
گرای غلط!

آموزش و پرورش و غفلت های بی پایان

سرانجام پس از دو ماه کشاکش در پهنه سیاسی 
آمریکا، روز ۲۰ ژانویــه-۱ بهمن،  بایدن بر صندلی 
اتاق بیضی کاخ ســفید تکیه زد.  این تحول، آن هم 
پس از چهار سال که ایران زیر شدیدترین فشارهای 
دولت ترامپ قرار داشت، امکانی مهیا کرد که حسن 
روحانی درباره  بی توجهی به  آن هشــدار داد: »هیچ 
کس حق فرصت سوزی برای رفع تحریم ها را ندارد«.

اما به رغم این هشــدار ضروری، عــده ای تندرو 
که گویا توان درک مســائل استراتژیک را ندارند، با 
دگماتیسم ناشی از عدم فهم فرصت ها، پیاپی به دولت 
و وزارت خارجه  می تازند. آنها بدون اشاره به اینکه در 
تمام این ســالیان، حتی در دوران ترامپ و با وجود 
مهره های جنگ طلبی مانند پمپئو و بولتون، برجام 
چگونه خطر جنگ را از کشور دور کرد؛ بدون اینکه 
بگویند چگونه سیاست های هوشیارانه وزارت خارجه، 
شکافی عمیق میان آمریکای ترامپ و اروپا ایجاد کرد 
که نتوانند علیه ایران اجماع ســازی کنند،  حتی در 
روزنامه هایشان با طعنه تیتر می زنند: »۱۵۰۰تحریم 
به کشــور تحمیل شــده، روحانی می گوید: برجام 

سرحال تر از دیروز است!« )کیهان-دوم بهمن(.
خســارت چنین رویکردی برای کشور پوشیده 
نیست. روشن است نتیجه این چوب الی چرخ دولت 
گذاشتن، جز این نیست که حاکمیت از فرصت های 
ایجاد شده محروم می شــود. البته خسارت چنین 

رویکرد تندروانه ای بسا بیشتر از اینهاست. 
خســارت اصلی آنجاست که این عده )آگاهانه یا 
ناآگاهانه( با جوســازی ها و مقصر جلوه دادن دولت 
و سیاســت های آن، خطر و دشــمن اصلی نظام و 
کشور را می پوشانند. آنها وقتی سیاست های دولت 

را عامل تشــدید تحریم ها معرفی می کنند، گویا به 
یاد ندارند تحریم های ظالمانه، از کجا شروع شد! گویا 
فراموش کردند ریشه  تمام این مشکالت از اقدامات 
منافقین آغاز شــد که یکی از ســران منافقین در 
آمریکا جلســاتی گذاشت و نظام را متهم به ساخت 
تسلیحات هسته ای کرد و آسوشیتدپرس هم گزارش 
داد: »محمد محدثین می گوید ایران تالش می کند 
تســلیحات اتمی تولید کند« )۲۴خــرداد۱۳۷۰(؛ 
و واشنگتن پســت هــم نوشــت: »مجاهدین خلق 
می گویند ایران مصمم  اســت تســلیحات اتمی را 

توسعه دهد« )۵تیر۱۳۷۰(.
این عده که تیغ حمالت و لفاظی هایشــان علیه 
دولت و وزارت خارجه است،  گویا فراموش کردند این 
منافقین بودند که با علم کردن موضوع هســته ای، 
بلوایی سیاســی در ســطح بین المللی راه انداختند 
کــه در ادامه بــه قطعنامه های پی در پی شــورای 
امنیت راه بــرد. تا جایی که رئیــس جمهور وقت 
گفت: »منافقین گزارشاتی منتشر کردند از نطنز و 
اراک، حساسیت درســت شد، آژانس وارد شد، بعد 
قطعنامه های شورای حکام پی درپی، پی درپی« )۴ 
اسفند۱۳۸۴(؛ این عده بدون اشاره به اینکه در تمام 
این سال ها توافق هسته ای سپر ضربات بسا شدیدتر 
آمریــکای ترامپ بوده، در مجلس از »برجام مرده و 
بوی گند« آن می گویند )کریمی قدوسی-ســی ام 
دی ماه(؛ امــا گویا نمی دانند ایــن منافقین بودند 
که با تحمیل شــدیدترین تحریم ها علیه جمهوری 
اســالمی، به واسطه  اطالعات کذبی که از تاسیسات 
هسته ای نطنز و اراک در اوت ۲۰۰۲-مرداد ۱۳۸۱ 
ارائه کردند، نسیم سیاست های جهانی را به تندبادی 
تبدیل کردند که تا همین امروز در کسوت تحریم و 
فشارهای مگاتنی علیه کشور ادامه دارد. تندروهایی 
که بدون یادآوری دســتاوردهای وزیر خارجه، به او 
می تازنــد و مذاکرات او در لوزان را عامل شــهادت 

سردار ســلیمانی قلمداد می کنند )صحن مجلس 
شــورای اسالمی-سی ام دی ماه(، گویا به  یاد ندارند 
سردار ســلیمانی زمانی ترور شد که منافقین بین 
ســال های ۲۰۰۲ تــا ۲۰۱۹ بیش از ۱۰۰رشــته 
کنفرانس مطبوعاتی در واشــنگتن، برلین، پاریس، 
بروکســل، لندن و ســایر پایتخت هــای غربی برپا 
کردند و اسنادی را که توسط عوامل نفوذی خود در 
ارگان های امنیتی-تحقیقاتی به دست آورده بودند، به 
خورد سرویس های اطالعاتی و دول غربی دادند و در 
کنار برنامه صلح آمیز هســته ای کشور، سرداران ما، 
به ویژه سردار ســلیمانی را برای هدف قرار گرفتن، 

سیبل کردند.
این عده  تندرو، علت خــروج ترامپ از برجام را 
»ناکارآمدی توافق هســته ای« عنوان می کنند؛ اما  
گویا به یاد ندارند ترامپ هم تا یک سال و ۴ماه پس از 
روی کار آمدن، از برجام خارج نشد؛ تا اینکه منافقین 
با راهبرد »کانون شورشی«، غائله دی ماه ۹۶ را به راه 
انداختند و سراســر کشــور را برای چند روز درگیر 
شــورش های خیابانی کردند؛ و بــه گفته  روحانی، 
ترامپ بعد از این بود که طمع کرد و از برجام خارج 

شد )مجلس شورای اسالمی-۶ شهریور۹۷(.
آنهایی که دیپلماسی کشور را عامل بر باد رفتن 
دســتاوردهای هسته ای نظام قلمداد می کنند،  گویا 
به عمد فراموش می کنند این منافقین بودند که در 
اکتبر ۲۰۱۷-مهر۹۶ کتابی منتشــر کردند باعنوان 
»قلب برنامه  اتمی رژیم ایران« که در آن فضاسازی 
کردند که نظام به رغم برجام، در پی گسترش برنامه  
هســته ای اســت؛ و با پروپاگاندا آنقدر این کتاب را 
مطرح کردند که نسخه های آن روی میز هر نماینده 
مجلس و هر عضو سنای آمریکا یافت می شود و راه 
خود را تا کاخ ســفید هم باز کرد و عامل تشــدید 

تحریم های نفتی و بانکی بیشتر علیه نظام شد.
ادامه در صفحه 2

اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت در تعریف تربیت 
نوشته اند که تربیت همانا کشاندن آدمی است به سوی 
ارزش های واالی انســانی؛ چنان کــه آن ارزش ها را 
بپذیرد، دوســت بدارد و بــه کار آورد. این تعریف، در 
سیاســت کلی آموزش و پرورش در راســتای مسائل 
تربیتی، نتوانسته در این نهاد نمودی جدی پیدا کند، 
چــرا که در زمانه ما مطلوب بودن در زمینه مســائل 
تربیتــی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته اســت. ما 
فراموش کرده ایم که چســبیده به تعلیم، واژه تربیت 
است! البته تعلیمی که آن هم در انحصار یک مسابقه 
قرار نگرفته باشــد! دیر زمانی است که ما قافیه را در 
این زمینه بدجوری باخته ایم و دلخوش به این هستیم 
که توانســته ایم به زور مافیای این مسابقه )کنکور(، 
درصدی از دانش آموزان را به سمت رشته هایی ببریم 
که زمینه جذبی برای آنها فراهم است و آن قدر تمام 

برنامه های مدرســه، خانــواده و حتی لحظه هایی که 
دانش آموز باید به شــهروندی قابل، تبدیل شود را در 
سیطره این مسابقه پرهیاهو و پر استرس قرار داده ایم 
که باز هم دیرگاهی اســت که به کلی، تربیت را از یاد 
برده ایــم و همه چیز را فدای هیچ کرده ایم! راســتی 
وظیفه این نهاد در قبال این مجموعه کثیری که یا به 
دانشگاه نرفته اند یا اگر هم رفته اند، پشت دروازه جذب، 
دلهره اسیرشان کرده است، چیست و چه کار مفیدی 
برایشان انجام داده اند؟ اگر این واقعیت را بپذیریم که 
خانواده، دوســتان و محیط در کنار مدرســه در نوع 
نگرش افراد تاثیر بسزایی دارند، باید این واقعیت را نیز 
قبول کنیم که محتوای فکری و فرهنگی این نهاد در 
راستای خردورزی و رشد تفکر انتقادی دانش آموز، آن 
قدر در جایگاه پایینی قرار گرفته که حتی نتوانسته از 
نمره خوبی در این زمینه برخوردار شود. واقعیتی که در 
اثر نگاه تک بعدی این نهاد، دانش آموز را دچار رخوتی 
بی امان کرده اســت! اما چه باید کرد؟ باید همچنان 
نشســت و نظاره گر این رخوت بود یا دست به دامان 
همت شــد و کاری کرد کارستان! بی شک، این قافله 

را اگــر به علم و آگاهی کاربردی و نه علم آموزی های 
تئوریک فربهش کنیم، مي شود امیدی به آینده داشت. 
اما در این باره تنها قشری که این مهم را مي تواند بارور 
کند و نهال آگاهی بنشاند، معلم است و لحظه هایی که 
مي آفریند! معلمی که مي خواند تا بفهمد و مي گوید تا 
بفهماند. در این جا اگــر دانش آموزمان از ارزش های 
انسانی دور افتاد، یا معلمان به بیراهه مي روند یا محتوا 
از راهشان مي اندازد! چرا دانش آموزی که به هر دلیل 
از تحصیل دور مي افتد از پشتوانه فکری برای حضور 
در جامعه بی بهره است؟ چقدر نیازها و درخواست های 
یکایک دانش آموزان در برنامه های آموزشی و پرورشی 
خود را نشــان مي دهد؟ نهاد آموزشی نیامده تا فقط 
عده ای شــاگرد خوب را به صندلی های دانشــگاه ها 
بچسباند و از جمعیت باالی بیکاره های همان مجموعه 
غافل بماند! این نهاد نیامده تــا دغدغه بیافریند و از 
دغدغه نکاهد، بلکه آمده تا تغییری منطقی را بیافریند. 
پس آن چه مي ماند عالمت ســوال هایی است که از 

غفلت های این نهاد بر جای مانده است...
*آموزگار
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مردم درباره اجرای عدالت در مورد یک مدعی نمایندگی داوری خواهند کرد 

سهگانهقانونشکنی
سیلیزدنبهسربازودروغگویی
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»مردم ساالری آنالین« در گفت وگو با مخاطبان و ناشران بررسی کرد
دردسرهای اولین نمایشگاه مجازی کتاب 

اولین دوره نمایشــگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری اســت؛ نمایشگاهی که دردسرهای زیادی را 
برای مخاطبان و ناشران به همراه داشته است. از مشکالت دانشجویان برای دریافت بن گرفته تا از دسترس 
خارج شــدن سایت برای بازدیدکنندگان و مشکالت ریز و درشت ناشران.  به گزارش »مردم ساالری آنالین« 
نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران از اولین روز بهمن ماه کار خود را آغاز کرد. بنا بود تا مخاطبان با 
مراجعه به ســامانه tehranbookfair.ir تا ششــم بهمن ماه با ۲۰ درصد تخفیف کتاب بخرند و کتاب ها 

رایگان به دستشان برسد. 

کت قرمزهای مغرور که همیشــه خود را تافته جدابافته از قاره ســبز مي دانستند؛ حاال با اجرای برگزیت 
BRExit  عمــال خــود را از اروپایی ها جدا کرده انــد. در لحظات آخر برخی نخبگان انگلیســی ازاجرای 
برگزیت پشــیمان شــدند اما دیگر کار از کار گذشــته بود. در نگاه اول لطمات اقتصادی برای انگلیس مورد 
توجه قرار گرفته اســت اما دلیل اصلی نگرانی لندن، بازگشت تب اســتقالل طلبی در سایه اجرای برگزیت 
است. اسکاتلندی ها، ایرلندی ها و ولزی ها در عمل حامیان اصلی اتحادیه اروپایی هستند تا جایی که نگاهی 

حیثیتی در مخالفت با برگزیت دارند.

گسل های بریتانیا با اجرای برگزیت فعال شده است
تب استقالل طلبی بیخ گوش لندن

بررسی رویکرد و نظر کاربران شبکه های اجتماعی 
در مورد پیام رسان های تلگرام، واتساپ و سیگنال

کدام شبکه های اجتماعی محبوب تر هستند؟

گزارش »مردم ساالری آنالین« به بهانه عذرخواهی رئیس سازمان صداوسیما از رئیس جمهور

صداوسیماوچهاردههسیاستپایدارمخاطبگریز
 در حالی ایران تلویزیون خصوصی ندارد که افغانستان 80 شبکه تلویزیونی خصوصی دارد
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عبدالجلیل کریم پور* 

احمد چمران

توقیفنفتکشایرانیدراندونزی
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پس از بازتاب گسترده سخنان یک کارشناس در برنامه 
زنده تلویزیونی که مسئوالن را به پای منقل بودن به جای 
حل مشکالت مردم متهم کرد، علی عسکری رئیس سازمان 

صدا و سیما، عذرخواهی کرد.
به گزارش »مردم ســاالری آنالین«، او که در نشســت 
هفتگی با معاون و مدیران شبکه های سیما سخن می گفت، 
با اشاره به اظهارات نسنجیده و دور از شان میهمان یکی از 
برنامه های زنده شبکه چهار اشاره و تاکید کرد: این اظهارات 
باعث تکدر خاطر بینندگان فهیم شــبکه چهار ســیما و 
خدمتگزاران دلسوز نظام شــد و اینجانب با ابراز تاسف، از 
مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری 

به نوبه خود عذرخواهی می کنم.
او رعایت اخالق اســالمی، اصول حرفــه ای و پرهیز از 
اهانت در عین نقد سازنده را رویکرد محوری و همواره مورد 
تاکید رسانه ملی دانست و افزود: هر چند بارها تاکید شده 
مسئولیت اظهارنظر در برنامه های زنده برعهده کارشناس 
مدعو اســت، اما بیان چنین اظهاراتی از آنتن صداوسیمای 
جمهوری اسالمی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و با هرگونه 

قصور و تقصیر برخورد قاطع می شود.
پیش از این معاون حقوقی رئیس جمهوری اعالم کرده 
بود بــه دلیل صحبت های توهین آمیز احمد جهان بزرگی 
نسبت به رئیس جمهور و وزرای دولت در برنامه »زاویه«، از 
این سازمان و کلیه عوامل پخش برنامه شکایت خواهد کرد.
اما چه شد که صداوسیما که قرار بود دانشگاه باشد، طی 
ســال های پس از پیروزی انقالب اســالمی، به مرور زمان، 
مخاطبان خود را از دســت داد؟ بســیاری از کارشناسان و 
صاحبنظــران معتقدند تنهــا راهکار بــرای ارتقا وضعیت 
صداوســیما، ایجاد رقابت از طریق تغییــر قانون برای راه 
انــدازی رادیو تلویزیون خصوصی اســت؛ چــرا که حتی 
کشورهای همسایه ایران نیز کانالهای تلویزیونی خصوصی 
دارند و حتی افغانستان هم اکنون دارای بیش از ۸۰ شبکۀ 
تلویزیونی محلی، سراسری و بین المللی است، اما در ایران 
انحصار صدا و تصویر در اختیار صدا و سیماست و همین امر 

موجب کاهش مخاطبان صدا و سیما شده است.
صداوسیما پس از انقالب

با وقوع انقالب و ایجاد تحوالت بنیادین در ساختارهای 
کشــور، رادیو و تلویزیون ایران با عنوان جدید »ســازمان 
صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران« رســالت خطیر 
توسعه تحوالت فرهنگی در چهارچوب برنامه هاي ارشادی، 
آموزشي، خبري و تفریحي را بر عهده گرفت. صادق قطب 
زاده به عنوان اولین رئیس این ســازمان از ســال 5۸ کار 
خــود را آغاز کــرد. پس از اعدام قطب زاده در ســال 61، 
محمد هاشمی ریاست سازمان را برعهده گرفت و در ادامه 
مســیر علی الریجانی، عزت اهلل ضرغامی، محمد سرافراز و 
عبدالعلی علی عسگری ریاست سازمان را عهده دار شدند.

برطبق اساســنامه، اهداف اصلی سازمان، نشر فرهنگ 
اسالمي، ایجاد محیط مســاعد براي تزکیه و تعلیم انسان 
و رشد فضایل اخالقي و شتاب بخشیدن به حرکت تکاملي 
انقالب اســالمی عنوان شده اســت. اهدافی که با گذشت 
بیــش از چهار دهه از انقالب 57 از نظر موافقان هر چند با 
کاستیهایی همراه بوده اما در بسیاری زمینه ها محقق شده 
اســت و از نظر منتقدان، »استقالل« سازمان به مرور زمان 
با گرایش آشــکار به یک جریان خاص سیاسي نه تنها زیر 
ســوال رفته است بلکه رابطه دوسویه سازمان با مخاطب را 
نیز خدشــه دار کرده است. مروری بر عملکرد این سازمان 
عریض و طویل که از قضا با بودجه ای بسیارهنگفت )2619 
هزار میلیارد تومان برای سال 14۰۰( اداره میشود، حاکی 
از آن اســت که مدتهاســت میانه خوبی با مخاطب ندارد. 
اعتماد همان حلقه گمشده این رابطه است. رابطه ای که با 
پیوستن به شبکه جهانی اینترنت، استقبال از ماهواره ها و 
بعدها با گسترش شبکه های اجتماعی و مقایسه اطالعات و 
آمار منتشــر شده درباره موضوعی واحد، کامال آسیب دید. 
اما این همه ماجرا نیست. سانسور، تحریف، بی اعتنایی به 
ســلیقه مخاطب، تهیه گزارشها، مستندها، سریالها و سایر 
تولیدات جهت دار در طول سالیان گذشته فاصله ای عمیق 
میان ســازمان و مخاطب ایجاد کرد تا جایی که شــنیدن 
اخبار شبکه های فارسی زبان و تعقیب سریالهای ترکیه ای 

توسط مردم بر محصوالت صداوسیما ارجحیت یافت.
سانسور و بی اعتنایی به سلیقه مخاطب

سانســور در صدا و ســیما تقریبا عمری به قدمت این 
ســازمان دارد. بیشــتر از آنکه یک واژه باشد ابزاری است 
برای حذف صداها و تصاویر ناخوشــایند مدیران سازمان. 
تقریبا هیچ کس و هیچ چیز از تیغ سانسور در امان نمانده 
اســت. این قضیــه گاه به قدری عجیب و مضحک اســت 
که تا مدتها ســوژه کاربران فضای مجــازی را برای خنده 
و شــوخی فراهم میکند. آباژور از مشــهورترین ابزارهای 
صداوسیما درپوشاندن موارد حذفی است. افشاگری درباره 
سانســورهای نامعقول رسانه ملی توسط امیرمهدی ژوله و 
با هشتگ من و سانســورچی باعث شد عمق فاجعه بیش 
از پیش نمایان شــود. مهراب قاســم خانی با پیوستن به 
این هشــتگ از چگونگی سانسور عکس رضاشاه در سریال 
شــبهای برره پرده برداشت. طبق گفته مهراب قاسم خانی 
ظاهرا با نشان دادن تصویر رضاشاه از گردن به پایین غائله 

ختم شده است. سانسور ســکانس های مختلف سریال در 
پناه تو که توسط کارگردان آن بعد از 25 سال منتشر شد، 
سانسور صحبتهای هنرمندان در مراسم اختتامیه فیلم فجر 
سال گذشته، سانسور بوسه تختی برعکس مصدق در فیلم 
غالمرضا تختی، سانســور لوگوی باشگاه آ اس رم ایتالیا و 
... از عجیب ترین و به یادماندنی ترین سانســورهای رسانه 
ملی هستند. نکته جالب آن است که بعضی موارد منکراتی 
به قدری عجیب هســتند که با گذشت زمان، بیهوده بودن 

اعمال محدودیتها، بیشتر نمایان می شود. 
البته سانســور در صدا و ســیما به همیــن موارد ختم 
نمیشود. استفاده از ستاره ها در سریالهای تلویزیونی همیشه 
برای مخاطب جذاب بوده اســت. ستاره هایی که مخاطب 
میتواند بدون رفتن به سینما آنها را در قاب تلویزیون و در 
کنار خانواده ببینید. اما این اتفاق برای مخاطب ایرانی با اما 
و اگر همراه اســت. چرا که ممنوع التصویر بودن یا ممنوع 
الکار بودن برچسبی است که باعث میشود هنرمند محبوب 
مخاطب برای ماهها یا ســالها از این ســازمان حذف شود. 
فرقی نمیکند که او یک هنرپیشه طناز باشد یا یک مجری 
محبوب. فاطمه معتمد آریا و باران کوثری از مشــهورترین 
ممنوع التصویرهای صداو سیما هستند که مشخص نیست 
بر اســاس کدام سیاست تصاویرشــان گاه از مجموعه های 
قدیمی تلویزیون و تیزرهای ســینمایی حذف میشــود و 

زمانی دیگر پخش چهره و تصاویرشان ایرادی ندارد.
درباره چرایی ممنوع التصویر بودن ها رسم بر این است 
که توضیحی داده نمیشــود اما عدم رعایت شئونات شرعی 
و عرفی و اتخاذ مواضع سیاسی متضاد با گرایشهای حاکم 
بر ســازمان از اصلی ترین دالیل حذف چهره ها از رســانه 
ملی است. یکی ازمهمترین مواردی که درباره علت ممنوع 
الکاری در صدا و ســیما بسیار شــنیده میشود، فشارهای 
خارج از این سازمان یا حتی برخی جوسازی های سیاسی از 

سوی جریان ها یا افراد سیاسی پرنفوذ است. 
عملکرد صداوســیما در سال های اخیر به گونه ای بوده 
اســت که گویی در نبردی تن به تن با مخاطب قرار دارد. 
هر جا که مخاطب انتظار داشــته است تصویری از هنرمند 
محبــوب خود ببیند یا صدای مورد عالقه اش را بشــنود و 
به ســلیقه اش احترام گذاشته شود، سیاستهای سازمان بر 
هر خواسته ای ترجیح داده شــده و در نهایت مخاطب را 
هرچه بیشــتر به سوی رسانه های خارجی و فضای مجازی 
سوق داده است. آنچه بر »محمدرضا شجریان« در سال های 
گذشته و »عادل فردوسی پور« در ماه های اخیر رفته است، 
نمونه بارز این مدعاســت. اختالف صداو سیما و شجریان 
بهانه ای شــد تا پخش ربنا علیرغم درخواســت های مکرر 
مردم ممنوع و به آرشیو صداو سیما سپرده شود. این دهن 
کجی به ســلیقه میلیونها ایرانی در مراسم درگذشت او بار 
دیگر دیده شــد، وقتی که خبر درگذشــت صدای ماندگار 
موســیقی ایرانی در کوتاه ترین شکل ممکن تهیه و پخش 
شــد و بازهم مخاطب ناچار شــد بــرای پیگیری جزئیات 
مربوط به مراسم تشــییع و خاکسپاری هنرمند محبوبش 
اخبــار را از طریق صفحه بیمارســتان و صفحه شــخصی 

همایون شجریان در فضای مجازی پیگیری کند.
عادل فردوســی پور هم از محبوبترین مغضوبین صداو 
سیماســت. گزارش فوتبال با صدای او فعال ممنوع است. 
او که به گفته علی فروغی از مدار ســازمان خارج شده بود، 
از دید مردم هم کنار گذاشــته شد تا صداوسیما در اقدامی 
خودخواهانــه فوتبالدوســتان را از گزارش های دلچســب 
محبوبترین مجری ورزشــی ســالهای اخیر محروم کند. 
امثال فردوســی پور از صدا و سیما کنار گذاشته میشوند 
تا چهره های نه چندان شناخته شــده با اجراهای ناشیانه 
و ســواالت نابجا از مهمانان برنامه، افکار عمومی را جریحه 
دار کنند و در نهایــت مجبور به عذرخواهی از »بینندگان 
محترم« شوند. در بهترین حالت هم برخی از آنان که معلوم 
نیست بر چه اساسی گزینش می شوند پس از چند اجرا از 
آنسوی مرزها سردرآورده و با ظاهری جدید در قامت مجری 
و منتقد ظاهر می شــوند. البته پیش تر نیز محمد حسینی 
مجری برنامه های نمایشی و سرگرم کننده تلویزیون، پس 
از خروج از ایران به یکی از منتقدان نظام تبدیل شده بود. 

البته این فقط صداوســیما نیست که برخی چهره ها را 
ممنوع التصویر می کند، گروهی از هنرمندان نیز در اعتراض 
به اقدامات صداوسیما این سازمان را تحریم کرده اند. بعداز 
توهین صادق کوشکی در شبکه افق به رخشان بنی اعتماد 
و دخترش )باران کوثری( که اعتراض همکاران او را در پی 
داشت، برخی از هنرمندان همکاری با صدا و سیما را تحریم 

کردند هر چند که ظاهرا برای سازمان اهمیتی نداشت.
صداوسیما و دولتمردانی که نباید دیده شوند

در دهه شــصت و در غیاب ماهــواره و فضای مجازی 
و بــا وجود تلویزیونی که در شــبکه های یک و دو خالصه 
میشــد، رســانه های مکتوب بار انتقاد از دولت را به دوش 
میکشیدند. واژه »اخبار« شاید سیاسی ترین واژه آن روزگار 
برای مخاطب عام بود و هرآنچه الزم بود مردم درباره دولت 
بدانند، در ســه وعده از طریق رسانه ملی منتشر می شد. با 
ورود بــه دهه هفتاد و آغاز دوره مدیریت الریجانی در صدا 
وسیما، دوران توسعه کمی این سازمان نیز آغاز و به تعداد 
شبکه های تلویزیونی و رادیویی افزوده شد. سال 76 فضای 
جامعه تحت تاثیر اولین انتخابات رقابتی کشور قرار داشت 
که در نهایت با پیروزی اصالح طلبان محمد خاتمی بر مسند 
ریاست جمهوری نشســت. صداو سیما با دولت اصالحات 
که منتخــب میلیونها ایرانی بود، تعامل چندان دوســتانه 
ای نداشــت. در دی ماه 77، شش روز پس از آنکه وزارت 
اطالعات، با انتشــار اطالعیه ای فراموش ناشدنی، نیروهای 
خودسر این وزارتخانه را عامل »قتل های زنجیره ای« اعالم 
کرد، صداوســیما روح اهلل حســینیان را به برنامه »چراغ« 
دعوت کرد. حسینیان در آن برنامه اتهاماتی را متوجه دولت 
کرد و قتل های زنجیره ای را به آنان نسبت داد. دو سال بعد 
و در اقدامی دیگر پخش دقایقی از کنفرانس »ایران پس از 
انتخابات« یا همان »کنفرانس برلین« به لطف صداوسیما 
به یکی از بحرانهای سیاســی دولت خاتمی تبدیل شد. با 
آمدن ضرغامی و در ادامه سیاســت های قبلی صدا و سیما 
اخبار مربوط به خاتمی همچنان کمتر پوشــش داده شد. 
بــا روی کار آمدن احمدی نژاد رفتار صداوســیما در عدم 
تعامل با اصالح طلبان بیشتر به چشم آمد. سفرهای استانی 
رئیس جمهور تمامی نداشت و دوربین صداوسیما شهر به 
شهر همراه رئیس جمهور بود، همان دوربینی که کمتر به 
سراغ دولت اصالحات میرفت. درمورد حسن روحانی که در 
یکی دیگر از رقابتی ترین انتخابات کشور، بر مسند ریاست 
جمهوری نشست، صداوســیما کار را به جایی رسانده که 
رئیس جمهور شخصا لب به گله و شکایت گشوده و در تازه 
ترین و آخرین مورد معــاون حقوقی، رئیس جمهور اعالم 
کرده اســت به دلیل صحبتهای توهین آمیز احمد جهان 
بزرگی نســبت به رئیس جمهــور و وزرای دولت در برنامه 
»زاویه« از این سازمان و کلیه عوامل پخش برنامه شکایت 

خواهد کرد. 
صداو سیما و اخباری که باورشان سخت است

در حــوزه خبر، برنامــه 2۰:3۰ از جنجالــی ترین و 
پربیننده ترین برنامه های خبری با 34.7 درصد مخاطب 
در سا ل های اخیر بوده است. منتقدان این برنامه معتقدند 
که ســازندگان آن به طور آشکار از جناح خاصی حمایت 
می کنند. گزارشــگران جــوان برنامه با لحنی دوســتانه 
برای جذب مخاطب تالش میکننــد اما محتوای اخبار و 
گزارشــهای جهت دار آن ربطی بــه واقعیت های موجود 
جامعه ندارد. در هیاهوی اعتراضــات آبان 9۸ درحالیکه 
فیلمهــا و تصاویر مربوط به »اعتراضات« در رســانه های 
خارجی و فضای مجازی منتشــر می شد، رسانه ملی تنها 
در قالــب خبر و مصاحبه با مردمی که دارایی شــان را در 
»اغتشاشات« ازدست داده بودند، به این موضوع پرداخت 
که مصاحبه با مرد میانســالی که جهیزیه دخترش طعمه 
آتش اغتشاشگران شده بود نه تنها در فضای مجازی مورد 
تمســخر واقع شد، بعدها سوژه ســریال ۰21 شد. اصوال 
بازتاب اعتراضات از »نیشــکر هفت تپه« تا »غیزانیه« در 
رسانه ملی اهمیتی ندارد و در صورت بازتاب به قدری به 
ماجرا رنگ و بوی امنیتی داده میشــود که برای مخاطب 
دلســرد راهی جز رجــوع به شــبکه های اجتماعی باقی 

نمیماند. 

یکی دیگر از جنجال های مربــوط به این برنامه پخش 
اعترافات متهمان پرونده های سیاســی و اقتصادی اســت 
که اعتراض متهمان و خانواده هایشــان را در پی داشــت. 
پخش اعترافات تلویزیونی اتفاق تازه ای در صدا و ســیما 
محسوب نمی شــود. اعترافات محمدعلی ابطحی و محمد 
عطریانفر پس از وقایع ۸۸ و اعتراف تلویزیونی صادق قطب 
زاده، اولین رئیس ســازمان نیز در سوابق رسانه ملی دیده 
میشــود اما اینبار متهمان و خانواده هایشان مدعی حضور 
خبرنگاران این برنامه در مراحل بازجوییشان بودند. در یک 
مورد سپیده قلیان از محکومان پرونده نیشکر هفت تپه با 
انتشــار توئیتی »آمنه سادات ذبیح پور« خبرنگار 2۰:3۰ را 
بازجــوی امنیتی خواند که در تهیه فیلم اعترافاتش حضور 
داشته اســت. ذبیح پور در پستی اینستاگرامی این ادعا را 
رد کــرده و اورا به خدا واگذار کرد. مشــابه این ادعا درباره 
»علی رضوانی« دیگر خبرنگار 2۰:3۰ توسط پسر »کاووس 
سید امامی« از متهمان پرونده موسوم به جاسوسان محیط 

زیستی، مطرح شد.
صداوسیما و ترجمه های دلبخواهی و تحریف 

تاریخ
در بحث ترجمه، صداوســیما همانقدر امانتدار است که 
در بازگویــی وقایع تاریخی. اگر بخواهیم تنها به چند مورد 
از اقدامات صدا و ســیما در این زمینه اشاره کنیم ترجمه 
ســخنان »محمد مرسی« رئیس جمهور ســابق مصر در 
افتتاحیه اجالس ســران در تهران در ســال 91 فاجعه ای 
باورنکردنی بود که سوژه ای داغ در اختیار رسانه های عربی 
قرارداد و ابعاد منطقه ای پیدا کرد. در آن اجالس »محمد 
مرسی« با حمایت از انقالبیون سوریه، رژیم »بشار اسد« را 
سرکوبگر خواند اما مترجمان رسمی اجالس و صداوسیما 
ســوریه را بحریــن ترجمه کردنــد. وزارت خارجه بحرین 
در واکنش به ایــن اقدام با احضار کاردار ایران خواســتار 

عذرخواهی تهران شد.
در تحریــف تاریخ نیز آنجا که بــه تاریخ معاصر مربوط 
میشود کافیســت فقط چند قسمت از سریال معمای شاه 
را ببینید. این سریال با گافهای تاریخی فراوانی همراه بود. 
به گفته »اعظم طالقانی« مبارزات و فعالیت های »آیت اهلل 
طالقانی« در این سریال بسیار مختصر و خالصه به تصویر 
کشــیده شده بود و حتی قسمت هایی از این سریال به دور 

از واقعیت بود. 
محمود کاشانی، فرزند »آیت اهلل کاشانی« نیز در واکنش 
به سکانسهای مربوط به دیدار شاه وآیت اهلل کاشانی گفت 
قطعا نمی توان روایت موهن و رذیالنه دست اندرکاران سریال 
از دیدار شــاه و ایت اهلل کاشانی را به حساب ناآگاهی آنان 
گذارد، زیرا در همه بخش های این ســریال از تحریف های 
آشکار و فریب بینندگان فروگذار نکرده اند. گریم »روح اهلل 
خالقی« نیز درقالب یــک پیرمرد در حالیکه در آن مقطع 
تاریخی 35 ساله بوده اســت از نظر »ابوالحسن مختاباد« 

یک تحریف تاریخی بود.
معمای شــاه وقتی یک اثر نازل به نظر میرســد که آن 
را بــا آثار تاریخی خود ســازمان از جمله آثار علی حاتمی 
مقایسه کنیم و حتی اگر نخواهیم به گذشته های دور برویم، 
این ســریال در مقایسه با ســریال تاریخی و به یاد ماندنی 
»درچشــم باد« اثر مسعود جعفری جوزانی، نه تنها حرفی 
برای گفتن نداشت، بلکه تنها افسوس مخاطب از هدررفت 
بودجه سازمان برای تولید چنین محصوالت بی کیفیتی را 

بیشتر میکرد.
در تحریــف رویدادها و وقایع، در اقدامی دیگر، ســال 
گذشته صداوسیما با تهیه مســتندی با نام »داستان اتم« 
تالش کرد روایتی اصولگرایانه از مذاکرات هسته ای را ارائه 
دهد که با واکنش علی ربیعی روبرو شــد. صداوســیما با 
تحریف ســخنان اوباما درباره انتخــاب روحانی و تغییر در 
سیاســت خارجی ایران، منکر آن شــد که مردم ایران در 
اردیبهشــت 92 به تغییر در سیاســت خارجی رای داده 
اند. علی مطهری نیز در یادداشــتی این مستند را تحریف 
تاریخچه برجام دانســت. ظاهرا صداوســیما این نکته را از 
نظر دور داشته است که برجام انعقاد یک قرارداد در ایران 
باستان نبوده است و با تحریف وقایع در دهه حاضر و پیش 

چشم مردم، تنها فاصله خود با مردم را بیشتر می کند.
رسانه ملی و سیاستی که تغییر نمیکند

سیاســت مخاطب گریز صداوسیما در طول چهار دهه 
حتی با تغییر مدیران ســازمان تغییری نکرد و دلســردی 
مردم تنها ارمغان این سیاســت بود. با اینحال صداوسیما 
در آخرین نظرســنجی خود مدعی شــده است تلویزیون 
محبوبتر از شــبکه های اجتماعی اســت. از طرفی رئیس 
کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی اعالم کرده است 
حدود 59 میلیون کاربر اینترنت در کشــور وجود دارد که 
33 میلیون نفرشان کاربر شبکه های اجتماعی هستند. به 
روشنی پیداســت تا وقتی جلب رضایت مخاطب در زمره 
اهداف اصلی ســازمان قرار نگیرد، آمار کاربران شبکه های 
اجتماعــی همچنان صعودی خواهد بــود. طنز تلخ ماجرا 
آنجاست که این سازمان با بودجه ای هنگفت برای مردمی 
برنامه میســازد که برنامه هــای آن را نمي بینند و به جای 
اینکه از بینندگان پروپا قرص باشند از منتقدان سرسخت 

آن هستند و این رویه همچنان ادامه دارد...

گرای غلط!
ادامه از صفحه یک

 آنهایی که دولت و وزارت خارجه را عامل تشــدید تحریم ها معرفی می کنند، 
خوب است الی همین کتاب منافقین را باز کنند و ببینند تا کجا به اظهارات این 
عده تندرو، جهت اثبات این ادعا که نظام در پی نقض برجام اســت، استناد شده 
است! این عده که خود را میراث دار انقالب می دانند، به همین امروز نگاه کنند که 
چگونه دشمن و منافقین هر موضوعی را به بلوایی جهت ایجاد اعتراض در کشور 
تبدیل می کنند. این عده به جای اینکه این اقدامات دشــمن را رسوا کنند، تمام 

تالششان این است که دولت را مقصر همین مشکالت معرفی کنند. 
جا دارد آنهایی که پیاپی در مواضع خود، تالش ها و سیاست های دولت و وزارت 
خارجه را کتمان کرده و به آن حمله می کنند،  بدانند چگونه با گرای غلط، بستر 
توطئه های بیشتر منافقین علیه کشور را مهیا می کنند و ناخواسته شطرنج بغرنج 

سیاسی را به نفع دشمن، چیدمان می کنند.

سرمقاله

گزارش »مردم ساالری آنالین« به بهانه عذرخواهی رئیس سازمان صداوسیما از رئیس جمهور

صداوسیماوچهاردههسیاستپایدارمخاطبگریز
لیال رحیمی خوشبخت

حسینی:  مجید  سید   - سیاسی  گروه 
یک روز پس از انتشــار گسترده فیلمی مبنی 
بر ســیل زدن یک نماینــده مجلس در گوش 
ســربازی که مانع از رفتار قانون شــکنانه وی 
شده بود، رئیس پلیس راهور تهران درستی کار 
ســرباز مورد نظر را تائید کرد و همچنین خبر 
داد که مســتندات کافی برای سیلی زدن این 
نمانیده وجود دارد تــا ماجرا ابعاد تازه ای پیدا 
کند و به آزمونی از عدالت تبدیل شود که مردم 
منتظر اجرای آن هســتند و درباره آن داوری 

مي کنند.  
علی اصغر عنابستانی نیرویی احمدی نژادی 
اســت که از خردادماه نماینده مجلس شــده 
است. او در سوم بهمن 1399 با خودروی »دنا 
پالس« که از مجلس گرفته است در حال تردد 
در خط ویژه اتوبوس در محدوده دروازه دولت 
تهران بود که ســربازی وظیفه شناس مانع از 
تردد در ادامه مســیر توســط وی شد، اما این 
نماینده بــه جای تمکین به قانون، ســرباز را 
سیلی مي زند. فیلم منتشــر شده البته سیلی 
را نشان نمي دهد ولی کامال مشخص است که 
ایــن نماینده بر اثر اصرار بر بی قانونی مســیر 
اتوبوس ها را بســته و باعــث ایجاد ترافیک در 
مسیر شــده اســت، به طوری که مردم به او 
اعتراض مي کنند ولی او نه جرات پیاده شــدن 
از خودرو را دارد و نه حاضر اســت که ماجرا را 

تمام کند!
این نوع رفتار و ناسپاسی از کسی که ظاهرا 
برای قانونگذاری انتخاب شده، بالفاصله بعد از 

انتشــار فیلم در فضای مجازی مورد اعتراض 
مــردم واقع شــد و واکنش های بســیاری را 
برانگیخت. توجه ارزشمند و به موقع مسئوالن 
نیروی انتظامی و دفاع از ســرباز مزبور یکی از 
نقاط قوت ماجرا بود. سخنگو و معاون اجتماعی 
ناجا  پس از انشــتار این فیلم خبر داد: سردار 
»حســین اشــتری«؛ فرمانده نیروی انتظامی 
بالفاصله دستور ویژه ای برای حمایت از حقوق 
سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق 
معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرده است.
یک روز پس از آن فرمانده نیروی انتظامی 
در واکنش به ماجرای درگیری نماینده مجلس 
با مامور وظیفه شناس راهور ناجا در گفتگویی 
تصریــح کرد: قطعــا از مامور وظیفه شــناس 
حمایت مي کنیم، همه در برابر قانون یکسانند 
و از مســئوالن انتظار داریم که نسبت به قانون 

التزام و احترام داشته باشند.
وی تصریح کرد که این نماینده مجوز تردد 
در خط ویژه را نداشــته اســت . از سوی دیگر 
محمدحســین حمیدی رئیــس پلیس راهور 
تهران درباره اخبار و فیلم منتشرشده مبنی بر 
سیلی زدن یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
به صورت ســرباز راهور در خط ویژه گفت: کار 
سرباز ما کاماًل درست و برگرفته از قانون بود و 
سرباز نباید به خودرویی که فاقد مجوز بود اجازه 

تردد در خط ویژه می داد. مســتنداتی مبنی بر 
برخورد فیزیکی نماینده با ســرباز پلیس راهور 
داریم که کاماًل کفایــت می کند و باید ببینیم 
مرجع قضایی در این رابطه چه تصمیم گیری ای 
خواهد کرد. مستندات خود را نیز در این رابطه 

به مرجع قضایی ارسال کرده ایم.
نکته عجیب ماجرا حمایت عجیب و غریب 
صداو ســیما و بعضی افراد خاص از فرد خاطی 
است. صدا و سیما در گفتگویی با عنابستانی به 
نقل از وی اعالم کرد که سرباز مذکور به راننده 
خودروی ما توهین کرد، بعد از این توهین؛ آنها 
از پشــت و جلو راه را به روی ما بستند و این 
باعث شد تا شلوغ شــده و با حضور جمعیت، 
التهاب ایجاد شود. ما حتی از ماشین هم پیاده 
نشدیم؛ لذا اینکه گفته می شود؛ عنابستانی بر 
صورت ســرباز پلیس راهور ســیلی زده است، 

اصاًل صحت ندارد.
این گفته هــا، بعد از اینکــه رئیس پلیس 
راهور تهران برخورد فیزیکی عنابستانی را تائید 
کرد این سوال را پیش مي آورد که چطور یک 
نماینده نه تنها قانون شکنی مي کند و مي تواند 
در گوش یک سرباز وظیفه شناس سیلی بزند، 

بلکه خیلی راحت دروغ هم مي گوید؟! 
عصر ایران با اشاره به این موضوع نوشت: » 
اگر ورود به خط ویــژه را گناه کوچکی بدانیم 

که برخی مســووالن به خــود اجازه مي دهند 
مرتکبش شــوند و اگر زدن ســیلی بر صورت 
سرباز را ناشــی از عصبانیت لحظه ای بدانیم، 
نمي توانیــم »دروغ« را مســاله ای کوچک یا 
یــک تکانش عصبی گذرا بدانیم. چنانچه ثابت 
شــود این نماینده دروغ گفته اســت، باید به 
اتهام اشــاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 
محاکمه شود، به عنوان یک »دروغگو« تا آخر 
عمر از تصدی هر پست حکومتی محروم شود و 
چنین شخصی را دیگر به خانه ملت راه ندهند. 
دروغ، یکی از اساســی ترین مشکالت جامعه 
ما و از بزرگ ترین موانع توســعه ایران اســت. 
دروغگویان باید رســوا شوند، چه سرباز باشند، 

چه نماینده مجلس.«
در ایــن میــان واکنش ســایر نمایندگان 
مجلس بــه این ماجرا هم شــنیدنی اســت. 
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در این زمینه 
در فضای مجازی نوشــت: » جریان عنابستانی 
مشکوک به نظر می رسد. هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان باید با دقت رسیدگی کند، مبادا در 
ورای این جریان افرادی مي خواهند مجلس را 
بدنــام کنند.« روح اهلل نجابت، نماینده شــیراز 
هم نوشت: »شــما به یک جوان سیلی نزدید، 
به اعتبــار مجلس و امید مردم ســیلی زدید! 
 مجلس با کســی عقد اخوت نبســته و پشت 

مظلوم می ایستد.« بهزاد رحیمی، نماینده سقز 
و بانه هم نوشت: » صحنه سیلی خوردن  سرباز 
راهور عزیزمان را دیدم و بسیار اندوهگین شدم. 
 همکاران عزیزم! بزرگواران! قرار بود که باری از 
دوش جوانان برداریم. آیا این ظلم آشکارا نبود؟ 
 زمان آن رسیده اســت که نگاهمان را نسبت 
به ســربازی عوض بنماییم و همه بگوئیم  نه به 

سربازی اجباری «  
با این حــال بعضی از نمیانــدگان مجلس 
متاسفانه ســعی کردند این رفتارهای توهین 
آمیز و خالف شــرع و قانون عنابســتانی را با 
حرفهایــی از قبیل پرکار بودن عنابســتانی و 
اینکه ناجا باید اعالم کند چه خودروهایی مجوز 
تردد در خط ویژه را دارند، توجیه کنند. به این 
ترتیب مي توان گفت که این رفتار عنابستانی نه 
یک رفتار استثنایی بلکه چیزی است که بعضی 
از افــراد دیگر هم دنبال توجیه و احتماال ادامه 

دادن آن هستند!
مهمتر از همه این اظهارات رفتار مردم است؛ 
حمایت بی شائبه و جالب مردم از سرباز وظیفه 
»امیــد اکبری« و حتی اعــالم بعضی از مردم 
مبنی بر اینکه نماینده واقعی مردم این ســرباز 
وظیفه اســت نشان از هوشــیاری مردم دارد؛ 
ضمن اینکه در طنزهای منتشره و پرمخاطب 
این دو روز نشان مي دهد که مردم این دغدغه 
را دارنــد که مبادا به جای اینکه عدالت رعایت 
شود، سرباز وظیفه مزبور تحت فشارهای پیدا و 
پنهان سیاســی قرار گیرد و عدالت آن طور که 

انتظار مي رود اجرا نشود. 

مردم درباره اجرای عدالت در مورد یک مدعی نمایندگی داوری خواهند کرد 
سه گانه قانون شکنی، سیلی زدن به سرباز و دروغگویی

انتصاب نماینده رهبری در امور انجمن اسالمی 
دانشجویان و دانشجویان ایرانی در اروپا 

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظــم انقالب در حکمی حجت االســالم 
احمد واعظی را به عنوان نماینده رهبری در امور انجمن اســالمی دانشــجویان و 

دانشجویان ایرانی در اروپا منصوب کردند.

روحانی: 
مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله 

جدیدی است
رئیس جمهوری هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی را برهم زدن 
آرامش اقتصاد کشــور عنوان کرد و گفت: نگاه طرف های تجاری ایران تغییر یافته 

و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله جدیدی است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، حسن روحانی در یکصد و 
نود و ششمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر اینکه همه باید 
تالش کنند به نحو موثــر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در 
جهت رونق اقتصادی کشــور و جبران لطمات تحریم ها بهــره ببرند، افزود: برای 
دولت مســجل و اثبات شــده اســت که هدف کارگردانان شکست خورده جنگ 
اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تالش می کنند پیروزی 
ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند. رئیس جمهوری افزود: 
من مطمئنم که فعاالن اقتصادی کشور و مردم با روشن بینی، به این نوع اظهارات 
و اقدامــات توجه و اعتنــا نمی کنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روشــن 
اقتصاد کشور به فعالیت های خود با قدرت ادامه می دهند. روحانی با بیان اینکه با 
فروکش کردن انتظارات تورمی و روندرو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط 
اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت می کند، اظهار داشت: اهمیت بازارهای 
اقتصــادی ایجاب می کنــد آرامش الزم در این بازارها برقرار باشــد. رئیس دولت 
تدبیر و امید تاکید کرد: دشمنان عصبانی تالش می کنند روند مثبت را متوقف یا 
کند ســازند و با تبلیغات وسیع رسانه های معاند و جنگ روانی، عمدتا بدنبال این 
هســتند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کاالها را شــرطی کنند. روحانی با بیان 
اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه طرف های تجاری ایران تغییر یافته و 
مناســبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله جدیدی است، تصریح کرد: همه 
باید کمک کنند که بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاست هایی که بانک 
مرکزی اعمال مي کند مدیریت و به تعادل برســد. در این جلســه رئیس سازمان 
برنامه و بودجه از روند بررســی و تغییراتی که کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی در منابع و مصارف الیحه بودجه 14۰۰ داده است، گزارشی ارائه کرد و 
تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع 

درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی شد.

تاکید دادستان تهران
 بر نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان ها

دادســتان تهران بر اهمیت اســتقالل رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی 
پرونده ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان ها و اراده های معطوف به تأثیرگذاری 

بر روند رسیدگی ها و انحراف پرونده ها تأکید کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضائیه، علی القاصی، دادستان تهران در دیدار 
با مدیران و قضات دادسرای ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی تهران )دادسرای 
ناحیه 32( بر اهمیت استقالل رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی پرونده ها و 
نفوذناپذیری در مقابل فشــار جریان ها و اراده های معطوف به تأثیرگذاری بر روند 
رسیدگی ها و انحراف پرونده ها تأکید و اظهار کرد: کیاست و زیرکی و مقاوم سازی 
خود در مقابل آســیب ها، تهدیدها و لغزش ها الزمه کار در دادســرای ویژه جرایم 

اقتصادی است.
دادســتان تهران ضمن تشریح اهمیت رســیدگی به جرایم اقتصادی در جلب 
اعتماد افکار عمومی به قوه قضائیه در ســطح کالن اظهار کرد: بخش عمده ای از 
عملکرد قوه قضائیه در گروی عملکرد دادسرا و دادگاه های جرایم اقتصادی است؛ 

چرا که عمده پرونده های کالن اقتصادی در این حوزه رسیدگی می شود.
وی همچنیــن به هزینــه بر بودن مبارزه با فســاد و حساســیت های کار در 
این حوزه اشــاره کــرد و افزود: اجــرای صحیح عدالت و قانــون در کوتاه کردن 
دســت مفســدین از بیت المال و اموال عمومی مسئولیت بســیار سنگین، مهم و 
اثرگذاری در گســتره ملــی و فراملی دارد که به لحاظ بازدارندگی و پیشــگیری 
 وضعی اثرات زیادی در سیستم و دستگاه هدف و اهمیت باالیی نزد افکار عمومی

 دارد.
القاصی گفت: کســی که از بیت المال دزدی و به حقوق عمومی خیانت کرده، 
در واقع به ۸۰ میلیون نفر در جامعه ظلم کرده است لذا همانطوری که مسئولیت 
ما در فرایند رسیدگی در قبال کل جامعه است در عین حال باید ارزش و اهمیت 
کار برای تمام مردم و در راستای استیفای حقوق الناس و حفظ بیت المال باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی با دستگاه های ضابط 
اشــاره کرد و با تأکید مجدد بر استقالل بازپرس در حوزه کاری خود تصریح کرد: 
باید به دســتگاه های ضابط و مجموعه های نظارتی اعتماد کنیم و از تمام امکانات 
و ظرفیت های آنان در کشــف حقیقت و شناسایی مفسدین اقتصادی و متعرضین 
به حقوق مردم و بیت المال اســتفاده کنیم. دادســتان عمومــی و انقالب تهران 
همچنین با اشــاره به آمار عملکرد دادســرای جرایم اقتصادی بر مبنای موجودی 
شعب بازپرســی، تحقیق و اجرای احکام و آمار پرونده های مسن خواستار تسریع 
در روند رســیدگی ها، کاهش موجودی پرونده ها و تعیین تکلیف پرونده های مسن 
شــد و با ارائه راهکارهای مدیریتی و تشویقی بر لزوم افزایش تالش در این حوزه 
تأکید کرد. وی همچنین بر لزوم افزایش دانش و اطالعات حقوقی و قضایی قضات 
و بازپرســان تأکید کرد و اظهار داشت: اشراف کافی بر محتوای پرونده با حصول 
تجربه به دســت می آید و جوهره فردی و تالش و کوشــش در این حوزه بســیار 

مؤثر است.

قالیباف: 
راه مقابله با آمریکا شعار نیست

رئیس مجلس شورای اسالمی راه مقابله با دشمن را قوی شدن دانست و گفت: 
به قدرت هایی که خوی استکباری دارند نمی توان اعتماد کرد.

به گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف در جمــع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
ضمن تبریک میالد دخت مکرم نبی اســالم و همچنین امام خمینی )ره( با بیان 
اینکه در پایان سال 99 و در روزهای آغاز قرن جدید هستیم، گفت: ما در این سال 
با یک پاندمی ســخت در دنیا روبرو شــدیم؛ این ویروس نشان داد این دنیا با این 
تکنولوژی چگونه می تواند غافلگیر شود و چگونه می تواند همه برنامه های طراحی 
شده را درهم کوبد. قالیباف با اشاره به اینکه شیوع این ویروس توانست کاری کند 
که فروش نفت را به صفر و منفی برســاند، افزود: گردشــگری که اقتصادی بزرگ 
بود را به طور کامل تعطیل کرد؛ اقتصادهایی که سالیان سال مبتنی بر یک مکاتب 
خاصی بودند خالفش تصمیمات متفاوتی اتخاذ شد. وی با تاکید بر اینکه این ها از 
ویژگی های ویروســی بود که دیدیم، گفت: همچنین در این سال خوی استکباری 
را از ترامــپ دیدیم؛ دیدیم چگونه با دنیا رفتار کرد و از تعهدات بین المللی عبور 
کرد؛ از تعهدات مربوط به اقلیم تا تعهدات به همسایگان و برهم زدن همه توافقات 
اقتصادی و فشــارهای غیرقانونی. ما هم بی آســیب از ایــن تصمیمات او نبودیم. 
رئیس مجلس افزود: فکر می کنم همه این بحث ها یک درس بزرگ دارد و آن این 
است که نشان داده شد که به قدرت های بزرگی که در آن ها خوی استکباری، زور، 
تکبر و دوری از انسانیت اســت، نمی توان اعتماد کرد، نشان داد آن چیزی که ما 
درس می گیریم این است که باور کنیم خودمان باید قوی شویم و دست به زانوی 
خودمان بگیریم. قالیباف گفت: باید به تولیدکنندگان، جوانان و علم و اندیشــه و 
خالقیــت مردم خودمان ایمان بیاوریم و به آن هــا اعتماد کنیم و فرصت بدهیم؛ 
همان طور که در ســال های قبل در یک صحبتی رهبر انقالب فرمودند که دشمن 
ما آمریکاست، ولی فرمودند راه مبارزه با آمریکا کار است. وی با تاکید بر اینکه راه 
مقابله با آمریکا شــعار نیست، اظهار داشت: ما در جلسه امروز هم از کار، فعالیت، 

تولید و تالش حرف می زنیم.

اخبار کوتاه



 سیاسی     3دوشنبه 6 بهمن 399 1- 11 جمادی الثانی 1442 - 25 ژانویه  2021 - سال بیستم - شماره  5357

توقیف نفتکش ایرانی در اندونزی
مقامــات اندونزی اعالم کردند یک نفتکــش ایرانی و یک نفتکش پانامایی 
که مظنون به انتقال غیرقانونی نفت در آبهای این کشور بودند را روز یکشنبه 

توقیف کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، سخنگوی سازمان امنیت دریایی 
اندونزی اعالم کرد: نفتکــش ام تی هورس  )MT Horse( با پرچم ایران و 
نفتکش ام تی فری )MT Frea( در آبهای اســتان وست کالیمانتان اندونزی 

توقیف شده اند.
وی مدعی شــد که این نفتکش ها مظنون به تخلفات متعدد از جمله عدم 
نشــان دادن پرچم های ملی، خاموش کردن سیســتم های شناســایی، لنگر 
انداختن غیرقانونی و همچنین انتقال غیرقانونی ســوخت بین دو کشــتی و 

آلوده کردن آب هستند.
مقامات اندونزی این دو کشــتی را برای تحقیقات بیشتر به جزیره باتام در 

استان ریائو آیلندز اسکورت کرده اند.

ویژه

وضعیت تردد مرزهای عراق برای شهروندان ایرانی
همزمان با برقراری دوباره پروازهای ایران ـ عراق، تبلیغ ســفرهای زیارتی 
به این کشــور از سر گرفته شد. درحالی که طبق اعالم دولت عراق، هیچ نوع 
ویزای توریستی و زیارتی صادر نمی شود و مرزهای زمینی دو کشور برای عبور 

مسافران بسته است.
به گزارش ایســنا، سفر زیارتی ایرانی ها به عراق از زمان همه گیری ویروس 
کرونا متوقف شده اســت. مرزهای زمینی دو کشور نیز حدود یک سال است 
که به روی مسافران بسته شده و سفارتخانه های دو کشور فقط برای سفرهای 

»تجاری« و »درمانی« ویزا صادر می کنند.
دولت عراق که چندی پیش به دنبال شناســایی نوع جدید ویروس کرونا، 
مرزهای هوایی خود را به روی برخی کشورها از جمله ایران بسته بود، از روز 
گذشــته این پروازها را دوباره برقرار کرده اســت. طبق اعالم شرکت خطوط 
هوایی عراق از روز شــنبه چهارم بهمن ماه، چهار پــرواز میان نجف، تهران و 

مشهد به صورت رفت و برگشت انجام می شود.
همزمان با بازگشــایی مرز هوایی دو کشور، تبلیغ سفرهای زیارتی به عراق 
نیز آغاز شــده اســت، درحالی که پیگیری های ایسنا از سازمان حج و زیارت، 
حکایــت از این دارد که دولت عــراق فعال ویزای زیارتی و توریســتی صادر 
نمی کند و هیچ کاروانی برای ســفر به این کشــور تشکیل نشده است. ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیز هنوز با ازسرگیری سفرهای زیارتی موافقت نکرده و از 
طرفی، گذرگاه های زمینی دو کشور به روی مسافران عادی و زائران همچنان 

بسته است.
درحال حاضر تنها مسافران با ملیت عراقی و دارای ویزای تجاری می توانند 
از ایران به این کشــور ســفر کنند. دولت عراق همچنین تمام مسافران باالی 
۱۰ ســال را ملــزم کرده حداکثر ۷۲ ســاعت قبل از زمان پــرواز در یکی از 
 PCR بیمارســتان ها و آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت ایران تست
داده و جواب منفی آن را به مسؤول کانتر در فرودگاه ارائه دهند. تمام مسافران 
به محض ورود به خاک عراق نیز به مدت ۱۴ روز قرنطینه اجباری می شوند.

ســفر شهروندان عراقی به ایران نیز مشروط به ارائه تست کرونا شده است؛ 
تمام مســافران باالی ۲ سال حداکثر ۷۲ ساعت قبل از زمان پرواز در یکی از 
بیمارستان ها و آزمایشگاه های مورد تأئید وزارت بهداشت کشور عراق و اقلیم 
کردســتان عراق باید تست کووید-۱۹ بدهند و جواب منفی آن را به مسؤول 
کانتر در فرودگاه های عراق )بغداد، نجف، بصره، اربیل و سلیمانیه( ارائه دهند.

طبق اعالم وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری، درحال حاضر شهروندان 
عراقی فقط با ویزای درمانی و تجاری می توانند به ایران ســفر کنند و ویزای 

توریستی فعال صادر نمی شود.

 تدارک سومین آزمایش مهم انتقال اطالعات 
به روش کوانتومی

سومین آزمایش انتقال امن کوانتومی فوتون ها از سازمان انرژی اتمی ایران تا 
برج میالد روز دوشنبه ۶ بهمن ماه در محل برج میالد رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، سومین آزمایش انتقال امن کوانتومی فوتون ها از سازمان انرژی 
اتمی ایران تا برج میالد با حضور علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری و رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران، سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، ســورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری، در آستانه دهه مبارک فجر روز دوشنبه ۶ بهمن ماه 
در محل برج میالد رونمایی می شــود. این آزمایش با تجهیزات پیشرفته و به همت 
متخصصان و پژوهشگران مرکز فناوری های کوانتومی سازمان انرژی اتمی ایران انجام 
می شــود. در این روش انتقال با برقراری ارتباط کوانتومی مبتنی بر درهم تنیدگی، 
پیام ها به شــیوه ای امــن رمزگذاری و انتقال اطالعات در مســیر مشخص شــده 
بین دونقطه موردنظر انجام می شود. ســپس پیام موردنظر توسط کلید کوانتومی 
رمزگذاری، به مقصد ارســال و در آنجا مجدداً به کمک کلید کوانتومی که به دلیل 
بهره گیری از درهم تنیدگی کوانتومی قابل کپی برداری و هک نمی باشد، رمزگشایی 
می شــود. آزمایش انتقال امن کوانتومی فوتون ها تاکنون در ۳ فاز: آزمایشگاهی در 
فاصله ۲ متری،  مابین دو ســاختمان به مسافت ۳۰۰ متر و اخیراً میان ساختمان 
مرکز فناوری های کوانتومی ایران تا تراز ۳۰۰ متری برج میالد به مســافت ۱۶۵۰ 
متر انجام شده است.  این دستاوردها به عنوان بخشی از زیرساخت مورد نیاز و گامی 
به سوی ماهواره کوانتومی، رادار/لیدارکوانتومی و شبکه های کوانتومی تلقی می شود. 
فعالیت های عملیاتی مرکز فناوری های کوانتومی ایران، به عنوان متولی و پیشــرو و 
تنها مرکز آزمایشگاهی موجود در کشور، از سال ۱۳۹۷ در ۴ حوزه اصلی فناوری های 
کوانتومی )مترولوژی و حسگری کوانتومی؛ مخابرات کوانتومی؛ شبیه سازی آنالوگ 
و دیجیتال کوانتومی؛ رایانش و محاســبات کوانتومی( تعریف شــده و در حال اجرا 
می باشد؛ که می توان به رادار کوانتومی و تصویربرداری کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی 
در فضای آزاد و در بســتر فیبر نوری، اندازه گیــری کوانتومی کمیت های مختلف 
فیزیکی، ساعت اتمی، مغناطیس سنجی کوانتومی، نقشه کوانتومی مغز، ژیروسکوپ 
و مســیریاب کوانتومی و تولید چشمه های درهم تنیده مجتمع در بستر موج بر نیز 
اشاره کرد. فناوری های کوانتومی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های قرن ۲۱ به 

شمار می آید که در حال ایجاد انقالبی شگرف در علم و تکنولوژی است.

کنسولی

رویداد

گروه سیاســی- الهه پیربرناش: فرانسه 
بعنوان یکی از امضاکننــدگان برجام، همچون 
سایر اروپایی ها مواضع محافظه کارانه  برای حفظ 
آن اتخاذ کــرده اما برغم منافــع متعدد بالقوه 
اقتصادی،سیاســی و امنیتی برجام برای پاریس 
که البته تاکنون از آن محروم بوده، این شــریک 
اروپایی برجام گام های چندان موثری برای حفظ 

این توافق برنداشته است.
فرانســه یکی از اعضای ۵+۱ در توافق هسته  
 Joint Comprehensive Plan( ای برجام
of Action( اســت که پس از خروج یکجانبه 
آمریکا در ۸ می ۲۰۱۸ )۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷( 
از آن بارها هم بصورت انفرادی و هم در بیانیه های 
مشترک تروئیکای اروپایی بر لزوم حفظ برجام 
تاکید کرده و در لفظ، همیشــه با الفاظ شیک و 
دیپلماتیک از ضرورت تالش پاریس و اروپایی ها 
برای حفظ این توافق سخن مي گوید. در دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامــپ، وزارت امور 
خارجه فرانسه در پی درخواست وی از اروپایی ها 
برای خــروج از برجام، صراحتــاً اعالم کرد که 
فرانسه پایبند به توافق هسته ای ایران است.  به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، اگنس فون در مول، 
ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این زمینه 
بیان کرد: »فرانسه به چارچوب توافق هسته ای 
ایران پایبند مي ماند«. وزارت امور خارجه فرانسه 
همچنین متعاقب نامه وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران به مسئول سیاست خارجه اتحادیه 
اروپا و بیانیه جوسپ بورل تاکید کرد: »ما آمادگی 
داریــم تا به تالش های خــود برای حفظ برجام 

ادامه دهیم«.
»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه این کشور 
نیز در نشست های مشترک خود با وزیران خارجه 
آلمان و انگلیس بارهــا در قالب صدور بیانیه بر 
اهمیت اقدام مشترک تروئیکای اروپایی )آلمان، 
انگلیس و فرانســه( در حفظ توافق هسته ای با 
ایران »به ویژه در چارچوب تالش بی اعتبار ایاالت 
بازگرداندن تحریم های چندجانبه  برای  متحده 

علیه ایران« تاکید کرده است.
همین فرانســه، اما گاهی به نعل و گاهی به 
میخ مي زند. گاهی از ضرورت حفظ برجام سخن 
مي گویــد گاهی اتهام های واهــی علیه ایران به 
عنــوان اصلی ترین عامل حفــظ برجام تاکنون 
مطرح مي کنــد. وزیر خارجه فرانســه چندی 
پیش در گفت وگویی، با طرح ادعاهای تکراری، 
ایران را متهم به گام برداشــتن در مسیر ایجاد 
ظرفیت تسلیحات هسته ای متهم کرد و از تهران 
و واشنگتن خواست که فورا به تعهدات خود در 

برجام برگردند.
اروپایی که مــدام از ضرورت اجرای تعهدات 
برجامی از ســوی ایران سخن مي گویند، حاضر 
نیستند کلمه ای درباره بی عملی خود در قبال 

این توافق حرف بزنند.
سفیر دائم فرانســه در سازمان ملل متحد از 
تصمیــم دولت بایدن برای بازگشــت به برجام 
اســتقبال کرد و گفت: حفظ فضای دیپلماسی 
برای بازگشت همه شــرکت کنندگان به اجرای 
کامل توافقنامه در اولویت قرار دارد. وی، دهمین 
گزارش دبیرکل ســازمان ملل متحد را نشان از 
حمایت وی از قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام دانست و 
افزود: با همکاری آلمان و انگلستان، فرانسه برای 
حفظ برنامه جامع اقدام مشترک بی وقفه تالش 

کرده است.
 این حجم از اصرار فرانســه به حفظ برجام 
البته چندان بی دلیل نیست. اروپایی ها همواره به 
بازار پرسود تجارت با ایران در زمینه های گوناگون 
چشم داشته اند و بخوبی از ارزش ذخایر عظیم 

نفت و انرژی این باخبرند.
فرانسه و رویای بازگشت پرسود »رنو«

 و »پژو« به بازار خودروی ایران
بــه گــزارش ایرنا،همزمــان بــا خــروج 

شرکت های خودروســاز فرانسوی رنو و پژو از 
ایران، این دو شــرکت بزرگ بــا ضرر و زیان 
اقتصــادی زیادی مواجه شــدند.  پژو تا پیش 
از تحریم های اقتصادی بین المللی علیه ایران، 
نخستین شرکت خودروسازی اروپایی حاضر در 
بازارهای ایران بود و بر اســاس گزارش چندی 
پیِش خبرگزاری رویترز کماکان امیدوار است 
که این رتبه را پس از برداشته شدن تحریم ها 
علیه ایران دوباره به دســت آورد. این شرکت 
در سال ۲۰۱۱ به باالترین میزان فروش خود 
در ایران، یعنی ۴۵۸ هزار خودرو رســید. رنو 
نیز دیگر شرکت خودروسازی فرانسه است که 
حضور نسبتاً خوبی در بازارهای ایران داشت و 
در ســال ۲۰۱۲  حدود ۱۰۰ هزار خودرو در 

ایران به فروش رساند.
حضور شرکت رنو تا آخرین روزهای ممکن، 
یعنی تا اواسط ســال ۲۰۱۳ در ایران بود؛ در 
صورتی که پژو ایران را در ســال ۲۰۱۲ ترک 
کرد. یک مؤسســه آمریکایی در زمینه تحلیل 
اطالعات اقتصادی )IHS( پیش بینی کرده بود 
که در آن سال ها، دو شرکت حدود ۱۲ درصد 

بازار خودروی ایران را در دست داشته اند.
بعد از برجام زمزمه های بازگشت مشتاقانه 

پــژو و رنو به ایران وجود داشــت اما به دلیل 
حرف شنوی های دولت فرانسه از دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری وقت آمریــکا، این اتفاق رخ 

نداد.
بر اســاس یکی از گزارش هــای یورونیوز، 
شرکت خودروســازی رنو،  در ماه های ژانویه 
تا ژوئن ۲۰۱۹ در مجموع یک میلیون و ۹۴۰ 
هزار خودرو در سراســر جهان فروخته که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل حدود ۶.۷ 
درصد کاهش داشــته اســت.  بر این اساس، 
میزان متوســط کاهش فروش در کل صنعت 
خودروسازی در این مدت ۷.۱ درصد تخمین 
زده شــده اســت.  در این گزارش به کاهش 
۲۸ درصدی میــزان فروش این شــرکت در 
مناطق خاورمیانه، هند و آفریقا اشــاره شــده 
اســت که یکــی از دالیل اصلــی آن، خروج 
رنــو از بازار پررونق ایــران در پی تحریم های 
 یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــن کشــور بوده

 است.
از منظر منافع اقتصادی اجرای برجام، یکی 
از مهمترین دالیل پافشاری فرانسه برای حفظ 
برجام مي تواند تحقق همیــن رویای اقتصای 

فرانسه باشد.   

برجام و زمینه حضور دوباره غول 
نفتی فرانسه )توتال( در ایران

شــرکت ملی نفت ایــران در هجدهم آبان 
ماه ســال ۹۶ موافقتنامه اصولی طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی را در قالب الگوی جدید 
قرارداد های نفتی با کنسرســیومی متشکل از 
توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین )سی.  ان. 
پی.  سی( و پتروپارس ایران امضا کرده بود که 
ارزش موافقتنامه اصولی طرح توســعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبــی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر 
بود که با به ثمر رســیدن این طرح توسعه ای، 
روزانــه ۵۶ میلیــون مترمکعب بــه ظرفیت 
برداشــت ایران از این میدان گازی مشــترک 
با قطر افزوده می شــد.  با خروج توتال از این 
طرح، شــرکت ملی نفت چین، سی ان پی سی، 
جایگزین آن شــده اســت که این امر به زیان 

توتال انجامید.
رفع تحریم های بیــن المللی امکان حضور 
دوباره توتال در ایران را فراهم خواهد کرد که 
اگر مقامات ایران با آن موافقت نمایند، از منظر 
اقتصادی بدون تردید فرانســه از آن استقبال 

خواهد کرد.
خاورمیانه امن تر

فعالیت اقتصادی پر رونق تر
بدون تردید نقــش اثرگذار و تعیین کننده  
ایران به عنوان مهم ترین قدرت خاورمیانه در 
تحوالت این منطقــه به ویژه در تامین امنیت 
این منطقه راهبردی و مملو از ذخایر انرژی بر 
کسی پوشــیده نیست. مبارزه موثر ایران برای 
نابودی گروه تروریســتی داعــش در منطقه، 
خاورمیانه را امن تر ساخته و این امر مي تواند 
تضمینی برای ســرمایه گذاری بیشتر فرانسه 
در این منطقه باشد. حمایت از برجام و بهبود 
روابط اقتصادی ایران به جای مقابله و تشدید 
تنش ها با ایران کمکــی به امنیت اقتصادی و 
سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در منطقه 

خاورمیانه نخواهد کرد.   
گرچــه در امنیــت خاورمیانــه فرانســه 
چالش های دیگری همچون تعیین نسبت خود 
با رژیم صهیونیســتی پیــش رو دارد اما قطعاً 
یکــی از وزنه های جدی و مهــم منطقه ایران 
اســت. ضمن آنکه در صــورت تامین امنیت 
در تنگه هرمز و خلیج فارس، فرانســه به نحو 
مطلوب تری خواهد توانست از ظرفیت های آن 
در جهت ارتقای سطح روابط اقتصادی خویش 
با کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره برداری 

کند.   

فرانسه دنبال امتیاز حداکثری در تعامالت مرتبط با ایران است

پاریس در نقش پلیس  بد برجام

سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد
مخالفت تهران با میانجی گری در پرونده نفتکش کره

ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان، یا 
بیان این که تهران در عرصه منطقه ای مسئوالنه 
عمل کرده و حتی با تســاهل و تسامح از برخی 
از خطاهای کشورهای منطقه از جمله عربستان 
عبور کرده اســت، گفت: ممکن است سعودی ها 
یکسری نگرانی هایی داشته باشند و ما حاضریم 
در مورد این نگرانی ها که بعضا توهمی و خیالی 

نیز هستند، با آنها صحبت کنیم.
ســعید خطیب زاده، در گفت وگو با ایسنا در 
پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از اظهارنظر ها 
در مــورد عملکرد وزارت امــور خارجه و رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشورمان طی روزهای اخیر، 
با بیان اینکــه اجراکننده سیاســت های حوزه 
سیاست خارجی کشور، وزارت  امورخارجه است 
و در همیــن چارچوب بایــد ورای نگاه حزبی و 
جناحــی عمل کرده و همه نیز به این وزارتخانه 
چنین نگاهی داشــته باشــند، گفت: متأسفانه 
برخــی عملکــرد سیاســت خارجی کشــور را 
براساس نگاه جناحی و حزبی خود مورد بررسی 
قرار مي دهند و قطعا اولین قربانی چنین نگاهی، 

منافع ملی کشور است.
عرصه سیاست خارجی، عرصه قربانی 

شدن است نه قهرمانی
خطیــب زاده بــا تأکید بر اینکــه همانطور 
که آقای ظریف اشــاره کردند عرصه سیاســت 
خارجی، عرصه قربانی شــدن در راستای منافع 
ملی و مصالح کشــور اســت نه عرصه قهرمانی، 
گفت: کســی کــه وارد این عرصه مي شــود و 
مســئولیت مي پذیرد مي داند که هر لحظه باید 
برای کشــور قربانی شــود و این عرصه، عرصه 

قهرمانی نیست.
وی در ادامــه این گفت و گوی یک ســاعته 
که در حاشــیه بازدید از خبرگزاری دانشجویان 
ایران )ایســنا( صورت گرفت در پاسخ به سوالی 
در ارتبــاط با آخرین وضعیــت نفتکش توقیف 
شــده کره ای در ایران و درخواست کره جنوبی 
از قطر برای میانجی گری بین تهران و ســئول 
جهــت حل این موضوع گفت: در جریان ســفر 
هیأت کره ای به تهران که چندی پیش براساس 
برنامه ریزی قبلی انجام شد ما از آن ها پرسیدیم 

که چرا مسئله توقیف نفتکش کره ای را که یک 
مســئله فنی است، مي خواهند از طریق سیاسی 

حل کنند؟
این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه علت 
توقیف نفتکش کره ای همــان طور که پیش از 
این اعالم شده ایجاد آلودگی محیط زیستی در 
دریا بوده اســت و این موضوعی است که برای 
همه کشورها مهم است، گفت: حتی این موضوع 
بــرای برخی از کشــتی های ایرانی نیز در جای 
دیگر رخ داده و همه کشــورها در ارتباط با این 

موضوع حساس هستند.
خطیب زاده با بیان اینکه این کشتی براساس 
حکم قضایی توقیف و به بندر هدایت شده است، 
افزود: در این مدت باالترین سطح دسترسی های 
کنســولی برای ملوانان و کارکنان این کشــتی 
فراهم شده است. تعدادی از خدمه کشتی بیمار 
بوده که دسترسی های بهداشتی و درمانی برای 
آن ها فراهم شــد و معاون وزیر خارجه کره در 
جریان ســفری که به تهران داشــت با کاپیتان 
ایــن نفتکش به صورت تلفنی گفت و گو کرد و 
دیگر خدمات کنسولی الزم نیز برای آن ها فراهم 

شده است.
وی ادامــه داد: میانجــی گری سیاســی در 
مورد مسائل فنی مورد قبول ما نیست و ما این 

موضوع را به کره ای ها نیز اعالم کرده ایم.
خطیب زاده با رد این ادعا که هدف ایران از 
توقیف این نفتکش کــره ای مجبور کردن کره 
برای بازپرداخت پول های بلوکه شــده ایران در 
سئول بوده اســت، ادامه داد: ما تاکنون راه های 
مختلفی را برای آزادسازی این پول ها رفته ایم و 
ســفر قائم مقام وزیر خارجه کره نیز در همین 

راستا صورت گرفت.
کره ای ها فقط قول مي دهند!

وی با بیان اینکه در مالقات هایی که مقامات 
ایرانــی با هیــأت وزارت خارجه کــره جنوبی، 
داشتند تأکید شــد که دولت کره همکاری های 
الزم را در سه سال اخیر با ایران برای بازگرداندن 
ایــن پول ها انجام نداده اســت، افزود: آن ها نیز 
در این دیدار مثل همیشــه قول هایی برای پیدا 
کــردن راه حل هایی برای حل این موضوع داده 

اند و امیدواریم این بار به این قول هایشان عمل 
کنند و به صورت واقعی و به دور از هرگونه بهانه 
گیری تالش کنند که پول ایران آزاد شــود چرا 
که آزاد شــدن این پول مي تواند تأثیرات خوبی 

در فضای اقتصادی ایران ایجاد کند.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به این سوال 
که بانک مرکزی میزان پول بلوکه شــده ایران 
در کــره جنوبی را ۷ میلیــارد دالر اعالم کرده 
ولی چندی پیش برخی از رسانه های کره ای این 
رقم را حدود ۹ میلیارد دالر عنوان کردند، اظهار 
کرد: البته رســانه های کره ممکن است رقمی را 
باالتر و یا پایین تر اعالم کنند که مالک نیست. 
پول ایران در کره یک رقم کامال دقیق است که 
هم ما می دانیم و هم طرف های رســمی کره ای. 
البته پولی که ما در آنجا داریم براســاس واحد 
پول کره یعنی »وون« اســت و براســاس نرخ 
برابــری دالر مي تواند این میزان باال و پایین در 

تبدیل به دالر محاسبه شود.
وی با بیان اینکه پیگیر مسائل پولی و بانکی 
بر عهده وزارت خارجه نیست بلکه ما به تسهیل 
انجام مذاکرات در ایــن زمینه کمک مي کنیم، 
افــزود: معیار دقیق در ارتباط بــا پول ایران در 
کره مقداری اســت که بانک مرکزی اعالم کند 
و بایــد مقامات بانک مرکــزی میزان دقیق این 

پول را بگویند.
خطیب زاده در پاســخ به این ســوال که آیا 
مي توان گفت که ســفر چندی پیش هیأت کره 
ای بــه ایران هم در ارتباط بــا موضوع نفتکش 
کــره ای و هم آزاد کردن پول های بلوکه شــده 
ایران در سئول به موفقیتی نرسیده است، گفت: 
ســفر هیأت کره ای در ارتباط با پول های بلوکه 
شــده به نتیجه مورد نظر ما منتج نشــد؛ البته 
آن ها برخی از راهکارهــا را مطرح کرده اند و ما 
منتظریم که ببینیم این راهکار ها به چه نتیجه 
ای مي رســد. در مــورد نفتکش نیز قــرار نبود 

اتفاقی غیر از مسیر فنی بیفتد.
ســخنگوی وزارت خارجه در مورد اظهارات 
اخیر وزیر امور خارجه قطر مبنی بر اینکه اکنون 
زمان این رســیده که گفت و گوهایی بین ایران 
و کشــورهای حوزه خلیج فارس برگزار شود و 

دوحه نیز از آمادگی مناسب برای ایجاد وساطت 
و هماهنگی هــای الزم جهت برگزاری این گفت 
و گوها برخوردار است، افزود: سیاست ایران  در 
ارتباط با تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
کامال روشن و مشخص اســت و ما سال ها یک 

مسیر مشخصی را در این زمینه داشته ایم.
عربستان، پیشنهادات ایران را بی پاسخ 

گذاشت
وی با بیان اینکه علی رغم سنگ اندازی های 
برخی از کشــورهای منطقه از جمله عربستان 
علیــه ایــران، ما همــواره تأکیــد کرده ایم که 
کشــورهای منطقه باید به یک فهم مشترک در 
ارتباط با مسائل منطقه دست پیدا کنند تا یک 
سازوکار امنیتی الزم در این زمینه حاصل شود، 
گفت: متأسفانه آنچه که تاکنون شاهد آن بوده 
ایم بی پاسخ گذاشتن پیشنهادات ایران از سوی 
برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله 

عربستان در این زمینه بوده است.
خطیــب زاده با بیان اینکه به نظر مي رســد 
که مقامات ســعودی بــا فهم اینکــه جنگ و 
خونریــزی دیگر کمکــی به آن هــا نمي کند و 
همچنین ناامید از متحدان ســابق خود، اصالح 
برخی از سیاست هایشان را در تعامل با برخی از 
کشــورهای حاشیه خلیج فارس در پیش گرفته 
اند، افزود: اگر این اصالح سیاســت ها به صورت 
جدی در دســتور کار آنها باشد و سعودی ها به 
این نتیجه برسند که راهکار برای حل مشکالت، 
همکاری منطقه ای اســت اولین کشوری که از 
این موضوع استقبال مي کند و  به آنها خوشامد 

مي گوید، ایران است.

وی بــا بیان اینکه ما آمادگــی داریم که در 
صورت تحقق این موضــوع وارد عرصه مذاکره 
و گفت و گو شــویم در پاســخ به این سوال که 
شــما تأکید بر اصالح سیاســت های عربستان 
مي کنیــد و از آن طــرف دولت ریــاض نیز از 
برخــی از سیاســت های ایــران در منطقه ابراز 
نگرانی مي کند و راه حل مشکالت را اصالح این 
سیاست ها مي داند؟ خاطر نشان کرد: باید توجه 
داشت لیســت اقدامات سعودی بر عبیه منطقه 
بســیار بلند اســت. آنچه که عربستان سعودی 
در منطقه انجام داده تجاوز آشــکار به مرزهای 
کشورهای همسایه و منطقه است. چندین سال 
است که به کشور فقیر یمن حمله کرده و مردم 
این کشــور را به شــیوه های مختلف در حصر 
قرار داده اســت. از طرف دیگر تالش کرد که از 
طریق زور سیاســت های خود را به برخی دیگر 

از کشورهای منطقه از جمله قطر تحمیل کند.
در عرصه منطقه ای با تساهل و تسامح  رفتار 
کرده ایم/حاضر به گفت وگو در مورد نگرانی های 

توهمی ریاض نیز هستیم 
این دیپلمات ارشــد کشــورمان با تأکید بر 
اینکه مــا در عرصه منطقه ای مســئوالنه عمل 
کرده ایم و حتی با تســاهل و تســامح ســعی 
کرده ایم کــه از برخی از خطاهای کشــورهای 
منطقه از جمله عربســتان در مورد ایران عبور 
کنیم، گفت: ممکن اســت ســعودی ها یکسری 
نگرانی هایی داشته باشند و اتفاقا ما تأکید داریم 
که باید در مورد این ها صحبت کرد. طرح صلح 
هرمز در همین چارچــوب بود که در مورد این 

مسائل صحبت شود. 

دبیرکل حزب ندای ایرانیــان گفت: با توجه به این که بایدن تیم خود را بر 
اساس مذاکره و چانه زنی سخت انتخاب کرده است، وی به برجام باز مي گردد.

به گزارش ایســنا، صادق خرازی شنبه شب با حضور در برنامه نگاه یک صدا 
و سیما، با اشاره به موضوع تغییر قدرت در آمریکا اظهار کرد: در آمریکا شکاف 
طبقات اجتماعی و سیاسی جدی وجود دارد. ترامپ یک پدیده خاص و ویژه ای 
بود و ظهورش توام با ادبیات نژاد پرســتی، خارجی ســتیزی، بیگانه ستیزی، 
اسالم ستیزی، اسالم هراســی و ایران هراسی بود. او طرفداران زیادی را جمع 
کرد و میزان رأی به آقای ترامپ از دوره قبل خودش بیشــتر بود اما شکســت 
خورد. علت شکســت ترامپ این بود که در آمریــکا، هم عرض چنین توحش 

سیاسی، یک بلوغ نخبگان هم شکل گرفت.
وی ادامه داد: باید دشمن خود را به خوبی بشناسیم. نباید تصور کنیم آمریکا 
به زودی فرو مي پاشــد زیرا خودکامگی در مقابل سیستم آمریکا نمي تواند دوام 
بیــاورد و آقای ترامپ نماد این خودکامگی بود و در هر کاری به صورت قانونی 
و غیــر قانونی تصرف مي کرد و نماد بازی در سیســتم، آقای بایدن و مجموعه 

دموکرات ها بودند.
وی با اشــاره به حضــور ترامپ در عرصه سیاســت آمریکا گفــت: اکنون 
امپراطوری ســناتورها در دورن سیســتم آمریکا پدید آمده است اما کار آن ها 
خیلی ســخت است. در دوره روســای جمهور دموکرات چالش جدی و بحران 
طبقاتــی در آمریکا نبود اما اکنون بحران جــدی در این زمینه وجود دارد. در 
درون هیئــت حاکمه آمریکا چه جمهوری خواه و چه دموکرات؛ از آقای ترامپ 

استقبال نکردند و نتیجه آن پیروزی بایدن بود.
خرازی در همین راســتا گفت: سیســتم سیاســی آمریکا بــا آقای ترامپ 
همخوانی نداشت. از داخل حزب جمهوری خواه، بسیاری از روسای جمهور در 
مراسم تحلیف آقای بایدن شرکت کردند و در واقع یک تودهنی به آقای ترامپ 
زدند. نظام دیوان ســاالر ایاالت متحده، سر ســازش و آشتی با تفکر و مکتب 

فکری امثال ترامپ ندارد. آقای بایدن با مشــکالت بسیار بزرگی رو به رو است 
زیرا اکنون جامعه آمریکا به یک جامعه متشنج بحرانی اساسی رسیده است اما 
نظام دیوان ســاالر آمریکا به رغم بحران اجتماعی تاریخی مي تواند این مشکل 

را در درون خود حل کند.
خرازی با کم اعتبار خواندن آمریکا در عرصه بین المللی گفت: اعتبار آمریکا 
با دعواهای سیاسی اخیر در صحنه جهانی آسیب دیده و خدشه دار شده است 
اما این به معنای نابودی این کشور نیست.بر اساس شناختی که از جامعه آمریکا 
دارم، قبول ندارم که آمریکا در حال نابودی و انحطاط است،جامعه آمریکا قدرت 

بازسازی دارد و از وقایع اخیر درس های بزرگی گرفت.
دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت: نباید از ترامپ دفاع کنیم. همان گونه که 
همه گروه ها و جناح های کشــورمان در زمینه دفاع از منافع ملی، تحت زعامت 
مقام معظــم رهبری هیچ اختالفی نداریم و در برابر تجاوز و دشــمن خارجی 
متحد هســتیم، در آمریکا هم این گونه اســت. اگر کســی بخواهد جناح های 

کشورمان را از هم جدا کند به منافع ملی کشورمان خدمت نکرده است.
در ادامــه این برنامه خرازی گفت: در ســاختار سیاســی آمریکا، اولویت ها 
متفاوت مي شود همان گونه که در ساختار سیاسی کشور ما هم این گونه است. 
شاید ســاختار سیاسی آمریکا در یک بازه زمانی، آقای ترامپ را از فعالیت های 
سیاسی محروم کند زیرا بر اســاس قانون اساسی آمریکا، او رفتارهای ناهنجار 
داشته اســت. آمریکایی ها متوجه منافع ملی خود شــده اند و برای حفظ این 

منافع مي خواهند وضع موجود در رژیم صهیونیستی را مهار کنند.
وی یادآور شــد: آمریکایی ها مي خواهند به ســمت آرامش و ثبات سیاسی 
بروند بنابراین حضور خود در خاورمیانه را کم و به ســمت محدود کردن چین 
خواهند رفت. اولویت های جمهوری خواهان با دموکرات ها برای مدیریت آمریکا 
متفاوت اســت و اگر دموکرات ها جنگی را تمام کنند، جمهوری خواهان آغازگر 

جنگ هستند.

صادق خرازی: 
»بایدن« به »برجام« باز مي گردد

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ) ICOFC (در نظر دارد موضوع مزایده فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.
الف( شرح مختصر کار:

زمان بازدیدمحل نگهداریقیمت واحد پایه کارشناسی )ریال(مقدار )کیلو گرم(شرح کاالردیف

از 11 تا 15 بهمن ساعت 8 الی 16انبار عملیات کاال آغار000ر00079ر410انواع الکترودهای مستعمل 1
ب( مدت قرارداد، زمان و محل بازدید کاال:

مّدت قرارداد 2 ماه و زمان و محل بازدید کاالها به شرح جدول بند )الف ( می باشد.
ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده )الزامی(

1- داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی: به مبلغ 000ر500ر619ر1 ریال به عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) مزایده(.

2- عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی.
3- اشخاص حقوقی: ارائه مدارک ثبت شرکت شامل آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، کد اقتصادی و شناسه مّلی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن 

ثابت و نمابر)فکس(
4- اشخاص حقیقی : داشتن سن قانونی )18 سال تمام( به همراه ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت مّلی، آدرس دقیق پستی، تلفن همراه و ثابت.

د( شرایط و مهلت و محل دریافت اسناد مزایده
متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می بایست جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (

 www.setadiran.ir مراجعه کرده و جهت دریافت پاکات به نشانی : تهران – خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ – پالک 390 ساختمان رشت- طبقه اول اتاق 102 مراجعه نمایند.
ه( محل و زمان گشایش پاکات:

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس�ناد مزایده تا ارائه پیش�نهاد مزایده گران و بازگش�ایی پاکات متقاضیان از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به 
آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت 
شرکت در مزایده محقق سازد. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها در سامانه 

www.setadiran.ir موجود اس�ت.
متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می بایست پس از دریافت اسناد مزایده به شرح مندرج در بند »د« پیشنهادهای خود را طبق شرایط 
مندرج در دس�تورالعمل ش�رکت در مزایده تهیه و حداکثر تا س�اعت 13 عصر روز دوش�نبه مورخ 99/11/27 به این شرکت به نش�انی : تهران-خیابان طالقانی –خیابان حافظ- خیابان 
رودس�ر غربی - پالک 30 )س�اختمان خلیج فارس (- طبقه پنجم – کمیس�یون مناقصات و مزایدات تسلیم نمایند. جلسه گش�ایش پاکات رأس ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 
99/11/28 در سالن کنفرانس ساختمان خلیج فارس )طبقه پنجم( برگزار خواهد شد. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 87524125-021 )مدیریت تدارکات 

و عملیات کاال(تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی: 1082802                                                                                                                                                          روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

نوبت اولآگهی مزایده عمومی

نوبت اول

موضوع: مزایده شماره ف ن م/99/903 مربوط به فروش انواع الكترود از رده خارج و غیر قابل استفاده  واقع در انبار عملیات کاال 
منطقه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ) شماره مرجع 1099093221000001 (

             شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین 
شده از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

الف : خدمات مورد نیاز:
خدمات راهبری وسائط نقلیه سنگین تدارکات و امورکاالی منطقه سیری

 ب : محل اجرای پروژه:
منطقه عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران واقع در جزیره سیری

ج : مدت اجرای پروژه :
24 ماه شمسی

د: شرایط متقاضی:
1- توانایی ارائه سپرده یا ضمانت نامه بانکی » شرکت در فرآیند اجرای کار« به مبلغ8/316/000/000 

ریال
2- توانائ�ی ارائه ضمان�ت نامه بانکی انجام تعهدات ب�ه میزان 10% مبلغ کل ق�رارداد طبق ضوابط 

کارفرما در صورت برنده شدن و نیز کسر 10% جهت تضمین حسن انجام کار
3- داشتن امکانات وتجهیزات، توانایی مالی و تخصص در موضوع مناقصه 

4- داشتن گواهینامه معتبرصالحیت پیمانکاری
5- سوابق اجرایی مشابه با موضوع مناقصه

ه : سایر شرایط:
1- به تقاضاهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک و تقاضاهایی 

که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- ش�رکت نف�ت فالت قاره ایران در رد ی�ا قبول هر یک یا تمام پیش�نهادات در چارچوب قانون 

برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه مختار خواهدبود.
3- پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات 

شرکت نفت فالت قاره ایران دارای اعتبار باشند.
4- مناقص�ه بصورت ی�ک مرحله ای بوده و مالک تعیین برنده، پیش�نهاد مالي براس�اس ماده 12 

آیین نامه نظام مستندسازي و اطالع رساني مناقصات خواهدبود.
از کلی�ه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می ش�ود حداکث�ر ظرف مدت یک هفت�ه از چاپ آگهی 

. نوبت دوم جهت دریافت جدول ارزیابی کیفی به تارنمای این ش�رکت به نشانی .
. مراجعه و ظرف مهلت دو هفته از آن تاریخ نس�بت به ارس�ال لوح فش�رده اسناد ارزیابی 
کیفی خود به دبیرخانه ش�رکت نفت فالت قاره ایران به نش�انی خیابان ولیعصر، نرس�یده به پارک 

وی، کوچه تورج، کوچه خاکزاد پالک 12 طبقه همکف اقدام نمایند.
تلفن تماس : 021-23380011-12

شناسه آگهی: 1082795                                   روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 99-0713
خدمات راهبری وسائط نقلیه سنگین تدارکات و امورکاالی منطقه سیری

شرکت نفت فالت قاره ایران 
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توضیحات حناچی درباره بودجه افشای فساد 
در الیحه شهرداری 

شــهردار تهران توضیحاتی را در خصوص پیش بینی بودجه افشــای فساد در 
الیحه بودجه ســال آینده و ۲ شهردار بازداشــتی تهران ارائه کرد.به گزارش 
ایســنا، پیروز حناچی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران پس از ارائه الیحه 
بودجه سال آینده به شــورا در جمع خبرنگاران گفت: امروز نخستین بودجه 
قرن را به شــورا ارائه دادیم، بودجه اصلــی و ردیف های آن حدود ۳۶ هزار و 
۳۳۳ میلیارد تومان اســت. امسال نخستین سالی است که تبصره های بودجه 
را داخل بودجه آوردیم که در التزام بخشــی به بودجه و شــفافیت آن بسیار 
موثر اســت.وی ادامه داد: سال های قبل نیز این رقم وجود داشت اما به شکل 
تبصره ارائه مي شــد اما امسال این روند یعنی معادل ۱۱ هزار و ۵۵۴ میلیارد 
محاســبه و در بودجه آورده شده است.شــهردار تهران با اشاره به تدوین دو 
ســطحی بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اگر این بودجه در شورای شهر به تصویب 
برســد رقمی معادل ۲۲۷۴ میلیارد برای ۳۲ پروژه اولویت دار اختصاص پیدا 
مي کند. رویکرد تدوین بودجه اجتماعی اســت و ارتقاء برای توسعه پروژه های 
محله ای، توجه به شــرایط کرونایــی و توجه به بخش های آســیب پذیر از 
ویژگی های این بودجه اســت. تالش شــده به موضوع دستفروشان و کسانی 
که معیشت آنان به صورت روزانه تامین مي شود توجه ویژه ای داشته باشیم، 
هر چند که وظیفه شهرداری نبوده اما با یک نگاه اجتماعی آن را مورد توجه 
قرار دادیم و تالش کردیم تســهیالتی برای آنها فراهم شود.شهردار تهران در 
پاسخ به سوالی در خصوص بدهی های شهرداری تهران گفت: رقم بدهی های 
شهرداری ثابت نیســت، بلکه دینامیک است. چرا که بخشی را مي پردازیم و 
بخش دیگر جایگزین مي شــود. بخش عمــده ای از بدهی های ما بدهی های 
بانکی اســت که وقتی از مهلت آن مي گذرد، میزان بهره پرداختی بســیار باال 
مي رود و به نفع شــهرداری است که آن را همیشــه پایین نگه دارد تا بتواند 
از تســهیالت جدید نیز اســتفاده کند.وی ادامه داد: نمي توانیم برای بدهی ها 
رقــم دقیقی اعالم کنیــم، فقط به یکی از بانک ها بیــش از ۲۰ هزار میلیارد 
بدهی داشــتیم. تــالش مي کنیم این تراز را نگهداریم و بدهی بیشــتر تولید 
نکنیــم. در خصوص پیمانکاران نیز همین طور اســت. چرا که دائما در حال 
پرداخت هســتیم و رقم ثابتی نداریم اما بدهی پیمانکاران خرد تقریبا همگی 
پرداخت شده اســت. در سال گذشــته اعتراضات زیادی داشتیم که با برات 
کارت و روش های دیگر بدهی های پیمانکاران خرد را پرداخت کردیم و عمدتا 
پیمانکاران درشــت باقیمانــده اند که بدهی آنها را نیز در دســتور کار برای 
پرداخت داریم.حناچی در پاســخ به ســوال دیگری در خصوص بودجه مترو 
که با اوراق مشــارکت افزایش پیدا کرده، گفت: واقعیت این اســت که با این 
وضعیت بار ما بار نمي شــود. موضوع حاکمیتــی مانند حمل و نقل عمومی با 
این ارقام مشــکلش حل نمي شود. مشکل این است که مي خواهیم پروژه های 
باقیمانده را تکمیل کنیم، اما نمي شود. با این وضعیت کار بزرگی انجام داده و 
این موضوع را به دولت نیز اعالم کرده ایم. به اعتقاد ما حمل و نقل در پایتخت 
موضوع حاکمیتی است و دولت نمي تواند خودش را از این موضوع کنار بکشد 
و همانطور که برای طرح های عمرانی کشور اعتبار گذاشته مي شود برای مترو 
تهران نیز باید بودجه اختصاص پیدا کند.وی در خصوص بودجه افشای فساد 
در الیحه بودجه سال آینده نیز گفت: این قانون سوت زنی است که اگر شورا 
به تصویب برساند بخشی از آن به کسانی که فساد را افشا مي کنند اختصاص 
پیدا مي کند. حناچی در خصوص شــهرداران بازداشت شده دو منطقه تهران 
نیز گفت: منتظر هستیم دستگاه قضایی نظر خود را اعالم کند.وی در خصوص 
دســتگیری این دو شهردار گفت: شهرداران در اختیار دستگاه قضایی هستند 
و شعبه بازپرســی کارکنان دولت در حال بررسی موضوع است. موارد در حد 
اتهام است و هر چه دستگاه حقوقی و قضایی تصمیم بگیرد تابع آن هستیم.

بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تا ۱۵ اسفند تصویب مي شود
رئیس شورای اسالمی شــهر تهران با بیان اینکه سعی مي کنیم تا ۱۵ اسفند 
ماه، بودجه ســال ۱۴۰۰ در صحن شــورا به تصویب برسد گفت: بودجه سال 
آینده به نوعی انقباضی تدوین شــده و بر اساس تورم موجود در کشور است 
و اگر تالش و جدیت در مدیریت شــهری وجود داشــته باشــد به طور حتم 
محقق خواهد شد.به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در پایان دویست و شصت 
و ششــمین جلسه شورا و در جمع خبرنگاران و در تشریح جلسه دیروز گفت: 
قبل از آغاز صحن علنی، جلســه هم اندیشــی با حضور شهردار و معاونانشان 
برگزار شــد که موارد متعددی از جمله طرح جامع پســماند بررســی شــد. 
خوشبختانه طرح جامع پسماند مســیرش رو طی کرده و به زودی به صحن 
مي آید تا تصویب و امیدواریم در همین دوره مدیریت شهری اجرایی شود.وی 
افزود: آغاز صحن علنی شورا با ارایه الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط شهردار 
تهران همراه بود و همانطور که مي دانید بر اســاس مصوبه و بخشنامه وزارت 
کشــور قرار شد برای آنکه  بودجه ها شفاف شــوند، همه تبصره ها عدد و رقم 
داشــته و بار مالی شان مشخص باشد و در داخل بودجه بیاید، به همین دلیل 
بودجه متورم شــده و نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان اســت که البته  ۱۲ 
هزار میلیارد تومان، مربوط به تبصره ها است، لذا باید گفت بودجه سال ۱۴۰۰ 
بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته بین ۲۰ 
تا ۲۵ درصد افزایش داشــته که متناسب با تورم موجود در جامعه بوده است.  
در مجلس هم شــما دیدید در کمیســیون تلفیق افزایش حقوق ها برای سال 
آینده در حد ۲۵ درصد تصویب شد.وی ادامه داد: بودجه امسال بر اساس تورم 
افزایش پیدا کرده به صورتی که بودجه ما انقباضی است چرا که فرض بر این 
بوده که درآمدهای ما به واســطه شــرایط کرونا و تحریم تحقق پیدا نکند لذا 
این بودجه به نظر مي آید منطقی و عاقالنه اســت.رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران گفت: سعی ما بر این است که تا اواخر بهمن ماه بودجه را بررسی کنیم 
و هفته اول اســفند به فرمانداری بفرســتیم تا قبل از ۱۵ اسفند بودجه را در 
صحن تصویب کنیم.هاشمی همچنین در خصوص بودجه حمل و نقل عمومی 
گفت: اصــوال بودجه مترو و اتوبوس و حمل و نقل عمومی دوگانه اســت که 
در مــورد مترو ۵۰ درصد بودجه را باید دولت بدهد و در مورد اتوبوس ها باید 
۸۲.۵ درصد بودجه را دولت بدهد. وی اظهار داشــت: متاسفانه وضعیت حمل 
و نقل عمومی کلیه کالن شــهر ها را نگران کرده اســت و این در حالی است 
که ما در کشور نه متخصص، نه کارخانه،  نه نیرو و نه صنعت  کم نداریم، اما 
مشــکل اصلی این است که مصوبات دولت اجرایی نمی شود . مشکل دیگر ما 
عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف دولت اســت که در مورد حمل و نقل 
عمومی اولویتی در نظر نمی گیرند وقتی بحث حمل و نقل عمومی می شــود 
مشــکالت آن را در اولویت انتهایی  قرار می دهند. این ایده و دید باید نسبت 
بــه حمل و نقل عمومی به ویژه با آلودگی هوا که در کالنشــهرها وجود دارد 
تغییر کند و تا زمانی که نوع نگاه در سیاســتمداران و دولتمردان تغییر نکند 
همیشــه این مشکل را خواهیم داشت همچنانکه از اول انقالب بوده و حمل و 
نقل عمومی در شــهر تهران همیشه دچار یک استضعاف جدی در حوزه مالی 
بوده است و همچنان ادامه دارد اما در این دوره بیشتر از قبل هم شده است.

 پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی عوارض طرح ترافیک
 در سال آینده

یــک فوریت الیحه اصالح مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، 
کاهش تقاضای ســفر و کنترل آلودگی هوا در ســال ۹۹ در صحن شــورا به 

تصویب رسید.
به گزارش ایســنا، در جریان بررســی یک فوریت الیحه اصالح مصوبه تعیین 
عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای ســفر و کنترل آلودگی 
هوا در سال ۹۹ ،ســید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران در ارائه گزارش خود دربــاره این الیحه گفت: تغییرات جدی در طرح 
ترافیک ســال آینده پیشنهاد شده که یکی از آنها افزایش ۲۰ درصدی  طرح 
ترافیک است. پیشنهاداتی را هم درباره خریدهای ۶ ماهه و یکساله پیش بینی 
کــرده ایم. حدود ۲۰ درصد برای خرید ۶ ماهه و ۲۰ تا ۳۵ درصد برای خرید 
ســاالنه تخفیف پیشنهاد شده است.به گفته هاشــمی، اگر شهروندان تهرانی 
خریدهای خود را به صورت یک ســاله انجام دهند رســوب پول شــهرداری 
بیشتر می شود و از این منابع می توان به عنوان وجوه اداره شده برای نوسازی 
تاکسی و نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی اســتفاده کرد.هاشمی افزود: 
در بحث صدور مجوز ســاالنه هم که ســال قبل ۱۵۰ هزار تومان بود، امسال 
پیشــنهاد ۱۸۰ هزار تومان داده شده اســت.در ادامه بهاره آروین، در تذکری 
با انتقاد از شــهرداری تهران گفت: لوایح عوارضی تا ۱۵بهمن فرصت تصویب 
دارند، امروز ۵ بهمن اســت و این تازه اولین الیحه اســت که به شورا رسیده 
اســت. سوال این است بقیه لوایح کجاست؟ در چنین شرایطی شورا در مقابل 
عمل انجام شده قرار مي گیرد. بهتر است تمام لوایح تا سه شنبه اعالم وصول 
شود. به گزارش ایسنا، در نهایت یک فوریت این الیحه با ۱۷ رای موافق اعضا 

شورای اسالمی شهر تهران به تصویب رسید.

خبر

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد
نسخه نویسی الکترونیک در تهران تا پایان سال

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
کمترین رعایت پروتکل های بهداشتی در دفاتر پیشخوان دولت

فوق تخصص عفونی بیمارستان مفید مطرح کرد
خطر افزایش کرونا درکودکان با بازگشایی مدارس 

عالئم سندروم »میس« در کودکان مبتال

معاون شهردار تهران خبر داد
افزایش نرخ عوارض ساختمانی محالت پربرخوردار در سال آینده

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان تهران، گفت: پیش بینی ما 
این اســت که قسمت عمده ای از کار نسخه نویسی و نسخه 
پیچی الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۹۹، انجام شود.به گزارش 
ایسنا، دکتر محمد حسینی، گفت: در راستای الزام به اجرای 
تکالیف مقرر در بند)ج( تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 
مبتنی بر جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و 
ارتقاء سطح خدمات و گسترش دولت الکترونیک و با عنایت 
به برنامه عملیاتی اداره کل با عنوان »استقرار نسخه نویسی 
الکترونیک در ۸۰درصد پزشکان طرف قرارداد« و »استقرار 
نسخه پیچی الکترونیک در ۱۰۰درصد مراکز طرف قرارداد« 
این اداره کل به طور مستمر در اجرای طرح اهتمام الزم را 
دارد .وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه صراحتاً 
به بحث نســخه  نویســی الکترونیک و پرونده الکترونیک 
سالمت بیماران اشاره شده است، اضافه کرد: این موضوعات 
تکالیف قانونی هســتند که باید انجام دهیم. انصافاً در این 
زمینه اقدامات خوبی هم با توجه به محدودیت هایی که در 
کشور وجود داشــته، در سال های اخیر در وزارت بهداشت، 
سازمان های بیمه گر و سازمان نظام پزشکی انجام شده است.

مدیر کل اســتان با بیان اینکه با ایــن اقدام بیماران اولین 
ســود را می برند، ادامه داد: وقتی تمــام اطالعات بیماران 
وجود داشته باشد، پزشکان بهتر می توانند تصمیم بگیرند 
که ســیر بیماری به چه صورت بوده اســت. دومین ذینفع 
این اقدام پزشــکان هســتند؛ زیرا در کوتاه ترین زمان و با 
دیدی بــاز می توانند تصمیم بگیرند و بیمــاران را کنترل 
کند. در عین حال با اســتفاده از فناوری های اطالعات در 
حوزه درمانی، بیمه ها و دولت نیز منتفع شــده و می توانند 
تصمیمات بهتری اتخاذ کنند تا منابعشان را در حوزه هایی 
که بیشتر نیاز است، متمرکز کنند.بنابر اعالم روابط عمومی 
بیمه ســالمت اســتان تهران، وی در پایان، گفت: تا پایان 
دی ماه پروژه نســخه الکترونیکی در ۸۵ درصد مطب های 
پزشــکان طرف قرارداد بــا ایــن اداره کل  و ۱۰۰ درصد 
داروخانه ها ، آزمایشــگاه ها و موسسات تصویربرداری طرف 
قرارداد در سطح استان اســتقرار یافته و طی ماه های آتی 
در بیمارستان ها نیز پیاده سازی خواهد شد. تا کنون قریب 
به ششــصد هزار نسخه الکترونیکی در استان تهران ارائه و 

ثبت شده است.

ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه کمترین میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در اماکن عمومی مربوط به 
دفاتر پیشخوان دولت است، بر لزوم ایجاد ساز و کار نوبت دهی 
تلفنی و اینترنتی ارائه خدمــات در این مراکز تاکید کرد.به 
گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری، گفت: کمترین میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در اماکــن عمومی در دفاتر 
پیشخوان دولت گزارش شده است و لزوم رعایت توصیه های 
بهداشــتی در این دفاتر به عنوان یکی از محل های پر رفت و 
آمد از اهمیت ویژه برخوردار است. بنابراین توصیه می کنیم 
مدیران این دفاتر به منظور کاســتن از بار مراجعه همزمان، 
نســبت به ایجاد ساز و کار نوبت دهی تلفنی و اینترنتی ارائه 

خدمات اقدام کنند.وی افزود: پرســنل دفاتر مذکور رعایت 
بهداشت دست ها و استفاده از ماسک را در اولویت قرار دهند 
و از هرگونه ارائه خدمت به افراد فاقد ماســک به طور جدی 
خودداری کنند. ضروری لست به گندزدایی مرتب سطوح و 
همچنین در اختیار گذاشــتن مواد ضد عفونی کننده برای 
مراجعان اقدام گردد و نسبت به رعایت اصول فاصله گذاری 
فیزیکی به میزان ۱.۵ تا ۲ متر  و پیش بینی ساز و کار تهویه 
مناســب هوا اقدام الزم صورت گیرد.الری تاکید کرد: مردم 
می توانند هرگونه تخلف از اصول یاد شده را از طریق سامانه 
تلفنی ۱۹۰ یا پاسخ به سواالت پیش بینی شده پس از اسکن 
QR کد دفتر متخلف با استفاده از دوبین تلفن همراه خود 

جهت انجام پیگیری بعدی توسط همکاران ما، اعالم کنند.
۸۹ فوتی و ۵۹۴۵ ابتالی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۵هزار و ۹۴۵ بیمار 
جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشــور طی ۲۴ ســاعت خبر 
داد.به گزارش ایسنا، دکتر سیماســادات الری گفت: از روز 
۴ بهمن تا روز ۵ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۵ هزار و ۹۴۵ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ 
در کشور شناسایی شــد که ۴۳۷ نفر از آنها بستری شدند.

به گفته وی، مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشــور به یک 
میلیون و ۳۷۲ هزار و ۹۷۷ نفر رسید. الری افزود: متاسفانه 
در طول این ۲۴ ساعت، ۸۹ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از 

دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۷ هزار 
و ۳۸۳ نفر رســید. به گفته وی، خوشبختانه تا روز ۵ بهمن، 
یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۹۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. سخنگوی وزارت بهداشت 
افزود: ۴۰۹۰ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قــرار دارند.

وی ادامه داد: تــا روز ۵ بهمن، ۸ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۳ 
آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.الری 
همچنین گفت: براســاس آخرین تحلیل ها، ۱۸ شهرستان 
کشور در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهرستان در وضعیت زرد و 

۲۷۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

فوق تخصص عفونی بیمارستان مفید با تاکید 
بر اینکه افزایش شیوع اپیدمی کرونا با افزایش 
درگیری، بســتری و حتی مرگ و میر کودکان 
ارتباط مســتقیم دارد، نســبت به بازگشایی 
زودهنــگام مــدارس و رها ســازی پروتکل ها 
و محدودیت هــای کرونایی هشــدار داد.دکتر 
ســید علیرضا فهیم زاد در گفت وگو با ایسنا، با 
تاکید بر اینکه عــدم ابتالی کودکان به کووید 
۱۹ تصور غلطــی بود که در ابتــدای اپیدمی 
شایع شد، عنوان کرد: در ابتدای اپیدمی اغلب 
اطفــال با بیماری های زمینه ای و نقص ایمنی 
بســتری می شدند ولی در موج های دوم و سوم 
به دنبال افزایش ابتالی کودکان، شاهد بستری 
اطفال ســالم هم بودیم.وی با بیــان اینکه در 
موج های دوم و سوم شــاهد یک نوع سندروم 
در بیــن اطفال مبتال به کرونــا بودیم، توضیح 
داد: سندروم التهابی چند سیستمی یا سندروم 
میــس به دنبال واکنش نســبت به کووید ۱۹ 
در بدن برخی اطفال ایجاد می شــود؛ در ابتدا 
این سندروم ناشــناخته منجر به بروز مرگ و 
میر در بین کودکان می شــد ولی خوشبختانه 
با شناسایی این بیماری، بررسی علل بروز آن، 
درایت پزشــکان و مداخــالت درمانی صورت 
گرفته، کودکان مبتال به این ســندروم درمان 
می شوند.دکتر فهیم زاد با بیان اینکه سندروم 

میــس ۲ تا ۶ هفته بعــد از ابتالی کودکان به 
کوویــد ۱۹ بروز پیدا می کند، درباره عالیم این 
بیماری، تصریح کــرد: تب ناگهانی، بروز عالئم 
پوســتی مثل راش و قرمزی، قرمزی چشم ها 
و لب هــا، افزایش آنزیم هــای کبدی عضالنی، 
بی حالی شدید، خستگی و حالت شوک برخی 
از عالئم این بیماری است که با گذر زمان و به 
دنبال بیماری کووید ایجاد می شود.این پزشک 
متخصــص با بیان اینکه ســندروم میس گاها 
در بین کودکان ســالم نیز بروز می کند، عنوان 
کرد: در ابتــدای بروز این ســندروم، کودکان 
مبتال به علت نارســایی قلبی فوت می کردند 
ولی خوشبختانه بعد از شناخت این بیماری و 
بکارگیری درمان های مؤثر، میزان مرگ و میر 
بسیار کاهش یافته است.این عضو هیات علمی 
دانشگاه  با تأکید بر اینکه این بیماری متأثر از 
نوع شــدید یا خفیف کووید ۱۹ نیست، گفت: 
سندروم میس به دنبال آزاد شدن موادی مثل 
ســایتوکاین ها در بدن ایجاد می شود و عالئم 

شوک مانند در کودک ایجاد می کند، نمی توان 
پیش بینی کرد که این بیماری در کدام دسته 
از کودکان بــروز پیدا می کنــد بنابراین قابل 
پیشگیری نیست و لذا خانواده ها باید نسبت به 

عالیم آن هوشیار باشند.
این پزشــک متخصص بــا تاکید بــر رعایت 
پروتکل های بهداشتی و نکات پیشگیری از کرونا 
در کودکان، اظهار کرد: بروز این عالئم از پیک 
دوم کرونا یعنی حــدودا تیرماه و همچنین در 
پیک ســوم به وفور مشاهده شد، به صورتی که 
در ماه هــای آبــان و آذر علت عمده بســتری 
بیماران در بخش های کرونا سندروم میس بود 
که خوشبختانه با فروکش کردن اپیدمی، تعداد 
موارد بستری ناشــی از این سندروم نیز کمتر 
شد، اما همچنان نگران پیک های بعدی بیماری 
و افزایش میزان بستری کودکان هستیم.دکتر 
فهیم زاد با انتقاد از بازگشــایی های زودهنگام 
به ویژه مدارس، اظهار کرد: بازگشــایی مدارس 
و حضــور در کالس ها با تصــور اینکه کودکان 

درگیر کووید نمی شــوند تصور نادرستی است، 
همانگونه که تجربه شد پیک سوم کرونا در پاییز 
و به دنبال بازگشایی محدود مدارس رخ داد که 
در همان پیک آمار بستری و حتی مرگ و میر 
در بین کودکان افزایش پیــدا کرد. باید توجه 
داشته باشیم که رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای کودکان دبستانی بسیار دشوار است و لذا 
در صورت ابتال، حتی اگر به نوع شــدید کووید 
مبتال نشــوند، می توانند بیماری را به سایرین 
منتقل کنند. وی در عین حال به نبود امکانات 
آموزش مجازی در برخــی از نقاط دورافتاده و 
کمتر برخوردار کشــور اشــاره کرد و گفت: با 
این حال نباید تا پیش از اطمینان نســبت به 
تامین سالمت دانش آموزان نسبت به بازگشایی 
حضــوری مدارس اقدام شــود؛ خوشــبختانه 
خانواده ها نیز نســبت به قبل آگاه تر شده اند و 

امیدواریم که اتفاقات پیک قبلی تکرار نشود.
این متخصص عفونی کــودکان در ادامه اذعان 
داشت: طبق هشدارهای اپیدمیولوژیست ها در 

صورت سهل انگاری در رعایت پروتکل ها پیک 
بعــدی کرونا که ممکن اســت در ماه بهمن یا 
اسفند رخ دهد با توجه به جهش های رخ داده 
در ویــروس، از دو موج قبلی شــدیدتر خواهد 
بود؛ در این صــورت کودکان نیز از این بیماری 
مصون نبوده و مجددا آمار ابتال و بســتری در 
بین کودکان افزایش پیدا می کند.دکتر فهیم زاد 
نسبت به افزایش آمار ابتالی کودکان و شدت 
بیشتر بیماری در موج  بعدی کرونا هشدار داد 
و گفت: در پیک سوم بیماری تمام بخش های 
مربوط به کووید در بیمارســتان مفید پر بود و 
ICU برای مراقبت از این بیماران تجهیز شــد 

که خوشبختانه با فروکش کردن این پیک سیر 
ابتالی اطفال پاییــن آمد ولی پیش بینی این 
اســت که در صورت ایجاد پیک بعدی، شدت 
بیماری و ابتال بیشتر باشد که این موضوع توجه 
بیشتر و تداوم مسائل پیشگیرانه را به طور جدی 
می طلبد.  این متخصص عفونــی کودکان در 
پایان با بیان اینکه از دست رفتن جان حتی یک 
کودک  مصیبت بزرگی محسوب می شود که 
جبران ناپذیر است، تاکید کرد: توصیه می شود 
خانواده ها  و مسئولین نسبت به این بیماری و 
موج های آن هوشیار باشــند و پروتکل ها را به 
صورت جدی رعایت کنند. مسئولین نیز نسبت 

به بازگشایی های زود هنگام اقدام نکنند.

معاون شهردار تهران گفت: عوارض پروانه های 
ساختمانی به ویژه در محالت پر برخوردار باید 
افزایش یابد و بخش خصوصی هزینه  بیشتری 
بپردازد. مــدل پرداخت عوارض ســاختمانی 
در مناطــق برخــوردار و آپارتمان های بزرگ 
در بودجه ۱۴۰۰ متفاوت دیده شــده اســت و 
در صورتی که به تصویب شــورای شهر برسد 
می توانیم ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز 
برای انجام ۳۲ پروژه عمرانی را تأمین کنیم.به 

گزارش ایلنا، حامد مظاهریان در نشست خبری 
که بمنظــور ارائه جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
شهرداری تهران برگزار شــد، گفت: در الیحه 
پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری در حمایت 
از افشــاگران فســاد بودجه ای در نظر گرفته 
شده اســت. اگر فردی فسادی را در شهرداری 
کشف کند مي تواند از طریق سامانه امن موضوع 
فساد را افشا کند.مظاهریان ادامه داد: کمیته ای 
پیش بینی شده تا این فساد را بررسی کند و در 

صورت تأیید فساد مبلغی از درصد سود افشا به 
فرد افشاکننده تعلق خواهد گرفت.او در پاسخ به 
سوالی  در مورد میزان عوارض صدور پروانه های 
ســاختمانی در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران 
گفت: عوارض پروانه های ســاختمانی به ویژه 
در محالت پــر برخوردار بایــد افزایش یابد و 
بخش خصوصی هزینه  بیشتری بپردازد. مدل 
پرداخت عوارض ساختمانی در مناطق برخوردار 
و آپارتمان های بزرگ در بودجه ۱۴۰۰ متفاوت 

دیده شــده اســت و در صورتی که به تصویب 
شــورای شهر برســد می توانیم ۲ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان مــورد نیاز برای انجام ۳۲ پروژه 
عمرانی را تأمین کنیم.مظاهریان در پاســخ به 
این ســوال که آیا افزایش نــرخ عوارض صدور 
پروانه های ساختمانی در افزایش نرخ ملک در 
تهران تأثیرگذار خواهد بــود، گفت: خیر، کل 
عوارض ما از موضوع مســکن یک تا دو درصد 
قیمت کل ســاختمان اســت و به هیچ عنوان 

عوارض صدور پروانه تعیین کننده قیمت ملک 
نیست. این عوارض در جهت پروژه های عمرانی 
شهر استفاده می شــود و رقم ناچیزی خواهد 
بود.معاون شــهردار تهران با بیــان اینکه نگاه 
به بودجه سال ۱۴۰۰ شــهرداری با محوریت 
اجتماعی اســت ادامه داد: چراکه مردم تهران 
از دو موضوع کرونا و مســائل اقتصادی در رنج 
 هستند و در بودجه ۱۴۰۰ به این موضوع توجه 

شده است.

بررسی رویکرد و نظر کاربران شبکه های اجتماعی در مورد پیام رسان های تلگرام، واتساپ و سیگنال

کدام شبکه های اجتماعی محبوب تر هستند؟
محسن فینی زاده*

ویچت، الین، وایبر، تلگرام، ســروش، روبیکا، بله، ایتا و... و 
به تازگی سیگنال اپلیکیشن هایی که در بسیاری از تلفن های 
همراه ما ایرانی ها در حال حاضر وجود دارد یا در چند سال 
گذشته آن را نصب کردیم و برای مدت کوتاه یا طوالنی از 
آن استفاده کردیم، این تنوع در استفاده از اپلیکیشن ها در 
حقیقت به علت تنوع طلبی ما نیست، اینکه ما هرچند ماه 
یک بار یک پیام رســان جدید را روی تلفن همراه خودمان 
نصب می کنیم و به دالیل مختلف پیام رســان قبلی را رها 
می کنیم یا از سوی مسئولین مورد فیلتر واقع می شود سبب 
شــده فضای عمومی جامعه نسبت به شبکه های اجتماعی 
دچار نوعی سرگیجه شــود. اما سؤال اینجاست واقعاً کدام 

شبکه اجتماعی محبوب تر است؟
در ادامه به بررسی هر کدام از این اپلیکیشن های پیام رسان 
پرداختیــم تا بدانیم از نظر کاربران در فضای مجازی کدام 
یک از این برنامه ها برای آنان کاربردی تر و محبوب تر بوده 
است. تلگرام تا پیش از فیلتر شدن، محبوب ترین پیام رسان 
بین ایرانیان بود. هرچند در حال حاضر بر اســاس بررسی 
مرکز پژوهشــی بتا مشخص شــد که تلگرام بیش از ۴۹ 
میلیــون کاربر ایرانــی دارد. در طول ســال بیش از ۵۰۰ 
میلیون پست منتشر می کنند. این تعداد پست در مجموع 

بیش از ۱۰۰ میلیارد نمایش به خود اختصاص می دهد.
کاربران در مورد تلگرام چه می گویند؟

تقریباً تمامی کاربران از فیلتر بــودن تلگرام ابراز ناراحتی 
می کردند و همچنین اغلــب کاربران از امکانات و خدمات 
بســیار باالی تلگرام صحبت کرده و آن را در میان تمامی 

اپ های پیام رسان، تکرار نشدنی خواندند.
کاربران بیشــتر از تبــادل هر نوع فایل با کیفیت بســیار 
باال با حجم نامحدود ســخن می گفتنــد. از دیگر امکانات 
تلگرام که کاربران از آن بســیار راضی بودند؛ امکان ایجاد 
کانال، ذخیره ســازی بی نهایت چت ها، ذخیره سازی ابری 
و.... بود. امکان رمزگذاری دو ســویه در سکرت چت ها هم 
آنان را ترغیب به اســتفاده از این اپ کرده اســت. امکان 
شخصی ســازی و باال بودن امنیت و اعتماد بسیار زیاد آنان 
به این برنامه از دیگر محورهای صحبت کاربران بوده است. 

داشــتن گیف و اســتیکرهای جذاب که هنوز هم در سایر 
برنامه هــا این میزان از جذابیت وجود ندارد. به صورت کلی 
کاربران بیشــتر در مورد مزایای تلگرام و ناراحتی از فیلتر 

بودنش صحبت می کنند.

واتساپ
پس از فیلترینگ تلگرام اغلب ایرانیان به اســتفاده از این 
اپلیکیشن روی آوردند به طوری که تعداد کاربران آن امروز 
به ۵۰میلیون کاربر فعال رســیده است. جنجال های اخیر 
پیرامون این اپلیکیشــن برای اجازه دسترسی به اطالعات 
کاربران؛ اعتماد آنان را به این برنامه کمی خدشه دار کرده 
که باعث مهاجرت برخی کاربران به سایر اپلیکیشن ها شده 

است. 
محورهای مورد توجه کاربران در مورد واتساپ 

چه بود؟
اصلی ترین محــور انتقادات ناراضی بــودن از عدم امنیت، 
اعتراض به نمایش شماره برای همه در گروه ها، پاک نشدن 
کامل یک پیام و نمایش آن به کاربر مقابل بوده هســت. از 
سوی دیگر فراگیر شدن این اپ به خصوص بعد از فیلترینگ 
تلگرام که بســیاری از کاربران اذعان داشتند صرفاً به خاطر 
اینکه اپلیکیشن مناسب دیگری که فیلتر نباشد و به راحتی 
در دســترس همه ی افراد قرار داشته باشد، وجود نداشت 
از پیام رسان واتساپ استفاده می کردند. همچنین کاربران 
داشتن امکان تماس صوتی – تصویری را از مزایای این اپ 
دانستن. و از دالیل اســتفاده از این اپ را فیلتر نبودن آن 

می دانند. یکی از موضوعات مــورد توجه کاربران در بحث 
زیبایی یک پیام رسان اســت. آنان به عدم زیبایی ظاهری 

واتساپ اشاره های زیادی کردند.

سیگنال
ســیگنال ) Signal( یک پیام رسان متن باز با امکان ارسال 
پیام هــای متنی، صوتی و تصویری رایگان اســت که برای 
اندروید، آی اواس و دسکتاپ طراحی شده است. سیگنال با 
خبر تغییر سیاست های پیام رسان واتس اپ در ژانویه ۲۰۲۱ 
و به خصوص با پیشنهاد ایالن ماسک و جک دورسی، افراد 

زیادی به این پیام رسان روی آوردند.
محورهای مورد توجه کاربران در مورد سکینال چه بود؟

اصلی ترین محورهای موردنظر کاربران عبارت بوده اســت 
از مقایســه امنیت و اطالعات ذخیره شــده کاربران توسط 
پیام رسان های مختلف )سیگنال، واتساپ، تلگرام و وایبر(، 
ابتدایی دانســتن اپ ســیگنال، وجود مشکالت در نصب 
ســیگنال در گوشی های هوشــمند، وجود ایراداتی مشابه 
واتســاپ در ســیگنال که این برنامه را نیز مانند واتساپ 

بی فایده دانستند .
اشــاره کاربران به این موضوع که تمامی اپ ها اطالعات کاربر 
را ذخیــره می کنند و تفاوت چندانی در امنیت بین واتســاپ 
یا ســیگنال و تلگرام وجود ندارد. تصور کاربران از ایرانی بودِن 
اپلیکیشن سیگنال و اشاره کاربران به امکان فیلتر شدن سیگنال 
)قبــل از حذف آن از مراجع دانلود و فروش اپلیکیشــن ها( و 

همچنین حذف شدن این اپلیکیشن از مایکت و بازار.

وجــود سیاســتی در پِس ماجرای واتســاپ و ســیگنال 
)به خصوص بعد از حذف سیگنال از مراجع دانلود نرم افزارها 
این سؤال برای کاربران پیش آمد که چرا اغلب پیام رسان ها 
فیلتر می شوند به جز واتســاپ؟( امکان قفل کردن گرفتن 
اسکرین شات از پیام های سیگنال که بسیار مورد استقبال 

کاربران قرار گرفت. 

حرف آخر
می توان گفت زمان ان رســیده است که سیاست گذاران و 
مســئولین دو نکته مهم را کامل درک کنند و تصمیمات 

خود را مبتنی بر آن اتخاذ کنند:
الف- مصرف رسانه ای مردم بر اساس میل خودشان است نه 
فشار دادن دکمه فیلتر یا واریز پول به حساب اپلیکیشن ها، 

پس باید نظر مردم را دانست و نسبت به آن اقدام کرد.
ب- ادامه این وضعیت و برخوردها سلبی و همچنین ادامه 
سبک فرهنگ سازی ناقصی که از سوی نهادها و سازمان ها 
در حال اجرا اســت ثمره ای نداشــته که هیچ، حداقل ها را 
نیــز مورد خطر قرار داده اســت، اســتفاده بیش ازپیش از 
فیلترشــکن ها به صورت عمومی در تلفن های همراه مردم 
ایران بدون شک اطالعات بیشتری را برای صاحبان قدرت 
خارجی فراهم می کنــد، چون برای تمامی کارشناســان 
بدیهی هســت که اپلیکیشــن های فیلترشکن چه کاری با 

داده های تلفن های همراه می کنند.
 *دانشجوی دکتری ارتباطات

 و مدیر مرکز پژوهشی بتا 
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رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد
وزیــر اقتصاد در حکمی حســنعلی قنبری ممان را به ســمت معاون وزیر و 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.به گزارش وزارت اقتصاد، فرهاد 
دژپسند طی حکمی حسنعلی قنبری ممان را به سمت معاون وزیر و رئیس کل 
سازمان خصوصی ســازی منصوب کرد.وزیر اقتصاد در این حکم بر اولویت های 
برنامه ای از جمله، دســتیابی به اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
جمهوری اســامی ایران، شفاف ســازی و ارتقای نظام ارزش گذاری دارایی های 
مشــمول واگذاری، ســاختار دهی مجدد و تفکیک وظایف حاکمیتی شرکت ها 
به منظور آماده ســازی واگذاری، تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در 
ترتیبات حقوقی و قرار دادی واگذاری ها و استفاده از روش های علمی و نوین در 
طراحی روش های جدید و ترکیبی واگذاری ها تاکید نموده اســت.گفتنی است 
رئیس جدید ســازمان خصوصی ســازی، تا مقاطع دکتری تخصصی در رشته 
اقتصاد تحصیل نموده است و در کارنامه شغلی خود نیز عاوه بر عضویت هیئت 
علمی دانشگاه شــهید بهشتی، عهده دار مسئولیت هایی چون مدیرعاملی گروه 
سرمایه گذاری امید، مدیرعاملی بانک سپه و عضویت در هیأت مدیره بانک های 

دی، حکمت ایرانیان و پست بانک ایران بوده است.

ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟
ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان که چندی 
پیش تا به زیر ۱۰ میلیون تومان رســیده بــود، دوباره تحت تاثیر روند صعودی 
بــازار تا حدود ۱۳ میلیون نیز افزایش یافت. البته این رقم طی هفته های قبل و 
به دلیل روند نزولی بورس کاهشی بود و تا روز گذشته زیر ۱۰ میلیون تومان بود.
به گزارش ایســنا، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این سهام که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، مي توانند با مراجعه به 
سامانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را 
مشاهده کنند.البته ارزش این سهام تحت تاثیر نوسانات بازار سرمایه افزایشی یا 
کاهشی می شود و در هفته گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ 
هزار تومان حتی تا هشــت میلیون تومان هــم کاهش یافت. البته طی روزهای 
چهارشــنبه و دیروز، با روند صعودی بازار سرمایه، ارزش واقعی سهام عدالت نیز 

رو به افزایش رفت.

جایگزینی ۴۵۰۰ شناور دریایی فرسوده
 با تولیدات داخلی

رئیس دبیرخانه شــورای عالی صنایع دریایی، از جایگزینی بیش از ۴ هزار و 
۵۰۰ شــناور دریایی فرسوده با تولیدات جدید خبر داد.به گزارش صدا و سیما، 
سیامک سیدمرندی در مراسم امضای دو قرارداد تأمین و تحویل ۱۰ فروند شناور 
راهنمابــر با اعتبار ۳,۹۰۷ میلیارد ریال و تفاهم نامه همکاری فنی و تخصصی و 
پژوهشــی سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه علم و صنعت، که با حضور وزیر 
راه و شهرسازی برگزار شــد، گفت: با هدف کاهش مصرف سوخت و آالیندگی 
۷ هزار موتور ۴ زمانه، جایگزین موتورهای دو زمانه قدیمی شــناورها می شــود.

وی افزود: در این چند ســال همه نیروها بسیج بوده اند تا موضوع داخلی سازی 
صنایع دریایی به خوبی شــکل بگیرد و امروز شاهد آن هستیم انقابی در تولید 
این صنایع که نیاز کشور محسوب می شود، شروع شده است.سید مرندی اضافه 
کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی پیش بینی شــده ۱۵۸ فروند شناور ساخته شود؛ 
همچنین امروز ۲۶ فروند شــناور به عقد قرارداد رسید و ساخت ۴ فروند شناور 

هم شروع شده است.

قانون مبارزه با قاچاق چوب به کام قاچاقچیان
معاون حفاظت و امور اراضی ســازمان جنگل ها و مراتع کشــور گفت: قانون 
مبارزه با قاچاق چوب در سال ۱۳۴۶ تدوین و اجرایی شده است و باید بازنگری 
شــود.به گزارش صدا و ســیما، رضا افاطونی با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون 
مبــارزه با قاچاق چوب گفت: قانون مبارزه با قاچاق چــوب، از بازدارندگی الزم 
برخوردار نیســت.وی با بیان اینکه در ماده چهل و هشــت، فقط حمل چوب به 
عنوان قاچاق چوب تلقی شــده است، گفت:، چون کلمه نگهداری در متن قانون 
قید نشده است وقتی محموله ی قاچاقی در مکانی کشف می شود، محاکم قضائی 
به استناد اینکه محموله قاچاق در زمان حمل توقیف نشده است، متهمان را تبرئه 
می کنند.معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع کشور همچنین با 
تاکید بر اینکه بر اساس قانون فعلی، حمل چوب قاچاق در داخل شهر هم قاچاق 
محسوب نمی شــود، گفت: قاچاقچیان چوب در محاکم قضائی از این خلع های 

قانونی استفاده و تبرئه می شوند.

ادامه ممنوعیت پرواز به انگلستان و ژاپن 
رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری از تمدید ممنوعیت پرواز به انگلستان و 
ژاپن تا پایان بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: قرنطینه ۱۴ روزه مسافرانی که از 
مقاصد اروپایی و با دالیل توجیه پذیر به ایران می آیند نیز همچنان انجام می شود.

به گزارش ایســنا، در پی شیوع ویروس کرونای انگلیسی پروازهای مسافری در 
جهان برای دومین بار طی یکسال اخیر با محدودیت های جدیدی رو به رو شد و 
به غیر از ممنوعیت و محدودیت پروازهای مختلف به این کشور، دولت انگلستان 
نیز شدیدترین محدودیت های کرونایی را در کشورش اجرایی کرد. در این میان 
ایران نیز پروازهای خود را به انگلســتان و پس از آن ژاپن ممنوع و چندین بار 
آن را تمدید کرد.تورج دهقان زنگنه –رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری – در 
گفت وگو با ایســنا در این باره اظهار کرد: با توجه به درخواست ستاد ملی مقابله 
با کرونا ممنوعیت پرواز به انگلستان و ژاپن برای چندمین بار تا پایان بهمن ماه 

تمدید شد و هیچ پرواز مسافری به این مقاصد انجام نمی شود.

ادامه روند صعودی شاخص کل بورس
 با رشد ۱۲ هزار واحدی

شــاخص کل در بازار بورس روزگذشــته ۱۲ هزار و ۵۹۸ واحد رشد داشت 
کــه در نهایت این شــاخص به عدد یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحد رســید.به 
گــزارش ایرنا، در معامات روز یکشــنبه بیــش از ۱۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۵۶ هــزار و ۵۲۱ میلیارد ریال داد 
و ســتد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۲ هزار و ۸۱۶ واحد کاهش به 
۴۳۷ هزار و ۵۷۰ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۸۴۲ واحد 
افت به ۲۸۶ هزار و ۱۸۱ واحد رسید.شــاخص بازار اول ۱۲ هزار و ۹۷۹ واحد 
و شــاخص بــازار دوم ۱۲ هزار و ۳۴۴ واحد افزایش داشــتند.عاوه بر این در 
بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با ســه هزار و 
۴۲۱ واحــد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( بــا ۲ هزار و ۸۴ واحد، ملی صنایع 
مــس ایران )فملی( با یک هزار و ۴۱۱ واحد، شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( با یک هزار و ۳۲۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
با ۹۲۳ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با ۹۰۵ واحد، سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیــر( با ۷۱۸ واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با ۶۹۳ واحد و پاالیش 
نفت بندرعباس )شــبندر( با ۶۵۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل 
داشــتند.نماد گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۷۸۸ واحد، پتروشیمی 
پارس )پارس( با ۴۷۲ واحد، گروه مدیریت ســرمایه گــذاری امید )وامید( با 
۴۲۳ واحد، شرکت ارتباطات ســیار ایران )همراه( با ۳۴۵ واحد، مبین انرژی 
خلیج فارس )مبین( با ۲۹۵ واحد، پتروشیمی جم )جم( با ۲۷۱ واحد، تولدی 
فوالد ســپید فراب کویر )کویر( با ۲۴۹ واحــد، خدمات انفورماتیک )رانفور( با 
۲۴۳ واحد و ســرمایه گذاری دارو تامیــن )تپیکو( با ۱۸۹ واحد با تاثیر منفی 
بر شــاخص همراه بودند.برپایه این گزارش، دیروز نماد سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا(، ملی صنایع مس ایران )فملی(،  بانک تجارت )وتجارت( و فوالد مبارکه 
اصفهــان )فوالد(  درگروه نمادهای پربیننده قرار داشــتند.گروه خودرو هم در 
معامات روز یکشــنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
چهــار میلیارد و ۹۴۹ میلیون برگه ســهم به ارزش ۱۹ هــزار و ۹۱۷ میلیارد 
ریال داد و ســتد شد.شاخص فرابورس نیز نزدیک به ۱۴۹ واحد کاهش داشت 
و بــر روی کانــال ۱۸ هزار و ۲۹۷ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار ســه 
میلیارد و ۴۲۳ میلیون برگه ســهم به ارزش ۷۹ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال داد 
و ستد شد.دیروز نمادهای پلیمر آریاساسول )آریا(، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی )ســمگا(، ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(،  نفت ایرانول )شرانل(، 
پتروشیمی غدیر )شغدیر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، ویتانا )غویتا( و  بیمه 

اتکایی ایرانیان )اتکای( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.

اخبار کوتاه

بورس

تقریبــا یک ماهی اســت که الیحه بودجــه ۱۴۰۰ به 
مجلس ارائه شده و در این بین اظهار نظرهای نمایندگان 
مجلس و کارشناســان در این حوزه حــاوی نکات مهمی 
بوده اســت. بطوریکه رای نمایندگان مجلس بر این است 
که بررســی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد منابع 
عمومــی بودجه دولت افزایشــی نزدیک به ۴۷ درصدی و 
هزینه های جاری دولت هم رشــدی ۴۳ درصدی دارد که 
عدم تحقق درآمدها کنار رشد بی سابقه هزینه های غیرقابل 
اجتناب به  معنی تأمین مالی از منابعی اســت که همانند 
سال جاری تورمی شــدید و کم سابقه را به همراه دارد. در 
حالیکه موضع دولت متفاوت از نماینگان مجلس و مبتنی 
بر این اســت که نه تنها بودجه در نظر گرفته شده تورم زا 
نیســت بلکه بیشتر در جهت تامین منابع معیتشی و رفاه 
مردم تنظیم شــده است و لذا نباید شاکله اصلی و اساسی 
آن تغییر کند.نظر به اهمیت این موضوع و واکاوی بیشــتر 
بحث های صورت گرفته در خصوص بودجه ۱۴۰۰، ایلنا نیز 
فرصت را مغتنم شــمرده و با محمود جامساز، اقتصاددان 
به گفت و گو نشست.جامســاز در خصوص دالیل معطل 
ماندن بودجه در مجلس گفت: اولین بار نیست که بودجه 

در مجلس معطل مي ماند. 
بارها این اتفاق افتاده که بودجه مشمول جرح و تعدیل 
در کمیســیون های مجلس قرار بگیرد و لذا تصویب آن به 
تاخیــر افتد .وی گفت: همچنین در برخی موارد دوگانگی 
یا چندگانگی در تصمیم گیری زمینه ساز این امر  می شود. 
این موضوع نیز خود ســبب می شــود تا زمانی که بودجه 
تصویب و اباغ نشــده، دولت در سال بعد از »قانون اجازه 
پرداخت یک دوازدهم« اســتفاده کند.که عدم انتظام در 
اجرای بودجه را در پی دارد.محمود جامساز، اقتصاددان در 
خصوص دالیــل معطل ماندن بودجه در مجلس می گوید: 
یکی از دالیــل این امر به دلیــل چندگانگی های موجود 
در تصمیم گیری اســت. در حالیکه دولــت فکر می کند 
بودجه بیشتر در جهت تامین منابع معیشتی تنظیم شده، 
نمایندگان مجلس اذعان دارند آن تورم زا و انبساطی است.

بودجه سال 1400 تورم زا و انبساطی 
به نظر می رسد

جامســاز در خصوص رویکرد مجلس نسبت به بودجه 
گفــت: نمایندگان مجلس اظهــار می کنند که این بودجه 
بســیار تورم زا و انبساطی اســت. در حالیکه دولت اذعان 
می کند بودجه تورم زا نیست. ولی به نظر من در این مورد 
حق با مجلس است. زیرا بسیاری از اقام مصرفی در بودجه 
افزایش پیدا کرده و این افزایش در حالی اســت که منابع 
قطعی و واقعی برایش در نظر گرفته نشــده اســت. یعنی 

وقتی درآمد واقعی نباشد و با نگاهی بسیار خوش خیاالنه و 
بلندپروازانه و توهم آمیز پیش بینی شده باشد، قدر مسلم 
کســری پنهان خود را آشکار می کند. در نتیجه دولت نیز 
برای تامین این کســری بودجه ممکن اســت از راه هایی 
مثل فروش درصدی از ســهام شرکت های دولتی، فروش 
دارایی ها، انتشار اوراق قرضه و یا از افزایش قیمت خدمات 

دولتی مثل آب، برق و گاز و... استفاده کند. 
وی افزود: البته همه اینها کفاف کســری بودجه دولت 
را نمی دهند و دولت ناچار اســت در این شــرایط از بانک 
مرکزی استقراض کند و در صورت اضطرار با کسب اجازه 
از رهبری از منابع صندوق ذخیره ارزی بعنوان وام استفاده 
نمایــد که این منابع ارزی و همچنین اســکناس هایی که 
توســط بانک مرکزی چاپ می شوند، نقدینگی و در نتیجه 
تــورم را در جامعــه افزایــش می دهنــد و در نتیجه این 
وضعیت بر معیشــت مردم، اقتصاد ملــی و تولید ناخالص 
داخلی اثر ســوء خواهد داشت و همینطور افزایش بیکاری 
و تنزل ســرمایه گذاری را در پی دارد.جامساز در خصوص 
رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: بودجه ۱۴۰۰ بیشتر 
در جهت تامین هزینه های جاری و ســنگین دیوانساالری 
حجیمی اســت که طی زمان بر کمیت آن افزوده شده و 
همینطور شــرکت های دولتی است که بسیاری از آنها نیز 
زیان ده هستند. متاسفانه حقوق و مزایای کارکنان دولت 

اعم از مســتخدمین ســاده تا مدیران ژنی که حقوق های 
نجومی دریافتی آنها با خروجی خدمات آنان هیچ سنخیتی 

ندارد عمده منابع بودجه جاری را می بلعد.
 این درحالیســت که کشور با کمتر از نیمی از کارکنان 
فعلی بهتر اداره می شود.  بد نیست بدانیم که تعداد کارکنان 
دولتی حقوق بگیر کشــور پیشرفته ژاپن با جمعیت ۱۴۰ 
میلیونــی که از بودجه تامین می شــود بموجب فصل ۲۷ 
سالنامه آماری ۲۰۱۷ ژاپن کمتر از ۶۰۰ هزار نفر گزارش 
شده است.وی گفت: ردیف هایی در بودجه برای بخش های 
نظامی، فرهنگی ، مذهبی و... در نظر گرفته شــده که در 
جهت رشــد اقتصادی، رفاه و معیشــت مردم نیست و در 
واقع باری بر هزینه های دولت اســت و در نتیجه ســبب 
می شوند دولت نتواند در جهت رشد اقتصادی حرکت های 
مثبتی انجام دهد. امری که از ســال های پیشین تاکنون 
گرفتارش بودیم و هســتیم. بطور مثال بیش از ۱۱ ردیف 
مصارف بودجه ۱۴۰۰ کمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
به بنیادها و موسسات مذهبی و تبلیغات اسامی اختصاص 
یافتــه، در حالیکــه بودجه آموزش کودکان بــاز مانده از 

تحصیل صفر است.
اولویت اول نمایندگان مجلس

 باید حفظ منافع ملی باشد
جامساز در خصوص موضع نمایندگان مجلس نسبت به 

وضعیت معیشــت مردم گفت: نمایندگان به عدم ظرفیت 
بودجه در راستای بهبود معیشت مردم اشاره می کنند اما 
هر نماینده ای ســعی دارد که با چانه زنی منابع بیشــتری 
از آنچه در الیحه بودجه آمــده را مصروف حوزه انتخابیه 
خود کند. در حالیکه در بودجه عملیاتی حتی هزینه تمام 
شــده یک تخت بیمارســتانی یا یک کاس درس در دور 
افتاده ترین نقاط کشور بر اساس احتساب قیمت تمام شده 
مشخص است و انتظام  بودجه مانع از اتاف منابع می شود. 
درست اســت که نمایندگان از حوزه های مختلف انتخاب 
می شــوند اما باید اولویت اولشان حفظ منافع ملی باشد و 
نه حفظ منافع حوزه انتخابیــه و منطقه ای.وی افزود: اگر 
همه نمایندگان به این اندیشــه و باور مشترک  برسند که 
رشد اقتصادی، رشد پایدار، تامین رفاه ، آسایش، معیشت 
و امنیت عامه جامعه در اولویت است، یک نوع یکپارچگی 
در افــکار و اندیشــه ها به وجود می آیــد و در این صورت 
می توانند با نگاهی توسعه گرا پیشنهاداتی در مورد اصاح 

بودجه ارائه دهند.
 از مصادیــق مهم منابــع بودجه تامین آب شــرب و 
کشــاورزی و همچنین آموزش و بهداشــت و گســترش 
پوشــش بیمه ای به همه اقشار کشور است.این کارشناس 
اقتصادی خاطرنشــان کرد: هم اکنــون حدود ۵۵ درصد 
از ســالمندان کشور تحت پوشــش هیچ بیمه ای نیستند. 
نمایندگان باید در نظر داشــته باشــند که نقاط جنوبی 
کشــورمان محروم هســتند و باید بودجه بیشتری به آنها 
اختصــاص یابد و در جهت تامین رفــاه آنها اقدامات موثر 
قانونی با پشتوانه مالی و تخصص و عزم ملی صورت گیرد. 
در بســیاری از مناطق خصوصا مناطــق جنوبی هنوز آب 
کافــی وجود ندارد در حالیکه موقعیت اقلیمی کشــور ما 
منحصر بفرد است با وجود رودخانه ها و دریاچه های متعدد 
آب شیرین ، بسبب عدم وجود مدیریت کاربلد و متخصص 
در حــوزه آب که از محورهای مهم مدیریتی در توســعه 

اقتصادی کشور است.
ایــن اقتصاددان افــزود: الیحه بودجــه ۱۴۰۰ هم از 
این قاعده مســتثنی نیســت و الزم اســت با کوشــش 
کمیسیون های تخصصی و بهره گیری از مشاوران و اساتید 
متخصص مورد جــرح و تعدیل با هدف تامین  منافع ملی 
قــرار گیرد. اینک کلیات الیحه تصویب شــده و دولت در 
صــدد اصاحاتی برآمده اما این تکلیف مجلس اســت که 
با اولویت دهی به بهبود معیشــت، فقرزدایی، تامین رفاه و 
مصالح ملی با اتکا به منابع واقعی و قابل وصول به بررسی 
و بــاز نگری آن بپردازد و آنرا پس از تصویب قبل از پایان 

سال بدولت اباغ نماید.

کمیسیون تلفیق از یک سو با افزایش درآمدهای مالیاتی 
و کاهش صادرات نفت و از سوی دیگر باال بردن قیمت ارز 
نه تنها شاکله بودجه را تغییر داده بلکه اقتصاد کشور را در 
حوزه های مختلفی با ابهام روبه رو کرده اســت.به گزارش 
ایرنا، تغییر شــاکله بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اســامی به یکی از چالش های اصلی این روزهای 
اقتصاد کشور بدل شده اســت.طبق قانون، اختیار نوشتن 
بودجه با دولت است و مجلس وظیفه بررسی انطباق بودجه 
با اسناد باالدســتی را بر عهده دارد. این موضوع در اصول 
۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساســی آمده اســت. دولت پیشنهاد 
دهنــده و مجری بودجه پس از تبدیل آن به قانون اســت.

مجلس باید وظیفه نظارتی خود را قبل از نوشتن بودجه و 
بعــد از تبدیل آن به قانون انجام دهد. در زمان ارائه الیحه 
بودجــه به مجلس، قوه مقننه بایــد مطابقت و مغایرت آن 
را با اســنادی مانند برنامه ششم توســعه و یا سند چشم 
انداز بیست ســاله مورد بررســی قرار دهد. زمانی هم که 
الیحــه بودجه تبدیل به قانون شــد مجلس وظیفه دارد تا 
بر اجرای قانون نظارت کند و در صورت تخلف دولت، وزرا 
را به مجلس فرا بخواند و یا اســتیضاح کند.اگر قرار باشــد 
مجلس بودجه را از نو بنویســد یعنی جای دولت نشســته 
و وظیفه دولــت را انجام می دهد. در حــال حاضر به نظر 
می رسد این اتفاق رخ داده است. کمیسیون تلفیق هم منابع 
و درآمدهای پیش بینی شــده توسط دولت را تغییر داده و 
هم مصارف را. بعاوه نرخ دالر، که از مهمترین متغیرهای 
تأثیر گذار در اقتصاد کشــور اســت را نیز به طرز عجیبی 
باال برده است.یکی از اقدامات عجیب کمیسیون تلفیق این 

اســت که درعین حالی که میزان صادرات پیش بینی شده 
نفت برای سال ۱۴۰۰ را کاهش داده درآمدهای نفتی را نیز 
باال برده است. در این مورد »حسن روحانی« پیش از ظهر 
چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت گفت: آقایان 
آمدند دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت پیش بینی شده 
در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. 
بعــد به جای ۱۹۹ هزار میلیــارد تومان درآمد پیش بینی 
شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر 
گرفته اند. چشم بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن باال 
رفت. این چطور چشــم بندی بود که انجام گرفت. ما ۱۹۹ 
هزار میلیارد تومان گذاشــتیم این ها در کمیسیون تلفیق 
۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به 
نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.اعداد یاد شده 
حکایت از آن دارد که کمیسیون تلفیق از یک طرف حدود 
۳۴.۷۸ درصــد از صادرات نفتــی را کاهش داده و از طرف 
دیگر ۱۵.۵۷ درصد بر درآمدهای نفتی افزوده است. بدون 
شــک این افزایش به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه 
به درآمدهای نفتی است. این اقدام درست در مقابل اهداف 
و چشــم اندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی 
خود مجلس به عامل عدم انطباق بودجه با اسناد باالدستی 

تبدیل شده است.
افزایش درآمدهای نفتی به چه قیمتی؟

با این حال ســؤالی که پیش می آید این است که چطور 
می شــود همزمان با کاهش صادرات نفــت و فرآورده های 

درآمدهــای حاصل از صادرات این کاالهــا را افزایش داد؟ 
جــواب در تعیین نرخ ارز یا همــان دالر در بودجه نهفته 
است. کمیسیون تلفیق نرخ دالر در بودجه ۱۴۰۰ را حدود 
۵۲.۱۷ درصد افزایش داده است.محمد باقر نوبخت، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه روز پنجشــنبه در حاشیه جلسه 
شــورای برنامه ریزی و توسعه استان »خراسان رضوی« در 
باره اقدام کمیسیون تلفیق به افزایش قیمت دالر گفته بود: 
افزایش قیمت ارز غیر منطقی، احساسی و تابع شرایط کور 
بــود و انتظار داریم به رقم های متعادل تر برگردد.وی اظهار 
امیدواری کرد قیمت دالر در جلســه علنی مجلس که ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شــده اســت به ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان تقلیل یابد.وی با اشاره به اینکه قیمت نفت در الیحه 
بودجه ســال آینده ۴۰ دالر پیش بینی شده که با توجه به 
وضعیت موجود، امــکان تحقق کامل آن وجود دارد گفت: 
دولت ابتــدا از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی ۱۹۹ هزار 
میلیارد تومان آن را به عنوان ســهم نفت در نظر گرفت که 

حدود ۲۳ درصد کل بودجه را شامل می شود.
الزم به ذکر اســت که درســال ۱۳۹۸ دولت ۱۴۳ هزار 
میلیارد تومان درآمد حاصــل از نفت و فرآورده های نفتی 
پیش بینی کرده بود که نســبت به ســال قبل از آن حدود 
۴۱ درصد افزایش را نشــان می داد.این رقم در بودجه سال 
۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیار تومان پیش بینی شــده بود 
که نســبت به سال های پیش کاهش قابل توجهی را نشان 
می داد. این کاهش بدون شک ناشی از پایین آمدن صادرات 

نفت به واسطه تحریم ها بوده است.اکنون دولت می گوید با 
توجه به چشم انداز پیش رو می توان در سال ۱۴۰۰ حدود 
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت صادر کرد که با کســر 
هزینه ها و احتساب سایر درآمدهای حاصل از فرآورده های 
نفتی درآمد سال آینده از نفت به حدود ۱۹۹ هزار میلیارد 
تومان می رســد. بنابراین، منطقی نیســت که مجلس به 
این حوزه ورود کــرده و پیش بینی دولت را نادیده بگیرد. 
خود دولت پیش بینی کرده و بر اســاس قانون پاسخگوی 
پیامدهای این پیش بینی و همچنین عملکرد خود در سال 

۱۴۰۰ خواهد بود.
افزایش مالیات؛ خوب اما به وقتش

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق 
در بخــش درآمدهای مالیاتی نیــز ورود کرده و ۱۲۸ هزار 
میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزوده است. افزایش 
درآمدهــای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیســت، اگر 
شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی 
را حــدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته به خاطر 
شــرایط خاص اقتصاد کشور است.در ســال های گذشته 
رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشــی بوده اســت. 
درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۱۵۳ هزار 
میلیارد تومان و در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۵ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده بود. الیحه بودجه 
سال ۹۹ نشان می دهد که سهم دولت از فروش و صادرات 
نفــت و فرآورده های نفتی به میزان ۶۶درصد کاهش یافته 
و در عوض ســهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال 

جاری، ۲۷درصد رشد کرده است.

 براســاس اعام مرکز آمار نرخ تورم کاالهای وارداتی و 
صادراتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مبتنی بر داده های 
ریالی به ترتیب ۱۳۳ و ۸.۴ درصد رشــد داشت.مرکز آمار 
عاوه بر اعام نرخ تورم ماهیانــه در پایان هر ماه، نرخ تورم 
کاالهای صادراتی  و وارداتی را نیز اعام می کند.براساس این 
گزارش، قیمت کاالهای وارداتــی یکی از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشــورها و نیز یکی از 
عوامل تعیین کننده رابطه مبادله اســت و تغییرات آن ها از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
مرکــز آمار درطرح شــاخص قیمت کاالهــای وارداتی 
تاکنون از همه کدهای تعرفه وارداتی کشــور ســال ۱۳۹۰ 
)سال پایه( استفاده کرده اســت که پس از بررسی  های به 
عمل آمده، سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه  جدید آن در نظر 
گرفته شــد و بنابراین این گزارش طبق همه کدهای تعرفه 

وارداتی کشور سال ۱۳۹۵ )سال پایه جدید( ارائه می  شود.
روش جمع آوری اطاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک 
جمهوری اسامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم 
 )HS( طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری
است.نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ 
گروه  اصلی طبقه  بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک 

دالری و ریالی محاسبه و منتشر می  شود.
نرخ تورم ساالنه کاالی وارداتی 

نرخ تورم )تغییرات شــاخص قیمــت( کاالهای وارداتی 
مبتنی بر داده  های ریالی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل، 
۲۹۵.۲ درصد است که در مقایسه با تورم سال ۱۳۹۷)برابر 
با ۱۶۲.۲ درصد( حدود ۱۳۳ واحد درصد افزایش داشــته 
است.همچنین نرخ تورم کاالهای وارداتی مبتنی بر داده  های 
دالری نیز در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل، ۳۰.۳ درصد 

افزایش داشته که در مقایســه با تورم سال ۱۳۹۷ )برابر با 
۲۰.۴ درصد( حدود ۱۰ واحد درصد افزایش داشــته است.

در گروه  هــای اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم در 
بخش ریالی مربوط به گروه »چربی ها و روغن حیوانی و ...« 
)۱.۶ درصد( و بیشــترین نرخ مربوط به گروه »ادوات برقی، 

اجزاء و...« )۴۲۹.۹ درصد( است.
نرخ تورم کاالی صادراتی و اهمیت آن

براســاس این گزارش قیمت کاالهای صادراتی نیز یکی 
از مهم تریــن عوامل تأثیرگذار بر میــزان مبادالت خارجی 
کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله بوده 
و تغییــرات آن ها از اهمیت باالیی برخوردار اســت. در طرح 
شــاخص قیمت کاالهای صادراتی از کلیــه کدهای تعرفه 
صادراتی سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه  در نظر گرفته شده 
اســت.جمع آوری اطاعات نیز با استفاده از آمارهای ثبتی 

گمرک جمهوری اسامی ایران اســت.نرخ تورم )تغییرات 
شاخص قیمت( کاالهای صادراتی مبتنی بر داده  های ریالی 
در ســال ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل، ۸۷.۵ درصد است که 
در مقایســه با تورم سال۱۳۹۷ )برابر با ۷۹.۲ درصد( حدود 

۸.۴ واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین تغییرات شــاخص قیمــت کاالهای صادراتی 
مبتنی بر داده  های دالری نیز در ســال ۱۳۹۸ نســبت به 
ســال قبل، منفی ۶.۴ درصد کاهش داشته که در مقایسه 
با تورم ســال ۱۳۹۷ )برابر با ۲۱.۵ درصد( حدود ۲۸ واحد 
درصد کاهش داشــته است.در گروه  های اصلی طبقه بندی 
HS کمترین نــرخ تورم در بخش ریالــی مربوط به گروه 
»مواد پاســتیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد« )۵۳.۹ 
درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه »دستگاه های اپتیک 

و عکاسی« )۴۷۳.۰ درصد( است.

محمود جامساز،  اقتصاددان:

بودجه سال ۱۴۰۰ تورم زا و انبساطی است

بودجه و چالش دوگانه نفت- مالیات

مرکز آمار اعالم کرد

رشد ۱33 درصدی نرخ تورم کاالهای وارداتی در سال ۹۸

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا گفت: برای 
شناســایی افراد در طرح حمایت معیشتی کرونا، در 
کنار بررســی درآمد، منزل مســکونی، خودرو، سفر 
خارجی و شــغل ثابت، مجمــوع تراکنش های بانکی 
خانوار نیز ارزیابی شد. حسین میرزایی در گفت و گو 
با خبرنگار مهر درباره شــیوه دهک بندی افراد، اظهار 
داشــت: دهک بنــدی دو روش دارد. در یک روش از 
بهترین وضع معیشت تا بدترین وضع معیشت مرتب 
شده و در نهایت تقســیم بر ۱۰ می شود بنابراین در 
کشــور ما که ۸۶ میلیون جمعیــت دارد هر دهک ۸ 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.سخنگوی طرح حمایت 
معیشتی کرونا ادامه داد: روش دوم این است که برای 
هر دهک کف و سقف درآمدی در نظر گرفته می شود 
و به این نحو افراد دســته بندی می شــوند؛ به عنوان 
نمونه افرادی که کمتر از یــک میلیون تومان درآمد 
دارند دهک اول محســوب می شــوند و بقیه افراد نیز 
بر اساس کف و ســقف درآمدی که مشخص می شود 

دسته بندی می شوند.
میرزایــی در توضیح شــیوه شناســایی افراد در 
طرح معیشــتی خانوار، گفت: شناســایی افراد برای 
طرح کمک معیشــتی کرونا کار بســیار ساده ای بود 

در این تقســیم بنــدی در ابتدا افــرادی که در طرح 
معیشتی خانوار نبودند از لیست حذف شدند در ادامه 
افرادی که شــغل ثابت داشتند نیز بر اساس اطاعات 
شــرکت های بیمه ای، کارکنان دولت و بازنشســته ها 
کنار گذاشته شدند در نهایت برای اینکه این اطاعات 
خطا نداشته باشد مجموع تراکنش های بانکی خانواده 
این افراد بررســی شــد و در نهایــت ۳۴ میلیون نفر 
شناسایی شــدند.وی با ذکر یک نمونه درباره کسانی 
که دارایی ندارند اما تراکنش های بانکی بزرگی دارند، 
گفت: یک خانواده ۳ نفره نه درآمد ثابتی داشــت، نه 
خودرو داشت و نه سفری خارجی رفته بود اما مجموع 
خرید کارت وی هر ماه ۲۶ میلیون تومان بوده است. 
واریزی همین فرد در سال ۹۸، ۳۰۵ میلیون تومان و 
در ســال ۹۷، ۷۰۵ میلیون تومان بوده است بنابراین 
برای اینکه این افراد نیز کنار گذاشته شوند تراکنش ها 
نیز بررسی شد.سخنگوی طرح کمک معیشتی کرونا 
گفت: ســامانه رفاه ایرانیان ســامانه بســیار دقیقی 
اســت بطوری که باورکردن این دقــت برای مردم و 
حتی برخی مســئولین مشکل است.وی تصریح کرد: 
یونیســف در گزارشــی اعام کرد در ایران ۸۰۰ هزار 

کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. 

 رئیس کل بانک مرکزی در دیــدار با وزیر اقتصاد 
ارمنستان ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط 
تجاری و اقتصادی ایران، بر اســتفاده از فرصت فراهم 
شده برای توسعه ظرفیت های همکاری  میان دو کشور 

تاکید کرد. 
به گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر 
همتی در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه طوالنی 
و تاریخی مراودات تجاری و فرهنگی میان دو کشــور 
گفــت: اکنون حجــم روابط تجاری میان دو کشــور، 
نمی تواند بازتاب دهنــده قدمت طوالنی همکاری های 
دوجانبه باشــد؛ بنابراین امیدوار هســتیم با برگزاری 
نشســت هایی مشابه، بتوانیم روابط مشترک را بیش از 
پیش تقویت کنیم و شــاهد توسعه مراودات اقتصادی 
باشیم.وی با بیان اینکه ایران و ارمنستان عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا هستند، افزود: ارمنستان با استفاده از 
جایگاه جغرافیایی خود، می تواند تاثیر شگرفی بر توسعه 
ارتباطات تجاری دو کشور و با کل اتحادیه داشته باشد، 
به خصوص اینکه همواره تجار و بازرگانان ایرانی عاقه 
زیادی برای صادرات به کشــور ارمنستان دارند.همتی 
افزود: شــرایط اقتصادی ایران با وجود تحمل فشــار 
ســنگین تحریم آمریکا رو به بهبود است و توانسته ایم 

در ســال جاری به رشــد اقتصادی مثبت دست یابیم. 
رئیس شــورای پول و اعتبار تاکید کرد: به طور کلی ما 
معتقدیم تحریم ها قابل دوام نیست و هم اکنون، روابط 
تجاری ایران با برخی کشورها در حال بازگشایی است و 
زمان مناسبی است تا ارمنستان به عنوان کشور دوست 
و همســایه نیز برای توســعه روابط خود با ایران اقدام 
کند.وی تصریح کرد: در ۱۰ ماه ابتدایی ســال جاری، 
کشور ایران توانســته است ۲۶۰ میلیون دالر صادرات 
به ارمنستان داشته باشد که معادل کمتر از ۳۰ درصد 
آن واردات از کشــور ارمنستان بوده که این میزان کم 
اســت و باید راهکاری برای ایجاد توازن یا انتقال منابع 
مازاد تجاری پیدا شــود تا ایــران بتواند بیش از پیش 
صادرات خــود را افزایش دهد.در ادامه، وهان کروبیان، 
وزیر اقتصاد ارمنســتان نیز ضمن تشــکر از میزبانی 
بانک مرکزی ایران، خواســتار توسعه روابط تجاری و 
اقتصادی میان دو ملت خصوصاً فعالیت سرمایه گذاری 
و تولیدی شرکت های مهم ایرانی در ارمنستان شد.در 
پایان باتوجه به اهمیت حل مســایل بانکی دو کشور از 
رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرد با ســفر به ایروان 
مسایل تخصصی بانکی و مبادالت مالی را با رئیس بانک 

مرکزی ارمنستان پیگیری کنند.

توسعه ظرفیت های همکاری  منطقه ای در اولویت استنحوه شناسایی افراد در طرح کمک معیشتی کرونا
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حادثه آتش ســوزی کانکــس معلمان در 
سردشــت دزفــول، بــار دیگر ضــرورت رفع 
محرومیت هــای ایــن منطقــه از جمله نبود 
فضاهای آموزشی مناسب، جاده های دسترسی، 
امکانــات درمانــی و رفاهی را یــادآوری کرد.
به گزارش مهر، ماجرا از آنجا شــروع شــد که 
شامگاه ۳۰ دی ماه ســال جاری در حالی که 
شهروندان از بارش رحمت الهی شاد و سرمست 
بودند، اصابت صاعقه به یک کانکس در روستای 
کنگرستان واقع در بخش کوهستانی و صعب 
العبور سردشــت دزفول موجب منفجر شدن 
پیــک نیک و آتش گرفتن کانکس و در نهایت 
سوختگی سه معلم و سه نفر از اهالی آن منطقه 
شــد، خبری که کام همه را تلخ کرد.حادثه ای 
که از همان ابتدا با آمار ضد و نقیض همراه بود 
و مســئوالن و رسانه ها تعداد مصدومان را بین 
چهار تــا ۶ نفر اعالم کردند که در آخرین آمار 
مشخص شد در این حادثه سه معلم و سه نفر 
از اهالی منطقه دچار ســوختگی با درجه های 

مختلف شده اند.
شواهد نشــان می دهد که حسین رضایی 
معلم روســتای کنگرســتان بــه دلیل دوری 
مســافت بین محل زندگی و محل کار برخی 
شب ها در این کانکس مي مانده است و در شب 
حادثه دو نفر از معلمان روســتاهای اطراف و 
چنــد نفر از اهالی منطقه نیــز در کنار وی در 
کانکس حضور داشــته اند.تا ۲۴ ساعت پس از 
بروز حادثه صرفاً همــان خبر اولیه یعنی بروز 
صاعقــه و ســوختگی چند نفر، در رســانه ها 
مشاهده می شد و هیچ گونه اطالعی از آخرین 
وضعیت مصدومان حادثه منعکس نشــده بود.
مظلومیت حادثه دیدگان و ســکوت مسئوالن 
موجب شــد تا رسانه ها دســت به کار شوند و 
آخریــن وضعیت را جویا شــوند، در این میان 
تقریباً همه مردم و رسانه ها متفق القول به این 
نتیجه رسیده بودند که چرا باید در شهرستانی 
همچــون دزفول همچنان مدارس کانکســی 
وجود داشته باشد و دانش آموزان مناطق صعب 
العبور آن از کمترین حق خود که برخورداری از 

مدرسه است، محروم باشند؟
گویی این حادثه رخ داده بود تا شاید وجدان 
خفته متولیان را که از قضا از تمام ســختی ها 
و مطالبــات مردم این مناطق خبر دارند، بیدار 
کند تا بلکه به فکر راه چاره و جلوگیری از بروز 
حوادث ناگوار بعدی باشند اما باز هم تا رسانه ها 
دست به کار نشدند هیچ مسئولی حاضر نبود 
با اخبار امیدوار کننده به دنبال تســکین دل 
خانواده های مصدومان، اهالی منطقه و قشــر 
معلمان به ویژه معلمان عشــایری و روستایی 

شود.
در این میان صرفاً نماینده دزفول در مجلس 
شــورای اســالمی، یکم بهمن ماه به چند تن 
از نیروهای دفتر خــود از جمله رئیس دفتر و 
اعضای روابط عمومی مأموریت داد تا با حضور 
در روســتای کنگرستان از محل حادثه بازدید 
کنند.معاون عمرانی فرمانداری، رئیس جمعیت 
هالل احمر دزفول، بخشدار و ریاست آموزش 
پرورش بخش سردشت به همراه کالنتری این 
منطقه، مســئول دفتر نماینده شهرستان در 
مجلس را هنگام بازدیــد از محل وقوع حادثه 
همراهی کردنــد.در این بازدید، ســید احمد 
آوایی طی تمــاس تلفنی با اهالی این منطقه، 
ضمن دلجویــی و تاکید بر انجام پیگیری های 

الزم برای درمــان هرچه بهتر حادثه دیدگان، 
اظهار کــرد: پس از اطالع از این حادثه دردآور 
بالفاصلــه پیگیری و گزارش لحظه به لحظه را 
دریافت کردم تا در روند جزئیات امر قرار بگیرم 
ضمن اینکه به خانــواده مصدومان این قول را 
می دهم که لحظــه ای از پیگیری وضعیت این 
معلمان و همچنین دیگر حادثه دیدگان غافل 
نخواهم بود.وی گفت: بدون شــک در اســرع 
وقت جلساتی را در راســتای ساخت مدارس 
در مناطق روستایی شهرستان برگزار خواهیم 
کرد اما قبل از این مهم ضروری است اقدامات 
ایمنی الزم به منظور جلوگیری از تکرار حوادث 
این چنینی در کانکس هایی که مدارس در آنها 

مستقر است، صورت بگیرد.
بخشدار سردشت دزفول نیز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار کــرد: پس از وقوع حادثه 
بالفاصله به اورژانس ۱۱۵ اطالع داده شده است 
و اورژانس نیز در کمترین زمان ممکن خود را 
به نزدیکی محل حادثــه یعنی به جاده اصلی 
رسانده است.علی عبدالهی افزود: یک مسافت 
۱۲ کیلومتری از جاده اصلی تا محل اســتقرار 
کانکس بسیار صعب العبور است به همین دلیل 
اورژانس قــادر به حضور در محل حادثه نبوده 
است که خوشبختانه اهالی منطقه توانسته اند 
مصدومــان را به خودروی اورژانس برســانند.

بخشدار سردشت فاصله شهر دزفول تا روستای 
محل حادثه را حدود ۸۰ کیلومتر برشــمرد و 
گفت: ۱۲ مدرسه کانکسی در بخش سردشت 
وجود دارد که در حال پیگیری برای نوســازی 
این ۱۲ مدرســه کانکسی هســتیم.عبدالهی 
همچنین گفت: ۱۵۰ کیلومتر مسیر روستایی 
در بخش سردشت نیازمند اصالح فوری هستند 
چرا که در این مناطق امکانات مورد نیاز برای 
ســاخت مدرســه از جمله برق وجود دارد و 
اگر مســیر اصالح شود بســیاری از مشکالت 
دیگر مرتفع می شــوند.وی با بیان اینکه بیشتر 
مدارس سردشت در مســیرهای ناهموار قرار 
دارند خواستار پیگیری امور عشایر در راستای 
تخصیص اعتبار برای رفع مشکل نامسطح بودن 

مسیر بسیاری از روستاهای این بخش شد.
فرمانــدار ویژه دزفول نیــز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، اظهار کرد: مدیرکل نوســازی، 
توسعه و تجهیز مدارس خوزستان روز شنبه در 
محل وقوع حادثه حضور یافت و مقرر شد یک 

مدرسه یک کالسه در این روستا احداث شود. 
علی فرهمندپور افزود: به دستور وزیر آموزش و 
پرورش، آمار تمام مدارس کانکسی شهرستان 
دزفول نیز جمــع آوری و برای این وزارت خانه 
ارسال شــد.وی گفت: با پیگیری فرمانداری و 
نماینده دزفول در مجلس، مبالغی جهت کمک 
هزینه درمان به مصدومان این حادثه اختصاص 
یافت.فرماندار ویژه دزفول در ادامه با بیان اینکه 
جزئیات دقیق حادثه و نظرات کارشناســی در 
خصــوص چگونگی بروز ایــن حادثه در حال 
بررسی است گفت: یکی از معلمان مصدوم به 
درخواست خانواده اش برای درمان به اصفهان 
منتقل شــده اســت و مابقی در اهواز در حال 
درمان هستند.فرهمندپور در پایان اضافه کرد: 
برخالف آنچه در برخی رســانه ها آمده است، 
هیچیک از مصدومان ایــن حادثه دانش آموز 

نیستند، بلکه سه تن از اهالی منطقه هستند.
رئیس بیمارســتان ســوانح و ســوختگی 
آیت اهلل طالقانی اهــواز نیز در خصوص وضع 
جسمانی مصدومان حادثه گفت: آسیب دیدگان 
این ســانحه ســه معلم و ســه نفــر از اهالی 
منطقه هســتند که خانواده یکی از معلمان با 
خواست شــخصی، وی را به بیمارستان سوانح 
و سوختگی اصفهان منتقل کردند.پیمان نجاتی 
افزود: سه نفر از اهالی و دو معلم دیگر بالفاصله 
پس از ســانحه به بیمارستان آیت اهلل طالقانی 
اهواز منتقل شدند. یکی از اهالی منطقه با ۸۵ 
درصد ســوختگی و یکی از معلمان نیز با ۵۴ 
درصد سوختگی در بخش آی سی یو بستری 

هستند. 
وی عنوان کرد: درصد ســوختگی سومین 
معلم و آن دو نفر دیگر نیز زیر ۵۰ درصد است.
در این میان آموزش و پرورش خوزستان نیز که 
گویی در چند روز گذشته در خواب زمستانی 
به ســر می برد پس از چند روز ســرانجام در 
ســوم بهمن با صدور اطالعیه ای اقدام به ارائه 
توضیحاتی در این باره کرد.در اطالعیه آموزش 
و پرورش خوزســتان آمده اســت: این حادثه 
حوالــی ســاعت ۲۱ روز ۳۰ دی ماه  رخ داد و 
متأسفانه در اثر برخورد صاعقه به کانکس محل 
اســکان همکاران فرهنگی؛ سه نفر از معلمان 
در منطقه چشمه شیرین و کنگرستان بخش 
سردشــت دزفول دچار ســوختگی شدند.در 
ادامه این اطالعیه افزوده شده است: یک تن از 

فرهنگیان آسیب دیده در این حادثه از معلمین 
عزیز عشایری و دو تن دیگر نیز از معلمان عزیز 
روستایی بودند که شِب حادثه برای اقامت در 
این کانکس مستقر شــده بودند.در ادامه این 
اطالعیه همچنین آمده اســت: وزیر آموزش و 
پرورش دقایقی پس اطالع از این حادثه ناگوار، 
به کورش مودت؛ مدیــرکل آموزش و پرورش 
خوزستان مأموریت داد که این موضوع را مورد 
پیگیری جدی قرار دهد که بالفاصله مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان خوزستان به همراه 
هیأتی در بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی 
اهواز حضور یافتند و در جریان مراحل درمان و 
اقدامات پزشکی صورت گرفته برای این عزیزان 
قــرار گرفتند و ضمن تماس بــا دکتر نجاتی؛ 
مدیریت بیمارســتان طالقانی اهواز خواســتار 
تسریع و رسیدگی هر چه بیشتر به فرهنگیان 
حادثه دیده و ۳ نفر از جوانانی که برای کمک 

به آنان آمده بودند؛ شدند.
در عیــن حال مدیرکل آمــوزش و پرورش 
خوزســتان به نیابت از وزیر آموزش و پرورش 
مأموریت یافت که نســبت بــه انتقال یکی از 
فرهنگیان آسیب دیده در این حادثه؛ با رضایت 
خانواده وی به بیمارســتان ســوانح سوختگی 
اصفهان اقــدام کند.در بخش دیگــری از این 
اطالعیه آمده اســت: وزیر آمــوزش و پرورش 
همچنین در نشســت شــورای معاونین اداره 
کل آمــوزش و پرورش خوزســتان با حضور 
استاندار، که به عنوان آخرین برنامه سفر وزیر 
در استان خوزستان برگزار شد، دستور داد که 
این موضوع با قید فوریت مورد بررسی دقیق و 
کارشناسی قرار بگیرد؛ در عین حال مراقب های 
درمانی از این عزیزان همدالنه انجام شــود.در 
این میان مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خوزســتان نیز روز شــنبه طی گفت 
و گویی بیان کرد: مدرســه کانکسی که بر اثر 
اصابت صاعقه در بخش سردشت دزفول دچار 
آتش سوزی و خسارت شــد با احداث کالس 

درس بازسازی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، روستای کنگرستان 
تنها روســتایی نیســت که دانــش آموزانش 
از مدرســه کانکسی اســتفاده می کنند بلکه 
دانش آموزان بســیاری از روستاهای دو بخش 
کوهســتانی سردشــت و شــهیون دزفول در 
کانکس و یا چادر مشــغول به تحصیل هستند 

که این موضوع نمونــه کوچکی از بی تدبیری 
متولیان و بی توجهی به حقوق دانش آموزانی 
اســت که می توانند آینده سازان کشور باشند.

کمبود امکانات آموزشی و رفاهی موجب شده 
است تا برخی از اهالی بخش سردشت دزفول 
برخالف میل باطنی از روستا به شهر مهاجرت 
کنند که این امر با توجه به اینکه ساکنان این 
منطقه به دلیل کشــاورزی و دامپروری نقش 
عمده ای در تولیدات شهرستان دارند می تواند 
به یک چالش برای آینده دزفول تبدیل شــود.

از ســویی بخشدار سردشــت در صحبت های 
خود می گوید، ماشین اورژانس به دلیل صعب 
العبــور بــودن ۱۲ کیلومتر از مســیر منتهی 
بــه کانکس قادر نبوده اســت در محل حادثه 
حضور یابد که این امــر عالوه بر ایجاد اخالل 
در روند امداد رسانی به مصدومان، زنگ خطر 
را برای حوادث بزرگ تر به صدا درآورده است.

سالهاست ساکنان منطقه سردشت، ایجاد راه 
و جاده های دسترســی را یکــی از مهمترین 
مطالبــات خود اعالم می کنند و با وجود اینکه 
مسئوالن زیادی همواره با حضور در سردشت 
از رفع مشــکالت این منطقه خبر می دهند اما 
باز هم اقدام عاجلی برای رفع این مشــکالت 
صورت نمی گیرد و وعده های مســئوالن صرفاً 
در حد شعار و یا طرح های تکمیل نشده باقی 
می ماند.به طور کلی باید گفت حادثه سردشت 
بار دیگر ضرورت رفع محرومیت های بی شمار 
این منطقه از جمله برخوردار نبودن از فضاهای 
آموزشی مناسب، جاده های دسترسی، امکانات 
درمانی و رفاهی را یادآوری کرد، امکاناتی که در 
این برهه از زمان از طبیعی ترین و بدیهی ترین 

حقوق یک انسان به شمار می روند.
حال امیدوار هستیم جنب و جوشی که برای 
برچیده شدن مدارس کانکسی شهرستان و رفع 
مشکالت بخش سردشت در بین مسئوالن به 
وجود آمده است صرفاً به همین چند روز ختم 
نشود و شاهد اقدامات امیدوار کننده در راستای 
محرومیت زدایی از این بخش کوهســتانی و 
صعب العبور باشیم.همچنین رئیس بیمارستان 
ســوانح و ســوختگی آیت اهلل طالقانی اهواز با 
بیان اینکه در حادثه مدرسه کانکسی سردشت 
دزفول شش نفر دچار سوختگی شدند، گفت: 
از این تعداد سه نفر معلم و سه نفر دانش آموز 
هستند که یکی از دانش آموزان دچار سوختگی 
۸۵ درصدی و دیگری ۵۷ درصدی است و یک 
معلم نیز دچار ســوختگی ۳۷ درصدی است.
دکتر پیمان نجاتی در گفت وگو با ایســنا، در 
خصــوص وضعیت عمومــی مصدومان حادثه 
مدرسه کانکسی سردشــت دزفول، بااشاره به 
اینکه در این حادثه  شــش نفر دچار سوختگی 
شــدند که از این تعداد سه نفر معلم و سه نفر 
دانش آموز هستند، اظهار کرد: در روزهای اول 
یکی از معلمان با رضایت شــخصی به یکی از 
بیمارســتان های اصفهان اعزام شد و در حال 
حاضــر پنج نفر در بیمارســتان طالقانی اهواز 

بستری هستند.
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضر ســه 
دانش آموز و دو معلم در بیمارســتان طالقانی 
اهواز بستری هســتند، افزود: از این تعداد دو 
دانش آموز و یــک معلم در بخش مراقبت های 
ویژه هستند و یک معلم و یک دانش آموز دیگر 
نیز در بخش ســوختگی مردان هستند و حال 

عمومی خوبی دارند.

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 
پس از ۱۰ سال انتظار در دبیرخانه شورای عالی 
مناطــق ویژه اقتصادی و آزاد کشــور تصویب 
شــد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از 
مشهد، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون یکی از 
مهم ترین معبر ها در مســیر های ترانزیتی مهم 
جهان از جمله کریدور حمل و نقل اروپا-قفقاز-
آسیا، کریدور ۱۶ هزار کیلومتری جاده ابریشم، 
کریدور ریلی تار و بزرگراه آســیایی به حساب 
می آید.ایجاد منطقه ویــژه اقتصادی دوغارون 
به عنــوان بزرگ ترین منطقــه ویژه اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران در نقطه صفر مرزی 
با افغانســتان در سال ۱۳۸۷ در هیئت وزیران 
و سال ۱۳۸۹ در مجلس شــورای اسالمی به 
تصویب رســید. این منطقه با هدف تســهیل 
ســرمایه گذاری و با رویکرد بازار هدف یعنی 
کشــور افغانســتان فعالیت خود را آغاز کرد و 
امروزه مرز دوغــارون، مهم ترین مرز صادراتی 
جمهوری اسالمی ایران و مهم ترین مرز زمینی 
کشور افغانستان برای ارتباط با اروپا و کشور های 
حوزه خلیج فارس است.در مجموع مناطق ویژه 
اقتصــادی و آزاد تجاری با هــدف بهبود رفاه 
اجتماعی همــه جانبه و رقابــت در بازار های 
جهانی تاسیس شــده اند و برای تاثیرگذاری 
بهینه نیازمند همگرایی و یکپارچگی هستند. 
موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه، وجود 

قوانین تسهیل کننده بازرگانی مانند ترخیص 
سریع و کم هزینه کاال های وارداتی و صادراتی 
و همچنین رسیدگی سریع به درخواست های 
مربوط به ســرمایه گذاری، ایــن مناطق را به 
مناطق اســتراتژیکی برای تســریع تعامالت 
تجــاری بین المللــی و رونق اقتصــادی بدل 
کرده اســت.محمد رستمی مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصــادی دوغارون می گوید: طرح جامع 
این منطقــه ویژه اقتصادی پس از ۱۰ ســال 
انتظار در ۲۹ دی ماه ۹۹ به وســیله دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق ویژه اقتصــادی و آزاد 
کشور به تصویب رســید که یکی از دغدغه ها 
و خواســته های به حق و مهم مردم مرزنشین 
تایباد را تحقق بخشید.او می افزاید: طرح جامع 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون از کاربری های 
مختلف همچون گردشگری، درمانی، صنعتی، 
کشــاورزی و تجــاری برخوردار اســت.مدیر 
عامل منطقــه ویژه اقتصادی دوغــارون ادامه 
می دهد: دوغارون یکی از مرز های مهم کشــور 
با افغانستان و کشور های آسیایی میانه است که 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با قرار گرفتن در 
نقطه صفر مــرزی و همجواری با والیت هرات 
افغانستان، سرمایه گذاران زیادی به خاطر بازار 
خوب آن عالقه مند به ســرمایه گذاری در این 
بیان می کند: تصویب  منطقه هستند.رستمی 
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون یک 

گام مهم در رشد و توسعه اقتصاد شرق کشور 
است و شهرستان مرزی تایباد را به یک قطب 
اشتغالزایی در شرق کشور تبدیل خواهد کرد.
او تصریح می کند: حجم کل ســرمایه گذاری 
در هشــت هزار و ۷۰۰ هکتار طرح جامع این 
منطقه ویــژه اقتصادی، دوهزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان می باشــد کــه میزان اشــتغال در کل 
طــرح ۴۱ هزار نفر اســت.مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصــادی دوغارون تاکید می کند: تالش 
می کنیم تا قدرت سرمایه گذاران بومی منطقه 
را افزایش بدهیم که آن ها هم بتوانند در منطقه 
ویژه سرمایه گذاری کنند؛ چرا که هرچه تعداد 
سرمایه گذاران افزایش یابد دغدغه اشتغال در 
منطقه کمترخواهد شــد. رستمی در خصوص 
تاخیر چندین ســاله این طرح اظهار می کند: 
به علت دفاع غیرموثر مشاور، مطالعات ناکافی، 
ممنوعیت بهره برداری از آب دشــت تایباد و 
عــدم ثبات مدیریت، این طرح جامع به نتیجه 

نرسیده بود.
رضا تنهایــی مقدم کارشــناس اقتصادی 
در گفت وگــو با خبرنــگار ما می گویــد: اگر 
ســرمایه گذاری در مناطق مرزی افزایش یابد، 
امنیــت هم به تبع آن افزایــش پیدا می کند؛ 
چرا که بیکاری خود ســبب ناامنی می شــود 
و اشتغالزایی برای مرزنشــینان سطح امنیت 
را باال می بــرد.او همچنیــن می افزاید: هرچه 

ســرمایه گذاری در مناطق مرزی بیشتر شود، 
باعث توســعه متوازن در کشــور خواهد شد؛ 
توســعه ای که حاصل آن عدالت و یکپارچگی 
توزیع امکانات در سراســر کشــور خواهد بود.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به سرمایه 
گذاری صادرات محور ادامه می دهد: تمرکز بر 
ظرفیت های صادراتی مناطق مرزنشین و توجه 
به اشتراکات فرهنگی دوسوی مرزها سیاست 
همســایگی را که در اقتصــاد مقاومتی مورد 
تاکید است توسعه می بخشد و نیز در دور زدن 
تحریم ها کمک خواهد کرد.تنهایی مقدم بیان 
می کند: سرمایه گذاری بر روی صنایع تبدیلی 
و بسته بندی آن هم در شهرستان های مرزی 
و صادرات محصوالت به کشــور های همسایه 
عالوه بــر اینکه ارزش افزوده بیشــتری برای 
کاال ها و محصوالت درپی دارد، ارزآوری بسزایی 

برای کشــور رقم خواهد زد.او تصریح می کند: 
فراهم کردن زیرســاخت های گردشگری و به 
خصوص گردشگری سالمت در مرز ها با احداث 
بیمارســتان ها و درمانگاه ها هم می تواند باعث 
توسعه مناطق مرزنشین شود که الزمه آن لغو 
روادید و بررســی های بیشتر در این خصوص 
خواهــد بود.وجود ۲۲ هــزار و ۵۰۰ متر مربع 
انبار مسقف، هشت مخزن یک میلیون لیتری 
سوخت، یک مخزن ۲۵۰ هزار لیتری بلندینگ، 
۳۰ هکتار زمین آســفالت بــرای بارانداز کاال، 
ترانشیپ منت کاال های ورودی، عرضه سوخت 
با نرخ صادراتی، چهار دستگاه باسکول و سالن 
نوبت دهی از جمله امکانات موجود در منطقه 
ویژه اقتصادی دوغارون هستند.هم اکنون نیز 
۵۳ منطقه ویژه اقتصــادی و ۱۲ منطقه آزاد 

تجاری در ۲۰ استان کشور وجود دارد.

گروه شهرستانها: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه »بخشی از پروژه های اقدام ملی مسکن در شهرهای 
جدید با ســاخت مجتمع های مســکونی در سال ۱۴۰۰ 
افتتاح می شود« گفت: توســعه زیرساخت ها و روبناها در 
شــهرهای جدید، در اولویت برنامه ها قرار گرفته است.به 
گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان 
بوشهر،حبیب اهلل طاهرخانی صبح دیروز در مراسم افتتاح 
پروژه های زیر و روبنایی در شــهرجدید عالیشــهر بوشهر، 
از ســاخت واحد مسکونی در راســتای اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن در شــهرهای جدید خبر داد و اظهار داشت: 
در راســتای طرح اقدام ملی مســکن در شهرهای جدید 
ساخت مجتمع های مســکونی آغاز شده است.معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از این طرح ها در سال 
۱۴۰۰ افتتاح می شود گفت: توسعه زیرساخت ها و روبناها 

در شــهرهای جدید در اولویت برنامه ها قرار گرفته اســت 
و امروز شــاهد افتتاح پروژه های عمرانی با سرمایه گذاری 
۲۰۰ میلیارد ریال در شهر جدید عالیشهر بوشهر هستیم 
که از حمایت های استاندار و مسئوالن اجرایی در تخصیص 
اعتبار قدردانی می شــود.مدیر شــرکت مــادر تخصصی 
عمران شهرهای جدید کشور توسعه زیرساخت ها در شهر 
جدید عالیشــهر بوشهر را مورد اشــاره قرار داد و تصریح 
کرد: اجرای طرح های روبنایی، زیرســاختی در بخش های 
مختلف آموزشــی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، خدماتی و 
دیگــر طرح های مورد نیاز و مطالبه مردم در شــهر جدید 

عالیشهر مورد توجه ویژه قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید عالیشهربوشهر 
هــم در این برنامه با اشــاره به افتتاح ۵ پــروژه با اعتبار 
۲۰۰ میلیارد ریال در عالیشــهر بوشــهر اظهار داشت: در 

این برنامه، زمین ورزشــی چند منظوره، دبیرستان سردار 
حاج قاسم سلیمانی، هنرستان شــهید خسرو دروازه بان، 
تکمیل و آماده سازی معابر و کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان افتتاح شد.
علــی مقاتلی با اشــاره به افتتاح زمیــن چند منظوره 
عالیشــهر با زیربنای ۲۷۰۰ متر مربع و ۱۳ میلیارد ریال 
اعتبار خاطر نشــان کرد: در این زمین رشته های ورزشی، 
فوتبال، بســکتبال و والیبال راه اندازی شــده اســت.وی، 
از افتتاح دبیرســتان ۱۲ کالسه ســردار قاسم سلیمانی و 
هنرســتان ۱۲ کالسه شهید خســرو دروازه بان خبر داد و 
بیــان کرد: ایــن ۲ پروژه با اعتبــار ۱۲۵ میلیارد ریال در 
زمینی به مســاحت ۶ هزار و ۲۰۰ متر مربع ساخته شده 

است.
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید عالیشهر بوشهر 

افتتاح و تکمیل معابر شــهری با ۱۷ میلیارد ریال اعتبار از 
دیگر پروژه ها دانســت و گفت: در این راستا کانون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانان با ۴۴.۵ میلیارد ریال شــامل 
ســالن آمفی تئاتر، کتابخانه، فضای آموزشی و سرایداری 

راه اندازی شد.
مقاتلی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه در شهر 
جدید عالیشهر بوشــهر افزود: عملیات اجرایی ۳ بوستان، 
مسیر دوچرخه سواری، دی کلینیک با اعتبار ۴۰۰ میلیارد 
ریال در شــهر جدید عالیشهر بوشــهر آغاز شد.وی، شهر 
جدید عالیشــهر بوشهر را با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت 
برای اسکان جمعیت سرریز شهر بوشهر دانست و تصریح 
کرد: تاکنون طرح های مهم زیربنایی در این شهر ساخته و 
افتتاح شده و اکنون عملیات ساخت مجتمع های مسکونی 

در اجرای طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است.

صاعقه ای که قلب محرومیت را شکافت

معلمان سوختند تا روستایی صاحب مدرسه شود

دوغارون منطقه ویژه اقتصادی شد

 تایباد، قطب اشتغالزایی شرق کشور

معاون وزیر راه  و شهرسازی در مراسم افتتاح پروژه های زیر و روبنایی در شهرجدید عالیشهر بوشهر:

بخشی از پروژه های اقدام ملی مسکن در سال۱۴۰۰ افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
مصرف بهینه برق وگاز، در روزهای 

سرد و یخبندان فعلی بسیار ضروری است
گروه شهرســتانها: علی رغم قطع بارش بــرف، اکیپ های عملیاتی به 
صورت شبانه روزی اوضاع را پایش مي کنند و پای کار هستند. بهمن داراب 
زاده مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن گفت: در شــرایط یخبندانی 
که روزهای آتی با آن مواجه ایم، مدیریت مصرف برق و گاز کمک شایانی به 
امر خدمات رســانی در حوزه حامل های انرژی خواهد کرد. داراب زاده گفت: 
با اعالم پیش بینی هواشناســی مبنی بر وجود یخبندان در روزهای آتی، به 
منظور بهره مندی تمامی هموطنان از انواع انرژی، انتظار مي رود مشــترکین 
عزیز و محترم در استفاده بهینه از حامل های انرژی، هوشمندانه عمل کنند 
تا مشــکلی در خدمات دهی به هموطنان گرامی ایجاد نشود. وی افزود: در 
بارش برف که از شب گذشته در استان آغاز و در برخی نقاط استان از شدت 
بیشــتری نیز برخوردار بود با تالش کارکنان شــرکت، گروه های عملیاتی و 
اجرایی و پیمانکاران پســت ها و خطوط ، هیچگونه مشکلی برای مشترکین 

محترم ایجاد نکرد.
داراب زاده افزود: در برخی از نواحی کوچصفهان ، آســتانه و الهیجان به 
دلیــل ریزش یکباره برف از روی هادی ها و در هــم تنیدگی آنها در مناطق 
بادخیــز چند مــورد قطعی کوتاه مدت به وجود آمد کــه با حضور به موقع 
عوامل اجرایی در ســریع ترین زمان ممکن مشکل برطرف شد . داراب زاده 
گفت: همچنین پســت میرزا کوچک در شــهرک صنعتی رشت یک مرحله 
بی برق شــد که در کمتر از ۱۵ دقیقه مجدداً برق دار شــد و در حال حاضر 
هیچ مشــکلی در بخش فوق توزیع و انتقال نداریم.مدیر عامل شــرکت برق 
منطقــه ای گیالن گفت: علی رغم قطع بــارش برف، اکیپ های عملیاتی به 
صورت شــبانه روزی اوضاع را پایش مي کنند و پای کار هستند تا در صورت 
بروز هر گونه اتفاقی، در اســرع وقت آن را برطرف کرده تا مشکلی برای هم 

استانی های شریف و فهیم ایجاد نشود.

مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد
بهینه سازی ظرفیت تمامی مدول های احیا

 در دستور کار
گروه شهرســتانها: مدیرعامل فوالد مبارکه، در جریان بازدید از روند 
اجرای تعمیرات ســاالنۀ مدول  F  واحد احیا مســتقیم، بهینه سازی تمامی 
ایــن مدول ها را مورد تأکید قرار داد.عظیمیــان ضمن قدردانی از اقدامات و 
زحمات کارکنان بخش های مختلف در این زمینه، اجرای این پروژه در زمان 
معین با رعایت نکات ایمنی را ارزشمند دانست و بر ثبت دقیق دستاوردهای 
فنی و نتایج این طرح و همچنین پیاده ســازی دســتاوردها بر سایر مدول ها 

تأکید کرد.
در همین خصوص، داریوش رشیدی، مدیر ناحیۀ آهن سازی، در مصاحبه 
با خبرنگار فوالد در تشــریح دالیل اجرای این طرح گفت: یکی از روش های 
افزایش ظرفیت در مدول های واحد احیا مســتقیم افزایش ظرفیت ریفورمر 
و حجم کاتالیست هاســت. زمان تعویض لوله های ۸ اینچ این مدول نیز بعد 
از ۱۴ ســال کارکرد فرارســیده بود و این امر هم در نــوع خود یک رکورد 
محســوب می شــود.وی ادامه داد: با برنامه ریزی قبلی در خصوص افزایش 
ظرفیت تولید، ســاخت لوله های ســوپر آلیاژ ۹ اینچ توسط سازندۀ داخلی 
توانمند برنامه ریزی شد. ســاخت این لوله ها با تکنولوژی بسیار پیشرفته، با 
تکیه بر دانش و تکنولوژی داخلی صورت گرفت. با این اقدام تعداد ۴۶۸ عدد 
از این لوله ها نصب و اولین ریفورمر کامل با لوله های ساخت داخل در کشور 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
رشــیدی ادامه داد: با این تغییر قطر لوله، حجم کاتالیست بارگذاری شده 
حــدود ۲۰ درصد افزایش می یابد. در این مرحلــه از طرح افزایش ظرفیت، 
بدون تغییر در ســایر تجهیزات، افزایش تولید آهن اســفنجی به میزان۵ تا 
۸ درصــد در این مدول را انتظار داریم.مدیر ناحیه آهن ســازی تصریح کرد: 
در این توقف، ســایر اقدامات مربوط به قســمت های مدول ازجمله تعویض 
کامل نســوز ریفورمر، تعویض منطقۀ خنک کنندۀ کوره، ســرویس مخازن 
شست وشوی گاز و سیســتم آب، تعمیر و سرویس کلیۀ تجهیزات مکانیک، 

برق و اتوماسیون مدول نیز صورت می گیرد.

متقاضیان دریافت کارت پیله وری در استان 
آذربایجان غربی آموزش های  الزم مالیاتی مي بینند

گروه شهرســتانها: مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به 
امکان سوء اســتفاده افراد سودجو از مزایای کارت های پیله وری در مناطق 
مرزی اســتان، از برگزاری کالس های آموزشی ویژه مالیاتی برای داوطلبان 
دریافت کارت پیله وری در اســتان خبر داد. حســن کوماسی با بیان اینکه 
کالس های آموزشــی مالیاتی ویژه متقاضیان کارت های پیله وری در استان 
از نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ همزمان با شروع دوره جدید صدور کارت های پیله 
وری آغاز شــده اســت گفت: در این مدت بیش از ۳۰۰۰ نفر از کالس های 

مذکور استفاده کرده اند. 
وی بــا بیان اینکــه آموزش داوطلبــان کارت های پیله وری در ســطح 
اســتان در چارچوب سه دوره آموزش های مالیاتی، گمرکی و تجاری صورت 
مي گیــرد، هدف از برگزاری این کالس ها را آشــنایی بــا قوانین و مقررات 
همچنین آشنایی با وظایف پیله وران برای استفاده بهتر از مزایای فعالیت با 
کارت پیله وری عنوان کرد و افزود: جلوگیری از سوءاســتفاده های احتمالی 
افراد سود جو از مزایای کارت های پیله وری از جمله خرید این کارت ها برای 
واردات بــدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی، از جمله دیگر  اهداف مهم 

برگزاری کالس های مذکور است. 
مدیرکل دســتگاه مالیاتی آذربایجان غربی  با اشاره به اینکه خوشبختانه 
یکی از شرایط الزم برای صدور کارت های پیله وری، دارا بودن گواهی شرکت 
در این کالس ها وموفقیت در آن اســت، افزود: بر این اساس کلیه داوطلبان 
به هنگام ثبت نام در این کالس ها ســاماندهی مي شوند و مکلف به شرکت 

در آن هستند.
کوماسی در ادامه گفت: چگونگی تشکیل پرونده در ادارات مالیاتی، دریافت 
مفاصا حســاب ، تهیه و تنظیم دفاتر قانونی حسابداری، ارسال فهرست های 
موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله فهرست موضوع ماده ۱۶۹ مکرر، 
دریافت کد اقتصادی، چگونگی تسلیم اظهارنامه های مالیاتی )ارزش فزوده و 
عملکرد ( و آشنایی با مواد قانونی جهت جلوگیری از واگذاری کارت به افراد 
غیر، از جمله آموزش های مالیاتی است که در دوره های مذکور ارائه مي شود.

شهردار اصفهان: 
مدیریت شهری ظرفیت های خود را
 در حوزه سالمت به کار گرفته است

شــهردار اصفهان در افتتاح مرکز نمونه گیری آزمایشگاهی خودروگذر در 
آزمایشگاه بزرگ ملل شهرک ســالمت اصفهان گفت: این مرکز در راستای 
تامین ســالمت مردم و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی به مردم گام های 

موثر و بی نظیری برداشته است.
قدرت اله نوروزی اظهار داشت: قرار بوده در شهرک سالمت مجموعه هایی 
افتتاح شود تا بتواند خیال مردم را از دغدغه های مربوط به برخی از بیماری ها 
یا مراکز درمانی راحت کند، شــهرداری اصفهان به عنوان یکی از شــرکای 
شهرک سالمت تمام کاری را که باید انجام مي داد، انجام داده است و شریک 
ایــن مرکز نیز با تمام همت جایگاهــی را ایجاد کرده که به طور حتم باعث 

خوشحالی همگان خواهد شد. 
شهردار اصفهان ادامه داد: اگرچه امروز حوزه سالمت متولیان خاص خود 
را دارد با این وجود شــهرداری اصفهان بــا ماموریت های متنوع و متعدد در 
حوزه ســالمت نیز وظایفی را بر عهده گرفته و مدیریت شهری ظرفیت های 
خود را به کار بســته اســت، شــهرداری در برخی از وظایف جانشین سایر 
دستگاه ها شده و در حوزه سالمت نیز نقش موثر خود را به خوبی ایفا کرده 

است. 
وی اضافه کرد: گرفتن تســت کرونا در خودرو شاید در نگاه اول کار ساده 
ای باشــد اما زمانی که مردم در شرایط وحشت و ترس از مسری بودن یک 
بیماری، نگران پیاده شــدن از خودرو و رفتن به آزمایشگاه باشند ارزش این 
کار مشخص مي شود.نوروزی گفت: نمونه گیری به این نحو آرامش و آسایش 
را به خانواده ها باز مي گرداند. همه ما ماموریت داریم این کارها را برای مردم 
انجام دهیم. شهرداری از تمام کسانی که در بهبود سالمت روانی و جسمانی 

مردم تالش مي کنند، حمایت مي کند. 

اخبار کوتاه
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رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی از دســتگیری 
2 سارق منزل که اموال مال باخته را به ارزش 
25 میلیارد ریال سرقت کرده بودند، خبر داد و 
گفت: با کشف مقداری از اموال سرقتی سارقان 
روانه زندان شــدند.به گزارش رکنا، ســرهنگ 
کارآگاه »ســیدعلی شــریفی«، بیان داشــت: 
چهارم شــهریور ماه امســال مرد میانسالی به 
پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران مراجعه و اظهار 
داشت: حدود ســاعت 10 صبح سوم شهریور 
ماه از منزلم در »اقدسیه« خارج شدم و حدود 
ساعت 3 بعد از ظهر همان روز پس از مراجعه 
به منزل متوجه به هم ریختگی وسایل اتاق ها 
و سرقت یکی از گاوصندوق ها که حاوی مقدار 
فراوانی طال، ساعت های گران قیمت و وجه نقد 

و ارزهای خارجی به ارزش تقریبی 25 میلیارد 
ریال بود، شدم.

وی عنوان کرد: تیمــی از کارآگاهان به منزل 
شاکی مراجعه و در بررسی های اولیه دریافتند، 
چنــد دقیقه پــس از خروج شــاکی از منزل، 
موتورســواری که صورتش را پوشانده بوده در 
جلوی درب منزل شــاکی متوقف و وارد منزل 
شده، وی پس از گذشــت 20 دقیقه از محل 
مورد نظر در حالی که در دســتش 2 کیســه 
سفید رنگ بوده، خارج شده همچنین مشخص 
مي شــود ســارق هنگام ترک محل سرقت در 
خیابان اصلــی حوالی منزل شــاکی، یکی از 
کیسه ها از موتور سیکلت به زمین افتاده و اموال 
داخل آن پخش زمین مي شــود که ســارق با 

شتاب و عجله اموال را جمع آوری کرده است.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی با اشاره به اینکه 
کارآگاهان موفق شــدند در ادامه بررسی های 
پلیسی، هویت سارق و مخفیگاهش را شناسایی 
کنند، ابراز داشــت: بــا هماهنگی های قضائی 
ســارق شناسایی و پس از انتقال به پایگاه یکم 
پلیس آگاهی معترف شد، پسر دایی اش کارمند 
دفتر شاکی بوده و او نقشه سرقت را طرح ریزی 
و کلید را در اختیارش قرار داده است. این مقام 
انتظامی توضیح داد: همچنین متهم اظهار کرد 
که پس از سرقت به منزل پدری رفته و اموال را 
در داخل انباری جاساز و شب هنگام پسر دایی 
مراجعه و با همکاری یکدیگر مدارک سرقتی را 
با آتش زدن امحاء کرده اند. کلیه اموال سرقتی 

شامل: ساعت ها، طالجات و ارزهای خارجی در 
اختیار پســردایی ام است قرار بود که با فروش 
آنها پول به دست آمده را بین خودمان تقسیم 
کنیم ولی پس از گرفتن اموال از من، متواری 
شــده و هیچ پولی به من نداده است.سرهنگ 
شریفی، با بیان اینکه دومین متهم پرونده نیز 

در مخفیگاهش دســتگیر و در بازرسی از این 
مکان تعدادی از اموال سرقتی کشف و به مال 
باخته تحویل شد، تصریح کرد: با دستور قضائی 
و صــدور قرار مجرمیت، متهمــان روانه زندان 
شــده اند و تحقیقات پلیسی برای کشف سایر 

جرایم مشابه و جزئیات پرونده ادامه دارد.

بازداشت سارقان خانه های الکچری 
باالی شهر 

اعترافات زورگیری که به 80 زن تهرانی 
حمله کرده بود

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری کیف قاپی با 80 
فقره سرقت خبر داد و گفت: در این رابطه مالخر اموال سرقتی نیز شناسایی 
و دستگیر شد.به گزارش رکنا، سرهنگ کارآگاه »بهزاد اختیاری« بیان داشت: 
زن جوانی به پایگاه دوم پلیس آگاهی مراجعه و اظهار داشت که موتورسواری 
قوی هیکل، کیف حاوی، تلفن همراه و مدارکش را قاپیده و به سرعت از محل 

گریخته است.
وی با اشــاره به اینکه پرونده های مشــابه دیگری به همین شــیوه به پایگاه 
دوم پلیس آگاهی ارجاع شــد، عنوان کرد: با تجمیع اطالعات به دست آمده، 
کارآگاهان موفق شدند، هویت متهم را که از بانوان رهگذر کیف قاپی مي کرد، 
شناســایی کنند.رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: در ادامه 
تحقیقات انجام شــده، کارآگاهان موفق شــدند، مخفیگاه متهم را در منطقه 
»یافت آباد« تهران شناسایی و با هماهنگی های قضائی، وی را در مخفیگاهش 
دستگیر کنند.این مقام انتظامی اظهار کرد: متهم پس از انتقال به پایگاه دوم 
پلیس آگاهی به 80 فقره کیف قاپی از  زنان و دختران و فروش اموال سرقتی 
به مالخری در جنوب تهران اعتراف کرد.ســرهنگ اختیاری با بیان اینکه در 
شاخه دیگری از بررسی های پلیسی مخفیگاه مالخر نیز شناسایی و با دستور 
قضائی وی دســتگیر شد، اضافه کرد: هر 2 متهم با صدور قرار مجرمیت روانه 

زندان شدند.

خوابیدن دختر فراری داخل پراید دزدی 
دختر فراری که با ســرقت پراید قرمز رنگ از جلوی نانوایی در آن استراحت 
مي کرد در تعقیب پلیســی دستگیر شــد.به گزارش رکنا، سرهنگ »سلمان 
آدینــه وند« فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت گفت: واحد گشــت انتظامی 
قرارگاه شــرق یگان امداد حین گشت زنی در محدوده بزرگراه بسیج به یک 
خودرو پراید قرمز رنگ پارک شــده در کنار خیابان که درهای آن قفل نشده 
بود مظنون شــدند و برای بررسی بیشتر وارد عملیات شدند.وی عنوان کرد: 
پس از حضور در کنار خودرو ماموران با دختری که روی صندلی عقب خودرو 
خوابیده بود مواجه شــده و با اســتعالم از مرکز پیام ســرقتی بودن خودرو 

مشخص شد.
فرمانده یگان امداد افزود: با بیدار شدن دختر جوان و دیدن ماموران بالفاصله 
پا به فرار گذاشت و پس از یک کیلومتر تعقیب و گریز به صورت پیاده توسط 
ماموران دســتگیر شد .آدینه وند در ادامه با بیان این نکته که در بررسی های 
اولیه مشخص شد که دختر جوان از خانه فرار کرده بود، اظهار داشت : متهم 
در اظهارات اولیه خود به سرقت خودرو از جلو نانوایی اعتراف و دلیل سرقت 
خودرو را بــی خانمانی و فرار از خانه عنوان کــرد.وی افزود: متهم به همراه 

خودروی برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس پیشگیری شد.

تصادف مرگبار در بزرگراه تندگویان 
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور از تصادف رانندگی در بزرگراه تندگویان و 
فوت راننده خودروی پژو خبر داد و گفت: کارشناســان علت حادثه را تخطی 
از ســرعت مطمئنه اعالم کردند.به گزارش رکنا، سرهنگ »احسان مُومنی« 
در خصوص این خبر بیان داشــت: ساعت 11:۴5 ظهر روز شنبه یک دستگاه 
سواری پژو ۴05 در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید تندگویان قبل از پل 
لطیفی در حال حرکت بوده با جدول کناری محور بزرگراهی برخورد مي کند.

وی اظهار داشت: با برخورد سواری پژو و کشیده شدن حدود 10 متر بر زمین 
خودرو با تیر چراغ برق برخورد و در اثر شــدت ضربه وارده راننده سواری پژو 
۴05 که مردی حدوداً 28 ساله بود در محل حادثه فوت مي کند.رئیس اداره 
تصادفات پلیس راهور ابراز داشــت: بالفاصله تیم گشتی و کارشناسی منطقه 
19 پلیس راهور تهران بزرگ در محل حادثه حضور یافتند و به بررسی علل و 
عوامل این حادثه پرداختند. سرهنگ مُومنی گفت: کارشناسان علت حادثه را 

تخطی از سرعت مطمئنه راننده خودرو پژو اعالم کرده اند.

مرگ پدر و مادر خانواده در واژگونی خودرو
رئیس پلیس راه اســتان کرمانشاه از واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴05 
در محور صحنه خبر داد و گفت: در این حادثه راننده و همسرش فوت کردند 
و ۴ فرزند آنها زخمی شدند.به گزارش ایلنا، سرهنگ »محمد حیدری« اظهار 
داشــت: پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد حادثه 
رانندگی در جاده »دینور – بیلوار« تیمی از ماموران پلیس راه در محل حاضر 
شــدند. وی ادامه داد: در بررسی های کارشناسان پلیس راه مشخص شد یک 
دستگاه خودروی پژو ۴05 حوالی روستای »بان مله« به علت سرعت غیرمجاز 
از جاده منحرف و واژگون شــده اســت.رئیس پلیس راه کرمانشاه افزود: در 
این حادثه متاســفانه راننده ۴0 ساله و همســر 35 ساله اش به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت کردند.ســرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: در این 
حادثه همچنین 3 پســر و یک دختر خانواده نیز که دیگر سرنشینان خودرو 
بودند مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شــدند. وی با ابراز تاسف از وقوع این 
حادثه که منجر به فوت پدر و مادر چهار کودک و نوجوان شد، گفت: سرعت 
و سبقت های غیرمجاز همواره حادثه آفرین بوده و اتفاقاتی بوجود مي آورند که 

راه هیچ جبرانی را باقی نمي گذارد.

فیشینگ در قالب خرید های اینترنتی
فرمانــده انتظامی مهاباد گفت: کالهبرداران با تبلیغات فریبنده در خرید های 
اینترنتی متقاضیان را به درگاه های جعلی موسوم به فیشینگ هدایت کرده و 

از حساب طعمه های خود برداشت غیرمجاز می کنند.
سرهنگ محمد توحیدی فرمانده انتظامی مهاباد در گفت وگو با خبرنگار گروه 
استان های باشــگاه خبرنگاران جوان از مهاباد،  اظهار کرد: شهروندان پس از 
انتخاب کاال یا خدمات در سایت های اینترنتی، بدون اطالع از هویت فروشنده 
و واقعی بودن کاالها، اقدام به خرید کاال نموده و دچار کالهبرداری می شوند.

توحیدی افزود: کاربران محترم فضای مجازی بایســتی قبل از هرگونه واریز 
وجه، از خدمات یا کاالی مورد نظر مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی 
مبالــغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.این مقــام انتظامی اضافه کرد: از 
کاربران فضای مجازی درخواست داریم کاالی مورد نظر خود را از استان محل 
زندگی خود انتخاب کرده و پرداخت وجه را به بعد از تحویل کاال موکول کنند 
و در قبال دریافت کاال از فروشــنده رسید دریافت کنند تا اگر کاال، مسروقه 
بود بتوانند به راحتی فرد فروشــنده را معرفی کرده و علیه وی شکایت کنند.
او اذعان کرد: فریب چرب زبانی و تبلیغات فریبنده برخی از فروشــندگان را 
نخوریــد چرا که این روش یکی از شــگرد های مجرمــان برای جلب توجه و 

کالهبرداری است.

دستگیری رئیس یکی از بزرگترین
 باندهای قاچاق مواد مخدر در جهان

پلیس هلند از دستگیری رئیس یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر 
در جهان خبر داد.به گزارش ایســنا، پلیس هلند اقدام به دســتگیری رئیس 
یکــی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر در جهان کرده که حکم جلب 
 Tse Chi( »او در اســترالیا صادر شــده است.گفته مي شود »ســه چه الپ
Lop( رئیــس باند قاچاق مواد مخدر اســت که بر بــازار ۷0 میلیارد دالری 

تجارت غیرقانونی مواد مخدر در آسیا سلطه دارد. نام او در فهرست بزرگترین 
فراری های جهان بوده که در فرودگاه اســخیپول در آمســتردام دســتگیر 
شــد.اکنون استرالیا که به دنبال محاکمه این مجرم است خواستار استرداد او 
خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، پلیس فدرال 
اســترالیا معتقد است که باند متعلق به این مجرم مسئول ۷0 درصد واردات 

مواد مخدر به این کشور است.

اخبار کوتاه

دستگیری سارق موتورسیکلت در تهران
رئیــس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری ســارق و کشــف 
موتورســیکلت مســروقه خبر داد .به گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه »سعید 
مجیدی« بیان داشــت: دهم دی ماه گزارشــی از سوی شــهروندان به پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی واصل که اعالم شــده بود شخصی به هویت یوسف اقدام 
به ســرقت موتورسیکلت نموده و در زیر زمین فروشگاهی در حال اوراق کردن 

موتورسیکلت مي باشند. 
وی عنوان کرد : با توجه به حساســیت موضوع اکیپی از کارآگاهان بصورت نا 
محســوس به محل مذکور مراجعه و پس از اقدامات اطالعاتی صحت گزارش 
مشــخص و محرز گردید در مکان اعالمی یک دستگاه موتورسیکلت پالس که 

دارای سابقه سرقت از کالنتری 102 پاسداران بوده نگهداری مي شود.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی ابراز داشت : پس از هماهنگی و کسب دستور 
از قاضی محترم کشیک مکان مورد نظر را تحت نظر قرار مي گیرد که در نهایت 
ساعت 19:30 ســارق به هویت یوسف به محل مراجعه و در عملیاتی غافلگیر 

و دستگیر مي شود. 
این مقام انتظامــی تصریح کرد: پس از انتقال متهم یــه پایگاه چهارم پلیس 
آگاهــی فاتب و تحقیقــات از وی، به بــزه ارتکابی معترف و بیان داشــت: با 
همدستی شخصی بنام ســهراب اقدام به سرقت و سپس اوراق موتور سیکلت 
نموده و قطعات را در ســایت دیوار بفروش مي رســاندند.رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی در پایان گفت: با اعتراف صریح یوســف به بزه انتسابی با صدور 
قرار تامین مناسب در پایگاه تحت نظر قرار گرفت و اقدامات جهت شناسایی و 

دستگیری همدست متواری وی کماکان ادامه دارد.

اخاذی مامور قالبی از بازاری های تهران
مرد جــوان که بــا تجهیزات 
نظامی و اسلحه کلت در نقش 
مامــور از بازاری هــای تهران 

اخاذی مي کرد دستگیر شد.
ســرهنگ  رکنا،  گــزارش  به 
»علیرضا ناصری نژاد« جانشین 
گفت:  تهران  پیشگیری  پلیس 
با شکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی  بــازار  اهالی محدوده  و 
بــر اینکــه فردی کــه مدعی 
اســت مامور و نظامی اســت 
آنان  از  بهانه های مختلــف  به 
مبالغی را دریافت کرده است، 
تیمــی از مامــوران کالنتری 

113 بازار برای بررســی موضوع و دستگیری متهم وارد عمل شدند.وی عنوان 
داشت: در بررسی های انجام شده مشخص شد متهم با نمایش تجهیزات نظامی 
از جمله کلت کمری و دســتبند، از شــهروندان اخاذی کرده است که دستور 
بازداشــت متهم از سوی مرجع قضائی صادر و تیمی از ماموران کالنتری 113 
بازار به محل تردد و نقاطی که احتمال حضور این متهم مي رفت، اعزام شدند.

جانشــین پلیس پیشگیری پایتخت با اشــاره به اینکه با هوشمندی ماموران 
کالنتری، متهم در حالی که ســوار بر خودرواش در حال تردد بود، شناســایی 
و خودرواش متوقف شــد، ابراز داشــت: متهم در ابتدای دستگیری سعی کرد 
تجهیزات نظامي اش را از خودرو به بیرون پرت کند که در بررسی های دقیق تر 

مشخص شد که تجهیزات نظامی قالبی بوده است.
این مقام انتظامی گفت: متهم برای تحقیقات تکمیلی به کالنتری منتقل شد. 
ولی متهم منکر هرگونه جرم ارتکابی بود و اظهار داشــت که تجهیزات نظامی 
قالبی را برای جذابیت اقالم همراه داشــته اســت. سرهنگ ناصری با اشاره به 
اینکه متهم پس از مواجهه حضوری با شاکیان چاره ای جز اعتراف به اخاذی و 
کالهبرداری از شهروندان در پوشش ماموران انتظامی نداشت، افزود: متهم به 

20 فقره کالهبرداری به همین شیوه معترف شد.
 ناصری نــژاد در پایان گفت: با مراجعه 11 نفر از شــاکیان و شناســایی مامور 
قالبی، متهم دســتگیر شده پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

منعکس شد.

رئیــس کالنتری 135 آزادی از دســتگیری ســه زورگیر 
مســافرکش نما خبر داد و گفت: ســارقان بــه 20 فقره 

زورگیری تحت پوشش مسافرکشی اعتراف کردند. 
به گزارش ایســنا ســرهنگ پیمان احمدی اظهار کرد: با 
شکایت های طرح شده  از ســوی تعدادی از شهروندان با 
موضوع  زورگیری توســط  سه ســارق مسافرکش نما در 
محدوده میــدان آزادی تیمی از مامــوران کالنتری 135 

آزادی تحقیقات خود را آغار کردند. 
وی با بیان اینکه در بررســی های انجام شده مشخص شد 
که ســرقت ها در تاریکی شب اتفاق افتاده است، گفت: در 

گام بعدی از تحقیقات پلیســی و شناســایی مسیر تردد 
خودروی متهمان ماموران موفق شــدند شــماره خودرو و 
مشــخصات چهره متهمان را شناسایی کنند و با انعکاس 
نتیجه تحقیقات پلیسی به مرجع قضایی دستور بازداشت 

آنان صادر شد.
رئیــس کالنتری 135 آزادی با اشــاره به اینکه تصاویر به 
دســت آمده از چهره متهمان در اختیار واحدهای گشتی 

این کالنتــری قرار گرفــت، اظهارکرد: گشــت زنی های 
هدفمند آغاز شــد تا اینکه شب گذشته یکی از گشت های 
انتظامی این کالنتری خودروی متهمان را شناســایی کرد 
و برای توقیف خودرو وارد عمل و بدین ترتیب موفق شــد 
در یک عملیات تعقیب و گریز، مســیر فــرار  آنان را  در 
تقاطع بزرگراه شهید لشکری با خیابان شیشه مینا مسدود 

و راننده و دو سرنشین خودرو را بازداشت کند.

وی افزود: با انتقال متهمان به کالنتری و بررسی های انجام 
شده هر سه متهم به 20 فقره زورگیری از مسافران معترف 
شدند و اظهارکردند که پس از شناسایی مسافران را سوار 
بر خودرو مي کردند، در میان مســیر ناگهان با سالح سرد 
آنان را مي ترساندند و پس از خارج شدن از مسیر اموالشان 

را زورگیری مي کردند.
به گزارش پایگاه خبــری پلیس، احمدی در توصیه ای به 
شهروندان گفت: در ساعات پایانی شب برای طی مسیر از 
خودروهای تاکســی خطی و یا اینترنتی استفاده کنید تا 

شاهد این گونه وقایع نباشیم.

رئیس مرکز عملیــات پلیس امنیت عمومــی پایتخت از 
دستگیری عامل فروش سالح و مهمات در فضای مجازی 

خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم 6 قبضه سالح جنگی و 
یک قبضه سالح شکاری غیر مجاز کشف شد.

به گزارش رکنا، ســرهنگ »ســعید راســتی« در تشریح 
جزییات این خبر اظهار داشــت: در هفته گذشته اخباری 
در خصوص فروش ســالح جنگی و شکاری و سایر ادوات 
مربــوط به آن در فضای مجازی به دســت ماموران مرکز 
عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت رسید.وی افزود: با 
توجــه به اهمیت موضوع ماموران بالفاصله دســت به کار 
شده و پس از انجام تحقیقات گسترده و استفاده از ابزار ها 

و شگرد های فنی وپلیسی هویت عامل اصلی فروش سالح 
را شناسایی کردند.

رئیس مرکز عملیات پلیــس امنیت عمومی پایتخت ابراز 
داشت:پس از ارسال مستندات مربوطه به مراجع قضائی و 
اخذ دســتور در صبح روز چهارم بهمن ماه ماموران مرکز 
عملیات پلیس امنیت عمومــی پایتخت به آدرس اعالمی 
اعزام و در یک اقدام غافلگیرانه عامل اصلی فروش ســالح 
در فضــای مجازی را در مخفیگاهش در حوالی کیانشــهر 
دستگیر کردند.ســرهنگ راســتی بیان کرد: در بازرسی 

ازمخفیگاه متهم تعداد 6 قبضه ســالح جنگی، یک قبضه 
سالح شکاری غیر مجاز و سایر ادوات مربوط کشف شد.

رئیس مرکــز عملیات پلیس امنیــت عمومی پایتخت در 
پایان با بیان اینکه متهم پس از تشــکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به دادســرا معرفی شــد، خاطر نشان کرد: 
پلیس بــه طور جد با عامالن فروش ســالح غیر مجاز در 
فضای مجازی برخورد قانونی خواهد داد و از شــهروندان 
خواست: در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعا با پلیس 

از طریق سامانه 110 در میان بگذارند.

معاون مبارزه با سرقت وســایل نقلیه پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دســتگیری اعضای 2 باند سارقان لوازم خودرو و 
دستگیری مالخر اموال ســرقتی خبر داد و گفت: متهمان 
دراختیاراداره بیستم پلیس آگاهی تهران هستند.به گزارش 
رکنا، ســرهنگ کارآگاه »سید شــمس الدین میرزکی« در 
توضیح خبر اظهار داشــت: با افزایش وقوع سرقت باطری 
و لــوازم داخل خــودرو، تیمی از کارآگاهان اداره بیســتم 
پلیس آگاهی تهران دستگیری و شناسایی سارق یا سارقان 
لــوازم داخل خودرو وارد عمل شــدند.وی عنــوان کرد: با 

حضور کارآگاهان در محل های ســرقت ، مشخص شد که 
سرقت های لوازم داخل خودرو توسط 2 سارق حرفه ای که 
به تازگی از زندان آزاد شده اند، انجام مي شود.معاون مبارزه 
با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران با اشاره به اینکه 
کارآگاهان اداره بیستم پلیس آگاهی تهران، به دست آوردند 
متهمان پس از رهایی از زندان یک باند 2 نفره را تشکیل و 
پس از ســرقت لوازم داخل خودرو، اموال سرقتی را به مرد 
جوانی مي فروشــند، اضافه کرد: متهمان که متوجه تحت 
تعقیب بودنشــان شــده بودند، مخفیگاه خود را ترک و به 

محل جدیدی گریختند.این مقام انتظامی، توضیح داد: در 
ادامه تحقیقات پلیســی، مالخر اعضای این باند شناسایی و 
در حالی که ســوار بر خودروی پــژو 206 خود در جنوب 
تهران در حال تردد بود، دســتگیر شد.سرهنگ میرزکی با 
اشاره به اینکه از مخفیگاه مالخر 110 باطری خودرو کشف 
شــد، توضیح داد: مالخر، معترف شد که این اموال را از فرد 
دیگری خریده که با دستگیری این متهم از مخفیگاه وی، 
230 باطری نو و کار نکرده کشف شد.وی با بیان اینکه در 
مجموع از اعضای این 2 باند، 3۴0 باطری ســرقتی کشف 

شــد، افزود: تاکنون 20 نفر از مــال باختگان باطری های 
سرقتی شناسایی شــدند.این مقام انتظامی تصریح کرد: با 
دســتگیری مالخر، 2 ســارق حرفه ای لوازم داخل خودرو 
تحت تعقیب نیز در پاتوق جدیدشــان شناسایی و دستگیر 
شدند.معاون مبارزه با ســرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در پایان گفت: با توجه به دســتگیری اعضای 
ایــن 2 باند، متهمان با صدور قرار قانونی از ســوی مرجع 
قضائی، برای کشــف جزئیات پرونده در اختیار اداره بیستم 

پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

دستگیری زورگیران مسافرکش نما

کشف محموله سالح جنگی و شکاری غیر مجاز در تهران

بازداشت سارقان خودروهای تهرانی ها 

افقی:
نویســندگان  از  نیســت-  خــوب   -1
بــزرگ قرن ۷ ه ق ایران بــا آثاری چون 
لباب االلبــاب و جوامع الحکایــات- قلمه 

زدن
2- سرود دینی زردشتیان- از ماشین های 

راهسازی- ابتدایی
3- رودی در کشــور قزاقستان- عقیم- 

بدی
۴- از شاعران قرن 6 ه ق که در ابتدا مداح 
شــاهان بود اما بعد از این کار توبه کرد و 
به عرفان روی آورد- امپراطریس روم در 
قرن 10 م که خود را از نســل اشکانیان 

می دانست- پایتخت آلبانی
فــر مصــوب  اجــاق  معــادل  واژه   -5
فرهنگستان زبان پارسی- مسکن، خانه-  

دارای قلب سلیم
6- نام بت قوم نوح- بمب دستی- تنبلی 

و بی حالی
۷- آالت، ابزار- نام کتاب بزرگی است از 

هندوان در باب موالیه
8- از شــهدای کربال- پیــدا کن- پیک، 
رسول- از جشنواره های معتبر سینمایی 

جهان
9- محل قطع طریق دزدان- نیکویی ها

10- هشتاد و هشتمین  سوره قرآن- نام 
وزیر اردشیر بابکان- واحد شمارش آدمی

11- موارد استفاده- اتومبیل بارکشی- سخن آهسته و درگوشی
12- آن که بدهیش بیش از موجودی باشد- نگهبان گله- مکر و نیرنگ

13- ویتامین جدولی- خاکی به رنگ زرد و ســرخ که از آن برای رنگ سازی 
استفاده می شود- از جنس فوالد

1۴- خدای یهود- کتابی از ابوعلی سینا- مردی که افراسیاب را دستگیر کرد 
و تحویل شاه ایران داد

15- رودی در روسیه- روزنامه ای طنز آمیز در ابتدای نهضت 
مشــروطیت که توسط سیداشرف الدین حســینی در تهران 

منتشر می شد- سپوند شباهت 

عمودی:
1- از هم جدا شدن- از آثار معماری زیبای شیراز بازمانده 

از عهد زندیه
2- خزندگان غول پیکر دوران دوم زمین شناسی- دورانی 
از زندگی بشر که موفق به کشف و استفاده از آهن گردید 

را می گویند
3- تخته های زیر ریل های راه آهن – نام چند تن از شاهان 

اشکانی – گشوده
۴- مذهب، آییــن- اصطالحا به آدم حیله گر و بدجنس با 

ظاهری ساده و مردم فریب می گویند
5- سیاه رنگ – از جنس نی – باطل کردن قرارداد

6- روئیدنی پوســت ســر – تنگه ای بین کشور مالزی و 
جزیره سوماترای اندونزی – بالکن

۷- اندوهگین – پیشوای قلندران – نام پدر حضرت داود
8- شمردن – واحدی در وزن – ترس و بیم – مادر 

9- ســنگینی – آلت پخت و پز – زمین مفروش شــده با 
سنگ 

10- یکــی از دو رود اصلی عراق – اعمال غیر عادی که از 
مردان خدا صادر می شود – قرض 

11- از لوازم خرازی – پادشــاه حبشه که پیامبر)ص( در 

ســال 5 بعثت در نامه ای او را به دین اســالم دعوت کــرد – حرف چهارم 
الفبای یونانی 

12- نوعی میمون آدم خوار در هند غربی – چهارمین سوره قرآن 
13- مغــرور و متکبر – میله ای که چرخ های خودرو به دو ســر آن متصل 

است- سخن به جا و شایسته 
1۴- به افراد نابینا می گویند- مشهورترین فیلسوف چینی 
15- از کشورهای آفریقایی – هدایت کننده به راه درست 

جدول شماره 5357     

حل     جدول شماره 5356

اعالم مفقودی
برگ ســبز ســواری  پراید SE 131 رنگ نــوک مدادی – 
متالیــک مــدل 1393 شــماره موتور 5119582 شــماره 
شاسی NAS۴11100E1022231 شماره پالک ایران 86-
968ب95 متعلق به ابوالقاسم نوری فوالدی مفقود گردیده  و 

فاقد اعتبار می باشد.
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لک بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا شد
دروازبان پرسپولیس به عنوان 
بهترین بازیکــن لیگ قهرمانان 

آسیا انتخاب شد.
به گــزارش ایســنا، در یک 
نظرســنجی از ســوی ســایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، حامد 
لک بــا انتخــاب مخاطبان این 
بازیکن  سایت به عنوان بهترین 
ســال ۲۰۲۰ لیگ قهرمانان آســیا انتخاب شد. حامد لک با به دست آوردن ۴۷ 
درصد از آرا این عنوان را از آن خود کرد. در این نظر سنجی بشار رسن با کسب 

۱۱ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت.

قایدی بهترین بازیکن جوان آسیا شد
مهاجم تیم استقالل با ۲۴ 
درصد آرا به عنــوان بهترین 
بازیکــن جوان ســال آســیا 
انتخاب شد. به گزارش ایسنا و 
به نقل از سایت کنفدراسیون 
فوتبــال آســیا، بعــد از رای 
کاربــران و با احتســاب نظر 
کارشناســان دربــاره بهترین 
بازیکن جوان سال آسیا، مهدی قایدی بازیکن استقالل با ۲۴ درصد آرا به عنوان 

بهترین بازیکن جوان سال انتخاب شد.
همچنین مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس در این نظرسنجی با ۲۱ درصد آرا 
در رده دوم قرار گرفت. هر دو مهاجم که از سرمایه های فوتبال ایران هستند در 
دو فصل اخیر به خوبی خودشان را در فوتبال ایران مطرح کردند و در داربی اخیر 

نیز هر کدام یک گل برای تیمشان به ثمر رساندند.

ابهام در سرنوشت ترابی با جذب المساکنی
باوجود آن که رســانه های 
قطــری از قــرار گرفتــن نام 
فهرســت  در  ترابی  مهــدی 
فروش العربــی خبر دادند اما 
این باشــگاه هنوز واکنشــی 
رســمی در این زمینه نداشته 

است.
العربی  ایســنا،  به گزارش 

قطر از عقد قرارداد رسمی با یوسف المساکنی خبر داد.
این بازیکن باتجربه تونســی با عقد قراردادی یک و نیم ساله رسما به العربی 
پیوســت. رسانه های قطری پیش از این تاکید کردند که مهدی ترابی باتوجه به 
عملکرد ضعیف در العربی در فهرســت فروش باشگاه قرار گرفته است و یوسف 

المساکنی هم جایگزین او خواهد شد.
نکته عجیب این که سایت رسمی العربی از جذب یوسف المساکنی خبر داد 
درباره این که این بازیکن جایگزین چه بازیکنی در تیم خواهد شد هیچ واکنشی 
نشــان نداد و این باعث افزایش ابهام در این زمینه شــد. ســایت الرای قطر در 
گزارشی در این زمینه نوشت: باوجود آن که باشگاه العربی اعالم نکرد که یوسف 
المساکنی جایگزین چه بازیکنی خواهد شد اما این بازیکن مهدی ترابی خواهد 
بود و این بازیکن ایرانی در فهرســت فروش قرار می گیرد. ســایت استاد الدوحه 
نخستین سایت قطری بود که از قرار گرفتن نام مهدی ترابی در فهرست فروش 

العربی و جذب یوسف المساکنی به جای او خبر داد.
این روزها بحث بازگشــت ترابی به پرسپولیس بسیار داغ است و به احتمال 
خیلی زیاد این بازیکن به جمع ســرخ پوشان برگردد البته ابتدا باید العربی او را 
در فهرســت مازاد خود قرار دهد. شاید این باشگاه قطری با قرار ندادن ترابی در 

فهرست فروش قصد درآمدزایی از راه انتقال او را دارد.

چالش جدید رونالدو چیست؟
ســتاره پرتغالی مي خواهد 
یک رکورد خاص را با پیراهن 
یوونتوس به نام خود ثبت کند.
به گزارش ایسنا، کریستیانو 
رونالــدو ۳۵ ســاله همچنان 
رکورد شکنی مي کند. مهاجم 
یوونتــوس با گلی کــه برابر 
ناپولی در سوپرجام به ثمر رساند ۷۶۰ گله شد و به بهترین گلزن تاریخ فوتبال 
تبدیل شــد.   با وجود چنین رکوردی ستاره پرتغالی باز هم به دنبال ثبت آمار 
جدیدی خواهد بود. او مي خواهد رکورد عمر سیووری را بشکند که در کوتاه ترین 
زمان ممکن ۱۰۰ گل را برای یوونتوس به ثمر رساند. بازیکن سابق تیم تورینی 

در ۱۲۴ بازی رسمی این گل ها را به ثمر رساند. 
رونالــدو تاکنون در ۱۰۹ بازی ۸۵ بار برای بانوی پیر گلزنی کرده اســت. او 
باید در ۱۵ دیدار پیش رو ۱۶ گل به ثمر برســاند تا بتواند رکورد ســیووری را 
بشــکند. این چالش برای افراد زیادی دست نیافتی است اما ستاره پرتغالی این 
چنین نیســت و بارها در طول دوران ورزشــی اش نشان داده است که مي تواند 

غیرممکن ها را به ممکن تبدیل کند.

مسی؛ گزینه اصلی PSG برای جایگزینی ام باپه
باشــگاه پاری سن ژرمن با 
توجه به احتمال زیاد جدایی 
ام باپه قصــد دارد که با لیونل 
مسی برای جایگزینی او وارد 
مذاکره شود. به گزارش ایسنا 
، کیلیــان ام باپه از بهترین و 
باکیفیت تریــن بازیکنان حال 
حاضر فوتبال جهان است. این 
بازیکن ۲۲ ساله از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است و مدت ها است که مورد 
توجه رئال مدرید قرار دارد. عالقه این بازیکن به حضور در رئال باعث شده است 
تا سخت مورد توجه کهکشانی ها قرار گیرد. او قرارداد خود را تمدید نکرده است 
و به نظر می رسد که پاری سن ژرمن چاره ای جز فروش او ندارد. اظهارات اخیر 
ام باپه و لئوناردو، مدیر ورزشــی باشگاه پاری سن ژرمن باعث شده است تا بحث 
جدایی این بازیکن جدی شــود. و اما لئوناردو هم درباره تمایل احتمالی ام باپه و 

نیمار به جدایی گفت: ما هیچ بازیکنی را وادار به ماندن نمی کنیم.

 جهانبخش در آستانه بازگشت به لیگ هلند
با اعالم یک رسانه انگلیسی، 
علیرضا جهانبخش در آســتانه 
جدایی از تیم برایتون انگلیس 

و بازگشت به لیگ هلند است.
به گــزارش  مهر، ســایت 
»brighton« گزارش مفصلی 
را دربــاره شــرایط علیرضــا 
تیم  ایرانی  بازیکن  جهانبخش 
فوتبال برایتون منتشر کرده است؛ بازیکنی که در این تیم تحت هدایت »گراهام 
پاتر« فرصت زیادی برای بازی پیدا نکرد و از شرایطش رضایت ندارد. این رسانه 
گزارش خود را با عنوان »ســتاره ۱۷ میلیون پوندی و ناامید برایتون در آستانه 
جدایــی در ماه ژانویــه و دنبال کردن متی رایان و برناردو اســت« آغاز کرده و 
آورده است: »جهانبخش ممکن است بازیکن برجسته دیگری باشد که برایتون 
را تــرک می کند؛ بعد از جدایی برناردو و پیوســتنش بــه ردبول و متی رایان با 
انتقال شگفتانه اش به آرسنال.« بخشی از گزارش خود را به نارضایتی جهانبخش 
از شــرایطش در برایتون اختصاص داد و نوشت: »جهانبخش گفت که تابستان 
گذشته پبیشنهادات خوبی داشت اما از طرف مسئوالن باشگاه برایتون به او قول 
داده شد که شانس بیشتری پیدا خواهد کرد. جهانبخش در مسابقات جام کارابائو 
خوب شروع کرد و در مقابل پورتسموث و پرستون گلزنی کرد، اما مصدومیت ها 
بار دیگر مانع پیشــرفت او شد. اوایل ماه جاری جهانبخش گفت: »پیشنهاداتی 
برای من در هر پنجره وجود دارد اما من با باشــگاه برایتون قرارداد دارم و همه 

کارها باید با اطالع و نظر آنها انجام شود.«

اخبار کوتاه

محمود فکری از ابتدای فصل جاری تاکنون ۱۰ ترکیب 
مختلف را در ۱۲ هفته استفاده کرده و هیچ گاه استفاده از 

ترکیب برنده برای پیروزی مجدد آبی ها کافی نبوده است.
به گزارش ایسنا، با گذشــت دوازده هفته از لیگ برتر، 
اســتقالل با محمود فکری ۶ برد، ۴ تساوی و ۲ شکست را 
تجربه کرده و با ۲۲ امتیاز موقتا صدرنشین است. احتمال 
دارد صدرنشــینی آبی پوشان از دســت برود. آخرین بازی 
اســتقالل مقابل سایپا بود و محمود فکری با ترکیب برنده 
مقابل تراکتور پای به زمین مســابقه گذاشت اما برخالف 
بازی درخشان مقابل تبریزی ها، این سایپا بود که سه امتیاز 

را به لطف تک گل سه امتیاز مال خود کرد.
اســتفاده فکری از ترکیب تیم برنده در شرایطی بود که 
او در هفته های گذشــته کمتر توانسته از یک ترکیب برای 
دو بازی متوالی اســتفاده کند. مسائلی مانند مصدومیت و 
محرومیت در کنار تفکرات تاکتیکی فکری باعث شــده او 
تقریبا در ۱۲ هفته اخیر فقط دو بار از یک ترکیب مشــابه 
استفاده کند. ابتدا در هفته چهارم که تیمش را بدون تغییر 
نســبت به هفته سوم به میدان فرستاد و آخرین بار هم در 
هفته دوازدهم که او تیمش را با همان آرایش هفته یازدهم 

راهی زمین کرد. 
وجود بازیکنان با کیفیت در اســتقالل، این شــانس را 
نصیب فکری کرده که از هافبک های مختلف استفاده کند 
اما به نظر می رســد او هنوز نتوانســته به تیم ایده آل خود 
دست پیدا کند. شاید اینطور به نظر برسد که فکری در هر 
بازی آرایش به خصوصی را اتخاذ می کند اما عملکرد او در 
هفته های گذاشه خالف این موضوع است چرا که او تا جای 
ممکن ســعی کرده تغییرات کمی در تیمش ایجاد کند. با 
این حال روند سینوســی آبی ها در هفته های اخیر موجب 
کلید خوردن برخی تغییرات در ترکیب این تیم شده است. 
فکری هیچگاه بعد از تساوی یا شکست تیمش، از ترکیب 
بازی قبل اســتفاده نکرده اما در مواقعی که تیمش پیروز 
شده، سعی کرده در صورت نبود مصدومیت یا محرومیت از 

ترکیب تیم برنده استفاده کند.
با وجود باقی ماندن سه هفته تا پایان نیم فصل، فکری 

همچنان در جست و جوی ترکیب ایده آل خود خواهد بود 
و در غیر این صورت در نیم فصل دســت به خرید خواهد 
زد؛ خریدهایــی که برای تقویت خــط هافبک و پر کردن 
جای خالی علی کریمی، هافبک استقالل در فصل گذشته 

خواهد بود.
بــه طور کلی آبی پوشــان در این فصــل از ۱۰ ترکیب 
متفاوت استفاده کردند که نشان دهنده به نتیجه نرسیدن 

محمود فکری درباره ترکیب ایده آل برای تیمش است.
در ادامه نگاهی خواهیم داشــت به ترکیب های مختلف 

استقالل از هفته اول تا دوازدهم:
اول )مس رفسنجان(: سید حسین حسینی،  هفته 
وریا غفوری، ســیاوش یزدانی، عارف غالمی، هرویه میلیچ، 
مســعود ریگی، فرشــید باقری، فرشید اســماعیلی، آرش 

رضاوند، مهدی قایدی و ارسالن مطهری.
هفته دوم )فوالد خوزستان(: سید حسین حسینی، 
وریا غفــوری، هرویه میلیچ، عارف غالمی، محمدحســین 
مرادمند، مسعود ریگی، فرشید باقری، آرش رضاوند، فرشید 

اسماعیلی، مهدی قایدی و ارســالن مطهری. )یک تغییر 
نسبت به هفته گذشته(

وریا  هفته سوم )ماشین سازی(: رشــید مظاهری، 
غفــوری، هرویــه میلیچ، عــارف غالمی، محمد حســین 
مرادمند، مسعود ریگی، محمد نادری، آرش رضاوند، احمد 
موسوی، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )سه تغییر نسبت 

به هفته گذشته(
هفته چهارم )پیکان(: رشــید مظاهری، وریا غفوری، 
محمدحسین مرادمند، عارف غالمی، محمد نادری، هرویه 
میلیچ، مسعود ریگی، احمد موسوی، آرش رضاوند، مهدی 
قایدی و ارســالن مطهری . )بدون تغییر نســبت به هفته 

گذشته(
هفته پنجم )صنعت نفت(: رشــید مظاهری، محمد 
نادری، محمــد حســین مرادمند، عارف غالمــی، احمد 
موسوی، فرشــید باقری، آرش رضاوند، مهدی مهدی پور، 
داریوش شــجاعیان، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )سه 

تغییر نسبت به هفته گذشته(

هفته ششم )شهرخودرو(: رشید مظاهری، سیداحمد 
موســوی، محمدحســین مرادمند، محمد دانشگر، محمد 
نادری، ســبحان خاقانی، آرش رضاوند، مهدی مهدی پور، 
داریوش شــجاعیان، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )دو 

تغییر نسبت به هفته گذشته(
هفتــه هفتــم )ذوب آهــن(: رشــید مظاهری، 
محمدحسین مرادمند، محمد دانشگر، هرویه میلیچ، احمد 
موسوی، مهدی مهدی پور، مســعود ریگی، آرش رضاوند، 
وریا غفوری، سبحان خاقانی و ارسالن مطهری. )سه تغییر 

نسبت به هفته گذشته(
هفته نهم )گل گهر(: رشید مظاهری، محمد دانشگر، 
عارف غالمی، محمد حسین مرادمند، احمد موسوی، مهدی 
مهدی پور، مسعود ریگی، وریا غفوری، آرش رضاوند، مهدی 
قایدی و ارسالن مطهری. )دو تغییر نسبت به هفته گذشته(
هفته دهــم )آلومینیوم(: رشــید مظاهری، محمد 
دانشــگر، محمدحســین مرادمند، عــارف غالمی، احمد 
موسوی، مسعود ریگی، مهدی مهدی پور، فرشید اسماعیلی، 
وریا غفوری، مهدی قایدی و ارســالن مطهری. )یک تغییر 

نسبت به هفته گذشته(
معوقه: هفته هشتم )پرسپولیس(: رشید مظاهری، 
محمد حسین مرادمند، عارف غالمی، محمد نادری، احمد 
موسوی، مهدی مهدی پور، مسعود ریگی، آرش رضاوند، وریا 
غفوری، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )دو تغییر نسبت 

به هفته گذشته(
هفته یازدهــم )تراکتور(: رشــید مظاهری، محمد 
حسین مرادمند، محمد دانشگر، محمد نادری، وریا غفوری، 
مهدی مهدی پور، مســعود ریگی، داریوش شجاعیان، شیخ 
دیاباته، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )سه تغییر نسبت 

به هفته گذشته(
هفته دوازدهم )سایپا(: رشید مظاهری، وریا غفوری، 
محمد حســین مرادمند، محمد دانشــگر، محمد نادری، 
مسعود ریگی، مهدی مهدی پور، داریوش شجاعیان، مهدی 
قایدی، ارســالن مطهری، دیاباته. )بدون تغییر نســبت به 

هفته گذشته(

ثبت ســه گل در ۱۲ دقیقه، اتفاقی بود که رضا قوچان 
نژاد در اردیویسه به ثبت رساند تا به عنوان مهاجمی کهنه 
کار به تیتر یک رســانه های هلندی تبدیل شود. به گزارش 
»ورزش سه«، درخشش رضا قوچان نژاد دوباره توجه ها را به 
سمت این بازیکن برده است. ســتاره سابق تیم ملی ایران 
که همچنان با گل های حساسش در مقدماتی جام جهانی، 
جام ملت های آســیا و جام جهانی، جایگاه ویژه ای در بین 
طرفداران ایرانی دارد، در گفتگوی اخیری که با برنامه سالم 
صبح بخیر انجام داده، به درخشــش در فوتبال هلند اشاره 
کرده و همچنین ســازوکار جدایی اش از زوله را شرح داده 

است.
 با این حال شاید نکته مهم مصاحبه، همان جایی باشد 
که درباره تمایل به حضور در لیگ ایران اظهار نظر می کند:

در فوتبال هلند رکوردار هستم 
بازی با ویلم بازی سختی بود. خدا رو شکر بعد از ورود به 
میدان توانستم در ۱۲ دقیقه هت تریک کنم. تنها بازیکنی 
هســتم که در فوتبال هلند بعد از ورود به میدان به عنوان 

بازیکن ذخیره دوبارهت تریک کرده ام. 
شاید باشگاه به من اجازه جدایی ندهد 

با این اتفاق شاید باشگاه زوله به من اجازه جدایی ندهد. 
بعد از هت تریک در بازی با ویلم رسانه های هلندی هم به 
این موضوع اشــاره کردند. قرارداد من تا پایان فصل جاری 
است. با این بازی کمی شرایط جدایی ام از تیم سخت شده 
است. خب دالیلی اتفاق افتاده که من کمتر برای زوله بازی 
کنم و همیشه بحث جدایی ام از این تیم مطرح بوده است. 
متاسفانه در گذشته چند بار با ســرمربی در مورد فوتبال 

بحث کرده ام و باید بگویم بــا هم کنار نمي آییم. خب این 
در فوتبال طبیعی اســت. برخی با این دیدگاه ســرمربی 
کنــار مي آیند و بعضی هم مثل من نه. اما من یک بازیکن 
حرفه ای هستم. تحت هر شرایطی چه بازی کنم و چه بازی 
نکنم سعی مي کنم تمرین را به بهترین نحو داشته باشم و 
هر موقع به زمین مي روم برای تیم مفید باشــم. خوشحالم 
که در بازی اخیر در ۱۲ دقیقه ۳ بار برای تیم گل زدم. بازی 
را ۳-۱ بردیم و حس خوبی داشــتم چرا که به نوعی انتقام 

ورزشی گرفتم و این حس خیلی خوبی بود. 
همیشه به یاد طرفداران تیم ملی هستم 

با اینکه چند سالی است برای تیم ملی بازی نمي کنم اما 
هیچ فاصله ای بین من و تماشاگران ایجاد نشده است. االن 
دیگر عضو تیم ملی نیستم و کمتر به ایران مي آیم اما هیچ 
وقت خاطرات خوبی که در تیم ملی داشــته ام را فراموش 
نمي کنم و محبت هایی که طرفداران تیم ملی به من داشته 

اند. من از همه مردم تشکر مي کنم. 
بازگشت به ایران؛ غیر ممکن نیست 

همیشــه ابتدای فصل و یا در تعطیالت زمستانی بحث 
حضور من در تیم های ایرانی مطرح مي شــود. اما راستش 
را بخواهید من با تیــم زوله قرارداد دارم و طبیعتا تا پایان 
قراردادم نمي توانم به حضور درتیم دیگری فکر کنم اما بعد 
از اتمــام قراردادم حضور در تیم هــای ایرانی مي تواند یک 
آپشن برای من باشد. االن نمي توانم بگویم امکان ندارد به 
ایران برگردم یا صد در صد به ایران مي آیم.ابتدا باید منتظر 
باشــم و قراردادم تمام شــود و بعد در مورد آینده تصمیم 

گیری کنم. خدا بزرگ است. 

گل های خودم را نگاه نمي کنم 
هیچ وقت خودم گل های خودم را نگاه نمي کنم اما مردم 
در فضای مجــازی به من لطف دارند و من را تگ مي کنند 
و گل هایــم را برایم مي فرســتند. به خصــوص گل به کره 
جنوبــی – امارات – عراق و ... دیدن این گل ها حس خوبی 
به من مي دهد و من از مردم به خاطر این ابراز محبت تشکر 

مي کنم. 
دلم برای تیم ملی تنگ شده است 

مشــخص اســت دلم برای تیم ملی تنگ شــده است. 
خاطرات خوبی در تیم ملی داشتم. 

به خصوص در ســال های اول که رفاقت بین بازیکنان 
زیاد بود. 

دلم برای لحظه هــای خوبی که با هم شــکل دادیم و 
خاطرات خوبی که ساختیم تنگ شده است. خوشحالم که 
این لحظه ها و این خاطرات خوب را در زندگی تجربه کردم. 

وضعیت تیم ملی خوب نیست 
واقعیت این اســت که وضعیت تیم ملی خوب نیســت با 
اینکه اطراف تیم ملی در ســال های اخیر شــلوغ بوده است. 
امیدوارم در ادامه مســیر بچه ها بتوانند نتایج خوبی بگیرند 
و در نهایت به جام جهانی صعود کنند. هیچ چیز شیرین تر 
از صعود به جام جهانی نیست. بازی های باقی مانده را ببریم 

مي توانیم به جام جهانی صعود کنیم. 
خداحافظی از تیم ملی سخت بود 

بعد از بازگشت از جام جهانی و برای جام ملت ها با تعدادی 
از دوستان در فدراســیون فوتبال صحبت کردم. خب بعد از 
جام جهانی تصمیم گرفته بودم از تیم ملی خداحافظی کنم 
و این تصمیم ســختی بود و مي خواستم بیشتر روی فوتبال 
باشــگاهی متمرکز شوم. من همیشــه افتخار مي کردم که 
برای تیم ملی بازی مي کردم اما تصمیمم بعد از جام جهانی 

خداحافظی از تیم ملی بود.

وقتی پازل  فکری کامل نمی شود

 ۱۰ ترکیب متفاوت برای استقالل در ۱۲ هفته!

ابراز تمایل رسمی گوچی به بازی در لیگ ایران

رضا قوچان نژاد، ستاره پنجره نقل و انتقاالت

ســه دیدار پایانی هفته دوازدهم لیــگ برتر امروز برگزار 
مي شود. پرسپولیس در اراک به میدان مي رود، ماشین سازی 

میزبان فوالد است و سپاهان هم در برزیل ایران بازی دارد.
به گزارش فارس، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام 
سه مســابقه به پایان مي رسد. در این روز تیم های مدعی به 

میدان مي روند.
نگاهی به این بازی ها مي اندازیم؛

نفت آبادان - سپاهان اصفهان؛ 
نبرد 6 امتیازی در برزیل ایران

نفت آبادان را مي توان شگفتی لیگ برتر بیستم نامید تیمی 
که روی پله دوم ایستاده و سایه به سایه استقالل صدرنشین 
حرکت مي کند.  تیمی با بازیکنان جوان و مستعد که توانسته 

فوتبال ناب ایرانی را به تصویر بکشــد. البته برخی رســانه ها 
مي گویند نفت با مشکالت مالی فراوانی روبه روست و حتی در 
هفته های گذشته پول بلیت هواپیما هم نداشته است! با این 
حال طالیی پوشــان برزیل ایران )لقب شهر آبادان( دوشنبه 
مي خواهند با شکست سپاهان همچنان جز مدعیان قهرمانی 
این فصل باشــند. ســپاهان اما تیمی پر امکانات و پرمهره 
است که تقریبا اکثر بازیکنانش صراحتا از قهرمانی تیم شان 
سخن مي گویند. از امید نور افکن تا محمدرضا خلعبری همه 
معتقدند تیم شان یکی از شــانس های  اصلی قهرمانی این 
فصل است. نبرد ســپاهان و نفت ۶ امتیازی است. نفت اگر 
برنده شود حتی شــانس دارد دوباره به صدر جدول برگردد 
به شــرطی که استقالل مقابل سایپا پیروز نشود اما سپاهان 
در صورت پیروزی یک پله صعود مي کند و جانشین نفت در 
رده دوم خواهد شد.فالح زاده و خالقی فر دو مصدوم تیم نفت 
احتماال به بازی با ســپاهان خواهند رسید اما مهره کلیدی 
و تاثیرگذار نفتی ها طالب ریکانی اســت که هواداران تیم به 
او لقــب »آرپی چی زن « داده انــد. او با ۶ گل زده بهترین 
گلزن تیمش اســت اما در سپاهان ســجاد شهباززاده ۹ گله 
زده صدرنشین جدول گلزنان است و محمدرضا حسینی هم 
۴ گل برای ســپاهانی ها زده اســت. سپاهان ۶ هفته است و 
نفت آبادان ۴ هفته باختی نداشــته است تقابل این دو تیم 
سختکوش و شکســت ناپذیر مي تواند جذاب ترین مسابقه 

هفته شود.
ماشین سازی تبریز- فوالد خوزستان

اولین برد قعرنشین یا جبران مافات شاگردان نکو؟
ماشین ســازی برای بقا در لیگ برتر تالش مي کند. تیم 
قعرنشــین هنوز بردی در لیگ برتر نداشــته و با ۶ گل زده 
ضعیف ترین خط حمله و با ۱۷ گل خورده بدترین خط دفاع 
لیگ را دارد. با این حال خیلی از کارشناســان معتقدند که 
ماشین سازی بدشانس هم هست که نتیجه نمي گیرد. اکنون 
حســین خطیبی مدیر فنی تیم شده و سعید اخباری هم به 
عنوان ســرمربی دائم تیم انتخاب شده است. ماشین سازی 
به دنبال اولین برد فصل مقابل تیم  پرمهره فوالد خوزستان 
است.فوالد خوزستان  در رده نهم جدول لیگ برتر قرار دارد.  
قرمزپوشان اهوازی در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارد و 
فروردیــن ماه در پلی آف باید به مصاف العین امارات برود. با 
این حال فوالد بعد از باخت هفته پیش به پرسپولیس از زمین 

و زمان ایراد گرفت!
ســرمربی تیم به گزارشگر مســابقه گیر داد و مدیرعامل 
باشگاه سعید آذری از رئیس کمیته داوران! آن هم در حالیکه 
فوالد خوزســتان با یک پنالتی بادآورده مقابل پرســپولیس 
دقایقی بازی را به تســاوی کشانده بود! سعید آذری در پایان 
مسابقه از نکونام حمایت کرد اما فوالد برای رسیدن به جایگاه 
واقعــی اش در فوتبال ایران باید بدون بهانه به دنبال برد در 

میدان مسابقه باشد. اینکه مهدی هاشمی نسب بعد از باخت، 
پرســپولیس را تیم خاص بنامد خیلی مورد پسند هواداران 
فوالدنیست آنها از تیم پر از مکانات خود نتایج مطلوب تری 
مي خواهند. شاید بازی با تیم قعرنشین بهترین فرصت برای 
جبران مافات باشد شاید هم شاهد خلق یک شگفتی در تبریز 
باشیم که در آنصورت شرایط برای نکونام و تیمش سخت تر 

خواهد شد.
آلومینیوم اراک - پرسپولیس 

سرخپوشان بی دفاع در زادگاه امیر کبیر
پرســپولیس بعد از چهار مســاوی متوالــی مقابل فوالد 
خوزستان پیروز شد تا دوباره در قواره یک مدعی حاضر شود. 
سرخپوشــان تهرانی اگر بتوانند آلومینیوم اراک را شکست 
بدهد ممکن اســت تا رده چهارم جدول صعود کند البته با 
دو مسابقه کمتر.پرسپولیس با ۵ گل خورده مستحکم ترین 
خط دفاع لیگ برتر را دارد اما در بازی روز دوشــنبه این تیم 
دو مدافع اصلی خود را در اختیار ندارد. ســیدجالل حسینی 
و حسین کنعانی زادگان بخاطر مصدومیت مقابل آلومینیوم 
غایب خواهند بود. هرچند کنعانی زادگان محروم هم هست! 
به این ترتیب پرسپولیس بدون دفاع باید در زادگاه امیرکبیر 
به مصــاف آلومینیوم اراک بود. حامد پاکــدل با ۵ گل زده 
زهردارترین بازیکن آلومینیوم است و در غیاب مدافعان اصلی 

شانس گلزنی اش به پرسپولیس هم زیادتر شده است.

هفته دوازدهم لیگ برتر

پرسپولیس بی دفاع در اراک  و نبرد 6 امتیازی در آبادان

لیورپــول در هفته نوزدهم، مقابــل برنلی با یک گل 
شکست خورد تا سه و سال نیم شکست ناپذیری در خانه 
در طی ۶۸ بازی، شکســته شود. این شکست اختالف با 
صدر که در دســتان منچستری ها است را به شش امتیاز 
افزایش داد و باعث عقب افتادن از کورس قهرمانی شــده 

است.
لیورپول در فصل حاضر ضعف دارد و بر همگان آشکار 
است. مصدومیت شــدید فن دایک در اوایل فصل سبب 
ایجاد یک شــکاف عظیم در خط دفاعی شد و در ادامه با 
مصدومیت مجدد آلیسون به اوج خود رسید و لیورپول در 
شبی که منچستریونایتد با شش گل مقابل تاتنهام تحقیر 
شد؛ هفت بر دو مقابل آستون ویال شکست خورد و نشان 
داد که دیگر اثری از لیورپول فصل قبل که همه تیم ها را 

قلع و قمع می کرد وجود ندارد.

لیورپول در این سال ها جز خرید آلیسون و فن دایک، 
تحرکی در نقل و انتقاالت نداشــته است و آدریان نیز در 
روزهای آخر پنجره نقل و انتقاالتی فصل ۲۰۱۹_۲۰۲۰ 
به دلیل مصدومیت آلیســون جذب شد. در این فصل هم 
آنها خریدهای متعددی نداشتند و با خرید تیاگو از بایرن 
مونیخ و ژوتا از ولورهمپتون، خط هافبک و هجومی خود 
را تقویت کردند. خریدهایی که بســیار موثر بودند و ژوتا 
در بــازی مقابل آتالنتا، نشــان داد که چه مهاجم قهاری 
است، تیاگو نیز که پس از سالها و در پایان فصلی رویایی 
از بایرن جدا شــده بود، نشــان داد که در لیگ فیزیکی 
انگلیس هم می تواند در باالترین ســطح بازی کند و فیفا 

هم او را در لیست تیم برتر ۲۰۲۰ قرار داد.
اما فصل جاری مسائل خاص خودش را هم دارد. ابتال 
به ویروس کرونا، باعث شــد مربیان و بازیکنان بســیاری 

بــرای چند هفته فوتبــال را از تلویزیون تماشــا کنند و 
نتوانند در خدمت تیم باشــند. آنفیلد نشینان نیز از این 
قاعده مســتثنی نبودند و چند بازیکــن خود را به دلیل 
کرونــا مدتی در اختیار نداشــتند و مصدومیت بازیکنان 
کلیدی نظیر ژوتا، باعث شــد از فرم خارج شــوند. آنهم 
در فصلی که تیم های بیگ ســیکس به جز آرســنال، با 
فاصله ای میلیمتری در تعقیب یکدیگر هستند و لستر نیز 

نشان داده است که این لیست باید بزرگتر شود.
لیورپول در چهار بازی اخیر خود فقط دو امتیاز کسب 
کرده اســت و در گلزنی ناتوان بوده اســت، و این ناتوانی 
از گلزنی از ماه می ســال ۲۰۰۰ بی ســابقه بوده است. 
آنها مقابل نیوکاسل و منچستریونایتد متوقف شدند و از 
ســاوت همپتون و برنلی با تک گل شکست خوردند که 

یعنی ۴۳۸ دقیقه بدون زدن گل.
آمار ۷۲ شــوت در چهار مسابقه گویای بازی تهاجمی 
است، مخصوصا اینکه در تمام آن بازی ها مالکیت توپ در 
اختیار لیورپول بوده است اما اعتماد به نفس ضعیف سبب 
شــده است تنها ۱۴ شــوت در چهارچوب داشته باشند. 

محمد صالح کــه با ۱۳ گل آقای گل لیگ برتر اســت، 
نتوانسته اســت کارگشای تیم باشد و آرنولد نیز در بازی 
مقابل برنلی ۱۸ ســانت انجام داد اما تنها یکی به مقصد 

رسید.
 مانه در بازی با برنلی توانســت بیشترین موقعیت گل 
را با ۹ موقعیت خلق کند و باالی ۹۰ درصد پاس هایش را 
به درستی ارسال کند اما صالح و فرمینیو کاری از پیش 
نبردند. جیمی کاراگر وضعیت را بسیار بحرانی می داند و 
معتقد اســت لیورپول دیگر باید برای سهمیه لیگ اروپا 

بجنگد.
این فصل، دومین فصل ضعیف لیورپول در امتیازگیری 
از فصل ۲۰۱۵_۲۰۱۶ اســت و شــاید آنها به ســندرم 
قهرمانی دچار شده اند و دیگر انگیزه کافی برای جنگیدن 
را ندارند، مساله ای که لزوم داشتن یک مشاور قهار را در 
تیم ها گوشزد می کند. خبرهایی از عالقه امباپه به حضور 
در آنفیلد به گوش می رســد، مخصوصا آنکه رئال مادرید 
توان خرید او را ندارد. انتقالی که شــاید موجب بازگشت 

مجدد فرم لیورپول شود.

یادداشت

لیورپول، بندری که کشتی هایش غرق شده است
سید مهدی داودی
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گزارش

رئیس جمهور دموکرات آمریکا به محــض روی کار آمدن، وعده هایی که در 
راســتای مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست داده بود، عملی کرد و 
تولیدکنندگان نفت و گاز این کشور را غافلگیر ساخت. به گزارش ایسنا، جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از به قدرت رسیدن، به وعده های انتخاباتی 
خود عمل کرد و مجوز خط لوله نفت کی استون ایکس ال را لغو کرد. همان روز 
وزارت کشور ملزم شد که تنها سران سازمان مي توانند مجوزهای حفاری جدید 
را در دو ماه آینده تایید کنند. قرار اســت بایــدن در روزهای آینده به اقدامات 
بیشتری دست زده و فروش لیزینگ نفت و گاز در زمینهای فدرال را که آمریکا 
۱۰ درصد از تولیدش را از آنها دارد، معلق کند.این اقدامات باعث ســقوط ارزش 
سهام تولیدکنندگان نفت شد و فشار خون فعاالن این صنعت را باال برد. فرانک 
ماکیاروال، نایب رئیس سیاسی در موسسه امریکن پترولیوم در این باره گفت: در 
نخستین روزهای دولت جدید، آنها به اقداماتی دست زده اند که به اقتصاد آسیب 
زده و به قیمت مشاغل آمریکایی تمام مي شود. ما نگرانیم و همه باید در این کشور 
نگران باشند.دستور وزارت کشور که اواخر روز چهارشنبه امضا شد، فرایند صدور 
مجوز را به مدت ۶۰ روز تا روی کار آمدن مدیریت جدید تغییر مي دهد.صنعت 

نفت اتفاقات اخیر را نشــانه بدی مي داند. مقامات انرژی نگرانند که تصمیمات 
مربوط به صدور مجوز فنی به جای رگوالتورهای متخصص در این زمینه، توسط 
کسانی گرفته شود که منصوبین سیاسی هستند و نگرانند که مجوزها یا تغییر آنها 
برای فعالیتهای حفاری فعلی به تاخیر خواهد افتاد. بعالوه برخی نخستین اقدامات 
بایدن را مقدمه ای برای اقدامات گسترده تر مي دانند.در حالی که وعده های بایدن 
و اقداماتش برای عمل کردن به آنها تهدیدی برای برخی از تولیدکنندگان نفت 
آمریکا به شــمار مي رود اما با محدود کردن عرضه، از قیمتهای نفت پشتیبانی 
مي کند.اقدامات دولت بایدن در نخستین روزهای فعالیتش نشان دهنده تغییر 
چشمگیر از روند در پیش گرفته شده در دوران دونالد ترامپ برای تسریع صدور 
مجوزهای حفاری و گشــایش زمینهای بیشتر برای حفاری نفت است و تغییر 
مسیر در انتخابات مقامات کامال مشخص است. در دوران ترامپ، رگوالتور حفاری 
فراســاحلی در وزارت کشور اسکات آنجل، یکی از متحدان نفتی باسابقه و مقام 
ســابق لوییزیانا بود که به دنبال سرعت بخشیدن به مجوزدهی پروژه های نفتی 
خلیج مکزیکو پس از فاجعه »دیپ واتر اوریزون« در سال ۲۰۱۰ بود. در مقابل، 
یکی از نخستین کسانی که بایدن در دفتر مدیریت انرژی اقیانوسی استخدام کرد 

که بر لیزینگ نفت فراساحلی و مزارع بادی نظارت مي کند، ماریسا نودل، فعال 
ســابق در گروه دوستان زمین است.بایدن در مبارزات انتخاباتی خواستار حذف 
سوختهای فسیلی شده و قول داده بود مجوزدهی جدید نفت و گاز در زمین های 
فدرال را متوقف مي کند. تولیدکنندگان نفت نگران ســال گذشته با پیش بینی 
محدودیت های بیشــتر در دوران بایدن، مجوزهــای لیزینگ و حفاری زیادی را 
دریافت کرده اند. اما اقدامات ناگهانی اخیر بسیاری را در این صنعت غافلگیر کرد و 
باعث تماسهای تلفنی وحشت زده شد چرا که البی کنندگان و وکیالن به دنبال 
برنامــه ریزی اقدام بعدی بودند. آنها در حال تدوین راهبردهایی از جمله دعوی 
قضایی هستند و هر گونه اهرم سیاسی که مي توانند برای جلوگیری از ممنوعیت 
گسترده لیزینگ بکار ببرند، بررسی مي کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، اما فعاالن 
محیط زیســت خوشحال هستند و مي گویند ممانعت از توسعه سوخت فسیلی 
در زمینهای فدرال اقدام الزمی برای مقابله با انتشــار گازهای گلخانه ای عامل 
تغییرات اقلیمی اســت. طبق گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، نفت، گاز و 
زغال سنگی که از زمینها و آبهای فدرال استخراج مي شود در حدود ۲۴ درصد از 

انتشار دی اکسید کربن آمریکا سهم دارد.

شوک بایدن به تولیدکنندگان نفت آمریکا

هشدار بازگشت خاموشی
 پس از افزایش دوباره مصرف برق

مصرف برق کشــور که در ۹ روز اخیر روند کاهشــی پیدا کرده بود، در 
ســاعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز شــنبه هفته جاری دوباره وارد کانال ۴۰ هزار 
مگاواتی شد، این موضوع باعث افزایش نگرانی درباره وضعیت تامین سوخت 
نیروگاه ها و احتمال بازگشــت خاموشی ها شده اســت.به گزارش ایرنا، روند 
مصرف برق کشــور از ۲۵ دی ماه کاهشــی شــده بود به گونه ای که روز ۲۶ 
دی ماه براساس گزارش شــرکت مدیریت شبکه برق ایران که مورد بررسی 
خبرنگار اقتصادی ایرنا قرار گرفت به ۳۲ هزار و ۷۰۵ مگاوات که پایین ترین 
حد در یک ماه و نیم اخیر بود رســید.این روند کاهشــی که ناشی از اطالع 
رســانی متولیان صنعت برق درباره تشویق مشــترکان به کاهش مصرف و 
همراهی مردم بود، دغدغه تامین گاز نیروگاه ها را تا حدودی برطرف و سایه 
خاموشــی را دور ســاخته بود.اما روز شنبه و در ســاعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه با 
افزایش برودت هوا، میزان مصرف برق هم روند افزایشی به خود گرفت و وارد 
کانال ۴۰ هزار مگاوات شــد که تداوم آن مجــدد به نگرانی در باره وضعیت 

تامین سوخت نیروگاه ها و نیز اعمال احتمالی خاموشی دامن خواهد زد.
براساس تازه ترین گزارش شــرکت مدیریت شبکه برق ایران روز چهارم 
بهمن ماه میزان مصرف برق به عدد چهل هزار و ۱۰ مگاوات رســید که در 
مقایســه با مدت مشابه پارسال )۳۴ هزار و ۱۰۸ مگاوات برق( رشد بیش از 
۵ هزار مگاواتی را نشــان می دهد.همچنین، میــزان مصرف برق صنایع در 
این ســاعت به عدد ۳ هزار و ۵۹۴ مگاوات کاهش یافته است.درباره کاهش 
مصرف بخش صنایع »مصطفی رجبی مشــهدی« سخنگوی صنعت برق به 
خبرنــگار اقتصادی ایرنا گفته بود که با هماهنگی بخش صنعتی، محدودیت 
مصرف اعمال خواهد شــد تا از بروز خاموشــی در بخــش خانگی و مراکز 
حساس جلوگیری شــود.البته میزان مصرف برق در ساعت ۱۱ و ۴۴ دقیقه 
روز چهارم بهمن ماه، ۳۸ هزار و ۱۵۷ مگاوات بود که نشــان مي دهد هرچه 
به ســاعت های عصر گاهی نزدیک تر شده ایم برودت هوا افزایش یافته و نیاز 
به برق را نیز دوچندان کرده اســت.روز گذشته »محمدحسن متولی زاده« 
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: اگر هر کدام 
از هموطنان تنها دمای هوای منــزل و یا مرکز تجاری را یک درجه کاهش 
و یک المپ اضافی نیز خاموش کنند، همه مشــکل کشــور در زمینه تامین 

سوخت گاز نیروگاه ها حل خواهد شد.

پایداری شبکه گاز در عبور از موج سرما
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با اشاره به استقرار موج سرما در کشور، 
گفت: در حالی که در روزهای اخیر مصرف گاز بخش خانگی به ۶۵۰ میلیون 
متر مکعب در روز رســید، اما شــبکه گاز پایدار بود.حسن منتظر تربتی در 
گفت وگو با ایرنا با اشاره به این که تولید گاز در مقایسه با سال گذشته افزایش 
داشته است، ادامه داد: با این حال در مصرف نیز افزایش به ثبت رسیده و از 
ابتدای امســال تاکنون مصرف گاز ۱۱ میلیارد متر مکعب بیشتر شده است. 
وی افــزود: مصرف گاز در بخش خانگی در روزهای ســرد تا ۶۵ میلون متر 
مکعب در روز، افزایش یافت.  مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: 
موضوع کمبود گاز ناشــی از مصرف بیش از برنامه تعیین شــده بوده و این 
افزایش مصرف هم در بخش نیروگاهی و هم در بخش خانگی به دلیل شیوع 

کرونا اتفاق افتاده است. 
وی با بیان اینکه این کمبود ناشــی از کمبود تولید نیســت، اضافه کرد: 
برنامه موازنه ما تغییر یافته است و در بخش های دیگر محدودیت هایی اعمال 
کردیم.تربتی با بیان این که مطابق برنامه ای که بین وزارت نفت و نیرو تدوین 
شــده، قرار بود مصارف ســوخت معادل در نیروگاه ها معادل ۱۸۰ میلیون 
مترمکعب در روز باشد، افزود: با این حال میزان مصرف در نیروگاه ها به ۱۹۳ 
میلیــون متر مکعب افزایش پیدا کرد، امــا با هماهنگی ها این رقم اکنون به 
عدد برنامه ریزی شده رسیده است.وی ادامه داد: میانگین افزایش مصرف گاز 
در بخش خانگی ۵۵ میلیون متر مکعب در روز است.معاون وزیر نفت در امور 
گاز تاکید کرد: در بهینه سازی مصرف، اصالح موتورخانه ها در دستور کار قرار 
گرفته است. همچنین باید تعویض بخاری ها و رعایت مبحث ۱۹ در ساخت و 
سازها مورد توجه باشد.وی با اشاره به این که موضوع بهینه سازی هم صنعتی 
و هم فرهنگی است، افزود: با انجام بهینه سازی موتورخانه ها ۱۰ تا ۱۵ درصد 
صرفه جویی در مصرف موتور خانه ها ایجاد می شــود. تعویض بخاری ها نیز 
ظرفیــت حدود ۲۵ درصد کاهش مصرف را دارد.تربتی گفت: ظرفیت خوبی 
در بحث بهینه ســازی در بخش خانگی و صنعتی داریم.وی ادامه داد: تالش 
این اســت تا موضوع بهینه ســازی را جدی تر دنبال کنیم و از شــرکت های 
استارتاپ هم دعوت کردیم تا در این عرصه وارد شوند.مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران افزود: پیش بینی این بود که در روزهای اخیر مصرف بخش خانگی 
به ۶۵۰ میلون متر مکعب در روز برسد با این حال از موج سرما عبور کردیم 

و مشکلی برای پایداری شبکه رخ نداد.

اختصاص ردیف بودجه 
برای توسعه طرح های تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۰

مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل ســرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا 
اعالم کرد: اختصاص ردیف در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ به عنوان یک روش 
جدید تامین منابع مالی توســعه طرح های تجدیدپذیر در کشور پیش بینی 
شد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، »سجاد انجم شعاع« افزود: با 
پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
برق ایران)ســاتبا(، حمایت وزارت نیرو و دفتر امور انرژی ســازمان برنامه و 
بودجه کشور برای فعال ســازی منابع مالی تکلیف قانونی تبصره ۲ ماده ۶۱ 
قانــون اصالح الگوی مصرف انرژی، ردیف درآمدی مربوط با تصویب و تایید 
دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ درج شد.وی ادامه داد: این سازمان همه 
پروژه های تجدیدپذیر را توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسانده است، 
به استناد ماده ۶۱ »قانون اصالح الگوی مصرف انرژی«، ساتبا به نمایندگی از 
وزارت نیرو موظف به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان 
غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر است و در این قانون منابع مالی مورد نیاز 

برای ایفای تعهدات سازمان ساتبا پیش بینی شده است.
انجم شــعاع، به اجرایی نشــدن صحیح این ماده قانونی از زمان تصویب 
قانون اصالح الگوی مصرف تاکنون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بر اساس 
ســاز و کارهای پیش بینی شــده در این قانون، می بایست منابع مالی مورد 
نیاز برای خرید تضمینی بــرق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از طریق فروش 
به شــبکه برق، ارزش سوخت صرفه جویی شــده و عدم تولید آالینده های 
زیســت محیطی تامین شود که  هیچ کدام اجرایی نشده است.مدیرکل دفتر 
بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا از پیشنهاد سازوکار 
اجرایی تبصره ۲ ماده ۶۱ در الیحه ۱۴۰۰ برای نخستین بار خبر داد و گفت: 
با موافقت ســازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد ایجاد ردیف درآمدی تا سقف 
هزار و  ۵۰۰ میلیارد ریال به مجلس شــورای اسالمی تقدیم شده است که 
در صورت تایید و فعال شــدن منابع مالــی حاصل از این ظرفیت در بودجه 
سنواتی، زمینه مناســبی برای تامین مالی طرح های تجدیدپذیر در سازمان 

ساتبا فراهم خواهد شد.

دانش بنیان ها گاز سنتز پتروشیمی را تولید می کنند
تفاهم نامه ای در حوزه بومي ســازی و تامین کاتالیست های فرآیند تولید 
گاز ســنتز واحد متانول میان یکی از شــرکت های دانــش بنیان با یکی از 
شــرکت های پتروشیمی منعقد شــد.به گزارش ایســنا، در خالل برگزاری 
بیســت و پنجمین رویــداد بین المللی نفت، گاز و پتروشــیمی تفاهم نامه  
توسعه همکاری میان یکی از شرکت های دانش بنیان با یکی از شرکت های 
پتروشــیمی باعث خرید کاتالیست داخل برای اجرای یک طرح پتروشیمی 
شــد.کریمی وثیق، مدیر عامل این شــرکت دانش بنیان در این باره گفت: 
کاتالیســت ها قلب تپنده پتروشــیمی ها هســتند و با اعتماد هولدینگ ها و 
صنایع پتروشــیمی به محصوالت ایران ســاخت و سپردن بخش کاتالیست 
یک مجموعه پتروشــیمی با قیمت بسیار زیاد به یک شرکت دانش بنیان به 
رشــد و داخلی سازی این صنعت کمک خواهند کرد.بر اساس اعالم معاونت 
علمی ریاســت جمهوری، وی با بیان اینکه این شرکت دانش بنیان کارنامه 
درخشــانی در زمینه تولید کاتالیست ها دارد، خاطر نشان کرد: این مجموعه 
از ســال ۸۳ فعالیت خود را شروع کرده و در زمینه تولید کاتالیست توانسته 
است همکار مستمری برای صنایع پتروشیمی، پاالیشی و فوالد کشور باشد. 
از امروز به بعد تولید گاز ســنتز این شرکت پتروشیمی با تالش این شرکت 

بخش خصوصی در کل چرخه به نقطه صد درصدی مي رسد.

اخبار انرژی

معاون اول رئیس جمهوری با حضور در بیست وپنجمین 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی از 
غرفه های حاضــر در این رویداد بازدید کــرد و در جریان 
تازه ترین دســتاوردهای صنعت نفت ایران قرار گرفت.وی 
ضمن بازدید از این رویداد با برخی مسئوالن و کارشناسان 
شــرکت های حاضر در نمایشگاه گفت وگو کرد.بیژن زنگنه، 
وزیر نفت نیز معــاون اول رئیس جمهوری را در این بازدید 
همراهــی کرد.معاون اول رئیس جمهــوری گفت: روزهای 
خوشــی را درپایان تحریم ها برای آینده کشــور می بینم؛ 
زمســتان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که در این 
دوره بجای تقابل با آمریکا، سعی کردن با گفتار و عمل چوب 
الی چرخ دولت بگذارند.به گزارش اســحاق جهانگیری روز 
یکشنبه در حاشیه بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین 
المللی نفت گاز پاالیش و پتروشــیمی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: شرایط کرونا و ضرورت حفظ سالمتی مردم باعث 
شد این نمایشگاه ها با حضور مردم برگزار نشود.وی با بیان 
اینکه در بمباران مسائل منفی قرار داریم، ادامه داد: از بیرون 
کشور سعی می شــود همواره پمپاژ منفی نسبت به آینده 
کشور و دستاوردهای کشور انجام شود و از داخل کشور هم 
متاسفانه گاهی اوقات به دلیل بدسلیقگی نسبت به مسائل 
کشور تالش می شــود، فضای منفی ایجاد شود.معاون اول 
رئیس جمهوری اظهار کرد: همین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز،  پاالیش و پتروشیمی برای کسانی که به آینده و توسعه 
و پیشرفت ایران فکر می کنند، کفایت می کند.  کسانی که 
به آینده، پیشــرفت و توسعه ایران فکر می کنند ببینند که 
مجموعه فرزندان ایران در زیر مجموعه شرکت های مرتبط با 
مهمترین بخش اقتصادی نفت گاز پتروشیمی چه کارهایی 
بزرگی انجام داده اند و چه کارهای بزرگتری را در دســت 

اجرا دارند.
جهانگیــری اظهار کــرد: پس از تحریم بیــش از ۱۰۰ 
میلیــارد دالر از درآمدهــای ارزی مــا کاهــش یافت.  اما 
وزارت نفت با اقدام های شــجاعانه توانست رکورد صادرات 
نفت و فراورده های نفتی را بشــکند به طوری که صادرات 
فراورده هــای نفتی بیش از چهار برابر افزایش یافته اســت.

وی اضافه کرد: زمســتان تمام شد و روسیاهی آن می ماند 
برای کســانی که بــا دولت همراهی نکردنــد و چوب الی 
چرخ ما گذاشــتند. این روزهای زمستانی تمام خواهد شد 
و ملت ایران روزهای خوبی در پیش خواهد داشــت.معاون 
اول رئیس جمهوری ادامــه داد: مجموعه فرزندان ایران در 
زیر مجموعه شرکت های مرتبط با مهمترین بخش اقتصادی 
کشور یعنی نفت گاز پتروشیمی کارهایی بزرگی انجام داده 
اند و کارهای بزرگتری در دست اجرا دارند.جهانگیری با بیان 
اینکه کشور ایران یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز دارد، 
گفت:  هر ایرانی آرزو دارد که بتوانیم در مراحل مختلف در 
بخش های نفت و گاز و پتروشــیمی از باالدستی و در واقع 
میادین نفت گاز و واحدهای پایین دســتی پتروشیمی به 
دانش دسترسی پیدا کرده و هم داخلی سازی کنیم و هم به 

یک توانمندی برسیم که محصوالت ما در بازارهای داخلی 
و بین المللی قابل عرضه باشد.وی گفت: روزی که مهندس 
زنگنه تصمیم گرفتند که دانشگاه های کشور وارد حوزه نفت 
و گاز کشور شوند در جلسه ای که بنده هم حضور داشتم من 

فکر می کردم که به جهت ریسک پذیری کار بزرگی است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه درگیر شــدن 
دانشگاه ها با این مســئله ممکن است نیاز به زمان طوالنی 
داشته باشد، یادآورشــد: امروز در بخشهایی از این سالن ها 
نشــان داده می شــد که اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
مختلف، دانشــجویان در دوره تحصیلــی تکمیلی و بخش 
وسیعی که رشته های مرتبط دارند، کارهای مربوط به تولید 
دانش، تولید مهندسی و افزایش بازیافت به عنوان مهم ترین 
پروژه های نفت و گاز را در دست اجرا دارند.جهانگیری اضافه 
کــرد: ما به زودی در بخش های مختلف صاحب لیســانس 
خواهیم شــد که توسط دانشمندان و متخصصین کشور در 
داخل تولید شده است که بعضی محصوالت و تولیدات آن 
در انحصار تعداد محدودی در شــرکت های مختلف در دنیا 
اســت. وی ادامه داد: در ســاخت تجهیزات، هم در بخش 
کمپرسورها، هم در بخش های توربین ها و هم در بخش های 
مختلف توانمندی هایی ارائه می شود که جزو افتخارات بزرگ 
برای شرکت هایی است که این کاالها را در داخل کشور  با 

استانداردهای معتبر بین المللی تولید می کنند. 
معــاون اول رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: یکی از 
مهمترین ویژگیهای بخــش نفت که گاهی اوقات بعضی ها 
به عنــوان منفی تلقی می کردند این بــود که  تجهیزات و 
لوازم و ابزاری که اســتانداردهای معتبر بین المللی نداشته 
باشد در این بخش  استفاده نشود و حتما تولیدات شرکتها 
با اســتانداردهای معتبر بین المللی باشــد.  امــا امروز در 
این نمایشگاه کمپرســورهایی دیدیم که در خط راهبردی 
انتقال نفت از گوره به جاســک استفاده می شود،جهانگیری 

اظهار کرد: طرح انتقال گوره -جاســک یکی از بزرگ ترین، 
راهبردی ترین و اساسی ترین طرح های کشور هست که در 
یک مقطع زمانی تصمیم گرفته شــد که  فروش نفت ایران 
غیر از خارک و داخل خلیج فارس به یک نقطه خارج خلیج 
فارس منتقل شــود. در این زمینه یک طرح بسیار بزرگی 
شروع شــد و وزارت نفت ایســتادگی کرد و شرکت فوالد 
مبارکه و شرکت های نوردسازی ورق هایی را در داخل کشور 
تولید کردند که بتوانــد گاز ترش جابجا کند که هم دانش 
و هــم محصول آن کار بزرگی اســت.وی ادامه داد:   ما در 
مقاطعی  همین ورق های معمولی را از خارج از کشــور وارد 
مي کردیــم و  امروز  با ایــن حمایت ها در صنعت  به جایی 
رسیدیم که در داخل کشور بتوانیم این ورق را تولید کنیم. 
در کنــار این مجموعه ها، توانمندی بزرگــی که در اجرای 

پروژه های بزرگ شکل گرفته است.  
هیچ کس تصور نمی کرد کشوری که درگیر سخت ترین 
و شــدیدترین تحریم های آمریکا در این سه سال اخیر قرار 
گرفته، بتواند پروژه های توســعه ای حتی متوسط در داخل  
اجــرا کند.جهانگیری گفــت: پروژه و طــرح بزرگی مثل 
پاالیشگاه بیدبلند در همین دوران اجرا شد و به بهره برداری 
رسید و در واقع این طرح و این پاالیشگاه نمادی از کارهایی 
در دوران تحریم شدید آمریکا در داخل کشور است که اجرا 
شد. به هر حال می خواســتم از این چند جمله این نتیجه 
بگیرم که وزارت نفت و مجموعه نفت کشور و شرکت هایی 
که امروز در این نمایشگاه حضور پیدا کردن به معنای واقعی 
کارآمدی، توانمندی و ما می توانیم نه در حد شــعار و حرف 

بلکه در واقعیت انجام دادند.
وی گفــت  عده ای مدعــی ما می توانیم هســتند. اما 
در کارنامــه اش نگاه می کنیم کوچکتریــن کاری که از ما 
می توانیم در پرونده شان پیدا نمی شود و فقط فکر می کنند 
چون این شــعار زیبایی هســت تکرارش می کنند. معاون 

اول رئیس جمهــوری گفت: ادعای کارآمدی می کنند چون 
مصداق کارآمدی این است که یک مجموعه کارهای بزرگ 
و نو که در انحصار شــرکتهای خارجی و کشورهای بزرگ 
بوده در داخل کشــور اجرا کردند بدون اینکه متهم به این 
شوند که زد و بندی بوده فسادی بود اما اگر کارهای کوچک 
تشکیالت آنها را رسیدگی کنید  متاسفانه دهها مورد فساد 

پیدا می شود.
 وی گفــت: کارآمدی به معنای کار ســالم و بزرگ در 
مقیاس بین المللی در این نمایشــگاه  اتفاق افتاده اســت، 
این نمایشــگاه در واقع نماد واقعی ما می توانیم و کارآمدی 
سیستم اســت و اینکه در دوران تحریم ما به معنای واقعی 
کلمه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که تحریم ها 
را بی اثر کنید در بخش نفت و گاز کشور می بینیم.جهانگیری 
گفت: بــی اثر کردن تحریم ها به این بــوده که ما نگذاریم 
مهم ترین پروژه های کشــور تعطیل  شود و نه تنها نگذاریم 
تعطیل شود بلکه با سرعت پیش ببریم و اجرا شود که این 
اتفاق در بخش  نفت افتاده است و به عنوان یک هدیه بزرگ 
برای ملت ایران است که فرزندان خودشان در این بخش این 
کارها را  انجــام داده اند.معاون اول رئیس جمهوری گفت: 
کار مهــم دیگری که در دوران تحریم انجام گرفت صادرات 
نفت بود که جزو مهم ترین نیازهای کشــور بود. باید بگویم 
که متاسفانه در سه سال گذشته  بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر 
درآمد ارزی کشــور در اثر تحریم هــا کاهش پیدا کرد ولی 
وزارت نفت با روش هایی که  پیدا کرد و اقدامات شــجاعانه 

تحریم ها را بی اثر کرد.
وی گفت:  در پایان روزهای تحریم هســتیم از نظر من 
روزهای خوشــی برای آینده کشور برای هفته ها و روزهای 
آینده می بینم زمســتان تمام شد فقط روسیاهی ماند برای 
کسانی که در این دوره زمستان به جای این که ما را مقابل 
آمریکا کمک و همراهی کنند ســعی کردن با زبانشان و با 
اقداماتشــان  چوب الی چرخ کار دولت بگذارند . به فضل 
الهی این روزهای زمســتانی دارد تمام می شــود روزهای 
بهاری خوبی در پیش رو خواهیم داشــت.جهانگیری گفت: 
در ماه های اخیر که هنوز در دوران ریاست جمهوری ترامپ 
بودیم وزارت نفت رکوردهایی در صادرات فرآورده های نفت 
و نفت خام و میعانات نفتی شکســته که در تاریخ کشــور 
جزو کارهای استثنایی است. کسی که آرزو می کرد فروش 
نفت ایران به صفر برسانید باید بداند که دی ماه امسال هنوز 
دوران حکومت او بــود. بزرگترین میزان صادرات نفت خام 
و میعانــات و فرآورده هــای نفتی در این ســالها بیش از ۴ 
برابر نسبت به ســال های قبل از این دوران تحریم شد.وی 
گفت: مجموعه کارهای بزرگ انجام گرفته است ما امیدوار 
هســتیم که با اقدامات و هماهنگی و انسجام که در داخل 
کشور پیش مي اید مردم طعم شیرینی مقاومت خودشان در 
روزهای آینده و هفته های آینده و ماه های آینده بچشند. و 
نگذارند کسانی که بی خود برای خودشان یک خیاالتی تصور 

کردن روزهای خوش مردم را با شعارهای بی جا تلخ کنند.

عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار معتقد است 
حمایــت بیمه ای و مالیاتی از کارفرمایان و کمک به کاهش 
هزینه های آنها، در افزایش درآمد و دستمزد نیروهای کار و 
بهبود وضع معیشت کارگران اثرگذار است.علی اصالنی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه به شکل دستوری و یکطرفه 
نمی توان دنبال افزایش دســتمزد یا اصالح شیوه مزد بود، 
گفت: در حــال حاضر ۳۰ درصد هزینه هــای آب و برق و 
گاز کارفرمایان افزایش یافته و از طرفی هزینه های مالیات، 
دارایی و حق بیمه هم هســت که مي پردازند لذا نمي توانیم 
انتظار داشته باشیم کارفرمایان از افزایش فرضا ۴۰ درصدی 
دستمزد استقبال کنند.وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه ها 
در شرایط اقتصادی موجود با کمترین ظرفیت کار مي کنند 
ولی مگر قیمت تمام شده یک کارخانه چقدر است که ۳۳ 

درصدش را به بانک ســود بدهد؟این مقام مسئول کارگری 
با بیان اینکه عمده مشــکالت کارفرمایان دستمزد نیست و 
شاید تنها ۹ درصد آنها مربوط به دستمزد نیروی کار باشد، 
ادامه داد: ۹۰ درصد مشکالت کارفرمایان را هزینه های دیگر 
مثل سود بانکی، وام بانکی، عوارض و مالیات، مواد اولیه و... 
تشکیل می دهد اما دولت یا مجلس می توانند در این زمینه 
به کمک بیاینــد و قانونگذاری کنند هزینه های کارفرمایان 
۳۰ درصد کمتر شــود.عضو کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار افزود: برخی کارفرمایان دوبار در سال مالیات مي دهند؛ 
یکی مالیــات تکلیفی و یکی مالیات بــر عملکرد که برای 

کاهش هزینه هایشان پیشنهاد مي شود تنها مالیات تکلیفی 
را پرداخت کنند و مالیات بر عملکرد ندهند. با اجرای چنین 
طرح هایی هم کارفرمایان بیشتر از یک مالیات نمي پردازند 
و از افزایش دســتمزدها استقبال مي کنند و هم کارگران از 
لحاظ معیشتی و دستمزد تقویت مي شوند.اصالنی ادامه داد: 
یک کارخانه خصوصی که در آخر سال ۵۰۰ میلیون تومان 
ســود کرده باید ۲۵ درصدش را به دارایی بدهد ولی برایش 
این ســوال مطرح اســت که چه خدمتی دریافت کرده که 
باید ۲۵ درصد مالیات بپردازد؟ لذا پیشنهاد مي شود مجلس 
قانونی مصوب کند که بر اســاس آن کارفرما سود عملکرد 

کارخانه را به عنوان کارانه به کارگران بدهد یا به اســم بن 
کارگری یا ســود تولید به کارگران کارخانه بپردازد. اگر این 
مســاله به قانون تبدیل شود و مجلس بر اجرای آن نظارت 
کند هم در وضع معیشــت پرسنل کارخانه تاثیرگذار است 
و هم موجب بهــره وری، ارتقای کیفیــت تولید و کاهش 
هزینه های کارفرما مي شود.این مقام مسئول کارگری تصریح 
کرد: در شــرایطی که به دلیل شیوع کرونا بیشتر مشاغل و 
بنگاهها دچار مشکل و آسیب شده و بجز کارخانه های مواد 
غذایی و شوینده و بهداشتی بیشــتر کارخانه ها با ظرفیت 
پایین کار مي کننــد باید حمایت های بیمــه ای و مالیاتی 
از کارفرمایــان صورت گیرد؛ تنها در این صورت اســت که 
بخشی از هزینه های کارفرمایان جبران مي شود و به درآمد و 

معیشت خانوارهای کارگری کمک کرده ایم.

نمایشــگاه داخلی ســازی محصوالت گروه بهمن روز 
گذشــته با حضور جمعی از قطعه ســازان کشور و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در کارخانه بهمن موتور افتتاح 

شد.
نمایشگاه داخلی سازی محصوالت گروه بهمن به منظور 
توسعه زنجیره تامین قطعات خودروهای سواری و تجاری 
امروز افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه که طیف گسترده ای 
از قطعــات محصــوالت بهمن در آن بــه نمایش درآمده 
اســت، دبیر انجمن خودروسازان، مدیرعامل گروه بهمن و 

شرکت های تابعه، مدیران شرکت های خودروسازی و قطعه 
سازی کشور و... حضور داشتند.این نمایشگاه از ساعت ۱۰ 
الی ۱۶ روز پنجم لغایت هشــتم بهمن ماه برگزار مي شود 
و ســازندگان در جهت بومی ســازی قطعات خودروهای 
این هلدینگ که در حال حاضر در کشــور تولید نمي شود، 
مي توانند جهت کسب جزئیات به محل نمایشگاه واقع در 

کیلومتــر ۱۶ بزرگراه فتح، کارخانــه بهمن موتور مراجعه 
کنند.شایان ذکر است پروژه درحال اجرا توسط گروه بهمن 
در فاز نخســت، شامل قطعات مورد نیاز خودروهای شیلر، 

دیگنیتی و فیدلیتی است. 
از ایــن رو قطعات و تجهیزات برقی و الکترونیکی، قوای 
محرکه، تزئینی، پلیمری و ایمنی و عملکردی خودروهای 

مذکور در این نمایشــگاه به رویت بازدیدکنندگان خواهد 
رســید. گروه بهمن به دنبــال اســتراتژی کاهش ارزبری 
و اســتفاده از منابع داخلی، افزایش عمق داخلی ســازی 
خودروهای تجاری و سواری تولیدی را در برنامه های خود 
دارد. درحال  حاضر خودرو شیلر با عمق داخلی سازی ۵۶.۳ 
درصد بیشترین میزان خودکفایی درمحصوالت تولیدی را 
بــه  خود اختصاص داده که با توجــه به  تعریف پروژه های 
جدید، میزان داخلی ســازی محصوالت سواری و تجاری تا 

پایان سال افزایش خواهد یافت.

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوییس اظهار 
 FATF داشــت: آمریکا بایــد به برجام برگردد و مشــکل
حل شــود تا بانک های ما بتوانند تا حدود زیادی با سیستم 
بانکی جهانی کار کنند و تجار ما می توانند با هزینه کمتری 
مراودات تجاری داشــته باشند. ولی این هم محدوده زمانی 
خواهد داشــت چراکه سه سال و نیم دیگر دوباره انتخابات 
آمریکا است و باید دید که آیا ترامپ یا طرفداران او به قدرت 
می رســند یا خیر.شریف نظام مافی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در مورد موفق نبودن ســازوکار اینســتکس 
اظهار کرد:  دلیل موفق نبودن سازوکار اینستکس این است 
که طرف های اروپایی نهایتا برای خریدن وقت این سازوکار 
را به راه انداختند و نه برای معامالت بانکی. مشــخص است 
که شکست خوردن اینستکس به علت کم کاری و نداشتن 
عزم سیاســی از طرف اروپایی ها بوده و دلیل دیگری ندارد.

وی ادامه داد: اینکه چهار ســال روی یک سیستم مالی کار 
شود و در نهایت نتوان آن را به راه انداخت برای کشورهای 

اروپایی  که سیســتم بانکی بروزی دارند جای تعجب است. 
مگر اینکه این کار فقط به این علت بوده باشــد که بتوانند 
وقت بخرند تا آقای ترامــپ از قدرت کنار برود و معامالت 
بانکی معمول راه بیافتد. این ســازوکار را طراحی کردند که 
از تعهدات برجامی خود کوتاهی نکرده باشــند اما در عمل 
کاری انجام نشد و اینســتکس فقط وقت کشی بوده است.

وی افزود: شــاید در ابتدای امــر فکر بر این بوده که چنین 
سازوکار مالی ای کار کند اما به قدری آن را پیچیده و محدود 
کردند که عمال کاری صورت نگرفت و این نشان دهنده آن 
است که عزمی پشــت آن نبوده است.رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و سوییس در مورد حل مشکالت بانکی ایران 
 FATF تصریح کرد: آمریکا باید به برجام برگردد و مشکل
حل شــود تا بانک های ما بتوانند تا حدود زیادی با سیستم 
بانکی جهانی کار کنند و تجار ما می توانند با هزینه کمتری 
مراودات تجاری داشــته باشند. ولی این هم محدوده زمانی 
خواهد داشــت چراکه سه سال و نیم دیگر دوباره انتخابات 

آمریکا است و باید دید که آیا ترامپ یا طرفداران او به قدرت 
می رسند یا خیر. بنابراین بازه زمانی حل مشکل بانکی ما و 
FATF محدود است و دوباره بعد از چهار سال ممکن است 
ما شاهد فشار بسیار باالیی روی سیستم بانکی خود باشیم.
مافی تصریح کرد: از آنجا که برجام قانون و مصوب مجلس 
نیســت بلکه معاهده ای اجرایی دولتی است، اگر جو بایدن 
به برجام برگردد امــکان اینکه رئیس جمهور بعدی دوباره 
از آن خارج شــود وجود دارد. یک بار آقــای ترامپ از این 
معاهده خارج شــد و دیدیم که به چه راحتی توانست این 
کار را انجــام دهد.وی همچنین بیان کرد: من فکر می کنم 
یکی از درخواســت های طرف ایرانی تصویب برجام در سنا 
خواهد بود تا تضمین اجرایی بیشتری داشته باشد. اگر قرار 
باشد هر چهار سال یک رئیس جمهور جمهوری خواه افراطی 
روی کار بیاید و از برجام خارج شــود، هیچکس موضوع را 
جدی نمی گیرد.مافی در مورد کانال بشردوســتانه سوییس 
و ایران اظهار کــرد: از آنجا که هنوز محدودیت های قوانین 

امریکایی و FATF را داریم هنوز کانال سوییس موضوعیت 
دارد. کانال مالی سوییس مثل اینستکس یک موسسه نیست 
بلکه فقط صدور یک سری مجوزها است. اگر بایدن به برجام 
برگردد یا مشــکل FATF حل شود، کماکان این مجوزها 
نیاز اســت. فقط حجم بانکی تغییر می کند و به جای یک 
بانک ممکن است ۶ یا ۷ بانک با ایران کار کنند. بنابراین فکر 
می کنم ســازمان مالی سوییس )سکو( در این مورد مشرف 
باشــد و مجوزها را صادر کند تا حجــم بانکی افزایش پیدا 
کند. وی خاطرنشان کرد: امیدوارم کشورهای ثالث مثل کره 
جنوبــی، عراق، ژاپن و چین پول های بلوکه شــده ایران را 
آزاد کنند. این کشــورها با تهدیدات دولت آقای ترامپ این 
پول ها را بلوکه کرده بودند. حاال با رفتن آن دولت شاید این 
کشورها راغب تر باشند که پول هایی که به صورت غیرقانونی 
بلوکه شده و نهایتا بهره آن را هم باید پس دهند چراکه در 
این مدت از آنها اســتفاده کردند. در هرحال این موضوع به 

مذاکرات برمی گردد.

معاون اول رئیس جمهور:

بخش نفت و گاز، تحریم ها و انحصارهای خارجی را بی اثر کرد

درآمد کارگران چطور افزایش می یابد؟

با حضور جمعی از قطعه سازان
نمایشگاه داخلی سازی محصوالت گروه بهمن افتتاح شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس:

احتمال افزایش تعداد بانک ها در سازمان مالی سوئیس وجود دارد
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علی اکبر قربانیـ  آهنگساز و رهبر ارکسترـ  که چند روز قبل کنسرت آنالینی 
را با خوانندگی وحید تاج و رشید وطن دوست به روی صحنه برد، از تجربه متفاوت 

و دشوار اجراهای آنالین مي گوید.
قربانی که رهبری ارکســتر ســازهای ملی ایران را بر عهده دارد، این کنسرت 
را در دو بخش موســیقی اصیل ایرانی و آذری رهبری کرد و در جریان آن آثاری 
از علینقی وزیری، حســین دهلوی، فرهاد فخرالدینی، علی سلیمی، اوزیر حاجی 

بیک اف، توفیق قلی اف و ویلیام کتلبی با همراهی سازهای ایرانی اجرا شد.
در همین راستا با این هنرمند موسیقی تماس گرفتیم تا درباره کنسرت اخیر در 
تاالر وحدت و مسائل دیگر موسیقی در این روزها، با او گفت وگویی داشته باشیم.
در ابتدا از این آهنگســاز درباره نحوه برگزاری اجرای اخیرش سوال می کنیم. 
به ایســنا پاسخ می دهد: نزدیک به یک سال بود که کنسرتی اجرا نکرده بودیم. از 
آنجا که با شــیوع کرونا امکان برگزاری حضوری کنسرت ها وجود نداشت و اهالی 
فرهنگ و هنر توسط فضای مجازی به ادامه فعالیت هایشان ادامه دادند، ما هم به 
همراه اعضای ارکستر تصمیم گرفتیم کنسرتی آنالین برگزار کنیم. به همین جهت 
از آقایان وحید تاج و وطن دوســت که از دوســتان قدیمی من هستند، دعوت به 

همکاری کردم.
او درباره علت برگزاری کنســرت در دو بخش آذری و موسیقی ایرانی، توضیح 
می دهد: هموطنان آذری در کشــور ما خیلی زیاد هستند و موسیقی آذربایجانی 
هم بخشی از موسیقی کشور حســاب می شود؛ همانگونه که موسیقی اقوام دیگر 
مانند خراســان یا کردستان را داریم. البته هیچگاه در انتخاب رپرتوار محدودیتی 
نمی بینیم که تنها بخواهیم موســیقی ایرانی اجرا کنیم و در کنســرت های قبلی 

قطعاتی از موسیقی کردی یا کالسیک هم اجرا کرده ایم.
از قربانی درباره حال و هوای اجرای آنالین ســوال می کنیم. می گوید: اولین بار 
بود که بدون حضور تماشــاگر به روی صحنه می رفتم و حال و هوای آن تجربه ای 
کامال متفاوت بود. زمانی که هنرمند در اجرای زنده به روی صحنه می رود، همیشه 
تبادلی با مخاطبان دارد و تماشاگرها شور خاصی را به سالن اضافه می کنند که در 

این اجرا چنین فضایی وجود نداشت و کار را برایمان خیلی دشوار می کرد.
مدتی اســت که وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اعالم کرده که قرار است 
کنســرت ها به صورت حضوری برگزار شوند و موســیقی به سالن ها برگردد اما 

تاکنون جزییاتی از نحوه اجرایی شــدن این تصمیم اعالم نشده است. به همین 
جهت از این هنرمند ســوال می کنیم که ترجیح می دهد در این شرایط به روی 
صحنه برود یا اینکه به اجرای آنالین بپردازد؟ او پاســخ می دهد: در حال حاضر 
کلیه فعالیت های اقشــار مختلف مردم انجام می شود. اگر قرار است کرونا باعث 
تعطیلی شــود، پس همه باید تعطیل شوند؛ این در حالی است که فقط فعالیت 
عده ای تعطیل شده اســت که شامل اهالی موسیقی، تئاتر و تا حدودی سینما 
مي شــود. کلیه اماکن عمومی باز هســتند و مردم هر روز با تراکم باال با وسایل 
عمومی نقلیه تردد می کنند. اگر قرار اســت همه فعالیت ها برقرار باشــد، برای 

موسیقی نیز باید فکری کرد. این آهنگساز اضافه می کند: البته چه اجرای آنالین 
و چه حضوری، امکانــات خاص خود را دارد، ولی طبیعتا اجرای حضوری کار را 
برای ما راحت تر می کند و باعث می شود هنرمندان روی صحنه بیایند و فعالیت 
هنری زنده بماند. ولی نکته مثبت اجرای آنالین این اســت که مخاطبانی که در 
تهران نیســتند و دوســت دارند که اجراها را به صورت زنده ببیند، این امکان را 
خواهند داشــت. همچنین خیلی از ایرانی های مقیم خارج از کشور دوست دارند 
برخی از اجراهای داخل کشــور را تماشا کنند؛ به همین دلیل باید شرایط الزم 

برای آنها فراهم شود.

گفت وگو با علی اکبر قربانی، آهنگساز و رهبر ارکستر
تجربه دشوار رهبری یک کنسرت بدون تماشاگر

دو جایزه دیگر جشنواره داکا برای سینمای ایران
ســینمای ایران در مجموع موفق به کسب سه جایزه از جشنواره فیلم داکا 

در کشور بنگالدش شد. 
به گزارش ایسنا، نوزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم داکا با نمایش ۳۵ 
فیلم ســینمایی و کوتاه از ایران، از ۲۷ دی تا ۵ بهمن ماه سال جاری )۱۶ تا 
۲۴ ژانویه ســال ۲۰۲۱( به صورت ترکیبی )فیزیکی و آنالین( در شــهر داکا 
پایتخت کشور بنگالدش برگزار شد و »سایه های بی خورشید« به کارگردانی 
مهرداد اســکویی بهترین مستند بخش فیلم های معنوی این رویداد سینمایی 
نام گرفت و فیلم »تریشــکو« ساخته شــکیبا خالقی نیز برنده جایزه بهترین 

فیلم کوتاه در بخش ویژه فیلمسازان زن شد.
طبق اعالم پیشــین، فیلم »جنایت بی دقت« ســاخته شــهرام مکری نیز 
جایزه بهترین فیلمنامه جشــنواره داکا را به خود اختصاص داده که در بخش 

رقابت فیلم های آسیایی جشنواره حضور داشت. 
مســتند »ســایه های بی خورشــید« به کارگردانی مهرداد اســکویی پس 
از اولین نمایش جهانی در جشــنواره مســتند آمســتردام )ایدفا( و کســب 
جایزه بهترین کارگردانی این رویداد ســینمای مســتند در چندین جشنواره 
بین المللــی دیگر نیز حضور یافته اســت. این مســتند اثــری تکان دهنده و 
برانگیزنــده درباره محــل نگهداری نوجوانان بزهکار اســت و روی دختران و 
زنانــی تمرکز می کند که به ســبب قتــل یا معاونت در قتــل یکی از مردان 
 خانواده یا خویشــاوندان سوءاســتفاده گر خــود به کانون اصــالح و تربیت

 فرستاده شده اند.
فیلم کوتاه »تریشکو« با بازی شکیبا خالقی، شریف شریفی، علی داوودنژاد، 
امیــن دهفولی و ســیامک مولوی هــم درباره زن جوانی اســت که همراه با 
گربه اش به نام تریشــکو به تنهایی در تهران زندگی می کند اما مجبور اســت 
برای مراقبت از مادر بیمارش به اصفهان برود. زن جوان کسی را برای مراقبت 

از گربه اش پیدا نمي کند و ...

۴ مستند ایرانی 
در جشنواره مورد تائید آکادمی اسکار

نوزدهمین جشــنواره بین المللی بیگ اسکای به عنوان یکی از رویدادهای 
مهم و ســاالنه سینمای مســتند در جهان، چهار اثر ایرانی را در برنامه سال 

۲۰۲۱ خود قرار داد.
به گزارش ایســنا، در این رویداد ســینمایی که از تاریخ ۱۹ تا ۲۸ فوریه 
)اول تا دهم اســفندماه( به صورت آنالین برگزار مي شــود، سینمای ایران با 
چهار مســتند »برف مي نامد« ساخته مرجان خسروی، »فرزندان خونیار« به 
کارگردانی آرمان قلی پور دشــتکی، »یک اسب خون بیشتری از انسان دارد« 

ساخته ابوالفضل طالونی و »نان مقدس« از رحیم دبیحی حضور دارد. 
جشــنواره بین المللی فیلم مستند »بیگ اســکای« آمریکا از رویدادهای 
سینمایی مورد تائید آکادمی اسکار است و فیلم های برنده واجد شرایط رقابت 

در بخش های مستند اسکار سال آینده میالدی خواهند بود. 
این رویداد ســینمایی امسال میزبان نمایش ۲۷ مستند بلند و ۵۰ مستند 

کوتاه است که شامل ۲۷ نمایش نخست جهانی نیز مي شود.
آثار نوزدهمین جشــنواره فیلم بیگ اسکای از میان ۱۸۰۰ فیلم ارسالی از 

۸۶ کشور جهان انتخاب شده اند. 

 انتشار رمانی درباره قیام مردم هزاره 
در ترکیه

رمان »نجف بیگ« نوشته مهدی هزاره در ترکیه منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، این رمان با موضوع  قیام های مردم هزاره )قیام کوهستان( 
 ÖZDEMIR  OFSET A علیه نسل کشــی خان های وقت توسط نشــر

MATBAACILIK در ترکیه منتشر شده است. 
در معرفی این کتاب عنوان شده است:  بســــیاری از ملل و اقوام جهان با 
وجود تاریخ ضعیف، از مردم عادی خود قهرمانانی ســــاخته اند که فرهنگی 
غنی و نامی بزرگ را در عرصه جهانی برای شان به ارمغان آورده اســــت. اما 
قوم هزاره با داشــتن تاریــخ غنی و قهرمانان بــزرگ، در عرصه جهانی نامی 
درخــور مقام و ارزش خــود و قهرمانانش ندارد. یکــــی از همین قهرمانان، 
نجف بیگ شــــیران )شــیرو( اســــت که پس از جنایت هولناک کله مناره 
و نسل کشــی عبدالرحمن خان اوغان، با وجــود فضای خفقان آور زمان خود، 
 به پاخاســت و در راســتای احیای هویــت قوم مظلوم خــود و مقابله با ظالم

قیام کرد. 
قیام نجف بیگ از »ســنگ موم« آغاز شد و توانست از پیشروی اشغالگران 
جلوگیــری کند. خان های وقت به بهانه تصرف مرتع و چراگاه برای اســتفاده 
کوچی ها، اشــغال را آغاز کردند. اشــغالی که در انتها به قتل، غارت و تجاوز 
ختم شــــد )مناطقی چون بهسود، لعل، ســرجنگل و بامیان(. طی ۱۸ سال 
قیام  نجــف بیگ، حتی یک جریب از زمین های ارزگان پس از اشــــغال از 
دســت مردم خارج نشد. قیامی که مردمی بودن، شعار آن بود  و عدم تعرض 
در زمان قدرت، راز دوامش. حکومتی که در طی ۱۸ ســال پایداری اش، کسی 
خاطره  تلخ و ناعدالتی از  آن نشــنید. این قیام اگرچه به قیمت جان عده ای 

کثیر از نام آوران هزاره تمام شد،  
اما ارثیه ای ارزشــمندی از خود به جای گذاشــت. این ارثیه بیداری مردم 
هزاره  بود تا در راســــتای حفظ ســرزمین خود بکوشند. این بیداری منشأ 
جنبش های دیگری هم در ســرزمین هزاره جــات بود؛ قیام بزرگانی چون مال 
خــداداد لورانی، قربو زوار صدخانه و ابراهیم خان گاوســوار. در واقع می توان 
گفــت که نجف بیــگ آغازگر قیام هایی علیه ظلم، دفــاع از حق و برخورد با 

نسل کشی است.

اخبار کوتاه

اولین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
در حــال برگزاری اســت؛ نمایشــگاهی که 
دردسرهای زیادی را برای مخاطبان و ناشران 
به همراه داشته است. از مشکالت دانشجویان 
برای دریافت بن گرفته تا از دســترس خارج 
شدن سایت برای بازدیدکنندگان و مشکالت 

ریز و درشت ناشران. 
آنالیــن«  گــزارش »مردم ســاالری  بــه 
نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران از 
اولیــن روز بهمن ماه کار خــود را آغاز کرد. 
بنا بــود تا مخاطبــان با مراجعه به ســامانه 
tehranbookfair.ir تا ششــم بهمن ماه با 
۲۰ درصــد تخفیف کتاب بخرنــد و کتاب ها 

رایگان به دستشان برسد. 
پیش از شــروع نمایشگاه، به رسم هرساله 
دانشجویان بســیاری اقدام به خرید بن کتاب 
کردنــد، اما امســال خرید بن کتــاب هم به 
راحتی هر سال نبوده است. در گفت وگویی با 
یکی از دانشــجویان دانشگاه عالمه طباطبایی 
متوجه شــدیم که در زمان خرید بن، شماره 
دانشجویی دانشــجویان در سایت ثبت نبوده 
است، مشکلی که در روزهای پایانی خرید بن 

کتاب برطرف شده بود.   
نمایشگاه مجازی کتاب تهران، یکم بهمن 
مــاه کار خود را آغــاز کرد، امــا اینطور که 
مخاطبین می گویند کســی موفق به خرید در 
روز اول نمایشــگاه نشد! در همان روز نخست 
سایت نمایشــگاه از دسترس خارج شد و یک 
روز از روزهــای برگزاری نمایشــگاه کامال از 
دســت رفت. روز دوم هم گرچه در ســاعاتی 
از روز ســایت در دست تعمیر بود، اما باالخره 
ســایت به کار افتاد، اما با ســرعتی پایین که 

مخاطبان را به ستوه آورده بود.
رها، یکی از مخاطبان نمایشگاه است که به 
سختی موفق به خرید شده است. او مي گوید: 
»یکــی از نقاط ضعف نمایشــگاه مجازی این 
اســت که امکان برای پیگیری بســته پستی 
درنظر گرفته نشــده، من ســفارش داده ام و 
فقط میدانم که بسته تحویل پست شده است، 

شــماره پیگیری برای پیگیری وضعیت بسته 
وجود ندارد.« طیبه نیز از اشکاالت جستجوی 
ســایت گالیه مند است. او میگوید وقتی یک 
انتشــارات را سرچ می کنیم، لیست کتاب های 
تمام ناشــران با اسامی مشــابه را نیز نمایش 
می دهد و در بسیار مواقع کامال بی ربط است. 
این اتفاق کار را بــرای مخاطبی که به دنبال 

یک انتشارات خاص می گردد سخت می کند!
اولین نمایشــگاه مجــازی کتاب  ایرادات 
تهران به همینجا ختم نمی شد، گالیه دیگری 
که صدای بســیاری از مخاطبان نمایشگاه را 
درآورده، نمایــش کتاب هــای موجود و غیر 
موجود در ســایت است. وقتی نام کتاب مورد 
نظر را در سایت جستجو می کنیم، چاپ های 
قدیمــی کتــاب نیز بــه نمایــش درمی آید؛ 
نســخه هایی که عمال امکان خرید آنها وجود 
ندارد. موضوع زمانی جالب می شود که بدانید 
ناشران نیز از این موضوع گالیه مند بودند، ط.و 
یکی از ناشــران حاضر در نمایشــگاه مجازی 
کتــاب تهران در گفت وگو با »مردم ســاالری 
آنالیــن« در خصــوص برخی از مشــکالت 
نمایشگاه توضیح داد و گفت: قبل از نمایشگاه 
تهران، در یک نمایشگاه مجازی جنوب کرمان 

شــرکت کرده بودند، اطالعات را وارد کردیم 
و در آن نمایشــگاه مشکلی وجود نداشت، اما 
در این نمایشــگاه، اطالعات با نمایشگاه قبل 
تداخل پیدا کرد. مثال کتابی که در نمایشگاه 
قبل عرضه شــده و االن موجودی ندارد، هنوز 
روی ســایت هســت، یا کتاب هایی که چاپ 
متعدد دارد، همه چاپ ها در سایت نشان داده 
می شــود. با اینکه ما موجودی را صفر کردیم 
و غیرفعــال کردیم باز هم این مشــکل رفع 
نشد و باعث ســردرگمی مخاطب می شود. از 
اینکه سایت در دسترس نبود، سایت کند بود، 
زیرســاخت مناسب آماده نشده بود و یک روز 
و نیم اول عمال نمایشگاه کتاب قابل استفاده 

نبود فاکتور می گیرم. 
وی در ادامــه بــا اشــاره به اینکه ناشــر 
نمی توانــد هیــچ توضیحــی را در خصوص 
کتاب وارد کند گفت: متاسفانه در پنل ناشر، 
مکانی تعریف نشــده اســت کــه توضیحاتی 
را در خصوص کتاب هــای خاص به مخاطب 
ارائه داد. از طرف دیگر به ما گفته شــده بود 
مســئول پنل ناشران باید از ۹ صبح تا ۹ شب 
آنالین باشــد و پاســخ مخاطب را بدهد، اما 
هیچ جای برای اینکه مخاطب ســوال بپرسد 

وجود ندارد! همه مخاطبان ســواالت خود را 
از پیج های اینستاگرام انتشارات ها می پرسند. 
در سایت جایی تعریف شده است که می توان 
به پشــتیبانی نمایشــگاه پیام داد، که البته 
پشــتیبانی نمایشــگاه نیز انقدر دیر پاســخ 
مخاطــب را می دهد که یــا مخاطب منصرف 

شده یا خریدش را انجام داده است. 
به گفتــه وی یکی دیگر از مشــکالت در 
زمینه کتاب های منتشــر شده با ناشر همکار 
بود، امکان خرید کتاب تنها از پنل ناشر اصلی 
امکان پذیر اســت و ما چون ناشــر اصلی در 
نمایشگاه شرکت نکرد نتوانستیم چند جلد از 
کتاب ها را در نمایشــگاه عرضه کنیم.  یکی از 
مواردی که در نمایشــگاه امسال اتفاق افتاد و 
فکر می کنم شبیه به آن باز هم اتفاق افتاد اما 
مســکوت ماند، این بود که ناشر بدون اطالع 
نویسنده کتاب را چاپ و عرضه کرد. البته در 
یک مــورد با پیگیری وزیر از چاپ و انتشــار 

کتاب جلوگیری شد.  
این ناشــر در راســتای آموزش اســتفاده 
از ســایت نمایشــگاه نیز به نکاتی اشاره کرد. 
بــه گفته وی: خانه کتاب یکســری فیلم های 
آموزشــی را برای ناشرین آماده کرد که بسیار 

مفیــد بود، پشــتیبانی نیز تا قبل از شــروع 
نمایشگاه خوب بود، اما بعد از شروع نمایشگاه 
نــه. اما در مقابل اصال بــرای مخاطب و نحوه 
خرید کتاب فیلم های مشــابهی آماده نشــده 
بود و در بسیاری از موارد مخاطب برای خرید 
و ساخت پروفایل ســردرگم می شد. امیدوارم 
در پایان نمایشــگاه نظرســنجی از ناشران و 
مخاطبان انجام شــود تا این ایرادات برطرف 
شود، شــاید به این زودی ها شرایط برگزاری 

نمایشگاه فیزیکی مهیا نشود! 
»مــردم ســاالری آنالیــن« در گفت وگو 
بــا یکی از نویســندگان و مترجمان فعال در 
حوزه کودکان و نوجوانــان، نظر او را هم در 
خصــوص برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب 
جویا شد. »رضوان خرمیان« در این گفت وگو 
با بیان اینکه برگزاری نمایشــگاه کتاب همان 
ســال های گذشــته هم خالی از اشکال نبود 
و هم برای ناشــر و هم مخاطب دردسرهای 
خودش را داشــت؛ گفت: ما هیچگاه محیط 
تخصصی نمایشگاهی نداشتیم که حاال که آن 
را از دســت داده ایم پر از آه و افسوس باشیم. 
خرمیان مي گوید: حقیقت این اســت حجم 
مخاطبی که در نمایشــگاه شرکت می کردند 
غالبا مخاطب واقعی نبودند، نه به دلیل اینکه 
توان مالی خرید را نداشتند بلکه غالبا به نیت 
تفریــح می آمدند و مخاطبــان واقعی را نیز 
از انگیــزه اصلی خــود دور می کردند. به نظر 
من این شکل از نمایشــگاه برای کسانی که 
زمان کمتــری دارند و لیســت دقیقی برای 
خود آماده کرده اند، امکان مناســبتری است، 
در زمان کوتاهــی می توانند کتاب های مورد 
نیازشــان را تهیه کنند، شهرستانی ها نیز در 
این شیوه می توانند بدون صرف هزینه اضافی 
از نمایشگاه اســتفاده کنند. خرمیان معتقد 
است که به نمایشگاه کتاب مجازی خیلی هم 
نمی شــود خرده گرفت، بــا توجه به اینکه ما 
زیرساخت های درســتی برای کارهای مشابه 
نداریم، فکر می کنم برای شروع بد نبود. فعال 
چاره ای نیست جز سازگاری با شرایط موجود.

»مردم ساالری آنالین« در گفت وگو با مخاطبان و ناشران بررسی کرد

دردسرهای اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
مانیا شوبیری

آگهي تجدید مزایده امالك )نوبت اول( سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 
به شماره 99/13/س

ســازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان در 
نظر دارد یک قطعه زمین مسکوني را به صورت نقد 
و همچنین نقد و شرایطي از طریق تجدید مزایده 
)نوبت اول( واگذار نماید. متقاضیان مي توانند جهت 
دریافت اسناد و مشخصات مورد واگذاري از تاریخ 
نشرآگهي همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات 
اداري به ســتاد مرکزي ســازمان واقع در خیابان 
ســروش، خیابان مصلي، کوچه شــاهزاده ابراهیم 
مراجعه و نســبت به کسب اطالعات و تهیه اسناد 

تجدید مزایده اقدام نمایند.
آخرین مهلت تهیه اســناد و ارســال پیشنهاد 
قیمت تا ساعت۱۴ روز شنبه مورخ 1399/11/25 

مي باشد.
مشخصات قطعه زمین مسکوني:

یک قطعه زمین مسکوني واقع در اتوبان شهید 
دستجردي، جنب ترمینال صفه، موسوم به چشمه 

توتي به شــماره ۸۱۹ از پــالک ثبتي ۱۵۲۶۱به 
مساحت ۳۷۲ متر مربع 

شرایط:
۱- ارائه سپرده شرکت در تجدید مزایده به صورت 
واریز نقد به حساب سپرده سازمان یا ضمانت نامه 

بانکي با اعتبار حداقل سه ماه.
۲- درصورتي که نفرات اول و دوم شرکت کننده 
از انجام معامله خودداري نمایند سپرده شرکت آنان 

به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
۳-   سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار 

است.
۴- ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد 
تجدید مزایده موجود مي باشــد. درصورت نیاز در 
ســاعات اداري با شــماره تلفن 03134456060 

تماس حاصل نمائید. 
سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان

تجدید آگهی مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی مسکن مهر 
شــهرداری کوهبنان در نظر دارد عملیات زیرســازی و آســفالت خیابان اصلی مســکن مهر را از محل 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای از طریق انتشار اسناد خزانه به مبلغ 4/137/000/000 ریال و مبلغ 
6/207/000/000 ریال به صورت نقد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شــرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه اشــخاص حقوقی که در این زمینــه فعالیت دارند دعوت به عمل می  آید از تاریخ 
درج آگهی به مدت ۱۰ روز ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شــماره حساب 2178800055707 نزد 
بانک ســپه شعبه کوهبنان به نام شهرداری، نسبت به دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و قیمت 
پیشــنهادی خود را در پاکت های الک و مهر شــده حداکثر تا تاریخ 99/11/16 روز پنجشنبه به دبیرخانه 

شهرداری تحویل نمایند.
در ضمن تاریخ بازگشایی پاکت های مذکور ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ 99/11/18 می باشد.

۱- ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 500/000/000 ریال.
۲- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۳- به پیشــنهادات فاقد ضمانتنامه، مشــروط، مخدوش و اســنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
ضمنا آگهی مناقصه در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  به 

شماره فراخوان 0990923360000023 ثبت گردیده است.
تلفن های تماس: 034-33492644   034-33492566

روابط عمومی شهرداری کوهبناندورنگار: 034-33492515

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران )  (در نظر دارد موضوع مزایده فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.
الف( شرح مختصر کار:

زمان بازدیدمحل نگهداریقیمت واحد پایه کارشناسی )ریال(مقدار )کیلو گرم(شرح کاالردیف

از 11 تا 15 بهمن ساعت 8 الی 16انبار عملیات کاال آغار000ر00079ر410انواع الکترودهای مستعمل 1
ب( مدت قرارداد، زمان و محل بازدید کاال:

مّدت قرارداد 2 ماه و زمان و محل بازدید کاالها به شرح جدول بند )الف ( می باشد.
ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده )الزامی(

1- داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی: به مبلغ 000ر500ر619ر1 ریال به عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) مزایده(.

. و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی. . 2- عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
3- اشخاص حقوقی: ارائه مدارک ثبت شرکت شامل آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، کد اقتصادی و شناسه مّلی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن 

ثابت و نمابر)فکس(
4- اشخاص حقیقی : داشتن سن قانونی )18 سال تمام( به همراه ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت مّلی، آدرس دقیق پستی، تلفن همراه و ثابت.

د( شرایط و مهلت و محل دریافت اسناد مزایده
متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می بایست جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (

پالک 390 ساختمان رشت- طبقه اول اتاق 102 مراجعه نمایند. خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ  . مراجعه کرده و جهت دریافت پاکات به نشانی : تهران  .  
ه( محل و زمان گشایش پاکات:

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس�ناد مزایده تا ارائه پیش�نهاد مزایده گران و بازگش�ایی پاکات متقاضیان از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به 
. انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت  . آدرس
شرکت در مزایده محقق سازد. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها در سامانه 

. موجود اس�ت. .
متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می بایست پس از دریافت اسناد مزایده به شرح مندرج در بند »د« پیشنهادهای خود را طبق شرایط 
خیابان حافظ- خیابان  مندرج در دس�تورالعمل ش�رکت در مزایده تهیه و حداکثر تا س�اعت 13 عصر روز دوش�نبه مورخ 99/11/27 به این شرکت به نش�انی : تهران-خیابان طالقانی 
کمیس�یون مناقصات و مزایدات تسلیم نمایند. جلسه گش�ایش پاکات رأس ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ  رودس�ر غربی - پالک 30 )س�اختمان خلیج فارس (- طبقه پنجم 
99/11/28 در سالن کنفرانس ساختمان خلیج فارس )طبقه پنجم( برگزار خواهد شد. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 87524125-021 )مدیریت تدارکات 

و عملیات کاال(تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی: 1082802                                                                                                                                                          روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

نوبت اولآگهی مزایده عمومی

نوبت اول

موضوع: مزایده شماره ف ن م/99/903 مربوط به فروش انواع الكترود از رده خارج و غیر قابل استفاده  واقع در انبار عملیات کاال 
منطقه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ) شماره مرجع 1099093221000001 (

             شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین 
شده از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

الف : خدمات مورد نیاز:
خدمات راهبری وسائط نقلیه سنگین تدارکات و امورکاالی منطقه سیری

 ب : محل اجرای پروژه:
منطقه عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران واقع در جزیره سیری

ج : مدت اجرای پروژه :
24 ماه شمسی

د: شرایط متقاضی:
1- توانایی ارائه سپرده یا ضمانت نامه بانکی » شرکت در فرآیند اجرای کار« به مبلغ8/316/000/000 

ریال
2- توانائ�ی ارائه ضمان�ت نامه بانکی انجام تعهدات ب�ه میزان 10% مبلغ کل ق�رارداد طبق ضوابط 

کارفرما در صورت برنده شدن و نیز کسر 10% جهت تضمین حسن انجام کار
3- داشتن امکانات وتجهیزات، توانایی مالی و تخصص در موضوع مناقصه 

4- داشتن گواهینامه معتبرصالحیت پیمانکاری
5- سوابق اجرایی مشابه با موضوع مناقصه

ه : سایر شرایط:
1- به تقاضاهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک و تقاضاهایی 

که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- ش�رکت نف�ت فالت قاره ایران در رد ی�ا قبول هر یک یا تمام پیش�نهادات در چارچوب قانون 

برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه مختار خواهدبود.
3- پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات 

شرکت نفت فالت قاره ایران دارای اعتبار باشند.
4- مناقص�ه بصورت ی�ک مرحله ای بوده و مالک تعیین برنده، پیش�نهاد مالي براس�اس ماده 12 

آیین نامه نظام مستندسازي و اطالع رساني مناقصات خواهدبود.
از کلی�ه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می ش�ود حداکث�ر ظرف مدت یک هفت�ه از چاپ آگهی 
WWW.IOOC. نوبت دوم جهت دریافت جدول ارزیابی کیفی به تارنمای این ش�رکت به نشانی

CO.IR مراجعه و ظرف مهلت دو هفته از آن تاریخ نس�بت به ارس�ال لوح فش�رده اسناد ارزیابی 
کیفی خود به دبیرخانه ش�رکت نفت فالت قاره ایران به نش�انی خیابان ولیعصر، نرس�یده به پارک 

وی، کوچه تورج، کوچه خاکزاد پالک 12 طبقه همکف اقدام نمایند.
تلفن تماس : 021-23380011-12

شناسه آگهی: 1082795                                   روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 99-0713
خدمات راهبری وسائط نقلیه سنگین تدارکات و امورکاالی منطقه سیری

شرکت نفت فالت قاره ایران 

آگهی مناقصه عمومی  
)یک نوبته - یک مرحله ای(

شــهرداري قزوین در نظر دارد انجام امور خدمات نظارت پــروژه تکمیل مخازن ذخیره آب، خط انتقال، 
ایستگاه پمپاژ، برم ها و روشنایی محوطه واقع در منطقه نمونه گردشگری باراجین، به شرح جزئیات مندرج 
در اســناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(، از طریق 
برگزاری مناقصه عمومي با شــرکت های دارای صالحیت پایه ۱ سدسازی اقدام نماید. متقاضیان می توانند 

پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند. 
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و شرکت کنندگان می بایست 
ضمن بارگذاری فایل مهر و امضاء شــده اسناد پاکات »الف« و »ب« و »ج« در سامانه، اصل پاکات »الف«، 

»ب«، »ج« را نیز تا  مهلت ارائه شده در اسناد به دبیرخانه شهرداری مرکز قزوین تحویل نمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سیاوش طاهرخانی - شهردار قزويـنتلفن تماس: 33239283
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کت قرمزهای مغرور که همیشــه خود را 
تافته جدابافته از قاره ســبز مي دانستند؛ حاال 
با اجرای برگزیت BRExit  عمال خود را از 
اروپایی ها جدا کرده اند. در لحظات آخر برخی 
نخبگان انگلیســی ازاجرای برگزیت پشیمان 

شدند اما دیگر کار از کار گذشته بود.
در نگاه اول لطمات اقتصادی برای انگلیس 
مورد توجه قرار گرفته اســت اما دلیل اصلی 
نگرانی لندن ، بازگشــت تب استقالل طلبی 
در ســایه اجرای برگزیت است. اسکاتلندی ها 
، ایرلندی ها و ولزی ها در عمل حامیان اصلی 
اتحادیه اروپایی هســتند تا جایی که نگاهی 

حیثیتی در مخالفت با برگزیت دارند.
پیــش از ایــن ، در ســپتامبر ۲۰۱۴ از 
رأی دهندگان پرسیده شــد که آیا استقالل 
اسکاتلند را می خواهند و ۵۵ درصد بر ضد آن 
رأی دادند؛ اما حــاال اوضاع تحت تاثیر کرونا 
و تبعات اقتصادی برگزیت تغییر کرده است. 
نکته مهم اینجاســت که دولت اسکاتلند در 
هولی  رود )پارلمان اســکاتلند( به تبلیغ برای 

همه پرسی دوم می پردازد.
»نیکوال اســتورجن«، وزیر اول اسکاتلند 
تــالش می کنــد در قامت شــجاع دل علیه 
بریتانیــا رفتار کنــد. حزب ملی اســکاتلند 
دســامبر سال گذشــته در انتخابات عمومی 
بریتانیا »پیروزی قاطعی« را در اســکاتلند به 
دست آورد و ۴۸ کرسی از ۵۹ کرسی موجود 
را از آن خــود کرد، در حالی که رأی گیری از 
ابتدای سال نشان داده اکثریت اسکاتلندی ها 
در حال حاضر طرفدار خارج شدن کشورشان 
از بریتانیا هســتند که از اتحادیه اروپا خارج 

شده است.
وزیر اول اســکاتلند مي گویــد که اجرای 

بریگزیت ، زمینه را برای اســتقالل اسکاتلند 
تقویت مي کنــد و از زمانبندی ترک اتحادیه 
اروپــا انتقــاد کــرد. واقعیت این اســت که 
برگزیت به معنی تــداوم تجارت بدون تعرفه 
میان انگلیس و اتحادیه اروپا اســت اما موانع 

جدیــدی برای تجــارت نظیر بازرســی ها از 
صادرات و واردات اعمال مي کند.

در تب و تاب نارضایتی اقتصادی از اجرای 
برگزیت ، حزب ملی اســکاتلند »نقشه راهی 
برای همه پرسی« منتشــر کرد و برنامه هایی 

برای رأی گیری دوباره استقالل اسکاتلند ارائه 
داد. به گزارش رویترز، »بوریس جانســون« 
نخســت وزیر بریتانیا که باید با همه پرســی 
جدید موافقت کند، این طور استدالل می کند 
که بعد از رد اســتقالل توسط رأی دهندگان 

اســکاتلندی در ۲۰۱۴، دیگــر نیــازی بــه 
رأی گیری تازه نیست. اما حزب ملی اسکاتلند 
گفته اســت اگــر در انتخاباتی که برای ۶ مه 
اکثریت  برنامه ریزی شده  اردیبهشــت(   ۱۶(
پارلمانی را به دســت بیــاورد، الیحه خود را 
تصویــب می کند تا پــس از پایان همه گیری 

کووید ۱۹، همه پرسی برگزار شود.
این حزب می گوید دولت بریتانیا یا مجبور 
خواهد شد با همه پرســی موافقت کند یا به 
منظور مخالفت با مبنای حقوقی همه پرسی، 
باید اقدام قانونــی انجام دهد. به گفته حزب 
در تاریخ ۲۴ ژانویه، این چالش قانونی شدیداً 
مــورد مخالفت حــزب ملی اســکاتلند قرار 

می گیرد.
نظرسنجی ها حاکی از آن است ملی گرایان 
اسکاتلند در صدد کسب اکثریت بی سابقه ای 

در انتخابات پارلمان اسکاتلند هستند.
همه نظرسنجی ها نشان مي دهد که اوضاع 
با سپتامبر۲۰۱۴ به شدت متفاوت شده است 
و تب اســتقالل طلبی اسکاتلندی ها را گرفته 
است.  نظرسنجی که روز شنبه در وب سایت 
The Times منتشــر شــد، تهدید بالقوه 

دیگری را برای آینده بریتانیا نشــان داد؛ آن 
هم اینکــه ۵۱ درصد رأی دهنــدگان ایرلند 
شــمالی گفته اند خواهان یک همه پرسی در 
مورد آینده خود در ۵ ســال آتی هستند، در 
حالی که ۴۴ درصد با این همه پرسی مخالف 

بودند.
طبق ایــن نظرســنجی، ۴۲ درصد مردم 
ایرلند شمالی حامی ایرلند متحد هستند، در 
حالی که ۴۷ درصد با جدایی ایرلند شــمالی 
از بریتانیا مخالف هستند. بریتانیا متشکل از 
ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی و انگلیس است.

گسل های بریتانیا با اجرای برگزیت فعال شده است

تب استقالل طلبی بیخ گوش لندن
بحثهمهپرسیدراسکاتلندوایرلندشمالیداغمیشود

علی ودایع

منابع اســرائیلی از موافقت رژیم صهیونیســتی با اســتقرار سامانه های 
پدافندی »گنبد آهنین« در چند کشور عرب حوزه خلیج فارس خبر دادند.
به نوشته روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت که آمریکا به زودی استقرار 
ســامانه های گنبد آهنین را در پایگاه هایش در کشورهای عرب حوزه خلیج 
فارس و برخی کشــورهای خاورمیانــه و اروپا پس از اعــالم موافقت رژیم 
صهیونیســتی آغاز می کند. طبق این گزارش، موافقت رژیم صهیونیستی با 
اســتقرار سامانه های مذکور در کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس پس از 
عادی ســازی روابط با بحرین و امارات و معامله تسلیحاتی آمریکا با امارات 
و عربســتان صورت گرفته اســت. هاآرتص در ادامه گــزارش داد که وزارت 
جنگ رژیم صهیونیســتی دومین سکوی ســامانه گنبد آهنین را سه هفته 
پیش به وزارت دفاع آمریکا تحویل داده اســت. در همین حال، منابع وزارت 
جنگ رژیم صهیونیســتی گفتند که آمریکایی ها سامانه های گنبد آهنین را 
تحویل گرفته اند و موافقت مقامات این رژیم را برای استقرار این سامانه ها در 
پایگاه هایشان در شماری از کشــورها، به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه، 

اروپا و خاور نزدیک کسب کرده اند.

استقرار سامانه گنبدآهنین در کشورهای عربی 
منابع خبری از حمله موشــکی و توپخانه ای جبهه پولیســاریو به گذرگاه 
»الکرکرات« مراکش و پاســخ ارتش این کشور خبر دادند. این در حالی است 
که خبرگزاری رســمی مراکش حمله موشکی جبهه پولیساریو به این گذرگاه 
را تکذیب کرد. به گزارش روزنامه القدس العربی، جبهه پولیســاریو شــامگاه 
شنبه حمالت موشــکی و توپخانه ای را به گذرگاه مرزی میان صحرای غربی 
و موریتانــی انجام داد. دولت مراکش از این گذرگاه برای صادرات تولیداتش به 
آفریقا اســتفاده می کند. طبق گفته شاهدان عینی و مسافران در این گذرگاه، 
موشک ها و توپ های شلیک شده توسط پولیساریو گذرگاه مذکور را هدف قرار 
داده و برخی از آنها به اطراف این گذرگاه اصابت کردند.  تا بدین لحظه گزارشی 
درباره خسارت و یا تلفات این حمله منتشر نشده است. منابع مذکور در ادامه 
گزارش دادند که ارتش مراکش نیز به این حمالت پاســخ داده و جنگنده های 
آن به سمت محل حمله حرکت کردند و در نزدیکی شهرک »اینال« در مرز با 
صحرای غربی مشاهده شدند. اما خبرگزاری رسمی مراکش به نقل از منابع آگاه 
اعالم کرد که اوضاع گذرگاه الکرکات طبیعی است و رفت و  آمد در این گذرگاه 

میان مراکش و موریتانی و از آنجا به آفریقا بدون هیچ مشکلی برقرار است.

حمله موشکی جبهه پولیساریو 
تظاهرات علیه سیاست های نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روز شنبه نیز 
برگزار شــد و تظاهرکنندگان کنار رفتن وی را خواستار شدند. روزنامه عبری 
زبان معاریو گزارش داد که هزاران اســرائیلی در مناطق مختلف اراضی اشغالی 
برای اعتراض به سیاست های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به خیابان ها آمده و پرچم های اســرائیل و ماکت هایی به شکل زیردریایی را در 
اعتراض به فســادهای مداوم نتانیاهو در دست گرفتند. این روزنامه نوشت، با 
وجود اینکه مسئوالن اسرائیلی محدودیت ها را به دلیل کرونا ادامه داده اند، اما 
این تظاهرات برای سی ویکمین هفته متوالی در اعتراض به سیاست های نتانیاهو 
برگزار شد. تظاهرکنندگان پرچم های اســرائیل، پرچم های سیاه )در اشاره به 
نابودی دموکراســی در اســرائیل( و ماکت زیردریایی را در دست گرفتند. آنها 
این ماکت های زیردریایی را در اشــاره به ادامه پرونده های فســاد نتانیاهو در 
دست داشتند. یکی از پرونده های فسادی که علیه نتانیاهو مطرح است، خرید 
زیردریایی های آلمانی برای نیروی دریایی این رژیم است، در حالی که نیازی به 
این زیردریایی ها وجود نداشته و مساله دیگر اینکه یکی از نزدیکان نتانیاهو در 

مناقصه خرید وارد شده بود.

تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو

دردسرکشنده کرونا برای رئیس جمهوری برزیل

نارضایتی هــا از عملکــرد رئیس جمهوری 
برزیــل با توجه آمار بــاالی مبتالیان به کرونا 
در این کشــور و ضعف مدیریت دولت، افزایش 
یافته و او این روزها با افزایش فشارهای داخلی 
روبرو شده که آینده سیاسی مبهمی را برایش 
رقم زده است. برزیل در میان کشورهای جهان، 

سومین کشــور در دنیا از نظر تعداد مبتالیان 
به ویروس کرونــا )بیماری کووید-۱۹( پس از 
ایاالت متحده آمریکا و  هند و نیز دومین کشور 
پس از آمریکا اســت که بیشترین تعداد فوت 

شدگان بر اثر این بیماری همه گیر را دارد.
براســاس نظرســنجی  رویترز  خبرگزاری 

»مرکــز دیتافولهــا« اعالم کــرده حمایت  از 
عملکــرد ژائیــر بولســونارو رییس جمهوری 
برزیل به شــدت کاهش یافته است اما به رغم 
افزایــش نارضایتی ها، بیشــتر برزیلی ها هنوز 
با استیضاح او موافق نیســتند. براساس یکی 
از ایــن نظرســنجی ها، حــدود ۴۰ درصد از 
شرکت کنندگان عملکرد دولت بولسونارو را بد 
و  بســیار بد توصیف کرده انــد که در این آمار 
در مقایسه با نظرســنجی اواخر سال گذشته 
حدود هشت درصد افزایش داشته است. کمتر 
از یک سوم از  شرکت کنندگان این نظرسنجی 
وضعیت دولت برزیل را خوب یا عالی توصیف 
کرده اند که در مقایسه با آمار نظرسنجی قبلی 

این آمار کمتر شده است.
نتایج این نظرسنجی جدید ضربه ای مهلک 
به رئیس جمهوری برزیل محســوب مي شود. 

روزنامه »فولها دسائوپائولو« اعالم کرد که این 
بزرگترین کاهش تاییــد عملکرد دولت وی از 
زمــان آغاز فعالیت وی اســت. برزیل با توجه 
به مواجهه جدی با آمــار باالی کرونا و ضعف 
مدیریت دولت این کشور، با چالش جدی روبرو 
است که این مساله خشم شهروندان برزیلی را 
به دنبال داشته است. به نظر مي رسد کشف و 
شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در برزیل، 
شرایط کرونایی این کشور را بدتر خواهد کرد. 
مردم برزیل همچنین نسبت به کند بودن روند 

واکسیناسیون در این کشور اعتراض دارند.
بولسونارو که پیشتر به دلیل نحوه مدیریت 
اوضاع کرونایی برزیل تحت فشــار بوده اکنون 

شرایط سخت تری را  پیش رو دارد.
وزارت بهداشــت برزیل روز گذشــته اعالم 
کرد یک هــزار و ۲۰۲ نفر دیگر به دنبال ابتال 

به کرونا در برزیل جان خود را دســت داده اند 
و شمار کلی مرگ و میر در این کشور به بیش 
از ۲۱۶ هزار نفــر افزایش یافت. تاکنون بیش 
از ۸.۸ میلیون نفر در سراســر برزیل به کرونا 
مبتال شده اند. مانع تراشی های دولت برزیل در 
تامین واکسن و آغاز برنامه های واکسیناسیون 
کووید-۱۹ در حالی ادامه دارد که بولسونارو به 
تازگی ابتال به کرونا را بهترین واکسن برای این 
ویروس خوانده است. به رغم تالش دولت های 
آمریکای التین برای تامین نیاز شهروندانشان 
به واکســن کووید-۱۹، در برزیــل به عنوان 
پهناورترین کشور آمریکای التین با شمار باالی 
موارد فوت و ابتال، موانع بسیاری برای مذاکره 
شــرکت های تولیدی واکسن با ژائیر بولسونارو 
رئیس جمهوری که منکر بیماری همه گیر است، 

وجود دارد. 

کاخ سفید به نقل از جو بایدن رئیس جمهوری جدید 
آمریکا گزارش داد وی قصد دارد رویکرد مهاجرتی رئیس 
جمهوری ســلف خود را که »سختگیرانه« توصیف کرده، 

تغییر دهد.
به گزارش یکشــنبه ایرنا، بایدن تنها چند ساعت بعد 
از ســوگند یاد کــردن چندین سیاســت مهاجرتی را با 
دســتورات اجرایی خود تغییر داد و با این اقدام تغییری 
چشمگیر در چهار ســال لفاظی و اقدامات ضد مهاجرتی 

در لحن آمریکا ایجاد کرد.
از جمله اقدامات برنامه ریزی بایدن برای نخستین روز 
آغاز به کارش شــامل رونمایی از یک طرح اصالحاتی در 
زمینــه مهاجرت بود که راه را برای شــهروندی مهاجران 

بدون مدرک باز مي کند. بایدن با استفاده از قدرت اجرایی 
خود اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی آمریکا 
را در محروم کردن مهاجران بدون مدرک از سرشــماری، 
ممنوعیت ســفر به آمریکا و استفاده از بودجه اضطراری 
برای ســاخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک به عقب 
بازگرداند. بایدن همچنین با انتشار یادداشتی بر حمایت 

دولتش از طرح داکا تاکید کرد.
داکا که در دولت ترامپ لغو شــد طرحی بود که طی 
آن نوجوانــان و کودکانی که بصورت غیرقانونی با والدین 
خود پا به آمریکا گذاشــته بودند اجازه کار و زندگی پیدا 
می کردنــدو از آنهــا در مقابل اخــراج از آمریکا حمایت 

مي کرد.

نخست وزیر انگلستان روز شنبه گفت به همکاری با جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا در اهداف مشــترک از جمله 

مقابله با تغییرات آب و هوایی امیدوار است.
به گزارش رویترز، »بوریس جانســون« از نخســتین 
تماس تلفنی خود با رئیس جمهور آمریکا برای اســتقبال 
از اعالمیه های بایدن مبنی بر پیوســتن مجدد آمریکا به 
توافق ۲۰۱۵ پاریس و ســازمان بهداشت جهانی استفاده 
کرد. آن ها همچنین درباره چشم اندازهای معامله تجارت 
آزاد صحبت کردند. جانســون در توییتر اظهار کرد: اینکه 
امشب با جو بایدن صحبت می کنم عالی است. به تعمیق 
اتحاد دیرینه بین کشورهایمان همزمان با هدایت بهبودی 

سبز و پایدار از کووید ۱۹، چشم امید دوخته ام.

یک ســخنگوی جانســون اظهار کرد ایــن دو رهبر 
»همچنیــن در مورد منافع یک معامله بالقوه تجارت آزاد 
بین دو کشــور« صحبت کرده اند. بریتانیا ســال گذشته 
اتحادیــه اروپا را ترک کــرد. تماس بایدن با جانســون، 
نخســتین تماس او با یــک رهبر اروپایــی از زمان آغاز 

ریاست جمهوری بود.
جو بایدن روز شــنبه به تقویت رابطه آمریکا با بریتانیا 

و دیگر متحدان ناتوی خود متعهد شد.
کاخ ســفید اعالم کرد بایــدن و جانســون در مورد 
همکاری، شامل همکاری از طریق سازمان های چندجانبه 
برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و مبارزه با کووید ۱۹ 

صحبت کردند.

اولین چانه زنی مفصل جانسون و بایدنبازبینی سیاست مهاجرتی ترامپ

نشریه ژورنال دودیمانش در گزارشی با اشاره 
به یورش هواداران ترامپ به کنگره و استیضاح 
وی نوشت: چشم انداز نقش آفرینی ترامپ در 
عرصه سیاسی آمریکا با وجود کاهش حمایت از 
وی در حزب جمهوریخواه روز به روز کم رنگ 
تر از گذشته مي شود. پس از شورش آشوبگران 
طرفدار ترامپ در یــورش به کاخ کنگره در ۶ 
ژانویه و به جریان افتادن روند اســتیضاح وی 
در مجلس نمایندگان، ابهاماتی پیرامون آینده 
حیات سیاسی ترامپ و ماندن یا نماندن او در 

عرصه قدرت ایاالت متحده مطرح مي شود.
براســاس آمار ارائه شــده از سوی موسسه 
نظرسنجی گالوپ، ترامپ در کل دوره ریاست 
جمهوری خــود، ۸۸ درصــد تایید جمهوری 
خواهــان را به دســت آورد و از زمان حمله به 
کنگره، نظرسنجی ها همچنین نشان مي دهد 
که اکثــر هــواداران جمهوری خــواه، وی را 
مسئول  این حوادث نمي دانند اما موج گسترده 
ای از خشــم و اعتراض عمومــی و همچنین 
اردوگاه  در  مخالفت هــای گســترده حتــی 

جمهوری خواهان بر علیه وی به پاخاست.
ژورنال دودیمانش افزود: بنابراین استیالی 
رئیس جمهور شکســت خورده ایاالت متحده 
بر حزب جمهوری خواه حداقل در کوتاه مدت 
همچنان بــه قوت خود باقی خواهــد ماند. با 
این حال، وی برای نامزد شــدن در انتخابات 
۲۰۲۴ ایــاالت متحده بــا چالش های فراوانی 
روبرو خواهد بود. بیش از یک قرن اســت که 
هیچ رئیس جمهــور مغلوبی در ایاالت متحده 

موفق نشده به عنوان نامزد منتخب یکی از دو 
حزب اصلی )دموکــرات و جمهوری خواه( در 
تاریخ ایاالت متحده باشــد؛ تنها استثنا در این 
مورد گروور کلیولند است که از سال ۱۸۸۵ تا 
۱۸۸۹ به عنوان بیست و دومین رئیس جمهور 
ایاالت متحده بوده و پس از ترک کاخ ســفید، 
دوباره از سال ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۷، به عنوان بیست 
و چهارمین رئیس جمهور کاخ سفید را تسخیر 
کرد. بنابراین شــانس ترامپ برای نمایندگی 
از ســوی حزب حامی خــود در انتخابات آتی 
ریاســت جمهوری ایاالت متحده به خصوص 
پس از حوادث حمله به کنگره و مطرح شــدن 

دو بار استیضاح وی، ضعیف به نظر مي رسد.
اما ســوالی که مطرح مي شود این است که 
اگرچه مسیر جوالن های سیاسی ترامپ مسدود 
شود، اما به زعم کارشناسان، اگرچه ترامپیسم 
در حزب جمهوری خــواه به حیات خود ادامه 
مي دهد، اما خود دیگر شانسی ب رای انتخابات 
آینده نخواهد داشت و شاید برخی از نزدیکان 
وی بتوانند شانس خود را برای حضور در فضای 

سیاسی ادامه دهند. 
خون ترامپ در رگ های نامزدهای 

انتخابات آتی آمریکا؟
نشریه فرانسی این پرسش را مطرح مي کند 
کــه آیا نزدیکان ترامپ به عرصه انتخابات آتی 

ریاست جمهوری ایاالت متحده خواهند آمد؟
دونالد ترامپ چندین فرزند دارد و آمریکا نیز 
گرایش زیادی به سلسله خاندان های سیاسی 
دارد. پســر بزرگ وی، طی چهار سال گذشته، 

یکی از بزرگترین ســرمایه گذاران بوده است. 
نیویورک تایمز در ســپتامبر گذشته نوشت: از 
میان تمام فرزندان دونالد ترامپ، پسر ارشد او 
کسی است که بیشترین ارتباط را با سیاست، 
رای دهندگان و جریاناتی دارد که پدرش را به 
قدرت رسانده بودند. طبق نظرسنجی موسسه 
یوگــو/YouGov که در پایان ماه آگوســت 
گذشته انجام شد، پسر ارشد ۴۳ ساله ترامپ با 
حمایت ۶۵ درصدی طرفداران جمهوری خواه، 
محبوب ترین فــرد خانواده بعد از پدرش بوده 
اســت. ایوانکا ترامپ، دختــر دونالد ترامپ، با 
جلب نظر ۵۴ درصــدی جمهوری خواهان در 
جایگاه بعدی قرار دارد. وی که ۳۹ ســال سن 
دارد، احتماالً بهترین گزینه به جای پدرش در 

انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا باشد.
به گفته پولیتیکو، وی ابتدا ممکن اســت 
تالش کند تا مارکو روبیو، ســناتور جمهوری 
خواه فلوریدا در سال ۲۰۲۲ را شکست داده و 
سپس، کارزار انتخابات ریاست جمهوری خود 
را کلید زند.افزون بر آن، گفته مي شود که الرا 
ترامپ، عروس خاندان دونالد ترامپ، در اندیشه 
تصاحب کرســی ایالت کارولینای شمالی در 

انتخابات میان دوره ای مجلس سنا است.
مایک پمپئــو، وزیر خارجــه ترامپ نیز از 
گزینه های احتمالی در نامزدی انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ ایاالت متحده مطرح اســت؛ 
وی در هفته های اخیر، با وفادار ماندن به دونالد 
ترامپ، در مبارزات انتخاباتی در ایالت جورجیا 
و از ســوی دیگر، مالقات بــا آنتونی بلینکن، 

جانشین خود برای اثبات این بار وفاداری خود 
به نهادهای دموکراسی در ایاالت متحده، بحث 
و گمانه زنی را در محافل و رسانه ها برانگیخته 

است.
راهبردهای جمهوری خواهان در برابر 

دونالد ترامپ چه خواهد بود؟
در هفته های اخیر، پس از حمله طرفداران 
ترامپ به کاخ کنگره و همچنین روال استیضاح 
ترامــپ، برخی جمهوری خواهــان به موضع 

گیری علیه او پرداختند.
نخســت جمهوری خواهانی کــه به دونالد 
ترامپ وفــادار مانده اند: تد کروز ۵۰ ســاله، 
سناتور تگزاس که نامزد انتخابات دور مقدماتی 
جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۶ بوده است، همچنان جاه طلبی های خود 
برای دوره آتی ریاست جمهوری ایاالت متحده 
را حفظ کرده اســت. وی به مدت چهار سال 
از دونالــد ترامپ حمایت کــرد و حتی در پی 
حوادث خشــونت بار واشنگتن از او دفاع کرد.  
کــروز همچنین تالش کرد مانــع تایید نتایج 

انتخابات در ایالت های پنسیلوانیا و آریزونا شود.
جاش هالی ۴۱ ساله، سناتور جوان میسوری 
همــان جاه طلبی و اســتراتژی تد کروز برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را دارد. وی 
که به عنوان یکی از چهره های شــاخص آتی 
حزب جمهوری خواه قلمداد مي شود، به دلیل 
مواضع خــود در روزهای اخیر مورد انتقادهای 
زیادی قــرار گرفته اســت. به عنــوان مثال 
انتشارات سایمون اند شوستر تصمیم گرفته تا 

انتشار کتاب بعدی او را لغو کند.
دوم؛ جمهوری خواهانی که دونالد ترامپ را 
رها کردند: برخی دیگر از جمهوری خواهان به 
عملکرد ترامپ در دوره ریاست جمهوری اش، 
موضع منتقد و مخالفی را اتخاذ کردند؛ در این 
میان مي توان از نیکی هلی ۴۹ ساله، فرماندار 
سابق کارولینای جنوبی و سفیر پیشین ایاالت 
متحده در ســازمان ملل را نــام برد که اعالم 
کرده که تاریخ، اقدامات دونالد ترامپ را از روز 
نخســت انتخابات ۲۰۱۶ به شدت مورد انتقاد 

قرار خواهد داد. 

گمانه زنی درباره مرگ سیاسی ترامپ

پالس سفیر آمریکا در عراق برای تهران
ســفیر آمریــکا در بغداد امروز یکشــنبه گفت که کشــورش بدنبال حل 

دیپلماتیک اختالفات با ایران است.
به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه تلویزیونی »الســومریه« عراق، در بیانیه 
دفتر »قاسم االعرجی« مشاور امنیت ملی عراق آمده است که االعرجی امروز 

»ماتیو تولر« سفیر آمریکا در بغداد را در دفترش به حضور پذیرفت.
براساس این بیانیه، سفیر آمریکا تصریح کرد که اختالفات کشورش با ایران 
همچنان وجود دارد و واشنگتن برای حل آنها به شیوه های دیپلماتیک تالش 

مي کند و راه حل دیپلماتیک نیازمند تالش های گسترده ای است.
ایــن بیانیه تصریح کرد که ســفیر آمریکا در این دیــدار همچنین بر تداوم 
همکاری با عراق در چارچوب ائتالف بین المللی موسوم به ضد داعش تاکید کرد. 
این بیانیه خاطرنشــان کرد: االعرجی نیز به نوبه خود در گفت که عراق چشــم 
انتظــار ادامه همکاری با ائتالف در زمینه مبارزه با تروریســم و تبادل اطالعات 

درباره تروریست ها تا از بین بردن هسته های تروریستی باقیمانده است.

ویژه

ماتادورها دنبال نجات صنعت گردشگری اسپانیا
با گذشت حدود یکسال از شیوع ویروس کرونا در اسپانیا و تعطیلی صنعت 
کلیدی گردشگری، امیدها به از سرگیری فعالیت این بخش حیاتی با تکیه به 

اهرم واکسیناسیون گسترده علیه بیماری همه گیر افزایش یافته است.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا، اگر وضعیت اقتصاد اسپانیا را در سال ۲۰۲۰ 
میالدی بحرانــی ارزیابی می کنیــم، تا حدود زیادی نتیجه ســقوط صنعت 
جهانگردی در این کشــور اروپایی اســت. اگر صنعت کلیدی گردشگری را به 
شدت آســیب دیده تلقی می کنیم، نتیجه ریزش چشمگیر شمار گردشگران 
بین المللی اســت، همچنین اگر اسپانیا امروز پذیرای گردشگران خارجی بود، 
زمان برگزاری نمایشــگاه بین المللی گردشــگری مادرید )FITUR( در ماه 

مي آینده )اردیبهشت/ خرداد( در هاله ای از تردید نبود.
اسپانیا نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع گسترده 
ویروس نوظهور کرونا در یکســال اخیر، شــاهد تجربهای بی سابقه بود که تا 
پیش از آن از تصور همگان خارج بود؛ قرنطینه اجباری شــهروندان، منع رفت 
و آمد درون شــهری، توقف کامل پروازها و مسافرت های بین شهری، تعطیلی 
سراســری فعالیت های اقتصادی، کاهش تدریجی محدودیت ها و اعالم روزانه 
آمــار مبتالیان و جانباختگان این بیماری همه گیر همه و همه از چالش هایی 
بود که در این مدت زندگی شــهروندان و مدیریت دولت اسپانیا را دستخوش 
تغییرات اجتنــاب ناپذیری کرد. براســاس داده های بانــک مرکزی اروپایی 
)BCE( در بازه زمانی ژانویه و ســپتامبر ۲۰۲۰ )دی ماه ۹۸ تا شهریور ۹۹( 
میزان زیاندهی اسپانیا از منبع گردشــگران خارجی حدود ۴۳.۰۰۰ میلیون 
یورو برآورد شده اســت. شوک اقتصادی شدیدی که تا پیش از این در تاریخ 
این کشور بی سابقه بوده و بیانگر عمق فاجعه ناشی از بحران بهداشتی حاضر 

است.
به این ترتیب شیوع ویروس کرونا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، نزدیک 

به ۱۰۰ میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی اسپانیا آسیب زده است.

واکنش تایوان به پرواز جنگنده های چینی
به دنبال پرواز جنگنده ها و بمب افکن های چینی در آسمان تایوان، دولت 
آمریکا بر حمایت خود از این جزیره تاکید کرده و از چین خواســت فشارهای 

نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را از همسایگانش بردارد.
به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، وزارت دفاع تایوان اعالم کرد، هشــت 
هواپیمای بمب افکن و چهار جنگنده چینی روز شــنبه وارد گوشــه جنوب 
غربی منطقه شناســایی دفاع هوایی این جزیره شدند و نیروی هوایی تایوان 

اقدام به استقرار موشکها به منظور »رصد« این تعدی کرده است.
در ماه های اخیر چین که مدعی تایوان به عنوان خاک خود اســت، تقریبا 
به طور روزانه دســت به اجرای پروازهایی بر فــراز آبهای میان بخش جنوبی 
تایوان و جزایر تحت کنترلش موسوم به جزایر پراتاس در دریای چین جنوبی 
کرده اســت. با این حال این پروازها عموما شــامل تنها یک یا دو هواپیمای 

شناسایی بوده اند.
تایــوان اعالم کرد که این بار در ایــن ماموریت پروازی هواپیماهای چینی 
هشت بمب افکن مدل ۶K-H با قابلیت حمل بمب هسته ای و چهار جنگنده 
J-۱۶ حضور داشــتند و حضور ایــن تعداد باال از هواپیماهــای رزمی چین 

غیرعادی بود. یک نقشــه ارائه شده از سوی وزارت دفاع تایوان نشان داد که 
هواپیماهای چینی شــامل یک هواپیمای ضــد زیردریایی Y-۸ روی همان 
آبهایی که جدیدترین ماموریت های چین نزدیک جزایر پراتاس اجرا شــده اند 

پرواز کردند هر چند که همچنان از خاک اصلی تایوان فاصله داشته اند.
وزارت دفاع تایوان گفت، نیــروی هوایی این جزیره به هواپیماهای چینی 
هشدار داده و موشکهایی برای رصد آنها مستقر کرد و از ادبیات استاندار برای 
چگونگی پاســخ به چنین فعالیتهایی اســتفاده کرد. این وزارتخانه در بیانیه 
کوتاهی گفت: ماموریت هشــدار هوابرد و هشــدارهای رادیویی صادر شــد و 

سیستم های موشکی دفاع هوایی برای رصد فعالیتها مستقر شدند.

اعزام رئیس موساد به واشنگتن
شبکه 12 اسرائیل: »بنیامین نتانیاهو«نخست وزیرصهیونیستی، »یوسی 
کوهن« رئیس موســاد را به واشنگتن خواهد فرستاد تا به طرح خواسته های 
رژیم صهیونیستی از جو بایدن برای پیوستن مجدد به توافق هسته ای با ایران 
بپردازد. انتظار می رود کوهن در ماه فوریه به درخواســت نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی به آمریکا سفر کند و تبدیل به اولین مقام این رژیم خواهد شد 
کــه با جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا دیدار می کند. همچنین گزارش 
شــده که انتظار می رود او با مدیر ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا سیا هم 

دیدار کند.

سفر فرمانده سنتکام به اراضی اشغالی با محوریت ایران
اورشلیم پست: »کنــت مک کنزی«، فرمانده نیروهای تروریست  سنتکام 
در پی افزایش آنچه که »ســتیزه جویی های ایران« خواند ســفری به تل آویو 
خواهد داشــت.رژیم صهیونیستی گفت وگوهایی را با دولت بایدن در خصوص 
ایران آغاز کرده و شــنبه شب میر بن شــبات، مشاور امنیت داخلی این رژیم 
گفت وگویی با همتای آمریکایی خود، جیک ســالیوان داشته است. در همین 
حال،مقام های اسرائیلی گفتند، مشاور امنیت ملی آمریکا برای نخستین بار با 

مشاور امنیت داخلی اسرائیل گفت وگو کرد.

انتخابات در پرتغال
رویترز: مردم پرتغال دیروز یکشــنبه با حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از 
ماســک و خودکار شخصی برای جلوگیری از شــیوع ویروس به پای صندوق 
هــای رای رفتنــد تا همزمان با به اوج رســیدن موارد ابتال بــه کرونا رئیس 
جمهوری جدید خود را انتخاب کنند.نظرسنجی ها نشان می دهد که مارسلو 
ربلو ِد سوســا رئیس جمهوری فعلی پرتغال از حزب سوسیال دمکرات راست 

میانه به احتمال زیاد پیروز انتخابات خواهد بود.

گروه عراقی مسئول حمله به ریاض
پایگاه خبــری النجبا: گروه عراقــی جدیدی به اســم »الوعد الحق« 
مســئولیت حمله پهپادی روز شــنبه به ریاض، پایتخت عربستان را بر عهده 
گرفت .در بیانیه منســوب به این گروه تهدید شده که کاخ »الیمامه« و اهداف 
حیاتی دیگر در ریــاض و همچنین دوبی در انتقام عملیات تروریســتی روز 
پنجشنبه بغداد هدف خواهد گرفت.انفجارهای روز پنجشنبه در بغداد بیش از 

۱۰۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت.

آرامش شکننده در سوریه
روسیاالیوم: فرستاده سازمان ملل به سوریه تأکید کرد که آرامش در این 

کشور »شکننده« است و هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد.

ممانعت از تکمیل مرمت مصالی قبه الصخره
المیادین: نیروهای رژیم صهیونیســتی اجــازه تکمیل مرمت های داخلی 

مصالی قبه الصخره در محوطه مسجد االقصی را ندادند.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان
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جین ایر 
ایــر« فیلمی در ســبک  »جین 
رمانتیــک و درام بــه کارگردانی 
کری فوکوناگا اســت که در سال 
فیلم  این  منتشــر شــد.   ۲۰11
اقتباســی از رمان جیــن ایر اثر 

شارلوت برونته است.
داســتان فیلم: جین که دختری 
باهوش و رک گو است در کودکی 
و در مدرســه ای شبیه نوانخانه با 
مدیری سختگیر سپرده می شود. 
در آغاز به دلیل همین ویژگی او، 
بقیه دختران از ســخن گفتن با 
او منع می شــوند. جین تنها یک 

دوست می یابد که او هم پس از مدتی بر اثر بیماری، جان خود را از دست می دهد. چند سال بعد، جین که دختری زیبا 
شــده به عنوان معلم به یک خانه اعیانی نقل مکان می کند و با شــاگردش، دختر صاحبخانه که مادر ندارد، روابط عاطفی 
محکمی برقرار می کند. کمی بعد او و پدر دخترک، نیز به هم عالقه مند می شــوند. پدر از جین تقاضای ازدواج می کند و 
جین می پذیرد. اما در زمان برگزاری مراسم در کلیسا، وکیلی از راه می رسد و با اظهار اینکه مرد پیشتر ازدواج کرده مانع 
از عروسی آندو می شود. جین آزرده خاطر خانه را ترک می کند اما در راه خبر می رسد که او بستگانی دارد و یکی از آنها 

در پی مرگ، ثروتی عظیم برای او به جا گذاشته است... 

فناوری
محققان برای ربات ها مغز طراحی می کنند!

محققان در حال ساخت مغزی سفارشی برای 
ربات ها هستند تا آن ها را سریع تر، قوی تر و 

نسبت به محیط اطراف آگاه تر کنند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از ایندیپندنت، 
گروهــی از موسســه فناوری ماساچوســت 
)MIT( و هاروارد ادعا می کنند تراشــه های 
رایانه ای خاص آن ها به ربات ها کمک می کند 
تــا توانایی فیزیکی باالی خــود را با در نظر 
گرفتن طــرح دقیق فیزیک ماشــین آالت 
دریابنــد؛ همان کاری که مغز انســان انجام 

می دهد.
 ،)Sabrina Neuman(نیومــن ســابرینا 
محقق ارشد آزمایشگاه علوم رایانه ای و هوش 

مصنوعی موسســه فناوری ماساچوســت می گوید: »موتورها سریع و قدرتمند هستند« این چیزی است که در ذهن یک 
ربات می گذرد.

با در نظر گرفتن تنظیمات ســخت افزاری ربات ها مثل طرح فیزیکی و توانایی تشخیص آن ها، این تراشه ها به ربات های 
انسان نما کمک می کنند تا تعاملی طبیعی تر با انسان ها داشته باشند و فعالیت هایی که پیش از این ممکن نبود را انجام 

دهند.
دکتر نیومن می گوید: این ربات ها می توانند در بیمارستان ها به عنوان کادر درمان نیز برای بیماری هایی که بسیار واگیردار 

هستند مورد استفاده قرار گیرند.
برایان پالنچر)Brian Plancher( از دانشــگاه هاروارد و از نویســندگان مقاله می گویــد: برای اینکه ربات ها در چنین 
زمینه هایی مورد اســتفاده قرار گیرند و در محیط های پویای اطراف انسان ها فعالیت کنند باید بتوانند خیلی سریع فکر 
 )CPU(کنند و واکنش نشــان بدهند. الگوریتم های کنونی نمی توانند بر روی ســخت افزار واحدهای پردازش مرکزی

موجود اجرا شوند.
ایده این تراشه های به خصوص که برای یک سخت افزار خاص طراحی شده اند جدید نیست، آیفون در حال حاضر از آنها 

استفاده می کند اما در حال حاضر ربات های مدرن به تراشه های استاندارد سخت افزاری برای عملکرد نیاز دارند.
این رویکرد جدید که محاســبات روبومورفیک)robomorphic( نامیده می شــود، بــه دکتر نیومن و تیمش اجازه داد 
تراشــه ای طراحی کنند که عملکرد آن هشــت برابر سریع تر از پردازنده مرکزی معمولی باشد به رغم آن که ریزپردازنده 
کندتری دارد. دکتر نیومن می گوید: نتایج من را هیجان زده کرده اســت. حتی اگر تراشه ما سرعت ریزپردازنده کمتری 

داشته باشد ما این موضوع را با کارایی باالتر آن جبران کرده ایم.
رابین دیتس)Robin Deits( مهندس شــرکت بوستون داینامیکس)Boston Dynamics(می گوید: این نتایج فوق 
العاده اســت زیرا نشان می دهد چگونه از طراحی خاص مدار می توان برای سرعت بخشیدن به مولفه اصلی کنترل ربات 

استفاده کرد.
عملکرد نرم افزار ربات بسیار اهمیت دارد زیرا دنیای واقعی هیچ وقت منتظر نمی ماند تا ربات فکر کردنش را تمام کند.

چهرهها

ژاک شیراک، سیاستمدار خوشنام فرانسه 
ژاک رنه شــیراک )زاده ۲۹ نوامبر 1۹3۲ در پاریس – درگذشته ۲۶ سپتامبر 
۲۰1۹ در پاریس( سیاســت مدار راست میانه فرانسوی بود که از 17 مه 1۹۹5 

تا 1۶ مه ۲۰۰7 مقام رئیس جمهور فرانسه را عهده داشت.
وی از ســال 1۹7۴ تا 1۹7۶ و از 1۹۸۶ تا 1۹۸۸ نخست وزیر فرانسه )شیراک 
تنها کسی اســت که در جمهوری پنجم فرانسه دو بار به پست نخست وزیری 

رسیده است( و از 1۹77 تا 1۹۹5 شهردار پاریس بوده است. 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۰۲ )میالدی( سوسیالیست ها و دیگر 
احزاب چپ، با این که شیراک را نماینده همه آرمان های خود نمی دانستند اما 
از بیم قدرت گرفتن ملی گرایان افراطی به رهبری ژان ماری لو پن، از شــیراک 
پشــتیبانی کردند و او با به دســت آوردن بیش از ۸۲ درصد آرا در مرحله دوم 
انتخابات پیروز شــد. شکست راست افراطی در آن انتخابات، چنان برای برخی 
از هواداران این حزب سخت بود که در 1۴ ژوئیه ۲۰۰۲ یکی از هواداران راست 
افراطــی تالش کرد که شــیراک را در جریان رژه روز ملی فرانســه ترور کند. 

شیراک در آوریل ۲۰۰5 با دعوت از رئیس جمهور ایران، با سید محمد خاتمی در کاخ الیزه دیدار کرد.
ژاک شــیراک در روز 11 مارس ۲۰۰7 اعالم کرد که در رقابت برای رســیدن به ســومین دوره ریاست جمهوری شرکت 
نخواهد کرد. نیمه شب 1۶ مه ۲۰۰7 وی سمت خود را به نیکال سارکوزی واگذار کرد. شیراک در آن انتخابات از سارکوزی 

پشتیبانی کرده بود.
شیراک در ۲۶ سپتامبر ۲۰1۹ پس از یک دوره طوالنی بیماری بر اثر عفونت شش در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

پل نیومن؛ بازیگر و کارگردان آمریکایی
پل لئونارد نیومن )۲۶ ژوئیه 1۹۲5 - ۲۶ ســپتامبر ۲۰۰۸( بازیگر برنده جایزه 
اسکار و کارگردان آمریکایی و انسان دوست و دوست دار مسابقات اتومبیل رانی 
بــود. او در اوهایو )در آمریــکا( به دنیا آمد. پدرش یهــودی آلمانی و مادرش 
مسیحی کاتولیک مجارستانی بود. پل نیومن جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش 
اول مرد را برای ایفای نقش در فیلم رنگ پول در ســال 1۹۸7 بدست آورد. او 
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸ بعد از مدتی مبارزه با بیماری سرطان ریه در ۸3 سالگی 

درگذشت.
 Own پل نیومن و یکی از دوستانش در سال 1۹۸۲ سس ساالدی را به نام اون
معرفی کردند که در نوع خود تازگی داشت و این نام تجاری بر دو اصل استوار 
بود: 1 - مواد برتر بدون افزودنی های غیر طبیعی ۲- واگذاری تمامی منافع به 

موسسه های خیریه
این محصول با موفقیت آنی روبه رو شد و در سال اول فروش خود یک میلیون 
دالر در اختیار موسسه های خیریه گذاشت، همچنین از آن به بعد بیش از 1۲5 

میلیون دالر به هزاران موسسه خیریه بخشیده است.

فیلمبازی

عشق های زود گذر ماند گار
آند ری َمکین )1۹57( نویســند ه ای  است با تجربه های زیستی بسیار عجیب و تلخ. او که د ر سیبری به 
د نیا آمد ه و د ر اتحاد  جماهیر شوروی رشد  کرد ه بود ، شیفته  اد بیات و زباِن فرانسه بود . مکین د ر هجرتی 
عجیب از پشِت مرزهای شوروی خود  را به فرانسه رساند  و بعد  سال ها توانست خود  را به عنواِن نویسند ه 
تثبیت کند  و برای رماِن وصیت نامه  فرانسوی جایزه  گنکور را نیز به د ست آورد . او د ر د استآنهای کتاِب 
عشق های زود گذِر ماند گار روایت هایی نوشته از مهم ترین عنصِر تشکیل د هند ه  زند گی اش یعنی تناقِض 
زیســتن د ر د وران شوروی. د استآنها که به نوعی تکمیل کنند ه  همد یگر هستند  شخصیت هایی را روایت 
می کنند  که د ر زند گی خود  با اند وه ها، ماجراها و عشق های خاصی روبه رو شد ه اند ، زمان بر آنها گذشته 
و حاال روایتی از ایشان باقی ماند ه که مملو از تناقض ها و د وگانگی هاست، امری که خود  مکین نیز به آن 
گرفتار بود ه به خاطِر نوِع زند گی خاصش؛ از طرفی روسی و از سویی فرانسوی شد ه. به همین خاطر این 

د استان نویس د رخشان مخاطِب خود  را با روایت هایی روبه رو می کند  که د ر آنها احساس تلف  شد ِن هویت و زند گی به چشم می آیند . 
د استان هایی جذاب و بد یع که نمایان گر قد رت اوست د ر ساختِن جزئیاِت شخصیت . مکین د ر فرانسه زند گی می کند  و د و سال پیش 
نیز به عضویت آکاد می فرانســه د رآمد . »عشــق های زود گذر ماند گار« اثر آند ری سرگیویچ مکین با ترجمه اسد اله امرایی توسط نشر 

چشمه د ر 13۰ صفحه به چاپ رسید ه است.

فرهنگ مواد و تکنیک های مجسمه سازی
جان مایلز، مجسمه ساز انگلیسی، چندین کتاب در حوزۀ شیوه های ساخت مجسمه تألیف کرده است؛ 
از جمله مجســمه های سیمانی )1۹۸5(، مجسمه های بتونی )1۹۶۶(، تکنیک ریخته گری برای ساخت 
مجســمه )1۹۶۸(، ریخته گری برنز در کارگاه )1۹۶۹(، مدلســازی پیکره و سردیس )1۹7۸(، ساخت 
پیکرۀ انســانی )۲۰۰۶( و نیز کتاب جامع فرهنگ مواد و شــیوه های مجســمه ســازی که شرح نسبتا 
مفصلی در مورد مواد و شــیوه های تخصصی مجسمه سازی است.  مایلز معتقد است که تسلط بر انواع 
شــیوه ها، قدرت هنرمند در بیان فردی و به تصویر کشــیدن ایده های وی را به شدت تقویت میکند؛ از 
این رو در این کتاب به توضیح انواع شیوه های قالب گیری و ریخته گری، شیوه های استفاده از رزین ها و 
پالستیک ها که به واسطۀ پیشرفت تکنولوژی وارد این عرصه شده اند، و نیز انواع جوشکاری ها و روشهای 
افزاینده و کاهنده که از اصلی ترین شــیوه های تولید حرفهای مجسمه سازی به شمار میروند پرداخته 

است.  همچنین در این کتاب شرح کاملی از انواع مواد مورد استفاده در این رشته و شیوه های استفاده از آنها، و نیز ابزارآالت و مواد 
واسطه - البته تا حدی که در زمان تألیف آن در این حوزه به تکامل رسیده بودند- ارائه شده که عالوه بر مواد اصلی و سنتی مجسمه 

سازی یعنی سنگ، چوب، فلز و گل، مواد جدیدتر همچون انواع رزین ها و روشهای استفاده از آنهارا نیز دربردارد. 
از دیگــر مباحث ارائه شــده در این کتــاب می توان به جانمایی، شــیوه های نصب و بســیاری از موضوعات دیگر اشــاره نمود که 
 مجســمه ســازان از مرحلۀ طراحی تا ارائۀ یک مجســمه با آن روبه رو هســتند. کتاب »فرهنگ مواد و تکنیک های مجسمه سازی 
»نوشــته جان مایلز با ترجمه مرجان محمدی نژاد در 33۶ صفحه را مؤسســه تألیف، ترجمه و نشــر آثار هنري)متن( رهسپار بازار 

کتاب کرده است.

پشت پرده سیلی زدن به صورت سرباز! 

 رژه روز ملی هند در شهر دهلی

طرحروز

قاب

پیشنهاد

 مهدی عزیزی - خبرآنالین 

 خبرگزاری فرانسه

چرا برخی از افراد به شدت سرمایی هستند
تا به حال دقت کرده اید که برخی از افراد به شدت سرمایی 
هســتند؟ افرادی که با کوچکترین باد و ســرما احساس 

می کنند در حال لرزش هستند.
برخی از افراد به علت مشــکالت مختلف دچار حس سرما 
می شوند و این موضوع در فصل هایی مثل پاییز و زمستان 

به شدت آزارشان می دهد.
- برخــی از افراد به علت کم خونی حالت ســرمایی بودن 
را دارند. درواقع این افراد به شــدت سرمایی هستند چون 

بدنشان دچار کم خونی شده است.
- فقر آهن با کم خونی و ســرمایی بودن مرتبط است. این 
به این معناست که در صورت ابتال به فقر آهن بدنتان با کم 

خونی و سپس حس سرما رو به رو می شود.
- کم خوابی و اختالالت خواب در بروز حس سرما در بدن بی تاثیر نیست.

- افت قند می تواند عالئمی مثل لرزش و سرما را به فرد القا کند.
- کمبود ویتامین های گروه B در بروز حس سرما بی تاثیر نیست.

- گاهی کم آبی بدن نیز منجر به حس سرما می شود.
- اختالالت تیروئید در سرمایی بودن موثر است.

- ابتال به برخی ویروس ها که منجر به ضعف سیستم ایمنی بدن می شوند در بروز سرمایی بودن موثر هستند.
- مصرف برخی خوراکی ها که موجب افت فشار خون می شوند می توانند در نهایت منجر به کم خونی شوند.

- مشکالت سیستم گردش خون یا برخی مشکالت قلبی در بروز کم خونی بی تاثیر نیست.
به طور کلی در فصل های پاییز و زمستان بیشتر آجیل و خشکبار مصرف کنید. فشار و قند خونتان را مرتب بررسی کنید و سعی کنید 

وقتی مبتال به سرما خوردگی هستید از بدنتان بیشتر در برابر سرما محافظت کنید.

دانستنیها

جرم مشهود در رسانه ملی
 و تکلیف دادستان

محمد هادی جعفرپور*

به بهانه انتشار گفتگوی شیخ احمد جهان بزرگی با شبکه۴سیما 
که اتفاقا با عنوان شبکه فرهیختگان معرفی مي شود وبا توجه 
به اینکه پیشــتر نیز در رســانه ملی الفاظ و عباراتی از سوی 
مجری برنامه یا کارشــناس مدعو و....بیان شده که صراحتا در 
قالب مصادیق توهین،تهمت،اشاعه خرافه و...تعریف مي شوند 
ضرورت مرور مقررات مرتبط با موضوع را ایجاب مي کند. الفاظ 
و عبارات استعمال شده  در رسانه ملی توسط  شخصی ملبس 
به لبــاس روحانیت  که از قضا در حوزه فرهنگ و سیاســت 
دارای مطالعه و مسئولیت است موجبی شد تا  رفتار ایشان را 
ابتدا با مقررات نظارتی بر صداوسیما تطبیق داده سپس مروری 
برقوانین کیفری داشته باشم.خدا را چه دیده اید شاید حق با 

شیخ احمد و امثالهم است و ما اشتباه برداشت کرده ایم!!
مدیریت سازمان صدا و ســیما بنا بر اصل 11۰قانون اساسی 
توسط رهبری تعیین مي شود، همین یک اصل از قانون اساسی 
کافی اســت تا مدیران سازمان به اهمیت چنین نهادی توجه 
خــاص کنند.زمانی که عالی ترین قانون کشــور عزل و نصب 
مدیریت یک نهاد را بر عهده و در اختیار عالی ترین مقام کشور 
مي داند معنایی جز این نخواهد داشت که نهاد و سازمان مورد 
اشــاره دارای ویژگی منحصر به فردی اســت. خاصه اینکه در 
اصل 157نظارت بر چنین سازمانی را بر عهده شورایی مرکب 
ازنمایندگان قوای ســه گانه کشور معرفی مي کند.در تکمیل 
مختصات اهمیت نقش صدا و سیما در جامعه ،قانون اساسی 
راجع به خط مشی سازمان انشاء حکم کرده،قوه مقننه را مکلف 
به تدوین مقرراتی برای خط مشی و شیوه اداره سازمان مي کند.

در همین راســتا قانون خط مشــی کلی و اصول برنامه های 
ســازمان در ســال۶1تصویب و به اجرا گذاشــته شده است. 
در مقدمــه قانــون مذکور با ذکر آیه شــریفه ی یا ایها النبی 
انا ارســلناک شاهدا و مبشــرا و نذیرا...اصلی ترین خط مشی 
سازمان را هدایت و بشــارت مردم به سوی خدا مي داند و در 
ادامه از اهدافی چون همبســتگی ملت و دولت،حفظ کرامت 
انسانی،اشاعه فرهنگ اسالمی و...یاد کرده،در فصل اول تحت 
عنوان اصول کلی 15ماده قانونی انشاء شده است.ماده15این 
قانون صدا و ســیما را زبان گویای ملت دانسته در ماده ۶ارج 
نهادن به حیثیت انســانی و پرهیز از هتک حرمت افراد طبق 
ضوابط اسالمی تکلیف و جزء اصول کلی این نهاد دانسته است. 
ماده1۹راجع به ممنوع بودن پخش برنامه  نکات قابل تاملی را 
انشاء مي کند:1- برنامه ای که موضوع آن تهمت به ارگان های 
رسمی کشور باشد۲-برنامه ای که موجب هتک حرمت جامعه 
گردد3-چنانچه پخش برنامه موجب لطمه زدن به وحدت ملی 
و ایجاد تشــنج در جامعه شود۴-برنامه ای که برای گروه های 
ضد انقالب و منحرف جنبه تبلیغی داشته باشد و...ممنوع است.
اگــر چه همین چند بنــد از ماده1۹ و کلیــت قانون مذکور 
کافی اســت تا حکمی کلی جاری و الزم االجرا شــود که در 
ســازمان صدا و ســیما اتخاذ هر گونه رفتــاری که منجر به 
توهین،تهمت،هتک حرمت و...شــود،ممنوع اســت اما قانون 
مجازات اســالمی نیز به عنوان فصل الخطاب تعریف و تبیین 
رفتارهای ناشایست و مستحق کیفر در فصل 15 تحت عنوان 
هتک حرمت اشــخاص مقرراتی آورده که ماده۶۰۹مندرج در 
این فصل راجع به توهین به مقامات دولتی و سیاســی انشاء 
شــده :هر کس  با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا....
توهین نماید به ســه تا شش ماه حبس یا تا7۴ضربه شالق...
محکوم مي شود.این مقدمه موید این موضوع است که استعمال 
هر گونه لفظ وعبارتی که در فرهنگ عامه جامعه تلقی توهین 
و کالمی توهین آمیز و ناپســند شــود فارغ از اینکه مخاطب 
آن عبارت چه کسی اســت،اوال پخش چنین عبارتی ممنوع 
ثانیا مستحق کیفر است.حال چنانچه مخاطب مطلب ابرازی 
شــخصی از مقامــات حکومتی باشــد از جنبه های مختلفی 
پخش چنین الفاظی ممنوع و مســتلزم برخورد قضایی است.
ماده ۶۴به بعد آیین دادرســی کیفــری در تبیین اختیارات و 
وظایف دادســتان جهات قانونی شروع به تعقیب را برشمرده 
و در معرفی جرم مشهود،به موازات مقامات قضایی و ضابطین 
عــام و خاص قضایی این اختیار به تمام شــهروندان  تفویض 
شــده تا در صورت مشاهده چنین جرایمی مراتب را به مرجع 
صالح اعالم کنند.بندث ماده۶۴ اطالع دادســتان از وقوع جرم 
به طرق قانونی را مجوزورود ایشان به موضوع مي داند.مستند 
به مقررات مذکور محرز و مسلم است که در برنامه مورد بحث 
الفاظ استعمال شده توسط  شیخ احمد جهان بزرگی خطاب 
به رئیس جمهور و مسئولین دولتی با اغماض مصداق بارز جرم 
توهین است،اغماض از این جهت که آنچه وی به رئیس جمهور 
نسبت داد برابر است با انتساب دادن جرم)با این فرض قانونی 
که استعمال مواد مخدر جرم است(به دیگری که مصداق ماده 
۶۹7  قانون مجازات اسالمی است که مجازاتی شدید تر از جرم 
توهین برای آن تعریف شــده است)افتراء(لذا  ضروری است تا 
نهادهای نظارتی به موازات دستگاه قضایی به چنین موضوعاتی 
ورود کنند،این لزوم ورود به موضوع نه از حیث جنبه شخصیتی 
رئیس جمهور )گرچه از این جنبه نیز الزم اســت(بلکه از این 
منظر که اشــاعه چنین رفتارهایی در رسانه ملی با هیچ یک 
از معیارهای اخالقی تعریف شده در اصول کلی نظام و اهداف 
سازمان صدا و سیما تطبیق نداشته،عدم توجه به آن تالی فساد 
فراوانی در پی خواهد داشــت. لذا واضح و مبرهن اســت که 
موجب قانونی برای ورود به موضوع و اعالم جرم علیه شخص 

مورد نظر از منظر قانون آیین دادرسی کیفری فراهم آمده،
عالوه اینکه  تبصره  ماده 1۸  آیین نامه  دادسراها و دادگاه های 
ویژه روحانیت  در  ادامه تعریف جرم مقرر کرده اســت:اعمالی 
کــه عرفا موجب هتک  حیثیت روحانیت و انقالب اســالمی 
باشــد، برای روحانیون جرم تلقی مي شود.همین یک عبارت 
کافی است تا دادستان محترم دادسرای ویژه روحانیت نسبت 
به رفتار و گفتار برخی حضرات روحانی واکنش قانونی نشــان 

دهند.
*وکیل دادگستری

نگاه

حضرت محمد )ص(: 
از آتش بپرهیزد و گرچه به وسیله یک پاره خرما باشد 

و اگر ندارید به وسیله سخنی نیک. 
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


