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چرا برجام 
به برزخ رفت

گفت وگو

سرمقاله

کشــور در ســال های ۹۰ تا ۹۲ به 
دلیل سیاســت »تهاجمی« اصولگراها 
تحت فشــار تحریم هــا قرار داشــت و 
شــورای امنیت شــش قطعنامه علیه 
ایران صادر کرده بود. دو کشــور چین 
و روســیه کــه به ظاهر دوســت ایران 
هســتند؛ اما در عمل بــاکارت ایران 
برای امتیاز گیری به نفع خود استفاده 
کرده و می کنند و قطعنامه ها را تأیید 
و ایــران را تنها گذاشــتند؛ اما باروی 
کار آمــدن دولت »تدبیــر و امید« و 
اتخاذ سیاست تعاملی به جای سیاست 
تهاجمی و مذاکره مســتقیم با طرف 
اصلی یعنی ایاالت متحده سرانجام روز 
۲3 تیر ۹۴ توافق هســته ای بین ایران 
و شــش قدرت جهانی به امضاء رسید. 
از همــان روزهای نخســت عده ای در 
کشور که به کاســبان تحریم معروف 
شــده اند با ایــن توافق بــه مخالفت 
برخاســتند و در آن ســو هم اسرائیل، 
عربســتان، تندروهای جمهوری خواه و 
»آیپک« به مصاف معاهده برجام آمدند. 
وقتی برجام اجرائی شــد به گفته وزیر 
خارجه و رئیس جمهور ۸۵ میلیارد دالر 
پیشنهاد ســرمایه گذاری به ایران داده 
شد؛ چنانچه امکان سرمایه گذاری برای 
صاحبان سرمایه در ایران فراهم می شد 

سرمایه داران اروپایی ...

علی صالح آبادی- مدیرمسئول

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در یادداشتی درباره ی 
قرعه کشــی انتخابی  جام جهانی و گروه  تیم ملی فوتبال در این مسابقات 
گفت: نه ترجیحی در مورد هم گروهی با دیگر تیم ها داشتیم و نه تیمی که 
بخواهیم از مواجهه با آن اجتناب کنیم. هر کدام از تیم ها به نوبه ی خود 
باکیفیت هستند و ما برای تمامی رقیبان مان احترام قائلیم.سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران ادامه داد: اکنون تنها این مهم است که بدانیم در مقابل 
چه تیم هایی باید صف آرایی کنیــم تا بهتر بتوانیم تیم خودمان را برای 
مسابقات پیش رو آماده کنیم. من به تیم مان باور دارم و مطمئنم با حمایت 
تمامی شــما مردم ایران، به جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر راه خواهیم یافت.

اسکوچیچ بعد از بازی های تیم ملی در بحرین، برای پشت سر گذاشتن 
دوران مرخصی راهی کرواسی شده و به زودی به ایران باز می گردد.

حشــمت مهاجرانی در گفت وگو با ایســنا درباره قرعه کشی مرحله 
دوم مقدماتی جام جهانی اظهار کرد: اگر کنفدراســیون آسیا اختیار 
قرعه کشــی را به ما می داد، از این بهتر نمی توانســتیم قرعه را برای 
خودمــان برداریم. فقــط باید می گفت اگر دوســت دارید کره را هم 
بردارید و هند یا پاکســتان را به جای آن بگذارید.او ادامه داد: باتوجه 
به این حریفان دیگر بحثی وجود نخواهد داشت، چون به جز کره همه 
حریفان ما در غرب آسیا هستند و این تیم ها در چند سال اخیر بارها 
با ما بازی کردند و قبل از بازی از نظر روحی از ما شکســت خورده اند. 
پیشینه فوتبال ما نشان داده نسبت به این تیم ها برتری داریم. در گروه 
دوم فقط عربســتان و عمان از غرب آسیا هستند و گروهی به مراتب 

سخت تر از این گروه است.

ابراهیم قاســم پور در گفت وگو با ایســنا، درباره قرعه کشی انتخابی 
جام جهانی در قاره آســیا و رضایت کارشناسان از قرعه تیم ملی ایران 
گفت: به نظرم تفاوتی نداشــت که در کــدام گروه قرار بگیریم چرا که 
در بازی های نهایی هیچ دیداری، ســاده نیست. از طرفی در بین هر دو 
گروه، ما قوی ترین تیم آسیا هستیم. بازیکنان با کیفیت ما و لژیونرهای 
ما با تجربه و خالقیت خود ایران را به بهترین تیم آسیا تبدیل کرده اند. 
او در تحلیــل خود از رقیبان ایران در آســیا اظهار کرد: همه تیم ها به 
دنبال منافع خود هستند و با تمام توان بازی خواهند کرد. به اعتقاد من 
کره جنوبی قوی ترین رقیب ما در این گروه است. ما با سایر این تیم ها 
هم بازی کردیم اما هیچ یک قوی تر از ما نیستند. به همین دلیل فوتبال 

بسته و به قول خوزستانی ها فوتبال چرکی را به نمایش می گذارند.

محســن خلیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره قرعه کشی مرحله نهایی 
مقدماتــی جام جهانی و هم گروهی ایران با کــره جنوبی، لبنان، عراق، 
ســوریه و امارات، اظهار کرد: نگاهی به تیمهای هم گروه ایران نشــان 
می دهد نسبت به گروه دیگر، این گروه شرایط بهتری برای ما دارد چون 
بیشــتر تیم های هم گروه ما در اطراف ما قرار دارند و شــناخت خوبی 
از آنها داریم. ما بازی های متعددی با ســوریه انجــام داده ایم و عراق را 
هم در مرحله قبلی شکســت داده ایم. از طرفی تیم ملی لبنان هم تا به 
حال نتوانسته نتایج خوبی برابر ما بگیرد. امیدوارم فدراسیون فوتبال تمام 
شرایط الزم برای آماده سازی تیم ملی را فراهم کند تا تیم بدون مشکل، 
خودش را برای بازی ها آماده کند. مطمئنا هرچه شرایط آماده سازی بهتر 

باشد، شانس موفقیت تیم ملی هم بیشتر خواهد شد.

گروه ایران نسبت به گروه دیگر بهتر استقاسم پور: ایران قوی ترین تیم آسیا استخودمان هم از این بهتر نمی توانستیم قرعه برداریمبا حمایت مردم به جام جهانی صعود می کنیم
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ستاره صبح  بررسی می کند

 تأثیـر اقدامات آمـریکا 
در خاورمیانه بر مذاکرات وین

دکتر حسن هانی زاده تحلیل گر روابط بین الملل:

 نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی برگزار شد که برخی از رسانه ها و از جمله روزنامه 
واشــنگتن پســت کار توافق در مذاکرات وین را سخت توصیف کرده اند. این در حالی است که دبیر کل 

سازمان ملل در این نشست از آمریکا خواست تحریم های ایران را لغو کند و همچنین از ایران خواست...
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نقد فیلم »آن شب« ساخته کوروش آهاری

آریو راقب کیانی- منتقد سینما و تئاتر

شـبانه آن ها

دیدگاه

فرهنگ و هنر

اشاره: براساس قطعنامه۲۲3۱شورای امنیت دبیرکل سازمان ملل متحد 
موظف اســت هر شش ماه یک بار گزارشی از  برجام را به شورای امنیت 
ارائه کند.پیش از این دبیر کل ده گزارش به شورای امنیت ارائه کرده بود 
اما روز چهارشنبه گزارش یازدهم خود را به شورای امنیت ارائه کرد .در این 
نشست گوترش از بایدن خواست تحریم های ایران را لغو کند.درخواستی 
که با اظهارات معاون ســفیر چین تکمیل شد و وی از آمریکا خواست به 
ایران تضمین بدهد که دیگر از برجام خارج نخواهد شــد. در این نشست 
مجید تخت روانچی نماینده ایران در ســازمان ملل نیز حضور داشت که 
خطاب به کشورهای حاضر در این نشست گفت:آمریکا و کشورهای اروپایی 
برای احیای برجام باید تصمیمات ســختی بگیرند.در همین حال روزنامه 
واشگتن پست نوشــت احیای برجام از آنچه که به نظر می رسد سخت تر 
اســت.قرار بود این هفته دور هفتم مذاکرات در وین از سر گرفته شود اما 

تاکنون خبری از انجام این مذاکره منتشر نشده...

گوترش:آمریکا تحریم ها را بردارد 
و ایران  به تعهداتش بازگردد
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حمله پنجم کرونا آیا اینستاگرام فیلتر می شود؟افزایش قدرت مقتدا صدر در عراق

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به دالیل افزایش بار 
بیماری کرونا در استان سیستان و بلوچستان، گفت: مبتالیان به دلتا کرونا 
شــدت عالئم بیشتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ ومیر هم می توان 
گفت میزان مرگ ومیر بیشــتری دارد. دکتر مسعود مردانی در گفت وگو 
با ایســنا، گفت: متأسفانه استان های جنوبی کشــور به ویژه هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان در آغاز پیک پنجم کرونا قرار گرفتند و این روند به 
سمت شهرهای مرکزی تر کشور نزدیک می شود و این در حالی است که 
شاهد افزایش شهرهای قرمز هستیم. وی افزود: متأسفانه دماوند، فیروزکوه 
و آمل نیز از قسمت باالیی کشور به رنگ قرمز کرونایی درآمدند. مردانی 
درباره وضعیت فعلی اســتان سیستان و بلوچســتان، بیان کرد: به دلیل 
کمبود امکانات و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به دنبال گرمای هوا 
شــاهد چنین وضعی هستیم. از ســوی دیگر امکان اینکه سوش هندی 

ویروس سبب بروز چنین وضعیتی...

جنبش سیاســی مقتدا صدر، روحانی شیعه ناسیونالیست بی سروصدا بر 
دستگاه های دولتی عراق تســلط یافته است. این اتفاق می تواند مشکالتی 
را برای ایاالت متحده و ایران ایجاد کند. در یک  شــب پرتنش در ماه فوریه، 
هزاران نفر از نظامیان وفادار به مقتدا صدر به خیابان های بغداد و شهرهای 
جنوبــی عراق آمدند و درحالی که نیروهای امنیتی دولت در آنجا ایســتاده 
بودند، در وانت های پر از اسلحه رژه رفتند. این بزرگ ترین نمایش نیرو توسط 
این روحانی پوپولیست از اواسط دهه ۲۰۰۰ بود، زمانی که پیروان او با نبرد 
با اشــغال ایاالت متحده تلفات و خسارات زیادی را به آن ها وارد کردند.  دو 
روز بعد، مقتدا صدر از پایگاه خود در شــهر نجف در جنوب عراق در مقابل 
دوربین های خبری ظاهر شد و گفت که تیپ های صلح مسلح وی به دلیل 
تهدیدهای تروریستی علیه اماکن مقدس شیعیان در آن جاها مستقرشده اند. 
وی افزود: »عراق بدون شبه نظامیان، امنیت خود را از دست می دهد.« پیام 
ایــن روحانی برای مخالفان و متحدانش کاماًل واضح بود: »مقتدا صدر پس 
از سال ها در حاشیه بودن، بازگشته است. در خیابان ها و داالن های قدرت.« 
در طول دو ســال گذشته، سازمان سیاســی صدر یا جنبش صدریست ها، 
بی سروصدا درصدد تسلط بر سازمان های دولتی عراق بوده اند. اعضای آن در 
وزارتخانه های کشور، دفاع و ارتباطات مشاغل ارشد را به عهده گرفته اند. به 

گفته بیش از ۱۲ مقام دولتی و قانون گذار، آن ها...

بررســی طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای 
مجازی« و همچنین رای گیری برای بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون 
اساســی به  طور موقت از دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
خارج شد اما گفته می شود قرار است به زودی بار دیگر به دستور کار مجلس 
بازگردد. گروهی از نمایندگان همچنان پیگیر تصویب این طرح جنجالی 
هســتند که طی روزهای گذشته انتقادهای گسترده ای از آن مطرح شده 
است. بر اساس این طرح همه سرویس های مشهور خارجی و پیام رسان ها 
برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیر این صورت فیلتر 

می شوند.طرحی که تاکنون با واکنش های مختلفی مواجه شده است.
 مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از 
موکول شدن بررسی طرح در صحن علنی به بعد از تعطیالت مجلس خبر 
داده است. نماینده مردم فردوس و طبس در پاسخ به این پرسش که بعد 

از تعطیالت مجلس، چه زمانی را برای رأی گیری ...

تحلیلگر روابط بین الملل

بهقلمجانداویسونواحمدراشد

 طرح ساماندهی پیام رسان ها مغایر 
دو اصل ۹ و ۲۸ قانون اساسی است

نعمت احمدی، حقوقدان:

نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با طرح مجلس برای اینترنت گفت: اگر بخواهیم 
طرح ساماندهی پیام رسان ها را به صورت موشکافانه بررسی کنیم، متوجه می شویم که تهیه کنندگان 

این طرح اساساً چیزی از قانون نویسی بلد نبودند. چون در هر بند این طرح می شود چند ایراد...

فیلم »آن شــب« بــه کارگردانی کوروش آهاری جزء آن دســته فیلم هایی 
محسوب می شــود که هم می خواهد برچســب یک فیلم ترسناک را به خود 
بگیرد و هم با دنیای آدم های معمولی درون آن، فیلمی تریلر محسوب شود....

گزارشگزارشگزارشتفسیر روز

زنگــنه ســتاره اوپــک
»اوپک« از مدیریت 
وزیــر نفـت ایران
 قـدردانـی کـرد

اگر  احـساس کار گـروهی و 
ذکاوت دیپلماتیک زنگنه نبود 
اوپک در وضعیت کنونی نبـود

زنگنه تاکنون طوالنی تـرین 
رئیس هیئت نمایندگی یـک 
کشور عضو اوپک بوده است

دبیر کل اوپک: وزیر نفت 
ایران نمونه بارز نجابت 
و تجسم صداقت است

6 توصیه 
رهبر انقالب 

به رئیس جدید 
قوه قضاییه
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فیض اهلل عرب سرخی گفت : چون نسل حاضر در ۵۰ سال گذشته انقالب را تجربه کرده و هزینه های آن را هم متحمل شده،  به نظر من به سمت روش های 
انقالبی نخواهد رفت. پس وقتی قرار برکنار گذاشتن این شکل از روش گذاشته می شود، اگر طرفدار تغییر و بهبود باشیم، روشی که برای ما باقی می ماند،  
نمی تواند چیزی جز روش اصالحی باشد. سعید شمس- اصالحات و اصالح خواهی را می توان یکی از نشانه  های بارز دموکراسی و البته تالش برای کاهش 
ناآرامی و رسیدن به تعالی دانست. درواقع اصالح طلبان در هر دستگاهی که باشند،  اصل را بر حرکت در مسیر اصالح طلبی می دانند. ایران هم اکنون در 
شرایطی قرار دارد که با انواع و اقسام تهدیدهای داخلی و بین المللی روبه رو است. در چنین حالتی خط بطالن کشیدن بر سوء رفتارها امری الزم است که 
اصالح طلبان با هر دیدگاه و رویکرد سیاسی ای که دارند، باید آن را جدی بگیرند. فیض اهلل عرب سرخی، فعال سیاسی اصالح طلب، در گفت وگو با اعتماد 
آنالین بابیان این مطلب که »با نگاهی به وضعیت کشورهایی مثل لیبی یا سوریه یا کشورهایی مثل افغانستان و عراق که دچار جنگ داخلی و خارجی شدند، 
می بینیم که به رغم گذشت زمان بسیار طوالنی درعین حال به وضعیت مناسب و قابل انتظار نرسیدند که هیچ،  مثاًل مردم لیبی  آرزو می کنند که  ای کاش 

قذافی را تحمل کرده بودند«، در باب ضرورت اصالح خواهی به پرسش های مطرح شده پاسخ می گوید.

وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری، ضمن اشاره به پیشرفت های حاصل شده درروند مذاکرات احیای توافق هسته ای، از انتظارات غیر برجامی 
کشورهای غربی از ایران در این مذاکرات انتقاد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری اردو پوینت، سرگئی الوروف وزیر انور خارجه روسیه روز جمعه در 
یک کنفرانس مطبوعاتی پس از مذاکرات با عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین درباره روند مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین گفت: پیشرفت آن 
چشــمگیر اســت و بر سر بسیاری از چیزها اما نه همه چیز توافق شده است. الوروف همچنین با توجه به موانع موجود در این مذاکرات گفت: اگر آمریکا به طور 
یک جانبه از توافق هسته ای خارج شده و درنتیجه، آشکارا از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تخطی کرده، احتماالً بازگشت آمریکا به برجام متضمن احیای 
کامل و بی قید و شرط تمامی تعهدات است. وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: از نظر من، صریح ترین رویکرد احیای کامل تمام آن چیزی است که به اتفاق توسط 
اعضای شــورای امنیت امضا و تأییدشــده است اما شرکای غربی ما به هر طریق ممکن در تالش اند از این وضعیت برای تغییر برجام، به طور که شامل مفاد آن 
درگذشته شود استفاده کرده و تعهدات جدیدی بر ایران اعمال کنند. بر اساس این گزارش، اظهارات الورف در پی این مطرح می شود که در مدت اخیر، مذاکرات 

درزمینه احیای توافق هسته ای میان هیئت های دیپلماتیک اعضای اصلی توافق هسته ای در وین در جریان بوده است. 

الوروف: مذاکرات وین پیشرفت داشتجامعه راهی جز اصالح طلبی ندارد

تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

چرا برجام به برزخ رفت
ادامه از صفحه1...  و آمریکایی منافعشان ایجاب می کرد که نگذارند  
ترامپ از برجام خارج شــود. اتفاقی که باید می افتاد اما معلوم نیست چرا 
نیفتاد. در این ماجرا دولت ترامپ یک ســال درخواست مذاکره مستقیم 
با ایران داشت اما دستگاه دیپلماسی کشور به این درخواست پاسخ منفی 
داد. پــس ازآن ترامپ )۱۸ اردیبهشــت ۹۷( از برجام خارج و تحریم های 
ســنگین علیه ایران وضع کرد. آثار این تحریم ها همچنــان ادامه دارد. 
ورود »جوبایدن« به کاخ ســفید در روز اول بهمن ۹۹ این امید را به وجود 
آورد که آمریکا و ایران هــر دو به برجام بازمی گردند. آمریکایی ها در گام 
نخســت اعالم کردند حاضرند به صورت گام به گام به برجام برگردند؛ اما 
طرف ایرانی اعالم کرد تمام تحریم ها باید برداشــته شود. قانون راهبردی 
مجلس باعث شــد تا ایران غنی سازی ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی را انجام 
دهد. موضوعی که موجب نگرانی غرب و آژانس شــده است. پس از روی 
کار آمدن »جوبایدن« از طرف دیگر ایران حاضر نشــد با آمریکا بر ســر 
یک میز برای امتیاز گرفتن و امتیاز دادن بنشــیند، خط ونشان کشیدن 
نماینــدگان مجلس برای طرف های غربی و تعییــن ضرب العجل برای 
»آژانس بین المللی انرژی اتمی« وانتخابات ریاست جمهوری شرایطی را 
ایجاد کرده که دور نمای برجام تار و تاریک شود و به نظر می رسد برجام در 
حالت برزخ قرارگرفته است. برزخ حالتی است که اگر برایش چاره اندیشی 
نشود، ممکن است وضع بدتر شود. مخالفان برجام آیا می دانند که قانون 
حاکم بر نظام بین الملل بر اساس انصاف، اخالق، عدالت و ... نیست، بلکه هر 
کشوری که قدرت اقتصادی، نظامی، علمی و پشتوانه اجتماعی بیشتری 
داشته باشد، بازیگر مهم و تأثیرگذار به حساب می آید. محمدجواد ظریف 
وقتی با مخالفت در خارج مواجه می شد می گفت من وزیر خارجه کشوری 
هســتم که ۷3 درصد مردمش در انتخابات شرکت کرده اند؛ اما اکنون به 
دلیل سطح پایین مشــارکت در انتخابات ریاست جمهوری وزیر خارجه 
آینده ایران نمی تواند از این ابزار اســتفاده کند. قرائن و شواهد حداقل در 
سه سال گذشته نشان می دهد که سیاست »توپ« و »تشر« نتیجه نداده 
است، پرســش این است که آیا زمان بازگشت به سیاست »تنش زدایی« 
فرارســیده است؟ به عقیده نویسنده فضای حاکم بر غرب و خاورمیانه به 
نفع ایران نیست زیرا عوامل پیدا و پنهان در خاورمیانه ازجمله فعالیت های 
اسرائیل و عربستان عرصه را در مذاکرات »وین« به زیان ایران تغییر داده 
است آن ها و مخالفین داخلی دولت کنونی نمی گذارند مذاکرات به نتیجه 
برســد. از سوی دیگر لحن مقامات آمریکایی و دو نوبت حمله نظامی این 
کشور به مراکز »کتائب حزب اهلل« و »کتائب سیدالشهدا« در مرز سوریه و 
عراق نشان دهنده این است که امکان رسیدن به توافق نسبت به قبل کم 
شده است به نظر می رسد شرایط به سمتی پیش می رود که تحریم ها ادامه 
یابد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و تنش و درگیری بین ایران و آمریکا ادامه 
پیدا کند پیامدهای آن متوجه مردم ایران می شود زیرا ادامه تحریم ها مانع 
فروش نفت ایران و درآمدهای ارزی کشــور خواهد شد که این دو به تورم، 
کاهش قدرت خرید افراد و کاهش ارزش پول ملی می انجامد که نتیجه اش 

کوچک شدن سفره های ایرانی ها خواهد بود.

افزایش قدرت مقتدا صدر در عراق
ادامه از صفحه1...  توانسته اند در نهادهای مختلف دولتی چون نفت، 
برق و حمل ونقل، بانک های دولتــی و حتی بانک مرکزی راه یابند. این 
موقعیت های جدید قدرت مالی زیادی را برای صدری ها به ارمغان آورد. 
بر اســاس تحلیل رویترز، وزارتخانه هایی که اخیراً صدری ها یا متحدان 
آن ها پســت های ارشــد را برعهده گرفته اند، اندکی بیش از یک ســوم 
بودجه ۹۰ میلیارد دالری عراق برای ســال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص 
داده اند. دولت عراق از ارائه هرگونه توضیحی در این مورد خودداری کرد. 
صدری هــا به امید پیروزی بزرگ، خــود را آماده انتخاب عمومی در ماه 
اکتبر می کنند. این نفوذ فزاینده می تواند مشکالتی را برای ایاالت متحده 
و ایــران به وجود آورد که صدر هر دو را به دخالت در عراق متهم می کند. 
وی خواستار خروج ۲۵۰۰ سرباز باقیمانده آمریکا شده است. بااین حال 
برخــی از دیپلمات های غربی به طور خصوصــی می گویند که ترجیح 
می دهند با عراقی تحت سلطه صدر وارد تعامل شوند تا رقبای وی. صدر 
یک شخصیت شیعه ناسیونالیست تر به حساب می آید. از زمان شکست 
دولت اسالمی تندرو سنی در سال ۲۰۱۷، ایاالت متحده و شبه نظامیان 
موردحمایــت ایران که با این گروه می جنگیدند، با حمالت موشــکی و 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین اسلحه های خود را به سمت یکدیگر 
چرخانده اند. صدر با حواس پرتی رقبای شیعه خود و آمریکا، بی سروصدا 
دســت به کار گسترش سیاست در عراق شد. ... رویترز با بیش از ۱۲ نفر با 
دانش مستقیم در مورد فعالیت های صدر - ازجمله متحدان و مخالفان 
وی - مصاحبه و اسناد قانونی را بازبینی کرد تا چگونگی دستیابی حامیان 
وی به سمت های کلیدی در وزارتخانه ها و ارگان های دولتی کنترل کننده 
ثروت و شبکه های حمایت را بررسی کند - چیزی که عراقی ها از صدری ها 
به عنوان »دولت سایه« نام می برند. مقامات ارشد دولت و سیاستمداران 
شــیعه می گویند که صدری ها برخی از تاکتیک های سیاسی خود را از 
حزب اهلل، گروه شــیعه مسلح و پوپولیست لبنانی که جنبش صدریست 
با آن ها تماس نزدیــک دارد، آموخته اند. این روش ها شــامل راه هایی 
برای جلوگیری از تقســیم آرای صدری ها و بنابراین به حداکثر رساندن 
دستاوردهای انتخاباتی آن هاســت. ناصر آل ربیعی، نماینده عالی رتبه 
صدر گفت: »امروز، ما صدری ها در موقعیت های مختلف نهادها حضور 
داریم و این  یک نعمت از طرف خداست«. نخست وزیر مصطفی الکاظمی 
که قباًل کنترل جنبش صدریســت ها بر پست های ارشد دولتش را انکار 
کرده بود، همچنان اصرار دارد که وی مســئولیت تمامی آن ها را بر عهده 
دارد. دولت وی از دادن پاســخ به ســؤاالت دقیق ما طفره رفت. در ادامه 
این اســتعالم یک مقام آمریکایی از اظهارنظر در مورد امور داخلی عراق 

خودداری کرد. مقامات ایرانی نیز پاسخی به سؤاالت ما ندادند.

۲۹ ژوئن ۲۰۲۱-   تارنمای رویترز
برگردان و کوتاه سازی
علی اصغر شهدی
Asghar.shahdi@gmail.com

آمریکا 3ایرانی را از فهرست 
تحریم ها خارج کرد

وزارت خزانــه داری آمریکا اعالم کرد که نام 
3 شــهروند ایرانی را از فهرست اشخاص تحت 
تحریم این وزارتخانه خارج کرده است. بر اساس 
اطالعات درج شده در پایگاه اطالع رسانی اوفک، 
وزارت خزانــه داری آمریکا نــام »دانیل بهزاد 
فردوس« و »مهرزاد مانوئل فردوس« از مقامات 
گروه صنعتی ماموت و »محمدرضا دزفولیان« 
از مقامات شــرکت ماموت دیزل را از فهرست 
اشخاص تحت تحریم خود خارج کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعالم کرد 
که نام 3 شهروند ایرانی که دو تن از آنها تابعیت 
دوگانه ایرانی-آلمانی دارند از فهرست اشخاص 
تحت تحریم دفتر کنترل دارایی های خارجی 
)اوفــک( که از نهادهــای زیرمجموعه وزارت 
خزانه داری آمریکا به شمار می رود، خارج شده 
است. وزارت خزانه داری آمریکا پیش از این نیز 
نام 3 مقام ایرانــی ازجمله »احمد قلعه بانی« 
مدیرعامل اسبق شــرکت ملی نفت ایران را از 
فهرست اشــخاص تحت تحریم خود حذف 
کــرده بود. دقایقی پس از انتشــار خبر حذف 
نام 3 شهروند ایرانی از فهرست اشخاص تحت 
تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، ســخنگوی 
این وزارتخانه اعالم کرد که این اقدام ارتباطی 
بــا مذاکرات احیــای برجام در ویــن ندارد و 
سیاســت های کلی آمریکا در قبال جمهوری 

اسالمی ایران تغییر نکرده است.

توضیح سفارت کوبا درباره 
مجوز اضطراری واکسن 
SOBERANA۲ در ایران

ســفارت کوبا در تهران اعالم کرد: واکســن 
کوبایــی SOBERANA ۲ مجــوز اســتفاده 
اضطــراری در جمهوری اســالمی ایــران را 

دریافت کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از ســفارت کوبا در 
تهران،  ســعید نمکی وزیر بهداشت ایران،  در 
تاریــخ ۲۹ ژوئن مجوز اســتفاده اضطراری از 
واکسن SOBERANA ۲ در جمهوری اسالمی 
را اعــالم کرد که در مطبوعات محلی نیز اعالم 
  )IPI( شــد  .این مجوز به انستیتو پاستور ایران
داده شد تا با نام پاستور این واکسن را در خاک 
ایران عرضــه کند ، این توافــق در چارچوب 
توافق نامــه همکاری که در ژانویه گذشــته با 
انستیتو واکسن  Finlay  به امضا رسید ، صورت 
گرفته اســت.بخش تنظیم مقررات آن کشور 
، مجوز اســتفاده اضطراری از این واکسن را بر 
اساس شناخت نتایج حاصل از توسعه دارویی 
این محصول ، مدارک اطمینان و ایمنی هایی 
نشــان داده شده در آزمایش ها بالینی فاز ۱ و ۲ 
که در کوبا صورت گرفت و همچنین اثربخشی 
%۶۲  گزارش شــده در دو دوز در فــاز 3 ، اعطا 
کرده اســت.همچنین ایمنی بیان شــده در 
مرحله دوم فاز 3 واکســن SOBERANA ۲ بر 
روی ۲۴۰۰۰ نفر در استان های ایران در حال 
انجام اســت ، رسانه های بین المللی همچون 
New York Times Vaccine Tracker  این 

خبر را انعکاس دادند.

سوئیس از تالش های 
ایران برای گسترش صلح 

و امنیت حمایت می کند
رئیس جمهور سوئیس با ارسال پیام تبریک 
پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 
بر تقویت همکاری های دو کشــور تأکید کرد.

به گــزارش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور 
منتخــب، »گای پارملیــن« رئیس جمهور 
ســوئیس در پیامی به منتخــب ملت، جلب 
اعتماد مردم ایران از جانب سید ابراهیم رئیسی 
را تبریــک گفــت. وی در این پیــام با آرزوی 
موفقیت برای رئیســی در مســئولیت جدید 
نوشت: اطمینان دارم روابط خوب دوجانبه بین 
ایران و سوئیس در زمان ریاست جمهوری شما 
بیش از پیش تقویت خواهد شد. رئیس جمهور 
سوئیس همچنین تأکید کرد: کشورش متعهد 
بــه تقویت گفتگو و همکاری بــا ایران باهدف 
افزایــش ثبات و رفاه منطقه بوده و آن را به نفع 
همه می داند. »گای پارملین« خاطرنشان کرد: 
ســوئیس از تالش های ایران در جهت تقویت 
گفتگو و همکاری های جهانی برای گسترش 

صلح و امنیت از ایران حمایت خواهد کرد.

خبرنامهگزارش رهس

رهس

سرمقاله

تفسیرروز

سیاسـت2

6 توصیه رهبر انقالب به رئیس جدید قوه قضاییه
اجرای قانون اساسی و سند تحول 

حکم قطعی بازگشت جنگل های آق مشهد ساری به بیت المال ابالغ شد

رهبر انقالب در حکمی حجت االســالم وال 
مسلمین محسنی اژه ای را به ریاست قوه قضائیه 
منصوب کردند. به گزارش خبر آنالین، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در این حکم با تأکید بر اهتمام 
جدی به مأموریت های دســتگاه قضا در قانون 
اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای 
سند تحول موجود، »گسترش فناوری های نوین 
در دستگاه قضایی«، »گماردن نیروهای کارآمد و 
جهادی در مسئولیت ها«، »ارج نهادن به خدمات 
قضات پاک دامن و درعین حال برخورد قاطع با 
تخلفات« و »ارتباط با متــن مردم« را ازجمله 
انتظــارات خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان 

کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح 

است:
»جناب حجت االســالم وال مسلمین آقای 
حاج شیخ غالمحسین محســنی اژه ای دامت 

تأییداِت
اکنون که جناب آقای رئیســی با رأی ملت 
ایران توفیق خدمت در جایگاه ریاست جمهوری 

اسالمی ایران یافته اند، با تشکر فراوان از خدمات 
ارزنده ی ایشــان در مدت مسئولیت قضائیه و 
کارنامه ی افتخارآمیزی که در پایه گذارِی اقدامات 
ماندگار از خود به جای گذاشته اند، جناب عالی 
را کــه عالوه بر صالحیت های قانونی، برخوردار 

از تجربه ی گران بها و شناخت عمیق و سابقه ی 
درخشــان در امر قضا هســتید، بر اساس اصل 
یک صد و پنجاه وهفت، به ریاست قوه ی قضائیه 

منصوب می کنم.
انتظــار این جانــب، اوالً: اهتمــام جدی به 

مأموریت های اساسی دســتگاه قضا در قانون 
اساسی است، یعنی گســترش عدالت، و احیاء 
حقوق عاّمه، و تأمین آزادی های مشروع، و نظارت 
بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، 

و نیز مبارزه ی قاطع با فساد.
و ثانیاً: ادامه ی رویکرد تحّولی و اجرای سند 

تحول موجود با اهتمام ویژه.
و ثالثاً: گسترش فناوری های نوین و تضمین 
دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائیه.

و رابعاً: گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و 
فاضل و صالح در مسئولیت ها، و تربیت مدیران 
شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائیه واداری.

و خامســاً: ارج نهــادن به خدمــات قضات 
پاک دامن و حفظ عزت و منزلت ایشان، و متقاباًل 

برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.
و سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در میان 

آنان که دارای برکاِت بسیار است.
توفیقات جنابعالی و همکارانتان را از خداوند 
متعال مسألت می کنم و امیدوارم خدمات شما 
موجب رضای خدا و خلق گردد. به حوله و قّوته.«

رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفت: 
حکم قطعی بازگشــت ۵ هزار و ۱۰3 هکتار از 
جنگل های هیرکانی آق مشــهد ساری به بیت 
المال صادر و ابالغ شــده است. رئیس سازمان 
جنگل ها و مراتع کشــور گفــت: حکم قطعی 
بازگشــت ۵ هزار و ۱۰3 هکتــار از جنگل های 
هیرکانی آق مشهد ســاری به بیت المال صادر 

و ابالغ شده است.
به گــزارش »انتخاب«، مســعود منصور به 
خبرگزاری صداوسیما گفت: پس از درخواست 
و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ سازمان جنگل ها در 
سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده 
دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع 
شد و رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده 

را بررســی کردند و با هفت استدالل که در متن 
رأی هم آورده شده رأی شعبه اول دادگاه عمومی 
ســاری را که نشان می دهد ۵ هزار و ۱۰3 هکتار 
از جنگل های هیرکانی ملی و حدود 3۷۰ هکتار 
مستثنایت و متعلق به مردم است تایید کرد. وی 
گفت: این ۵ هــزار و ۱۰3 هکتار از جنگل های 
هیرکانی با این رأی به دامن منابع طبیعی و انفال 
برگشت و رأی صادرشــده از سوی دیوان عالی 
کشــور، قطعی و غیرقابل اعتراض است. منصور 
افزود: جنگل ها و مراتــع را که جزو انفال و بیت 
المال است و متعلق به نسل حاضر و نسل های آتی 
است وقف پذیر نمی دانیم. وی گفت: با رأی اخیر 
دیوان عالی کشور مشخص شد که استدالالت 
ســازمان جنگل های درست و نظر ما منطبق با 

قوانین کشور و حتی مبانی شرعی است. منصور 
افزود: برابر قوانین کشور و قانون ابطال اسناد آب 
و رقبات موقوفه و تبصره الحاقی مصوب سال ۸۱ 
جنگل های طبیعی را وقف پذیر نمی داند و این 
توافق نامه بین ما و سازمان اوقاف بود و بر اساس 
همان هم در ســال ۹۵ صورت جلسه کردیم تا 
عــالوه بر اینکه ۵ هزار و ۱۰3 هکتار باقی بماند، 
اما متأسفانه این توافق عملی نشد. منصور گفت: 
امروز بعد از گذشت ۲۰ سال که روند پیگیری های 
این پرونده طول کشیده است با عنایت و پذیرفته 
شدن ماده ۴۷۷ و بازدید هیاتی از سوی ریاست 
وقت قوه قضائیه در سال گذشته و بازدید ریاست 
دیوان عالی کشور از این جنگل ها درنهایت رأی 

به ملی بودن این پالک صادر شد.

نعمت احمدی، حقوقدان:

طرح ساماندهی پیام رسان ها مغایر دو اصل ۹ و ۲۸ قانون اساسی است
اصل نهم: »هیچ  مقامی  حق  ندارد به  نام  حفظ استقالل  و تمامیت  ارضی  کشور آزادی های  مشروع  

را هرچند با وضع قوانین  و مقررات ، سلب  کند«
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با طرح 
مجلس برای اینترنت گفت: اگر بخواهیم طرح ســاماندهی 
پیام رسان ها را به صورت موشــکافانه بررسی کنیم، متوجه 
می شــویم که تهیه کنندگان ایــن طرح اساســاً چیزی از 
قانون نویســی بلد نبودند. چون در هر بند این طرح می شود 

چند ایراد شکلی و محتوایی جدی گرفت.
به گــزارش جماران؛ بــه نقل از قرن نــو، نعمت احمدی، 
حقوقدان و اســتاد دانشــگاه می گوید طــرح مجلس برای 
ساماندهی پیام رسان ها فارغ از تمام ایرادات شکلی و محتوایی 
که دارد، مغایر دو اصل نهم و بیســت و هشــتم قانون اساسی 
است و در صورت تصویب باید به همین جهت توسط شورای 

نگهبان رد شود.
وی افزود: اگر از ایرادات شکلی و محتوایی بگذریم، این طرح 
اگر تبدیل به قانون شــود حداقل در دو مورد روشن و بنیادین 
مغایر با قانون اساسی اســت و باید توسط شورای نگهبان رد 
شــود.این حقوقدان اضافه کرد: بخش پایانی اصل نهم قانون 
اساســی ما می گوید که »هیچ  مقامی  حق  ندارد به  نام  حفظ 
استقالل  و تمامیت  ارضی  کشور آزادی های  مشروع  را، هرچند 
با وضع قوانین  و مقررات ، ســلب  کند.« به نظر من همین یک 
مورد کافی است تا کلیت این طرح توسط شورای نگهبان مغایر 

قانون اساسی تشخیص داده شود.
احمدی توضیح داد: اما ما در قانون اساســی اصل بیســت 
و هشــتم را هم داریم که مربوط به حق اشــتغال افراد است و 
می گوید: هر کس  حق  دارد شــغلی  را که  بدان  مایل  اســت  و 
مخالف  اســالم  و مصالــح  عمومی  و حقوق  دیگران  نیســت  
برگزیند. دولت  موظف  اســت  با رعایت  نیاز جامعه  به  مشاغل  
گوناگون ، برای  همه  افراد امکان  اشتغال  به  کار و شرایط مساوی  

را برای  احراز مشاغل  ایجاد نماید. وقتی در این اصل، دولت به 
معنای کلیت حاکمیت موظف به ایجاد امکان اشتغال شده، 
به طریق اولی هیچ بخشــی از حاکمیت اجازه انجام اقدامی را 

ندارد که به مسئله اشتغال آسیب بزند.

جرم انگاری در جامعه
وی گفت: طبق برخی برآوردها که در روزهای اخیر توسط 
کارشناسان منتشرشده، عنوان شده که تنها حدود ۹۰۰ هزار 
نفر در بستر فضای اینستاگرام به واسطه مشاغل خرد خانگی 

مشغول به کسب درآمد هستند. وقتی پای دیگر شبکه های 
اجتماعــی وجرم انگاری پیام رســان ها هم در میان باشــد 
می بینیم این آمار قطعاً بیشتر هم خواهد بود. تعطیلی این فضا 
یا محدودیت آن مستقیماً اشتغال این بخش از جامعه را از بین 
می برد و به همین دلیل قطعاً بخش های زیادی از طرح مجلس 
را باید مغایر اصل بیســت و هشتم قانون اساسی دانست. وی 
گفت: من اساساً معتقدم که حمایت از پیام رسان های داخلی 
که در این طرح به عنوان یک »نیت خیر« مطرح شده فقط یک 
ظاهرســازی حقوقی اســت و این طرح در روح خود به دنبال 
راهکارهایی است که بتواند یک جرم انگاری وسیع در جامعه 
انجام دهد و ســپس از این جرم انــگاری برای انجام مجازات 

درجاهایی که نیاز دارد، استفاده کند.

طرح محدودکننده اینترنت را انجامش می دهیم!
مرتضی آقاترانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی در رابطه با طرح ساماندهی پیام رسان ها، تصریح کرد: 
با آن مخالفت کرده اند و شــلوغ کردند؛ چراکه نمی خواهند 
این کار انجام شــود، اما پای آن ایستاده ایم، کار خود را انجام 
داده ایم و قانون آن را آماده کرده ایم، به صحن مجلس می بریم 
و انجامش خواهیم داد. رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اسالمی در رابطه با طرح ســاماندهی پیام رسان ها، 
تصریح کرد: از بیرون کشور بیش از ۱3۰ هزار پست در رابطه 
با طرح ساماندهی پیام رسان ها و فضای مجازی که در دستور 
کار مجلس است گذاشته شده و با آن مخالفت کرده اند و شلوغ 
کردنــد؛ چراکه نمی خواهند این کار انجام شــود، اما پای آن 
ایســتاده ایم، کار خــود را انجام داده ایم و قانــون آن را آماده 

کرده ایم، به صحن مجلس می بریم و انجامش خواهیم داد.

 ایــن طرح بــه دنبــال راهکار هایی برای 	 
جرم انگاری در جامعه است

رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس: طرح 	 
ساماندهی پیام رسان ها را به سرانجام می رسانیم
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سامانه »یاران رییسی« برای مشارکت مردم در معرفی اعضا و مدیران دولت سیزدهم به رییس جمهوری منتخب راه اندازی شد.در این سامانه که با عنوان 
»یاران رییســی« راه اندازی شــده، از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه ها، احزاب، تشکل ها و آحاد مردم دعوت شده تا چنانچه فردی را در تراز دولت مردمی 
می شناسند، نسبت به معرفی وی اقدام کنند.کارآمدی، فسادستیزی، روحیه انقالبی و مردمی بودن از جمله ویژگی هایی است که رییس جمهوری منتخب بر 
آنها تاکید کرده است.حجت االسالم سید ابراهیم رییسی در معرفی این سامانه خطاب به مردم و نخبگان عنوان کرده است: با حمد و ثنای الهی و ضمن تشکر و 
قدردانی مجدد از یکایک ملت بزرگ ایران جهت خلق حماسه باشکوه انتخابات ریاست جمهوری و حسن اعتماد به این بنده خدا و خادم مردم، آنگونه که قبال 
نیز بیان کردم اعضای دولت و همکاران بنده بر مبنای شایسته ساالری و براساس شاخص هایی نظیر کارآمدی، فسادستیزی، روحیه انقالبی و مردمی بودن 
انتخاب خواهند شد.ازآنجا که عمیقا بر این باورم هرجا زمینه مشارکت مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها فراهم شود نرخ موفقیت باالتر می رود و 
همانگونه که وعده داده بودم سامانه ای جهت مشارکت مردم در معرفی اعضای دولت آماده شده است.از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه ها، احزاب، تشکل ها 

و آحاد مردم تقاضا دارم چنانچه فردی با شاخص های فوق الذکر و در تراز دولت مردمی می شناسند نسبت به معرفی وی در سامانه اقدام کنند.

یک خبرگزاری غربی به نقل از چند منبع دیپلماتیک ادعا کرد که ایران دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات نطنز را به دالیل امنیتی محدود کرده 
است.خبرگزاری رویترز امروز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از چند منبع دیپلماتیک مدعی شد که ایران پس از اقدام خرابکارانه اخیر در سایت 
هسته ای نطنز، دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی به این مرکز را به دالیل امنیتی محدود کرده است.بر اساس این گزارش، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با استناد به سیاست کلی خود مبنی بر عدم اظهار نظر در خصوص امور بازرسی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.رویترز در ادامه می 
نویســد: دیپلمات ها توقف در مذاکرات که هفته ها در جریان اســت را قابل حل می دانند.وزارت خارجه فرانسه دوشنبه هفته جاری در اقدامی مداخله 
جویانه درخواست کرد که ایران باید همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و فوراً به بازرسان این نهاد بین المللی دسترسی کامل 
بدهد.وزارت خارجه فرانسه در این باره گفت: ایران باید به همکاری های خود با آژانس ادامه دهد و هر چه سریعتر دسترسی کامل به تاسیسات هسته ای 
خود را برای این نهاد بین المللی فراهم کند.سعید خطیب زاده در این زمینه اظهار کرد: تعهدات و وظایف دولت در قانون مجلس کاماًل روشن است. در 

مساله توافق 3 ماهه با آژانس اتمی و چگونگی عدم ادامه آن هنوز تصمیم جدی اتخاذ نشده است.

محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات نطنز راه اندازی سامانه معرفی مدیران دولت سیزدهم  

دکتر حسن هانی زاده تحلیل گر روابط بین الملل در گفت وگو با ستاره صبح تشریح کرد:

تأثیر اقدامات آمریکا در خاورمیانه بر مذاکرات وین
  رگه هایی از انصاف در سازمان ملل متحد مشاهده می شود

  اقدامات آمریکا می تواند بحران های جدیدی در خاورمیانه به وجود بیاورد

 دکتر هانی زاده گفت: نشست اخیر شورای 
امنیت ســازمان ملل درباره برجام نشان داد که 
هنوز رگه هایی از انصاف در ســازمان های بین 
المللی از جمله سازمان ملل متحد مشاهده می 
شود.سازمان ملل متحد همواره بر این باور بوده 
که برجام می تواند سرمنشــأ همکاری ایران با 
جامعه جهانی تلقی شود.این در حالی است که 
خروج آمریکا از این توافق نامه باعث خدشه به این 
توافق شد و از اهمیت آن کم کرد.این اقدام آمریکا 
نیز نشــان داد که آمریکا کشور قابل اعتمادی 
نیســت و به هیچ کدام از معاهدات بین المللی 
پایبند نیســت. این تحلیل گر روابط بین الملل 
ادامه داد: نشست اخیر شورای امنیت نشان داد 
نگاه مثبت سازمان های بین المللی مهمی مانند 
سازمان ملل متحد به توافق برجام می تواند زمینه 
های به نتیجه رسیدن توافق را به وجود بیاورد.

این اقدام می تواند شــرایطی را فراهم کند که 

آمریکا از راهی که رفته باز گردد و اشتباهی که در 
دوران ریاست جمهوری ترامپ مرتکب شده بود 
را اصالح کند.در چنین شرایطی بخش عظیمی از 
تحریم های ایران لغو خواهد شد. به همین دلیل 
چنین نشست هایی می تواند به تضمین عملی 
مذاکرات کمک کند.دکتــر هانی زاده تصریح 
کرد:مذاکرات وین در هفتــه های اخیر تحت 
تأثیر اقدامات آمریکا در حمله به مواضع حشد 
الشعبی قرار گرفته و این اقدامات روی مذاکرات 
وین تأثیر منفی گذاشته است.این در حالی است 
که چنین حرکت هایی می توان بحران جدیدی 
در منطقه خاورمیانه ایجاد کند. به همین دلیل 
نباید از تأثیر منفی چنین اقداماتی در مذاکرات 
ایران و کشورهای غربی را نادیده گرفت.به همین 
دلیل برخی کار را سخت قلمداد می کنند. این در 
حالی است که هنوز فرصت های مناسبی برای 

توافق بین ایران و کشورهای غربی وجود دارد.

 کوثری به مجلس یازدهم می رود
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صحت انتخابات میاندوره ای 
مجلــس در تهران خبر داد و گفت: شــورای نگهبان ورود آقای 
کوثری به مجلس را تایید کرد.عباســعلی کدخدایی سخنگوی 
شورای نگهبان با اشــاره به شکایت حجت االسالم و المسلمین 
حمید رســایی مبنی بر قانونی نبودن حضور ســردار اسماعیل 
کوثری در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی گفت: 
شکایت آقای رسایی و اظهارات وی در شورای نگهبان بررسی و 
گزارش های مفصلی نیز ارائه شد. در نهایت، اعضای این شورا به 
صحت این انتخابات در تهران رای دادند و آقای کوثری به مجلس 
راه پیدا کردگفتنی اســت در روز های گذشته آقای رسایی یکی 
از نامزد های انتخابات میــان دوره ای مجلس در حوزه انتخابیه 
تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس از شکایت خود 

درباره قانونی نبودن حضور آقای کوثری خبر داده بود.

نمایندگان مجلس خواستار شفافیت 
دریافتی های کارگزاران نظام 

بیش از ۵۰ نماینده مجلس با امضاء طرحی خواستار شفافیت 
دریافتی های کارگزاران نظام جمهوری اســالمی ایران شدند.

این طرح از ســوی هیئت رئیســه مجلس اعــالم وصول و برای 
بررسی بیشتر به کمیســیون های اصلی و فرعی بررسی کننده 
ارجاع کننده ارجاع داده اســت.در بخش هایی از این طرح آمده 
اســت:یکی از معضالت نظام اداری جمهوری اســالمی ایران، 
پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند دهمیلیونی است 
که این مســأله عالوه بر اینکه موجب خدشــه به حیثیت دولت 
میشــود خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی دارد.. در 
حالیکه میلیون ها نفر از جوانان کشــور بیکار هستند و اکثریت 
کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردار هستند 
و فشــار های مالیاتی موجب تعطیلی بســیاری از کارخانجات و 
واحد های اقتصادی و تولیدی شــده اســت، پرداخت این وجوه 
آنهم با فشــار بر مالیاتدهنــدگان و از محل اموال مردم بیچاره با 

ذات انقالب اسالمی و عدالت و انصاف مغایر است.

خروج سه ایرانی از لیست تحریم های آمریکا
وزارت خزانــه داری آمریکا از خروج نام 3 ایرانی از لیســت 
تحریم های خود خبر داد.ســخنگوی ایــن وزارت خانه اعالم 
کرده اســت کــه خروج این ســه ایرانی از لیســت تحریم ها، 
سیاســت تحریم های دولــت آمریکا در قبال ایــران را تغییر 
نخواهد داد.این ســخنگو همچنین اعالم کرد که اقدام آمریکا 
هیچ ارتباطی نیز با مذاکرات بر ســر برجام ندارد.دانیل بهزاد 
فردوس«، »مهرزاد مانوئل فردوس« و »محمدرضا دزفولیان« 
اشــخاصی هستند که به بهانه ارتباط با گروه صنعتی ماموت و 
شــرکت ماموت دیزل در فهرست تحریم ها قرار گرفته بودند و 

اکنون از این فهرست خارج شده اند.

 شکایت فرمانداری کرمانشاه 
از دو  کاندیدا به خاطر ادعای تغلب

 فرماندار کرمانشــاه از شــکایت این فرمانــداری از ۲ نامزد 
انتخابات شورای اسالمی شهر کرمانشاه به دادستانی به دلیل 
تهمت ناروا خبر داد.فضل اهلل رنجبر اظهار کرد: ششمین دوره 
انتخابات شــورای اسالمی شهرهای کرمانشــاه، ماهیدشت، 
کوزران، هلشــی و قلعه از ســوی هیئت های اجرایی و نظارت 
شهرستان کرمانشاه تأیید شد.وی افزود: رئیس هیئت نظارت 
شهرستان کرمانشــاه پس از بررسی شکایت ها در هیأت های 
اجرایــی و نظارت نتیجه نهایی انتخابات شــورای اســالمی 
شــهرهای مذکور را به فرمانداری کرمانشاه اعالم کرده و پس 
از این مرحله آگهی انتشــار اســامی در شــهرهای کرمانشاه، 
ماهیدشت، کوزران و هلشــی بدون تغییرات در رأی نامزدها 
اعالم شــده و در شهر قلعه با بازشماری صندوق های رأی جای 
نفــر اول و دوم تغییر کرده و اعضای اصلــی و علی البدل قلعه 

مرکز بخش بیلوار هیچ گونه تغییراتی نداشته است.

کسری تراز بودجه از چالش های دولت سیزدهم 
نایب رییس کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس 
شــورای اســالمی، کســری تراز عملیاتــی بودجــه را یکی از 
چالش هــای دولت جدید عنوان کرد و گفت: الزم اســت دولت 
سیزدهم با ایجاد منابع پایدار این مشکل را حل کند تا به بازتولید 
تورم افسارگسیخته سال های اخیر منجر نشود.سید محمدرضا 
میرتاج الدینی ادامه داد: ثبات بخشــی به اقتصاد یکی از مسائل 
اصلی و اولویت کشور است که باید مورد توجه رییس جمهوری 
منتخب قرار گیرد. در صورت تثبیت اقتصاد کشور، وضعیت برای 
ســرمایه گذاران و کارآفرینان روشن می شود و ریسک فعالیت 
آنان کاهش می یابد و در نتیجه با فعال شدن آنها تولید، اشتغال و 
صادرات رونق پیدا می کند.معاون امور مجلس دولت دهم ادامه 
داد: ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری در کنار ثبات اقتصادی 
حتی می تواند به بازگشــت ســرمایه از خارج و سرمایه گذاری 
ایرانیان مقیم خارج در داخل منجر شود.میرتاج الدینی با اشاره 
به مبارزه ســیدابراهیم رییسی با فساد در دوران تصدی ریاست 
قوه قضاییه، افزود: رییسی با تجربه و سوابقی که دارد توان ایجاد 
فضای امن برای سرمایه گذاری و قطع دست رانت خواران و برهم 

زنندگان امنیت اقتصادی را دارد.

 سرنگونی هواپیمای ایرانی 
در خلیج فارس توسط آمریکا

پرواز مســافربری شــماره ۶۵۵ شــرکت 
هواپیمایــی ایران ایر با شناســه »IR655« از 
تهران به مقصد دوبی در تاریخ ۱۲ تیر ۱3۶۷ )3 
ژوئیه ۱۹۸۸ میالدی( پس از توقف بین راهی 
در بندرعباس به سمت دوبی در حرکت بود که 
با شلیک یک موشک ریم-۶۶ استاندارد از ناو 
یو اس اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی 
ایاالت متحــده آمریکا در ارتفاع ۱۲ هزار پایی 
بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی ۲۹۰ 
سرنشین آن که شامل ۴۶ مسافر غیر ایرانی و 
۶۶ کودک )زیر ۱3 سال( بودند، جان باختند. 
دولــت آمریکا مبلــغ ۸/۱3۱ میلیون دالر در 
توافقی به دولت ایران پرداخت کرد که شــامل 
۸/۶۱ میلیــون دالر برای بازماندگان ۲۴۸ نفر 

ایرانی کشته شده در حادثه بوده است.

درگذشت میرزاده عشقی
سیدمحمدرضا کردستانی با تخلص میرزاده 
عشقی )۲۰ آذر ۱۲۷3 - ۱۲ تیر ۱3۰3( شاعر، 
روزنامه نگار، نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی 
دوره مشروطّیت و مدیر نشریه قرن بیستم بود 
که در دوره نخســت وزیری رضاشاه، به دستور 
رئیس اداره تأمینات نظمیه )شهربانی( وقت، 
تــرور شــد. وی از جمله مهم ترین شــاعران 
عصر مشروطه به شــمار می رود که از عناصر 
هویــت ملی در جهت ایجــاد انگیزه و آگاهی 
در تــوده مردم بهره گرفــت. او را خالق اولین 
اپــرای ایرانی می دانند.  ســال های کودکی را 
در مکتب خانه های قروه و از سن هفت سالگی 
به بعد در آموزشگاه های »الفت« و »آلیانس« 
همدان به دو زبان فارسی و فرانسوی تحصیل 
داشته، پیش از آنکه گواهی نامه از این مدرسه 
دریافــت کنــد در تجارتخانه یــک بازرگان 
فرانسوی به شغل مترجمی پرداخته و به زبان 

فرانسوی به طور کامل مسلط شد.

قتل مازیار توسط خلفای عباسی
مورخان اروپایي که در باره بپاخیزي ایرانیان 
برضد خلفاي اموي و عباسي تحقیق کرده اند 
وقوع قتل »مازیار« حکمــران وقت مازندران 
ـ تپورســتان( به دست المعتصم  )تبرستانـ 
خلیفه عباسي را سوم ژوئیه سال ۸3۹ میالدي 
نوشته اند. مازیار از خاندان اسپهبدان مازندران 
پسر قارن و قارن پســر ونداد هرمز و ونداد نوه 
سوخرا بود. مازیار در آمل بر اثر خیانت برادرش 
»کوهیار« که فریــب عوامل خلیفه را خورده 
بود دســتگیر و به ســامرا )ســامره( منتقل و 
به المعتصم تحویل داده شــده بود که پس از 
شــکنجه بسیار کشته شد. جســد مازیار که 
زیر شکنجه کشته شــده بود در همان محلي 
که جســد بابک خرمدین بر دار شده بود به دار 

کشیده شد.

درگذشت مارلون براندو
دوم ژوئیه ۲۰۰۴ مارلون براندو بازیگر معروف 
فیلمهاي ســینمایي امریکا در بیمارســتان 
دانشــگاه کالیفرنیا در لس انجلس درگذشت. 
وي ۸۰ ســاله بود. از معروفترین فیلمهایي که 
براندو در آنها بازي کرد " گاد فادر " و اتوبوسي به 
نام هوس را مي توان نام برد. از وی به عنوان یکی 
از بهترین بازیگران تاریخ ســینما نام می برند.

بازی های درخشان وی در فیلم هایی که بازی 
کرد الهام بخش بسیاری از بازیگران نسل های 
بعدی سینما در کشورهای مختلف جهان شد.

خاطرات هاشمی
شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه 
داشت. کلیات سیاست اســتفاده از اینترنت 
تصویب شد. آقای خاتمی، رییس جمهور، بعد 
از جلسه به من اطالع داد، در مذاکره با آیت اهلل 
خامنه ای، موفق شــده موافقت ایشان را برای 
امــکان مانور سیاســی در رابطه بــا اظهارات 
ســران آمریکا در خصوص روابط بگیرد؛ البته 
با اطمینــان دادن به رهبری که درصدد ایجاد 
رابطه نیست.آقای علی یونسی، رییس سازمان 
قضایی نیروهای مســلح آمد. گزارشی از وضع 
نیروهای مســلح و نوع جرایم و نیاز مادی آنها 
را داد و پیشنهاد داشــت که نیروهای مسلح، 
کوچک تر بشوند و با همین بودجه، وضع نیروها 
بهتر بشود و از فاصله گرفتن بخشی از جوانان از 

وضع موجود، اظهار نگرانی کرد.

نمایندگان مجلس همچنان به تصویب طرح جنجالی اصرار دارند؛
آیا اینستاگرام فیلتر می شود؟

 علی رغم خارج شدن طرح مجلس از دستور کار صحن علنی درباره فضای مجازی اما همچنان برخی 
از نمایندگان پیگیر تصویب این طرح هستند

بررســی طرح »حمایت از حقوق کاربران 
و خدمــات پایه کاربردی فضــای مجازی« 
و همچنین رای گیری برای بررســی آن در 
چارچــوب اصل ۸۵ قانون اساســی به  طور 
موقت از دســتور کار صحــن علنی مجلس 
شــورای اسالمی خارج شد اما گفته می شود 
قرار اســت به زودی بار دیگر به دســتور کار 
مجلس بازگــردد. گروهــی از نمایندگان 
همچنــان پیگیر تصویب این طرح جنجالی 
هستند که طی روزهای گذشته انتقادهای 
گسترده ای از آن مطرح شده است. بر اساس 
این طرح همه سرویس های مشهور خارجی 
و پیام رســان ها برای فعالیت در کشور باید 
مجوز دریافت کنند و در غیر این صورت فیلتر 
می شوند.طرحی که تاکنون با واکنش های 

مختلفی مواجه شده است.
 مجید نصیرایی، ســخنگوی کمیسیون 
فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی از 
موکول شدن بررســی طرح در صحن علنی 
به بعد از تعطیالت مجلس خبر داده اســت. 
نماینده مردم فردوس و طبس در پاســخ به 
این پرسش که بعد از تعطیالت مجلس، چه 
زمانــی را برای رأی گیری در مورد بررســی 
این طــرح در چارچوب اصل ۸۵ و همچنین 
بررسی خود طرح در صحن علنی پیش بینی 
می کنید، زمان مشخصی را اعالم نمی کند و 
می گوید: »اکنون پیش بینی خاصی در این 
مورد ندارم اما فکر می کنم که بعد از تعطیالت 
مجلس، در دســتور کار صحن قرار خواهد 
گرفت.« بر اســاس برنامه چاپی مجلس، روز 
گذشته قرار بود درخواست گروهی ۴۰ نفره 
از نمایندگان برای تصویب و بررسی این طرح 
مجلس برای اینترنت بر اساس اصل ۸۵ قانون 
اساسی بررسی شود. این اصل به نمایندگان 
اجازه می دهد به جای بررسی در صحن علنی، 
طرح مد نظر خود را در کمیســیون و پشت 

درهای بســته تصویب و به  صورت آزمایشی 
اجرا کنند.

در ایــن صورت این قوانیــن در مدتی که 
مجلس تعیین می کند، به  صورت آزمایشی 
اجرا می شــود. قوانینی وجــود دارند که به 
همین صورت ۷ سال است به  صورت آزمایشی 
در حال اجرا هستند و تقریبا دائمی شده اند. 
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس اما 
در پاســخ به این پرســش که چرا طراحان 
اصرار دارنــد این طرح در چارچوب اصل ۸۵ 

بررســی شــود، می گوید: »از آنجا که حجم 
بســیار باالیی از مسائل اقتصادی، معیشت، 
مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح می شود، 
نمایندگان نمی توانند به  طور همزمان به همه 
این مسائل در صحن علنی بپردازند.« نماینده 
فــردوس و طبس نتیجه می گیرد که »برای 
این که بتوانیم به مسائل مهم و اولویت دار به  
صورت کارشناسی و تخصصی بپردازیم، به 

نمایندگان اختیار داده شده است که در قالب 
اصل ۸۵ طرح را بــه  صورت تخصصی تر و با 
سرعت بیشتر در کمیسیون بررسی کنند.« 
سخنگوی کمیســیون فرهنگی می افزاید: 
»البته از آنجا که ممکن اســت قانون دارای 
اشکاالتی باشد، آن را به  صورت آزمایشی مثال 
به  مدت 3 یا ۵ ســال اجرا می کنیم تا با هدف 
ارتقای قانون، نقــاط قوت و ضعف آن، احصا 
شود.« نصیرایی در بخشی از این گفت وگوی 
مفصل با اشــاره به این که کلیت حرف ما در 

طرح روشن است، ادامه می دهد: »ما در حوزه 
فضــای مجازی با فقر شــدید قانونگذاری و 
ضابطه مندی مواجه هســتیم.« سخنگوی 
کمیســیون فرهنگی معتقد اســت که »در 
هیچ یک از کشــورهای دنیا، چنین وضعیت 
نابســامانی را که ما در حوزه فضای مجازی با 

آن روبه رو هستیم، مشاهده نمی کنیم.«
نماینده فردوس و طبــس می گوید: »در 

کنار محاســنی که فضای مجازی به لحاظ 
زندگی مناســب برای مردم و پیشرفت های 
گوناگون در ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاســی و اقتصادی برای همگان به همراه 
دارد، در عیــن حــال آســیب های جدی و 
فراوانی را هم ایجاد کرده اســت.« نصیرایی 
با تأکید بر این که مطالبه برای ســاماندهی 
این فضا در مقایسه با قبل بسیار بیشتر شده 
است، تصریح می کند که »نیاز به چارچوب، 
قانون و ضابطه مندشــدن این فضا به شدت 
احساس می شود و کمیسیون فرهنگی هم 
بنا بر رسالت و وظیفه خود، رسیدگی به این 
حوزه را در اولویت قرار داده است.« سخنگوی 
کمیسیون فرهنگی پرداختن به این موضوع 
را یکی از افتخــارات مجلس انقالبی عنوان 
می کند و ادامه می دهــد: »ما این موضوع را 
یک اولویت  دانسته و بر خود الزم می دانستیم 

که به  طور جدی به آن بپردازیم.«
نصیرایی در پاسخ به این سؤال که چگونه 
در شرایط تحریم، تاسیس نمایندگی برای 
یک شــرکت آمریکایی مانند فیسبوک که 
مالک اینستاگرام اســت، با فرض پذیرش 
قانون ما در ایران امکان پذیر است، می گوید: 
»ما در این طرح عنوان کرده ایم که هیچ یک 
از کاربران برای فعالیت در پیام رســان های 
داخلــی و خارجی محدودیــت ندارند. ما 
نگفتیم که بــه  عنوان مثال، اینســتاگرام 
بالفاصله مســدود می شــود. ما بازه زمانی 
تعریف کرده و شرایط را هم اعالم کرده ایم.« 
سخنگوی کمیســیون فرهنگی درباره این 
که عده ای از پلتفرم هایی مثل اینستاگرام 
امرار معاش می کنند، می گوید: »با این حال 
نمی توان چشم به ناهنجاری ها و فسادهایی 
هم که در این فضا شاهدیم ببندیم. بنابراین 
ایجاد چارچوب و قانونمند کردن آن، امری 

عقالیی است.«

گفت وگو امروز با تاریخ

 نشست شورای امنیت ســازمان ملل متحد در 
حالی برگزار شــد که برخی از رسانه ها و از جمله 
روزنامه واشنگتن پســت کار توافق در مذاکرات 
وین را سخت توصیف کرده اند. این در حالی است 
که دبیر کل سازمان ملل در این نشست از آمریکا 
خواســت تحریم های ایران را لغو کند و همچنین 

از ایران خواست به تعهداتش در برجام عمل کند. 
با این وجود اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه 
و به خصوص اقدام اخیر این کشــور در هدف قرار 
دادن مواضع کتائب حزب اهلل و کتائب سید الشهدا 
شرایط را سخت کرده و روی مذاکرات تأثیر منفی 
گذاشته است. از ســوی دیگر کشورهایی مانند 

اسرائیل و عربســتان نیز خواستار عدم بازگشت 
آمریــکا به برجام هســتند.به همین دلیل آینده 
مذاکرات وین در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
ستاره صبح برای بررسی این موضوع با دکتر حسن 
هانی زاده تحلیل گر روابــط بین الملل گفت وگو 

کرده که در ادامه می خوانید
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تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

 ماریا زاخارووا ســخنگوی وزارت امور خارجه از مســدود شدن بیش از 3۰ رسانه محور مقاومت توسط آمریکا انتقاد کرد و آن را اقدامی بیشرمانه خواند. 
زاخارووا در نشست خبری مجازی گفت: روز ۲۲ ماه ژوئن شرکت های اینترنتی آمریکایی دسترسی به بیش از 3۰ رسانه را به بهانه اقدامات امنیتی قطع 
کردند.سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه یک روز پس از این واقعه در مورد آن اظهار نظر رسمی شد، گفت: در اطالعیه خبری وزارت دادگستری 
آمریکا گفته شد که دادگاه این تصمیم را به دلیل انتشار اخبار نادرست و زیانبار در خاک آمریکا گرفت.وی افزود: اتهام به انتشار اخبار نادرست از سوی آمریکا 
مرسوم شده و شیوه مناسبی برای مبارزه با رسانه های نامطلوب و خبرنگارانی شده است که در فهرست ویژه مقامهای آمریکایی قرار گرفته اند. به گزارش 
رســانه ها، وزارت دادگستری آمریکا با صدور بیانیه ای به بهانه »نقض تحریم های آمریکا«، دامنه اینترنتی 33 وب سایت مورد استفاده اتحادیه رادیوها و 
تلویزیون اسالمی را توقیف کرد.زاخارووا گفت: این اقدام واشنگتن با واکنش قابل انتظار تهران مواجه شد و  سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام را نمونه 
بارز نقض آزادی بیان و مورد دیگری از سیاست استانداردهای دوگانه ازسوی آمریکا خواند که من نمی توانم با این اظهارنظر موافقت نکنم زیرا نقض معیارها 

و اصول بین المللی است و آن را رویکرد غیرسازنده در شرایط ادامه مذاکرات برجام می دانم.

 آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که  در چارچوب سفر رسمی دو روزه در اسپانیا به سر می برد ضمن ابراز همبستگی با این کشور در مقابله با کرونا 
تاکید کرد، کرونا شکنندگی جوامع را برای ما آشکار کرده و ما برای مقابله به افزایش دست کم دو برابری میزان تولید واکسن نیازمندیم. گوترش که برای 
نخستین بار از زمان انتخاب مجدد به عنوان دبیر کل سازمان ملل به اسپانیا سفر کرده است، در نشستی خبری با حضور پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا 
گفت: ما در دوره ای قرار داریم که شــکنندگی جوامع و ســیاره ما آشکار شده است.وی افزود: یک ویروس میکروسکوپی تا کنون، حدود چهار میلیون 
قربانی گرفته و اقتصادهای همه جهان را ویران کرده است.این دیپلمات پرتغالی با بیان اینکه »هنوز مطمئن نیستیم، بتوانیم ویروس را شکست دهیم« 
گفت: در شرایط ناعادالنه ای قرار داریم. ویروس کرونا همچون آتش در حال گسترش است و نکته غم انگیز اینکه جهش های جدید ممکن است عملکرد 
ما را بی اثر کنند. بنابراین همبستگی در این برهه زمانی ضروری است و تعهد کشوری چون اسپانیا به برنامه کوواکس، بسیار مهم است.گوترش با تاکید 
بر لزوم وجود »برنامه جهانی واکسیناسیون« گفت، در قالب این طرح جهانی، تولید واکسن علیه کرونا، دست کم باید دو برابر شده و نظام توزیع منصفانه 

شود.وی همچنین همکاری اسپانیا در برقراری صلح، امنیت و توسعه پایدار را مثال زدنی توصیف کرد.

گوترش: تولید واکسن ضد کرونا باید دو برابر شودانتقاد روسیه از مسدود شدن سایت های خبری توسط آمریکا 

دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش یازدهم خود را به شورای امنیت ارائه کرد؛

گوترش:آمریکا تحریم ها را بردارد و ایران
 به تعهداتش بازگردد

معاون سفیر چین:آمریکا به ایران تضمین بدهد که دیگر از برجام خارج نشود
تخت روانچی:آمریکا و  کشورهای اروپایی باید تصمیمات سختی برای احیای برجام بگیرند

روز چهارشنبه نهم تیرماه ۱۵ عضو شورای 
امنیت گرد هم جمع شدند تا درباره یازدهمین 
گزارش دبیرکل ســازمان ملل متحد درمورد 
توافق برجام گفت وگو کنند؛ نشســتی که هر 
شش ماه یک بار در زمینه بررسی برجام برگزار 
می شود و این بار با حمایت گوترش و نیز دیگر 
اعضا از توافق هسته ای پایان یافت.وجود برخی 
اختالفات حل نشده در جریان سری مذاکرات 
هسته ای وین، بسترساز برگزاری نشست شورای 
امنیت  شد؛ نشستی که در آن فرصتی به دست 
آمد تــا حاضران از جملــه »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل ســازمان ملل متحد و ستون شرقی 
برجــام به حمایت از توافق و اهمیت احیای آن 
بپردازند. در جریان این نشست، گوترش از »جو 
بایدن« رییس  جمهوری آمریکا خواســت که 
طبق توافق برجام در سال ۲۰۱۵، تمام تحریم ها 
علیه این کشور را لغو یا تعلیق کند. همچنین او از 
ایاالت متحده درخواست کرد تا  مقررات مربوط 
به استثناها در رابطه با خرید نفت از جمهوری 
اسالمی ایران را تمدید کرده و معافیت پروژه هایی 
را که در ارتباط با عدم گســترش ســالح های 
هسته ای هستند تجدید کند. گوترش در مقابل 
از ایران نیز خواست که به اجرای تعهدات کامل 
خود در برجام بازگردد و فورا همکاری با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را از سر گیرد. سوم تیرماه 
توافق تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
پایان رسید؛ توافقی که ابتدا در اسفندماه پارسال 
به مدت ســه ماه امضا و پــس از اتمام آن برای 
یک ماه دیگر تمدید شــد به آن امید که در این 
مدت تحریم ها برداشته شود. جمهوری اسالمی 
ایران در شرایط کنونی که طرف غربی بر ادامه 

تحریم و تنگنا پافشاری می کند، از تمدید آن 
برای ســومین بار خودداری کرده است. افزون 
بر گوترش، احیای برجام در این جلســه مورد 
حمایت دیگر اعضا از جمله نمایندگان روسیه و 
چین قرار گرفت. »واسیلی نبنزیا« سفیر روسیه 
در سازمان ملل گفت که »ما هم اکنون چارچوب 
توافق آینــده را داریم و یک فهم کلی از این که 
چطور به اهدافی که پیش روی ماست برسیم« 
و »ِگنگ شوانگ« معاون سفیر چین در سازمان 
ملل نیز در نشست شورای امنیت از دولت بایدن 
خواست تا به ایران تضمین دهد که دیگر از برجام 
خارج نخواهد شد. یکی از مهمترین مطالبات 
و در عین حال دلمشــغولی های طرف ایرانی، 
گرفتن تضمین کتبی از آمریکا برای خارج نشدن 
این کشــور از توافق هسته ای است؛ تضمینی 
که برمبنای آن هیچ دولتی در آمریکا نتواند از 
برجام خارج شود. از نگاه ناظران از آنجا که چنین 
تضمینی مستلزم تصویب دو سوم مجلس سنا 
است اجرای آن تا حدی دشوار به نظر می رسد. 
نشست شورای امنیت همچنین فرصتی را برای 

دفاع نماینده ایران از حقوق کشور متبوع خود 
رقم زد. »مجید تخت روانچی« سفیر و نماینده 
دایم ایران در سازمان ملل در این نشست گفت: 
بر خالف برخی اعضای باقیمانده در برجام که در 
سال های گذشته صرفا به حمایت زبانی از برجام 
بسنده کردند، کشوری که هزینه هنگفتی برای 
این توافق پرداخت، ایران بود. بنابراین، اآلن نوبت 
آمریکا و البته اتحادیه اروپایی و سه کشور اروپایی 
اســت که تصمیمات سختی برای بازگشت به 
پایبندی کامل به برجام اتخاذ کنند. سفیر ایران 
در سازمان ملل در بخشی از سخنان خود اضافه 
کرد: آنها از ایران خواســتند که بطور کامل به 
اجرای تعهدات خود تحت برجام برگردد، انگار 
این ایران بود که از برجام خارج شــد؛ انگار این 
ایران بود که تحریم های غیر انسانی بی شماری 
را با هدف علناً اعالم شده گرسنگی دادن به کل 
یک ملت اعمال کرد؛ انگار این ایران بود که همه 
دولت ها را تهدید کرد یا قطعنامه ۲۲3۱ را نقض 
کنند یا مجازات می شوند؛ انگار این ایران بود که 
سیاســت فشار حداکثری را اعمال کرد؛ و انگار 

این ایران بود که از هیچ کوششــی برای از بین 
بردن همیشگی برجام و قطعنامه ۲۲3۱ دریغ 
نکرد. ضمن اینکه نشست شورای امنیت برای 
بررسی برجام در فضایی برگزار شد که شش دور 
مذاکرات هسته ای در پایتخت اتریش به رغم 
قدم های رو به جلو اما به احیای توافق نیانجامیده 
است. در پیوند با دور هفتم آن هنوز زمان دقیقی 
اعالم نشده است. شبکه خبری »بلومبرگ« به 
نقل از چهار مقام مطلع که نخواستند نام شان 
فاش شود، گفت که مذاکرات بر سر برنامه اتمی 
جمهوری اسالمی ایران، این هفته و چنان که قبال 
برنامه ریزی شده بود، ازسرگرفته نمی شود و زمان 
برگزاری دور هفتم مذاکرات مشخص نیست. در 
این شرایط مشخص نیست که احیای توفق در 
دولت روحانی اتفاق خواهد افتاد یا دولت رییسی. 
»علی ربیعی« ســخنگوی دولت روز سه شنبه 
هشتم تیر از احتمال موکول شدن ادامه مذاکرات 
برجام به دولت آینده در صورت به نتیجه نرسیدن 
در زمان باقی مانده دولت دوازدهم خبر داد. وی 
رسیدن به هرگونه توافق را مشروط به برداشتن 
همه تحریم ها دانست، و گفت:  اگر در مورد همه 
موضوعات در دستورکار مذاکرات توافق حاصل 
نشود، عمال توافقی شکل نگرفته است. یکی از 
مهمترین دغدغه های اعضای برجام عنصر گذر 
زمان اســت. بی تردید هر چه روند فرسایشی 
شــدن مذاکرات تداوم بیشتری یابد به موازات 
آن، احتمــال احیای توافق نیز تضعیف خواهد 
شد. در همین پیوند »اوالف اسکوگ« نماینده 
اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد در نشست 
شورای امنیت هشدار داد که »گذشت زمان به 

نفع هیچکس نیست.«

کشته شدن فرمانده ای که در ترور 
سردار سلیمانی نقش داشت

مهاجرانی در توییتر از کشــته شــدن یکی از فرماندهان موثر 
در ترور شــهید قاسم ســلیمانی خبر داد.عطاءاهلل مهاجرانی در 
حساب کاربری خود در توییتر از کشته شدن یکی از فرماندهان 
موثر در عملیات به شهادت رساندن شهید سلیمانی خبر داد. او 
نوشت: ژنرال جیمز ویلیس فرمانده نیرو های ویژه اسب سرخ، که 
در عملیات شــهادت شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس 
نقش موثر داشت، شنبه در پایگاه هوایی العدید در قطر، به تعبیر 
پنتاگون در حادثه غیر رزمی کشــته شد.اسپوتنیک هم به نقل 
از آیرفورس تایمز گزارش داد که جســد »جیمز سی. ویلیس« 
)James C. Willis( ۵۵ ســاله فرمانده اسکادران »ِرد ُهرس« 
روز ۲۶ ماه جون در اقامتگاهــش در پایگاه هوایی »العدید« در 

شهر »دوحه« در قطر پیدا شد.

دیدار اشرف غنی با فرمانده نظامیان 
آمریکایی در افغانستان

رئیس جمهوری افغانســتان با فرمانده نظامیان آمریکایی در 
این کشور بعد از خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه "بگرام" دیدار 
و گفت وگو کرد."محمد اشرف غنی" رئیس جمهوری افغانستان 
بعد از خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی "بگرام" در شمال 
افغانستان با فرمانده نظامیان آمریکایی در این کشور دیدار کرد.

اشــرف غنی در این دیدار درباره تداوم کمک و آموزش نیروهای 
افغانســتان با فرمانده آمریکایی بحث و تبادل نظر کرد.همزمان 
سخنگوی گروه طالبان نیز به خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه 
بگرام واکنش نشــان داد و آن را گامی خــوب توصیف کرد.این 
سخنگو در عین حال تاکید کرد که خواهان خروج همه نیروهای 
بیگانه از افغانستان اســت. سخنگوی گروه طالبان تصریح کرد: 
با خروج کامل نیروهای بیگانه، افغانستانی ها می توانند به صلح 
و امنیت نزدیک شــوند.نیروهای آمریکایی صبــح امروز و بعد 
از حــدود ۲۰ ســال  پایگاه بگرام را ترک کردنــد و آن را تحویل 
نیروهای افغانستان دادند و ارتش افغانستان اعالم کرد که از این 

پایگاه برای مبارزه با تروریسم استفاده خواهد کرد.

العامری: مسئولیت تاریخی ما اخراج 
نیروهای آمریکایی است

 رئیس ائتالف سیاسی الفتح عراق می گوید با وجود آمریکایی 
ها نباید از عراق انتظار شــکوفایی و ثبات داشــت و »مسئولیت 
تاریخی ما در اخزاج نیروهای آمریکایی از عراق اســت«.»هادی 
العامری« در استان المثنی عراق و در مراسم گرامیداشت انقالب 
»العشــرین« )انقالب مردمی سال ۱۹۲۰ عراق علیه اشغالگران 
انگلیسی( گفت: ثبات عراق و شکوفایی آن جز با اخراج نیروهای 
اشغالگر آمریکایی میسر نمی شود؛ اشغالگرانی که دستورکارهای 
صهیونیســتی را اجرا می کنند.العامری از همه عراقی ها و طرف 
های حکومتی خواست »برای اخراج آمریکا که هیچ سند قانونی 
و شــرعی برای ماندن در خاک عراق ندارد، فشار بیاورند«.گروه 
های مقاومت عراقی که همواره بر ضرورت اخراج آمریکا از عراق 
مصمم بودند اکنون وارد مرحله جدیدی برای اقدام جدی در این 
باره به ویژه با حمله اخیر آمریکا به نیروهای مرزبان حشدالشعبی 
در مرز عراق با ســوریه شــده اند؛ جنایتی که منجربه شهادت ۴ 

نیروی تیپ سیدالشهدا حشدالشعبی شد.

سفرپادشاه اردن به آمریکا 
ملک عبداهلل دوم برای یک سفر 3 هفته ای به آمریکا رفته است 
و در این سفر با رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد.آژانس 
خبــری پترا اردن اعالم کرد: ملک عبداهلل، پادشــاه اردن اولین 
پادشــاه عرب اســت که با جو بایدن در کاخ سفید دیدار خواهد 
کرد. ملک عبداهلل  قبل از بازدید کاری از واشنگتن در یک مجمع 
اقتصادی در »ســان ولی« شرکت خواهد کرد.مجمع اقتصادی 
ســان ولی در هفته اول ماه ژوئیه و با حضور مقامات سیاســی، 
اقتصادی و رســانه ای آمریکایی و بیــن المللی در آیداهو برگزار 
می شود.پیشــتر منابع آگاه خبر داده بودنــد اردن از طریق این 
ســفر پس از افول روابطش با آمریکا در دوران ترامپ  می خواهد 
گرمای بین روابط دو کشور را بازگرداند. سفر ملک عبداهلل نه تنها 
در مفهوم نمادین آن، بلکه در خصوص پرونده های مهمی مانند 
میانجیگری بین سوریه و آمریکاســت.اکنون با روی کار آمدن 
یک دولت دموکرات در آمریکا اردن امیدوار اســت که اوضاع به 

نفع آن تغییر کند.

وزیر دفاع پیشین آمریکا درگذشت
دونالد رامســفلد وزیــر دفاع دولت جورج بــوش که حمله به 
عراق و افغانســتان را در کارنامه خود داشت، در سن ۸۸ سالگی 
درگذشــت.در بیانیه ای که از ســوی خانواده وزیر دفاع پیشین 
آمریکا منتشــر شده آمده است: این مایه تأسف است که ما خبر 
درگذشت دونالد رامسفلد- یک دولتمرد آمریکایی و یک همسر 
و پدر فداکار را در ســن ۸۸ سالگی اعالم می کنیم.گفتنی است 
رامســفلد در دولت های جمهوری خواه جرالد فورد و نیز جورج 
بوش پســر، روسای جمهور اســبق آمریکا، فعالیت داشت.او در 
دولت جورج بوش پســر و در زمان حمالت ۱۱ سپتامبر، سمت 
وزارت دفاع را بر عهده داشت و حمله به عراق و حمله به افغانستان 

از نقاط سیاه کارنامه کاری او به شمار می رود.

بایدن: طبق برنامه قبلی از 
افغانستان خارج می شویم

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر 
تاکید کرد طبق برنامه قبلی از افغانســتان 
خارج می شــویم.رئیس جمهوری آمریکا 
اضافه کرد: افغان ها باید خودشان از نیروهای 
دولتی این کشــور دفاع کنند و ما نظامیان 
خود را بــه آمریکا بازمی گردانیم. به گزارش 
شــبکه خبری بلومبرگ، دولت آمریکا روز 
جمعه از دولت و ملت های 3 کشــور آسیای 
مرکزی تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان 
خواسته است بطور موقت از ۹ هزار افغانی که 
زمان اشغال افغانستان توسط آمریکا با دولت 
این کشور همکاری می کردند، میزبانی کنند. 
دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بعد 
از عقب نشــینی نیروهایش از افغانستان که 
امروز با ترک پایگاه نظامی بگرام در آن کشور 
تکمیل شــد، از دولت و ملت تاجیکستان، 
قزاقستان و ازبکستان خواست  نزدیک به ۹ 
هزار افغانستانی را که طی ۲۰ سال گذشته به 
امریکا و نیروهای سازمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( در این کشور کمک می کردند، در کوتاه 
مدت جا بدهند. براساس این گزارش، مقامات 
آمریــکا از جمله وزیر خارجــه و وزیر دفاع 
آمریــکا طی روزهای اخیر در حال مذاکره با 
همکاران خود از ازبکســتان و تاجیکستان 
هســتند تا بتوانند با آنها پیش نویس توافق 
نامه ای را آماده کنند که به واشنگتن امکان 
انجام عملیات اطالعاتی از خاک این کشورها 
را می دهد. پیــش از این، روزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز نیز با استناد به منابع در دولت 
آمریکا گــزارش داده بود که آمریکا آمادگی 
دارد هزاران افغانستانی را که با ارتش امریکا 
همکاری کرده اند در دیگر کشــورها مستقر 
کند تا آنهــا را از انتقام احتمالی طالبان پس 
از عقب نشــینی نیروهای نظامــی امریکا 
محافظت کند، اما مقامات تضمین نمی کنند 
که این افراد بتوانند از روادید آمریکا بهرمند 

باشند.

مکاتبه رهبران دوکره 
قبل از دیدار مشترک 

روزنامه »جونگ آنــگ ایلبو« چاپ کره 
جنوبــی گزارش داد که »مــون جائه این« 
رئیس جمهوری این کشور پیش از دیدارش 
با »جو بایدن« همتای آمریکایی اش در ماه 
مه، با »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی 
نامه نگاری کرده اســت.وی در این نامه به 
بررســی چشــم اندازهای یک نشســت با 
حضور همتــای جنوبی اش پرداخت و ابراز 
امیدواری کرد که از نشست خود با بایدن به 
عنوان فرصتی برای احیای گفت وگوهای به 
بن بست رسیده با رهبر کره شمالی استفاده 
کند و واشــنگتن را ترغیــب کند که با قید 
فوریت بیشتری به این موضوع بپردازد.این 
گزارش به نقــل از یک مقام دیپلماتیک که 
خواســت نامش فاش نشود نوشت: مون در 
نامــه خود خطاب به کیم، راه های برگزاری 
یک نشســت از جمله یک کنفرانس آنالین 
را در صورت امکان بررسی کرد.این روزنامه 
بدون اشــاره به پاسخ احتمالی کیم جونگ 
اون به این نامه، افــزود که البته دفتر مون، 
رئیس جمهوری کــره جنوبی هنوز در باره 
ایــن گــزارش اظهارنظری نکرده اســت.

یادآوری می شود »کیم یو جونگ« خواهر 
رهبر کره شمالی ۲۲ ژوئن )اول تیر( با صدور 
بیانیه ای چشم انداز از سرگیری زودهنگام 
دیپلماســی با ایــاالت متحــده را منتفی 
دانســت و اظهار داشت که انتظارات آمریکا 
از مذاکرات، قطعا به ناامیدی هرچه بیشــتر 
آن ها خواهــد انجامید.وی در این خصوص 
تاکید کرد: به نظر می رســد آمریکا احتماالً 
شــرایط را به گونه ای تفسیر کند که برایش 
دلگرم کننده باشــد، به همین دلیل داشتن 
انتظارات بیهوده آمریکایی هــا را ناامیدتر 
خواهد کــرد.وی این بیانیــه را پس از آن 
منتشر کرد که »جیک ســالیوان« مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید، اظهارات کیم جونگ 
اون رهبر کره شــمالی مبنــی بر اینکه این 
کشــور هم باید برای گفــت وگو و هم برای 
رویارویی آماده باشــد، »نشــانه های قابل 

توجه« توصیف کرده بود.

 واکنش کانادایی ها به گورهای دسته جمعی

 مجسمه  ملکه الیزابت به زیر کشیده شد
تقاضای اعتراض کنندگان: کودکان کشته شده بازگرادند

پس لرزه های  پیدا شدن گورهای دسته جمعی در مدارس 
شــبانه روزی در کانادا همچنان ادامه دارد. در قرن نوزدهم و 
بیســتم، مدارس شبانه روزی در کانادا اجباری بودند و توسط 
دولــت و مقامات مذهبی با هدف ادغام اجباری جوانان بومی 
اداره می شــدند. این در حالی است که در هفته  گذشته منابع 
خبری از پیدا شدن سومین گور دسته  جمعی کودکان بومی 
در کانادا بــا ۱۸۲ قبر بی نام و نشــان در »بریتیش کلمبیا« 
خبر دادنــد. پیش از آن نیز یک گور جمعی حاوی باقی مانده 
اجساد ۲۱۵ کودک بومی در محوطه یک مدرسه مسیحی در 
»بریتیش کلمبیا« کانادا کشف شده بود. برخی از این کودکان 
تنها سه سال داشــتند. دســت کم ۱۵۰ هزار کودک بومی 
طی ســال های ۱۸۴۰ تا ۱۹۹۰ وارد این به اصطالح مدارس 
شبانه روزی شده بودند. برخی از آن ها با توسل به زور از والدین 
و جامعه جدا شدند و بدرفتاری های گسترده ای با آن ها گزارش 
شده است.شهروندان کانادا در اعتراض به کشف چندین گور 
دســته جمعی از کودکان بومی در این کشور، مجسمه های 

ملکه الیزابت و ویکتوریا را سرنگون کردند.
گروهی از مردم در »وینیپگ« در استان منیتوبای کانادا به 
مناسبت روز ملی این کشور تجمع کرده و مجسمه ویکتوریا 
را به پایین کشیدند. روز ملی کانادا همه ساله در تاریخ ۱ ژوئیه 
)۱۰ تیر( برگزار می شــود.اعضای این گروهِ معترض در حالی 
که تی شــرت های نارنجی به تن داشتند به مدرسه ای رفتند 

و به مجســمه ویکتوریا رنگ قرمز پاشیدند. آن ها همچنین 
شــعار می دادند »ما هم روزی بچه بودیــم. این کودکان را به 
کشورشان بازگردانید«.مجســمه ملکه الیزابت که در اندازه 
کوچکتری نسبت به مجمسه ویکتوریا بود نیز در ضلع شرقی 
محوطه مدرسه سرنگون شد. هر دوی این مجسمه ها نمادی از 
استعمار در کانادا محسوب می شوند.در قرن نوزدهم و بیستم، 
مدارس شــبانه روزی در کانادا اجباری بودند و توسط دولت 
و مقامات مذهبی با هدف ادغــام اجباری جوانان بومی اداره 
می شدند. »پاپ فرانسیس« رهبر کاتولیک های جهان پیش 
از این به دلیل نقش کلیسا در استعمار آمریکایی ها عذرخواهی 
کرده بود، اما بیشــتر این عذرخواهی ها را به هنگام ســفر به 
کشــور ها انجام داده است.گورهای دسته جمعی کشف شده 
در کانادا تنها دو مورد از جنایت هایی اســت که در کانادا علیه 
بومیان صورت گرفته است.سیستم مدارس شبانه روزی کانادا 
در سال های ۱۸3۱ تا ۱۹۹۶، بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی 
را در چارچوب برنامه جذب بومیان به جامعه کانادایی به اجبار 
از خانواده هایشــان جدا کرد.کودکان مذکور در این مدارس 
تحت سوءاســتفاده، ســوءتغذیه و تجاوز قرار می گرفتند و 
براساس گزارش ها، 3 هزار و ۲۰۰ کودک بومی در این مدارس 
جان خود را از دست دادند. پایگاه »استار« در گزارشی به این 
موضوع پرداخته و می نویسد »۲۱۵ کودک بومی در مدرسه 
شــبانه روزی کامپلویس، ۱۴۰ کودک دیگر در براندون، 3۵ 

نفر در رجینا و موارد دیگر؛ فرزندان گم شده ما که بدون هیچ 
نام و نشانی در گورهای دسته جمهعی در کانادا دفن شده اند؛ 
در مراســم یادبود این ۲۱۵ کودک بسیاری از سخنران های 
بومی کانــادا روایت های خود را در این بــاره، روایت هایی از 
مادران، پدران و اقوام خــود را در این باره مطرح کردند«.این 
گــزارش می گوید »کانادا از مدت ها پیش درباره این کودکان 
و بدرفتاری با آن ها و مردمان بومی می داند، اما از این موضوع 
چشم پوشی می کند؛ ۶ سال از گزارش کمیسیون حقیقت و 
آشتی می گذرد، 3۰ سال از موضوع مدارس بومیان کانادایی 
و برخی مدارک درباره آن ها می گذرد و ۱۴۰ سال از زمانی که 
دکتر پیتر هندرسون، درباره ســوء استفاده از این کودکان و 
آمار باالی مرگ آن ها در مدارس شبانه روزی افشاگری کرده، 
می گــذرد و هنوز نادیده گرفتن عمیقی از تاریخ واقعی وجود 
دارد«.مدارس مســکونی بخشی اساسی از سیستم سیاست 
استعماری برای تحت ســلطه درآوردن مردم بومی در کانادا 
بودند.حــدود ۱.۷ میلون نفر در کانادا بــه عنوان افراد بومی 
شناسایی می شوند، اما آمارهای منتشر شده وضعیت فاجعه 

بار این اقلیت ها را در کانادا نشان می دهند.

خبرنامهگزارش

اشاره: براســاس قطعنامه2231شورای امنیت 
دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است هر شش 
ماه یک بار گزارشی از  برجام را به شورای امنیت 
ارائه کند.پیش از این دبیر کل ده گزارش به شورای 
امنیت ارائه کرده بود اما روز چهارشــنبه گزارش 
یازدهم خود را به شورای امنیت ارائه کرد .در این 
نشســت گوترش از بایدن خواست تحریم های 

ایران را لغو کند.درخواستی که با اظهارات معاون 
سفیر چین تکمیل شــد و وی از آمریکا خواست 
به ایران تضمین بدهد کــه دیگر از برجام خارج 
نخواهد شد. در این نشست مجید تخت روانچی 
نماینده ایران در ســازمان ملل نیز حضور داشت 
که خطاب به کشــورهای حاضر در این نشست 
گفت:آمریکا و کشــورهای اروپایی برای احیای 

برجام باید تصمیمات ســختی بگیرند.در همین 
حال روزنامه واشگتن پست نوشت احیای برجام 
از آنچه که به نظر می رسد سخت تر است.قرار بود 
این هفته دور هفتم مذاکرات در وین از سر گرفته 
شود اما تاکنون خبری از انجام این مذاکره منتشر 
نشده اســت.گزارش پیش رو به این موضوع می 

پردازد که در ادامه می خوانید.

خبرنامهرهس
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هفته دوم تیرماه روند همه بازارهای دارایی ازجمله طال و سکه، دالر و یورو، و همچنین بورس صعودی بود و در این میان باالترین سود نصیب خریداران 
سکه شد. طی این هفته بازار ارز تحت تأثیر باال رفتن انتظارات تورمی ناشی از اخبار سیاسی مربوط به برجام، در مدار افزایشی حرکت کرد و بر همین اساس 
قیمت دالر در بازار آزاد ۴.3درصد و یورو ۴درصد گران شد. بازار طال نیز همسو با دالر حرکت کرد و تا پایان هفته قیمت طال 3.۲درصد و بهای سکه ۴.۶درصد 
افزایش یافت و به این ترتیب بیشترین بازدهی را به نام خود ثبت کرد. همچنین در این هفته شاخص بورس هم با رشد 3.۶درصدی سبز شد. نایب رییس 
دوم اتحادیه طال با اشاره به روند افزایشی طال و سکه طی هفته گذشته بیان کرد: چنانچه نشانه های مثبتی در روند مذاکرات برجام دیده شود، قیمت دالر و 
در پی آن طال و سکه کاهش خواهد یافت. محمد کشتی آرای در گفت و گو با اقتصاد آنالین درباره روند بازار طال و عوامل موثر بر آن طی هفته گذشته توضیح 
داد: درحالی که برخی از کارشناسان پیش بینی می کردند که اونس جهانی با توجه به تورم باالی جهانی روند صعودی خواهد داشت، اما طی چند روز گذشته 
ارزش فلز زرد تحت تأثیر نوسان رمز ارز ها بیش از ۱۰دالر تغییر نداشته؛ اما با تاثیر گذاری اخبار مربوط به مذاکرات برجام در بازار ارز و صعود دالر به کانال 

۲۵هزار تومان شاهد افزایش قیمت طال و همچنین رشد ۴۰۰هزار تومانی بهای سکه در هفته دوم تیرماه بودیم.

توافق اوپک پالس برای عرضه بیشــتر نفت به بازار و تمدید سیاســت مدیریت بازار تا پایان سال۲۰۲۲ به موافقت امارات متحده عربی مشروط است که 
با این توافق مخالفت کرده و باعث کشیده شدن مذاکرات به روز دوم شد. به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، امارات متحده عربی روز پنجشنبه مانع 
تصویب توافق عربستان سعودی و روسیه برای تسهیل محدودیت عرضه به میزان دو میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۱ و تمدید توافق محدودیت 
عرضه تا پایان سال ۲۰۲۲ شد. پیمان فعلی محدودیت عرضه که از ماه مه سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمد، قرار است در آوریل سال ۲۰۲۲ به پایان برسد.منابع 
آگاه در اوپک پالس به رویترز اظهار کردند که امارات متحده عربی به افزایش تولید اعتراض ندارد و خواهان آن اســت که در توافق جدید ســطح تولید این 
کشور تولید باالتر از میزانی که بر اساس آن تولیدش را محدود کرده است، در نظر گرفته شود.امارات متحده عربی می گوید باهدف نشان دادن حسن نیت و 
امید این که محدودیت عرضه همان طور که در آوریل سال ۲۰۲۰ توافق شده بود در آوریل سال ۲۰۲۲ خاتمه پیدا می کند، پیش از این با سطح مبنای تولید 
بسیار پایینی موافقت کرده بود.به گفته منابع آگاه در اوپک پالس، امارات متحده عربی می خواهد سطح مبنای تولیدش در 3.۸ میلیون بشکه در روزبه جای 

3.۱۶۸ میلیون بشکه در روز تعیین شود. سطح مبنای تولید باالتر به معنای کاهش تولید کمتر است.

توافق نفتی اوپک پالس مشروط به موافقت امارات روند صعودی بازارها در هفته دوم تیر
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ستاره صبح بررسی می کند

زنگنه؛ ستاره اوپک
   »اوپک« از مدیریت وزیر نفت ایران قدردانی کرد

  زنگنه تاکنون طوالنی ترین رئیس هیئت نمایندگی یک کشور عضو اوپک بوده است
  دبیر کل اوپک: وزیر نفت ایران نمونه بارز نجابت و تجسم صداقت است

سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
در یک صد و هشــتاد و یکمین نشست عادی 
خود با پخش نماهنگی از حضور چندساله بیژن 
زنگنه در وزاتخانه های نفت و نیرو ایران قدردانی 
کرد. این نماهنگ به مناســبت آخرین حضور 
بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشســت وزیران نفت 
و انرژی اوپک تهیه شــده بود که روز پنجشنبه، 
دهم تیرماه پخش شــد. دبیر کل اوپک در این 
نماهنگ گفت: »در این لحظه تاریخی، می خواهم 
چند دقیقه از وقت شما را صرف قدردانی عمیق 
و نوستالژی درباره مشارکت های تاریخی بیژن 
زنگنه از جمهوری اســالمی ایران در اوپک در 
طول دوره کاری طوالنی و درخشــان ایشــان 
کنم. درواقع، ما به دلیل خدمات جانانه ایشــان 
به این ســازمان در طول سال های متمادی به 
عنوان رئیــس هیئت نمایندگــی جمهوری 
اســالمی ایران بســیار قدردانیــم. زنگنه در 
دوران تصــدی وزارت نیرو از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ و 
ســپس به عنوان وزیر نفت از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ 
و از ۲۰۱3 تاکنون، خدمات متمایزی به کشور 
خود و این سازمان ارائه داده و با شخصیت باوقار 
خود، ویژگی های منحصربه فردی در راهبری 
و تخصــص دیپلماتیک نمایان کرده، ایشــان 
نمونه بارز نجابت و تجســم صداقت است. شما 
به عنوان طوالنی ترین رئیس هیئت نمایندگی 
یک کشور عضو اوپک، در میان همتایان خود در 
این صنعت و در دبیرخانه احترام باالیی دارید. 
دانش علمی و تخصص صنعتی شما بسیاری از 
نشست های وزیران، درس گروهی های اوپک و 
رویدادهای صنعتی که در آنها شرکت کرده اید را 
تحت تأثیر قرار داده و غنی کرده است. به عنوان 
ریش سفید نشست اوپک و نشست های وزارتی 
اوپک و غیر اوپک )اوپک پالس(، رهبری باوقار 
و حضور قدرتمند جنابعالی تأثیری قابل توجه 
ایجاد کرده است، به ویژه در چالش برانگیزترین 
دوران در دهه های گذشته. من به شما اطمینان 
می دهم که موفقیت ما بدون فداکاری، احساس 
کار گروهی و ذکاوت دیپلماتیک شما، چیزی که 
امروز هست، نبود. همه ما از دانش و چشمه خرد 
شما بهره مند شدیم. به تازگی اوپک از رهبری و 
مشارکت شما بهره بی نظیری برد که به حصول 
اعالمیه همکاری اوپک و غیر اوپک منجر شد که 
درواقع به چشم اندازی بدیع برای ایجاد چارچوبی 
مؤثر به منظور همکاری در زمینه انرژی جهان 
بدل شد. این همکاری برجسته همچنان تأثیر 
عمیقی بر صنعت نفت جهان دارد و به آن کمک 
می کند تا با موفقیــت در جهت یابی و غلبه بر 
چالش هــای جهانی ماننــد همه گیری کرونا 
فائق آید. من به ویژه از مشــارکت های تاریخی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو بنیان گذار 
اوپک و تعهد بی حد و حصر آن به اصول ابتدایی 

این سازمان قدردانی می کنم.
تحت هدایت توانمند شما، هیئت نمایندگی 
جمهوری اسالمی ایران طی سال های گذشته 
نقشــی برجســته  در امور اوپک داشته و اغلب 
به دلیل خالقیت در جســت وجوی ســازش و 
یافتن راه حل های مناسب در میان کشورهای 
عضو شناخته شده است. به نمایندگی از اوپک، 
برای شما عمر طوالنی، رضایت خاطر، سالمتی 

و موفقیت های مداوم در آینده آرزو می کنم.«
محمــد بن حمد الرمحی، وزیــر نفت و گاز 
عمان نیز در بخشــی از ایــن نماهنگ گفت: 
»دوست عزیزم، همکار گرامی، آقای زنگنه. این 
روز برای بسیاری از ما یک روز غم انگیز است، اما 
من تصمیم دارم آن را برای شــما جشن بگیرم. 
می خواهم از سهم شما در صنعت و کمک های 
شما تجلیل کنم و بیشتر از همه، تا آنجا که به من 

مربوط است، سهم شما در توسعه خودم است. 
من فکر می کنم شــما باید آنچه را که به دست 
آورده اید جشن بگیرید. شما نه تنها به اوپک، بلکه 
به بسیاری از ما که به صادرات نفت خام خود به 
بازار وابسته هستیم، کمک کرده اید. خرد شما، 
آرامش شما، ارزیابی شما از شرایط دشوار به واقع 
بســیار تأثیرگذار بوده است و من آن را کمکی 

بسیار گران بها می نامم.«
راوی این نماهنگ بیان کرد که بیژن زنگنه در 
حالی دوره تصدی خود را به عنوان وزیر نفت به 
پایان می رساند که دوره ای بسیار موفق در انرژی 
ایران به پایان می رسد. با این حال، میراث مثبتی 
که زنگنه برای ایران و اوپک به جاگذاشته است، 

تا مدت ها ادامه خواهد داشت.

اصل طالیی اوپک
بیژن زنگنه پــس از پخش نماهنگی که به 
مناســبت آخرین حضور وی در نشست ۱۸۱ 
عادی اوپک پخش شــد، سخنانی به شرح زیر 

ایراد کرد:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

خانم ها - آقایان
از همه ســخنان محبت آمیــزی که گفته 
شد، صمیمانه تشــکر می کنم. به نظرم اوپک 
تنها ســازمان اقتصادی جهان ســوم است که 
در فعل وانفعاالت اقتصــادی جهان تأثیرگذار 
است. این ســازمان بر اساس یک اصل طالیی 
تشکیل شــده و به طرز بی نظیری نیز در طول 
عمر ۶۰ ســاله خود موفق بوده است. این اصل، 
پذیرش ضرورت همکاری در عین رقابت و حتی 
اختالفات سیاسی میان اعضاست. این برای جهان 
سوم یک اصل طالیی است زیرا به طورمعمول 
کشورها در جهان ســوم یا باهم خوب اند یا در 
حال نزاع و کشمکش باهم دیگر هستند. قبول 
همکاری بر مبنای منافع ملی کشورها و حاکمیت 
عقالنیت در روابط، اصلی است که به رغم همه 
فراز و نشیب ها و تنش های بزرگ بین اعضا در ۶۰ 
سال باعث بقا و موفقیت اوپک شده است و همه 
هم در این روابط سود برده اند. اوپک در ۶۰ سال 

گذشته با رعایت این اصل، حتی در موارد زیادی 
ســبب بهبود روابط سیاسی بین کشورها شده 
است و این کالم درستی است که وزیران اوپک 
به معنایی وزیران خارجه دوم کشورهایشان هم 
هستند. تالش جمهوری اسالمی به عنوان عضو 
مؤسس اوپک، همواره بر همکاری مؤثر با فعاالن 
این عرصه، چه میــان اعضای اوپک و چه دیگر 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بزرگ استوار 
بوده است. نخستین حضور من در نشست های 
اوپک به نشست جاکارتا در نوامبر سال ۱۹۹۷ 
میالدی برمی گردد. پس ازآن در طی این مدت 
بازار نفت با فراز و نشیب های وسیعی روبه رو شد 

و طیف وســیعی از قیمت هــا را از هفت دالر تا 
بیش از ۱۰۰ دالر تجربه کرد. خوشبختانه اوپک 
باتدبیر به خوبی توانست نه تنها از منافع اعضای 
خــود دفاع کند بلکه در جهت ثبات بازار نفت و 
تداوم سرمایه گذاری تولید و اطمینان بخشی به 
مصرف کنندگان برای عرضه به موقع و کافی قدم 
بــردارد. پس از ۶۰ ســال از عمر اوپک، اینک با 
باز شــدن باب همکاری اوپک و جمعی از دیگر 
تولیدکنندگان نفت در قالب اوپک پالس، دوران 
جدیدی از حیات این ســازمان آغازشده است. 
در ادامه این راه، مطمئنم که به اهمان تدبیری 
که اوپک ایجاد شــد و در این سال ها با موفقیت 
به حیات خود ادامــه داد و به بلوغ و توانمندی 
غیرقابل انکاری دست یافت، به کار خود همراه 
با دیگر تولیدکنندگان و در همکاری نزدیک با 

مصرف کنندگان ادامه خواهد داد.
اما در مورد خودم، دوباره از همه محبت ها و 
سخنان محبت آمیزی که ارائه شد تشکر می کنم. 
من در آستانه ۷۰ ســالگی، درزمانی که دولت 
جدید جمهوری اسالمی ایران با انتخاب جناب 
آقای رئیسی تشکیل می شود، تصمیم گرفته ام 
از فعالیت های رسمی و تمام وقت کناره گیری 
کنم و بازنشسته شوم. از دوستان و همکارانم در 
اوپک انتظار و تقاضا دارم که به اهمان محبتی که 
با من برخورد می کردند، با وزیر بعدی نفت ایران 
که ظرف کمتر از ۲ ماه آینده مستقر خواهد شد، 
همکاری و مساعدت کنند. از جناب آقای دبیر کل 
و اعضای دبیرخانه، خانم ها و آقایان محترمی که 
در این سال ها در کنارشان بودم، تشکر می کنم و از 
فرصت استفاده کرده، از همه دوستان عزیز آقایان 
الرمحی، عبدالعزیز و نوان، وزیر محترم الجزایر 
و وزیر محترم ونزوئال تشکر می کنم. از خداوند 
متعال برای همه شما و خانواده های محترمتان 

سالمت و موفقیت مسئلت می کنم.«

پس گرفتن سهم از دست رفته ایران
وزیر نفت گفت: مهم ترین کار وزیر نفت دولت 
آینده، بازگرداندن ایران به بازار نفت و پس گرفتن 
سهم از دست رفته ایران به دلیل تحریم هاست.

به گزارش شانا، بیژن زنگنه روز پنجشنبه پس 
از پایان یک صد و هشتاد و یکمین نشست سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( در جمع 
خبرنگاران گفت: در اوپک، اصل بر اجماع نظر 
است. وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین 
حضور خود در نشست اوپک گفت: خوشحالم که 
بار سنگینی که این سال ها بر دوشم بوده است را 
ان شاءاهلل با سالمت و درستی و صداقت بر زمین 
می گذارم و امیــدوارم همکار بعدی نیز این بار 
ســنگین را با موفقیت بر دوش بگیرد، من هم 
در این نشست از اعضا خواهش کردم که با وزیر 

محترم آینده نفت همکاری کنند.
زنگنه بابیان اینکه در نشست امروز آن چیزی 
که به صورت گذرا از سوی دبیر کل اوپک مطرح 
شد مسئله بازگشــت ایران بود و اعضای اوپک 
مقداری نســبت به این بحث ابراز نگرانی دارند 
که ایران چطور برمی گردد، افزود: فکر می کنم 
مهم ترین کاری که دولت آینده باید انجام دهد 
مدیریت کردن بازگشت ایران به بازار نفت پس 
از برداشتن تحریم هاست. دیدگاه هایی را که دارم 
با ریزه کاری به دوستان منتقل خواهم کرد که اگر 

مصلحت دانستند از آن ها استفاده شود.

همکاری در حین رقابت
وزیر نفت دربــاره قدردانی دبیرخانه اوپک 
هم اظهار کرد: دوســتان دبیرخانه لطف کرده 
و نماهنگی را تهیه کرده بودند و به عنوان فردی 
که بیش ترین ســابقه وزارت را در اوپک داشته 
از من تجلیل شــد، البته قدردانی از جمهوری 
اســالمی بود. اوپک از نظر من تنها ســازمان 
جهان سومی است که توانسته در بخش اقتصاد 
جهان تأثیرگذار باشد، ما سازمان مشابهی در 
جهان ســوم نداریم. زنگنه بابیان این که هیچ 
سازمانی مشابه اوپک در جهان سوم نداریم که 
در اقتصاد جهان تأثیرگذار باشد، گفت: معنا یا 
مفهوم کلیدی که اوپک توانســته به آن عمل 
کند و موفق شــود این است که در عین رقابت 
و اختالف سیاسی همکاری داشته است. امروز 
همه کشــورها در اوپک بــه دنبال منافع خود 
می گردند، این موضوعی اســت که من در این 
سال ها یاد گرفتم. زنگنه ادامه داد: وزیران نفت 
به اوپک می آیند تا منافع کشورشان را حداکثر 
کنند؛ شــما هم که آنجا می روید منافع خود را 
حداکثر می کنید، بسیاری از کشورها باهم رقیب 
هستند و اختالف های جدی سیاسی دارند اما 
مهم این اســت که در کنار هم می نشــینند و 
طوری عمل می کنند که در عین رقابت، منافع 
خود را حداکثر کنند، در این ســال ها همیشه 
منافع اعضای اوپک تأمین شــده و حضور این 

سازمان به نفع اعضایش بوده است.

مسیرهایی برای همکاری
وزیر نفت بابیان اینکه مسئله این است که باید 
در عین اختالف نظر سیاسی و حتی اختالف های 
فراتر از سیاست بتوان باهم همکاری کرد، گفت: 
راه هــای این همکاری هم وجود دارد و این طور 
نیســت که راه همکاری بسته باشد، در هر حال 
می توان مسیرهایی برای این همکاری پیدا کرد.

بقا و موفقیت اوپک؛ مرهون 60 سال 
همکاری و عقالنیت

وزیر نفت گفت: قبــول همکاری بر مبنای 
منافع ملی کشــورها و حاکمیت عقالنیت در 
روابط، اصلی است که به رغم همه فراز و نشیب ها 
و تنش های بزرگ بین اعضا در ۶۰ سال، باعث بقا 
و موفقیت اوپک شــده است و همه از این روابط 

سود برده اند.

مهندس کاویان خبر داد:
استقرار سامانه آنالین راهبری تعمیرات در شرکت 

بهره برداری نفت و گاز مارون
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از استقرار کامل سامانه 
جامع نگهداری و تعمیرات )نت( در این شرکت خبر داد.مهندس حمید 
کاویان گفت: این سامانه که توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
توسعه یافته است، در نخستین تجربه عملیاتی شدن، به صورت کامل در 
۲۹ واحد صنعتی و ســتاد مرکزی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
استقرار یافت.وی ضمن ابراز خرسندی از ره آورد به کارگیری این سامانه 
به نفع محیط زیســت و افزایش ایمنی نیروی انسانی با کاهش چشمگیر 
مصرف کاغذ و هزینه های تردد خودرویی، گفت: این سامانه تحت وب کلیه 
فعالیت های صدور و پیگیری درخواســت کارهای تعمیراتی و گزارش-
 گیــری از اقدامات صورت گرفته را به صــورت بر خط مدیریت می کند.

مهندس کاویان افزود: ۲۰۰ نفر ســاعت آمــوزش مرتبط برای راهبری 
این ســامانه ارائه شد و در حال حاضر با وارد ســازی ۲3 هزار قلم از اقالم 
تجهیزات فرآیندی، ۱۸۰ کاربر در سراسر گستره ستاد و عملیات شرکت، 
نگهداری و تعمیرات دارایی های فیزیکی ســازمان را در کوتاه ترین زمان 
ممکن و کمترین هزینه مدیریت می کنند.وی این اقدام مناطق نفت خیز 
جنوب را گامی بلند در راستای بهبود عملکرد و روزآمدسازی استانداردها 
و فرآیندهای جاری سازمان دانست و یادآور شد: راه اندازی و استقرار کامل 
"نت" تنها در سه ماه به انجام رسید که عالوه بر کاهش چشمگیر ریسک 
تردد برای کارکنان، باعث می شود که در تکمیل مسئولیت خود نسبت به 
محیط زیست نیز یک "گام به جلو" دیگر برداشته و درنهایت، سالمت بیش 

از پیش تجهیزات، ماشین آالت و تأسیسات سازمان را تضمین نماییم.

تولید برق در خوزستان 4 درصد کاهش 
یافت، مصرف ۱۸ درصد افزایش

مدیر بازار برق شــرکت برق منطقه ای خوزســتان گفت: میزان برق 
تولیدی خوزســتان در سه ماهه نخست سال جاری ۴.۴ درصد کاهش 
داشــته و انرژی مصرفی حدود ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل افزایش داشــته است. فرامرز شاد فر بیان کرد: در سه ماهه ابتدایی 
سال جاری تولید برق اســتان ده هزار و ۵3۸ گیگا وات ساعت بوده که 
در مقایســه با ســال ۱3۹۹ کاهش ۴.۴ درصدی را نشان می دهد. وی 
تصریح کرد: از این میزان برق تولیدی در اســتان، 3۲.۵ درصد توسط 
نیروگاه های برق آبی، ۶۶ درصد ســهم نیروگاه های حرارتی و ســیکل 
ترکیبی و حدود ۱.۵ درصد سهم نیروگاه های تولید پراکنده بوده است. 
مدیر بازار برق شــرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: از ۶ هزار و ۹۴۴ 
گیگا وات ســاعت برق تولیدی در نیروگاه های حرارتی و گازی استان، 
۴۲ درصد توســط بخش دولتی )نیروگاه های رامین و ماهشهر( و ۵۸ 
درصد به وسیله نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، آبادان، خرمشهر، 
بهبهان و فجر( تولیدشــده و به طور متوسط این نیروگاه ها در هرروز ۷۵ 
گیگا وات ســاعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند. شاد فر ادامه داد: 
انرژی مصرفی در ســه ماهه ابتدایی ســال برابر با ۱۱ هزار و 3۰3 گیگا 
وات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۱۸ درصد افزایش مصرف انرژی 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. بر اساس این گزارش، ظرفیت 
منصوِب تولید نیروی برق اســتان خوزستان در بخش انتقال برابر با ۱3 
هــزار و ۱۹۶ مگاوات بوده کــه از این مقدار ظرفیت منصوِب بخش آبی 
هشت هزار و ۱۶۹ مگاوات و بخش حرارتی پنج هزار و ۲۷ مگاوات است. 

ظرفیت منصوِب بخش DG )تولید پراکنده( نیز ۱3۹ مگاوات است.

4 هزار و ۸00 دستگاه خودرو در 
گیالن رایگان گازسوز شد

 رشــت-مهناز نوبری: مدیر منطقه ضمن اشــاره بــه اجرای طرح 
دوگانه ســوز کردن رایگان خوارهای عمومی از ۲۴ خردادماه ســال 
جاری افزود: از زمان شــروع اجرای طرح دوگانه ســوز کردن رایگان 
خودروهــای عمومی تاکنون تعداد ۴ هزار و ۸۰۰ دســتگاه خودرو در 
گیالن گازســوز شــد و این رقم حاکی از رشد ۱۱ درصدی اجرای این 
طرح نســبت به ماه گذشته و 3.۱ درصدی نســبت به هفته گذشته 
است. باالدست با اعالم اینکه بیشتر خودروهای عمومی استان گازسوز 
شده اند و مابقی نیز در حال انجام می باشند افزود: تعداد ۵۴۶ دستگاه 
خودرو نیز تأییدشــده و در صف انتظار برای اعمال این طرح هستند. 
وی از مالــکان خودروهایی که تاکنون بــرای ثبت نام اقدام ننموده اند 
و متقاضی اســتفاده از طرح دوگانه ســوز رایگان خودروهای عمومی 
هستند خواست که هر چه سریع تر نسبت به ثبت مشخصات و تکمیل 
فرآیند ثبت نام خود در سامانه HTTPS://GCR.NIOPDC.IR اقدام 
نمایند. مدیر منطقه گیالن ضمن تشــکر از همراهی کلیه ارگان ها و 
سازمان هایی که در خصوص اطالع رسانی به موقع اجرای طرح رایگان 
دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی با این شرکت همکاری داشتند 
افزود: »اطالع رســانی در سطح استان به خصوص در میدان ها اصلی، 
مکان های پرتردد خودروها همچنین در جایگاه های عرضه ســوخت 

انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد.

گزارش

اشــاره: بیژن نامدار زنگنه در ایران به دلیل اینکه حدود 30 
سال اســت در دولت های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی 
رفسنجانی، ســید محمد خاتمی و حسن روحانی وزیر بوده 
است به او لقب شیخ الوزرا داده اند. تاکنون هیچ فردی در تاریخ 
ایران به اندازه زنگنه سابقه وزارت در کارنامه خود نداشته است. 
زنگنه از یک سو مدیر قوی به شما می رود و از سوی دیگر فردی 
پاک دســت و امانت دار مردم است. این دو ویژگی باعث شده 
تا وی در دولت های مختلف پست وزارت داشته باشد. زنگنه 
در دولت های سید محمد خاتمی وزیر نفت بود و نقش مهم در 
ایجاد صنایع وابسته به نفت در منطقه عسلویه داشته است. در 
دوران وزارت زنگنه بیش از 95 درصد مردم شهرها و روستاها 
از نعمت گاز برخوردار شده اند. ایرانی ها به خاطر دارند که در 
دولت های احمدی نژاد از یک سو بنزین از خارج وارد می شد 
و از سوی دیگر بنزین غیراستاندارد در کشور تولید و مصرف 

می شد که سالمت عموم ایرانیان را به خطر انداخته بود. این 
ســیکل معیوب باروی کار آمدن دولت تدبیر و امید و وزارت 
زنگنه تغییر جهت داد و کشــور از یک سو از نظر تولید بنزین 
استاندارد یورو 4 و 5 به خودکفایی رسید و از سوی دیگر کشور 
اکنون قادر اســت بنزین به خارج از کشور صادر کند. این دو 
اتفاق دستاورد بزرگ صنعت نفت به شمار می رود. دیپلماسی 
هوشمند وزیر نفت باعث شده تا سازمان اوپک همواره به وی 
به دیده احترام بنگرد. روز پنج شنبه در نشست 181 اوپک دبیر 
کل این سازمان و دیگر اعضای اوپک از حضور 16 ساله زنگنه در 
اوپک تجلیل و از اقدامات او تقدیر کردند.آن چه وزیر نفت در 8 
سال گذشته انجام داده مایه اعتبار برای صنعت نفت و همچنین 
ایران شده است.دلیلش دستاوردها و تجلیلی است که سازمان 
اوپک از بیژن نامدار زنگنه به عمل آورده است. گزارش پیشرو 

به این موضوع می پردازد.

خبرنامهرهس

اصالحیه 
آگهی شرکت گاز استان البرز با شناسه آگهی ۱۱۵۵۷۵۰ 
)تملک عرصه ایستگاه تقلیل فشار گاز سعیدآباد( در تاریخ 
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در روزنامه ســتاره صبح چاپ شده است. 
تاریــخ نوبت دوم این آگهی ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ می باشــد که 

بدینوسیله اصالح اصالح می گردد.

اگر  احساس کار گروهی و ذکاوت 	 
دیپلماتیک زنگنه نبــود اوپک در 

وضعیت کنونی نبود
اوپک از دانش و چشمه خرد وزیر 	 

نفت ایران همواره بهره مند بوده است
زنگنه: مهم تریــن کار وزیر نفت 	 

آینده پس گرفتن سهم از دست رفته 
ایران از بازار نفت است

تجلیل اوپــک از زنگنه به عنوان 	 
فردی که بیش ترین سابقه حضور در 

اوپک داشته است
زنگنــه دوره مدیریت موفق در 	 

انرژی ایران را به پایان می رساند
زنگنه: اصــل طالیی اوپک که به 	 

طرز بی نظیری در طول عمر 60 ساله 
خود موفق بوده این اســت؛ پذیرش 
ضرورت همــکاری در عین رقابت و 

حتی اختالفات سیاسی میان اعضا
هیئــت نمایندگــی جمهوری 	 

اســالمی ایــران اغلب بــه دلیل 
خالقیت در جســت وجوی سازش و 
یافتن راه حل های مناســب در میان 
کشورهای عضو اوپک شناخته شده 

است



تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

فیلم کوتاه »ماسک« به نویسندگی و کارگردانی نوا رضوانی به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی »یوزپلنگ فردا« هفتاد و چهارمین دوره 
جشــنواره فیلم لوکارنو ۲۰۲۱ نمایش داده خواهد شــد. در خالصه داستان فیلم آمده است: »دختری برخالف میلش و به خاطر دوست پسرش کاری را 
انجام می دهد که درنهایت شرایط جدیدی را برایش رقم میزند...« سایر عوامل فیلم عبارت اند از: بازیگران: کتایون سالکی، هومان محمد حسینی، مدیر 
فیلم برداری: بهروز بادروج، تدوین: امید عبدالهی، طراح صحنه و لباس: نوا رضوانی، صدابردار: سامان شهامت، طراح صدا: احسان افشاریان، طراح گریم: 
عظیم فراین، عکاس: محمد کشوری، اصالح رنگ و نور: نیما دبیرزاده و طراح پوستر: مجید کاشانی )استودیو دفتر(، تهیه کننده: نوا رضوانی و تهیه شده در 

انجمن سینمای جوان تهران.
جشــنواره بین المللی فیلم لوکارنو که از ســال ۱۹۴۶ هرساله در شهر لوکارنوی سوئیس برگزار می شود جزء چهار جشنواره معتبر فیلم اروپا محسوب 
می شود و امسال هفتاد و چهارمین دوره خود را برگزار می کند. این رویداد سینمایی امسال از چهارم تا چهاردهم اوت برابر با ۱3 تا ۲3 مرداد در شهر لوکارنو 

برگزار می شود. »ماسک« در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین نیز بود.

اوضاع سینماهای آمریکا در دوران همه گیری کرونا، کوئنتین تارانتینو کارگردان برنده دو جایزه اسکار را به سوی انتشار کتاب سوق داد؛ کتابی که درخشید 
و در آمازون پرفروش شــد. به گزارش فارس به نقل از ددالین، عنوان »نویســنده پرفروش« برای رمان »روزی روزگاری در هالیوود« هم به رزومه موفق 
»کوئنتین تارانتینو« اضافه شد تا کارگردان نامدار و ساختارشکن هالیوودی برگی دیگر از موفقیت هایش را رو کند. این رمان، درست در روز انتشارش ۲۹ 
ژوئن، رتبه اول پرفروش ترین کتاب »آمازون« را کسب کرد. این کتاب ۴۰۰ صفحه ای با همان داستانی که تارانتینو در فیلم ۲۰۱۹ خود ارائه داده، چاپ شده 
است. فیلمی که با 3۷۵ میلیون دالر فروش دومین اثر پرفروش کارنامه حرفه ای این کارگردان محسوب می شود. این فیلم جوایز بهترین هنرپیشه نقش 
مکمل مرد برای »برد پیت« و بهترین طراحی تولید برای »بارآبرا لینگ« و بازآفرینی »نانسی هی« در سال ۱۹۶۹ در لس آنجلس را کسب کرده است. مزیت 
کتاب »روزی روزگاری در هالیوود« این است که تارانیتنو در آن جزییات بیشتری از زندگی »کلیف بوت« بدلکار که »برد پیت« در نسخه سینمایی این اثر 
نقش این شخصیت را بازی کرده، آورده شده و به شرح موضوع کشته شدن همسر کلیف بوت پرداخته شده است. فیلم »روزی روزگاری در هالیوود« پس از 

اولین اکران جهانی خود در جشنواره کن ۲۰۱۹، با ۴۱ میلیون دالر بزرگ ترین افتتاحیه گیشه داخلی کار حرفه ای تارانتینو را ثبت کرد.

»روزی روزگاری در هالیوود« پرفروش ترین کتاب آمازون شد»ماسک« نماینده ایران در جشنواره لوکارنو 2۰21

نقد فیلم »آن شب« ساخته کوروش آهاری

شبانه آن ها

فیلم »آن شــب« به کارگردانی کوروش آهاری 
جزء آن دســته فیلم هایی محسوب می شود که هم 
می خواهد برچسب یک فیلم ترسناک را به خود بگیرد 
و هم با دنیای آدم های معمولی درون آن، فیلمی تریلر 
محسوب شود. ازاین جهت که در این فیلم مخاطب هم 
با ترس از مرگ کاراکترها مواجه می شود و هم هراس از 
زنده ماندن آن ها را لمس می کند؛ بنابراین فیلم »آن 
شب« در روایت خود هم درباره مردن شخصیت هایی 
چون »ندا« )با بازی نیوشــا نور( و »بابک نادری« )با 
بازی شــهاب حسینی( ســخن می راند و هم گوشه 
چشمی به زندگی ترسناک آن ها دارد. ازاین رو فیلم 
در خود می بیند که اوقاتی شبیه به واقعیت باشد و از 
سوی دیگر با اتفاق های عجیب و غیرمنتظره ای که در 
آن رقم می خورد، ترسناکی خیال انگیز می گیرد که 
هرازگاهی روی به فانتزی بازی نیز می آورد. طبیعتاً 
فیلمی که ســاختار دوگانه ای را در روایت قصه برای 

خود منظور کرده است، به دلیل پرداخت ناکافی به هر 
یک محکوم به شکست و باورناپذیری از طرف مخاطب 
می شــود که نه قابلیت ترساندن تماشاگر را دارد و نه 

با طرح مسائل دور از ذهن، آن ها را به فکر بیندازد.
داستان فیلم درجایی شــروع می شود که شاید 
پیش تر از این ها قصه آن به سررســیده است، یعنی 
مهمانی خانوادگی که در آن چند زوج گرد هم جمع 
شــده اند. مشــخصاً فیلم هیچ گاه ارجاع مشخصی 
به منظور و قصد لوپ شدن قصه از خود نشان نمی دهد 
و ته به سر شدن قصه با توجه به اطالعات داده  شده به 
مخاطب، آن چنان که باید علنی نمی شود. هرچقدر 
کــه ریتم فیلم تا اواســط آن کند و دیرگذر اســت، 
این ضرباهنگ در انتهــای خود باألخص ۱۵ دقیقه 
انتهایی به صورت سریع السیر  است که یک باره شدن 
و ســرهم بندی کردن در آن موج می زند. فیلم نشان 
می دهد که آن گره کوری که در نیمه اول فیلم به جمع 
سه نفره آدم های دوروبر آن زده است، آن چنان هم کور 
نیست که باز کردن آن کار را به دندان بکشاند. درنتیجه 
وقتی نوبت به گره گشایی می افتد، بسیار ساده اندیشانه 
و غیــر همگون به آن چیزی که قباًل کاشــته و بافته 
عمل می کند. از جهت دیگر دو اشکال عمده بر »آن 
شب« وارد است که یکی از آن ها عدم شخصیت پردازی 

متناسب کاراکترها با رویداد و وقایع است که درنتیجه 
تماشاگر با زن وشــوهری بدون شناسنامه و هویت 
مواجه می شــود که شخصیت مشــخص و معرفی 
ندارند و چیزهایی که از آن ها دانسته می شود، مربوط 
و محدود به چند دیالوگ اســت و ضعف عمده دیگر 
فیلم به دیالوگ های بســیار دم دســتی و مقدماتی 
برمی گردد که بســیار الغر و کم جان جلوه می کنند. 
این شخصیت های مجهول که در ظاهر ساده هستند، 
بی علت به معماهای الینحل بــرای دیگری تبدیل 
می شوند که فیلم ســاز برای از حرکت نیفتادن روند 
فیلم بخشــی از آن را به ناهشیاری شخصیت بابک 
معطوف می کند که صرفاً به رفع تکلیف و ردگم کنی 
می ماند! طبعاً چنین کاراکتری مجبور است از جایی 
به بعد برای روند بهتر قصه و به سرانجام رساندن شبی 
مالیخولیایی و وهمناک از وجه تروماتیک کاراکتر بابک 
رونمایی کند و بهانه دندان درد را به فراموشی بسپارد!

البته نمی توان کارگردانــی »کوروش آهاری« را 
نادیده گرفت که در ساخت یک فیلم خوش ساخت 
کوالژ شــده و تا حدودی مدرن موفــق عمل کرده 
است! فیلمی که نیم نگاهی به فیلم های »درخشش« 
ساخته کوبریک، »بچه ُرز ماری« ساخته پوالنسکی 
و همچنین فیلم »اتاق ۱۴۰۸« داشته و خواسته است 
همه دکوپاژهای فیلم های نامبرده را در میزانســن 
لحظات خود به کار بندد؛ همچون لحظه گریه بچه در 
تاریکی اتاق، ترددهای مشکوک در راهروهای هتل، 
تابلوی مرد تکثیر شده از پشت، حبس شدن در هتلی 
بدون داشتن مفر و زنی خونین در حمام که همه این 
موارد نیز حتی در قالب کپی برداری های دم دســتی 
بی مایه هستند و از طرفی فیلم ساز نمی داند چگونه 
به شعاری که بر مبنای آن فیلم خود را ساخته است، 

پایبند و وفادار باشد؛ شعاری که می خواهد افراد را به 
سالم زندگی کردن دعوت کند و حتی ترجمان »صد 
جهان در یــک جهان« را بدون آنکه بتواند به معنای 

خود برساند، در دستور کار خود قرار دهد.
بعد از گذشت نیمه فیلم، دوربین فیلم به دلیل فقر 
محتوایی به تکرار قاب می افتد و تصویرسازی های فیلم 
در چرخه ای بی علت از المان های کلیشــه  فیلم های 
ترسناک رخ نمایی می کند و هیچ گاه مشخص نمی کند 
که از زاویه ی دید نوزاد به رویدادها نگاه می کند، یا از 
منظر بابک و یا از چشم ندا! درنتیجه ملغمه موجود در 
دیگ جوشان فیلم طعم همه چیز می دهد و دست آخر 
بی طعم باقی می ماند! سؤال پیش می آید که چرا وقتی 
به خاطر ته کشــیدن قصه این زوج از خروجی های 
هتل نجات پیدا می کننــد، دوباره به آن بازگرداننده 

می شوند؟
فیلم نامه آشفته »آن شب« به قدری ازلحاظ لحظه 
مندی شــلخته و بدون انسجام است که لحظاتی به 
سرگرم کردن مخاطب با بازی مافیا و پختن قورمه سبزی 
یک همســر خارجی برای زوج ایرانی اش می پردازد، 
لحظاتی به سقط جنین توسط ندا و پنهان کاری این 
راز درونی  از بابک روی می آورد، دقایقی را با قتل سوفیا 
توسط بابک می گذراند، زمان هایی به تعقیب و گریز از 
گربه کشته نشده به اتالف وقت می پردازد، ثانیه هایی 
به احیای قلبی- ریوی بابک اشاره دارد و پاره هایی به 
مشاجرات حوصله سر بر و کل کل های زوج بابک- ندا 
دوران می گذراند. برزخ ذهنی- عینی بابک در فیلم »آن 
شب« توهمی می شود که به شلوغ کاری های پیاپی و 
آمیختگی حوادث پیرامون ناخنک می زند و بیشتر از 
اینکه مخاطب را گول بزند، خود را به ندانستن می زند. 
پرســش این است که به راستی چرا فیلم تا این اندازه 

می خواهد تماشــاگر را با هیچ های بدون عمق و الیه 
فریب بدهد؟ به عنوان مثال دیالوگ »مرگ یک بچه 
خیلی دردناکه!« از زبان مســئول پذیرش هتل تنها 
راز آلودگی تصنعی را ایجاد می کند که نمی داند حل 
البیرانت فیلم را به عهده بابک بسپارد یا به عهده ندا! 
مخلص کالم اینکه فیلمی که پیش داستان و خطوط 
اصلی مدونی نداشته باشد، بنای خود را در ناکجایی 

قرار می دهد که تا هر کجایی که می خواهد کج برود!
فیلم بــه آیاهایی که بــرای مخاطب طرح ریزی 
می کند، پاسخی ارائه نمی دهد و می خواهد مثل یک 
درام اجتماعی پایان باز را سرلوحه کار خود قرار دهد. 
فیلم ترســناک و تریلر »آن شب« با جلوه های ویژه 
روان شناسانه اش نه پتانسیل ترساندن مخاطبان خود 
را دارد و نــه می تواند چیــزی را در ذهن او به چالش 

بکشــاند. شوربختانه فیلم به جای آنکه ترس بر جان 
بیندازد، مضحکه ای می شــود که در برابر آینه های 
روبرو به بی شماری لوث شدن سوق پیدا می کند. این 
فیلم در نمادسازی هم غیرحرفه ای برخورد می کند، 
به طوری که پس از صداقت به خرج دادن ندا در قبال 
گذشته، برق هتل وصل می شود و روشنایی بر شبانه 
آن ها تابیده می شــود! در انتها می توان اذعان داشت 
در اوهام بازی و تخیل گرایی یا واقعیت ســازی فیلم، 
فیلم ساز نمی داند طرف دو روح سرگردان را بگیرد و یا 
روی به سمت این دو زوج ناشناس که دیالکتیک آن 
بی تعریف است، برگرداند! این بازی های الکی ذهنی 
کاش تا جایی پیش می رفت که پســربچه پنج ساله 
بگوید: »مامی بگو!« و او می گفت: »آقای فیلم ســاز 

دیگر فیلم ترسناک نساز!«.

سوت آغاز جشنواره کن به صدا درآمد

 ۱0 روز مانده تا نخستین نمایش فیلم »قهرمان« 
فرهادی در جشنواره کن

شاهنامه خوانی از زبان فردوسی خردمند
چـو ایـران نباشـد، تـن مـن مـباد

کمتر از یک هفته مانده به آغاز هفتادوچهارمین 
دوره از جشــنواره بین المللی فیلم کن، راهنمای 
پخش فیلم هــای این جشــنواره در بخش های 
مختلف منتشر شد. بر اســاس جدولی که روی 
وب ســایت رســمی جشــنواره قرار داده شده، 
۶ نمایش ســهم کاروان کوچک ایــران از رویداد 
امسال است. به گزارش ایرنا، قهرمان ساخته اصغر 
فرهادی اولین بار سه شنبه ۱3 ژوئن )۲۲ تیر( در 
سالن گرند لومیر کاخ جشــنواره کن به نمایش 
درخواهــد آمد. این فیلم که به نمایندگی از ایران 
برای دریافت نخل طالی امسال با کارگردانانی از 
فرانسه، هلند، فنالند، ژاپن، آمریکا، چاد، تایلند، 
استرالیا، روسیه، بلژیک، مجارستان، ایتالیا و نروژ 
رقابت می کند، روز چهارشنبه ۱۴ ژوئیه )۲3 تیر( 
ابتدا در ســاعت ۹:3۰ صبح در ســالن آیمکس 
پردیــس ســینمایی Le Cineum بــه نمایش 
درخواهد آمد و ساعت ۱۱:3۰ برای دومین بار در 
سالن گرند لومیر اکران خواهد شد. قهرمان با دو 
نمایش دیگر به کار خود در جشنواره کن امسال 
پایان می دهد؛ این فیلم یک بار پنجشنبه ۱۵ ژوئیه 
)۲۴ تیر( ساعت ۱۲:3۰ در سالن اسکرین ایکس 
پردیــس Le Cineum روی پرده خواهد رفت و 
یک بار جمعه ۱۶ ژوئیه )۲۵ تیر( ساعت ۸:3۰ در 
سینمای Salle du Soixantième واقع در کاخ 

جشنواره و کنگره کن.

فیلم سینمایی قهرمان درباره شخصیتی به نام 
احمد اســت که به دلیل عدم توانایی در پرداخت 
بدهی اش در زندان به ســر می برد، اما طی دو روز 
مرخصی در تالش است تا شاکی خود را با پرداخت 
بخشــی از بدهی متقاعد به پس گرفتن شکایت 
خود کند، اما اتفاقات آن گونه که برنامه ریزی شده 
پیش نمی رود. امیر جدیدی، محســن تنابنده، 
فرشته صدرعرفایی، احســان گودرزی، سارینا 
فرهادی و جمعی از چهره های جدید در این فیلم 
به ایفای نقــش می پردازند. این فیلم اولین بار در 
بخش رقابتی هفتاد و چهارمین فســتیوال کن 
در پاریس نمایش داده می شود و پاییز امسال در 

داخل کشور اکران خواهد شد.
فیلم کوتاه »ارتودنســی« ساخته محمدرضا 
میقانی دیگــر نماینده ایران در جشــنواره کن 
امسال است که برای رسیدن به نخل طالی فیلم 
کوتاه با ۹ فیلم از کشورهایی چون برزیل، پرتغال، 
هنگ کنگ، فرانســه و دانمارک رقابت می کند. 
این فیلم ۱۴ دقیقه ای، ۱۶ ژوئیه )۲۵ تیر( ساعت 
۱۱:۰۰ در سالن دبوسی Salle Debussy روی 
پرده خواهد رفت. فهرســت فیلم های حاضر در 
جشــنواره کن ۲۰۲۱، ۲۷ می )۶ تیر( اعالم شد و 
نسخه فیزیکی این جشنواره از ۶ تا ۱۷ ژوئیه )۱۵ 

تا ۲۶ تیر( در فرانسه برگزار می شود.

بی گمان همه  ما این دو بیت حماسی و غرورآفرین را شنیده ایم:
چو ایران نباشد، تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سربه سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم
با توجــه به توضیحات دکتر خالقی و بر پایــه ی پژوهش دکتر خطیبی 
نازنین، ایــن بیت ها هم زمان با جنگ جهانی دوم، با برداشــتن دو بیت از 
دو داســتان شــاهنامه، تغییر دادن و کنار هم گذاشتن آن ها ساخته شده 
اســت. بیت نخست برگرفته از داستان رستم و سهراب است. پهلوان جوان 
نخســت تالش کرد با نشان دادن ســراپرده های گوناگون، از زبان هجیر 
نام رســتم را بشــنود و دودلی خود را کنار بگذارد. سهراب حس کرده بود 
پهلوان ســراپرده ی سبز باید پدرش باشد، زیرا هم از دیگر پهلوانان برتر بود 
و هم نشــانی ها با گفته های مادر برابر بود؛ ولی زمانی که هجیر هیچ یک از 
سراپرده های دور و نزدیک را متعلق به رستم ندانست، پهلوان سراپرده  سبز 
را گمنامی چینی وانمود کرد و گفت که شــاید رستم در زابلستان سرگرم 
شکار و خوش گذرانی باشد، کاسه  بردباری سهراب سر رفت و دیگر آشکارا 
به او گفت که همه  ســخن های پیشین بهانه بود و من تنها به دنبال نام یک 

نفر، یعنی رستم هستم:
مرا با تو امروز پیمان یکی است

بگوییم و گفتار   ما اندکی است
اگر پهلوان را نِمایی به من

سرافراز باشی به هر انجمن
تو را بی نیازی دهم در جهان

گشاده کنم گنج های نِهان
ور ایدون که این راز داری ز من

گشاده بپوشی به من بر سَخن
سرت را نخواهد همی تن به جای

میانجی کن اکنون بدین هر دو، رای
دیگر تعارف ها و حاشــیه ها کنار می رود و آشــکار می شود که گرانیگاه 
گفتگو بر سر رستم است. لحظه  تصمیم گیری نهایی فرارسیده است. هجیر 
یا باید خطر مرگ را بپذیرد و یا نام رســتم را بگوید. هجیر همچنان بر این 
باور است که هیچ کس در برابر جهان پهلوان ایران تاب پایداری ندارد. پس 
مانند گردآفرید، دلش نمی خواهد ســهراب کشته شود و تالش می کند او 
را از اندیشــه  نبردآزمایی با رستم دور بدارد. به پهلوان جوان می گوید مگر 
از جان خودت ســیر شــده ای که رزم رستم را می جویی؟ نابغه  طوس، این 
گفتگوها را بســیار هنرمندانه سامان داده است. بی گمان سهراب در دل از 
این که کسی نیرومندی پدرش را این چنین می ستاید، شادمان است؛ ولی 
در ظاهر سخنانی بر زبان می راند که هجیر بپندارد او رستم را خوار می دارد:

بدو گفت سهراب از آزادگان
سیه بخت گودرِز َگشوادگان

کجا چون تو را خوانْد باید پسر
بدین زور و این دانش و این هنر

تو مردان جنگی کجا دیده ای؟
که بانگ پی اسپ نشنیده ای

که چندین ز رستم سخن بایدت
زبان بر ُستودنْش بگشایدت

از آتش تو را بیم چندان بَود
که دریا به آرام و خندان بود

چو دریای سبز اندرآید ز جای
ندارد َدم آتش تیز پای!

سر تیرگی اندرآید به خواب
چو تیغ از میان برکشد آفتاب!

اگر ظاهر این ســخنان را کنار بگذاریم، هیچ خوارداشتی نسبت به رستم 
در آن ها نیست. چگونه ممکن است فرزندی که به عشق دیدن پدر به ایران 
آمده، او را مظهر تیرگی بنامد و بخواهد ســرش بریده شود و به خواب ابدی 
فرو رود؟! اما هجیر این سخنان را به گونه ای دیگر می شنود و نگران است که 
اگر رستم را نشان دهد، سهراب گروهی از تورانیان گرد آورد و به همراه یک 
انجمــن، امید ایرانیان را از پای درآورد. پس دیگر بی هیچ تعارفی رودرروی 

سهراب می ایستد و برای نخستین بار، لحن آرام را کنار می گذارد:
به سهراب گفت این چه آشفتن است

همه با من از رستَمت گفتن است!
هجیر اســیر، این سپهدار دلیر، مرگ را برمی گزیند و با خود می گوید اگر 
قرار باشــد ایرانیان از میان بروند، زنده ماندن من چه ارزشی دارد؟ اگر این 

همه انسان گزیده و پهلوان ستوده »نباشد به ایران، تن من مباد!»
بیت نخست از همین جا و بیت دوم از داستان کاموس کشانی گرفته شده 

که تورانیان به افراسیاب می گویند:
همه سربه سر تن به کشتن دهیم

از آن به که گیتی به دشمن دهیم
اگر توجه کنیم که منظور از »دشمن« در اینجا ایرانیان هستند، دیدگاه 
ستایش برانگیز فردوسی بزرگ را می بینیم که بیگانه با هر نوع نژادپرستی 
و قوم گرایی، بدون ســتایش جنگ میان ملت ها، وظیفه  مردمان هر مرز و 

بومی را دفاع از منافع ملی سرزمینشان می داند.

یادداشت
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آگهی مزایده عمومی واگذاری به صورت 
فروش یک قطعه زمین واقع در تقاطع بلوار مدرس و بلوار خبرنگار

مرحله اول چاپ آگهی- نوبت دوم
شهرداری هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره مجوز شماره ۲3/333/ش مورخ ۱۴۰۰/۰3/۱۷ شورای اسالمی شهر هشتگرد نسبت به برگزاری 
مزایده عمومی واگذاری به صورت فروش یک قطعه زمین واقع در تقاطع بلوار مدرس و بلوار خبرنگار به مساحت ۴۸۲/۱۶ مترمربع با کاربری مختلط 

)تجاری- مسکونی( اقدام نماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق مزایده یک هفته پس از چاپ نویت اول آگهی به واحد امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه و یا با 
شماره تلفن های ۴-۴۴۲۲۲۰۲۲-۰۲۶ تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. برندگان اول، دوم، 
سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قراردادشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و 
متقاضیان بابت شرکت در مزایده نسبت به پرداخت ۵% مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۰۱۰۵۶۱۲۹۷۴۰۰۵ 
نزد بانک ملی شعبه شهرداری هشتگرد کد ۲۶۵۸ با ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ مذکور الزامی می باشد و سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 
معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد. پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف- ب- ج( الک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 

۱۴۰۰/۰۴/۲۱ به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود.
داریوش یگانه-   شهردار هشتگرد نوبت اول: 1400/4/5     نوبت دوم: 1400/4/12

منتقد سینما و تئاتر

آریوراقبکیانی

شاهنامه پژوه

علیرضاقراباغی

اهنامه
ش



تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، ۱۲۷ بیمار کوهید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۸۴ هزار و ۵۱۶ نفر رسید. به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۲۸ نفر ُدز اول 
واکسن کرونا و یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۵۴۵ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۶ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۷3 
ُدز رسید. تا روز ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱3 هزار و ۸3۶ بیمار جدید مبتال به کوهید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار 
و ۵۶۱ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کوهید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۲3۲ هزار و ۶۹۶ نفر رسید. متأسفانه در طول روز گذشته، ۱۲۷ بیمار 
کوهید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۴ هزار و ۵۱۶ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۹۰۲ هزار و ۱۴۰ نفر 
از بیماران، بهبودیافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. سه هزار و ۱۹۶ نفر از بیماران مبتال به کوهید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۲3 میلیون و ۸۰۶ هزار و ۴۵۲ آزمایش تشخیص کوهید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۶3 شهر کشور در 

وضعیت قرمز، ۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۰۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران از تغییر رنگ بندی کرونایی تهران به قرمز و دور کاری ۷۰ درصدی ادارات خبر داد. به گزارش همشهری 
آنالین به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، غالمرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران اظهار کرد: طبق آخرین وضعیت اعالم شده از 
سوی ستاد مقابله با کرونای کشور، استان تهران از روز شنبه ۱۲ تیر در وضعیت قرمز قرار می گیرد و بر همین اساس ۷۰ درصد از کارمندان ادارات و مراکز باید 
به صورت دور کاری به فعالیت بپردازند. وی ادامه داد: 3۰ درصد دیگر نیروها نیز باید در محل کار خود حضور یابند و حضوری فعالیت کنند. همچنین مشاغل 
ضروری نیز به صورت ۵۰ درصد باید فعالیت کنند؛ یعنی ۵۰ درصد به صورت حضوری فعالیت کنند و ۵۰ درصد دیگر نیز باید از دور کار شوند. عباس پاشا 
گفت: به دلیل هوشمند سازی که در وضعیت رنگ بندی شهرها صورت گرفته، به محض تغییر رنگ یک شهر، محدودیت ها و شرایط منصوب شده اعمال 
می شود که دور کاری هم ازجمله آن هاست. این اتفاق باعث شده تا در صورت تغییر رنگ از سفید به زرد یا زرد به نارنجی یا نارنجی به قرمز و برعکس، شرایط 
به صورت سامانمند تغییر کند و نیازی به ابالغ آن هم نباشد. گفتنی است فهرست شهرستان های استان تهران که از روز ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در وضعیت قرمز قرار 

می گیرند، به این شرح است: تهران، اسالمشهر، بهارستان، پاکدشت، پردیس، دماوند، ری، شمیرانات، فیروزکوه، قرچک و ورامین. 

دور کاری 7۰ درصد کارکنان ادارات تهران 127 فوتی و 13 هزار ابتال جدید به کرونا 
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متخصصان هشدار دادند

حمله پنجم کرونا
  تهران و ۹۱ شهرستان دیگر در وضعیت قرمز قرار گرفتند

  ابتال و مرگ ومیر ویروس کرونا دلتا زیاد است
  تعداد مبتالیان به کرونا در استان های جنوبی 3 تا 4 برابر بیشتر شده است

افزایش شدت بیماری 
در مبتالیان به دلتا کرونا

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره 
به دالیل افزایش بار بیماری کرونا در استان سیستان و 
بلوچستان، گفت: مبتالیان به دلتا کرونا شدت عالئم 
بیشــتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ ومیر هم 

می توان گفت میزان مرگ ومیر بیشتری دارد.
دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
متأسفانه استان های جنوبی کشور به ویژه هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان در آغاز پیک پنجم کرونا قرار 
گرفتند و این روند به سمت شهرهای مرکزی تر کشور 
نزدیک می شود و این در حالی است که شاهد افزایش 
شهرهای قرمز هستیم. وی افزود: متأسفانه دماوند، 
فیروزکوه و آمل نیز از قســمت باالیی کشور به رنگ 
قرمز کرونایی درآمدند. مردانی درباره وضعیت فعلی 
استان سیستان و بلوچستان، بیان کرد: به دلیل کمبود 
امکانات و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به دنبال 
گرمای هوا شاهد چنین وضعی هستیم. از سوی دیگر 
امکان اینکه سوش هندی ویروس سبب بروز چنین 
وضعیتی باشد نیز وجود دارد. وی در خصوص بروز 
پیک پنجم کرونا در کشور، اظهار کرد: نشانه های بروز 
پیک پنجم کرونا در کشور مشاهده می شود اما باید به 
شکل رسمی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم 
شود. مردانی درباره عالئم ابتال به دلتا کرونا یا کرونای 
هندی، تصریح کرد: مبتالیان به این نوع جهش، شدت 
عالئم بیشتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ ومیر 

هم می توان گفت میزان مرگ ومیر بیشتری دارد.
وی گفــت: توصیه جدی ما به مردم این اســت 
که بدانند فرقی در روش هــای پیش گیری از ابتال 
به کرونای هندی، آفریقایی، بریتانیایی، چینی و... 
وجود ندارد. تنها راه ایمن بودن در شــرایط کنونی 
رعایت پروتکل ها، استفاده از ماسک، شست و شوی 
دســت ها، عدم شرکت در تجمعات و فاصله گذاری 

اجتماعی است.

ویروس دلتای هندی
عاطفه عابدینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، در خصوص ویروس هندی 
یا همان دلتا ویروس، گفت: مســتندات اخیر نشان 
می دهد این نوع از کروناویروس ها قدرت ســرایت 
پذیری بیشتری نسبت به واریانت انگلیسی دارد و نرخ 
بستری بیماران را نیز افزایش می دهد، اما گزارشی از 
تفاوت در میزان مرگ ومیر ناشی از واریانت دلتا نسبت 
به واریانت های پیشین در دست نیست. وی ادامه داد: 
گزارش ها از موارد مرگ ومیر ناشی از واریانت دلتا در 
کشورهای دیگر نشان می دهد، افرادی که واکسینه 
نشده اند یا واکسیناسیون آنها کامل نشده است، در 

معرض خطر قرار دارند.

عالئم اصلی واریانت هندی
این فوق تخصص ریه، آبریزش بینی و مشکالت 
گوارشــی را از عالئم اصلی واریانت هندی دانست و 
تصریح کرد: در نــوع ووهان ویروس کرونا، آبریزش 
بینی از عالئم ابتال محســوب نمی شد و اغلب با گلو 
درد و درگیری دستگاه تنفسی فوقانی مواجه بودیم، 
اما در واریانت دلتا، آبریزش بینی شــیوع دارد. هنوز 
در کشور آمار دقیقی از شیوع واریانت هندی وجود 
ندارد، اما افزایش عالئم گوارشی قابل مشاهده است.

حتماً ماسک بزنید
شــرایط کرونایی کشــور دوباره خطرناک شده 
است و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 

کرمان، یزد و…، در وضعیت بحرانی قرارگرفته اند. 
به طوری که موارد بستری در سیستان و بلوچستان 
به شدت صعودی شده است. ایرج حریرچی معاون کل 
وزارت بهداشت که به سیستان و بلوچستان سفرکرده 
اســت، از اینکه اغلب مردم استان نسبت به رعایت 
پروتکل های بهداشتی بی اعتنا شده اند، ابراز تأسف 
کرد و از مردم اســتان درخواست کرد برای حداقل 
دو هفته ماســک بزنند و پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کنند.

تعداد بیماران 4 برابر شده
حســینعلی شــهریاری رئیس گروه بهداشت و 
درمان مجلس، در حاشیه بازدید از بیمارستان های 
خاتم االنبیــا )ص( و علی ابن ابی طالب )ع( زاهدان، 
اظهــار کرد: تعداد موارد مثبــت جدید بیماری در 
سیستان و بلوچستان در موج جدید بیماری 3 تا ۴ 
برابر موج های قبلی اســت. وی افزود: عالوه بر موارد 
مثبت سرپایی، افزایش تعداد بیماران بستری فشار 
زیادی را بر کادر درمان و بیمارستان ها وارد کرده است. 
متاسفانه استان های جنوبی کشور به ویژه هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان در آغاز پیک پنجم کرونا قرار 
گرفته اند و متاســفانه دماوند، فیروزکوه و آمل نیز از 
قسمت باالیی کشور به رنگ قرمز کرونایی درآمدند 
و به دلیل کمبود امکانات و عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی به دنبال گرمای هوا شاهد چنین وضعی 
در سیستان و بلوچستان هستیم.  از سوی دیگر امکان 
اینکه سوش هندی ویروس سبب بروز چنین وضعیتی 
باشد نیز وجود دارد.مبتالیان به نوع جهش کرونای 
هندی، شدت عالئم بیشتری را تجربه می کنند و از 
نظر مرگ و میر هم می توان گفت میزان مرگ و میر 

بیشتری دارد.  
گسترش نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم 
به دلتا استان خراسان رضوی را در وضعیت هشدار 
و آســتانه موج پنجم شــیوع کرونا قرار داده است.

رئیس سازمان نظام پزشــکی مشهد می گوید  در 
حال حاضر کرونای دلتا در مشــهد گسترش پیدا 
کرده و به احتمال زیاد در روزهای آتی وضعیت این 
شــهر از نظر شــیوع کرونا قرمز خواهد شد. در این 
باره جانشین ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا 
گفت : با توجه به آســیب مشاغل در ایام کرونایی ، 
تمهیداتی اندیشیده شــده از جمله اینکه مشاغل 
گروه ۲ در مناطق قرمز اجازه دارند تا ساعت ۱۵ فعال 
باشند .وی از تداوم طرح ممنوعیت ترددها خبرداد و 
گفت : ورود خودروهای غیر بومی به شهرستان های 
نارنجی و قرمز ممنوع و طرح ممنوعیت تردد شبانه 
از ساعت ۲۲ تا 3 بامداد در همه شهرها برقرار و الزم 

االجراست.

حمیدرضا رشــیدی نژاد رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمان نیز با بیان اینکه بروز و شیوع جدی 
بیماری کرونا در منطقه را شاهد هستیم که از جنوب 
استان آغاز شده و اکثر شهرهای پرجمعیت استان را 
درگیر کرده اســت اظهار داشت: روز به روز بر شدت 

بیماری در استان افزوده می شود.
92 شهر در وضعیت قرمز

رنگ بندی شهرها، از شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ اعالم 
شد و طبق آن تهران و ۹۱ شهرستان دیگر در وضعیت 
قرمز کرونا قرار گرفتند. همچنین شیوع سویه های 
جدید ویروس و کاهش سطح مراقبت های بهداشتی 
باعث آغاز خیز پنجم کرونا در کشــور شــده است. 
شــیوع ســویه های جدید ویروس و کاهش سطح 
مراقبت های بهداشــتی باعث آغاز خیز پنجم کرونا 

در کشور شده است. به گزارش »انتخاب«، حضور در 
مراکز پرازدحام، صرف غذا در رستوران ها و تاالر های 
سرپوشیده و سفر با وسایل نقلیه عمومی که تعویض 
هوای مناســبی ندارد از جدی ترین عوامل انتقال 

بیماری است.
آخرین آمار رنگ بندی شهرستان ها به این شرح 
است: ۹۲ شهرستان قرمز، ۱۸3 شهرستان نارنجی، 
۱۷3 شهرستان زرد و تعداد شهر های آبی صفر است.

فهرست کل شهرستان هایی که از شنبه ۱۲ تیر 
۱۴۰۰ در وضعیت قرمز قرار می گیرند:

استان اصفهان: اردستان
استان ایالم: مهران

اســتان بوشهر: تنگســتان، جم، دشتی، دیلم، 
عسلویه، گناوه

استان تهران: اسالمشهر، بهارستان، پاکدشت، 
پردیس، تهران، دماوند، ری، شمیرانات، فیروزکوه، 

قرچک، ورامین
استان خراسان جنوبی: نهبندان

استان خراسان شمالی: اسفراین، بجنورد
استان خوزستان: امیدیه، اندیمشک

استان سیســتان و بلوچستان: ایرانشهر، بمپور، 
خاش، زابل، زاهدان، زهک، سراوان، سرباز، میرجاوه، 

نیک شهر
اســتان فارس: جهرم، خنج، داراب، زرین دشت، 
قیر و کارزین، کازرون، کوار، گراش، الرستان، المرد

استان کردستان: دهگالن
استان کرمان: ارزوئیه، بم، جیرفت، رابر، رفسنجان، 
رودبار جنوب، ریگان، سیرجان، عنبرآباد، فاریاب، 
فهرج، قلعه گنج، کرمان، کهنوج، منوجان، نرماشیر

استان کرمانشاه: گیالنغرب

استان کهگیلویه و بویر احمد: گچساران
استان گلستان: آزادشهر، علی آباد، گنبد کاووس، 

مینودشت
استان گیالن: آستارا

استان لرستان: پلدختر، خرم آباد
اســتان مازنــدران: آمل، چالوس، قائم شــهر، 

محمودآباد
استان مرکزی: خمین

استان هرمزگان: بستک، بندر لنگه، بندرعباس، 
پارسیان، حاجی آباد، خمیر، رودان، سیریک، قشم، 

کیش، میناب
استان یزد: اردکان، تفت، خاتم، مهریز، میبد، یزد

امضای تفاهم نامه همکاری 
 مشترک میان شرکت

 آب و فاضالب و صداوسیمای 
مرکز اصفهان

در مراسمی تفاهم نامه همکاری مشترک 
میان شــرکت آب و فاضالب و صداوسیمای 
مرکز اصفهان منعقد شــد. علیرضا هژبری: 
این تفاهم نامه در قالب مشارکت و همکاری 
در تولید و پخــش برنامه هــای رادیویی و 
تلویزیونی با موضوع مدیریت مصرف بهینه 
آب و ســازگاری باکم آبی به امضای مدیران 

ارشد دو سازمان رسید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در این مراسم گفت: نهادینه کردن 
مصــرف بهینه آب در جامعه تنها مختص به 
یک دستگاه نیست و مســئله ای فراخشی 
است.هاشم امینی ارتقاء سواد آبی در جامعه 
را یکــی از دالیل همــکاری بیش از پیش با 
صداوسیمای مرکز اصفهان دانست و تصریح 
کرد: با انسجام بخشی و ساماندهی برنامه های 
فرهنگی درزمینه سازگاری باکم آبی می توان 
سواد آبی در جامعه را ارتقاء بخشید.وی افزود: 
ترسیم نقشه راه مدیریت مصرف بهینه آب در 
جامعه، با تعامل و همکاری رسانه ها، بهتر و 
مؤثرتر تحقق می یابد.مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان بابیان این که 
اصفهان کمترین میزان مصرف سرانه آب در 
کشــور را دارد، اعالم کرد: در چند سال اخیر 
آبفای اصفهان بافرهنگ سازی مصرف بهینه 
در جامعه موفق شــد ســرانه مصرف آب در 
اصفهان را از ۱۸۹ به ۱۵۷ لیتر در شبانه روز 
کاهش دهد که این میزان، کمترین رقم در 
کشور اســت.در ادامه این مراسم مدیرکل 
صداوســیمای مرکز اصفهان گفت: میزان 
مصرف سرانه آب شــرب در اصفهان بیانگر 
موفقیت آبفای اصفهان در فرهنگ ســازی 
مصرف بهینــه آب در جامعه اســت.بهرام 
عبدالحسینی گفت: برای این که آثار ناشی 
از تبعات پدیده خشک ســالی در اصفهان به 
حداقل کاهش یابد رسانه ملی نهایت تالش 
خود را در خصوص ترویج مصرف درست آب 
در بخش های مختلف به ویژه آب شــرب در 

دستور کار قرار داده است.
مدیرکل صداوســیمای مرکــز اصفهان 
افزود: تأمین آب شرب در شرایط سخت کم 
آبی، کار بســیار دشواری است که مسئوالن 
آبفا با تالش شبانه روزی و به صورت جهادی 
این امر خطیــر را به خوبی انجام می دهند و 
آب شــرب پایدار مردم در ســطح شهر ها و 
روستاهای استان را به خوبی تأمین کرده اند.

ثبت سومین رکورد 
متوالی تولید ماهیانه در 

فوالد سفید دشت
واحد احیا مســتقیم فوالد سفید دشت با 
ثبت ســومین رکورد متوالی تولید ماهیانه، 

بهار ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشت.
علیرضا هژبری: مدیر عملیات این شرکت با 
اعالم این خبر افزود: با تولید ۸۲۱۴۵ تن آهن 
اســفنجی در سومین ماه سال، رکورد تولید 
این محصول در واحد احیا مســتقیم فوالد 
سفید دشت ارتقا یافت که این میزان نسبت 
به رکورد اردیبهشت ماه، ۱۰۴۵ تن افزایش 
تولید را نشــان می دهد. ایمان ســلیمانی 
تصریــح کرد: با تولید ایــن میزان محصول 
در خردادماه، عالوه بر ثبت ســومین رکورد 
متوالــی در تولید ماهیانــه، تولید تجمعی 
سه ماهه نخست ســال ۱۴۰۰ نیز به میزان 
۱۲ درصــد مازاد بر برنامه محقق شــد. وی 
همچنین با اشــاره به عملکرد موفقیت آمیز 
بزرگ ترین واحد صنعتی استان در ارزیابی 
سالیانه مجمع امور شرکت های گروه فوالد 
مبارکه، کسب این گونه موفقیت ها را مرهون 
تالش شــبانه روزی کارکنان، پیمانکاران، 
تأمین کنندگان و ســایر شرکای کسب وکار 
شرکت دانست.ســلیمانی در پایان با تقدیر 
از حمایت های ســهام داران شرکت )فوالد 
مبارکه و ایمیدرو( در جهت دســت یابی به 
توفیقات پی درپی این شرکت، ابراز امیدواری 
کرد تا پایان سال جاری تولید تختال در واحد 

فوالدسازی و ریخته گری میسر گردد.

گزارش خبرنامه

اشــاره: ویروس کرونا که اولین بار در ایران از استان قم خودنمایی کرد، حاال بعد از 
گذشت 16 ماه حضور در زندگی مردم، این بار از جنوب کشور به سمت دیگر استان ها 
حمله ور شــده اســت. این بار کرونا با ویروس دلتای هندی افراد را مبتال و قربانی 
می گیرد. روند صعودی موارد ابتال و بستری در روزهای اخیر، حکایت از این واقعیت 
دارد کــه باید خودمان را آماده موج دیگری از این ویروس چموش کنیم. زیرا، تجربه 
موج های قبلی نشان داده است هر وقت نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 

بی اعتنا شده ایم، آسیب های این بیماری شدیدتر بوده است.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی 
قائم شهر

نظر به دستور مواد ۱و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰امالک متقاضیانی که درهیان موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی قائم شهر درمورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز ورای الزم صادر 
گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در قریه سید 
محله پالک ۲۱ اصلی بخش ۱۶ ۷۷۹۰ فرعی بنام آقای فرینام اوالدزاده عباس آبادی نســبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده است که سه دانگ مشاع از کل عرصه 
وقف می باشد به شرط تجمیع با پالک ۲۲۱۵/۶۸۷۲ فرعی از ۲۱ اصلی بخش ۱۶ که به تنهایی 
قابلیــت انتقال به غیر را ندارد به مســاحت ۵۴/۲۰ متر مربع خریداری بدون واســطه از خانم 
رحیمه محســنی مالک رسمی. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت وثبتی اراضی 
وســاختمان های فاقد سند رســمی وماده ۱3آیین نامه مربوط به آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز از طریق این روزنامه ومحلی کثیر االنتشــار در شــهر ها منتشر ودر روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم ورسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱3آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه وثبتی پذیرفته نشده واحد وثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رســاند ونسبت به امالک درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید..م الف ۱۱۴۹۲۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/3/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۱۲

رحمت سلمانی قادیکالئی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک قائم شهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸۰۰۷۱۷۲ برابر کالسه ۱3۹۹/۲۸۸۶ تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی ســید کمال الدین حسینی به 
کدملی ۲۲۱۹3۴۵۹۶3 صادره از تنکابن فرزند ســید جالل ششدانگ یک قطعه باغ کیوی به 
مســاحت ۱۷۵۲/۷3 مترمربع دارای پالک مفروزی  ۲۲۰ از پالک ۱۸ فرعی از ۱۷ اصلی بخش 
3 واقع در قریه کرف خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱۴۹۷۶۵
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۴۰۰/3/۲۹ تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱۴۰۰/۴/۱۲

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸۰۰۷۱۶۷ برابر کالسه ۱3۹۹/۲۸۶۹ تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی سید جمال حسینی به کدملی 
۲۲۱۹۰۹۷۵3۶ صادره از تنکابن فرزند ســید جالل ششدانگ یک قطعه باغ کیوی به مساحت 
۱۶۵3/۰3 مترمربع دارای پالک مفروزی  ۲۱۹ از پالک ۱۸ فرعی از ۱۷ اصلی بخش 3 واقع در 
قریه کرف خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱۴۹۷۸۲
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۴۰۰/3/۲۹ تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱۴۰۰/۴/۱۲

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شــماره ۸۰۰۸۴۰۴ برابر کالسه ۱3۹۹/3۱3۲ 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفــات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی مریم آقابراری چایجان 
به کدملی ۲۲۱۸۶۱33۴۴ صادره از تنکابن فرزند اکرم ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 

ساختمان در حال احداث به مساحت ۲۲۶/۶۷ مترمربع دارای پالک ۱3۹۷ مفروزی  از پالک 
۲3۹ فرعی از ۱۶ اصلی بخش 3 واقع در قریه شــاقوزکتی خریداری شده از مالک رسمی لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف ۱۱۴۹۷۸۷- تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۴۰۰/3/۲۹ تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱۴۰۰/۴/۱۲
هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸۰۰۷۱۵۱ برابر کالسه ۹۹/۲۲۱۵ تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک تنکابن تصرفــات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی ســمانه صدیقی به کدملی 
۲۲۱۹۱۶۸۴۰۹ صادره از تنکابن فرزند محسن ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت ۲۶۴ مترمربع دارای پالک ۴3۶۴ مفروزی از پالک ۱۷۱۶ فرعی از ۲۰ اصلی بخش 
۴ واقع در قریه خوبانرزگاه خریداری شــده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱۵۰۷۰۶
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۴۰۰/3/۲۹ تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱۴۰۰/۴/۱۲

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸۰۴۴۷۵3 برابر کالسه ۹۹/۱۲3۰ تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک تنکابن تصرفات مالکانــه بالمعارض مالکیت متقاضی بهنام مــرادزاده به کدملی 
۰۰۶۲۷۵3۹۷۵ صادره از تهران فرزند محمود ششــدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 
۵۱۱/۱۰ مترمربع دارای پالک ۱۷ فرعی از ۵۲ اصلی بخش ۲ واقع در مرتع سفید آب خریداری 
شــده از مالک رســمی لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله ۱۵ روز آگهی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشــاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱۵۰۷۰۲- تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۴۰۰/3/۲۹ 
تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱۴۰۰/۴/۱۲- هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد ۱و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰امالک متقاضیانی که درهیان موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی قائم شهر درمورد رسیدگی ونصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز ورای الزم صادر 
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در قریه ساروکال 
پالک ۱۸ اصلی بخش ۱۶- ۵3۶۷ فرعی بنام آقای بیت اله فرهنگ کرد لر نســبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده اســت به مساحت ۱۰۶/۰۹ متر مربع خریداری مع 
الواســطه ازآقای سلیمان رعیت پرور مالک رســمی. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف 
وضعیت وثبتی اراضی وســاختمان های فاقد سند رسمی وماده ۱3آیین نامه مربوط به آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز از طریق این روزنامه ومحلی کثیر االنتشــار در شــهر ها منتشر ودر 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی در روســتاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید وصدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱3آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه وثبتی پذیرفته نشده واحد وثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم می رســاند ونسبت به امالک درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید..م الف ۱۱۵۵۷۹۱
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در رتبه بندی مطبوعات سال 1396

رابطه ساعات کار طوالنی و ابتال به بیماری قلبی

ممنوعیت سفر از ۱۲ کشور به ایران

در آخرین به روزرســانی مقررات ســفر به ایــران، ورود از 
۱۲ کشــور ممنوع و محدودیت ها برای مسافران ورودی از 
۲۴ کشور دیگر بیشتر شد. همچنین شرط تست پی سی آر 
)PCR( برای مســافران واکسینه شده برداشته شد. معاون 
گردشگری درباره آخرین تصمیم های گرفته شده برای تردد 
مسافری بین ایران و سایر کشورها، به آخرین دستورالعمل 
ستاد ملی کرونا پیرو تصمیم وزارت بهداشت اشاره کرد و به 
ایسنا گفت: هم اینک مرزها برای ترددهای بین المللی با رعایت 
پروتکل ها باز است و تردد هم انجام می شود. ایرانی های خارج 
از کشور و اتباعی که به روادید نیاز ندارند نیز محدودیتی برای 
سفر به ایران ندارند. ضمن این که روادید کاری، دانشجویی و 
درمان )گردشگری سالمت( برای شهروندان خارجی صادر 
می شــود. برای ازسرگیری صدور روادید گردشگری از نیمه 

دوم تیرماه نیز قول داده شده است.
او درباره شــرایط سفر ایرانی ها به خارج از کشور نیز اظهار 
کرد: ســفرها و تورهای خروجی بر اساس مقررات حاکم در 

کشورهای مقصد انجام می شود.
تیموری در ادامه محتوای دســتورالعمل »به روزرســانی 
فهرســت کشــورها ازنظر مقدار گردش سویه جهش یافته 
ویروس کرونا« را که از ســوی علیرضا رئیســی، معاون وزیر 
بهداشــت ابالغ شده در اختیار ایســنا قرار داد که با تأکید بر 
تشدید مراقبت ها در مبادی مرزی هوایی و دریایی، فهرست 
کشورها بر اساس شیوع و بروز ویروس جهش یافته نیز به سه 

دسته زیر تقسیم شده است:
۱- کشورهای ویژه )کشورهای دارای سویه جهش یافته(: 
پذیرش مسافر از این کشورها به طور مستقیم و غیرمستقیم 
تا اطالع ثانوی ممنوع است. ورود دیپلمات ها، مأموران دولتی 
و نمایندگان ســازمان های بین المللی منوط به تأیید وزارت 
امور خارجه با رعایت پروتکل های ابالغی است. این کشورها 
در حال حاضر شامل بوتسوانا، برزیل، اسواتینی، هندوستان، 
اسوتو، ماالوی، موزامبیک، نپال، افریقای جنوبی، اوروگوئه، 

زامبیا و زیمبابوه است.
۲- کشورهای پرخطر )کشورهایی با بروز باالی بیماری(: 
سفرهای مستقیم و غیرمستقیم از این کشورها برقرار است، 
اما مســافران ورودی از این کشــورها عالوه بر تست منفی 
پی ســی آر ازنظر کرونا در مبدأ )با مهلت ۹۶ ســاعت( الزم 
است در هنگام ورود تحت بررسی آزمایشگاهی دوباره )تست 
پی سی آر( قرار گیرند. رعایت پروتکل ابالغی مراقبت مرزی 
هواییـ  دریایی الزامی اســت. فهرست این کشورها در حال 
حاضر شــامل آرژانتین، بحرین، بولیوی، کیپ ورد، شیلی، 
کلمبیا، کاســتاریکا، اکوادور، مصر، کویت، لیتوانی، مالزی، 
مالدیو، مغولستان، نامیبیا، پاراگوئه، پرو، سیشل، سریالنکا، 

سودان، سوریه، تانزانیا، ترینیداد و تونس است.
3- سایر کشــورها در حال حاضر منع تردد سفر نداشته و 
تست پی سی آر منفی از کشور مبدأ با مهلت ۹۶ ساعت، برای 
ورود به کشــور کفایت می کند. غربالگری عالمتی )مراقبت 
ســندرومیک( برای این گروه انجام خواهد شد و در صورت 

نیاز، تست پی سی آر دوباره به عمل خواهد آمد.

محققان آمریکایی بررسی کردند
آیا ژن الغری واقعاً وجود دارد؟

گروهی از محققان آمریکایــی در یک مطالعه جدید ادعا 
کرده اند ۱۶ نوع تنوع ژنتیکی نادر وجود دارند که می توانند از 
چاقی افراد جلوگیری کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی 
میل، محققان طی این مطالعه آزمایش »تعیین توالی کلی 
اگزوم« را بــر روی بیش از ۶۴۵ هزار نفر انجام دادند. تعیین 
توالی کلی اگزوم یک آزمایش ژنتیکی گسترده است که طی 
آن محققان هم زمان هزاران ژن را بررسی می کنند. آن ها ۱۶ 
گزینه را که بر شــاخص توده بدن )BMI( تأثیر دارند و طی 
آن مشــخص می شود افراد دارای وزن طبیعی، اضافه وزن یا 
چاقی هستند، شناسایی کردند. جهش های نادر ژنتیکی در 
یکــی از ژن ها به نام »۷۵GPR«، با محافظت در برابر چاقی 
مرتبط بود. وزن افرادی که حداقل یک نسخه غیرفعال از ژن 
»۷۵GPR« را داشتند، حدود ۱۲ پوند )۵.۴ کیلوگرم( کمتر 
بود و این افراد ۵۴ درصد کمتر نسبت به افراد فاقد این جهش، 
با خطر چاقی روبرو بودند. گفتنی اســت شاخص توده بدنی 
حامالن جهش یاد شده به طور متوسط ۱.۹ کیلوگرم کمتر 
بود. به گفته محققان نتایج این مطالعه می تواند به توســعه 
اهداف درمانی بالقوه ای برای درمان چاقی در انســان منجر 
شــود. چاقی با طیف وسیعی از بیماری های انسانی ازجمله 

دیابت، سرطان و بیماری های قلبی مرتبط است.

قطار ناکجاآباد
واسطه ایم در وصال

در اردوگاه آشویتس مشغول خارج کردن خاکستر اجساد از 
کوره بودیم که صدای افسر اس اس از بلندگوی اردوگاه پخش 
شد. اسم یکی از همکارانم را صدا می کرد و می گفت برادر و زن 
 برادرش آمده اند برای مالقات! داشــتم با خودم فکر می کردم 
البد خیلی دوســتش دارند که ریســک کرده انــد و آمده اند 
مالقات، چون اصاًل مرسوم نبود کسی برای دیدن کسی به این 
سیاهچاله تاریخ قدم بگذارد؛ اما همکارم با شنیدن ماجرا مانند 
اســپند روی آتش از جا پرید و به ما و افسران اس اس التماس 
کرد تــا او را مخفی کنیم. علت را که جویا شــدیم گفت: »ما 
یه خبطی کردیم و برای این داداشــمون رفتیم خواستگاری، 
اونجا هم یه ِشــَکری خوردیم و گفتیم داداشمون پسر خوب 
و زحمت کشــیه. البته هیچ تظاهر و دروغی در کار نبود. خود 
واقعیمون بودیم. ســِر نون خامه ای طبق عادت دعوا کردیم و 
خواهــرم صورت من رو چنگ انداخت. بابامون اونقدر چایش 
رو هورت کشید که صدا به صدا نمی رسید. مامانم کارنامه های 
دوران تحصیــل بــرادرم رو آورد و به خانواده عروس گفت که 
برادرم همه دروســش رو تجدید می آورده و تابســتون پاس 
می کرده و از افتخارات رزومه اش اینه که پرورشی رو تک ماده 
کرده. وقتی هم پدر عروس پرسید داماد چی کاره است؟ گفتیم 
کارمنده، ولی چون حقوق کارمندی کفاف هزینه ها رو نمی ده، 
بعد از کار تا ســاعت یِک شب مسافرکشی می کنه ولی چون 
شــب ها مسافر نیست، درآمدش کمه و مجبوره ساعت یک تا 
پنج بره دزدی. از پنج تا هفت که دوباره باید بلند شــه بره سر 
کار چون زمانش برای استراحت کمه، هروئین مصرف می کنه 
که عمیق تر اســتراحت کنه. اتفاقاً از دست ودل بازی برادرم 
هم گفتیم که از همون هروئینی که برای مصرف شــخصیش 
می خره، کل محل رو هم ســاپورت می کنه. پدربزرگم اومد 
حرف بزنه اما نشــد، چون دندون مصنوعیش پرت شد وسط 
خونه و مادر عروس حالش بد شد؛ البته آب قند خورد و حالش 
جا اومد. خالصه همه چیز خوب پیش رفت. ما فکر همه چیز رو 
کرده بودیم و عاقد هم همراهمون بود. دخترشون رو همون جا 
عقد کردیم. فقط مشــکل اینجاســت که از اون موقع هر بار 
عروس و دوماد بحثشــون می شه عروسمون میاد سراغ من و 
میگه تو گفتی این پسر خوبیه و من رو به خاک سیاه نشوندی.«

افســر اس اس گفت: »می فهممت. من هــم هربار دو نفر 
رو به هم معرفی کردم، خودم بده شــدم. اصاًل ادمین ســایت 
همســرجون دات کام بودم، این قدر که مردم حاشــیه دارند 
ادمین رو فروختم اومدم اینجا. حاال اون خواهرت که سِر نون 
خامه ای صورتت رو چنــگ انداخت هنوز مجرده؟« همکارم 
گفت: »آره چطور؟« افسر ادامه داد: پسرخاله من هم سِر نون 

خامه ای آدم می کشه. فکر کنم باهم تفاهم دارند.«

بروز عارضه جدید در مبتالیان 
به سویه دلتای کرونا

یک بیمارستان خصوصی در هند از شناسایی پنج مورد ابتال 
به »سیتومگالوویروس« و بروز عوارضی چون خونریزی روده 
در میان افرادی که از کووید-۱۹ بهبود یافته بودند، خبر داده 
اســت. بنا بر اعالم این بیمارستان در دهلی، دو نفر از این پنج 
بیمار که 3۰ تا ۷۰ ســاله بودند، خونریزی شدید داشتند که 
یکی از آن ها براثر خونریزی روده ای و ناراحتی شــدید مرتبط 
با کووید-۱۹ در ناحیه قفسه سینه جان باخت و یک نفر دیگر 
هم به عمل جراحی برداشــتن بخشــی از روده نیاز پیدا کرد. 
ســه نفر باقیمانده نیز با داروهای ضدویروسی درمان شدند. 
هیچ یک از این پنج نفر قبل از ابتال به کووید-۱۹ بیماری های 
زمینه ای که ایمنی بدنشان را پایین بیاورد، نداشتند. پزشکان 
می گویند: ســیتومگالوویروس که عامل مرگ این بیمار بوده 
معمــوالً در بدن افراد وجود دارد، اما تنها وقتی که ایمنی بدن 
فرد پــس از ابتال به کووید-۱۹ کاهــش می یابد، به بیماری 
تبدیل می شود. سیتومگالوویروس، ویروسی است که از طریق 
مایعات بــدن مانند بزاق و ادرار به دیگری منتقل می شــود. 
اگــر این ویروس وارد بدن شــود تا آخر عمــر باقی می ماند. 
عفونت سیتومگالوویروس اغلب عالمتی ندارد و موجب بروز 
مشکالت سالمت نمی شود مگر در دوره بارداری یا زمانی که 
سیستم ایمنی فرد ضعیف شود.دکتر آنیل آرورا، مدیر بخش 
بیماری های کبد و پانکراس در بیمارســتان فوق گفته است: 
تمامی بهبودیافتگان از کووید-۱۹ درصورتی که درد شکمی 
دارند یا در مدفوع خود خون دیده اند، باید فوراً به بیمارســتان 
مراجعه کنند. به گزارش ایندیپندنت، او گفت که قارچ سیاه، 
قارچ سفید و سیتومگالوویروس، عفونت هایی فرصت طلب اند 
و به دنبال افرادی با ایمنی پایین می گردند. سیتومگالوویروس 
قباًل در بیماران مبتالبه سرطان یا اچ آی وی که ایمنی بدنشان 

ضعیف است، دیده شده بود.

برداشت انگور - اهواز

طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۶، 3۹۸ هزار نفر براثر سکته مغزی و 3۴۷ هزار نفر براثر بیماری قلبی درنتیجه 
حداقل ۵۵ ساعت کار در هفته فوت کردند. طبق همین گزارش، بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶، تعداد مرگ ومیر ناشی از بیماری های 
قلبی به دلیل ساعات طوالنی کار ۴۲٪ و سکته مغزی ۱۹٪ افزایش یافته است. ارتباط بین ساعات طوالنی کار و مرگ ناشی از سکته 
مغزی و بیماری های قلبی مشخص است. محققان معتقدند ممکن است طوالنی شدن ساعت کار در طی پاندمی کووید ۱۹ منجر به 
افزایش بیماری قلبی شود. ساعت کاری طوالنی یک خطر جدی برای سالمتی است و مشخص شده که با افزایش خطر بیماری های 
قلبی عروقی مانند بیماری عروق کرونر قلب و سکته مغزی مرتبط است. ساعت کاری نامنظم می تواند منجر به زمان بندی نامنظم غذا 
و عادات غذایی ناسالم شود. عالوه بر این، سطح باالتر استرس ذهنی یک عامل خطر احتمالی برای حمله قلبی و سکته مغزی است.

ابداع ایمپلنت مغزی ضد دردراه شیری بر فراز قله »دماوند«

تخلیه شهرکی در کانادا به دلیل گرما

مسی ارزشمندترین بازیکن آزاد جهان

لیســت تصاویر برگزیده مســابقه »عکاســی نجومی 
رصدخانه سلطنتی گرینویچ« ســال ۲۰۲۱ منتشر شده 
است که در میان آن ها تصویر کهکشان راه شیری بر فراز قله 
دماوند که توسط عکاس ایرانی »مسعود قدیری« ثبت شده، 
می درخشد. مجله »فوربز« با انتشار این تصویر ثبت شده از 
عکاس ایرانی در میان دیگر تصاویر نوشت: »مسعود قدیری 
بــرای ثبت این تصویر مجبور شــد حدود هفت ســاعت 
پیــاده روی کند و برای گرفتن عکــس بیش از ۱۰۰۰ متر 

صعود کند. این تصویر در ماه مه ۲۰۲۰ گرفته شده است.«

یک ایمپلنت مغزی جدید که به دست محققان دانشگاه 
»نیویورک« در دســت توسعه است، قادر خواهد بود درد را 
در لحظه تشخیص داده و پایان دهد و زمینه ایجاد ایمپلنت 
برای سایر بیماری های مغزی را نیز فراهم کند. این ایمپلنت 
مغزی در مراحل اولیه آزمایش خود روی موش ها آزمایش 
شد. این اولین بار است که یک ایمپلنت اقدام به چنین کاری 
می کند. تاکنون از ایمپلنت یا کاشــت مغزی برای ارسال 
متن، بازخورد لمسی و حتی اجازه دادن به میمون ها برای 

بازی کردن بازی های رایانه ای استفاده شده بود.

لیونل مســی که قرارداد وی چند روز پیش با تیم فوتبال 
بارســلونا به پایان رســیده بود اکنون در صدر گران ترین 
بازیکنــان آزاد جهــان قــرار دارد. بنا به گزارش ســایت 
ترانسفرمارکت این بازیکن آرژانتینی ۸۰ میلیون یورو در 
بازار نقل و انتقاالت ارزش دارد. پس از مسی، جان لوئیجی 
دوناروما ســنگربان ایتالیایی با ۶۰ میلیون یورو در رده دوم 
ایســتاده و جایگاه سوم را بوره مهاجم کلمبیایی در اختیار 
دارد. در این رده بندی بازیکنانی نظیر راموس و بواتینگ در 

جایگاه های بعدی قرار دارند.
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ابداع ضربان ساز قلب جاذب بدن

ضربان سازها دستگاه هایی هستند که در بدن کار گذاشته 
می شــوند تا با ارسال پالس های الکتریکی به قلب به کنترل 
برخــی از ریتم های غیرطبیعی قلب، کمــک کنند. اکنون 
محققان دانشــگاه »نورث وســترن« و »جورج واشنگتن« 
موفق به ســاخت اولین ضربان ساز بی ســیم و بدون باتری 
جهان شــده اند که زمانی که دیگر نیازی به آن نیست جذب 
بدن شده و از بین می رود. این فناوری می تواند برای بیمارانی 
که به ضربان ساز موقت نیاز دارند، مناسب باشد. این دستگاه 
نازک و سبک از مواد زیست سازگار ساخته شده است که در 

مدت پنج تا هفت هفته جذب بدن می شود.

در پی محاصره بســیاری از ســاختمان های منطقه ای در 
یک آتش سوزی خودبه خودی بزرگ، برای شهرکی در ایالت 
بریتیــش کلمبیای کانادا که دمــای آن اخیراً به ۴۹.۵ درجه 
سانتی گراد رسیده، دســتور تخلیه صادرشده است. دستور 
تخلیه شــهرک »لیتون« که بیش از ۲۰۰ نفر جمعیت دارد 
پس ازآن صادر شد که مقام ها در مورد رو به وخامت رفتن سریع 
وضعیت آتش سوزی افسارگســیخته در این منطقه هشدار 
دادند. چگونگی وقوع آتش ســوزی در این شهرک مشخص 
نیســت، اما چند روز قبل از این حادثه، موج گرمای شدید در 

کانادا سبب شد دمای هوا به میزان بی سابقه ای باال رود.

یک زن ۸۲ ســاله که در دهه ۱۹۶۰ میالدی آموزش های 
فضانوردی دیده، همراه جف بزوس به فضا می رود. بنیان گذار 
آمازون، »والی فانک« را به عنوان مهمان افتخاری موشــک 
نیوشــپارد انتخاب کرد. قرار است این موشک در ۲۰ جوالی 
)۲۹ تیر( به فضا سفر کند. فانک از اینکه باالخره می تواند به 
فضا سفر کند احســاس خوبی دارد. قرار است در نخستین 
پرواز این موشــک به مرز فضا عالوه بــر فانک، جف بزوس و 
برادرش، فرد دیگری نیز که صندلی این کپسول را به قیمت 
۲۸ میلیون دالر خریده، حضور یابد. مدت زمان این ســفر به 

مرز فضا حدود ۱۰ دقیقه طول می کشد.
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