
توجه به طبقه ضعیف در دوران سخت کرونایی
 شهراد شاهرخی 

ضعیفان جامعــه در بحران اقتصادی و کرونا چه 
می کنند؟! کمی اندیشــیدن در این مقوله، شــاید 
تلنگــری بر وجدانمان باشــد تا از خواب شــیرین 
خودمحــوری بیدار شــده و دلمان بــه درد آمده و 
آســتین همت را برای خدمت و یاری رســاندن به 
محرومان و ضعیفان جامعه باال بزنیم، بلکه شــاید 
 گوشــه ای از کار را گرفتــه و کاری کرده باشــیم. 
خوب می دانیم که در این شــرایط بد اقتصادی که 
می توان گفت اقتصاد کشور تا حدود زیادی در حالت 
نیمه جان به سر می برد و نیز برخی بی تدبیری ها و 
سودجویی ها این وضعیت را به وجود آورده است لذا 
بایستی دلسوزانه اندیشــید و دست به کار و دل به 
مدد حق ســپرده و پای عمل را به میان کشــید و 
فکــری به حال آنهایی کنیم که در این بحران کرونا 
ویــروس، هیچ منبع درآمــدی ندارند و مجبورند از 
طریق روزمزدی و شــغل های کاذب به سختی تمام 
اموراتشــان را بگذرانند، فکری بــه وضعیت ناگوار 
معیشــتی اقشــار ضعیف جامعه و به قول معروف 
آنهایی که کم آورده اند و زیر بار ســنگین اقتصادی، 
دیگر توانی برایشــان نمانده و در حال نابود شــدن 
هستند، بکنیم.  بی تفاوتی برخی از مدیران و اقشار 
مرفه جامعه، باعث شــده که شکاف طبقاتی زیادی 

ایجاد شود تا آنها نتوانند درک صحیحی از وضعیت 
اقتصادی فرودستان داشته باشند و دیگر اینکه این 
شکاف در بدنه جامعه باعث شده که قشر مرفه و تا 
حدود زیادی »بی درد« جامعه، فقط منفعت طلبی و 
آسایش خود را در نظر گرفته و دیگر مجالی برای فکر 
کردن به طبقه پایین دست خود نداشته باشند! در 
صورتی که چرخه اقتصاد ما با همت همین طبقه فرو 
دست جامعه فعالیت می کند؛ همان هایی که مانند 
همه ثروتمندان جامعه و افراد مرفه، فرزندانی دارند تا 
نیازهای زندگیشان را تامین کنند؛ مگر فرزندان اقشار 
ضعیف و کم درآمد، آرزوی زندگی بهتر و شایسته را 
ندارند؟ مگر آنها هم دلشان نمی خواهد تغذیه سالم و 

عالی داشته باشند؟ 
مگر آنها هم دوســت ندارند که مانند مرفهین، 
زندگی بدون دغدغه و آرامی داشته باشند؟ مگر آنها 

هم مثل همه فرزندان ما نباید زندگی کنند؟ 
پس کمی حس انســان دوستی مان را به حرکت 
در آوریــم و درهای محبتمان را باز کنیم و شــروع 
به ساختن جامعه ای زیبا با فرهنگی انسان دوستانه 

کنیم.
 فقط کافی اســت برای یک لحظه هم که شده 
خودمان را جای گروه های ضعیف و محروم جامعه 

قرار دهیم، چــرا که وقتی می گوییــم »جامعه«، 
صحبت از کل افرادی می کنیم که در یک اجتماع 
با یکدیگر همزیستی می کنند، پس تمام افراد این 
اجتماع که در واقع یک خانواده را تشکیل می دهند 
بایســتی از حقوق صوری و معنوی به مســاوات و 
برابری برخوردار باشــند که البتــه می بینیم این 
طور نیســت! در این شــرایطی که ویروس کرونا 
بیداد می کند و زندگــی مادی مردم را تحت تأثیر 
قرار داده اســت، بد نیســت آنهایی که دستشان 
به دهانشــان می رســد، هر یک به مقدار وسعشان 
خانــواده ای کم درآمد را تحت پوشــش و حمایت 
مالی قــرار دهند تا مگر بتوان مرهمی بر زخم های 
جامعه و اقتصاد بیمار بود. بدون شــک کووید-۱۹ 
مشــکالت بسیار بزرگی را در جهان به وجود آورده 
اســت و در واقع اختالل در نظــام مالی دنیا ایجاد 
کرده است و همچنین منجر به فاجعه انسانی شده 
اســت، اما بیاییم و از این اتفاقات درس گرفته و از 
قلمروی نفــس و خودکامگی و خودمحوری فاصله 
گرفته و در سرزمین مهربانی منزل اختیار کنیم و 
به هم بیندیشیم تا اصول انسان دوستی و مهرورزی 
در جامعه مان جــا بیفتد و ذره ای از مهرورزیدن و 

همیاری نسبت به یکدیگر کوتاهی نکنیم. 

سرمقاله

رهبر انقالب مطرح کردند
 ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی

 و انگلیسی به کشور 
صفحه2

سیدحسن خمینی در مراسم چهارمین سالگرد 
درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: 

هاشمی مرد صلح و جنگ بود
صفحه2
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دادستان نظامی تهران:

 پرونده هواپیمای اوکراینی به زودی
 به دادگاه نظامی تهران ارسال می شود

صفحه10

صفحه3

صفحه4

صفحه8

صفحه7

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد
عالئم و چگونگی تشخیص کرونای جهش یافته

تحریم های خالف برجام باید لغو شود
شرط بازگشت از غنی سازی 20 درصد

بازگشــت آمریکا به برجام تنها در صورتی موضوعیت دارد که تحریم هایی که در چهار سال اخیر با 
عهدشکنی ترامپ بر زمین مانده، بدون هیچ عذر و بهانه ای اجرا شود. ایران از هفته گذشته غنی سازی 
20 درصدی را آغاز کرده اســت اما »عباس عراقچــی« می گوید »در صورت رفع تحریم های آمریکا، به 
غنی ســازی 20 درصدی اورانیوم خاتمه می دهیم.« به گزارش ایرنا، ایران و آمریکا روزهای پرتنشــی 
را ســپری می کنند. ترامــپ در حالی که حدود دو هفته دیگر باید کاخ ســفید را ترک کند، هنوز هم 
دســت از اقدامات شکســت خورده خود علیه ملت ایران برنداشته و دســت و پا می زند تا به زعم خود 
پروژه خودخوانده اســتفاده از مکانیسم اسنپ بک را اجرا کند. هر چند کسی دیگر اعتنایی به ترامپ و 
خواسته های غیر منطقی ترامپ نمی کند. با این حال روابط خارجی آمریکا و به تبع آن روابط این کشور 
با ایران از دو هفته دیگر احتماال وارد مســیر جدیدی خواهد شــد. دو کشور باید خود را آماده کنند تا 

تصمیمات دشوار دیپلماتیک بگیرند. 

انهدام پاتوق مالخران و سارقان در تهران

»مردم ساالری« گزارش می دهد
انتقال قدرت مدیریت فوتبال به علی کریمی!!

گزارش »مردم ساالری آنالین« درباره داده های جدید از افزایش فقر در جامعه

رشد معکوس رفاه ایرانیان در یک دهه!
صفحه11

صفحه5

آماده ابالغ از سوی وزارت صمت؛
طرح جامع سرب و روی کشور با چشم انداز افق 1420

امیــن صفری در ســومین همایش چشــم انداز فلــزات غیرآهنی ایران و 
فناوری  های وابســته ضمن بیان این مطلب گفت: طی 2 ســال گذشته ده ها 
جلســه کارشناســی به صورت عمومی و خصوصی با همه ذینفعان از جمله 
صاحبان صنایع، دانشگاهیان و نخبگان صنعت، به منظور جمع آوری اطالعات 
دقیق، ترســیم وضع مطلوب، چشــم انداز، تحلیل فاصله و تدوین برنامه های 

اجرایی برگزار شد.
وی تصریح کرد: طرح جامع ســرب و روی کشور به عنوان سند راهبردی 
توسعه این صنعت با چشم انداز افق ۱۴20، آماده ابالغ از سوی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.
مجری طرح جامع سرب و روی با اشاره به راهکارهای کالن توسعه صنعت 

ســرب و روی تصریح کرد: از جمله این راهکارها، تعیین ســتاد و ســاختار 
اجرایی برای پایش طرح جامع ســرب و روی، مشارکت تشکل های صنفی در 
سیاســت گذاری های کالن، تدوین طرح جامع اکتشاف سرب و روی و کاهش 

تصدی گری دولت است.
وی افزود: حذف صدور مجوز جدید کارخانه تولید شمش، تسهیل واردات 
مواد اولیه )خاک و کنسانتره( و نیز، حمایت و تشویق یکپارچه سازی و ادغام 

واحدهای فرآوری کوچک مقیاس، از دیگر راهکارهاست.
میزان ذخایر سرب و روی جهان و ایران

صفری با اشــاره به ذخایر ســرب و روی جهان بیان داشت: میزان ذخایر 
روی جهان 250.۱ میلیون تن است و ایران، ۴.۹6 درصد ذخایر روی جهانی 

)۱2.۴ میلیون تن( را دارد.
وی ادامه داد: اکنون ذخایر سرب جهانی ۹0.3 میلیون تن است که ایران 

با داشتن ۴.05 میلیون تن، ۴.۴8 درصد ذخایر جهانی را دارد.
وضعیت استخراج سرب و روی جهان و ایران

مجری طرح جامع ســرب و روی با اشاره به میزان استخراج ماده معدنی 
سرب و روی در جهان و ایران گفت: میزان استخراج فعلی روی جهان ساالنه 
حــدود ۱2.۴6 میلیون تن و میزان اســتخراج روی ایران، 330 هزار تن فلز 
محتوی است. همچنین، میزان استخراج سرب جهان نیز ۴.56 میلیون تن و 

میزان استخراج این فلز در ایران 70 هزار تن فلز محتوی است.
وی ادامه داد: کل روی تصفیه شــده ســاالنه در جهان ۱3.2 میلیون تن 
و ایران حدود ۱۹8 هزار تن )ظرفیت موجود ۴7۴ هزار تن( اســت. نســبت 
تولید شــمش روی به ذخایــر در جهان 5.3 درصد و در ایــران ۱.6 درصد 
 اســت که نیازمند رشــد حدود 3 برابری در طول دوره چشــم انداز 20 ساله 

خواهد بود.

هواداران ترامپ با حمله به کنگره دست به شبه کودتا زدند

تحقیر ایاالت متحده
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رهبر معظم انقاب اســامی تصریح کردند:آمریکایی ها 
اگر توانسته بودند واکسن تولید کنند این افتضاح کرونایی 
در کشورشــان به وجود نمی آمد کــه در یک روز حدود ۴ 
هزار نفر تلفات داشــته باشــند. ضمن اینکه اساساً به آنها 
اعتمادی نیست و گاهی این واکسن ها را برای آزمایش بر 

روی ملت ها است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی 
در ســخنانی تلویزیونی به مناسبت ســالروز قیام ۱۹ دی 
۱۳۵۶ مردم قم، بر ضرورت حراســت از یاد و نام این قیام 
تعیین کننــده و مضمون دینــی و ضّدامریکایی آن تأکید 
کردنــد و بــا افتخارآمیز خواندن تولید واکســن کرونا در 
کشور، گفتند: حضور منطقه ای و ثبات آور و افزایش قدرت 
دفاعی و موشکی ایران ادامه خواهد یافت، در مورد برجام 
هم ما اصرار و عجله ای برای بازگشــت امریکا نداریم مهم 

این است که تحریم ها باید فوری و کامل برداشته شود.
رهبر انقاب اســامی قبل از بیان مباحث اصلی خود 
درباره حماسه ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم و برخی مسائل روز، 
از حضور حماســی و خودجوش مردم در تجلیل از سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و شــهید ابومهدی قدردانی و 
تأکید کردند: این فعالیت خودجوش و حماسه گونه، ناشی 
از عواطــف، بصیرت و انگیزه های عالی مــردم بود و روح 

تازه ای در کالبد کشور و ملت دمید.
ایشــان همچنین از تجمع بزرگ و شگفت انگیز مردم 
عراق در بغداد و چند شــهر دیگر در سالگرد این دوشهید 
بــزرگ تجلیل کردند و یاد همراهان ســردار ســلیمانی 
و ابومهدی )شــهیدان پورجعفــری، مظفری نیا، طارمی، 

زمانی نیا( و نیز شهدای عراقی همراه را گرامی داشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با بزرگداشــت یاد 
شهدای جانباخته کرمان در مراسم تشییع سردار سلیمانی 
و نیز شــهیدان جان باخته در حادثه بســیار تلخ و ناگوار 
سانحه هواپیمایی در آسمان تهران، از خداوند متعال برای 
آن عزیزان لطف و رحمت و برای بازماندگان صبر و تســّا 

و آرامش مسألت کردند.
 رهبــر انقاب افزودند: مســئوالن نیــز در این زمینه 

وظایفی دارند که به آنها تذکر داده شده است.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه چهلمین روز 
شهادت دانشــمند بزرگ کشور شهید فخری زاده افزودند: 
دو شــخصیت بزرگ علمی که این اواخر از دســت دادیم 
یعنی شــهید فخری زاده و آیت اهلل مصبــاح یزدی، هر دو 
در عرصه های کاری خویش، چهره های برجســته ای بودند 
که باید از میراث ارزشــمند آنها مراقبت شود و راه آنان به 

بهترین وجه ادامه یابد.
رهبر انقــاب در بخش اصلی سخنانشــان با تأکید بر 
تأثیــر تعیین کننده قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم، نگهبانی 
و حراســت از یاد این حادثه و نیــز مضمون عمیق آن را 

ضروری برشمردند.
ایشــان افزودند: قیام ۱۹ دی از نقاط اوج حیات ملت 
ایران اســت چرا کــه عزم، اراده و بصیرت ملت را نشــان 
می دهد. بنابراین باید یاد آن زنده و پُر نشــاط بماند و راه 

آینده را روشن کند.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به تاش دست های خائن 
و تحلیلگران مغرض برای تغییر مضمون و محتوای حوادث 
بــزرگ ملت ها در جهت منافع قدرت هــای بزرگ گفتند: 
با گسترش وســایل ارتباط جمعی، امکان تغییر مضمون 

اینگونه حوادث بیشترشده است.
ایشان تحریف واقعیت رویدادهای مهم کشورها و جهان، 
آن هم با زبان و قلم اشــخاص و نویسندگان معروف را از 
کارهای مهم دستگاههای جاسوسی و امنیتی برشمردند و 
با اشاره به کتابی که در زمینه اینگونه فعالیت های سازمان 
سیا منتشر شده اســت، افزودند: این کتاب نشان می دهد 
که سیا چگونه با تســلط بر مطبوعات و رسانه های بزرگ 
آمریکایی و حتی اروپایی، حوادث را تحریف و تفسیرهای 
تأمین کننده منافع آمریکا را به افکار عمومی القا می کند.

رهبر انقاب در تبیین ضرورت نگهبانی از مضمون قیام 
۱۹ دی ۱۳۵۶ مــردم قم افزودند: حادثه قم به این شــهر 
منحصر نماند و با الگوســازی و گسترش به دیگر شهرها، 
زمینه ســاز پیروزی انقاب عظیم مردم ایران شد، بنابراین 

باید از مضمون آن به خوبی مراقبت کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، خشــم متراکم شده ی مردم 
نســبت به رژیم دیکتاتور، فاســد و وابسته پهلوی را یکی 

از دو مضمون اصلی قیام ۱۹ دی دانســتند و افزودند: این 
حرکت تعیین کننده، اساســاً دینی بود چرا که بر رهبری، 
بیانیه ها، ســخنان و درس های امام خمینی)ره( به عنوان 
مرجع تقلید متکی بود و ایشان هم از روز اول قیام در سال 
۱۳۴۱، مردم را بر اســاس مبانــی دینی رهبری و هدایت 

می کرد.
رهبر انقاب اسامی، مضمون دوم قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ 
را »ضّد آمریکایی و ضّد اســتکباری« خواندند و یادآوری 
کردند: چند روز قبل از آن قیام، رییس جمهور وقت آمریکا 
در تهــران حمایت صد در صدی خــود را از رژیم منحط، 
مستبد و وابســته پهلوی اعام کرده بود، بنابراین حرکت 
مــردم قم علیه رژیم پهلوی یک حرکت ضد آمریکایی هم 

بود.
ایشــان در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند: 
قیام دینی و ضد آمریکایــی ۱۹ دی در واقع اولین ضربه 
تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب می آید، ضرباتی 

که تا امروز ادامه یافته است.
رهبر انقاب با اشاره به اوضاع در هم ریخته بت بزرگ 
اســتکبار افزودند: »افتضاح انتخاباتی«، »حقوق بشری که 
هر چند روز یک سیاهپوست قربانی آن می شود«، »بر ما 
شدن ماهیت ارزش های ادعایی آمریکا که موجب تمسخر 
دنیا حتی دوستان آمریکا شده«، »اقتصاد فلج«، و »دهها 
میلیون بیکار و گرســنه و بی خانمان« نشان دهنده اوضاع 
نابسامان آمریکا اســت که البته عجیب نیست، اما عجیب 

این است که عده ای هنوز آرزو و قبله شان آمریکا است.
افزودند: عــده ای خیال  حضرت آیــت اهلل خامنــه ای 
می کنند که اگر با آمریکا آشتی کردیم، کشور بهشت بَرین 
می شــود. این افراد باید به ایران قبل از انقاب نگاه کنند 
که چگونــه حمایت آمریکا باعث جلوگیری از پیشــرفت 
کشور، گســترش فقر اقتصادی و علمی و رواج فساد و بی 
بند و باری فرهنگی شــد. ضمن اینکه امــروز هم اوضاع 
رژیم هایی که در منطقه قربان صدقــه آمریکا می روند، بر 

همه روشن است.
رهبر انقاب، بازگشت به سلطه جهنمی قبل از انقاب 
را هدف اصلی آمریکایی ها در فشــارهای ۴۲ ساله بر ایران 
دانســتند و افزودند: فرق آمریکا با برخی اروپایی ها در این 
است که آمریکایی ها به علت ســابقه سلطه قبلی خود بر 
ایران و منطقه، دنبال تکرار آن وضع هســتند و باید همه 

در مقابل این هدف شوم هوشیار باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره سخنان صریح یک 
کارشناس معروف آمریکایی گفتند: آمریکایی ها تا هنگامی 
که بر منطقه سلطه نیابند، منافع خود را در ایجاد بی ثباتی 
در ایران، عراق، ســوریه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه 
جســتجو می کنند که این هدف را گاهی با کارهایی شبیه 
فتنه ۸۸ در ایران و گاهی با تشکیل داعش پیگیر می شوند.
ایشــان با اشــاره به حوادث روزهای اخیــر در آمریکا 
مانند حمله به کنگره و فرار نمایندگان از تونل های مخفی 
افزودند: آنها در فتنه ۸۸ به دنبال نا امنی و ایجاد آشــوب 
و جنگ داخلی در ایران بودند که موفق نشــدند و خداوند 

همین مساله را در سال ۹۹ بر سر خودشان آورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بخش دیگری از سخنانشــان 
را به پاسخ قطعی و پایانی نظام اسامی به ادعاهای جبهه 
استکبار به ســرکردگی آمریکا علیه جمهوری اسامی در 

۳ موضــوع »تحریم«، »حضور منطقــه ای ایران« و »توان 
دفاعی و قدرت موشکی کشور« اختصاص دادند.

ایشان در خصوص مســئله تحریم تأکید کردند: جبهه 
غرب و دشــمنان موظفند حرکت خباثت آمیز تحریم علیه 
ملــت ایران را کــه واقعاً یک خیانت، جنایت و دشــمنی 
بی جهت علیه مردم اســت، فــوراً متوقــف کنند و همه 

تحریم ها را بردارند.
رهبر انقاب اسامی افزودند: البته بارها تأکید کرده ایم 
که باید اقتصاد را با فرض برداشته نشــدن تحریم ها جوری 
برنامه ریزی کنیم تا کشور به خوبی اداره شود و با رفتن و 
آمدن تحریم و با بازیگری های دشــمن دچار مشکل نشود 
که این کار با اتکا به ظرفیتهای داخلی و اجرای سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی ممکن است. اگرچه تحریم ها نیز به تدریج 

در حال بی اثر شدن هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: بنابراین 
این حــرف طرف مقابل که فــان کار را بکنید یا نکنید، 
بیخود اســت و تحریم ها که خیانت و جنایت در حق ملت 

است، باید برداشته شود.
رهبر انقاب اســامی، معنا و منطق حضور منطقه ای 
ایران را تقویت دوســتان و طرفداران جمهوری اســامی 
خواندنــد و گفتند: حضور جمهوری اســامی در منطقه 
»ثبات آفرین« و موجب رفع بی ثباتی است همچنان که در 
ســوریه و عراق این واقعیت را همــه دیدند. بنابراین، این 
حضور، قطعی اســت و باید وجود داشــته باشد و خواهد 

داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری تجربه تلخ ناتوانی 
کشــور درمقابل حمات هوایی صدام، خاطرنشان کردند: 
ایــران آن روزها در مقابل موشــکباران و بمباران تهران و 
شهرهای مختلف ناتوان و بی دفاع بود و جمهوری اسامی 

حق نداشت کشور را در آن شرایط نگه دارد.
ایشان با یادآوری نمونه هایی از قدرت دفاعی امروز ایران 
مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران 
و یا در هم کوبیدن پایگاه عین االســد، گفتند: دشمن در 
مقابل این واقعیتها ناگزیراست قدرت و توانایی های دفاعی 

ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد.
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنانشان به 
مســئله پر تکرار دیگری در افــکار عمومی یعنی برجام، و 
کنار گذاشتن بخشی دیگر از تعهدات و آغاز غنی سازی ۲۰ 
درصد اشــاره کردند و گفتند: این بحث را مطرح می کنند 
که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد؟ جمهوری اسامی 
هیچ اصرار و عجله ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، 
بلکــه مطالبه منطقی ما رفــع تحریم ها و بازگرداندن حق 
غصب شده ملت است که این وظیفه آمریکا و اروپایی های 

دنباله  رو آن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اگر تحریم ها برداشته 
شــد بازگشــت آمریکا به برجام معنا می دهد البته مسئله 
خســارت ها که جزو مطالبات ما اســت در مراحل بعدی 
دنبال خواهد شد، اما بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا 

به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد.
ایشان خاطرنشان کردند: در این موارد به مسئوالن در 
قوای مجریه و مقننه گفته شده که با دقت و رعایت کامل 

ضوابط پیش بروند.
رهبر انقاب اسامی تصمیم مجلس و اقدام دولت برای 

کاهش بخش دیگری از تعهدات برجام را کامًا درســت و 
عقانی دانســتند و گفتند: عمل کردن جمهوری اسامی 
به همه تعهدات خود در شــرایطی که طرف مقابل به همه 

تعهدات خود عمل نمی کند، بی معنی است.
ایشان افزودند: البته اگر آنها به تعهدات خود بازگردند 
ما نیز برمی گردیم، همچنان که بنده از ابتدای برجام گفتم 
اقدامات باید به صورت متناظر و »کار و تعهد آنها در مقابل 
کار و تعهد ما« باشد که البته این، اوِل کار انجام نگرفت اما 

اکنون باید انجام شود.
موضوع دیگری که رهبر انقاب اســامی به آن اشاره 
کردنــد، منافات نداشــتن بکارگیری جوانان بــا انگیزه و 

کاربلد، با استفاده از افراد کارکشته و با تجربه بود.
ایشــان به پخش بخشی از سخنانشــان در یک برنامه 
تلویزیونی که در صدر آن بر روی کار آمدن »دولت جوان 
حزب اللهی« و در ادامه بر اســتفاده از افراد با تجربه تأکید 
شده بود، اشاره کردند و گفتند: این دو مورد با هم منافاتی 
نــدارد، بنده از قدیــم به تکیه به نیروهــای جوان اعتقاد 
راســخ داشته ام به این معنی که به آنها اعتماد و در برخی 
مدیریتهای مهم کشور از آنها استفاده، و از ابتکار، انگیزه و 

نشاط آنها استقبال شود.
رهبــر انقاب اســامی گفتند: بایــد از کار، روحیه و 
خاقیت جوانان و بچه های کشــور حداکثر استفاده بشود 
اما این به معنای حذف و کنار گذاشــتن نسل قبل نیست، 
بلکه بر حســب اقتضاء، یک جا مدیریــِت جوان و یک جا 
مدیریت فرد مجّرب و کارکشته الزم است همچنان که در 
زمــان امام بزرگوار نیز همین طور بــود. البته در خصوص 
دولــت جوان حزب اللهی در ایام نزدیک انتخابات ســخن 

خواهیم گفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به شــهید سرافراز 
ســردار سلیمانی افزودند: البته بعضی از افراد میانسال هم 
مثل جوانان هستند. شهید سلیمانی در حدود ۶۰ سالگی 
از هیــچ چیز نمی ترســید و تحّرک، تــاش و فعالیتهای 

متراکم او اعجاب آور بود.
بخــش پایانی ســخنان رهبر انقاب به مســئله کرونا 

اختصاص داشت.
ایشــان با تشکر از وزارت بهداشــت و دست اندرکاران 
تولید واکسن آزمایش شده برای مقابله با کرونا، این واکسن 
را مایه افتخار و عزت کشــور خواندند و با انتقاد از افرادی 
که هر کار بزرگ در کشــور را انکار می کنند، به سوابقی از 
این انکارها در مقابل پیشرفتهای علمی اشاره و خاطرنشان 
کردنــد: ســالها قبل وقتی جوانان کشــور دســتگاههای 
سانتریفیوژ را درست کرده بودند، عده ای نامه نوشتند که 
مبادا فریب این ادعاها را بخورید، همچنین پس از موفقیت 
مرحــوم کاظمی و جوانان همکار او در ســلولهای بنیادی 
پیغام های مشابهی داده شد اما آن پیشرفتها واقعاً قابل باور 

بود و پس از آن نیز پیشرفتها ۱۰ برابر شد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامه، ورود واکســن 
آمریکایی و انگلیســی به کشــور را ممنوع اعام کردند و 
گفتند: آمریکایی ها اگر توانسته بودند واکسن تولید کنند 
این افتضاح کرونایی در کشورشان به وجود نمی آمد که در 
یک روز حدود ۴ هزار نفر تلفات داشته باشند. ضمن اینکه 
اساســاً به آنها اعتمادی نیســت و گاهی این واکسن ها را 

برای آزمایش بر روی ملت ها است.
ایشــان افزودند: البته با ســابقه ای که فرانسوی ها در 
قضیه خونهای آلوده دارند، به آنها هم خوش بین نیســتم، 

اما تهیه واکسن از کشورهای دیگر هیچ مشکلی ندارد.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر لزوم استمرار مراقبتهای 
بهداشــتی مردم و انجام وظایف مســئوالن برای مقابله با 
کرونا، گفتند: برخی تجربه های خوب، موفق و امتحان پس 
داده دارویی در زمینه کروناوجود دارد که مســئوالن هم 
آنها را تصدیق می کنند، این موارد نباید انکار شــود بلکه 

باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان خطاب به ملت ایران، 
مردم قم و حوزه علمیه معّظم خاطرنشــان کردند: دیروز 
ملت ایران در ســایه اتحاد، عزم راســخ، دینداری، حضور 
بهنگام و مجاهدت توانست با رقم زدن این انقاب عظیم، 
مســیر تاریخ دنیا و بشــر را تغییر دهد و امروز نیز ملت با 
توانایی ها و تجارب و امکانات بیشتر می تواند بر همه موانع 
در زمینه مســائل اقتصادی مثــل تولید و ارزش پول ملی 

و در زمینه مسائل فرهنگی، سیاسی و نظامی فائق آید.

 رونمایی یکی از پایگاه های راهبردی  موشکی
 نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس 

فرمانده کل ســپاه بــه همراه فرمانده نیروی دریایی ســپاه صبح جمعه با 
رونمایی یکی از پایگاه های موشــکی نیروی دریایی ســپاه در سواحل خلیج 
فارس، از بخش هایی از دستاوردها و تجهیزات راهبردی زیر سطحی و موشکی 

این نیرو بازدید کردند.
 به گزارش ایســنا، سرلشــکر پاســدار حسین ســامی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی در آیین رونمایی یکی از پایگاه های راهبردی موشکی 
نیروی دریایی ســپاه در سواحل خلیج فارس خاطر نشان کرد: منطق ما برای 
دفاع از تمامیت ارضی و استقال کشور و دستاوردهای انقاب اسامی، »قوی 

شدن« است.
وی با بیان اینکه »دشــمنان قدرت منطق ما را نمی پذیرند«، افزود: اعتقاد 
داریم دشــمنان ما، قدرت منطق را نمی پذیرند بلکــه بر منطق قدرت تکیه 
دارند؛ لذا برای جلوگیری از تحمیل اراده سلطه طلبانه و برنامه آنها ، راهی جز 

تقویت قدرت بازدارنده دفاعی و تهاجمی برای ما وجود ندارد .
فرمانده کل ســپاه این مجموعه پایگاه راهبردی موشــکی نیروی دریایی 
ســپاه در سواحل خلیج فارس را که امروز به افتتاح رسید، از جمله تاسیسات 
نگهدارنده موشــک های راهبردی نیروی دریایی ســپاه عنــوان کرد و گفت: 
آنچــه امروز در این مجموعه می بینید یکی از چندین تاسیســات نگه دارنده 
موشک های راهبردی نیروی دریایی سپاه است که در آن، ستونی از موشک ها 

و سیستم های پرتاب آنها را ماحظه می کنیم.

کارگروه ویژه ظرف یک ماه طرح خود را برای 
ساماندهی موضوع کوله بری ارائه کند

به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در دومین 
روز سفر به استان کرمانشاه، در یادمان شهدای پاوه و در جمع خانواده شهدا و 
ایثارگران این شهر اظهار داشت: مردم پاوه نماد افتخار، ایثار، شهادت، مقاومت 
و ایستادگی در برابر دشمن هستند. وی همچنین در جمع تعدادی از پرستاران 

و کادر درمانی این شهر نیز حاضر شد.
به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امیدواریم نماد شهر پاوه به 
عنوان نماد ایثار، شهادت و مقاومت همچنان برافراشته بماند و درسی برای همه 
مردان و زنان ســرزمین مان باشد، عنوان کرد: مسئوالن در استانی که ۱۰ هزار 
شــهید دارد و پاوه ای که با جمعیت ۶۰ هزار نفره بیش از ۶۰۰ شــهید تقدیم 

انقاب کرده، باید نوکری به مردم را افتخار خود بدانند.
آیت اهلل رئیســی خاطرنشان کرد: ســال ۵۸ که امام خمینی)ره( درخصوص 
پــاوه فرمان دادند، مردم مقاومت جانانه ای کردند و با حضور شــهید چمران و 

دالوری های پیشمرگان ُکرد، نقشه های دشمن را نقش بر آب کردند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی نشدن 
قانون خدمات به ایثارگران در کشــور گفت: قانونی که تحت عنوان خدمات به 
ایثارگران در مجلس شورای اسامی به تصویب رسیده باید اجرایی شود چراکه 
اجرایی شدن آن، زندگی عزیزان ایثارگر ما در سراسر کشور را تسهیل می کند.

آیت اهلل رئیسی همچنین موضوع ســاماندهی »کوله بری« را به عنوان یکی  
از دغدغه های جدی خود در ســفر به کرمانشــاه عنوان کرد و گفت: در جلسه 
مشترک با استاندار و فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئوالن دادگستری مقرر 
کردیم یک کارگروه از مســئوالن عالی رتبه اســتانی توسط شخص استاندارد 
تعیین شــود و یک کار ســریع و بســیجی از موضع درد شناسی و حل کردن 
دغدغه های مردم با نگاه های اقتصــادی و اجتماعی و راه اندازی بازارچه مرزی 

انجام شود.
رییس دســتگاه قضا افزود: طرح این کارگروه حداکثر باید در ظرف یک ماه 
ارائه شــود تا آن بخش هایی که در اســتان قابل انجام است را دوستان ما انجام 

دهند و بخش هایی که نیازمند کار در مرکز است توسط ما صورت بگیرد.
آیت اهلل رئیســی همچنین در خصوص مشکات اختصاص حق آبه از سد به 
مردم پاوه گفت: الزم اســت آقای استاندار یک نسخه از مکاتبات با وزارت نیرو 
در خصوص اختصاص حق آبه از سد به مردم پاوه را در اختیار ما بگذارند. من از 
وزارت نیرو می خواهم سریعاً به موضوع اختصاص میزانی حق آبه از سد به مردم 
پاوه ورود کند و این مســئله را حل کند. وقتی مسئوالن و کارشناسان استانی 
می گویند این کار یعنی اختصاص حق آبه از ســد به مردم پاوه، »شدنی« است 
یعنی در مقام عمل هم قابل اقدام اســت. وزارت نیرو باید هر چه ســریعتر این 

موضوع را تعیین تکلیف کند.
رئیــس قوه قضاییه با بیان اینکه وجب به وجب خاک پاوه یادآور صحنه های 
ناامید کردن و عقب راندن دشمن با توکل بر خدا و اعتماد به نفس است، گفت: 
راهبرد مقاومت در کشور ما جواب داده و جواب خواهد داد و اکنون که دشمن 
با تهدیدها و تحریم هایش می خواهد ملت ما را محاصره کند و تحت فشار قرار 

دهد، تنها راه برون رفت از این شرایط خنثی کردن تهدیدات و تحریم هاست.

 اگر می خواهیم مورد اعتماد ملت باشیم
 باید خود را در معرض نقد مردم بگذاریم

قائــم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اســامی گفت: ما اصاح طلبان 
اگر بخواهیم همچنان مورد اعتماد و وثوق ملت باشیم و پرچم تحول خواهی را 
به نیابت از اکثریت ملت در دســت داشته باشیم ناگزیریم که صادقانه و صریح، 
مسیر طی شده مان را بی پرده و در معرض و دید ملت به تازیانه نقد بسپاریم.

به گزارش ایســنا، آذر منصوری در افتتاحیه ششمین کنگره سراسری حزب 
اتحاد ملت ایران اســامی اظهار کــرد: این کنگره را در شــرایطی متفاوت با 
کنگره های پیشین برگزار می کنیم، از سویی مواجهه جامعه با بیماری مهلک و 
عالم گیر کرونا ما را ملزم کرده است که به صورت مجازی و دور از هم در کنار هم 
باشیم و از سوی دیگر از حضور مؤثر دبیرکل توانمند، دوراندیش و سخت کوش 
حزب جناب آقای دکتر شــکوری راد هم به سبب ابتا به بیماری و ضرورت های 

درمانی محروم شده ایم.
قائــم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اســامی ادامــه داد: او مدام در 
اندیشــه ایران، اصاحات و حزب بوده است و برای همه ما حتی از بیمارستان 
راه می نماید و راه می گشــاید. ما هــم پایبند و پی گیر دغدغه های اوییم و خود 
را موظف به تاش مســتمر در راه کاستن از نگرانی های ملت و دلسوزان میهن 
دانســته و می دانیم.  یقین دارم که لطــف خداوند مهربان، دعای خالصانه انبوه 
کسانی که در دور و نزدیک شاهد خدمت بی نشان، صمیمیت بی چشمداشت و 
شجاعت بی پایان او بوده اند و تاش بی وقفه پزشکان و کادر درمان، ما را به زودی 

از حضور مجددش در حزب بهره مند خواهد گرداند ان شاءاهلل.
وی سپس گفت: اکنون ببینم جامعه و کشور در این مقیاس از نظر سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصادی در کدام نقطه قــرار دارد؟  صاحب نظران و فعاالن حوزه 
سیاست نگران شــکاف ها و گسست های سیاسی، کم شدن نقش و سهم مردم 
در حکمروایــی و تهدیدهــای بین المللی اند.  جامعه شناســان و آینده پژوهان 
نگران روندهای تضعیف همبســتگی اجتماعی، تنزل سرمایه اجتماعی، تغییر 
نظام ترجیحات ارزشی و تزلزل هنجارهای اخاقی و قانونی و به تعبیر روشن تر 

بی افقی و نگرانی جامعه از آینده اند.
منصوری ادامه داد: اقتصاددانان نگران دشورای معیشت مردم به ویژه طبقات 
و گروه های اجتماعی نابرخوردار، کاهش قدرت تولید ثروت و رفاه ملی، رشــد 
فقر و نابرابری، حاشیه نشینی، بیکاری، بی ثباتی شغلی، فساد فراگیر و بروز ابعاد 

مختلف تحریم ظالمانه بر زندگی عموم شهروندان و اقتصاد ملی هستند.

اخبارکوتاه

رهبر انقالب مطرح کردند

ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور 
تحریم ها باید فورا متوقف شود

بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع تحریم به ضرر ماست

تولیت حرم امام خمینی )ره( گفت: آیت اهلل هاشــمی هم 
مرد صلح و هم مرد جنگ بود. می دانست دنیا سختی، زندان، 

جنگ و فحش دارد.
به گزارش ایسنا، حجت االســام سید حسن خمینی در 
مراسم درگذشــت آیت اهلل هاشمی رفســنجانی اظهار کرد: 
چهارمین ســالگرد ارتحال آیت اهلل هاشــمی را به خودمان، 
فرزندان مکرم شان و بیش از همه به همسر مکرمه شان تسلیت 

عرض می کنم.
وی با اشاره به سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: 
امروز سالگرد سقوط هواپیمایی است که عده ای از هموطنانمان 

مظلومانه در آن جان باختند.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن گفت: از جمله مومنین کسانی 

هستند که عهدی که با خدا بستند را به جا آوردند.
وی  در ادامه این ســخنرانی گفت: مرحوم هاشــمی مرد 
روزهای ســختی بود. مرد فرار نبود. قبل انقاب تا پای اعدام 
رفتــه بود. مرد روزهای ســخت جنگ بود. داســتان جنگ 
ما داســتان مردم مظلوم در مقابل همه قدرت ها بوده اســت. 
همه دنیا پشــت سر صدام بودند. آقای هاشمی قهرمان صلح 

و قهرمان جنگ بود.
سیدحســن خمینی با اشــاره به خاطره ای از سفر خود با 
آیت اهلل هاشمی گفت: ســال ۱۳۶۴ مرحوم هاشمی به ژاپن 
ســفر کردند. من ۱۳ ســالم بود و با همراهان ایشان با اسم 
ناشناس به این سفر رفتم. مادرم گفتند خطر ندارد این سفر؟ 
ابوی من گفتند چرا، خطر هست اما اگر قرار است اتفاقی برای 

آقای هاشمی بیافتد مهم نیست که برای حسن هم بیافتد.
وی ادامه داد: من در چندین نوبت بی تابی ایشــان را هم 
دیده بودم. اینکه ایشان خوب لمس می کرد که بدون سختی 
به جایی نمی رســیم مهم است. آقای هاشمی می دانست دنیا 
کتک، زندان و لطمه دارد. اشــتباه می کنند کســانی که فکر 

می کنند راه سعادت از خوشی می گذرد.
سیدحســن خمینی گفت: آقای هاشــمی بر ارادتش بر 
امام خمینی)ره( ایستاد. ایشــان انقاب را همچون فرزندش 
می دانست و  برای انقاب ایستادگی کرد. بسیاری از آنچه که 
ایشان می گفت و می دانست چه هزینه ای بر او بار می شود به 
این علت بود که می دانست نسبت به جمهوری اسامی وظیفه 

دارد. ایشان احساس دین به مردم و معیشت شان می کرد.
وی در بخش دیگر ســخنانش اظهار کرد: آقای هاشــمی 
به امام)ره( گفتند چون بد اســت شــما اتمام جنگ را قبول 
کنید من قبول می کنم و بعد شــما من را عزل کنید. راویانی 

گفتند که گفته شده اعدامم کنید. اما امام این طوری نبودند، 
مســئولیت پذیر بودند. رابطه امام و آقای هاشمی رابطه مثال 

زدنی است.
وی ادامه داد: مرحوم هاشمی با دیدن مشکات نه تنها پا 
پس نکشید، بلکه آدم احساس می کرد ایمان او به خدا بیش تر 

می شود.
سیدحســن خمینی در بخش دیگری از این مراسم گفت: 
اگر با مردم صادق باشــید خدا حتمــا کمک می کند و مردم 
حتما با شما خواهند بود. ایمان به خدا و به هدف باعث می شد 

استقامت ایشان باال برود.
وی در پایان گفت: درست است که اسوه، پیامبر )ص( است 

اما کسانی که استقامت دارند هم اسوه هستند.
دوقطبیسازیبهمردمآسیبمیرساند

رئیس شــورای شــهر تهران هم گفت: آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی معتقد بود دوقطبی سازی به مردم آسیب می رساند 

و سرمایه های مردم را از بین می برد.
محسن هاشمی در مراســم چهارمین سالگرد درگذشت 
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی اظهار کرد: امروز در چهارمین 
ســالگرد رحلت آیت اهلل هاشــمی قرار داریم و همانطور که 
می دانید داغ ایشان همچنان برای دوستداران ایشان باقی است 
و با بدتر شدن معیشت مردم و شرایط کشور بیش از گذشته 

جای خالی عقانیت و تدبیر را حس می کنیم.
وی ادامه داد: من تشکر می کنم از کسانی که در خصوص 
رحلت ایشان سخن گفتند و قلم زدند اما من چند جمله کوتاه 
را براســاس مراسم سه شــنبه در قم که همراه افتتاح سرای 
فرهنگ و قرآن بود و آیت اهلل مرتضی جوادی عاملی سخنرانی 
کردند و من هم چند جمله را در درمورد صحبت های ایشان 

عرض می کنم.
هاشمی تصریح کرد: آیت اهلل مرتضی جوادی عاملی گفتند 
آیت اهلل هاشــمی در دوران امام)ره( با توجه به سبقه ای که با 
ایشان داشتند و شاگرد مکتبشان بودند از ایشان پیروی زیاد 

داشتند.
وی افزود: بعد از فوت امام هم با حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همراهی زیادی داشــتند و برای مجتهدی که خودش علم به 
مســائل دارد و ظرفیت وجودی خودش می تواند سیاست را 

پیش ببرد در این موارد همراهی از پیروی بســیار ســخت تر 
اســت، اما برای حفظ نظام این همراهــی را با صبوری انجام 
دادند و به خاطر مصلحت جامعه طوری عمل کردند که آسیبی 

برای انقاب ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: می دانیم دکترین هاشمی دکترین صلح و 
توســعه بود. ایشان اهمیت زیادی برای تامین رفاه مردم قائل 
بودند و سعی شــان بر این بود که در این مسیر توسعه متوازن 

حتی توسعه پایدار، مشکات مردم حل شود. 
هاشمی در همین راســتا گفت: ایشان معتقد بود ما باید 
طوری عمل کنیم که برای خفظ ارزش ها، فشاربر مردم واقع 
نشود و با میانه روی پیش برویم که کمترین فشار برای مردم 
ایجاد شــود و بتوانیم تمام ارزش ها را در مســیر خود داشته 
باشیم.  وی ادامه داد: در خصوص دوقطبی سازی ها مخصوصا 
دوقطبی ســازی میان جمهوریت و اســامیت نظر آیت اهلل 
هاشمی مهم است؛ ایشان معتقد بود دوقطبی سازی  به مردم 

آسیب می رساند و سرمایه های مردم را از بین می برد. 
رئیس شــورای شهر تهران در پایان گفت: اینگونه مباحث 
جزو مواردی است که اصوالً باعث افراطی شدن فضا و ریزش 
در انقاب می شود و این موضوع برای جامعه خسارت آور است. 
آقای هاشمی همواره می گفتند نباید اهداف انقاب را به گونه 
 ای پیش ببریم که به معیشــت مردم و مشیت و آینده کشور 

آسیب وارد شود.
آیتاهللهاشمیرفسنجانیبرای۱۴۰۰

برنامهفقرزداییداشت
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از برنامه های 
مدون و قابل دفــاع برای فقرزدایی برنامه آیت اهلل هاشــمی 

رفسنجانی بوده است.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و معاونت ریاســت جمهوری؛ در سالگرد درگذشت 
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی اظهار کرد: بدانید که آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی از زمان مدیریت خود،  برای فردایی که 
سال ۱۴۰۰ خواهد بود؛ یک برنامه بلندمدت فقرزدایی طراحی 
کردند، که یکی از برنامه های مدون و قابل دفاع در این حوزه 

است که در سازمان برنامه وجود دارد. 
وی ادامه داد: چه قدر ناراحت هستیم از اینکه این شخصیت 

بزرگ کنار ما نیستند. چه قدر ناراحت هستیم که بدون ایشان 
در این محاصره اقتصادی هســتیم. ضمن تجلیل بزرگواری 

هایشان با خانواده  عزیزشان همدردی می کنیم. 
نوبخت گفت: دکتر شریعتی در نقد و نقص نگاه حرفه ای، 
می گفــت نگاه حرفه ای از این بابت نقص دارد که همه چیز را 
یــک بعدی می بیند؛ کفاش پیــش از اینکه یک آدم را ببیند 
کفش او را می بیند و خیاط قبل از وجود انسان مقابلش لباس 
آن را ماحظه می کند. وی افزود: بنده با قبول این نقد نسبت 
به نگاه حرفه ای، از منظر کسی که اکنون مسئولیت توسعه و 
رصد این مقوله را در کشــور عهده دار است عرض می کنم که 
هدف نهایی همه شش برنامه ای که برای توسعه کشور بعد از 
پیروزی انقاب اســامی طراحی کردیم،  این بود که به یک 
رشد نزدیک به ۸ درصد برسیم. در ۱۰ ساله نخست که رشد 
اقتصادی ما منفی ۳.۳ درصد بود و رشد سرمایه گذاری ما نیز 
منفی ۶.۹ درصد بود. نوبخت با اشاره به مسئولیت کنونی اش 
در سازمان برنامه و بودجه، به وضعیت بی نظیر اقتصادی دوره 
ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و اظهار کرد: 
حتمــا به خاطر دارید که در ســال ۶۷ در تهران روزانه ۳ الی 
۴ ســاعت قطعی برق و آب داشــتیم که آیت اهلل هاشمی در 
دوران دولت خود نه تنها این مشــکل را برطرف و حل کردند 
بلکه زمینه تحقق یک رشد اقتصادی بی سابقه برای کشور را 
فراهم آوردند؛ یعنی حتی برنامه ســوم توسعه که یک برنامه 
موفقی بود در جایی متوقف ماند اما رشد اقتصادی دوره ایشان 
کم نظیر بــود. وی ادامه داد: عاوه بر آن رشــد اقتصادی، در 
دوران سازندگی در عرصه سرمایه گذاری رشد باالی ۷ درصد 
را داشتیم و این مساله هم یک شاخص مهم است. همچنین 
اینکه تنها زمانی که جریان و تراز ســرمایه گذاری در ایران از 
منفی به مثبت تبدیل شد در دوره ایشان بود. از این رو است 
که عموم مردم ایشان را به عنوان سردار سازندگی می شناسند. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به شاخص عدالت 
و برابری در دولت ســازندگی، گفــت: یکی دیگر از نکاتی که 
در آن زمینه باید بر مظلومیت این شــخصیت بزرگ تاریخی 
تاسف بخوریم، موضوع عدالت اجتماعی است. ضریب جینی 
و نسبت هزینه دهک پردآمد به دهک کم درآمد، دو شاخص 
معیار برای سنجش میزان عدالت و برابری در جامعه هستند 
و به عنوان مســئول ســازمان برنامه و بودجه عرض می کنم، 
بهتریــن اعداد و ارقام در ضریب جینی و عدالت اجتماعی در 
دوره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شکل گرفت و البته در کنار 

آن مسیر توسعه را با گام های بلند طی می کردند.

سیدحسن خمینی در مراسم چهارمین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: 
هاشمی مرد صلح و جنگ بود

پاسخ به ابهامات مهمتر بود، یا پرداخت غرامت؟
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ســاالری در توئیتی نوشــت:  آیا پاسخ 
به ابهامــات خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی از پرداخت غرامت وشــهید 
قلمدادکردن عزیزانشــان مهم تر نیست؟ آیا دو آتشه های مجلس انقابي به جاي 
جرم دانستن مذاکره با آمریکا و الزام دولت برای تاریخ قطعي نابودي صهیونیست ها 

نمي خواهند تحقیق وتفحصي براي  پرواز ۷۵۲ پس از یکسال داشته باشند!؟

تکلیف فردی که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد 
چي شد؟!

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ســاالری در توئیتی دیگر  نوشت:  یک 
سال از حادثه غمبار  پرواز ۷۵۲ هواپیمای اوکرایني گذشت، اما متأسفانه هنوز هم 

ابهامات فراوانی مانده است!
چرا آن شب آسمان کشور بسته نشد؟ 
دلیل شلیک دوم به هواپیما چه بود؟ 

چرا سه روز شاهد تناقض گویي و پنهانکاری بودیم؟  
راستي تکلیف فردی که به هواپیما شلیک کرد چي شد؟

توئیت 
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کنایه ظریف به وضعیت آمریکا
وزیر امور خارجه نوشت: کسانی که چهار سال در برابر قلدری قانون شکنانه 

ترامپ سر خم کردند، حاال تجاوز او به حاکمیت قانون را محکوم می کنند.
به گزارش اداره کل اطالع رســانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، 
»محمدجواد ظریف« در حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: کسانی که 
چهار ســال در برابر قلدری قانون شکنانه ترامپ سر خم کردند - تا به هزینه 
مردم ما خود را از آســیب مصون بدارند - حاال تجاوز او به حاکمیت قانون را 

محکوم می کنند.
وی ادامه داد: با این حال هنوز هم تالش می کنند از تروریسم اقتصادی او 
علیه ایران به عنوان »اهرم« استفاده کنند. اگر نمی توانید جربزه داشته باشید، 

دستکم به خاطر خودتان هم شده، آینده نگری داشته باشید.
وزیر امور خارجه عصر روز پنجشــنبه هــم در واکنش به اتفاقات اخیر در 
آمریکا در توئیتی نوشــت: رئیس جمهور یاغی که علیه مردم خود کینه جویی 
می کند، در طول چهار سال گذشته، به مراتب علیه مردم ما و دیگران اقدامات 
بدتری را انجام داده است. مسئله نگران کننده این است که همین فرد از مجوز 
بدون کنترل راه اندازی یک جنگ هسته ای برخوردار است؛ یک نگرانی امنیتی 

برای کل جامعه بین المللی.
به گزارش ایرنا، جلســه شمارش آرای الکترال در صحن کنگره آمریکا روز 
چهارشــنبه به آشوب کشیده شد و طرفداران خشــمگین دونالد ترامپ وارد 
ســاختمان کنگره شــدند. هجوم هواداران رئیس جمهور آمریکا به کنگره که 
در حــال تأیید نهایی پیروزی »جو بایدن« رئیس جمهور منتخب بود، واکنش 
منفی مقامات آمریکایی و دیپلمات های ارشــد کشورهای مختلف جهان را به 

همراه داشت.

ویژه

اعتراف بایدن به تروریست بودن ترامپ
اعتراف دیرهنگام جو بایدن درباره دونالد ترامپ موید این واقعیت است که 
در چهار سال گذشــته یک تروریست به همراه دار و دسته اش، رییس جمهور 

ایاالت متحده آمریکا بوده است.
بــه گزارش نورنیــوز، »جو بایــدن« رئیس جمهوری منتخــب آمریکا در 
تازه ترین واکنش به رخدادهای چهارشــنبه ۶ ژانویه در واشنگتن که طی آن 
هواداران ترامپ به سمت ساختمان کنگره )کاپیتول( حمله کردند و با اشغال 
آن زمینه ساز کشتن پنج نفر شــدند، ضمن آن که این روز را »تیره ترین روز 
تاریخ« ایاالت متحده آمریکا نامید، دونالد ترامپ را مسئول این رخداد معرفی 

کرد.
بایدن هواداران مســلح ترامپ را »تروریست های داخلی« خواند و نیروهای 

امنیتی را نیز به برخورد بیش از حد نرم با هواداران ترامپ متهم کرد. 
اظهارات اخیر جوبایدن رییس جمهور منتخب آمریکا ســخنانی بسیار مهم 

تلقی می شود که در بطن آن »اعترافی دیرهنگام« نهفته است.
مفهوم اظهارات بایدن این است که او ترامپ را رهبر تروریست های داخلی 
می داند و طبیعتا شــخص »دونالد ترامــپ« رییس جمهوری فعلی آمریکا هم 

تروریست است.
اعتراف دیرهنگام بایدن موید این واقعیت اســت که در چهار سال گذشته 
یک تروریســت به همراه دار و دســته اش رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
بــوده و با در اختیار داشــتن بزرگترین ارتش و زرادخانه هســته ای جهان با 
رویکردهای تروریستی در مورد کنش های این کشور در مهمترین موضوعات 

نظامی و امنیتی تصمیم می گرفته است.
بــدون شــک مهمترین نمــاد رفتار تروریســتی ترامپ در طــول دوران 
زمامداری اش در صدور دســتور ترور فرمانده عالی رتبه یک کشــور در جریان 
سفر رسمی به کشور دیگر تجلی یافت ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
و فرماندهان مقاومت که به اعتراف دوســت و دشــمن اصلی ترین نقش را در 
ســرکوب تروریست های آدم خوار داعشــی در منطقه داشته اند، به طور قطع 
بهترین هدیه ای بود که رهبر تروریســت های جهان می توانست به هوادارانش 

بدهد.
دستگاه قضایی عراق به عنوان میزبان سردار سلیمانی اخیرا با صدور حکم 
بازداشت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا که خود رسما مسئولیت این اقدام 
تروریســتی را پذیرفت، زمینه محاکمه وی برای دست زدن به این جنایت را 

فراهم کرده است.
اگرچه جو بایدن رییس جمهور منتخب آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی 
و فرماندهان مقاومت به نوعی از این اقدام حمایت کرد اما در شــرایط کنونی 
و پــس از اظهارات اخیر بایدن، او دو راه پیش رو دارد؛یا باید چون گذشــته با 
تایید اقدام تروریســتی ترامپ، همچنان در کنــار او بماند و ننگ حمایت از 
یک تروریســت را )به اعتراف خودش( بپذیرد یا شــجاعت اعتراف رسمی به 
اشتباهش را داشته باشد و از صحبت های قبلی خود عذرخواهی کند و زمینه 
محاکمه ترامپ در کشــوری که این جنایت در آن رخ داده را فراهم کند و از 

تایید رفتار یک تروریست اعالم انزجار و برائت کند.
در صورتی که جو بایدن مســیر برائت از ترامپ را در پیش نگیرد، می توان 
نتیجه گرفت که رییس جمهور آمریکا درخصوص ارزیابی اقدامات تروریســتی 
و افراد تروریست هم مانند بســیاری از موضوعات دیگر قائل به استاندارد دو 

گانه است.
به عبــارت دقیق تر، در صورتی که یک تروریســت و هوادارنش به کنگره 
آمریکا حمله می کنند و باعث مرگ تعدادی از شــهروندان آمریکا می شــوند، 
باید آنها را محکوم کرد اما اگر همین گروه،جنایتی بزرگ تر و بی ســابقه را در 

خارج از آمریکا انجام بدهند، باید از آنها تقدیر به عمل آید.
جو بایدن رییس جمهور منتخب آمریــکا می تواند این عرصه را به آزمونی 
برای راســتی آزمایی اظهاراتش در مورد موضوعی بسیار مهم یعنی حمایت از 
تروریسم یا نفی آن مبدل سازد که موفقیت یا ناکامی اش منوط به شجاعت و 
صراحت است.این  گوی و این میدان، طرفدار تروریسم هستید یا مخالف آن؟

چشم شورای همکاری خلیج فارس دنبال پاکستان
بحث اختالف پاکســتان با اقــدام متحدان عرب خود برای ســازش با رژیم 
صهیونیستی همچنان جاری است و به نظر می رسد حاکمان عربی سازشگر تالش 
دارند تا با افزایش تحرکات دیپلماتیک فضای غبارآلود روابط با اسالم آباد را بهبود 

بخشند.
به گزارش ایرنا، رایزنی های وزرای خارجه عربستان و بحرین با همتای پاکستانی 
خود و همچنین میزبانی منامه از فرمانده ارتش پاکستان و اعطای باالترین نشان 
نظامی بحرین به ژنرال پاکســتانی؛ تازه ترین اقدام متحــدان عرب برای خروج از 

انزوای ناشی از برقراری روابط با رژیم غاصب صهیونیستی است.
محافل سیاسی و رسانه ای پاکستان طی روزها و ماه های اخیر بارها به واقعیت 
فشار مضاعف حاکمان عرب سازشگر بر اسالم آباد برای برقراری روابط با تل آویو 
پرداخته اند، موضوعی که دستگاه دیپلماسی دولت اسالم آباد آن را قویاً رد می کند 
و نخست وزیر پاکستان نیز ضمن تاکید چند باره بر موضع خود علیه به رسمیت 
شناختن رژیم صهیونیستی، گفت که هیچ کس نمی تواند وی را تحت فشار قرار 

دهد.
پس از نمایش اخیر حاکمان سعودی در شهر الُعال و توافق کشورهای تحریم 
کننده قطر برای پایان اختالفات میان یکدیگر، وزیران خارجه عربستان و بحرین 
در گفت وگوی جداگانه تلفنی با »شاه محمود قریشی« همتای پاکستانی، تحوالت 

پیرامون نشست اخیر سران کشورهای خلیج فارس را بررسی کردند.
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین طی تماس با همتای قطری خود از آنچه 
وی پیشرفت مثبت در نشست شورای همکاری خلیج فارس خواند، استقبال کرد.
در همین حال بحرین که پادشــاه آن حاضر به حضور در نشســت الُعال نشد، 
میزبان ژنرال »قمر جاوید باجوا« فرمانده ارتش پاکســتان است. ژنرال باجوا برای 
انجام ســفر ۳ روزه رسمی وارد منامه شد و با رهبران سیاسی و نظامی این کشور 
دیدار کرد. بحرین که اواخر شــهریورماه امسال به همراه امارات با وساطت دونالد 
ترامپ تن به سازش با رژیم اشغالگر قدس داد، در جریان سفر ژنرال باجوا باالترین 
نشان نظامی بحرین را به فرمانده ارتش پاکستان تقدیم کرد. روابط عمومی ارتش 
پاکستان هدف از سفر ژنرال باجوا به منامه را تالش برای تقویت مناسبات دفاعی، 
نظامی و امنیتی میان دو کشــور عنوان کرد و افزود: فرمانده ارتش پاکســتان در 

مراسم پایانی رزمایش نظامی دو کشور موسوم به »البدر-۵« نیز شرکت کرد.
براساس این گزارش، عمق اختالفات پاکستان با برخی کشورهای عربی از جمله 
عربستان و ابوظبی از اواسط سال جاری میالدی آشکار شد؛ زمانی که پیام صریح 
اسالم آباد مبنی بر گالیه از عدم همراهی آن ها در بحث مواضع منطقه ای پاکستان 
و اختالفات این کشور با هند در شبه قاره و وضعیت کشمیر، به سران کشورهای 

عرب متحد مخابره شد.

پولیتیک

استراتژیک

بازگشــت آمریکا به برجام تنها در صورتی 
موضوعیت دارد کــه تحریم هایی که در چهار 
سال اخیر با عهدشکنی ترامپ بر زمین مانده، 
بدون هیچ عذر و بهانه ای اجرا شــود.ایران از 
هفته گذشته غنی سازی 20 درصدی را آغاز 
کرده است اما »عباس عراقچی« می گوید » در 
صورت رفع تحریم های آمریکا، به غنی سازی 

20 درصدی اورانیوم خاتمه می دهیم.«
به گــزارش ایرنا، ایــران و آمریکا روزهای 
پرتنشی را ســپری می کنند. ترامپ در حالی 
کــه حدود دو هفته دیگر باید کاخ ســفید را 
ترک کند، هنوز هم دست از اقدامات شکست 
خورده خود علیه ملت ایران برنداشته و دست 
و پا می زنــد تا به زعم خود پروژه خودخوانده 
استفاده از مکانیسم اســنپ بک را اجرا کند.
هر چند کســی دیگــر اعتنایی بــه ترامپ و 
خواسته های غیر منطقی ترامپ نمی کند. با این 
حال روابط خارجی آمریکا و به تبع آن روابط 
این کشــور با ایران از دو هفته دیگر احتماال 
وارد مســیر جدیدی خواهد شــد. دو کشور 
باید خود را آماده کنند تا تصمیمات دشــوار 
دیپلماتیک بگیرند. بــا وجود آنکه جو بایدن، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده تا کنون چندین 
بار از تصمیمش برای بازگشت به برجام سخن 
گفته اســت اما این تمامی ماجرا نیست دولت 
جدید آمریکا باید تحریم های ایران را بی قید 
و شــرط لغو کند. در واقع بازگشت به برجام 
تنها با لغــو تمامی تحریم هایی معنادار خواهد 
شــد که طبق برجام باید لغو می شدند بعالوه 
تحریمهایی که ترامپ در چهار ســال اخیر به 
هر دلیل علیه ملت ایران اعمال کرده اســت. 
این اقدام از ســوی آمریکا امتیازی محسوب 
نمی شود بلکه تنها عمل به تعهداتی است که 
با خروج غیر قانونی از برجام معوق شــده و بر 

زمین مانده بود.
طــی هفته هــا و ماههای اخیــر برخی از 
کارشناســان غربی و آمریکایــی گفته اند که 
آمریکا باید بخشــی از تحریم هــا را به عنوان 
اهرم فشــار برای گفــت و گوهــای آتی در 
مورد موشک های بالســتیک ایران نگه دارد. 
موضوعــی که قطعــا با مخالفــت جمهوری 
اســالمی روبرو خواهد شد و دوشنبه شب هم 
ســید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه 
خواست که غربیها اساسا فکر چنین مذاکراتی 

را از سر بیرون کنند.
 از ســوی دیگــر بایــدن می دانــد کــه 
جمهوری خواهــان و حتی برخــی از اعضای 
حــزب دموکرات از برجــام در دوران اوباما و 
تصویب آن در ســال ۱۳۹۴ رضایت نداشتند 
و اکنون نیز با بازگشــت بی قید و شــرط به 
آن مخالفت خواهند کرد. »جیک ســالیوان« 
مشــاور امنیت ملی بایدن گفته است که بعد 
از بازگشت به توافق هســته ای با تهران، باید 
ایران  بالســتیک  موشــک های  برنامه  درباره 
گفت و گو انجام شود. موضوعی که جزو خط 

قرمزهای ایران است.
با توجه به خروج یک جانبه آمریکا از برجام 
در دولــت دونالد ترامپ و با وجود آنکه تهران 
به تمام تعهدات خود عمل کرده بود، این حق 
ایران است که خواستار بازگشت فوری و بدون 
شرط و شروط از سوی آمریکا به برجام و لغو 

تمامی تحریم ها باشــد. روشن است که ایاالت 
متحــده آمریکا با بازگشــت خود بــه برجام 
تنها بــه تعهدات بین المللی خود بازگشــته 
اســت تعهدی که در دوران باراک اوباما آن را 
پذیرفته اما در دولت ترامپ از آن خارج شــد 
و اکنون اگر این کشــور به برجام بازگردد به 

وظیفه بین  المللی خود عمل کرده است.
علی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی کشــورمان در این خصــوص در صفحه 
توییترش نوشــت:  جنگ ادراکی آمریکا برای 
بزرگ نمایی موضوعی بی ارزش چون بازگشت 
این کشــور به برجام، فرجامی نخواهد داشت. 
لغو کامل و قطعی کلیه تحریم ها، تنها گزینه 
واشــنگتن برای بازگشــت از راهبرد شکست 

خورده فشار حداکثری ترامپ است.
سیاست فشار حداکثری سیاستی شکست 
خورده اســت که ترامپ با اعمال آن نتوانست 
به هیچ یک از اهداف خود برســد اگرچه این 
سیاست هزینه و ســختی های بسیاری برای 
کشــور و مردم ایران داشــت امــا جمهوری 
اسالمی در مقابل آن مقاومت حداکثری را در 
پیش گرفت و با این مقاومت توانســت کشور 
را به مدت دوسال جلو برده و ایستادگی کند.

ایران در ســالهای تجربه زیســتن در شرایط 
تحریم را ولو با هزینه های زیاد آموخته اســت 
با این حال تســلیم زیاده خواهی های ترامپ 
نشــد. با این حال به نظر می رسد اکنون هم 
دولت آینده آمریکا باید نه با زبان تهدید بلکه 
با زبان تکریم با ایران ســخن بگوید و تعامل 

منطقی داشته باشد.
در طــول مناظرات انتخاباتــی و تبلیغاتی 
جــو بایدن بارها ســخن از بازگشــت آمریکا 
به برجــام به میان آورد هرچنــد در رابطه با 
لغــو تحریم هــای یکجانبه علیــه جمهوری 
اسالمی سخنی گفته نشد با این وجود بدیهی 
است که بازگشت به برجام با رفع تحریمهای 

ایران موضوعیت می یابد.

شرط صریح تهران
سیاســی  معاون  عراقچــی،  ســیدعباس 
وزیر خارجه کشــورمان روز چهارشــنبه در 
گفت وگویی اختصاصی با NHK با اشــاره به 
تاثیرات تحریم های آمریــکا بر روی ایران در 
چهار سال گذشته بیان کرد که به عنوان یک 
دیپلمــات لحظه ای را بــرای اطمینان حاصل 
کردن از رفع دوباره تحریم ها از دست نخواهد 

داد.
وی عنوان کرد که در صورت رفع تحریم ها 
و منفعت بردن ایران از توافق هسته ای، کشور 

به تعهدات هسته ای خود بازمی گردد. 
عراقچی افزود که غنی سازی 20 درصدی 
می تواند به سرعت و به راحتی معکوس شود.

وی در خصوص احتمال بازگشــت آمریکا 
به توافق هســته ای گفت که ایــن تصمیم با 
آن هاست و افزود ما از بازگشت آن ها استقبال 
می کنیــم اما بــرای بازگشت شــان التماس 

نخواهیم کرد.
معاون سیاســی وزیر خارجــه عنوان کرد 
که ایــران منتظــر می ماند تــا ببیند دولت 
بایدن چگونه می خواهد به توافق و تعهداتش 
بازگردد.در این میان برخی از کشورهای غربی  
تمایل دارند پیش از بازگشت آمریکا به برجام 
و احیای این توافق و لغــو تحریم های ایران، 
انجام  گفت وگوهای دوباره ای بیــن دو طرف 
شــود؛ در حالی که ایران بازگشت به تعهدات 
توافق امضا شــده و نقض شــده پیشین را از 
قدم هــای اولیه برای هر گونــه تعامل در این 
زمینــه می دانــد و نمی خواهد بــرای اجرای 
آنچــه منطبق با قوانیــن بین المللی می بیند، 
پیش شــرط و تبصــره ای بپذیــرد. از دیدگاه 
مقامــات ایــران، امریکا بایــد وظایف خود را 
براساس قطعنامه 22۳۱ انجام دهد پس از آن 
ایران هم تعهدات خــود را طبق برجام انجام 
می دهد. این قدم اول اســت و نیازی به شرط 

و شروط ندارد.

اگــر جو بایــدن می خواهد کــه در مورد 
بحرانی که در دولت ترامپ با اعمال سیاســت 
فشــار حداکثری ایجاد شــد به نتیجه مثبت 
برســد و این شــرایط بحرانی را خاتمه دهد، 
بایــد با قاطعیت، مســتقل و بــدون در نظر 
گرفتن دیدگاه کشورهای ضد ایران در منطقه 
بــه برجام بازگردد و تحریم هــای ایران را لغو 
کند. در غیر این صورت این موضوع به کالفی 
سردرگم تبدیل خواهد شد که به سادگی قابل 

حل نخواهد بود.
دولت و عمل به مصوبه مجلس

ماده اول قانون اقــدام راهبردی برای رفع 
تحریم ها، ســازمان انرژی اتمــی را موظف به 
تولید اورانیوم با غنای بیســت درصد )%20( 
و ذخیره ســاالنه ۱20 کیلوگــرم از آن کرده 
اســت. در راســتای اجرای این قانون گرچه 
رییــس جمهوری در نشســت خبــری 2۴ 
آذرماه بــر مخالفت دولت بــا آن تاکید کرد 
اما از تدوین آیین نامــه اجرایی آن در هیات 
دولــت هم خبر داد. آیین نامه ای که به منظور 
اجرای ماده یک قانون ســازمان انرژی اتمی را 
موظــف کرده ظرف دو ماه از تاریخ الزم االجرا 
شدن قانون در گزارشی به دولت موارد نیاز به 
اورانیوم با غنــای 20 درصد و پیش نیازهای 
فنی و مالی آن را اعالم کند و با تامین اعتبار 
و پیش نیازهای فنی الزم اقدامات الزم را برای 
انجام غنی ســازی به منظور استفاده صلح آمیز 
انجام دهــد تا طی یک ســال، حداقل ۱20 
کیلوگرم مــواد مقرر در ماده یک قانون مزبور 

ذخیره سازی شود.
طبق گفته ربیعی اعتبــار مورد نیاز برای 
این منظور به دستور رییس جمهوری تامین 
شده اســت. مصوبه قانون شده مجلس گرچه 
در کشمکش های سیاسی این روزها، از سوی 
برخی تریبون ها پاســخی بــه بدعهدی های 
طرف های برجامی بود اما دولت بســیار پیش 
تر و از ســال یک ســال پس از خروج آمریکا 

از برجــام و تداوم نقض تعهــدات طرف های 
اروپایــی در پنــج گام تعهدات هســته ای 
 ایــران را کاهش به شــرایط پیــش از برجام

بازگرداند.
 آغاز غنی ســازی 20 درصــدی اورانیوم 
کمتــر از یک ماه پس از تصویب قانون، گرچه 
از ســوی مخالفان برجام به عنوان برگ برنده 
و آخریــن تیر بــر پیکر این توافق اســت اما 
بار دیگر نشــان می دهد که تخریب و تحقیر 
چهارساله دولت به دلیل امضای این توافق و با 
این فریاد که دستاوردهای هسته ای جمهوری 
اسالمی نابود شــده اســت! تنها ژستی برای 
هجمه به دولت بوده و دســتگاه دیپلماســی 
هیچ دستاورد مادی و معنوی از صنعت هسته 
ای را نابود نکرده بلکه قادر است در عرض ۱2 
ســاعت میزان غنی ســازی اورانیوم را به 20 

درصد موردنیاز برساند.
 اجرایی شــدن قانون مصــوب مجلس با 
وجود تمام مخالفت ها نشان می دهد برخالف 
برخــی ادعاها، دولت قانون مصوب کشــور را 
بر دیدگاه و رای خــود مقدم می داند و قانون 
مصوب مجلس حتی اگر هیچ ارتباطی به لغو 
تحریم ها نداشــته باشد، از ســوی دولت اجرا 

خواهد شد.
ایران در پی منافع خود است نه تنش

 تاکید بر بازگشــت پذیر بــودن اقدامات 
جمهــوری  مقامــات  ســخنان  در  ایــران 
اسالمی نشان دهنده همان حسن نیتی است 
که طی سال های گذشته و با عمل به تعهدات 
برجامی نشــان داده شــده بود. ایران بارها و 
بارها از طرف های توافق خواســته اســت در 
برابــر تعهدات برجامی خود مســوولیت پذیر 
باشند. شــاید به همین دلیل است که ربیعی 
در پاســخ به ابــزار نگرانی مقامــات اروپایی 
خاطرنشان کرده است: »اتحادیه اروپا به جای 
صدور بیانیه و اعالم نگرانی نسبت به استفاده 
ایران از حقوق خود و تصمیماتی که برگشت 
پذیر اســت، فکری به حال تعهدات بر زمین 
مانده خود بکند.« ظریف هم در توییت اعالم 
آغاز غنی ســازی یادآور شده است: »اقدامات 
جبرانی مــا در انطباق کامل با بند ۳۶ برجام 
است و بعد از سال ها عدم پایبندی چند عضو 
دیگر برجام اجرا شــده اســت. تدابیر ما در 
صورت پایبندی همه به تعهداتشــان به طور 

کامل بازگشت پذیر است.«
 به گفته سید عباس عراقچی »غنی سازی 
20 درصدی برای نیاز راکتور اتمی تهران بوده 
و براســاس قانون مصوب مجلس، آن را انجام 
دادیم. اگر طرفین ما به تعهدات خود برگردند 
ما نیز امکان بازگشــت به تعهــدات خود در 
برجام را داریم.« این تاکیدات راه رســیدن به 
یــک توافق پایدار را به کشــورهای اروپایی و 
دولت آینده آمریکا نشان می دهد و حکایت از 
این اصل مهــم دارد که ایران اجرای یکجانبه 
تعهدات هسته ای را با وجود فشار حداکثری 
تحریم ها دیگر در راستای منافع خود نمی داند 
و ضمن بازگشت به شــرایط موردنظر از یک 
سو بر بازگشت پذیر بودن اقدامات خود تاکید 
می کند و از ســوی دیگر ایــن اقدامات را در 
چارچوب بندهای برجام و با اطالع آژانس بین 

المللی انرژی اتمی انجام می دهد.

تحریم های خالف برجام باید لغو شود

شرط بازگشت از غنی سازی 20 درصد

پیام ظریف در سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینى:
هنوزهم شرمنده ام و عذر مى خواهم

محمد جواد ظریف با انتشــار آواز سووشون 
در اینســتاگرام نوشت: یک سال از سحرگاه تلخ 
۱٨ دی ۹٨ و فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی 
و شهادت فرزندان نخبه این مرز و بوم و قربانی 
شدن انسان های بی گناه می گذرد. فاجعه ای که 
تمامی ایران را داغدار کرده است. می دانم پدران 
و مادران داغدار چه لحظات تلخی را در تنهایی 
از دست دادن جگرگوشه های خود تجربه کرده 

و می کنند.
وی در ادامه نوشــت: در کنــار برخی از آنها 
نشســته ام و در همدلی با داغدیدگان از ناتوانی 
مطلق شــرمنده شده ام. من از جمله مسئولینی 
بودم که تا آخرین ساعات پیش از اعالم  عمومی، 

همچــون ســایر مــردم صرفــاً گمانه زنی های 
رسانه ای را می شــنیدم و علیرغم پیگیری هیچ 
اطالعاتــی فراتر از اخبار رســمی به وزارت امور 

خارجه اعالم نمی شد.
وزیر امور خارجه کشور نوشت: اما به محض 
اطالع از ماوقــع در بعدازظهر جمعه 20 دیماه 
۹٨، به ســهم خــود تأکید نمودم کــه باید با 
شرمندگی تمام عین ماوقع را با مردم و جهانیان 

صادقانه در میان گذاشت.

تلــخ  ســاعت های  آن  در  نوشــت:  وی 
اذعان  بعدازظهرجمعــه، نیک می دانســتم که 
بــه چنین واقعیــت تلخی در جهان بی ســابقه 
و یا بســیار کم سابقه اســت و چه میزان فشار 
بین المللی برای مــن و همکارانم بدنبال خواهد 
داشــت و درک می کــردم پذیــرش خطــای 
دهشتناک یک یا چند تن برای دالورمردانی که 
جان خود را بــرای دفاع از این مردم و مرزوبوم 

در طبق اخالص گذاشته اند چقدر دشوار است.

ظریف بیان داشت: گرچه هیچ نقش و یا حتی 
اطالعــی از تحوالت نظامی نیمه شــب و فاجعه 
دهشــتناک بامداد چهارشنبه سیاه ۱٨ دی ۹٨ 
نداشتم، ولی به عنوان یک مقام رسمی خاضعانه 
و با قلبی پر از اندوه از همگان عذرخواهی کردم 
و هنوز نیز شــرمنده و عذرخواهم. از همان روز 
نیــز همراه با همکارانــم در وزارت امور خارجه 
صادقانه کوشــیده ایم که وظایــف خود را برای 
کشف حقیقت، کمک به کاهش آالم خانواده ها، 

جلوگیری از تضییع حقوق آنان و همزمان حفظ 
و حراســت از منافع ملی در برابر بدخواهان این 
مرز و بوم به انجام رسانیم.می فهمم که انجام این 
وظیفه پیچیده بعضاً باعث حساســیت و رنجش 
داغدیدگان شــده است که از صمیم قلب از آنها 

پوزش می خواهم.
وی در انتها نوشــت: بازهم میدانم هیچ کدام 
از این تالش ها درنهایت نمی تواند جبران گوشه 
کوچکی از این خســارت عظیم و جبران ناپذیر 
باشــد. مصوبه اخیر دولت اولین گام است ولی 
همانگونــه که در مصوبه تصریح شــده اســت 
جایگزین رســیدگی کیفری در محاکم صالحه 

داخلی نیست.

یک مقــام وزارت امور خارجه آمریکا که در امور ایران 
مسئولیت داشت، در پی انتقاد از دونالد ترامپ رئیس این 
کشور در صفحه توییترش، از سوی کاخ سفید اخراج شد.
به گزارش شــبکه ســی. ان. ان، در پی عدم پذیرش 
شکست در انتخابات آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس 
جمهــور آمریکا و اعتراضات چند روز اخیر هواداران او در 
کاخ کنگره، دو منبع آگاه گفته اند که کاخ سفید گابریل 
نورونها یک کارشــناس وزارت امور خارجه ی آمریکا در 
امــور ایران را پس از پیام توییتری او در روز چهارشــنبه 

مبنی بر این که ترامپ برای این مقام مناســب نیست و 
›‹مقصر حمله شورشــیان به کاخ کنگره آمریکا اســت‹‹، 

اخراج شد. 
او در صفحه توییترش در پی حمله شورشــیان به کاخ 
کنگره آمریکا که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این 
کشور معترض بودند، نوشت: رئیس جمهور ترامپ موجب 
برانگیختن انبوهی از اوباش شورشی شد که به کاخ کنگره 
حمله کردند. او از هر فرصتی برای ممانعت از انتقال صلح 

آمیز قدرت استفاده کرد. 

وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی از جو بایدن خواست 
سیاست های دونالد ترامپ را در برابر ایران ادامه بدهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسرائیل نشنال نیوز، 
الی کوهی وزیر اطالعات رژیم صهیونیســتی از جو بایدن 
رئیس جمهور منتخب آمریکا خواســت که سیاست دولت 

فعلی این کشور درباره ایران را حفظ کند. 
کوهن که با شــبکه news i2۴ گفــت و گو می کرد، 
گفت: هشت سال دوره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین 
آمریکا به هیچ دســتاورد سیاسی در منطقه نیانجامید. اما 

در مقایسه با آن، در دوره چهار ساله رئیس جمهور ترامپ، 
فعالیت قاطعانهای علیه ایران انجام شد. 

او در این راستا ادامه داد: اگر می خواهید ثبات منطقه 
حفظ شــود، اگر می خواهید معاهده های صلح پیش رفت 
بیشــتری کنند، مهم اســت که این سیاست مقابل ایران 

ادامه یابد. 
این وزیر صهیونیســت با ادعاهایی علیه نقش ایران در 
منطقه و نام بردن کشــورهایی از جمله لبنان، ســوریه و 
یمن گفت: ایران هرجا می رود،  مردم آنجا رنج می کشند.

درخواست وزیراطالعات اسرائیل از بایدناخراج یک کارشناس مسائل ایران در وزارت خارجه آمریکا

»اســتفان والت« نظریه پرداز برجسته روابط 
بین الملل در »فارین پالیسی« نوشت: در ژانویه 
20۱7 به ارزیابی عملکرد سیاست خارجی باراک 
اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا نشستم. اوباما 
وارث یک بحران مالی جهانی و دو جنگ ناموفق 
بود، او در طول دو دوره ریاســت جمهوری خود 
بــا متانت و وقار مثال زدنی رفتار کرد و چندین 
موفقیت آشکار در سیاســت خارجی به دست 
آورد. با وجود این، و در حالی که خود من هر دو 
بار به وی رای دادم معتقدم که او عدم توفیق های 

بسیاری هم داشت.
به گزارش انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده 
اســت: اکنون، چون تک دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ در میان هرج و مرجی نامشــخص 
در حال پایان است، وقت آن رسیده که ارزیابی 
مشــابهی در مورد سیاســت خارجی وی انجام 
دهیــم. آیا ترامپ که فاجعــه ای مثال زدنی در 
سیاســت خارجی آمریکا رقــم زد امکان اتخاذ 
تصمیمات بهتری را داشت؟ آیا قدرت، اعتبار و 
نفوذ جهانی آمریکا در مقایسه با سایر کشورها در 

دوران ترامپ افزوده شده است؟
نباید فراموش کرد که وی پیش از به قدرت 
رسیدن چه وعده هایی داده بود. سیاست خارجی 
ترامپ بر پایه غر زدن و گله گذاری بنا شــده بود 
چرا که او فکــر می کرد بقیه جهــان از آمریکا 
سواســتفاده می کنند. او قصد داشت آمریکا را 
در اولویت قرار دهد. در سیاست مطلوب ترامپ، 
متحدان آمریکا هزینه کامل تالش واشنگتن برای 
محافظت از آنها را پرداخت می کنند و واشنگتن 

منافع شخصی خود را با توجه به حسن ظرافت 
دیپلماتیک دنبال می کنــد. او به خیال خودش 
آمریکا را از توافق هــای بد مانند توافق نامه آب 
و هوای پاریس و برجام خــارج کرد. ترامپ که 
خود را به عنوان یک مذاکره کننده ماهر معرفی 
می کرد، قول داده بود کــه به توافقات مطلوبی 
دست پیدا کند. ترامپ حتی قصد داشت مکزیک 
را مجبور کند تا هزینه ســاخت یــک دیوار در 

مرزهای جنوبی را پرداخت کند.
در مجموع، ترامپ تا پیش از به قدرت رسیدن 
چشم انداز اغوا کننده ای را ترسیم کرد که نوید 
موفقیت بی وقفه ای را می داد. بازگرداندن سلطه 
آمریکا بر جهان نیازمند فداکاری شخصی، وحدت 
ملی یا حتی یک استراتژی کاماًل مشخص دارد. 
ترامــپ اما وعده داده بود کــه آمریکا را بر صدر 

جهان بنشاند.
بنابراین چه شــد که این نتایج امروز حاصل 
شد؟ اگرچه ترامپ می تواند ادعا کند که چندین 
موفقیت در حوزه سیاست خارجی داشته، اما در 
مجمــوع کارنامه کلی او در این عرصه نامطلوب 
است. به عنوان مثال دشمنان آمریکا امروز نسبت 
به سال 20۱۶ خطرناک تر شده اند، در این بین 
آمریکا ضعیف تــر، بیمارتــر و دارای اختالفات 
داخلی بیشتری است. طی ۴ سال گذشته روابط 
واشنگتن با بســیاری از متحدان اش بدتر شده 
و رهبری اخالقی آمریــکا در عرصه جهانی نیز 

مختل گردیده است.
همانطور که اشــاره کردم اگر منصف باشیم، 
ترامپ می تواند ادعا کنــد که موفقیت هایی در 

حوزه سیاســت خارجی داشته است. یک نکته 
مثبت اینکه ترامپ در ۴ سال گذشته آغازگر هیچ 
جنگ جدیدی نبوده و باعث تبدیل یک کشــور 
به یک کشور ویران )مانند لیبی( نشده، نکته ای 
که هیچ یک از ســه سلف وی نمی توانند ادعای 
مشابهی داشته باشند. دولت همچنین در مورد 
یک توافق تجاری جدید با کره جنوبی و نسخه 
به روز شــده نفتا مذاکراتی را انجام داد، اگرچه 
هیچ یــک از این معامالت بهبود چشــمگیری 
نســبت به توافق های قبلی را نشان نداد، اما به 
هر حال تالش هایی در این حوزه صورت گرفت. 
ترامپ با اشاره مرتب به اینکه ممکن است آمریکا 
را از ناتو خارج کند، باعث شــد تا اروپایی ها در 
قبال دفاع از خود تعهدات بیشــتری را بپذیرند. 
در ماجرای فعالیت های هوآوی در اروپا نیز فشار 
ترامپ موثر واقع شد. برخی از ناظران همچنین 
به دلیــل تالش های وی در زمینه امضای توافق 
عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل از او تمجید 
می کننــد، هرچند که البته ایــن اقدامات برای 
پیشبرد اهداف صلح در خاورمیانه نتیجه چندانی 

نداشت.
با این حال متاسفانه، این لیست موفقیت های 
ترامپ تحت تاثیر شکســت های پرشــمار او در 

سیاست خارجی قرار می گیرد.
برای شــروع، نحوه رفتار او با چین را در نظر 
بگیرید. وی سعی کرد تا به رئیس جمهور چین 
فشــار آورد تا بلکه بدین شــکل کره شمالی را 
تحت فشار بیشتری قرار دهد. شی جی پینگ، 
اما از این مســاله امتناع کــرد. او تالش کرد تا 

چین را به انجام اصالحات اساســی ساختاری و 
پایان دادن به تجارت و سرمایه گذاری غارتگرانه 
خود مجبور سازد و سرانجام یک جنگ تجاری 
پرهزینــه را آغــاز کرد تا بلکه پکــن را وادار به 
رعایت این موضوع کند. این اقدام نیز کارســاز 
نبــود، چرا که چین تالفی کرد و این مشــاغل، 
مصرف کنندگان و کشاورزان آمریکایی بودند که 
بیشترین هزینه های تعرفه های ترامپ را متحمل 
شــدند. در این میان ترامپ ترجیح داد به جای 
همراه کردن سایر کشورها با آمریکا، چین را یک 
جانبه تحت فشار قرار دهد. مبارزات شدید دولت 
آمریکا علیه هوآوی، زد تی ای، تیک تاک و سایر 
شــرکت های فن آوری چینی در کوتاه مدت به 
این شــرکت ها آسیب رسانده، اما همزمان باعث 
تقویت تالش های چین برای کاهش وابستگی به 
فناوری آمریکا شده است و در نهایت ممکن است 
ضرر زیادی برای شرکت های آمریکایی در آینده 

داشته باشد.
جای تعجب نیســت که سطح روابط با چین 

طی چهار ســال گذشــته به طور پیوسته رو به 
نزول بوده که البته مقصر تمام آن هم شــخص 

ترامپ نیست.
از بســیاری جهــات این تیرگــی روابط به 
ساختار نوظهور نظام بین الملل مربوط می شود. 
آنچه تقصیر ترامپ اســت، تنها وخیم تر شدن 
موقعیت آمریکا در آن ساختار و عدم استفاده از 
اشتباهات پکن است. چین مردم هنگ کنگ و 
اقلیت اویغور خود را به شدت سرکوب کرده، در 
مرز هیمالیا با هند درگیر شده، تجاوزهای ارضی 
خود را در دریای چین جنوبی ادامه داده و برای 
اذیت و آزار استرالیا، متحد دیرینه آمریکا اقدامات 
بســیاری را ترتیب داده است. این کشور با کنار 
گذاشتن ترامپ از مشارکت ترانس اقیانوس آرام 
)TPP( بــرای مذاکره و امضای یک مشــارکت 
اقتصادی گسترده منطقه ای جدید با ۱۴ کشور 
آســیایی دیگر به بحث و گفتگو پرداخته است. 
پکن همچنین توافق نامه جدید سرمایه گذاری با 

اتحادیه اروپا را نهایی کرده است. 

گاف های ترامپ در عرصه سیاست خارجى
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شورای شهر در زمینه سوخت مازوت اختیاراتی ندارد
عضو شــورای شــهر تهران درباره آلودگی هوا و اســتفاده از سوخت مازوت 

توضیحاتی داد.
محمد علیخانی عضو شــورای شــهر تهران در در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
شــهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت نیروگاه ها 
و مصرف ســوخت مازوت اظهار کرد: به طور کلی هر صنایع یا نیروگاهی که 
از ســوخت مازوت، گازوئیل و گوگرد باال اســتفاده کند، طبیعتا این اقدام در 

افزایش میزان آلودگی موثر است.
وی ادامه داد: در زمینه الودگی هوا شــورای شهر و شهرداری اقدامات بسیار 
خوبی انجام داده البته این اقامات تنها مربوط به این دوره نبوده و در گذشته 
هم به مرحله اجرا رسیده اســـــت.عضو شورای شهر تهران بیان کرد: بخش 
زیادی از الودگی هوا به دلیل استفاده از سوخت مازوت اســـــت که نظارت 
بر این حوزه به وزارت نفت و رئیس ســازمان محیط زیســت ســپرده شده و 
شــورای شهر هم تذکراتی داده اســـــت.علیخانی افزود: البته این نکته قایل 
ذکر اســـــت که شورای شهر َدر زمینه سوخت مازوت قانونا اختیاری ندارد و 
تنها َدر حوزه الودگی برنامه هایی را انجام داده اســـــت و نمایندگان مجلس 
که سطح کاریشان وسیع و َدر حد ملی اســـــت َدر این حوزه کار هایی انجام 

می دهند.
وی بیان کرد: برای کنترل آلودگی، شهرداری تعداد مراکز فنی و تجهیزات آن 
را  را افزایش داده است همچنین تا به امروز وظایف شورای شهر و شهرداری 
َدر زمینه آلودگی هوا انجام شــده است.عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: 
برای مثال سالیانه ٣ هزار و ٥٠ میلیارد تومان برای مترو اعتبار تعلق مــــی 
گیرد، اما دولت ســهم خود را پرداخت نکرده و اگر این کار انجام مــــی شد 

ما جلوتر بودیم.

درمان انواع بیماری های چشم با روشی نوین
 متخصصان یک شــرکت دانش بنیان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در 
جهان درمانی را کشــف کنند که بر اساس آن انواع بیماری های چشم بدون 
نیاز به اتاق عمل و در مطب پزشــکان و بدون درد و بیهوشــی، بسیار ساده و 

ارزان، درمان می شود. 
ایــن روش نوین درمانــی از دیروز و با حضور جمعی از چشــم پزشــکان و 
متخصصان داخلی و همچنین پزشــکان و کارشناســان 22 کشــور خارجی 
بصورت کنفرانــس وبینار و » انجام درمان بصورت زنده«، آغاز شــد. درمان 
نوین بیماری های ســطح چشم با استفاده از دستگاهی نوین صورت می گیرد 
که به دست جوانان متخصص این شرکت دانش بنیان طراحی و ساخته شده 
است،روشــی که هزینه درمان انواع بیماری های سطح چشم را به کمتر از 6٠ 
درصد کاهش داده و این امکان را به چشــم پزشکان می دهد که به راحتی و 
با اســتفاده از این دســتگاه در مطب، انواع بیماری های چشم را بدون نیاز به 

بیهوشی و جراحی، درمان کنند.
متخصصــان و محققان شــرکت دانش بنیــان مداریا پس از پنج ســال کار 
تحقیقاتی، پژوهش، انجــام مطالعات متنوع علمی و اجرای فازهای حیوانی و 

انسانی به این مهم دست یافته اند. 
با توجه به شیوع ویروس کرونا، مراسم رونمائی از این درمان نوین بیماری های 
چشــم، دیروز در یک کنفرانس وبینار با حضور محدود متخصصان و چشــم 
پزشــکان داخلی و همچنین متخصصین و چشــم پزشــکانی از سراسر دنیا 
بصورت اینترنتی برگزار شد و در آن ضمن انجام زنده درمان، چگونگی و نحوه 

کاربرد این روش نوین ارائه و به سواالت شرکت کنندگان، پاسخ داده شد.
این روش درمان بیماری های ســطح چشم برای نخستین بار در دنیا و بدون 
جراحی و بیهوشی، بسیار آســان و ارزان انجام می شود، روشی که بیماران را 
از اتاق عمل، زمان دوره نقاهت و درد و مشکالت بعد از جراحی، رها می کند.

مراســم ارائه ایــن روش نوین درمانی که یک تحول بزرگ در زمینه چشــم 
پزشــکی محسوب می شود، در مرکز دارویی درمانی هالل و با حضور برخی از 
مقامات برگزار شــد.پویش ملی حمایت از مدافعان سالمت با شعار »ایستادی 
تا نیفتد زندگی« برنامه بخش جانبی این مراســم بود که  به پاس تالش های 

شبانه روزی و مجاهدانه پرستاران و پزشکان برگزار شد.

رایزنی برای تغییر وضعیت کاری ایثارگران 
در حال انجام است

اوحدی درباره مشکالتی که در تغییر وضعیت کاری برخی از ایثارگران وجود 
دارد، توضیحاتی داد.

ســعید اوحدی رئیس ســازمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مصوبه ای را با عنوان استفســاریه بند و 
ماده ۴۴ توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. این مصوبه به تایید 
قاطع شــورای نگهبان رسید و ابالغ شــد. بعد از ابالغ برخی یکسری ابهامات 
مطرح کردند و این ابهامات موجب شــد تا ســازمان امور اداری و استخدامی 
کشــور بخش نامه ای را ارائه دهد و دیوان عدالت اداری هم یک نظر مشورتی 
دیگــری را داد که می توانیم بگوئیم که ۹٠ درصــد از مصوبه مجلس محقق 

شده است.
وی ادامــه داد: رایزنی هــای جدی را با دیوان عدالت اداری، مجلس شــورای 
اسالمی و دســتگاه های اجرائی شــروع کرده ایم و امیدواریم که بتوانیم این 
۱٠ درصــد باقی مانده از ابهامات را رفع کنیم، موضوع هم این اســت که در 
بند ذ ماده ۸۷ احکام برنامه ششــم خیلی صریح مصادیق دستگاه های اجرائی 
و نــوع قرارداد هــا از جمله پیمانی، خرید معین، خرید خدمت و شــرکتی را 
تعریف کرده اســت و ابهامات باقی مانده در بحث شرکتی است و امیدواریم با 
رایزنی هایی که در حال انجام اســت و با جایگاهی که مجلس شورای اسالمی 
دارد و تنها مرجع تفســیر قانون مجلس است.اوحدی گفت: امیدواریم بتوانیم 
با ادامه رایزنی ها با مجلس، دستگاه های اجرائی و قوه قضائیه مشکل وضعیت 

کاری ایثارگران را به زودی بر طرف کنیم.

نمایشگاه نما محل تلفیق سالیق امروز
 و هویت تاریخی و بومی 

طرح های ارائه شــده در نمایشگاه نما با تلفیقی از ســالیق امروز، آموزه های 
دیــروز، نیاز های جامعه و مبتنی بر هویتی تاریخی و بومی کشــورمان بود.به 
گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک سید حمید موسوی شهردار این 
منطقه با حضور در دومین نمایشــگاه و همایش نما که از ۱6 الی ۱۸ دی ماه 
در بوستان گفتگو بر پا شده بود با بیان مطلب فوق اظهار داشت: این نمایشگاه 
رویداد بزرگ صنعت ساختمان کشور و با حضور تولید کنندگان نما متناسب 

با اقلیم شهر تهران و کشور اسالمی ایران بود.
وی افزود: توجه به نما از منظر  زیبایی شــهر، رنگ، مصالح و پایداری، سبک 
بودن، دانــش بنیان بودن و توجه به صرفه جویــی در مصرف انرژی و تولید 
انرژی پاک در راســتای توسعه پایدار شهری از اهمیت باالیی برخوردار است.
شهردار منطقه یک تصریح کرد: نماهای شهر پوشش ساختمان شهر به عنوان 
یک موجود زنده هســتند که با پیوند آنها به یکدیگر  زیبایی شهر دوچندان و 

شعار معماری ایرانی- اسالمی متجلی می شود.
این مقام مســئول استفاده از نماهایی که پایداری الزم را در مقابله با حوادثی 
مانند زلزله و سیل داشته باشند و ایمنی شهر را باال ببرند بسیار مهم دانست و 
گفت: امروزه با الزام شهرداری تهران، اداره کل معماری و ساختمان و معاونت 
شهرســازی شهرداری تهران استفاده از وال پســت ها در دیوار های جانبی به 
جدیت دنبال می شــود و کمتر ساختمانی اســت که امروزه آن را اجرا نکند.

موســوی افزود: در این نمایشــگاه اجراهای خشــک، بدون مصالح به نمایش 
گذاشته شده بود که می تواند در سرعت بخشی به کار، پایداری مصالح و عدم 
ســقوط آنها کمک بود.وی اظهار امیدواری کرد با توســعه این روند  و توجه 
بیشتر به این حوزه به پیش بینی هایی که در افق شهر تهران داشته ایم برسیم.

راه اندازی اپلیکیشن ۴٠٣٠ در آینده نزدیک
مدیرعامل بنیاد احسان درباره آخرین اقدامات این مجموعه در راستای مقابله 
با بیماری کرونا توضیحاتی داد.سعید سلیمانی مدیر عامل بنیاد احسان ستاد 
اجرایی فرمان امام در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره گام دوم 
خدمات الکترونیک سالمت اظهار کرد: تجربه ارزشمندی در بیماری کرونا در 
مجموعه ســتاد اجرایی فرمان امام رقم خــورد.او با بیان اینکه زنجیره کاملی 
از خدمات تولیدی و دانشــی در این راســتا به کار گرفته شده است، افزود: از 
جمله اقدامات تولید ماسک، ایجاد فضای روانی مناسب عدم شناخت بیماری، 
تولید دارو، واکســن و... است.ســلیمانی ادامه داد: با راه اندازی سامانه ۴٠٣٠ 
بار مراجعات به درمانگاه ها کاهش یافت و بار روانی و ذهنی مردم نســبت به 

بیماری کنترل شد.

اخبار کوتاه
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد

عالئم و چگونگی تشخیص کرونای جهش یافته

آغاز به کار ناوگان ویژه بانوان در ُپرمسافرترین خط اتوبوسرانی تهران

 رئیس سازمان بهزیستی:
یارانه مراکز توانبخشی معلوالن و سالمندان پرداخت شد 

درخواست از نمایندگان برای افزایش بودجه سال ۱۴۰۰

شهردار تهران:
 در روزهای کرونا باید به فکر معیشت مردم بود

 عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
تفاوت عمده ای میان کرونای جهش یافته و ویروســی که 
تاکنون با آن مواجه بودیم، وجود ندارد، گفت: ســرعت و 
قدرت انتقال بیمــاری در کرونای جهش یافته یک مقدار 
بیشــتر است. البته شناســایی کرونای جهش یافته بدون 
آزمایش ژنتیکی امکان پذیر نیســت.دکتر مسعود مردانی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تایید شناسایی یک مورد 
ابتال بــه کرونای جهش یافته در کشــور، گفت: در وهله 
اول بایــد توجه کرد که تفاوت عمده ای میان بیمارانی که 
به کرونای قبلی مبتال شــده اند با بیمارانی که به کرونای 
جهش یافته مبتال می شــوند، وجــود ندارد. در عین حال 
شناســایی کرونای جهش یافته بــدون آزمایش ژنتیکی 
امکان پذیر نیســت.وی افزود: ســرعت و قــدرت انتقال 
بیماری در کرونای جهش یافته یک مقدار بیشــتر است 
و مبتالیــان به کرونای جهش یافته، ســریع تر ویروس را 
به دیگران انتقال می دهند. از طرفی ممکن اســت عالئم 
بالینــی در مبتالیان بــه کرونای جهــش یافته مقداری 
شدیدتر باشد.مردانی با بیان اینکه باید در بین افرادی که 
از کشــورهای اروپایی به ویژه انگلستان به ایران می آیند، 
دنبال مبتالیــان به کرونای جهش یافتــه بگردیم، ادامه 
داد: مورد ابتالیی هم که در کشــور دیده شده، مربوط به 
مسافرانی بوده که از انگلیس به ایران آمده است.وی تاکید 
کرد: مردم اگر مسافری دارند که از خارج از کشور می آید، 
او را راهنمایــی کننــد تا به مــدت ۱۴ روز در یک اتاق 
خودقرنطینگی اختیــار کند و به هیچ وجه این فرد را در 
بدو ورود نبوســند، با او دست ندهند و او را در آغوش هم 
نگیرند. به مدت ۱۴ روز فرد در یک اتاق قرنطینه باشد و 
 PCR اگر کوچکترین عالئمی دال بر بیماری دارد، تست
بدهند.مردانی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت 
کلیه مســافرانی را که از کشورهای درگیر کرونای جهش 
یافته به ایران می آیند، رصد می کند، گفت: بر این اساس 
همین اقدام را باید انجام دهیم و بیماریابی را تقویت کنیم 
تا گرفتار نوع جهش یافته ویروس نشــویم.وی تاکید کرد: 
برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا اعم از جهش یافته 
و غیر جهش یافته، باید پروتکل های بهداشــتی را شامل 
فاصله گذاری اجتماعی، شست وشــوی دست ها، پرهیز از 
ســفرهای غیرضروری، تعطیلی دورهمی ها و اســتفاده از 
ماســک از منزل تا منزل را رعایــت کنیم.مردانی اظهار 
کرد: عالئم کرونای جهش یافته، مانند عالئم کرونا اســت 
که تاکنون شــناخته شده، اما شــدت آن مقداری بیشتر 
است. در عین حال ممکن است تشخیص آن هفته ها طول 
بکشــد. بیشــترین چیزی که در تشخیص کمک می کند 
ســابقه مســافرت به کشوهایی اســت که درگیر کرونای 

جهش یافته هستند.
۸۵ فوتی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد شناســایی و 
همچنین فوتی ناشــی از کووید-۱۹ در کشــور طی 2۴ 
ســاعت را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات 

الری گفت: از روز ۱۸ دی تا روز ۱۹ دی ۱٣۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، 6 هزار و 2٥۱ بیمار جدید 
مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد که ٥۸۱ نفر از 
آنها بستری شدند.الری گفت: مجموع بیماران کووید-۱۹ 
در کشــور به یک میلیون و 2۷۴ هزار و ٥۱۴ نفر رسید.

به گفته وی، متاســفانه در طول این 2۴ ساعت، ۸٥ بیمار 
کوویــد-۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ٥6 هزار و ۱۸ نفر رسید.سخنگوی 
وزارت بهداشــت افزود: خوشــبختانه تا روز ۱۹ دی، یک 
میلیون و ٥۸ هــزار و 6٥۴ نفر از بیمــاران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.الری افزود: ۴۷2۹ 
نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در وضعیت شــدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی گفت: تا روز ۱۹ دی، 
۸ میلیون و ۴۴ هزار و ۷۹۹ آزمایش تشخیص کووید-۱۹ 
در کشــور انجام شــده است.به اذعان ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، در حال حاضر و بر اســاس آخرین تحلیل ها، 
چهار شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در 
وضعیت قرمز، ۴٣ شهرســتان در وضعیت نارنجی و ۴٠۱ 

شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
ورود ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر به کشور

 توسط هالل احمر منتفی شد
ســخنگوی جمعیت هالل احمر با اشــاره به بیانات رهبر 
انقــالب دربــاره ممنوعیــت ورود واکســن آمریکایی و 
انگلیســی به کشــور گفت: ورود ۱٥٠ هزار دوز واکســن 
کرونای فایزر-بیونتک از آمریکا توسط هالل احمر منتفی 
شد.محمدحسن قوسیان مقدم در گفت و گو با ایلنا درباره 
منتفی شــدن تامین ۱٥٠ هزار واکسن فایزر_بیونتک از 
آمریــکا و انگلیــس گفت: چندی پیش از ســوی انجمن 
خیرین ایرانیان مقیم در آمریکا اعالم شده بود، ۱٥٠ هزار 
واکسن کرونای فایزر-بیونتک را در اختیار جمعیت هالل 
احمــر قرار دهند. وی با بیان اینکه ما هیچ هزینه ای برای 

ورود این واکسن پرداخت نکرده بودیم، ادامه داد: براساس 
بیانات دیروز رهبر انقالب ورود واکســن فایزر به کشــور 
منتفی شــد. انشاهلل واکسن ایرانی در حال ساخت است و 
نیاز ما را تامین خواهد کرد، اما برحســب ضرورت واکسن 
از کشــورهای شرقی تهیه خواهد شد. سخنگوی جمعیت 
هالل احمر با بیان اینکه ما تابع دستورات وزارت بهداشت 
هســتیم، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی قرار است یک 
میلیون واکســن کرونا از یکی از کشورهای شرق )احتماال 
روســیه، چین یا هند( در اختیار جمعیت هالل احمر قرار 
بگیرد و جمعیت هالل احمر براساس سیاست های وزارت 

بهداشت توزیع این واکسن ها را انجام خواهد داد.
سودجویان طب سنتی در بحران کرونا 

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با تاکید 
بر اینکه طب ایرانی یک رشــته علمی و آکادمیک است، 
گفت: از این رو تنها پزشــکان عمومی و متخصص ســایر 
رشــته ها که دوره های الزم را گذرانده باشــند، می توانند 
در حــوزه طب ســنتی ارائه خدمت کنند. دکتر نفیســه 
حسینی یکتا در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات وزارت 
بهداشــت برای مقابله با سودجویان طب سنتی در بحران 
کرونا، گفت: به دلیل مطالبه عمومی جامعه برای استفاده 
از توصیه هــای طب ایرانی در زمینه پیشــگیری و کمک 
به درمان کووید ۱۹، ادعاهای بســیاری در این خصوص 
نیز در فضای مجازی مطرح شــد و افراد بســیاری از این 
فرصت نیز برای ســودجویی و کسب منافع شخصی خود 
اســتفاده کردند که هیچکدام از آنها بدون گذر از مســیر 
پژوهش های علمی، قابل دفاع و تعمیم به جامعه نیســت 
و هــر ادعایی هم باید از اصول اولیه الزام برای مداخله در 
امر درمان برخوردار باشــد تا قابلیت ورود به مسیر انجام 

پژوهش را داشته باشد.
وی افــزود: بهترین اقــدام برای مقابله با افراد ســودجو، 
افزایــش آگاهی جامعه و ارائه منابــع معتبر در خصوص 

توصیه های طب ایرانی اســت تا مردم برای رفع نیازهای 
خــود در این حوزه، به ســوی افراد ســودجو و ادعاهای 
بعضا مبالغه آمیز این افــراد گرایش پیدا نکنند.وی افزود: 
بر همین مبنــا، راهنمایی برای اســتفاده عموم مردم از 
همان نخستین روزهای شــیوع کرونا در کشور، از سوی 
دفتر طب ایرانی و مکمل منتشر شد و روی سایت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. اما در مورد 
آمار برخورد با متخلفین باید گفت برخورد با متخلفان در 
حوزه درمان، در حیطه وظایف اداره کل نظارت بر درمان 
در معاونــت درمان وزارت بهداشــت و واحدهای متناظر 
آن در دانشــگاه های علوم پزشکی سراســر کشور است.

وی در پاســخ به این پرسش که آیا مقوله ای تحت عنوان 
طب اســالمی وجود دارد یا خیر؟، اظهار کرد: توصیه های 
ســالمت محوری در اســالم وجود دارد که می توانند به 
صورت روشمند در نظام سالمت مورد استفاده قرار گیرند، 
اما اینکه بتوانیم بر مبنــای این توصیه ها و برخی روایات 
طبی که در خصوص آنها صحبت می شــود، مکتب طبی 
جداگانه ای را با عنوان طب اســالمی تعریف کنیم، هم از 
دیــدگاه متخصصان در حوزه علــوم قرآن و حدیث و هم 
متخصصان در حوزه دانش پزشــکی، قابل قبول نیســت.
مدیرکل دفتر طــب ایرانی وزارت بهداشــت درخصوص 
نسبت دادن دارو و درمان خاصی به معصومین)ع( و به کار 
بردن آنها در جریان درمان بیماران، تاکید کرد: هر ادعای 
درمانی و هر داروی جدیدی در حوزه سالمت، بدون گذر 
از مســیر پژوهش های علمی، قابل دفاع و تعمیم به عموم 
جامعه نیســت و هر ادعایی هم برای ورود به این مسیر، 
در صورتی که  از شــرایط  اولیه الزم برای مداخله در امر 
درمان برخوردار باشد می تواند وارد کارازمایی بالینی شود. 
این روند در خصوص ادعاهای پیشــگیرانه و درمان گرانه 
منتســب به معصومین)ع( هم باید طی شــود و نمی توان 
تنها به اســتناد یک روایت منتسب به معصوم)ع( که ابتدا 
باید ســندیت آن توســط علمی علم رجال تایید شوند، 
اســتفاده از یک  ترکیب گیاهی  یا روشــی درمانی را برای 

عموم مردم به کار گرفت.
حسینی یکتا تاکید کرد: از نظر قانون تنها پزشکان مجاز 
به مداخله در امر درمان هستند و حوزه طب ایرانی نیز از 
این قاعده مســتثنی نیست؛ بنابراین در رشته طب ایرانی 
که در قالب دوره دکترای تخصصی در دانشگاه های علوم 
پزشــکی ارائه می شود، همچون دیگر رشته های تخصصی 
در حوزه پزشکی، تنها پزشــکان اجازه شرکت در آزمون 
ورودی و تحصیل در این مقطع در صورت قبولی را دارند. 
نفیسی یکتا تاکید کرد: ارائه خدمات در حوزه طب ایرانی 
هــم در قالب درمانگاه ها و کلینیک های ویژه دانشــگاهی 
اســت و هم مراکزی با نام اختصاصی »سالمتکده« که به 
دو شــکل دولتی و وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و 
یا خصوصی و زیر نظر پزشــکان متخصص اداره می شوند. 
ما همواره به مردم توصیه می کنیم که خدمات مورد تایید 

حوزه طب ایرانی را از مراکز و افراد معتبر دریافت کنند.

 مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهــران از آغاز به 
کار ناوگان ویژه بانوان شــامل ۱٠ دستگاه اتوبوس جدید 
اختصاصــی بــرای بانوان در خط ۷ بــی آر تی در امتداد 
خیابان حضرت ولی عصــر )عج( به عنوان یکی از دو خط 
پُرمســافر و پُرتردد اتوبوســرانی تهران خبر داد و گفت: 
عالوه بر این، ۱٠ دســتگاه مینی بــوس جدید نیز در این 
خط پیش بینی شده که نســبت به جابه جایی اختصاصی 
بانوان یا آقایان با توجه به تعداد مســافران در ایستگاه ها 

اقدام می کنند.
به گزارش ایســنا و بنابــر اعالم روابط عمومی شــرکت 
واحد اتوبوســرانی تهران؛ مهنــدس محمود ترفع با اعالم 
این کــه اتوبوس ها و مینی بوس های جدید، عالوه بر کمک 
بــه رعایت فاصله گــذاری، در افزایش آرامــش و راحتی 
بانوان نیز موثر اســت، افزود: ورود نــاوگان ویژه بانوان و 
جابه جایی بخشــی از مســافران این خط پُرتراکم توسط 
آن، در کاهش تعداد مســافرانی که از هر دستگاه اتوبوس 

اســتفاده می کنند نیز مؤثر اســت.وی با اشاره به این که 
اتوبوس ها و مینی بوس ها در ساعات اوج تردد صبحگاهی و 
عصرگاهی فعالیت می کنند، اظهار کرد: ناوگان ویژه بانوان 
در توزیع مســافران و کاســتن از حجم آن در ایستگاه ها 
و کاهش تراکم مســافر در ســاعات پیک، مؤثر بوده و تا 
زمانــی که به خدمات این اتوبوس هــا و مینی بوس ها نیاز 
باشــد و شــهروندان از این طرح اســتقبال کنند، آنها به 

خدمات رسانی خود ادامه می دهند.

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران با تأکید بر 
این کــه بانوان، بخــش قابل توجهی از مســافران ناوگان 
اتوبوسرانی تهران را تشکیل می دهند و در جهت آسایش 
و رفاه حال عموم شــهروندان از هیچ تالش و کوششــی 
فروگذار نمی کنیم، خاطرنشــان کرد: بانوان برای استفاده 
از ایــن اتوبوس ها و مینی بوس هــا و نیز آقایانی که از این 
مینی بوس ها اســتفاده می کنند، نبایــد کرایه اضافه تر یا 

هزینه جداگانه ای پرداخت کنند.

رئیس ســازمان بهزیستی کشور با درخواست 
از نماینــدگان مجلس بــرای افزایش بودجه 
سازمان بهزیستی در سال ۱۴٠٠ گفت: یارانه 
مراکز شبانه روزی و توانبخشی روزانه براساس 
مصوبه جدید هیات دولت پرداخت شد.وحید 
قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در 
گفت وگو با ایلنا دربــاره افزایش یارانه مراکز 
تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت: سازمان 
نبهزیستی کشــور جهت نگهداری از معلوالن 
ســالمندان و بیماران روانــی مزمن در مراکز 
شــبانه روزی و اقدامات توانبخشی و حمایتی 
و توانمندســاز برای این افراد در مراکز روزانه 
توانبخشــی و همچنیــن کارگاه های تولیدی 
حمایتی بــرای مددجویان بــه خیریه ها این 
مراکــز را اداره می کنند به طــور ماهانه یارانه 
پرداخت می کند. وی ادامه داد: در ســال ۹۷ 
همین موقع ٣۹ هزار نفر در مراکز شبانه روزی 

معلوالن ســالمندان و بیماران روانی مزمن در 
مراکز نگهداری شــبانه روزی تحت پوشــش 
یارانه ماهانه از سازمان بهزیستی بوده اند و برای 
هر نفر مبلــغ 6۴٠ هزار تومان به صور ماهانه 
پرداخت شده است. رئیس سازمان بهزیستی 
تصریــح کرد: این مبلــغ ماهانه از ســازمان 
بهزیستی به استانها و از استانها به شهرستان ها 
وشــهرها پرداخت می شده اســت در ادارات 
بهزیستی شهرستان ها نیز این مبالغ به مراکز 
خیریه پرداخت می شد. قبادی دانا خاطرنشان 
کرد: بعد از گذشــت دو ســال در دیماه سال 
۹۹ این جمعیت تحت پوشش و افرادی که با 

پرداخت یارانه حمایت می شوند به ۴۷ هزار نفر 
شــده اند و ۸ هزار نفر افزایش جمعیت در این 
مراکز داشــته ایم. مبلغ یارانه این افراد نیز به 
صورت الکترونیک بر روی حساب خیریه هایی 
که معلوالن و سالمندان را نگهداری می کنند 
واریز می شود. همچنین مبلغ یارانه نیز از 6۴٠ 
هزار تومان در دو ســال پیش به یک میلیون 
۱۱٠ هزار نفر در هر ماه برای هر نفر رســیده 
اســت که ایــن مبلغ در روزهای گذشــته به 
حساب خیرین پرداخت شــد. وی ادامه داد: 
همچنیــن این مبلغ برای معلــوالن، بیماران 
روانی مزمن و ســالمندانی که سرپرست موثر 

ندارند مبلغ یک میلیــون و ٣٣٥ هزار تومان 
واریز می شود. همچنین معلوالنی که در مراکز 
توانبخشی روزانه تحت حمایت قرار می گیرند 
در دیماه ۹۷ تعداد ٣۸ هزار نفر تحت پوشش 
بودند کــه در دی ماه ۹۹ ایــن تعداد به ۴۸ 
هزار نفر رســیده اســت و ۱٠ هزار نفر براین 
تعداد افزوده شده است. همچنین مبلغ یارانه 
پرداخت شــده به این مراکز در سال ۹۷ مبلغ 
۴٣٥ هزار تومان برای هر نفر پرداحت می شود 
که به ۷٥٣ هزار تومان رسیده است و بر روی 
کارت بانکی مراکز توانبخشی روزانه شارژ شده 
است. رئیس ســازمان بهزیستی تصریح کرد: 

هزینه تمام شــده نگهداری معلوالن در مراکز 
شــبانه روزی بیش از این مبالغ است و مراکز 
مجبور هستند اگر این افراد دارای خانواده موثر 
هســتند مابقی هزینه ها را از خانواده دریافت 
کنند و یا از طریق خیرین تامین کنند. قبادی 
دانــا تاکید کرد: ما از نماینــدگان مجلس در 
کمیســیون تلفیق تقاضا داریم جهت افزایش 
بودجه ســازمان بهزیستی اقدام کنند. اگر 2٥ 
درصد بودجه ســازمان بهزیستی افزایش پیدا 
کنــد این امکان وجود نخواهد داشــت که ما 
بتوانیم این مبالغ را افزایش دهیم و به قیمت 
تمام شده هزینه ها در مراکز نگهداری نزدیک 
کنیــم. وی ادامه داد: یارانــه مراکز نگهداری 
معلوالن، بیماران روانی مزمن و ســالمندان و 
همچنین مراکز روزانه توانبخشــی افراد دارای 
معلولیــت در دیماه براســاس مصوب جدید 

هیات وزیران پرداخت شد.

شــهردار تهران گفــت: تالش می کنیــم در بودجه ۱۴٠٠ 
انعطاف بیشتری داشته باشیم و به اقتصاد محلی و توانمندی 
محلی هم توجه کنیم . جمعه بازار پروانه یکی از این موارد 
است که کسی برنامه ریزی دولتی و حکومتی برای آن نکرده 

است.
به گزارش ایســنا، بنابر اعالم سایت شــهر، پیروز حناچی، 
شــهردار تهران در مراسم آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 
با یاد و خاطره ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: به 
یاد دارم ایشــان و آقای خرم - وزیر راه وقت - در زلزله بم 
تالش های فراوانی برای نجات مصدومان داشــتند. من آن 
روزها در ســالن فرودگاه کارهای اعزام مجروحین  به مراکز 
درمانی را انجام می دادم.او در ادامه گفت: تپه های عباس آباد 
جای بسیار مهمی است و زنده یاد بهنام اتابکی نقش زیادی 
در ســاماندهی این مجموعه داشت و اگر آن گروه منسجم 

در آن دوره عمل نمی کرد و پشــتیبانی نمی شد، خیلی از 
این اتفاقات خوب نمی افتاد.حناچی با اشاره به شرایط شیوع 
کرونا در کشــور گفت: در این دوران اقتصاد آنها که روزمزد 
بودند تحت تاثیــر قرار گرفته و در بودجــه ۱۴٠٠ به این 
موضــوع توجه کرده ایم که  طبق آمار این بحران اقتصادی 
٣٠درصد جمعیت شــاغالن را در بر می گیرد و شهرداری 
هم نسبت به این موضوع حساسیت خواهد داشت. بنابراین 
تالش می کنیم در بودجه ۱۴٠٠ انعطاف بیشــتری داشته 
باشیم و به اقتصاد محلی و توانمندی محلی هم توجه کنیم 
.جمعه بازار پروانه یکی از این موارد اســت که کسی برنامه 

ریــزی دولتی و حکومتی برای آن نکرده اســت.او در ادامه 
گفت: شــاید یک نیاز  بود و مردم بخشی از  اوقات فراغت 
شــان را در این بازار پر می کردند . این بازار با ظرفیت هایی 
شکل گرفته بود که خیلی مورد استفاده نبودند.حناجی به 
تعطیلی پاساژ پروانه اشاره کرد و گفت: شرایط کرونایی در 
این اتفاق تاثیر داشــت. از سوئی اگر می خواستیم پارکینگ 
پروانه را به پالسکو اختصاص دهیم باید مقاوم سازی می شد. 
توافقی که برای مقاوم سازی پارکینگ پروانه صورت گرفت 
و با توجه به شــرایط کرونایی فضای سربسته با تراکم زیاد 
نمی توانســتیم داشته باشــیم. چند نقطه به صاحبان این 

کســب و کارها پیشنهاد شــد اما در نهایت تپه های عباس 
آباد مورد قبول واقع شد؛ در حالی که در تهران خیلی نقاط 
ایــن را ظرفیت را دارند و امیدوارم  شــرایط کرونایی تمام 
شود.او ادامه داد: خیابان لشکر آباد اهواز یکی از جاذبه های  
گردشگری این شهر شده است در حالی که در زمان جنگ 
آنقدر ناامن بود که کسی جرات نداشت آنجا برود. این نگاه 
یعنی توانمندســازی از طریق اقتصاد که هنر کم عارضه و 
پر بازده اســت و می تواند به اقتصاد کشور هم کمک کند.

شــهردار تهران در پایان گفت: در جمعه بازار هم نگاه هم 
همین است ، نقاط دیگری در تهران در شرایط غیر کرونایی 
می تواند دوباره  مورد  اســتفاده قرار گیرد.در پایان  مراسم 
پیروز حناچی شــهردار تهران به همراه تعدادی از معاونان 
شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر از جمعه بازار پروانه 

بازدید کردند.

وام ودیعه مسکن دانشجویان افزایش یافت

ارائه وام ۵ میلیونی کرونا در موارد خاص
معاون امور دانشــجویان صندوق رفاه دانشجویان درباره 
ارائــه وام کرونا در قالب وام موارد خاص گفت: برای کرونا 
وام موارد خــاص را پیش بینی کرده ایم کــه مبلغ آن ٥ 
میلیون تومان اســت و با تشــخیص معاونان دانشجویی 

دانشگاه به دانشجو تعلق می گیرد.
الیــاس منیری در گفت وگو با ایلنــا، در خصوص افزایش 
وام های دانشجویی و در پاسخ به این سوال که آیا با توجه 
بــه هزینه های باالی آموزش مجــازی در خصوص تامین 
بسته های اینترنتی، کمک هزینه و وام به دانشجویان تعلق 
می گیرد؟ گفت: امسال سیاست و رویکرد ما به طور کل در 
راستای تقویت وام های دانشجویی، افزایش مبالغ وام های 
دانشجویی و هدفمند کردن آن ها قرار گرفته است. معاون 
امور دانشــجویان صندوق رفاه دانشــجویان گفت: امسال 
مبالغ وام های ما رشــد دو، ســه برابری داشته، به عنوان 
مثــال وام تحصیلی که پیش تر 6٠٠ هزار تومان بوده االن 
یک و نیم تا دو میلیون تومان شــده است. همچنین وام 
ضــروری که یک میلیون تومان بوده تا ســقف ٥ میلیون 

تومان افزایش پیدا کرده است.

وی در خصوص افزایش ودیعه مســکن دانشجویان گفت: 
میزان وام ودیعه مسکن دانشــجویان پیش تر از ٣ تا ۱٠ 
میلیون بوده اما اکنون به ۱٥ تا 2٥ میلیون تومان افزایش 
پیدا کرده اســت، حتی برای اینکه دانشجویان بتوانند از 
این شرایط استفاده کنند شــرایط دریافت وام را سهل تر 
کرده ایــم و حتی گفتیــم که ضامن های قــراردادی هم 
می توانند ضامن شــوند تا دانشجویان بیشتری بتوانند وام 

بگیرند.
 منیــری درباره ارائه وام کرونــا در قالب وام موارد خاص 
گفت: برای کرونا وام مــوارد خاص را پیش بینی کرده ایم 
که مبلغ آن ٥ میلیون تومان است و با تشخیص معاونین 

دانشجویی دانشگاه به دانشجو تعلق می گیرد. 
همچنین مبلغ ۴ میلیون تومان وام برای دانشجویانی که 
خودشان و خانواده شــان مبتال به بیماری خاص هستند 

تعلق خواهــد گرفت. تا کنون هم هرکــس تقاضای این 
وام ها را داشــته به او داده شــده اســت. منیــری درباره 
رعایت پروتکل های بهداشتی در خوابگاه های دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی اظهار داشت:خوابگاه اغلب دانشگاه های 
کشــور دایر نیســت به جز دانشــگاهی که دانشــجویان 

تحصیالت تکمیلی در مقطع ارشد و دکترا دارند. 
طبق گزارش هایی کــه ما دریافت کرده ایم این خوابگاه ها 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند. 
وی اظهار داشــت: هر دانشگاه متناســب با مقتضیات و 
ویژگی های خاص خودش و متناســب بــا ظرفیت هایش 
عمل می کنــد؛ به عنوان مثــال در برخی از دانشــگاه ها 
می بینیم کــه مــواد ضدعفونی کننده و ماســک توزیع 

می شود و اتاق ها تک نفره هستند.
 یا غذاخوری ها معموالً تعطیل شده و غذاها در درب اتاق 

تحویل دانشــجویان داده می شود. معاون امور دانشجویان 
صندوق رفاه دانشــجویان با اشــاره به ارائــه کارت برای 
خرید غذا به دانشجویان بیان کرد: برخی دانشگاه ها برای 
جلوگیــری از شــیوع کرونا به دانشــجویان جیره یا مواد 
غذایی خشــک می دهند و یا کارت هایی را در اختیار آنها 
می گذارند که خودشــان بــا آن کارت غذا تهیه کنند.وی 
تاکید کرد: بعضا دانشــگاه هایی داریم که غذا را خودشان 
می پزند، اما دانشجو حاضر نیست غذای دانشگاه را بخورد 
به همین خاطر دانشــگاه هزینه غذای دانشجو را می دهد 
تا دانشــجو خودش غذا تهیه کند و این نشــان می دهد 
دانشجویان حتی ســختگیرتر از مسئوالن هستند و برای 

سالمتی شان اهمیت قائل اند. 
منیری خاطر نشــان کرد: ویروس کووید ۱۹ یک بیماری 
هزار چهره اســت و دانشجویان به این موضوع کامال واقف 
بوده و به حساســیت این موضوع آگاه هســتند به همین 
خاطر ترجیــح می دهند از طریقه روش های ســالم تری 
که کمترین تماس انســانی وجــود دارند برای تامین غذا 

استفاده کنند.
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برای نخستین بار در تاریخ، مجموع ارزش ارزهای 
دیجیتالی به یک تریلیون و ۴۱ میلیارد دالر رسید.به 
گزارش ایســنا به نقل از رویترز، روند صعودی ارزهای 
دیجیتالی کماکان ادامه دارد و هر ثانیه جریان نقدینگی 
بیشتری وارد این بازارها می شود. برای نخستین بار در 
تاریــخ ارزهای دیجیتالی اکنــون ارزش آن ها به یک 
تریلیو نو ۴۱ میلیارد دالر رســیده است. از ماه مارس 
که ارزش بیتکویــن ۳۸۵۰ دالر تاکنون ارزش این ارز 
دیجیتالی محبــوب بیش از ۹۰۰ درصد افزایش یافته 
اســت و با توجه به ورود بانک هــای مرکزی به عرصه 
راه اندازی ارز دیجیتالی و مقبولیت بیشــتر رمزارز ها 
در پرداخت های الکترونیکی انتظار می رود ارزش آن ها 
بیش از پیش افزای یابد.ســرگی نظروف- بنیان گذار 
موسســه چین لینک- گفت: هر چه بیشتر می گذرد 
اطمینان مــردم و معامله گران نســبت بــه ارزهای 
دیجیتالی بیشتر می شود و فناوری بالک چین بیشتر 
و بیشــتر وارد زندگی روزمره می شــود. شاید به نظر 
برخی ها بازار ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دالر ارزش 
نداشته باشد اما واقعیت این است که این بازار پتانسیل 
رسیدن به ارقام بسیار باالتری را دارد.با این حال برخی 

از معامله گران و کارشناســان معتقدند صعود ارزهای 
دیجیتالی بیش از حد بوده و هر لحظه امکان ترکیدن 
حباب قیمتی آن ها وجود دارد. به عقیده این دسته از 
معامله گران، ارزهای دیجیتالی هنوز وابستگی بسیار 
زیادی به بیتکوین دارند و اگر این ارز به هر دلیل دچار 
ریزش سنگین شود، سرنوشت مشابهی برای سایر ارزها 
رقم خواهد خــورد. در حال حاضر ۶۹ درصد کل بازار 
ارزهــای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد در 
اختیار اتریوم است.طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین 
با ثبت صعود ۹.۹۶ درصدی به ۳۸ هزار و ۸۳.۴۲ دالر 
رســید. البته صعود قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی 
محدود به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای 
دیجیتالی دیگر صعودی بــود؛ به گونه ای که اتریوم با 
۱.۹۲ درصــد افزایش بــه ۱۱۸۷.۳۵ دالر، بیت کوین 
کــش با ۲.۲۳ درصد کاهش بــه ۴۴۲.۶۵ دالر، الیت 
کویــن با ۰.۴۳ درصد افزایش به ۱۶۷.۱۰ دالر،  مونرو 
بــا ۲.۸۴ درصد جهش به ۱۴۳.۰۵ دالر، دش با ۴.۸۶ 
درصد پیشروی به ۹۸.۷۸ دالر، زدکش با ۶.۳۴ درصد 
افزایش به ۶۵.۹۴ دالر و میکر با ۵.۷۳ درصد صعود به 

۱۰۲۵.۱۲ دالر رسید.

نتایــج یک پژوهش نشــان می دهد که بیشــترین 
متقاضیان بیمه بیکاری کرونا را مردان ۳۰ تا ۴۰ ســاله 
تشــکیل می دهد که ۷۸ درصد آنها دارای قرارداد موقت 
بوده و در بخشهای خدماتی اشــتغال به کار داشته اند. 
به دنبال گســترش ویروس کرونــا و تاثیرگذاری آن بر 
بسیاری از مشــاغل مقرر شــد تا بیمه بیکاری سه ماه 
اســفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ که ماههای اوج 
شیوع کرونا بود، به کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت 
شود.بر همین اســاس وزارت کار اعالم کرد متقاضیان و 
کســانی که در این مدت دچار بیکاری و توقف فعالیت 
 bimebikari.mcls.gov.ir به ســامانه شدند 
مراجعه کنند و اطالعات و درخواست بیمه بیکاری خود 
را به ثبت برسانند.دولت نیز به منظور حمایت از کارگران 
آسیب دیده و صنوف خدماتی و کسب و کارهای خرد و 
کوچک، مبلغ ۵۰۰۰ میلیــارد تومان اعتبار برای کمک 
به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد.برابر اعالم معاونت 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به ۷۰ 
درصد زنان شاغل تحت تاثیر کرونا شغل خود را از دست 
داده و بیکار شدند که نشان می دهد زنان بیشترین آسیب 
دیدگان کرونا هســتند؛ این در حالی است که بر اساس 

گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بیشترین 
ثبت درخواست برای دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا 
در ســامانه بیمه بیکاری وزارت کار از ســوی مردان ۳۰ 
تا ۴۰ ســاله بوده اســت به نحوی که در فاصله ماههای 
اســفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشــت ۹۹ که اوج شیوع 
کرونا در کشور بود، مردان ۳۰ تا ۴۰ ساله و عمدتا ساکن 
در نقاط شهری بیشــترین متقاضی بیمه بیکاری بودند 
کــه ۷۸ درصد آنها دارای قــرارداد موقت بوده و بیش از 
۶۱ درصد در بخشــهای خدماتی اشتغال به کار داشته 
اند.استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان 
رضوی و فارس پنج استانی هستند که بیشترین میزان 
پراکندگی جمعیت مذکور به آنها اختصاص دارد.بررسی 
مقرری بگیران بیمه بیکاری نشان می دهد که تا اسفند 
۱۳۹۸ جمعــا ۲۲۶ هزار نفر متقاضــی بیمه بیکاری در 
کشور در حال دریافت مقرری بودند اما با شیوع ویروس 
کرونا و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل که موجب تعطیل 
یا نیمه تعطیلی آنها، عدم تمدید قراردادهای کار و تعدیل 
نیروهای کار شد آمار بیکاران افزایش پیدا کرد به نحوی 
که تنها در سه ماهه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت 
۹۹، ۷۵۰ هزار نفر بیمه بیکاری کرونا درخواست کرده اند.

بیشتر متقاضیان بیمه بیکاری قرارداد موقت هستندارزش بازار ارزهای دیجیتالی از یک تریلیون دالر گذشت
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تعلیق پروانه فعالیت ۴ شرکت 
به دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما 

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: پروانه فعالیت چهار شرکت خدمات 
مســافرت هوایی به علت گرانفروشی بلیت هواپیما توسط این سازمان تعلیق 
شد.ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: پیرو رصد درگاه های فروش بلیت 
هواپیما توســط این ســازمان و دریافت گزارش مبنی بر فروش باالتر از نرخ 
مصوب بلیت، پروانه فعالیت شــرکت های خدمات مسافرت هوایی مقتدرسیر 
ایرانیان کیش در شــهر کیش، عتیق گشــت اصفهان در شهر اصفهان، آرش 
پرواز آذر آبادگان در شــهر ارومیه و سپند پرواز شرق در شهر تهران به مدت 
۳ ماه تعلیق شد.همچنین به شــرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی اعالم 
شــد فروش بلیت مستقیم یا غیر مستقیم آن شرکت ها توسط دفاتر فوق غیر 
قانونی بوده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.لذا از هموطنان 
گرامــی تقاضا می شــود با توجه به تعلیق فعالیت دفاتــر فوق به مدت ۳ ماه، 
از خریــد بلیت از این دفاتر خودداری نمایند. همچنین در صورت مشــاهده 
هرگونه تخلف و گران فروشــی، خارج از نرخ نامه مصوب و مندرج در ســایت 
انجمن شــرکت های هواپیمایی، مراتب را از طریق سایت سازمان هواپیمایی 

کشوری به آدرس cao.ir اعالم تا با متخلفین برخورد قانونی انجام گردد.

اختصاص ۱۱۰ میلیون تسهیالت
 برای ساخت مسکن روستایی

مدیرکل مســکن روستایی بنیاد مسکن کشــور از تخصیص ۱۱۰ میلیون 
تومان تســهیالت برای ساخت مسکن روســتایی خبر داد.حمیدرضا سهرابی 
جمعه ۱۹ دی در حاشــیه ســفر به فارس در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه 
در حال حاضر برای ساخت مسکن روستایی ۸۰ میلیون وام می دهیم که ۳۰ 
میلیون تومان آن بالعوض اســت، گفت: عالوه بر این از محل حساب ۱۰۰ اما 
هزینه نقشه، نظارت، بیمه واحدهای مسکونی تحت پوشش پرداخت می شود.

وی گفت: بنیاد مســکن سال هاست که برای ساخت مسکن روستایی از محل 
حساب ۱۰۰ امام وام بالعوض ۸ میلیون تومانی پرداخت می کند و در مواردی 
که فرد متقاضی نیازمند باشــد و بنیاد مســکن استان  نیز تایید کند، این وام 
تا ۱۵ میلیون تومان هم قابل افزایش اســت. سهرابی خاطرنشان کرد: با تایید 
و گزارشی که بنیاد مسکن اســتان ها ارسال می کنند کسانی که با ۸ میلیون 
تومان وام بالعوض ســاخت مسکن آنها  جمع نمی شود از محل حساب ۱۰۰ 

امام مبلغ وام  آنها تا سقف ۱۵ میلیون تومان افزایش می یابد.

موافقتنامه تجارت ترجیحی بین 
ایران و افغانستان منعقد می شود

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: موافقتنامه 
تجارت ترجیحی با افغانســتان بــه زودی پیگیری و به امضا خواهد رســید.
ســیدرضا ســید آقازاده چهارشنبه شــب در نشست روســای کمیسیونها و 
تشــکلهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با معاون والی هرات و اعضای هیات 
تجاری افغانســتان در مشهد افزود: پیش از این نیز در سال ۱۳۹۴ تخفیفاتی 
در پنج تعرفه مربوط به کاالهای وارداتی از افغانســتان اعمال شد که از جمله 
آنهــا واردات کنجد از این کشــور بود و تعرفه معمولــی آن از ۱۰ درصد به 
پنج درصد کاهش یافــت.وی ادامه داد: در خصوص انعقاد موافقتنامه تجارت 
ترجیحی بین ایران و افغانســتان هماهنگی هایی با وزارت تجارت افغانســتان 
صورت گرفته و نخستین مذاکرات ۲۴ دی ماه به صورت ویدئو کنفرانس بین 
مسووالن دو طرف انجام می گیرد تا بتوان این موضوع را هر چه سریعتر نهایی 
و عملیاتی کرد.مدیرکل آســیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
تجارت بین ایران و افغانســتان باید پایدار باشــد و هر دو طرف از آن منتفع 
شوند لذا تراز کردن تجارت بین المللی بویژه با افغانستان از دغدغه های حوزه 
تجارت ایران بوده و هدف ما برقراری یک تجارت متوازن بین دو کشور است.

سومین مرحله از ثبت نام مسکن ملی آغاز شد
ســومین مرحله از ثبت نام مسکن ملی که به مدت هفت روز ادامه خواهد 
داشــت از ساعت ۱۰ صبح امروز )پنج شــنبه، ۱۸ دی ماه( در ۱۹ استان آغاز 
شد.به گزارش ایرنا، متقاضیان فاقد مسکن از ساعت ۱۰ صبح امروز می توانند 
نســبت به ثبت نام جدید در طرح مسکن ملی اقدام کنند.در این مرحله برای 
ثبت نام متقاضیان جدید در شــهرهای فاقد ثبت نام در مراحل قبل و بر اساس 
ظرفیت های احصا شــده در ۱۸۳ شهر واقع در ۱۹ استان کشور شامل ایالم، 
بوشــهر، تهران، خراسان شــمالی، سیستان وبلوچســتان، کرمان، کهگیلویه 
و بویراحمد، لرســتان، گیــالن، قزوین، آذربایجان غربــی، مازندران، مرکزی، 
ســمنان، خوزستان، فارس، همدان، خراســان رضوی و هرمزگان برنامه ریزی 
شــده است.متقاضیان این شــهرها می توانند تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه )۲۵ 
دی( با مراجعه به ســامانه tem.mrud.ir نســبت به ثبت نام بر اســاس 
شرایط اعالمی اقدام کنند.با توجه به محدودیت تامین اراضی، پس از پاالیش 
و احراز شرایط، متقاضیان نهایی به میزان ظرفیت احصا شده از بین متقاضیان 

تایید شده انتخاب خواهند شد.

ادامه اصالح بورس در هفته ای که گذشت
شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز چهارشــنبه 
)۱۷ دی ماه( به عدد یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد رســید که در مقایســه با 
پایان هفته گذشــته حدود ۶.۵ درصد افت داشت.شاخص بورس در معامالت 
هفته ای که گذشــت ۸۸ هزار واحد کاهش داشت؛ شاخص کل در پایان روز 
چهارشــنبه ) ۱۰ دی ماه( با رقم یک میلیــون و ۳۹۸ هزار واحد به معامالت 
پایان داد که این رقم در روز گذشته )چهارشنبه( به یک میلیون و ۳۱۰ هزار 
واحد رسید.همچنین شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته ۴۶۳ هزار 
و ۷۱۵ واحــد بود که در هفته جاری این عدد بــه ۴۶۰ هزار و ۵۶۸ واحد و 
شــاخص قیمت )هم وزن( از ۳۰۳ هزار و ۵۳۷ واحد به عدد ۳۰۱ هزار و ۴۷۷ 
واحد رســید.در پنج روز معامالتی این هفته بــورس، نمادهای فوالد مبارکه 
اصفهان، ایران خودرو، شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، ملی صنایع 
مس ایران، کاما و ســایپا، در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.در هفته ای 
که گذشــت محصوالت چوبی، ســایر حمل و نقل، کاشی و سرامیک، وسایل 
ارتباطی، اســتخراج زغال سنگ، خرده فروشــی، کانی غیرفلزی، دستگاه های 
برقــی، واســطه گری های مالــی و پولی، منســوجات، انبوه ســازی امالک و 
مستغالت، زراعت و خدمات وابسته، رایانه، عمده فروشی، سیمان، آهک و گچ 
و قند و شــکر باالترین درصد بازدهی را داشتند.همچنین نماد صنایع غذایی 
به جز قند و شــکر، چــاپ، اطالعات و ارتباطات، اســتخراج نفت و گاز به جز 
اکتشافات، بیمه و بازنشستگی، ماشــین آالت و تجهیزات، محصوالت فلزی، 
بانک ها و موسســات اعتبــاری، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، شــیمیایی، 
ســرمایه گذاری ها، هتل و رستوران، الستیک و پالستیک، فعالیت های کمکی 
به نهادهای مالی واســط، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، فنی و مهندسی، 
فعالیت های هنری، ســرگرمی و خالقانه، اســتخراج کانه های فلزی، دارویی، 
مخابرات، فلزات اساســی، چند رشــته ای صنعتی، اســتخراج ســایر معادن، 
فرآورده هــای نفتی، خودرو و قطعات، محصوالت کاغذی، پیمانکاری صنعتی، 
محصوالت چرمی و ســایر واســطه گری های مالی، از جمله نمادهایی بودند 
کــه بازدهی منفی را در بازار ثبت کردند.کارشــناس بازار ســرمایه گفت: در 
صورت پررنگ تر شدن شرایط عوامل بنیادی برای بازار، از بین رفتن ترس ها، 
استرس ها و نگرانی های ســهام داران از مسائل داخلی بازار و ریسک های آن، 
کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد می تواند منطقه خوبی برای بازگشت بازار 
سرمایه به مدار رشد باشد.هومن عمیدی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به روند 
معامالت بورس در هفته ای که گذشــت اشــاره کرد و افزود: در هفته منتهی 
به ۱۷ دی ماه شــاهد تداوم نوســان در معامالت بازار سرمایه بودیم و به نظر 
می رسد با توجه به ریزش شاخص کل از کانال یک میلیون  و ۵۰۰ هزار واحد، 
مقاومتی مناسب برای شاخص کل در کانال یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد ایجاد 
شود.وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با توجه به گزارش های مثبت ۹ ماهه 
شــرکت ها، تثبیت قیمت دالر در کانال ۲۵هزار تومان و همچنین با توجه به 
نزدیک شــدن به پایان سال شرایط تحقق سودهای پیش بینی شده بودجه ها 
در شــرکت ها عملیاتی شوند که این امر می تواند نویدبخش بازگشت شاخص 
کل از منطقه یک میلیون و سیصد هزار واحد باشد.این کارشناس بازار سرمایه 
افزود: ممکن است در صورت بی توجهی بازار به شرایط بنیادی، تصمیم گیری 
سهامداران براساس نگرانی ها و ترس ها شود و به دلیل افت شاخص بورس به 
کانــال کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد برای مدتی دیگر شــاهد وجود 

نوسان در معامالت بازار باشیم.

اخبار کوتاه

بورس

آمارهای جدید مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
در ۱۰ ســال گذشته درآمد متوســط ایرانی ها ۳۴ درصد 
کاهش یافته اســت و ایــن اتفاق با توجه به رشــد منفی 
اقصادی و رشــد مثبت تورم؛ بــه کاهش ارزش پول ملی و 
قدرت خرید مردم انجامیده که آنها را فقیرتر کرده است.به 
گزارش مردم ساالری آنالین، در یک دهه گذشته رشد تورم 
سرعت بیشتری پیدا کرد تا اینکه به امسال رسید و با شدت 
یافتن تحریم ها و همچنین شیوع کرونا؛ وضعیت اقتصادی 
کشــور بغرنج تر شد. البته این اقتصاد در ۴۰ ساله گذشته 
هم دچار مشکل بوده چراکه برنامه بلندمدتی برای توسعه 
زیرســاخت ها و توانمندســازی تولید ناخالص ملی وجود 
نداشته اســت.یکی از دالیل ضعف در حوزه توانمندسازی 
بنگاه های تولیدی، تکیه کشــور به بودجه های نفتی بوده 
است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این موضوع 
به فلج شــدن بسیاری از بخش های اقتصادی منجر شد به 
این دلیل که وقتی دولت ها دسترسی راحتی به ارزهای نفتی 
داشتند تولید ملی را به رغم وجود قوانین اقتصاد مقاومتی 
فراموش کرده و سعی داشتند تا واردات را قوت ببخشند!این 
روند به ضعیف تر شدن بخش تولید داخلی سرعت بخشید و 
در سال های اخیر شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید 
کشــور بوده ایم. در سال جاری هم که اپیدمی  کرونا شکل 
گرفت عمال به این وضعیت عمق بیشــتری داد و باعث شد 
تا بسیاری از کسب وکارها به حالت کما بروند. این وضعیت 
بسیاری را بیکار کرد و خیلی ها هم ورشکست شدند.کاهش 
درآمد یکی از تبعات اقتصاد بیمار اســت و کشور ما در این 
راستا پیشــتاز! یعنی طی یک چهار دهه گذشته بویژه در 
دهه ۹۰ تا به امروز سیاســتی برای بهبود وضعیت اقتصاد 
داخلی وجود نداشــته که به درستی اجرا شود و موید این 
موضوع وجود مشکالت در هر بخشی است که مورد بررسی 
قــرار می گیرد. از تولید داخلی و فعالیت بنگاه های تولیدی 
گرفته تا خصوصی سازی و صادرات و واردات و رشد صنعتی 

همه دچار مشکل هستند.
آمارهای رسمی  مایوس کننده!

مرکز پژوهش های مجلس در پایان هشــت ماهه سال 
۹۹، پنــج متغیر اصلی اقتصاد ایران را مورد بررســی قرار 

داده اســت. در این گزارش به مواردی همچون کاهش ۳۴ 
درصدی درآمد سرانه در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۰، 
ســهم ۵۰ درصدی تحصیل کرده ها در جمعیت بیکاران، 
مصرف ۲۷ برابری گوشت برای دهک دهم نسبت به دهک 
اول و... پرداخته شده است.در این گزارش به موارد دیگری 
هم اشاره شده است که چندان امیدبخش نیستند و نشانی 
از افت شاخص متغیرهای اقتصادی دارد، درحالیکه انتظار 
می رفت کشــور در یک دهه با برنامه ریزی بتواند روند روبه 

رشدی داشته باشد.
براساس این گزارش روند تشکیل سرمایه ناخالص بخش 
ماشین آالت و ساختمان در سال ۹۰ به اوج خود رسید که 
در سال های بعدی به علت رکود بخش مسکن و اوج گیری 
تحریم ها، بخش ساختمان و ماشین آالت به ترتیب با کاهش 
۱۱ و ۳۴ درصدی سرمایه گذاری مواجه شده اند. طی هشت 

سال گذشته تشکیل سرمایه در بخش ماشین آالت به سطح 
ســال ۸۲ تا ۹۰ که تجربه شــده بود نرسید.روند کاهشی 
انباشت سرمایه و ســرمایه گذاری در یک دهه گذشته در 
اقتصاد ایران بســیار نگران کننده اســت چراکــه این امر 
می تواند تولید را در ســال های آینده با مشکالت متعددی 
مواجه ســازد.یکی از دالیل کاهش سرمایه گذاری در ایران 
نبود امنیت ســرمایه گذاری است! از یک طرف تحریم ها و 
از طــرف دیگر نبود ثبات اقتصــادی و قوانین درهم تنیده 
و بروکراسی اداری از جمله مواردی هستند که باعث شده 
تا ســرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی قید این کار را 

بزنند.
 رفاه گمشده ایرانیان

وضعیت موجود در اقتصاد کشــور و تصمیم گیری های 
غیرموثر باعث شــده تا رفاه ایرانیان در ســال های گذشته 

بویژه در سال ۹۹ به پایین ترین حد خود برسد؛ این وضعیت 
را بــا نگاهی به افزایش تورم و قیمت ها می توان درک کرد.

رشــد روزافزون قیمت ها در انواع و اقسام کاالهای مصرفی 
خانوارها در بخش های مختلف باعث شــده تا مردم در حد 
توان خود آن هم برای تهیه کاالهای اساسی و مهم هزینه 
کنند.قــدرت هزینه کرد درآمدها امروز با توجه به خط فقر 
به یک سوم یا حتی کمتر کاهش یافته است و این وضعیت 
فقیرتر شــدن مردم را نشــان می دهد. آمارهایی که مرکز 
پژوهش های مجلس در این گزارش خود به آن اشاره داشته 
نگران کننده و مایوس کننده هســتند و نشــان از وخامت 
اوضاع اقتصادی و معیشــتی دارد.افزایش در هزینه ها بویژه 
افزایش در بخش خوراکی باعث شــده تا وضعیت معیشتی 
جامعه در ســال ۹۸ نسبت به ۹۷ وخیم تر شود، همچنین 
کرونــا و افزایش در تحریم ها در ســال جاری جاری باعث 
شد تا کاهش در رفاه معیشتی مردم شدیدتر شود.شاخص 
قیمت خوراکی ها در هشــت ماه اول سال ۹۸ حدود ۲۲.۵ 
درصد رشد داشته است. این درحالیست که در همین بازه 
زمانی، شــاخص بهای خوراکی در ســال جاری ۴۷ درصد 
رشد داشته اســت. افزایش در شاخص خوراکی و اجازه بها 
در سال ۹۹ باعث شده تا خط فقر افزایش یافته و یقینا به 
میزان فقر در جامعه نیز افزوده شود.همچنین داده ها نشان 
می دهــد که میزان کالری دریافتی هر ایرانی از ســال ۹۰ 
به این ســمت به طور مستمر کاهش یافته است. همچنین 
نابرابری در مصرف نیز بسیار رو به رشد بوده و برای مثال در 
سال ۹۸ دهک دهم ۲۷ برابر دهک اول گوشت گوسفندی 
مصرف کرده است!با توجه به تغییرات نرخ ارزترجیحی در 
بودجه ســال آینده افزایش گرانی ها دور از انتظار نیست و 
همین موضوع می تواند به افزایش ضریب جینی که نشانی 

از گسترش فقر در کشور است، منجر شود. 
در چنین شــرایطی حداقل کاری که باید صورت بگیرد 
این است که درآمدهای مردم بویژه بخش حقوق بگیر ثابت 
افزایش چشمگیری داشته باشد و یارانه های دولتی که فقط 
در بخــش انرژی به گزارش ســازمان جهانی انرژی به ۴۸ 
میلیارد دالر می رسد، به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده 

نهایی پرداخت شود تا بلکه از وخامت اوضاع بکاهد.

با وجــود صــدور رای و اعالم دیوان عدالــت اداری به 
گمــرک ایران مبنی بر توقف موقت اقدام در رابطه با ضبط 
یا متروکه شــدن کاالهای شــرکت بــوش و در حالی که 
واردات این کاال ممنوع است، گمرک نسبت به تمدید زمان 
ضمانت نامه این شــرکت اقدام کرده است.به گزارش ایسنا، 
بعد از توقف ترخیص کاالهای شــرکت کاسپین کاال دریا 
)صاحب کانتینرهای بوش( این شرکت علیه گمرک ایران به 
دیوان عدالت اداری شــکایت و درخواست کرده »به منظور 
جلوگیری از خســارت های وارده از اجرای اقدامات ضبط و 
متروکه شدن جلوگیری و موضوع مورد بررسی قرار گیرد« 
.بر این اســاس، دیوان عدالت اداری نیــز در اول دی ماه با 
صدور قرار قبول دســتور موقت به گمرک اعالم می کند با 
توجــه به این که ضبط و متروکه کــردن کاال، قبل از طرح 

موضوع در کمیسیون حل اختالف موجب خسارت می شود، 
با احراز فوریت و ضرورت امر دســتور موقت مبنی بر توقف 
عملیات اجرایی و جلوگیری از متروکه شدن کاال تا تعیین 
تکلیف قطعی شــکایت صادر و اعالم شود.اما در حالی این 
تصمیم در اول دی ماه سال جاری به گمرک ابالغ شده که 
بررسی های ایسنا نشان می دهد در این فاصله گمرک ایران، 
بطور مستقیم نسبت به تمدید فوری ضمانت نامه های مربوط 
به شــرکت بوش اقدام کرده است؛ به طوری که مستقیما 
به بانک های مربوطه اعالم شــده سررسید ضمانت نامه های 
بانکی صادره به نام شــرکت بوش ســرویس به مبلغ بیش 
از ۲۲میلیارد تومان از تاریخ سررســید فعلی به مدت ســه 

ماه دیگر تمدید شــود.این در حالی اســت که تاریخ صدور 
ضمانت نامه های مربوط به شــرکت بوش در ۱۴ آبان ماه و 
پایان آن ۱۱ بهمن ماه سال جاری بوده است که با این اقدام 
گمرک سه ماه دیگر تمدید شده است.اما ماجرا زمانی قابل 
تامل می شود که طبق بخشــنامه رئیس کل گمرک ایران 
ت،اریخ سررســید ضمانت نامه ها در سال جاری حداکثر در 
۱۵ بهمن ماه به پایان رســیده و باید در رابطه با آن تسویه 
حســاب صورت گیرد.این که اقدام گمرک در شرایطی که 
دیوان عدالت اداری اعالم کرده فعال فرآیند متروکه یا ضبط 
و هر اقدامی در این رابطه متوقف شــود و از ســویی زمان 
سررسید ضمانت نامه ها تا ۱۵ بهمن ماه به پایان می رسد، بر 

چه اساسی بوده و چه مسیری را دنبال می کند در ابهام قرار 
دارد و تامل برانگیز است که الزم است گمرک ایران در این 
خصوص شفاف سازی کند.همچنین با توجه به دستورالعمل 
اخذ ضمانت نامه رئیس کل گمرک ایران باستناد ماده )۳۸ 
(قانون رفع موانع تولید، این سازمان باید شفاف سازی کند 
که اگر ســایر صاحبان کاالهای تجاری و لوازم خانگی، این 
کاالهــا را بصورت آماده وارد کنند می توانند از تســهیالت 
ضمانت نامه برای ترخیص کاال اســتفاده کنند.مورد دیگر 
در رابطه با ورود کانتینرهــای بوش به این بر می گردد که 
پیش از ایــن ارونقی- معاون فنی گمرک ایران اعالم کرده 
بــود که در مورد این کاال با توجه به اینکه در گروه)۴( قرار 
دارد هر گونه ورود آن با دریافت دو برابر سود بازرگانی باید 

انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به کاهش درآمدهای 
نفتی ایران در دو ســال گذشــته، گفت: با فروکش کردن 
انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده 
در ماه های اخیر و گشــایش های آغاز شــده در خصوص 
برخی منابع بانک مرکزی، به تدریج شــاهد آرامش بیشتر 
در بازارها، ثبات قیمت ها و کاهش تورم باشــیم.عبدالناصر 
همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز، وعده الهی 
تحقق یافت و دشمن شــماره یک مردم ایران با آبروریزی 
مطلق به انتهای پرونده رذالت بار خود رســید.همتی ادامه 
داد: از ۱۵مرداد ۹۷که تحریم ها وفشار حداکثری آغاز شد، 
تــا ۱۵ آبان که تحریم بانک مرکزی و بانک های کشــور را 
شامل شد، بی سابقه ترین تحریم غیرقانونی وضع شده علیه 
اقتصاد کشــورمان بود. تاحدی که هیچ یک از بخش های 

اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود که مشــمول تحریم ها 
واقع نشده باشــد.وی تاکید کرد: در سال ۹۸ و سال ۹۹ ) 
تاکنون ( درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعاً کمتر از 
۲۰ میلیارد دالر و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار 
کمتر بود . این در حالی اســت که درآمد های ارزی ساالنه 
ناشــی از صدور نفت، در سال های قبل، همراه با دسترسی 
به آن، ساالنه بیش از ۴۰میلیارد دالر بوده است.رئیس کل 
بانک مرکزی با اشــاره به اینکه بی شک ملت بزرگ ایران، 
با مقاومت تحســین برانگیز و علیرغم سختی ها و مشکالت 
ناشی از گرانی ها، عمدتاً برخاسته از آثار تحریم ها، پیروز این 
میدان اســت، افزود:  با فروکش کردن انتظارات و هیجانات 
سیاســی و رشــد صادرات نفت و فرآورده در ماه های اخیر  
ازیک طرف و گشــایش های آغاز شــده در خصوص برخی 

منابع بانک مرکزی، همانگونه که قباًل اعالم کردم، امیدوارم 
به تدریج شــاهد آرامش بیشــتر در بازارها، ثبات قیمتها و 
کاهش تورم باشــیم.به گزارش ایرنا، پنج شنبه شب و تنها 
ساعتی بعد از پایان سخنرانی ترامپ نشست مشترک کنگره 
با ریاست مایک پنس آغاز شــد اما در همان ساعات اولیه 
خبــری نمایندگانی که در حال تاییــد آرای الکترال کالج 
بودنــد را به ترس و لرز انداخت و آن هجوم حامیان ترامپ 
به ســاختمان کنگره بود.توقف نشســت مشترک مجلس 
نمایندگان و سنای آمریکا برای شمارش آرای گزینشگران 
انتخابات ریاســت جمهوری که با شــور و یورش هواداران 
دونالــد ترامپ به داخل ســاختمان کنگره متوقف شــد 
واکنش های بین المللی را در پی داشت و بسیاری از سران و 
مقامات عالی جهان ضمن سرزنش اقدام ترامپ و هوادارانش 

در به راه انداختن شــورش، نسبت به وقایع واشنگتن ابراز 
نگرانی کردند.با هجوم طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره 
و تالش برای ورود به ساختمانی که در حال شمارش آرای 
الکترال کالج بودند، تمام درهای کنگره قفل شد و نیروهای 
امنیتی در برابر شورشیان به صف کشیدند.در تیراندازی ها 
در جریان این شورش، دســت کم چهار نفر کشته و ده ها 
نفر هم زخمی شــدند که تعدادی از آنها از نیروهای پلیس 
هســتند. دست کم ۵۳ نفر هم در جریان شورش بازداشت 
شــدند. تعدادی نیروی پلیس هم در این درگیری زخمی 
شدند.ســرانجام جو بایدن برخالف تالش برخی طرفداران 
ترامپ در کنگره آمریکا، با کســب ۳۰۶ رای گزینشــگران 
به طور رسمی به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری 

آمریکا تایید شد.

گزارش »مردم ساالری آنالین« درباره داده های جدید از افزایش فقر در جامعه

رشد معکوس رفاه ایرانیان در یک دهه!

اقدام عجیب گمرک؛ ضمانت نامه های »بوش« تمدید شد!

رئیس کل بانک مرکزی نوید داد

افزایش صادرات نفت و ایجاد گشایش در منابع بانک مرکزی

ســرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، 
معدن و تجارت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل از لحاظ تعداد ۴۸ درصــد و از نظر ارزش 
۱۲۸درصد رشد داشته است.به گزارش شاتا، در ۹ ماهه 
امسال تعداد ۱۲۹ مورد سرمایه گذاری خارجی با ارزش 
۴.۳ میلیارد دالر در کل کشــور به تصویب رسیده که 
بخش صنعت، معدن و تجارت بــا ۱۰۴ مورد و حجم 
ســرمایه گذاری ۱.۴ میلیارد دالر، به ترتیب سهم ۸۰ 
و ۳۳ درصدی را به خود اختصاص داده است.ســرمایه 
گذاری خارجــی مصوب در بخش صنعــت، معدن و 
تجارت طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ تعداد ۴۸ درصد و از نظر ارزش ۱۲۸درصد 
رشــد داشته است.در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم 
سرمایه گذاری ســهم بخش صنعت ۸۷.۵، معدن۵.۷ 
و تجارت ۹.۳ درصد می باشــد.از ۱۰۴ مورد ســرمایه 
گذاری خارجی در این بخش، ۴۲ شرکت با ۱۰۰ درصد 
سهامدار خارجی، ۵۱ شــرکت به صورت مشارکتی با 
شــرکای داخل )J.V( و ۱۱ مورد به صورت مشارکت 

مدنی، بیع متقابل و BOT می باشند.بیشترین حجم 
ســرمایه گذاری خارجــی در دوره مورد بررســی در 
گروه های ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، ساخت 
رادیو، تلوزیون و وسایل ارتباطی، ساخت ماشین آالت 
و تجهیزات و همچنین انتشار، چاپ و تکثیر بوده است.
چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی 
مصوب کشــورهای: آلمان، چین، ترکیه و انگلســتان 
می باشند.بیشترین تعداد سرمایه گذاری ها توسط کشور 
افغانستان با ۳۰ مورد و کشورهای چین، ترکیه و هند 
رتبه هــای دوم تا چهارم را به خــود اختصاص داده اند.

اســتان های خوزستان، سیستان وبلوچســتان، تهران، 
کرمانشــاه و قزوین به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را 
از لحاظ حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب کسب 
کرده اند.گفتنی است ســرمایه گذاری خارجی مصوب 
شامل کلیه درخواســت ها اعم از سرمایه گذاری جهت 
ایجاد طرح های جدید، خرید سهام شرکت های موجود 
و همچنین سرمایه گذاری های خارجی در قالب ترتیبات 

قراردادی می باشد.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت )صمت(گفت: طبق 
مصوبه دولت با حضور معاون اول رییس جمهوری ۵۲ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت به واحدهای تولیدی 
غیرفعال و راکد پرداخت می شــود که این رقم قابل 
مالحظه در شــرایط اقتصادی فعلی به تحقق جهش 

تولید کمک می کند.
علیرضا رزم حســینی عصر پنجشنبه در نشست 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان کرمان 
افزود: این مصوبه به اســتان ها ابالغ شد و واحدهای 
غیرفعال کشــور   اســتان کرمــان می توانند از این 
ظرفیت مناســب بهره مند شــوند. وی با اشــاره به 
فعال شــدن کارخانه روغن نباتی گلناز گفت: رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به صورت 
جدی پیگیــر آن بودند که در چند مرحله مشــکل 
تامین مواد اولیه روغن نباتی کرمان رفع شــد.رییس 
ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: مواد 
اولیه مورد نیاز کارخانه های روغن نباتی استان کرمان 
با مصوبه کارگروه اســتانی تسهیل و پیگیری وزارت 

صمت تا پایان امسال تامین می شود.وی با بیان اینکه 
مشکل تعهدات ارزی واحدهای تولیدی در بخش مابه 
تفاوت از محل بانک مرکزی پیگیری می شــود عنوان 
کرد: تامین ارز واردات در مقابل صادرات در ســایت 
جامع تجارت آزاد اســت و در رابطه به کاالهای غیر 
۴۲۰۰ تومانــی هر فردی که تهاتر ارزی زا دارد، منع 

و محدودیتی ندارد.
رزم حســینی در رابطه به درخواســت تامین ۲۰ 
هزار حلقه الستیک برای نقل و انتقال سوخت گفت: 
تامین الســتیک به وزارت راه و شهرســازی واگذار 
شــده و بخشــی از کارها را برون ســپاری کردیم و 
دریافت ســهمیه در سامانه وزارت راه توزیع می شود.

اســتاندار کرمان در این نشســت با بیان اینکه واحد 
ابتکار پارســیان با تایید سازمان صمت مجوز خوراک 
آزمایشی دریافت کند که به بورس راه یابد گفت: وزیر 
صمت به علت ریاست ســتاد تسهیل کشور می تواند 
مصوبــات حوزه های دیگر را در چارچــوب قانون به 

دیگر وزارت خانه ها تکلیف کند.

۵۲ هزار میلیارد تومان به واحدهای راکد کشور پرداخت می شودانجام ۱۰۴ مورد سرمایه گذاری خارجی با حجم ۱/۴ میلیارد دالر
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مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان سمنان گفت: 
منشــا بروز آلودگی هوا در استان ســمنان برخالف استان 
تهران خودروها نیستند و علت آلودگی هوا در غرب استان 
انتشــار آلودگی از ســمت تهران و صنایع آالینده اســت.

به گزارش ایلنا از ســمنان، امیر عبدوس مدیرکل حفاظت 

محیط زیست استان ســمنان بیان کرد: براساس آیین نامه 
اجرائی ماده ۳ تبصره ۳ قانون هوای پاک در مواقع اضطرار 
دستورالعمل  های الزم برای ســالمت آحاد جامعه تصمیم 
گیری می شــود.وی افزود: البته این جلســه قبل از شرایط 
اضطرار در اســتان سمنان تشکیل شــده و شرایط استان 

ســمنان در بحث آلودگی هوا به شــرایط اضطرار نرسیده 
است.عبدوس تصریح کرد: با هماهنگی  های انجام شده ۳۵ 
واحدهای شــیمایی آالینده غرب استان سمنان به صورت 
موقت تعطیل شد و اجرای این طرح در کاهش آلودگی هوا 
در غرب اســتان بسیار قابل توجه بوده است.وی با اشاره به 

اینکه چهار دستگاه سنجش آلودگی هوا در استان سمنان 
وجود دارد، اظهار داشــت: برای راه اندازی دستگاه سنجش 
آلودگــی هوا در ایوانکــی و دامغان برنامه  هایی در دســت 
اجرا اســت و در شهرستان های سمنان ، شاهرود و گرمسار 

دستگاه سنجش آلودگی هوا فعال است.

گروه شهرستانها: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
وزارت راه و شهرســازی با استاندار بوشهر در دفتر استاندار  
دیدار کــرد. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه 
و شهرسازی استان بوشــهر، نعمت اهلل ترکی در نشست با 
اســتاندار بوشهر افزود: درحالی ۵۰ درصد پست های وزارت 
راه و شهرســازی بالتصدی است که ۷۳ هزار نیروی انسانی 
در این وزارتخانه مشــغول کار هســتند.وی ادامه داد: یکی 
از مشــکالت موجود در وزارت راه و شهرســازی وضعیت 

پســت های بالتصدی و حتی با تصدی در ایــن وزارتخانه 
و ادارات کل اســتانی اســت.ترکی بیان کــرد: وزارت راه و 
شهرسازی در بوشهر ۲۳۰ نفر نیروی انسانی دارد که از این 
تعداد ۹۰ نفر قراردادی هستند، برهمین اساس در این شرایط 
ساماندهی وضعیت نیروهای انسانی این وزارتخانه در دستور 
کار قرار گرفته است.وی اضافه کرد: آموزش و توانمندسازی 
نیروی انســانی از جمله دیگــر رویکردهــای وزارت راه و 
شهرســازی است که برای ارتقا سطح کیفی کارکنان انجام 

می شود.وی تاکید کرد: بوشــهر از استان های پرکار وزارت 
راه و شهرسازی است و شــاهد اجرای پروژه های متعددی 
در استان بوشهر هستیم که به همت و تالش کارکنان اداره 
کل راه و شهرسازی این استان انجام می شود.استاندار بوشهر 
گفت: توجه به نیازمندی های نیروی انسانی از ضرورت های 
توسعه کشور است و توجه و حمایت از نیروهای انسانی در 
سازمان های مختلف الزم است.عبدالکریم گراوند ادامه داد: 
با وجود مشکالت مالی دولت، اما اداره کل راه و شهرسازی  

این استان با همت و تالش کارکنان و پیمانکاران پروژه های 
راه ســازی را بخوبی مدیریت و اجرا کرده است.وی افزود: هر 
چند برخی پروژه های راهسازی در استان با مشکالت مالی 
مواجه شدند، اما روند اجرای طرح های مختلف راه سازی در 
استان بوشهر رضایت بخش است.استاندار بوشهر بیان کرد: 
بوشهر از استان های پیشرو در زمینه راه های ارتباطی است 
و هم اکنون پروژه های مهم در این استان در بخش راه سازی 

در دست اجراست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان:
منشا آلودگی هوای غرب استان سمنان انتشار آلودگی تهران است

در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با استاندار بوشهر مطرح شد
ساماندهی وضعیت نیروهای انسانی در  وزارت راه و شهرسازی بوشهر

گروه شهرســتانها: معــاون علمی و فنــاوری رئیس 
جمهوری  در چهلمین از افتتاح طرح های کالن ملی کشور 
که با عنوان پوشش تدبیر و امید برای جهش تولید که طی 
آن ۵ طرح  ملی دانش بنیان و کارخانه نوآوری افتتاح شــد، 
گفت: در حال حاضر شهر مشهد در زمینه فناوری پیشروتر 
از تهران است.ســورنا ستاری در این مراسم بااشاره به اینکه 
شهر مشهد در زمینه فناوری بسیار نواور است، ادامه داد: از 
شهردار شهر مشهد برای بسیار تشکر می کنم، امکانات این 
شــهر در زمینه نوآوری پیشروتر از تهران بوده و  شهرداری 
مشهد توانسته اســت کارخانه قدیمی را به کارخانه نوآوری 
و محلــی برای فعالیت شــتاب دهنده ها و اســتارت آپ ها 
تبدیل کند.او با اشــاره به رتبه چهل و سوم تهران در میان 

شهرهای نوآور دنیا، افزود: رتبه تهران در این زمینه از برخی 
شــهرهای بزرگ دنیا چون برلین باالتر بوده اما با این حال 
مشهد در این زمینه پیشروتر از تهران است.ستاری با اشاره 
به افتتاح دو کارخانه نوآوری در مشــهد و شیراز بیان کرد: 
با بهره برداری از ایــن دو کارخانه نوآوری  برگ تازه ای در 
زیست بوم نوآوری این شهرها رقم  خورد و ظرفیتی تازه برای 
تبدیــل ایده های نوآورانه به کســب وکارهای دانش بنیان و 
خالق فراهم شد.گفتنی است کارخانه نوآوری مشهد با 1۰ 

هزار متر مربع زیر بنای فیزیکی اولین کارخانه نوآوری شرق 
کشور اســت که ایده ان برای نخستین بار در سال 1۳۹۷ 
با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  و 
توسط شهرداری مشهد شــکل گرفته و پس از یک سال و 
نیــم آماده بهره برداری شــد.در کارخانه نوآوری مشــهد، 
4۰۰مترمربع به سالن اجتماعات، 1۲۰ مترمربع سالن ارائه، 
6۲۰ مترمربع فضای کار اشــتراکی و بالغ بر 1۲۷ مترمربع 
آزمایشگاه ساخت اختصاص یافته و تمام امکانات برای رفع 

نیازهای کســب و کار خالق و نوآورانه فراهم شده است. در 
این کارخانه، چگونگی شروع کسب و کار، انتخاب مسیرهای 
توسعه اشتغال، اســتفاده از فضاهای اشــتراکی، بازاریابی 
خدمات، معرفی بهترین راه  های تبلیغات و ســایر نیازهایی 
که یک شــهروند خالق در جهت ایجاد اشــتغال نوآورانه 
نیاز دارد، در نظر گرفته شــده است.همچنین این کارخانه 
در محل قبلی کارخانه کوکاکوال)نوشــابه سازی( مشهد و 
در زمینی تحت عنوان اراضی قهوه ای احداث شــده است، 
چنین اراضی به محل  هایی گفته می شود که زمینی بعد از 
تغییر کاربری گذشته خود به صورت غیر فعال باقی مانده و 
مستعد شکل گیری تهدیدهای مختلف از جمله آسیب  های 

اجتماعی است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

مشهد در زمینه نوآوری پیشروتر از تهران است

بیکاری و بالتکلیفی کارگران معدن آق دربند سرخس در 
اســتان خراسان رضوی وارد پنجمین ماه سال خود شد در 
حالی که هیچ اراده ای برای راه اندازی و بازگشایی آن مشاهده 
نمی شود.به گزارش خبرنگار ایلنا از سرخس،پنجم شهریور 
ماه امسال انفجار معدن آق دربند باعث کشته شدن دونفر 
از معدنچیان شــد که در پی این اتفاق معدن به طور موقت 
تعطیل شــد.از آن زمان تا کنون وعده های بســیاری برای 
بازگشــت به کار دوباره معدنچیان و پرداخت معوقات آنها 

داده شد که تا کنون بسیاری  از آنها عملی نشده است.
در چند ماه گذشــته و پس از ارائه اخبار متفاوت درباره 
علت انفجار معدن آق دربند ســرخس ، این دومین گزارش 
از آخرین وضعیت دومین واحد تولیدی صنعتی شهرستان 
ســرخس )معدن آق دربنــد (بعد از شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد اســت که به دلیل حادثه ناگوار انفجار 
در شهریور امســال به تعطیلی کشیده شده و هیچ اراده ای 
ازســوی مسئوالن اســتان و شهرســتان  در راه اندازی و 
بازگشایی آن مشاهده نمی شود.یکی از کارگران بیکار شده 
این معدن  گفت:روزهای زیادی از تعطیلی معدن گذشــته 
و همه ســردرگم هستیم، نه حقوقی داریم نه از کار خبری 
شده، خانواده ما مگر مخارج ندارند؟ پول یک دانه نان خالی 
را هم نداریم، از طرفی هوا هم ســرد شده، با کدام پول نفت 
بخریم؟ یکی دیگر از کارگران معدن آق دربند نیز گفت: من 
کارگری دل شکسته با کوله باری از غم واندوه هستم، کاش 
همه چیز سرجای خودش بود و من کارگری ام را می کردم، 
ســهم من از این معدن زغال االن روسیاهی هست و بس. 
خــدا می داند چه آینده ای با این تن پــردرد در انتظار من 
است.او  با اشاره به مشقت بیکاری ادامه داد:گناه من چیست 
که مسئوالن می گویند از بیمه بیکاری تان استفاده کنید من 

بیمه بیکاری نمی خواهم.کارم را می خواهم. 
نماینــده کارگران معــدن آق دربند هم بــا بیان اینکه 
مشکالت معدن از دهه گذشته آغاز و با اعالم ورشکستگی و 

مشمول ماده 141 قانون از سوی مدیریت وقت و سهامداران 
شــکل تازه ای به خود گرفت، گفت: پس از آنکه سود دهی 
معدن در دهه ۹۰ منوط به هزینه کرد در بخش  های مختلف 
پیش آمد، مدیران وقت با اعالم عدم توانایی مالی و سود دهی 
نامطلوب اعالم ورشکســتگی کردند، اما کارگران با حداقل 
امکانــات و ایمنی، از حق و حقوق  های معوقه و عیدی خود 
گذشــتند و چرخ این معدن را با فراز و نشیب های متعدد 
چرخاندند تا حادثه ناگوار انفجار در یکی از تونل ها پیش آمد 
که متاسفانه منجر به از دست دادن دو نفر از عزیزان ما شد.
محسن سروری اضافه کرد: البته طی دو سه سال گذشته 
و قبل از حادثه انفجار  مدیریت معدن از افراد حقیقی  و به 
آستان قدس ســپرده شد، که وضعیت کمی بهتر شد  امابه 

نظــرم معدن هر چه زودتر باید باز شــود .نماینده کارگران 
معدن آق دربند یاد آور شد: این جای انصاف نیست که 46 
کارگر قرار دادی در ایام بســته بودن معدن که هر کدام  با 
1۰ سال خدمت، جوانی و ســالمتی خود را در این معدن 
گذاشــتند از ســوی مدیران جدید اخراج شــوند .سروری 
با تاکیــد بر مزیت های معدن آق دربنــد تصریح کرد: این 
معدن تنها یک چهارم از ذخایر زغال ســنگ آن تاکنون به 
بهره برداری رســیده ، پس هزینه کردن در روی این معدن 
مقرون به صرفه هســت و می تواند اشتغال خوبی را فراهم 
کند.سرپرست اداره صمت سرخس نیز با بیان اینکه معدن 
نیازمند ایمنی بیشتر است گفت: ما قراری بر اخراج کارگران 
معدن نداشته و نداریم، بلکه تصمیم براین است که تا ایجاد 

شــرایط ایمن برای شروع به کار دوباره معدن، کارگرانی که 
قراردادشــان رو به پایان است برای دریافت بیمه بیکاری به 
اداره کار معرفی شده تا وضعیت شرکت مشخص شود.علی 
اکبر اکبری یاد آور شد:پس از حادثه انفجار و با توجه به نظر 
کارشناســان حوزه معاونت امور معادن استان، شرایط ایمن 
سازی معدن به مدیران فعلی  ابالغ شده و چنانچه آن موارد 
رفع شود، بازگشایی آن بال مانع خواهد بود که منتظر پاسخ 

مدیران جدید معدن هستیم.
سرپرســت اداره معدن وتجارت تصریح کرد: 6۹ درصد 
سهام این معدن در اختیار بخش خصوصی است اما از آنجا 
که از سوی عمده سهامداران اقدامی برای واگذاری و هزینه 
کرد انجام نشده، با دادن یک فرصت زمانی الزم اجرای ماده 
۲۰ را در دســتور کار قرار خواهیــم داد که در صورت عدم 
همکاری سهامداران معدن را از آن وضعیت خارج و به گروه 
دیگر واگذار کنیم که نامه نگاری های آن انجام شــده است.

حیدر جهانی دادســتان شهرستان سرخس هم  با اشاره به 
تالش  های انجام شده طی چهار ماه گذشته از سوی مدیران 
شهرســتان و بخصوص معاونت قوه قضاییه اســتان گفت: 
معــدن آق دربند تنها واحد صنعتی فعال، متعلق به بخش 
خصوصی است که پس از حادثه انفجار شهریور ماه که منجر 
به از دست رفتن دو تن از عزیزان ما شد به علت عدم موارد 
ایمنی که به تایید کارشناسان امور معادن استان اعالم شد 
پلمب شد.او  با اشــاره به علت عدم توانایی مالی شرکت و 
بخش خصوصی در تامین هزینه ها افزود: دادستانی براساس 
وظیفــه ذاتی احقاق حقوق عامه و بــه منظور رفع موانع و 
مشکالت معدن جلســه ای را با معاونت دادگستری، مدیر 
عامل فوالد نیشابور، مدیر کل سازمان صنعت معدن  استان 
و... برگذار کرد که به نتایج مطلوبی دســت یافت، اما از آنجا 
که هیأت کارشناسی معدن شرایط وظرفیت موجود را برای 
ادامــه کار با توجه به نقایص موجود تأیید نمی کنند تا رفع 

مشکالت معدن بسته خواهد بود.

نماینده یزد در شــورای عالی اســتان ها 
گفــت: ۷۰ درصد ســاخت و ســازهای این 
انجام می شود.غالمعلی  با تخلف  شهرســتان 
ســفید در گفت وگو با ایلنا در این باره بیشتر 
گفت: بیشتر تخلف ها به دلیل نداشتن پروانه 
ساخت و یا از طریق مفاد پروانه تخلف است.

او ادامه داد: حدودا یکسالی می شود که پلیس 
ســاختمان برای مبارزه با تخلفات ساخت و 
سازها ایجاد شده  است. کار نظارتی بر محالت 
مختلف از یک ســال پیش در یک منطقه از 
شهرســتان یزد آغاز شده و به تدریج به چند 

محله افزایش یافته است.
نماینده یزد در شــورای عالی اســتان ها 
بیان کرد: در این یکسال اخیر جلوی ساخت 
و ســازهای بدون مجوز یا دارای تخلف دارد 
گرفته می شــود و اگر در تمامی مناطق پلیس 
مســتقر شــود میزان این تخلفات به میزان 
چشــم گیری کاهش خواهد یافت. در گذشته 
نظارت هــا و برخوردهای قانونــی با این افراد 
متخلف کمتر بود که نیاز به توجه بیشتری در 
این زمینه است.ســفید عنوان کرد: مشکالت 
برای صدور پروانه زیاد اســت و می بایست به 

۲ موضوع در این زمینه توجه شود یکی اینکه 
زمان دریافت پروانه ســاخت را برای کسانی 
که می خواهند به صــورت قانونی اقدام کنند 
کاهش دهیم و برایشــان تسهیالت بیشتری 
در نظر گرفته شود و  همچنین مجوز ساخت 
طبقات بیشتری را به صورت قانونی برای آنها 

صادر کرد.
وی ادامه داد: برای دریافت مجوز ســاخت 
با افراد همکاری الزم را داشته باشیم و کاری 
نکنیم که آنها دچار تخلف شوند که بعد مجبور 
شویم برای برطرف کردن مشکل ما سراغ آنها 
برویم.عضو شورای عالی استان ها گفت: میزان 
جریمــه را نیز برای افــراد متخلف در زمینه 
ساخت و سازهای غیر مجاز افزایش دهیم  که 
احساس نکنند اگر تخلف کنند یا نکنند مقدار 
هزینه ای که باید برای دریافت پروانه بپردازند 
یکسان است.سفید افزود: بسیاری از زمین ها 
قولنامه ای و مشاعی هستند و سند تک برگی 

رسمی ندارند. 
این موضوع مشکالتی را برای صدور پروانه 
برای ســاخت و ســازهای این گونه زمین ها 
به وجود می آورد. در نشســت با مســئوالن 

اســتانداری، اداره ثبت اســناد،  دادســتانی، 
دادگســتری، راه و شهرســازی، شهرداری و 
شــورا برای این زمین ها یک سری تسهیالت 
قائل شدیم که مشــکالت شان برطرف شود.

وی تصریح کرد: این اقدام  6 ماهی می شــود 
که آغاز شــده است. مصوب کرده ایم که برای 
این گونه زمین ها پروانه صادر شود. برای صدور 
پروانه زمین هــای قولنامه  ای دیوان عالی رای 
صادر کرده اســت که خالف قانون است. اما 
وقتــی فردی فقیر زمینی دارد که قولنامه ای 
است هرچقدر  به او سخت بگیریم  باالخره او 
از روی ناچاری  برای ساختن ملکش اقدام به 

تخلفاتی می کند.
نماینده یزد در شــورای عالی اســتان ها 
اضافــه کرد: حد نصاب  های ما برای ســاخت 
ســازها حداقل باید ۲۰۰ متر زمین باشد که 
این مســاحت ها را بــه 1۳۰ متر کاهش داده 
ایم تا مــردم بتوانند در زمین  هایــی با ابعاد 
کمتر ســاخت و ساز کنند. البته هر چند این 
اقدام  به زیبا ســازی و ســاخت خوب شهر 
کمک نمی کند ولی چاره ای هم نیســت باید 
با مردمی که از قشــر ضعیف جامعه هستند و 

مــدرک قولنامه ای دارند  کنار بیاییم در غیر 
این صورت نباید انتظار داشته باشیم این افراد 
دچار تخلف نشوند.او عنوان کرد: برای کاهش 
میزان تخلفــات برای صدور پروانه ســاخت 
آســان تر گرفته ایــم ضمنا  در ســال جاری 
پروانه ها به صورت مجازی صادر می شود و نیاز 
به حضور شــخص برای گرفتن پروانه نیست.

سفید ادامه داد: اینکه می گویند در استان  های 
دیگر تخلفات ســاخت و ســازی کمتر است. 
شاید تخلفاتی که در استان یزد  با آن قانونی 
برخورد می شود در دیگر مناطق تخلف تلقی 

نشده و آزادتر باشند. 
متاســفانه ضوابط طرح تفصیلی شهر یزد 

این گونه است که وقتی فردی دارد یک قطعه 
زمین ساختمانی می سازد مثال ۲ الی ۳ طبقه  
همه کاربری را یکســان می گیــرد. مثال یک 
زیر زمین می سازد، یک همکف تجاری و روی 
آن را نیز مسکونی می سازد.او گفت: مثال  در 
یک زمین حدودا 1۵۰ متری که قرار اســت 
سه طبقه آن را تجاری  بسازند  باید پارکینگ 
آن هم متناســب با ساختمان تجاری  باشد و 
ســازنده هزینه  های آن را هم  پرداخت کند. 
اما چون صاحب ملک از پس  هزینه  های زیاد 
بر نمی آید مجبور می شود تخلف کند؛ این از 
مواردی است که متاسفانه تاکنون نتوانستیم 

آن را حل کنیم.

استمرار بیکاری و بالتکلیفی کارگران معدن آق دربند سرخس

سهامداران تالش دارند معدن را به تعطیلی بکشانند

نماینده یزد در شورای عالی استان ها:
70 درصد ساخت و سازهای شهرستان یزد تخلف است

163هزار مشترک خانگی کم مصرف استان اصفهان 
مشمول طرح »آب امید« می شوند

گروه شهرستانها - مژگان اشتری: بر اساس طرح ملی ابتکاری »آب 
امید«، به مشــترکان خانگی کم مصرف، تخفیف صــد درصدی آب بها تعلق 
می گیرد.تخفیف طرح ملی »آب امید« به مشــترکانی اختصاص می یابد که 
مصرف ماهانه آن ها حداکثر تا یک سّوم الگوی مصرف است. بر اساس قانون 
توســعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روســتایی کشور که در سال ۹4 
تصویب شــد، الگوی مصرفی آب برای نقاط مختلف کشور با توجه به آب و 
هوای هر نقطه تعریف گردیده اســت و طبق آن در هر منطقه سردســیری 
الگوی مصرف آب بین 1۳ متر مکعب به ازای هر نفر است که این رقم برای 
مناطق گرمسیری 1۸ متر مکعب مشخص شده است و به طور کلی متوسط 
الگوی مصرف در کل کشور 1۵ متر مکعب در ماه محاسبه گردیده است. این 
در حالیســت که الگوی مصرف آب در اصفهان 14 متر مکعب تعریف شده 
اســت و به منظور چگونگی اجرای طرح ملی »آب امید« در استان اصفهان  

گفتگویی با مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان صورت گرفته است.
در  اجرای طرح  »ّآب امید« در اســتان اصفهان چه مولفه  هایی 

مدنظر قرار گرفته است ؟
 دســتورالعمل اجرایی »آب امید«  براساس دســتور معاون اول ریاست 
جمهوری می باشد که اجرای مفاد بند )۲( تصویب نامه شماره 1۰66۲۹/ت 
۵۸۲۵۹ به تاریخ 1۳۹۹/۹/۲۳ است و بدین ترتیب شرکت آبفا با ارسال پیام 
شفاف به مشترکان در خصوص میزان مصرف آب در طی یک دوره، آموزش 
بــه مردم در جهت تغییر رفتارمصرفی و ایجاد انگیزه در تغییر مصرف، مردم 
را ترغیب می کند که تحت پوشش  مزایای طرح ملی »آب امید« قرار گیرند.
در حال حاضر الگوی مصرف آب در اصفهان 14 مترمکعب اســت 
که پایین تر از الگوی کشــوری اســت، براین اساس کدام دسته از 

مشترکین جز کم مصرف ها محسوب می شوند؟
الگوی مصرف، مقدار آب تعیین شــده اســتانی است، که طبق ماده )1( 
قانون توســعه بهینه ســازی آب شرب شهری و روســتایی در کشور برآورد 
می گردد که در ســال جاری در اســتان اصفهان 14 متر مکعب تعیین شده 
بدین ترتیب مشــترک کم مصرف به آن دســته از مشترکین خانگی اطالق 
می شود که مصرف آنان، با لحاظ زمان و مکان مصرف)مصوبه هیئت وزیران( 
معادل  یک ســوم  الگوی مصرف اســتانی باشد.  که در استان اصفهان تا ۵  

متر مکعب است.
سایر مشترکین به چند دسته تقسیم می شوند؟

مشترک خوش مصرف مشترکینی هستند که متوسط مصرف ماهانه آنان 
بیش از یک ســوم الگوی مصرف و کمتر از حد الگوی مصرف استان باشند 
و در اســتان اصفهان  بین ۵ تا 14 متر مکعب اســت و مشترکین پرمصرف 
متوســط مصرف ماهانه آنها بیش از الگو و کمتر یا مســاوی دو برابر الگوی 
مصرف است، که دراستان اصفهان بین 14  تا ۲۸ متر مکعب است. همچنین 
مشــترک بد مصرف آن دسته از  مشــترک خانگی آب هستند  که متوسط 
مصرف ماهانه آنها  بیش از  دو برابر الگوی  مصرف باشــد و بیش از ۲۸ متر 

مکعب آب طی یک ماه مصرف می کنند.
موارد فوق در مجتمع ها به چه صورت محاسبه می گردد؟

در مجتمع ها، میزان مصرف بر تعداد واحد تقســیم می شود و در مرحله 
بعد تقســیم بر تعداد روز و ضربدر ۳۰ می گردد. هر واحدی طی ۳۰ روز، در 
صورتی که کمتر از ۵ متر مکعب مصرف کرده باشــد، مشــمول طرح امید 

می شود.
چند درصد مشترکین آب در استان مشمول این طرح می شوند؟

اکنون یک میلیون و ۷۲1 هزار واحد مشــترک خانگی در استان اصفهان 
داریم که از این رقم، ۹ درصد شــامل این طرح می شــوند 16۳ هزار واحد 

مسکونی را دربر می گیرند.
برآورد شــرکت آبفا از میزان تخفیف  هایی که به مشمولین این 

طرح می دهد چقدر می باشد؟
طبق برآوردهای صورت گرفته حدود ۲میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت 
آب بها و دفع بهداشتی فاضالب و تبصره۳ ، حدود ۳ میلیارد و ۹۰۰  میلیون 
تومان بابت آبونمان به این دســته مشــترکین تخفیف داده می شود که در 
مجموع 6 میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان طی یکســال به مشمولین طرح ملی 
»آب امید«، تخفیف در نظر گرفته شــده است. چرا که آب بها و کارمزد دفع 
فاضالب ، آبونمان آب و فاضالب و تبصره  های قانونی مرتبط با آن محاســبه 

ولی دریافت نمیگردد.
هدف از اجرای این طرح چه بوده است؟

نهادینه کردن رابطه متقابل شــرکت - مشــترک برای تحقق برنامه  های 
مدیریت مصرف، کاهش حداقل 1۰درصد از مجموع آب مصرفی مشترکین 
پرمصرف و بد مصرف، اســتفاده موثر از دانــش، تفکر و فناوری برای تحقق 
برنامه ها، اهداف مدیریت،  تقویت اعتماد متقابل مشترکین و شرکت با تمرکز 
بر پایبندی به برنامه و تعهدات از مهمترین اهداف اجرای این طرح می باشد.

این طرح از چه زمانی در استان اصفهان عملیاتی شده است؟
از یکم دی ماه ســال جاری این طرح در دستور کار قرار گرفت و سکونت 
گاه  های خالی از ســکنه و بــدون مصرف، باغ ویــال، اقامتگاه  های غیردائم، 

انشعاب  های غیرمجاز شناسایی شدند و مشمول طرح نمی شوند.
مشــترکین از چه راه  هایی از میزان مصرف آب بها طی یک دوره 

مطلع می شوند؟
یکی از راههای اطالع رســانی و آگاهی بخشــی مشترکین، رسم نمودار 
مصرف در لینک صورتحســاب و ســامانه ها، نمایش پیمانه در ســامانه  های 
شــرکت و درج در متن پیامک صورتحســاب می باشــد. به عنوان مثال به 
مشترک پیامک می شود مشترک خوش مصرف  گرامی میانگین مصرف دوره 
جاری شــما ۹متر مکعب در ماه می باشــد، ضمن تشکر بابت رعایت الگوی 
مصرف، در صورت کاهش میانگین 4 متر مکعب در ماه از مزایای طرح ملی 

»آب امید« بهره مند می شوید.
چگونه ســایر مشترکین را نیز به بهره مندی از مزایای طرح ملی 

»آب امید« ترغیب می کنید؟
با ارســال پیامک به مشترکین بد مصرف این امر صورت صورت می گیرد،  
برای مثال تحت عنوان مشــترک گرامی میانگین مصرف شما در دوره جاری 
۳۰متر مکعب در ماه می باشــدکه به میزان 16 متــر مکعب بیش از الگوی 
مصرف است. بر این اســاس  در طبقه مشترکین  بد مصرف قرار گرفته اید 

. با کاهش مصرف خود، از مزایای طرح ملی »آب امید« بهره مند گردید.
چه  زیرســاختی برای اجرای بهینه طرح ملی »آب امید« مد نظر 

قرار گرفته است؟
تمهیداتی در این زمینه لحاظ شــده که می توان به  ارتقای کیفیت لوازم 
اندازه گیری مصرف مشترک، بهبود فرآیند تعویض کنتورهای معیوب، اطالع 
رســانی و آموزش مستمر به مامورین و مشترک، تشــویق استفاده از لوازم 

کاهنده و اصالح ساختار تعرفه  های عملیاتی آب بها اشاره کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس:
وجود ۵0 هزار خانه کومه مانند در فارس

مدیرکل بنیاد مســکن فارس با بیان اینکه واحدهای مسکونی غیرمقاوم 
در این استان شناسایی و حدود دو سوم آن مقاوم سازی شده است، از وجود 
حدود ۵۰ هزار واحد مســکونی روســتایی در حد کپر و کومه در این استان 
خبر داد.عطاءاهلل زمانی گفت: حدود ۳۷6 هزار واحد مســکن روســتایی در 
استان شناســایی و تاکنون کار مقاوم سازی حدود ۲4۵ هزار واحد در قالب 
طرح های مقاوم سازی یا بازســازی مسکن روستایی انجام شده است. زمانی 
با بیان اینکه بازســازی یا مقاوم سازی 1۳1 واحد مسکن روستایی در فارس 
باقی مانده که حدود ۵۰ هزار واحد آنها در حد کومه و کپر اســت، گفت: این 
واحدهای مســکونی به دلیل مصالح گلی و ناپایدار در وضعیت بحرانی قرار 

دارند و نیازمند حمایت ویژه است. 
مدیرکل بیناد مســکن فارس با بیان اینکه هر ساله برای ساخت مسکن 
محرومین بین ۸ تا 1۵ میلیون تومان وام بالعوض پرداخت می شــود، افزود: 
1۵ میلیون تومان به کســانی پرداخت می شــود که با ارزیابی انجام شــده 
مشخص شود که توان مالی برای تکمیل واحد مسکونی خود را ندارند.زمانی 
خاطرنشــان کرد: امسال با تفاهم نامه ای که بین استانداری، سازمان برنامه و 
بودجه و بنیاد مســکن منعقد شده، سقف وام بالعوض مسکن محرومین به 

۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
مدیرکل بیناد مسکن فارس گفت: سهمیه ای که برای فارس در نظر گرفته 
شده، ساخت ۳۵۰۰ واحد مسکن محرومین بوده که تاکنون 1۵۰۰ واحد آن 

به مرحله سقف زنی رسیده است.

گفتوگو

خبر

گازرسانی به نیروگاه های 1و ۲ زنجان
 چشم انتظار بودجه

مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان گفت: گازرســانی به نیروگاه های 1و ۲ 
زنجان نیازمند بیش از 1۵ میلیارد تومان بودجه است.موسی احمدلو در گفت وگو 
با ایسنا، از پیشرفت ۸۸ درصدی اجرای خط انتقال ۲۰ اینچی نیروگاه های 1 و ۲ 
زنجان خبر داد و اظهار کرد: با تخصیص بیش از 1۵ میلیارد و 1۳۹ میلیون تومان 
اعتبار؛ پروژه گازرسانی به نیروگاه های 1 و ۲ زنجان تا پایان امسال به بهره برداری 
می رسد. وی افزود: این خط انتقال منشعب از خط انتقال 4۸ اینچ دوم آذربایجان 
اســت و با اجرای این طرح، امکان تامیــن گاز نیروگاه های 1 و ۲ زنجان، صنایع 
و واحدهای تولیدی واقع در منطقه شــمال غرب اســتان زنجان فراهم می شود. 
این مســئول ادامه داد: همچنین ایجاد بســتر الزم برای تامین گاز ۵4 روستای 
استان با 4۲۷۲ خانوار، از دیگر دستاوردهای ارزشمند اجرای این طرح گازرسانی 
است.مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان یادآور شد: راه اندازی و افزایش تحویل 
گاز به نیروگاه های اســتان، گامی مهم در مسیر کمک به کاهش آالیندگی های 
زیست محیطی، صرفه جویی های اقتصادی و فراهم  کردن زمینه تولید برق بیشتر 
اســت.احمدلو خاطرنشان کرد: شرکت گاز اســتان زنجان در زمینه تحویل گاز 
به نیروگاه و صنایع اســتان با همه توان خــود گام برمی دارد و امیدواریم بتوانیم 
زمینه های بهره مندی هرچه بیشتر صنایع استان از این انرژی پاک را فراهم کنیم.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

  نظربه دستور مواد 1و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
1۳۹۰/۰۹/۲۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شرح ذیل آگهی می گردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه ساروکال پالک 1۸ اصلی بخش 16 ۵۳1۸ فرعی 
بنام آقای ابوالقاسم رستخیزساروکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مســاحت ۵4-۲4۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای محمد علی رستخیز ما لک رسمی. لذا به 
موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب رادر 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

م الف 19908486
 تاریخ انتشارنوبت اول:1۳۹۹/1۰/۲۰ 
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

  نظربه دستور مواد 1و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳۹۰/۰۹/۲۰، امــالک متقاضیانــی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی 
قائم شــهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در قریه کوچکســرا اشتراکی پالک 1۹ اصلی 
بخش 16 1۹۲6۷ فرعی بنام آقای محمد رنجبر باالئی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت ۳۰-۲۳۷ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای علی گدا مهدیان ما لک 
رسمی. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 
1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی/کثیر االنتشــار 
در شــهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشــار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، 
مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید. م الف 1۹۹۰۸46۰
تاریخ انتشارنوبت اول:1۳۹۹/1۰/۲۰ 
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رحمت سلمانی قادیکالئئ - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر رحمت سلمانی قادیکالئئ - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
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رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از انهدام پاتوقی که 
از سوی مالخران و مواد فروشان به محلی برای رفت و آمد 
سارقان و افراد معتاد بدل شده بود، خبر داد.سرهنگ جلیل 
موقوفه ای در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: مدتی قبل 
خبر ســرقت از یک مغازه صافکاری در حوزه اســتحفاظی 
کالنتری ۱۵۱ یافت آباد به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
گزارش شد که درپی آن تیمی از ماموران کالنتری در محل 
حاضر شــده و رســیدگی به موضوع را در دستورکار خود 
قرار دادند.وی با اشــاره به تحقیقات ماموران در این پرونده 
اظهارکرد: در جریان تحقیقات انجام شده، ماموران از طریق 
شــیوه و شگردهای پلیســی به هویت یکی از سارقان پی 
برده و با مراجعه به بانک اطالعاتی افراد ســابقه دار اقدام به 

شناسایی محل رفت و آمد و حضور این فرد کردند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه ماموران 
متوجه شدند که این فرد به خانه ای قدیمی در محله یافت 
آباد رفت و آمدهای زیادی دارد، گفت: در همین راستا این 
خانه که شــبیه به پاتوق این فرد بود تحت نظر قرار گرفت 
و در جریان ماموران متوجه رفت وآمد افراد معتاد و سارق 
به این محل شدند. به طوریکه روزانه چندین نفر با وسایلی 
نظیر قطعات داخلی خودرو، لباس و ... به این محل مراجعه 

کرده و دقایقی بعد بدون این وسایل از محل برمی گشتند.
موقوفه ای با بیان اینکه این موضوع شک ماموران را نسبت 
بــه اینکه محل به پاتوقی برای حضور مالخران بدل شــده 
تقویت کــرد، گفت: نتایج تحقیقات بــه مقام قضایی داده 

شــد و مجوز عملیات صادر شــد. در همین راستا تیمی از 
ماموران کالنتری ۱۵۱ یافت آباد به این محل اعزام شده و 
در عملیاتی پلیسی اقدام به دستگیری شش تن شامل پنج 

مرد و یک زن در این محل کردند.

وی با بیان اینکه دستگیرشــدگان، ســارق، مالخر و مواد 
فروش بودند، ادامه داد: محل نیز مورد بازرســی قرار گرفته 
و در جریان آن مشخص شد که شک ماموران درست بوده 
و این خانه به پاتوقی برای دریافت اموال مسروقه از سارقان 
بدل شــده و با توجه به اینکه عمده ســارقان خرد، دارای 
اعتیاد نیز هستند، مالخران در ازای اموال مسروقه مقادیری 
موادمخدر به ســارقان می دادند.رئیس پلیس پیشــگیری 
تهــران بزرگ با بیان اینکه محل مذکور با دســتور قضایی 
پلمب شد، افزود: این خانه مملو از انواع اموال مسروقه بود، 
به طوری که در ارزیابی و بررســی اولیه ارزش ریالی اقالم 
مسروقه کشف شده در آن بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد 
شــد. همچنین در این محل نزدیک به یک کیلوگرم مخدر 
شیشه نیز کشف و ضبط شد.موقوفه ای با بیان اینکه یکی از 
دستگیرشدگان در محل سارقی بود که یک حلقه الستیک 
سرقتی را برای معاوضه با مخدر شیشه به محل آورده بود، 
گفت: هر شــش فرد دستگیر شده به کالنتری منتقل شده 
و تحت بازجویی قرار گرفتند که در جریان آن به جرم خود 
اعتراف کردند.به گفته رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، 
برای متهمان دستگیر شده، پرونده ای تشکیل شده و آنان 

برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

دستگیری سارق خودرو با ۱۵ فقره سرقت در ولنجکانهدام پاتوق مالخران و سارقان در تهران
رئیس کالنتری ۱۶۳ ولنجک از دستگیری یک سارق خودرو با ۱۵ فقره سرقت 
خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ علی قاسمی رئیس کالنتری 
۱۶۳ ولنجــک گفت: ماموران کالنتری ۱۶۳ ولنجک هنگام گشــت زنی به یک 
دســتگاه خودروی سواری پراید که در حال پرسه زدن در خیابان شهید بهشتی 
بود، مشــکوک شدند.وی افزود: مأموران بالفاصله به راننده خودرو دستور ایست 
دادند، اما راننده به محض مشــاهده پلیس بدون توجه به دستور ایست از محل 
متواری شد.رئیس کالنتری ۱۶۳ ولنجک اظهار داشت: مأموران با تعقیب و گریز 
کوتاه و شلیک چند تیر هوایی موفق شدند خودرو را متوقف کرده و راننده آن را 
دستگیر کنند.این مقام انتظامی اضافه کرد: بعد از استعالم از مرکز پیام مشخص 
شد خودرو سرقتی بوده و ساعتی پیش، به سرقت رفته است.سرهنگ قاسمی در 
پایان خاطر نشــان کرد:متهم در بازجویی های پلیس به ۱۵ فقره سرقت خودرو 
اعتراف کرد و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل 

داده شد.

احتکار الستیک، برنج و شکر 
در ۳ انبار بزرگ در پایتخت

ســردار هداوند از کشــف بیش از ۴۸۰ میلیارد ریال کاالی احتکار شــده در ۳ 
انبــار بزرگ کاال در جنوب تهران خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
ســردار حمید هداوند جانشــین فرمانده انتظامی تهران بــزرگ اظهار کرد: در 
پی ســاماندهی انبار های کاال در جنوب تهران، کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس 
امنیت اقتصادی تهران موفق شــدند ۳ انبار بزرگ کاال را که مقدار فراوانی اقالم 
مصرفی و مورد نیاز مردم در آن دپو و جمع آوری شــده بود، شناســایی کنند.
وی تصریح کرد: با شناســایی هویت مالک انبار ها نتیجه تحقیقات انجام شده به 
مرجع قضایی منعکس شد و چهاردهم دی ماه تیمی از کارآگاهان به همراه مقام 
قضایی و نماینده ســازمان صمت از داخل انبار ها بازدید کردند.جانشین فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ با اشــاره به اینکه در بازرسی از داخل انبار ها ۵۹ هزار و ۹۷ 
حلقه الســتیک سبک و سنگین، ۳ میلیون و ۴۲۵ هزار کیلو برنج وارداتی، ۷۱ 
هزار و ۶۵۰ کیلو پودر شــیر خشک و ۱۰۰ تن شــکر احتکار شده کشف شد، 
افزود: با دســتور قضایی هر سه انبار پلمب شد و در اختیار امین قرار گرفت.این 
مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در این رابطه ۳ متهم دستگیر شدند و برای سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، عنوان کرد: کارشناسان ارزش اموال 

احتکار شده را بیش از ۴۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سرقت باطری خودروهای وانت
معاون مبارزه با جرایم سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
سارق باطری خودروهای پیکان وانت خبر داد و گفت: در این رابطه مالخر اموال 
سرقتی نیز دستگیر شد.ســرهنگ کارآگاه »سید شمس الدین میرزکی« بیان 
داشــت: با افزایش شــکایت مالکان خودروهای پیکان وانت در خصوص سرقت 
باطری از خودروهایشان، نظر کارآگاهان به سریالی بودن سرقت ها جلب شد.وی 
عنوان کرد: کارآگاهان در تحقیقات پلیسی موفق شدند سارق و مخفیگاه وی را 
در جنوب غرب تهران شناســایی و در ادامه بررســی نیز به دست آوردند متهم 
اموال سرقتی را به مرد جوانی در همان محدوده می فروشد.به گزارش رکنا، معاون 
مبارزه با جرایم سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران افزود: با هماهنگی های 
قضائی هر دو متهم دســتگیر شــدند، ولی سارق مدعی بود نقشی در سرقت ها 
ندارد که از مخفیگاه مالخر تعدادی باطری وانت کشف و مالخر به ناچار به خرید 
باطری ها از سارق اعتراف کرد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه سارق در ادامه 
تحقیقات پلیسی به ۶۰ فقره سرقت باطری از خودروهای پیکان وانت معترف شد 
و اظهار کرد، خودم خودروی پیکان وانت دارم و چون آشنایی کامل به باز کردن 
در خودروی پیکان وانت داشتم به راحتی در کاپوت را باز کرده و باطری خودرو 
را سرقت می کردم.کارآگاه میرزکی در پایان خاطر نشان کرد: تا کنون ۵۶ تن از 

مال باختگان شناسایی و متهمان با دستور قضائی روانه زندان شده اند.

توقیف نفت گاز قاچاق در شورآباد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۶۰ هزار لیتر فرآورده نفتی 
قاچاق در جنوب پایتخت خبر داد.به گزارش ایلنا، سرهنگ  علی ولی پور گودرزی  
بیان داشــت: در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی مقادیــری فراوانی فرآورده 
نفتی در کارگاهی در شــورآباد کهریزک، ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران 
بررسی موضوع را بر عهده گرفتند. وی با اشاره به اینکه تیمی از ماموران به نشانی 
اعالمی اعزام شــدند، عنوان کرد: تحقیقات اولیه نشان از این داشت، فردی بدون 
مجوزهای قانونی، کارگاه تغلیظ احداث کرده است و فرآورده نفتی »گازوئیل« در 
این مکان جمع آوری و از شــبکه توزیع خارج می کند و پس از تغلیظ به عنوان 
فرآوردهای نفتی تقلبی به بازار عرضه می کند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ابراز 
داشــت: نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و تیمی از ماموران 
به نشــانی کارگاه اعزام شدند و در محوطه کارگاه ۵ تانکر ثابت و استخر خنک 
کننده فرآورده با کلیه امکانات در محل مشاهده و پس از نمونه برداری، با دستور 
قضائی کارگاه پلمب شد. سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه در مجموع۶۰ هزار 
لیتر فرآورده های نفتی کشف شد، تصریح کرد: متهم اظهار کرد، گازوئیل ها را از 
جایگاه های مختلف تهران و شهرســتان ها تهیه کرده است. این مقام انتظامی در 
پایان با اشــاره به اینکه فرآورده های مکشوفه از نوع نفت گاز، توسط کارشناسان 
به ارزش ۳ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم پس از تحقیقات تکمیلی 

برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

دستگیری جاعل کالهبردار در البرز
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز از دستگیری جاعل و کالهبردار حرفه ای که 
با راه اندازی یک فروشــگاه اینترنتی اقدام به جعــل و کالهبرداری می کرد در 
این اســتان خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ محمد نادر بیگی اظهار داشت که 
در پی ارجاع یک فقره پرونده کالهبرداری به پلیس آگاهی اســتان البرز مبنی 
براین که فردی با دریافت مبلغی هنگفت از یکی از شــهروندان برای مشارکت 
در سرمایه گذاری با راه اندازی یک فروشگاه لوازم اینترنتی صوری لوازم خانگی 
اقدام به کالهبرداری از وی کرده اســت، بررســی موضوع در دســتور کار اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداری قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان در بررســی های 
خود متوجه شــدند که فردی کالهبردار با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان 
فردی صاحب نفوذدر دســتگاه قضایی ، مالباخته را برای مشارکت در راه اندازی 
یک فروشــگاه اینترنتی مجازی اغوا کرده و در ازای دادن تعدادی سفته تقلبی 
به نامبرده مبلغ ســه میلیارد ریال از وی دریافت و متواری شده است.نادربیگی 
گفــت: ماموران در ادامه باانجام تحقیقــات وقوع کالهبرداری مخفیگاه متهم را 
در شهرســتان فردیس شناسایی کردند.وی با بیان این که متهم دریک عملیات 
غافلگیرانه توسط کارآگاهان دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد، خاطرنشان 
کرد: متهم به انجام کالهبرداری اقرار کرد که در این خصوص پرونده تشــکیل و 

به پلیس آگاهی منتقل شد.

کشف ۶۵۰ گرم حشیش در مولوی تهران
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از کشف ۶۵۰ گرم حشیش و ۴ دستگاه 
موتور ســیکلت مســروقه خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ 
دوستعلی جلیلیان  گفت: ماموران انتظامی کالنتری ۱۱۶ مولوی پس از یکسری 
اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی ۲ نفر از سوداگران مرگ شدند.وی افزود: با 
اشــراف اطالعاتی پلیس مشخص شد متهمان قصد فروش مقادیری مواد مخدر 
از نوع شیشــه به یکی از سارقان بنام موتورسیکلت دارند.سرکالنتر هفتم پلیس 
پیشــگیری، خاطرنشان کرد: ماموران با هماهنگی مراجع قضائی مخفیگاه اسن 
سوداگر مرگ شناسایی و طی یک عملیات ضربتی موفق شدند ضمن دستگیری 
۴ نفر متهم، ۶۵۰ گرم حشیش و ۴ دستگاه موتور سیکلت مسروقه کشف کنند.

سرهنگ جلیلیان در پایان، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

اخبار کوتاه

زورگیری از زنان ورزشکار در پارک ها
معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری 
زورگیر خشن که با تهدید سالح ســرد از زنان ورزشکار در پارک ها زورگیری 
می کرد، خبر داد.به گزارش ایسنا سرهنگ کارآگاه احمد نجفی افزود: ۱۵ آذرماه 
ســال جاری کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران ســارق مســلحی را در 
پرونده ســرقت مسلحانه دستگیر کردند، ولی اصرار داشت که نقشی در سرقت 
مســلحانه نداشته و بیگناه است.وی افزود: حین تحقیقات پلیسی، پرونده های 
مشابهی مبنی بر زورگیری از زنان و مردان در خیابان های خلوت و پارک ها به 
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی ارجاع شد  که در پایش  اطالعات به دست 
آمده،  فرضیه یکی بودن متهم پرونده ها  قوت گرفت.معاون مبارزه با ســرقت 
های خاص پلیس آگاهی تهران با اشاره به اینکه اکثر مالباختگان زنان ورزشکار 
هستند که حین پیاده روی و ورزش در پارک توسط سارقی با تهدید سالح سرد 
اموالشــان از قبیل  تلفن همراه و طال سرقت شده است، گفت: پنج نفر از زنان 
ورزشکار،  سارق مسلح را شناسایی و اظهار کردند که متهم پرونده شان مسلح 
بوده اســت.به گزارش پایگاه خبری پلیس، نجفی با بیان اینکه  متهم به ناچار 
در ادامــه تحقیقات تکمیلی به جرم ارتکابی اعتراف کرد، اظهارکرد: متهم برای 
تحقیقات بیشتر و کشف سایر جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره پنجم 

پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

کشف ۴۳ کیلو تریاک در جنوب تهران
رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشــف ۴۳ کیلــو و ۹۰۰ گرم تریاک و 
دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ 
عبدالوهاب حســنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهــران اظهار کرد: با 
دریافت خبری مبنی بر تهیه و انتقال مقادیر فراوانی مواد مخدر توســط یکی از 
قاچاقچیان مواد مخدر به شهر تهران، بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران 
عملیات ویژه پلیــس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار گرفت.وی بیان داشــت: 
بررسی های پلیسی نشان از این داشت، متهم با استفاده از یک دستگاه خودروی 
پژو پارس به شهر های جنوبی کشور مراجعه و ضمن تهیه مقادیری مواد مخدر 
در حال حرکت به ســمت تهران است.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
با بیان اینکه در رصد های اطالعاتی مســیر تردد خودروی متهم شناسایی شد، 
عنوان کرد: با هماهنگی های قضائی دستور دستگیری متهم و بازرسی از خودرو 
اخذ و تیمی از ماموران عملیات ویژه این پلیس به محور مواصالتی جنوب تهران 
اعزام و موفق شــدند در مراقبت های ویژه پلیسی خودروی متهم را در بزرگراه 
» باکری« شناســایی و آن را در یک عملیات پلیســی توقیــف کنند.این مقام 
انتظامی ابراز داشت: راننده خودرو دستگیر و در بررسی های تخصصی مقدار ۴۳ 
کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشــف شد.سرهنگ حسنوند در پایان افزود: متهم به 
مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران انتقال و پس از تکمیل تحقیقات پلیسی 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

انهدام باند قاچاق سالح در عملیات مشترک پلیسی
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام باند قاچاق سالح درعملیات مشترک 
پلیســی خبر داد.به گزارش ایلنا، ســردار کیوان ظهیری فرمانده انتظامی غرب 
اســتان تهران گفت: باند بزرگ قاچاق ســالح و کشف ۱۶ قبضه سالح شکاری 
در یک عملیات مشــترک با پلیس زنجان منهدم شــد. وی ادامه داد: ماموران 
پلیس امنیت عمومی شهرســتان مالرد، اخبــار و اطالعاتی از فعالیت دو نفر در 
امر قاچاق ســالح و مهمات به دســت آورده و بررسی آن را به صورت جدی در 
دستور کار خود قرار دادند. فرمانده غرب استان تهران تصریح کرد: با شناسایی 
دو نفر در این زمینه، در تحقیقات اولیه پلیس مشــخص شد قاچاقچیان سالح، 
ساکن شهرستان قیدار اســتان زنجان بوده و قصد دارند سالح های غیرمجاز را 
ابتدا به شــهر قیدار و بعد به شهرستان های غرب اســتان تهران منتقل کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: با رصد اطالعاتی پلیس غرب اســتان تهران و همکاری 
پلیس استان زنجان، در عملیاتی ویژه، قاچاقچیان سالح، در ورودی شهر قیدار 
دســتگیر و یک دســتگاه خودروی پراید متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف شد. 
ســردار ظهیری با اشاره به سالح های کشف شده گفت: در بازرسی از خودروی 
توقیفی، ۱۳ قبضه سالح شــکاری تک لول و ۳ قبضه سالح شکاری وینچستر 

جاساز شده در خودرو کشف شد.

فرمانده یگان امداد تهران بزرگ از اجرای ۸ حکم قضائی رفع 
تصرف در محله »کهریزک » خبر داد و گفت: متصرفان این 
اراضی یک هزار و ۶۰۰ متر مربع از منابع طبیعی را به ارزش ۳ 
میلیارد ریال تصرف کرده بودند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، پلیس سرهنگ » سلمان آدینه« با اعالم خبر اجرای 
۸ حکم قضائی مبنی بر رفع تصرف از منابع طبیعی، گفت: 
تعدادی از مالکان اراضی کشاورزی بدون داشتن مجوز های 
قانونی مســاحت های مختلفی را منابع طبیعی تصرف کرده 
بودنــد.وی عنوان کرد: این افراد با محوطه ســازی و احداث 
حصار بندی بــه صورت غیرمجاز به حریــم منابع طبیعی 
تجاورز کرده بودند که با همکاری سایر سازمان ها و نهاد های 

مداخله گر، این محل ها رفع تصرف و باعث رهایی پوشــش 
مراتع و منابع طبیعی شــد.فرمانده یگان امداد تهران بزرگ 
ابراز داشــت: تصرف مراتع و منابع طبیعی و تغییر کاربری، 
مشــکالت فراوانی را برای منابع طبیعی و نهاد های دولتی و 
حق مالکیت افراد هموار خواهد کرد.ســرهنگ آدینه وند با 
اشــاره به اینکه با اجرای احکام قضائی یک هزار و ۶۰۰ متر 
مربع به ارزش ۳ میلیارد ریال رفع تصرف شــد، تاکید کرد: 
قانون بــه حق مالکیت افراد احترام گذاشــته و از تعدی به 

حدود و آزادی های سایر افراد اعم از شخص حقیقی یا حقوقی 
جلوگیری خواهد کرد. فرمانده یگان امداد پلیس تهران بزرگ 
همچنین از کشف یک میلیارد ریال پوشاک قاچاق خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ »سلمان آدینه 
ونــد« با اعالم این خبر بیان داشــت: در اجرای طرح مقابله 
با کاالی قاچاق که با همکاری نیرو های ســازمان تعزیرات و 
وزارت صمت انجام شد، تیم یگان امداد پلیس تهران موفق 
شــدند یک واحد صنفی حامل پوشاک قاچاق را شناسایی و 

تیم های اعزامی به بررسی موضوع پرداختند.وی عنوان کرد: 
بررسی های اولیه حاکی از این بود، تعدادی از پوشاک موجود 
در داخل مغازه قاچاق بوده و مالک مغازه عاجز از ارائه فاکتور 
خریــد و مجوز های گمرکی بود.فرمانده یگان امداد تهران با 
اشاره به اینکه متهم در ادامه تحقیقات پلیسی به قاچاق بودن 
پوشــاک اعتراف کرد، افزود: در بررسی های بیشتر از داخل 
مغازه تعداد ۴۱۰ ثوب البسه کشف شد.این مقام انتظامی ادامه 
داد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را یک میلیارد 
ریال برآورد و اموال کشــف شده تحویل سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی شــد.وی اضافه کرد: متهم برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

زمین خواری ۳ میلیاردی در جنوب »تهران«

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری چهار عضو 
باند کالهبرداران اسکیمری خبر داد و گفت: متهمان 
۳۰ میلیــارد ریــال از کارت های بانکی شــهروندان 
برداشــت کرده بودند.به گزارش ایســنا سرهنگ داود 
معظمی گودرزی اظهارکرد:  تعدادی از شــهروندان به 
پلیس فتا مراجعه و از برداشــت غیر مجاز از حســاب 
بانکی شان  شــکایت کردند که بررســی موضوع در 
اختیار تیمــی از کارآگاهــان قرار گرفــت.وی افزود: 
در خصــوص عامل و چگونگی برداشــت از حســاب 
مالباختگان تحقیق به عمل آمد که  با اشتراک گیری 
از اظهارات شاکیان، کارآگاهان دریافتند که شاکیان در 
محله های یکسانی سکونت دارند و در یک بازه زمانی 
معین از کارت های عابربانکشــان  خرید شــده است.
رئیس پلیس فتا تهران اضافه کرد: با به دســت آمدن 
این ســرنخ ها کارآگاهان احتمــال دادند که مجرم یا 
مجرمان با استفاده از دستگاه اسکیمر کارت های عابر 

بانک را  کپی کرده اند.

گودرزی با اشــاره به اینکه در ادامه تحقیقات پلیسی 
مشــخص شــد که  چهار متهم با همکاری یکدیگر از 
حساب بانکی شــهروندان برداشــت کرده اند، گفت: 
هویت و مخفیگاه متهمان شناســایی شــده است و با 
هماهنگی هــای قضائی هر چهار نفر در عملیات های 
منسجم دستگیر شــدند.وی با بیان اینکه متهمان به 
جرم ارتکابی معترف و اظهــار کردند که۵۰ عدد عابر 
کارت شهروندان را کپی و با آن ها کاال خریداری کرده 
اند، گفت: کارشناسان مبلغ سرقت شده از حساب های 
بانکی مالباختگان را ۳۰  میلیارد ریال اعالم کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس گودرزی از شــهروندان 
خواســت هنگام  خرید با کارت بانکی و انجام عملیات 
بانکی با دستگاه پوز سیار حتما رمز اول توسط دارنده 
کارت وارد شــود و از در اختیــار گذاشــتن رمز های 
بانکی خود به دیگران و فروشــندگان خودداری کنند. 
فروشــنده موظف است که دستگاه کارخوان )pos( را 

در اختیار خریدار قرار دهد.

رئیس مرکز عملیــات پلیس امنیــت عمومی تهران 
بزرگ از دستگیری ۴ تن از عامالن درگیری مسلحانه 
در بزرگــراه یادگار امام )ره( خبــر داد و گفت: متهم 
اصلــی پرونده پس از ۳ ماه مخفی شــدن در یکی از 
هتل های شمال شــهر تهران دستگیر شد.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان،سرهنگ سعید راستی بیان 
داشــت: در اواخر مهرماه تیراندازی توســط راننده و 
سرنشیان ۲ دستگاه خودرو سواری در بزرگراه یادگار 
امام )ره( به مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی اعالم 
که شناسایی و دســتگیری عامالن این تیراندازی در 
دســتور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.وی عنوان 
کرد: چیکده پرونده نشان از این داشت، شلیک گلوله 
توســط رانندگان و ۲ سرنشــین خودرو ها، عالوه بر 
تخریب شیشــه ها و الستیک یک دستگاه خودرو پژو 
۲۰۷ و یک دستگاه موتورسیکلت که در حال عبور و 
از این محور بوده راکب موتورســیکلت را از ناحیه پا 

مصدوم کرده است.

رئیس مرکز عملیــات پلیس امنیــت عمومی تهران 
با اشــاره به اینکه با حضور به موقــع عوامل امدادی 
موتورســوار به نزدیکترین مرکز امدادی انتقال یافته 
بود، افــزود: در بررســی های اولیه خــودرو متهمان 
شناســایی و مشخص شــد که هر ۴ متهم سابقه دار 
بــوده و در خرید و فروش مواد مخدر به صورت عمده 
فعالیت دارنــد. رئیس مرکز عملیــات پلیس امنیت 
عمومی تهران بزرگ در ادامه با اشــاره به اینکه در در 
همان تحقیقــات اولیه ۳ تن از عامالن این تیراندازی 
و درگیری مسلحانه شناسایی و دستگیر شدند، افزود: 
متهــم اصلی پرونده که در این مدت مخفیگاه خود را 
چندیــن مرتبه تغییر داده بــود، در نهایت در یکی از 
هتل های شــمال شهر تهران شناسایی و با هماهنگی 
قضائی در یک عملیات منسجم دستگیر شد.این مقام 
انتظامی با اشــاره به اینکه خودرو متهمان توقیف شد، 
افــزود: متهمان پس از تحقیقــات تکمیلی در اختیار 

مراجع قضائی قرار گرفتند.

دستگیری عامل اصلی تیراندازی در  بزرگراه یادگار امام )ره(برداشت ۳۰ میلیاردی از حساب شهروندان

افقی:
۱- از حــوادث مهم سیاســی ایران در 

عهد قاجار
۲- موبــد موبــدان ایــران در زمــان 
انوشــیروان که از طرف خســرو برای 
مباحثه بــا مزد کیان انتخاب شــد- از 

شهرهای استان زنجان- تکرار حرف
ترکی- ضعیف ســاختن-  ۳- ســپید 

میوه ای است شبیه به سنجد
۴- واحــد طــول انگلیســی- پایتخت 

زیمبابوه- کوشنده
۵- واحد قدیمی طول- باارزش- باغبان 

بی باغ
۶- باالپوش، عبا- نخست وزیر ایران در 
زمان کودتای ۲۸ مــرداد- فرو ریختن 

سقف
۷- مهیب، ترســناک- تحف- به سیگار 

می زنند
۸- عنایــت الهی جهت انجام کار خیر- 
واژه معادل ماکت مصوب فرهنگســتان 

زبان پارسی
۹- مخفف گاه- نام عمومی هواپیماهای 
پیشــرفته و بدون سرنشین جاسوسی- 

نظامی- پخش کردن
۱۰- مرکز چک- فرکانس، پریود- قلعه 

کوچکی داخل قلعه بزرگتر
۱۱- از حروف الفبای یونانی- سرگشته 

و حیران- از ابزار ورزش بدن سازی
۱۲- لقب سالطین غیر مسلمان هند- آزاد و رها شدن- قوم موسی

۱۳- هر لحظه- آن که در حال گذراندن خدمت وظیفه است- عضو رونده
۱۴- اشــاره به دور در زبان انگلیسی- برقرار و در حال کار- مالش دادن 

خمیر برای یکنواخت شدن آن
۱۵- از عجایب هفت گانه دنیای قدیم.

عمودی:
۱- نام کتابی از هوشنگ پادشاه ایران در حکمت و ادب 
ایرانی که در حمله اعراب به ایران از میان رفت- داشتن 

معنی مشترک برای دو کلمه
۲- قبیلــه ترک که از مغولســتان حرکت و در قرن ۱۵ 
م مســکو را تصرف کرد- پیشــوندی در علم به معنی 

هفت- خم
۳- ادب نشــده- پیامبــری، نبــوت- لقب ســالطین 

غیرمسلمان هند
۴- قرار دادن، گذاشــتن- تازه راه افتاده- زبان رایج در 

هند و پاکستان
۵- وام- پرحرف و بیهوده گو- آلت درو

۶- کتابــی بزرگ و مهم در دین تشــیع تالیف شــهید 
اول- گروهی از افراد که با هم کاری انجام می دهند- از 
پیامبران بنی اســرائیل که وقتی در زنده شدن مردگان 
شــک کرد خدا او را هفتاد ســال از دنیــا برد و مجددا 

بازگرداند
۷- شاخه ای از خوارج که از بقیه متعصب تر بودند و بقیه 
انسان ها غیر از خود را شایسته مرگ می دانستند- ماما- 

خاک صنعتی
۸- سود،بهره- توطئه ها

۹- ضمیر جمع- فرار کردن از ترس- داخل
۱۰- همانندی- پیشوا، مقتدا- ستیز، جنگ

۱۱- گرو، نوعی قرارداد مالی بین موجر و مستاجر- مرکز کشور آفریقایی 
کامرون- نام پدر ابراهیم پیامبر

۱۲- پرحرف- اتومبیل بارکشی- خدایی
۱۳- پدر- فصل مشترک شکم و ران پا- نفس دردمند

۱۴- حرف ندا- تار موسیقی ایران و مصر باستان- متخصص استخوان
۱۵- خمیدن- رهبری تهیه فیلم.

جدول شماره 5344     

حل     جدول شماره 5343

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960329021000141 مورخ 1399/10/3

هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سمنان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ مصطفی قیصری فرزند جعفر بشماره شناسنامه ۷۷۲ صادره 
از ســمنان در ششــدانگ هر یک از ۳ قطعه مستثنیات شامل یک باب اغل به مساحت ۳۰۰ مترمربع و یک باب استخر به 
مســاحت ۲۸۰ مترمربع و یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ۶۰۰۰ مترمربع و به انضمام قنات و چشــمه واقع در آن 
پالک ثبتی ۱۸۸اصلی موسوم به قنات و مزرعه و چشمه آقا محمود واقع در بخش ۶سمنان خریداری مع الواسطه از مالک 
رســمی آقای/سید حسین خاتمی فرزند سید هاشــم محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۲۰

روانبخش قنبری - رئیس ثبت اسناد و امالک تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۰۵
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رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی:
رویکرد ما همدلی و انسجام و تالش است

رئیس فدراسیون پزشکی 
ورزشــی تصریح کرد که این 
فدراســیون در ۴ سال آینده 
با رویکرد انســجام و همدلی 
خانواده پزشــکی ورزشــی، 
ظرفیت های  از  بهره گیــری 
علمی و اجرایی این خانواده 
و تــاش مضاعــف و برنامه 
محوری کار خود را پیگیری خواهد کرد. دکتر غامرضا نوروزی در مراســم 
معارفــه خود که با حضور علیرضا خســروی مدیرکل دفتر امور مشــترک 
فدراسیون های ورزشــی برگزار شد، گفت: فدراسیون در ماه های گذشته و 
در دوران پاندمی کرونا عملکرد بسیار خوبی داشت و در بخش های مختلف 
مبــارزه با این ویروس منحوس تاش کرد که جا دارد در اینجا از دوســتان 
دیرینه خودم دکتر خلیلیان و دکتر مسجدی سرپرست های فدراسیون که 
در این مدت اقدامات بســیار خوبی انجام دادند تقدیر و تشکر نمایم؛ چرا که 
این فدراســیون در صف مقدم مبارزه با این ویروس  منحوس بوده و دیدیم 
که در بخش های مختلف از جمله در زمینه ساماندهی افسران کنترل کرونا 
چه اقدامات و برنامه های خوبی اجرا کرد.  دکتر نوروزی ادامه داد: متاسفانه 
بیماری کرونا خســارت زیادی به بخش های مختلف ورزش کشور از جمله 
منابع فدراسیون پزشکی ورزشــی وارد کرده است و جبران این خسارات و 
عبــور از این مرحله مالی نیازمند کار و تاش مضاعف اســت. وی افزود: در 
این راســتا همه تــاش ما این خواهد بود که با انســجام و همدلی خانواده 
پزشــکی ورزشی و به دور از هر گونه حاشیه این امور را به سرمنزل مقصود 
برســانیم.  دکتر نوروزی با قدردانی از دکتر علی نژاد معاون توســعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، دکتر مسجدی سرپرست و دکتر 
رضا سعیدی دبیر فدراسیون در برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون، تصریح 
کرد جــا دارد در اینجا یک بار دیگر از تمام اعضای مجمع فدراســیون که 
بنده را الیق بر عهده گرفتن این مســئولیت خطیر دانستند قدردانی نمایم. 
دکتر نوروزی در این زمینه خاطرنشان کرد: رقابت انتخاباتی به پایان رسیده 
است و هیچ گونه حاشیه ای همان طور که در برگزاری مجمع وجود نداشت 
از این به بعد نیز وجود نخواهد داشــت و همگی بــا همدلی در جهت ارائه 
بهترین خدمات به جامعه ورزش کشور گام بر خواهیم داشت. در این راستا 
از ظرفیت های همه همکاران اســتفاده خواهیم کرد و دست همه آنهایی را 
که برای رشد و اعتای ورزش کشور و  پزشکی ورزشی تاش می کنند، به 
گرمی می فشاریم.  دکتر نوروزی، ادامه فعالیت های ستاد مقابله با کرونا در 
ورزش و تامین ســامت ورزشــکاران به ویژه ورزشکاران المپیکی _ هم در 
زمینه سامت جسمی هم در زمینه مبارزه با دوپینگ_ را از جمله مهم ترین 
برنامه های آینده این فدراسیون عنوان کرد و تصریح کرد: تسلیم ای شرایط 
سخت نخواهیم شــد و با همه توان تاش خواهیم کرد فدراسیون پزشکی 
ورزشی در اوج باقی بماند؛ به ویژه در زمینه ساماندهی ورزشکاران که فعالیت 

های این بخش روزانه بادقت رصد خواهد شد.

»بنزما« برای دخالت در پرونده رسوایی اخالقی
 سال ۲۰۱۵ محاکمه می شود

دادســتانی فرانســه روز 
گذشته(  هفته  )پنجشــنبه 
اعام کرد که »کریم بنزما« 
بــه دلیل دســت داشــتن 
در پرونــده رســوایی »متئو 
والبوئنا« هم تیمی اسبق وی 
در تیم ملی فرانســه در سال 
۲۰۱۵، محاکمه خواهد شد.  
براساس گزارش ها دو فرد با در اختیار داشتن یک نوار ویدئویی غیراخاقی از 
والبوئنا قصد داشتند از وی اخاذی کنند. گفته می شود این اشخاص با بنزما 
تماس برقرار کرده و ستاره فرانسوی رئال در جریان یکی از کمپ های تمرینی 
تیم ملی فرانسه موضوع را با والبوئنا در میان گذاشته است. »سلیون کورمیه« 
وکیل بنزما در این خصوص اظهار داشت: اتخاذ تصمیم برای بردن این پرونده 
به دادگاه و محاکمه )موکلش( ناعادالنه و مضحک است. بنزما هیچ دخالتی 
در این موضوع نداشــته که مقصر شناخته شود. بنزما در نوامبر ۲۰۱۵ یک 
شب را در بازداشــت پلیس ورسای فرانسه سپری کرد. بنزما در آن زمان با 
ادعای اینکه او در تاش بوده تا به والبوئنا کمک کند، گفته بود: فکر می کنم 
یک سوءتفاهم بزرگ بوجود آمده است. بدنبال این حادثه، بنزما در چند سال 
اخیر شــانس حضور در تیم ملی کشورش را از دست داده و از سوی »دیدیه 

دشان« سرمربی آبی ها طرد شده است.

عبداللهی و بایبردی بهترین های لیگ تیراندازی
 با کمان شدند

هفته سوم و چهارم لیگ 
تیراندازی با کمان در بخش 

بانوان برگزار شد. 
هفتــه ســوم و چهــارم 
لیگ تیرانــدازی با کمان در 
رده بانوان، یادواره شــهدای 
برگزار  امروز  ســامت عصر 
شد. در هفته سوم و در ماده 
ریکرو بانوان تیم های آکادمی راد و اشتادســازه با نتیجه مشابه ۵ بر صفر به 
ترتیب مقاومت عاشوری آذربایجان شرقی و فوالد مکران را شکست دادند. در 
هفته چهارم این رقابت ها نیز فوالد مکران 3 بر ۲ از سد آکادمی راد گذشت 
و دانشگاه آزاد نیز با نتیجه ۴ بر یک برابر مقاومت عاشورای آذربایجان شرقی 
به برتری دســت یافت. در هفته ســوم کامپوند بانوان تیم های فوالد مکران 
و آکادمــی راد با نتیجه ۴ بر یک به ترتیــب برابر محبوب تهران و مقاومت 
عاشورای آذربایجان شرقی به برتری رسیدند و مس کرمان نیز 3 بر ۲ مقابل 
هیئت چهارمحال و بختیاری به پیروزی رسید. هفته چهارم لیگ برتر کامپوند 
بانوان نیز امروز پیگیری شد و مقاومت عاشورای آذربایجان شرقی 3 بر ۲ از 
ســد فوالد مکران گذشت و مس کرمان ۵ بر صفر محبوب تهران را شکست 
داد و آکادمــی راد نیــز ۴ بر یک هیئت چهارمحال و بختیاری را از پیش رو 
برداشت. در مسابقات این هفته مهتا عبداللهی از دانشگاه  آزاد، شیوا شجاع 
مهر از اشتاد ســازه و آیتک جلوسیان از دانشگاه آزاد در ماده ریکرو برترین 
امتیازات را به دســت آوردند. گیسا بایبردی از آکادمی راد، راحله فارسی از 
مس کرمان و پریسا سپاهانی از مقاومت عاشورای آذربایجان شرقی برترین 

امتیازات کامپوند را از آن خود کردند.

لیگ برتر بسکتبال بانوان
نارسینا همچنان بدون باخت/شکست گروه بهمن

 با اختالف یک امتیاز
تیم بسکتبال بانوان گروه 
بهمن بــا اختاف یک امتیاز 
بازی مقابل نارسینا را واگذار 
کرد.  هفته یازدهم لیگ برتر 
بسکتبال بانوان روز پنجشنبه 
با برگزاری 3 دیدار پیگیری 
شد. در نخستین بازی هفته 
گاز تهران مغلوب پاز شــد و 
همچنــان بدون برد در قعر جدول رده بندی گروه A باقی ماند. گاز در این 
دیدار با نتیجه ۷۴ بر 3۱ مغلوب شد. در دیگر بازی نامی نو موفق شد با نتیجه 
۹۲ بر ۵۰ از ســد نماینده مشــهد بگذرد. در حساس  ترین بازی امروز گروه 
بهمن و نارسینا مقابل هم قرار گرفتند. نارسینا در کوارتر نخست ۲۱ بر ۱۶ 
پیروز شد اما کوارتر دوم را با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ واگذار کرد. نارسینا در کوارتر 
ســوم با اختاف ۸ امتیاز و با نتیجه ۲۰ بر ۱۲ به برتری رســید. در کوارتر 
چهارم گروه بهمن توانست ۲۱ بر ۱۵ پیروز شود اما در نهایت این بازی را با 
اختاف یک امتیاز و با نتیجه ۶۶ بر ۶۵ واگذار کرد تا نارسینا همچنان تیم 
بدون باخت این گروه باشد. هریس بازیکن خارجی نارسینا 3۵ امتیاز کسب 

کرد و امتیازآورترین بازیکن میدان شد.

اخبار کوتاه

چند روزی است که ثبت نام برای انتخابات 
ریاست فدراســیون فوتبال آغاز شده است و 
تا به امروز بسیاری از چهره های تکراری وارد 
صحنه شــده و ثبت نام کرده اند و همچنین 
نام برخی افراد دیگر که مطرح شده است که 
بارها امتحان خــود را پس داده اند اما در این 
میان پس از مطرح شــدن  نــام علی کریمی 
برای ریاست فدراســیون فوتبال باعث  امید، 
شور و شــعف میان اهالی فوتبال شده است. 
اما سخن این است که آیا امکان موفقیت علی 
کریمی  در این انتخابات وجود دارد؟ ایا انهایی 
که سال هاست با هر شیوه و راهکاری مدیریت 
را در دســت گرفته اند، حاضر به انتقال قدرت 

به این چهره فوتبالی می باشند؟ 
شــنیده ها حاکی اســت که فدراســیون 
نشــین ها با ورود علی کریمی سخت به تکاپو 
افتاده و با اســتفاده از قــدرت خود به دنبال 
ایجاد برخی محدودیت ها  و فضای بسته برای 
این چهره فوتبالی هستند. اینکه گفته می شود 
فقط یک نفر برای حضور در انتخابات نزدیک 

بــه چهل امضای جمع آوری کرده اســت و از 
مجموع هشتاد و پنج عضو مجمع فقط چهل 
و پنج نفر دیگر باقی مانده اند، که سایر نامزدها 

باید به دنبال کســب پنج امضای باشند. آنچه 
مهم اســت اینکه مدیریت فوتبال کشور مورد 
رضایت مردم و اهالی فوتبال نیســت. اتفاقات 

تمام این ســال ها باعث دلزدگــی و ازردگی 
خاطر فوتبالی هــا  و مردم عزیز کشــورمان 
شده است. از شکست های متعدد پرونده های 

کمیته انضباطی در فیفــا گرفته تا قرارداد با 
ویلموتس و خارج شــدن پــول بیت المال از 
مملکت ، از ســایت های شرط بندی گرفته تا 

منزوی شدن چهره های اصیل فوتبال  و...
آنهایی که حتی حاضر به احترام گذاشتن 
قوانین داخلی مثل عدم اســتفاده از نیروهای 
بازنشســته و...نیســتند و حتی بــا رایزنی با 
مســئولین AFC و FIFA به دنبال ماندن 
خــود هســتند و مزه قــدرت و  ریاســت را 
چشــیده اند حاضر به دل کندن از این مقام و 
ریاست هســتند تا کار به دست یک فوتبالی 
محبــوب و م.رد اعتماد عموم مردم ســپرده 

شود؟!
 آنچه مشخص است بعید به نظر می رسد  
به همین راحتی مدیریت فوتبال به یک چهره 
مردمی و جنس اصلی فوتبال انتقال پیدا کند 
ولی واقعیت این است که علی کریمی در دل 
یکایک ورزش دوســتان و فوتبالی ها جایگاه 
ویــژه ای دارد  و اهل زد و بنــد و باج دادن و 

ریاست به هر قیمتی نیست!!

 رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی درباره عاقه مرحوم هاشمی رفسنجانی 
به بحث ورزش و زیرساخت ها در حوزه ورزشی صحبت کرد.  حسن غفوری فرد، 
رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی با اشاره عاقه مرحوم هاشمی رفسنجانی به 
بحث ورزش و زیرســاخت ها در حوزه ورزشی اظهار کرد: مرحوم هاشمی اولین 
نفری بود که هنگام تقدیم بودجه به مجلس شــورای اسامی از ورزش صحبت 
کرد و در واقع با این اقدام به ورزش اهمیت داد. وقت زیادی را که برای ورزش 
گذاشت، مراقبت های فراوانی داشــت و نکته مهمتر اینکه به خاطر دارم روزی 
برای تماشای ورزش زورخانه ای آمد و حدود ۲ ساعت تماشا کرد و این موضوع 
تبدیل شــد به بهترین خاطره من خاطره ای که فراموش شــدنی هم نیســت. 

مرحوم هاشــمی اوج عرفان اســامی را در ورزش باستانی داشــت. او افزود: ما 
می خواستیم برای اولین بار یک معاون خانم را انتخاب کنیم و در ورزش بانوان 
ســازمان تربیت بدنی اداره کل بود و ما تصمیم داشتیم که این را به عنوان یک 
معاونــت مطرح کنیم و به عنوان یک هیأت رئیســه معاونین ما با آن مخالفت 
می کردند اما تصمیمی که گرفتیم این بود که مشــورت کنیم و در این مســأله 
خواستیم که ورزش بانوان ارتقاء پیدا کند و از سطح اداره کل به معاونت سازمان 
تربیت بدنی و رئیس ورزش بانوان از سطح مدیرکل به سطح معاون وزیر ارتقاء 
پیدا کند قطعا این اقدام مخالفان و موافقان خودش را داشت. ایشان در معاونت 
مطــرح کرده بودند که یک خانم را معــاون ورزش بانوان کنیم و در بعد از آن 
بحث ورزش بانوان کشــورهای اسامی مطرح شــد که بسیار حمایت کردند با 
کمک ایشــان بانوان را برای اولین بار در المپیک آســیایی توانستیم در چین 
شرکت دهیم. این اتفاق برای اولین بار بود که بانوان به صورت مستقیم شرکت 
می کردند و حتی از داخل خود سازمان نامه نوشتند که این ها می خواهند بانوان 
را بدون حجاب به مراســم ورزشی ببرند و ایشان صحبت کردند که بانوان ما با 
حجاب و با مقنعه و چادر به برنامه می روند که در نهایت به مســابقات آسیایی 

پکن رفتند.
او ادامه داد: خود ما در داخل سازمان نامه نوشتیم که ایشان نگران نباشند و 
توضیح دادیم و تایید کردند. ما برای اولین بار و آخرین بار موفق شــدیم رئیس 
کمیته ملی المپیک جهانی را به ایران بیاوریم و حتی خدمت ایشان هم بردیم 
و همین موجب شــد که بعدا نماینده ما در کمیته المپیک انتخاب شــود. قبل 
از انقاب نماینده ما شــاپور غامرضا بود و تا ســال ۷۲ و ۷3 هم اسم او مطرح 
بود ولی در ادامه مصطفی هاشمی طبا شد مسئول ما در کمیته المپیک که اگر 
بخواهیم این موضوعات را مطرح کنیم واقعا از این نکات و موارد فراوان اســت. 

مرحوم هاشــمی با تمام گرفتاری هایش ورزش را دنبال می کرد و حافظه بسیار 
قوی داشت. 

من ۴ ســال رئیس سازمان تربیت بدنی بودم و ما ســه نوبت در بازی های 
جام باشــگاه های آسیا اول شدیم. االن ۲۷ سال اســت که آمده ام و حتی یک 
بار هم اول نشــدیم حتی بودجه سالیانه ما چند هزار برابر شده است و آخرین 
آن همین چند روز قبل بود که باز متأســفانه تیم پرسپولیس شکست خورد و 
ما نتوانستیم قهرمان شویم. مرحوم هاشمی پیگیر ریز مسایل ورزش بود. زمانی 
بود که علی پروین مربی تیم  ملی بچه های جنوب شــهر بود گفته شد که این 
تیم قرار اســت به عربســتان برود آن زمان ۵۰ میلیون تومان گفتند که به تیم 
پرویــن می دهد، آن زمان این رقم خیلــی پول بود دقیقا دورانی که من حقوق 
۱۸ هــزار تومانی دریافت می کردم.  البته که آقای پروین هم این مبلغ را قبول 
نکردند. مرحوم هاشمی حافظه خوبی داشــت و واقعا وقت می گذاشت و پیگیر 
کارها بود. آخرین بار هم که بودجه ارزی نداشــتیم بودجه از خود ایشــان بود 
کــه چند دالر دادند. در واقع در همه جهــات نقش حمایتی و مادی و معنوی 
داشت و این حمایت ها ارزشمند و دلگرم کننده بود. مدیرعامل اسبق استقال 
در پایان خاطرنشان کرد: مرحوم هاشمی به عنوان یک رئیس جمهور به ورزش 
توجــه می کرد. بخاطر دارم با بزرگان ورزش باســتانی مانند مرحوم خادم و دو 
برادران خادم و ... همه آمده بودند در گود زورخانه و من در کنار ایشــان بودم 
و می گفتند که آقای غفوری فرد هم خودشــان از ورزشکاران باستانی هستند و 
دستور دهید که خودشان هم داخل گود بیایند. ما رفتیم بین پهلوانان کشور و 
با احترام برخورد کردند و آقای سلیمانی که قهرمان جهان بود و سابقه قهرمانی 
دارد و 3۶ بار ســابقه پهلوانی و مقام باستانی داشت با هم ورزش کردیم که به 

یک خاطره فراموش نشدنی تبدیل شد. 

احسان حدادی درباره انتقاداتی که نسبت 
به عمل جراحی او در آلمان می شــود، گفت: 
نمی شــود پاهایت را آلمان عمل کنی، زانویت 
را کابل، دیســکت را دوحه قطر و توقع مدال 

هم داشته باشی. 
احســان حدادی در ماه های اخیر به دلیل 
عمل جراحی که در کشــور آلمان عجب داد 
مورد حمات شــدیدی قرار گرفت و انتقادات 
زیادی از او شــد. بسیاری معتقد بودند او باید 
عمل جراحی پاشــنه خــود را در ایران انجام 
دهد و در شــرایط فعلی راهی آلمان نشــود. 
با این حال این ورزشــکار المپیکی کشورمان 
معتقد اســت تمام ورزشــکاران حرفه ای در 
دوران ورزشــی خود تنها یک جراح داشته اند 
و مســئولین اگر توقع مدال دارند باید شرایط 
مناسب را هم فراهم کنند. حدادی این روزها 
از منتقدیــن دل پری دارد و از بعضی حرف ها 
دلخور اســت. او در گفت و گــو با خبرآناین 
از سختی های عمل جراحی گفت و در مقابل 

بعضی شایعات از خودش دفاع کرد: 
حــدادی در ابتــدا و در خصــوص عمل 
جراحی اش در کشــور آلمان گفت: این قضیه 
خیلی بی دلیل بزرگ شــد. چون من نه اولین 
ورزشــکاری بودم که بــرای جراحی به آلمان 
رفتم و و نه آخریــن. خیلی ها رفتند و آمدند، 
مشــکلی هم نبــود. این قصه تنها شــیطنت 
رســانه ای بود و فقط خروجی اش هم، تأخیر 
اعزام من بود. همه می دانستند که اگر من برای 
جراحی بروم، برمی گردم. فدراســیون پزشکی 
یک شورای پزشکی دارد و تصمیم گرفت تا در 
آلمان جراحی کنم. کارهای اولیه اش هم انجام 
شد و من هم رفتم و برگشتم، اصًا مهم نبود 
که اینقدر بــه آن بپردازند. خیلی هم جراحی 
ســختی بود چرا که فکر می کردیم فقط خار 
پاشنه است، یکســری ها می گفتند زگیل اما 
وارفتگی استخوان اســت که در پا درمی آید. 
یک  فرد معمولی می تواند تا آخر عمرش با آن 
راحت زندگی کند اما برای ورزشکار حرفه ای 
که هر روز با کفشــی که کفه اش محکم است 
روی دایره بتنی تمرین می کند، سخت است. 
من هم می خواستم ورزش را ادامه بدهم، اگر 
می خواســتم ورزش را رها کنم، قطعاً جراحی 
نمی کردم.  احســان حدادی در مورد این که 
چــرا در ایران عمل نکرد و راهی آلمان شــد 
گفت: من که تصمیم گیرنده نبودم. فدراسیون 
پزشکی و شورایش با ۷-۸ پزشک این تصمیم 
را گرفتند. این طوری نیســت که من بروم به 
کمیته المپیک و بگویم مرا بفرســتید آلمان. 
کشور ما که خیلی بی در و پیکر نیست. هرجا 
یک مسئول دارد، دوومیدانی مسئول اردوهای 
من است، فدراسیون پزشکی کارهای پزشکی 
می کند، وزارت ورزش مسئول کل ورزش هاست 
و کمیته المپیک هم مسئول اعزام ورزشکاران 
به مسابقات. هرجایی مسئول خودش را دارد و 
من برای کسی تصمیم نمی گیرم. من ورزشکار 

حرفه ای هســتم و آدم عادی نیستم که برایم 
مهم نباشــد. من دومین ســهمیه المپیک را 
برای ایران گرفتم و بــرای حضور در المپیک 
تاش می کنم. البته سهمیه ام کار شاقی نبود 
اما تنها ورزشکار کاروان ایران هستم که برای 
چهارمین بار به المپیک می روم. شاید در این 
دوره کسی مثل من نباشد که چهارمین بار به 
المپیک می رود، جراحی پایم هم برای این بود 
کــه با قدرت به توکیو بــروم و بهترین نتیجه 
را در المپیــک توکیو بگیرم. همه جراحی های 
قبلی هم در آلمان و زیر نظر یک پزشک بوده 
است. این کار هم بین ورزشکاران مرسوم است 
که تا آخر ورزش تیغ یک پزشک به ورزشکار 
بخورد. نمی شــود پاهایت را آلمان عمل کنی، 
زانویت را کابل، دیسکت را دوحه قطر و توقع 

مدال هم داشته باشی. 
قهرمان پرتاب دیســک ایــران در موردی 
مشــکل آشــیل پایش هم گفــت: من فکر 
می کردم آشیل پایم است اما خار پاشنه از زیر 
پا در می آید، دو خار اضافه هم از پشــت پا و 
زیرآشــیل درمی آید. آنجا که عکس گرفتند، 
دیدنــد این اســتخوان اضافه اســت تصمیم 
گرفتند کــه آن را هم جراحــی کنند و یک 
جراحی کامــل و موفقیت آمیز کردم که دکتر 
هم راضی بود. جراحی که سه ساعت و نیم هم 
طول کشید و در واقع جراحی سنگینی بود و 

اصا آسان نبود
او در مورد هزینــه ۸ هزار یورویی جراحی 
اش هم که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی 
پرداخت شــده گفت: من به این حرف ها اصًا 
اهمیت نمی دهم. ما باید حســاب کنیم این ۸ 
هزارتایی که برای این آدم خرج کردیم طرف 
چه افتخاراتی آورده؟ مگر این افتخارات را برای 
خودش گرفته؟ یا به قول معروف به درک که 
آورده. ولی باز قرار اســت مــدال بگیرد، حاال 
این ســهمیه گرفته جزو اولین نفرها هم بوده، 
می خواهد در بازی های آسیایی باز طا بگیرد و 
شانسش هم خیلی زیاد است. اگر برای او خرج 
نکنیم، کس دیگری هســت کــه جایگزینش 
کنیــم؟ بــرای او خرج کنیم کــه صد درصد 
است. یک ورزشــکار داریم چرا برایش هزینه 
نکنیم؟ همه جای دنیا آرزوی شان است، وقتی 
ورزشکاری دارند حفظش کنند اما ما در ایران 
می گوییم نه همین جا عمل کند خار پاشنه اش 
را، ته خیار بگذار تا خار پاشــنه ات جدا شود، 
یا تخم مرغ ببند، می افتد. شــاید خنده دار به 
نظــر بیاید اما به خدا می گفتنــد. بار اولی که 
می خواستم بروم اما به دلیل ویزایم نگذاشتند، 
آقایــی در فــرودگاه به من گفت آقااحســان 
شنیدم برای پاشنه ته خیار را بگذاری می افتد. 
من باجناقم خارپاشنه داشت ته خیار گذاشت 

خوب شد. 
حــدادی در مورد اینکه برخی می گویند او 
صرفا برای تفریح به این همه مسافرت می رود 
گفت: من از ۱۷ سالگی سفرهای زیادی رفتم. 

مدعــی هم نیســتم چون بــرای کارم بوده و 
مربی هایم آنجا بوده اند، یا بقیه رفتند، من هم 
با خودشان بردند. از اول که به دنیا آمدم نه با 
مدال المپیک به دنیا آمدم و نه ۴ دوره طای 
بازی های آســیایی داشتم و نه رکورددار آسیا 
و جزو پنــج نفر برتر دنیا بوده ام اما من خیلی 
سفر رفته ام و از سفر خسته ام. اردوهایی هم که 
می روم صرفاً برای تمرین بهتر است. نکته ای را 
برای آنهایی که نمی دانند، می گویم ؛ ما زمانی 
که تابستان به ســفر می رویم پول تو جیبی، 
هتل، بلیت هواپیما می دهند و می گویند بیا و 
ما ناز می کنیم. یوسین بولت قهرمان ۱۰۰ متر 
دنیا، تنها برای ورود به کشور میزبان دایموند 
لیگ ۱۵۰ هــزار دالر می گرفــت، فقط برای 
حضور در آن کشور. هرکس، برای اسپانسرها 
مبلغی دارد؛ مثًا نفر اول باشــی 3۰ هزار دالر 
می دهند. نایکی ۴۰ هزار دالر می دهد. من به 
دلیل تحریم ایران، اسپانســر ندارم اما رقیب 
من ۶۰ هــزار دالر در دایموند لیگ می گیرد. 
بعد می گویند احســان دوســت دارد به اروپا 
برود. شاید کسانی که این حرف ها را می زنند 
آرزوی شان باشــد که به آنجا بروند اما به نظر 
من بهترین کشور دنیا ایران است. در آمریکا، 
اروپا و آســیا با هرکســی که حرف می زنم، از 
رفتن پشــیمان است، چراکه می دانند بهترین 
جای دنیا اینجاســت اما ما قدر کشــورمان و 
داشــته هایش را نمی دانیم و متأسفانه حرف 
می زنیــم. چون کشــور ما تحریم اســت و از 
اسپانسرهای مسابقات نمی توانیم پول بگیریم. 
۲۰۰۸-۹ اسپانســر من معروف بود که هزینه 
یکســری اردوها، بلیت هواپیمــا و لباس ها را 
می داد. یک زمان یادم است به حدی لباس به 
مــن می دادند که در اروپا برای اینکه اضافه بار 
نخورم، لباس هایم را در فرودگاه می گذاشــتم 
اما حاال چون از مــدال المپیکم فاصله زیادی 
می گذرد، پول نمی گیرم اما برای دایموند لیگ 
از سه تا هفت هزار تا برای ورودمان می دهند. 
ولی چون اسپانســر ندارم در ۱۰ سال گذشته 
نســبت به رقبا خیلی کمتر گرفتــه ام. من با 
حساب کتاب متوجه شــدم از سال ۲۰۱۰ تا 

۲۰۲۰، هشت میلیون دالر ضرر کردم. 
ستاره پرتاب دیسک ایران در مورد شانس 
کسب مدال در المپیک توکیو گفت: ۱۰ هزار و 
۹۰۰ نفر به المپیک می روند و از این جمع ۹۵۰ 
ورزشکار مدال طا و نقره و برنز می گیرند. همه 
هم مدعی و بهترین های دنیا هستند. ۱۲ هزار 
ورزشــکاری که به المپیک می روند، می شوند 
بهترین ورزشــکاران بین ۸ میلیارد آدم روی 
زمین، یعنی ۱۲ هــزار نفر آدم با انگیزه که با 
تاش به المپیک رســیدند. از این تعداد ۹۵۰ 
نفر مدال می گیرند که می شــوند اســطوره. 
آنهایی که طا می گیرند بحث شــان جداست. 
همین که ما یک نفر را داریم برای چهارمین بار 
بــه المپیک می رود، ســطح باال و اســطوره 
می شــود. آیا حاال جای دیگری از دنیا کسی 

این حرف ها را درباره ورزشکارش می زند؟ مثًا 
بگوید آقای بولت 3۵ سال دارد و شانس مدال 
نیست و نباید برود. چرا خرج بولت می کنند؟ 
اصًا طرز حرف زدن ما ایرانی ها اشتباه است. 
رســالت خبرنگار کمک به ورزشــکار است نه 
تخریب او اما متأسفانه خیلی از خبرنگاران ما 
تخریب می کنند؛ کیانوش رســتمی وزنه نزده 
نمی توانــد. خانم X در کاراته پایش مشــکل 
دارد و نمی تواند. سهراب مرادی نمی تواند، در 
حالی که حــاال باید به آنها کمک کنید. مدال 
المپیک زمانی به دست می آید که همه از یک 
نفر حمایت کنند. من، حمید سوریان، ساعی، 
دبیــر و... مدال المپیــک را یک تنه نگرفتیم. 
حمایت فدراســیون و بقیه هــم بوده که این 
مدال به دست آمده اما حاال می گویید احسان 
شــانس ندارد و برایش هزینه نکنید؟ تا زمانی 
که شما بهترین هستید در رشته ات هم وظیفه 
فدراسیون است هم خودت که دل بسوزانی و 
برای بهترین نتیجه بجنگی.اگر غیر از این بود 
دیوانه نبودم خار پاشنه ام را از پایم در بیاورم. 
۷۲ ســاعت گریه کنم روی تخت بیمارستان. 
من ۷-۸ عمل مختلف داشتم اما این بدترین 
دردی بود که کشــیدم. علتش هم انرژی های 

منفی ای بود که یکسری ها برایم فرستادند. 
نکته ای که خیلــی آن را مطرح می کنند، 
اینکه می گویند احســان با جار و جنجال پول 
می گیــرد و نمی گذارد فدراســیون حقش را 

بخورد. نظر خودت چیست؟
 حــدادی در خصــوص اینکــه آیــا بــا 
جاروجنجال از فدراســیون پول می گیرد بیان 
داشــت: این حرف ها کامًا غیرحرفه ای است. 
وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک کســانی 
هســتند که کامــًا به ورزش اشــراف دارند، 
مثًا احســان حدادی مدال نگرفته است و به 
فدراسیون می رود می گوید به من پول بدهید. 
اصًا شــما خبرنگار با کســی که مدال ندارد 
مصاحبه می کنید؟ اگر من ممدقلی در جوب 
بودم، کسی می آمد دنبالم؟ شما و بقیه به دلیل 
اینکه ۱۰ مدال آســیا، جهان و المپیکم با من 
مصاحبــه می کنید. من یک بار می توانم با جار 
و جنجــال پول بگیرم، ۱۰ بــار که نمی توانم، 
من ۲۰ سال است که در ورزش هستم، حتماً 
چیزی در من دیده اند که می گویند احســان 
توقعش زیاد اســت، اگه صــد را می خواد ما 
۸۰ تا بــه او بدهیم تا تمرین کند اما مطمئن 
هســتیم نتیجه می گیرد. شما دو دفعه کسی 
را گول می زنید اما دفعه ســوم که طرف گول 
نمی خورد. مگه من داروغه ام. اگر اینقدر گردن 
کلفت هستم، خب دمم گرم واقعاً. بابا مملکت 

صاحــب دارد، وزارت و کمیته المپیک نظارت 
می کنند. مگر می شــود خونه باشــم، سوت 
بزنم و بدون اردو، بعــد بگویم حقوق مربی ام 
را بدهید. مربی می آید قرارداد می بندد و صفر 
تا صدش مشخص است. کمی هم من زبلی به 
خرج می دهم تا در قراردادهایی که می بندیم، 
مو الی درزش نرود کــه مثل فوتبال جریمه 
بدهیم. مک مربی ام تا المپیک با فدراســیون 
قرارداد داشت و من زمانی که کرونا داشتم، به 
مربی ام گفتم دو ماه حقوق نداری، گفت قرارداد 
دارم، گفتم اما حــاال تمرین نداریم. بابا قانون 
هست و فدراســیون هم امور مالی دارد، همه 
چیز مشخص است، سند و مدرک هم هست.  
حدادی در خصوص اســتعدادهای موجود در 
این رشته در کشــور گفت: ما استعداد زیادی 
در ایران داریــم. یعنی وفور نعمت در ایران از 
لحاظ اســتعداد در همه رشته ها هست اما هم 
کم توجهی می شــود به آنها و هم زودتوجهی. 
زود برای اینکه می خواهیم یکی را بزرگ کنیم 
تا مثًا احســان حدادی زیاد حرف می زند با 
آلترناتیو می خواهیــم جلوی او را بگیریم. این 
اشــتباه اســت که در خیلی از رشته ها وجود 
دارد، ورزشکاری که در قهرمانی آسیای جوانان 
و نوجوانان اول می شود می گوییم این می شود 
X. در حالی که باید مربی خوب برایش بگیریم 
و فیزیوتراپ تا در ســالیان متوالی و کم کم به 
جایی برسد که احسان حدادی حاال هست اما 
حاال من کسی را ندیدم در ایران که بگویم این 
آقا چند سال دیگر قهرمان المپیک می شود یا 

سهمیه می گیرد.
حدادی که از طرفداران تیم پرســپولیس 
اســت در پایــان و در خصــوص عملکــرد 
پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و صعود 
به فینال ایــن رقابت ها که در نهایت منجر به 
باخت مقابل اولســان شــد گفت: من بازی با 
السد تیم ژاوی را دیدم و فینال را که متأسفانه 
باختیم. اتفاقاً فینال را همراه حســین توکلی 
دیدیم که خیلی ناراحت شــد می گفت حالم 
گرفته شــد اما باز هم تیم پرسپولیس یکی از 
بهترین تیم های آسیاســت. ضمن این که من 
بــازی را با گزارش عادل فردوســی پور دیدم 
که خیلی خوب بود. فردوســی پور که یکی از 
بهترین گزارشــگران ایران است، تحصیلکرده، 
با پرســتیژ و خوشتیپ. من خاطره خوبی هم 
از او دارم. او پرتــاب نقــره ای من در المپیک 
لنــدن را گزارش کرد، بعد هم یک ســاعت با 
او گپ زدم کــه خیلی خوب بود. حاال افرادی 
مثل فردوسی پور در صدا و سیما پر هستند اما 

قدرشان را نمی دانیم.

»مردم ساالری« گزارش می دهد

انتقال قدرت مدیریت فوتبال به علی کریمی!!

حسن غفوری فرد: 
مرحوم  هاشمی رفسنجانی با همه گرفتاری هایش ورزش را دنبال می کرد 

حمایت ها ارزشمند و دلگرم کننده بود

احسان حدادی:
 بخاطر تحریم ها از داشتن اسپانسر محروم هستم

مملکت بی دروپیکر نیست که همینجوری به آلمان بروم
سپهر ستاری
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ایران، رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان
مدیربخش صنعت شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت گفت: ایران، رتبه 
اول پرداخت یارانه انرژی را در جهان دارد.به گزارش صدا و ســیما، محمدرضا 
خطاطی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش های مراجع بین المللی، کشور 
ما در فهرست پرداخت کنندگان یارانه انرژی، با اختالف زیاد نسبت به دومین 
کشــور، در صدر قرار دارد.خطاطی گفت: بر اســاس آخرین آمار ارائه شده در 
ترازنامه منابع هیدروکربوری کشــور در ســال ۹۶، ایران ساالنه ۵۱ و ۲ دهم 
میلیــارد دالر یارانه انرژی پرداخت می کنــد.وی با بیان اینکه بخش زیادی از 
یارانه انرژی، در بخش صنعت پرداخت می شــود، افزود: ۳۴ درصد این یارانه، 
در حوزه نیروگاهی پرداخت می شــود.خطاطی گفت: حوزه های پاالیشگاهی، 
پتروشــیمی، و صنایع انرژی بر، مانند ســیمان و فوالد، بیشترین سهم یارانه 
انــرژی را دریافت می کنند و بخش خانگی، تجاری و حمل و نقل در رتبه های 
بعدی قرار دارند.مدیر بخش صنعت شــرکت بهینه ســازی مصرف سوخت، با 
تاکیــد بر اینکه باید از اتالف منابع انــرژی جلوگیری کنیم، گفت: در همین 

راستا، اقدام های اساسی در حال انجام است.

ادامه رشد روند مصرف برق در کشور
روز پنجشنبه گذشته میزان مصرف برق کشور از مدت مشابه پارسال بیش 
از دو هزار مگاوات باالتر رفت.گزارش تازه شــرکت مدیریت شبکه برق ایران 
نشــان می دهد که میزان مصرف برق روز پنجشــنبه و در ساعت ۱۸ درحالی 
به رقم ۴۰ هزار و ۳۶۰ مگاوات رســید که پارسال در همین بازه زمانی میزان 
مصرف ۳۷ هزار و ۹۰۷ مگاوات بوده که رشد ۲ هزار ۴۵۳ مگاواتی یافته است.
البته میزان مصرف برق در اینروزنســبت به مدت مشــابه روز ماقبل آن )سه 
شنبه که چهل هزار و۵۷۱ مگاوات بود(۲۱۱ مگاوات کاهش یافت.مصرف برق 
ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه ۳۷ هزار و۷۲۶ بود که پارسال در همین بازه زمانی ۳۴ 
هزارو ۶۷۳ مگاوات بود و این امر نشــان از رشد مصرف ۳ هزار و ۵۳ مگاواتی 
دارد.این روزها به دلیل افزایش سرمای هوا مصرف گاز در بخش خانگی باالتر 
رفته و همین امر سبب شده میزان عرضه گاز به نیروگاه ها کاهش یابد.کاهش 
عرضه گاز به نیروگاه ها از یک طرف موجب روی آوری نیروگاه ها به ســوخت 
جایگزین شده که احتمال افزایش آلودگی را به همراه خواهد داشت و از طرف 
دیگر احتمال اعمال خاموشی را به همراه آورده است.در همین باره معاون برق 
و انرژی وزیر نیروبا اشــاره به اینکــه نزدیک به ۲۵۰ میلیون مترمکعب از گاز 
کشــور در بخش گرمایش مصرف می شود، گفت: هرگونه تالش برای کاهش 

مصرف برق می تواند بطور مستقیم در مصرف گاز تاثیرگذار باشد.

سهم ۷۳ درصدی بخش خانگی از مصرف گاز کشور
سخنگوی شــرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموع 
مصرف گاز کشــور روزانه ۸۴۰ میلیون متر مکعب اســت، گفت: از این میزان 
۶۱۴ میلیون متر مکعب، معادل ۷۳ درصد کل گاز مصرفی کشــور در بخش 
خانگی به مصرف می رســد.افزایش مصرف گاز در فصل زمســتان آن هم در 
بخش خانگی و تجاری قابل پیش بینی است. سردی هوا در کنار افزایش تعداد 
مشترکان گاز در چند سال گذشته باعث شده تا ایرانیان هر سال گاز بیشتری 
را بســوزانند و این موضوع نیز از چشــم تصمیم گیران و مسئوالن این بخش 
دور نمانده اســت.از همین رو هر ساله تالش می شود تا در کنار افزایش تعداد 
علمک هایی که در گوشــه و کنار شهر و روستا نصب می شوند، زیرساخت های 
الزم برای افزایش ظرفیت شــبکه انتقال گاز نیز فراهم شــود.به طور مثال در 
ســال جاری دو خط لوله سراسری به بهره برداری رسید تا ظرفیت شبکه گاز 
در بخش داخلی و بین المللی را توسعه دهد.با این حال شتاب رشد مصرف در 
کشــور آنچنان باال گرفته که حتی از پیش بینی ها نیز جلو زده است و در این 
میان از آنجا که اولویت دولت،  پایداری گازرسانی به بخش خانگی و جلوگیری 
از قطع گاز در زمســتان است،  گازرسانی به نیروگاه ها و برخی صنایع محدود 
شــده اســت.این افزایش مصرف چنان زیاد بوده که انتقاد وزیر نفت را نیز به 
دنبال داشــته و بیژن زنگنه با اشــاره به افزایش ۱۵ درصدی مصرف گاز در 
تهران گفته تنها ۲ درصد این افزایش مصرف مربوط به اشتراکات جدید است.
زنگنه البته با گالیه از این رشــد مصــرف اعالم کرده که آلودگی هوا به دلیل 
همین افزایش اســت زیرا باعث شده تا نیروگاه ها و صنایع به ناچار از سوخت 
مایع مازوت و گازوئیل استفاده کنند.وی تاکید کرده که افزایش ۱۵ درصدی 
مصرف کاماًل غیرطبیعی اســت و هیچ دســتگاهی نمی تواند هیچ برنامه ریزی 
برای رشد مصرف ساالنه داشته باشد.پیشتر مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران به ایرنا گفته بود که مصرف گاز خانگی در مهرماه سال جاری در مقایسه 
با مهر ســال ۹۸، حدود ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش داشته که این موضوع 
بیش از هر چیز مربوط به شیوع کرونا و استفاده بیشتر مردم از آب گرم است.
زنگنه نیز کرونا را یکی از مهمترین دالیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی 
می داند. وزیر نفت گفته که یکی از علل این افزایش باز کردن پنجره ها با این 
تصور است که کرونا خارج می شود، در صورتی که باید مردم هم دما را پایین 
بیاورند و هم از اتالف انرژی خودداری کنند.ســخنگوی شرکت ملی گاز ایران 
در گفت و گو با ایرنا، میزان مصرف گاز کل کشور را ۸۴۰ میلیون متر مکعب 
در روز دانست و گفت: ۶۱۴ میلیون متر مکعب آن در بخش خانگی و تجاری 
به مصرف می رســد.باال بودن مصرف گاز در بخــش خانگی و تجاری حکایت 
از آن دارد کــه انرژی در ایران به جای هدایت به ســمت بخش های مولد در 
بخش غیر مولد به مصرف می  رسد. همین موضوع باعث شده تا اگرچه میزان 
انرژی عرضه شــده در ایران با آلمان برابر باشد اما تولید ناخالص داخلی ایران 
یک ششــم آلمان ثبت شود.از سوی دیگر، آمارها نشان می دهد هرچه شدت 
استفاده از انرژی در کشــورهای مختلف از سال ۱۹۹۰ تا کنون کم شده، در 
ایران افزایش یافته است. اکنون ایران باالترین شدت مصرف انرژی را در جهان 
دارد.شــدت مصرف انرژی در ایران سه برابر باالتر از متوسط شدت انرژی در 
دنیاســت. با این وجود، دولت حجم عظیمی از منابع کشور را صرف پرداخت 
یارانه انرژی می کند.مجموع یارانه  پنهــان در حوزه انرژی ۸۹۸ هزار میلیارد 
تومان اســت که تنها ۵۴۱ هزار میلیارد تومان از آن برای گاز طبیعی و ۴۳۶ 

هزار میلیارد تومان متعلق به فرآورده های نفتی است.

تداوم رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی
قیمت نفت خام در معامالت صبح پنجشــنبه با تمرکز ســرمایه گذاران به 
کاهــش عرضه نفت در آینده، روند رو به رشــد خــود را ادامه داد.به گزارش 
خبرنــگار مهر به نقل از سی ان بی ســی، قیمت نفت خــام در معامالت صبح 
پنجشــنبه با تمرکز سرمایه گذاران به کاهش عرضه نفت در آینده، روند رو به 
رشــد خود را ادامه داد.قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ مارک 
بین المللی قیمت نفت، تا ســاعت ۷:۲۱ به وقت تهــران، ۰.۷۹ درصد یا ۴۹ 
ســنت رشــد کرد و به ۵۴.۷۳ دالر رســید.قیمت پیش خرید هر بشکه نفت 
خام نیمه ســنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، ۰.۹۱ درصد یا ۴۶ سنت 
جهش کرد و به ۵۱.۰۹ دالر رســید.قیمت نفــت خام برنت و نفت آمریکا در 
پایان معامالت چهارشنبه گذشــته به ترتیب ۱.۳ درصد و ۱.۴ درصد جهش 
کرده بود.عربســتان ســعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان دیروز اعالم 
کرد به طور داوطلبانه در ماه فوریه و مارس ۱ میلیون بشــکه در روز از تولید 
خود خواهد کاســت. این بیانیه پس از دیدار اعضای اوپک پالس در این هفته 

صادر شد.

پیش بینی صعود نفت برنت به ۶۰ دالر تا اواسط امسال
بانک سرمایه گذاری سوییسی یو بی اس در پی اقدام غیرمنتظره عربستان 
سعودی برای کاهش بیشتر تولید به صورت داوطلبانه و انتظار بهبود چشمیگر 
تقاضا در ســه ماهه دوم ســال ۲۰۲۱، پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت 
برنت تا اواسط امسال به ۶۰ دالر صعود خواهد کرد.به گزارش ایسنا، عربستان 
سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، پس از دیدار هفته جاری 
وزیران نفــت اوپک پالس اعالم کرد تولیدش در ماههــای فوریه و مارس را 
یــک میلیون بشــکه در روز عالوه بر محدودیت عرضــه فعلی کاهش خواهد 
داد.تحلیلگران بانک یو بی اس در یادداشــتی نوشــتند: با این اقدام عربستان 
سعودی افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه ای اوپک پالس در ژانویه به طور کامل 
معکوس می شــود بازارهای نفت در نیمه اول سال محدودیت عرضه بیشتری 
پیدا می کنند. اقدام این کشــور نشــان دهنده تمایل بــرای دفاع از قیمتها و 
حمایت از بازار نفت در بحبوحه نگرانیهای بازار نســبت به چشــم انداز تقاضا 
به دلیل تمدید محدودیتهای رفت و آمد در اروپاســت. اما اگر تقاضا به میزان 
کمتری کاهش پیدا کند، اقدام ســعودیها به تسریع روند کاهش ذخایر نفت 
کمک خواهد کرد.بانک یو بی اس پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت برنت 
در نیمــه دوم ســال ۲۰۲۱ حدود ۶۳ دالر خواهد بود و نفت وســت تگزاس 

اینترمدیت آمریکا سه دالر کمتر از برنت معامله شود.

اخبار انرژی

معاون وزیرشهرسازی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید 
مالیات بر خانه های خالی می گوید حتی پیش از تبدیل شدن 
به قانون و صرفا با مطرح شدن آن، عرضه مسکن استیجاری 
بــه بازار ۳۰ درصد افزایش یافت.ایتــدای ماه جاری رئیس 
جمهــور قانون اصالحیه ماده ۵۴ مکــرر قانون مالیات های 
مستقیم )قانون مالیات های مســتقیم( را که در تابستان و 
پاییز امســال روند طوالنی تصویــب در مجلس و تأیید در 
شــورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصــاد ابالغ کرد.به 
زعم بسیاری از کارشناسان، این اصالحیه بخش عمده ای از 
کاستی های قانون سابق مالیات های مستقیم )مصوب بهمن 
۹۴( را برطرف کرده اســت و چون ارقام مالیاتی سنگینی 
برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی که ملک شأن را به 
بازار عرضه نکرده اند در نظر گرفته شده، از بازدارندگی کافی 
برخوردار خواهد بود.در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت ها 
توانســته اند با وضع مالیات بر خانه های خالی، از سرمایه ای 
شــدن این کاال جلوگیری کنند.برآوردها از تعداد خانه های 
خالی از سکنه بر اســاس سرشماری نفوس و مسکن سال 
۱۳۹۵، بیش از ۲.۵ میلیون واحد مســکونی است؛ هر چند 
که محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از شناسایی 
۱.۵ میلیون واحد مســکونی خالی تا کنون با اســتفاده از 
اطالعات بارگذاری شده در سامانه امالک و اسکان خبر داده 
است.پیش از این نیز از شناسایی حدود ۵۰ درصد واحدهای 
مسکونی در کشــور و ثبت آنها در سامانه اسکان خبر داده 
شده بود؛ این در حالی است که بر اساس سرشماری نفوس 
و مسکن سال ۹۵، تعداد خانه های کشور حدود ۲۷ میلیون 
واحــد و خانوارهــا ۲۴ میلیون خانواده است.کارشناســان 
اقتصادی، پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانه های خالی را، 
عامل افزایش عرضه واحدهای مســکونی به بازار و درنتیجه 
حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن اعم از فروش و 
اجاره می دانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولت ها.در 
الیحه بودجه سال آتی، سقف درآمد دولت از اخذ مالیات از 

مالکان خانه های خالی از سکنه ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر 
گرفته است؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ مالیات 
از خانه های خالی اشاره شده اما در خصوص سقف درآمدی 
آن، اظهار نظر نشده است. حتی دولت موظف بوده حداکثر 
تا پایان اردیبهشت ماه امسال، آئین نامه اجرایی مربوطه را 
تدوین می کرده، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۹، آئین نامه 

این بند از قانون بودجه امسال تهیه نشده است.
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی

 خواسته حاکمیت است
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی در گفت و گو با خبرنــگار مهر درباره اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: اجرای قانون 

مالیات بر خانه های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام 
است.وی، اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت 
توســعه ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به 
بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن 
اقشــار مختلف تأمین می شــود.محمودزاده، اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن 
از بعد ســرمایه گذاری و ســفته بازی در بازار مسکن ایران 
دانست و افزود: این سیاســتی است که در همه جای دنیا 
اعمال می شود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و 
به کاالی مصرفی تبدیل کنند.وی مسکن را به عنوان کاالیی 
که بیشترین سهم در ســبد هزینه های خانوار دارد معرفی 
کرد و ادامه داد: بازار مســکن، یکــی از نیازهای اولیه برای 

تشــکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای سرمایه ای دیگر 
متفاوت اســت لذا با راه اندازی ســامانه امالک و اسکان از 
سال گذشته و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله 
اول بیش از ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که 
از نظر این ســامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال 
کردیم.دبیر شورای عالی مســکن یادآور شد: برای تکمیل 
سامانه اسکان، از سایت ها و دستگاه های مختلف، اطالعات را 
برداشت کردیم؛ تعدادی از مالکان، پاسخ پیامک های وزارت 
راه و شهرســازی را داده اند که یا تأییــد کرده اند که واحد 
مورد اشــاره در پیامک خالی اســت یا اینکه مستنداتی در 
ســامانه بارگذاری کرده اند که ملک خود را فروخته یا اجاره 
داده اند. تعدادی هم هنوز اطالعات ملکی خود را در سامانه 
وارد نکرده اند.وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطالعات ملکی خود را 
اعالم کنند، گفــت: این مدت زمان برای آنهایی که پیامک 
ارسال شده، به اتمام رسیده و ناگزیر، به عنوان واحدها خالی 
به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد؛ چون راهی غیر 

از این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.
افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری 

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد 
اثربخشــی اجرای قانون مالیات بــر خانه های خالی بر بازار 
مسکن خواهیم بود؟، خاطرنشــان کرد: قطعاً تا نیمه سال 
آینده اثر قطعی این ســامانه را خواهیم دید؛ پیش بینی ما 
این است که برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی 
اجرای این قانون را خواهیم دیــد.وی ادامه داد: کما اینکه 
در تابســتان سال جاری هم بر اساس آمار رسمی اخذ شده 
از بنگاه های مشاور امالک، حدود ۳۰ درصد افزایش عرضه 
فایل های اجاره به بازار را شاهد بوده ایم؛ فایل هایی که سابقه 
ارائه قباًل نداشته و از مجموعه همین خانه های خالی بوده اند 
که این افزایش عرضــه، روی کاهش اجاره بها هم می تواند 

اثرگذار باشد.

بانک مرکزی با تزریق ۵۱.۸ هزار میلیارد ریال نقدینگی 
با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانک های متقاضی موافقت کرد.

بانک مرکزی بــا تزریق ۵۱.۸ هزار میلیارد ریال نقدینگی با 
حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانک های متقاضی موافقت کرد. پیرو 
اطالعیه روز یک شــنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ مبنی بر برگزاری 
حراج خرید مدت دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، 
هفت بانک در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی 
دولتــی در قالب توافق بازخرید در مجموع به ارزش ۱۲۵.۸ 
هزار میلیارد ریال را از طریق سامانه بازار بین بانکی به بانک 
مرکزی ارســال کردند.با توجه بــه پیش بینی بانک مرکزی 

از وضعیت نقدینگی در بــازار بین بانکی، موضع پولی بانک 
مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی در قالب توافق بازخرید 
)ریپو( با سررسید ۱۴ روزه بود. در مجموع، بانک مرکزی با 
تزریــق ۵۱.۸ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۲۰ 
درصد به بانک های متقاضی موافقت کرد. معامالت مربوط به 
این عملیات و معامالت مربوط به سررسید توافق بازخرید دو 

هفته قبل به ارزش ۳۴.۹ هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری 
بانک مرکزی در روز چهارشــنبه ۱۷ دی ماه انجام شــد.به 
عــالوه، در هفته جاری بانک هــا در دو نوبت از اعتبارگیری 
قاعده مند اســتفاده کرد و در این فرآیند ۸۷.۹ هزار میلیارد 
ریال اعتبار اضطراری به آنها پرداخت شد. بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه 

از اعتبارگیــری قاعده مند )دریافت اعتبــار با وثیقه از بانک 
مرکزی( مشــروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و 
در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف داالن )۲۲ درصد( 
استفاده کنند.بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی 
مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت 
هفتگی اجرا می کند. موضع این بانک )خرید یا فروش قطعی 
یا اعتباری اوراق بدهی دولتی( بر اساس پیش بینی وضعیت 
نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوســانات نرخ 
بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشــار اطالعیه در 

سامانه بازار بین بانکی اعالم می شود. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید اگر مجلس به 
دنبال اصالح وضعیت نرخ ارز است، باید با عبور از سیاست 
ارز چنــد نرخی، مبنای محاســبات را شــفاف کند.محمد 
الهوتی در گفت و گو با ایســنا با بیــان اینکه مجلس باید 
مراقبت بیشتری در حوزه تعیین نرخ ارز برای امور مختلف 
در بودجه ســال ۱۴۰۰ صورت دهد، گفت: در کنار  بررسی  
بودجه ســال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسالمی و پافشاری 
پارلمان بر تغییرات اساسی در مسیر شفافیت بودجه، بعضا  
اظهارنظرهایی جهت تغییرات در بودجه اعالم می شــود که 
خارج از حیطه بودجه های سنواتی است. باید در نظر داشت 
که کشور برنامه های بلندمدت مانند سند چشم انداز، اقتصاد 
مقاوتی و احکام دائمی برنامه های توسعه ای دارد و بنابراین 
بودجه های سنواتی نمی توانند به تنهایی اصالحات ساختاری 
ایجاد کنند و می بایســت در چارچوب برنامه های بلندمدت 
پایه ریزی شوند.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از 
آنجایی که مجلس در مسیر شفافیت بودجه تالش می کند، 
به نظر می رسد که چند نکته حائز اهمیت را باید مدنظر قرار 
دهد، به این معنا که اولین موضوع اصالح نرخ ۴۲۰۰ تومانی 
برای ارز است که در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده، چرا که ادامه 
روند توزیع این ارز، یک سیاســت اشــتباه است که از سال 
۱۳۹۷ پایه گذاری شــده و به دلیل پافشاری هایی که بر این 

قیمت دستوری، تاکنون صورت گرفته منابع زیادی از کشور 
اتــالف  و در حقیقت بخش عمده ای از این ارز به کاالهایی 
اختصاص یافته که بعضا وارد کشور نشده اند.وی تصریح کرد: 
حتی کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشــور شــدند 
نیز متاســفانه متناســب با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره 
مردم نرفته و به دســت مصرف کنندگان نهایی نرسیده اند. 
در حالیکه می شــد این یارانه را به شکل های بهتری مورد 
اســتفاده قرار داد تا قدرت خریــد جامعه هدف باالتر رفته 
و تا این اندازه، فقر در کشــور گســترش نیابد. پس حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خواســته ملی بوده که خوشبختانه 
مجلس آن را از بودجــه ۱۴۰۰ در حال حاضر حذف کرده 
که جای تقدیر دارد.الهوتی با بیان اینکه زمزمه هایی مبنی 
بر تغییر نرخ پایه اظهارنامه های وارداتی مطرح شــده است، 
گفت: هم اکنون در اظهارنامه های صادراتی، نرخ ارز نیمایی 
مالک عمل قرار دارد. به نحوی که بر اســاس نرخ هفتگی 
نیما، نرخ اظهارنامه ها و همچنین پایه های صادراتی اعمال  
می شــود که تا حدودی در این بخش، شفافیت الزم ایجاد 

شده است. اما در حوزه واردات، به دلیل دوگانگی موجود در 
تعرفه های غیرمنطقی وارداتی و نرخ دســتوری و غیرواقعی 
۴۲۰۰ تومانی  شــرایط متفاوت است و  تنها اگر به صورت 
میانگین، تعرفه واردات کاال حدود ۳۳ درصد در نظر گرفته 
شود، این نرخ با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی، توجیه اقتصادی 

خواهد داشت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی تهران اعالم کرد: اگر قرار باشــد که نرخ ارز به نرخ 
۱۷۵۰۰ تومانی در اظهارنامه های وارداتی مالک عمل قرار 
گیــرد، ولی تعرفه ها کاهش نیابند، واردات کشــور را دچار 
مشکل جدی خواهد کرد. چراکه باید توجه داشت که امروز 
۸۵ درصد از کاالهای وارداتی را، مواد اولیه، خطوط تولید و 
کاالهای واسطه ای تشکیل می دهد و  ۱۵ درصد مابقی را نیز 
کاالهای ضروری مثل دارو و اقالم اساسی تشکیل می دهد. 
حتی اگر این کاالها کمترین میزان حقوق و سود عوراض را 
پرداخت کنند ولی به ناچار  ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده 
را نیز بپردازند، این موضوع باعث افزایش چشمگیر قیمتها، 

نهادهای تولیــد، کاالهای تولیدی و در نهایت، پایین آمدن 
قدرت خرید مردم خواهد شد.وی افزود: با توجه به پیشنهاد 
نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی برای واردات، نرخ نیمایی برای صادرات، 
نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی برای فروش نفت و همچنین پیشنهاد 
دولت مبنــی بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانــی بودجه، به تعدد 
نرخها دامن زده و به جای حرکت به سمت شفافیت بیشتر 
با چند نرخی شــدن ارز  رانتهــای متعددی ایجاد می کند.

رئیس کمیســیون تسهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق 
بازرگانی تهران ادامــه داد: لذا با توجه به موضوعات مطرح 
شده و هدف اصلی مجلس در خصوص ایجاد شفافیت بودجه 
پیشنهاد می شود نرخ ارز در بودجه نرخ واحد نیمایی باشد 
و تعرفه های وارداتی متناســب با افزایش نرخ ارز اظهارنامه 
کاهش یابد و ارزش افزوده نیز به همین منوال تعدیل شود 
تا در نهایت، هم از کســری بودجه دولت جلوگیری شود و 
هم از پیش بینی های غیرقابل دسترســی مانند فروش دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پرهیز شود.وی خاطرنشان 
کرد:  با اعمال سیاســت ارز تک نرخی، تفاوت منابع حاصل 
از واقعی کردن نــرخ ارز در بودجه به جای ارزهای متعدد، 
مســتقیما به جامعه هدف به صورت یارانه پرداخت شود تا 
قدرت خرید اقشــار کم درآمد افزایش یافته و از گسترش 

بیشتر فقر جلوگیری به عمل آید.

معاون وزیر شهرسازی خبر داد

شناسایی ۱.5 میلیون خانه خالی از مجموع 2/5 میلیون واحد 

بانک مرکزی اعالم کرد
تزریق ۵۲ هزار میلیارد ریال نقدینگی به بانک های متقاضی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تشریح کرد

کدام سناریوی ارزی، اقتصاد ایران را نجات می دهد؟

گزارش

نرخ گــذاری فوالد در بورس، صادرات، دالل بازی و افزایش قیمت به معمای 
تقریبا الینحلی تبدیل شده و در این بین هر بخش بر اساس منافع خود به آن 
می نگرد؛ قیمت فوالد و محصوالت پیرامونی آن هم در این گیر و دار هر از گاهی 
یک پله صعود می کنند.با افزایش قیمت فوالد در روزهای اخیر، کشمکش بر سر 
نرخ گذاری و نحوه عرضه این کاال در بازارها کماکان ادامه دارد و به نظر می رسد 
هر بخش بر اســاس منافع، چالشها و تجربیاتی که چرخه عرضه این کاال با آن 
مواجه بوده، به آن می نگرد. این واکنشــها پس از تعیین قیمت عرضه شــمش 
فوالدی در بورس کاال بر اســاس ۷۰ درصد قیمــت CIS که روز ۱۶ دی ماه 
۱۳۹۹ از ســوی رزم حسینیـ  وزیر صمتـ  اعالم شد، شدت گرفت.بورسی ها 
که بیشــتر از منظر منافع سهامداران به فوالد نگاه می کنند معتقدند نهادهای 
باالدســتی نباید در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت کنند. اما سازندگان با این 
اســتدالل که بخش ساختمان ۳۵ درصد اقتصاد را دربرمی گیرد و مسکن یکی 
از مهمترین نیازهای خانوارها محسوب می شود، می گویند که با دمیدن به تنور 
رشــد قیمت فوالد، قیمت تمام شده مسکن را باال نبریم.در این بین، مجلس و 
دولت هم به دنبال چاره جویی هستند و به نظر می رسد اتخاذ تصمیم بینابینی 
مشکل شده است! سازندگان، عرضه مصالح ساختمانی در بورس، صادرات، دپوی 
محصوالت در کارخانجات تولیدی و فضای داللی در بازار آزاد را در رشد قیمت 
فوالد موثر می دانند.به گزارش ایسنا، طی ماه های اخیر برای کنترل بازار مصالح 
ســاختمانی، جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیونهای مجلس برگزار شده و 
عوامل مختلف اثرگذار بر بازار فوالد بررســی شده است. برآورد جلسات این بود 
که اوال مازاد بر مصرف داخلی، صادر شــود، دومــا صادرات منوط به عرضه در 
بورس باشــد و قیمت فوالد بیش از ۸۵۰۰ تومان نباشد. در نهایت پارلمانی ها 

طی روزهای اخیر پیشــنهاد کرده اند که صادرات تمام زنجیره فوالد، مشروط 
به عرضه در بورس باشــد. فعاالن صنعت ساختمان هم می گویند که مازاد نیاز 
داخلی باید صادر شــود. البته بنا به گفته مســئوالن ۳۰ میلیون تن فوالد در 
کشــور تولید می شــود که ۲۰ میلیون تن به مصرف داخلی و ۱۰ میلیون تن 
صادر می شــود. بنابراین مقادیر قابل توجهی فوالد بیش از نیاز مصرف داخلی 
در کشــور وجود دارد.داریوش اســماعیلیـ  معاون امور معدن و صنایع معدنی 
وزارت صمتـ  با بیان اینکه در این شرایط مردم انتظار قیمت پایین برای فوالد 
دارند و در این راســتا قیمت فوالد به ویژه از خرداد ماه به بعد، قیمت های قابل 
قبولی نداشته است، گفت: واقعیت به گونه ای بود که قیمت ها قابل قبول نبود. 
ستاد اقتصادی دولت در هفتم مرداد سال جاری یک مصوبه ۵ بندی در ارتباط 
با کاهش قیمت محصوالت فوالدی صادر کرد؛ تمام این ها در این راســتا بود تا 
محصوالت فوالدی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.بهرام سبحانی- رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران- هم معتقد اســت: تا دو سال گذشته بورس 
کاال همچون ســاعت کار می کرد اما از دو ســال گذشته تاکنون بورس بازیچه 
دست سیاست گذاران شده است. بورس با دستورالعمل رقابت به قیمت عادالنه 
نمی رســد؛ لذا به نوعی قیمت ســازی صورت می گیرد. زمانی که قیمت پایه را 
مشخص می کنیم و همزمان قیمت جهانی باال می رود و ما قیمت پایه را کاهش 
می دهیم، در حقیقت به نوعی قیمت ســازی می کنیم. از یک سو می گوییم کاال 
بایستی به دست مردم برســد اما از سوی دیگر قیمت شمش را پایین آورده و 
سپس آن را رها می کنیم.سه روز قبل هم رسول خلیفه سلطانی ـ دبیر انجمن 
فوالدـ  اعالم کرد که فوالدســازان برای اجرای کامل شیوه نامه دولت به میدان 
آمده اند.اما حســن قالیباف اصلـ  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادارـ  چندی 

پیش با یادآوری پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری در عرضه های بورسی، 
نتیجه این اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه این محصوالت در بازار آزاد به 
قیمت های گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای کالن به جیب واسطه ها و به زیان 
مردم دانست و از »نهادهای باالدستی« خواست برای مقابله با چنین پیامدهای 
ناخواسته ای، در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.از طرف دیگر، سازندگان 
کــه صادرات، دپوی کاال، دالل بازی وعرضه فوالد در بورس را از عوامل رشــد 
قیمت عنوان می کنند، معتقدند اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید تولید 
را افزایش دهیم. ایرج رهبر ـ نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ـ در 
این خصوص به ایسنا گفت:  در تصمیم گیری برای فوالد باید منافع همه مردم و 
متقاضیان مسکن که از رشد قیمتها متضرر شده اند را در نظر بگیریم؛ نه اینکه 
منافع عده ای ســهامدار. اینکه دائما فوالد را صادر کنیم تا شــرکتهای فوالدی 
سود بیشتری ببرند و قیمت این کاال در بورس رشد کند راه حل مناسبی نیست.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان فوالد از انرژی ارزان قیمت بر اســاس نرخ ریال 
اســتفاده می کنند و محصوالت خود را با دالر می فروشند افزود: طبق جلساتی 
که در کمیسیون عمران مجلس داشتیم بر اساس محاسبات تمامی هزینه های 
تولید، فوالد باید کیلویی ۸۵۰۰ تومان به دســت مصرف کننده برســد؛ تازه ما 
دست باال را گرفتیم. اما می بینیم که در یک حرکت انتقالی به بورس، قیمتها دو 
برابر می شود تا جایی که هر کیلو فوالد در بازار آزاد طی روزهای اخیر به ۱۴ تا 
۱۵ هزار تومان رسیده و البته هرکس هرچقدر دلش می خواهد می فروشد.رهبر 
گفت: ابتدای صبح از فروشــندگان فوالد قیمتها را می پرسیم و عنوان می کنند 
بگذارید ساعت ۱۱ به بعد قیمت می دهیم. یعنی می خواهند ببینند قیمت فوالد 
در بورس چگونه اســت و بر اساس آن نرخ بدهند. قبال فقط طال به طور روزانه 
قیمت گذاری می شد اما حاال می بینیم که مصالح ساختمانی هم به این گرفتاری 

دچار است.

کالف سردرگم قیمت گذاری فوالد باز می شود؟

طبق تحلیــل دبیر هیات مدیــره اتحادیه طال و جواهر 
تهران برای وضعیت یک هفته اخیر بازارها ســکه و طالی 
داخلی، معامالت در بازاهای خارجی در سال نوی میالدی با 
افزایش ۵۲ دالری اونس جهانی آغاز و از روز چهارشنبه به 
بعد، در پی اتفاقات آمریکا، ریزش ۵۸ دالری را تجربه کرد؛، 
این نوســانات طبیعتا بازارهای داخلی ما را هم تحت الشعاع 
قرار داده و سبب تغییرات قیمتی شده است.نادر بذرافشان 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در مجموع از روز دوشنبه 
که آغاز فعالیت ها در بازارهای جهانی پس از سال نو میالدی 
بوده است تا نزدیک به اواخر هفته افزایش ۵۲ دالری اونس 
جهانی وجود داشته است که این افزایش به تبع در بازارهای 
اخلی ما نیز تاثیرگذار بود. از ابتدای هفته تا روز چهارشنبه، 
حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت ســکه، قریب به ۳۸ 
هزا تومــان افزایش قیمت هر گرم طــالی ۱۸ عیار، ۱۵۰ 
هزار برای قطعه نیم ســکه، تقریبا ۱۰۰ هزار تومان در ربع 
سکه و در ســکه های یک گرمی نیز حدودا ۵۰ هزار تومان 

افزایش قیمت ایجاد شــد.دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و 
جواهر تهران ادامه داد: اما از روز چهارشنبه باتوجه به اتفاقات 
آمریکا و بحث ها درگیری ها کاهش قیمت برای اونس جهانی 
آغاز شد و در نهایت از به یکباره از بعداز ظهر روز پنجشنبه 
در نتیجه اعالم مقامات دولتی که بایستی درگیری ها خاتمه 
پیدا کند و مردم را به آرامش و ســازش دعوت کردند، روند 
کاهش جدی تر شــد و تا همین لحظــه )ظهر روز جمعه( 
حــدودا ۵۸ دالر، هر اونس جهانی کاهش یافته اســت. در 
حقیقــت در  طول هفته که اونس جهانــی به ۱۹۵۲ دالر 
هم رسیده بود، در حال حاضر ۱۸۹۱ دالر است. وی ضمن 
تاکید براینکه ســال ۲۰۲۰ پرنوسان ترین سال  برای اونس 
جهانی که بی ســابقه طی دهه اخیر نیز بوده اســت، خاطر 
نشان کرد: در طول سال ۲۰۲۰ باالترین نوسان اونس جهانی 
را شاهد بودیم که تقریبا طی دهه اخیر، بی سابقه بود است. 
طی این ســال بطور متوسط ۶۰۰ دالر نوسان اونس جهانی 
داشــته ایم که اوج آن در ماه آگوست بوده و به ۲۰۷۳ دالر 

رسید و پایین ترین حد آن ۱۴۷۲ دالر بود که در ماه مارس 
اتفاق افتاد.بذرافشان در رابطه با تغییرات قیمت سکه و طال 
در بازارهای داخلی کشــور، گفت: بنابر تغییرات و افزایش 
قیمت اونس  جهانی و ســپس ریزش آن از اواخر هفته، بازار 
ســکه و طالی داخلی نیز از ابتدای هفته تا اواســط هفته، 
قیمت سکه نیز افزایشی پیش رفته و تا ۱۲ میلیون و ۲۵۰ 
هزار تومان هم رسید اما در حال حاضر مجدد کاهش قیمت 
داشته و به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ رسیده است.این عضو هیات 
مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران در اعالم آخرین قیمت ها، 
اظهار کرد: سکه طرح قدیم نیز که ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار 
تومــان اوج قیمتی اش در طول هفته بود، در پایان هفته به 
۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رســیده است. نیم سکه نیز 
در طول هفته تا شش میلیون و ۳۵۰  هزار تومان هم پیش 
رفت و اکنون شــش میلیون  ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد. 
همچنین ربع ســکه از چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در 
طول هفته به چهار میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در آخر هفته 

رسیده اســت و سکه های یک گرمی نیز دو میلیون و ۳۵۰ 
هزار تومان در پایان هفته، قیمت گذاری شــده اند.این مقام 
صنفــی افزود: هر گرم طالی ۱۸ عیــار در اوج قیمت ها در 
طــول هفته یک میلیون و ۱۹۵ هزار تومان قیمت داشــت 
کــه در حال حاضر در پایان هفته بــه یک میلیون و ۱۵۸ 
هزار تومان به ازای هر گرم، کاهش یافته اســت. هر مثقال 
طــالی ۱۷ عیار نیز که تا پنج میلیــون و ۱۴۹ هزار تومان 
هــم پیش رفته بود، اکنون پنج میلیــون و ۱۰ هزار تومان 
قیمت دارد. همانطور که اشــاره شد، آخرین نرخ ثبت شده 
برای هر اونس جهانی ۱۸۹۱ دالر است.به گفته دبیر هیات 
مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران، هر قطعه ســکه نیز در 
حال حاضر حــدود ۵۵۰ هزار تومان دارای حباب اســت.
بذرافشــان در پایان اظهار کرد: همانطور که قبال نیز اشاره 
شده است، طی شش هفته گذشته بازارهای داخلی ما تقاضا 
بسیار کاهش یافته و در مصنوعات طال تقریبا به صفر رسیده 
اســت در بازارهای داخلی سکه و طال باتوجه به کنترل بازار 
ارز و همین کاهش تقاضا، قیمت ها ثبات پیدا کرده اســت؛ 
بنابراین باتوجه به ثبات ایجاد شــده طی شش هفته اخیر، 
مــردم می توانند معامالت خود را به راحتی برای مصنوعات 

طال و سکه انجام دهند.

بازار
در طول یک هفته اخیر اتفاق افتاد

نوسانات شدید اونس جهانی؛ تغییرات قیمت سکه و طالی داخلی



شنبه 20 دی 399 1- 25 جمادی االول 1442 - 9 ژانویه  2021 - سال بیستم - شماره  5344  10   سیاسی

فرمانده نیروی زمینــی ارتش با تاکید بر 
اینکه امروز یکــی از درس های والیت مداری 
و اقتدا به شــهدا، ماندن در مســیر مقاومت 
و اســتقامت است گفت: شــهید سردار حاج 
 قاسم ســلیمانی اسطوره و ســمبل مقاومت

 است.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده 
نیــروی زمینی ارتش روز جمعه در مراســم 
قرآنی ارتش که در مرکز آموزش درجه داری 
جواداالئمه برگزار شــد اذعان داشت:  خدا را 
شاکر هستم که کشــور و امت ما قرآن را به 
عنوان کتابنامه انقالب خود  بر روی دســت 
گرفتن تا ســمبل آزادگی بــرای تمام عالم 

باشند.

وی ادامه داد:  قرآن کتاب رهایی اســت، 
اگر از ســی جزء قرآن و ســوره های نورانی 
قرآن فقط ســوره حمد را انتخاب کنیم خود. 
این سوره به تنهایی پاسخگویی ادعا که قرآن 
کتابنامه انقالب اســت. بــه خاطر این که در 
ســوره حمد آمده که فقط تــو را عبادت می 
کنم و از تو استمداد می طلبیم وال غیر. یعنی 
خط بطالن بر رفتار طواغیت  کشــیدن یعنی 

آزادگی یعنی حریت را پسندیدن.
وی ادامــه داد: در این ســوره خود قرآن 
اشــاره می کند که هر انقالبــی رهبری می 
خواهد که  شــما از خدا طلب کنید به عنوان 
صراط مســتقیم شما تلقی گردد و شما حول 

محور و پشت سر او حرکت کنید.
فرمانده نیروی زمینی ارتش یادآور شــد: 

رســول گرامی اســالم  در زمان خود صراط 
مســتقیم عینی و مجســم انقالبیــون که از 
صحابه رســول خدا باشند بوده است.  پیامبر 
در زمــان ائمه اطهــار نماد مجســم صراط 
مســتقیم بودنــد و امروز در نظــام والیی ما  
والیت فقیه صراط مســتقیم ما اســت. امروز 
رهبــر انقالب  صراط مســتقیم مجســم ما 
است که با نگاه به ایشــان و تبعیت از سیره 
ایشــان و اطاعــت از عوامر ایشــان  بتوانیم 
راه رســول اهلل و  امیرالمومنیــن را به عنوان 
 سلســله جنبان والیت و راه امام حســین را 

پی بگیریم.
امیرحیدری ادامه داد: مگر می شود بدون 
یک راهنما، معلم ، هادی و هدایتگر به ســر 
منزل مقصود رسید، هرگز  و امروز ان  صراط 

مستقیم شخص شخیص والیت امر ما است.
وی یادآور شــد: شــهدا آســمان والیت 
محوری و والیتمداری را ســتاره باران کردند 
که با نگاه کردن به آنها راه را از چاه تشخیص 
دهیم. در گمراهی نمانیم. شهیدان بزرگواری 
کــه هر کدام بــه نوبه خود مــی توانند یک 
هــادی و یک راهنما برای بشــریت باشــند 
که ارتش جمهوری اســالمی ایران ۴۸ هزار 
ســتاره در آســمان والیت مداری خود دارد 
کــه به ما چشــمک می زنند و نور افشــانی 
می کنند تا راه را گم نکنیم. ۴۶ هزار ســتاره 
در نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی 
ایــران حضور دارنــد که مــا والیتمداری و 
 مشــق والیتمداری را هر روز بــا نگاه به آنها 

تکرار کنیم.

وی تاکیــد کرد: امروز یکی از درســهای 
والیت مــداری و والیــت محــوری و اقتدا 
بــه شــهدا مانــدن در مســیر مقاومــت و 
اســتقامت اســت و شهید ســردار سلیمانی 
اسطوره و ســمبل مقاومت اســت. اسطوره 
 ای که مکتب ســاز شــد و خود صاحب یک

 مکتب شد.  
فرمانــده نیروی زمینــی ارتش گفت: اگر 
از قرآن فقط ســوره حمد را انتخاب کنیم و  
از اســطوره های مقاومت و پایداری هم فقط 
این شهید ســلیمانی و شهید صیاد شیرازی 
را انتخاب کنیم و  به ســیره و منش و رفتار 
الهی انهــا اقتدا کنیم امیدی هســت که در 
والیتمداری ثابت قدم بودیم و پشت سر ولی 

امرمان مانده ایم.

امیر سرتیپ حیدری:
شهید سردار سلیمانی اسطوره مقاومت است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد 
است که نظام و کشور در شرایط کنونی بیش 
از هر زمانی به مشــی عقالیی هاشمی نیازمند 

است.
متن یادداشــت اینســتاگرامی محمدرضا 

عارف به شرح زیر است:
چهار ســال از فقدان لنگــرگاه میانه روی و 
اعتــدال در جمهوری اســالمی ایران، حضرت 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی)رضوان اهلل تعالی 

علیه( می گذرد.
ایشــان که از دوران آغاز نهضت اســالمی 
دارای جایــگاه ویــژه ای بودند و بــا درایت و 
هوشــمندی همه جانبه نگرانه ای که داشتند، 
منشاء تصمیمات بزرگ برای عبور نظام و کشور 

از بحران ها بودند.
درایت، صبوری و شــکوری، هاشمی را در 
برهه های حســاس، به عنوان چهره ای راه گشا 
در خدمــت به ُملک و ملــت هدایت می کرد. 
سیاست مداری توسعه گرا که خود را فراجناحی 

تعریف می کــرد و در مواجهه بــا رخدادهای 
پیرامونی، معطــوف به واقعیــات و ممکنات، 
سیاست ورزی می کرد و می کوشید از کمترین 
فرصت، بیشــترین بهره را به نفع کشور و ملت 

رقم زند.
 هاشــمی در تثبیت نظاِم برآمده از نهضت، 
در مدیریت جنگ، در پروژه ی خاتمه ی جنگ، 

در سازندگی و توسعه،  نقشی بی بدیل داشت.
اینجانــب که در دوران ریاســت جمهوری 
ایشــان، مفتخر به ریاست دانشــگاه تهران، به 
عنوان کانون علمی-سیاســی در کشور بودم، 
و بعدهــا در دوران وزارت و معاون اولی دولت 
اصالحات و مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
مراوداتی زیاد با آن فقید سعید داشتم، می توانم 
با قاطعیت بگویم که توســعه، امنیت و اعتالی 
ایران اسالمی با بهره گیری از تجارب جهانی و 
البته ســازگار با فرهنگ ایرانی - اســالمی در 

صدر برنامه های ایشان بود.
سال ۹۲، دغدغه های مشترکی، من و ایشان 

را به صحنــه ی انتخابــات آورد. وقتی امکان 
ادامه ی حضور ایشان میسر نگردید، بزرگوارانه 
میــدان را تــرک کردند. همــان دغدغه های 
مشــترک بود که من نیز با مشورت با بزرگان 
و در پاســخ به ندای وحدت خواهی جامعه ی 
بهبودخواه، صحنه را برای اجماع فراهم آوردم.

به نظرم نظام و کشــور در شــرایط کنونی 
بیش از هر زمانی به مشــی عقالیی هاشــمی 

نیازمند است.
او مصلحت نظام را مصلحت کشــور و ملت 
تعریف می کــرد و این خــود بزرگترین باطل 
السحر نقشه های دشــمنان برای ایجاد شکاف 

بین ملت و حاکمیت بود.
بــرای حضور در مراســم بزرگداشــت این 
چهره صبور و مدبر آماده می شدم که به دلیل 

کسالتی مختصر توفیق حضور نیافتم.
بــار دیگر یاد و خاطــره  آن عزیز را گرامی 
داشــته و بازخوانی مشــی توســعه گرایانه و 
اخالقی ایشــان را به عنوان مسیری برای عبور 

از بحران ها و مخاطرات به دوستداران توسعه و 
اعتالی ایران اســالمی یادآور می شوم. رحمت 

اهلل علیه.
همچنیــن محمدرضا عارف به مناســبت 
سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی در یادداشتی 
نوشت که من همه سیاست گذاران و مسٔیولین 
کشور را دعوت می کنم به نقد خویش و تقلیل 

ندادن این گونه حوادث به خطای انسانی.
متن یادداشــت محمدرضا عــارف که در 
صفحه شخصی خود در اینتساگرام منتشر شده 

به شرح زیر است:
»داغ۱۷۶عزیزبردلمامیماند.

هیچ چیز عــذر و بهانه ای نخواهد بود برای 
پاسخ به رنج پدران و مادران داغدار. هیچ چیز 
مرهمی بر دل بازماندگان عزیزشــان نخواهد 
شــد. واژه ها و کالم، ناتوان برای تسلیت گفتن 
به داغی ست که ســحرگاه ۱۸دی۹۸ بر قلب 

ایران نشست.
من به عنوان یک معلم که شاگردانی نخبه 

را از دست داده اســت، بعد از یک سال از این 
حادثه، همه سیاست گذاران و مسٔیولین کشور 
را دعوت می کنم به نقد خویش و تقلیل ندادن 

این گونه حوادث به خطای انسانی!
خطای انسانی با به خدمت گرفتن فناوری، 
ارتقاء مهندســی و رشــد علــوم فنی کاهش 
می یابــد. ولــی آنچه کــه ما در کشــور به آن 
محتاجیم کاهش خطاهای اخالقی  اســت که 
جز با توسعه علوم انسانی و ترویج فرهنگ نقد 
و نقدپذیری ممکن نیســت. خطاهای اخالقی 
ریشــه در جزمیت و خودبرتربینــی، در عدم 
تحمل یکدیگــر، در منفعت طلبی  و در ترجیح 
دادن منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی دارد.

در ســالگرد این حادثه تلخ و جانسوز، هیچ 
مرهمی بــرای دل داغدار عزیــزان آن۱۷۶نفر 
و همه مردم نیســت. اما شاید بازنگری جدی 
در سیاســت گذاری ها و رویکردهــا و کاهش 
خطاهای اخالقی، بستری باشد برای جلوگیری 

از حوادث تلخ آینده. ان شاء اهلل!«

محمدرضا عارف:
کشور بیش از هر زمانی به مشی عقالیی هاشمی نیازمند است

فاطمه هاشــمی خطاب به پدرش نوشت: تو در جهان 
باقی نیز در همســایگی امام نزد خــدای خویش راضی و 

خشنود زندگی دیگری را آغاز کردی.
به گزارش ایسنا، فاطمه هاشمی در مراسم »چهارمین 
سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی« دلنوشته ای 

را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:  
و السابقون السابقون اولئک المقربون

در چهارمین زمســتان فقدانت در کنــار تو و مرادت 
گرد هــم آمده ایم به یاد روزهای خوشــی که با او بودی 
و از او می گفتی؛ همه حســرت آن روزها را می خوردند. از 

زمانی که پا به عرصه وجود گذاشــتی و خود را شناختی 
در همسایگی امام قرار گرفتی آنهم به دست سرنوشت.

با او خوشــی و ناخوشی را تجربه کردی. در دورانی که 
از پــدر معنوی فرزانه ات دور بودی با امید به روزگاری که 
این همجواری تکرار گردد سعی و کوشش نمودی و همه 
سختی ها و شــکنجه های خارج از توان را تحمل کردی و 
دم بر نیاوردی بلکه عاشــق وار می خواســتی ریشه نهال 
نــورس را با همرزمان و همفکران اســت از آب و گل و به 
بار در آوری و به بار به بنشــانی تا شاخه های این درخت 
تنومند به آســمان برسد و ریشه دار گردد تا بتوانی دوباره 

زیر این آســمان پهناور که برای همه جهانیان جایی دارد 
در همسایگی معشوقه ات قرار بگیری.

بــاز این همجــواری دوام زیادی نداشــت و این بار نه 
مانند گذشــته بلکه با تعداد قلیلــی راه پر پیچ و خمی را 
ادامه دادی. هر روز با آدمک هایی روبرو شدی که همانند 
برادران یوســف چاه های تهمت و تحریف و دروغ و دشنام 
را برایت ایجاد کردند و همانند برادران یوســف در مقابلت 

ایستادند ولی تو سرافراز درآمدی.
آری، ســپری شــدی در مقابــل پیکان هــا و با تمام 
انحرافاتی که در جامعه ایران از خط امام دیدی. هر گونه 

ظلم را به جان خریدی که حافظان تفکر باشــی تا جایی 
که جان خود را بر ســر آن دادی و برای بار سوم در کنار 
امــام خانه گرفتی ولی این بار ابدی و بدون هیچ نگرانی و 

با آرامش و اطمینان کامل.
امروزه حسودان و حســرت به دالن از اینکه یوسف و 
دردانــه امام باز هم در جوار مــراد خودش آرمیده تاب و 
توان از کف داده اند. این آتش خشم که به جانشان افتاده 
هرگــز فروکش نخواهد کرد چرا که می دانند تو در جهان 
باقی نیز در همســایگی امام نزد خــدای خویش راضی و 

خشنود زندگی دیگری را آغاز کردی.

به مناسبت چهامین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
دلنوشته ای در سوگ چهارساله پدر

رئیس جمهور:
 حادثه هواپیمای اوکراینی

 ناشی از بی تدبیری یک جمع بود

رئیس جمهور با اشــاره به سالروز حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: این یک 
حادثه بسیار تلخ، دردناک و باورنکردنی بود که از اشتباه یک فرد نشأت گرفت 

که آن هم از بی تدبیری یک جمع ناشی شده بود.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم والمســلمین حســن روحانی در آیین 
بهره برداری از سه طرح کالن ملی و کارخانه های نوآوری که با بیان اینکه امروز 
شــاهد افتتاح خط دو نوع واکســن مهم بودیم، گفت: واکسن های دیگری هم 
در ماه های آینده به بهره برداری می رســد و این برای ما از نظر امنیت غذایی و 

اقتصادی  و همچنین در زمینه ارزی که مصرف می شود، اهمیت دارد.
وی افزود: برای تهیه این واکسن ها ۲۰۰ میلیون یورو در سال هزینه می شود 
و اگر مشکالت دیگر نباشد این افتخاری است که روی پای خود بایستیم، تولید 
و صادر کنیم. ما همه واکســن هایی که تولید می کنیم را به اندازه نیاز داخلی 
تولید و بعد تا جایی توســعه می دهیم که می تواند نیازهای برخی کشــورهای 

منطقه را حل کند.
رییس جمهوری با اشــاره به ســالروز درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
گفت: شــاید بدون استثنا در طول ریاســت جمهوری هر جا که افتتاح مهمی 
داشــتم در دل از مرحوم آیت اهلل یاد می کردم.  ایشــان چهره ای بود که برای 
آبادانی و ســازندگی کشور زحمات بســیار فراوانی کشید که یاد، خاطره، نام و 

کارهای بلند او را گرامی می داریم.
وی افزود: ایشان باید برای ما الگو باشد که در انقالب، دفاع مقدس، سازندگی 
و هم در زمینه فرهنگ که یک نمونه آن دانشگاه آزاد بود کارهای بسیار بزرگی 
انجام داد. امیرکبیر هم بزرگترین ســردار سازندگی تاریخ ایران در قرن گذشته 
بود و توانســت علم و فنــاوری و تمدن نوین را در کشــور پایه گذاری کند اما 

نگذاشتند زنده بماند و او را به شهادت رساندند.
روحانی با تاکید بر اینکه وقتی این افراد فراجناحی می شــوند و زندگی آنها 
با اعتدال و اخالق توأم می شــود، تصریح کرد: البته جناح و حزب و سر جایش 
خوب اســت اما برای مدتی موقت، چرا که اگر دائم باشد در فعالیت و همکاری 
تاثیر ناســالم می گذارد. اینکه یک حزب فعال و در انتخابات پیروز شــود بسیار 
خوب اســت، اما اگر پیروز شد باید از همه شایسته ها در مجموعه خود استفاده 
کند نه فقط از حزب خود. و با افراطی شدن این رقابتها می بینیم که چه وضعی 

پیش می آید.
روحانی تاکید کرد: وقتی یک آدم ناسالم قدرت را در دست می گیرد مشکالت 
فراوانی برای کشــور خود و دنیا به وجود می آورد که امیدوارم این درس عبرتی 

برای همه دنیا و همچنین برای حاکمان بعدی کاخ سفید باشد.
وی یادآور شــد: آنانی که دو هفته دیگر قدرت را در کاخ ســفید در دست 
می گیرنــد، باید جبران کنند و ملت آمریکا که ملت بزرگی اســت را به جایگاه 
واقعی خود برگردانند. آنان باید به شــرایطی که جامعه بین المللی باید داشته 

باشد یعنی عقل و قانون برگردند.
رییس جمهوری تصریح کرد: امیدوارم شــر انسان های کم سواد در اداره این 
کشــور و آنانی که به دنبال منافع خانوادگی و فردی خود هستند، از سر آنان و 

دنیا کم شود و شاهد شرایط بهتری در منطقه و جهان باشیم.
روحانی همچنین با اشــاره به سالروز ترور ســردار سلیمانی گفت: هیچ گاه 
ندیدم شــهید سلیمانی جناحی و حزبی فکر کند. همیشه به فکر مردم بود، نه 
تنها به فکر مردم کشور خود بلکه به فکر مسلمانان و مردم منطقه بود و خدمات 

بزرگی به کل منطقه ارائه کرد.  
وی ادامه داد: اینکه داخل حزب و جناحی رشــد کنیم یا با تکیه بر جناحی 
موفق شــویم، خوب است اما وقتی صاحب قدرت شدیم، نسبت به همه ملت و 

همه مردم دارای هر نوع سلیقه و ایده، وظیفه خدمت رسانی داریم.
رییس جمهوری همچنین با گرامیداشــت یاد و خاطره جان باختگان حادثه 
هواپیمای اوکراینی در ۱۸ دی ماه ســال گذشــته، گفت: برای بازماندگان این 
حادثه آرزوی صبر می کنم. برای عزیزانی که در آن جهان هستند دعا می کنیم؛ 
این یک حادثه بسیار تلخ، دردناک باور نکردنی بود که از اشتباه یک فرد نشأت 

گرفت و آن اشتباه هم از بی تدبیری یک جمع ناشی شد.
روحانی تصریح کرد: اگرچه همه اینها روی سهو و خطا بود اما حادثه خونبار 
و خطرناکی را به وجود آورد که عده ای از نخبگان ما در این هواپیما از دســت 

رفتند و جان به جان آفرین تسلیم کردند.
وی تأکید کرد: ان شــاءاهلل دادگاه ما در یک بررســی دقیق و در یک دادگاه 
پرشکوه این پرونده را بررسی می کند؛ چه بسا نتیجه نهایی این دادگاه می تواند 
آرامــش بخــش واقعی خانواده ها و جبــران کننده لطمه ای باشــد که جایگاه 

هوانوردی در جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرد.

مذاکرات قانون اساسی درباره مفهوم »رجل سیاسی« 
روشن است

معاونت زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت:دولت جمع بندی اش این 
است که احزاب باید زمینه را برای حضور زنان در انتخابات فراهم کنند.

بــه گزارش ایلنا، کمتــر از ۶ ماه دیگر انتخابات ریاســت جمهوری برگزار 
خواهد شــد؛ انتخاباتی که قانونش در بهارستان با وجود آنکه الیحه جامع اش 

از سوی دولت به آنجا فرستاده شده در حال اصالح است. 
اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری برای مجلس تازه تأسیس آنقدر 
مهــم بــود که تنها ۲ ماه بعــد از روی کارآمدن آن را اعالم وصول و شــروع 
به اصالحش کرد. آن هم اصالحاتی که صدای هر دو جناح سیاســی کشــور 
درآورده است و به گفته بزرگان سیاسی کشور انگار تنها برای حضور چند فرد 

خاص در حال تغییر است. 
اما مشخص نبودن تکلیف واژه »رجل سیاسی« و نادیده گرفتن سهم زنان 
در این اصالح یکی از بحث هایی است که این روزها در محافل سیاسی مطرح 
می شود. بارها فعاالن سیاسی درباره حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری 
ســخنانی را بیان کردند و خواهان حضور جدی آنان در عرصه انتخابات کشور 
شدند اما نه تنها خواسته شان دیده نشد بلکه به نظر می رسد در اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس یازدهم در حال اتفاق است جایگاهی 

ندارند و باید به همان انتخابات مجلس و شوراها اکتفا کنند.
معصومه ابتکار در گفت وگو با ایلنا، درباره مشخص شدن تکلیف واژه رجل 
سیاســی در ادبیات سیاســی ایران گفت:در الیحه دولت و طرح اصالح قانون 
انتخابــات که از ســوی نمایندگان پیگیری می شــود، در مورد مفهوم »رجل 

سیاسی« مغایرتی با آنچه در قانون اساسی آمده وجود ندارد.
معاون زنان و امور خانواده ریاســت جمهوری بیان کرد: رجل سیاســی در 
قانون اساسی مشخص است، در این قانون کلمه رجال را به این خاطر استفاده 
کردند که جنســیت را در بر نگیرد که این موضوع در مذاکرات قانون اساسی 
هم وجود دارد و شــهید آیت اهلل بهشــتی و خانم مینو گرجی در این مورد به 

صورت روشن صحبت کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: بحث بسیار روشن است که چرا کلمه »رجل« انتخاب 
شــده است و شــورای نگهبان هم هیچ زمانی تفسیر مغایری ارائه نداده؛ پس 
یعنی نیازی نبوده اســت که دوباره در طــرح و الیحه بندی در این خصوص 

وجود داشته باشد.
ابتکار با اشــاره به »الیحه جامع انتخابات« که از ســوی دولت به مجلس 
ارائه شده است، عنوان کرد: موضوعی که مطرح شد بحث سهمیه بندی زنان 
بــرای حضور در انتخابات مجلس بود؛ جمع بنــدی دولت این بود که احزاب 
باید زمینه را برای حضور زنان در انتخابات فراهم کنند و خوشبختانه در یک 
دوره ای هم این کار صورت گرفت و ما در انتخابات مجلس دهم  شاهد حضور  

۳۰ درصدی نمایندگان زن در مجلس بودیم.
وی در پایــان تاکید کرد: احزاب باید به همان خط مشــی که بنیان گذار 
جمهوری اســالمی ایران بیــان کردند مبنی بر اینکه زنــان باید در مقدرات 
اساسی کشــور دخالت کنند، توجه جدی کرده و برای آنان نقش کلیدی در 

نظر بگیرند.

دولت 

گزارش 

دادستان نظامی تهران به تشریح ابعاد رسیدگی به پرونده 
هواپیمای اوکراینی پرداخت و گفت: تحقیقات دادســرا به 
اتمام رســیده و به زودی پرونده با صدور کیفرخواســت به 

دادگاه نظامی تهران ارسال می شود.
به گزارش ســازمان قضایی نیروهای مسلح، غالمعباس 
ترکی ضمن عرض تسلیت به خانواده های شهدای سانحه 
و ملت شــریف ایران و دیگر کشــورهایی که عزیزانی را در 
این ســانحه غمبار از دســت داده اند، گفت: ایران اسالمی 
در این ســانحه فرزندان عزیزی را از دســت داد که داغدار 
آنها هستیم و پاسخ گویی شفاف در مورد نتایج تحقیقات را 

وظیفه خود می دانیم.
این مقام قضایی در تشریح ابعاد رسیدگی به این پرونده 
گفت: بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی 
با بررسی های اولیه ستاد کل نیروهای مسلح و بخش های 
دیگر، اعالم شــد این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی 

خودی اتفاق افتاده است.
وی افزود: بعد از اطالعیه ســتاد کل نیروهای مســلح و 
ســه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده 
به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنابه 
ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با 

نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند.
دادســتان نظامی اســتان تهران از اتمام بررسی های ۷ 
گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره 
فرضیه های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه خبر داد 
و گفت: بخشــی از این احتماالت ناظر بر عملکرد هواپیما، 
خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند 
خرابکاری، فریب دشــمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ 
الکترونیک بر هواپیما و ســامانه هــای پدافندی همچنین 
عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت.

ترکی گفت: ۷ گروه  کارشناســی در حوزه ســامانه تور 
ام یــک، مراقبت پــرواز، پدافند هوایی، جنگال و ســایبر 
الکترونیــک، مواد منفجره و محترقه و مســائل امنیتی به 
تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسی های 
فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد 
هواپیمــا و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناســایی 
اشکاالت و ضعف های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام 

شد.
وی گفت: همچنین این ســانحه با حضور ۴۰ متخصص 
بــا انجام دو پــرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز ســانحه 
دیده، شبیه سازی شــد که در نوع خود در بررسی سوانح 
هوایــی منحصر به فــرد بود و اطالعات جعبه های ســیاه 
نیز در آزمایشــگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده 
و نمایندگان تمامی کشــورهای ذی ربط به طور شفاف با 

رعایت استانداردهای بین المللی پیاده سازی شد.
دادستان نظامی تهران به تشــریح نتایج تحقیقات این 
پرونــده پرداخت و گفــت: تحقیق گســترده از مطلعان و 
متهمان در ســطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات 
محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و 
متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطالعات 
حاصل از پیاده ســازی محتوای جعبه های ســیاه و نتایج 
عملیات شبیه سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز 

این سانحه داللت دارد.
این مقام قضایی درباره اســتدالل هــای مطرح قضایی 

درباره خطای انسانی گفت: مطابق دستورالعمل ها، سامانه 
پدافنــدی به دلیل آنکه از نظر دســتور آتش، در شــرایط 
آتش محدود قرار داشــت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه 
پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و 
با توجه به محدودیت های سامانه در تشخیص نوع اهداف و 
دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک 

تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.
وی اشــتباه در تعیین سمت شــمال را خطای انسانی 
فاحش دیگر فرمانده ســامانه برشــمرد و افزود: بر اساس 
گزارش کارشناسان، بررسی های سازمان هواپیمایی کشور 
و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد 
از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شــمال سامانه را به 
علت فراموشــی تنظیم نمی کند و به همین دلیل اهداف 
را در صفحــه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشــاهده می 

کرده است.
ترکی افزود: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی 
را به عنوان جســم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می 
دیدند و چون رادار آن قادر به تشــخیص هواپیما از ســایر 
اجســام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این گونه تداعی می 
شــود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت 
اســت و هنگامی هم که درصدد کســب تکلیف از شبکه 
پدافندی برمی آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله 
پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً 

تصمیم به شلیک می گیرد.
دادستان نظامی تهران تفکیک خطای انسانی از خطای 
سیســتمی را در وقوع این سانحه ضروری برشمرد و گفت: 
خطای عامل انســانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی 
مشــهود و روشن اســت ولی با ضعف و اشــکالی در خود 
سامانه، دســتورالعمل ها و ســاختارهای شبکه پدافندی 
کشور و هواپیمایی کشــوری مواجه نشدیم و معتقدیم به 
رغم ســخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در 
شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت الزم را به خرج 

می دادند این حادثه اتفاق نمی افتاد.
به گفته دادســتان نظامی تهران فرضیه هایی که درباره 
حمله سایبری، هک ســامانه پدافندی، اختالل در سامانه 
های هواپیما و شــبکه پدافندی مطرح شد، با دالیل متقن 

به اثبات نرسید.
این مقام قضایی در ادامه با رد برخی اظهارنظرها درباره 
صالحیت مراجع قضایی کشــورمان در رسیدگی به پرونده 
این سانحه گفت: مهمترین اصل در صالحیت های رسیدگی 
در حقوق بین الملل، اصل صالحیت ســرزمینی است و در 
قوانین جمهوری اسالمی ایران و قوانین بین المللی از جمله 
ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده 
که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است.
وی افــزود: ضمن آنکه موضــوع مربوط به نظم عمومی 
ایران بوده و ۱5۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان 
این حادثه ایرانی هســتند و برابر قوانیــن داخلی و قواعد 
مســلم بین المللی، دادگاه های ایران صالحیت انحصاری 
دارند لذا رفتارهای برخــی مراجع خارجی مبنای حقوقی 

ندارد و سیاسی است.
دادستان نظامی تهران همچنین درباره پرداخت غرامات 
بــه خانواده جانباختگان این ســانحه هوایی گفت: با توجه 
به اینکه پرواز بین المللی بوده و اتباع ســایر کشــورها هم 
در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیروهای مسلح 
مطابــق با مقــررات بین المللی به این تصمیم رســید که 
خســارات و غرامات به صورت یکسان بر اساس کنوانسیون 
هایی که ایران عضو آن هســت همچنین عرف بین المللی 

پرداخت شود.
وی افــزود: با پیگیری های مســتمر ســازمان قضایی 
نیروهای مســلح و مساعدت دولت و نیروهای مسلح، مبلغ 
۱5۰ دالر بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد 
و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده 
در قالب ســازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص، پرداخت 
می شــود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می 

توانیــم اعالم کنیم که آماده پرداخت غرامات و خســارات 
هســتیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانــی و غیرایرانی وجود 

ندارد.
ترکی ادامه داد: عالوه بر آن تــا کنون خانواده گرانقدر 
بیش از ۱۳۰ شــهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار 

گرفته اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است.
وی تأکید کرد: البته دریافت غرامات و خسارت همچنین 
قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی 

کیفری نخواهد داشت.
این مقــام قضایی با بیان اینکه در تحقیقات این پرونده 
هیچ خط قرمزی برای کشــف حقیقــت و اجرای قانون و 
عدالت وجود نداشــت، گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر 
رسیدگی دقیق بود همچنین رئیس قوه قضاییه و دادستان 
کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند؛ دادسرا و دادگاه 
های نظامی مســتقل از نیروهای مســلح هستند و وظیفه 
ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادالنه، دقیق، موشکافانه 
و شــفاف بود و معتقدم که با همکاری بخش های مختلف 
توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام 

روشنی برسانیم.
وی تصریــح کــرد: در این ســانحه به صــورت خاص 
شاهد همکاری بسیار نزدیک ســتادکل نیروهای مسلح و 
دســتگاه های مختلف در حوزه کارشناسی بودیم و اگر این 
همکاری ها نبود قادر نبودیم این ســانحه پیچیده و دارای 
ابعاد مختلف را در این مدت زمان محدود در مرحله دادسرا 

به نتیجه برسانیم که از همه آنها تشکر می کنم.
دادســتان نظامی تهران درباره برخورد با مقصران وقوع 
این سانحه گفت: در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر 
از جهــت بی احتیاطی و بی مباالتی و عدم رعایت نظامات 
و مقررات، متهم شــناخته شدند و در حال حاضر تنها یک 
متهم در بازداشت است و ســایرین با تودیع وثیقه و سایر 
قرارهای مناسب آزاد شده اند؛ جزییات بیشتر بعد از صدور 
کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعالم خواهد شد.

ترکی در همین ارتباط با اشــاره به تفاوت های موجود 
بین خطــا کیفری و اداری گفت: یک خطــا می تواند هم 
جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ 
یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون های انضباطی مورد 

رسیدگی قرار بگیرد.
وی افزود:در این پرونده ســتاد کل نیروهای مسلح نیز 
به طور جدی وارد عمل شــد و افــرادی را که از نظر گروه 
بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی مباالتی 
و عدم اجرای صحیح دستورالعمل ها و مقررات شده بودند، 
در ســطوح مختلف از مســئولیت خود عزل و یا با تنزیل 
درجه مواجه کرد. ترکی از نهایی شــدن گزارش گروه های 
کارشناســی این پرونده خبر داد و افزود: گزارش ســازمان 
هواپیمایی کشوری برای کشــورهای ذی ربط ارسال شده 
است. به گفته این مقام قضایی، همکاری های فنی و قضایی 
دوجانبه ایران و اوکراین در چهارچوب موافقتنامه همکاری 
های قضایی بین دو کشــور با حسن نیت و شفافیت ادامه 

دارد.
دادستان نظامی تهران در پایان گفت: تحقیقات دادسرا 
به اتمام رسیده و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به 
دادگاه نظامی تهران ارســال می شود و مرحله رسیدگی در 

دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.

دادستان نظامی تهران:

پروندههواپیمایاوکراینیبهزودیبهدادگاهنظامیتهرانارسالمیشود
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تحوالت چند روز اخیر واشــنگتن شباهت 
زیادی به فیلم شوالیه تاریکی ساخته »کریستوفر 
نوالن« پیدا کرده ؛تصویری خوف انگیز که در 
قلب ایاالت متحده به آتش کشیده شده است. 
شاید زمانی که »دونالد ترامپ« دیالوگ مشهور 
»من حکومت مردم را باز می گردانم، مردم« را 
به زبان آورد ؛ کسی باور نمی کرد که واشنگتن 
به سرنوشــت گاتهام مبتال خواهد شد. یورش 
هواداران ترامپ دقیقا در ســالگرد آغاز ریاست 
جمهوری »جورج واشــنگتن« اتفــاق افتاد و 
حاال پدران آمریکا از خشــم ناخــن بر تابوت 
می ســایند. فاجعه برای ایــاالت متحده زمانی 
عمیق تر می شود که آنها مدعی بودند احتمال 
خطا در حکومت سیستمی واشنگتن نزدیک به 
صفر اســت. نکته تاریخی اینجاست که عنصر 
نامطلوب هماننــد »جان اف کندی« با ترور یا 
همانند » ریچارد نیکسون« با استیضاح حذف 
شــده اند اما حاال ترامپ به یک غده سرطانی 
برای آمریکا تبدیل شده است. براساس آخرین 
آمار ، براثــر حمله روز چهارشــنبه به کنگره 
تاکنون حداقل 5 نفر کشــته و نزدیک به 100 
نفر هم زخمی شــده اند. روز چهارشنبه و تنها 
ساعتی بعد از پایان سخنرانی ترامپ در اجتماع 
هواداران خود، نشست مشترک کنگره با ریاست 
مایک پنس آغاز شد اما در همان ساعات اولیه، 
نمایندگانــی که در حال تاییــد آرای الکترال 
کالــج بودند، به خاطر هجوم حامیان ترامپ به 
ســاختمان کنگره، مجبور به خروج از سالن یا 
پناه گرفتن در پشت صندلی ها شدند.با هجوم 
طرفداران ترامپ به ســاختمان کنگره و تالش 
برای ورود به ســاختمانی که در حال شمارش 
آرای الکترال کالــج بودند، تمام درهای کنگره 
قفل شد و نیروهای امنیتی در برابر شورشیان 
به صف شدند اما در نهایت به قول »جو بایدن« 
چهل و ششــمین رئیس جمهــوری آمریکا ، 
»تروریســت های داخلی آمریکا « موفق شدند 
کنگره را تصرف کنند. البته در نهایت ، پس از 
مهار یورش هواداران دونالد ترامپ به ساختمان 
کنگره آمریکا در واشــنگتن، نمایندگان ســنا 
به شــمارش آرا ادامه داده و پیروزی بایدن به 
ایاالت متحده  رئیس جمهوری منتخب  عنوان 

در انتخابات 3 نوامبر رسما تایید شد.
موج استعفا در کابینه

برخــی از منتقدان ترامپ پــس از حوادث 
روز چهارشــنبه در واشــنگتن او را به تالش 

برای »کودتــا« متهم کرده اند. »جان بولتون« 
مشــاور پیشین امنیت ملی آمریکا گفت: »این 
یک فاجعه و روز وحشــتناک برای آمریکا بود 
به خصوص زمانی که می بینید رئیس جمهور 
آمریــکا این جمعیــت را تحریــک می کند و 
مستقیما مسئول توهمی است که آن ها درباره 
لغو نتایج انتخابات به وسیله مایک پنس، معاون 
رئیس جمهور یا کنگره آمریکا داشتند.« جان 
بولتــون افزود: »دونالد ترامپ هیچ حد و مرز و 
هیچ فلسفه ای ندارد، اکنون ترامپ باید هر چه 
سریع تر صحنه سیاســی آمریکا را ترک کند، 
من فکر می کنم او مطمئنا بعد از بیستم ژانویه 
هم تالش خواهد کرد نفوذ به دســت آورد، او 
مطمئنا االن هم نفــوذ دارد، اما قدرت ندارد و 

این کامال متفاوت اســت.« روز پنج شنبه موج 
اســتعفا و کناره گیری در کاخ سفید و کابینه 
ترامپ به راه افتاد. »بتسی دووس« وزیر آموزش 
آمریکا در نامه استعفای خود طی روز پنجشنبه 
دونالد ترامــپ را از بابت دامن زدن به تنش ها 
طی حمله خشــونت آمیز روز چهارشــنبه به 
کنگره به عنوان جایگاه دموکراسی کشور مقصر 
دانست. او اظهار کرد: »هیچ تردید و اشتباهی 
در خصوص تاثیر لفاظی های شــما )ترامپ( بر 
وضعیت وجــود نداردو این برای من یک نقطه 

عطف است.«
»ایلین چاو« وزیر حمل و نقل آمریکا هم از 
سمتش استعفا کرد. وزیر حمل و نقل، همسر 
میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه در 

مجلس سنا است. او در دولت جورج بوش پسر 
به مدت هشــت ســال وزیر کار بود. همچنین 
اســتیون ساند، رئیس پلیس کنگره آمریکا نیز 
اســتعفایش را اعالم کرده و گفت که ما آماده 
یــک اعتراض دموکراتیک بودیم و هرگز گمان 
نمی کردیم که اینگونه مورد حمله قرار بگیریم. 
از سوی دیگر مایکل اســتنگر مسئول امنیت 
مجلس سنا نیز از سمتش استعفا کرده و میچ 
مک کانل رهبر اکثریت سنا گفت که استعفای 

او را قبول کرده است.
رویترز نیز گزارش کرد که چهار مشاور ارشد 
شورای امنیت ملی کاخ سفید استعفا کرده اند. 
در ایــن میان، »کریس میلر« وزیر دفاع موقت 
آمریکا در توییتی اعالم کرد، وزارت دفاع مطابق 

با سوگندی که یاد کرده، به وظیفه خود عمل 
خواهد کرد و روند مسالمت آمیز قدرت به جو 
بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا را بیستم 
ژانویه اجرایی خواهد کرد. وی افزود، به شدت 
اقدامات خشــونت آمیز و یورش به ساختمان 
کنگره را محکوم می کند. این خشونتی که در 
ساختمان کنگره رخ داد با دموکراسی و اصول 

قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد.
تحقیر حکومت ایاالت متحده

یورش هواداران دونالد ترامپ به ساختمان 
کنگره شکلی از شورش و اعتراض خشونت بار 
انتخاباتی بود. این گونه اعتراض ها در بسیاری 
از کشــورهایی که قواعد دموکراسی در آنها جا 
نیافتاده اســت روی می دهد امــا وقوع آن در 
آمریکا به عنوان کشــوری که دهها بار انتقال 
مســالمت آمیز قــدرت را تجربه کرده اســت 
بی ســابقه بود. خودداری ترامــپ از پذیرش 
شکســت در انتخابــات ریاســت جمهوری با 
تاکیــد بر ادعاهایــی که از توطئــه علیه او و 
هوادارانش حکایت داشت دلیل اصلی حوادث 
روز چهارشنبه واشنگتن بود. گروهی از اعضای 
حزب جمهوریخواه به ویژه جاش هالی، سناتور 
ایالت میسوری و تد کروز، سناتور تگزاس در این 
مسیر دونالد ترامپ را همراهی کردند. اقدامی 
که زمینه ساز بروز خشونت و شورش انتخاباتی 
علیه نهاد کنگره شد.پژوهش ها نشان داده است 
که استفاده از ادبیات ســتیزه جویانه و تند از 
سوی سیاستمداران احتمال بروز خشونت های 
سیاســی را افزایش می دهد ؛ در همین راستا 
نقش توئیت های دونالــد ترامپ را در تحریک 
رئیس  نادیــده گرفت.  نمی تــوان  هوادارانش 
جمهوری آمریکا آنچنان خطرناک شــده است 
که فیسبوک و اینســتاگرام تصمیم گرفته اند 
حســاب کاربری وی را فعال به طور نامحدود و 
دســت کم تا پایان دوران ریاست جمهوری او و 
انتقال کامل قدرت در ۲0 ژانویه مسدود کنند. 
شاید بتوان گفت آنچه که در چهارشنبه لعنتی 
واشنگتن به وقوع پیوست برای مردم خاورمیانه 
یا کشورهای مخملی آشنا باشد اما برای جامعه 
نخبگان ایاالت متحده یک فاجعه است که تنها 
در سینما و فیلم های نوالن از نزدیک مشاهده 
کرده بودند. بسیاری منتظر انتقال قدرت تا ده 
روز آینده به بایدن هستند اما سیستم حکومت 
ایــاالت متحده می داند که بــا ترامپ روزهای 

سختی را خواهد داشت.

هواداران ترامپ با حمله به کنگره دست به شبه کودتا زدند

تحقیر ایاالت متحده
بایدن عامالن حمله به کنگره را »تروریست داخلی« خواند

علی ودایع

عربستان به شدت نگران تغییر رویکرد آمریکا است
خوف بن سلمان از رفتار »بلینکن«

ریاض که تا همین یک هفته پیش امیدوار 
بود نتیجه انتخابــات آمریکا برگردد، همچنان 
نگران آینــده روابط با آمریکاســت؛ تارنمای 
رادیــوی بین المللی فرانســه در گزارشــی در 
خصوص آینده روابط ریاض و واشــنگتن می 
گوید، سعودی ها نگرانند که پرونده های حقوق 
بشری در زمان ریاست جمهوری بایدن برایشان 
دردسرساز شــود. رادیو بین المللی فرانسه روز 
پنجشــنبه در گزارشــی به پرونده های مطرح 
فعاالن حقوق بشر و مخالفان حکومت سعودی 
اشاره کرد و نوشت: این روزها بیشتر از همیشه 
پرونده های مخالفان رژیم ســعودی و فعاالن 
حقوق بشــر در عربســتان مطرح است. شاید 
عربســتان بخواهد تکلیف این نوع پرونده ها را 
یکســره کند تا بهانه حقوق بشری به دست 

جو بایدن ندهد؛ اما برخی نیز احتمال می دهند 
که محمد بن سلمان قصد دارد از این طریق به 
آمریکا فشــار بیاورد. جو بایدن قباًل به شدت از 
نقض حقوق بشر در عربستان انتقاد کرده و نظر 

خوشی نسبت به ولیعهد سعودی ندارد.
این رسانه دولتی فرانسوی در ادامه گزارش 
بــه وعده های انتخاباتــی رئیس جمهوری آتی 
آمریکا در مورد عربســتان ســعودی پرداخت 
و گفت: جو بایدن طــی کارزار انتخاباتی خود 
به صراحت گفته بود که مســئوالن قتل جمال 

خاشقچی باید پاسخگو باشند.

 او همچنین با اشــاره به جنــگ یمن، از 
کشــته شــدن زنان و کودکان بی گناه توسط 
عربســتان انتقاد کرده و قــول داده بود که در 
صورت پیروزی در انتخابات، سالح کمتری به 
ریاض بفروشد. بایدن حتی عربستان را »دولت 
مطرود« توصیف کرده بــود، به همین دلیل، 
سعودی ها نگرانند که پرونده های حقوق بشری 
در زمان ریاســت جمهوری بایدن دردسرساز 

شود.
به نوشته رادیوی بین المللی فرانسه زندانیان 
سرشناسی از جمله لجین الهذلول فعال حقوق 

بشــر، ولید احمد فتیحی پزشک دو تابعیتی 
ســعودی-آمریکایی، بدراالبراهیم پزشــک و 
نویســنده و صالح الحیدر یا مشغول گذراندن 
دوران محکومیت خود بــوده و یا در زندان در 

بالتکلیفی به سر می برند.
از ســوی دیگر ده ها نفر از اعضای خاندان 
ســلطنتی نیز در حصر خانگی یا تحت تعقیب 
هســتند. محمد بن نایف کــه زمانی ولیعهد 
رسمی کشور بود و ســپس توسط محمد بن 
ســلمان کنار زده شــد، همچنان در جده، در 
بازداشت خانگی است. او به همکاری با سازمان 

اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( متهم است.
کریستین دیوان پژوهشگر مقیم واشنگتن 
به این رسانه فرانســوی گفت: به نظر عجیب 
می آید که شاهزاده بن سلمان این نوع پرونده ها 

را چنین افزایش داده است. 
شــاید او در مذاکرات آینده بــا جو بایدن 
بخواهد سرســختی کنــد و بگوید هیچ کس 
حق ندارد در امــور داخلی ما دخالت کند؛ اما 
برخی نیز معتقدند که حکومت سعودی خواهد 
توانست با اتکا به زندانیان سیاسی، به غربی ها 
فشار آورده و دست به اخاذی بزند.حسین ابیش 
پژوهشــگر لبنانی تبار که در آمریکا مشغول به 
کار اســت می گوید: من مطمئن نیســتم که 
سعودی ها ابعاد مشــکالتی را که با جو بایدن 

خواهند داشت، هنوز درک کرده باشند.

گروه بین الملل: »دونالــد ترامپ« که 
تا روز پنج شنبه شکســت خود را در رقابت 
انتخاباتــی نپذیرفتــه بــود و باعث شــد تا 
شورشــیان هوادار وی به ســاختمان کنگره 
یورش ببرند، اکنون با سه گزینه پیشنهادی 

دموکرات ها روبرو شده است.
همه گیــری کرونا، فروپاشــی اقتصادی، 
قرنطینــه و دو قطبی شــدن جامعه آمریکا، 
انتخابات 13 آبان امســال را در این کشــور 

بسیار متفاوت ساخت.
دموکرات هــا از ســال ۲01۷ بــه دنبال 
آنکه مشــخص شــد ســایت ویکی لیکس 
از کامپیوترهــای کمیته ملــی دموکرات ها 
و همچنیــن ایمیل های هیــالری کلینتون 
سرقت کرده است، اتهام تبانی روسیه با ستاد 

انتخاباتی ترامپ را مطرح کردند.
بر این اســاس، ابتدا بازرس ویژه ای برای 
رســیدگی به این موضــوع برگزیدند. رابرت 
مولر به مدت ۲ ســال بر این مساله تحقیق 
کرد. مایکل فلین نخســتین مشــاور امنیت 
ملی و رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ، نخستین 

مظنون و متهم در این رابطه بود.
سرانجام با توجه به اینکه ترامپ در مسند 
قــدرت بــود و از حمایت وزیر دادگســتری 
هم برخــوردار، از این مهلکه نجات یافت اما 
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان ۲ اتهام 
»سوء استفاده از قدرت« و »ممانعت از اجرای 
عدالت« به معنای کارشــکنی در کار کنگره 
برای کشف حقیقت را متوجه او ساختند. این 
مساله کار را به اســتیضاح رئیس جمهوری 

چهــل و پنجم آمریکا کشــاند و با توجه به 
اکثریت دموکرات هــا در مجلس، ترامپ در 
زمره رئیســان جمهوری استیضاح شده قرار 
گرفت هرچند در محکمه سنا، خلع ید نشد.

ترامپ پس از انتخابات اگرچه می دانست 
که متحمل شکســت شده اســت ؛ حرف از 
تقلب گســترده زد تا اوضــاع را به نفع خود 
آشفته کند. او دستور داد روال انتقال قدرت 
از ســوی کاخ سفید مختل شود تا جایی که 
داد »جوبایدن« نیز در آمد. بازی ترامپ زمانی 
جالب شد که اقدام عفو رفقای خود از اتهامات 
مطرح شــده از سوی دادگاه های فدرال کرد. 
ترامپ در ادامه اقــدام به تحریک هوادارنش 
کــرد تا آن کــه در نهایت واشــنگتن عمال 
ســقوط کرد. تعداد زیادی از جمهوری خواه 
و دموکرات ها حتی سرپرســت وزارت امنیت 
داخلی آمریکا، ســخنان تحریک آمیز ترامپ 
را عامل ایــن رخ داد دانســتند و جو بایدن 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم از آن به 

تروریست داخلی یاد کرد.
این اتفاق، ســرآغاز حرکــت دیگری در 
بین دموکرات ها شــد. برخی اعضای مجلس 
نماینــدگان همچون »ایلهــان عمر« طرح 
اســتیضاح ترامپ را کلید زدند. پیش نویس 
طرح را آماده و در بین اعضای مجلس توزیع 
کردند. تا شــامگاه پنج شنبه نزدیک به 11۲ 
عضو مجلس نماینــدگان، این طرح را امضا 
کردند. عالوه بر اســتیضاح، مســاله استفاده 
از ماده ۲5 قانون اساســی آمریکا هم پیش 

کشیده شد.

چاک شومر رهبر اقلیت سنای فعلی، روز 
پنج شنبه تالش خود را برای برکناری رئیس 
جمهور ترامپ از سمت خود آغاز کرد و گفت 
شورشــی که ترامپ دامن زد و یک روز قبل 
)چهارشنبه( کنگره را در برگرفت ، نشان داد 

که وی برای هدایت ملت شایسته نیست.
امــا جمهوری خواهان از جمله ســناتور 
لیندسی گراهام و  اعضای مجلس نمایندگان 
عمدتا پشت ســر رئیس جمهوری ایستادند، 
از برخی ســخنان وی انتقاد کردند اما اصرار 
داشــتند که او برای آخرین روزهای حضور 
خود در کاخ سفید باقی بماند. این مساله در 
نشست تایید آرای گزینشگران هم نشان داده 
شد که جمهوری خواهان مجلس همچنان بر 

عهد خود با ترامپ ایستاده اند.
عمال جمهــوری خواهان با اســتفاده از 
متمم۲5 قانون اساســی مخالفت کرده اند ؛ 
این ماد ، به معاون رئیس جمهوری و اکثریت 
اعضــای کابینه اجازه می دهــد بیانیه کتبی 
»مبنی بــر اینکه رئیس جمهــوری قادر به 
انجام اختیارات و وظایف دفتر خود نیست« 
صادر کنند. هنگامی کــه ترامپ به ویروس 
کرونا مبتال و در بیمارستان بستری شده بود 
هم دموکرات ها اصرار کردند که این مسیر را 
بــه پیش ببرند اما هیچ یک از اعضای کابینه 
ترامپ حاضر نبود دست به چنین کاری بزند 
چرا که کیان حزب جموری خواه را در خطر 
می دیدنــد. اما دموکرات هــا از فرصت پیش 
آمده در یورش به ساختمان کنگره هم برای 
امتحان این مسیر بهره گرفتند و نقش ترامپ 

را برجســته می کنند. نکته جالب اینجاست 
که مایک پنس هم تا این لحظه به اســتفاده 
از مــاده ۲5 متمم تن نداده اســت. واقعیت 
این اســت که ترامــپ و تیم او کــه اکنون 
نفــوذ زیادی را در بخشــی از جامعه آمریکا 
به دست آورده اند، خالء رهبری قدرتمند در 
حزب جمهوری خواه وجود دارد و این حزب 
تا حدود زیادی به شــخص او وابســته شده 
اســت، در ســال های پیش رو آرام نخواهند 
نشســت و فعالیت های مختلفی را حتی در 
حوزه تداوم اعتراض خیابانی تدارک خواهند 
دید. به همین دلیل، ســناتور شومر هدف از 
پیگیری برکناری ترامپ را اینگونه می رساند 
که »هرگونه تالش برای استیضاح باید شامل 
اتهامی علیه ترامپ باشــد که وی را از ادامه 

نامزدی در انتخابات منع می کند«.
جالب ترین اتفاق این اســت که » مایکل 
شــروین «  دادســتان کل موقــت آمریکا 
تاکید کرده که هر کســی که در اغتشــاش 
در ساختمان کنگره نقشــی ایفا کرده باشد 
مشــمول طرح اتهام فدرال می شــود. این 

در حالی اســت که ترامپ متهم به تحریک 
معترضان به حمله به ساختمان کنگره بعد از 
حضورش در یک تجمع تحت عنوان »آمریکا 
را نجــات دهید« در همــان روز وقوع حمله 
شده اســت. خبرنگاران از شروین پرسیدند 
آیا رئیس جمهور آمریکا ممکن است از بابت 
نقشش در »تحریک« حامیانش برای حمله 
به ســاختمان کنگره با طــرح اتهام و پیگرد 
قضایی مواجه شود. او پاسخ داد: نمی خواهم 
یک حرف را چند بار تکــرار کنم. ما در این 
زمینه همه نقش آفرینان را بررسی می کنیم. 
هر کسی که نقشــی داشته و هر موردی که 

مدارکی از وقوع یک جرم وجود دارد.
در سرنوشت ســیاه ترامپ نوشته بودیم 
که حکومت ایاالت متحــده به دلیل نگرانی 
درباره نوع رفتار آنارشــیک ترامپ یا چهل و 
پنجمین رئیس جمهوری آمریکا را محاکمه 
مــی کند یا این که ســربه نیســت خواهد 
شــد. پس از سقوط واشــنگتن این احتمال 
 تبدیل به یک الزمه بــرای حفظ ارزش های 

آمریکایی شده است.

فرصت تسویه حساب با ترامپ

دردسر لپ تاب دزدی از کنگره
در جریــان یورش هواداران دونالد ترامپ به کاپیتول، برخی از لپ تاپ های 
اعضای کنگره که ممکن است دارای اطالعات حساسی باشند، به سرقت رفته 
است. شــبکه خبری آمریکایی سی بی اس گزارش داده که در جریان هجوم 
هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ساختمان کنگره، لپ تاپی به 

سرقت رفته که ممکن است حاوی اطالعات امنیتی حساسی باشد.
ســی بی اس افزود که مأموران امنیتی به دنبال دستگیری افرادی هستند 
که چهارشــنبه پیش بــه کاپیتول هیل یورش برده و این لپ تاپ را ســرقت 
کرده اند. از سوی دیگر، جف مرکلی سناتور دموکرات ایالت اورگان در توییتی 
خبر داد که آشوبگران پس از ورود به کنگره، دفتر او را به هم ریخته و اکنون 
یکی از لپ تاپ هایی که روی میز کنفرانس قرار داشــت، مفقود شده است. در 
حادثه ای دیگر، یکــی از خبرنگاران آمریکایی توییت کرد که هواداران ترامپ 
زمانی که وارد دفاتر نانســی پلوسی رئیس مجلس آمریکا شدند با لپ تاپ میا 
اِِرنِبرگ مشــاور مطبوعاتی او مواجه شدند که روشن رها شده و ایمیل هایش 

در دید عموم قرار داشت.

ویژه

تصویر »اون« با یونیفرم نظامی و مسلسل
رهبر کره شمالی وعده داد قابلیتهای دفاعی کشورش را »به سطحی باالتر« 
افزایش دهد؛ این در حالی اســت که تابلویی از یک تصویر پرتره او با یونیفرم 
نظامی رســمی و یک مسلسل رونمایی شــد. به گزارش پایگاه تایمز، »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شمالی در دومین روز کنگره نادر حزب حاکم کارگران 
در این کشــور به شــکلی ضمنی از بازگشت کشــورش به توسعه کالهکهای 
هســته ای و موشکهای بالستیک دوربرد اما به شــکلی کمتر تحریک آمیز و 

کمتر مستقیم صحبت کرده است.
رونمایی از تصویر پرتره او همراه با یونیفرم نظامی و مسلســل ممکن است 
نشــاندهنده رویگردانی این کشــور از تعامل دیپلماتیک از نوعی که با دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیگیری کرد و رفتن به ســمت استراتژی تقابل 
نظامی باشــد. هر چند که کیفیت تصویر پایین اســت اما به نظر می رسد در 
این تصویر درجه جنرالیســیمو)درجه ای نظامی باالتر از فیلد مارشال و دیگر 
درجه های پنج ستاره( روی شانه رهبر کره شمالی قرار دارد. این نشان پیشتر 
به کیم جونگ ایل، پدر او و رهبر قبلی کره شــمالی بعد از مرگ اعطا شــد و 
کیم ایل ســونگ پدربزرگ رهبر فعلی و رهبر اسبق کره شمالی نیز این نشان 

را در اواخر عمرش دریافت کرده بود.
رسانه های دولتی کره شمالی گزارش کردند، کیم جونگ اون امروز جمعه 
وعده داده روابط کشــورش را با بقیه جهان بهبود بخشد. او این صحبت را در 
سومین روز از کنگره حزب حاکم کارگران مطرح کرد. او بر لزوم تقویت روابط 
دو کره و تالشهای دیپلماتیک با کشورهای دیگر تاکید کرد. خبرگزاری رسمی 
کره شمالی گزارش کرد، کیم جونگ اون »مسیر کلی و جایگاه سیاست حزب 
ما برای توســعه و گســترش جامعه روابط خارجی را اعالم کرد«. او مشخص 
نکرد چه اقداماتی برای این کار اتخاذ خواهد کرد. کیم گفت، روابط با ســئول 

»براساس الزام وضعیت غالب و تغییرات زمان« نیاز است که تغییر کند.

برنامه فشرده اسرائیل برای ارتباط با بغداد
»صادق الطائی« نویســنده عراقی در القدس العربی نوشــت: ســال ۲0۲0 
شــاهد تسریع در روند عادی ســازی روابط رسمی بین اســرائیل و تعدادی از 
دولت های عربی بودیم و اسرائیل در زمینه شکستن دیوار انزوای خود در منطقه، 
موفقیت های زیادی کســب کرد و توانســت با امارات، بحرین، سودان و مغرب، 
روابط دیپلماتیک رســمی داشته باشــد. البته دولت ترامپ نقش مهمی در این 
مســاله داشت و به دنبال اظهارات رســمی مقامات آمریکایی بود که دولت های 
عربی تشــویق به پیوستن به قطار عادی سازی شــدند. به گزارش انتخاب، در 
ادامه این مطلب آمده اســت: اســرائیلی ها به خوبی می دانند که عراق به نسبت 
دولت های عربی که در حال حاضر وارد عادی سازی با صهیونیست ها شده اند، از 
ثقل بیشتری برخوردار است و با اینکه در مقابل اسرائیل قرار ندارد، از یک وزنه 
فرهنگی، دینی و سیاســی برای یهود برخوردار است که باعث می شود عراق از 
حیث اهمیت اســتراتژیک، در موازات مصر قرار بگیرد. طایفه یهودی در عراق از 
یک حضور تاریخی با قدمت ۲500 سال برخوردار است، همانطور که تلمود بابلی 
که توسط انبیای بنی اســرائیل و خاخام های آن ها در بابل نوشته شده، دومین 
کتاب مقــدس در ادبیات دینی یهودی پس از تورات بــوده و از اهمیت زیادی 
در دین یهودی برخوردار اســت. عالوه بر اینکــه تلمود بابلی رقیب قدرتمندی 
برای تلمود اورشــلیمی است که در فلسطین نوشته شده است. همچنین وجود 
مقبره های انبیای بنی اســرائیل در شــهر های مختلف عراق، نقطه ثقل دیگری 
محسوب می شود، به این دلیل که موسسات گردشگری اسرائیل روی مقبره ها و 
زیارتگاه های یهودی در عراق تمرکز دارند و آن را در ضمن طرح های ســیاحتی 
دینی آینده خود به شــمار می آورند. همین مسائل می تواند باعث تحکیم روابط 
بین این دو  شود، از این رو، وزارت خارجه اسرائیل و دستگا های اطالعاتی موساد 
سعی دارند از پرونده یهودیان عراقی مهاجر در اسرائیل، بعنوان کلید مهمی برای 
عادی ســازی استفاده کنند. اگر شبکه های اجتماعی عراقی را دنبال کنیم، یک 
غزلسرایی واضح را در میان یهودیان عراقی مهاجر در اسرائیل می بینیم و حسرتی 
که بخاطر ظلم رفته بر آن ها می خورند، در حالی که عراق را بهشــت روی زمین 

می دانند که پس از مهاجرات یهود از آن دچار ویرانی شد. 
بنابراین، اســرائیل از این مساله استفاده استراتژیک کرده و از زمان سرنگونی 
رژیــم صدام در عــراق، روی نکات مشــخصی تمرکز کرد کــه مهمترین آنها، 
بازگردانــدن تابعیت عراقی به یهودیــان عراقی حاضر در اســرائیل و در ادامه 
بازگرداندن اموال مهاجران به آنهاست، که توسط حکومت های عراق مصادره شده 
است. نغمه عادی سازی اسرائیل با عراق، بسیار خطرناکتر و مهمتر از توافق های 
عادی ســازی است که تا کنون شاهد آن ها بودیم، چرا که چهار دولت عربی که 
وارد روابط رسمی با اسرائیل شده اند، هیچ وجه مشترکی با آن نداشتند، اما این 
مساله در مورد عراق متفاوت است. به نظر می رسد دستگاه های اطالعاتی اسرائیل 
تمام توجه خود را صرف موضوع عادی سازی با عراق کرده اند، به این دلیل که 
کارشناسان آن ها به دنبال به جریان انداختن پرونده بر اساس عادی سازی ملی 
بین دو دولت و توجیه آنها در بین جوانان عراقی هستند و سعی دارند سواالتی را 
مطرح کنند، از جمله اینکه: »شما از ادامه درگیری و دشمنی با اسرائیل در آینده 
چه سودی خواهید برد؟ عراق دولتی در مقابل اسرائیل نیست و هیچ خطری از 
جانب اسرائیل متوجه آن نمی شود، به این ترتیب، چرا دو طرف از روابطی بر پایه 
همکاری بهره مند نشوند؟ ما به شما کمک می کنیم تا کشور خود را به پیشرفت 
برســانید. چرا این فرصت را از دست می دهید؟« عالوه بر این، اسرائیلی ها تالش 
می کنند در رابطه با رهایی عراق از ســیطره نفوذ ایران، وعده هایی به این کشور 
عربی داده و شرط تحقق این کمک را عادی سازی روابط بدانند. در همین شرایط، 
موجی از جوانان عراقی را می بینیم که با سطحی نگری به موضوع عادی سازی 
نگاه می کنند و این امر را کلیدی برای خروج عراق از بحرانهایش می دانند، که در 
مقدمه آنها، فساد اسالم سیاسی پس از دو دهه از سیطره آن بر این کشور عربی 
اســت. در همین رابطه، حدود دو ماه پیش، اظهارات خطرناکی توسط موسسه 
اطالعاتی جافاج منتشر شد که براساس آن، تعدادی از مسئوالن عالی رتبه عراقی 
به صورت پنهانی به تل آویو سفر کرده و وارد مذاکرات صلح با همتایان اسرائیلی 
خود شده اند. همانطور که منابع اسرائیلی از حضور مسئول مهمی از دفتر نخست 
وزیر عراق، در ضمن این هیئت خبر دادند و تصریح کردند که این دیدار با نظارت 

کوشنر انجام شده و در واقع یکی از صفحات معامله قرن محسوب می شود.

برنامه خانه تکانی در کابینه الکاظمی
شفق نیوز: »فاضل الفتالوی« نماینده فراکســیون الفتح در ائتالف البناء 
گفت: گروه های سیاســی چندین نشست و مذاکرات فشــرده برگزار کرده و 
ارزیابی برنامه دولتی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که باید تغییرات 

وزارتی در دولت مصطفی الکاظمی صورت گیرد.

آزمایش سامانه موشکی پاکستان
رویترز: ارتش پاکستان اعالم کرد، این کشور به شکل موفقیت آمیزی یک 
ســامانه موشکی هدایت شونده با قابلیت پرتاب چندموشک به نام فاتح -1 را 
با 140 کیلومتر برد آزمایش کرده است. فوریه گذشته به دنبال تشدید تنش 
های پاکستان با هند، اسالم آباد اقدام به آزمایش موفقیت آمیز سامانه موشک 
کروز رعد-۲ کرد.یک ماه قبل تر از آن پاکستان موشک بالستیک غزنوی را که 
برد ۲۹0 کیلومتری دارد چند روز بعد از آزمایش یک موشک بالستیک پرتابی 

از زیردریایی کی-4 از سوی هند آزمایش کرد.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان

»هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان گفت حمله به 
ساختمان کنگره آمریکا )کاپیتول( فقط بر ایاالت متحده 
تأثیر نمی گذارد، بلکه هرکسی که به دموکراسی آمریکا 

حمله کند به دموکراسی غربی ضربه می زند.
وی در مطلبی برای نشــریه اشپیگل نوشت: تصاویر 
شورش در پایتخت آمریکا روح هر دوستدار دموکراسی 
را آزار می دهد. جهان دموکراتیک شــوکه و وحشت زده 
شــده اســت، اما این کافی نیســت. ما به همه حامیان 
دموکراسی برای پیوســتن به نیروهای خود در سراسر 
جهــان نیاز داریم. مبــارزه با توهم تنــگ نظری، عدم 
تحمل دیگری، تقســیم جوامع مبارزه مشترک ماست. 
اگر انگشت اتهام را به سوی آمریکا بگیریم خودخواهانه 
است. در اینجا نیز در هانائو، هاله، در پله های رایشتاگ، 
باید تجربه می کردیم که چگونه تحریک و التهاب کلمات 
به کارهای نفرت انگیز تبدیل می شوند. )اشاره به حمله 
اخیــر مخالفان دولت آلمان به ســاختمان پارلمان این 
کشــور در تابســتان(یک چیز کاماًل واضح است: کسی 
مانند ترامپ که ســالها با کلمات آتشین برخورد کرده 
و مدام طرفداران خود را تحریک می کند، مســئول این 

حمله به قلب دموکراسی آمریکا است. ما در سراسر جهان 
می بینیم که چه اتفاقی می افتد، وقتی پوپولیســت های 
رادیکال به قدرت می رسند و به طور سیستماتیک افکار 
عمومی را علیه نهادهای دموکراتیک تحریک می کنند. 

دموکراسی از این تناقض و اختالف سر بر می آورد. اما 
هنگامی که نفرت محض همه مرزهای نجابت و احترام 
را می شکند و وقتی زورگویان دیگران را بی صدا می کند، 
می میرد.اوباش تندرو نماینده اکثریت در ایاالت متحده 
نیستند. اکثریت قریب به اتفاق رأی دهندگان آمریکایی 
از دموکراسی اطمینان دارند ؛ آنها در انتخابات علیه یک 
پوپولیست راســت گرا رأی دادند. نه تنها دونالد ترامپ 
ســرانجام باید این نتیجه را بپذیرد. اکنون هر جمهوری 
خواه با حداقل مسئولیت باید سرانجام با ترامپ مخالفت 
کنــد. دادگاه های آمریکا تصمیم روشــنی گرفتند: این 
انتخاب قانونی بود. هر کســی که به آن احترام نگذارد 
مردم خــود را نادیده می گیرد. قــدرت آمریکا در تنوع 
آن اســت و به دلیل دموکراسی اش مورد تحسین قرار 
می گیرد. جو بایدن رئیس جمهوری تازه انتخاب شــده 

آمریکا، این را می داند. 

روزنامه فرانسوی لیبراسیون در گزارشی با اشاره به 
شورش طرفداران ترامپ، از به شماره افتادن نفس های 
دموکراســی در این کشــور خبر داده که فروپاشیدگی 
روزافزون ســاختارهای نهادی این کشور و بحران های 
پیاپــی از جمله کووید 1۹، واشــنگتن را با چالش های 
فزاینــده ای مواجــه کرده اســت. روزنامه فرانســوی 
لیبراســیون نوشــت: روز گذشــته، یورش آشوبگران 
طرفدار ترامپ به کاخ کنگره ایاالت متحده، صحنه های 
بی ســابقه ای از هرج و مرج را رقم زد که جهان را در 
 Eloi Laurent/بهت و حیرت فرو بــرد. الیو لوران
استاد دانشگاه اســتنفورد کالیفرنیا و موسسه مطالعات 
سیاسی فرانســه/ Sciences Po در گفت و گو با 
روزنامه فرانسوی لیراسیون درباره فروپاشی ساختارهای 
نهادی در ایاالت متحده گفت: قبل از بحران همه گیری 
کووید1۹، ایاالت متحده به عنوان یک قدرت اقتصادی 
پیشــرو در جهان هنوز نرخ رشد ســه یا چهار واحدی 
را ثبت کرده بود؛ اما امید به زندگی در این کشــور رو 
به کاهش و تخریب اکوسیســتم ها منجر به تنش زایی 
در برخی مناطق این کشــور شــده است؛ مثال بارز آن 

کالیفرنیا اســت که حتی نرخ رشد 5 یا ۶ واحدی را نیز 
ثبت کرده بود؛ اما در پی وقوع خشکســالی های مکرر و 
آتش سوزی های گسترده در این منطقه، به بحران های 
ایــن منطقه دامــن زده و باید گفت که ســاختارهای 
نهادی در این کشــور در حال فروپاشــی اســت. وی 
افزود: اما آنچه که روز گذشــته در واشــنگتن رخ داد؛ 
تازگی نداشــت. با مروری بر وقایع ماه می )اردیبهشت/
خرداد( در ایالت میشــیگان که گروهی شورشی مسلح 
با تحریک دونالد ترامپ، فرماندار میشــیگان را ارعاب 
و تهدید به لغو اقدامات قرنطینه ناشــی از شیوع کرونا 
کرده، حکایت از تفاوت های بنیادین فرهنگی که حمل 
سالح را قانونی می داند و آینه ارعاب، بحران زورگویی 
و از هم پاشــیدگی نهادهای ایاالت متحده بوده است. 
لیبراســیون اتصریح کرد: اما دموکراسی متزلزل ایاالت 
متحده که در بحران انتخاباتی این کشــور رنگ باخته؛ 
چه سرنوشــتی در انتظار آن است؟ آیا بی اعتمادی روز 
افزون به مســئوالن سیاسی و فرآیندهای انتخاباتی در 
این کشور زنگ هشــداری برای بازآفرینی دموکراتیک 

این فرآیندها نیست؟

بحث فرانسه درباره واقعه واشنگتننگاه نگران برلین به واقعه واشنگتن



روزنامه کیهان 
 20 دی 1358

»اســناد همکاری دو نامزد ریاست 
جمهــوری بــا ســاواک« یکی از 
تیترهای اصلی کیهان در روزهایی 
بود که کشور آماده برگزاری اولین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری می 
شــد. این روزنامه خبر داد که سید 
محمد موسوی خوئینی ها خواستار 
زندانی شدن چند تن از نامزدهای 

انتخابات شده است. 
»جزئیات آشوب در تبریز« نیز تیتر 
اول کیهان بود. این اتفاق که پس از 
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و اعدام می شوند.
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چهرهها
محمد مطیع؛ بازیگر خاطره ساز

محمد مطیع  متولد 20 دی 1۳22 در مشــهد، ایران بازیگر تئاتر، 
سینما و تلویزیون ایرانی بود.

مطیع لیسانس تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک بود. وی بازی 
در تئاتر را از ســال 1۳۴۶ و بازی در ســینما را از سال 1۳۵1 با 
فیلم »رضا هفت خط« به کارگردانی »حسین ترابی« شروع کرد. 
این بازیگــر در دهه های ۵0 و ۶0 در آثــار زیادی به ایفای نقش 
پرداخته اســت که از جمله آنها می توان به نمایش های »صیادان«، 
»پیش پرده«، »بازرس« و »سیرک باشکوه جهانی«، مجموعه های 
»هزاردستان«، »سلطان و شبان«، »امیرکبیر« و »کوچک جنگلی« 
و فیلم های »کالغ«، »دایره مینا«، »بازداشتگاه«، »آوار«، »گردباد« 

و »روزهای انتظار« اشاره کرد.
مطیع که در سال 1۳۶۵ بعد از بازی در فیلم »وکیل اول« به سوئد 
مهاجرت کرد. ابتدا در اســتکهلم و سپس در گوتِنُبرگ )یوتبری( 
اقامت گزید. اما پس از سالها اقامت در سوئد در سال 1۳۸۷ به ایران 
بازگشت و مجدداً به ایفای نقش در تلویزیون و سینما پرداخت به 
گونه ای که در سالهای پایانی عمر خود بین این دو کشور در حال 
رفت و آمد بود. او در واپســین ساعات آخرین روز سال 1۳۹۷ در 

منزل شخصی خود در شهر یوتبری سوئد درگذشت و در پنجشنبه 22 فروردین در همین شهر به خاک سپرده شد.

محمدجواد عزتی، چهره جوان سینما
محمدجواد عزتی )زاده 20 دی 1۳۶0 در تهران( بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیون اهل ایران است. او، فارغ التحصیل تئاتر از هنرستان سوره 

است.
 او توانست در کنار رضا عطاران در فیلم هزارپا رکورد فروش فیلم در 
ایران را به طرز قابل توجهی باال ببرد. عالوه بر این، وی در فیلم های 
پر فروشــی همچون آینه بغل، اکســیدان، چهار انگشت، التاری و 

ماجرای نیمروز و ماجرای نیمروز رد خون بازی کرده است.
او از ســال 1۳۷۵ به صورت حرفه ای وارد دنیای بازیگری شده است. 
عزتی ابتدا در تئاتر فعالیتش را شروع و سپس در سال 1۳۸1 اولین 

کار تلویزیونی اش را بازی کرده است.
وی در مجموعه های مثل هیچ کس، کمربندها را ببندیم، سه دونگ، 
سه دونگ، مرد هزارچهره، چاردیواری، لطفاً دور نزنیم، دست باالی 

دست، و دردسرهای عظیم ایفای نقش کرده است. 
او در ســریال های باغ مظفــر، قهوه تلخ و دردســرهای عظیم 2 و 
همچنین سینمایی آینه بغل نیز حضور داشت که با همسرش مه لقا 

باقری هم بازی بودند.
 هم اکنون نیز وی در عرصه تئاتر و ســینما فعال اســت. فیلم »آینه 
بغل« به کارگردانی منوچهر هادی محصول سال 1۳۹۶ که جواد عزتی یکی از نقش های اصلی آن را بازی کرده است، در 
سه روز اول فروش خود توانست به فروش یک میلیارد و دویست میلیون تومانی دست یابد و رکورد فیلم های »فروشنده« 
و »ســاعت پنج عصر« را بشــکند و این اتفاق در کنار فروش فیلم اکسیدان، جواد عزتی را تبدیل به پرفروش ترین بازیگر 

سال 1۳۹۶ ایران کرد. 
او با مه لقا باقری )بازیگر( ازدواج کرده اســت. همچنین برای اولین بار، استعداد بازیگری ساعد سهیلی توسط جواد عزتی 
)به عنوان بازیگردان( کشف شد و وی اولین کار حرفه ای خود را به واسطه جواد عزتی با فیلم تلویزیونی »میان ماندن و 

رفتن« شروع کرد.

نگاه

واقعۀ روز چهارشنبه 1۷ دی 1۳۹۹ در واشینگتن آمریکا -هجوم هواداران 
و حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره )مجلسین نمایندگان و سنا( و 
با هدف جلوگیری از تشریفات نهایی انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری 
- در تاریخ به عنوان »حادثۀ ۶ ژانویه« ثبت خواهد شــد. به عنوان آخرین 
تحرکات و تحریکات مردی که با هیچ معیاری شایســتۀ چنین جایگاهی 

نبود و نمی توانست از قدرت دل بکند و باور کند بازی تمام شده است.
از این اتفاق با تعابیر متفاوتی یاد شده و همچنان دربارۀ آن خواهند گفت 

و نوشت. از »کودتای مضحک« تا »دلقک بازی خونین«.
حدس می زدیم در روزهای پایانی کاری دست ما، خودش یا آمریکا بدهد و 
خوش بختانه فقرۀ اول هنوز رخ نداده و در روزی که محمود احمدی نژاد به 
رئیس جمهور روحانی نامه نوشت و هشدار داد که بوی جنگ در خاورمیانه 
را استشــمام می کند و بنابراین باید مراقب باشــد )آخر در این چهار سال 
آقای احمدی نژاد مراقب بوده و دو هفتۀ آخر را به حسن روحانی سپرده!( 

ترامپ، کار دست خودش و اعتبار و حیثیت آمریکا داد.
تحلیل گرانی چون عبداهلل شهبازی البته معتقدند تصویری که دیدیم نه از 
»ترامپ دیوانه« که از »ترامپ عاقل« یا دســت کم، ترامِپ حساب گری بود 
که با این کار تضمین های الزم را گرفت تا بعد از ریاســت جمهوری کاری 
به او نداشــته باشند و پرونده قضایی تشکیل ندهند. البته اگر دموکرات ها 
بر اســتیضاح و برکناری او ولو یک روز مانده به اتمام دوره ُمصر باشند این 

تحلیل، محل تأمل خواهد بود.
اصول گرایی رادیکال ایرانی که آشــکارا ترامــپ را بر بایدن ترجیح می داد 
هم این ســاز را کوک کرده که این اتفاق نشان دهندۀ رسوایی دموکراسی 
آمریکایی است که از آن به عنوان دموکراسی لیبرال یاد می کنند و جوری 
این حرف را تکرار می کنند که انگار رئیس مهاجمان که چند ساعت کنگره 
را تصرف کرده بودند پیروز شده و از رادیو ملی آمریکا پیام فرستاده: »الو، 
الو! بایدن خائن برکنار شده است« و حاال حکومت را در دست دارند. مثل 

صدای نحسی که روز 2۸ مرداد 1۳۳2 از رادیو ایران پخش شد.
حال آن که به باور کســانی چــون دکتر محمد طبیبیــان »پایان ترامپ، 
پیروزی دموکراســی بود« و یادآور شده »دادستان کل که به ترامپ وفادار 
بــود از اعالم تقلب خودداری و اســتعفا کرد و معــاون رئیس جمهور هم 
گارد ملی را برای بیرون راندن تظاهر کنندگان فراخواند و جلســۀ سنا را تا 
دیرهنگام ادامه داد و با شــمارش آرای الکتورال، بایدن را پیروز انتخابات 

اعالم کرد.«
 رئیــس جمهوری ایران البته تعبیر زیرکانه ای به کار برد و گفت این اتفاق 
نشــان می دهد »دموکراسی آمریکا فشل شــده«. زیرکانه از این حیث که 
هم در داخل دلواپســان را تحریک نکند و هــم در بیرون، قابل ترجمه به 
انگلیسی نباشد! چرا که فشــل، واژه ای قرآنی است که امام خمینی آن را 

وارد ادبیات سیاسی ایران کرد و تا پیش از آن رایج نبود. 
»فشــل« امــا به این صــورت قابل ترجمه نیســت و ناگزیرنــد آن را به 
»شــکننده« برگردانند که تازه عین توصیف خود بایدن می شود که گفت 

»نشان داد دموکراســی ما شکننده است.« حال آن که در تعبیر »فشل«، 
مفهوم »سستی« نهفته است.

به هر رو اصول گرایی ایرانی دوســت داشت ترامپ بماند تا اوال بازگشت به 
برجام منتفی شــود و غنی ســازی 20 درصدی بازگشت پذیر نباشد، ثانیا 
روحانی دولــت را با انبوهی از ناکامی های اقتصادی و توقعات انباشــته و 
برآورده نشــده و دالر باالی 20 هزار تومان تحویل دهد و در فضای ســرد 
انتخابات 1۴00 گزینۀ مورد نظر را به ریاست جمهوری برسانند و سوم هم 
این که آمریکا دست خوش شورش و نآرامی شود و هر روز بتوانند در صدا 

وسیما روی آن تبلیغ کنند و تحلیل پشت تحلیل ارایه دهند. 
همــان کاری که در یان دو ماه کرده اند. ۸0 میلیون آمریکایی به بایدن و 
کمتر از ان به ترامپ رأی داده اند و صدا و ســیما از 1۳ ابان به این طرف 
فقط دنبال این بود که اعتراضات پراکنده را نشان بدهد و از اصل انتخابات 
و مشارکت بســیار گشترده مردم خبری منتشر نمی کرد و تا همین چند 
وقت پیش تعبیر » رئیس جمهــوری منتخب« را برای بایدن به کار نمی 

برد.
موضوع این نوشــته اما مواضع اما این طیف نیســت که اکنون نیز در پی 
اثبات ناکارآمدی دموکراســی است. بلکه غرض، اشاره به کسانی است که 
درست نقطۀ مقابل اصول گرایان و با هدف براندازی دوست داشتند ترامپ 

بماند تا »کار، یک سره شود«!
وقتی هم که بر آنها خرده گرفته می شد که رفتار ترامپ و تشدید تحریم ها 
به زیان طبقۀ متوسط تمام شد، زندگی را بر مردم یعنی خود ما آدم های 
گوشت و گوست و استخوان دار ایرانی دشوار کرد و به ظهور طبقۀ نوکیسه 
انجامید و حســرت سفر و خرید اتومبیل نو و صاحب خانه شدن را بر دل 
خیلی ها نشاند و به زبان ساده و روشن و در واقع پدر ما را درآورد، این گونه 
توجیه می کردند که در عوض »کار، یک سره می شد«! البد همان جور که 
در افغانســتان یک سره کردند و 20 سال پس از ساقط کردن طالبان حاال 
با همان ها در قطر مذاکره می کنند و یا همان گونه که در عراق یک ســره 
کردنــد و یا همان طور که مــردم مصر را با روی کار آوردن یک نظامی به 
ساحل خوش بختی رساندند یا با خنجری که بر پیکر قذافی فرو رفت لیبی 

به بهشت آفریقا بدل شد!
هواداران این ایده را در قالب یک گروه اندک از ایرانیان در تظاهرات مقابل 
کنگره هم دیدیم والبد اگر از آنها می پرســیدی دنبال چه هســتید و چرا 
از ترامپی دفاع می کنید که جلوی ســفر خوشاوندان شما به آمریکا را هم 

گرفته، می گفتند درست است اما در عوض کار را یک سره می کند! 
البته تحلیل گران ایرانی مدافع ترامپ در شــبکه های فارســی زبان عاقل تر 
بودند و در این چند روز ظاهر نشدند اما به آنها که از دشمن ایران و ایرانی 
و تهدیــد کنندۀ تمامیت ارضی ایران دفاع می کردند و توجیه می آوردند تا 
»کار را یک ســره کند« می توان یادآور شــد:  ترامپ، یک سره کرد اما کار 

خودش را!
منبع: عصر ایران 

ابداع حسگرهای فوق العاده باریک برای لنزهای طبی هوشمند
یک گروه بین المللی از پژوهشــگران، حسگرهای فوق العاده 
باریکــی ابداع کرده اند که می تــوان از آنها در لنزهای طبی 

هوشمند استفاده کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، به لطف یک فرآیند 
جدید ساخت که به پژوهشگران امکان داده است تا یک الیه 
حسگر فوق العاده نازک چندمنظوره تولید کنند، شاید لنزهای 

طبی به زودی پیشرفت چشمگیری داشته باشند.
 )University of Surrey( »پژوهشگران »دانشگاه ساری
انگلســتان با همکاری پژوهشــگران »دانشــگاه هــاروارد« 
)Harvard University(، »دانشگاه علم و فناوری چین« 
)USTC(، »آزمایشــگاه ملی فیزیک« )NPL( انگلستان، 

»دانشگاه جرج واشنگتن« )George Washington University( و »دانشگاه ججیانگ« )Zhejiang University( چین، یک 
سیستم حسگر و فرآیند ساخت غیرمنتظره ابداع کرده اند.

 )photodetector( »به گفته این گروه بین المللی از پژوهشگران، سیستم جدید حسگر لنز طبی آنها، یک »حسگر نوری« یا »فوتودیتکتور
برای دریافت اطالعات نوری، یک حسگر دما برای تشخیص بیماری احتمالی قرنیه و یک حسگر گلوکز را برای نظارت مستقیم بر سطح 

گلوکز مایع اشکی در بر دارد.
دکتر »شیکی گو« )Shiqi Guo(، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: الیه حسگر فوق العاده نازک ما با لنزهای طبی هوشمند متدوال، 
متفاوت است. لنزهای هوشمند متداول، به حسگرهایی بزرگ و سفت و همچنین تراشه های مداری مجهز هستند که بین دو الیه لنز 
طبی قرار گرفته اند. این الیه حسگر جدید می تواند روی لنزهای طبی نصب شود و به خاطر حساسیت تشخیصی باال، زیست سازگاری 
خوب و اســتحکام مکانیکی، تماس مســتقیم خود را با اشک چشم حفظ کند. به عالوه این لنز، اختاللی در چشمک زدن یا بینایی به 

وجود نمی آورد.
دکتر »شــنگ ژانگ« )Sheng Zhang(، از پژوهشگران این پروژه گفت: این لنز طبی چندمنظوره می تواند سیگنال هایی را از چشم 
دریافت کند که با الگوریتم های پیشرفته تجزیه و تحلیل داده ها ادغام می شوند تا امکان بررسی های شخصی سازی شده و دقیق را برای 

کاربران فراهم کنند.
»یونالنگ ژائو« )Yunlong Zhao(، از پژوهشگران این پروژه گفت: همه گیری کووید-1۹، تاثیر زیادی بر جامعه علمی داشته است. 
بسیاری از پژوهشگران در تالش هستند تا راهی برای کمک کردن به کسانی که به فوریت های پزشکی نیاز دارند، ارائه دهند. ما اطمینان 

داریم که سیستم حسگر ما می تواند به عنوان یک روش غیرتهاجمی برای بررسی سالمتی به کار برود.

آمار ازدواج در 9 ماه اول سال 99 با 3 دهم درصد افزایش روبرو بوده است 

طرحروز

فناوری

پروانه ایزدخواست

نجات سرباز رایان 

نجات ســرباز رایان  نام فیلمی جنگی حماســی محصول 
سال 1۹۹۸ می باشد که به کارگردانی استیون اسپیلبرگ و 

نویسندگی رابرت رودات ساخته شده است. 
داســتان این فیلم در طول نبرد نرماندی در جنگ جهانی 
دوم اتفاق می افتــد. 2۷ دقیقه آغازین فیلم که رســیدن 
نیروهای متفقین به فرانســه در ۶ ژوئن 1۹۴۴ را نشــان 

می دهد، بسیار مشهور است.
 تــام هنکس در نقش کاپیتان جان میلــر به همراه هفت 
ســرباز دیگر مأموریت می گیرند تا سرباز جیمز فرانسیس 

رایان را پیدا کنند و به خانه برگردانند. 
او ســه برادر داشته که همگی در جنگ کشته شده اند و به 
دســتور فرمانده کل ارتش، رایان می تواند به پیش مادرش 

بازگردد.
داستان این فیلم در ســال 1۹۹۴ و زمانی در ذهن رودات 
شــکل گرفت که داشــت از بنای یادبود چهار برادر کشته 
شده در جنگ داخلی ایاالت متحده آمریکا دیدن می کرد. 
رودات تصمیم گرفت تا داســتانی شبیه به آن ها در جنگ 

جهانی دوم بنویسد. 
او فیلم نامه را نوشــت و در اختیار مارک گوردون قرار داد. 

نهایتاً استیون اسپیلبرگ به عنوان کارگردان انتخاب شد.
نجات سرباز رایان، با اســتقبال خوبی از سوی تماشاگران 
و منتقدیــن روبه رو شــد. ایــن فیلم به صــورت جهانی، 
۴۸1٫۸ میلیون دالر در گیشــه فروش داشت که آن را به 

پرفروش ترین فیلم سال 1۹۹۸ تبدیل کرد.
 آکادمی علوم و هنرهای سینما این فیلم را نامزد 11 جایزه 
اسکار کرد، از جمله اسپیلبرگ که جایزه بهترین کارگردانی 

را برد. 
نجات ســرباز رایان در ســال 1۹۹۹، وارد شبکه ویدئویی 

خانگی شد که ۴۴ میلیون دالر فروخت.

فیلمبازی

حضرت محمد )ص(: 
سخاوتمند به خدا نزدیک و به مردم نزدیک و به بهشت نزدیک و از جهنم 
دور است و بخیل از خدا دور و از مردم دور و از بهشت دور و به جهنم 

نزدیکست نادان سخاوتمند نزد خدا از عالم بخیل محبوب تر است. 
)نهج الفصاحه(

»ترامپ، یک  سره کرد« اما کار خودش را!
مهرداد خدیر

فراخوان جشـنواره سراسری مطبوعات خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبـری

با موضوع سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی

سردار آسمانی
* با هــدف نکوداشــت نام و 
یاد ســردار بــزرگ ایران حاج 
تجلیل  و  ســلیمانی  قاســم 
با  تولیدکننــدگان محتــوا  از 
موضــوع این شــهید بزرگوار، 
مطبوعات،  سراسری  جشنواره 
پایگاه هــای  و  خبرگزاری هــا 
می شود.  برگزار  اطالع رســانی 
شرکت  شــرایط  دریافت  برای 
ســایت بــه  جشــنواره   در 
  kerman.pressfestival.ir

مراجعه کنید.

* مهلت ارسال آثار:
تاریخ  از  می تواننــد  عالقمنــدان 
1399/10/13 بــه مــدت 10 روز آثار 
خود را از طریق ســایت جشنواره به 
  kerman.pressfestival.ir نشانی 

ارسال کنند.
اختتامیه جشنواره: نیمه  دوم بهمن ماه 

در شهرستان سیرجان
داوری جشــنواره برعهده داوران و 
اســاتید مورد تایید دفتر مطالعات و 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  برنامه ریزی 

اسالمی خواهد بود.

* شرایط شرکت در جشنواره:
آثاری که در رشــته های »تیتر، 
خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت 
و سرمقاله، عکس خبری، صفحه 
زمانی  بازه  و در  آرایی طــرح« 
1 دی ماه 95 تــا 13 دی ماه 99 
قاسم  حاج  شــهید  موضوع  با 
سلیمانی منتشر شده اند، امکان 
شرکت در جشــنواره را دارند. 
متقاضیان می توانند حداکثر در 
دو رشته و در هر رشته، حداکثر 
با ســه اثر در جشنواره شرکت 

کنند.

 جوایز:
* به نفر اول در هر رشته،  تندیس 
جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 30 

میلیون ریال اهدا می شود.
* به نفر دوم در هر رشــته،  لوح 
ریال  میلیون  مبلغ 25  و  تقدیر 

اهدا می شود.
* به نفر سوم در هر رشته، لوح 
تقدیر و مبلــغ 20 میلیون ریال 

اهدا می شود.

با حمایت:

خانه مطبوعات استان کرمان
استانداری کرمان

فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
سازمان بسیج رسانهکمیته رسانه و فضای مجازی استان کرمان صداو سیمای مرکز کرمان

و رسانه های کشورخانه مطبوعات 


