
فاجعه متروپل  مسئولیت پذیری و پاسخگوییدو قطبی کردن جامعه، تضعیف همبستگی ملی است 
محمدرضا خال سیاه

از فاجعه متروپل آبادان تا فاجعه مونوپل در کشور
نوید روشنایی

معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت:
اگر ارز ترجیحی حذف هم نمی شد یک موج گرانی داشتیم

شرایط سخت تحریم با تصمیمات نابهنگام دولت 
همراه شــده و با توجه به انباشــت نارضایتی های 
گذشــته وضعیت بغرنجی را شــکل داده است. در 
این شــرایط با رویدادهایی کــه در هفته اخیر در 
داخل کشــور شــکل گرفته نه تنها تالشی برای 
مرهم گذاشــتن بر زخم های جامعه نیســت بلکه 
دســتگاه های تبلیغی با دوقطبی کردن جامعه  بر 

خشم و عصبانیت مردم افزوده اند. 
یکی از این تصمیمات محیرالعقول که توســط 
بخش فرهنگی حاکمیت تجویز شــده بود مراسم 
جشن و اجرای سرود »سالم فرمانده« در ورزشگاه 
آزادی تهران بود. از چندی قبل مقدمات اجرای این 
سرود در رسانه ملی و فضای عمومی و مدارس کشور 
مهیا شد ولی واکنش مطلوبی در رسانه های عمومی 
و شبکه های اجتماعی دیده نشد و در شرایطی که 
همه از درد و رنج گرانی و سختی معیشت می نالند 
ترویج چنین بسته فرهنگی دستمایه طنز و شوخی 
مردم شــده و به ســبب تجویزی بودن آن بیشتر 
موجب واکنش منفی مردم قرار گرفته اســت. در 

کنار تبلیغات پر سر و صدای دستگاه های تبلیغاتی 
برای اجرای سرود، مسئله ریزش ساختمان متروپل 
در آبادان و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان 
بی گناه که شــهر آبادان را به شهر عزا تبدیل کرده 
و بر مصائب مردم جنوب افزوده اســت در سکوت 
خبری بوده و از دیدگاه رســانه های دولتی و بخش 
فرهنگی حاکمیــت چندان اهمیت نــدارد.  عدم 
توجــه به چنین موضوع مهمی کــه یادآور ریزش 
ساختمان پالسکو در تهران است و در مقابل اصرار 
بر سرود درمانی با دو قطبی سازی و بی حس کردن 
ادراک مردم مسلما به موضع گیری توده های عظیم 
مردم منجر شــده و  موج های بحران اجتماعی را 

گسترده تر خواهد کرد.
دوقطبی سازی یکی از شــگردهای دولت ها در 
هنگامــه انتخابات اســت. در رقابت های انتخاباتی 
نظام های سیاسی با برجسته کردن دو یا چند حزب 
و ایجاد موج های تبلیغی ســعی دارند اکثر جامعه 
را در فضــای انتخاباتی درگیر کنند و با شــگردها 
و شــوک های روانــی جامعه را از حالــت عادی و 
بی توجهی خارج ســازد و  به مشــارکت بیشتر در 
تعیین سرنوشــت سیاســی هدایت کنند. ولی در 
شرایط ســخت جنگ اقتصادی و تداوم بحران ها، 
جمع کردن عده ای در ورزشــگاه و شادی کردن و 

سرود خواندن وقتی همه ناراحت و عصبانی هستند 
چه هدفی را دنبــال می کند؟ این حرکت نابهنگام 
به جز واگرایی، انشــقاق و تخریب همبستگی ملی 
نتیجه ای نخواهد داشت. به طور کلی وقتی جامعه 
نسبت به تصمیمات و سیاست های دولت بی اعتماد 
است مســلما گفتار درمانی و سرود خواندن، عامه 

مردم را پرخاشگر خواهد کرد.
جامعــه مدنی شــامل گروه های مــردم نهاد، 
سمن ها، ورزشکاران، هنرمندان، ستاره های سینما 
و موسیقی بعنوان واسطه های بین توده عظیم مردم 
و حکومــت می توانند در بحران هــای داخلی و بن 
بست های سیاسی اجتماعی چاره ساز و تاثیرگذار 
باشند. شــوربختانه در دوره کنونی از این ظرفیت 
بزرگ استفاده نشده بلکه برخی از فعالین مدنی با 

ترفند های مختلف حذف شده اند. 
در این شرایط، دولت که خود بانی وضع موجود 
است بجای اینکه پای خود را از تجویزکردن و بسیج 
کردن هواداران کنار بکشــد و با فراخواندن جامعه 
مدنی و همه شهروندان در همفکری و همیاری در 
برداشــتن موانع اقتصادی به یکتا انگاری در عرصه 
عمومی خاتمه بخشــد، تصمیماتی اتخاذ کرده که 
بیشتر موجب وهن دولت و تحقیر ملت ایران شده 

است.    

نوشتن از حادثة دلخراش متروپل آبادان برای 
نگارنده که اهل همین شهر و دیار است، سخت و 
ناراحت کننده است اما باتوجه به گذشت یک هفته 
از این واقعه و با عنایت به جوانب پیدا و پنهان این 
قضیه، قصد بررسی یکی از جنبه های آن را داریم.

از جملة مباحثی که از ابتدای تاریخ به خصوص 
در مدیریــت دولتی و ادارة امــور عمومی مطرح 
می شود، مقولة شیوه و چگونگی حکمرانی است و 
در این حوزه کلید واژه های بسیاری توسط اساتید 
و نخبگان مورد بحث واقع شــده اســت. در این 
یادداشت به دو مورد از آنها یعنی مسئولیت پذیری 
و پاسخگویی می پردازیم سپس آن ها را به فاجعة 

متروپل ارتباط خواهیم داد.
 مســئولیت پذیری همانگونه کــه از نام آن بر 
می آید به معنای پذیرفتن مسئولیت یک تصمیم 
یا یک اقدام اســت و بالطبع در جایی معنای خود 
را به طور کامل خواهد داشــت که شفافیت وجود 

داشته باشد.
 به  طور مثال؛ اگر شفافیت در کار نباشد دیگر 
مشخص نخواهد بود که تصمیم مهمی که زندگی 
ملتی را تحت الشعاع قرار داده است یا اقدام مهمی 
که باعث بهبود یا وخیم شــدن اوضاع جامعه شده 
اســت دقیقا توسط کدام شــخص یا کدام نهاد یا 
کدام ارگان گرفته شده یا انجام پذیرفته است در 
نتیجه وقتی شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات 
وجود نداشــته باشد نمی شود گفت مسئولیت آن 
تصمیــم یا اقدام متوجه چه کســی اســت آنگاه 
در چنین شــرایطی دیگر پاسخگویی نیز بی معنا 
می شود چرا که پاســخگویی به دنبال مسئولیت 
می آید و زمانی که مســئول مشــخص نباشــد، 

پاسخگو نیز معلوم نخواهد بود!
مشــخص و معلوم نبودن مسئول و پاسخگو به 
خودی خود امکان مطالبه گری را از مردم خواهد 
گرفت و نــوک پیکان انتقــادات در صورت بروز 
خشم و نارضایتی عمومی، به جای شخص، نهاد یا 

ارگان خاص، به سمت کلیت ساختار رفته و اساس 
حکومت ها را نشــانه می رود زیرا همواره افراد در 
پیشامد های ناراحت کننده و در حالت عصبانیت، 
تمایل به ابراز خشــم و تخلیة هیجانی نسبت به 

شخص یا نهادی خاص را پیدا می کنند. 
به همین جهت اســت که اصل تفکیک قوا در 
حکمرانی و حکومت داری مورد توجه قرار گرفت تا 
ضمن جدا سازی نهاد تصمیم گیرنده از اجرا کننده، 
مســئول تصمیم و اقدام مشخص بوده و از طریق 
نهاد قضایی، امکان شــکایت، پیگیری و برخورد 

فراهم باشد. 
به دیگر سخن باید بستر مناسب جهت برقراری 
نظــارت اجتماعی و عمومی بر دســتگاه ها فراهم 
گردد تا عدم مسئولیت پذیری و عدم  پاسخگویی به 
حداقل برسد راه برای اصالح پیوسته هموار گردد.
 حال اما به حادثة غم انگیز متروپل می پردازیم 
و مسئولیت پذیری و پاسخگویی را در این فاجعه 
سوای از مباحث فنی و تخصصی علم سازه بررسی 
می کنیم. قبل از بررســی و به منظور درک بهتر 
الزم اســت به نکتة مهمی دربارة وضعیت اداری 

شهرستان آبادان اشاره شود.
 شــهر آبادان یک مشــکل اساســی در حوزة 
حکمرانــی دارد. تفاوت اصلی آبادان با بســیاری 
از شــهرهای دیگر، برخورداری از سازمان منطقة 
آزاد است. البته قصد نداریم عملکرد این سازمان 
را در این یادداشــت مــورد ارزیابی قرار دهیم اما 
به طور خالصه، به بیان این سخن بسنده می کنیم 
که وجود منطقة آزاد در آبادان، آن گونه که توقع 
می رفت منجر به پیشــرفت نشــد و انتظارات را 

برآورده نکرد. 
ایــن در حالی اســت که در حــوزة مدیریت 
شــهری، پروژه های عمرانی و زیربنایی، بهداشت 
و درمــان و نظایــر آن، همواره ایــن دغدغه در 
میان فعاالن شهرســتان وجود داشــته که عالوه 
بر دستگاه هایی همچون شــهرداری یا نهاد هایی 

مانند شــورای شــهر یا حتی نمایندگان مجلس، 
مطالبه و درخواست یا انتقاد خود را دقیقاً به کدام 
یــک از دو مرجع به عنوان نمایندة حاکمیت باید 
ارائه دهنــد: فرمانداری یا منطقة آزاد؟ این میزان 
از عدم شــفافیت در خصوص میزان مســئولیت 
دســتگاه ها در ادارة شهرســتان و مسائل مربوط 
به آن در عین اختیارات تعریف شــدة ســازمانی، 
باعث عدم پاســخگویی آنها خواهد شد لذا به نظر 
می رســد حل این مسئله به عنوان شاه کلید حل 
مشکالت در ادارة شهرستان آبادان، نیازمند طرح 
بحث توســط نخبگان، پیگیری جدی و مســتمر 
توســط مردم تا حصول نتیجة مطلــوب و البته 
بازنگری در قوانین و مقررات در پایتخت اســت. 
پیشنهاد نگارنده این است که به منظور دستیابی 
به نتیجة بهتر و پیشــگیری از وقایعی این چنین 
و حل مســائل متعدد و بعضاً پیش پا افتادة شهر 
عزیــز و مقاوم آبــادان، متولی اصلی و مســئول 
شــماره یک شهرســتان تعیین یا حداقل نسبت 
به مشــخص نمودن میزان مســئولیت دستگاه ها 
در حوزه هایــی خاص اعم از تصمیم یا اجرا، اقدام 
شود چراکه استمرار و تداوم این وضعیت، نه تنها 
موجب ابهام و ســردرگمی نهاد هــای نظارتی به 
منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها در فجایعی این 
چنین خواهد شد بلکه با سلب امکان مطالبه گری 
و نظارت عمومی توســط مردم، به افزایش میزان 

نارضایتی نیز منجر خواهد شد.
بــه عنوان نکتــة پایانی، انتظار از مســئوالن 
و دســتگاه های اســتانی و کشــوری در قبــال 
حادثة متروپل این اســت که ضمن رسیدگی به 
خانواده های داغدار و جبران زیان مالی مردم شهر، 
با عاملین اعم از افراد و یا دســتگاه های مقصر در 
این حادثه، برخــورد قاطع و فوری صورت پذیرد 
تا کمی از درد و رنج مردم آبادان کاســته شود و 
عبرتی باشــد برای آنان که نسبت به وظیفة خود 

احساس مسئولیت نمی کنند.

فاجعه متروپل آبادان عالوه بر غم های فراوانی 
که به مردم تحمیل کــرد، درس های فراوانی هم 
با خود داشــت. حاال دیگر مثل روز روشــن است 
که اگر با فســاد و بی قانونــی و مدیریت هیاتی و 

دورهمی مقابله نکنیم، جانمان در خطر است.
برخالف تالش فراوان رسانه ای برخی از گروه ها 
برای تقلیل مقصران فاجعــه متروپل به افراد اما 
بایــد بدانیم که در دنیای امروز ســرمایه گذار به 
دنبال ســود بیشتر است و برای بهبود اوضاع باید 
به سراغ اصالح سیستمی برویم که اجازه فساد به 

افراد را می دهد. 
مونوپل بــه معنای انحصــار و در اختیار قرار 

داشــتن همه امکانات در اختیار یک گروه خاص 
است.

حاال سیل پیام های تسلیت بر سر مردم آبادان 
آوار شده اســت و حتی برخی گروه های سیاسی 
معلوم الحال که بــا قرار گرفتن در قدرت اوضاع و 
احوال اسف بار بر کشور و ناراحتی و درد را بر مردم 
حاکم کرده اند و در همان آبادان شــورا و شهردار 
و فرماندار و… همــه از اهالی همان فرقه اند، در 
پی ماهیگیری از این آب گل آلود هســتند، گویی 
تا پیش از این قدرت تحلیل و جرات موضع گیری 

نداشتند. 
اگرچه که این ژســت ها و رفتارهای مشــمئز 

کننــده برای همــگان واضح و مبرهن اســت و 
نتیجه ای جز نمک پاشــیدن به زخم مردم آبادان 
نــدارد اما این فضای انحصاری و منفعالنه و ترس 
از هر موضع گیری حتی در ســطح تخریب و آوار 
شدن یک ساختمان بر سر مردم، بسیار خطرناک 

است.
خطــر فاجعه مونوپل در کشــور کــه امکان 
و جرات تفکــر، تحلیل و اظهارنظــر را از افراد و 
گروه ها سلب می کند قطعا بیشتر از خطر متروپل 
اســت و حتما ادامه چنین وضعی منجر به ریزش 
و تخریب بنای اعتماد اجتماعی، امید، نشــاط و 

شایسته ساالری خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور از دستور رئیس جمهور 
برای ورود وزارت کشــور به ساختمان های ناایمن، 
توقیف امــوال مالک متروپل و جبران بخشــی از 
آسیب های مادی از این منبع، گران نشدن بنزین، 
و تسری نیافتن توزیع آزمایشی نان یارانه ای به کل 

کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران بااشــاره به فاجعه 
متروپل آبادان، درباره لیست ساختمان های پرخطر 
اظهار کرد: امــروز رئیس جمهور به وزیر کشــور 
دستور دادند که ساختمان های ناامین و بحرانی را 
شناســایی کنند. مالکان را مشخص کنند و از آنها 

بخواهند که ایمن سازی الزم را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور درباره چگونگی جبران 
خســارات ریزش ســاختمان متروپل آبادان گفت: 
در این ماجرا تخلفات گســترده ای توسط مالک و 
مراکزی صدور مجوز اتفاق افتاده اســت. نسبت به 
وســعت حادثه دولت همه امکانات را بسیج کرده 
اســت. امدادرســانی هنوز در حال انجام اســت. 
امیدوارم هر چه ســریع تر همه چیز تمام شــود تا 

بتوانیم برای جبران آسیب دیدگان اقدام کنیم.
مخبر همچنین از توقیف اموال مالک ساختمان 
متروپــل آبادان خبر داد و گفت: بعضی مغازه ها در 
متروپل فروخته شــده بود. این موضوعات در حال 
بررسی اســت. بخشی از آســیب ها از منبع اموال 
مالک متروپل جبران خواهد شــد. جان انسان ها، 
اما قابل جبران نیســت. مایه تأسف مردم و ماست. 

مردم جریحه دار شــدند و حق هم داشتند. دولت 
اما هر کاری از دستش بر می آمد انجام داده است. 
کارهایی که دولت انجام داده، قابل قیاس با پالسکو 

نبود. از تجربه پالسکو در متروپل استفاده کردیم.
وی درباره اصالح نظام یارانه ها گفت: یارانه ماه 
اول واریز شد و مردم آن را برداشت کردند. ماه دوم 
هم در حساب مردم است و به موقع اجازه برداشت 
داده خواهد شــد. اضافه هزینه ای که برای بعضی 
مردم اتفاق افتاده است، جبران می شود. برای بعضی 
دهک ها هزینه هایی تحمیل می شود. یارانه ها باید 
هدفمند می شد. عده ای از این هدفمندی حداکثر 
استفاده را می کردند اما بعضی از این خانواده ها یک 

شانه تخم مرغ هم نمی توانستند بخرند.
معاون اول رئیس جمهــور درباره تأثیر گرانی ها 
روی کاالهای دیگر تاکید کرد: گرانی ها آثاری روی 
همه کاالها دارد کــه داریم روی آن کار می کنیم. 
در عیــن حال مردم باید بدانند کــه حتی اگر ارز 
ترجیحی حذف هم نمی شــد، بــه لحاظ تغییرات 
بین المللی و منطقه ای، یک موج گرانی داشــتیم. 
وضعیت در حال مدیریت اســت. تنها یکی از پازل 
های نقشــه راه ما حذف ارز ترجیحی بود. مردم در 
این ماجرا بســیار همکاری کردند و از آنها تشــکر 
می کنم. خواهش بنده اما این اســت که عسر قبل 
از فرج را تحمل کنند؛ ان شاءاهلل یسر انفاق می افتد. 
مخبر درباه سرنوشت کاالبرگ اساسی گفت: به 
لحاظ قانونی موظــف بودیم که اصالح را از ابتدای 
فروردیــن انجام دهیم. از آنجا کــه هنوز کاالبرگ 

آماده نشــده اســت، یارانه می دهیم. دستگاه های 
مسئول در حال تالش و کار هستند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین درباره اجرای 
آزمایشی توزیع یارانه آرد در زنجان و قزوین گفت: 
تا مطمئن نشویم که این کار بدون مشکل در حال 
انجام است، به همه کشور آن را تسری نخواهیم داد. 
نان و دارو جزء خط قرمز دولت اســت؛ تا یک قران 
هم گران نشــود. قیمت نان نباید برای مردم تغییر 
کند. با تغییرات منطقه ای و مشکل آرد، ارزانی آرد 
در ایــران اتفاق افتاده بــود و این موضوع قاچاق را 
به صرفه می کرد. در کشورهای هم جوار ما قیمت 
کاالها چند برابر شــد. اما امــروز می بینیم که نان 
برای مردم گران نشده است.  وی در پاسخ به پرسی 
درباره احتمال گرانی بنزین گفت: اصال بنزین گرانی 

مطرح نیست.
معاون اول رئیس جمهور دولت سیزدهم درباره 
نظارت بر بازار گفت: تاکنون پنج گروه کاال را قیمت 
زده ایم که تا هفته دیگر اجرایی می شود. چهار تا از 
آنها اساسی هستند. توسط تولید کنندگان قیمت 
مصرف کننده زده می شــد. مردم هــر جا تخلف 
دیدند، با ســامانه ۱۲۴ تماس بگیرند. مجوز برای 
تعزیرات گرفته ایم که برخوردها را شدیدتر خواهد 
کــرد.  تعداد کاالهای گروه پنجم بیشــتر اســت، 
برنامــه داریم. همه این گرانی هــا به لحاط حذف 
ارز ترجیحی نیســت. حقوق ورودی و عوارض باال 
رفته اســت. ارزش افزوده و قیمت های جهانی هم 

تأثیرگذار بوده است.

یادداشتسرمقاله
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گروه سیاسی: با گذشت حدود ده ماه از استقرار دولت 
رئیســی، نه تنها تحریمها لغو نشــده بلکه بر خالف ادعای 
دولتمردانی که مشــکالت معیشــتی را ناشــی از تحریم 
نمی دانستند، هیچ گام قابل اعتنایی هم برای رفع مشکالت 
اقتصادی مردم برداشته نشده است تا مردم بیش از هر زمان 
دیگری با مشکالت معیشتی دست و پنجه نرم کنند؛ گویا 
معیشت مردم همچنان گروگان تحریم و مذاکرات فرسایشی 

وین است. 
رئیس جمهور یک هفته پیش در کنگره ملی شــهدای 
روحانی در قم گفت: »راهبرد ما در کشور، راهبرد بیان شده 
از سوی رهبر معظم انقالب است؛ ما رفع تحریم ها را دنبال 
می کنیم؛ اما مهمتر از رفع تحریم ها، توجه به ظرفیت های 
داخلی اســت«. توجه به ظرفیتهای داخلی پیش از این هم 
توســط رئیس دولت و سایر دولتمردان مطرح شده بود اما 
تاکنون هیچ اثر محسوس و ملموسی از استاده از ظرفیتهای 
داخلی برای رفع مشــکالت مردم دیده نشده است! جالب 
اینجاست که مسئوالن معتقدند تحریم اثری ندارد و حتی 
از افزایش فروش نفت و درآمدهای نفتی ســخن می گویند، 
اما نه تنها برای تداوم مذاکرات احیای برجام، اشتیاق نشان 
می دهند، بلکه این ادعاهــای افزایش فروش نفت و بهبود 
شرایط اقتصادی، هیچ تاثیری در زندگی مردم نشان نداده 
است. قیمتها هر روز افزایش می یابد، ارزش پول ملی کمتر 
شــده اســت، یارانه نقدی که برای جبران افزایش بیسابقه 
قیمت کاالهای اساســی همچــون آرد، روغــن و لبنیات 
تخصیص یافته، توان جبران کمبودهای مالی مردم را ندارد 
و افزایش قیمت کاالهای اساسی اعالم شده، روی کاالهای 
بــی ارتباط با این موضوع همچون گوشــت قرمز هم تاثیر 

گذاشته و سفره مردم را خالی تر کرده است.
دولتمردان البته اعتقادی به تاثیر تحریم بر زندگی مردم 
ندارند و معتقدند مشکالت باید از داخل حل شود اما گامی 

هم برای رفع مشــکالت بر نمی دارند و بر خالف ادعاها، به 
رفــع تحریم دل خوش کرده انــد که البته آن هم از طریق 
مذاکرات فرسایشــی که در نزدیک به ده ماهه اخیر، هیچ 
گام رو به جلویی نداشته است، سرانجامی نداشته و به نظر 
می رســد آنگونه که اولیانوف نماینده روســیه در مذاکرات 
گفته، مذاکرات فعال حداقل تا دو ماه تعطیل است. هرچند 
طی این مدت احتمال صدور قطعنامه شورای حکام بر ضد 

ایران و افزایش فشارها هم وجود دارد.
در چنین شــرایطی رئیس جمهور از اتکا به توان داخلی 
برای گذر از تحریم و بی نیازی از لغو تحریم سخن می گوید، 
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیــت ملی می گوید: 
»جمهوری اســالمی ایران ۴۳ سال اســت که در معرض 

تحریــم قرار دارد و به نماد بی اثر بودن تحریم برای تحمیل 
اراده سیاسی به کشورهای مستقل تبدیل شده است« و علم 
الهدی، پدر همسر رئیسی و امام جمعه مشهد هم که مرتبا 
در خطبه هــای نماز جمعه از بی اثــر بودن تحریمها حرف 
می زند می گوید: »تحریم ها مردم ما را از نظر اقتصادی مقاوم 
کرده است و االن مردم ما در برابر تمام مشکالت معیشتی و 
فراز و نشیب های اقتصادی مقاوم اند.« اما او توضیح نمی دهد 
که منظور از مقاوم بودن مردم چیست؟ آیا این که مردم هر 
روز زیر بار فشــار زندگی، بیش از پیش کمر خم می کنند و 
با مشکالت اقتصادی بیشتری مواجه هستند و با کار بیشتر 
و درآمدی کمتر از رشد هزینه های سنگین زندگی، روزگار 
می گذرانند، به معنای مقاوم بودن مردم است یا ناچار بودن 

مردم به مقاومت؟! در شــرایطی که مســئوالن، مردم را به 
مقاومت دعوت می کنند، هر روز خبر یک اختالس یا تخلف 
مالی یا سفر یک آقازاده یا انتصاب آقازاده بی تجربه دیگری 
به گوش می رســد تا درد تبعیض هــم به دردها و رنجهای 
مردم افزوده شــود. در چنین شرایطی، دولت نه تنها توان 
بهبود شرایط اقتصادی کشــور با اتکا به توان و ظرفیتهای 
داخلــی را ندارد و صرفا شــعار می دهد، بلکــه راهکار لغو 
تحریمهــا را نیز که تنها راهکار برای احیای اقتصاد بیمار و 
رو به موت ایران است جدی نمی گیرد و مذاکرات با هدایت 
تیمی که دولت قبل را به وادادگی متهم می کند به بن بست 

رسیده است.
جالب اینجاســت که با لغو تحریمهــا و احیای برجام و 
افزایش ســرمایه گذاری خارجــی و افزایش صادرات نفت 
ایران در آن دوره، رشــد اقتصادی کشــور در یک سال به 
عدد اعجاب انگیز هشت درصد رسید و اگر دونالد ترامپ در 
آمریکا روی کار نمی آمد و رشــد اقتصادی چند سال تداوم 
می یافــت، تحولی جدی در زندگی مــردم تا امروز رخ داده 
بــود. تازه آن زمان قیمت نفت، نصف قیمت امروز هم نبود 
و امروز که دولت رئیســی می تواند از فرصت لغو تحریمها 
برای افزایش صادرات نفت و بهبود شرایط اقتصادی کشور 
استفاده کند، مذاکرات فرسایشی را در دستور کار قرار داده 
چراکه تیم مذاکره کننده ایران، با دولت دموکرات جو بایدن 
هم که از ابتــدا به دنبال توافق با ایران بــود، نمی تواند به 

توافق برسد. 
دولت رئیسی، نه برای لغو تحریم برنامه دارد و نه با تیم 
مدیران خود که کم تجربه و بعضا فاقد تخصص هستند توان 
بهبود در وضعیت اقتصادی مردم را دارد. در چنین شرایطی 
تنها راهکار، عزم و اراده ای جدی فراتر از دولت برای احیای 
برجام اســت چراکه تا زمانی که برجام احیا نشود، معیشت 

مردم همچنان گروگان تحریم باقی خواهد ماند. 
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معیشت مردم گروگان مذاکرات فرسایشی وین

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در حاشیه 
مراسم تحدید میثاق سازمان های مردم نهاد، جمعیت دفاع 
از فلسطین و اصحاب رسانه فعال در زمینه فلسطین گفت: 
انقالب اســالمی پارادایم بزرگی را در حوزه مسأله فلسطین 
عوض کرد و گفتمانی را زدود و گفتمان دیگری را جایگزین 
کرد. معتقدم نقش انقالب را در هویت بخشــی به مبارزات 
فلسطین به درستی نشناخته ایم. تا قبل از انقالب اسالمی 
ایران بــه رهبری امام بزرگوار حرکت ملت فلســطین یک 
حرکت ملی گرایانه عربی بود و در بخشــی نیز شــعارهای 
چپ گرایانه جریانات تحت تأثیر اندیشــه کمونیســتی آن 
روزگار شنیده می شد و جریاناتی با اندیشه عدالت خواهی 

مارکسیستی فعالیت داشتند.
یادگار امام)ره( در ادامه گفت: جا دارد از بسیاری  کسانی 
که در دنیا از فلســطین حمایت کرده انــد، یاد کرد؛ مثال 
مرحوم ماندال در آفریقای جنوبی و بسیاری از جریانات چپ. 
اما زاویه نگاه هر کدام آنها همانطور که گفته شد، یا مبارزه با 
سرمایه داری بود و یا به دنبال یک جریان عربی بودند. مثال، 
جمال عبدالناصر گرچه برخاست و جنگ هایی را ایجاد کرد، 

اما حرکت او حول عرب بودن یا غیر عرب بودن بود.
ســید حسن خمینی اظهار کرد: اما انقالب اسالمی خط 
بطالنی بر این گفتمان کشید و داستان فلسطین را تبدیل به 

مسأله ای اسالمی کرد و قضیه فلسطین به عنوان »قبله اول 
مسلمین« مطرح شد.

وی ادامه داد: دیگر مســاله فلســطین  مختص عرب ها 
نبــود که »من ایرانی« از آن حمایــت کنم، بلکه تبدیل به 
موضوع »من مسلمان شد« که من ایرانی مثل یک لبنانی و 
عــرب آن را موضوع خودم می دانم. اینجا بود که موضوع به 
پاکستان، هندوستان، اندونزی و مالزی رفت. این بار قرار بود 
یک میلیارد مسلمان قبله اولشان را آزاد کنند. این گفتمان 
جدید اتفاق بسیار بزرگی بود که موضوع فلسطین را از عربی 
محض یا یک خط مرز جغرافیایی، تاریخی و ملی تبدیل به 
یــک موضوع دینی و الهی کرد که بــه آبرو و غیرت پیامبر 

اسالم)ص( گره خورده است.
یادگار امام)ره(در ادامه گفت: ما در پشــت قدس بغض 
گره کرده امیرالمؤمنین)ع( و چادر خاکی فاطمه زهرا)س( 
و تمثال مبارک پیامبر)ص( را می بینیم؛ داســتان تاریخ و 

جغرافیا نیست، داستان غیرت دینی است.
سید حسن خمینی در ادامه با اشاره به فعالیت گروه های 
مقاومــت مثل حماس و جهاد اســالمی اظهار کرد: این بار 
فریاد »اهلل اکبر« در مبارزه با صهیونیســم متولد شــد. این 
کار بزرگی بود که امام خمینی)ره( این مرد خدا در دوره ما 
نسبت به مسأله فلسطین انجام داد. البته این مشی فقط در 

فلسطین نبود. امام خمینی )ره( دین را به زندگی آمیخته با 
مادیاِت بشریت آورد.

وی تاکیــد کرد: فریاد »نه شــرقی نه غربی« یعنی ما از 
منظر خدا عدالت خواه هستیم. آخوند آمریکایی یعنی کسی 
که فریادگر ســرمایه داری وابسته است؛ کشیش آمریکایی 
یعنی کسی که پشت دروازه های کاپیتالیسم معبد و کلیسای 
خودش را برقرار می کند. داســتان انقــالب این بود که در 
دوگانه اینکه باید یا عدالت خواه و مارکسیست و یا دیندار و 
کاپیتالیست باشی، یک خط سوم را ایجاد کرد که بر مبنای 
آن، شما می توانید آزادی خواه و دیندار، خدامحور و عدالت 
خواه باشــید؛ مانند ابوذری که هم عدالت خواه و هم پشت 

سر امیرالمؤمنین)ع( است.
سید حسن خمینی با اشاره به اینکه راه حل امام تغییر 
گفتمان های رایج آن دوران در بحث فلســطین بود، یادآور 

شد: امام راه حل هیچ مشکلی را از لوله تفنگ نمی دانست.
وی با بیان خاطره ای ازمنظر امام)ره( در رابطه با بیداری 
مردم فلســطین و انتفاضه شان، گفت: خودم در ایام بیماری 
ایشــان که به رحلت شان منجر شــد در بیمارستان شاهد 
بودم که وقتی تلویزیون نشان می داد که مردم فلسطین در 
انتفاضه بزرگ خودشــان با سنگ به جنگ گلوله رفته اند، 
چنان لبخند و نشــاطی در چشم و صورت امام)ره( مشهود 

بود که گویی این اثر انقالب ما اســت؛ و این راه حل نهایی 
است. وی خاطرنشان کرد: همین جمله که امام در ایران هم 
فرمودند »همه با هم« امروز در فرمایشــات رهبر انقالب به 
عنوان راه حل رهایی فلسطین مطرح است که بر اساس آن 
رفراندومی که همه گروه های فلسطینی را شامل شود برگزار 
شــود؛ در آن صورت مردم فلسطین خودشان بلدند چه کار 
کنند. بعد از امام)ره( در داســتان فلسطین آن پرچم، پیام 
و صــدا از زبان و بیان و دســت مبارک رهبر انقالب پررنگ 
و پرتــوان ادامه پیدا کرد و جمهوری اســالمی با افتخار در 
موضــوع دفاع از فلســطین، قدس و مظلومیتــی که امروز 
مظلومیت پیامبر اسالم است، وارد محاسبات غلطی نشد که 
البته نتایج دنیوی هم نخواهد داشت.یادگار امام)ره( تأکید 
کرد: وعده الهی به نهایت خواهد رســید. همدل باشــیم و 
موضوع فلســطین را به عنوان یک موضوع زنده در اذهان، 
اذکار و قلم ببینیم. به همین جهت برگزاری این جلســه در 
سالگرد رحلت امام بســیار معنادار و ارزشمند است. امروز 
تردید نکنید، معیار عدالت خواهی برای هر آزاده ای در دنیا 
اظهار نظر صریح در موضوع فلسطین است. اگر کسی واقعا 
در دنیا به دنبال آزادی، عدالت و حقوق بشــر است و دروغ 
نمی گوید، در موضوع فلسطین باید صادقانه، صریح و شفاف 

موضع خودش را بگوید.

ســخنگوی دولت اعالم کرد که اعتباری بنا به پیشنهاد 
وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه برای پوشش 

بخشی از هزینه های  حادثه متروپل در نظر گرفته شد.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تســلیت حادثه متروپل 
آبــادان و تبریک روز دختر، اظهار کــرد: دولت با جدیت با 
هرگونه کوتاهی از سوی هر یک از مقامات محلی و با هرگونه 
فسادی درباره تخلفات متروپل صورت گرفته باشد، برخورد 
خواهد کرد. امکان رســیدگی به این تخلفات وجود دارد و 
دســتگاه قضایی هم با رسیدگی الزم را خواهد کرد و حتماً 

دستگاه های مربوطه باید پاسخگویی الزم را داشته باشند.
سخنگوی دولت افزود: امروز در هیأت دولت مصوبه ای در 
خصوص حادثه متروپل داشتیم و اعتباری را بنا به پیشنهاد 
وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه برای پوشش 
بخشی از هزینه های این حادثه در نظر گرفته شد. البته هزینه 

اصلی باید از مسببان یا همان مالکان دریافت شود.
وی افزود: در خصوص واحدهای صنعتی و صنفی اطراف 
تهران مشــکالتی از چندین سال گذشــته وجود داشته و 
بسیاری از این واحدها ساماندهی نشده بودند و برخی ممکن 
بود با حوادثی مانند متروپل برای کارگرانشان مواجه شوند و 
بعضاً نظارت کافی روی اقدامات آنها نبود و در عین حال از 

حمایت کافی هم نمی توانستند برخوردار شوند.
بهــادری جهرمی یادآور شــد: از حدود ســه ماه پیش 
موضوعــی در دســتور کار هیئت وزیران مطرح شــد که 
بخش های مرتبط با این مسئله بحث های الزم را درباره اش 
انجام دادند و بر همین اســاس امروز آیین نامه ساماندهی 
واحدهای صنفی صنعتی کارگاهی اطراف تهران به تصویب 

رسید.
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه 

تدوین آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان در کمیسیون های 
مربوطه دولت در چه مرحله ای است و تا چه زمانی تصویب 
خواهد شد، گفت: کمیســیون امور عمومی دولت در حال 
بررسی متن آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان است؛ 
کمیسیون حتی در روزهای تعطیل هم در این ایام تشکیل 
جلسه داده است. این آیین نامه برای دولت حائز اهمیت است 
که این آیین نامه ســریع تر تدوین شود و در عین حال دقت 
نظــر الزم به منظور اتقان آیین نامه و بهره برداری از مزایایی 
که رتبه بندی برای نظام آموزشــی کشــور می تواند داشته 

باشد، با دقت تنظیم شود.
وی تاکید کرد: تدوین این آیین نامه کار زیادی برده است. 
آیین نامه اجرایی در مراحل پایانی است و امیدواریم هرچه 

سریع تر متن نهایی و تقدیم صحن دولت شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره مبلغ در نظر 
گرفته شده از سوی دولت برای آسیب دیدگان متروپل آبادان 
و برنامه دولت برای رفع نگرانی مردم در زمینه ساختمان های 
پرخطر در کشــور، اظهار کرد: امروز دولت فعال مبلغ ۷۰۰ 
میلیارد ریال، مطابق پیشنهادی که شده بود در نظر گرفت. 
اگر چنانچه هزینه بیشــتری نیاز باشــد طی پیشنهادهای 
بعدی ممکن است مطرح شــود. البته یادآوری می کنم که 
هزینه های ناشی از این واقعه از سوی مسببان اصلی آن باید 

محاسبه و پس از رسیدگی از اموال آنان تامین شود.
بهادری جهرمــی ادامه داد: بانیان وضــع موجود آنقدر 
مشــکل پیش پای مــردم و دولت گذاشــته اند که هر روز 
چندین کار جدی و مهم و در ســطح ملــی داریم که واقعاً 
نمی شــود در پیگیری آنها وقفه انداخت. یکی از این مسائل 
همین ســاختمان هایی است که با نظارت ضعیف در سطح 
شهرداری ها و نهادهای متولی در این حوزه، مجوز گرفته اند 
یا بدون مجوز پیش رفته اند. وی افزود: در جلسه اخیر دولت 

گزارش مشــروحی از سوی وزیر کشــور ارائه شد و یکی از 
مــوارد تأکیدی رئیس جمهوری ماموریتی بود که به وزارت 
کشور با همکاری ســایر نهادهای مربوطه دادند که تمامی 
ساختمان های مشابهی که ممکن است آسیب های مشابهی 
از آنها شاهد باشیم هم شناسایی شوند و هم راهکاری برای 
حل بحرانش ارائه شود که امیدواریم با جدیت آقای وحیدی 

این امر پیگیری شود.
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه 
دولــت برای حل مشــکل تحریم و تورم چــه راهکاری در 
نظر دارد، تصریح کرد: دولت در حال عادالنه سازی یارانه ها 
یا مردمی ســازی آن اســت. یعنی یارانه ها به جای اینکه به 
عــده خاصی اختصاص یابد و به جــای اینکه یارانه فقط به 
واردکنندگان یا افرادی که رانــت خاصی برای بهره برداری 
از ارز ترجیحی داشــتند اختصاص یابد، بــه تمام مردم به 
استثنای دهک باالی جامعه که تمول کافی دارد، اختصاص 
پیــدا کند که نزدیک به ۸۰ میلیون نفر از جمعیت ما را در 

بر می گیرد.
وی افــزود: من تا به حال ندیدم کارشناســی  این اذعان 
را نداشته باشــد که این نوع نظام پرداخت اتفاقا به کاهش 
شــکاف طبقاتی کمک می کند و حتی کارشناسان منتقد 
معترف هستند که این طرح به کاهش شکاف طبقاتی کمک 

می کند و قدرت خرید دهک های پایین را افزایش می دهد.
بهادری جهرمی یادآور شــد: میزان دریافتی دهک های 
پایین در این طرح بیش از سایر دهک ها در نظر گرفته شده 
است و همچنین سبد مصرفی دهک های پایین از کاالهای 
مشــمول ارز ترجیحی بــه مراتب کمتر از ســبد مصرفی 
دهک های باال بــود. با این نوع توزیع عادالنه یارانه ها قدرت 

خرید دهک های پایین افزایش می یابد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره رایزنی برای 

حل مشــکل ریزگردها با کشورهای همســایه اظهار کرد: 
رئیس جمهوری پیش از این از رئیس سازمان محیط زیست 
پیگیری مجدانه حل آن را داشته اند و پیرو این پیگیری ها در 
ابتدای این هفته سفر رئیس سازمان محیط زیست به سوریه 
و عراق را داشــتیم که البته سفرهای دیگری هم در دستور 
اســت. بهادری جهرمی یادآور شد: توافقات بسیار خوبی با 
وزرای این دو کشور صورت گرفته است و مذاکرات دیگری 
هم در ســایر وزارتخانه های دو کشور در حال انجام است و 
امیدواریم این مسئله تا حدودی کاهش یابد که البته نیازمند 

همکاری کشورهای همسایه برای حل آن است.
وی در پاســخ به پرسشــی درباره اقدامات دولت برای 
افزایــش فروش نفت، گفت: در زمینــه برجام، مذاکرات در 
روند خودش جریان دارد و متوقف نشده است. ایران حسن 
نیت خود را نشــان داده و جدیت خود را هم نشــان داده و 

مذاکرات در مسیر خود استمرار پیدا می کند.
ســخنگوی دولت ادامــه داد: در زمینه فــروش نفت، 
آمارهایی از سوی متولیان امر ارائه می شود که نشان می دهد 
فروش نفت به نســبت شرایط تحریمی در دولت مردمی از 

میزان قابل قبولی برخوردار است.
بهادری جهرمی یادآور شــد: طبیعی است در بازارهای 
جهانی در هر حوزه ای به ویژه با شــرایط کرونایی که البته 
در کشــورمان با همیاری مردم و مدیریت خوبی که صورت 
گرفت، آن بحران را خیلی احساس نمی کنیم، اما این بحران 
در ســطح جهانی همچنــان نوســاناتی را در بازارها ایجاد 

می کند، ولی این نباید به سوءتعبیرهایی منجر شود.
ســخنگوی دولت تاکید کــرد: ایران بــازار فروش نفت 
خودش را دارد و آن را از دست نداده و اتفاقا بازارهای جدید 
جهانی هم در این زمینه در حال توسعه است و از این حیث 

امید به پیشرفت روزافزون در تولید و فروش را داریم.

رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به قانون تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اکنون این مجوزها ظرف 
ســه روز و برای برخی کارهای خــاص نهایتا تا ۳ ماه صادر 
می شــود. به گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف چهارشنبه 
۱۱ خرداد در یادواره شهید سلگی و ۸۵۰ شهید شهرستان 
نهاوند بیان کرد: امروز همه دســتاوردهای مادی و معنوی 
خود را مدیون این شهدای عزیز و گرانقدر هستیم و هرچه 
داریم از این فرهنگ است، اســتقالل، آزادی و قدرت ما از 
ادامه راه شهداســت. وی تصریح کرد: یادواره شهدا مجلس 
تذکر و یادآوری برای یکایک ما در هر کجا که هستیم بوده 
که بدانیم در محیطی زندگی می کنیم که شهدای واالمقامی 
را داشتیم که بدون هیچ بهانه و خواسته ای، آزادنه، شجاعانه، 
خالصانــه و بی هیچ شــرطی جان خود را بر کف دســت 
گرفتند و پــدران و مادران آنها یا آنهــا ر ا بدرقه کردند یا 
پدران و برادران و دوســتان همه با هم بــه دفاع از انقالب 
اســالمی رفتند. قالیباف ادامه داد: اینکه در استان همدان 
۸۰۰۰ شــهید، دهها جانباز و در شهرستان نهاوند بیش از 
۸۵۰ شهید را می بینیم و شهدای عزیز و بزرگی از روحانیت 
مانند قدوسی و حیدری را می بینیم جا دارد از روحانیت که 

در فرهنگ شــهادت طلبی جلودار همه اقشار جامعه بوده و 
بیش از همه اقشار به شهادت رســیده اند، قدردانی کنیم. 
پیش از این اگر کســی درخواست مجوز برای کاری داشت 
مدت ها باید در ادارات رفت و آمد می کرد تا مجوز بگیرد که 
گاهی هم موفق نمی شــد، اما امروز یا این قانون، یا کار جزء 
اشتغاالت ثبت محور اســت یعنی بدون حضور و در درگاه 
ثبت شده وبعد از ۳ روز فرد کار خود را آغاز می کند یا تایید 
محور اســت که حداکثر ۳ ماه دستگاه مربوطه باید جواب 
درخواســت را بدهد که اگر پاسخی دریافت نکرد یعنی آن 
را تایید کرده و می تواند شغل را آغاز کندوی بیان کرد: امام 
خمینی)ره( در عصر مظلومیت اسالم و در عصری که دین 
به حاشیه رفته بود و مسلمین تحت فشار بودند، با مجاهدت 
و روحیه شهادت طلبی اســالم را در پهنه گیتی گستراند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت اقتصادی 
در کشور گفت: در دوران دفاع مقدس هم مشکالت زیادی 
داشــتیم اما با همان امکانات کم و با باور قلبی بر مشکالت 
فائق آمدیم. قالیبــاف ادامه داد: در عملیات کربالی ۵ و در 
انتهای باغ رضوان و شــهرک G۲ که جهنــم آتش بود با 
حداقل امکانات پیروز این نبرد شــدیم، همیشه باید بر این 

باور باشیم که خدای دوران دفاع مقدس خدای دوارن اقتصاد 
هم هســت. وی تصریح کرد: فرصت را برای مردم و جوانان 
که پیش قراوالن جامعه هستند باید فراهم کنیم، هرجا بستر 
حضــور مردم را فراهم نکردیم از همان جا آســیب دیدیم، 
مردم و جوانان ما در عرصه اقتصــادی حضور ندارند و این 
عرصه بیش از همه در دست دولت وسازمان های دولتی است 
و به همین علت در آن ضرر کرده ایم. رئیس مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در حال تنظیم 
اســت، گفت: در جلسات ســران قوا و در جالساتی که در 
مجلس و دولت برقرار است مصمم هستیم که این برنامه را 
بتوانیم با دقت، مدبرانه و هوشمندانه و با استفاده از تجربیات 
گذشته ضعف های گذشــته را  هرگز تکرار نکینم. قالیباف 
ادامه داد: نقاط قوت ۶ برنامه گذشــته را با شــرایط امروز 
کشــور، مشکالت اقتصادی و به میزان ظرفیت های مادی و 
منابع انســانی که داریم و اتفاقاتی کــه در منطقه در حال 
رخداد است همچون جنگ اوکران که بر عرصه های انرژی، 
امنیتی و غذایی اثرگذار بوده است، در برنامه هفتم بگنجانیم 
و ثبات اقتصادی را به کشور برگردانیم. وی عنوان کرد: کشور 
ما این ظرفیت را دارد که در همین شرایط سخت در مسیر 

ثبات اقتصادی گام بــردارد اما باید آن دو اصلی که انقالب 
را به پیروزی رســاند و بیش از ۴۰ سال با همه توطئه های 
دشــمن مقتدرانه و با عزت در مقابل آن ها با قدرت ایستاد، 
را فراموش نکنیم تا بر مشکالت اقتصادی هم فائق خواهیم 
آمد. رئیس مجلس شورای اسالمی باور داشتن به سنت های 
الهــی را یکی از این دو اصل نام برد و افزود: اگر دین خدا را 
یاری کنیم خدا ما را یاری می کند، انقالب ما برخاسته از این 
فرهنگ است، با این اصل قطعا بر مشکالت پیروز می شویم 
کــه البته تالش، مجاهدت و مدیریــت هم باید در کنار آن 
باشــد. قالیباف با بیان اینکه هدفمند به موضوعات اساسی 
در برنامه هفتم توســعه پرداخته می شود اظهار کرد: در این 
روزها همه وقتمان برای تنظیم این ســند سپری می شود، 
اصالح ساختار بودجه و ناترازی در آن، ناترازی بانک ها و حل 
مشکالت ســرمایه گذاری به طور جدی و متمرکزانه در این 
ســند دیده خواهد شد تا تورم و گرانی را حل کنیم. رئیس 
مجلس شورای اسالمی یکی دیگر از مشکالت کشور را عدم 
اجرای قانون عنوان کرد و گفت: ما در کشور قانون های خوبی 
داریم که یا اجرا نمی شوند و یا به درستی انجام نمی شوند که 

یکی از وظایف مجلس پافشاری بر اجرا آن ها است.

سیدحسن خمینی:

امام خمینی)ره( دین را به زندگی آمیخته با مادیات بشریت آورد

سخنگوی دولت:
دولت با جدیت با هرگونه فسادی درباره متروپل برخورد خواهد کرد

توضیحات رئیس مجلس درباره تغییر در فرایند آغاز کسب وکارها

دبیرکل حزب مردم ساالري خطاب به صداوسیما:
»میزان رای ملت است« نه یک شعار سیاسی

بلکه یک  فتوا و شعور فقهی امام خمیني)ره( است
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالري در توئیتي خطاب به صداوسیما 
نوشــت: میزان رای ملت است نه یک شعار سیاسی بلکه یک شعور فقهی و نه 
دیــدگاه امام خمینی)ره( در مقام مجادله بلکــه اثبات حق حاکمیت مردم در 
غیبت امام زمان)عج( است. صداوسیما به جای ترویج اسالم ناب، تریبون برخی 
افراد جاهلي گردیده که تفاوت نظریات مرحوم مصباح را با راحل عظیم الشان 

و رهبری انقالب نمي دانند.

رئیس جمهور به آذربایجان شرقی می رود
»ســید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور پنجشنبه ۱۲ خرداد همراه با جمعی 
از اعضای هیأت دولت به اســتان آذربایجان شــرقی می رود. در این ســفر قرار 
اســت در خصوص تکمیل یا اتمام طرح هایی که ۱۰ تا ۱۵ سال متوقف شده اند، 
تصمیم گیری شــود.   از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور، بررسی مشکالت و 
مســائل اساسی و طرح های راهبردی اســتان آذربایجان شرقی از جمله راه آهن 
میانه ـ تبریز، انتقال آب ارس، طرح های منطقه آزاد ارس و ســدهای نیمه تمام 

استان است.

اختصاص اعتبار برای متروپل 
و مقابله با ریزگردها 

هیات وزیران در جلســه صبح روز چهارشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی 
با تخصیص اعتبار به حادثه ســاختمان متروپل آبــادان و مقابله با آلودگی هوا 
ناشی از ریزگردها در استان خوزستان موافقت کرد. با توجه به حادثه پیش آمده 
در ساختمان متروپل شــهر آبادان و وضعیت خاص استان خوزستان بخصوص 
آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در اکثر شهرهای این استان، هیات وزیران مصوب 
کرد مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های ســرمایه ای به 

منظور رسیدگی سریع به حوادث مذکور اختصاص یابد.
همچنین به موجب مصوبه دولت، وزارت کشور موظف شد ضمن نظارت فنی 
و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه 

به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

جنتی: 
مدارس و دانشگاه ها »امام شناسی« را 

به دروس اضافه کنند
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه این شورا با اشاره به سالروز رحلت 
امــام خمینی )ره( و قیام ۱۵ خرداد گفت: ۱۴ و ۱۵ خرداد ۲ روز بســیار مهم 
در تاریخ ایران اســت و باید نســل جوان را به انحای گوناگون با مناسبت های و 
شخصیت های بارز تاریخ انقالب و نهضت اســالمی آشنا کنیم. وی افزود: نسل 
جدید ما آن طور که بایسته و شایسته است با تاریخ انقالب و نهضت آشنایی ندارد 
و این وظیفه همه ما از جمله رسانه هاســت که مــردم به ویژه جوانان را با افراد 
و شــخصیت های بزرگی همچون امام خمینی)ره( آشنا کنیم. جنتی در تشریح 
شــخصیت و ویژگی های حضرت امام خمینی)ره( گفت: ایشــان به خود، خدا و 
مردم باور داشت و بر اساس همین باور مطمئن بود که نهضت اسالمی به پیروزی 
می رســد. وی با تاکید بر اینکه به عنوان وظیفه شرعی، انقالبی و سیاسی، همه 
مســئولیم که راه و روش امام را به نسل های آینده و جوان کشور انتقال دهیم، 
تصریح کرد: نباید خیال کنیم که چون در دوره حیات مبارک حضرت امام )ره( 
حضور داشــته ایم و ایشــان را درک کرده ایم، وظیفه ای در قبال معرفی ایشان 
به نسل جدید نداریم. دبیر شــورای نگهبان افزود: امام خمینی)ره( ضد ظالم و 
طواغیت عالم و حامی مظلوم و مســتضعفین در مقابل مستکبرین جهان بود و 
این فضائل و ویژگی های خوب امروز در بین جوانان ما هست که باید این فرصت 
را قدر بدانیم و این نسل آینده ساز را با اندیشه ها و افکار امام)ره( آشنا کنیم. وی 
متذکر شــد: تاکید بر این اســت که باید مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها و نیز 
مدارس، »درس امام شناسی« را برای شناخت بیشتر بنیانگذار انقالب اسالمی، 
به سر فصل درســی خود اضافه کنند چراکه همه در قبال نسل جدید مسئول 
هستیم. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود »انتخاب شایسته 
حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقالب اسالمی توسط مجلس خبرگان 
رهبــری در ۱۴ خرداد ســال ۱۳۶۸« را اقدامی مهم در تاریخ انقالب اســالمی 
برشــمرد و خاطرنشان کرد: خبرگان رهبری با انتخاب درست خود در آن سال، 
جایگاه مهم خود را در ســاختار نظام اسالمی نشان داد. وی تاکید کرد: خبرگان 
ملت، شــخصی را به عنوان جایگزین امام خمینی)ره( انتخاب کردند که از همه 

جنبه ها شایسته این جایگاه است.

علیرضا احمدی 
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس شد

با حکم احمد وحیدی وزیر کشــور، علیرضا احمدی به عنوان قائم مقام وزیر 
در امور مجلس شورای اسالمی منصوب شــد. به گزارش ایسنا، براساس سابقه 
منتشره در سایت وزارت کشور، علیرضا احمدی دارای دکترای فقه و مبانی حقوق 
اسالمی با سابقه کار در پست ریاست شورای عالی استان ها، عهده دار مسوولیت 

جدید شده است.

در راستای تعیین تکلیف پرونده های قدیمی قصاص
ناشنوای محکوم به قصاص بعد از ۲۲ سال آزاد شد

در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف پرونده های 
قدیمی قصاص، یک محکوم به قصاص با تالش های دادســتانی تهران و رضایت 
اولیای دم بعد از ۲۲ ســال از زندان رجایی شــهر آزاد شــد. به گزارش ایسنا، 
دادستانی تهران در راستای فرامین رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف 
پرونده های قدیمی قصاص، یک محکوم به قصاص با ســابقه ۲۲ سال را با جلب 
رضایت اولیای دم از زندان رجایی شــهر آزاد کرد. متهم که فردی ناشنواست در 
ســال ۱۳۷۹، زنی میانسال را به قتل رساند. او در سال ۱۳۸۶ به اتهام مباشرت 
در قتل به قصاص نفس محکوم شد و حکمش  در شعبه ۱۱دیوان عالی کشور، 
تایید شد. اولیای دم پس از صدور حکم قصاص درخواست اجرای حکم را داشتند 
اما به لحاظ مالی توان پرداخت تفاضل دیه و اجرای حکم را نداشتند. با طوالنی 
شدن روند رسیدگی پرونده، در راستای اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسالمی 
اقدام شد که نهایتا دادگاه در دفعات متعدد با تعیین مبلغ وثیقه سه میلیارد ریال 
حکــم به آزادی محکوم علیه تا تعیین تکلیف اولیا دم داد اما به دلیل نداشــتن 
توانایی مالی، امکان پرداخت وثیقه از سوی متهم فراهم نشد. با توجه به معطل 
ماندن پرونده، تالشهای بسیاری جهت جلب رضایت اولیاء دم صورت گرفت اما 
اولیاء دم علی رغم ارسال ابالغیه های پی در پی  حضور نیافتند و در نهایت اخیرا 
جمعی از خیرین با مطالعه پرونده مبلغ وجه الوثاقه را پرداخت کردند و محکوم 
علیه در تاریخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۱ با صدور قرار قبولی وثیقه از زندان رجایی شهر پس 
از ۲۲ ســال آزاد شد. دی ماه ســال ۱۴۰۰ حجت االسالم غالمحسین محسنی 
اژه ای، رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان 
زندان ها و شــورای حل اختالف حداکثر تا پایان ســال جاری، نسبت به تعیین 
تکلیف محکومان قدیمی پرونده های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه 
هســت در زندان به سر می برند اقدام کند. او در جلسه شورای عالی قوه قضائیه 
در ۱۳ دی ۱۴۰۰ به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دالیل مختلف 
از جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم یا جهات دیگر چندین سال 
است که در زندان بالتکلیف به سر می برند اشاره کرد و گفت: از یکی از استان ها 
که کسب اطالع کردم متوجه شدم که محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده 
و محکوم به قصاص گشــته است، در زندان در وضعیت بالتکلیفی به سر می برد 
که این امر آســیب های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می کند. 
رئیس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال 
حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختالف در این خصوص باید جدی 
تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضائیه 
گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختالف با دریافت این 
سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده های 
قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده اند مبادرت کند. رئیس دســتگاه قضا در 
ادامه با تبیین دالیلی که باعــث بالتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده های 
قتل عمد می شود، بر ضرورت توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسالمی ناظر بر 
مواردی که محکوم به قصاص، در زندان اســت و صاحب حق قصاص، بدون عذر 
موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها 

می کند، اشاره کرد.

اخبار کوتاه
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توصیه ایران به آلمان و فرانسه
ســخنگوی وزارت امور خارجــه به بیانیه های ســخنگویان وزارت خارجه 
فرانســه و آلمان در مورد کشــتی های یونانی توقیف شــده در خلیج فارس 

واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا، ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به بیانیه های از روی دســت یکدیگر کپی شده سخنگویان وزارت امور 
خارجه فرانســه و آلمان در مورد کشــتی های یونانی توقیف شــده در خلیج 
فارس، اظهار داشــت، ما صدور اینگونه بیانیه های یکطرفه و غیر قابل توجیه 
را کــه ظاهرا به یک عادت مســتمر نزد صادرکنندگان آن مبدل شــده، قویا 

مردود می دانیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :به این کشورها توصیه می کنیم بجای 
فــرار به جلو و حمایت نابجا از نقض های صورت گرفته توســط کشــتی های 
یونانــی، از فرآیندهای قضایــی مبتنی بر مقررات بیــن المللی که هدف آن 

تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی است حمایت کنند.
خطیب زاده تاکید کرد:متاســفانه این کشورها در حالی به اقدامات قانونی 
صورت گرفته در ایران معترض هســتند که در قبال توقیف غیرقانونی کشتی 
تحت پرچم ایران توسط مقامات یونانی و تخلیه محموله آن در اجرای فرامرزی 

قوانین و احکام  داخلی یک کشور دیگر است، سکوت اختیار می کنند.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در پایان تصریح کــرد: اینگونه مداخالت 
نامناسب در فرآیندهای مستقل قضایی کشورمان، هیچ کمکی به حل و فصل 
موضوعات نخواهد کرد، لذا همانطور که به مقامات یونانی گفته ایم، مناســب 
اســت به جای تحرکات سیاسی و رســانه ای، برای حل و فصل موضوعات از 

طریق راههای حقوقی و قضایی نزد مراجع ذیصالح کشورمان اقدام شود.

ویژه

جنگ نفتکش ها میان ایران و یونان
روزنامه روســی نزاویسیمایا گازتا در تحلیلی نوشت که تهران تهدید کرده 
است که اگر آتن به مانع تراشی در حمل و نقل دریایی نفت ایران ادامه دهد، 
کشــتی های یونانی بیشــتری را در خلیج فارس توقیف خواهد کرد. جنجال 
میان دو کشــور پس از آن شعله ور شــد که یونان تصمیم گرفت، مواد اولیه 
نفتکش ها را که ماه گذشــته توقیف شده بود، منتقل کند. این مصادره، سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی ایران را بر آن داشت تا اقدامات تنبیهی را علیه دو 
کشــتی این کشــور اروپایی اتخاذ کند. در حدود 22 کشتی یونانی در خلیج 
فارس مورد توجــه جدی ایران قرار دارند. اگر آتن بــه اقدامات مخرب خود 
ادامه دهد، تهران ممکن اســت، به توقیف جمعــی روی آورد. ایران با توقیف 
دو نفتکش یونانی، قاطعیت خود را در این زمینه نشــان داد. تمامی خدمه دو 
کشــتی یونانی در سالمت کامل هســتند و در کشتی باقی می مانند. به گفته 
ایران، هر آنچه الزم اســت، در اختیار آنان قــرار می گیرد و طبق قوانین بین 

المللی از آنها محافظت می شود.
تمامــی ابزارهای بلقوه بــرای فروش مواد هیدرو کربن ایــران به خارج از 
کشــور، تحت نظارت دقیق دفتــر کنترل دارایی های خارجــی وزارت خزانه 
داری امریــکا قــرار دارد. در ماه جــاری، واشــنگتن محدودیت هایی را علیه 
شــبکه ای بین المللی قاچاق نفت و پولشــویی اعمال کرد که گفته می شود 
به نمایندگی از سپاه قدس ایران مســئول عملیات های خارج از کشور است. 
بر اســاس گزارش های منتشر شده، الگوریتم سایه اجازه می دهد تا این شبکه 
میلیون ها دالر درآمد داشــته باشد. فهرســت تحریم های به روز شده شامل 
شرکت های روسی نیز می شود که متهم به تسهیل قاچاق نفت و پولشویی به 

نفع جمهوری اسالمی ایران هستند. 
تشــدید تنش های کنونی بــا یونان به گمانه زنی های گســترده ای دامن 
می زند، زیرا ایران ســابقه بســیاری در حمالت به مسیرهای تجاری در خلیج 
فارس و تنگه هرمز، در واکنش به توقیف نفتکش ها و یا مصادره محموله هایش 
دارد. در حال حاضر، کارشناســان نفت و گاز ایران خاطرنشــان می کنند که 
توقیف کشتی های یونانی توسط ایران، سیگنالی به واشنگتن بوده مبنی بر این 
که ایران آماده اســت، موضع خود را در صورت بازگشت جو بایدن به سیاست 

فشار حداکثری، تغییر دهد و سرسختانه تر کند.

برد آذربایجان در بحران انرژی اروپا
گابریل گاوین در فارین پالیســی نوشت که روز ۹ مارس، گاز قره باغ قطع 
شــد. ایرینا صفریان، مترجم 2۹ ساله و ساکن اســتپاانکرت، بزرگترین شهر 
منطقه مورد مناقشــه، می گوید: »به یاد دارم که از خواب بیدار شدم و متوجه 
شــدم که نه بخاری داریم و نه صبحانه«. او با کنایه افزود: »ما روز جهانی زن 
را جشن می گرفتیم، و این بهترین هدیه ای بود که آذربایجان می توانست برای 

ما داشته باشد.«
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: 
از زمان فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، اکثریت جمعیــت ارمنی قره باغ 
کوهســتانی علیرغم اینکه در داخل مرز های بین المللی به رسمیت شناخته 
شــده آذربایجان قرار دارند، عماًل خود را جمهوری به رسمیت شناخته نشده 
آرتســاخ می دانند. در ســال 2۰2۰، پس از یک جنگ کوتاه، اما خونین که با 
توافق صلح با میانجیگری مســکو به پایان رسید، جدایی طلبان منطقه تحت 
حمایت ایروان مجبور شدند کنترل تعدادی شهر و شهرک را واگذار کنند، اما 

قلب دولت خودخوانده، از جمله استپاانکرت همچنان تحت کنترل آنهاست.
اگرچه جنگ پایان یافته است، اما مقامات در استپاانکرت دولت آذربایجان 
را متهــم کرده اند که بــا قطع تنها خط لوله گاز طبیعــی آن ها که از قلمرو 
تازه تصرف شــده باکو می گذرد، آن ها را محاصــره کرده. وقتی دمای هوا در 
این شــهر کوهستانی به زیر صفر رســید صد هزار سکنه آن بدون هیچ گونه 
گرمایشــی، باید بهترین راهکار را برای گذراندن دو هفته بعد تا وصل مجدد 
گاز پیدا می کردند. بســیاری از ساکنان، مانند صفاریان، پس از از کار افتادن 
اجاق هایشــان، هیزم جمــع آوری کردند و در خانه های خود آتش روشــن و 
گوشت و سبزیجات را روی شعله های آتش کباب کردند. برخی هم با داشتن 

کودکان نوزاد برای گرم شدن به زیرزمین ها رفتند.
باکو ادعا های اســتپاانکرت مبنی بر بستن شــیر ها را »بی اساس« خوانده 
است، اما در میان سیل درگیری ها در هفته های اخیر که بنا به گزارش ها منجر 
به کشــته شدن نیرو های ارتش ارمنستان شده است، واضح است که بن بست 
چند دهه در حال ورود به مرحله جدید و خطرناکی اســت که انرژی می تواند 
بخشــی از جنگ فرسایشــی شــود. با توجه به اینکه جمعیت ارمنی قره باغ 
کوهستانی تحت فشار فزاینده ای قرار دارند، به نظر می رسد باکو مشتاق است 
تا موضوع منطقه مورد مناقشه را یک بار برای همیشه حل کند، و این نگرانی 
را برانگیخت که درگیری های جدید باعث شــود که جدایی طلبان زمین های 

بیشتری را از دست بدهند و غیرنظامیان را از مرز به ارمنستان آواره کنند.
اکنون، با توجه به اینکه اروپا قصد دارد صادرات انرژی از روســیه را در پی 
تهاجم این کشور به اوکراین تحریم کند، آذربایجان نیز هدف خود را صادرات 
بیشــتر گاز به این قاره در نظر گرفته اســت. برای چندین دهه، اتحادیه اروپا 
حتی پس از الحاق کریمه به روسیه در سال 2۰۱۴، برای گاز ارزان به روسیه 
وابســته بوده اســت. باکو با دارا بودن میادین عظیم گازی دریای خزر که از 
طریق شــبکه خط لوله کریدور گاز جنوبی به ایتالیا و یونان متصل شده اند، 
در موقعیتی عالی برای کمک به پر کردن خال ناشی از حذف مسکو قرار دارد.
ماه گذشــته، در حالی که ساکنان اســتپاانکرت حدود ۱2 روز بدون گرما 
مانده بودند، شــرکت نفت دولتی آذربایجان ســوکار اعالم کرد که قصد دارد 
صادرات گاز طبیعی به اروپا را در ســال جاری ۳۰ درصد افزایش دهد و تنها 
در ســه ماهه اول 2.۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را تحویل داده اســت. 
سخنگوی سوکار می گوید: »این کار برای اقتصاد آذربایجان ارزش زایی داشته 
و در عین حال جایگاه این کشور را به عنوان تامین کننده گاز قابل اعتماد اروپا 
تثبیت می کند«. از نظر بروکسل این بهترین زمان برای پیشنهاد است. اگرچه 
مذاکرات بین 2۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر ممنوعیت تمام سوخت های 
فسیلی روسیه به دلیل مخالفت کشور هایی مانند مجارستان و با هدف واردات 
نفت خام ارزان به نتیجه نرسیده، اما گاز حوزه ای است که تقریباً همه کشور ها 
در آن توافق دارند و دلیل آن دسترســی گسترده به ارائه دهندگان جایگزین 
اســت. در ۱۸ ماه مه، کمیســیون اروپا طرح REPowerEU خود را برای 
حذف دایمی وابستگی شــبکه انرژی خود به مسکو ارائه کرد و اذعان داشت 
که »مبالغ هنگفتی که برای ســوخت های فسیلی روسیه پرداخت می شود به 
روســیه کمک می کند تا جنگ خود علیه اوکرایــن را ادامه دهد«. به عنوان 
بخشی از آن، بروکســل بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف گاز تا سال 2۰۳۰ در 
سراســر کشــور های عضو اصرار کرده و در عین حال تالش ها را برای تامین 
امنیــت تامین کنندگان جایگزین، همزمان با توســعه انرژی های تجدیدپذیر، 

افزایش می دهد.

پولیتیک

اکونومیک

خبرگزاری رویترز در گزارشــی مدعی شد 
آمریکا و تروئیکای اروپا پیش نویس قطعنامه ای 
را برای ارائه به نشســت بعدی شــورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تهیه کرده اند که 
از ایران درخواســت می کند به سواالت پادمانی 
آژانس فورا پاســخ دهد. به گزارش ایسنا به نقل 
از خبرگزاری رویترز، آمریکا، فرانسه، انگلیس و 
آلمان]تروئیکای اروپا[ پیش نویس یک قطعنامه 
برای ارائه به نشســت هفته بعد شــورای حکام 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی را تهیه کرده اند 
که از ایــران می خواهد به ســواالت باقی مانده 
آژانس درباره ذرات اورانیوم پیدا شــده در ســه 
محل توضیح دهد. در پیش نویس این قطعنامه 
که روز چهارشــنبه رویتــرز آن را رویت کرده 
آمده است، شــورای حکام »از ایران می خواهد 
فورا بــرای اجــرای تعهدات قانونــی اش اقدام 
کرده و بدون اتالف وقت به پیشــنهاد مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی برای همکاری 
بیشتر جهت شفاف سازی و حل و فصل مسائل 

باقی مانده پادمانی عمل کند.«
به گزارش ایســنا، ادعای خبرگزاری رویترز 
درباره تهیه پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران از 
سوی این چند کشور در پی این مطرح می شود 
کــه اخیرا آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در 
گزارشی مدعی شد، ایران همچنان به سئواالت 
در خصوص منشــا ذرات اورانیوم یافت شده در 
سه سایت هســته ای اعالم نشــده پاسخ نداده 
اســت. خبرگزاری رویترز در این باره نوشــته 
بود: در گــزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که روز دوشنبه)۹ خرداد( به رصد رویترز 
رســیده است، آمده که ایران همچنان نتوانسته 
که توضیحاتی که اعتبار فنی داشــته باشند در 
خصوص یافته ها در این ســایت های هسته ای 
ارائه دهد. رویترز ادامه داد: در این گزارش آمده 
است، »مشــکالت پادمانی درخصوص این سه 
مکان همچنان برجسته است.« این خبرگزاری 
همچینن نوشــت: در گــزارش فصلی جداگانه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی که آن نیز به رصد 
رویترز رســیده اســت، آمده که ذخایر اورانیوم 
با غنــای ۶۰ درصد ایران با رشــد تقریبی ۹.۹ 

کیلوگرم به میزان ۴۳.۱ کیلوگرم رسیده است.
عرب نیوز نیز گــزارش داد که میزان ذخایر 
اورانیوم غنی سازی شده ایران به ۱۸ برابر حدود 
تعیین شده در توافق هســته ای 2۰۱۵ رسیده 

است.
بازی پیچیده گروسی

دیپلماســی ایرانی می نویســد که گزارش  
خرداد ماه مدیرکل  آژانس  بین المللی انرژی اتمی 
درباره نتایج رایزنی هایش با تهران، آژیر شــروع 
دور تازه ای از تنش ها در روابط خارجی ایران را 
با جامعه جهانی به صدا در آورده است. »رافائل 
گروســی« در گزارش خود به ۳۵ عضو شورای 
حــکام آژانس از عدم همــکاری کامل تهران با 
او در اجــرای توافق های دو جانبه و توافق اتمی 
برجام خبر داده است. او در گزارش خود به طور 
مشخص به دو موضوع اشــاره دارد: بی اعتباری 
پاســخ های تهران درباره سه محل اعالم نشده 
به آژانــس و نیز افزایش ذخایــر اورانیوم غنی 
شــده تا ۱۸ برابر حد مجاز برجام. در حقیقت، 
گزارش فصلی گروسی در آستانه تشکیل اجالس 
شــورای حکام که از ۱۶ تا 2۰ خــرداد برگزار 
می شــود بازتاب ادامه اختالف های حل نشــده 
فنی و سیاســی میان تهران و طرف های اصلی 
خود در آژانس و به ویــژه دولت ایاالت متحده 
اســت. اگرچه تهران، گــزارش مدیر کل را غیر 
منصفانه و عجوالنه خوانده اما پنهان نیست که 
ایــن گزارش متأثر از ادامه اختالف های تهران و 
واشنگتن است. اگر در فاصله رایزنی های گروسی 

با مقام های ایرانی، تهران و واشــنگتن به توافق 
الزم برای عبور از بن بست در روابط خود دست 
از  می یافتند، می شد پیش بینی خوش بینانه ای 
نشست فصلی ماه جاری شورای حکام داشت.  

بنا به نوشــته دیپلماســی ایرانی ، منتقدان 
سیاست های تهران به پافشاری مقام های ایرانی 
بر مواضع خود در برابر خواست های آژانس برای 
کاستن از فعالیت های هسته ای و بازگشت کامل 
به برجام اشاره دارند. آنان همچنین در رویکردی 
یکجانبه گرا خواســتار انعطاف تهــران در برابر 
شروطی هستند که واشنگتن در قبول تعهدات 
برجامــی اش مــورد تأکید قــرار می دهد. این 
در حالی است که نمی توان سرخوردگی تهران را 
از کارنامه دولت »جوبایدن« در قبال آنچه پیش 
از این انتظار داشت، نادیده گرفت. تهران به خود 
حق می دهد که پرسش کند؛ چه تفاوتی میان 
مواضع جمهوریخواهان و دموکرات  های امریکایی 
می توان یافت که بتوان با یکی از آنها به گفت گو 

و توافق مطمئن تن داد؟  
آیا در حال حاضر مواضع دولت بایدن با دولت 
»دونالد ترامپ« به اندازه ای فاصله دارد که تهران 
با خاطری آسوده وارد گفت گوهای نتیجه بخش 
با نتایج برابر شود؟ مهم تر اینکه آیا بهتر نیست 
با توجه به تعلل و کم جانی اقدام های تشویقی – 
ترغیبی دولت بایدن، با جمهوریخواهان به توافق 
رســید؛ همانگونه که در دهه های اخیر تجربه 
شــد؟ بایدن می خواهد به گونه ای قابل فروش 
در میان رقیبان حزبی خود با تهران توافق کند، 
اما چه امتیازی برای دولت اصولگرای »ابراهیم 
رئیسی« در این توافق قائل است که او نیز بتواند 
هواداران رادیکال خود را در این باره راضی کند؟ 
آخرین اقدام هــای دولت بایــدن در چارچوب 
سیاست »فشار حداکثری« به جا مانده از دولت 
ترامپ عبارتند از افزایش دامنه تحریم ها، تأکید 

بر تروریست خواندن سپاه پاسداران، خودداری 
از دادن تضمین برای ماندگاری توافق با تهران، 
اعالم مشارکت در مانور نظامی با ارتش اسرائیل 
علیه تأسیسات هسته ای ایران، خودباختگی در 
برابر مخالفان برجام در کنگره و ســنا، سکوت 
معنادار در تحرکات تروریســتی اسرائیل، اقدام 
برای محدود کردن ایران در فروش نفت و ایجاد 
کارزار بحران نفتکش ها، تحرکات دیپلماتیک در 
منطقه با هدف محدودسازی روابط خارجی ایران 
و تالش برای به  هم زدن موازنه قوا میان ایران و 
همســایگانش... و ســرانجام تند کردن ادبیات 
تهدید آمیز که نتیجه ایــن رفتار جز اقدام های 

بدیل از سوی تهران را در پی نخواهد داشت.  
دولت آمریکا؛ چه دموکرات و چه جمهوری 
خواه باید درک کرده باشــند که ادامه سیاست 
فشــار حداکثری، تأثیری در کاهش انگیزه  های 
تهــران در توان فناوری هســته ای و دفاعی اش 
نداشته اســت. نفوذ منطقه ای ایران نیز به رغم 
همــه تالش هــای مخالفانش دســت نخورده 
باقی اســت. کــم کاری دولت بایــدن در ارائه 
راهکارهای تشــویقی -ترغیبی برای دست یابی 
به توافق با تهــران با وجود مخالفت های کنگره 
و نتایج احتمالی انتخابــات میان دوره ای نوامبر 
آینده، بیشــتر به بهانه تراشی شــبیه است تا 
قبول مســئولیت وضعی که شکســت برجام را 
بــه دنبال دارد. کم کاری بایــدن تنها به انزوا و 
انفعال هواداران برجام انجامیده و عرصه را برای 
رادیکال ها خالی کرده اســت.   خواســت های 
تهران برای قبول توافق دور از منطق نیســت. 
تهران برای توافق تضمیــن می خواهد نه از آن 
نــوع که »جیمز بیکر« وزیــر امور خارجه وقت 
ایاالت متحده به »میخاییــل گورباچف« رهبر 
وقت اتحاد جماهیر شــوروی سابق درباره عدم 
گسترش دامنه ناتو تا مرزهای روسیه داد. امروز 

جنگ اوکراین نتیجه همان تضمین بی پشتوانه 
است. سهم مهمی از دالیل شروع جنگ سرد در 
سال ۱۹۴۵ گواه تضمین های بدون پشتوانه ای 
است که واشنگتن در میانه جنگ جهانی دوم به 
رهبران وقت روسیه داد. تهران عالوه بر تضمین 
محکم از واشنگتن برای تعهدات برجامی ، ایجاد 
گشایش ها در روابط تجاری  - اقتصادی اش را با 
جامعه جهانی می خواهد؛ امری که واشنگتن در 
قبول آن همچنان طفره می رود.   گزارش رافائل  
گروسی و تصمیم احتمالی اعضای شورای حکام 
در نشســت فصلی خود، دور تازه ای از تنش در 
روابط تهران بــا جامعه جهانی را در پی خواهد 
آورد اما این وضع نمی تواند از بار مسئولیت دولت 
بایدن در ناکامی تالش ها برای دستیابی به توافق 

بر سر برجام  و احیای آن بکاهد.
واکنش مبهم آمریکا

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه این 
کشور در یک نشست خبری در پاسخ به این سوال 
که آیا با توجه به گزارش اخیر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران و نزدیک 
بودن موعد برگزاری جلسه شورای حکام آژانس، 
آمریــکا تصمیم دارد از قطعنامه ای سرزنشــی 
علیه ایران در شــورای حکام حمایت کند یا نه، 
گفت: امروز تصمیمی وجود نداد که اعالم کنم 
اما می توانم بگویم، ما کامال از مدیرکل آژانس و 
به طور کلی از تالش هــای آژانس  برای تعامل 
با ایران در زمینــه الزام همکاری های الزم برای 
حل و فصل مسائل پادمانی حل نشده در ایران، 
حمایت می کنیم. ما هم درســت مانند آژانس 
بین المللی انرژی اتمی همان نگرانی ها را داریم. 
همان طور که قبال گفتیم، ایران باید بدون تاخیر 
بیشــتر، کامال با آژانس همــکاری کند. پرایس 
افزود: از آن جا که این گزارش علنی نیست، ما 
در جایگاهی نیســتیم که نظر کامل تری در این 

بــاره بدهیم.اما به همکاری نزدیک با متحدان و 
شرکایمان و با شــورای حکام ادامه می دهیم تا 
اطمینان بیابیم شــورا اقدام مناسب را در پاسخ 
به گــزارش مدیرکل انجام می دهد. از نظرم این 
مسائل پادمانی حل نشده حائز اهمیت می باشند 
که به تعهدات تحت توافقات پادمانی ان پی تی 
با آژانــس مرتبطند. البته که ایــن از تعهدات 
هسته ای برجامی ایران جداست. هدف ما هنوز 
این است که اطمینان حاصل کنیم ایران دوباره 
با این تعهدات هســته ای تحــت برجام محدود 
می شود. به همین خاطر است که هنوز به روند 
به تصمیم رسیدن بر سر این که آیا می توانیم به 
بازگشــتی دوجانبه به پایبندی به برجام دست 

بیابیم یا نه، ادامه می دهیم.
او در پاسخ به این که سخنگوی  وزارت امور 
خارجه ایران روز گذشته گفته بود مذاکرات وین 
به دلیل عدم پاســخ گویی آمریــکا به ابتکارات 
ایران و اروپا در مذاکرات دچار وقفه شده است، 
آیا او واکنشی نســبت به این دارد یا نه، گفت: 
ما و متحدان اروپایی مان بــا صراحت گفته ایم 
که آماده نهایی کــردن  و اجرایی کردن فوری 
توافق مذاکره شــده در وین برای  بازگشــتی 
دوجانبه بــه اجرای برجام هســتیم اما این در 
نهایت به ایران بســتگی دارد که تصمیم بگیرد 
از درخواســت های فرابرجامی صرف نظر کند و 
با حسن نیت همکاری کند. این تصمیمی است 
که فقط تهران می تواند بگیرد. سخنگوی  وزارت 
امــور خارجه آمریکا در ادامه گفــت: توافق در 
دسترس است اگر ایران تصمیم سیاسی الزم را 
بگیرد تا با حسن نیت همکاری کند و روی خود 
برجام متمرکز باشــد. پرایس بیان کرد: تالش 
برای رســیدن به بازگشتی دوجانبه به پایبندی 
به برجام تا وقتی در راستای منافع ملی ما باشد، 

هدف سیاسی ما خواهد بود.
او بــا ادعــای این که زمان گریز هســته ای 
ایران نســبت بــه حصول توافق هســته ای در 
ســال 2۰۱۵ کوتاه تر شده اســت، گفت: توافق 
در دســترس خواهد بود اگر ایران به مذاکره با 
حســن نیت و تمرکز واقعی بــر چیزی که باید 
تمرکز اصلــی مذاکرات در وین باشــد، یعنی 
خود توافق هســته ای متعهد باشد. اگر این طور 
باشد، زمان گریز که االن حداقل برای ما به طرز 
غیرقابل قبولی کوتاه است، به طرز چشم گیری 
طوالنی تر می شود. سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران در نشســت خبری روز 
سه شنبه درباره گزارش آژانس گفت:  متأسفانه 
این گزارش بازتاب دهنده واقعیت گفت وگوهای 
ایران و آژانس نیست. بعد از توافقی که بین ایران 
و آژانس در تهران انجام شــد به صورت مکتوب 
ایران پاسخ هایی را به آژانس ارائه کرد و چند دور 
نشســت های مفصل به صورت حضوری برگزار 
شد که پاسخ های فنی و ارائه مستندات از سوی 

ایران صورت بگیرد.
خطیب زاده با بیان اینکه این گزارش همانی 
است که آقای گروســی در پارلمان اروپا پیش 
از دور ســوم گفت وگوهای ایــران و آژانس به 
صورت شــتابزده اعالم کرد، گفت:  این گزارش 
از همــان موقع و حتی قبل از نشســت ایران و 
آژانس جمع بندی شده بود و به نظر می رسد که 

شتابزدگی در این جمع بندی وجود دارد.
ســخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر 
اینکــه بنابراین آنچه که در ایــن گزارش دیده 
می شود چیز جدیدی نیست، افزود: گزارش ارائه 
شده منصفانه و متوازن نیست و بیم آن می رود 
که فشار صهیونیست ها و برخی کنشگرها باعث 
شده باشد مسیر گزارش معمول آژانس از فضای 
فنی به سیاسی منتقل شود و انتظار ما این است 

که این مسیر اصالح شود.

رویترز از صدور پیش نویس قطعنامه شورای حکام آژانس خبر داد

نقشه صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام

مانع جدید سنا برای ادامه مذاکرات وین

گروهــی از قانون گــذاران آمریکایی الیحه ای 
را به سنای این کشــور ارائه کرده اند که هرگونه 
اقدام دولت این کشور در زمینه بازگشت به توافق 
هسته ای را مشروط به قطع روابط ایران با چین و 

درخواست های زیاده خواهانه دیگر می کند.
به گــزارش ایســنا، وبگاه کنگــره آمریکا در 

بیانیه ای نوشت، گروهی از سناتورهای آمریکایی از 
جمله بیل َکسیدی، مارشا بلک برن و همکارانشان 
الیحه »پاسخگویی ایران و چین« را برای معطوف 
ساختن توجه به روابط ایران با چین ارائه کرده اند 
کــه در صورت تصویب، الزام یا هزینه کردن برای 
توافقی هسته ای با ایران، مادامی که ایران روابطش 

را با چین و آن چه »گروه های تروریســتی« مانند 
حماس عنوان شــده، قطع نکرده اســت، ممنوع 

خواهد شد.
سناتور کسیدی در این باره گفت: دولت نباید 
بتواند بدون تاییدیه سنا توافق هسته ای هولناک 
دیگری با ایران انجام دهد و ایران باید پاسخگوی 
رفتار بدش باشد، نه این که با یک سالح هسته ای 

به آن پاداش داده شود.
بلک برن نیــز در این باره مدعی شــد: توافق 
اوباما-بایدن همیشــه ناکارآمد بود. دولت بایدن 
نباید دوباره به توافقی ملحق شود که به حکومت 
ایران مشروعیت می بخشــد، به ویژه وقتی آن ها 
به تامین مالی تروریســم، حمایــت از حکومت 
خطرناک کمونیســتی چین و تسهیل نسل کشی 
ادامه می دهنــد. این الیحه مانع اختصاص یافتن 
دالرهای مالیات دهندگان به توانمندســازی این 

حکومت می شود. ریک اسکات، مارکو روبیو، توم 
تیلیس، مایک براوم و تد کروز نیز از حامیان این 

الیحه بوده اند.
در ایــن بیانیه آمده اســت، ایران و جمهوری 
خلق چین در مارس 2۰2۱ یک توافق راهبردی 
اقتصادی 2۵ ســاله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دالر را 
امضا کردند تا نفوذ چین در خاورمیانه گســترش 
یابد. چین علیرغم وجود یک مقررات بین المللی 
تحریم ها، بزرگ ترین مشتری نفت ایران است. به 
موجب توافق هســته ای ایران که توسط اوباما در 
سال 2۰۱۵ انجام شد، تحریم تسلیحاتی سازمان 
ملل علیه ایران در اکتبر سال 2۰2۰ منقضی شد 
که اجازه می داد چین به ایران تسلیحات بفروشد 
و برعکــس. دولت بایدن در مذاکراتی حضور دارد 

که توافق مشابهی را دوباره برقرار کند.
در بیانیه سنا آمده است که در صورت تصویب 

الیحه ارائه شــده، هرگونه توافق هسته ای با ایران 
باید بــه تایید دو ســوم اعضای ســنای آمریکا 
برســد. تا زمانی که ایــران تمامی توافق هایش را 
که شــامل انتقال پول از چین باشند فسخ کند، 
شراکت اســتراتژیک و نظامی اش را با چین فسخ 
کند، تمامی روابط با نیروهای نیابتی اش از جلمه 
حماس را پایان ببخشد و نقل و انتقاالت پول نقد 
به آن ها را متوقف کند، تخریب تمامی تسلیحات، 
مواد و زیرساخت های هسته ای،  موشکی، سایبری 
و شــیمیایی اش را راســتی آزمایی کند و حزب 
کمونیســت چین زندانی کردن ایغورها را متوقف 
کند، الــزام هزینه کردن برای توافق هســته ای 
ممنوع می شــود و این کار مستلزم ارائه گزارشی 
مفصل از ســوی وزیر امور خارجه به کنگره است 
که تشریح کند چگونه هرگونه توافق آینده با ایران 

طبق موارد ذکر شده خواهد بود.

نشریه اکونومیســت نوشت که انتقال قدرت 
همیشه دشوار است. روز ۱۳ می امارات متحده 
عربی درگذشت خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس 
خود را اعالم کرد. اگرچه او از ســال 2۰۰۴ این 
سمت را بر عهده داشت، اما یک سکته مغزی در 
ســال 2۰۱۴ او را تا حد زیادی از انظار عمومی 
دور کرد. اداره کشــور به دســت برادر ناتنی او، 
محمد بن زاید، ولیعهــد ابوظبی افتاد. ابوظبی 
یکی از هفت امارت تشــکیل دهنــده امارات و 
تامین کننده اصلی ســرمایه آن اســت. بر روی 
کاغذ، حاکم دوبی، در مقام نخست وزیر امارات، 
سمتی باالتر از محمد بن زاید داشت اما در عمل 

او قدرتمندترین مرد بود.
به گزارش سرویس بین الملل »انتخاب«، در 
ادامه این مطلب آمده اســت: حکومت بالفعل او 
اکنون رســمی شده است. یک روز پس از مرگ 
خلیفه، حاکمان هفت امارت به اتفاق آرا او را به 
عنوان رئیــس جدید انتخاب کردند. هیچ تغییر 
اساسی در سیاست وجود نخواهد داشت: رئیس 
جدید همان رئیس قبلی است. با این حال، صعود 
او بی مشکل هم نخواهد بود. اولین چالش انتخاب 
ولیعهد اســت. قانون اساســی امارات رویه ای 

مشــخص برای انتخاب رئیس دارد. با این حال، 
در هر امیرنشین، مســائل جانشینی به خانواده 
های حاکم واگذار شــده. این مسئله در ابوظبی 
که هر ســه رئیس تا کنون از آنجا بوده، اهمیت 
ویژه ای دارد: ولیعهد امروز احتماالً رئیس دولت 

فردا خواهد بود. 
پدر رییس جدید، زاید بن سلطان آل نهیان، 
که از زمان اســتقالل در ســال ۱۹۷۱ تا زمان 
مرگش در سال 2۰۰۴ حکومت کرد، ۱۸ پسر از 
هفت همسر داشت. او به دنبال تقسیم قدرت بود. 
تأثیرگذارترین آنها شش فرزند از فاطمه، همسر 
سوم و مورد عالقه او، هستند. محمد بزرگ ترین 
آنهاست. اگر بخواهد بر اساس سنت پیش برود 
باید برادرش را وارث خود کند. نامزد پیشــتاز، 
طحنون، رئیس قدرتمند امنیت ملی اســت که 
همچنین بــر یک امپراتوری تجاری گســترده 

نظارت دارد.
اگرچه او اخیراً نقش عمومی تری پیدا کرده، 
اما همچنان مرد در ســایه است. با این حال، او 
گزینه بســیار محتمل تری نســبت به منصور، 
رئیس سابق یک صندوق سرمایه گذاری مستقل 
است که به دلیل ارتباط آن با یک رسوایی چند 

میلیارد دالری با یک شــرکت ســرمایه گذاری 
دولتی مالزیایی، اعتبارش لکه دار شد. او همچنین 
باشگاه منچستر سیتی را خریداری کرده است. 
برادر دیگر، عبداهلل، از سال 2۰۰۶ به عنوان وزیر 
امور خارجه خدمت کرده که هرچند بسیار مهم 
امــا بهترین تجربه ممکن برای اداره امور داخلی 
امارات نیست. بسیاری از دیپلمات ها معتقدند که 
محمد در نهایت پسر بزرگش، خالد، را جانشین 
خود خواهد کرد و سالهاســت او را برای این کار 
آمــاده می کند. اما عجله ندارد. در ۶۱ ســالگی، 
محمد می تواند انتظار حکومتی طوالنی را داشته 
باشــد. منســوب کردن برادر، به پسرش اجازه 
می دهد تا شاید در نقش معاون، رشد کند. خط 

جانشینی همیشه قابل تغییر است.
ضرب االجلی در کار نیست. تصمیم او هرچه 
که باشــد، بعید اســت تنش زیادی ایجاد کند. 
یک قرن پیش تعــدادی از اعضای طایفه نهیان 
برادران خود را کشــتند تا قدرت را به دســت 
گیرند. ابوظبی در دهه ۱۹2۰ چهار حاکم را به 
خود دید. گفته می شود که مادرساالران خانواده 
از پسرانشان خواسته اند تا برای اجتناب از چنین 

درگیری هایی قسم بخورند. 

امروزه نهیان ها بــه عنوان یکی از منضبط تر 
خانواده های سلطنتی شبه جزیره تلقی می شوند 
کــه اختالفات شــان در خلــوت حــل و فصل 
می شــود - که فاصله زیادی با خاندان سعود در 
همسایگی شان دارد. این تصمیم روزی بر همه در 
امارات تاثیر خواهد گذاشت. قانون اساسی الزامی 
ندارد که رئیس اهل ابوظبی باشد: از لحاظ نظری، 
حاکم عجمان کوچک هم می تواند کشور را اداره 
کند. هیچ کس انتظار نــدارد که چنین اتفاقی 

بیفتد، اما در روزهای اولیه فدراســیون، برخی از 
اماراتی هــا فکر می کردند این مقام می تواند بین 
نهیان ها و مکتوم های دبی جابجا شود. شاید دیگر 
تاریخ مصرف این تصور گذشــته باشد. دوبی پر 
زرق و برق خارج از جهان عرب بیشــتر شناخته 
شده اســت، اما ابوظبی قدرت را در دست دارد. 
اگرچــه دوبی بزرگترین بخــش از جمعیت ۱۰ 
میلیونی امارات را دارد، ابوظبی تقریباً تمام ذخایر 

نفت و گاز و ۸۷ درصد از زمین را دارد.

روایت اکونومیست از الیه های حاکمیت امارات

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت:برنامه هسته ای ایران تماما صلح آمیز 
اســت و ما طبیعتا به هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام پاسخ محکم 

و متناسب را خواهیم داد.
بــه گزارش ایرنا، ســعید خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به موضع گیری وزارت خارجه فرانسه 
که با اســتناد به گــزارش جدید آژانس بین المللی انــرژی اتمی صورت 
گرفت، اظهار داشــت: همانگونه که قبال همه گفته شــد هرچند گزارش 
جدید آژانس به هیچ روی بازتاب دهنده واقعیت تعامالت ایران و این نهاد 
بین المللی نیست، اما اینگونه اظهار نظرهای شتاب زده و مبتنی بر جهت 
گیری های سیاسی نیز که همکاری های فنی گسترده و سازنده جمهوری 
اسالمی ایران با آژانس را کامال نادیده می گیرد، مداخله جویانه و بی ارزش 
اســت.  سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: شــکل و ماهیت اظهارات و 
اقداماتی از این دست که در راستای عملیات روانی و فراهم آوردن زمینه 
اعمال فشــار بر جمهوری اسالمی ایران در آســتانه نشست های شورای 

حکام آژانس صورت می گیرند، کامال برای ما شــناخته شده است. البته 
همزمانــی و همنوایی چنیــن اظهاراتی با تحرکات اخیــر رژیم جعلی 
صهیونیســتی، جای پای رژیم صهیونیســتی را بیش از پیش در آنها پر 
رنــگ می کند. خطیب زاده در ادامه گفت: همانطور که همواره به آژانس 
توصیه کرده ایم به مســیر همکاری های فنی وفادار بماند، به کشورهایی 
مانند فرانســه هم توصیه می کنیم از موضعگیری و مداخالتی که باعث 
می شــود همکاری ها از مسیر صحیح خودش خارج شود، اجتناب کرده و 
به جای آن به تعهدات پادمانی خود در خلع ســالح اتمی و نیز مســئول 
کردن رژیم آپارتاید اسرائیل که صدها کالهک هسته ای را در اختیار دارد، 
عمل کنند. سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: برنامه هسته ای 
ایران تماما صلح آمیز است و ما طبیعتا به هر اقدام غیر سازنده در شورای 
حکام پاسخ محکم و متناسب را خواهیم داد و مسئولیت پیامدهای آن بر 
عهده آنهایی اســت که به شورای حکام و گزارش مدیرکل به عنوان اهرم 

فشار و ابزار بازی های سیاسی علیه ایران نگاه می کنند.

تاکید تهران بر پاسخ متناسب به اقدام شورای حکام
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۳ فوتی و شناسایی ۲۳۴ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی یک شبانه روز ۲۳۴ بیمار جدید کووید ۱۹ 
شناسایی شدند و متاســفانه ۳ نفر نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش 
ایســنا، از روز۱۰ خردادماه تا روز ۱۱ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۲۳۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و 
۴۳ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون 
و ۲۳۲ هزار و ۲۶۸ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۳ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار 
و ۳۱۸ نفر رسید.خوشبختانه تا روز ۱۱ خردادماه ۷ میلیون و ۵۱ هزار و ۲۴ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند.۵۱۱ نفر 
از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها 
تحــت مراقبت قرار دارند.تا روز ۱۱ خردادماه ۵۲ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۲۰۲ 
آزمایش تشــخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شــده است.در حال حاضر ۰ 
شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۵۳ شهرستان 

در وضعیت زرد و ۱۹۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تزریق بیش از ۲۹هزار دوز واکسن کرونا در کشور 
طی یک شبانه روز 

در یک شــبانه روز ۲۹ هزار و ۴۰۶ دوز واکســن کرونا در کشور تزریق شده 
اســت.به گزارش ایســنا، تا روز ۱۱ خردادماه ۶۴ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۲۰۹ 
نفــر دوز اول، ۵۷ میلیــون و ۸۶۰ هزار و ۳۷۹ نفــر دوز دوم و ۲۷ میلیون و 
۵۵۲ هزار و ۱۶۳ نفر نیز دوز ســوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۷۵۱ 

ُدز رسید.

تقویت نظارت بر دستورالعمل  تضامین »وام ازدواج«
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان این که نظارت بر دستورالعمل  
تضامین وام ازدواج تقویت می شود، گفت: در فروردین و اردیبهشت امسال ۸۳ 

هزار و ۸۵۷ نفر از متقاضیان، وام ازدواج را دریافت کرده اند.
به گزارش ایســنا، وحید یامین پور در صفحه توییتر خود نوشت: در فروردین 
و اردیبهشت امســال با ۱۷۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال، ۸۳ 
هــزار و ۸۵۷  نفر از متقاضیان وام ازدواج را دریافــت کرده اند.وی افزود: اما 
براساس گزارشــها، برخی ُشعب با تخطی از دستورالعملها درخصوص ضامن 
برای متقاضیان مشــکل ایجاد می کنند. با وزیر اقتصاد قرار گذاشتیم نظارت 

را تقویت می کنیم.

یکپارچه سازی مدهای حمل و نقل در تهران
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران اعالم کرد که هوشمندسازی و 
یکپارچه ســازی ناوگان اتوبوسرانی با ســایر مدهای حمل و نقل در دستور 
کار قرار دارد.بهرام نکاحی در گفت وگو با ایسنا، در مورد توقف طوالنی مدت 
اتوبوس ها در ســرخط گفت: بخشی از خالهای ما ناشی از فرسودگی ناوگان 
و زیر ساخت ها است اما بخشی هم مربوط به روش هایی است که در گذشته 

پیاده سازی شده است.
وی با بیان اینکه در گام اول عالوه بر بهســازی و نوســازی ناوگان، موضوع 
تغییر روشــها و اصالح ساختار خطوط را در دستور کار قرار داده ایم که برای 
این مهم،مشاور نیز اخذ شده است، گفت: از سیستم های بروز ناوبری استفاده 
می کنیم و امید است با تجمیع این خدمات،آسیب هایی که در خدمات رسانی 
وجوددارد، به حداقل ممکن برســانیم اما به یاد داشته باشید که برای بهبود 
سیســتمی که پویا، زنده و متغیر است باید سیستم کامال هوشمند باشد که 
تالش داریم به سمت هوشمندسازی و یکپارچه سازی با سایر مدهای حمل 
و نقل سوق دهیم.نکاحی با بیان اینکه حدودا یک سال زمان الزم است تا این 
هوشمندسازی به طور کامل نهایی شود در مورد طرح یکپارچه سازی سیستم 
اتوبوس با سایر مدهای حمل و نقلی، گفت: مترو، اتوبوس ،تاکسی، دوچرخه 
و... جزو مدهای حمل ونقل هستند که برای ایجاد پیوستگی باید همه حوزه ها 
با هم در ارتباط باشند و همپوشان باشند که این اتفاق در حال حاضر سنتی 
است و به صورت انتخابی اســت؛ اما با برنامه ریزی مدون می توان این مدها 
را با یکدیگر همپوشــان کرد تا نسبت به حذف سفرهای زائد که بعضاً دچار 

سرگردانی همشهریان می شود، جلوگیری کرد.

پیشنهاد پلیس راهور برای بازگشت طرح ترافیک
 به شرایط پیش از کرونا 

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پیشــنهادی به شــورای عالی ترافیک 
مطرح شــده که طــرح ترافیک به شــرایط قبــل از کرونا برگردد.ســردار 
محمدحسین حمیدی گفت: یکی از ابزارهای کنترل ترافیک و آلودگی هوای 
تهران استفاده از طرح ترافیک است این طرح کاهش تردد در هسته مرکزی 
شــهر را ایجاد می کند.به گفته رئیس  پلیس راهور، پیشــنهادی به شورای 
عالی ترافیک مطرح شــده که طرح ترافیک به شرایط قبل از کرونا برگردد و 
منطقی است که شرایط تغییر پیدا کند نتیجه این تصمیم گیری هفته آینده 

به شهروندان اعالم خواهد شد.

احتمال افزایش موارد ابتال به آبله میمونی در تابستان
سازمان جهانی بهداشــت )WHO( هشــدار داد که احتمال انتقال بیشتر 
بیماری آبله میمونی در اروپا و مناطق دیگر در تابســتان امســال زیاد است.
به گزارش ایســنا، سازمان جهانی بهداشت در بیانیه ای اعالم کرد که منطقه 
اروپایی آن تاکنون کانون بزرگ ترین و گسترده ترین مورد شیوع آبله میمونی 
بــوده که به لحاظ جغرافیایی در خارج از مناطــق بومِی غرب و مرکز آفریقا 
گزارش شــده  است.دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت نگران است که لغو 
اخیر محدودیت های همه گیری کووید۱۹ در سفرها و رویدادهای بین المللی 
می تواند به عنوان یک کاتالیزور برای انتقال سریع این بیماری عمل کند.مدیر 
منطقه ای ســازمان جهانی بهداشت در اروپا در این زمینه گفت: طی ماه های 
آینده، برگزاری بسیاری از جشنواره ها و تجمعات برنامه ریزی شده، زمینه های 
بیشتری را برای انتقال بیشتر این بیماری فراهم می کنند.وی همچنین افزود: 
پتانســیل انتقال بیشــتر این بیماری در اروپا و مناطق دیگر در تابستان زیاد 

است.
او خواستار تقویت »همکاری بین کشوری و مکانیسم های به اشتراک گذاری 
اطالعات، نظارت بیشــتر و ارتباطات اجتماعی« شــد تا از »تقویت اطالعات 
نادرست به صورت آنالین و از طریق منابع دیگر که منجر به پیامدهای منفی 
بهداشت عمومی می شود« جلوگیری شود.همچنین روز گذشته )سه شنبه(، 
آژانس امنیت بهداشــت انگلیس )UKHSA( نیز اعالم کرد که این کشور 
از تاریخ هفتم ماه گذشــته میالدی )مه( ۱۹۰ مورد تایید شــده ابتال به آبله 
میمونی را ثبت کرده است.به گزارش شینهوا، به گفته آژانس امنیت بهداشت 
انگلیس، خطر این بیماری برای جمعیت این کشــور کم است اما این آژانس 
از مردم می خواهد نســبت به بروز هر گونه بثورات یا ضایعات جدیدی مانند 

لکه، زخم یا تاول که در هر قسمت از بدنشان ظاهر می شود، هوشیار باشند.

ثبت نام بوت کمپ کارساز ۴ مجتمع رعد آغاز شد
ثبت  نــام چهارمیــن دوره Boot Camp تخصصــی کارســاز مجتمع رعد 
به منظور آموزش و تربیت کارشناسان پشتیبانی و فروش آغاز شد.به گزارش 
روابط عمومی مجتمع رعد؛ ثبت نام چهارمین دوره کارساز در مجتمع آموزشی 
نیکوکاری رعد با هدف آموزش کارشناســان پشتیبانی و فروش تا ۱۶ خرداد 
ادامه خواهد داشت.بر پایه این گزارش کالس  های آموزشی عمومی و تخصصی 
این دوره از ۲۱ خرداد تا ۸ مرداد در روزهای دوشــنبه و چهارشنبه از ساعت 
۱۶ تا ۱۸ برگزار می شــود و کارجویان دارای معلولیت پس از پشــت ســر 
گذاشــتن مراحل ثبت  نام و مصاحبه ورودی به  صورت رایگان از آموزش  های 
این دوره طی ۱۰ جلسه آنالین و یک ماه کارورزی بهره مند خواهند شد و با 
کسب موفقیت، فارغ  التحصیالن به کارفرمایان متقاضی جذب دانش  آموختگان 

برای انجام مصاحبه شغلی معرفی خواهند شد.
عالقه  منــدان به شــرکت در این دوره می  توانند جهت ثبت به شــماره تلفن 
۰۹۰۲۴۸۶۴۲۵۲از طریق واتس آپ پیام بدهند.مجتمع آموزشــی نیکوکاری 
رعد با هدف توانمندســازی توان یابان دوره  های آموزشــی مهارتی با عنوان 
کارســاز را در زمینه  هــای مختلف برگــزار می  کند که در صــورت موفقیت 
شــرکت  کنندگان و کسب مهارت الزم برای اشــتغال به شرکت و مؤسسات 

مرتبط معرفی می  شوند.

اخبار کوتاه
وزارت بهداشت هشدار داد

۱۳ ابتال و یک فوتی ناشی از تب کریمه کنگو 

عضو کمیته علمی کرونا:
اومیکرون همچنان در ایران غالب است

مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور زنان آموزش و پرورش مطرح کرد
راه اندازی صندوق حمایت از زنان و دختران با نیازهای ویژه

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر اعالم کرد

آغاز واکسیناسیون حجاج علیه »مننژیت« و »فلج اطفال« 

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انســان 
و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
ضمن هشــدار نسبت به آغاز فعالیت کنه ها در فصل گرما، 
درباره مــوارد بیماری تب کریمه کنگو تا این مقطع زمانی 
از ســال، گفت: طی سال جاری و تاکنون ۱۳ نفر در کشور 
به تب کریمه کنگو مبتال شــدند که متاسفانه یک نفر نیز 
جان خود را از دست داده است.دکتر بهزاد امیری در گفت 
وگو با ایسنا، درباره این بیماری گفت: تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو یا CCHF یک بیماری ویروســی اســت که 
مخــزن و ناقل این ویروس در طبیعت، کنه های ســخت و 
عمدتاً گونه ای به نام هیالوما اســت. این کنه ها حدود ۸۰۰ 
روز عمر می کنند و می تواننــد ویروس را از طریق تخم به 
نسل بعدی خود انتقال دهند. زمانی که این کنه ها حیوان 
را مــورد گزش قرار می دهند، ویروس را به بدن دام منتقل 
می کننــد و دام در طی مدت دو هفته ناقل ویروس خواهد 
بود و ممکن اســت خود دام عالمتی بــروز ندهد. چنانچه 
در طی این مدت، دام توســط انســان بدون رعایت نکات 
بهداشــتی و بدون استفاده از وســائل حفاظت فردی ذبح 
شــود و در معرض خون و ترشــحات دام آلوده قرار گیرد، 
احتمال انتقال بیماری به انسان وجود دارد.وی افزود: کنه  
آلوده می تواند انســان را مورد گزش قرار داده و او را آلوده 
کند، پس اگر انســان نادانســته کنه آلوده به ویروس را با 
دست له کند و همچنین اگر فرد با یک بیمار مبتال به تب 
کریمه کنگو در تماس باشد، در صورتی که اصول بهداشتی 
و اســتفاده از وســائل حفاظت فردی را به درستی رعایت 
نکند، ممکن است ویروس از طریق ترشحات آلوده و خون 
بدن بیمار، به فرد دیگری ســرایت کند. تعــداد زیادی از 
افراد مبتال، بدون عالئم هستند؛ اما افرادی که دچار عالئم 
می شــوند در فاز اولیه دچار تب ناگهانی، لرز، سردرد، درد 
عضالنی، درد عضالت شــکم و کمر، گیجی، حالت تهوع، 
استفراغ و پرخونی مخاط می شوند، اما اگر بیماری وارد فاز 
حاد شود، خونریزی زیر پوســتی، کبودی بدن، خونریزی 
داخل ملتحمه چشم، خونریزی مخاط، خونریزی از مجاری 
بدن و در نهایت درگیری چندین ارگان بدن مثل سیستم 
گوارشــی، ادراری و تنفســی بروز می کند کــه اگر درمان 
مناسب  انجام نشود، ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.

به گفته وی، در فاز حاد بیماری، ۱۰ تا ۴۰ درصد احتمال 
فوت بیمار وجود دارد. بنابراین تشخیص و درمان به موقع 

بیماری بسیار مهم است.
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انســان 
و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
بیشترین گروه ســنی در معرض ابتال به تب کریمه کنگو 
را گروه ســنی جوان و میانســال و جمعیت مولد کشــور 
معرفی کرد و ادامه داد: برخی از مشــاغل در معرض خطر 
انتقــال ویروس CCHF قرار دارند؛ به عنوان مثال افرادی 
که مشــاغلی در حیطه دام، دامداری، قصابی و کشــتارگاه 
دارند، بیشــترین جمعیت در معرض خطر هستند.امیری 
افزود: از آنجایی که فعالیت کنه ها با شروع گرمای هوا آغاز 
 CCHF می شود، بنابراین بیشترین موارد ابتال به بیماری
را در انتهای فصل بهار و تابســتان مشــاهده می کنیم، به 
همین علت توصیه می شود در فصول گرم سال توصیه های 
بهداشــتی بیشتر رعایت شــود. وی در ادامه با بیان اینکه 
بیماری تب کریمه کنگو اولین بار در ســال ۱۳۷۸ به طور 
رســمی و قطعی در کشور ما تایید و شناسایی شد، تصریح 
کرد: از ابتدای شناســایی اولین مــورد ابتال به بیماری تب 

خونریزی دهنــده کریمه کنگو در ســال ۱۳۷۸ تا کنون 
۱۶۰۹ مورد بیمار مبتال در کشــور شناســایی و ثبت شده 
اســت و از آن زمان تاکنــون ۲۰۹  نفر یعنی ۱۳ درصد به 
علت ابتال به این بیماری در کشــور فــوت کردند.او اظهار 
کرد: امکانات تشــخیص و درمان بیماری تب کریمه کنگو 
در کشــور مهیا شده است و در هر نقطه ای از کشور امکان 
انتقال نمونه و تشخیص نهایی بیماری وجود دارد. بیماران 
باید در صورت مشاهده اولین عالمت، به مراکز بهداشتی و 

درمانی مراجعه کنند.
وی درباره آمار ابتال به این بیماری طی ســه سال گذشته، 
تصریح کرد: در ســال ۱۳۹۹ تعداد ۴۰ مورد مبتال به تب 
کریمه کنگو در کشور شناســایی شدند که ۵ نفر به علت 
ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند. همچنین 
در ســال ۱۴۰۰ تعداد ۱۳ بیمار مبتال شناسایی شدند که 
از این تعداد ۲ نفر جان خود را از دســت دادند. در ســال 
جاری نیز تا ظهر روز دوشــنبه)۹خرداد( ۱۳ نفر مبتال به 
تب کریمه کنگو در کشــور شناسایی شدند و یک نفر نیز 
جان خود را به دلیل ابتالی به این بیماری از دســت داده 
است.امیری در این راستا توصیه کرد: گوشت دام ذبح شده، 

قبل از مصرف باید به مدت حداقل ۲۴ ســاعت در دمای ۴ 
درجه ســانتی گراد در یخچال قرار داده شود. این اقدام به 
آن جهت اســت که پدیده جمود نعشی منجر به گلیکولیز 
شود. گلیکولیز نیز منجر به افزایش میزان اسیدیته و کاهش 
PH گوشت می شود که این فرایند باعث می شود، چنانچه 
ویروسی در گوشت وجود داشــته باشد، از بین برود. البته 
توصیه می کنیم، جگر و سایر امعا و احشای دام، پس از ۴۸ 
ســاعت نگهداری در دمای چهار درجه سانتی گراد، مصرف 
شوند. مصرف جگر خام نیز می تواند منجر به افزایش ریسک 
احتمال انتقال سایر بیماری های قابل انتقال دیگر از دام  به 
انســان شود؛ چنانچه از سالیان قبل به یاد داریم مواردی از 
ابتال به  CCHF در ســال های گذشته، به واسطه مصرف 
جگر خام بوده اســت. بنابراین، مــردم باید از مصرف جگر 
خام و حتی نیمه پخته شــده خــودداری کنند.او با تاکید 
بر پرهیز از خرید گوشــت هایی که خارج از نظارت شبکه 
سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند، گفت: مردم باید 
از تهیه گوشت دام و ســایر محصوالت دامی همچون جگر 
خصوصا از کنار جاده هــا و معابر خودداری کنند و این امر 
جز با آگاهی رسانی نسبت به عوارض مصرف گوشت آلوده، 
میسر نیست. بهتر اســت دام را از میادین عرضه مجاز دام 
خرید کنند؛ چراکه این مراکز تحت نظر سازمان دامپزشکی 
است. ذبح دام باید در کشــتارگاه ها انجام شود، چراکه در 
تمامی کشــتارگاه های مجاز دام، دامپزشکان حضور دارند و 
دام را قبل و بعد از ذبح بررســی و معاینه می کنند. برخی 
از انواع بیمــاری در دام ها نظیــر CCHF عالئم ظاهری 
مشخصی ندارند و فقط دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی 
قادر به تشخیص آن هســتند.وی افزود: همچنین به هیچ 
عنوان مردم نباید دام را در منازل و معابر عمومی ذبح کنند؛ 
چراکه خونابه های جاری می تواند منجر به آلودگی محیط و 
افزایش بروز و شیوع بیماری های منقله از دام به انسان شود. 
برای اعیاد اسالمی و یا سایر مناسبت های مذهبی نیز توصیه 
می کنیم ذبح دام را به کشتارگاه ها واگذار کنند.امیری تاکید 
کرد: افرادی هم که به ذبح دام مشــغول هســتند، باید از 
وســایل محافظت کننده مانند دســتکش، چکمه و لباس 
مناســب استفاده کنند و ابزارشان را بعد از ذبح، ضدعفونی 
کنند و همچنین خونابه ها نیز به طریق بهداشتی دفع شود.

عضو کمیته علمی کشــوری کرونا با بیان اینکه به محض 
مشاهده اولین سیگنال ها، موج جدید کرونا اعالم می شود، 
گفت: بر اســاس ارزیابی آخرین گزارش ها، هنوز سیگنالی 
از افزایــش موارد کرونا و مــوج جدیدی از این بیماری در 
منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت نداریم.به 
گزارش ایلنا،  مسعود یونســیان اعالم کرد: همچنان باید 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم چراکه در مناطقی 
از ســازمان جهانی بهداشــت مانند آمریکا، غرب اقیانوس 
آرام و آفریقا، مواردی از افزایش نسبتا قابل مالحظه کرونا 
داریم که شــاید در این کشورها، موج جدیدی از کرونا در 

راه باشد.
وی افــزود: اگرچه هنوز واریانت غالب در اکثر کشــورها و 
ایران، اومیکرون است اما زیرسویه هایی در آفریقای جنوبی 
تحت عنوان BA۴ و BA۵ شناســایی شــده اســت. در 
کشورهایی که زیرســویه قبلی آنها، BA۱ بوده می تواند 

موجب افزایش موارد کرونا باشــد اما در کشور ما بر اساس 
گزارش های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و انستیتو پاستور ایران، زیرسویه غالب، BA۲ بوده و بنظر 
می رســد کشورهایی که با این زیرسویه درگیر بوده اند در 

برابر زیرسویه های جدید، مقاومت خوبی نشان داده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه حجم باالی واکسیناسیون در کشور ما و 
البته نســبت باالی ابتال به کرونا، مصونیت خوبی را برای 
کشور ما ایجاد کرده بنابراین هیچ سیگنالی از موج جدید 
کرونا در آینــده نزدیک در ایران نداریــم. در مورد آینده 
دورتر مانند اواخر تابســتان یا پاییز، نمی توان پیشــگویی 

کرد و بر اســاس آن، تصمیمات مدیریتی گرفت.یونسیان 
تاکید کرد: در این شــرایط باید همه گوش به زنگ باشند 
و به محض مشــاهده اولین سیگنال های جدی از افزایش 
موارد کرونا در کشور، باید تصمیمات الزم را بدون معطلی 
گرفت اما پیشــگویی کــردن از امروز در مــورد موج های 
بعــدی در اواخر تابســتان یا فصل پاییــز، کار صحیحی 
نیســت.عضو کمیته علمی کشــوری کرونا با اشاره به لزوم 
راه اندازی کلینیک های پســاکرونا در کشــور و طرح این 
مساله در جلســات ماه های گذشته کمیته علمی کشوری 
کرونا، ادامه داد: گفته می شــود کــه حداقل حدود ۱۰ تا 
۳۰ درصــد از بیماران مبتال به کرونا ممکن اســت دچار 

کووید دراز مدت شوند بنابراین جدا از اینکه کرونا کنترل 
شــود یا خیر باید به کووید درازمدت توجه کنیم.بر اساس 
اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، یونسیان افزود: رییس 
جمهور در جلســه این هفته ســتاد ملی مقابله با کرونا بر 
دوران پســاکرونا تاکید داشــت. بنابراین باید خودمان را 
برای مدیریت عوارض کووید دراز مدت در دوران پساکرونا 
آماده کنیم و تا زمانی که کووید۱۹ کنترل می شــود، باید 
دستورالعمل ها را تغییر داده و به روز رسانی کنیم چراکه تا 

ابد نمی توان محدودیت ایجاد کرد.
وی تصریــح کرد: باید در مقابله بــا کرونا، انعطاف پذیری 
داشــته باشــیم و تا زمانی که کووید۱۹ در کنترل است، 
مردم باید به زندگی عادی خود و تامین معیشت و اقتصاد 
خانواده بپردازند اما به محض مشاهده سیگنال جدیدی از 
بیماری مبنی بر احتمال ایجاد موج کرونا، الزم اســت که 

محدودیت ها را تدریجی اعمال کنیم.

مشــاور وزیر و سرپرست دفتر امور زنان آموزش و پرورش 
گفــت: هدف از »اجــالس دختران ایران قــوی« در واقع 
تبیین نقش دختــران به عنوان پیشــرانان جامعه دانش 
بنیان و اشتغال آفرین و توجه به جایگاه دختران در تعالی 
خانواده و جوانی جمعیت است که اشاره به قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیــت دارد.زهرا پناهی روا درمورد 
تشکیل ســتادی با محوریت امور زنان در آموزش وپرورش 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: ما برای اولین بار ستادی 
را در وزات آموزش و پرورش در رابطه با امور زنان تشکیل 
داده ایم که دبیری اجرایی این کار را براســاس ابالغ وزیر 
برعهده مدیرکل آموزش و پرورش استان قم قرار داده شد 
تا بتوانند به ما کمک کنند.او گفت: هدف ما این است که 
بتوانیم با الگوگیری از حضرت فاطمه معصومه )س( برای 
دختران در ســطح ملی اقدام کنیم. مــا ۷ حدود میلیون 
دانش آموز دختر و حدود ۴۵ هزار دانشــجو-معلم دختر 
داریم و می خواهیم از این فضا برای آن ها استفاده کنیم و 
به واسطه این طرح ســیره حضرت معصومه )س( را برای 
دختران اشــاعه بدهیم و از طــرف دیگر در کنار آن مروج 
عفــت، غیرت و دانش در ســطح جامعــه دختران دانش 
آموز باشــیم و موجب ارتقای آن هــا در مباحث حجاب و 
عفاف و توانمندی های آن ها شــویم و شــاهد نتایج مثبت 
طوالنــی مدت این اقدامات باشــیم. پناهی روا با تاکید به 
اینکــه این طرح یک طرح بلند مدت اســت، تصریح کرد: 
این طرح نوعی جریان ســازی فرهنگی و موثر برای دانش 

آموزان و جامعه دانشــجو-معلمان ماست. هدف این است 
کــه بتوانیم از رهنمودهای صاحب نظــران و دیدگاه های 
متولیان فرهنگی جامعه؛ آن هایی که دغدغه مند هســتند، 
روی دانش آموزان کار کنیم. این طرح باز است و هرکسی 
کــه می تواند در این زمینه ما را یــاری بدهد و به صورت 
هــم افزایی ورود پیدا کند تا بتوانیم طرح های آن ها را هم 
بگیریم و این ایده ها را دانش آموزی و به روزرســانی کنیم 
و به شکلی که با ســبک دانش آموزان امروزی همخوانی 
داشــته باشد و ما با نام خود موسسات فرهنگی یا دستگاه 
ارائــه دهنده ایده، آن را ملی اجرایی می کنیم تا به دغدغه 
رهبر انقالب و کسانی که برای نظام و جامعه دغدغه دارند 

پاسخگو باشیم.
او ادامه داد: آموزش و پرورش می خواهد از این وادی اتفاق 
خوبی را رقم بزند و براســاس اسناد باالدستی، سندتحول 
بنیادین، بیانات رهبر در گام دوم باید جهاد تبیین داشــته 
باشیم و سیره شهدا را دنبال کنیم و سبک ایرانی اسالمی را 
زنده و در سطح جامعه تبدیل به فرهنگ کنیم. مشاوروزیر 
در امور زنان با اشاره به روز دختر توضیح داد: ما امروز ۱۱ 
خردادماه این طرح را در حرم حضرت معصومه )ص( آغاز 
می کنیم. اتفاقا در اولین اقدامی که انجام می دهیم، معاونت 
امور زنان ریاســت جمهوری هم کنار ما آمده تا بتوانیم در 
کنــار هم اقدامات خوبی برای دانش آموزان کشــور انجام 
بدهیــم و از کار کوتاه مدتی هــم رونمایی خواهیم کرد و 
برای اوقات فراغت تابســتان بچه ها برنامه ای داریم که این 

زمان را تحت پوشش قرار بدهیم. این طرح اجالس دختران 
ایران قوی اســت تا به واسطه آن بتوانیم برای سالهای بعد 
هم مسائل دانش آموزان را دنبال می کنیم و از این طریق 
با برگزاری جشنواره ها و رویدادها مساول فرهنگی را برای 
آن ها تبیین کنیم. پناهی روا اهداف جشــنواره  را اینطور 
توضیح داد: اهداف این رویداد در واقع تبیین نقش دختران 
به عنوان پیشــرانان جامعه دانش بنیان و اشــتغال آفرین 
و توجــه به جایگاه دختــران در تعالی خانــواده و جوانی 
جمعیت اســت که اشــاره به قانون حمایــت از خانواده و 
جوانی جمعیت دارد. این جشــنواره و این طرح به عنوان 
الگوساز ســبک زندگی ایرانی اسالمی است و مخاطبان ما 
همــه دانش آموزان دختر در مقاطــع تحصیلی مختلف و 

دانشجو_معلمان هستند. 
موضوعاتــی که در ســطوح مختلف دانش آمــوزی اتفاق 
خواهد افتاد در این طرح مدنظر اســت که بعدا آن را بیان 
خواهیم کــرد. او گفت: ما در تمام موارد به ســند تحول 
بنیادین اســتناد می کنیم و راهکارهایی که برای اجرایی 
شــدن این سند در دســت اقدام داریم در همه معاونت ها 
و زیرمجموعه های آموزش و پرورش مشــخص است و هر 
واحد و معاونتی با توجه بــه وظایف خودش که در قانون 
آورده شــده باید راهکارهای خودش را تبیین کند تا برای 
دانش اموزان هم راهگشا باشد. برنامه هایی که ما داریم به 
سند تحول ارجاع دارد و این سند ما را به ساخت شش گانه 
ارجاع می دهد همچنین نگاه ویژه ای برای برنامه ریزی های 

فرهنگی برای دختــران دارد تا بتوانیم عملیاتی براســی 
دختران دانش آمــوز کار کنیم.پناهی روا در مورد عدالت 
تربیتی که مورد تاکید وزیر است، خاطرنشان کرد: عدالت 
تربیتی و نصیب برابر آموزشــی برای دختران هم از قاعده 
مستثنی نیست و باید طبق سند پیش برویم تا بتوانیم در 
تبیین مسائل وزارت آموزش و پرورش نصیب برابر آموزشی 
و عدالت جنســیتی را در نظر بگیریم تا همه سطوح دانش 
آموزان در همه اقســا نقاط کشور را در بربگیرد. در برنامه 
روز دختــر هم برنامه های ما به صورت مســتقیم از حرم 
حضرت معصومه برای همه دانش آموزان سراسر کشور از 
طریق شــابکی که به اداره آموزش و پرورش همه استان ها 
متصل است، به صورت زنده پخش خواهد شد. این برنامه 
ملی و سراسری است و توقع داریم همه مردم کشور از این 

طرح باخبر باشند و به ما کمک کنند. 
او در پایان با توضیح اینکه چرا به برنامه روز دختر اجالس 
می گوینــد بیان کرد: ما به این برنامــه اجالس می گوییم 
برای اینکه از طریق آن شاهد باشیم که همه دانش آموزان 
در اســتان های کشور به بحث های مختلف شرکت کنند و 
هم فکری جمعی و فرهنگی باشــد. پناهی روا در پاسخ به 
ســوالی در مورد نتیجه راه اندازی صندوق حمایت از زنان 
و دختران با نیازهای ویژه گفــت: راه اندازی این صندوق 
هم هنوز در دســت اقدام است و کارهای اولیه آن را انجام 
می دهیــم و بعد از اینکه به نتایجی رســید، زمان اجرایی 

شدن آن را اعالم می کنیم.

رئیس مرکز پزشــکی حــج و زیارت جمعیت 
هــالل احمر ضمن تشــریح اقدامــات انجام 
شــده در زمینه معاینات زائران حج امســال، 
تامیــن دارو و تجهیزات پزشــکی، بررســی 
واکسیناســیون کرونا در حجاج و...، در عین 
حال از آغاز واکسیناسیون علیه مننژیت و فلج 
اطفال برای حجاج خبر داد.دکتر علی مرعشی 
در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت 
معاینات حجاج برای حــج ۱۴۰۱، گفت: در 
حــال حاضر معاینات حجــاج تقریبا در همه 
استان ها تمام شده است و در مراحل انتهایی 
کار به  سر می برد. البته از ۳۸ هزار زائر، هنوز 
ثبت اطالعات ۲۰۰۰ زائر انجام نشــده است، 
اما همه حجاج از سوی پزشکان معاینه کننده، 
معاینه شده اند و تنها اطالعات پزشکی ۲۰۰۰ 
نفر وارد پرونده شــان نشده که در حال انجام 
اســت.وی افزود: از این تعــداد حجاجی که 
معاینه شدند، تقریبا بیشترین بیماری هایی که 
دیده شده، بیشترین مورد بیماری فشار خون 
است و بعد از آن هم بیماری دیابت بوده است.
مرعشــی درباره محدودیت ها در اعزام حجاج 
بیمــار، گفــت: در بین حجاجی کــه معاینه 
شــده اند، تاکنون ۱۵۹ نفر از سوی پزشکان 
جسمی شده اند.  اســتطاعت  رد  معاینه کننده 
رونــد کار هم به این صورت اســت که بعد از 
اینکه برخی حجاج از سوی پزشک استطاعت 

جسمی شــان رد می شــود، وضعیت شان در 
کمیســیونی با حضور متخصصین رشته های 
مختلــف که ســابقه طوالنــی در بحث حج 
دارنــد، مطرح شــده و مجددا زائر از ســوی 
این کمیســیون معاینه و ویزیت می شود. این 
۱۵۹ نفر روز چهارشنبه در کمیسیونی که در 
تهران تشکیل می شود، مجددا معاینه و ویزیت 
می شوند و برایشان تصمیم گیری می شود که 
یا کال استطاعت جسمی شان برای حضور در 
حج رد می شــود یا تایید می شود.وی درباره 
وضعیت تامین دارو و تجهیزات پزشــکی در 
حج امسال، گفت: ما با عربستان در این زمینه 
مکاتبــه کردیم و لیســت دارویی مان را برای 
ســازمان غذا و داروی عربستان و شرکت های 
دارویی شان ارسال کردیم تا قیمت هایشان را 
احصــاء کنیم. البته در کشــور خرید دارو به 
صورت کامل انجام شده و بسته بندی آن ها در 
حال انجام است که آماده ارسال به عربستان 
اســت. حال منتظریم که عربستان اعالم کند 
که محموله های دارویی طبــق چه پروتکلی 
ارســال شوند.مرعشــی با بیان اینکه برآورد 
میزان دارو بر اساس ۴۰ هزار زائر و برای یک 
ماه بوده است، گفت: عمدتا داروهای مورد نیاز 
فصل و در عین حال آنتی بیوتیک ها، داروهای 
ســرماخوردگی، گرمازدگی و... وجود دارد. ما 
حوزه تامیــن دارو را برای حج به این صورت 

دیدیــم که اگر محموله یا دارویی با مشــکل 
مواجه شــد، بتوانیم از عربستان تامین کنیم. 
به این معنا که اگر فرآیند و پروســه ارســال 
دارو و تجهیزات طوالنی شــود، به گونه ای که 
نتوانیــم آن ها را قبل از اعزام حجاج ارســال 
کنیــم، داروهــا و تجهیزات مورد نیــاز را از 
همان جا خریداری می کنیم.مرعشــی تاکید 
کــرد: بنابراین مــا دارو و تجهیزات مورد نیاز 
را تامین کردیــم. اکنون بحث انتقال آن ها به 
عربستان و نشستن شــان در درمانگاه های ما 
مطرح اســت که پیگیر هستیم. در عین حال 
در مدینه دو درمانگاه شبانه روزی داریم و در 
مکه هم سه درمانگاه داریم. همچنین مجموع 
کادر پزشــکی ما ۲۸۰ نفر اســت.وی از آغاز 
واکسیناســیون حجاج علیه مننژیت خبر داد 
و گفت: واکســن مننژیت به طور کامل تامین 
شده است. واکسیناسیون مننژیت برای حجاج 
از روز نهم خرداد ماه در ۲۳ استان آغاز شده 
اســت و از دیروز و امروز هم واکسیناســیون 
مننژیت در هشــت اســتان باقی مانده، آغاز 
شد.مرعشــی درباره واکسیناسیون کرونا هم 
گفت: حجاج از نظر تزریق واکســن کرونا هم 
بررسی شدند و وزارت بهداشت هم در زمینه 
تزریق واکسن کرونا برای حجاجی که کمبود 
دز واکســن را دارند، اقدام کرده است. عمده 
حجاج مشکلی در زمینه واکسیناسیون کرونا 

ندارند. واکسن های ســینوفارم، اسپوتنیک و 
آســترازنکا در سبد واکســن های مورد تایید 
عربســتان وجود داشــته و کســانی هم که 
واکسنی جز این موارد تزریق کرده اند، یک یا 
دو دز از واکسن سینوفارم را تزریق می کنند.
رییس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر درباره تزریق واکســن فلج اطفال 
برای حجاج نیز که از سوی وزارت بهداشت بر 
ضرورت آن تاکید شده بود، گفت: واکسن فلج 
اطفال هم برای حجاج از روز هشــتم خرداد 
ماه از ســوی مراکز بهداشتی وزارت بهداشت 
در سراســر کشور تامین شــده و برای تزریق 
در اختیــار حجاج قرار می گیرد. بســیاری از 
حجاج مراجعه کرده و واکسیناسیون علیه فلج 
اطفال انجام شده است و مابقی هم طی زمان 

باقی مانده تا پروازشان انجام می شود.مرعشی با 
بیان اینکه محدودیت سنی برای اعزام حجاج 
باالی ۶۵ ســال بوده و حجاح باالی ۶۵ سال 
اعزام نمی شوند، گفت: شرط سنی عربستان تا 
۶۵ ســال بوده است.وی گفت: طبق برنامه ای 
که سازمان حج و زیارت گذاشته است، اولین 
اعزام ها ۲۳ خرداد مــاه خواهد بود. البته تیم 
پزشــکی قبل از اعزام حجاج، به عربســتان 
اعزام می شــوند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، 
بنا شــده که تیم پزشکی ۱۸ خرداد ماه اعزام 
شــوند.گفتنی اســت که باتوجه به نگرانی از 
افزایش گــردش ویروس فلج اطفال در برخی 
کشورها، وزارت بهداشت کشورمان بر ضرورت 
واکسیناسیون حجاج علیه این بیماری تاکید 

کرده است.
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آخرین وضعیت بازار 
رب گوجه فرنگی، ماکارونی و روغن

دبیــر اتحادیه بنکداران موادغذایی ضمن اشــاره به وضعیــت توزیع روغن، 
ماکارونی و رب در بازار گفت که علی رغم موجود بودن مواد اولیه، اما کارخانه های 
تولیدکننده رب عرضه آن را محدود کرده اند.قاســمعلی حسنی در گفت وگو با 
ایســنا، از توزیع محدود رب گوجه فرنگی خبر داد و گفت: علی رغم اینکه مواد 
اولیه موجود اســت، هیچ کمبودی وجود ندارد و فصل گوجه فرنگی نیز هست، 
اما به نظر می رســد کارخانه های تولیدکننده رب از اقدام ســایر کارخانه ها در 
ماه های قبل الگوبرداری کرده اند و رب گوجه فرنگی توزیع نمی کنند.دبیر اتحادیه 
بنکداران موادغذایی در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت روغن نیز اشاره 
کرد و گفت: روغن نیز در بازار به اندازه نیاز وجود دارد، ولی کارخانه ها در ازای ۳ 
کارتن روغن یک کارتن کیک نیز به خرده فروشی ها تحویل می دهند.وی در پایان 

گفت: ماکارونی نیز در بازار به وفور وجود دارد.

افزایش دوباره قیمت روغن موتور 
در یک سال گذشته

قیمت روغن موتور که مرداد ســال گذشته ۴۱ درصد افزایش قیمت را ثبت 
کرده بود، با مجوز ســازمان حمایت دوباره ۲۵ درصد گران شد.به گزارش ایرنا، 
مرداد ســال گذشــته تولیدکنندگان روغن موتور درخواست افزایش ۷۲ تا ۸۲ 
درصدی قیمت روغن موتور را داده بودند.این در شرایطی بود که پیشنهاد سازمان 
حمایت در آن زمان افزایش ۱۵ درصدی قیمت بود اما ســرانجام روغن موتور از 
مرداد ســال گذشته ۴۱ درصد گران شد.با این حال به فاصله کمتر از یک سال 
و در حالی که ۱۰ ماه از افزایش قیمت قبلی می گذرد، ســازمان حمایت دوباره 
بــا افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور بــه بهانه باالرفتن هزینه های تولید 
شــامل قیمت لوبکات، نــرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی، مــواد اولیه وارداتی، 
مواد بسته بندی و سایر هزینه ها موافقت کرده است.با یک حساب ساده مشخص 
می شود که قیمت روغن موتور در مجموع ۲ افزایش قیمتی که در ۱۰ ماه گذشته 
به ثبت رســیده، رشــد ۷۶ درصدی را تجربه کرده است و عمال تولیدکنندگان 
روغن موتور به خواســته خود برای افزایش قیمت باالی ۷۲ درصد رســیده اند.
نکته دیگر این است که کمبود روغن موتور در بازار در روزهای گذشته به عنوان 
پیش درآمد افزایش قیمت عنوان شده است. توجیه این است که تولید باید برای 
تولیدکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد به همین علت کارخانجات سطح تولید 
خود را با قیمت های قبلی کاهــش داده اند تا در نهایت مجوز افزایش قیمت ها 

برای آنها صادر شود.

ترخیص ۲۵۰ هزار تن کاالی اساسی
 از بندر شهید رجایی و چابهار

مدیر ویژه غله و خدمات بازرگانی منطقه چابهار از ترخیص بالغ بر ۲۵۰ هزار 
تن انواع کاالهای  اساســی اعم از گندم، برنج از بندر شهید رجایی و چابهار خبر 
داد و گفت: ترخیص کاالهای اساسی از این بنادر، نسبت به سال گذشته افزایش 
داشــته و به صورت شــبانه روزی در حال انجام است.به گزارش شرکت بازرگانی 
دولتی ایران؛ »برات خواجه« با اشــاره به اینکه در دو ماه اول ســال  جاری، بالغ 
بر ۲۵۰ هزار تن انواع کاالهای اساســی شامل گندم، برنج و ذرت از بندر چابهار 
ترخیص شــده که در مقایسه با مدت زمان مشــابه در سال گذشته از نظر وزن 
بیش از ۷۰ درصد و از نظر ارزش ۱۱۸ درصد رشــد داشــته است.مدیرکل ویژه 
غله و خدمات بازرگانی منطقه چابهار با تأکید بر اینکه ترخیص و ارسال کاالهای 
اساســی از مبدأ چابهار به سراسر کشــور به صورت ۲۴ ساعته در جریان است، 
خاطرنشــان کرد: بندر چابهار از نظر ترخیص کاالهای  اساسی در سال گذشته، 
سومین بندر کشور بود و در سال  جاری نیز با تأمین و ارسال کاالهای اساسی به 

اقصی نقاط کشور، این رتبه را حفظ خواهیم کرد.

۲۲ هزار میلیارد تومان پول گندمکاران پرداخت شد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز ۸ هزار میلیارد تومان دیگر از 
پول گندم های خریداری شده به حساب کشاورزان طی دو روز گذشته خبر داد و 
گفت: تاکنون بیش از ۲۱ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان به حساب گندم کاران سراسر 
کشور واریز شده است.به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ »سید سعید راد« 
بــا اعالم اینکه تاکنون دو میلیون و ۳۲۹ هزار تــن از این محصول راهبردی از 
کشــاورزان سراسر کشور خریداری شده است، افزود: مبلغ کل خرید تاکنون به 
۲۴ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان رســیده است.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران با اشــاره به اینکه اســتان خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۳۳۴ 
هزار تن گندم، پیشتاز اســتان ها در تحویل این محصول راهبردی است، اظهار 
کرد: به ترتیب  اســتان های استان فارس، ایالم، کرمان و گلستان پس از استان 
خوزستان در رتبه های بعدی قرار دارند.راد با بیان اینکه تاکنون ۲۶ استان کشور 
وارد عملیات خرید تضمینی این محصول راهبردی شده اند، تصریح کرد: مراکز 
خرید استان های مذکور تا این مقطع از سال  جاری زراعی، ۳۵۶ هزار محموله از 

کشاورزان گندمکار در این استان ها، خریداری کرده اند.

قیمت سکه  به ۱۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشــنبه ۱۱ خرداد 
۱۴۰۱ در بــازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رســید.به گزارش 
خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید روزگذشته در 
بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رســید. قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اســت.قیمت نیم 
سکه به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
و سکه یک گرمی به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۸۳۵ دالر و ۸۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 

۴۲۴ هزار و ۸۰۵ تومان است.

نوسانگیری با پول کم برای خالی نبودن عریضه  
معامله گران در برابر روزهایی که بازار با کم ترین نقدینگی در گردش مواجه 
اســت نظاره گر تراژیک ترین وضعیت برخالف جهت بازارهای جهانی بخصوص 
نفت خام و ارز است.به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه شاخص کل قیمت و 
بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۲۵۶ واحدی به یک میلیون و ۵۴۲ هزار واحد 
رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۱.۴۱۶ واحدی عدد ۴۲۹ هزار و ۷۳۸ 

واحد را به نمایش گذاشت.
شــاخص بازار اول اما در حالی با ۲۷۴ واحــد افزایش به رقم یک میلیون و 
۱۷۸ هزار واحد دســت یافت که شــاخص بازار دوم با ۱.۹۴۹ واحد کاهش، به 
عدد ۲ میلیون و ۹۵۵ هزار واحد رضایت داد.در بورس تهران دیروز ۶ میلیارد و 
۹۵ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۴۱۶ هزار و ۷۳۹ نوبت داد و ستد 
شــد که ارزشــی بالغ بر ۳ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان را در برداشت.در فرابورس 
نیز شــاخص کل ایــن بازار با ۱۸۴و احد کاهش به رقــم ۲۱ هزار و ۲۱۹ واحد 

دست یافت. 
در این بازار، طی روز گذشــته ۲ میلیارد و ۶۵۴ میلیون ســهم و اوراق مالی 
قابل معامله به ارزش بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان معامله شد که از این 
رقم مبلغ ۱۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی با 
بانک ها در بازار بدهی فرابورس بود.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد امروز 
شــاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهــای »کگل« با ۹۵۵ واحد، »رمپنا« 
بــا ۳۸۲ واحــد و »وبملت« با ۳۴۳ واحد افزایش بودنــد در مقابل اما نمادهای 
معامالتی »نوری« با ۵۴۷ واحد، »شــپدیس« با ۴۲۸ واحد و »شــپنا« با ۳۸۲ 
واحد کاهش، باالترین تأثیر منفی بر روی شــاخص کل بورس تهران را به خود 

اختصاص دادند.
به گزارش مهر، معامله گران بورس تهران در حالی که نظارگر رشــد قیمت 
ارز و طــال در بازار داخلی و تداوم افزایش قیمت جهانی نفت خام و کامودیتی ها 
در بازارهای بین المللی هســتند، در بازار سهام تداوم اُفت نقدینگی در گردش 
و خــروج پول حقیقی ها را چرخه معامالت به نظاره نشســته اند.با این همه در 
وضعیتی که حقوقی ها عالقه ای برای عرضه های بلوکی ندارند و استراتژی سکوت 
را در پیش گرفته اند، بورس بازها در کف بازار ترجیح می دهند در سهم های اغلب 
بازار دومی که از سهام شناوری پایین تری هم برخوردارند به اصطالح برای خالی 
نبودن عریضه، نوســانگیری کنند.در این وضعیت هیچ گروهی را نمی توان لیدر 
اصلی بازار نامید هرچند عمده معامله گران دست به نقد بازار تداوم این شرایط 

را طوالنی مدت نمی دانند.

اخبار کوتاه

بورس

رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی از ســه مصوبه 
مهم جهت تعیین تکلیف اســتمهال تسهیالت پرداختی و 
همچنین ورود صندوق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
خبر داد و گفت که طرح ایجاد یا تملک بانکی تخصصی برای 

صندوق توسعه ملی جدی است.
مهدی غضنفری در گفت وگو با ایســنا، جزئیات جلسه 
هیات امنای صندوق توسعه ملی که روز دهم خرداد برگزار 
شد را تشریح کرد؛ ۱۰ پیشنهاد مطرح و مصوب شده است 
که سه مورد برای صندوق بســیار حائز اهمیت بوده است.
رئیــس هیات عامل صندوق توســعه ملــی،  در این باره به 
مصوبه ای برای نحوه استمهال تسهیالت دریافتی از صندوق 
اشاره کرد و توضیح داد: به دنبال بررسی های صورت گرفته، 
صندوق توسعه ملی دســت به خوشه بندی درخواست های 
مطرح شــده زد و  چهــار قاعده بــرای آن تعیین کرد. در 
قاعده اول اگر بنگاهی وام گرفته و درخواســت اســتمهال 
کند، بررسی خواهد شد که اگر  به طور جدی و با قاطعیت 
به دنبال تکمیل  پروژه باشــد و از ســویی عوامل سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی موجب کندی پیشــرفت پروژه باشد، 

صندوق با این درخواست موافقت خواهد کرد. 
غضنفری ادامــه داد: در قاعــده دوم اگر منابع صندوق 
تســهیالت گرفته شــده ولی پروژه نیمه کاره رها شده و یا 
اینکه تحرکی در آن نیســت، ســاخت و ساز متوقف باشد 
و یا حتی اگر منابع به ســمت محلــی غیر از پروژه هدایت 
شده باشد، آنگاه صندوق توسعه ملی، با درخواست استمهال 
موافقت نکرده و خواهان برگشت منابع خواهد شد، در این 
صورت ورود مســتقیم برای بازگشــت منابع داشته و  یا از 
کانال قوه قضاییه پیگیر خواهد شد.او در تشریح قاعده سوم 
برای درخواســت کنندگان استمهال تسهیالت یادآور شد: 
اگر درخواســت استمهال برای تسهیالتی باشد که پروژه به 
مرحله بهره برداری رسیده و فروش ارزی و ریالی دارد، تنها 
زمانی مورد موافقت قرار می گیرد که بخشی از طلب صندوق 
از سوی تســهیالت گیرنده پرداخت شود، اما اگر استنکاف 

کنــد، آنگاه صندوق وثایق در اختیار را به اجرا گذاشــته و  
طلب خود را تملــک می کند.به گفته وی، قاعده چهارم به 
تسهیالت دریافتی دولت اختصاص دارد، پروژه هایی که مقرر 
شد بررسی درخواست اســتمهال، در هیات امنای صندوق 
مطرح و بررسی شــود.این مقام مسئول در صندوق توسعه 
ملی در ادامه، به یکی دیگر از مصوبات هیات امنای صندوق 
در رابطه با سرمایه گذاری در بازار  پولی و مالی و پروژه های 
خارج از کشور اشاره کرد و گفت: طی آن نحوه ورود به این 
نوع سرمایه گذاری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و همچنین 
با استفاده از نهادهای مشاوره ای و غیره مطرح بود که هیات 

امنای صندوق با پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی مستقیم و 
غیرمستقیم در حوزه های مختلف موافقت و در عین حال بر 
جذب ســرمایه خارجی نیز تاکید کرد.موضوع دیگر مصوب 
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به اقدامی جهت 
حفظ دارایی های  صندوق در مسیر سرمایه گذاری داخلی 
بــدون ورود به بنگاه داری بــر می گردد.رئیس هیات امنای 
صندوق توسعه ملی  در این رابطه به جریان همکاری بانک ها 
با صندوق اشاره کرد و توضیح داد: یکی از علل طوالنی شدن 
پروژه هایی که از کانال صندوق تامین مالی می شود همکاری 
ضمنی و یا ناگفته و نانوشته بانک ها با وام گیرندگان است. 

به هر حال در هر پروژه ای که طوالنی می شود، بانک ها و وام 
گیرندگان سود می کنند اما ضرر آن برای صندوق می ماند، 
این در حالی است که بانک ها انگیزه  کافی برای دنبال کردن 
بازگشــت معوقات صندوق ندارند و می توان گفت که یکی 
از دالیل عدم وصول مطالبات، ناشــی از همکاری نامناسب 
بانک هاســت و باید از مسیر تسهیالت دهی صندوق توسعه 

ملی حذف شوند. 
غضنفری گفت که پیشــنهاد ایجاد یا تملک یک بانک 
توســعه ای و خاص صندوق توسعه ملی مطرح شده است و 
صندوق باید بتواند از این کانال تســهیالت را پرداخت کند 
که توجیه کافی برای این موضوع نیز از سوی صندوق وجود 
دارد و نمی خواهد  منابع خود را به اسم تسهیالت رها کند.

وی در این رابطه با اشاره به اینکه به این که سود صندوق 
توســعه ملی در ۱۰ سال گذشــته حدود صفر بوده است و 
اگر ضرر ناشــی از ریالی کردن منابع ارز را در نظر نگیریم، 
حداکثر نرخ بازده تشــکیالت صندوق نیــم درصد بوده در 
حالی که در صندوق های ثروت جهان متوسط نرخ بازده به 
۶ درصد می رسد یادآور شد که این شیوه حکمرانی صندوق، 
آن را با مشــکالتی مواجه کرده و  اگر قرار باشــد بانک ها و 
تســهیالت گیرنده ها با همین رویه پیش برود، همان بالیی 
که سر حساب  ذخیره ارزی آمد سر صندوق توسعه ملی هم 
خو اهد آمد. این در حالی اســت که هیات امنا به خطرات 
تهدید کننده صندوق واقف بوده و بر همین اســاس اجازه 
ســرمایه گذاری بخش های مختلف را برای صندوق صادر 

کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی یادرآور شد: بر 
این اســاس از این پس صندوق توسعه ملی مانند گذشته 
منابع را در اختیار ســرمایه گذاران قرار خواهد داد، اما نقش 
منابع صندوق، تســهیالت نیست بلکه مشارکت است و در 
پایان پروژه با فروش سهام خود، از طرح خارج شده و منابع 
را به سرعت وارد طرح های جدید می کند که گامی در مسیر 

دستیابی به نرخ هشت درصد رشد اقتصادی خواهد بود.

مقام مســئول وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: روند 
ترانزیت در دو ماه اول امسال افزایشی است و روند ترانزیت 
دو ماه اول سال، نســبت به مدت مشابه در سال گذشته و 
ماه های منتهی به سال گذشــته افزایشی بوده به طوریکه 
ترانزیت در ۲ ماه اول امســال نســبت به ۲ ماه اول پارسال 
۴۳ درصد افزایش پیدا کرده و حتما محدودیت مسیرهای 
شــمالی در افزایش ترانزیت ایران اثرگذار بوده  اســت.امین 
ترفــع، دبیر کارگروه روانســازی و توســعه ترانزیت درباره 
نقش عدم تکمیل زیرساخت ها مانند راه آهن رشت- آستارا 
در عــدم اجرای توافق کریدور شــمال- جنوب و رونق این 
گذرگاه بین المللی اظهار داشــت: معتقدم تنها عامل توقف 
کریدور شــمال- جنوب، عدم تکمیل زیرساخت های حمل 

ونقلی نیست. 
بیش از آنکه، عدم تکمیل زیرســاخت ها در فعال نبودن 
کریدور شمال- جنوب موثر باشد، همواره مسائلی مانند اراده 
سیاســی و روابط تجاری بر عدم  شکل گیری این کریدور 
اثرگذار بوده است و این موضوعات هم به ریشه های تاریخی 
و اراده های سیاسی برای شکل گیری یک کریدور برمی گردد.

وی ادامه داد:  از این رو معتقدم عدم تکمیل پروژه هایی مانند 
راه آهن رشت- آستارا عامل توقف این کریدور نبوده چراکه 
در شرایط عدم تکمیل شبکه ریلی به طور یکپارچه تا آستارا،  
شبکه جاده ای کامل بوده و مگر یک کریدور فقط یک وجه 
و شــق حمل و نقلی مانند شبکه ریلی را شامل می شود که 

امروز دلیل موفق نبودن کریدور شمال جنوب را این عامل 
بدانیم؟ در واقع یک کریدور ترکیبی  از مســیرهای حمل 
و نقلی اســت و اساســا  کریدور حمل و نقل چند وجهی 

محسوب می شود.
مدیر کریدورهای ترانزیتی گفت: معتقدم به اندازه کافی 
زیرســاخت ها برای عبور بار از این کریدور وجود داشته اما 
عبور کاال از این مســیر در  مقایســه با ظرفیت و عملکرد 
بنادر جنوبی بســیار ناچیز اســت. توجه داشته باشیم که 
ســاالنه ۵۰۰ میلیون بار از شــبکه حمــل و نقل جاده ای 
داخلی جا به جا می شــود بنابراین اعداد بار ترانزیتی از این 
مســیر ناچیز بوده  است و این نشان می دهد که مساله فقط 
تکمیل پروژه هایی مانند راه آهن رشــت- آســتارا نیست.
مدیرکل دفتر تجاری سازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره 
به اثرگذاری شــرایط جنگ روسیه با اوکراین در فعالسازی 
کریدور شــمال- جنوب اظهار داشت: امروز شرایطی که از 
روز اول انعقــاد توافق کریدور- شــمال به دنبال آن بودیم، 
ایجاد شده و کریدور شمال جنوب به مسیر جایگزین برای 
کشــور اوراسیا تبدیل شده که از این طریق به آب های آزاد 
و ماورای آن دسترسی داشته باشند. با توجه به اینکه سایر 
مســیر و گذرگاه های بین المللی محدود و مسدود شده اند، 
کریدور شمال جنوب که سال ها پیش برای همین گذر ها به  
توافق رسیده، مورد توجه قرار گرفته است.ترفع تاکید کرد: 
مخالف توسعه زیرســاخت ها برای افزایش ترانزیت نیستیم 

و معتقدیم هر چه ظرفیت بنادر و شــبکه جاده ای و ریلی 
افزایش یابد به طور قطع به سرعت توسعه کشور که یکی از 
موارد آن ترانزیت است، کمک می کند اما عاملی که بزرگ تر 
از عدم زیرساخت که مانع از توسعه ترانزیت می شود، عوامل 
فرایندی و موانع غیر فیزیکی هســتند و همین عوامل اثر 

توسعه زیرساخت ها  را هم خنثی می کنند.
وی با اشــاره به مصداق موانع غیرفیزیکی، اظهار داشت: 
موانــع غیر فیزیکی خود را در فراینــد، بازاریابی، عبور کاال 
از مرز، قوانین  و مقررات گمرکی، کنترل های غیرهوشمند 
و سلیقه ای و ... نشــان می دهند و در نتیجه زمان و هزینه 
را افزایــش می دهند. از این رو همان زمان و هزینه هایی که 
زیرساخت هایی مانند راه آهن رشت- آستارا کاهش می دهد 
این عوامل موانــع غیرفیزیکی تا ۱۰ برابــر آن را خنثی و 
پوشــش می دهند. اگر این زیرســاخت ها هم ساخته شوند 
اما راهکاری برای رفع موانع غیر فیزکی نداشــته باشــیم، 

سرمایه گذاری هایی این پروژه ها هم بالاستفاده می شوند.
دبیر کارگروه روانســازی و توســعه ترانزیت از افزایش 
ترانزیت در دو ماه اول امسال خبر داد و گفت: روند ترانزیت 
در دو ماه اول  امســال افزایشی است و روند ترانزیت دو ماه 
اول ســال، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و ماه های 
منتهی به سال گذشته افزایشــی بوده به طوریکه ترانزیت 
در ۲ ماه اول امســال نسبت به ۲ ماه اول پارسال ۴۳ درصد 
افزایش پیدا کرده و حتما  محدودیت مســیرهای شــمالی 

در افزایش ترانزیــت ایران اثرگذار بوده اســت.ترفع درباره 
ساماندهی بنادر شمالی در این فرصت پیش آمده در منطقه 
و ضرورت برقراری برنامه منظم حرکت کشتی ها و همچنین 
تامین کشــتی رو – رو تاکید کرد: معتقدم ظرفیت دریای 
خزر همواره مــورد غفلت قرار گرفته اســت و اینکه امروز 
درباره اهمیت بنادر شمالی و دریای خزر در ترانزیت صحبت 
می کنیم نشان می دهد، بنادر شمالی چه نقشی موثری در 

جابه جایی بار داشته و دارند. 
در عین حال شاهد آن هستیم که کشورهای قزاقستان، 
ترکمنستان و آذربایجان حمل و نقل دریای خزر را تقفویت 
کرده اند و هم ظرفیت بنادر و هم کشتیرانی را ارتقا داده اند 
و خطوط منظم ایجاد و راه اندازی کرده اند که مجموعه این 
اقدامات منجر به بالقوه شــدن ظرفیت دریای خزر در این  
کشورها شــده و توانستند این مســیر را به کریدور میانی 
تبدیل  کنند و هر چند که  مسیر شرق و غرب از دریای خزر 
تجاری نیست اما این مسیر فعال شده است.این مقام مسئول 
در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: درباره تامین کشتی ها 
رو – رو معقتد هستم که فرهنگ لجستیکی در این منطقه  
و مسیر شمالی چین به اروپا، جابه جایی کانتینر است و نه 
کامیون و ما باید با شــرایط موجود فرهنگ لجستیکی را به 
سمت کانتینری ببریم.وی گفت: راه اندازی خطوط منظم به 
طور قطع در روند ترانزیت اثرگذار خواهد بود و در این باره 

مذاکراتی در حال انجام است.

شورای رقابت مدعی شده که جریان جوجه ُکشی مصداق 
تبانی بوده است، با این حال این شورا هیچ سند و توضیحی 
در مورد آن ارائه نکرده است.به گزارش ایسنا، توکلی- مدیر 
روابط عمومی شــورای رقابت- در توییتی اعالم کرده است: 
»شورای رقابت به موضوع جوجه ُکشــی ورود کرده و آن را 
مصداق تبانی می داند. هماهنگونه که پیش از این در ســال 
۱۳۹۹ تمام تالش خود را برای محکومیت و توقف این رفتار 
انجام داد.«این در حالی اســت که پیگیری ایسنا از شورای 
رقابت برای دریافت توضیح بیشتر در مورد ادعای مطرح شده 
و اینکه شــورا بر اســاس کدام دلیل به تبانی بودن ماجرای 
جوجه کشی رسیده است با توضیحی همراه نبود.ماجرا از این 

قرار اســت که اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که 
نشــان می داد یک واحد مرغداری با ادعای کمبود و گرانی 
نهاده هــای تولید و دان مرغ اقدام به معدوم ســازی هزاران 
قطعه جوجه کرده است.در همین رابطه نامه ای منتشر که در 
آن انجمن جوجه یکروزه  اعالم کرده بود »واحدهایی که به 
دلیل کاهش تقاضای جوجه ریزی، جوجه های تولیدی شان 
به فروش نرفته و در جوجه کشی می ماند برای جلوگیری از 

معدوم شدن جوجه ها طی نامه ای با عنوان معاونت امور دام 
یا مدیرکل طیور یا ریاست سازمان جهادکشاورزی استان و 
رونوشت به انجمن جوجه یکروزه، تعداد جوجه جذب نشده را 
اعالم تا در صورت امکان با کمک دستگاه های ذیربط نسبت 
به جذب جوجه یکروزه اقدام شود.« همچنین تاکید شده بود 
از انتشار هر گونه عکس و فیلم معدوم سازی در فضای مجازی 
خودداری شود که با سوء استفاده عوامل فرصت طلب موجب 

تضییع شدن حق و حقوق تولیدکنندگان این بخش نشود.
این جریان در حالی همچنان مبهم باقی مانده و  وزارت جهاد 
کشاورزی در این رابطه توضیحی ارائه نکرده است، که بحث 
کمبود نهاده نیز مطرح بوده اســت. اما بهادری -سخنگوی 
دولت- در واکنشی به این اتفاق خواسته بود که جوجه ُکشی 
را متوقــف کنند.وی گفته بود که  «دولت مرغ مازاد تولیدی 
را می خرد. به منظور تامین ســرمایه در گردش مرغ داران و 
دام داران ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت مناسب  تصویب 
شــده و عوارض صادرات مــرغ و تخم مرغ صفر و ممنوعیت 
صادرات برداشــته شد. با این اوصاف حتی بهانه ای هم برای 

کار خالف شرع و ضدحقوق حیوانات، جوجه ُکشی نیست.«

بر اساس آمار اعالم شده گمرک، تا پایان اردیبهشت ماه 
امسال ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ 
میلیون دالر رســید که سهم صادرات کاالهای غیرنفتی با 
رشــد ۳۷ درصدی به ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دالر رسید 
و تراز تجارت خارجی کشور ۴۰۱ میلیون دالر مثبت شد.

به گزارش ایرنا، مطابق جدول آماری گمرک در دوماهه 
نخســت ســال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعــی کاالهای 
غیرنفتی کشــور )به اســتثنای نفت خام، نفت کوره، نفت 
سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی(، 
بالغ بــر ۱۷ هزار و ۱۴ تن کاال به ارزش هشــت میلیارد 

و ۵۱۶ میلیــون دالر بوده اســت که در مقایســه با مدت 
مشــابه ســال ۱۴۰۰، افزایش ۱.۶ درصدی در وزن و ۳۷ 
درصدی در ارزش داشته است.میزان واردات کشور در دو 
ماهه نخســت سال نیز با کاهشی ۳.۳۷ درصدی در وزن و 
افزایش ۲۴ درصدی در ارزش در مقایســه با مدت مشابه 
ســال ۱۴۰۰، به رقم پنج هزار و ۱۸۲ تن به ارزش هشت 

میلیارد و ۱۱۵ میلیون دالر رسیده است.
طی دو ماه نخســت ســال ۱۴۰۱، بیشــترین میزان 
صادرات کشــور به مقصد کشــور چین با رقم ۲ میلیارد و 
۷۲۰ هزار دالر و سهم ۳۲ درصدی از کل ارزش صادرات، 

امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۵۰۲ هزار دالر و سهم 
۱۷.۶۳ درصدی، عراق با یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون دالر و 
سهم ۱۵.۴۱ درصدی، ترکیه با ۷۶۶ میلیون دالر و سهم ۹ 
درصدی و هند با ۲۹۰ میلیون دالر و سهم ۳.۴۱ درصدی 

از کل ارزش، صورت گرفته است.
طی دو ماه نخست ســال ۱۴۰۱،  کشور امارات متحده 
عربــی با اختصاص رقمی بالغ بر دو میلیارد و ۲۴۷ میلیون 
دالر و سهمی در حدود ۲۷.۶۹ درصد از کل ارزش واردات، 
در جایگاه نخست طرف معامله قرار گرفته است.همچنین 
کشــورهای چین با دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دالر و سهم 

۲۶ درصدی، ترکیه با ۸۷۵ میلیون دالر و ســهم ۱۰.۷۸ 
درصــدی، هند با دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دالر و ســهم 
۲۶ درصدی، فدراسیون روسیه با ۳۱۹ میلیون دالر و سهم 
۳.۹۳ درصدی از کل ارزش واردات در جایگاه دوم تا پنجم 

قرار گرفتند.
به گزارش ایرنــا، با توجه به صادرات هشــت میلیارد 
و ۵۱۶ میلیــون دالری و واردات هشــت میلیارد و ۱۱۵ 
میلیون دالر در دو ماه نخســت امسال، صادرات از واردات 
پیشــی گرفت و تراز تجارت خارکی کشــور بیش از ۴۰۱ 

میلیون دالر مثبت شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به توافقات بخش 
خصوصی و دولــت درباره تنظیم بازار برنج،گفت:ممنوعیت 
فصلی واردات به احتمال قوی لغو می شود و دولت از تنظیم 
بازار این کاال کناره گیری کرد.مســیح کشاورز، دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه 
هیات مدیره این انجمن و جمعی از اعضای آن با مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان سازمان حمایت گفت: 
در این جلســه مباحث مربوط به واردات برنج و مشــکالت 
و چالش هایی که در این حوزه وجود دارد، مطرح شــد.وی 
با اشــاره به اینکه تاکنون ۲۷۰ هزار تن برنج وارد کشــور 
شده است، افزود: عالوه بر این، ۴۰۰ هزار تن برنج نیز ثبت 
ســفارش شده که این شــروع خوبی نیست چرا که امسال 
بالفاصلــه بعد از تعطیالت نوروز، مــاه مبارک رمضان آغاز 
شــد و نیاز به این کاال افزایش پیدا کرد.کشاورز با تأکید بر 
اینکه دولتمردان باید با توجه به افزایش شــدید قیمت های 
جهانی، ثبت سفارش برنج را سرعت می دادند، گفت: قیمت 
جهانی برنج حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده اســت و در 
همین جلسه توافق شد ثبت سفارش ها با قیمت های جدید 
جهانی انجام شود.این فعال صنفی با اشاره به اینکه برنج های 
وارداتی مدت ها در بنادر مانده و آماده ترخیص بودند، گفت: 
به دلیل اینکه دولت درباره ســود بازرگانی گمرک تصمیم 
نگرفته بود و واردکنندگان نمی دانســتند که بعد از واردات، 

سود بازرگانی چقدر برای آنان محاسبه می شود، تمایلی به 
انجام این کار نداشــتند و واردات به کندی انجام شد.وی با 
اشاره به اینکه بنا بر تصمیم دولت، سود بازرگانی از ۶ به ۱ 
درصــد کاهش پیدا کرد، افزود: عالوه بر افزایش قیمت های 
جهانی، با نوســان شدید نرخ ارز نیما نیز مواجه هستیم، در 
کنار این مسئله، رشد ۴۰ درصدی هزینه های حمل و نقل 
و افزایش ۳۰ درصــدی هزینه های بنادر را نیز باید در نظر 
گرفت که با احتساب مجموع این عوامل، قیمت تمام شده 
هر کیلوگرم برنج خارجی بین ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان اســت 
اما دولت قیمت این کاال را بین ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان تعیین 
کرده بود.کشــاورز توضیح داد: در جلســه ای که با حضور 
مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت برگزار 
شــد، سازمان حمایت اعالم کرد که چون قیمت ها دائماً در 
حال تغییر اســت، نیازی به قیمتگذاری نیست که در این 
زمینه نظر انجمن نیز با این ســازمان هماهنگ اســت چرا 
که عدم قیمتگذاری منجر به افزایش رقابت سالم بین تجار 
و برندها می شود.دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به 
مصوبه وزارت جهاد کشــاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات 
برنج از تایلند گفت: شــرکت بازرگانی دولتی سال ها پیش 
از تایلند برنج وارد کرده و این برنج ها را سال ها در انبار نگه 
داشــته بود که سال گذشــته با افزایش قیمت برنج ایرانی، 
شروع به توزیع این محموله ها کرد اما به دلیل افت کیفیت 

این برنج ها، مردم از آنها استقبالی نکرده اند.وی اضافه کرد: ما 
با این مصوبه مخالف بودیم چرا که اوالً نباید مبادی واردات 
را محدود کرد چرا که کشورهای صادرکننده از این مسئله 
سوءاســتفاده می کنند و قیمت برنــج را افزایش می دهند. 
ثانیــاً برنج تایلندی نیز انواع کم کیفیــت و باکیفیت دارد و 
بخش خصوصی اقدام به واردات برنج های باکیفیت می کند 
که قیمت آن نیز از انواع برنج هندی و پاکســتانی ارزان تر 
تمام می شود.کشــاورز با اشــاره به اینکه شرکت بازرگانی 
دولتــی ایران بــرای واردات محموله های برنــج خود تمام 
کشتی های جمهوری اسالمی ایران را رزرو کرده بود و برای 
بخش خصوصی کشتی نمانده بود تا بتواند محموله های خود 
را حمل کند، گفت: توافق شــد که شرکت بازرگانی دولتی 
بخشــی از این رزروها را کنسل کند تا بخش خصوصی نیز 
بتواند واردات خود را انجام دهد.تجربه ســال قبل نشان داد 
که حضور شــرکت بازرگانی دولتــی در ایران به دلیل عدم 
تجربه کافی، تاثیری در بازار ندارد و ســال گذشــته شاهد 
بودیم هزاران تن برنج در بازار توزیع شد اما شرایط تغییری 
نکرد. به همین دلیل بنا بر این شد که دولت در بازار دخالت 
نکند و ذخایر احتیاطی را وارد بازار نکند و بخش خصوصی 
تنظیم بازار را بر عهــده بگیرد.این فعال صنفی تاکید کرد: 
تجربه سالهای قبل نشــان داد که حضور شرکت بازرگانی 
دولتی در ایــران به دلیل عدم تجربه کافی، تاثیری در بازار 

ندارد و سال گذشته نیز علی رغم توزیع هزاران تن برنج در 
بازار، شاهد بودیم که قیمت این کاال تغییری نکرد و آرامش 
مورد نظر حاصل نشد. بنابراین قرار شد که شرکت بازرگانی 
دولتی دیگر در بازار دخالت نکند و از ذخایر احتیاطی برای 
تنظیم بازار اســتفاده نشــود و بخش خصوصی مسئولیت 
تنظیم بازار برنج را بر عهده بگیرد.دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج با اشــاره به خشکسالی پیش آمده در کشور و کاهش 
تولید و وضعیت نابســامان بازارهای جهانی تصریح کرد: با 
توجه به شــرایط کشــور و جهان، وزارت جهاد کشاورزی 
پذیرفت که لغو ممنوعیت فصلی برنج را در مجلس و دولت 
پیگیری کند و به احتمال قوی در سال جاری این ممنوعیت 
فصلی لغو می شود ضمن اینکه به بخش خصوصی اعالم شد 
می تواند اقدام به خرید و واردات برنج نماید.وی اضافه کرد: 
با لغو ممنوعیت واردات فصلی، کشــورهای هند و پاکستان 
نیز متوجه می شوند که ایران محدودیتی برای واردات ندارد 
و الزم نیست که در دو ماه پیش رو تمام برنج مورد نیاز خود 
را خریداری و وارد کند، بنابراین قیمت های خود را افزایش 
نخواهند داد.به گفته کشــاورز، در صورتی که تمام توافقات 
فوق انجام شود و دولتمردان در اجرای آن بدعهدی نکنند، 
امســال مشکلی در حوزه برنج و بازار این محصول نخواهیم 
داشت و کسری برنج کشور تامین می شود و با قیمت مناسب 

در اختیار مردم قرار می گیرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد

شروطجدیدامهالتسهیالتوسرمایهگذاری

جنگ روسیه، عامل افزایش ۴۳ درصدی ترانزیت ایران

شورای رقابت درباره جوجه ُکشی مدعی شد

پای تبانی در میان است!

تراز تجارت خارجی کشور مثبت شد

رشد ۳۷ درصدی صادرات در دو ماه نخست امسال

ممنوعیت واردات لغو می شود

کناره گیری دولت از تنظیم بازار برنج
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فرمانــده انتظامی کــوار گفت: با تــاش ماموران 
پلیس آگاهی نوجوان 14 ســاله پس از 34 روز اسارت 
از چنــگال آدم ربایــان رها و به آغــوش گرم خانواده 
بازگشت.به گزارش رکنا، سرهنگ سیدرحمان هاشمی 
گفت: در اردیبهشــت ماه ســال جاری یک فقره آدم 
ربایی در یکی از روســتاهای این شهرســتان اعام و 
بافاصله تیمی مجرب از مأموران پلیس آگاهی بررسی 
موضوع را در دســتور کار خود قــرار دادند.وی افزود: 
ماموران در بررســی های اولیــه و تحقیقات میدانی از 
شــاهدان عینی مطلع شدند نوجوانی 14 ساله توسط 
سرنشینان دو دستگاه پژو 405 و سمند توسط افرادی 
ناشناس ربوده  و به ســرعت از محل متواری شده اند.
فرمانده انتظامی کوار تصریح کرد: با توجه به حساسیت 

موضــوع به منظور حفظ جان این فرد، ماموران پلیس 
آگاهی تاش گســترده ای را آغاز و مطلع شدند آدم 
ربایان بــه دلیل اختافات مالی با عمــوی فرد ربوده 
شده او را گروگان گرفته اند.سرهنگ »هاشمی« ادامه 
داد: آدم ربایان که مطلع شــده بودند پلیس به صورت 
شبانه روزی به دنبال شناسایی و دستگیری آنان است 
عرصــه را بر خود تنگ و نوجوان ربوده شــده را پس 
از 34 روز در اســتان هرمزگان رهــا کردند.این مقام 
انتظامی با بیان اینکه نوجوان 14 ســاله ربوده شده به 
صورت صحیح و سالم در هرمزگان تحویل خانواده وی 
و آنان به پلیس آگاهی شهرستان کوار مراجعه کردند، 
گفت: تاش برای دستگیری آدم ربایان به صورت ویژه 

در دستور کار پلیس است.

فرمانده انتظامی شهرستان الرستان ضمن اشاره به 
دستگیری ۲ نفر از اراذل و اوباش معروف، هشدار داد 
که هرگونه اقدام منجر به برهم خوردن نظم و آرامش 
عمومــی، برخورد قانونی و قاطع عوامل انتظامی را به 
دنبال دارد.سرهنگ ســید محمد یوسفی چهارشنبه 
11 خرداد بــه خبرنگاران گفــت: در پی اعام امت 
حزب اهلل مبنی بر اینکه دو نفر ناشناس با سر و صورت 
پوشــیده و با ســاح ســرد اقدام به ایجاد درگیری، 
مزاحمت برای نوامیس، قدرت نمایی با ساح سرد و 
اخال در نظم عمومی پارک ها و تفرجگاه ها می کنند، 
شناســایی این افراد در دســتور کار ماموران پلیس 
امنیت عمومی قرار گرفت.وی افزود: ماموران انتظامی 
با انجام اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند که این 

اراذل و اوباش به شهرســتان مجــاور )گراش( فرار و 
خود را از دید پلیس مخفی کرده اند.فرمانده انتظامی 
الرستان اضافه کرد: ماموران پس از اخذ نیابت قضائی 
به شهرســتان گراش اعزام و در یک عملیات ضربتی 
هر دو اراذل و اوباش را دستگیر کردند.یوسفی با بیان 
اینکه متهمان ۲5 و ۲۶ ساله در محل زندگی خود به 
»حمید کافر و ناصر شــل مغز« معروف بودند، گفت: 
این اراذل و اوباش پس از تشــکیل پرونده برای سیر 
مراحــل قانونی تحویل مقام قضائی شــدند.این مقام 
انتظامی خاطر نشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط 
قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد این 
امر مهم را خدشــه دار کند با برخورد قاطع و قانونی 

پلیس روبه رو خواهد شد.

دستگیری »حمید کافر« و »ناصر شل مغز« در الرستان!پایان 34 روز اسارت پسر 14 ساله شیرازی از چنگال گروگانگیران 

رئیس مرکز اطاع رســانی پلیس پایتخت با اعام خبر 
ســرقت مسلحانه ناکام از یک طافروشی در جنوب تهران، 

جزئیات آن را شرح داد.
ســرهنگ علی صباحی در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
گفت: حوالی ســاعت ۲1 سه شنبه شب، خبر سرقت از یک 
طافروشی در محله خانی آباد به مرکز فوریت های پلیسی 
110 اطاع داده شــد که با توجه به نوع گزارش، بافاصله 
تیمــی ویژه از مامــوران کانتری در محل حاضر شــده و 
عملیات خود را آغاز کردند.وی با بیان اینکه دو سارق مسلح 
در همان محل از ســوی پلیس دستگیر شدند، گفت: این 
افراد با یک قبضه کاشینکف و یک پتک به این طافروشی 
در محله خانی آباد رفته و قصد ســرقت از این طافروشی 
را داشــتند که با سرعت عمل پلیس ناکام مانده و دستگیر 

شدند. 
یکی از این سارقان مسلح اقدام به تیراندازی نیز کرده بود 
که درپی آن دو تن دچار مصدومیت شدند. این افراد بافاصله 
به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار دارند.صباحی 
درباره چرایی حمل پتک از سوی این سارقان نیز گفت:  این 
افراد قصد داشتند تا به وسیله پتک اقدام به تخریب ویترین 
طافروشــی و سرقت از آن کنند و به همین دلیل نیز پتک 
را به همراه داشتند.رییس مرکز اطاع رسانی پلس پایتخت 

با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی از دو متهم دســتگیر شده 
ادامه دارد، گفـت: در حال حاضر پرونده این افراد به پلیس 

آگاهی منتقل شده و جزئیات آن از سوی کارآگاهان در حال 
بررسی است. در همین راستا نیز نتایج تحقیقات تکمیلی از 

این افراد اعام خواهد شــد.صباحی درباره اینکه آیا در این 
حادثه ماموران دچار آسیب دیدگی شده اند یا خیر گفت: دو 
فرد آســیب دیده در این سرقت مسلحانه مامور نبودند. اما 
ماموران پلیس با شجاعت برای دســتگیری این افراد وارد 

عمل شده آنها را دستگیر کردند.
سرهنگ جلیل موقوفه ای، رییس پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ جزئیات بیشتری از این حادثه را شرح داد و گفت: پس 
از دستگیری از سارقان یک قبضه ساح جنگی کاشینکف 
و 43 تیر جنگی کشــف شد.رییس پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ با بیان اینکه در این عملیات هر دو ســارق دستگیر 
و کیف حاوی طاهای ســرقت شده نیز از آنان کشف شد، 
درباره شمار افراد مصدوم شده که پیشتر تعدادشان دو نفر 
اعام شده بود، نیز گفت:  در این رابطه سه تن از شهروندان 
که مانع متواری شــدن متهمان شده بودند، در اثر  اصابت 
گلوله به صورت سطحی زخمی شدند که تحت درمان قرار 

دارند.
وی سن متهمان را 33 و 43 ساله اعام کرد و گفت: این 
افراد در تحقیقات اولیه به  تخریب شیشه مغازه طافروشی 
با پتک و ســرقت طاهای ویترین مغازه اعتراف کردند. این 
افراد حدود شش کیلوگرم طا به ارزش تقریبی  ۷۸ میلیارد 
ریال را به سرقت برده بودند که ناکام مانده و دستگیر شدند.

پرونده قتل پدر و دختری در شمال تهران، 
پس از ۹ سال با صدور کیفرخواست به دادگاه 
کیفری اســتان تهران ارســال شد.رسیدگی 
به این پرونده از بیســت و هشــتم مرداد سال 
۹۲ با گــزارش قتل هولناک پدر و دختری در 
محله تجریش آغاز شد.حسن ۶0 ساله و دختر 
خردسالش مهناز، در طبقه همکف ساختمان 
با ضربه های جسم ســخت به سرشان به قتل 
رســیده بودند. بررسی ها نشــان داد حسن و 
همســر دومش در طبقه دوم ســاکن بودند و 
دختر 34 ســاله اش به نام نسرین هم در طبقه 

همکف حضور داشته اســت.روز حادثه وقتی 
نســرین به خانه می آید با جسد پدر و خواهر 
رو به رو می شود.نسرین در تحقیقات  ناتنی اش 
گفــت: روز حادثه کمردرد داشــتم و نامزدم 
به خانه مان آمد تا مرا به بیمارســتان ببرد که 
منصرف شــدم.  نامزدم مهرداد می خواســت 
با پدرم صحبت کند، امــا نامادری ام ادعا کرد 
خانه شــان به هم ریخته اســت و خواست یک 
زمان دیگری صحبت کنند. مهرداد به خانه شان 
رفت و من هم آماده شدم به خانه دوستم بروم 
و از او دارو بگیــرم. پــدرم گفت مهمان دارد و 

به دلیل به هم ریختگی خانه شان، احتمال دارد 
به واحد من بیایند. بعد از ســاعتی که به خانه 
برگشــتم، با جسد پدر و خواهر ناتنی ام رو به رو 
شدم.مهرداد هم در تحقیقات گفت: وقتی خانه 
نامزدم را ترک می کــردم، دو مرد را مقابل در 
دیدم اما چهره شان را به خاطر ندارم.با گذشت 
۹ ســال از این جنایت، برای نسرین و مهرداد 
به اتهام مشــارکت در قتل کیفرخواست صادر 
شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 
یک استان تهران ارسال شد.وقوع قتل در واحد 
نسرین، وجود رد خون روی لباسش، اظهارات 

ضد و نقیض دو متهم، تکذیب گرفتن قرص از 
سوی دوست و اصرار مهرداد درباره ترک خانه 

قبل از قتل، از جمله دالیل بازپرس برای قاتل 
بودن دختر و پسر جوان است.

فرمانده قرارگاه امین پلیــس امنیت اقتصادی فراجا از 
کشــف محموله های بــزرگ ۸30 تنی کاالهای اساســی 
و معیشــت محور به همراه ۲13 هزار دســتگاه انواع لوازم 
خانگی و آشــپزخانه احتکاری طی ۲4 ساعت گذشته در 
کشــور خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار غامرضا رضائیان 
در تشــریح جزئیــات این خبر گفت: در ادامــه برنامه ها و 
طرح های تشدید مقابله با قاچاق، احتکار  و اخال در تولید 
و توزیع کاالهای اساسی و معیشت محور مردم، کارآگاهان 

پلیــس امنیت اقتصادی با اقدامات خاص پلیســی و رصد 
هوشــمندانه محل نگهداری کاالهای اساسی، خودروهای 
بــاری در محورهای مواصاتی کشــور و محموله کاالهای 
احتکاری را شناســایی کرده و بافاصله موضوع به صورت 
ویــژه در دســتورکار عملیاتی این پلیــس قرارگرفت.وی 
افزود: کارآگاهان طی ۲4 ساعت گذشته با اشراف و تسلط 
اطاعاتی پس از تشکیل ۸5۶ گروه بازرسی از هزار و ۲۷۷ 
باب انبار و محل نگهداری و توزیع کاالهای اساسی بازدید 

و ۲0 مرکز متخلف نگهداری و توزیع کاالهای اساســی و 
معیشــت محور را شناســایی کردند. فرمانده قرارگاه امین 
پلیس امنیــت اقتصادی فراجــا تصریح کــرد: در بازدید 
و بازرســی از محل های مورد نظر مقــدار ۸30 تن کاالی 
اساســی از قبیل انواع دارو، حبوبات، قند و شــکر، گندم و 
آرد، برنج، ماکارونی، روغن خوراکی، رب گوجه، نهاده های 
دامی و کشاورزی به همراه ۲13 هزار دستگاه لوازم خانگی 
و آشــپزخانه انواع لوازم یدکی خودرو، شــوینده و... که در 

انبارهای مختلف در سراسر کشور احتکار و دپو شده بودند،   
کشف شد.بر اساس اعام ســایت پلیس، رضائیان با اشاره 
به اینکه در برآوردهای اولیه ارزش کاالهای مکشوفه ۹53 
میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص 
۷۷ دســتگاه خودرو توقیف و 1۸3 متهم پس از تشــکیل 
پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 
شدند. خودروها نیز روانه پارکینگ شده و ۲0 انبار و مرکز 

متخلف نگهداری کاال هم پلمب شد.

شــهرداری منطقه یــک اعام کــرد که 
ســاختمان گابدره ۲500 متــر مربع خاف 
دارد که شــهرداری و دادستانی آماده تخریب 
اســت، ولی نیروی انتظامی همکاری نمی کند. 
به گزارش ایسنا، شــهرداری منطقه یک طی 
اطاعیه ای اعام کرد: ســاختمان معروف به 
سنگ دوقلوی محله گابدره با ۲ هزار و 500 
متر مربع خاف دارای رأی قطعی کمیســیون 
مــاده صد اســت و شــهرداری منطقه یک و 
دادســتانی آماده اعمال رأی و تخریب هستند 

ولی نیروی انتظامی همکاری نمی کند.

ســاختمان گابدره که در جوار حریم و به 
صورت کوهپایه ای در سنوات گذشته احداث 
شده در قسمت جنوبی به صورت ۸ طبقه روی 
همکف به انضمام ۲ طبقه زیرزمین، در شمال 
شرقی بیش از 10 طبقه روی همکف به صورت 
تجمیع با ملک جنوبی بوده و در قسمت جنوب 
غربی نیز با تخریب کامل کوه و فضای ســبز 
اقدام به تجمیــع با دو ملک دیگر و احداث در 
ورودی راه پله دسترسی به کوچه شکیبایی و 
گل محمدی نموده است که در حال حاضر اکثر 
واحدها واگذار و فروخته شده و ساکن هستند 

که بــا هرگونه حادثه غیر مترقبــه ای امکان 
ریزش و سانحه برای ساکنان آن وجود دارد. در 
این اطاعیه آمده است ملک فوق فاقد هرگونه 
مجوز بوده و هیچگونه اســتحکام بنا و نظارت 
ناظر نیز ندارد و دارای رأی قطعی کمیســیون 
ماده صد به شماره رای 140003015۹ مورخ  

۲۷ تیر 1400 است.
این اطاعیه می افزاید: سازنده با جمع آوری 
نیروهای بومی و افغانی و ایجاد درگیری از اواخر 
سال ۹۸ و ابتدای ســال ۹۹ در دوره مدیریت 
شهری سابق در سه قسمت اقدام به ساخت و 

ســاز نموده و در هنگام مراجعه مامورین، افراد 
فوق باالی ملک مســتقر شده و با سنگ پرانی 

مانع از اجرای حکم می شوند.
شایان ذکر است شــهرداری منطقه یک و 
دادســتانی با تمام توان آماده اجرای حکم در 
خصوص این ملک هســتند و تــا کنون تعداد 
۲0 حکم  از سوی دادستانی ناحیه یک)الهیه( 
صادر شده اما توســط نیروی انتظامی متوقف 
شده و همکاری نمی شود و در صورت همکاری 
نیروی انتظامی ملک فوق به زودی اعمال حکم 

و تخریب خواهد شد.

دســتگیری زوج جوانی که در پوشــش خریدار گوشی 
تلفن همراه، سرقت می کردند باعث شد تا راز فعالیت یک 

باند کیف قاپی نیز فاش شود.
به گــزارش رکنا، چندی قبل دختر جوانی در تماس با 
پلیس از سرقت گوشــی تلفن همراه اش خبر داد و گفت: 
در یکی از ســایت ها آگهی فروش تلفن همراه را گذاشته 
بودم که مردی با من تماس گرفت و خواســتار گوشــی ام 
شد. حتی یک میلیون تومان هم به عنوان بیعانه به حسابم 
پرداخــت کرد. اما زمانی که ســر قرار رفتــم، مرد جوان 
گوشی را از من قاپید و سوار بر خودروی پرایدی شده و از 
محل متواری شــد.با شکایت زن جوان، تحقیقات از سوی 
کارآگاهان پلیس آغاز شــد. در حالــی که تحقیقات ادامه 
داشــت، کارآگاهان با شکایت های مشــابه دیگری مواجه 
شدند.در بازبینی دوربین های مداربسته، تیم تحقیق موفق 
به شناســایی شماره پاک خودروی پراید شده و درنهایت 

صاحب خودرو که مرد جوانی بود، بازداشت شد و گفت: در 
ســایت های فروش آگهی جست و جو می کردم و با دیدن 
آگهی فروش گوشی های مدل باالی آیفون، با فروشنده ها 
که اغلب خانم بودند تماس می گرفتم و با آن ها قرار خرید 
می گذاشــتم.برای اینکه آن ها به من اعتماد کنند، مبلغی 
به عنوان ودیعه به حســاب فروشــندگان واریز می کردم. 
مالباختگان هم با این تصور که من واقعاً قصد خرید دارم، 
گوشــی و کارتن آن را هــم می آوردند. در مرحله بعدی با 
دیدن گوشی مدل باال و کارتن، گوشی را می قاپیدم و سوار 
خودروام که چند قدم جلوتر از محل قرار بود، می شــدم. 
نامزدم در تمام این مدت پشت فرمان بود و به محض سوار 
شــدن؛ خودرو را روشن کرده و فرار می کردیم.برای اینکه 
ردی از خودم به جا نگذارم؛ کارت هایی که با آن پول انتقال 

می دادم را از معتادان خریداری می کردم.در ادامه تحقیقات 
و در بازرسی از مخفیگاه مرد جوان، تعدادی گوشی سرقتی 
کشــف شد که مأموران موفق به شناســایی صاحبان آنها 
شــدند. اما در میان مالباختگان، دختــر جوانی که تلفن 
همراهش در خانه متهم پیدا شده بود گفت: سارق گوشی 

من، این مرد نیست.
 کســی که گوشی مرا ســرقت کرد بر خاف او خیلی 
الغــر اندام بود. من در حال عبور از خیابان بودم که کیفم 
را یک موتورســوار قاپید. داخل کیفم به غیر از گوشی ام، 
کارتن آن هم بود. من آن روز کارتن را داخل کیفم گذاشته 
بودم تا برای فروش به مغازه یکی از دوستانم بروم.به دنبال 
اظهــارات دختر جوان، تحقیقــات در رابطه با این پرونده 
ادامه یافت. در بررسی های پلیســی، کارآگاهان دریافتند 

باند دیگری نیز در پایتخــت فعالیت می کند که به روش 
گوشی قاپی سرقت می کنند. بنابراین با چهره نگاری متهم 

مشخص شد وی از سارقان سابقه دار است.
با دســتگیری دومین متهم به نام هومن، مرد جوان به 
گوشی قاپی اعتراف کرد و گفت: من و دوستم شقایق، در 
خیابان های تهران پرسه می زدیم و گوشی های تلفن  مدل 
باال و کیف خانم ها را می قاپیدیم. بعد از ســرقت، گوشی ها 
را به مالخر می فروختیم. در یکی از ســرقت هایمان، کیفی 
را ســرقت کردیم که داخل آن نه تنها گوشی تلفن همراه 
مدل باالیی بــود بلکه کارتن آن هم داخــل کیف بود. با 
دیدن کارتن تصمیم گرفتیم آن را در فضای مجازی آگهی 
کنیم و با قیمت باالیی بفروشیم. اما زمانی که به محل قرار 
با خریدار رفتم؛ او ســارق از آب درآمد و گوشی را دزدید.
بدین ترتیب، راز فعالیت باند دوم نیز فاش شــد و متهمان 

دستگیر شدند.

سرقت ناکام از طالفروشی با کالشینکف

راز قتل پدر و دختر در تجریش فاش شد

کشف محموله های کاالی اساسی و لوازم خانگی قاچاق در کشور

انتقاد شهرداری از عدم همکاری پلیس در تخریب ساختمان ناایمن گالبدره

زن و شوهر دزد در دام یک دختر و پسر سارق دیگر افتادند 

جاساز ۵۰ کیلو مواد مخدر در محموله خشکبار
فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشــگیری انتظامی کشور از کشف 50 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در محموله خشــکبار توسط پلیس فرودگاه 
امام )ره( خبر داد.سرهنگ محسن عقیلی گفت: کارکنان مبارزه با مواد مخدر 
پلیس فرودگاه حضرت امام )ره( حین کنترل بار های ارسالی به خارج از کشور 
به یک محموله خشــکبار )حاوی شــیرینی( درخصوص جاسازی مواد مخدر 
مشکوک می شوند.او گفت: با بهره گیری از تجهیزات کمک بازرسی، وجود مواد 
مخدر در این محموله محرز شــد. با هماهنگی و اخذ دســتور قضائی محموله 
موصوف با حضور نماینده گمرک بازگشایی و مقدار 50 کیلوگرم مواد مخدر از 
نوع تریاک که به شــکل بسیار ماهرانه ای در کف جعبه های شیرینی جاسازی 
شــده بود، کشف و ضبط شد.به گفته ســرهنگ عقیلی 3 متهم مرتبط با این 
مرســوله دستگیر و اقدام الزم برای دســتگیری سایر عوامل مرتبط در دستور 

کار این پلیس قرار دارد.

غرق شدگی مرد جوان در انشعاب رود کن
مردی جوان به علت غرق شــدگی در رودخانه کن جان خود را از دســت 
داد.به گزارش ایســنا عصر روز هشــتم خردادماه، گزارشی در خصوص وقوع 
حادثه غرق شدگی در بزرگراه همت، محدوده میدان المپیک، یکی از انشعابات 
رودخانه کن که قبل از بوســتان جوانمردان واقع شــده است به سامانه 1۲5 
ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهر تهران اطاع داده شد که با توجه 
به نزدیک بودن محل حادثه به ایســتگاه 100 آتش نشانی، این ایستگاه و گروه 
امداد و نجات شماره ۸ به محل اعزام شدند.  بر اساس اطاعاتی که شهروندان 
در اختیار آتش نشــانان قرار دادند، یک مرد که تبعه افغانســتان بوده، به علت 
نامشخصی در یکی از قسمت های رودخانه کن که به سمت یک استخر آبگیری 
به عمق سه متر سرریز می شــود، سقوط کرده بود. اما این فرد به دلیل اینکه 
مهارتی در شــنا نداشت در قســمت عمیق آب فرو رفته و دچار غرق شدگی 
شــد.  آتش نشانان با حضور در محل عملیات خود را آغاز و درچندین نقطه از 
رودخانه جســت و جو را ادامه دادند. آتش نشــانان با جستجو در محدوده این 
استخر آبگیری سرانجام جسم بی جان این مرد جوان را از زیر آب خارج کردند 
که با تحویل وی به عوامل امدادی و بررسی عائم حیاتی مشخص شد که جان 
خود را از دست داده است.بر اساس اعام آتش نشانی تهران، پیکر این فرد برای 
انجام اقدامات قانونی، بررسی علت مرگ و چگونگی وقوع این حادثه به عوامل 

انتظامی تحویل داده شد.  

عامل آتش سوزی عمدی مزرعه کشاورزی 
در پیشوا دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرســتان پیشوا از دستگیری یک نفر که در ایجاد آتش 
سوزی بخشی از مزارع در یکی از روستاههای این شهرستان دست داشت خبر 
داد.به گزارش ایلنا، ســرهنگ ایرج ارســانی با اعام این خبراظهار داشت: در 
پی اعام مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر آتش سوزی مزارع گندم در 
سطح شهرستان پیشوا بافاصله ماموران انتظامی شهرستان به منظور بررسی 
موضوع در محل حادثه حاضر شدند.وی افزود: با حضور ماموران پلیس در محل 
آتش سوزی و در بررســی های صورت گرفته مشخص شد بخشی از مزارع در 
یکی از روســتاههای شهرستان دچار حریق شده که با حضور به موقع و تاش 
پلیس و نیروهای آتش نشانی و اهالی محل نسبت به اطفاء حریق و مهار آتش 
سوزی اقدام الزم صورت گرفت.فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا تصریح کرد: 
در ادامــه پی جویی های علمی و تخصصی ماموران انتظامی یک نفر که در این 
آتش ســوزی دست داشت را شناسایی و دســتگیر و به مراجع قضائی معرفی 
کردند.سرهنگ ارسانی در خاتمه با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود را انتقام 
جویی عنوان کرد با تاکید بر اینکه پلیس تمام توان خود را برای حفظ امنیت 
جامعه به کار گرفته، گفت: از همشــهریان خواستاریم ضمن عمل به هشدار ها 
و توصیه های انتظامی، هرگونه مورد مشــکوک را از طریق تلفن 110 به پلیس 

گزارش دهند.

فرو رفتن سیخ کباب در پهلوی دختر 6 ساله کرجی 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: گیر کردن 
سیخ کباب در بدن دختر بچه شش ساله آتش نشانان را روانه بیمارستان کرد.
به گزارش رکنا، محمد جمشــیدی در تشریح این حادثه اظهار داشت: ساعت 
3:3۶ دقیقــه بامداد دیروز در پی تماس با ســامانه 1۲5 مبنی بر گیر کردن 
ســیخ کباب در بدن دختر بچه ۶ ساله در بیمارستان شهید مدنی خبر داد که 
بافاصله نیروهای عملیاتی از ایســتگاه های 11۲ و 1۲5 به بیمارســتان اعزام 
شــدند.وی افزود: این کودک ۶ ســاله که هنگام بازی با برادر خود، یک سیخ 
کباب در پهلوی وی فرو رفته بود با کمک آتش نشانان سیخ کوتاه و روانه اتاق 
عمل جهت جراحی شد.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرج در پایان گفت: برای امداد رسانی به این حادثه ۶  نفر نیروی عملیاتی به 

همراه دو دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.

بازداشت 13 نفر از عامالن تیراندازی در شوش
فرمانده انتظامی شــوش از اجرای طرح یک روزه ارتقاء امنیت اجتماعی و 
دستگیری 13 نفر از عامان شــرارت و تیراندازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش رکنا، سرهنگ روح اله یاری زاده در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
در پی وقوع چند فقره شــرارت و یک فقره تیراندازی منجر به قتل در یکی از 
مناطق شهرســتان شوش طرح یک روزه ارتقاء امنیت اجتماعی با اقتدار کامل 
توسط ماموران انتظامی این فرماندهی به مرحله اجرا درآمد.وی افزود: ماموران 
در راســتای اجرای این طــرح با اقدامات فنی و تخصصــی 13 نفر از عامان 
شــرارت و همچنین تیراندازی منجر به قتل را شناســایی و طی عملیات های 
جداگانه و منسجم تمامی آنها را دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شوش تصریح 
کرد: در بازرســی به عمل آمــده از مخفیگاه متهمان 3 قبضه ســاح جنگی 
کاشــینکف، یک قبضه ساح وینچستر و 3 دستگاه موتورسیکلت به کار رفته 
در جرایم کشــف شد.ســرهنگ یاری زاده در خاتمه با بیان اینکه متهمان در 
تحقیقات پلیس به بزه انتسابی ) قتل ( و ۸ فقره تیراندازی معترف شدند، بیان 
داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع 

قضائی داده شدند.

۲ دستگاه ژنراتور برق در دشتستان توقیف شد
فرمانده انتظامی شهرســتان دشتســتان از توقیف یک دســتگاه خودروی 
ایســوزو و کشــف محموله قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال خبرداد.سرهنگ 
فرهاد آراوند ظهر روز چهارشــنبه اظهار کرد: ماموران ایســت بازرسی شهید 
صاحی در حین کنترل وســایل نقلیه عبوری یک دســتگاه خودروی ایسوزو 
را به ظن حمل کاالی قاچاق توقیف کردند.  وی بیان کرد: در بررســی انجام 
شده از وسیله نقلیه توقیفی دو دستگاه ژنراتوربرق فاقد مدارک مثبته گمرکی 
کشف شــد.  فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان با اشاره به اینکه برابر نظر 
کارشناسان ارزش محموله کشف شده 5 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: 
در این رابطه خودرو به همراه کاالی کشــف شــده پس از تشکیل پرونده در 

اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کشف ۵6 کیلوگرم تریاک
و دستگیری دو قاچاقچی در »شوش«

جانشــین فرمانده انتظامی استان خوزســتان از دستگیری ۲نفر قاچاقچی و 
کشف 5۶کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.به گزارش 
رکنا، سرهنگ حجت اله سفید پوست با اعام این خبر اظهار داشت: درپی اخبار 
واصله مبنی بر تردد یک محموله مواد مخدر در محور مواصاتی اندیمشــک به 
اهواز موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان و شهرستانهای اندیمشــک و شوش قرار گرفت. او افزود: در این عملیات 
مشــترک، ماموران با کنترل دقیق محور موصاتی موصوف موفق به شناسایی 
خودرو و دو نفر قاچاقچی آن شــدند که پس از هماهنگی با مقام محترم قضایی 
خودرو موصوف به همراه دو قاچاقچی آن در شهرســتان شوش دستگیر شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان بیان داشت: در این عملیات مشترک مقدار 5۶ 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و مبلغ 55 میلیون تومان وجه نقد و تعداد سه 
دستگاه گوشی تلفن همراه بکار رفته در امر قاچاق کشف گردید.سرهنگ حجت 
اله ســفید پوست با عام اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل 
مرجع قضائی شدند خاطر نشان کرد: با قاطعیت تمام در مقابل سوداگران مرگ 

ایستاده ایم و اجازه جوالن دادن به آنها را نخواهیم داد.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس پایتخت توضیحاتی درباره فعالیت  پارکبان ها 
در قالب شــرکت انتظام ارائه کرد.سردار حسین رحیمی در 
گفــت و گو با خبرنگار ایلنا درباره فعالیت مجدد پارکبان ها 
گفــت: پارکبان ها فقط در پوشــش شــرکت های انتظام و 
نگهبان محله می توانند فعالیت داشــته باشند.وی در پاسخ 
به این سوال که آیا این کار موجب سوءاستفاده برخی افراد 

سودجو و دریافته هزینه های اضافی از مردم نمی شود، ادامه 
داد: به هیچ عنوان پارکبان ها مســتقل نمی توانند فعالیت 
داشــته باشــند صرفا فعالیت پارکبان ها در قالب مجموعه 
شــرکت های انتظام قانونی است. همچنین افرادی که هنوز 
مجوز رســمی نداشته و شرکت ثبت شده قانونی ندارند هم 
اگــر در این زمینه فعالیت کنند، خــاف قانون عمل کرده 

و کار غیرقانونی مرتکب شــده اند.رئیس پلیس تهران بزرگ 
خاطرنشان کرد: همچنین اگر واحد صنفی نیز فرد یا افرادی 
را برای این کار بگمارد خاف بوده و غیرمجاز است.ســردار 
رحیمی تصریح کرد: در صورتی که در محلی نیاز به حضور 
پارکبان باشــد، باید به شرکت انتظام درخواست داده شود؛ 
شرکت های انتظام نیز مکلف هستند از البسه استفاده کنند 

که حاوی آرم و عائمی است که توسط پلیس به آن ها اباغ 
شده و عنوان و نام شــرکت نیز حتماً روی یک از بازوهای 
لباس آن فرد باید قرار گیرد.وی در پاســخ به این سوال که 
این پارکبان ها مجاز به دریافت هزینه از مردم هستند، گفت: 
بله براساس تعرفه ای که از سوی شرکت های انتظام مشخص 

شده است هزینه دریافت می کنند.

توضیح درباره فعالیت دوباره پارکبان ها در قالب شرکت های انتظام

معاون آموزش و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور تهران 
بزرگ گفت: برخورد شــدید ۲ موتورســیکلت با یکدیگر 
در خیابان ســجاد شــمالی حادثه آفرید.به گزارش رکنا، 
ســرهنگ علی همــه خانــی از برخورد شــدید بین دو 
موتورســیکلت در محدوده خیابان سجاد شمالی خیابان 
رشــیدی جهان در ساعت 1۹ و 10 دقیقه سه شنبه شب 
بدلیل تغییر مســیر ناگهانی راکب موتورسیکلت 1۶ ساله 
و فوت راکب 50 ســاله دیگر در اثر برخورد با درخت خبر 
داد.پلیس راهور فاتــب، در خصوص این خبر عنوان کرد: 
در ساعت 1۹:10 سه شــنبه شب وقوع یک فقره تصادف 

فوتی بین دو دستگاه موتورسیکلت در مسیر خیابان سجاد 
شمالی خیابان رشیدی جهان به پلیس 110 اعام شد که 
گزارش اولیه حکایت از این داشت: راکب غیرمجاز 1۶ ساله 
یکدستگاه موتورسیکلت هندا که فاقد گواهینامه نیز بوده 
اســت به علت تغییر مسیر ناگهانی باعث انحراف از مسیر 
یک دستگاه موتورسیکلت که درمسیر مجاز و صحیح خود 
در حال حرکت بوده می شود.وی افزود: پس از این انحراف 

راکب موتورسیکلت پارس با درخت به شدت برخورد کرد 
و راکب 50 ساله آن در محل حادثه فوت می نماید.معاون 
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار 
کرد: تیم کارشناســی منطقه 1۷ پلیــس راهور پایتخت، 
بافاصله در محل حاضر شدند و ضمن کنترل بار ترافیکی 
محل و ایمن ســازی محدوده تصــادف برای جلوگیری از 
تکرار حوادث ناگوار، به بررســی علل و عوامل این تصادف 

پرداختند.سرهنگ همه خانی از خانواده ها خواست: به هیچ 
عنوان و با اصرار نوجوانان خود تا رســیدن به سن قانونی 
جهــت اخذ گواهینامه مجاز و تا احراز توانمندی و مهارت 
الزم از قرار دادن وسیله نقلیه و مخصوصا موتورسیکلت به 
آن ها جدا خودداری نمایند و همچنین رانندگان خودرو ها 
و موتورســیکلت ها قبــل از هرگونه تصمیــم در رانندگی 
ابتدا بــا زدن راهنما و یــا دادن عامت دیگــر رانندگان 
را از قصــد خــود آگاه نموده و آنگاه اقــدام به دور زدن و 
 هرگونه اقدام مجاز دیگر برحســب تابلو های هشداردهنده 

و اخطاری نمایند.

مرگ تلخ مرد موتورسوار در تصادف با درخت 
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عــادت کرده ایــم به نــوش داروی بعد از مرگ ســهراب؛ 
واینکه بعد از هر اتفاق تازه به فکر جبران خســارت و پیدا 
کردن مقصر باشــیم. حادثه متروپل در کنار تمام تلخی و 
نامالیماتی که برای کشــور داشت، شاید هشدار و تلنگری 
باشــد برای جلوگیری از فاجعه  انسانی در کالنشهر کرج با 
این خبر که: »ریزش گود حصارک، جان ده ها شهروند بی 

گناه را گرفت«
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حوادث ناشی از گودبرداری 
غیر اصولی همیشــه و در طول ســاخت و سازهای بزرگ 
و کوچک شــهری در صدر اخباِر رســانه ها، منتشــر شده 
که اغلب ناشــی از عــدم رعایت قوانین ســاختمانی بوده 
و منجر به ریزش ســاختمان های مجاور می شــود. یکی از 
گودبرداری هــای غیر اصولی مربوط بــه  منطقه حصارک 
پایین اســت که موضوع آن بارها  در صحن شورا مطرح و 
واکنش های بسیاری داشت. گودبرداری حصارک موسوم به 
باغ ناصربخت در حوزه شــهرداری منطقه ۵ کرج است که 
بیش از ۸ سال از عمر آن می گذرد اما همچنان با بالتکلیفی، 
جان مردم را تهدید می کند.وسعت گود ناصربخت، معادل 
۶هزار و ۸۰۰ مترمربع است. در مجاورت این گود،  ۷۲ واحد 
مسکونی با بیش از ۳۰۰ نفر جمعیت در معرض خطر ریزش 

خانه هایشان هستند.
در این راستا، آذر ماه سال گذشته، فرماندار شهرستان کرج 
در حضور معاون دادســتانی عمومی و انقالب مرکز استان 
البرز و نمایندگان تام االختیار شهرداری کرج با مصوبه ویژه 
ای در ســتاد مدیریت بحران شهرستان کرج، ضرب االجل 
تخلیه فوری ساکنان ســاختمان مجاور در گود مورد نظر 
را صادر کرد  اما هیچ خانه ای خالی از ســکنه نشــد.مدیر 
منطقه پنج شهرداری کرج نیز اعالم کرده بود که به زودی 
عملیات ســاخت و ساز در گود حصارک آغاز می شود اما از 
سال گذشته تا کنون از ایمن سازی گود و شروع ساخت و 

ساز، خبری نیست.
یکی از کارشناسان حقوقی در حوزه مدیریت شهری،  ضمن 
گفت و گو بــا خبرنگار ایلنا می گوید: در اجرای گودبردای، 
افراد بسیاری مســئولیت دارند که در این میان کارفرمای 
پروژه یا ســاختمان، موظف است مشخصات امالک مجاور 
محل گودبرداری را از شــهرداری منطقــه اخذ کرده و در 
اختیار طراح نقشــه ســاختمانی قرار دهد. طراح نقشــه 
با مشــخصاِت امــالک مجاور و احتمال خطرات ناشــی از 
گودبرداری، اثرات ایجاد گودبرداری بر ساختمان های مجاور 
را ارزیابی کرده و نقشــه  اجرایی را در اختیار ســازنده قرار 
می دهد.وی با عنوان اینکه ســازنده موظف است بر اساس 
نقشه های طراحی شده اقدام به گودبرداری کند، ادامه داد: 
اگر گودبرداری به صورت غیر اصولی انجام شــود، چنانچه 
هر گونه خسارت به ساختمان های اطراف و افراد وارد شود 
عوامــل دخیل در این قضیه می تواننــد در مراجع حقوقی 

تشکیل پرونده بدهند.
محمدرضا فالح نژاد، مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
البرز نیز در گفت و گو با ایلنا، گفت: موضوع ایمن ســازی 
گود حصارک از طریق فرمانداری شهرستان کرج پیگیری 
می شــود و طی برگزاری جلساتی با شــهردار این موضوع 
دنبال شده است. شهردار نیز باید مالک پروژه را مجاب کند 
که ضمن ایمن سازی گود، ساکنان حاشیه گود را به جای 
دیگر منتقل کند.وی افزود: نظام مهندســی با بررسی های 
صــورت گرفته ناایمن بــودن گود را تایید کرده اســت و 
چنانچه مالک گود از اجرای کار ســرپیچی کند شهرداری 
باید مستقیما جبران کند که متاسفانه این کار بنا به دالیل 
نامشــخص تا کنون صورت نگرفته است.این مدیر  استانی 
تاکید کــرد: مواردی همچون چگونگی صدور حکم قضایی 

بــرای تخلفات صورت گرفته، همــکاری مردم برای تخلیه 
منازل و احتمال کم کاری ادارات مســئول و شهرداری، از 
جمله شــبهاتی هستند که باید روشن و شفاف اعالم شود.
وی گفت: مکاتبــات زیادی به فرمانداری کرج انجام دادیم 
و در آخریــن مــورد با توجه به اعالم خطــر از طرف نظام 
مهندســی، مراتب پیگیری شد و به همین دلیل، شخصا با 
حضور در جلسه ستاد بحران شهرستان کرج این موضوع را 
پیگیری می کنم.فالح نژاد تصریح کرد:  این قبیل موارد در 
حوزه بحران تعریف نشــده اما با توجه به اهمیت موضوع و 
خطــری که جان بیش از ۳۰۰ نفر را تهدید می کند، ضمن 
دخالت در موضوع و تاکید در تسریع اجرای کار برای کمک 
به فرماندار و شــهردار کرج، مســاعدت های الزم خواهیم 

داشت.
این مدیر اســتانی تصریح کرد: ایمن سازی ساخت و ساز 
در مرحله اول وظیفه مالک و ســازنده پروژه اســت و بعد 
شــهرداری و در نهایت فرمانداری متولیان شهری هستند 
که راجع به ساخت و ساز و گودال های ناایمن نظارت دارند 
و باید شهرداری را هدایت کرد که مشکلی برای شهروندان 
پیش نیاید و چنانچه حل و فصل نشود در نهایت مدیریت 
بحران استان برای پیشگیری از حادثه ریزش گود، دخالت 
می کند.فالح نژاد گفت: طی جلسات مدیریت بحران، برای 
نظارت دقیق در ســاخت و ساز، تذکرات ایمن سازی سازه 
اعالم می شود اما متاسفانه اغلب دقت الزم صورت نمی گیرد. 
حادثه متروپل آبادان بــه رغم تلخِی اتفاق اما تلنگری بود 
برای مدیریت و نظارت بیشــتر لذا طی هفته آینده جلسه 
ســتاد بحران با حضور شــهرداران، مدیر ادارات کل  راه و 
شهرســازی، نظام مهندســی، سازمان اســتاندارد و سایر 

دستگاه های خدماتی و حاکمیتی، برگزار می شود.
جواد چپردار، رئیس شورای شــهر کرج در این ارتباط در 
جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای ورود شــورا به مسئله گود 
حصارک، بازدیدهای متعددی توســط اعضا و مســئوالن 
مربوط  از منازل مســکونی حاشیه این گود صورت گرفت.
وی با عنوان اینکه حفاظت از جان مردم به عهده شوراست، 
اذعان داشت: با وجود اینکه وظیفه شورا تامین منابع اسکان 
ســاکنان حاشیه گود نیســت اما در این ارتباط، الیحه ای 
مصوب کردیم که مبلغی برای رهن به ۷۲ خانوار پرداخت 

شــود.چپردار ادامه داد: اگر قرار باشد گود حصارک پر شود 
۵۰۰ روز طول می کشد در حالی که این اقدام استحکام الزم 
را ایجاد نخواهد کرد. بهترین راه ســاخت و ســاز در همان 
گود ایجاد شده است.وی افزود: گودبرداری مربوط به دوره 
ششــم مدیریت شهری کرج نبوده و با تخلف مدیران وقت 
صورت گرفت اما با توجه به نگرانی ســاکنان مجاور گود در 
این خصوص جلســه ای با حضور مالک جدید ملک مذکور 
)فروشگاه رفاه( برگزار و مقرر شد هرچه سریع تر نسبت به 
ایمن ســازی اقدام شود و در مقابل،  مدیریت شهری متعهد 
شد در تسریع ساخت و ساز همکاری الزم با مالک، داشته 
باشد. رئیس شورای شهر کرج به سفر ریاست جمهوری در 
البرز اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات جدی مورد تاکید 
در این ســفر،  بررسی و رسیدگی به مشکالت مردم بود که 
باید به صورت اساسی پیگیری شود.این مسئول اضافه کرد: 
با احداث فروشــگاه رفاه، وضعیت نابسامان و بحرانی مردم،  
ساماندهی می شود. در آخرین صورتجلسه در دفتر ریاست 
جمهوری برای مقدمات این کار، مقرر شــد مالک، ساخت 
و ســاز را شــروع کند و مدیریت شهری نیز متعهد شد در 
راستای اجرای کار مســاعدت الزم را با مالک داشته باشد 
که در مجموع به نفع این منطقه و ساکنان نیز خواهد بود.

تلنگر متروپل به گود حصارک کرج
شــهردار کرج گفت: حادثه و تراژدی تلخ متروپل تلنگری 
جدی برای توجه به وضعیت پروژه هایی همچون گودبرداری 
حصــارک بود تا اجازه ندهیم که با وقوع حوادثی دشــوار، 
جان و مال شهروندان در معرض خطر قرار گیرد.به گزارش 
ایســنا، مصطفی ســعیدی در جلسه شــورای هماهنگی 
مدیریت بحران کرج با اشاره به تصمیم گیری در خصوص 
گود حصارک اظهار کرد: ساکنان محدوده این گودبرداری 
ناایمــن برای مصون ماندن از هرگونــه تهدید احتمالی، با 
دریافت کمک بالعوض برای رهن مســکن، در اسرع وقت 
نقل مکان می کنند.وی افزود: مقرر شــده تــا زمان اعالم 
مبلغ کارشناســی، مجموعه فروشگاه رفاه یکصد میلیون و 
شهرداری کرج مبلغ پنجاه میلیون تومان برای اجاره مسکن 
به ساکنان محدوده »گودبرداری حصارک« پرداخت کنند.
شــهردار کرج افزود:  پس از آن مالک و پیمانکار پروژه در 
اسرع وقت نسبت به رفع خطر اقدام می کند.سعیدی عنوان 

کرد: حادثه و تــراژدی تلخ متروپل تلنگــری جدی برای 
توجه به وضعیت پروژه هایی همچون گودبرداری حصارک 
بود تا اجازه ندهیم که با وقوع حوادثی دشــوار، جان و مال 

شهروندان در معرض خطر قرار گیرد.
دستور فرماندار کرج

 برای تخلیه فوری منازل اطراف گود حصارک
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان کرج با صدور 
اخطار نهایــی برای تخلیه واحدهــای مجتمع مجاور گود 
حصارک کرج گفت: شــهرداری کرج و فروشگاه زنجیره ای 
رفاه ظرف دو هفته فرصت دارند تا مســکن جدید را پیش 
بینی کنند، شــهرداری مبلغ ۵۰ میلیون و شــرکت رفاه 
مبلــغ ۱۰۰ میلیون تومان جهت تامیــن خانه های جدید 
اختصاص خواهد داد.به گزارش ایســنا، غفور قاسم پور در 
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان کرج که با محوریت 
تعیین تکلیف ســاختمان مجاور گود حصارک کرج که با 
حضــور قیومی معاون دادســتان عمومی و انقالب اســتان 
البرز، نمازی مدیرعامل شــرکت فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه، سعیدی ســیرایی شهردار کرج و جمعی از شهرداران 
مناطق و شــهرهای اقماری در فرمانداری کرج برگزار شد؛ 
گفت: حفظ جان شــهروندان کرج برای ما در اولویت است 
و اجــازه نمی دهیم تعلــل در اجرای قانــون موجب تکرار 
حوادثی مشــابه پالسکو و متروپل شــود و لذا این جلسه 
آخرین جلسه پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت ساختمان 
مجاور گود کرج خواهد بود.وی با اشــاره به دستور استاندار 
در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت این مجتمع مســکونی 
۷۲ واحدی بحران خیز تصریح کــرد:  در چارچوب قانون 
وظایف مالک و شــهرداری مشــخص شــده و با دادستان 
و رئیــس کل دادگســتری نیز هماهنگــی قانونی صورت 
گرفته تا حرجی بر عدم اجرای قانون وجود نداشــته باشد. 
رئیس شورای هماهنگی ســتاد مدیریت بحران شهرستان 
کرج گفت: آیا حتماً الزم اســت که پرونده ای در دستگاه 
قضایی باز شود؟ چرا که تصمیمات این طرح فوریتی، هیچ 
خروجی تا به امروز نداشــته و مجبور به تعیین روز شــمار 
برای تعیین تکلیف ســاختمان گود حصارک کرج هستیم.
قاسم پور همچنین با اشاره به اعالم آمادگی شهرداری کرج 
در اجرای ُمر قانون گفت: سال گذشته شهرداری کرج الیحه 
۳ و نیم میلیاردتومانی را در شــورا مصوب کرد و مقرر شد 
طبق آخرین گزارش سازمان نظام مهندسی این ساختمان 

باید هر چه سریعتر تخلیه شود.
فرمانــدار کرج بــا تاکید بر ضرورت بکارگیری مشــارکت 
ســاکنان مجتمع مجاور گــود حصارک کــرج در تخلیه 
واحدهای فعلی گفت: در تعیین تکلیف ســاختمان مجاور 
گود حصارک وظیفه قانونــی داریم و تصمیمات مهمی در 
ایــن رابطه اتخاذ خواهد شــد.معاون اســتاندار در حضور 
نماینده دادستان عمومی و انقالب،شهردار کرج و مدیرعامل 
فروشگاه زنجیره ای رفاه مصوب کرد که با احساب ۷۲ واحد 
هر واحد ۱۵۰ میلیــون تومان جهت اجاره و رهن مجتمع 
مسکونی جدید از سوی فروشــگاه زنجیره ای رفاه صورت 
بگیرد.فرماندار کرج با تاکید بر اینکه باید مســکن درخور 
شان شهروندان این مجتمع تهیه و تدارک دیده شود، گفت: 
عالوه بر این ۵  میلیــون تومان نیز بصورت بالعوض برای 
هزینه جابجایی به ساکنان این بافت اختصاص پیدا می کند.
وی افزود: شــهرداری کرج موظف اســت ظرف ۲ هفته با 
همکاری مجموعه فروشگاه زنجیره ای رفاه مسکن جدید را 
تامین کند و به موازات آن اطالع رسانی الزم جهت تخلیه 
فوری صورت بگیرد.قاسم پور تصریح کرد: این یک دستور 
اســت و ســاکنان دیگر مختار به حضور در این بافت رو به 

تخریب نیستند.

زنگ خطر گود »باغ ناصر بخت« در حصارک زده شد
72 واحد مسکونی با بیش از 300 نفر جمعیت در معرض آسیب ریزش

خرید نان در گیالن هم کارتی می شود 
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری گیالن گفت: از ۱۶ خردادماه جاری و در 
راستای نظارت بر نحوه پخت و عرضه نان و نیز تشویق واحدهای نانوایی متعهد، 
کارتخوان هایی به واحدهای نانوایی تحویل و یارانه تشویقی به میزان ۱۵ درصد 
نســبت به فروش، به آنان تعلق خواهد گرفت.به گزارش ایلنا از رشــت محمد 
اسحاقی در آیین تودیع و معارفه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی فرمانداری 
رشت اظهار داشت: گام مهم، شجاعانه و عملی دولت سیزدهم در نخستین سال 
از قبول مسئولیت در زمینه اصالحات اقتصادی و مردمی سازی یارانه ها، نیازمند 
پیشتازی جوانان در عرصه های مدیریتی و همراهی با مردم در تمامی صحنه ها 
است. سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری افزود: مدیران، 
مســئوالنه مطالبه گر و پیگیر احقاق حقوق مردم، تحقق اهداف نظام اسالمی و 
دولت مردمی باشــند.وی افزود: از ۱۶ خردادماه جاری و در راســتای نظارت بر 
نحوه پخت و عرضه نان و نیز تشویق واحدهای نانوایی متعهد، کارتخوان هایی به 
واحدهای نانوایی تحویل و یارانه تشویقی به میزان ۱۵ درصد نسبت به فروش، 

به آنان تعلق خواهد گرفت.

پرونده ثبت بافت تاریخی بندر پل تهیه می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: به همت 
شــهرداری و شورای شهر بندر پل، پرونده بافت تاریخی این بندر تاریخی تهیه 
می شود.به گزارش ایلنا از بندرعباس، ســهراب بناوند عنوان کرد: ۱۰۴ بادگیر 
در بندر پل شناسایی شــده که برای مرمــت ۲۰ بادگیر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال 
از محل اعتبارات اســتانی پیشنهاد شده است.وی با اشاره به اینکه پرونده ثبت 
بندر تاریخی پل به همت شــهرداری در حال آماده شــدن است، عنوان کرد: 
بعــد از مراحل ثبت، پیگیری های الزم برای مرمــت و احیاء این بافت تاریخی 
انجام می شــود.به گزارش ایسنا، بندر پل از توابع شهرستان بندر خمیر در ۷۰ 

کیلومتری بندرعباس قرار دارد و نزدیک ترین راه آبی به جزیره قشم است.

تنها 1/5 درصد اراضی کشور استان مرکزی سند دارند
رئیس ســازمان  ثبت اســناد و امالک کشور در خصوص ســند امالک دولتی 
گفت: در اســتان مرکزی ۵۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که تنها 
۸ هزار هکتار معادل یک و نیم درصد صاحب ســند هستند.حســن بابایی در 
اراک اظهار کرد: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار مســاحت کشور  ۱۳۷ میلیون 
هکتار عرصه های ملی و منابع طبیعی هســتند که با تالش های همکاران ثبتی 
و همکاری دســتگاه های مربوطه ۱۲۹ میلیون هکتار معادل بیش از ۹۵ درصد 
دارای سند شده اند.وی با اشاره به اینکه استان مرکزی وسعت ۲ میلیون و ۹۰۰ 
هزار هکتاری دارد افزود: قریب به ۲ میلیون هکتار این مساحت عرصه های ملی 
و منابع طبیعی هســتند. در این استان یک میلیون و ۹۳۰ هزار هکتار معادل 
قریب به ۹۸ درصد از اراضی ملی ســنددار شده اند.رئیس سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور تصریح کرد: در حوزه اراضی زراعی و کشاورزی، هدفگذاری شده 
اســت که امسال  کار در این حوزه آغاز شــود البته سال های گذشته اقداماتی 
صورت گرفته اســت . سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هدفگذاری شده تا اراضی کشاورزی 
به یک وضعیت مطلوب برسند.وی گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته، بیش 
از ۹۰ درصد امالک دولتی دارای سند هستند، یکسری از امالک از جمله امالک 
آموزش و پرورش مســتند مالکیت ندارند که مقرر شده دستگاه ها در راستای 
تهیه مستندات اقدام الزم را انجام دهند.وی اضافه کرد: در استان مرکزی ۵۵۰ 
هزار هکتار اراضی کشــاورزی وجود دارد که تنهــا ۸ هزار هکتار معادل یک و 
نیم درصد صاحب سند هســتند.وی اضافه کرد: در راستای جلوگیری از جعل 
اســناد یک برنامه راهبردی در ســازمان تعریف شده تا در آینده تمام اسناد به 
صورت الکترونیکی صادر  شود، در این خصوص سند در سامانه »ثبت من« ثبت 
می شود و فرد در صورت نیاز به این سند با مراجعه به دفترخانه ها می تواند سند 
را در ســامانه رویت کند و نیاز به سند فیزیکی نیست.رئیس سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور  بیان کرد: اقدام به حدنگاری و صدور اسناد در حوزه زراعی و 
شــهری و مسکونی بهترین راهکار برای جلوگیری از جعل سند و دخالت افراد 

سودجو در اخذ سند است.

تردد زیاد خودروها
 تهدیدی جدی برای حیات وحش مهریز

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت مهریز از تلف شــدن یک فرد گور ایرانی با 
جنســیت نر بر اثر تصادف با خودرو در جاده مهریزـ  کرمان خبر داد.به گزارش 
ایلنا از یزد، محمدرضا خواجه اظهار داشــت: به دلیل قرارگیری بخشی از مسیر 
جاده یزدـ  کرمان در داخل منطقه حفاظت کالمند - بهادران، هر ســاله شاهد 
تلفات گونه های شــاخص حیات وحش در این محور هستیم.وی با بیان اینکه 
رانندگان توجه چندانی به تردد در محورهای زیست حیات وحش ندارند افزود: 
جاده های اصلی به دلیل تردد زیاد خودروها تهدیدی جدی برای حیات وحش 
محسوب می شوند.خواجه ادامه داد: طی یک ماه گذشته شاهد تلف شدن چهار 
فرد آهو و یک فرد گورخر و حیوانات گوشتخوار نظیر شغال، روباه، گرگ و ... بر 
اثر تصادف با خودرو بوده ایم.وی با بیان اینکه گونه هایی از جوندگان و خزندگان 
در اثر حوادث جاده ای در این مدت تلف شــده اند اضافه کرد: در بیشتر اوقات 
الشه های حیوانات وحشی که در تصادف از بین رفته اند در کنار جاده مشاهده 
می شود که نشان از بی احتیاطی رانندگان در این جاده دارد و این در حالیست 
که باید پیش بینی های الزم برای گذر حیات وحش در این جاده بیشــتر مورد 
توجه قرار گیرد.رئیس اداره حفاظت محیط زیســت مهریز اظهار داشت: برای 
کاهش تلفات جاده ای حیات وحش باید ابتدا نقاط داغ و حســاس را شناسایی 
و سپس با اســتفاده از روش هایی مختلف از جمله ایجاد کریدورهای ارتباطی، 
فنس کشی، نصب سرعتگیر، استفاده از تابلوهای راهنما و هشدار دهنده، کنترل 

سرعت و … از این حوادث پیشگیری کرد.

بازگشت به چرخه تولید ۲۸ واحد صنعتی تولیدی
 در آذربایجان غربی

سرپرســت اداره کل صنعت، معدن و تجــارت آذربایجان غربی گفت: در ۲ ماه 
نخست سال جاری ۲۸ واحد صنعتی تولیدی با اخذ پروانه بهره برداری ایجادی 
و توســعه وارد چرخه تولید شدند.به گزارش ایلنا، عبدالحمید سرتیپی با اشاره 
به بازگشــت به چرخه تولید ۲۸ واحد تولیدی صنعتی در اســتان گفت: برای 
راه انــدازی و بهره برداری از این واحدها بیش از پنج هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری انجام شده اســت که با بهره برداری از این واحدهای صنعتی 
تولیدی زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۹۳ نفر در این واحدها فراهم شده است.
وی تصریح کرد: طی ۲۲ماهه نخســت امسال در حوزه صنعت استان به لحاظ 
ســرمایه گذاری بیش از ۲۹۹ درصد و در خصوص اشــتغالزایی بیش از ۱۰۴ 
درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته داشتیم.سرپرست اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت اســتان اضافه کــرد: هم اکنون ۲ هزار و ۱۶ واحد 
صنعتی با حجم سرمایه گذاری بیش از ۱۰۸ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال در استان 
وجود دارد که برای ۶۰ هزار و ۳۹ نفر بصورت مســتقیم در این واحدها زمینه 
اشتغال فراهم شده است.سرتیپی خاطرنشان کرد: سه هزار و ۹۶۵ طرح صنعتی 
با حجم ســرمایه گذاری بیش از ۹۹۷ هــزار و ۹۱۹ میلیارد ریال و پیش بینی 
ایجاد اشــتغال مســتقیم برای ۹۱ هزار و ۳۹۷ نفر در استان در حال ایجاد و یا 
مرحله تکمیلی هســتند.وی اضافه کرد: همچنین ۱۸۳طرح صنعتی تولیدی با 
پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد در حال تکمیل شدن هستند که برای ایجاد 
و اجرای این طرح ها بیش از ۴۳ هزار ۴۸۲ میلیارد ریال ســرمایه گذاری انجام 
شــده است.به گفته  سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با بهره 
برداری از این واحدها پیش بینی می شود زمینه اشتغال مستقیم برای پنج هزار 

و ۷۴۰ نفر مهیا شود.

اخبار کوتاه

مدیرکل محیط زیســت اســتان کردستان با 
بیــان اینکه امســال زریوار بــا تهدید مواجه 
اســت، گفت: راه اندازی سیســتم تصفیه آب 
شرب شهرستان مریوان تنها راه نجات بخشی 
دریاچه زریوار اســت، که متاسفانه این پروژه 
تا کنون هیچ پیشــرفت چشمگیری نداشته و 
حدود ده ســال از متوقف شدن آن می گذرد.

خیراهلل مرادی اظهار کرد: رسانه ها باید مردم 
را با چالش ها و مخاطرات محیط زیســت به 
درســتی و آگاهانه آشــنا کنند تا جامعه نیز 
مســئولیت خود را نســبت به محیط زیست 
ادا کنــد.وی با اشــاره به اهمیت مشــارکت 
مردم برای حفاظت از محیط زیســت افزود: 
می طلبد که آگاهی مردم نســبت به مســائل 

زیست محیطی به صورت عمیق تر و تحلیلی 
از سوی رسانه ها صورت گیرد.مدیرکل محیط 
زیســت استان کردستان، تغییر اقلیم را عامل 
اصلی آلودگی هوا و گردوغبار در منطقه ذکر 
و بیان کرد: تعداد روزهای خطرناک اســتان 
کردســتان طی ســال جاری به بیش از سه 
برابر افزایش یافته و خشکیدگی، افزایش دما 
و کاهش بارندگی در خاورمیانه به دلیل تغییر 
اقلیم از مهمترین عوامل این رخداد است.وی 
سد سازی های ترکیه را عاملی برای تشدید و 
دامــن زدن به این امر ذکر کــرد و ادامه داد: 
در حوزه بین الملل نشست هایی طی دو هفته 
اخیــر در رابطه با حل آلودگــی هوا با حضور 
سفیران کشــورهای درگیر توده گردوخاک، 

تشکیل شــده اســت.به گفته مرادی، شکل 
گیری مســائل و تهدیدات زیست محیطی به 
کنــدی اتفاق می افتد و رفع آن نیز مســتلزم 
زمان و هزینه زیاد اســت؛ اما در این راستا و 
بــرای کنترل آلودگی هوا در داخل باید مردم 

آگاه شوند و توصیه های الزم را رعایت کنند.
وی، با ابراز گله مندی از وضعیت دشــت های 
شرق اســتان عنوان کرد: دشــت های شرق 
استان کردستان که از دشت های استراتژیک 
تولید گندم در کشــور بوده به سمت بیابانی 
شدن رفته است؛ این دشت ها نیازمند آبیاری 
بوده و وابسته به آب زیرزمینی است، لذا برای 
رفع ایــن موضوع دو ســد آزاد و ژاوه در این 
منطقه احداث شد که این امر نه تنها تا کنون 
برای اســتان مثمر ثمر واقع نشده، بلکه خود 
موجب کاهــش ســفره های آب زیرزمینی و 
آلوده شــدن آب در مناطق دارای معادن طال 
شده است.مرادی، آب های منطقه چهار دولی 
قروه را که یک نوع تاالب فصلی برای اســتان 
محسوب می شــد، مســتعد تبدیل شدن به 
چشــمه و کانون گرد و غبار در استان دانست 
و بیان کرد: این مهم در پی کاهش سفره های 
آب زیر زمینی در منطقه قروه رخ داده است.
مدیرکل محیط زیســت اســتان کردستان، 
کاهش بارندگی و افزایش دو درجه ای دما در 

اســتان را از عوامل مهم کاهش رواناب ها ذکر 
کرد و افزود: کاهش رواناب ها خود نیز موجب 

غلظت آلودگی آب می شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه ما در بحث فرسایش 
خاک جزو سردمداران در جهان هستیم و این 
در حالی اســت که اهمیت خاک از آب بسیار 
بیشــتر بوده و معیشت مردم به خاک وابسته 
اســت.مرادی از فرسایش ۶۰ تن در هکتار در 
ســال خاک در اســتان خبر داد و افزود: در 
حال حاضر اســتفاده از کود و سم با توجه به 
آزادسازی قیمت ها در این زمینه، کاهش یافته 
و منطقی تر شده است.مدیرکل محیط زیست 
استان کردستان، ســاده سازی اکوسیستم را 
از عوارض مهم فرســایش خاک ذکر و تصریح 
کرد: تنوع زیســتی و گیاهــی در اراضی ملی 
فقط به یک نوع خاص و مورد اســتفاده بشر 
خالصه می شود که در نتیجه منتج به نابودی 
آشــیانه گونه های جانوری می شــود، چرا که 
گونه های گیاهی وابسته به گونه های جانوری 
است.وی با اشاره به وضعیت تخریب زیستگاه 
در اســتان، افزود: میانگین تخریب زیستگاه 
در کردســتان با توجه به قرارگرفتن در حوزه 

زاگرس، بیشتر از میانگین کشوری است.
مــرادی، در رابطه با وضعیــت تنش آبی در 
دریاچــه زریوار گفت: این تاالب نیاز به مرثیه 

خوانی ندارد، بلکه نیازمند کار اجرایی توأم با 
فکر است؛ سد گاران با اهداف تأمین آب شرب 
مریوان و تامین آب کشــاورزی اراضی زریوار 
احداث شده که با گذشت چندسال از آبگیری 
این سد، هنوز این مهم محقق نشده و در واقع 
استفاده ای برای استان کردستان ندارد و این 
امر باید مطالبه گری شود.وی نیاز شهرستان 
مریوان بــه آب را ۳۰میلیــون متر مکعب و 
حداکثــر میزان آب زریــوار را هم ۶۰میلیون 
متر مکعب اعالم کــرد و افزود: این در حالی 
اســت که برداشــت نصف حجم آب ذخیره 
زریوار برای تامین آب مریوان، موجب افزایش 
تعریق در اســتان می شــود.مدیرکل محیط 
زیست استان کردستان، با بیان اینکه امسال 
زریوار با تهدید مواجه است، خاطرنشان کرد: 
راه اندازی سیستم تصفیه آب شرب شهرستان 
مریوان تنها راه نجات بخشــی دریاچه زریوار 
است، که متاســفانه این پروژه تا کنون هیچ 
پیشرفت چشــمگیری نداشــته و حدود ده 
سال از متوقف شــدن آن می گذرد.وی تعداد 
محیط بانان اســتان را ۹۱ نفــر اعالم کرد و 
یادآور شد: باتوجه به تعداد روستاهای زیاد و 
ظرفیت محدود استان در به کارگیری محیط 
بان،می طلبد که مردم مشارکت بیشتری برای 

حفاظت از محیط زیست داشته باشند.

هر ســال با شــروع فصل برداشت محصوالت 
باغی و کشــاورزی در گلســتان در سایه نبود 
نظارت ها ســود کشــاورزان به جیب دالالن و 

واسطه های فروش ریخته می شود.
یــک باغــدار گلســتانی در این بــاره گفت: 
واسطه های فروش از من محصول هلوی باغم 
را کیلویــی ۹ هزار تومان خریداری می کنند و 
همین میوه در بســیاری از استان ها با کیلویی 
بــاالی ۴۰ هزار تومــان در مغازه ها به فروش 
می رســد.او گفت: تمام هزینه های تولید یک 
محصول اعم از تهیه کود و ســم و نگهداری با 
کشاورز و باغدار است، اما سود اصلی به جیب 

دالالن ریخته می شود.
این باغدار گلســتانی گفت: وقتی تقاضا زیاد و 
عرضه کم باشد دالالن سو ءاستفاده می کنند 
و ارزش محصول را پاییــن می آورند.او گفت: 
ما باغــداران مجبور هســتیم بــا قیمتی که 
دالل تعیین می کند کنــار بیاییم در غیر این 
صورت مجبور هســتیم محصول را به میدان 

بار بفرستیم، اما اگر زیرساخت صنایع تبدیلی 
در اســتان وجود داشته باشــد اینگونه قیمت 
محصوالت ما افت پیدا نمی کند.پایین آوردن 
قیمــت خرید نه تنها در محصوالت باغی بلکه 
در سایر محصوالت کشاورزی و حتی عسل هم 
وجود دارد و اینگونه دســترنج تولید کنندگان 
به جیب دالالن و واســطه های فروش ریخته 

می شود.
معاون باغی جهاد کشــاورزی گلستان گفت: 
قیمــت محصــوالت باغی را میــزان عرضه و 
تقاضا مشــخص می کنــد و اینگونه نیســت 
کــه قیمت تضمینــی و یا تکلیفی از ســوی 
جهاد کشــاورزی برای آن مشــخص شــود.
نوید فرهانی گفــت: در زمینه خرید و فروش 
محصــوالت باغی نظارت خاصی وجود ندارد و 
کارشناسان جهاد کشــاورزی در زمینه بهبود 
تولیــدات باغی به باغــداران کمک می کنند.
او گفت: کشــاورز نمی تواند محصول تولیدی 
را خودش به دســت مصرف کننده برســاند 

از این رو الزم اســت واســطه ای وجود داشته 
باشــد تا این محصوالت را خریداری کند، به 
میادیــن بار برده و بــه متقاضیان عرضه کند.

فرهانی می گوید: میوه های باغی تابستانی پس 
از برداشت قابلیت نگهداری به مدت طوالنی را 
ندارند و باید به ســرعت مصرف شوند.او گفت: 
۳۰ درصد تولیدات باغی در خود استان و ۶۰ 
درصد این محصوالت هم برای تازه خوری به 
استان های دیگر برای مصرف ارسال می شود و 
تنها ۱۰ درصد این محصوالت که کیفیت مورد 
نظر کشور های همســایه را دارند، می تواند به 

کشور های اوراسیا صادرشود.
فرهانی گفت: داشــتن صنایع تبدیلی یکی از 
راهکاری اســت که می تواند مانــع از کاهش 
قیمــت خریــداران محصوالت باغی شــود و 
جهاد کشــاورزی تســهیالت ویژه ای را برای 
افرادی که تصمیم به ســرمایه گذاری در این 
حوزه دارند در نظر گرفته اســت.این گونه که 
از شواهد پیداست ماحصل رنج و هزینه ای که 

باغداران گلســتانی برای تولید محصوالتشان 
متحمل می شود برایشان سودی ندارد و سود 
دســترنج آن ها به جیب دالالن و واسطه هایی 
ریخته می شود که با سودجویی از نبود نظارت 
بر قیمت ها ماحصل زحمت باغداران را به یغما 
می برند.به گفته فرهانی پیش بینی می شــود 
امســال از ســطح تمام باغ های استان حدود 

۳۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.۳۱ هزار 
و ۷۱۱ هکتار از مجموع ۳۹ هزار و ۴۰۲ هکتار 
باغ های موجود استان گلستان میوه می دهند 
و از این باغ ها حــدود ۴۰ گونه میوه از جمله 
آلو، هلو، شلیل، گیالس، آلبالو، توت درختی، 
توت فرنگی، زردآلو، گوجه ســبز، آلو طالیی، 

مرکبات، زیتون و گردو برداشت می شود.

مدیرکل محیط زیست استان کردستان:

زریوار در معرض تهدید است

سود رنج باغداران گلستانی در جیب دالالن
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فرهاد مجیدی و یک تصمیم سخت
برای استقاللی ها هیچ چیز 
مهم تر از پاســخ به این سوال 
یا  می ماند  نیســت؛ مجیدی 
می رود؟ به گزارش ورزش سه، 
اما  این موقعیتــی دراماتیک 
تجربه شده در اردوی استقالل 
است. درســت مثل سالی که 
امیر قلعه نویی بعد از قهرمانی 
با استقالل در نماز شکر بعد از پیروزی خرد کننده مقابل برق شیراز، جدایی خود 
را از جمع آبی ها اعــالم کرد. قلعه نویی یک بار دیگر هم این کار را انجام داده و 
پس از قهرمانی استقالل در مشهد و کسب دومین جام قهرمانی از جمع آبی ها 
کنار کشــید. اســتقالل حاال با آن تجربه تاریخی نگران جدایی فرهاد مجیدی 
اســت؛ بازیکن محبوبی که در چهارمین تالش برای مربیگری در استقالل، این 
بار با موفق ترین شکل ممکن کار را به پایان رساند تا حتی منتقدین تندش هم 

چاره ای جز تمجید از او نداشته باشند.
اما برای اســتقالل درامای جدید از جایی آغاز شد که فرهاد مجیدی از اولین 
کلوزآپ جشــن قهرمانی با صورتی گرفته در صــف بازیکنان، در انتظار خوانده 
شدن اسمش برای رفتن به سمت مدیرعامل باشگاه و دریافت مدال قهرمانی بود.
لحظاتی بعد وقتی بلندگوی ورزشگاه نام فرهاد مجیدی را به صورت کش دار 
در اســتادیوم طنین انداز کرد و در شرایطی که تشویق هواداران به اوج رسیده 
بود، فرهاد مجیدی ناگهان با بغضی شکســته با گام هایی کند به سمت سکو به 
حرکت درآمد و پس از در آغوش گرفتن مصطفی آجورلو در حالی که صورتش از 
اشک خیس شده بود، خود را به سکوی بعدی و جایگاه قهرمانی استقالل رساند.

بازیکنــان در آن لحظــه ناگهان با تصویری تازه از ســرمربی خندان و البته 
جدی شــان مواجه شــدند؛ زمانی که مجیدی به شدت مشغول گریستن بود تا 
جایی که بیژن طاهری، فرزاد مجیدی و بهزاد غالمپور شــانه های او را گرفتند تا 
به نوعی در این موضوع همراه او باشند. این گریه برای لحظاتی سکوی قهرمانی 
اســتقالل را به سکوت درآورد اما مجیدی بعد از دقایقی آرام آرام به خود مسلط 
شد و سعی کرد بخشی از جشن قهرمانی باشد و البته تبدیل به آخرین کسی شد 

که جام قهرمانی را باالی سر می برد.
با این حال آنچه که از این اشــک ها برمی آمد این بود که او احتماال سومین 
مربی قهرمان استقالل خواهد بود که بعد از قهرمانی جمع آبی ها را ترک می کند. 
این ســوالی اســت که هنوز جواب روشنی به آن داده نشــده و اگرچه مدیران 
اســتقالل در صدد تکذیب آن برآمده اند اما شخص اول باشگاه مصطفی آجورلو، 
دیروز در پاسخ به خبرنگاران ترجیح داد با سکوت از کنار این موضوع عبور کند؛ 
چیزی که نشــان می دهد به هر حال فعل و انفعالی در همین راســتا در جریان 
است. کمااینکه فرهاد مجیدی هم خود نسبت به این شایعه کوچکترین واکنشی 

نشان نداده است.
شــاید او رفتن در اوج را را انتخاب کرده اســت، شاید هم قصد دارد با محک 
زدن اراده باشــگاه برای حفظش به کار خود در استقالل ادامه دهد؛ اما هر کدام 
از این دو مسیر را انتخاب کند خدشه ای به آنچه که در طول این فصل به همراه 
باشگاه استقالل تجربه کرد، وارد نخواهد کرد. او یک سرمربی تازه متولد شده و 
فوق العاده برای فوتبال ایران اســت که از ابتدا می دانست چه می خواهد و کارش 

را با استقالل به بهترین نحو به پایان رساند تا جاییکه هیچ گالیه ای باقی نماند.
یقینا در روزهای آینده اخبار درباره ادامه کار یا بقای مجیدی روشــن خواهد 
شــد و تعلیق فعلی هــواداران از میان خواهد رفت اما تا آن روز فضا در دســت 
شــایعات باقی خواهد ماند. البته اوضاع طوری است که به نظر می آید آن نیمه 
داســتان که می گوید مجیدی در حال ترک آبی هاست، پررنگ تر است. این خبر 
قطعا ابعاد دیگری هم دارد و تنها این خود مجیدی است که با حرکت بعدی راه 

را بر تحلیل های درست باز خواهد کرد.

بررسی دالیل سقوط فجر از لیگ برتر 
رئیس هیات فوتبال استان 
از  فارس گفت: فجر سپاسی 
لیگ برتر ســقوط کرد چون 
فاکتورهای الزم برای حضور 

در لیگ را نداشت.
غالمعلــی هنرپیشــه در 
گفتگو بــا مهر، درباره دالیل 
سقوط فجر سپاسی شیراز به 
لیگ دسته اول فوتبال و دوام نیاوردن این تیم در لیگ برتر گفت: ما به عنوان 
هیات فوتبال اســتان، آنچه که وظیفه داشــتیم و حتی بیــش از آن را انجام 
دادیم. کارهایی که در شهرهای دیگر بر عهده خود باشگاه ها است را ما اینجا 
برای تیم فجر انجام دادیم. به عنوان مثال هر تیم برای بازی در اســتادیومی 
کــه دارد باید مبلغی را به هیات فوتبال آن شــهر پرداخــت کند اما ما تمام 

هزینه های میزبانی فجر را خودمان پرداخت می کردیم.
وی افزود: هیات فوتبال استان فارس نه تنها یک ریال از فجر بابت میزبانی 
نگرفــت بلکه تمام هزینه ها را خودش پرداخت کرد. در بحث هزینه ها، در این 
هفت، هشت ســال هیات فوتبال نزدیک به ۱۰- ۲۰ میلیارد تومان به فجر و 
حتی دیگر تیم های اســتان کمک کرده اســت. هیچ شهری را پیدا نمی کنید 
که این طور باشــد. رئیس هیات فوتبال استان فارس یادآور شد: بقیه مسائل 
به خود باشگاه ارتباط دارد. اینکه چه بازیکن و چه مربی ای بگیرند در اختیار 
باشــگاه اســت و باید خودشان جواب بدهند. گفته خودشــان این بود خوب 
بازیکن نگرفتند. فجر بخصوص در فاز هجومی مشکل داشت و در طول فصل 
فقط ۱۰ گل به ثمر رســاند. اصغر کالنتری و مجتبی سرآســیایی سرمربیان 
فجر زحمت خودشان را کشــیدند و بازیکنان هم به تیم تعصب داشتند ولی 
به نظــرم فجر نیاز به چند مهره کارآمد داشــت. در مجموع فجر فاکتورهای 
الزم برای حضور در لیگ را نداشــت. هنرپیشــه همچنین درباره دلیل انتقال 
بازی پرســپولیس - فجر در هفته پایانی لیگ برتر به ورزشــگاه آزادی گفت: 
این توافقی بود که دو باشــگاه انجام دادند. به هر حال از نظر ما مشکلی برای 

میزبانی وجود نداشت. 

گزارش

خبر

علیرضا بیرانوند در حالی با رویای بازی در تیم های بزرگ 
راهی اروپا شــد که بعد از دو فصل و انجام تنها ۲۱ مسابقه، 

دوباره به پرسپولیس و لیگ ایران بازگشت.
به گزارش مهر، علیرضا بیرانوند سرانجام بعد از دو فصل 
حضور در فوتبال اروپا، به پرســپولیس بازگشــت تا دوران 

جدیدی را در حرفه خود از سر بگیرد.
آمار ناامید کننده در بلژیک

بیرانوند تابستان ســال ۱۳۹۹ با عقد قراردادی سه ساله 
راهی تیم آنتورپ بلژیک شــد اما شرایط در این تیم آنطور 
که دلش می خواســت پیش نرفت. بیرانوند در آنتورپ باال و 
پایین زیادی داشت و با »ایوان لکو« سرمربی این تیم دچار 
چالش های فراوانی شد. حتی باوجود جدایی لکو از آنتورپ و 
انتخاب سرمربی جدید، بیرانوند نتوانست خودش را با شرایط 

این تیم وفق بدهد.
آمار بیرانوند در سال اول حضورش در فوتبال اروپا و تیم 
آنتورپ چنگی به دل نمــی زد. او تنها ۱۲ بازی انجام داد و 

۱۵ گل دریافت کرد.
بیرانوند »کورتوا« نشد!

مصطفی ســلیمانی وکیل و مشــاور بیرانوند در دی ماه 
 »HLN« ۱۳۹۹ و در میانه لیگ بلژیک در گفتگو با روزنامه
گفتــه بود که دروازه بان ایران نیاز به زمان دارد تا با فوتبال 
و زندگی در بلژیک سازگار بشود. وی همچنین با مثال زدن 
»کورتوا« دروازه بان بلژیکــی رئال مادرید گفت: »کورتوا در 
ابتدا همان مشکل علی را در رئال مادرید داشت که سرانجام 
توانایی هایش را نشــان داد. با توجه به شــناختم از علیرضا، 
مطمئن هســتم او لحظات بســیار خوبی را برای هواداران 

آنتورپ ثبت می کند.«
بحث بازگشــت بیرانوند به فوتبال ایــران از همان زمان 
آغاز شــد؛ یعنی حتی زمانی که کار این دروازه بان به میانه 
فصل لیگ بلژیک نرسیده بود. سلیمانی آن زمان این بحث 
را تکذیب کرد: »علیرضا و خانواده اش در آنتورپ خوشحال 
هستند. او اصاًل نمی خواهد به ایران برگردد. او به هر چیزی 
که می خواســت در کشــورش رسیده اســت و تنها با یک 
ماموریت به بلژیک آمده اســت: موفقیــت در اروپا. در ایران 

آنقــدر به بیرانوند اعتقاد دارند که فقــط در انتظار انتقال او 
به یکی از بهترین باشگاه های جهان هستند. همه ما متقاعد 
شده ایم که او به راحتی این دوره کوتاه را پشت سر می گذارد. 
قول می دهم علیرضا شما را با مسابقات درخشان خود شگفت 
زده خواهد کرد و بعد او را یکی از بهترین خریدهای باشگاه 

می نامند.«
آرزوی بزرگی که به تیم رده سیزدهمی ختم شد

دوره کوتــاه ســازگاری بیرانوند در بلژیــک اما بیش از 
اندازه طوالنی شــد و کار به جایی رسید که این دروازه بان 
در پایــان فصل، تصمیم جدیدی گرفت و تیم خود را تغییر 
داد. آن هم در شــرایطی که چند ماه قبلش در مصاحبه ای 
با یکی از نشــریات ایران گفته بود آرزوهایش ســقف ندارد: 
»آرزوی بــزرگ من بازی در تیم های بزرگ اروپایی اســت 
کــه نمی خواهم در حد یــک آرزو باقی بمانــد.« ادامه این 
آرزوی بــزرگ بعد از آنتورپ، به یــک انتقال قرضی به تیم 
رده سیزدهمی لیگ پرتغال یعنی باشگاه بواویشتا ختم شد. 
بیرانوند امیدوار بود این بار در کشوری که فوتبال ایران با آن 
غریبــه نبود و بازیکنانی چون مهدی طارمی و امیر عابدزاده 
در آن درخشیده بودند، خودی نشان بدهد و ثابت کند افت 

او در بلژیک متاثر از شرایط محیطی و فرهنگی بوده است.
از لیگ برتر انگلیس تا نیمکت نشینی در بواویشتا

همین انگیزه قوی بود که باعث شــد بیرانوند حتی فکر 
بازگشــت به ایران را از ذهنش دور کنــد. او در مصاحبه ای 
که تیر ماه ســال ۱۴۰۰ انجام داد، گفت: »فعاًل فکری برای 
بازگشــت به فوتبال ایران ندارم. این موضــوع برای من در 
اولویت نیســت چون هدف های مهمی را دنبال می کنم. در 
فصلی که گذشــت خیلی چیزها یاد گرفتم که می تواند در 
فصل آینده به من کمک کند. خیلی خوب می دانم که اگر در 
فصل آینده شرایط خوبی داشته باشم و بتوانم در جام جهانی 
هم خودم را نشان دهم، قطعاً یک موقعیت بزرگ برایم ایجاد 
خواهد شــد. من بازی در لیگ ایتالیا، اســپانیا و انگلیس را 
دوســت دارم و امیدوارم یک روز به آن چیزی که می خواهم 
برسم. طبیعتاً از همه بیشــتر بازی در لیگ برتر انگلیس را 
دوست دارم و همیشه به خودم می گویم که یک روز باید در 

انگلیس فوتبال بازی کنم.« بواویشــتا و لیگ پرتغال هم اما 
جایی نبود که بیرانوند بتواند جای خود را در آن باز کند. این 
دروازه بان در هفته های ابتدایی حضورش در بواویشتا نیمکت 
نشــین بود و به تدریج به ترکیب اصلی رسید اما عملکرد او 

باعث تبعید دوباره اش به نیمکت و سکوی بواویشتا شد.
بیرانوند در نقل و انتقاالت ناامید کننده پرتغال

ایــن دروازه بان فقط در هفته هــای دهم و یازدهم لیگ 
پرتغال در مجموع ۹ گل برابر پورتو و فامالیکائو دریافت کرد 
تا به این ترتیب تردیدها درباره حضورش در ترکیب بواویشتا 

از سوی کادر فنی این تیم قوت بگیرد.
آمار بیرانوند در پرتغال هم تعریفی نداشت و حتی می توان 
گفت اوضاع از زمانی که در بلژیک بود بدتر شــد. دروازه بان 
تیم ملــی ایران در پرتغال ۹ بازی انجام داد و با دریافت ۱۶ 
گل، فصل را به پایان رســاند. همین مســئله باعث شــد تا 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ روزنامه »رکورد« پرتغال، بیرانوند را 
در نقل و انتقاالت پر سر و صدا اما ناامید کننده لیگ پرتغال 

قرار بدهد.
سوغات اروپا؛ ثبت رکورد گینس و دیگر هیچ!

تنها دستاورد سفر دو ساله بیرانوند به اروپا را شاید بتوان 
ثبت رکورد »بلندترین پرتاب دست« در یک مسابقه رسمی 
فوتبال دانســت. این اتفاق آذرماه ۱۴۰۰ و زمان حضور »بی 
رو« در تیم بواویشــتا رقم خورد. دروازه بان ایرانی به خاطر 
پرتاب دســت ۶۱ متر و ۶۶ ســانتی متری اش در بازی بین 
تیم هــای ایران و کره جنوبی در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۶ )۲۰ 
مهر ۱۳۹۵( در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه، 
گواهینامه مربوط به این رکورد را از مسئوالن گینس دریافت 
کرد. مهار کننده ضربه پنالتی »کریستیانو رونالدو« در جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاال با بازگشت به پرسپولیس به دنبال 
احیای اعتبار از دست رفته است. بیرانوند در پرسپولیس اوج 
گرفت و با این تیم صاحب چند عنوان قهرمانی هم شــد و 
حاال در بازگشتی دوباره، قصد دارد به کابوس دو ساله اروپایی 
خود پایان بدهد؛ آن هم در شــرایطی که پرســپولیس این 
فصل در خط دروازه مشــکالت زیادی داشت و آسیب های 

جدی خورد.

کدام دروازه بان از پرسپولیس می رود؟
با ورود علیرضا بیرانوند به اردوی پرســپولیس، رقابت در 

خط دروازه این تیم به اوج خود خواهد رسید.
به گزارش »ورزش ســه«، لیگ بیســت و یکم هنوز به 
پایان نرســیده اما با این حال شایعه و گمانه زنی درباره نقل 
و انتقاالت تابستانی باال گرفته و در مورد پرسپولیس، برخی 
از این شــایعات به حقیقت نزدیک شده اند. از جمله خرید 
علیرضا بیرانوند، گلر شماره یک تیم ملی که پس از آنتورپ 

و بوآویشتا، بازگشت به پرسپولیس را انتخاب کرده است.
بیرانوند در حالی به پیراهن پرسپولیس نزدیک شده که 
این تیم در فصل اخیر، ســه دروازه بان مختلف را در قفس 
تــوری خود دیــد: حامد لک، بوژیدار رادوشــوویچ و احمد 

گوهری.
در ایــن بین اما دریافت ۲۱ گل در لیگ بیســت و یکم 
سبب شد تا خط دروازه سرخپوشان متزلزل به نظر بیاید و 
حتی بسیاری عملکرد ضعیف مدافعان و دروازه بانان را از علل 

اصلی ناکامی تیم در دفاع از عنوان قهرمانی قلمداد کردند.
بنابراین جذب دروازه بان در دستور اصلی کار سرخپوشان 
برای پنجره تابســتانی قرار گرفت و آنها خیلی زود مراحل 
جذب علیرضا بیرانوند را انجام دادند تا پیراهن شــماره یک 

که در این دو فصل خالی بود، به او برسد.
نکته جالب در مورد خریــد بیرانوند اینکه دو دروازه بان 
دیگر پرســپولیس برای فصل آینده با این تیم قرارداد دارند 
و بــه عبارتی اگر یحیــی روی نام یکی قلم قرمز نکشــد، 
سرخپوشــان برای فصل آینده سه دروازه بان در سطح لیگ 

برتر خواهند داشت.
علیرضا بیرانوند پس از دو فصــل دوری به قفس توری 
پرسپولیس بازمی گردد؛ جایی که رادوشوویچ )گلر ذخیره( و 

پانادیچ )مربی گلرها( در اردوی تیم حضور ندارند.
با این حســاب یکــی از مهم تریــن انتخاب های یحیی 
گل محمدی بــرای فصل جدید، انتخاب از بین حامد لک و 
احمد گوهری خواهد بود تا در کنار بیرانوند، خط دروازه این 

تیم را تشکیل بدهند.
نکته مهم اینکه حامد لک نیز در اظهارات غیررســمی 
مدعی شــده که قصد دارد فصل آینده در تیم بماند و برای 

بازی، رقابت کند.
بیرانوند در چهار فصلی که پیراهن پرســپولیس را برتن 
کرد، همیشه بوژیدار رادوشوویچ را به عنوان گلر ذخیره در 
کنار خود داشــت؛ دروازه بانی که نسبت به نیمکت نشینی 
اعتراضی نداشــت و جایگاه خود به عنوان دروازه بان دوم را 

پذیرفته بود.
آخرین باری که پرسپولیس دو گلر سرشناس را از ابتدای 
فصل در ترکیب خود داشت، به لیگ چهاردهم برمی گردد 
که نیلسون کوریا و سوشا مکانی در فهرست این تیم حضور 
داشــتند و البته حضور همزمان آنها سرانجام مطلوبی برای 

پرسپولیس نداشت.
با این حال بهترین روزهای خط دروازه پرســپولیس هم 
در عین حال زمانی بود که نیما نکیسا و احمدرضا عابدزاده 
همزمان در ترکیب بودند و رقابت آنها منجر به نتایج خوب 

برای پرسپولیس شد.
نکتــه مهم اینکه حامد لک در فصــل اول تنها ۱۴ گل 
خورده داشت و در دوره علیرضا بیرانوند نیز متوسط ۱۵ گل 
خورده به ازای هر فصل را داشــت و حاال باید دید در فصل 
آینــده چه اتفاقی رخ خواهد داد و از بین او و احمد گوهری 

چه کسی در ترکیب می ماند.
البته در مولفه گل خورده و عملکرد دفاعی پرسپولیس 
نمایش مدافعان کمتر مورد توجه قرار گرفته و بدون تردید 
برای فصل جدیــد یحیی باید به عملکــرد تیمی و فردی 

مدافعانش هم رسیدگی کند.

پنج مسابقه هفته سی ام لیگ برتر فوتبال امشب در حالی 
برگزار می شود که دو تیم ســقوط کرده ترجیح دادند بجای 
شــهرهای خود در تهران میزبان حریفان باشــند. به گزارش 
فارس، پنج مســابقه پایانی لیگ برتر بیست ویکم به صورت 
همزمان در شــهرهای مختلف برگزار می شود. این در حالی 
است که تکلیف قهرمانی و تیم های سقوط کننده در این فصل 
مشخص شــده و استقالل جام قهرمانی را هم باالی سر برده 
با این حال نیمچه رقابتی بین دو تیم پرســپولیس و سپاهان 
برای نایب قهرمانی در جریان است. مهم ترین اتفاق این هفته 
فرار تیم های سقوط کرده شهرخودرو و فجرشهید سپاسی به 
تهران است؛ این دو تیم ترجیح دادند مسابقه تشریفاتی آخر 
خود را بجای شهر خود در تهران برگزار کنند که حدس زدن 

دلیل آن خیلی سخت نیست!
نگاهی به مسابقات این هفته می اندازیم:

شهرخودرو - فوالد 
وداع با لیگ برتر در تهران

لیگ برای تیم شــهرخودرو پرحاشیه به پایان رسید و این 
تیم سقوط کرد و استان خراسان رضوی فصل آینده نماینده ای 
در لیگ برتر نخواهد داشت. به این ترتیب بازیکنان و کادرفنی 
تیم انگیزه زیادی برای انجام آخرین مسابقه خود ندارند و شاید 
فقط برای رفع تکلیف در میدان حاضر شــوند آن هم بجای 

مشهد در تهران، اما فوالد خوزستان بسیار با انگیزه است.
گل گهرسیرجان - ذوب آهن 

نبرد مربیان قرمز و آبی
گل گهرســیرجان پنجمی اش در این فصل تثبیت شده با 

این حال این تیم خوب و پر امکانات در آخرین مسابقه تالش 
می کند باالتر از فوالد خوزستان بایستد و چهارم شود. امیر 
قلعه نویی بعد از مدت ها انتظار هواداران، قهرمانی استقالل 
را بــه صورت ویژه و خاص! تبریک گفــت و حاال در آخرین 
دیدار فصل به مصاف تیم ســختکوش ذوب آهن می رود که 

سرمربی اش یک پرسپولیسی است.
فجرشهیدسپاسی - پرسپولیس 

وداع در ورزشگاه خالی آزادی
فجری هــا که این فصل به لیگ برتر آمــده بودند وداعی 
تلخ با این رقابت ها داشــتند و دوباره به لیگ یک برگشتند. 
به همین دلیل فجر هم انگیزه زیادی برای این مسابقه ندارد. 
بخصوص اینکه مجتبی سرآسیایی دو هفته پیش فاش کرد 
که حتی خودش تمایل زیادی برای قبول ســرمربیگری این 
تیم نداشته است! شــاید به دلیل همین مسایل و البته فرار 
از خشــم هواداران شان پیشنهاد میزبانی به پرسپولیس را در 
ورزشگاه آزادی داده اند. پرسپولیس قهرمان ۵ دوره لیگ برتر 
هم وقتی در این فصل کورس قهرمانی را به اســتقالل باخت 
انگیزه هایــش افت کرد ولی برای اینکه به طور قطعی باالتر 
از ســپاهان در جدول لیگ قرار بگیرد و فاصله امتیازی اش 

با استقالل قهرمان این فصل کمتر کند به دنبال برد است.
سپاهان - آلومینیوم؛  غافلگیری دوباره شاگردان نویدکیا؟

از ابتدای فصل پیش بینی می شــد که ســپاهان یکی از 
مدعیان جدی قهرمانی این فصل باشد، اما در میدان مسابقه 
برخی نتایج زردپوشــان ناامید کننده بود. مثل شکست ۳ بر 
صفر هفته گذشــته مقابل فوالد خوزســتان که حتی محرم 

نویدکیا هم اعتراف کرد تصور چنین باختی را نداشته است. 
به هر حال سومی این فصل سپاهان قطعی است، اما این رتبه 
هواداران این باشگاه را راضی نمی کند. نویدکیا ظاهراً تاکنون 
دو بار به صورت شفاهی و کتبی از سرمربیگری تیمش استعفا 
کرد که هر دو بار مخالفت شــده و گفته می شود فصل آینده 

هم شاید سرمربی قطب زرد فوتبال کشور باشد.
صنعت نفت آبادان - هوادار 

تقابل مربیان استقاللی
دوئل دو مربی استقاللی در آبادان می تواند جذاب باشد. 
دو تیم برای رسیدن به رتبه تک رقمی تالش می کنند نفت 
آبادان یازدهم اســت و هوادار روی پله دهم ایســتاده، رضا 
عنایتی سرمربی استقاللی هوادار تالش کرده رابطه حسنه ای 
با تمام مربیان استقاللی لیگ داشته باشد با این حال اخراج 

هفته گذشته مقابل گل گهرسیرجان باعث شد که او در بازی 
امشب از روی سکوها نظاره گر آخرین دیدار شاگردانش باشد.

برنامه مسابقات هفته سی ام به شرح زیر است:
شهرخودرو مشهد – فوالد خوزستان؛ ساعت ۲۰- ورزشگاه  

متعاقباً اعالم می گردد
گل گهــر ســیرجان – ذوب آهن اصفهان؛ ســاعت ۲۰- 

ورزشگاه  شهید سردار سلیمانی سیرجان
فجرشهیدسپاسی شــیراز – پرســپولیس؛ ساعت ۲۰- 

ورزشگاه  آزادی تهران
فوالد مبارکه ســپاهان اصفهان - آلومینیوم اراک؛ ساعت 

۲۰- ورزشگاه  نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان - هوادارتهران؛ ســاعت ۲۰- ورزشگاه  

تختی آبادان

پرسپولیس »بیرو« را احیا می کند؟

 آرزوی اروپایی به بیرانوند نساخت!

هفته سی ام لیگ برتر

 جنگ نایب قهرمانی بین پرسپولیس و سپاهان

رودی ژستد مهاجم فرانسوی استقالل برای همیشه ایران 
را ترک کرد تا بدین صورت جدایی خود را قطعی کرده باشد.
به گزارش »ورزش سه«، تنها ۲۴ ساعت پس از برگزاری 
جشــن قهرمانی استقالل در اســتادیوم آزادی و بر گردن 
آویختــن مدال این رقابت ها، حاال رودی ژســتد ایران را به 
مقصد فرانســه ترک کرده و شواهد نشان می دهد که دیگر 

بازگشتی در کار نخواهد بود.
پیگیری ها نشــان می دهد که زننــده یکی از مهمترین 
گل های تیم فرهاد مجیدی در لیگ بیســت و یکم شــب 
گذشــته چمدان هایش را به مقصد پاریس بست و تمامی 
وســایل خود را نیز به همراه برد و حتــی کلید خانه خود 
را تحویل داد و یک خداحافظی بدون بازگشــت با نزدیکان 

ایرانی خود داشته است.
این اتفاق در حالی رخ داده که ژســتد قراردادی ۱ + ۱ 
ســاله با استقالل داشــت و حضور او در سال دوم منوط به 
رضایت باشــگاه بود. آبی ها می توانستند این قرارداد را فسخ 
کنند به شــرطی که در موعد خاصی به این بازیکن اطالع 

می دادند که تمایلی برای فعال کردن بند سال دوم ندارند.
حاال رودی ژستد را می توان نخستین بازیکن جدا شده 
آبی هــا برای فصل بعــد نامید. بازیکنی که بــا گلزنی برابر 
پرســپولیس، نام خود را در تاریخ استقالل به عنوان اولین 
بازیکن خارجی این تیم به ثبت رساند که توانسته است در 

شهرآورد پایتخت دروازه رقیب دیرینه را باز کند.
در قرارداد ۱+۱ اســتقالل و ژســتد بندی وجود داشت 
مبنی بر اینکه آبی ها در صورت رضایت از عملکرد ژســتد 
می توانند بند سال دوم حضور او را فعال کنند که این اتفاق 
رخ نداد و نامه عدم نیاز به ژســتد، از سوی آبی ها برای این 
بازیکن ارسال شد و این بازیکن برای همیشه ایران را ترک 

کرد.
گل رودی ژســتد به پرســپولیس در یکی از حســاس 
ترین مقطع فصل برای مجیدی به ثبت رســید. جایی که 
پرسپولیس می توانست با پیروزی در دربی، فاصله امتیازی 
را بســیار کاهش داده و به کسب قهرمانی امیدوار شود ولی 

ژستد مانع از تمامی این اتفاقات شد.

اولین جدایی قطعی از تیم قهرمان

ژستد برای همیشه از ایران رفت

تیم ملی فوتسال زنان ایران هم چنان تعطیل
تیــم ملی فوتســال زنان 
ایران بعد از آخرین اردوی پر 
ایراد خود هم چنان بالتکلیف 
اســت. درگیری قضایی نائب 
رییــس بانــوان فدراســیون 
فوتبــال هــم ظاهــرا دلیلی 
بالتکلیفی  ایــن  بر  مضاعفی 
شده اســت. به گزارش ایسنا، 
تیم ملی فوتســال زنان عراق به تازگی در کمپ تیم های ملی فوتسال ایران اردو 
برگزار کرده تا خود را برای حضور در مسابقات غرب آسیا آماده کند. هدایت تیم 
ملی فوتسال زنان عراق را شهناز یاری سرمربی سابق تیم ایران برعهده دارد که 

به تازگی با فدراسیون فوتبال عراق به توافق رسیده است.
تمرینات تیم ملی فوتسال زنان عراق در حالی ادامه دارد که تیم ملی فوتسال 
زنان ایران تعطیل هســتند و از اسفند ۱۴۰۰ هیچ اردویی برگزار نکرده اند. البته 
اردویی هم که در اسفند برگزار شد با مشکالت زیادی همراه بود و از بی توجهی 

آشکار مسئوالن کمیته زنان و فدراسیون فوتبال حکایت کرد.
لیگ برتر فوتســال زنان ایران ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ با قهرمانی تیم پیکان به 
پایان رسید و انتظار بر این بود که با فاصله کوتاهی اردوهای تیم ملی برگزار شود. 
فروزان سلیمانی سرمربی تیم ملی ایران هم بعد از پایان لیگ در گفت وگویی با 
ایسنا اعالم کرد که درخواست برگزاری اردوها و برنامه تیم ملی را ارائه داده که 
منوط به برگزاری جلسه با کمیته زنان فدراسیون است اما هنوز هیچ خبری مبنی 

بر برگزاری اردوها به صورت رسمی و غیر رسمی به گوش نمی رسد.
شــهره موســوی، نایب رئیس زنان فدراســیون فوتبال که هم چنان درگیر 
مشکالت حقوقی و قضایی است، نمی تواند در فدراسیون حاضر شود و به وظایف 
خود عمل کند. موسوی فقط اسمی نایب رئیس زنان فدراسیون است و نمی تواند 
کاری برای سر سامان دادن به تیم های ملی انجام دهد. به نظر می رسد مسئوالن 
کمیته فوتسال هم در غیاب موسوی تیم ملی زنان را رها کرده اند و برنامه ای بر 
آن ندارند. این در حالی است که تیم ملی فوتسال زنان قهرمان دو دوره آسیا است 
و بارها برای ایران افتخارآفرینی کرده اما گویا به طور کلی فراموش شده است و 

کسی در فدراسیون فوتبال اهمیتی به وضعیت این تیم نمی دهد.  

نگاه
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کــری فوکونــاگا از ســوی چنــد زن به 
تعرض و سوءاســتفاده جنســی از بازیگران و 

عوامل فیلم هایی که می ســاخت، متهم شد. 
به گزارش ایرنا، منابعی که در شــش ســال 

گذشــته با فوکوناگا کار کرده اند، روز گذشته 
)سه شنبه، ۱۰ خرداد( در مقاله ای که در مجله 
رولینگ استون منتشر شــد، ادعا کردند این 
فیلمســاز ۴۴ ساله بارها از حد و مرزهای کار 
حرفه ای عبور کرده است. به استناد این مقاله، 
فوکوناگا، کــه کارگردانی فیلــم زمانی برای 
مردن نیست را در کارنامه دارد، از فیلم هایش 
به عنوان فرصتی برای برقراری رابطه جنسی 
با زنان جوانی که جزء تیم بازیگری یا عوامل 
فیلم بودند، استفاده می کرد. فوکوناگا این ادعا 

را رد کرده است.
راشل وینبرگ که در سال ۲۰۱۶ در پشت 
صحنه یک تبلیغ برای سامسونگ با فوکوناگا 
آشــنا شــد، اوایل ماه جاری این کارگردان و 

نویســنده آمریکایی را به اغفــال زنان جوان 
متهم کرده بود.   وینبرگ، ستاره سریال بتی 
شــبکه اچ بی او، در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: سال ها از او می ترسیدم. این مرد، یک 
سوءاستفاده چی است که ســالها به این کار 
مشغول بوده اســت. خانم ها، به هوش باشید. 
ماجرا از آن جا باال گرفت که مارگارت کوالی، 
ســتاره فیلم روزی روزگاری در هالیوود که در 
سال ۲۰۱۷ با فوکوناگا در رابطه عاشقانه بود، 
این پســت وینبرگ را الیک کرد.   کریستین 
فورســت، بازیگر اهل نــروژ، نیــز اظهارات 
وینبرگ را در کنار پســت های خــود درباره 
مراحل و نشانه های سوءاستفاده و اغفال گری 
در استوری اینستاگرامش بازنشر کرد.  پست 

وینبرگ به خواهران هانا و کایلین لوش که در 
مینی سریال مجنون )Maniac( با فوکوناگا 
همکاری کرده بودند شهامت داد تا قدم پیش 
گذاشــته و سکوت خود را درباره سوءاستفاده  
و دســت درازی های این کارگردان بشکنند. 
فوکوناگا در ســال ۲۰۱۴ بــرای کارگردانی 
فصل اول از ســریال کارآگاه حقیقی با بازی 
وودی هارلسون و متیو مک کانهی جایزه امی 
گرفت. وی در سال ۲۰۱۵ فیلم تحسین شده 
جانوران بدون کشــور را با بــازی ادریس البا 
ساخت و ســال گذشته با ساخت فیلم زمانی 
برای مردن نیست به اولین آمریکایی که یکی 
از فیلم های مجموعه جیمز باند را می ســازد، 

تبدیل شد.

کارگردان »جیمز باند« به سوءاستفاده جنسی متهم شد

نشســت مشــترک هیات مدیــره، مدیرعامل، رؤســا و 
نمایندگان اصناف خانه سینما با محمد خزاعی رئیس سازمان 
ســینمایی کشور شامگاه روز دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ در باغ  

زیبا )تهران( برگزار شد.
در این نشست که توسط کامران ملکی مشاور امور اصناف 
رئیس سازمان سینمایی اداره می شد، مدیرعامل خانه سینما، 
اعضای هیات مدیره، رؤسا و نمایندگان صنوف، رئیس سازمان 
ســینمایی و کلیه معاونین وی حضور داشتند. همچنین، در 
بخش اول این نشست ســید مجید پوراحمدی مشاور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرعامل »صندوق اعتباری هنر« 
و مســلم کریمی، معاون »صندوق اعتباری هنر« در جلسه 

حضور پیدا کرده و با حاضران به گفتگو نشست.
معاون توسعه و مدیریت منابع، معاون ارزشیابی و نظارت، 
معاون فناوری نوین و مطالعات ســینمایی، مشــاور رئیس و 
مدیرکل روابط عمومی ســازمان سینمایی، مدیرعامل بنیاد 
سینمایی فارابی، مدیرعامل موسسه سینماشهر، رئیس مرکز 
گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مدیرکل دفتر 
نظــارت بر عرضه و نمایش فیلم، مدیــر کل دفتر نظارت بر 
تولید فیلم، مدیرکل دفتر نظارت بر مراکز و مشاغل، مدیرکل 
حراست سازمان سینمایی و مدیرکل امور اداری و پشتیبانی 
سازمان سینمایی در این نشست رئیس سازمان سینمایی را 

همراهی کردند. 
محمد خزاعی در این نشســت پس از گوش ســپردن به 
مشکالت و دغدغه های ُحضار گفت: ما همه عضو صنف های 
مختلف ســینما هستیم و همه افرادی که اینجا نشسته اند از 
دوستان قدیمی من هســتند. این نکته کار مرا هم سخت و 

هم آسان می کند.
وی ادامه داد: روزی که ســازمان سینمایی به من سپرده 
شد مشکالت ناشی از بحران کرونا در اوج خود به سر می برد، 
دو ســال متوالی سینما با شرایط ســخت و بحران تعطیلی 
روبرو بود. حوزه فرهنگ بویژه، ســینما با مشکالت عدیده ای 
روبرو بوده که مهم ترین آنها پیامدهای کرونا و خسارت های 
اقتصادی گســترده ناشــی از آن، رکود و تعطیلی سینماها، 
روند ناموزون تولیدات، مشــکالت معیشــتی خانواده سینما 
و همکاران ســینمایی، محدودیت منابع و اعتبارات، چالش 

فیلم های تولید شده از قبل، از جمله این  مشکالت  است.
خزاعی گفت: من به عنوان عضوی از صنوف ســینمایی 
از قبل مشــکالت و مطالبات آن را می شناختم و همواره این 
مســائل مطرح بوده اســت. اما در دوره ای که در آن به ســر 
می بریم بحران کرونا و تشــدید تحریم ها و شرایط اقتصادی 
فضای جدیدی را ایجاد کرده، مضافا اینکه با یک رکود اساسی 

در بحث مخاطب هم، مواجه هستیم.
وی اظهار داشت: دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری 
و گفتمان انقالبی بر سر کار آمده و سازمان سینمایی به عنوان 
یکی از بازوهای اجرایی برای تحقق این اهداف مســئولیت و 
رسالتی دارد. قطعا تحقق این اهداف به رشد فرهنگ عمومی 
و اعتالی سینما منجر می شود. از این رو، ما باید خواسته های 
بر حق اهالی سینما را در مجرای این سیاست ها پیگیری کنم. 
اما متاســفانه، دائماً در فضای سینما هیاهویی وجود دارد که 

مانع می شود. 
پای فیلم هایی که از ما مجوز گرفته باشند می ایستیم

رئیس سازمان سینمایی گفت: در طول این مدت کوتاه که 
از ریاست من بر سازمان سینمایی می گذرد هر روزی که من 
برای رفع مشــکل و یا اجرای سیاستی پیش قدم شدم فضای 
منفی بر علیه سیاســت های سازمان شــکل گرفته و مهم تر 
از آن، از همان ابتدا، جوســازی وحشتناکی مبنی بر توقیف 
و عدم اکران برخی فیلم ها و جریان ســازی رسانه ای در این 

زمینه شــکل گرفت که کار را برای بنده و همکارانم سخت 
می کرد. این در حالی بود که اکثر فیلم ها برای ساخت و اکران 
مسیرشان را طی می کردند و مجوز می گرفتند و مشکالت دو 
سه فیلم مســئله دار را هم برای اکران حل کردیم. اگر با آن 
فضا و ذهنیت می بود قطعا، دو سه فیلم مسئله دار مشکالت 
شــان حل نمی شد و در جدول جشــنواره فجر و بعد اکران 

عمومی قرار نمی گرفتند.
وی ادامــه داد: بــه دلیــل ورود بســیاری از نهادهــا و 
تصمیم گیری های ســلیقه ای آنها سینما با چالش هایی روبرو 
بوده و هســت. برای این که حقوق سینماگران پایمال نشود، 
بارها با بسیاری از این نهادها گفتگو کردیم. همنیجا در جمع 
شما تاکید می کنم که ما تا آخر پای فیلم هایی که از ما مجوز 

دریافت کرده  باشند، ایستاده ایم.
رابطه بین سازمان سینمایی و خانه سینما عمیق است

رئیس سازمان سینمایی گفت: من به عنوان یک سینماگر، 
مدیریت سینما را پذیرفتم تا بتوانیم راحت تر به خواسته های 
خانواده ســینما برســیم. این فرصت خوبی است تا با هم به 
گفتگو بنشینیم و مشکالت را حل کنیم. خوشبختانه در دولت 
هم آمادگی، زمینه و زیرساخت ها موجود است. تنها نیاز است 
که ما این خواسته ها را تبدیل به لوایح اجرایی کنیم تا بتوانیم 
آنها را پیگیری کنیم. از همان روزهای اول به دلیل اهمیت و 
احترامی که برای صنوف قائل بودم، رابطی را میان ســازمان 
و خانه  سینما قرار داده ام تا بتوانیم تقریباً به صورت روزانه با 

اصناف مختلف در ارتباط باشیم.
وی اضافه کــرد: ما به صنوف قدرتمند نیاز داریم. صنوف 
باید پیگیر مطالبات صنفی و تخصصی باشند. ما از صنوفی که 
کار سیاسی می کنند و نه صنفی حمایت نمی کنیم. وظیفه ما 
در سازمان ســینمایی حمایت از اصنافی است که در جهت 
راهبرد صنفی و ســینمایی فعال هســتند، نه صنوفی که با 

انگیزه های سیاسی و منافع غیرصنفی تالش می کنند.
خزاعی با بیان اینکه تعامل ما با صنوفی خواهد بود که کار 
صنفی و فرهنگی می کنند و در جهت رشد و رونق سینمای 
ایــران حرکت می کنند نه آن هایی که بــا انگیزه های فردی، 
غیرفرهنگی و برای نیات و منفعت های شخصی دست به کار 

سیاسی می زنند.
وی یادآور شــد: اخیــرا، تعداد معدودی از ســینماگران 
بیانیه ای را امضا کردند که االن مدعی شــدند آن را نخوانده 
بودنــد. از این رو، از همــه صنوف و همــکاران، می خواهم 

اطالعیه ها و بیانیه ها را مطالعه کنند تا دردسرساز نشود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اندک اختالف سلیقه هایی که 
در برخی مسائل وجود دارد، من رابطه بین سازمان  سینمایی 
و خانه سینما را رابطه  عمیقی می بینم و فاصله ای نمی بینم. اما 
از زمان حضور من در سازمان و علیرغم میل من به حل این 
مشکالت در قالب جلسات هم اندیشی، همواره حواشی جلودار 
این نوع همفکری ها شــده است. حواشی که از درون خود ما 
می جوشــد و متاسفانه رســانه ها هم به آن دامن می زنند. از 
حواشی پیرامون فیلم »گشت ارشاد«، »جشنواره فجر«، اکران 
»المینور« و ...  و این حواشــی هر روز این گونه جلسات را به 

تاخیر انداخته است.
رئیس ســازمان ســینمایی گفت: به دلیل پاندمی کرونا، 
بحران های اقتصادی جهان ما در دوره ی جدید و با شرایطی 
متفاوت به ســر می بریم. راه حل عبور از این بحران همدلی و 
همگرایی اســت. اگر به این موضوع دقت نکنیم این فرصت 
به وجود آمده از بین می رود و تنها مشــکالت ست که باقی 
می ماند. امروز مدیری بر ســر کار است که به دلیل ارتباط با 
سینما مشکالت را می شناسد. به دلیل آنکه وزیر ارشاد یکی از 
چهره های نزدیک و مورد قبول شخص رئیس جمهوری است، 
به این واســطه اعتباری هم در دولت برای ما وجود دارد. باید 
در این فضای جدید به جای حاشیه ســازی مشکالت اساسی 

را حل کنیم.
خزاعــی گفت: برخی به اســم کار صنفی بــا انگیزه های 
گوناگون دوست دارند کار سیاسی کنند طبیعی است چوب 
بی تدبیری این افراد معدود را، ســینما می خورد. حاشــیه 
ســازی های جورواجور و بیانیه نویسی ها و خوداظهاری های 
بعضی هــا، فضا و ذهینتــی را ایجاد می کنــد که طیف های 
مختلف اجتماعی نگاهی دیگر به جامعه ســینمایی و صنفی 

داشته باشند.
وی اضافــه کــرد: درســت زمانی کــه ما بایــد نگرش 
اذهان عمومی و مسئولین را نسبت به سینما درست کنیم به 
یکباره جنبش me too راه می افتد که امنیت شغلی و روانی 
و آبروی اجتماعی و خانوادگی بسیاری از سینماگران را دچار 
خطر کرده است. هنوز این مشکل حل نشده از طرف چند تا 
سینماگر بیانیه تند سیاسی منتشر می شود و همه این اتفاق ها 
امنیت روانی مدیریت را هم از ســینما می گیرد. معتقدم این 
حاشــیه ها راهبردها را قفل می کند و ضررش را خود سینما 
می بیند. اگر حواشی را کنار بگذاریم با تعامل و تکامل به رشد 

و رونق سینما می رسیم.
وی اظهار داشت: شــما از بنده به عنوان همکار خودتان 

انتظاراتی دارید. تردید نکنید که قصد من همراهی شما است، 
اما نمی دانم در یک فضای آشفته و پرچالش توقع چه اتفاقاتی 
را دارید؟ من از صنوف هستم که در این جایگاه قرار گرفتم. 
این یک فرصت اســت که امروز رخ داده و باید از آن، کمال 

بهره را ببریم.
رئیس سازمان ســینمایی گفت: همه برنامه ها و اقدامات 
در ســازمان با تکیه به ســه محور کلیــدی: » قانون گرایی، 
استانداردسازی و عدالت محوری« با رویکرد » خانواده، اخالق 

و امید« راهبری می شوند.
وی افــزود: ایجاد کارگــروه فرهنگ و هنر که شــخص 
رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده دارد، احیای شورای عالی 
سینما که ۲ ماه است از آغاز به کار آن می گذرد،  شورای عالی 
هنر که بعد از ۱۲ سال تعطیلی دوباره در دولت جدید احیاء 
شده است اتفاقات مهم در حوزه فرهنگ و هنر است. بازنگری 
و واکاوی و تدوین آئین نامه های جدید شــوراهای ساخت و 
نمایش و پیگیری تایید آن ها از مجاری ذیصالح، شروع فصل 
نوین حمایت از فیلم هــای هنری و تجربی، کلیه بدهی های 
فیلمســازان کوتاه، مســتند و حرفه ای از سال ۹۸، طراحی 
برنامه های کالن پنجســاله معاونت ها و موسسات، بازنگری 
در مدیریت ســمفا، ایجاد کارگروه ســینما و تلویزیون برای 
شناسایی ظرفیت ها و تعامالت جدید، تشکیل میز مشترک 
ســینما و اقتصاد به منظور تبادل نظر و توســعه همکاری ها 
در حوزه اقتصاد با وزیر اقتصاد و دارایی، رایزنی های گسترده 
برای تبیین جایگاه سینماگران کشــور به عنوان گنجینه و 
سرمایه های انسانی، ملی راهبردی برای جذب منابع اقتصادی 
و پشتوانه های اعتباری بیشــتر، و .... از جمله اقدامات انجام 
شــده در ماه های گذشته بوده و همگی فرصت هایی هستند 

تا بتوانیم مسائل کالن مشکالت اساسی سینما حل کنیم.
خزاعی گفت: ما باید همگرایی ایجاد کنیم. در این قضیه 
منافع مشترک مطرح اســت. اما متاسفانه امروز برخی صرفا 
در پی منافع و مشــکالت شخصی شان هستند. یک نفر که 
خواسته شخصی اش به دالیل مختلفی برطرف نمی شود آن را 
به یک صنف تعمیم می دهد و با بروز بیانیه های نادرست این 
همگرایی ها از بین می رود. این برخوردها و جوسازی ها، برای 

سینما هم، خروجی نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری در صحبت هایش با اشاره به پیگیری 
برخــی از پرونده های اخالقی در »شــورای اخالق حرفه ای 
 me سینما« گفت: متاسفانه، بســیاری از اصناف در مسئله
too  سکوت کردند و بیانیه ای صادر نکردند تا به این واسطه 
بتوانیم امنیت شــغلی و حرفــه ای اعضایمان را تامین کنیم. 
بسیاری از مباحثی که در این زمینه مطرح می شوند مسائلی 
حقوقی و قانونی هستند که ابراز و بیان آنها آسیب های جدی 

در پی دارند که باید برای آن فکری کرد.
رئیس ســازمان ســینمایی درباره واگذاری »ســاترا« به 
سازمان صدا و ســیما هم گفت: واگذاری »ساترا« به صدا و 
سیما در نتیجه اشــتباهات عملکردی تهیه کنندگان صورت 
گرفت و نباید به این ســازمان واگذار می شد. »ساترا« بدون 
شــک ظرفیت جدیدی برای سینمای ایران بود که به دلیل 
زیاده روی برخی از افراد از دســت رفت، البته این موضوع به 
شورای عالی انقالب فرهنگی ارجاع داده شده و در آنجا قابل 

پیگیری است.
خزاعی درباره کاهش تعداد صدور پروانه ساخت در شورا 
نیز توضیح داد: این قضیه بیشتر ناشی از سختگیری های فنی 
و کیفی اســت. به اعتقاد یکی از نمایندگان خود خانه سینما 
در شورای ساخت بسیاری از این فیلم ها دارای فیلمنامه های 
با کیفیت نیستند و سطح نازلی دارند و اعضای شورا معتقدند 

با تولید این آثار مشکل می شود که آنها را اکران کرد.

رئیس سازمان سینمایی:

تئاتر شهر تعطیل شدجنبش me too و بیانیه های سیاسی، امنیت روانی سینما را می گیرد
تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر از ۱۳ تا ۱۵ خرداد به مناسبت فرارسیدن 
ایام ســالگرد ارتحــال حضرت امام خمینــی )ره( اجرایی ندارنــد.  به گزارش 
روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تاالرهای نمایشی این مجموعه از روز جمعه، 
سیزدهم خرداد تا پایان روز یکشنبه پانزدهم خردادماه به مناسبت فرارسیدن ایام 
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( و سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد اجرایی 
ندارنــد. هم اکنون نمایش های »پروین« به کارگردانی حســین کیانی در تاالر 
اصلی، »اسب های انباری« به کارگردانی رضا کرمی زاده در تاالر چهارسو، »بی چرا 
زندگان« به کارگردانی الهام شــعبانی در تاالر قشقایی، »بهشِت حکیم اهلل« به 
کارگردانی ویدا موسوی در تاالر سایه و »یه روز دیگه« به کارگردانی نادیا فرجی 

در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.

وزیر ارشاد خبر داد 
مجازات کسانی که با »عنکبوت مقدس« 

همکاری کرده اند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
می گوید اگر کسی در داخل 
کشــور با فیلــم »عنکبوت 
مقــدس« همــکاری کرده 
مجازات های  مشمول  باشد 

سازمان سینمایی می شود.
به گزارش ایسنا محمدمهدی 
اسماعیلی، در حاشیه جلسه 

دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به واکنش وزارت ارشاد علیه فیلم 
»عنکبوت مقدس« اظهار کرد: »این فیلم در خارج از کشــور تولید شده است و 
عوامل اصلی فیلم هم در خارج کشور هستند و فیلم در اردن فیلمبرداری شده 
است و مجوزی از ایران نداشت و حتماً اگر عناصری در داخل کشور با این فیلم 
همکاری کرده باشند مشــمول مجازات های سازمان سینمایی می شوند.« او در 
پاســخ به این پرسش که آیا محدودیت هایی برای فیلم »برادران لیال« هم ایجاد 
خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: »طبق قانون فیلم هایی که به جشنواره های خارجی 
می روند باید مجوز اکران داشــته باشند و به دوستانی که این فیلم را برای اکران 
به جشنواره کن بردند گفته شد که این امر موجب می شود که مواد قانونی شامل 
این فیلم شــود و شامل محدودیت ها خواهد شد و این امر به اطالع کارگردان و 
تهیه کننده رسید.« وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد: »به هرحال این فیلم 
قانون را رعایت نکرده است، ما چه کار کنیم؟ ما برای این که این اتفاق پیش نیاید 
به سازمان سینمایی دعوت شان کردیم تا مراحل صدور مجوز اکران را طی کنند 
اما این اتفاق نیفتاد و در دوره جدید بنای ما اجرای قانون است. اما بدون اعتنا به 

قانون، این فیلم در جشنواره کن اکران شده است.«

خرید ۲۰۰ هزار نسخه کتاب از ناشران برای ارسال به 
کتابخانه های عمومی 

اداره کل تامین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور از خرید بیش از ۲۰۰ هزار 
نسخه کتاب در قالب بسته های نورســیده شماره های ۴۸ و ۴۹ برای ارسال به 
کتابخانه های عمومی سراسر کشور خبر داد. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، جدیدترین بسته های نورسیده )شماره های ۴۸ 
و ۴۹( حاوی بیش از ۲۰۰ هزار نسخه کتاب از حدود ۵۰ ناشر خصوصی و دولتی 
از جمله اســم، افق، امیرکبیر، امینان، آفرینگان، آموت، آوای چلچله، به نشــر، 
پرتقال، چشمه، راه یار، زعفران، سروش، سوره مهر، شهید کاظمی، علی، فاطمی، 
فرهنگ نشــر نو، کتاب پارک، مهرســا، مهرستان، نسل روشــن، نیماژ، هوپا و 
هیرمند توسط اداره کل تامین منابع خریداری و به کتابخانه های عمومی سراسر 
کشور ارسال می شود. نخستین بسته از خریدهای جدید تحت عنوان »نورسیده 
۴۸« با تعداد ۶۳ عنوان و بالغ بر ۱۸۰ هزار نسخه در موضوعات مختلفی همچون 
ادبیات، داســتان و علوم کاربردی در حال ارسال به همه کتابخانه های نهادی و 
مشارکتی است. گروه سنی کودک و نوجوان نیز بیشترین استفاده کنندگان منابع 
این بسته خواهندبود. بسته »نو رسیده ۴۹« نیز که مخصوص کتابخانه های اصلی 
استان و شهرستان است، با ۴۶ عنوان و بالغ بر ۲۳ هزار نسخه از ۲۵ ناشر، پس از 
پایان ارسال نورسیده ۴۸ به کتابخانه های مذکور ارسال خواهدشد. ارسال منابع 
جدید کتابخانه ای با نام بســته  »نو رسیده ها« از سال ۱۳۹۳ به همت اداره کل 
منابع نهاد آغاز شده اســت و تا پیش از این ۴۷ بسته حاوی تازه ترین کتاب های 
منتشر شده از ناشــران مختلف خصوصی و دولتی خریداری و به کتابخانه های 

عمومی کشور ارسال شده است.

توضیحات رامبد جوان 
درباره برداشتن ماسک در »خندوانه« 

رامبــد جــوان می گویــد 
تهویــه ای بســیار قوی  در 
استودیوی »خندوانه« وجود 
دارد، همه حاضران دو یا سه 
دوز واکسن را زده اند و سقف 
استودیوشــان بســیار بلند 
اســت و فاصله هم رعایت 
می شــود و به همین دلیل 

اجازه پیدا کرده اند ماسک هایشان را بردارند.   به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
رامبد جوان، دوشــنبه دهم خردادماه درباره حذف ماسک از صورت تماشاگران 
حاضر در استودیوی این برنامه، به ارائه توضیحاتی پرداخت. او در این مورد چنین 
گفت: »به ما اجازه دادند که تماشاگران محترم در استودیو می توانند ماسک شان 
را بردارند. بــه دالیلی که عرض می کنم؛ اول این که تهویه ای بســیار قوی  در 
اســتودیوی ما وجود دارد. دوم، این که همه حاضران دو یا ســه دوز واکسن را 
زده اند و سوم این که، سقف این جا بسیار بلند است و فاصله هم رعایت می شود.« 
جــوان اضافه کرد: »به همین دلیل این اجازه به ما داده شــده که از این امکان 
اســتفاده کنیم اما این اقدام معنی اش این نیست که مردم در کل کشور اجازه 
دارند ماســک را بردارند و پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند.« او همچنین 
گفت: »ســتاد ملی کرونا اعالم خواهند کرد چه روزی، روز نابودی کروناست و 
مردم می توانند جشــن بگیرند و ماســک ها را بردارند. این اقدام فعال فقط برای 
استودیوی ماســت و برنامه های دیگر و استودیوهای دیگر خودشان می دانند و 

من بی اطالعم.«

زندگی پیچیده و دشوار زنان دستفروش مترو
در »عاشقانه ها«

شهرام گیل آبادی نمایش »عاشقانه ها« را که در خالصه داستان آن چنین آمده 
است؛ روایتی خاص از عشق، زندگی پیچیده و دشوار زنان دستفروش مترو، در 
پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می برد. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین به نقل 
از روابط عمومی پروژه، شهرام گیل آبادی با نمایش »عاشقانه ها« به پردیس تئاتر 
شهرزاد می آید. »عاشقانه ها« نمایشی اجتماعی و تعاملی است که با زمینه های 
تحقیقی و مستند به نویسندگی محمد چرمشیر و بهمن عباسپور توسط گروه 
تئاتر »ب« در سالن شماره یک پردیس شهرزاد روی صحنه می رود. »عاشقانه ها« 
روایتی خاص از عشــق، زندگی پیچیده و دشــوار زنان دستفروش مترو است. 
گیل آبادی پیش از این نمایش »یک دقیقه و ســیزده ثانیه« را که اثری درباره 
بحراِن زنان کارتن خواب در ایران است در پردیس تاتر شهرزاد روی صحنه برده 
بود. گیل آبادی این نمایش را در ســال ۱۳۹۸ با نام »عاشــقانه های خیابان« و 
با بازی رضا  یزدانی، ســیما  تیرانداز، الهام  پاوه نژاد و ژاله  صامتی در تماشــاخانه 

ایرانشهر اجرا کرده بود. عکِس خبر از اجرای پیشین این نمایش است.

حمید حامی و بهزاد عمرانی بازیگران 
»دیو و دلبر« شدند

حمید حامی و بهزاد عمرانی )خواننده  گروه بمرانی( به عنوان خواننده- بازیگر در 
نمایش »دیو و دلبر« به خواندن و ایفای نقش می پردازند. خســرو پسیانی دیگر 
بازیگری اســت که در این نمایش هنر خوانندگی- بازیگری خود را در معرض 
تماشــا خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، همزمان با رونمایی از 
پوستر نمایش موزیکال »دیو و دلبر« به نویسندگی و کارگردانی ماهان حیدری و 
آهنگسازی بهزاد عبدی، خوانندگان- بازیگران این اثر معرفی شدند. حمید حامی 
و بهزاد عمرانی )خواننده  گروه بمرانی( به عنوان خواننده- بازیگر در این نمایش به 

خواندن و ایفای نقش می پردازند. 

اخبارکوتاه

محمود ساالری، معاون امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی حمیدرضا 
اردالن را به عنوان دبیر شانزدهمین جشنواره 

ملی موسیقی جوان منصوب کرد.
به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین به نقل 
از روابط عمومــی معاونت امور هنری، محمود 
ســاالری، معاون امور هنــری وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی در حکم حمیدرضا اردالن 
به عنوان دبیر شــانزدهمین جشــنواره ملی 

موسیقی جوان چنین نوشت:
»نظر به ســوابق علمی و تجربیات ارزنده 
هنری جناب عالــی و به پیشــنهاد مدیرکل 
محترم دفتر امور موســیقی، بــه موجب این 
حکــم، به عنــوان »دبیر شــانزدهمین دوره 
جشنواره موسیقی جوان« منصوب می شوید. 
امید اســت با اســتعانت از خداونــد متعال،  
ارجمند  اســتادان  از ظرفیت های  بهره گیری 
از تجــارب دوره های  موســیقی، بهره مندی 

گذشــته و دبیر ارجمند سابق این جشنواره، 
ضمن پیش بینی برنامه های تحول گرایانه برای 
این رویداد معتبر موسیقایی، در مسیر رشد و 
شناسایی جوانان مستعد و هنرمند و بالندگی 
موسیقی ایران عزیز، گام های مؤثری بردارید.«
اردالن تاکنــون چندیــن دوره به عنوان 
مشاور دبیر جشــنواره ملی موسیقی جوان و 
داور بخش موسیقی نواحی این رویداد حضور 

داشته است.

حمیدرضا اردالن دبیر جشنواره موسیقی جوان شد

بازیگر سریال »کیف انگلیسی« با اشاره به آماده کردن 
ســه نمایش برای صحنه، گفت: »سنجرخان« نیز روایت 
یک اســطوره و قهرمان مردمی واال مقــام، فروتن، میهن 
دوست و پردل است که ناکسان رقیب و دولتیان توطئه ای 
چیده و او را به قتل رســاندند، یک ســال و نیم به عنوان 

ناظر کیفی و بازیگر، درگیر این سریال بودم.
قطب الدین صادقی در گفت وگو با خبرنگار سینمایی 
ایرنا و در توضیح آخرین فعالیت های خود گفت: یک سال 
و نیم درگیر ســریالی به نام ســنجرخان بودم که در این 
پــروژه هم نقش ناظر کیفی و هم یکی از نقش های اصلی 
بازی را برعهده داشتم )ســریال سنجرخان با وقایع سال 
۱۲۹۶ آغاز می شــود. در ســال ۱۲۹۹ کودتای رضاخانی 
اتفاق می افتد که شــخصیت رضاخان هــم با عنوان رضا 
شــصت تیر که قصد جنگ با ســنجرخان را دارد، در این 
سریال حضور دارد. این ســریال برگ های تاریخ از زمان 
جنگ جهانی اول و دوران قحطی تا شهادت سنجرخان در 
ظهر عاشورای سال ۱۳۳۷ را ورق می زند(. بازیگر سریال 
کیف انگلیسی )سیدضیاالدین دری ۱۳۷۸( ادامه داد: پس 
از آن چند کار پژوهشی داشتم و در این مدت شیوع کرونا 
حدود ۱۲ مقاله پژوهشــی نوشتم و آخرین کارم این بود 
که برای اولین بار در عســلویه و در یــک مجمتع کامال 
صنعتــی که کاری فرهنگی صــورت گرفته بود، به عنوان 

داور حضور داشتم.
ایــن کارگردان تئاتر با اشــاره به جایــزه ای که هفته 

گذشــته از ســوی هیأت امنای جایزه افضلی پور دریافت 
کرد، گفت: در مدت اخیر چند ســفر پژوهشــی به کیش 
و مشهد و... داشــتم و در روزهای اخیر برای شانزدهمین 

دوره جایزه افضلی پور به کرمان رفتم.
بازیگر مجموعه معمای شاه )محمدرضا ورزی ۱۳۹۴-
۹۵( با اشــاره به ماهیت این جایزه اظهار داشــت: سالها 
پیش دکتر افضلی پور با هزینه شــخصی دانشگاه کرمان، 
خوابگاه های آن و بیمارستانی را در این شهر ساخته است؛ 
اوایل انقالب در حق ایشــان کم لطفی شد و پس از فوت 
ایشان و همسرشــان فاخره صبا هر سال دانشگاه کرمان 
برای پاسداشــت نام ایشــان جایزه ای بزرگ به هنرمند 
یا شخصیت علمی ســال می دهد )علیرضا افضلی پور - ۶ 
فروردین ۱۲۸۸ – ۱۸ فروردین ۱۳۷۲- شیمی دان و فرد 
نیکوکاری بود که به همراه همسرش فاخره صبا به عنوان 

بنیانگذاران دانشگاه کرمان شناخته می شود(.
صادقــی تصریح کــرد: در بخش هنــر تاکنون آیدین 
آغداشــلو و لوریــس چکناواریان مفتخر بــه دریافت این 
جایزه شده اند و امســال من افتخار دریافت این جایزه را 

داشتم.
بازیگر فیلم ســینمایی آدم کش )رضا کریمی ۱۳۸۸( 

در توضیح موضوع و قصه ســریال ســنجرخان بیان کرد: 
ســنجرخان پروژه ای بــرای تلویزیون و بــه نظرم کاری 
بســیار خوب بود به این دلیل که با اســتان ها و مناطقی 
کــه فرهنگی متفــاوت دارند )مانند گیــالن، آذربایجان، 
کردســتان، لرستان( با شراکت اســتانداری این استان ها 
هزینه ای را می گذاشــتند و موضوعــات مورد عالقه آنان 
را کار می کردند. عضو فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
ایران ادامه داد: در کردستان سه موضوع حائر اهمیت بود 
که یکی از این موضوعات قصه سنجرخان بود؛ سنجرخان 
یک ســردار واقعی سنندجی است که اواخر جنگ جهانی 
اول به کمک مردم و عشایر سپاه روس را سه بار شکست 

می دهد.
وی افزود: او یک اســطوره و قهرمان مردمی واال مقام، 
فروتن، میهن دوســت و پردل اســت که ناکسان رقیب و 

دولتیان توطئه ای می چینند و او را به قتل می رسانند.
بازیگــر فیلم ســینمایی گناهکاران )فرامــرز قریبیان 
۱۳۹۰( تاکید کــرد: این موضوع مدت ها بود که در ذهن 
مردم جریان داشت و با آن زندگی می کردند و حتی برای 
این شــخص )ســنجرخان( منظومه ها گفته اند و تصمیم 

گرفته شد که این کار انجام شود.

صادقی یادآور شــد: پیشــتر قرار بود قصه سنجرخان 
را ضیاالدین دری بســازد که ایشــان سرطان کبد گرفت 
و عمــرش کفاف نداد و پس از آن محمدحســین لطیفی 
نامزد انجام این کار شــد و برای ۱۶ ماه در ســنندج بود 
و من هم دوشــادوش ایشان بودم و این سریال را با ۳۵۰ 
بازیگر )نقش( به پایان رســاندیم که در حال حاضر مونتاژ 

و مراحل نهایی را طی می کند.
بازیگر تئاتر در حضور باد )بهــرام بیضایی ۱۳۴۷( در 
پاســخ به این پرسش که این روزها مشــغول به چه کار 
اســت، گفت: دو کالس بازیگری دارم که در یکی نمایش 
لورکا عروسی خون را کار می کنیم. وی ادامه داد: از سوی 
دیگر به ســه تئاتر بزرگ تهران )تئاتر شــهر، ایرانشهر و 
شــهرزاد( ســه نمایش را پیشــنهاد کردم که شهرزاد به 
ســرعت یکی را به جریان انداخت که یک کمدی ایرانی 
نوشــته خودم است و ماجرایش در دوره قاجار می گذرد و 
آخرین کار یک گروه بنگاه شــادمانی است )یعنی کسانی 
که صندوق هایشــان را حمل می کنند( و داستان زندگی 
یکی از همکارانشــان را نمایش می دهند که بسیار گزنده 
است. صادقی خاطرنشــان کرد: و دیگری تئاتری کمیک 
حدگذار در تاریخ تئاتر فرانسه است که تئاتر مدرن فرانسه 
از آنجا شــروع می شــود و آن را آماده کرده ام که ببینم 
کدامیک از این دو سالن تئاتر آن می پذیرند و دیگری یک 
نمایش شکسپیر است و دوست دارم در سال جاری هرسه 

این نمایش ها را روی صحنه ببرم.

قطب الدین صادقی:
 سه نمایش آماده برای صحنه دارم 
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واردکنندگان خودرو به فکر جیب مردم هستند
 یا منافع شخصی خود؟

بعد از آنکه دولت و مجلس شورای اسالمی با موضوع واردات خودرو برای تنظیم 
بازار موافقت کردند، افرادی که تا دیروز با طرح واردات خودرو برای متعادل کردن 
عرضه و تقاضا در بازار خودرو موافق بودند به یکباره به جمع مخالفان پیوســتند.
با قوت یافتن موضوع آزادسازی واردات خودرو به کشور، هر چند هنوز از نحوه و 
شرایط واردات و خودروهایی که می توان وارد کرد اطالع دقیقی در دست نیست 
اما مسئله چه نوع خودرو و با چه قیمتی باید وارد کشور شود به موضوع چالشی 
بازار خودرو تبدیل شــده است.هرچند مسووالن بر جلوگیری از ورود خودروهای 
لوکــس و گران قیمت و در مقابل بــر واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند که 
عموم جامعه بتوانند از آن بهره مند شوند، اما نماینده انجمن وارد کنندگان خودرو 
بر این باور اســت که در بازار جهانی چنین خودرو با کیفیت وجود ندارد.مهدی 
دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو که یکی از موافقان اصلی طرح آزاد سازی 
و واردات خــودرو برای از بین بــردن انحصار کنونی در بازار بود هم اکنون بعد از 
مطرح شــدن واردات بر این باور است که باید خودروهای سطح باال و با کیفیت 
وارد کشــور شود و خودروهای زیر 20 هزار دالر کیفیت الزم برای ورود به کشور 
را ندارند.از آن جا که قرار است واردات خودرو تنها به خودروسازان دولتی سپرده 
شــود، وی بر این باور است که بر اســاس قانون، باید خودروسازان دولتی نوع و 
مدل خودرو وارداتی را مشــخص و اســتانداردها را اخذ کنند و بهتر است دولت 
و مجلــس در این امور دخالت نکنند.مخالفت دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو 
بــا ورود خودروهای ارزان قیمت در حالی عنوان می شــود که در ابتدا قرار بود با 
آزادسازی واردات، توانمندی قشر متوسط جامعه برای خرید خودرو افزایش یابد 
و بدون شک ورود خودروهای ارزان قیمت بیشتر به نفع عموم مردم خواهد بود و 
مخالفت دبیر انجمن واردکنندگان خودرو شائبه منفعت طلبی این افراد از شرایط 
کنونی را به ذهن مخاطبین مطرح می کند.لطف اهلل ســیاهکلی عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت واردات خودرو متناسب با قیمت خودروهای 
داخلی و پیشگیری از واردات خودرو لوکس گفت: مجلس سقف 2۵ هزار دالری 
برای خودرو را در نظر گرفته اســت، بازه ۱0 تــا 2۵ هزار دالر از نظر ما منطقی 
اســت، خودروی لوکس تقاضای ایرانی ها نیست.سیاهکلی درباره ضرورت واردات 
خودروی هم قیمت با خودروی ایرانی افزود: تصمیم واردات خودرو توسط تنظیم 
بازار گرفته شده است؛ بنابراین هدف اصلی واردات خودرو سامان دهی بازارهاست. 
عرضه و تقاضا در کشور ما فاصله زیادی با هم دارد. تولید یا عرضه ما بسیار کمتر 
از تقاضا است. به همین خاطر مجلس کمک کرد تا دولت بتواند واردات را انجام 
دهد.اصرار دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بر واردات خودروهای لوکس و گران 
قیمت در حالی بیان می شود که واردات خودرو اقتصادی به معنی واردات خودرو 
بی کیفیت نیســت. بلکه در زبان خودرویی ایــن موتورهای کم حجم، امکانات، 
آپشن و پیچیدگی یا سادگی طراحی داخلی و خارجی خودرو است که اقتصادی 
یا غیراقتصادی خودرو را مشخص می کند. شاید منفعت دبیر انجمن واردکنندگان 

در گرو واردات خودروهای گران قیمت است تا اقتصادی!

یک کارشناس مطرح کرد
چند نکته درباره تهاتر نفت با کاال

چندی پیش وزیر نفت اعالم کرد که بیش از ۸0 درصد پول نفت صادر شده 
به خارج از کشــور به صورت ارزی و بقیه به شکل تهاتر با دارو و کاالی اساسی 
دریافت می شــود؛ موضوعی که هرچند به گفته کارشناسان می تواند گامی موثر 
باشد اما حل مشکالت موجود در این عرصه، نیازمند توسعه سرمایه گذاری و حل 
چالش هاســت.مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بازار 
نفت و نقش ایران در این بازار، اظهار کرد: حتی اگر این امکان وجود داشته باشد 
که بتوانیم پول نفت را با تهاتر وارد کشــور کنیم، باید به این مساله توجه کرد 
که مشکل تنها با تهاتر حل نمی شود، تهاتر تنها در برخی موارد و شرایط خاص 
می تواند پاســخگو باشد.وی با بیان اینکه اگر کاال را با شرایط خاص تخفیفات و 
مسائل دیگر به فروش برسانیم، هزینه هایی را تحمیل می کند بنابراین نفت باید 
با یک هزینه باالیی فروخته شــود که حتی اگر با تهاتر هم بخواهد وارد شــود، 
شــرایط سختی خواهد داشت، گفت: این شرایط دشوار خواهد بود و باید ساز و 
کاری برای آن لحاظ کرد؛ یکی از این راه حل ها توسعه روابط با کشورهای دیگر 
اســت.به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، نمی توان از این طریق صادرات 
را آنطور که باید توســعه داد، از طرفی نیــز طبق گفته های وزیر نفت، به ۱۶0 
میلیارد دالر سرمایه برای توسعه صنعت نفت نیاز داریم و با برجام نیز به تنهایی 
نمی توان برای صنعت نفت ســرمایه گذاری کرد؛ اگر ۸0 میلیارد دالر در ســال 
درآمد داشــته باشــیم، چهار و نیم درصد آن حدود ۱۱ میلیارد دالر می شود، 
یعنی باید ۱۶ ســال روی درآمدهای نفت سرمایه گذاری کنیم تا برای توسعه، 
ســرمایه گذاری کافی شده باشــد.بهروزی فر افزود: این در حالی است که نفت 
هزینه های دیگری نیز دارد و امکان اینکه فکر کنیم با برجام نیز تمام مشکالت 
صنعت نفت و اقتصاد حل می شــود، امکان پذیر نیست؛ برای جذب سرمایه گذار 
و توســعه تکنولوژی و حل مشکالت اقتصادی نیازمند توسعه تعامالت هستیم.
وی با اشــاره به افزایش روابط ایران با روسیه گفت: درحال حاضر روسیه نیز با 
مشکالتی درگیر اســت و نفت خود را ۳0 دالر زیر قیمت بازار با شرایط خاص 
می فروشد یعنی عمال بازار اروپا در حال بسته شدن به روی روسیه است و عمال 
این کشور برای فروش نفت خود دچار مشکل است.آنطور که وزارت نفت اعالم 
کرده، مقایسه عملکرد وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، 
گاز طبیعی، فرآورده های نفتی، محصوالت پتروشیمی در دو ماه امسال نسبت به 
پارسال نشــان می دهد وصول درآمدهای ارزی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه 
۱۴0۱ بیش از ۶0 درصد بیشــتر از مدت مشابه پارسال بوده است.برای نمونه 
درآمدهای پتروشــیمی که به ســامانه نیما واریز شده در دو ماه نخست پارسال 
۱.۵ میلیارد دالر بود که در دو ماه امســال بــه 2 میلیارد و ۴۵0 میلیون دالر 
رسیده است. همچنین از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم صادرات نفت ایران 
نســبت به قبل افزایش یافته و آنطور که جواد اوجی - وزیر نفت - اعالم کرده 
تا به امروز پول نفت فروخته شــده در سررســیدهای خود وصول شده است.به 
گفته وزیر نفت از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم توانسته هم زمان با افزایش 
دریافت پول نفت از مشــتریان خود، قراردادهای جدیدی برای فروش نفت خام 
با ســایر کشورها منعقد کند. همچنین بیش از ۱2.۵ میلیارد دالر ارز حاصل از 
فروش محصوالت پتروشــیمی به سامانه نیما در ســال گذشته واریز شد و اگر 
می خواستیم با روش دولت قبل به سمت فروش نفت برویم، معلوم نبود قیمت 
ارز چگونه بود.وی  با بیان اینکه در سال ۱۴00 بیش از چهار برابر بیشتر وصول 
مطالبات نسبت به ســال ۱۳۹۹ در بخش صادرات گاز انجام شده است، اظهار 
کرد: پارسال ۴ میلیارد دالر وصول مطالبات در بخش گاز انجام شده، در حالی 
که این رقم در ســال ۱۳۹۹ برابر با یک میلیارد و 2۵ میلیون دالر بوده اســت.
اوجی با اشاره به مشکالت کشورهای همسایه در زمینه تأمین کاالهای اساسی 
بعد از تحوالت روسیه و اوکراین گفت: خوشبختانه با توجه به فروش خوب نفت 
ما، امروز ذخایر خوبی در زمینه کاالهای اساســی داریم؛ از سوی دیگر با تأمین 

مستمر ارز توانستیم بازار ارز کشور را نیز کنترل کنیم.

خودرو

خبر

گروه اقتصادی- محمدرضا حقی: قیمت ارز اینروزها 
با نیم نگاهی به اظهار نظرهای سیاســی و بین المللی روند 
صعودی به خود گرفته و با شکستن مقاومت های جدید از 
میانه کانال ۳۱ هزار تومانی عبور کرد و روزگذشته به قیمت 
۳۱ هزار و 700 تومان رسید.عده ای از معامله گران معتقدند 
با توقف روند مذاکرات برجام در ماه های پایانی سال گذشته 
سیگنال های منفی زمینه های رشد نرخ دالر در کشور فراهم 
شده است.ســایه افکندن خطر تصویب یک قطعنامه علیه 
جمهوری اســالمی ایران در شــورای حکام باعث شده دالر 
آمریکایی در تهران رشد کند. این اتفاق می تواند تنش های 
مذاکرات هسته ای را افزایش دهد و زمینه ساز رشد فعالیت 
سفته بازان ارزی شــود.عده ای از معامله گران معتقدند با 
توقف روند مذاکرات برجام در ماه های پایانی ســال گذشته 
سیگنال های منفی زمینه های رشد نرخ دالر در کشور فراهم 
شده است.اما برخی کارشناســان ارزی با بررسی نرختورم 
نقطه به نقطه و مقایسه آن با نرخ رشد ساالنه ارز معتقدند 
که افزایش نرخ هــای صورت گرفته در بــازار ارز ماحصل 
افزایش نرخ تورم است.بررسی هسته مرکزی بازار هم نشان 
می دهــد در روزهای اخیر معامله گــران عادی بازار تمایل 
زیادی به فروش دالر ندارند و این موضوع موجب شده است 
که سمت عرضه بازار منحصر به بازارساز شود. این موضوع 
نیز سمت عرضه را تحت فشار قرار داده است. بازارساز نیاز 
دارد که برای عقب راندن خریداران تا حدی سمت و سوی 
انتظارات را دچار تحول کند.بــه عقیده فعاالن بازار با قرار 
گرفتن دالر باالی محدوده مقاومتی، الک احتیاطی برخی 
معامله گران به تدریج شکسته خواهد شد و سطح خریدها 

بیشتر خواهد شد.
بازار ارز یکپارچه خریدار شد

بازار ارز و ســکه و طال در حــال تجربه وضعیتی جدید 
هســتند که در آن تمایل بــرای فروش کاهــش یافته و 
بازار یکپارچه خریدار است.بازگشــت انتظــارات تورمی به 
بازار و رشــد بی محابای قیمت ها که منجر به بازپس گیری 
کانال  های از دست رفته بعد از هجده ماه برای سکه و بیست 
و چهار ماه برای دالر شــده اســت، مهمترین دلیل کاهش 
تمایل فروش و افزایش تمایل برای خرید اســت .قیمت هر 
گرم طالی ۱۸ عیــار در بازار تهران به یک میلیون و ۴2۹ 
هزار تومان رسید و بهای سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

و جدیــد به ترتیب برابر با ۱۵ میلیون و 222 هزار تومان و 
۱۴ میلیــون و ۶00 هزار تومان گزارش شــد. در این میان 
نیم ســکه هشــت میلیون و پانصد هزار تومان و ربع سکه 
پنج میلیــون و پانصد هزار تومان قیمت خــورده و بهای 
سکه گرمی به بیش از سه میلیون و صد هزار تومان رسیده 
اســت.از سوی دیگر در مهر ماه سال ۱۳۹۹ ، بهای دالر در 
محدوده ۳۱ هزار تومانی بود. به این ترتیب پس از یک سال 
و نیم، بار دیگر بهای دالر در این محدوده قرار گرفته است تا 
فشارهای اقتصادی بیش از پیش افزایش یابد.معامله گران از 
روز سه شنبه هفته جاری دست از فروش عمده کشیده اند 
و همین امر سبب شده است بهای دالر و سکه روند افزایشی 
خود را در اخرین روز تمام کاری هفته نیز حفظ کند .برخی 
معتقدند ســیگنال های منفی رسیده از شورای حکام دلیل 
مهم بروز این وضعیت است.محمد کشتی آرای، نائب رییس 
اتحادیه طــال و جواهر ضمن ابراز بی اطالعی از قیمت دالر 
به قرن نو درباره وضعیت بازار گفت: بازار طال و ســکه روال 
طبیعی دارد و هیچ اتفاق غیرطبیعی در بازار نیفتاده است 

.او در توضیح این مطلب افزود: اتفاق غیرطبیعی این است 
که نتوان ریشه آن را شناسایی کرد. داد و ستد روال عادی 
خودش را دارد و طبیعی اســت وقتی قیمت سکه روندی 
افزایشی را تجربه می کند کمتر کسی حاضر به فروش سکه 
باشــد. اغلب افراد در این شرایط ترجیح می دهند در قامت 
خریدار ظاهر شوند تا سودی را نصیب خودشان کنند چرا 
که انتظار دارند قیمت ها در آینده باالتر از امروز باشــد.این 
فعال صنفی با تاکید بر اینکه تقاضای ســوداگرانه به دلیل 
امتناع و بی میلی نســبت به فروش در بازار نیست، گفت: 
آنچه در بازار طال و ســکه جریان دارد جابجایی پول است، 
پول در این فضا از بازاری به بازار دیگر می رود. اغلب کسانی 
که در شــرایط فعلی سکه یا طال و ارز می فروشند، در حال 
ورود به بازار دیگری مثل بازار مســکن هستند و این نکته 

بسیار مهمی است. 
فعالیت ســوداگرانه اما کیفیت متفاوتی دارد. فرد طال و 
ســکه یا ارز را می فروشد که فردا دوباره همان را خریداری 
کند از این رو بازار هنوز شــاهد چنین پدیده ای نیست.وی 

دلیل بزرگ شدن حباب سکه را نیز مانند سایر همکارانش 
کاهش عرضه دانســت و گفت: در این فضا آنچه رخ داده و 
قابل لمس اســت کمبود عرضه اســت و در دوره های رشد 
قیمت، با امتناع ســرمایه گذاران از عرضه شــاهد این نکته 
باشیم که حباب بزرگتر شود.به گفته وی سکه جدا از قیمت 
اونس جهانی و بهــای ارز، با توجه به میزان عرضه و تقاضا 

تعیین قیمت می شود .
وعده جدید برای تعدیل بازار ارز

علی صالح آبادی روزگذشــته در حاشــیه جلسه هیأت 
دولــت و در جمع خبرنگاران گفت: بانــک مرکزی برنامه 
مفصلی را در حوزه مدیریت بــازار ارز دارد. ما عرضه ارز را 
نســبت به گذشته بیشتر خواهیم کرد، آن هم به این دلیل 
که وضعیت درآمدهای ارزی خوب اســت و در نتیجه ما از 
نظر عرضه ارز مشــکلی نداریم. لذا در دو بخش اســکناس 
و حوالجات ارزی عرضه هایمان را تشــدید خواهیم کرد.وی 
ادامه داد: همانطور که پیشــتر نیز تأکید کرده ام، در حوزه 
اســکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک 
مرکزی داریم.رئیس شورای پول و اعتبار درباره بخش تقاضا 
عنوان کرد: از ســوی دیگر و در بخش تقاضا تالش خواهیم 
کــرد تقاضاهای واقعی بازار چه در بخــش حواله و چه در 
بخش اسکناس به طور کامل در سامانه نیما و بازار متشکل 
ارزی پوشش دهیم.رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 
پوشــش کامل عرضه و تقاضا در بازار می تواند آرامش را در 

بازار ارز ایجاد کند.
صالح آبادی بــا بیان اینکه وضعیت منابع ارزی کشــور 
امســال نسبت به سال گذشــته در تمام حوزه ها به مراتب 
بهتر شــده اســت، تصریح کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال 
نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته، حدود 7.۵ میلیارد 
دالر نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشــتیم که 
سال گذشته در همین مدت حدود ۴.۵ میلیارد دالر بوده؛ 
یعنی بیش از ۶0 درصد رشد در وصولی ها و نه فقط درآمد 
داشــتیم، چرا که درآمد به معنای فروش نیســت بلکه به 
معنای وصول است و وصولی ها افزایش داشته است.رئیس 
کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در بانک 
مرکزی و در حوزه صادرات غیرنفتی با توجه به توان خوبی 
که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام می دهیم، تعادل 

را در بازار ایجاد می کنیم.

دالر میانه کانال 31 هزار تومان را رد کرد

ردپای شورای حکام در بازار ارز ایران

معاون صنایع عمومــی  وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
با افزایش 70 درصدی قیمت بلیت هواپیما برخورد شــده است، گفت: 
در پیگیری ها مشخص شد که درج قیمت ها اشتباه بوده و اصالح شد.به 
گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران در ششمین همایش اعطای 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان سمنان در سالن یادگار 
امام )ره( استانداری سمنان با بیان اینکه در شرایطی که فضا غبار آلود 
است برخی افراد سو ء استفاده می کنند، گفت: وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت با اهتمام ویژه به موضوع مقابله با کاالهای تقلبی ورود کرده و 

اجازه سو ءاســتفاده را به افراد نمی دهد.وی با بیان اینکه بررسی بلیت 
هواپیماها به ما این نکته را گوشــزد کرد کــه افزایش 70 درصدی در 
این زمینه اعمال شــده اســت، افزود: بعد از بررسی ها مشخص شد که 
یک شــرکت در اعالم قیمت اشتباه کرده و به شدت با آن برخورد شد 
تا قیمت ها اصالح شــود.معاون صنایع عمومــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در ادامه و با بیان اینکه اصالح یارانه ها یک اقدام مهم و جسورانه 
بود، تاکید داشت: نفع مصرف کننده در اصالح یارانه ها لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه اصالح ارز ترجیحی برای رفع فساد و رانت اقدامی ویژه 

بود، تاکید داشــت: سود اجرای این طرح برای مردم و همه آحاد جامعه 
خواهد بود.معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه ضرورت دارد واحدهای تولیدی در شرایط فعلی انصاف را رعایت 
و از گران فروشی پرهیز کنند، ابراز کرد: رعایت حقوق مصرف کننده از 
جمله مهمترین الزامات در این برهه اســت.برادران همچنین به حادثه 
متروپل و ضرورت هوشــیاری در برابر حوادث نیز اشــاره کرد و گفت: 
ایمنی و به روز رسانی ماشــین آالت واحدهای تولیدی یکی از الزاماتی 

است که در وزارت صمت نیز به آن توجه می شود.

فاتح بیرول به مجله اشپیگل آلمان گفته است که اروپا 
به دلیل محدودیت عرضه در بازارهای نفت، ممکن اســت 
با کمبود ســوخت در تابستان امسال روبرو شود.به گزارش 
ایســنا، مدیر اجرایی آژانس بین المللــی انرژی اظهار کرد: 
هنگامی که فصل تعطیالت در اروپا و آمریکا فرا برسد، تقاضا 
برای ســوخت افزایش پیدا خواهد کرد. در آن زمان ممکن 
است شاهد کمبود سوختهایی نظیر دیزل، بنزین یا کروسن 
به خصوص در اروپا باشیم.بیول هشدار داد که بحران انرژی 
فعلی بســیار بزرگتر از شوکهای نفتی دهه ۱۹70 است که 
مدت طوالنی تری ادامه پیدا خواهد کرد. در آن زمان فقط 
بحــران مربوط به نفت بود اما اکنــون بحران نفتی، بحران 
گازی و بحران برق را به صورت همزمان داریم.بحران انرژی 
در پاییز ســال 202۱ آغاز شــد اما حمله نظامی روسیه به 
اوکراین، این بحران را به دلیل واهمه بازار از مختل شــدن 
عرضه انرژی روســیه تشدید کرد. همزمان، دولتهای غربی 
تحریمهای به شــدت محدودکننده ای را علیه روســیه در 
واکنش به جنگ در اوکراین اعمال کردند.ســران اتحادیه 
اروپا روز دوشــنبه با کاهش ۹0 درصــد از واردات نفت از 
روسیه تا پایان امسال موافقت کردند که شدیدترین تحریم 
اعمال شــده از سوی این بلوک علیه مسکو به تالفی حمله 
ســه ماهه پیش به اوکراین است.بر اســاس گزارش اویل 
پرایــس، تغییر جریانهای نفت، بــه ظرفیت کمتر پاالیش 
جهانی اضافه شده است و به افت ذخایر فرآورده های نفتی 
از جمله ذخایر آمریکا منتهی شــده است. ظرفیت پاالیش 
در سطح جهانی و در آمریکا اکنون چند میلیون بشکه در 
روز کمتر از دوران پیش از پاندمی کووید اســت.حدود یک 
میلیون بشکه در روز ظرفیت پاالیش در آمریکا از زمان آغاز 
پاندمی، به طور دائمی غیرفعال شــده است و پاالیشگاه ها 
یا ترجیح داده اند تاسیساتشــان را از دســت بدهند یا آنها 
را به پایگاههای تولید ســوخت زیســتی تبدیل کنند. در 
ســطح جهانی ظرفیت پاالیش محدودتر شــده است، به 
خصــوص پس از این که خریــداران غربی از جمله آمریکا 

اعالم کردند دیگر نفت VGO و ســایر فرآورده های الزم 
برای پاالیش نفت و تولید بنزین، دیزل و ســوخت جت را 
از روســیه خریداری نخواهند کرد.قیمت نفت در معامالت 
روز چهارشنبه بازار آسیا در پی موافقت سران اتحادیه اروپا 
برای تحریم تدریجی واردات نفت روســیه و پایان قرنطینه 
کووید در شانگهای چین، صعود کرد.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت برای تحویل در ماه اوت با 7۸ ســنت 
معــادل 0.7 درصد افزایش، به ۱۱۶ دالر و ۳۸ ســنت در 
هر بشــکه رســید. بهای قرارداد تحویل ژوییه که روز سه 
شنبه منقضی شــد، با یک درصد افزایش، ۱22 دالر و ۸۴ 
سنت معامله شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۶۳ سنت معادل 0.۶ درصد افزایش، به ۱۱۵ دالر 
و ۳0 ســنت در هر بشکه رســید. قرارداد اوت نفت برنت 
روز گذشــته با دو دالر کاهش و نفت آمریکا با 0.۴ درصد 
کاهش، بســته شده بودند.هر دو شــاخص در ماه مه رشد 
کردند که ششمین رشد ماهانه متوالی قیمتهای نفت بود. 
قیمتها در مدت شــش ماه گذشته بیش از 70 درصد رشد 
کرده اند.سران اتحادیه اروپا روز دوشنبه با کاهش ۹0 درصد 
از واردات نفت از روســیه تا پایان امسال موافقت کردند که 
شــدیدترین تحریم اعمال شده از ســوی این بلوک علیه 
مســکو به تالفی حمله ســه ماهه پیش به اوکراین است.
پس از این که جدیدترین تدابیر توافق شــده تصویب شد، 
تحریمها علیه واردات نفت از روســیه در مدت شش ماه و 
تحریمها علیه واردات فرآورده های نفتی روســیه در مدت 
هشــت ماه به اجرا درخواهد آمد. این تحریم، دریافت نفت 
از خط لوله را به عنوان امتیازی به مجارستان، معاف کرده 
اســت.تحلیلگران گروه ANZ Research در یادداشتی 
نوشــتند: با این حال آلمان و لهســتان تایید کرده اند که 
از طریق خط لوله یا دریا، نفت از روســیه نخواهند خرید و 
در مجموع ۹0 درصد از فروش نفت روسیه به اتحادیه اروپا 
تا پایان ســال میالدی جاری متوقف خواهد شد.در چین، 
تدابیر قرنطینه سخت گیرانه شانگهای نیمه شب چهارشنبه 

پس از دو ماه پایان گرفــت و انتظارات برای تقاضای قوی 
برای ســوخت در این کشور را تقویت کرد. عاملی که رشد 
قیمتها را محدود کرد، انتشار گزارشهایی بود مبنی بر این 
که بعضی از تولیدکنندگان در حال بررسی توقف مشارکت 

روسیه در توافق تولید اوپک پالس هستند.
وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش کرد 
در حالــی که هیچ تالش رســمی برای افزایش تولید نفت 
اوپک به منظور جبران افت احتمالی تولید روســیه وجود 
ندارد اما بعضی از کشــورهای منطقه خلیج فارس در حال 
برنامه ریزی برای افزایش تولید در چند ماه آینده هستند.
گزارش ماه جاری اوپک پالس نشان داد تولید نفت روسیه 
در آوریــل بــه میزان حدود ۹ درصد نســبت به ماه پیش 
کاهش پیدا کرده اســت. استفن اینس، از شرکت مدیریت 
دارایی SPI در این رابطه گفت: انتظار عرضه بیشتر نفت به 
بازار حتی پس از کاهش تولید روســیه، ممکن است باعث 
از دست رفتن رشد قیمتی شــود که نفت پس از تصویب 
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه پیدا کرده 
بود.بر اساس گزارش رویترز، اداره اطالعات انرژی آمریکا در 
گزارش ماهانه خود اعالم کرد تولید نفت آمریکا در مارس 
بیش از ســه درصد رشد کرد و به باالترین میزان از نوامبر 

رسید.
روسیه از توافق نفتی اوپک پالس 

کنار گذاشته می شود؟
روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از نمایندگان اوپک 
مدعی شــد بعضی از اعضای این گروه در حال بررسی ایده 
معافیت روســیه در توافق نفتی هســتند.به گزارش ایسنا، 
معاف کردن روســیه، راه را برای عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی و ســایر اعضای اوپک برای تولید بیشتر نفت 
و تحقق اهداف تولید، هموار می کند.قیمتهای نفت از زمان 
حمله نظامی روســیه به اوکراین، بــه بیش از ۱00 دالر در 
هر بشکه صعود کرده اند و کشورهای مصرف کننده بزرگ 
نظیر آمریکا مکررا از اوپک خواسته اند تولیدش را سریع تر 

افزایش دهد.در این بین، وزارت خارجه روســیه اعالم کرد 
ســرگی الوروف، وزیر خارجه روسیه با شاهزاده فیصل بن 
فرحان آل ســعود، همتای ســعودی خود در ریاض دیدار 
کرد و هر دو مقام از ســطح همکاری در داخل گروه اوپک 
پالس تمجید کردند. وزیران خارجه روســیه و عربســتان 
ســعودی به همکاری نزدیک میان دو کشــور در بازارهای 
جهان برای هیدروکربنها که بخش مهمی از نظر استراتژیکی 
هستند، اشاره کردند.شش منبع آگاه در اوپک پالس هفته 
گذشته به رویترز گفتند: این گروه در دیدار دوم ژوئن خود 
به توافقی که سال گذشــته منعقد کرد، پایبند می ماند و 
افزایــش تولید به میزان ۴۳2 هزار بشــکه در روز را برای 
ژوییــه تصویب خواهند کرد.اوپک پالس در ســال 20۱۶ 
تشکیل شد و محدودیت عرضه هماهنگ را در میان اعضای 
خود برای تثبیت بازار نفت و جلوگیری از ریزش قیمتها را 
به اجرا گذاشت. روسیه یکی از تولیدکنندگان بزرگ عضو 
اوپک پالس است. این گروه در حال افزایش تدریجی تولید 
برای پایان دادن به محدودیت عرضه ای هستند که در اوج 
بحران پاندمی در سال 2020 به اجرا گذاشتند و از اوت سال 
گذشــته، هر ماه افزایش تولید به میزان ۴۳0 هزار بشــکه 
در روز را تصویب کرده اند.روزنامه وال اســتریت ژورنال در 
گزارش خود مدعی شده است معافیت روسیه از توافق نفتی 
اوپک پالس، به تولیدکنندگان دیگر اجازه خواهد داد نفت 
بیشتری که خواسته آمریکا و اتحادیه اروپاست، تولید کنند.
بر اســاس گزارش رویترز، دیدار الوروف با همتای سعودی 
وی مدت کوتاهی پس از توافق ســران اتحادیه اروپا برای 
ممنوعیت ۹0 درصد از واردات نفت از روسیه تا پایان سال 
میالدی جــاری صورت گرفت.اوپک همــواره تاکید کرده 
که بازار نفت متوازن اســت و وضعیت جاری آن ربطی به 
عوامل بنیادین ندارد و ناشــی از مسائل ژئوپلیتیکی است.
توافق محدودیت عرضه فعلی اوپک پالس در ســپتامبر به 
پایان می رسد با این حال توافق نفتی تا دسامبر ادامه پیدا 

خواهد کرد.

معاون صنایع عمومی  وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد

برخورد با افزایش ۷۰ درصدی بلیت هواپیما

قیمت نفت به مسیر صعودی بازگشت

هشدار نسبت به بروز بحران انرژی شدیدتر از شوک نفتی دهه ۷۰ 

وزیر راه و شهرســازی گفت: در مــورد اجاره بها،  
بسته ای به نام بســته اجاره بها تهیه شده و در ستاد 
تنظیم بازار تصویب شده که 2۵ درصد در تهران قابل 
افزایش اســت و میزانش در شهرها نیز مشخص شده 
است.به گزارش ایسنا، رستم قاسمی در حاشیه جلسه 
هیــات دولت در جمع خبرنگاران درباره اینکه با توجه 
به افزایش اجاره بها، وزارت مســکن چه اقداماتی برای 
مســکن  انجام داده اســت؟ گفت: در مورد اجاره بها،  
بسته ای به نام بســته اجاره بها تهیه شده و در ستاد 
تنظیم بازار تصویب شده که 2۵ درصد در تهران قابل 
افزایش است و میزانش در شهرها مشخص شده است. 
عــالوه بر آن بین ۴0 هزار تــا 70 هزار میلیارد تومان 
ودیعه مســکن برای دهک های پایین پیش بینی شده 
که در ۱0 روز جاری در سامانه مردم می توانند ثبت نام 

کنند و قابل پرداخت است.
وی افزود: امالک و آژانس های مسکن هم به نوعی 
باید بیایند و کارت های تخصصی و اعتباری را از وزارت 
مسکن بگیرند و در سامانه مسکن ثبت نام کنند، البته 
ما هنوز زیر ســاخت نداریم و تکمیل این زیر ساخت 
کمک می کند که ســال آینده مشــخص شود که این 
مســکن در فالن خیابان متعلق به کیســت  و به چه 

کســی و چه میزان  اجاره داده شــده و امسال چقدر 
افزایش یابد، این موضوع در سامانه قابل کنترل است.
قاســمی درباره آخرین وضعیت قانــون اخذ مالیات از 
خانه های خالی تصریح کرد:  ما ۵۶0 هزار خانه خالی را 
به وزارت دارایی معرفی کردیم و از این ۵۶0 هزار واحد  
۶0 واحد اعتراض کردند و در ســامانه  آن را بررســی 
می کنیــم و ۵00 هزار واحد اعتراضــی ندارند.  ۳00 
الی ۴00 خانه خالی جدید هم شناســایی شده است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا این امر تاثیری در 
بازار مسکن دارد؟ گفت: به نظر می رسد که خانه های 
خالی را اگر اجاره ندهند بیش از آن چیزی اســت که 
ضرر ســنگینی می کنند و تاثیر خوبی دارد.وی درباره 
آخرین وضعیت ســاخت ۴ میلیون مسکن اظهارکرد: 
در خصوص نهضت ملی مسکن با رییس جمهور جلسه 
داشــتیم. بناست ســاخت دو پارت دو میلیونی را در 
کشور شروع کنیم که آخرین آمار  بیش از یک میلیون  
و  2۵0 واحد در دســت اجراســت و در مرحله خاک 
برداری اســت و امیدواریم در ســالگرد دولت این رقم 
را به دو میلیون برســانیم که در دو پارت دو میلیونی 
بتوانیم تا پایان دولت آنرا تحویل دهیم.اولین سری از 

آن را مهرماه تحویل خواهیم داد.

سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس تبصره ای که 
در قانون بودجه امسال آمده از تعداد مشترکان پُرمصرف 
اندکی کاسته شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران، »مصطفی رجبی مشهدی« 
افزود: براین اســاس تعدادی از مشترکان پرمصرف جزو 
مشترکان خوش مصرف شده و تعدادی هم کم مصرف 
شــده اند که با طرح های تشــویقی به این تعداد افزوده 
خواهد شد.وی ادامه داد: 7۵ درصد از مشترکان خانگی 
زیر الگوی مصرف هســتند و این مشترکان ۵0 درصد 
میزان مصرف برق خانگی را دارند و 2۵ درصد دیگر ۵0 
درصد را مصرف می کنند به عبارتی یک چهارم مشترکان 
خانگی به اندازه آن 7۵ درصد یا سه چهارم باقیمانده برق 
مصرف می کنند.سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان 
پرمصرف بیشتر برق مصرف می کنند و اگر این مشترکان 
کاهش مصرف داشته باشند هیچ مشکلی در تأمین برق 
در همه بخش ها وجود نخواهد داشــت.رجبی مشهدی 
ادامــه داد: ایمان داریم که هم وطنان همانند همیشــه 
توصیه ها را جدی گرفتــه و کمال همکاری و همیاری 
را با صنعت برق خواهند داشــت.وی افزود: مشترکانی 
که نسبت به سال گذشــته مصرف بی رویه برق داشته 
باشند منجر به افزایش صورت حساب خواهد شد که در 

صورت ادامه داشتن این افزایش، محاسبه صورت حساب 
به روش افزایشی پلکانی انجام می شود.مدیرعامل شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان ساخت: مهم تر از 
افزایش صورت حساب، تأمین برق سایر مشترکان است 
که در تابستان با تولید حداکثری نیروگاه ها و بیشترین 
میزان بار یا مصرف شــبکه ها تضمین می شود بنابراین  
از مشــترکان می خواهیم تا با چند راهکار ساده مانند 
استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج 
مصــرف )۱2 تا ۱7(، خاموش کردن یــک کولر اضافه، 
تنظیم دمای کولرهای گازی روی 2۵ درجه یا استفاده 
از دور کنــد کولر آبی، در تأمین برق همه مشــترکان 
کشور مشارکت کنند.وی گفت: مشترکانی که مصرف 
برق کمتر از ۵0درصد و یا کمتر بوده و تحت پوشــش 
کمیته امداد امام خمینی و یا بهزیستی باشند قبض برق 
رایگان دریافت خواهند داشــت.رجبی مشهدی افزود: 
در کنار این موارد امســال تشویق های خوبی نیز برای 
کاهش مصرف در نظر گرفته شده است به طوری که اگر 
مشترکی در مناطق عادی با الگوی ۳00 کیلووات ساعت 
در تابستان بتواند مصرف خود را نسبت به سال گذشته 
به 2۵0 کیلووات ساعت برساند، قبض برق رایگان خواهد 

داشت.

تعداد مشترکان ُپرمصرف برق کاهش یافتآخرین وضعیت از اقدامات وزارت راه و شهرسازی درباره بازار مسکن
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شــرکت گاز پروم روســیه اعالم کرد که 
امروز )چهارشنبه( گاز صادراتی به شرکت های 
دانمارکــی و آلمانــی را قطــع کرده اســت. 
تارنمای شــبکه خبری راشــاتودی با انتشار 
ایــن خبر نوشــت: قطع گاز روســیه بدنبال 
عدم پرداخت هزینه انرژی به روبل از ســوی 
شــرکت های انــرژی در دانمارک و شــرکت 
انرژی »ِشــل« آلمان صورت گرفت. شــرکت 
گازپروم رســیه روز چهارشنبه اعالم کرد که 
دانمارک پنجمین کشــوری است که به علت 
عــدم پرداخت هزینــه گاز انتقالی به روبل از 
)Orsted( )شرکت  سوی شرکت »اورستد« 
نفت وگاز دانمارک( با قطع گاز از سوی روسیه 
مواجه می شــود، به همین علت انتقال گاز به 

شرکت انرژی شل آلمان نیز متوقف شد.
بنابراین گزارش در بیانیه شرکت گازپروم 
دراین مورد آمده اســت: تا پایان روز کاری در 
۳۱ مــه )۱۰ خــرداد ۱۴۰۱(، گازپروم برای 
عرضه گاز در مــاه آوریل پرداختی )به روبل( 
دریافت نکرده اســت. دربخش دیگری از این 
بیانیــه درمورد قطع گاز به آلمــان نیز آمده 
است: قرارداد گازپروم اکسپورت و »شل انرژی 
 Shell Energy Europe( »اروپا لیمیتــد
Limited( برای تامین گاز به آلمان، حجمی 
بالغ بر ۱.۲ میلیارد متر مکعب گاز در ســال 
بوده اســت. راشــاتودی افزود: )شرکت( شل 
تنهــا ۲.۶ درصد از ۹۵ میلیــارد متر مکعب 
گاز طبیعی مصرف ســاالنه آلمان را به خود 
اختصاص می دهد. تارنمای خبری راشاتودی 
درادامه نوشت: درحالی گاز ارسالی روسیه به 
آلمان به علــت عدم پرداخت به روبل متوقف 
می شودکه اکثر شرکت های آلمانی خریدار گاز 
 )Uniper( »روســیه از جمله شرکت »یونپر
و »آر دبلیــو ای« )RWE( پیشــتر باطرح 
پرداختی روبل از سوی کرملین، موافقت کرده 

بودند.
بنابراین گزارش روســیه تاکنون صادرات 
گاز به کشورهای بلغارستان، لهستان، فنالند و 
هلند را به علت عدم پرداخت هزینه دریافتی 
انرژی به روبل را قطع کرده است.  در مجموع، 
شرکت روســی گازپروم روز چهارشنبه اعالم 
کرد که صادرات گاز روســیه به کشــورهای 

خارج از اتحادیه مســتقل مشــترک المنافع، 
از ابتدای سال جاری میالدی تا کنون نسبت 
به دوره مشابه در ســال گذشته، بیش از ۲۷ 

درصد کاهش یافته است. 
فراورده های  تایید شــده  طبق سفارشات 
گازی صادرات به کشــورهای غیــر اتحادیه 
مستقل مشــترک المنافع )عمدتا کشورهای 
اتحادیــه اروپا( بــه ۶۱ میلیــارد متر مکعب 
رسیده که نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته 
۲۷.۶ درصــد پایین آمده اســت. بر اســاس 
گزارش های اولیه، شــرکت گازپروم از ابتدای 
سال ۲۰۲۲ تا پایان ماه مه در مجموع ۲۱۱.۴ 
میلیارد متر مکعب گاز تولید کرده که نسبت 

به همین زمان در ســال گذشــته ۴.۸ درصد 
تنزل یافته است.

دانمارک در مسیر عضویت در ناتو
مردم دانمارک دیروز چهارشــنبه در مورد 
پیوستن کشورشــان به سیاست دفاعی اروپا 
برای تعییــن تکلیف به پای صندوق های رای 
رفتند. نظرسنجی ها حکایت از برتری موافقان 

دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، رای 
دهندگان دانمارکی تصمیم گرفتند که آیا به 
سیاست دفاعی اتحادیه اروپا بپیوندند یا خیر. 
درگیری روســیه و اوکراین و ســوگیری های 
مختلف قدرت های جهانی، کشورهای اروپایی 

را ناگزیر کرده اســت به طور اساســی امنیت 
خــود را ارزیابی مجدد کننــد. دانمارک تنها 
عضو بلوک ۲۷ کشوری است که در سیاست 
مشــترک امنیتی و دفاعی قرار ندارد، زیرا در 
همه پرســی ســال ۱۹۹۳ در مورد معاهده 
ماستریخت، معافیت هایی را در خصوص این 
پیمان دفاعی و واحد پول یورو اخذ کرده بود. 
اگــر دانمارکی ها بــه لغو انصراف ســابق 
کــه  رویــدادی  دهنــد،  رأی  کشورشــان 
نظرسنجی ها نشــان می دهند محتمل است، 
تغییــر قابل توجه دیگری در سیاســت اروپا 
پس از آغاز حمله روسیه در اسفندماه به شمار 

می رود. 

سوئد و فنالند هفته پیش تصمیم گرفتند 
بــرای عضویت در ناتــو درخواســت دهند. 
پیــش تر دانمارک و آلمان قــول داده اند که 
هزینه های دفاعی خود را به شــدت افزایش 
دهند. موگنس جنســن، ســخنگوی دفاعی 
حزب حاکم سوسیال دموکرات های دانمارک، 
گفــت: »ناتو مطمئناً مهمتریــن ابزار ما باقی 
خواهد مانــد، اما اتحادیه اروپــا ابزار دیگری 
بــرای تأمین امنیت دفاعی مان در شــرق در 
اختیارمان می گذارد«. دانمارک یکی از اعضای 
موسس ناتو است، اما بزرگترین قدرت نظامی 
این ناتو، ایاالت متحــده، به متحدان اروپایی 
هشدار داده است که باید مسئولیت بیشتری 

در قبال امنیت خود بپذیرند. 
به نظر غربی ها، مشــارکت در سیاســت 
مشــترک امنیتی و دفاعی، دانمارک را قادر 
خواهد ســاخت در عملیات نظامی مشترک 
اتحادیــه اروپا، مانند عملیات های ســومالی، 
مالی و بوســنی شــرکت کند. در حال حاضر 
اکثریت پارلمان دانمارک طرفدار لغو انصراف 

کشورشان هستند. 
رای گیری روز چهارشــنبه سومین تالش 
قانونگذاران دانمارکی برای لغو انصراف ســال 
۱۹۹۳ کشورشان، پس از رای گیری در مورد 
یورو در ســال ۲۰۰۰ و عدالت و امور داخلی 
در سال ۲۰۱۵ خواهد بود که هر دو شکست 

خوردند.
 طبــق گــزارش خبرگــزاری فرانســه، 
نظرســنجی های اولیه نشان می دهد که آرای 
موافــق لغو انصراف، با نزدیــک به ۴۸ درصد 
موافــق در مقابل ۳۱ درصــد مخالف، برتری 

قابل اعتنایی دارد.
مخالفــان اســتدالل می کنند که اساســا 
همکاری هــای دفاعی اتحادیــه اروپا به دلیل 
بوروکراســی موجود و تصمیم گیری ناکارآمد 
در حال حاضر کارایی چندانی ندارد. در عین 
حال آنان از چشم انداز کمک به ارتش بالقوه 
فراملی اتحادیــه اروپا بیم دارند. اتحادیه اروپا 
هیچ برنامه ای بــرای ایجاد ارتش فراملی در 
داخل خود نــدارد، اما تصمیم گرفته اســت 
یک نیروی استقرار سریع متشکل از حداکثر 

۵۰۰۰ سرباز تشکیل دهد.

روسیه صادرات گاز به دانمارک و آلمان را قطع کرد

تشدید جنگ انرژی در اروپا

ضعف متحدان آمریکا برای مقابله با تهدید چین

آمریکا برای دفــاع از تایوان در برابر حمله 
ادعایی چین به موشــک های مستقر در زمین 
نیــاز دارد، امــا متحدانش آمــاده قبول این 
موشک ها در خاک خود نیســتند. به گزارش 
نیوز ۱۸ )بخش آنالین شــبکه سی ان ان نیوز 
۱۸(، گزارش اندیشــکده »رند کورپوریشــن« 
حاکی اســت پنج متحد اصلی آمریکا در آسیا 
شــامل ژاپن، کره جنوبی، اســترالیا، تایلند و 
فیلیپین به احتمال بســیار کمــی با میزبانی 

موشــک های آمریکایی میان برد مســتقر در 
زمین موافقت می کنند. موشک های میان برد 
در راهبرد آمریکا برای نفوذ به خط دفاعی چین 
در صورت حمله پکن بــه تایوان در آینده ای 
نزدیک، نقش اساسی دارد. »جفری هورنونگ« 
دانشمند ارشد سیاسی که نویسنده این گزارش 
است، شانس موافقت استرالیا و ژاپن با میزبانی 
از موشــک های میان برد مســتقر در زمین را 
اندک دانست و یادآور شد که فیلیپین یا تایلند 

هیچ یک به چنین مساله ای نظر مساعد نشان 
نمی دهند. در این گزارش همچنین عنوان شده 
اســت آمریکا که زمانی به معاهده قوای هسته 
ای میان برد مقید بود، موشک میان برد مستقر 
در زمین در زرادخانه خود ندارد در مقایســه با 
چین که یک هزار و ۲۵۰ موشــک از این نوع 
را در زرادخانــه خود داراســت. ایاالت متحده 
دریافته است که تسلیحات مستقر در زمین در 
شکست دادن سیستم دفاعی چین و همچنین 
معکوس کردن قابلیت های  پکن حائز اهمیت 
است.  به راهبرد ارتش آزادیبخش خلق چین 
برای اســتفاده ترکیبی از کشتی ها، موشک ها 
و حســگرها برای جلوگیری از نزدیک شــدن 
دشمنان به سواحل چین اشاره دارد. براساس 
این گزارش، آمریکا در ســال ۲۰۱۶ سیستم 
پدافند هوایی مرحله پایانی ارتفاع باال )تاد( را 
در کره جنوبی نصب کرد تا به عقیم گذاشتن 
تهدید هسته ای و بالستیک کره شمالی کمک 
شــود. این سیستم، چین را هدف قرار نمی داد 

اما همان سال پکن اقدامات اقتصادی را اتخاذ 
بســت تا پیامی قوی به مون جائه این رئیس 
جمهــوری وقت کره جنوبی ارســال کند. در 
همین حال، طرح کنگره آمریکا اشاره دارد برای 
خنثی کردن موثر چیــن در تنگه تایوان، باید 
موشک های میان برد مستقر در زمین در امتداد 
جزایری که در ســرزمین اصلی ژاپن، اوکیناوا، 
تایوان و فیلیپین قرا ردارد، مســتقر شود. اگر 
دنبال کردن این طرح ســخت باشد، استرالیا 
می تواند به دلیل افزایش تنش با چین بر ســر 
موضوعات مربوط بــه تجارت و امنیت منطقه 
ای، کمــی مهلت فراهم کنــد. در واقع کانبرا 
ممکن است از این پس میزبانی از موشک های 
میان برد مســتقر در زمیــن را به عنوان یک 

چالش در نظر نگیرد.
در مورد ژاپن، اگرچه دولت جو بایدن رئیس 
جمهــوری آمریکا گام هایی در جهت تحکیم و 
بهبود روابط بین توکیو و واشــنگتن برداشته، 
شــانس اینکه ژاپن درخواســت آمریکا برای 

میزبانی از این موشک ها را رد کند، وجود دارد.
در فیلیپین نیز »فردیناند مارکوس جونیور« 
به عنوان حاکم جدید در مانیل روی کار آمده 
است که احتماال جا پای رودریگو دوترته سلف 
خود می گذارد که مانیل و پکن را به هم نزدیکتر 
کرد، امری که مناسبات قوی با واشنگتن را به 
خطــر می اندازد. در این میــان، تایلند به رغم 
برخورداری از قدیمی ترین شراکت منطقه ای با 
آمریکا، پس از کودتای ۲۰۱۹ به چین نزدیکتر 

شده است.
در دوره زمامــداری »پرایــوت چان اوچا« 
نخســت وزیر تایلند، چین به پایــگاه نیروی 
دریایی ســاتاهیپ دسترســی پیدا کــرد و با 
تایلند رزمایش های جنگی برقرار کرد. سرکوب 
ارزش های دموکراتیک در تایلند نیز موضوعی 
نگــران کننده برای آمریکاســت. با وجود این 
احتماالت علیه آمریکا، این دو کشور به احتمال 
زیاد میزبانی از سیستم های موشکی در خاک 

خود را نمی پذیرد.

کاخ سفید اعالم کرد ایاالت متحده آمریکا موشک های 
دوربردی را که فراتر از اوکراین کاربرد دارند، به این کشور 
ارســال نخواهد کرد. »کارین ژان پی یر« سخنگوی کاخ 
سفید عصر سه شــنبه به وقت محلی در نشستی خبری 
گفت که ارسال ســامانه های راکتی به کی یف همچنان 
توســط دولت بایدن در دست بررسی است، اما واشنگتن 
موشــک های دوربردی را کــه فراتر از اوکرایــن کاربرد 
دارند، به این کشــور ارســال نخواهد کرد. وی افزود که 
»جو بایدن«، رئیس جمهــوری آمریکا و تیمش همچنان 
در حال بررسی ارســال سامانه های راکتی با برد باالتر به 
اوکراین هســتند، اما نمی خواهنــد از آنها برای حمله به 
داخل خاک روســیه استفاده شود. ژان پی یر توضیح داد: 

بایدن و دستیاران امنیت ملی او در آخرین مراحل آماده 
سازی بسته تســلیحاتی جدید برای اوکراین هستند که 
انتظار می رود به زودی، احتماال در اوایل روز چهارشنبه، 
اعالم شود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز سه 
شــنبه به وقت محلی به نقل از مقامات آمریکایی گزارش 
داد کــه دولت جو بایدن در راســتای تالش برای تقویت 
ارتش اوکراین قصد دارد موشک های هدایت شونده نقطه 
زن را در اختیار اوکراین قــرار دهد که می توانند اهدافی 
را از فاصلــه بیش از ۶۰ کیلومتر هــدف قرار دهند. این 
سیستم های موشــکی دارای بردی دو برابر توپخانه های 
هویتزر ام ۷۷۷ هســتند که آمریکا پیش از این در اختیار 

اوکراین قرار داده است.

»جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا که در ابتدای آغاز 
جنگ اوکراین از لزوم برکناری رئیس جمهوری روســیه از 
قدرت ســخن گفته بود حرفش را پس گرفت و اعالم کرد: 
کاخ ســفید دنبال براندازی در مسکو نیست. جو بایدن در 
مقاله ای که در روزنامه انگلیسی »تایمز« منتشر شد، نوشت: 
بــه خاطر حمله به اوکراین، آمریکا برای برکناری والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه از قدرت تالش نمی کند. وی 
تصریح کرد: ما دنبال جنگ بین ناتو و روسیه نیستیم. رئیس 
جمهوری آمریکا گفت: باوجودی که با آقای پوتین مخالفم 
و اقدامــش را تجاوز می دانم، آمریکا بــرای برکناری وی از 
قدرت کاری نخواهد کرد. بایدن خاطرنشان کرد: تا زمانی که 
آمریکا و متحدانمان هدف حمله قرار نگرفته اند ما به صورت 

مســتقیم درگیر این جنگ نخواهیم شد و نیروهای آمریکا 
برای جنگ به اوکراین اعزام نخواهند شــد و نظامیان روس 
مورد حمله واشــنگتن قرار نخواهند گرفت. اظهارات بایدن 
در ورشــو در ماه های ابتدایی شــروع جنگ اوکراین درباره 
لزوم کناره گیری پوتین از قدرت دردسرســاز شد. وی در 
ماه مارس)اســفند( اعالم کرده بود که پوتین نمی تواند در 
قدرت بماند. اگرچه در آن زمان، کاخ ســفید تالش کرد تا 
اظهارات بایدن را نظر شخصی وی اعالم کند و در بیانیه ای 
تصریح کرد که واشنگتن دنبال تغییر رژیم در روسیه نیست 
اما بایدن در آن زمان روی حرفش ایســتاد و اعالم کرد که 
اظهاراتش نوعی »خشم اخالق مدارانه« بوده است. اظهارات 
بایدن نوعی عقب نشینی از اظهارات قبلی محسوب می شود.

عقب نشینی بایدن از طرح برکناری پوتینامتناع واشنگتن از تحویل موشک های دوربرد به اوکراین

نتایج یک نظرســنجی نشــان می دهد که 
ائتالف حزب تحت رهبری ریاســت جمهوری 
فرانســه با سایر احزاب همســو می تواند ۲۷۵ 
تا ۳۱۰ کرســی مجلس را به دســت آورد اما 
تردیدهایی در مورد موفقیــت این ائتالف در 

کسب اکثریت قاطع وجود دارد.
به گزارش روزنامه فرانســوی » لو فیگارو«، 
 )Ifop-Fiducial( نتایج یــک نظرســنجی
حکایــت از آن دارد که ائتــالف »همه با هم« 
که از حزب »امانوئل مکرون« و احزاب هم سو 
با وی تشــکیل شده اســت می تواند با کسب 
۲۷۵ تــا ۳۱۰ کرســی در انتخابــات مجلس 
موفق تــر از رقیب ظاهر شــود. ایــن ائتالف 
عــالوه بر »جمهــوری به پیــش« متعلق به 
رئیس جمهوری فرانسه، احزاب دیگری چون 
»افق ها«   ،)Modem( دمکراتیک«  »جنبش 
))Horizons نزدیک به ادوارد فیلیپ نسخت 
وزیر اسبق( و »اقدام«  از احزاب سیاسی راست 

میانه را گرد هم آورده است.

این نظرسنجی همچنین تعداد کرسی های 
»اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی« 
)Nupes( متشکل از احزاب چپ گرا و طرفدار 
محیط زیســت را ۱۷۰ تا ۲۰۵ کرسی برآورد 
می کنــد. این اتحاد به ابتکار حزب » فرانســه 
لــوک  »ژان  تالش هــای  و  تســلیم ناپذیر« 
مالنشون« توانسته است احزاب دیگری چون 
»اروپ اکولوژی-ســبزها« )EELV(، حــزب 
 )PS( و حزب سوسیالیست )PC( کمونیست
را متحد کند. بــا توجه به اینکه ۵۷۷ نماینده 
در مجلس آینده فرنسه حضور خواهند داشت، 
کســب ۲۸۹ کرســی توســط احزاب رقیب، 

دستیابی به اکثریت مطلق تلقی می شود.
این نظرســنجی همچنین پیش بینی کرده 
است که ائتالف »جمهوری خواهان« )LR( با 
 )UDI( »حزب »اتحاد دمکرات ها و مستقل ها
با راهیابی ۳۵ تا ۵۵ نماینده آن به مجلس در 
جایگاه سوم قرار خواهد گرفت. این نظرسنجی 
تعداد کرسی های حزب راستگرا تندرو »مجمع 

ملــی« را ۲۰ تا ۵۰ نفــر و نمایندگان حزب 
راست افراطی »تسخیر مجدد« را یک تا چهار 

نفر برآورد می کند.
کمتر از نیمی از فرانســویان ائتالف حزب 
رئیس جمهــوری را پیــروز انتخابات مجلس 

می دانند.
انتخابات مجلس ملی فرانسه قرار است در 
روزهــای ۱۲ و ۱۹ ژوئــن )۲۲ و ۲۹ خرداد( 
برگزار شود و این روزها ۴۱ درصد از فرانسویان 
بــه پیروزی ائــالف مکرون در ایــن انتخابات 
می اندیشــند. این میزان نسبت به نظرسنجی 
۱۵ روز پیش ۶ پله کاهش یافته است. شانس 
پیروزی حزب اتحادیه جدیــد مردمی از نگاه 
مردم بــدون تغییر ۲۸ ردصد عالم می شــود 
و بخت پیروزی ائتالف ســوم با افزایش ســه 

درصدی به ۱۹ درصد افزایش یافته است.
این نظرسنجی در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مه )۴ 
تا ۷ خرداد( در جامعه آماری یک هزار و ۷۹۶ 

فرانسوی باالی ۱۸ سال صورت گرفته است.

به گــزارش ایرنــا، مطابق قانون اساســی 
فرانســه در صورتی که حزب وابسته به رئیس 
جمهوری نتواند در انتخابات مجلس اکثریت را 
در اختیار داشته باشــد مجبور است فردی از 
حزب دارای اکثریت مطلق مجلس را به عنوان 
نخست وزیر انتخاب کند. مالنشون که پیشتر 
در دور نخست انتخابات ناکام ماند فرانسویان را 
به انتخاب خودش به عنوان نخست وزیر دعوت 
کــرد و بالفاصله پس از اعــالم نتایج دور دوم 

انتخابات برای تشکیل ائتالف احزاب نزدیک به 
حزبش آستین باال زد. در دور نخست انتخابات 
در روز ۱۰ آوریــل )۲۱ فروردیــن( مکرون  با 
کســب ۲۷.۶ درصد آرا و ماریــن لو پن با ۲۳ 
درصــد به دور دوم راه یافتند. دور دوم نیز روز 
یکشنبه ۲۴ آوریل )۴ اردیبهشت( برگزار شد و 
مکرون با کسب ۵۸.۵۵ درصد رای مکرون در 
برابر ۴۱.۴۵ لو پن پیروز این رویارویی سیاسی 

اعالم شد.

ابهام درباره وزن کشی انتخابات پارلمانی فرانسه

حضور فرماندهان اسرائیلی در رزمایش قبرس
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از انجام رزمایش حدود ۱۰۰ فروند جنگنده 
این رژیم در بامداد چهارشــنبه خبر داد. به گفته وی در این رزمایش، جنگنده 
های رژیم صهیونیســتی ســوخت گیری برای انجام حمالت دور برد را آموزش 
دیدند. پیش از این، »بنی گانتس« وزیر جنگ و »آویو کوخاوی« رئیس ســتاد 
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی عصر سه شنبه برای شرکت در رزمایش ماورای 
افق که در قبرس درحال برگزاری اســت، به این کشــور سفر کردند. به گزارش 
پایگاه  عرب ۴۸، گانتس و کوخاوی در این سفر با دیموکریتوس زرواکیس رئیس 

ستاد مشترک ارتش قبرس دیدار کردند.
دو طرف در ارزیابی شــرایط که شامل کسب اطالع از برنامه ریزی تمرینات، 
اســتقرا نیروها از جمله نیروی دریایی و نیروی ویژه بود، حضور یافتند. براساس 
بیانیه صادره از ارتش رژیم صهیونیستی وزیر جنگ اسرائیل و وزیر دفاع قبرس 
در خصوص چالش های امنیتی مشــترک میان دو طرف در خاورمیانه و فرصت 
گسترش همکاری میان ارتش قبرس و اسرائیل به گفت وگو نشستند. کوخاوی 
در اثنای این دیدار گفت: در هفته های گذشــته، یگان های ارتش اسرائیل دست 
به مجموعه متنوعی از ســناریوهای رزمی در میدان هــای مختلفی زد که این 
خود بخشــی از آموزش و بهبود توان ارتش اســرائیل برای جنگ است. رئیس 
ســتاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در این خصوص گفت: رزمایش موسوم 
به ماورای افق که در قبرس جریان دارد، چالشــی کلیدی اســت و به نیروهای 
اســرائیلی این اجازه را خواهد داد که به سلســله عملیاتی دست بزند که بیانگر 
آمادگی ارتش برای مجموعه متنوعی از ســناریوهای تهدیدآمیز در میدان نبرد 
است. وی خاطرنشان کرد که رزمایش اسرائیل در قبرس بخش اساسی همکاری 
استراتژیک و تقویت روابط میان ارتش دو طرف است. وزیر جنگ صهیونیست ها 
نیز طبق معمول بار دیگر تهدید کرد که هرکسی بخواهد شهروندان اسرائیلی را 

تهدید کند، ضربه کاری و سختی به وی وارد خواهیم کرد.

ویژه

تبعات عملیات ارتش ترکیه برای مردم شمال عراق
عملیات جدید نظامی ترکیه که از ۲۹ فروردین گذشــته در شــمال عراق 
به بهانه تعقیب عناصر »پ ک ک« آغاز شــده است، ساکنان ۱۷ روستا را در 
اســتان دهوک آواره کرد. به گزارش ایرنا، یک مقام محلی »العمادیه« استان 
دهوک در این باره فاش کرد که ســاکنان ده ها روســتای این منطقه از ترس 
بمبــاران و حمالت زمینی و هوایی ارتــش ترکیه ناچار به ترک زادگاه خود و 
آواره شده اند. ترکیه در ۱۸ آوریل گذشته )۲۹ فرورین( عملیات »قفل پنجه« 
را علیه مخفیگاه ها و پایگاه های ســازمان پ ک ک در مناطق »متینا، زاب و 

افشین پاسیان« در شمال عراق آغاز کرد.
حــزب کارگران کردســتان ترکیه )پ ک ک( که آنــکارا و غرب آن را به 
عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی کرده اند، از سال ۱۹۸۴ علیه دولت 
مرکزی می جنگد. درگیری های دو طرف در چهار دهه گذشته تاکنون حدود 
۵۰ هزار کشته بر جا گذاشته است. عراق در دو سال گذشته با شدت گرفتن 
عملیات آنکارا در چندین نوبت ســفیر ترکیه را به وزارت امور خارجه احضار 
و مراتب اعتراض شــدید بغداد را به عملیات نظامی و نقض حاکمیت کشور را 
به وی تسلیم کرده است. این در حالی است که مسئوالن و مقامات محلی در 
کردستان عراق نه تنها به وجود پایگاه های نظامی غیر قانونی ترکیه در شمال 
عراق و همچنین حمالت هوایی و توپخانه ای به مناطق روســتایی در استان 
دهوک، اعتراضی نکرده اند، بلکه روابط خوبی هم با مقام های ترکیه ای دارند.

رکوردشکنی حضور زنان در دولت استرالیا
در کابینــه جدید دولــت اســترالیا ۱۳ زن از جمله »آن علــی« به عنوان 
نخســتین زن مسلمان در پســت های ارشد کابینه فدرالی اســترالیا به عنوان 
عضو کابینه معرفی و منصوب شــده اند. به گزارش پایگاه خبری »ای بی ســی 
نیوز« اســترالیا،»آنتونی آلبانیز« نخست وزیر استرالیا اعضای کابینه جدید خود 
را  درحالی معرفی کرده است که برای اولین بار یک زن مسلمان به عنوان وزیر 
تعیین شد.   در دولت جدید، ۱۳ زن از جمله »آن علی« ۵۵ ساله به عنوان  اولین 
زن مســلمانی که در کابینه فدرالی استرالیا به عنوان عضو معرفی شد به پست 
های ارشــد منصوب شدند.  نخست وزیر اســترالیا همچنین تایید کرد »ریچارد 
میلز« معاون نخســت وزیر اســترالیا، »پتر داتون«  وزیر دفاع و »پنی وانگ« به 
عنوان وزیر امور خارجه به مسئولیت خود ادامه خواهند داد.  از سوی دیگر »جیم 
چالمرز«  در ســمت وزارت خزانه داری و »کیتی گاالگر« در سمت وزارت مالی، 

خدمات عامه و امور زنان باقی خواهند ماند.
 در کابینه جدید، »کریس بوون« به عنوان وزیر انرژی و مسائل اقلیمی، »تانیا 
پلیبرســک« به عنوان  وزیر محیط زیست، »کاترین کینگ« به عنوان وزیر زیر 
ساخت ها، حمل و نقل و توسعه منطقه ای تعیین شدند.  به عالوه »لیندا برنی« 
وزیر بومیان اســترالیا، »آماندا ریشورت« وزیر خدمات اجتماعی، »بیل شورتن«  
وزیر خدمات دولتی خواهند بود و » میشــل رولنــد«  وزیر ارتباطات، »مادلین 
کینگ« وزیر منابع و وزیر استرالیای شمالی انتخاب شدند.  در کابنیه جدیددولت 
»اندریو گیلز« نیز به عنوان وزیر مهاجرت، شهروندی و امور چند فرهنگی انتخاب 

شده است.
 »آن علی« اولین زن مســلمان در کابینه فدرالی استرالیا  نیز به عنوان  وزیر 
جوانان و آموزش دوران کودکی تعیین شد.این اولین بار است که شماری زیادی 
زنان در کابینه فدرالی این کشور حضور دارند.  نخست وزیر استرالیا در این رابطه 
گفت: »این بیشــترین تعداد زنانی اســت که تاکنون در کابینه استرالیا خدمت 
کرده اند.«  اعضای کابینه امروز چهارشنبه در حضور ژنرال »دیوید هارلی« نماینده 
رسمی ملکه انگلیس در استرالیا، در شهر کانبرا مراسم تحلیف را بجا می آورند.   

امتیازخواهی بن سلمان از بایدن
»فرهنگ لغت واژه »سیاســت واقع گرایانه« را سیاستی مبتنی بر ضرورت، نه 
اصول اخالقی تعریف می کند. زمانی که جو بایدن با بن ســلمان در عربستان 
ســعودی دیدار کند، شــاهد نســخه ای از این تعریف خواهیم بود.« روزنامه 
واشنگتن پســت در مطلبی به قلم دیوید ایگناتیوس، ستون نویس آمریکایی 
نوشت: »قرار است جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در اواخر ماه ژوئن پس از 
دیدار با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
ســعودی در ریاض دیدار کند. از آنجایی که عربستان سعودی امسال میزبان 
»شورای همکاری خلیج فارس« است، جو بایدن احتماال می خواهد با رهبران 
سایر کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی، بحرین و قطر دیدار کند. 
اما محور احساسی و مهیج این سفر، دست دادن بایدن و بن سلمان خواهد بود.
منتقدان بن سلمان از لحظه  دست دادن این دو مقام واهمه دارند. آن ها و حتی 
صادقانه بگویم خود من نیز معتقدم دست بن سلمان به دلیل پرونده قتل جمال 
خاشقجی، خبرنگار عربستانی در استانبول در اکتبر ۲۰۱۸، به خون آلوده است.
ماه هاست که این استقبال رهبر سعودی از ما )آمریکا( می تواند دالیل مختلفی 
داشــته باشد؛ بن سلمان احتماال دهه ها در عربستان سعودی حکومت خواهد 
کرد، ایاالت متحده منافع اقتصادی و امنیتی خود را در حفظ این شراکت دنبال 
می کند و همچنین عربستان سعودی متحدی است که تالش های مشترکی را 

با آمریکا جهت بی ثبات کردن اقدامات ایران در منطقه انجام می دهد.
دو عامل جدید برای کاخ ســفید تعیین کننده و تاثیرگذار بود؛ اولی جنگ در 
اوکراین و نیاز بایدن به کمک عربستان برای مهار بازار نفت، دومی تمایل شدید 

اسرائیل به عادی سازی روابط با بن سلمان به عنوان بخشی از توافق ابراهیم.
یک مقام ارشــد اسرائیلی روز سه شنبه به من گفت: ما معتقدیم که عربستان 
سعودی یک بازیگر مهم در منطقه و فرای آن است. ما به دلیل ثبات منطقه، 
عادی سازی روابط با اسرائیل و ثبات مسئله انرژی از روابط نزدیک بین ایاالت 

متحده و عربستان سعودی حمایت می کنیم.
سفر بایدن به خاورمیانه امیدهایی را برای یک فرصت سه جانبه افزایش داده؛ 

بایدن، بنت و بن سلمان. اما هنوز زمان آن فرا نرسیده است.
فشــار قوی اســرائیل برای نزدیکی ایاالت متحده و عربستان سعودی از نظر 
سیاســی بسیار مهم اســت؛ به این دلیل که عربستان سعودی در حال حاضر 
حامی سیاسی کمی در واشــنگتن دارد. علی رغم دهه ها البی گری، پادشاهی 
عربســتان به تدریج پل های پشت سر خود را خراب کرد. به نظر می رسید که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا می تواند این دوستی را احیا کند 

اما این اتفاق میسر نشد.
به نظر می رسد سایر متحدان اصلی آمریکا مایلند تا واشنگتن روابط خود را با 
ریاض تجدید کند. بوریس جانســون، نخست وزیر انگلیس و امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه هر دو دیداری با بن ســلمان در عربســتان سعودی 

داشته اند. آن ها بایدن را تشویق می کنند تا چنین کاری را انجام دهد.

رویداد

پولیتیک

استراتژیک

جنت یلن وزیــر خزانه داری آمریکا روز چهارشــنبه 
اعتراف کرد که وی و سایر مقامات دولت بایدن، در پیش 
بینی تورمی که در انتظار اقتصاد این کشور بوده مرتکب 

خطای محاسباتی شده و آن را دست کم گرفته اند.
به گزارش نشــریه نیوزویک، »جنت یلن« وزیر خزانه 
داری آمریکا در یک گفت وگــوی خبری اعتراف کرد که 
شــخص وی به همراه ســایر مقامات دولت »جو بایدن« 
دچار اشتباه محاسباتی در پیش بینی شدت تورمی شده 
انــد که اقتصاد آمریکا پس از همــه گیری ویروس کرونا 
تجربه کرده اســت. یلن این اظهارات را در حالی بر زبان 
آورد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دلیل کاهش 
قدرت خرید مصرف کنندگان، با سقوط تاریخی محبوبیت 

در نظرســنجی ها روبرو شده اســت. یلن در پاسخ به این 
ســوال که آیا یک ســال پیش خطر تورم را کم اهمیت 
جلوه داده، گفت: فکر می کنم در آن زمان اشتباه کردم.

منظور یلن از اشتباه محاســباتی در تورم به ماجرای 
تائید بسته محرک اقتصادی ۱.۹ تریلیون دالری از سوی 
کنگــره آمریکا در اوایل دوران ریاســت جمهوری بایدن 
برمی گردد. بســته ای که شــخص بایدن و سایر مقامات 
دولتش پیامدهای تورمی ناشــی از آن را ناچیز شــمرده 
بودند. پس از تائید این بســته از ســوی کنگره، یلن آن 
را به »واکســنی بــرای اقتصاد آمریکا« تشــبیه کرد و از 
نحــوه کمک به دولت های محلــی و ایالتی در واکنش به 

همه گیری کووید سخن گفت.

بیش از بیســت تن از کارمندان سیاه پوست کاخ سفید 
از اواخر ســال ۲۰۲۱ این کاخ را ترک کرده اند و یا به دلیل 
فضای کاری نامناسب و شانس کم برای ترفیع، قصد دارند 
به زودی آن را ترک کنند. یک مقام رسمی سابق کاخ سفید 
به روزنامه پولیتیکو گفته اســت که تعداد سیاه پوست هایی 
که کاخ ســفید را ترک می کنند، رقم قابل توجهی است و 
همین موضوع باعث شده که برخی آن را »بلکزیت« )خروج 
سیاه پوستان( بنامند. براساس گزارش این روزنامه، یک مقام 
رسمی سیاه پوست کاخ ســفید که در حال حاضر مشغول 
به کار است، گفت: »ما اینجا هســتیم و کارهای زیادی را 
انجام می دهیم اما ما تصمیم گیرنده نیســتیم و هیچ مسیر 
واقعی در این راستا وجود ندارد. در واقع هیچ راه مشخصی 

برای ترفیع نیست.« یک مقام رسمی سیاه پوست دیگر اظهار 
کرد: »حقوق کم دلیل دیگری اســت که باعث می شود ما 
کارکنان اقلیت این کاخ را ترک کنیم؛ به خصوص در شهری 
که هزینه زندگی بســیار باالست. وضعیت حقوق ها در کاخ 
ســفید چندان خوب نیست و اکثر کارمندان سیاه پوست از 
خانواده های ثروتمندی به اینجا نمی آیند.« حقوق سطح پایه 
در کاخ ســفید از ۴۸ هزار دالر شروع می شود. اولین موج 
چشمگیر خروج سیاه پوســتان از کاخ سفید )بلکزیت( در 
دسامبر ۲۰۲۱ اتفاق افتاد؛ درست زمانی که سیمون سندرز، 
سخنگوی ارشد کاماال هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا 
کاخ ســفید را ترک کرد. همچنین در اوایل ســال ۲۰۲۲، 

بسیاری از دستیاران ارشد هریس این کاخ را ترک کردند.

پاکسازی کاخ سفید از چهره های سیاه پوستاشتباه وزیرخزانه داری آمریکا در پیش بینی تورم
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ده روز پس از حماســه دوم خرداد، تیتر یک 
روزنامه همشــهری به سخنان رئیس جمهور 
منتخب اختصاص یافت. سید محمد خاتمی 
در مراسم گشایش کنگره امام خمینی ، برای 
اولین بار از »گفتگوی تمدنها « ســخن گفت: 
»به جای نظریه خطرناک برخورد تمدنها، ما 

مبلغ گفتگوی تمدنها هستیم«.
تبیین نظریه گفتگوی تمدنها در مقابل نظریه 
بود.  تمدنها(  )برخورد  هانتینگتون  ســاموئل 
پس از آن رئیس دولت اصالحات، این نظریه 
را در ســازمان ملل تبیین کرد و سازمان ملل 
نیز ســال 2001 میالدی را به عنوان »ســال 

گفت وگوی تمدن ها« نام نهاد.
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کونگ: جزیره جمجمه
 Kong: Skull( کونگ: جزیره جمجمه
Island( فیلمــی ماجراجویــی هیوالیی 

آمریکایی به کارگردانی جوردن ووت رابرتز 
و نویسندگی دن گیلروی مکس بورنستاین 
و درک کونولی اســت که در سال 201۷ 
منتشر شد. از بازیگران این فیلم می توان به 
تام هیدلستون، بری الرسون، ساموئل ال. 
جکســون، توبی کبل، جان گودمن و جان 

سی ریلی اشاره کرد.
کونگ: جزیره جمجمه در تاریخ 10 مارس 
201۷ در ایاالت متحده به نمایش در آمد.

فیلمبرداری این فیلم در هاوایی ویتنام و استرالیا انجام شده است. داستان فیلم در مورد گروهی از اکتشاف گران است که 
ســفری ماجراجویانه را به جزیره ای گرمســیری، اسرارآمیز و پر رمز و راز آغاز می کنند. این فیلم با بودجه ای معادل 1۸۵ 

میلیون دالری ساخته شد و در گیشه به فروشی ۵۶۶٫2 میلیونی رسید.

فناوری
ارتباط پشم گوسفندان با صفحات خورشیدی!

یــک مطالعه جدید نشــان داده اســت که چــرای دام زیر صفحات 
خورشیدی می تواند کیفیت و کمیت پشم آنها را بهبود ببخشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، مسطح بودن، وسعت زیاد و گرفتن 
مقدار مناسبی از نور خورشــید، اینها سه شاخص بزرگ برای زمینی 
هستند که برای قرار دادن صفحات خورشیدی مناسب است. اما دام ها 
نیز در چنین زمین هایی رشــد می کنند و به همین دلیل اســت که 
تولیدکنندگان انرژی خورشــیدی اغلب زمین های کشاورزی را اجاره 
می کنند تا مزارع خورشــیدی خود را در آنها راه اندازی کنند.  انرژی 
خورشــیدی می تواند مزایای زیست محیطی زیادی را به همراه داشته 

باشد، اما توسعه آنها به قیمت کاهش تولیدات دام و کشاورزی تمام می شود. اکنون بر اساس یک گزارش، مشخص شده 
اســت که طی ۴ ســال پس از نصب سایت های خورشیدی در مزارع »نیو ساوث ولز« در استرالیا، چریدن گوسفندان زیر 
پنل های خورشــیدی منجر به تولید پشم بهتر و بیشتری از جانب آنها شــده است. کشاورزان این را یک وضعیت کامال 
برد-برد توصیف می کنند، زیرا گوســفندها با خوردن گیاهانی که زیر این صفحات خورشیدی قرار دارند، کمک می کنند 
تا کارایی این صفحات با رشــد گیاهان و ســایه اندازی آنها روی صفحات خورشیدی از دست نرود و در عین حال، پنل ها 
نیز از خشک شدن خاک جلوگیری می کنند و سایه ایجاد می کنند. عالوه بر این به گفته برخی از پرورش دهندگان دام، 
چرای گوســفند در مزارع خورشــیدی منجر به افزایش کیفیت و کمیت پشم آنها نیز شده است. برای مثال، »تام وارن« 
دامپرور و کشــاورز استرالیایی، بخش هایی از زمین خود را به یک شرکت تولید انرژی خورشیدی اجاره داده است که در 
آن حدود 2۵0 میش و قوچ در میان صفحات خورشیدی چرا می کنند. وی می گوید، اجاره دادن زمینش به این شرکت 
برای راه اندازی مزرعه خورشیدی و چرای دام در آنجا موجب افزایش درآمد وی شده و »گنجایش برد« زمین نیز تقریباً 
2۵ درصد افزایش یافته است. گنجایش برد یا ظرفیت برد)Carrying capacity( به حداکثر میزان جمعیت یک گونه 
بیولوژیکی در محیط  زیســت، اطالق می گردد که با توجه به میزان مواد غذایی، زیستگاه، آب آشامیدنی و سایر نیازهای 
موجود در محیط بتواند به  طور نامحدود ادامه یابد. »ظرفیت برد« در ابتدا برای تعیین تعداد جانورانی مورد استفاده قرار 
می گرفت که می توانســتند از یک قســمت از زمین، بدون از بین بردن آن استفاده کنند، ولی بعدها این مفهوم به سایر 
جمعیت موجودات زنده همچون جمعیت های انسانی نیز توسعه پیدا کرد. »وارن« در حالی که متوجه افزایش کمیت پشم 
دام خود نشــده است، اذعان کرد که کیفیت آن بهبود یافته است. وی گفت: این به خاطر شرایطی است که دام های من 
در آن زندگی می کنند. پشم دام من اکنون نسبتا تمیز، بدون سوختگی و بدون گرد و غبار است. آلودگی این پشم بسیار 
بسیار کم است و صفحات خورشیدی از آن در برابر نور خورشید محافظت می کنند. عالوه بر تمام این ها، گله ی او تقریباً 
در تمام سال های خشکسالی می توانست بچرد، زیرا آبی که صبح ها روی صفحه های خورشیدی مانند شبنم جمع می شد 
و به روی خاک می چکید، مراتع زیر خود را ســبز نگه می داشــت. در عین حال، یک دالل پشم نیز در این منطقه اظهار 

داشته که چرای حیوانات زیر صفحات خورشیدی برای او پشم های بسیار بهتری داده است.

چهرهها

پروین سلیمانی؛ بازیگر
بتول سلیمانی خو با نام هنری پروین سلیمانی )22 خرداد 1۳01، تهران - 12 خرداد 
1۳۸۸( یکی از بازیگران زن سینمای ایران بود.  سلیمانی سال 1۳01 در تهران به دنیا 
آمد و بازیگری را با تئاتر در سال 1۳2۳ شروع کرد. او هشت سال بعد برای اولین بار 
مقابل دوربین سینما رفت و در فیلمی از سرژ آزاریان به نام »گلنسا« ایفای نقش کرد. 
فعالیت در سینما باعث شد سلیمانی کمتر در تئاتر حضور پیدا کند. او یکی از بازیگران 
پرکار در سال های پیش از پیروزی انقالب بود که با مسعود کیمیایی و بهمن فرمان آرا 
همــکاری و در فیلم های »گوزن ها«، »غزل« و »شــازده احتجاب« نقش آفرینی کرد. 
فعالیت بازیگری سلیمانی در ســال های پس از انقالب نیز ادامه یافت و او همزمان با 
سینما در مجموعه های تلویزیونی حضور یافت و در اواخر دهه ۶0 با نقش طاهره خانم 
به شهرت رســید. آخرین حضور او در سینما به بازی در فیلم »موش« ساخته شاهد 
احمدلو برمی گردد. زنده یاد پروین ســلیمانی در بیــش از ۷0 فیلم بازی کرد و آثاری 

چون »غزل«، »محبوبه«، »شب روباه«، »طالع سعد«، »آقای شانس«، »سفر به خیر« و... را در کارنامه دارد.

اصغر الهی؛ نویسنده
اصغــر الهی )1۳2۳ مشــهد - 12 خرداد 1۳۹1 تهران( نویســنده معاصر ایرانی بود. 
ســال های جوانی او به دلیل فعالیت سیاســی پرتالطم بود. با وجود این موفق شــد 
مدرک دکترای تخصصی رشته روان پزشکی را از دانشگاه تهران دریافت کند. الهی بین 
ســال های 1۳۵۸ تا 1۳۶0 به عنوان سردبیر مجله بازتاب روان شناسی فعالیت داشت. 
ســپس به تدریس در دانشــگاه علوم پزشکی ایران و پزشــکی پرداخت. وی دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص روان پزشکی بود. نخستین داستان های کوتاه 
اصغر الهی در دهه چهل منتشر شــدند وی نویسنده رمان های »سالمرگی«، »مادرم 
بی بی جان« و مجموعه داستان های »بازی« و »قصه های پاییزی« بود. در سال 1۳۷0 
با انتشــار مجموعه داســتان کوتاه »دیگر سیاووشی نمانده اســت« به کشف و خلق 
شگردهای تازه روایتگری در داستان های روانشناختی پرداخت و مجموعه داستان های 
»دیگر سیاوشی نمانده«، »رؤیا تا رؤیا« و نمایشنامه »قالیباف« از دیگر آثار ادبی اوست. 

اصغر الهی همچنین چند کتاب در زمینه شناخت مسائل روان پزشکی ترجمه و تألیف کرده است.

توماس هاردی
تومــاس هاردی )زاده 2 ژوئــن 1۸۴0 - مرگ 1۹2۸( رمان نویس و شــاعر جنبش 
طبیعت  گرایی اهل انگلستان بود. آثار او معموال در جنبش طبیعت گرایی طبقه  بندی 
می شوند، اما در چندین شعر او رگه هایی از ادبیات عصر روشنگری و رمانتیسیسم دیده 
می شود. هاردی در ابتدا حرفه معماری را انتخاب کرد اما بعد، در دهه پنجم زندگیش 
به نوشــتن و سرودن شــعر روی آورد. او ده ها رمان و شعر نوشت و اشعارش همتراز 
رمان هایش مورد توجه و تقدیر دوستداران ادبیات گرفت و تاثیر قابل توجهی بر شعر 
مدرن انگلیســی گذاشــت. امروزه از او به عنوان یکی از شاعران و نویسندگان مطرح 
قرن بیســتم یاد می شود. هرچند توماس هاردی خود را بیشتر شاعری می دانست که 
برای منفعت مادی رمان می نویســد، اما او بیشتر برای رمان هایی که نوشته، شناخته 
شده اســت. از جمله آثار او که شــهرت جهانی دارند تس و دور از اجتماع خشمگین 
هســتند که بر اساس هر دوی آنها فیلم ســاخته شده است. ویژگی اصلی نوشته های 
هاردی توصیفات شاعرانه و جبرگرایی است و شخصیت های داستان هایش در برابر احساسات تند و شرایط اطراف خود به 

مبارزه می پردازند. محل اجرای بیشتر آثار هاردی شهری نیمه افسانه ای است.

فیلمبازی
شعر تر و سیم و زر

»پیوند بســیار نزدیک میان شعر و اقتصاد در پاوند و میزان قابل انتقال بودن ارزش های موجود در هر 
یــک از این حوزه ها به دیگری را می توان به وضــوح در تصویر thickening که به معنای ضخیم یا 
قطور و نیز کند شــدن است مشاهده کرد.  پاوند معموال این تصویر را به مثابه استعاره ای برای پیوند 
ناگسســتنی میان شــعر، زیبایی شناســی و اقتصاد ارائه می کند. برای مثال، او در شعر »مابرلی« که 
نخستین حمله علنی وی به ربا و رباخواران است از این تصویر استفاده می نماید، آن جا که می گوید 
کهنه سربازان »خانه می آیند تا ببینند نیرنگ/ خانه می آیند تا ببینند دروغ های کهنه و رسوایی های 
نو/ ربا را که پیرســال اســت و ضخیم/ و دروغگویان را در مکان های عمومی«. وی همچنین در یکی 
از مهم ترین ســروده های خود می گوید: »با ربا خط ضخیم می شــود/ با ربا هیچ مرز مشخصی وجود 
ندارد«. منظور اقتصادی پاوند از »خط« در این جا خط تولید به مصرف است، بدین معنا که کاالهای 
تولیدی و ضروری مردم به دلیل وجود رباخواران و واسطه های آزمند و بی رحم یا اصال به دست مصرف 

کننده نمی رسند یا به چند برابر قیمت به مردم عرضه می گردند...« شعر تر و سیم زر یکی از رویکردهای اخیر و بسیار مهم در دنیای 
نظریه ادبی را به خوانندگان ارائه می نماید. هدف اصلی این کتاب معرفی مکتب ادبی »نقد اقتصادی نو« اســت؛ زیرا اهل ادبیات حتی 
در فضای آکادمیک ایران نیز با آن آشنایی چندانی ندارند. به همین دلیل نویسندگان تالش کرده اند شمایی کلی از آن ترسیم کنند. 
لذا به تاریخچه این مکتب جدید نقد ادبی اشــاره می شــود و از پایه گذاران آن سخن به میان می آید...  کتاب »شعر تر و سیم و زر« با 
عنوان فرعی )معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو( نوشته علیرضا جعفری و مهدی شفیعیان به تازگی توسط نشر ققنوس با 1۷۶ صفحه، 

شمارگان ۷۷0 نسخه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

سوگ سیاوش
این کتاب داستان سر دادن جوان پهلوان ایرانی سیاوش است که از آتش هوس و کبر کینه گذشت و 
مانند رستم اخالق پهلوانی پیشه کرد و شخصیتی مظلوم و با گذشت، همچون درختی راست قامت تنه 
بــر تنومندی فرهنگ پهلوانان و جوانمردان ایرانی زد. صلح در قامت کمانش کمر خم کرده و آنچنان 
مانا و عزیز ماند که عطر کردار پاک و نیکویش دهان همگان را تا به امروز خوشبو گردانیده است.کتاب 
حاضر، پس از دعوت به تامل و نگاهی دیگرگون به شــاهنامه و متون اسطوره ای و حماسی، به روایت 
داستان سیاوش بر پایه شاهنامه های فردوسی و کردی می پردازد. سپس در واکاوی ای دقیق و تحلیلی، 
این دو روایت با هم  برســنجیده می شــود.  در پي این مطالب، اشعاري از مجلس آرایي کیکاووس، به 
شکار رفتن توس و گیو و یافتن سیاوش آغاز مي شود و به دنیا آمدن سیاوش و احواالت او تا شکست 
دادن فرامرز شیردم و گلباد از جمله داستان هاي این کتاب به شمار مي روند. »سوگ سیاوش« منسوب 
به»الماس خان کندوله اي« با تصحیح و ترجمه سید فضل اله و سید آرمان دکه اي با مقدمه اي از استاد 

محمد علي معلم  دامغاني و درآمد، نقد و تحلیلي از علي تقوي توســط مؤسســه تألیف، ترجمه و نشرآثار هنري )متن( در ۳0۳ صفحه، 
منتشر شده است.

اسارت پوتین

برداشت گیالس در کشمیر

طرحروز

قاب

پیشنهاد

پیتیر

Firdous Parray

کشف جدید محققان درباره بیماری آلزایمر
محققان اســپانیایی در مطالعه شان از کشــف مکانیزمی خبر دادند که باعث 
کاهش رگ های خونی در بیماران مبتال به آلزایمر می شود. به گزارش مدیکال 
اکسپرس، محققان موسسه زیست پزشــکی سویل)IBiS( مکانیزم جدیدی 
از بیماری آلزایمر را کشــف کردند که طی آن عملکرد رگ های خونی اطراف 
پالک های آمیلوئید که یکی از ویژگی های این بیماری است را مختل می کند.

 این مطالعه که در مجله Nature Communications  منتشــر شد، به 
رهبری دکتر آلبرتو پاسکال )Alberto Pascual(  انجام شده است.

بیماری آلزایمر علت اصلی زوال عقل در سراســر جهان اســت. در اسپانیا با 
افزایش ســن جمعیت، شــیوع آن به طرز چشــمگیری افزایــش می یابد اما 

متأسفانه منشا بیماری هنوز مشخص نیست.
مکانیســم مورد بررســی قرار گرفته در این مطالعه با اختالل عملکرد یک فرآیند فیزیولوژیکی به نام« رگ زایی« مرتبط اســت. این 

مکانیسم در طول رشد برای تشکیل عروق مغز و در بزرگسالی برای بازگشت آسیب های احتمالی عروق قبلی مهم است.
این مطالعه نشان می دهد که بیماری آلزایمر باعث ایجاد اختالل در عملکرد رگ زایی می شود که این امر نیز به جای آنکه سبب تشکیل 

رگ شود سبب از بین رفتن رگ می شود.
با شناسایی مسیرهای مولکولی درگیر در این فرایند، می توان راهکارهای درمانی جدیدی برای کاهش اثرات این بیماری طراحی کرد. 
این داده ها همچنین بیماری آلزایمر خانوادگی)ژنتیکی( و مشکالت مربوط به تشکیل رگ خونی جدید را به یکدیگر مرتبط و اهمیت 

ساختار رگ های خونی در این بیماری را برجسته می کند.
تخریب رگ های خونی بیماری را پیچیده می کند. یکی از ویژگی های بیماران مبتال به آلزایمر تجمع مواد بسیار سمی در مغز آنها است 
که به پالک های سالخورده)senile plaques( معروف هستند. مغز توانایی پاک کردن این مواد سمی از طریق انتقال از خون را دارد. 
بنابراین این واقعیت که پالک ها باعث از بین رفتن رگ ها می شــوند، یک چرخه معیوب به وجود می آورد و آن این اســت که داشــتن 
رگ های کمتر، توانایی تمیز کردن مغز را کاهش می دهد و اجازه می دهد مواد سمی بیشتری تجمع یابند که این موضوع نیز  به نوبه 

خود باعث تخریب رگ ها می شوند و وضعیت را بدتر می کنند.

دانستنیها

از برج چمپلین فلوریدا 
تا برج متروپل آبادان

محمدرضا اسالمی

خبر تلخ فروریختن یک ســازه در شــهر آبادان باعث اندوه 
و تالم اســت. با توجه به اهمیت این بحــث، ذکر موارد زیر 

ضروری است:
1- میامی فلوریدا

یک ســال پیش در همین روزها، ســاختمانی 12 طبقه در 
ایالت فلوریدا آمریکا فرو  ریخت و متاســفانه در اثر آن تعداد 
۹۸ انسان جان خود را از دست دادند. این سوال مطرح شد 
که مقصر این اتفاق کیست؟ خصوصا با توجه به اینکه مدتی 
قبل یک استاد دانشگاه )به استناد مطالعات خود( درباره آن 

سازه اعالم خطر کرده بود.
دو روز بعــد از فروریختن برج، »موسســه اســتاندارد و فن 
آوری آمریــکا« )NIST( پروژه ای را تعریف کرد تا گروهی 
از پژوهشگران سازه »علل« وقوع خرابی پیشرونده را بررسی 
کنند. اما دلیل ورود موسسه استاندارد به این بحث چه بود؟
چون پیدا کردِن علِت خرابی پیش رونده در یک سازه، بسیار 
پیچیده اســت )پدیده ای چند پارامتری اســت( و نیازمند 

زمان و کار گروهی است.
این پروژه هنوز در دســت انجام است و گزارشهای اولیه در 

حال آماده شدن.
 Progressive( چیســت؟  رونــده  پیــش  خرابــی   -2

)Collapse

این بحث بعد از ماجرای 11 سپتامبر مورد توجه پژوهشگران 
مهندسی سازه قرار گرفت.

»خرابی پیشرونده« به بیان ساده، یعنی اینکه اگر یک عضِو 
اصلِی ساختمان )مثاًل یکی از ستونها( به دلیلی )مثاًل انفجار 
یک بمب/خط لوله گاز یا...( از دســت رفت و از مدار خارج 
شد، اعضاِی دیگر بتوانند باِر آن عضو را بین خودشان تقسیم 
کنند و این خرابی، منجر به خرابیهای بعدی ) پیشــرونده( 

نشود.
مطالعــات تیــم ما دربــاره خرابی ســازۀ Pier۴۵ شــهر 
سانفرانسیســکو نشــان می داد که چطور خرابِی یک ستون 
منجر به آغاز سناریوی تخریب در کل سازه بوده است درباره 

)۴۵ Pier نقش ستونها در خرابی
۳- ستون های قاتل

قبل از پرداختن به موضوع برج آبادان، ضروری اســت که به 
یک تراژدی تلخ که طی دو دهه گذشــته در صنعت ساخت 
و ســاز کشور ما رخ داده، پرداخته شــود. نام این تراژدی را 

می توان »ستون های قاتل« گذاشت.
تفاوت اساســی بین ســاختمان فوالدی در کشور آمریکا با 
کشــور ژاپن در این است که در آمریکا از ستونهای با مقطع 
اچ یا )Wide Flange( اســتفاده می شود در حالی که در 
ژاپن ستون های با مقطع باکس )قوطی( یا HSS بکار برده 

می شود. دلیل این امر چیست؟
به )بالهای( ســتون با مقطع اچ، می تــوان 2 تیر با »اتصال 
خمشــی« متصل کــرد، در حالی که به ســتونهای قوطی، 
می توان از هر ۴ وجه ، ۴ تیر را با »اتصال خمشــی« متصل 
کرد. با اینکار، مهندس محاســب می تواند صرفه جویی قابل 

توجهی در وزن فوالد مصرفِی ساختمان انجام دهد.
مشکل در اینجاســت که آیین نامه فوالد در کشور ما کپِی 
تمام عیــار آیین نامه فوالد آمریکاســت، و لذا در خصوص 
نحوۀ محاســبات اتصاالت تیر به ستون قوطی، ساکت و بی 
محتواســت. از طرف دیگر، کارخانه های فوالد کشور ما نیز 
همانند ژاپن نیستند که مقاطع باکس تولید کنند )و عمدتا 

مقطع اچ تولید می کنند(.
با این اوصاف، مهندســین محاســب در نقشــه های خود از 
ســتونهایی اســتفاده می کنند که نه کارخانه فوالد آنها را 
تولید می کند و نه استاندارد ملی )مبحث دهم مقررات ملی 
ساختمان( فرمولی برای محاسبه »ظرفیت خمشی اتصال« 

ارایه کرده است.
به این تراژدی، یک شــوربختی دیگر هم اضافه می شــود و 
آن اینکه ســتوِن قوطی را پیمانکاِر جوشــکار، با استفاده از 

جوشهای بد و غیر استاندارد بسازد.
نتیجۀ این سناریو چه خواهد شد؟ نتیجه اینکه وقتی به یکی 
از وجوِه ســتون، بار بزرگی اعمال شود، یکی از وجوِه قوطی 
براحتی کنده خواهد داشــت )یا ترک در جوشــهایش آغاز 
خواهد شــد( و نهایتا آن ستون، از زیر بار شانه خالی خواهد 

کرد. و قتل عام آغاز خواهد شد.
۴- مقصر اصلی، نبوِد استاندار ملی است

هزاران ساختمان با روش مذکور طی 2 دهه اخیر در کشور 
ما ســاخته شــده اســت )از جمله منزل پدری اینجانب( و 
حیرت آور اینکه باالخره پس از ســالهای طوالنی، ویرایش 
جدید مبحث دهم مقررات ملی از پرده برون آمده و ترجمه 
ناقصــی از آیین نامه ژاپن درباره اتصاالت قوطی را منتشــر 

کرده است. کوه موش زائید.
سازه های فوالدی که طی 20 سال گذشته در ایران ساخته 
شــده، در زلزله های پیش رو هزاران نفر را خواهند کشت و 
مقصر اصلی در این ماجرا، عدم وجود استاندارد_ملی قوی، 

متناسب با نیازهای بازار ایرانی است.
حیــرت آور اینکه با وجود چنین گپ بــزرگ و عجیبی در 
صنعت ساختمان ما، اســاتید دانشگاه، دانشجویان دکترا را 
به دنبال فن آوری های بسیار پیچیده می فرستند، فقط برای 

اینکه بتوانند مقاله ISI چاپ کنند.
۵- پروژه عبدالباقی

کمیته بررسی »علل خرابی پیشــرونده« باید تشکیل شود 
ولی فعال آنچه مشخص اســت اینکه شروِع شکسِت جوش 
در ورق های پوششی ستون ها، باعِث آغاز خرابی بوده است. 
کمیته فنی می تواند جزییات این ماجرا را به دقت بررســی 

منبع: خبرآنالین کند.

نگاه

جواد لگزیان


