ابوالفضلجلیلی:

وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد

امیدوارم روزی با فیلمسازان چینی
همکاری کنم

آخرین وضعیت اعمال فوق العاده
ویژه فرهنگیان
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درخواست ایران از طرفهای مذاکرات وین جهت اتخاذ تصمیمات الزم

اسناد توافقآماده است

صفحه3

رئیس جمهور منتخب چه قولهایی به مردم داده است

تعداد پناهجویان همچنان در حال افزایش است

همه وعدههای رئیسی

سنگینی میلیونها آواره روی وجدان جامعه جهانی

صفحه2

 2300نفر در راه مهاجرت به اروپا جان باختهاند

جزئیات آرای استان تهران اعالم شد

صفحه11

شرکت  26درصدی مردم شهر تهران
در انتخابات

رئیس ستاد انتخابات استان تهران جزئیات میزانمشارکت و آراء استان تهران در انتخابات ریاستجمهوری را
اعالم کرد .به گزارش ایســنا ،شــکراله حسن بیگی با اشاره به آمار مشــارکت و جزئیات آرای انتخابات
ریاســت جمهوری  28خردادماه در استان تهران اظهار داشت :بر اساس تجمیع نتایج صندوقهای رای
انتخابات ریاست جمهوری ،از مجموع  9میلیون و  81۵هزار و 77نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات
در استان تهران 3 ،میلیون و  3۴۶هزار و  ۵8۰رای اخذ شده که...
صفحه2

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اعالم کرد

روند سینوسیکرونا در تهران
صفحه4

مهران رجبی:

میتوان برای انتخابات هم سریال ساخت

مهران رجبی به ژانر کمدی عالقه خاصی دارد و ایفای نقشهای طنز را ترجیح میدهد؛ او که در ســریال
طنز انتخاباتی «غیرعلنی» بازی کرده اســت ،میگوید :میتوان برای مناسبتهای سیاسی هم سریال ساخت؛
مثل همین انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس که ظرفیتهای زیادی برای قصه گویی در آنها وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،مهران رجبی درباره حضور در چندین نقش طنز تلویزیونی و عالقهاش به این ژانر عنوان
کرد :خودم به ژانر کمدی عالقه خاصی دارم و نقشهای طنز را ترجیح میدهم .به نظرم با نقشهای طنز عالوه
بر سرگرم کردن مخاطب میتوان حرفهای جدی زد و...
صفحه9

سرمقاله

انتخابات ،انتظارات مردم و دعوت به آرامش و همدلی

سیدحسن امین *

دموکراسی یا مردمســاالری یا حکومت مردم
بر مــردم از طریق انتخابــات ادواری و برابر ،اصل
هر یک نفر ،یک رای ،بی عیب و ایراد نیســت ،اما
بشــر تا کنون سیســتم حکمرانی بهتری کشف و
تجربه نکرده است .این سبک حکمرانی در فرهنگ
ایران و اکثر قریب به اتفاق کشورهای همسایه ما،
نهادینه نشده است.
تاریخ ایران نه تنها پیش از مشروطیت بلکه در
صد و پانزده ســاله اخیر پس از مشروطیت هم با
همــه تالشها و فداکاریها ،روی دموکراســی به
خود ندیده اســت .فرهنگ ما قــدرت را تقدیس
میکند و همه ما هر کداممان بیش و کم مســتبد
و زورگوییم ،و اگر نتوانستهایم بیشتر استبدادمان
را تحمیل کنیم ،به قول ســعدی زور مردمآزاری
نداشــتهایم .در خانــه ،در اداره ،در خیابان همه تا
میتوانیــم زور میگوییم .از ایران و کشــورهای
مســلمان بگذریم ،حتی در غرب هــم که ظاهرا
دموکراسی حاکم است ،شــواهد مشکالت عملی
این سیســتم را در آمریکا در انتخاب ترامپ و بعد
اعتراضات طرفداران او پــس از رای آوردن بایدن
دیدیم.

با این مالحظات ،از انتخاباتی هم که در ایران در
 28خرداد  1۴۰۰صورت گرفت و به پیروزی قابل
پیشبینی آقای رئیســی انجامید ،انتظار فوقالعاده
نباید داشــت .یعنی اگر این انتخابات را با انتخابات
 11۵سال گذشته ایران چه قبل و چه بعد از انقالب
(و نه با انتخابات ایــده آل آرمانی موعود در اذهان
ایده آلیستها) مقایسه کنیم ،آرام میگیریم.
تجربه نســل آرمانی من که هفتاد سال به باال
داریم ،نشــان داد کــه تندروی ،شــورش ،انفجار،
مبــارزه مســلحانه و جنگهای چریکــی جواب
نمیدهد و تخریب و نابود کردن سرمایههای مادی
و معنوی ملی خســارتی جبرانناپذیر در مســیر
توسعه و رفاه عمومی است .مهمتر از همه ،ما تجربه
داریم که صاحب قدرتانی که بر ما حکومت کردند،
از کرات دیگر به ایران هبوط نکردهاند ،همشهریان
خود ما ،همکالســیها ،همسایهها و بسا که قوم و
خویشهــای خود ما بوده و هســتند ،و باز مهمتر
از همــه این که ما قادر به حــذف و نفی مخالفان
خود نیســتیم ،پس نــه تنها پــس از پایان یافتن
تبلیغــات انتخاباتی ،تنــدروی ،ترویج خصومت و
پرخاشگری ،توجیه عقالنی ندارد ،بلکه در عمل هم
چارهای جز صبر و انتظار ،مدارا ،فرهنگسازی برای
نهادینه کردن دموکراسی و تقویت احزاب سیاسی،
مذاکره ،گفتوگو و مطالبهگری از طرق خشــونت
پرهیز و اســتفاده از ظرفیتهای قوانین اساسی و

عــادی حاکم نداریم .البته من در این مســیر ،هم
فرهنگسازی از طریق نشــر ماهنامه حافظ و هم
اســتفاده از ظرفیتهای قانونی مثل تقاضای اخذ
مجوز حزب حرکت کردهام و به نتیجه نرسیدهام،
چون هم وزارت ارشــاد مجله را توقیف کرد و هم
وزارت کشور به حزب مجوز نداد! اما ،از آینده ناامید
نیستم و برای آیندگان شرایط بهتری را خواهانم.
در این شرایط ،از کنشگران سیاسی و اجتماعی
به ویــژه آنان که برای نامــزدان دیگری جز آقای
رئیسی فعالیت کردند یا اساسا انتخابات را تحریم
کردنــد ،انتظار میرود کــه هرگونه حرکتی را که
بالفعــل یا بالقوه به هرج و مرج و خشــونت منجر
شــود ،محکوم کنند و در عوض بــا تجمیع و هم
افزایــی نیروها و انتقال تجربهها خــود را برای به
دســت گرفتن قدرت قانونــی در انتخابات آینده،
آماده کنند .از دولت آقای رئیســی و تیم حامیان
ایشــان نیــز انتظار مــیرود که با سیاســت رفع
مشــکالت معیشــتی مردم ،ایجاد تعادل و توازن
در سیاست خارجی ،از تحرکات فعاالن سیاسی و
منتقدان نظام به ویژه زندانیان سیاسی جرمزدایی
کنند و با یک حرکت انســانی موجب فراهم شدن
جو آرامش و آسایش عمومی شوند .زندگی کنید و
به دیگران فرصت زندگی بدهید.
*استاد بازنشسته
دانشگاه کلدونین گالسگو

یادداشت
جعفر محمدی *

چهار ســال پیــش در چنین ایامــی ،بیش از
 ۴1میلیون و  3۰۰هزار نفر در انتخابات ریاســت
جمهــوری شــرکت کردنــد .در آن انتخابات ۵۶
میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند.
جمعه اما ،تعــداد رأی دهندگان بــه کمتر از
 29میلیــون نفر کاهش یافت؛ یــک افت فاحش
 12میلیــون نفری؛ آن هم در شــرایطی که تعداد
واجدین شرایط  ۴میلیون نفر افزایش یافته است.
به بیان دیگر ،در انتخابات ریاســت جمهوری سال
 ،139۶تعداد  1۵میلیون نفر از واجدین شــرایط
شرکت نکرده بودند اما در انتخابات  1۴۰۰این عدد
دو برابر شــده و به حدود  3۰میلیون نفر رســیده
است.
بدین ترتیب ،برای اولین بار در تاریخ جمهوری
اســالمی میزان مشارکت به نصف واجدین شرایط
ســقوط کرد و عدد معنی دار  ۴8,8درصد به ثبت
رسید .همچنین در نظر داشته باشیم که انتخابات

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در اولویت دریافت واکسن از مردادماه
وزیر علوم بــا تاکید بر اینکه واکسیناســیون
دانشــجویان از مــرداد آغــاز میشــود ،گفــت:
دانشــجویان دوره تحصیالت تکمیلی در اولویت
واکسن قرار دارند.
منصور غالمــی در گفتوگو با ایســنا ضمن
بیان این مطلب به تشریح جزئیات واکسیناسیون
دانشــگاهیان پرداخت و اظهار کرد :درخواست ما
از وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی این
بوده اســت که اعضای هیأت علمی ،دانشــجویان
و کارمنــدان دانشــگاهها را در اولویــت برنامــه
واکسیناســیون قرار دهند که خوشــبختانه این
درخواست پذیرفته شده است .امیدواریم امکانات

آن فراهم شود.
وی در ادامــه تصریح کرد :مســئوالن مربوطه
تعهــد دادهاند که اگر واکســن مــورد نیاز تأمین
شــود از مرداد ماه این برنامه شــروع شود البته
اینها مواردی است که تماماً در اختیار وزارت علوم
نیست.
غالمی یادآور شــد :هنوز مشــخص نیســت
واکسیناسیون دانشــگاهیان با واکسنهای ایرانی
خواهد بود یا واکســن دیگری؛ چرا که تشخیص
این مورد برعهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی بوده و ما تشــخیص این وزارتخانه را به
عنوان مرجع رسمی علمی قبول داریم .فعال قول

داده شده است که واکسیناسیون از مرداد ماه آغاز
شود.
غالمی ادامه داد :امیدواریم واکسیناســیون از
مرداد ماه آغاز شود تا بتوانیم فعالیت دانشگاهها را
در نیمسال آینده به صورت حضوری آغاز کنیم.
وزیــر علوم افزود :پیشبینی ما این اســت که
اگر واکسیناسیون مرحلهای انجام شود ،در مرحله
اول واکسیناسیون دانشجویان تحصیالت تکمیلی
به دلیل کمتر بودن جمعیت و باالتر بودن ســن
به صــورت کامل انجــام گیــرد و در مرحله بعد
دانشجویان مقاطع دیگر در اولویت واکسیناسیون
قرار گیرند.

***
برق  57سازمان پرمصرف در تهران قطع شد
به دنبــال افزایش دمای هوا ،شــرکت توزیع
نیروی بــرق تهران بزرگ با هــدف جلوگیری از
بروز خاموشی در شــبکه برق این کالنشهر ،برق
 ۵7ســازمان دولتی و غیردولتــی پرمصرف را در
پایتخت قطع کرد.
بهگــزارش وزارت نیــرو ،حســین صبوری از
ساختمانهای متعلق به سازمان تامین اجتماعی،
سازمان شــهرداریهای کشور ،ســازمان میراث
فرهنگی ،شــرکت پتروشــیمی اراک ،بانک ملت،
بانک کشــاورزی و شــرکت ملی نفتکــش ایران
بــه عنوان برخی از ادارههایی که امروز مشــمول
قطع برق شــدهاند نام برد و افــزود :از آن جا که

بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی ،طی
روزهــای آتی انتظار افزایش بیشــتر دمای هوا را
داریم ضروری اســت تمامی مشــترکان حداکثر
صرفهجویی ممکــن را در مصرف بــرق به عمل
آورند.
وی همچنیــن با بیان اینکــه در ادامه برخورد
با ادارههای پرمصرف ،امروز نیز برق  ۵7دســتگاه
اجرایی در تهران قطع شد ،گفت :مهمترین کمکی
که مشــترکان بخش خانگــی میتوانند به ما در
تامین برق کنند ،خودداری از اســتفاده همزمان
از وســایل برقی پرمصرف بهویژه در ســاعات 12
تا  18است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق تهران
بزرگ همچنین از ادارهها و صنایعی که همکاری
مناســبی در مدیریت مصرف برق دارند قدردانی
کرد و یادآور شد :گزارش عملکرد ادارات در حوزه
مدیریت مصرف برق به شــکل هفتگی ،تهیه و به
استانداری تهران ارسال میشود.
صبــوری در همیــن راســتا از ادارات و
دســتگاههای اجرایی پایتخت خواست تا بهمنظور
جلوگیــری از بروز خاموشــی احتمالــی بهویژه
در بخش خانگی شــهر تهران ،اجــرای مصوبات
هیات وزیــران درخصوص مدیریت مصرف برق را
جدی بگیرند.

***
دو کشته در پی سقوط هواپیمای آموزشی در گرمه

صدای خاموش مردم را بشنوید
ریاســت جمهــوری همزمان با انتخابات شــوراها
برگزار شــد که به دلیل ویژگــی محلی بودن ،ذاتاً
مشارکتزاست.
نکته اینجاســت که بخش قابل توجهی از رای
دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ،رأی سفید
یا باطله دادهاند .هیچ کس تصورش را هم نمیکرد
روزی در جمهــوری اســالمی ،آرای باطله با 1۴
درصد ،رتبه دوم انتخابات را به خود اختصاص دهد.
بخشــی دیگر از مــردم نیز با علم بــه این که
عبدالناصر همتــی برنده نخواهد شــد ،به عنوان
اعتراض به روندهای موجود ،به او رأی دادند.
در چنین شرایطی ،مسئوالن جمهوری اسالمی
باید بین خــود وضعیت اضطراری اعالم کنند و به
بررســی فوری و غیرمتعصبانه چرایی عدم حضور
بیش از نیمی از مردم در انتخابات بپردازند.
بر طبل شادانه کوبیدن که  29میلیون نفر پای
صندوق آمدند ،ندیدن آن  3۰میلیون نفر دیگری

خبر

اســت که مانند رای دهندگان ،مالکان مشاع ملک
ایران هستند.
نادیده گرفتن دهها میلیون ایرانی که رأی ندادند
یا رای ســفید یا اعتراضی دادند و نیز پشت گوش
انداختن این واقعیت کــه خیلی از رأی دهندگان
دورههای پیشــین ،این بار پــای صندوق نیامدند،
خطــای بزرگ اســتراتژیک خواهد بود .شــنیدن
صدای خاموشان و معترضان ،نه وظیفهای اخالقی
که الزمه زمامداری و بقای حاکمیت است.
دو برابر شــدن تعداد قهر کنندگان با صندوق
و رســیدن آرای باطلــه از  3درصد انتخابات قبل
به  13درصد ،صدایی اســت رســا که یا باید آن
را شــنید و بدان احترام گذاشت یا منتظر عواقب
ســهمگین آن بود .امید که شاهد عقالنیت باشیم
که هم برای مردم خوب اســت ،هم برای نظام و
هم برای ایران.
*صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران

فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی گفت:
در پی ســقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در
شهرســتان گرمه ،دو نفر جان خود را از دســت
دادند.
ســردار ســعید مطهری گفت :این هواپیمای
آموزشــی متعلق به شرکت فراسپهر ایرانیان بوده
است.

وی اظهــار کرد :ســاعت  13:۵۶ظهــر امروز
و در پــی اعالم ســقوط یــک فرونــد هواپیمای
آموزشــی در گرمــه بالفاصلــه عوامــل پلیس
و نیروهــای امــدادی بــه محــل حادثــه اعزام
شدند.
وی با اشــاره بــه اینکه با حضــور ماموران در
محل مشــخص شد یک فروند هواپیمای آموزشی

انا هلل واناالیه راجعون

جناب آقای مهندس علیرضا محجوب
دبیرکل محترم خانه کارگر
خبر درگذشــت فرزند دلبندتان «طاها محجوب» موجب تأسف و تأثر
شدید اینجانب شد .مصیبت وارده را به جنابعالی و سایر بستگان به ویژه
همسر مکرمهتان تســلیت گفته و امیدوارم آن عزیز جوان از دست رفته
در این دهه کرامت و در آستانه والدت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع)
میهمان امامان معصوم علیهمالسالم گردد.
مصطفی کواکبیان

دبیرکل حزب مردمساالري

متعلق به شرکت فرا سپهر ایرانیان که در بجنورد
و با مجوز سازمان هوایی کشور فعالیت میکند از
ســمت کالله به طرف بجنورد در حرکت بوده که
به دلیل نقص فنــی در حوالی پمپ گاز رباط قره
بیل دچار ســانحه شده و سقوط میکند .مطهری
افزود :متاســفانه بر اثر این حادثه هر دو سرنشین
این هواپیما فوت کردند.
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نگاه

واکاوی دالیل موثر بر میزان مشارکت در انتخابات
نیمافرهید

مشارکت و رأی دادن در انتخابات از مولفههای اصلی بررسی رفتار سیاسی
افراد یک جامعه اســت ،بنابراین بررســی کاهش مشــارکت در انتخابات به
عنوان بروز یک رفتار اجتماعی و سیاســی میتواند منجر به شناخت دقیقتر
یــک جامعه و برنامهریــزی آگاهانه برای آینده آن جامعه بر مبنای ســالیق
عمومیشود.
بررســی دالیل حضور و مشارکت افراد در انتخابات نشان میدهد مواردی
همچون «پایبندی به تکلیف شــرعی» و «اعتماد سیاسی» از سوی مشارکت
کننــدگان به عنوان عوامل اصلی مطرح شــده اســت .آنچــه در این دوره از
انتخابات شــاهد آن بودیم کاهش نســبی حضور و مشــارکت از سوی مردم
در انتخابات ریاســت جمهوری ،میان دورهای مجلس شــورای اسالمی ،میان
دورهای مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا است.
یکــی از مهمترین عوامل موثر بر روند فعالیتهای اجتماعی در دو ســال
گذشــته را میتوان شــیوع کرونا در سراســر جهان دانســت که بسیاری از
رفتارهای اجتماعی از جمله مشــارکت در امور اجتماعی و سیاســی را تحت
تاثیر قرار داد .طی این دوره زمانی در دنیا بیش از  13۰انتخابات برگزار شده
که بررسی آنها نشــان میدهد در معدودی از کشورها مشارکت تا حدودی
افزایش داشــته و در برخی دیگر کاهشــی قابل مالحظه دیده میشــود .این
مسئله نشان دهنده آن است که همه گیری کرونا تنها عامل موثر بر مشارکت
سیاسی شهروندان در نقاط مختلف دنیا نبوده است.
در یــک نگاه کلی دالیل افزایش حضور و مشــارکت مردمیدر انتخابات را
میتوان شامل عواملی همچون کنترل کرونا از سوی دولتها ،دوقطبی شدن
انتخابات در جامعه ،جلب مشــارکت ذی نفعان و اقناع افکار عمومیاز ســوی
نظامهای سیاسی دانســت .از سوی دیگر دالیل کاهش مشارکت در برخی از
کشورها را میشود در چند دسته شرایط نامساعد معیشتی ،مدیریت نادرست
بیماری کرونا و درگیری بخشهایی از جامعه با این بیماری ،القای تشریفاتی
بودن انتخابات به جامعه و به دنبال آن شــکل نگرفتن رقابت درســت دسته
بندی کرد.
آنچه از تحلیل انتخابات ایران و میزان مشارکت سیاسی حدود  ۵۰درصدی
در آن برمیآید این اســت که چند عامل در این مســئله دخیل بوده است .از
جمله دالیل کاهش نســبی حضور مردم در پای صندوقهای رأی که شــاید
بتوان سهم بیشتری در بین دیگر عوامل برای آن قائل شد مشکالت معیشتی
طی چند ســال گذشــته است .نارضایتی معیشــتی و اقتصادی که با تشدید
تحریمهای ایران بر شــدت آن افزوده شد باعث نوعی سرخوردگی و دلسردی
شــده که بروز آن در مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم قابل توجه است .در
کنار این مســئله نارضایتی از عملکرد مســئولین که ناشی از سوء مدیریت و
بی تدبیریهای ســالهای اخیر اســت نیز میتواند به دقت مورد بررسی قرار
گیرد چرا که باعث شــد این احساس در برخی از افراد جامعه شکل بگیرد که
انتخابات تاثیری بر بهبود وضعیت کشــور نداشته و حضور در انتخابات کمکی
نخواهد کرد.
شاید شــیوه احراز صالحیتها و تجربه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی نیز
در کاهش تمایل بخشــی از واجدین شــرایط موثر بوده باشد .این مسئله که
رقابت ایدهها شــکل نگرفته و مســئولین پاســخگوی خطاهای خود نیستند
موجب دلسردی بخشی از جامعه برای حضور حداکثری در این مشارکت شد.
از آنجــا که میزان حضور و مشــارکت افراد جامعــه در انتخابات به عنوان
بزرگترین پشــتوانه هــر نظام سیاســی ،منجر به موفقیتهــای بین المللی
آن کشــور خواهد شد ضرورت دارد شــاخصهای موثر بر مشارکت سیاسی
اجتماعی شــهروندان به دقت واکاوی شود تا پدیده انتخابات همواره به عنوان
فرصتی برای تزریق پشــتوانه مردمیو تقویت قدرت ملی مطرح باشــد .آنچه
از تجربیــات انتخاباتهای موفق با مشــارکت باال در دنیا در دوره همه گیری
کرونا میتوان آموخت در چند بخش قابل توجه اســت .نخست آنکه با توجه
به نگرانیهای موجود دربــاره بیماری کرونا و با نگاهی به آمار ابتال و مرگ و
میر این بیماری در کشــور ،نیاز اســت در شرایط بحرانهایی از این دست به
مدیریت و مهار بحران بیماری در سطحی مطلوب اقدام شود به شکلی که این
امنیت خاطر برای شرکت کنندگان در انتخابات پدید آید که خطری سالمت
و جان آنها را به واســطه حضور در مجامع تهدید نمیکند .نکته دیگر تمرکز
بر وفاق سیاسی و تالش برای حمایت و اجرای صحیح تصمیمات انتخاباتی از
سوی مسئولین امر است به شکلی که عموم جامعه خود را در تعیین سرنوشت
آینده کشور موثر و محق بدانند .پاسخگویی از سوی مسئولین نیز میتواند بر
حضور سیاسی و اجتماعی افراد جامعه تاثیر مثبتی داشته باشد.
نکتــه مهم و قابل توجــه دیگر که نباید از نظر دور داشــت بهرهگیری از
شــیوههای جدید و متنوع اخذ رأی در کشــور است که عالوه بر از بین بردن
بسیاری از نگرانیها در جامعه ،میتواند منجر به افزایش حضور سیاسی افراد
جامعه شود.
در یک نگاه اجمالی میتــوان گفت تضمین حضور حداکثری افراد جامعه
در تصمیمگیریهای سیاســی از جنس انتخابات ،عالوه بر تمهیدات صحیح
سیاسی طوالنی مدت و اعمال رویکردهای منعطف در برخی رویههای سیاسی
برای جلب نظر مثبت جامعه ،مســتلزم تامین زیرساختهای مناسب و به روز
برای فراهم کردن امکانات مشارکت عمومیاز سوی دولتها نیز میباشد.
منبع :ایسنا
اخبار کوتاه

توضیحات وزارت کشور درباره نتایج شمارش آرای
انتخابات ریاست جمهوری
ســتاد انتخابات کشــور درباره علت اختالف مجموع آرای اخذ شــده در
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با مجموع آرای شمارش شده این
انتخابات توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایســنا ،در توضیحات ارائه شــده از سوی ستاد انتخابات وزارت
کشــور آمده است« :نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ،بر اساس
صورتجلسات امضاء شده توسط مجریان و ناظران در شعب اخذ رأی و تجمیع
آن در سراســر کشور از ســوی وزارت کشــور اعالم و پس از فرصت قانونی
رسیدگی به شکایات از سوی شورای نگهبان ،نتایج نهایی اعالم میشود.
تعدادی از تعرفههای اخذشــده توســط رأیدهندگان ،بــا توجه به تعدد
صندوقهای آراء ،سهوا ً به صندوقهای دیگر ریخته شده و تعدادی نیز توسط
افراد از شعبه خارج شده است».

شکایات مستند و مستدل کاندیداهای شوراها
پیگیری میشود
رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شــوراها در استان البرز تاکید کرد:
بر مبنای قانون به شــکایات کاندیداها در مورد تخلفات احتمالی در انتخابات
شوراها رسیدگی خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،علی حدادی رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها
در اســتان البرز ،تاکید کرد :با قاطعیت ،برمبنای قانون و مستندات ارائه شده
به شــکایت کاندیداها در مورد تخلفات احتمالی در انتخابات شوراها رسیدگی
خواهد شد .معترضین نسبت به نتایج انتخابات شوراهای اسالمیشهر و روستا
در اســتان البرز میتوانند طــی دو روز بعد از اعالم نتایج قطعی شــکایت و
اعتراض خود را به صورت مکتوب و مســتند بــه هیأت اجرایی در فرمانداری
شهرستان ارائه دهند.
وی گفت :به داوطلبان شوراها و شهروندان شریف ،این اطمینان را میدهیم
برای مبارزه با هرگونه پول پاشی و یا خرید و فروش رای با استناد به مدارک
متقن رسیدگی و با قاطعیت برخورد قانونی انجام خواهیم داد.

نشست خبری رئیس جمهور منتخب ایران
امروز برگزار میشود
اولین نشســت خبری ابراهیم رئیسی با عنوان رئیس جمهور منتخب ایران
امروز برگزار میشــود .به گزارش ایســنا ،امروز (دوشنبه)ســاعت  1۴اولین
نشســت خبری حجت االسالم و المســلمین ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس
جمهور منتخب ایران با حضور رسانهها برگزار میشود.
در انتخابات  28خرداد ماه سید ابراهیم رئیسی با کسب  17میلیون و 92۶
هزار و  3۴۵رای از مجموع  28میلیون و  933هزار و  ۴رای ماخوذه به عنوان
رئیس جمهور ایران برای  ۴سال آینده برگزیده شد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد

ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی به رئیس جمهور منتخب
دویست و ســی و چهارمین جلسه ســتاد هماهنگی
اقتصادی دولت روز یکشــنبه به ریاســت رئیس جمهور
برگزار شد و در این جلســه حسن روحانی ضمن آرزوی
موفقیت برای رئیس جمهور منتخب ،از ســتاد اقتصادی
دولت خواســت گزارش هــای الزم از وضعیت اقتصادی
کشــور و اقدامات انجام شده را به رئیس جمهور منتخب
ارایه نمایند.
به گــزارش ایســنا ،در ابتدای این جلســه وزیر نفت
گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و
جنگ اقتصادی ارائه کرد.
بر اســاس این گزارش از ســال  97با خروج یکجانبه
آمریکا از برجــام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت
ایــران ،با اعمال سیاســت ارعاب و تهدیــد دولت آمریکا
مشتریان نفتی کشورمان ،تقاضای خود را کاهش دادند و
این کاهش درآمد ،بر همه بخشها از جمله بودجه دولت
تأثیر گذاشت.
در ســال  99نیز عالوه بر تحریم های آمریکا و شرایط
خــاص پاندمیکرونا  ،پایین آمدن قیمــت نفت ،کاهش
درآمد دولت را تشــدید کرد بــه نحوی که در مجموع در
سه سال جنگ اقتصادی ،درآمد نفتی کشور بیش از صد
میلیارد دالر کاهش یافت.
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان تهران
جزئیــات میــزان مشــارکت و آراء اســتان
تهــران در انتخابات ریاســت جمهــوری را
اعالم کرد.
به گزارش ایســنا  ،شــکراله حسن بیگی
با اشــاره به آمار مشــارکت و جزئیات آرای
انتخابات ریاســت جمهوری  28خردادماه در
اســتان تهران اظهار داشت :بر اساس تجمیع
نتایج صندوقهــای رای انتخابات ریاســت
جمهوری ،از مجموع  9میلیون و  81۵هزار و

بر اساس این گزارش ،دولت تدبیر و امید در این شرایط
تالش کرد در کنار اســتفاده از روش های غیر متعارف در
فروش نفــت و فرآورده های نفتی ،وابســتگی به نفت را

در بودجه کشــور کاهش دهد تا آنجا که وابســتگی ۴2
درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید ،در
الیحه بودجه سال  99به کمتر از  1۰درصد رسیده و برای

نخســتین بار در کشــور ،بودجه بدون اتکا به درآمدهای
نفتی تدوین شد.
رئیس جمهور با تاکید بــر اینکه اولویت دولت ،تامین
ارز کاالهای اساسی و دارو در جهت افزایش رفاه عمومیو
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است ،گفت :همه
تالش دولت بر آن بوده است که با مقاومت در برابر تحریم
صد درصدی دشمنان ایران ،درآمد ارزی الزم برای تامین
کاالهای اساســی و ضروری و حفظ و ارتقای تولید کشور
را فراهم نماید.
روحانی افــزود :کارنامه موفقیت دولــت در این نبرد
نابرابــر با تحریم کنندگان قابل مالحظه اســت .درهمین
راســتا کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش
قیمت کاالهای اساســی و نرخ تورم در کشور و همچنین
ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهمترین اهداف دولت بوده
است.
رئیس جمهور اظهار داشــت :در ســازوکار پیشنهادی
دولت برای ســال  ،1۴۰۰تامین کاالهای اساسی ،افزایش
رفاه عمومیمحور اصلی اســت و با تخصیص منابع ارزی
الزم ،در یــک حرکت نظام مند ،تامیــن ،تولید و توزیع
در کشــور ،در مســیر بازگشــت به رشــد و ثبات قرار
گرفته است.

جزئیات آرای استان تهران اعالم شد

شرکت  26درصدی مردم شهر تهران در انتخابات
77نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات در
اســتان تهران 3 ،میلیون و  3۴۶هزار و ۵8۰
رای اخذ شــده که معادل مشــارکت 3۴.38
درصد واجدین شــرایط در اســتان تهران و
درصد مشارکت شهر تهران  2۶درصد است.

رقابتهای انتخابات ریاســت جمهوری به پایان رسید
و با مشخص شــدن نتایج انتخابات  ،1۴۰۰سید ابراهیم
رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم شناخته شد .حاال
رئیسی مانده و وعدههایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی
خود مطرح کرد.
به گــزارش ایســنا ،در این یک ماه فرصــت تبلیغات
انتخاباتی ،رئیســی در چندین برنامه تلویزیونی شرکت و
با برگزاری جلسات و گردهماییهای مختلف برای کسب
آرای رایدهندگان ،وعدههایی را مطرح کرد .همچنین سه
مناظره میان کاندیداهــای انتخابات  1۴۰۰محل دیگری
برای دادن وعدههای مختلف از سوی رئیسی بود.
حاال رئیســی تــا  ۴۵روز دیگر کلید پاســتور را برای
چهار ســال در اختیار خواهد گرفت و به نظر میرســد با
همراهی جریــان اصولگرایان و دیگــر نهادها ،بهانههایی
مثل کارشــکنی یا نبود قوانین مناسب برای عملی نشدن
وعدههای رئیس دولت وجود نخواهد داشت و باید دید که
آیا رئیسی میتواند به وعدههایی که در انتخابات به مردم
داده است عمل کند یا خیر.
وعدههای رئیســی در جریان انتخابات  1۴۰۰به شرح
زیر است:
وعدههای مدیریتی؛
داشتن نگاه یکسان به همه مردم
تغییر وضع موجود به نفع مردم
تضمین قانونی حق همه مردم
پایان روابط فسادانگیز و جریان رانتخواری و برخورد
با مظاهر فساد
پیروزی ابراهیم رئیســی در انتخابات ریاست جمهوری
ایران بازتاب گســترده ای در رســانه های عربی به همراه
داشت.
به گزارش ایســنا ،پس از انتشار نتایج انتخابات ریاست
جمهوری کشورمان،پایگاه خبری العهد با اشاره به پیروزی
ســید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران
به پیام های تبریک روسای کشورهای خارجی پرداخت.
این پایگاه خبــری لبنانی پیام هــای تبریک مقامات
داخلی و رهبران جنبش های مقاومت را نیز منتشر کرد.
شبکه لبنانی المیادین نیز ضمن اعالم پیروزی رئیسی
یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تاکید کرد  :انتظار میرود
از این به بعد مذاکرات وین ســریعتر و قاطعتر پیش برود.
در واقع هم آمریکا میخواهد زودتر تمام شود هم ایران با
توجه به این که دولت جدید روی کار میآید عجله دارد.
عبدالرضــا فرجی راد در گفتوگو با ایســنا در ارزیابی
خــود از روند مذاکرات احیای برجــام در وین اظهار کرد:
در مذاکــرات قبال آماده توافق بودند امــا ظاهرا دو طرف
تشــخیص دادند کــه ادامه مذاکرات و بررســی ها بعد از
برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری ایران دنبال شــود
به دلیــل این که تاثیری بر دیدگاه های مطرح از ســوی
کاندیداها نداشته باشد.
وی تصریح کــرد :انتظار میرود از این به بعد مذاکرات
ســریع تر و قاطع تــر پیش برود که در واقــع هم آمریکا

وی افزود :در انتخابات ریاســت جمهوری
اســتان تهران  ۵۴درصد مشارکت کنندگان
مردان و  ۴۶درصد را زنان تشکیل دادند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره
به اینکه سید ابراهیم رئیسی با اخذ  2میلیون

و  1۵9هزار و  ۵۰۴رای معادل  ۶۴.2۶درصد
آرا در اســتان تهران افزود :محســن رضایی
 31۴هــزار و  772رای معادل  9.3۶درصد
آرای اســتان تهران ،عبدالناصر همتی 29۵
هــزار و 211رای معــادل  8.78درصد آرای

رئیس جمهور منتخب چه قولهایی به مردم داده است

همه وعدههای رئیسی

جهتگیری در راستای عدالت
اســتفاده از همه ظرفیتهای کشور و نیروهای کارآمد
و اجماعسازی
تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور
تحــول در نظــام اداری برای مقابله با فســاد اداری و
برداشتن ضابطههای دستوپاگیر
شناخت اقلیمیمسائل کشور عالوه بر مسائل کالن
ایجاد گشت ارشاد برای مدیران
اصالح دولت و مبارزه با فساد ،ناکارآمدی و تبعیض
ایجاد سامانه شفافیت و شفافسازی اقدامات
به حداقل رســاندن یا منتفی کردن تعارض منافع در
بسیاری از سطوح مثل بخش مسکن و سالمت.
وعدههای اقتصادی؛
ساخت  ۴میلیون مسکن در  ۴سال
ایجاد یک میلیون شــغل در هر سال ( ۴میلیون شغل
در پایان  ۴سال)
رســاندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن ،تک
رقمیکردن تورم
ایجاد سامانه جامع اطالعات اقتصادی
مدیریت بازار ارز
رفع وابستگی کاالهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز
اصالح نظام بانکی کشور

تحول ساختاری در نظام بانکی
سوق دادن نقدینگی به سمت تولید
افزایش نظارت بر بازار
کنترل گرانی و مقابله با گرانسازی
اصالح نظام قیمتگــذاری و تامین و توزیع برای حل
فاصله طبقاتی
حل فاصله طبقاتی و بیعدالتی با تغییر سیاســتهای
نادرست اقتصادی
متناسبسازی حقوق مردم با تورم
توزیع عدالت با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی
اصالح نظام مالیاتی و ایجاد ســامانه هوشــمند برای
مقابله با بروکراسی فسادزا
حمایت از خانوادهها و اقشار محروم
تامیــن حداقل معاش مردم با ارائــه کارت خرید برای
سه دهک پایین
جهش در تولید و تقویت کسب و کار
اســتفاده از ظرفیت تولیدی کشــور که  ۴۰درصد آن
خالی است
فعال کردن اقتصاد دریایی
وعدههای سالمت و بهداشت؛
آســان کردن دسترســی به متخصصین و پزشکان در
همه کشور

بازتاب پیروزی رئیسی در رسانههای خارجی
در انتخابات ریاســت جمهوری پیام های تبریک مقامات
داخلی و خارجی را منتشر کرد.
شبکه قطری الجزیره نیز با اشاره به انتخاب رئیسی به
عنــوان رئیس جمهور ایران در گزارشــی به واکنش های
منطقه ای و بین المللی پرداخت.
ایــن شــبکه نوشــت کــه واکنــش هــای مختلف
منطقــه ای و بیــن المللــی بعــد از پیــروزی ابراهیم

رئیســی بــود برخــی تبریــک گفتنــد و برخــی
منتقد بودند.
شبکه معاند العربیه نیز با اعالم پیروزی ابراهیم رئیسی
در انتخابات ریاست جمهوری ادعاهای بی اساسی را علیه
وی منتشر کرد.
بخش عربی شــبکه آر تی نیز در گزارشــی متفاوت به
جشــن های طرفداران ســید ابراهیم رئیسی در مناطق

یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه مطرح کرد

تمایل طرفین برجام برای توافق نهایی در مذاکرات
میخواهــد زودتر تمام شــود تا به پروژه هــای دیگر بین
المللی خود از جمله چین ،فلســطین و سایر مسائل برسد
هــم ایران عجله دارد با توجه به این که دولت جدید روی
کار میآید.
سفیر سایق کشورمان در نروژ همچنین بیان کرد  :البته
دولت فعلی در نظر دارد مذاکرات به نتیجه نهایی برسد تا
دست دولت بعدی در مسائل اقتصادی باز باشد و مشکالت
مردم ،معیشت و تحریم ها حل شود.
فرجی راد افــزود :این که دولت جدیــد با طرف های
برجامــیکار میکند؟ یا آن ها با دولــت جدید ایران کار

خواهند کرد؟ پاســخ؛ آری اســت زیرا به نحوی هم بیان
کرده انــد که تفاوتی نمیکند و هــر دو طرف هم آمریکا
و هم ایران تمایل دارند تا زودتر این موضوع تمام شود.
این اســتاد ژئوپلیتیک دانشگاه ادامه داد :مساله ای که
در مذاکرات باقی مانده راســتی آزمایی است که تقریبا از
سایر موضوعات راحتتر است و واسطه هایی مثل روسیه،
چین و اروپا میتوانند تضمیــن دهند تا ایران بتواند نفت
بفروشــد ،از طریق سیستم بانکی پول وارد شود و براساس
آنچه در برجام پیش بینی شــده آژانس کار خود را انجام
دهد.

استان تهران و ســید امیرحسین قاضی زاده
هاشــمی 178هزا رو  2۵2رای معادل ۵.3۰
درصد آراء در استان تهران کسب کردهاند.
حسن بیگی همچنین در خصوص میزان
آرای باطلــه ماخوذه در اســتان تهران گفت:
براساس نتایج صندوق ها؛  398هزار و 8۴1
رای باطله ماخوذه معادل  11.8۶درصد آراء
اســتان تهران و تعــداد  13هزار و  771رای
معادل  ۰.۴درصد آرای باطله غیر ماخوذه در
استان تهران است.

واکسیناســیون کرونا برای همه آحاد مردم در اســرع
وقت
کمک به آسیبدیدگان از کرونا
کاهش  ۵۰درصد از هزینههای درمان
پرداخــت هزینه درمان از طریق ارائه کارت ســالمت
برای برخی از اقشار جامعه
توسعه خدمات درمان ناباوری
توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران
وعدههای اجتماعی و فرهنگی؛
حل مشکل مسکن جوانان در آستانه ازدواج
رایگان شدن اینترنت برای دهکهای پایین جامعه
رونق اقتصاد فضای مجازی
تجدید نظر در بخشنامههای دست و پاگیر
حل مشکل طرح تحول سالمت
حل آسیبدیدگی عدالت در جامعه
شــناخت حقوق همــه مــردم و دختــران و زنان و
روستاییان برای حل مشکالتشان.
وعدههای سیاست خارجی؛
پایبنــدی به برجام با اقتدار خارجــی در امتداد اقتدار
داخلی
ســامان دادن اقتصاد ،معیشــت و فرهنگ و مســائل
اجتماعی و حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی
تردیــد نکردن بــرای رفــع تحریمهــا و در کنار آن
خنثیسازی تحریم و شرطی نکردن اقتصاد
توجه ویژه به دیپلماســی اقتصادی در کنار دیپلماسی
سیاسی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی منطقهای.
مختلف ایــران پرداخت .این شــبکه همچنین پیام های
مقامات خارجــی به رئیس جمهور منتخب ایران از جمله
پیام تبریک پوتین ،رئیس جمهور روسیه را منتشر کرد.
خبرگزاری اســپوتنیک عربی با انتشــار واکنش های
خارجی به انتخاب ابراهیم رئیســی واکنش نخست وزیر
رژیم صهیونیستی را نیز منتشر کرد.
بر اســاس این گزارش  ،دیگر رســانه های عربی نیز
پیروزی ابراهیم رئیســی در انتخابات ریاست جمهوری و
واکنش هــای داخلی و خارجی به این مســاله را بازتاب
دادند.
وی خاطرنشــان کرد :باید این موضوع را در نظر داشته
باشــیم که هیچ دولتی نمیتواند بگوید این مســاله کار او
بــوده چه دولت فعلی چه دولت بعدی زیرا کاری که انجام
شــده ملی بوده و شورای عالی امنیت ملی نیز قدم به قدم
همــگام با مذاکرات پیش رفتــه در واقع مذاکره کنندگان
نظرات را منتقل کرده و پس از بررســی و هم اندیشی در
نشست ها حاضر میشدند.
سفیر سابق کشــورمان در نروژ در پایان اظهار داشت:
اگر خواســته باشند صبر کنند تا ادامه کار در دولت بعدی
دنبال شود کار سختی است زیرا دولت بعدی  ۴۵روز دیگر
میآیــد تا بخواهد کابینه معرفی کنــد و بعد مراحل رای
اعتماد از مجلس دنبال خواهد شــد و تقریبا چیزی حدود
دو ماه و نیم طول میکشد و فکر نمیکنم طرفین خواسته
باشند تا این حد موضوع طوالنی شود.

موسوی در پیام تبریک به رئیسی:

ِ
دولت برآمده از مردم و عدالتخواه است
ارتش پشتوانهای مستحکم برای
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش
جمهوری اسالمیایران با صدور پیامیانتخاب آیت اهلل سید
ابراهیم رئیســی را به عنوان ســیزدهمین رئیس جمهوری
اسالمیایران تبریک گفت.
به گزارش ارتش ،در این پیام آمده اســت:ملت شریف و
بصیر ایران اسالمیبار دیگر حماسه آفرید و با حضور گسترده
و شــورانگیز خود در لبیک به ندای ولی امر مسلمین جهان
و تعیین سرنوشــت خود ،دشمنان نظام را ناامید کرد و امید
به آینده روشــن کشورمان را با مشارکت پرشور و پر معنای

خود به ارمغان آورد و صفحه درخشان دیگری بر افتخاراتش
افزود .حماســه پرشــکوه ملت بزرگ ایران اسالمیدر 28
خرداد  1۴۰۰بیانگر پایبندی بــه آرمان های واالی انقالب
اسالمیو رای آنان به حضرتعالی نشانگر ُحسن اعتماد مردم
به کارآمدی ،مدیریت جهادی و کارنامه درخشــان و انقالبی
جنابعالی در مسئولیتهای خطیر ســالهای گذشته بوده
است.
این پیروزی بزرگ و پشتوانه چشمگیر مردمیدر شرایطی
ایجاد شــد که دشــمنان با هجمههای تبلیغاتی گسترده و

تحریم انتخابات ،به دنبال تضعیف نظام اسالمیبودند ،لکن
میدانداری مــردم با عنایات خدای متعــال و برکت خون
پاک شــهیدان از صیادها ،همتهــا ،باباییها و فالحیها تا
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی خط بطالنی بر نقشه شوم
دشمنان کشید و پشتوانه عظیمیبرای نظام مقدس جمهوری
اسالمیایران و دولت آینده شد.
رجای واثق داریم که دولت انقالبی آینده ،مســیر اعتالی
ایران عزیز را در گام دوم انقالب اسالمیفراهم میسازد.
اینجانب ضمن ســپاس و قدردانی از حضور مردم فهیم

و بصیر کشــورمان به ویژه خانواده بزرگ ارتش ،این حماسه
عظیم را به محضر رهبر معظم انقالب اسالمی(مدظلهالعالی)
و رئیــس جمهور محترم منتخــب تبریک و تهنیت عرض
نموده و اعالم میدارم؛ ارتش جمهوری اسالمیایران به عنوان
یکی از بازوان مقتدر کشور در راستای تعامل حداکثری و هم
افزا ،همواره تدابیر فرماندهی معظم کل قوا را نصبالعین قرار
داده و بــا تکیه بر توان جوانان و متخصصان مومن و متعهد،
ِ
دولت برآمده از مردم ،فسادستیز
پشتوانهای مستحکم برای
و عدالتخواه است.

سپاه پاسداران:

ملت ایران پیروز اصلی انتخابات  28خرداد بود
سپاه پاسداران انقالب اســالمیدر بیانیهای با قدردانی
از مشارکت حماســی ملت ایران در انتخابات  28خرداد و
تبریــک به رئیس جمهور منتخب بــر آمادگی همه جانبه
خود برای تعامل و همکاری با دولت آینده تاکید کرد.
به گزارش سپاه نیوز ؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمیدر
بیانیه با قدردانی و تجلیل از حضور شکوهمند و مشارکت
حماســی و شــورانگیز ملت ایران در انتخابات  28خرداد ،
تحقق حماسه سیاسی  1۴۰۰را بیانگر هوشمندی و درایت
مثالزدنی ایرانیان در فهم عمیق مقتضیات و الزامات تحقق
گام دوم انقالب و صیانت از استقالل  ،امنیت و منافع ملی و

پیش برندگی اهداف و سیاست های کالن کشور در عرصه
داخلی و خارجی دانست.
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت :هجرت مقتدرانه
 ،آگاهانــه و هنرمندانه ملت ایران پــای صندوق های رای
مصداق زیبای «مهاجــران الی اهلل بود» که در یوم اهلل 28
خردادماه  ،نمایش مجدد مردمساالری دینی و دفاع از حرم
امن جمهوری اســالمیرا برکت بخشید و پشتوانه مطمئن،
قدرتمند و عزم آفرینی در صحنه بهبود زندگی مردم فراهم
آورد.
این بیانیــه میافزاید :بی تردید جوشــش انگیزههای

خدایی و لبیک رســا و ماندگار ملت بــه ولی فقیه زمان و
پیشــوای بزرگ انقالب اســالمی(مدظله العالی )  ،برغم
عملیات روانی و تالش های وســیع جبهــه مزدور و مزور
رســانههای غربی و صهیونیســتی و بنگاه هــای تبلیغاتی
ارتجاع منطقه ای برای القــای یاس و ناامیدی  ،تحریم و
انصراف مردم از مشارکت در انتخابات ؛ جلوه های جدیدی
از اقتدار و اســتحکام جمهوری اسالمیبه اردوگاه معاندین
نظام تحمیل و آنان را ســرافکنده و شکست خورده ،مقهور
تیزهوشی و بیداری خود ساخت.
این بیانیه با قدردانی از تمامیدست اندرکاران و عوامل

اجرایی و نهادهای نظارتی انتخابات و نیز نیروهای مسئول
تامین و برقراری امنیت  ،ســالمت و آرامش دل انگیز این
رخداد بزرگ  ،تصریح کرده است :حضور شکوهمند  ،پرشور
و با نشــاط مردم در انتخابات  28خرداد ماه و ظهور اراده
ملی برای خلق حماسه باشــکوه دیگری در سپهر سیاسی
کشــور  ،فرصت نوینی برای دفع تهدیدهای اســتکباری و
قطع زنجیره دشــمنیها علیه جمهوری اسالمیو گشایش
های تاریخی برای تحقق مطالبه مقام معظم رهبری مبنی
بر تحول در مدیریت و راهبری اجرایی کشــور و شــتاب
بخشی به روند پیشرفت ایران اسالمی ،ایجاد کرد.

سیاسی 3
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درخواست ایران از طرفهای مذاکرات وین جهت اتخاذ تصمیمات الزم

دیدارهای فشرده ظریف در آنتالیا

اسناد توافق آماده است

در پایان ششمین دور مذاکرات وین؛ نشست
کمیســیون مشــترک برجام دیروز(یکشنبه)
برگزار شــد .پس از پایان این نشست؛ هیاتها
برای مشورت های بیشتر به پایتختهای خود
بازگشتند .در جلســه دیروز  ،روسای هیات ها
ضمن ابراز خرســندی از تالش های مستمر و
فشرده تیم های کارشناسی ،نتایج گفتگوهای
دور جــاری را مــورد ارزیابــی مشــترک قرار
دادنــد« .میخائیل اولیانوف» نماینده روســیه
در ســازمانهای بینالمللی واقــع در وین روز
یکشــنبه در توییتی با اشــاره به پایان جلسه
کمیســیون مشــترک برجام نوشت« :نشست
کمیسیون مشترک برگزار و پیشرفت حاصله در
مذاکرات وین از جمله در دور ششم ارزیابی شد.
تصمیم گرفته شد که وقفهای ایجاد شود تا به
مشارکتکنندگان اجازه دهد با پایتختهایشان
درخصوص آمادگی برای آنچه که قرار است دور
نهایی مذاکرات باشد ،مشورت کنند» .
سیدعباس عراقچی ،رییس هیات کشورمان
در این نشســت ،ضمن اشاره به پیشرفت های
صورت گرفتــه در این دور از مذاکرات بویژه در
مورد پیش نویس متون مذاکراتی ،بیان نمود که
موضوعات مهم باقی مانده نیازمند تصمیم گیری
های جدی در پایتخت ها خصوصا در کشورهای
طرف مذاکره است.
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه تمامی
اسناد توافق آماده اســت ،گفت :ما از هر زمان
دیگری به توافق نزدیکتر هســتیم اما پرکردن
فاصلهای که میان ما و توافق وجود دارد ،نیاز به
تصمیماتی دارد که عمدتا باید طرفهای مقابل
بگیرند.
به گزارش ایرنا ،ســید عباس عراقچی پیش
از نشســت کمیسیون مشــترک برجام اظهار

کرد :جلســه دیروز آخرین روز از دور ششــم
مذاکرات اســت .ما روزهای بسیار فشرده و کار
بســیار سختی را پشت سر گذاشتیم و االن در
موقعیتی هستیم که فکر میکنیم تمامی اسناد
توافق تقریبا آماده اســت .از مسائل اصلی مورد
اختالف ،بعضی از مسائل حل شده و بعضی حل
نشده است و این مسائل یک شکل دقیق به خود
گرفته و کام ً
ال مشخص شده که ابعاد اختالفات
چگونه است.
مذاکره کننده ارشد کشورمان در مذاکرات
وین با بیــان اینکه زمان بــرای تصمیمگیری
طرفهای مقابل ما فرا رســیده اســت ،گفت:
صحنه مذاکرات و توافق احتمالی کامال روشن
هســت و طرفهــای مقابل بایــد تصمیمات
خودشان را بگیرند .االن دیگر مشخص است که
در چه حوزههایی چه کارهایی امکان دارد و چه
کارهایی امکان ندارد بنابراین زمانی هست که
همه طرفها به خصوص طرفهای مقابل باید
تصمیم نهایی خود را بگیرند.
وی اضافــه کــرد :بــرای چنــد روزی که
نمیتوانم االن دقیق بگویم چه تعداد روز خواهد
بود ،مذاکرات را متوقف میکنیم و نه فقط برای
مشورتهای بیشتر بلکه برای تصمیم گیری به
پایتختهابرمیگردیم.
عراقچی خاطرنشــان کرد :همــکاران من
روزهای بسیار سختی داشتند و تا پاسی از شب
روی اسناد کار کردند دیشب تا ساعت  2صبح
روی آخرین برگ اســناد و پاسخ هایی که باید
داده میشده کار کردند .به هر حال مذاکره غیر
مستقیم کار آسانی نیســت و برای جلوگیری
از ســوء تفاهمات الزم اســت خیلی دقیقتر و
جزئیتر کار کرد.
معــاون وزیر امــور خارجه گفت :جلســه

به گزارش دیپلماسی ایرانی ،بنیاد کارنگی در
تحلیلی نوشت که اســتراتژی روسیه در دریای
مدیترانه بخشــی جدایی ناپذیر از استراتژی این
کشــور در صحنه وسیع تر اروپاست که از دیرباز
صحنه اصلــی پیروزیها و عقــب ماندگیهای
سیاســت خارجی این کشور بوده .موقعیت غالب
اروپا در دســتور کار سیاســت خارجی روســیه
محصول فرهنگ اســتراتژیک این کشــور است
که به نوبه خود توسط جغرافیا ،میراث تاریخی و
جهان بینی نخبه گرایی که غرب را تهدیدی برای
نظم سیاسی داخلی میداند ،شکل گرفته است.
درک وضعیــت فعلی روســیه در مدیترانه بدون
نگریستن به آن در مقیاسی گسترده تر و باتوجه
به پس زمینه دخالت چند صد ساله این کشور در
منطقه و عقب نشــینی از آن در یک چهارم قرن

پس از پایان جنگ سرد ،غیرممکن است.
با ســقوط امپراتوریهای اســتعماری اروپا
پس از جنگ جهانی دوم و شــروع جنگ سرد،
مدیترانه شاهد گسترش بی سابقه حضور نظامی،
دریایی ،دیپلماتیک و اقتصــادی اتحاد جماهیر
شوروی بود .نیروی دریایی شوروی اولین قدمها
را برای حضوری مستمر در این منطقه در اواخر
دهه  19۵۰برداشــت و این حضــور را در تمام
مدت جنگ سرد حفظ کرد .فهرست کشورهای
مشتری روسیه یا شرکای آن در سراسر مدیترانه
در آن زمان شامل آلبانی ،الجزیره ،مصر ،لیبی و
سوریه بود.
رقابــت بین ایاالت متحــده و اتحاد جماهیر
شــوروی برای به دست آوردن شریک و مشتری
در میان کشــورهای دوران پسااســتعماری در

کمیســیون مشــترک تشکیل شــد ما یک
جمعبندی از کاری که تــا االن صورت گرفته
خواهیم داشت و امشــب هم به تهران باز می
گردیم.
وی در پاســخ به این ســوالی درباره میزان
پیشرفت مذاکرات درباره مسائل کلیدی در دور
ششــم گفت :در هر دوره مذاکره پیشرفتهایی
داشتیم ،و این پیشرفت در برخی از دورهها کمتر
و برخی بیشتر بوده است .این دور پیشرفت های
خوبی داشتیم.
عراقچــی ادامه داد :االن از همیشــه به یک
توافق نزدیکتر هستیم ولی پرکردن فاصلهای
که بین ما و توافق مانده کار آســانی نیســت و
احتیــاج به تصمیم هایــی دارد که باید عمدتاً
طرفهــای مقابل ما بگیرند .امیــدوارم در دور
بعدی بتوانیم فاصله کوتــاه باقی مانده را هم-
اگرچه راه ســخت و پر سنگالخی هست -طی
کنیم و بتوانیم به یک جمع بندی نهایی برسیم
این امید من برای دور آینده اســت ولی قطعاً
نمیشود پیشبینی کرد ولی من امیدوارم.
درخواست تعهد کتبی آمریکا
وزارت امورخارجــه آمریکا بامداد یکشــنبه
به برگزاری ســیزدهمین دور انتخابات ریاست
جمهوری در ایران واکنش نشان داد و ادعاهایی
بی اساس و نخ نما علیه کشورمان مطرح کرد.
یک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در این
اقدام مداخله جویانه مدعی شد که مردم ایران
نتوانســته اند در یک انتخابــات آزاد و عادالنه
کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند.
این سخنگو همچنین اعالم کرد که آمریکا با
این وجود به ادامه مذاکرات غیرمستقیم با ایران
برای احیای توافق هسته ای  2۰1۵متعهد است.
همچنین یک خبرنگار شبکه سی ان ان به

نقل از ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در
توئیتر نوشت :سیاســت ما درقبال ایران برای
پیشبرد منافع آمریکا طراحی شده است ،فارغ
از آنکه چه کســی به قدرت می رسد .ما تمایل
داریم که به پیشــرفت معناداری که در جریان
آخرین دور مذاکرات وین به دست آمده است،
ادامه دهیم.
در ایــن میان ،روزنامه نیویــورک تایمز در
گزارش خود درباره روند مذاکرات ایران و سایر
طرف های برجام در وین به منظور احیای این
توافق نوشــت :افراد حاضر در رایزنی های وین
مــی گویند که دو مانع اصلی همچنان به قوت
خود باقی اســت که می تواند تالش جو بایدن
رئیس جمهور آمریکا برای بازگشت به این توافق
را نابود کند.
نیویورک تایمز ادامه داد :ایرانی ها خواستار
تعهد کتبی مبنی بر این شده اند که هیچ دولت
آینده ای در آمریکا نتواند همانند دونالد ترامپ از
توافق هسته ای خارج شود که به گفته یک مقام
ارشــد آمریکایی ،درخواستی منطقی است اما

هیچ دموکراسی واقعی نمیتواند آن را ارائه دهد.
این روزنامه در توجیه ارائه ندادن این تضمین
از ســوی آمریکایی ها نوشت :برجام یک توافق
اســت و یک پیمان به شمار نمیآید زیرا آقای
بایدن همچون اوباما هرگز نمی تواند موافقت دو
سوم مجلس سنای آمریکا (با برجام) را داشته
باشــد .بنابراین برجام میتوانــد یک توافقنامه
اجرایی باشــد و هر رئیــس جمهور دیگری در
آینده ،همانند ترامپ میتواند آن را کنار بگذارد.
به نوشته نیویورک تایمز ،دولت بایدن نیز که
از کاستی های توافق هسته ای  2۰1۵آگاه است
از ایران می خواهد که به طور مکتوب موافقت
کند ،به محض حصول توافق در وین و بازگشت
برجام ،تهران به میز مذاکره بازگردد و شــرایط
بــرای یک توافق بزرگتــر را فراهم کند .توافق
که به گفتــه وزیر امورخارجه آمریکا ،قوی تر و
طوالنی تر اســت .اما بسیاری از کارشناسان بر
این باورند که این ،یک سناریوی دست نیافتنی
است و ایران پس از بازگشت کامل برجام و رفع
تحریم ها به میز مذاکره باز نخواهد گشت.

مشکل جغرافیا با توسعهطلبیهای روسیه

بیاعتمــادی رهبــران جهان بــه آمریکا به
گذشتهای نهچندان دور باز میگردد .واشنگتن،
تحت ریاســت جمهوری دونالد ترامپ ،چندین
توافق و نهاد بینالمللی را به چالش کشــید و یا
از آنها خارج شد .نگرانیها درباره ماهیت و مدت
زمان تعهدات آمریــکا فراتر از میراث ترامپ در
سراسر دنیا گسترش دارد.
بــه گزارش دیپلماســی ایرانی  ،فــارن افرز
نوشــت که متحدین ایاالت متحده نســبت به
سیاســت داخلی آمریکا ،به ویژه در برابر شکاف
فزاینــده حزبی که باعث ایجــاد عدم اطمینان
در مــورد آینده سیاســت خارجی این کشــور
میشــود ،واکنش نشــان میدهند .گروهارلم
بروندلنــد (،)Gro Harlem Brundtland
نخســت وزیر سابق نروژ ،با مشــاهده سیاست
دو قطبی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
ســال  2۰2۰ایاالت متحده ،گفت که بسیاری
از رهبران اروپایی «دیگــر باور ندارند که حتی
در مــوارد پایهای هم بتواننــد به ایاالت متحده
اعتماد کنند».
این نگرانیها بیدلیل نیست .گرچه سیاست
خارجــی از دیربــاز در برابر دوقطبیشــدگی
سیاسی مصونیت داشــته است ،اما اکنون دیگر
چنین مصونیتی وجود ندارد .آمریکاییها بیش
از هر زمــان دیگری پیرامون مســایلی هچون
چندجانبهگرایــی ،تغییرات اقلیمیو تروریســم
اختالف نظر دارند .اجماعی که پیرامون سیاست
خارجی میــان رایدهندگان و سیاســتمداران
منتخبشــان وجود داشت اکنون در حال ناپدید
شدن است.
اما بدتر این که ،دوقطبیشــدگی با تضعیف
ســتون کلیدی قــدرت آمریکا ،یعنی شــهرت
این کشــور در زمینــه ثبات ،اعتبــار و قابلیت
اطمینان ،پیامدهای ناخوشایند گستردهتری را
برای توانمندی آمریکا در عملی کردن سیاست

آفریقای شمالی و خاورمیانه در دهههای 19۶۰
و  ،197۰همانند تنشهای دو ابرقدرت در دوران
جنگهای عرب و اســرائیل در سالهای 19۶7
و  ،1973مورد توجه بســیاری قرار گرفت .با این
حال ،اغلــب انگیزههای رهبری شــوروی برای
یافتن جایگاهی در مدیترانه در بســتر بن بست
جنگ ســرد در صحنه اروپا ،نادیده گرفته شــد:
هواپیماهای مســتقر در ناوهــا و زیردریاییهای
هســته ای ایاالت متحــده در مدیترانه تهدیدی
مستقیم برای شوروی بودند.
حضور شوروی در مدیترانه تحت تاثیر بسیاری
از محدودیتهای وحشت آور و ناامیدکننده برای
رهبران نظامیو دیپلماتهای امپراتوری روسیه
قرار داشــت .توانایی نیروی دریایی شوروی برای
استقرار و تداوم حضور دائمیدر نتیجه جغرافیا و
سیاست محدود بود .ترکیه که اکنون به عضوی
از ســازمان متخاصم ناتو تبدیل شده ،تنگهها را
کنترل میکرد و شــرکای منطقه ای شــوروی
هــم در حمایت از حضور آن چندان قابل اعتماد
نبودند.
نیروی دریایی شــوروی در ســال  19۶1در
نتیجه اختالفات ایدئولوژیک بین این کشــور و
آلبانی ،مجبور شد پایگاه ولور را که در دهه 19۵۰
به آن دسترســی پیدا کرده بود ،ترک کند .مصر
برای مدتی یکی از متحدان نزدیک و مشــتری

اتحاد جماهیر شــوروی قلمداد میشــد ،اما انور
سادات ،رئیس جمهوری وقت آن ،در سال 1972
به ارتش شــوروی دستور داد تا کشورش را ترک
کنند چرا که حمایت مسکو را ناکافی میدانست.
معمر قذافی در لیبی هم اگرچه به اتحاد جماهیر
شــوروی اجازه داده بود از پایگاه هوایی پیشین
ایاالت متحده ،ویلوس ،اســتفاده کنند و مقامات
آمریکایی باور داشتند در صورت درگیری بین ناتو
و اتحاد جماهیر شوروی ،لیبی با استفاده شوروی
از میدانهای هوایــی لیبی موافقت خواهد کرد،
نهایتا یک مشتری ناآرام و دشوار بود .او مستاقانه
از شوروی اسلحه میخرید و از این کشور مشاوه
نظامیمیگرفت .بدین ترتیب ،سوریه تنها شریک
قابل اعتماد شــوروی در مدیترانه قلمداد میشد
که اساسا توانایی فراهم آوردن شرایط برای حضور
بزرگ نیروی دریایی یا نظامیشوروی در منطقه
وســیع تحت سلطه ایاالت متحده و شبکه ای از
متحدان و شــرکای آن از ترکیه گرفته تا اسپانیا
را نداشت.
ترکیــب جغرافیای دشــوار ،به ویــژه از نظر
دسترسی به دریای مدیترانه که توسط دو متحد
ناتو (اســپانیا در غرب و ترکیه در شــرق) و یک
شــریک ایاالت متحده (مصر در جنوب) کنترل
میشــد ،و نبود امکانات کافی بــه این معنا بود
که حضور محدود نظامیشوروی ،به ویژه نیروی

فارن افرز بررسی کرد

اعتبار از دست رفته ایاالت متحده

خارجیاش بههمراه داشته است.
کارشناسان روابط بینالملل از دیرباز بر این
باور هستند که دموکراسیها در زمینه سیاست
خارجــی برتریهایی نســبت به ســایر نظامها
دارند .نخســت ،دموکراســیها ثبات دارند .در
حکومتهای اســتبدادی با برکناری نامتعارف
رهبــران از قــدرت – مثال از طریــق کودتای
نظامییا انقالب – این گذار معموال با نوســاناتی
شدید در سیاســت خارجی همراه است .اما در
دموکراســیها ،هنگامیکه برکناری رهبران از
طریق انتخابات متعارف اتفاق میافتند ،سیاست
خارجی در طول گذارهای سیاسی کامال ثابت و
پایدار باقی میماند.
با این حــال ،زمانی که دوقطبیگری داخلی
افزایــش مییابــد احتمال گســترش منازعات
حزبی به سیاســت خارجی نیز بیشتر میشود.
در ایــاالت متحده ،دوقطبیگری در سیاســت
خارجی کمتر از سیاســت داخلی اســت .با این
وجود ،نظرسنجیهای مردمیو رایگیریها در
صحن کنگر از افزایش شــکاف بین دموکراتها
و جمهوریخواهــان در عرصه سیاســت خارجی
خبر میدهند .با گســترش این شکاف ،میتوان
پیشبینی کــرد که هنگام دگرش حزب کنترل
کننده کاخ سفید ،تغییرات چشمگیرتری هم در
سیاست خارجی ایجاد خواهد شد.
اما فقط اولویتهای ناهمگن سیاست خارجی
به ایجاد بیثباتی در این حوزه نمیانجامد ،بلکه
گرایشی فزاینده در بیزاری از حزب مخالف – یا
حزبگرایی منفــی – نیز در این بیثباتی نقش
دارد .چنین گرایشــی رهبــران را وامیدارد تا
سیاستهای پیشینیانشــان از حزب مخالف را

خنثی کنند .مثال ترامپ شــتابزده سیاستهای
روســای جمهــور پیشــین آمریــکا در زمینه
مهاجرت ،تجارت و آب و هوا را لغو کرد.
برتری دیگر نظامهای دموکراسی بر همتایان
استبدادیشــان برخــورداری از اعتبار اســت.
از آنجــا که رهبــران دموکراســیها در داخل
محدودیتهایــی دارند ،احتمال تهدید کردن یا
دادن وعدههایــی که قصــد پایبندی به آنها را
ندارند کمتر اســت .در مذاکــرات و بحرانهای
بینالمللــی ،این ویژگــی بدان معناســت که
سیگنالهای ارسال شده از سوی دموکراسیها
به دشمنان خارجیشان اعتبار بیشتری دارد.
شــولتز
کنــث
گفتــه
بــه
( ،)Kenneth Schultzکارشــناس امــور
سیاســی ،حمایت دوحزبی از سیاست خارجی
رهبران سیگنالی بسیار معتبر برای سیاستهای
بینالمللی اســت .بــا افزایــش دوقطبیگری،
چنین نمادهایی از دوحزبیگرایی در سیاســت
خارجــی نیز کمتر میشــوند .بــه جای چنین
اتحادی ،حزبی که در قدرت نیســت تشــویق
میشود تا اعتبار ســران دولت را تضعیف کند.
چنین گرایشی در زمان ریاست جمهوری اوباما
هنگام مذاکرات توافق هســتهای ایران در میان
جمهوریخواهان کنگره بسیار رایج بود.
ایــن گرایشها حزبــی میتوانــد مذاکرات
شــکننده را متوقف کرده و رهبران را در همان
گام نخســت از پذیرفتن مذاکــرات پیچیده یا
جاهطلبانه منصرف کند .به همین دلیل عجیب
نیســت که دولت بایدن در مذاکرات هستهای با
ایران تالش میکند تــا گامهای بعدیاش را از
حزب مخالف پنهان نگهدارد .بدیهی اســت که

این کار بیاعتمادی بین کاخ سفید و مخالفانش
در کنگره را افزایش خواهد داد.
سومین برتری دموکراســیها این است که
ایــن نظامها تــالش میکنند تــا در پیروی از
توافقات بینالمللــی و پایبندی به آنها عملکرد
بهتری نشــان بدهند و در نتیجــه متحدین و
وشــرکای قابل اعتمادی باشــند .به رغم برخی
موارد استثناء ،فرایند تصویب توافقات در داخل
بهگونهای اســت که دموکراســیها به آســانی
نمیتوانند از تعهدات جهانیشان خارج شوند.
با ایــن حــال ،در دموکراســیهای مبتال
به دوقطبیشــدگی شدید ،رســیدن به اجماع
دوحزبی مورد نیاز برای تصویب توافقات دشوار
میشــود .در ایاالت متحده ،کــه روند تصویب
توافقــات مســتلزم اکثریت دو ســوم مجلس
سناســت ،شــکافهای حزبی منجر به کاهش
چشــمگیر مشــارکت در پیمانهای بینالمللی
شده است.
بــا پیشبینی مخالفتهای حزبی ،روســای
جمهــوری آمریکا اکنون غالبا بــه طور کلی از
روند تصویــب کنگرهای پرهیــز میکنند و به
جای آن وارد تعهدات سیاسی و توافقات اجرایی
میشــوند .هرچند این راهبرد باعث میشــود
رهبران سیاستهای ترجیحیشان را اجرا کنند،
این اقدام هزینهای هم دارد :توافقاتی که توسط
کنگره تصویب نمیشــوند به آســانی از سوی
دولتهای بعدی لغو میشوند.
عمیقترشدن شکافهای حزبی در سیاست
خارجــی مشــکلآفرین خواهد بــود و آینده
سیاســت خارچی آمریکا سازنده نخواهد بود .با
افزایش دوقطبیگری امکان تشخیص اختالقات

دریایی آن ،در حالــت پایدار باید روی ماموریت
اساسی احتمال جنگ با ناتو و حمله احتمالی به
سرزمینهای اصلی شوروی ،متمرکز میشد.
اتحــاد جماهیر شــوروی همچنین در تالش
برای گســترش شــبکه ارتباطی خود در سراسر
مدیترانه ،ابزار گســترده حضور دیپلماتیک ،نفوذ
سیاســی ،کمکهای اقتصادی ،فروش اســلحه
و مشــاوران نظامیو غیره ،را بــه کار گرفت .به
مشــتریان واقعی و احتمالی کمــک اقتصادی و
مقادیر زیادی ســخت افــزار نظامیارائه میداد
که اغلب بــا وامهایی همراه بودنــد که احتمال
بازپرداخت آنها اندک بود .مسکو به این کشورهای
شریک و مشتری مشــاوران خود و گاها نیروی
نظامیاعــزام ،و در مواقع بحــران و درگیری از
شرکای خود به لحاظ دیپلماتیک و نظامیحمایت
میکرد و به دانشــمندان ،مهندسان و پزشکان
آنها در دانشــگاههای شــوروی آموزش میداد.
اتحاد جماهیر شــوروی در همه جا و همه وقت
در تالش بــرای نفوذ در منطقه مدیترانه با تکیه
بر جنبشهای چپ دوســت و احزاب کمونیست
(یا هر دولت یا جنبشــی که بــا اتحاد جماهیر
شوروی بدون توجه به گرایشهای ایدئولوژیکی
آن دوست میشد) ،بود و سیاستهای صلح آمیز
با هدف تضعیف حضور نظامیایاالت متحده و بر
هم زدن انسجام ناتو را پیش میبرد.
صادقانه از سیاســتهای حزبی دشوار میشود.
واکنشها به چالشهای امنیت ملی در آمریکا از
دیرباز نمایانگر سطح دوقطبیگری داخلی است.
زمانــی که تهدیــدات امنیتــی جدید وارد
فضایــی میشــود کــه از قبل دوقطبی شــده
اســت ،این تهدیدات به ســرعت سیاسیسازی
میشــوند .در عصر کنونی ،این بدان معناســت
که شــدیدترین و مهمترین مســایل سیاســت
خارجی بیش از آنکه عاملی برای اتحاد باشــند،
تفرقهافکن خواهند بود.
فضای سیاســی کنونی در آمریکا مانع از آن
میشود که سیاستگذاران به شیوهای دو حزبی
به مهمترین مســائل سیاست خارجی بپردازند.
بدون برخورداری از پشــتیبانی دو حزبی ،دولت
بایدن با سیاسیســازی شدن تصمیمات مهم و
کوتاه بودن عمر این تصمیمات روبه روست.
هرچنــد دوقطبیگــری بــا چرخههــای
انتخاباتی دچار فراز و نشــیب میشود ،اما یکی
از ویژگیهای ماندگار سیاســت معاصر آمریکا
خواهد بود .چرا که بسیاری از عوامل ماندگاری
دوقطبیگری – درجهبندی آرمانی احزاب ،رشد
نابرابری اقتصادی ،فضای پراکنده رســانهای و
افت کلی هنجارهای دوحزبی در واشنگتن – به
این زودی از بین نخواهند رفت.
احتمــال اندکی وجود دارد که دوقطبیگری
آسیبی به سیاســت خارجی ایاالت متحده وارد
نکند .دســتکم ،دوقطبیگری ایجاد بیاعتمادی
در امــور خارجی و نارضایتی متحدین آمریکا را
موجب خواهد شد .اگر تداوم دوقطبیگری باعث
شــود که ایاالت متحده مذاکرات ماهرانهاش را
کنار بگذارد یا هر بار که حزب جدیدی به قدرت
میرسد تعهدات پیشــین را انکار کند ،شهرت
واشــنگتن به عنوان دشــمنی معتبر و متحدی
قابــل اعتماد بهطور جدی بــه مخاطره خواهد
افتاد.

نیکی ژاپن مطرح کرد

برتری جناح تندروی ضد آمریکایی
نشریه نیکی ژاپن نوشت  ،به همراه نزدیک شدن به پایان دوره رییس جمهوری
حسن روحانی از جناح میانه رو در ماه اوت ،رای گیری انتخابات ریاست جمهوری
ایران روز هجدهم ماه ژوئن در این کشور آغاز شده است .نتایج انتخابات بر مذاکره
احیای توافق هسته ای هم تاثیر خواهد گذاشت.
محمد حســین ،چهل و نه ساله کارمند دانشگاه که در مسجدی در شهر تهران
به رئیسی رای داده بود ،گفت« :چنانچه رئیسی رئیس جمهور شود ،کشور قدرتمند
خواهد شد و برای منافع کشور با کشورهای خارجی مذاکره خواهد کرد».
به نظر میرسد میزان مشارکت که نشان دهنده میزان حمایت از نظام است ،در
مقایسه با دور قبل که بیش از هفتاد درصد بوده ،کاهش چشمگیری داشته است.
از میان  ۵92نفر که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند،
صالحیت فقط هفت نفر تایید شــده است و در این میان نامزدهای مقتدر جناح
اصالح طلب و میانه رو رد صالحیت شدند .روز شانزدهم سه نامزد انصراف خود
را اعــالم و در این میان دو نامزد از جناح محافظه کار تندرو از رئیســی اعالم

حمایت کردند .رئیســی را میتوان پیروز این دور از انتخابات ریاست جمهوری
ایران دانست.
ســال  2۰1۵دولت روحانی در دوران دولت اوباما با امضای توافق هســته ای با
آمریکا و اروپا راهی برای بازگشــت به جامعه بیــن المللی را دنبال کرد .اما با این
حال دولت سابق ترامپ از توافق هسته ای ایران خارج شد و تحریمهای اقتصادی
علیه این کشــور را از ســر گرفت .به دنبال خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای
میزان مشارکت در انتخابات مجلس شواری اسالمیدر سال  2۰2۰کاهش یافت و
جناح محافظه کار تندرو بیشتر کرسیهای مجلس شورای اسالمیرا بدست آورده
اســت .ارزش ریال در برابر دالر ســقوط کرده و تورم افزایش یافته اســت .پس از
روی کار آمدن دولت جو بایدن ،مذاکره کشورهای ذینفع برای بازگشت آمریکا به
توافق هسته ای از سرگرفته شده است .کشورهای ذینفع در توافق هسته ای انتظار
داشتند ،پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ایران به توافق دست یابند ،ولی هم
اکنون تحقق چنین امری غیر ممکن شده است.

وزیر امورخارجه کشــورمان دیدارهای خود با مقامات خارجی در ترکیه را
ثمربخــش توصیف کرد و گفت که رایزنیهایش با جوزپ بورل نیز ســازنده
بوده اســت .به گزارش ایســنا ،محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری
اســالمیایران که برای شرکت در مجمع دیپلماســی آنتالیا در ترکیه به سر
میبرد طی پیامیدر حســاب کاربری خود ،دیدارهایش در جریان این سفر را
مثبت ارزیابی کرد.
وی نوشت :در حاشــیه مجمع دیپلماســی آنتالیا گفتوگوهای دوجانبه
مفیدی با ســران و وزرای امورخارجه افغانســتان ،پاکستان ،کروواسی ،عراق،
کویت ،لهســتان ،ترکیه ،تاجیکســتان و ونزوئال داشــتم .ظریف افزود :اولین
نشست ســه جانبه با ترکیه و افغانستان نیز برگزار شــد .وزرای امور خارجه
جمهوری اســالمیایران ،ترکیه و افغانســتان در نشست ســه جانبه خود ،بر
مشارکت فعال ســه کشور در روند صلح افغانســتان و مبارزه با تروریسم در
منطقه تاکید کردند .همکاریهای ترانزیتی با افغانســتان از طریق مسیرهای
ارتباطی ایــران و نیز توســعه همکاریهای اقتصادی با این کشــور از دیگر
توافقات این نشست بود.
وزیر امورخارجه کشــورمان همچنین تصریح کرد :بــه عالوه ،رایزنیهای
سازنده ای با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام
و مسائل منطقه ای داشتم.
پولیتیک

مساله بایدن با ایران برای احیای برجام

المیادین در مطلبی به قلم قاســم عز الدین نوشــت :دور ششم مذاکرات
وین این شــک را تبدیل به یقین میکند که آنچه دولت آمریکا «اســتراتژی
دیپلماسی دور» مینامد ،تالشی برای اداره بحرانها به کمک زمان است.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده اســت :نماینده اتحادیه اروپا،
انریک مورا ،در گفتگو با واشــنگتن پست تصریح کرد« :توافق نهایی هنوز دور
از دسترس است و مذاکرات وین به نیمه راه رسیده است ،که نصف دیگر آن،
سیاسی محض است».
از ســوی دیگر ،ایران با دقت و هوشــیاری این مســیر را ادامه میدهد و
همچنان اقدامات زیادی باقی مانده اســت .آمریکا آماده اســت تا تحریمهای
هســتهای ایران که در حوزه اختیارات رئیس جمهور اســت را برطرف کند،
امــا آنتونی بلینکن به کنگره اطمینان داده کــه صدها تحریم ایران همچنان
پابرجا میماند.
در ایــن میــان ،آمریکا و اروپــا تالش میکننــد تا اختالفــات در مورد
ســانتریفیوژها ،اورانیوم غنی ســازی شــده و راه واگذاری اموال ایران را حل
کنند .به موازات این تالشــها ،تالش آمریکا و اروپا بر آن است تا پیش نویس
مذاکرات بعدی ،به برنامههای موشــکی ایران و سیاســتهای منطقهای اش
هم گســترش یابد .در این میان ،ایران با همراهی چین و روســیه خواســتار
رفع تمام تحریمها در مقابل بازگشــت کامل آن و جدایی توافق هســتهای از
مســائل دیگری است که امکان بررسی آن وجود دارد ،از جمله حضور آمریکا
در منطقه و رفتار دولتهای غربی.
فرار بایدن و اروپا به ســمت احیای توافق هسته ای ،ناشی از تنگنایی است
که بایدن در ســایه شــکاف داخلی آمریکا و انزوای آن ،گرفتارش شده ،بویژه
آنکه تحوالت جهانی باعث از میان رفتن قدرت قبلی آمریکا در رهبری جهان
شده است.
صلح ســرد در لبه جنگ ســرد با روســیه و چین ،آمریکای فروپاشیده را
از حکمرانــی بر معادالتــش ،بازداشــته ،همانطور که این کشــور نمیتواند
قواعــد درگیــری را تحــت کنترل خود در آورد و ســالح بُرنــده آمریکا که
بایــدن آن را «حقــوق بشــر» مینامــد نیز دیگــر تاثیر خود را از دســت
داده است.
آنچه بایدن در مقاله خود در واشــنگتن پســت «دموکراسیهای بازار» و
تقویت موسسات دموکراتیک با اروپا «در مقابله با چالشهای دشمنان در عصر
جدید» نامید ،نشان دهنده سیطره بازار چین بر آمریکا و اروپاست.
بــه دنبــال هــدف گرفتــن روســیه و چیــن ،بایدن بــه دنبــال مهار
افزایــش نفــوذ ایــن دو در دولتهــای جنوبــی در حال توســعه اســت،
به دو شکل:
-1انچه «مســاله اب و هوا» مینامد و در وهله اول ،هدف از آن ،باز کردن
فضا برای تکنولوژیهایی است که باعث آلودگی کمتر محیط زیست میشوند.
-2حســاب کردن روی نجات شرکتهای آمریکایی و اروپایی بزرگ از آثار
بحران کرونا ،با بازگشــت به «طرح مارشال» که به دنبال رکود بزرگ ،آمریکا
بوســیله آن بر اروپا مسلط شد ،طبق این برنامه بایدن ۴۰ ،هزار میلیارد دالر
در بخش زیربنایی در جهان ســرمایه گذاری میشود تا سیطره بر ثروتهای
دولتهای جنوبی و بازارهای آنها ،محقق شود.
معضل آمریکا و اروپا در توافق هســتهای با ایران ،از برنامه جامع هستهای
فراتر رفته و به ابعاد اســتراتژیک در مورد جایــگاه دولتهای جنوب در قرن
 21میرســد ،چرا که دولتهای آمریکا ،اروپا ،چین و روسیه بر سر معادالت
طرحهای  2۰۵۰-2۰3۰با یکدیگر رقابت دارند.
ایران هم به نوبه خود در حال برنامه ریزی برای تحقق دو هدف مهم است
تــا آنچه «گام دوم انقالب» مینامد را به پیش ببرد و دولتهای جنوب در دو
ســطح سیاسی و اقتصادی از این کشور تبعیت کنند ،آنچه که ابراهیم رئیسی
قصد دارد با تکیه بر تولید ملی و روابط متوازن با دولتهای مخالف ســیطره
امریکا ،عملی کند.
همکاری ایران با روســیه و چین ،مبتنی بر روابط متقابل و دو سویه است،
چه در ســطح معاهدههای همــکاری اقتصادی و اســتراتژیک با چین یا در
توافقها با روسیه.
در مذاکــرات وین ،به ادعای بلینکن و مســئوالن فرانســوی ،بریتانیایی و
آلمانی ،ایران سعی دارد گامهای قاطعی را به سمت تولید سالح اتمیبردارد و
در برابر راه حل نا تمام ،کوتاه نمیآید.
کنسولی

تذکر سفارت روسیه به مسافران ایرانی
سفارت روسیه در تهران از مسافران به آن کشور خواست به این نکته توجه
داشته باشند که سفر به روسیه ،مجوز ورود به اروپا نیست.
به گزارش ایرنا ،این ســفارت تاکید کرد اگــر فردی با هدف عبور از مرز و
رفتن به اروپا وارد روســیه شــود ،مرتکب نقض قانون شــده است و این کار،
مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت.
سفارت روســیه در پیامیکه برای ایرنا ارسال کرده ،همچنین یادآور شده
اســت که اخیرا برخی شرکتها ،مدارکی مانند بلیت مسابقه یا «فن آی دی»
( )Fan IDبرای تماشای مسابقات فوتبال را به عنوان مدارک سفر به روسیه
میفروشــند که باید توجه داشــت این مدارک ،حق ورود به خاک روسیه به
حساب نمیآیند.
ســفارت روســیه خاطرنشــان کرده اســت که به دلیل همهگیری کرونا،
ســفر اتباع خارجی مطابــق مصوبه دولت فدراســیون روســیه ،همچنان با
محدودیتهایی رو به رو است .در صورت تغییر وضعیت فعلی ،این سفارت در
این زمینه ،اطالعرسانی خواهد کرد.

آگهي ابالغ رأي
بدینوسیله به افراد مشروحه ذیل که پرونده آنان به اتهام غیبت غیرموجه در این هیأت مطرح و بشرح ذیل محکوم گردیده اند باستناد تبصره ماده  302قانون آئین دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب در امور مدني بوسیله درج آگهي در یك نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار ابالغ مي گردد در صورتیکه نسبت به رأي صادره اعتراضي داشته باشند (وي یا
وکیل قانوني ایشان ) مي بایست حد اکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر این آگهي درخواست پژوهش خود را به امور اداري مربوطه تسلیم نمایند  .بدیهي است در غیر اینصورت حکم
مربوطه از تاریخ انقضاي مهلت فوق قطعي خواهد بود .

ردیف

شماره كارمندي

نام پدر

رأي صادره

نام و نام خانوادگي

1

معصومه سلگی

558014

علی

انفصال موقت به مدت  12ماه

2

حمیدرضا شیرازی

543285

محسن

انفصال موقت به مدت  12ماه

شناسه آگهی1150150 :

هیات ششم بدوي رسیدگي به تخلفات اداري وزارت نفت

4

اجتماعی
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اخبار کوتاه

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اعالم کرد

درخواست وزیر بهداشت برای توقف پروازها
به مسکو و بالعکس

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی خواســتار تصمیمگیری فوری برای
توقف پروازها به مقصد مسکو و بالعکس شد.
به گزارش ایســنا  .نمکی در نامه ای به ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا،
بر ضرورت طــرح موضوع و اخذ تصمیمات فوری در مــورد توقف پروازها به
مقصد مســکو و بالعکس در جلســه کمیتــه امنیتی-اجتماعی ســتاد ملی
کرونا ،تاکید کرد.براســاس گزارش وبدا ،در نامه نمکی آمده است :باتوجه به
گزارشات واصله از کشور روســیه در خصوص شیوع بیماری COVID-19
ضروری اســت ،موضوع توقف پروازها به مقصد مســکو و بالعکس ســریعا در
جلســه کمیته امنیتی-اجتماعی ســتاد ملی کرونا مطرح و تصمیمات فوری
اتخاذ گردد.

شرایط و نحوه استفاده از مرخصی زایمان  ۹ماهه

معاون اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تصویب و
اجرایی شدن مرخصی زایمان زنان بیمه شده از شش به  9ماه ،درباره جزئیات
بهرهمندی از این مصوبه توضیح داد.محمد بایندریان در گفت وگو با ایســنا،
در این باره اظهار کرد :اگر مادری بخواهد از این مرخصی اســتفاده و غرامت
ایام بارداری دریافت کند الزم اســت به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان
تامین اجتماعی به نشانی  https://eservices.tamin.irمراجعه کرده و در
بخش امور بیمه شدگان /درخواســت مرخصی زایمان ،مدارکش را بارگذاری
کند.وی افزود :مدارک الزم شــامل گواهی پزشــک معالج ،تصویر شناسنامه
مادر و گواهی والدت یا شناســنامه فرزند متولد شــده است.معاون اداره کل
امور بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه اگر مادری در
حین اســتفاده از مرخصی شــش ماهه باشــد و بخواهد تا  9ماه در مرخصی
بمانــد باید چه اقداماتی انجام دهد و آیا الزم اســت مجدد گواهی پزشــک
دریافت و پروســه قبلی را طی کنند؟ گفت :خیر ،نیازی به اخذ مجدد گواهی
پزشک و بارگذاری در سامانه خدمات غیرحضوری نیست.بایندریان ادامه داد:
برخی بانوان به علت شرایط کاری که دارند تمایلی ندارند از مرخصی  9ماهه
اســتفاده کنند .اختیار در این باره با مادر است .اگر بانوی بیمه شدهای قصد
داشته باشد مرخصی شش ماههاش را تا  9ماه ادامه دهد باید به شعبه تامین
اجتماعی خود مراجعه کرده و در واحد امور بیمه شــدگان درخواســتی ارائه
دهد تا غرامت ایام بارداریاش تا  9ماه اجرایی شود.وی همچنین درباره روند
اعتبارســنجی و استحقاق درمان این بیمه شدگان گفت :ما معموال حق بیمه
را علی الحساب می پردازیم و استحقاق درمان به صورت اتوماتیک لحاظ می
شود .اگر استحقاق درمان برای شــخصی که در مرخصی زایمان است لحاظ
نشده باشد به این علت است که احتماال واحد اجرایی ما پرداختی انجام نداده
اســت .این فرد می تواند با مراجعه به شــعبه تامین اجتماعی مشکل خود را
مطرح کند تا رسیدگی شود.

تغییر نام تعدادی از معابر پایتخت

اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز شورا با نامگذاری و تغییر نام
تعدادی از معابر شهر تهران موافقت کردند.به گزارش ایسنا ،در جریان سیصد
و ســومین جلسه شورای شهر تهران بررسی صورتجلسه کمیسیون نامگذاری
و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شــهر تهران در دستور کار قرار گرفت و در
همین راســتا حجت نظری عضو شورای شهر تهران گفت :به پیشنهاد ارتش،
قرار شــد میدان شــهیدان ارتش واقع در بزرگراه بسیح را به شهیدان پدافند
ارتش تغییر بدهیم و خیابان شهیدان ارتش هم به شهیدان سرباز تغییر کرد.
میــدان جنگلبان هم بنا شــد که بر روی میدان قائــم واقع در منطقه  1قرار
بگیرد ،کوچک یکم در منطقه  ۶به نام صمد بهرنگی با حفظ شــماره گذاری
تغییر نام داده خواهد شد.
همچنین کوچه ســوم هــم در خیابان حجاب به نام اســتاد مهدی آذریزدی
با حفظ شــماره گذاری نام گذاری خواهد شــد.وی افزود :کوچه پنجم مجاور
خیابان حجاب به نام اســتاد هوشنگ مرادی کرمانی ،کوچه هفتم در خیابان
حجاب به نام استاد جبار باغچه بان ،کوچه آزیتا در بلوار میرداماد به نام استاد
رضا سیدحســینی ،خیابان آناهیتا واقع در منطقه  2محله سعادت آباد به نام
مدیا کاشی گر ،خیابان ارمغان غربی حدفاصل خیابان ماندال تا خیابان ولیعصر
به نام اســتاد نجف دریابندری ،خیابان ارمغان شــرقی به نام فهیمه راستکار،
خیابان حمید واقع در منطقه  1به نام محمد زهرایی نامگذاری خواهد شد.وی
ادامــه داد :بلوار بی نام واقع در منطقه  ۵یه نام مهندس رحمان گلزار ،کوچه
ششم شــرقی واقع در منطقه  2۰به نام استاد قاسم اکبری ،خیابان شاهد در
منطقه  7یه نام سردار شهید رمضانعلی صحرایی ،گذر سعیدی در منطقه 11
به نام شهید کریم دریاباری ،کوچه شریعتی در منطقه  18به نام شهیدنصرت
اهلل لک ،کوچه گلســتان در منطقه  18یه نام شهید محمد کریم ساریخانی،
خیابان میالد در منطقه  3به نام ســردار شــهید نادر مهدوی ،خیابان گلها
در منطقه  2به نام شــهید احمد تنگســتانی نامگذاری خواهد شد.پس از آن
بــا تغییر نام میدان ارتــش در منطقه  1۴به شــهیدان پدافند ارتش ،میدان
قائم منطقــه یک به میدان جنگلبان ،کوچههایی به نام صمد بهرنگی ،مهدی
آذریزدی ،هوشــنگ مرادی کرمانی ،جبار باغچه بان در حوالی خیابان حجاب
و خیابــان ارمغان غربی در منطقه  3به نام اســتاد نجف دریابندری و ارمغان
شرقی به نام فهمیه راســتکار ،خیابان گلها در منطقه  2به نام سردار احمد
تنگستانی موافقت شد.

الیحه حمایت از حقوق سالمندان در دست تدوین

مجری تهیه و تدوین طرح پیشنویس الیحه جامع قانون حمایت از سالمندان،
چگونگی تدوین پیشنویس الیحه جامع حقوقی ســالمندان را تشریح کرد و
گفــت :در حال حاضر پیشنویس این الیحه در فاز دوم و در مرحله بررســی
مروری و میدانی و بررســی نواقص و چالشها و تحلیل دادههای موجود قرار
دارد.لیال ناصری در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه امروز ســالمندان حدود
 1۰درصد از جمعیت کشــور را به خود اختصــاص میدهند ،اظهار کرد :در
کشورهای دیگر طی صد سال جمعیت سالمندان دو برابر میشود ،اما در ایران
در  2۰سال آینده جمعیت سالمند کشور دو برابر خواهد شد و از این رو ،الزم
اســت مسیر حرکت از نگاه اخالقی به حوزه سالمندان به سمت نگاه قانونی و
تکلیفمداری تغییر کند.وی با تاکید بر اینکه در خصوص وضعیت ســالمندان
کشــور دو مســئله جدی وجود دارد ،گفت :اول؛ اینکه متاســفانه سیاســت
مشخصی برای حمایت از سالمندان به صورت عملیاتی و اجرایی وجود ندارد
و دوم؛ عدم وجود طب ســالمندان در کشــور اســت که این موضوع معضلی
بســیار جدی به شــمار میرود.مجری تهیه و تدوین طرح پیشنویس الیحه
جامع قانون حمایت از ســالمندان با اشاره به اینکه موضوع حقوق سالمندان
از موضوعــات حائز اهمیت در نظامهای حقوقی اســت ،به تشــریح چگونگی
تدوین الیحه جامع حقوقی سالمندان پرداخت و گفت :چرایی این امر به بافت
جمعیتــی جهان معاصر و نگرش آیندهپژوهانــه به آن برمیگردد .در این کار
تحقیقاتی که جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری
تیم حقوقی متشکل از اساتید و حقوقدانان برجسته کشوری انجام داده ،در فاز
اول چارچوب و محورهای قانون حمایت از ســالمندان تهیه و تدوین شد .این
اقدام به سفارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان
به منظور بررسی تطبیقی قوانین و مقررات سالمندی در جهان و ایران و ارائه
فرآیند تدوین الیحه سالمندی در ایران صورت گرفته است.ناصری ادامه داد:
فاز اول (مرحله مطالعه تطبیقی) با بررســی الیحه کودکان ،الیحه حمایت از
حقوق افــراد دارای معلولیت و الیحه حقوق زنــان (الیحه صیانت ،کرامت و
تامین امنیت زنان) الگوگیری و کارهای سیســتماتیک قبلی را بررسی کردیم
تا بر این اســاس چهارچوب و ساختارها شکل گیرد و تصمیم گرفته شود که
ســرفصلها و عناوین این الیحه با چه شیوههایی طراحی شود.وی اعالم کرد
که در حال حاضر پیشنویس الیحه جامع قانون حمایت از ســالمندان در فاز
دوم در مرحله بررســی مروری و میدانی و بررسی نواقص و چالشها و تحلیل
دادههای موجود قرار دارد.

روند سینوسی کرونا در تهران
نگرانی از خطر بروز موج جدید
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با بیان
اینکه روند کاهشــی بیماری کووید 19-در تهران بســیار
بطئی ،کند و در عین حال سینوسی است ،گفت :با توجه
بــه این روند همچنــان نگرانیهایی وجــود دارد که اگر
کاهش ســطح رعایت پروتکلها را داشــته باشیم ،ممکن
است موج جدید ایجاد شود.دکتر نادر توکلی در گفتوگو
با ایســنا ،درباره وضعیت کرونا در تهران ،گفت :درســت
است که روند کاهشی بیماری کووید 19-را شاهد بودیم،
اما این روند کاهشی بســیار بطئی و کند و در عین حال
سینوســی اســت .از آنجایی که ما وضعیت را به صورت
روزانــه رصد میکنیم ،حتی برخی روزها نســبت به روز
گذشــته افزایش هم داریم و این روند ،روند خوبی نیست
و نشــاندهنده این است که بیماری در شهر تهران کامال
فعال اســت و فعالیت ویروس به شدت کاهش پیدا نکرده
است.وی افزود :باالخره حتی بســتریهای ما هم روزانه
بین  ۶۰۰تا  9۰۰مورد در نوســان اســت .به عنوان مثال
مــا در روز  28خرداد ماه  8۰۰مورد بســتری داشــتیم.
البتــه میتوان گفت که میزان مــرگ و میر کاهش یافته
اســت؛ چراکه اوال بیماران نسبتا نسبت به پیکهای قبلی
بدحالتــر نیســتند و دوم اینکه تعــداد ترخیصهایمان
با تعداد بســتریهایمان تقریبا برابــری میکند و بعضی
روزها میزان ترخیصیها هم بیشــتر است.توکلی با بیان
اینکــه در حال حاضر تقریبا حدود  ۴۰۰۰بیمار بســتری
مبتال به کرونا در شــهر تهران داریم ،گفت :از این تعداد
روزانه درصدی ترخیص و درصدی هم بســتری میشوند.
بستری روزانه هم بین  ۶۰۰تا  9۰۰نفر است .در سه هفته
اخیر روند کامال سینوســی است و به صورت محسوس و
هفتگی کاهش چشمگیری نداریم که این موضوع مقداری
نگرانکننده اســت .به هر حال بیــم ایجاد موج جدید را
داریم.وی با بیان اینکه میزان مراجعات ســرپایی نیز بین
 ۴۰۰۰تا  ۵۵۰۰نفر در نوســان اســت و باال است ،گفت:
باید مراقبتها را افزایش دهیم که خوشــبختانه ســطح
رعایت پروتکلها در تهران نســبتا بد نیست .البته برخی
محدودیتهــا کماکان باید حفظ شــود و نمیتوان کامل
محدودیتها را برداشــت .بیشــترین چیزی که میتواند

وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد

وزیر آموزش و پــرورش با بیان اینکه به جد و با قاطعیت
خبر ترک تحصیل سه میلیون دانش آموز در سال جاری
را تکذیــب میکنم گفــت :منحصرا ً در ســال تحصیلی
گذشــته تعداد  ۴۰هزار نفر از دانش آموزان پایه اول که
باید ثبت نام میکردند ثبت نام نکردند که طبیعی اســت
یعنی دیر هم نمیشــود و میتوانند ســال بعد به مدرسه
بروند؛ برخی خانوادهها نگرانی زیادی داشتند و این کار را
نکرده بودند.
به گزارش ایســنا ،محســن حاجی میرزایی در حاشــیه
مراســم افتتاحیه برنامه ســنجش ســالمت جسمانی و
آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبســتان با بیان
اینکه امسال به تعداد پایگاههای سنجش افزوده شده و به
 2۴۰۰پایگاه رسیده است گفت :تعداد پایگاههایی که دو
نوبته فعال هستند نیز از  ۴۰۰به  ۶۰۰مورد رسیده است.
وی افزود :ساعات مراجعه از هشت صبح تا یک بعدازظهر

آخرین وضعیت اعمال فوق العاده ویژه فرهنگیان
است و یک ســاعت افزایش یافته اســت.وزیر آموزش و
پرورش در پاســخ به اینکه آیا نوبت دهی برای ســنجش
ســالمت غیرحضوری اســت؟ گفت :وقتی ثبت نام پایه
اول در مدرســه انجام میشــود ،عملیات ثبت نام و نوبت
گیری الکترونیکی اســت و از ســوی مدرسه نوبت گرفته
و به خانواده اطالع میدهند و نیازی نیســت خانواده در
مدرســه حضور یابد تا از نوبت خود مطلع شود.وی درباره
اخباری مبنی بر ترک تحصیل سه میلیون دانش آموز در
سال تحصیلی گذشته گفت :یکی از جفاهایی که در حق
معلمان ،مدیران و جامعه فرهنگی شده این خبر نادرست
است .گفته شد سه میلیون دانش آموز ترک تحصیل کرده
اند .این در حالی است که آمار سه میلیون مربوط به عدم
دسترسی به ابزار هوشمند و اینترنت بوده و معادل کسانی
نیســت که ترک تحصیل کردهاند.حاجی میرزایی افزود:
اتفاقاً ایــن جمعیت ،آموزش کاملتــری دریافت کردند و

بخش زیادی در مناطق کم جمعیت با زیر  ۵۰دانش آموز،
حضوری آموزش دیدند .شــاید طی سالهای اخیر هیچ
ســالی به اندازه سال تحصیلی گذشــته مراقبت از دانش
آموزان از حیث اســتمرار یادگیری صورت نگرفته است.
تقریباً همه معلمان مســئول آموزش دانش آموزان بوده و
مراقب بودند که کار آموزش با کیفیت انجام شــود.وزیر
آمــوزش و پرورش با بیان اینکــه به جد و با قاطعیت این
خبر را تکذیب میکنم گفت :منحصرا ً در ســال تحصیلی
گذشــته تعداد  ۴۰هزار نفر از دانش آموزان پایه اول که
باید ثبت نام میکردند ثبت نام نکردند که طبیعی اســت
یعنی دیر هم نمیشــود و میتوانند ســال بعد به مدرسه
بروند؛ برخی خانوادهها نگرانی زیادی داشتند و این کار را
نکــرده بودند.وی درباره اعمال فوق العاده ویژه فرهنگیان
گفت :اعمال فوق العاده ویژه در همه دستگاههای دولتی
از جمله در آموزش و پرورش اجرا می شود .درباره افزایش

فوق العاده تا سقف  ۵۰درصد هنوز تصمیمی گرفته نشده
و جزو پیشــنهادهای در حال بررســی است و باید منابع
الزم تأمین شــود .اعمال  ۵۰درصد فوق العاده برای همه
کارکنان دولت پیشــنهاد شده است که اگر تصویب شود،
اجرا خواهد شــد.حاجی میرزایی در ادامه درباره اشکاالت
سامانه اینترنتی ثبت نام مدارس گفت :سامانههای آموزش
و پــرورش را یکپارچه کردیم و همه فعالیتها از ثبت نام
تا تأییدیه تحصیلی در این ســامانه انجام میشود .امسال
اولین ســالی اســت که یکپارچه شده و در اجرا در برخی
بخشها با مشــکالتی روبه رو میشوند که به سرعت در
حال برطرف شدن است .ثبت نام مدارس هم غیرحضوری
است.وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت که هنوز برای
واکسیناسیون زیر  18سال توصیهای نشده و واکسنی در
دسترس نیســت .به طور کلی درباره واکسیناسیون تابع
تشخیص ستاد ملی کرونا هستیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:

ضعف در واکسیناسیون به دلیل وضعیت زیرساخت انسانی است

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران
گفت :ضعفی که اکنون در روند واکسیناسیون وجود دارد
به مســاله نیروی انسانی و زیرساخت انسانی برمیگردد و
چه  ۴میلیون دز واکســن وارد شود و چه  ۴۰میلیون دز،
در نهایت در ماه تنها به تناســب تعداد نیروی انسانی که
داریم میتوانیم واکسن تزریق کنیم.
رضا کرمی محمدی رئیس ســازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شــهر تهــران در گفتوگــو با خبرنــگار ایلنا در
پاســخ به ســوالی درباره ارزیابی روند واکسیناسیون در
شــهر تهران گفت :ضعفی که بنظر میرســد ،اکنون در
روند واکسیناســیون وجود دارد ،مســاله نیروی انســانی

و زیرســاخت انســانی این کار اســت .او ادامه داد :چه ۴
میلیون ُدز واکســن وارد شــود و چه  ۴۰میلیون ُدز ،در
نهایــت ما در ماه تنها به تناســب تعداد نیروی انســانی
که برای تزریق واکســن داریم میتوانیم واکســن تزریق
کنیم و این مانند شــیری اســت که یک ظرفیت محدود
و مشــخصی دارد و حتی یک سد آب هم پشت آن باشد
از یک حجم مشــخصی بیشــتر خروجی نــدارد .رئیس
سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهرتهران با تاکید
بر لزوم تقویت زیرســاختهای بهداشــتی برای تســریع
در روند واکسیناســیون گفت :همه بایــد کمک کنند تا
زیرساختهای بهداشتی کشور در این زمینه تقویت شود.

شــهرداری تهران در این زمینــه  2۰۰داوطلب نیروهای
دوام را به وزرات بهداشــت معرفی کرده است .او در پاسخ
به این سوال که با این شرایط پیشبینی شما این است که
تا چه زمانی به  7۵درصد واکسیناســیون خواهیم رسید؟
اظهار کرد :پیشبینی وزارت بهداشــت تا پایان سال است
و به نظرم امکانپذیر اســت .رئیس سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شــهرداری تهران در واکنش به اینکه این
پیشبینی با روند واکسیناســیونی که در حال انجام است
در تضاد است ،گفت :وزارت بهداشت به مکانیزمهای دیگر
نیــز فکر میکند .مثال اینکه واکسیناســیون را در اختیار
مردم و یا بخش خصوصی قرار دهند ،اما بیم سوءاستفاده

افــراد ناصالح وجود دارد که ترس درســتی اســت و این
موضوع هم که واکسن را در اختیار داروخانهها قرار دهند
بسیار سخت و پیچیده است .کرمی محمدی در واکنش به
اینکه آیا این اقدام ایده مناسبی است؟ گفت :خیلی سخت
است چرا که نمیتوانند آمار واکسن تزریق شده را داشته
باشند و تنها آمار واکسنهایی که به داروخانه میدهند را
میتوانند مشــخص کنند و معلوم نمیشود که آیا واکسن
مصرف شــده و توسط چه کسی و کجا مصرف شده است.
او در پایان تاکید کرد :اگر امکان ایجاد زیرساخت مناسب
برای اجرای این مکانیزم وجود داشــت ،شاید امکان این
امر نیز فراهم میشد.

نیاز کشور به  35هزار اتوبوس درون شهری
معاون عمرانی وزیر کشــور و رئیس سازمان شهرداریها
و دهیاریهــای سراســر کشــور تقویــت حمــل و نقل
عمومی کشــور را مهم ترین اولویت سازمان شهرداریها
و دهیاریهــا عنوان کرد و گفت :گســترش حمل و نقل
عمومی فاکتوری تعیین کننده در کنترل و مدیریت حوزه
ترافیک شــهری کشور است.به گزارش ایلنا ،شورای عالی
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با حضور معاون عمرانی
وزیر کشور و رئیس ســازمان شهرداریها و دهیاریهای
سراسر کشــور با حضور نمایندگان دســتگاهها در محل
وزارت کشــور با ســه موضــوع تصویــب ضابطه 8۰1
دســتورالعمل مطالعات طرح جامع حمل و نقل شــهری
و حومه ،بهنگام ســازی مشــخصات فنــی اتوبوسهای
کلیه دانشــجویان سراسر کشــور برمبنای حداقل حقوق
( 2میلیــون و ۶۵۶هزار تومان) و با نــرخ 12درصد حق
بیمــه و تنها با پرداخت  318هزار تومان می توانند تحت
پوشش حمایتهای تامین اجتماعی قرار گیرند.به گزارش
ایسنا ،امیری گنجه ،مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران
بزرگ که در نشست شورای معاونین این اداره کل گفت:
دانشجویان درحال تحصیل که فاقد بیمه هستند یا حتی
تحت تکفل والدین خود بــوده و از خدمات درمانی بهره
مندند و یا به عنوان مســتمری بگیر سازمان هستند می
توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر از طریق مراجعه به
شــعب و یا ســامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین
اجتماعــی  eservices.tamin.irبا ارائه درخواســت و
احراز شــرایط مقرر نســبت به انعقاد قرار داد و پرداخت

دیزلی ،گازســوز و برقی ســامانههای اتوبوسرانی شهری
کشور و تشــکیل کارگروه فنی سامانههای هوشمند ثبت
تردد و تخلف برگزار شــد.مهدی جمالی نژاد معاون وزیر
کشــور در این جلســه با بیان اینکه تقویت حمل و نقل
شــهری از مهم ترین برنامههای سازمان شهرداریها طی
ســالهای اخیر بوده اســت ،گفت :برای کارآمدی حمل و
نقل مســافری درون شــهری نیاز به مولفههایی همچون
کاربری آســان ،کارآیــی بلند مدت عــاری از آالیندگی
زیست محیطی منطبق با اســتانداردهای روز دنیا وجود
دارد.وی با اظهار این مساله که امروز حمل و نقل عمومی
کشور نیاز به ساماندهی قوی تر دارد ،گفت :ضروری است
نوسازی و توســعه ناوگان با بهنگام سازی فنی مطابق با

سیاستهای اقتصادی کالن کشــور ،همراه گردد.رئیس
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای سراســر کشور در
ادامه صحبتهایش با اشــاره به اینکه بازســازی حمل و
نقل عمومی کشــور یک نیاز جدی اســت؛ گفت :در حال
حاضر بخش اعظم دســتگاههای اتوبــوس و مینی بوس
درون شــهری به بازسازی و نوســازی نیاز دارد .ظرفیت
موجود دســتگاههای اتوبوس در کشــور حدود  2۰هزار
دستگاه است که نیاز کلی کشور  3۵هزار دستگاه است و
برای همین گســترش و تقویت حمل و نقل عمومی مورد
توجه بیشــتری قرار گیرد.براســاس گزارش پایگاه اطالع
رسانی وزارت کشــور ،موضوع بحث اتوبوسهای برقی از
دیگر محورهای جلســه امروز بود و در این خصوص این

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ تشریح کرد

چگونگی بهرهمندی از بیمه دانشجویی
حق بیمه خود اقدام کنند.امیــری گنجه افزود :پرداخت
حق بیمه به سه شکل امکان پذیر است که نرخ  12درصد
شــامل خدمات بازنشســتگی و فوت بعد از بازنشستگی
است.نرخ  1۴درصد که شامل خدمات بازنشستگی و فوت
قبل و بعد از باز نشســتگی اســت و نــرخ  18درصدکه
خدمات بازنشستگی  ،فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از
کارافتادگی را شــامل می شود.وی تاکید کرد :در صورتی
که دانشــجویان متقاضی دریافت خدمات درمانی هستند
و تحت حمایت بیمه درمانی تبعی والدین خود نیســتند

در صورت درخواســت بیمه درمان ،ســرانه درمان به این
مبلغ اضافه می شــود که برمبنای حداقل حقوق ماهیانه
 71هزار و ۶۰۰تومــان اســت.مدیرکل تامین اجتماعی
غرب تهــران بزرگ گفت :متقاضیانی که  1۰ســال قبل
از تاریخ درخواست ،یک سال ســابقه پرداخت حق بیمه
( بــا نرخ کامل) را دارند از معاینــات اولیه معاف خواهند
بــود .همچنین نرخ  12درصد نیاز به انجام معاینات اولیه
ندارد و متقاضیان نرخ  1۴درصد نیز در صورتی که دارای
ســابقه پرداخت حق بیمه قبلی بیش از  ۵ســال باشند

مســاله مورد بررســی اعضا قرار گرفت که امروز استفاده
از اتوبوسهای برقی در همه کشــورهای دنیا مرسوم بوده
و الزم اســت این موضوع در تقویت حمل و نقل عمومی
شهری کشــور به خاطر کاهش آالیندگی و افزایش بهره
وری مــورد توجه قرار گیرد.اتوبوسهای برقی به نســبت
اتوبوسهای دیزلی و گازوئیل ســوز طول عمر بیشــتری
دارند .عمر این اتوبوسها  2۰ســال است .موضوع بعدی
نشست امروز استفاده از تجهیزات و سامانههای هوشمند
برای کنترل و مدیریت ترافیک شــبکه شهری و جاده ای
بود و مقرر شــد با هماهنگیهای به عمل آمده با ناجا از
این ظرفیت در تقویت کاهش بار ترافیکی شهری و جاده
ای کشور استفاده شود.
پس از تعیین میانگین دســتمزد می توانند  3۶۰روز آخر
دســتمزد مبنا را بین حداقل دستمزد و حداکثر میانگین
مذبور به اختیار انتخاب کنند.امیری گنجه افزود :حداقل
ســن درخواســت بیمه دانشجویان  18ســال وحداکثر
درخواست  ۵۰سال تمام برای متقاضیان بیمه دانشجویی
می باشــدکه البته در صورت داشــتن مازاد سنی معادل
مازاد ســن نسبت به  ۵۰ســال مورد نیاز است.به گزارش
اداره کل روابــط عمومی ســازمان تامین اجتماعی ،مدیر
کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در پایان یادآورشد:
در حال حاضر تعداد یک هزار و  71۰نفر از دانشــجویان
در شــعب غرب تهران بزرگ تحت پوشش بیمه تامین
اجتماعی دانشجویان قرار دارند که ازاین تعداد یک هزارو
 37۰نفر مرد و  3۴۰نفر ازآنان بانوان می باشند.

آغاز سنجش سالمت پیش دبستانیها از  18تیر

اجرای عملیات بهسازی عوارضی تهران قم

شهردار منطقه  19از بهسازی مسیر تردد خودروها جنب عوارضی قم در قالب
اجرای عملیات تراش و روکش آســفالت خبر داد.به گــزارش روابط عمومی
شــهرداری منطقه  ،19علی توکلی با بیان اینکه نزدیک به  13۰۰تن آسفالت
صرف بهسازی این محور مواصالتی پرتردد می شود ،گفت :این پروژه در حال
حاضر با صرف  ۵۰۰تن آســفالت در  3هزار متر مربع از این مســیر با هدف
افزایش ضریب ایمنی و تســهیل ترافیک سفرهای برون شهری در حال انجام
است.

در ســه ماهه تابســتان کمــک کند ،باال بردن پوشــش
واکسیناسیون است.وی درباره وضعیت رعایت پروتکلها
در تهــران ،گفت :میزان رعایت پروتکلها در تهران متغیر
و بین  7۰تا  7۵درصد است .در عین حال واکسیناسیون
هم به دلیل توقفی که در واردات ایجاد شــد ،متوقف ماند
که البته در حال حاضر واکسن وارد شده ،اما هنوز توزیع
آن به صورت کامل انجام نشده است .زمانیکه توزیع کامل
شود ،واکسیناسیون اولویتهای سنی سالمندان را مجددا
فعال میکنیم.توکلی گفت :با توجه به این روند سینوسی
بیماری در تهران همچنان نگرانیهایی وجود دارد که اگر
کاهش ســطح رعایت پروتکلها را داشــته باشیم ،ممکن
اســت موج جدید ایجاد شــود و از مردم میخواهیم که
کماکان پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
شناسایی  8161ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،طی یک شبانه
روز 8هزار و  1۶1بیمار کووید  19در کشــور شناســایی
شــدند و متاسفانه  111تن نیز به دلیل این بیماری جان
خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز

روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،تا روز 3۰
خرداد ۴ ،میلیون و  38۴هزار و  ۴۵1نفر ُدز اول واکســن
کرونا و  919هزار و  ۵۵7نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند
و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۵میلیون و
 3۰۴هزار و ُ 8دز رسید .از روز  29خرداد تا روز  3۰خرداد
 1۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی 8 ،هزار و
 1۶1بیمار جدید مبتال به کووید 19در کشــور شناسایی
شــد که  9۴۴نفر از آنها بستری شــدند.مجموع بیماران
کووید 19در کشــور به  3میلیــون و  9۵هزار و  13۵نفر
رسید.متاسفانه در طول  2۴ساعت 111 ،بیمار کووید19
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  82هزار و  9۶۵نفر رسید.خوشــبختانه تا روز
 3۰خــرداد 2 ،میلیون و  7۴8هزار و  32۰نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.سه هزار
و  279نفــر از بیماران مبتال بــه کووید 19در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا
روز  3۰خــرداد 22 ،میلیون و  ۴۴9هزار و  3۶۶آزمایش
تشــخیص کووید 19در کشور انجام شــده است.در حال

حاضر  22شــهر کشــور در وضعیت قرمز 17۵ ،شهر در
وضعیت نارنجی 2۵1 ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
اعالم گروه سنی جدید؛ بزودی
رئیس شــبکه بهداشت وزارت بهداشــت با اشاره به ادامه
روند واکسیناســیون کرونا در گروههای ســنی باالی 7۰
ســال تاکید کرد :تمام افرادی که منتظر دریافت ُدز اول
یا دوم واکســن کرونا هســتند ،پیامک دریافت خواهند
کــرد؛ بنابراین افراد پیــش از دریافت پیامــک به مراکز
بهداشتی که کار تزریق واکسن را انجام میدهند ،مراجعه
نکنند.دکتــر جعفر صادق تبریزی در گفتوگو با ایســنا،
درخصوص ادامه روند واکسیناســیون کرونا در گروههای
ســنی باالی  7۰ســال ،گفت :برای افرادی که از طریق
ســامانه  salamat.gov.irاقــدام به ثبت نــام کردند و
در نوبــت اول تزریق واکســن هســتند و همچنین برای
افرادی که منتظر دریافت ُدز دوم واکسن هستند ،پیامک
ارسال میشود؛ بنابراین پیش از دریافت پیامک به مراکز
بهداشتی که کار تزریق واکسن را انجام میدهند ،مراجعه
نکنند.وی با اشاره به تسهیل واردات واکسن کرونا ،اظهار
کرد :توزیع یک میلیون ُدز واکسن وارداتی کرونا از دیروز
آغاز شــده است و نیمی از آن روز گذشته و نیم دیگر آن
امروز توزیع میشــود و ان شــاءهلل طی روزهای آتی هم
قرار است یک میلیون ُدز دیگر واکسن کرونا هم به کشور
وارد شود .بنابراین احتماال به زودی گروه سنی دیگری را
برای دریافت واکسن اعالم کنیم ولی فعال در حال تزریق
واکســن به گروه سنی  7۰ســال به باال و لکهگیری افراد
جامانده هســتیم.رئیس شبکه بهداشــت وزارت بهداشت
تاکید کرد :افــرادی که در این مقطع مشــمول دریافت
واکســن هستند ( فقط  7۰سال به باال) و ثبت نام نکردند
به سایت  salamat.gov.irمراجعه کرده و اقدام به ثبت
نام کنند تا پیامک نوبت دهی واکســن برایشــان ارسال
شود .نوبتهای گروه سنی باالی  7۰سال و افراد جامانده
محفوظ اســت و با ثبت نام در ســامانه میتوانند واکسن
دریافت کنند.وی افزود :هر زمان که پارت بعدی واکســن
در اختیارمان قرار گیرد گروههای سنی دیگر ( ۶۵سال به
باال) هم وارد واکسیناسیون خواهند شد.

رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اعالم
اینکه امســال حداقل یک میلیون نوآموز به جمعیت تحت
پوشش سنجش سالمت افزوده میشوند ،از توسعه پوشش
غربالگری پیش دبســتانیها خبر داد و گفت :از سال  9۶در
پیش دبســتانی هم غربالگری انجام میشود .امسال حداقل
 ۶۰۰هزار دانش آموز پیش دبســتانی را از  18تیر سنجش
خواهیم کرد.به گزارش ایسنا ،سیدجواد حسینی در مراسم

افتتاحیه برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی
نو آموزان بدو ورود به دبستان گفت :برنامه سنجش سالمت
در دو قلمرو حفظ ،ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماریها و
همچنین آمادگی تحصیلی ایفای نقش میکند و این برنامه
یکی از فراگیرترین ،عمومیترین ،پر حجمترین ،مستمرترین،
گستردهترین و کاربردی ترین برنامه تشخیصی و غربالگری
وزارت آموزش و پرورش اســت.رئیس ســازمان آموزش و

پرورش استثنایی با بیان اینکه سنجش سالمت ،گام مهمی
برای استانداردســازی آموزشی مبتنی بر تشخیص به موقع
کودکان در معرض خطر است گفت :ساماندهی آموزشی را
با جای دهی بچههای دیرآموز ،اوتیســم ،جسمی حرکتی،
بینایی ،شنوایی و مشکالت ویژه یادگیری در دستور کار قرار
میدهیم و چه اقدامی مهمتر از این برای ارتقای سالمت می
تواند باشد.حسینی افزود :همیشه دغدغه ما این بوده که آیا

همه طیفها را تحت پوشــش آموزش قرار دادهایم؟ از سال
 7۰سازمان آموزش و پرورش استثنایی افتتاح شده و هفت
گروه تحت پوشــش هستند .ما فکر میکنیم باید سه گروه
دیگر هم افزوده شوند؛ سه گروه کاستی توجه همراه با بیش
فعالی ،گروه مســتقل طیف اتیسم و گروه مشکالت رفتاری
هیجانــی .امیدواریم هفته آینده با حضور وزیر در جلســه
شورای سازمان تصویب شود.

اقتصادی 5
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

رئیــس اتاق بازرگانی ایران میگوید تصمیمگیران کالن
کشور باید برای تکرار نشدن معضالت و مشکالت اقتصادی
سالهای گذشــته ،صدای فعاالن اقتصادی را بشنوند.اتاق
بازرگانی ایران که طبق قانون مشاور سه قوه کشور به شمار
میرود در طول هفتههای گذشــته از ســویی با تعدادی از
نامزدهای انتخاباتی جلساتی مشترک برگزار کرد و از سوی
دیگر ،بستهای را به عنوان طرح پیشنهادی بخش خصوصی
برای دولت آینده ،منتشر کرد.ابراهیم رئیسی – رئیس جمهور
منتخب – نیز در یکی از نخستین برنامههای انتخاباتی خود
به اتاق بازرگانی ایران رفت و در جریان خواستههای بخش
خصوصی قرار گرفت .پس از نهایی شــدن فرایند انتخابات،
حاال رئیس اتــاق بازرگانی ایران میگوید ،باید نســبت به
شنیده شدن صدای فعاالن اقتصادی ،تصمیمیجدی گرفته
شود.غالمحسین شــافعی گفته :پارلمان بخش خصوصی،
بستهای از پیشــنهادات کارآمد اقتصادی را به انضمام یک
بررسی جامع و آسیبشناســانه از تمامیعواملی که باعث
شــده تا در قریب به چهار دهه گذشــته اقتصاد کشور به
سیر نزولی دچار شــود ،گردآوری نموده و این جمعبندی
را در اختیار ســیزدهمین رئیسجمهور منتخب کشورمان
قــرار خواهد داد.رئیــس اتاق بازرگانی با اشــاره از اهمیت
نقشآفرینی و مشارکتگری فعاالن اقتصادی در بزنگاههای
مهم تاریخ کشــور ،افزود :هر ســاله آمارهای متعددی در
بخشهای مختلف اعالم میشــود که متولیان در آن نوید
رشــد میدهند اما بررسی و برآورد کلی ،حکایت از آن دارد
که در طول  1۰ساله گذشته رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده
اســت .مؤلفههای دیگری نظیر ثبات در بخش اقتصاد ،نرخ
ارز ،تورم و ...نیز مکرر بهعنوان اولویت دولتها مطرح شــده
و ساماندهی هرکدام از این بخشها ،هدف مقدس نهادهای
متولی اعالم شده است ،لکن برآمد و ماحصل اتفاقات ،اُفت
در این بخشها را نشان میدهد.او ادامه داد :همچنین باوجود

صدای فعاالن اقتصادی را بشنوید

تأکید بر حمایت از اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه
در برنامه رفاهی دولتها ،شاهدیم که مکرر شرایط اقتصادی
برای این گروهها دشــوارتر شده اســت .در مقاطع کوتاهی
دولتها توانســتهاند تا حدی بر فقر مطلــق فائق آیند اما
شاخص فقر نسبی مدام بدتر شده است.شافعی خاطرنشان
کرد :به نظر میرسد که دولت آینده باید یک نگاه واقعبینانه
به شــرایط و منابع موجود داشته باشد ،در غیر این صورت
روند مذکور تداوم مییابــد .پارلمان بخش خصوصی ایران
نیــز با همین دغدغه و در جهــت عمل به تعهدات خود در
عرصه اقتصاد ،بستهای را پیرامون حقایق اقتصادی ،عوامل

چاپ  28هزار میلیارد تومان پول در یک ماه
بررسیها نشان میدهد که بالغ بر  28هزار میلیارد
تومان پول در اردیبهشــت ســالجاری توســط بانک
مرکزی چاپ شــده و پول موجود در حسابهای بلند
مدت بانکی به نزدیکی  3۰۰۰هزار میلیارد تومان شده
اســت.طبق اعالم بانک مرکزی رشد نقدینگی در 12
ماهه منتهی به پایان اردیبهشــت ماه ســال  1۴۰۰به
 38.8درصد رسیده که حجم نقدینگی در پایان دومین
ماه از سال جاری به  3۶۰1هزار میلیارد تومان رسیده
است.
همچنین رشد ماهانه این متغیر نیز در اردیبهشت
 3.2درصد برآورد میشــود که ایــن افزایش به ارزش
 112هزار میلیارد تومان اســت.پایه پولی نیز در پایان
اردیبهشــت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین،
به حجم بالغ بر  ۴89هزار میلیارد تومان رسیده که به
دیگر بیان در ماه مذکور بالغ بر  28هزار میلیارد تومان
پول توســط بانک مرکزی چاپ شــده است.این رشد
ماهانه در  1۴ماه گذشته بی سابقه بوده و رشد نقطه به

بروز چالشها ،اشتباهات و ،...جمعبندی نموده و به چاشنی
پیشــنهاداتی در اختیار سیزدهمین رئیسجمهور منتخب
مردم ،قــرار میدهد.او با انتقــاد از وعدههایی که به جهت
اغنای افکار عمومیدر طول تبلیغات انتخاباتی بیان شــدند
اما پشــتوانهای برای آنها در اقتصاد وجود نداشت؛ عنوان
کرد :عدم رشد اقتصادی کشور متأثر از وعدهها و برنامههایی
است که با واقعیتهای موجود ،همخورئیس پارلمان بخش
خصوصی ایران ،نقبی به چالشهای موجود در بخش صنعت
کشــور زد و گفت :کوتاهیها و کمکاریهای گذشته ،اثرات
خود را امروز در بخش صنعت و تولید نشان میدهد و یکی

مخالفت با افزایش قیمت بلیت هواپیما

از نمونههای آن« ،شکاف تکنولوژی» است .عدم بهرهگیری
از دانش روز باعث شــده تا تولیدات ما از بازار جهانی عقب
بمانند و قیمت تمامشده تولید برای صنعتگر ایرانی بیشتر
از رقبای جهانی او باشــد .تداوم این روند به کمرنگ شدن
حضور محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی ،از دست رفتن
فرصتها و خســران بخش تولید منجر خواهد شد.او تأکید
کــرد :تقویت تولید ،الزاماً در گــرو باال بردن مصرف داخلی
نیســت بلکه باید حضور محصوالت ایرانــی را در بازارهای
جهانی تقویت کنیم.شافعی در ادامه خاطرنشان کرد :مسئله
مهم دیگری که اتاق و بخــش خصوصی بر آن تأکید دارد
و باید مــورد توجه رئیسجمهور آینده نیــز قرار بگیرد ،از
میان رفتن اعتماد عمومیبهعنوان یک ســرمایه اجتماعی
اســت .کاهش مشــارکت میتواند به شکست تالشهای
مصلحانه( ،بهواســطه عدم همراهی جامعه) ،منجر شــود.
او یکی از پیشــنهادات شــاخص بخش خصوصی به دولت
آینده را اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب
«اســتانداران» و «ســفرا» در قیاس با رویکردهای سیاسی
عنوان کرد و گفت :طبیعتاً این تأکید ما برای انتخاب مدیران
تصمیمساز در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد .بر این باوریم که
توفیق رئیسجمهوری و دولت آینده ،در گرو کابینهای است
کــه او معرفی خواهد کرد .نوع نگــرش اعضای این کابینه،
میتواند متضمن میزان تحقــق وعدههای انتخاباتی عنوان
شده باشد.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران تأکید کرد :به کاندیداهای محترمیکه به جمع فعاالن
اقتصادی آمده بودند ،گفتیم باید افراد دارای اهلیت حرفهای
و نه سیاســی را برای وزارتخانههــای اقتصادی مدنظر قرار
دهند و اگر این مهم انجام شــود و هماهنگی الزم نیز میان
بخش خصوصی ،دانشــگاهی و دولت در تصمیمســازیها
شکل بگیرد ،مطمئن باشــید که توفیقات جدی در عرصه
اقتصاد و بهبود معیشت مردم را شاهد خواهیم بود.

دستورالعملهای عجیب و غریب مانع خرید متقاضیان مسکن

نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود  3۰.۶درصد
است.به گفته بانک مرکزی ،افزایش چشمگیر پایه پولی
در اردیبهشت ماه ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه
گردان خزانه بر اســاس قانون بودجه سال  1۴۰۰بوده
است .از سوی دیگر ،حجم پول موجود در اقتصاد ایران
با رشد نقطه به نقطه  ۴7.2درصدی در پایان اردیبهشت
ماه به بالغ بر  ۶9۴هزار میلیارد تومان رسیده است.رشد
ماهانه حجم پول نیــز در همین ماه حدود  ۵.1درصد
برآورد شده اســت ،این درحالی است که رشد ماهانه
این متغیر در فروردین مــاه منفی  ۴.3درصد به ثبت
رسیده بود .شبه پول نیز با رشد ماهانه  2.7درصدی در
اردیبهشــت ماه نسبت به فروردین به رقم  29۰7هزار
میلیارد تومان رسیده است.به بیان دیگر پول موجود در
حســابهای بلند مدت بانکی به نزدیکی  3۰۰۰هزار
میلیارد تومان شده است.همچنین رشد نقطه به نقطه
ایــن متغیر پولی در دومین ماه از ســال 32.9 ،1۴۰۰
درصد بوده است.

یک مقــام کارگری با تاکید بــر پرداخت وام ارزان
به کارگــران از محل صندوقهای حمایتــی و خارج از
بودجه کشــور گفت :در حال حاضــر واحدهایی داریم
که خریدار ندارد و اگر داشــته باشــد به دلیل برخی
دســتورالعملهای عجیب و غریب ،متقاضیان از خرید
آن منصرف میشوند.هادی ســاداتی در گفت و گو با
ایســنا با بیان اینکه نگاه به مقوله مسکن کارگران باید
تغییر کند ،اظهار کرد :امروز قشــر کارگری به عنوان
قشــری آسیب پذیر تحت تاثیر بحرانهای اقتصادی و
مالی در شــرایط سخت امرار معاش میکند و به دلیل
افزایش هزینههای مسکن و اجاره بها در سبد معیشت،
نیازمند تامین مسکن ارزان قیمت است.وی گفت :اگر
کارگران با همین شــرایط پیش بروند با توجه به اینکه
قدرت پس انداز ندارند نمیتوانند صاحبخانه شوند لذا
از مســئوالن و دولتمردان انتظار داریم با تغییر نگاه به
مقوله مسکن کارگری در جهت خانه دار شدن آنها اقدام
کنند.ساداتی ادامه داد :در حال حاضر واحدهایی داریم

که خریدار ندارد و اگر طالب داشته باشد چنان قیمتی
به آن بســته اند و برخی گزینشها و دستورالعملهای
عجیب و غریب برای متقاضیان وضع کرده اند که افراد
از خرید منصرف میشوند لذا میخواهیم شرایط را برای
افراد آسان کنند.
وی با اشاره به عدم بهره مندی کارگران ساختمانی و
آزاد از طرح مسکن کارگری گفت :دو سال قبل طرحی
درباره مســکن کارگری آغاز شد که به نتیجه نرسید و
به ما اعالم کردند که ثبتنامهای اولیه را انجام بدهیم
و افراد متقاضی را مشــخص کنیم اما بعد دیدیم آنقدر
گلوگاه برای ورود افراد گذاشــته شده که امکان ورود
کارگران ســاختمانی به این طرح وجود ندارد.این مقام
کارگری افزود :طرح مســکن کارگری شامل کارگران
ساختمانی و آزاد نمیشــود و فقط برای گروه خاصی
از کارگرانی اســت که در واحدهای صنفی یا صنعتی
مشغول کار هســتند و از بین آنها هم تعداد محدودی
میتوانند انتخاب شوند.

تا پایان اردیبهشت  1400انجام شد

پرداخت بیش از  ۹۹هزار میلیارد ریال تسهیالت تولید و اشتغال
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حاکی است از ابتدای اجرای برنامه تولید و اشتغال (تبصره
 )18تا پایان اردیبهشــتماه امسال بیش از  99هزار و 1۶1
میلیارد ریال تســهیالت به بنگاههــا و واحدهای تولیدی
پرداخت شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،منابع
تخصیصی تسهیالت تولید و اشــتغال (تبصره  )18در سه
بخش تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن اقتصادی
و کمک به نوســازی و جایگزینی ماشینآالت و طرحهای
که بیش از  ۶۰درصد پیشــرفت فیزیکــی دارند ،پرداخت
میشــود.به گزارش وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،این
میزان تســهیالت تاکنون به یکهزار و  ۵12بنگاه و واحد
تولیدی پرداخت شده است.از آغاز اجرای این طرح (ابتدای

اسفندماه سال  )97تا پایان اردیبهشتماه هفتهزار و ۶۶۰
واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت مربوطه ثبتنام کردند.
در این بازه زمانی همچنین 2هــزار و  7۶۶فقره معرفی به
بانک بــرای دریافت بیش از  2۰۶هزار و  8۵۰میلیارد ریال
تســهیالت انجام که در نهایت منجر به پرداخت  99هزار و
 1۶1میلیارد ریال تسهیالت شــد.برپایه این آمارها ،در دو
ماهه نخست امســال نیز  137فقره پرداختی به میزان 12
هــزار و  189میلیارد ریال بــه بنگاههای متقاضی در قالب
همین تسهیالت انجام شــد.به گزارش ایرنا ،برنامه تولید و
اشــتغال (موضوع بند الف تبصره  18قانون بودجه کشور)
از اســفند ماه  97پس از انعقاد تفاهمنامــه و موافقتنامه
مشــترک وزارت صنعت ،معدن و تجارت با سازمان برنامه

کفایت سه ماهه برای نهادههای دامی موجود در بنادر
سرپرســت دفتر خدمــات بازرگانــی وزارت جهاد
کشــاورزی گفت :نهادههــای دامیموجــود در بنادر
بــرای تامین نیــاز  3ماهه بخش تولید کافی اســت.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی ،حســن عباســی
معروفان سرپرســت دفتر خدمــات بازرگانی معاونت
توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی در رابطه با
تأمین ذخایر اســتراتژیک کشور اظهار کرد :دو شرکت
پشــتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران مســئول
تأمین ذخایر اســتراتژیک کشــور در زمینه کاالهای
اساســی و مواد غذایی هستند.وی افزود :میزان ذخایر
کاالهای استراتژیک به میزان مدت مشابه سال گذشته
است.سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با میزان ثبت
سفارش کاالهای استراتژیک گفت :حدود  ۴3۰شرکت
واردکننــده نهادههای دامیدر کشــور داریم که ذرت،
جو ،کنجاله و دانه ســویا را به کشــور وارد میکنند و
برخی از این شرکتها روغن خوراکی هم وارد میکنند.
وی افــزود :در حال حاضر  ۴میلیــون و  3۵۰هزار تن
نهاده دامیدر  9بندر کشور وجود دارد در حالی که نیاز
خودرو

ماهانه کشور حدود یک میلیون و  3۰۰تا یک میلیون
 7۰۰هزار تن است ،بنابراین موجودی بنادر برای تأمین
نیاز  3ماهه بخش تولید کافی اســت.معروفان تصریح
کــرد :تأمین کاالی اساســی اســتمرار دارد و تاکنون
 11میلیون تــن از چهار نوع کاالی ذرت ،جو ،کنجاله
و دانه ســویا ثبت سفارش شده اســت که به مرور به
کشور وارد میشــود و ما تا حدود  9ماه آینده نگرانی
بابت تأمین نهاده دامینخواهیم داشت .سرپرست دفتر
خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد
کشــاورزی در رابطه عرضه نهاده دامیدر سامانه بازار
گاه عنــوان کرد :هر ماه یک میلیــون و  7۰۰هزار تن
نهاده دامیدر بازار گاه عرضه میشود و ما عرضه خارج
از این سیســتم نداریم.وی با اشــاره به افزایش قیمت
جهانی نهاده دامیادامه داد :سال گذشته هر تن جو در
بازارهای جهانی حدود  19۰دالر بود در حالی که امروز
 27۰دالر است؛ هر تن ذرت  2۰۵دالر بود و امروز 319
دالر اســت ،بنابراین قیمت جهانی این کاالها افزایش
داشته و افزایش قیمت آن توسط دولت و واردکنندگان
صورت نگرفته است.

تولید خودرو در  2ماهه امسال  8/8درصد رشد کرد

وزارت صنعت ،معدن و تجارت تغییرات تولید کاالهای منتخب صنعتی و معدنی را در  2ماهه امسال اعالم کرد.براساس
آمار وزارت صنعت از وضعیت تولید کاالهای منتخب صنعتی و معدنی در سال جاری تولید خودروهای سواری در دو ماهه
 1۴۰۰با رشد  8.8درصدی به  127هزار و  7۰۰دستگاه رسیده است .همچنین در این مدت  9هزار و  ۴77دستگاه وانت با
رشد  12.9درصدی رو به رو شده است.در دو ماهه امسال  21۵دستگاه اتوبوس ،مینیبوس و ون و همچنین  9۵۶دستگاه
کامیون ،کامیونت و کشــنده تولید شــد که به ترتیب حاکی از افت  3.2درصدی و رشد  ۴۵.۵درصدی در مقایسه با سال
گذشته دارد.در بخش خودروهای کشاورزی ،در این بازده زمانی  ۶2دستگاه کمباین از سوی کارخانجات داخلی تولید شد که
با رشد  ۶.9درصدی همراه بوده است ،اما تولید تراکتور با تولید  2هزار و  3۶دستگاه ،افت  23.3درصدی ثبت کرد .همچنین
تولید تایر خودرو در دو ماهه امسال با رشد  1.3درصدی در مقایسه با سال  99همراه و به  ۴۰هزار و  2۰۰تن رسیده است.
عالوه بر این رشــد  ۴۰.۶درصدی تولید روغن ساخته شده نباتی (با  332هزار و  9۰۰تن) ،افت تولید  8.9درصدی داروی
انســانی (با  ۵.9میلیارد عدد) ،کاهش  28.۶درصدی تولید پودر شــوینده (با  73هزار و  3۰۰تن) ،رشد  3۰درصدی تولید
دوده (با  2۶هزار و  3۰۰تن) و رشد  ۵.۶درصدی تولید محصوالت پتروشیمی(با  1۰میلیون و  7۰۰هزار تن) ،از جمله آمار
مربوط به دو ماهه امسال است.

تاکید بر افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی

وزیر صمت در نشست با مدیران گروه خودروسازی بهمن به عرضه خودرو باکیفیت توسط خودروسازان تأکید کرد.علیرضا
رزم حسینی در این نشست با اشاره به برنامهریزی انجام گرفته برای افزایش کمیو کیفی تولید خودرو در کشور ،اظهار کرد:
مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای باکیفیت باال هستند و این مهم باید به عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر همه

و بودجه کل کشور ،ابالغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه،
انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها و پیادهکردن فرآیند اعطای
تسهیالت از طریق سامانه بهینیاب وزارت صنعت وارد فاز
اجرایی شد.ســقف منابع مورد نیاز این برنامه  2۰1هزار و
 299میلیارد ریال تعیین شده است .صندوق توسعه ملی به
همین منظور تاکنون طی سالهای  97و  98به میزان ۵۵
هزار و  2۰۰میلیون ریال نزد بانکهای عامل طرف قرارداد
ســپردهگذاری کرده که در تلفیق بــا منابع داخلی بانکها
( ۵۰درصد منابع صندوق و  ۵۰درصد منابع بانکها) ،منابع
ایجاد شــده برای پرداخت تســهیالت سرمایه در گردش و
سرمایه ثابت به مبلغ  11۰هزار و  ۴۰۰میلیارد ریال رسیده
اســت.پس از ابالغ دســتورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده

توســط وزارت صنعت ،کمیتههای بررســی و کارگروههای
اســتانی تشکیل و اقدامهای الزم به منظور ثبت درخواست
متقاضیان تســهیالت و بررسی و معرفی واجدان شرایط به
بانکهای عامل در دستور کار قرار گرفت.بررسی آمار وزارت
صنعت ،معدن و تجــارت همچنین حاکی از پرداخت ۶28
فقره تسهیالت به ارزش  23هزار و  ۵27میلیارد ریال برای
تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک ،متوسط و طرحهای
نیمهتمام با پیشــرفت باالی  ۶۰درصد در راستای «اقتصاد
مقاومتی» در قالب پروژه «رونق تولید» در دو ماهه نخست
امسال اســت.برای دریافت این تسهیالت ،یکهزار و 2۴۶
فقره ثبتنام انجام شده بود که  ۴2۶فقره به ارزش 3۴هزار
و  391میلیارد ریال به بانکها معرفی شدند.

تاخیر در خروج کاالهای سریعالفساد
گمرک ایران طی گزارشــی به دادستانی کل کشور
جریان تاخیر در خروج به موقع کاالهای سریعالفســاد
به ویژه ماجرای اخیر کاالهای صادراتی به قزاقستان را
اعالم کرده است.به دنبال دستور عمرانی  -معاون قضایی
دادســتان کل کشور -درباره بررسی وضعیت تاخیر در
خروج و عــدم خروج به موقع کاالهای سریعالفســاد
از قبیــل کاالهای صادراتی کشــمش ،خرما ،ســیب
زمینی ،معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه ای با وی
توضیحاتی ارائه کرد که در این گزارش ،ماجرای تاخیر
در خروج کاالهای صادراتی سریع االفساد به قزاقستان
مورد توجه قرار دارد.ارونقی گفته که بررســیها نشان
میدهد تعداد پنج کانتینر حــاوی کاالهای صادراتی
خرما ،کشــمش و سیب زمینی به مقصد قزاقستان که
تشــریفات گمرکی آن در حداقل زمان ممکن توسط
گمرک به اتمام رسیده به دالیلی در خروج دچار تاخیر
شده اســت.طبق اعالم این مقام مســئول در گمرک
ایران ،گزارشهای اعالمیبه گمرک ایران از این حکایت
دارد کــه عدم ســاماندهی و برنامهریزی حمل و نقل
سرویس منظم حمل دریایی توسط شرکت حمل و نقل

کشــتیرانی در تامین به موقع وســیله حمل در بندر،
موجب طوالنی شدن و تاخیر در ارسال این کاالها شده
و بیش از  2۰روز منتظر ورود کشتی و بارگیری مانده
اســت.وی همچنین گفته که عدم پیگیری متصدیان
ذیربط موجب ایستایی در روند بارگیری و خروج کاال به
ویژه محمولههای صادراتی سریعالفساد از قبیل خرما،
کشمش که باید در سریعترین زمان ممکن و در محفظه
مناســب حمل شود ،شده است .این در حالی است که
کشــتی حامل بارهای صادراتی آستارا از انزلی تعیین
مقصد شده و گاها نصف فضای کشتی در انزلی و مابقی
در آستارا بارگیری میشود.معاون فنی گمرک ایران در
مکاتبه خود به معاون قضایی دادستان کل کشور اعالم
کرده که حفظ مزیتهای منطقه ویژه اقتصادی و ارتقاء
سطح کیفی خدمات گمرکی که از عملکرد سازمانهای
همجوار متاثر میشود نیازمند ایجاد تعامل و هماهنگی
مطلوب و مســتمر بین مجموعه دســتاندرکار جهت
تســریع در ارائه خدمات به صادر کنندگان و ارســال
سریع محمولههای صادراتی به کشورهای حوزه دریای
خزر است.

شرکتهای خودروسازی باشد و در این راستا قدم بردارند.وی همچنین افزود :شرکتهای خودروسازی باید ضمن افزایش
تولیدات خود ،برای ارتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی خود اقدام کنند.وزیر صنعت ،معدن و تجارت یکی از مهمترین
سیاستهای این وزارتخانه را حمایت از بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد :افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی
در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.گفتنی است که مدیران گروه خودروسازی بهمن در نشستی با وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،برنامههای سال  1۴۰۰این مجموعه برای تولید انواع خودروهای سواری ،ون ،باری و کشنده را ارائه کردند .سال
 1۴۰۰پر محصول ترین سال گروه بهمن است و قرار بر عرضه خودروهای جدید میباشد .گروه بهمن امسال اولین خودرو
 SUVکوپه داخلی سازی شده ،دیگنیتی را به بازار عرضه کرد و در کنار آن تولید فیدلیتی به عنوان محصول استراتژیک
بهمن را در دست اقدام دارد که روز دوشنبه به صورت نقدی به فروش میرسد.

سفر ستاری برای بازدید از شرکت قطعه سازی دانش بنیان ایسکرا در کاشان

سورنا ستاری معاون علمیو فناوری رئیس جمهوری به منظور بازدید از فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان ،روز دوشنبه
به کاشان سفر میکند.سورنا ستاری معاون علمیو فناوری رئیس جمهوری روز جاری در یک سفر یک روزه به شهر کاشان
از پیشرفتها و فعالیتهای داخلی سازی قطعات پیشرفته تولیدی شرکت دانش بنیان ایسکرا اتو الکتریک بازدید میکند.
ایسکرا از شرکتهای زیر مجوعه کروز میباشد و توانسته به واسطه این قطعه سازی بزرگ و شرکتهای دانش بنیان نه تنها
به داخلی سازی قطعات دست یابد بلکه صادرات به سایر کشورها را هم در کارنامه خود ثبت کند.شرکت ایسکرا با استفاده از
تکنولوژی روز دنیا و دستگاههای پیشرفته و همچنین با کمک جوانان و مهندسان نخبه توانسته بیش از  9۰درصد از اجزای
باتری و دینام خودرو شــامل یوک ،جازغالی و اســاتورپک را داخلی سازی کند و سبب حفظ ساالنه حدود چهار میلیون و
ششصد و بیست هزار دالر شود .در حال حاضر این مجموعه محصول از شرکت ایسکرا در بازار داخلی به عنوان بهترین قطعه
و باالترین سطح کیفیت نسبت به رقبای خود شناخته شده است.

در پی افزایش خودســرانه نرخ پرواز توســط برخی شرکتهای هواپیمایی،
ســخنگوی سازمان هواپیمایی از مخالفت با هرگونه افزایش قیمت و درخواست
از ایرالینها برای فروش روی نرخ مصوب خبر داد.محمد حسن ذیبخش درباره
افزایش قیمت بلیت هواپیما طی چند روز اخیر در جمع خبرنگاران توضیح داد:
ســازمان هواپیمایی با افزایش بلیت هواپیما کامال مخالف است.وی اضافه کرد:
همه شرکتهای هواپیمایی باید قیمتهای فروش را به قیمت مصوب بازگردانند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی ادامه داد :در صورت ضرورت برای افزایش قیمت،
این پیشــنهاد حتما باید در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح و نرخها در
صورت موافقت وزیر راه و شهرســازی تغییر کند.وی با بیان اینکه درحال حاضر
هیچ کدام از مراحل اعالم شــده و قانونی طی نشــده است ،گفت :شرکتهای
هواپیمایی بدون هماهنگی قیمتها را افزایش داده اند و برخورد الزم و کافی با
آنها انجام خواهد شد.

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت

درحالــی که در اوایل ماه جاری متاهلهای تهرانی برای تهیه اوراق مســکن
باید  2۶میلیــون و  2۰8هزار تومان پرداخت میکردند ،این نرخ اکنون افزایش
یافته و به بیش از  28میلیون تومان رسیده است.به گزارش ایسنا ،بررسی آخرین
وضعیت قیمت اوراق مســکن نشان میدهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن
در تیرماه سال  1398با قیمت  ۶1هزار و  ۴۰۰تومان ،در مردادماه با قیمت ۶1
هزار و  7۰۰تومان و در شهریورماه  1398نیز با قیمت  ۶1هزار و  8۰۰تومان داد
و ستد میشود.قیمت اوراق مهرماه سال  1398نیز  ۶۰هزار و  ۴۰۰و قیمت اراق
آبان و آذر نیز هرکدام  ۶1هزار تومان بوده و همچنین هر برگ اوراق تسهیالت
مسکن در دیماه و بهمنماه همان سال با قیمت  ۶۰هزار تومان و در اسفندماه
نیز با قیمت  ۶2هزار و  ۴۰۰تومان معامله میشود.

رشد  14درصدی تولید کنسانتره آهن
در دو ماهه امسال

بررسی آمار عملکرد شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی نشان میدهد
که بالغ بر  9میلیون تن کنســانتره آهن در دو ماهه ابتدایی امســال تولید شده
که رشــد  1۴درصدی در مقایســه با میزان تولید شــده در مدت مشابه سال
گذشته داشته است.طبق آمار در مجموع فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری،
شــرکتهای بزرگ معدنی  9میلیون و  ۶۰هزار و  7۵9تن کنسانتره آهن تولید
کردهاند و بیشــترین تولید کنســانتره آهن در این مدت در شــرکت معدنی و
صنعتی گلگهر معادل سه میلیون و  2۰۴هزار و  ۵9۰تن بوده است .گلگهر در
دو ماهه امســال میزان تولید خود را  27درصد نسبت به میزان کنسانتره تولید
شــده در دو ماهه ابتدایی سال گذشته افزایش داده است.پس از گلگهر ،سنگ
آهن چادرملو با یک میلیون و  9۶7هزار و  733تن با رشد  13درصدی ،بیشترین
تولید را داشته و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با یک میلیون و
 18۶هزار و  821تن در جایگاه سوم قرار گرفته است .میزان تولید در این شرکت
در دو ماهه امسال نسبت به دو ماهه سال  1399یک درصد کمتر شده است.

افزایش  50درصدی عرضه گوشت
از سوی کشتارگاههای رسمی

مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمیکشور در اردیبهشت  1۴۰۰با ماه مشابه
ســال  1399نشــاندهنده افزایش  ۴9درصدی مقدار عرضه گوشــت قرمز در
کشتارگاههای رسمیکشور است.به گزارش خبرگزاری مهر ،نتایج طرح آمارگیری
کشــتار دام کشتارگاههای رسمیکشــور در ماه اردیبهشت سال جاری از سوی
مرکز آمار ایران منتشر شد.بر اساس نتایج این طرح ،وزن گوشت قرمز عرضهشده
انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمیکشور در اردیبهشت  1۴۰۰جمعاً
 ۴۵هزار و  779تن گزارش شــده ،که ســهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر
انواع دام بوده اســت.بر اســاس نتایج این آمارگیری ،گوشت گاو و گوساله با 2۵
هزار و  ۵۵1تن ۵۵٫8 ،درصد از وزن کل گوشــت قرمز عرضهشــده را به خود
اختصاص داده اســت .گوشت گوســفند و بره با  1۶هزار و  ۴۵۰تن ،بز و بزغاله
بــا  2هزار و  8۴3تن ،و ســایر انواع دام با  93۵تــن ،بهترتیب  3۶درصد۶٫2 ،
درصــد و  2درصد از وزن کل گوشــت قرمز عرضه شــده را به خود اختصاص
دادهاند.مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمیکشور در اردیبهشت  1۴۰۰با ماه
مشابه سال  1399نشاندهنده افزایش  ۴9درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در
کشتارگاههای رسمیکشور است.

جابجایی بیش از یک میلیون تن کاالی اساسی
از بندر امام خمینی (ره)
مدیرکل دفتر حملونقل کاالی ســازمان راهــداری و حملونقل جادهای از
جابجایــی بیش از یک میلیون تن کاالی اساســی از بندر امام خمینی(ره) طی
 27روز گذشته خبر داد و گفت :روند جابجایی کاال از این بندر رو به رشد است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،غالمحسین دغاغله در جلسه سرعت بخشی
به روند جابجایی کاالهای اساســی که با حضور معاون حمــل و نقل اداره کل
راهداری و نقل جادهای خوزستان و تشکلهای صنفی حمل کاال در پایانه بار بندر
امام خمینی(ره) برگزار شد ،اظهار کرد :تدابیر اتخاذ شده و بازنگری در فرایندهای
حمل کاالهای اساسی از جمله بارگیری در اسکله ،رفع مشکل باسکول و خروج
ناوگان از بندر امام با همکاری گمرک ،موجب شد طی یک هفته گذشته آهنگ
حمل کاالهای اساسی از این بندر نسبت به هفته قبل خود با رشد خوبی همراه
باشد.
وی افزود :از اول تا  27خرداد یک میلیون و  1۰۰هزار تن کاالی اساســی از
بندر امام خمینی(ره) توسط  ۴7هزار دستگاه کامیون به سراسر کشور جابجا شده
است .مدیرکل دفتر حملونقل کاالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای بیان
کرد :میانگین حمل کاالهای اساســی از بندر امام خمینی(ره) توسط کامیونها
به روزانه یک هزار و  9۰۰دستگاه رسیده و با تدابیر اتخاذ شده این فرایند روند
افزایشی گرفته و طی هفته گذشته به بیش از  2هزار کامیون در روز رسید.
بورس

روز پرنوسان در بورس
بازار ســرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت؛ به طوری که شاخص کل
بورس در ساعات میانی معامالت روزگذشته تا یک میلیون و  1۶9واحد افزایش
یافت .اما در ســاعات پایانی روندی نزولی به خــود گرفت و تا رقم یک میلیون
و  1۶3واحد کاهش یافت.به گزارش ایســنا ،شــاخص کل بورس روز یکشنبه با
 1۶9۰واحد افزایش رقم یک میلیون و  1۶3هزار واحد را ثبت کرد .این در حالی
اســت که شاخص کل با معیار هم وزن با  913واحد کاهش به رقم  3۶9هزار و
 887واحد رسید.در این بازار  ۵۵2هزار معامله به ارزش  ۵۰هزار و  1۵۵میلیارد
ریال انجام شد.سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،صنایع پتروشیمیخلیج فارس،
پتروشیمینوری و بانک تجارت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در
مقابل ملی صنایع مس ایران و ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار ســرمایه ،شاخص کل فرابورس با  28واحد کاهش در رقم
 17هزار و  28۴واحد ایســتاد.در این بازار  2۵7هزار معامله به ارزش  81هزار و
 321میلیارد ریال انجام شد.پتروشیمیتندگویان و صنعتی مینو نسبت به سایر
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل پلیمر آریاساســول ،گروه کارخانجات
صنعتی تبرک ،پتروشیمیزاگرس و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند .رئیس هیات
مدیره شــرکت بورس تهران در خصوص وضعیت اینروزهای بازار گفت :با توجه
به نوســان شدید بازار و اصالح شــاخص بورس در چند ماه گذشته ،امروز همه
میدانند که شفافترین سرپناه برای نقدینگی و تأمین مالی بازار سرمایه است ،به
طور حتم دولت آینده نیز به این موضوع توجه خواهد کرد.
«امیر تقی خان تجریشــی» در گفت و گو با ایرنا به نتیجه انتخابات ریاست
جمهوری ایران و تاثیر آن بر معامالت بورس اشــاره کرد و افزود :بازار از ســال
گذشــته روند اصالحی در پیش گرفت اما بعد از فراز و نشیبهایی که معامالت
این بازار تجربه کرد ،از سه ماه گذشته اقدامات زیادی برای بهبود وضعیت بورس
و بازگشت رشــد به معامالت این بازار در دستور کار قرار گرفت.وی خاطرنشان
کرد :با وجود تالشهای مثبت انجام شــده برای ثبات بازار و بازگشت آرامش به
ســرمایه گذاران ،بازار با تردیدهایی برای ورود دوباره ســرمایههای مردم به این
بازار مواجه شــد ،یکی از این تردیدها مربوط به تعیین تکلیف انتخابات ریاست
جمهوری بود که روند معامالت این بازار را تحت تاثیر خود قرار داد.
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شهرستانها

اخبار کوتاه

عناوین روزهای هفته مدیریت مصرف بهینه آب
سال  1400در اصفهان اعالم شد

گروه شهرستانها :از سوی دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت
مهندسی آب وفاضالب کشور ،عناوین روزهای هفته مدیریت مصرف بهینه آب در
سال جاری اعالم شد.مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان با بیان این که هفته اول تیرماه ،هفته مدیریت مصرف بهینه آب و
برق ،نام گذاری شده است ،اعالم کرد :روز یکم تیرماه تحت عنوان مدیریت مصرف
آب ،برق و خانواده اســت که این عنوان با هدف فراهم کردن زمینه مشــارکت
خانوادهها در مدیریت مصرف و افزایش نقش زنان در اصالح الگوی مصرف انتخاب
شده است.مهرداد خورسندی ،روز دوم هفته صرفه جویی را مدیریت مصرف آب و
برق  ،افکار عمومی و رسانه خواند و بیان داشت :هدف از نام گذاری روز دوم تیرماه
اســتفاده گستردهتر از ظرفیت وســایل ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی به
منظور افزایش آگاهی عمومی و باالبردن سطح دانش مصرفکنندگان آب نسبت
به محدودیت منابع است.وی روز سوم هفته صرفه جویی را مدیریت مصرف آب و
برق ،صنعت ،سازمانهای عمومی و موسسات خصوصی اعالم کرد و خاطر نشان
ساخت :این روز با هدف تبیین نقش تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده مصرف در
توسعه فناوریهای کاهنده مصارف آب و انرژی ،تشریح ضرورت توسعه صنایع و
بهرهبرداری از معادن متناســب با ظرفیتهای منابع آبی و انرژی کشور و تبیین
نقش سازمانها و موسســات در اعمال رویههای صحیح مصرف آب و انرژی در
تاسیسات و ساختمان و غیره نام گذاری شده است.خورسندی عنوان روز چهارم
هفتــه صرفه جویی را مدیریت مصرف آب و برق و آموزههای دینی اعالم کرد و
خاطر نشــان ساخت :هدف از نام گذاری تبیین اهمیت صحیح مصرف کردن و
پرهیز از اسراف از منظر تعالیم دینی و معرفی شیوههای صحیح مصرف با اتکا به
تعالیم دینی اســت.وی روز پنجم را مدیریت مصرف آب و برق  ،خدمات شهری
و روستایی و جلب مشارکتهای مردمی و خیرین دانست و تصریح کرد :تشویق
و ترغیب دســتگاههای خدماترسان شهری و روستایی به کاهش مصارف آب و
انرژی ،تشــویق و ترغیب مردم و خیرین برای سرمایهگذاری به منظور توسعه و
بهبود زیرساختهای تولید و انتقال و توزیع آب و انرژی و جلب مشارکت صنایع
و صاحبان منابع مالی در انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه آب و انرژی با اجرای
برنامه های فرهنگ سازی از اهداف نام گذاری این روز بوده است.خورسندی با
اشــاره به این که عنوان روز ششم هفته صرفه جویی مدیریت مصرف آب و برق
غذا ،منابع طبیعی و حفظ محیط زیست است ،افزود :تشریح نقش آب و انرژی در
امنیت غذایی ،تشریح نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی جوامع و ضرورت
حفظ محیط زیســت برای بقا و تداوم تمدن بشری و تشریح نقش اجرای طرح
های جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضالب و همچنین بازچرخانی آب در حفظ
و ارتقای کیفیت منابع آبی از اهداف نام گذاری این روز است.مدیر روابط عمومی و
آموزش همگانی آبفای استان اصفهان ،مدیریت مصرف آب و برق ،اقتصاد و حقوق
شهروندی را شعار روز هفتم در هفته صرفه جویی اعالم کرد و بیان داشت :این نام
گذاری با هدف تشریح ارزش اقتصادی آب و برق ،تشریح نقش و ارزش اقتصادی
کاهش مصرف در حفظ منابع و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و لزوم رعایت
قانون از سوي همگان و اطالعرساني در خصوص انواع جرایم و تخلفات در بخش
آب و برق انجام شده است.

دردسرهای ویالسازی
برای روستائیان خراسان جنوبی

برداشــت غیر مجاز آب با تانکر و اســتفاده برای آبیاریویالها روستائیان را با
مشــکل کم آبی و قطعی آب چند ســاعته و حتی روزانه مواجه کرده اســت.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ،روستاهای هدف گردشگری خراسان
جنوبی این روزها با کمبود و قطعی آب دست و پنجه نرم میکنند ،روستاهایی
که با طبیعت سبزشان سکونتگاه دائمی شهرنشینانی شده اند که قارچ گونه در
آنجا اقدام به ویالسازی میکنند.ظرفیت مجتمعهای آبرسانی روستایی جوابگوی
نیاز آبی روستائیان نیســت ،چه رسد به اینکه این آب برای ویالسازی و آبیاری
فضای ســبز باغهای جدید استفاده شــود.چندی پیش اهالی روستای بهلگرد
بیرجند در تماس با باشــگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی خواستار پیگیری
این موضوع و برخورد با متخلفان شــدند.اهالی میگفتند :دو هفتهای هست آب
شرب روســتا به صورت مکرر قطع میشود ،به ویژه در روزهای پایانی هفته که
مردم از شهر به روستا میآیند و در باغ ویالها اقدام به آبیاری آن هم با آب لوله
کشی میکنند!ساخت و سازهای غیر مجاز در زمینهای اطراف روستا کار را به
جایی رسانده است که شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در خصوص استمرار
کم آبی و برخورد با متخلفان هشــدار داده است.امامی مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب خراســان جنوبی میگوید :بخش عمدهای از ساخت و سازها به صورت
غیر مجاز اســت که برخورد قاطع با آنها صورت میگیرد.او افزود :در روســتای
بهلگرد ،برداشت غیر مجاز آب و ساخت و ساز غیر قانونی انجام میشود که این
کار موجب افزایش خانوار و قطعی مکرر آب شــده است در حدی که مجبور به
ایجاد خط انتقال جدید آب در آنجا شده ایم.امامی در خصوص افزایش خانوار در
روستای بهلگرد عنوان میکند :در ابتدای ساخت و ساز تنها  2۰خانوار این روستا
اشــتراک داشتند ،اما در پایان  8۰خانوار اشتراک گرفتند.مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب خراسان جنوبی میگوید :برای تأمین آب شرب روستائیان بهلگرد در
حال ایجاد خط انتقال جدید آب هستیم.او تصریح میکند :در روستای خونیک
نیزســاخت و ساز در حال انجام اســت که اگر به همین صورت پیش رود ،برای
تأمین آب پایدار دچار مشکل میشویم.هم اکنون  ۴۵۰روستای خراسان جنوبی
با تانکر سیار آبرسانی میشوند و بیش از  19درصد روستاهای استان با تنش آبی
مواجه هستند.

مسافرانی که برای کرمانیها
کرونا سوغات میآورند

 10هکتار از مزارع کشاورزان ایوانی در آتش سوخت

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از آتش سوزی  1۰هکتار از مزارع کشاورزی
در منطقه «گاو مهر» بخش «زرنه» خبر داد .سرهنگ سعید عالیپور اظهار کرد:
در پی تماسهای مردمی با مرکز فوریت های پلیســی  11۰مبنی بر وقوع یک
فقره آتش سوزی مزارع کشاورزی در منطقه گاومهر بخش زرنه  ،ماموران انتظامی
بخش زرنه بالفاصله جهت بررسی به محل اعزام شدند و گزارش ماموران اعزامی
به محل حادثه حاکی از آن است که  1۰هکتار از مزارع جو ،گندم کشاورزان در
منطقه گاومهر بخش زرنه طعمه حریق شــده است .فرمانده انتظامی شهرستان
ایوان با بیان این که آتش سوزی ها با تالش نیروهای امدادی ،انتظامی و کمک
های مردمی و بدون خسارت جانی مهار شد ،ادامه داد :تحقیقات در خصوص علل
و عوامل بروز این آتش ســوزی در دستور کار این پلیس است.سرهنگ عالی پور
با اشاره به اینکه ارزش ریالی خسارت وارد شده به کشاورزان توسط کارشناسان
مربوطه در دست بررسی اســت ،به شهروندان و کشاورزان توصیه کرد :با توجه
به فصل گرما و خشــک بودن پوشش گیاهی حتی االمکان از روشن کردن آتش
در مراتع و اطراف مزارع کشــاورزی خودداری کنند تا شاهد وقوع حوادث تلخ و
ناگوار مشابه نباشیم.

چوب حراج خشکسالی بر سر دامهای عشایر
کاهــش  ۵۰درصدی بارندگی و چنبره خشکســالی بر
حدود  ۶۰درصد از پهنه خراســان شــمالی عشایر را برای
تامین علوفه دچار مشکل کرده است.به گزارش ایرنا ،اگرچه
براساس گزارش رسمی به دلیل فقر مراتع خراسان شمالی
ناشی از خشکسالی مفرط چندین ساله به خصوص کاهش
شدید بارش بارندگی در سال زراعی جاری به ناچار عشایر
خراســان شمالی را وادار کرد تا حدود  2۰۰هزار راس دام
خود را که بیشترشان دام سبک مولد تشکیل میدهند ،در
قالب خرید تضمینی به پشتیبانی امور دام جهاد بفروشند،
اما همین برنامه نیز با گذشــت حــدود یک ماه حداقل در
این اســتان از سوی مســئوالن وقت امروز و فردا میشود.
بر اســاس گزارش رســمی اداره کل هواشناسی خراسان
شــمالی حدود  ۵9درصد از پهنه این اســتان دو میلیون
و  8۰۰هزار هکتاری واقع در شــمال شــرق کشور درگیر
خشکســالی و تحت تاثیر این پدیده است به طوری که بر
اساس شاخص اس .پی .آی (شاخص بارش استاندارد شده)
در بازه  1۰ســاله تا پایان اسفند ماه سال گذشته ،بیش از
نیمی از مساحت اســتان تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد.
هم اکنون  13.1درصد از گستره استان درگیر خشکسالی
بسیار شــدید 13.9 ،درصد تحت تاثیر خشکسالی شدید،
 1۶.1درصد خشکسالی متوسط و  1۵.۶درصد خشکسالی
خفیف دارد و در بین هشــت شهرســتان این استان مانه
و ســملقان به عنوان قطب کشاورزی بیشترین پهنه تحت
تاثیر از خشکسالی را دارد و پس از آن شهرستان اسفراین
و راز و جــرگالن درگیر با این پدیده شدند.براســاس آمار
پنج هزار و  3۵۰خانوار عشــایری با جمعیتی افزون بر 3۰
هزار نفر در این استان ســکونت دارند که در مجموع یک
ســوم از دو میلیون راس دام سبک ( 7۰۰هزار) شمالشرق
کشــور در اختیار این اقوام قرار دارد و  2۵درصد از گوشت
قرمز خراسان شمالی نیز ساالنه از سوی این دامداران تولید
میشود.
خشکسالی نه تنها یک سوم دام مولد عشایر این استان
را به تیغ حراج ســپرد که هزینه خرید نهادههای مورد نیاز
به خصوص علوفه را نیز نســبت به سنوات گذشته افزایش
داد به طوری که امســال به دلیل خشکسالی  7۰درصد از
هزینه این دامداران بــه تامین علوفه اختصاص یافت و در
کنار آن به دلیل این بالیای طبیعی قیمت فروش دامشان
نیز نسبت به اواخر سال گذشته تا  ۵۰درصد کاهش یافت.
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم زنده عشایر بین  ۴۰۰تا ۴۵۰
هزار ریال در خراســان شــمالی به فروش میرسد که این
قیمت در اواخر ســال گذشــته (بهمن و اسفندماه) حدود
 7۰۰تا  8۰۰هــزار ریال بود و این کاهش قیمت دام زنده
در سال جدید در کنار افزایش نرخ نهادههای دامی (علوفه)
قوز باالی قوز برای عشــایر این خطه شمالشرق کشور رقم
رده اســت که تداوم این روند میتواند به کاهش بیشتر دام
ایــن اقوام منجر و در مجموع آینده زندگی عشــایری را با
خظر مواجه کند.
یکی از عشــایر خراسان شــمالی میگوید :خشکسالی
و افزایــش هزینههای خرید علوفه و ســایر نیازمندیهای
عشــایر زندگی ما را در معرض تهدیــد جدی قرار دارد به
طوری کــه تداوم این روند بدون حمایــت دولت در قالب
کمکهای بالعوض و یا تســهیالت ارزان قیمت مدت دار
زندگی را بر ما ســختتر از گذشــته خواهــد کرد.علیرضا
شــعبانی افزود :امسال به دلیل خشکسالی و کمبود علوفه
ما به ناچار یک ســوم از دامهای مولد خود را زیر قیمت به
فروش رساندیم و در مقابل نسبت به سنوات گذشته علوفه
را دو تا ســه برابر قیمت خریداری کردیم و این روند آینده
معــاون آبخیــزداری ،امور مراتــع و بیابان
ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
با اشــاره به اینکه حدود  1۰۰میلیون هکتار از
اراضی کشــور ما در معرض تخریب سرزمین
است ،گفت :سدسازی غیر اصولی یکی از عوامل
مهم بیابانزایی در کشور است.به گزارش ایسنا،
بر اســاس آخرین اطالعات ســازمان جنگلها
وسعت بیابانهای کشور  32میلیون هکتار است
که البته طی سالهای اخیر به دلیل تغییر اقلیم
و دخالتهای انسانی حدود یک میلیون هکتار
کانون گرد و غبار فعال به آمار بیابانهای کشور
افزود شــده است .پرویز گرشاســبی  -معاون
آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور  -پیش از این در گفت
و گویی به ایسنا گفته بود که چنانچه تغییری
در سیاستهای فعلی رخ ندهد و ما همچنان با
گسترش سدسازیها ،افزایش سطح زیر کشت
و عدم مدیریت آب در کشور مواجه باشیم ،در
آیندهای نزدیک نه تنها به سمت بیابانی شدن
حرکت خواهیم کرد بلکه دشــتهای بزرگ و
تولیدی کشور نیز از چرخه خارج خواهند شد.او
در گفت و گویی بــا یک برنامه رادیویی ضمن
بیان اینکه متوســط فرســایش خاک در ایران
ســاالنه  1۶.۴تن در هکتار و متوسط فرسایش
بادی نیز ســاالنه  3۰تن در هکتار است ،اظهار
میکند :از اینرو متوســط فرسایش خاک در
ایران بیشتر از میانگین جهانی است.

زندگی عشایری که وابسته شدیدی به دامپروری دارد را در
معرض نابودی قرار داده است.
مســئول بسیج عشایری خراسان شــمالی در این باره
گفت :خشکســالی از یک ســو و گرانی نهادههای دام از
ســوی دیگر باعث شد تا عشایر اســتان دامهای خود را
بــرای فروش به دالالن و بازار با قیمت پایین عرضه کنند
تا بتوانند علوفــه مورد نیاز را برای دامهــای باقی مانده
تامین کنند.عقیل غالمی افــزود :در حال حاضر به دلیل
عرضه زیاد دام ناشی از خشکسالی قیمت هر کیلوگرم دام
زنده در بازارهای این استان به طور میانگین حدود 3۰۰
هزار ریال اســت که نسبت به اواخر سال گذشته قیمتها
با کاهش شــدیدی مواجه شــد و حداقل قیمتها  ۵۰تا
 1۰۰درصــد کاهش یافت و این در حالیســت که قیمت
نهادهها تا  2برابر افزایش نشان میدهد و این روند عشایر
استان را به ورشکستگی میبرد.او افزود :اکنون شماری از
عشــایر استان در مراتع به سر میبرند و دام را در شرایط
چرا تغذیــه میکنند ،اما کاهش میــزان تولید علوفه در
عرصههای طبیعی آنان را به زودی و زودتر از ســالهای
گذشــته ،به مناطق پایین میکشاند و به ناچار باید دام را
به صورت دســتی تغذیه کنند .او با بیان این که در سال
جاری علوفه دستی به دامهای عشایر نسبت به پارسال به
دلیل خشــکی مراتع افزایش یافت گفت  :این کار هزینه
عشــایر را افزایش خواهد داد و با این قیمت هر کیلوگرم
کاه  ۵۰هزار ریال هزینه عشــایر در حال افزایش است و
باید دولت کمک بیشــتری به این قشــر که  2۵درصد از
گوشــت قرمز استان را بر عهده دارند داشته باشد تا آنها
بتوانند خشکسالی سخت امسال را پشت سر بگذرانند.
غالمی افزود :عشــایر هر ســاله ته چرای کشاورزان را
خریداری میکنند ،اما امسال با توجه به خشکسالی ها ،ته
چرای کشــاورزان هم وضعیت مناسبی ندارد و پاسخگوی
نیاز تغذیه دام نیســت به طوری که هر هکتار از ته چرای
کشــاورزان پارســال کمتر از  1۰میلیون ریال خریداری
میشــد ،اما امسال گفته شده که این رقم چند برابر شده
است این در حالی است که ته چرایی در زمین برای تغذیه
دام وجود ندارد.مسئول بسیج عشایری خراسان شمالی با
بیان اینکه عشــایر در انتظار اجرای طرح خرید تضمینی
دام هســتند تا از کاهش قیمت دام زنده جلوگیری شود
افــزود :قرار بود برای جلوگیری از کاهش قیمت دام زنده،

جو با قیمت یارانهای در میان عشــایر در حال انجام است
کــه اقدام حمایتی دولت از این قشــر به شــمار میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی هم خرید
تضمینی دام را تســکین موقت درد چندین ســاله عشایر
دانســت و گفت :خشکســالی متوالی در استان ،دامداران
بویژه عشــایر را به شدت در فشــار قرار داده است و برای
کاهش اثرات خشکســالی بر زندگی عشایر باید به دنبال
راهکارهایی در سطح ملی به خصوص کمک مالی در قالب
تســهیالت ارزان قیمت باشیم.عبداهلل یوسفی گفت :خرید
تضمینی دام عشــایر هم به عنوان درمان موقت بخشی از
مشکل عشایر در دست پیگیری است و برای کمک بیشتر
به عشایر اســتان باید تمام دستگاهها به خصوص بانکها
پا پیش بگذارند.به گفته او عشــایر خراسان شمالی 7۰۰
هزار واحد دامی در اختیار دارند که  9۰درصد درآمد آنان
وابســته به دام و محصوالت دامی است و عدم کمک مالی
به نگهداشت دامهای عشایری میتواند زندگی عشایری را
نیز به ورطه نابودی بکشاند.
مدیرعامل پشــتیبانی امور دام خراســان شمالی بدون
ارایه دلیــل تاخیر در خرید دام زنده گفت که قرار بود که
برنامه از  17خردادماه اجرایی شود که با گذشت  13روز
همچنان عملیاتی نشد.علی رضا توسلی افزود :مقدمات کار
برای خرید دام زنده عشــایر در استان فراهم نیست و در
صورت فراهم شدن شرایط در این هفته برنامه برای خرید
حدود  2۰۰هزار راس دام اجرایی میشــود.مدیرکل امور
عشایر خراسان شمالی هم گفت  :به دلیل کاهش بارندکی
و کاهش علوفه ،هزینه نگهداری دام برای تمام دامداران به
خصوص عشایر به بخشی از علوفه دامی را در قالب ییالق
و قشالق تامین میکنند ،افزایش زیادی یافت و در مقابل
به دلیل افزایش عرضه دام به بازار قیمت دام کاهش زیادی
نسبت به سنوات گذشته دارد.محمدرضا قلی پور افزود :به
دلیل کمبود علوفه مرتعی ناشــی از خشکسالی بخشی از
دام عشــایر به صورت ایستاده دستی تغذیه میشود و این
کار بــا گرانی علوفه هزینه تولید را برای عشــایر چندین
برابر افزایش داد و باید در ســطح ملی برای این مشــکل
عشایر به خصوص کمک مالی به آنها چاره اندیشی شود.
او گفت  :خشکســالی و کساد بازار دام سبک ،سبب شده
تا دامداری برای عشــایر مقرون به صرف نباشــد ،اکنون
عرضه دام در بازار زیاد شــده ،اما قیمتها رضایت بخش
نیست و پیشنهاد میشود که دولت به نوعی با تامین مالی
عشــایر آنها را کمک کند دامشان را نگهدارند تا از عرضه
زیاد و کاهش قیمت جلوگیری شــود و یــا این که اجازه
صادرات بخشی از دام مازاد عشایر را صادر کند تا قیمتها
افزایش یابد.مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت:
با پیگیریهای انجام شــده ،تامین  ۶۰هزار تن نهاده مورد
نیاز عشایر اســتان در دست تامین است ،که  ۴۰هزار تن
توسط ســازمان امور عشــایر تعهد و  2۰هزار تن توسط
سازمان جهاد کشاورزی اســتان تامین میشود و تاکنون
بیش از چهار هزار تن از طریق ســازمان عشــایری تامین
شــده که در اختیار دامــداران قرار میگیــرد.او پرداخت
تســهیالت کم بهره به عشــایر را با بازپرداخت بلند مدت
از جمله مهمترین راهکارها برای ادامه زندگی عشایری در
استان خراسان شمالی اعالم کرد.عشایر خراسان شمالی با
تولید  2۵درصد گوشت استان ،هشت درصد گوشت قرمز
عشــایر کشــور را تولید میکنند و سرانه دام آنان بیش از
میانگین کشوری است و به طور میانگین هر خانوار عشایر
این اســتان  18۰راس دام ســبک دارد که این سرانه در
کشور  13۰راس است.

دام عشــایر به صورت تضمینی خریداری شود ،این اقدام
در سایر اســتانها آغاز شده است ،اما در خراسان شمالی
هنوز عملی نشده است.
مدیرعامل اتحادیه عشایری خراسان شمالی ضمن ابراز
گله منــدی از تاخیر در خرید تضمینی دام مازاد عشــایر
میگوید :براساس دستورالعمل قرار بود تا از اوایل خردادماه
خرید تضمینی دام مازاد عشــایر شروع شــود که در این
اســتان همچنان این برنامه به خوبی عملیاتی نشد.روح اهلل
ارشادی اظهار داشت :خرید تضمینی دام از سوی دولت تا
حد زیادی میتواند از خروج دام زنده از اســتان جلوگیری
کند و امیدواریم که هر چه سریعتر این برنامه در خراسان
شمالی اجرایی شود.او گفت  :براساس برنامه ریزی در سال
جاری به دلیل خشکسالی حدود  2۰۰هزار راس دام مولد
عشــایر که یک سوم مجموع دام ســبک آنها را تشکیل
میدهد ،آماده عرضه در قالب خرید تضمینی اســت و اگر
هر چه سریعتر این کار با پرداخت نقدی انجام نشود ،قطعا
دالالن بــا قیمت پایین چوب حراج بر داراییها این قشــر
میزنند.ارشادی قیمت خرید تضمینی دام سبک عشایری
را در هر کیلوگرم  ۴۵۰هزار ریال اعالم کرد و گفت :عشایر
به ازای تحویل هر کیلوگرم دام زنده ،ســه کیلوگرم نهاده
دامی دولتی دریافت میکنند و به نوعی تمام دارایی ناشی
از فروش دام زنده صرف خرید نهاده میشود و پس اندازی
برای عشــایر برای ادامه امرار معاش باقی نمیماند و قطعا
دولت باید تســهیالت ارزان قیمت و یــا در صورت امکان
کمکهای بالعوض را به عشایر داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه عشــایری اســتان خراسان شمالی
میگوید :خشکســالی شدید امسال عشــایر استان را در
تامین علوفه و خوراک دام با مشــکل روبه رو کرده اســت
و گرانی نهادهها ســبب شــده تا تولید به صرفه نباشــد و
هــم اکنون به طور میانگین کاه بــه ازای هر کیلوگرم ۴۰
هــزار ریال ،جو محلــی  ۶۰هزار و یونجــه  ۵۰هزار ریال
است.ارشــادی میزان نیاز عشــایر به علوفه را حدود 17۰
هزار تن شــامل کنسانتره ،کاه و یونجه اعالم کرده است و
افزود :امسال به دلیل خشکسالی کاهش تولید محصوالت
کشــاورزی به خصوص گندم اکثر اســتانها خروج کاه و
کلــش را ممنوع کردنــد و این کار تامیــن علوفه را برای
عشــایر استان دشــوار کرد.او اضافه کرد :در شرایط فعلی
برای کمک به عشــایر برای تامیــن علوفه توزیع  8۵۰تن

معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور مطرح کرد

سدسازی غیر اصولی از عوامل مهم بیابانزایی در ایران
گرشاسبی در ادامه درباره چرایی این موضوع
توضیح میدهد :یکی از عوامل مهم فرســایش
خاک در ایران این است که سرزمین ما سرزمین
مرتفعی است و متوسط ارتفاع کشور  12۵۰متر
از ســطح دریاهای آزاد اســت .از سویی دیگر
شــیب تند و عوامل انسانی بهویژه بهرهبرداری
بیــش از حد از ســرزمین در مراتع ،جنگلها،
اراضی کشــاورزی آبی و دیمی و بیابان از دیگر
دالیل فرســایش باالی خاک در ایران هستند.
معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشــور در ادامه
ضمن اشــاره به موضوع بیابانزایی در کشــور
تصریح میکند :یکی از عوامل مهم بیابانزایی
سدسازیهای بیرویه است.به گفته گرشاسبی
طبق برنامه ششم توســعه باید در دو هکتار از
بیابانهای کشــور اقدامات بیابانزدایی صورت
میگرفت اما تاکنون فقط  3۵۰هزار هکتار آن
محقق شده است.
او پیــش از این نیز به ایســنا گفته بود که
حدود  1۰۰میلیون هکتار از اراضی کشــور ما
در معرض تخریب ســرزمین اســت که در این
بین  7۵میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی

راهآهن از تپهحصار 7000ساله میرود؟
سرپرســت ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان
ســمنان گفت :موافقتهای اولیه با شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران،
برای بررســی جابهجایی ریل قطار از میان تپهحصار انجام شده است.حمیدرضا
دوســتمحمدی در دیدار با مدیرعامل و شماری از اعضای خانه تسنیم دامغان
به تشــریح مرمت ،ساماندهی و حفاظت از محوطه باستانی تپهحصار پرداخت
و اظهار کرد :موافقتهای اولیه با شرکت راه آهن انجام و مقرر شده است برای
اتخاذ تصمیم نهایی ،بازدیدهای میدانی مشترک انجام شود.سرپرست ادارهکل
میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدســتی استان سمنان در خصوص اقدامات
الزم برای زمینهســازی ثبت جهانی تپهحصار خاطرنشــان کرد :ساماندهی و
حفاظت قسمتهایی از این محوطه باســتانی صورت پذیرفته و با خوانا سازی
آثار معماری محوطه ،حفاظت از بخشــی از الیههای باستانشناســی نیز انجام
شده است.وی ادامه داد :با بهرهگیری از مطالعات پژوهشی محوطه ،آثار معماری
با مواد همگون و با حفظ و جداســازی الیههای تاریخی با الیه بازســازی شده
جدید انجام شــده است.دوستمحمدی به اقدامات انجام شده برای ساماندهی
و کنتــرل آبهای ســطحی در زمان بارندگیها و جلوگیــری از تخریب بر اثر
آبشســتگی در این تپه باســتانی اشــاره کرد و گفت :مســیری با استفاده از
زیرســاختهای چوبی برای بازدید گردشــگران در این تپه ایجاد شده است و
گردشــگران داخلی و خارجی با حرکت در این مســیر تعریف شــده میتوانند
از ســطح تپه بازدید کنند.او با اشــاره به معضل قدیمی عبور ریل قطار از میان
تپهحصار ادامه داد« :با حمایت خانه تســنیم ،پیگیــری ثبت جهانی تپهحصار
قوت بیشــتری پیدا کرده است و بر اساس پیگیریهای وزارت میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی و مجموعه استان ،جابهجایی و انتقال خطوط ریلی
قطار از عرصه و حریم اثر ،که دهها ســال اســت از میان این تپه باستانی عبور
میکند ،بــه واقعیت نزدیک شــده است.سرپرســت ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود :تعیین حریم و عرصه ،مهمترین
اقدامات برای ثبت جهانی تپهحصار اســت و نشانهگذاری این حریم و عرصه و
توافق با مالکین خصوصی در حال انجام است.

و  2۵میلیون هکتار در معرض فرســایش بادی
قرار دارد .از سویی دیگر ما در کشور  32میلیون
هکتار بیابان داریم که هم منشــا زمینشناسی
دارند و هــم منشــا اقلیمی.به گفتــه معاون
آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها،
مراتــع و آبخیزداری متاســفانه طی دهه اخیر
به دلیل اعمال سیاســتهای اشتباه در زمینه
مدیریت منابع آب و کشاورزی و در مجموع به
دلیل تغییر اقلیم و دخالتهای انســانی حدود
یک میلیون هکتار کانون گرد و غبار فعال به آمار
بیابانهای کشور افزود شده است.از سویی دیگر
جهانگیر پرهمت  -عضو هیات علمی پژوهشکده
حفاظــت خاک و آبخیــزداری  -در گفت و گو
با یک برنامــه رادیویی دربــاره بیابانزدایی با
اشــاره به اینکه بیابانزایی ناشی از فعالیتهای
انســانی در محیط بدون توجه به توزیع منابع
آبی اســت ،تصریح میکند :اگر مناطق دارای
جریانات ســطحی مانند تاالبهــا و دریاچهها
بهدلیل استفاده از منابع آبی دچار کاهش سطح
آبی شــوند تبدیل به مناطــق بیابانی خواهند
شد.پرهمت در ادامه ضمن انتقاد از از مدیریت
بخشی در حوزه محیط زیست اظهار میکند :اگر

مدیریت یکپارچه آمایش ســرزمین در مقیاس
حوضــه آبخیز رخ دهد ،شــاهد اتفاقاتی چون
بیابانزایی نخواهیم بــود .انجام اقداماتی مانند
تعادل بخشی در آبخوانها ،مدیریت سیالب و...
ضروری و الزم هستند اما مدیریت بخشی باعث
شده که بخشهای مختلفی از کشور در مواردی
در تخریب سرزمین با هم رقابت کنند.
این عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت
خاک و آبخیزداری وابســتگی شدید دامداران
به مرتع و سدســازی بــدون توجه به مدیریت
آب را از دیگر عوامل بیابانزایی برشــمرد.وی
در پایان صحبتهای خود میگوید :اســتفاده
از ظرفیــت اشــتغالزایی در بیابانها میتواند
از بهرهبرداریهــای بیش از حد  -که منجر به
بیابانزایی میشــود  -جلوگیــری کند .عالوه
بر ایــن هدایت فهمی  -رئیس مرکز تحقیقات
پژوه آب گســتر  -نیز با تاکید بر اینکه موضوع
فرسایش و بیابانزایی یکی از بحرانهای امروز
محیط زیســت کشور است ،اظهار میکند2۰ :
درصد مساحت کشــور ما را بیابانها تشکیل
دادهاند اما در شــرایط فعلی شــاهد گسترش
پدیده بیابانزایی در ایران هســتیم.فهمی در

آگهی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه شهرستان ساری منطقه سه
برابر رای شماره  1۴۰۰۶۰31۰۴۵7۰۰۰7۴1مورخه 1۴۰۰/2/۵
که در هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی
وســاختمانهای فاقد سند رسمیمســتقر در واحد ثبتی منطقه
سه ســاری تصرفات مالکانه خانم نجمه عظیمیفرزند علی محمد
بشــماره ملی  ۰732۴۴۴179بشماره پرونده  1399 -۴89نسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنانی احداثی به مساحت 1۴3/۵۴
(یکصد و چهل و سه متر و پنجاه و چهار) مترمربع قسمتی از پالک
شماره  13۶اصلی واقع در بخش  3ثبت ساری قریه شکتا خریداری
مع الواســطه از مالک رســمیبا محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عمومیمراتب در دو نوبت به فاصله  1۵روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم
وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1143755
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/3/31 :

فریبرز یوسفیان حمیدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه 3

ادامه با بیان اینکه ساالنه دو میلیارد تن از خاک
کشور فرســایش پیدا میکند و این خسارتی
حــدود  ۵۶میلیارد دالر برای کشــور بهدنبال
دارد ،تصریح میکند :چرای بیرویه در مناطق
مختلف کشور ،جنگلتراشــی ،استفاده بیش
از حد از خاک و کشــاورزی غیر اصولی و غیر
پایدار سبب کاهش پوشــش گیاهی ،افزایش
فرســایش خاک و افزایش سیالبها میشود.
رئیس مرکز تحقیقات پژوه آب گستر در پایان
ضمن اشــاره به اینکه پوشش گیاهی در کشور
بهویژه در دوران خشکســالی بهشدت کم شده
است ،اظهار میکند :متاسفانه اعتبارات سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشــور و سازمان
محیط زیســت حتی درصد کمی از نیازهای و
فعالیتها مورد نیــاز در حوزه منابع طبیعی را
هم پوشش نمیدهد.به گزارش ایسنا ،مدیریت
صحیح منابع آبــی همواره بهعنــوان یکی از
مهمترین راهکارهــای جلوگیری از بیابانزایی
عنوان شده است چراکه مدیریت نادرست منابع
آب ،سبب خشک شــدن تاالبها و سفرههای
آب زیرزمینی زیادی میشــود که این فرایند
پدیده بیابان زایی را گسترش میدهد .از اینرو
نیاز اســت که برای جلوگیری از بیابانزایی و
کاهش آثار خشکســالی ،مدیریت منابع آبی با
استفاده از روشهایی همچون تغذیه سفرههای
آب زیرزمینی ،آبخیزداری ،مدیریت مصرف در
بخش کشاورزی و ...مورد توجه قرار گیرد.

«آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی»
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان به
استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به اجاره عرصه واقع
در پارک آبشار و اجاره عرصه بوستان نه دی به شرح جدول ذیل از
طریق تجدید مزایده و مزایده عمومی اقدام نماید:
ردیف

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :یکی از دغدغه های ما
مسافرانی است که از مناطق گرمسیر استان های همجوار به نقاط سردسیر استان
کرمان ســفر می کنند که می توانند در اوج گیری بیماری کرونا نقش داشــته
باشــند.دکتر حســین صافی زاده در گفت و گو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت
کرونایی اســتان کرمان اظهار کرد :استان کرمان برخالف بسیاری از استان های
کشــور هنوز از موج چهارم کرونا خارج نشده ،لذا شرایط کرونایی استان ناپایدار
است و کوچکترین سهل انگاری می تواند شیوع بیماری را چندین برابر کند.وی
با اشاره به تبلیغات انتخاباتی افزود :با توجه به جلسات گسترده تبلیغات انتخاباتی
شــوراهای اسالمی در شهرها و روستاها و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در
برخی از این جلسات ممکن است در چند روز آینده شاهد روند افزایشی بیماری
کووید  19باشیم اما امیدواریم که این پیش بینی اشتباه از کار درآید.صافی زاده
از واکسیناسیون  7۰درصدی افراد باالی  7۰سال استان کرمان خبر داد و گفت:
نوبت دوم واکسن اسپوتنیک در استان در حال انجام است و ظرف دو روز آینده
محموله نوبت دوم واکســن سینوفارم نیز به استان ارسال می شود .گفتنی است
که عده زیادی از سالمندان عزیز تاکنون نوبت دوم واکسن خود را دریافت کرده
اند و تا چنــد روز آینده دوز دوم افرادی که دریافت نکرده اند نیز تزریق خواهد
شد.معاون دانشــگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه هر زمان سهمیه واکسن
ایرانی به اســتان داده شود ،در برنامه انجام تزریق قرار می گیرد ،تصریح کرد :ما
تابع توزیع واکســن از سوی وزارت بهداشت هستیم و هر واکسنی به دانشگاه ها
بدهند در استان جهت تزریق اقدام می شود.وی در پایان با تاکید بر لزوم رعایت
پروتکل های بهداشــتی خاطرنشان کرد :متاسفانه ســه شهر منوجان ،رودبار و
کهنوج در جنوب استان کرمان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته اند.
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کاربری

مساحت و نشانی

اجاره ماهیانه

سپرده شرکت در

مورد استفاده شهربازی /

سمنان ،عرصه پارک آبشار

11/۰۰۰/۰۰۰

۶/7۰۰/۰۰۰

سینما (تجدید مزایده)

به مساحت تقریبی 13۰

(ریال)

مزایده (ریال)

متر مربع (عرصه و حریم
اطراف آن)
2

مورد استفاده شهربازی

سمنان ،عرصه بوستان نه دی

و( ...مزایده)

به مساحت تقریبی 11۵۰

2۰/۰۰۰/۰۰۰

13/۰۰۰/۰۰۰

متر مربع

لــذا از کلیه متقاضیان دعــوت میگردد تا پایــان وقت اداری
( )14/30مورخ  1400/4/12جهت دریافت ،تکمیل اسناد مزایده به
آدرس :سمنان ،میدان استاندارد ،بلوار شهدا پدافند هوایی ،سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان (واحد حقوقی)
مراجعه و یا با شماره تلفن  33370306تماس حاصل نمایند .الزم
به ذکر است سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
سید محمد قاسمی

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری

حوادث 7
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استخدام پارکورکار برای سرقت میلیاردی

زن تهرانــی که بانــد خالف راه انداخته بــود  ۶مرد را در
اســارت خود گرفت تا اهداف شــوم خــود را پیاده کند و
به ثروت میلیاردی برســد.این زن یک جوان پارکورکار را
استخدام کرد تا برایش دست به سرقتهای میلیاردی بزند.
مرد معتاد که به دســتور یک زن از خانههای مردم سرقت
میکرد ،وقتی متوجه شــد سرش کاله گذاشتهاند راز این
باند خالفکار را برای پلیس فاش کرد.به گزارش رکنا ،مدتی
قبل مرد میانسالی به اداره پلیس رفت و از سرقت خانهاش
خبر داد .او گفت :آخر هفته به مسافرت رفته بودم و زمانی
که به خانه برگشــتم ،متوجه ســرقت میلیاردی از خانهام
شدم .سارقان  1۵شمش یک کیلویی طال را از گاوصندوق
خانهام در شمال تهران به سرقت برده بودند و عالوه بر آن
نیز وسایل با ارزش و کم حجم خانهام را با خود برده بودند.
با شکایت مرد میانسال تحقیقات برای دستگیری سارقان
آغاز شد .کارآگاهان به سراغ دوربینهای مداربسته اطراف
محل سرقت رفته و دریافتند چهار مرد که صورتهایشان را
پوشانده بودند پس از اجرای نقشه سرقت سوار بر خودرویی
که پالکش را مخدوش کرده بودند از محل متواری شدهاند.
دوربینها نشان میداد یکی از آنها نقش زاغزن را داشته و
نفر دیگــر از دیوار باال رفته و پس از باز کردن در خانه دو
همدســت دیگرش وارد شدهاند.اما این تنها سرقت مردان
نقاب دار نبود چرا که مأموران با شکایتهای مشابه دیگری
مواجه شدند.سارقان شبرو با ورود به خانهها اموال با ارزش
را ســرقت میکردند و در بعضی از پروندهها ساکنان خانه
در خواب بودهاند که با تهدید و بســتن دست و دهان آنها
سرقتشــان را اجرا میکردند.تحقیقات به دستور بازپرس
دادسرای ویژه سرقت برای دستگیری اعضای این باند ادامه
داشت تا اینکه مرد جوانی به یکی از کالنتریهای پایتخت

رفت و زمانی که در مقابل افســر پرونــده قرار گرفت راز
ســرقتهای باند «شهره» را برمال کرد .او گفت :من اعتیاد
دارم و مدتی قبل یکی از دوســتانم زنی بهنام شهره را به
من معرفی کرد .شــهره رئیس یک باند سرقت بود.او ادامه
داد :من در دو ســرقت آخر با آنهــا همراهی کردم تصور
میکردم پول خوبی از این سرقتها نصیبم میشود چرا که
مقدار زیادی پول و اشــیای عتیقه و طال سرقت کردیم اما
موقع تقســیم سهم فقط مقداری مواد مخدر به من دادند.
وقتی به شهره گفتم و از او خواستم سهم واقعی مرا بدهد
او به من گفــت تو یک معتادی و هیــچ کاری نمیتوانی
انجام دهی ،همین ســهمی هم که به تو دادم از سرت زیاد

وظیفه او در ایــن باند باالرفتن از دیوار خانهها بود .چطور
با شــهره آشنا شدی؟ یک روز که از باشگاه ورزشی بیرون
آمدم سوار خودروام شدم ،هنگام حرکت آیینه ماشینم به
ماشین دیگری خورد .راننده زن جوانی بود که پیاده شد و
همین تصادف باعث آشنایی ما شد البته بعدها فهمیدم این
تصادف شــگردی برای جذب افراد باند توسط شهره بوده
اســت .در حقیقت او برای افراد ورزشکار حرفهای دام پهن
میکرد تا بتواند نقشه سرقتهایش را اجرا کند.
چطور وارد باند او شــدی؟ شــهره گفته بود مطلقه است
و اوایل بــا او به میهمانیهای شــبانه میرفتم .مدتی که
گذشــت مرا با ماده مخدر گل و شیشه آشنا کرد .میگفت
مصرف این مواد باعث میشــود که من بهتر ورزش کنم.
من یک دیوار را در کمتر از ســه ثانیه باال میروم و مهارت
زیــادی در این مورد دارم .بعد از مدتی که دل به شــهره
بســتم و معتاد شــدم او ماجرای سرقتها را مطرح کرد و
چارهای جز اطاعت نداشتم.
سرقتها را چطور انجام میدادید؟ هفته ای سه شب برای
سرقت میرفتیم .یک نفر که زاغزن بود .بعد از اینکه زنگ
خانهها را میزدیم اگر کســی در را باز نمیکرد من چون
پارکــورکارم خیلی راحت از دیوارها بــاال رفته و از طریق
بالکنها وارد خانهها میشــدم .پــس از ورود هم در را باز
میکردم و دو همدســت دیگرم وارد میشدند و سرقت را
اجرا میکردند .با اموال ســرقتی چه میکردی؟ همه را به
شهره میدادیم و او هم ســهم اندکی به ما میداد .شهره
همه ســرقتها را در دفتری با جزییات یادداشت میکرد.
اگر به ســهم خود اعتراض میکردیم میگفت شمشها یا
عتیقهها یا هر چیز با ارزشــی که آوردهایم قالبی بوده و ما
در سرقت اشتباه کردیم.

اســت .من که کینه او را به دل گرفته بودم و نمیتوانستم
ببینم یک زن ســر من را کاله میگــذارد ،تصمیم گرفتم
واقعیت را به پلیس لو دهم حتی اگر قرار باشد به خاطر دو
سرقتی که مرتکب شــدهام به زندان بیفتم.بدنبال اعتراف
مــرد معتاد ،بالفاصله کارآگاهان پلیس وارد عمل شــده و
شهره و  ۶نوچهاش را بازداشــت کردند .متهمان که ابتدا
منکر جرایم خود بودند ،زمانی که با مدارک پلیسی مواجه
شدند به ســرقتهای سریالی از خانههای پایتخت اعتراف
کردند.در میان اعضای باند پسر جوان پارکورکاری بود که
بعد از آشــنایی با شــهره در دام اعتیاد افتاده و به خاطر
تأمین هزینه مواد مخدرش مجبور به ســرقت شــده بود.

دستگیری فروشنده قرصهای سقط جنین در تهران
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی که اقدام
به فروش قرصهای ســقط جنین در فضای مجازی کرده
بود ،خبر داد .سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفتوگو با
ایســنا ،دراین باره گفت :مأموران پلیس فتا در جریان انجام
رصــد و پایش فضای مجازی با حســابی که اقدام به تبلیغ
برای فروش قرصهای سقط جنین در فضای مجازی کرده
بود ،روبه رو شده و رســیدگی به آن را در دستور کار خود
قرار دادند که در جریان تحقیقات اولیه مشخصات و هویت

صاحب حساب مورد شناسایی قرار گرفت .وی با بیان اینکه
این فرد با ایجاد چندین حســاب کاربــری دیگر در فضای
اینســتاگرام اقدام به تبلیغ برای فــروش این قرصها کرده
بود ،اظهارکرد :هماهنگی الزم با مقام قضایی انجام شــد و
مأموران پس از اخذ مجوز برای دستگیری این فرد وارد عمل
شدند.رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه متهم در
عملیاتی پلیسی در یکی از مناطق شرقی تهران دستگیر شد،
گفت :مأموران در بازرســی از محل دستگیری این فرد ۵۰

قلم داروی سقط جنین کمیاب را نیز کشف و ضبط کردند
که در بررسیهای بعدی مشخص شد تمامی داروها فاسد و
تاریخ مصرف گذشــته هستند .به گفته معظمی گودرزی با
انتقال متهم به مقر انتظامی ،این فرد که چارهای جز اعتراف
نداشــت به جرم خود اقرار کرد که در همین راســتا نیز به
همراه پرونده متشــکله برای ادامه روند رســیدگی به جرم
روانه دادسرا شد .رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان
توصیه کرد :باید توجه داشت که خرید و فروش هرگونه دارو

در فضای مجازی ممنوع اســت و عــالوه بر جرم بودن این
اقدام ،غالب این افراد نیز کالهبردار هستند،بســیاری از این
افراد اصال دارویی در اختیار ندارند و با یک جســت و جوی
ســاده در فضای مجازی به اطالعاتی دست پیدا میکنند و
مدعی داشتن داروهای نادر هستند.شهروندان همچنین در
صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی
میتواننــد مراتب را از طریق ســایت پلیــس فتا به آدرس
 www.Cyberpolice.irگزارش کنند.

بازداشت کالهبردار سی میلیارد ریالی
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی پایتخت از دســتگیر
کالهبــرداری خبر داد که با جعل عناوین دولتی و نظامی
و صدور چکهای بالمحل ،اقدام به خرید اجناس از واحدها
صنفی طالفروشی و،لوازم خانگی میکرد.
به گزارش ایلنا ،ســردار علی ذوالقدری بیان داشــت :در
اوایل ماه جــاری گزارشهایی در خصــوص فردی که با
جعــل عنوان و معرفی کردن خود به عنوان فرزند مقامات
کشوری اقدام به کالهبرداری مینمود ،دریافت کردیم.وی

افزود :با توجه به اهمیــت موضوع ماموران مرکز عملیات
پلیس امنیت عمومی موضوع را به صورت ویژه در دستور
کار خــود قرار داده و اقدام به بررســی موضوع نموده که
مشــخص شــد این فرد با دائر کردن یک شرکت جعلی
بــا حضور در مراکز فروش لوازم خانگی و یا طال فروشــی
با جعــل عنوان و معرفی کردن خود بــه عنوان نیروهای
امنیتــی یا فرزند مقامات کشــوری اقدام بــه خرید کاال
و صدور چکهــای بالمحل نموده کــه در دو پرونده که

تاکنون بررسی شــده نزدیک به  3۰میلیارد کالهبرداری
نموده است.
رئیــس پلیس امنیت عمومی پایتخــت تصریح کرد :پس
از انجام هماهنگیهای قضایی و اخذ دســتور دستگیری،
ماموران مرکــز عملیات پلیس امنیــت عمومی پایتخت
با انجام اقدامات شــبانهروزی مخفیــگاه وی را در حوالی
یوســفآباد تهران شناســایی و در صبح روز بیست و نهم
خــرداد ماه در یک عملیات ضربتی وی را دســتگیر و به
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افقي:
 -1چوبهای ضخیم و بلند زیر
ریل قطار -خطی قدیمی که بعد
از خط هیروگلیف اختراع شد
 -2فرم بــدن گورخر -نام قدیم
اهر
 -3نفــس – گزند -بخشــی از
خانه -بیپرده
 -۴ســلطان میوههــا -مخلوط
ساختمانی – از خواهران برونته-
تنبل جالیزی
 -۵بیهمنشین -ترکان -غذای
جنوبی با ماهی
 -۶بــازداری -غلط گیر اداری-
لحافدوزی
 -7شایســته ورود به بهشــت-
بندری در عراق
 -8تازه -نویســنده ایرانی ســه
قطره خون -میوه مربایی
 -9افســانه گــوی – تیم صدر
نشین لیگ یک فوتبال
 -1۰گاو کتــاب کلیله و دمنه-
پایین -پسوند صفت ساز
 -11مرتاض هندی -رساندن پیام به مردم -نوعی بشقاب
 -12بی نظمی -رفوزه -خدای من -طایفه
 -13حرف ندا -بازگشتن -مدیر -گشاده
 -1۴فیلمی با بازیهاشــم پور از رســول مال قلیپور -طال
فروشان؛ طال سازان
 -1۵مخترع دوچرخه -کنایه از مصاحب و همنشین
عمودي:
 -1شــعبده بــازی -میدانی در مرکز شــهر
اصفهان
 -2نام پسرانه -از غالت -گردشگری
 -3ســودای ناله -مــاه یازدهــم -نوعی بیل
کوچک -اثر چربی
 -۴پشت سر -منصوب شده ،مقابل انتخابی-
تنگی نفس
 -۵تصویر گر -دستار -منسوب به ریه
 -۶نام دخترانه -تیره و مات -دخالت داشتن
در یکدیگر
 -7لجن زار – حرارت باالی بدن -حرف دوم
یونانی
 -8عالمت جمع -سرود فرهنگ عامه ،ساده و
در فرم چند بیتی -نفس خسته
 -9چین و چروک پوست -آسیب -معاون
 -1۰شــاخه جدیــد درخت -مخــزن بنزین
خودرو -رفتار ذاتی یا فطری
 -11مــاه پاییــزی -اســطوره وزنهبــرداری

پلیس امنیت عمومی منتقل کردند.
ذوالقدری بیان کرد:متهم با اعتراف به جرم خود برای سیر
مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد.
به گــزارش پایگاه خبــری پلیس ،رئیــس پلیس امنیت
عمومی پایتخت در پایان با بیان اینکه تا کنون دو شــاکی
در خصوص این پرونده شناســایی شده است خاطر نشان
کرد:تالش برای دستگیری ســایر مرتبطان با این پرونده
همچنان در دستور کار قرار دارد.

کشف جنازه مرد تهرانی در باغ میوه

صاحب باغ میوه به خاطر یک میلیون تومان توســط شاگردش به قتل رسید و
خانواده این مرد جنازه را در باغ میوه کشف کردند.فرمانده انتظامی شهر قدس
گفت :خانواده مردی  ۵3ساله در تماس با پلیس از قتل پدرشان خبر دادند .آنها
به پلیس گفتند پدرمان برای سرکشی به باغ میوه در حوالی شهرک دانش شهر
قدس رفت و دیگر برنگشت وقتی به آنجا رفتیم ،جسد پدرمان را پیدا کردیم.به
گزارش رکنا ،نخستین بررسیها نشان میداد که وی بر اثر اصابت جسم سخت
به سرش جان باخته اســت.کارآگاهان به سراغ سرایدار باغ رفتند و با توجه به
تناقض گوییهای وی ،بازجویی از این مرد  ۵۰ساله بهعنوان تنها مظنون پرونده
ادامه یافت تا اینکه سرانجام لب به اعتراف گشود .وی مدعی شد به خاطر طلبی
که از مقتول داشــته دست به قتل زده اســت  ،گفت :صاحبکارم یک میلیون
تومان به من بدهکار بود ،وقتی پولم را خواستم گفت مهلت بده اما من به خاطر
بیپولی و اعتیاد نمیتوانستم تحمل کنم و سر همین موضوع با او درگیر شدم
و با سنگ به سرش زدم که جان باخت.

آقازادهای که پشت پرده عجیبی داشت

کشورمان -پارچه ابریشمی ،دیبا
 -12سقف اتاق -نیرومند -قفل کمربند
 -13مساوی -پوشاک سر -هوسها -عالمت مفعولی
 -1۴پایتخت شــاهزاده نشــین ویلز -شــهر آلمــان -گیاه
خورشتی
 -1۵سرزنش شده -فیلمی از رخشان بنی اعتماد
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مرد شــیاد که خود را فرزند مقامات کشوری و مرد بانفوذ معرفی میکرد پس
از کالهبرداریهای متعدد شناســایی و بــه دام افتاد وی در اعتراف خود گفت
کــه با معرفی خــود به عنوان یک فرد امنیتی از مردم اخاذی میکرده اســت.
رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از دســتگیر کالهبــرداری خبر داد که با
جعــل عناوین دولتی و نظامی و صدور چکهای بالمحل ،اقدام به خرید اجناس
از واحدها صنفی طالفروشــی و لوازم خانگی میکرد.ســردار «علی ذوالقدری»
بیان داشت :در اوایل ماه جاری گزارشهایی در خصوص فردی که با جعل عنوان
و معرفی کردن خود به عنوان فرزند مقامات کشــوری اقــدام به کالهبرداری
مینمــود ،دریافت کردیم.به گزارش رکنا ،وی افزود :با توجه به اهمیت موضوع
ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی موضوع را به صورت ویژه در دستور
کار خود قرار داده و اقدام به بررســی موضوع نموده که مشخص شد این فرد با
دائر کردن یک شــرکت جعلی با حضور در مراکز فروش لوازم خانگی و یا طال
فروشــی با جعل عنوان و معرفی کردن خود به عنوان نیروهای امنیتی یا فرزند
مقامات کشــوری اقدام به خرید کاال و صدور چکهای بالمحل نموده که در دو
پرونده که تاکنون بررسی شده نزدیک به  3۰میلیارد کالهبرداری نموده است.
رئیــس پلیس امنیت عمومی پایتخت تصریح کرد :پس از انجام هماهنگیهای
قضایی و اخذ دســتور دستگیری ،ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی
پایتخت با انجام اقدامات شــبانه روز ی مخفیگاه وی را در حوالی یوســف آباد
تهران شناسایی و در صبح روز بیست و نهم خرداد ماه در یک عملیات ضربتی
وی را دستگیر و به پلیس امنیت عمومی منتقل کردند.ذوالقدری بیان کرد:متهم
با اعتراف به جرم خود برای ســیر مراحل قضایی به دادســرا معرفی شد.رئیس
پلیــس امنیت عمومــی پایتخت در پایان با بیان اینکه تا کنون دو شــاکی در
خصوص این پرونده شناسایی شده است خاطر نشان کرد:تالش برای دستگیری
سایر مرتبطان با این پرونده همچنان در دستور کار قرار دارد.

فعالیت پلیس اطفال در پایتخت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ آخرین وضعیت فعالیت پلیس اطفال در مجموعه
پلیس پایتخت را تشریح کرد.سردار حسین رحیمی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
فعالیت پلیس اطفال گفت :اگر شهروندان در مجموعه فرماندهی انتطامی تهران
بزرگ به کالنتریها مراجعه کنند ،تقریبا در تمام کالنتریهای ما پلیس اطفال
فعال شــده و به امورات مربوط به نوجوانان یا اطفال در همان بخش رسیدگی
میشــود.وی ادامه داد :در دادســرا هم بخش ویژهای وجود دارد که تمام این
پروندهها به آنجا ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد .از این رو هماهنگی
خوبی میان پلیس و دســتگاه قضایی در این زمینــه وجود دارد.رحیمی درباره
الیحه مربوط به پلیس اطفال نیز گفت :کارهای قانونی و تشــریفاتی این الیحه
در حال انجام است و پس از تصویب و اجرا قطعا میتواند کمک زیادی به پلیس
کند.رئیس پلیس پایتخت درباره جرائم در حوزه اطفال و نوجوانان نیز اظهارکرد:
در حــوزه اطفــال و نوجوانان ما افزایش جرائم نداشــتیم اما میتوان گفت که
جرائمی وجود دارد که افراد زیر  18ســال مرتکب آن میشــوند .مواردی نظیر
مشــارکت در کیف قاپی ،خرده فروشی و  ...از جمله این جرائم است ،اما تعداد
آن قابل توجه نیست.

اخبار کوتاه

اشرار اتابک دستگیر شدند

مأموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ دو سردســته نزاع گروهی و ایجاد
رعب و حشــت در محله اتابک را بازداشت کردند.به گزارش ایسنا ،مدتی قبل
و در اعالم خبر نزاع و درگیری که منجر به تخریب هشــت دستگاه خودروی
ســواری در محله اتابک تهران شــده بود ،مأموران پایگاه ششم پلیس امنیت
عمومی تهران بزرگ رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در
همان بررسیهای اولیه متوجه شدند که درگیری از سوی شماری از اوباشگران
محله اتابک بوده و آنها به دلیل خصومت شخصی با یکی از اهالی محل اقدام به
عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال مردم کرده اند .تحقیقات
برای دستگیری این افراد و مخصوصا سردستههای آنان آغاز شده و در همین
راســتا نیز مجوز قضایی دستگیری این افراد نیز صادر شد .مدتی بعد مأموران
سرنخهایی از محل اختفای این افراد پیدا کرده و برای رسیدگی به موضوع وارد
عمل شدند .سرانجام صبح روز  29خرداد ماه دو تن از سردستههای این نزاع
در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند که در آنجا به جرم خود
اعتراف کردند.مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت با تایید این خبر اعالم کرد که
تالش برای دســتگیری دیگر افراد درگیر در این نزاع که از اراذل و اوباش نوپا
بودند ،همچنان ادامه دارد و دو متهم نیز با پرونده تشکیل شده برای ادامه روند
رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

ریزش تونل کبیر کوه یک کشته
ویک مصدوم برجای گذاشت

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر از جان باختن یک کارگر و مصدوم شدن
احدی دیگر در حادثه ریزش تونل در کبیر کوه از توابع این شهرســتان خبر
داد.به گزارش ایلنا ،ســرهنگ «محمدزمان بیگی» اظهار داشت :در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی  11۰مبنی بر وقوع حادثه در تونل کبیرکوه ،بالفاصله
مامورران انتظامی شهرســتان و عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.وی
افزود :با بررســیهای بعمل آمده و تحقیقات اولیه ماموران انتظامی مشخص
شد،در اجرای عملیات عمرانی قســمتی از پروژه کارگاهی تونل کبیرکوه که
کارگران در حال انجام عملیات عمرانی بودند ،دچار ریزش شده است.فرمانده
انتظامی شهرســتان دره شهر،خاطر نشــان کرد :بر اثر این حادثه یک نفر از
کارگران حدودا  ۴۵ســاله بر اثر شــدت جراحات وارده در دم جان خود را از
دســت داده و احدی دیگر نیز مصدوم شــده اســت.به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،فرمانده انتظامی شهرســتان دره شهر با بیان اینکه مصدوم این حادثه
توســط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد ،خاطر نشان کرد :در این
راستا ،جسد فرد متوفی نیز توسط عوامل امدادی به پزشکی قانونی منتقل شد.

70میلیارد ریال کالهبرداری از مغازهداران
با ارائه چکهای مسروقه و بال محل

فرمانده انتظامی استان مرکزی از شناسایی و دستگیری یک کالهبردار حرفهای
که تحت عنوان مأمور خرید شرکتها و ادارجات و بیمارستانهای دولتی7۰،
میلیارد ریال از مغازه داران اراکی ،کمیجانی و شازندی کالهبرداری کرده بود،
خبر داد.به گزارش ایلنا ،سردار «حسن مفخمی شهرستانی» در تشریح جزئیات
این خبر بیان داشت :در روزهای اخیر با اعالم چندین مورد گزارش کالهبرداری
از مغازه داران در شهرســتانهای اراک ،کمیجان و شــازند بررسی موضوع به
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی اســتان قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد :در تحقیقات انجام شده از مال
باختگان مشخص شد که فردی تحت عنوان مأمور خرید شرکتها ،ادارجات و
بیمارستانهای دولتی به واحد صنفی آنان مراجعه کرده و با جلب اعتمادشان،
در قبال خرید کاال به فروشندگان چک ارائه کرده است.فرمانده انتظامی استان
مرکزی اظهارداشــت :پس از مدتی که مغازه داران برای نقد کردن سندهای
مالی خود اقدام میکنند ،متوجه بی محل بودن چکها و یا مسروقه بودن آنها
میشوند.ســردار مفخمی شهرستانی افزود:در فرآیند رسیدگی به این پرونده،
مشخص شــد که فرد مورد نظر بیشتر طعمههای کالهبرداری خود را از بین
افراد مسن و کم سواد انتخاب میکرده و به جز اراک ،در شهرستانهای شازند
و کمیجان نیز به این روش ،کالهبرداریهای مشابه انجام داده است.این مقام
عالی انتظامی در ادامه با بیان اقدامات تخصصی و علمی پلیس در رســیدگی
بــه این پرونده گفت :با آغاز تحقیقات تخصصــی کارآگاهان پلیس،فرد مورد
نظر که از متهمان ســابقه دار و تحت تعقیب پلیس بود ،شناسایی و عملیات
دستگیری او با هماهنگی دستگاه قضائی آغاز شد.سردار مفخمی شهرستانی
تصریح کرد :سرانجام این فرد کالهبردار در عملیات مأموران انتظامی در اراک
دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی استان انتقال داده شد.رئیس
پلیس استان مرکزی اظهار داشت :کالهبردار مذکور دربازجوییهای تخصصی
و فنی کارآگاهان به بزههای انتسابی و 1۶فقره کالهبرداری به مبلغ  7۰میلیارد
ریال ریال از شهروندان در شهرستانهای اراک ،کمیجان و شازند اعتراف کرده
است.سردار مفخمی شهرستانی درپایان با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده
در این عملیات پس از تشــکیل پرونده و معرفی به دســتگاه قضائی ،با صدور
قرار قانونی روانه زندان شده اســت ،افزود :با توجه به احتمال مشارکت دیگر
افــراد در این کالهبرداری ،تحقیقات میدانــی این پرونده همچنان ادامه دارد
و شــهروندانی که به این روش از آنان کالهبرداری شده است ،میتوانند برای
پیگیری شکایت خود به پلیس آگاهی استان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن
 ۰8۶2182۶۰۶1تماس حاصل کنند.

هتاکی در اینستاگرام با انتشار استوری جنجالی

سرهنگ حســین صادقی ،رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت :فردی با در
دســت داشتن شکوائیهای ضمن مراجعه به پلیس فتا گفت شخصی ناشناس،
از طریق شــبکه اجتماعی اینستاگرام با انتشار استوری اقدام به ارسال مطالب
توهینآمیز و فحاشــی علیه وی کرده و این موضوع باعث از بین رفتن آبروی
وی در بین دوستان و آشنایان شده است ،لذا در این راستا پرونده مقدماتی با
هماهنگی مقام قضائی تشکیل وموضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
به گزارش رکنا ،وی ادامه داد  :با توجه به ارائه مســتندات توســط شاکی و با
بررسیهای اولیه و اقدامات تخصصی صورت گرفته توسط تیم کارشناسان این
پلیس مشخص شد متهم با استفاده از بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام با ایجاد
پروفایلی اقدام به انتشار استوری مطالب کذب کرده بود که سبب هتک حیثیت
شاکی شده است.سرهنگ صادقی بیان داشت :با توجه به اینکه انتشار مطالب
کذب علیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی بخصوص شبکههای
اجتماعی براساس قانون مجازات اسالمی جرم میباشد ،کارشناسان این پلیس
با بررسی صفحه اینستاگرامی مزبور و با اقدامات تخصصی و اطالعاتی ،گرداننده
صفحه را شناســایی و در نهایت در یک اقدام پلیسی با هماهنگی مقام قضائی
این مجرم سایبری به همراه ادله دیجیتال مجرمانه به پلیس فتا احضار شد.این
مقام ســایبری افزود :متهم پس از دستگیری در ابتدا سعی در گمراه نمودن
و قصد فریب پلیس را داشــت که با هوشــیاری کارشناســان پلیس فتا و در
مواجه شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمعآوری گردیده لب به سخن گشود
وضمن اقرار به جرم خود بیان داشــت به دلیل مشــکالت شخصی با شاکی
مبادرت به انتشــار مطالب توهینآمیز و غیرواقعی علیه وی نموده اســت ،در
نهایت پرونده تکمیل و به همراه متهم برای ادامه سیر مراحل قضایی به دادسرا
ارسال شد.سرهنگ صادقی شبکههای اجتماعی تلفن همراه را ابزاری مفید و
در حیــن حال خطرناک معرفی کرد و گفــت :حضور ناآگاهانه و بدون رعایت
اصول ایمنی کاربران در این فضا ،آسیبهای فراوانی را به دنبال خواهد داشت
وکارشناسان ســایبری این پلیس همواره با اشــراف و تسلط کامل بر فضای
مجازی با مزاحمان و کالهبرداران اینترنتی برخوردی قاطع خواهند داشــت.
رئیس پلیس فتا استان سمنان به کاربران شبکههای اجتماعی هشدار داد :یکی
از جرایمی که در فضای مجازی به چشــم میخورد فحاشی و توهین و تحقیر
اجتماعی به افراد بوده ،لذا کاربران بدانند انتشــار هرگونه مطلب توهینآمیز،
هتک حیثیت و نیز مزاحمت در فضای سایبر جرم است و با کاربر خاطی برابر
قانون برخورد میشود.

اعالم مفقودی

ســند مالکیت ،سند کمپانی ،کارت ماشــین پالک و بیمه نامه
خودرو پــژو  2۰۶به رنگ یشــمی مدل  81با شــماره پالک
۵۵2د -22ایران  89شــماره شاســی ۰۰81۶۰2۵97 :شماره
موتور 3۴۵3997 :متعلق به حکمت زرگر مفقود گردیده و فاقد
اعتبار میباشد.
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اخبار کوتاه

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان:
خوب شد ملیپوشان االن کرونا گرفتند!

سرمربی تیم ملی کشتی
فرنگی جوانان گفت :خوب
شد که فرنگی کاران اردوی
تیم ملی االن به کرونا مبتال
شدند چرا که دیگر نگرانی
بابت ابتــالی آنها پیش از
مســابقات جهانی روسیه
نخواهیم داشــت .روح اهلل
میکاییلــی در گفتوگو با
ایســنا ،درباره ابتالی  22فرنگی کار تیم ملی جوانان بــه ویروس کرونا ،اظهار
کرد :واقعا نمیدانم چرا این اتفاق افتاد .اردوی ما در اردبیل  8روز پیش به پایان
رسید و شاید بچهها در آنجا به کرونا مبتال شدند .البته شرایط در اردبیل خوب
بود .نفراتی مثل خســرونژاد و بالی تبار هم که با ما نبودند به کرونا مبتال شدند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ،افزود :من فکر میکنم بچهها در انتخابات
شــورای شهر و ریاست جمهوری که برای رای دادن رفتند به کرونا مبتال شدند.
البته به نظر من خوب شــد که بچهها االن کرونــا گرفتند چرا که دیگر نگرانی
بابت ابتالی آنها پیش از مسابقات جهانی روسیه که  2ماه دیگر برگزار میشود
نداریم و حداقل تا  3یا  ۴ماه آنتی بادی در بدن آنها وجود دارد .وی درباره برنامه
پیش روی تیم ملی با وجود ابتالی  22فرنگی کار به کرونا ،گفت :همه بچهها 3
روز دیگر در شهرهایشــان تست کرونا میدهند اگر منفی بود به اردو میآیند و
اینجا هم یک بار دیگر تست میدهند و در صورت منفی بودن وارد اردو میشوند.
من هم به کرونا مبتال شــده ام و امیدوارم خمه بچهها هر چه زودتر به سالمتی
کامل برسند.

راهیابی تیم ریکرو زنان ایران
به مرحله حذفی مسابقات کسب سهمیه المپیک

تیم ریکرو زنــان ایران
به مرحله حذفی مســابقات
کسب ســهمیه المپیک که
در پاریس در حال برگزاری
است ،راه یافت .به گزارش
ایرنا ،مسابقات کسب سهمیه
المپیک توکیو در ماده ریکرو
زنان ،صبح روز (یکشنبه) در
شهر پاریس فرانسه آغاز شد.
تیم ریکرو زنان کشورمان با ترکیب زهرا نعمتی ،شیوا شجاعمهر و مهتا عبداللهی
در مرحلــه مقدماتی با امتیــاز  18۶۰در بین  28تیــم در رده  1۶قرار گرفت و
مجوز حضور در بخش حذفی را کسب کرد 2۴ .تیم اول مسابقات جواز حضور در
دور حذفی را کســب خواهند کرد .مسابقات بخش حذفی تا ساعاتی دیگر برگزار
میشــود .در بخش ریکرو زنان  28تیم حضور دارند که ســه تیم برتر مسابقات
سهمیه المپیک توکیو را از آن خود خواهند کرد .در بخش انفرادی نیز زهرا نعمتی
با امتیاز  ۶32در رده هفتم مرحله مقدماتی قرار گرفت .شــیوا شجاعمهر با امتیاز
 ۶۰7در رده ســی و چهارم مرحله مقدماتی را به دســت آورد .مهتا عبداللهی با
امتیاز  ۶21در رده بیست و پنجم مرحله مقدماتی قرار گرفت.

بازگشت «آشوری» به فدراسیون کاراته

«محسن آشــوری» به
عنــوان سرپرســت نایب
رئیسی فدراســیون کاراته
معرفی شــد .بــه گزارش
ایرنا ،طی حکمی از ســوی
«سیدحســن طباطبایی»
رئیس فدراســیون کاراته،
محسن آشــوری به عنوان
سرپرست نایب رئیسی این
فدراســیون منصوب شد .آشــوری پیش از این سالها به عنوان دبیر فدراسیون
کاراته مشغول به فعالیت بود .آشوری سال  97و پس از استعفای صادق فرجی نیز
به عنوان سرپرست فدراسیون کاراته فعالیت داشت .همچنین «محسن خمارلو»
نایب رئیس پیشین فدراسیون کاراته نیز به عنوان مشاور رئیس فدراسیون کاراته
برگزیده شد .در حکم طباطبایی برای آشوری سرپرست نایب رئیسی فدراسیون
کاراته آمده اســت«:با عنایت به شایســتگی ،تجارب ،تعهد ،تخصص و ســوابق
جنابعالی بدینوسیله به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون کاراته جمهوری
اسالمی ایران منصوب میگردید .توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس
جمهوری اسالمی و اعتالی فرهنگ غنی اســالمی در ورزش کاراته کشور را از
خداوند متعال خواهانم».

عزیزی خادم:

فدراسیون فوتبال تمام قد کنار تیم ملی فوتسال است

رئیس فدراســیون فوتبال تاکید دارد اهمیت تیم ملی
فوتســال کمتر از تیم ملی فوتبال برای ما نیست و در این
مسیر از هیچ کمک و حمایتی دریغ نخواهیم کرد.
به گزارش ســایت رسمی فدراســیون فوتبال ،شهاب
الدین عزیزی خادم ،رئیس فدراســیون فوتبال در حاشیه
تمرین امروز تیم ملی فوتســال حاضر شد و گفت :خیلی
خوشحالم که امروز در کنار شما هستم .بخاطر حضور تیم
ملی فوتبال در مســابقات مرحله دوم انتخابی جام جهانی
قطر نتوانستم در کنار شما باشم .اما مهرداد سراجی ،عضو
هیات رئیســه و رئیس کمیته فوتبال به همراه کادر فنی
تمام مسائل را با جدیت پیگیری میکنند.
رئیــس فدراســیون در ادامــه بیان کرد :بــا توجه به
برگزاری بازیهای مقدماتی جام جهانی از بحث فوتســال
غافل نشــدیم ،حضور ســراجی در کنار شما عزیزان دال
بر این مدعاســت و با پیگیری مســتمر ایشــان خیالمان
از این بابت راحت اســت .امیــدوارم بتوانیم با یک برنامه
ریزی مسنجم ،حضوری موفق و پرقدرت در مسابقات جام
جهانی داشته باشیم.
عزیزی خادم با اشاره به حضور تیم ملی در ژاپن گفت:
با برنامههایی که در کمیته فوتســال در نظر گرفته شده،
تیم ملی با باالترین ســطح آمادگی عازم مســابقات جام
جهانی خواهد شــد .فدراســیون فوتبال در حال پیگیری
و برنامــه ریزی جهت حضور تیم ملی فوتســال در ژاپن
اســت .خودم نیز در ژاپن کنار شما هستم .مطمئنم تیم
ملی فوتسال با راهبردی که فدراسیون فوتبال دارد برنامه
ریزی دقیقی در این راه انجام خواهد داد .اهمیت تیم ملی
فوتســال کمتر از تیم ملی فوتبال برای ما نیست و در این

مسیر از هیچ کمک و حمایتی دریغ نخواهیم کرد.
وی افزود :تیم ملی فوتســال ایران در رنکینگ جهانی
در باالترین سطح قرار دارد .به حول قوه الهی کاری که ما
باید در خصوص پشتیبانی انجام خواهیم دهیم .با توافقی
که با مدیران آلاشــپورت در منامه داشتم ،مقرر شد تیم
ملی فوتســال ایران با البسه این برند در مسابقات شرکت
کند .همچنیــن در بخش دیگری از ایــن توافق موضوع
البســه تیمهای بانوان بود که آن هم مورد توافق دو طرف
قرار گرفت .امیدوارم این اردوها مثمرثمر باشــد .تیم ملی
فوتسال ایران در مســابقات جام جهانی برای کسب مقام

آتشی :برای المپیک باید از قبل برنامهریزی میکردیم

بسکتبال ایران نباید زنگ تفریح باشد
کارشــناس بسکتبال ایران گفت :امیدوارم تیم ملی را با
برنامهریزی خوبی آماده کنند تــا در المپیک زنگ تفریح
رقبا نباشیم.
عنایت آتشــی در گفتوگو با ایســنا ،درباره روند آماده
سازی تیم ملی بسکتبال ایران گفت :اعضای حاضر در اردو
بر اســاس بازیهایی که در لیگ برتر سال گذشته داشتند
دعوت شــدهاند و االن هم مراحل اردوهای تدارکاتی را در
ژاپن طی میکنند که فعال مناسب است.
او در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود با تیمهایی در
حد و اندازه حریفان المپیکی خود بازی میکردیم؟ توضیح
داد :ما االن فقط دنبال این هســتیم که بــازی تدارکاتی
داشته باشیم ،در شرایط کنونی قدرت تیم ،وضعیت کشوره
و مسائل مالی مطرح است .تمام این مسائل باید جمع شود
تا نیازی تیم ملی برطرف شود.
کارشــناس بســکتبال ایران ادامه داد :بــازی کردن با
تیمهای بزرگ دلخواه ماســت ،اما بایــد ببینیم آنها هم
میخواهند با ما بازی کنند؟ باید توجه داشــته باشیم که

االن نمیشود برنامه آنچنانی در نظر گرفت ،چرا هر تیم باید
بیش از  2۰روز مانده به مســابقات کارها و برنامههای خود
را تمام کرده باشــد .او در پاسخ به این سوال که با توجه به
عملکرد تیم ملی در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا میتوان
به عملکرد ملیپوشان در المپیک امیدوار بود؟ اظهار کرد:
المپیک و کاپ آســیا دو سبک کامال متفاوت هستند و ما
قرار اســت بین دوازده تیم برتر دنیا بازی کنیم .هیچ وقت
نمیتوانیم به این ســادگیها خودمان را با تیمهایی چون
فرانســه و آمریکا مقایســه کنیم .باید از قبل برنامهریزی
کنیم ،اما متاسفانه ما همیشه در آستانه المپیک به این فکر
میافتیم که آیا میتوانیم خوب بازی کنیم یا خیر؟
آتشی تاکید کرد :باید بدانیم که ما در المپیک یک تیم
منظم و آماده باشیم تا زنگ تفریح حریفان به شمار نرویم.
باید روی تیم ایران حساب کنند .البته همه این اتفاقات نیاز
به یک برنامهریزی دارد تــا با بازیهای تدارکاتی خوب به
المپیک برویم که میتواند کمک کننده باشــد .با تیمهای
ضعیف بازی کردن خوب نیســت و باید یک یا دو بازی با

دعوت از  2۹هندبالیست به دومین اردوی تیم ملی زنان

 29هندبالیســت بــه
دومین اردوی تیم ملی زنان
که از پنجم تیــر در تهران
برگــزار میشــود ،دعوت
شــدند .به گزارش ایسنا،
کادرفنــی تیم ملی هندبال
زنان اســامی  29بازیکن را
جهــت حضــور در دومین
اردوی تیم ملی اعالم کرد.
این اردوها از  ۵تا  12تیر به میزبانی تهران انجام خواهد شــد .ملی پوشــان خود
را برای حضور موفق در رقابتهای قهرمانی آســیا آماده میکنند .بر اساس اعالم
ســازمان تیمهای ملیهانیه لک ،فاطمه خلیلی ،زینب بذرافکن ،ساناز محمدی،
ملیحه یغمایی پور،هانیه کریمی ،راضیه ســهرابی ،ســاناز رجبی ،آرزو کیانی آرا،
شــیما زارع ،شقایق باپیری ،مهشــاد طاهری ،مینا وطن پرست ،صونا بیداد ،اسرا
مرادی ،مینا حسن نژاد ،رویا نوروزی ،مژگان قهرمانی ،راضیه جانباز ،هدیه ویسی،
حدیثه نوروزی ،بهاره ایزدگشب ،نوریه عباسی ،پریسا آخوندی ،زهرا فقیهی ،عطیه
شهســواری ،شــقایق ظفری ،فاطمه برات پور ،آرزو محمدی اسامی  29بازیکن
دعوت شــده به اردوی تیمملی زنان اســت .عزت اله رزمگــر به عنوان مدیرفنی،
خدیجه قانع مربی ،نشمین شافعیان مشاورفنی و ناهید مقبول سرپرست تیم ملی
زنان را در این مســابقات هدایت میکنند .اولین اردوی تیم ملی هندبال زنان 2۰
تا  2۶خرداد به میزبانی مشهد انجام شد .مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا قرار
اســت شهریور به میزبانی کره جنوبی انجام شــود و ملیپوشان خود را برای این
مسابقات آماده میکنند.

تیمهای هم ســطح المپیک انجام دهیم .امیدوارم شرایط
مسافرتهای تیم ملی به کشورهای مد نظر کادرفنی جهت
بــازی تدارکاتی نیز بازیکنان را تحت فشــار نگذارد و تیم
خوبی را روانه میدان المپیک کنیم.
او در پایان گفت :المپیک جای کســب تجربه نیســت

ولی جایی برای دانش افزایی است .انشاءاهلل استانهای ما
هم بعد از کرونا وارد بســکتبال شوند تا با یک برنامهریزی
مدون به نتیجه برسیم .توجه به بخش خصوصی و آموزش
و پــرورش از نــکات مهم اســت که همگــی برنامهریزی
میخواهند.

گرفتاری میان نابلدان یا توهم توطئه؟

رفتار مجیدی نشانه چیست؟

تندیس جهان پهلوان تختی
نماد موزه ملی ورزش ایران میشود

سرپرســت مــوزه ملی
ورزش از رونمایــی 9
ســردیس المپیک در روز
نخســت تیرماه سال جاری
خبر داد و گفــت :تندیس
تختی هم نماد موزه ورزش
میشود «سیدمحسن میر»
در گفتوگــو بــا خبرنگار
ایرنا با اعالم این خبر ،اظهار
داشت :مراسم رونمایی از تندیس جهان پهلوان تختی با حضور مقامات ورزشی و
شهردار تهران برگزار میشود .این تندیس در مرکز تالر مشاهیر موزه ملی ورزش
ایران جانمایی خواهد شــد .وی درباره رونمایی از  9سردیس دیگر قهرمانان ملی
افزود :این ســردیسها شــامل هشت ســردیس قهرمان المپیک و یک سردیس
قهرمان پارالمپیک است .هفت نفر از این قهرمانان فوت کرده و در بخش المپیک
تنها «منصور برزگر» قهرمان کشــتی در المپیــک  197۶مونترال و «محمد رضا
میرزایی جابری» دارنده  ۴مدال طال پارالمپیک در قید حیات هستند .وی افزود:
با رونمایی این از  9سردیس قهرمانان و تندیس تمام قد تختی 23 ،سردیس دیگر
باقی خواهد ماند که شامل جوانان قهرمان المپیک خواهد بود .سرپرست موزه ملی
ورزش درباره رونمایی از تندیس تختی گفت :این تندیس در مرکز تاالر مشــاهیر
المپیک ایران جانمایی میشود و نماد موزه ملی ورزش ایران به شمار خواهد رفت.

مــیرود .امیدوارم یک بار دیگر قدرت تیم ملی فوتســال
ایران به رخ جهانیان بکشیم.
عزیزی خادم با اشــاره به حمایت همــه جانبه از تیم
ملی فوتسال گفت :فدراســیون فعلی حمایت همه جانبه
از فوتسال را در دستور کار دارد و در این راه برنامه ریزی
دقیقی انجام دادیم .همچنین در هیات رئیسه فدراسیون
تشکیل تیم ملی «ب» فوتسال را مصوب کردیم و این تیم
میتواند پشتوانه تیم ملی فوتســال ما در آینده باشد .ما
همین کار را هــم در تیم ملی جوانان بانوان انجام دادیم.
باید از تمام ظرفیت بازیکنان اســتفاده کنیم .فدراسیون

فوتبال تمام قد در کنار تیم ملی فوتســال اســت .از نظر
پاداش و امکانات حتمــا برنامهریزی خواهیم کرد هر جا
که نیاز باشــد ،کمی و کاســتی وجود داشته باشد ،حتما
به آن میپردازیم.
رئیس فدراسیون اضافه کرد :لیگ برتر فوتسال ایران به
صورت حرفه ای برگزار میشود .امیدوارم همانطور که در
در تیم ملی فوتبال لژیونر زیادی داریم در فوتسال هم این
اتفاق بیافتد .در تیم فوتبال بزرگساالن نکته ای که باعث
خوشــحالی ما بود ،این اســت که به نسبت ادوار گذشته،
نگاه تمام بچههای تیم ملی ملی حرفهای اســت .باید این
فضا را هم در فوتسال جا بیاندازیم ،چرا که این نکته برای
ما خیلی مهم اســت .حیف است که فوتسال ما به عنوان
یکی از بهترین تیمهای دنیال نتواند لژیونرهای بیشــتری
داشته باشد .آرزوی بهترینها را برای تک تک شما دارم.
انشاءاهلل در مسابقات جام جهانی لیتوانی تیم ملی فوتسال
ایران را باالی سکو بیینم.
عزیزی خادم با اشــاره به کمپ تیمهای ملی در استان
کرمان گفت :تفاهم نامه ای بین فدراســیون فوتبال و این
استان منعقد شده اســت که تمام تیمهای ملی از جمله
فوتبال ،فوتســال آقایان و بانــوان از امکانات آنجا به نحو
احسن استفاده کنند .رئیس فدراسیون در پایان گفت :در
این ســه ماهه ای که تا آغاز مسابقات جام جهانی لیتوانی
داریم حضور مســئولین فدراســیون و حمایتها مطمئنا
قوی تر و پررنگ تر میشــود .تیم ملی فوتســال برای ما
خیلی مهم است و قطعا به اعتبار فدراسیون فوتبال اضافه
میکند .این نکته بســیار مهمی است و فدراسیون به این
موضوع به درستی اشراف دارد.

ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل در حالی دوباره دست
به نقد مدیریت باشــگاه اســتقالل زده است که آبیپوشان
بازیهای مهمی پیش روی دارند و این مساله باعث واکنش
مدیرعامل باشگاه استقالل شده است.
به گزارش ایســنا ،فرهاد مجیدی ســرمربی تیم فوتبال
اســتقالل دیروز (شنبه) با انتشار مطلبی در کانال شخصی
خود در فضای مجازی ،بار دیگر به مدیریت باشگاه استقالل
حملــه کرده و مدعی شــده که قــول و وعدههای مدیران

باشگاه استقالل همچنان عملی نشده است .تقریبا دو هفته
از آخرین اظهارات مجیدی در خصوص مســائل مدیریتی
باشگاه استقالل گذشته و حاال سرمربی آبیپوشان پایتخت
پیش از شروع رقابتهای لیگ برتر باز هم از دست مدیران
استقالل شاکی شد و انتقادات تندی به زبان آورد.
او در خصوص مشکالت تیمی و همچنان درباره مشکالت
قرارداد گابریل پین دستیار ایتالیاییاش صحبت کرد اما شاید
این جمله ســرمربی آبیپوشان خالصه تمام صحبتهایش

باشــد« :سر تا پای این باشگاه را نابلدی و ناتوانی فرا گرفته
اما هیچ مسئولی به فکر نیست .خجالت هم نمیکشند».
با این حال مجیدی از نقشه مدیران مسئول صحبت کرد
و معتقد اســت با این روال قرار نیست تیم استقالل نتیجه
بگیرد .او اظهار کرد« :نقشه آقایان این است که آنقدر معطل
کنند تا بازیها شــروع شــود و نتیجه این شرایط اسفناک
در نتایج بازیها مشــخص شود و آن موقع با کمک باندهای
مخرب میخواهند آدرس انحرافی بدهند و من و شاگردانم
را قربانی این همه بیکفایتی بکنند».
این اتفــاق در ادامه در ادامه باعث واکنش احمد مددی
شــده اســت و او از رفتار فرهاد مجیدی و صحبتهای او
گلهمند اســت .او اظهار کرد« :هیچکس حق ندارد دیگری
را ناعادالنه قضاوت کند.
رفتارهای آقای مجیدی ناپایدار و بی ثبات اســت و باید
این رویه اصالح شود .مجیدی همه را مورد عتاب و توهین
قرار میدهد ،در حالی که ایشان در جایگاهی که قرار دارد،
باید مراقب رفتارهایش باشد .آقای مجیدی توهم توطئه را
کنار بگذارد و فکر تیم باشــد .با توهین و سفسطه به هیچ
تیمی امتیاز نمیدهند و ایشــان برای توجیه نتایج تیم راه
دیگری غیر از توهین و تهمت را برگزیند».
فرهاد مجیــدی در حالی انتقادات خود را علیه مدیریت
به زبان آورده که ســال گذشته نیز به خاطر نقشه مدیران
استقالل برای «مذاکره با با اســتراماچونی» از سمت خود
اســتعفا داد .او درباره این مســاله اظهار کرده بود« :آنها با
وجود قرارداد یک ســال و نیمه من ،با اقدامی عوامفریبانه

که هدفی جز تخریب جایگاه سرمربی تیم نداشت در آستانه
داربی ،خبری که حتی رسانههای کشور آقای استراماچونی
هم مراعات زمان انتشــارش را کردند ،به صورت غیررسمی
به رسانهها دادند و حاال من حاضر نیستم به خاطر یک برد
جذاب و صعود به فینال جام حذفی این کارشکنی تاریخی
را نادیده بگیرم.
جالب است که از لحظه انتشار خبر مذاکره ایتالیا تا شروع
داربــی مصاحبه و تکذیبی از مدیرعامــل در کار نبود اما از
امروز صبح سراســیمه به دنبال تکذیب خبری هستند که
با جزئیات مستند به بیرون درز کرده و رسوایی تازهای رقم
زده است».
صحبتهای حاشیهساز مجیدی در سال گذشته هم در
ادامه باعث واکنشهای احمد سعادتمند شد و اختالفات این
دو نفر و افشاگریهایشــان در نهایت موجب شد استقالل
وارد مسائلی شود که در نهایت به ضرر این تیم تمام شود.
در طی دو هفته اخیر مجیدی در  2مقطع زمانی مختلف
به مدیریت باشــگاه استقالل حمله کرده است و این روند،
ذهن را به سال گذشته میبرد؛ زمانی که استقالل در آستانه
قهرمانی جام حذفی بود اما به خاطر حواشــی مدیریتی و
اختالفات فرهاد مجیدی و احمد سعادتمند ،دست استقالل
از جام کوتاه ماند و بعد از برکناری مجیدی ،آبیپوشــان در
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا هم ناکام ماندند.
البته این بار خبری از استعفای مجیدی نیست و باید دید
این شرایط باز هم استقالل را به ناکامی میبرد یا قرار است
اتفاقات دیگری برای آبیپوشان رقم بخورد.

رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه

تیم ایران با  3مدال طال 2 ،نقره و  2برنز سوم شد
تیم منتخب کشــتی فرنگی ایران با کسب  3مدال طال،
 2نقره و  2برنز و عنوان سومی به کارش در رقابتهای بین
المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه پایان داد.
به نقل از روابط عمومی فدراســیون کشتی ،رقابتهای
بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای 28
تا  3۰خردادماه در استانبول ترکیه برگزار شد که در پایان
تیم  1۵نفره ایران که در  8وزن شــرکت کرده بود ،توسط
ســجاد عباس پور ،محمدرضا مختاری و رامین طاهری در
اوزان  72 ،۵۵و  87کیلوگــرم بــه مدال طال ،پویا دادمرز و
حسین اســدی در اوزان  ۵۵و  ۶7کیلوگرم به مدال نقره و
میثم دلخانی و امین کاویانی نژاد در اوزان  ۶3و  72کیلوگرم
به مدال برنز دست یافت .در رده بندی تیمی نیز تیم ایران
پس از تیمهای روسیه و ترکیه در جایگاه سوم ایستاد.
نتایج کشــتی گیران کشورمان در این رقابتها به شرح
زیر است:
در وزن  ۵۵کیلوگــرم  ،رقابتها به صورت دوره ای و در
دو گروه  3نفره برگزار شد که سجاد عباس پور در دور اول
ودرینکوف از روسیه را مغلوب کرد و با توجه به حاضر نشدن
رجــب از ترکیه ،در دیدار دوم نیز پیروز شــد و به مرحله
نیمه نهایــی راه یافت .پویا دادمرز نیز مقابل گریگوروف از
بلغارستان و کلیچ از ترکیه به برتری رسید و به مرحله نیمه
نهایی رفت .دو کشتی گیر کشورمان در مرحله نیمه نهایی
نیز مقابل رقبای خود به برتری دست یافتند و راهی فینال
شدند .عباس پور در دیدار فینال با نتیجه  3بر  3به پیروزی
رســید و به مدال طال دست یافت .دادمرز نیز صاحب مدال
نقره شد.
در وزن  ۶۰کیلوگرم مهرداد مردانی در دور نخست مقابل
سرگئی امیلین از روسیه به پیروزی رسید و در دور دوم نیز

امید آرامی دیگر نماینده کشــورمان را از پیش رو برداشت
و راهــی مرحله نیمه نهایی شــد .وی در این مرحله مقابل
شارشنبیکوف از قرقیزستان مغلوب شد و به دیدار رده بندی
رفت .مردانی در این دیدار مقابل سلطان گالی از قزاقستان
با نتیجه  9بر  3شکست خورد و پنجم شد .امید آرامی نیز
از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن  ۶3کیلوگرم میثم دلخانی پس از اســتراحت در
دور اول در دور دوم ســلیمان اف از قرقیزســتان را مغلوب
کــرد و به مرحله نیمه نهایــی راه یافت .وی در این مرحله
مقابل مهمت جکر از ترکیه مغلوب و راهی دیدار رده بندی
شد .دلخانی در دیدار رده بندی مقابل دیگر حریف ترک به
برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد .محمد نوربخش
دیگر نماینده کشــورمان در دور نخست به مصاف آسخات
محمدعلی اف از قزاقســتان به پیروزی رسید اما در کشتی
دوم با نتیجه  1۰بر  9مغلوب حریف ترک خود شد و با توجه
به شکست این حریف ،از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن  ۶7کیلوگرم حسین اسدی پس از استراحت در
دور نخســت ،در دور دوم مقابل حریفی از کشور بلغارستان
به پیروزی دســت یافت .وی در دور سوم و در مرحله نیمه
نهایی با نتیجه  8بر صفر کشــتی گیری از کشور ترکیه را
مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت .اسدی در دیدار پایانی
در یک کشتی نزدیک و با نتیجه  1بر  1مغلوب سورکوف از
روســیه شد و به مدال نقره رسید .محمد الیاسی نیز مقابل
کشــتی گیری از کشور ترکیه مغلوب شد و از دور رقابتها
کنار رفت .در وزن  72کیلوگرم محمدرضا مختاری در دور
نخست اوزیل از کشور ترکیه را مغلوب کرد .در همین وزن
امین کاویانی نژاد مقابل دیمیتروف از بلغارستان به پیروزی
دست یافت .دو نماینده کشورمان در دور بعد به مصاف هم

رفتند که مختاری با نتیجه  2بر یک مقابل کاویانی نژاد به
پیروزی دست یافت و به مرحله نیمه نهایی رفت .وی در این
مرحله با نتیجه  8بر صفر حریفی از کشور روسیه را مغلوب
کــرد و به دیدار فینال راه یافت .مختاری در دیدار پایانی با
نتیجه  8بر صفر مورات داق از کشــور ترکیه را از پیش رو
برداشت و به مدال طال دست یافت .کاویانی نژاد نیز با توجه
به حاضر نشدن حریفش در گروه شانس مجدد به دیدار رده
بندی رفت و در این دیدار نیز با نتیجه  ۵بر  3از سد حریف
روس خود گذشت و صاحب مدال برنز شد.
در وزن  77کیلوگرم پرهام قنبری در دور نخست مقابل
کشــتی گیر اوکراینی مغلوب شد و با توجه به شکست این
کشتی گیر در دور بعد ،قنبری از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن  82کیلوگرم در پایین جدول محمد ناقوسی در
دور اول مقابل یونس اف از روسیه شکست خورد و با توجه
به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به دیدار رده بندی

رفت اما در این دیدار نیز با نتیجه  3بر یک به حریف ترکیه
ای باخت و پنجم شد .رسول گرمسیری نیز در دور نخست
کشتی گیری از ترکیه را مغلوب کرد .وی در دور دوم مغلوب
امره کوش از ترکیه شد و با توجه به شکست این کشتی گیر
مقابل حریف روس ،گرمسیری از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن  87کیلوگرم رامیــن طاهری در دور اول مقابل
حریفی از قزاقســتان بــه پیروزی رســید وی در دور دوم
کشتی گیر ترکیه ای را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی
راه یافت .طاهری در این مرحله مقابل کشتی گیری از کشور
قرقیزستان با نتیجه  8بر صفر به برتری رسید و راهی دیدار
فینال شد .وی در دیدار فینال با نتیجه  ۵بر  1از سد حریف
روس خود گذشت و به مدال طال دست یافت .ناصر علیزاده
دیگر نماینده کشــورمان در دور نخســت مقابل لورینچ از
مجارســتان مغلوب شد و با توجه به شکست این حریف در
کشتی بعد ،از دور رقابتها کنار رفت.

فرهنگی 9
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ابوالفضلجلیلی:

امیدوارم روزی با فیلمسازان چینی همکاری کنم
ابوالفضــل جلیلــی پــس از دریافــت
جایزه بهترین کارگردانی جشــنواره فیلم
شــانگهای ،به صورت ویدئویی در مراسم
اختتامیه این رویداد سینمایی شرکت کرد.
به گزارش ایســنا ،جلیلی که امســال
با فیلم «مســیر معکوس» تنهــا نماینده
ســینمای ایران در بخش مســابقه اصلی
بیست و چهارمین جشنواره فیلم شانگهای
بود ،در نهایت موفق به کســب جایزه جام
طالیــی بهترین کارگردانی شــد و پویان
شــکری نیز برای بازی در این فیلم جایزه
بهتریــن بازیگر مرد جشــنواره را به خود
اختصاص داد.
جلیلی همچون بســیاری از فیلمسازان
بینالمللی به دلیل شــرایط ناشی از شیوع
ویروس کرونا و محدویتهای سفری قادر
به حضور در جشنواره شانگهای نبود و پس
از معرفــی به عنوان برنــده جایزه بهترین
کارگردانی به صورت ویدئویی در مراســم

اعطای جوایز شرکت کرد و گفت« :فاصله
برای برقراری ارتباط مســاله ساز نیست و
امیدوارم روزی بتوانم با فیلمسازان چینی
در یک پــروژه درباره انســانیت همکاری
داشــته باشم ».امســال فیلم های ایرانی
حضــور چشــمگیری در جشــنواره فیلم
شانگهای داشــتند و هالیوود ریپورتر این
حضور گســترده را نتیجــه امضای تفاهم
نامهای میان دولت ایران و دفتر فیلم چین
برای گسترش فعالیت های سینمایی میان
دو کشــور میدانند که خبــر انعقاد آن 9
ژوئن ( 19خرداد) اعالم شد.
در بخــش پانورامــای جشــنواره فیلم
شانگهای نیز «خورشــید» ساخته مجید
مجیدی و «دشت خاموش» ساخته احمد
بهرامی« ،داســتان دســت انداز» ساخته
کمال تبریزی در اولین حضور جهانیاش،
«بی سر» ســاخته کاوه سجادی حسینی،
«باریکــه» ســاخته عبدالرضــا کاهانی،

«مجبوریــم» ســاخته رضا درمیشــیان،
«پسران دریا» از افشین هاشمی و «درخت
گردو» ســاخته محمد حســین مهدویان
حضور یافتند.
انیمیشن «نهنگ ســفید» ساخته امیر
مهران در بخش فیلمهــای کوتاه پانوراما
و «مایا» به کارگردانی جمشــید مجددی
و آنســون هارتفــورد و محصــول ایران و
انگلســتان هم در بخش مستند پانوراما به
روی پرده رفت.
در بخش هفته فیلــم کمربند و جاده
جشــنواره شــانگهای هم فیلمهای «روباه
در یک ســوراخ» ســاخته آرمان ریاحی و
محصول اتریش و «شنای پروانه» ساخته
محمد کارت به نمایش گذاشته شدند.
یســت و چهارمیــن دوره آن از  11تا
 2۰ژوئــن ( 21تــا  3۰خرادماه) در چین
برگزار میشود و چند فیلم ایرانی دیگر نیز
میهمان این جشنواره سینمایی هستند.

مهران رجبی:

مهران رحبــی به ژانر کمدی عالقه خاصی
دارد و ایفای نقشهای طنز را ترجیح میدهد؛
او که در ســریال طنز انتخاباتی «غیرعلنی»
بــازی کرده اســت ،میگوید :میتــوان برای
مناسبتهای سیاسی هم سریال ساخت؛ مثل
همین انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس که
ظرفیتهای زیادی بــرای قصه گویی در آنها
وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،مهران رجبی درباره حضور
در چندین نقــش طنز تلویزیونی و عالقه اش
به این ژانر عنوان کــرد :خودم به ژانر کمدی
عالقــه خاصی دارم و نقشهای طنز را ترجیح
میدهم .به نظرم با نقشهــای طنز عالوه بر
ســرگرم کردن مخاطب میتــوان حرفهای
جدی زد و مخاطب را به فکر واداشت .هرچند
نقشهــای جدی خوب را هم دوســت دارم و
در کارنامــه بازیگری ام این نقشها زیاد دیده
میشود.
رجبی کــه در مینی ســریال «غیرعلنی»
به کارگردانی مهرداد خوشــبخت هم ایفاگر
شخصیت طناز موسی ،رئیس ستاد انتخاباتی
یک جوان عاشــق پیشــه اســت .درباره این
شــخصیت توضیــح داد :موســی یکــی از
کاراکترهای طنز غیرعلنی بود که بخش عمده

علیرضا جاللی تبار از جمله بازیگران این مینی
سریال  1۰قسمتی هستند.
رجبی درباره ساخت سریالهای مناسبتی
و اســتقبال مخاطبان گفت :به نظرم ساخت
ســریالهای مناسبتی همیشه جالب بوده و با
اســتقبال مخاطبان مواجه شده است .سریال
مناسبتی که لزوماً نباید مختص ایام و ماههای
خــاص مذهبی مثــل ماه مبــارک رمضان و
محرم یا مناســبتهای ملی مانند عید نوروز
باشد .میتوان برای مناسبتهای سیاسی هم
سریال ســاخت ،مثل همین انتخابات ریاست
جمهوری یا مجلس کــه ظرفیتهای زیادی
برای قصه گویــی در آنها وجــود دارد .اتفاقاً
سریال «غیرعلنی» زمانی برای اولین بار روی
آنتن رفت که انتخابات مجلس شورای اسالمی
در پیش رو بود .شــاید مخاطب هم دوســت
داشــته باشد در ایام انتخابات که حال و هوای
مخصوص به خود را دارد ،بیننده سریالهایی
با همین مضمون باشد.
او دربــاره واکنش مردم به ســریال «غیر
علنی» اظهار کرد« :غیرعلنی» ســریال خوبی
بود و مخاطبان خاص خودش را هم داشــت.
امیدوارم این ســریال در شبکه آی فیلم بهتر
دیده شــده باشد ،چرا که از جذابیتهای الزم

«دبورایانگ» از «بوتاکس» ایرانی نوشت

منتقدهالیوود ریپورتــر که فیلم «بوتاکس» را در
جشــنواره فیلم شانگهای دیده در یادداشتی با عنوان
«ســفری جادویی در یک خانواده ی خزده» به این
فیلم پرداخته است.
به گزارش ایســنا ،در این مطلب بــه قلم «دبورا
یانگ» منتقد آمریکایی آشــنا به سینمای ایران آمده
است« :این فیلم قصه دو خواهر است که میخواهند
در خانــه شــان ،بدون حضــور برادر بزرگترشــان،
قارچهای روانگردان پــرورش دهند .قصه ی فیلم در
فضایی خاکســتری مابین «کمــدیِ غیرمحتمل» و
«تراژدی غیرممکن» روایت میشــود ...بوتاکس فیلم
سختی است .لحن بی نظی ِر فیلم باعث مقایسه آن با

برخوردار است .رجبی با بیان اینکه این سریال
بخشــی از واقعیات جامعه را بیــان میکرد،
درباره غیرعلنی افزود :برای مثال ،این مجموعه
در بازسازی کاراکتر داوطلبان انتخابات موفق
بود .شخصیتهای این ســریال هم خودشان
را خدمتگزار مــردم معرفی میکردند و همان
رفتارهای کلیشهای را داشتند.
ایــن موضوع بــه این دلیل بــود که آنچه
مخاطــب میبیند با واقعیات منطبق باشــد.
کاندیداهــای غیرعلنی وعدههــای انتخاباتی
زیادی میدادند.
این شخصیت پردازی درست در کنار یک
قصه جذاب و تازه باعث شده بود که غیرعلنی

سریال خوبی باشد .البته حضور آقایان جودی
و خوشبخت را هم در این موفقیت و جذابیت
نباید نادیده گرفت.
رجبی درباره بداهه گویی اش در ســریال
«غیرعلنی» عنوان کرد :نوع و جنس نقشم در
ســریال ایجاب میکرد که گاهی بداهه گویی
داشته باشــم .خوشــبختانه آقای خوشبخت
نه تنها با بداههگویی مشــکلی نداشــتند که
حتی دســت بازیگر را کام ً
ال باز میگذاشتند.
البتــه آنقدر در بداهه گویــی جلو نمیرفتیم
کــه از چهارچوب فیلمنامه خارج شــویم .در
نهایت همه چیز طبق برنامه ریزی و خواسته
کارگردان جلو میرفت.

کمک مونالیزای تقلبی به شاهکار داوینچی

فیلم برادران کوئن میشــود ،امــا به خنده داری آن
فیلم نیســت ...هنوز هم انتخاب مضمون زنان ایرانی
که بدون مردان میخواهند رشــد کنند ،شــجاعت
زن
میطلبد ،اما در این فیلم چیز تازه تر انتخاب یک ِ
اوتیستیک (با بازی فوقالعاده سوسن پرور) به عنوان
شخصیت اصلی قصه است».
هالیــوود ریپورتر در ادامــه از فیلمنامه پیچیده و
شوخطبعانه کاوه مظاهری و سپینود ناجیان ،ترکیب
فیلمبرداری خیره کننده حامد حســینی سنگری و
طراحی صحنه عادله چراغی برای رسیدن به دنیایی
رویایی و شبح گونه و بازی بازیگران تمجید میکند.
«بوتاکــس» چنــدی پیش برنده ســیمرغ زرین
جشنواره جهانی فجر برای بهترین فیلم اول شد.
این برنده جوایز بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه از
جشنواره تورین و منتخب جشنوارههای لوکزامبورگ
و شانگهای نیز بوده است.
سوســن پرور ،مهدخت موالیی ،سروش سعیدی،
محسن کیانی و مرتضی خانجانی بازیگران اصلی این
فیلم هستند

نسخه تقلبی مشهور از تابلو نقاشی «مونالیزا» ،در
یک حراجی چندین برابــر ارزش تخمینی به فروش
رسید .به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس ،یک کپی
مشهور از تابلو نقاشی «مونالیزا» که بسیار به نقاشی
«لئوناردو داوینچی» شباهت دارد ،در یک حراجی به
بیش از  1۰برابر ارزش تخمین زده شــده ـ یعنی به
قیمت  3.۴میلیون دالر ـ فروخته شــد .برنده مزایده
آنالینی که برای فروش این اثر برگزار شــده بود یک
مجموعــهدار اروپایــی بود .با پرداخــت  3.۴میلیون
دالر برای خرید این نقاشــی ،رکورد گرانترین نقاشی
تقلبی «مونالیزا» شکســته شد .کارشناس بخش آثار
استادان قدیم نقاشی در «کریستیز» معتقد است ،به
فروش رسیدن این نقاشی با چنین قیمتی محبوبیت
روزافزون «مونالیزا» حتی با گذشــت چندین قرن را
نشــان میدهد .این نقاشی که بیشتر به نام «ریموند
هکینــگ» یک فروشــنده آثار تاریخی در فرانســه
شناخته میشود در ســال  19۵3توسط «هکینگ»
بــه قیمت  3پوند معادل  11۰دالر در ســال 2۰2۰
خریداری شــد« .هکینگ» معتقد بود نقاشــی که او

خریداری کرده است نقاشــی اصلی «مونالیزا» است
و نقاشــی که بر دیوار لوور آویخته شده است نقاشی
تقلبی اســت .با اینکه برخی از کارشناســان صحت
ادعاهای «هکینگ» را در آن زمان مورد بررسی قرار
داده بودنــد اما امروزه کارشناســان هنری معتقدند
«مونالیزای هکینگ» توســط یک نقاش ناشــناخته
ایتالیایی در حوالی  1۶۰۰میالدی خلق شــده است
یعنی تقریبا یک قــرن پس از آنکه «داوینچی» تابلو
نقاشی اصل «مونالیزا» را خلق کرد.

«خندوانه» و «دورهمی» تابستان ادامه دارد

شبکه نســیم با آغاز تابستان پخش مسابقه
«دورهمــی» ،ســریال طنز «حــاال برعکس»،
«ورزشــیا»« ،کارســتون» و ادامــه پخــش

«خندوانه»« ،دســت انداز» و «هوش برتر» را
روی آنتــن میبرد .به گزارش ایســنا به نقل از
روابط عمومی شــبکه نسیم ،فصل اول مسابقه

«دورهمــی» با اجرا و کارگردانی مهران مدیری
در این دوره به پخــش خود ادامه میدهد .این
برنامه با رویکرد آموزشی و برپایه آگاهی بخشی
طراحی و تولید شده است و با سواالت فرهنگی،
هنری ،ادبیات و تاریخ و  ...بستری مناسب برای
سرگرمی و نشاط آفرینی را ایجاد میکند128 .
نفر شــرکت کننده در فصل نخست این برنامه
از میــان بیش از  ۶۰۰۰نفر شــرکت در آزمون
ورودی آنالین و حضوری برای دورهمی انتخاب
شده اند که با حضور در مراحل مسابقه به فینال
و جایزه این برنامه دست خواهند یافت .دورهمی
روزهای جمعه تا دوشنبه هر هفته ساعت  23از
شبکه نسیم پخش میشود« .خندوانه» در ادامه
فصل هفتم با کارگردانی و اجرای رامبد جوان با
دعوت از مهمانان مختلف در روزهای سه شنبه

تا پنج شــنبه ســاعت  23به پخش خود ادامه
میدهد .مجموعه طنز تلویزیونی «دست انداز»
نیز از سال جدید با توجه به رویکرد شبکه نسیم
طراحی و تولید شده است .این مجموعه آیتمی،
شوخی با برنامههای تلویزیونی را محور اصلی قرار
داده .این برنامه به کارگردانی شهاب عباسی و
بازی آرش میراحمدی ،ابراهیم شفیعی ،کوروش
معصومی ،مرتضی رستمی ،سوسن پرور ،میثم
رستگاری و ...هر شب ساعت  21و  3۰از شبکه
نســیم روی آنتن میرود« .ورزشیا» با نگاه به
جذابیت حوزه ورزش ،طراحی و پیش بینی شده
است و در ایام رقابتهای یورو  2۰2۰وی آنتن
میرود .این برنامه با معرفی کشورهای شرکت
کننده ،بــه اتفاقات جام ملتهای اروپا ،با زبانی
طنز این رویداد را مورد بررســی قرار میدهد.

این برنامه را هر شب ساعت  22و  1۵روی آنتن
میرود« .کارستون» با اجرای میثم درویشان پور
به سراغ مشاغل و فضاهای کاری مختلف میرود
 .این برنامه شــنبه تا چهارشــنبه ساعت  2۰و
 1۵روی آنتن میرود« .نسیم آوا» هم از جمله
برنامههایی اســت که پخش آن در شبکه نسیم
ادامه خواهد داشــت« .حاال برعکس» مجموعه
ای اســت که فرایند تولید برنامه تلویزیونی را با
نمایی طنز به تصویر میکشــد و در این مسیر
پشت صحنه برنامه خندوانه را بستر روایت خود
قرار داده است .حاال برعکس برداشتی طنز گونه
از برنامه خندوانه است که باکارگردانی محمود
کریمی و با بازی حامد همایون خواننده ،در کنار
جمعــی از بازیگران باســابقه تئاتر و تعدادی از
اهالی «خندوانه» تدارک دیده شده است.

یک تهیهکننده سینما:

ریسک ساخت فیلم باال رفته است
تهیهکننده فیلم «آن شب» با بیان اینکه این
فیلم به زودی در شبکه نمایش خانگی توزیع
میشــود ،از باال رفتن ریسک ساخت فیلم در
این روزها و اینکه توقع دارد حمایتهای اعالم
شده برای اکران در دوران کرونا در زمان مقرر
انجام شود ،صحبت کرد.
محمد درمنش در گفتوگویی با ایســنا در
پاسخ به اینکه آیا تاکنون از حمایتهای اعالم
شــده برای اکران فیلمها چیزی دریافت کرده
اســت؟ گفت :تا به االن هیچ اتفاقی نیفتاده و
از حمایــت و جدول تعرفهای که برای حمایت
در نظر گرفته بودند خبری نیســت یعنی نه از
ســینمادارها و نه از وزارت ارشاد تاکنون ریالی
دریافــت نکردهایم ،این در حالی اســت که ما
براســاس همین حمایتها مجــاب به اکران
سینمایی در دوران کرونا شدیم.

وی با اشــاره به اینکه طبق صفحه فروش
فیلم در سمفا که در اختیار تهیهکننده است،
«آن شب» تاکنون حدود  3۰۰میلیون تومان
فروش داشــته است ،ادامه داد :ما وقتی اکران
فیلم در ایران را شــروع کردیم  ،پخش آن در
امریکا هم شروع شده بود و برای جلوگیری از
کپی غیرمجاز باید همزمان در ایران هم نمایش
مخیر بودیم که اکران آنالین یا
داده میشد؛ اما ّ
پرده ســینما را انتخاب کنیم و چون در اکران
سینمایی حمایت میشدیم تصمیم به اکران در
سینماها گرفتیم .ضمن اینکه ویژگیهای فیلم
هم بر این اساس است که باید روی پرده دیده
شود.
او افــزود :البته وقتــی از حمایت صحبت
میکنیم ،این را هم یاداوری میکنم که اکران
فیلم چند هفته دیگــر ادامه دارد و ما از پایان

همزمان با پخش آخرین
قسمت از سریال «زیرخاکی
 »2زمــان روی آنتــن رفتن
ســریال «دودکــش  »2هم
اعالم شد .به گزارش ایسنا ،بر
اساس زیرنویسی که همزمان
با پخش آخرین قســمت از
ســریال «زیرخاکی  »2روی
آنتن رفت ،زمان پخش «دودکش  »2شنبه ـ پنجم تیر ماه ـ اعالم شد .بر این
اساس بین پخش این دو سریال یک هفته فرصت است که باید دید شبکه یک
با چه برنامه ای آن را پُر خواهد کرد .تصویربرداری سریال تلویزیونی «دودکش
 »2به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی زینب تقوایی که از مدتی قبل
در تهران آغاز شــده بود ،همچنان ادامه دارد .هومن برق نورد ،بهنام تشــکر،
امیرحسین رستمی ،ســیما تیرانداز و نگار عابدی از جمله بازیگران «دودکش
 »2هســتند .در خالصه داستان سریال آمده است« :خانواده فیروز مشتاق که
بی قیف و قپی به سفری رفته اند ،در راه بازگشت به تهران با دختری همسفر
میشــوند که از نظر بهروز« ،نیمه گمشده» قلمداد میشود و به ضرس قاطع،
شــروعی برای فرو رفتن خانواده در آمپاس است! بماند که با آنچه از نصرت و
شرایط جدیدش مشهود به نظر میرسد ،بستر قمپزش گسترده تر از قبل شده
اســت و با عقبه ای که از آنان ســراغ داریم ،ماجراهایی آغاز میشوند که بی
هیچ شــائبه ای در زندگی همه و بویژه کسانی که پا به قالیشویی میگذارند،
تاثیرگذار هســتند!» .نخستین فصل این ســریال به کارگردانی محمدحسین
لطیفــی و تهیه کنندگی زینب تقوایی در ماه رمضان ســال  1392روی آنتن
شبکه یک رفت.

نیشتر عباس محبی به حوزه سالمت

میتوان برای انتخابات هم سریال ساخت
ای از بار کمدی سریال بر دوش او و حاج عباس
پورکریمی بــا بازی آقای فیلی قرار داشــت.
همانطور کــه میدانید امیررضا پورکریمی که
موسی رئیس ستاد انتخاباتی اش است ،خیلی
نگاه جدی به ماجرا نــدارد و فقط میخواهد
به نوعی خــودش را به نامــزدش ثابت کند.
در نتیجه ،کار موســی به عنوان رئیس ستاد
انتخاباتی او هم نمیتواند چندان جدی باشد و
ک ً
ال همــه چیز حالت باری به هرجهت را دارد.
همین تناقضی که در کار و رفتار موسی وجود
داشت ،ایفای این نقش را جذاب میکرد.
مینی ســریال «غیرعلنی» به کارگردانی
مهــرداد خوشــبخت و تهیــه کنندگی رضا
جــودی برای اولین بار در ســال  139۴روی
آنتن شــبکه دو ســیما رفت .این سریال که
در شــبهای منتهی به  28خرداد و انتخابات
ریاست جمهوری به روی آنتن شبکه آی فیلم
رفت ،روایتگر رقابت انتخاباتی سه جوان است
یکی از آنها عشــق به یک دختر را در دل دارد
و پیــروزی خود در انتخابات را به منزله اثبات
قابلیتهایش به خانواده دختر مورد عالقه اش
میداند .بــرزو ارجمند ،بهاره رهنما ،شــهرام
عبدلی ،محمد فیلی ،علی دهکردی ،شــهین
تســلیمی ،محمد عمرانی ،پریســا مقتدی و

تاریخ پخش «دودکش» جدید مشخص شد

اکران توقــع داریم که حمایتها به طور کامل
انجام شود.
درمنش همچنیــن گفــت :از آنجا که در
شــرایط خاصی از اکران سینما به سر میبریم
و فیلم جدیدی اکران نشــده ،قرار بود که «آن
شــب» تا اوایل تابستان روی پرده باشد و بعد
در شــبکه نمایش خانگی توزیع شود ،این کار
به زودی انجام خواهد شــد و شاید در صورت
داشتن مخاطب و ســالنهای متقاضی اکران
فیلم در سینماها هم ادامه داشته باشد.
او در پایان در پاســخ به اینکه آیا در تدارک
ساخت فیلم جدیدی اســت یا خیر و شرایط
ســینما را در دولت جدیــد چطور پیشبینی
میکند؟ گفت :چند طرح سفارش شدهای که
در حال نگارش باشد را دارم ،اما تا پایان شرایط
کرونا ســاخت فیلم جدیدی را شروع نمیکنم،

طنــز «نیشــتر» عنوان
برنامه رادیویی اســت که با
بازی عبــاس محبی در قالب
شــوخی کردن با موضوعات
ســالمت روی آنتــن رادیو
ســالمت میرود .به گزارش
ایســنا بــه نقــل از روابــط
عمومی رادیو سالمت ،برنامه
طنز «نیشــتر» به تهیــه کنندگی مجید امجدی فرد در قالب شــوخی کردن
با موضوعات ســالمت روی آنتن رادیو سالمت میرود و عباس محبی یکی از
بازیگران آیتمهای برنامه اســت .مجید امجدی فــرد ـ تهیه کننده این برنامه
رادیویی ـ توضیح داد :نیشــتر روزهای پنجشــنبه ساعت  1۵روی آنتن رادیو
ســالمت میرود .در این برنامه با موضوعات سالمت اجتماعی شوخی میکنیم
و در قالب طنز آسیب شناسی میکنیم .برنامه ،شامل آیتمهای متنوع است تا
یک ساعت مفرح را برای شنوندگان فراهم کنیم .وی ادامه داد :من مرض دارم،
اتاق عمل ،ویروسها وارد میشــوند ،خانواده داروشــناس ،بچه پرسشگر ،ضد
ماسک ،ورزش یعنی سالمتی ،نگرانم ،شورای حل اختالف پزشکی و  ...عناوین
آیتمهای برنامه نیشتر است .آیتمها به صورت نمایشی اجرا میشود .چند آیتم
طنزآهنــگ هم داریم که اختصاص به پخش ترانهها با موضوع طنز ســالمت
اجتماعی همچون نبود دز دوم واکسن ،گرمای تابستان و کمبود آب و  ...دارد.
عبــاس محبی ،فرانک رفیعی طاری ،میالد عندلیبــی و  ...در این برنامه بازی
میکنند .نگین خواجه نصیر کارگردان هنری و عباس محبی و ســیدابوالفضل
طاهری نویسندگان هستند.

روایتی متفاوت از آرامش در پاویون آلمان

«آرامش جدیــد» عنوان
پروژه معماری است که توسط
تیم  2۰38کشــور آلمان در
منطقــه جیاردینی به نمایش
درآمده اســت .تیــم 2۰38
متشــکل از متخصصــان در
رشــتههای مختلف معماری،
هنــر ،بومشناســی ،اقتصاد،
فلســفه ،علوم و فنآوری اســت .این گروه در تالش اســت تا جامعه آینده را از
طریق سیاســتهای مقدماتی و روشهای سازماندهی و روابط اجتماعی کشف
کنــد .از بازدید کنندگان دعوت میشــود که در پاویون خالی به گشــتوگذار
بپردازنــد و محتــوای دیجیتالی را با اســتفاده از کدهــای  QRتجربه کنند.
هدف پاویون آلمان کشــف بین واقعیت و داســتان است .عالوه بر این وضعیت
جهان را در ســال  2۰38بررســی میکند .بعضی فیلمها این پاویون تاریخچه
دنیای بهتــر را روایت میکنند که در آن همه چیز ،اگرچه ناقص اســت ،اما از
جهاتی کامال عمیق و رادیکال اســت .مخاطبان میتوانند با اســکن بارکدهای
ماتریســی توسط تلفنهای هوشــمند در روی دیوارها از این نمایشگاه مجازی
بازدیــد کنند .در پاویــون آلمان آثار بهــار نوریزاده ،محمد بورویســه ،دایان
بائــر ،اریکا الو به نمایش درآمده اســت .هفدهمین دوســاالنه معماری ونیز با
عنــوان «ما چگونه با هــم زندگی خواهیم کرد؟» به صــورت فیزیکی و آنالین
( )biennalepavilions.comتــا  3۰آبــان ( 21نوامبــر) میزبــان
بازدیدکنندگان است.

تاریخ مصور  200ساله تهران کتاب شد

مجتبی آقایی ســه کتاب
«تهران تا « ،»1۴۰۰تهران در
ورقههای پستی» و «تهران تا
انتها حضور» را در دست چاپ
و نشــر دارد .به گــزارش هنر
آنالین ،مجتبی آقایی نویسنده
و عــکاس ،با ایــن توضیح که
کتاب «تهران تا  »1۴۰۰تاریخ
و سرگذشت تصویری  2۰۰ساله تهران را در دست انتشار دارد به هنرآنالین گفت:
این کتاب در قالب  9فصل با مدخلهای جداگانه و مقدمهای که درباره شهر تهران
نوشــتهام آماده چاپ شده اســت .دروازهها ،نمای عمومی ،فرهنگ آداب و رسوم،
امکان مذهبی ،اوقات فراغت ،میادین ،خیابانها و مردم و جامعه سرفصلهای آن
هستند .او با بیان این که  ۵۰عنوان کتاب مصور درباره تهران نشر یافته است ،ادامه
داد :این متون در مورد تهران قدیم ،جدید ،گذر تاریخی و یا حتی کار پژوهشــی،
تحقیقی و تطبیقی هستند .کتاب «تهران تا  »1۴۰۰بهنوبهخود متفاوت است و تک
جلدی در قطع رحلی به چاپ میرسد .این استاد دانشگاه همچنین از آمادهسازی
کتاب «تهران در ورقههای پستی» خبر داد و افزود :در دوره قاجار به کارتپستال،
ورقههای پستی گفته میشد .ناصرالدین شاه در سفر فرنگ ،اتفاقی با روز ولنتاین
برخورد میکند و فضای هدیه دادن را میبیند .یک کارتپستال از فرانسه تهیه و
برای سوگلی خود در ایران میفرستد که اولین کارت پستالی است که وارد ایران
شــده .او وقتی به ایران برمیگردد از چاپ و انتشار کارت پستال حمایت میکند.
بسیاری از کارت پستالها تمبر دوره قاجار دارند.

«زیرخاکی  »3ساخته میشود؟

یعنی هر چند سالی که کرونا طول بکشد برای
ساخت فیلم در دفتر ما اتفاقی نخواهد افتاد تا
وقتی که شــرایط به ثبات برسد ،چون ریسک
کار االن خیلی باالست و وقتی تهیهکننده وارد
کار میشــود با یک شرایط غیر منطقی مواجه

میشــود .ضمن اینکه فکر نمیکنم اندیشــه
حاکم در اداره کشور رو به رشد باشد و در این
سالها تجربه کردهایم که شرایط در هر دولت
از دولت بعدی بدتر شــده است و موردی که
وضع ان رو به بهبود باشد را کم دیدهایم.

آخرین قســمت از سریال
«زیرخاکی  »2به کارگردانی
جلیــل ســامان بــه گونهای
به پایان رســید کــه به نظر
میرسد تلویزیون از هم اینک
برای ساخت سری جدید این
ســریال هم تصمیــم گرفته
است .به گزارش ایسنا ،شنبه
ـ  29خرداد ماه ـ آخرین قســمت از ســریال «زیرخاکی» که به دلیل برگزاری
انتخابات چند روز به تاخیر افتاده بود ،روی آنتن رفت .این قسمت که با بازگشت
فریبرز باغبیشــه ـ شخصیت اصلی سریال ـ به صحنههای جنگی همراه بود ،در
اغلب پالنها ،هومن برق نورد و پژمان جمشــیدی را به عنوان بازیگران اصلی به
خود میدید .سکانس پایانی سریال «زیر خاکی  »2نیز با اسیر شدن جمشیدی
و برق نورد توســط نیروهای بعثی عراق همراه بود و نحوه به پایان رسیدن این
سکانس گویای تصمیم تلویزیون و سازندگان برای ساخت سری جدید بود.
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بازار انرژی

بسیاری از بازارها در ابهام به سر میبرند

رکوردشکنی قیمت طالی سیاه
با کنترل عرضه در بازار

قیمــت نفت در معامالت هفته گذشــته با توجه به کنتــرل عرضه نفت و
پایبنــدی اعضای اوپک پالس به تعهد کاهش تولیــد ،با افزایش یک درصدی
قیمت همراه شد و رکورد قیمتی  2سال گذشته را شکست.به گزارش ایرنا ،کرونا
همچنان در بخش وســیعی از جهان میتازد ،با این حال تجربه یک و نیم سال
گذشته باعث شده تا دیگر شاهد تعطیلی گسترده فعالیتهای اقتصادی نباشیم.
همین موضوع تقاضا برای نفت را در جهان افزایش داده و این امر در کنار کنترل
عرضه نفت در بازار از ســوی اعضای اوپک پالس ،افزایش قیمتها را به دنبال
داشــته است .تا آنجا که در جریان معامالت هفته گذشته ،قیمت نفت توانست
به باالترین میزان از بهار ســال  2۰19تاکنون برســد.این در شرایطی است که
قیمت طالی سیاه با شیوع کرونا در جهان به زیر  2۰دالر در هر بشکه رسیده
بود .حال اما برخی از کارشناسان و فعاالن این بازار از نفت  1۰۰دالری صحبت
میکنند.کارشناسان برجسته بازار نفت پیشبینی کردند که ممکن است قیمت
نفت امسال به  1۰۰دالر برای هر بشکه برسد.این کارشناسان معتقدند :سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپالس) باید برای قیمتها
ســقفی مشخص کنند ،زیرا خطر کمبود عرضه نفت و شوکهای بالقوه قیمتی
در سالهای آینده همچنان وجود دارد.پیش از این خوشبینانهترین پیشبینیها
از نفت  8۰دالری خبر داده بود ،اما شرایط بازارها نشان از احتمال افزایش 1۰
درصدی قیمت نفت در کوتاهمدت دارد .بدان معنی که قیمت نفت ممکن است
از هماکنون تا پایان سال  2۰21به بیش از  1۰۰دالر برای هر بشکه برسد.با این
حال همچنان قویترین پیشبینی نشــان میدهد که قیمت نفت تا پایان سال
 2۰21در محدوده  7۰تا  8۰دالر برای هر بشــکه میماند ،زیرا تولیدکنندگان
اوپکپالس محدودیت عرضه خود را بهدلیل انتظار بازگشت صادرات نفت ایران
به بازار حفظ میکنند.
البته در این میان ،افزایش تولید کشــورهایی مانند عربستان ،روسیه و عراق
میتواند مانع از جهش قیمتها تا باالی  1۰۰دالر در هر بشــکه باشد.با توجه
به این شرایط قیمت نفت در معامالت هفته گذشته حدود یک درصد باال رفت.
نفت برنت از  72دالر  ۶9سنت در آغاز معامالت هفتگی به  73دالر و  ۵1سنت
در پایان روز جمعه رســید .این در شرایطی بود که قیمت برنت در هفتهای که
گذشته به  7۴دالر و  39سنت نیز افزایش پیدا کرد.نفت شاخص آمریکا نیز از
 7۰دالر و  9۰سنت در ابتدای روز دوشنبه تا  71دالر و  ۶۴سنت تا روز جمعه
باال رفت.بــه گزارش ایرنا ،افزایش قیمت نفت در بــازار میتواند در میانمدت
باعث بازگشت نفتهای گران به بازار شود .البته کارشناسان به مقامهای اوپک
گفتند که افزایــش تولید نفت ایاالت متحده آمریکا در ســال جاری میالدی
محدود خواهد بود.کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک (روسیه ،مکزیک،
جمهوری آذربایجان ،بحرین ،سودان ،سودان جنوبی ،مالزی ،قزاقستان ،برونئی
و عمان) ،اوپک پالس نامیده میشــوند .اوپک پالس بــا هدف همراهی دیگر
تولیدکنندگان نفت با اوپک ،در تنظیم بازار و کنترل قیمتها شکل گرفته است.
کشــورهای الجزایر ،ایران ،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،عربستان سعودی،
امــارات متحده عربی ،اکوادور ،آنگوال ،ونزوئال و کنگو نیز به عنوان تولید کننده
نفت ،اوپک را تشکیل دادهاند.
خبر

کاهش  28درصدی حجم آب مخازن کل کشور
براساس آمار بهرهبرداری از سدهای مخزنی کشور تا پایان  21خردادماه سال
آبی  1۴۰۰ – 1399حجم آب موجود مخازن کل کشــور  28درصد نسبت به
سال گذشــته کاهش یافته است.براساس آخرین آمار ارائه شده در حال حاضر
حجم آب موجود در مخازن کل کشــور  28.۰1میلیارد مترمکعب است که این
عدد در سال گذشته  39.۰۶میلیارد مترمکعب بوده ،همچنین کل ورودی آب
از ابتدای ســال آبی تاکنون  2۶.۰۶میلیارد مترمکعب در ســال جاری بوده که
این عدد در ســال گذشــته  ۴9.۴2میلیارد مترمکعب بوده که بیانگر کاهش
 ۴7درصدی ورودی آب به مخازن کل کشــور اســت.میزان کل خروجی آب از
ابتدای ســال ابی تاکنون  2۵.19میلیارد مترمکعب ثبت شــده که این عدد در
ســال گذشــته  38.88میلیارد مترمکعب بوده و گویای کاهش  3۵درصدی
خروجی آب از مخازن کل کشــور است.گفتنی است ظرفیت کل مخازن سدها
 ۵۰.۵میلیارد مترمکعب بوده و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر  ۵۶درصد
و ورودی سدها در هفته جاری  ۰.32میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال
آبی گذشته  ۰.81میلیارد مترمکعب بوده ،عالوه بر این خروجی سدها در هفته
جاری  ۰.7۴میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته  1.22میلیارد
مترمکعب بوده است.وضعیت سدهای مهم شرب و کشاورزی تا پایان  21خرداد
ماه گویای این است که به جز سد رییسعلی دلواری در استان بوشهر در مابقی
ســدهای مهم کشور شاهد کاهش حجم مخازن ســدها هستیم که بیشترین
کاهش در سد شــمیل و میان در اســتان هرمزگان با  79درصد کاهش ثبت
شده است.

حال و روز ناخوش بازارها در ماههای پایانی دولت دوازدهم

دولت سیزدهم در حالی طی کمتر از دو ماه آینده سکان
قوه مجریه را در دســت میگیرد که شاخصهای اقتصادی
حــال و روز خوبــی ندارنــد و بازارهای تورم زده ،چشــم
انتظار اقدامات موثر جهت ســامان یافتن هستند.انتخابات
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری هم برگزار شد .حاال
کشــور منتظر تغییر و تحوالتی است که ماهها انتظارش را
میکشید تا بلکه فعالیتهای اقتصادی دوباره از سر گرفته
شــوند و بازارها به روند عادی خود بازگردند .مدتها اســت
بازارهای مختلف با رکود بیسابقهای مواجه است که ناشی
از انتظار برای یک تغییر بود؛ چراکه بسیاری از سیاستهای
اقتصادی در دولت دوازدهم به دلیل انشقاقی که میان تیم
اقتصادی دولت وجود داشت ،دستخوش توقف در اجرا شده
بود و به تبع آن هم ،بسیاری از بازارها در ابهام به سر برده یا
شرایط ناشی از بیسامانی اقتصادی و عدم نظارت را تجربه
میکردند.
شاخصهای کالن اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم
آنگونه که آمار رسمیبانک مرکزی منتشر شده از سوی
بانــک مرکزی در هفته گذشــته میگویند ،در ســه ماهه
سوم سال  99نرخ بیکاری  9.۴درصد ،نرخ بیکاری شهری
 1۰.2درصد ،نرخ بیکاری روســتایی  7.2درصد ،جمعیت
زن  1۵.9درصد ،جمعیت مردم  8.1درصد ،جمعیت جوان
 18تا  3۵ســاله  1۶.۵درصــد و جمعیت جوان  1۵ت 2۴
ســاله نیز  23.7درصد است.در این دوره زمانی ،رشد تولید
ناخالص داخلی ایران بــا نفت  3.9درصد و بدون نفت 2.9
درصد اســت ،ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی به قیمت
پایه  9283هزار میلیارد ریال ،میزان تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص  2۴77هزار میلیارد ریال ،هزینههای مصرفی بخش
خصوصی  ۴,۶17هــزار میلیارد ریال و هزینههای مصرفی
بخش دولتی  913هزار میلیارد ریال اســت.در عین حال،
بــه گزارش خبرنگار مهر ،آخرین آمــار متغیرهای پولی از
رشــد  2۶.۶درصدی نقدینگی ۴۴.۴ ،درصدی پول22.9 ،
درصدی شــبه پــول و  27.3درصدی ســپردههای بخش

وزیر نفت در نشســت ســتاد هماهنگی اقتصادی
دولت گزارشــی از عملکــرد فروش نفــت در دوران
تشــدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد.به گزارش
پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حسن روحانی،
امروز (یکشــنبه 3۰ ،خردادماه) در نشســت ســتاد
هماهنگی اقتصــادی دولت ،ضمــن آرزوی موفقیت
برای رئیسجمهوری منتخب ،از ستاد اقتصادی دولت
خواســت گزارشهای الزم از وضع اقتصادی کشور و
اقدامهای انجامشده را به رئیسجمهوری منتخب ارائه
کنند.وی با تأکید بر اینکــه اولویت دولت ،تأمین ارز
کاالهای اساســی و دارو برای افزایــش رفاه عمومیو
حمایت از اقشــار آسیبپذیر جامعه بوده است ،افزود:
همه تالش دولت بر آن بوده اســت که با مقاومت در
برابر تحریم  1۰۰درصدی دشمنان ایران ،درآمد ارزی
الزم برای تأمین کاالهای اساســی و ضروری و حفظ
و ارتقای تولید کشــور را فراهــم کند.رئیسجمهوری
تصریح کرد :کارنامه موفقیت دولت در این نبرد نابرابر

نکتــه حائز اهمیت دیگــر در این میــان روند حرکت
بازارهای موازی اســت؛ بر اســاس آمارهای رســمیبانک
مرکزی ،در فروردین ماه امسال متوسط قیمت فروش یک
ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران

دولت بعدی باید با نفت خداحافظی کند

با تحریمکنندگان قابل مالحظه اســت ،همسو با این
روند ،کنترل نوســانهای بازار داخلی و جلوگیری از
افزایش قیمت کاالهای اساسی و نرخ تورم در کشور و
همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهمترین اهداف
دولت بوده اســت.در ابتدای این نشست ،بیژن زنگنه،
وزیر نفت گزارشــی از عملکرد فروش نفت در دوران
تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد.براساس این
گزارش از سال  97با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و
آغــاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران ،با اعمال
سیاســت ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان نفتی
کشورمان ،تقاضای خود را کاهش دادند و این کاهش
درآمــد ،بر همه بخشها از جملــه بودجه دولت تأثیر
گذاشت.در ســال  99نیز افزون بر تحریمهای آمریکا
و شرایط خاص پاندمیکرونا ،پایین آمدن قیمت نفت،
کاهش درآمد دولت را تشــدید کــرد ،بهنحوی که در
مجموع در ســه ســال جنگ اقتصادی ،درآمد نفتی
کشور بیش از  1۰۰میلیارد دالر کاهش یافت.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانــی ایران
میگوید ،دولت بعدی بایــد در زمینه اصالح مصرف
انرژی و نحوه اتکا به درامدهای نفتی تغییراتی کلیدی
را نهایی کند.حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایسنا،
اظهار کرد :امروز شــرایط اقتصادی کشور به گونهای
است که از یک ســو ،ما باید با بیماری طوالنی مدت
وابستگی اقتصاد کشــور به پول نفت مواجه شویم و
درمانی برای آن پیدا کنیم و از ســوی دیگر با توجه
به حرکت کشــورهای توسعه یافته به سمت استفاده
محدودتر از سوختهای فســیلی ،احتماال بازار نفت
دیگر مانند گذشــته برای ایران عمل نمیکند .از این
رو باید با نفت مانند آنچه که در گذشــته اســتفاده
میشــد خداحافظی کرد و به سمت شیوههای نوین
گام برداشــت.وی با بیان اینکه توسعه سرمایه گذاری
در صنایع نفتی که منجر به تولید کاال با ارزش افزوده
بیشتر میشوند ،میتواند یکی از راه حلهای ایران در
این حوزه باشد ،بیان کرد :در صورت فعال کردن این

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي دو مرحلهای

(نوب

تا
ول)

شناسه آگهی1150606 :

(نوب
تد
وم)
شناسه آگهی1150036 :

 -7نامه آخرین تغییرات آن شرکت بهمراه اعالم آمادگي و ذکر شناسه ملي حقوقي و ارائه کد پستي و
تلفن تماس الزامي است.
 -8ارائه مدارک و فرمهاي استعالم ارزیابي تکمیل شده از سوي مناقصه گران هیچگونه حقي را جهت
متقاضیان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
 -9خریــد اســناد :متقاضیــان شــرکت در مناقصه میتواننــد پس از واریــز مبلــغ  500/000ریال
غیــر قابل اســترداد بــه شــماره حســاب شــبا  IR 230100004001123304022404و شناســه واریز
 351123357292690840000000002007بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز
در کلیه شــعب بانک ملی ایران و سایر بانکهای مجاز از طریق سامانه ستاد در زمان مهلت اسناد به آدرس
اینترنتی  WW.setadiran.irمراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
 -10فیش  /رسید پرداخت مبلغ  500/000ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد (ردیف  3آگهی)
به همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.
 -11مراحــل برگــزاری مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت به آدرس
 WWW.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -12سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۰21-۴193۴
دفتر ثبت نام ۰21- 8۵1937۶8 -889۶9737

روابط عمومیشرکت گاز استان خوزستان

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

2000093498000088

شماره مناقصه و تقاضا

تقاضای  R2-9940015-BGمناقصه شماره 99/024

موضوع مناقصه /شرح مختصر اقالم درخواستی

انواع پیچ و مهره

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

 800/000/000ریال

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره
/123402ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران ميباشد.

مبلغ برآوردي مناقصه

16/000/000/000

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

 5روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومیسامانه ستاد ایران میباشد.

آخرین مهلت بارگذاري و ارسال مستندات ارزیابي کیفي
(رزومه) در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد میباشد.

آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی /مالی در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران ،مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از
طریق سامانه ستاد ارسال میگردد.

استان بوشهر -شهرستان عسلویه -شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی -پاالیشگاه دوم-ساختمان
مدیریت  -اداره خدمات کاال

آدرس مناقصهگزار

بدیهی اســت کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســامانه ستاد) به نشــانی WWW.SETADIRAN.IR :انجام میپذیرد و به
پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصهگران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصهگران ميتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای  ۰77313139۰۰-389۴تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/31 :

آگهي مزایده عمومي به شماره 1000092187000001
مندرج در سامانه ستاد ایران
شناسه آگهی1151833 :

شــرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه قزوین در نظــر دارد کاالهاي مســتعمل و از رده خارج با جزئیات
مندرج در اســناد مزایده را با بهرهگیري از ســامانه تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.irبا شــماره مزایده
 1000092187000001به صورت الکترونیکي به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت از تاریخ  1400/03/31ساعت  7تا تاریخ  1400/4/14ساعت 19
تاریخ بازدید از تاریخ  1400/3/31تا تاریخ 1400/4/14همه روزه به جز روزهاي پنجشنبه و تعطیل از ساعت 8:۰۰ :تا 1۴:۰۰
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تاریخ  1400/4/14ساعت 19
زمان بازگشایي تاریخ 1400/4/15ساعت  8صبح
زمان اعالم به برنده  1400/4/16ساعت 1۴
ضمناً توجه به موارد زیر الزامي است:
• برگزاري مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت ميباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت
اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایي پاکات اعالم به برنده واریز وجه
مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر ميباشد.
• پیشنهاد ميگردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آید.
• مطالعه کامل دفترچه اسناد مزایده ضروري ميباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/3/31 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/4/1 :

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/01 :

آگهی

(نوب
تا
ول)

پخ
رشکت ملی ش رفآوردهاهی نفتی اریان
منطقه زقوین

صنایع ،از سویی ما از خام فروشی عبور میکنیم و از
ســوی دیگر امکان صادرات با کیفیت باالتر به وجود
خواهد آمد.رییس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی
ایران بــا بیان اینکــه اصالح برخــی روندهای غلط
حکمرانی در اقتصاد ایران باید اولویت دیگر اقتصادی
دولت آینده باشد ،گفت :آمارها میگوید ایران با حدود
 8۵میلیون نفــر 8۶ ،میلیارد دالر یارانه انرژی هزینه
کرده و این در حالی اســت کــه در چین با جمعیتی
نزدیک به  1.۵میلیــارد نفر ،یارانه انرژی کمتر از ۴۰
میلیارد دالر است.
این نشان دهنده لزوم اصالح برخی رویههای کالن
در اقتصاد کشــور است.صالحی با اشاره به لزوم نقش
آفرینی بخش خصوصی در حوزه بزرگتری از اقتصاد
ایران ،گفت :اینکه ســهم این بخش تنها  1۵درصد از
اقتصاد ایران در نظر گرفته شــود و آن هم در عمل با
مشــکالت و محدودیتهای جدی مواجه باشد ،بسیار
از اهداف کالن به دور خواهد بود.

شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شــرایط ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحلهای از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(سامانه ستاد) تامین نماید:

«یك مرحلهاي  -نوبت دوم»

 -1مناقصهگزار :شــرکت گاز اســتان خوزســتان به شناســه ملی  1۰1۰18892۰1و کد اقتصادی
۴11331۶78۴77
به نشانی :خوزستان  -اهواز – حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) و پل برومی -روبروي شهرک
صنعتي شــماره  ۴امور تدارکات و عملیات کاال شــرکت گاز استان خوزستان  -واحد تدارکات – اتاق 2۰1
تلفن۰۶13۴1999۵8 :
 -2موضوع مناقصه :خرید قطعات یدکی رگوالتور مربوط به تقاضای شماره ۰۰۴۰۰۰9
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2۰۰۰۰93377۰۰۰2۰2
 -3نوع تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار :اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا
IR 230100004001123304022404و شناســه واریــز  351123357292690840000000002007بنام
خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانکهای
مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصهگزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت
باز خرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت
الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.
 -4تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابي کیفي مناقصهگران 14 :روز بعد از تاریخ انتشار آگهي
نوبت دوم
 -5تاریخ توزیع اســناد :پس از بررسي مدارک و اســناد ارزیابي کیفي تکمیل شده واصله از سوي
مناقصهگران و انجام ارزیابي ،اسناد مناقصه بین شرکتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد.
 -6تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصهگران میبایست الزاماً از تولید کنندگان موجود در وندورلیست
شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ،خرید کاالی ایرانی میباشد.

روند قیمتی سکه ،دالر و یورو
در فروردین 1400

کاهش بیش از  100میلیارد دالری درآمد نفتی کشور

«آگهي فراخوان مناقصه عمومي»
رشکت ملی گاز اریان
شرکت گاز استان خوزستان

غیردولتی حکایت دارد.بر اساس آمار اقتصادی منتشر شده
از ســوی بانک مرکزی ،در فروردین ماه  1۴۰۰تورم ایران
به  ۴9.۵درصد رســیده که از تورم آرژانتین با  ۴۶.3درصد
هم باالتر اســت .این در شرایطی اســت که در این مدت،
تورم ترکیــه  17.1درصد ،پاکســتان  11.1درصد ،برزیل
 ۶.8درصد ،روســیه  ۵.۵درصد ،عراق  ۵.۵درصد ،عربستان
ســعودی  ۵.3درصد ،هند  ۵.1درصد ،لهستان  ۴.3درصد،
آفریقای جنوبی  .۴درصد ،اروپــا  1.۶درصد ،اندونزی 1.۴
درصد ،چین  ۰.9درصد و افغانستان  -۰.8درصد بوده است.
با یک حســاب سرانگشتی میتوان گفت که تورم ایران ۵۰
برابر تورم افغانســتان 9 ،برابر تورم عــراق و  2.9برابر تورم

ترکیه است که همین امر ،شــرایط بسیار سختی را پیش
روی تیم اقتصادی کابینه آینده قرار خواهد داد؛ چراکه تورم
یکی از فاکتورهای اصلی برای ثبات هر اقتصادی است و به
طور قطع ،نوســانات شدید آن ،بسیاری از برنامهریزیهای
اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد.

 1۰میلیون و  ۴93هزار و  9۰۰تومان بوده که در مقایســه
با ماه قبل از آن  1.۶درصد کاهش و نســبت به ماه مشابه
سال قبل ۶۵.9 ،درصد رشد را به ثبت رسانده؛ این در حالی
اســت که حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه
یادشده به ترتیب  9میلیون و  8۵۰هزار ریال و  11میلیون
و  ۴1هزار و  7۰۰تومان بوده است.
در فروردین ماه امسال همچنین متوسط قیمت فروش
یک ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد شــهر
تهــران  1۰میلیون و  77۶هــزار و  8۰۰تومان بوده که در
مقایسه با ماه قبل  2.1درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه
ســال قبل  ۶7.2درصد رشد را نشان میدهد؛ به نحوی که
حداقل و حداکثر نرخ فروش ســکه مذکور در ماه یادشده
به ترتیب  1۰میلیون و  2۵۰هــزار تومان و  11میلیون و
 3۵8هزار و  3۰۰تومان بوده اســت.همچنین در فروردین
ماه  1۴۰۰متوســط قیمت فروش یک دالر آمریکا در بازار
آزاد شهر تهران  2۴هزار و  ۵۴2تومان بوده که در مقایسه
با ماه قبل  ۰.۵درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل ۵۵
درصد رشد داشته است؛ به نحوی که حداقل و حداکثر نرخ
فــروش یک دالر آمریکا در ماه مذکور به ترتیب  23هزار و
 ۵3۵تومان و  2۵هزار و  ۵7۵تومان بوده است.
در فروردین ماه  1۴۰۰متوســط قیمت فروش یک یورو
در بازار آزاد شــهر تهران  28هــزار و  8۴۴تومان بوده که
در مقایســه با ماه قبل  2.2درصد کاهش و نســبت به ماه
مشــابه سال قبل  ۶8.2درصد رشده داشته است؛ به نحوی
کــه حداقل و حداکثر نرخ فروش یــک یورو در ماه مذکور
به ترتیب  28هــزار و  338تومان و  29هزار و  ۶2۶تومان
اســت.با وجود چنین تورم فزایندهای که بازارهای مختلف
را تحت تأثیر قرار داده ،دولت ســیزدهم مسئولیتی بسیار
خطیر بر عهده دارد و الزم اســت با تدوین برنامه عملیاتی،
یک تیم اقتصادی هماهنگ و کارامد بچیند ،تیمیکه توان
پیاده ســازی برنامههای دولت در مسیر تحقق شعارهایش
را داشته باشد.

نوب

ت
دوم

شهرداری گرمدره در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه با مشخصات ذیل از طریق پیمانکاران واجد صالحیت اقدام نماید:
نوع و میزان خدمات یا کاال

میزان اعتبار

تضمین شرکت در مناقصه

گواهینامه صالحیت

مدت

تجدید مناقصه عمومییک مرحلهای موضوع:
احداث ساختمان ایستگاه آتشنشانی فاز 1

۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

3۰۰/۰۰۰/۰۰۰

رتبه  ۵ابنیه سازمان برنامه و بودجه کشور

 ۴ماه

تجدید مناقصه عمومییک مرحلهای موضوع:
آماده سازی ،زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت

2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

رتبه  ۵راه و باند سازمان برنامه و بودجه کشور

 ۶ماه

مناقصه عمومییک مرحلهای موضوع :نماسازی
مسجد جامع گرمدره

1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

رتبه  ۵ابنیه سازمان برنامه و بودجه کشور

 ۴ماه

مناقصه عمومییک مرحلهای موضوع :زیرسازی
جدولگذاری و آسفالت

1۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

7۵۰/۰۰۰/۰۰۰

رتبه  ۵راه و باند سازمان برنامه و بودجه کشور

 ۶ماه

(ریال)

 مهلت و قبول و محل پیشنهادات (اسناد مناقصه) :متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخانتشــار آگهی ( )1400/03/24تا پایان وقت اداری تاریخ  1400/04/02جهت دریافت اسناد
مناقصه به تارنمای (سایت)  www.garmdarehcity.irمراجعه نمایند.
 متقاضیان پیشنهاد (مناقصهگران) میبایست ،پیشنهاد خود را (پاکتهای الف ،ب و ج)به صورت سربسته ،الک و ممهور به مهر شرکت در یک پاکت قرار داده ،الک و مهر نموده و تا
پایان وقت اداری مورخ  1400/04/10به دبیرخانه شهرداری گرمدره به نشانی مذکور تحویل
نموده و رسید دریافت نمایند.
 متقاضیان پیشنهاد میبایست سپرده شــرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکیکــه حداقل دارای  60روز اعتبار و قابل تمدید باشــد و یا فیش واریزی به حســاب جاری
شــماره  461504309376025003به نام شهرداری گرمدره نزد بانک انصار شعبه گرمدره
کد  ۴۶1۵واریز نمایند.
 برندگان اول و دوم و سوم در مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند و یا استنکافورزند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس از عقد قرارداد به ترتیب

با نفر اول یا دوم و یا سوم سپرده نفرات بعدی مسترد خواهد گردید.
 به اســتناد بند 5ماده  5آئین نامه مالی شهرداریها ،شــهرداری در رد یا قبول کلیهپیشنهادات مختار است.
 تشکیل کمیسیون عالی معامالت شــهرداری گرمدره و بازگشایی پاکتهای پیشنهادقیمت برای پروژه احداث ایســتگاه آتشنشانی فاز یک تاریخ  1400/04/12راس ساعت  14و
برای پروژه آماده ســازی ،جدولگذاری و آسفالت تاریخ 1400/04/13راس ساعت  1۴و برای
نمای مســجد تاریخ  1400/4/14راس ساعت  14و برای زیرسازی جدول گذاری و آسفالت
 1400/04/15راس ساعت  14میباشد.
 ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اســناد مناقصه درج گردیده است .کلیههزینههای آگهی به عهده برنده مناقصات مذکور میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/24 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/03/31 :

عباس دادخواه  -شهردار گرمدره
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تعداد پناهجویان همچنان در حال افزایش است

سنگینی میلیونها آواره روی وجدان جامعه جهانی
 2300نفر در راه مهاجرت به اروپا جان باختهاند
علی ودایع

تعــداد پناهجویــان و آوارگان به شــکل
افسارگســیختهای درحال افزایش است .این
که یک انســان از زندگی دســت میشوید و
بــه امید زندگی بهتر بــه دل مرگ می رود ،
یک تراژدی بزرگ برای جامعه بشــری است.
«فیلیپو گراندی» کمیســاریای عالی سازمان
ملل در امور پناهندگان در پیامی به مناسبت
روز جهانــی پناهجویان گفــت :در حالی که
بیش از  82.۴میلیــون مرد ،زن و کودک در
نتیجه جنگ ،خشــونت و پیگرد قانونی آواره
شده اند رهبران جهان تمایلی ندارند و یا نمی
خواهند در زمینه صلح گام بردارند.
ماجرا براســاس آمار ســازمان ملل متحد
زمانــی هولانگیز می شــود کــه همهگیری
کرونا ،انســداد مرزها و برخوردهای خشــن
نیروهای مرزبانی در کشــورهای توسعه یافته
یــا حتی ســوداگران مرگ نتوانســته باعث
کاهش نرخ پناهجویی شــود .در یکســال
گذشته  ،برای نهمین سال متوالی  3میلیون
نفر بر میزان پناهجویان افزوده شــده است.
بنا به اعالم رســمی  ،مجموع آوارگان جهان
بــه  82میلیون و  ۴۰۰هزار نفر رســیده که
این رقم حدود برابر با جمعیت آلمان اســت
؛ قطعا آمار غیر رســمی خیلی بیشتر از این
اعداد است.
بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان
ملل در امور پناهندگان  ،در سال  2۰2۰بیش
از  ۵میلیون و  7۰۰هزار فلسطینی 3 ،میلیون
و  9۰۰هــزار ونزوئالیی و  2۰میلیون و 7۰۰
هزار پناهجوی کشــورهای دیگر در خارج از
کشــورهای خود آواره باشند ۴8 .میلیون نفر
نیز در داخل کشــورهای خــود آواره بوده و
تعداد متقاضیان پناهندگی در ســال میالدی
گذشــته  ۴میلیون و  1۰۰هــزار نفر افزایش
یافت.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال
 2۰۰1با قطعنامه  ،۵۵/7۶بیســتم ژوئن هر
ســال را روز جهانی پناهنــدگان اعالم کرد.
سازمان ملل با این اقدام میخواست در وهله
نخست پنجاهمین ســالگرد امضای توافقنامه
موسوم به «کنوانسیون ژنو» را گرامی دارد که
سندی راهنما برای فعالیت «کمیساریای عالی
سازمان ملل برای پناهندگان» ()UNHCR
است.

افزایش کشته شدگان پناهجویان
در مسیر اروپا
کمیســاریای عالی ســازمان ملل در امور
پناهندگان می گوید که سال گذشته همه ما
برای حفظ جان خود در خانه هایمان ماندیم،
پناهندگان مجبور بودند برای حفظ جان خود
از خانه و کاشــانه خود متواری شــوند .بنا به
آمار سازمان بین المللی مهاجرت سال گذشته
نزدیــک به  23۰۰نفر در مســیر مهاجرت به
قاره اروپا یا جان باختند یا مفقود شــدند .این
در حالی اســت که این رقم در ســال 2۰19
میالدی  2۰9۵نفر بود.
گراندی بــا گالیه می گوید کــه رهبران
جهان نمــی توانند یا نمــی خواهند اقدامی
در جهت صلح انجام دهند تعداد بیشــتری از
آوارگان بهای آن را می پردازند .فقط در ســه
سال گذشته یک میلیون کودک در تبعید به
دنیا آمده اند .اینده آنها چه خواهد شــد؟ آنها
برای دستیابی به پتانســیل خود چه فرصت
هایی خواهند داشت؟
کمیســاریای عالی ســازمان ملل در امور
پناهنــدگان همچنین مــی گوید که در چند
ماه گذشته که همه گیری غالب بوده است ما
شاهد بودیم که آوارگان با وجودی که نیاز به
حمایت بین المللی داشته اند به یکدیگر و به

فعالیت جاسوسی آذربایجان در سوریه

مرکز مطالعات خاورمیانه و آسیای میانه مکاتبات محرمانه متعلق به یکی
از کشــورهای درگیر در بحران سوریه و به طور مشخص فعالیتهای مالی و
نظامی آن در ادلب سوریه را فاش کرد.
به گزارش اســپوتنیک ،این مرکز در صفحه رســمی خود در فیسبوک
نوشــت :اخیرا ً مکاتبات محرمانهای را در رابطه بــا دخالت برخی از عناصر
مهم جمهوری آذربایجان در بحران ســوریه از جمله حسین ازیری ،افسر و
هماهنگ کننده نیروهای ویژه آذربایجان را به دســت آوردیم .وی مســؤول
اداری و مالی گروه تروریســتی «لواء المهاجرین واالنصار» یکی از شاخههای
گروه تروریستی هیئت تحریر الشام در سوریه است.
دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا
در حالــی بیــش از نیمــی از نیروهایش را از
افغانســتان خارج کرده اســت که همچنان با
جزییات این برنامه از جمله این که چگونه می
خواهد افغانستان را از افتادن به دست طالبان
نجات دهد ،مواجه است.
به گزارش تارنمای هیل در تحلیلی در این
زمینه نوشــت :مقام های ارشــد وزارت دفاع
آمریکا (پنتاگون) تاکید دارند اگر الزم باشــد
عملیات هایی را از خارج از افغانســتان انجام
خواهند داد اما از ارائه جزییات چندانی درباره
پشتیبانی از چنین عملیاتی از جمله در زمینه
محل استقرار نیروها ارائه نداده اند.
نماینده صلح دولت افغانســتان روز جمعه
هشــدار داد طالبان بعد از خــروج نیروهای
آمریکایی و ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی

جوامــع میزبان خود کمک کرده اند .هنگامی
که فرصتی بــرای پناهنــدگان پدید آمده،
آنها به عنوان پزشــک  ،پرستار  ،نظافتچی ،
امدادگر  ،مراقب  ،مغازه دار  ،مربی و بسیاری
از نقش های دیگر به خــط مقدم واکنش به
همه گیری کووید 19-پیوســته اند  ،زیرا ما
به طور مشــترک با ویروس مبارزه کردیم وی
افزود :ما آنها و میزبانانشــان را دیده ایم که با
کمال فداکاری منابع ناچیزی را تقسیم کرده
و بــه نیازمندان کمک مــی کنند  .ماه آینده
 ،آنهــا را در صحنه دیگــری خواهیم دید که
نشان می دهد اگر در جامعه گنجانده شود و
از فرصت های مشابه بقیه برخوردار شود  ،می
توان به آن دست یافت  :ورزشکاران پناهنده با
رقابت با بهترین های جهان در المپیک توکیو
به خط شروع نزدیک می شوند.
آمار و ارقام همچنان نجومی
شمار انســانهایی که در سراسر جهان از
بیم پیگــرد ،جنگ و منازعــات نظامی آواره
شــدهاند هرگز چنیــن زیاد نبوده اســت .به
گزارش کمیســاریای عالی سازمان ملل برای
پناهندگان در حال حاضر بیش از  8۰میلیون
آواره در جهــان وجود دارد ،یعنی یک درصد
مردم جهان فراری و آوارهاند .این رقم از سال
 2۰1۰تا کنون تقریبا دو برابر شــده اســت.

از آن میان حــدود  ۴2میلیون تن در میهن
خود آوارهاند 2۶ ،میلیــون تن ناچار به ترک
میهن خود شــدهاند و ســه و نیم میلیون تن
از کشــورهای دیگر درخواســت پناهندگی
کردهاند .حدود  ۴۰درصد آوارگان را کودکان
و نوجوانان زیر  18ســال تشــکیل میدهند.
تقریبا  8۰درصــد آوارگان تالش میکنند به
یکی از کشورهای همسایه پناه ببرند .بنابراین
بخــش اعظم این جا به جایی در کشــورهای
فقیر و در حال رشــد انجام میگیرد و ســهم
کشورهای صنعتی اندک است.
کانونهــای بحــران در این میــان نقش
پررنگــی دارنــد .در حال حاضــر حدود ۶8
درصد آوارگان متعلق به پنج کشــور سوریه،
ونزوئال ،افغانستان ،ســودان جنوبی و میانمار
هستند .تنها جنگ داخلی در سوریه بیش از
 13میلیون تن را آواره کرده اســت .همچنین
گرســنگی در شــرق آفریقا ،جنگ در یمن و
درگیریهــای نظامی در برونــدی به آوارگی
میلیونها تن انجامیده است.
ترکیه بیشترین شمار آوارگان یعنی حدود
ســه و نیم میلیون تن را در خود پذیرا شده
که بخش بزرگی از آنان آوارگان و پناهجویان
سوری هستند .در ســالهای گذشته پس از
ترکیه کشــورهای کلمبیا ،بنگالدش ،اوگاندا

اعتراض به رئیس جمهوری برزیل

هزاران تن از مردم برزیل در سراســر این کشور و علیه برنامههای رئیس
جمهوری خود برای مقابله با کرونا دســت به راهپیمایی اعتراضی زده و او را
بابت نداشــتن سرعت کافی در تهیه واکسنهای مورد نیاز و زیر سوال بردن
اســتفاده از ماسک مقصر دانستند .به گزارش رویترز ،وزارت بهداشت برزیل
گفته که تعداد مرگهای ناشــی از کرونا در روز شــنبه از  ۵۰۰هزار تن در
این کشــور گذشــت و برزیل پس از ایاالت متحده در مقام دوم مرگ و میر
ناشــی از کرونا در جهان قرار گرفته است .دولت برزیل با انتقادهایی درباره
این مســاله روبروســت که فرصتهای اولیه را برای خرید واکسن کرونا از
دست داده است.

حمله پهپادی به پایگاه عیناالسد

یک منبع امنیتی عراقی از انهدام رادار ســامانه پاتریوت آمریکا در جریان
حمله پهپادی اخیر به این پایگاه پرده برداشت.
یک منبع امنیتی عراقی در گفتوگو با شــبکه خبری المیادین فاش کرد
که حمله پهپادی ششــم ماه جاری میالدی به بخــش نیروهای آمریکا در
پایگاه عین االســد رادار ســامانه پاتریوت را در این فرودگاه هدف قرار داد و
باعث انهدام آن شــد .بخش رسانه امنیتی عراق صبح یکشنبه  1۶خرداد از
ســرنگونی دو پهپاد در پایگاه هوایی عین االسد در غرب عراق خبر داد .این
تیم در بیانیهای اعالم کرد که سیســتم دفاع هوایی پایگاه هوایی عین االسد
در استان االنبار بامداد ششم ژوئن دو فروند پهپاد را سرنگون کرد.

چالش برنامهریزی خروج آمریکا از افغانستان
(ناتو) تمایلی به دستیابی به توافق صلح نشان
نمی دهند.
عبداهلل عبداهلل رئیس شــورای آشتی ملی
افغانستان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت:
«خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان
بر مذاکــرات با طالبان تاثیر خواهد داشــت.
رهبران طالبان ممکن اســت جسورتر شوند
دســتکم برخی از مقام های طالبان فکر می
کنند که با خروج نیروها می توانند از وضعیت
موجود امتیازاتی نظامی کسب کنند.
هیل نوشت :این اظهارات در بحبوحه انتشار
گزارش هایی مطرح شــده کــه بیان می کند
طالبان به ســرعت اراضی از دست رفته خود

در جنگ  2۰ساله را بدست می آورد و این امر
فشار بیشتری را بر دولت بایدن قرار می دهد
مبنی بر این که چگونه مــی خواهد از دولت
افغانستان بعد از خروج همه نیروهایش از این
کشور تا ماه سپتامبر (شهریور) حمایت کند.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه
در کمیته اختصاص بودجه سنای آمریکا گفت
خطراتی درباره ظهور دوباره گروه هایی مانند
القاعده فقط دو ســال بعد از خروج نیروهای
آمریکایی وجود دارد.
مارک میلی ژنــرال ارتش آمریکا و رئیس
ستاد مشــترک ارتش همچنین ضمن دفاع
از ادعاهای آســتین گفت اگر اتفاقات دیگری

تمدید ماموریت فرمانده جنگ اسرائیل
کابینه جدید رژیم صهیونیســتی دیروز (یکشنبه) اعالم
کرد که دوره مســؤولیت رئیس ستاد کل ارتش این رژیم را
برای «مقابله با چالشهای امنیتی» تمدید میکند .شــبکه
 13تلویزیون رژیم صهیونیســتی امروز به نقل از سخنگوی
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد :دوره مسؤولیت
آویو کوخاوی ،رئیس ســتاد کل ارتــش را جهت «مقابله با
چالشهای امنیتی» یک سال دیگر تمدید کردیم تا او بتواند
بــه فرماندهی ارتش ادامه دهد .همچنین طبق گزارش این
شبکه عبری زبان ،قرار است کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی
امروز نشســتی برای تصویب برخی طرحهای نظامی جدید
جهت ازسرگیری جنگ علیه نوار غزه داشته باشد .نشست
امروز کابینه امنیتی اولین نشســت به ریاست نفتالی بنت،
نخست وزیر جدید این رژیم خواهد بود .این شبکه تلویزیونی

و لبنــان بیشــترین آوارگان را در خود جای
دادهاند.
بیش از نیمی از آوارگان در مناطق شهری
زندگی میکنند و ایــن رقم در حال افزایش
است .بحرانهای تازه به امواج آوارگی تازهای
نیــز میانجامند که ونزوئال نمونه آن اســت.
اخیرا سه و نیم میلیون ونزوئالیی کشور خود
را ترک کردهاند و در وضعیتی مشابه آوارگان
زندگی میکنند.
یــک نمونــه اندوهبار دیگر تــالش برای
مهاجــرت از کشــورهای خاورمیانه و نزدیک
و شــمال آفریقا از طریق آبهــای مدیترانه
به کشــورهای اتحادیه اروپاست .دالیل اصلی
این مهاجرت جنگ و منازعات نظامی داخلی،
همراه با فروپاشــی ســاختارهای دولتی (در
نمونههای لیبی ،ســوریه ،یمن و افغانستان)
و شرایط دشوار زندگی در این کشورهاست.
آبهای مدیترانه یکــی از خطرناکترین
راههــا برای رســیدن بــه ســواحل اتحادیه
اروپاست و این دریا را به گورستان آوارگان و
پناهجویان تبدیل کرده است .از سال 2۰1۴
تــا کنون بیش از  2۰هزار پناهجو در آبهای
مدیترانه غرق شــدهاند .سیاستهای اتحادیه
اروپــا در رابطه با این معضل بارها از ســوی
نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته
است.
تا زمانی کــه با علل فــرار و مهاجرت در
کشــورهای مبدا مبارزه نشود ،هیچ چیز مانع
امواج بعــدی مهاجرت و تــداوم این تراژدی
نخواهــد بود و هیــچ دیوار بلنــد مرزی این
مشکل را حل نخواهد کرد.
روز جهانــی پناهنــدگان و آوارگان بایــد
افــکار عمومی جهان را متوجه وضع دشــوار
این انســانها کند .هماکنون هــزاران تن در
کشــورهای مختلف جهــان در اردوگاههای
ویژه پناهجویان به ســر میبرنــد و حتی از
ابتداییترین امکانات برای زندگی روزمره خود
محروماند .امســال پاندمی کرونا بر مشکالت
این انسانها افزوده است.
ســازمان ملل متحد دولتهــای جهان را
فرامیخواند که به یاری پناهجویان و آوارگان
برخیزند ،با آنان همبســتگی نشــان دهند و
مامن مطمئن و امکانات اجتماعی ،بهداشتی و
آموزشی الزم را برای آنان فراهم کنند.

در افغانستان رخ دهد ،مثال دولت این کشور
ســرنگون شــود یا نیروهای امنیتی منحل
شوند ،این خطر آشکارا افزایش خواهد یافت.
آمریکا از ســال 2۰۰1میــالدی به دنبال
حمالت تروریستی  11سپتامبر به افغانستان
حمله نظامی کرد و از آن پس در این کشــور
حضور داشــته است .بایدن در آوریل گذشته
گفت کــه تقریبــا دو هــزار و  ۵۰۰نیروی
آمریکایی تا  11ســپتامبر ( 2۰شــهریور) از
افغانســتان خارج می شوند .وی همچنین از
خروج  7هزار نیروی ناتو از این کشــور خبر
داد.
هرچنــد بایدن خطوط کلــی این طرح را

ترسیم کرده است اما برخی از جزییات آن هنوز
حل نشده است .بایدن طی حضور اخیرش در
اجالس ناتو بارها نحوه تقویت دولت افغانستان
بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را
زیر سوال برد اما از ارائه جزییاتی درباره حفظ
زیرساخته های اساسی همچون سفارتخانه ها
و هواپیماها و اعمال دوباره مقررات خشــن از
سوی طالبان علیه زنان و دختران خوددداری
کرد.
برخی از قانونگــذاران امریکایی می گویند
نگران هســتند کــه در صورت نبــود طرح
محکمــی ،آمریکا زمینه ای را برای دردســر
دیگری ایجاد می کند به ویژه این که گزارش
هایی درباره ادامه درگیری های داخلی در 8۰
منطقه از حدود  ۴۰۰منطقه افغانستان وجود
دارد.

ایروان در انتظار نتیجه انتخابات پارلمانی ارمنستان

در ادامه گزارش خود مدعی شد :ارتش «اسرائیل» قصد دارد
دور جدیدی از جنگ را آغاز کند چرا که جنگ علیه نوار غزه
تمام نشــده و ارتش طرحهای نظامی را تهیه کرده که بنی
گانتس ،وزیر «جنگ» و آویو کوخافی ،رئیس ستاد کل ارتش
با آنها موافقت کردند .همچنین این شبکه اسرائیلی در ادامه
گزارش داد :در شرایطی که مذاکرات برای تثبیت آتشبس
در نوار غزه هیچ گونه پیشــرفتی نداشــته ،جنبش حماس
همچنان بالنهای آتشزا را از نوار غزه به سمت شهرکهای
غالف غزه به پرواز درمیآورد .رسانههای فلسطینی نیز عصر
شنبه اعالم کردند که گروههای فلسطینی به مصر این پیام را
انتقال دادند که تحملشان در برابر حمالت اسرائیل و استمرار
محاصره غزه تمام شده و به هر گونه حمله بعدی اسرائیل به
نوار غزه پاسخ خواهند داد.

چند ماه پس از تنشها بر سر شکست نیروهای ارمنستان
در مقابل جمهوری آذربایجان در قره باغ ،مردم ارمنســتان
دیروز (یکشنبه) پای صندوقهای رای رفتند تا در انتخابات
پارلمانی زودهنگام شرکت کنند .به گزارش آسوشیتدپرس،
ایــن انتخابات زودهنــگام پارلمانی به درخواســت نیکول
پاشینیان ،سرپرســت دولت و با هدف حل مشکالت و آرام
کردن مردم بابت توافق صلح امضا شده با دولت باکو در نوامبر
گذشته میالدی برگزار شده است .پاشینیان که با اعتراضات
مردمی بابت این توافق صلح و درخواستها برای کناره گیری
روبرو بود ،از سمتش کناره گیری کرد و انتخابات زودهنگام
پارلمانی را رقم زده است .توافق صلح با میانجیگری روسیه
به نبرد شــش هفتهای بین نیروهای ارمنستان و جمهوری
آذربایجان در منطقه قره بــاغ پایان داد .هزاران تن از مردم

ارمنســتان در اعتراض به این توافق کــه آن را خیانتی به
منافع کشورشان میدانستند ،به خیابانهای ایروان آمدند.
درگیریها در ســپتامبر گذشته میالدی در منطقه قره باغ
آغاز شــد و نیروهای جمهوری آذربایجان وارد منطقه مورد
مناقشه شــده و برای شش هفته این درگیریها با حمالت
سنگین توپخانه و پهپادی به کشته شدن بیش از  ۶۰۰۰تن
انجامید .در انتخابات امروز بیش از  2۰۰۰حوزه رای گیری
در سراسر ارمنستان باز شده و  2.۶میلیون نیز واجد شرایط
رای دادن هستند 21 .حزب سیاسی و چهار ائتالف انتخاباتی
در این رای گیری شرکت دارند اما دو نیروی سیاسی ،رقبای
اصلی هســتند که یکی حزب حاکم قــرارداد مدنی تحت
رهبری پاشینیان است و دیگری ائتالف ارمنستان به رهبری
رابرت کوچاریان ،رئیس جمهوری سابق این کشور.

وزنکشی ریاستجمهوری فرانسه در انتخابات محلی
انتخابــات منطقهای در فرانســه در حالی
دیروز (یکشنبه) برگزا شد که مردم خودشان
را بــرای انتخابات ریاســت جمهوری 2۰22
آماده میکنند و در این میان ،حزب راســت
افراطی لوپن با همان شعارهای قدیمی مقابله
با مهاجران ،در میدان است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،حزب میانه روی
«امانوئل مکرون» ،رئیس جمهوری فرانسه به
نظر ضعیف عمل کرده و فاقد پایگاه سیاســی
قدرتمند محلی اســت و از نارضایتی مردمی
بابت رسیدگیاش به کرونا در عذاب است.
میزان مشارکت در دور نخست این انتخابات
محلی احتماال با کاهشی بی سابقه همراه باشد.
آنهایی که به حوزههای رای گیری آمدهاند باید
ماسک داشته باشند و فاصله گذاری اجتماعی
را رعایت کنند و خودکار شخصی داشته باشند.
انتخابــات محلی بــرای شــورای رهبری
 13منطقه فرانســه از بریتانی تا بورگاندی و

ریویرای فرانســه بر روی مسائلی چون حمل
و نقل ،مدارس و زیرساختها تمرکز دارد .اما
سیاستمداران پیشرو از آنها به عنوان سکویی
برای آزمودن ایدهها و جلب نظر حامیان پیش
از انتخابات ریاســت جمهوری آوریل 2۰22
استفاده میکنند .مارین لوپن و مکرون به نظر
در این رقابت انتخاباتی با هم مقابله میکنند و
رو در روی یکدیگر هستند.
احزابی که بیش از  1۰درصد آرا را در دور
نخست انتخابات محلی امروز کسب کنند در
دور دوم که  27ژوئن اســت ،شرکت خواهند
کرد.
نظرسنجیها نشان میدهد که حزب راست
گرای افراطی «حرکت ملی فرانسه» به رهبری
«مارین لوپن» شاید کنترل یکی یا حتی چند
منطقه را به دســت بگیرد کــه میتواند یک
ترقــی بزرگ برای تالشهــای یک دههای او
برای مشــروعیت بخشیدن به حزبی باشد که

مدتهاست ضد دموکراتیک و ضد یهود است.
مساله بزرگ برای دور دوم این انتخابات محلی
این است که آیا رای دهندگان فرانسوی برای
بیرون کردن این حزب از قدرت همانند سابق
دست به یکی میشوند یا نه.
حــزب قدیمــی محافظــه کار جمهوری
خواهان هم به نظر میرســد که کنترل چند
منطقه از هفت منطقه را که اکنون در دســت
دارد ،به اختیار بگیرد که شامل تمامی پاریس
میشود.
در میان قویترین کاندیداهای حزب جبهه
ملی فرانسه میتوان به «تیری ماریانی» اشاره
کرد که برای رهبری منطقهای تالش میکند
که شامل «پروانس»« ،ریویرا فرانسه» و بخشی
از آلپ میشود.
حرکت ملــی فرانســه در انتخابات محلی
سالهای گذشته دستاوردهای زیادی داشته و
مساله امنیت را در اولویت خود قرار داده است.

خشکسالی بزرگ ،بحران پنهان جهان
سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داد که خشکسالی بحرانی جهانی است
که بیم آن می رود در صورتی که کشــورها اقدامی عاجل برای مدیریت آب و
خاک و مقابله با شرایط اضطراری آب و هوایی به کار نبندند ،به «همه گیری»
جدیدی در آینده تبدیل شود.
روزنامه گاردین نوشــت :در گزارش ســازمان ملل تاکید می شود دستکم
یک و نیم میلیون نفر از جمعیت جهان به طور مستقیم در قرن کنونی تحت
تاثیر خشکســالی بوده اند و هزینه های اقتصادی ایــن پدیده  12۴میلیارد
دالر براورده شــده اســت .هزینه واقعی به مراتب باالتر خواهد بود زیرا چنین
براوردهای هزینه ای شــامل تاثیر این پدیده بر کشــورهای در حال توســعه
نمی شود.
مامــی میزوتاری (  )Mami Mizutoriنماینده ویژه دبیر کل ســازمان
ملل متحد در کاهش خطر بالیای طبیعی گفت :خشکسالی در آستانه تبدیل
شــدن به همه گیری تازه ای در آینده قرار دارد و واکســنی برای درمان آن
وجود ندارد .در چند ســال آینده بیشتر کشورهای جهان تحت فشار ناشی از
کم آبی بســر خواهند برد و در دوره هایی از سال تقاضا بیش از عرضه خواهد
بود .خشکســالی عامل اصلی در تخریب اراضــی و کاهش برخی محصوالت
اصلی کشاورزی است.
تصویر واقعی خشکسالی
این مقام ســازمان ملل گفت بســیاری از مردم تصاویری از خشکسالی را
که مناطق صحرایی آفریقا را دربرگرفته در ذهن دارند اما اکنون این مســاله
مطرح نیســت .حاال دیگر خشکسالی جنبه گســترده ایگرفته است و تا پایان
قرن ،همه کشورها و یا تعداد بسیاری از کشورهای جهان نوعی از خشکسالی
را تجربه خواهند کرد.
میزوتوری اظهار داشــت اکنون  ۵هزار ســال است که مردم با خشکسالی
زندگی کرده اند اما چیزی که اکنون مشــاهده می کنیم بسیار متفاوت است.
فعالیت های انســانی خشکسالی را تشدید کرده و تاثیرات آن را افزایش داده
است که این امر تهدیدی برای خارج کردن برنامه کمک به فقرزدایی از مسیر
اصلی خود محسوب می شود.
کشــورهای توســعه یافته از این قاعده مصون نیســتند .آمریکا ،استرالیا،
جنوب اروپا در ســالهای اخیر خشکسالی را تجربه کرده اند .خشکسالی بیش
از  ۶میلیارد دالر در سال برای آمریکا هزینه داشته و هزینه آن برای اتحادیه
اروپا  9میلیارد یورو بوده است.
سازمان ملل در گزارش خود خاطرنشان کرد :رشد جمعی نیز افراد بسیاری
را در مناطــق مختلف در مقابل تاثیرات خشکســالی قرار داده اســت .راجر
پولوارتی دانشــمند ارشد اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا که از نویسندگان
گزارش سازمان ملل نیز هســت گفت :تاثیرات خشکسالی از کشاورزی فراتر
می رود.
وی به وضعیت رودخانه دانوب در اروپا اشاره کرد که خشکسالی در سالهای
اخیر بر روز حمل و نقل ،گردشگری ،صنعت و تولید انرژی تاثیر گذاشته است.
این دانشــمند گفت ما باید در نگاه خود نســبت به خشکسالی تجدیدنظر
کنیــم و باید منابع همچون رودخانه و حوضه هــای بزرگ آبریز را مدیریت
کنیم.
تغییر الگوهای بارش در نتیجه تغییرات آب وهوایی عامل اصلی خشکسالی
اســت اما در این گزارش همچنین به استفاده ناکارامد از منابع آبی و تخریب
اراضی تحت تاثیر کشــاورزی های شدید و اقدامات ضعیف کشاورزی که خود
نقش مهمی دارند ،اشاره شده است.
میزوتوری از دولت ها خواســته در زمینه کمک به جلوگیری از خشکسالی
بیشــتر از طریق اصالحات و اعمال مقرراتی درباره نحوه استخراج آب ،ذخیره
و مصرف این منبع طبیعی و نیز مدیریت ارضای گام بردارند.
گزارش ســازمان ملل تحت عنوان ارزیابی کاهش خطر بالیا :گزارش ویژه
خشکســالی  2۰21منتشر شده و در نشست آب و هوایی سازمان ملل موسوم
به  COP2۶که قرار اســت ماه نوامبر (آبان) در گالســکو برگزار شود ،مورد
بحث قرار خواهد گرفت.
محیط زیست

طرح مالیات بر کربن در اروپا

در سالهای اخیر که بحران تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به سوژه شماره
یک سران جهان تبدیل شده ،اتحادیه اروپا به بهانه کاهش انتشار گازهای گلخانهای
طرحی را تحت عنوان «مالیات بر کربن» رونمایی کرده که در پس آن اکسیژن به
عنوان کاالیی برای فروش تبدیل شود.
معمار و مغز متفکر این طرح «اورسوال فون در الین» رئیس کمیسیون اتحادیه
اروپاســت که از ســال  2۰19این ماموریت مهم را دنبال کرده اســت .او به طور
پیوسته در تمام دیدارها ،نشست ها و کنفرانسهای بین المللی روی چیزی به نام
مالیات یا عوارض بر دی اکسید کربن تمرکز کرده است.
بر اســاس این طرح از کاالها بر اساس میزان دی اکسید کربنی که در مسیر
تولیــد آنها تصعید شــده ،مالیات یا عوارض دریافت خواهد شــد .برای خواننده
هوشمند آشکار است که اینجا دی اکسید کربن در واقع نام دیگری برای اکسیژن
است .در واقع اروپاییها طرحی در دست دارند برای فروش اکسیژن.
منطق پشت قضیه این است که برای تولید انرژی دو ماده الزم است ،سوخت
و اکسیژن .اگر تولید کنندهای سوخت (نفت و گاز) قرار باشد بهایی دریافت کنند،
چرا اکسیژن باید رایگان باشد؟
اتحادیه اروپا و انگلیس به هیچ عنوان پنهان نمی کنند که قصد دارند از فرصت
پیش آمده ،از این شــوک وارد شــده به بشریت ،اســتفاده کرده و استانداردها و
مقررات بین المللی جدیدی وضع کرده و قدیمی ها را «اصالح» کنند.
فون در الین سه شنبه گذشته در پایان دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در یک
کنفرانس خبری از طرح پیشــنهادی اتحادیه اروپا برای اصالحات در دو سازمان
بهداشت جهانی و تجارت جهانی خبر داد.
انگلیس و اتحادیه اروپا معتقد هستند سازمان بهداشت جهانی باید به سیستم
های نظارتی بیشتر مجهز شده و توانایی پیشبینی و اعالم وضعیت خطر در همه
گیری های آینده داشته باشد.طرح ایجاد یک پایگاه داده های بین المللی در زمینه
بیماری های واگیردار و گذرنامه بهداشتی برای ثبت بیماری ها و واکسن های افراد
هم اکنون در دستور کار قرار دارد.
یکی از مولفه های قدرت در جهان امروز توانایی وضع مقررات و اســتانداردها
است .نباید فراموش کرد که قوانین دریانوردی را انگلیس تدوین کرد که امروز نیز
یکی از مزیت ها و مولفه های قدرت این کشور را تشکیل می دهد.
گذرنامــه به صورت امروزی آن و قوانیــن و مقررات مربوط به عبور و مرور از
مرزها نیز تقریباً در اوایل قرن بیستم ابتدا توسط انگلیس مطرح شد.
سازمان تجارت جهانی نیز به گفته آنها نیاز به اصالح دارد تا بتواند طرح مالیات
بر دی اکسید کربن اتحادیه اروپا را اجباری کند .جالب است که بدانیم رئیس فعلی
هر دوی این سازمانها از کشورهای آفریقایی هستند و چه بسا همین عدم تعهد به
قدرتهای غربی یکی از دالیل آنها برای ایجاد اصالحات باشد.
سازمان تجارت جهانی اعالم کرده است که باید زمینه های قانونی بودن طرح
اتحادیه اروپا را بررسی کند .چرا که به زعم آنها ،این نوع مالیات می تواند رقابت
سالم و در شرایط برابر را مخدوش کند.
کوتاه از جهان

سفر ژنرالهای اسرائیلی به آمریکا

راشاتودی :برای نخستین بار از زمان تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی،
یک هیأت عالی رتبه نظامی از این رژیم به ریاســت آویو کوخاوی ،رئیس ســتاد
ارتش اسرائیل عازم ایاالت متحده شد.

سفر قریبالوقوع پادشاه اردن به آمریکا

کاندیداهــای آن حامــی اتحادیههای پلیس
هستند که میگویند با افزایش خشونت روبرو
هســتند و خواستار محکومیتهای شدیدتر و
ســخت زندان و مهلت قانونی برای مهاجران
شدهاند.
حزب سبزهای فرانسه نیز که در انتخابات
اخیر پیشرفت خوبی داشته ،امیدوار است که
بتواند در این انتخابات دستاوردی کسب کند

درحالیکه حزب سوسیالیست احتماال بار دیگر
عرصه را میبازد .حزب جوان و تازه کار مکرون
نیز به دلیل عملکرد نامناسب وی در رسیدگی
به وضعیت کرونا جایــگاه متزلزلی دارد و در
آخرین انتخابــات محلی ســال  2۰1۵اصال
حضور نداشت.
برگزاری انتخابات محلی به دلیل افزایش و
رشد ویروس کرونا به تاخیر افتاده بود.

رای الیوم :مقدمات سفر قریب الوقوع عبد اهلل دوم ،پادشاه اردن به آمریکا در
امان و واشنگتن در حال انجام است و وی طی چند روز آتی با جو بایدن ،رئیس
جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد .این یک دیدار سیاســی و دیپلماتیک است و
مربوط به محور اختالفات و تعامالت مربوط به پرونده درگیری اعراب و اسرائیل و
مسئله فلسطین است و بسیاری از موضوعات سیاسی احتماالً در آن مورد بحث
قرار می گیرند.

درخواست تحقیق درباره مرگ معترض تونسی

روسیا الیوم :ســازمان عفو بینالملل در بیانیــهای از دستگاه قضایی تونس
خواست که تحقیقات بیطرفانهای را درباره مرگ «احمد بن عماره» جوان معترض
در محله»سیدی حسین» پایتخت این کشور انجام دهد.

طرحروز

فناوری

آنست گارنر

نانوتلههایی که کروناویروس را فریب میدهند!

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود ،نانوتلههایی را طراحی
کردهانــد که میتوانند به کروناویروس متصل شــوند و آن را خنثی
کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نانومگزین ،نانوتلههایی که از سلولهای
کروی ریه ( )LSCsساخته شدهاند ،در یک آزمایش جدید توانستند
به کروناویروس متصل شــوند و آن را خنثی کنند تا بدین ترتیب ،به
پاکسازی ویروسی و کاهش زخم ریه ماکاکهای مبتال به کووید19-
بپردازند .درمان با نانوتلهها توانست در برابر ظهور انواع ویروس ،موثر
واقع شود.
کروناویروس هنگامی به یک ســلول وارد میشــود که پروتئین خوشهای آن بتواند به گیرنده موسوم به  ACE2روی
سطح سلول متصل شود .یک ترکیب طبیعی که از سلولهای بنیادی اپیتلیال ریه و سلولهای مزانشیمی ساخته شده
است ،به بیان  ACE2میپردازد و آنها را به وسایل نقلیه بینقص برای فریب دادن ویروس تبدیل میکند.
که چنگ ( ،)Ke Chengاز پژوهشــگران این پروژه گفت :اگر به پروتئین خوشــهای کروناویروس به عنوان یک کلید
و بــه گیرنده  ACE2ســلول به عنوان یک قفل نــگاه کنیم ،کار ما با نانوتلهها ،غلبه بر ویروس به واســطه قفلهای
تقلبی اســت تا ویروس نتواند قفلی را که امکان اتصال به ســلولهای ریه را فراهم میکند ،پیدا کند .قفلهای تقلبی،
به کروناویروس متصل میشــوند و از ورود و تکثیر آن در ســلولها پیشــگیری میکنند .سیستم ایمنی بدن نیز بقیه
مراقبتها را انجام میدهد.
چنگ و همکارانش در دانشــگاه ایالتی کارولینای شــمالی ( )NC Stateو دانشــگاه کارولینای شمالی در چپل هیل
( ،)UNC-CHاین ترکیب جدید را در نانوســاختارهایی مجهز به گیرنده  ACE2و پروتئینهای ویژه روی ســطح
سلول ریه به کار گرفتند.
آنها تایید کردند که پروتئین خوشهای به گیرندههای  ACE2روی تلهها متصل شده و سپس یک نمونه کروناویروس
را برای آزمایش روی یک مدل موش به کار گرفتند .تلهها به واسطه درمان استنشاقی به بدن رسانده شدند .نانوتلههای
به کار گرفته شده در موشها پس از تزریق نخستین دوز ،به مدت  72ساعت در ریهها باقی ماندند و پاکسازی ویروس
شبیهسازی شده را تقویت کردند.
نهایتا یک ســازمان پژوهشی ،یک بررسی آزمایشی را روی یک نمونه ماکاک انجام داد و دریافت که درمان استنشاقی
با نانوتلهها ،پاکسازی ویروس را تقویت میکند و التهاب و فیبروز را در ریهها کاهش میدهد .اگرچه هیچ مسمومیتی
در موشها یا ماکاکها مشــاهده نشد اما برای انتقال این درمان به آزمایشهای انسانی و تعیین دقیق نحوه پاکسازی
نانوتلهها توسط بدن ،بررسیهای جدیدی مورد نیاز است.
چنگ گفت :این نانوتلهها در اصل ارواح ســلولی هســتند و یک دوز از ترکیب جدید میتواند حدود  11هزار نمونه از
آنها را تولید کند.
به کار گرفتن میلیونها نمونه از این تلهها ،ســطح ناحیه اتصال تقلبی را برای به دام انداختن ویروس افزایش میدهد
و کوچک بودن ،آنها را به میانوعدههای کوچکی برای درشتخوارها تبدیل میکند؛ در نتیجه این نانوتلهها به صورت
کارآمد پاک میشوند.
پژوهشــگران ،سه مزیت نانوتلهها را مطرح کردند .نخست اینکه آنها را میتوان به واسطه درمان استنشاقی ،به صورت
غیرتهاجمــی به ریهها انتقــال داد .دوم اینکه از آنجا که هیچ موجودی در نانوتلهها زندگی نمیکند ،میتوان آنها را به
راحتی در بلندمدت حفظ کرد .نهایتا این که نانوتلهها از قبل در ســایر آزمایشهای بالینی به کار میرفتهاند؛ بنابراین
احتمال استفاده از آنها در آینده نزدیک نیز افزایش مییابد.

فیلمبازی
لیدی برد

«لیدی برد» فیلمی آمریکایی در ســبک
کمدی-درام به نویســندگی و کارگردانی
«گرتا گرویگ» اســت که در سال 2۰17
منتشر شد .در این فیلم باریگرانی همچون
سیرشــا رونان ،الری میت کالف ،تریسی
لتــس ،لوکاس هجــز ،تیموتی شــلمی،
استیون هندرسون و لوئیس اسمیت ایفای
نقش کردهاند .داستان فیلم در ساکرامنتو،
کالیفرنیا روایت میشــود و درباره دوران
بلوغ یک دانشآموز دبیرستانی (رونان) و
رابطه آشــفتهاش با مادرش (میت کالف)
است .نخستین نمایش در تاریخ  1سپتامبر
 2۰17و در طی جشنواره فیلم تلیوراید بود و در نهایت توسط ای 2۴در  3نوامبر  2۰17در ایاالت متحده اکران شد .لیدی
برد با استقبال بسیار باالی منتقدین همراه بود ،به ویژه اجرای رونان و میت کالف و همچنین فیلمنامه و کارگردانی گرویگ
مورد تقدیر قرار گرفت .این فیلم همچنین با کسب نمره  ٪1۰۰در وبگاه راتن تومیتوز و شکست داستان اسباببازی  2از
خود رکورد بر جای گذاشت.

روزنامهبازی
روزنامه نشاط –  31خرداد 1378

«مرگ ســعید امامی پرونده قتلهای زنجیره
ای را پیچیــده تر کرد» ؛ تیتــر اول روزنامه
نشــاط درباره خبری بود کــه در آن زمان از
سوی رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح
منتشــر شــد .وی با اعالم اسامی چهار عامل
قتلهای زنجیرهای (مصطفی کاظمی ،مهرداد
عالیخانی ،خســرو براتی و سعید امامی) خبر
داد :با وجود مراقبتهای ویژهای که از سعید
امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتلها
بــه عمل میآمد ،وی روز شــنبه ( 29خرداد
 )1378در زمان اســتحمام در بازداشتگاه با
خوردن داوری نظافت خودکشی کرد.
این خبر ســرآغاز تحلیلهایی بــود که در آن
سالها روزنامههای دو جناح را پر کرد ولی به نظر میرسد هنوز ابعاد قضیه آشکار نشده است.

چهرهها
سارتر؛ فیلسوف قرن بیستم

ســارتر در روز  21ژوئن  19۰۵در پاریس به دنیا آمد .پدربزرگش «شــارل شوایتزر»
یکی از عموهای آلبرت شــوایتزر در مدرسه به آموزش زبان آلمانی اشتغال داشت.ژان
در خانه زیر نظر او و چند معلم خصوصی دیگر تربیت شــد و در خردسالی خواندن و
نوشتن (فرانسه و آلمانی) را فراگرفت.تا ده سالگی بیشتر خانه نشین بود ارتباط بسیار
کمی با مردم داشــت.همانگونه که خود در کتــاب «کلمات» دوران کودکیش را بیان
میکند ،کودکی تیزهوش اما گوشه گیر بود و سالهای کودکی را بیش از هرجا میان
انبوه کتابها به خواندن آثار مهم ادبی و تاریخی گذراندهاســت.پس از آن به مدرسه
لیس هنری هشتم رفت.
ژان در سال  192۰به یک مدرسه شبانهروزی در پاریس فرستاده شد.در آنجا با یکی
از همکالسیهایش به نام «پل نیزان» آشنا شد که این آشنایی به یک رفاقت درازمدت
انجامید.نیزان در معرفی ادبیات معاصر به سارتر نقش بسزایی داشت.
در ســال  1922موفق به گرفتن دیپلم شــد ،پس از آن تصمیم گرفت به همراه «نیزان» در «دانشسرای عالی پاریس» در
رشته آموزگاری ادامه تحصیل دهد 192۴.در امتحان ورودی از  3۵نفر قبول شده نهایی ،رتبه هفتم را به دست میآورد و
پس از آن به همراه نیزان دست به انتشار مجلهای در دانشسرا میزند.
چهار سال بعد در امتحانات نهایی رشته فلسفه مردود میشود.دلیل رد شدن نیز عقیده سارتر در مورد فلسفه بود.او عقیده
داشت «فلسفه فهمیدنی است ،نه حفظ کردنی».سال بعد ( )1929در امتحانات نهایی جایگاه نخست نصیب سارتر میشود
و «سیمون دوبووار» و «ژان هیپولیت» و «پل نیزان» مقامهای بعدی را کسب میکنند.
پس از اتمام تحصیالت در دبیرستانهای «لو آور» و «لیون» به تدریس فلسفه پرداخت.پس از مدتی تصمیم گرفت که برای
کامل شدن تحقیقاتش در زمینه فلسفه پدیدار شناسی هوسرل راهی آلمان شود .با استفاده از یک بورس تحصیلی به آلمان
رفت و در برلین به ادامه تحصیل پرداخت.در اینجا بود که آشنایی عمیقتری با آثار فیلسوفان بزرگی همچون مارتینهایدگر
(فلسفه اصالت وجود یا اگزیستانسیالیسم) و ادموند هوسرل (فلسفه پدیدارشناسی) پیدا کرد.اما پس از چندی تاب تحمل
حکومت آلمان نازی را نیاورد ،به پاریس برگشت و کار تدریس فلسفه را دنبال نمود.
سارتر از کودکی در پی کسب شهرت بود.به همین دلیل به نویسندگی روی آورد.با این همه مدتهای مدیدی نوشتههایش
یکی پس از دیگری از ســوی ناشــران بازگشت داده میشــدند و او بدین خاطر نتوانست به آرزوی دیرینهاش جامه عمل
بپوشــاند.اما در  1938و با نگارش نخســتین رمان فلسفیاش با نام «تهوع» به شــهرتی فراگیر دست یافت .در این رمان
تکان دهنده دلهره وجود و بیهودگی ذاتی هستی ،با جسارتی بیسابقه ترسیم شدهاست .پس از آن ،نگارش مجموعهای از
داستانها با نام «دیوار» ( )1939را آغاز کرد که به دلیل شروع جنگ جهانی دوم ناتمام ماند.
ژان پل ســارتر در روز  1۵آوریل  198۰در ســن  7۵سالگی در بیمارستان بروسه پاریس از دنیا رفت.خبر درگذشت او به
سرعت در سراسر جهان پخش شد و حدود  ۵۰۰هزار نفر در پاریس در مراسم خاکسپاری اش شرکت کردند ،در حالی که
بیش از ده سال از افول سارتر در فرانسه گذشته بود.این مراسم پرجمعیتترین تشییع جنازه یک فیلسوف در قرن بیستم
بود؛ از این نظر میتوان او را به ولتر  -فیلسوف بزرگ عصر روشنگری فرانسه  -تشبیه نمود.
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حدیثروز
حضرت محمد (ص):
سخاوتمند به خدا نزدیک و به مردم نزدیک و به بهشت نزدیک و از جهنم
دور است و بخیل از خدا دور و از مردم دور و از بهشت دور و به جهنم

نخستین دیدار جو بایدن و والدیمیر پوتین و حواشی پیرامون آن

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

نگاه

پیشنهاد

گفتوگو با اندیشه و افکار
چمران و شریعتی

منابع دین در تفکر شیعه

کتاب «منابع دین در تفکر شــیعه» تالیف حامد پوررســتمی است که توسط انتشارات سمت در 239
صفحه با شمارگان  ۵۰۰نسخه منتشر شد.
کتاب حاضر مناسب برای دانشجویان رشتة شیعهشناسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع درس
«منابع تفکر شیعی» به ارزش است و برای رشتههای دیگر که به گونهای با شناخت منابع دین سروکار
دارند نیز قابل استفاده است.
در پشت جلد این کتاب میخوانید« :اندیشههای انسان مهمترین مولفه در حیات معنوی اوست .انسان
بــر پایه بینشهایش ارزشها و منشها را ســامان میدهد و جهتگیرهای زندگی خویش را ترســیم
میکند .در اهمیت مجموعه معارف و بینشهای بشری تردیدی نیست و دین نیز میآید تا نابترین و
متعالیترین معارف را در اختیار بشر نهد.
اما باید در نظر داشت که این معارف دینی ،بر ستونهای مبانی استوار هستند که نقش شکلدهی معارف
را دارند .نکته حائز اهمیت آنکه ستونهای مبانی دین نیز بر ستونهای دیگری تکیه دارند که نام آن ستونهای مستحکم ،منابع است
که حتی اقوام و قیام مبانی اسالمی بدان است.
به دیگر بیان ،معارف ،برخاســته از مبانی و مبانی خود بر اســاس منابع دین و آبشخورهای شناختی اسالم شکل میگیرند .از این زاویه،
میتوان به جایگاه و نقش راهبردی منابع دین در منظومه معرفتی و رفتاری انسان پی برد .کتاب حاضر به تبیین و بررسی «منابع دین در
تفکر شیعه» میپردازد ،منابعی مانند عقل و نقل که از منظر شیعه ،حجیت بخش بوده ،به عنوان رسوالن باطنی و ظاهری در دیندانی
و دینداری انسان که حیات واقعی اوست ،نقش آفرین هستند».

مشاوره با افراد در گستره عمر

کتاب «مشاوره با افراد در گستره عمر» تالیف دنیلو.وانک ،کمبرلیر .هال ،شریلا .جاستین و لوسی وانگ
هرناندز است .این کتاب را امیر علی مازندرانی ترجمه و انتشارات سمت در  ۴38صفحه ،با شمارگان ۵۰۰
نسخه منتشر و روانه بازار نشر کرده است.
کتاب در ســیزده فصل رشد انسان در گســتره زندگی را از ابتدای زندگی تا کهنسالی پوشش میدهد.
ِ
اهمیت
در همین رســتا در مقدمه مترجم میخوانید« :در بطن مطالب این کتاب ،باور نویســندگان به
در نظر گرفتن مســائل فرهنگی در مشاوره موج میزند .بنابراین ،در هر فصل ،مطالبی در مورد مشاورة
پاسخگو به نیازهای فرهنگی مختلف ،اهمیت درک ویژگیهای فرهنگی خود ،و شناخت نسبی و احترام
به فرهنگهای گوناگون مراجعان گنجانده شده است.
از ویژگیهای دیگر این کتاب تأکید بر تمرین عملی مطالب ذکر شده در کتاب است که ماهیت کاربردی
علم مشاوره را منعکس میکند.
همچنین ،مثالهای متعدد کتاب حاضر معموالً با ذکر شــرایط زندگی و مشکالت مرتبط با مرحلة رشدی یک مراجع شروع میشود و
در پایان آن چند ســؤال یا تمرین مطرح شده است .این ویژگی به خوانندگان کمک میکند میان مطالب کتاب و زندگی واقعی خود و
اطرافیانشان ارتباط برقرار کنند ،و بتوانند به صورت فرضی از زاویة دید یک مشاور به مشکالت افراد در گسترة عمر پاسخ دهند .وجود این
مثالها و تصاویر متعدد مطالعه این کتاب را تبدیل به تجربهای مثبت میکند و مانع خستگی خوانندگان میشود».
کتاب حاضر برای دانشــجویان رشتة مشاوره در مقطع کارشناســی بهعنوان منبع اصلی دروس «روانشناسی تحولی  1و  »2هرکدام و
همچنین مقطع کارشناسی ارشد برای درس «روانشناسی رشد» کاربرد دارد.

دانستنیها
 36تمدن بیگانه وجود دارد که نمیتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم!

دانشــمندان تخمین میزنند که  3۶تمدن بیگانه وجود دارد که ما نمیتوانیم
با آنها ارتباط برقرار کنیم و میگویند مشــخص نیست که چرا هنوز ما از آنها
چیزی نشنیدهایم ،اما باید حیات فرازمینی وجود داشته باشد.
به گزارش آیای ،مطمئناً همه ما تاکنون فیلمهای زیادی دیدهایم که در آنها
انسانها سعی در ارتباط با بیگانگان و موجودات فضایی دارند و یا زمین با حمله
موجودات فرازمینی مواجه میشود.
اکنون دانشــمندان دانشــگاه ناتینگهام در انگلیس میگویند ما باید در واقع
بتوانیم با بیش از  3۰تمدن بیگانه در کهکشان خود ارتباط برقرار کنیم.
آیا کسی خارج از زمین وجود دارد؟طبق گفته گروه دانشمندان دانشگاه ناتینگهام ،کسی آن بیرون حضور دارد .در حقیقت اگر بخواهیم
دقیق بگوییم ،ممکن است  3۶تمدن بیگانه وجود داشته باشند و بتوانند با ما ارتباط برقرار کنند.
اما دانشمندان دانشگاه ناتینگهام چگونه به این عدد رسیدهاند؟»کریستوفر کونسلیس» به گاردین گفت :اساساً ما فرض کردیم که حیات
هوشمند بر روی سایر سیارات شبیه به زمین مانند آنچه روی زمین شکل گرفته است ،ایجاد شده باشد .بنابراین طی چند میلیارد سال،
حیات به طور خودکار به عنوان یک قسمت طبیعی از تکامل شکل میگیرد.
برآورد دانشمندان این است که  3۶تمدن بیگانه وجود دارد که ما میتوانیم با آنها صحبت کنیم.
این تیم با اســتفاده از مشــخصههای زمین ،عوامل موجود در سیارههایی را که شبیه به زمین ما هستند و در یک منظومه خورشیدی
مستقر شدهاند ،بررسی کردند .این کار به محققان معلوماتی داد تا بتوانند روی آنها برای محاسبات و رسیدن به اعداد قابل اتکا که کمتر
حدسی و گمانی باشند ،حساب کنند.
این گروه این محاسبات را «اصل نجومی کوپرنیکی» ( )Astrobiological Copernican Principleنامیده است و از آن نتیجه
گرفته که  3۶تمدن بیگانه در فضا وجود دارد که میتوانند با ما ارتباط برقرار کنند.
محققان میگویند آنها دقیقاً مانند ما ارتباطات رادیویی و مأموریتهای اکتشافات فضایی دارند و مثل ما سعی میکنند سیگنالهایی
را به فضا ارسال کنند.
با این حال ،هنوز هم بزرگترین سؤال باقی مانده است :پس چرا بیگانگان با ما ارتباط برقرار نکردهاند؟

قاب

خبرگزاری آناتولی

نمایشگاه گردشگری آمریکای التین در شهر بوگوتا کلمبیا

فاطمه صدرعاملی

روزهای پایانی خرداد ماه ،مصادف با سالروز وفات دکتر علی
شــریعتی و شهادت دکتر مصطفی چمران است که هر دو از
بزرگ مردان اندیشه و عمل در ایران و الگو و سمبل عشق به
وطن و انسانیت به شمار میروند.
سراسر زندگی آنان آغشته به عشق و خدمت به فرهنگ ،دین
و حقجویی و حقطلبی است .به مناسبت این ایام خاطراتی را
درباره این دو اندیشمند بازگو میکنم.
سخنان شریعتی باران رحمتی بود برای گفتوگوهای دینی
دانشجویان مسلمان
ســالهای پایانی دهه  ۶۰میالدی است و شــاه ایران و فرح
در یک سفر رسمی در آلمان حضور دارند .تظاهرات اعتراض
آمیز دانشــجویان علیه سفر شاه به آلمان به خشونت کشیده
شــده و منجر به مرگ یک دانشجوی آلمانی به نام Benno
 Ohnesorgمیشود.
اعتراضات گســتردهای بهوجود میآید کــه یکی از نتایج آن
شــکل گیری گســترده تشکلهای دانشــجویی است .البته
تشکلهای دانشــجویی ایرانیان در آلمان سابقه طوالنیتری
دارد .گــروه جدیدی به نام «اتحادیه انجمنهای اســالمی»
ایجاد میشود .علت شــکلگیری آن عدم وجود تشکلهای
دانشجویی با بینش اسالمی در خارج از کشور است.
پس از تاســیس اتحادیه دانشجویان مســلمان در شهرهای
مختلف آلمان و کشورهای دیگر انجمنهای شهری تشکیل
شــد .هدف اصلی آنان توســعه مدنی و سیاسی جامعه ایران
و نواندیشــی دینی بود .آثار دکتر شــریعتی کــه در همان
زمانها به صورت ســخنرانی و یا در ابتدا در قالب درسهای
اســالم شناســی شــکل میگرفت باران رحمتی بود برای
گفتوگوهای دینی دانشجویان مسلمان .دسته دسته درسها
و سخنرانیهای شریعتی را خوانده و احساس غرور میکردند
و پاســخ سواالت خود را مییافتند .آنان در زیر شالق ضربات
ایدئولوژیک دانشــجویان چپ ،حرف مناسبی برای گفتوگو
پیدا کرده بودند.
دکتر شریعتی نیاز آن روز افراد دغدغهمند را حس کرده بود.
به عبارت دیگر خود او ســراپا شــور و اشتیاق برای توسعه و
پیشــرفت جامعه بود و با جامعه و افــراد آن و نیازهای آنان
گفتوگوها داشت .در جلسات انجمنها آثار او بررسی میشد
و مــورد گفتوگو و تبــادل نظر قرار میگرفــت .همچنین
دانشــجویان مســلمان با تالش بسیار و با وســایلی ابتدایی
آثار دکتر شــریعتی را تکثیر میکردند .از کتاب «پدر ،مادر،
ما متهمیم» به ریشــههای عقبماندگی پــی میبردند و از
خواندن کتاب «انتظار؛ مذهب اعتراض» شور و شوق حرکت
آنان افزون میشــد« .فاطمه فاطمه است» را گروههای بانوان
دانشجو مطالعه و بررسی میکردند و برای انجام وظایف خود
و ایفای مسئولیت درسها میگرفتند .سفر حج با توصیفات و
تفسیرهای وی رنگ زندگی به خود میگرفت و از یک سری
مناسک خشک به شــور و احساس ایفای نقش و خودسازی
حاجیان میانجامید .هر کدام از جمالت او بار معنایی عظیمی
با خود حمل میکرد و خواننده به دنیاهایی از معنا میرسید.
بــه عنوان مثال «چرا علی نگفــت آری» و «آری این چنین
بود برادر»« ،تشــیع علوی و تشیع صفوی»« ،انتظار مذهب
اعتراض» و تیترهای بســیار دیگری که از آنها میتوان الهام
گرفت و سرمشقهایی برای گفتوگوهای با دیگران ،با محیط
و با خود از آن استخراج کرد .در مورد نقش شریعتی و آثار او
مطالب زیادی میتوان نوشــت .امیدوارم به نوشتهها و آثارش
بیشتر بپردازیم و با آنها گفتوگو کنیم.
با افکار چنین بزرگانی در گفتوگو باشیم
دکتر چمران نیــز در اوج موفقیتهای علمی خود ،آمریکا را
تــرک کرده و برای خدمت راهی لبنان میشــود .در بین راه
ســری به آلمان زده و در یکی از این جلسات دانشجویی که
پیشتر ذکر آن رفت ،شرکت میکند .پس از مراجعت از جلسه
از مشاهده شوق و احساس مسئولیت اعضای انجمن ،آنچنان
تحت تاثیر قرار میگیرد کــه میگوید :نمیخواهم بخوابم و
دوســت دارم با این حــال و هوا که از بــودن و هم فکری و
گفتوگو با دانشــجویان بدســت آوردهام ،بهسر برم و در این
حال بمانم .چمران کارهای بســیاری کرد کــه بازگو کردن
آنها در این مجال میســر نیســت ،او در لبنان که بود بسیار
فعالیت کرد و به خصوص ارتباطی کمنظیر میان او و بچههای
یتیم مدرســه فنی و حرفهای جبل عامل برقرار شد .کارها و
گفتوگوهایی که میان آنها جاری بود به گفته بسیاری از آنان
که شــاهد آن روزها بودند جوانانی با روحیهای متفاوت خلق
کرد که توانستند در صف مبارزه و حفظ میهن در کنار دیگران
بایستند .او بعدها به هنگام حمله عراق به ایران و آغاز جنگ
تحمیلی هم تمام تالش و اســتعداد خود را برای محافظت از
مردم بهکار گرفت و در این راه سر از پا نشناخت و باالخره هم
جان خود را در این راه از دســت داد .ما باید با چنین بزرگانی
و افکارشــان در گفتوگو باشیم .حیف است تالشهای آنان
برای آینده بارور نشود .آری با آنان گفتوگو کنیم :هم فردی
و هم جمعی.
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