
به خاک پاک شهیدان سی تیر درود 

حوادث و مســائل سیاســی ایران بعد از شهریور 
۱۳۲۰ همچــون نهضــت ملی شــدن صنعت نفت، 
حکومت ملی شــادروان  مصدق، وقایع ۳۰تیر و ۲۸ 
مرداد و ... بدون انکار، نقش برجسته ای در سرنوشت 
ایران و ایرانیان بر جای گذارده است. از پیامدهای مهم 
این رخدادهای تاریخی، انتشار کتاب ها، مقاالت، اسناد 
و مدارکیســت که با کوشش خســتگی ناپذیر و قابل 
تقدیس صاحبنظران سیاسی به منظور آگاهی جامعه 
و به ویژه نســل جوان و ضبط در تاریخ در دسترس 
همگان قرار گرفته است. سال های ۳۲ – ۱۳۲۰ یک 
دوره مشــخص و مهم در تاریخ معاصر ایران اســت، 
هرچند که به هم ریختگی و تا حدودی هرج و مرج در 
همه شئون سیاسی و اجتماعی آن دوران نیز به چشم 
می خــورد. در مقوله چگونگی و آثــار تحوالت تاریخ 
معاصر در رابطه با ماجراهای حکومت ملی باید گفت 
نابسامانی های اقتصادی و به ویژه اشغال کشور توسط 
ارتش های بیگانه و پیامدهای ناگوار آن همه امور کشور 
را تحــت تأثیر خود قرار داده بود، ولی در بســتر این 
حرکات نامنظم و آشفتگی ها یک جریان ناب اجتماعی 
و تاریخی به تدریج در مسیر اصلی خود پدیدار شد و 
برای نخســتین بار در تاریخ ایران یک الگوی عملی و 
واقعی از روش دموکراســی را در قالب دولت نمونه و 
مانــدگار مصدق ارائه داد. باید اذعان کرد که پیدایش 
این جریانات اصیل اجتماعی و تاریخی پس از گذار از 
استبداد رضاشاهی، در واقع تجدید حیات مشروطیت 

به شمار می رود.   
هــرج و مرج و به هم ریختگی امور کشــور بعد از 
شــهریور ۱۳۲۰ و اختالالت اجتماعی در آن سال ها، 
عالوه بر عوامل دیگر، بی شــک یک واکنش طبیعی 
دوران اختنــاق ۲۰ ســاله و از پیامدهــای حکومت 
دیکتاتوری متمرکــز پیش از آن به شــمار می رود. 
دکتر مصدق در جریان یک مبارزه  فشرده برای ملی 
کردن صنعت نفت با همراهی و همگامی  توده  مردم به 
حکومت رســید، در حالی که هدف اصلی او در قبول 
پست نخست وزیری، پیگیری هدف ملی کردن صنعت 
نفت و قطع نفوذ بیگانگان بود. با این همه همانند آنچه 
قباًل گفته و عمل کرده بود می خواســت با اختیارات 
نخست وزیری به آرمان  نهضت مشروطیت ایران، یعنی 
دموکراسی و حکومت مردم بر مردم نیز تحقق بخشد. 
این همان آرمان بزرگ و ستودنی بود که اندیشه ها و 
باورهای او را شکل می داد و بر کلیه  کردارهای سیاسی 

او حاکم بود.
کسانی که در تجزیه و تحلیل تاریخ معاصر ایران یا 
در مبارزات نهضت مقاومت ملی پیش یا پس از سال 
۱۳۳۲ جنبه  های گوناگون شخصیت مصدق را مورد 
نظر قرار می دهند، نهضت ملی ایران را در راســتای 
اعتقاد دکتر مصدق به دموکراسی و حقوق ملت، که 
در انقالب مشروطیت تدوین گردیده، تحلیل می کنند، 
و این واقعیتی است که نمی تواند از مجموعه شخصیت 
دکتر مصدق و مکتب او تفکیک شود. در واقع نهضت 
ملی از نظر تاریخی دنباله  نهضت مشــروطیت ایران 

محسوب می شود.
در تیر ماه ۱۳۳۱ پس از گشــایش دوره هفدهم 

مجلس، مصدق بــا اتکاء به پیروزی هــای داخلی و 
خارجی )در صحنه ملی و بین المللی( ضروری دید که 
پست وزارت جنگ را نخســت وزیر بر عهده گیرد، و 
چون با مخالفت شاه روبرو شد از ادامه خدمت انصراف 
داد، که بــا بزرگترین اعتــراض و مقاومت در تاریخ 
مبارزات آزادی خواهی ملت ایران روبرو گردید. بعد از 
ظهر روز ۳۰ ام تیر آثار تردید و نگرانی در سران ارتش 
پدیــد آمد و برای جلوگیری از ادامه رویارویی و ازهم 
پاشیدگی ارتش، شاه تصمیم مصدق را پذیرفت و این 

سرآغازی بود بر چالش های سیاسی پس از آن.
نا گفته نماند که مصدق در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ 
که نخســتین هیأت دولت خود را تشــکیل داد، در 
مورد انتخاب وزراء شرایط سیاسی و اجتماعی روز را 
در نظر گرفت و به انتخاب وزیر جنگ از طرف شــاه 
تــن داد. هدف مصدق در آن زمــان منحصراً اجرای 
قانون ملی شــدن صنعت نفت بود و از دست زدن به 
هر اقدامی که به این دســت آورد مهم آسیبی برساند 
خودداری می کرد. این بزرگمرد با اتکاء به افکار عمومی  
و بی آنکه هیچ قدرت ســازمانی در پشت سر او باشد 
با بهره برداری از شرایط سیاسی بین المللی، که بر اثر 
تضاد ابرقدرت ها و کشورهای بزرگ به وجود آمده بود، 
در برابر حیرت و شــگفتی ناظران و آگاهان سیاسی 
مقام نخســت وزیری را پذیرفت و به مقابله با یکی از 
قدرتمند ترین کشــورهای صنعتی جهان رفت. او به 
وضع نیروهای حاکم و موقعیت شکننده  خود آگاهی 
داشت و مراقب بود که در تشکیل هیأت دولت جبهه  
جدیدی در برابر او گشــوده نشود و در اقدامات اولیه 
خود کاماًل موفق بود، تا زمان مناسب که موضوع ۳۰ 
تیر و انتخاب قوام الســلطنه و مسأله  ادغام مسئولیت 

نیروهای مسلح با نخست وزیر را مطرح کرد.
می توان گفت همین حرکت به شــاه تلقین نمود 
که دکتر مصدق با ریاســت بر ارتش در اندیشه تغییر 
رژیم است، و زمینه برنامه ریزی برای سقوط دولت او 
فراهم شد. خط مشــی کلی و اقدامات اساسی دکتر 
مصدق و ســایر رهبران نهضت ملــی، از جمله روش  
آنها در برخورد با سیاســت های خارجی، اداره  کشور، 
و تدابیر آنها در مواجهه با رویدادها، براساس تجزیه و 
تحلیل تاریخی و ارزیابی منطقی شرایط روز و نیز کلیه 
امکاناتــی که در جهات مختلف در اختیار دولت ملی 

قرار داشت، استوار بود.
یادآوری این نکته  مناسب است که دکتر مصدق 
در کتــاب خاطرات و تألمات می نویســد: »اینجانب 
می خواســتم بین احزاب ملی ایجاد وحدت کنم که 
با هم تشریک مســاعی کنند، انتخابات دوره  هفدهم 
تقنینیه بهترین دلیل و حاکی از این معناست که در 
تهران با همه کوششــی که احزاب چپ نمودند حتی 
یک نفر از کاندیدای خود را نتوانســتند روانه  مجلس 

نمایند..« صفحه  ۲۳۸
در رابطه با ایده ها و برنامه های شــادروان مصدق 
و ضرورت شــناخت بیشتر نســل جدید، همزمان با 
هفتادمین سالگرد حماسه سی تیر اشاره مختصری به 
تصویب قانون خلع ید در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ 
)آوریل ۱۹۵۱( کــه عامل دیگری برای برکناری وی 
و به تصور دربار، فراهم ســازی زمینه رشد و  توسعه 
کشور به شمار می رفت )البته با حمایت دول قدرتمند(  

واجب می نماید تا  روشنگری بیشتری صورت پذیرد:
   »قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران« که 

توسط کمیسیون نفت مجلس به ریاست  دکتر    مصدق 
تنظیم شــده بود، به رغم کارشکنی های دربار و ایادی 
اســتعمار، در اثر روشنگری های وی و حمایت تمامی  
اقشــار و طبقات مردم ایران به ویژه نفت گران جنوب، 
به تصویب نهایی مجلسین رسید. تصویب این قانون، 
پیروزی بزرگی برای جنبش ملی ضد استعماری مردم 
با رهبری وی بود که به مدت ۶ سال  از طرف ایشان 

بی وقفه دنبال می شد.
به دنبال تصویــب قانون خلع ید، که دکتر مصدق 
قبول نخست وزیری خود را )از سوی اکثریت مجلس 
پیشنهاد شده بود( مشروط به تصویب آن نموده بود، 
اقدام به تشــکیل کابینه  کرد و روز ۱۳ اردیبهشــت 
ســال ۱۳۳۰ دولت خود را به مجلس معرفی کرد و 
رأی اعتماد گرفت. تشکیل دولت ملی و ماجرای نقش 
آفرین و تعیین کننده و آموزنده ۳۰ تیر، و نهایتأ سقوط 
دولت مبارز و اندیشــمند مصدق در مرداد ۱۳۳۲ که 
مجموعــأ ۲۸ ماه بطــول انجامیــد، از ماندگارترین 
رویدادهای تاریخ معاصر و روشنگر چگونگی برخورد 
و برنامه ریزی در مســیر سرکوب روحیه خودباوری و 
نفش ملت ها تحت رهبری کابینه ای منزه از هرگونه 

وابستگی و همچنین روابط با دشمنان ملت بود.
اســتمرار این جنبش ســتودنی که می توانست 
تحوالتی عمیق در سرنوشت هم میهنان داشته باشد، 
با کارشــکنی و برنامه های درونی گروه های سیاسی 
وابسته، قدرت طلب و ساده لوح بی خبر از ابزار در اختیار 
حکومت وقت و حامیان آن، نهایتا بر خالف منافع ملی 
و مردم تا ســالیان متمادی به اســتمرار دیکتاتوری 
انجامیــد. در همین رابطه دکتــر  مصدق در یکی از 
نطقهای خود گفت: »اگر ملتی فداکار و پیشتاز وجود 
نداشته باشد، نه از عوامل سیاسی روز، نه از مقتضیات 
و جریانــات بین المللی و نــه از رقابت ها و تضادهای 
سیاســی ممالک بزرگ می توان اســتفاده کرد. این 
عوامل در آنجا که مردم بیدار و مواظب کار خود بوده 
و به مسئولیت و وظیفه تاریخی خود آشنایی داشته اند 
ثمربخش شده و مسیر زندگی و سرنوشت میلیون ها 
بشر محروم و فلک زده را بصورتی معجزه آسا دگرگون 
کرده است.« اکنون که بیش از هفت دهه از آن روزگار 
ســپری شده، اگرچه شاید امکان انتقال تجربه  »بین 
نسلی« در توده مردم کمتر شده باشد، ولی بهره گیری 
از تجارب ارزشــمند تاریخی برای آگاهان سیاسی و 

طبقات تحصیلکرده همواره فراهم است.
امروز حکومت غرق شــده در معضالت ساخت و 
پرداخته خود، بایســتی برای برون شد از محصول 4 
دهه دمیدن بر طبل تفرقه و دشــمن پنداری  بکوشد 
تا راهی برای برون رفت از اوضاع اســفبار اقتصادی و 
اجتماعی بیابــد؛ و این راه را  با باور به ضرورت وجود 
احزاب و تشــکیالت منســجم و پایداری که بتواند 
برنامه ریزی علمی و اصولی برای حل و فصل مســائل 
کالن کشور، حفظ منافع ملی، تقویت جایگاه و منزلت 

ایرانی و... را ارائه نماید به جد دنبال کند.
تاریخ معاصر ایران نشــان داده است که هر زمان 
حکومت برای ایجاد تشکیالت سیاسی اقدام کرده یا 
در زمان قدرت در تأسیس حزب یا ایجاد سازمان های 
سیاسی ذی نفع بوده، چنین سازمان هایی در آغاز به 
علت هجوم افراد فرصت طلب ســودجو، با یک رشد 
و توسعه ظاهری همراه شده و اینگونه دسته بندی ها 
و سازمان های سیاسی سرانجام بر اثر عدم استقبال و 
پشتیبانی از سوی افراد معتقد، میهن دوست و با ایمان، 
برخالف ظاهر قدرتمند خود از درون تهی شــده و به 

محض پایان یافتن موقعیت ها و شرایط، یا مواجه شدن 
با مشکالت، شکست خورده و از میان رفته اند.

از نمونه های مشــخص این شکست ها می توان به 
سرنوشت احزاب زمان پهلوی )مردم، ملیون، رستاخیز 

و...( اشاره کرد.
طبیعت کار تشــکیالتی در فعالیت های حزبی و 
سازمان های سیاســی پایدار، مستلزم عالقه خاص و 
صرف وقت و کار بسیار و پیگیرانه ای است، که با  های 
و هوی تبلیغات سیاسی در آستانه هر انتخابات جدید 
و رفتن به خواب غفلت تا انتخابات بعدی ســازگاری 
ندارد. به گفته اندیشــمند معاصر استاد سریع القلم: 
»سیاست مداری و عرصه سیاســت گذرگاه عمومی 
 نیست و برای تضمین حضور سیاست مداران حرفه ای، 
نظــام حزبی را بایــد جدی گرفــت، چنانکه ارتباط 
جامعه با سیاســت از ارتباط کوتاه مدت حســی به 
ارتباط درازمدت عقالیی تقویت شود.  تجربه دو قرن 
اخیر نشــان داده مسائل و مشکالت همواره در بستر 

ساختارها حل و فصل می شود«.
اختالف سلیقه نه تنها در امور مهم بلکه در مسائل 
جزئی و کم اهمیت نیز دیده می شود. اصرار و پافشاری 
بعضی ها در پیشبرد نظریات خود در همه قضایا، نبود 
روحیه گذشت و انعطاف پذیری در تصمیم گیری های 
اجتماعی، به ویژه تضادهای شخصیتی افراد همراه با 
جاه طلبی های نامحدود آنان، عدم تحمل شخصیت و 
ارزش های دیگران و...  سازمان های اجتماعی و سیاسی 
میهن ما را در تاریخ یکصدساله اخیر تحت تأثیر قرار 
داده است. این نقاط ضعف در هر کجا که وجود داشته 
باشــد می تواند فعالیت برای ایجاد تشکیالت پایدار و 
سازنده را با مشکالت جدی مواجه سازد، که نمونه های 

آن را بسیار می توان سراغ گرفت.
ایــن نقیصه های بزرگ اجتماعــی از اثرات ناگوار 
روش سرکوبگرانه حکومت های خودکامه و استبدادی 
در دوران تاریخ طوالنی میهن ما بوده، و انوار کوتاهی 
که هر از گاهی از روزن هــای باریک در دوران آزادی 
ایران در یکصد ســال اخیر تابیــدن گرفته، به علت 
برخوردار نبودن از تداوم و پیوستگی الزم برای زدودن 

همه این آثار ناگوار کافی نبوده است.
امید این که تجربیات نســل ها در پهنه تحوالت 
اجتماعی میهن عزیزمان در این زمان و برهه حساس 
و خطیر، آمادگی الزم برای کار دسته جمعی مستمر 
و پایدار در بســتر سازمان های اجتماعی را، آنچنانکه 
نظر و هدف اصلی دلسوزان وطن و ملت آرام، صبور و 
گرفتار  ایران بوده و شرایط حساس منطقه نیز ایجاب 
می کند، با همه کارشکنی و مقاومت های گوناگون و 
عجیب و غریب موجود، به میزان بیشتری فراهم سازد 

تا پیشرفت همه جانبه را باعث شود.
ســروده ای در مورد حماسه ســی ام تیر از شاعر 
معاصر شادروان اســتاد ادیب برومند، که بحق شاعر 

ملی نام گرفته اند:
به خاک پاک شــــهیدان درود باد، درود  

                که روحشـان همه اندر جـوار حق آسـود
به ویژه خاک شهیدان روز سی ام تیــــر   

             که تیر دشـمن از آنان به قهـر خون پالود
دالوران  وطن خوش به خاک  و خون غلتند    

              که رو سیه نروند از جهـــــان گه بدرود
دهند یکسـره سر بر فـراز نیزه ولیــــک     

             به پیش خصم دغل، ســــر نیاورند فرود
درود باد بر آن یکـــه تاز عرصـــه حق        

           که جاودان به بر عــز و افتخـــــار غنود

سرمقاله

هشدار کیسینجر به بایدن
 درباره رویارویی بی پایان با چین
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ضیاء مصباح

ایران و روسیه؛ از وضعیت سوریه تا آینده رژیم حقوقی خزر 

مذاکرات آســتانه با ابتکار عمل ایران و روسیه 
و همراهــی ترکیه در ســال ۲۰۱۷ با هدف حل و 
فصل منازعات ســوریه و پایان بخشیدن به شش 
ســال جنگ، آوارگی و ویرانی در این کشــور آغاز 
شد. دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه 
در ژانویه ۲۰۱۷ با حضور ایران، روسیه و ترکیه در 

قزاقستان برگزار شد.
این سه کشور تاکنون هجده بار مذاکرات آستانه 
را با هدف بررســی مسائل بشردوســتانه، تقویت 
اعتماد و هماهنگی برای انجام اقداماتی در راستای 
توســعه روند صلح و حل و فصل بحران ســوریه 
برگزار کرده اند. در همه این مذاکرات بر لزوم حفظ 
حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی سوریه و ادامه 

روند آتش بس تاکید شده است.
بنظر می رسد همزمانی نشست تهران با نشست 
جده، تالشی در جهت رســاندن پیام بلوک بندی 
جدید قدرت در منطقه غرب آســیا است. این امر 
گواهی اســت بر وجود پتانســیل سیاسی در بین 
کشــورهای مختلف منطقه و مهــر پایانی خواهد 
بود بر نظــم امنیتی آمریکا محــور در خاورمیانه. 
بایدن در نشست جده با اعالم این خبر که آمریکا 
اجازه جایگزین شــدن روسیه، چین و ایران با خال 
حضور واشنگتن را نخواهد داد، به نوعی واکنشی به 
نشست روز سه شنبه تهران نشان داده بود. بلوک 
قدرتی که می توانند تعادل و مناسبات قدرت را در 

منطقه حساس خاورمیانه تغییر دهند.
در این میان رابطه بین تهران و مســکو برداری 
از موضوعات مختلف را شــامل می شــود، از آینده 
سیاسی ســوریه تا تنظیم بازار جهانی انرژی و نوع 
مواجه با غرب. به جز مسائل منطقه ای، آینده رژیم 
حقوقی دریای خزر هم یکی از مســائل پیش روی 

دو کشور است. 
علی رغم تالش های گسترده درخصوص تعیین 
میزان حق هر کدام از ۵ کشور دارای خط ساحلی 
از دریای خزر، مدل بهره برداری و سهم هر کشور از 
این دریا به دلیل موکول شدن به مذاکرات دوجانبه 
در هاله ای از ابهام بســر می برد. این ابهام به دلیل 
اصرار دو کشــور همســایه ایران، یعنی جمهوری 
آذربایجان و ترکمنستان در تعیین سهم هر کشور 
براساس خط قعر دریاســت، امری که شامل حال 
دریای خزر به عنوان یک دریاچه محدود شــده به 

خشکی نمی شود. 
ایران و روسیه براساس ســوابق تاریخی عالقه 
دارند تا دریای خزر به عنوان دریایی مشــاع مورد 
بهره برداری قرار گرفته و برهمین اســاس سهم هر 
کدام از پنج کشــور دارای خط ساحلی در دریای 

خزر بر مبنای بیست درصد محاسبه گردد. 
رژیم حقوقی دریای خزر موضوع تازه ای نیست 
و این امر به شــکل رسمی برای اولین بار در سال 
۱۹۲۱ بین ایران و شــوروی مطرح شــد. تا زمان 
فروپاشی شوروی ســابق در سال ۱۹۹۱ مشکالت 
چندانــی در زمینــه رژیــم حقوقی دریــای خزر 
وجود نداشــت ولی با فروپاشی شوروی و برآمدن 

کشورهای دیگر، این مشکالت آغاز شدند.
ســال ها پس از فروپاشی شــوروی، کشورهای 
قزاقســتان، روسیه و آذربایجان مجموعا ۶4 درصد 
دریای خزر را میان خود تقسیم کرده و ۱۳ درصد 
را برای ایران و ۱۳ درصد دیگر را برای ترکمنستان 
در نظر گرفتند. براســاس این تقسیم بندی، سهم 
قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد و آذربایجان 
۱۸ درصد در نظر گرفته شد. این موضوع با مخالفت 
ایران و ترکمنســتان مواجه شد. در اجالس چهارم 
سران خزر که ۲۹ سپتامبر ۲۰۱4 برگزار شد، ایران 
به استناد کنوانسیون ۱۹۷۸ وین، درباره جانشینی 
ماندن همســایگان  پایبنــد  دولت ها، خواســتار 

شمالی اش به توافق های ایران و شوروی شد.
براساس کنوانســیون ۱۹۷۸ کشور هایی که از 
تجزیه دیگر کشور ها پدید می آیند باید به تعهدات 
کشوری که از آن جدا می شوند، عمل کنند. در ۲۱ 
دسامبر ســال ۱۹۹۱ جمهوری های شوروی سابق 
با امضای اعالمیه آلماآتا متعهد شــده بودند که به 

قرارداد های شوروی با دیگر کشور ها پایبند باشند.
تقســیم بندی پیشــنهادی روس ها بر این مبنا 
اســت که کف دریای خزر براســاس خط منصف 
تقســیم شود و سطح دریا منطقه مشترک در نظر 
گرفته شود. خط منصف یا خط القعر، عمیق ترین 
نقطــه قابــل کشــتیرانی پهنه های آبــی میان 
کشورهاست و مرزها براساس آن تعیین می شوند. 
در سوی مقابل ایران خواستار تقسیم مساوی دریا 
به ۵ ســهم ۲۰ درصدی و تعلق هــر کدام از این 

سهم ها به کشورهای ساحلی است.
وزرای خارجه ۵ کشــور ساحلی روسیه، ایران، 
آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ۱۱ اوت ۲۰۱۸ 
در آکتائــو قزاقســتان گردهم آمدند تا شــاید به 
توافقی در این زمینه برســند. در پی توافق وزرای 
خارجه، کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲ 
اوت ۲۰۱۸ با حضور ســران کشــورهای ساحلی 
خزر حســن روحانی، والدیمیر پوتین، نورسلطان 
نظربایف، الهام علی اف، قربانقلی بردی محمداف در 

اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.
مطابق ماده ۸ این کنوانســیون، »تعیین حدود 
بســتر و زیربســتر دریای خزر به بخش ها باید از 
طریق توافق بین کشــورهای با ســواحل مجاور و 
مقابــل، با در نظر گرفتن اصــول و موازین عموما 
شــناخته شــده حقوق بین الملل به منظور قادر 
ســاختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود 
در بهره برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت های 
اقتصادی مشــروع مرتبط با توسعه منابع بستر و 

زیربستر انجام شود«.
کنوانســیون جدید رژیم حقوقــی دریای خزر 
امکان اســتفاده از دو کانال  ولگا-دن روســیه که 
خــزر را به دریای آزاد وصل می کند به رســمیت 
می شناسد. در ســال های پیش بخصوص در زمان 
تحریم های بین المللی و مقاطعی که روابط ایران و 
روسیه دوستانه نبود، ایران برای رساندن کشتی های 
خود از آب های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی 
روســیه رو به رو بوده اســت. کنوانســیون جدید 
اســتفاده از این دو کانال، با در نظر گرفتن منافع 
روسیه، از حقوق کشورهای ساحلی از جمله ایران 

شناخته است.

یادداشت

رضا جاللی 

رایزنی در تهران برای تامین امنیت سوریه

اختالف نظر ترکیه با ایران و روسیه در نشست تهران
دولت رئیسی از آزمون تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه

 سربلند خارج  می شود؟
چالش های تمدید قرارداد گازی

25 ساله با ترکیه
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از افزایش تلفات حوادث رانندگی در نوروز
 تا یک وعده فراموش شده

جایزه پلیس راهور 
برای رانندگان قانونمند چه شد؟!

گروه اجتماعی: اواخر سال گذشته بود که پلیس راهور ناجا با ارسال پیامکی به شهروندان از قرعه کشی 
برای اعطای جایزه به رانندگان قانونمند خبر داد. اما با گذشت چهار ماه از آغاز سال جدید، همچنان خبری 

از جایزه رانندگان قانونمند نیست و پلیس راهور نیز توضیحی در این زمینه ارائه نداده است!

با رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته
نقدینگی از 5000 هزار میلیارد تومان 

گذشت

حد نصاب تاریخی مصرف برق برای سومین بار شکسته شد
رکوردشکنی مصرف شبانه برق 

در کشور

واکنش سید حسن خمینی 
به فیلم تکان دهنده گشت ارشاد 
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آتش و تابستان جهنمی
آمریکاوضعیتاضطراریاعالممیکند

1500 نفر در اروپا قربانی گرما شدند
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هفتمین نشست سران کشورهای ضامن روند مذاکرات 
آستانه سه شنبه شب با حضور روسای جمهور ایران، روسیه 
و ترکیه در تهران برگزار شد. این سه کشور در این نشست 
تاکید کردند که منازعه سوریه هیچ راه  حل نظامی نداشته 
و تنها از طریق روند سیاسی سوری ـ سوری با تسهیل گری 
سازمان ملل قابل حل و فصل خواهد بود. هرچند ترکیه در 
مورد ضرورت برخورد با گروههای مسلح در شمال سوریه با 
ایران و روسیه اختالف نظر داشت. هدف از مذاکرات آستانه، 
حل و فصل منازعات ســوریه و پایان بخشیدن به جنگ و 
آوارگی و ویرانی در این کشــور بوده اســت. از سال 2017 
تاکنون هجده بار مذاکرات آســتانه برگزار شــده که شش 
نشست در سطح روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه بوده 
اســت. این نشست ها دو بار در سوچی، دو بار در آنکارا و دو 
بار در تهران )یک نشســت به صورت مجازی( برگزار شد، 
روز گذشــته تهران بار دیگر میزبان این نشســت بود. یکی 
از مهمترین محورهای این نشست، مخالفت ایران و روسیه 
با حمله ترکیه به شــمال سوریه بود. البته پیش از برگزاری 
نشست آســتانه، اردوغان و پوتین با رهبر و رئیس جمهور 
کشورمان دیدار کردند. رئیسی در نشست خبری مشترک 

با پوتین و اردوغان اعالم کرد که »در این نشست، تاکید بر 
حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه شد و بر این امر که حضور 

آمریکایی ها در شرق فرات به هر بهانه ای هیچ وجهی ندارد، 
نیز تاکید صورت گرفت.« پوتین نیز گفت:»سه کشور تاکید 

دارند بر اســاس گفت وگوی ســوری و با راه حل سیاسی، 
بحران ســوریه قابل حل اســت و باید به وحدت و تمامیت 
ارضی ســوریه احترام گذاشته شود و سرنوشت سوریه باید 
به دست مردم این کشور تعیین شود.« اما اردوغان برخالف 
نظر رئیسی و پوتین بر مبارزه با گروه های مسلح در سوریه 
تاکید کرد و گفت:»میان ســازمان های پــژاک، ی.پ.گ و 
پ.ک.ک هیچ تفاوتی نمی بینیــم. قبول نمی کنیم از یکی 
به عنوان ابزار اســتفاده و با دیگری مبارزه شــود.« رئیس 
جمهور ترکیه در ابتدای نشست آستانه هم اظهار کرده بود 
کــه داعش، پژاک، پ ک ک و ی پ ک و ســایر گروه های 
تروریستی باید 30 کیلومتر از مرزهای سوریه دور شوند. او 
با بیان اینکه مبارزه با گروه های تروریستی ادامه می دهیم، 
گفت:» از روسیه و ایران انتظار داریم در این مبارزه در کنار 
ترکیه باشــند.« در پایان این نشســت هم بیانیه مشترکی 
از سوی سه کشور صادر شــد. در این بیانیه تاکید شد که 
منازعه ســوریه هیچ راه  حل نظامی نداشته و تنها از طریق 
روند سیاسی سوریـ  سوری با تسهیل گری سازمان ملل وفق 
 قطعنامه 22۵۴ شورای امنیت سازمان ملل قابل حل و فصل 

خواهد بود.

رایزنی در تهران برای تامین امنیت سوریه

اختالف نظر ترکیه با ایران و روسیه در نشست تهران

رئیس جمهور با ابراز خرســندی از ثمردهی روند حرکت 
جدید دســتگاه دیپلماسی کشــور و ارتقای کم سابقه سطح 
مراودات تجاری کشــور با همســایگان، از همه دستگاه های 
اجرایی خواســت به الزامات و اقتضائــات این رویکرد پایبند 
باشــند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه امروز چهارشنبه هیات 
دولت به مذاکرات ســران کشــورهای ضامن روند آستانه و 
دیدار با روســای جمهور روســیه و ترکیه اشاره کرد و گفت: 
بحمداهلل حرکتی که در زمینه تقویت سیاست همسایگی در 
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران، از سوی دولت مردمی آغاز 
شــده در حال نتیجه دادن است. در دیدارهای دوجانبه، هم 
آقــای پوتین و هم آقای اردوغان بــر اجرای توافقات صورت 
گرفته با کشورمان ُمِصر بودند که این مساله پیگیری مجدانه 
دســتگاه های مربوطه را می طلبد. رئیس جمهور با اشاره به 
درخواست رئیس جمهور روســیه از ایران برای تکمیل خط 

راه آهن رشت-آســتارا، به معاون اول خــود ماموریت داد تا 
با همکاری وزارت راه و شهرســازی، روند اجرای این کریدور 
مهــم ترانزیتی را پیگیری و زمانبنــدی دقیق آغاز و تکمیل 
آن را ارائه کند. رئیسی ضمن تبریک موفقیت های چشمگیر 
دانش آمــوزان کشــورمان در المپیادهــای بین المللــی، به 
دانش آموزان مدال آور، معلمان و فعاالن نظام آموزشی کشور، 
با تاکید بر لزوم اســتمرار حمایت های دولت از دانش آموزان 
مســتعد برای تکرار موفقیت هــا، از وزیــر آموزش وپرورش 
خواســت زمینه را برای ارتقای عالقه مندی و تحصیل دانش 
آموزان نخبه در رشته های علوم انسانی هم فراهم کند. رئیس 
جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با قدردانی از دســت 
اندرکاران برگزاری مراسم میهمانی 10 کیلومتری در روز عید 

غدیر تصریح کرد: این اقدام ارزشــمند که جلوه باشکوهی از 
آوردن غدیر به متن جامعه و خانواده است، الگوی بسیار خوبی 
برای مناسبت ها و دیگر مفاهیم ارزشمند دینی خواهد بود که 
جامعه را در برابر بسیاری از تهاجمات مخرب ضددینی مصون 
خواهــد کرد. وی همچنین با قدردانــی از مردم برای حضور 
پررنگ در این جشن بزرگ، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خواست، با توجه ویژه به تجربه برگزاری جشن مردمی غدیر، 
الگوپــردازی برای برگــزاری رویدادها و مراســم های آئینی 
خالقانه جدید را دســتور کار قرار دهد. آیت اهلل رئیســی در 
ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت گفت وگوی مستمر 
مســئوالن دســتگاه های اجرایی با مردم و پاسخ به سواالت 
افکار عمومی، خطاب به مسئوالن این دستگاه ها گفت: الزم 

اســت در تبیین اقدامات و عملکرد مجموعه تحت مدیریت 
خود فعال تر و جدی تر عمل کنید. این حق مردم است که از 
اقدامات و روندها در دستگاه های اجرایی اطالع کامل داشته 
باشند. رئیس جمهور همچنین ضرورت پاسخ بهنگام نسبت 
به شبهات و القائات نادرســت از سوی مدیران دستگاه های 
اجرایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: شــما وظیفه دارید در 
مواجهه با کســانی که در جامعه القای شبهه نموده یا برای 
مردم گره ذهنی ایجاد می کنند، منفعل نباشــید و سواالت 
و شــبهات را با ارائه توضیحات متقن و دقیق پاســخ دهید. 
رئیسی در این نشست پس از شنیدن گزارشی از وزارت جهاد 
کشــاورزی، درباره آخرین وضعیــت خرید تضمینی گندم و 
پرداخت مطالبات گندم کاران، با قدردانی از کوشش ارزشمند 
کشــاورزان در تامین این کاالی اســتراتژیک برای کشور، به 
مســئوالن مربوطه دســتور داد تا اجازه ندهند در پرداخت 

مطالبات گندم کاران وقفه ای ایجاد شود.

ســخنگوی دولت گفت: دولت یک میلیون و300 هزار 
میلیارد ریال از دیون معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی 

و بنیاد شهید و امور ایثارگران را تسویه کرد.
به گزارش ایرنا بهادری جهرمی در جمع خبرنگاران گفت 
عیدی دولت به جامعه بازنشستگان و خانواده های ایثارگران، 
تسویه یک میلیون و300 هزار میلیارد ریال از دیون معوقه 
دولت به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد امور ایثارگران است.
بهادری جهرمی در گزارشــی از مصوبات جلســه هیات 
وزیران گفت: گزارشی از وضعیت دریاچه ارومیه و اقداماتی 
که در حوزه حل مشــکالت و معضــالت این دریاچه انجام 
شده از سوی سازمان محیط زیست و وزارت نیرو ارائه شد با 
توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر تقویت کارگروه احیای 
دریاچه ارومیه، مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه که دبیر 
کارگروه هستند عیسی کالنتری از سمت خود برکنار شد و 
استاندار آذربایجان غربی به عنوان مدیر اجرایی احیا و دبیر 

کارگروه به انتخاب هیات وزیران منصوب شدند.
وی ادامه داد: همچنین اســتاندار آذربایجان شــرقی به 
عنوان عضو جدید کارگروه به ترکیب کارگروه اضافه شدند تا 
پیشرفت سریعتری برای حل مساله دریاچه ارومیه را شاهد 

باشــیم.   سخنگوی دولت تصریح کرد: یکی از مصوباتی که 
امروز در دولت مطرح شد در رابطه با پرداخت حق عضویت 
و معوقات جمهوری اســالمی ایران در سازمان ها و مجامع 
بیــن المللی بود با توجه به هماهنگی که پیش از این میان 
معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت خارجه و ســازمان 
برنامه بودجه صورت گرفته بود تمامی مجامع و سازمان های 
بین المللی که ایران عضو آن است، حق عضویت ها در دسته 
بندی قرار گرفت که در رابطه با نحوه پرداخت حق عضویت 
تعییــن تکلیف شــود و برخی از آنها را مســتقیما دولت و 
سازمان برنامه پرداخت کند و برخی ها را دستگاه ها و تدابیر 
الزم برای پرداخت حق عضویت های موارد دارای اولویت در 

هیات دولت اتخاذ شد.  
بهادری جهرمی با اشــاره به مصوبات جلسه یک شنبه 
شب گذشته خاطر نشــان کرد: از جمله مصوبات خوب آن 
جلسه که به نوعی عیدی دولت به جامعه بازنشستگی کشور 
و خانواده شــاهد و ایثار گر بود تسویه یک میلیون و 300 
هزار میلیارد ریال از معوقات دولت به تامین اجتماعی و بنیاد 
شهید و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری بود که 
متناسب با دیونی که در قانون بودجه پیش بینی شده بود از 

محل واگذاری ســهام این مبلغ مقرر شد که مطابق جدول 
به هر کدام از این بخش ها مبالغ دیون دولت تســویه شود 
مثال برای تامین اجتماعی ۹00هزار میلیارد ریال برای بنیاد 
شهید 200 هزار میلیارد ریال و بازنشستگی ۹0 هزار میلیارد 

ریال تصویب شد. 
وی گفت: این اختصاص ســهام باید فرایند اجرایی خود 
را طی کند تا امکان تبدیل شــدن به ریال را داشته باشد تا 

بخشی از مشکالت این صندوق ها را برطرف کند.  
سخنگوی دولت با اشاره به دستاورد های دیپلماسی دولت 
عنوان کرد: دستاورد های دیپلماسی دولت و نتایج اقتصادی 
آن امروز برای مردم روشــن اســت. رکورد شکنی هایی که 
در حوزه ترانزیــت و انرژی صورت می گیرد. روز گذشــته 
یک نمایش روشــنی از این بود که در حوزه دیپلماسی باید 
نگاه ها را به تمام نقاط جهــان توجه داد و از محدود کردن 
نگاه بــه نقاط خاصی خودداری کــرد. الحمدهلل در منطقه 
هم ظرفیت های بســیار گسترده ای در حوزه های اقتصادی 
وجود دارد که دولت با ســرعت در حال بهره برداری از این 

ظرفیت های اقتصادی منطقه است.
بهادری جهرمی گفت: در گذشــته با ســوء شفافیت و 

کمبود شــفافیت مواجه بودند و انتقادات متعددی در مورد 
نحــوه مدیریت و شــفافیت و نظارت پذیری شــرکت های 
دولتی مطرح شــده بود برخی از مباحث مثل مباحث ناظر 
برحقوق هــای نجومی از عواملش همین عدم شــفافیت و 
نظارت مناســب بر عملکرد شرکت های دولتی بود در آیین 
نامه  دولت تدابیری اتخاذ شــد تا هم احکام پراکنده ای که 
ناظر بر شــرکت های دولتی وجود داشت گرد آوری شده و 
شــیوه برگزاری مجامع عمومی  مورد بازنگری قرار بگیرد و 
هم احکامی نســبت به توســعه و تقویت این شرکت ها در 
جلسه هیات دولت به تصویب رسید. وی ادامه داد: همچنین 
در جلسه یکشنبه گدشــته ضمن ارائه گزارشی از وضعیت 
مناسبی که ذخایر کاالهای اساسی از آن برخوردار هستند و 
همچنین میزان خرید تضمینی گندم که یک رکورد شکنی 
در سال جاری اســت و وزیر کشاورزی هم گزارشی را ارائه 
کرد دولت به منظور حمایت حداکثری از بخش کشاورزی و 
تامین و تولید داخلی نهاده ها و حمایت از این حوزه با اعطای 
مبلغ ۴0 هزار میلیارد تســهیالت به منظور تامین برخی از 
نهاده ها و کودها در حوزه بخش کشاورزی موافقت کرد که 

به نوعی هدیه ای به بخش کشاورزی باشد.

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: یکی از مشکالت اساسی 
که وضعیت را به اینجا کشــانده نحوه اجرای انتخابات است 

که با شأن و شئونات جمهوری اسالمی هیچ تناسبی ندارد.
حسن بیادی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این 
سوال که این روزها در سپهر سیاسی کشور با وجود یکدستی 
ترکیب دولت و مجلس به نظر می رسد حمایت اصولگرایان 
از دولت کم تر شــده است. شما دلیل کم شدن این حمایت 
را در کجــا می بینید، گفت: در هیچ یک از قوانین موجود و 
آئین نامه های سیاسی و عدالت اجتماعی نوشته نشده است 
که اگر قوای سه گانه از یک جناح بودند باید خطای یکدیگر 
را پوشــش بدهنــد و در مواردی به ضرر مــردم کار کنند. 
یکپارچه بودن قوا نشــان داد که این روند فایده ای نداشته 
و به پشیمانی مردم از عملکرد دولت و مجلس افزوده است. 
بیادی در پاسخ به این سوال که دلیل عدم رضایت مجلس از 
عملکرد دولت را در چه می دانید؟ گفت: جناب آقای رئیسی 
در شــروع کار خود در دولت شعارهای بسیار مردمی دادند 
و از وعــده کاهش قیمت ها و ارزانی زائدالوصفی که به مردم 
دادند خبری نشــد و بر عکس قیمت  کاالهای غیر دولتی و 

خدمات دولتی به طور ناگهانی و بدون هیچ منطق و قانونی 
افزایش پیدا کرد و قیمت ارز هم باال رفت، بنابراین بعضی از 
نمایندگان هم نتوانستند ساکت بنشینند و به همین دلیل 
شاهد احضار زودهنگام شاید دو هفته یکبار وزرا و معاونین 
آنان هستیم. اگرچه تاکنون هیچ نتیجه مثبتی را به دنبال 
نداشته اســت. این فعال سیاسی اصولگرا گفت: با این روند 
که قول و عمل مسئوالن کیلومترها از هم فاصله پیدا کرده، 
دروغ در کالم برخی نهادینه شــده و قبح آن ریخته است و 
هرکس فقط برای مانــدگاری خود تالش می کند در آینده 
نتایج خوشایندی را شاهد نخواهیم بود. بیادی در پاسخ به 
این سوال که برخی از شکاف میان رئیسی و قالیباف صحبت 
می کنند نظر شــما دراین باره چیست؟ گفت: به نظر بنده 
شکاف میان این دو بزرگوار زیاد نیست در صورتی که شکاف 
اصلی میان آنان با مردم اســت که در حال افزایش اســت 
البتــه نباید از این نکته قابل توجه هم غافل باشــیم که با 
این اوضاع ساختاری غلط و مدیریت های جزیره ای و وجود 
باندهــای متصل به قدرت و ثروت هرکســی هم جای این 
دو نفر بود این بال بر سرشــان نازل می شد. بیادی در پاسخ 

به این ســوال که پیش بینی شما از وضعیت اصولگرایان در 
انتخابات 1۴0۴ چیســت؟ گفت: یکی از مشکالت اساسی 
که وضعیت را به اینجا کشــانده نحوه اجرای انتخابات است 
که با شأن و شئونات جمهوری اسالمی هیچ تناسبی ندارد. 

طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نباید مردم را ناامید کرد 
و این یک هشــدار برای همه مسئولین دولتی و غیر دولتی 
است. البته این مســئوالن هستند که با کمی بی تدبیری و 

اختالف های خود در حال ناامید کردن مردم هستند.

رئیــس قوه قضائیــه از معاونت حقوقی ســازمان تأمین 
اجتماعی خواســت که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان 
حقوقــی و وکالی زیرمجموعه هــای این ســازمان را مورد 
ارزیابــی جدی قرار دهــد. به گزارش ایلنا، در ادامه سلســه 
نشست های تخصصی رئیس دســتگاه قضا در دوره جدید با 
هدف آسیب شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده ها 
و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم اندیشی ریاست قوه قضائیه 
و جمعی از مســئوالن عالی قضایی با مدیران »وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی« و »ســازمان تأمین اجتماعی« برگزار 
شد. جمعیت هدف و مخاطب وزارت تعاون و سازمان تأمین 
اجتماعی  قریب به ۶0 میلیون نفر از مردم کشــورمان است؛ 
همچنین 70 درصد جامعه، تحت پوشــش بیمه های تامین 
اجتماعی هستند که این آمار و ارقام بیانگر ضریب نفوذ باالی 
حوزه های مأموریتی این وزارتخانه و سازمان در کشور است. از 
سویی دیگر، 2۴ شعبه از ۵7 شعبه بدوی دیوان عدالت اداری 
که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاه های 
دولتی است، صرفاً به پرونده های مرتبط با وزارت کار و سازمان 
تامین اجتماعی اختصاص دارد. در حال حاضر ۵1 هزار پرونده 
مرتبط با ســازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری و 
13۶0 پرونده مرتبط با این ســازمان در دادگستری مفتوح 
اســت؛ آمار قابل توجهی که تشریک مساعی برای کاهش و 
تقلیل آن، واجد اثرات مثبتی برای دســتگاه قضایی و تعداد 
کثیری از مردم که مخاطب سازمان تأمین اجتماعی هستند، 
خواهد بود. در همین راستا در نتیجه برگزاری چندین جلسه 
مشترک میان مسئوالن دیوان عدالت اداری و سازمان تامین 
اجتماعی، میزان ورودی پرونده های مرتبط با این ســازمان 
در دیــوان عدالت اداری طی ســال 1۴00، حــدود ۶ هزار 

فقره نســبت به سال 13۹۹ کاهش داشــت. حجت  االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای، طی سخنانی در نشست با مدیران 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشــاره به اهمیت، 
تنوع مأموریت ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارتخانه، 
اظهار کرد: اصول متعددی در قانون اساســی از جمله اصول 
ســوم، بیست ویکم، بیست وهشتم، بیســت ونهم، سی ویکم، 
سی وسوم، چهل وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت های خطیر 
»وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« است و همین امر بیانگر 
اهمیت بســیار باالی حوزه های مأموریتی ایــن وزارتخانه و 
زیرمجموعه های آن از جمله ســازمان تأمین اجتماعی است.  
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مقوله تأمین و گسترش 
عدالــت اجتماعی، تصریح کرد: تحقــق تمام و کمال عدالت 
اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن از جمله رفع تبعیض 
و کاهش فقر از اهداف اصلی انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
اسالمی اســت که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر 
آن تصریح شده اســت؛ بر همین اساس، »وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی« با عنایــت به حوزه های مأموریتی خود، به 
عنوان یکی از دستگاه های اصلی و متولی در مقوله گسترش 
عدالت اجتماعی، شناخته می شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره 
به ابالغ »سیاســت های کلی تأمین اجتماعی« به عنوان یک 
سند باالدستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقالب 
و همچنین در ُشرف تنظیم بودن »سیاست های کلی ناظر بر 
برنامه هفتم توســعه« در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به 
مدیران و دست اندرکاران »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« 
و »ســازمان تأمین اجتماعی« توصیه کــرد که از هم اکنون 
در راستای بررسی خالء ها و مشــکالت مرتبط با حوزه های 
مأموریتی خود و بررســی برنامه های تحول اداری دســتگاه 

متبــوع خود، اقدامات الزم و مقتضــی را ترتیب دهند تا در 
موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد 
مدنظــر قرار گیرد. رئیس قوه قضائیــه به اقدامات و خدمات 
پرشماری اشاره کرد که پس از پیروزی انقالب اسالمی، طی 
۴ دهــه اخیر در حوزه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ســاختن 
فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات 
اجتماعی از جمله بی سرپرســتان، از کارافتادگان، معلوالن و 
سالمندان صورت گرفته است و بر ضرورت تبیین این اقدامات 
و خدمــات برای عموم مردم جامعه به شــیوه های مختلف و 
هنرمندانه تاکید کرد. محســنی اژه ای بر ضرورت تشــکیل 
جلسات هم اندیشی میان مســئوالن عالی دستگاه قضایی و 
مدیران و دست اندرکاران »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« 
و »ســازمان تأمین اجتماعی« جهت رسیدن به اشتراک نظر 
و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تاکید کرد 
و گفت: این آمادگی در میان مسئوالن عالی دستگاه قضایی 
بویژه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس 
سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضائیه وجود دارد تا 
با برگزاری جلســات و هماهنگی با مسئوالن وزارت تعاون و 
سازمان تأمین اجتماعی در راستای حل مسائل در حوزه های 
مختلف مرتبط با این وزارتخانه و سازمان گام بردارند. رئیس 
دستگاه قضا اختصاص 2۴ شــعبه از ۵7 شعبه بدوی دیوان 
عدالت اداری به حوزه های مأموریتی »وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی« و »سازمان تأمین اجتماعی« را بیانگر اهمیت باالی 
محدوده های کاری و مســئولیتی وزارتخانه و سازمان مذکور 
و رســیدگی به  شــکایات ، تظلمات  و اعتراضات  مردم در این 
حوزه ها دانســت.   رئیس قوه قضائیه با اشاره به سخنان یکی 
از مدیران ســازمان تأمین اجتماعی که محتوای آن گالیه از 

کژکارکردی و بی مسئولیتی مدیر ســابق آن حوزه بود، این 
نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گالیه مندی ها باید برای 
مدیران فعلی کشــور به منزله آیینه عبرت باشد تا در حوزه 
مسئولیتی خود به گونه ای قانونمند، دقیق و مسئوالنه خدمت 
کنند تا برای مدیر بعد از خود، جای گالیه باقی نگذارند. رئیس 
قوه قضائیه با اشاره به برخی مسائل و مشکالت مطرح شده از 
جانب مدیران »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »سازمان 
تأمین اجتماعی«، از جمله ســخنان معاون حقوقی سازمان 
تأمیــن اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن ۵1 هزار پرونده 
مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری و 13۶0 پرونده 
در دادگســتری، اظهار داشــت: برخی از موضوعات و مسائل 
مطرح شــده از جانب شــما مدیران وزارت تعاون و سازمان 
تأمین اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون بخشــی، 
قابل حل و رفع اســت؛ به ویژه مســائل ناظر بر قراردادهایی 
که در شــرکت ها و زیرمجموعه های شــما منعقد می شود و 
سبب تشکیل پرونده در دادگستری می گردد؛ در این مقوله، 
نقش معاونت حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی 
زیرمجموعه ها از بُعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها 
با موازین قانونی بســیار حائز اهمیت است.   محسنی اژه ای، 
به گزارش شــفاهی ارائه شده از سوی معاون حقوقی سازمان 
تأمین اجتماعی ناظر بر پرونده های مهم در دست رسیدگی 
قضایی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این زمینه 
اشاره کرد و بر همین مبنا به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه 
دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی 
به صورت دقیق و جزئی به بررسی آخرین وضعیت پرونده های 
مرتبط با تأمین اجتماعــی در مراجع قضایی و واکاوی علت 

تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، پرداخته شود.  

تقدیر رئیسی از میهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر

بهادری جهرمی: 
دولت بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کرد

بیادی:
یکدستی قوا به پشیمانی مردم افزود

تاکید محسنی اژه ای بر ارزیابی عملکرد نمایندگان حقوقی سازمان تامین اجتماعی

۲۱۵ میلیارد تومان به احیای دریاچه ارومیه 
اختصاص یافت

معــاون اجرایی رئیس جمهور اعالم کرد که برای احیای دریاچه ارومیه 21۵ 
میلیارد تومان منابع تخصیص داده شــد.  به گزارش ایرنا، سید صولت مرتضوی 
روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران اظهار 
داشت: درباره احیا دریاچه ارومیه  چندین جلسه ستاد تشکیل شد و منابع خوبی 
تخصیص داده شــد، امیدواریم در آینده نزدیک مشــکل دریاچه حل شود. وی 
درباره دور دوم سفر های استانی رئیس جمهور گفت: تا کنون 2۸ سفر استانی در 

دولت سیزدهم انجام شده است.

واکنش سید حسن خمینی 
به فیلم تکان دهنده گشت ارشاد 

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی با اشاره به فیلم تکان دهنده 
گشت ارشاد نوشت: این کار هر چه باشد، ارشاد نیست، اسالمی نیست.

مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه تغییر کرد
هیات وزیران مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه و دبیر کارگروه نجات دریاچه 
ارومیه را تعیین کرد. به گزارش ایرنا، هیأت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه 
خود به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مدیر اجرایی احیای 
دریاچه ارومیه و دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه را تعیین کرد. با توجه به نحوه 
تعامل وزارت نیرو و جهاد کشاورزی درخصوص اصالح کشت حوزه آبریز دریاچه 
ارومیه و راهکارهای پیشنهادی ازجمله فعال سازی مجدد کارگروه احیای دریاچه 
ارومیه و واگذاری مســئولیت آن به فردی متخصص دارای اختیارات مشخص و 
تعیین تکلیف انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه، اســتاندار آذربایجان غربی از 
سوی هیأت وزیران به عنوان مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه و دبیر کارگروه 

نجات دریاچه ارومیه تعیین شد. او جایگزین عیسی کالنتری شد.

رسیدگی به ۶۵۱۲ شکایت از سه شرکت
 وارد کننده خودرو

دادســتان تهران به ۶۵12 شکایت از سه شرکت وارد کننده خودرو رسیدگی 
کرد و در خصوص شیوه های برگشت اموال مردم در اولین فرصت، دستورات الزم 
را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، جلســه پرونده های کثیرالشــاکی در 
دادسرای عمومی و انقالب تهران با حضور دادستان تهران برگزار شد. علی صالحی، 
دادستان تهران در این جلسه بر حفظ بیت المال و مبارزه بی امان با ویژه خواری و 
مقابله با سوء استفاده کنندگان از اموال مردم، به قضات تاکید کرد که تمام موانع 
پیشــروی این پرونده ها جهت رسیدن مردم به حقوق تامه آن ها برداشته شود. در 
این جلسه سه پرونده در خصوص شرکت های واردکنندگان خودرو که در مجموع 
شش هزار و ۵12 شــاکی دارند، بررسی و دادستان تهران در خصوص شیوه های 
برگشت اموال مردم در اولین فرصت دستورات الزم را صادر کرد. گفتنی است هر 
هفته در دادسرای عمومی و انقالب تهران جلسات پرونده های کثیرالشاکی برگزار 
و آخرین نظریات کارشناسی و حقوقی و نیز دستورات کاربردی جهت حل هر چه 

سریعتر این پرونده ها توسط دادستان تهران صادر می شود.

الیحه »برنامه هفتم توسعه«
 به زودی به مجلس ارائه می شود

یک عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت که به زودی و احتماال تا 
اوایل پاییز ســال جاری، دولت الیحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه خواهد 
کرد. محمد رشــیدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: الیحه برنامه هفتم توسعه 
قبل از الیحه بودجه 1۴02 به مجلس تقدیم شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
وی افزود: بررسی های زیربنایی و مقدماتی الیحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص 
و دولت در حال انجام اســت. این الیحه نقطه عطف مجلس یازدهم خواهد بود و 
امیدوارم بتوانیم با تصویب آن بسیاری از مشکالت در تولید و بخش اقتصادی را حل 
کنیم. به گزارش ایسنا، مهلت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )1۴00-13۹۶( مصوب 13۹۵/12/1۵، 
ســال 1۴00 به پایان رسید اما با مصوبه ای از سوی نمایندگان مجلس اجرای این 

برنامه برای یک سال دیگر و برای تا پایان امسال)1۴01( تمدید شد.
 

وزیر ارتباطات: 
چیزی به نام قفل کودک نداریم

وزیر ارتباطات گفت: ما قفل کودک نداریم، بلکه نگرانی برخی خانواده ها را از وجود 
محتواهای غیر اخالقی برطرف کردیم. عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری در 
پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره قفل سرچ گوگل در ایران گفت: 
چیــزی به نام قفل کودک نداریم بلکه نگرانی برخی خانواده ها از وجود محتواهای 
غیر اخالقی برطرف شد. وی افزود: وجود محتواهای غیراخالقی و دسترسی آسان 
به این محتواها باعث شد تا خانواده ها به ما از نگرانی جدی در این باره سخن گفتند. 
زارع پور اظهار داشت: این یک نگرانی جدی است که با کمک اپراتورهای ارتباطی 
سرورهایی معین کردیم تا نگرانی خانواده ها برطرف شود . وی اضافه کرد: دسترسی 

به محتواهای غیراخالقی و خشونت آمیز که خطوط قرمز است، برطرف شد.

قالیباف در نامه به رئیس جمهور:
مصوبه دولت در تعیین  حداقل مستمری بازنشستگان 

مغایر قانون است
رئیس مجلس  شورای اسالمی در نامه ای به رئیس جمهوری ، دو مصوبه دولت 
درباره »تعیین حداقل مســتمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال 
1۴01« و »کمک هزینه مسکن کارگران در سال 1۴01« را مغایر قانون بیان کرد. 
در نامه محمدباقر قالیباف به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری آمده است: بازگشت 
به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیات محترم 
وزیران به شماره های ۴232۹/ت ۵۹۸2۵ ه   مورخ ۸ /03/ 1۴01 موضوع » تعیین 
حداقل مســتمری بازنشســتگی، از کارافتادگی و بازماندگان در ســال 1۴01« و 
۴22۹۴/ت۵۹703 ه  مورخ 1۸/ 03/ 1۴01 موضوع  »کمک هزینه مسکن کارگران 
در ســال 1۴01« متعاقب بررسی ها و اعالم نظر مقدماتی »هیات بررسی و تطبیق 
مصوبات هیات دولت با قوانین« و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره )۴( الحاقی 
به »قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم )۸۵( و یکصد و سی و هشتم )13۸( 
قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران و اصالحات بعدی« و ماده )10( آیین نامه 
اجرایی آن،  مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی 
و اعالم نتیجه به اینجانب ابالغ می گردد. بدیهی اســت پس از انقضای یک هفته 
مهلت مقرر در قانون،  آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی االثر 
خواهد بود. 1- با نظر به ماده )۹۶( قانون تامین اجتماعی - مصوب 13۵۴- که مقرر 
می دارد: »سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی 
کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار 
کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت 
افزایش دهد«، بنابراین، متن مصوبه ۴232۹/ت ۵۹۸2۵ ه   مورخ ۸/ 03/ 1۴01، از 
حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده،  مغایر قانون است. 2- با نظر به ماده 
)2( اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشــاغل و برقراری کمک هزینه مسکن 
کارگری – مصوب 1370- که مقرر می دارد: »کمک هزینه مســکن برای کارگران 
مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران 
خواهد رسید«، علیهذا، متن مصوبه ۴22۹۴/ت۵۹703 ه  مورخ 1۸ /03/ 1۴01، نیز 

از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده،  مغایر قانون است.«

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء:
کمک به مداخالت دشمنانه در منطقه، تاوان دارد

فرمانده قــرارگاه مرکزی خاتم االنبیا با تاکید بــر اینکه کمک به مداخالت 
دشمنانه در منطقه تاوان دارد گفت:امنیت ایران، امنیت همسایه ها است و امنیت 
همسایگان را امنیت خود می دانیم.  به گزارش سپاه نیوز؛ سردارسرلشکر پاسدار 
غالمعلی رشــید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( در گردهمایی ساالنه 
فرماندهان و مســئوالن نیروی زمینی ســپاه در مشهد مقدس با تاکید بر اینکه 
امنیت ایران، امنیت همسایه ها است و امنیت همسایگان را امنیت خود می دانیم 
گفت  اما به هر کشــوری که زمینه های مداخالت قدرت های اســتکباری را در 
منطقه فراهم مــی آورد و به آنها پایگاه، فضا و خاک می دهد و ائتالف نظامی بر 
علیه ملت های منطقه درست می کند، هشدار می دهیم که در قدم اول، بیشترین 

هزینه را برای رفتارهای غیر دوستانه و تحریک آمیز خود پرداخت خواهد کرد.

اخبار کوتاه
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سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
آمریکا برای احیای برجام جدیت دارد 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مواضع این کشور درباره مذاکرات احیای 
توافق هســته ای را تشــریح و دیدگاه آمریکا برای وجود ضرب االجل در به نتیجه 
رســاندن مذاکرات وین را تبیین کرد. به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه وزارت امور 
خارجه آمریکا، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در یک  کنفرانس 
خبری در پاسخ به این سوال که آیا ضرب االجل مشخصی برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات احیای توافق هسته ای وجود دارد یا نه، گفت: ضرب االجل وجود دارد و آن 
موقعی است که توافقی که االن چند ماه است روی میز است، توافقی که با حسن 
نیت و با جزئیات دقیق توسط آمریکا و به همراه متحدان اروپایی ما و روسیه و چین 
مذاکره شــد، دیگر در راستای منافع ملی ما نباشد. پرایس درباره توافق هسته ای 
گفت، ارزیابی آمریکا بر اساس اطالعات جامعه اطالعاتی آمریکا، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و متحدان و شــرکای آمریکا در سراسر جهان، آمریکا را در مقایسه با 
وضع فعلی امور، »در موقعیت بهتری در قبال چالش های ناشی  از برنامه هسته ای 
ایــران« قرار می دهد. او با گفتن این که پس از خروج دولت قبلی آمریکا از توافق 
هسته ای در سال ۲۰۱۸، در برنامه  هسته ای ایران فعالیت هایی انجام شده است که 
در برجام ]توافق هســته ای[ ممنوع بود، مدعی شد که زمان گریز هسته ای ایران 

به چند هفته یا کمتر از آن رسیده است و این »وضعیتی غیرقابل قبول« است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید بر این که آمریکا هنوز به دنبال 
این است که ببیند ایران پایبندی به برجام را از سر می گیرد یا نه، گفت: اگر ایران 
به وضوح نشــان دهد که قصدی برای انجام دادن این کار ندارد و توافقی که روی 
میز است با پیشرفت های مداوم ایران در برنامه هسته ای اش نادیده گرفته شود، ما 

مسیر دیگری در پیش خواهیم گرفت!
پرایس مدعی شــد: ایران این ســیگنال را به ما و به بقیه ی جهان می فرستد 
که هیچ تمایلی به بازگشــت دوجانبه به پایبندی به برجام ندارد. او در ادامه این 
کنفرانس خبری با اشــاره به این که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا متعهد شده 
است که ایران هیچ وقت به یک سالح هسته ای دست پیدا نکند، گفت: ما همچنان 
بر این باوریم که دیپلماســی موثرترین و بادوام ترین وســیله برای رسیدن به این 

هدف است.
پرایس در این راستا با اشاره به اظهارات رییس جمهور آمریکا در سفر اخیرش 
به فلســطین اشغالی علیه ایران گفت: همان طور که از رییس جمهور وقتی هفته 
گذشته در اسراییل بود، شــنیدید، ما آماده ایم از تمامی ابزارهای قدرت ملی مان 
استفاده کنیم تا مانع دستیابی ایران به یک سالح هسته ای شویم. سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا در حال حاضر 
مذاکراتی در زمینه احیای توافق هســته ای در دوحه یا وین در جریان است و آیا 
آمریکا به هر طریق ارتباطی با ایران دارد یا نه، توضیح داد: ما ارتباط مســتقیمی 
با ایرانی ها نداشته ایم. به انتخاب ما نبوده است. ما از ماه ها پیش ترجیح می دادیم 
که دیپلماسی مستقیم داشته باشیم. در واقع، در همان ابتدا ، وقتی این روند آغاز 
شد، ما آماده بودیم با هماهنگی متحدان اروپایی  و دیگر شرکایمان در گروه ۵+۱ 
به طور مستقیم با ایران تعامل کنیم. اتحادیه اروپا میانجی موثری در این مذاکرات 
بوده ســت. ما قدردان نقشی هســتیم که انریکه مورا و دیگر مقامات اروپایی ایفا 
کرده اند. سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این که آیا آمریکا درباره 
ایران با ترکیه صحبت کرده اســت، گفت: شما را به کاخ سفید ارجاع می دهم که 
درباره تعامالت میان رییس جمهور بایدن و رییس جمهور اردوغان صحبت کنید. 
آن چه به طور کلی می توانم بگویم، این است که کشورها در سراسر جهان از این که 
اطمینان حاصل شود ایران به یک سالح هسته ای دست پیدا نمی کنند نفع می برند. 
این شامل کشورهای منطقه می شود اما دربرگیرنده کشورهایی فراتر از منطقه نیز 
هســت. به گزارش ایسنا، اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پی این 
مطرح می شــود که آخرین دور از گفت وگوهای غیرمستقیم میان آمریکا و ایران 
برای حل وفصل آخرین مســائل حل نشده در زمینه احیای توافق هسته ای، اخیرا 
با تسهیل گری اتحادیه اروپا در دوحه انجام شد. این مذاکرات نتیجه راه گشایی به 

دنبال نداشت.

ویژه

ایران، بهانه بایدن در سفر به عربستان
زاوی بارل در روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: ورود جو بایدن به عربستان 
سعودی از همین حاال با موارد مشابه مقایسه می شود. موضوع اصلی در ذهن 
رسانه ها این بود که آیا رئیس جمهور ایاالت متحده به یک مشت به مچ محمد 
بن ســلمان بســنده می کند یا ولیعهدی را در آغوش می گیرد که بر اســاس 
برآورد اطالعاتی آمریکا مســتقیماً مسئول قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار 
مقیم ایاالت متحده است. بایدن که مجبور شد بهانه ای بزرگتر برای سفر خود 
دست وپا کند، تکرار کرد که نفت عربستان موضوع اصلی مذاکرات او با رهبران 
عربستان یا رهبران حاضر در اجالس سران در جده، نخواهد بود. هدف اعالمی 

او ایجاد مکانیزمی برای مقابله با تهدیدات منطقه، یعنی ایران بود.
به گزارش انتخاب؛ در ادامه ی این مطلب آمده اســت: اما ســخت نیست 
فرض کنیم اگر آمریکایی ها مجبور نبودند بیش از ۵ دالر برای هر گالن بنزین 
بــه دلیل جنگ در اوکراین بپردازند، بایدن برای پرواز به کشــوری که آن را 
»مطرود« نامیده بود، اینقدر عجله به خرج نمی داد. ســه ســال پیش، ایاالت 
متحده اعالم کرد که به یک صادرکننده خالص فرآورده های نفتی تبدیل شده 
اســت، اما این موضوع مانع از این نشــد که کارشناسان اعالم کنند استقالل 
آمریــکا از نفت عرب ها به دونالد ترامپ اجازه داد تا از خاورمیانه جدا شــود. 
یکی از تحلیلگران نوشت: واشنگتن خود را از چنگ عربستان آزاد کرد و طرح 
صلح خاورمیانه ترامپ، به رســمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت 
اســرائیل و به رسمیت شناختن الحاق جوالن به اســرائیل را به این واقعیت 

نسبت داد که او دیگر از تحریم نفتی اعراب نمی ترسید.
اما این استقالل انرژی بهایی هم داشت. در سال ۲۰۲۰، عربستان سعودی 
و روســیه بر ســر قیمت نفت با هم جنگیدند. روســیه تولید را افزایش داد 
و در نتیجــه قیمت جهانی نفــت را کاهش داد تا به قابلیت تولید ســوخت 
شــیل و در نتیجه به استقالل انرژی آمریکا صدمه بزند. سعودی ها برای حفظ 
مشتریان قدیمی خود به سرعت از این روند پیروی کردند و جهان از سوخت 
بــا قیمت های پایین لذت برد. صنعت نفت ایاالت متحده از ترامپ خواســت 

جلوی این کاهش سود را بگیرد.
در ۲ آوریل ۲۰۲۰، ترامپ، به نزدیکترین دوست آمریکا، محمد بن سلمان، 
تلفن کرده و اولتیماتوم داد: تولید نفت را کاهش دهید وگرنه نمی توانم کنگره 
را از تصویــب قوانینی باز دارم که مرا مجبور به عقب نشــینی از عربســتان 
می کند. وقتی درباره آن گزارش رویترز از ترامپ ســوال شــد، به این حرف 
بســنده کرد که الزم نیســت چنین چیزی را به ولیعهــد بگوید، او خودش 
ســیگنال را می گیرد. چند روز بعد، سعودی ها و روس ها تولید خود را کاهش 

دادند.
دو سال بعد، آمریکایی ها هنوز می توانند از استقالل انرژی خود لذت ببرند، 
اما آموختند که این اســتقالل به آن ها اجازه نمی دهد سیاســت های جهانی 
را صرفــا در مقام یک ابرقدرت بی نیاز پیــش ببرند. تحریم های آمریکا و اروپا 
علیه روسیه، یکی از دو اولویت سیاست خارجی بایدن، بر مردم عادی آمریکا 
و اروپــا تأثیر می گذارد. واشــنگتن بار دیگر به نفــت و گاز اعراب نیاز دارد و 
پادشــاهی »مطرود« که حاکم واقعی آن هنوز گفتگوی مســتقیمی با بایدن 
نداشته، ممکن است قایق نجات دولت او باشد. این بار کاخ سفید به سعودی ها 

اولتیماتوم نمی دهد.
حقوق بشر؟ قتل خاشــقجی؟ دموکراتیک شدن؟ همه این ها به فراموشی 
ســپرده شده اســت. مردم اروپا و آمریکا باید آرامش داشته باشند، و دومی ها 
چهــار ماه دیگر در انتخابات میان دوره ای به پــای صندوق های رای می روند. 
سوال این نیست که آیا ســعودی ها می خواهند کمک کنند یا خیر، بلکه این 
اســت که آیا می توانند کمک کنند. عربستان سعودی صادرکننده گاز نیست 
و مقدار نفتی کــه می تواند به بازار جهانی بیافزاید جــای بحث دارد. آرامکو 
عربســتان ادعا می کنــد که می تواند بیش از ۱۲ میلیون بشــکه در روز نفت 

خام تولید کند که حدود یک میلیون و نیم بیشتر از تولید فعلی خود است.
ســعودی ها دارای ذخایر بزرگ نفــت در هلند، مصر و ژاپن و همچنین در 
پنج مکان مخفی در پادشاهی هستند. این ذخایر تا حدود سه ماه نیاز بازار را 
مثال در صورت نیاز سعودی ها به توقف تولید به دلیل تعمیر و نگهداری، تامین 
می کنند. این ذخایر استراتژیک در زمان حمله حوثی های یمن به تاسیسات 

آرامکو نیز مورد استفاده قرار گرفت.
اما حتی اگر آرامکو نتواند فوراً جایگزین نفت روســیه در اروپا شــود، خود 
اعالم افزایش تولید ممکن اســت وحشــت در مورد قیمت ها را کاهش دهد. 
شایان ذکر است که در شرایط دیگر، رئیس جمهور ایاالت متحده می توانست 
به یک تماس تلفنی بســنده کند و گرمای جــده را که در حال حاضر به ۳۷ 
درجه ســانتیگراد )۹۹ فارنهایت( رسیده، تحمل نکند. خوشبختانه، بایدن در 
سواحل خنک ساکن می شود، نه در ریاض که دمای هوا در روز چهارشنبه به 

۴۲ درجه سانتیگراد )۱۰۷ فارنهایت( رسید.

استراتژیک

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: جمهوری 
اسالمی ایران در مســائل منطقه ای یک وزنه 
تعادل اســت که نقش مهمی در سوریه دارد و 
در مورد بحران اوکراین نیز تهران محل رجوع 

و مشورت است.
بــه گزارش ایرنا، »ناصر کنعانی« در دومین 
نشســت خبری با خبرنــگاران حضور یافت و 
اظهار داشت: روزهای پرکار و پر تالشی را همه 
ما داشــتیم  وخبرنگاران در این روزهای بسیار 
پرکار دیپلماتیــک در کنار وزارت امور خارجه 
و دولت جمهوری اســالمی ایران بودند. پس از 
چندین هفته ترافیــک دیپلماتیک در تهران، 
ایران بار دیگر میزبان نشستی سازنده و روزی 
درخشان برای دیپلماسی کشور بود. تهران به 
پایتخت دیپلماسی، اتحاد برای صلح و ائتالف 
علیه یکجانبــه گرایی و نظامی گــری تبدیل 
شــده اســت و صلح و امنیت به افق تهران بر 
پایه همگرایی و تفاهم درون منطقه ای تنظیم 
شده است. سخنگوی وزارت امورخارجه ادامه 
داد: دیپلماســی هوشمند، پویا، بانشاط و عمل 
گرای ایــران همه توان خــود را برای تثبیت 
ثبات و امنیت در منطقه و تعمیق دوستی بین 
کشورهای همسایه و مســلمان به کار گرفته 
است. جمهوری اسالمی ایران در مسائل منطقه 
یک وزنه تعادل اســت. دوران جهان دو قطبی 
و تک قطبی ســپری شــده و صاحبان منطقه 
به نســخه پیچی های سودجویانه قدرت های 
فرامنطقه ای نیــازی ندارند. منطقه ما بیش از 
آنکه نیازمند ائتالف های پوشالی و سامانه های 
پدافندی ناکارآمد باشــد، به سامانه دوستی و 
همکاری در سایه همسایگی و مکانیزم همکاری 
امنیت جمعی منطقه ای نیاز دارد. همه ملت ها 
و کشورهای غرب آسیا و خلیج فارس می توانند 
در چارچــوب همکاری جمعی، صلح و ثبات و 
توســعه را برای ملت های منطقــه به ارمغان 

آورند.
امیدواری تهران به ارتقای

روابط ایران و ترکیه
ســخنگوی وزارت امورخارجه در مورد سفر 
اردوغان به تهران گفت: شــاهد اتفاق بســیار 
مهمی بودیم، ســفر آقای اردوغان به تهران به 
منظور دو موضوع بود،ایشــان هم برای شرکت 
در اجــالس آســتانه و هم به منظــور برنامه 
جامع همکاری های بلند مدت بین دو کشــور 
بــه تهران آمد که ســابقه آن به ۳۰ آبان ماه و 
در ســفر چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به 
تهران که پیشنهادش از سوی امیرعبداللهیان 
وزیرامورخارجه کشورمان به طرف ترکیه ارائه 
شــده بود که به جهت همکاری های بلندمدت 
میان کشور و توسعه مناسبات سندی را تدوین 
کنیم که پیش نویس سند در سفر اوایل تیرماه 
وزیر خارجه کشــورمان به همتای ترکی داده 
شد که روز گذشته به امضای مقامات دو کشور 
رسید و  این سند به طور عام برنامه جامع بلند 

مدت همکاری دو کشور است.
وی ادامــه داد: در این ســند همکاری بلند 
مدت میان دو کشــور، چشم انداز همکاری دو 
کشــور در حوزه انرژی، آب و هوا، حمل و نقل 
و ... مبارزه با تروریســم و جرائم سازمان یافته 
فرامرزی وجــود دارد. امیدواریم نتیجه اجرای 
سند را در ارتقای مناسبات دو کشور در آینده 

شاهد باشیم.
امکان ادامه مذاکرات
پس از نشست دوحه

کنعانــی در مورد ادعای رویتــرز مبنی بر 
مذاکرات بین ایران و ۱+۴ گفت: این موضوعی 
اســت که محل توجه جدی برای رســانه ها و 
افکار عمومی اســت، برخالف ادعایی که طرف 
آمریکایــی در خصوص نافرجام بودن مذاکرات 
دوحه عنوان کرده اند. مذاکرات دوحه مذاکرات 
خوبی بوده است و راه را برای ادامه مذاکرات و 

توافق هســته ای باز گذاشته است و آقای بورل 
پیگیر موضوع برای آماده سازی ادامه مذاکرات 

در دوره بعدی است.
درخواست ایران برای تضمین از آمریکا

وی افــزود: طــرف ایرانی هم بــه جدیت 
موضــوع را دنبال می کنــد و گفت وگوی آقای 
امیرعبداللهیــان با بورل نیز در همین راســتا 
بوده اســت، زمینه برای توافق فراهم اســت و 
ما معتقدیم مشــکل اساسی برای توافق وجود 
ندارد و آمریکا نیاز به تصمیم سیاســی دارد و 
آمریکا باید تصمیم خــود را اتخاذ کند. ایاالت 
متحــده  باید به مذاکرات از دریچه منافع ملی 
آمریکا نگاه کند، نه از دریچه منافع رژیم غاصب 
صهیونیســتی، ایران همواره خواستار تضمین 
جدی از سوی آمریکا است. سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی همچنین در مورد چگونگی ادامه 
مذاکرات ادامه داد: مذاکرات با طرف آمریکایی 
از طریق واســطه اتحادیه اروپا انجام می شود 
و جمهوری اســالمی ایران هیــچ گفت وگوی 
مســتقیمی با دولت آمریکا نداشــته و ندارد و 
این موضوع با نقش آفرینی اتحادیه اروپا انجام 
می شــود. چارچوب مذاکرات همواره بر مبنای 

توافق برجام است.
تاکید ایران بر حل مساله

جنگ اوکراین 
ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به 
سوالی در مورد ادعاهای غربی مبنی بر ارسال 
پهپاد از ایران به روســیه گفــت: آمریکایی ها 
همــواره فرا فکنــی کرده و بــا اظهارنظرهای 
سیاســی و دامن زدن به موضوعات دروغین به 
دنبال ایجاد حاشیه هستند. هرگونه ایجا ارتباط 
بین این دســته از همکاری ها میــان ایران با 
روسیه در رابطه با تحوالت اوکراین غیرمنطقی 
است و اینگونه اظهارات با اهداف و انگیزه های 

سیاسی صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: موضع جمهوری اســالمی 
ایــران در مورد جنگ میان روســیه و اوکراین 
کامال روشــن اســت و ایران همواره خواستار 
حل و فصل این بحران از طریق سیاسی است 
و در گفت وگوهایی که آقــای امیرعبداللهیان 
وزیر امورخارجه کشورمان با همتای اوکراینی 
داشتند همواره بر این موضوع تاکید شده است 
و ایران از ظرفیت های سیاسی خود برای حل و 

فصل بحران استفاده می کند. 
وی در پاسخ به ســوالی در مورد مصاحبه 
رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجی 
کشورمان گفت: فعالیت های هسته ای جمهوری 
اســالمی ایران همواره تحت نظارت مســتمر 
آژانس قرار دارد و شاهد بازدید بازرسان آژانس 
از فعالیت های هســته ای ایران هســتیم و در 
گزارش های متعــدد آژانس بر صلح آمیز بودن 
فعالیت های هســته ای ایران بارها تاکید شده 
است. ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در 
بحث ســالح های کشــتار جمعی فتوای مقام 
معظم رهبــری را داریم و تغییــری در نگاه و 

موضع ایران ایجاد نشده است.
تاکید بر دیپلماسی فعال ایران بین 

ترکیه و سوریه
سخنگوی وزارت امورخارجه در مورد دیدار 
وزیر خارجه ســوریه و ترکیه در تهران گفت: 
وزیر خارجه ســوریه در پاســخ به دعوت وزیر 
خارجه کشــورمان به تهران سفر کرد و در این 
سفر موضوعات مرتبط با همکاری های دوجانبه 
و موضوعات منطقه ای و بین المللی مورد تعادل 
قرار خواهــد گرفت، در خصــوص اختالفات 
موجود در مورد شــمال سوریه و نگرانی هایی 
که ترکیه دارد و مباحثی در خصوص احتمال 
عملیــات نظامی در شــمال ســوریه مطرح 
بوده اســت، رایزنی هــا و گفت وگوهایی انجام 
شــد، جمهوری اســالمی ایران در این زمینه 
دیپلماسی بسیار فعال و عمل گرایانه ای داشته 
و به طور مستمر در سطوح مختلف تماس ها و 
گفت وگوها به صورت دوجانبه با همتای سوری 
و ترکیه برقرار بوده است و ایران تاکید می کند 
که اقدام نظامی می تواند به تشــدید بحران در 

سوریه منجر شود.
وی ادامه داد: وزیر امورخارجه کشــورمان 
در گفت وگو با مقامات ترکیه، تاکید داشــتند 
که توافقات گذشــته میان ســوریه و ترکیه و 
همچنین مذاکرات روند آســتانه بهترین روند 

غیرنظامی برای حل  بحران است.
ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به 
ســوالی در مورد ســفر بایدن به منطقه گفت: 
ایاالت متحده اگر خواهــان امنیت در منطقه 
اســت باید دســت از دخالت در امــور داخلی 
کشــورهای منطقه بر دارد و بــه دنبال ایجاد 

ائتالف هــای نمادین در منطقه نباشــد.رژیم 
صهیونیستی همواره به دنبال این بوده است که 
با این ســفر یک ائتالف منطقه ای برای اعمال 

فشار بر ایران تشکیل دهد. 
وی در مــورد  نشســت تهــران، اظهــار 
کرد: احتــرام به حاکمیــت و تمامیت ارضی 
ســوریه همواره مورد تاکید کشورمان است و 
خوشــبختانه این موضوع تبدیــل به یک نگاه 
مشترک است و ایران، ترکیه و روسیه به عنوان 
رویکرد بر آن تاکید می کنند. جمهوری اسالمی 
ایران در گفت وگوی مستمر با دو طرف سوری 
و ترکیه ای همواره تالش کرده است تا راهکاری 

را برای حل و فصل بحران ایجاد کند.
کنعانی ادامه داد: در بحث اوکراین نیز تهران  
محل رجوع و مشورت است و دوران تک قطبی 

سپری شده است.
تذکر نرم سخنگو به سفیر روسیه

ســخنگوی دستگاه دیپلماســی تاکد کرد:  
فعالیــت گروه های قومی، نــژادی، قبیله ای و 
طایفه ای در محدوده ســرزمینی کشــورها از 
جمله در ســوریه می تواند ایجاد کننده بحران 
و چالش باشد و امنیت را در آن مناطق  برهم 
بزند، لذا به گروه هــای قومی توصیه می کنیم 
مشــکالت خود را از طریق دولت مرکزی جلو 
ببرند. کنعانی در پاســخ به ســوالی در مورد 
اظهارات سفیر روســیه در تهران در مصاحبه 
با روزنامه شــرق که مدعی بود غرب به دنبال 
گسترش همجنس گرایی در ایران  است، اظهار 
کرد: ما قطعا انتظار داریم که ســفرای محترم 
خارجی مقیم در تهــران در مورد موضوعات و 
مسائل داخلی ایران اظهارنظر و مداخله نکنند. 
وزارت امور خارجه حتما نسبت به این مسائل 
حساسیت دارد و بر مبنای مسئولیت ذاتی خود 
عمل خواهد کرد. وی تاکید کرد: باید از دامن 
زدن بــه موضوعاتی که موجب بروز حواشــی 
غیرضروری در مناسبات ما با همسایگان میشود 
باید خودداری کنیم. باید اظهارات جاگاریان را 
دقیق بخوانیم و ببینم نظر ایشان چه میزان با 

اظهاراتش انطباق دارد.
مذاکرات مثبت با عربستان

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به 
سوالی در مورد مذاکرات ایران و عربستان گفت: 
تاکنون پنج دور مذاکرات بین مقامات ایران و 

عربستان صورت گرفته است که مثبت و رو به 
جلو بوده و خوشــبختانه بــرادران ما در دولت 
عراق بســیار در این زمینه با حســن نیت و با 
رویکردی سازنده عمل کردند و توانستند نقش 
مثبتی در برگزاری این جلسات داشته باشند، 
ارزیابی ما این اســت این مذاکرات به اندازه ای 
دلگرم کننده بــوده و در حال حاضر میتوانیم 
دور بعدی نشســت دو جانبه را در بغداد و در 
ســطح مناسبی داشته باشــیم و با استفاده از 
دســتاوردهای گذشته گام جدی و ملموس به 

سمت جلو برداریم.
وی تاکید کرد: فضا مثبت است و امیدواریم 
به نتیجه جدیدی در روند از ســرگیری روابط 

برسیم.
گفتنی است که کنعانی در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی العالم در پاسخ به این سوال آیا زمان 
دور بعدی این مذاکرات مشــخص شده است، 
اظهار کرد: در قالب رایزنی های مشــترکی که 
از طریق برادران عراقی در حال انجام اســت، 
به طور عمومی توافق شــده است که در آینده 
نزدیــک دور جدید مذاکرات را برگزار کنیم اما 

زمان را هنوز را به تاریخ دقیقی نرسیده ایم.
استقبال تهران از اعزام سفیر امارات

وی در پاســخ به ســوالی در مــورد تمایل 
امارات برای اعزام ســفیر به تهران گفت: ابراز 
تمایــل مقامات عالی رتبه امــارات برای اعزام 
سفیر به ایران را به فال نیک می گیریم و نشان 
دهنده شــکل گیری فضای مثبت در منطقه 

تلقی می کنیم.
کنعانی در پاسخ به ســوالی در مورد اینکه 
آیا بحرین هم شــامل گفت وگوهای منطقه ای 
ایران می شود، ادامه داد: در دولت سیزدهم نیز 
گســترش روابط با کشورهای منطقه، همسایه 
و اســالمی و عربی و منطقه آســیا و شرق از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این سیاست 
گسترش روابط با کشــورهای حوزه پیرامونی 
از جمله حوزه خلیج فــارس نیز از موضوعات 
مهم بــرای ایران اســت و ما همواره دســت 
دوســتی خود را برای گسترش تعامالت با این 
کشــورها دراز کرده ایم و بارها تأکید کرده  ایم 
که اگر ســوءتفاهمی وجود دارد باید براساس 

گفت وگوهای مشترک حل شود. 
وی تاکید کرد: حوزه پیرامونی خلیج فارس 
جزو حوزه های مورد توجه ایران است و حضور 
و مداخله بیگانگان کمکــی به امنیت منطقه 
نمی کند. در ســایه گسترش و بهبود مناسبات 
ایران و عربستان، احتماال می توانیم در مناسبات 
بین ایران و بحرین نیز شــاهد اتفاقات مثبت 
باشیم. دولت بلژیک فورا اسداهلل اسدی را آزاد 
کند وی در مورد موضوع انتقال محکومین بین 
ایــران و بلژیک گفت: در خصــوص دیپلمات 
ایرانی اســداهلل اسدی، جمهوری اسالمی ایران 
در این زمینه همواره مواضع خود را بارها تاکید 
کرده اســت و بحث موافقت نامه های قضایی 
در اشــکال مختلف اعم از توافــق نامه هایی از 
جمله اســترداد مجرمین، انتقال محکومین و 
همکاری های مربوط به مباحث کیفری و مدنی 
بین کشورها یک موضوع عادی و روتین است 
و گمــان می کنم ایران و هم بلژیک تعداد قابل 
توجهی از این نوع موافقت نامه ها با کشورهای 
مختلف قبــاًل امضا کردند. ســخنگوی وزارت 
امورخارجــه ادامه داد: در خصوص بازداشــته 
دیپلمات کشــورمان بارها مواضع خود را اعالم 
کردیم.بازداشــت دیپلمات ایرانی یک فرآیند 
کامــال غیرقانونی و نقض فاحش کنوانســیون 
۱۹۶۱ وین بوده است و تاکید می کنیم خواست 
ما از دولت بلژیک این است که دیپلمات ایرانی 
را آزاد کند و از ایشــون اعــاده حیثیت کند و 
خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت 
گذاشته شــده در نقض مصونیت دیپلمات ها 

مسئولیت خود را قبول کند.

سخنگوی وزارت خارجه: 

زمینه برای توافق هسته ای فراهم است

دغدغه جدی واشنگتن درباره نتایج سفر پوتین به تهران
نماینــده ویــژه آمریــکا در امور ایــران و 
مذاکره کننده ارشــد آمریــکا در مذاکرات وین، 
در گفت وگویی با مطــرح کردن ادعاهایی علیه 
ایران، به ســواالتی درباره مذاکرات وین و روابط 

تهران-مسکو پاسخ داد.
به گزارش شــبکه ســی ان ان، رابرت مالی، 
نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران در 
گفت وگویی با ابن شــبکه دربــاره احیای توافق 
هســته ای با تالش برای انداختن توپ در زمین 
ایران گفت، این تصمیم ایران اســت که بخواهد 

به میز گفت وگو برگردد.
مالــی گفت، ایران می گوید که مایل اســت 
به مذاکرات بازگردد، اما واقعیت این اســت که 
این فرصت به طور روزانه از دست می رود و این 

گزینه برای همیشه در دسترس نخواهد بود.
مالی در پاســخ به این که او بارها گفته است 
فرصت مذاکرات تا همیشه وجود نخواهد داشت 

و آیا با توجه به این، ضرب االجلی برای مذاکرات 
وجــود دارد یا نه، گفت: هیچ تاریخ مشــخصی 
برای پایان دادن به مذاکرات تعیین نشده است.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واکنش 
به ســفر والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
به ایران درباره روابط ایران و روسیه مدعی شد: 
ایران یا می تواند در موقعیت وابستگی نسبی به 
روســیه قرار بگیرد، درحالی که روسیه خود در 
ســطح جهان منزوی شده اســت و فرصت های 
اقتصادی قابل توجهی ارائه نمی کند، یا می تواند 
به برجام برگردد که نتیجه آن روابط عادی تر با 
کشورهای همســایه، اروپا و بقیه جهان خواهد 

بود.
او همچنیــن درباره ادعاهایــی که در زمینه 
فروش پهپاد از جمله پهپادهای جنگی  توســط 
ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین 
مطرح اســت، گفــت که این تصمیــم به عهده 

تهران خواهد بود اما این اقدام ادعایی را با توجه 
بــه این که ایران مخالفت خود را با جنگ اعالم 

کرده، »گزینه ای نه چندان جالب« تلقی کرد.
مالی با مطرح کردن اظهاراتی تهدیدآمیز در 
زمینه به کار بردن تحریم های آمریکا علیه ایران 
و روســیه، گفت: ابزارهایی در اختیار داریم و به 
وســیله آنها هرگونه انتقال چنین پهپادهایی به 

روسیه را تحریم خواهیم کرد.
رابرت مالی همچنین در پاســخ به پرسشی 
درباره ســیامک نمــازی، شــهروند دو تابعیتی 
ایران-آمریکایی که در ایران زندانی است، گفت 
که واشنگتن از هیچ تالشــی برای بازگرداندن 

زندانیان آمریکایی در ایران مضایقه نمی کند.
به گــزارش ایســنا، ادعاهای رابــرت مالی 
درباره موضع ایــران در مذاکرات و تاثیر روابط 
دوجانبه آن با روسیه بر این مذاکران در پی این 
مطرح می شــود که آخرین دور از گفت وگوهای 

غیرمستقیم میان آمریکا و ایران برای حل وفصل 
آخرین مسائل حل نشده در زمینه احیای توافق 
هسته ای، اخیرا با تسهیل گری اتحادیه اروپا در 
دوحه انجام شد. این مذاکرات نتیجه راه گشایی 
به دنبال نداشــت. پاسخ نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران به سوال شبکه سی ان ان درباره ادعای 
فروش پهپاد توســط ایران به روسیه در پی این 
مطرح می شود که جیک سالیوان، مشاور امنیت 

ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری مدعی شده 
بود، ایران در حال آماده ســازی بــرای تحویل 
صدها پهپاد دارای قابلیت حمل سالح به روسیه 
اســت. مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد، که 
ایران برنامه حمایت نظامی از روسیه را در جنگ 
اوکراین دارد. اطالعاتی در دست داریم که نشان 
می دهد ایران در حال آماده شدن برای آموزش 

نیروهای روس در این زمینه است.

وزیر امورخارجه کشــورمان گفت: نشست آستانه تالش 
کرد تا کمک کند مســیر تحوالت سوریه از جنگ و نظامی 
گری فاصله بگیرد و در مســیر سیاسی مسائل مورد حل و 
فصل قرار بگیرد. به گزارش ایرنا، حسین امیر عبدالهیان وزیر 
امورخارجه کشــورمان در نشست خبری مشترک با فیصل 
المقداد وزیر خارجه سوریه که در محل وزارت امورخارجه 
برگزار شــد، گفت: گفت وگوهای مهمی بــا همکارم وزیر 
خارجه ســوریه داشتیم و به همه شهدای سوری و ایرانی و 
شهدای سایر کشورهایی که در دوران جنگ علیه تروریسم 
در کنار مردم و نظام سیاسی سوریه ایستادند از جمله سردار 
شهید سلیمانی و ابو مهدی  المهندس ادای احترام می کنم. 
وی تاکید کرد: هفتمین نشست سران آستانه شب گذشته 
در تهران برگزار شد و با توجه به شرایط حساسی که اکنون 
سوریه در آن به ســر می برد و احتمال وقوع یک درگیری 
جدید در مناطق مرزی ســوریه متصور است، این نشست 
تالش کرد تا کمک کند مســیر تحوالت سوریه از جنگ و 
نظامی گری فاصله بگیرد و در مســیر سیاسی مسائل مورد 
حل و فصل قرار بگیرد. ما امیدوار هستیم که این توصیه ها از 
زبان سران کشورهای شرکت کننده در اجالس آستانه مورد 
تاکید قرار گرفته اســت، مورد توجه مقامات کشور ترکیه 

قرار بگیرد. 
 وزیر امورخارجه کشورمان تاکید کرد: بیانیه آستانه در 
شرایط حساس منطقه ای و بحران در اوکراین و همچنین در 

حوزه امنیت انرژی  و غذایی مورد توجه کشورهای شرکت 
کننده قرار گرفته اســت. در نشست ســه جانبه با ترکیه و 
روسیه بر خروج و پاک سازی گروه های تروریستی از سوریه 
تاکید شد.امیرعبداللهیان افزود: تمامیت ارضی و احترام به 
حاکمیت ملی سوریه برای ما مهم است و همچنین بر حل 
و فصل برخی مسائل باقیمانده در حوزه منازعات تروریستی 
در سوریه و برخی از نگرانی هایی که ترکیه تاکید می کنیم.

وزیر خارجه ســوریه با بیان اینکــه به هیچ طرفی اجازه 
نمی دهیم وارد ســرزمین های سوریه شــود، گفت: نه برای 
ترکیه و غیر ترکیه هیچ سودی ندارد که وارد مرزهای سوریه 

شوند.
به گزارش ایســنا، فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه در 
نشست خبری مشترک با وزیر خارجه کشورمان به تشریح 
رایزنی های انجام شــده پرداخت. وی گفت: بشــار اسد من 

را مکلــف کرده بهترین درودهای خــود را به رهبر انقالب 
ابالغ کنم. بعید نبود من بعد از نشســت آســتانه در تهران 
حضور داشته باشم و این نشانگر احترام سوریه توسط ایران 
و روســیه اســت. از تالش های ایران در بیانیه پایانی که بر 
تمامیت ارضی و حاکمیت و اســتقالل سوریه تأکید داشته 

است بسیار رضایتمندیم.
وزیر خارجه سوریه  افزود: هیچ چیزی نمی تواند استقالل 

و حاکمیت سوریه را تهدید کند. 
نه برای ترکیه و غیر ترکیه هیچ ســودی ندارد که وارد 
مرزهای سوریه شود و این باعث درگیری بین دولت سوریه 
و ترکیه می شود و بر دو ملت دوست و برادر تاثیر می گذارد. 
وی گفت: تجاربی را در این زمینه داشتیم که طی آن اقتصاد 
ترکیه شاهد شکوفایی بود و همچنین اقتصاد سوریه شاهد 
جهش های مشابهی بود ولی دخالت در امور داخلی و ارسال 
صدها هزار تروریســت به ســوریه باعث توقف این روابط و 
همچنین مانع پیشرفت روابط شد و این همان چیزی است 
که آمریکا و اسرائیل می خواهند. ما آماده دفاع از آزادی ملت 
خود هستیم و از آن کوتاه نمی آییم. المقداد افزود: آنها فکر 
کردند مدت زمان کوتاهی طول می کشد ولی سوریه مقاومت 
کرد و به جهت توان ملتش و همچنین کشورهایی که کمک 
کردند و کشورهای هم پیمان ما در این سال ها. مطلع شدیم 
از بیانیه پایانی نشست تهران و از صدور این بیانیه مشترک 

تشکر می کنیم که بر ارزش های ما تأکید می کند.

وزیرخارجه ایران:

دغدغه های ترکیه در سوریه از طریق مذاکره باید حل شود
وزیرخارجه سوریه:

مخالف هرگونه دخالت ترکیه در سرزمین های سوریه هستیم
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شیوه های درونی سازی و نهادینه کردن حجاب
 و عفاف در کودکان و نوجوانان

سرهنگ کبری خسروی*

بعد از شناسایی و فهماندن مفهوم حجاب، قدری کار راحت تر می شود. چرا که 
ذهن کودک اکنون آماده است و می تواند با کمی خالقیت و هنرمندی، اعتقاد به 
حجاب را برایش ملموس کنید و در عین حال به صورت ظریف و نامحســوس، 

فرق بین بانوان و دختران چادری و بدحجاب و یا بی حجاب را مشخص کنید.
چگونه حجاب و عفاف در کودکان و نوجوانان نهادینه کنیم؟

الف( انتقال مؤثر مفهوم و حکمت حجاب و عفاف
در گام اول باید مفهوم، معنا و حکمت حجاب را به زیبایی برای دخترتان توضیح 
دهید و با زبانی شــیرین و ساده ی کودکانه آن را روشن سازید.برای رسیدن به 

این هدف راهکارهای زیر را به کارگیرید:
1.استفاده از زبان داستان:

زبان کودک و نوجوان داســتان است.شما می توانید با مطالعه کتب داستانی که 
درباره حجاب می باشد و تعریف آن برای فرد مورد نظر به صورت غیر مستقیم به 
سواالت او جواب دهید. البته الزم نیست به صورت صد در صد از کتاب داستان 
اســتفاده کنید؛ بلکه با کمی خالقیت می توانید خودتان داستان هایی را در این 

زمینه بسازید و برای او تعریف کنید.
2. انتقال مفاهیم در قالب بازی:

بازی یکی دیگر از ابزار قدرتمند انتقال مفاهیم دینی به کودکان اســت.از طریق 
بازی می توانید به سواالت کودک خود جواب دهید. به عنوان مثال شما می توانید 
با فضاسازی از طریق بازی به کودک خود آسیب هایی که به دلیل نداشتن حجاب 

به او می رسد را یادآور شوید.
3. بهره مندی از زبان تمثیل:

کودکان زبان تمثیل را به خوبی درک می کنند.به عنوان مثال به کودک بگوئید: 
چــرا خانم ها جواهرات خود را در خانه خود مخفی می کنند؟. .. منتظر جواب او 
باشــید. پس از آنکه به سوال شما جواب داد؛ بگوئید: موهای تو هم مانند جواهر 
اســت که باید از دید نامحرمان مخفی نگه داشته شود.یک روز دو عدد شکالت 
را بردارید. یکی را از روکش و کاغذش خارج کرده و دیگری را همراه با پوشــش 
نگه دارید. ســپس هر را دو بر زمین بیاندازید. بعد به دانش آموز یا کودک خود 
بگوئید: کدام را ترجیح می دهی؟ او به طور معمول شکالت محفوظ با پوست را بر 
می دارد. همانجا شما بگوئید: این یعنی معنی حجاب و پوشش. اگر دوست داری 
همیشه سالم و خوب بمونی باید با یه چیزی مثل حجاب از خودت مواظبت کنی. 

)خود شما می توانید مثال های بیشتری از این دست بسازید(.
4. استفاده از گفت وگوی سقراطی:

در این روش ســواالت منظمی را از کودک می پرسیم و این چرخه را آنقدر ادامه 
می دهیم تا ســرانجام کودک )به صورت اتوماتیک( به نتیجه دلخواه ما برسد. با 
این روش چون خود فرد به نتیجه می رسد، نه تنها از مقاومت در پذیرش کمتری 
برخودار اســت، اثرپذیری و پایداری مفاهیم و آموزه ها نیز افزون تر خواهد بود.
بدین منظور، چرخه سواالت با توجه به پاسخ کودک تنظیم می شود. برای نمونه:

- به نظر تو کسی که حجاب دارد با کسی که حجاب ندارد، فرقی ندارد؟
- کودک: به نظر من هیچ فرقی ندارد.

- یعنی قیافه ظاهری کسی که حجاب دارد با کسی که حجاب ندارد، یکی است؟
- البته که فرق دارد.

- پس قبول کردی کسی که حجاب دارد با کسی که حجاب ندارد، تفاوت دارد؛ 
به نظرت در چه چیزهایی با هم تفاوت دارد؟

و اینقدر این ســواالت را ادامه می دهیم تا کودک یا نوجوان به نتیجه دلخواه ما 
برسد.

ب( نهادینه سازی ایمانی
بعد از شناســایی و فهماندن مفهوم حجاب، قدری کار راحت تر میشود. چرا که 
ذهن کودک اکنون آماده است و میتواند با کمی خالقیت و هنرمندی، اعتقاد به 
حجاب را برایش ملموس کنید و در عین حال به صورت ظریف و نامحســوس، 
فرق بین بانوان و دختران چادری و بدحجاب و یا بی حجاب را مشــخص کنید.
یادمان باشــد که ایمان به یک مسئله ی دینی، شامل ابعاد شناختی، عاطفی و 
رفتاری است. یعنی برای پایبندی به یک عمل، عالوه بر این که باید به آن اعتقاد 
و باور داشت، باید از صمیم قلب آن را پذیرفت و احساس خوبی به آن داشت. در 
غیر این صورت درونی سازی و نهادینه کردن مسائل مختلف مذهبی، اخالقی و. 

.. امکان پذیر نخواهد بود.
* مشاور  کالنتری 11۰ شهدا تهران

افزایش دوباره شمار مبتالیان و فوتی های کرونا 
در کشور 

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز متاسفانه شمار مبتالیان شناسایی 
شــده کرونا و همچنین تعداد فوتی های ناشــی از این بیماری در کشور افزایش 
داشــته؛ به طوری که ۷هزار و ۹۳ بیمار دیگر شناسایی شدند و ۳۲ نفر نیز جان 
باختند.به گزارش ایســنا، از روز ۲8 تیرماه  تا روز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۷۰۹۳ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی و ۹۰۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 
۷ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۶۳۵ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۳۲ بیمار 
مبتال به کووید-۱۹در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
ایــن بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۵۶۴ نفر رسید.خوشــبختانه تــا روز ۲۹ تیرماه ۷ 
میلیون و ۷۰ هزار و ۳۷۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شــده اند.۶88 نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲۹ تیرماه ۵۲ میلیون و ۹۲۴ هزار و 
۶۹۴ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین در حال 
حاضر ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰8 
شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.به گزارش 
ایســنا، تــا روز ۲۹ تیرماه نیز ۶۴ میلیون و ۷۲۴ هــزار و ۱۰۶ نفر دوز اول، ۵8 
میلیون و 8۷ هزار و ۲۳۷ نفر دوز دوم و ۲8 میلیون و ۷۰۲ هزار و ۷۵۳ نفر نیز ُدز 
سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.به این ترتیب مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به ۱۵۱ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۹۶ دوز رسید.در یک شبانه 

روز ۱۱۴ هزار و ۱۲۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

واریز معوقه فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی
 با حقوق این ماه 

پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی از ۲۰ خردادماه آغاز شده و تا ۳۱ خرداد برای همه بازنشستگان 
واریز می شود.به گزارش ایسنا، طبق اعالم میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی پیرامون زمان پرداخت معوقات بازنشســتگان؛ معوقه فروردین 
ماه افزایش حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی با حقــوق ماه جاری در حال 
پرداخت اســت و معوقه اردیبهشــت ماه نیز با حقوق ماه آینده )مرداد( تسویه 
خواهد شد. طبق زمان بندی اعالم شــده، پرداخت معوقه فروردین ماه ناشی از 
افزایش حقوق ها برای بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری بگیر 
تحت پوشش سازمان، از ۲۰ خرداد ماه آغاز شده است و پرداخت این مبلغ ) در 
قالب دو پرداخت جداگانه در همان روز( به تمام بازنشستگان در سراسر کشور، تا 
۳۱ خرداد به اتمام می رسد.واریز حقوق بازنشستگان از بیستم هرماه، طبق برنامه 

الفبایی انجام و تا پایان ماه تکمیل می شود.

ویژه برنامه »دلیل روشن« به مناسبت روز مباهله
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ویژه برنامه »دلیل روشن« را به مناسبت 
روز مباهله برگزار می کند.ویژه برنامه »دلیل روشــن« به مناسبت روز مباهلهبه 
گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران ویژه برنامه »دلیل روشن« را به مناسبت روز مباهله و با هدف بزرگداشت 
این روز و افزایش آگاهی مردم از آن برگزار می کند.جشــن های »دلیل روشن« 
به همین مناسبت از چهارشنبه ۲۹ تیرماه تا یکشنبه دوم مردادماه با برنامه های 
متنوعی مانند شــبیه خوانی، پرده خوانی، موسیقی و سرود، سخنرانی کارشناس 
مذهبی و برگزاری مســابقه و اهــدای جایزه در مناطق ۲۲گانــه تهران برگزار 
می شــود. پنجمین دوره جشــنواره »نقاالن علوی« با موضوع غدیر از ۲۴ تا ۳۱ 
تیرماه در حال برگزاری است و موضوع مباهله نیز در این دوره به آن افزوده شده 
اســت و در قالب این جشنواره، اجراهای متعدد پرده خوانی با موضوع مباهله در 

نقاط مختلف شهر تهران میزبان مخاطبان خواهد بود.

نگاه

اخبار کوتاه

از افزایش تلفات حوادث رانندگی در نوروز تا یک وعده فراموش شده

جایزه پلیس راهور برای رانندگان قانونمند چه شد؟!

 وعده رفع کمبود داروهای ایرانی تا ۲ ماه دیگر

وزیر بهداشت مطرح کرد
عزم دولت برای بیمه  همگانی

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اعالم کرد

استفاده یک چهارم از خون های اهدایی در کشور برای بیماران تاالسمی

عضو شورای شهر تهران:
هنوز اقدام عملی برای مبارزه با فساد در شهرداری مشاهده نکرده ایم

گروه اجتماعی: اواخر ســال گذشــته بود 
کــه پلیس راهــور ناجا با ارســال پیامکی به 
شهروندان از قرعه کشی برای اعطای جایزه به 
رانندگان قانونمند خبر داد. اما با گذشت چهار 
ماه از آغاز ســال جدیــد، همچنان خبری از 
جایزه رانندگان قانونمند نیست و پلیس راهور 

نیز توضیحی در این زمینه ارائه نداده است!
در متن پیامکی که پلیس رهور در اسفندماه 
گذشته برای عموم مردم ارسال کرده بود آمده 
است: »راننده گرامی؛ در راستای سیاست های 
تشــویقی پلیس راهور اگر از ۲۶ اسفند سال 
جــاری تا ۱۶ فروردیــن ۱۴۰۱ در ترددهای 
نــوروزی خود بدون تخلف و تصادف رانندگی 
کنید به صورت سیستمی در قرعه کشی شش 
خودروی تارا و شــاهین و ۳۰ موتورسیکلت 

برقی شرکت داده خواهید شد.
 هدف ما سالمت شــما و سرنشین خودروی 

شماست.«
یــک روز بعــد در روز  ۲8 اســفند ۱۴۰۰ 
، جانشــین فرماندهــی پلیس راهور کشــور 
جزئیات اهدای جایزه بــه رانندگان قانونمند 
در نوروز را تشــریح کرد و گفت: مشــوقی را 
برای رانندگانی کــه در محورهای مواصالتی 
اعم از درون شــهری و برون شهری که تا پایان 
تعطیالت نوروز هیچ تخلفی برایشــان به ثبت 
نرســیده و تصادف هم نداشته باشند، در نظر 
گرفته ایم. سردار حسینی گفت: رانندگانی که 

در راه های داخل شــهری و برون شهری تردد 
دارند، اگر تا پایان ۱۴ فروردین، هیچ تحلفی 
برای آنها ثبت نشــده باشد و تصادفی نکنند، 
در قرعه کشی شرکت ۶ دستگاه خودرو و ۳۰ 

دستگاه موتورسیکلت شرکت داده می شوند. 
همان روز ســرهنگ عیــن اهلل جهانی معاون 
اجتماعــی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور هم 
گفت: در راستای تشــویق و ترویج رانندگان 
به رعایــت قوانین راهنمایــی و رانندگی در 
ایام نــوروز، برنامه هــای فرهنگی و اجتماعی 
لحــاظ کردیم و یکی از این برنامه ها جایزه به 

رانندگان قانونمند است. 
در همیــن رابطه، به راننــدگان بدون تخلف 
و تصــادف در ایام تعطیالت نــوروزی )از ۲۶ 
اســفند تا ۱۶ فروردین(، ۶ دستگاه خودروی 
تارا و شــاهین و ۳۰ دســتگاه موتورسیکت 
برقــی هدیــه داده خواهد شــد. وی درباره 
نحوه شناســایی این رانندگان نیز گفت: این 
راننــدگان از طریق دوربین هــا و به صورت 
سیســتمی رصد شــده و افرادی که تخلف و 
تصادف نداشــتند، شناسایی می شوند، سپس 
پس از ارزیابی سیســتمی، قرعه کشی نیز به 

صورت سیستمی انجام خواهد شد.
معــاون اجتماعی و فرهنــگ ترافیک پلیس 
راهنمایــی و رانندگی دربــاره زمان برگزاری 
قرعه کشــی نیز گفته بود:  قرعه کشــی طی 
دو نوبــت و در دو برنامه زنــده تلویزیونی که 

از دو شبکه انجام می شود، به طور زنده پخش 
خواهد شد و در فرآیند آن نیز هیچگونه اقدام 

دستی وجود نخواهد داشت.
البته در همان زمان هم مشــخص نشده بود 
این قرعه کشی چه روزی برگزار می شود. حاال 
کــه چهار ماه از آن وعده، و ســه ماه و نیم از 
پایان تعطیالت نوروزیســپری شدهف نه تنها 
خبری از قرعه کشــی برای اعطای جایزه به 
رانندگان قانونمند نیستف بلکه هیچ توضیحی 
هم از سوی پلیس راهور در مورد این موضوع 
ارائه نشــده و به نظر می رســد باید شاهد به 

بایگانی سپردن این وعده باشیم!
جالب اینجاســت که میزان حوادث رانندگی 
و تلفات ناشــی از آن در تعطیــالت نوروزی 
امسال، نسبت به سال گذشته افزایش داشت. 
روز بیســت و دوم فروردیــن ماه، ســازمان 
پزشکی قانونی کشور اعالم کرد در تعطیالت 
نوروز سال جاری یکهزار و ۱۰۱ نفر جان خود 
را در حوادث رانندگی از دســت دادند که از 
این تعداد 8۰۰ نفر در محورهای برون شهری، 
۲۳۱ نفر در مسیرهای درون شهری، ۶۰ نفر 
در مســیرهای روســتایی و مابقی در ســایر 

مسیرها جان باخته اند. 
مطابــق این گزارش در نوروز امســال به طور 
میانگین روزانه ۵۵ نفــر در حوادث رانندگی 
جان خود را از دست داده اند در حالی که این 
رقم در مدت مشــابه سال قبل، روزانه ۴۹ نفر 

ثبت شده بود.
همچنین مقایســه آمار اولیه تلفات تصادفات 
نوروز امســال با آمار اولیه ســال گذشــته بر 
اساس میانگین روزانه نشان می دهد که تعداد 
کشــته های تصادفات در نوروز امسال با رشد 
۱۱.۹ درصدی مواجه بوده است. شاید افزایش 

تصادفات و تلفات رانندگی در نوروز امســال، 
موجب شــده پلیس راهور، ایــن وعده خود 
مبنی بر اعطای جایــزه به رانندگان قانونمند 
را فراموش کرده باشد! مگر اینکه پلیس رسما 
اعالم کند در تعطیالت نــوروزی هیچ راننده 

ای بدون تخلف در جاده ها تردد نکرده است!

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با 
اشاره به تاثیرات اجرای طرح »دارویاری« در حوزه تولید، 
قیمت و وضعیت کمبودهای دارویی، گفت: در صورت ادامه 
سیاســت تخصیص ارز دولتی به دارو، نتیجه آن تعطیلی 
صنایع دارویی کشور بود، اما با اجرای طرح دارویاری، همه 
اجزاء تولید دارو بــرای داروهای تولید داخلی، ارز نیمایی 
گرفته همچنیــن ظرف یک تا دو مــاه آینده کمبودهای 

دارویی مربوط به بخش تولید داخلی به حداقل می رسد.
دکتر محمد عبده زاده در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
اجرای طرح دارویاری در کشور و تاثیر اجرای این طرح بر 
وضعیت صنایع دارویی، قیمت دارو و شــرایط کمبودهای 
دارویی، گفت: طرح دارویاری طرح خوبی اســت و به نظر 
من وزارت بهداشــت برای طراحی و نحوه اجرای این طرح 
تالش زیادی انجام دادند و شــهامت و جســارت بســیار 
خوبی بــه خرج دادند.وی با بیان اینکــه این طرح را باید 
از چنــد جنبه مورد توجه قــرار داد، افزود: یکی اینکه در 
بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز دارو مشخص و کامال برای دولت 
مشخص شــده بود. در عین حال نکته ای که مورد تاکید 
قــرار گرفت، این بود که پرداخــت از جیب مردم نباید از 
شــهریور ۱۴۰۰ بیشتر شود. بر این اساس وزارت بهداشت 
در هماهنگی با ســازمان برنامه و بودجــه، بیمه ها و ... در 
عین حالی که الزام قانونی مجلس را برای تک نرخی شدن 
ارز انجــام داد که فاز اولش در بخش داروهای تولید داخل 
اســت، با افزایش پوشــش بیمه ای، عمال سهم پرداخت از 
جیب بیمار در حد شهریور ۱۴۰۰ ماند. بر این اساس عمال 
بیماران پرداخت از جیب بیشــتری ندارند و در عین حال 
مابه التفاوت قیمت را ســازمان برنامه و بودجه نســبت به 

پرداختش به بیمه ها متعهد شد.
عبده زاده با بیان اینکه از سوی دیگر با اجرای این طرح ارز 

دارو تک نرخی شــد و این اقدام به نفع صنعت داروسازی 
اســت، گفت: باید توجه کرد که تمــام هزینه های صنایع 
دارویی اعم از حقوق، دســتمزد، نهاده هــای تولید، مواد 
جانبــی و... از ارز نیمایی متاثر اســت و تنها یک قلم ماده 
موثره ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد که به همین دلیل 
هم صنعت به شــدت تحت فشار بود و کمبودهای دارویی 

روزبروز افزایش می یافت. 
بنابراین از آنجایی که تولید دارو توجیهی نداشت، بسیاری 
از همکاران مــان عمال نســبت به خرید مــواد اولیه اقدام 
نمی کردند. از طرفی هم صف هــای طوالنی ارز ترجیحی 
را داشــتیم که عالوه بر اینکه زمینه های رانت و فساد و ... 
را ایجاد می کرد، منجر به کمبود دارو هم می شــد.رییس 
ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با بیان 
اینکه وزارت بهداشــت کار بزرگــی را در حوزه دارو انجام 
داد، گفت: ضمن اینکه برای اولین بار طرحی را شــاهدیم 
که همزمان با تغییر قیمت، پوشش بیمه ای افزایش یافت. 
بنابراین کار خوبی بود. البته ممکن است در اجرا مشکالت 
کوچکی مانند قطعی ســامانه ها و ... ایجاد شود، اما کلیت 
کار درســت و واقعا الزم اســت. هیچ گریــزی از اصالح 

سیاست ارزی دارو نبود. 
زیرا در وضعیت چندنرخی بودن ارز، به جز کمبود و قاچاق 
معکوس و... که در حوزه دارو اتفاق می افتاد، نتیجه دیگرش 
تعطیلی صنایع دارویی کشور بود.عبده زاده تاکید کرد: در 
تولید دارو، همه اجزا ارز ترجیحی دریافت نمی کردند، بلکه 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی فقط به ماده موثره دارو اختصاص پیدا 
می کــرد و ۷۰ درصد هزینه های تولید با ارز نیمایی تامین 
می شد. نکته دیگر این است که غیر از هزینه های مستقیم 
مواد تولیدی، در دارو هم مانند ســایر صنایع، هزینه های 
غیر مســتقیم تولید وجود دارد. وقتــی حقوق کارگر ۵۷ 

درصد افزایش یافته اســت، قیمت تمام شده را هم گران 
می کند. وقتی هزینه های مواد بســته بندی، مواد جانبی و 
... ۴۰ تــا ۵۰ درصد افزایش یافتــه، هزینه های تولید نیز 
باال می رود. نمی توان گفت چون برای یک قلم ماده موثره 
ارز دولتــی می دهیم، بنابراین قیمت دارو تغییر پیدا نکند. 
نتیجــه چنین اقداماتی کمبود دارو و تعطیلی کارخانه ها و 
... است. بنابراین ارز ۴۲۰۰ را به همه اجزا تولید اختصاص 
نمی دادند. در عین حال تخصیص ارز دولتی به همان ماده 
موثره نیز هزار و یکجور مشــکل داشــت. در مجموع راه 
درســت، یک اقتصاد شــفاف  و ارز تک نرخی است و جز 

این چاره ای نیست.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح دارویاری همه اجزاء تولید 
دارو بــرای داروهــای تولید داخلی بــا ارز نیمایی صورت 
خواهد گرفت، ادامه داد: بنابراین با این طرح بحث کمبود 
دارو هم رفع می شــود و پیش بینی ام این اســت که ظرف 
یک تا دو ماه آینده کمبودهــای دارویی مربوط به بخش 
تولید داخلی به حداقل رسیده و عمال دیگر در حوزه تولید 
داخلی دارو بــه کمبود نخوریم. در حال حاضر طبق آنچه 
در سامانه وزارت بهداشت اعالم شده بود کمبودهای کلی 

دارو حدود ۹۰ قلم است.
عبده زاده ضمن تشــکر از وزارت بهداشت، مجلس شورای 
اسالمی، بیمه ها، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و... 
گفت: امیدوارم در ادامه هم این طرح با همدلی ادامه یابد 
و بودجه های ســازمان های بیمه گر به موقع تامین شود و 
چرخه نقدینگی دچار مشــکل نشــود و تخصیص ارزهای 
نیمایی هم سرعت بیشتری گیرد تا بتوانیم خدمت رسانی 
بیشــتری به مــردم انجام دهیم. وی دربــاره نحوه تاکین 
نقدینگی صنایع داروسازی کشور نیز گفت: در حال حاضر 
با بانک مرکزی پیگیر تسهیالتی که برای تامین نقدینگی 

کارخانه های داروسازی نیاز است، هستیم و این موضوع در 
حال نهایی شدن اســت. یک بخشی از این تسهیالتی که 
الزم است، مطرح شده که می تواند به این صورت باشد که 
شرکت هایی که اکنون ثبت سفارش می کنند و نیاز به ریال 
دارند، با ۲۰ درصد مبلغ ثبت سفارش، شروع کرده و ثبت 
ســفارش کرده و ۲۰ درصد ریالش را تامین کنند. بعد 8۰ 
درصد ریال مورد نیازشــان را زمانی تسویه کنند که کاال 
به گمرک رســید. به عنوان مثال وقتی می خواهیم کاالیی 
وارد کنیم، باید در ســامانه جامع تجارت ثبت ســفارش 
کنیم و بعد از اینکه وزارت بهداشــت آن را تایید کرد، به 
بانک مرکــزی می رود که ارز آن را تامین کند. حال وقتی 
بخواهیم معادل دالری را از بانک مرکزی بخریم، باید ریال 
آن را بپردازیــم تا بعد پول را بــرای طرف خارجی حواله 
کنند. در این زمینه رایزنــی کردیم که صنایع ۲۰ درصد 
ریال را بپردازند و مابقی از طرف سیســتم بانکی پرداخت 
شود و وقتی کاال وارد گمرک شد، مابقی ریال آن پرداخته 
شود. این اقدام چهار تا پنج ماه به شرکت ها کمک می کند 

و در این مدت نقدینگی شان تامین می شود.
 این اقدامات در حال نهایی شدن است.عبده زاده گفت: از 
سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه متعهد 
شــدند که 8۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی مراکز دولتی به 
شــرکت های توزیع کننده و در نتیجــه توزیع کننده ها به 
تولیدکننده ها را تامین کنند کــه اگر این 8۰۰۰ میلیارد 
تومان وارد چرخه تولید شــود، حجــم زیادی از نقدینگی 
را پوشــش می دهد. بخش دیگری هم مربوط به یکسری 
بدهی های ســازمان های بیمه گر به ویژه تامین اجتماعی 
 اســت که با قولــی که دادند، قــرار اســت در این روزها 
تســویه حســاب کنند و این اقدامات نیاز به نقدینگی را 

کاهش می دهد.

وزیر بهداشــت با اشــاره به اجــرای طــرح دارویار گفت: 
کارشناســان و فعاالن حوزه دارو رویکرد مثبتی نسبت به 
طرح دارویار دارند و چرخه تامین دارو با کمک تشکل های 
این حوزه اصالح و تقویت می شــود.به گزارش ایسنا، دکتر 
بهرام عین اللهی در دومین نشست هم اندیشی با تشکل های 
حوزه دارو در پنجمین روز از اجرای طرح دارویار که در ستاد 
وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات زنجیره و 
صنایع دارویی کشــور، اظهار داشت: مشکالتی از دیرباز در 
زنجیــره دارو از تولید تا توزیع و فروش وجود دارد که باید 
این آنها را برطرف کنیم. وی با بیان اینکه نظام پرداخت و 
مالــی حوزه دارو نیاز به بازنگری دارد، افزود: باید در جهت 
اصالح  نظام مالی حــوزه دارو حرکت کنیم؛ به طوری که 
نه تنها در دارو بلکه در بســیاری از عرصه های بهداشتی و 

درمانی، خدمات رایگان و ارزان قیمت به دریافت کنندگان 
خدمت ارائه شــود. وزیر بهداشت تاکید کرد: جلسات ستاد 
تدابیر ویژه حوزه دارو هر روز در وزارت بهداشت تشکیل و 
تصمیماتی برای بهبود چرخه تولیــد و مصرف دارو اتخاذ 
می شود. از همه صاحبان فرآیند انتظار داریم که در اجرای 
این طرح، همکاری گسترده داشته باشند تا موانع برطرف و 
صنعت دارو، پیشرو شود. عین اللهی با اشاره به عزم دولت 
برای بیمه همگانی گفت: دارویار،  طرحی ملی  اســت که 
منافع آن به  مردم می رسد.  وی با بیان اینکه  فعاالن دارو با 

اصل طرح دارویار، موافق هستند، یادآور شد: مردم  باید در 
جریان ویژگی های این طرح قرار گیرند چراکه در این طرح، 
هزینه تهیه دارو  برای بیماران ثابت و در برخی موارد حتی 
کاهشــی اســت. البته توان حوزه داروسازی کشور، مطابق 
واقعیت و به درستی به مردم نشان داده نشده که نیاز است 
توانمندی های این حوزه از طریق رسانه  به مردم منعکس 
شود. وزیر بهداشت به توانمندی های کشور در همه عرصه ها 
به ویژه حوزه پزشکی اشاره و خاطرنشان کرد: جایگاه ایران 
در حوزه پزشــکی در منطقه، اول است و بزرگترین قدرت 

پزشــکی منطقه ایم کــه در بســیاری از عرصه های نظام  
سالمت با کشورهای اروپایی رقابت می کنیم. 

بنابر اعالم وبــدا، عین اللهی تصریح کرد: در کشــور ما با 
وجود نخبگان، دانشــمندان و صنایــع دارویی قدرتمند، 
نباید مشــکلی در کمبود دارو داشته باشیم بلکه همانگونه 
که مردم کشــورهای منطقه برای درمان به ایران مراجعه 
می کننــد، باید نقاط ضعــف و قوت حوزه داروســازی را 
شناسایی و در جهت رفع نقاط ضعف، تالش کنیم؛ چراکه 
توانایی داروســازی ایران، بسیار بیشــتر از شرایط کنونی 
است.وی با اشاره به وضعیت قاچاق معکوس دارو به برخی 
کشورهای منطقه در سالهای گذشته گفت: با اجرای طرح 
دارویار و تقویت صنایع دارویی کشــور امیدواریم  صادرات 

قانونی دارو  افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه بیماران 
تاالســمی، از جمله نیازمنــدان دائمی فرآورده های خونی 
هستند که ســازمان انتقال خون پیوسته کیفیت خدمت 
رســانی به آنان را افزایش می دهــد؛ از ارائه خدمات نوین 
ســازمان انتقال خــون به آنان خبر داد.به گزارش ایســنا، 
دکتر مصطفی جمالی با اشــاره به اینکه یک چهارم خون 
اهدایی کشــور برای بیماران تاالسمی اســتفاده می شود، 
گفت: در حال حاضر در کشــور ۲۳ هزار مبتال به بیماری 
تاالســمی داریم که حدود چهار هزار نفر از این تعداد بطور 

مقطعــی خون اســتفاده می کنند و باقی افــراد از مصرف 
کنندگان دائمی خون هســتند.وی اضافه کرد: برای تامین 
ســالمتی این بیماران ســاالنه ۵۰۰ هزار واحد خون تهیه 
و توزیع می شــود که اغلب از خون کم لوکوســیت و فیلتر 
شــده یا اشعه دیده اســت تا عوارض ناشی از تزریق خون 
مکرر در این بیماران به حداقل برســد.  جمالی همچنین 
با بیان اینکه در گذشــته که این امکانات کمتر بوده است 
یک بیمار تاالسمی به ندرت به سن بلوغ می رسید و خیلی 
از افراد در آن سنین از دنیا می رفتند، اظهار داشت: در حال 

حاضر شاهد ازدواج و فرزند آوری این بیماران نیز هستیم و 
خدمات انتقال خون کیفیت زندگی این عزیزان را افزایش 
داده است. مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران با اشاره 
بــه تامین خون نادر خصوصا kell منفی برای مبتالیان به 
تاالسمی، گفت: خوشبختانه با استمرار اهدای خون توسط 
هموطنان ایثارگر و شــریف مان، بیماران نیازمند به خون 
خصوصا عزیزان تاالسمی نگرانی بابت تأمین خون در کشور 
ندارند. تاالسمی از جمله بیماری های ژنتیکی است که بر اثر 
آن هموگلوبین، ســاختار طبیعی خود را از دست می دهد 

و هموگلوبین غیرموثر در بدن تولید می شــود که به علت 
معیــوب بودن، قادر به اکسیژن رســانی مطلوب به اعضای 
بدن نیست و در واقع کمبود کلی هموگلوبین وجود ندارد، 
بلکه هموگلوبین غیرطبیعی افزایش یافته است.بنابر اعالم 
روابط عمومی وزارت بهداشت، یکی از مشکالت تزریق خون 
مزمن؛ به وجــود آمدن آنتی بادی علیه زیرگروه های خونی 
 Kell اســت؛ یکی از این زیرگروه ها، آنتی ژن های سیستم
 Kell  می باشــد که ســازمان انتقال خون، خون مناسب

منفی را برای بیماران تاالسمی تامین کرده است.

عضو شورای شــهر تهران گفت: متاسفانه بررسی گزارشات 
ســازمان بازرسی کل کشور و نظرســنجی هایی که توسط 
نهادهای رســمی انجام شده است، نشان می دهد که در یک 
دهه گذشته در میان تمام نهادهایی که به طور مستقیم به 
مردم خدمات می دهند، شــهرداری تهران همواره جزو سه 
نهاد اول از نظر نارضایتی مردمی، عدم پاسخگویی مناسب 
و تعداد باالی شکایات بوده است. البته این مساله مربوط به 
این دوره از شــهرداری تهران نیست و به عملکرد دوره های 
قبلی شهرداری بازمی گردد.»ناصر امانی« عضو شورای شهر 
تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره شناســایی ۱۲۰ 
گلوگاه فســاد در شــهرداری گفت: با توجه به این که یکی 
از شــعارهای آقای زاکانی پیش از شــهردار شدن، مقابله با 
فساد اداری موجود در شهرداری بوده است، ما امیدواریم که 
عزمی جدی برای مبارزه با فساد، رانت خواری و سوء استفاده 
از موقعیت ها در دوره جدید مدیریت شــهری وجود داشته 
باشد، ولی ما هنوز اقدامی عملی برای مبارزه با فساد در دوره 
جدید مشــاهده نکرده ایم.وی افزود: تقاضای ما از مسئوالن 
سازمان بازرسی شهرداری تهران این است که شفاف سازی 
بیشتری درباره شناســایی ۱۲۰ گلوگاه فساد در شهرداری 

انجام دهند و به اعضای شــورای شــهر تهــران به عنوان 
نمایندگان مردم پایتخت توضیح دهند که این ۱۲۰ گلوگاه 
کجاســت و شهرداری دقیقا چه برنامه ای برای مبارزه با آن 
دارد، چون اعضای شورای شهر نیز مانند مدیران شهرداری 
تمایل دارند که حتما گلوگاه های فساد در مدیریت شهری را 
مسدود کنند.امانی ضمن تایید وجود فساد در بدنه اجرایی 
شــهرداری تهران از دوره های قبلی گفت: متاسفانه بررسی 
گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و نظرسنجی هایی که 
توسط نهادهای رسمی انجام شده است، نشان می دهد که در 
یک دهه گذشته در میان تمام نهادهایی که به طور مستقیم 
به مردم خدمات می دهند، شهرداری تهران همواره جزو سه 
نهاد اول از نظر نارضایتی مردمی، عدم پاسخگویی مناسب 
و تعداد باالی شکایات بوده است. البته این مساله مربوط به 
این دوره از شــهرداری تهران نیست و به عملکرد دوره های 

قبلی شهرداری بازمی گردد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید 
کرد: نارضایتی مردم از عملکرد شهرداری تهران در دوره های 
گذشته، باعث شده اســت که یکی از اصلی ترین مطالبات 
عمومی از مدیران شــهری در دوره جدید، مبارزه با فساد در 

بدنه اجرایی شهرداری باشــد، اما در دوره جدید متاسفانه 
بیشــتر از آن که شاهد برداشته شــدن گامی اجرایی برای 
مبارزه با فســاد در شــهرداری تهران باشیم، صحبت های 
مسئوالن شهرداری درباره لزوم مبارزه با فساد را شنیده ایم 
و امیدواریم در ماه های آتی به جای حرف زدن، شاهد انجام 
اقداماتی عملی توســط مدیران شهری برای مبارزه با فساد 
باشــیم.امانی ضمن تحسین اقدام دوره قبلی شورای شهر و 
مدیریت شــهری برای راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری 
تهران اظهار داشــت: یکی از اقدامات مهمی که در سال های 
اخیر برای مبارزه با فساد در شهرداری انجام شده، راه اندازی 
سامانه شــفافیت بوده اســت. پیگیری اعضای دوره پنجم 
شورای شــهر برای تاسیس این ســامانه، باعث شده است 
که عموم شــهروندان بتوانند به بخشی از اطالعات مالی و 
قراردادهای مربوط به شــهرداری تهران دسترســی داشته 

باشند.
عضو شــورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه در خأل زمانی 
که در دوره تغییر مدیریت قبلی و فعلی شهر تهران به وجود 
آمد، سامانه شفافیت شــهرداری به طور کامل به روزرسانی 
نشــد و در دوره جدید شــاهد آن هســتیم که بخشی از 

اطالعاتی که باید روی ســایت شــفافیت قرار داده می شد، 
هنوز در این سامانه بارگذاری نشده است.وی در ادامه تاکید 
کرد: من شخصا با بیان تذکری در صحن علنی شورای شهر 
از مسئوالن شهرداری درخواست کردم که حتی اگر در دوره 
قبلی این اتفاق نیفتاده است، مدیران دوره جدید پیش قدم 
شــوند و اطالعات مربوط به تعداد و مشخصات تمام افرادی 
را که در دوره فعلی جذب شــهرداری تهران شــده اند، در 
سامانه شــفافیت بارگذاری کنند، اما متاســفانه هنوز این 
اتفاق رخ نداده است.امانی با تاکید بر لزوم تکمیل اطالعات 
موجود در سامانه شفافیت شهرداری تهران گفت: شهرداری 
تهران برای شفافیت هرچه بیشتر فعالیت های خود باید تمام 
اطالعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران شهرداری را در 
سامانه شفافت بارگذاری کند. همچنین الزم است گزارشات 
مربوط به قراردادهای شــهرداری با پیمانکاران و پروژه هایی 
که مدیریت شــهری به بخش خصوصی واگــذار می کند، 
به طور کامل در ســامانه شــفافیت قرار داده شود. عالوه بر 
این الزم اســت شــهرداری تهران تمام کمک هایی را که از 
محل اعتبارات و اختیارات خود به برخی اشخاص حقیقی و 

حقوقی انجام می دهد، در سامانه شفافیت اعالم کند.
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وزیــر اقتصــاد با اشــاره به آغــاز اجــرای قانون 
پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان، گفت: این 
اقدام حرکتی به سمت شــفافیت اقتصادی و عادالنه 
شــدن نظام مالیاتی اســت.به گزارش خبرنگار مهر، 
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیش از ظهر روزگذشته 
)چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع 
خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به وعده ای که پیش 
از ایــن در وزارت اقتصاد داده بودیــم مبنی بر اینکه 
اجرای قانون ســامانه مودیان فروشــگاهی در تیر ماه 
۱۴۰۱ آغاز به کار خواهد کــرد، آن را انجام دادیم و 
تالش کردیم به وعده خود عمل کنیم و این سامانه به 

حمداهلل شروع به کار کرد.
وی عنوان کــرد: اطالعیه ای مبنی بــر اینکه چه 
گروه های اقتصادی و با چه ترتیبی باید وارد ســامانه 
شــوند، از طریق ســازمان مالیاتی منتشر خواهد شد 
و امیــدوار هســتیم اتفاق جدیــدی در عرصه عمل 
بــرای تکالیف قانونی بر زمین مانــده و هم در زمینه 
حرکت به سمت شــفافیت اقتصادی و عادالنه شدن 
نظام مالیاتی و پرداخت در کشــور باشد.خاندوزی در 
رابطه با اظهارات رئیس دولــت قبل مبنی بر آنکه با 
چه وضعیتی دولــت را تحویل داده اند، گفت: مجموع 
ذخایر اسکناسی و ارزی کشور در وضعیت خوبی بود 

اما مطلع هستید که ذخایر اسکناسی ارزی کشور برای 
پرداخت های خدماتی اســت و به کار واردات کاالهای 
کشــور نمی آید و کمکی به حل مسائل تجارت کشور 
نمی کند.وی ادامــه داد: بهتر این بود که در کنار این 
شاخص ها اشــاره ای به خزانه خالی می شد که طبق 
نامه آقای واعظی به جناب نوبخت مسئله خزانه خالی 
را با بیش از ۵۴ هزار همت استفاده از تنخواه را مطرح 
کردند، امسال علیرغم اینکه هزینه های دولت در سال 
۱۴۰۱ باالتر اســت هنوز در چهار ماهــه اول نیاز به 
اینکه برسیم به ســقف تنخواه استفاده شده در سال 
قبل، را نداشتیم. و هزینه های دولت را مدیریت کردیم 

کاش به اینها اشاره ای می شد.
خانــدوزی گفــت: کاش به اســتفاده ای که در ۵ 
ماه اول ســال از مجموعه اوراق شــده بود اشــاره ای 
می کردنــد، و یا به ۵۵۰ درصــد افزایش بدهی دولت 
به صندوق های بازنشســتگی از ابتــدا و انتهای دوره 
هست ساله اشاره می شد. روحانی خوب بود به افزایش 
۵۳۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شــبکه بانکی 
کشــور و بانک مرکزی طی ابتدا و انتهای دولت خود 
اشاره می کرد، مجموع اینها تصویر دقیق تری را فراهم 
می کند و اقتضا می کند که با مردم با صداقت کامل و 

با انصاف بیشتری صحبت کنیم.

در دیدار رئیس سازمان توسعه بنگاه های کوچک و 
متوســط ترکیه )KOSGEB( با معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت کشورمان بر ارتقای همکاری ها با تکیه 
بر ظرفیت بنگاه های کوچک و متوســط )SME( دو 
کشور تأکید شد.به گزارش ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران، همزمان با سفر رئیس جمهور 
ترکیه به تهران و امضای یادداشــت تفاهم همکاری در 
حوزه بنگاه های کوچک و متوســط دو کشور، نشست 
رؤسای ســازمان های مسوول صنایع کوچک و متوسط 
ایران و ترکیه با هدف ارتقای همکاری های اقتصادی و 
تجاری و قدرت رقابت پذیر SMEهای دو کشور برگزار 
شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست 
با تشــریح آخرین وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشورمان، اظهار داشت: ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی 
درحــال بهره بــرداری در ایران وجــود دارد که اداره و 
نگهداری ۲۸۹ مــورد از آنها به بخش خصوصی واگذار 
شده و ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی نیز دارای 
پروانه بهره برداری از سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران است.علی رسولیان با بیان این که ۴۹ هزار 
و ۵۰۰ واحــد تولیدی در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
کشور مستقر هســتند، افزود: ۹۲ درصد از این واحدها 
خرد، کوچک و متوسط محسوب می شوند، یعنی شمار 

کارکنان آن ها کمتر از ۱۰۰ نفر اســت.وی همچنین به 
طرح های صنعتی در حال ساخت در شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشور اشاره و اضافه کرد: بیش از ۴۷ هزار طرح 
صنعتی در شــهرک ها و نواحی صنعتی کشور درحال 
اجراســت که این طرح ها با محوریت بخش خصوصی 
ساخته می شوند؛ بعضی از طرح ها در مرحله تخصیص 
زمین، برخی در مرحله دیوار کشی و ساختمان و برخی 
دیگر در مرحله نصب ماشــین آالت هستند.مدیرعامل 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران 
در ادامه با اشــاره به اشــتغالزایی مستقیم بیش از یک 
میلیون نفری واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی کشور، بیان داشت: این سازمان به عنوان 
متولی این حوزه، عالوه بر ارائه خدمات زیرســاختی و 
واگذاری زمین، از بنگاه های کوچک و متوسط بر اساس 
۸۵ محور خدمتی حمایت می کند.رسولیان توضیح داد: 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در 
حوزه هایی از جمله آموزش، شــرکت در نمایشــگاه ها، 
اعــزام و پذیرش هیات های تجاری و اقتصادی، تحقیق 
و توســعه، برندینگ، تبلیغات، ایجــاد دفاتر تجاری در 
دیگر کشورها، تحقیق و توسعه، انتقال فناوری، حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان و دانشــی شدن واحدهای 

صنعتی، حمایت های مناسبی را به عمل می آورد.

آمادگی ایران و ترکیه برای ارتقای همکاری های اقتصادی و تجاریآغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
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وصول حدود ۱۵۴ هزار میلیارد درآمد مالیاتی 
بررســی عملکرد درآمدی ســازمان امور مالیاتی در سه ماهه ابتدایی امسال 
نشان می دهد که حدود ۱۵۴.۲ هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشته است.به 
گزارش ایســنا، در عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی تا پایان خردادماه سال 
جاری حدود ۱۵۴.۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ثبت شده است.جزئیات 
این میزان درآمد مالیاتی نشــان می دهد که از محل مالیات اشــخاص حقوقی 
حدود ۳۷.۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.همچنین، سازمان امور 
مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به ترتیب تقریبا ۱۵.۵ و ۳۹۰۰ میلیارد 
تومان درآمد داشــته است.عالوه بر این، حدود ۵۶.۸ هزار میلیارد تومان و ۴۰.۷ 
هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات های مســتقیم و کاال و خدمات حاصل 

شده است.

ورود۲۳۲ هزار تن گندم و روغن خام به بندر امام )ره(
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان با اعالم اینکه فرآیند تأمین 
کاالهای اساسی کشــور حتی یک روز هم تعطیلی ندارد، گفت: در حال حاضر، 
دو فرزند کشــتی اقیانوس پیما به وزن ۸۰ هزار تن در لنگــرگاه بندر امام )ره( 
آماده پهلوگیری و تخلیه اســت و ســه فروند کشــتی دیگر نیز طی هفته های 
آینده از طریق آب های ســرزمینی ایران وارد این بندر خواهند شــد.به گزارش 
شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ امید جهان نژادیان با تأکید بر حجم باالی ترافیک 
کشتی های حامل کاالهای اساسی در بندر امام )ره( افزود: هم اکنون، محموله های 
یک فروند کشــتی بزرگ حامل کاالهای اساســی در این بندر در حال تخلیه، 
بارگیری و ارسال به مقاصد تعیین شده است.وی با اشاره به اینکه عملیات تأمین 
کاالهای اساســی سرعت بیشتری گرفته است، اظهار کرد: پس از انجام عملیات 
تخلیه کشتی یاد شده، یک کشتی بزرگ حامل ۷۰ هزار تن گندم و یک کشتی 
دیگر به وزن ۱۰ هزار تن روغن خام خوراکی، آماده پهلوگیری و تخلیه محموله 

خواهند شد.

امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا
 تا ۳ ماه دیگر 

یک مقام مســئول گفت: موافقت نامه تجــارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا پس از تایید مقامات ۶ کشــور تا سه ماه آینده به امضا خواهد رسید.به 
گزارش ایلنا، میرهادی سیدی در کارگاه بین المللی آموزش تجارت با فدراسیون 
روسیه، با تاکید بر اینکه امضای موافقت نامه ایران تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا اهمیت بسیاری دارد، اظهار کرد: تا سه ماه آینده موافقت نامه تجارت آزاد 
به مرحله امضا می رسد که زیرساخت مهمی در مبادالت تجاری محسوب می شود 
و بر اساس آن ۸۰ درصد تعرفه های گمرکی بین ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
صفر خواهد شد.مشــاور امور بین الملل و توافقنامه های تجاری ســازمان توسعه 
تجــارت ایران افزود: برای افزایش تجارت با پنج کشــور عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا باید از همین امروز تجار و فعاالن اقتصادی تمهیدات خود را برای استفاده 
از این فرصت به کار ببندند. باید توجه داشت که ۵۰ درصد تجارت امروز جهان 
بر اساس موافقت نامه ها با تعرفه اندک انجام می شود. سهم ایران در این بخش ۵ 
درصد است که شکاف بزرگی با جهان ایجاد کرده اما امضای موافقت نامه با اوراسیا 

می تواند آن را پوشش دهد.

ممنوعیت فروش ارزی بلیت هواپیما 
باالتر از نرخ تعیین شده

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت هواپیما در مسیرهای 
داخلی به صورت ارزی و باالتر از نرخ تعیین شده به اتباع خارجی ممنوع است.
به گزارش ایلنا، میراکبر رضوی در خصوص ارائه خدمات بلیت پروازهای داخلی 
به مســافران خارجی گفت: هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی، دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و درگاه هــای فروش اینترنتی بلیت، مجــاز به نمایش قیمت 
بلیت هواپیما باالتر از نرخ تعیین شــده توسط شورای عالی هواپیمایی که قابل 
استناد در سایت ســازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت های هواپیمایی 
اســت، را ندارند.وی افزود: با توجه به بررســی های صورت گرفته مشخص شد 
که برخی دفاتر خدمات مســافرت هوایی نســبت به اخذ هزینه به صورت ارزی 
از مســافران خارجی اقدام می کنند برهمین اســاس به اتبــاع خارجی توصیه 
می شــود برای تهیه بلیت در مسیرهای داخلی بلیت خود را به صورت مستقیم 
از طریق سایت رسمی شرکت های هواپیمایی مربوطه تهیه کنند.رضوی با تاکید 
بر اینکه ایرالین ها مجاز به فروش بلیت به صورت ارزی نیستند، گفت: همچنین 
شــرکت های هواپیمایی به هیچ عنوان مجاز به ذخیره جــا به بهانه ارائه بلیت 
بــه اتباع خارجی با هدف فروش بلیت به قیمــت باالتر نبوده و ارائه خدمات به 

مسافران ایرانی در اولویت است.

قیمت سکه به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ 
در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رســید.به گزارش خبرنگار 
مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ۱۴ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان رســید.قیمت هر قطعه نیم سکه ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع 
سکه ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۰۸۰ دالر و ۶۶ سنت و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۴۲۰ تومان است.

ورق بورس برگشت
روند حرکت بازار سرمایه روز چهارشنبه برخالف روزهای گذشته صعودی بود 
و شاخص کل حدود ۳۰۰۰ واحد افزایش یافت. بازار سهام در آخرین روز کاری 
خود درحالی شــاهد سبز پوش شــدن نماگرهای منتخب خود به مدد حمایت 
حقوقی ها از سهم های شاخص ســاز بود که معامله گران بازار سهام در واکنش 
به روند تکنیکالی شاخص بورس، به دنبال شناسایی بازدهی های نوسانی در ریز 

موج های چارتیستی بودند.
با این همه تداوم تضعیف حجم و ارزش معامالت بازار سهام برای اغلب معامله 
گران حقیقی نشــاندهنده فرصت فروش در روزهای سبز بازار است. بازاری که 
با وجود ارزندگی قیمت ســهام و انتشار گزارش های عملکردی جذاب در برخی 
گروه ها اما ضعف نقدینگی را ســیگنالی برای نقد کردن ســهام و پارک پول در 
حاشیه بازار سرمایه تا اطالع ثانوی می داند.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس 
روزگذشــته با ۳۰۰۲ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد رسید. 
شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۱۰۳ واحد افزایش یافت و رقم ۴۰۳ هزار و 

۷۸۱ واحد را ثبت کرد.
در ایــن بازار ۲۱۸ هزار معامله بــه ارزش ۲۴ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال انجام 
شد.پتروشــیمی پردیس، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، مبین انرژی خلیج 
فارس و ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تامین نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه، شاخص 
کل فرابورس با ۷۹ واحد کاهش در رقم ۱۹ هزار و ۵۳۹ واحد ایستاد.در این بازار 
۱۱۱ هزار معامله انجام شــد که ۵۲ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال ارزش داشت.بیمه 
پاســارگاد، پلیمر آریاساسول، سنگ آهن گوهرزمین و تولید نیروی برق دماوند 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
بنابر این گزارش،شــاخص بازار اول، یک هزار و ۳۹۶ واحد و شــاخص بازار 
دوم، هشــت هزار و ۵۳۱ واحد افزایش را ثبت کردند.دیروز در معامالت بورس 
تهران، بیش از سه میلیارد و ۵۱۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۲۶ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال معامله شد.همچنین پتروشیمی پردیس )شپدیس( 
با ۵۶۷ واحد، شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۴۱۲ واحد، 
پتروشــیمی مبین )مبین( با ۴۰۳ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 
۲۶۷ واحد و پتروشیمی وعلی سینا )بوعلی( با ۲۵۸ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس همراه شدند.
در مقابــل معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۳۵۲ واحد، فوالد خوزســتان 
)فخــوز( بــا ۲۱۱ واحد، معدنــی و صنعتــی چادرملو )کچاد( بــا ۲۱۰ واحد، 
پتروشیمی نوری )نوری( با ۱۹۵ واحد و گروه دارویی برکت )برکت( با ۸۳ واحد 
تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.بر پایه این گزارش، روزگذشته نماد سیمان 
آبیک )سآبیک(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پتروشیمی نوری 
)نوری(، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، بانک تجارت )وتجارت(، 

دشت مرغاب )غدشت( وزامیاد )خزامیا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

اخبار کوتاه

بورس

ایران دومین ذخایر  – عباس قاری:  گروه اقتصادی 
غنی گاز جهــان را دارد اما به دلیل مصرف باالی داخلی و 
عدم توسعه کافی میادین گازی، حضور فعالی در بازارهای 
جهانی گاز ندارد. در چنین شــرایطی، مدتهاســت درباره 
تمدید قــرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه ســخن گفته 
می شــود. در آخرین اظهارنظر، سیدابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور در دیدار دوجانبه با رئیس جمهور ترکیه در تهران، 
درباره تمدید قرارداد انتقال گاز که ۲۵ ســال قبل مطرح 
بود، گفت: امروز این موضوع مورد تاکید قرار گرفت تا این 
قرارداد تمدید شود و شکل وسیع تری به خود بگیرد.قرارداد 
صادرات گاز ایران به ترکیه، قراردادی ۲۵ ســاله بود که از 
بهمن ۱۳۸۰ آغاز شــده و تا سال ۱۴۰۴ )۲۰۲۵ میالدی( 
ادامه دارد و در این مدت ایران باید ساالنه ۱۰ میلیارد متر 

مکعب گاز به ترکیه صادر کند.
 صادرات گاز ایران به ترکیه سهم قابل توجهی در تامین 
انرژی این کشــور دارد. گاز ایران از طریق خط لوله ۲۵۷۷ 
کیلومتری از طریق تبریز، به آنکارا ارسال می شود. از بیست 
ســال پیش تاکنون، ایران در صادرات گاز، حضور موفقی 
نداشته است. از ی سو توسعه میادین گازی داخلی به دلیل 
تحریم، دچار چالش شد و از سوی دیگر گازرسانی گسترده 
به نقاط مختلف کشور و افزایش بی رویه مصرف گاز، بویژه 
به دلیل عدم بهینه ســازی مصرف و فرهنگ غلط مصرف 
گاز در کشور و همچنین عدم رعایت استانداردهای مصرف 
در حوزه های ساختمان سازی و عایق بندی علیرغم تاکید 
قوانین، موجب شده تراز گازی ایران مثبت نباشد و حتی در 
فصول سرد سال با کمبودهایی مواجه شویم. به جز ترکیه، 

تنها عراق مشتری پایدار گاز ایران است.
 افزایــش مصــرف گاز در داخــل کشــور در مقاطعی 
موجب کاهش صادرات به کشــورهای ترکیه و عراق شده 

است بطوریکه نیروگاههای عراق در تابستان سال گذشته 
به دلیل کمبود گاز دریافتی از ایران دچار اختالل شــدند 
و اعتراضاتی در عراق به دلیل قطع گســترده برق صورت 
گرفت. صادرات گاز ایران به ترکیه هم در مقاطعی کاهش 
یافته بود که اعتراض ترکیه را در بر داشــت.از سوی دیگر 
ایــران از هر دو طرف عراق و ترکیــه با چالش هایی درباره 
فروشــندگان جدید برق و گاز به این دو کشور مواجه شده 
است که بازار صادراتی ایران را در دچار چالش خواهد کرد. 

عراق، قراردادهایی برای تامین برق موردنیاز خود از طریق 
عربســتان و کویت منعقد کرده و از آنجا که مهمترین نیاز 
عراق به گاز ایران، استفاده از آن در نیروگاههاست، ممکن 

است شاهد کاهش نیاز این کشور به گاز ایران باشیم. 
ترکیه هم فروشــندگان جدیــد گاز را پیش روی خود 
می بیند؛ فروشــندگانی که می توانند پایداری صادرات گاز 
به ترکیه را بیش از ایران تضمین کنند و این چالش بزرگی 
پیــش روی تمدید قــرارداد صادرات گاز ایــران به ترکیه 

اســت. هم اکنون کشــور هایی مانند آذربایجان، روسیه و 
ترکمنســتان به جمع عرضه کنندگان گاز به کشور ترکیه 
پیوســته اند و کار برای ایران دشــوار شده است.در چنین 
شــرایطی طبیعی اســت که تمدید قرارداد گازی با ترکیه 
به یکی از مهمترین اولویتهای دولت تبدیل شود. از دست 
دادن یک مشــتری پایدار گاز، در شرایطی که تحریم هم 
نمی توانــد مانع از صادرات گاز ایران به ترکیه شــود و این 
منبع درآمد ارزی کشــور را به خطر بیندازد، به هیچ وجه 

اتفاق خوبی برای ایران نخواهد بود. 
ضمــن اینکه مذاکــرات مربوط بــه تمدیــد اینگونه 
قراردادهای بلندمدت، از چند ســال قبــل از پایان مهلت 

قراردادف شروع می شود.
خریداران گاز در دنیا به ســمت قراردادهای کوتاه مدت 
حرکت کرده اند اما برای ترکیه که همســایه ایران است و 
خط لوله برای دریافت گاز ایران را هم دارد، بهترین گزینه، 
تمدید قرارداد با ایران است. در این میان آنچه حایز اهمیت 
اســت، تمدید این قرارداد به میزانی بیشتر از قبل است تا 
ایران بتواند، هم میزان بیشــتری از گاز موردنیاز ترکیه را 
تامین کند و جای پای خود را در این کشور محکمتر کند 
و هم درآمد بیشــتری از طریق صادرات گاز کسب کند. ما 
این امر عالوه بر مذاکرات مستمر توسط مذاکره کنندگان 
توانمند، مستلزم افزایش تولید گاز کشور و مثبت تر شدن 
تراز گازی کشــور اســت که این امر نیز بدون لغو تحریم 
و جذب ســرمایه گذاری و فناوری خارجی برای توســعه 
میادین گازی، با دشواری فراوانی همراه خواهد بود.امضای 
تفاهمنامه های گازی اخیز با گازپروم روســیه در تهران نیز 
نمی تواند کمک چندانی کند چراکه روسیه، خود از رقبای 
ایــران در بازار گاز منطقه اســت و قطعا تمایلی به افزایش 

تولید گاز ایران نخواهد داشت.

رئیس کانون انبوه ســازان گفت: تولید مسکن در شهر 
تهــران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رســیده که کمترین 
میزان طی ۱۸ سال اخیر محسوب می شود و از دالیل اصلی 
آن افزایش قیمت تمام شــده، نبود سیاست های تشویقی، 
رشــد هزینه صدور پروانه، مالیات و دستمزد است؛ اوضاع 
به گونه ای شــده که در بازار مســکِن بســیاری از مناطق 
کشــور با نرخ های کمتر از قیمت های تمام شده ی ساخت 
مواجهیم.ســیدمحمد مرتضوی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: افزایش قیمت تمام شده ســاخت، یکی از مهم ترین 
عوامل کاهش ســاخت و ســاز به کمترین میزان ۱۸ سال 
اخیر اســت. هم اکنون قیمت های فــروش در مناطقی که 
ســطح قابل توجهی از ساخت و سازها را به خود اختصاص 
می داده پایین تر از قیمت ســاخت اســت. بنابراین زمینه 
به روزرســانی قیمت برای ســازندگان فراهم نیســت.وی 
افزود: در عمده مناطق کشــور اقشاری که متقاضی مسکن 
هستند توانایی پرداخت هزینه های مسکن متناسب با تورم 
نهاده های ساختمانی و رشد قیمت تمام شده را ندارند. لذا 
بازار محدود می شــود و تولیدکنندگان مسکن خواه ناخواه 
از ساخت وســاز امتناع می کنند؛ زیرا سازندگان نگران این 

هســتند که نتوانند واحدهای خود را با یک سود متعارف 
به فروش برسانند. طبق آمار بهار امسال هم اکنون در شهر 
تهران ماهیانه حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی تولید می شود؛ 
در حالی که سال ۱۳۹۱ این رقم بیش از ۲۰ هزار واحد در 
ماه بود. ساخت و ساز در پایتخت نسبت به سال گذشته نیز 
۴۲ درصد کاهش نشــان می دهد.رییس کانون انبوه سازان 
با بیان این که در زمان رکود، سیاســت ها در بخش ساخت 
و ســاز باید تشویقی باشد گفت: در شرایط فعلی که با یک 
افت تاریخی در تولید مســکن مواجهیــم دولت، مجلس، 
شهرداری ها و نهادهای باالدستی باید سیاست های تشویقی 
اعمال کنند. امروز نه تنها سیاست تشویقی نمی بینیم بلکه 
با ابزارهای مختلف اعم از مالیات و نرخ عوارض ساختمانی، 
حوزه ساخت و ساز به نوعی دچار زیان شده است.مرتضوی 
تاکید کرد: شــهرداری ها در سراسر کشور طی سال جاری 
عوارض شــهری را به میزان قابــل توجهی افزایش داده اند 

بدون این که خبری از مشوق ها باشد. هم چنین رشد حدود 
۶۰ درصدی دســتمزدها را داشــتیم که تاثیر حدود ۳۰ 
درصدی در افزایش قیمت مســکن می گذارد.وی با اشاره 
بــه تورم ۵۵ درصدی قیمت نهاده های ســاختمانی گفت: 
خیلی از فروشــندگان مصالح عالقــه ای به فروش ندارند و 
مرتب می خواهند خودشــان را بــه روز کنند. این وضعیت 
حامل افزایش قیمت نهاده های ساختمانی در آینده است و 
همه چیز را در بخش مسکن دچار بی ثباتی و ابهام می کند.

رییس کانون انبوه سازان، کاهش تولید مسکن را دارای آثار 
زیانباری در ســال های آینده دانست و گفت: طبیعتا رشد 
هزینه های ساخت با فاصله ی زمانی به شکل افزایش قیمت 
مسکن در آینده بروز می کند. باید با یک سری سیاست های 
کالن و تعریف الگوهای جدید ســاخت و ساز حمایت هایی 
که از حوزه تولید مســکن صورت گیرد. باید ســرمایه های 
بخش خصوصی را که ســرگردان اســت به حوزه مسکن 

بیاوریم و از سازندگان در هر شرایطی حمایت کنیم. حتی 
طرح های خرید تضمینی مسکن را داشته باشیم که مسبوق 
به سابقه است.مرتضوی با اعالم این که کانون انبوه سازان در 
حال دستیابی به توافقاتی با وزارت راه و شهرسازی در طرح 
نهضت ملی مسکن است، تاکید کرد: سازندگان درخصوص 
قیمت نهضت ملی مسکن، اختالف نظرهایی با وزارت راه و 
شهرسازی دارند که در حال برطرف شدن است. مذاکرات 
و جلسات خوبی در هفته های گذشته داشتیم و پیش بینی 
ما این اســت که بتوانیم به یک توافق مشترک برسیم.وی 
درباره این مساله که بعضی ســازندگان از قیمت متری ۸ 
تا ۱۰ میلیون تومان سخن می گویند توضیح داد: ما قیمت 
مشــخصی را به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد نداده ایم. 
نظر ما این است که با توجه به تغییرات نرخ تمام شده، یک 
بار دیگر به صورت کارشناســی قیمت ها را ارزیابی کنیم و 
به جمع بندی برسیم.به گفته مرتضوی، همکاران ما قیمت 
مفید را در نظر می گیرند و وزارت راه و شهرســازی قیمت 
غیرمفید را مدنظر دارد. بخشــی از تفاوت در همین تبدیل 
نهفته است. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اختالف نظر داریم که 

باید آن را حل کنیم.

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد سال جاری 
را ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی از 
رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته است.

به گزارش ایســنا، بانک مرکزی با انتشــار گزیده آمارهای 
اقتصــادی در پایان خردادماه امســال، حجــم نقدینگی را 
۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیــارد تومان اعالم کرد که حاکی از 
رشد ۳۷.۸ درصدی نقدینگی نسبت به پایان خرداد ماه سال 
گذشته اســت.این در حالی است که این شاخص نسبت به 
اسفندماه سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امســال ۷.۹۷۲ 
بوده که ۷.۸ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش 
داشته است.البته، این شاخص نسبت به پایان سال گذشته 

۰.۴ درصد کم شده است.

بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی
میــزان دارایی هــای خارجــی بانک مرکــزی در پایان 
خردادماه بــه ۷۲۱ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رســید که 
حاکی از رشــد ۹.۳ درصدی در این سال است.البته میزان 
دارایی هــای خارجی بانک مرکزی در این مدت نســبت به 
پایان سال قبل، ۱.۴ درصد کم شده است.همچنین خالص 
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۳.۳ درصد رشــد 
نســبت به خرداد ســال قبل به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد 
تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با ۲۷.۸ درصد رشد 
به ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.البته، بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی نسبت به پایان سال قبل، معادل ۰.۹ درصد 
کم شده اســت.این گزارش حاکی است، میزان دارایی های 
خارجی در این بخش با ۲۲.۶ درصد رشــد نسبت به پایان 

خرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۶۵۹ هزار میلیارد تومان 
رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۱.۸ درصد افزایش 
به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.ســپرده بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۹.۲ درصد 
افزایش نسبت به خرداد سال گذشته به ۵۴۲.۹ هزار میلیارد 
تومان رسید. همچنین، بدهی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد سال گذشته با 
۱.۴ درصد افت به ۱۴۴.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در پایان 
خردادماه سال قبل، معادل ۲۳۷.۸ هزار میلیارد تومان است 
که نســبت به مدت مشابه ســال پیش ۲۰.۶ درصد رشد 
نشان می دهد. ســپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی 
نیز ۱۲۹.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۴.۶ درصد افزایش 

یافته اســت.جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره 
مــورد بررســی، ۲۰۰۴.۶ هزار میلیارد تومــان  بوده که به 
نسبت خرداد سال گذشــته دارای ۶۳.۲ درصد رشد است 
و میزان بدهی بانک هــای تجاری به بانک مرکزی در پایان 
خرداد امسال به ۴۴.۹ میلیارد تومان رسیده است.براساس 
این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی 
در پایان خرداد امســال معادل ۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان 
اســت که نسبت به سال قبل ۱۹.۱ درصد رشد یافته است.
جمــع کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره رقم 
۱۵۳۶.۲ هزار میلیارد تومان است که ۲۸.۳ درصد رشد دارد. 
همچنین میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی 
۴۷.۹ هزار میلیارد تومان است که معادل ۵.۴ درصد نسبت 

به پایان خردادماه سال گذشته افزایش داشته است.

دولت رئیسی از آزمون تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه سربلند خارج  می شود؟

چالش های تمدید قرارداد گازی 25 ساله با ترکیه

رئیس کانون انبوه سازان:

نرخ های بازار مسکن پایین تر از قیمت ساخت است

با رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته

نقدینگی از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم معامالت روبل 
- ریال به مــرور افزایش می یابد و دیگر فقط ارزی به 
نام دالر و یورو تعیین کننده نرخ ارز کشــور نیســت، 
بلکه روبل هم کنار ســایر ارزهــا موجودیت می یابد.
به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
درباره بخشــنامه وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی در 
زمینه جلوگیری از گرو گرفتن بخشــی از تسهیالت 
توسط بانک ها و دور زدن این بخشنامه از سوی برخی 
بانک ها، گفت: این امر قطعاً خالف اســت ما قباًل هم 
اعالم کردیم که بانک ها حق ندارند بخشــی از وجوه 
ناشی از تسهیالت را بلوکه کنند. موارد را اعالم کنید 
تا ما با آن برخورد کنیم.وی در پاسخ به پرسشی درباره 
مکانیســم راه اندازی معامله روبل - ریال اظهار کرد: 
همانطور که اعالم شد معامله روبل در برابر ریال شروع 
شد که اتفاق بزرگی است و صادرکنندگان مختلفی که 

به روسیه صادرات دارند و عمدتاً شرکت های خشکبار 
هســتند می توانند ارز خود را در بازار توافقی به نرخ 
عرضــه و تقاضا، ارائه کنند و روبل خود را بفروشــند.
صالح آبادی تاکید کرد: این کار از دیروز شــروع شده 
اســت که البته با دو میلیون روبل شروع شد و تداوم 
خواهد داشت. با توجه به هماهنگی ها با طرف روس و 
اتخاذ تدابیر الزم، حجم این معامالت به مرور افزایش 
می یابد و بازار پرعمقی خواهد شد و فقط ارزی به نام 
دالر و یورو تعیین کننده نرخ ارز کشــور نیست. روبل 
هم کنار سایر ارزها موجودیت می یابد.رییس کل بانک 
مرکزی یادآور شــد: حجم معامالت روبل زیاد خواهد 
شد و طبیعتاً تقاضا برای سایر ارزها مثل دالر، کاهش 
می یابد و البته محدود به روبل هم نخواهد بود و سایر 
ارزها هم در آینده ارائه خواهیم کرد تا ســبد متنوعی 
از ارزهای مختلف داشــته باشیم و اثرگذاری ارزهایی 

مثل دالر را کاهش دهیم.

بر اساس آمار منتشره ســازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، ســال گذشــته ۱۰۳ میلیون و ۳۶۴ 
هزار نفر با حمل و نقل عمومی در جاده ها تردد کردند 
که بیش از نیمی از آنها با اتوبوس مســافرت کرده اند.
به گزارش خبرنــگار مهر، اطالعات آماری ســازمان 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای نشــان می دهد که 
در ســال ۱۴۰۰ تعداد مســافرانی که با حمل و نقل 
عمومی در جاده ها تردد داشته اند، ۱۰۳ میلیون و ۳۶۴ 
هزار نفر بوده که سهم اتوبوس ها با ۵۶ میلیون و ۴۵۳ 
هزار نفر معادل ۵۷ درصد کل مســافران جاده ای که 
با خودروی شخصی سفر نکرده اند، است.همچنین ۲۴ 
میلیون و ۳۰۲ هزار نفر معادل ۲۴ درصد مســافران 
جاده ای که با حمل و نقل عمومی در سال گذشته سفر 
کرده انــد، با مینی بوس و ۲۱ میلیون و ۶۰۸ هزار نفر 
معادل ۲۱ درصد هم با سواری کرایه جابه جا شده اند. 
۵۵ درصد مسافران برای ســفرهای درون استانی در 

سال گذشــته اقدام کرده اند که متوسط پیمایش هر 
مسافر در سفرهای استانی، ۱۱۰ کیلومتر بوده است. 
۴۵ درصد نیز ســهم ســفرهای برون استانی با حمل 
و نقل عمومی جاده ای بوده که متوســط پیمایش هر 
مســافر برون اســتانی، ۴۰۴ کیلومتر بوده است. این 
در حالی است که میزان مصرف سوخت در سفرهای 
اســتانی بیش از ســهمیه تعداد مســافران و معادل 
۵۹ درصــد و بوده و مصرف ســوخت در ســفرهای 
بین اســتانی تنها ۴۱ درصد بوده اســت. ۱۷ درصد 
مســافران جاده ای را شرکت های تعاونی و ۸۳ درصد 
را شرکت های خصوصی جابه جا کرده اند.تعداد ناوگان 
فعال در حمل و نقل جاده ای مســافر ۶۸ هزار و ۶۵۹ 
دستگاه است که حدود ۱۴.۵ هزار دستگاه )۱۴ هزار 
و ۴۹۷ دستگاه( اتوبوس، حدود ۲۴ هزار دستگاه )۲۳ 
هزار و ۹۹۹ دســتگاه( مینی بوس و ۳۰ هزار و ۱۶۳ 

دستگاه هم سواری کرایه است. 

مسافرت ۵۷میلیون نفر با ۱۴ هزار اتوبوس  بین شهریتوضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره معامالت روبل - ریال
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رئیس پلیــس راهور فراجا در واکنــش به تصمیم یک 
شــرکت تولید ماکارونی برای ورود به عرصه خودروسازی، 
تاکید کــرد که باید مجوزهای الزم برای این اقدام دریافت 
شده و در نهایت نیز خودرویی ایمن و با کیفیت تولید شود.
به گزارش ایســنا، اواسط تیرماه امســال بود که اعالم 
شــد یک شــرکت تولید ماکارونی قصــد ورود به عرصه 
تولید خودرو را دارد، تــا از این پس »زر خودرو« نیز جزو 
شــرکت های تولیدکننده خودرو در کشــور شناخته شود. 
موضوعی که از ســوی ســخنگوی وزارت صمت نیز مورد 
تایید قرار گرفت و او با اشــاره به تفاهم نامه امضا شــده در 
سال ۱۴۰۰ برای اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی و 
توسعه سرمایه گذاری، موافقت وزارت صمت و اعطای مجوز 
برای تاســیس کارخانه  تولید خودرو را تایید کرده و گفته 
بود»چنانچه این گروه صنعتی به ظرفیت اعالمی در تولید 
خودرو برســد، می تواند رقیبی برای دو خودروســاز بزرگ 
کشــور به حساب آید«. ســخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت همچنین با اشــاره به ادعای گــروه صنعتی زر 
ماکارون برای تولید یک میلیون دســتگاه خودرو از سوی 
شرکت زیرمجموعه اش یعنی »زر خودرو« اعالم کرد: بهار 
ســال گذشــته، تعدادی از هلدینگ های بزرگ تولیدی- 
سرمایه گذاری، تفاهم نامه ای را با وزارت صمت امضا کردند 
که در چارچوب اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و در 
جهت توسعه سرمایه گذاری بوده است. در قالب تفاهم نامه 
مذکور ، گــروه صنعتی زر با یک پیشــنهاد چهار میلیارد 
دالری برای سرمایه گذاری در حوزه های حمل ونقل، غذایی، 
شیمیایی، خودرو و پتروشیمی وارد عمل می شود. در حوزه 

خودرو پیشــنهاد این شرکت، سرمایه گذاری یک میلیارد و 
۹۰۰ میلیون یورو برای تولید یک میلیون دســتگاه خودرو 
در ســال شامل۶۰۰ هزار خودرو سواری، ۲۰۰ هزار خودرو 
هیبریدی و ۲۰۰ هزار خودرو ســنگین بوده است.به گفته 
وی، در نهایت با بررسی کارنامه عملکردی گروه صنعتی زر 
در حوزه هــای مختلف و با توجه به اینکه این گروه صنعتی 
در دهه  ۶۰، کار ساخت قطعات خودرو همچون سرسیلندر 

و میل لنگ را آغاز کرده و در این زمینه صاحب تجربه است، 
وزارت صمت با این درخواســت موافقت کرده و در تیرماه 
۱۴۰۰، مجوز تاسیس کارخانه  برای تولید خودرو برای این 

گروه صنعتی صادر شد.
در این میان اما، پلیــس راهنمایی و رانندگی به عنوان 
یکــی از منتقــدان کیفیت و ایمنی برخــی از خودروها و 
همچنین مجری شماره گذاری وسایل نقلیه اظهارنظری را 

مطرح نکرده بود و همین امر سبب شد تا نظر رئیس پلیس 
راهور فراجا در خصوص تصمیم این کارخانه خودروســازی 
برای رقابت با ایران خودرو و ســایپا را جویا شــویم. سردار 
ســید کمال هادیانفر در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: 
به نظرم این موضوع را بایــد ابتدا از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بپرســیم، ما چیز زیادی در این مورد نشنیده ایم، 
اما به طور کلی در این موارد باید یکســری مراحل از سوی 
شرکت های متقاضی تولید خودرو طی شود.وی درباره این 
مراحل گفت:  اگر شرکتی بخواهد وارد عرصه خودروسازی 
شود، باید ابتدا یکســری مجوزها و موافقت های اصولی را 
اخــذ کند. برای این امر باید مجوزهای مختلفی را دریافت 
کند که شــامل مجوزهای دولت از جملــه وزارت صمت، 
سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس و 
... را دریافــت کند.رئیس پلیس راهــور فراجا با بیان اینکه 
»به نظر می رســد که این شرکت بیشــتر به دنبال مونتاژ 
خودرو اســت تا تولید خودرو«، اظهارکــرد:  من نظرم این 
است که این ها بیشتر دنبال مونتاژ خودرو هستند و دنبال 
تولید خودرو نبوده و خودروســاز نیستند. احتماال اینطور 
اســت که محصولی در خارج از کشــور شناسایی شده و با 
شرکت آن قرار داد بسته اند تا اینجا کارخانه آن را راه اندازی 
کنند.هادیانفر تاکیــد کرد:  هر خودرویی که تولید یا حتی 
مونتاژ می شــود، باید ایمنی و کیفیت الزم را داشته باشد 
و بتواند از جان راننده و سرنشینان آن محافظت کند. باید 
حتما نمونه های تصادف آزمایشگاهی آن هم مورد بررسی 
قرار بگیــرد و در صورت دریافــت تائیدیه های ایمنی این 

محصوالت تولید شود.

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ 
اعالم کرد که تردد از خط اضطرار در بزرگراه ها 
و تونل های شــهری عالوه بر جریمه مشــمول 
پنج نمره منفی نیز خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
سرهنگ رابعه جوانبخت با بیان اینکه خط ویژه 
در واقع مســیر مشخص و کانالیزه شده ای است 
که برای اســتفاده از حمــل و نقل عمومی در 
نظر گرفته شــده است، گفت: برخی سازمان ها 
و ارگان ها نیز مجوز عبــور در برخی از مقاطع 
آن را دارند و محل آن مشخص است. همچنین 
ورودی و خروجی های خط ویژه با تابلوها کامال 
مشخص است و اگر کسی به این خط ورود کند 
ماموران پلیس با این تخلف برخورد کرده و اعمال 
قانون می کنند.کارشناس تصادفات پلیس راهور 
تهران بزرگ بــا بیان اینکه خط اضطرار با خط 
ویژه فرق دارد، ادامــه داد : خط اضطرار خطی 
اســت که فقط و فقط برای تــردد خودروهای 
امدادی در نظر گرفته شــده است تا در مواقع 
خــاص بتوانند با اســتفاده از آن وظیفه اصلی 
خود را در کمترین زمان ممکن انجام دهند. در 
همین راستا نیز برخورد با تخلفات ورود به خط 
اضطرار است که شدیدتر از برخورد با خط ویژه 
اســت زیرا راننده ای که به خط اضطرار ورود و 
قانون شکنی می کند عالوه بر جریمه ای که به 
او تعلــق می گیرد پنج نمره منفی نیز برای وی 
ثبت می شود.جوانبخت افزود: این موضوع نشان 
می دهد که رانندگان نباید این مســیر را از آن 

خود کنند چرا که از اهمیت بسیاری برخوردار 
است و برای امدادرسانی به آحاد جامعه در نظر 
گرفته شــده اســت.وی ادامه داد :پلیس برای 
برخورد با هنجارشکنی ها و قانون شکنی ها حاضر 
اســت و یکی از کدهای تخلفی که پلیس راهور 
تهران بزرگ با آن برخورد می کند و مورد اعمال 
قانون قرار می دهــد، ورود خودروها به خطوط 
ویژه و اضطرار اســت.جوانبخت گفت : علیرغم 
اینکه تخلفــات ورود خودروها به خطوط ویژه 
و اضطرار با دوربین انجام می شــود، بســیاری 
از رانندگان این مســئله را رعایت نمی کنند و 
پلیس هم به این دلیل که می خواهد تذکر داده 
شود، در بســیاری از مقاطع مانند تونل نیایش 
با موتورســیکلت ها و خودروهایی که این قانون 
شکنی را انجام می دهند برخورد می کنند. این 
خط فقــط و فقط برای عبور وســایل امدادی 
است نه اینکه رانندگان به اصطالح زرنگ از آن 
استفاده کنند. جوانبخت ادامه داد: ما شاهد این 
تصویر در ترافیک هســتیم که برخی رانندگان 
به آمبوالنس و خودروهای امدادی راه نمی دهند 
یا گاهــی خودروها از تــردد آمبوالنس ها بهره 
برده و پشت ســر آن از ترافیک عبور می کنند. 
در همه جای دنیــا برابر آیین نامه ای که وجود 
دارد، خودروها باید پس از شــنیدن صدای آژیر 
آمبوالنس به منتهی الیه ســمت راســت خود 
بروند و مســیر را برای آن خودروی امدادی باز 
کنند چرا که بحث احیا و دقایق طالیی مطرح 

و مد نظر اســت.وی افزود: اغلب اوقات بیمار با 
پنج دقیقه زودتر رسیدن عملیات احیا به زندگی 
بازمی گردد و ما باید این احســاس مسئولیت را 
داشــته باشــیم. هر کس خود را جای دیگران 
بگذارد و هر کدام از ما این فکر را داشته باشیم 
که شاید روزی این اتفاق برای خود ماهم بیفتد 
یا عزیزان ما در این شــرایط قرار بگیرند، یقینا 
ما در این لحظه تصمیــم منطقی تری بگیریم.
کارشــناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ 
ادامــه داد: راه دادن به آمبوالنس و خودروهای 
امدادی یک مبحث است و متاسفانه مورد بعدی 
این است که اگر مسیری هم باز باشد یک تعداد 
خــودرو به ســرعت پشــت آن آمبوالنس قرار 
می گیرند و می خواهند مسیر را از آن خود کنند 
که با قانون و فرهنگ تناقض دارد.وی در ادامه 
گفت: آمبوالنس ها خودروهایی امدادی هستند 
که برای انتقال بیمــار فعالیت می کنند. در هر 
صورت آنقدر این قضیه برای ما حیاتی اســت 
کــه نمی خواهیم این زمان طالیی را از دســت 
بدهیم. فرقی نمی کند که آمبوالنس دارای بیمار 
باشد یا نباشــد و چون خودروی امدادی است 
و ممکن اســت در حال اعزام برای امدادرسانی 
به یک فرد باشــد. قانون به ما گوشزد کرده که 
مســیر را بدون قید و شرط و فوت زمانی برای 
آن باز کنیم. جوانبخت گفت: ما به عنوان پلیس 
وظیفه تذکــر دادن و اعمال قانون را داریم و با 
تخلفاتی چون ورود به خطوط اضطرار و خطوط 

ویــژه برخورد می کنیم و به آنها تذکر می دهیم 
و می گوییم شــاید آن راننده ایــن موضوع را 
فراموش کرده و احتیاج به تذکر دارد. شــاید با 
یک بار جریمه شــدن فرد متخلف این تذکر در 
ذهن را داشــته باشد و این تخلف را دیگر انجام 
ندهد ولی متاسفانه برخی از رانندگان که بارها 
و بارها این تخلفات را تکرار می کنند.کارشناس 
تصادفات پلیس راهــور تهران بزرگ ادامه داد : 
طرحی از اسفند سال گذشته در حال اجرا است 
طرح انضباط بخشی خوردوها است. در این طرح 
پلیس راهور با خیلی از تخلفات برخورد می کند.

که یکی از مصادیق بارز آن برخورد با خودروها 
و موتورســیکلت هایی اســت که پالک وسیله 
نقلیــه خود را مخدوش کرده و پوشــش پالک 
را انجام می دهند. این برخــورد و اعمال قانون 
اینجا هم خود را نشان می دهد؛ چرا که خیلی از 
موتورسیکلت ها و خودروها که در خطوط ویژه 
و خطوط اضطرار حرکت می کنند پالک خود را 
می پوشانند که مورد اعمال قانون قرار نگیرند و 
وقتی پلیس با ایــن تخلف برخورد می کند هم 
پالک دیده می شود و در واقع اجازه نمی دهد که 

حقوق شهروندی پایمال شود.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از جمع آوری ۱۲۷ 
معتاد متجاهر در ســطح شــهر، توقیف بیش از ۲۰ هزار 
کیت و تجهیزات پزشــکی قاچاق، دســتگیری زوج سارق 
خودرو و ... در پایتخت خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ 
جلیل موقوفه ای با اشــاره به برخی از ماموریت های پلیس 
پیشــگیری در روزهای اخیر، از اجــرای طرح جمع آوری 
معتادان متجاهر درسطح شــهر تهران خبرداد و گفت: در 
راستای پاسخ به درخواست های مردمی و اعتراض به تردد 
معتادان متجاهر در ســطح شهر تهران بزرگ، اجرای طرح 
جمع آوری معتادین متجاهر روز ســه شنبه در چند نقطه 
از شــهر تهران اجرا و در جریــان آن ۱۲۷ معتاد متجاهر 
جمع آوری شــدند.وی با بیان اینکــه این طرح ها به صورت 
مداوم در ســطح شــهر اجرا خواهد شــد، گفت: عالوه بر 
جمع آوری معتادان متجاهر، یک خرده فروش موادمخدر نیز 
دستگیر و در بررسی های بیشتر از وی ۶۰۰ گرم مواد مخدر 

کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ در ادامه با اشاره 
به کشــف بیش از ۲۰ هزار کیت جراحی قاچاق اظهارکرد: 
ماموران گشــت انتظامی عملیات کالنتری، حین گشــت 
زنــی در محدوده خیابان گاندی و کنترل تردد خودروهای 
عبوری به یک دســتگاه خودروی نیسان که در حال حمل 
تعداد فراوانی کارتن بود مشــکوک شدند و اقدام به توقیف 
خــودرو کردند. پــس از توقیف خودرو مأمــوران اقدام به 
بازرسی از آن کردند که در جریان آن ۲۰ هزار و ۱۹۳ کیت 

جراحی و ایمپلنت دندانپزشــکی خارجی قاچاق که فاقد 
هرگونه مدارک گمرکی و بدون بارنامه بود، کشف و ضبط 
شد.موقوفه ای در ادامه با اشاره به دستگیری راننده خودرو 
و اعتــراف متهم در بازجویی های اولیــه به جرم ارتکابی و 
تهیه و حمل کاالی قاچاق افزود: کارشناسان ارزش محموله 
کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.وی بیان کرد: 
متهم به همراه اموال کشــف شده برای تحقیقات تکمیلی 
و طی کردن ســیر مراحل قانونی در اختیار پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ قرار گرفت. رئیس پلیس پیشگیری 
تهران در ادامه به پرونده دســتگیری یک سارق دوچرخه 
در محدوده مهرآباد جنوبی اشــاره کــرد و گفت: ماموران 
کالنتری مهرآباد حین گشت زنی در محله هاشمی به سارق 
سابقه دار این محل که با یک دستگاه دوچرخه در حال تردد 
بوده مشکوک شدند و برای بررسی به متهم مراجعه کردند. 
اما متهم پــس از رویت ماموران دوچرخه را رها کرده و به 
صورت پیاده فرار کــرد. وی ادامه داد:  ماموران پس از این 
حرکت وارد عمل شــدند و پس از تعقیب متهم را دستگیر 
کردند. متهم ۵۲ ساله در تحقیقات اولیه به سرقت دوچرخه 
در خیابان طوس لحظاتی قبل از دســتگیری اعتراف کرد. 
در ادامــه ماموران با اخذ مجــوز قضایی به مخفیگاه متهم 
مراجعه و در بررسی اولیه دو دستگاه دوچرخه، سه دستگاه 

آبگرمکن دیواری، سه حلقه الستیک، دو عدد باند خودرو، 
سه دستگاه ماینر و... را کشف ضبط کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به جزئیات 
پرونده دستگیری زوج سارق اظهار کرد: ماموران کالنتری 
شــهرک قدس در جریان گشــت زنی با زنی مواجه شدند 
که با دیدن ماموران از کنار خودرو ســواری پارک شــده 
متواری شــد. درهمین حین ماموران با مراجعه به خودرو 
با قفل تخریب شــده در مواجه شدند. که در همین راستا 
ســریعا برای دســتگیری متهم وارد عمل شدند و با توجه 
به فرار متهم بــه صورت پیــاده، وی را در تعقیب و گریز 
در خیابانی دیگر در حالی که کنار خودروهای پارک شــده 
پنهان شده بود دستگیر کردند. با بررسی داخل کیف متهم، 
آالت و ادوات ســرقت کشف شــد.رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ ادامه داد: متهم ۳۲ ســاله در تحقیقات اولیه 
به جرم خود و ســرقت لوازم خودرو با همدستی همسرش 
در شــهرک قدس معترف شد و همســر وی که با رویت 
ماموران از محل متواری شــده بود با اخذ مجوز قضایی در 
مخفیگاهش دستگیر شــد. با بررسی محل تعداد ۳۰ قلم 
انــواع لوازم ســرقتی از جمله ضبط و بانــد، جک خودرو، 
مدارک هویتی و... کشــف و ضبط شد و متهم دوم پرونده 
نیز به جرم خود اعتراف کرد.موقوفه ای با اشاره به شناسایی 

تعدادی از مال باختگان گفت: تحقیقات بیشتر برای کشف 
جرائم احتمالی متهمان ادامه دارد. رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ از دستگیری سارق و مالخر خودرو خبر داد و 
گفت: ماموران کالنتری ســنایی حین گشت زنی در محله 
سنایی به سارقی سابقه دار که با یک دستگاه خودرو سواری 
پراید ســفیدرنگ که در حال تردد بوده و با رویت ماموران 
تغییر مسیر داده مشکوک شدند.وی با اشاره به فرار متهم 
هنگام مواجهــه با ماموران پلیس ادامه داد: در یک تعقیب 
و گریــز با توجه به ترافیک خیابــان متهم به صورت پیاده 
دستگیر شد و در بررسی اولیه از داخل خودروی متهم دو 
دســتگاه ضبط و باند خودرو کشف و ضبط شد.موقوفه ای 
اضافه کرد: متهم ۴۵ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود 
و ســرقت لوازم خودرو در محله سنایی معترف شد و گفت 
که قصد فروش اموال به مالخر را داشته که توسط ماموران 
دستگیر شده است. با شناســایی هویت و مخفیگاه مالخر 
با اخذ مجــوز قضایی به مخفیگاه مربوطه مراجعه شــد و 
اموال مســروقه کشف و متهم دستگیر شد. در بررسی این 
محل تعداد زیادی از اموال ســرقتی خودرو اعم از رینگ و 
الســتیک و ضبط و باند کشف شــد. همچنین تعدادی از 
مال باختگان نیز شناســایی شدند و تحقیقات بیشتر برای 
کشف جرائم احتمالی متهمان ادامه دارد.به گفته وی برای 
متهمان دستگیر شده در مجموع این عملیات های پلیسی 
پرونده های جداگانه تشکیل شــده و آنان برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

رئیــس پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری یک مرد 
جوان که در جریان درگیری در محله مرتضی گرد یک نفر 
را به قتل رســانده و متواری شده بود، خبر داد. به گزارش 
ایسنا، ســرهنگ علی ولیپور گودرزی در تشریح جزئیات 
این خبر اظهارکرد: اوایل تیرماه امسال، رسیدگی به پرونده 
قتل یک مرد جوان در منطقه مرتضی گرد در دســتورکار 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار 
گرفت و در جریان آن مشــخص شد یک مرد افغانستانی 
همراه با دوســتان خود و به دلیل اختالفات شــخصی به 

کارگاهی در این محدوده مراجعه کرد و پس از مشــاجره 
لفظی با ضربات چاقو مرد جوانی را به قتل رســانده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: در تحقیقات 
ابتدایی کارآگاهان مشخص شد، قاتل چندی قبل در کشور 
افغانستان با مقتول درگیر شده و این جنایت پس از حضور 
آنــان در ایــران و به دلیل اختالفات شــخصی و با انگیزه 

انتقام جویی رخ داده است. 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی هنگامی که متوجه 
شــدند صحنه وقوع نزاع به دوربین مداربسته مجهز است، 
فیلــم آن را بازبینی و لحظه به لحظــه صحنه جنایت را 
مشاهده کردند که این منجر به شناسایی هویت قاتل شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: کارآگاهان 
پس از شناسایی هویت قاتل با رصدهای اطالعاتی گسترده 
و تحقیقات ویژه شبانه روزی مخفیگاه متهم را نیز شناسایی 

کردنــد و در عملیات او را دســتگیر کردند. متهم پس از 
انتقــال به اداره دهم پلیــس آگاهی به جرم خود مبنی بر 
قتــل مرد جوان بــه دلیل اختالفات شــخصی در منطقه 

مرتضی گرد اعتراف کرد.
براســاس اعالم مرکز اطالع رســانی پلیــس پایتخت، 
گودرزی در پایان خاطرنشــان کرد: با دستور مقام قضایی 
متهم برای کشــف جرائم احتمالــی در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات درباره این 

پرونده ادامه دارد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ســرمایه گذاری در حوزه رمز 
ارز را در شرایط فعلی بســیار ریسک پذیر توصیف کرد.به 
گزارش ایســنا، سرهنگ رامین پاشــایی با اشاره به برخی 
اقدامات مجرمانه و به خصوص کالهبرداری از شــهروندان 
در حوزه رمزارزها اظهارکرد: بعد از اقدامات پیشــگیرانه در 
زمینه شرط بندی و قمار، دسترسی مجرمان به درگاه های 
اینترنتی کاهش یافت و آگاهی مردم افزوده شد که در این 
شرایط جرایم در این زمینه کاهش پیدا کرد. اما باید بدانیم 
که جرم هیچگاه تمام نمی شود و آن دسته از مجرمانی که 
دانشــی باال دارند، بسیار اتوکشیده و شیک و خوش تیپ و 
خوش صحبت هستند.وی ادامه داد: امروز نیز سودآور ترین 

روش کالهبرداری فروش رمز ارز اســت؛ چون این حوزه و 
استخراج و واگذاری آن هنوز تابع مقررات و قوانین خاصی 
نیست و فقط یکسری از صرافی ها مقداری رمز ارز در اختیار 
تجار قرار می دهند تا واردات صورت گیرد.معاون اجتماعی 
پلیس فتا با بیان این که بسیاری کشورها پول را از مبادالت 
مالی خارج کرده اند، ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از مردم 
ما در حال اســتخراج رمز ارز هستند. تا این جای کار هم ما 
به قانونی شدن اصرار داشتیم. تمام تبلیغات نیز بدین صورت 
است که صرافی ها خود را مجرِی خارجی ها نشان می دهند و 

در حقیقت به مردم خالی فروشی می کنند. در حالی که باید 
یک پول در اختیارشان باشد تا به مردم اختصاص دهند ولی 
این ها خالی فروشــی می کنند. وی افزود: این بازار سودآور 
اســت ولی نه در کشور ما و فقط کسانی سود می کنند که 
هــوش مصنوعی را به کار می گیرند. این ها مردم را ترغیب 
کرده که پول بیشــتری وارد میدان کنند و فقط به مشتری 
اعتبار می دهند. ولی سایت های داخلی به مردم اجازه انتقال 
اعتبار را نمی دهند، چون خالی فروشــی کرده و این اعتبار 
دروغین اســت و نمی تــوان در بازارهای جهانی از آن بهره 

گرفت.پاشــایی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، 
همچنین از شناســایی گوشــی های مردم توسط متقلبان 
ســخن گفت و افزود: افراد سودجو با هک کردن کیف پول 
مردم، آن را خالی و سرقت می کنند. همچنین ممکن است 
یک ســرمایه گذار فوت کند و خانواده او نیز هیچ راه اثباتی 
برای دریافت رمز ارز او ندارند. لذا ســرمایه گذاری در حوزه 
رمز ارز در شــرایط فعلی در کشــورمان بسیار ریسک پذیر 
است.معاون اجتماعی پلیس فتا در عین حال از قوانینی خبر 
داد کــه در حال ارائه رمز ارز ملی اســت و گفت: در ایران 
پرداخــت رمز ارز برای اجنــاس و کاال و خدمات ممنوع و 

جرم است.

نظر پلیس درباره خودروساز شدن یک کارخانه ماکارونی

نمرهمنفیوجریمهبرایترددازخطاضطراردربزرگراههاوتونلها

جمعآوری۱۲۷معتادمتجاهردرسطحشهر

دستگیرییکمتهمبهقتلدرجنوبتهران

سرمایهگذاریدرحوزهرمزارزپرریسکاست

۳۰مسافردرمشهددچارمسمومیتاحتمالی
منواکسیدکربنشدند

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد از مسمومیت احتمالی ۳۰ مســافر به دلیل منوکسید 

کربن خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیشاهی، مســئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی مشهد اعالم کرد: ۳۰مسافر در 
مشــهد بر اثر مسمومیت با گاز منواکســیدکربن دچار گاز گرفتگی شدند.وی 
ادامه داد: این حادثه حوالی ســاعت ۵:۵۰ بامداد دیروز در یک هتل واقع در 
خیابان امام رضا مشهد رخ داد.مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: افراد دچار 
مسمومیت با گاز منواکسید کربن در این حادثه که دارای عالئم تهوع، سردرد، 
ضعف و بی حالی بودند،۲۵ مســموم توسط ۹امبوالنس و ۱اتوبوس آمبوالنس 
اعزامی تحت بررســی و درمان اولیه قرار گرفتند و به بیمارستان امام رضا )ع( 
و اکبر و شــهید کامیاب و شهید هاشمی نژاد منتقل شدند و ۵مسموم نیز با 
وســیله شخصی به بیمارستان موســی ابن جعفر مراجعه کرده اند که اکنون 

تحت درمان قرار دارند.

کالهبرداریاز۸۰شهروندشیرازی
بارسیدسازجعلی

رئیس پلیس فتا استان فارس از دســتگیری مردی، خبر داد که از طریق 
اپلیکیشن رسیدساز جعلی اقدام به کالهبرداری از ۸۰ شهروند شیرازی کرده 
بود.ســرهنگ حشمت سلیمانی، رئیس پلیس فتا استان فارس در تشریح این 
خبر گفت: طی مراجعه مردی ۴۰ ســاله به پلیس فتــا و اعالم اینکه پس از 
ثبت آگهی فروش یک دستگاه گوشــی تلفن به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال در 
یکی از ســایت های آگهی محور، فردی با وی تماس گرفته و پس از توافق و 
مراجعه به درب منزل اقدام به خرید و ارائه یک رسید جعلی بانکی نموده که 
پس از چندین ساعت متوجه عدم واریز وجه و جعلی بودن رسید شده است، 
مراتب جهت تشــکیل پرونده در دســتور کار افسران سایبری قرار گرفت.این 
مقام انتظامی بیان داشــت: ماموران پلیس فتــا با انجام تحقیقات تخصصی و 
بررسی های فنی، موفق شدند متهم را مورد شناسایی قرار دهند و با هماهنگی 
مقام قضایی وی را در یکی از شهرســتان های اســتان دستگیر و به پلیس فتا 
انتقــال دادند. وی افزود: متهم پس از مشــاهده مدارک و مســتندات پلیس 
ضمن اقرار به جرم خود اعتراف کرد جهت ناشناس ماندن از سیم کارت هایی 
با هویت جعلی استفاده می کرده است.سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه متهم با 
این شگرد اقدام به کالهبرداری به مبلغ ۵ میلیارد ریال از ۸۰ نفر دیگر کرده 
است، گفت: شهروندان سامانه پیامکی حساب های بانکی خود را همواره فعال 
کننــد تا با دریافت پیامک از طرف بانک مربوطه از انجام عملیات بانکی مورد 

نظر اطمینان حاصل کنند.

کشفجسدمثلهشدهزنیدرحمامخانه!
خانمی ۵۰ســاله در خانه خود توســط همســرش به قتل رسید و جسد 
مثله شــده وی توسط فرزندش در حمام کشف شد.روز سه شنبه کشف جسد 
مثله شــده زنی در حمام خانه خود در غرب تهران از سوی فرزندش به مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ گزارش داده شــد.با اعالم این خبــر، محمدجواد 
شــفیعی بازپرس ویژه قتل شــعبه پنجم دادسرای امور جرائم جنایی و تیمی 
از کارآگاهــان اداره دهم پلیس راهی محل حادثه شــدند و تحقیقات ابتدایی 
را آغــاز کردند.تیم جنایی به محض حضور در خانه موردنظر به حمام مراجعه 
کردند و با جســد مثله شده زن حدوداً ۵۰ ســاله ای مواجه شدند که به قتل 
رســیده بود.بدین ترتیب تحقیقات جنایی توسط بازپرس پرونده کلید خورد 
و در بررســی ها مشخص شد مقتول توســط همسرش به دلیل وسواس زیاد و 
اختالفات دیگر به قتل رســیده است و عامل جنایت پس ارتکاب این جنایت، 
اعضای بدن جســد مقتول را با چاقوی آشــپزخانه مثله کرده است.تحقیقات 
بیشــتر مشخص کرد قاتل پس از قتل همســرش و مثله کردن جسد وی، از 
صحنه جنایت به مکانی نامعلوم گریخته است و پسر مقتول پس از حضور در 
خانه با مشاهده جســد مثله شده مادرش مواجه شده و این حادثه را به مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده است.تحقیقات جهت کشف ابعاد پنهان 
پرونده توســط محمدجواد شــفیعی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای 
امــور جرائم جنایی ادامــه دارد و کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی برای 

دستگیری عامل جنایت وارد عمل شده اند.

ضبطکاالوتعزیرمیلیاردریالیبرایماینرقاچاق
مدیرکل تعزیرات حکومتی البــرز از جریمه یک میلیارد ریالی برای ماینر 
قاچاق خبــر داد.حجت اله هراتی گفت: با گزارش پلیس آگاهی شهرســتان 
اشــتهارد در مورد کشف ۲۰ دســتگاه ماینر، ۴ عدد سوئیچر و ۵ عدد پاورفن 
از یک واحد انبار به ظن قاچاق گزارش این تخلف برای رســیدگی به تعزیرات 
حکومتی ارجاع شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه هفتم بدوی 
ویژه رســیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز پس از رســیدگی و احراز تخلف، 
متهم را عالوه بر ضبط کاال به پرداخت یک میلیارد و ۹۶ میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم کرد.

کالهبرداری۱۵۰میلیونریالیباناماجارهمسکن
سرپرست پلیس فتا اســتان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری فردی که 
با ســوء استفاده از اعتماد کاربران و آگهی های جعلی اقدام به کالهبرداری از 
شهروندان می نمود، خبر داد.سرهنگ سید مهدی عمران فر، سرپرست پلیس 
فتا استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: در پی شکایت خانمی مبنی بر مشاهده 
آگهی اجاره منزل مســکونی در  سایت دیوار که از وی کالهبرداری شده بود ، 
مراتب به صورت ویژه در دســتور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت.این 
مقام مســئول گفت: پس از اخذ اظهارات شاکیه در بررسی های اولیه مشخص 
شــد شاکیه با مشــاهده آگهی اجاره منزل مسکونی با قیمت پایین در سایت 
دیــوار اقدام به برقراری ارتباط بــا درج کننده آگهی کرده که پس از توافق با 
وی اقدام به واریز بیعانه به مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال به حســاب متهم 
 کرده و بعد از واریز پول متهم دیگر پاســخگوی وی نبوده اســت.وی افزود: با 
اقدامات کارشناســی و پلیسی متهم به هویت معلوم در یکی از شهرستان های 
استان مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مراجع قضایی در یک عملیات 
غافلگیرانه دســتگیر شد.سرهنگ عمران فر بیان کرد: متهم پس از دستگیری 
در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شــد و با ســخنان گمراه کننده قصد فریب 
پلیس را داشــت، امــا به محض روبه رو شــدن با ادله دیجیتــال انکارناپذیر 
جمع آوری شــده ضمن اقرار به جرم خود، انگیزه اش را کسب درآمد مالی و 
کالهبرداری از شــهروندان عنوان کرد.این مقام مسئول به شهروندان توصیه 
کرد: شهروندان در سایت های واسط فریب آگهی های جذاب رهن و اجاره و یا 
فروش منازل مســکونی را نخورده و قبل از مراجعه حضوری و مشاهده ملک 
هیــچ مبلغی را تحــت عنوان بیعانه برای فروشــنده پرداخت نکرده و پس از 
مراجعه به مشاورین امالک معتبر و اخذ قرارداد اقدام به پرداخت وجه کنند.

پزشکزیباییپاکدشتقالبیازآبدرآمد
رئیس پلیس فتا شــرق استان تهران از دستگیری فردی که با جعل عنوان 
پزشــک متخصص عمل زیبایی در فضای مجازی از شهروندان اخاذی می کرد 

خبر داد.
 به گزارش رکنا، حمیدرضا ســلطان آبادی ظهر ۲۹ تیر ماه در تشریح این 
خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اطالع پلیس مبنی بر فعالیت یک 
کالهبردار حرفه ای در زمینه عمل زیبایی و پروتز با ترفندهای خاص و جلب 
اعتماد افراد و اغفال آنها در فضای مجازی، رســیدگی به موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع، تحقیقات گســترده ماموران 
پلیس فتا برای دســتگیری این فرد آغاز و توانستند، مخفیگاه وی را در یکی 
از مناطق شهرســتان پاکدشت شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در 
عملیاتی غافلگیرانه وی را دســتگیر کنند.رئیس پلیس فتا ویژه شــرق استان 
تهران با اشاره به اینکه متهم با شماره جعلی نظام پزشکی و ارتباط صمیمانه 
و عاشقانه با طعمه های خود، افزود: این فرد با شگردهای خاص و با هدف مالی 
ضمن سوء استفاده اخالقی از تصاویر برخی از افراد، حدود دو میلیارد ریال از 
یکی از مالباختگان اخاذی کرده بود.رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران 
در پایان به شــهروندان توصیه کرد در صورت مواجهه با چنین افرادی حتما 

سوابق وی را بررسی و از اعتماد بی مورد به آنها خودداری کنند.

اخبار کوتاه

ســخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران از آتش ســوزی در مجموعه ورزشــی شــهرک امید 
تهرانپارس خبرداد.ســید جالل ملکی در گفت وگو با ایسنا، 
در ایــن باره گفت: حوالی ســاعت ۱:۲۴ بامداد دیروز وقوع 
یک مورد حادثه حریق در مجموعه ای ورزشــی در شهرک 
امید تهرانپــارس واقع در انتهای بزرگراه شــهید باقری به 
ســامانه ۱۲۵ اطالع داده شد که درپی آن ستاد فرماندهی 
آتش نشانان سه ایستگاه را به همراه تجهیزات اطفای حریق 
به محل حادثــه اعزام کرد. وی با اشــاره به حضور عوامل 

آتش نشــانی در محل و انجام عملیات اطفای حریق گفت: 
با حضور آتش نشــانان در محل مشــاهده شد که حریق در 
محوطه ورزشــی این مجموعه شامل یک زمین اسکیت به 
مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع و همچنین چندین اتاق شامل 
اتاق هــای ادارای، انباری، کافی شــاپ و ... رخ داده که که 
هرکدام از این اتاق ها نیز در حدود ۱۵ مترمربع مســاحت 
داشتند.ملکی با بیان اینکه زمین اسکیت این مجموعه نیز 

کامال شــعله ور بود، اظهارکرد: با توجه به جنس کف پوش 
زمین اســکیت که از مواد قابل اشــتعال ساخته شده بود، 
این بخش کامال شعله ور شده و امکان ورود به داخل زمین 
عمال وجود نداشــت. شدت حریق به حدی بود که به چند 
درخت در مجاورت این زمین نیز سرایت کرده بود.سخنگوی 
ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهر تهران با بیان 
اینکه این مجموعه ورزشــی متعلق به شــهرک امید بوده 

که ظاهرا بهره برداری از آن به بخش خصوصی داده شــده 
بود، اظهارکرد: آتش نشانان از چند جهت عملیات خود برای 
اطفــای حریق در این مجموعه را آغاز کردند و دقایقی بعد 
موفق شدند تا گسترش آن جلوگیری کنند و پس از آن هم 
شــعله های آتش را به طور کامل خاموش کردند.وی ادامه 
داد: همزمان گروهی دیگر از عوامل آتش نشانی نیز اقدام به 
جستجو در این محدوده کردند تا اگر فردی محبوس شده 
او را نجات دهند که خوشــبختانه این حادثه مورد فوتی یا 

مصدوم نداشت.

آتشسوزیدرمجموعهورزشیشهرکامیددرتهران
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ســوت قطار صدایی که سال هاست مردم کردستان رویای 
آن را در ســر دارند، اما ۱۸ سال اســت که میان وعده ی 
دولت ها می چرخد و هنوز به نتیجه نرســیده است.توسعه 
زیرســاخت های حمل و نقل از جمله پیشران های توسعه 
در هــر نقطــه از این کره خاکی محســوب شــده و همه 
کشــور های توســعه یافته دنیا طی دو قرن اخیر با اولویت 
قراردادن زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی 
توانسته اند بر بســیاری از کمبود ها و مشکالت غلبه کنند.

حمل و نقل ریلی از نخستین سال های ساخت این صنعت 
در دنیا همواره نقشی ویژه در رساندن کاال های مورد نیاز به 
نقاط مختلف و حمل اقالم تولیدی و صنعتی داشــته است 
و هر جا راه آهن وجود داشــته است بدون شک شکوفایی 
اقتصــادی و توســعه پایــدار آن منطقــه در زمانی اندک 
محقق شده اســت.در این میان با توجه به اهمیت منطقه 
غرب کشــور از لحاظ مختلف و در راســتای تحقق اهداف 
برنامه های توســعه ای کشور و با تالش مسئوالن، پروژه راه 
آهن همدان - ســنندج در دســتور کار قرار گرفت و سال 

۱۳۸۳ این پروژه کلید خورد.
اگرچه ســاخت راه آهن کردستان از اوایل دهه ۷۰ مطرح و 
از ســال ۸۳ وارد فاز اجرایی شده، اما اکنون پس از گذشت 
۱۸ ســال هنوز زمان تکمیل و اتمام آن مشخص نیست و 
میان دولت ها دســت به دست می شود.اتصال کردستان به 
شبکه ریلی کشور بیشتر از ۲ دهه است به عنوان یک پروژه 
و طرح دارای اولویت در دستور کار قرار گرفته و بار ها زمانی 
مشــخص برای اتمام پروژه و بهره برداری از آن اعالم شده، 
اما تاکنون بصورت کامل اجرایی نشده است.  هر چند بعد 
از وعده های فراوان، جشــن پایان ریل گذاری این پروژه ۲۰ 
مهر۱۴۰۰ برگزار شد، اما مردم این استان همچنان منتظر 
شنیدن صدای سوت قطار هستند.در چند سال اخیر بار ها 
مسئوالن وزارتی و استانی از روند پیشرفت این پروژه بازدید 
کرده و هر بار نیز وعده هایی مبنی بر به بهره برداری رسیدن 
این طرح در آینده ای نزدیک داده اند، اما همچنان با فراز و 
نشیب هایی همراه است.مسئوالن استان آخرین تاریخ اتمام 

این پروژه نیمه تمام تاریخی را بهمن ســال گذشته اعالم 
کردند، اما باز هم کار ها طبق برنامه زمان بندی مشــخص 

پیش نرفت و وعده ها تمدید شد.
پروژه راه آهن همدان - سنندج جزو پروژه های مصوب در 
ســال ۱۳۸۵ اســت که فاز اول آن از تهران به همدان در 
ســال ۱۳۹۶ به بهره برداری رســید و ریل گذاری فاز دوم 
که شامل مســیر همدان - سنندج است مهر سال گذشته 
به اتمام رســید.طول خط آهن تهران - همدان - سنندج 
حدود ۴۲۰ کیلومتر است که مسیر تهران تا همدان به طول 
۲۷۰ کیلومتر بوده و به بهره برداری رسیده است، مسیر فاز 
دوم این خط ریلی از همدان به ســنندج نیز ۱۵۱ کیلومتر 
طول دارد در سه قطعه تعریف شده که حدود ۱۰۳ کیلومتر 
آن در اســتان کردســتان و باقی مانده آن در همدان واقع 
شده است.پروژه راه آهن همدان - سنندج شامل سه قطعه 
و از سمت همدان به سنندج دارای هفت ایستگاه بهار، آق 

بالغ، دوسر، قروه، آونگان، دهگالن و سنندج است.
برای اجرای طرح راه آهن همدان - سنندج تا سال ۱۳۹۷ 
فقط ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده بود و طبق گفته 
مســئوالن این پروژه در حال حاضر ۹۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد.حداکثر ســرعت طرح وقتی که پروژه کامل 
شــود در بخش مســافری ۱۶۰ کیلومتر در ساعت و باری 
۱۲۰ کیلومتر در ساعت است، ضمن اینکه این پروژه هفت 
ایستگاه دارد که ایستگاه پایانی آن ۲۵ کیلومتر تا سنندج 
فاصله دارد.هر چند این مسافت تا داخل شهر زیاد است، اما 
مسئوالن عقیده دارند، در ایستگاه تشکیالتی سنندج، تمام 
امکانات رفاهی برای تردد شهروندان سنندجی و مسافران 
در نظر گرفته شده است تا مردم پس از بهره برداری پروژه، 

به راحتی امکان تردد و دسترسی به قطار را داشته باشند.
این پروژه از دغدغه های مهم مردم اســتان کردستان بوده 
و سال هاست که به بخشــی از مطالبات مردم و مسئوالن 

استان تبدیل شده اســت.۱۷ تیر بود که رئیس جمهور به 
کردستان  سفر کرد و در جریان سفر رئیس جمهور و هیات 
دولت به استان از طرح ها و پروژه های نیمه تمام بازدید شد 
و تاکید رئیس جمهور بر اتمام پروژه های نیمه تمام بود.وزیر 
راه و شهرســازی که یکی از وزرای همراه رئیس جمهور در 
این ســفر بود به صورت مستقیم در جریان وضعیت پروژه 
قرار گرفت و از نزدیک مشــکالت آن را بررسی کرد.در این 
سفر و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی برای اتمام و تکمیل 
پروژه راه آهن همدان-سنندج ۱۲هزار میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته شــده و باید دید که اعتباری که  تخصیص 

یافته بر سرعت اجرای پروژه تاثیر خواهد بود یا نه؟
مدیر کل راه و شهرســازی کردســتان در خصوص اجرای 
این پروژه می گوید: با بهره برداری از این خط ریلی شــاهد 
کاهش تصادفات جاده ای، تســهیل ســفر، توسعه صنعت 
گردشگری، کاهش آلودگی های زیست محیطی، اشتغالزایی 
و کاهش مصرف ســوخت خواهیم بود.عرفان مرادی گفت: 
اجرای پروژه از نظر تامین قطعات با مشــکلی روبرو نبوده 
و در حال حاضر دلیل کندی پیشــرفت آن صرفا کســری 
بودجه می باشــد که در بودجه مصوب امســال  بالغ بر ۳ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است.

به گفته او قریب به ۸ ماه اســت که بــرای این طرح هیچ 
بودجه ای تخصیص نیافته و پروژه سرعت اجرای خود را از 
دســت داده، اما با این حال اتمام  ریل گذری آن و  ساخت 
ساختمان های راه آهن همچنان فعال است.مرادی می گوید:  
از زمان آغاز اجرای این پروژه ۱۸ هزار میلیارد ریال هزینه 
شده و برای اتمام آن ۱۲ هزار میلیارد ریال دیگر الزم است 
که در سفر رئیس جمهور  و هیات دولت نیز کل این هزینه 
اختصاص داده شد.بی شــک بهره برداری از این پروژه که 
آرزوی دیرینه مردم استان کردستان است می تواند توسعه 
جهشی در بخش های مختلف را برای استان به همراه داشته 
باشد لذا مردم انتظار دارند مسئوالن استانی و کشوری تمام 
همت و تالش خود را برای  به ســرانجام رسیدن این پروژه 

به کار گیرند.

رویای ۱۸ ساله که هنوز تحقق نیافته

راهآهنهمدان-سنندجکیبهمقصدمیرسد؟
شکایت محیط زیست از پاالیشگاه آبادان

 به دلیل انتشار کاتالیست زئولیت
رئیس محیط زیست آبادان با اشــاره به انتشار کاتالیست زئولیت توسط واحد 
تولید بنزین پاالیشــگاه آبادان در دو روز گذشته از پیگیری قضایی این موضوع 
خبر داد.علی فتحی نیا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشــاره به نشر پودر سفید 
کاتالیست زئولیت در اطراف پاالیشــگاه آبادان اظهار کرد: این کاتالیست ماده 
کاتالیزوری اســت که برای تســهیل واکنش های جداســازی هیدروکربن های 
سنگین و درشت و شکستن آنها و تبدیل آنها به هیدروکربن های سبک به کار 
می رود.وی افزود: این ماده اگرچه تنها کاتالیزور بوده و در هیچ فرایند شیمیایی 
شرکت نکرده با هیچ ماده ای ترکیب نمی شود اما از نظر سازمان محیط زیست 
هر ماده ای که شــرایط طبیعی آب و هوا را به هم بزند آالینده محسوب شده و 
ممنوع است.فتحی نیا درمورد دالیل نشر این پودر سفید گفت: روز دوشنبه ۲۷ 
تیرماه به دلیل اینکه دســتگاه خنک کننده واحد تولید بنزین پاالیشگاه آبادان 
دچار نشستی و شکستگی شده بود، کمپرسور یا همان برج به دلیل حرارت زیاد 

خاموش و از مدار خارج شد. 
در زمــان راه اندازی این برج مقداری از ماده کاتالیســتی که در اصطالح به آن 
زئولیت گفته می شود در مسیر لوله های خروجی منتهی به فلر یا همان مشعل 
وجود داشــته که همزمان با شــروع و اســتارت کار از دودکش خارج می شود 
و تقریبا تا ۳۰۰ متری پاالیشــگاه در ســطح معابر و منازل مردم می نشــیند.

وی ادامــه داد: در همان روز ما فرماندار و دادســتان آبــادان را در جریان قرار 
دادیم و کارشناســان محیط زیســت نیز به محل اعزام شــدند و ابالغیه ای به 
پاالیشگاه آبادان نیز داده شد تا ظرف ۲۴ ساعت به این موضوع رسیدگی کنند. 
خوشبختانه ساعت ۵ بعد از ظهر همان روز خروج کاتالیست کنترل و مهار شد 

و سازمان محیط زیست هم گزارشی را به مقامات غذایی تحویل داد.
او در ادامه با بیان اینکه محیط زیســت پیگیر شکایت خود در رابطه با آلودگی 
ایجاد شــده توسط پاالیشگاه آبادان اســت، گفت: مسئولین پاالیشگاه تعدادی 
خودرو را در همان روز برای شستشوی معابر و منازل ارسال و اقدام به پاکسازی 
کردند با این حال در هر صورت خروج این کاتالیست ها ممنوع بوده و این حق 
برای سازمان محیط زیست و مردم برای شکایت در رابطه با انتشار این مواد از 
پاالیشگاه آبادان محفوظ است، به همین دلیل ما این کار را انجام داده و از این 
واحد صنعتی شــکایت کرده ایم.وی بیان کرد: ما پیش از این نیز از پاالیشــگاه 
آبادان برای موضوع آلودگی هوا شکایت کرده بودیم. در حال حاضر هم سازمان 
محیط زیســت مصمم و پیگیر این موضوع از وزارت نفت اســت که پاالیشگاه 
مشــکل این واحد را هرچه زودتر رفع کند تا شــاهد تکرار چنین موضوعاتی 

نباشیم.
فتحــی نیا با تأکید بر اینکه حتی خروج ناچیز و کم این مواد هم غیر قانونی و 
ممنوع است، گفت: بر اساس قانون هوای پاک پاالیشگاه آبادان موظف است که 
تا فیلتراســیون برای کنترل و پیشگیری از خروج ذرات را اعمال کند.این مقام 
محیط زیستی در رابطه نتایج شکایات قبلی سازمان محیط زیست از پاالیشگاه 
آبادان گفت: پیگیری ها موجب شد تا بخش های زیادی از آلودگی رفع شود اما 
هنوز تا رسیدن به استاندارد مورد نظر سازمان محیط زیست فاصله وجود داشته 
باشــد.وی یادآور شد: پاالیشگاه نفت آبادان قدیمی ترین پاالیشگاه نفت ایران و 
خاورمیانه اســت و از آنجایی که فن آوری آن قدیمی است مشکالتی دارد و باید 
به فکر رفع این مشــکالت باشند. در حال حاضر به فکر ساخت یک پاالیشگاه 
جدیدی هســتند اما به نظر ما تا این واحد جدید بخواهد به مرحله بهر ه برداری 
برسد آقایان باید برنامه های کوتاه مدت و میان مدتی برای جلوگیری از خروج 
ذرات داشته باشند و نباید این واحدهای در حال فعالیت آلودگی داشته باشند.

تخلیه نخاله ساختمانی
 در تمامی  مناطق شهرستان کهک قم ممنوع است

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان کهک گفت: بر اساس مصوبات 
کارگروه مدیریت پسماند شهرستان کهک، تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی 
در تمامی مناطق این شهرســتان ممنوع است.ســجاد پارســامهر رئیس اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرستان کهک با اشاره به مصوبات کارگروه مدیریت 
پســماند شهرستان کهک در سخنانی اظهار کرد: در این جلسه بر لزوم تسریع 
در احداث ایســتگاه انتقال پسماند شهرســتان و همکاری تمامی دستگاه های 
اجرایی در این رابطه تأکید شــد.وی با بیان اینکه روند احداث ایستگاه انتقال 
پسماند شهرستان کهک بسیار کند بوده و تقریبا متوقف شده است، گفت: برای 
حفظ سالمت شهروندان و جلوگیری از تخریب طبیعت و محیط زیست، تخلیه 
هرگونه زباله و نخاله های ســاختمانی در تمامی مناطق این شهرســتان ممنوع 
است.پارسامهر با بیان اینکه همه پسماندهای تولیدی در شهرستان کهک باید 
به اماکن مجاز انتقال یابد، تصریح کرد: بر اســاس هماهنگی های به عمل آمده 
با مراجع قضایی و نیروی انتظامی، با هرگونه تخلف در زمینه تخلیه پسماندها 
در این شهرســتان قاطعانه برخورد خواهد شــد.وی در پایان یادآور شد: محل 
مجاز تحویل پســماندها و نخاله های شهرستان کهک، در حال حاضر در اماکن 
مجاز دریافت پسماند و نخاله در شهرستان قم بوده و امیدواریم با تکمیل پروژه 
و بهره برداری هرچه ســریعتر از ایســتگاه انتقال پسماند کهک، این مشکالت 

برطرف شود.

جزئیات پرونده آزار جنسی ۷ دانش آموز 
در کالس تقویتی

مرد میانســالی که به بهانــه برگزاری کالس های تقویتــی در پارکینگ منزل 
مســکونی اش، دختران خردسال را هدف آزار و اذیت قرار می داد با رای دادگاه 
کیفری ۲ فردوس به تحمل ۵ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم شد.قاضی علی 
موحدی راد، رئیس کل دادگســتری خراسان جنوبی، روز ۲۹ تیر گفت: خرداد 
گذشــته و در پی اعالم شکایت خانواده های ۷ تن از دانش آموزان دختر، مبنی 
بر این که فرزندشــان توسط معلمی هدف آزار و اذیت و بهره کشی جنسی قرار 
گرفته اســت، بالفاصله پرونده ای در این باره تشکیل شد و با طی روال قانونی 
در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ مورد رسیدگی قرار گرفت.به گزارش ایسنا، به 
نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل خراسان جنوبی، وی افزود: پس 
از انجام تحقیقات مقدماتی در مراجع انتظامی و دادسرا، مشخص شد که متهم 
۵۵ ســاله که هیچ سابقه محکومیت کیفری هم ندارد، با نشان دادن فیلم های 
مبتذل از طریق گوشــی تلفن همراه به دختران خردســال و برخی رفتارهای 
غیراخالقی، اقدام به آزار و اذیت و بهره کشی جنسی از طریق در اختیار گرفتن 
کودکان خردسال می کرد.مقام ارشــد دستگاه قضایی خراسان جنوبی تصریح 
کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، پرونده مذکور از جنبه های مختلف 
مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دادگاه کیفری ۲ بر اساس استنادات قانونی 
و بــا وجود انکارهای متهم در برخی از اتهامات وارد شــده، وی را به دلیل در 
دسترس قرار دادن محتویات مستهجن برای اطفال و نوجوانان به تحمل ۳ ماه 
حبس تعزیری، به اتهام آزار و اذیت به تحمل ۲ سال زندان و درباره بهره کشی 
جنســی از طریق در اختیار قرار گرفتن اطفال به تحمل ۵ سال زندان محکوم 
کرده اســت.قاضی موحدی راد خاطرنشــان کرد: از سوی دیگر دادگاه متهم را 
از باب مجازات تکمیلی به ۲ ســال ممنوعیت اقامت در فردوس محکوم کرده 
اســت. مقام ارشد دستگاه قضا در خراسان جنوبی اضافه کرد: در عین حال و با 
اعتراض برخی شاکیان به حکم صادر شده از سوی دادگاه، این پرونده به دادگاه 
تجدیدنظر استان ارسال شده است و بررسی ها و تحقیقات قانونی همچنان ادامه 
دارد تا همه زوایا و ابعاد این ماجرای تاســف بار مورد بررســی های قضایی قرار 
گیرد.وی تأکید کرد: این متهم ۲۹ ســال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش را 
داشته است اما برگزاری کالس های تقویتی آن هم در پارکینگ منزل مسکونی 
هیــچ ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد. با وجود این، دســتگاه قضایی با این 

گونه جرایم به شدت برخورد می کند.

سالمت مردم شادگان در معرض خطر
عضو شــورای اسالمی شــهر شــادگان گفت: فاضالب در برخی از خیابان های 
شــادگان جاری شــده که این امر عالوه بر بوی تعفن، سالمت مردم را تهدید 
می کند.حســین اکبری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم شادگان 
سالهاست از بوی تعفن فاضالب در خیابان ها رنج می برند.وی افزود: هم اکنون 
فاضالب در برخی از خیابان ها و کوچه های شــهر شــادگان فوران کرده و این 
مسئله شــهروندان را کالفه کرده است.عضو شورای اسالمی شهر شادگان ادامه 
داد: سرازیر شدن فاضالب در معابر شهر شادگان سبب بروز مشکالت بهداشتی 
و زیست محیطی برای شهروندان شده اســت.اکبری فر، خواستار اقدام فوری 
شرکت آب و فاضالب شهرستان و آبفای خوزستان برای رسیدگی به این مسئله 
مهم شــد و گفت: ســاماندهی فاضالب شهری در راســتای ارتقای بهداشت و 

سالمت شهروندان بسیار مؤثر است

اخبار کوتاه

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان گفت: تا 
به امــروز بیش از هزاران میلیارد تومــان برای طرح قطار 
سریع الســیر اصفهان-تهران هزینه شده و اینکه بخواهیم 
این پروژه را تعطیل کنیم، تمام این هزینه ها از بین می رود.
مهــران زینلیان در گفت وگو با ایســنا درباره اهمیت اجرا 
و تکمیل پروژه قطار سریع الســیر اصفهان-تهران، اظهار 
کرد: این طرح از چند جهت جزو اولویت های کشور است؛ 
نخســت اینکه اصفهان در مدیریت بحران اســتان معین 
تهران اســت و اتصال تهران به اصفهان با قطار سریع السیر 
و کــم کردن این فاصله، می تواند بســیاری از مشــکالت 
جمعیتی و به نوعی تمرکز جمعیتی پایتخت را مرتفع کند 
و می تواند بار جمعیتی تهران را به قم، اصفهان و شهرهای 

میانی و در ادامه به شــیراز و جنوب کشور منتقل کند.وی 
دومین دلیل اهمیت ایــن پروژه را بحث انتقال تکنولوژی 
دانســت و گفت: اکنون کشورهای دیگر با شدت به دنبال 
تکنولوژی قطار سریع السیر هستند و بسیاری از کشورهایی 
که از ایران عقب بودند در این مسیر از ما پیشی گرفته اند، 
بنابرایــن احداث قطار سریع الســیر و ورود این تکنولوژی 
به داخل کشــور در نهایت منجر به توسعه و گسترش آن 
می شــود، همچنین ورود این تکنولوژی در شــرایط فعلی 

تحریم می تواند جایگزین حمل و نقل هوایی کشور شود.
معــاون امور هماهنگــی عمرانی اســتانداری اصفهان به 
سومین دلیل اهمیت این طرح اشاره کرد و افزود: اصفهان 
در جریان اصلی حمل و نقل کشور از شمال تا جنوب قرار 

گرفته و اگر قرار باشد فردی از مشهد به اهواز برود باید از 
مسیر اصفهان عبور کند، بنابراین این تکنولوژی به تسریع 

و تسهیل حمل و نقل جاده ای کمک می کند.
وی درباره مخالفت برخی مسئوالن اجرایی کشور، توضیح 
داد: اکنــون باالترین مقام اجرایی کشــور، رئیس جمهور 
اســت و این مقام نیز صراحتاً اجــرا و تکمیل پروژه قطار 
سریع الســیر اصفهان-تهران را دستور داده است، بنابراین 
همه باید پروژه ای را که سال هاســت شروع شده را خاتمه 

دهند.
زینلیان تصریح کــرد: پروژه قطار سریع الســیر اصفهان- 
تهران دارای چندین تونل و پل اســت و به نوعی بسیاری 
از زیرساخت های آن ساخته شده و اگر بخواهیم این طرح 

را رهــا کنیم، تمام هزینه ها به نوعی از بین می رود. وی در 
ارتبــاط با این پروژه و فاینانس از چین بعضاً موضوع تهاتر 
نفت مطرح اســت، اظهار کرد: با این وجود مدیریت استان 
تا پایان این دولت پیگیر اجرا و اتمام این طرح است و نباید 
قطار سریع الســیر اصفهان- تهران را تعطیل کنیم، چراکه 

تعطیل شدن آن موجب خسارت ملی خواهد شد.
معاون امــور هماهنگــی عمرانــی اســتانداری اصفهان 
 دربــاره برخی صحبت ها مبنی بر اینکــه اجرای این طرح 
برای کشــور هزینه بر است، تاکید کرد: تا به امروز بیش از 
هزاران میلیارد تومان برای این طرح هزینه شــده و اینکه 
بخواهیم این پــروژه را تعطیل کنیم، تمام این هزینه ها از 

بین می رود.

افت فشــار و قطعــی آب در برخــی مناطق 
شــهرجهانی یزد در گرمای بــاالی ۴۰ درجه 
سانتیگراد، شهروندان را با مشکل مواجه کرده 
است و قطعی آب در روستاها از اردیبهشت ماه 
سال جاری باعث نارضایتی و انتقاد شهروندان 
شده اما مســئوالن دلیل اصلی این شرایط را 
کاهش بارندگی ها و مصرف زیاد آب ناشــی از 
گرمای هوا می دانند.به گــزارش خبرنگار ایلنا 
از یزد، مناطقی از شــهر یزد از ابتدای ســال 
جــاری با تنش آبی مواجه شــدند و در تیرماه 
بسیار گرم امســال این تنش ها شدت یافت تا 
جایی که کولرهای آبی به دلیل افت فشار آب، 
بدون آب بوده و حتی آب شرب یزدی ها نیز با 
چالش جدی مواجه شد تا جایی که شهرداری 
برای تامین آب اقدام به راه اندازی چند ایستگاه 
آبرســانی کرد.به گفتــه رضابرهانی؛ مدیرکل 
هواشناســی اســتان، یزد در تیرماه گرم ترین 

روزهای تابستان را سپری کرد که غیرعادی و 
در ۱۰ سال اخیر در استان کم سابقه بوده است. 
در دو ســه هفته اخیر شهروندان یزدی با افت 
فشار و قطعی آب در نواحی مختلف شهر مواجه 
بودنــد به طوری کــه آب در مناطقی از جمله 
هسته مرکزی شهر، محله پشت باغ، محدوده 
خیابــان امام خمینــی )ره(، محلــه یعقوبی، 
امامشهر، آزادشهر، شهرک دانشگاه و بخش های 
جدید شــهر آب حتــی در طبقــات همکف 
ساختمان ها برای ســاعاتی از شبانه روز بسیار 
کم فشــار و حتی قطع بود.برخی از شهروندان 
با گله مندی از وضعیت موجود به خبرنگار ایلنا 
گفتند: با وجود اینکه در طبقه همکف زندگی 
می کنیم هر روز از حدود ساعت ۹ صبح تا آخر 
شب فشار آب کم است یا در ساعاتی از روز به 
ویژه بعد از ظهرها به قطعی نزدیک می شــود.
شــهروندان با بیان اینکه اغلب روزها با مشکل 

کم آبی یا بی آبی مواجه هستیم و در دو هفته 
اخیر که گرما شــدیدتر شــده، قطعی آب در 
منطقه ما بیشتر شــده است می گویند:  فشار 
آب در برخی روزهــای اخیر در طبقه همکف 
خانه ها کم بوده و اگر پمپ روشن نباشد آبی به 
طبقه باال نمی رسد.به اعتقاد شهروندان، تابستان 
که می شود هم آب کم می شود و هم طعم آب 
تغییر می کند و شــهروندان معتقدند آب چاه 
اســت که گاهی طعم تلخ دارد و گاهی شــور 
است، گاهی به شدت بوی کلر و خاک می دهد 
و شهروندان مجبور می شونم برای آشامیدن آب 

معدنی مصرف کنند.
محمدمهدی جوادیان زاده؛ مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای یزد با تشریح وضعیت منابع آب 
استان به ایلنا گفت: متاسفانه کسری مخازن آب 
یزد به ۳۸۰ میلیون متر مکعب رسیده و از همه 
بخش ها انتظار می رود که مدیریت مصرف را به 
صورت ویژه ادامه دهند.وی با اشاره به وضعیت 
بحرانی آب در استان و کاهش میزان تاب آوری 
آبخوان هــا افزود: وقتی برداشــت از آبخوان ها 
بیشتر از ورودی آنها )بارندگی ها( باشد، مخازن 
دچار شیب نزولی شده و علیرغم بارندگی های 
خوب، برگشــت پذیری سفره به شکلی که در 
گذشته اتفاق می افتاده نیست.مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای یزد برداشــت ۱۳۰ درصدی از 
منابع آب زیرزمینی به دلیل خشکســالی های 

مستمر و طوالنی مدت را یکی از اساسی ترین 
آسیب ها به مخازن آبی استان دانست و گفت: 
این برداشــت های بی رویه ســفره ها را آسیب 
پذیرتر از قبل کرده است بطوریکه در سال آبی 
۹۶-۹۷ با بارندگی ۷۰ میلیمتر، کسری مخزن 
۳۱۵ میلیون متر مکعب بوده ولی در سال آبی 
۹۹-۱۴۰۰ با ۷۵ میلیمتر بارندگی، کســری 
مخزن به ۳۸۰ میلیون متر مکعب رسیده است.
به گفته جوادیان زاده همــه برنامه ریزی ها از 
طرف استان و وزارت نیرو بر مبنای تامین پایدار 
آب شرب می باشد تا انشااهلل با مدیریت کردن 
برنامه های ســازگاری با کم آبی نیز تابســتان 
جاری را بدون قطعی آب پشــت سر بگذاریم 
هرچند که بــر صرفه جویی و مدیریت مصرف 
شهروندان نیز حساب ویژه ای بازکرده ایم.وی 
با بیان اینکه با مدیریت فشار آب تالش شده تا 
عدالت در توزیع آب برقرار شود و با استفاده از 
منابع جایگزین مانند چاه ها آب شرب شهروندان 
را تامین کنیم اظهار داشــت: باید توجه داشت 
در این شرایط هر یک درجه دمایی که افزایش 
می یابد مصرف آب را اضافه می کند و پایداری 
دما در شبانه روز اثر ویژه ای در مصرف آب دارد. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای یزد با بیان 
اینکه در حال حاضر با افــت روزانه ۹۰۰ لیتر 
بر ثانیه کمبود آب مواجه هستیم بیان داشت: 
انتظار داریم که مردم در راستای مصرف بهینه 

آب بهتر و ویژه تر همراهی کنند زیرا چند روز 
آینده موج گرمای دیگری پیش رو اســت که 
امید اســت با همراهی هم استانی ها در رعایت 
مصرف بهینه آب، این شرایط نیز سپری شود.
وی با ابراز نگرانی از افت آب های زیرزمینی به 
ویژه در دشت چرخاب و شهرستان اشکذر که 
بخش بزرگی از دشــت یزد - اردکان را شامل 
می شــود، بر مدیریت مصرف بــه عنوان یک 
ضرورت مهم برای آینده اســتان تاکید کرد و 
گفت: شهرســتان اشکذر نقطه بسیار حساسی 
برای اســتان یزد است زیرا مهمترین منبع آب 
شرب استان به شمار می رود اما سطح آب های 
زیرزمینی استان به ویژه منطقه چرخاب اشکذر 
مطلوب نیســت و با افت بیش از ۵۰ سانتیمتر 
در ســال روبروســت و اگر مدیریت نشود، هر 
ســال به این افت افزوده شده و فرونشست ها 
و فروچاله های زیادی را موجب خواهد شــد.به 
گزارش ایلنا، خشکسالی های استان یزد موضوع 
تازه ای نیست و در ۲۰ سال اخیر تداوم داشته 
و هرســال آسیب ها و خســارت های بیشتری 
برای یزدی های ســختکوش بــه ارمغان آورده 
اســت که از جمله تاثیر بر روند آبخوان ها بوده 
که ساالنه وضعیت حادتری پیدا می کنند و آن 
گونه که مسئوالن می گویند بر اساس برآوردها 
آبخوان های یــزد ظرف چند دهه آینده از بین 

می روند.

مدیــرکل هواشناســی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمــد تاکیدکرد که فرودگاه گچســاران 
متاسفانه ایســتگاه هواشناسی استاندارد ندارد 
و این مشــکل باوجود پیگیری های گســترده 
بعد از پنج ســال نامه نــگاری اداری همچنا 
حل نشــده اســت.رضا کاکاوند در گفت و گو 
با ایلنا از یاســوج گفت: حدود پنج سال است 
که اداره کل هواشناســی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد راجع به نبود ایســتگاه هواشناسی 
استاندارد در محوطه داخلی فرودگاه گچساران 
مکاتبات و نامه نگاری های اداری را انجام داده 
اما متاسفانه هیچکدام از فرمانداران ، مدیران 
شرکت نفت و معاونت های عمرانی نتوانسته اند 
مشــکل کنونی احــداث این ایســتگاه که از 
ضروریات فرودگاه گچساران است را حل کنند.
وی با بیان اینکه احداث ایســتگاه هواشناسی 
استاندارد در محوطه داخلی فرودگاه های تحت 
نظارت شــرکت های هواپیمایی و شرکت های 
خصوصی یک قانون و قاعده بین المللی است، 
اظهار داشت: فرودگاه گچساران تحت نظارت 
وزارت نفت بوده که می طلبد وزیر محترم این 
وزارتخانه برای احداث ایســتگاه هواشناســی 
اســتاندارد در محوطه داخلی فــرودگاه این 

شهرستان دستورات فوری صادر کند.
مدیــرکل هواشناســی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد با نامناســب خواندن شرایط کنونی 
گزارش های ســازمان هواشناســی از وضعیت 

پروازهــای فــرودگاه گچســاران بدلیل نبود 
ایســتگاه هواشناسی اســتاندارد در محوطه 
داخلی فرودگاه، خاطرنشــان کرد: کارشناس 
ُمستقر سازمان هواشناســی در فرودگاه باید 
دیِد کافی نســبت به وضعیت آسمان حاکم بر 
باندهای فراز و فرود هواپیماها را داشــته باشد 
که متاســفانه در فرودگاه گچســاران چنین 
چیزی وجــود ندارد.کاکاوند گفت: ایســتگاه 
کنونــی هواشناســی فرودگاه گچســاران در 
بیرون از محوطه فرودگاه بوده و کارشناس ما 
براساس ُمحیط پیرامونی و آسمان اطراف خود 
نســبت به وضعیت جوی اظهــار نظر می کند 
درحالی که چنین اظهارنظرهایی نادرســت و 
امکان بوجود آمدن مشــکالتی را هم دارد.وی 
بــا تاکید براینکه ُمکاتبــات و نامه نگاری های 
پنج ســاله گذشته اداره کل هواشناسی استان 
کهگیلویه و بویراحمد در این ارتباط بی نتیجه 
بوده است، یادآورشد: یک قطعه زمین ُمناسب 
برای احداث ایستگاه هواشناسی استاندارد در 
داخل َمحوطه فرودگاه گچســاران از سوی ما 
مشخص و کارهای طراحی ساختمان نیز انجام 
گرفت امــا اکنون اداره کل میــراث فرهنگی 
استان بعنوان َمعارض، اجازه ساخت ساختمان 
ایســتگاه را به مجموعه وزارت نفت نمی دهد.
مدیــرکل هواشناســی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: ساخت ایستگاه های استاندارد 
هواشناسی در فرودگاه ها بر عهده شرکت های 

خصوصی و دولت بــوده که در قضیه فرودگاه 
گچســاران، این موضوع برعهده شرکت بهره 
برداری نفت و گاز این شهرستان به نمایندگی 

از وزارت نفت است.
کاکاوند با اظهار نگرانی خود از وقوع ســانحه 
هواپیمایی در آینده برای فرودگاه گچســاران، 
ادامه داد: ســوانح هوایی مانند سانحه هوایی 
پرواز تهران - یاســوج به نُدرت اتفاق می افتد 
اما برای فراموشــی خاطرات تلخ و خســارات 
متعددی که بعد از آن بوجود می آید به سال ها 
وقت نیاز اســت.وی باتاکید بر احداث ایستگاه 
هواشناسی اســتاندارد در فرودگاه گچساران، 
اظهار داشت: شــرایط کنونی از حیث اَمنیت 
پــرواز در این فرودگاه برای مــا نگران کننده 
بوده و از دســتگاه های مرتبط می خواهیم در 
کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکالت 
کنونی ساخت این ایستگاه در محوطه داخلی 
فرودگاه این شهرســتان اقدام کنند.مدیرکل 
هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
زمینی که بــه باند پرواز فرودگاه گچســاران 
اِشــرافیت کامل داشــته باشــد تا کارشناس 
سازمان هواشناســی بتواند به درستی شرایط 
جوی را گزارش دهد همین قطعه زمینی است 
که اکنون اداره کل میراث فرهنگی استان برای 
ساخت ایســتگاه در آن اعالن مخالفت کرده 
است.کاکاوند از همکاری فرماندار گچساران و 
رئیس شرکت نفت این شهرستان برای احداث 

این ایستگاه هم خبرداد و اظهار امیدواری کرد 
همکاری هــای آنان تا احداث و بهره برداری از 

این پروژه ادامه داشته باشد.
به گزارش ایلنا، فرودگاه گچساران یا فرودگاه 
شــهید اُمیدبخش که پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی برای استفاده کارکنان صنعت نفت این 
شهرستان احداث شــده یکی از فرودگاه های 
قدیمی کشــور اســت که پــس از پنج دهه 
فعالیت توسعه چندانی نیافته و نیازمند توجه 
برای استانداردســازی اســت.این فرودگاه که 
افزون بر شهرستان گچساران می تواند مکانی 
بــرای جابه جایی مســافران ۵۰۰ هزار نفری 
شهرستان های مجاور در استان های کهگیلویه 
و بویراحمد،فارس و بوشــهر هم اســت تنها 
چهار پرواز هفتگی بــه تهران دارد در صورتی 
که با استانداردســازی و توسعه آن می توان به 
افزایش پروازهای آن کمک کرد.گچســاران با 

مساحتی در حدود ۶۸۳٬۴ کیلومترمربع یکی 
از شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد 
است که از طبیعتی بکر و زیبا برخوردار است.
از گچســاران با عنوان بزرگترین میدان نفتی 
ایران و سومین میدان نفتی جهان یاد می کنند 
که همین موضوع نیز توجه بسیاری از صاحبان 
صنایع و مشــاغل را به این شهرستان معطوف 
ساخته اســت.این شهرستان عالوه بر طبیعت 
بکر و فوق العــاده اش، دیدنی های تاریخی و 
جاذبه های گردشــگری ارزشــمند بسیاری را 
نیز در دل خود جای داده که هر ســاله جمع 
کثیری از گردشــگران و توریست های سراسر 
ایــران و جهان را بــا خرید یــک بلیط پرواز 
گچســاران به سوی خود می کشاند.شهرستان 
گچساران از شهرستان های گرمسیری استان 
کهگیلویه و بویراحمد بوده که با یاسوج مرکز 

این استان حدود ۱۲۰ کیولمتر فاصله دارد.

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان:

تعطیلی پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران باعث خسارت ملی می شود

کسری مخازن آب یزد به ۳۸۰ میلیون متر مکعب رسید

افت روزانه ۹۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب در شهر بادگیرها

نگران امنیت پروازها هستیم

فرودگاه گچساران ایستگاه هواشناسی استاندارد ندارد
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وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه دولت:
به تصمیم فدراسیون فوتبال در ابقای اسکوچیچ

احترام می گذاریم
وزیر ورزش و جوانان گفت: امیدوارم تصمیماتی که فدراسیون فوتبال برای تیم 
ملی و کادر فنی گرفته است باعث تضعیف کادر فنی نشود و به ایجاد همدلی و وفاق 
در تیم ملی بینجامد. به گزارش ایسنا، سید حمید سجادی در جمع خبرنگاران در 
حاشیه نشست هیات دولت درباره قانون جوانی جمعیت گفت: گزارشی در این باره 
تهیه کرده ایم که آماده ارایه آن هستیم. وی درباره ابقای سرمربی تیم ملی فوتبال 
گفت: تصمیمی است که فدراسیون گرفته است و ما هم احترام می گذاریم. سجادی 
درباره تضعیف تیم ملی و کادر فنی در این استعفا و ابقا اظهار کرد: اینها مسایل فنی 
است که به نظرم فدراسیون باید پاسخ دهد. ما به نظرات فنی فدراسیون ها احترامی 
می گذاریــم و پیگیری می کنیم. امیدوارم تصمیماتــی که گرفتند باعث تضعیف 
کادر فنی نشــود و ایجاد همدلی و وفاق را در تیم ملی شاهد باشیم. وزیر ورزش و 
جوانان درباره ناایمن بودن استادیوم آزادی اظهارکرد: خیر، استادیوم ناایمن نیست. 
مجموعه های ورزشی مصطحلک می شوند و این طبیعی است. برای استادیوم آزادی 
ما دستورالعمل نگهداری داریم و اتفاقا زیر نظر یک شرکت توسعه و تجهیز تخصصی 
است. نیم قرن از بهره برداری استادیوم آزادی می گذرد و من با خبر هستم که تحت 
مراقبت ویژه است. وی در پاسخ به اینکه برنامه ای برای ورزش بانوان دارید؟ گفت: 

ورزش بانوان باید مستقل و خودکفا شود و برای اینها ما برنامه داریم.

شمشیربازی سابر ایران نهم جهان شد
تیم شمشــیربازی ســابر 
ایران در مســابقات قهرمانی 
جهان مصر نهم شد. به گزارش 
ایسنا، تیم شمشیربازی سابر 
ایران پس از این که از صعود 
بــه مرحله یک چهارم  نهایی 
مسابقات قهرمانی جهان مصر 
بازماند، برای تعیین جایگاه به 
رقابــت پرداخت کــه در پایان رده  نهم جهان قرار گرفت. ایران ابتدا اســپانیا و 
کلمبیا را شکست داد و در نهایت برابر آمریکا نیز به پیروزی رسید و در رده نهم 

جهان قرار گرفت.
نتایج تیم سابر برای تعیین جایگاه به شرح زیر است:

ایران ۴۵ - اسپانیا ۳۷
نیما زاهدی: ۱۲ امتیاز گرفت و ۱۴ امتیاز از دست داد.

علی پاکدامن: ۲۰ امتیاز گرفت و ۱۳ امتیاز از دست داد.
محمد رهبری: ۳ امتیاز گرفت و ۵ امتیاز از دست داد. او سپس تعویض شد

محمد فتوحی: ۱۰ امتیاز گرفت و ۵ امتیاز از دست داد.
ایران ۴۵- کلمبیا ۲۴

نیما زاهدی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۱۷ امتیاز از دست داد.

علی پاکدامن: ۱۵ امتیاز گرفت و ۴ امتیاز از دست داد.
محمد فتوحی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۳ امتیاز از دست داد.

ایران ۴۵ - آمریکا۴۲
محمد فتوحی: ۱۱ امتیاز گرفت و ۱۰ امتیاز ازدست داد.
علی پاکدامن:۱۵ امتیاز گرفت و ۱۶ امتیاز از دست داد.

محمد رهبری: ۱۹ امتیاز گرفت و ۱۶ امتیاز از دســت داد. تیم ایران در ابتدا 
کویت را شکســت داد اما برابر ترکیه شکســت خورد و از صعود به مرحله یک 
چهارم نهایی و تالش برای کسب مدال بازماند. تیم سابر ایران در بخش انفرادی 
هم موفق به کسب مدال نشد و علی پاکدامن تا مرحله یک چهارم نهایی پیش 

رفت اما برابر بازیکن گرجستان شکست خورد.

سهمیه های جهانی دوومیدانی ایران آب رفت! 
ایران  ســهمیه های  تعداد 
در قهرمانــی جوانــان جهان 
کلمبیا نسبت به دور قبل این 
چشمگیر  کاهش  مســابقات 
داشــت. بــه گزارش ایســنا، 
قهرمانی  دوومیدانی  مسابقات 
جوانــان جهــان از ۱۰ تا ۱۵ 
مرداد به میزبانی کلمبیا برگزار 
می شود و ایران در این رویداد پنج نماینده دارد. سارینا ساعدی در پرش سه گام، 
علی امیریان در دوی ۸۰۰ متر، سمیر اقبالی در ۳۰۰۰ متر مانع، ارشیا مصدقی در 
پرش با نیزه و ارسالن قشقایی در پرتاب وزنه ورزشکاران ایران در مسابقات جهانی 
هســتند. زمان کسب سهیمه این مسابقات تا سه هفته قبل از شروع رقابت ها بود 
و اکنون به پایان رســیده است. فردین پور مدیر تیم های ملی دوومیدانی ایران در 
گفت وگو با ایسنا اعالم کرد در صورتی که ظرفیت  مواد در قهرمانی جهان تکمیل 
نشــود احتمال دارد که برخی از رکوردهای ورزشکاران ایران پذیرفته شود. نکته 
قابل توجه این است که تنها پنج ورزشکار از طریق رکورد مستقیم راهی مسابقات 
کلمبیا می شوند و تعداد سهیمه های ایران نسبت به دور قبل افت چشمگیری دارد. 
ایران در دور قبل این مســابقات که مرداد ماه سال گذشته به میزبانی کنیا برگزار 
شد ۹ سهمیه در مواد مختلف داشت اما در این دوره چهار سهمیه کاهش داشته که 
نشان از وضعیت نامناسب رده های پایه دارد. کاهش سهمیه های ایران در قهرمانی 
جهان در حالی اتفاق افتاد که هاشــم صیامی، رئیس فدرسیوان دوومیدانی پیش 
از این از توجه فدراســیون به رده های پایه صحبت کرده و گفته بود« فدراسیون 
بــه رده های پایه کمک می کند. باید به این رده هــا با دید باز نگاه کنیم. توجه ما 
به ردهای پایه اســت و در رده های بزرگســال هم اعزام ها کیفی خواهد بود. » اما 

وضعیت سهمیه ها به خوبی عملکرد فدراسیون در رده های پایه را نشان می دهد.

افتتاح ورزشگاه فینال جام جهانی قطر
ورزشگاه فینال جام جهانی قطر 
با دیــدار الریان و العربــی در لیگ 
ستارگان افتتاح می شود. به گزارش 
ایســنا و به نقل از استار، فدراسیون 
فوتبال قطر اعالم کــرد اولین بازی 
رســمی در ورزشگاه لوسیل که قرار 
اســت میزبان فینال جام جهانی امسال باشد، ماه آینده برگزار خواهد شد. الریان 
و العربی در تاریخ پنج شــنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ در ورزشگاه ۸۰ هزار نفری در لیگ 
ستارگان قطر به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار اولین دیدار رسمی است 
که در ورزشگاه محل برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. لوسیل 
بزرگترین ورزشگاه از هشت ورزشگاه ســاخته یا بازسازی شده برای جام جهانی 
است و میزبان فینال رقابت ها نیز خواهد بود. سخنگوی برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر گفت که این مســابقه یک »رویداد آزمایشی« خواهد بود و مراسم افتتاحیه 
رســمی بعدا برگزار خواهد شد. لوسیل که طراحی آن از تزئینات روی کاسه های 
عربی الهام گرفته شده است، در مجموع ۱۰ مسابقه جام جهانی را میزبانی خواهد 
کرد که شامل چندین بازی گروهی، یک مسابقه از یک چهارم نهایی، یک مسابقه 
از نیمه نهایی و همچنین فینال می شــود. پس از پایان مســابقات، انتظار می رود 
ظرفیت ورزشــگاه به نصف کاهش یابد و بســیاری از فضای ورزشــگاه به فضای 
اجتماعی تبدیل شــود. استادیوم ۸۰۰۰۰ نفری لوسیل، جاه طلبی و اشتیاق قطر 

برای به اشتراک گذاشتن فرهنگ عرب با جهان را به تصویر می کشد.  

آمارهای فصل نقل و انتقاالت در لیگ برتر فوتبال
پرسپولیس در عین اینکه یکی از بیشترین تغییرات را در بین تیم های ایرانی 
داشته، ارزشــمندترین بازیکنان را هم به خدمت گرفته است. به گزارش ایسنا، 
با شــروع فصل نقل و انتقاالت، خانه تکانی تیم ها آغاز شــد و بازیکنان از تیمی 
به تیم دیگــر می روند. برخی از تیم های ناکام فصل گذشــته از جمله تراکتور، 
نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس برای جبران نتایج خود، بیشترین تغییرات را 
داشــته اند و تیم های مانند استقالل و گل گهر سعی در حفظ شاکله اصلی خود 
کرده اند. تیم های پرسپولیس، سپاهان، نساجی و استقالل بهترین عملکرد را از 
حیث جذب بازیکنان ارزشمند داشته اند. تیم های هوادار، پیکان، صنعت نفت و 
آلومینیوم هم کم ارزش ترین بازیکنان را جذب کرده اند. طبق اطالعات ارائه شده 
در سایت ترانسفر مارکت، گل گهر بیشترین جوانگرایی را داشته و در سوی مقابل 
مس رفســنجان با جذب بازیکنانی که میانگین ســنی آن ها روی ۳۰ سال قرار 
دارد، در حال تشکیل یکی از مسن ترین تیم هاست. نفت مسجدسلیمان، تراکتور، 
آلومینیوم، هوادار و فوالد بیشــترین خروجی و تغییرات را داشته اند و کمترین 

تغییرات متعلق به تیم های استقالل، پیکان، گل گهر و مس کرمان است.

اخبار کوتاه

پای گفت وگو با قهرمانی نشستیم که خیلی 
دیر ورزش را آغاز کرد و در ۴۱ سالگی به مدال 
طالی المپیک رســید. با چمدانی که وسایل 
تمرینش را حمل می کرد وارد ســالن شد. در 
خط ۴۶ ایستاد و در سکوت وسایلش را چید. 
عینک مخصوصش را روی چشــم گذاشت و 
اسلحه به دســت شد. سیبل را هدف گرفت و 
دیگر »بنگ بنگ« تنها صدایی بود که در سالن 
تیراندازی به گوش می رســید. همانطور که با 
آرامش تیرهــا را یکی پس از دیگری به هدف 
می زد به المپیک آینده چشم دوخته بود. شاید 

تنها هدفش المپیک ۲۰۲۴ پاریس باشد.
در ۳۱ ســالگی در حالی که چهار سال از 
دوران خدمت پرســتاری اش را در بیمارستان 
بقیــه اهلل گذرانده بــود در طبقــه منفی دو 
بیمارســتان با تیراندازی آشــنا شد، بعد از ۷ 
سال در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرد و 
اول شد و توانست به تیم ملی راه یابد. بالفاصله 
ســهمیه المپیک گرفت و در المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو در بهت همگان تاریخ سازی و شگفتی 
سازی کرد و مدال طالی تیراندازی را به گردن 
آویخت. البته برخی با ایجاد حواشــی و مطرح 
کردن نام تروریست خواســتند شیرینی این 

مدال را بر کامش تلخ کنند که موفق نشدند.
جواد فروغی حاال در ۴۳ ســالگی با همان 
آرامشی که در مســابقات دارد داستان شروع 
ورزش قهرمانی اش را روایــت کرد و در مورد 
نحوه آشنا شــدنش با تپانچه، ورودش به تیم 
ملی، کســب مدال طالی المپیک و حواشــی 
بعد از آن سخن گفت. بخشهایی از گفت وگوی 
قهرمان المپیک با ایسنا را در ادامه می خوانید.
وزنه برداری اولین رشته ورزشی ام بود

اولین رشــته ای که در نوجوانی به صورت 
نیمــه تخصصی به آن پرداختــم وزنه برداری 
بود. مدت کوتاهی شــاید کمتر از دو سال در 
آن رشــته بودم ولی بعد از مدتی انگیزه ام کم 
شــد و آن را کنار گذاشــتم. البته یک ویژگی 
خیلی خوبی که داشــت این بود که نحوه بلند 
کردن اجسام سنگین را آموختم که در زندگی 
خیلی کاربرد دارد! بعد از آن جسته و گریخته 
ورزش را دنبال کردم. جوانی دورانی است که 
همه دوســت دارند رشته های مختلف ورزشی 
اعــم از رزمی، فوتبال و خیلی از رشــته های 
دیگر را تســت کنند. ببینند که در هر رشته 
چقــدر انگیزه دارنــد، می تواننــد آن را ادامه 
دهنــد و آیا به درد می خورد یــا خیر اما من 
دیگر هیچ رشــته ورزشــی را تخصصی دنبال 
نکردم. در ســنین جوانی فعالیت های معمولی 
داشــتم و ورزش های محلی را انجام می دادم. 
در دبیرستان هم فوتبال را در تیم های محلی 
دنبال  کردم و همیشــه هــم دروازه بان بودم. 
فعالیت های ورزشــی ام هیچ وقت منســجم و 

برنامه ریزی شده نبود.
می گفتم هر کاره ای بشوم 

تیرانداز نمی شوم
در جوانــی زمانی کــه اخبــار مربوط به 
تیراندازی را می شــنیدم با خودم می گفتم که 
من هر کاره ای بشوم هیچ وقت تیرانداز نخواهم 
شــد. دلیل آن هم به خاطــر افتادگی دریچه 
قلبی )میترال( بود که این موضوع قطعاً سبب 
تپش قلب و به دنبال آن لرزش دست می شود. 
به همین دلیل شــروع تیراندازی را غیرممکن 
می دانستم. هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی 
در تیراندازی مشغول شــوم آن هم در رشته 
تپانچه که باید با یک دست سالح را حمل کرد 
و کار نسبت به تفنگ سخت تر است. در تفنگ 
سالح را با دو دست کنترل می کنیم. در دست 
گرفتن سالح را در ذهنم به صورت یک تصور 
رد می کردم و می گفتم هر کاره ای که بشــوم 

تیرانداز نخواهم شد.
تجربی خواندم و پرستاری قبول شدم

ســال ۷۲ تا ۷۶ در دبیرستان امام خمینی 
شهرستان دهلران رشــته تجربی خواندم. ما 
آخرین نســل نظام قدیم بودیم. ســال ۷۶ در 
دو مرحله کنکور دادم و رشته پرستاری قبول 
شــدم. تا ســال ۸۰ پرســتاری را در دانشگاه 
خواندم و کارهای فارغ التحصیلی را تا ســال 
۸۱ انجام دادم. در همین دوران دانشجویی در 
خوابگاه یک سالن تیراندازی بود که فقط تفنگ 
داشت، آن هم ساده تر از تفنگ های بادی که 
حاال ورزشــکاران از آن استفاده می کنند. من 

هم چندباری با آن سالح ها شلیک کردم.
سرباز ارتش بودم

نیمه ســال ۸۱ بود که به خدمت سربازی 
رفتم. مثل همه دوره آموزشــی را گذراندم و 
در مرکز آموزشــی ۰۱ تهران بودم. بعد از آن 
چون تخصصم مشــخص بود دوران خدمت را 
در درمانگاه شهید فالحی زیر پل مینی سیتی 
و بعد هم در درمانگاهــی در کوی زینبیه که 
بازســازی شد به پایان رســاندم. سرباز ارتش 
بودم و اردیبهشــت ۸۳ بود که دوران خدمتم 

تمام شد.
۴ سال بعد از استخدام در بیمارستان

تپانچه به دست گرفتم
از سال ۸۳ وارد کار شدم و در چند درمانگاه 
کار کردم. پاییز سال ۸۵ بود که در بیمارستان 
بقیه اهلل اســتخدام شــدم و تاکنــون در این 
بیمارستان خدمت می کنم. ۴ سال اول خدمت 
هم خبری از شروع آغاز فعالیتم در تیراندازی 
نبود. ســال ۸۹ در طبقه پایین بیمارســتان 
سالن های تیراندازی، تنیس و دارت راه اندازی 
شــد. زمین تیراندازی آنجا خیلی کوچک بود. 
به ســالن رفتم و برای اولین بار بود که سالح 
تپانچه را می دیدم. مسئول سالن داشت تپانچه 
و عناصرش را توضیح می داد. از نظر ظاهری و 
البته نوع کارکرد تفنگ و تپانچه متفاوت اند و 

البته کار در تپانچه سخت تر هم هست.
هیچ کس انتظار مدال المپیک از من 

نداشت
برخی فکر می کردند کــه دو مدال طالی 
پشت ســر هم ســومی نخواهد داشت و این 

کار را برایم خیلی سخت می دانستند. آن  هم 
طالی المپیک! بــار، تعهد و انتظاری که خود 
تیرانداز و اطرافیان دارند و فشار دو مدال طال 
خیلی کار را سخت می کند. این بارها از سوی 
فدراسیون هم روی ما بود نه اینکه بخواهند بار 
را ســنگین تر کنند اما حس می شد. تا حدی 
هم منطقی بود. مردم، دوســتان، آشــنایان و 
حتی خانواده انتظاراتی داشــتند. البته برخی 
می توانســتند نحوه بروز انتظــار و توقع که از 
من داشــتند را کنترل کنند. حتی آقای نصر 
هم بعدا به من گفت »انتظار مدال المپیک را 
بعد از دو مدال طالی جام جهانی نداشــتم و 
احساس می کردم که دیگر نوبت پایین آمدن 
است، بعید می دانستم که در المپیک مدال طال 
بگیری. شاید بعد از المپیک می توانستی مدال 
طال را تکرار کنــی اما در المپیک انتظار فرود 

داشتم.«
خودم چند ماه قبل از شــروع المپیک به 
خاطــر کنجکاوی و ویژگی های شــخصی که 
دارم منطقه برگزاری المپیک، ویژگی های آب 
و هوایی آن، ســاختمان های اطراف را مطالعه 
کردم. یکــی دو کلیپ هم در مورد ســاخت 
مدال ها دیدم و تمرکز بیشــتری روی مدال ها 
داشــتم. حتی عکس مدال طالی المپیک را 
روی پروفایلم گذاشــته بودم که به عنوان یک 
هدف برایم بود. البته نه اینکه هدفم تنها طالی 
المپیک باشد و الغیر اما چیزی بود که به من 
انگیزه می داد. با این شرایط کمی به مدال طال 
فکر می کردم اما نه آن که بگویم من فروغی که 
۲ مدال طال دارم سومی هم برای من است یا 
اینکه به کمتر از آن راضی نشوم. خیلی انگیزه 
داشــتم و تالش می کردم. به خودم می گفتم 
تا اینجا کــه آمدی بقیه آن را هم برو احتمال 
کســب مدال طال هســت. تا حاال خدا کمک 

کرده بقیه راه خدا هست.
در مرحله مقدماتی المپیک، لحظاتی خودم 
را زمین خورده  دیدم. پایان مسابقات را تصور 
 کردم که بــه قول نقی معمولــی باختم! بدم 
باختم! به خودم گفتم حداقل خوب بباز. یکی 
دو بار از خط بیرون امدم و بعد با تمرکز بیشتر 
داخل رفتم. دســت خدا را در دستم دیدم.در 
مرحله مقدماتی المپیک فکر کردم باختم، بدم 

باختم!
در مرحلــه مقدماتی المپیک در راند پنجم 
به مشکل خوردم. حتی لحظاتی خودم را زمین 
خــورده  دیدم. به خودم گفتــم مدال المپیک 
برایم تمام شــد. پایان مسابقات را تصور  کردم 
که به قول نقی معمولی »باختم! بدم باختم!« 
یک لحظه بــه خودم آمدم گفتم حاال که قرار 
اســت ببازی حداقل خوب بباز، نباید جایگاه 
هفدهم و هجدهم شوی، مبارزه کن تا حداقل 
به عنوان نفر نهم یا دهم ببازی و نزدیک فینال 
باشی. این تفکرات سبب شد یکی دو بار از خط 
بیرون بیایم و بعد با تمرکز بیشتر به داخل خط 
رفتم. واقعاً دســت خدا را در دستم دیدم. یک 
راند بیشــتر نمانده بود. کافی بود راند آخر را 
همانند پنجم بــد بزنم. باید آن موقع با فینال 
خداحافظــی می کردم اما خــب یک حس و 
نیروی قوی به من دســت داد و به لطف خدا 
توانستم با امتیاز ۹۸ از ۱۰۰ بازی را تمام کنم 

و به عنوان نفر پنجم راهی فینال شدم.
فشــاری که در مقدماتی داشتم را اصال در 
فینال المپیک حس نمی کردم. برای اولین بار 
بود در تاریخ ایران کــه یک تیرانداز به فینال 
تپانچــه المپیک رســیده بود. قبل از شــروع 
فینــال هم به آقای نصر گفتم که وظیفه خود 
را تا اینجا انجام دادم و دیگر روی من حساب 
نکنند. من یک قدم در تپانچه برداشته بودم و 
این رشته را به فینال المپیک رسانده بودم. این 
وظیفه من در المپیک بود و می خواستم فینال 
را برای خــودم تیر بزنم. خیلی از افراد الیق و 

قدر به فینال المپیک راه پیدا نکرده بودند.
رقیبان قدری در فینال داشتم اما از همان 
ابتدا اول بودم. هر چقدر هم که جلوتر می رفتم 
فشــار روی من کمتر می شــد. بعد از شلیک 
پنجم دیگر رکورد من به طاق چسبیده بود و 
هرچه جلوتر می رفتیم اختالف بیشتر می شد. 
این اختالف سبب شده بود که بتوانم محدوده 
خطا کردنم را بیشــتر کنم مثال اگر ۹ یا ۸ هم 

می زدم اشکالی نداشــت. بنابراین اصال نگران 
نبودم و تمرکزم فقط روی سیبل بود. به خودم 
می گفتم نمی خواهد همه را وسط وسط بزنی 
فقط ریتم و آنچه را که آموخته ای را حفظ کن. 

جایت خوب است نگران نباش.
حضــور در فینال وظیفه مــن در المپیک 
بود. می خواستم فینال را برای خودم تیر بزنم. 
بنابراین اصال نگران نبودم و تمرکزم فقط روی 
سیبل بود اما از همان ابتدا اول بودم. حتی تیر 
آخر  به آقای نصر گفتم با دســت چپ بزنم؟ 
این حرکت نشــان دادن قدرت، آرامش و یک 
نمایش برای حریفم »دمیر« بود تا تیراندازی 

ایران را به رخ بکشم.
نمی خواستم هیچ استرسی به خودم بدهم. 
فرصت هم زیاد بود. حتی تیر آخر برگشتم و به 
آقای نصر گفتم با دست چپ بزنم؟ در تمرین 
و زمان رکوردگیری یا مسابقات داخلی زیاد از 
این کارها می کنم و با دست چپ هم می زنم. 
آن موقع دیگر اختالف به چهار یا پنج رسیده 
بود و اگر چهــار هم می زدم برایم کافی بود تا 
قهرمان شــوم. این حرکت نشان دادن قدرت، 
آرامش و یک نمایش برای حریفم »دمیر« بود 
تا تیراندازی ایران را به رخ بکشــم. خداراشکر 
من تیر آخر را ۱۰.۱ و حریفم ۸.۸ زد. اختالف 
دیگر به شــش و نه رسیده بود و این اختالف 
را مــن تاکنون در مســابقات ندیده بودم. من 
حتی نمی دانســتم که رکوردشــکنی کرده ام. 
نمی دانستم رکورد المپیک چقدر است من کار 
خود را می کــردم و جلو می رفتم. تا زمانی که 
OR را ندیدم نمی دانستم که رکورد المپیک 

را زدم. اینها همه لطف خدا بود.
کسی احتمال نمی داد من طالی 

المپیک بگیرم
برخی از مســئوالن انتظار مــدال را از من 
داشتند. مثاًل به خاطر دارم که قبل از المپیک 
سلطانی فر به من گفته بود که امید به کسب 
مدال دارد. روز مســابقه تپانچه سلطانی فر در 
سالن شمشیربازی بود. شاید آن روز برآورد این 
بود که در ســالن شمشیربازی کسی نیست و 
باید به آنجا می رفت. قبل از المپیک به من در 
مورد مدال گفته بودند اما اینکه کسی بخواهد 
بگوید فروغی احتماال طــال می گیرد نه اصاًل 
این طور نبــود. البته بعدها خیلی ها می گفتند 
خواب دیده بودند! پشــتوانه من ۲ طال بود و 
زمانی که ایران وارد خط شــد برخالف ســال 
قبل تر که کسی ما را در مسابقات نمی پذیرفت 
همه تیراندازان خود را جمع و جور می کردند. 
بــه خاطــر دارم که تا قبل از مســابقات جام 
جهانی ۲۰۱۹ هنــد رنکینگ من حدود ۱۱۴ 
بــود، آرزویم این بود که بعد از یکی دو ســال 
آن را به زیر ۲۰ برســانم. خروجی این مدال و 
رکوردشکنی هم به نفع آسیا و هم به نفع ایران 
بود. کشور ایران را از جایگاه پانزدهم به ششم 
رســاند. همه چیز به نفع تیراندازی و تپانچه 

تمام شد.
اولین پرستاری بودم که 

به سوریه رفت
از ســال ۹۲ تا ۹۴ چون شــغلم پرستاری 
است به عنوان امدادگر در سوریه بودم. اولین 
کارشــناس پرســتاری بودم کــه توفیق پیدا 
کردم به ســوریه بروم، قبلتر یکی دو پزشک 
به ســوریه رفته بودند. چند ماه آنجا در همین 
شــاکله کاری خدمت کردم. ما هم به عزیزان 
و هموطنــان خودمان و هم به عنوان بهیار به 
مردم منطقــه کمک می کردیم و مفید بودیم. 
افرادی کــه جنــگ زده و آواره بودند و یا در 
روســتاها، بیغوله ها، چادرها و مدارس زندگی 
می کردنــد زمانــی کــه می دیدنــد ایرانی ها 
کنارشان هســتند و یا بهیاری هست مراجعه 
می کردند و خدمات می گرفتند. توانستیم آنجا 

مثمرثمرباشیم همین.
عــده ای خواســتند آب را گل آلود کنند و 

ماهی بگیرند
چون بحث حضورم در ســوریه بود بعد از 
کسب مدال المپیک عده ای می خواستند آب 
را گل آلود کنند و از آن ماهی بگیرند. شــروع 
کردند به ایجاد حواشی و آن حرف و حدیث ها 
به وجود آمد. مشــخص هم بود که از کجا آب 
می خورد. کار به جایی رســید که پای کمیته 

بین المللی المپیک هم به این حاشیه ها باز شد. 
آنها پیگیر شدند و با صالحی امیری و سجادی 
تماس گرفتند و پیگیر داستان شدند. آنها هم 
پاسخ دادند که »فروغی پرستار است، لباس و 
کارش مشــخص است، اگر در سوریه هم بوده 
در چهارچــوب همان وظیفه اش خدمت کرده 
اســت و الغیر« در کنار آن برخی رســانه ها و 
افرادی که منشأ آنها مشخص است، تصاویری 
را منتشر کردند که مربوط به فردی بود که با 
تک تیرانداز روی پشت بام بود. کسی که تک 
تیرانداز اســت با کالش به باالی ساختمان که 
نمی رود، البته شباهت گنگ و مبهمی هم به 
من داشت. مشخص نشد که او کیست و ایرانی 

بود یا نه ولی آن زمان حاشیه ساز شد.
زمانی که مــا تازه به ســوریه رفته بودیم 
هنوز برای ما لباس پرســتاری نیاورده بودند. 
ما مشــکالت زیادی داشتیم. یک بهداری زده 
بودیم که در و پنجره آن از پالستیک بود. برای 
خوابیدن و غذا پختن با مشکالت زیادی مواجه 
بودیم. یک شــهر خیلی جنــگ زده و داغون 
را در نظر بگیرید. یک ســاختمان مخروبه در 
دست داشتیم که با پالستیک درهای ورودی 
را پوشانده بودیم. پالستیک را می کشیدیم گرم 
بود جمع می کردیم پشه ها حمله می کردند. به 

مرور امکانات برای ما آمد.
از طرفــی چون جنگ، شــهری بود گاهی 
دوســت و دشــمن با هم قاطی می شــدند و 
شناسایی نمی شدیم به همین دلیل اوایل به ما 
لباس نظامی هم داده بودند تا قابل شناسایی 
باشیم. آن زمان حتی آمبوالنس هم نداشتیم. 
یک ماشــین جی ام ســی آمریکایی مشکی 
داشتیم که داخل آن را تجهیز کردیم، برانکارد 
گذاشــتیم و دســت کاری کردیم تا بتوانیم 
مجروحــان را جابجا بکنیــم. چون آمبوالنس 
نبود و ویژگی آمبوالنس را نداشت به آن حمله 
می شــد. البته حتی اگر آمبوالنس هم بود به 
آن حمله می شد. روی این حساب برای اینکه 
در درگیری ها با نیروهای دشمن اشتباه گرفته 
نشویم لباس نظامی و دیجیتال تن ما هم بود.
در سوریه امکانات و امنیت نداشتیم

از دوره های دوم و سوم به بعد این لباس ها 
تفکیک شد و لباس پرستاری دادند. لباسی به 
رنگ ســورمه ای آستین کوتاه و یقه هفت که 
اکنون هم در اورژانس می پوشــند. رفته رفته 
امکانــات هم بهتر شــد و از آن امکانات اولیه 
خارج شــدیم. در ابتدا خیلی وضع خراب بود. 
چنــد نفری که در بهداری بودیم حتی امنیت 
نداشــتیم. روی پشــت بام باید می خوابیدیم. 
پشه و حشــرات بود و هیچ امنیت و نگهبانی 
هم نداشــتیم. بر اســاس وظایفی که داشتیم 
باید در مسیری قرار می گرفتیم که مجروحان 
و بیمارانی که از خط می آمدند را تحویل و بعد 

به بیمارستان های مختلف تقسیم می کردیم.
خبرنگاران خارجی بعد از مدال 

المپیک از شغلم پرسیدند
این حواشی زود هم پایان یافت چون افراد 
پاسخ خود را گرفتند. چه کسی است که نداند 
شغل ما چیست؟ جالب است که در کنفرانس 
خبری بعد از کســب مدال طال اولین سوالی 
که خبرنگاران خارجی از من پرســیدند بحث 
پرستاری بود. »اینکه در شرایط کرونا با وجود 
شغل پرستاری چطور توانستی تا اینجا بیایی و 
مشکالت را پشت سر بگذارید؟« خب من یکی 

دو دور درگیر کرونا شدم.
کار سختی بود. تیرانداز باشی پرستار باشی 
درگیر کرونا باشــی و یکــی دو دور هم کرونا 
بگیــری. هر دور کرونا گرفتــن نزدیک ۳ تا ۴ 
ماه ورزشــکار را عقب می اندازند و تا زمانی که 
بخواهد بــه دوره قبل از بیماری برگردد مدت 
زیادی طول می کشــد. برای آنها سوال بود که 
یک پرستار با این همه درگیری چطور توانست 
خود را به سطح المپیک برساند و در المپیک 

طال بگیرد.
هنوز برخی تصور می کنند این رشته 

مختص نظامیان است
بعد از کســب این مدال توجه به تیراندازی 
بیشــتر شــد. اگر قبل از این ۲۰ درصد دیده 
می شد اکنون توجه به ۶۰ درصد رسیده است. 
البته هنــوز هم خیلی جا دارد تــا تیراندازی 

دیده شــود. هر چند که بعد از المپیک تمایل 
و تبلیغات برای این رشــته زیاد شد و افراد به 
نوعی به سمت باشگاه ها هجوم آوردند و هنوز 
هم این اتفاق وجــود دارد اما برای افرادی که 
دوســت دارند تیراندازی را شروع کنند خیلی 
سوال ها هســت که می تواند مانع باشد. برخی 
فکر می کنند که تیراندازی مختص نظامیان یا 
وابســتگان آنهاست. این ممکن است در ذهن 
افراد باشــد یا برخی حساب می کنند که باید 
برای فرزندشان سالح و مهمات بخرند و چون 
گران اســت )حدود سی، چهل میلیون( باعث 
شود که انگیزه افراد کمتر شود یا به مرور این 
رشــته را کنار بگذارند. توصیه می کنم افرادی 
که می خواهنــد به این رشــته بیایند با یک 
کارشناس مشــورت کنند و در اول کار سالح 
شخصی تهیه نکنند. از سالح هایی که باشگاه ها 
یا هیات های اســتانی در اختیــار می گذارند 
اســتفاده کنند. بــه مرور که خــود را در این 
رشــته پیدا کردند می توانند سالح تهیه کنند 
آنهم مدل پایین تر و دست پایین تر تا متحمل 
هزینه زیادی نشــوند. به مرور می دانند در این 

رشته باید چه کنند.
می گویند ۱۷ میلیارد 

و یک خانه در پاسداران گرفته ام!
استان ایالم بابت مدال طالی المپیک من 
که به اسم این اســتان تمام شد، یک خودرو 
سمند داد که ســند آن رهنی یا چه می دانم 
گرویی اســت با مبلغ نزدیک به ۱۷۰ میلیون 
تومان و تمــام. ارگان های دیگر کل اســتان 
هم اگر اشــتباه نکنم در حد یک یا دو ســکه 
به مــن دادند. وزارت ورزش هــم که همانند 
سایر ورزشکاران به من پاداش داد. چیز خاص 
دیگری از شهرستان ها و یا ارگان های دیگری 
نگرفتم. ســپاه هم اگر اشــتباه نکنم روی هم 

رفته سه یا چهار سکه به من داد.
برخی می گفتند کــه ۱۷ میلیارد تومان با 
یک آپارتمان در پاســداران که همنام پاسدار 
اســت به من داده اند. بــرای خودم جالب بود. 
امیدوارم کــه روزی خانه بدهند )با خنده( اما 
نگرفتــم. یک زمین هم که اســتان ایالم قرار 
بود بدهد هنوز که هنوز اســت روی هواست، 

نمی دانم چطور زمین به هوا رفته است!
همچنان در بیمارســتان بقیه اهلل پرستار 
هســتم ولی ماموریت ورزشی دارم تا خدمت 
فدراسیون باشــم. یعنی چند ماهی است که 
ماموریت ورزشــی گرفته ام تا بیشتر بتوانم به 
ورزش تخصصی ام بپــردازم. از حقوقم راضی 
هستم و در حدی هست که کفاف زندگی ما را 
بدهد. اما اینکه بگویم این هدیه و آن هدیه را 
گرفته ام نه اینطور نیست. یک جایی رفتم که 
به من گفتند تا حاال برای این مدال هزار سکه 
گرفته ای. پرسیدم چطور حساب کردید؟ گفت 
فالن قهرمان در یک شــب در یک مراسم یک 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با یک پژو پارس 
گرفته اســت. این برای یک شبش بود، جدا از 

هدایایی که قباًل گرفته بود.
همه انتظار گرفتن هزار سکه داشتند ولی 
خب این خبرها نبود و بیشــتر شعارگونه بود. 
شهرســتان، اســتان و حتی اداره کل ورزش 
استان و صداو ســیما در این زمینه کم کاری 
کردند. صدا و ســیما عید گذشــته حتی یک 
تماس با مــن نگرفت که به عنــوان قهرمان 
المپیک سال تحویل را به مردم شهرم تبریک 
بگویم. هنوز که هنوز اســت فروغی در لوگوی 
پشــت برنامه های ورزشــی جایی ندارد. مثل 
اینکه یک تکه جواهر را به یک بچه چند ساله 
داده باشــی که ارزش واقعــی آن را نمی داند. 
گویی روزانه از این طالها بر اســتان می بارد و 
خیلی عادی اســت. برایم خیلی جالب بود که 
ندانســتند با این مدال باید چه کنند. جز این 

دلیل دیگری نمی بینم.
تا المپیک ۲۰۲۴ هستم

به عنوان ورزشکار حداقل تا المپیک ۲۰۲۴ 
پاریس خواهم بود. بعــد از آن هم باید ببینم 
رونــد کار چطــور پیش مــی رود. می خواهم 
ســالهای ســال اگر توانایی داشــته باشم در 
مســابقات آزاد کشوری شــرکت کنم. اما اگر 
بخواهم روزی تیراندازی را به طور رسمی کنار 
بگذارم قطعا یکی از گزینه هایم مربیگری است. 
مربیگری چه در داخل کشور و چه در خارج از 

کشور اگر بشود تا ببینیم خدا چه می خواهد.
همسرم مربی تیراندازی است

من سه فرزند دارم و همسرم مربیگری درجه 
۳ تیراندازی دارد. او چند ماهی هم مربیگری 
می کــرد اما اکنون که فرزند چهارممان در راه 

است فعالیت هایش را محدود کرده است.
حواشی بعد از المپیک 
بدترین خاطره من است

یکی از بهتریــن خاطراتم مربوط به بعد از 
المپیک است. برای مسابقه گوشی همراهم را 
نبرده بودم چون اگر همراهم بود مدام تماس 
می گرفتند تــا ببینند چه کــرده ام که باعث 
می شــد تمرکزم به هم بریزد. موقع برگشــت 
به هتل زمانی که گوشــی را برداشتم که انگار 
آن را روی رگبار گذاشته بودند. پشت سر هم 
پیغــام می آمد. همان لحظه حدود ۹۰۰ پیغام 
داشتم که پاسخ دادن به این پیغام ها یکی دو 

ماه ادامه داشت.
این حجم از پیغام که دوســتان و خانواده 
برایم ارسال کرده بودند برایم خیلی جالب بود.
خاطره بد هم باز مربوط به المپیک و همان 
حواشی اســت که برایم ایجاد شد. مخصوصاً 
جمله ای که جینگ جونگ گفته بود. »چگونه 
یک تروریست می تواند مقام اول را کسب کند؟ 
این بی معنی ترین و مضحک ترین چیز است«او 
بعد از گفتن این جمله عذرخواهی کرد و گفت 
تحت تاثیر شرایط رســانه ای و خستگی بوده 
اســت و در برابر حواشــی و پاسخ دادن عجله 
کرده اســت. همه این ها در فاصله خیلی کمی 
اتفاق افتاد و آن هجمه رسانه ای سبب شد که 

بدترین خاطره من باشد.

جواد فروغی، تاریخ ساز تیراندازی ایران:

حواشی بعد از المپیک بدترین خاطره من است
میگفتند۱۷میلیاردتومانوآپارتمانیدرپاسدارانگرفتهام!
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حدود ۲۲ سال پیش در حراجی کریستیز، 
تابلویی از چهره مظفرالدین شاه قاجار به قیمت 
۴۴ هزار و ۶۵۰ پونِد انگلیس فروخته شــد که 
امروز شائبه خروج و ســرقت این تابلو از کاخ 
گلستان مطرح شده است؛ تابلویی که مسؤوالن 
کاخ گلستان از گذشته تا کنون عموما وجود آن 
را در کاخ تایید نمی کنند و حتی احتمال تقلبی 

بودن آن را مطرح کرده اند.
به گزارش ایســنا، در این پرتره مظفرالدین 
شــاه قاجار یونیفرم مخصوص به تن کرده که 
با مدال هایی زینت بخشــیده شــده است. او 
کاله ســیاه پَر داری جواهرنشانی به سر دارد و 
درحالی که سبیل هایش را تاب داده، به روبه رو 
خیره شده است. اطالعات این تابلو رنگ روغن 
در وب ســایت حراجی کریستیز موجود است. 
نوشــته شــده که تابلو اثــری از کمال الملک 

است، در ســمت چپ پایین تابلو نیز امضایی 
از کمال الملکـ  نقاش ایرانیـ  دیده می شــود. 
قدمت نقاشــی ســال ۱۳۱۹ هجری قمری/ 
۲-۱۹۰۱ میالدی اعالم شده است. در حراجی 
سال ۲۰۰۰ میالدی، قیمت برآورد شده برای 
فروش این تابلو، رقمی بین ۱۲ تا ۱۸ هزار پوند 
انگلیس بود  امــا در نهایت به مبلغ ۴۴ هزار و 

۶۵۰ پوند فروخته شد.
حاال پس از ۲۲ سال، ادعاهایی درباره خروج 
این تابلو از کاخ گلستان و فروش آن در حراجی 
کریستیز مطرح شده است. در گفته هایی که به 
دو نفر با عنوان کارمندان کاخ گلستان نسبت 
داده شــده، آمده اســت: »پرتــره  رنگ روغن 
مظفرالدین شاه در سال ۱۳۷۸ از این کاخ خارج 
شده است.« همچنین عکسی سیاه و سفید از 
تاالر برلیان کاخ گلســتان برای تایید این ادعا 

منتشر شده که نشــان می دهد همان تصویر 
فروخته شده در حراجی، باالی یکی از درهای 

تاالر نصب شده بود.
اما احمــد ِدزواره ای که از اواخر دهه ۵۰ تا 
سال ۱۳۸۶ ریاست موزه های کاخ گلستان را به 
عهده داشته است، تمام این ادعاها را رد می کند 
و به ایسنا می گوید: در تاالر برلیان کاخ گلستان 
که عکسی با این تابلو از آن منتشر شده است، 
تا زمانی که من ریاست این مجموعه را به عهده 
داشتم اصال چنین تابلویی وجود نداشت. تاالر 
برلیان سراســر آینه کاری اســت و جایی برای 
نصب تابلو ندارد. ادعاهایی که درباره خروج این 
تابلو یا به سرقت رفتن آن مطرح شده است نیز 

همه تهمت و دروغ محض است.
او اضافــه می کند: از دهه پنجاه تا هشــتاد 
)خورشــیدی(، تنها محلی که در کاخ گلستان 

تابلو داشت، عمارت بادگیر بود.
ِدزواره ای موضوع را حتی از افرادی که از سال 
۱۳۲۰ در کاخ گلستان کار می کردند، پی گیری 
کرده اســت، می گوید: حتی قدیمی های کاخ 
گلستان چنین تابلویی را به خاطر نمی آورند و 
این ادعا دروغ محض است و آن هایی که چنین 
دروغی را مطرح کرده اند باید از خدا بترســند. 
مرتضی ادیب زاده ـ  مدیــرکل موزه ها و اموال 
تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی ـ اما درباره سرنوشت این تابلو 
با توجه به ادعاهایی که تا کنون مطرح اســت، 
فعال ترجیح می دهد اظهارنظری نداشته باشد 
تا بررسی های کارشناسان کاخ گلستان تکمیل 
شــود. او به ایســنا می گوید: کارشناســان در 
مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان درحال 

بررسی اســناد و مدارک و دفاتر ثبت اموال تا 
سال ۱۳۱۷ خورشیدی هستند. دفتری هم به 
سال ۱۳۱۰ مربوط می شــود که اگرچه اموال 
ثبت شده در دفتر سال ۱۳۱۷ به آن وارد شده 
اســت اما درحال بررسی دفتر سال ۱۳۱۰ هم 

هستند و روی تمام اسناد کار می کنند.
به گفته او،  تا کنون ســند و مدرکی دال بر 
این که چنین تابلویی در کاخ گلســتان وجود 
داشته، به دست نیامده است. مدیرکل موزه ها 
می گوید: چنانچه در یکی از دفاتر اموال ثبتی، 
نامی از این تابلو، ثبت شــده باشد و مشخص 
شــود که این اثر از کاخ گلســتان خارج شده 
است، براساس مستندات برای استرداد آن اقدام 
می کنیم و پرونده اینترپل را تشکیل می دهیم.

ادیب زاده درباره این احتمال که ممکن است 
اموال یا اثری از کاخ گلستان در این دفاتر ثبت 
نشده باشد؟ اظهار می کند: ما یک فرم شماره 
۹ اموال داریم و یک ســری دفاتر اولیه که تمام 
اموال در آن ها فهرست شــده است. تمام این 
دفاتر و فرم شــماره ۹ در کاخ گلستان موجود 

است و چندین کارشناس به طور جد از همان 
زمان که خبر احتمــال خروج این تابلو از کاخ 
گلستان مطرح شــد، درحال بررسی مدارک و 
مستندات هستند که به محض مشخص شدن، 

نتیجه تا اوایل هفته آینده اعالم خواهد شد.
در کاخ گلســتان اما کارشناســان در حال 
صحت ســنجی تصاویر منتشر شده از این تابلو 
و بررسی مدارک و مستندات هستند. هرچند 
مسؤوالن مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، 
 احتمــال تقلبی بودن این تابلــو را نیز مطرح 
کرده اند. آفرین امامی ـ مدیر مجموعه میراث 
جهانی گاخ گلســتان ـ  در اظهــار نظر اولیه با 
اشاره به برخی تفاوت هایی که در تابلوی فروش 
رفته در کریســتیز و عکس های سیاه و سفید 
منتشر شــده از تاالر برلیان، مشاهده کرده و 
گفته است: شاید تابلویی که در کریستیز فروش 
رفته، تقلبی بوده یا شاید تابلوی دیگری غیر از 
این اثر باشد. هرچند این ها مانع بررسی ما برای 
کشف ســرانجام تابلوی موجود در عکس های 

نمی شود.

تابلو مظفرالدین شاه سرقتی است یا تقلبی؟

حامد گارسچی که به عنوان رهبر مهمان از آلمان به ایران 
آمده و پنج شنبه و جمعهـ  ۳۰ و ۳۱ تیر ماهـ  ساعت ۲۱:۳۰ 
در تاالر وحدت به روی صحنه می رود، وی طی گفت وگویی 
با خبرنگار موسیقی ایرنا، درباره راهکارهایی صحبت کرد که 
می توان برای بهبود وضعیت ارکستر سمفونیک تهران به کار 

گرفت.
گارســچی متولد ۱۳۶۴ در تهران، دانش آموخته رهبری 
ارکســتر در دانشگاه موسیقی شــهر کلن آلمان، فراگیری 
موســیقی را از کودکی با نواختن ســاز ســنتور آغاز کرد 
و با یادگیری ســاز پیانو ادامــه داد. او تحصیالت خود را تا 
مقطع کارشناســی در رشــته پیانــو و نوازندگی کالرینت 
در ایران ســپری کرد و پس از آن برای تحصیل در رشــته 
رهبری ارکستر به شــهر کلن آلمان رفت و تحصیالتش را 
زیر نظر اساتیدی همچون میشائیل لوییک، نیکالس پاسکه، 
آلکساندر رومپف، فیلیپ آنتره مان و کورت مازور ادامه داد.

گارســچی درباره بازگشــت به ایران و رهبری ارکستر 
سمفونیک تهران اظهارداشــت: روز اولی که از ایران رفتم، 
یکی از دالیــل مهم من این بود که بازگردم و با ارکســتر 
همکاری کنم، ســال ۱۳۸۴ یک ارکستر سمفونیک بود که 
سمفونی نهم بتهوون را می نواخت و در تمرینات آن حضور 
داشــتم و بعد از این اجرا با خودم فکر کردم که عالقه مندم 
رشــته رهبری ارکستر را )در آلمان( ادامه دهم و اگر به آن 
ســطحی که باید و شاید رســیدم و شایسته بودم، به ایران 

برگردم و خدمت کنم.
وی درباره اجرای کنســرت در تاالر وحدت گفت: زمانی 
که در ایران دانشجو بودم، ساز تخصصی ام پیانو و ساز دومم 
کالرینت بود و آن زمان با ارکستری به نام ارکستر سازهای 
بادی تهران همکاری می کردم و دو شب هم در تاالر وحدت 
اجرا داشــتم و عالوه بر آن در جشنواره به عنوان پیانیست، 

اکومپانیمان بودم اما به عنوان سولیست فعالیت نمی کردم.
رهبر میهمان ارکســتر سمفونیک تهران درباره وضعیت 
موســیقی و فعالیت نوازندگان این ارکســتر در مقایسه با 
نوازنــدگان آلمانی بیان کرد: در حــال حاضر به چند دلیل 
نمی توانیم مقایســه کنیم، یکــی از دالیلش، بحث آموزش 
است، یکی از مباحث بســیار مهم برای نوازندگان ارکستر 
ســمفونیک این است با وجود اینکه آنان ظرفیت، توانایی و 
دریافت بسیار باالیی دارند اما هم نوازی، کار گروهی و تیمی 
را از دوران نوجوانی و بیشتر در دانشگاه و ارکسترهای متعدد 

باید بیاموزند.
وی افــزود: این موضوع مســتلزم این اســت که ما در 
دانشگاه ها و هنرستان ها فعالیت های ارکسترها و آنسامبل ها 
را بیشــتر کنیم یعنی روند فقط به صرف اینکه نوازنده وارد 
دانشــگاه می شود، ســاز تخصصیش را می آموزد، به عنوان 
سولیســت اجرا می کند و از دانشــگاه فارغ التحصیل و وارد 
ارکستر می شود، نباشــد بلکه باید هم نوازی را بیاموزد، در 
کشــوری مثل آلمان رشته نوازندگی ارکســتر وجود دارد، 
یعنی فرد وارد دانشگاه می شود، پنج، ۶ سال فقط نواندگی 
در ارکســتر را می آموزد که چطور در ارکستر ساز بنوازد به 
مراتب رپرتوارهــا و برنامه ها متفاوت اســت و عالوه بر آن 

قطعات سولو و رپرتوارهای مهم را می نوازنند.
این نوازنده درباره نبود رشته رهبری ارکستر در ایران نیز 
گفت: الزم اســت در هر شهر و شهرستان ارکسترهایی را از 
سنین پایین تأسیس کرد، ولی این امر مستلزم داشتن رهبر 
ارکستر است. به همین جهت در ابتدا باید رهبرهای جوان و 
عالقه مندان به این رشته را جذب کرد و آموزش داد که این 
افراد در ادامه در نقاط مختلف ایران ارکسترها را تأسیس و 
با آنها کار کنند؛ هر چقدر تعداد ارکســترها و میزان تجربه 
بیشتر شود، در نهایت نتیجه بهتری حاصل می شود. ولی از 
آنجایی که الزمه این امر داشــتن رهبر ارکســتر است و در 
ایران رهبر ارکستر نداریم، اکنون وضعیت به این گونه است.
گارسچی با تاکید بر آموزش نوازندگان خاطرنشان کرد: 

آموزش موضوع بسیار مهمی است و روند آموزش نوازندگان 
آلمانی با نوازندگان ایرانی بســیار متفاوت است و نمی توان 
آنها را باهم مقایسه کرد اما ارکستر سمفونیک تهران، جوان 
و نسبت به ارکسترهای چند سال گذشته، یک برگه جدیدی 
از ارکســتر سمفونیک ما است، بیشــتر نوازندگان جوان و 
ظرفیت و شور و شوق بسیاری دارند و مبحث آموزشی باید 
در کنار مبحث هنری، پابه پای هم در مدت زمان دو تا سه 

سال پیش بروند.
وی با اشاره به اینکه ارکسترهای متعدد از زمینه های الزم 
برای آموزش هم نوازی نوازندگان است، گفت: در هر شهری 
از آلمان دو تا چهار ارکستر فعالیت می کنند و فکر می کنم 
نــه تنها در تهران بلکه باید در شهرســتان ها که نوازندگان 
با استعدادی هستند، ارکسترهایی تاسیس شود، به همین 

دلیل هم ما باید رهبر تعلیم بدهیم.
گارسچی درباره قطعاتی که ارکستر سمفونیک تهران قرار 
اســت ۳۰ و ۳۱ تیرماه اجرا کنــد، گفت: پس از چهار، پنج 
ماه، فکر و مشــورت با شورای پیشین ارکستر به این نتیجه 
رســیدیم قطعاتی را اجرا کنیم که نوازندگان الزاما در چند 
سال گذشته، اجرا نکردند تا قطعات تکراری نباشد، ارکستر 
سمفونیک چند سالی اســت که در کنار رپرتوار کالسیک، 
قطعات کالســیک از آهنگسازان ایرانی هم اجرا می کند که 
خیلی مثبت اســت، ارکستر قرار اســت در برنامه پیش رو 
قطعات اورتور جیبسی بارون با آهنگسازی یوهان اشتراوس، 
قطعه برای فلوت و ارکستر با آهنگسازی حسین ناصحی که 
جزو موســیقی معاصر و نوکالسیسم است در مدت زمان ۶ 
تا هفت دقیقه و سمفونی شماره هشت آنتونین دورژاک در 
سل ماژور، اپوس ۸۸ را اجرا کند و در این رپرتوار متاسفانه 

کنسرتو پیانو وجود ندارد.
رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران درباره چگونگی 
تمرین های نوازندگان بیان کــرد: از تمرینات خیلی راضی 
بودم، تمرین هایی که روز اول برنامه ریزی کردیم، حدود ۱۰ 
تا ۱۲ جلســه بود که به دالیلی این تمرین ها تغییر کرد و ۹ 
تا ۱۰ جلســه تمرین شد اما با این روند می توانیم رپرتوار را 
به کنسرت برســانیم. وی افزود: اگر فاصله ای بین تمرین ها 
ایجاد نشــود، بسیار خوب اســت، در چهار هفته ای که در 
خدمت ارکستر سمفونیک هستم، سه روز در هفته؛ روزهای 
یکشنبه، سه شنبه و چهارشــنبه تمرین داشتیم و روزهای 
پنجشنبه، جمعه و شنبه تعطیل است و بار دیگر تمرین را 
یکشــنبه آغاز می کنیم، این موضوع هم باید در نظر گرفته 
شود که سه جلسه تمرین هم ممکن است به دلیل تعطیالت 
و اتفاقات دیگر کنســل شود و بعد فاصله زمانی زیادی بین 
تمرین ها به وجود می آید و باعث می شود هر جلسه ای ابتدا 
نیم ساعت زمان صرف شود که ارکستر را به بخشی برسانم 

که روز گذشــته تمرین بود، اگر تمرین هــا هر روز و کمی 
فشرده تر باشد و به جای ســه تا چهار هفته تمرین، ۱۰ تا 
۱۲ روز تمرین و ۲ روز اجرا داشــته باشــیم، نتیجه بهتری 

خواهیم داشت .
گارسچی در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارکستر 
ســمفونیک تهران بهتر اســت رهبر ثابت داشــته باشد یا 
میهمان؟ گفت: این ارکستر توامان به رهبر ثابت و میهمان 
نیازمند اســت؛ ارکســتر ســمفونیک تهران مانند تمامی 
ارکســترهای بزرگ دنیا به یک رهبر دائم نیازمند است که 
به رپرتوار بسیار مســلط و تجربه زیادی داشته باشد البته 
می تواند جوان باشــد، منظور از تجربه الزاما این نیست که 
ســال های متوالی کار کند؛ یعنی تعداد رپرتوارهایش زیاد 

باشد.
وی افزود: رهبر میهمان هم برای ارکســتر ســمفونیک 
بســیار مهم اســت اما در حال حاضر برای ارکستری مثل 
ارکستر ســمفونیک تهران که تعداد نوازندگان جوان بسیار 
زیاد هســتند، بحث آمــوزش باید در کنــار مبحث هنری 
مورد توجه قرار گیــرد، رهبر میهمان هم نباید خیلی زیاد 
در ســال بیاید، چون تغییر زیاد ممکن اســت نوازندگان را 
دچار ســردرگمی کند.بنابراین عالوه بر رهبر دائم، در سال 
هم برای سه یا چهار پروژه، باید از رهبران میهمان بهره برد، 
ارکســتر الزاما هم نباید هر دفعه یک رهبر میهمان داشته 
باشد، می تواند با سه تا چهار رهبر به عنوان میهمان در قالب 

قرارداد و پروژه دو بار در سال همکاری کنند.
گارسچی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی وضعیت 
مالی نوازندگان ارکستر و اینکه سال های گذشته نوازندگان 
به دلیل مشکالت مالی از ارکستر رفتند، آیا وضعیت فعلی به 
 گونه ای هست که آنان بازگردند؟ گفت: مسایل مالی ارکستر 
سمفونیک؛ دستمزد نوازنده ها و دیرکرد در پرداخت آنها از 
سال های گذشــته و زمانی که به خاطر دارم، وجود داشته 
که مســئوالن در مدیریت باید پیگیری کنند، البته در حال 
حاضر نظمی در این پرداخت ها هست. رهبر میهمان ارکستر 
سمفونیک تهران اظهارداشــت: اینکه ما از همه نوازندگان، 
از نوازندگانی که در گذشــته در ارکســتر سمفونیک بودند 
و هم نوازندگان جدید اســتفاده کنیم، خیلی بهتر است، به 
هر حال نوازندگانی که قبل از نوازندگان فعلی در ارکســتر 
بودند، سال ها تجربه دارند که این تجربه باید به نسل جوان 
منتقل شود، نباید همه در یک زمان از ارکستر بروند و تنها 
نوازندگان جوان باشــند، این اتفاق باید به تدریج رخ دهد؛ 
نوازندگان جوان اضافه شوند و نوازندگانی که سال ها تجربه 
دارند، بازنشســته شــوند، در این زمان، بحث آموزشی هم 
هست، یعنی نوازندگان جوان در کنار نوازندگانی که سال ها 
سولیست هستند، تجربه ها را می آموزند که خیلی مهم است.

وی گفت: اگر این اتفــاق بیفتد که نوازندگان قدیم هم 
حتما در ارکســتر سمفونیک حضور داشته باشند، هم برای 
جوانان و هم برای نوازندگانی که با ســنین کم وارد ارکستر 
می شوند، خیلی موثر و خوب است اما من باز هم از تک تک 
نوازندگان تشکر می کنم، اگر از نظر اقتصادی آن چیزی که 
باید و شــاید الیقشان باشــد، هنوز نیست، باید تالش کرد 
که به حقشــان که در این سال ها زحمت کشیدند، برسند 
و می دانم کــه مدیریت تالش می کند، همین که رهبرهای 
میهمان در این مدت حضور پیدا می کنند، اقدامی شایسته 
است و اینکه چراغ این تاالر، اجرا و ارکستر سمفونیک روشن 
باشد، نیازمند این اســت که نوازندگان نگران مسائل مالی 

نباشند.
به گزارش ایرنا، فعالیت ارکســتر ســمفونیک تهران به 
عنوان قدیمی ترین ارکستر ســمفونیک ایران سال ۱۳۱۲ 
توسط غالمحسین مین باشیان با نام ارکستر بلدیه آغاز شد، 
این ارکســتر در طول سال های فعالیت با فراز و نشیب هایی 

مواجه بود.
فعالیت ارکستر ســمفونیک تهران طی سال های ۱۳۹۰ 
تــا ۱۳۹۳ با وقفه روبه رو شــد تا اینکه اســفندماه ۱۳۹۳ 
با رهبــری علی رهبری آغاز به کار کرد. پس از اســتعفای 
رهبری در اردیبهشت ســال ۱۳۹۵ و عدم دعوت دوباره از 
وی، ارکستر سمفونیک تهران توسط شورای هنری با حضور 
شــهرداد روحانی به عنوان رهبر، اداره شــد. در مرداد سال 
۱۳۹۵، علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد رودکی اعالم کرد 
که شهرداد روحانی به عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک 

تهران انتخاب شده است.
زمستان ۱۳۹۸ با خروج ناگهانی شهرداد روحانی از ایران، 
ارکستر سمفونیک تهران دچار حاشیه هایی شد تا اینکه وی 
که در آمریکا به ســر می برد اول خــرداد ۱۳۹۹، از طریق 
فضای مجازی استعفای خود را اعالم کرد. پس از استعفای 
شهرداد روحانی، ارکستر سمفونیک تهران تاکنون یک رهبر 
ثابت نداشته و با رهبران میهمان به روی صحنه رفته است.

با توجه به شــیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، به 
دلیل رعایت پروتکل های بهداشــتی، امــکان اجرای زنده و 
حضوری و تمرین گروهی برای نوازندگان ارکستر سمفونیک 
تهران وجود نداشــت. این ارکستر سال ۱۳۹۹ در جشنواره 
موســیقی فجر به رهبری نصیر حیدریان روی صحنه رفت. 
ارکستر سمفونیک تهران بهمن سال ۱۴۰۰ نیز به مدت دو 

شب به رهبری حیدریان اجرا داشت.
نخســتین اجرای این ارکستر در سال ۱۴۰۱ به رهبری 
ولفگانگ ونگنروت هنرمند آلمانی، دانش آموخته دانشــگاه 
موســیقی و هنرهای نمایشــی گراتس اتریش و دانشــگاه 
موســیقی ســار در آلمان، ۱۵ و ۱۶ اردیبهشــت در تاالر 
وحدت برگزار و قطعات ســمفونی شماره ۲ به آهنگسازی 
یوهانس برامس، دو موومان برای ارکستر زهی به آهنگسازی 
محمدتقی مسعودیه و اورتور هبرید به آهنگسازی فلیکس 
مندلسون اجرا شد. ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر 
حیدریان ۱۱ و ۱۲ خرداد با اجرای قطعات زیگفریدایدیل به 
آهنگسازی ریشارد واگنر، پروانه به آهنگسازی امانوئل ملیک 
اصالنیان و ســمفونی شماره یک در دومینور به آهنگسازی 
فلیکس مندلســون در تاالر وحدت بــه روی صحنه رفت. 
همچنین این ارکســتر دوم و سوم تیر به رهبری حیدریان 
با اجرای قطعات ُشــلَیل، ویرانه )ثمین باغچه بان(، سمفونی 
شماره ۱۰۴ )ژوزف هایدن(، سمفونی کنسرتانت برای ویلن، 
ویوال و ارکستر )ولفگانگ آمادئوس موتسارت( روی صحنه 

رفت.
ارکســتر سمونیک تهران قرار است ۳۰ و ۳۱ تیر ساعت 
۲۱:۳۰ بــا رهبری حامد گارســچی برای نخســتین بار به 
پیشنهاد شورای پیشــین، به عنوان رهبر میهمان، در تاالر 
وحدت به صحنه برود. مهرداد غالمی سولیســت فلوت این 

اجرای ارکستر سمفونیک است.

رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران:

باید در هر شهری ارکستر سمفونیک داشته باشیم
سریال »جیران« توقیف شد

در پی شــکایت شــکایت شــاکی 
خصوصی به لحــاظ نقض مالکیت 
ادبی و هنــری و براســاس حکم 
قضایی، ادامه پخش سریال نمایش 
خانگــی جیــران متوقف شــد. به 
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، این 
حکم پس از بررســی های الزم، در 
راســتای ماده ۲۹ قانون حمایت از 

مولفان و مصنفان و هنرمندان و در جهت حمایت از بزه دیده )شاکی خصوصی(، 
صادر شده است. براساس این گزارش و طبق حکم صادره، ادامه پخش سریال با 
رعایت مالکیت ادبی ممکن خواهد بود. جیران یک مجموعه تلویزیونی ایرانی در 
ژانر عاشقانه تاریخی به کارگردانی حسن فتحی، نویسندگی احسان جوانمرد و 
فتحی و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه است. داستان این مجموعه به وقایع بعد 
از مرگ امیرکبیر و آشــنایی ناصرالدین شاه با خدیجه تجریشی ملقب به جیران 

می پردازد. تاکنون ۲۳ قسمت از فصل نخست این سریال پخش شده است.

تک نوازی پیانو نارک آبراهامیان
تاالر رودکی میزبان رســیتال پیانو نارک آبراهامیان 
می شــود. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیــاد رودکی، نارک ابراهامیان بــا تک نوازی پیانو، 
جمعه ۳۱ تیر ماه ســاعت ۱۸:۳۰ در تاالر رودکی به 
صحنه خواهد رفت. این رســیتال در دو بخش اجرا 
خواهد شــد. نارک آبراهامیان نوازنده و مدرس پیانو 
دارای مدرک کارشناسی نوازندگی پیانو از کنسرواتوار 
دولتی کومیتاس ایروان، ارمنســتان با مدرک عالی 

اســت. وی بعد از اتمام تحصیالت و بازگشــت به ایران در ســال ۱۳۹۹ موفق 
به کســب رتبه اول در جشنواره موسیقی جوان شــد. اجرای رسیتال پیانو در 
کنسرواتوار کومیتاس، همکاری با آهنگســازان ایرانی جهت ضبط استودیویی 
آثارشــان، همکاری با نوازنده هــا، خواننده ها و گروه های کــر متعدد به عنوان 
آکومپانیست در ایران و ارمنستان، از فعالیت های آبراهامیان است. عالقه مندان 

می توانند بلیت این رسیتال پیانو را از سایت تیوال تهیه کنند.

تاالر رودکی میزبان گروه کر تنال می شود
کنســرت گروه کر تنال به رهبری میالد عمرانلو به همراهی گروه کر کودک و 
نوجــوان تنال و گروه کر جوانان تنــال به رهبری لیال نجفی جمعه ۳۱ تیر ماه 
ســاعت ۲۱:۳۰ و شــنبه اول مرداد ماه ســاعت ۲۱ در تاالر رودکی برگزار می 
شود. در این کنسرت آثاری از سرگئی راخمانینف، اریک ویتاکر، توماس کاپلین، 
برانکو استارک و موسیقی کرال محلی ایران اجرا خواهد شد. نوازندگان پیانو این 
کنسرت بهنام ابوالقاسم و فراز عقیلی، دستیار رهبر فرزاد امیدی و مربی حرکت 
ســیدجمال هاشمی است. عالقه مندان می توانند بلیت این کنسرت را از سایت 

تیوال تهیه کنند.

کارگاه آموزشی »خالقیت در روش تمرین پیانو« 
کارگاه آموزشی یک روزه اســتاد اقدس پورتراب با موضوع »خالقیت در روش 
تمرین پیانو« روز جمعه ۷ مردادماه، ساعت ۱۰ تا ۱۴ در تاالر دهلوی برگزار می 
شود. در این  کارگاه که توسط مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی برگزار می شود، 
به مباحثی همچون چگونگی تمرین ساز پیانو و نقش خالقیت فردی در پیشبرد 
تمرینی هدفمند، پرداخته می شود. این کالس برای تمام هنرجویان ساز پیانو 
مناسب بوده و به صورت ســمینار برگزار خواهد شد. عالقمندان جهت ثبت نام 
می توانند از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ با شماره های ۶۶۷۴۳۳۵۸ - 

۶۶۷۴۳۳۵۹ - ۶۶۷۴۳۳۶۱ تماس بگیرند.

کمک پنج ونیم میلیاردی سازمان سینمایی 
به چرخه اکران 

بســته حمایتی پنج و نیم میلیاردی سازمان ســینمایی به چرخه اکران هفته 
آینده واریز می شود. به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی؛ 
محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و رئیس سازمان سینمایی 
در سی و پنجمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان سینمایی با اشاره به 
قول حمایتش ســینماها و چرخه اکران در دوران پس از کرونا گفت: این بسته 
حمایتی با کمــک وزیر محترم و همکاری صندوق اعتباری هنر با هدف کمک 
به رونق مجدد سینماها برای فیلم های سینمایی، سالن های سینما، شرکت های 
پخش و مراکر پشتیبانی فنی و ســمعی بصری برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در 
نظر گرفته شده بود که در قالب کمک هزینه و تشهیالت جبرانی به بخش های 
مختلف »فرایند پخش و اکران فیلم« از جمله ۲۳۴ سالن سینمای فعال بخش 
خصوصی در تهران و شهرستان ها تعلق گرفت. وی همچنین اضافه کرد: از این 
رقم، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای ســالن های ســینما، یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان برای فیلم های سینمایی، هفتصد میلیون تومان برای مراکز 
پشتیبانی فنی و ۳۰۰ میلیون تومان برای موسسات فعال در حوزه پخش فیلم 
اختصاص یافته که هفته واریز خواهد شــد. خزاعی با اشــاره به تقویت فرآیند 
تولید و اکران فیلم ها و با اشــاره به رونق سالن های سینمایی در هفته های اخیر 
و اظهار امیداواری از ادامه این روند ادامه داد: چشــم انداز ما در رابطه با حمایت 
از سالن های سینمایی به سمت و سویی می رود که بتوانیم در کنار سینماداران 
و ســایر بخش ها ظرفیت و شرایطی را مهیا کنیم تا سینما به عنوان ارزان ترین 
مولفه ســرگرمی و تفریح در کنار تاثیرات آموزشــی و آگاهی بخشی در سبد 
استفاده خانواده ها قرار گیرد. خزاعی با قدردانی از سینماگران، صاحبان فیلم ها، 
سینماداران و کانون های پخش گفت: خوشبختانه با برنامه های پیش بینی شده 
در زمینه توسعه زیرساخت، مدل های عرضه و پخش، تعامل و هم افزایی برخی 
از سازمان ها و مراکز در کنار بخش خصوصی روند رونق سالن های سینمایی در 
آینده تشدید خواهد شد و بدیهی است در کنار همه اقدامات و طرح های پیش 
بینی شده به محتوا و تولید آثار فرهنگی و خانواده محور نیاز داریم. وی در پایان 
اشــاره کرد: این بســته حمایتی با هماهنگی صورت گرفته با موسسه صندوق 

اعتباری هنر هفته آینده برای گروه های اعالم شده واریز می شود.

شماره پانزدهم فصلنامه نمایش شناخت منتشر شد
از معدود  یکی  نمایش شــناخت 
نشــریات خصوصی و مســتقل 
تئاتر کشور در چندین دهه اخیر 
اســت که بدون توقــف و با نظم 
کامل، انتشــار یافتــه و اکنون با 
شــماره پانزدهم وارد سال پنجم 
فعالیت شده، امری که در تاریخ 
روزنامه نگاری نشریات غیردولتی 

تئاتر اگر نگوییم بی ســابقه اما کم سابقه محسوب می شود. این فصلنامه تئاتری 
که با سردبیری نظر احمدی و مشاوره دکترفرهاد ناظرزاده کرمانی، دکتر مسعود 
دلخواه، دکتر سعید فرهودی و دکتر حسین اسماعیلی به شماره پانزدهم رسیده، 
در این نوبت نیز همچون گذشته با مطالب متنوعی روی پیشخوان نشریات قرار 
گرفته. از مهمترین بخش های این شــماره می توان به پرونده »کتاب شناخت« 
اشــاره نمود که به بهانه انتشــار جلد چهارم کتاب »ادبیات نمایشی در ایران« 
نوشــته دکتر جمشــید ملک پور گردآمده، در این پرونده، نخست یادداشتی به 
قلم احمدرضا احمدی شــاعر معاصر کشــورمان منتشر شده و در ادامه مطالب 
دیگری از جمله یادداشتی تحت عنوان»عرق ریزان روح برای نگاشتن تاریخ تئاتر 
ایران« نوشته دکتر اردشیر صالح پور مندرج شده است. همچنین در این پرونده 
پر و پیمان، ســردبیر مجله به مصاحبه با خود دکتر ملک پور به عنوان نویسنده 
کتاب پرداخته، گفت وگویی که اکثر سواالت آن حول محور چگونگی پژوهش و 
نگارش اثر مذکور شکل گرفته است. از دیگر بخش های شماره پانزدهم می توان 
به »نمایشگان« اشاره نمود، بخشی شامل ترجمه ی پنج نمایشنامه خارجی که 
تمامی برای نخستین بار منتشر می شوند از جمله نمایشنامه های »ناپدید شدن« 
نوشته ی فیلیپ مینیانا با ترجمه دکتر بهرام جاللی پور و »هنر نقاشی« از مارتین 
کریمپ با برگردان سپهر اسدی. »نگاه نو« پرونده دیگری است که در این شماره 
به چشــم می خورد، و این پرونده نیز ترجمه پنج مقاله تئاتری را در برمی گیرد 
کــه از مهمترین آنها می توان به ترجمه مطلب مفصلی از والنتینا الکســاندرونا 
سازونوو در رابطه با تئاتر مایرهولد اشاره نمود که مستقیم از زبان روسی ترجمه 
شده و اطالعات جالب و دست اولی درباره این چهره مهم تئاتر معاصر در اختیار 

خوانندگان قرار می دهد. 

اخبارکوتاه

کارگردان فیلم سینمایی »بازیوو« می گوید: 
بچه هایی که اهل گیم و ســرگرمی های »های 
تِک« هســتند قطعا با اثری شــاد و جذاب در 
سینما مواجه می شوند و اگر مخاطبی »بازیوو« 

را دوست نداشت من شغلم را تغییر می دهم.
شــاید خیلی ها هنوز ندانند که امیرحسین 
قهرایی، کارگردانی که فیلم »بازیوو« را در حال 
اکران دارد و چهره اش در ذهن بیشــتر مردم 
یادآور برنامه »دوربین مخفی« ســال های دور 
تلویزیون اســت، همان کســی است که چند 
دهه قبل آثار معروفی مثــل »چاق و الغر« و 

»علی کوچولو« را ساخته بود. او پس از سال ها 
فعالیت در حوزه سینمای کودک و نوجوان، این 
روزها نه فقط نگران وضعیت فروش فیلم خود 
بلکه نگران آینده سینمای کودک است که به 
سختی می توان چشــم انداز روشنی را برایش 

تصور کرد. 
قهرایی در گفت وگویی با ایسنا درباره فیلم 
»بازیوو« که مدتی قبل  اکرانش در ســینماها 
آغاز شــد، اما مثل بیشــتر فیلم های در حال 
اکران فروش راضی کننده ای نداشته می گوید: 
من مطمئن هســتم اگر »بازیوو« دیده شود، 

همه تماشــاگرانش دیــدن آن را به بقیه هم 
توصیه می کنند چون عوامل فیلم مثل یک تیم 
فوتبال حرفــه ای، یک فیلم خوب برای بچه ها 
ســاختند؛ فیلمی که خانواده ها در کنار هم از 
تماشای آن لذت می برند و در این روزهایی که 
با سختی ها و مشکالت متعددی مواجه هستیم 
پس از دو ساعت با حال خوشی از سالن سینما 

بیرون می روند.
او اگرچه این اطمینان خاطر را نســبت به 
کیفیت فیلمش برای جذب مخاطب دارد ادامه 
می دهد: با این حال در عجبم که چرا آنطور که 

باید، فــروش نداریم.  البته ما تبلیغات چندانی 
نداشــتیم و اگر تلویزیون ایران در این بخش 
حمایت می کرد شرایط بسیار متفاوت می شد 
اما پخش تیزر در تلویزیون بسیار گران است و 
مگر فیلم ها در سینما چقدر فروش می کنند که 
کلی پول تبلیغات بدهند؟! این در حالی است 
که تلویزیون باید آگهی های رایگان بیشــتری 
پخش کند تا سینما راه بیفتد چون سینما به 
تبلیغات بسیار وابسته است و اگر تلویزیون که 
پربیننده ترین رسانه ایران است به فیلمسازان 
کمک کند، سینما می تواند خیلی رونق بگیرد، 

اماچه می شود کرد؟ به هر حال آن ها نیز به فکر 
جیب خود هستند و تهیه کننده های سینما هم 

نمی توانند تبلیغ کنند.

کارگردان فیلم سینمایی »بازیوو«:
اگر بچه ها »بازیوو« را دوست نداشتند شغلم را تغییر می دهم!
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در نخستین آیین تجلیل از چهره های ماندگار 
صندوق بازنشستگی فوالد مطرح شد

پیشرفت کشور مرهون صنعت فوالد است
همزمان با عید سعید غدیر خم و به اهتمام صندوق بازنشستگی فوالد برای 
اولین بار بزرگان و پیشکسوتان صنعت فوالد کشور در نخستین آیین تجلیل از 
چهره های ماندگار صندوق بازنشستگی فوالد  در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و سیما گردهم آمدند.به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فوالد، 
حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد در سخنانی در این مراسم 
با تبریک عید ســعید غدیر خم با بیان اینکه اولین هــدف ما  از برگزاری این 
همایش این است که برای آینده، ایرانی سربلند داشته باشیم افزود: بازنشستگان 
عزیــز صندوق فوالد چه آنهایی که در معادن در ســخت ترین شــرایط کاری 
خدمت کرده اند و چه آنانی که در صنایع معدنی و فوالدی ســالها تالش کرده 
اند در واقع زنجیره ای را شــکل دادند تا صنعت و معدن کشــورمان شــکوفا 
شود و این موضوع نشــان دهنده عشق و عالقه فراوان آنان به کشورشان است.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد با اشــاره به اینکه صندوق فوالد مفتخر 
به تکریم بازنشســتگان خود است گفت: پیشــرفت فعلی کشور در عرصه های 
مختلف مرهون و مدیون صنعت فوالد و کســانی است که ابتدای کار آن را پایه 
گذاری و به این مرحله رســاندند.وی افزود: عرصه فوالد عرصه ویژه ای است و 
از کســانی که شروع کردند اثر ماندگار از خود گذاشتند و توسعه و پیشرفت را 
رقم زدند باید قدردانی کرد.عامریان تصریح کرد ما وظیفه داریم قدردان ایثار و 
از خود گذشتگی بازنشستگان و چهره های ماندگار صندوق باشیم و می خواهیم 
با تجلیل از چهره های ماندگار برای نســل فعلی و آیندگان هم الگو بسازیم.وی 
ادامه داد هدف ما این است که در نسل فعلی و آینده هم شاهد زایش چهره های 
ماندگار باشــیم. ما می خواهیم افتخارات صندوق بازنشســتگی فوالد را به رخ 
دیگران بکشــیم و به جامعه شناسانده و معرفی کنیم.عامریان گفت امیدواریم 
ســایه این عزیزان مستدام و دعای خیر آنها همواره همراه ما باشد و ما بتوانیم 
اهداف صنعت فوالد را دنبال کنیم.در این مراسم که احمد خانی نوذری معاون 
اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانم داوری  مدیرکل حقوقی وزارت 
کار، مدیرکل گزینش وزارت کار، تیموری مدیرعامل سایپا، برقراری مدیرعامل 
صندوق بیمه روستاییان و عشایر، عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد 
و شمار دیگری از مسئوالن بلندپایه و همچنین بازنشستگان صندوق از شهرهای 
مختلف و شماری از  اعضای کانون های بازنشستگی حضور داشتند، لوح تقدیر 
و هدایای و تندیس 24 چهره ماندگار و 10 نفر ایثارگر صندوق که اغلب آنها از 

چهره های شاخص حوزه معدن هستند اهدا شد.

آخرین آمار واردات نفت چین از ایران
آمار گمرکی نشــان داد چین ماه میالدی گذشته، 2۶0 هزار تن نفت خام از 
ایران وارد کرد.به گزارش ایسنا، این چهارمین آمار واردات نفت ایران است که از 
دسامبر سال میالدی گذشته به این طرف، توسط گمرک چین منتشر می شود. 
با وجود تحریمهای آمریکا علیه ایران، چین به خرید نفت ایران ادامه داده است 
و نفت ایران معادل حدود هفت درصد از کل واردات نفت به چین بوده است. با 
این حال، نفت ایران با رقابت از ســوی نفت ارزان روسیه روبرو شده است.طبق 
آمار اداره کل گمرک چین، روسیه در ژوئن برای دومین ماه متوالی، بزرگترین 
صادرکنده نفت به چین شد. واردات نفت از روسیه شامل واردات از طریق خط 
لوله شــرق ســیبری اقیانوس آرام و واردات دریابرد از بنادر اروپایی و خاوردور 
روسیه، به ۷.2۹ میلیون تن معادل 1.۷۷ میلیون بشکه در روز بالغ شد که حدود 
10 درصد باالتر از مدت مشــابه سال گذشته بود اما کمتر از دو میلیون بشکه 
در روز در ماه مه بود.چین ۵.0۶ میلیون تن معادل 1.2۳ میلیون بشکه در روز 
نفت از عربستان ســعودی وارد کرد که کمتر از 1.۸4 میلیون بشکه در روز در 
ماه مه و ۳0 درصد کمتر از ژوئن سال 2021 بود.واردات نفت از روسیه به چین 
از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، به 41.۳ میلیون تن معادل 1.۶۷ میلیون 
بشکه در روز رسیده است که چهار درصد بر مبنای ساالنه افزایش داشته است 
اما همچنان کمتر از میزان صادرات عربســتان سعودی بوده که 4۳.۳ میلیون 
تن معادل 1.۷۵ میلیون بشــکه در روز نفت به چین عرضه کرده است.مجموع 
واردات نفت به چین در ژوئن تحت تاثیر قرنطینه های سخت گیرانه برای مقابله 
با شیوع ویروس کرونا، به پایین ترین میزان چهار سال اخیر رسید. رشد واردات 
از روسیه هم واردات از آنگوال و برزیل را محدود کرد.آمار گمرک چین، واردات 
از ونزوئال را صفر نشــان داد. شــرکتهای نفتی دولتی به دلیل نگرانی از نقض 
تحریمهای ثانویه آمریکا، از اواخر سال 201۹ خرید نفت ونزوئال را متوقف کرده 
اند.بر اساس گزارش واردات نفت از مالزی که در دو سال گذشته به نقطه انتقال 
نفت ایران و ونزوئال تبدیل شده است، بر مبنای ساالنه 12۶ درصد رشد کرد و 

به 2.۶۵ میلیون تن رسید.

ارتقای کیفی سامانه های هوشمند سوخت
مدیر عامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: یکی از دغدغه های 
ویژه ما ارتقای کیفی ســامانه های هوشمند سوخت بود که از توان شرکت های 
دانش بنیان در این زمینه اســتفاده شــده و توانســتیم تلمبه ها را بومی سازی 
کنیم.به گزارش ایســنا، علی اکبر نژادعلی در مراســم مبادله پنج تفاهم نامه با 
شــرکت های دانش بنیان با بیان این که بحث تامین فــرآورده از مبادی تامین، 
ذخیره ســازی آنها و درنهایت توزیع بر عهده شرکت پخش فرآورده های نفتی 
قرار دارد، اظهار کرد: این مهم توســط همکاران در ۳۷ منطقه عملیاتی و 2۳0 
ناحیه در حال انجام اســت و فرآیند توزیع 2۵0 میلیون لیتر فرآورده اصلی در 
حوزه های مختلف صورت می گیرد.وی با بیان این که این مهم براساس بحث های 
سخت افزاری و نرم افزاری موجود در حال انجام است، ادامه داد: در راستای بهبود 
فرآیندها و تحقق شعار سال شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درصدد 
شناسایی شرکت های دانش بنیان اقدام کرد. با توجه به شرایط موجود انتخاب 
و گزینش شــرکت های دانش بنیان صورت گرفت و امروز شاهد مبادله امضای 
پنج تفاهم نامه با شرکت های دانش بنیان هستیم.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با بیان این که در حوزه سی ان جی، با مطالعات انجام شده و 
فعالیت هایی که دوستان انجام دادند، با برخی ناکامی ها مواجه بودیم گفت: در 
این راستا اخیرا مطالعه ویژه ای انجام شد و شرکت های دانش بنیان فرآیندهایی 
را انجام دادند که قرار شــده در دو جایگاه به صورت پایلوت پیاده سازی شود و 
بعد از آن در 4200 جایگاه فرآورده و 2۵00 جایگاه ســی ان جی به کار گرفته 
شــود.نژادعلی اضافه کرد: فرآیند اصلی که دنبال آن بودیم بحث بهبود فرآیند 
و بهره مندی از تکنولوژی در سیســتم های هوشــمند بود که در این راستا نیز 
با شــرکت دانش بنیــان دیگری کار را پیش برده ایم و هدف این اســت که به 
تکنولوژی دست یابیم که نیازمند این میزان تجهیزات در مبادی عرضه نباشیم.
وی با اشاره به تفاهم نامه های منعقد شده با شرکت های دیگر اظهار کرد: استفاده 
از نورافکن هــای فوق کم مصرف، بومی ســازی ربات چند منظور در محیط های 

غیرقابل دسترس از موارد دیگر همکاری با شرکت های دانش بنیان بوده است.

قرعه کشی دور دوم فروش خودرو 
شنبه انجام می شود

ســخنگوی وزارت صمت گفت: شنبه یکم مرداد ماه ساعت 10 صبح، قرعه 
کشی مرحله دوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام 
خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه 2۵ تیر ماه ساعت 1۷ مرحله دوم 
ثبت نام در ســامانه یکپارچه آغاز شــد و تا ساعت 1۷ روز سه شنبه 2۸ تیرماه 
ادامه داشــت. در این مرحله بیش از ۷۶ هزار و ۷00 دســتگاه خودرو از سوی 
خودروسازان دولتی و خصوصی عرضه شد.امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت 
در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان انجام قرعه کشی، اظهار کرد: شنبه 
یکم مرداد ماه ساعت 10 صبح، قرعه کشی مرحله دوم فروش خودرو از طریق 
ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام خواهد شد.وی افزود: نتایج قرعه کشی 
از زمــان پایان مدت ثبت نام، حداکثر تا یک هفته اعالم می شــود و دلیل این 
زمان، تطبیق اطالعــات و داده های ثبت نام کنندگان با طرح جوانی جمعیت و 
کنترل واجد شرایط بودن است.قالیباف گفت: در این دوره در مجموع ۶ میلیون 
و ۵۷ هــزار و ۵۵۵ نفر در طرح های مختلف فــروش فوق العاده، پیش فروش و 
مشارکت در تولید خودروســازان ثبت نام کردند.گفتنی است، اولین دوره ثبت 
نام در ســامانه جدید قرعه کشی خودرو تحت عنوان سامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو، 2۷ اردیبهشــت ماه آغاز شد و یازدهم خردادماه اسامی منتخبان اعالم 
و مقرر شــد بیش از 1۹1 هزار دســتگاه خودرو هم به برندگان نهایی و هم به 

رزروی ها تخصیص داده شود.

خبر

اخبار انرژی

خودرو

گروه اقتصــادی – محمدرضا حقــی: در روزهای 
گرم تابســتانی حد نصاب مصرف برق کشور، روز سه شنبه 
)2۸تیرماه( برای ســومین بار در سال جاری شکسته شده 
و به مرز ۶۹ هزار مگاوات نزدیک شــد.صنعت برق با وجود 
افزایش دمای هوا در کشور و به تبع آن رشد میزان مصرف 
برق توانست با اجرای برنامه های مدیریت مصرف و همراهی 
مردم، ۶۵ روز گرم را بدون خاموشــی و با تامین برق پایدار 
ســپری کند که در ایــن بین 11 میلیون مشــترک برق 

مشمول پاداش مدیریت مصرف شدند. 
به گزارش مردم ســاالری، »مصطفی رجبی مشهدی« با 
اشــاره به رکورد شکنی دوباره مصرف برق در کشور گفت: 
دیروز برای سومین بار در سال جاری رکورد تاریخی مصرف 
برق شکسته شد و این شاخص به ۶۸ هزار و ۹۳۷ مگاوات 
رسید.ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه رشــد مصرف 
قبلی ثبت شــده ۶۸ هزار 10۷ مگاوات بوده، گفت: روز سه 
شــنبه هفته جاری روز بسیار سختی برای صنعت برق بود 
و از هموطنان تقاضا داریم با رعایت نکات مدیریت مصرف 
برق، زمینه تامین پایدار انرژی برق مطمئن را فراهم کنند. 
وی با بیان اینکه پس از شکســته شدن حد نصاب تاریخی 
مصرف برق روزانه در کشــور، حد نصاب مصرف برق شبانه 
نیز شکســته شد و با وجود شرایط سختی که برای صنعت 
برق رقم خورد، شبکه سراسری پایدار و برق همه مشترکان 
تامین شده است، گفت: پس از ثبت رکورد افزایش مصرف 
برق در اوج بــار روزانه )12  تا 1۸(، رکورد مصرف در زمان 
اوج بار شــبانه )ساعت 20:۳0 تا 2۳( نیز زده شد و با ثبت 
عدد ۶۵ هــزار و ۳۸۶ مگاوات، از رکورد شــبانه قبلی که 

نزدیک ۶4هزار مگاوات بود عبور کرد.
سخنگوی صنعت برق افزود: همچنان از همه مشترکان 
درخواست می کنم با اســتفاده نکردن از وسایل پر مصرف 
برقی، تنظیم دمای کولرهای گازی روی 2۵ درجه و باالتر، 
اســتفاده از دور کند کولرهای آبی و خاموشــی المپ های 
اضافه به ویژه در شــب، همکاری خوب خود با صنعت برق 

را ادامه دهند.
۴۰ درصد مشترکان مشمول پاداش های 

مدیریت مصرف 
طبق اعالم وزارت نیرو،  امســال با توجه به ناترازی های 
موجــود در بخــش تولید و مصرف برق، نــگاه وزارت نیرو 

برطرح های مشــوق محور و جلب همراهی مردم بیشــتر 
بود کــه در این زمینه مردم نیز با همکاری بی نظیر خود با 
صنعت برق،  باعث کمک به این صنعت خدمت رسان شدند 
به طوریکه از میان 2۸ میلیون و ۵00 هزار قبض صادر شده، 
حدود 40 درصد از مشــترکان یعنی ) 11 میلیون و ۵00 
هزار مشترک( تاکنون مشمول پاداش صرفه جویی شده اند.
همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده، با وجود افزایش 
دمای حدود 2 درجه ای تیرماه نسبت به سال گذشته و رشد 
بیش از 2 هزار مگاواتی میزان مصرف برق، شبکه در حالت 
پایدار بوده اســت و این موضوع حاصل ماه ها و ســاعت ها 
تــالش و برنامه ریــزی مدیران صنعت بــرق در حوزه های 
مختلف و نیز مشــارکت بخش های مختلف مصرفی به ویژه 
مشــترکان خانگی بوده است که تالش می شود این روال تا 
پایان فصل گرم ســال تدوام داشته باشد. همچنین معاون 
هماهنگی توزیع توانیر تاکید کرد: بسیاری از مناطق کشور 
همانند سایر نقاط جهان با گرمای شدیدی روبه رو هستند و 

روز چهارشنبه نیز روز گرمی پشت سرگذاشته شد.حمیدرضا 
پیرپیران با بیان اینکه روز چهارشــنبه به دلیل گرمای هوا، 
نیاز مصرف برق به ۶۸ هزار و ۵00 مگاوات رسید که نسبت 
به روزهای گذشته افزایش نشان می دهد، گفت: در شرایط 
کنونی همراهی مردم می تواند در گذر از این روزهای گرم و 

تامین برق پایدار بسیار موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه امسال نگاه وزارت نیرو برطرح های 
مشــوق محور بود و جلب همراهی مردم استوار بود، اظهار 
داشــت: از میان 2۸ میلیون و۵00 هزار قبض صادر شده، 
حدود 40 درصد از مشــترکان )11 میلیــون و ۵00 هزار 
مشترک( مشمول پاداش صرفه جویی شده اند.پیرپیران ادامه 
داد: در حال حاضر بیش از ۳۷ میلیون مشترک از خدمات 
برق استفاده می کنند که اگر هرکدام از این مشترکان تنها 
دو المــپ 10 وات LED را خامــوش کنند، در عمل یک 
درصد صرفه جویی در مصرف پیک برق را به دنبال خواهد 

داشت.

رشد 9/۴ درصدی مصرف برق
 نسبت به سال گذشته

همچنین معاون امنیت شــبکه برق کشــور از احتمال 
رســیدن مصرف برق به بیش از ۶۹ هزار مگاوات خبر داد 
و اظهار داشــت: مصرف برق این روزها نســبت به روزها و 
سال های گذشته به شدت افزایش یافته است، به طوری که 
اوج تاریخی مصرف برق کشــور روز سه شنبه به ۶۸ هزار و 
۹۳۷ رســید که نسبت به دوره مشــابه پارسال ۹.4 درصد 
رشــد یافته است.اردشــیر مذکور ادامه داد چهارشنبه نیز 
همچنان روز بســیار گرم و سختی پیش روی صنعت برق 
بــود به طوری که از ابتدای بامــداد تاکنون )لحظه تنظیم 
خبر در ظهر چهارشــنبه( حدود هزار مگاوات نسبت به روز 
گذشــته افزایش دارد.مذکوری ادامــه داد: اگر همین روند 
مصرف تــداوم یابد که هم اکنون ۶۷ هزار مگاوات اســت 
قطعــاً به بیش از ۶۹ هزار مگاوات خواهیم رســید که عدد 
بسیار بزرگی است.همچنین به گزارش شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بــزرگ »کامبیز ناظریان« با اشــاره به این که 
طی هفته جاری، ضمن شکســته شدن رکورد مصرف برق 
کشــور، مصرف برق در ساعات اوج بار در شهر تهران نیز به 
رقمی بالغ بر 4 هزار و ۸2۳ مگاوات رســیده است گفت: با 
پیش بینی های انجام شــده طی ســال 1401 انتظار رشد 
حداقل پنج درصدی مصرف برق را داشتیم که با همکاری 
و همراهی مردم فهیم شــهر تهران، تنها نیمی از این رشد 
محقق شــد اما آن چه که مسلم اســت با توجه به گرمای 
هوا و میزان باالی مصرف برق، همچنان برای عبور از فصل 
تابســتان نیازمند همراهی مشترکان تهرانی هستیم.وی با 
بیان این که به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا، مصرف 
برق در شــهر تهران 1۵0 مگاوات افزایش می یابد افزود: در 
عین حال ســاالنه حدود 2۵0 مــگاوات ظرفیت جدید به 
بخش مصرف این شــهر افزوده می شــود که این دو عامل 
در کنار یکدیگر نشان دهنده نیاز ما به همکاری مشترکان 
در مدیریت بار در ســاعات اوج مصرف اســت.«ناظریان« 
خاطرنشــان کرد: با تدابیر پیش بینی شــده، امسال 100 
برنامــه عملیاتی به منظور جلوگیری از بروز خاموشــی در 
کشــور و شهر تهران، اجرایی شده که مجموع این اقدامات 
به همراه توجه ویژه و همراهی مشترکان، تاکنون، پایداری 

کامل شبکه برق پایتخت را به همراه داشته است.  

حد نصاب تاریخی مصرف برق برای سومین بار شکسته شد

رکوردشکنی مصرف شبانه برق در کشور

دبیر کل کانون صرافان کشور اظهار داشت: 
تبادالت روبلی ایران و روســیه در آغاز به کار 
خود اســت و کار در ابتدا هر چند با شــدت 
پیش نمی رود و انتقال تقاضای مردم از سمت 
دالر به روبــل زمانبر خواهد بــود اما به طور 
قطع با افزایش خدمــات روبل در ایران، برای 
مردم و مســافران جذابیت ایجاد خواهد شد و 
پیش بینی ام به عنــوان یک مصرف کننده این 
است که به صورت پلکانی شاهد افزایش تقاضا 
برای روبل در کشــورمان خواهیم بود.کامران 
سلطانی زاده در گفت وگو با ایلنا درباره گشایش 
نمــاد معامالتی ریال-روبل در بازار متشــکل 
ارزی و احتمال افزایش تقاضا برای روبل اظهار 
داشت: روبل ارزی است در کشورهای حاشیه 
خزر و کشــورهای مشترک المنافع که شامل 
12 کشور می شــود ارز رایج است و مبادالت 
با این ارز انجام می شــود. بــا توجه به حجم 
صــادرات و تبادالت مالی کشــورمان به این 
کشــورها، روبل ارز مهمی برای ایران محسوب 
می شــود و این موضوع بیشتر مربوط به بحث 
حواله جات اســت اما با توجــه به تحریم های 
سیســتم بانکی، اســکناس آن می تواند بازار 
مصــرف دالر را کاهش دهد بــه جهت اینکه 

هم فعاالن اقتصادی و تجار و هم مسافران در 
حوزه کشورهای  مشترک المنافع می توانند از 
روبل استفاده کنند.وی با بیان اینکه روبل در 
صرافی کشــورهایی مانند امارات و شرق آسیا 
به دلیل دادوســتد با روســیه و وجود مسافر 
روســی، مورد اســتفاده قرار می گیرند، گفت: 
اگــر بتوانیم در ایران روبــل را به عنوان ارزی 
کــه در بازار متشــکل ارزی و صرافی ها مورد 
معاملــه قرار می گیرد، جا بیندازیم بســیاری 
از مشــتریان برای مصرف اگر به دالر نداشته  
باشــند، ســراغ روبل می روند اما الزمه فراهم 
شــدن این شرایط این اســت که روبل به طور 
مناسبی قیمت گذاری شــود به عبارت دیگر 
قیمتــی تعیین شــود، تبدیــل آن و نقل و 
انتقاالتش برای مشتری بصرفد چراکه عرضه و 
تقاضا همواره از طریق قیمت کنترل می شود.
دبیر کل کانون صرافان کشور با تاکید بر اینکه 
امیدواریم با قیمت گذاری مناســب روبل را در 
ســبد ارزی مردم جا بیندازیم، ادامه داد: نکته 
دیگر این است که دانشجوی زیادی از ایران در 
کشورهای شوروی قدیم، مشغول به تحصیل 
هســتند که می توانند مشتری روبل در داخل 
کشــور باشند به شرطی که شــرایط دریافت 

ارز دانشجویی از صرافی ها مشمول تسهیالت 
سهل تری شود و خواستار ارایه مدارک خاص و 
غیر قابل دسترسی نباشیم.سلطانی زاده درباره 
افزایش تقاضا برای روبل در بازار گفت: از سه 
الی 4 سال گذشته صرافی های با اتخاذ تصمیم 
اشــتباهی از چرخه تبادل برخــی از ارزها و 
ارزهای متفرقه خارج شدند و از ارایه خدمات 
در حوزه سایر ارزها به مردم حذف و منع شده  
بودند و اخیــرا دوباره صرافی ها امکان ورود به 
تبادالت سایر ارزها را دارند اما برگشت به این 
چرخه برای صرافی ها زمانبر اســت.وی ادامه 
داد: معتقدم همواره باید امکان دسترســی به 
انــواع ارز را برای مردم ایجــاد کنیم و مبنای 
عرضه انواع ارز در کشــور نباید سود و حجم 
مورد انتظار باشد و اساسا مردم باید به هر نوع 
ارزی دسترســی آزاد داشته باشند و خودشان 
تصمیم بگیرند که از چه ارزی استفاده کنند.
دبیر کل کانون صرافان کشــور افزود: تبادالت 
روبلی ایران و روسیه در آغاز به کار خود است 
و کار در ابتدا هر چند با شــدت پیش نمی رود 
و انتقال تقاضای مردم از ســمت دالر به روبل 
زمانبر خواهد بود امــا به طور قطع با افزایش 
خدمات روبل در ایران، برای مردم و مسافران 

جذابیــت ایجــاد خواهد شــد و پیش بینی ام 
به عنوان یک مصرف کننده این اســت که به 
صورت پلکانی شاهد افزایش تقاضا برای روبل 
در کشورمان خواهیم بود و امیدوارم برای سایر 
ارزها هم همین روند ادامه داشته باشد و متکی 
بــه یک یا دو واحد پول خارجی نباشــیم.وی 
درباره ورود روبل به بازار متشــکل ارزی اظهار 
داشــت: برخی از بازیگران بازار متشکل ارزی 
روبل را بــرای فروش وارد این بازار می کنند و 
عده ای از خریــداران هم روبل مورد نیاز خود 
را از همین بازار تهیه می کنند و بازار متشکل 
ارزی در واقع یک پلتفرم معامالتی اســت که 

خریداران را به فروشندگان متصل می کند. در 
آینده نزدیک هم صرافی هایی که روبلی را وارد 
یا دریافت می کنند در بازار متشــکل ارزی به 
فروش می رسانند و بازار متشکل ارزی در واقع 
یک محل معامالتی است.سلطانی زاده در پاسخ 
به این سوال که احتمال افزایش قیمت روبل با 
توجه به افزایش تقاضا وجود دارد، گفت:  باید 
توجه داشته باشیم که همین االن هم معامالت 
روبل انجام می شود اما در این فرایند شکل غیر 
رســمی معامالت روبل رسمی می شود و در هر 
بازاری که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت ها 

افزایش پیدا می کند.      

با ابالغ شــیوه نامه اصول مطالبــات غیرجاری صندوق  
توسعه ملی، شــرایط پرداخت تســهیالت معوق از سوی 
تســهیالت گیرندگان اعالم و در دستور کار قرار گرفت، بر 
این اســاس تســویه طبق نرخ روز ارز انجام خواهد شد.به 
گزارش ایســنا، نحوه تسویه تســهیالت ارزی و مطالبات 
غیرجاری، مدت هــا محل چالش بیــن دریافت کنندگان 
ایــن تســهیالت و صنــدوق توســعه ملی بوده اســت؛ 
تسهیالت گیرندگان که در گذر زمان و تحوالت ارزی، بارها 
خواستار اســتمهال وام های دریافتی شده بودند، بر تسویه 
آن با نرخ گذشته و ارز 4200 تومانی تاکید داشته و در این 
رابطه رایزنی های بســیار کردند، ولی در هر صورت هیات 
عامل صندوق توســعه ملی با توجه به قواعد این صندوق، 
چنین درخواســتی را نپذیرفته و  مبنای تســویه را با نرخ 
روز ارز در ســامانه نیما اعالم کرد.بــه هر صورت در اواخر 
سال گذشته، طی جلساتی در هیات امنای صندوق توسعه 
ملی، طرح هایی در این رابطه تصویب و شیوه نامه مربوط به 
وصول مطالبات غیرجاری و پیشگیری از تعویق بازپرداخت 
مطالبات صندوق توســعه ملی صادر شد که در خردادماه 
ســال جاری از سوی ریاســت جمهوری ابالغ و اکنون در 

دستور کار توسعه ملی قرار گرفته است.
در این شــیوه نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، 
شــرایط برای تسویه مطالبات غیرجاری نسبت به گذشته، 
تسهیل شده اســت، صندوق توسعه ملی مجاز شده است 
کــه برای جلوگیری از تبدیل مطالبات جاری به غیرجاری 
و همچنیــن جهت وصول مطالبات غیرجــاری، با رعایت 
مفاد قرارداد و قوانین حاکم نســبت به تســویه مطالبات 
صنــدوق از طریق دریافت و تملک ســهام کاالها، اموال و 
سایر دارایی های بانک های عامل و تسهیالت گیرندگان )به 
صورت ریال مانا( و یا ســایر ترتیبات مالی حسب شرایط 
تعیین شده در قرارداد و طبق تعهدنامه رسمی اخذ شده از 
بانک عامل و سایر ابزارهای قانونی اقدام کند؛ به نحوی که 

منجر به بنگاهداری صندوق در بلندمدت نشود.
در مــاده ای دیگــر فرآیند اجــرای وصــول مطالبات 
غیرجاری مورد تاکیــد قرار گرفته که طی آن پس از ارائه 
گزارش عــدم وصول مطالبات صندوق بــه بانک عامل یا 
تسهیالت گیرندگان یا ضامنین که اقساط تسهیالت مربوط 
به آنها تبدیل به مطالبات غیرجاری شــده است، صندوق 
آخرین اخطار کتبی با درج مهلت زمانی مبنی بر تســویه 

مطالبات غیرجاری را به بانک عامل ارســال می کند و بعد 
از گذشــت مهلت مقرر در صورت عدم تســویه مطالبات 
هیات عامل صندوق نســبت به ارســال اظهارنامه قضایی 
اقدام خواهد کرد.در این جریــان، تبدیل ارز به ریال مبنا 
ممنوع بوده ولی تبدیل ارز به ریال مانا و استفاده از آن در 
اعطا و بازپرداخت تســهیالت و سرمایه گذاری مجاز است.

همچنین هیات عامل صندوق توســعه ملی می تواند برای 
تسویه مطالبات غیرجاری از بانک های عامل و یا تسهیالت 
گیرندگان، نســبت بــه تملک اموال تملیکــی با توجه به 
شرایط تعیین شده در قرارداد و طبق تعهدنامه رسمی اخذ 

شده از بانک عامل و سایر ابزارهای قانونی اقدام کند.
در صورت عدم تکاپوی اموال و وسائل تسهیالت گیرندگان 
و ضامنین برای تســویه مطالبات غیرجاری صندوق، بانک 
عامل نســبت بــه تملک طرح اقدام و پــس از فروش آن، 
منابع مالی حاصل را تا ســقف تسویه مطالبات غیرجاری 
صندوق)ریال مانا( به حســاب های صندوق واریز می کند، 
اما در صورت عدم امکان فروش، هیات عامل صندوق مجاز 
است براساس وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در مورد روند 
دریافت مطالبات غیرجاری از طریق تملک طرح، مشارکت 

در اتمام آن و ســایر شیوه های ممکن در چارچوب ضوابط 
و مقررات و قرارداد اقدام کند.هیات عامل مجاز است پس 
از تملک طرح براســاس دســتورالعمل نحوه فروش اموال 
تملیکی کــه به تصویب هیات عامل صندوق می رســد با 
رعایت قوانین و مقررات، طرح مربوط را به فروش رســانده 
و مبالغ ریالی حاصل از آن را به حساب صندوق واریز کند.
در صورت درخواســت هیات عامل صندوق، جهت تبدیل 
منابع ریالی مورد نظر به ارز، بانک مرکزی مکلف اســت با 
رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تبدیل منابع ریالی مورد 
درخواســت به ارز مورد نظر از طریق ســامانه نیما و سایر 
راه ها و ابزارهای قانونی اقدام و به حســاب ارزی واریز کند.
همچنین تسویه حساب بدهکاران با صندوق توسعه ملی از 
طریق پرداخت ریال مانا امکان پذیر اعالم شده است.طبق 
این شیوه نامه اگر بانک عامل در بازه زمانی مشخص اقدام 
الزم را انجام ندهد و تســویه مطالبات صورت نگیرد، آنگاه 
صندوق نسبت به مســدود کردن حساب های بانک عامل 
نزد بانک مرکزی و برداشــت از آنها و سایر اقدامات الزم از 
طریق بانک مرکزی و البته در چارچوب قرارداد تعهدنامه، 

اقرارنامه و سایر تضامین دریافتی اقدام خواهد کرد.

دبیر کل کانون صرافان کشور پیش بینی کرد

افزایش پلکانی تقاضای روبل در بازار

از سوی صندوق توسعه ملی

شرایط جدید تسویه وام های ارزی و ریالی اعالم شد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با 10 هزار 
نفر صادرکننده بدهکار بانکی روبرو هســتیم که برای 
کاهش بدهی آنها در حال تالش هســتیم.به گزارش 
خبرگــزاری مهر، علی رضا پیمان پاک با حضور در یک 
برنامــه تلویزیونی با بیان اینکه کشــورهای آفریقایی 
بازاری بکر و پرســود برای ایران هســتند، اظهار کرد: 
کشــورهای آمریکای التین و هند هــم که جزو پنج 
مقصد اول صادراتی ایران قرار گرفته، از جمله فرصت ها 

هستند.
وی افزود: فرهنگ تجارت خارجی ما سنتی است و 
باید با کمک تشکل ها، این فرهنگ را تغییر دهیم و با 
همکاری شرکت های دانش بنیان، تجارت دانش بنیان 
هم داشــته باشیم و بر همین اســاس و در نخستین 
گام ها، در امارات و در ســایت آمــازون، پاویون ویژه 
کاالهای ایرانی را ایجاد کرده ایم.رئیس سازمان توسعه 
تجارت بــا بیان اینکه ثبت حقوقی کنسرســیومی در 
کشــور نداریم ولــی اهمیت زیــادی دارد که بتوانیم 
یک نهاد یا مجموعه را به صورت کنسرســیوم به ثبت 
برســانیم، گفت: یکی از پروژه های مشــترک با مرکز 
تجارت جهانی، ایجاد کنسرســیوم تجاری و ورود آن 

به بازارهای تجاری اســت.وی ادامــه داد: انتقال ارز با 
هزینه هــای بســیار پایین در همین شــرایط تحریم 
صورت می گیرد و سیستم های نقل و انتقال بانکی هم 
ایجاد شــده اســت.پیمان پاک با اشاره به اینکه با 10 
هزار نفر صادرکننده بدهکار بانکی روبرو هســتیم که 
برای کاهش بدهی آنها تــالش می کنیم، عنوان کرد: 
بالفاصله بعد از تشــکیل دولت سیزدهم، کارگروهی با 
حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر صمت شکل گرفته 
و امروز شــاهد هماهنگی در سیاست های ارزی کشور 
هستیم.رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: 
مذاکرات تعرفه ترجیحی با اندونزی، هند و پاکستان در 
حال انجام است و مشکالتی هم در این زمینه برطرف 
شده است، همچنین بیمه قراردادها هم در دستور کار 
است به این نحو که تاجران شناسنامه دار در کشورهای 
مقصد، طرف قرارداد افراد و شرکت های ایرانی باشند.

وی تصریــح کرد: فعاًل فقط از ابــزار عوارض صادرات 
اســتفاده می کنیــم و محدودیت دیگــری نداریم اما 
حقیقت این است که ایران، کشور صادرات محور نیست 
و صرفاً اضافه بر نیاز را صادر می کند، بنابراین هر وقت 

صادرات افزایش یافته، بازار داخلی خالی شده است.

تجارت ایران و روســیه در زنجیره معدن ســالیانه 
۸0 میلیون دالر اســت که کمتر از یک درصد تجارت 
خارجی ایران در این حوزه را تشکیل می دهد.به اعتقاد 
کارشناســان با توجه به مشــکالت روسیه با برخی از 
کشــورها، 100 میلیارد دالر کاهش واردات برای این 
کشور پیش بینی شده که ظرفیتی بکر برای ایران است.
در سال جاری با توجه به رویدادهای اخیر، فدراسیون 
روســیه کشورهایی را غیر دوســت عنوان کرده که بر 
اســاس برآوردها ۸0 میلیارد دالر واردات حذف شده 

است.
به گزارش ایمیدرو، روســیه در حوزه های مختلف 
کامودیتی با ارائه تخفیف کلی، در حال رقابت با ایران 
در بازارهای ترکیه، شــرق آســیا در حوزه آلومینیوم، 
مس، فوالد و نفت است.در حوزه اکتشافات، روس ها از 
پیش از انقالب در ایران فعال بودند و آماده همکاری در 
این حوزه هستند.در فوالد نیز شرکت فوالد مبارکه در 
حال مذاکره با روس ها به منظور تهاتر اسلب با ورق گرم 
اســت تا از این طریق، بخشــی از بازار شمال ایران از 
طریق واردات تامین شده و ورق از ناحیه جنوبی کشور 
با قیمت بهتر صادر شود.چادرملو نیز در حال مذاکره با 

یک فوالدساز روسی به منظور سرمایه گذاری مشترک 
در یک معدن ســنگ آهن روسیه اســت.روس ها به 
فناوری آهن اسفنجی ایران عالقه مند بوده و پیمانکاران 
ایرانی احتماال قراردادهایی به منظور ساخت واحدهای 
بریکت سازی با فوالدسازان روسی امضا خواهند کرد.
همچنین پتانســیل هایی در حوزه طــال و تجهیزات 
معدنی وجود دارد که در حال مذاکره است.برپایه این 
گزارش، در بهار امسال ایران بیش از 10۷ هزار و ۷۶ تن 
انواع محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی از جمله 
زنجیره روی، زنجیره سیمان، زنیجره مولیبدن، زنجیره 
کروم، انواع فرو، انواع محصوالت سفال، آجر، کاشی و 
ســرامیک، زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط، 
انواع ســنگ و محصوالت مرتبــط، مس و محصوالت 
پایین دستی و پودر آلومینا به ارزش 1۳ میلیون و 141 
هزار و ۸0۷ دالر به روســیه صــادر کرد.در مقابل نیز 
بیش از هشت هزار و 2۳۹ تن انواع محصوالت زنجیره 
فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط، زغال سنگ و کک، 
سایر معدن و صنایع معدنی و انواع سنگ و محصوالت 
مرتبــط به ارزش هفت میلیون و 1۶۷ هزار و ۶04 تن 

از روسیه وارد کردیم.

همکاری ایران و روسیه در حوزه معدن و فوالد۱۰ هزار نفر صادرکننده بدهکار بانکی داریم
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تقالیبغدادبرایانتخابنخستوزیر
گمانه زنی ها درباره تســریع در نامزدی نخست وزیر آینده عراق در حالی 
همچنان ادامه دارد که برخی شــخصیت های عراقی از اعالم نام نامزد نخست 
وزیری در 2 روز آینده آینده خبر می دهند. به گزارش ایرنا، »ابو االء الوالئی« 
دبیرکل »کتائب سیدالشــهدا)ع(« عراق در توئیتــی اعالم کرد که چارچوب 
هماهنگی گروه های شــیعه عراق روز سه شنبه جلسه ای را با حضور همه اعضا 
تشــکیل داد و قرار است نامزد نخســت وزیری عراق ظرف ۷2 ساعت آینده 

مشخص شود.
الوالئی همچنین از تشــکیل جلسه ســران جنبش پارلمانی فتح در دفتر 
»هادی العامری« خبر داد و اینکه پس از جلســه چارچوب هماهنگی، نامزد 

نخست وزیری ظرف ۷2 ساعت مشخص خواهد شد.
در همیــن حال، یــک منبع مطلع به رســانه های عراقی گفت، نشســت 
چارچوب هماهنگی در منزل »همام حمودی« رئیس مجلس اعالی اســالمی 
عراق برگزار و کمیته ای برای بررسی نام های مطرح برای نخست وزیری آینده 
عراق تشکیل شد. بغداد الیوم نیز در خبری نوشت، به گفته این منبع، کمیته 
یاد شــده حداکثر ظرف 2۴ ساعت آینده، نام ها را برای رای گیری و طرح در 

نشست چهارشنبه چارچوب هماهنگی ارائه خواهد کرد.
به گفته ایــن منبع آگاه، »هــادی العامری رئیس ائتــالف الفتح و نوری 
المالکی رئیس ائتالف دولت قانون در این جلســه انعطاف پذیری خوبی برای 

تسهیل انتخاب نخست وزیر نشان داده اند.«
شفق نیوز عراق نیز به نقل از منابع آگاه از برخی نامزدهای مطرح نام برده 
و درباره جلسه روز سه شنبه نوشت: نام ۵ نامزد در داخل چارچوب هماهنگی 
برای تصدی نخســت وزیری عراق مطرح شــده اســت: »حیــدر العبادی«، 
»محمد شــیاع السودانی«، »عبدالحسین عبطان« ، »علی الشکری« و »قاسم 
االعرجی«، نام هایی هســتند که این رســانه عراقی به نقل از منبع آگاه بیان 

کرده هرچند هنوز این نام ها رسما اعالم نشده است.

ویژه

برنامهسپرماهوارهایآمریکا
شــرکت نورت راپ گرومن که یک پیمانکار نظامی اســت اعالم کرد یک 
قرارداد با آژانس توســعه فضایی آمریکا برای ســاخت و استقرار ۱۴ ماهواره 
جدیــد امضا کرده اســت تا این کشــور بتواند موشــک های مافوق صوت را 
شناســایی و رهگیری کند. به گزارش رویترز، این ماهواره ها بخشی از برنامه 
این آژانس برای ساخت سپر ردیابی موسوم به »ترانش ۱« می باشد که هدف 
آن  شناســایی و رهگیری سالح های مافوق صوت و سایر موشک های پیشرفته 

از زمان پرتاب می باشد. 
آژانس توســعه فضایی آمریکا که وابســته به وزارت دفاع این کشور است، 
اعالم کرده که ارزش قرارداد ارائه شــده به شــرکت نورت راپ گرومن حدود 

۶۱۷ میلیون دالر است. 
این آژانس همچنین قرارداد مشابهی با شرکت »ال۳ هریس تکنولوژیز« به 

ارزش بالقوه ۷۰۰ میلیون دالر امضا کرده است. 
انتظــار می رود این ماهواره ها  در ســال 2۰2۵ به فضا پرتاب شــوند.  به 
گزارش ایرنا،  وزارت دفاع آمریکا خبر داد که دو موشک هوا پرتاب و سطح به 
سطح مافوق صوت ساخت شرکت الکهید را با موفقیت آزمایش کرده است. 

ســالح های مافوق صوت در الیه های فوقانی جو و با سرعتی ۵ برابر سرعت 
صوت )۶ هزار و 2۰۰ کیلیومتر در ساعت( حرکت می کنند. 

پیش از این شکست های پیاپی آمریکا در آزمایش های چنین موشک هایی 
از یک ســو و موفقیت روســیه و چین در این حوزه نظامی، نگرانی هایی را در 
میان مقام های پنتاگون برانگیخته بود.  کنگره آمریکا مدت ها اســت از عقب 
ماندن فناوری موشــکی آمریکا از دو کشــور چین و روسیه ابراز نگرانی کرده 
چراکه روســیه هم اکنون از این فنآوری در موشک های اسکندر و خنجر خود 
بهره برده اســت.  آژانس دفاع موشــکی آمریکا خرداد ماه ســال گذشته نیز 
اعتراف کرد که یک ناو جنگی این کشــور در رهگیری یک موشک بالستیک 

برد متوسط آزمایشی شکست خورده است.

رکوردشکنیدوبارهتورمدربریتانیا
شــاخص تورم در بریتانیا در بحبوحه بحران هزینه های زندگی و تشدید فقر 
در این کشور بسرعت در حال صعود است و طبق آمار رسمی که روز چهارشنبه 
منتشــر شد، بار دیگر رکورد ۴۰ سال گذشته را شکست. بر اساس گزارش دفتر 
آمار ملی بریتانیا شاخص نرخ مشتری )CPI( از ۹.۱ درصد در ماه »آوریل « به 
۹.۴ درصد در ماه »مه« رســید که ۰.۳ درصد نســبت به ماه قبل از آن افزایش 

نشان می دهد.
طبق ارزیابی این نهاد بریتانیای افزایش قیمت سوخت خودرو بیشترین سهم 
را در افزایش نرخ تورم داشــته است. قیمت بنزین و گازوئیل در ماه های اخیر به 
دلیل پیامدهای ناشــی از جنگ در اوکراین به مرز 2 پوند در لیتر رسیده است. 
دولت بریتانیا در متمم بودجه امسال مالیات هر لیتر سوخت را پنج پنس کاهش 
داد تا کمی از فشــار بر مردم بکاهد. با این حال کارشناسان این اقدام را قطره ای 
در اقیانوس می دانند. جهش بی ســابقه شــاخص تورم و افزایش افسارگسیخته 
هزینه هــای زندگی در بریتانیا، جزیره را در بدترین شــرایط اقتصادی نیم قرن 
گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی شود و 
مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می دهند، مردم کشور را شوکه 

کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش بینی می شــد که نرخ تورم با وجود فشــارهای 
ناشــی از برگزیت و بحران همه گیری کرونا در محدوده 2 درصد ســیر کند. اما 
حاال اقتصاددانان پیش بینی می کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا 
پایان سال جاری میالدی به باالی ۱۱ درصد خواهد رسید. بانک مرکزی بریتانیا 
ماه پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به باالترین ســطح در ۱۳ سال گذشته، 

در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرده است.
»یل سلفین« اقتصاددان ارشد شرکت خدماتی KPMG UK معتقد است 
که نرخ تورم هنوز تا نقطه اوج فاصله دارد و »این بدان معناست که درد بیشتری 

برای خانوارها در راه است.«
وی پیش بینی کرد که نرخ بهره بین بانکی در اوایل ســال آینده میالدی به 2 
درصد برســد. این درحالیست که نرخ بهره  بین بانکی در بریتانیا از دسامبر سال 
گذشــته که دولت لندن روند کاهش محدودیت هــای کرونایی را آغاز کرد، هر 
مــاه ۰.2۵ درصد افزایش یافت و اکنون روی پایه ۱.2۵ قرار دارد. کارشناســان 
پیش بینــی می کنند بانک مرکزی بریتانیا که برای کاهش نرخ تورم در کشــور 
تحت فشــار زیادی قرار دارد، نرخ بهره بین بانکی را در ماه آینده میالدی افزایش 
دهد. این افزایش اما برای میلیون ها خانواده بریتانیای به معنای افزایش قســط 
وام مسکن و فشار مالی بیشتر بشمار می رود. دولت بریتانیا از سوی احزاب مخالف 
سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه 
اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک  هزینه های معیشتی برای دهک های پایین 
را افزایش دهد؛ اما تاکنون اقدامی که با نرخ فزاینده تورم در این کشور مطابقت 

داشته باشد، رخ نداده است.

انتخابرئیسجمهوریجدیدسریالنکا
نمایندگان پارلمان ســریالنکا به »رانیل ویکرمسینگ« نخست وزیر سابق 
کشور به عنوان رئیس جمهوری جدید رای مثبت دادند. به گزارش رویترز، در 
انتخابات پارلمانی امروز سریالنکا که قرار بود رئیس جمهوری جدید این کشور 
در پی اســتعفا و فرار »رانیل راجاپاکسا« رئیس جمهوری سابق این کشور، به 
رای گذاشته شــود  »رانیل ویکرمسینگ« نخست وزیر پیشین انتخاب شد و 
نمایندگان پارلمان برای وی با سابقه و تجربه سیاسی آرزوی موفقیت و برون 
رفت از وضعیت بحران اقتصادی کشور کردند.  از سوی دیگر صدای اعتراضات 
در ســریالنکا فعال خاموش شده و معترضان در این کشور ویکرمسینگ را نیز 

قبول ندارند و خواستار استعفای وی شده بودند.  
»رانیل ویکرمســینگ« در ســخنانی گفت تصمیم پارلمان را می پذیرد و 
تالش می  کند تا سیاســت هایی برای حل و فصل بحران اقتصادی در کشــور 

اتخاذ کند.
اعضای پارلمان ســریالنکا روز چهارشــنبه و تحت تدابیر امنیتی شــدید 
امنیتــی، رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری از بین ســه نامزد رقیب را 
انجام دادند به امید این که رئیس جمهوری جدید، بتواند این کشور جزیره ای 
را از یک بحران فلج کننده اقتصادی و سیاســی خارج کند. رئیس  جمهوری 
که پارلمان انتخابات می کند تا پایان ســال 2۰2۴ به جای راجاپاکسا وظایف 

ریاست جمهوری را انجام خواهد داد.  

استراتژیک

اکونومیک

کوتاه از جهان

براساس گزارشی از »تیم پشتیبانی تحلیلی 
و نظارت بر تحریم ها« در سازمان ملل، »ایمن 
الظواهری« ســرکرده القاعده کــه در جریان 
حمالت یازده ســپتامبر معاون اسامه بن الدن 
بود، »زنده بودنش تایید شــده و آزادانه ارتباط 
برقرار می کند.« به گزارش وب سایت النگ  وار 
 ژورنال، همچنین ســازمان ملل اعالم کرد که 
ائتالف طالبان – القاعــده همچنان قدرتمند 
اســت و رهبران شاخه های القاعده در شمال و 
شرق آفریقا مسوولیت نقش هایی را در سلسله 
مراتب جانشــینی در گروه القاعــده بر عهده 

گرفته اند. از آنجایی که از زنده بودن الظواهری 
و ارتباط برقرار کردن و سالمت او خبری نبود، 
برخی از تحلیلگران تروریسم قبال مدعی شدند 
کــه الظواهری ُمــرده و تازه ترین مورد آن هم 
به نوامبر 2۰2۰ بــاز می گردد. در حالی که به 
صراحت بیان نشــده، ایمن الظواهری احتماال 
در داخل افغانســتان فعالیــت می کند. »تیم 
پشــتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم ها« در 
ســازمان ملل در تازه ترین گزارشــش درباره 
وضعیت القاعده و رقیب آن داعش آورده است: 
کشــورهای عضو تاکید می کننــد که افزایش 

آسودگی و توانایی الظواهری در برقراری ارتباط، 
با تسلط طالبان بر افغانستان و تحکیم قدرت 
متحدان کلیدی ]القاعده[ در دولت دوفاکتوی 
آنها همزمان شــده است. عالوه بر این، به نظر 
می رســد رهبری القاعده نقش مشورتی برای 
طالبــان دارد و این گروه هــا همچنان تماس 
نزدیک خودشــان را حفــظ کرده اند. پیش از 
این در ســال 2۰2۰، تیــم حمایت تحلیلی و 
نظارت بر تحریم ها گزارش داده بود که طالبان 
»به طور مرتب در جریــان مذاکرات با ایاالت 
متحده با القاعده مشــورت می کرد و تضمین 
می داد که این گروه به روابط تاریخی خودشان 
احترام بگذارد.« در تازه ترین گزارش ســازمان 
ملل متحده تاکید شــد که القاعده در سراسر 
این کشور مستقر شــده است. در این گزارش 
آمده اســت: مبارزانی از القاعده در شــبه قاره 
هند و شاخه القاعده در جنوب آسیا، در میان 
واحدهای جنگی طالبان در سطح فردی حضور 
دارند. براســاس گزارش ها، اعضای القاعده در 
جنوب و شــرق افغانستان، جایی که این گروه 
حضور تاریخی دارد، باقــی مانده اند. برخی از 

کشــورهای عضو به جابجایی احتمالی اعضای 
اصلی به سمت غرب به والیت های فراه و هرات 
اشــاره کردند. یکی از کشورهای عضو گزارش 
داد که القاعده قصد دارد موقعیتی در شــمال 
افغانســتان ایجاد کند، مبارزان جدید را بسیج 
و منابع بیشتری تولید کند. حضور القاعده در 
شمال افغانستان به خوبی شناخته شده است. 
این گروه از طریق گروه های بنیادگرای متحد 
در آسیای میانه مانند حزب اسالمی ترکستان 
و جماعت انصاراهلل تاجیکستان فعالیت می کند. 
بهار امســال، عبدالحق ترکستانی، رهبر حزب 
اسالمی ترکستان که با طالبان و القاعده ارتباط 
دارد، عید فطر را در افغانســتان جشن گرفت؛ 
ترکستانی قباًل توسط وزارت خزانه داری ایاالت 
متحده به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی 

القاعده یا کمیته اجرایی شناسایی شده بود.
این گزارش ســازمان ملل همچنین تاکید 
کــرد که القاعــده در موقعیت بهتــری برای 
جانشینی داعش و »به رسمیت شناخته شدن 

دوباره به عنوان رهبر جهاد جهانی« قرار دارد.
ســازمان ملل گزارش داد کــه »تبلیغات 

القاعــده اکنون برای رقابت با داعش، به عنوان 
بازیگــر کلیدی در الهام بخشــیدن به محیط 
تهدید بین المللی، بهتر توســعه یافته است و 
ممکن اســت در نهایت به منبــع بزرگتری از 
تهدید هدایت شــده تبدیل شــود.« در نهایت 
اینکه، گزارش ســازمان ملل بینشی در مورد 
خط جانشــینی القاعده ارائه داد. سیف العدل، 
رهبــر قدیمی و کهنــه کار القاعــده، پس از 
الظواهــری در رده دوم قــرار دارد. در ردیف 
بعدی عبدالرحمن المغربی، یزید مبارک، امیر 
القاعده در مغرب اسالمی و احمد دیریه، رهبر 
الشباب که شاخه القاعده در شرق آفریقاست، 
قرار دارند. تســلط طالبان بر افغانستان مزیتی 
برای القاعده و دیگر گروه های تروریستی متحد 
آن بوده اســت. افغانســتان اکنون در کنترل 
کامل طالبان اســت و القاعده از همان غنایمی 
برخوردار است که این گروه قبل از ۱۱ سپتامبر 
داشت؛ پناهگاه امن، توانایی سازماندهی مجدد، 
فراغت و آموزش نیروهایش، در حالی که نقشه 
و برنامه ریزی برای اجرای حمالتی علیه غرب 

دارند.

رهگیریرهبرالقاعدهدرافغانستان

افزایش دما در سراسر جهان همچنان ادامه 
دارد. در شرایطی که غرب اروپا موج شدید گرما 
را تجربه می کند،حال در 2۰ ایالت آمریکا هشدار 
گرمایش مرگبار صادر شده است؛ گفته می شود 
که »جوبایدن« رئیس جمهوری آمریکا وضعیت 

اضطراری اعالم خواهد کرد. 
افزایش بی ســابقه دمای هوا در سراسر اروپا 
همزمان با خم شدن ریل قطارها از شدت گرما و 
آتش سوزی های گسترده که در سراسر این قاره 
بیداد می کند، تاکنون شمار تلفات را به بیش از  

۱۵۰۰ نفر افزایش داده است.
به گزارش ای بی ســی نیوز نوشت: »مرکز 

پیش بینی آب و هوا« در آمریکا )WPC(  اعالم 
کرد: خطر دمای باال طی هفته جاری بخش های 
عمده ای از آمریکا را فراخواهد گرفت که حداقل 
بیــش از یکصد میلیون نفــر را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد که با هشدار شدید و توصیه های آب 

وهوایی مواجه اند.
 )WMO( ســازمان جهانی هواشناســی 
معتقد اســت که موج گرما در اروپا به اوج خود 
رســیده است، اما دمای هوا ممکن است تا یک 
هفته دیگر نیز باالتر از حد میانگین باقی بماند.

یکی از محققان دانشــکده علوم دانشــگاه 
لیســبون گفــت: داده هــا نشــان می دهد که 

بیشــترین احتمال مرگ در اثر امواج گرما، در 
افراد مسن است.

وی گفت: تعداد مــرگ و میرها در آینده از 
جمله به اقدام های پیشگیرانه ای که مردم برای 
محافظت از خود اتخاذ می کنند، نحوه مراقبت 
خانه هایشان، مراقبت از ســاکنان خود و نحوه 

مناسب سازی زیرساخت ها بستگی دارد.
افزایش دما و همچنین خشکســالی مداوم 
و مدیریت ضعیــف جنگل هــا، عامل چندین 
آتش سوزی جنگلی در سراسر پرتغال بوده است.

همزمان با شــعله  ور شدن آتش سوزی های 
جنگلی در سراســر پرتغال، اســپانیا و فرانسه، 

مقام های مســئول هشــدار داده اند که خطر 
آتش سوزی های بیشــتر با تداوم شرایط هوای 

خشک وجود دارد.
طبق برآورد موسسه بهداشت کارلوس سوم، 
اسپانیا روز سه شــنبه با آخرین روز موج گرما 
در بیش از یک هفته مواجه بود که باعث مرگ 
بیــش از ۵۱۰ نفر در اثر گرما شــد. مقام های 
پرتغالی نیز بیش از ۱۰۰۰ مورد مرگ ناشی از 

گرما را گزارش کرده اند.
دمای هوا در بریتانیا روز ســه شــنبه برای 
اولیــن بار در تاریــخ این کشــور از ۴۰ درجه 
سانتیگراد گذشت و مقام های لندن از بروز یک 

حادثــه بزرگ خبر دادند. دیروز، آتش ســوزی 
بخش هایی از بریتانیا را درنوردید، محاسبه برای 
اندازه گیری خسارت های بر جای مانده در جزیره 
آغاز شده اســت. شهردار لندن می گوید بالغ بر 
۴۱ ساختمان در پایتخت بر اثر گرمای استثنایی 

نابود شده است.
شــهردار لندن اوضــاع را بحرانی توصیف و 
گفت که نیروهای آتش نشــانی در واکنش به 
آتش سوزی های وسیعی که در پایتخت جریان 
دارد، »تحت فشار شــدیدی« بودند که پس از 
جنگ جهانی دوم ســابقه نداشته است. صادق 
خان توضیح داد که این سازمان روز گذشته دو 
هزار و ۶۰۰ تماس دریافت کرده که در قیاس با 

روزهای عادی ۴ برابر بیشتر است.
گزارش ها نشان می دهد دستکم پنج نفر در 
سراسر انگلیس به منظور خنک کردن خود  در 

رودخانه ها، دریاچه ها و مخازن غرق شده اند.
به گزارش ایرنا، دانشــمندان می گویند که 
انگلیس دیگر یک کشور سردسیر نیست و باید 
خود را برای مواجهه با تشــدید گرمای هوا در 
ســال های آینده وفق دهد.آن ها هشدار داده اند 
که اگر این کشــور تدابیر الزم را صورت ندهد 
هزاران شهروند با خطر مرگ روبرو خواهند شد 
و به زیرساخت ها خسارت های گسترده ای وارد 

خواهد شد.
ساعاتی پیش فعاالن محیط زیست در ادامه 
اعتراض ها به تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین، 
خروجی یکی از شلوغ ترین اتوبان های شهر لندن 
)ام2۵( را با برگزاری تجمع، مســدود کرده اند. 
آن ها در این حرکــت اعتراضی که باعث ایجاد 
ترافیک سنگین شــده است، پارچه نوشته هایی 
را حمل می کنند کــه روی آن جمالتی درباره 
ضرورت توجه به بحران اقلیمی نوشــته شــده 
اســت. معترضان عالوه بر اعالم رســمی وضع 
اضطراری، می خواهند که دولت از طریق تصویب 
قوانیــن الزام آور، افزایش روزافزون دی اکســید 

کربن را تا سال 2۰2۵میالدی به صفر برساند.
این درحالی اســت که با تحریم نفت روسیه 
از سوی کشورهای غربی و افزایش بهای آن در 
بازارهای جهانی، انگلیس درصدد توسعه میادین 
نفتی و راه اندازی کارخانه های زغال سنگ برامده 

و بعید است تن چنین تصمیمی بدهد.  
دانشمندان هشدار داده اند که گرمایش زمین 
و تغییرات آب وهوایی با سرعتی بیشتر از آنچه 
پیش بینی می کردند در حال وقوع و جهان در 

مسیر فاجعه بار افزایش دمای زمین است.

1500نفردراروپاقربانیگرماشدند

آتش و تابستان جهنمی
آمریکاوضعیتاضطراریاعالممیکند

شرکت ترکیه ای تولیدکننده پهپادهای بیرقدار اعالم کرد 
که این پهپادها تنها در اختیار نیروهای اوکراینی قرار دارد و 

هیچ پهپادی در اختیار روس ها قرار نگرفته است.
به گزارش الجزیــره، مدیرعامل شــرکت بایکار ترکیه 
تولیدکننده پهپادهای بیرقدار ارسال این پهپادها به روسیه 
را تکذیب کرد و گفت پهپادهای بیرقدار تنها در دســترس 

نیروهای اوکراینی قرار دارد.
هالوک بیرقدار در مصاحبه ای با شبکه سی ان ان گفت 
که  اوکراین تحت حمالت شدید قرار دارد و به خاطر همین 
ایــن پهپادها را در اختیار آنها قرار دادیم ولی تا کنون هیچ 
کدام از این پهپادها در اختیار نیروهای روســی قرار گرفته 

نشــده اســت  چون ترکیه از اوکراینی ها حمایت می کند. 
بیرقدار گفت: ما به این مسئله افتخار می کنیم که در حال 
حاضر پهپاد بیرقدار مدل TB2 به عنوان ســمبل مقاومت 

اوکراینی ها در مقابل نیروهای روسیه شناخته شده است.
وی افزود: پویش های تامین مالی بســیاری در اوکراین، 
لیتوانی، لهستان و نروژ برای خرید هواپیمای بدون سرنشین 
)UAV( برای دولت کی یف راه اندازی شــده است و کشور 
ترکیه هماهنگ با پویش هواپیماهای خود را در اختیار آنها 
قرار داده است. اوکراین در سال های اخیر بیش از 2۰ فروند 
پهپاد بیرقدار از شرکت ترکیه ای بایکار خریداری کرده و ۱۶ 

فروند دیگر نیز برای ماه ژانویه امسال سفارش داده است.

»ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری اوکراین اعالم کرد 
که معاون سرویس امنیت داخلی این کشور را برکنار کرده و 
چندین رئیس جدید منطقه ای را برای این سازمان منصوب 
کرده اســت. به گزارش الجزیره، زلنکسی در اظهارات خود 
گفت: من روســای جدیدی برای دفاتر منطقه ای سرویس 
امنیتی اوکراین در زکارپاتیا، پولتاوا، سومی، دنیپروپتروفسک 
و خارکیف تعییــن کردم. من همچنین یکــی از معاونان 

سرویس امنیتی اوکراین را برکنار کردم.
او همچنین از انتصاب اوکســانا ژولنوویچ به عنوان وزیر 

جدید سیاست اجتماعی اوکراین خبر داد. 
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور اوکراین اواخر روز یکشنبه 

در دو فرمان  اجرایی رئیس سازمان امنیت و دادستان کل این 
کشور را برکنار کرد.  دستور برکناری ایوان باکانوف رئیس 
ســازمان امنیت اوکراین و ایرینا وندیکتوا دادستان کل این 
کشور در تارنمای رسمی ریاست جمهوری اوکراین منتشر 
شد. زلنکســی بامداد دوشنبه در توضیح دستور خود برای 
برکناری رئیس ســازمان امنیت و دادستان کل این کشور 
گفت که بیش از ۶۰ دادستان و کارمند سازمان امنیت علیه 
اوکراین فعالیت می کننــد.  وی گفت: ۶۵۱ پرونده قضایی 
در رابطه با خیانت به کشــور و نقش کارمندان دادســراها، 
نهادهای تحقیقات جنایی و سایر نهادهای انتظامی در این 

اقدامات به ثبت رسیده است. 

بازهماختالفبازلنسکیوبرکناریدرکییفتجارتپهپادهایترکیهدرجنگاوکراین

»هنری کیسینجر« وزیر خارجه اسبق آمریکا 
که پیشتر گفته بود جهان به رهبران بهتری نیاز 
دارد، به جو بایدن هشــدار داد از »رویارویی و 

تقابل بی پایان« با چین پرهیز کند.
کیسینجر ، سیاســتمدار، دیپلمات و مشاور 
ژئوپلیتیک آلمانی-آمریکایی است که به عنوان 
وزیر امور خارجه  و مشــاور امنیت ملی آمریکا 
در دولت هــای ریچارد نیکســون و جرالد فورد 
فعالیت کرده  و اکنون ۹۹ ســال سن دارد. وی 
در مصاحبه خود با  شــبکه خبری بلومبرگ بر 

اهمیت درک سلطه چین تاکید کرد.
وی گفــت: وضعیت کنونــی ژئوپلتیکی به 
»انعطاف پذیری نیکســونی« برای کاســتن از 

درگیری ها بین آمریکا و چین و روســیه و اروپا 
نیاز دارد. کیســینجر که در دهــه ۱۹۷۰ به از 
ســرگیری روابط آمریکا و چیــن کمک کرد، 
هشدار داد که نباید چین به یک نظام سلطه در 

جهان تبدیل شود.
این دیپلمات پیشین آمریکایی گفت بایدن 
باید نگران باشد که اهمیت درک سلطه چین بر 

سیاست های داخلی ورود پیدا کند.
کیسینجر  در این مصاحبه بلومبرگ اظهار 
داشــت: بایدن و دولت های قبلی آمریکا بسیار 
تحت تاثیر ابعــاد داخلی دیدگاه ها درباره چین 
بوده انــد. وی تاکید کرد: البته مهم  اســت که 
جلوی هژمونی چین یا هر کشور دیگری گرفته 

شــود. اما این چیزی نیست که بتوان از طریق 
رویارویی های بی پایان به آن دست یافت.

کیســینچر پیشتر گفته بود روابط خصومت 
آمیز فزاینــده بین آمریکا و چیــن خطر بروز 
»فاجعه در جهان مشــابه جنگ جهانی اول« را 

دارد.
وزیر خارجه اســبق آمریکا درباره بزرگترین 
بحــران کنونــی اروپا یعنی جنگ روســیه در 
اوکراین گفت اظهاراتی که وی اوایل سال جاری 
دربــاره نقطه آغاز مذاکرات بــرای پایان جنگ 
مطرح کرده، به اشــتباه گزارش شده است. وی 
گفت فکر می کند که زمان مذاکرات نزدیک تر 
شده و بحث درباره آینده شبه جزیره کریمه باید 

به مذاکرات موکول شود نه این که قبل از توقف 
درگیری ها درباره آن تصمیم گیری شود.

کریمه تا قبل از الحاق به خاک روســیه در 
سال 2۰۱۴ به خاک اوکراین تعلق داشت.

هشدارکیسینجربهبایدندربارهرویاروییبیپایانباچین

پلیس کنگره آمریکا ۱۶ قانون گذار این کشور را که در 
اعتراض به لغو قانون محافظت از حقوق ســقط جنین در 

واشنگتن تجمع کرده بودند، بازداشت کرد.
به گزارش ســی بی اس نیوز، »ایلهــان عمر« نماینده 
مســلمان کنگره آمریکا نیز در میان بازداشت شدگان قرار 

داشت. 
»کوری بــوش« نماینــده کنگــره آمریــکا از ایالت 
میســوری، در توییتر عکســی از خود و سایر نمایندگان 
از جمله ایلهان عمر، »الکســاندریا اوکاسیو کورتز«، »آیانا 
پرســلی« و »رشــیده طالب« در این تظاهرات منتشر و 
ســپس آن را حذف کرد. اوکاسیو کورتز، پرسلی و طالب 

نیز در جریان این اعتراض دستگیر شدند. 
پلیس کنگره آمریکا اعالم کرد که در تظاهرات روز سه 

شنبه، ۳۴ نفر از جمله ۱۶ عضو کنگره دستگیر شدند. 
مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه گذشــته دو طرح 
را تصویــب کرد تا از دسترســی به ســقط جنین در این 
کشــور محافظت کند. این نخستین اقدام قانونی مجلس 
نمایندگان آمریکا پس از لغو قانون موسوم به »روی وید« 

توسط دیوان عالی این کشور است. 
دیوان عالی آمریکا پس از صدور حکم روز دوم تیرماه 
به آزادی حمل سالح در اماکن عمومی این کشور به رغم 
افزایش خشــونت های مســلحانه که واکنش های فراوانی 
را برانگیحت، روز جمعه ســوم تیرمــاه ۱۴۰۱ در دومین 
تصمیم جنجالــی و در اقدامی بی ســابقه قانون »رو وی 
وید« تصویب شــده در ســال ۱۹۷۳ که حق زنان برای 

سقط جنین را به رسمیت می شناخت، لغو کرد. 

نظرســنجی جدید در آمریکا نشــان می دهد که نیمی 
از شــهروندان این کشــور انتظار دارند با افزایش خشــونت 

مسلحانه، کشورشان بزودی درگیر یک جنگ داخلی شود.
تارنمــای آمریکایی ســازمان »ســاینس« با اشــاره به 
خشونت ها در آمریکا و در کانون توجهات قرار گرفتن خشونت 
های سیاســی که با حمله به کنگره به دنبال انتخابات سال 
2۰2۰ در آمریکا بروز کرد، عنوان داشــت: اکنون تحقیقات 
جدید تاییــد می کنند که از هر ۵ آمریکایی یک نفر بر این 
باور است که خشــونتی که به دالیل سیاسی بروز می کند 
دستکم در برخی اوقات قابل توجیه است. نیمی از آمریکایی 
ها انتظار دارند کشورشان وارد جنگ داخلی شود و بسیاری 
از آنها می گویند حاضر هســتند دموکراسی را با یک رهبر 
قدرتمند مبادله کنند. »راشــل کالینفلد«، کارشناس مقابله 

با خشونت سیاسی در بنیاد صلح بین المللی کارنگی که خود 
او در این نظرســنجی شرکت نداشته است، گفت: »هدف از 
این تحقیق ایجاد شــوک نبود. اما باید شوکه کننده باشد.« 
مرگ و میر ناشــی از درگیری های مسلحانه در آمریکا بین 
سالهای 2۰۱۰ تا 2۰2۰ میالدی افزایشی تقریبا ۴۳ درصدی 
داشــته است. فروش اسلحه در این کشــور همزمان با همه 
گیری کرونا افزایش یافت. »گارن وینتموت«، محقق قدیمی 
خشونت اسلحه در دانشگاه دیویس کالیفرنیا، این رویدادها را 
نشــانه ای برای بروز ناآرامی مدنی در آمریکا دانسته و از بروز 
نوک کوه یخی که حکایت از بروز مشــکالت بزرگتری دارد 
سخن گفته است. او و همکارانش در نظرسنجی که در آن ۸ 
هزار و ۶۰۰ نفر از افراد بزرگســال مقیم درانگلیس و اسپانیا 

شرکت کردند.
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روزنامه کیهان- 30 تیر 1360
بیشــتر اخبار روزنامه کیهان درباره انتخابات 
ریاســت جمهوری و مجلس بود که قرار بود 
چند روز بعد برگزار شود. این روزنامه به نقل 
از امام خمینــی تیتر زد: »رئیس جمهور باید 
کسی باشــد که مملکت را به طوری که خدا 
می خواهد اداره کند.« کیهان همچنین به نقل 
از آیت اهلل العظمی گلپایگانی نوشت: »شرکت 
در انتخابات ریاســت جمهوری الزم شــرعی 
اســت«. به نظر می رسد این مرجع بزرگ، در 
آن زمان از بیان لفظ »واجب شــرعی« پرهیز 
کرده بود.  در انتخابات ریاســت جمهوری آن 
زمان محمدعلی رجایی پیروز شد اما 40 روز 
بعد در 8 شهریور در بمب گذاری منافقین به 

شهادت رسید.
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پدرخوانده 1
پدرخوانده، فیلمی درام جنایی برنده جایزه 
اسکار به کارگردانی فرانسیس فورد کوپوال، 
محصول ســال ۱۹۷۲ کمپانــی آمریکایی 
پارامونت است که بر اساس رمانی به همین 
نام از ماریو پوزو که در ســال ۱۹۶۹ نوشته 
شده، ساخته شده اســت. فیلم نامه این اثر 
حاصل همکاری فرانســیس فورد کوپوال و 
ماریو پوزو اســت. پیش از این، هیچ فیلمی 
داســتان زندگــی گروه هــای خالفــکار و 
گانگسترها را این چنین به تصویر نکشیده 
بود. پدرخوانده یکی از بهترین و مورد احترام 
واقع شده ترین فیلم های تاریخ سینما است. 

ماجرای فیلم بین ســال های ۱۹4۵ تا ۱۹۵۵ اتفاق می افتد و داستان فیلم درباره خانواده مافیایی کورلئونه می باشد. در فیلم 
بازیگرانی همچون مارلون براندو، آل پاچینو، رابرت دووال، دایان کیتن و جیمز کان نقش آفرینی می کنند. به دلیل استقبال 
تماشــاگران از این فیلم، دو ســال بعد از اکران آن، قسمت دیگری از این فیلم به نام پدرخوانده: قسمت دوم و در سال ۱۹۹0 

نیز قسمت سوم این فیلم با نام پدرخوانده: قسمت سوم ساخته شد. کوپوال گفته است: »فقط باید فیلم اول را می ساختم!«

نگاه
امید یا خوش خیالی؟!

مهرزاد دانش

این روزها صحبــت از لزوم تزریق امید به جامعه از راه های مختلف از 
جمله سینما فراوان به گوش می رسد؛

به نظر می رســد در بســیاری از این توصیه ها، بیش از آن که مفهوم 
امید به مثابه یک تفکر هدفمند برای بهبود شــرایط مد نظر باشــد، 
نوعی خوش خیالی بادکنکی توأم با شــعار منظور اســت که اوضاع را 
مطلوب نشــان دهد و یا دســت کم، حصول ایــن مطلوبیت را هموار 
بنمایاند. عبارت های پرطمطراقی همچون ســینمای امید که عمدتا با 
جهت گیری به سویه دوم این معنا به کار گرفته می شوند، مصداقی از 
یک سیاستگذاری به دور از واقعیت های اجتماعی است که با شعارهایی 

زیبا، نوعی آرمان گرایی سطحی را دنبال می کند. سینما در حالت کلی چهار الیه کارکردی دارد: نخست الیه سرگرم سازی 
کــه با قصه گویی و هیجان آفرینی موقعیتی و جذابیت های بصــری، فضایی تفننی را برای مخاطب فراهم کند. دوم؛ الیه 
هنری که بر مبنای ارضای حس زیبایی شناســانه مخاطب شــکل گرفته است. سوم، الیه رسانه ای که همچون یک آینه، 
واقعیت های بیرونی و پیرامونی را در شکلی فشرده و دراماتیک به رخ می کشاند و چهارم، الیه هنجاری که قرار است افق 

مطلوب را مانند تابلویی زیبا برای مخاطب به تصویر بکشد.
آن چه با نام ســینمای امید در حال ترویج اســت، عمدتا برگرفته از الیه چهارم است؛ اما این الیه های برشمرده شده، در 

پیکره سترگ سینما، شمایلی به هم پیوسته دارند. 
امیدبخشــی بدون تعمیق در واقعیت معنا ندارد. سینمایی که ریشــه در تلخی های پیرامونی نداشته باشند و بخواهد از 
امیدواری بگوید، فقط کاریکاتور مضحکی از این معنا را ترسیم خواهد کرد. از این رو، امیدبخشی در سینما ربط معناداری 
به مثال آنچه به عنوان پایان خوش معروف شده است ندارد. فیلمی ممکن است آکنده از تلخکامی باشد، ولی در عین حال 
مخاطب را به تأملی فراخواند که دغدغه هایش را برای بهبود وضعیت برانگیزاند. همین دغدغه پروری، شــاخه ای از امید 

است؛ بی آن که در زرق و برق خوش خیالی به مخاطب عرضه شود.
بخشی از آن چه در سالیان اخیر با عناوینی همچون سیاه نمایی در سینما طعن و لعن می شود، تفکر مخاطب را تا مدت ها 
با خود درگیر می کنند. اندیشه، بن مایه مفهوم امید است و فیلمی که عاری از آن باشد، هر چقدر هم از امید و آرمان بگوید، 

به مثابه کف های روی آب است؛ نه در تاریخ سینما ماندگاری دارد و نه در ذهن جمعی مخاطبان سینما.

چهرهها

عباس دوران؛ خلبان شهید
سرلشکر خلبان عباس دوران )زاده ۲0 مهر ۱۳۲۹ در شیراز - شهادت ۳0 
تیــر ۱۳۶۱ در بغداد( از خلبانان جنگنده مک دانل داگالس اف-4 فانتوم ۲ 
نیــروی هوایی ایران بود که در ماه های آغازیــن جنگ ایران و عراق نقش 
مهمی در بمباران اهداف دشمن عراقی ایفا کرد. خلبان عباس دوران در دو 
سال اول جنگ بیش از ۲0 عملیات و پرواز برون مرزی موفق داشت. او در 
عملیات بغداد در خاک عراق شهید شــد. عباس دوران در سال ۱۳۲۹ در 
شهر شیراز به دنیا آمد. دوران کودکی، نوجوانی و جوانی را در شیراز گذراند 
و پس از اخذ مدرک دیپلم در ســال ۱۳4۹ به خدمت ســربازی رفت. پس 
از پایان دوره وظیفه، به دلیل عالقه به یادگیری فن خلبانی در سال ۱۳۵۱ 
وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی ایران شد و پس از طی دوره مقدماتی پرواز در ایران، برای ادامه تحصیل و فراگیری دوره 
تکمیلی خلبانی به آمریکا اعزام شد. وی با اخذ نشان و گواهی نامه خلبانی از دانشکده خلبانی پایگاه نیروی هوایی کلمبوس 
به ایران بازگشــت و با درجه ستوان دومی در پایگاه هوایی همدان مشغول به خدمت شد. در زمان آخرین پروازش، پسرش 
امیررضا، دو سال و نیم سن داشت. صدام حسین پیش از جنگ و در اجالس سران عدم تعهد در هاوانا، میزبانی بغداد را برای 
اجالس بعدی گرفته بود تا ژست یک صلح طلب را به نمایش بگذارد. او با ترسو خواندن خلبانان ایرانی گفته بود: »هیچ خلبان 
ایرانی جرئت نزدیک شدن به آسمان بغداد برای برهم زدن اجالس را ندارد.« در حالی که تالش های دیپلماتیک برای تغییر 
محل اجالس عدم تعهد از سوی وزارت خارجه و دولت ایران در جریان بود، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
صدد انجام حمالتی به بغداد برآمد تا عدم امنیت این شهر برای برگزاری اجالس را ثابت کند. عباس دوران برای جلوگیری از 
تشکیل کنفرانس سران غیرمتعهدها در تاریخ بیستم تیر سال ۱۳۶۱ مقارن با ژوئیه ۱۹8۲ مأموریت یافت تا پایتخت عراق را 
ناامن نماید. در ۳0 تیر ۱۳۶۱ شش خلبان نیروی هوایی با سه فروند هواپیمای جنگنده برای این عملیات آماده شدند. یکی 
از این خلبانان عباس دوران بود. تصمیم بر این می شود که سه فروند فانتوم کاماًل مسلح به پرواز درآیند. هر سه تا مرز پرواز 
کنند و تنها دو فروند از مرز گذشته و به هدف حمله ور شوند و فانتوم سوم در همان جا منتظر بماند تا در صورت نیاز به آن ها 
بپیوندد. خلبانان مأموریت یافتند روی بغداد عملیاتی انجام دهند. هدف آن ها بمباران پاالیشگاه »الدوره« بغداد، نیروگاه اتمی 
بغداد و پایگاه الرشید یا ساختمان هتل اجالس عدم تعهد بود. هر سه تا مرز پرواز می کنند آن گاه یکی جدا شده و دو فروند 
دیگر به فرماندهی دوران وارد خاک عراق می شوند. هواپیماها در حدود ۳0 کیلومتری شهر بغداد با ۳ دیوار آتش در مقابل 
خود مواجه می شــوند. پس از عبور از دیوارهای آتش دشمن چند گلوله به یکی از هواپیماها برخورد می کند. با اصابت این 
گلوله ها، موتور سمت راست هواپیمای دوران از کار می افتد ولی او بازهم تصمیم به ادامه عملیات می گیرد؛ بنابراین هواپیماها 
به سمت جنوب شرقی شهر بغداد که پاالیشگاه »الدوره« در آن جا بود ادامه مسیر می دهند و با این که پدافند دشمن بسیار 
قوی است اما تمام بمب ها را روی این پاالیشگاه تخلیه می کنند. بعد از تخلیه بمب ها به مسیری ادامه می دهند که در واقع 
این مسیر در نهایت به سالن کنفرانس سران غیرمتعهدها ختم می شده است. در همین زمان هواپیمای محمود اسکندری که 
به شدت آسیب دیده با مهارت باالی این خلبان از مهلکه می گریزد و به پایگاه هوایی نوژه برمی گردد، همچنین هواپیمای 
دوران مورد اصابت چندین گلوله ضدهوایی قرار می گیرد؛ به طوری که از دم هواپیما تا محل قرار گرفتن کابین خلبان آتش 
می گیرد. در این هنگام، منصور کاظمیان، خلبان کابین عقب به درجات و نشــانگرها نگاه کرده و متوجه می شود که از کار 
افتاده اند؛ بنابراین تصمیم به خروج از هواپیما و ایجکت خود و دوران می گیرد؛ ولی قبل از کشیدن دستگیره خروج اضطراری، 
صندلی ایجت کابین عقب )احتماالً به دلیل رسیدن آتش به صندلی( عمل کرده و کاظمیان به صورت خودکار به بیرون پرتاب 
می شــود. اما عباس دوران با صرف نظر کردن از خروج اضطــراری، هواپیمای فانتوم )اف4( صدمه دیده خود را که در آتش 
می ســوخت، با هدف ناامن جلوه دادن شهر بغداد، به هتل محل برگزاری هفتمین دوره اجالس سران جنبش غیرمتعهدها 
کوبید و مانع از برگزاری این اجالس در کشور عراق شد. این عملیات تحت عنوان عملیات بغداد نام گرفت. به این صورت در 
اواسط ژوئیه ۱۹8۲ بود که سازمان وحدت آفریقا هم اعالم کرد که بغداد محل مناسبی برای گردهمایی غیرمتعهدها نیست 
بعد از آن هم کوبا اعالم کرد کنفرانس ســران در بغداد تشــکیل نخواهد شد. پیشنهاد عراق برای میزبانی کنفرانس وزیران 
خارجه هم که قرار بود قبل از اجالس سران برگزار شود، مورد استقبال قرار نگرفت. سرانجام در سپتامبر ۱۹8۲ فیدل کاسترو 
طی نامه ای رسماً اعالم کرد که اجالس بعدی در دهلی نو، هفتم مارس ۱۹8۳ تشکیل خواهد شد و همه کشورهای عضو با 

این تصمیم موافقت کرده اند و بدین ترتیب شکست بزرگ سیاسی برای صدام رقم خورد.
پیکر وی، بیست سال بعد در سال ۱۳8۱ به ایران بازگشت که در ۱0 مرداد ۱۳8۱ خانواده وی آن را طی مراسمی رسمی 

با حضور مسئوالن کشوری و لشکری، خانواده و بستگان در شیراز به خاک سپردند.

فیلمبازی

لبخند فقر 

جابجایی فیل در ماالوی

طرحروز

قاب

میرسالو بارتک

شینهوا

راهی برای جوشاندن سریعتر و کارآمدتر آب 
دانشــمندان موسســه فناوری ماساچوست)MIT(  راهی 
برای جوشاندن سریع تر و کارآمدتر آب پیدا کرده اند که این 
نوآوری می تواند مصرف انرژی را در صنایع مختلف به طور 

قابل توجهی کاهش دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، اگر بتوان آب را سریع تر 
و بهتر به جوش آورد چه می شود؟ با کاهش مصرف انرژی، 
بســیاری از فرآیندهای صنعتی از جمله اکثر نیروگاه های 
تولید برق، بســیاری از سیستم های تولید مواد شیمیایی و 
حتی سیستم های خنک کننده دستگاه های الکترونیکی از 

آن بهره مند می شوند.
فنــاوری  موسســه  مطبوعاتــی  بیانیــه  اســاس  بــر 
ماساچوســت)MIT(، دانشــمندان این موسسه روشی را 

برای انجام این کار یافته اند. این محققان راهی برای بهبود همزمان دو پارامتر کلیدی که منجر به فرآیند جوشیدن آب می شوند، یعنی 
ضریب انتقال حرارت)HTC(  و شار حرارت بحرانی)CHF(  یافته اند.

ضریب انتقال حرارت در علم انتقال حرارت، بیان کننده نرخ انتقال حرارت بین یک سطح جامد و سیال اطراف به روش همرفت است.
شــار حرارت بحرانی نیز حد حرارتی پدیده ای را توصیف می کند که در آن یک تغییر فاز در طول گرمایش رخ می دهد، مانند تشکیل 
حباب هایی روی سطح فلزی که از آن برای گرم کردن آب استفاده می شود، که به طور ناگهانی بازدهی انتقال حرارت را کاهش می دهد 

و در نتیجه موجب گرمای بیش از حد موضعی سطح گرمایش می شود.
این کاماًل یک پیشــرفت است، زیرا معموالً بین این دو کمیت، مبادله و موازنه وجود دارد، بنابراین هر چیزی که یکی از این پارامترها 

را بهبود بخشد، دیگری را مختل می کند.
»یانگ ساپ سانگ« یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید: هر دو پارامتر مهم هستند، اما تقویت هر دو پارامتر با هم به نوعی مشکل 

است، زیرا آنها یک معاوضه ذاتی دارند.
وی افزود: اگر حباب های زیادی روی ســطح در حال جوشــیدن داشته باشیم، به این معنی است که جوشاندن بسیار کارآمد است، اما 
اگر حباب های زیادی روی سطح قبل از جوش داشته باشیم، می توانند با هم ترکیب شوند که می تواند یک الیه بخار روی سطح جوش 

ایجاد کند که این الیه، در برابر انتقال حرارت از سطح داغ به آب مقاومت ایجاد می کند.
این محقق ادامه داد: اگر بین ســطح و آب، بخار داشــته باشــیم، از بازدهی انتقال حرارت جلوگیری می کند و مقدار CHF را کاهش 

می دهد.
پس چگونه محققان به فرآیند جوشــاندن کارآمدتر و ســریع تر دســت یافتند؟ آنها با افزودن یک مجموعه حفره های ریزمقیاس یا 
فرورفتگی ها به یک سطح، نحوه تشکیل حباب ها روی سطح را کنترل می کنند. این امر حباب ها را به طور موثر به محل فرورفتگی ها 
چســبانده و از پخش شدن آنها و تشــکیل یک الیه مقاوم در برابر حرارت جلوگیری می کند. سپس ریزحفره ها در اندازه ایده آل برای 

بهینه سازی این فرآیند قرار می گیرند.
سانگ توضیح داد: این حفره های کوچک موقعیتی را که حباب ها باال می آیند، مشخص می کنند. اما با جدا کردن این حفره ها به اندازه 

۲ میلی متر، حباب ها را جدا می کنیم و ادغام حباب ها را به حداقل می رسانیم.
این کار تاکنون امیدوارکننده بوده اســت، اما پروفسور »اِِولین وانگ« یکی از نویسندگان این مطالعه اذعان کرد که این کار در شرایط 

آزمایشگاهی در مقیاس کوچک انجام شده و به راحتی نمی توان آن را برای کاربرد عملی در دستگاه های مدرن توسعه داد.
وی توضیح داد: این نوع سازه هایی که ما می سازیم قرار نیست به شکل فعلی شان توسعه یابند، بلکه برای اثبات این که چنین سیستمی 

می تواند کارآمد باشد، استفاده می شوند.

فناوری

ارتباط التهاب مغز
 با اختالل خواب و آلزایمر

یک مطالعه جدید نشان داده که نشانگرهای زیستی التهابی 
با اختالل در دوک های خواب سریع که نوعی فعالیت امواج 
مغزی در خواب مرتبط با حفظ حافظه است، مرتبط هستند 
و احتمــاال در نهایــت می توانند منجر به ابتــال به بیماری 

آلزایمر شوند.
به گزارش ایســنا، به نقل از نیو اطلس، یک مطالعه جدید 
نشان داده اســت که التهاب مغز، عامل کلیدی ارتباط بین 

اختالالت خواب با بیماری آلزایمر است. 
این فرضیه وجود دارد که همان سلول های ایمنی بیش فعال 
در مغــز کــه در نهایت به زوال شــناختی کمک می کنند، 
می تواننــد چرخه های خواب مشــخصی را در مراحل اولیه 

بیماری های عصبی مختل کنند.
در حال حاضــر، رابطه بین کم خوابی و زوال عقل به خوبی 

ثابت شده است. 
می دانیم که اختالل در چرخه خواب می تواند یکی از اولین 
نشــانه های بیماری آلزایمر باشــد، اما چیزی که مشخص 
نیســت این اســت که آیا خواب ضعیف به تخریب عصبی 
کمــک می کند یا اینکه خواب ضعیف صرفاً نتیجه تغییرات 

مغزی مرتبط با زوال عقل است.
این مطالعه جدید نشان می دهد که التهاب مغز، مقصر است 
و چرخه هــای خواب خاصی را مختل می کنــد که به نوبه 
خود، به مکانیســم های حفظ حافظه طوالنی مدت آســیب 

می رساند.
این پژوهش بــر روی ۵8 داوطلب کــه در دهه های ۵0 و 
۶0 زندگی خود هســتند، متمرکز شــد که همگی دارای 
ســابقه خانوادگی آلزایمر بودند، اما هنوز عالئم شناختی یا 

پاتولوژیک این بیماری را نشان نداده بودند.
پژوهشگران فعالیت مغزی این شرکت کنندگان را در طول 
یک شــب اقامت در یک کلینیک خواب بررســی کردند و 
همچنین مایع نخاعی آنها را برای نشــانگرهای التهاب مغز 

بررسی کردند.
این مطالعه ارتباط بین افزایش فعالیت دو نوع سلول ایمنی 
مغز موســوم به »میکروگلیا« و »آستروسیت« و اختالل در 
نوعی فعالیت امواج مغزی به نام »دوک های خواب ســریع« 

را نشان داد.
دوک های خواب )Sleep spindle( امواج کوتاهی هستند 
که با بســامد ۱۲ تا ۱4 هرتز در خالل مراحل ۱ تا 4 خواب 

و در فاصله زمانی ۲ تا ۵ دقیقه پدیدار می شوند.
این امواج نمایانگر فعالیت مکانیســمی است که حساسیت 
مغز را در برابر اطالعات حســی کم می کند و در اســتمرار 

خواب شخص نقش دارند.
در اشــخاص ســالمند این موج ها کمتر دیده می شود و به 
همین دلیل ســالمندان در طول شب چندین بار از خواب 

بیدار می شوند.
پژوهشــگران دریافتند در طول مرحله قبل از خواب عمیق 
که »خواب N2« نامیده می شود، می توان نوسانات خاصی 
را در فعالیــت مغز شــرکت کنندگان تشــخیص داد. این 
نوســانات همان هایی هســتند که دوک های خواب نامیده 

می شوند و با حفظ حافظه مرتبط هستند.
این تحقیقات جدید نشــان داد افرادی که سطوح باالتری 
از سلول های التهابی در نمونه های مایع نخاعی خود دارند، 
بیشتر در معرض اختالل در فعالیت دوک خواب سریع خود 

هستند. 
هیچ کس در این گروه هیچ نشــانه دیگری از آلزایمر مانند 
ردپایــی از پروتئین هــای آمیلوئید یا تائو را نشــان نداد، 
بنابرایــن نتیجه این بود که این اختــالالت خواب احتماالً 

اولین نشانه تخریب عصبی هستند.
برایس مندر، نویسنده اصلی این مطالعه گفت: یافته های ما 
نشان می دهد که افزایش التهاب مغز ناشی از افزایش سن، 
تأثیری پایین دســتی بر پروتئین های تائو مرتبط با بیماری 
آلزایمر و یکپارچگی سیناپســی عصبی دارد. این امر منجر 
به نقص در ظرفیت مغز برای ایجاد دوک های خواب سریع 
می شود که به اختالل حافظه مرتبط با افزایش سن در افراد 

مسن مرتبط است.
از آنجایی کــه هیچ کس در این مطالعــه واقعاً به بیماری 
آلزایمر مبتال نشــده است، محققان هنوز نمی توانند به طور 
قطعی نتیجه بگیرند که این یک ســیگنال اولیه از تخریب 

عصبی است یا خیر.
بــا این حال، از آنجایی که همــه افرادی که در این مطالعه 
شرکت کردند از نظر ژنتیکی مســتعد ابتال به این بیماری 

بودند، احتماالً برخی از آنها به آلزایمر مبتال خواهند شد.
بنابراین، این یافته ها همراه با حجم مطالعات رو به رشــدی 
کــه ارتباط اختالل خواب را با زوال عقل بررســی می کند، 
نشــان می دهد که التهاب مغز به نظر می رســد که موجب 
ایجاد آبشــاری از رویدادهایی می شود که از اتالل خواب به 

زوال شناختی منجر می شوند.
روث بنکا، نویســنده ارشــد این مطالعــه جدید گفت: این 
یافته هــا باید به محققان کمک کند تا مراحل اولیه تخریب 
عصبی را شناســایی کنند و دریابند که چگونه می توان این 

روند زوال را متوقف کرد.
این یافته ها نشان می دهد که اثرات التهاب مغز بر دوک های 
خواب و حافظــه از طریق تأثیر آن بر فعالیت های عصبی و 
پروتئین های مرتبــط با بیماری آلزایمر رخ می دهد و حتی 
قبل از مثبت شدن نتیجه پاتولوژیک نیز این موضوع آشکار 

است.
وی افزود: اکنون این مطالعه یک هدف درمانی امیدوارکننده 
برای متوقف کردن زوال شناختی مرتبط با پیری و آلزایمر 

ارائه می دهد.

دانستنیها


