است که 
به اجبار به ســمت تکنولوژی رفتیم و تا مجبور 

نباشیم به آن تن نمی دهیم.
او درباره نحوه انتخاب هنرمندان گالری برای 
این رویداد گفــت:  ما برای این رویداد آنالین با 
همان جدیتی که سال گذشته در رویداد حقیقی 
داشــتیم، عمل کردیم. اما به نظــرم تعدادی از 
گالری های شــرکت کننده در این دوره چندان 
اطمینانی به جدیت آن نداشتند و همین باعث 

شــد که به انــدازه کافی برای حضــور خود در 
تیرآرت آنالین تبلیغ نکنند و در فضای مجازی 

هم کمتر به این اتفاق توجه شود.
نظری با بیان اینکه تیــرآرت آنالین رخداد 
آبرومندی بود اما آن طور که باید دیده نشد، افزود: 
تنها گالیه من از تیرآرت آنالین این اســت که 
تبلیغات بین المللی آن کم بود. رسانه های داخلی 
کشور ما که هیچ توجهی به این رویداد نداشتند، 
امــا باید در دنیا نشــان می دادیم که هنوز زنده 
هستیم. این رویداد اگر نگوییم در حد بین المللی، 
اما در حد منطقه کامال موفق و با کیفیت بود. در 
دورانی که ما در بایکوت بین المللی هستیم چنین 
خبرهایی می تواند امکانی برای خروج از این فضا 

و معرفی شدن و مطرح شدن ما باشد.
 مدیر گالری هما افزود: تیرآرت در حال حاضر 
تنها آرت فر ایران اســت و زمانی که گشــایش 
اقتصــادی به وجــود آید این رویــداد می تواند 
پایه هایی بــرای یک رخداد بین المللی باشــد. 
پدیده های آنالین هنوز برای ما جذاب نیســت 
و مانند هر تجدد دیگری، ابتدا به آن مشــکوک 
هستیم و بعد در گذر زمان به آن عادت می کنیم. 
با توجــه به اینکه تیرآرت آنالیــن در این دوره 
توانست با موفقیت برگزار شود قطعا در دوره های 
بعــدی می تواند مخاطبان بیشــتری را به خود 
جذب کند و حتی گالری ها با جدیت بیشــتری 

به آن تن می دهند.
او دربــاره کیفیت نرم افزاری و زیرســاختی 
این رویداد آنالین گفت: روز نخســت که سایت 
تیرآرت باال آمد شــاهد بودیــم که وقتی تعداد 
بازدیدکنندگان باال می رفت سایت دچار مشکل 
می شد. این مسئله نشان می دهد که اینترنت و 
زیرساخت های کشور آن قدر ضعیف است که اگر 
مسئولین تیرآرت می خواستند بیش از این  روی 
بخش نرم افزاری و طراحــی تیرآرت کار کنند، 
اینترنت و زیرساخت ها اصاًل جوابگوی آن نبود. 
بنابراین با چنین امکاناتی بیشتر از این نمی شد 
کاری کــرد و آنها توانســتند از امکانات موجود 

بهترین استفاده را کنند.
 تیرآرت توانست شوک خوبی 

در فضای فعلی باشد
آوا ایوبی مدیر گالری باوان که حدود یک سال 
از فعالیت آن می گذرد، درباره تجربه حضور خود 
در تیــرآرت آنالین گفت: گالری باوان قصد دارد 
هنرمند بسازد و به همین دلیل همه هنرمندانی 
که در تیرآرت معرفی کردیم  برای اولین بار در 
چنین رویدادی حضور پیدا می کردند. بیشتر آنها 
پیش  از این نمایشــگاه انفرادی نداشته اند و قرار 
اســت گالری باوان جدی تر به آنها بپردازد و آنها 

را به جامعــه هنری معرفی کند. غرفه ما بر این 
اساس کیوریت شد تا توانایی هنرمندانی با نگاه ها 

و سبک های متفاوت را نمایش دهیم.
ایوبی ادامه داد: وجود تیرآرت به دلیل اینکه 
تعدادی از گالری هــای فعال ایران کنار هم قرار 
می گیرند، اتفاق بسیار خوبی است، به ویژه اینکه 
بازار هنر با شــیوع کرونا به سمت رکود رفت اما 
تیرآرت توانست شوک خوبی در این میان باشد. 
همه جای دنیا در این مدت رویدادهای هنری لغو 
شدند یا به صورت آنالین برگزار شدند و تیرآرت 
هم انتخاب هوشــمندانه ای داشت تا به صورت 
آنالین برگزار شــود، زیرا این کار بسیار بهتر از 

سکوت بود.
ایوبــی افزود: با توجــه به اینکــه این دوره 
نخســتین حضور گالری بــاوان در تیرآرت بود 
توقع زیادی درباره فروش آثار نداشتیم. به ویژه 
آنکه گالری هــای دیگر با هنرمندان شــناخته 
شــده حضور داشــتند ولی ما یک گالری جوان 
هستیم که هنوز بسیاری از مخاطبان هنر ما را 
نمی شناسند. اما با توجه به همین مسائل به نظرم 

فروش قابل قبولی داشتیم.
او با بیان اینکه مســئولین تیرآرت زحمت 
زیادی کشیدند تا آثار به بهترین شکل نمایش 
داده شــده و فروش داشته باشند، افزود: نسبت 
به رویدادهای هنری بزرگی که در ســطح دنیا 
به صورت آنالین برگزار شــدند، به نظرم تالش 
تیــرآرت قابل توجه بــود و برگزارکنندگان آن 
سعی کردند استانداردهای الزم را رعایت کنند. 
خانم مجد در این زمینه بســیار پیگیر است و 
همه کم و کاســتی ها را پیگیــری کرده و نظر 
گالــری داران را دریافت می کنــد و این اتفاق 
خوبی است زیرا دریافت انتقادها باعث می شود 
تا بتوانند مشــکالت را حل کنند و کیفیت کار 
را بهبود بخشند. به نظرم تالش تیرآرت آنالین 
تالش خوبی بود و سکوت جامعه هنری تهران 

را شکست.
ایوبی افــزود: رویدادهای آنالین ویژگی های 
مثبت و منفی خود را دارند و ما مجبور هستیم 
در شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا همچنان 
کار کنیــم. گالری باوان هــم در چند ماه اخیر 
بخشــی با عنوان »ویویینگ روم« را در سایت 
خود ایجاد کرده اســت و ســعی می کنیم هر 
نمایشگاه گالری را به صورت آنالین نیز برگزار 
کنیــم تا مخاطبانی که امکان حضور در گالری 
را ندارنــد بتوانند از آن اســتفاده کنند. ما باید 
دیدگاه مــان به اینکه حتماً باید آثار هنری را از 
نزدیک ببینیم تغییر دهیم، زیرا شــرایط این را 
حکم کرده است و انتخاب دیگری وجود ندارد.

نگاهی به تیرآرت آنالین در گفت وگو با مریم مجد، شهروز نظری و آوا ایوبی
مخاطبان هنر هنوز به تجربه مجازی عادت ندارند
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فارن پالســی در گزارش مفصلی نوشت که در اواسط 
ماه اوت، یک کشــتی جنگی ترکیه و یک کشــتی یونان 
در مدیترانه شــرقی با هم برخوردی داشتند که این اتفاق 
خود، موجب افزایش تنشــی بین دو طرف شد که همواره 
از 20 سال گذشــته بر این منطقه حاکم بوده است. این 
تنش البته به واسطه بحران چند روز اخیر آغاز شد، جایی 
که ترکیه یک کشتی اکتشــاف انرژی به همراه اسکورت 
دریایی را برای جســتجوی نفت و گاز طبیعی روانه آبهای 
نزدیک جزیره یونانی کاستلوریزو )Kastellorizo( کرد.  
آتــن ادعا می کند کــه این جزیره و آب هــای اطراف آن 

بخشی از قلمرو دریایی این کشور است.
در ادامــه این مطلب آمده اســت که ایــن تنش تنها 
محدود بــه ترکیه و یونان نماند و خیلــی زود پای دیگر 
کشــورها نیز به آن باز شد. فرانسه با نشان دادن حمایت 
قاطع خود از یونان در برابر ترکیه، کشــتی های جنگی را 
به آبهای مورد مناقشــه اعزام و قول حمایت های بیشتری 
را نیــز داد. همزمان مصر و اســرائیل کــه به طور منظم 
تمرین هــای مشــترک نظامی با یونان برگــزار می کنند، 
همبســتگی خود با آتن را ابراز کردند. در این شــرایط با 
توجه به اینکه فرانســه و مصر درگیــر جنگ با ترکیه در 
لیبی بودند، ناظران در سراســر جهان نگران هســتند که 
هرگونه تشــدید بیشــتر تنش در دریای مدیترانه شرقی 

می تواند آتش بحران را شعله ور تر کند.
چگونگی شکل گیری طوفان و طالطم

برای ده ها ســال، اختالفات مرزی دریایی در مدیترانه 
شــرقی یک موضوع تقریبا محلی کــه محدود به قبرس، 
یونان و ترکیه می شــده، بوده است، با این حال طی پنج 
سال گذشته، کشف منابع گاز طبیعی در مدیترانه شرقی 
این منطقه را به یک عرصه استراتژیک مهم تبدیل کرده، 
عرصه ای ژئوپلیتیک که به نوعی رقابت های اتحادیه اروپا 

و منطقه خاورمیانه را نیز شامل می شده است.

از زمان کشــف میدان گازی »نوا Noa« در این حوزه 
در ســال ۱۹۹۹ تاکنون بســیاری دیگر از ذخایر منطقه 
در ســواحل سرزمین های اشــغالی، یونان ، قبرس ، مصر 
و لیبی کشــف شده است. ترکیه، یونان و قبرس در میان 
دســت کم هشت کشوری هستند که بر منابع گازی شرق 
مدیترانه ادعا دارند. به نوشــته روزنامه فرانسوی لوپوئن، 
شــرق مدیترانه آنچنان غنی )از منابع نفت و گاز( اســت 
که ناظــران آن را »نروژ جدید« می نامنــد. طبق برآورد 
 Wood  »یک مشاور موسسه مشاور انرژی »وود مکنزی
Mackenzie، ایــن منطقه از مدیترانــه حاوی ۱۹00 

میلیارد متر مکعب گاز اســت.  اگرچه هنوز بیشــتر این 
ذخایر به دســت نیامده اما وعده اکتشــاف های بیشتر در 
این منطقه طمع کشورهای واقع در گستره این منطقه را 

برانگیخته که مهمترین آنها، ترکیه است.
میادین گازی شــرق مدیترانه کشورهای منطقه را به 
تحریک واداشته است. ترکیه که ۹0 درصد از گاز مصرفی 
خود را به طــور عمده از روســیه وارد می کند، به دنبال 
بهره مندی از  میادین گازی واقع در شــرق مدیترانه است 
که دور از آب های سرزمینی این کشور قرار دارد. به همین 
منظور آنکارا به ویژه آنهایی را که در منطقه ترک نشــین 

قبرس واقع شده اند ، هدف قرار داده است. 
در اوت 20۱5 یک شــرکت بزرگ انرژی ایتالیایی به 
نام ای ان آی )Eni( میدان بزرگ گاز طبیعی به نام زهر 
را در قلمرو دریایی مصر کشــف کرد. کشف زهر به عنوان 
بزرگتریــن میدان گازی این منطقه بــه این معنا بود که 
مدیترانه شــرقی می تواند حجم قابل توجهی گاز طبیعی 
را در خود جای داده باشــد. شــرکت ای ان آی همزمان 
پیمانکار پروژه های توســعه گاز در قبرس نیز به حســاب 
می آید، این شــرکت به تازگی شــروع به تکمیل طرحی 
برای برای کشف منابع جدید در قبرس ، مصر و اسرائیل و 
استفاده از پاالیشگاه های مصر برای مقرون به صرفه کردن 

صادرات گاز مایع یا همان ال ان جی به اروپا کرده اســت. 
همچنین این شرکت ایتالیایی که یکی از دارندگان سهام 

اصلی در یکی از دو پاالیشگاه گاز مایع در مصر است.
گرچــه این پروژه هــا از نظر تجاری معقــول بوده، اما 
نگاهی ژئوپلیتیکی نیز پشــت طرح اکتشــاف و استخراج 
گاز مایع در مصر وجود داشته و آن این بوده که از طریق 
اجرای این طرح ترکیه عمــال از پروژه انتقال گاز به اروپا 
حــذف و برنامه آنکارا برای تبدیل شــدن به مرکز انتقال 
انرژی نقش بر آب می شــد. در ســال 20۱8، غول انرژی 
فرانســه به نام توتال که به لحاظ درآمد ســومین شرکت 
بزرگ اتحادیه اروپا اســت در همکاری با ای آن آی ایتالیا 
وارد برنامه هــای عملیاتی اکتشــاف گاز در قبرس شــد، 
اقدامی که خود ضربه دیگری به ترکیه وارد و فرانسه را در 
میانه پروژه انرژی مدیترانه شــرقی قرار می داد. در همین 
زمان، قبرس رســما موافقت خود را برای تأمین شــرایط 
الزم بــه منظور صادرات گاز مایع مصر به اروپا اعالم کرد. 
پس از موافقت قبرس، اســرائیل که قباًل در نظر داشــت 
ساخت خط لوله گاز زیر زمینی اسرائیل و ترکیه را دنبال 
کند، از این درخواست استقبال و قرارداد فروش گاز خود 

با مصر را به امضا رساند.
از نظــر ترکیه، مرزهــای دریایی مدیترانه شــرقی به 
ناحــق و غیرقانونی ترکیه را از بخشــی از قلمرو دریایی 
خود محروم می کند. با این اســتدالل آنکارا معتقد است 
که هرگونه اقدامی برای توســعه طرح های مربوط به گاز 
طبیعــی دریایی، در این مناطق نیز غیرقانونی اســت. به 
همین جهت هم، ترکیه اقدامات خودش را کامال مشروع 
و در جهت دفاع از قوانین بین المللی می داند. این شکاف 
بین دو طرف به نقشــه به اصطالح سویل بازمی گردد که 
مرزهای دریایی فعلی را تقســیم بندی کرد. این نقشه به 
ســفارش اتحادیه اروپا  که در اوایل دهه 2000 توســط 
دانشگاه سویل تهیه شــده بود، تصمیم گرفت با استفاده 

از سواحل هر جزیره ساکن یونان، حداکثر مرزهای یونان 
و قبــرس را البته با هزینه ترکیه تعریف کند. بر اســاس 
قانون خط ســاحلی مدیترانه ای ترکیــه از مرز آمریکا و 
مکزیک طوالنی تر است. براساس اصل کنوانسیون حقوق 
 )UNCLOS( سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها
و قوانین بین المللي، احتماالً ترکیه حق داشــتن منطقه 
دریایــي بزرگتر از آنچه که امروز در اختیار دارد را خواهد 
داشت. در هر حال ترکیه تا امروز از امضای هرگونه توافقی 
درباره مرزبندی های دریایی مدیترانه امتناع ورزیده است.

در حال حاضر اما ترکیه شــریکی پیدا کرده که بتواند 
برنامه و نقشــه مدنظر خودش پیرامــون مرزهای دریایی 
را پیاده کند. آنــکارا با همکاری لیبی یک منطقه دریایی 
حداکثــری را برای خود تعریف می کند تا بدین وســیله 
شرایط اکتشــاف نفت و گاز را برای خودش فراهم سازد. 
این توافق نامه بین لیبی و ترکیه یک بخش مرزی دریایی 
به وسعت ۱8.6 مایلی دریایی بین دو کشور ایجاد می کند. 
منطقه مورد اشــاره از گوشه جنوب غربی ترکیه تا ساحل 
مرکزی آن کشیده شده است. در این تقسیم بندی شرق 
لیبی و همه جزایر یونانی به طور چشمگیری نادیده گرفته 
می شــوند. در 6 آگوست امســال، یونان تصمیم گرفت با 
امضای توافق نامه تفســیر دریایی مشابه با مصر به نوعی 
مقابل ترکیه بیستد. چند روز بعد، کشتی تحقیقاتی اوروچ 
رئیس )Oruç Reis( ترکیه و اســکورت دریایی آن وارد 

آبهای مرزهای دریایی یونان شدند.
چشم انداز مدیترانه

برای اکثر طرفهای منطقه ای و اتحادیه اروپا انگیزه های 
جــدی ای جهت کنترل بحران فعلی وجــود دارد. مصر و 
اســرائیل حتی با همراهی یونان نیــز نمی توانند از پس 
درگیری با ترکیه در مدیترانه شــرقی بر بیایند. از سوی 
دیگر اتحادیه اروپا اگرچه حمایت بی بدیل خود از یونان و 
قبــرس را ابراز کرده، اما در خود این اتحادیه نیز در مورد 
نحــوه برخورد به بحران فعلی چند دســتگی وجود دارد 
به طوری که شــش کشور حاشــیه مدیترانه این اتحادیه 
هرکدام به طور مساوی از یونان و ترکیه حمایت می کنند. 
به عنوان مثال یونان ، قبرس و فرانســه از اقدامات شدید 
علیه ترکیــه حمایت می کنند در حالی که ایتالیا، مالت و 
اســپانیا  که همه در ترکیه و در مدیترانه مرکزی و غربی 
منافع تجــاری قابل توجهی دارند از ایــن امر خودداری 
می ورزند. آلمان که ریاســت اتحادیه اروپا را از ماه ژوئیه 

بر عهده خواهد داشت، می تواند این بن بست را بشکند.
اگرچــه برلین به طور معمول از سیاســت مدیترانه ای 
پاریس دفاع می کند، اما همزمان مایل اســت آنکارا را تا 
حــد ممکن به اتحادیه اروپا نزدیک نگه دارد. ترکیه هنوز 
با وجود همــه اختالفات در لبه پرتگاه قــرار دارد. آنکارا 
می داند که اگر خیلی از اروپایی ها دور شــود، این اتحادیه 
و همچنین آمریکا کاماًل به سمت یونان خواهند رفت. در 
این بین خط قرمزی که ترکیه نمی تواند به هیچ عنوان از 
آن عبور کند، کرت است، تصور می شود که آبهای جنوبی 
ایــن منطقه حاوی حجم قابل توجهی نفت یا گاز طبیعی 
باشد. الزم به ذکر اســت که اگرچه در سطح بین المللی 
کرت به عنوان آبهای ســرزمینی یونان شناخته می شود، 
اما آنکارا و طرابلس این منطقه را به نوعی متعلق به لیبی 
می دانند. در حال حاضر اگر ترکیه کشتی اکتشاف انرژی 
خود را در نزدیکی سواحل جنوبی کرت آغاز کند شرایط 

بیش از پیش پیچیده خواهد شد.

منابع خبری فاش کردند که مشــاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا 
اوایــل ماه آتی میالدی در راســتای تالش برای قانع کردن کشــورهای عربی 
جهت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به عربستان، بحرین و عمان سفر 
می کند. به نوشته روزنامه رأی الیوم، منابع مطلع فاش کردند که جارد کوشنر، 
داماد و مشاور ارشد »دونالد ترامپ« اوایل سپتامبر به عربستان، بحرین و عمان 
ســفر خواهد کرد تا آنها را متقاعد به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
مانند امارات کند. در همین راســتا، سایت »Axios« آمریکا به نقل از منابع 
اســرائیلی و عربی اعالم کرد که کوشــنر در هفته اول سپتامبر به همراه آوی 
برکوویچ، نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات بین المللی به خاورمیانه سفر می کند. 

برنامه سفر کوشنر به عربستان، بحرین و عمان
ائتــالف بین المللی تحت امر آمریکا از تحویل رســمی پایگاه التاجی در 
شــمال بغداد به نیروهای این کشــور خبر داد. به گزارش شفق نیوز، ائتالف 
بین المللی به اصطالح »ضد داعش« در بیانیه ای اعالم کرد که طی مراسمی 
به دلیل موفقیت هــای نیروهای عراقی در زمینه عملیــات علیه داعش، به 
این نیروها تحویل داده اســت. در همین حال، ژنرال »کنت اکمن«، معاون 
فرمانده نیروهای ائتالف ضد داعــش در عراق گفت: پایگاه التاجی به منزله 
یک موضع سیاســی برای شــریکان ائتالف در زمینه آمــوزش ارتش عراق، 
نیروی هوایی و نیروهای ویژه این کشــور بود که از امروز به بعد به نیروهای 

عراق تحویل داده شده است.

تخلیه رسمی پایگاه »التاجی« 
دو شهر هامبورگ و دوسلدورف آلمان شاهد تظاهرات صدها تن از معترضان 
در اعتراض به خشونت پلیس این کشور بودند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این 
تجمعات پس از آن بر پا شــدند که ویدیوهایی از تاکتیک خشونت آمیز پلیس 
در دوســلدورف و هامبورگ در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که در یکی از 
آنها یک افسر پلیس زانوی خود را مدتی روی گردن یک مظنون قرار داده بود. 
عملیات پرمناقشه پلیس در این دو شهر فیلمبرداری شده و در سطحی وسیع 
در شــبکه های اجتماعی پخش شد که خشم معترضان را تحریک کرد. در این 
ویدیوی جنجالی، یک مامور پلیس در شهر دوسلدورف در غرب آلمان در حالی 

زانویش  را برای چند ثانیه روی گردن یک مظنون قرار داد.

اعتراض به خشونت پلیس آلمان

»الیزابت وارن« ســناتور دموکــرات آمریکا در توئیتی 
درخصوص ضرورت بازگشــت آمریکا بــه برجام، با بیان 
اینکه سیاســت های دونالد ترامپ باعــث انزوا و تضعیف 
امنیت آمریکا مي شود، تاکید کرد: بیایید دوباره به برجام 

برگردیم.
به گزارش ایرنا، این ســناتور دموکرات روز یکشــنبه 
در توئیتی نوشــت: فقط کشورهای مشــارکت کننده در 
توافق هســته ای ایران مي توانند تحریم های سازمان ملل 
علیه این کشــور را اعمال کنند امــا دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا از این توافق خارج شده است. حرف های 
الیزابــت وارن بار دیگر تایید مي کنــد که تکاپوی دولت 
دونالد ترامپ برای اعمال مکانیســم ماشه و بازگرداندن 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایــران، اقدامی غیرقانونی 

و مورد انتقاد جامعه جهانی اســت. الیزابت وارن نوشت: 
سیاست ترامپ در قبال ایران امنیت ما را کاهش مي دهد 
و مــا را در بین متحدان آمریکا منــزوی تر مي کند. وی 
افزود: بیایید دوباره به توافق هســته ای ملحق شــویم و 
از ایــن طریق، ایران را به تعهداتــش در قبال این توافق 
پایبند کنیم. این توئیت وارن در واکنش به تکاپوی اخیر 
دولت ترامپ برای فعال سازی سازوکار ماشه مطرح شده 
اســت؛ اقدامی که منتقدان زیادی در داخل آمریکا دارد 
و جامعه جهانی نیز یکپارچه مخالف آن اســت. متحدان  
اروپایــی آمریکا از جمله فرانســه، بریتانیا و آلمان تالش 
دولت آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه را غیرقانونی 
توصیف کرده اند. »مکانیسم ماشه« موجب برقراری دوباره 
همه تحریم های تعلیق شده سازمان ملل متحد می شود. 

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا صحبت های توییتری 
»دونالد ترامپ« را در رابطه با تأخیر در تحویل واکسن و 
عدم اجازه به اداره غذای و داروی آمریکا )اف دی ای( بابت 
استفاده از هیدروکسی کلروکین و کلروکین برای بیماران 
کووید- ۱۹، محکوم کرد. به گزارش اســپوتنیک، نانسی 
پلوسی در این باره اظهار کرد: اف دی ای مسئولیت دارد که 
داروها را با قضاوت بر ایمنی و کارآمدی آن ها مورد تأیید 
قرار دهد، نه از روی اعالمیه کاخ ســفید درباره سرعت و 
سیاســی کردن اف دی ای. این اعالمیه خطرناکی از جانب 
رئیس جمهور بود و حتی برای شخص او نیز، فراتر از حد 
و مرز بود. پلوســی در صحبت های خود همچنین رئیس 
جمهور آمریکا را به خطر انداختن سالمت شهروندان این 
کشور، متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا پیش تر نیروهای 

»دولت پنهان« را به توقف عمدی فرآیند تهیه تست برای 
واکســن ویروس کرونا و درمان آن در اداره غذا و داروی 
آمریکا متهم کرده بود. وی این شکایت را مطرح کرده بود 
که شــرکت های دارویی به منظور استخدام افرادی برای 
آزمایشــات، باید فرآیند پیچیده ای را طی کنند و مدعی 
شــده بود که این کارها فقط با این نیت انجام می شــود 
که واکسن بعد از پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری 
ماه نوامبر، تحویل داده شود. ترامپ در ادامه صحبت های 
توییتری خود، امتناع اف دی ای از درمان کسانی که کرونا 
گرفته اند با هیدروکســی کلروکیــن و کلروکین را با این 
مالحظــات که این داروهــا تأثیری بر بیمــاری و بهبود 
بیماران نداشــته و در عوض دارای عــوارض جانبی قابل 

توجهی هستند، محکوم کرد. 

انتقاد »پلوسی«  از سیاست  کرونایی »ترامپ«حمله »وارون« به سیاست های ضدبرجامی

در پی ادامه اختالف بر سر تصویب بودجه 
دولت رژیم صهیونیستی دو روز مانده به موعد 
تعیین شده برای تصویب آن، وزیر جنگ این 
رژیم به شدت از نخســت وزیر اسرائیل انتقاد 
کرد، مسأله ای که نشان دهنده فروپاشی دولت 
ائتالف است. »بنی گانتس« وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی و نخســت وزیر تناوبی در دولت 
ائتالفی اســرائیل شامگاه شــنبه در سخنانی 
اظهار کرد، اســرائیل در آستانه اعالم برگزاری 
دور تازه انتخابات تا دو روز دیگر است، چراکه 
»بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر اســرائیل 

خواستار این مسأله به دالیل شخصی است.
شبکه کان نوشت، در سایه اختالفات میان 
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب 
آبی ســفید به رهبری بنی گانتس، اگر بحران 
میان این دو درباره بودجه تا شــامگاه دوشنبه 

حل نشود، کنست منحل می شود.
در همیــن حــال، جنبــش اعتراضی در 
فلســطین اشغالی برای ســرنگونی »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و 
مشکالت داخل کابینه که همچنان پابرجاست، 
احتماال صهیونیســت ها را به سمت انتخابات 
پارلمانــی دیگری ســوق می دهــد و بحران 
بی ثباتی تشــکیل کابینه این رژیم کمتر از 6 

ماه دیگر وارد سومین سال خود خواهد شد.
خیابان های منتهی به محل اقامت نتانیاهو 
در قدس اشغالی، بامداد یکشنبه باز هم شاهد 
تجمع گســترده معترضان بــه ناکارآمدی و 
پرونده های فساد او بود. جنبش اعتراضی علیه 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای چندمین 
هفتــه متوالی بــا وقفه ای چنــد روزه دوباره 

پیگیری شد و  هزاران نفر در اعتراض به ادامه 
فعالیت نتانیاهو به خیابان ها آمدند.

در کنار فشــار بی وقفه از جانب معترضان، 
نتانیاهــو در ائتالفی با حزب »آبی  - ســفید« 
نیــز روزی آرام و بدون تنش بــا اعضای این 
حــزب در کابینه خود را تجربه نکرده اســت. 
از همان ابتدای امر پیش بینی روزهای آشفته 
کابینه صهیونیستی روشــن بود، زیرا مقامات 
»لیکود« و آبی سفید در راستای مذاکره برای 
برگزاری نشست و امضای توافق تشکیل کابینه 

کشمکش های فراوان داشتند. 
امیــد نتانیاهو برای عادی ســازی روابط با 
امــارات برای خروج از بحران نیز جواب نداد و 
حتی اختالف او با »بنی گانتس« وزیر جنگ و 
»گابی اشــکنازی« وزیر خارجه از سران حزب 
آبی  - ســفید به علت اینکه وی آنها را از روند 
توافق با اماراتی ها بی اطالع گذاشته بود، عمیق 

و عمیق تر کرد.   
از ســوی دیگر مهمترین مساله که هر دو 
حزب را مجبور به تشــکیل کابینه اضطراری 
کــرد، مقابله با شــیوع »ویــروس کرونا« در 
سرزمینهای اشغالی بود، اما بعدها همین کرونا 
شکاف در ائتالف راست - میانه را بیشتر کرد. 
آخرین موضوع که مشــکل آفرین شد و ذهن 
همگان را مجدد به ســمت برگزاری انتخابات 
چهارم در عرض ۱۹ ماه کشاند، طرح تصویب 
بودجه بود که گانتس رهبر حزب آبی  -سفید 
بر طرح دو ســاله بودجه طبق توافق تشکیل 
کابینه تاکید داشت، اما نتانیاهو بازی را به هم 

زد و طرح بودجه یک ساله را به میان آورد.
اکنــون اگر دو طرف بر ســر طرح تصویب 

بودجه به توافق نهایی نرســند، پارلمان رژیم 
صهیونیستی به صورت خودکار منحل شده و 
انتخابات مجدد برگزار می شود. همزمان با طرح 
گمانه زنی ها در مورد برگزاری انتخابات مجدد 
اشغالی، رسانه های صهیونیستی  در فلسطین 

بار دیگر به اخذ نظرسنجی روی آورده اند.
نظرسنجی یکشــنبه هفته گذشته شبکه 
۱2 رژیم صهیونیستی نشان می دهد که حزب 
»یمینا« به رهبری »بنت« وزیر جنگ ســابق 
افزایش چشــمگیری در تعداد کرســی های 
پارلمان داشته است. اگر انتخابات در فلسطین 
اشــغالی در برهه فعلی برگزار می شــد، حزب 
لیکود با کســب ۳0 کرســی در »کنســت« 
)پارلمــان رژیــم صهیونیســتی« اکثریت را 
به دســت می آورد و به دنبــال آن حزب بنت 
ناباورانه ۱8 کرســی را کسب می کند. پس از 
آن نیــز ائتالف »یش اتید- تلــم« به رهبری 
»یائیر الپید« و »موشه یعلون« با ۱6 کرسی، 
فهرست مشــترک عربی با ۱5، آبی  -سفید با 
۱2 کرسی و احزاب »اسرائیل خانه ما«، »اتحاد 
یهودیت توراتی« و »شاس« هر کدام ۷ کرسی 

و »مرتص« 6 کرسی را به دست می آورند.
در این نظرســنجی همچنیــن مخاطبان 
به گزینه های انتخــاب بین نتانیاهو- گانتس، 
نتانیاهو- الپیــد و نتانیاهو- بنــت به عنوان 
نخست وزیر رای دادند. با نگاهی به نتایج آرای 
گزینه ســوم می توان دریافــت که بنت گوی 
ســبقت را از گانتس و الپید ربوده است. بنت 
در این رای گیری 2۴ درصد آرا و نتانیاهو ۳۹ 
درصد آرا را به دست آورده است که در مقایسه 
با گانتس )۱6 درصد( و الپید )22 درصد( در 

مقابل نتانیاهو، رهبر حزب یمینا آرای بیشتری 
کسب کرده است.

حزب یمینا در ابتدای راه ورود به پارلمان در 
دوره بیست و سوم )دوره اخیر( یکی از حداقل 
تعداد کرســی ها در میان احزاب را به دســت 
آورده بود و حاال برخی تحلیلگران و همچنین 
تحلیل روزنامه »هاآرتص« احتماال بنت شانس 
نخست وزیری را دارد. اما گره کار اصال مشخص 
نیست و بحران در میانه الیه های سیاسی رژیم 
صهیونیستی رســوخ کرده است. این مساله را 
می توان با نگاهی ساده به نظرسنجی ها درک 
کــرد، چرا که احــزاب با اختالفات سیاســی 
گسترده باز هم نمی توانند ائتالف حداکثری را 

تشکیل دهند. 
هر چنــد »میکی زوهر« یکــی از اعضای 
حزب لیکود بر احزاب یمینا و اســرائیل خانه 
ما برای تشــکیل ائتالف در انتخابات احتمالی 
بعدی حســاب باز کرده اســت، امــا بنت و 
اعضای حزب یمینا از همــان ابتدا راه خود را 
از راســتگرایان جدا کرده و به جبهه مخالفان 

حزب حاکم پیوستند. 
تکلیف حزب اســرائیل خانه ما  به رهبری 

»اویگدور لیبرمن« هم که در جریان سه دوره 
انتخابات گذشــته مشخص بوده و از ائتالف با 

لیکود خودداری کرده است.
این نشــان دهنده آینده مبهم سیاسی در 
فلسطین اشغالی اســت، زیرا ائتالف بعدی در 
صورت شــکل گیری باز هم با فروپاشی روبرو 
خواهد شد. هر اقدامی از سوی صهیونیست ها 
برای پیشبرد امور تاکنون صورت گرفته، ریشه 
اختالفات را عمیق تر کرده است. موضوع تعلیق 
طــرح الحاق کرانــه باختری در قبــال توافق 
عادی ســازی با امارات، بنت را به جان نتانیاهو 
انداخت و با آن به شــدت مخالفت کرد، زیرا 
وی از آن دســته صهیونیســت هایی است که 
اعتقادی به مذاکره با فلســطینی ها ندارد و بر 
برنامه الحاق بخش هایی از کرانه باختری و دره 

اردن اصرار می ورزد. 
در نهایت تا مدتی طوالنی هیچ نقطه روشنی 
را نمی توان در نظام سیاسی رژیم صهیونیستی 
متصور شد و تا اینجا احتمال فروپاشی کابینه 
و انحالل پارلمان که منجر به انتخابات چهارم 
در سرزمینهای اشغالی می شود، آشفتگی رژیم 
صهیونیستی را به وضوح نمایان کرده است.    

اسرائیل در چند قدمی انتخابات چهارم

بازهم شایعه درباره »اون«
پایگاه نشنال اینترست نوشت که »چانگ« با استناد به یک رابط محرمانه 
در چین بــه عنوان منبعش، گفت که »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی 
کارکرد جسمی و روانی خود را از دست داده است. او عنوان کرد:» ارزیابی من 

این است که او وارد کما شده اما هنوز حیاتش پایان نیافته است.«
ظاهرا منشــا این ارزیابی، خبری است با این محتوا که سرویس اطالعاتی 
کره جنوبی عقیده دارد کیم جونگ اون بخشی از مسئولیت ها و اختیاراتش را 

به »کیم یو جونگ« خواهرش به سبب فشار کاری زیاد سپرده است.
کیم یو جونگ را ممکن اســت به عنوان زنی در دهه 20 زندگی اش که در 
فصل بهار برای مدتی مسئولیت امور کره جنوبی را در حکومت کره شمالی بر 
عهده گرفته و شروع به حمله به »مون جائه این« رئیس جمهوری کره جنوبی 
کرده و تصمیم پیونگ یانگ برای نابود کردن دفتر ارتباطات مشترک دو کره 

در مرزشان را اعالم کرد به خاطر داشته باشید.
ممکن است همچنین به یاد داشــته باشید که او سرپرست خندان هیات 
کره شــمالی در بازی های المپیک زمســتانی 20۱8 سئول بود و در آن زمان 
در مراســم های مربوط به این رقابتها کنار مون جائه این نشسته و با او دست 
داد.نام او اکنون به عنوان جانشــین کیم جونگ اون در خاندان حاکم بر کره 

شمالی در صورت از دنیا رفتن برادرش مطرح است.
اما آیا رهبر کره شــمالی در آستانه مرگ و از دست دادن کنترلش است؟ 
در گذشــته این پرسشــها به دفعات مطرح شده اند و در ســالیان اخیر بارها 
تحلیلگران، مقامهای دولتی، کارشناســان دانشگاهی و صاحب نظران درباره 
جایگاه کیم گمانه زنی کرده اند. با این حال هر بار گمانه زنی درباره مرگ وی 

با ظاهر شدن مجدد او و عادی بودن وضعیتش دگرگون شده اند.

ویژه

صحبت الکاظمی درباره ایران با ترامپ
الکاظمی در دیــدار با ترامپ به وی تاکید کرده اســت: اجازه نمی دهیم 
عــراق به مکانی برای انجام هیچ اقدامی علیه ایران و ترکیه تبدیل شــود. به 
گزارش ایســنا، یک منبع عراقی که خود به همراه الکاظمی به واشنگتن رفته 
بود در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق)واع( تاکید کرد: نخست وزیر عراق 
در دیدار با ترامپ شــجاع و شفاف بود و به او اعالم کرد که اجازه نمی دهیم 
عراق ســکویی برای هدف قرار دادن ایران، ترکیه و یا هر یک از کشــورهای 

همجوار باشد.
وی همچنین گفت: اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تشکر الکاظمی 
از وی بخاطــر شکســت داعش و فاجعــه آمیز توصیف کردن دوره ریاســت 
جمهوری اوباما صحت ندارد. بر اساس این گزارش، در برخی اظهارات منسوب 
به ترامپ اخیرا منتشــر شده اســت با این مضمون که مصطفی الکاظمی به 

خاطر شکست داعش از رئیس جمهور آمریکا تقدیر و تشکر کرده است.

پیام ویدئویی ظریف درباره خروج آمریکا از برجام
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران با انتشار 
ویدیویی، به خروج آمریکا از برجام و تناقض های رفتاری واشــنگتن در رجوع 
به این توافق و قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت پرداخت. به گزارش ایرنا، ظریف 
شنبه شب در پیامی ویدیویی در توئیتر با عنوان »از زبان خودشان« این سؤال 
را مطرح کرد: آیا آمریکا این حق را دارد که به عنوان مشــارکت کننده برجام 
به قطعنامه 22۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل متوسل شود؟ در این ویدیو 
بخشی از سخنرانی »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا در ۱8 اردیبهشت 
۱۳۹۷ آمده است که اعالم کرد: امروز اعالم می کنم که ایالت متحده از توافق 

هسته ای با ایران خارج می شود.
ســپس کاخ سفید، بیانیه ای در این باره صادر کرد که به »توقف مشارکت 
آمریکا در برجام« اشاره صریح دارد. صحبت های دو هفته بعد »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه آمریکا نیز در ویدیوی منتشــر شده توسط ظریف، گنجانده شده 
اســت. پمپئو گفت: پرزیدنت ترامپ دو هفته پیش توافق هسته ای با ایران را 
فســخ کرد. همچنین در متن مکتوب کنفرانس خبری »جان بولتون« مشاور 
وقــت امنیت ملی آمریــکا در تاریخ 28 می 20۱8 آمده اســت: ما از توافق 
خارج شده ایم. »برایان هوک« مسؤول گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه 
آمریکا در کنفرانســی خبری گفت: در مورد اســنپ بک ]یا مکانیســم ماشه 
باید بگویم که[ ما دیگر در توافق نیســتیم و طرف های توافق باید خودشــان 

تصمیم گیری کنند.  
در پیام ویدیویی ظریف به شکســت تــالش آمریکا برای تصویب قعطنامه 
علیــه ایران و تمدید تحریم تســلیحاتی و مخالفت ۱۳ عضو شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد با فشارهای آمریکا برای بازگرداندن تحریم های ایران اشاره 

کرد.
گزارش رســانه هایی مانند ســی.ان.ان و وال اســتریت ژورنال درباره رد 
قطعنامه پیشــنهادی آمریکا و گزارش نیویورک تایمز در مورد انزوای آمریکا، 
مواردی اســت که در ویدیوی ظریف به آنها اشاره شده است. در این ویدیو به 
صحبت های پمپئو اشــاره شده که گفته اســت: ما کاماًل آگاهیم که مکانیسم 
ماشــه، گزینه ای نیســت که برای آمریکا در دسترس باشد. ما می خواهیم در 
چارچوب قــدرت آمریکا هر کاری انجام دهیم تا اطمینــان یابیم که تحریم 
تسلیحاتی علیه ایران تمدید می شود. ظریف، بخشی از یادداشت بنیاد کارنگی 
را نقل کرد که در آن آمده اســت: وقتی ترامپ از توافق با ایران خارج شــد 
تصمیم گرفت تا از مکانیســم ماشه که همه تحریم های تعیلق شده در توافق 

هسته ای را باز می گرداند، استفاده نکند.
این بنیاد به نقل قولی از بولتون اشــاره کــرده که گفته بود: ما از مفاد آن 

استفاده نمی کنیم زیرا از توافق خارج شده ایم.

هالکت سرکرده »داعش صحرا«
فرانس24:  گزارش های تایید نشــده حاکی از کشــته شدن »عبدالحکیم 
صحراوی« یکی از ســرکرده های ارشد گروه »داعش صحرا« در ساحل آفریقا 
در جریان حمالت فرانسه اســت. پیش از این صحراوی در فیلم ویدئویی که 
رسانه ها منتشر کردند دیده شد که در حال بریدن سر در سال 20۱۹ همانند 

عملیات ذبح داعش در سوریه و عراق است.

تدارک دیدار نتانیاهو و بن زاید
الجزیره: برخی رسانه ها اعالم کردند، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای 
دیدار با ولیعهد ابوظبی پیش از امضای توافقنامه عادی ســازی میان دو طرف 

آماده می شود.

چانه زنی با خونتای جمهوری مالی
خبرگزاری فرانسه:  هیاتی از کشــورهای جامعــه اقتصادی غرب آفریقا 
)اکوواس( برای مذاکرات با رهبران خونتا وارد کشــور مالی شــده و خواستار 
انتقال قدرت به دولتی مدنی شــده اند. به دنبال ایــن مذاکرات، نیروهایی به 
منزل ابراهیم کیتا اعزام شــده و برای بازداشــت خانواده این رئیس جمهوری 

مستعفی تالش کردند.

بی محلی اتحادیه عرب به درخواست فلسطین
روزنامه عربــی21: دبیرکل اتحادیــه عرب بدون توجه به درخواســت 
رهبران فلسطین برای برگزاری نشستی فوق العاده جهت بررسی مساله توافق 
عادی سازی امارات-اســرائیل، از برگزاری نشست عادی این اتحادیه طی ماه 

آتی میالدی خبر داد.

کمک 25 میلیارددالری به پست آمریکا
ســی ان ان:  مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب الیحه ای، انجام هرگونه 
تغییرات در سرویس پست این کشور را که ممکن است رای گیری پستی برای 
انتخابات نوامبر را آهسته کند، لغو کرد. همچنین 25 میلیارد دالر اعتبار برای 

ارتقای سرویس پستی در نظر گرفته شد.

ادامه آتش بس در لیبی
رویترز: سخنگوی نیروهای دولت وفاق ملی لیبی تاکید کرد که نیروهای 
ما برای رسیدن به مرحله ای باثبات تر و ایجاد بستری برای برگزاری انتخابات 

سراسری و ریاست جمهوری امتیازات زیادی دادند.

رویداد

دیپلماسی

کوتاه از جهان

اکتشاف نفت منجر به تشدید تنش های ترکیه، یونان و فرانسه شده است

تالطم ژئوپولیتیکی در مدیترانه
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چند روز پس از انتخاب محمدعلی رجایی به 
عنوان نخســت وزیر اولین نشانه های اختالف 
اوبالحسن بنی صدر با محمدعلی رجایی بروز 
کــرد. کیهان مصاحبه بنی صــدر را با تیتر » 
نظرات صریح رئیــس جمهور درباره کابینه و 
مســائل روز « به عنوان مطلب اصلی صفحه 

یک خود برگزید.
به نوشــته کیهان بنی صدر گفته بود: » من 
وزیر کشور را نپذیرفتم و می خواستم وزیری 
باشد که بی طرف باشــد و عامل اجرای یک 

حزب یا گروه معین نباشد«.
وی همچنین گفت: » اگر تفتیش عقاید در استخدام معلم واقعیت داشته باشد کسانی که این کارها را مي کنند چند خیانت 

به کشور و دین خود مي کنند«.
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نگهبانان کهکشان بخش 2
»نگهبانــان کهکشــان بخــش ۲« 
آمریکایی  ابرقهرمانــی  فیلــم  یک 
به نویســندگی و کارگردانی جیمز 
گان اســت، که براســاس مجموعه 
کتاب های مصــوری به همین نام از 
شرکت مارول کامیکس ساخته شده 
است و مارول اســتودیوز به عنوان 
تهیه کننده و اســتودیو ســینمایی 
والت دیزنی وظیفه توزیع این اثر را 
کهکشان  نگهبانان  داشتند.  برعهده 
بخش ۲ به عنوان پانزدهمین فیلم 
در دنیای سینمایی مارول به شمار 

می رود و دنباله ای بر فیلم نگهبانان کهکشان در سال ۲۰۱۴ محسوب می شود. در این فیلم بازیگرانی همچون کریس پرت، 
زویی سالدانا، دیوید باتیستا، وین دیزل، بردلی کوپر، مایکل روکر، کارن گیالن، سین گان، الیزابت دبیکی، پام کلمنتیئف 

و کرت راسل ایفای نقش می کنند.
فیلم برداری نگهبانان کهکشان بخش ۲ از فوریه ۲۰۱۶ در استودیوهای پاین وود واقع در شهرستان فایت، جورجیا آغاز شد 

و در ۵ مه ۲۰۱۷ به صورت سه بعدی و آی مکس به نمایش درآمد.

فناوری
ساخت اسکلت های مکانیکی قابل کنترل برای مسابقات ورزشی

یک شرکت با ساخت اســکلت های خارجی که توسط یک انسان که 
درون آنها مي نشیند و به آنها فرمان مي دهد، قصد دارد یک مسابقه با 

ورزشکارانی در کالس جهانی برگزار کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، به نظر مي رسد کم کم چیزهایی 
را که در فیلم ها و کتاب های علمی-تخیلی دیده و خوانده ایم، در حال 
زنده شــدن و پیوستن به واقعیت هستند. اکنون نوبت به اسکلت های 

خارجی رسیده است که به انسان قدرت خارق العاده ای مي بخشند. 
این اسکلت های پیشرفته که به نوعی مانند لباس توسط انسان پوشیده 
مي شــوند، مي توانند یک کامیون را بلند کنند و از تخته سنگ ها باال 

بروند، اما آنها بدین منظور ســاخته نشده اند، چرا که سازندگان آنها در شرکت »Furrion Limited« قصد دارند آنها 
را در یک مسابقه شرکت دهند.

در وبسایت این شرکت نوشته شده است: فناوری مکانیکی ما نشان دهنده کوچ از فناوری معمولی و امکان کنترل حرکت 
برای تولید یک نســل کاماًل جدید از ماشــین های قابل هدایت توسط انسان است. این ها ماشین های ورزشی هستند که 

توسط ورزشکاران هدایت مي شوند و برای مسابقه های به اصطالح آفرود)off-road( ساخته مي شوند. 
مسابقات آفرود که بیراهه نوردی یا بیابانی ترجمه شده است، گونه ای از مسابقات اتومبیل رانی هستند که در پیست های 

دارای مسیرهای دشوار طبیعی و غالبا در مناطق بکر طبیعی برگزار می شوند. 
این اســکلت خارجی که شرکت سازنده از آن به عنوان لباس مکانیکی یاد مي کند، »پروتز«)Prosthesis( نامیده شده 
اســت. این دســتگاه بر روی چهار پا استوار است و چهار تن وزن دارد. گفتنی است که ساخت آن ۱۰ سال طول کشیده 
است.  براســاس گزارش پایگاهCNET، اولین کسی که »پروتز« را امتحان کرد، »کیسی هاریش« یک قهرمان کانادایی 
مسابقه دهنده اسکلت خارجی بود. »هاریش« برای یادگیری نحوه استفاده از این دستگاه مجبور شد سه روز تمرین کند 
و در این تمرین ها چندین بار بر روی صورت به زمین افتاد، اما در نهایت این ورزشــکار موفق به برداشــتن اولین گام با 
»پروتز« شــد. او گفت: این برای ما مثل یک رویداد مهم بود. من چند بار با »پروتز« با صورت به زمین افتادم که بســیار 

خنده دار و البته وحشتناک بود، زیرا از ارتفاع زیادی افتادم.
اما شرکت »Furrion« این ماشین های عظیم الجثه را تنها برای سرگرمی نمي سازد و قصد راه اندازی مسابقات آفرود را 
با آنها دارد. این شرکت برنامه های بسیار جاه طلبانه ای برای راه اندازی این مسابقات دارد و مي گوید ورزشکاران با استفاده 
از این لباس های غول پیکر مکانیکی که دارای صدها اسب بخار قدرت هستند، به آنها فرمان مي دهند و شاهد آن خواهیم 

بود که ورزشکاران در کالس جهانی مقابل یکدیگر مسابقه مي دهند. 
این شرکت قصد دارد آینده ای را رقم بزند که مسابقات مکانیکی زودتر از آنچه تصور مي شود، تبدیل به یک رویداد رایج 

شوند.

چهرهها

اکبر هاشمی رفسنجانی؛ شخصیت برجسته سیاسی و مذهبی
اکبر هاشــمی بهرمانی )زاده ۳ شــهریور ۱۳۱۳ در رفســنجان – 
درگذشــته ۱۹ دی ۱۳۹۵ در تهران( مشــهور به علی اکبر هاشمی 
رفســنجانی روحانی، مفسر قرآن و سیاســتمدار ایرانی بود که به 
عنوان یکی از پرنفوذترین شخصیت های سیاسی جمهوری اسالمی 
شناخته می شد. او از ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ تا ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ چهارمین 

رئیس جمهور ایران بود. 
پیش از آن وی اولین رئیس مجلس شــورای اسالمی از سال ۱۳۵۹ 
تا ۱۳۶۸ بــود. در طول جنگ ایران و عراق رفســنجانی به عنوان 
نماینده رهبر در شورای عالی دفاع عمال فرماندهی نیروهای مسلح 
را برعهده داشــت. مرحوم رفسنجانی از سال ۱۳۶۸ تا زمان مرگ، 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت. او در همه 
ادوار مجلس خبرگان رهبری نمایندگی اســتان تهران در آن را بر 
عهده داشــت و از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، دومین رئیس این مجلس بود. او رئیس هیئت مؤســس و هیئت امنای دانشــگاه آزاد 

اسالمی نیز بود.
به دو دوره ریاســت جمهوری اکبر هاشمی رفســنجانی در ایران دوران سازندگی اطالق می شود که مشتمل بر دولت های 
پنجم و ششم نظام جمهوری اسالمی ایران می باشد که آغاز فعالیت آن ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ و پایان فعالیت ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ 
می باشــد. اجرای اولین برنامه پنج ســاله توسعه اقتصادی بعد از انقالب در این دولت انجام گرفت. سیاست باز اقتصادی و 
وضع قوانین ضد انحصار از جمله اقدامات مؤثر وی بوده است. از مهمترین دغدغه های پیش روی این دولت بازسازی کشور 
بعد از جنگ هشــت ساله دشــوار بود که ویرانه های زیادی را بر جای گذاشته بود و نیاز بود در اسرع وقت بازسازی شوند. 
به همین منظور هاشــمی در وزارتخانه های اقتصادی دولت از وزیران با گرایش تکنوکراتی بهره جســت. همچنین هاشمی 
تصمیم گرفت سهم بودجٔه پروژه های عمرانی را به طور چشمگیری نسبت به سایر فعالیت های دولت بیشتر در نظر بگیرد.

هاشمی رفسنجانی تعدادی کتاب با عنوان مجموعه خاطرات روزانه دارد. او انگیزه اش را از نوشتن خاطرات روزانه عالقه به 
نویسندگی عنوان کرده است. بااین حال بخشی از خاطرات او به دلیل مسائل امنیتی منتشر نمی شود. بر اساس خاطرات و 

دیدگاه ها، سخنرانی ها و مصاحبه های او چندین کتاب مستقل نوشته شده است.
عالوه براین، متن کامل خطبه های نماز جمعه، مصاحبه ها، سخنرانی ها و نطق های پیش از دستورش در مجلس به صورت 
کتاب های جداگانه منتشــر شده است. »دوران مبارزه« عنوان کتاب خاطرات پیش از پیروزی انقالب اوست. در این کتاب 
رفسنجانی خود را به دموکراسی غربی متمایل نشان می دهد. نکته غیرمنتظره دیگر، حمایت ضمنی هاشمی از تفکری است 
که اســاس انقالب ســفید محمدرضا پهلوی را تشکیل می داد. او در خاطرات خود، مخالفتش را با محافظه کاران و به شکل 

خاص با موتلفه پنهان نمی کند.
از تالیفات هاشــمی رفســنجانی کتابی است با عنوان »امیرکبیر: قهرمان مبارزه با اســتعمار« که به زندگی و وقایع دوران 
امیرکبیر می پردازد و در ســال ۱۳۴۶ منتشــر شد و در آن از امیرکبیر تجلیل شده است. دیگر اثر وی، تفسیر راهنما است 

که از تفاسیر موضوعی قرآن بوده و بخشی از آن از مجموعه فیش های تهیه شده در زندان دوره پهلوی فراهم آمده است.
هاشــمی رفسنجانی در حال شنا در استخر کوشک متعلق به مجمع تشــخیص مصلحت نظام واقع در نزدیکی مجموعه 
ســعدآباد در روز یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ دچار عارضه قلبی شد. و عملیات احیا توسط محافظان حاصلی نداشت و وی در 
ســاعت ۱۸:۲۰ آن روز با عالئم ایست قلبی و در شرایطی که عالئم حیاتی نداشت، به بیمارستان شهدای تجریش منتقل 
شد. مراحل احیای قلبی برای وی انجام شد؛ اما تالش بیش از یک ساعته احیای وی ناموفق ماند و ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه 

همان روز در ۸۲ سالگی مرگ وی اعالم گردید. 

فیلمبازی
فروشنده دوره گرد

پتر هاندکه )۱۹۴۲( یکی از بزرگ ترین نویسندگان ادبیات آلمانی زبان است. این نویسنده اتریشی و 
برنده جایزه فرانتس کافکا در سال ۲۰۰۹ را یکی از آوانگاردهای بزرگ ادبیات آلمانی زبان می دانند 

و رمان هایش هم در ساختار، هم در انتخاب موضوع از بداعت برخوردارند. 
هاندکه رمان فروشنده دوره گرد را سال ۱۹۶۷ منتشر کرد، رمانی که براساس قواعد ژانر پلیسی و 
در استقبال از آثار ریموند چندلر نوشته شده اما فراتر از ژانر مذکور حرکت می کند. رمان داستان 
یک فروشنده است که شــاهد جنایت است، مردی که می تواند ببیند و برای همین در هر لحظه 
و تکه ای از متن مخاطب با رازها و رمزهایی که او به آنها اشــاره می کند همراه می شود مگر کلید 

حل معما را بیابد. 
یک رمان درخشــان و البته مهیج که قرار اســت خواننده خود را غافلگیر کند... هاندکه نویسنده 
فیلم نامه مشــهور برلین زیر بال فرشتگان اســت که ویم وندرس آن را کارگردانی کرد. همچنین 
داستان ترس دروازه بان از ضربه پنالتی. پیش از این رمان محاکمه از او نیز با ترجمه آرزو اقبالی از 
آلمانی به فارسی منتشر شده بود و حال درک این رمان مخاطبان این نویسنده را با وجه دیگری 

از جهان او آشنا می کند. هاندکه در حوزه فاشیسم نیز مطالعات و آثار مهمی دارد که جوایز معتبری را هم نصیب او کرده است.
رمان »فروشنده دوره گرد« نوشته پیترهانکه به تازگی با ترجمه آرزو اقبالی توسط نشر چشمه با ۱۳۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.

ایرانی ها به رغم شیوع کرونا، با خرید 3168 ملک رتبه اول خرید خانه در ترکیه را به دست آوردند 

طرحروز

پیشنهاد

 مهدی عزیزی - خبرآنالین 

سیاست خارجی آمریکا و خطر تهدیدات غیرنظامی
ادامه از صفحه 3

سیاست در آمریکا احتماال در نهایت به وضعیت قطبی شده پیشین بازخواهد گشت )و از بسیاری جهات پیش از این بازگشته است(، اما 
هنوز هم فرصت زمانی کوتاهی برای اقدام شجاعانه وجود دارد. برای مثال، حل مشکل تغییرات آب و هوایی، نیازمند سرمایه گذاری انبوه 
در زمینه نصب و توسعه انرژی سبز در کشور است که همگی به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی خواهد انجامید. در حال حاضر که کشور با 

بیکاری بی سابقه رو به رو است، این دقیقا سیاستی است که باید حمایت نمایندگان منتخب را به همراه داشته باشد.
حتی افزایش کمک خارجی در مقایسه با آنچه به نظر  می رسد، عملیاتی تر است. محافظه کاران سال ها با کمک خارجی به شدت مخالفت 
کرده اند اما جمهوری خواهان کنگره برای حمایت از وزارت خارجه و »آژانس توسعه بین الملل آمریکا« بارها در کنار دموکرات ها قرار گرفته 
اند تا پیشنهادات دولت ترامپ را در زمینه کاهش کمک های خارجی در بودجه های ساالنه ناکام بگذارند. رهبران نظامی نیز به طور فزاینده 
ای از ارائه کمک های خارجی حمایت کرده اند. رئیس پیشین ستاد مشترک، مایک مولن، از جمله این افراد است. وی در ماه فوریه به کنگره 
نوشت که »هرچه بودجه امور بین الملل را بیشتر کاهش دهیم، این خطر که عملیات نظامی طوالنی تر و برای آمریکا مرگبارتر باشد، بیشتر 
 می شود.« شیوع فراگیر ویروس کرونا بر دامنه حمایت از نگرش قدیمی کمک های خارجی گسترده خواهد افزود، هر چند که میزان این 
کمک ها هنوز هم در مقایسه با هزینه های نظامی آمریکا ناچیز خواهد بود. از دیرباز این اعتقاد وجود داشته است که بازدهی کمک خارجی 
بسیار قابل مالحظه است. زمانی که مردم در  می یابند که حتی برنامه های پیش پا افتاده ای مانند فعالیت »دفتر مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری« آمریکا در پکن  می تواند به جلوگیری و آمادگی در برابر شیوع فراگیر یک بیماری کمک کند، شمار فزاینده ای از مردم واقعیت 

کمک خارجی را درک خواهند کرد.
همکاری با دیگران

دولت بعدی آمریکا باید برای دفاع و بهبود وضعیت نهادهای جهانی چندجانبه ای که زیر فشار هستند، تالش کند. اتحادیه اروپا کمک های 
مالی فراوانی در اختیار کشورهای عضو قرار داده است تا روی پای خود بایستند، اما در بحبوحه شیوع فراگیر ویروس کرونا، رویداد برگزیت 
و عقب گردهای دموکراتیک در لهستان و مجارستان، آینده این اتحادیه هنوز هم با ابهاماتی رو به رو است. در همین حال، نهادهای وابسته 
به سازمان ملل با وظیفه بسیار دشوار کاهش فقر، حمایت از حقوق بشر و کمک به شمار بی سابقه مهاجران و پناهندگان در دوران شیوع 

بیماری کووید-۱۹ رو به رویند.
در درون بسیاری از این نهادها مشکالت و اختالف نظرهای اساسی وجود دارد اما همگی آنان از مشکل بنیادی یکسانی رنج  می برند و آن 
این که زمانی که قدرتمندترین کشورهای جهان نقش خود را ایفا نمی کنند، هیچ نهاد بین المللی نمی تواند به درستی کار کند. برای مثال، 
سازمان بهداشت جهانی به دلیل تعلل رهبری آن در تصمیم گیری در دوران شیوع فراگیر ویروس کرونا با انتقادات جدی رو به رو شده 
است اما همچنانکه جرمی کانیندیک، از مقام های پیشین آژانس توسعه بین الملل آمریکا نوشته است سازمان بهداشت جهانی در نهایت باید 
به تصمیمات کشورهای عضو که »ماموریت جهانی گسترده ای را بر دوش آن نهاده، اما بودجه دو میلیارد و دویست میلیون دالری ساالنه 

آن از بودجه بسیاری از بیمارستان های عمده آمریکا کمتر است، احترام بگذارد.«
آمریکا باید به شدت بکوشد چنین نهادهایی را تقویت کند. سازمان بهداشت جهانی نیازمند منابع مالی بیشتر و توان تحرک سریع تر در 
واکنش به شیوع بیماری ها است. آمریکا همچنین باید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به سوی کمک به بهبود وضعیت اقتصادی 
جهان سوق دهد به نحوی که نابرابری را هم در میان کشورها و هم در درون آن ها کاهش دهد. آمریکا باید از طریق سازوکار »توافق جهانی 
در زمینه مهاجرت«، که بر پایه یک توافق بین المللی استوار و مورد حمایت مجمع عمومی سازمان ملل است، به ارتقای مهاجرت منظم و 
مطمئن ادامه دهد. واشنگتن همچنین باید یک سلسله ترتیبات آب و هوایی جهانی جدید را سامان و تالش ها را برای نیل به »اهداف توسعه 
پایدار« افزایش دهد. آمریکا باید »اتحادیه دموکراسی ها« را که یک نهاد بین المللی است و در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد به یک نهاد نیرومند 
هماهنگ کننده میان دولت های دموکراتیک تبدیل کند. برخی چالش ها شامل امنیت سایبری و مدیریت اینترنت ممکن است نیازمند 
ترتیبات بین المللی کامال جدیدی باشد و برخی تالش ها برای انجام این اصالحات ممکن است ناموفق باشد. اما چندجانبه گرایی تنها راهی 

است که آمریکا از طریق آن می تواند به حل این چالش ها امیدوار باشد.
ســرانجام این که شــیوع فراگیر ویروس کرونا اگرچه ممکن است رقابت آمریکا و چین را تشدید کرده باشد اما همچنین اهمیت در نظر 
گرفتن فضای کافی برای همکاری میان قدرت های بزرگ را مورد تاکید قرار داده است. هم بیماری سارس و هم کووید-۱۹ ابتدا در چین 
رواج یافتند و جلوگیری از شیوع فراگیر بیماری بعدی، صرفنظر از منشا آن، تنها در صورت همکاری واشنگتن و چین امکان پذیر است. 
گذشته گویای آن است که این همکاری ها ممکن است. پیش از این، آمریکا و اتحاد شوروی در زمینه ایجاد »پیمان عدم اشاعه تسلیحات 
هسته ای« همکاری کرده اند. در دهه گذشته نیز آمریکا، روسیه و چین در مقاطع کوناگون در زمینه مسائل هسته ای و تغییرات آب و هوایی 
همکاری کرده اند. بدون تردید، واشنگتن باید در واکنش به اردوگاه های کار اجباری در سینجیانگ، رفتار سرکوبگرانه چین در هنگ کنگ، 
رفتار تهاجمی علیه همسایگان و دیگر مسائل، فشار بر چین را افزایش دهد. اما در همین حال، همکاری در مورد تهدیدهای حیاتی مانند 

تغییرات آب و هوایی و شیوع فراگیر بیماری ها نیز باید یک اولویت باشد.
یک چنین دســتور جلسه بین المللی گسترده ای نیازمند پول، تعهد و پیگیری شخص رئیس جمهوری و تالش دیپلماتیک جدی است. 
واشنگتن باید مسائلی مانند موضوع جهانی مهاجرت را با همان حدت و شدت توافق هسته ای با ایران پیگیری کند و به آن بپردازد. در 
همان حال که روسای جمهور آمریکا برای گماردن افراد به پست های کابینه در پی رهبران شناخته شده و دارای نفوذ سیاسی هستند، به 
همین ترتیب افراد خوشنام و دارای نفوذ باید نمایندگی کشور در سازمان های بین المللی را بر عهده گیرند. واشنگتن همچنین باید بیاموزد 
که تهدید به خروج از سازمان های بین المللی و یا قطع کمک به این سازمان ها، بویژه زمانی که چین و سایر کشورها آماده اند تا این خالء ها 

را پر کنند، گزینه مطلوبی نیست.
نبرد پیش رو

در جهانی که شــیوع فراگیر ویروس کرونا آن را به هم ریخته اســت، بین الملل گرایی لیبرال برای هر همگان دستاوردی دارد. بین الملل 
گرایی لیبرال برای کسانی که از سیاست خارجی متعادل تر دفاع می کنند، چندجانبه گرایی بیشتر و نظامی گری کمتر را به همراه دارد و 
برای کسانی که خواستار رهبری جهانی آمریکا هستند ایاالت متحده ای را به نمایش خواهد گذاشت که بار دیگر از توان دیپلماتیک خود 
استفاده صحیح خواهد کرد. بین الملل گرایی لیبرال همچنین برای کسانی که به رژیم های اقتدارگرا مانند چین و روسیه به عنوان تهدید 
جهانی فزاینده می نگرند، پیمان ها و هنجارهای بین المللی را به عنوان ابزار در اختیار آمریکا قرار می دهد تا با استفاده از آن ها خودکامه هایی 
را که می کوشند پایشان را از گلیمشان دراز تر کنند، به عقب براند. البته، شیوع فراگیر ویروس کرونا می تواند به آسانی جهان را در جهت 
خالف خواست های بین الملل گرایان لیبرال که همانا پوپولیسم و بدتر شدن وضعیت دموکراسی در جهان است، سوق دهد. بین الملل گرایان 
لیبرال تا کنون با واکنش ترامپ در برابر شیوع ویروس کرونا، که عمدتا بر پایه قربانی و متهم کردن دیگران استوار است، مخالفت کرده 
اند. می توان انتظار داشت که سایر اقتدارگرایان، در آمریکا و دیگر جاها، از این بحران برای پیشبرد برنامه های خودکامه و بیگانه ترس که از 

دیرباز پیگیری می کرده اند، سود جویند.   
اما چنین گزینه ای اجتناب ناپذیر نیست. در پایان جنگ جهانی دوم به ندرت می شد از قبل تصور کرد که اروپای غربی به آزادی، اتحاد و 
کامیابی اقتصادی دست خواهد یافت. زمانی که جنگ سرد پایان یافت، گذار مسالمت آمیز در اروپا تضمین نشده بود. در آن دوران رهبری 
آمریکا و این اعتقاد که همکاری نتیجه می دهد، کار ساز شد. چنان باوری در حال حاضر ممکن است ساده لوحانه یا منسوخ به نظر برسد، 

اما هنوز هم راه حل درستی است برای حفظ امنیت و موفقیت اقتصادی آمریکا.

خبر

کشوِر اَپل یا اژدهای اَپل؟
محمدرضا اسالمی*

که  بالیی  وجــوِد  با 
کرونا بر ســر اقتصاد 
»خبِر  آورده،  جهان 
مبنــی  جدیــد« 
شــدِن  افــزوده  بر 
بــه  اپــل  »ارزِش« 
میلیارد  هــزار  »دو 
است  بهانه ای  دالر« 
کــه تاملی دوباره در 
ایــن بحث داشــته 
باشــیم.  دو ســال 

پیش، خبری منتشــر شــد که ابعاد اقتصادی شرکت اپل را 
نشان می داد. آن زمان در یادداشتی )اینجا( به موضوع ارزش 
شرکت اپل پرداخته شد. در آن یادداشت از اپل به عنوان یک 

»کشور« یاد شد و نه شرکت!
چرا کشور اپل؟ نگاهی به بودجه کشور عربستان سعودی، به 
ما نشان می دهد که »چرا« باید شرکتی مانند اپل را فراتر از 
»شــرکت« ببینیم و نگاهی در حدِّ قد و قواره یک کشور، به 
آن داشته باشیم: شرکت آرامکو )نفت( عربستان در نیمه اول 
همان سال ۳۴ میلیارد دالر سوِد فروش نفت داشت در حالی 
که اپل در آن ســال ۴۸ میلیارد دالر »سوِد خالص« داشت! 
)لینک( یعنی فرزنداِن عبدالعزیز سعودی که در عربستان بر 
روی نفت نشســته اند و طالی سیاه را بی مالل و بی زحمت از 
دل زمیِن بیرون می کشــند و بی  عرق جبین مي فروشند به 
یک ســبد اقتصادِی ۳۴ میلیارد دالری باید فکر کنند، حال 
آنکه هیات مدیره اَپل بر روی یک ســود ۴۸ میلیارد دالری 

برنامه ریزی می کنند. ماجرا اما متوقف نماند! 
آن یکی )شاهزاده آل سعود( در این دو سالی که گذشت، هر 
سال )حدودا( همان مقدار نفت از دل زمین بیرون کشیده و 
فروخته، ولی هیات مدیرۀ اپل ظرف دو سال گذشته، ارزِش 
»شــرکت« را از هزار میلیارد دالر، بــه دو هزار میلیارد دالر 
افزایش داده اســت. ابعاِد ذکاوت و توانمندِی »هیات مدیره« 

اپل در این مقایسه است که نمایان می شود.
 مسئله »تکنولوژی« است یا »انسانی« است؟

»اپل« یک شــرکت »فن آوری« محسوب مي شود. شرکتی 
کــه همچون ســاحراِن روزگاِر مصر قدیم، پیوســته در کار 
»سحر« و ســاحری است و هر لحظه به شکلی این بِت عّیار 
برآید. تفاوت این ِســحر با ساحراِن پیراموِن موسی این است 
که اپــل »محصول« تولید می کند و دایــم به »کار جدید« 
مشغول است. اما این یک اشتباه کلیدی است که گمان کنیم 
»ماجراِی اپل«، »ماجرای تکنولوژی« اســت. ماجرا، قبل از 
محصول و قبل از تکنولوژی، بحِث انسان است. اینکه هیأت 
مدیره ای که گردِش مالی به عظمِت گردش مالِی یک کشوِر 
نفتخیز را هدایــت می کنند، چطور دچار اختالفات مهلک و 

چرخۀ منازعاِت بی پایان داخلی نمی شوند؟ 
چطور کودتا نمي شــود بین اینها؟! چطــور چنین هیوالی 
بزرگی از قدرت و ثروت، اهالِی هیات مدیره را َمست نمي کند 
و »مســتِی قدرت« به بدمستی نمی کشد و زد و خوردی رخ 

نمی دهد؟!
اژدهاِی اپل؟

در انیمیشن سینمایی »چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم« 
)How to Train Your Dragon( کــه بــرای کودکان 
تولید شده، سازندۀ کارتن، عنوان بسیار زیبایی را برای کارتن 
انتخاب کرد: »مهاِر اژدها« . حکایِت بشــر، همیشه حکایِت 
مهار اژدها بوده؛ اینکه چطــور و به چه فرمولی باید اژدها را 
مهار کرد. از اژدهای نفس تا اژدهای قدرت... بشــر همیشــه 
در یک تقاّلی بی پایان بوده کــه »برای مهاِر اژدها چه باید 
کرد«؟! مثال گفته می شود که »دموکراسی« تالِش ناقِص بشر 

بوده برای کنترل و مهاِر اژدهای حاکمیت. 
مساله اساسی در این بحِث اپل اینجاست که »قبل از« آنکه 
به موضوع از زاویه »مهندسی الکترونیک« یا کامپیوتر یا برق 
یا ... هر »مهندســِی دیگری« نگاه کنیــم، باید به موضوع از 
زاویه »تعامِل انســانی« نگاه کنیم. باید از خود بپرســیم که 
چطور بین فرزنداِن عبدالعزیز بر سِر »قدرت« دعوا مي شود و 
عموزاده های سعودی به جاِن هم می افتند ولی در بیِن آقای 
»تیم کوک« )مدیرعامِل سحرخیز!( با آرتور لوینسون، )مدیر 
عملیات( ِجف ویلیامز »ساز و کاری« برقرار است که شرکت 

»متالشی« نمی شود؟
بحث، قبل از آنکه بحِث »کاال« باشد
 بحِث انسان است و »روابط انسانی«

دریغ که بهترین و نخبه ترین دانشــجویاِن ما در این سال ها 
)عموما( برای خواندن »مهندســی بــرق« و »الکترونیک« و 
»کامپیوتر« و ... )اساسا برای »مهندسی«( عازم ایاالت متحده 
شــدند و ما در این سال ها از دانِش »شرکت داری« و مهارِت 
»با هم کارکردن« و سازوکاِر »حقوقی« بنگاه هایی مانند اَپل، 
تقریبا هیچ نمی دانیم. دریغ اســت که از جزئیات اختالفاِت 
مابین شــاهزاده ولید بن طالل و شاهزاده بن سلمان بیشتر 
می دانیم تا »ساز و کار حقوقِی« حاکم بر شرکت اوبر و اپل و 

آمازون و لیفت و ...
اپل و حاکمیت

یــک نکته دیگر هم در این بحث مهم اســت و آن مســئله 
»حاکمیت و بنگاه اقتصادی« اســت. به نظر می رسد که یک 
تعریِف مشــخص از موضوع »همزیستِی« حاکمیت با بخِش 
خصوصِی فیل پیکر باید شکل گیرد تا مشخص باشد که حّد 

و حدود »بزرگ شدِن« بخِش خصوصی تا کجاست؟!
اگــر حاکمیت بخواهد اضافه بر »مالیات« بر شــانه و گردِن 
بخِش خصوصی چیزی »دیکته« کند، این حّد و حدود باید 
کامال شفاف باشد. اگر نباشد، هرگز بخِش خصوصی از حّد و 

حدودی بزرگ تر نخواهد شد.
* منتشر شده در کانال تلگرام نویسنده 
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نگاه

حضرت محمد)ص(:
به نیکی وادارید و از بدی بازدارید وگرنه خدا بدانتانرا  بر شما مسلط کند 

و نیکانتان دعا کنند و استجابتشان نکنند.
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


