
ISSN 2588-4581

روزنامه سراسری صبح ایران

eslahat.news

2020October20   1442 8صفحه شماره 1201    قیمت 2000 تومانسه شنبه 29 مهر ماه 1399  3 ربیع االول     
صفحه 7 صفحه 1

و  شده  نایاب  کشور  در  قلمی)آنالوگ(  انسولین 
دیابت  به  مبتال  بیماران  برای  حیاتی  داروی  این  کمبود 
مشکالت فراوانی ایجاد کرده است. بیمارانی که برخی از 
آن ها روزانه باید تا ۶ بار تزریق انسولین داشته باشند حاال 

به آن دسترسی ندارند.
 در روز های اخیر کاربران زیادی از اینکه نمی توانند 
"انسولین قلمی" در بازار پیدا کنند حرف زده اند. آن ها 
با هشتگ "انسولین نیست" اعتراض خود در شبکه های 

اجتماعی مطرح کرده اند.
کمبود انسولین قلمی یا آنالوگ در کشور موضوع 
در  بار ها  موضوع  این  امسال  تابستان  از  و  نیست  تازه ای 
اعالم شده  دارویی کشور  و  پزشکی  محافل  و  رسانه ها 
بود. اما وزارت بهداشت زیر بار ماجرا نمی رفت و تاکید 

می کرد که کمبودی در این رابطه وجود ندارد.
اما حاال دیگر حرف از کمبود نیست، حرف نبودن 
است، کال انسولین قلمی در بازار پیدا نمی شود. انسولین 
بسیار  آن  داخلی  تولید  و  است  وارداتی  دارویی  قلمی 
اندک است و پاسخ گوی نیاز کشور نیست. در شرایط 
به  نیز  دارو  واردات  سخت  تحریم های  اقتصاد،  کنونی 
دارو  برخورد کرده است. هر چند که  مشکالت جدی 

جزو لیست تحریم ها نیست، اما تحریم فلج کننده بانکی 
مانع از تبادل پول برای خرید دارو شده است.

انسولین  به  دیابتی که دسترسی  بیماران  بین  این  در 
کنند.  استفاده  انسانی  انسولین  از  ناچارند  ندارند  قلمی 
است  دشوار  انسانی  انسولین  تزریق  است  حالی  در  این 
برای  را  زندگی  و  دارد  زیادی  مزایای  قلمی  انسولین  و 

بیماران دیابتی و نیازمند به این دارو راحت تر می کند.
کمیاب شدن انسولین قلمی در حالی است که از میان 
بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران، دست کم ۶۰۰ 

هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین اند.
#انسولین_نیست

به  نیازمندان  ویژه  به  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
انسولین موجی اعتراضی در این باره به راه انداخته اند که 

بازتاب وسیعی داشته است.
مقصر  باره  این  در  را  تحریم ها  که  آنها  از  برخی 
سعی  انگلیسی  زبان  به  توئیت هایی  انتشار  با  می دانند 
جهانی  جامعه  گوش  به  را  خود  صدای  که  کرده اند 
و  کشور  داخل  وضعیت  به  انتقادات  بیشتر  اما  برسانند. 

عملکرد ضعیف مسئوالن است.
انسولین  مسئول،  "آقایان  که  است  نوشته  کاربری 

داروی حیاتی ست. کمبود آن تعداد زیادی از بیماران را 
دچار عوارض برگشت ناپذیر می کند یا آن ها را می کشد. 

.جان بیماران را بازیچه  نکنید
انسولین آنالوگ می تواند  عده ای می گویند کمبود 
فردی  بندازد.  خطر  به  را  یک  نوع  دیابت  بیماران  جان 
نوع  یه دیابتی  نایاب شده!  قلمی  نوشته است: انسولین 
یک بدون این انسولین میره تو کما و یه قدمی مرگ چرا 

هیچکس عین خیالش نیست؟
عده ای هم از تجربیات خود نوشته اند »من دیابت نوع 
دو دارم. یه آمپول فرنگی بسیار گرونی مصرف می کردم 
و  نمیشه  پیدا  آمپوال  این  قند.  عادی  قرصای  بر  عالوه 
قندم به شدت دچار افزایش شده. وای به حال بیمارایی 
که دیابت نوع یک دارند. من نمی دونم مقصرش کیه و 

کجاست، ولی انسولین برای بیمار دیابتی مثل هواست.«
به عراق  قاچاق دارو  به ماجرای  از کاربران  عده ای 
اما  است،  موجود  انسولین  می گویند  و  کرده اند  اشاره 

قاچاق می شود. 
عراق  امنیتی  نیرو های  پنج شنبه  روز  است  گفتنی 
از کشف یک محوله بزرگ قاچاق دارو که شامل ۱۹ 
این  گزارش  این  براساس  دادند.  خبر  می شد،  کامیون 

دارو ها از ایران وارد خاک عراق شده اند. اما گمرک و 
را  عراق  به  ایران  از  دارو  قاچاق  ایران  بهداشت  وزارت 
تکذیب کردند و گفتند که این دارو های ایرانی نبوده اند 
و مبدا آن ها کشور دیگری بوده و فقط از خاک ایران 

ترانزیت شده اند.
با این حال همزمانی ماجرای قاچاق دارو به عراق و 
کمبود انسولین مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی 

قرار گرفته است.
بحث بر سر احتمال وجود فساد در این مسئله هم داغ 
است. حتی کاربرانی می گویند شاید پای آقازاده ای در 
میان باشد. به هر حال در اینگونه موارد تئوری های توطئه 

همیشه مطرح می شوند.
مسئوالن چه می گویند؟

اولین موضع رسمی در این باره از سوی محمدرضا 
شانه ساز، رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
یکی  قلمی،  انسولین  اینکه  به  اشاره  با  او  شد.  اتخاذ 
گفت:  است،  کشور  وارداتی  دارو های  ارزبرترین  از 
»کمبود های مقطعی تنها در مورد انسولین قلمی است و 
دلیل آن هم مشکالت ناشی از تامین ارز و انتقال آن به 
شرکت های خارجی طرف قرارداد به دلیل تحریم ها علیه 

ایران است.«
قلمی  انسولین  محموله  دو  ترخیص  از  همچنین  او 

توسط گمرک خبر داد.
شانه ساز گفت در آینده نزدیک این دارو با کدملی 
بیماران توزیع می شود. او همچنین وعده داد که انواع 
در   )۱۴۰۰ )سال  آینده  سال  پایان  تا  دارو  این  قلم های 

.داخل تولید و نیاز کشور برطرف خواهد شد
هیات  رییس  رجب  اسداهلل  امروز  رابطه  همین  در 
مدیره انجمن دیابت ایران، با تاکید بر اینکه انسولین تولید 
داخل در کشور موجود است، گفت: »با وجود تحریم ها 
مشکل اصلی در حال حاضر تامین انسولین های آنالوگ و 

خارجی است که این هم مسئله جدید نیست.«
او افزود: انسولین های تولید داخل کشور، انسولین 
کشور های  در  اکنون  که  انسولینی  همان  است،  انسانی 
اروپایی و آمریکا هم استفاده می شود. پوشش بیمه ای این 
انسولین به شکلی است که ۹۰ درصد هزینه آن را بیمه ها 

 .می پردازند
به گفته رییس هیات مدیره انجمن دیابت سرنگ، 
قلم و پمپ همگی ابزار تزریق انسولین هستند؛ در نتیجه 
تولید  انسولین های  اشتباه است؛ زیرا  انسولین قلمی  لفظ 

صحیح تر  لذا  کرد؛  تزریق  قلم  با  می توان  هم  را  داخل 
این است که گفته شود انسولین آنالوگ )تولید خارج( 

 .با کمبود مواجه است
ردپای بازار سیاه و قاچاق

با وجود اینکه مقامات مسئول کمبود انسولین قلمی 
)آنالوگ( را ناشی از تحریم ها می دانند، اما گزارش هایی 

منتشر شده که بحث قاچاق انسولین را تائید می کند.
محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سالمت 
از ۱.۵  »بیش  رابطه گفت:  این  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است. به روال 
هر سال. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما 
عبارتی  به  یا  می شود.  دوباره صادر  شده،  وارد  انسولین 
گغته  می شود.«به  خارج  کشور  از  غیرقانونی  راه های  از 
انسولین  مخصوص  فقط  معکوس  قاچاق  عرب  نجفی 
نیست. برای همه دارو های گران با مشکل قاچاق معکوس 
ارز  تخصیص  است،  توجه  قابل  هم  آن  دلیل  مواجهیم. 
۴۲۰۰ تومانی که سبب می شود دارو با قیمت ارزان وارد 
شود و با دالر بازار آزاد، از مرز خارج شود. نجفی عرب 
می گوید »کمبود دارو و انسولین عارضه همین ارز ۴۲۰۰ 

تومانی است.«

ردپای تحریم ها، قاچاق، بازار زیرزمینی و دالر 4200 تومانی
پشت پرده نایاب شدن انسولین در کشور

حجت االسالم احمد مازنی
عده ای در داخل 
نگذاشتند صدای
 صلح طلبی ما

 به گوش دنیا برسد

رئیس قوه قضاییه
همه مشکالت

 در داخل کشور
 به دست مردم 
قابل حل است

ابوالمناصب بدنبال منصب جدید!

هر چه به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نزدیک تر می شویم اسامی بیشتری 
برای نامزدی در این انتخابات اعالم می شود و گزینه های بیشتری برای حضور در 
ماراتن پاستور به میدان می آیند؛ اما در یکی از جدیدترین پیش بینی ها، علی اکبر 

والیتی در لیست نفرات احتمالی جریان اصولگرا قرار گرفته است.
والیتی که سابقه حضور در وزار ت امور خارجه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
نخستین دوره مجلس شورای اسالمی و احزاب شناخته شده ای مانند حزب موتلفه 
اسالمی را در کارنامه خود دارد، در حال حاضر به عنوان دستیار رهبر معظم انقالب 

در امور بین الملل فعالیت های خود را دنبال می کند.
دورخیز احتمالی آقای دیپلمات برای ریاست جمهوری

والیتی تنها در انتخابات سال ۹۲ حضور مستقیم داشته است و در حالی که 
غالمعلی حدادعادل به نفع سایر نامزد های اصولگرا و محمدرضا عارف به نفع 
حسن روحانی کنار رفتند، او حاضر به ائتالف با هیچ کدام از نامزد های دیگر نشد 
و با حمایت شدن از طرف بخشی از جریان اصولگرا، در انتخابات حضور پیدا 
کرد که با کسب ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۷۵۳ رای از این انتخابات دست خالی 

خارج شد.
حاال پس از سال ها، در روز های اوج مبارزه با بیماری کرونا، دوباره زمزمه هایی 
از سوی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری برای حضور در انتخابات سال آینده به 

گوش می رسد؛ مثال مصطفی صادقی، خبرنگار و فعال رسانه ای در صفحه شخصی 
خود در توییتر از دیدار چند پدرخوانده با علی اکبر والیتی خبر داد.

بخش زیادی از جریان اصولگرا از والیتی حمایت می کنند
حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به روحیه علی اکبر والیتی در 
استفاده از نظرات دیگران یادآور شد که خیلی وقت ها در مسافرت ها با آقای والیتی 
همراه بودم، او همیشه در شان و جایگاه جمهوری اسالمی با مقامات سایر کشور ها 
رفتار می کرد؛ معتقدم اگر موضوع مقبولیت در جامعه برای آقای والیتی فراهم شود، 
او گزینه بسیار ارزشمندی است، چون او مشروعیت و صالحیت های الزم و کافی 

را برای تصدی جایگاه ریاست جمهوری دارد.
ابراهیمی در خصوص حمایت جریان ها از والیتی گفت: بخش زیادی از 
اصولگرایان از آقای والیتی حمایت می کنند. حتی می توانم اشاره کنم که اصالح 
طلبان نیز از عملکرد آقای والیتی ناراضی نیستند، عده ای از اصالح طلبان اطراف 
آقای والیتی بودند و با او کار می کردند؛ بنابراین یک شخصیت فراجناحی است و 
اصال نمی شود گفت در یک جریان سیاسی غرق می شود. امروز هم اصولگرایان 

و هم اصالح طلبان می دانند که آقای والیتی همواره مواضع معتدلی داشته است.
محمدجواد ابطحی عضو جبهه پایداری هم در خصوص نامزدی والیتی برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: والیتی شخصیتی است که شاید بتوان 

او را فراجناحی دانست، فردی که مشاور مقام معظم رهبری است و در عین حال 
سابقه مذاکرات بین المللی را هم در کارنامه اش دارد و در عین حال در سال ۹۲ با 
نامزدی اش در انتخابات و رقابت با دیگر نامزد ها نشان داد که برای کرسی ریاست 
جمهوری بی میل هم نیست؛ خاصه آن که در آن سال با انتقاد به شیوه مذاکره سعید 
جلیلی یکی از نامزد های اصولگرای آن انتخابات ثابت کرد که او را نمی توان در 
یک جناح خاص گنجاند. حال با ذکر این که احتمال دارد او نامزد ریاست جمهوری 
در سال آینده شود، باید دید او این توانایی را دارد که برنامه ای متناسب با وضعیت 
کنونی داخلی و خارجی ایران ارائه دهد؟محسن کوهکن فعال سیاسی اصولگرا و 
نماینده ادوار مجلس هم در توصیف علی اکبر والیتی گفت: او فردی کالن نگر 
است و ذهنی سیال دارد که می تواند تحلیل های جامعی از موضوعات ارائه کند و 
به هیچ وجه نگاه جناحی، گروهی و طیفی ندارد و اگر بخواهد که نامزد ریاست 
جمهوری شود، می تواند یک نامزد فراجناحی باشد که این یک ویژگی بسیار مهمی 
است. به یاد دارم که او وقتی می خواست آماری را ارائه کند به جزئی ترین شکل 
ممکن آمار را اعالم می کرد که ُمبَین حافظه کم نظیر و دقت او در امور داشت و 

همیشه می کوشید که از ارائه اطالعات نادرست پرهیز کند.
کوهکن در خصوص موانع و محدودیت های پیش روی والیتی ادامه می دهد: در 
کنار این ویژگی های مثبت آقای والیتی، اما من تا به امروز از او برنامه اقتصادی برای 

حل معضالت اقتصادی کشور ندیده ام؛ به خصوص اکنون که مهم ترین دغدغه 
و بحران مردم بحث اقتصاد و معیشت است. حتی آقای والیتی در سال ۹۲ هم 
برنامه ای اقتصادی ارائه نکرد و اگر قرار باشد او در عرصه ریاست جمهوری حاضر 
شود، الزم است برنامه ای دقیق درباره حل مشکالت اقتصادی ارائه کند.شخصیت 
فراجناحی آقای دیپلمات با وجود همه این نکات مثبت و منفی، نکته جالب در 
فعالیت های سیاسی علی اکبر والیتی این است که او در اغلب دوران فعالیت 
سیاسی خود، در احزاب اصولگرا عضویت داشته، ولی بیشترین فعالیت خود را 
در بدنه دولت در زمان حضور دولت های جناح چپ مثل ریاست جمهوری 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی داشته که نشان از بی طرفی او در دعواها و درگیری 
های جناحی است. همچنین به نوعی شخصیت او را فراجناحی نشان می دهد که 
خود نقطه قوتی برای مورد حمایت قرار گرفتن از سوی دو جریان اصالح طلبان 

و اصولگرایان برای حضور در انتخابات می شود.
هر چه هست و خواهد بود نمی توان از حاال به صورت قطعی حضور افراد را در 
انتخابات به صورت قطعی پیش بینی کرد، ولی پیش بینی های صورت گرفته از 

روی رفتار های سیاسی افراد و گروه های مختلف انجام می شود.
* این تحلیل که ایشان ابوالمناصب است را روزنامه صدای اصالحات به او لقب 

داده است .

والیتی جدیدترین گزینه ریاست جمهوری 1400

منصب جدید!ابوالمناصب بدنبال والیتی جدیدترین گزینه ریاست جمهوری 1400
افزایش نجومی هزینه گزارش صدای اصالحات از هزینه کمرشکن درمان کرونا در ایران؛
درمان بیماران کروناییی!
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خط داغ
حمید مالنوری

انتخابات 1400 بسیار مهم و تاثیر 
گذار است/ احزاب ورود جدی 

به انتخابات داشته باشند
ناقضان قرنطینه جریمه می شوند

تا دو  را  باید شرایط کرونایی 
بدانیم  ادامه دار  سال دیگر 

درآمد ماهانه 150
 میلیاردی آموزش و پرورش
 از شبکه شاد صحت دارد؟

مسئوالن اقتصادی کشور خود را به خواب زدند!

کمبود کاالهای اساسی 
به افزایش تورم دامن 

خواهد زد

ردپای تحریم ها، قاچاق
 بازار زیرزمینی و دالر 4200 تومانی

پشت پرده نایاب شدن 
انسولین در کشور

 صفحه 6 صفحه 1

 صفحه 2 صفحه 2



“حمید مالنوری” مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشست 
خبری امروز خود با اشاره به این که در هفتمین جلسه کمیسیون ماده 
۱۰ در رابطه با راهبرد نظارت فعالیت حزبی بحث شد، اظهار کرد: ما 

در تالشیم فضایی فراهم شود تا احزاب بیشترین فعالیت حزبی را داشته 
باشند. ما در کشور ۱۲۰ حزب داریم و انتظار داریم جامعه و کشور از 
فعالیت این احزاب بهره مند شوند.وی ادامه داد: باالبردن سطح آگاهی 

مردم، ایجاد آرامش و نشاط سیاسی و باالبردن سطح مشارکت سیاسی 
مخصوصا در انتخابات از جمله فعالیت های مورد انتظار از احزاب 

است. کمیسیون ماده ۱۰ به شدت عالقه مند و پیگیر است تا زمینه ی 
بهتری برای فعاالن سیاسی فراهم کند تا آنها در امنیت و آرامش فعالیت 
حزبی خود را دنبال کنند.دبیر کمیسون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور 
با بیان این که در حال نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ هستیم، تصریح 
کرد: این انتخابات برای ما بسیار مهم و سرنوشت ساز بوده و در آینده 

کشور بسیار تاثیرگذار است. امید داریم بیش از هر زمانی، احزاب 
ورود جدی به انتخابات داشته باشند و با درک این فضا، برنامه ریزی 
مناسبی را دنبال کنند تا شاهد خلق حماسه بزرگ دیگری باشیم.وی 
با بیان این که در این جلسه برگزاری مجمع عمومی انتخابات شورای 
مرکزی و بازرسین حزب راه ملت بررسی شد، اظهار کرد: اساسنامه 
و مرام نامه این حزب با در نظر گرفتن اصالحاتی و همچنین انتخابات 

شورای مرکزی و بازرسین حزب مورد تایید قرار گرفت، اما صالحیت 
سه نفر از اعضای شورای مرکزی تایید نشد. پروانه این حزب به عنوان 

صدوبیست ویکمین حزب کشور به زودی صادر می شود. همچنین 
صالحیت محمدسعید احدیان - دبیرکل جدید جمعیت پیشرفت ایران 
اسالمی - تعیین شد.مالنوری خاطر نشان کرد: بررسی برگزاری مجامع 

عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین انجمن آشوریان 
تهران، مجموعه فرهنگی و ورزشی ارامنه، انجمن زرتشتیان خرمشاد 

یزد، انجمن زرتشتیان شیراز و انجمن زرتشتیان مریم آباد یزد رسیدگی 
شد و پرونده این اقلیت های دینی تمدید می شود.مدیرکل سیاسی 

وزارت کشور ادامه داد: شرایط مسئولین شعب استانی احزاب جمعیت 
حامیان انقالب اسالمی در کرمانشاه، رفاه ملت ایران در خراسان 

جنوبی، ندای ایرانیان در اردبیل و جمعیت رهپویان انقالب اسالمی در 
هرمزگان تایید شد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه احزاب 

تخصیص داده شده است، گفت: یارانه احزاب در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ 
تخصیص داده شد و در سال  ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ به دلیل کمبود اعتبارات 

هنوز تخصیص داده نشده است اما ما پیگیر هستیم.مالنوری در پاسخ به 
سوالی درباره ی برگزاری دادگاه برخی فعاالن سیاسی اظهار کرد: در 

کشور فضای بازی برای اظهارنظر سیاسی داریم اما اگر پرونده قضایی 
در مورد فعاالن سیاسی مطرح می شود شاید به این دلیل است که 

برخی فراتر از قانون به مسائل ورود می کنند. ما در کمیسیون ماده ۱۰ 
فقط تخلفات مربوط به ماده ۱۸ را بررسی می کنیم.

“حسن روحانی” رئیس جمهور در جلسه مدیران 
وزارت بهداشت و متخصصان کرونا، ضمن تبریک 
ایام ربیع و تشکر از کادر درمان برای زحماتی که در 

شیوع کرونا و مدیریت آن انجام می دهند، گفت: 
هدف من از این جلسه این بود که با عزیزان مقداری 
تبادل نظر کنیم؛ پرونده هشت ماه گذشته و روزهایی 
که پیش روی ما است را ورق بزنیم. اکنون نیز با موج 

وسیع تری روبرو هستیم و باید با آن مقابله کنیم. اینکه تا 
کی مقابله می کنیم باید مبنای آن را بدبینانه بگذاریم و 
بگوییم حداقل تا یک سال دیگر ادامه خواهد داشت، 

اما زمانی که جهان در مقابل ویروس موفق شود واکسن 
موثری به وجود بیاورد که در اختیار قرار گرفته یا درمان 
موثری در اختیار بشر قرار بگیرد، شرایط متفاوت خواهد 

شد اما فعالً مبنا را بر این بگذاریم که ما هم امسال و یا 
شاید در سال آینده با این مشکل مواجه باشیم.

وی با بیان اینکه کار اصلی تغییر سبک زندگی 
در مواجهه با کرونا است، اظهار داشت: هر راه حل 

و درمان دیگر که ممکن است به جای خودش مفید 
باشد، اما اساس مسئله تغییر سبک زندگی است، یعنی 

همه باید باور کنیم شرایط سال ۹۹ و احتماالً سال ۱۴۰۰ 
با شرایط سال های پیش متفاوت است ما با شرایط 
جدیدی مواجه هستیم. برخی از مردم می پرسم تا 

چند هفته دیگر فاصله گذاری، استفاده از ماسک و 

پروتکل های بهداشتی را باید رعایت کنیم، باید مبنا را 
بر این بگذاریم که تا دو سال دیگر به صورت بدبینانه با 
این مشکل مواجه هستیم و باید خودمان را آماده کنیم.

رئیس جمهور افزود: اینکه می خواهیم به سبک گذشته 
عروسی بگیریم را باید کنار بگذاریم اگر بخواهیم با 

سبک قبل عزیزان ما را در یک مجلس شادمانی دعوت 
کنیم، شدنی نیست، بنابراین باید این را بپذیریم که این 
سبک عوض شده است. اگر مناسک مذهبی و دینی 

داریم باید بدانیم با قبل متفاوت شده است و نمی شود در 
یک سالن در کنار یکدیگر و با سبک و سیاق قدیمی 

در مسجد و حسینیه جمع شویم.وی با بیان تاکید بر 
اینکه شرایط رفت و آمد و مسافرت با گذشته متفاوت 

شده است، افزود: باید تا جایی که ممکن است خدمات 
به صورت الکترونیک ارائه شود؛ این جزو مصوبات 
ستاد است که اگر دستگاه دولتی می تواند خدمتی را 
از طریق الکترونیک انجام دهد اما  فرد را به صورت 

حضوری بخواهد، با تنبیه شدید روبرو شود و حتی برای 
افراد و کارمندان تا انفصال چند ماه از خدمت نیز در 

نظر گرفته شده است، بنابراین شرایط ما متفاوت شده 
است.روحانی اظهار کرد: اگر رهبری و مراجع بزرگ 

ما کمک نمی کردند ما با مشکالت بیشتری مواجه 
می شدیم، به هرحال همه یک صدا در کشور صحبت 

کردند.وی افزود: من خواهش می کنم با ادبیات واحد با 

مردم صحبت کنیم، امروز شاهد هستیم که متخصصان 
و بزرگان علم پزشکی گاهی با لحن واحد با مردم 

صحبت نمی کنند و باید این لحن ها به یکدیگر نزدیک 
شود؛ ضمن هشدار به مردم و ضمن بیان عواقب، ترس 

و واهمه در بین مردم ایجاد نکنیم؛ بشارت و انذار باید 
در کنار یکدیگر باشد.رییس جمهوری گفت: تکرار 

مداوم نکات خطرناک عادی خواهد شد یعنی بیان 
خطر باید به موقع و به اندازه و با فاصله معین و زبان های 

مختلف باشد.وی بیان کرد: قانع شدن مردم برای ما 
مهم است، در هر کاری اگر مردم با ما همراه نباشند، ما 

موفق نخواهیم شد، حتی اگر جریمه بگذاریم مردم باید 
ما را یاری کنند و باید بدانند این جریمه برای کمک 

به آنهاست و دولت کیسه ای از پول جریمه مردم 
ندوخته است.وی با بیان اینکه ما می خواهیم همه مردم 

به دستورالعمل ها توجه کنند، افزود: همه باید بپذیرند که 
شرایط امروز کشور با دیروز متفاوت است و ممکن 

است این شرایط ماه ها پیش روی ما باشد و باید به آن 
توجه کنیم.حجت االسالم روحانی بیان کرد: مسأله 

دوم، مسأله پیشگیری است؛ در این جلسه نیز تأکید شد 
که همه باید از ماسک استفاده کنند و بهداشت عمومی 
را رعایت کنند حتی نحوه تغذیه، روحیه و ورزش برای 

پیشگیری می تواند، مؤثر باشد.وی اضافه کرد: همه 
تالش ما باید این باشد که اشخاص مبتال نشوند و اگر 

مبتال شدند، همه تالشمان باید این باشد که به بستری 
شدن در بیمارستان نیانجامد؛ بیمارستان می تواند عاملی 
برای گرفتاری افراد باشد.رییس دولت دوازدهم اظهار 
کرد: ما باید این زنجیره را متوقف کنیم به گونه  ای که 

اگر متوجه شدیم فرد مبتال به کرونا است، باید بالفاصله 
افرادی که با او در تماس نزدیک بوده اند را جمع آوری 
کنیم.وی ادامه داد: بنابراین الزم است تست را گسترش 

دهیم برهمین اساس باید کیت های ما آماده باشد و 
همچنین امکانات آزمایشگاهی ما باید تکمیل شود حتی 

کیت های مورد نیاز را خریداری کنیم که دکتر نمکی 
نیز مطرح کردند و ما موافقت کردیم که هر مقدار 

کیت مورد نیاز است را خریداری کنیم.رییس جمهور 
در ادامه با تاکید بر اینکه مشکالت مانع از تخصیص 
منابع برای نیازهای وزارت بهداشت نمی شود، اظهار 

داشت: مردم عزیز ما بدانند مشکالت اقتصادی و ارزی 
ما به این معنا نیست که اگر در یک موردی ضرورت 

بود ما تخصیص منابع نخواهیم داشت، در یک موردی 
وقتی وزیر محترم بهداشت به تخصیص منابع نیاز داشت 

و مبلغ را گفت و ماهم گفتیم اگرچه مشکالت وجود 
دارد و ما در شرایط بسیار سخت اقتصادی هستیم اما 

در موارد ضروری و الزم برای کرونا در خدمت مردم 
خواهیم بود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که 
همه مشکالت در داخل کشور و به دست 

توانای مردم قابل حل است، گفت: راهکار 
حل مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد 

نهفته است و دنبال کردن راهکارهای 
سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطا 

است.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 

سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح 
امروز شورای عالی قوه قضاییه با تقدیر 
از زحمات و تالش های کادر درمانی 
کشور در صیانت از سالمت مردم در 

برابر ویروس کرونا، اظهار داشت: توصیه 
های ستاد ملی مقابله با کرونا نباید در 
حد توصیه باقی بماند و باید از موضع 

حاکمیتی پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موفقیت 

برخی کشورها در مهار ویروس کرونا، 
تأکید کرد: باید با اتخاذ تصمیمات 

کارشناسی شده در ستاد کرونا و اجرای 
آنها با نگاه حاکمیتی آفات این بال را 

کاهش داد و هر جا که نظام اراده کرد 
کاری را با جدیت انجام دهد، مردم هم به 

خوبی همراهی کرده اند.
رئیسی از همراهی مردم در موضوع 

راهپیمایی اربعین امسال برای اجرای 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان 

نمونه ای از پایبندی بدنه جامعه به 
تصمیمات حاکمیتی یاد کرد که آحاد 

مردم با وجود ارادت مردم به امام حسین 
)ع(، از تصمیم کارشناسی نظام در این 

زمینه تبعیت کردند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از 
سخنانش با تأکید بر لزوم پرهیز مسئوالن 

و فعاالن سیاسی از حاشیه سازی ها، اظهار 
داشت: هر گونه حاشیه سازی از سوی 

دست اندرکاران و سیاسیون که ما را از 
پرداختن به مسائل اصلی کشور بازمی 

دارد، امری مذموم و ناصواب است.
رئیسی از »توجه به معیشت« و »مقابله با 

کرونا و آفات آن« به عنوان مسائل اصلی 
کشور یاد کرد و گفت: دغدغه مسئوالن 

باید رفع مشکالت معیشتی مردم به ویژه در 
شرایطی باشد که ویروس منحوس کرونا 

کسب و کار بسیاری از افراد را مختل 
کرده است.

رئیس قوه قضاییه، قاچاق دارو و 
مشکل تأمین دارو را از دیگر معضالت 

امروز کشور دانست و اظهار داشت: امروز 
مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه 

هستند و وجود داروهای تقلبی در بازار هم 
نگران کننده است.

رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که 
مسئوالن باید موضوع تأمین داروی مورد 
نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و 
اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در 

این عرصه جوالن دهند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از 

سخنانش با اشاره به پایان تحریم ۱۰ ساله 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران گفت: 

در خصوص برداشته شدن موانع معامله 
تسلیحاتی نباید صرفاً به شکست سیاسی 

آمریکا بسنده کرد و باید همه تحریم های 
ظالمانه آمریکا و غربی ها علیه ملت ایران 

برداشته شوند.
رئیسی با بیان این که غربی ها باید 

متعهد به اجرای توافقات باشند اما روز به 
روز ظلم و ستم آنها بیشتر می شود گفت: 

مساله تولید قدرت در برابر نظام سلطه مهم 
است تا بتوان با دست پر در میدان مقابله 

با این زورگویی ها حاضر شد. ساز و کار 
هم این است که اقداماتی در جهت بی 
اثر کردن تحریم ها و تسهیل زندگی و 

معیشت مردم صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که 

همه مشکالت در داخل کشور و به دست 
توانای مردم قابل حل است، خاطر نشان 
کرد: راهکار حل مشکالت اقتصادی در 

حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن 
راهکارهای سیاسی برای حل مسائل 

اقتصادی خطاست.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش 
به ابالغ سند امنیت قضایی اشاره کرد و 

با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش 
های مرتبط در دستگاه قضا، اظهار داشت: 
در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه ها 
از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته 

شده که یکی از آنها تدوین سند امنیت 
قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر 

سندی مهم تر از ابالغ آن سند است و همه 
همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به 

اجرای اسناد تحولی هستند.
رئیس قوه قضاییه، »حق الناس« را مهم 

ترین موضوع سند امنیت قضایی عنوان 
کرد و گفت: »حق الناس« و »حقوق مردم« 
قبل از آن که دستاویز مدعیان حقوق بشر 

باشد، آموزه نبی مکرم اسالم است که در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز 

مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیسی افزود: »حق الناس« از تأکیدات 

مستمر امام و رهبری بوده که قوانین 
موضوعه نیز بر آن تصریح دارد و با ابالغ 
سند امنیت قضایی به دنبال آن هستیم تا با 
عزم و اراده جدی از حقوق مردم صیانت 

شود.
رئیس دستگاه قضا گریزی نیز به 

موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری 
یکی از بانک های کشور زد و با تقدیر 
از نیروهای امنیتی و پلیس بین الملل و 

دیگر عواملی که در بازگرداندن این مفسد 
اقتصادی نقش داشتند، تأکید کرد: افرادی 

که تصور می کنند می توانند مرتکب 
جرم شوند و با خروج از کشور از چنگال 

عدالت بگریزند سخت در اشتباه هستند.
رئیسی خاطر نشان کرد: دستگاه 

قضایی اجازه نمی دهد کسانی که به 
نحوی به بیت المال دست اندازی می 
کنند، آرام بگیرند و بازگرداندن همه 

متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت 
را با قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این 

اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار 
مردم قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به 
کشورهای غربی نیز هشدار داد که اجازه 
ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بیت 
المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور 

نکنند پول هایی که مفسدان اقتصادی از 
مردم سرقت می کنند، برای آنها منفعتی به 

دنبال می آورد.
در این نشست، مهدی حاج محمدی 
رئیس سازمان زندان ها از هدف گذاری 

این سازمان برای اشتغال ۵۰ درصدی 
زندانیان خبر داد و گفت: آمار اشتغال 

زندانیان در سال ۹۸، ۱۵ درصد بوده که 
با تمهیدات اندیشیده شده، این آمار در ۶ 
ماهه اول امسال به ۲۳ درصد افزایش یافته 

است.
وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت 
آن است که این رشد بدون ایجاد ظرفیت 

های جدید و با استفاده از ظرفیت های 
موجود و در همین شرایط دشوار کرونایی 

که بسیاری از زندانیان در مرخصی به سر 
می برند، محقق شده است.

رئیسی با تقدیر از هدف گذاری 
سازمان زندان ها برای اشتغال ۵۰ درصدی 

زندانیان، این اقدام را عالوه بر بازدارندگی 
از وقوع جرم و حرفه آموزی موجب 
افزایش تولید و تأمین مالی زندانیان و 

خانواده های آنها دانست و تأکید کرد: 
اصالح مجرمین یکی از وظایف قانونی 

ماست و برای این امر تکلیف قانون اساسی 
داریم.

رئیس قوه قضاییه افزود: برخی فکر می 
کنند مأموریت ما با محکوم کردن تمام 
می شود در صورتی که مأموریت ما هم 
پیشگیری، از جرم و هم رسیدگی و هم 

کیفر و هم اصالح مجریمان است و البته 
اصالح مجرمین نیتز به یک کار جدی 

تحولی دارد و با شییوه های گذشته محقق 
نخواهد شد.

حمید مالنوری

انتخابات 1400 بسیار مهم و 
تاثیر گذار است/ احزاب ورود 
جدی به انتخابات داشته باشند

رییسی: همه مشکالت در داخل کشور به دست مردم قابل حل است

وی  با  منطقه ای  و  دوجانبه  مسائل  پیرامون  و  دیدار  ملی  امنیت  عالی  دبیر شورای  و  رهبری  معظم  مقام  نماینده  علی شمخانی  دریابان  با  امروز  است؛ عصر  سفر کرده  تهران  به  که  افغانستان  ملی  مصالحه  رئیس شورای  عبداهلل  عبداهلل 
ایجاد  آمریکا  سیاست  اساس  تاکید کرد:  نداشته؛  بدنبال  منطقه  مردم  برای  ماندگی  عقب  و  ویرانی  ای جز جنگ،  نتیجه  که  آسیا  منطقه ی غرب  در  آمریکا  مخرب  های  سیاست  تبیین  با  دریابان شمخانی  دیدار  این  در  گفتگو کرد. 

است، گفت:  تروریستی داعش  و  تاسیس جریان مخوف  بارز آن  نمونه  تروریستی که  اندازی جریان های  راه  نقش آمریکا در  به  اشاره  با  یا عراق.وی  باشد  افغانستان  پیگیری آن  نمی کند که محل  فرقی  است؛  ناامنی  و  و مرج  هرج 
امنیت  عالی  دادند.دبیر شورای  نشان  ما  به  جانفشانی  با  مسعود  شاه  احمد  و  سلیمانی  قاسم  بزرگی همچون حاج  راهی که شهیدان  است؛  انسجام  و  و حفظ وحدت  مقاومت  آمریکا،  های خطرناک  دام  اینگونه  از  ماندن  راه مصون  تنها 

آمریکا  و خاطرنشان کرد؛  برشمرد  افغانستان  در  پایدار  امنیت  و  ثبات  برقراری  در  تاثیر گذار  بسیار  و  اصلی  های  مولفه  از  را  اساسی  قانون  از  تبعیت  و  مذاهب  و  اقوام  و حقوق  االفغانی، حفظ جمهوریت  بین  ملی کشورمان؛ گفتگوی 
است. بوده  افغانستان  در  بخش  ثبات  اصلی  های  مولفه  تضعیف   در صدد  ناامنی  استمرار  و  برای حفظ حضور  همواره 

آمریکا بدنبال ناامنی است، فرقی نمی کند افغانستان باشد یا عراق
سه شنبه - 29 مهر 1399 شماره 1201

شمخانی: در دیدار با عبداهلل عبداهلل 2 سیاست

عده ای در داخل نگذاشتند صدای صلح طلبی ما به گوش دنیا برسد

باید شرایط کرونایی را تا دو سال دیگر ادامه دار 
بدانیم /ناقضان قرنطینه جریمه می شوند

حجت االسالم احمد مازنی 

حجت االسالم احمد مازنی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
توهین و هتک حرمت رئیس جمهور از سوی برخی افراد از پشت 

تریبون ها گفت: معتقدم رفتارهای که امروز از سویی کنشگران سیاسی 
ایران صورت می گیرد می تواند ناشی از دو عامل باشد شخصی و 

تشکیالتی باشد. در بحث شخصی باید گفت، به هر حال برخی از افراد 
برای دیده شدن حرف های گنده،گنده و قلمبه و سلمبه می زنند و کارشان 

حکایت داستان برادر حاتم طایی است که نمی توانست سخاوتمند باشد 
پس یک کار قبیح و زشتی در کنار چاه زمزم انجام داد و از آن جهت 

مشهور شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم با تاکید بر این که برخی  برای 
دیده شدن راه را در توهین، اهانت و رفتارهای غیر منتطقی می بینند، عنوان 
کرد: باید گفت این افراد دچار مشکالت روانشناختی هستند، به هر حال 

این رفتارها ناشی از  نوعی بیماری است که باعث می شود افراد حرف های 
خارج از نزاکت بزنند و رفتار کنند.

نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: اما در 
رفتارها در حوزه تشکیالتی؛ در این حوزه یک جریان سیاسی علیه یک 
جریان سیاسی دیگر تقسیم کار انجام می دهد و به افرادش می گوید چه  

حرف هایی را بزنند و چه اقداماتی را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که من امروز  از برخی از افراد تندرو 

نسبت به رئیس جمهور قانونی مشاهده می کنم مانند تعبیرات توهین آمیز 
و عبارات نابجا ناشی از رویکرد تشکیالتی جریان اصولگرا نمی دانم بلکه 

اینها جزء رفتارهای شخصی تعریف می شود، هرچند که ممکن است در 
طول این سال ها همانطور که شاهد بودیم محفل هایی وجود داشته باشد 

که این محافل این رفتارهای تند را تجویز کنند اما این از سوی اصولگرایان 
نیست.

وی یادآور شد:  در یک مقطعی محفل های وجود داشتند که قتل 
را تجویز می کردند و نتیجه اش  منجر به قتل های زنجیرهای و  یا ترور 

آقای حجاریان شد! در حال حاضر هم بعید نیست چنین محافلی وجود 
داشته باشد!

مازنی بیان کرد: باتوجه به ارتباطی که در دوران همکاری با بعضی از 
این حضرات داشتم این را ناشی از یک برنامه تشکیالتی نمی دانم ، بلکه 

مسائل دیگری در میان است.
وی با بیان این که در شرایط فعلی بیش از هر چیز دیگری ما نیازمند 

گفت وگوی ملی و نقد منصفانه هستیم، اظهار داشت: در نقد منصفانه و در 
گفت وگوی ملی قاعدتاً عوامل و موانع رشد توسعه کشور را باید بررسی 
کنیم، به طور مثال اگر  می گوییم تحریم موثر است باید ببینیم  چه کسانی 

موجب تحریم شدند و چه سودی بردند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی یادآور شد: بخشی از 

بدخواهان ایران در خارج از کشور هستند، مانند سران ایاالت متحده، البی 
صهیونیستی، اپوزیسیون خائنی که دستشان به خون مردم آلوده است مانند 

منافقین و سلطنت طلب ها که هر چند وقت یکبار حرکت هایی با هدف 
تشدید تحریم ها انجام می دهند. در داخل هم کسانی تالش کردند که 

هرگونه صدای صلح خواهی، ارتباط منطقی، موضع عزتمندانه ،حکمت 
و مصلحت با دنیا را مسدود کنند که این ها هم باید پاسخگو باشند.

وی با بیان این که آنچه  امروز مشاهده می کنیم متاسفانه در تعارض  با 
منافع ملی است، گفت: برای ما یک چیز باید اصل باشد و آن هم منافع 

ملی است؛ بله امروز کوتاهی های هم در عملکرد دولت مشاهده می کنیم 
که آنها هم باید پاسخگو باشند، مجلس، دولت های سابق و جریان هایی 

که در گذشته نقش داشتند باید پاسخگو باشد و یادشان باشد چیزی باالتر 
از منافع کشور و ملت وجود ندارد.

مازنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این روزها می خواهند 
همه چیز را به انتخابات ۱۴۰۰ گره بزنند به طوری که صدای وزیر نیرو 

در آمده است و می گوید »با هر جا که ما قرارداد می بندیم از داخل با آنها 
تماس می گیرند و می گویند شما دست نگه دارید تا دولت جدید سر 

کار آید و ما آن زمان ارزانتر به شما محصوالت را خواهیم فروخت« این 
رفتارها چه تاثیری بر منافع ملی دارد؟ گفت: زمانی امکان دارد یک جریان 

سیاسی در آمریکا  برای اینکه موفق شود با جریان رقیبش تماسی بگیرد 

و آن را با خود همراه کند و یا آن را از صحنه خارج کند. گاهی هم با 
یک کشور دشمن و رقیب تعامل برقرار می کند که این رفتارها در  مجال 
دموکراسی آمریکایی هست و وجود دارد اما ما یک قراری گذاشتیم که 
جمهوری خودمان را اسالمی کنیم ، یعنی اخالق و معنویت در رفتارهای 

ما حاکم باشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم خاطر نشان کرد: متاسفانه ما 

همه معایب دموکراسی غرب را آوردیم ولی محاسنش را نگرفتیم، به 
طور مثال یکی از محاسن دموکراسی غرب دوره ای بودن دوران قدرت 

و پاسخگو بودن صاحبان آن است. در دمکراسی غربی هر که قدرت 
بیشتری دارد پاسخگویی بیشتری دارد، رسانه ها آزاد هستند، شبکه های 
متعدد بخش خصوصی در فضای رسانه مشغولند و خیلی از چیزهای 
مثبت دیگری وجود دارد که می توان از آن ها الگو گرفت، اما البی ها 

و بداخالقی هایی که آقای اردکانیان هم اشاره کردند را گرفته اند.مازنی 
گفت: این رفتارهایی که امروز در مقابل دولت مشاهده می کنیم ناشی 

از فرهنگ سیاسی غرب به خصوص آمریکاست؛ جالب است که این 
حضرات صدای استکبارستیزی شان گوش فلک را پر کرده است، ادعای 

ضد امپریالیسم و آمریکایی سیتزی شان می شود اما متاسفانه در رفتارشان 
بیشتر به منافع و مسائل شخصی و باندی شان فکر می کنند تا منافع و مصالح 

ملی که بسیار جای تاسف دارد.

 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح 
امروز )دوشنبه( در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه 

این پیام را همه برای هم مخابره کنیم که کرونا را جدی بگیرید، 
اظهار کرد: همه باید به یکدیگر کمک کنیم تا بتوانیم موج 

جدید کرونا، که کل دنیا را گرفته است، را با همدلی، همکاری 
و فداکاری کادر درمان با موفقیت طی کنیم.

خطیب زاده با مروری بر گاه شمار سیاست خارجی کشور، 
گفت: ۲۲ مهرماه آقای ظریف با همتای ژاپنی خود تماس تلفنی 
داشت و دو طرف در مورد مسائل دوجانبه منطقه ای و بین المللی 

با یکدیگر گفتگو کردند.
وی ادامه داد: البته موضوع دسترسی به منابع مالی ایران 
در ژاپن یکی از موضوعات جدی در این گفتگو بود و ما 

امیدواریم که طرف ژاپنی به تعهدات خود در چارچوب نظام 
حقوقی بین المللی کامالً شناخته شده عمل کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ۲۴ مهرماه نیز وزیر 
خارجه جمهوری آذربایجان تماس تلفنی با وزیر امور خارجه 

کشورمان داشت و در این گفتگو مشخصاً در مورد آخرین 
وضعیت بحران قره باغ صحبت و تبادل نظر صورت گرفت.

خطیب زاده تصریح کرد: ۲۶ مهرماه نیز تماس تلفنی وزیر 
امور خارجه کشورمان با همتای عراقی خود انجام شد و در 

مورد پیگیری تفاهماتی که در سفر هیئت عراقی به ایران صورت 
گرفته بود، بحث و تبادل نظر شد.

وی گفت: روز گذشته نیز آقای عبداهلل عبداهلل رئیس 
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان وارد تهران شدند و مالقات 

مفصل را با وزیر امور خارجه داشتند و همچنین در این سفر 
مالقات هایی با مقامات جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی 

شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: محور تمام این 
مالقات ها تحوالت در افغانستان، گفتگوهای بین االفغانی، 

موضوعات دوجانبه و مسائل فیمابینی است که در مرز وجود 
دارد. دامنه گسترده ای از این تحوالت مورد بحث قرار گرفته 

است.
خطیب زاده تاکید کرد: ما افغانستان آباد، مستقل، توسعه 

یافته و با صلح و ثبات را به نفع همه منطقه می دانیم و این 
خواست همیشگی تهران بوده است و در این راستا نیز تمامی 

تالش خود را مبذول کرده ایم و خواهیم کرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران می تواند کمک 
مؤثری به گفتگو های اصیل بین االفغانی باشد، گفتگوهایی 

که باید بین برادران افغانی اعم از دولت، گروه های مختلف و 
طالبان برگزار شود تا نتیجه آن سربلندی مردم و ملت افغانستان و 

پاسداری از دستاوردهای سال ها مقاومت این مردم باشد.
خطیب زاده درباره رفع تحریم های تسلیحاتی گفت: 
محدودیت های تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران ساعت 

۳:۳۰ دقیقه بامداد دیروز به صورت خودکار منقضی شد و 
ایران موفق شد بار دیگر یکجانبه گرایی آمریکا را متوقف کند. 

آنچه که ما دیدیم بک پیروزی و دستاورد بود.وی در رابطه 
با اظهارات پمپئو مبنی بر اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی با 
ایران تجارت اسلحه داشته باشد تحریم می شود، عنوان کرد: 

اظهارات ایشان مهمترین نشانه است که خودش هم باور ندارد 
تحریم های یکجانبه آمریکا موفق بوده است. جمهوری اسالمی 

ایران هم همچنان در چارچوب معاهدات بین المللی می تواند 
کار کند.سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با اصابت 

موشک ها و خمپاره ها در جنگ ارمنستان و آذربایجان به خاک 
ایران و اقدام ایران در این زمینه عنوان کرد: خط قرمز ما امنیت 

شهروندان است. نیروهای مسلح ما از همان ابتدا اخطارهای الزم 
را دادند و در سطوح مختلف این موضوع بررسی شده است. 
برخی توجیهات از طرف های مقابل شنیده شده و قابل قبول 

نبوده است و ما اخطار دادیم هرگونه تعرض به خاک ایران به 
صورت متناسب پاسخ داده خواهد شد. امیدوار هستیم کاماًل 

مراقب باشند اتفاقی نیافتد.خطیب زاده درباره ادعاهای هر روزه 
ترامپ برای مذاکرات با ایران خاطرنشان کرد: به ادعاهای هر 

روزه ترامپ و ایاالت متحده پاسخ دادم و پاسخ من همان پاسخ 
قبل است، مادامی که ایاالت متحده به این عقالنیت نرسد که 

سیاست ها و برنامه هایش بر ضد ملت ایران شکست خورده 
است چیزی تغییر نمی کند. ما منتظر می شویم که به شکست 

سیاست های خود اعتراف کنند. حاال انتخاباتی هم در پیش است 
و باید دید چه اتفاقاتی رخ می دهد. ما ملت صبور و محاسبه 

گری هستیم. ان شاءاهلل متناسب با اقدامات پاسخ داده می شود.

خطیب زاده در نشست خبری:
روحانی حسن 

برای ایران ترامپ و بایدن 
فرق نمی کند
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به  سینما  چهره های  برخی  شدن  مبتال  از  که  خبرهایی  با 
روزهایی  این  در  آیا  پرسید  باید  است،  منتشر شده  کرونا 

و حتی  برقرار شده  تهران  در  که محدودیت های شغلی 
می شود،  تاکید  دیگر  کالنشهر  چند  و  پایتخت  تعطیلی  بر 

دارد؟ تولید وجود  پروژه های تصویری در حال  بر  نظارتی 
در  کرونا  گسترده  شیوع  با  همزمان  گذشته  سال  اسفند 

سینمایی  فیلم  چند  و  نوروزی  سریال های  تولید  با  که  ایران 
بر وضعیت  تا  شد  تشکیل  سینما  خانه  در  ستادی  بود،  همراه 

این گروه ها  در  و شاغل  سینما  خانه  اعضای  سالمت 
پروژه ها در همان  این  از  بسیاری  و  باشد  داشته  نظارتی 

فعالیت  بعدها  اما  شدند،  تعطیل  کرونا  اول  موج  روزهای 
متوقف شد. آمد  پیش  که  اختالف هایی  دلیل  به  ستاد  این 

امسال  بهار  در  مشاغل  برخی  تعطیلی  روزهای  در   
و  مشروط  به صورت  پروژه ها  بعضی  به  فیلمبرداری  اجازه 

سینمایی  سازمان  هماهنگی  با  پروتکل ها  رعایت  بر  تاکید  با 
بنا  تمام شد و هر کس  تعطیلی ها  بعد هم دیگر  و  داده شد 

را پیش گرفت.  به شرایط کار خود 
بازیگران  مبتال شدن  از  بارها خبرهایی  ماه  این چند  در 
از  البته خیلی  ۱۹ رسانه ای شد که  به کوید  سینما  اهالی  و 
اما در روزهای گذشته که موج  نبودند  آن ها مشغول کار 
فوتی های  و  مبتالیان  آمار  با  خیلی شدیدتر  را  کرونا  سوم 

به  کسانی  شدن  بیمار  خبر  می گذاریم،  سر  پشت  بیشتر 
پروژه هایشان  یا  بوده  فیلمبرداری  سر  که  می رسد  گوش 

است.  فعالیت  حال  در  همچنان 
هستند  بازیگرانی  محمدزاده  نوید  و  گلزار  محمدرضا 
اعالم کرده اند  از هم  فاصله چند ساعت  که خودشان در 

نیست  مشخص  اگرچه  و  شده اند  مبتال  کرونا  به  که 
اما  خیر،  یا  شده اند  بیماری  این  دچار  فیلمبرداری  هنگام 

است که وضعیت همکاران  این سوال مطرح  به هر حال 
تولید  مشغول  که  دیگری  گروه های  نیز  و  بازیگران  این 

این  در  بهداشتی  پروتکل های  چقدر  است؟  چگونه  هستند، 
برای  آیا حداقل  محدودیتی  و  پروژه ها رعایت می شود 

رفت و آمد عوامل وجود دارد؟
نیست  است که مشخص  این  باره  این  در  مهم  نکته 
است؟  مسئول  زمینه  این  در  یا صنفی  دستگاه  اصال  آیا 
ولی  نرسیده  نتیحه  به  سینمایی  سازمان  از  ایسنا  پیگیری 

ستاد  که  می دهد  نشان  تهیه کننده ها  از صنف  و جو  پرس 
و  ندارد  مشخصی وجود  مسئول  یا  مثل گذشته  ویژه ای 

به  پزشک  حضور  با  که  می شود  توصیه  تهیه کننده ها  به  فقط 
بیمار شدن  پروتکل ها دقت شود چرا که  رعایت  بر  شدت 
بقیه  پروژه و سالمتی  به کل یک  نفر در گروه  حتی یک 

بزند. آسیب  می تواند 

ازجمله  عناصری  و  معماری خاص  با  ایرانی  باغ های   
هستند  میانی  ساختمان  و  درختان  و  آب  هندسی،  ساختار 

آن ساخته  پیرامونی  مناطق  و  ایران  در فالت  بیشتر  که 
ایرانی  باغ  فرد،  به  منحصر  و طراحی  ساختار  شده اند. سه 

می توان  از آن جمله  که  می کند  متمایز  باغ ها  سایر  از  را 
با دیوارهای  قرار داشتن،  به در مسیر عبور جوی آب 
و  تابستانی  عمارت  داشتن  قرار  و  بودن  محصور  بلند 

استخر آب در آن اشاره کرد.
میراث جهانی  فهرست  به  ایرانی  باغ های  از  باغ   ۹

در  پاسارگاد  از:  عبارتند  که  یافته اند  راه  یونسکو 
اصفهان،  در  ارم در شیراز، چهل ستون  فارس،  مرودشت 

ماهان  در  شازده  باغ  بهشهر،  عباس آباد  در کاشان،  فین 
و  یزد  مهریز  پهلوان پور در  یزد،  کرمان، دولت آباد در 

بیرجند. در  اکبریه 
باغ های  جهانی  میراث  پایگاه  )مدیر  سعادتی  پرویز 
فعالیت  این سمت  ایرانی( که حدود سه سال است در 

ایلنا  به  پایگاه  این  دارد، در خصوص وضعیت و شرایط 
مجموعه  مدیریت  در خصوص  که  بررسی  در  گفت: 

در خصوص  است  ممکن  چند  هر  شدیم  متوجه  داشتیم، 
مرمت هایی  و  فعالیت ها  دارد  وجود  باغ ها  در  که  بناهایی 

باغ ها که در واقع دلیل  از فضای سبز  اما  انجام شود 
رو  این  از  غافل شده ایم.  هستند،  آن ها  ثبت جهانی  اصلی 
اساس آن سعی  بر  تنظیم کردیم که  ساله  برنامه سه  یک 

مشترک در خصوص حفظ فضای  الگوی  به یک  شد 
برسیم. باغ ها  تمام  سبز 

این  برنامه مشترک  از یک  ادامه داد: منظور  او   
به درختان داده و چه زمانی  است که چه زمانی کود 

نگهداری  برای  مشخص  الگوی  واقع  در  شود.  سمپاشی 
بر  و مشخص شد که  تدوین  ایرانی  باغ های  سبز  فضای 
به صورت  این مجموعه ها  تمام  اساس آن در طول سال 

گونه های  اساس  بر  شوند.  نگهداری  یکپارچه  برنامه  یک 
برنامه  این  است  دارد ممکن  باغ ها وجود  در  گیاهانی که 

می دانیم  اکنون  واقع  در  تغییر کند.  نوع سم ها  در حد 

ایران  باغ های  سبز  فضای  در خصوص حفظ  ما  تکلیف 
چیست. شده اند،  ثبت  جهانی  میراث  فهرست  در  که 
در  راهبردی  هیئت  فعالیت  به  ادامه  در  سعادتی 

اشاره  ایرانی  باغ های  جهانی  میراث  پایگاه  خصوص 
افرادی  این هیئت، نقش مشورتی دارد و  کرد و گفت: 
گیاه پزشک  تا  گرفته  معمار  از  مختلف  تخصص های  از 

راهبردی  هیئت  این  هستند.  آن عضو  در  مرمتگر  و 
از  نگهداری  تا در خصوص  بسیار کمک کرد  ما  به 

پیش  را  راه درست  ایرانی  باغ های  میراث جهانی  پایگاه 
بگیریم. 

به  او حدود سه سال پیش که  به گفته سعادتی؛   
فعالیت  ایرانی  باغ های  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر  عنوان 
باغ اکبریه  باغ ازجمله  به غیر از دو  خود را آغاز کرد،  

لحاظ  از  مناسبی  باغ ها وضعیت  سایر  ارم شیراز،  باغ  و 
مرمت  است که  در حالی  این  نداشتند  سبز  فضای 

به  مانند کوشک ها   دارند  قرار  باغ ها  در  بناهایی که 
این  به  و رسیدگی  مرمت  معموال  و  انجام می شد  درستی 
باغ  از  نام  این حال وقتی  با  قرار داشت؛  اولویت  بناها در 

یا  از کوشک  را  اگر فضای سبز  برده می شود  ایرانی 
نمی دهد  معنا  ایرانی  باغ  دیگر  بگیریم  آن  مرکزی  بنای 

باغ.  نه  تاریخی می شود  به یک فضای  تبدیل  و 
پیش  بحرانی که چندی  به  ادامه  مقام مسئول در  این   

باغ فین کاشان به وجود آمد، اشاره کرد و ادامه  در 
انجام کارهای غیراصولی  داد:  هرچند در دوره ای شاهد 

بتن کرده  را  اطراف درختان  بودیم که  این مجموعه  در 
انجام  اکنون آزادسازی  اما  نبود،  بودند و کار درستی 

از بحران  ایرانی  باغ های  تا  بر آن است  شده و سعی 
نگهداری  برنامه ریزی صحیح  اساس  بر  و  شوند  خارج 

شوند.
همچنین  ایرانی  باغ های  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر 

اذعان  و  داد  دانشگاه ها خبر  با  این مجموعه  از همکاری 
دانشگاه ها  امکانات  از  تا  بر آن است  ما  داشت: سعی 

از  نگهداری  و  بهره برداری  برای  اساتید آن  وعلم 

نگهداری  برای  اکنون  کنیم.  استفاده  ایرانی  باغ های 
تفاهم نامه داریم و در  با دانشگاه شیراز  ارم  باغ  از 

دانشگاه  با  قراردادی  نیز  فین  باغ  از  نگهداری  خصوص 
آباد  عباس  باغ  در خصوص  بسته ایم.  و صنعت  علم 

مازندران  دانشگاه  با  قرارداد  بستن  حال  در  نیز  بهشهر 
معضل ترین  پر  از  یکی  است که  در حالی  این  هستیم. 

ایرانی،  باغ های  جهانی  میراث  پایگاه  مجموعه  باغ های 
باغ های  از  هر یک  بود. هرچند  بهشهر  آباد  عباس  باغ 

اما  است  دارای وضعیت خاص خود  میراث جهانی 
بسیار عجیب  مداخالت  با  آباد  عباس  باغ  در خصوص 

ثبت  از  قبل  بودیم.  روبرو  مختلف  نهادهای  از سوی 
منابع  و  می شد  محسوب  ملی  پارک  عنوان  به  نیز  جهانی 
واگذار  را  بخش هایی  دیدگاه خود  اساس  بر  نیز  طبیعی 

زیادی  بسیار  مشکالت  با  تا  شد  امر سبب  همین  می کرد، 
روبرو  مجموعه  این  نگهداری  و  مدیریت  در خصوص 
مدیریت  برای  راهی  پیدا کردن  اکنون درصدد  باشیم. 
با  است  قرار  که  هستیم  بهشهر  آباد  عباس  باغ  مشترک 

بیفتد. اتفاق  فرهنگی  میراث  هدایت 
با ورود  او در پاسخ به این سوال که اکنون 

جهانی  میراث  باغ های  مدیریت  حوزه  به  دانشگاه ها 
مدیریت ها  برای  دانشگاه  معموالً  که  راهکارهایی  و 
جهانی  میراث  پایگاه  بین  تعاملی  چه  می دهند  ادامه 

ایرانی  باغ های  از  اداره و نگهداری  برای  و دانشگاه 
دانشگاه ها شرح خدمات  برای  شده، گفت:  حاصل 
این  اساس  بر  هستند  موظف  آنها  و  می کنیم  تعریف 
که  مدیریتی  آنکه  ضمن  کنند.  عمل  خدمات  شرح 

دارد  نظارت  دانشگاه  عملکرد  بر  است  مستقر  باغ  در 
در  دارند  آنچه که دوست  هر  نمی توانند  دانشگاه ها  و 
جهانی  میراث  باغ های  نگهداری  و  مدیریت  خصوص 
تعامل الزم  می توان گفت  درحال حاضر  دهند.  انجام 

در  است. سعادتی  برقرار شده  دانشگاه ها  و  میراث  بین 
موجود  فضاهای  یا  بناها  کاربری  تغییر  وضعیت  خصوص 

شاید  نیز گفت:   جهانی  میراث  مجموعه  باغ های  در 
شاهد  را  غیرکارشناسانه  کاربری هایی  تغییر  گذشته  در 

این  برای  که  یکپارچه  مدیریت  با  اکنون  اما  بودیم 
کارشناسی  نظرات  بدون  شده،  گرفته  نظر  در  مجموعه 

انجام  شاهد  دیگر  نمی افتد.  اتفاق  کاربری  تغییر  میراث 
درحال  بود.  نخواهیم  غیرکارشناسانه  کاربری های  تغییر 

است.  مناسب  شرایط  در  باغ ها  وضعیت  تقریبا  نیز  حاضر 
بودجه  با محدودیت  است که شدیدا  ۲ سال  البته حدود 

باغ های  جهانی  میراث  پایگاه  هستیم.مدیر  رو  روبه 
این  از  گردشگران  بازدید  وضعیت  درخصوص  ایرانی 

مکانی  وقتی  گفت:  نیز  جهانی  میراث  مجموعه های 
مقصد  به  تبدیل  می شود  ثبت  یونسکو  فهرست  در 

بسته های سفر جای  در  و  دنیا می شود  در  گردشگری 
جهانی  ثبت  با  کرونا  ویروس  ازشیوع  قبل  می گیرد. 

از گردشگران  زیادی  تعداد  شاهد حضور  ایرانی  باغ های 
بودیم که سبب  این مجموعه ها  در  و خارجی  داخلی 

می شد.  مجموعه ها  این  برای  میلیاردی  درآمدهای  کسب 
به شدت کاهش  درآمدها  نبود گردشگران  با  اکنون  اما 

باغ های  از  یک  هر  بازدیدکنندگان  تعداد  قطعاً  یافته. 
متفاوت  آنها  بودن  در دسترس  به  توجه  با  مجموعه  این 

بود.  خواهد 

از شیوع در کشورمان  ماه   ۹ با گذشت  کرونا 
تازی است و زندگی  یکه  اقتدار در حال  با  همچنان 

هم  هنوز  است.  کرده  تغییر  دستخوش  را  انسان ها 
زمان  بینی چه  ذره  موجود  این  که  نیست  مشخص 
انسان ها برمی دارد و زمین را  کامال دست از سر 

به عادت  با خیال راحت  بتوان  تا  ترک می کند 
لذت  مثل  هایی  عادت  بازگشت؛  قدیمی  های خوب 

تماشای  سینما،  در  فیلم  یک  جمعی  دست  تماشای 
تاالر و رفتن بی  تئاتر در یک  یا  یک اجرای کنسرت 

هنری. نمایشگاه  یک  به  دغدغه 
ماه سال گذشته که شیوع ویروس کرونا  بهمن  از   

فعالیت های  کلیه  تقریبا  شد،  رسمی  اعالم  کشور  در 
به  هنری  و  فرهنگی  رویدادهای  جمله  از  جمعی 

پایان  برای  امیدی  هنوز  اوایل  در  تعطیل شدند.  تناوب 
رفته  رفته  ولی  داشت  کابوس کرونا وجود  زودهنگام 
پیش  به وضعیت  به مرور  بشر  تا  بین رفت  از  امید  این 

به شرایط جدیدش تن  اجبار  به  آمده عادت کند و 
دهد.

مدت  در  آموزشی  کالس های  و  کنسرت ها  تعطیلی 
پذیرترین  از آسیب  یکی  به  را  موسیقی  اهالی  ماه،   ۹

اصلی  مسیرهای  و  بدل  ایام کرونا  در  اقشار جامعه 
افراد را مسدود کرد. این  کسب درآمد 

رایگان،  آنالین  کنسرت های  برگزاری  امر  بدو  در 
بام ها  اجرا در پشت  و  کالس های آموزشی مجازی 

این  برای شکستن  ها راهی  پنجره خانه  یا در کنار  و 
اول کرونا  موج  پایان  با  اما  بود  موسیقایی  سکوت 

فعالیت های  این  احساسی  از وجه  زیادی  تا حد 
اجراهای  از  برخی  به مرور  و  خودجوش کاسته شد 
بستر  در  همچنین  رفتند.  شدن  پولی  سمت  به  آنالین 

شد  نمایان  دیگری  وجه  موسیقی،  آنالین  فرم  اجرای 
فراهم می کرد و در  را  اسپانسرها  امکان جوالن  که 

خاصی  اقشار  منافع  هنر،  به  ابزاری  نگاه  با  حقیقت 
در شب  آنالین  موسیقی  اجرای  می ساخت.  فراهم  را 
به واسطه  و  فطر که توسط یک گروه حرفه ای  اعیاد 
از  تجاری  بزرگ  از شرکت های  یکی  اسپانسر شدن 

بود. اتفاق  این  بارز  نمونه  آن صورت گرفت، 
ارشاد  وزارت  مانند  نهادهایی  میان  این  در  البته 

برگزاری  با  بودند که تالش کردند  یا شهرداری هم 
هنرمندان  به  دستمزد  پرداخت  و  کنسرت ها  این  رایگان 

از فضای  را  افراد جامعه  از  بیشتری  تعداد  به گونه ای 
کالسیک  موسیقی  اجراهای  و  بهره مند  موسیقی 

را هم وارد گود کنند. نواحی  ایرانی، کالسیک و 
اتفاقات و در شرایطی که وضعیت  این  در البه الی 

را طی می  بهتری  نسبتا  روند  شیوع کرونا در کشور 
قرار  ها هم مطرح شد.  بازگشت کنسرت  کرد،  بحث 
شوند  گرفته  سر  از  فطر،  سعید  عید  از  کنسرت ها  بود 
پیش  هرچند  موکول شد؛  تیر  یکم  به  تاریخ  این  ولی 

نگران  را  بسیاری  ها  بلیط  قیمت  گران شدن  بینی 
این خصوص  در  موسیقی  دفتر  مدیرکل  اما  بود  کرده 

برای  سالن ها  »توافق شده  بود که  داده  اطمینان خاطر 
۵۰ درصد  تا  به سال گذشته  نسبت  بهای خود  اجاره 
بلیط  قیمت  افزایش  هیچ گونه  و  شوند  قائل  تخفیف 

کرونا  بیماری  هم  که  شرایطی  در  مردم  تا  باشند  نداشته 
برای حضور  هستند،  اقتصادی  مضیقه  در  هم  و  هست 

باشند.« داشته  انگیزه  کنسرت  در 
وارد سایت  نام چهار خواننده  وقتی  این حال  با 
هزار   ۷۰ از  اجرا  بلیط هر  قیمت  فروشی شد،  بلیط 

ادامه داشت! ۲۶۵ هزار تومان  تا سقف  تومان آغاز و 
فروشی  بلیط  سایتهای  از  یکی  مدیر  بعد  ساعاتی 

تهیه کنندگان  سمت  از  سوءتفاهمی  را  اتفاق  این 
افزایش  اجازه  ارشاد  وزارت  موسیقی خواند؛ چراکه 
ایام محرم و صفر صادر  از  بعد  برای  را  بلیط ها  قیمت 

از موعد بود. اقدام پیش  این  کرده بود ولی 
اواسط ظهر روز  تا  بود که در حالی که  اینگونه  و 
بلیط دو کنسرت وجود داشت،  امکان خرید  ماه  تیر   ۹

سایت  از صفحه  کلی  طور  به  کنسرت یک خواننده 
لیست  به  نیز  دیگر  اجرای  و  برداشته شد  فروشی  بلیط 

پیوست. زودی«  »به  رویدادهای 
کنسلی  این  توضیح  در  موسیقی  دفتر  کل  مدیر 

تیر و آغاز موج دیگری  فرا رسیدن  با  بود:  ها گفته 
برای  هفتگی  محدودیت های  ایجاد  و  کرونا  از 

کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  سوی  از  جمعی  فعالیت های 
را  نگرانی  این  کنسرت ها  کننده  برگزار  شرکت های 

شهری،  گسترده  تبلیغات  وجود  با  سالن ها  که  داشتند 
اقتصادی  لحاظ  از  و  نشود  پر  نیز  ۵۰ درصد  تا ظرفیت 
کنسلی  بر  مبنی  نامه هایی  راستا  همین  در  کنند.  ضرر 

شد.« واصل  موسیقی  دفتر  به  صحنه ای  اجراهای 
اجراهای  ها،  کنسرت  اجرای  دوباره  منتفی شدن  با 
سیروان خسروی  و  تاج  وحید  کلهر،  کیهان  از  آنالینی 

های  دوره کنسرت  اولین  و همچنین  بودیم  را شاهد 
در  ایران  نواحی  موسیقی  و  دستگاهی  موسیقی  آنالین 

ایام عزاداری محرم  با رسیدن  برگزار شدند.  ماه  مرداد 
رویدادی  تنها  »علمدار«  نمایش  موسیقی  هم  صفر  و 

این حوزه شکل گرفت. بود که در 
بار دیگر عالمت  ماه های عزاداری،  پایان  با  اکنون 

نشدن کنسرت  یا  برگزار شدن  درباره  هایی  سوال 
ایجاد  موسیقی  مندان  و عالقه  هنرمندان  ذهن  در  ها 

البته موج سوم شیوع کرونا در کشور  شده است که 
تا حدودی  را  برگزاری  فرضیه  محدودیتها،  تمدید  و 
بلیط  های  از سایت  یکی  این حال  با  می کند.  منتفی 
برگزاری دو کنسرت خبر داده  از  تازگی  به  فروشی 
باز و در شهر کیش برگزار می  است که در فضای 

برای سالمت حاضران  تهدیدی  اگر  که  اتفاقی  شوند! 
جمله  از  شهرهای کشور  اغلب  برای  نباشد،  هم 

ممکن  غیر  هوایی  و  لحاظ وضعیت آب  به  پایتخت 
به طور جد  این پرسش را  از همین حاال  البته  است و 

ها  این کنسرت  از  ایجاد می کند که اصال کسی 
کرد؟ خواهد  استقبال 

»یک بعدازظهر شصت سالگی« نجیب محفوظ به فارسی منتشر شد

 خبری از نظارت نیست!

کرونا با اهالی موسیقی دست
 به یقه شده است!

جوالن دادن کرونا میان ستاره های سینما

توسط نشر ایهام؛

گزارش

فرهنگ3

باِغ عباس آباد بهشهر
 پرمعضل ترین باِغ ایرانی



واحدهای  به  برای کمک  پتانسیلی  هیچ  از  راستا  همین  در  اقتصاد کشور،گفت:  به شکوفایی  و کمک  تولیدی  واحدهای  به  ویژه  ارائه خدمات  برای  بانک  این  ریزی گسترده  برنامه  به  اشاره  با  شهر  بانک  امورشعب شهرستان  مدیر 
قرار  بانک شهر  کار  در دستور  به صورت جدی  اند  بحران شده  تولیدی که دچار  واحدهای  شناسایی  اینکه  بیان  با  برقی  علی  بانک شهر، محمد  روابط عمومی  و  ارتباطات  مرکز  نخواهیم کرد.به گزارش  و  نکرده  دریغ  استانی  تولیدی 

و حمایت  از خدمات  تولیدی  واحد  و  ۱۰۰۰ شرکت  از  بیش  ازابتدای سالجاری  و خوشبختانه  بانک صورت گرفته  از سوی شعب  آنها  تولیدات  افزایش  و  واحدها  تعطیلی  از  برای جلوگیری  بسیاری  های  افزود: تالش  است،  گرفته 
واحدهای  و  برای شرکت های خدماتی  باالیی  اهمیت  از   ... و  و خارجی  داخلی  اسنادی  اعتبار  ریالی، گشایش  و  ارزی  تسهیالت  ارائه  فعلی  در شرایط  معتقدیم  اند.وی تصریح کرد:  مند شده  بهره  مختلف  بانک شهر در شهرهای  های 

زمینه کمک  در  محدودیتی  هیچگونه  نیز  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  هستند.برقی  جامعه  اقشار  تمامی  برای  بانک  این  تسهیالت  و  تشریح خدمات  به  موظف  شهر  بانک  شهرستان  تمامی شعب  اساس  همین  بر  است؛  برخوردار  تولیدی 
پروژه  رسیدن  ثمر  به  در  آن  آفرینی  نقش  و  میان شهروندان  در  بانک  این  محبوبیت  به  اشاره  با  پایان  در  بانک شهر  امورشعب شهرستان  داریم.دیر  آمادگی کامل  آنان  مالی  منابع  تامین  و جهت  نداشته  استانی  تولیدی  واحدهای  به 

به  و کمک  داخلی  تولیدکنندگان  به  رسانی  در کمک  را  ما  وظیفه  موضوع  همین  قطعا  و  باالست  بسیار  بانکی  شبکه  در  و خوشنام  تاثیرگذار  بانکی  عنوان  به  بانک شهر  از  انتظارات  که  آگاهیم  به خوبی  اکنون  هم  های شهری، گفت: 
کند. می  تر  سنگین  جوانان  اشتغال 

بانک شهر از هیچ امکانی برای کمک به واحدهای تولیدی استانی دریغ نمی کند

بانک و بیمه4سه شنبه - 29 مهر 1399 شماره 1201
افزایش کفایت سرمایه
 و قدرت تسهیالت دهی
 بانک صادرات ایران

ساخت 250 واحد مسکونی توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی)ره ( در جنوب کرمان

خرید اعتباری از هایپراستار و فروشگاه های مرکز خرید بازار 
بزرگ ایران )ایران مال( در مرحله دوم طرح آینده داران”

رؤیای انتقال آب خلیج فارس 
چقازردی: بانک سپه رؤیای انتقال آب 
خلیج فارس را به واقعیت تبدیل کرد 

بانک را به خانه شما آوردیم 

گزارش مالی نیمه نخست سال نشان داد

گزارش

گزارش

صورت های مالی شش ماهه منتهی به 
پایان شهریور ۹۹ بانک صادرات ایران منتشر 

شد که بر اساس آن سود خالص هر سهم این 
بانک با بیش از ۹۵۰۰ درصد افزایش به ۲۸۹ 

ریال رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، سود خالص »وبصادر« در صورت های 
مالی منتهی به پایان شش ماهه اول سال ۹۹ با 
رشد ۹ هزار و ۵۳۳ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، به ۲۸۹ ریال رسید و موجب 

کاهش ۶۴ درصدی زیان انباشته و بهبود کفایت 
سرمایه بانک شد. 

گفتنی است با کاهش و سپس به صفر 
رسیدن زیان انباشته بانک صادرات ایران، 

سهامداران این بانک به سود قابل تقسیم دست 
خواهند یافت. همچنین با افزایش کفایت سرمایه 
بانک صادرات ایران، قدرت تسهیالت دهی این 

بانک بیشتر می شود و می تواند به درآمدهای 
بیشتری دست یابد.

صورت های مالی شش ماهه منتهی به پایان 
شهریور ۹۹ بانک صادرات ایران بر سامانه کدال 

قرار گرفت که بر اساس آن روند سودآوری 
بانک از محل رشد درآمد تسهیالت اعطایی و 

سپرده گذاری ، درآمدهای کارمزدی و  عملیاتی 
با رشد قابل توجهی همراه بوده است؛ به نحوی 

که ادامه این روند و به ویژه عملکرد دوره 
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ منجر به 

رشد درآمد تسهیالت اعطایی و سپرده گذاری 
به میزان ۳۳ درصد، رشد خالص درآمدهای 

کارمزدی معادل ۶۴ درصد و رشد سایر 
درآمدهای عملیاتی به میزان ۲۷۵ درصد نسبت 

به دوره مشابه سال قبل شده است.
بر اساس صورت های مالی شش ماهه 

منتشر شده بانک صادرات ایران، جمع 
دارایی های بانک نسبت به سال مالی منتهی به 

پایان اسفند ۹۸، با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده 
است. همچنین منابع سپرده ای بانک در این 

مدت ۲۹ درصد و مجموع منابع ارزان قیمت 
بانک ۳۹ درصد افزایش ثبت کرده است.

آثار مثبت تالش ها و برنامه های عملیاتی 
بانک صادرات ایران طی ۳۰ ماه گذشته بر 

دستاوردهای بانک در این دوره مالی، موجب 
رشد ۳۵۴ درصدی سرمایه نظارتی )سرمایه 

پایه( و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک به 
۲.۳ درصد شده است.

با ادامه روند سودآوری، نرخ »وبصادر« 
طی شش ماه اول سال به میزان ۴۸۰ درصد 

رشد داشته و بازدهی مناسبی را نصیب صاحبان 
سهام کرده که این روند با تداوم برنامه های 

آتی بانک، روند رو به رشد نرخ سهم را در پی 
خواهد داشت.

همچنین بانک صادرات ایران در دوره 
مذکور با واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت 

سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات 
)وسپهر( و تهاتر بدهی های ارزی مشتریان 

کالن، توانسته نسبت به ایجاد درآمد به نحو 
مطلوب اقدام کند.

با همکاری نظام بانکی و مشارکت 
شرکت های گل گهر، چادرملو و مس 

سرچشمه انجام شد؛
چقازردی: بانک سپه رؤیای انتقال 

آب خلیج فارس را به واقعیت تبدیل 
کرد

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: 
مدیرعامل بانک سپه از اتمام فاز نخست 
طرح انتقال آب از سواحل هرمزگان تا 

اردکان خبر داد و اعالم کرد: با نقش 
محوری این بانک، رؤیای انتقال آب 
خلیج فارس به مرکز ایران به واقعیت 

تبدیل شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

بانک سپه، محمدکاظم چقازردی ضمن 
اعالم این خبر، افزود: برای عملیاتی 

شدن پروژه ملی شیرین سازی و انتقال 
آب خلیج فارس، شرکت تأمین و انتقال 

آب خلیج فارس با سرمایه گذاری سه 
واحد بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر، 

چادرملو و مس سرچشمه که بانک 
سپه سهامدار عمده گل گهر و چادرملو 

است، تأسیس شد.
وی ادامه داد: برای اجرای طرح 

انتقال آب خلیج فارس عالوه بر آورده 
اولیه شرکت متولی، ۱۸ هزار و ۱۰۱ 
میلیارد ریال منابع از طریق مشارکت 

نامه سندیکایی با حضور ۹ بانک کشور 
تأمین مالی شد.

چقازردی گفت: بانک سپه با 
پرداخت ۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال 

تسهیالت بیشترین میزان منابع موردنیاز 
پروژه انتقال آب خلیج فارس را تأمین 

کرد.
وی در مورد همکاری سایر 

بانک های کشور در تأمین مالی پروژه 
انتقال آب خلیج فارس، اظهار داشت:۴۰ 

درصد از ۱۸ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال 
تسهیالت سندیکای شرکت های مجری 

طرح را سه بانک سپه، ملی و کشاورزی 
و ۶۰ درصد مابقی را بانک های 

تجارت، توسعه تعاون، رفاه، صادرات، 
صنعت و معدن و ملت تأمین کردند.

وی افزود: با عملیاتی شدن پروژه 
شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس، 
آب شرب بخشی از ساکنان استان های 

هرمزگان، کرمان و یزد و آب موردنیاز 
واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ 

مستقر در این استان ها نظیر چادرملو، 
گل گهر و مس سرچشمه تأمین خواهد 

شد.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان 

کرد: اجرای موفقیت آمیز طرح انتقال 
آب خلیج فارس به مرکز ایران عالوه 

بر کمک به بهبود شرایط آب های 
زیرزمینی استان های هرمزگان، کرمان 
و یزد، مسیر را برای اجرای طرح های 
مشابه باز کرد و از این تجربه می توان 

در سایر نقاط کشور استفاده کرد.
وی اظهار داشت: بانک سپه شش 
سال پیش پروژه شیرین سازی و انتقال 
آب خلیج فارس را با ۵۴ هزار میلیارد 

ریال هزینه آغاز کرد و در حال حاضر 
اجرای چنین طرحی ۲۴ هزار میلیارد 

ریال هزینه نیاز دارد.
چقازردی یادآور شد: بانک سپه از 

ساحل خلیج فارس در استان هرمزگان 
تا اردکان در استان یزد زمین های الزم 
برای لوله گذاری به منظور انتقال آب را 

خریداری کرد که اقدام بزرگی بود.
مدیرعامل بانک سپه گفت: در 

فاز اول پروژه شیرین سازی ۲۰۰ هزار 
مترمکعب در بخش دریایی و خشکی 
به بهره برداری رسیده است و در حال 
حاضر روزانه ۳۰ هزار مترمکعب آب 

تولید و به خط منتقل می شود.
چقازردی ادامه داد: باالی ۹۰ 
درصد کار لوله گذاری مسیر ۳۰۵ 

کیلومتری انتقال آب از ساحل 
خلیج فارس در هرمزگان تا گل گهر یزد 
به همراه یک تونل ۱۶۰۰ متری به اتمام 

رسیده و هم اکنون لوله گذاری ۱۷۰ 
کیلومتر مسیر انتقال آب با شبکه های 

فرعی تکمیل شده است.
چقازردی گفت: مسیر لوله گذاری 

شده و تجهیزات مستقر در آن از 
خلیج فارس تا اردکان یزد ظرفیت انتقال 

۳۰ میلیون مترمکعب آب را دارد.
وی ورود بانک سپه به حوزه 
تولید محصوالت استراتژیک در 

کشور را استثنایی خواند و افزود: این 
بانک برای کمک به زنجیره تولید 
فوالد کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ 

بدون یک ریال برداشت در دو واحد 
بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر و 

چادرملو سرمایه گذاری کرده و نقش 
انکارناپذیری در خودکفایی کشور در 

حوزه تولید فوالد داشته است.
وی یادآور شد: هم اکنون در 

واحدهای صنعتی و معدنی چادرملو، 
گل گهر و گوهر زمین از شرکت های 

زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری امید 
۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه در حال 

اجراست که شیرین سازی و انتقال آب 
خلیج فارس یکی از آنهاست.

چقازردی از پیشرفت ۹۳ درصدی 
پروژه شیرین سازی و انتقال آب 

خلیج فارس خبر داد و افزود: این طرح 
تا پایان سال جاری به اتمام خواهد 

رسید.

ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک 
تا  ارائه می کند  خدمات مختلفی را 
از طریق آن صفر  بتوانند  مشتریان 

تا ۱۰۰ عملیات بانکي خود را 
بدون حضور در شعبه و به صورت 

دهند.  انجام  غیرحضوري 
به گزارش روابط عمومی بانک 
بانکداری  ایران،  مهر  قرض الحسنه 

اخیر  سال هاي  در  الکترونیکي 
داشته  ایران  در  پیشرفت چشمگیري 

و اکنون خدمات بانکي از طرق 
قابل  مختلف  کانال هاي  و  دستگاه ها 

دریافت است. با این حال به نظر 
مي رسد در برهه گذر از بانکداري 
دیجیتالي  بانکداري  به  الکترونیکي 

قرار داریم.
وزارت امور اقتصادی و دارایی 

نیز در سند »بانکداري آینده و تحول 
تأکید کرده است: در  دیجیتالي« 

به حضور  نیازي  اقتصاد هوشمند، 
ابعاد  به لحاظ  بانک هاي بزرگي 

از طریق  بانک ها  نیست و  فیزیکي 
در دسترس قرار دادن خدمات در 

هر جایي و در هر زماني به اقتصاد و 
مهم،  این  البته  جامعه کمک مي کنند. 

با  متناسب  بانکداري  تحول  مستلزم 
تا زمینه تحقق  رشد فناوري است 

اقتصاد هوشمند را فراهم  و توسعه 
سازد.

به یک معنا می توان گفت در 
مانند  دیگر  دیجیتالي  بانکداری 

به  مشتري  الکترونیکي  بانکداري 
بانکي  ماشین  استقرار  یا محل  شعبه 
این  بر  بلکه سعي  نمي کند،  مراجعه 

است که خدمات بانکي در محل 
ارائه شود. به همین  حضور مشتري 

نیز ارائه خدمات بانکي از  علت 
اختیار مشتري  در  طریق دستگاه هاي 
در اولویت قرار مي گیرد. بانک مهر 
ایران نیز در همین راستا سعي کرده 

گستره خدمات بانکي را که ارائه 
مي کند تا حد ممکن در این محدوده 

کند. تعریف 
در خانه افتتاح حساب کنید، 

برایتان می آوریم بانکی  کارت 
آنالین خدمتی  افتتاح حساب 

است که بانک مهر ایران آن را از 
طریق وب سایت و نرم افزار همراه 

بانک خود در اختیار مشتریان قرار 
داده است. در این روش مشتري 

بدون نیاز به شعبه و در هر ساعت از 

انجام  افتتاح حساب خود را  شبانه روز، 
داده و کارت بانکي نیز به آدرسي که 

ارسال مي شود. تعیین مي کند  وي 
برای این کار تنها الزم است که 

بانک مهر  مشتری وارد وب سایت 
www. ایران به آدرس اینترنتي
qmb.ir شده و از طریق پنجره 

و سپس  الکترونیک«  »بانکداري 
گزینه  آنالین«  »سامانه هاي  بخش 
افتتاح حساب آنالین« را  »سامانه 

انتخاب کند و باقي مراحل را مطابق 
ارائه شده طي کند.  توضیحات 

طریق  از  مي توانند  مشتریان  همچنین 
همراه بانک »مهریران« این کار را 

دهند. انجام 
آنالین تسهیالت  درخواست 

بانکی  افتتاح حساب  از  پس 
یکی از خدمات اصلی که مورد نیاز 

تسهیالت  دریافت  است،  مشتریان 
است. بانک مهر ایران در سال 

گذشته بیش از دو میلیون و ۳۰۰هزار 
مشتریان خود  به  تسهیالت  فقره 

پرداخت کرده و در سال جاري نیز 
تسهیالت  میلیون  پرداخت سه  براي 
اینکه  براي  برنامه ریزي کرده است. 

زحمت مراجعه به شعبه از روي 
ایران  بانک مهر  دوش مشتریان 

فرآیند  برداشته شود، آن ها مي توانند 
درخواست تسهیالت را از طریق 

دنبال کنند. بانک  وب سایت 
افراد می توانند در وب سایت 
»بانکداری  پنجره  از طریق  بانک 

»سامانه هاي  بخش  و  الکترونیک« 
تسهیالت  سامانه  گزینه  آنالین«، 
آنالین را انتخاب کرده و مطابق 

ارائه شده، فرآیند را دنبال  توضیحات 
کنند. تا زمان دریافت وام، مشتري 

تنها یک بار و براي ارائه تضامین 
بانک مراجعه مي کند و  به شعبه 

دیگر خبري از پر کردن فرم هاي 
به زودي  نیست.  متعدد کاغذي 
از  تسهیالت  قابلیت درخواست 

ارائه  نیز  »مهریران«  طریق همراه بانک 
خواهد شد.

کرمان  و شهرسازی جنوب  راه  مدیرکل 
ستاد  با  اداره کل  این  میان  تفاهم نامه  عقد  از 

برای ساخت   ) امام خمینی)ره  فرمان  اجرایی 
داد.  واحد مسکونی خبر   ۲۵۰

مسکن- بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
از وزارت راه و شهرسازی،  نقل  به  هیبنا 
تحقق  منظور  به   گفت:  ساردویی  محمد 
انجام  با  ملی مسکن  اقدام  اهداف طرح 
امام  فرمان  اجرایی  ستاد  با  تفاهم نامه ای 

۲۵۰ واحد  این ستاد،  قرار شد  خمینی)ره(، 
بسازد. جیرفت  شهر  در  مسکونی 

وی افزود: برای اجرای این پروژه در 
ستاد  اختیار  در  زمین  هکتار  سه  جیرفت  شهر 
قرار خواهد  )ره(  امام خمینی  فرمان  اجرایی 

گرفت.
و شهرسازی جنوب کرمان،  راه  مدیرکل 

نیز توسط  ۸۴ واحد  این  بر  عنوان کرد: عالوه 
جیرفت  شهر  در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 

آغاز  اجرایی آن  عملیات  می شود که  احداث 
اقدام  شده است.ساردویی در خصوص طرح 
کرمان  جنوب  شهرهای  دیگر  در  مسکن  ملی 

شهرستان های  مراکز  سایر  در  داشت:  بیان 
اقدام  قالب طرح  در  منطقه جنوب کرمان 

مسکن  بنیاد  اختیار  در  زمین  مسکن  ملی 
برای  تا  است  قرار گرفته  اسالمی  انقالب 

شود. احداث  مسکن  متقاضیان 
متقاضیانی که  اشاره کرد:  پایان  در  وی 

ملی مسکن  اقدام  این شهرها در طرح  در 
به  مراجعه  با  می توانند  کرده اند،  ثبت نام 

شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  ادارات 
کار  روند  تکمیل  نسبت به  سکونت،  محل 

کنند. اقدام  خود 

بیش تر  هر چه  تنوع  و  ارزش آفرینی  با هدف  آینده  بانک 
را  اعتباری خود  بانک؛ طرح جدید خرید  سبد محصوالت 
حقوقی  و  حقیقی  مشتریان  عموم  به  »آینده داران«،  عنوان  با 

کرد. عرضه 
سپرده های  انواع  دارای  که  آینده  بانک  مشتریان  همه ی 
و  )جاری  قرض الحسنه  سپرده های  جمله؛  از  سرمایه گذاری 

واحدهای  و  آینده ساز  شتاب،  بلندمدت  سپرده های  پس انداز(، 
باشند،  ایرانیان  فردای  گسترش  صندوق  سرمایه گذاری 

پیشخوان  سامانه  در  ثبت نام  با  امسال،  مهرماه   ۲۵ از  می توانند 
بر  بانک آینده،  به شعب  یا مراجعه    )abplus.ir( مجازی 
میلیون  )ده(   ۱۰ بین  اعتباری  انتخابی،  موجودی حساب  اساس 
با  و  میلیون ریال، دریافت کرده  ۱۰۰ )یک صد(  تا سقف  ریال 
قرارداد  طرف  فروشگاه های  و  هایپراستار  به  حضوری  مراجعه 

این  مزایای  از  )ایران مال(؛  ایران  بزرگ  بازار  مرکز خرید 
شوند. بهره مند  طرح 

۲۲ آذر ماه  ۲۵ مهر تا  مدت استفاده از طرح مذکور، از 
است. سال جاری 

یکجا  به صورت  بازپرداخت  به  مشتری  تمایل  صورت  در 
بازپرداخت  امکان   ،۳۰/۰۹/۱۳۹۹ تا   ۲۲/۰۹/۱۳۹۹ تاریخ  از 

در  است  بدیهی  است.  فراهم شده  مشتریان  برای  بدهی؛  تمامی 
مهلت  اتمام  از  پس  مشتری،  توسط  تکلیف  تعیین  عدم  صورت 

بدهی  بازپرداخت  سیستمی  به صورت  یکجا،  بازپرداخت 
۰۱/۱۰/۱۳۹۹، آغاز می شود.  تاریخ  از  اقساط  به صورت 

یا شعب؛  و   ba24.ir به سایت  بیشتر  اطالعات  برای 
۲۷۶۶۳۲۰۰- به شماره  بانک  این  ارتباط  با مرکز  یا  و  مراجعه 

فرمائید. حاصل  تماس  شبانه روز  ساعات  تمامی  در   ۰۲۱
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کارشناس مسئول بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: برخی افراد در هر اجتماعی به “فوق گسترش دهنده” معروف هستند؛ افرادیکه ناقل سالم بوده و در مورد ویروسی نظیر کووید۱۹، ظرف مدت یک هفته امکان 

دارد عامل انتقال بیماری به ۱۰۰ نفر هم بشوند.حمید بختیاری  افزود: گزارش ها و مقاالتی از مناطق مختلف دنیا در خصوص فوق گسترش دهنده ها تهیه و منتشر شده است که ارتباط با نوع خاصی از مشاغل دارد، افراد شاغل در حرفه هایی 
نظیر پزشکی، نانوایی، آرایشگری و .. که تحت عنوان مشاغل پُر مراجعه شناخته می شوند، امکان دارد نقش فوق گسترش دهنده را در بیماری های واگیر، نظیر کرونا، ایفا کنند.این کارشناس بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان 
کرد: اگرچه در ماه ابتدایی از فصول سرد سال قرار داریم، اما ویروس کووید۱۹ نشان داده که گرما و سرما نمی شناسد و در فصول بهار و تابستان هم شاهد گسترش این بیماری بوده ایم. موضوع با اهمیت در مورد فصول سرد، احتمال افزایش 
موارد ابتال به سایر بیماری های تنفسی و همراه شدن با کرونا یا هموار شدن ابتال به این بیماری است.بختیاری با بیان اینکه طی هشت ماه گذشته شاهد افزایش موارد مثبت بدون عالمت بیماری کرونا در استان فارس هم بوده ایم، لزوم استفاده از 

ماسک و رعایت دقیق تاکیدات پیرامون حفظ فاصله اجتماعی و حاضر نشدن در اجتماعات را به دلیل وجود احتمال گرفتن بیماری از ناقالن سالم دانست.

یک ناقل سالم کرونا می تواند 100 نفر را مبتال کند

افزایش بیماران بحرانی نسبت 
به بستری ها در خوزستان / آفت 

دورهمی های خانوادگی

کار بهسازی شهر بهبهان بدون آسیب
 به بافت تاریخی انجام می شود

صد و نود و یکمین مرکز نیکوکاری 
خوزستان در دانشگاه چمران افتتاح شد

حرف های ذوالنور مورد تأیید 
بزرگان قم نیست/ امروز در مقابل 

دشمن به وحدت نیاز داریم

بازسازی جاده های دسترسی به خطوط برق که در 
سیل تخریب شده بودند

ایران زمین5یک کارشناس بیماری های واگیر:

گزارش

معاون وزیر راه و شهرسازی؛ 

افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی در خوزستان

گزارش

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با 
اشاره به وضعیت بیماری کووید – ۱۹ 
در خوزستان، از افزایش تعداد بیماران 

بحرانی نسبت به بیماران بستری خبر داد.
دکتر سیدمحمد علوی در 

نشست خبری که امروز )۲۸ مهرماه( 
برگزار شد، با اشاره به کاهش رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی اظهار کرد: 
زمانی که از برخی مردم در مورد عدم 

استفاده از ماسک سؤال می شود، عنوان 
می کنند، کرونا دروغ است و یا اعتقادی 
به ماسک زدن ندارند. تنها چیزی که در 

مورد این افراد می توانیم بگوییم این است 
که سواد سالمت ندارند و سواد سالمت و 

اجتماعی آن ها پایین است.
 وی افزود: البته همه مسائل به مردم 
برنمی گردد و مسئوالن نیز در این زمینه 

کم کار کرده اند و باید سواد سالمت 
مردم باال برود. در هیچ نقطه ای از دنیا، 

به ویژه در زمینه سالمت، تنها دولت 
نمی تواند کار کند.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم و 
هماهنگی بین بخشی دو اصل مهم در 

بهداشت هستند، گفت: متأسفانه هماهنگی 
بین بخشی نداریم. تنها تعدادی از ارگان ها 
برای مبارزه با کرونا همکاری می کنند و 
همه کار بر دوش دانشگاه علوم پزشکی 

افتاده است.
افزایش تعداد بیماران بحرانی نسبت 

به بیماران بستری
معاون بهداشت دانشگاه علوم 

پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح 
کرد: تخت های بیمارستانی و تخت های 

ICU تکمیل شده اند. طبق گفته رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز حدود ۷۰ تا 
۸۰ درصد تخت های عادی بیماران مبتال 
 ICU به کرونا و تقریباً تمام تخت های
پر شده اند. در حال حاضر تعداد بیماران 
بحرانی نسبت به بیماران بستری افزایش 

یافته است.
علوی ادامه داد: در پیک گذشته 
افتخار ما این بود که می گفتیم تعداد 

بیماران بحرانی نسبت به بستری در 
خوزستان در مقایسه با متوسط کشوری 
کمتر است اما اکنون این رقم باال است. 
هر چند تعداد موارد بیماری آنچنان باال 

نیست اما تخت ها و ICUهای خوزستان 
پر شده اند.

وی بیان کرد: اگر اینگونه پیش 
برویم، مرگ و میر نیز افزایش می یابد و 
مشکالتی پیش می آید. در حال حاضر 
جمعیت کشور رو به کاهش است البته 
مشکالت فرزندآوری نیز زیاد هستند و 

نمی توانیم به مردم بگوییم تنها بچه دار 
شوید.

در مورد کرونا آینده خوبی نخواهیم 
داشت

رئیس مرکز بهداشت خوزستان 
گفت: اگر این گونه پیش برویم در 

مورد کرونا آینده خوبی نخواهیم داشت. 
مهم ترین کار برای مصون ماندن از کرونا، 

پیشگیری است و نباید بگذاریم مردم 
بیمار شوند.

وی بیان کرد: چه بخواهیم، چه 
نخواهیم کووید - ۱۹ یک بیماری 

رفتاری است و باید آن را کنترل کنیم. 

مشاهده می کنیم که برخی کشورها از 
جمله کره جنوبی، آلمان و حتی ویتنام 

فقیر با روش های مختلف بیماری را کنترل 
کرده اند.

علوی افزود: اینکه فکر شود 
بیمارستان ها می توانند بیماری را کنترل 

کنند اشتباه است. باید از بیمارشدن افراد 
جلوگیری کنیم و در صورت بیماری، از 

بدحالی بیماران پیشگیری شود.
بازگشایی های ناپخته در شرایط 

کرونایی
وی با بیان اینکه در بهداشت باید 

در زمینه پیشگیری سرمایه گذاری شود، 
گفت: در حال حاضر وضعیت کرونا 

در خوزستان و استان های دیگر پرخطر 
است. از ابتدا با رنگ بندی کردن شهرها و 
استان ها مخالف بودم زیرا همه در معرض 
خطر هستند. اعالم رنگ بندی ها می تواند 
اطمینان کاذبی ایجاد کند، همان گونه که 

مشاهده کردیم با اعالم وضعیت سفید 
مردم فکر کردند کرونا تمام شده است 
و وارد پیک بعدی بیماری شدیم.معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی 

شاپور اهواز بیان کرد: با اقداماتی که در 
اسفندماه و فروردین ماه انجام شد در حالی 

که همه کشور در پیک بیماری بودند 
اما پیک اول بیماری در خوزستان رخ 

نداد.وی گفت: بسیاری فکر می کردند 
ما موارد بیماری را سانسور می کنیم در 
حالی که بیماری قابل سانسور نیست و 

اگر هم بیماری را سانسور کنیم، گورستان 
را نمی توانیم سانسور کنیم و مرگ ها قابل 

مخفی کردن نیستند.

مقتدایی در گفت وگو  اهلل  آیت 
اظهارات  به  اشاره  با  ایلنا،  خبرنگار  با 

مجلس  در  قم  نمایندگان  از  یکی  اخیر 
اعدام  شورای اسالمی در خصوص 

گفت:  جمهور  رئیس  روحانی  آقای 
تأیید  مورد  هیچ وجه  به  این حرف ها 

نیست. علما  و  بزرگان 
علمیه  حوزه  فقه  خارج  استاد  این 

قبول  قابل  این حرف ها  افزود:  قم 
هتک حرمت یک  که  نیست، چرا 
نیست. زیبنده  وجه  هیچ  به  مؤمن، 
به  پاسخ  مقتدایی در  اهلل  آیت 

آیا آقای ذوالنور هتک  این سؤال که 
جمهور  رییس  روحانی  آقای  حرمت 

بله؛ هتک  را کرده است؟ گفت: 
زیبنده  این کار  و  حرمت کرده است 

و  اعتراض  است  ممکن  البته  نیست؛ 
اما  باشد  به آقای روحانی وارد  اشکال 

پاسخ دادن  این جور حمله کردن و 
نیست. مصلحت 

حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس  نائب 
اخیر  که سخنان  این  بیان  با  قم،  علمیه 

مورد  در  قم  نماینده  ذوالنوری  مجتبی 
مورد  جمهور،  رئیس  روحانی  آقای 
گفت:  نیست،  علما  و  بزرگان  تأیید 

به آقای روحانی وارد است  اعتراض 
به هیچ  این جور صحبت کردن  اما 

نیست. و  نبوده  تأیید  مورد  وجه 
به  پاسخ  مقتدایی در  اهلل  آیت 

شما  تحلیل  که  این  بر  مبنی  سؤال  این 
با  امام حسن)ع(  در خصوص صلح 
معاویة که این روزها در مورد آن 

چیست؟ گفت: صلح  شود،  می  بحث 
اساس  بر  معاویه،  با  امام حسن)ع( 

مجبور  امام  بلکه  نبود،  مردم  مصالح 
نداشت؛  شد و چاره ای جز صلح 

امام حسن)ع(  به  نامه ای  معاویه 
می خواهی  لشکر  کدام  با  که  نوشت 

همه  شما  لشکر  کنی؟  من جنگ  با 
بیا حسن  که  نوشتند  من  به  نامه  شان 

مدینه دستگیر شده  در  را  علی  بن 
لشکر  این  با  امام  می دهیم؛  تحویل 
امام  پس  کند؟  می خواست جنگ 

مجبور شد و چاره ای جز صلح 

امام حسن)ع(  اگر  یعنی  نداشت؛ 
کند،  می خواست جنگ  هم  خودش 

این جهت  از  نبود و  امام  کسی همراه 
از روی  بلکه  از روی مصلحت،  نه 

کردند. صلح  ناچاری 
مدرسین  جامعه  رئیس  نائب 

باید  که  این  بیان  با  قم  علمیه  حوزه 
اسالمی  جمهوری  دشمنان  مقابل  در 

شرایط  در  گفت:  باشیم،  هوشیار 
تحریم ها  شدیدترین  دشمن  که  فعلی 
ایجاد  با ما دارد، جز  و دشمنی ها را 

راه دیگری  وحدت و همدلی، 
مقام  که  امری  همان  یعنی  نداریم؛ 
دارند؛  تأکید  آن  به  رهبری  معظم 
به  هم  اشکالی  کسی  اگر  بنابراین 

مطرح  و  برود  دارد  مسئولین کشور 
مطالب  بخواهند  که  این  اما  کند، 

به رسانه ها  و  بیان کرده  را  نادرست 
دستگی  دو  ایجاد  باعث  بکشانند،  هم 

به  این  و  در جامعه خواهند شد 
نیست. کشورمان  و  نظام  مصلحت 

بهره  امور  فرج-مدیر   : اهواز 
برق  شرکت  جنوب  ناحیه  برداری 

مسیرهای  گفت:  خوزستان  ای  منطقه 
در  که  انتقال  به خطوط  دسترسی 

خوزستان  گذشته  سال  سیالب 
و  مرمت  بودند  تخریب شده 

شدند. بازسازی 
سیالب  کرد:  بیان  جعفری  رضا 

۹۸ بخش زیادی از جاده های  سال 
برق  های خطوط  به دکل  دسترسی 

باعث  مساله  این  تخریب کرد که  را 
اقدامات  و  فنی  بازدیدهای  بود  شده 

و  رو  به  رو  با مشکالتی  تعمیراتی 
باشد. غیرممکن  نقاط  برخی  در  حتی 

افزود: در همین راستا در  وی 
همکاری  با  جاری  سال  شهریورماه 

برق  نقل شرکت  و  امور حمل 

اصلی  مسیرهای  خوزستان  ای  منطقه 
برق  به دکل ها و خطوط  دسترسی 

قرار گرفت. بازسازی  و  مورد مرمت 
ناحیه  برداری  بهره  امور  مدیر 

ای  منطقه  برق  شرکت  جنوب 
انجام  با  کرد:  تصریح  خوزستان 

انجام  گرفته  صورت  اقدامات 
اشکال  رفع  برداری،  بهره  مانورهای 

برق  از خطوط  فنی  بازدیدهای  و 
است. شده  تسریع  فشارقوی، 

بهره  امور  این گزارش،  بر اساس 
نه  نواحی  ناحیه جنوب جزو  برداری 

شرکت  برداری  بهره  معاونت  گانه 
شامل  و  ای خوزستان  منطقه  برق 

شادگان،  خرمشهر،  آبادان،  شهرهای 
دارخوین  مینوشهر،   ، چوئبده   ، اروند 

است. شلمچه  و 

حقوقی،  -معاون  زرگانیان  لیال   : اهواز 
استان های وزیر راه و  امور مجلس و 

به  را  بهبهان  تاریخی  بافت  حفظ  شهرسازی 
عنوان یک ضرورت جدی خواند و گفت: 

بافت شهری  تقویت  و  بهسازی  عین حال  در 
برنامه ریزی  یک  اساس  بر  نیز  منطقه  این 

جدی در وزارت راه و شهرسازی دنبال می 
شود.

به سفر یک روزه  اشاره  با  مهران کفاش 
در  داشت:  بیان   ، بهبهان  به شهرستان  خود 

مرتبط  های  معاونت  دیگر  همراه  به  سفر  این 
از  با موضوعات و مشکالت مطرح شده 

شد. بازدید  بهبهان 
داد: مجموعه مسئوالن وزارت  ادامه  وی 
مطالبات  درجریان  نزدیک  از  وزارتخانه  این 

همچنین  و  محلی  مسئوالن  های  خواسته  و 
گرفتند. قرار  شهرستان  مردم 

نیازهای  و  خواسته  اینکه  بیان  با  کفاش 
شهرسازی  و  معماری  زمینه  در  شهروندان 

که  کارشناسی  های  نشست  در  بهبهان 
قرار  بررسی  مورد  برگزار شد،  منطقه  در 

این نشست های  از  ادامه داد: پیش  گرفت؛ 

کارشناسی دیگری در محل وزارت راه و 
تشکیل  مشکالت  بررسی  برای  شهرسازی 

شد.
این مقام مسئول در وزارت راه و 

فرسوده  بافت  برای  کرد:  اضافه  شهرسازی 
که  بهبهان  شهری  ساختار  بهسازی  و  بهبهان 

فرسوده است،  بافت  از آن  توجه  قابل  بخش 
ریزی جدی صورت  برنامه  و  تصمیمات 

است. گرفته 
را  بهبهان  شهر  تاریخی  بافت  وی 

باال عنوان  بسیار  داری قدمت و ارزش 
با کمک بخش  این راستا  کرد و گفت: در 

هایی که صورت  و سرمایه گذاری  خصوصی 
تاریخی،  بافت  حفظ  ضمن  گیرد،  می 

شهری  بافت  بهسازی  و  نوسازی  عملیات 
شد. خواهد  انجام 

استان های  و  مجلس  امور  حقوقی،  معاون 
انجام  برای  یادآورشد:  راه و شهرسازی  وزیر 

بازآفرینی  بخش  در  بخصوص  فرآیند،  این 
به  فرسوده  و  غیررسمی  های  سکونتگاه 

خواهد  اختصاص  دولتی  قیر  بهبهان  شهرداری 
یافت.

اجرای  یادآورشد: در خصوص  کفاش 
شهرستان  به  مربوط  مسکن  ملی  اقدام  طرح 

کاربردی  و  اساسی  های  فعالیت  بهبهان 
است. گرفته  صورت 

شهروندان  مشکالت  رفع  همچنین  وی 
در گروه  را  فرسوده  بافت  زمینه  در  بهبهانی 

های  دستگاه  توسط  بخشی  بین  های  همکاری 
دانست. مرتبط  اجرایی 

استان  امداد  کمیته  مدیرکل  شیبه  جمال 
نهاد  مشترک  نامه  تفاهم  پیرو  خوزستان 

امداد  کمیته  و  رهبري  معظم  مقام  نمایندگي 
نود و یکمین مرکز  : صد و  مرکز اعالم کرد 

با  چمران  دانشگاه  در  خوزستان  نیکوکاری 
شفیعي  المسلمین  و  حجت االسالم  حضور 

در  رهبري  معظم  مقام  نمایندگي  نهاد  مسئول 
شد. افتتاح  استان  های  دانشگاه 

با هدف ساماندهی و  افزود:  وی 
های  تالش  و  مومنانه  کمکهای  هدایت 

روحیه  تقویت  و  دانشگاهیان  خیریه 
ارتقاءسطح  و  آنان  انفاق و مواسات در 

مراکز  دانشگاهیان  مردمی  مشارکت های 
دانشگاه  در  منا  طرح  امید  نهال  نیکوکاری 

شد. افتتاح  اهواز  چمران 
ثابت  تجربه  اینکه  به  اشاره  با  شیبه 

حرکت های  در  دانشگاهی  جامعه  نموده 
پیشگام  همیشه  خداپسندانه  و  خیرخواهانه 

منظور گسترش هم  به  افزود:  بودند  فعال  و 

در  فرهنگی  مراکز  میان  تعامل  و  افزایی 
نهاد  مشترک  نامه  تفاهم  اجرای  راستای 
و  دانشگاه  رهبري  معظم  مقام  نمایندگي 

گردید. منعقد  مرکز  امداد  کمیته 
خوزستان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 

افزایی  هم  شده  انجام  توافقات  برابر  گفت: 
به مددجویان و غیر  ارائه خدمات  در 

امداد والیت  در صندوق  مددجویان حسابی 
الحسنه  اعطای وام قرض  به   و  افتتاح شده 

پردازد. می 
ایجاد مراکز  این که  بیان  با  وی 

در خدمت  افزایی  هم  باعث  نیکوکاری 
تاکنون  افزود:  می شود  نیازمندان  به  رسانی 
دایر شده  استان  در  نیکوکاری  مرکز   ۱۹۱
این مراکز تخصصی  از  ۹ واحد  است که 

دارند. فعالیت 
نیکوکاری  مراکز  این  از  داد  ادامه  شیبه 

اشتغال  حوزه  در  مرکز  پنج  تخصصی 
سه مرکز در حوزه مسکن و یک  مرکز 

با همکاری حوزه  در حوزه رسانه  
استان  در  نهاد  این  مردمی  مشارکت های 

شد. ایجاد 
تخصصی  مراکز  این  تشکیل   : وی گفت 
اشتغال و  ارائه خدمات  مند کردن  نظام  برای 

مشکالت  موانع،  رفع  به  و کمک  کارآفرینی 
مددجویان  کار  و  فضای کسب  تنگناهای  و 

توانمندی های  و  امکانات  واسطه ی  به 
است. بوده  نیکوکار  کارآفرینان 



هستند. استان  از  خارج  به  متعلق  تهران  در  مجرمان  درصد   ۶۵ گفت:  پایتخت  پلیس  صبحگاه  در  تهران  استاندار  بندپی،  محسنی  انوشیروان 
است،  پایتخت سخت تر کرده  در  را  پلیس  کار  می شود  تجربه  این شهر  در  بار  اولین  برای  پدیده های جرمی که  وقوع  تراکم جمعیت،  اظهار کرد:  بندپی  انوشیروان محسنی  اصالحات،  به گزارش صدای 

استان هستند. از  به خارج  متعلق  ۶۵ درصد مجرمان  تهران  در  اما  استان هستند  بومی آن  ۸۰ درصد مجرمان  تمامی شهرها  در 
است. پایتخت  در  پلیس  بی وقفه  و  شبانه روز  فعالیت  نشان دهنده  رسیده ایم،  ۲۱ درصد  به  ۲۲ درصد  از  که  تهران  رتبه بندی جرائم سهم کالن شهر  در  اگر  تهران گفت:  استاندار 

65 درصد مجرمان تهران متعلق به خارج از استان هستند
سه شنبه - 29 مهر 1399 شماره 1201

استاندار تهران: 6 جامعه

افزایش نجومی هزینه درمان بیماران کروناییی!

درآمد ماهانه 150 میلیاردی آموزش و پرورش 
از شبکه شاد صحت دارد؟

معاون کل وزارت بهداشت درباره تبعات 
ادعاهای کشف و تولید داروی کرونا هشدار داد

منشأ آلودگی هوا
 خارج از تهران است

در سطح شهر  و کاهش رفت وآمدها  باوجود شرایط شیوع کرونا  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
ریشه  و  منشأ  اینورژن،  پدیده  از  غیر  می دهد  نشان  مسئله  این  است، گفت:  نیافته  هوا کاهش  آلودگی 

تهران است. از شهر  آلودگی خارج 
داشت:  اظهار  هرندی  شهید  محله  در  زندگی  بوستان  افتتاح  مراسم  در  تهران  شهردار  حناچی  پیروز 

با  این دوره  در  ما  از سیاست های  و  تهران محسوب می شود  تاریخی ترین محالت  از  این محله یکی 
تأثیر  موضوع  این  است، چرا که  بوده  پایتخت  در  سبز  فضای  سرانه  افزایش  همکاری شورای شهر، 

دارد. شهروندان  زندگی  کیفیت  روی  بر  مستقیم 
از  پایتخت  و حوزه های  ارتفاعات  تهران،  قانونی شهر  محدوده  در  سبز  ایجاد کمربند  افزود:  وی 
در خانه های کوچک  از شهروندان  بسیاری  آنجایی که  از  و  است  بوده  مدیریت شهری  رویکردهای 

هستند. فراغت  اوقات  گذراندن  برای  بزرگ  و  سبز  باز،   فضاهای  نیازمند  می کنند،  زندگی 
از  بسیاری  و  نیست  تهران  معضل  تنها  بوستان،  و  سبز  فضای  سرانه  کمبود  داشت:  بیان  تهران  شهردار 
محسوب  کالن شهرها  عارضه های  از  سبز  فضای  کمبود  نوعی  به  هستند.  مواجه  مسئله  این  با  کالن شهرها 

می شود.
خواجوی  بهاران،  بوستان  تلفیق  از  هرندی  محله  در  زندگی  بوستان  افتتاح  داشت:  بیان  حناچی 

است. شده  تملک  نیز  آنها  مابین  زمینه های  و  حاصل شده  حقانی  شهید  و  کرمانی 
تهران است و  دانشگاه  پارک شهر و حتی  از  بزرگ تر  بوستان زندگی در محل هرندی  وی گفت: 

پایتخت  در  توسعه فضای سبز  است که  ایجاد کرده  تهران  را در جنوب  از فضای سبز  قبولی  قابل  محدوده 
است. ما  سیاست های  جزو 

در سطح شهر  رفت وآمدها  و  هستیم  در شرایط کرونایی  اینکه  علی رغم  داد:  ادامه  تهران  شهردار 

گزارش صدای اصالحات از هزینه کمرشکن درمان کرونا در ایران؛

بیمه سالمت: میانگین هزینه درمان هر بیمار کرونایی پنج میلیون و 400 هزار تومان است
مجلس: بیماران کرونایی فاکتورهای 54 میلیون تومانی پرداخت کردند

دولت: به طور میانگین هزینه هر بیمار کرونایی برای وزارت بهداشت حدود 19 میلیون تومان است
مردم: برای بستری کردن بیمار کرونایی در آی سی یو 05 میلیون تومان می گیرند

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 
اینکه وزارت  بابیان  وزارت آموزش و پرورش 

آموزش و پرورش درآمدی از شبکه شاد ندارد؛ 
بر کسب  مبنی  وی  به  منتسب  اظهارات  برخی 

از  وزارتخانه  این  میلیاردی   ۱۵۰ ماهانه  درآمد 
شبکه شاد را رد کرد و آن را صحیح ندانست.
نشست  برگزاری  به  اشاره  با  حبیبی  محمود 

جلسه  کرد:  اظهار  ارتباطات  وزیر  با  مشترکی 
برگزار شد و خروجی های خوبی داشت.  خوبی 

داد. ما  به  قول همکاری خوبی  ارتباطات  وزیر 
افزود: مقرر شد در حوزه شبکه شاد و  وی 
خدمات  سایر  همچنین  و  آن  مشکالت  کاهش 

آموزشی که وزارت آموزش و پرورش به 

ما کمک  به  دهد  می  ارائه  الکترونیکی  صورت 
نمایندگان  حضور  با  آن  کلیات  که  کنند 

قالب یک کارگروه مشخص خواهد  در  دوطرف 
با  مجددی  نامه  تفاهم  شد  مقرر  همچنین  شد. 

اجرا شود. و  منعقد  ارتباطات  وزارت 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 

وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال 
شاد  شبکه  در  استفاده  مورد  باند  پهنای  افزایش 

درنظر  شاد  برای  باند خوبی  پهنای  نیز گفت: 
ندارد. باند  پهنای  محدودیت  شاد  و  گرفته شده 

در  است سرعت  ممکن  داد:  ادامه  حبیبی 
زیاد،  به علت کاربران  مناطق  و  ها  برخی زمان 
بر روی زیرساخت  باشد که در حال کار  کند 
تکنولوژیک  مباحث  هستیم.  افزاری  نرم  های 

نیست.  مرتبط  باند  پهنای  به  چندان  و  است 

این  به  ادامه کار  این است در  بر  قرار  همچنین 
هاستینگ  قطب  چندین  که  کنیم  حرکت  سمت 

تنها  تا  اندازی شود  راه  در سطح کشور 
از  قول همکاری  نباشد که  تهران  در  زیرساخت 

ارتباطات داده شده است. سوی وزارت 
این پرسش که  به  وی در پاسخ 

درآمد  پیرامون  وی  به  منتسب  اظهارنظرهایی 
و  آموزش  وزارت  تومانی  میلیارد   ۱۵۰ ماهانه 

از شبکه شاد در فضای مجازی دست  پرورش 
برای  درآمدزایی  آیا چنین  می شود،  به دست 

وزارت آموزش و پرورش از این محل به وجود 
آمده است؟ گفت: خیر، وزارت آموزش و 

پرورش درآمدی از شبکه شاد ندارد و آن را 
کنم. نمی  تائید 

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 

اینکه وزارت  بابیان  وزارت آموزش و پرورش 
قبال هم چنین درآمدی  پرورش  آموزش و 
از زمانی که شاد  اظهار کرد:  نداشته است 

از این  اندازی شده، هیچ گونه درآمدی  راه 
برنامه اش هم  و  نشده  وزاتخانه  این  عاید  محل 

نبوده است. این محل  از  درآمدزایی 
سوءبرداشت  یک  قطعا  داد:  ادامه  حبیبی 
بحث  زمانی  است.  ای صورت گرفته  رسانه 

شاد  شبکه  برای  اینترنت  سوم  رایگان شدن یک 
مطرح  زمان  همان  شائبه  این  شاید  بود  مطرح 

پرورش هیچ گاه  بااین حال آموزش و  باشد؛  شده 
نداشته  درآمدی  شاد  مصرفی  اینترنت  محل  از 

بودن آن  رایگان  به جهت  نیز  اپراتورها  و حتی 
ندارند. از شاد  درآمدی 

با  رابطه  بهداشت در  معاون کل وزارت 
و  مناطق  در  کرونایی  محدودیت های  تمدید 

کنترل  زمان  تا  باال، گفت:  دارای شیوع  شهرهای 
محدودیت ها  ادامه  درخواست  بیماری  کامل 

به آمارهایی که طی چند روز  بسته  راداریم و 
و  تمدید  درخواست  داشت،  خواهیم  آینده 

داشت. خواهیم  را  محدودیت ها  از  برخی  تشدید 
بزرگداشت  مراسم  حاشیه  در  حریرچی  ایرج 

زارع  محمد  دکتر  مدافع سالمت  شهید  بدرقه  و 
در  که  نژاد  لبافی  بیمارستان  رئیس  جوشقانی 

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
در  خبرنگاران  در جمع  شد،  برگزار  بهشتی 

بین کادر  ابتال و مرگ و میر در  با درصد  رابطه 

همه کشورهای  در  اظهار کرد:  درمان کشور، 
ابتال و فوتی  باالی کرونا، درصد  دارای شیوع 

قابل  میزان  پرستان  و  پزشکان  درمان،  کادر 
بین  فوتی در  و  ابتال  میزان  است،  بوده  توجهی 

ایثارگرانه  و  فداکارانه  که  نیز  ما  پزشکی  جامعه 
ولی  است،  گونه  همین  کنند،  می  ارایه خدمت 

رقم مشخص  و  سایر کشورها عدد  با  مقایسه  در 
ندارم.

مبنی  به درخواست شورای شهر  اشاره  با  وی 
شیوع  کنترل  برای  تهران  ای  هفته  دو  تعطیلی  بر 

ابتدا  باید  درخواست  این  کرد:  اظهار  بیماری، 
رابطه  این  تا در  در ستاد ملی کرونا مطرح شود 
است. نشده  مطرح  هنوز  ولی  شود  گیری  تصمیم 

به  پاسخ  در  همچنین  بهداشت  وزیر  معاون 
کرونا  درمانی  پروتکل های  خصوص  در  انتقادات 

اذعان داشت: همین جا خیلی واضح  در کشور، 
اطالعات  به  توجه  با  اعالم می کنم که  و شفاف 

دنیا، هنوز هیچ داروی خاص و  علمی موجود در 
ندارد. بیماری وجود  این  برای  موثری 

اخیر  مطالعه  راستا  داد: در همین  ادامه  وی 
داروی  داد که  نشان  نیز  بهداشت جهانی  سازمان 

بر روی  داروی دیگر که خیلی  رمدسیویر و چند 
آن ها حساب می شد، چه در مرگ و میر و چه 

اعتقاد  به  و  تأثیرند  بی  بیماری  در طول مدت 
دنبال  اینکه  به جای  رسانه ها  و  عمومی  افکار  من 
را  دارو  دانشمندان  تا  بدهند  اجازه  بگردند،  دارو 

کنند. کشف 
همگی  بهداشت،  وزارت  معاون کل  گفته  به 

بر روی  را  نیروی خود  اعظم  باید قسمت  ما 
فاصله  اجرای  و  مردم  اجتماعی  رفتارهای  اصالح 

دهیم. قرار  اجتماعی  گذاری های 
خبر  انتشار  و  اعالم  اینکه  بابیان  حریرچی 

اکسن کرونا خدمت  دارو و  تولید  و  کشف 
درباره  هر خبری  انتشار  با  کرد:  اظهار  نیست، 
دارو واکسن کرونا که اکثرا هم بی اساس و 

فاصله  رعایت  میزان  و  هستند، سطح  اساس  کم 
کمتر  جامعه  سطح  در  اجتماعی  های  گذاری 

می شود.
بابیان  خاتمه  در  بهداشت  وزارت  معاون 

بعید  ماهه  چند  فاصله  و  مدت  کوتاه  در  اینکه 
برای دسترسی عموم  دارو و واکسن موثری  است 

عنوان کرد:  باشد،  دسترس  در  بشری  جامعه 
ابتالی مردم  میزان  با  میر کرونا  درصد مرگ و 

دارد. مستقیم  ارتباط 

علیرضا اصغرزاده- متأسفانه در ماه های اخیر هزینه  
روزانه بستری بیماران کرونا در بیمارستان های دولتی 
و خصوصی، به شدت افزایش یافته است. این امر در 
حالی اتفاق افتاده است که مردم به علت مشکالت 

معیشتی در تنگنا قرار دارند و نمی توانند از پس 
هزینه های کمرشکن درمان کرونا بربیایند.

به گزارش صدای اصالحات، تابستان امسال 
طاهره چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
هزینه درمان بیماران مبتالبه کرونای بستری شده در 
تخت های عادی را تا ۳ میلیون و بیماران بستری در 

آی سی یو را تا ۵۰ میلیون تومان اعالم کرده بود این 
در حالی بود که قاسم جان بابایی، معاون وزارت 

بهداشت فروردین ماه این هزینه ها را حداکثر ۵ میلیون 
تومان برای بیماران بستری در بخش آی سی یو اعالم 

کرده بود.او گفته بود متوسط هزینه درمان بیماران 
مبتالبه کرونا در هر پرونده برای بیمارستان، در بخش 

مراقبت های ویژه، آی سی یو، ۵ میلیون تومان و در 
بخش عادی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

این مقام وزارت بهداشت البته گفته بود که به این 
هزینه ها باید لوازم حفاظتی پرستاران و پزشکان را هم 

افزود که در بخش عادی حدود ۲۰۰ هزار تومان و در 
بخش های ویژه ۴۰۰ هزار تومان است.

معاون وزیر بهداشت حتی تأکید کرده بود که 
اگر بیمار مبتالبه کرونا توان پرداخت ۱۰ درصد 

هزینه درمان خود را هم نداشته باشد به مددکاری 
بیمارستان ها ابالغ می شود که ۱۰ درصد سهم بیمار 
را مددکاری بپردازد و بیماران کم بضاعت رایگان 

ترخیص می شوند.
* مجلس: بیماران کرونایی فاکتورهای 

54 میلیون تومانی پرداخت کردند
بااین حال حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون 

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در همین 
راستا گفته بود که بیماران خودش به خاطر ابتال به 

کرونا و بستری در بیمارستان های مختلف فاکتورهای 
۵۴ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومانی و ۱۵ میلیون 

تومانی پرداخت کرده اند.
او تأکید کرده بود هزینه ها در مداوای بیماران 

مبتالبه کرونا بسته به میزان روزهای بستری در 
آی سی یو و همچنین نوع بیمارستان خصوصی یا دولتی 

متغیر است.
* دولت: به طور میانگین هزینه هر بیمار 

کرونایی برای وزارت بهداشت حدود 1۹ 
میلیون تومان است

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت نیز گفته بود که هزینه 

هر بیمار مبتالبه کرونا بستری در بیمارستان، به طور 
میانگین برای وزارت بهداشت حدود ۱۹ میلیون تومان 

است و این هزینه برای بیماران آی سی یو بسیار بیشتر 
است.او با اشاره به میانگین افزایش دوره بستری بیماران 

مبتالبه کرونا، گفت که میانگین زمان بستری این 
بیماران در بخش بیمارستانی ۵ تا ۱۰ روز و میانگین 

بستری در آی سی یو ۳ تا ۴ هفته است.
این مقام وزارت بهداشت گفت که بخشی از این 

هزینه را بیمه پوشش می دهد و بخشی را مردم خود 
فرانشیز می دهند و کمترین میزان را بیمار پرداخت 

می کند.جهانپور بابیان اینکه وزارت بهداشت اسفند 
۹۸ حدود ۳ هزار میلیارد از یک منبع و ۳۵۰۰ میلیارد 
تومان از یک منبع و درمجموع حدود ۶۵۰۰ میلیارد 
تومان برای درمان بیماران مبتالبه کرونا هزینه کرد، 

گفت که از حدود یک میلیون یورویی که از صندوق 
ذخیره ارزی به وزارت بهداشت اختصاص داده شده 

تاکنون فقط حدود ۳۰ درصد به وزارت بهداشت 
رسیده است.

به گزارش صدای اصالحات، متأسفانه علی رغم 
وعده دولت برای درمان رایگان همه بیماران مبتالبه 

کرونا، هزینه درمان این بیماری برای بسیاری 

کمرشکن است. کارشناسان هزینه درمان کرونا در 
ایران را بین ۵ میلیون تومان تا حدود ۲۵۰ میلیون تومان 
تخمین می زنند. این هزینه با توجه به شرایط بیمار و نیاز 

او به آی سی یو یا خدمات ویژه تعیین می شود.
*بیمه سالمت: میانگین هزینه درمان هر 

بیمار کرونایی پنج میلیون و 400 هزار تومان 
است

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت نیز در جدیدترین اظهارنظر خود درباره هزینه 
درمان هر بیمار کرونایی گفت: میانگین هزینه هر بیمار 

کرونایی در بیمارستان دولتی پنج میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان است که ۹۰ درصد آن را بیمه سالمت پرداخت 

می کند.محمدمهدی ناصحی با اشاره به اینکه هدف 
بیمه سالمت پوشش همگانی برای تمام مردم جامعه 

است، گفت: حدوداً نیمی از جمعیت کشور یعنی ۴۱ 
میلیون نفر و ۵ صندوق بیمه ای تحت پوشش سازمان 
بیمه سالمت هستند که از این تعداد ۲۰ میلیون نفر در 

صندوق بیمه روستاییان بیمه شده اند.
وی با تأکید بر اینکه بیمه سالمت به دنبال 

ارتقای خدمات برای بیمه شدگانش است، تأکید 
کرد: از دوره های قبل با توجه به قوانین باالدستی 

اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است. 
نگاه من و تیمم افزایش خدمات و پوشش بیمه ای 

برای بیمه شدگانمان است. اندک ضعفی در خدمات 
سرپایی وجود دارد که به دنبال رفع نواقص آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه برای درمان بیماران کرونایی 

بیمه سالمت بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت 
اقدام می کند، تصریح کرد: بر همین اساس در بخش 

بستری ۹۰ درصد هزینه و در بخش سرپایی ۷۰ درصد 
هزینه ها را پوشش می دهیم.

وی با اشاره به خدمات ارزیابی وسع که از سال 
گذشته انجام می شود، تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم 

بر اساس دهک های درآمدی تقسیم بندی شده، سطح 

خدمات را ارتقاء دهیم. با توجه به شرایط کرونایی که 
برخی از افراد را ازنظر اقتصادی آسیب پذیرتر کرده 

است بر اساس هماهنگی هایی که با وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی داشته ایم در نظر داریم تا دهک های 

آسیب پذیر پرداخت وجه و ارزیابی وسع نداشته باشند.
وی درباره هزینه های درمان بیماران مبتالبه 

کرونا گفت: متوسط این هزینه ها ۵ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان است که مبلغ ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
آن را بیمه سالمت متعهد می شود که پرداخت کند. 
البته این مبلغ میانگین هزینه درمان بیماران است. هر 
بیمار بسته به نوع نیازی که دارد ممکن است هزینه 

درمانش نیز متفاوت باشد. در مورد دارو های مؤثر در 
درمان کرونا نیز دارو هایی که از پیش تحت پوشش 

بیمه بودند، همچنان هستند و سایر دارو هایی که به 
پروتکل درمان اضافه شده است، توسط خود وزارت 

بهداشت برای بیمارستان ها با یارانه تهیه می شود. در 
خصوص هزینه های تست کرونا هزینه تست در بخش 

دولتی ۲۵۰ هزار تومان و در بخش خصوصی ۵۸۰ 
هزار تومان است که تعهد بیمه بر اساس تعرفه دولتی 

پرداخت می شود.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با 
اشاره به اینکه ۱۳ میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان 

هستند، گفت: با اجرای آزمون ارزیابی وسع هنوز 
۵ میلیون نفر دفترچه های خود را تحویل نگرفتند. 

البته دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آن ها ارزیابی شدند 
و دفترچه شان نیز آماده است، اما دفترچه را تحویل 

نگرفتند. با توجه به شرایط موجود علل این موضوع 
بررسی شده و با وزارت رفاه نیز جلساتی داشته ایم 

مبنی بر اینکه هیچ فشاری به دهک های پایین وارد 
نشود و درنتیجه تصمیم گرفته شده کسانی که تمایل به 
استفاده از خدمات بخش خصوصی دارند در ارزیابی 
وسع شرکت کرده و افراد در دهک های پایین دیگر 

نیازی به آزمون ارزیابی وسع ندارند. خدماتی که 
به دهک های مختلف در بخش دولتی ارائه می شد، 

همچنان مانند گذشته است؛ اما اگر فردی بخواهد 
عالوه بر خدمات دولتی از خدمات خصوصی نیز 

استفاده کند در آزمون ارزیابی وسع شرکت می کند و 
در صورت تائید از تعرفه دولتی برخوردار می شود. تا 
زمانی که شرایط کرونا در کشور وجود دارد آزمون 

وسع و پرداخت هزینه از سوی مردم لغو می شود. البته 
این موضوع باید مراحل قانونی خود را طی کند. در 

حال حاضر مصوبه آن در حال تدوین است و با طرح 
موضوع در ستاد ملی کرونا و تائید مصوبه آمادگی 

اجرای این موضوع راداریم.* تأثیرات بحران کرونا بر 
هزینه های بخش درمانبه گزارش صدای اصالحات، 

هزینه های درمان بیماران مبتالبه کرونا در مراکز 
درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی، هزینه های ناشی 

از عدم پذیرش بیماران الکتیو در مراکز درمانی ملکی 
و هزینه های پذیرش و درمان بیمه شدگان در مراکز 
درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی هم از مهم ترین 

هزینه های بخش درمان محسوب می شود.
افزایش هزینه های تجهیزات و اقالم مصرفی 
و محافظت فردی موردنیاز برای کنترل کرونا و 
هزینه های جانبی ناشی از تمدید اعتبار دفترچه 

بیمه شدگان، بدون بررسی استحقاق درمان نیز از 
هزینه های ناشی از شیوع ویروس کرونا است که 

با توجه به تمامی این موارد توصیه می گردد دولت 
دوازدهم ضمن اتخاذ تمهیدات الزم براي حمایت 

از اقشار آسیب پذیر، پوشش بیمه و مکانیسم های 
پیش پرداخت را گسترش دهد.

گزارش

گزارش

شهردار تهران:
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۷۲۷ واحد کاهش یافت و  ۵۱ هزار و  بازار سرمایه شاخص کل بورس  ۵۱ هزار واحد را تجربه کرد. در معامالت  ادامه دارد و این شاخص کاهشی بیش از  روند نزولی شاخص بورس 
بازار  این  ۷۲۶ واحد را ثبت کرد. معامله گران  ۴۰۰ هزار و  ۵۷۱۱ واحد کاهش رقم  با  نیز  با معیار هم وزن  ۴۶۲ هزار واحد رسید.به گزارش صدای اصالحات، شاخص کل  به یک میلیون و 

۲۸۱ هزار  بازار  این  ایستاد. معامله گران  ۲۷۴ واحد  ۱۷ هزار و  ۴۴۶ واحد کاهش در رقم  با  نیز  انجام دادند.شاخص کل فرابورس  میلیارد ریال   ۵۲۸ ۳۳ هزار و  به ارزش  ۳۴۰ هزار معامله 
انجام دادند. میلیارد ریال   ۱۲ ۲۹ هزار و  به ارزش  معامله 

شورای  مجلس  نایب رئیس  هاشمی،  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
خبر  بازارگردان ها  معرفی  مصوبه  به  ۱۵۶ شرکت  بی توجهی  از  اسالمی 

مردم شده اند  به  قانون که موجب ضرر  از  متخلفان  داد و گفت: مجلس 
مؤاخذه خواهد کرد. را 

در  خود  شخصی  صفحه  در  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
قانون  از  نباید  کردم  تاکید  حقوقی  سهامداران  جلسه  در  نوشت:  توییتر 

بی توجهی  بازارگردان ها  معرفی  مصوبه  به  شرکت   ۱۵۶ اما  شود؛  تخطی 
اعالم  کتباً  بزرگ خصولتی  از جمله یک شرکت  ۱۴ شرکت  و  کردند 

که  قانون  از  متخلفان  مجلس  نمی کنند؛  انتخاب  بازارگردان  کردند 
 ۱۷۶ از  به مردم شده اند را مؤاخذه خواهد کرد. ضمناً  موجب ضرر 

بازارگردان کردند،  معرفی شرکت  به  اقدام  مقرر  مهلت  در  که  شرکتی 
می کنم. تشکر 

سازمان  مدیره  هیأت  مصوبه  براساس  اصالحات،  به گزارش صدای 
نزد  بهادار ثبت شده  اوراق  ناشران  بهادار، کلیه  اوراق  بورس و 

یک  معرفی حداقل  و  بازارگردانی  قرارداد  انعقاد  به  مکلف  سازمان، 
ایران  فرابورس  تهران و  بهادار  اوراق  به بورس  بازارگردان حسب مورد 

اند. ایران شده  فرابورس  تهران و  از سوی بورس  ابالغی  ظرف مهلت 

مسدودی  مانده  می دهد  نشان  ملی  توسعه  صندوق  گزارش جدید 
میلیون   ۲.۵۵۳ میزان  به  مجموعا  نفتی  طرح  فقره  سه  نشده  مصرف 

قابل  و  بانک مرکزی  نزد  بلوکه صندوق  منابع  دالر، جهت آزاد شدن 
ابطال شد. اولویت،  به طرح های واجد  منابع  این  اختصاص شدن 
تسهیالت  عملکرد  در گزارش  اصالحات،  به گزارش صدای 

 ۹۸ ماهه نخست سال  ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی در شش 
 ۱۶ ماده  اساسنامه صندوق  بند خ   ۳ تبصره  به  باتوجه  است :  آمده 

اعطای  دارد  می  مقرر  که  توسعه کشور  برنامه های  دائمی  احکام  قانون 
و  دولتی  های  بانک  عاملیت  طریق  از  تسهیالت صندوق صرفا  کلیه 

در  اساسنامه،  بند ت   ۳ استناد جزء  به  همچنین  و  بود  غیردولتی خواهد 
تسهیالت  اعطای  عاملیت  قرارداد  فقره   ۱۷ تعداد   ،۱۳۹۸ سال  ابتدای 

و  امضا  و جهت  تنظیم  میلیون دالر   ۶۵۲۰ مبلغ  به  ارزی مجموعا 
اول  ارسال گردید که در شش ماهه  بانک های عامل  به  اجرایی شدن 
 ۶۳۲۰ مبلغ  به  قراردادهای مذکور  از  فقره   ۱۶ سال جاری، مجموعأ 

ابالغ گردید. و  اجرایی  میلیون دالر 
عاملیت:  قراردادهای  محل  از  شده  مالی  تأمین  ارزی  طرحهای 

ارسالی  پرونده های  بعلت عدم تکمیل   ۱۳۹۸ اول سال  ماهه  در شش 
مستندات کامل، عدم  ارسال  از جمله عدم  به صندوق  ها  بانک 

برای طرحی صادر  ارزآوری پروژه های معرفی شده و اعالم وصولی 
 ۸۵۸ مبلغ  به  ۴ طرح مجموعا  بابت  این دوره  در  است. همچنین  نشده 

نامه مسدودی صادر شده  مرکزی ج.ا.ایران  بانک  نزد  میلیون دالر 
است.

۳۱۱ میلیون دالر و  به مبلغ  ۵ فقره طرح  از طرفی اعالم وصول 
به دالیل  میلیون دالر   ۷۹۶ مبلغ  به  فقره طرح مجموعا   ۱۱ مسدودی 

و  مقرر  مهلت  در  متقاضی  توسط  تعهدات  انجام  عدم  جمله  از  مختلفی 
مسدودی  مانده  همچنین  است.  ابطال شده  و  عامل  بانک  درخواست  یا 

میلیون   ۲۵۵۳ میزان  به  مجموعا  نفتی  طرح  فقره  سه  نشده  مصرف 
قابل  و  بانک مرکزی  نزد  بلوکه صندوق  منابع  دالر، جهت آزاد شدن 

ابطال گردید. اولویت،  واجد  های  به طرح  منابع  این  اختصاص شدن 
از محل کل  بانک مرکزی  از  بر اساس گزارشات دریافت شده 

تسهیالت ارزی دارای مسدودی، در شش ماهه اول سال جاری 
اسنادی  اعتبار  های  بابت گشایش  شده  های صادر  پوشش  مجموع 

بابت  دالر  میلیون   ۱۸۰۲ معادل  مبلغی  عامل،  بانکهای  توسط  صادره 
۸۸ فقره  بابت  ۱۹ طرح بوده است. همچنین در دوره مورد گزارش، 

قطعی  پرداخت  دالر  میلیون   ۱۱۸۳ مبلغ  معادل  مبلغی  مجموعا  طرح، 
است. پذیرفته  صورت 

 ۴ تبصره  ه  بند  اجرای  راستای  در  قانونی:  محوله  تکالیف  سایر 
توسعه  منابع صندوق  از  ارزی  تسهیالت  به  ۹۸ که  بودجه سال  قانون 

ثبت شده  پرداختی  میلیارد دالر   ۱.۲ این مدت  اختصاص دارد در  ملی 
است.

و  ارز  نرخ  افزایش  اصغرزاده-  علیرضا 
بازار  تا  ملی عاملی شده  پول  ارزش  کاهش 

جذاب  عراقی ها  برای  کشورمان  محصوالت 
مواد  پایین   نرخ های  با  می توانند  چراکه  شود 

کنند. خریداری  غذایی 
فعاالن  به گزارش صدای اصالحات، 

مرزهای  مختص  اتفاق  این  معتقدند  اقتصادی 
شرقی  مرزهای  در  بلکه  نیست  کشور  غربی 

اما حجم  است  منوال  بدین  اوضاع  نیز 
غربی  مرزهای  از  و کاالهایی که  محصوالت 
از سایر  زیادتر  بسیار  از کشور خارج می شود 

می باشد. کشور  مرزهای 
تمام  ساعت  چند  طول  در  عراقی ها  اینکه 

اساسی شهر های  کاال های  و  مواد خوراکی 
به کشور خود  و  را خریداری می کنند  مرزی 

عادی  امری  مرزنشینان  برای  بازمی گردند 
است! شده 

را  اقتصادی کشور خود  *مسئوالن 
به خواب زدند

مواد  است که خروج  این  مهم  نکته 
غارت  نوعی  از کشور  بدین شکل  غذایی 

برای صادرات.  فرصتی  نه  و  می شود  محسوب 
اساسی  زمانی که واردات کاالهای  چرا 

ارز  با  از سایر کشورها در شرایط تحریم 
باید  می پذیرد  صورت  ده هزارتومانی  چند 

ریال  با  این کاالها  اجازه صادرات  به راحتی 
داد! را  ارزان قیمت 

تجار کشورهای  داده ایم  اجازه  چرا 
برای خرید مواد غذایی و  از ما  دیگر زودتر 
آیا  کنند؟  اقدام  کشورمان  اساسی  کاالهای 

دولت  اقتصادی  تیم  از چشم  موضوعات  این 
مانند  بازهم  یا  جامانده  امید  و  تدبیر  اصالح  به 
به  را  دولتمردان خود  اقتصادی  مشکالت  سایر 

عراقی  تجار  یا  و  قاچاقچیان  تا  خواب زده اند 
دهند؟! مرزی کشورمان جوالن  بازارهای  در 

در  الکترونیکی  لوازم  بازار  عراقی  تجار   *
کرده اند تخلیه  را  مرزی  شهر های 

نیست  این گونه  دنیا  در  هیچ کشوری  در 
که کاال در مرز و در یک بازارچه به فروش 
متفاوت است  این شرایط  ایران  اما در  برسد 
حداکثر  همسایه  کشورهای  دلیل  همین  به  و 

به  از این شرایط برده و دست  استفاده را 

می زنند! کشورمان  غذایی  مواد  غارت 
مواد  به  اساسی  کاالهای  خروج  متأسفانه 
لوازم  بازار  عراقی ها  بلکه  نشده  ختم  غذایی 

را  مرزی  در شهر های  نیز  را  الکترونیکی 
این در شرایطی که  بر  تخلیه کرده اند و عالوه 

این  است،  پلی اتیلن  مواد  نیازمند  داخل  بازار 
به  عراق  نیاز کشور  برابر  به اندازه چند  مواد 

می شود! این کشور صادر 
اساسی  کاال های  یارانه  می رسد  نظر  به 
نظر گرفته شده در  ایران در  برای مردم  که 

مضاعفی  فشار  ملی  پول  بی ارزش شدن  کنار 
وارد خواهد  اساسی  به ذخیره کاال های 

ترامپ،  دونالد  درصورتی که  چراکه  کرد 
آمریکا  ایاالت متحده  فعلی  رئیس جمهوری 

به مراتب  تحریم هایی  بیاورد  رأی  مجدداً 
خواهد  وضع  فعلی  تحریم های  از  سخت تر 

تأمین  ازلحاظ  را  امر کشورمان  همین  که  کرد 
انداخت  خواهد  به خطر  اساسی  کاالهای 

اجازه  مسئوالنی که  قطعاً  این شرایط  در  و 
تجار  به  را  ایرانی  اساسی  غارت کاالهای 

بر  کنم  چه  کاسه  داده اند  همسایه  کشورهای 

بی تدبیری  این  دود  و  دست خواهند گرفت 
آسیب پذیر  اقشار  چشم  در  آینده  ماه های  قطعاً 

رفت. خواهد  جامعه 
* دارو هم از دست غارتگران در 

نماند! امان 
اساسی  از طرف دیگر خروج کاالهای 
لوازم  یا  و  ایرانی  مواد غذایی  فقط مختص 

نیست  پلی اتیلنی  مواد  یا  و  الکترونیکی 
نیازهای  بزرگ ترین  از  یکی  که  دارو  بلکه 

پاندمی  شیوع  شرایط  در  ضروری کشور 
می شود.  غارتگری  این  شامل  نیز  است  کرونا 
یک  توقیف  از  عراقی  مسئوالن  گذشته  هفته 

به ارزش چند صد هزار  محموله بزرگ دارو 
این کشور خبر داده اند  استان دیالی  دالر در 

که دقیقاً روز بعدازآن سازمان غذا و دارو در 
بزرگ  محموله  این  که  اعالم کرد  اطالعیه ای 

بوده  همسایه  کشورهای  از  یکی  به  متعلق 
سخنگوی  لطیفی،  روح اهلل  سید  هم زمان  است. 
این خبر اعالم کرد  به  گمرک هم در واکنش 

۲۶ مهرماه، ۱۶۵۴  ۹۹ تا  ابتدای سال  که از 
پتاسیم کالوالنات،  از آن  دارو که بخشی  تن 

باندهای  آنتی بیوتیک ها،  پنی سیلین،  انسولین، 
اکساید  زینک  الکل،  پانسمان،  و  استریل 

هندوستان،  ترکیه،  پنج کشور  از  بوده   ... و 
از  امارات متحده عربی و  اندونزی، چین و 

رجایی  شهید  ویژه  منطقه  و  بازرگان  مرزهای 
به مقصد عراق  از مرزهای غربی  وارد و سپس 

شدند! ترانزیت 
به  اساسی  * کمبود کاالهای 

افزایش تورم دامن خواهد زد
ترانزیت  داروها  این  اینکه  ترتیب  هر  به 

نیست  مهم  قاچاق  یا حتی  و  یا صادرات  بوده 
ملی  پول  ارزش  این است که  بلکه مهم 

و  می شود  از گذشته  روزبه روز ضعیف تر 
کاال  قاچاق  بازار  مسلماً  شرایطی  چنین  در 
داغ  از گذشته  بیش  همسایه  به کشورهای 

دولت  اقتصادی  تیم  اگر  خواهد شد که 
نکند  این موضوع  به حال  فکری  دوازدهم 

به واسطه  کشور  در  کاالها  برخی  کمبود  نهایتاً 
تورم  افسارگسیخته  افزایش  به  غارتگری  این 

مسلماً  بی تدبیری  این  دود  زد که  دامن خواهد 
در چشم مردم فرو خواهد رفت!

از  ایران  ماشینی  صنعتی  نان  کارخانجات  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
قیمت  افزایش  پی  قیمت کارتن و سلفون در  ۱۰۰ درصدی  از  بیش  افزایش 

تولید  پی شیوع ویروس کرونا  داد و گفت که در  پتروشیمی خبر  مواد 
است. افزایش یافته  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ بسته بندی  نان های 

زیادی  تاثیر  بسته بندی  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  مروت پور  علیرضا 
افزایش  پی  اظهار کرد: در  دارد،  تمام شده محصوالت غذایی  قیمت  بر 
حمایت  سازمان  جمله  از  مختلف  سازمان های  به  پتروشیمی  مواد  قیمت 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  و  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
آنها  زیرمجموعه  پتروشیمی  که  می گوید  ارگانی  هر  اما  کردیم،  مراجعه 

شنوی  حرف  تشکیالتی  هیچ  از  پتروشیمی ها  می رسد  نظر  به  و  نیست 
مراجعه  کسی  چه  به  باید  مشکل  این  حل  برای  نمی دانیم  بنابراین  ندارند؛ 

. کنیم
اولیه  مواد  قیمت  ۱۰۰ درصدی  از  بیش  افزایش  از  وی همچنین 

کار  و  بسته بندی  به  تبدیل  باید  اولیه  مواد  این  و گفت:  داد  بسته بندی خبر 
افزایش  نیز در سال جاری  این موارد  انجام شود که  چاپ هم روی آنها 
قدری  به  سلفون  و  کارتن  مثل  اقالمی  قیمت  بنابراین  است؛  داشته  قیمت 
نهایی  محصول  قیمت  از  عظیمی  بخش  حال حاضر  در  که  داشته  افزایش 

است. بسته بندی  اولیه  مواد  قیمت  از  متشکل 
بسته بندی  نان های  قیمت  افزایش  میزان  به  پاسخ  در  ادامه  در  پور  مروت 

اقالم  برخی  در  صنعتی  نان های  قیمت  کرد:  تصریح  سال گذشته،  به  نسبت 
با  است؛ چرا که  نداشته  قیمتی  افزایش  برخی  در  و  قیمت جزئی  افزایش 

مشتریان  است  ممکن  قیمت  افزایش  در صورت  اقتصادی  شرایط  به  توجه 
قیمت کمتر همواره در  با  نان های سنتی  به هر حال  بدهیم.  از دست  را  خود 

دارد. قرار  مردم  اختیار 
نیازمند مجوز سازمان  نان  قیمت  افزایش  دیگر  از طرف  افزود:  وی 
به سختی مجوز  معموال  این کاال  بودن  دلیل خاص  به  است که  حمایت 

می شود. آن صادر  قیمت  افزایش 
صنعتی  نان  کارخانجات  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر  گفته  به  البته 
به  قیمت  افزایش  درخواست  ماه  اردیبهشت  در  این صنف  ایران  ماشینی 
با  اما در حال حاضر  نشد،  با آن موافقت  بودند که  سازمان حمایت داده 

نان  بسته  یک  بسته بندی  هزینه  فقط  پتروشیمی،  مواد  قیمت  افزایش  به  توجه 
میزان  این  اقتصادی  به شرایط  توجه  با  تومان است که   ۱۵۰۰ بر  بالغ  تست 
شود؛  بسته بندی  نان  بازار  افتادن  رونق  از  به  منجر  می تواند  قیمت  افزایش 

نیست. قیمت  افزایش  درخواست  برای  مناسب  وقت  حاضر  حال  در  بنابراین 
شیوع  پی  در  بسته بندی  های  نان  مصرف  افزایش  از  همچنین  مروت پور 

این  در  بهداشتی  توصیه های  به  توجه  با  داد و گفت:  ویروس کرونا خبر 
تولید  که  به طوری  شد؛  بیشتر  بسته بندی  و  نان های صنعتی  به  اقبال  دوره 

است. افزایش یافته  ۱۵ درصد  تا   ۱۰ از شیوع کرونا  بعد  این محصوالت 
انبوه و صنعتی  به صورت  نان  سنتی و حجیم  تولید  از  افزود: هدف  وی 

با ضایعات کمتر  بهداشتی تر  و  بیشتر  غذایی  ارزش  با  نان  که  بود  این 
اعمال  از  ناشی  دلیل  به  اما  قرار گیرد،  مردم  اختیار  مناسب در  قیمت  و 

مصرف  ترویج  فرصت  دولت ها  همه  کلی  طور  به  و  نشد  محقق  تحریم ها 
اما در نهایت تهدید کرونا در  بین مردم را از دست دادند،  نان در  این نوع 

داغ شد. بسته بندی  نان  بازار  و  فرصت  به  تبدیل  زمینه  این 
اخیر  هفته های  در  پتروشیمی  محصوالت  قیمت  افزایش  کلی  طور  به 

تا جایی که محمدرضا  است؛  را دچار مشکل کرده  نساجی  و  صنایع غذایی 
و  غذایی  صنایع  صنفی  انجمن های  کانون  مدیره  هیات  رییس  مرتضوی، 

۱۵۰ درصدی  تا   ۱۳۰ افزایش  از  ایران  دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت 
صنایع  بسته بندی  هزینه های  افزایش  آن  پی  در  و  پتروشیمی  مواد  قیمت 
مثل  مادر  بود که وقتی صنایع  داده و گفته  اخیر خبر  ماه های  غذایی در 

قیمت  افزایش  رویه  بی  به صورت  نظایر آن  و  برق  فوالد،  پتروشیمی، 
دالیل  از  یکی  بنابراین  می گذارد؛  تاثیر  هم  دیگر  روی صنایع  باشند  داشته 
دیگر  دلیل  و  است  همین  اخیر  ماه های  در  مختلف  کاالهای  قیمت   افزایش 

ارز. نرخ  نوسانات  هم 
که  بود  گفته  نیز  ایران  نساجی  متخصصان  جامعه  مدیره  هیئت  عضو 
نمی کنند؛  عرضه  بورس  در  اولیه  مواد  صنایع  نیاز  اندازه  به  پتروشیمی ها 
ایجاد  رقابت  مصرف،  از  کمتر  و  قطره چکانی  عرضه  نتیجه  در  بنابراین 

پروپیلن که  پلی  تنی گرانول   ۲۰ تریلی  این شرایط یک  در  می شود. 
میلیون   ۲۰ تا چهار روز یک کارخانه است و سه سال پیش  مصرف سه 

است. تومان رسیده  میلیون   ۶۰۰ به  در حال حاضر  داشته،  قیمت  تومان 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عدم شفافیت درآمدها 
و قراردادها در دولت گفت: حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش ۲ 

میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت به پاالیشگاه ها عاید دولت می شود که ۴۴۰ هزار 
میلیارد تومان آن معلوم نیست از کجا سردرمی آورد.

محمد حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی ضمن تاکید بر حمایت مجلس در شرایط جنگ اقتصادی از دولت 

گفت: مجلس آمادگی کمک به دولت جهت غلبه بر تورم و گرانی را داراست 
و عالوه بر این طرح هایی نیز در دست داریم که بتوان در کوتاه مدت قسمتی از 

مشکالت مردم را برطرف کند؛ مثال بتوانیم دغدغه حداقل ۶۰ میلیون نفر از ملت 
ایران در جهت تامین کاالهای اساسی مانند گوشت، برنج، روغن و... را برطرف 

کند، به ویژه ۲۰ میلیون از این دسته که ۳ دهک پایین جامعه به شمار می روند.
 وی با اشاره به لزوم اعالم آمادگی دولت به عنوان نهاد کارگزار برای 

دریافت کمک های مجلس، از آمادگی مجلس برای کمک رسانی در این امر و 
نظارت بر اجرای آن خبر داد.

حاجی بابایی همچنین در پاسخ به اظهارات عده ای مبنی بر وجود 
اصطکاک میان دولت و مجلس عنوان کرد: هیچ اصکاکی بین مجلس به معنای 

ما هوی آن و دولت وجود نداشته و مجلس اراده ای برای کند کردن حرکت 
دولت ندارد و در همین حال مدعی ست که دولت مکلف است که بصورت 

جهادی و با ریل گذاری مناسب، مشکالت مردم را رفع کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص وظیفه نظارتی مجلس با اشاره 

به در دست داشتن تمامی ابزار نظارتی عنوان کرد: مردم از ما توقع نظارت بر 
دولت دارند، اما وقتی کشور در یک جنگ اقتصادی قرار گرفته که فرمانده 

این جنگ رئیس جمهور می باشد، مجلس راهی جز کمک به فرماندهی ندارد. 
ضمن اینکه اشکاالت اساسی و عمده ای در فرمانده می بیند و باید تذکراتی به 
او بدهد. نمای دولت و مجلس و قوه قضائیه ما در دنیا باید بصورت یک نظام 

منسجم باشد.
در ادامه حاجی بابایی ضمن اظهار تاسف از نحوه تصویب بودجه ۹۹ که 

ایرادات قانونی دارد، گفت: کل بودجه دولت ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که 
طبق بررسی های بنده در بحث مالیات، وصوالت بیش از مقدار مصوب شده 

بود که این رقم در بعضی شهرها به ۱۲۰ درصد نیز رسیده که نشان دهنده این 
است که زیرساخت های مالیاتی در کشور به شرط رعایت عدالت، پاسخگوی 
نیازهای ما در کشور خواهد بود. در بحث مالیات ها به شرط جلوگیری از فرار 

مالیاتی و اجرای عدالت چیزی حدود ۲۳۰ همت و در بحث فروش اوراق و 
واگذاری صندوق های قابل معامله )etf(، چیزی حدود ۲۵۰ همت که مجموعا 

۴۸۰ همت می شود، عاید دولت می گردد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس ضمن ابراز خوشحالی و اعالم حمایت از افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی 

حقوق بازنشستگان اشاره کرد: کاری که باید در طول ۴ سال گذشته صورت 
می پذیرفت، به یکباره انجام گرفت که باعث افتخار است و نشان از دارا بودن 

دولت است.
حاجی بابایی در ادامه با اشاره به طرح جدید مجلس برای اصالح ساختار 
بودجه گفت: ما در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت تولیدی را به 
داخل کشور و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه را به خارج صادر می کنیم. اکنون 
توانایی صادر کردن این مقدار تولیدی به خارج کشور را نداریم و با توجه به 

فرمایشات رهبری مبنی بر عدم فروش نفت خام، چه تحریمی وجود داشته باشد 
و چه نباشد. حال اگر همان ۲.۵ میلیون بشکه را با ریل گذاری مناسب برای 

فرآوری ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به داخل کشور صادر کنیم، با فراخوان 
شرکت های خصوصی و متخصصین اعم از مهندسان و دکتر و کارگر برای 
احداث پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه  چند میلیون شغل ایجاد شده و همان نفت 
خام را با نرخی که به خارج صادر می کنیم به این پاالیشگاه ها فروخته و شما 
نیز با فرآوری، محصول را به ۱۰ برابر قیمت صادر کنید.وی همچنین ضمن 
ابراز گالیه از عدم شفافیت در درآمدها و قراردادها در دولت گفت: چیزی 

حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت 
به پاالیشگاه ها عاید دولت می شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن صرف یارانه 

انرژی می شود، ۴۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر سر از کجا درمی آورد؟ این ها همه 
نشان از نبود شفافیت است. این سامانه ای که برای شفافیت حقوق و قراردادها و 
ترکیب هیات مدیره های شرکت ها و... ایجاد شده باید دسترسی بیشتری به مردم 

داده تا نیازی به نظارت وزارت خانه ها و مجلس و دیگر دستگاه های نظارتی برای 
ورود به این مساله نباشد و کار نظارت مردمی به راحتی صورت پذیرد.

شاخص بورس بیش از 51 هزار واحد کاهش یافت

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی خبر داد:
بی توجهی 156 شرکت به 

مصوبه معرفی بازارگردان ها

بر اساس گزارش جدید صندوق توسعه ملی؛
تسهیالت 5 . 2 میلیارد دالری 

سه طرح نفتی ابطال شد

توسط عراقی ها مواد غذاییی افزایش غارتصدای اصالحات گزارش می دهد؛

کرونا بازار نان بسته بندی را داغ کرد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
440 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی 

دولت از کجا سردرمی آورد؟

اقتصاد7

کمبود کاالهای اساسی به افزایش 
تورم دامن خواهد زد

مسئوالن اقتصادی کشور خود را 
به خواب زدند!



 صاحب امتیاز: 
حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی 
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پیشکسوت  اصغرحاجیلو 
حضور  با  تیم  این  می گوید  استقالل 

را  بهتری  نتایج  می تواند  فکری 
کند  کسب  گذشته  فصول  به  نسبت 
شود  مشکالتش حل  اینکه  شرط  به 
انتخاب  تیم  برای  هم  مدیرعامل  و 

در خصوص  با حاجیلو  گردد. 
شرایط  همچنین  و  فکری  حضور 

پرداختیم. گفت وگو  به  تیم 
با آمدن  را  استقالل   شرایط 
می کنید؟ ارزیابی  چطور  فکری 

محمود  که  خوبی  بسیار  اتفاق 
از  او  استقالل آمده است.  به  فکری 
این  تیم است و سالها در  این  جنس 
استقالل  کاپیتان  و  کرده  بازی  تیم 

نظر من فکری  به  است.  بوده 
موفقیت های  به  استقالل  با  می تواند 

در  پیدا کند.  زیادی دست  بسیار 
بیشتر  بگویم  باید  هم  تیم  مورد 

حفظ  آینده  فصل  برای  تیم  شاکله 
بتوانند  استقالل  مدیران  اگر  و  شده 

تیم حفظ  در  را  دیاباته و کریمی 
تیم  گفت  می توان  آنوقت  کنند، 

است. قهرمانی  مدعی 
دستیاران  در خصوص  نظرتان   

چیست؟ تیم 

سابقه  همگی  فکری  دستیاران 
را دارند.  تیم  این  سالها حضور در 

مرفاوی  حنیف، آرش و خود صمد 
دارند  ساله  چندین  تجربه  همگی 
آشنایی  تیم  این  حاشیه های  با  و 

می کنم  فکر  شخصه  به  دارند.  کامل 
برای  اتفاقات خوبی  این فصل  در 

افتاد. خواهد  استقالل 
مظلومی  و  مرفاوی  حضور 

کند؟ حاشیه  ایجاد  نمی تواند 
از مظلومی و  تا جایی که من 
که  می دانم  دارم  شناخت  مرفاوی 

آنها  است.  تیم  به  آنها کمک  قصد 
نتایج  بودند  استقالل  در  وقت  هر 

فکری  نظرم  به  گرفتند.  خوبی 
این دو در  مربیگری  تجربه  از  باید 

زیرا  کند  استفاده  بیشتر  کادرش 
سرمربی  مقطع  دو  در  هرکدام  آنها 

بودند. استقالل 
استقالل  انتقاالت  و  نقل  پنجره 

است؟ بسته  همچنان 
است  نگران کننده  خودش  این 

از  نتوانست  استقالل  که  دیدید  زیرا 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  بازیکنانش 

شد  باعث  همین  و  کند  استفاده 
هرچه  امیدوارم  بخورد.  لطمه  تیم 

مطالبات  استقالل  مدیران  زودتر 
رفتار  ما  اگر  کنند.  پرداخت  را  شفر 

می دادیم  انجام  شفر  با  را  بهتری 
وی  که  نمی کشید  اینجا  به  کار 

ندهد. هم  تخفیف  تیم  این  به  حتی 
اعالم شد.  هم  لیگ  برنامه 

باره چیست؟ این  در  نظرتان 
قهرمان  می خواهد  که  تیمی 

امتیازات  ابتدا  همان  از  باید  شود 
استقالل در  را جمع آوری کند. 
با فوالد،  بازی  به جز  اول  هفته 

دارد  پیش  در  آسانی  نسبتا  بازیهای 
امتیازات  تالش،  با کمی  می تواند  و 

الزم را جمع آوری کند و خودش 
امسال در حد یک مدعی مطرح  را 

کند.
را  مدیرعامل خود  هنوز  تیم   

لیگ  رقابت های  شروع  آستانه  در 
است؟ نکرده  مشخص 

به  باید  توانمند  مدیر  یک 
که  است  درست  بیاید.  استقالل 
باشگاه  کارهای  سرپرست  فعال 

نشان  تجربه  اما  می دهد  انجام  را 
با  داده که هر وقت این دو تیم 

مشکل  به  می شوند  اداره  سرپرست 
می خورند.

بازیکنانی  اولین  از  یکی  واسعی  سعید 
تابستانی  انتقاالت  و  نقل  در  آبی ها  که  بود 

خود او را هدف قرار دادند تا به عنوان 
تا  و  بازیساز جذب کرده  هافبک  یک 

حدود زیادی این خالء چند ساله را در 
ببرند. بین  از  شأن  تیم 

اولین روزهای  از  واسعی در یکی 
سوم  و  بیست  طبقه  در  استقاللی ها  حضور 

هتل شمال  از  یکی  و سوئیت الکچری 
در  برنامه اش  مدیر  با  همراه  تهران  شهر 

به  آبی ها  وقت  مدیرعامل  با  شبانه  نشستی 
ساعته  یک  جلسه  در  و  پرداخت  گفتگو 
توافق  تیم  این  برای حضور دو ساله در 
به  منوط  توافق  این  نهایی شدن  و  کرد 
پیکان شد. باشگاه  با  قرارداد وی  فسخ 

برای  پیکان  از  واسعی  درخواست های 
پیکانی ها  سوی  از  آنقدر  قرارداد  فسخ 

بندهایی که در  از  تا وی  نادیده گرفته شد 
قانونی  استفاده  داشت  وجود  قراردادش 

را یکطرفه فسخ کند.  قرارداد  این  و  کرده 
این  یکطرفه  فسخ  از  بعد  می رفت  انتظار 

قبلی  توافق  بالفاصله  استقاللی ها  قرارداد، 
انداخته و واسعی را آبی  به جریان  را 

نیفتاد. اتفاق  این  نهایت  در  که  کنند  پوش 
واسعی که حتی در زمان حضورش 

است  استقاللی  بود  مدعی شده  پیکان  در 
و از عالقمندی اش برای حضور در این 

یکطرفه  فسخ  از  بعد  بود،  برداشته  پرده  تیم 
پیغام  باشگاه  این  مسئوالن  برای  بارها  نیز 

پیگیری  را  قراردادش  امضای  و  فرستاد 
کرد. وی حتی پا را از این هم فراتر 

اعالم  و  بارها مصاحبه کرد  و  گذاشت 
استقاللی هاست  تماس  انتظار  در  داشت 

نیفتاد. اتفاق  تماس  این  هرگز  که 
)به  باشگاه  مدیریت  این مدت  در 

احمد مددی سپرده  به  موقت(  صورت 
پیکانی ها  ادعای  به  بنا  بود و وی  شده 

تا  یکطرفه  فسخ  بودن  قانونی  غیر  بر  مبنی 
داشت  نگه  روشن شدن وضعیت دست 

بود؛  و حتی در اظهار نظری اعالم کرده 

پیکان  مدیران  بگویم،  باید  واسعی  »درباره 
تا من  دارد.  او مشکل  به من گفتند فسخ 
او  با  نشوم،  او مطمئن  در خصوص فسخ 

نمی شوم.« مذاکره  وارد 
با  نهایی  توافق  در  استقاللی ها  تعلل 
تراکتوری ها گوی  تا  شد  باعث  واسعی 

بازیکن را  این  از آنها ربوده و  سبقت را 
عالقه  که  بازیکنی  تا  بگیرند  خدمت  به 

پوشان  به حضور در جمع آبی  زیادی 
داشت و این تیم سال ها در پست او 

مدعیان  از  یکی  به  می کرد،  احساس خالء 
بپیوندد. جدید  فصل  قهرمانی 

یکی  با  گفتگو  در  محمدی  اکبر 
این  بیان  با  رادیویی  زنده  برنامه های  از 

داشته  مذاکره ای  بود  »قرار  موضوع که: 
و  باشگاه  برای  تصمیم خوب  و یک  باشیم 

بود  مند  عالقه  او  بگیریم.  )واسعی(  سعید 
آنها  مدیران  ولی  استقالل شود  راهی  که 
از خود  مذاکره  انجام  برای  هیچ تالشی 

در  استقاللی ها  تعلل  بر  ندادند«،  نشان 
این  و  بازیکن صحه گذاشت  این  جذب 
استقالل  جدید  مدیریت  شاید  داد  نشان 
باشد. نداشته  واسعی  حضور  به  عالقه ای 

بازیکنان  از  دیگر  یکی  مظاهری  رشید 
به  این فصل  مهمی است که آبی ها در 

جذب  پستی  در  مظاهری  گرفتند.  خدمت 
اختیار  در  با وجود  استقاللی ها  که  شد 

این  در  باتجربه  بازیکن  یک  داشتن 
پذیر  آسیب  آنجا  از  فصل گذشته  پست، 
می رسید حضور  نظر  به  بودند.  داده  نشان 

استقالل  در  حسینی  و  مظاهری  همزمان 
رقابت آخرین  بازار  با گرم کردن  بتواند 

بدل  نقطه قوت آن  به  را  تیم  این  سنگر 
کند.

یکطرفه  به صورت  که  هم  مظاهری 
فسخ کرده  تراکتوری ها  با  را  قراردادش 
با شکایت آنها روبرو شده است و  بود 

او در جلساتی مربوط  این مدت  تمام  در 
مختلف  کمیته های  در  شکایت  این  به 
با  می یافت.  حضور  فوتبال  فدراسیون 

استقالل  بازیکن  دیگر  مظاهری  اینکه 
این نشست ها  انتظار داشت در  و  بود  شده 

باشگاه همراهی و  این  مدیران  از سوی 
برآورده  انتظارها  این  اما  شود،  حمایت 

نشد.
کمیته  از سوی  نهایی  رأی  اینکه  با 
گمانه  اما  است،  نشده  صادر  انضباطی 

این  گویای  واقعیت  به  نزدیک  زنی های 
در  محرومیتی  احتماالً  که  است  مطلب 

راضی  او  آنکه  مگر  است،  مظاهری  انتظار 
شود. تبریز  به  بازگشت  به 

باشگاه  مجموعه  حمایت  عدم  مشابه 
پروسه حضور  در  واسعی  از  استقالل 

به نوعی دیگر در مورد  او در این تیم، 
تا  می خورد  به چشم  هم  مظاهری  رشید 

این  این سوال پیش آید که آیا درباره 
به  کاماًل  تأثیرگذار  و  بازیکن جدید  دو 
مشابه صورت  اشتباه  دو  اتفاقی  صورت 

نسبت  باشگاه  مدیریت  رویکرد  یا  گرفته 
تعمدی  و  تغییر کرده  بازیکن  دو  این  به 

بازی نکردن آنها در  یا  برای عدم حضور 
بوده  کار  در  استقالل  برای  بیستم  لیگ 

است.
تکرار  بار  دو  را  اشتباه  آنها یک  اینکه 

را  باشگاه خود  مسیر  آگاهانه  یا  کردند 
و  ندارد  تفاوتی  چندان  کردند  انتخاب 

مورد  هر دو  اینجاست که در  نکته جالب 
مقابل  نقطه  در  می شوند،  متضرر  آبی ها  که 

می کند. سود  تراکتور 

گودرز حبیبی اظهار داشت: استقالل 
محله برو بیا شده است. این باشگاه محلی 

برای رفیق بازی و حال دادن آقایان به 
رفقای خودشان شده است.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: آقای 
مددی به ظاهر سرپرست تیم هست 
اما عماًل هیچ کاره است چون همه 

تصمیمات را در این باشگاه آقای خلیل 
زاده می گیرد و تصمیمات عمده تر از 

وزارت ورزش گرفته می شود. بی اختیار 
بودن مدیر استقالل پدیده جدیدی نیست 

و خیلی از مدیران سابق این باشگاه هم 
اختیاری از خود نداشتند و بله قربان گو 

بودند. متاسفانه مدیریت استقالل زیر خط 
فقر قرار دارد و برای همین است که این 

تیم تبدیل کانون بحران شده است.
وی افزود: با این مدیریت متاسفانه 

استقالل در مسیر نابودی قرار گرفته 
است. دلیلش را نمی دانم اما تصورم این 

است که آقایان با تیم ما مشکل دارند 
و دوست ندارند این تیم شکل بگیرد. 

مدیران در این باشگاه اغلب خط فکری 

شان را از جای دیگر می گیرند. کاش 
افراد بزرگ و مهم به آنها خط فکری 

می دادند و برای شان تصمیم می گرفتند 
که الاقل دل ما نمی سوخت. اما هرچه 
معاون و مشاور است برای این باشگاه 

می گیرند. تصمیم 
حبیبی در خصوص جلسه ای که چند 

پیشکسوت استقالل با یکی از مسئولین 
باشگاه برگزار کرد بیان داشت: متاسفانه 

بعضی از دوستان و پیشکسوتان ما 
قیمت شان ارزان است و خودشان را به 
وعده یک پست تشریفاتی می فروشند. 

در گذشته افراد بزرگی مثل دکتر 
آقامحمدی و دکتر ایروانی و بزرگانی 
دیگر مدیریت این باشگاه را بر عهده 
داشتند و ما از این بزرگان رسیدیم به 
مددی. مددی اگر مدیر قوی بود در 

همان باشگاه های سایپا و پیکان مدیریت 
می کرد و به استقالل نمی آمد. بعضی 

از آقایان هم به صندلی های این باشگاه 
چسبیده اند و به هیچ قیمتی حاضر به رفتن 
نیستند. نمی دانم این قبیل مدیران از جان 

استقالل چه می خواهند.
بازیکن استقالل در دهه پنجاه تاکید 

کرد: مدیران باشگاه صداقت نداشته 
و ندارند. تا به حال بارها از زبان آنها 

اخبار غیر واقعی شنیدیم. االن می گویند 
پول دیاباته پرداخت شده ولی قباًل هم 
بارها گفته بودند پول دیاباته پرداخت 
شده و برای همین ما نمی توانیم به این 

اخبار اعتماد کنیم. مدیر آینده استقالل 
باید در وهله اول با همه صداقت داشته 

باشد. بعد از آن باید از قدرت اقتصادی 
و درآمدزایی برخوردار باشد و دلسوز 

این باشگاه باشد. تا زمانی که اصالحات 
مدیریتی در این باشگاه شکل نگیرد، 

رفت و آمد مربیان هم هیچ تاثیری در 
عملکرد این تیم نخواهد داشت.

پیشکسوت آبی پوشان در خاتمه 
به ورود نمایندگان مجلس به موضوع 
استقالل اشاره کرد و گفت: امیدوارم 

این بار استقاللی ها به نتیجه الزم از این 
راه برسند و بعد از سال ها این تیم سر و 

سامان بگیرد.

مسابقات دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی

اشتباهات عجیب استقالل به سود تراکتور
مدیریت در استقالل زیر خط فقر است/سرنوشت مشابه دوبازیکن خبرساز

برخی آقایان »بله« قربان گو بودند

فکری از تجربه مظلومی و 
مرفاوی بیشتر استفاده کند

گزارش

حاجیلو: 

ورزش

ماه  پارگی شده و یک  پای راست دچار  ناحیه کشاله ران  از  اودگارد  مارتین  تایید کرد  مارکا  نشریه   
قهرمانان  لیگ  در  شاختاردونتسک  برابر  بازی  مشخص  طور  به  او  ترتیب  بود.بدین  دور خواهد  میادین  از 

ملی  تیم  اردوی  اودگارد در  از دست می دهد.انتظار می رود  را  الکالسیکو  بارسلونا در  با  اروپا و رویارویی 
برگردد. میادین  به  یازدهم  با آالوز در هفته  بازی  نکند و در  فیفادی پیش رو شرکت  نروژ در 

پدیده رئال الکالسیکو را از دست داد


