
آسیب شناسی صنعت نفت و راهبردهای اصالحی )1(از حجاب تا شبکه های اجتماعی

امــروزه بر همــگان واضح و ُمبرهن اســت که در 
سایه بسط و گســترش روزافزون وسایل ارتباطی 
و اطالعاتی و فناوری های عصر دیجیتالی، اَشــکال 
نوینی از تعامالت و ارتباطات سازنده شکل گرفته 

که عالوه بر جذابیت های خاص ســمعی و بصری 
خود، وضعیتی را برای آحاد جامعه فراهم نموده که 
در کسری از ثانیه، اخبار، اطالعات و دانستنی های 
مفید را به دســت بیاورند و همچنین تحلیل های 
گوناگونی را پیرامون رویدادهای رخ داده در جهان 

پیرامونی را شاهد و ناظر باشند. 
در همین راستا و با این مقدمه باید اشاره کرد که 
دغدغه پیش آمده برای بخشــی از نخبگان عرصه 

سیاست و اجتماع و تالش در جهت محدود سازی 
فضای دسترســی به این شبکه ها، دقیقا از همین 
قابلیت و پتانســیل شبکه های اطالع رسانی نشات 
می گیرد که با ارائه تصاویر، ویدیوها و تحلیل های 
آزادانــه، ذهــن جمعی جامعه را نشــانه می گیرد 
و بســتری از تکثرگرایی نظام اندیشــه را موجب 

می گردد. 
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کشور ما با پیشینه متجاوز از یک قرن برخورداری از 
نعمتی خدادادی به نام نفت و سپس با پیدایش منابع 
عظیم گاز طبیعی موقعیتی ویژه را چه در مناسبات 
اقتصادی داخلی و چه جایگاه تأثیرگذار منطقه ای و 
جهانی را به وجود آورده اســت. قرار گرفتن کشور 
در قلــب خاورمیانه که خود انبار اصلی منابع انرژی 
جهانی است و موقعیت ژئو پلینیکی حاصله چه در 
دوران جنگ سرد و واقع شــدن در جنوب شوروی 
ســابق و چه امــروز که جمهوری های قزاقســتان، 
ترکمنســتان و آذربایجان در شمال تولیدکنندگان 
نفت و گاز بوده و چه در جنوب که کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس با بزرگ ترین ذخایر عظیم نفتی 
و نیز سهم بزرگی از گاز جهانی حضور داشته و چه 
در غرب و همسایگی با عراق که تولیدکننده عظیم 
نفت و گاز است و نهایتاً همسایگی با مصرف کنندگان 
بزرگی چون ترکیه، هند، پاکستان و کمی دورتر نیز 
دسترسی به همه بازارهای بزرگ نفت و گاز چون هند، 
چین، کره، ژاپن اروپا و آفریقا شرایطی منحصر بفرد 
را جهت برخورداری مثبت از این موقعیت استراتژیک 
به وجود آورده اســت بطوریکه کشــور می تواند با 
هزینه های کم از بازارهای دور و نزدیک برخوردار و 
بهمان میزان که این گونه ارتباطات تجاری را توسعه 
می دهد از تأثیرگذاری های سیاســی چه در منطقه، 
چه جهان، چه در روابط دوجانبه و یا چندجانبه در 
سطح بین المللی سود ببرد. اتصال خطوط لوله گاز 
به کشورهای همســایه چه در غرب و شمال و چه 
در جنوب و شــرق و وابستگی آن ها به انرژی ایران 
تضمین های محکم امنیتی و حســن همجواری را 
به همراه دارد که بــرای آن نمی توان حد و قیمتی 
متصور بود. این ها اما در داخل کشور نوعی وابستگی 
مالی- اقتصادی به نفت و گاز را در تأمین سهم اصلی 
تأمین انرژی )بیش از 98%( تأمین بخش مهمی از 
منابع ارزی و منابع عمومی کشور را به وجود آورده 
بطوریکه بعضاً عدم توسعه متوازن دیگر بخش های 
اقتصادی را ناشــی از این منبع مالی آسان تحلیل و 
گروه هایی به آن خوشبین نیستند. ولی واقعیت این 
اســت که این نعمات خداوندی بزرگ ترین امکان و 
مزیت نسبی را در کشور فراهم آورده است تا با اتکا 
به این قدرت اقتصادی اثرگذار هم در داخل با توسعه 
سرمایه گذاری های سالم اقتصادی رشد و شکوفایی 
کشور را در همه زمینه ها موجب شده و هم در سطح 
بین المللــی از جایگاهــی واال و تأثیرگذار برخوردار 
باشد. مشــکل در نگاه ما به این صنعت و خود ماده 
نفت است که به آن بجای سرمایه بچشم »درآمد« 
نــگاه می کنیم. لذا همواره با تالطم بازار نفت در هر 
زمان شرایط اقتصادی کشــور نیز متالطم گردیده 
و ثبــات در اقتصاد را متأثر ســاخته که به هیچ وجه 
مناسب نیست. لذا در برنامه پیشنهادی و نیز به حول 
و قوه الهی در عمل ســعی خواهد شد تا نه فقط به 
اصالح این نگاه در سطح کشور نسبت به این سرمایه 
ملی همت گذارد بلکه آن را جهت سرمایه گذاری های 
بعدی، ارتباط با بازار، ارتباط با همســایگان، توسعه 
زیرساخت ها برای افزایش تولید و نیز مصرف بهینه 

انرژی، توســعه فنــاوری و نیز گســترش و صدور 
خدمات فنی – مهندسی به کشورهای نفتی همسایه 
که تشنه دریافت این گونه خدمات می باشند و نهایتاً 
به منظور تشویق سرمایه گذاری در بخش های سود ده 
اقتصادی بجای صرف آن در بخش هزینه های جاری 
مصرف تا در نتیجه از چنان اقتصاد بزرگی برخوردار 
باشــیم که ســهم نفت در آن کوچک و کوچک تر 
گردیده و کشــوری با اقتصاد مستقل از درآمدهای 
نفتی را تشکیل دهیم. مسلماً شرایط فعلی کشور و 
تحریم ناجوانمردانه جهانی که این صنعت را هدف 
قرار داده و با تحریم بانکی و حمل و بیمه نیز حلقه 
فشــار را به اوج خود رسانده بســیاری از اهداف و 
استراتژی های برنامه ریزی شده با چالش های بزرگ و 
جدی بین المللی روبروست که بعضاً اجرای آن ها را با 
دشواری های سنگینی روبرو می سازد کما اینکه طی 
سال های اخیر آثار سنگین آن بر صنعت نفت و نهایتاً 
کشور در حد باالیی احساس می گردد که کاهش سه 
برابری صادرات نفت و متعاقباً تولید، عدم بازگشت 
مالی صادرات، افزایش شدید هزینه عملیات صادرات 
و بانکی و ریسک های مرتبط، مسائل مربوط به بیمه 
کشــتی ها و P&I آن ها و دیگر مضایق را می توان 
نام برد به گونه ای که هم اینک صنعت به شرحی که 
متعاقباً خواهد آمد از ریل عــادی برنامه ها خارج و 
بســیاری از اقدامات ماه های آتی بایستی روی حل 

مسائل اضطراری و فوری آن متمرکز گردد.
بااین حال و تحت شرایط فوق، نبایستی از پتانسیل 
باالی نفت حتی در حل وفصل دیپلماتیک مســائل 
سیاســی و تحریم ها غافل بــوده و از ایــن ابزار و 
نیز تجربه هــای دهه های گذشــته در رویارویی با 
تحریم های یک جانبه آمریکا و سازمان ملل انباشته 
شده در این صنعت ســود برد. بدیهی است نه تنها 
در این شرایط ویژه بلکه در همه مراحل کار در این 
مهم ترین بخش صنعتی – اقتصادی- سیاسی کشور 
یکدلی، همکاری و خصوصاً حمایت دولت و مجلس 
محترم و دیگر نهادهــای ذیمدخل ضامن موفقیت 

نفت و کشور خواهد بود.
فصل اول: بررسی وضع موجود، اهداف کلی، 

راهبردهای پیشنهادی برای صنعت نفت
الف: بررسی شرایط موجود:

جهــت تنظیم هرگونه برنامه، شــناخت شــرایط 
موجود و نیز بررسی اسناد باالدستی مربوطه شامل 
برنامه های مصوب پنج ساله چهارم و پنجم و ششم 
،سند چشم انداز 20 ساله صنعت نفت که به تصویب 
مقام معظم رهبری رسیده و دیگر الزامات قانونی و 
نیز هماهنگی و حرکت در جهت تحقق اهداف اسناد 
مزبور ضرورت پیدا می کنــد. در این ارتباط ابتدا به 

بررسی شرایط موجود صنعت به اختصار می پردازیم:
1. نفت:

1-1( نقش نفت در اقتصاد کشور و چالش های 
آن:

از ابتدای پیــروزی انقالب اســالمی یعنی در یک 
بازه زمانی 1358 تا 1396 درآمدهای ارزی کشــور 
به قیمت های ثابت ســال 96 برابــر 2700 میلیارد 
دالر بوده اســت کــه 80 در صــد آن یعنی قریب 
2200 میلیارد آن ســهم نفت بوده است. این بدان 
معناســت که در حقیقت اقتصاد کشــور عمدتاً از 
طریــق درآمدهای نفتی اداره گردیــده درحالی که 

سایر بخش های اقتصادی شــامل صنعت و معدن، 
کشاورزی، گردشگری و خدمات و غیره سهمی کمتر 

از 20 درصد داشته اند.
در ارزیابی شــرایط و تحلیل موضوع رشد و توسعه 
اقتصــادی)GDP( ، فاکتورهــای مهمی همچون 
سرمایه گذاری، کاربرد و توسعه کاربری فناوری های 

روز و بهره وری عوامل اصلی را تشکیل می دهند.
الف ( سرمایه گذاری:

رابطه مستقیم سرمایه گذاری با رشد اقتصادی یک 
رابطه تعریف شــده و از شــاخص های مرجع جهت 
ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها محسوب می گردد. 
نسبت این دو عامل در اقتصادهای پیشرو 2.5 و برای 
کشــور ما حدود 3.5 می باشد به این معنا که برای 
دست یابی به هر یک واحد رشد GDP بایستی 3.5 

واحد سرمایه گذاری انجام شود.
مرور عملکرد بودجه طی بازه زمانی 83تا 96 یعنی از 
آغاز افزایش قیمت های نفت نشان می دهد که میزان 
سرمایه گذاری در نفت با کاهش روبرو بوده است. از 
ســوی دیگر این صنعت در بخش های ساختمان و 
ماشین آالت با استهالک شدید و کهنگی و دور ماندن 
از فناوری هــای روز روبرو بوده که توازن ســرمایه- 
استهالک را بشدت تضعیف بلکه آن را منفی نموده 

است.
ب( بهره وری و فناوری:

 چالش بزرگ و بســیار تعیین کننده در این صنعت 
دوری جستن از کاربرد فناوری های روزآمد در جهت 
افزایش ضریب بهره وری از میادین نفتی است.غفلتی 
که می تواند زیانی بــه بزرگی چندین تریلیون دالر 
به دارایی و ثروت کشــور با از دست رفتن میلیاردها 

بشکه نفت در زیر زمین را باعث گردد.
امروز میزان بهره وری و ضریب متوســط برداشت از 
مجموع میادین نفتی کشــور بــا کاربری روش ها و 
فناوری ســنتی حدود 23 در صد می باشد ، به این 
معنا که از هر 100 بشــکه ذخایر فقط 23 بشــکه 
اســتخراج و 77 بشــکه زیر زمین مانده و غیر قابل 
اســتخراج می گردد.حال با توجه بــه حجم ذخایر 
درجای شناخته شــده در میادین کشور که بیش از 
600 میلیارد بشــکه می باشد بیش از 450 میلیارد 
بشکه زیر زمین می ماند که با قیمت 70 دالر برای هر 
بشکه حدود 32 تریلیون دالر ارزش خواهد داشت. 
حال چنانچه بتوان ضریب برداشت را با فناوری های 
مدرن نظیــر حفاری های هوشــمند و چندجانبه، 
افقی های طوالنی چند کیلومتــری و دنبال کننده 
همه الیه های مخزن و نیــز کاربرد انواع تزریق ها و 
کاهش خطاها با کاربری لرزه نگاری 4 بعدی و کاربرد 
بسیاری دیگر از فناوری های روزآمد ضریب بازیافت 
متوســط را الاقل به 40 درصد برسانیم )عربستان 
هم اکنون دارای ضریب متوسط حدود 50 درصد و 
امارات و عمان فراتر از 40 در صد می باشــند( آنگاه 
می توانیم حدود 100 میلیارد بشکه به ارزش حدود 
7 تریلیــون دالر به قیمت هــای روز و فراتر از 10 
تریلیون با رســیدن قیمت ها به 100 دالر در بشکه 
در طول زمان بهره برداری که بســیار محتمل است 
تولید ثروت اضافی داشته باشیم که حدود 4برابر کل 
درامد ارزی کشور از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 

تاکنون می باشد.
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یادداشتسرمقاله

محصوالتی که مشابه داخلی دارند 
نباید از خارج وارد شود
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صفحه9

سید مهدی حسینی*محمد آخوندپور امیری

مسئوالن خوزستان در مقابل وانت های گروه فشار عقب نشینی کردند!

لغو زنجیره ای کنسرت ها با بازگشت گروه فشار 

صفحه2

 صادرکننده ای که دوباره واردکننده خواهد شد

زنـگ خطـر واردات بنـزین
صفحه5

صفحه2

صفحه4

صفحه5

محبوبه یزدی فر، رئیس سازمان زنان حزب مردم ساالری 
در همایش مسائل و مطالبات زنان در آغاز قرن جدید:

زنان ایرانی هنوز هم با بسیاری از 
حقوق شهروندی خودشان

 فاصله دارند

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا نسبت به افزایش مراجعات ناشی از این بیماری هشدار داد و درباره عالیم 
بیماران، پروتکل های درمانی در موج جدید، مدت زمان قرنطینه مبتالیان و ... توضیح داد. دکتر حمیدرضا جماعتی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، گفت: تعداد بیماران مبتال به کووید 19 در کشور که به 

صورت سرپایی مراجعه می کنند نسبت به هفته قبل...

اعالم زمان مرحله سوم پرداخت 
سود سهام عدالت جاماندگان

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد
افزایش 6 برابری 

مبتالیان سرپایی کرونا 

روی 95 درصد متن احیای برجام 
توافق داریم

خطـر و عوارض ترک فعل و اپیدمـی آن

تبعات ترک فعل در کشور به حدی به صنایع 
مختلف آسیب رسانده که امروز اثرات آن بر پیکره 

اقتصاد به خوبی مشهود است!
این در حالیست که حدودا از دو سال پیش قوه 
قضائیه متوجه عارضه ای خطرناک به اســم ترک 

فعل مدیران و مسئوالن شد.
امــا گویا راهکاری برای مبــارزه با این عارضه 
تاکنون اندیشیده نشــده به جز اعالم خطا بودن 

آن!
اما این عارضه چیســت و چه تبعاتی می تواند 

به دنبال داشته باشد؟
سال هاســت که برای مبارزه با فساد اداری و 
فساد مدیران و مسئوالن، بخش های زیادی درگیر 
کنترل، بازبینی و بازرســی و بقول معروف آدیت 
گردیده انــد که نه تنها از ابعاد فســاد آن گروه از 
مدیران کاسته نشــد بلکه به گونه ای و به دالیلی 
نیز افزایــش یافت که این دالیل هم به نوبه خود 
جای بررســی و کنکاش دارد و امــا حاصل این 
هجمــه آدیت به مدیران چیــزی نبود مگر ترک 

فعل، یعنی همه ســعی می کنند از قبول باطنی 
مسئولیت به گونه های مختلف شانه خالی کنند یا 
مســئولیت را به دیگری پاس دهند که البته این 

باعث سیر تسلسل بی حاصل شده است.
گرچه کــه در حــرف و تظاهر خــود را کارا 
می نمایند و این روند و پروسه نتیجه  فاجعه باری 
داشــته و خواهد داشت و از همه عجیب تر اینکه 
این مدیران بی مســئولیت را از سمتی به سمت 
دیگر و حتی رده ای باالتر جابه جا می کنند بدون 
اینکه محصول کار آنان در ســوابق آنان بدرستی 
بررسی شود و تنها به رزومه های کاذب آنان اکتفا 

می شود!
خصوصا اینکه همه مدیران مسئول، آگاه به این 
امرند که در صورت انجام کار و قبول مسئولیت نه 
تنها کسی مشوق آنان نخواهد بود بلکه می بایست 
مدت هــا جوابگوی تصمیمات گرفته شــده خود 

باشند و بین آنان و ترک فعالن توفیری نیست.
حال آنکه فضایی که خواهیم داشت و دچار آن 

هم شدیم بسیار خطرناک است.
1- برنامه هــای دولتی و حکومتی به شــکل 
مضحــک و عقیم و با اطاله زمان بســیار به اجرا 

درخواهد آمد.
2- زمــان، که از عوامل مهــم هر برنامه ریزی 

می باشد بشدت کشته خواهد شد.
3- توجیه اقتصادی طرح ها بواسطه اطاله زمان 

و تبعاً هزینه از بین خواهد رفت.
4- ارباب رجــوع و مردم، ناراضی خواهند بود 

که هستند.
5- بخــش خصوصــی در برخــورد بــا عدم 
تصمیم گیری بخش دولتی و غیره با خطر جدی 

ورشکستگی روبرو خواهد شد.
6- مالک انتخاب مدیران و مســئولین بجای 

لیاقت فردی، بصورت روابط و تملق خواهد شد.

7- بــه نــام بیت المال، هــم بیت المال و هم 
حق الناس را به باد خواهند داد.

8- متعهدان و متخصصان واقعی در برخورد با 
خیل ترک فعلی ها ناتوان خواهند بود.

9- منافع فــردی بر منافــع مملکت و مردم 
ارجحیت خواهد داشت.

10- دروغ و کــذب بر واقعیــت پرده خواهد 
کشــید و تصمیم گیــران را در تصمیم گیری به 

گمراهی خواهند برد.
11- خود تحریمی حادث شده و خواهد شد.

12- سردرگمی در حرکت سیستم اقتصادی 
صورت می گیرد.

13- افزایش بی رویه دعاوی قضایی در سیستم 
اقتصادی و دست اندرکاران آن، یکی از محصوالت 

ترک فعل است.
14- هوچی گری ها و فرافکنی های کاذب برای 
الپوشــانی ســهل انگاری ها و ضررهای اقتصادی 
ناشــی از عدم تصمیم گیری های به موقع، انجام 

خواهد شد.
15- درگیر کــردن نهادهای مختلف و صرف 
هزینه و وقت بسیار حاصل از این درگیری هاست.
16- آویزان شدن این مدیران به سیاسیون و 
با نفوذها برای اجتناب از به زیر سوال رفتن و در 
نتیجه بروز تبعات در بخش های دیگر خواهد بود.
17- گریــز و مهاجرت حداقــل متخصصان 
واقعی باقیمانــده در صنعت و جامعه اقتصادی و 

علمی.
18- ایجاد کمبود نیروی انســانی متخصص و 

آموزش دیده.
از همه جالب تــر و عجیب تر اینکه مباحثی از 
اینگونه و با این ســطح از اهمیت، چالش درخور 
و متناسبی را ایجاد نمی کند، که خود جای بسی 

سوال است!

خسرو رودانی
 مدیرعامل شرکت جندی شاپور

اناهلل و انا الیه راجعون
برادر گرامی جناب آقای عبداهلل حقانی

درگذشت مادر گرامیتان مرحومه مغفوره خدیجه حقانی را به جنابعالی 
و سایر وابستگان تسلیت گفته و علو درجات ایشان و صبر و اجر بازماندگان 

را از درگاه احدیت خواستاریم.
مدیر مسئول، اعضای تحریریه و کارکنان 

روزنامه های مردم ساالری و پیام استان سمنان

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل واالکرام

جناب آقای محمدرضا حقی
درگذشت دایی همسر گرامیتان مرحوم مغفور دکتر حاج یعقوب حسن پور 
را به جنابعالی و ســایر وابستگان تســلیت گفته و علو درجات ایشان و صبر و اجر 

بازماندگان را از درگاه احدیت خواستاریم.
دبیرکل، اعضای شورای مرکزی حزب مردم ساالری

 و کارکنان روزنامه های مردم ساالری و پیام استان سمنان

کمک 10 میلیون دالری ژاپن 
برای احیای دریاچه ارومیه کجاست؟

از تصویب تحقیق و تفحص در مجلس تا برکناری مدیر اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه
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گروه سیاسی - خاطره میرزا: یک هفته پس از تصویب 
تحقیق و تفحص از عملکرد ســتاد احیای دریاچه ارومیه در 
مجلس شــورای اسالمی، »عیســی کالنتری« مدیر اجرایی 
ستاد احیای دریاچه ارومیه برکنار شد و استاندار آذربایجان 
غربی جایگزین او شــد. این درحالیست که سرنوشت مبهم 
و بی نتیجه مانــدن تحقیق و تفحص ها در مجالس مختلف 
نسبت به موضوعات گوناگون نشان می دهد اغلب این تحقیق 
و تفحص ها به نتیجه مطلوب نرسیده است و مشخص نیست 
تحقیق و تفحص درباره دریاچه ارومیه هم به سرنوشت سایر 
تحقیق و تفحص های مجالس دچار می شود و ناکام می ماند یا 
به نتیجه می رسد. در این میان سرنوشت بودجه های تخصیص 
یافته به احیای دریاچه ارومیه موردتوجه برخی صاحبنظران 
و همچنین رســانه های حامی دولت جدید قرار گرفته است؛ 
موضوعــی که در اغلب بندهــای طرح تحقیق و تفحص هم 
مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. با این حال موضوعی که 
کمتر درباره آن سخن گفته شده، وضعیت کمک ده میلیون 
دالری ژاپن به احیای دریاچه ارومیه است که کسی درباره آن 
سخن نمی گوید! ابتدا باید بدانیم ستاد احیای دریاچه ارومیه 
چیســت؟ این ســتاد در اوایل دولت حسن روحانی تشکیل 
شــد. کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزیر نیرو و 
با حضور وزیران جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت روز 25 مهرماه سال 1392 تشکیل شد تا با 
اتکا بر مطالعات انجام شــده قبلی و نظرات تشکل های مردم 
نهاد ذی ربط دریاچــه ارومیه، راهکارهــای عملیاتی نجات 
دریاچه را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی 
به هیئت وزیران ارائه دهند. پس از انجام بررسی های کارگروه 
و ضمن ارائه پیشنهادات نمایندگان استانی در مجلس شورای 
اسالمی، مقرر شد ســتاد احیای دریاچه ارومیه با اختیارات 
اصل 13۸ به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود. 
بنابراین پیرو مصوبه جلسه دوم بهمن 1392 دولت، اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ســتاد 
احیای دریاچه ارومیه و عیســی کالنتری بــه عنوان دبیر و 
مجری ســتاد منصوب شدند. در ساختار این ستاد مقرر شد 
دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و تلفیق 
به جمع بندی مطالعات، جامع نگری و ایجاد اتفاق نظر علمی 
با حضور کلیه صاحب نظران ملی و منطقه ای بپردازد. شــش 
کمیته تخصصی و بیست کارگروه تخصصی تشکیل شد اما 
نتیجه کار، آنگونه که انتظار می رفت نشد و وضعیت دریاچه 
ارومیه قابل قبول نیســت. البته ستاد احیای دریاچه ارومیه 
نظر دیگری دارد و بر مبنای نموداری که منتشر کرده، معتقد 
اســت اقدامات ســتاد، منجر به بهبود تراز دریاچه ارومیه از 
سطح آبهای آزاد شده و این تراز که تا سال 92 کاهشی بوده 
با اقداماتی که از آن ســال انجام شــده روندی صعودی پیدا 
کرده است. تراز دریاچه ارومیه در پایان شهریور 13۷۴، برابر 
با 12۷۸٫1 متر بوده و این میزان با یک سیر تقریباً خطی به 
رقم 12۷۰٫۴۰ در پایان شهریور سال 1392 رسید. در ادامه 

با تشکیل کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه در سال 1392 
و شروع عملیات اجرایی طرح های مصّوب این کارگروه ملّی 
برای نجات دریاچه ارومیه در ۸ تیر 1393، این روند کاهشی 
تراز دریاچه ارومیه، متوّقف و معکوس شده، به نحوی که در 
پایان سال آبی 99-139۸ نســبت به سال آبی 1392-93 
)ســال شــروع عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه( تراز 

دریاچه ارومیه 112 سانتی متر باالتر قرار گرفت. 
ســتاد احیای دریاچــه ارومیه پیش از ایــن در تاریخ ۸ 
اردیبهشــت 1۴۰۰ که موضوع تحقیق و تفحص از ســتاد 
احیای دریاچه ارومیه مطرح شــد، در نامه ای به رئیس وقت 
کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط  زیست 
مجلس شورای اســالمی، توضیحات کاملی از جمله درباره 

هزینه کرد بودجه های تخصیص یافته به ستاد ارائه داد. 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه اعالم کرده »از سال 1393 
تــا پایان ســال 1399، مجموعاً 2۰۸۴1 میلیــارد ریال به 
موجب مصّوبات ســنواتی هیأت وزیــران اعتبار برای احیای 
دریاچــه ارومیــه از محّل اعتبارات موضوع مــاده 2۸ قانون 
تنظیم بخشــی از مقــرّرات مالی دولت-2 به دســتگاه های 
مختلف جهت هزینه کرد واگذار شده« که شامل وزارت نیرو، 
وزارت جهاد کشاورزی، ســازمان محیط زیست، استانداری 
استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان و 

سایر نهادهای مرتبط بوده است.
بیشترین هزینه های پرداختی برای احیای دریاچه ارومیه، 
مربوط به انتقال آب از ســد کانی ســیب، اجرای پروژه های 
افزایش بهره وری مصــرف آب، اجرای پروژه های حفاظت و 
بهره برداری از منابــع آب و طرح احداث 19 تصفیه خانه و 

انتقال پساب حاصل به دریاچه ارومیه بوده است. 
در مرداد سال 1۴۰۰ عیسی کالنتری رئیس وقت سازمان 
محیط زیست کشور، هزینه کرد برای احیای دریاچه ارومیه 

را 15هزار میلیــارد تومان اعالم کرد و 31 مردادماه ســال 
1۴۰۰ نیــز دفتربرنامه ریزی و تلفیق ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه رسما اعالم کرد که 15هزار میلیارد تومان برای اجرای 

پروژه های احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است.
اما مدتی بعد، ســتاد احیای دریاچه ارومیه، میزان هزینه 
کرد برای احیای دریاچه ارومیه را یک سوم این میزان اعالم 
کرد: »رقم اعتبار هزینه شــده در طــرح ملّی نجات دریاچه 
ارومیه، بالغ بر 5۶3۸ میلیارد تومان اســت که از سه منبع، 
تأمین شده اند. 31۰۸ میلیارد تومان )55 درصد( از این اعتبار، 
از محل صندوق توسعه ملّی و صرفاً برای طرح های سیلوه و 
کانی سیب هزینه شده اند که همان گونه که اشاره شد، مستقل 
از اجرا یا عدم اجری طرح ملّی نجات، در دســتور کار وزارت 
نیرو بوده اند. لذا اقدام به تغییر اهداف توســعه ای این دو سد 
به اهدافی زیست محیطی، ابتکاری بوده که مایه افتخار طرح 
ملّی نجات در مدیریت به هم پیوســته منابع آب بوده است. 
53۷ میلیــارد تومان )1۰ درصــد( از اعتبار کل نیز از محل 
بودجه سنواتی تأمین گردیده است که این رقم اعتباری نیز 
مستقل از اجرا یا عدم اجرای طرح ملّی نجات، همه ساله در 
قالب بودجه های استانی یا ملّی در اختیار دستگاه های اجرایی 
قرار می گرفته اســت. لذا اقدام عملیاتی طرح ملّی نجات در 
این بودجه، ســاماندهی به نحوه هزینه کــرد این اعتبارات با 
هدف حداکثر اثربخشــی آن ها به نفــع دریاچه ارومیه بوده 
اســت. 1993 میلیارد تومان باقی مانــده )35 درصد( نیز از 
محل اعتبارات مدیریت بحران کشور تأمین شده اند که البته 
فقط در سال هایی که کشور با بحران های غیرمترقبه ای چون 
سیل یا زلزله مواجه نبوده، به طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه 
تزریق شــده است.« این توضیحات، ابهامات را درباره بودجه 
و هزینه کرد ســتاد احیای دریاچه ارومیه افزایش داد. جالب 
اینجاســت که در هیچکدام از گزارشهای ارائه شده از ستاد 

احیای دریاچه ارومیه، ســخنی از کمک مالی ژاپن به میان 
نیامده است. در سال 1393 دولت ژاپن در تفاهم نامه ای که 
بــا ایران ااعالم آمادگی کرد تا در روند احیای دریاچه ارومیه 
همکاری کند که این همکاری تاکنون ادامه داشته است. این 
همکاری، نه فقط در قالب ارائه کمکهای پژوهشــی و فنی، 
بلکه در قالب اعطای کمک مالی هم بوده اســت.  کوبایاشی 
ســفیر وقت ژاپن در ایران در سال 1395 در مراسم امضای 
توافق نامه توسعه همکاری پروژه دریاچه ارومیه گفت: باتوجه 
به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه و بر اساس مذاکرات به عمل 
آمده بین نخســت وزیر ژاپن آقــای ABE و دکتر روحانی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران، دولت ژاپن مبلغ ۴3۶ میلیون 
ین ژاپن معادل 3.۸ میلیون دالر برای پروژه فائو تحت عنوان 
»برنامه جامع برای مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه 
ارومیه« اختصاص داده اســت.  اما شواهد حاکی از آن است 
که کمک تخصیص یافته توسط ژاپن به احیای دریاچه ارومیه 
بیش از این میزان بوده است. به عنوان نمونه، پنجمین کمک 
مالی دولت ژاپن به دفتر توســعه ملــل متحد در جمهوری 
اسالمی ایران در اردیبهشت 139۷ به میزان یک میلیون دالر 
برای احیای دریاچه ارومیه به دفتر توســعه ملل متحد اهدا 
شد که در مراســم اهدای این کمک مالی عیسی کالنتری، 
رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست هم حضور داشت.  
کازوتوشــی آیکاوا ســفیر فعلی زاپن در ایران نیز روز هفتم 
تیرماه امسال در دیدار با استاندار آذربایجان غربی از سرمایه 
گذاری 1۰ میلیــون دالری ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه 
خبر داد و گفت: »ســرمایه گذاری ژاپن در توسعه کشاورزی 
پایدار حوضه دریاچه ارومیه موفقیت آمیز بوده اســت، این 
برنامه ویژه در راســتای کشاورزی پایدار و مصرف بهینه آب 
موفق بوده و در حال حاضر به مرحله ایجاد بازار برای عرضه 
محصوالت تولیدی رسیده ایم. این پروژه برای کمک به احیای 
دریاچه ارومیه از همان ســال شروع شده و 1۰ میلیون دالر 

نیز در این خصوص سرمایه گذاری کرده ایم.«
سخنان سفیر ژاپن نشان می دهد این سرمایه گذاری ده 
میلیون دالری به طور کامل انجام شده است. مشخص نیست 
مبلغ معادل 3.۸ میلیون دالر یا مبلغ پنج میلیون دالری که 
پیش از به عنوان کمکهای مالی ژاپن به احیای دریاچه ارومیه 
ذکر شــده، جدای از این ســرمایه گذاری ده میلیون دالری 

است یا در قالب همان ده میلیون دالر قرار دارد.
امــا در هر صورت، پنج میلیون دالر به عنوان کمک مالی 
ژاپن در اختیار ایران – احتماال ستاد احیای دریاچه ارومیه- 
قرار گرفته و مابقی مبلغ موردنظر سفیر ژاپن سرمایه گذاری 
شده است. اما نتیجه، یکسان است: در هیچیک از گزارش های 
مالی و اعتبارات تخصیص یافته به پروژه های احیای دریاچه 
ارومیهف از جمله آنچه در گزارش های رسمی ستاد به عنوان 
اعتبارات مالی ســتاد، ذکر شده، اثری از کمک کالی ژاپن یا 
ســرمایه گذاری این کشور نیســت! حاال پرسش این است: 
کمک مالی ســتاد ژاپن برای احیــای دریاچه ارومیه چگونه 

هزینه شده است؟

از تصویب تحقیق و تفحص در مجلس تا برکناری مدیر اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه

کمک 10 میلیون دالری ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه کجاست؟

روز پنجشنبه ســی ام تیر خانم محبوبه یزدی فر، رئیس 
سازمان زنان روزنامه مردم ساالری در اولین همایش کمیته 
زنان خانه احزاب ایران که با عنوان »مسائل و مطالبات زنان 
در آغاز قرن جدید« برگزار شــد ســخنان مبسوطی درباره 

حقوق شهروندی زنان و توسعه سیاسی ایراد نمود.
متن کامل این سخنان به شرح زیر است:

خدا را شــاکریم که به یاری خدا و همت خواهران عزیز 
اولین همایش کمیتــه بانوان خانه احزاب ایران تشــکیل 

می شود.
البته مســائل و مطالبات در حوزه زنان بســیار گسترده 
و متنوع می باشــد و متاسفانه در کشور ما زنان در بسیاری 
موارد، تحقق مطالباتشان بر زمین مانده و مغفول واقع شده 
است. هر شهروندی دارای حقوقی است و این حقوق تعبیر 
به حقوق شهروندی می شــود. این حقوق آنقدر مهم اند که 
فصل سوم قانون اساسی کشورمان تحت عنوان حقوق ملت 
به این موضوع تعلق گرفته اســت. حقوق مدنی، سیاســی، 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...
از آنجا که نیمی از جمعیت کشــورمان را زنان تشکیل 
داده اند و آنان نیز باید از این حقوق برخوردار باشند بر خود 
الزم دیدم در مورد این حقوق سخنانی هرچند کوتاه با شما 

گرامیان داشته باشم.
متاســفانه در حال حاضر و پس از گذشــت ۴3 سال از 

پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی شاهدیم که بسیاری از 
حقوق شهروندی زنان در معرض تضییع است که کنشگران 
سیاسی و احزاب باید به این موضوع به طور ویژه بپردازند و 

اساسا زمینه گردهمایی ما هم همین مباحث است.
به حقوق شــهروندی زنان از حقوقی که در داخل خانه 
و خانــواده دارند تا حقوقی که باید در بطن جامعه داشــته 
باشــند برخالف توصیه های اسالم، سیره رسول اهلل و امامان 
معصــوم، تاکیدات بنیانگذار فقید و رهبــر گرانقدر انقالب 
اسالمی متاسفانه توجه کافی نمی شود. حق زنان است که به 
عنوان یک شهروند نقش موثری در خانه و جامعه ایفا کنند 
و همه می دانند که این پتانســیل را دارند اما در این مسیر 
ما با یکسری موانع و محدودیت مواجه هستیم که متاسفانه 

کم هم نیستند.
به عنوان مثال:

یک- بحث سالمت جسمی و روانی زنان که بسیار مهم 
است و متاسفانه در این خصوص ما با خطرات زیادی مواجه 
هستیم اما برنامه مدونی در حوزه سالمت زنان وجود ندارد 
و زنان زیادی از بیمه های درمانی برخوردار نیستند. همانطور 
که معاون محترم ریاست جمهوری سرکار خانم خزعلی به 
تازگی فرمودند ما با زنان بد سرپرســت، سرپرست خانوار و 
زنانی که دچار آسیب های اجتماعی زیادی هستند، مواجهیم 

و این وضع نگران کننده می باشد.
دو- از نظر اجتماعی هم زنان به نسبت با مردان از حقوق 
به مراتب کمتری برخوردارند و در بعضی مباحث هم می توان 
گفت حق شــان مخدوش شده اســت. از عدم دسترسی به 
مکان های ورزشی و فرهنگی گرفته تا میزان کم دسترسی 
به منابع ثروت و می دانید که عموما زنان فاقد شغل هستند 
و یا مشاغل فرعی و فصلی دارند و از بیمه های اجتماعی در 

سطح گسترده ای محرومند.
از طرفی متاســفانه وضعیت ورزشگاه های ما و ممانعت 
از حضــور زنان را داریــم که اخیرا هم متاســفانه اتفاقات 

ناخوشایندی در این خصوص رقم خورد.

ســه- از نظر حقوق مدنی و سیاســی، کنشگری فعال 
در ایــن عرصه، عضویت در احــزاب و حق انتخاب کردن و 
حق انتخاب شدن که متاســفانه زنان به مراتب در شرایط 
ناعادالنه ای نسبت به مردان قرار دارند که بخش بزرگی از آن 
به فرهنگسازی عمومی و حاکمیتی باز می گردد که بایستی 
در این خصوص قانون اساسی و رهنمودهای  بنیانگذار فقید 
جمهوری اســالمی ایران و مقام رهبری مد نظر قرار گیرد و 
مشــارکت زنان در عرصه های مدنی و سیاسی تقویت شود. 
مثال: سهمیه مشــخصی از لیســت های انتخاباتی به زنان 

اختصاص داده شود.
نکته مهم و اساسی که اینجا عالقه دارم با شما در میان 

بگذارم این است که:
برای اینکه زنان یک کشور به توسعه متوازن و همه جانبه 
از منظر اجتماعی، سیاســی، اقتصــادی، علمی، فرهنگی و 
قضایی برسند بایســتی در توسعه سیاسی پیشرفت داشته 
باشند و حضورشان در عرصه تصمیم گیری پررنگ باشد. و 
البته که برای پیشرفت توسعه سیاسی باید شرایط مشارکت 
سیاســی فراهم شود. مشارکت سیاســی زنان از دو جنبه 

اهمیت دارد:
یــک- توانمندی زنــان در عرصه هــای مختلف علمی، 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...
دو- حضــور بیش از پیــش زنان در جامعــه در عرصه 

تصمیم گیری و فراهم کردن فرصت برای شکوفایی آنها
برای مثال بعد از گذشــت ۴3 سال از انقالب شکوهمند 
اسالمی مشارکت سیاسی زنان نسبت به ابتدای انقالب گویا 
در حالــت انفعال قرار گرفته اســت در حالی که در عرصه 
انقالب و جنگ بســیار فعاالنه بود. کما اینکه مثال می دانیم 
از 29۰ نماینده مجلس، بیشــترین تعداد زنان نماینده که 
توانســتند به مجلــس راه یابند تنها 1۷ نفــر در دور دهم 
مجلس شورای اسالمی بودند! مهمترین موانع برای مشارکت 
سیاسی زنان شکاف جنسیتی است و گویا مردان با سیستم 
مردانه ای که در نهادهای مختلف از جمله احزاب ساخته اند، 

اینکه زنان در مســائل سیاسی شرکت کنند را برنمی تابند 
و از طرفی زنان نیز متاســفانه تشکیالت آنچنان منجسمی 
ندارند. در واقع امکانش را پیدا نکرده اند. مثال در کشورهای 
همسایه مثل عراق، افغانســتان و... در سال هایی دیده شد 
که تبعیض جنســیتی مثبت را به کار گرفتند و یک سهم 
مشخصی از لیست های انتخاباتی به زنان اختصاص داده شد. 
اما در کشور ما با وجود فرهنگ غنی ایرانی- اسالمی به این 
مهم توجه نشــده است. از طرفی بعد از ۴3 سال از پیروزی 
انقالب ما هنوز یک تشــکل دولتی فراگیر و فعال در حوزه 
زنان و خانواده نداریم و معاونــت امور زنان و خانواده صرفا 
به عنوان یک نهاد باالدســتی با ضریب نفوذ بسیار کم ملی 
فعالیت می کند، از همین رو بسیاری از مطالبات زنان بدون 
متولی است. شــکل گیری وزارت زنان شاید چاره کار باشد. 
این مســاله تقریبا 5 سال پیش از سوی کمیته زنان حزب 
مردم ساالری به مجلس دهم پیشنهاد گردید که جامعه زنان 

به این وزارتخانه احتیاج دارد اما صدایمان به جایی نرسید.
اگر بخواهیم بســتر تحقق این مطالبات را بررسی کنیم 
شاید بهترین بســتر، از راه توسعه سیاســی احزاب شکل 
بگیرد. نیک می دانیم کشــور باید به سوی توسعه سیاسی 
و احــزاب قدرتمنــد پیش برود و زنان بایــد از این فرصت 
اســتفاده کنند و با فعالیت در احزاب مختلــف راه را برای 
مشارکت سیاســی خود باز نمایند. چنانچه زنان به احزاب 
سیاسی بپیوندند خواه ناخواه جایگاه خود را پیدا می کنند، 
شناخته می شوند و بهتر می توانند مشارکت سیاسی داشته 
باشند. در کشورهای توسعه یافته سرنوشت سیاسی جامعه را 
احزاب قدرتمند مشخص می کند، احزاب قدرتمند در حوزه 
مســائل زنان برنامه دارند. زنان در این احزاب برای شرکت 
در انتخابات تالش می کنند تا رشد سیاسی داشته باشند و 
اینگونه به مراکز تصمیم گیری راه می یابند و در تمام زمینه ها 
در سرنوشــت خود دخالت می کنند. امید به آنکه ما نیز در 
کشور عزیزمان ایران، راه توسعه سیاسی را خصوصا در حوزه 

زنان بپیماییم.

سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در بازدید از شرکت تولید 
تجهیزات سنگین هپکو در جمع مهندسان و کارگران این 
مجتمع تولیدی گفت: محصوالتی که در داخل کشــور از 
جمله در هپکو ساخته می شود به هیچ عنوان نباید از خارج 

وارد شود.
رئیســی در پاسخ به درخواســت برخی از کارگران این 
مجتمع تولیدی برای عدم دخالت افراد غیرکارشــناس در 
مدیریت هپکو تصریح کرد: مسائل شرکتهای تولیدی باید 
بصورت تخصصی پیگیری و حل شود و افراد غیرمتخصص 

حق دخالت در این موضوعات را ندارند.
رئیس جمهور با تقدیــر از زحمات کارگران و کارکنان 
هپکو گفت: هپکو در کشــور تولیــد قدرت می کند و نماد 
غــرور و اعتماد به نفس ملی اســت. دولت در خدمت هر 
کسی است که در کشور دغدغه تولید داشته باشد. رئیسی 
با اشــاره به مشکالت کارخانجات بزرگ تولیدی در استان 
مرکزی گفت: خصوصی ســازی ناموفــق و غلط در کنار 

مدیریت ناصحیح عوامل اصلی مشــکالت این مجتمع های 
تولیدی است.

رئیس جمهــور با تاکید بر اینکه مشــکالت واحدهای 
تولیدی چون هپکو و آذراب قابل حل است، اظهار داشت: 
مســئولین با همت کارگران و مهندســان تالش کنند تا 
مشکالت هپکو حل شــود. این کارخانه عظیم می تواند با 
سه برابر ظرفیت فعلی کار کند و دولت مصمم است زمینه 

تحقق این موضوع را فراهم کند.
رئیســی روز جمعه در اولین برنامه سفر خود به استان 
مرکــزی همچنین با حضور در مجتمــع صنایع آذرآب از 

نزدیک در جریان مشکالت این واحد تولیدی قرار گرفت.
رئیس جمهــور در جمع کارگران ایــن مجتمع ضمن 

استماع درخواست های آنها، با تاکید بر اینکه مشکل اصلی 
آذرآب نبود کار نیســت، گفت: این مجتمع تولیدی، پول 
ســاز و اعتبارساز اســت اما محور اساسی مشکالت اینجا 

مدیریت و مالکیت است.
رئیســی با ابراز ناخرســندی از عدم حمایت از مجتمع 
صنایــع آذرآب، اظهار داشــت: بانک کشــاورزی ارتباط 
ماموریتی به اینجا ندارد و باید ســهامش به یک مجموعه 
ای که دارای وظایف و تخصص مرتبط هست واگذار شود.

آیت اهلل رئیســی با اشــاره به اینکه فعال و پویا بودن 
آذرآب بــا همت کارگران و مهندســان توانمند این واحد 
تولیدی رقــم می خورد، تاکید کرد: در اســرع وقت برای 
حل مشکالت مدیریتی و سهامداری آذرآب تصمیم گیری 

خواهیم کرد. رئیس جمهور با ابراز تأسف از اینکه کارخانه 
ای که خودش توان رفع نیازمندی های سایر کارخانجات و 
صنایــع را دارد امروز با کمتر از ده درصد ظرفیت خود کار 
می کند، تاکید کرد: کارخانه آذرآب را احیا خواهیم کرد و 
کاری می کنیم که ان شاءاهلل ظرفیت کارگری این کارخانه 

حداقل به همان ظرفیت سه هزار نفر سابق بازگردد.
رئیســی افزود: هپکو و آذرآب نمادهــای غرور ملی و 
اعتماد به نفس ملی هستند، این واحد های تولیدی را احیا 

می کنیم و نمی گذاریم بیش از این لطمه ببینند.
مجتمع عظیم صنعتی اذراب در سال های گذشته طی 
فرآیند خصوصی سازی واگذار شده بود اما به دلیل تخلفات 
گسترده در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه توسط آیت اهلل 
رئیسی مالکیت این کارخانه از بخش خصوصی گرفته شد 
و از سوی دولت به بانک کشاورزی واگذار شده بود اما این 
بانک نیز نتوانسته به خوبی این واحد را مدیریت کند و در 

حال حاضر تنها با 1۰ درصد توان در حال فعالیت است.

محبوبه یزدی فر، رئیس سازمان زنان حزب مردم ساالری در همایش مسائل و مطالبات زنان در آغاز قرن جدید:
زنان ایرانی هنوز هم با بسیاری از حقوق شهروندی خودشان فاصله دارند

رئیسی در بازدید از هپکو:
محصوالتی که مشابه داخلی دارند نباید از خارج وارد شود

تاکید کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت
بر اصالح نظام پولی بانکی 

 اعضای کمیســیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین و 
دومین جلســه خود، موارد دیگری از سیاست های کلی پیشنهادی برنامه هفتم 
توســعه را در خصوص اصالح ساختار بودجه مورد بحث و بررسی قرار دادند. به 
گزارش ایرنا از مرکز رســانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
جلســه کمیسیون مشترک که به ریاســت محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی 
اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و ســتاد مشــترک نیروهای 
مســلح برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاست های کلی 
برنامه هفتم در خصوص اصالح ساختار بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد 
بررسی قرار دادند. در این جلسه کمیسیون مشترک بر » اجتناب از تغییر سقف 
الیحه دولت در مجلس و ممنوعیت تعیین سهم درصد بودجه  جز موارد مصرح در 
سیاست کلی تاکید کردند. اعضای کمیسیون در این جلسه همچنین مقرر کردند 
کــه » نظام مالیاتی با رویکرد؛ تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه دولت، 
ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، محدود و هدفمندسازی 
معافیت ها، استقرار ســامانه یکپارچه هوشمند مالیاتی و تقویت نقش هدایت و 
تنظیم گــری مالیات در اقتصاد، با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی متحول 
شود« باشــد و همچنین در موضوع »اصالح نظام پولی و بانکی کشور بر اساس 
سیاســت های کلی مربوطه« به جمع بندی رسیدند. در این جلسه، آقایان پرویز 
داودی، سید مرتضی نبوی، محمدی عراقی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، 
مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی و غالمرضا 
آقازاده از اعضای مجمع دیدگاه های خود را درباره برنامه هفتم توسعه بیان کردند 
و ادامه بحث و بررســی درباره ســایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به 

جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

سید شهاب الدین طباطبایی
 دبیرکل حزب ندای ایرانیان شد

پس از برگــزاری هفتمین کنگره حزب ندای ایرانیــان و برگزاری انتخابات 
شــورای مرکزی و معرفی اعضای جدید، سید شهاب الدین طباطبایی در اولین 
جلسه شورای مرکزی جدید، به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد.  همچنین 
در این جلســه، مجید فراهانی به با کســب اکثریت آرا، به عنوان رئیس جدید 
شورای مرکزی حزب انتخاب شد. پیش از این، صادق خرازی، دبیرکلی این حزب 

را به عهده داشت که چندی پیش استعفا کرد.

وزیر اطالعات: 
ایران می تواند محور همکاری چندجانبه جدید 

در جهان باشد
وزیر اطالعــات با بیان اینکه ایران می تواند محــور همکاری های چندجانبه 
جدید در منطقه و جهان باشد، گفت: اجالس تهران هوشمندی و اقتدار سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی را در منطقه نشان داد. وزیر اطالعات در جلسه شورای 
تأمین ســمنان و آیین تکریم و معارفه مدیرکل اطالعات اســتان سخنرانی و با 
نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه، امام جمعه و استاندار 
اســتان ســمنان دیدار و گفتگو کرد. حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل 
خطیب وزیر اطالعات، در جلسه شورای تأمین و آیین تکریم و معارفه مدیرکل 
اطالعات اســتان سمنان به دستاوردهای اخیر اجالس تهران اشاره کرد و گفت: 
اجالس تهران توانســت هوشــمندی ایران و اقتدار سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی را در منطقه نشان دهد و ایران می تواند محور همکاری های چندجانبه 
جدیدی در منطقه و جهان باشــد. حجت االســالم والمسلمین سید اسماعیل 
خطیب، امیدآفرینی و جهاد تبیین را مهم ترین ســالح برای مقابله با دشمنان 
دانست و بر لزوم جهاد تبیین با بهره گیری از توان نیروهای انقالبی و جهادی در 
فضای مجازی تاکید کرد. وزیر اطالعات با تشریح وظایف این وزارت خانه در گام 
دوم انقالب اســالمی و کارزار جنگ های ترکیبی گفت: امیدآفرینی یک وظیفه 
است که دشمن را به خوبی سرکوب کند. وی افزود: ما باید بتوانیم با فساد، نفوذ 
و ناکارآمدی و آنچه امروز دشــمن نسبت به آن ها امید بسته که با بهره گیری از 
این آســیب ها، زمینه تضعیف نظام را فراهم کند، مقابله کنیم. حجت االســالم 
والمسلمین سید اســماعیل خطیب به دسیسه جدید آمریکایی ها برای تقویت 
جبهه عربی_عبری اشــاره کرد و افزود: دشمنان تالش کردند که بعد از خروج 
آمریکا از منطقه، رژیم صهیونیستی را محور مقابله علیه ایران قرار دهد، رژیمی 
که هم اکنون نه دولت و نه مجلس دارد؛ نه تنها هر هفته بلکه هر روز یک حادثه 

به خود می بیند.
وزیر اطالعات با اشــاره به توطئه دشــمنان برای مقابله با امیدآفرینی اظهار 
امیدواری کــرد با حضور میدانی و اقدامات مؤثر نیروهــای انقالبی، این توطئه 

دشمنان نقش برآب شود.

اخبار کوتاه

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه تحول در راهبرد دفاعی 
نیــروی زمینی مبتنی بر نوع تهدیــدات بزرگ تکامل پیدا 
می کنــد، گفت: با تدابیر اخیر فرمانده معظم کل قوا نیروی 
زمینی سپاه در موقعیت یک تحول اساسی قرار گرفته است. 
به گزارش حوزه دفاعی ایرنا، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
ســالمی فرمانده کل سپاه  پاســداران انقالب اسالمی در 
گردهمایی سراســری فرماندهان و مسئوالن نیروی زمینی 
سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد، طرح تحول در راهبرد 
دفاعــی نیروی زمینــی را تشــریح و آن را مبتنی بر نوع و 
مقیاس تهدیدات نوین و بزرگ دانست.  سرلشکر سالمی با 
بیان این که منبع قدرت سپاه، نیروی زمینی و این نیرو قلب 

و روح ســپاه و منبع اصلی هویت آن است، گفت: با تدابیر 
اخیر فرمانده معظم کل قوا، نیروی زمینی ما در موقعیت یک 
تحول اساسی قرار گرفته است که شامل تغییر در نگرش به 
ابعاد عظیم این نیرو در نبردهای آینده است. وی افزود: هر 
کشــوری که در معرض تهدید است، اگر ضعیف دیده شده 
و در محاسبات دشمن ضعیف ارزیابی شود، به او حمله می 
شود؛ بنابر این باید متناسب با نگاهی که نسبت به تهدیدات 

و امنیت ملی و نظام و انقالب اسالمی داریم، خود را برای این 
موقعیت آماده کنیم. فرمانده کل سپاه با بیان این که هویت 
سپاه مبتنی بر امنیت آفرینی، جهاد، تدبیر، بصیرت و حفظ 
هویت، عزت، عظمت، آرامش، آبرو، اعتبار و منزلت کشــور 
است، گفت: در این میان نیروی زمینی تحول گرای ما، قلب 
این حقیقت زنده و جاری اســت. وی خاطر نشان کرد: نگاه 
تحولی ما به ارتقای راهبــرد، تاکتیک و تکنیک در نیروی 

زمینی سپاه متناسب با تحوالت و نوع دفاع در حال و آینده، 
ناظر بر دفاع از سرزمین و خاک و هویت ما است.  سرلشکر 
ســالمی با استناد به رهنمودی از امیر مؤمنان علی )ع( که 
فرمود؛ به خدا قســم هیچ ملتی نیســت که دشمن، پا در 
سرزمین او بگذارد و او ذلیل نشود، گفت: شما در نبردهای 
اخیر پیرامونی دیدید که اگر نیروی دفاعی کشوری در روی 
زمین سســت قدرت باشد، دشمن، بی رحمانه سرزمین آن 
را اشــغال می کند، از نوامیس عبور می کند و مال و جان و 
شرف و امنیت و آبرو و حیثیت یک ملت را نابود می کند؛ و 
اگر دشمن پای  در سرزمین ملتی بگذارد، رهاورد آن، تحقیر 

و نابودی است.  

فرمانده کل سپاه مطرح کرد

نیروی زمینی سپاه در موقعیت یک تحول اساسی

از حجاب تا شبکه های اجتماعی
ادامه از صفحه 1

به همین منظور آنچه که در روزهای اخیر )برای چندمین بار( شــاهد و ناظر آن 
بوده ایم موضوع برخوردهای قهرآمیز گشــت ارشاد و مقابله با امر بدحجابی و بی 
حجابی بانوان بوده که به اخبار روز و دغدغه آمیز ُمبّدل گشــته است؛ به گونه ای 
که در هر دو سوی میدان، طرفداران و مخالفان چنین برخوردهایی به اظهار نظر 

پرداخته اند. 
پس از مواجهه نه چندان دوستانه و برخورد فیزیکی هفته های پیش که میان دو 
بانوی محجبه و بی حجاب در یکی از اتوبوس های شــهری رخ داد و در نهایت به 
بیرون انداختن بانوی محجبه ختم شد، و البته بعد از آن به برخورد قضایی با بانوی 
غیرمحجبه نیز منجر گردید، یکبار دیگر در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که 
گشت ارشاد با فردی که متهم به بی حجابی بود برخورد نموده و قرار گرفتن مادر 
ایــن فرد در برابر ون نیروی انتظامــی، و اعالم بیمار بودن فرزندش، باز موجی از 
اظهارنظرها، جریحه دار شدن احساسات بخشی از جامعه و حتی خشم بسیاری را 

موجب گردیده است. 
اما به نظر می رســد که حتی ضابطین قضایی و سیاســتگذاران امر هم پیرامون 
موضوع حجاب به نوعی دچار ســردرگمی شــده اند. به همین منظور گاها با این 
وضعیت روبرو می شویم که برخوردی قهرآمیز و ضربتی با زنان بدحجاب صورت 
می گیرد و در ادامه، این روند برخوردها به محاق فراموشــی سپرده می شود یا از 
شدت آن کاسته می گردد. اما هدف این یادداشت بحث پیرامون ضرورت برخورد و 
یا تساهل پیرامون این موضوع نیست؛ بلکه هدف نگارنده از ضرورت انطباق قانون 

با وضعیت روز جامعه داخلی و عرصه بین المللی حکایت می کند.
با توجه بــه واقعیت عصر کنونی و تعامالت عرصه بیــن المللی، ضرورت تعامل 
سازنده حاکمیت با جامعه، امری است که تاثیرات مستقیم خود را بر کیفیت مدل 
حکمرانی مطلوب خواهد گذاشت. در همین راستا، آزادی های اجتماعی و توجه به 
زیست اجتماعی فرد فرد جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. چنانچه تعاملی 
سازنده میان عرصه قدرت حاکم و بدنه جامعه به شکلی منطقی و مطلوب ایجاد 
نگردد، شکل گیری گسست های بحران زا قریب الوقوع خواهد بود؛ گسست هایی 
که نهایتا بســتری از بحران ها را ایجاد خواهد کرد که زمینه ســاز نارضایتی های 
گســترده خواهد شــد. به همین منظور، بازتاب آنچه که این روزها یکبار دیگر 
شاهد آن هستیم و حکایت از برخوردهای قهرآمیز با بخش قابل توجهی از جامعه 
می دهد، قطعا هم در اذهان جمعی جامعه و هم در فراتر از مرزهای ســرزمینی و 
در عرصه نظام بین المللی صورت چندان خوشــی نخواهد داشت و می تواند حتی 

اهرمی جهت فشارهای بیشتر بر حاکمیت ایران در آینده نزدیک باشد.
لذا با توجه به آنکه امروزه با انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، بین المللی و... روبرو 
هستیم، و حجم مسائل حل نشده مان رو به فزونی گذاشته است، چنانچه نتوانیم 
رویکردی منطقی و واقع بینانه با مســائِل حل نشدهِ از گذشته تا به امروز )مانند 
موضوع حجاب( داشته باشــیم و یکبار برای همیشه با رویکردی اصولی تکلیف 
خود را در قبال این موضوعات اجتماعی مشخص کنیم، آینده ای سراسر بحرانی 
تر از امروز را شــاهد خواهیم بود که طلیعه دار تباهی و سیاهی در سپهر اجتماع 

و سیاست خواهد بود. 
بنابراین بعنوان نتیجه بحث باید عنوان نمود که شکل گیری بستری از تعامالت 
ســازنده میان حاکمیت و جامعه، تالش در جهت حــل بحران های اجتماعی و 
مســئله های بر روی زمین مانده )از گذشته تا به امروز(، لزوم بازنگری نسبت به 
نحوه مواجهه با برخی مسائل اجتماعی با توجه به تغییرات صورت گرفته در عرصه 
اجتماع )داخلی و بین المللی(، بسط و گســترش فرهنگ گفت وگویی، دوری از 
رفتارهای قهرآمیز، لزوم بازنگری در برخی مواد قانونی با توجه به واقعیت های روز 
جامعه، و ده ها مسئله دیگر می تواند بخشی از بحران های امروز ما را حل نموده و 

زمینه ساز صلحی ابدی را فراهم نماید.

سرمقاله
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دلسردی MI6 از سرنوشت احیای برجام
رئیس ســازمان اطالعات انگلیس  MI6 در همایشی مدعی شد که احیای 
برنامه جامع اقدام مشترک بهترین راه برای مهار برنامه هسته ای ایران است.

به گزارش ایســنا، به نقل از رویترز، ریچارد مور، رئیس ســازمان اطالعات 
انگلیس روز پنج شــنبه در همایش امنیتی آســپن گفت: دستیابی به توافق 
دربــاره احیای برجام، بهترین ابزار برای محدود کردن برنامه هســته ای ایران 

است؛ اما تاکنون متقاعد نشده ام که به این نقطه خواهیم رسید.
رئیس ســازمان اطالعاتی انگلیس در جریان همایش امنیتی آسپن با بیان 
این کــه »توافق کامال روی میز اســت«، افزود: فکر نمی کنــم که چینی ها و 

روس ها مانع توافق شوند، اما فکر نمی کنم ایرانی ها به دنبال توافق باشند.
رئیس سازمان جاسوســی آمریکا CIA نیز در جریان این همایش گفت: 
بهترین برآورد اطالعاتی ما این اســت که ایرانی ها تالش های تسلیحاتی را که 
تا ســال ۲۰۰۴ در جریان بود و ســپس به حالت تعلیق درآورده بودند، از سر 

نگرفته اند.
ویلیــام برنز همچنین با تأکید بر اهمیت این موضوع افزود: بدیهی اســت 
که ما در ســی آی ای و در سراسر جامعه اطالعاتی ایاالت متحده تمرکز بسیار 
بسیار دقیقی روی این مسئله داریم. آخرین دور از گفت وگوهای غیرمستقیم 
میان آمریکا و ایران برای حل وفصل آخرین مسائل حل نشده در زمینه احیای 
توافق هســته ای، اخیرا با تســهیل گری اتحادیه اروپا در دوحه انجام شد. این 

مذاکرات نتیجه راه گشایی به دنبال نداشت.

ویژه

فراخوان سفیر ایران در سوئد به تهران
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در ســوئد در اعتراض بــه بیانیه و حکم 
غیرقانونی صادر شده در ســوئد علیه حمید نوری، برای پاره ای از مشورت ها 

به تهران فراخوانده شد.
به گزارش ایرنا، »ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت امور خارجه در پی حکم 
و بیانیه غیر قانونی صادر شــده در ســوئد در خصوص حمید نوری شــهروند 
ایرانی در حبس گفت: جمهوری اســالمی ایران، در اعتراض به بیانیه و حکم 
غیر قانونی صادر شــده در ســوئد علیه حمید نوری که مبتنی بر اتهامات بی 
پایه، مخدوش و ساختگی است، تصمیم گرفته است سفیر کشورمان در سوئد 

را برای پاره ای از مشورتها به تهران فراخواند.
به گزارش ایرنا، »حمید نوری« از آبان  سال ۹۸ به صورت غیرقانونی توسط 

پلیس سوئد دستگیر و بنا بر اتهامات واهی محاکمه شد.
دادگاه محلی اســتکهلم با صــدور حکمی به تاســی از اتهامات گروهک 

تروریستی منافقین، وی را به حبس ابد محکوم کرد.

برای اولین بار در تهران برگزار شد
همایش بزرگ تجار و کارآفرینان ایرانی- ارمنی 

اولین نشســت اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران توسط مدیره مرکز خیریه 
مریم مقدس و انجمن فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایران؛ با حضور جمعی 
از تجار، کارآفرینان و بازرگانان ایرانی-ارمنی که نقش به ســزایی درتولیدات 
صنعت و شــکوفایی اقتصاد کشــور دارند، در ســالن آپادانای هتل اسپیناس 

تهران برگزار شد.
مراســم افتتاحیه این همایش با پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران 
و ســرود انجمن فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایران آغاز شد. در ابتدا دبیر 
هئیت  انجمــن فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایــران متن افتتاحیه اولین 
همایش  تجــار، کارآفرینــان و بازرگانان ایرانی-ارمنــی را قرائت کرده و به 

مدعوین جلسه خوشامد گفته و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
پس از مراســم خوش آمد گویی، »هنریک درغوکاسیان« مدیر موسس و 
رئیــس هیئت مدیره مرکز خیریه مریم مقــدس و انجمن فرهنگی اجتماعی 
جامعه ارامنه ایران طی ســخنانی مراتب ســپاس و امتنان خود را از مدعوین 
محترم برای قبول دعوت ابراز داشــته و برای آنــان در تمام مراحل زندگی، 
آرزوی موفقیت و بهروزی کرد. ســپس ایشــان به نمایندگی از هیئت مدیره، 
توضیحــات مفصلی در مورد ایده ایجاد مجمع تجــاری ارامنه ایران و اهداف 
آتی آن، ســاختار اداری اتحادیــه، حوزه های مختلف فعالیت، تقســیم بندی 
فعالیت های اقتصادی و تجاری، ســرمایه گذاری ها و منابع  تامین مالی و نحوه 

ارایه وام های بانکی و اعتباری ارائه کرد.
در بخــش بعدی همایش ، برای میهمانان این فرصت فراهم شــد تا ضمن 
ارائه توضیحات درباره فعالیت های حوزه های تخصصی  و تجاری خود ، نظرات 
خود را در باره ایجاد  اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران بیان کرده و پیشنهاداتی 
در زمینــه مدیریت و فعالیت این انجمن ارائه دهند.در این دیدار همچنین در 
مورد توســعه فضای کسب و کار تجار و صنعتگران و کار آفرینان ارامنه ایران، 
تجمیع حلقه گسترده تری از تجار، کارآفرینان و بازرگانان ایرانی- ارمنی حول 
مجمع تجاری و تالش در راســتای فعال تر کردن نقش آنها در توسعه اقتصاد 
ایران همچنین ایجاد تســهیالت برای  صــادرات محصوالت تولید داخلی  در 
بازارهای بین المللی و حضور پر رنگ تر شرکت ها و بنگاه های صنعتی تجاری 
ایرانی-ارمنی در این عرصه، کمک به بهبود و توســعه بخش فناوری اطالعات 
و ســایر خدمات در حــوزه اقتصادی ایران، ایجاد ارطبات با بازار کشــور های 
همســایه از جمله ارمنستان و حضور بیشــتر در بازار های مصرفی و صنعتی  

بین المللی  بحث و تبادل نظر شد.
پس از آن با ارائه کاندیداتوری شــرکت کنندگان در جلســه و رای گیری 
آزاد، انتخاب کمیسیون  اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران  توسط هئیت رئیسه 
موقت مجمع  برگزار شــد.  کمیســیون اتحادیه کارفرمایــان ارامنه ایران در 
جلســات بعدی به تشکیل کمیسیون های کارشناســی در حوزه های مختلف 

صنعتی و تجاری و کارهای اداری مجمع می پردازد. 

گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عراق
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی تلفنی با وزیر خارجه عراق حمله 

خونین به شهر زاخو در شمال اقلیم کردستان را محکوم کرد.
به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا،حســین  امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجــه کشــورمان در گفت وگوی تلفنی با فؤاد حســین وزیر خارجه عراق، 
حمله خونین شــهر زاخو از اســتان دهوک در شمال اقلیم کردستان عراق را 
که طی آن جمعی از مردم بیگناه شــامل زنــان و کودکان و خانواده هایی که 
برای مقاصد گردشــگری و بهره مندی از طبیعت در این منطقه حضور یافته 

بودند را محکوم کرد.
 امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز همدردی با خانواده های 
قربانیان، دولت و ملت عراق، بر حمایت قطعی جمهوری اسالمی ایران از ثبات 

و امنیت عراق تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین وزیر امور خارجه عراق را در جریان 
تصمیمات متخذه و دیدگاه ســران سه کشور شرکت کننده در نشست آستانه 
در تهــران، خصوصا در زمینه تاکیدات به عمل آمده در خصوص اســتفاده از 
روش های مسالمت آمیز برای رفع مشکالت در محدوده های مرزی، قرار داد.

وزیر خارجه عراق نیز ضمن تشــکر از ابراز همدردی و تســلیت جمهوری 
اســالمی ، اظهار داشت: شب گذشــته با حضور در این منطقه گردشگری که 
مسافرانی از بغداد و بصره را در خود جای داده بود از نزدیک تحوالت را دنبال 
کــرده و گلوله باران این منطقه را قویا محکوم و آن را نقض تمامیت ارضی و 

حاکمیت عراق خواند.

دیپلماسی

اکونومیک

پولیتیک

گلمحمدی:  هدیه سیاســی- گروه
گاردین در تحلیلی می نویســد که تأثیر جنگ 
روســیه در اوکراین همچنان در سراسر جهان 
همچنان ادامه دارد. محرک اصلی فعالیت های 
دیپلماتیک در خاورمیانه، یک درگیری نظامی 
اســت که هزاران مایل دورتــر در حال وقوع 
اســت. ســفر والدیمیر پوتین به تهران در روز 
سه شــنبه پس از سفر هفته گذشته جو بایدن 
به عربســتان سعودی، اسرائیل و سرزمین های 
اشغالی فلسطین داغ شد. رئیس جمهور روسیه 
با همتایان ایرانی و ترکیه ای خود هم به صورت 
دوجانبــه و هم در قالب مذاکرات ســه جانبه 
روند آســتانه در مورد سوریه دیدار کرد، جایی 
که ترکیه تهدیــد به حمله نظامی جدید برای 
بیرون رانــدن جنگجویان تحت رهبری کرد ها 
از مرز می کند، اما اوکراین در صدر دستور کار 

قرار داشت.
ترکیه می خواهد مسکو توافق لغو محاصره 
دریای ســیاه را امضا کرده و اجــازه دهد ۲۲ 
میلیون تن غالت صادر شود. روسیه می خواهد 
روابط خود را توســعه داده و شکســت ایاالت 
متحده در انزوای مسکو را برجسته کند. سفیر 
روسیه در تهران اخیرا اعالم کرد که دو کشور 
اکنــون در یک »قلعه واحد« قرار دارند. ایاالت 
متحده مدعی شده اســت که ایران قصد دارد 
صد ها پهپــاد را برای اســتفاده در اوکراین به 
روسیه بفرستد و گازپروم به تازگی یک قرارداد 
توســعه با شرکت نفت دولتی ایران امضا کرده 
است. مســکو و تهران با وجود منافع مشترک 
اغلب نســبت به یکدیگر محتــاط بوده اند، اما 

اکنــون هیچ یک احســاس نمی کننــد که با 
نزدیک تر شدن چیز های زیادی برای از دست 
دادن دارند. روســیه به ســختی نگران است 
که به دلیل روابط خــود با ایران با تحریم های 
ثانویه روبرو شــود. ایران برای آینده بلندمدت 
تحریم هــای آمریکا آمــاده می شــود. هر دو 
احساس می کنند که علیرغم اعالم آقای بایدن 
مبنــی بر اینکه ایاالت متحده »نخواهد رفت و 
خالء را برای پر کردن چین، روسیه و هند باقی 
نمی گذارد«، منافع این ابرقدرت در منطقه رو به 
کاهش است در حالی که پوتین دوباره کشورش 

را به یک نیروی جدی تبدیل کرده است.
گاردیــن تلویحا تایید می کند که نوع رفتار 
آمریــکا در خــروج از برجام و امتنــاع از ارائه 
تضمین به درخواســت های تهــران منجر به 
افزایــش همگرایی ایران و روســیه علی رغم 

بی اعتمادی های مضمن شده است.
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا 
چند روز پیش در یک کنفرانس خبری مدعی 
شده بود، ایران در حال آماده سازی برای تحویل 
صدها پهپاد دارای قابلیت حمل سالح به روسیه 

برای استفاده در جنگ اوکراین است.

مشــاور امنیت ملی آمریکا مدعی شده بود، 
اطالعاتی در دســت داریم که نشــان می دهد 
ایران در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای 
روس در این زمینه اســت. پــس از این ادعای 
سالیوان، چند مقام دولتی دیگر آمریکا از جمله 
رییس ســازمان ســیا نیز بر اظهارات او صحه 

گذاشتند.
نگرانیازفروشپهپادهایایرانی

به موازات ســفر رئیس جمهوری روســیه 
به تهــران ، بحث فــروش احتمالی پهپادهای 
ایرانی به روسیه در کانون توجه واشنگتن قرار 

فرمانده  گرینکویچ«  »الکســوس  گرفته است. 
عملیات نیروی هوایی آمریکا طی سخنانی در 
پایگاه هوایی العدید قطر درباره تحوالت نظامی 
در خاورمیانه مدعی شد: ایران احتماال حمالت 
به آمریکا و متحدانش در منطقه را از سر بگیرد.
گرینکویچ که به عنوان فرمانده عملیات در 
منطقه تحت پوشش سوریه، عراق و افغانستان 
منصوب شده است، گفت: ما تحت حمله مداوم 
نیستیم، اما از برنامه های حمله مداوم آگاه بوده 

و همه در منطقه نگران هستند.
وی درباره ادعای مشاور امنیت ملی آمریکا 
در رابطه با ارسال پهپاد به روسیه از سوی ایران 

گفت که »این وضعیت نگران کننده است.«
وی با بیان اینکه ایران به ســرعت در حال 
توســعه برنامه هسته ای خود است، مدعی شد 

که مذاکرات برجام به بن بست رسیده است.
تاکیدسفیرروسیهبرهمکاریباایران

»لوان جاگاریان« ســفیر روسیه در تهران 
ضمن رد انتقادات طرف غربی می گوید که » با 
توجه به منقضی شدن تاریخ تحریم تسلیحاتی 
علیه ایران، تهران و مسکو محدودیتی در زمینه 

همکاری نظامی-فنی ندارند.«
جاگاریان به خبرگزاری ریانووستی گفت که 
مایلم یادآوری کنم که »در پایان سال ۲۰۲۰، 
محدودیت های تحریمی]تسلیحاتی[ که توسط 
شورای امنیت ســازمان ملل علیه ایران اعمال 
شــده بود، لغو شد و ما از این به بعد در زمینه 
همکاری نظامی-فنی با در رعایت منع گسترش 
تسلیحات اتمی و کنترل آن، هیچ محدودیتی 

در زمینه صادرات نخواهیم داشت.«

آمریکا نگران فاز نظامی روابط ایران و روسیه است

ناخرسندی واشنگتن از تجارت پهپادی ایران و روسیه

وزیرامورخارجه:

روی 95 درصد متن احیای برجام توافق داریم
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت:سیاســت 
خارجی دولت سیزدهم، مبتنی بر دکترین سیاست 
خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند 
اســت. به گزارش ایرنا، حســین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کشــورمان در برنامه »صف اول« 
شبکه خبر سیمای جمهوری اسالمی ایران آخرین 
تحوالت حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم در 

زمینه های مختلف را برای مردم تشریح کرد.
امیرعبداللهیان در پاســخ به سوال مجری در 
مــورد رفــت و آمدهای اخیــر دیپلماتیک گفت: 
سیاست خارجی دولت سیزدهم دولت آقای دکتر 
رئیسی مبتنی بر دکترین سیاست خارجی متوازن، 
دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند است. در چارچوب 
این دکترین سیاست خارجی دولت جدید یکی از 
اولویت های اساسی خودش را همکاری و تعامل هر 
چه بیشتر با همسایگان قرار داده و دیگر اولویت ما 
تمرکز بر همکاری با آسیاست. آسیا به عنوان پدیده 
نوظهور قرن جاری کــه در آن زندگی می کنیم و 
ظرفیت های فراوانی که این قاره دارد که بخشی از 

آن شامل همسایگان می شود.
سفیراماراتبهزودیعازمتهرانمیشود

وی ادامه داد: امارات تصمیم گرفته ســفیر به 
تهران اعزام کنــد و به زودی ســفیر امارات وارد 
تهران می شــود. کویت سفیر خود را معرفی کرده 
و ما هم موافقت خود را اعالم کردیم ظرف روزهای 
آینده سفیر جدید کویت وارد تهران می شود. امیر 
عبداللهیان ادامه داد: درخصوص عربستان سعودی 

ما ۵ دور مذاکرات را داشــتیم که عمدتاً مذاکرات 
در سطح امنیتی انجام شد، پیشرفت هایی در این 
۵ دور مذاکره حاصل شــد و توافقاتی در خصوص 
چگونگی برگزاری حج تمتع نیز انجام شــد که در 

مجموع امسال حج خوبی را شاهد بودیم.
پیگیریگفتوگوهاباعربستان

وزیر امور خارجه کشــورمان تاکیــد کرد: در 
آماده سازی برای بازگشایی سفارتخانه ها در هفته 
گذشــته پیامی را از وزیر خارجه عــراق دریافت 
کردیم که طرف ســعودی این آمادگی را دارد که 
گفت گوها از فاز امنیتی وارد فاز سیاســی و علنی 
شــود و اعالم آمادگی کردیم کــه بتوانیم وارد فاز 
سیاسی شــویم و در سطح سیاســی گفت وگوها 
ادامه پیدا کند و در نهایت منجر به بازگشت روابط 
دیپلماتیک عربستان و جمهوری اسالمی ایران به 
حالت طبیعی خود باشــد. وزیر خارجه ایران ادامه 
داد: کنشــگران امروز نقش متفاوت از کنشــگران 
دو دهه قبل دارند، نگاه به سیاســت بین الملل با 
تغییرات عمیق و اساسی مواجه شده است اگر ما در 
این چارچوب بخواهیم با همان روش سنتی مسائل 
را پیگیری، تحلیل و ارزیابی کنیم و بر اســاس آن 
برنامه اقدام خودمــان را تنظیم کنیم و بخواهیم 

در آن ریــل حرکت کنیم اصاًل نگاه به سیاســت 
بین الملل با تغییرات عمیق و اساســی مواجه شده 
است. لذا اگر ما در این چارچوب بخواهیم با همان 
روش سنتی مســائل را پیگیری، تحلیل و ارزیابی 
کنیم و بر اساس آن برنامه اقدام خودمان را تنظیم 
کنیم و بخواهیم در آن ریل حرکت کنیم طبعاً ما 

واقع بینانه عمل نکردیم. 
نوعنگاهبهبرجام

امیرعبداللهیان گفت: سیاســت خارجی دولت 
ســیزدهم در نگاه به برجام اینگونه اســت دولت 
باید برنامه توسعه اقتصادی پایدار را بدون نگاه به 
برجام دنبال کند. وزارت امور خارجه برای توسعه 
اقتصادی پایدار باید همه ظرفیت مطلوب خود را به 
کار گیــرد. وی افزود: از طرف دیگر وزارت خارجه 
برای لغو تحریم ها هم باید پای میز مذاکره حظور 
داشته باشد و این یک مذاکره بلکه یک کارزار است.

وزیر امور خارجه بیان کرد: ما اکنون در نقطه ای 
قرار داریم متنی آماده در مقابل ما اســت که بیش 
از ۹۵ درصــد آن در محتوا با همه طرف ها اتفاق 
نظر داریم اما در این متن همچنان یک  نقص مهم 
وجود دارد و آن این است که ما باید از مزایای کامل 
اقتصادی توافق برخوردار بشــویم. امیرعبداللهیان 

تصریح کــرد: ما نمی خواهیم از یــک روزنه دوبار 
گزیده شویم برای اینکه از مزایای کامل اقتصادی 
برجام برخوردار شویم آمریکایی ها باید یک تعهدات 
و تضمین هایی را بپذیرنــد. وی ادامه داد: اینطور 
نیست که بگوییم قرارداد بین المللی در آن تضمین 
معنا ندارد، قرارداد برای اجرا نوشته می شود و قالب 
کردن در طاقچــه خانه قرار داد نمی خواهیم. وزیر 
امور خارجه گفت: ما برای رســیدن به یک توافق 
خــوب و قوی و پایدار جدی هســتیم ما توافق را 
به هر قیمتــی نمی خواهیم به طــرف آمریکایی 
در و تبــادل پیام هایمان از طریــق اتحادیه اروپا و 
برخــی وزرای بیرونی دیگر ادامــه دارد اما توافقی 
می خواهیم با مختصات خــوب بودن، قوی بودن، 
پایدار بودن. امیرعبداللهیــان تصریح کرد: توافق 
یکطرفه هم نمی خواهیم توافقی که همه منافع ما 
را تامین کند و طرف های مقابل را هم می فهمیم و 

برای این تالش می کنیم.
تالشبرایتوازندرسیاستخارجی

امیر عبداللهیان تصریح کرد: ما معتقد هستیم 
کشورها در سایه استقالل سیاسی خودشان، ما در 
سیاست خارجی دولت سیزدهم نگاه به شرق و نگاه 
به غرب، در چارچوب سیاست خارجی متوازن در 

دستور کارمان اســت. کار با اروپا، کار با آمریکای 
التین، کار با آفریقا، آسیا و همه بخش های جهان 
مورد توجه جدی ما اســت اما به این معنی نیست 
کــه بخواهیم منافــع خودمان را به یک کشــور 
خاص گره بزنیم، چه در غرب و چه در شــرق. وی 
تاکیــد کرد: ما منافع خودمــان را گره می زنیم به 
موضوعات و حوزه هایی که بیشــترین دستاورد را 
برای کشــور داشته باشد. لذا شاید گاهی اوقات به 
دلیــل نوع نگاهی که در داخل کشــور ما، در بین 
اندیشمندان ما، افراد اهل نظر و تحلیل وجود دارد، 
ممکن اســت شــما یک دیداری را فرض کنید با 
آقای پوتین داشــته باشید، به یکباره می بینید در 
فضای مجازی و رسانه ای کشور، برخی یک خطی 
را دنبال می کنند که آقا! این تابلوی نه شــرقی نه 
غربی جمهوری اسالمی وزارت امور خارجه را جابجا 
کنید! منتقل کنید جای دیگر! چرا شما دارید تغییر 
می دهید این نگاهی را که حضرت امام)ره( دنبال 
می کردنــد و مقام معظم رهبــری روی آن تأکید 
دارند، در حالی که کاری که ما در دستگاه سیاست 
خارجی داریم انجام می دهیم، می گوییم در حوزه 
اســتقالل سیاسی، نه شرق، نه غرب، نه آمریکا، نه 
روســیه و نه هیچ طرف دیگر امــا در حوزه منافع 
کشور، منافع ملت، در حوزه استفاده از امکاناتی که 
در جهان وجود دارد و ما با ظرفیت هایی که داریم 
و می توانیم در جهان ارائه دهیم اتفاقاً شــعار ما در 
دستگاه دیپلماسی هم شرق و هم غرب است، کار 

با همه بخش های جهان است.

»رابرت ربیل« در نشــنال اینترست نوشت 
که  رئیــس جمهوری »جو بایدن« در دیدار با 
رهبران عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، 
عمان، امارات متحده عربی، مصر، عراق و اردن 
در سالن رقص هتل ساحلی جده تاکید کرد که 
ایاالت متحده خاورمیانه را به چین یا روســیه 
واگذار نخواهد کــرد. بایدن اعالم کرد: ما کنار 
نمی رویم و خال قدرتی ایجاد نخواهیم کرد که 
چین، روســیه یا ایران آن را پر کنند. به گفته 
کاخ سفید و رســانه های آمریکایی، این بیانیه 
پس از تشــدید رقابت قدرت های بزرگ بر سر 
منطقه و در بحبوحه بحران اوکراین، به منظور 
تسکین نگرانی های اعراب در مورد تعهد آمریکا 

به منطقه و حقوق بشر بود.
به گــزارش انتخاب ، به گــزارش انتخاب، 
در ادامــه   این مطلب آمده اســت که  بایدن 
یک »چارچوب جدید بــرای خاورمیانه« پنج 
قســمتی را ترسیم کرد که شــامل حمایت از 
توســعه اقتصادی، امنیت نظامی و آزادی های 
دموکراتیک است. نیویورک تایمز در وب سایت 
خود نوشت: »بسیاری در جهان عرب در مورد 
تعهدات بلندمدت ایاالت متحده تردید دارند. 
تغییر به ســمت تمرکز بر رویارویی با روسیه 
و چیــن برای کشــور هایی کــه مدت ها برای 
امنیــت روی ایاالت متحده حســاب کرده اند، 

نگران کننده بوده است.«
بایدن قبل از حضــور در اجالس امنیت و 
توســعه جده به طور جداگانه با رهبران مصر، 
عراق و امارات دیدار کرد که در ادامه دیدار های 
روز گذشته بین مقامات آمریکایی و سعودی، 
از جمله دیدار بایدن، سلمان بن عبدالعزیز آل 
سعود، پادشاه عربســتان، و ولیعهد محمد بن 
ســلمان صورت گرفت. رسانه های غربی توجه 
زیادی به زبان بدن جلســات و برخورد مشت 
بین بایدن و ولیعهد داشــتند. بیشتر توجهات 
عمومــی به این بــود که بعــد از قتل جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار ســعودی به دستور 
ولیعهد، بایدن چگونه می خواهد موضع خود را 
از »مطرود« کردن عربستان سعودی به تالش 
برای تقویت روابط عربستان و آمریکا تغییر داد. 
دســتیاران رئیس جمهور تأکید دارند تحوالت 
جهانی »راهی جز کنار آمدن با پادشاهی برای 

بایدن باقی نگذاشته است«.
در واقع، طبــق گزارش نیویــورک تایمز، 
مقامــات آمریکایی طیف وســیعی از توافق ها 
را با عربستان ســعودی اعالم کردند، از جمله 
گســترش عرضه نفت، ســاخت شــبکه های 
مخابراتی ۵G، باز کردن حریم هوایی عربستان 
بــه روی پرواز های تجاری اســرائیل و تمدید 
آتش بس در یمن. بدون شک، این توافقنامه ها 

بر تمایــل متقابل هر دو دولــت برای تقویت 
روابط خود تأکیــد می کند. همچنین می توان 
با خیال راحت اســتدالل کرد که سایر رهبران 
شرکت کننده در نشســت جده نیز امیدوارند 
روابط خود را با ایــاالت متحده تقویت کنند. 
اما این به معنای وارد شــدن به اتحاد با ایاالت 
متحده علیه روسیه و چین یا بیرون راندن آن ها 

از خاورمیانه نیست.
مطمئناً، دولت بایدن و اکثر رسانه های غربی 
تصویری نادرست از منطقه و فرضیات نادرستی 
در مورد خواســت و نگرانی کشــور های عربی 
دارند، از جملــه مواردی که درباره رویارویی با 
چین و روسیه یا احتمال پر کردن خالء ایجاد 
شــده توســط ایاالت متحده مطرح می شود. 
گرایــش اعراب به سیاســت خارجــی ایاالت 
متحده در بهترین زمان هم با حمله آمریکا به 
عراق مخالف بود، و اخیراً حتی ماهیت و عملی 
بودن سیاست خارجی آمریکا هم با تردید روبرو 

شده است.
عربستان ســعودی در کمال ناباوری شاهد 
تهاجــم آمریکا به عراق در ســال ۲۰۰۳ بود. 
مقامات ســعودی با این حمله مخالفت کردند 
و تصــور کردند که طرح دولت بوش برای یک 
بغــداد دموکراتیک حاصل تخیل آنهاســت و 
تنها قــدرت منطقه ای ایران را تقویت می کند. 

آن ها از مذاکرات محرمانه دولت اوباما با ایران 
و امضای برجام ناامید شدند؛ و به همان اندازه 
که از دولت ترامپ حمایت کردند و خروج آن 
از برجام را تحســین کردند، از امتناع دولت از 
مجازات ایران و نیرو هــای نیابتی آن به دلیل 
حمله به تاسیسات نفتی مهم پادشاهی مأیوس 

شدند.
در این میان، کشــور های عربی نســبت به 
تغییر دکترین استراتژیک واشنگتن که چین 
را به عنوان چالــش اصلی معرفی می کرد و از 
ایاالت متحده می خواست تمرکز خود را بر پکن 

متمرکز کند هم غافل نبودند.
بایــدن از خروج »دونالــد ترامپ«، رئیس 
جمهوری ســابق آمریکا از برجام انتقاد کرد و 
آن را »فاجعه ای خودساخته« خواند و از قصد 

دولت خود برای بازگشــت به برجام خبر داد. 
واشــنگتن در اقدامی آشــتی جویانه، آزادی 
دارایی های مســدود شــده ایــران در عراق را 
پذیرفت. این کشــور در ابتدا به قول مبارزات 
انتخاباتی خود مبنی بر پایان دادن به حمایت 
آمریکا از حمله عربستان به یمن و حوثی های 
تحت حمایت ایران و بحران انســانی ناشی از 
آن، عمــل کرد. دولت آمریکا بــه طور موقت 
فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات 
را متوقف و حوثی ها را تروریستی معرفی کرد.

امــارات متحــده عربــی قانون ســزار و 
تحریم هــا علیه دمشــق را مضر بــرای مردم 
ســوریه و همچنین مانعی بر ســر راه تالش 
 امــارات برای بازســازی و همــکاری با رژیم 

سوریه دانسته است. 

نقشه بن سلمان برای ائتالف عربی در تقابل با تهران

پارلمــان بلژیک الیحه تبادل زندانی بــا ایران را تصویب 
کرد که می تواند به آزادی اســداهلل اســدی، دیپلمات ایرانی 
در این کشور منجر شود. نشــریه پولیتیکو نوشت، پارلمان 
بلژیک الیحه تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرده اســت 
که می تواند منجر به استرداد اسداهلل اسدی، دیپلمات ایرانی 
شود که با اتهاماتی در بلژیک در زندان به سر می برد. کاظم 
غریب آبادی، دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران 
پیش تر در نامه ای اعتراضی به کمیســر عالی  حقوق بشــر 
ســازمان ملل درباره اســدی گفته بود: کاظم غریب آبادی  
در نامه  به کمیســر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از نقض 
فاحش حقوق اسداهلل اسدی توسط مقامات جمهوری فدرال 
آلمان و بلژیک اعالم ابراز نگرانی کرد و گفت: آقای اســداهلل 
اســدی از ماموران دیپلماتیک جمهوری اســالمی ایران در 
ویــن اتریش اســت. وی در جــوالی ۲۰۱۸ در ایالت بایرن 

آلمان در زمان بازگشــت به اقامتگاهــش در وین، با وجود 
دارا بودن مصونیت سیاسی به طور غیرقانونی بازداشت شد. 
بعد از گذشــت یکصدویک روز بازداشت با حکم غیرقانونی 
دادگاه کارلســروهه آلمان، در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل 
شد. پس از انتقال، دادگاه کیفری آنتورپ برخالف مصونیت 
دیپلماتیک آقای اسدی برابر کنوانسیون ۱۹6۱ وین، وی را 
به صورت غیرقانونی به بیست سال حبس محکوم نمود. او در 
حال حاضر در بلژیک زندانی اســت. پولیتیکو درباره تصویب 
این الیحه نوشــت: ۷۹ نفــر از ۱۳۱ نماینده پارلمان بلژیک 
رای موافــق و ۴۱ نفر رای مخالف دادند و ۱۱ نفر رایشــان 
ممتنع بود. عالوه بر این، خبرگزاری دویچه وله در این زمینه 
نوشت: پیش تر، کمیته روابط خارجی مجلس عوام بلژیک روز 
چهارشنبه، ۱۵ تیرماه  پس از ساعت ها بحث و رایزنی در طول 
دو روز، این الیحه را به تصویب رسانده بود. از آن زمان، انتظار 
می رفت که این الیحه به تصویب پارمان بلژیک برســد چرا 
که پارمان این کشــور به طور معمول از مصوبات کمیته های 
تخصصی خود پیروی می کند.  ویچه وله گزارش داد: توافق 
مزبور برای استرداد مجرمان در روز ۱۱ مارس)اسفند ۱۴۰۰( 
به امضای وزارت دادگســتری بلژیک و ســفیر ایران در این 
کشور رسیده بود. در متن این توافق آمده که »بهترین راه« 
برای ارتقای همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که 
به محکومان اجازه داده شــود تا دوران محکومیتشان را در 

کشورهای خود سپری کنند.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانســی خبری 
اظهــار کرد که آزادی زندانیان آمریکایــی در ایران یکی از 

اولویت های دولت بایدن باقی خواهد ماند.
به گزارش ایســنا، ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا روز جمعه در کنفرانسی خبری در پاسخ به سوالی در 
رابطــه با »تصویب الیحه تبادل زندانیان با ایران در پارلمان 
بلژیک« گفت: من شــما را به دولت بلژیک ارجاع می دهم. 
بلژیکی باید خودشــان درباره تحوالت سیستم شان صحبت 
کنند اما بگذارید چند نکته جامع تر عارض شــوم. اولی این 
است که ایران سابقه طوالنی در زندانی کردن های ناعادالنه 
اتباع خارجی دارد تا از آن ها به عنوان اهرم سیاسی استفاده 
کند. این شــامل حبس غیرقانونی و خودســرانه اشخاص 

می شود. این اقدامات شنیع است.
وی ادامــه داد: ایران به حبس کــردن آمریکایی ها ادامه 
می دهد. ایران به طور نادرســت و ناعادالنه اتباع کشورهای 
ثالــث را زندانی می کند. این مســئله یکــی از اولویت های 
این دولت اســت و تا زمــان آزادی آمریکایی ها اولویت این 
دولت باقی خواهد ماند. ما به همکاری با شــرکای مان برای 
رســیدگی به رفتار شــنیع ایران در حبس نادرست اتباع 
خارجی ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
افزود: ما و متحدان به انجام هرآنچه که در توان داریم برای 
آوردن اتباع مان به جمع خانواده های شــان متعهد هستیم. 
این اشــخاص سالیان سال است که از خانواده های شان جدا 

شده اند. ما از کشورهای هم نظر سراسر جهان می خواهیم که 
به اعمال فشار علیه دیگر کشورهایی که مشغول حبس اتباع 
خارجی می شــود - از جمله ایران - بپردازند. ند پرایس در 
ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات »رئیس سازمان 
اطالعات انگلیس« در رابطــه با ایران گفت: اینکه آمریکا و 
انگلیس روابط به شدت نزدیک اطالعاتی دارند یک راز نیست. 
من در جایگاهی نیســتم که درخصوص محتوای این رابطه 
گفت وگو کنم اما گمان نمی کنم به اجازه امنیتی نیاز داشته 
باشــم تا این حقیقت را بگویم که ایران تاکنون تصمیمات 
سیاسی الزم برای بازگشت دوجانبه به پایبندی های برجامی 
را نگرفته است. این مقام ارشد آمریکایی اظهار کرد: حقیقت 
این اســت که ماه هاســت توافقی روی میز قرار دارد. ما به 
دیپلماسی غیرمستقیم با ایران ادامه داده ایم اما ایران حداقل 
تا این زمان نشــانه ای از تالش برای دستیابی به آن توافق 

نشان نداده است پس این اظهارات درست هستند.

تاکید واشنگتن بر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران تصویب الیحه جنجالی تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک
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شناسایی ۷۸۵۱ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در طول ۲۴ ساعت، ۳۱ بیمار مبتال به کووید-۱۹ 
در کشــور جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، از روز ۳0 تیرماه تــا روز  ۳۱ تیرماه 
۱۴0۱  و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۷۸۵۱ بیمار جدید مبتال به 
کووید-۱۹ در کشور شناسایی و ۱۱۶۴ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران 
کووید-۱۹در کشور به ۷ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۴0۱ نفر رسید.متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت، ۳۱ بیمار مبتال به کووید-۱۹در کشور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۶۲۴ نفر رسید.خوشــبختانه 
تــا روز  ۳۱ تیرمــاه ۷ میلیون ۷۱ هــزار و ۶۴۸ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و 
یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.۷۸۱ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز  ۳۱ تیرماه 
۵۲ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۲۴ آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده 
اســت.در حال حاضر ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، ۲0۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹0 شهرستان در وضعیت آبی قرار 
دارند.تا روز  ۳۱ تیرماه ۶۴ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۴۴۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون 
و ۹۷ هزار و ۴۷۹ نفر دوز دوم و ۲۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۷۳۲ نفر، دوز ســوم 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۱۵۱ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۵۸ ُدز رسید.در یک شبانه روز ۴۸ هزار و ۸۶۶ دوز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

افزایش تعداد فوتی های تب کریمه کنگو به ۵ نفر 
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت 
با اشــاره به افزایش تعداد مبتالیان و جانباختگان تب کریمه کنگو در کشــور، 
مجددا نسبت به ذبح بهداشتی دام و پخت کامل گوشت دام جهت مصرف تاکید 
کرد.دکتر بهزاد امیری در گفت  وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار ابتال به تب کریمه 
کنگو در کشور، گفت: از ابتدای امسال تا ۲۹ تیرماه، ۵۷ نفر به این بیماری مبتال 
شــدند که ۵ نفر از آنها جان خود را از دست دادند.وی با اشاره به اینکه بیماری 
تب کریمه کنگو از جمله بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است، افزود: 
خوشبختانه پس از عید قربان در روزهای اخیر با افزایش ناگهانی موارد مبتال به 
این بیماری روبرو نبوده ایم و روند شناسایی بیماران مشابه الگویی که از اول سال 
داشتیم، به شکل تک گیر پیش می رود.وی با اشاره به اینکه راه های انتقال بیماری 
به ســه روش اســت، بیان کرد: اول از طریق گزش نیش کنه است که یا ممکن 
است خود کنه انسان را نیش بزند یا اینکه کنه روی بدن باشد و انسان دانسته یا 
ندانسته آن را لِه کند. راه انتقال بعدی از طریق خون، مایعات و ترشحات آلوده دام 
به انسان است که این در زمان ذبح دام یا انتقال امعاء و احشاء دام اتفاق می افتد؛ 
البته اگر فرد گوشــت و احشاء دام را به شکل خام یا درست پخته نشده مصرف 
کند هم احتمال ابتالیش به بیماری وجود دارد. راه انتقال سوم هم از بیمار آلوده 
به سایر انسان ها است.او تاکید کرد: گوشت دام ذبح شده نیز قبل از مصرف باید به 
مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد در یخچال قرار داده شود و 
جگر و سایر امعاء و احشاء دام، پس از ۴۸ ساعت نگهداری در دمای چهار درجه 
سانتی  گراد، مصرف شوند.امیری به مردم توصیه کرد: بهتر است، دام را از میادین 
عرضه مجاز دام خرید کنند؛ چراکه این مراکز تحت نظر سازمان دامپزشکی است. 
ذبح دام باید در کشتارگاه ها انجام شود، چراکه در تمامی کشتارگاه های مجاز دام، 
دامپزشــکان حضور دارند و دام را قبل و بعد از ذبح بررســی و معاینه می کنند. 
برخی از انواع بیماری در دام ها نظیر CCHF عالئم ظاهری مشخصی ندارند و 

فقط دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی قادر به تشخیص آن هستند.

۲۷ درصد سرطان ها در ایران 
مربوط به دستگاه گوارش است

رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: متاســفانه در کشــور ما مــوارد ابتالء به 
سرطان ها دیر تشخیص داده می شود و میزان مرگ  و میر در سرطان ها به دلیل 
مراجعه دیر هنگام و عدم غربالگری به موقع و مناســب، بیشــتر از جهان است. 
بــه گزارش انجمن رادیولوژی ایران، دکتر مرتضی صانعی طاهری رئیس انجمن 
رادیولوژی ایران، در ســی و هفتمین کنگره بین المللی رادیولوژی،  با بیان این 
مهم که جامعه رادیولوژی در دوران کرونا، خدمات ارزنده ای در تشخیص بیماری 
ارائــه دادند، گفت: ایران در حیطه خدمات رادیولوژی جزو کشــورهای برتر در 
دنیا اســت و امکانات و تجهیزات ما کم تر از کشــور های پیشرفته نیست. رئیس 
انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به ضرورت غربالگری سرطان های مختلف و نیاز 
به راه اندازی کلینیک های ســرطان،  افزود: متاسفانه در کشور ما موارد ابتالء به 
سرطان ها دیر تشخیص داده می شود و میزان مرگ  و میر در سرطان ها به دلیل 
مراجعه دیر هنگام و عدم غربالگری به موقع و مناسب، بیشتر از جهان است. وی 
ادامه داد: انجمن رادیولوژی که تعامل خوبی با وزارت بهداشــت و سازمان نظام 
پزشکی دارد، آماده ارائه خدمات رادیولوژی برای غربالگری بیماری های مختلف 
از جمله سرطانها بصورت رایگان در بیمارستان ها است.در ادامه،  امیر رضا رادمرد 
دبیر کنگره رادیولوژی ایران نیز افزود: بر اساس آمارهای رسمی، ۲۷ درصد بروز 
سرطان ها در کشور مربوط به سرطان های دستگاه گوارش است. رادمرد با اشاره 
به سرطان پستان که شایعترین سرطان زنان است، اظهار داشت: این سرطان در 
جامعه ما دیر تشخیص داده می شود، از همین رو، الزم است برنامه های غربالگری 

در این مورد صورت پذیرد. 

مبارزه با تخلف های بزرگ 
جلوی تخلف های کوچک را می گیرد

مهدی بابایی عضوشورای شــهر تهران گفت: وقتی با یک تخلف بزرگ برخورد 
می شود متخلفان حساب کار دستشان می آید و جلوی تخلفات کوچک نیز گرفته 
می شود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مهدی بابایی عضو شورای 
شــهر تهران در خصوص پاالدیوم و جلوگیری از تخلف گفت: مبارزه با تخلفات 
ساختمانی تاثیرات مثبت خودش را در رعایت قوانین خواهد داشت و شهرداری 
تهران با تخلفاتی که سالیان ســال انجام شده بود و سال ها بود کسی نتوانسته 
بود بــا آن مبارزه کند در این دوره برخورد کرد.او ادامه داد: مبارزه با این تخلف 
در این دوره می تواند نقش موثری در پیشگیری از تخلفات در آینده داشته باشد 
زیرا برخی از تخلفات با رانت هایی در حوزه اجرا همراه بوده اســت که این ماجرا 
می تواند این رانت ها را از بین برده و شرایط را برای آینده تسهیل کند.بابایی تاکید 
کرد:  برای برخورد با این تخلف روند قانونی طی شد یعنی پرونده به کمیسیون 
ماده صد ارســال شد و در آنجا حکم تخریب صادر شد هر چند که پیش از این 
حکم تخریب آن صادر شده بود اما در دوره های مختلف از تخریب این بنای غیر 
قانونی جلوگیری می شــد.او با اشاره به این موضوع که تخلفات ما صفر نشده و 
این را می طلبد که شهرداری تهران با اهمیت این تخلفات را شناسایی و با آن ها 
مبارزه کند گفت: در این دوره، مدیریت شــهری با شجاعت این حکم را اجرایی 
کرد و پیامی برای متخلفان داشت که شهرداری با هر تخلفی با هر قدرتی مبارزه 

خواهد کرد.

بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار معلول 
در بهزیستی کارت دارند

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور اعالم کرد که بیش از ۱ میلیون و ۶00 هزار 
فرد دارای معلولیت در سازمان بهزیستی کارت معلولیت دارند.به گزارش ایسنا، 
علی محمد قادری در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه با بیان اینکه تالش 
می کنیم که با آینده نگری، هم افزایی اندیشــه ها و کار و تالش حداکثری، الگوی 
ایرانی- اســالمی را همگام با روش های روز و با مبانی گام دوم انقالب اسالمی و با 
تعامل و ارتباط موثر با شــتاب دهنده های اجتماعی، پویا و خالق پیگیری کنیم 
البته در این مسیر رهنمودهای خیرین و نیکوکاران و مردم ما را در وصول رضایت 
حق تعالی یــاری خواهد کرد، گفت: این ســازمان از ادغام چندین مجموعه و 
موسسه کار خود را شروع کرد و در موضوع حمایت، امداد و توانمندسازی اقشاری 
از جامعه ایرانی و اسالمی قدم های موثری برداشته است.رئیس سازمان بهزیستی 
کشــور تاکید کرد: ظرفیت عظیم گروه های مردمی جهادی، خیران، ســمن ها، 
دانشجویان، طالب و دانش آموزان در حوزه های حمایتی و اجتماعی امروز آماده 
به کار در حوزه خدمت رســانی به سازمان بهزیســتی هستند. مردمی سازی در 
دستور کار اساسی ریاست جمهور قرار گرفته است. سازمان با بیش از ۵۳ وظیفه 
بــا ۱۵0 کد خدمت، مفتخر اســت حدود ۷ میلیون نفــر را مورد حمایت و کار 
تخصصی قرار دهد.قادری افزود: ســازمان بهزیستی حمایت از فرزندان سه قلو 
و باالتر در خانواده های دهک یک تا هفت را تحت پوشــش دارد. وی با اشاره به 
اینکه بیش از ۱ میلیون و ۶00 هزار فرد دارای معلولیت در ســازمان بهزیستی 
کارت معلولیت دارند، گفت: بیش از ۳00 هزار زنان سرپرســت خانوار در جامعه 

آماری سازمان بهزیستی هستند.

اخبار کوتاه
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد

افزایش ۶ برابری مبتالیان سرپایی کرونا 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کرد

طلب ۸ ماهه داروخانه ها از بیمه ها 
 ضرورت تسویه به موقع مطالبات در »دارویاری«

اولین رویداد ملی نوآوری اجتماعی کشور برگزار شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

اعتبارات تخصیصی استان تهران با نیازهای واقعی آن تناسب ندارد

معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد

۳۰۰هزار تاکسی در صف نوسازی

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابلــه با کرونا 
نســبت به افزایــش مراجعات ناشــی از این 
بیماری هشــدار داد و دربــاره عالیم بیماران، 
پروتکل هــای درمانی در مــوج جدید، مدت 
زمــان قرنطینه مبتالیان و ... توضیح داد.دکتر 
حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت کرونا در کشــور، گفت: تعداد 
بیماران مبتال به کووید ۱۹ در کشــور که به 
صورت ســرپایی مراجعه می کنند نســبت به 
هفته قبل تقریبا دو برابر و نســبت به چندین 
هفته قبل حدود ۶ برابر بیشــتر شده است. با 
توجه به اینکه تعداد موارد بستری نیز بیش از 
۱.۶ برابر افزایش داشته است، در نتیجه تعداد 
مرگ و میرهای روزانه هم دو رقمی شده است 
و پیش بینی این است که این روند تا حدود سه 

هفته آینده ادامه داشته باشد.
وی افزود: البتــه با توجه به اینکه بیش از ۵0 
درصد ســویه ای که در کشــور ما وجود دارد، 
مشــابه کشــورهای دیگرBA۵ است، میزان 
مرگ و میر به دلیل اینکه درگیری سیســتم 
تنفسی )طوفان ســیتوکاینی( در ابتال به این 
سویه نســبت به سویه دلتا بسیار کمتر است؛ 
به همین دلیــل میزان مرگ و میــر در این 
سویه های جدید کمتر است.او تاکید کرد: البته 
نبایــد فراموش کنیم که قدرت ســرایت زایی 
زیرســویه BA۵ بسیار باال اســت؛ به شکلی 
که هر یک فرد مبتــال قابلیت انتقال ویروس 
به حدود ۱۸ نفر را دارد و این درحالی اســت 
که در سویه دلتا قابلیت سرایت پذیری بیماری 
حدودا ۳ بود و هر یــک نفر مبتال به ویروس 
کرونای دلتا می توانســت ســه نفــر را آلوده 
زیرسویهBA۵ سبب  باالی  کند. سرایت زایی 
درگیری تعداد افراد بیشــتری می شود و افراد 
با سن باال،  بیماران زمینه ای، کسانی که نقص 
سیستم ایمنی دارند، کسانی که واکسن نزدند 

و... در ریســک باالتری از ابتال، بستری شدن 
و مــرگ و میر قرار دارند؛ از این رو پیشــنهاد 
اکید ما همچنان اســتفاده از ماسک و تزریق 
دزهای یادآور واکســن اســت تا بتوان حدود 
زیادی از بســتری شــدن و مرگ و میر افراد 
مبتال جلوگیری کرد.دبیر کمیته علمی کشوری 
مقابلــه با کرونا، اظهار کرد: تمام کســانی که 
بیش از ۱۸ سال سن دارند و از تزریق آخرین 
دز واکسن شان بیش از شش ماه گذشته است 
می بایست برای تزریق دز یادآور واکسن کرونا 

مراجعه کنند.
وی با اشاره به شــکل گیری موج هفتم کرونا 
در کشــور، تصریح کرد: با توجه به پیش بینی 
متخصصین اپیدمیولوژی اگر اقدامات بهداشتی 
از جمله اســتفاده از ماســک و تزریق دزهای 
یادآور واکســن انجام شود، پیکی مشابه آنچه 

که در اســفندماه ۱۴00 در مورد امیکرون و 
در یا تابستان سال قبل با دلتا تجربه کردیم را 
مجددا تجربه نخواهیم کرد و به نظر می رسد با 
توجه به اینکه بیماری با BA۵ مالیم تر است، 
بتوانیــم با کمترین میزان مــرگ و میر از قله 

عبور کنیم. 
با توجه بــه مطالعات صــورت گرفته به نظر 
می رسد این پیک با شیب کمی از مرگ و میر 
تا چند هفته آینده ســپری شــود. زمانبندی 
پیش بینی شده این اســت که تقریبا تا اکتبر 
پیک را تجربه کنیــم و پس از آن منحنی به 
سمت پایین پیش برود.او ادامه داد: ان شاءاهلل 
تجربه تلخ مرگ و میرهای ســه رقمی ناشــی 
از کرونا را در این مــوج تجربه نخواهیم کرد.
جماعتی درباره عالئم مبتالیان به دو زیرسویه
BA۴ و BA۵، تصریح کــرد: عالئم خاصی 

وجود نــدارد که بتوان گفت ابتــال به این دو 
زیرســویه را تغییر می دهد که اگر این عالئم 
وجود داشــته باشد نشــانه ابتال به BA۴ و 
BA۵ است. عالئم مشابه عفونت های تنفسی 
دیگــر یعنی تب،  ضعف، بی حالــی، بدن درد، 
گلودرد، سردرد، اختالل در شنوایی، سرگیجه،  
تهوع، اســتفراغ و... اســت و عالئــم درگیری 
سیستم تنفسی تحتانی در این زیرسویه خیلی 
کمتر اســت و به همین دلیل میزان بستری 

شدن و مرگ و میر کمتر است.
جماعتی درخصــوص پروتکل های درمانی در 
مبتالیــان به BA۴ و BA۵، گفت: اگر بیمار 
از نظر سیستم ایمنی مشکلی نداشته باشد و 
دچار بیماری زمینه ای یا عالئم طوالنی مدت 
نباشــد، معموال با درمان هــای عالمتی مانند 
اســتفاده از مایعات فراوان، ُمسکن و... بهبود 

می یابد و نیاز به درمان با آنتی بیوتیک نیست 
و تنها اســتراحت و درمــان عالمتی کفایت 
می کند. در صورتی که بیمار دارای ســن باال،  
بیمای مزمن یا ضعف سیســتم ایمنی باشد، 
با توجه به ریســک باالی پیشرفت بیماری و 
مشکالت سیستم تنفســی، بهتر است حتما 
در صورت نیاز در بیمارســتان درمان شــود.
وی افزود: در صورت درگیری سیستم تنفسی 
نیز درمان خیلی متفاوت از ســایر زیرسویه ها 
نیست و اســتفاده از رمدسیویر و استروئیدها، 
توسیلوزومپ در بیمارستان عالوه بر اکسیژن 
درمانــی و مایــع درمانی و... انجام می شــود. 
برای کسانی هم که درگیری سیستم تنفسی 
نداشته باشند اما به دلیل درگیری باال، ریسک 
مشــکالت تنفســی هم در آنها وجود داشته 
باشــد ) کسانی که واکسن نزدند، مبتالیان به 
بیماری های مزمن، افراد مسن و... ( توصیه بر 
این اســت که درمان سه روزه رمدسیویر را با 

نظر پزشک متخصص داشته باشند.
او با اشــاره به این که بســته به شرایط بیمار 
مدت زمان قرنطینه متفاوت اســت،  بیان کرد: 
برای بیماران با عالئم خفیف قرنطینه از ۵ تا ۷ 
روز و برای بیماران با عالئم متوســط و بیشتر، 
قرنطینه تا ۱0 روز توصیه می شود؛ البته تاکید 
این است که پس از گذشت این دوران و حضور 
مجدد در جامعه از ماســک های اســتاندارد 
اســتفاده کنند.وی تاکید کرد: محدودیتی که 
کمیته علمی همواره بــر آن تاکید دارد حفظ 
فاصله فیزیکی، اســتفاده از ماســک و تزریق 
دزهای یادآور واکسن است.او در خاتمه ضمن 
تشــویق مجدد مردم به تزریق دزهای یادآور 
واکســن، بیان کرد: بر اســاس آخرین آمارها 
بیشــتر از ۱۵0 میلیون دز واکســن کرونا در 
کشور تزریق شده است که بیش از  ۲۸ میلیون 

دز آن مربوط به دز سوم و چهارم بوده است.

نایــب رئیس انجمن داروســازان ایران با بیان 
اینکــه طــرح دارویاری به نفع مــردم و نظام 
سالمت کشــور اســت،  به برخی چالش های 
این طرح برای داروخانه ها اشــاره کرد و گفت: 
درخواســت ما این است که در طرح دارویاری 
زمان مشــخصی را برای تســویه حســاب با 
داروخانه ها اعالم کرده و به آن پایبند باشــند.
دکتر علی فاطمــی در گفت وگو با ایســنا،  با 
اشــاره به طرح دارویــاری و تاثیر آن بر نحوه 
ارائه خدمت داروخانه هــا، گفت: به طور کلی 
که فلسفه این طرح بســیار خوب است. البته 
طرح هــای دیگری هم که در حوزه ســالمت 
اجرا شد اما به ســرانجام نرسید، اعم از طرح 
تحول سالمت، پزشک خانواده و... خوب و موثر 
بودند. بدون شک این طرح هم به نفع مردم و 
نظام ســالمت است، اما در عمل از آنجایی که 
این طرح ها در مواقعــی در اجرا ضعف دارند، 
امیدواریم موارد ضعف برطرف شــده و ادامه 
یابند.وی افزود: طرح دارویاری همانطور که از 
نامش هم مشخص است، قرار است یارانه دارو 
را جابجــا کنند. قبال یارانــه دارو به حلقه اول 
زنجیره تامین دارو یعنی شرکت های داروسازی 
ارائه می شد تا مواد اولیه و ... را وارد کنند، اما 

در حال حاضر این یارانه به حلقه آخر زنجیره 
تامین دارو که داروخانه اســت، داده می شود.
فاطمی ادامه داد: در عین حال در سیستمی که 
یارانه دارو به شــرکت ها داده می شــد، ابتدا 
شرکت ها پول را گرفته و بعد مواد اولیه را وارد 
و دارو را تولیــد می کردند. با اجرای این طرح 
شــرکت های دارویی دیگر معطــل ارز ۴۲00 
تومانی نمی مانند و همیشه هم ارز نیمایی در 
دسترس اســت و واردات و تولیدشان را انجام 
می دهند. وی با بیان اینکه یکی از چالش های 
طرح دارویاری برای داروخانه ها این اســت که 
داروخانه نمی تواند پیش از فروش دارو پول آن 
را دریافت کند، گفت: به طوری که اعالم شده 
داروخانه باید ابتدا پول را به بیمه  شده بدهد و  
بعد پــول را به داروخانه پرداخت می کنیم،  اما 
اینکــه زمان پرداخت به داروخانه ها چه زمانی 
است، متاســفانه در طرح دارویاری مشخص 
نشده و ســند و مستندی از طرح هم فعال در 
اختیار ما قرار نگرفته اســت.فاطمی با اشاره به 
ســابقه پرداخت های بیمه هــا و دولت، گفت: 
متاسفانه همیشــه پرداخت های داروخانه ها با 
تاخیر مواجه بوده است. در عین حال در حال 
حاضر هفت تا هشــت ماه است که بیمه های 

دولتی پول داروخانه ها را نگه داشته و مطالبات 
را پرداخت نمی کنند که این هم معضلی برای 
داروخانه هاســت.وی افــزود: در این طرح اگر 
همه ذی نفعان در آن دخیل باشــند و مهمتر 
اینکه ســاز و کار جریمه ای در صورت تاخیر 
در پرداخت هــا در نظر گرفته شــود، طرح به 
خوبی پیش می رود.وی گفت: طرح دارویاری 
طرح بسیار خوبی است. به طوری که از قاچاق 
معکوس دارو جلوگیری می کند، در بلند مدت 
می تواند منجر بــه کاهش کمبودهای دارویی 
باشــد و جلوی هدررفت منابع را هم می گیرد 
و مزایای دیگری هم دارد، اما اشکاالت اجرایی 
آن هم باید پیش بینی و دیده شــود. در حال 
حاضر داروخانه ها می گویند زمانیکه ۷0 درصد 
پول مان را از سازمان های بیمه طلبکار بودیم، 
بیمه ها با هفت تا هشــت ماه تاخیر پرداخت 
می کردند که به زور تحمل می کردیم. حال با 
افزایش پوشــش بیمه ای ممکن است، میزان 
سهم بیمه ای که در اختیار دولت است افزایش 
یافته و بیشتر به ما بدهکار شوند. بنابراین اگر 
مطالبات را به موقع پرداخت نکنند، داروخانه ها 

زمین می خورند.
فاطمی با بیان اینکــه با اجرای طرح دارویاری 

بار مالی داروخانه ها افزایش یافته و به سرمایه 
در گردش بیشــتری بــرای خریــد دارو نیاز 
دارند،  گفت: بنابراین درخواســت ما این است 
که زمان مشــخصی را برای تسویه حساب با 
داروخانه ها اعالم کرده و به آن پایبند باشــند. 
اگر هم به هر دلیلی دســتگاه دولتی نتوانست 
پول را به موقع پرداخــت کند، ملزم به دادن 
خسارت دیرکرد باشــد، داروخانه ها در اجرای 
ایــن طرح باید حمایت شــوند تا وقتی حجم 
مطالبات داروخانه ها باال مــی رود داروخانه ها 
در ارایه داروی بیمه ای دچار مشــکل نشوند. 
بنابرایــن الزم اســت داروخانه ها در این طرح 
حمایت شــوند و تامین اعتبار و پرداخت ها به 
موقع انجام شــود.فاطمی با بیان اینکه در عین 
حال بیمه ها باید مکلف باشند که اعتبار دارو را 
در همین حوزه هزینه کنند، گفت: اعالم شده 

اســت که بیمه ها برای اجرای طرح دارویاری 
اعتبــاری را دریافت کرده انــد، اما اکنون یک 
هفته از اجرای طرح گذشته و هنوز یک ریال 
به داروخانه ها نپرداخته اند. حتی معوقات شان 
را هــم بــه داروخانه ها پرداخــت نکرده اند تا 
داروخانه ها دلگرم شــوند. البته بیمه سالمت 
خوش قول ترند، اما تاخیر تامین اجتماعی زیاد 
است؛ آن هم در نسخ کاغذی. خودشان اعالم 
کردند که داروخانه ها نسخ کاغذی را دریافت 
کنند و خودشان به صورت الکترونیک کنند و 
اعالم شد که ۴000 تومان هم بابت این کار به 
داروخانه ها پرداخت می کنند. این درحالیست 
که تمام عهدهایشــان را زیر پا گذاشــتند، نه 
۴000 تومان را محاســبه کرده و پرداختند و 
پول نسخه ای را هم که داروخانه به الکترونیک 

تبدیل کرده، نمی دهند.

گروه اجتماعی – علی ودایع: رویداد بزرگ ملی نوآوری 
و پیشرفت ایران»نوپیا« روز پنج شنبه )۳0 تیرماه( با حضور 
جمعی از فعاالن نوآوری اجتماعی برگزار شد. دراین رویداد 
نمایندگان استارتآپ های اجتماعی و برخی اندیشکده های 
فعال حوزه اجتماعی حضور داشــتند. نــوآوری اجتماعی 
اگرچه موضوع جدیدی در دل مبحث استارتآپ ها محسوب 
نمی شــود اما تاکنــون فعالیتی برای تجمیــع و برقراری 
ارتبــاط بین آنها تاکنون برگزار نشده اســت.مراکز نوآوری 
اجتماعی تالش می کنند موضوعات و مســائل اجتماعی را 
با مشارکت جمعی و غیر دولتی حل کنند. استودیو نوآوری 
شهری شــتابدهنده ماموت،  به عنوان مرکزی که تاکنون 

فعالیت هــای ویژه ای در ترویج بوم گردی و حل مشــکالت 
شــهری با نگاه دولت شهری داشته است. »سروش باغبانی 
فــردوس« می گوید: » ما تالش کرده ایــم با نیم نگاهی به 
فعالیت های نوآورانه شهرهای بزرگ دنیا در حوزه اجتماعی 

و حل مشکالت ورود پیدا کنیم.«
»محمد محســن دوباشــی« مدیرعامل ســتاد پیشرفت 
جامع منطقه ای ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( می گوید: 
»عرصه هــای اجتماعی عرصه فرصــت و موضوعات جدید 
است؛ بنابراین اولین موضوع این است صرفا به آسیب های 
اجتماعــی توجه نشــود و به فرصت هــای ورزش، محیط 
زیست، آموزش، حوزه زنان و سالمت بیشتر فکر می کند.«

دوباشی افزود: »نوآوری اجتماعی به مشارکت مردم بسیار 
توجه دارد و باید تکنولوژی به میدان آمدن مردم برای حل 
مسئله وجود داشته باشد که نوآوری اجتماعی کلید اصلی 

این موضوع است.«
»نوپیا« مخفف نوآوری پیشــرفت ایــران همان طور که از 
اسمش پیداست قصد دارد به  واسطه تبیین کلید واژه عنوان 
»نوآوری اجتماعی« عامه مردم را برای رسیدن به جامعه ای 
پویاتر و پیشــرفته تر هدایت کند. در این  بین آنچه اهمیت 
بیشتری دارد خالقیت و شناخت صحیح مسائل اجتماعی 
توســط خود مردم است؛ به این معنی، تا شناخت واقعی از 
مسئله اجتماعی وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت 

که مسائل از طریق گروه های مردمی حل  و فصل شود. برای 
رســیدن به این مطلوب افرادی هستند که واسطه انتقال 
این مفهــوم بین گروه های مردمی هســتند. همان افراد یا 
گروه هایی که شــاید پیش  از این بخشی از فعالیت هایشان 
را در قالب گروه های جهادی، سمن ها، کارآفرین ها و... دیده 
باشیم.سه معنا از نوآوری اجتماعی مطرح است. اول اینکه 
نوآوری برای حل مسئله اجتماعی است. دوم اینکه به دنبال 
راهکار نوین است و سوم چگونگی تبدیل  نوآوری به جریان 
اجتماعی که مردم بتوانند به صورت نوآورانه به میدان حل 
مسائل بیایند. معنای ســوم، معنای مهمی است و نوآوری 

اجتماعی را با گفتمان  شناسی گره می زند.

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان تهران با 
تاکید بــر اینکه بخش قابــل توجه اعتبارات کل کشــور 
از محل درآمدهای اســتان تهران تامین می شــود، گفت: 
سهم اعتبارات تخصیصی اســتان تهران با نیازهای واقعی 
آن تناســب ندارد.عالءالدین ازوجی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره تامین مالی و تکمیل پروژه های سطح استان تهران 
گفت: رویکــرد دولت در ســطح کالن، تکمیل پروژه های 
عمرانی و آماده سازی آنها برای ارائه خدمت به مردم است 
بــی تردید برای تحقق این مهــم نیازمند مدیریت صحیح 
هزینه ها و نظارت مستمر هستیم.وی افزود: در حال حاضر 

با بررسی های انجام شده شهرستان های تابعه استان تهران 
از نظر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی 
و زیر بنایی به نســبت ســایر اســتان های کشور وضعیت 

نامطلوبی دارند. 
در حقیقت از سالیان گذشته به شهرستان های استان تهران 
نسبت به مرکز کم توجهی شده و جبران این موضوع توسط 
دولت ســیزدهم و نمایندگان در مجلس شورای اسالمی به 
صورت ویژه پیگیری خواهد شــد.وی ادامه داد: بخش قابل 
توجه اعتبارات کل کشور از محل درآمدهای استان تهران 
تامین می شود با این حال سهم اعتبارات تخصیصی استان 

تهران با نیازهای واقعی آن تناســب ندارد. شهرستان های 
استان در حوزه میراث فرهنگی و صنایع تبدیلی و تکمیلی 
دارای ظرفیت هــای بی نظیری هســتند بــرای هریک از 
شهرســتانها به صورت نمونه اســتانی ایــن ظرفیت ها و 
شاخص ها مورد مطالعه قرار گرفته تا در این حوزه ها کسب 
و کار رونق بگیرد و شــاهد تحقق اشــتغال زایی باشیم.وی 
تاکید کرد: منابع طبیعی فراوانی در ســطح شهرستانهای 
استان تهران وجود دارد که با ایجاد زیرساخت الزم می توان 
از این طریق، درآمد پایداری برای مردم ایجاد کرد. بی تردید 
اقتصاد اســتان تهران نقش پیش برنده در رونق اقتصادی 

کشــور دارد؛ لذا هریک از شهرســتانهای استان باید نقش 
خود را در این چرخه حفظ و تثبیت کنند.رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان تهــران در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود بــا تاکید به اینکــه برخی طرح های 
شهرستانی دارای اعتبارات ملی بوده که الزم است مدیران 
شهرستان با پیگیری الزم از ظرفیت اعتباری و ردیف های 
ملی بهره مند شــوند، افزود: صنایــع کوچک متعددی در 
سطح استان وجود دارد که انتظار می رود مسئوالن با برنامه 
ریزی صحیح و هدفمند از تســهیالت اشتغال خانگی برای 

مردم به ویژه بانوان استفاده کنند.

معاون شهرداری های ســازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور از وجود ۳00 هزار دستگاه تاکسی در صف نوسازی 
ناوگان خبر داد.به گزارش ایسنا، بیست و ششمین مجمع 
عمومی عادی ســالیانه  اتحادیه ســازمان های حمل و نقل 
همگانی کشــور با حضور معاونیــن وزارت صنعت و معدن 
و تجارت، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، معاون 
وزارت راه و شهرسازی و مدیر عامل اتحادیه برگزار شد.در 
ایــن مجمع علــی زینی وند - معاون امور شــهرداری های 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: اتحادیه 
ســازمانهای حمل و نقل همگانی کشــور به نوعی یکی از 
موثرترین و مهمترین اتحادیه های ما قلمداد می شوند چرا 
که با زندگی مردم به صــورت فراگیر با وجود هزار و ۲۸۵ 
شهر که تحت پوشــش قرار می گیرند، مرتبط هستند. در 
حقیقــت در حوزه شــهرداری های کشــور در طول تاریخ 
زندگی شــهری اتحادیه هایی که در حوزه صنوف شــکل 
می گیرند کارآمدی شــان زیاد اســت و با فعالیت سالمت 
خــود می توانند بــه کمک دولت ها بیاینــد و قطعا دولتی 

موفق اســت که وظایــف تصدی گری خود را به ســرعت 
واگــذار و وظایــف نظارتی و حاکمیتــی را انجام دهد.وی 
افزود: بی تردید دولت های موفــق،   اتحادیه ها و صنوف را  
کمک حال خود می دانند و این اتحادیه ها به گونه ای توسعه 
خدمات و رفاه را بر عهده می گیرند و از  این طریق دولت ها 
ترغیب می شوند که مسئولیت های بیشتری را واگذار کنند.
معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در بخش 
دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم  توســعه شهر 
هوشمند و تحقق شهرداری های هوشمند از مسیر گسترش  
سامانه های مختلف گفت: هر چه در کنار واگذاری مسئولیت 
به اتحادیه ها انجام فعالیت ها در بستر هوشمندسازی محقق 
شود، قطعا ســالمت و رفاه عمومی و شفافیت افزایش پیدا 
می کند و به تبع آن اعتمــاد عمومی افزایش خواهد یافت. 

در حوزه حمل و نقل  درون شــهری که مانند حمل و نقل 
برون شهری  قوانین و ضوابطی جاری و ساری است. قطعا 
مدیر و دولتی که وظایف خود را محدود و مســئولیت ها و 
وظایف را به مردم واگــذار می کند عملکرد موفق تری خو 
اهد داشــت. باید به ســمت تقویت  اختیارات شهرداری ها 
حرکت کنیم و در این مســیر  بــا توجه به قدرتمند بودن 
ساختار شهرداری ها و وزارت کشور می توانیم شاهد عملکرد 
موفق تری با شــیم.وی تاکید کرد: اگر در تدوین قوانین و 
دســتورالعمل ها به صورت تخصصی تصمیم گیری نشود، 
ممکن اســت ایجاد یک قانون کار را برای مردم پیچیده تر 
و دشــوارتر کند لذا نیاز است با اســتفاده از  سازمان های 
حمل و نقل همگانی کشــور افراد متخصص در کمیته های 
مختلف جمع شــوند و با مطالعه در جهت تصویب قوانین 

موثر و تســهیل کننده، کمک حال دولت باشند.وی ادامه 
داد: در حوزه نوسازی تاکسی ها بر اساس گزارشی که اعالم 
شــده ۳00 هزار دستگاه تاکســی نیاز به نوسازی دارد که 
از این نیاز ۲00 هزار دســتگاه حالت اورژانسی دارد و باید 
در سریع ترین زمان ممکن نوسازی آنها انجام شود. باید به 
گونه ای نوسازی انجام شود که حداقل استاندارد پاکیزگی 
و تمیزی ما همانند تاکســی های فرودگاه باشد البته برای 
تحقق این مهم شــرایط مالی، تاثیرگذاری بســیاری دارد. 
رانندگان تاکســی قشر آســیب پذیری هستند که باید در 
حوزه نوسازی خودروها مورد حمایت قرار گیرند. لذا باید از 
زمینه واردات با در نظر گرفتن تولیدات داخل برای نوسازی 

ناوگان تاکسیرانی بهره گرفت. 
باید بخش  عمده ای از ناوگان تاکســیرانی از بخش واردات 
به شکلی که به تولید داخل آسیب نزند، نوسازی شود.وی 
ادامه داد: باید موضوع بیمه رانندگان تاکســی حل و فصل 
شــود. پذیرفته نیســت فردی که از صنفی خارج می شود 

همچنان سال ها بیمه او  پابرجا باشد.
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اخبار انرژی
تداوم روند نزولی در بازار جهانی نفت

قیمت نفت در معامالت روز پنج شــنبه برای دومین روز متوالی تحت تاثیر 
نگرانی ها نســبت به چشم انداز تقاضا برای سوخت، کاهش پیدا کرد.به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۷۷ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرد و 
به ۱۰۶ دالر و ۱۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۰.۴ درصد 
کاهش داشت.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۸ سنت معادل 
۰.۹ درصد کاهش، به ۹۹ دالر در هر بشــکه رســید. شاخص نفت آمریکا روز 

چهارشنبه ۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده بود.
قیمت های نفت تحت تاثیر محدود شــدن عرضه جهانی پس از تحریم های 
غربی علیه نفت روســیه از یک سو و نگرانی ها نسبت به وقوع رکود اقتصادی از 
ســوی دیگر، نوسانی شــده اند.آماری که روز چهارشنبه از سوی اداره اطالعات 
انرژی آمریکا منتشــر شد، نشان داد ذخایر بنزین این کشور هفته گذشته ۳.۵ 
میلیون بشکه رشد کرده اســت در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، 
رشــد ذخایر بنزین را ۷۱ هزار بشــکه پیش بینی کرده بودند.استفن شورک از 
نشــریه شــورک ریپورت در این باره گفت: ما در اوج فصل رانندگی تابستانی 
هســتیم و تقاضا برای بنزین راکد شــده اســت.به گفته وارن پاترسون، مدیر 
تحقیقات کاالی بانک ING، آمار ذخایر سوخت آمریکا منفی بود زیرا با وجود 
تولید کمتر پاالیشگاهی، ذخایر بنزین رشد کرده است. به نظر می رسد قیمتهای 

باال، روی تقاضا تاثیر منفی گذاشته و تقاضا برای بنزین از نظر فصلی، در مقایسه 
با هفته پیش کاهش پیدا کرده است.

مصرف برق به باالترین رقم در تاریخ صنعت برق رسید
سخنگوی صنعت برق گفت: میزان مصرف برق در زمان اوج مصرف روز ۲۹ 
تیرمــاه با ثبت عدد ۶۹ هزار و ۲۷۸ مــگاوات به باالترین رقم در تاریخ صنعت 
برق رسید که با همکاری های انجام شده بدون خاموشی سپری شد.به گزارش 
صداوسیما، مصطفی رجبی مشــهدی با اعالم اینکه رکورد مصرف برق شب با 
ثبت عدد ۶۵ هزار و ۳۷۸ مگاوات در تاریخ ۲۸ تیرماه شکسته شد، اظهار داشت: 
ثبت این رقم بسیار سنگین در شب بر ضرورت توجه به شیوه های مصرف برق 

در ساعات ۲۰:۳۰ تا ۲۳ تاکید می کند.
وی با بیان اینکه در شب عالوه بر سیستم های سرمایشی، روشنایی نیز بسیار 
در میزان مصرف اثر گذار هستند گفت: در صورت همکاری صنایع بزرگ و مردم 
تأمین پایدار برق در شب نیز امکان پذیر می شود.سخنگوی صنعت برق با بیان 
اینکه هفته گرمی را ســپری کردیم، ادامــه داد: میزان مصرف برق در زمان اوج 
مصرف روز ۲۹ تیرماه با ثبت عدد ۶۹ هزار و ۲۷۸ به بیشــترین رقم در تاریخ 
صنعت برق رســید که با مدیریت بار و همکاری های انجام شده در بخش های 
مختلف بدون خاموشی سپری شــد.رجبی مشهدی گفت: میزان مصرف ثبت 

شده در ۲۹ تیرماه ۳.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد را نشان 
می دهد.

۶۰ لیتر سهمیه بنزین مردادماه 
دیشب شارژ شد

۶۰ لیتر سهمیه بنزین مردادماه خودروهای شخصی بدون هیچ گونه تغییری، 
ساعت صفر بامداد شنبه  )یکم مردادماه( در کارت های هوشمند سوخت شخصی 
شارژ شد.به گزارش ایسنا، در پنجمین ماه سال ۱۴۰۱، میزان ۶۰ لیتر سهمیه 
بنزین ماهانه به کارت های هوشمند سوخت شخصی واریز شد، همچنین سهمیه 
ســوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول ســهمیه طرح مدیریت 
مصرف ســوخت واریز شده است.سهمیه بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، 
۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
سه قوه، برای همه وسائل نقلیه بنزین سوز آغاز شد.سقف ذخیره سهمیه بنزین 
کارت های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها 
ابتدا شــش ماه بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه 
اعالم شــده برای مقابله با گسترش آن، شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در اطالعیه ای این ســقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه 
خودروهای شــخصی و موتورسیکلت ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ 

ماه در کارت های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

اعالم زمان مرحله سوم پرداخت 
سود سهام عدالت جاماندگان

 براســاس پیگیری های انجام شده مقرر شــده است تا مرحله سوم پرداخت 
ســود سهام عدالت جاماندگان از روز یکشنبه دوم مردادماه آغاز شود.به گزارش 
ایرنا، به دنبال پیگیری های انجام شــده از سوی مسووالن دولت سیزدهم و نیز 
شــرکت سپرده گذاری مرکزی برای واریز سود سهام عدالت جاماندگان، تاکنون 
۲ مرحله از پرداخت ســود به حساب این افراد انجام شده است که براساس آمار 
ارائه شــده در مرحله اول و دوم به ترتیب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار نفر مشــکل شبای 
بانکی معتبر خود را برطرف و سودهای سنواتی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را 
دریافت کردند.مشموالن سهام عدالت برای عملکرد سال ۹۹ برای سهام عدالت 
یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و صد هزار تومان و برای سهام عدالت۵۳۲ 
هزار تومانی حدود ۵۸۰ هزار تومان ســود دریافت کرده اند.در این میان افرادی 
بودند که تحت تاثیر عدم ارائه شــماره حساب معتبر، از دریافت سود خود عقب 
مانده بودند که در این زمینه بارها با انتشار اطالعیه های مختلف از سوی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی به این افراد هشدار داده شد تا این افراد با مراجعه به سامانه 
جامع اطالعات مشــتریان )سجام( نســبت به ثبت نام و احراز هویت خود اقدام 
کنند و در لیست پرداختی های آتی شــرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گیرند. 
دنبال پیگیری های انجام شده برای واریز هر چه سریع تر سود جاماندگان سهام 
عدالت، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه در نخستین روزهای تیر ماه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از واریز 
مرحله ســوم سود سهام عدالت جاماندگان تا اواخر تیر ماه خبر داد و اعالم کرد: 
براســاس آخرین آمارها حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشــمولین سهام 
عدالت به دلیل عدم ارائه شــماره شبا، سود دریافت نکرده اند که باید با ثبت نام 
در سامانه سجام و احراز هویت در فرایند دریافت سود سهام عدالت قرار بگیرند.
براساس آخرین پیگیری های انجام شده از سوی خبرنگار ایرنا، قرار بر این است تا 
مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت از روز یکشنبه دوم مرداد ماه آغاز شود و 
فقط افرادی که تا ساعت ۲۴ روز جمعه نسبت به اصالح اطالعات خود در سامانه 
سجام اقدام کرده باشد، از دریافت این سود بهره مند خواهند شد و بهتر است تا 
افرادی که همچنان اقدامی در راستای اصالح شماره شبای خود انجام نداده اند هر 

چه سریعتر نسبت به آن اقدام کنند.

سکه در کانال ۱۴ میلیون تومانی ماند
قیمت سکه طرح جدید روز پنجشنبه) ۳۰ تیرماه( با ۵۰ هزار تومان کاهش 
قیمت نسبت به روز قبلی به ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.به گزارش ایرنا، 
قیمت هر قطعه ســکه طرح جدید ، ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان داد و ســتد 
شد.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله 
شــد.همچنین دیروز نیم سکه هشــت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه پنج 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه  میلیون و ۵۰ هزار تومان قیمت 
خورد.عــالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون 
و ۳۴۲ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال پنج میلیون و ۸۳۶ هزار تومان 

شد.قیمت اُنس جهانی طال یک هزار و ۶۸۴ دالر و ۷۹ سنت شد.

عرضه گوشت قرمز به بیش از ۵۲هزارتن رسید
وزن گوشــت قرمز عرضه شــده انواع دام های ذبح شــده در کشــتارگاه های 
رسمی کشــور در خــرداد ۱۴۰۱ جمعاً ۵۲هزارو۲۰۴تن گزارش شــده اســت.

براســاس اعالم مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های 
رسمی کشــور در خرداد ماه ۱۴۰۱ نشــان می دهد که وزن گوشت قرمز عرضه  
شــده انواع دام های ذبح شده در کشــتارگاه ها، جمعاً ۵۲هزارو۲۰۴ تن است که 
ســهم گوشت گاو و گوساله بیش از ســایر انواع دام بوده است.همچنین در این 
گزارش آمده اســت که گوشت گاو و گوساله با ۲۵هزارو ۲۱ تن،  ۴۷٫۹ درصد از 
وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند 
و بــره نیز با۲۳هزارو۷تن، بز و بزغاله با ۳۳۱۳ تن و ســایر انواع دام با ۸۶۳ تن، 
به ترتیب ۴۴٫۱ درصد،  ۶٫۳ درصد و  ۱٫۷ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه 
شده را به خود اختصاص داده اند.مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در 
خرداد ۱۴۰۱ با ماه مشــابه سال ۱۴۰۰ نشــان دهنده افزایش ۲ درصدی مقدار 
عرضه گوشت قرمز در کشــتارگاه های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت 
در خرداد۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۲۳ درصد، 
بــرای بز و بزغاله ۶ درصد افزایش و برای گاو و گوســاله ۱۲ درصد، گاومیش و 

بچه گاومیش ۵ درصد و شتر و بچه شتر ۲۱ درصد کاهش داشته است.

ارائه خدمات بهمن موتور در طرح تابستان ۱۴۰۱
شــرکت بهمن موتور طرح خدمات پس از فروش با عنوان »طرح تابســتان 
۱۴۰۱« را با هدف ارائه خدمات مطلوب در راستای ارتقاء سطح رضایت مشتریان 
برگزار می کند.علیرضا توکلی مدیر توســعه خدمات و امداد گروه بهمن با بیان 
اینکــه ارائه خدمات در طرح تابســتان ۱۴۰۱ گروه بهمن متنوع تر از ســنوات 
 ،)Fidelity( گذشــته می باشــد ، گفت: این طرح برای خودرو های فیدلیتــی
دیگنیتی )Dignity(، مزدا )Mazda(، هاوال )Haval(، پیکاپ کاپرا، وانت کارا 
و ون باری اینرودز اجرا می شود.مدیر توسعه خدمات و امداد گروه بهمن می گوید: 
در ایــن طرح انجام بازدید های فصلی خودرو هــا به منظور جلوگیری از افزایش 
هزینه های تعمیرات در اولویت قرار گرفته است که به صورت رایگان انجام شده 
تا از اعمال هزینه های بعدی به مشتریان در آینده جلوگیری شود.به گفته توکلی، 
بازدید عملکرد سیســتم کولر، ترمز، خنک کاری موتور، باتری، ســطح سیاالت 
)ضدیخ، روغن ترمز، روغن هیدرولیک، منبع آب شیشه شور( و نشتی های مرتبط  
از جمله خدمات رایگان ارائه شــده در طرح تابســتان ۱۴۰۱ است.مدیر توسعه 
خدمات و امداد گروه بهمن ضمن بیان اینکه ارائه ۱۵ درصد تخفیف در قطعات 
مصرفــی )روغن موتور، فیلترها و لنت ها( و ۲۰ درصد تخفیف در قطعات یدکی 
مشمول طرح )کمپرسور، کندانسور، باتری، پمپ بنزین، رادیاتور، فن رادیاتور( از 
جمله مزایای این کمپین می باشد، گفت: از آن جا که انجام سرویس های ادواری 
در طول عمر قطعات خودرو حائز اهمیت است، اجرت سرویس خودروهای فاقد 
گارانتی کامال رایگان و برای خودروهای گارانتی نیز ۵۰ درصد تخفیف در اجرت 

سرویس های ادواری در نظر گرفته شده است.

تاکید نمایندگان استان فارس
 بر پیشرفت روز افزون محصوالت با کیفیت گروه بهمن 
نمایندگان مردم اســتان فارس در حاشــیه بازدید از غرفــه گروه بهمن در 
نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی خودرو ضمن تاکید بر پیشــرفت روز افزون 
محصوالت با کیفیت این مجموعه خودروساز بیان داشتند: با عرضه محصوالت 
گروه بهمن در بورس کاال به رونق و ارتقای تولیدات خودرویی این مجموعه کمک 
خواهیم کرد.محسن علی زاده نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی و 
عضو کمیسیون اقتصادی در حاشــیه بازدید از غرفه گروه بهمن در نوزدهمین 
نمایشــگاه خودرو در شیراز به پیشــرفت روز افزون گروه بهمن در حوزه تولید 
محصوالت  با کیفیت اشــاره و بیان داشــت: این گروه خودروسازی خودروهای 
جدیدی را طراحی کرده که متناسب با نیاز روز جامعه است و در کنار آن اشتغال 
و تولید را نیز به همراه دارد.حسین حسین زاده نماینده مردم الرستان در مجلس 
شــورای اسالمی و دبیر کمیسیون انرژی با تاکید بر سابقه پرآوازه گروه بهمن در 
صنعت خودروی کشور بیان داشت: این مجموعه در حوزه خودروهای سواری و 
تجاری و نیز تولید موتور سیکلت ها به تولید محصوالت متنوع مبادرت ورزیده که 
این امر نشان می دهد گروه بهمن یک شرکت پویا در صنعت خودروسازی است و 
متناسب با نیاز روز جامعه و سلیقه مشتری در بازار مصرف داخلی و حتی خارجی 
گام بر می دارد.علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمي 
و عضو کمیســیون عمران در حاشــیه بازدید از غرفه گروه بهمن در نوزدهمین 
نمایشگاه خودروی شــیراز با تاکید بر اینکه در مجلس یازدهم کمیسیون ویژه 
جهش تولید با هدف رفع موانع تولید و کمک به تســهیل شرایط تولید کننده 
تشــکیل شده است، گفت: انتظار داریم تولید کنندگان نیز با ارائه نقطه نظرات، 
طرح مشــکالت و پیشنهاداتشان تعامل بیشتری با خانه ملت و کمیسیون ویژه 
جهش تولید داشته باشند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای 
اسالمي و عضو کمیسیون برنامه برنامه و بودجه با تاکید بر محصوالت خوب این 
شرکت خودروساز اظهار داشت: باید موانع تولید از سر راه تولید کنندگان بخش 

خصوصی برداشته شود و مورد حمایت و کمک قرار بگیرند.

گزارش

اخبار کوتاه

خودرو

این روزها دســتاورد ایران در صادرات بنزین به راحتی 
از دســت رفته و علی رغم اینکه حتی یک لیتر هم بنزین 
صادر نمی شــود هم اکنون گمانه زنی ها برای واردات بنزین 
نیز از سر گرفته شــده است.به گزارش خبرنگار مهر جلیل 
ساالری در حاشیه امضای پنج تفاهم نامه میان شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی با شرکت های دانش بنیان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرده اســت: با برنامه ریزی هایی که انجام 
داده ایم باید دوره مصرف سوخت را مدیریت کنیم و پس از 

آن به دنبال ذخیره سازی سوخت باشیم.
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های 
نفتی ایران در پاســخ به این پرسش که آیا تولید بنزین در 
کشور کاهش یافته است، تصریح کرد: تولید بنزین بر مبنای 
تعداد پاالیشــگاه هایی که در بخش عملیات هستند و دوره 
تعمیرات، ممکن است دچار نوسان هایی شود، اما اینکه گفته 
شــود تولید بنزین به ۷۰ یا ۸۰ میلیون لیتر رســیده است 
صحت ندارد، مــا در برخی موارد به تولید ۹۴، ۹۷، ۱۰۰ تا 

۱۰۴ میلیون لیتر بنزین هم رسیدیم.
وی درباره صادرات بنزین نیز گفت: هم اکنون به دنبال 
تأمین نیاز داخل هســتیم و ســپس بحث ذخیره ســازی 
را خواهیم داشــت، اما در همین هفته صــادرات گازوئیل 
)نفت گاز( و بعضی از فرآورده ها را داشــته ایم.صحبت های 
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
ایران وضعیت وخیم تولید و مصرف بنزین را در کشور طی 
ماه های گذشته نشــان می دهد. اگرچه برای گرفتن آمار و 
اطالعات مســتند در خصوص میزان تولید و مصرف بنزین 
به در بســته خوردیم و آمار رسمی در این خصوص منتشر 
نمی شود که این موضوع محل سوال است اما با جستجوی 
ساده در اینترنت به واکنش رسانه ها به صحبت های ساالری 
برخورد کردیم که عمده این موارد هشدار نسبت به واردات 

بنزین بود. 
به طوری که این نگرانی ایجاد شده است که اگر مصرف 
بنزین توسط شرکت ملی پاالیش و پخش کنترل نشود و راه 
کاری برای کاهش فروی مصرف اندیشــیده نشود کشوری 
کــه با زحمت به عنوان صادرکننده بنزین در جهان معرفی 
شده اســت دوباره وارد کننده این سوخت استراتژیک شود 
و واردات بنزین را از ســر بگیرد.حتماً بــه خاطر دارید که 
در اوایــل دهه ۹۰ وقتی ایران به بنزین نیاز داشــت آمریکا 
چگونه صادرات بنزین به ایران را متوقف کرد و عماًل بنزین 

به عنوان پاشنه آشیل دولت در آن سال ها تبدیل شد.پس از 
تالش های صورت گرفته تولید بنزین در دهه ۹۰ به رقم قابل 
توجهی رسید تا حدی که کشوری که روزی نیازمند واردات 
بنزین بود تبدیل به صادرکننده این سوخت شد. اما اکنون 
زنگ خطر واردات مجدد بنزین به گوش می رسد به طوری 
که مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
از احتمال واردات و یا تهاتر نفت با بنزین از شهریورماه سخن 

می گویند.
اوج مصرف بنزین، هشداری جدی

مصرف بنزین در کشــور از روزهای پایانی ســال ۱۴۰۰ 
به یکباره اوج گرفت و بــه ۱۳۱ میلیون لیتر نیز در برخی 
از روزها رسید و با آغاز نوروز نیز این روند مصرفی همچنان 
افزایشی بود تا جایی که با کمک مخازن استراتژیک بنزین، 
شــرکت ملی پاالیش و پخش توانســت روزهای پر مصرف 
ابتدایی سال جاری را پشت سر گذارد.در همان ایام رسانه ها 
هشــدارهای جدی را به مسئوالن شــرکت ملی پاالیش و 
پخش دادند که بایــد درکنار کنترل مصرف بنزین موضوع 

افزایــش تولیــد را نیز جدی بگیرند هرچنــد که می دانیم 
افزایش تولید یک شبه رخ نخواهد داد اما مسئله اینجا است 
که می توان دوره اورهال شرکت های پاالیشی را کوتاه کرد تا 

حداقل از این محل ضربه نخوریم.
اکنون که یک ماه از تابســتان گذشته است و آمارهای 
غیر رسمی نشان از مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین 
دارد کــه این میزان مصرف اختــالف قابل توجهی با تولید 
داشته است که نشان می دهد ماه های آینده در صورت عدم 
کنترل مصرف و افزایش تولید قطعاً با مشــکل جدی رو به 
رو خواهیم شد که در خوشبینانه ترین حال بازگشت تولید 
بنزین توسط پتروشــیمی ها است.براساس آمار و اطالعات 
رســمی هم اکنون در کشور روزانه ۱۰۳ میلیون لیتر بنزین 
تولید می شــود و این میزان تولید در حالی صورت خواهد 
گرفت که تمام پاالیشــگاه ها با ظرفیت کامل اقدام به تولید 
بنزین کنند هرچند که به گفته مســئوالن شــرکت ملی 
پاالیش و پخش هم اکنون به دلیل اورهال پاالیشــگاه های 

کشور این حجم بنزین تولید نمی شود.

صادرات بنزین نزدیک به صفر
به گواه آمار صادرات بنزین هم اکنون چیزی نزدیک به 
صفر اســت مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش صادرات 
بنزین را توقف کرده اند تا حجم ذخایر اســتراتژیک بنزین 
بهبود پیدا کند امــا وضعیت مصرف به گونه ای رقم خورده 
اســت که به نظر می رسد حداقل در کوتاه مدت با این روند 
امید به صادرات بنزین نخواهیم داشــت و در بلند مدت نیز 
اگر مصرف کنترل شود ممکن است با آمدن پاالیشگاه شهید 
سلیمانی دوباره به صادرکننده بنزین تبدیل شویم اما اکنون 
مســئله تأمین بنزین برای مصرف روزانه اســت.با توجه به 
شرایط حال حاضر کشور افزایش قیمت بنزین دور از ذهن 
است بنابراین کنترل مصرف با افزایش قیمت صورت نخواهد 
گرفت به همین جهت به نظر می رسد شرکت ملی پاالیش 
و پخش چاره ای ندارد به جز واردات بنزین اما موضوع اینجا 
است که در بودجه سال جاری ارزی برای واردات بنزین در 
نظر گرفته نشــده است بنابراین موضوع تهاتر نفت با بنزین 
محتمل ترین ســناریو پیش رو است.از سوی دیگر دولت و 
مجموعه شــرکت ملی پاالیش و پخش می توانســت روی 
کمک ســوخت سی ان جی حســاب کند. در حال حاضر 
میزان ۲۳ تا ۲۴ میلیون متر مکعب به صورت روزانه ســی 
ان جی در کشور مصرف می شود که این میزان مصرف سی 
ان جی عماًل از مصرف بنزین کاسته است.مسئوالن صنعت 
سی ان جی معتقدند اگر دولت هم اکنون نیز فکری به حال 
صنعت سی ان جی کند تا حد قابل توجهی مصرف سی ان 
جی می تواند رشــد کند که این مسئله درنهایت به کاهش 

مصرف بنزین کمک خواهد کرد.
نمره ضعیف پاالیش و پخش در خصوص بنزین

علــی رغم تالش های شــبانه روزی دولت و وزارت نفت 
بــه منظور تأمین منابع مورد نیاز برای حرکت چرخ اقتصاد 
کشور اما شرکت پاالیش و پخش نتوانسته است در خصوص 
کنترل مصــرف و برنامه ریزی بــرای افزایش تولید بنزین 
عملکرد خوبی داشــته باشــد و به نظر می رسد بنزین در 
ماه های اتی با این روند، تبدیل به پاشــنه آشیل دولت شود 
به طوری که تمام تالش های مجموعه وزارت نفت که منظور 
افزایش صادرات نفت صورت گرفته اســت به جای آنکه در 
بخش های مولد اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد صرف تهاتر 
با بنزین خواهد شد و عماًل دستاوردهای وزارت نفت به باد 

خواهد رفت.

بانک مرکزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
در ســه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ با نفت را ۴.۴ 
درصــد و بدون نفــت ۳.۹ درصد اعالم کرد.به 
گزارش بانک مرکزی، بانک مرکزی نماگرهای 
اقتصادی ســه ماهه چهارم ســال ۱۴۰۰ را با 
اعالم شاخص های عمده اقتصادی در سه بخش 
واقعی، خارجی و مالی منتشر کرد.شاخص های 
عمده اقتصادی در ســه بخش واقعی، خارجی 
و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل 
حســاب های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، 
روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش 
دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، 
بدهی هــای خارجــی، سررســید بدهی های 
خارجــی، وضعیت بازرگانی خارجی کشــور و 
نرخ ارز اشــاره شده است؛ همچنین در بخش 
مالی به تفکیک نرخ های سود بانکی، متغیرهای 
پولی و اعتباری، وضع مالــی دولت و فعالیت 
بورس اوراق بهادار تهران آمده اســت.بر اساس 
گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ با نفت 

۴.۴ درصد و بدون نفت ۳.۹ درصد اعالم شده 
اســت.همچنین در این مــدت تولید ناخالص 
داخلی به قیمت پایــه ۶۵,۲۶۳ هزار میلیارد 
ریال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۷۹۲۸ 
هزار میلیارد ریال بوده اســت.در گزارش بانک 
مرکزی هزینه هــای مصرفی بخش خصوصی 
۲۸,۸۰۹ هــزار میلیــارد ریــال و هزینه های 
مصرفی بخش دولتی ۹۵۰۴ هزار میلیارد ریال 

اعالم شده است.
آمارهای بانک مرکزی

 از میزان خروج ارز از کشور
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رقم 
خالص حساب ســرمایه به منفی ۹ میلیارد و 
۳۳۳ میلیون دالر رسیده که از خروج این میزان 
سرمایه از کشور در سال گذشته حکایت دارد.
در ۱۲ ماهه ســال گذشته رقم خالص حساب 
سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دالر 
رســیده، در حالیکه خالص حساب سرمایه در 
کل سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ 
میلیون دالر بوده است. بنابراین، میزان خروج 

سرمایه از کشور در سال گذشته نسبت به سال 
۱۳۹۹، ۴۷.۴ درصد بیشــتر شده است. طبق 
این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه 
مدت و بلندمدت در ۱۲ ماهه سال گذشته به 
ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دالر و 
منفی یک میلیــارد و ۱۸۵ میلیون دالر اعالم 

شده است. 
همچنین، تغییر در دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در ۱۲ ماهه ســال گذشته نیز معادل 
منفی ۸۹۵ میلیون دالر اســت.از سوی دیگر، 
میزان خروج ســرمایه از کشــور در سال های 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بــه ترتیب معادل ۹ میلیارد و 
۹۳۵ میلیــون دالر و ۲۴۹ میلیون دالر اعالم 
شده اســت. بانک مرکزی در مورد آمار خروج 

ارز کشور در سال گذشته واکنش نشان داد.
در متن توضیحات بانک مرکزی آمده است: 
»در ارتباط با خبر تحلیلی خبرگزاری ایســنا 
در خصوص میزان خروج ارز از کشــور در سال 
۱۴۰۰ ) حدود ۹.۲ میلیارد دالر( الزم به توضیح 
اســت که ارقام جدول تــراز پرداختها مبتنی 

بر اســاس مفاهیم حســابداری و در چارچوب 
ثبت های بدهکار و بستانکار پردازش می شود.
به عنوان مثال هرگونه صادرات کاال و خدمات 
در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در 
مقابل واردات کاالها و خدمات با ثبت بدهکار 

در این سرفصل طبقه بندی می شوند.
این در حالی اســت که در سرفصل حساب 
مالــی و ســرمایه، هر گونه افزایــش دارایی و 
کاهــش بدهی با ثبــت بدهــکار و در مقابل 
هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت 
بستانکار طبقه بندی می شود.بر این اساس و با 

توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری )حدود 
۱۱ میلیارد دالر(، منفی بودن خالص حســاب 

مالی و سرمایه قابل انتظار می باشد.
بخشــی از رقم منفی ۹.۲ میلیارد دالر به 
شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد 
بانکهای داخلی و خارجی یا افزایش دارایی های 
ذخیره تحــت مدیریت و کنترل بانک مرکزی 
اســت. همچنین بخشــی از این رقم منفی به 
صورت مطالبات از اشــخاص غیــر مقیم و به 
صورت اعتبار تجای ناشــی از فروش اعتباری 

صادرات کاال می باشد.«

 صادرکننده ای که دوباره واردکننده خواهد شد

زنـگ خطـر واردات بنـزین

بانک مرکزی آمار اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰را منتشر کرد
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معاون توسعه روستایی و مناطق  محروم نهاد ریاست 
جمهوری گفت: با اطالعاتی که از دستگاه های مختلف 
احصا شد، بیش از ۵۲ هزار واحد تعطیل یا نیمه تعطیل 
شناسایی کردیم.به گزارش ایسنا، سیدامیرحسین مدنی 
درباره تعداد کارخانه های تعطیل شده اظهار کرد: یکی از 
اشکاالتی که در کشور از ابتدای دولت سیزدهم مشاهده 
می شــد، نبود آمار اســت. وقتی صحبــت از تعطیلی 
واحدهای اقتصادی می شود، تلقی واحدهای صنعتی از 
آن صورت می گیــرد، در حالی که واحدهای اقتصادی 
شــامل همه حوزه های کشاورزی، معدنی، گردشگری، 

خدمات و ... می شود. 
در حوزه صنعت آمار مشــخصی داریم اما در بقیه 
حوزه ها خیر.وی با اشــاره به شناسایی ۵۲ هزار واحد 
تعطیل یا نیمه تعطیل گفت: کاری که ما در نهضت احیا 
واحدهای اقتصادی انجام دادیم این بود که در گام اول 
آمار دقیقی داشته باشــیم. با کمک فرمانداران سراسر 
کشور و اطالعاتی که از دستگاه های مختلف احصا شد، 
به اطالعات خوبی دست پیدا کردیم و براساس چیزی 
که در ســامانه ثبت شده است، بیش از ۵۲ هزار واحد 
تعطیل یا نیمه تعطیل شناسایی کردیم. البته پیش بینی 
ما بیشتر از این عدد است.مدنی با اشاره به علت تعطیلی 
این واحدها بیان کرد: برآورد ما این است که نزدیک به 
۴۹ درصد واحدها به خاطر موضوعات مربوط به تامین 
مالی تعطیل شده اند. نزدیک به ۲۴ درصد آنان به دلیل 

موضوعات مربوط به تکنولوژی تعطیل شــدند و حدود 
۱۲ درصد نیز به دلیل عدم بازاریابی تعطیل شــده اند. 
البته عمده این اطالعات از روی خوداظهاری صاحبان 
این کارخانه هاست.وی ادامه داد: اگرچه ما معتقدیم که 
دلیل عمده تعطیالت این واحدها موضوع سوءمدیریت 
اســت. مثال کسی رفته و کار تولیدی راه انداخته اما به 
دلیــل آنکه این کار را بلد نبوده، از اداره آن عاجز مانده 
اســت. در حقیقت برآورد ما این است که بیش از ۵۰ 
درصد دالیل موضوعات مدیریتی است.نماینده معاون 
اول رئیس جمهور در نهضت احیا که در برنامه تلویزیونی 
ایرانشــهر صحبت می کرد، در پاســخ به سوال مجری 
برنامه مبنی بر واگذاری های نادرســت در دولت قبلی 
و ارتبــاط آن با تعطیلی واحدهای اقتصادی گفت: یک 
زمانی در بحث واگذاری ها رانتی ایجاد و همین موضوع 
باعث شــده بود افراد فرصت طلب و سوءاســتفاده گر 
بیایند و به بدترین شکل ممکن از این فرصت استفاده 
کنند. ترفنــد آنان این بود که تا حد توان شــرکت را 
زیان ده و بدهکار به بانک نشــان دهند تا با استفاده از 
این موضوع بتوانند قیمت آن کارخانه یا واحد تولیدی 
را پایین بیاورند.وی تاکید کرد: برای دولت سیزدهم در 
موضوع واگذاری ها بسیار مهم است که در ابتدا شرکت 
ســرمایه پذیر شود و سپس واگذار شود. این موضوع در 
نقطه مقابل فعالیت افرادی است که شرکت را زیان ده 

جلوه می دادند.

در کمتــر از ۲۴ ســاعت تــا شــروع قانونی فصل 
ممنوعیت واردات برنج، همچنان بحث لغو آن با اخباری 
متناقض مطرح اســت.به گزارش ایسنا، براساس بند ۹ 
مندرجات ذیل یادداشــت فصل دهــم قانون مقررات 
صــادرات و واردات، ترخیص برنج در فصل برداشــت 
ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه هر ســال 
تا پایان آبان ماه همان ســال تعیین شده است.در یکی 
دو ســال اخیر با توجه به شرایط بازار داخل و افزایش 
قیمت برنج داخلی بارها بحــث لغو ممنوعیت واردات 
برنج مطرح شد تا ورود این کاال به بازار بتواند در تعدیل 
قیمت ها موثر باشد ولی این اتفاق نیفتاد. این در حالی 
اســت در ســال جاری از حدود دو ماه گذشته انجمن 
واردکنندگان برنج اعالم کرد که طی جلســاتی که با 
دســتگاه های ذیربط از جمله وزارت جهاد کشــاورزی 
برگزار شــد وعده جدی لغو ممنوعیت داده شده است.
مسیح کشاورز -دبیر انجمن واردکنندگان برنج- گفته 
بود که با توجه به وارداتی که صورت گرفته و نســبت 
به قبل کم بوده اســت، باید واردات برنج در این مقطع 
ادامه پیدا کند، وی حتی تاکید کرده بود که این اتفاق 
باید قبل از شروع ممنوعیت رخ دهد و اگر در زمان آن 
باشد، قطعا هیچ نفعی برای تنظیم بازار نخواهد داشت.
اما در شــرایطی از فردا همزمان با اول مردادماه طبق 
قانون باید ممنوعیت فصلی واردات برنج آغاز شــود که 
هنوز هیچ یک از دســتگاه های مربوطه اعالم رسمی در 

رابطه با لغو ممنوعیت نداشــته اند، این در حالی است 
که پیگیری  ایسنا از گمرک ایران نیز نشان می دهد که 
ظاهرا تاکنون، اعالمی در مورد لغو ممنوعیت به گمرک 
صورت نگرفته است.  با این حال گزارش هایی که اخیرا 
در رسانه ملی منتشر شده حاکی از لغو ممنوعیت فصلی 
واردات برنج است که البته آن را مقام مسئولی در وزارت 
جهاد کشــاورزی و یا سایر دستگاه های دولتی مربوطه 
اعالم  نکرده است.در این شرایط، لغو واردات برنج فعال 
در ابهام قــرار دارد و اگر تصمیمی در این رابطه گرفته 
نشده باشد به روال معمول و براساس قانون باید از فردا 
ترخیص برنج وارداتی از گمرک ممنوع شــود.در سال 
گذشته با توجه به شــرایط واردات و پیش بینی که در 
مورد افزایش قیمت برنج داخلی وجود داشــت رایزنی 
بســیاری صورت گرفت تا ممنوعیت واردات لغو و یا به 
تعویق بیفتد، حتی گمرک ایران هشدار داده بود که با 
توجــه به وضعیت واردات، عدم لغو ممنوعیت می تواند 
موجب افزایش قیمت در ماه های آینده شــود ولی در 
نهایت واردات ممنــوع  و افزایش قیمت نیز به دالیل 
مختلف در پایان ســال به ثبت رســید.آخرین گزارش 
تجارت خارجی ایران نشــان می دهد که در سه ماهه 
اول امسال، واردات کاالی اساسی حدود شش میلیون 
تــن به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد دالر بوده که ســهم 
برنــج به ۵۸۳.۶ هزار تن به ارزش بالغ بر ۵۵۰ میلیون 

دالر می رسد.  

ابهام در ممنوعیت واردات برنج۵۲ هزار واحد اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شناسایی شد
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فرمانــده انتظامــی شهرســتان محمودآبــاد از 
دستگیری ســارق زن ســابقه دار و کشــف 7 فقره 
ســرقت منزل در آن شهرســتان خبر داد.به گزارش 
رکنا، ســرهنگ  محمودحسین زاده  با اعالم جزئیات 
این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
در سطح شهرســتان محمودآباد بالفاصله موضوع با 
جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی با اشاره به 
اینکه ماموران »پاسگاه اهلم رستاق« با بررسی محل 
وقوع سرقت ها و همچنین بررسی های فنی و پلیسی، 
موفق به شناسایی یک سارق زن در این زمینه شدند، 

افــزود: با هماهنگی قضائــی، متهمه در مخفیگاهش 
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانــده انتظامی شهرســتان محمودآباد تصریح 
کرد: متهــم در بازجویی های انجام شــده به 7 فقره 
ســرقت منازل اعتراف کرد وپس از تشــکیل پرونده 
بــرای انجام مراحل قانونی بــه مراجع قضائی معرفی 
شد.سرهنگ حسین زاده از شهروندان خواست؛ ضمن 
توجه به هشــدارها و توصیه های پلیســی در صورت 
اطالع از هرگونه موارد مشکوک بالفاصله مراتب را از 

طریق پل ارتباطی 110 به پلیس اطالع دهند.

مــرد عصبانی بعــد از قتل همســرش در جریان 
درگیری خانوادگی اقدام به خودکشی کرد.به گزارش 
رکنا، جانشــین پلیس آگاهی اســتان زنجان گفت: 
درگیــری خانوادگی منجر به قتل یک زن در شــهر 
زنجان شد.ســرهنگ مجید اســکندری گفت: در پی 
اعــالم مرکز فوریت های پلیــس 110 مبنی بر وقوع 
درگیری خانوادگی در شهر زنجان، بالفاصله ماموران 

برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی اظهــار کرد: با حضور ماموران در محل حادثه 
و در بررســی های صورت گرفته، مشخص شد مردی 

میانسال به دلیل اختالفات خانوادگی و با استفاده از 
اســلحه شکاری، همسر خود را به قتل رسانده و پس 
از آن نیز با همان اســلحه اقدام به خودکشــی کرده 
است.جانشین پلیس آگاهی اســتان زنجان اختالف 
خانوادگی را عامل ایــن حادثه عنوان و به هموطنان 
توصیه کرد در صورت بروز اختالفات خانوادگی حتماً 
به مراکز مشــاوره ای و مراجع قانونی مراجعه کنند و 
در برابر اتفاقات روزمره خویشتن داری، صبر و حوصله 
کرده و مــوارد اختالفی را از مســیر قانونی پیگیری 

کنند.

قتل زن جوان زنجانی در درگیری خانوادگیدزد خانه های ویالیی محمودآباد زن شیک پوش بود 

رئیس پلیس فتا پایتخت از متالشــی شدن باند ۶ نفره 
کالهبرداران تلفنی با موضوع »برنده شــدن در سفر زیارتی 
کربــال« خبر داد و گفــت: متهمین با این ترفنــد اقدام به 
کالهبرداری از شهروندان می کردند.به گزارش ایسنا و بنابر 
اعالم پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی 
گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشــت: یکی 
از شــهروندان به این پلیس مراجعه و مدعی شد شخصی با 
وی تماس گرفته و ضمــن معرفی خود بعنوان مجری یک 
برنامــه قرآنی با ایجاد محیطی شــبیه به صدای اســتودیو 
و انجام کنش های هیجانی و دیگــر اقدامات فریبنده اعالم 
کرده که شــما برنده خوش شانس ســفر به عتبات عالیات 
شــده اید ، همچنین از دیگر ترفندهای این متهمین تماس 
تحت عنوان برنده شــدن در قرعه کشــی صدا و سیما و ... 
بوده اســت. این مقام مسئول با اشاره به اینکه تعداد شکات 
پرونــده به بیش از ۹0 نفر رســیده و همچنان نیز در حال 
افزایش است خاطرنشان کرد: مجرم با استفاده از ترفندهای 
زیرکانه مالباخته را متقاعد کرده که محتوای پیامکی که برای 
وی ارســال می گردد را برای او بخواند ،شاکی با یک غفلت 
ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی کارت بانکی 
و خالی شدن حساب خود می شود. سرهنگ گودرزی ادامه 
داد: موضوع در دســتور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت 

قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات ســایبری 
متهمین که در قالب یک شــبکه حرفــه ای ۶ نفره در حال 

فعالیت بودند شناســایی و پس از تشریفات قضایی در محل 
اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر 

و به پلیس فتا منتقل گردیدند.این مقام سایبری با اشاره به 
نحوه شناســایی و دستگیری این متهمین خاطر نشان کرد: 
در میان شکات این پرونده افراد مختلفی وجود داشتتند من 
جمله فردی که هزینه ســفر به کربال را از حسابش سرقت 
کــرده بودند تا خانــواده ای که هرچه داشــتند برای تهیه 
جهیزیه دختر خود به حسابشــان واریز کرده بودند و توسط 
این مجرمین به سرقت رفته بود.وی با اشاره به اینکه مجموع 
ارزش ریالی وجوه ســرقت شده تاکنون بیش از ۵0 میلیارد 
ریال بوده اســت افزود: ممکن است شیوه های کالهبرداری 
این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل 
می کنند و با اعالم برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه 
تمام اطالعات حســاب بانکی و یــا کارت عابر بانک افراد را 
دریافت کرده و با اســتفاده از آن اقدام به برداشت از حساب 
افراد می کنند.رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شــهروندان 
توصیه کرد: همان گونه که به دفعات توســط پلیس هشدار 
داده شده اســت به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی 
به دادن اطالعات محرمانه کارت بانکی نیســت و تماسهایی 
که این موارد را از شــهروندان درخواســت می نمایند قطعا 
کالهبرداری است، شــهروندان همچنین می توانند هرگونه 
موارد مشــکوک را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا ناجا 
به آدرس  www.cyberpolice.ir  اطالع رسانی نمایند.

درپی انتشــار ویدیویــی از درگیری و نــزاع در میدان 
مرکزی میــوه و تره بار پایتخت که اخیرا در فضای مجازی 
منتشر شده اســت، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت اعالم 
کــرد که نزاع مربوط به خردادماه بــوده و درپی آن پلیس 
1۶ تن از عامالن اصلی درگیری را دســتگیر کرده است.به 
گزارش ایســنا، سرهنگ جلیل موقوفه ای دراین باره گفت: 
چنــدی پیش تصاویری از درگیری در میدان مرکزی میوه 
و تره بار پایتخت در فضای مجازی منتشــر شد، تصاویری 
که بازنشــر زیادی در فضای مجازی داشــته و در آن ادعا 
شــده بود که این نزاع به تازگی رخ داده اســت. در حالی 
که بررســی های پلیس نشــان داد این درگیری مربوط به 
خردادماه امســال بوده و تصاویر آن بــه تازگی در فضای 

مجازی منتشر شده است. 
وی با اشاره به این درگیری گفت: با توجه به حساسیت 
افکار عمومی دراین باره الزم اســت توضیحاتی برای اطالع 
افکار عمومی ارائه شــود. رسیدگی به این موضوع از همان 
زمان وقوع درگیری در دستور کار ماموران پلیس پیشگیری 
پایتخت قرار گرفت و ماموران کالنتری 1۵۲ خانی آبادنو به 

محض اطالع از این درگیری در همان تاریخ رســیدگی به 
موضوع را بر عهده گرفته و ســریعا به محل اعزام شدند که 
پس از حضور ماموران در محل مشــاهده شد که درگیری 
میان تعدادی از کسبه و و کارگران شاغل در محل رخ داده 
است.رئیس پلیس پیشــگیری تهران با بیان اینکه عامالن 
درگیری به محض مشاهده پلیس به سرعت از محل متواری 
شــده و محل را ترک کردند ادامه داد: با همکاری مشترک 
میان پلیس پیشگیری و پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
اقدامات الزم در محل انجام شده و تحقیقات برای شناسایی 
و دستگیری عامالن اصلی این نزاع و درگیری در دستورکار 

قرار گرفت. 
موقوفه ای با اشاره به تحقیقات ماموران برای شناسایی 
عامــالن اصلی این نزاع گفت: ماموران در جریان تحقیقات 
خود هویت عامالن اصلی این درگیری را مورد شناســایی 
قــرارداده و اقدام به هماهنگی با مقــام قضایی برای انجام 
عملیات کردند. در ادامه نیز با انجام عملیات پلیسی 1۶ نفر 
از عامالن اصلی این درگیری را دســتگیر و به مقر انتظامی 
منتقل کردند که این افراد در بازجویی های انجام شــده به 

جــرم خود اقرار کردند.وی با بیــان اینکه در ارتباط با این 
اقدام مجرمانه ســه باب مغازه نیز در این محل با دســتور 
قضایی پلمب شــد، گفت: با توجه به انتشــار تصاویری از 
این درگیری الزم اســت شهروندان توجه داشته باشند که 
این موضوع مربــوط به خردادماه بوده و تنها تصاویر آن به 
تازگی در فضای مجازی منتشــر شــده است. رسیدگی به 
ایــن موضوع نیز در همان ایام در دســتورکار قرار گرفته و 
عامالن آن شناســایی و بازداشت شدند.موقوفه ای در پاین 
با تاکید بر اینکه امنیت شــهروندان خط قرمز پلیس است، 
گفت: ماموران پلیس با مخالن نظم و امنیت به جد برخورد 
خواهند کرد و در این ماجرا نیز متهمان دستگیر شده و با 

معرفی به مرجع قضائی، راهی زندان شدند.
ماجرای پیدا شــدن مرد بیهوش کنــار مترو ترمینال 

جنوب چه بود؟ 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت همچنین از دستگیری 
ســارقی که در پایانــه جنوب با بیهوش کردن مســافران 
اموالشــان را ســرقت می کرد، خبر داد.به گــزارش رکنا، 
ســرهنگ جلیل موقوفــه ای  بیان داشــت: تیم عملیات 

کالنتری ۲08 پایانه مسافربری جنوب در حال گشت زنی 
در محوطه پایانه به فردی که به صورت نیمه هوشــیار در 
کنــار ورودی مترو افتاده بود برخورد و برای  بررســی به 
وی مراجعه کردند.وی گفت: این فرد اظهار داشــت توسط 
شخص ناشناسی با نوشیدن آب میوه بیهوش و تلفن همراه 
و کیف پول وی سرقت شده است.رئیس پلیس پیشگیری 
تهران با اشــاره به اینکه مالباخته موفق شــده اند تصویر 
متهم را به خاطر بســپارد افزود: مشخصات ظاهری متهم  
در اختیار تیم های  کالنتری قرار داده شــد و ماموران در 
گشــت زنی های هدفمند موفق شدند متهم را مشاهده و 
در یک عملیات منسجم وغافلگیرانه قبل از هرگونه اقدامی 
وی دســتگیر کنند.این مقام انتظامی ادامه داد: در بررسی 
اولیه از متهم تلفن همراه و کیف پول مالباخته کشف شد و 
متهم 40 ساله به ۵ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد.سرهنگ 
موقوفه ای در پایان با اشاره به اینکه شهروندان توجه داشته 
باشند به هیچ عنوان از افراد ناشناس نوشیدنی یا خوراکی 
دریافت نکنند خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف 

جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.

رئیــس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف 
لوازم خانگی قاچاق و احتکار شــده در یــک انبار کاال به 

ارزش 8۵0 میلیارد ریال در جنوب تهران خبر داد.
بــه گزارش ایســنا و بنابر اعالم پایــگاه خبری پلیس، 
سرهنگ هدایت بهرامی در تشریح جزئیات این خبر، بیان 
داشــت: ماموران پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی این 
فرماندهی بــا اقدامات فنی و تخصصی پلیســی موفق به 

کشــف یک انبار نگهداری لوازم خانگــی قاچاق و احتکار 
شده در محدوده خیابان »فدائیان« شده و بررسی موضوع 

را در دستور کار خود قرار داده اند.
وی افزود: ماموران این پلیــس با هماهنگی قضائی به 
محل مورد نظر مراجعه و در بررســی های بیشــتر از این 

محل، ۵ هزار و ۵7۲ دستگاه لوازم خانگی از قبیل یخچال، 
ماشین لباسشــوئی، اجاق گاز، کولر و فریزر فاقد مجوز و 

هرگونه مدارک گمرکی  کشف کردند.
پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشــاره به اینکه در این 
رابطه ۳ مالک کاال شناسایی و دستگیر شدند، ابراز داشت: 

تعدادی از این اموال احتکاری بوده که با هماهنگی قضائی 
انبار پلمب تا اموال کشف شده پس از سیر مراحل قانونی 

تحویل  سازمان  امور تملیکی تهران شود.
سرهنگ بهرامی در پایان یادآور شد: کارشناسان ارزش 
لوازم خانگی قاچاق را 8۵0 میلیارد ریال برآورد کرده اند و 
متهمان برای ســیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی 

قرار گرفتند.

تیر ماه ســال ۹۹ رســیدگی به پرونده قتل مرد جوان 
در یک قهوه خانه واقع در کیانشــهر در دستور کار قضایی 
قرار گرفت.به گزارش رکنا، بررســی های اولیه حاکی از این 
بود که مقتول در جریان نزاع دســته جمعی به قتل رسیده 
است و با تحقیقات به عمل آمده، شرکت کنندگان در نزاع 
شناسایی و دستگیر شدند.مطابق اظهارات آنها و همچنین 
ادله موجود،جوانی که در قهوه خانه کار می کرد به نام احمد 

متهم به قتل شــناخته شد اما در تمام مراحل رسیدگی به 
پرونده اتهام خود را انکار کرد.متهم به قتل در اظهارات خود 
گفــت: مدتی قبل مبلغ ۹00 هزار تومان از دوســتم به نام 
افشین قرض کرده بودم. چند بار برای گرفتن طلب به قهوه 
خانــه مراجعه کرد اما من به او گفتم کــه وقتی یک بار از 

دستگاه کارتخوان مغازه ما استفاده کرد، طلب را با او تسویه 
کردم و دیگر حساب و کتابی با هم نداریم.با این حال افشین 
زیر بار نمی رفت. روز حادثه به همراه برادرش به قهوه خانه 
آمد و درگیر شــدیم. وقتی دعوا باال گرفت، دوستانمان به 
طرفداری وارد درگیری شدند. همان ابتدای درگیری،با ضربه 

ای که به من وارد شــد بیهوش شدم و دیگر متوجه جریان 
دعوا نبودم.زمانی که به هوش آمدم متوجه شدم برادر افشین 
به قتل رسیده است.بر خالف انکار متهم، با توجه به مدارک 
و ادله موجود، احمد متهم به قتل برادر افشین شد و پرونده 
با کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا به شعبه یازدهم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران ارجاع شد.متهم به زودی 

برای دفاع از اتهام انتسابی پای میز محاکمه خواهد رفت.

کالهبرداری از ۹۰ نفر با وعده برنده شدن سفر کربال 

توضیح پلیس درباره قدیمی بودن ویدیوی درگیری در میدان تره بار

قتل پسر جوان در قهوه خانه بخاطر 900 هزار تومان

افزایش هزینه صدور گذرنامه كذب است
به تازگــی در فضای مجازی خبری مبنی بر افزایش هزینه صدور گذرنامه 
منتشر شــده که این موضوع نگرانی های برخی از مردم را تشدید کرده است 
این در حالی اســت که هفته گذشته ســردار حاجیان سخنگوی فراجا اعالم 
کرد که بر خالف شــایعات منتشــره در فضای مجازی، هیــچ افزایش هزینه 
صدور گذرنامه در برنامه نبوده؛ شــایعه منتشــر شده در فضای مجازی کذب 
اســت و  مردم عزیز  به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، همچنین روز پنج شــنبه گذشته هم برای اطمینان خاطر 
بیشــتر و یاداًوری مجدد، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با تکذیب 
شایعه افزایش هزینه صدور گذرنامه گفت: هیچ  افزایش هزینه صدور گذرنامه 
در برنامه نبوده و خبر افزایش شــایعه است.سردار علی ذوالقدری تاکید کرد: 
کســانی که در آینده نزدیک سفر خارج از کشور ندارند، برای ارائه درخواست 
صدور گذرنامه عجله نکنند و به مرور زمان ضمن مراجعه به دفاتر پلیس+10 

درخواست صدور گذرنامه خود را ارائه نمایند.

قتل مشکوک در خزانه
مرد جوان در خیابان خزانه تهران با ضرب و جرح از ســوی افراد ناشناس 
به قتل رســید.به گزارش رکنا، رسیدگی به پرونده قتل مرد جوان در خیابان 
خزانه تهران در دستور کار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
در این حادثه ماموران پلیس گشــت مشاهده کردند که دو نفر در حال ضرب 
و جرح یک مرد مجهول الهویه حدودا ۲۵ ســاله بودند و در حالی که دست و 
صورت وی باطناب کشی بسته شده بود، او را به طرز مشکوکی به شدت ضرب 
و شتم می کردند.عامالن جنایت با مشاهده ماموران گشت سوار بر خودرو تیبا 
شده و از مهلکه گریختند و فرد مضروب به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل 
شدت ضربات وارد شــده جان خود را از دست داد.به این ترتیب رسیدگی به 
موضــوع جهت یافتن ردی از عامالن جنایت در دســتور کار قضایی گرفت و 

تحقیقات برای یافتن هویت جنایتکاران و دستگیری آنها ادامه دارد.

جستجو برای نجات كارگران محبوس 
در معدن كرومیت ارزوئیه 

رئیس اورژانس کرمان گفت: جســتجو برای نجــات کارگران محبوس در 
معدن کرومیت ارزوئیه همچنان ادامه دارد.به گزارش ایلنا، سید محمدصابری 
رئیس اورژانس کرمان گفت: ســاعت 1۳:4۵ روز پنج شــنبه گذشته در پی 
گزارش ریزش معدن کرومیت،  منطقه چیل آباد شهرستان ارزوئیه، بالفاصله 
تیم های فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.وی ادامه داد: یک نفر 
مصدوم این حادثه بعد از رهاســازی به بیمارستان امام حسین)ع( شهرستان 
ارزوئیه منتقل شد.رئیس اورژانس کرمان تصریح کرد: متاسفانه در این حادثه 
دو نفر محبوس شدند که تیم های امدادی مستقر در منطقه همچنان در حال 

آوربرداری جهت رها سازی افراد گرفتار در زیر آور معدن می باشند.

انتشار تصاویر خصوصی
به علت جواب منفی به خواستگار

رئیس پلیس فتا اســتان اردبیل از دســتگیری خواستگاری خبر داد که به 
علت شنیدن جواب منفی، شاکیه را تهدید می کرد.سرهنگ علی قهرمان طالع 
گفت: در پی مراجعه خانمی به پلیس و اعالم اینکه شــخصی ناشناس نسبت 
به انتشــار تصاویر شــخصی وی در فضای مجازی اقدام کرده است، خواستار 
تشکیل پرونده و رسیدگی به موضوع شد.رئیس پلیس فتا استان اردبیل افزود: 
کارشناسان پرونده بالفاصله با اخذ مستندات دیجیتال و انجام تحقیقات فنی 
و پلیسی با کشف ســرنخ های مختلف پیرامون موضوع، هویت واقعی متهم را 
شناســایی و مشخص شد که نامبرده خواســتگار قبلی خانم بوده که پس از 
شنیدن پاسخ منفی اقدام به انتشار عکس های شاکیه در فضای مجازی کرده 
که پس از شناسایی محل متهم، نامبرده دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.او 
ادامــه داد: متهم در بازجوئی خود اعتراف کرد کــه پس از برقراری ارتباط با 
شــاکیه در فضای مجازی و طرح دوستی و هچنین مالقات حضوری اقدام به 
تصویر برداری مخفیانه کرده و پس از پیشنهاد ازدواج با شنیدن جواب منفی 
عصبانی و شروع به تهدید و انتشار تصایر شاکیه در فضای مجازی کرده است.
ســرهنگ قهرمان طالع گفت: با توجه به گسترش ارتباطات در فضای مجازی 
و بخصوص شــبکه های اجتماعی، برخی افراد پس از برقراری دوســتی های 
اینترنتی، ارتباطشــان را با انگیزه ازدواج و عشق ورزی کور کورانه و یکطرفه 
پیــش برده و در زمان مواجهه با هر مســئله از جمله شــنیدن جواب منفی 
ناراحت شــده و با انگیزه انتقام نسبت به سوء اســتفاده از اطالعات شخصی 
طــرف مقابل اقدام می کنند. کابران باید نســبت به روابط و انتشــار عکس و 

فیلم های شخصی خود هوشیاری و احتیاط کامل را داشته باشند.

شلیک مرگبار با كلت كمری
پایان اختالف طایفه ای در فیروزآباد

فرمانده انتظامی »فیروزآباد« گفت: قاتلی که در اواخر فروردین ماه ســال 
جاری مردی 4۵ ساله را در این شهرستان به قتل رسانده بود دستگیر و روانه 

زندان شد.
به گزارش رکنا، ســرهنگ  مهدی جوکار  بیان کرد: در پی وقوع یک فقره 
تیرانداری با اسلحه منجر به قتل یکی از شهروندان در این شهرستان، بررسی 
موضوع جهت شناســایی و دســتگیری قاتل در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی در بررسی های اولیه مطلع شدند که قاتل به دلیل 
اختالفات شــخصی در درگیری های طایفه ای اقدام به قتل کرده و ســریعا از 
محل حادثه متواری شده است.فرمانده انتظامی  فیروزآباد  ادامه داد: ماموران 
انتظامــی از همان لحظــات اولیه تحقیقات خود را آغاز و بــا اقدامات فنی و 
تخصصی موفق شدند قاتل را پس از ۳ ماه )۲۹ تیرماه( شناسایی و وی را در 
یکی از خیابان های این شهرســتان دستگیر کنند.سرهنگ »جوکار« با اشاره 
به اینکه قاتل 1۶ ســاله در بازجویی اولیه به جرم خود مبنی بر قتل به دلیل 
اختالفات طایفه ای اقرار کرد، گفت: در بازرسی از متهم یک قبضه اسلحه کلت 
کمری فاقد مجوز نیز کشــف شــد.این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم برای 
ســیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: مجرمان و هنجارشکنان هیچگاه 
نمی توانند از مجازات قانونی فرار کنند و پلیس با اینگونه افراد قاطعانه و برابر 

قانون برخورد خواهد کرد.

بجای پرداخت قبض
حساب اصفهانی ها را خالی می كردند

رئیس پلیس فتای اســتان اصفهان از شناسایی و دستگیری فردی که در 
فضای مجازی با ارســال پیامک جعلی قطع برق، اقدام به برداشت از حساب 

شهروندان می کرد، خبر داد.
به گزارش رکنا، ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت: در پی شکایت 
چنــد نفر از شــهروندان مبنی بر اینکه با دریافت پیامــک اخطار قطع برق و 
ورود به لینکی ناشــناس و دانلود برنامه معرفی شــده با پرداخت بدهی خود 
کل موجودی حساب آن ها به صورت غیرمجاز برداشت شده است، کارشناسان 
پلیس را بر آن داشــت تا به صورت ویژه موضوع را در دســتور کار خود قرار 
دهند.وی افزود: شــاکیان در اظهارات خود بیان داشــتند به منظور پرداخت 
بدهی به لینک معرفی شــده ورود و برنامه با عنوان »برق من« را دانلود کرده 
اند و پس از رویت قبض برق ســاختگی به منظــور پرداخت بدهی به درگاه 
جعلی هدایت و اطالعات کارت آن ها سرقت شده است.رئیس پلیس فتا استان 
اصفهان ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص می شود اطالعات کارت بانکی 
مالباختگان در درگاه فیشــینگ سرقت و با توجه به دسترسی برنامه جعلی به 
پیامک ها رمز دوم یکبار مصرف آن ها نیز ســرقت و برداشــت از حساب آن ها 
صورت گرفته اســت.این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناســان با اقدامات 
تخصصی و فنی خود موفق به شناسایی و دستگیری فرد کالهبردار شده و وی 
را جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.سرهنگ مرتضوی 
در توصیه ای به شــهروندان خاطرنشــان کرد: مجرمان ســایبری با ارســال 
پیامک های جعلی همچون ســامانه ثنا، هزینه آگهــی، جریمه پلیس راهور، 
مســدودی ســیم کارت و ... به راحتی کاربران را ملزم به دانلود برنامه جعلی 
و هدایت به درگاه های جعلی می کنند و شــهروندان باید صرفٌا به سامانه ها و 
سایت های رســمی و مورد تایید سازمان یا وزارتخانه مربوطه مراجعه کنند و 
به سرشماره پیامک های دریافتی توجه و برنامه های مورد نیاز خود را از منابع 

معتبر دانلود و استفاده کنند.

اخبار کوتاه

2  شرور عربده كش جلوی پلیس الل شدند 
معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی پایتخت از دســتگیری دو نفر از عامالن 
عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت در محله مولوی خبر داد که متهمان با قدرت 
نمایی نظم عمومی محل را برهم زده بودند.به گزارش رکنا،  سرگرد محمد زیدی در 
تشریح جزئیات این خبر گفت: در هفته گذشته اخباری در خصوص عربده کشی و  
ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان توسط تعدادی از اراذل و اوباش در یکی از 
محله های جنوب تهران دریافت کردیم .وی افزود: ماموران با توجه به اهمیت موضوع 
بالفاصله به آدرس اعالمی  مراجعه و اقدام به انجام تحقیقات میدانی در این خصوص 
کردند که مشــخص شد این افراد شرور در ســاعات اولیه شب با حضور در محله 
مولوی اقدام به عربده کشــی کرده اند و باعث رعب و وحشت شهروندان شده اند.

زیدی تصریح کرد: با انجام هماهنگی های قضائی ماموران طی یک تعقیب و مراقبت 
چند ساعته دو نفر از این افراد شرور را که در حال عربده کشی بوده شناسایی و در 
یک اقدام ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر و به پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی 
انتقال دادند.معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی پایتخت در پایان با شاره به  اینکه 
متهمان پس از اعتراف به بزه انتسابی به دادسرا معرفی شدند خاطر نشان کرد: پلیس 
با تمام توان با هنجارشکنان و کسانی که بخواهند آرامش و آسایش شهروندن را به 
مخاطره اندازند برخورد خواهد کرد و از شــهروندان خواست تا در صورت مشاهده 

اینگونه موارد سریعا از طریق سامانه 110 با پلیس در میان بگذارند.

 
آگهـی دعوت بسـتانکاران با اخطارات الزمـه

به عموم بســتانکاران شرکت ورشکسته مهراد کاال با شــماره ثبت 83822  که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره 9609970237800404 مورخه 
1396/04/28 از شــعبه ۵0 دادگاه عمومــی حقوقی تهران صــادر گردیده و تاریخ توقف آن 1391/02/20 اعالم گردیده آگهی می دهد: اولین جلســه دعوت از 
بستانکاران در ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/29 در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران به نشانی تهران خیابان انقالب، خیابان قدس، 
روبروی خیابان پورسینا پالک ۳1 ساختمان شهید حجت االسالم محمد مصطفوی کرمانی تشکیل می گردد کلیه بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند و همچنین 

اشخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند.
ضمنا اخطار می شود:

1- کلیه بستانکاران و کسانی که هرگونه ادعایی از شرکت ورشکسته فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف 2 ماه از تاریخ انتشار این آگهی به 
اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد.

۲- کسانی که به شرکت فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی بپردازند. طبق ماده ۲4 
قانون تصفیه امور ورشکستگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست و پنج درصد )25٪( دین محکوم خواهد شد.

ضمنا دادگاه ها می توانند عالوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند.
۳- کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشار این آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه 

امور ورشکستگی بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
محمدمهدی قزلسفلو- مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران

دادگستری کل استان تهران
اداره تصفیه امور ورشکستگی

)نوبت اول(

رئیــس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف 
لوازم خانگی قاچاق و احتکار شــده در یــک انبار کاال به 

ارزش 8۵0 میلیارد ریال در جنوب تهران خبر داد.
بــه گزارش ایســنا و بنابر اعالم پایــگاه خبری پلیس، 
سرهنگ هدایت بهرامی در تشریح جزئیات این خبر، بیان 
داشــت: ماموران پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی این 
فرماندهی بــا اقدامات فنی و تخصصی پلیســی موفق به 

کشــف یک انبار نگهداری لوازم خانگــی قاچاق و احتکار 
شده در محدوده خیابان »فدائیان« شده و بررسی موضوع 

را در دستور کار خود قرار داده اند.
وی افزود: ماموران این پلیــس با هماهنگی قضائی به 
محل مورد نظر مراجعه و در بررســی های بیشــتر از این 

محل، ۵ هزار و ۵7۲ دستگاه لوازم خانگی از قبیل یخچال، 
ماشین لباسشــوئی، اجاق گاز، کولر و فریزر فاقد مجوز و 

هرگونه مدارک گمرکی  کشف کردند.
پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشــاره به اینکه در این 
رابطه ۳ مالک کاال شناسایی و دستگیر شدند، ابراز داشت: 

تعدادی از این اموال احتکاری بوده که با هماهنگی قضائی 
انبار پلمب تا اموال کشف شده پس از سیر مراحل قانونی 

تحویل  سازمان  امور تملیکی تهران شود.
سرهنگ بهرامی در پایان یادآور شد: کارشناسان ارزش 
لوازم خانگی قاچاق را 8۵0 میلیارد ریال برآورد کرده اند و 
متهمان برای ســیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی 

قرار گرفتند.

۸۵0 میلیارد كاالی قاچاق در تهران كشف شد

جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان بوشهر جزئیات 
درگیری و قمه کشی چند دختر نوجوان در بوستان شغاب 
بوشهر را تشریح کرد.سرهنگ صالحی در واکنش به انتشار 
کلیــپ قدرت نمایی چند دختر نوجوان بوشــهری گفت: 
حدود دو ماه پیش تعدادی از دختر بچه های 1۳الی 1۶ساله 
که مدت ها با هم دوست بوده و به علت اختالفات شخصی 
روابــط آنها به هم خورده بود، با همدیگر قرار می گذارند تا 
در پارک شغاب حاضر شــده و از طریق گفت وگو مشکل 

خود را حل کنند.وی افزود: دختران نوجوان بعد از دقایقی 
گفتگو با یکدیگر به توافق نرسیده و با هم درگیر می شوند 
که در همین حین یکی از دختران با قدرت نمایی با قمه ای 
که یکی از دوســتانش در اختیار او گذاشــته بود اقدام به 
زدن چندیــن ضربه به طرفین مقابل می کند.  جانشــین 

فرماندهی انتظامی اســتان بوشــهر تصریح کرد: از طرفی 
یکی از افراد حاضر در محل از صحنه درگیری فیلمبرداری 
کرده و پس از گذشــت حدود دو ماه اقدام به انتشار فیلم 
در فضای مجازی می کند که این موضوع باعث خدشه دار 
شدن اذهان عمومی شده است.صالحی بیان کرد: کمتر از 

۲4 ساعت از انتشــار فیلم، فرماندهی انتظامی شهرستان 
بوشهر با همکاری کارشناسان پلیس فتا،عملیات شناسایی 
را آغاز و صبح چهارشنبه همه دختران دخیل در درگیری 
و انتشار دهنده فیلم به مرکز پلیس دعوت و پس از انجام 
تحقیقات اولیه به منظور اصالح و پیشــگیری از اقدامات 
مشابه تحت خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره ای مرکز 
مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و همزمان 

پیگیری های قانونی نیز در دست انجام است.

جزئیات درگیری و قمه كشی دختران نوجوان در بوشهر

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری شخصی 
که تحت پوشش مســافرکش اقدام به سرقت مسلحانه از 
شــهروندان کرده بود ، خبر داد. به گزارش رکنا، سرهنگ 
محمد نادر بیگی با اعالم این خبر گفت: در پی شــکایت 
یکی از شــهروندان در خصوص سرقت مســلحانه راننده 
یک دســتگاه خودرو ســواری از وی موضوع به طور ویژه 
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی البرز قرار گرفت.
وی افــزود: شــاکی در اظهارات خود بیان داشــت که در 

محدوده پل فردیس به عنوان مسافر سوار بر یک دستگاه 
خودرو پراید مشــکی رنگ که راننده آن ماســک بر روی 
صورت داشت شدم که پس از سوار شدن متوجه شدم در  
سمت شاگرد خودرو فاقد دستگیره می باشد و راننده پس 
از طی مسافتی یک قبضه کلت کمری را به سمت صورتم 
نشــانه گرفته و از مسیر خارج و پس از آن تمامی اموال و 
کارت بانکی بنده را به ســرقت بــرد. رئیس پلیس آگاهی 
البرز گفت: با توجه به اظهارات شــاکی، بررســی سوابق 

متهمین ســابقه دار که به شیوه و شــگرد مشابه مرتکب 
جرم شده بودندآغاز شد که در نهایت شاکی پرونده موفق 
به شناسایی چهره سارق مســلح در بین تصاویر متهمین 
سابقه دار شد.ســرهنگ نادربیگی اضافه کرد: کارآگاهان 
با انجام اقدامات پلیســی موفق به شناسایی مخفیگاه این 
سارق مسلح شده و در یک اقدام غافلگیرانه وی را دستگیر 
کــه متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی به بزه انتســابی 
اعتراف کرد.رئیس پلیس آگاهی البرز در پایان گفت: متهم 

دســتگیر شده پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرقت مسلحانه در پراید سیاه 
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زاینده رود 
در اصفهان نقش بی بدیل و حیاتی دارد و خشکی رودخانه 
تاثیر زیادی در تشــدید اثرات بی آبی و خشکسالی استان 
گذاشــته اســت.به گزارش تســنیم، منصور شیشه فروش 
به تشــریح مصوبات ســتاد مدیریت بحران برای مقابله با 
فرونشست در استان پرداخته و گفت: ستاد مدیریت بحران 
اســتان برای مقابله با فرونشست برنامه ریزی الزم را انجام 
داده و در جلسه ای که با حضور استاندار برگزار شد، مرکز 
تحقیقات راه، تحقیقات و شهرســازی کشور گزارشی را در 
خصوص وضعیت فرونشســت اســتان ارائه داد.وی افزود: 
استان اصفهان در محدوده های مختلفی درگیر فرونشست 
است و کاهش آب های زیرزمینی و خشکسالی های متوالی 
منجر به فرونشســت زمین در مناطق مختلفی شــده به 
شکلی که از مجموع دشت های استان، در ۲۹ دشت سطح 
آب های زیرزمینی کاهش چشم گیری پیدا کرده و برخی از 
این مناطق از جمله دشــت اصفهان- برخوار، دشت مهیار، 
دشــت های اردستان، فالورجان، کاشــان و ... تحت تاثیر 
این کاهش ســطح آب های زیرزمینی و خشکسالی درگیر 

فرونشست هستند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان تصریح کرد: 
بر اســاس قانون وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات 
این ســازمان موظف هســتند که در زمینه ارزیابی ایمنی 
ســاختمان های بلند مرتبه مقابــل حوادثی مثل حریق و 
فرونشســت اقدام کنند و راهکار هــای مقابله با آن را ارائه 

دهند. 
بر همین اساس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 
جلسه ستاد مدیریت بحران راهکار های مقابله با فرونشست 
را ارائــه کرد، همچنین شــهرداری اصفهان در حال انجام 
تحقیقات و مطالعات فرونشست در پهنه کالن شهر اصفهان 
اســت.وی در ادامه متذکر شــد: عالوه بر موارد فوق مرکز 
تحقیقات وزارت راه و شهرســازی با همکاری شــهرداری 

اصفهان قرار اســت که وضعیت خطرپذیری محدوده های 
شــهری در خصوص فرونشست را مشــخص کنند و یک 
برنامه عملیاتی مشــخص بــرای برون رفت از این وضعیت 
شود. همچنین قرار اســت که برخی از اساتید دانشگاه از 
طریق شــهرداری و با همکاری مرکز تحقیقات، مطالعات 
انجام شــده در این خصوص را تکمیل کرده و راهکار های 
خودشــان را ارائه دهند؛ بنابراین هــر اقدامی در مبارزه با 
فرونشســت منوط به این شــد که این طرح مطالعاتی در 
پهنه اصفهان تکمیل و تدوین شده و راهکار های الزم ارائه 

شود.
شیشــه فروش گفت: در جلسه ستاد بحران مصوب شد که 
مرکز مطالعات و تحقیقات آیین نامه ســاخت و ساز ایمنی 
در مناطــق تحت تاثیر فرونشســت را تهیــه کند. وزارت 
نیرو در کارگروه ســازگاری با کم آبی مســئولیت دارد که 

شرایط فرونشســت زمین را بررسی کند و استان اصفهان 
نیز پیشــنهادات خود را در این کارگــروه ارائه کرد و قرار 
شــد که شــرکت آب منطقه ای اصفهان بــا هدف احیای 
آبخوان ها، احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی برنامه ریزی 
الزم را انجام داده و در کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی 
پیگیر این موارد باشــد.وی افزود: در جلســه مقرر شد که 
جهاد کشاورزی الگوی کشت سازگار با کم آبی را تهیه کند. 
همچنین شرکت آب منطقه ای طرح های تعادل بخشی به 
منابع آبی از جمله شناســایی چاه های غیرمجاز و انسداد 
آنها، نصب کنتور های هوشــمند بر چاه های مجاز، تعدیل 
پروانــه چاه ها به منظور پیشــگیری از تخلیه ســفره های 
زیرزمینی را اجرا کند و وزارت نیرو اعتبارات الزم در جهت 

اجرای این طرح ها را تامین کند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان یادآور شــد: 

در جلسه قرار شــد که همه دستگاه های اجرایی از جمله 
شــرکت آب و فاضالب، راهداری، شرکت راه و شهرسازی 
و نظام مهندســی اقداماتی را در جهت بهینه سازی و تاب 
آوری سیســتم ها مقابل فرونشست انجام دهند.وی با بیان 
اینکه ســازمان زمین شناســی و نقشــه برداری استان در 
طول سالیان گذشــته نرخ فرونشست دشت های اصفهان 
را مشخص کرده اند، خاطرنشــان کرد: نرخ فرونشست هر 
منطقه مشخص شــده و این اطالعات در اختیار اساتید و 
مجریان طرح های مطالعاتی قرار گرفته تا بتوانند مطابق با 
شــرایط موجود یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص 
تدوین کنند و راهکار های کوتاه مدت و بلند مدت در جهت 

پیشگیری و کنترل فرونشست زمین ارائه دهند.
شیشه فروش شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی 
بر کاهش فرونشســت در اصفهان را غیرمنطقی و نادرست 
دانســته و گفت: متاســفانه حدود ۹۰ درصد از مساحت 
اســتان همچنان تحت تاثیر خشکســالی است، از ابتدای 
مهر ســال گذشــته تاکنون میزان بارش در استان حدود 
۳۰ درصــد کاهش پیدا کرده و این کاهــش بارندگی در 
مناطق شــرق و مرکز اســتان به حدود ۶۵ درصد رسیده 
است. این شرایط در کنار خشک شدن رودخانه زاینده رود 
باعث شده تا معقوله فرونشست همچنان ادامه داشته باشد.
وی در پایان افزود: فرونشســت پدیده ای است که در طول 
سالیان گذشته به دلیل خشکسالی، کاهش سطح آب های 
زیرزمینی و خشک شدن زاینده رود به تدریج ایجاد شده و 
با تقویت آبخوان ها و منابع آبی می توان آن را کنترل کرد و 
این معقوله یک فرآیند زمان بر است. زاینده رود در اصفهان 
نقش بی بدیل و حیاتی دارد و خشکی رودخانه تاثیر زیادی 
در تشدید اثرات بی آبی و خشکسالی استان گذاشته است؛ 
بنابراین احیــای زاینده رود برای حــل معضالت مختلف 
اســتان از جمله فرونشست و خشکسالی یک امر واجب و 

حیاتی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

۹۰ درصد از مساحت استان اصفهان تحت  تاثیر خشکسالی است
بقعه صفوی »شاه شهیدان« را کوبیدند 

و از نو ساختند 

بقعه صفوی »شــاه شهیدان« به بهانه مرمت تخریب شد و ساختمانی دو طبقه 
به ســبک و سیاق مرسوم امروزِی تمام امام زاده ها و مساجد جای آن را گرفت. 
عکس های به جای مانده از بقعه قدیمی تایید می کند که هویت تاریخی این بنا 
کامال از دست رفته است.به گزارش ایسنا، امامزاده »شاه شهیدان« در روستایی 
در استان گیالن واقع شده، نام این روستا هم برگرفته از نام این امامزاده است؛ 
جایی که محل دفن دو تن از امام زادگان به نام های محمد و هادی است. روایت 
اســت در دوران صفوی روی مزار آن ها بقعه ای ساخته شد که این روزها اثری 
از آن باقی نمانده است. حدود ۳۰ سال پیش به بهانه مرمت، این بقعه تاریخی 
را تخریــب و بنایی دو طبقه با معماری معمولی همراه با ضریح و گلدســته را 
جایگزین کردند. این اتفاق در بناهای تاریخی ـ مذهبی بسیار تکرار شده است 

که آن ها را به جای مرمت، به شیوه امروزی بازسازی و نوسازی کرده اند!  
مرتضی صمدپور سال ۱۳۷۲ عکسی از بقعه »شاه  شهیدان« با معماری صفوی 
گرفته که درســت یک سال بعد، وقتی برای فیلمبرداری صحنه ای از یک فیلم 
ســینمایی به این روستا بازگشته، شاهد تخریب دیوارهای این بقعه شده است.  
این هنرمند به عنوان یکی از شــاهدان تخریب بقعه صفوی »شاه شهیدان«، به 
ایســنا می گوید: سال ۱۳۷۳، یعنی یک ســال بعد از عکسی که از بقعه »شاه 
شــهیدان« گرفتم، برای فیلمبرداری فیلم ســینمایی »عصیان« به کارگردانی 
حمید خیرالدین دوباره به این روستا رفتم، در یکی از روزهایی که مشغول کار 
بودیم، بولدوزری وارد تصویر شد و جلوی چشمانمان دیوارهای این بقعه را که 
نقوشی روی آن وجود داشت، تخریب کرد. اوقاف برای مرمت این امامزاده دست 
به کار شده بود، اما به جای مرمت، آن را تخریب و سازه جدیدی جایگزین کرد.  
صمدپور عالوه بر تخریب و تغییر بنای امامزاده به حذف تدریجی آئین محلی و 
سنتی این منطقه نیز اشاره می کند و درباره آنچه دیده و شنیده است، توضیح 
می دهد: در روستای شاه شــهیدان و امامزادۀ آن، هر سال آئینی قدیمی به نام 
»علم واچینی« برگزار می شــد. در آن ســال برای دیدن این آئین به آنجا رفته 
بــودم و از ایــن امامزاده عکس هایی را در بازه تاریخــی ۸ تا ۱۲ تیرماه ۱۳۷۲ 
ثبت کردم. نکته مهمی دیگری که درباره شاه شهیدان مطرح است، آئین »علم 
واچینی« اســت که بعد از کرونا دیگر برگزار نشده و از برخی شنیده ام که دیگر 
این آئین سنتی برگزار نخواهد نشود و این ناراحت کننده است. این آئین که یک 
روز در ســال در شاه شهیدان برگزا می شد، مردم زیادی را در این روستا جمع 
می کرد، شاید بالغ بر ۱۵هزار نفر برای این مراسم می آمدند و وقتی مه روستا را 

می گرفت، همه می رفتند و مراسم تمام می شد.  

گزارش

نماینده بندرانزلی در مجلــس، کاهش تراز دریای خزر را 
موجب افزایش تکثیر سنبل آبی دانست و گفت: نسبت به 
سال گذشته شاهد پس رفت آب دریا و کاهش ۲۲ سانتی 
تراز آب هســتیم که روی تاالب هم اثرگذار اســت.احمد 
دنیامالی، با بیان اینکه براساس قانون جهش تولید مسکن، 
دولت موظف به ســاخت متوسط ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی است، اظهار کرد: در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان منابع بانکی را پیش بینی کردیم و لذا 
همه بانک ها موظق هستند ۲۰ درصد تسهیالت خودشان 
را به حوزه مســکن اختصاص دهند.وی با انتقاد از عملکرد 
ســازمان برنامه و بودجه جهت تامین منابع قانون مذکور، 
افــزود: تاکنون یک میلیون و ۳۶۰ هــزار واحد در مرحله 
تامین زمین، آماده سازی و پیشرقت فیزیکی است.نماینده 
بندرانزلی در مجلس شــورای اسالمی در گفت و گوی ویژه 
خبری باران، با بیان اینکه صندوق جهش تولید مســکن 
را پیش بینی کردیــم، گفت: هنوز این صندوق راه اندازی 

نشده و لذا حساب خاصی را از محل بازگشتی مسکن مهر، 
مالیات بر خانه های خالی و درآمدهای حوزه مســکن برای 
ساخت مســکن روستایی و شــهرهای کوچک اختصاص 

دادیم.
دنیامالی، در ادامــه از تاالب انزلی به عنوان یکی از ذخایر 
ارزشمند طبیعی کشور یاد کرد و ادامه داد: اگر به مشکالت 
تاالب انزلی رسیدگی نشــود، با مشکالت زیست محیطی 
مواجه خواهیم شد.وی با بیان اینکه کاهش تراز آب دریای 
خزر تاالب انزلی را در معرض خشک شدن قرار داده است، 
عنوان کرد: آب و فاضالب سه شهرستان رشت، بندرانزلی 
و صومعه ســرا در وضعیت تاالب انزلی بســیار مهم است 
و لــذا دولت و مجلس بر رفع بحران های زیســت محیطی 

این اکوسیستم ارزشمند تاکید دارند.نماینده بندرانزلی در 
مجلس، با اشاره به پروژه هفت ساله ستاد احیای تاالب های 
کشــور برای تاالب انزلی، بیان کرد: دو ســال از این پروژه 
گذشته و اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد تومانی را پیش بینی کردیم 
که به دســتگاه ها اختصاص می یابد.وی با بیان اینکه باید 
احیــای تاالب انزلی را به صورت زنجیــره ببینیم، تصریح 
کــرد: برای احیای تاالب انزلی باید بــه تراز آب، الیروبی، 
رسوبات باالدست حوضه آبریز تاالب، رودخانه های ورودی، 
آبزیان و... توجه کنیم.دنیامالی، کاهش تراز دریای خزر را 
موجب افزایش تکثیر سنبل آبی دانست و اضافه کرد: قبال 
با گونه آزوال مواجه بودیم، اما تحقیقات انجام گرفته موجب 
شد دامداران به عنوان خوراک دام از آن استفاده کنند، اما 

درباره سنبل آبی هنوز تحقیقات ادامه دارد لذا ماشین های 
جمع آوری این گیاه مهاجم را ساختیم که هم مسیر تاالب 

را باز و هم سنبل آبی را جمع آوری می کند.
وی بحران سنبل آبی را فقط مربوط به تاالب انزلی ندانست 
و گفــت: این گونه مهاجم همه تاالب هــای دنیا را تهدید 
می کند لذا باید اکولوژی تاالب انزلی را مرتب پایش کنیم 
تا بر هم نخورد؛ البته باال آمدت تراز دریای خزر، بخشی از 
خشکی تاالب را نیز برطرف می کند.نماینده بندرانزلی در 
مجلس، با بیان اینکه نســبت به ســال گذشته شاهد پس 
رفت آب دریا و کاهش ۲۲ سانتی تراز آب هستیم که روی 
تاالب هم اثرگذار اســت، متذکر شد: افزایش حریم تاالب 
از ۱۹ هــزار هکتار به ۲۲ هزار هکتار مشــکالتی را برای 
ساکنان منطقه ایجاد کرده و برخی از روستاها صد درصد 
در حریم تاالب قرار گرفتند؛ البته با همکاری دادگســتری 
استان تاکنون ۲۰۰۰ هکتار را از حریم خارج کردیم و برای 

احقاق حقوق مردم تالش می کنیم.

احداث سد »آبسرده« به رغم گذشت ۱۴ سال 
از آغاز عملیات اجرایی، همچنان در گرو تامین 
منابع مالی است و با اختصاص اعتبارات قطره 
چکانی ســال ها طول می کشــد که به مرحله 
بهره برداری برســد.به گزارش مهر، »آبسرده« 
یکی از سدهای شهرســتان بروجرد است که 
عملیات اجرایی آن در بهار سال ۸۷ آغاز شد و 
متأسفانه پس از حدود ۱۴ سال همچنان رنگ 
افتتاح و بهره برداری به خود ندیده است.ســد 
»آبســرده« در زمان کلنگ زنی با این مبنا که 

از نوع خاکی تک قوســی با هسته رسی است 
و ارتفاع ســد از پی ۸۴ متر، طول تاج ۴۵۷ و 
عرض تاج ۱۰ متر اســت عملیات اجرایی اش 
آغاز شــد، هــدف از اجرای این ســد کنترل 
جریان های سطحی در محدوده طرح، ذخیره 
آب برای توســعه آبیاری اراضی پایین دست به 
وسعت هشت هزار و ۴۰۰ هکتار، تولید انرژی 
برق آبی به میزان شــش مــگاوات، تنظیم آب 
کشاورزی به میزان ۷۴.۵۷ میلیون مترمکعب 
در سال بود.ابتدا سد »آبسرده« صرفاً پروژه ای 

برای تأمین نیازهای کشاورزی بود اما در ادامه 
عالوه بر کشــاورزی، برای آب شرب مصرفی 
شهرستان بروجرد مدنظر قرار گرفت.داریوش 
حسن نژاد مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
لرســتان در ایــن بازدید با بیان اینکه ســد 
»آبسرده« در ســال ۸۷ آغاز شده است اظهار 
داشت: ســد »آبسرده« یک سد فنی با توجیه 
اقتصادی اســت که اعتبار مــورد نیاز برای به 
اتمام رســیدن این طرح هــزار میلیارد تومان 
است که متأسفانه به علت عدم اعتبار کافی تا 

کنون به بهره برداری نرسیده است.
وی عنــوان کرد: با پیگیری های صورت گرفته 
از ســال گذشــته تاکنون از محل ماده ۵۶، با 
اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار با مدیران 
عامل بانک ها برای این ســد به توافق رسیدیم 
و امسال از ردیف جدول یک بودجه، مبلغ ۳۴ 
میلیارد تومان اعتبار دارد، از ســایر ردیف های 
متفرقه و متمرکز جمعاً مبلــغ ۱۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای این سد مصوب شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای لرســتان 

تصریح کــرد: در صورت تخصیــص به موقع 
اعتبارات با ریختن تکمیــل گالری و ریختن 
رس بدنه سد شاهد شــتاب بیشتری در روند 
اجرایــی این طرح خواهیم بود.حســن نژاد با 
اشــاره به مشخصات فنی این سد بیان داشت: 
سد »آبســرده« از نوع خاکی با هسته رسی با 
ارتفــاع ۸۵ متر، طول تاج ۴۲۵ متر و با حجم 
مخــزن ۶۱ میلیون متر مکعــب که تا کنون 
ســاختمان سد ۴۱.۲ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــته اســت.وی با بیان اینکه اهداف اصلی 
این سد تأمین آب شرب شهرستان بروجرد و 
آبی کردن چهــار هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی منطقه و اشتغالزایی به میزان ۲۱۰۰ 
نفر اســت، گفت: از عمده مشکالت این پروژه 

کمبود اعتبار دانست.
فاطمه مقصــودی نماینده مــردم بروجرد و 
اشــترینان در مجلس شــورای اسالمی نیز در 
ایــن بازدید با تاکید بر اینکــه امروز به همراه 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرســتان از 
روند پیشرفت سد »آبسرده« بازدیدی داشتیم 

اظهار داشت: با پیگیری های که صورت گرفته 
ســرعت کار در این پروژه باال رفته اســت.وی 
بیان داشت: خوشــبختانه توانستیم اعتبارات 
خیلی خوبی بــرای پروژه از محــل ماده ۵۶ 
بگیریم.نماینده مردم بروجرد و اشــترینان در 
مجلس شورای اســالمی با تاکید بر اینکه این 
پروژه و سد مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته 
و جز پروژه »ســتاره دار« و ضروری شناخته 
شــده است افزود: سد »آبســرده« چهار هزار 
و ۲۰۰ هکتــار از اراضی کشــاورزی دشــت 
»سیالخور« را سیر آب خواهد کرد. مقصودی 
بیان داشــت: این پروژه شامل سه پروژه سد، 
تصفیه خانه و شــبکه انتقال آب اســت.بنا بر 
این گزارش، سد »آبسرده« بروجرد در آستانه 
۱۴ ســالگی خود قرار دارد، به گفته متولیان، 
این پروژه سد سازی هزار میلیارد تومان برای 
تکمیل نیاز دارد و به نظر می رســد که با این 
روند اختصاص اعتبارات قطره چکانی، سال ها 
طول بکشد تا این پروژه سد سازی رنگ افتتاح 

به خود ببیند.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان از افزایش موارد 
شناسایی شده مبتال به کرونا خبر داد.دکتر سیدمحمد علوی 
در گفت وگویی رسانه ای با اشاره به سیر افزایشی بیماری در 
خوزستان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت ۵۶۸ بیمار جدید مبتال 
به کرونا در خوزستان شناسایی شــده که این تعداد موارد 
مثبت نســبت به روز گذشته ۱۹۲ نفر افزایش داشته است. 
در این مدت دو مورد فوتی ناشــی از کرونا در خوزســتان 
داشته ایم که نسبت به روز قبل یک نفر کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا وی افزود: در این مدت ۵۱ بیمار جدید در 

بیمارستان های خوزســتان بستری شدند که نسبت به روز 
قبل از آن ۹ نفر بیشــتر بوده اســت. در حال حاضر ۱۲۴ 
بیمار مبتــال به کرونا در بخش های عــادی و ۵۸ بیمار در 
بخش های ویژه بیمارستان های خوزستان بستری هستند.
سخنگوی ســتاد مدیریت کرونا در خوزستان بیان کرد: در 

این مدت ۹۱۶ تســت کرونا در استان خوزستان انجام شده 
که از متوســط کشوری باالتر است.وی افزود: تعداد بیماران 
بســتری نسبت به ســرپایی یک به ۱۱ اســت که نشان از 
بیماریابی به موقع و درمان زود هنگام اســت. علوی با اشاره 
به تزریق ۷ میلیون و ۳۸۰ هزار دوز واکســن در خوزستان 

از آغاز واکسیناسیون تاکنون گفت: در ۲۴ ساعت ۲۴۷ دوز 
واکسن برای نوبت اول، ۳۳۹ دوز برای نوبت دوم، ۷۴۸ دوز 
برای نوبت ســوم و ۳ هزار و ۱۹۳ دوز بــرای نوبت چهارم 
تزریق شده است یعنی در مجموع ۴ هزار و ۵۲۷ دز واکسن 
تزریق شــده این در حالی است که در خوزستان تا ۷۰ هزار 
دوز واکســن هم در روز تزریق شده است.وی افزود: واکسن 
تزریق شده در این روز کمتر از قابل انتظار است و استقبال از 
واکسیناسیون خوب نیست بنابراین از مردم تقاضا می کنیم 

هر چه سریعتر نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

در روزهــای اخیر خبری مبنی بــر خرید و 
فروش قبور در باغ رضوان ارومیه با قیمت های 
نامتعارف و باال در فضای مجازی منتشر شده 
بــود که واکنش های زیادی را در پی داشــته 
است.به گزارش ایلنا، طی روزهای اخیر خبری 
مبنی بر خرید و فروش قبــور در باغ رضوان 
ارومیه با قیمت های نامتعارف و باال در فضای 
مجازی منتشــر شــده بود کــه واکنش های 
زیادی را در پی داشــت. همچنین بر اســاس 
گزارش هــای مردمی، حتــی قیمت برخی از 
این قبور بــاالی ۶۰ میلیون تومان نیز خرید 

و فروش می شد.
علی یکــی از شــهروندان ارومیــه  ای که به 
تازگی پــدر خود را از دســت داده بود، بیان 
کرد: با توجه به شــرایط کنونی و گرانی های 
افسارگریخته، مردم باید برای مرگ خود پول 
پس انداز کنند.وی افزود: چند ماه پیش پدرم 
به دلیل ابتال به یک بیماری مزمن جان خود 
را از دســت داد که دغدغه از دست دادن یک 
عزیز از یک سو و برگزاری یک مراسم آبرومند 
از سوی دیگر داغ این مصیبت را چندین برابر 

کرد.
این شــهروند عنوان کرد: این روزها مراســم 

خاکســپاری بــا یک حســاب سرانگشــتی 
سرسام آور اســت.  هزینه میانگین تغسیل و 
کفــن، ۴۰۰ هزار تومان برایمــان رقم خورد، 
اما هزینه گزاف بعــدی قیمت قبر بود که بر 
اســاس قیمت های ارائه شده از سوی سازمان 
باید هزینه ای میلیونی پرداخت می کردیم.وی 
بیــان کرد: البته ناگفته نماند که نرخ قبور  از 
۸۰۰ هــزار تومان آغاز و تا ۶۰ میلیون تومان 
ادامه دارد  اگر به یک قبر ساده بسنده باید دو 
میلیــون ناقابل پرداخت کنیم، اما اگر همانند 
برخــی از خانواده های اشــرافی، به خیال مان 
بزند که میت در مکان دنج و خلوتی به خاک 
ســپرده باشــد باید ۶۵ میلیون تومان هزینه 
کنیم تا بتوانیم مراسم این عزیز از دست رفته 

خود را به نحو احسن برگزار کنیم.
حســن زاده از دیگر شــهروندان نیز در این 
زمینــه گفت: در حال حاضر با یک حســاب 
سر انگشتی و ســاده به این نتیجه می رسیم 
که هم اکنون پرســود ترین کسب و کار، خرید 
و فروش قبر اســت ،چون مــردم ناچارا باید 
میت خــود را دفن کننــد و تهیه هزینه های 
کفــن و دفن به هر صورت باید انجام شــود. 
حجت االسالم عباسعلی مؤمن  رئیس سازمان 

با  ارومیه  آرامستان های شــهرداری  مدیریت 
اشــاره به غیر واقعی بــودن این رقم ها گفت: 
قیمت قبر در این آرامســتان بین ۸۰۰ هزار 
تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت و باالتر 
از این قیمت نداریم.مؤمــن بیان کرد: قطعه 
عمومی آرامستان باغ رضوان ارومیه قطعه ۶۴ 
اســت که افراد تحت پوشــش کمیته امداد و 
بهزیســتی، اعضای خانواده های بی بضاعت و 
مجهول الهویت بدون دریافت یک ریال در آن 

به خاک سپرده می شوند.
 وی خاطرنشــان کرد: ســال گذشته بیش از 
یک هــزار و ۳۷۰ قبر به افراد نیازمند معرفی 
شــده از ســوی کمیته امداد، بهزیستی و به 
صورت رایگان واگذار شد.وی بیان کرد: قطعه 
عمومی آرامستان باغ رضوان ارومیه قطعه ۶۴ 
اســت که افراد تحت پوشــش کمیته امداد و 
بهزیســتی، اعضای خانواده های بی بضاعت و 
مجهول الهویــت بدون دریافــت یک ریال در 
آن به خاک سپرده می شــوند.رئیس سازمان 
ارومیه  شــهرداری  آرامســتان های  مدیریت 
خاطرنشــان کرد: سال گذشــته بیش از یک 
هــزار و ۳۷۰ قبر بــه افــراد نیازمند معرفی 
شــده از ســوی کمیته امداد، بهزیستی و به 

صورت رایگان واگذار شــد.وی گفت: دفن هر 
فرد فوت شــده در باغ رضــوان ارومیه برای 
شــهرداری ارومیه بیش از ۱۵ میلیون تومان 
هزینه دارد که شــامل قیمت زمین و هزینه 
ایجاد قبر می شود تنها پنج درصد این هزینه ها 
از شــهروندان دریافت می شود .مومن با اشاره 
به قبور قطعات قدیمی و ســکوی ورودی باغ 
رضوان، گفت: کمتــر از ۱۰ قطعه قدیمی در 
ورودی بــاغ رضوان و داخل اتاق ها وجود دارد 
که شهرداری برای پوشــش سایر هزینه های 
خــود، قیمت این ۱۰ قطعه را ۲ تا ســه برابر 

افزایش داده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده طی امسال 
اشــاره کرد و گفت: عملیات متعدد عمرانی با 
هدف ارتقای خدمات دهی و رفاه شــهروندان 
در باغ رضوان در حال اجرا است که زیرسازی، 
پیاده روســازی و ساخت کانال جهت هدایت 
آب های سطحی مابین آرامگاه های عمومی بر 
اساس اصول فنی مهندســی با نظارت دقیق 
مدیریــت فنــی و عمرانی ســازمان از جمله 
اقدامات این ســازمان است.مومن عنوان کرد: 
همچنین عملیاتی چون احداث قبور دو طبقه، 
پوشــش قبور پیش ســاخته و دیوارکشی در 

قطعات مختلف باغ رضوان تداوم دارد.

کاهش ۲۲ سانتی تراز آب دریای خزر
تکثیر سنبل آبی در تاالب انزلی بیشتر می شود

افتتاح شاید وقتی دیگر!
اعتبارات قطره چکانی، »آبسرده« را سیراب نکرد

استقبال از واکسیناسیون خوب نیست

افزایش مبتالیان به کرونا در خوزستان 

بهای نرخ قبور؛ ۸۰۰ هزار تا ۶۰ میلیون تومان

از شایعه تا واقعیت فروش قبر در باغ رضوان ارومیه

افزایش صد درصدی خرید گندم توسط شبکه تعاون 
روستایی استان مرکزی نسبت به سال گذشته 

گروه شهرستانها: مدیر تعاون روستایی استان مرکزی اعالم کرد: با وجود وقوع  
خشکســالی و کاهش قابل توجه  تولید به ویژه در دیمزارها، تا تاریخ ۲۶ تیرماه 
میزان خرید تضمینی گندم توســط شبکه تعاون روستایی استان به بیش از ۳۶ 
هزار تن بالغ گردید که  نســبت به  کل خرید شبکه در سال گذشته افزایش دو 
برابری را نشان می دهد.به گزارش روابط عمومی مدیریت تعاون روستایی استان 
مرکزی سید حسین هاشمی  بیان داشت: سهم شبکه تعاون روستایی از کل خرید 
گندم استان از بیست درصد در سال ۱۴۰۰، به بیش از سی و پنج درصد رسید 
که در نوع خود در سالهای گذشته بی سابقه است. وی افزود: پیش بینی می شود 
بــا ادامه روند کنونــی تا پایان فصل خرید گندم  میــزان خرید و تحویل آن از 
سوی شبکه تعاون روستایی به مرز ۴۵ هزار تن خواهد رسید. هاشمی خاطر نشان 
کرد: قیمت مناســب گندم و اعالم به هنگام از سوی دولت، همچنین همکاری 
کشاورزان عزیز اســتان و تالش و پشتکار قابل تقدیر عوامل و مسئوالن  مراکز 

خرید، از علل اصلی افزایش خرید در سالجاری به شمار می آیند.

محدودیت منابع مالی مهم ترین چالش متروی اصفهان
گروه شهرســتانها - عصمت صادقیان: مهم ترین چالــش متروی اصفهان 
محدودیت منابع مالی است . مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان با بیان اینکه 
مشکل اصلی پروژه متروی این کالن شهر محدودیت منابع مالی است، گفت: در 
صــورت تامین منابع مالی مورد نیاز، عملیات اجرایی خط دو متروی اصفهان در 
کمتر از پنج ســال تکمیل می شود.سیدمحسن واعظی فر  در آئین ورود دستگاه 
حفار مکانیزه TMB به ایســتگاه چهارسو، اظهار کرد: قطار شهری اصفهان سه 
خط مصوب دارد که خط یک آن به طول ۲۱ کیلومتر و ۲۰۰ متر با ۲۰ ایستگاه 
به بهره برداری رسیده است؛ این خط تاکنون ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
اســت؛ بنابراین اگر رام های قطار این خط تأمین شــود، خط یک مترو تکمیل 
خواهد شــد.وی با بیان اینکه خط یک مترو به ۳۳ رام قطار نیاز دارد و در حال 
حاضر سرفاصله زمانی حرکت این خط ۱۲ دقیقه است، افزود: خط دو مترو ۲۴ 
کیلومتر طول دارد که از شــمال زینبیه آغاز و به طرف مرکز شهر حرکت کرده 
است و در نهایت در میدان شهدای خمینی شهر به پایان می رسد؛ این خط ۲۳ 
ایستگاه دارد با توجه به محدودیت منابع مالی اولویت با ایستگاه شهید حجازی 
تا ایســتگاه دارک بوده است تا ۱۶ ایستگاه در این مسیر تکمیل شود.مدیرعامل 
سازمان قطار شــهری اصفهان با بیان اینکه مراحل انجام پروژه خط دو مترو با 
همکاری شرکت مپنا در حال انجام است، تصریح کرد: پیمانکار ۱۶ ایستگاه این 
خط مشــخص شده و در این راســتا بخش عمرانی ایستگاه عاشق اصفهانی به 
پایان رسیده است.وی با بیان اینکه در مجموع خط دو مترو ۳۷ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته اســت  ، اضافه کرد: تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ هزار متر مکعب 
خاکبرداری و ۴۶۰ هزار متر مکعب بتن ریزی در این مســیر انجام شــده است.
واعظی فر با تاکید بر اینکه مشــکل اصلی قطار شهری اصفهان منابع مالی است، 
گفت: اگر منابع مالی تأمین شود، می توان در کمتر از پنج سال عملیات اجرایی 
خط دو مترو را انجام داد.وی با بیان اینکه طول خط سه متروی اصفهان هشت 
کیلومتر و ۸۰۰ متر اســت که هشت ایســتگاه برای آن پیش بینی شده است، 
خاطرنشان کرد: نقشه های این خط آماده است، اما به دلیل محدودیت های مالی 

هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.

اخبار کوتاه

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره ۱۲۱۸۱تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹هیــات  قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت  ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  زهرا باقری 
خلیلی  فرزند محمد حســین نسبت  ششــدانگ یک قطعه زمین   با بنای 
احداثی به مساحت ۴۶۲/۷۳  متر مربع قسمتی از پالک ۵۲  اصلی به شماره 
کالســه ۱۴۰۰/۸۲۹ واقع در اراضی علمدارمحله خلیل شهر بخش ۱۷ ثبت 
بهشــهر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله۱۴ آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1345472
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/1

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر- محمد مهدی قلیان
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تکذیبممنوعیتحضورمادرانکاراتهکاران
درمسابقاتردهپایه

روابــط عمومی وزارت ورزش و جوانان شــایعه ممنوعیــت حضور مادران 
کاراته کاران در مســابقات رده پایه به دستور این وزارتخانه را تکذیب کرد. به 
گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در پی انتشار یک 
ویدیو و ادعای مطرح شــده مبنی بر ممنوعیت حضور مادران کاراته کاران در 
سالن مسابقات به دستور این وزارتخانه، روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان 
بــا رد این ادعا اعالم کرد که دســتور چنین ممنوعیتی از ســوی هیچ یک از 
مقامات وزارت ورزش صادر نشــده و خانواده ها با انجام روال معمول مربوط به 
حضور تماشاگران)بررســی وضعیت تزریق واکسن و ثبت در سامانه ( می توانند 
در مسابقات رده پایه به عنوان تماشاگر در کنار فرزندان خود حضور پیدا کنند. 
بر اساس این گزارش هفته گذشته نیز در مسابقات کاراته رده پایه که در زنجان 

برگزار شد، مادران کاراته کاران در سالن مسابقات حضور داشتند.

کاوهرضاییاستقاللیشد
کاوه رضایی پس از توافق 
بــا آبی پوشــان پایتخت، به 
اردوی اســتقالل در ترکیــه 
اضافه می شــود. بــه گزارش 
ایســنا و به نقل از باشــگاه 
از  پس  رضایــی  اســتقالل، 
با باشگاه  انجام توافقات الزم 
اســتقالل، فصل آینــده در 
جمع آبی پوشــان حضور خواهد داشــت. قرار اســت پس از بازگشت کاروان 

استقالل به تهران، مراحل رسمی حضور کاوه در این باشگاه انجام شود.

ناکامیشمشیربازیایراندرقهرمانیجهان
تیم سابر زنان ایران با قبول شکست برابر آمریکا از دور مسابقات شمشیربازی 
قهرمانــی جهان کنار رفت. به گزارش ایرنا، در ادامه رقابت های شمشــیربازی 
قهرمانی جهان که در قاهره مصر در حال برگزاری اســت تیم سابر زنان ایران 
به مصاف آمریکا رفت که این بازی در پایان با برتری حریف همراه بود. دو تیم 
دیروز و در یک مرحله یک شانزدهم نهایی رو در روی هم صف آرایی کردند که 
این بازی در پایان با برتری ۴۵ بر  ۳۵ تیم ســابر زنان آمریکا به پایان رســید. 
نجمه ســازنچیان، پریماه برزگر و فائزه رفیعی ترکیب تیم ســابر زنان ایران را 
تشکیل می دادند. با این نتیجه تیم سابر ایران در رده بیست وهشتم جهان قرار 
گرفت.  این مســابقات برای کاروان اعزامی ایران در شــرایطی به پایان رسید 
که نمایندگان کشــورمان در اسلحه های ســابر، اپه و فلوره از رسیدن به مدال 

بازمانده و در دو بخش تیمی و انفرادی عملکرد موفقی نداشتند.

مجیدیبهخاطرقائدیبهاتریشنرفت
»فرهاد مجیدی« سرمربی اتحاد کلباء درپی جذب »مهدی قایدی« است و 
بــه همین دلیل تیمش را در اردوی اتریش همراهی نمی کند. به گزارش ایرنا؛ 
تیم فوتبال اتحاد کلباء امارات کــه هدایت آن را فرهاد مجیدی بر عهده دارد 
برای برپایی اردوی تدارکاتی راهی اتریش شــده است. فرهاد مجیدی به جای 
حضور در اردوی اتریش در امارات ماند و تمرینات این تیم زیر نظر گابریل پین 
دنبال می شود. درباره غیبت مجیدی گفته می شود او در امارات مانده تا انتقال 
مهدی قائدی را به اتحاد کلباء قطعی کند. ســایت »اسپورت« امارات خبر داد 
باشگاه شباب االهلی که به دنبال جذب سلطان عادل است با چراغ سبز فرهاد 
مجیدی روبه رو شــده اما به شــرطی که با مهدی قائدی معاوضه شود. به نظر 
می رســد این شرط مورد موافقت شــباب االهلی قرار گیرد تا قائدی دوباره در 

امارات شاگرد مجیدی شود.

گلزنسابقتیمملیفوتبالآلماندرگذشت
اسطوره باشگاه هامبورگ و تیم ملی آلمان و یکی از برترین مهاجمان تاریخ 

فوتبال در سن ۸۵ سالگی درگذشت.
به گزارش ایســنا و به نقل از بیلد، اتحادیه فوتبال آلمان )DFB( و باشگاه 
هامبورگ اعالم کردند اووه زیلر که کاپیتان آلمان غربی در جام جهانی ۱۹۶۶ 
بود، در ســن ۸۵ سالگی درگذشت. این مهاجم پرکار در ۷۲ بازی برای آلمان 
غربــی ۴۳  گل به ثمر رســاند و در ۴۰ بازی کاپیتان بود تــا یکی از برترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال آلمان باشد. برند نویدورف رئیس اتحادیه فوتبال آلمان 
گفت فوتبال آلمان یکی از بزرگترین بازیکنان خود را از دســت داد. نوئندورف 
در بیانیــه ای گفت: پس از فریتز والتــر، او دومین کاپیتان افتخاری ما بود. او 
یک الگو برای  خیلــی از بازیکنان آلمانی بود؛ یک الگوی واقعی. قطعا نبود او 

حس خواهد شد.
بســیاری از گل های او فراموش نشدنی هستند، مانند ضربه افسانه ای او با 
پشت سر در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۱۹۷۰ مقابل انگلیس. او در 
۵۸۷ بازی ۵۰۷ گل برای هامبورگ به ثمر رساند و رکورددار گلزنی این باشگاه 
اســت. او به هامبورگ کمک کرد تا در فصل ۶۰-۱۹۵۹ قهرمان آلمان شوند. 
جوناس بولد، عضو هیــات مدیره هامبورگ در بیانیه ای گفت:  اووه زیلر همه 
چیزهایی است که یک فرد خوب دارد را در خود داشت. او فروتن، وفادار، شاد و 
به عالوه او همیشه به همه احترام می گذاشت. ما هرگز او را فراموش نخواهیم 
کرد و همیشــه او را گرامی خواهیم داشــت. تنها پله و اووه زیلر موفق شدند 
در چهار دوره جام جهانی گلزنی کنند. پله در جام جهانی ۱۹۵۸ درخشــید و 
توانست تیمش را به قهرمانی در جام جهانی برساند. او در جام های جهانی ۵۸ 
تا ۷۰ موفق شد گلزنی کند. زیلر آلمانی نیز موفق شد در همین دوره ها )۵۸ تا 
۷۰( در چهار دوره جام جهانی گلزنی کند تا با رکورد پله برابری کند. مهم ترین 

افتخار او نایب قهرمانی در جام جهانی ۶۶ است.

نکونام:
نمیدانیمچهکسیدرفوتبالتصمیمگیرندهاست

ســرمربی تیم فوالدخورستان گفت: فوتبال ما شرایط خاص دارد و در حال 
حاضر نمی دانیم چه کســی در فوتبال تصمیم گیرنده است؟ وقتی کار دست 
کســی نیست ترجیح دادم در فوالد بمانم و مردم خوزستان را خوشحال کنم. 
به گزارش ایرنا؛ »جواد نکونام« با اشــاره به برگزاری اردوی فوالد خوزستان در 
ترکیه، اظهار داشــت: شرایط اردو ایده آل است، یک اردوی تدارکاتی ماسب را 
در تهران پشــت سر گذاشــتیم و حاال دومین اردوی خود را در ترکیه برگزار 
می کنیم. یک بازی دوســتانه انجام داده و دیدار دیگری هم در پیش داریم که 

به طور حتم برایمان موثر خواهد بود. 
وی افزود: بر اســاس نیازهای خود یارگیری کردیم. در دو سال گذشته به 
خاطر یک رای ناعادالنه از جذب بازیکن محروم بودیم و این اتفاق در شرایطی 
افتاد که تیم های دیگر، خود تیم هایشان را تقویت کردند. در این فصل مدیریت 
تمامی خواســته های کادر فنی را برآورده کرد و حاال ما باید تالش کنیم تا به 
اهدافمان برســیم. سرمربی فوالد خاطرنشان کرد: همیشه شفاف و بدون پرده 
حرف می زنم، برای من شــفاف صحبت کردن از هر چیز مهم تر اســت. درباره 
موســی کولیبالی وآیاندا پاتوســی باید حرف بزنم. با مدیر برنامه های این دو 
بازیکن چندین جلسه برگزار کردیم، خود من در این نشست ها حضور داشتم. 
برای کولیبالی و پاتوسی چندین هفته زمان را از دست دادیم، تمام صحبت ها 
این بود که آنها در تمرینات بدنســازی حضور نداشــته باشند درحالی که برای 
من نظم و انضباط تیمی از هر چیز دیگری مهم تر است. اگر الزم باشد این دو 
بازیکن را کنار خواهم گذاشــت. من به چیزی جز نظم فکر نمی کنم و اگر هم 
قرار باشد آنها را در تیم نگه دارم جرایم سختی را در نظر خواهم گرفت. نکونام 
تصریح کرد: امیدوارم برای اردوی آخر تمامی نفرات را در اختیار داشته باشیم 
تا بتوانیم برای شروع لیگ برتر به آمادگی کامل رسیده و به هدف خود برسیم. 
االن چند بازیکن را در اختیار نداریم. کولیبالی و پاتوسی دو بازیکنی بودند که 
شرایطشــان را بازگو کردم، با دو بازیکن دیگر در حال مذاکره هســتیم و باید 
تیم کامل شــود تا برای فصلی که پیش رو است آماده شویم. وی گفت: درباره 
پیشــنهاد تیم ملی دوســتان لطف دارند و اینکه در بین گزینه های تیم ملی 
کشورم باشم باعث افتخار است اما برنامه کاری خودم را دارم و ترجیح می دهم 
کاری را انجام دهم که خوشــحال هستم. متاســفانه فوتبال ما شرایط خاص 
دارد و در حال حاضر نمی دانیم چه کســی در فوتبال تصمیم گیرنده اســت؟ 
چه کسی می تواند کاری انجام دهد؟ وقتی کار دست کسی نیست و نمی دانیم 
در فدراســیون چه کاره هستند ترجیح دادم در فوالد بمانم و مردم خوزستان 
خوشحال کنم. امیدوارم فوتبال کشورم از این شرایط عذاب آور نجات پیدا کند 

و در ادامه مسیر موفق باشد.

اخبار کوتاه

ســرمربی تیــم ملــی فوتبال ایــران گفــت: خیلی ها 
می خواستند تیم را زمین بزنند اما تمامی فشارها و شایعات 

را به جان خریدم تا به هدفمان برسیم.
بــه گــزارش ایرنــا؛ »دراگان اســکوچیچ« جمعه در 
گفت وگویی تلویزیونی در خصوص شرایط تیم ملی، اظهار 
داشت: سال پیش در منامه واقعا شرایط سختی بود چراکه 
حتی اجازه نداشــتیم یک امتیاز از دست بدهیم. وضعیت 
ویژه ای بود که باید با آن دســت وپنجه نرم می کردیم و در 
نهایت موفق شدیم مرحله مقدماتی اول را به بهترین شکل 

تمام کنیم.
وی در خصــوص اردوی بعدی و بازی با اروگوئه و اینکه 
گفته می شــود ســرمربی تیم ملی عالقه ای به دیدارهای 
تدارکاتی دشوار ندارد، توضیح داد: سه ماه پیش برنامه ای ۴۴ 
صفحه ای به فدراسیون دادم و خواستم با بهترین تیم ها بازی 
تدارکاتی داشته باشیم. می دانم بهترین تصمیمات از سوی 
فدراسیون اتخاذ می شــود و به این بحث ها دامن نمی زنم. 
به من گفته اند بازی با اروگوئه تقریبا قطعی شــده اســت. 
چیزی که می خواهم بهترین شرایط برای تیم و سخت ترین 
چالش ها برای بازیکنان اســت تا به خوبی برای جام جهانی 

آماده شویم.
اسکوچیچ در مورد اینکه تیم ایران بازی دیگری خواهد 
داشت؟ گفت: تیمی را پیشنهاد ندادم. در جایگاه سرمربی، 
انتخــاب تیمی که با آن بازی کنیم برعهده من نیســت و 
می دانم محدودیت هایی برای دیدارهای دوســتانه است و 

انتخاب تیم ها را برعهده فدراسیون گذاشته ام.
وی در مورد شــایعاتی مبنی بــر اختیاری کردن صرف 
صبحانه برای بازیکنان از ســوی کادرفنی، عنوان کرد: اگر 
فقط بهانه صبحانه داریم یعنی همه کارها درست بوده و فقط 
مشــکل صبحانه وجود دارد. در برهه ای دشوار سریعترین 
صعود را داشتیم و چرا باید بحث صبحانه مطرح شود. چنین 
اجازه ای به نفرات ندادم و بازیکنان تصمیم گیرنده نیستند 
چه زمانی صبحانه بخورنــد. وظیفه آنان ارائه بهترین بازی 

است و باید بهترین تالش خود را نشان بدهند.
وی در مورد حریفان ایــران در جام جهانی توضیح داد: 
تمام تیم هایی که به جام جهانــی آمدند بهترین کیفیت را 
داشــته اند. انگلیس یکی از بهترین لیگ های دنیا را دارد و 
ارزش بازیکنان آنان چندین برابر تیم ما است. در این دیدار 
قطعا باید با ایمان، سازماندهی و جنگدنگی وارد زمین شویم 
تا فاصله بین خودمان و آنهــا را جبران کنیم. ولز به لحاظ 
فوتبالــی و فیزیکی خیلی به انگلیس شــباهت دارد و تیم 
خوبی اســت. آمریکا نیز با گذشــته تفاوت زیادی داشته و 
تیم قدرتمندی است و ما باید در هر سه بازی گروهی، تمام 
توانمان را به کار ببندیم و با اتحاد و توانی داریم باید با این 

رقبای سرسخت بازی کنیم.
وی در مورد تعداد نفرات دعوت شــده به اردوی بعدی 
عنوان کرد: می بینــم در خصوص دعوت نفرات به اردوهای 

قبلی صبحت می شــود. این مساله ای بود که به طور خاص 
ایجاد شــد و به خاطر برنامه ریزی لیگ مجبور شدم تعداد 
بازیکن بیشتر از حالت عادی را دعوت کنم. در اردوی جدید، 
تعداد بازیکنان از حد اســتاندارد بیشتر نمی تواند باشد. اما 
از لیگ داخلی و در پیش اردویی که قبل از ۳۱ شــهریورماه 
خواهیم داشــت، نفرات بیشتری را از لیگ دعوت می کنیم. 
چراکه فقط می توانیم بازیکنان بین المللی را در طول فیفادی 
داشته باشیم و می خواهیم بازیکنان داخلی را در یک پیش  
اردو داشــته باشیم. شرایط مثل قبل نیســت که خارج از 

فیفادی اردو داشته باشیم و بازی دوستانه انجام دهیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال در خصوص سفر به کشورهای 
مختلف برای در نظر گرفتن شرایط بازیکنان ایرانی و احتمال 
دعوت از نفــرات جدید، گفت: تا قبل از اردوی جدید زمان 
داریم و برنامه دارم در ترکیه حاضر شوم و بازی های دوستانه 

تیم ها را ببینم. همیشه گزینه ها را بررسی می کنم.
این مربی اهل کرواســی توضیح داد: دو سال و نیم است 
که لیگ را در نظر داریم و توان بازیکنان را می شناســیم و 
قرار نیســت کارمان را از اول شــروع کنیم. امیدوارم تعامل 
با مربیان باشگاهی بهتر شــود. مسلما اگر بازیکن جدیدی 

عملکرد خوبی داشته باشد به تیم ملی می رسد.
وی در مــورد انتقاد از دعوت تعداد نفرات زیاد به اردوها، 
اظهار کرد: خوشــحالم مورد انتقاد واقع شوم تا اینکه دیده 
نشوم. نفرات زیادی دعوت شدند اما خیلی ها نتواسنتند به 
تیم ملی کمک کنند. باید آنها را در تمرینات بسنجیم و پس 
از آن اجازه بدهیم بازیکنی به پیراهن تیم ملی برسد. تعداد 
نفــرات باال به زمان اردو ربطی ندارد. این در حوزه وظیفه ام 
است که چه افرادی را دعوت کنم و هر بازیکنی خوب باشد 

به اردو می رسد.
وی در خصوص اینکه بنظر می رسد نسبت به زمانی که 

مربی باشگاهی بود، شادی همیشگی را ندارد، گفت: اینطور 
نیســت که بگویم ناامیدم و حال خوبی ندارم. ولی به خاطر 
همین شایعات است که مثل گذشته خوشحال نیستم. همه 
عمرم را در فوتبال و مربیگری گذاشــته ام. عاشق فوتبالم و 
سعی می کنم این روحیه مثبت و لبخندم را همیشه داشته 

باشم.
سرمربی تیم ملی ایران گفت: خیلی ها می خواستند تیم 
را زمین بزنند. وقتی به تیم ملی آمدم تا زمان فعلی چندبار 
مدیریت فدراســیون تغییر کرده اســت و مشکالت زیادی 
ایجاد شد. این شــرایط آشفته را با نتایج درخشان مقایسه 
کنید متوجه خواهید شد که من برخوردهای الزم را داشته ام 

که به موفقیت رسیده ایم.
وی در خصوص اینکه ابتدا از ســوی کمیته فنی رای به 
برکناری او داده شد، گفت: جلسه ای با کمیته فنی نداشتم 
و این مســاله برایم قابل پذیرش نیست. اگر مشکلی دیده 
شــده باید کمیته فنی از مــن بخواهد توضیح بدهم و یک 
طرفه به قاضی رفتن کار درستی نیست. مسئولیت این تیم 
و نتایجش برعهده من اســت و تمامی فشــارها را به جان 

خریده ام.
اسکوچیچ ادامه داد: مطمئن باشید کار بچگانه ای از من 
ســرنمی زند و برای هر بازی در جام جهانی به دنبال نتیجه 
هستیم. قرار نیست فوتبال صد در صد تهاجمی داشته باشیم 
و باید در بازی تعادل ایجاد کنیم. باید برابر تمامی حریفان 
موقعیت بسازیم، دفاع مطلق نداشته و تعادل را برقرار کنیم.
اســکوچیچ: خیلی ها می خواســتند تیم را زمین بزنند؛ 
تمامی فشارها را به جان خریدم؛ ترسی بابت از دست دادن 

جایگاهم ندارم
وی در خصوص حمایت بزرگان فوتبال ایران چون علی 
دایی و خداداد عزیزی، اظهار داشــت: انســان هستم و این 

یک روحیه انسانی است که حمایت موجب دلگرمی می شود. 
می خواهم تیمم و خودم را هر روز بهتر کنم تا بهترین اتفاق 
برای تیم ملی رخ دهد. موضوع این نیســت که تمرکز کنم 
چه افــرادی از من حمایت یا انتقاد مــی کنند. اما افرادی 
بدون اســتدالل و شناخت از من، انتقاد می کنند. از آنهایی 

که حمایت کرده اند هم تشکر می کنم.
سرمربی تیم ملی در خصوص انتخاب کاپیتان تیم ملی 
در جام جهانی، گفت: می بینید مدام باید در مورد شــایعات 
حرف بزنیم. سنت این است بازیکن باسابقه تر کاپیتان باشد. 
هر بازیکنی کــه پیراهن تیم ملی را بر تــن دارد باید یک 
کاپیتان باشد. نفرات جوان باید انتظارات یک جمعیت بزرگ 
را بدانند و احســاس مسئولیت کنند. هر بازیکنی نمی تواند 
توقع کاپیتانی داشــته باشــد و معموال بازیکن باتجربه تر، 
کاپیتان اســت. وی گفت: باید واقع بین باشــیم و یادآوری 
کنیــم برابر چه تیم هایی بازی خواهیــم کرد. منظورم این 
نیست سقف آروزهایمان را پایین بیاوریم اما در جام جهانی 
انتظارات و هدف مشخص اســت. ولی نباید روی خودمان 
فشار مضاعف بیاوریم تا توقع ایجاد شود مقابل بهترین ها، به 
نتیجه عالی برسیم. انتظارات باال، موجب تخریب می شود و 

انتظارات باید معقول باشد.
ســرمربی تیم ملی در خصوص مشکالتی که برایش در 
چند هفته اخیر ایجاد شــد، توضیح داد: چیزی که بیشتر 
از همه چیز اذیتم کرد دروغ هایی بود که در بین شــایعات 
مطرح می شد. گروه هایی هستند که مسائلی را می سازند که 
واقعیت ندارد. این گروه ها بیرون از فدراسیون و تیم هستند 
و می بیند در این چند مدت گذشته چقدر اسامی مختلفی را 

برای تیم ملی مطرح کردند.
وی افزود: هر زمانی که در ایران نبودم شــایعات فراگیر 
ایجاد شده و کاری که این روزها انجام می دهم، قطعی شدن 
حضورم در ترکیه اســت تا تیم های ایرانی حاضر در اردوی 
ترکیه را ببینم و با مربیان آنان نیز صحبت کنم. بزودی نیز 
بــه ایران برمی گردم تا شــرایط را زیر نظر بگیرم تا بهترین 

وضعیت برای تیم ملی ایجاد شود.
ســرمربی تیم ملی خطاب به مــردم ایران، گفت: بعد از 
تمامی ســال هایی که در ایران هســتم مردم این کشور و 
انتظارات را می شناســم. خودم را تا حدی ایرانی می دانم و 
برای موفقیت تیم ملی تمام تالشم را به کار می بندم. همه 

اعضای تیم ملی با قدرت تمام تالش می کنند.
وی در خصوص اینکه برای کنترل شرایط نیاز به کمک 
دارد؟ عنوان کرد:  دوباره از فدراسیون می خواهم برای فراهم 
کردن شــرایط ایده ال تمام توان را استفاده کند. همه مردم 
کنار ما باشــند. هر فردی بتواند کمــک کند و ارزش آن را 
متوجه بشــود از ســوی ما دعوت خواهد شد. رابطه بسیار 
خوبی با کریم باقری دارم و دوســت دارم فردی مثل ایشان 
دوباره کنار ما باشــد. ترســی بابت از دست دادن جایگاهم 

ندارم و تنها خواستم کاری برای این تیم انجام بدهم.

تیم ملی والیبال ایران در دیدار مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ ملت ها ۲۰۲۲ به رغم نمایشــی تحسین برانگیز مغلوب 
لهســتان تیم نخست رده بندی جهان شــد تا از راه یابی به 
مرحلــه نیمه نهایی بازبماند. به گــزارش ایرنا، دومین روز از 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۲۲ 
پنج شــنبه ۳۰ تیرماه با دو دیدار در ســالن یونیپول شــهر 
بولوینا ایتالیا پیگیری  شــد. در دومیــن دیدار تیم های ملی 
والیبال ایران و لهستان به مصاف یکدیگر رفتند و شاگردان 
بهروز عطایی در این مســابقه سه بر دو مغلوب لهستان تیم 
نخست رده بندی جهان شدند. لهستانی ها در ست های دوم 
و چهارم این مســابقه ۲۶ بــر ۲۴ و ۲۵ بر ۱۶ مغلوب ایران 
شدند، اما در ســت های اول، سوم و پنجم با امتیازهای ۲۵ 
بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۷ به پیروزی رسیدند و به مرحله 
نیمه نهایی و چهار تیم برتر مسابقات صعود کردند. تیم ملی 
والیبــال ایران این مســابقه را با ترکیب میــالد عبادی پور، 
امیرحسین اسفندیار، مهدی جلوه، محمدطاهر وادی، امین 
اسماعیل نژاد، امیرحسین توخته و محمدرضا حضرت پور آغاز 
کرد. سیلیکا الکساندر، کوچانوفسکی جیکو، بارتوش کورک، 
کمیل ســمنیوک، متئوش بینیک و مارسین یانوش ترکیب 
تیم لهســتان در ابتدای این مسابقه بود که در مناطق شش 
گانــه زمین این تیم قرار گرفتند و هدایت این تیم را نیکوال 
گربیچ برعهده داشت. کوالدوس فابریکه از فرانسه و ورا مچان 
والتــر هوگو از پرو به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت دیدار 
ایران و لهستان را برعهده داشتند. محمدرضا داورزنی رئیس 
فدراسیون والیبال نیز این مسابقه را به همراه ایرانیان ساکن 
ایتالیا نظاره گر بود. مرحله نیمه نهایی لیگ ملت ها ۲۰۲۲ روز 
شنبه یکم مردادماه با دو دیدار در شهر بولونیا پیگیری خواهد 

شد.
عطایی: 

با نسلی جدید در والیبال 
دنیا خودمان را نشان دادیم

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: از بازیکنانم تشکر 
می کنم که فداکارانه تا لحظه آخر برای کسب پیروزی تالش 
کردنــد. به گزارش ایرنا  بهروز عطایی پس از شکســت تیم 
ملی ایران مقابل لهســتان در مرحله نهایی لیگ ملت های 
۲۰۲۲ درخصوص این مسابقه اظهار داشت: ابتدا یک خسته 
نباشــید جانانه به بازیکنان، اعضای کادرفنی و فدراســیون 
والیبــال می گویم که در یک پروســه زمانی تقریباً ۵۰ روزه 
فشــار زیادی را تحمل کردند. در این مــدت تیم ایران ۱۳ 
بازی بسیار سنگین داشــت که روند رو به رشد تیم در این 
مدت عیان شد و از این بابت از شاگردانم که فداکارانه تالش 
کردند، تشــکر می کنم. وی ادامه داد: خوشحالم که چنین 
بازیکنانی دارم. امیدوارم در مسابقات پیش رو بتوانیم کیفیت 
بهتری به نمایش بگذاریم و مردم را خوشحال کنیم. فکر می 

کنم نتیجه، عملکرد و روند تیم ایران به گونه ای بود که مردم 
احساس خوبی نسبت به این تیم داشتند. اینکه ما مرحله به 
مرحله بهتر شدیم و بازی به بازی کیفیت تیمی ایران تغییر 
کرد برای من موضوع پراهمیتی است. امیدوارم این روند ادامه 
پیدا کند.  می توانیم مقابل تیم های خوب دنیا فوق العاده ظاهر 
شویم. سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: خیلی خوشحالم 
که با یک نســل تغییر یافته بازهم توانستیم در والیبال دنیا 
خودمان را ثابت کنیم. شــاید همه، والیبال ایران را به تعداد 
محدودی بازیکن می شــناختند اما امــروز والیبال ایران با 
تعدادی بازیکن جدید به چشــم آمد و ایــن موضوع جای 
خوشحالی دارد. این نشان می دهد که روند تولید بازیکن در 
ایران ادامه دارد. عطایی با اشاره به مسابقات قهرمانی جهان، 
عنوان کرد: امیدوارم در مسابقات پیش رو هم بتوانیم خوش 
بدرخشــیم. قطعاً برای مســابقات قهرمانی جهان تغییراتی 
خواهیم داشت. مسابقات قهرمانی جهان بسیار سخت است 
و بایــد تالش مان را برای آن پیکارها مضاعف کنیم. وی در 
پایان خطاب به مردم کشورمان، اظهار داشت: بخش زیادی 
از موفقیت های تیم ملی را مدیون حمایت های مردم هستیم. 
همه به عشق مردم، سختی ها را تحمل می کنیم و بازیکنان 
احساس می کنند که ســرباز کشورشان هستند. مردم همه 
دارایی ما هستند. برای این پرچمی که روی سینه ما است تا 
آخرین لحظه می جنگیم و تالش می کنیم و امیدوارم مردم 

هم از تالش تیم ایران رضایت داشته باشند.
عبادی پور: 

در آینده جبران می کنیم
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت: شرمنده مردم شدیم 
و از آن هــا عذرخواهی می کنم بابت این نتیجه چون لیاقت 
مــردم این بود که به جمع چهار تیم برویم. به گزارش ایرنا، 
میالد عبادی پور پس از مسابقه تیم ملی ایران برابر لهستان 
اظهار کرد: از قبل می دانســتیم که مسابقه بسیار دشواری 
پیش رو داریم و با توجه به نتیجه ای که در مرحله مقدماتی 
مقابل تیم لهستان کسب کرده بودیم مشخص بود که حریف 
برای انتقام می آیــد، اما بازیکنانکم کاری نکردند. وی افزود: 
به هر حال مســابقه برد و باخــت دارد و ما نتیجه را واگذار 
کردیم. شــرمنده مردم شدیم و از آن ها عذرخواهی می کنم 
بابت این نتیجه چون لیاقت مردم این بود که به جمع چهار 
تیم برویم و تالش کنیم که در فینال حضور خوبی داشــته 
باشیم، اما خوب این اتفاق نیافتاد. امیدوارم در آینده بتوانیم 

جبران کنیم.
گربیچ: 

سختی های بسیاری را مقابل ایران تحمل کردیم
ســرمربی تیم ملی والیبال لهستان گفت: برای من اصال 
جای شگفتی نیست که تیم ایران به این مرحله از مسابقات 
راه یافته اســت. به گزارش ایرنا، نیکال گربیچ پس از پیروزی 

تیم ملی لهســتان مقابل ایران در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ ملت های ۲۰۲۲ درخصوص این مسابقه اظهار داشت: 
پیروزی مهمی مقابل حریف بســیار خوبی به دست آوردیم. 
تیم ایران، والیبال بســیار خوبــی را ارائه داد. برای من اصال 
جای شگفتی نیست که تیم ایران به این مرحله از مسابقات 
راه یافته است. سطح والیبالی که تیم ایران بازی کرد و انگیزه 

ای که از خود نشان داد، گویای همه چیز است.
وی گفــت: تیم ملی والیبال ایران ما را بر آن داشــت تا 
بهترین عملکرد خود را برای صعــود به مرحله نیمه نهایی 
ارائه کنیم. برای ما فقط مســئله برد مقابل ایران مهم نبود، 
بلکه چگونگی رســیدن به این موضوع هــم برایمان خیلی 
مهم بود. سرمربی تیم ملی والیبال لهستان خاطرنشان کرد: 
نمی توانســتیم با عملکرد و بازی همیشگی خودمان در این 
دیدار پیروز شویم. نتوانستیم در توپ های اول مثل همیشه 
موفق باشــیم. همچنین در ســرویس نیز نتوانســتیم مثل 
همیشــه به حریفمان فشار بیاوریم. گربیچ خاطرنشان کرد: 
از لحاظ تاکتیکی وضعیت خوبی داشــتیم اما نمی توانستیم 
از برتری خود دفاع کنیم. ســختی های بسیاری را در طول 
مســابقه تحمل کردیم اما توانستیم این فشارها را مدیریت 
کنیــم و در نهایت در ســت پنجم به بــازی برگردیم و در 
حساس ترین لحظه ممکن بهترین عملکرد خود را ارائه کنیم 
و پیروز میدان شــویم. همانطور کــه گفتم این مهم بود که 
بدانیم چگونه به این پیروزی دست پیدا کنیم و فقط نتیجه 
مهم نبود. وی در مورد نسل جدید والیبال ایران اظهار داشت: 
صادقانــه باید بگوییم فقط میالد عبادی پــور را در این تیم 
می شــناختم. آن هم به این دلیل است که او سابقه حضور 
در نســل قبلی را دارد. درمــورد عبادی پور باید بگویم که او 
در حــال حاضر بهترین عملکرد خود را در تمام طول دوران 

بازی اش ارائه می کند، چرا که او در حال حاضر کاپیتان تیم 
است و مسئولیت بیشتری دارد و باید نقش خود را به خوبی 
ایفا کند. ســایر بازیکنان تیم به او نگاه می کنند و او الگوی 
آنان است. او فوق العاده نقش خود را ایفا می کند. سرمربی 
تیم ملی والیبال لهســتان گفت: در مــورد دو بازیکن دیگر 
)امین اســماعیل نژاد و امیرحسین اسفندیار( باید بگویم که 
آنها پتانســیل بازی در تیم های بزرگ دنیا را دارند. آنها در 
بخش حمله، دفاع و سرویس فوق العاده عمل می کنند. تیم 
ملی ایران با این بازیکنان آینده فوق العاده ای را در پیش دارد 

و می تواند با تیم های بزرگ دنیا رقابت کند.
صعود تیم ملی والیبال به رده هشتم

رنکینگ جهانی
تیم ملی والیبال ایران پس از هفت برد در لیگ ملت های 
۲۰۲۲ و عملکرد خوب در این مسابقات به رتبه هشتم جدول 
رده بندی فدراســیون جهانی والیبال صعود کرد. به گزارش 
ایرنا، ملی پوشــان کشــورمان در لیگ ملت های ۲۰۲۲ در 
سیزده مسابقه به میدان رفتند و در مجموع  هفت برد و شش 
باخت کســب کردند. پس از این مسابقات تیم ملی ایران با 
۲۷۸ امتیاز به رتبه هشتم جدول رده بندی فدراسیون جهانی 
والیبال بازگشــت و تیم ملی ژاپن با ۲۷۳ امتیاز در جایگاه 
نهم قرار گرفت. این در حالیســت که در نخستین رده بندی 
سال ۲۰۲۲ تیم های ملی بزرگساالن که از سوی فدراسیون 
جهانی والیبال اعالم شد تیم ملی والیبال ایران با ۲۶۷ امتیاز 
در رتبه دهم جهان قرار داشــت. تیم ملی والیبال لهستان با 
۳۹۱ امتیاز همچنان در رتبه نخست جهان قرار دارد و برزیل، 
فرانسه، روسیه و ایتالیا به ترتیب رتبه دوم تا پنجم جهان را 
به خود اختصاص داده اند. آمریکا با ۳۳۱ امتیاز و آرژانتین با 

۲۸۰ امتیاز در جایگاه ششم و هفتم جهان جای گرفته اند.

اسکوچیچ:

خیلی ها می خواستند تیم ملی را زمین بزنند

حذفسرافرازانهتیمملیوالیبالازلیگملتها

کارشــناس فوتبال می گوید گروه فعلی شــکل دهنده 
تیم ملی از جملــه بازیکنان و مربیان بایــد به خاطر مردم 
و خوشــحالی آن ها با یکدیگر همکاری کنند و دســت از 
اختالف ها بردارند. حسین فرکی در گفت وگو با ایسنا، درباره 

ابقای دراگان اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی ایران و شرایط 
نه چندان مناسب این تیم در آستانه جام جهانی گفت: باید 
این وضعیت را مدیریت کرد. به نظر می رســد که مدیریت 
شــرایط کنونی برعهده اسکوچیچ است. هیچ کسی بهتر از 
اسکوچیچ برای آرام کردن اوضاع وجود ندارد. شاید نتواند با 
زبان کروات این کار را بکند اما می تواند از کسی برای سخن 
گفتن با بازیکنان و تسلط پیدا کردن بر شرایط استفاده کند 
و وضعیت کنونی را تغییر دهد. وی با بیان اینکه »اسکوچیچ 
باید از کســانی برای ارتباط گرفتن بــا بازیکنان تیم ملی 
استفاده کند که مورد اعتماد و قبول آن ها قرار دارد،« گفت: 
این فرد می تواند کسی باشد که از نظر تجربه و سن و سال 
باالتر از اســکوچیچ است و با اسکوچیچ هم ارتباط مناسبی 
داشته باشد و در نهایت با هم فکری، شرایط تیم ملی را به 

روز کنند.

فرکی که در جام جهانی ۲۰۰۶ دستیار برانکو ایوانکوویچ 
بود، در واکنش به مقایســه کردن شرایط این تیم با فضای 
تیم ملی در آن سال گفت: من به این مقایسه اعتقاد ندارم. 
مشــکل تیم ملی در ســال ۲۰۰۶ مدیریتی بود. تا قبل از 
جام جهانی مشکلی نداشتیم اما با افزایش اختالف ها میان 
سازمان تربیت بدنی و فدراسیون وقت، مشکالتی بروز کرد. 
تیم ملی زمانی در جام جهانی دچار مشکل شد که بازیکنان 
می دانستند فدراسیون فوتبال هیچ رئیسی ندارد. مربی سابق 
تیــم ملی با دعوت بازیکنان و مربیــان تیم ملی به اتحاد و 
وحدت گفت: باید با ایــن موضوع کنار بیایند که این گروه 
تا جام جهانی کنار همدیگر هستند و به خاطر مردم با هم 

همکاری داشته باشند.
او دربــاره اظهارات برخی از کارشناســان مبنی بر کنار 
گذاشــتن بازیکنان مخالف از تیم ملی گفت: االن وقت این 

حرف ها نیست. شــاید بعد از جام جهانی خود به خود این 
اتفاق بیفتد اما االن وقت کنار گذاشتن نیست. اگر بخواهند 
کســی را کنار بگذارند، باید یک گروه را حذف کنند. کنار 
گذاشتن یک گروه به این سادگی نیست چرا که هر دو گروه 
بازیکنان ثابت و تاثیرگذاری هستند. نمی شود راجع به این 

موضوع تصمیم گیری شود. این مساله باید مدیریت شود.
فرکی تاکید کرد: دوست دارم فوتبالیست های ما بدانند 
وظیفه شــان چیست. نباید بازیکنان وارد قضایایی شوند که 
مربوط به آن ها نیست. اگر موضوعی هم وجود دارد، به بعد 
از جام جهانی موکول کنند. البته مشکالت فقط مربوط به 
بازیکنان نیســت. کمیته فنی هم با هیات رئیسه به مشکل 
خورده اند. فوتبال همچون خانواده ای اســت که پدر باالی 
سرش نیســت. رئیس فدراسیون، حکم پدر را دارد. فوتبال 

مدیر قوی می خواهد.

فرکی:
بازیکنانبهخاطرمردمتاجامجهانیدستازاختالفبردارند
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عضو هیات مؤسس انجمن صنفی مرمتگران 
آثــار فرهنگی و هنری اصالح مرمت مســجد 
جامع عباسی/امام اصفهان را منوط به شرایطی 
امکان پذیــر دانســت و در عین حــال گفت: 
اشــتباهات گنبد مســجد شــیخ لطف اهلل در 
قیاس با مسجد امام )جامع عباسی( زیاد نبود؛ 
مرمت گنبد مسجد امام اشتباهات فاحش دارد 
و مناســبت ترین واژه برای وصف وضعیت آن، 

»فاجعه« است.
انتشــار تصاویری از گنبد مســجد جامع 
عباسی مدتی است در شبکه های اجتماعی سر 
و صدای زیادی به پا کرده اســت. ماجرا از این 
قرار اســت که پس از برچیده شدن بخشی از 
داربســت هایی که بیش از ۱۱ سال روی گنبد 
این بنا نصب شــده بوده، ایرادهایی در مرمت 
پدیدار شــده اســت. گنبد با کژی، فرورفتگی 
و انحنــا و ناهمواری هایی به ویــژه در رأس و 
همچنین تفاوت رنگ در کاشی و نقش، مواجه 
اســت؛ طوری که برخی مرمتگران آن را یک 

»فاجعه مرمتی« دانسته اند.
اســتان اصفهان  مدیرکل میراث فرهنگی 
هرچند ایــن نقدها را پذیرفته، اما عامل اصلی 
ایــن فاجعه را فشــار و ســنگینی ۱۱ ســاله 
داربست ها دانسته و به پیمانکار دستور اصالح 
داده و گفته اســت: درحالی که اقداماتی روی 
َترک های یک، دو و ســه قدیم گنبد مســجد 
امام در حال انجام اســت، کاشی های معیوب و 
مشکل داری که باعث ایجاد ناهمواری در سطح 

و ترک های ۱۵ و ۱۶ گنبد شده است، برداشته 
و کاشی های جدید نصب می شود.  

حاال فتح اهلل نیازی ـ مرمتگر و کارشــناس 
پژوهشــکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی ـ 
تاریخیـ  در پاســخ به این سوال که آیا امکان 
اصالح آنچه فاجعه مرمتی خوانده شده است، 
وجود دارد؟ به ایســنا می گوید: امکان اصالح 
وجود دارد. مرمت اصالح شدنی است، اما برای 
برطرف کردن اعوجاج )کژی و خمیدگی( باید 
آن بخش را بازچینی کنند و کاشــی ها عوض 
شــود که خواه ناخواه آن کاشی ها، سالم خارج 
نمی شود. دوباره یک هزینه و کار اضافی است. 
دوباره باید داربســت بسته شود؛ البته داربست 
بســتن اصول خاصی دارد. این که االن مطرح 
می کنند فشــار داربست ها یکی از عوامل وضع 
امــروز گنبد اســت، باید از آن ها این ســوال 
را پرســید که آیــا نظارت وجود نداشــته که 
داربســت ها را به شکلی بسته اند که فشار وارد 
کرده است؟ این یکی از ایرادهای اصلی است؛ 
چرا از ســر خود باز می کنید؟ داربســت برای 
مرمت آثار ارزشــمند، باید اصولی نصب شود. 
نباید به ســازه فشار وارد کند. حتی الزم است 
طرحی برای چگونگی نصب داربست تهیه شود. 
روی هوا داربســت نبندند، چون دوباره همین 

داستان پیش می آید.
او ســپس بــه اتفاقی کــه در مرمت گنبد 
شــیخ لطف اهلل رخ داد و به تغییر رنگ یکی از 
تَرک های گنبد منجر شــد، اشاره کرد و افزود: 

اشــتباهات مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل 
در قیاس با مسجد امام به مراتب خیلی کمتر 
بود. اشــتباه آنجا بود که روی سطح کاشی ها 
روغن برزک زده بودند که ســریع گرد و غبار 
جذب می کند. البته روی مســجد امام )جامع 
عباسی( هم روی کاشــی های ساب زده شده، 
روغن زده اند و رنگ کاشی ها تغییر کرده است. 
اصال استفاده از پوشش روغن برزک روی کاشی 
اشتباه است و به نظر می رسد برای اصالح کار 

خودشان دست به این کار می زنند.
نیازی اضافه کرد: به هر حال، اشــتباهات 
مرمت گنبد مسجد شــیخ لطف اهلل در قیاس 
با مســجد امام زیــاد نبود، در گنبد مســجد 
امام اشــتباهات فاحش مشــاهده می شود که 
مناســبت ترین واژه برای توضیح وضعیت آن 
»فاجعه« اســت. با این وجــود مرمت آن قابل 
اصالح است، فقط باید طرح مرمت ارائه شود، 
نوع داربست بستن از قبل مشخص شود، دو تا 
سه ناظر داشته باشد و با روشی اصولی اصالح 
و مرمت انجام شود، وگرنه همین فاجعه دوباره 

تکرار می شود.  
این کارشــناس مرمت تاکید کرد: باید این 
فاجعه اصولی اصالح شــود، حــاال هرچه قدر 
زمان ببرد. این طور نباشد که فقط قسمت های 
فرو رفته و ناهموار را درســت کنند. باید برای 
مرمت اصولی آن، یــک کمیته فنی از افرادی 
که ذی نفع نیستند تشــکیل شود، اعضای آن 
یک بار از گنبد بازدید کننــد، نظرات خود را 
کتبی به شــخص وزیر ارائه دهند، براســاس 
آن نظرات پیمانکار مرمــت را اصالح کند. نه 
این که مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان 
بــا پیمانکار تمــاس بگیرد، به هــوای این که 
آبرویشان رفته است، فقط ایرادهایی که دیده 

شده را برطرف کنند.

نیازی با بیان این که نگرانی ما درحال حاضر 
خدشه وارد شدن به بخش های تاریخی گنبد 
اســت، به مشکالت اساســی این شیوه مرمت 
اشــاره کرد و گفت: مرمتگری کــه برای این 
کار انتخاب شــده به واســطه ترک تشریفات 
بوده اســت و بر همین اساس ظاهرا صالحیت 
پیمانکار را نخواسته اند و موضوع مرمت گنبد 
مسجد هم وارد مناقصه های پیمانکاری سازمان 
برنامه و بودجه نشــده اســت. معموال درباره 
مرمت آثار نفیــس تاریخی این چنین برخورد 
می شــود، اما در شــرایطی از این رویه پیروی 
می شــود که پیمانکار درجه یک و با رزومه ای 
شناخته شده باشد. از طرفی وقتی پیمانکار به 
این شــیوه انتخاب شده است با توجه به آن که 
هزینه آن توافقی تعیین می شود، دیگر بهانه ای 

برای کیفیت پایین مرمت نباید داشته باشد.
او اضافه کرد: شنیده ایم که استان اصفهان 
مرمــت گنبد مســجد جامع عباســی/امام را 
به کســی ســپرده که مهندس عمران است و 
خانوادگــی در این کار بوده اند و کارهایی برای 
میراث فرهنگی اصفهــان انجام داده اند. ظاهرا 
هم نظارت عالیه مرمت با دانشگاه هنر اصفهان 
بوده است، اما شواهد نشان می دهد نظارتی در 
کار نبوده اســت. االن هم که میراث فرهنگی 
اصفهان و وزارت میراث فرهنگی اذعان می کند 
که اصال از روند کار و مرمت اطالع نداشــتند، 
چون داربســت روی گنبد نصب بوده اســت؛ 
البته نمی دانــم این مطالب چقدر ســندیت 
داشته باشد، ولی این حرف ها مطرح شده است. 
حــاال ما فرض را بر ایــن بگیریم که همه این 
اتفاقات افتاده اســت، که در این صورت اشتباه 
فاحش رخ داده است، وقتی کار نفیس فرهنگی 
تاریخی در اختیار پیمانکار قرار داده می شــود، 
باید ناظــر بومی و عالی تعیین شــود. وزارت 

میراث باید نظارت عالیه داشته باشد و از پروژه 
بازدید میدانی داشته باشد.

نیازی گفت: واضح اســت کســی از ابتدای 
مرمت نظارت نداشته است، اگر کسی هم ادعا 
می کند نظارت داشته، دروغ می گوید، چون اگر 
یک کارشناس کم سابقه مرمت هم از روند کار 
بازدیــد می کرد حتما چند ایراد اساســی وارد 

می کرد.
کارشناس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار 
فرهنگی ـ تاریخی در ادامه این سوال را مطرح 
کرد که براساس چه شاخص هایی مرمت گنبد 
مسجد امام را به این پیمانکار واگذار کرده اند؟ 
اظهــار کرد: اگر روزمه و ســند قابل دفاعی از 
کارهای گذشته پیمانکار مسجد امام وجود دارد 
باید عمومی کنند. مرمت اثر شاخصی همچون 
گنبد مســجد امام به طرح مرمتــی نیاز دارد، 
طرح مرمت مسجد امام کجاست؟ نتیجه مرمت 
گنبد نشان می دهد که اصال طرح جامع مرمتی 
وجود نداشــته اســت. باید قبل از شروع کار، 
پیمانکار، گنبد را مستندنگاری، آسیب نگاری و 
نقشه برداری می کرد. حتی از قبل باید مشخص 
می شد از چه مصالحی قرار است استفاده کند، 
از چه نمونه کاشــی هایی اســتفاده می کند. 
کاشی ها چطور قرار است پخته شوند. کارهای 
آزمایشگاهی روی کاشی های اصلی انجام داده 
اســت؟ ترکیبات رنگی کاشــی های اصلی را 
مشخص کرده است؟ چگالی و مقاومت، درجه 
تخلخل، رطوبت و دمای کاشی و همه مسائل 
در آن طرح جامع مرمت باید لحاظ می شــد و 
براساس آن، مرمت را با نظارت وزارت میراث، 
ناظر بومی اداره میراث استان اصفهان و حتی 
ناظر ســوم مثال از دانشگاه هنر اصفهان انجام 
می دادند که به نظر می رســد هیچ یک از این 

کارها انجام نشده است.

عضو هیات مؤسس انجمن صنفی مرمتگران آثار فرهنگی و هنری:

وضعیت مرمت گنبد مسجد امام فاجعه است

گروه فرهنگی: همزمان با افزایش فشارها روی حجاب 
بانوان و افزایش حضور گشــت ارشاد در خیابانها، گروههای 
فشار هم بهانه ای برای بازگشت جدی تر به عرصه پیدا کرده 
اند که نخستین دســتاورد آنها لغو کنسرتهای موسیقی در 

شهر اهواز بوده است.
گروههای فشــار که در اواخر دهه ۱370 خورشــیدی 
حضور جدی در به هم زدن تجمعات سیاسی و دانشجویی 
در دولت سیدمحمد خاتمی داشتند، به دلیل برخورد خشن، 
مورد انقتاد قرار داشــتند. آن زمان انصار حزب اهلل و افرادی 
چون حســین اهلل کرم و مســعود ده نمکی جزو مهمترین 
چهره های حامی گروه فشــار بودند که در تجمعات پس از 
حادثه کوی دانشــگاه تهران در تیرماه ۱378 هم حضوری 
فعال داشتند. با روی کار آمدن دولت خودی محمود احمدی 
نژاد، کم کم حضور گروه فشــار در عرصه های اجتماعی – 
سیاســی کمرنگتر شــد. اما حاال بــا روی کار آمدن دولت 
سیدابراهیم رئیســی، و در شرایطی که تجمعات سیاسی و 
دانشــجویی، به محاق ســکوت رفته اند، گروههای فشار در 
حوزه های اجتماعی – فرهنگی فعالتر شده اند و این بار در 

اهواز جنجال آفرین شده اند.
ماجرا از کنسرت سیروان خسروی آغاز شد که برای سه 
شــب از 29 تا 3۱ تیرماه بلیتهای آن برای شــش سئانس 
فروخته شــده بود اما تجمع گروه فشــار در مقابل ورودی 
ســینما هالل اهواز که محل برگزاری کنسرت بود، موجب 
لغو ان در روزهای 30 و 3۱ تیرماه شد. جالب اینجاست که 
دو شــب کنسرت سهراب پاکزاد هم که قرار بود اول تا سوم 
مرداد در همین محل برگزار شود لغو شده است تا مشخص 
شود زور گروه فشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت 

رئیسی هم بیشتر است!
درســت ساعاتی پیش از آغاز کنسرت تعدادی از افراد با 
ظاهری شــبه مذهبی همراه با وانت و بلندگوهای پرقدرتی 
که مداحی پخش می کرد جلوی سینما هالل تجمع کردند 
تا مانــع از ورود مردم به داخل ســینما که محل برگزاری 
کنسرت بود شــوند که در نهایت موجب بروز درگیری های 
لفظی بین افراد شد. این اتفاق اگرچه موجب لغو کنسرت در 
شب اول نشد اما تاخیری یک ساعته در برگزاری کنسرت به 
وجود آورد و بعد که این مشــکل، به  ظاهر رفع شد، پخش 
مداحی با صدای بلند در روبروی سالن اجرا، سبب شد تا تیم 
کنسرت، عمال نتوانند به اجرای برنامه بپردازند. سرانجام زور 
گروه فشار به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان چربید 

و شورای تامین استان کنسرتهای اهواز را لغو کرد. 
واکنش سیروان خسروی به لغو کنسرت

سیروان خسروی روز پنجشــنبه در صفحه اینستاگرام 
خود درباره ماجرای کنسل شدن کنسرت در اهواز این گونه 

نوشت:

»از اینکه نمیتونم مردم عزیز خوزستان رو بعد از اینهمه 
مدت ببینم عمیقا ناراحتم ولی دوست دارم اینو بدونین که 
تا آخرین لحظه برای لغو نشدن کنسرت تالش کردیم. دیروز 
)چهارشنبه( حدود ســاعت ۱۶ به من اطالع دادن که باید 
۶ سانس کنســرت اهواز رو کنسل کنم و از من درخواست 
اعالم این موضوع رو داشــتن. با توجه به اینکه تیم 22 نفره 
ما از شــب قبل کنسرت مشغول آماده سازی )سازه، استیج، 
نــور، صدا، LED و …( بود و از اون طرف ۵000 مخاطب 
از یک هفته پیش بلیتهای کنسرت رو خریداری کرده بودن 
و برای حضور در این اجرا لحظه شــماری میکردن و از اونجا 
که دلیل قانونی ای برای لغو این کنسرت وجود نداشت زیر 
بار کنســل کردن کنســرت نرفتم و اعالم کردم که کنسل 
شدن کنسرت باید فقط با نامه کتبی و از طریق نهاد قانونی 
اعالم بشــه. برای من مهمترین نکته، اجرا برای مردمی بود 
که ۵ سال برای دیدن این کنسرت صبر کرده بودن. از یک 
ســاعت قبل از اجرا و در گرمای 48 درجه اهواز، افرادی که 
مشخص نبود از چه ارگانی هســتن از ورود مردم به سالن 
جلوگیری کردن که البته با پیگیریها و تالش تیم برگزاری، 
در نهایت مردم با یک ساعت تاخیر موفق به حضور در سالن 
شدن. ناگفته نماند که اتفاقات عجیبی که مقابل سینما هالل 
افتــاد و شــرایط پر تنش و نا امنی که بــرای گروه و مردم 
بوجود اومده بود قابل توصیف نیســت. امروز )پنجشنبه( از 
طرف ارشــاد خوزســتان به ما اعالم شد که مجوز کنسرت 
لغو شــده و اجازه برگزاری کنسرت امشب و فردا شب )30 
و 3۱ تیر( رو  نداریم. مســاله اینه که چطور علیرغم داشتن 
مجوز  از طرف دولت و ارگانهای مرتبط، کنسرت بدون اعالم 
هیچ دلیلی میتونه لغو شــه و دولت توانایی ایســتادن پای 
مجــوزی که خودش صادر کرده رو نداره؟ یعنی قدرت یک 
وانت و چند بلندگو از مجوز قانونی کشور بیشتره؟ در قبال 
توهینهــا و مزاحمت فیزیکی ای که برای مردم ایجاد شــد 
چه کسی قراره پاسخگو باشــه؟ بماند که تبعات دیگه این 
اتفاق از جمله نبودن بلیت برگشت به تهران تا 3 روز دیگه 
و ضرر و زیان تهیه کننده و گروه و زمان از دست رفته هنوز 

دامنگیر ماست.«
فرمانداری اهواز چگونه توجیه کرد؟!

جالب اینجاست که شــورای تامین استان و فرمانداری 
اهواز به بهانه مقابله با کرونا و ترافیک شدید محل برگزاری 
کنســرت، با برگزاری آن مخالفت کردند! در اطالعیه روابط 
عمومی فرمانداری اهواز  آمده است: به علت تجمع و ترافیک 
شــدید پیش در ورودی ســینما هالل در ســاعات اجرای 
کنسرت و به دنبال آن اعتراض رانندگان و شهروندان، پلیس 
راهنمایی و رانندگی خواستار تصمیم گیری در این خصوص 
شــد. همچنین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در 
اجرای کنســرت از دیگر موضوعاتی بود که انجام نمی شد و 
دانشگاه علوم پزشکی نیز مکاتباتی در این خصوص داشتند 
لــذا با توجه به موارد ذکر شــده، در صورتــی که اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان مکان دیگری در اهواز را 
با دارا بودن شرایط الزم برای برگزاری کنسرت انتخاب کند، 

با اجرای کنسرت موافقت می شود. 
اما شورای تامین استان خوزستان و فرمانداری اهواز اعالم 
نکردند که اگر این مشکالت پابرجا بود پس چرا اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خوزستان با برگزاری کنسرتها موافقت کرده 
است؟! مسعود فالحی، سرپرســت فرمانداری اهواز هم در 

گفتگو با ایسنا گفت: ترافیک سنگینی رو به روی سینمای 
هالل اهواز ایجاد شــده بود که این امر موجب شــد راهور 
اهواز به مــا نامه بزند که این محل برای اجرای کنســرت 
مناسب نیست. مورد دوم هم بحث عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی بود که مرکز بهداشت هم به ما نامه زد که در این 
مراســم رعایت پروتکل های بهداشتی صورت نگرفته است، 
فعال این مراسم در این مکان لغو شود؛ نه اینکه کال برگزاری 
کنســرت در اهواز تــا اطالع ثانوی ممنوع شــود. ولی اگر 
ارشــاد تصمیم بگیرد که این مراسم در مکان مناسب تر و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا شود، بر اساس مجوزهای 
قانونی مشکلی ندارد.  خبرنگار ایسنا از سرپرست فرمانداری 
اهواز ســوال کرد که مگر پیش از برگزاری این کنســرت ها 
ساز و کار برگزاری مشخص نمی شــود؟ که پاسخ داد: بله، 
این چهارچوب ها تعیین شــده بود و آنها تقریبا از دو هفته 
پیش شــروع به بلیط فروشی کرده بودند ولی اکنون تعداد 
مبتالیان و از دســت رفتگان کرونا زیاد شده که این مساله 
باعث ایجاد مشکل شده است. فالحی درباره تاثیر احتمالی 
اعتراض هایی که به برگزاری این کنسرت صورت گرفته بود 
هم تاکید کرد: اعتراض هایــی که صورت گرفت تاثیری در 
این تصمیم گیری نداشــت. نکته قابل تامل این که سینما 
هــالل اهواز با دارا بــودن 800 صندلی، یکی از اصلی ترین 
مکان های شــهر اهواز برای اجرای کنسرت است. اتفاقی که 
طی سالیان اخیر تکرار شده و مشخص نیست چطور شورای 
تامین، به تازگی متوجه شده که ازدحام مقابل این سینما، در 
رفت وآمد شهری اختالل ایجاد می کند؟! آن هم در شرایطی 
که کنسرتهای علیرضا طلیسچی و مهدی احمدوند هم در 

ده روز اخیر در همین محل برگزار شده است.
ماجرا به روایت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خوزستان
حجت االسالم کاله کج مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان خوزســتان نیز در گفت و گویی با ایسنا درباره لغو 
کنســرت گفت: مجوز این کنســرت ها کامال قانونی بوده و 
ارشاد هم از مجوز خود حمایت کرده و محکم هم پای مجوز 
خود ایســتاده و با هر مشــکلی که بوده این کنسرت شب 
اول به روی صحنه رفته اســت. ولی با مصوبه شورای تامین 
شهرستان اهواز که ارشاد هم عضو آن شورا نیست، کنسرت ها 
لغو شده است. این شورا باال دستی است و مصوبات آن برای 
همه دستگاه ها و سازمان ها الزم االجرا است. ما از این شرایط 
پیش آمده ناراحتیم چون مجوز داده بودیم، بلیط فروشــی 
شده بود و لغو کنسرت موجبات دلخوری مردم را فراهم کرد؛ 
ولی این امر در ید و اختیارات ما نبود و دلیل لغو برگزاری را 
نمی دانیم. امیدواریم دیگر از این اتفاقات در اهواز رخ ندهد.

 از او ســوال شده که ارشــاد اهواز این مساله را پیگیری 
نکرده اســت؟ گفت: قطعا پیگیری کرده ایم و نامه می زنیم 
ولی چون نامه ها محرمانه اســت امکان انتشــار ندارد. از او 
ســوال شد که فرآیند صدور مجوز چگونه صورت می گیرد؟ 
مگر مشورت نمی شود؟ که پاســخ داد: فراتر از مشورت؛ ما 
اســتعالم می گیریم و فرایند مجوز یک فرآیند کامال قانونی 
است و از دســتگاه های مختلف استعالم می شود و آنها هم 
پاســخ می دهند و بعد مجوز صادر می شود. پس در فرآیند 

صدور مجوز کنسرت هیچ مشکلی وجود نداشته است.
نقد صریح خبرگزاری دولت به لغو کنسرت

نکته جالب نقــد تند و صریح خبرگزاری ایرنا وابســته 

به دولتف به لغو این کنســرت است. خبرگزاری جمهوری 
اسالمی در گزارش نوشت: این اتفاق حداقل طی سال جاری، 
برای چندمین بار اســت که در برخی اســتاهای کشور رخ 
می دهد اما مجموعه اتفاق هایی که طی ساعات اخیر در شهر 
اهواز رخ داد تا کنســرت قانونی و رسمی سیروان خسروی 
کنسل شود، نیاز به تامل و بازنگری در قوانین وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی را دارد تا به قول خسروی، زور چند وانت و 
بلندگوهای نصب شده روی آنها از قدرت قانون بیشتر نشود. 
با ریشه یابی این اتفاق و طی تائید مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان خوزستان، مشــخص شد که لغو شدن این 
کنسرت، با مصوبه شــورای تامین شهر اهواز صورت گرفته 
اســت. اما نکته قابل تامل این اســت که طبیعتا برای این 
کنســرت نیاز به مجوز شــورای تامین هم بوده است و این 
شورای با بررسی های دقیق بعد از دادن مجوز باید پای این 
تصمیم خود می ایستاد و محدودیت ها و معذوریت ها را پیش 
از دادن مجوز بررسی می کرد. اتفاقی که مجموعه اداره ارشاد 
این استان را ناراحت کرده و باز این گزاره را در ذهن یادآور 
می شــود که وقتی نهاد رسمی فرهنگ، برای برگزاری یک 
کنســرت، مجوز اعطا می کند، چرا نهادهای مانند شــورای 
اهــواز پس از دادن مجوز و موافقــت با برگزاری،  باید حکم 
به لغو این حرکت قانونی دهند؟ در ادامه گزارش ایرنا آمده 
است: حاال شــورای تامین شهر اهواز باید به مردم شریف و 
هنردوست این اســتان و در گام بعدی به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی توضیح شفاف بدهد که چرا در برابر یک مجوز 
رسمی ایســتاده و حکم به لغو آن برنامه و برنامه بعدی اش 
داده اســت؟  این در حالی ست که شورای تامین مسئولیت 
تسهیل امور در یک استان را بر دوش می کشد بنابراین چه 
شــده که این چنین چندهزار نفر را در سردرگمی فرو برده 
و برای نظام اســالمی، هزینه ای این چنینی تراشیده است؟ 
وقتی شورای تامین از حساسیت های باالی آیت اهلل رئیسی 
در مخالفت با مجوزها و قوانین وزارت ارشــاد مطلع اســت 
آن وقت چطور حاضر شــده به شکلی تک بعدی به غائله ای 
ورود کرده و درحالی که تقریبا تمام کشور، این روزها درگیر 
برگزاری کنســرت و تورهای موسیقی است، مردم این شهر 
فرهنگی را از تماشای کنسرت محروم کند؟ در شرایطی که 
گوشزدهای عالی رتبه ترین مقامات فرهنگی وزارت فرهنگ، 
این چنین نادیده گرفته می شود، این انتظار و مطالبه مردمی 
وجود دارد که با ورود مســئوالنه تر و جدی تر دستگاه های 
ذیربط، مســبب این اتفاق غیرفرهنگی کــه به جریحه دار 
شدن ســاحت فرهنگی هزاران نفر در اهواز و میلیون ها نفر 
در کشور انجامیده، شناسایی شــده و با اعمال مجازات، از 
تکرار حوادثی از این دست که آب در آسیاب بدخواهان نظام 
مقدس اســالمی و دشمنان قسم خورده این خاک می ریزد، 

جلوگیری شود.

مسئوالن خوزستان در مقابل وانت های گروه فشار عقب نشینی کردند!

لغو زنجیره ای کنسرت ها با بازگشت گروه فشار 
پرفروش های سینما

و فیلمی که ۱۰۰ نفر تماشاگر هم ندارد!
اگرچه تعداد مخاطبان این روزهای ســینما بسیار اندک است اما بررسی 
آمار فروش و تماشــاگر فیلم های در حال اکران، این پرســش را بار دیگر 
مطرح می کند که چرا باید در یک بازه زمانی کوتاه آنقدر فیلم روی پرده 
بیاید که برخی از آن ها پس از ۱0 روز حتی ۱00 نفر را هم جذب سینما 

نکنند؟!
به گزارش ایســنا، در حالی که از ابتدای ســال تاکنون به ترتیب کمدی 
»انفــرادی« با ۵0 میلیارد فروش و یک میلیون و ۵00 هزار نفر مخاطب، 
کمدی »سگ بند« با 39 میلیون و ۶00 هزار تومان فروش و یک میلیون 
و 200 هــزار نفر مخاطب و فیلم »علــف زار« با ۱3 میلیارد تومان فروش 
و 38۵ هزار نفر مخاطب در صدر پرفروش های گیشــه سینماها هستند، 
بیشــتر فیلم هایی که اخیــرا روی پرده رفتند فــروش ناموفقی را تجربه 

می کنند.
در هفته های گذشــته چند فیلم به چرخه اکران اضافه شدند و با نزدیک 
شــدن به ماه محرم بعید است که فعال فیلم جدیدی روی پرده سینماها 
بیاید؛ بنابراین حدود ۱4 فیلمی که در حال اکران هســتند و ســالن های 
بیشــتری هم در اختیار دارند، فرصت خواهند داشــت تا شاید بر میزان 
فروش و تعداد مخاطبشــان که در مواردی بسیار ناامیدکننده و ادامه آن، 

شکست کامل است افزوده شود.
براساس اطالعات سمفا )ســامانه مدیریت فروش و اکران سینما( تا ظهر 
روز جمعــه، 3۱ تیرماه آمار فروش فیلم های در حال اکران به این شــرح 

است:
فیلــم »پدر و دختر« به کارگردانی خســرو ملکان که آخرین فیلم جدیِد 
اکران شــده از 22 تیرماه اســت، تاظهر 3۱ تیر فقط 99 بلیت فروخته و 

فروش آن سه میلیون و 200 هزار تومان است.
فیلم »بازیووو« به کارگردانی امیرحسین قهرایی در حوزه سینمای کودک 
و نوجــوان کــه از ۱۵ تیر روی پرده رفته، تاکنون بــا 22,87۱ بلیت، به 

فروش 700 میلیون تومان رسیده است.
فیلــم »پیتوک« به کارگردانی ســید مجید صالحی کــه همنام با مجید 
صالحی بازیگر اســت، از ۱۵ تیر تاکنون 3,408 بلیت با رقم ۱20 میلیون 

تومان فروش داشته است.
در این بین »تی تی« شرایط بهتری نسبت به بقیه فیلم ها دارد و این فیلم 
به کارگردانی آیدا پناهنده با 207,330 تماشــاگر بیش از هفت میلیارد 

تومان فروش داشته است.
»طال خون« به کارگردانی ابراهیم شیبانی از ابتدای تیر تاکنون 23,03۱ 

بلیت را با رقم حدود 800 میلیون تومان فروخته است.
»روز ششــم« به کارگردانی حجت قاســم زاده اصل با ۱8,988 تماشاگر 

بیش از ۶30 میلیون تومان فروش داشته است.
»زاالوا« به کارگردانی ارســالن امیری با  29,۵8۶ تماشاگر به فروش یک 

میلیارد تومان رسیده است.
فیلم »هناس« به کارگردانی حســین دارابی با ۱۵8,70۵ بلیت، تاکنون 

بیش از سه میلیارد تومان فروش داشته است.
فیلم »بدون قرار قبلی« به کارگردانی بهروز شــعیبی با 9۵,947 بلیت، به 

فروش دو میلیارد و 400 میلیون تومان رسیده است.
»بــی صدا حلزون« به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده با ۱7,4۵۵ مخاطب 

حدود ۵90 میلیون تومان فروش داشته است.
در حــال حاضر چهار فیلــم »مجبوریم«، »آتابــای«، »گل به خودی« و 
»گربه سیاه« به صورت آنالین اکران می شوند که سه فیلم اول مربوط به 

اکران ۱40۱ هستند.

بخش غیررقابتی نمایشگاه مد و لباس 
به فعالیت خود ادامه می دهد

رئیــس کارگروه مد و لباس اعالم کرد: به منظور نمایش، پایش، ارزشــیابی 
و ترویج الیه هــا و فعاالن و فعالیت های مختلفی کــه در زنجیره تامین مد 

و پوشاک ایرانی اسالمی نقش دارند، نمایشگاه مد و لباس برگزار می شود.
ســیدمجید امامی با بیان اینکه هرچند بخش رقابتی یازدهمین جشــنواره 
بین المللــی مد و لباس فجر تمام شــد، اما بخش اصلــی و غیررقابتی این 
جشــنواره ادامه دارد، به خبرنگار ایرنا گفــت: دلیل تفکیک بخش رقابتی و 
غیررقابتــی جشــنوراه بین المللی مد و لباس فجــر را دو عامل اعالم کرد و 
توضیح داد: نخســت با توجه به اینکه این تحوالت در ۶ ماه اخیر انجام شد، 
امکان برگزاری این رویداد فرهنگی را در این تاریخ در نمایشــگاه بین المللی 

داشتیم.
وی افزود: برای ســال ۱402 زمان مطلوب این نمایشگاه را به انتخاب خود 
پیــدا خواهیم کــرد. دلیل دوم این بود که اگر بخــش رقابتی و غیر رقابتی 
هم زمان برگزار می شد، اساسا بخش غیررقابتی در بعد و عظمت بخش رقابتی 

ذوب می شد. 
به دلیل شــخصیت و جایگاه بخش غیررقابتی، این بخش به صورت مستقل 

در دسترس افکار عمومی و شهروندان قرار می گیرد.
وی گفــت: به منظور نمایش، پایش، ارزشــیابی و ترویــج الیه ها و فعاالن و 
فعالیت های مختلفی که در زنجیره تامین مد و پوشاک ایرانی اسالمی نقش 
دارند، نمایشگاه مد و لباس از دوم تا پنجم مرداد ماه در سالن میالد نمایشگاه 

بین المللی تهران برگزار می شود.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی ادامه داد: این نمایشــگاه با حضور بیش از 
2۵ اســتان، بیش از 20 کشور به عنوان شــرکت کننده -عمدتا کشورهای 
منطقه هســتند- و همچنین بیش از ۱00 فعال حوزه مد و لباس پوشــاک 
ایرانی اســالمی برگزار خواهدشد. انواع شــرکت کنندگان از خانه های خالق 
و فناوری های پارچه تا شــتابدهنده های صادرات و بســته بندی که البته در 
وســط این مدار، تولیدکنندگان مانتو، چادر و پوشــاک ایرانی اسالمی قرار 

دارند، هستند.
به گفته امامی، این نمایشگاه از یکشنبه ساعت ۱0 صبح میزبان عالقه مندان، 
فعاالن و مســئوالن نظام بــزرگ مد و لباس خواهدبود. زیــرا برگزاری این 
رویداد زمینه مناســبی برای مذاکره و مشاهده ظرفیت ها و انتقال تجربیات 

در استان ها خواهدبود.

جشنواره شب های گردشگری در برج میالد 
معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: 
جشــنواره شب های گردشــگری با محوریت منطقه غرب کشور و مشارکت 
چهار اســتان همدان، ایالم، کرمانشاه و لرســتان در محل برج میالد تهران 

برگزار می شود.
به گزارش ایرنا از روابط  عمومی معاونت گردشــگری وزارت میراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی علی اصغر شــالبافیان گفت: جشنواره شب های 
گردشــگری با محوریت منطقه غرب کشور و مشارکت چهار استان همدان، 
ایالم، کرمانشاه و لرستان از تاریخ دوم تا ششم مرداد ماه سال جاری در محل 

برج میالد تهران، ویژه عموم هموطنان برگزار می شود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در 
راستای اجرای سیاست توزیع سفر به استان های سراسر کشور و اطالع رسانی 
جاذبه های کمتر شــناخته شده، جشنواره شب های گردشگری منطقه غرب 
کشور در پایتخت، با همکاری شــهرداری ها و ادارات کل چهار استان غربی 
برگزار خواهد شــد تا بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته طی مدت زمان 
برگزاری این رویداد، به ترتیب استان های همدان، ایالم، کرمانشاه و لرستان 
در شــب های مجزا به اجــرای برنامه های فرهنگــی و معرفی ظرفیت های 
گردشگری خود بپردازند و با تاکید بر خالقیت، نوآوری و معرفی جاذبه های 
نوظهور زمینه آشــنایی هموطنان پایتخت نشین با استان های منطقه غرب 

کشور را فراهم کنند.
وی افزود: برپایــی غرفه های معرفی جاذبه های گردشــگری، ارائه و فروش 
صنایع دســتی، اجرای موسیقی و مراســم های آیینی، برپایی سیاه چادرهای 
بومی عشــایری، ارائه ســوغات و خوراک ایرانی و در کل برپایی شــب های 
فرهنگی در کنار ارتباط بخش خصوصی و فعالین گردشــگری اســتان های 
غربی با همتایان خود در تهران، بخشی از برنامه های پیش رو در این رویداد 

شناخته می شود.
نمایشــگاه و جشنواره گردشــگری منطقه غرب کشور از تاریخ دوم تا ششم 
مرداد ماه سال جاری از ساعت 2۱ تا 23 در محل برج میالد برگزار می شود 

و بازدید از آن عمومی است.

نگاه

اخبارکوتاه



شنبه 1 مرداد  1401- 23 ذی الحجه 1443 - 23 جوالی 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5766  10   اقتصادی

ادامه از صفحه 1
بنابراین صنعت نفت چه در بخش سرمایه گذاری های 
الزم مغفول مانده و حکم مادری را پیدا کرده که همه 
فرزندان خــود را تغذیه می کند ولی خود گرســنه 
مانده است و چه با گرفتار شدن در تفکر نفی جذب 
فناوری های روزآمد افزایش بهره وری با فاجعه عظیم 
از دست دادن 100 میلیارد بشکه نفت و از بین رفتن 

10 هزار میلیارد دالر ثروت ملی است.
 2-1( بخش ظرفیت تولید نفت:

ظرفیــت تولید در ابتدای برنامــه چهارم 4.26 و 
در پایــان آن یعنی 1388 می بایســت به 5 میلیون 
بشــکه در روز می رسید. این هدف برنامه تنها حدود 
15٪  تحقق و به 4.35 رســید. متأسفانه از آن پس 
جریان سقوط آزاد تولید شروع گردیده و در سال های 
بعد به اعداد 3.94 در ســال 89، 3.6 در سال 90 و 
3.3 در سال 91 رســید، به عبارت دیگر در 2 سال 
اول برنامه پنجم که می بایســت 213 هزار بشکه به 
ظرفیت تولید اضافه می شــد حدود 640 هزار بشکه 
کاهش داشــتیم. این کاهش در ســال سوم برنامه و 
عمدتاً ناشی از مسائلی ناشی از تحریم و عدم امکان 
صادرات ادامه یافته و تا حد 2.7 میلیون بشکه سقوط 
نموده بطوریکه ســطح صادرات نیــز از حدود 2.5 
میلیون بشکه به کمتر از 900 هزار بشکه یعنی حدود 
یک سوم کاهش یافت. پس از برجام و گشایش در امر 
صادرات گرچه تولید و صادرات فرصت توســعه پیدا 
کرد ولی هرگز سطح تولید و صادرات قبل از تحریم 
سازمان ملل را پیدا نکرده و به ترتیب به حداکثر 3.9 
و 2.2 میلیون بشــکه در روز رســید. در حال حاضر 
گرچه نگارنده از آمار دقیــق تولید و صادرات تحت 
شرایط تحریم مطلع نیست ولی انتظار تولید بیش از 
2.6 و صادرات بیش از 0.8 میلیون بشــکه در روز را 

غیر واقعی می داند.
3-1( صادرات و درآمدهای ناشی از نفت:

-  نفت خام:
 کاهش صادرات از 2.5 میلیون بشکه انتظاری به 
کمتر از 0.8 میلیون بشــکه در روز درآمدهای ارزی 
کشور ناشی از صادرات نفت خام را تا حدود یک سوم 
کاهش داده اســت. این امر نه فقط آثار گسترده خود 
را در کل اقتصاد کشــور داشته و با توقف بسیاری از 
پروژه های توسعه ای ضروری، توقف بخش های بزرگی 
از صنایع و غیره بحران کاهش اشتغال را نیز تشدید 
نمــوده که آثار اجتماعی خــود را در بردارد. این امر 
درآمدهای شــرکت نفت که به صــورت درصدی از 
فروش نفت خام می باشد را نیز کاهش داده و تولید و 
نیز پروژه های گسترده و ضروری صنعت را با بحران 
بی پولــی و بدهکاری به پیمانکاران داخلی و خارجی 

روبرو ساخته است.
- صادرات میعانات گازی:

صادرات میعانات گازی نیز شــرایط دشوارتری را 
می گذرانــد چراکه به علت کیفیت نه چندان مطلوب 
آن بهتر است بیشتر در پاالیشگاه های داخلی بجای 
صادرات پاالیش گردد. تکمیل پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فارس گر چه گامی مثبــت و مهم در رابطه با 
این مهم بوده اســت ولی در مقابل راه اندازی فازهای 
بیشــتر پارس جنوبی تولید میعانات را افزایش داده 
اســت لذا اجرای طرح های پاالیشــی میعانات نظیر 
طرح های پاالیشی سیراف ضرورت تام پیدا نموده که 
عدم اجرای آن ها همراه با مســائل مربوط به تحریم 
صنعت و بازاریابی آن موجب گردیده تا کشــور با دو 

مشکل بزرگ روبرو باشد:
الف: عدم صادرات میعانات گازی و محرومیت از 

درآمدهای ناشی از آن.
ب: عدم صادرات میعانات گازی موجب می گردد 
که تولید گاز نیز متناسباً کاهش یافته و بحران کمبود 

گاز را به وجود آورد.
این مشــکل توأم با دیگر مســائل ناشی از رشد 
مصرف گاز می تواند موجب آثار ســنگینی بر تولید 
برق و نیروگاه ها و رویکرد مجدد آنان به سوخت مایع 
مثل گازوییل که بــا محدودیت های تولید و واردات 

روبروست گردد.
2-گاز:

1-2( بخش ظرفیت تولید گاز:
اهداف برنامه چهارم در این بخش تنها حدود ٪45  
تحقق یافته و در پایان برنامه بجای 623 تنها به 469 
میلیون متر مکعب در روز رسید. اهداف برنامه پنجم 
طی دو ســال اول آن یعنی سال های 90 و 91 تنها 
25٪  تحقــق یافته و ظرفیت تولید به 631 میلیون 
متر مکعب در روز رسید و در پایان برنامه نیز از 710 
میلیون متر مکعب در روز فراتــر نرفت. با راه اندازی 
کامل فازهای پارس جنوبی همچون 12، 15، 16، 17 
تا 19، و نیز تکمیل نسبی و راه اندازی دیگر فازها مثل 
فازهــای 14و 24-20 و نیز افزایش تولید گاز همراه 
نفت به دلیل افزایش تولید نفت پس از برجام سطح 
تولید گاز به اعداد برنامه نزدیــک گردید. راه اندازی 
تدریجی پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس با خوراک 
میعانات گازی نیز بخشی از محدودیت های صادرات 
میعانات را کاهش داده و امکان تولید بیشتر میعانات 

و گاز را فراهم نمود.
2-2( بخش میعانات گازی:

تولیــد میعانات گازی متأثر از تولیــد گاز بوده و 
میزان تحقــق در برنامه چهارم حــدود 56٪ بوده و 
به 340 هزار بشــکه در روز در سال پایانی یعنی 88 
رسیده است ) در برابر 450 برنامه (. در طول دو سال 
اول برنامه پنجم هیچ رشــدی نبوده و طی سال های 
90و 91 در سطح 380 هزار بشکه در روز باقی ماند 
و بــا راه اندازی تدریجی فاز 12 نهایتاً در پایان برنامه 
پنجم تولید میعانات به صورت بالقوه با افزایش حدود 
60 هزار بشکه ای روبرو گردید ولی به دلیل محدودیت 
صادرات وعدم تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از 
آن به طور کامل استفاده نشد. پس از برجام و گشایش 
نسبی صادرات و نیز راه اندازی فازهای متعدد پارس 
جنوبی و در سال اخیر و با راه اندازی هر سه فاز ستاره 
خلیج فارس امکان تولید تا 800 هزار بشــکه در روز 
فراهم گردیده اســت. تحریم های جدیــد امریکا اما 
مجدداً صدور این میعانات را عالوه بر مشــکل ترشی 
و مر کاپتان باالی آن با مشــکل جدی روبرو ساخته 

است.
3-2( تزریق گاز به مخازن نفتی:

در این بخش با کمی تقریــب می توان گفت که 
اهــداف برنامه چهارم ابداً تحقــق نیافته و تزریق در 
سطح 78 میلیون متر مکعب در مقایسه با 149 برنامه 
باقیمانده است و در دو سال اول برنامه پنجم نیز پس 
از بک رشد 10 میلیون متر مکعبی در سال 89 مجدداً 
با افت روبرو و در ســال 90 و 91 در سطح حدود 87 
ثابت ماند در حالیکه در سال های پایانی برنامه پنجم 
نیز رشد قابل توجهی را شاهد نبوده و به 98 میلیون 
متر مکعب در روز رســید. بی توجهی و عقب ماندگی 
در این بخش از غفلت های بزرگ محســوب می شود 
که می تواند موجب کاهش بهره وری از میادین نفتی 

در حال تولید و افت ضریب بازیافت از آن ها گردیده 
و بنا به شرحی که قباًل اشاره گردید حجم عظیمی از 
نفت در مخازن باقی مانده و ثروتی هنگفت از دست 
برود. لذا تزریق گاز به میادین نفتی یک ضرورت تام 
بوده تا در کنار تزریق آب در میادین آب دوست و نیز 
کاربرد دیگر فناوری های مدرن دسترسی به میلیاردها 
بشکه نفت اضافی و تولید هزاران میلیارد دالر ثروت 

بیشتر را ممکن سازد.
 4-2( گاز سوزانده شده:

در این رابطه عملکرد شــرکت ملــی نفت ایران 
منفی بوده اســت، چراکه به موجــب برنامه چهارم 
بایستی سوزاندن گازها از 36 میلیون متر مکعب در 
روز در ســال اول برنامه بــه 10 میلیون کاهش یابد 
ولــی بالعکس این عدد به 42 میلیون متر مکعب در 
روز رســید.که 6 میلیون بیش از شروع برنامه و 32 
میلیون بیش از اهداف برنامه می باشد. متأسفانه طی 
دوره برنامه پنجم هم شاهد تحرک خاصی نبودیم و 
میزان گازهای سوزانده شده متناسب و ناشی از افت 
تولید در سال های تحریم کاهش و پس از برجام نیز با 
افزایش تولید اضافه و مجدداً با کاهش تولید در سال 

و ماه های اخیر کاهش یافته است.
 آمار سنگین گازهای سوزان که با حجمی معادل 
1.5 تــا 2 فــاز پارس جنوبی برابــری می کند عمق 
فاجعه را چه به لحاظ آثار زیان بار زیســت محیطی و 
جه از دســت دادن این حجم از ثروت ملی را نشان 
می دهد. هرگونه تأخیر در اجرای طرح های ســه گانه 
NGL خارک، سیری و مناطق نفت خیز که بیش از 
15 سال است که عقب افتاده اشتباهی بزرگ است. 
در کنار این مشــکل عدم اتخاذ سیاست های مشوق 
جهت بهره بــرداری از این گازها با ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصی در احداث واحدهای نیروگاهی و یا 
صنعتی منطقه ای در همان محل ها و سخت گیری در 
قیمت گذاری گازی که دارد می سوزد از مسائلی است 
که بایستی به ســرعت و به صورت مشوق و قانونمند 

حل شود.
3- پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

- ظرفیت پاالیش نفت خام:
درصد تحقق برنامه چهارم در بخش پاالیش نفت 
38٪  بوده و ظرفیت پاالیش کشــور از 1.584 هزار 
بشــکه در ابتدای برنامه به 1.707 در پایان آن و در 
برابر 1.908 برنامه رســیده است و طی دو سال اول 
برنامه نیز رشد چشم گیری نداشته و تنها به ظرفیت 
1.748 هزار بشــکه در روز رســیده است. تکمیل و 
راه اندازی پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس در سال های 
اخیر تولید فرآورده های پاالیشــی را افزایش داده که 
به بیش از 2060 هزار بشــکه دست یافته که امکان 

رسیدن به 2100 هزار بشکه را هم داراست.
4- پتروشیمی

- تولید محصوالت پتروشیمی:
اهداف برنامه چهارم توسعه و رسیدن به ظرفیت 
تولید 18.7 میلیون تن تحقق یافته است و با افزایش 
2.5 میلیون تن به ظرفیت پتروشــیمی طی دو سال 
اول برنامــه پنجم حدود 21٪  از اهداف برنامه مزبور 
نیــز حاصل گردیده و در پایان برنامه با رســیدن به 
ظرفیــت حدود 30 میلیــون تن به اهــداف برنامه 
رســیده اســت. توســعه ظرفیت های تولیدی انواع 
محصوالت پتروشــیمی که با محدودیت های کمتر 
فنی-مالی- بازاریابی روبرو بوده در ســال های اخیر 
نیز ادامه یافته و به بیش از 55 میلیون تن رســیده 
است گرچه نمی توان گفت که بخش خصوصی که در 
سطح وسیعی در این بخش درگیر گردیده با مشکلی 
روبرو نیست و نیاز به حمایت و همکاری ندارد. در این 
رابطه سیاســت های مشوق و کمک به تأمین مالی و 
نیز بازاریابی محصوالتشان می تواند به افزایش حجم 

سرمایه های بخش خصوصی کمک نماید.
- فروش داخلی:

اهداف برنامه چهارم در پایان دوره به میزان ٪37  
تحقــق یافته و فروش داخلی بــه 7.86 میلیون تن 
رسیده اســت. در سال 89 این عدد به 10.2 رسیده 
و در ســال اول برنامه پنجم ) 1390( 11.9 افزایش 
یافته است که معادل 19.3 درصد اهداف برنامه پنجم 
است. با افزایش ظرفیت تولیدات پتروشیمی فروش 

داخلی اینک از مرز 22 میلیون تن فراتر رفته است.
- صادرات محصوالت پتروشیمی:

میزان تحقق اهداف برنامه چهارم با رســیدن به 
14 میلیون در ســال 88 یعنی سال پایانی برنامه در 
مقابل عدد 17.8 میلیون تن برنامه برابر 69/8٪  بوده 
اســت. در ســال 89 صادرات به برنامه نزدیک شده 
)17.3 در مقابل 19.5( و در ســال اول برنامه پنجم 
با رســیدن به 18.2 که از هــدف برنامه یعنی 21.4 
فاصله گرفته و در سال دوم برنامه با کاهش )بیشتر به 
دلیل تحریم های( به سطح 15.5 رسیده که از هدف 
33.34 برنامه بشدت فاصله گرفت ولی در سال های 
جاری این رقم به حدود 33 میلیون تن رسیده است.

جمع بندی:
در مجموع عملکرد همه بخش های نفت، پاالیش و 
گاز طی برنامه های چهارم و پنجم مسیر افت را تجربه 
نموده که سهم تحریم در آن ها چشم گیر نبوده ولی 
از سال دوم برنامه پنجم افت ها بیشتر ناشی از تحریم 
شــامل محدودیت صادرات و تحریم سیستم بانکی 
بوده است. کاهش تولیدات متناسب با محدودیت های 
تعطیلی  مذکور، کاهش ســرمایه گذاری ها خصوصاً 
ســرمایه گذاری های خارجی، گران شدن خدمات و 
پروژه ها، کاهش درآمدها و افزایش سرسام آور بدهی ها 
و تأخیر در راه اندازی طرح ها بوده که سهم تحریم در 

آن بسیار چشمگیر و تعیین کننده است.
در جمع بایســتی گفت که صنعــت نفت تحت 
شــرایط فعلی دورانی بحرانی را پیــش رو دارد که 
برنامه ریزی هــا و اتخاذ سیاســت ها چه در ســطح 
وزارت خانه، چه دولت و مجلس بایســتی مبتنی بر 
سیاست های خاص شــرایط ویژه جهت برون رفت از 
مشــکالت فوری پیش رو باشد. بدیهی است راه حل 
اساســی معضل در خارج از صنعــت دنبال و مربوط 
به سیاســت های ملی و دیپلماسی کشــور بوده که 
البته صنعــت نفت می تواند نقش تعیین کننده ای در 
کمک به حل آن نیز بازی نماید، ولی چنانچه شرایط 
سیاســی به گونه ای رقم نخورد که گشایشی حاصل 
گردیده و یا شرایط ســخت تر از امروز شود، بایستی 
با اتخاذ سیاســت های ویژه همه راه های برون رفت از 
مشکالت مورد حمایت و پشــتیبانی همگان شامل 
دولــت و مجلس محترم،  نهادهای نظارتی و امنیتی 
قرار گیرد. در این ارتباط ضروری است طرح های ویژه 
و اختیارات ضروری جهت حل مقطعی مشکالت نیز 

تهیه و اعمال گردد.

ب: راه های برون رفت از مسائل فوق:
1-تحریم:

مسلماً تحریم توانسته طی یک سال اخیر با شدت 
بخشی و تمرکز بر صنعت نفت و صنایع وابسته و نیز 
سیستم بانکی جهانی موجبات تشدید مسائل فوق را 
فراهم و به تبع آن مسائل اقتصادی و اجتماعی فراوانی 
در سایر بخش ها را موجب گردد. بدیهی است که حل 
مشکل تحریم مسئله ای خارج از وظایف صنعت نفت 
بوده و در ســطح ملی و در بخش دیپلماسی کشور 
قابل حل وفصل است. مع هذا صنعت نفت به دلیل دو 
ویژگی مهم، یکی وزنه ســنگین آن در سطح ملی و 
بین المللی که بخش مصرف جهانی را به آن وابســته 
می نماید و دوم تجربه گران سنگی که در دوره تحریم 
یک جانبه آمریکا علیه ایــن صنعت و نحوه مقابله و 
بی اثرنمودن آن کســب نموده است می تواند همراه 
با بخش دیپلماسی کشــور نسبت به سست نمودن 
پایه های تحریم در سطح بین المللی، ایجاد گروه های 
فشــار نفتی علیه تحریم در کشــورهای تأثیرگذار و 
مصرف کننده و نظایر آن در کنار دیپلماســی کشور 

بایستد.
2-حل مسائل صادرات:

 مسلماً بدون صادرات خصوصاً در بخش نفت خام 
و فرآورده های نفتی و پتروشــیمیایی توســعه تولید 
معنــی پیدا نمی کند، لذا بایســتی تمامی تمهیدات 
چه در درون صنعت و چه در ســایر بخش های ملی 
در جهت حل مشــکل صادرات ) نفــت،  میعانات و 
فرآورده هــا( متمرکز و به صورت مشــترک در جهت 
اجرایی شدن سیاســت ها، روش ها و استراتژی های 

مربوطه اقدام گردد.
اولویت ها در این رابطه می توانند به شرح زیر 

باشند:
-حل مســئله صادرات میعانــات گازی به عنوان 

اولویت اول با توجه به تأثیر آن در تولید گاز.
-طراحی روش صادرات با کمک بخش خصوصی 
داخلی با عنایت به کاهش ریسک های مالی در عین 

گشایش امکانات جهت افزایش هر چه بیشتر تولید
-ایجاد تحوالت ســاختاری ضــروری در بخش 
صادرات نفت همراه با کســب اختیارات الزم جهت 

رویارویی با شرایط ویژه موجود.
- شناســایی انگیزه های بازار مصرف و اســتفاده 
از تضاد منافع آن ها در جهت گســترش کم هزینه تر 

صادرات.
- ارزیابی دقیق هزینه ها و اتخاذ روش های مطلوب 
جهــت حرکت در چارچوب صحیح توازن هزینه ها و 

منافع ملی ناشی از افزایش صادرات.
- بهبود مدیریــت و روش ها در همه بخش ها که 
متأثر از شــرایط فعلی به طور مستقیم و غیرمستقیم 

تأثیر می پذیرند.
ج: اهداف:

شــعار صنعت را توســعه پایدار قرار داده و برای 
تحقق آن در همه بخش ها ) توسعه های کمی و کیفی 

( اهداف زیر را مدنظر قرار می دهیم:
1- برون رفت از شرایط بحرانی فعلی چه به صورت 
دائمــی و در همکاری با دیپلماســی کشــور و چه 

به صورت فوری جهت حل مسائل اضطراری صنعت.
2- بازگرداندن صنعت روی ریل صحیح حرکت در 
همه بخش ها اعم از اکتشاف، تولید، پاالیش، پخش، 

پتروشیمی،  مدیریت، تجهیز نیروی انسانی و غیره.
3- نوسازی صنعت همراه با افزایش سهم داخلی 
در طراحی، مهندســی، ســاخت تجهیزات و احداث 

تأسیسات نفتی.
4- حل مسائل مربوط به طرح های در حال اجرا و 
سرعت بخشیدن به آن ها با اولویت طرح های میادین 

مشترک و میادین با بازده باال و هزینه کمتر.
5- افزایش ذخایر نفت و گاز کشــور با توســعه 
طرح های اکتشــافی و اولویت مناطق و حوزه های با 

پتانسیل بیشتر.
6- صیانت از ذخایر نفت و گاز کشــور با تسریع 
در طرح هــای تزریــق گاز و آب بــه میادین و دیگر 
روش های علمــی متداول در جهــت بهبود ضریب 

بازیافت از مخازن.
7- کاهش سهم خام فروشی در صادرات با توسعه 
واحدهای پتروشیمی، پاالیشگاه ها و دیگر واحدهای 

پایین دستی با اقتصاد برتر.
8- بهبــود نظام بازاریابی نفت خــام و فرآورده و 
همچنین محصوالت پتروشــیمی بــا هدف افزایش 
درآمدها، کاهش هزینه ها و ریسک ها و روانی عملیات 

و سرعت در عمل.
9- توســعه پیوند صنعت نفت بــا نظام علمی- 
صنعتی کشــور و ارتقاء ســهم آن در تکمیل چرخه 

صنعت.
10- توسعه فناوری ملی در بخش نفت و در جهت 

کسب جایگاه مطلوب جهانی.
11- حرکت صنعت به سوی صنعتی پویا و جهانی 

از حالت تجاری فعلی.
12- تقویت نقش و جایگاه ایران در اوپک و کسب 
ســهم عادالنه از بازارهای جهانی نفــت و فرآورده و 
کمک به بازسازی و تقویت سازمان اوپک در بازارهای 
جهانی و تأمیــن منافع صادرکننــدگان در تعاملی 

عادالنه با مصرف کنندگان.
13- تقویت نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد با 

شاخص های بهره وری.
14- تقویــت اداره اقتصــادی واحدهای مختلف 
صنعت نفت، عدم تمرکز، نیــل به خودکفایی مالی 
همــراه با افزایش کارآیی نیروی انســانی و کاهش و 

شفاف سازی هزینه ها.
15- عرضه مطمئن فرآورده های نفتی و پتروشیمی 

همــراه بــا مدیریت مصــرف و اصــالح و نگهداری 
سیستم های مکانیزه متناسب با بهره برداری ها.

16- پیشــنهاد اصالح و اجرای قانون هدفمندی 
یارانه هــا با هدف کاهــش و بهینه شــدن مصرف، 
افزایــش صــادرات فرآورده های نفتــی و نیز تأمین 
سرمایه های الزم جهت کمک به بهبود راندمان های 
صنعتی و توسعه سیستم حمل ونقل عمومی از محل 

صرفه جویی های مصرف.
د: راهبردها

1- تغییر نگاه به نفــت از یک بنگاه صرفًا 
تجاری به یک صنعت پویای بین المللی:

صنعت نفت قدیمی ترین صنعت جاری کشور طی 
یک قرن بوده که به دلیل انگیزه های مادی بهره برداران 
خارجی همــواره بهترین و آخرین فناوری های روز و 
سیســتم های مدیریت مرتبط در آن در جریان بوده 
اســت. این ســابقه تاریخی و مزیت ایجادشده یک 
ظرفیــت بزرگ صنعتی را به وجود آورده اســت که 
بهره بــرداری از این بعد صنعت همواره مغفول مانده 
است، علت نیز آن بوده که به علت وابستگی اقتصاد 
کشور به درآمدهای ناشی از نفت نگاه حاکم بر صنعت 

نگاهی تجاری بوده است. 
مسلماً برای سالیان نسبتاً طوالنی آتی نیز کشور 
همچنــان نگاهی جدی بــه درآمدهای نفتی جهت 
تأمین نیازهای ارزی – ریالی خود داشته و رگه های 
نگاه تجاری باقی می ماند مع هذا بایستی تالش شود 
که این نوع نگاه در کلیه ســطوح ملی اعم از درون و 
یا بیرون صنعت اصالح و توجه به پتانســیل عظیم 
فنــی- علمی- مدیریتی صنعت و ســازمان دهی آن 
جهت ظاهر شدن در قامت شرکتی صنعتی در سطح 
بین المللی به عمل آید. اینکه یک قرن از صنعت نفت 
در کشور می گذرد و هنوز فاقد شرکتی با توانایی ها و 
جایگاه شرکت های نفتی بین المللی هستیم تا بجای 
ســاختن درآمد از دانش فنی و ســرمایه گذاری های 
هدفمند در همه جای جهــان صرفاً به مخزن داری 
صرف نفت و فروش ســرمایه های ملــی می پردازیم 
به هیچ وجه جایگاهی مناسب نبوده و همان گونه که 
صنایع نفت کشــورهایی چون نــروژ، برزیل، مالزی، 
آرژانتین، اســپانیا و نظایر آن با تغییر نگاه دولت ها و 
صنایع نفتشان این گونه ظرفیت ها را به وجود آورده و 
با بهره برداری از مخازن نفت و گاز دیگران درآمدهای 
کالن می ســازند حرکت به این سو را سامان دهیم. 
در این ارتباط صنعت نفت بایســتی از آن دســته از 
شــرکت های بخش خصوصی کــه دارای توان ایجاد 
ظرفیت هایی که حرکت به سوی هدف فوق را تسهیل 
نماید حمایت تا شــرکت های خصوصی نفتی مشابه 
آنچــه در جهان صنعتی وجود دارد تشــکیل گردد. 
مسلماً این حرکت از سوی دیگر نهادهای ملی مرتبط 
مثل دولت، مجلس و نهادهای نظارتی نیز بایســتی 

موردحمایت قرار گیرد.
2- توجه جدی به توســعه و تجهیز نیروی 

انسانی:
صنعت نفت امانــت دار کل ذخایر هیدروکربوری 
کشــور و اداره کننده تمامی تأسیسات حال و آینده 
آن به ارزش هزاران میلیارد دالر و مسئول طرح های 
توســعه ای آن به ارزش صدها میلیارد دالر اســت، 
لــذا توجه به نیروی انســانی چه به لحــاظ دانش و 
صالحیت های علمی الزم، چه به لحاظ توسعه کمی 
و کیفــی آن در چارچوب برنامه های تعریف شــده از 
اهم وظایف وزارت نفت محســوب می شــود ضمن 
آنکه نبایســتی از انگیزه های مادی و معنوی و اتخاذ 
سیاســت های حمایتی از معیشت پرســنل در بازار 
رقابتی بین المللی نیز غافل بود، شــرکت های موفق 
بین المللی همواره ضمن گسترش آموزش های علمی 
و کاربردی و انتقال تجربیات از نســلی به نسل دیگر 
از کارکنــان، نگاهی علمی نیز به نگهداری پرســنل 
در بازار رقابتی فشــرده نفتی داشته و از این رهگذر 
بیشترین جاذبه ها را برای جذب و بهترین برنامه های 
ارتقاء فنی پرسنل و نهایتاً ساختن بیشترین درآمدها 
را برای شرکت ها ممکن ساخته و در نتیجه باالترین 
و کیفی ترین تولیدات را ارائــه و از این رهگذر برای 
خود ایجاد اعتبار و بازارهــای فراوانی برای خدمات 
خود را تأمیــن می نمایند. بدیهی اســت در جهان 
انرژی در هریک از ابعاد کار که عقب بیفتیم نه فقط 
ضررهای مستقیم آن ناشی از عدم بهره برداری صحیح 
از مخازن، افزایش هزینه ها، کاهش درآمدها را تحمل 
خواهیم نمــود بلکه نهایتاً ناچار از واگذاری صحنه ها 
به چنین رقبایی خواهیم شد. لذا هم به حکم وظیفه 
جهت تجهیز شدن به آخرین دانش ها جهت توسعه 
و حفظ مخازن، بهره برداری بهینه از آن ها، نوســازی 
تأسیسات و نهایتاً ایجاد اعتبار علمی، فنی در سطح 
جهــان برای خود و هم به حکــم اجبار و تمکین به 
قاعده بازی در بازار رقابتی انرژی بایستی همواره در 
جهت ارتقاء نیروی انسانی و تجهیز آن ها به بهترین 
دانش ها و سیستم های مدیریتی و روش های جاری و 

متعارف نفتی اقدام نمائیم.
تمرکز آموزش ها در رشــته های تخصصی نفتی، 
توسعه آکادمیک رشته های مختلف نفت اعم از فنی، 
اقتصادی و مدیریتی در دانشگاه صنعت نفت و دیگر 
دانشــگاه های تراز اول کشور و حمایت از برنامه های 
آن ها، توسعه روابط دانشگاهی با دانشگاه های خوب 
جهان صنعتی، ایجاد آموزشکده های فنی در واحدهای 
مختلف نفت متناســب با نیازهــای تخصصی آن ها، 
آموزش های منظم دوره ای حین کار و اجباری نمودن 
آن ها جهــت هرگونه ترفیع در مشــاغل، تخصیص 
درصــدی از بودجه های عمرانــی طرح ها به آموزش 
پرســنل جهت بهره برداری و تعمیر و نگهداری آن ها 
از اقداماتی هستند که هدف فوق را تحقق می بخشند 

ضمن آنکه انتقال فناوری ها و سیستمهای مدیریت در 
کنار شرکت های موفق و بزرگ بین المللی نیز تسریع 

و می تواند حسب موردنظر بکار گرفته شود.
 3- تالش جهت کاهش خام فروشی از طریق 
توســعه صنایع پتروشیمی، پاالیشی و صنایع 

پایین دستی نفت:
حرکت شتاب دار آغاز شده طی دهه های گذشته 
که منجر به توســعه چشــم گیر صنعت پتروشیمی 
گردیده اســت موجب گردیده تــا اتان که محصولی 
همــراه گاز طبیعی بــوده و با آن می ســوخت، به 
زنجیره ای ارزشمند از محصوالت پتروشیمی با ارزشی 

چند صد تا چند هزار دالر در تن تبدیل گردد. 
گسترش صنعت گاز که شــکوفایی آن با توسعه 
پارس جنوبی آغاز و با ادامه طرح های مربوطه فرصتی 
طالیی جهت توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم آورده 
تا این صنعت آگاهانه و در همه زمینه ها مثل صنایع 
شــیمیایی، متانول، کودهای شیمیایی،  الستیک و 
پالستیک و... توسعه یابد و با اولویت دادن به صنایع با 
ارزش افزوده بیشتر و هزینه کمتر محل کسب درآمد 
و نیز با گسترش زنجیره های متعدد پایین دستی در 
بخش خصوصی اشــتغال گسترده در سطح کشور را 

ممکن سازد.
میعانات گازی، خصوصاً میعانات پارس جنوبی به 
دلیل ترشــی )باال بودن مرکاپتان ( شانس صادرات 
کمتری داشــته و توســعه های گازی نیــز منجر به 
تولید اضافی آن ها خواهد شد، لذا می توان با احداث 
پاالیشگاه های میعانات )نظیر ستاره خلیج فارس( به 
محصوالت ارزشــمندی همچون نفت گاز، ســوخت 
جــت، نفتا و حتــی بنزین تبدیل و پس از اشــباع 
بازار داخلی صادر شــوند. لذا اجرای طرح های مهمی 
همچون پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در اولویت قرار 
گرفته و بخش خصوصی نیز با مشوق ها و تمهیدانی 
جهت ســرمایه گذاری در واحدهــای کوچک تر ولی 
اقتصادی پاالیش میعانات حمایت شــوند. طرح های 
پاالیشی سیراف با رفع موانعی همچون کوچک و غیر 
اقتصادی بودن ظرفیت های تعریف شده برای آن ها و 
نیز تضمین امکان صدور محصوالت و یا خرید دولت 
به قیمت های صادراتی می تواند این افق را امیدوارانه تر 

برای هدف فوق باز کنند.
نفت خام همچنان صادرات عمده کشور را تشکیل 
می دهــد و پیش بینی می شــود که ایــن روند طی 
ســال های آینده نیز ادامه داشــته باشد مع هذا برای 
تحقق هدف فوق بایســتی دو دســته اقدامات را در 

راهبرد صنعت نفت منظور نمود:
اول: مدیریت مصرف فرآورده در کشــور با هدف 

کاهش آن و افزایش شانس صادرات آن ها.
دوم: توســعه ظرفیت هــای پاالیشــی صادراتی 
و واحدهــای صنعتــی مرتبــط چون قیرســازی، 
روغن ســازی ها و نظایر آن که در این مورد مشارکت 
بخش خصوصی بایستی تشویق گردد. نکته مهم در 
این رابطه آن اســت که توسعه پاالیشی نبایستی با 
هدف تشــویق مصرف داخلی بلکه بــا هدف صرفاً 
صادرات انجام و جایگزینی صــادرات فرآورده بجای 
نفت خام مدنظر باشد،  لذا هر دو حرکت فوق به طور 

توأم می تواند مفید باشد.
توســعه تحقیقات در بخش پتروشیمی و صنایع 
پلیمــری و نیــز پاالیــش خصوصــاً کار روی انواع 
کاتالیســت ها که محدودیت جــدی در این صنایع 
محســوب گردیده و نیز دســتیابی به لیسانس های 
مربوط به این گونه صنایع از ابزار راهگشا در این مسیر 
بــوده و می توان قرار گرفتن در بین 10 کشــور برتر 
جهان در زمینه فناوری این گونه صنایع را از هم اکنون 

هدف گیری نمود.
4- بهینه سازی مصرف انرژی:

صنایع نفت و انرژی کشــور از ابتــدای پیدایش 
تاکنون به دلیل قیمت های ارزان و یارانه ای و نیز عدم 
مدیریت صحیح از مصارف باال و بزرگ ترین نرخ رشد 
برخــوردار بوده و از این بابت در همه بخش ها اعم از 
صنعت، ساختمان، کشاورزی، خدمات،  حمل ونقل و 
خانگــی از فرهنگی مبتنی بر  »انرژی ارزان« پیروی 
که منجر به هدر رفتن منابع ارزشــمند نفت و انرژی 
گردیده اســت. حساسیت ایجادشــده نسبت به این 
واقعیت طی دو دهه گذشــته منجر به سیاست های 
مختلف و نهایتــاً اجرای طرح هدفمنــدی یارانه ها 
گردیــد. این طرح گرچه انتظار می رفت که هم مبلغ 
حــدود 30.000 میلیارد ریال یارانه بخش نفت را به 
دست آورده و آن را به سوی بهبود راندمان های صنعتی 
و توسعه بخش حمل ونقل عمومی هدایت نماید و هم 
باعث کاهش مصــرف گردد. متأســفانه هم اجرای 
نه چندان موفق آن به دلیــل وجود ایراداتی در خود 
طرح و هم تغییرات نرخ ارز موجب شــد تا اینک هم 
معادل همان مبلغ را به صورت یارانه نقدی بپردازیم 
و هم اینک مبلغ یارانه واقعی بیشــتر از ارقام قبل از 
اجرای طرح است. در نتیجه چه به لحاظ اقتصادی و 
چه کاهش مصرف نه فقط موفقیت مورد نظرحاصل 
نگردیده بلکه اجرای طرح مشــکالت عدیده ای را در 
بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی 
و پیمانکاری و غیره موجب گردیده است اگر نخواهیم 

به آثار تورمی و اقتصادی آن اشاره ای داشته باشیم.
بااین حال، هدفمند شدن یارانه ها با اجرایی صحیح 
یک ضرورت اســت و بایســتی با شرایطی منطقی و 
زمان مناسب و با دقت کافی اجرا گردد. منابع حاصله 
و سیاست های اجرایی بایســتی در جهات زیر مورد 

استفاده قرار گیرد.
- کمــک بــه تأمین مالــی طرح های توســعه 
راندمان های انرژی در همه بخش های اقتصادی اعم از 
صنعتی، تولید و انتقال برق، ساختمان و غیره از محل 

صرفه جویی های حاصله.
- کمک به تأمین مالی طرح های توسعه حمل ونقل 
عمومی درون و برون شــهری از همــان محل نظیر 
توسعه ریلی، راه آهن شهری و نیز توسعه برق بجای 

گاز و گازوئیل در روستاها.
- طراحــی و کاربرد ســامانه های کنترل مصرف 
خصوصاً در حمل ونقل های برون مرزی جهت کنترل 

قاچاق سوخت.
5- تولید و صیانت از ذخایر گاز:

این مطلب حقیقت دارد که ایران با داشتن 18٪ از 
ذخایر جهانی مقام اول را در جهان داراست و این نیز 
حقیقت دارد که بیش از 50٪  از ذخایر شناخته شده 
گاز کشور در میادین مشترک همچون پارس جنوبی، 
سلمان، هنگام و... قرار دارد. واقعیت دیگر اینکه هنوز 
بیش از 42 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه 
در مناطق مختلف سوخته می شود و متأسفانه واقعیت 
دیگر این است که همسایگان با سرعتی بیشتر از ما 

بهره برداری و برداشت از این مخازن را در دستور کار 
داشته و به آن مشغولند. مطابق برنامه های تنظیمی 
وزارت نفت در ســال 84 کــه تولید از پارس جنوبی 
به 130 میلیون متر مکعب در روز رســید که از قطر 
بیشتر بود،  قرار بود که با اجرای طرح های توسعه ای 
برنامه ریزی شده برای دیگر فازها )فازهای 6 تا 10 در 
حال اجرا بودند( در ســال 2012 میالدی )1391( 
تمامــی عقب ماندگی ها جبران و از قطر به طور کامل 
جلــو بیفتیم، متأســفانه عدم موفقیــت در اجرای 
طرح های توســعه ای به شرحی که قباًل ذکر شد این 
عقب افتادگی بیشتر و در حد دو برابر تا سال های اخیر 
در جریان بوده و ساالنه حدود 45 میلیارد دالر بیشتر 
از ما از چاه های قطر تولید می شد که خوشبختانه با 
تکمیل و راه اندازی فازهای متعدد در دو سال اخیر به 

سطوح تولیدی متوازن با قطر رسیدیم. 
طرح های توســعه ای پارس جنوبــی طی برنامه 
پنجم بــا پراکندگی در اهداف در حد 60-50 درصد 
تکمیل و دوران توقف نســبی را به علت هزینه شدن 
بودجه های پیش بینی شــده و نیز مســائل تحریم و 
بدهی های ســنگین وزارت نفــت می گذراندند لذا 
پرداختن به حل این معضــالت به عنوان اولویت باال 
در ســطح ملی از راهبردهای اصلی بود که گرچه با 
تأخیر و زیان باال و عدم النفع ناشــی از تولید بیشتر 
قطر طی دهه های گذشته باالخره تحقق یافت ولی در 
بخش بهره گیری از این منبع ارزشمند قطر با صدور 
بیشــترین صادرات گاز مایع خود را به ثروتمندترین 
کشــور جهان تبدیل نموده ولی مــا در حد اتالف و 
تبذیر به مصرف تقریباً همه گاز تولیدی خود پرداخته 
و با غفلت از ضرورت تزریق گاز به میادین بزرگ ولی 
قدیمی تر نفت با هــدف صیانت از آن ها و ثروت های 
چند هزار میلیاردی درون آن هــا و نیز کم کاری در 
بخش صادرات، هم ثروت های گازی مان را از دســت 
می دهیم و هم سهم بسیار کوچکی از بازار صادراتی 
را به خود اختصاص داده ایم که می توانست هم منبع 
تولید ثروت و هم عامل قدرت و اثرگذاری اقتصادی-

سیاسی در بازار برای ما باشد.
6- تولید و صیانت از ذخایر نفت خام:

ذخایــر عظیــم نفت خــام در جای کشــور که 
شناخته شده متجاوز از 600 میلیارد بشکه است که با 
روش های سنتی استخراج ما تنها 157 میلیارد بشکه 
آ ن قابل استحصال اســت،  نعمتی خدادادی که به 
همه نســل های حاضر و آینده تعلــق دارد و صیانت 
از این مخازن از وظایف ملی نســل حاضر شــمرده 
می شــود. صیانت البته به معنای عدم تولید نیست 
بلکه تولید صیانتی با بهره گیری از بهترین دانش های 
روز و فناوری های مدرن و با هدف به حداکثر رساندن 
ضریب بهره وری اســت که بایســتی از راهبردهای 
وزارت نفــت بوده و با توجه به ابعــاد چند تریلیون 
دالری زیان ناشــی از غفلت از آن به شرحی که قباًل 
توضیح داده شــد از هرگونه کوتاهی و یا ممانعت از 
تحقق آن بهر بهانه و از ســوی هر شخص و جریانی 
هم که باشــد جلوگیری شــود. در این رابطه توسعه 
دانش فنی داخلی در ارتباط با دارندگان فناوری های 
مدرن تجربه شده نظیر بهترین تکنولوژی ها در بخش 
لرزه نگاری )ســه بعدی و چهار بعــدی (، حفاری ها 
)افقی،  چندجانبه،  هوشمند و...(،  اجرای طرح های 
تزریــق آب و گاز به میادین و به حداکثر رســاندن 
ضریــب بازیافت از هر مخزن و نهایتاً و در صدر همه 
اقدامات اولویت دادن به بهره برداری علمی از میادین 
مشترک بایستی از سیاست های راهبردی مهم بخش 
نفت باشند. تقویت اکتشافات با اولویت مناطق مرزی 
و نیز اکتشــافات تکمیلی در میادین مشترک جهت 
شناسایی پتانسیل های بیشتر این مخازن اعم از نفت 
و گاز در الیه هــای در حال بهره برداری و یا الیه های 

عمیق تر نیز از اولویت ها خواهد بود.
7- ترانزیت انرژی و تبدیل شــدن به ثقل 

عملیات انرژی منطقه:
وجود منابع عظیم گاز و نفت در کشــور،  حضور 
همســایگان متعــدد در اطراف کشــور که همگی 
یــا تولیدکنندگان بــزرگ نفت و گاز هســتند و یا 
مصرف کنندگان بزرگ، حضور تولیدکنندگان بزرگی 
چون ترکمنســتان، قزاقســتان و آذربایجان که به 
آب های بین المللی دسترســی ندارند، حضور روسیه 
که رقیب اصلی ما در نفت و گاز )نفت اورال روســیه 
بزرگ ترین رقیب نفت ســبک ایــران در مدیترانه و 
خطوط متعدد گاز روســیه به اروپا مانع بزرگ انتقال 
گاز ایران به آن منطقه است(، تولیدکنندگان بزرگ 
نفتی در جنوب و غرب کشور که عضو اوپک بوده ولی 
در عین حال بســیاری از آن ها مثل امارات، کویت و 
عمان تشنه گاز طبیعی می باشند، عراق و کمبودهای 
شدید برق و نیاز آن به گاز و نیز ترکیه مصرف کننده 
بزرگ نفت و گاز در شمال غربی و پاکستان تشنه گاز 
و فرآورده و با کمی فاصله هند و چین بازارهای بزرگ 

حال و آینده نفت و گاز می باشند. 
بســیار عادی است که همه این کشورها خصوصاً 
بزرگانی چون هند و چین با حساســیت نســبت به 
امنیت عرضــه درازمدت انــرژی نتوانند بزرگ ترین 
ذخایر گازی جهان و یکی از بزرگ ترین ها در ذخایر 
نفت یعنی ایران را در محاسبات خود نداشته باشند. 

این موقعیت ویژه به ایران امکان می دهد تا:
1- با اتصال خطوط لوله گاز به کشورهای ساحل 
جنوبی خلیج فارس تأمین کننده گاز طبیعی اعضای 
مهم شورای همکاری مثل امارات، عمان و کویت بوده 
و با اتصال به عراق عضو دیگر شورا نیز وابستگی تام به 
انرژی ایران پیدا نموده و از این راه نه فقط درآمدهای 
کالن مالی عاید می گردد بلکه به امنیت روابط فیما 
بین و اثرگذاری سیاسی در تنظیم آن کمک شایانی 

خواهد نمود.
2- اتصــال خط لوله گاز به هند و پاکســتان از 
اثرگذارتریــن اقدامات اقتصادی، سیاســی و امنیتی 
اســت که می تواند چهره سیاسی منطقه را دگرگون 
ساخته و توسعه بخش های مختلف مسیر خط لوله را 
نیز عالوه بر درآمدهای مالی و اقتصادی موجب گردد.
3- مشارکت در طرح های نفت و گاز با همسایگان 
شمالی، ایجاد امکان صدور نفت و گاز آن ها از طریق 
ایران چه با معاوضه و تحویل در جنوب و چه اتصال به 
خطوط لوله برنامه ریزی شده گاز به اروپا و نیز ترکیه 
در جهت تنوع سازی تأمین کنندگان گاز به آن قاره 
مجموعاً اقداماتی است که ایران را به بازیگری مهم و 
اصلی ) HUB ( گاز و انرژی در منطقه تبدیل نماید.
آنچه مسلم است حرکت به سوی عملیاتی نمودن 
ایــن راهبرد مهم سیاســی – اقتصــادی – امنیتی 
می تواند به عنوان نکته ای محوری از راهبردهای وزارت 
نفت در همکاری و همراهی با دیگر سازمان ها،  نهادها 
و وزارتخانه های مرتبط و خصوصاً حمایت همه جانبه 
مجلس محترم و دستگاه دیپلماسی – امنیتی کشور 
مطرح و عملیاتی شــده و در نتیجه کشور را به نقطه 

اتکای جدی بازارهای دور و نزدیک تبدیل نماید.
ادامه در صفحه 11

آسـیب شـناسی صـنعت نفت و راهبـردهای اصـالحی )1(



 بین الملل   11شنبه  1  مرداد  1401- 23 ذی الحجه 1443 - 23 جوالی 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5766

اصرار بغداد و انکار آنکارا 
در حمله موشکی به دهوک 

نخست وزیر عراق در جلسه با سران سیاسی و حزبی این کشور از توسل به 
اهرم های متعدد در مواجهه با حمالت ترکیه به شمال عراق گفت و در همین 
حال سخنگوی وزارت خارجه عراق می گوید انکار ترکیه، شوخی سیاه غیر قابل 
قبول و تجاوز آن کشور ثابت شده است. به گزارش ایرنا، این بار به نظر می رسد 
کــه بغداد عزم خود را جزم کرده تا پاســخی محکم تر به عملیات های نظامی 
ترکیه در شــمال عراق بدهد؛ عملیات هایی که به گفته ناظران تاکنون ارتش 
ترکیه در طول ۷ ماه گذشته ۲۸۱ بار در استان های دهوک، اربیل، سلیمانیه و 
موصل عراق انجام داده است. حمله خونبار روز چهارشنبه به مرکز گردشگری 
»په رخ« زاهو در دهوک اقلیم کردســتان اما با ۹ کشته و بیش از ۳۰ زخمی 
)عمدتا زن و کودک( آنقدر نگران کننده شــد و واکنش های خشم آلود در پی 
داشــت که ترکیه را ناچار به انکار حمله و انداختن آن به گردن پ.ک.ک کرد؛ 
گروهی که سال هاســت ارتش ترکیه به بهانه تعقیب و سرکوب عناصر آن در 

شمال عراق جوالن می دهد و پایگاه می سازد.
حاال وزارت خارجه عراق می گوید همه شــاخص ها نشان دهنده مسئولیت 
مستقیم ترکیه در این حمله است و »احمد الصحاف« سخنگوی وزارت خارجه 
عراق، انکار آنکارا را شوخی سیاه می خواند. روز پنجشنبه، الصحاف از اقدامات 
جاری و آتی عراق در مقابله با تحرکات ترکیه در خاک کشــورش خبر داد؛ از 
اینکه وزارت خارجه یادداشت اعتراض شدید اللحنی به »علیرضا گونای« سفیر 
ترکیه در بغــداد داده، کاردار عراق در آنکارا را به بغداد فراخوانده و شــکایت 
کشــورش به شورای امنیت و سازمان ملل در دستور کار جدی قرار داده شده 

است.
ســخنگوی وزارت خارجه عراق اشــاره ای هم به اهرم ها و برگه هایی دارد 
که عــراق می تواند علیه ترکیه به کار ببرد و می گوید: نخســت وزیر عراق به 
»گزینه های متعدد« اشــاره کرد که ضامنی برای امنیت و حاکمیت عراق شود 
و در این باره برخی شاخص ها را که می شود از سخنان او )الکاظمی( استنباط 
کرد این اســت که احتماال برگه اقتصادی و نیز )امنیتــی( با بازدید او از مقر 
وزارت دفاع، دیدار با فرماندهان امنیتی )اشــاره به جلسه اخیر نخست وزیر با 
دستور کار امنیت ملی( و بحث با این فرماندهان درباره امنیت، حاکمیت عراق 

و تحول بخشی به زیربنای نظامی برای مواجهه با چالش ها در میان است.
پیش از این، »فواد حسین« وزیر امور خارجه عراق تصریح کرد: اگر مشکل 
بین دولت ترکیه با حزب کارگران )پ ک ک( باشد نباید این مشکل به داخل 
عراق صادر شــود. کارشناسان نظامی ثابت کردند که این حمله از طرف ترکیه 

انجام شده است.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه را به دلیل حمله خونین 
ترکیه به مرکز گردشگری زاخو در استان دهوک اقلیم کردستان عزای عمومی 

اعالم کرد.
روز چهارشــنبه، شــورای وزیران عراق از وزات خارجه این کشور خواست 
پرونــده ای کامــل را از تجاوزهای مکــرر ترکیه به حاکمیت عــراق و امنیت 
شهروندان آن تهیه کند؛ پرونده ای که قرار است مبنای شکایت فوری بغداد از 

آنکارا در شورای امنیت سازمان ملل باشد.

ویژه

گفت وگوی تلفنی پوتین و بن سلمان 
کاخ کرملین در بیانیه ای اعالم کرد که »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری 
روســیه و »محمد بن ســلمان« ولیعهد عربســتان در یک مکالمه تلفنی بر 

اهمیت همکاری های بیشتر در اوپک پالس تأکید کردند.
بــه گزارش رویتــرز، ایــن گفت وگو ۶ روز پــس از دیدار »جــو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا با بن ســلمان در عربستان انجام شد و اهمیت این کشور 
برای واشــنگتن و مســکو در زمانی که جنگ در اوکرایــن بر بازارهای انرژی 

جهان تاثیر گذاشته را نشان داد. 
در بیانیه کرملین آمده اســت: در این گفت وگو وضعیت کنونی بازار جهانی 
نفت به صورت گسترده بررسی شده و دو طرف بر اهمیت هماهنگی بیشتر در 

چارچوب اوپک پالس تاکید کردند. 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت که رهبران دو کشــور همچنین 
در مورد گسترش روابط تجاری، اقتصادی و وضعیت سوریه تبادل نظر کردند. 

آسیب شناسی صنعت نفت و راهبردهای اصالحی )1(
ادامه از صفحه 10

:)R&D( تحقیق و توسعه)1
اقتدار و توسعه داخلی فناوری ملی در زیر بخش های مختلف وزارت نفت، جز 
با توسعه امر تحقیقات و پژوهش توسعه ای و کاربردی عملی نخواهد شد. این امر 
بایستی در ارتباطی تنگاتنگ و مشارکت فعال با مراکز تحقیقاتی – علمی کشور 
قرار گرفته و با تقویت مراکز تحقیقاتی تخصصی نظیر پژوهشــگاه صنعت نفت، 
مرکزی مطمئن و قابل اعتنا در بخش های تخصصی نفت اعم از صنایع باالدستی 
نظیر مطالعات اکتشــافی، مطالعات مخازن و ازدیاد برداشت، و نیز پایین دستی 
در بخش فرآیندها و ســاخت مشــتقات پیچیده نفتی، تولید دانش و لیسانس 
ساخت، مهندسی و فرآیندها را شکل داد. امید است این گونه تحقیقات بگونه ای 
برنامه ریزی و اجرا شوند که در سال های آینده خود را بین ۱۰ کشور برتر جهان 

در فناوری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ببینیم.
تالش در گردآوری نخبگان علمی و فنی کشــور در بخش تحقیقات صنعت 
نفت و نیز توســعه ارتباط با دانشگاه های صنعتی کشور و تداوم حمایت از آن ها 
در جهت توسعه رشــته ها و علوم و فنون مرتبط با نفت از راهبردهای اصلی در 

این زمینه خواهند بود.
2( فناوری ملی و ساخت داخل:

سهم عظیم بودجه های عمرانی صنعت نفت و حجم باالی ارزبری آن بهترین 
فرصت جهت انتقال فناوری در این بخش و ارتقای فناوری ملی و ایجاد اشتغال 
وســیع داخلی به حســاب می آید. قدرتمندی و ارتقای فناوری در صنایع مهمی 
نظیر صنایع شــیمیایی و شاخه های مختلف ماشین ســازی، ساختمان، نصب،  
مدیریت پروژه، مهندســی و طراحی و غیره می تواند در سایه توجه جدی وزارت 
نفت به توســعه فناوری ملی تحقــق یابد. پدیده ای کــه در طول تحول بزرگ 
ســرمایه گذاری های نفت در بخش پارس جنوبی و طرح های بیع متقابل گازی 
و نفتــی موضوع خود را نشــان داد چراکه اعمال قانون حداکثر ســاخت ایرانی 
در طرح های مزبور صدها شــرکت مهندسی، ســاخت و پیمانکاری کشور را در 
اجرای طرح ها درگیر و ســطح دانش و تجربه آن ها را در کنار صاحبان فناوری 
نوین و سیستم های مدیریت بین المللی به خوبی ارتقاء بخشید بطوریکه هم اینک 
ظرفیت های بزرگی با تجربیات و دانش قابل اتکا در کشور ایجاد شده و این روند 
می تواند به شکلی تصاعدی به پیش رفته و صحنه دانش و کار کشور را دگرگون 

سازد.
به واقع وزارت نفت دارای مســئولیتی مهم اســت که تالش نماید تا در سایه 
ثبات رأی مدیریت و جلب اعتماد دارندگان فناوری و با حفظ منافع ملی و اعمال 
راهبردهای مصوب قانونی این امر را تحقق بخشــیده و با اعتقاد آن را به عنوان 

راهبردی مهم پی گیری نماید.
3( عرضه خدمات مطمئن عمومی به مردم:

توسعه شبکه گازرسانی در سراسر کشور موجب گردیده تا ارتباط بین مردم، 
صنایع،  نیروگاه ها و... با وزارت نفت ارتباطی به مراتب گسترده تر از گذشته بوده و 
رشد مصرف و مسائل مرتبط با آن ها نیز پیچیده تر و بزرگ تر گردیده است. اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها و مســئولیت سوخت رسانی به موقع کافی و با کیفیت 
که مالحظات زیســت محیطی و توسعه فرهنگی جامعه آن را طلب می نماید بر 
حساسیت لحظه ای بر همه خدمات مورد نظر افزوده است بگونه ای که بایستی 

همواره نسبت به ارائه این گونه خدمات متعهد بوده و آن را به اجرا درآورد.
البته این گونه عملیات در جهان معموالً توســط شرکت های خصوصی انجام 
و انتظــار می رود که در روندی اصالحــی این مهم نیز در ایران اتفاق بیفتد ولی 
ایجاد زیرساخت ها و زمینه های انتقال و توزیع گاز و فرآورده در کشور به برنامه 
و زمان بندی دقیقی نیازمند اســت که وزارت نفت بایستی نسبت به آن اقدام و 

قبل از اجرایی شدن طرح خدمات مزبور را به صورت بهینه و دقیق ارائه نماید.
4( راهبردهای دیگر و مهم:

•- تأکید بر مسائل زیست محیطی و توسعه فرهنگ ایمنی و سالمت در صنعت
- جلب مشارکت بخش خصوصی در بخش های ممکن

- تداوم خصوصی ســازی با اصالح روش ها و تبدیل درآمدها به دارایی بجای 
هزینه شدن در بخش مصارف عمومی صنعت

- تأکید بر اجرای اقتصادی طرح ها و بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت ها
*معاون اسبق وزیر نفت و رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی
منبع: اخبار نفت

پولیتیک

یادداشت

رئیس جمهــوری  ماتــارال«  »ســرجیو 
ایتالیــا پارلمان ایــن کشــور را منحل و ۲۵ 
برای  را  سپتامبر)۳مهر( ســال جاری میالدی 

برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین کرد.
به گزارش یورونیوز، ماتارال در ســخنرانی 
کوتــاه پس از دیدار با رؤســای مجلس پایین 
و ســنای ایتالیا اعالم کرد که انحالل پارلمان 
»آخریــن انتخــاب« اســت، اما بــا توجه به 
شرایط سیاسی درحال تغییر ایتالیا »اجتناب 

ناپذیر«است. 
رئیس جمهوری ایتالیــا از »ماریو دراگی« 
نخست وزیر این کشور خواست تا زمان تشکیل 
دولــت جدید در ســمت خود باقــی بماند و 

پارلمان بتواند تاریخ های مهم را رعایت کند. 
ماتــارال تاکید کرد که ایتالیا با یک ســری 
انتخاب های ســخت و تعهــدات فوری مواجه 

است که نیاز به اقدام سریع پارلمان دارد. 
رئیس جمهوری ایتالیــا چالش های پیش 
روی خانواده هــا و کســب و کارهای ایتالیایی 
به ویژه تــورم باال، افزایش قیمت انرژی و مواد 
غذایی و اثرات جنگ روســیه و اوکراین را به 

مقامات سیاسی این کشور یادآوری کرد. 
وی همچنین بر لــزوم اجرای اقدامات الزم 
برای حمایت از صندوق بازیابی اروپا تاکید کرد.

شکست تالش نخست وزیر ایتالیا
ماریو دراگی نخســت وزیــر ایتالیا پس از 
ناکامی در احیای دولت ائتالفی، از سمت خود 
استعفا کرد.  دراگی روز پنجشنبه به نمایندگان 
پارلمان گفته از سمت خود استعفا می کند و راه 
را بــرای برگزاری یک انتخابات تازه باز خواهد 

گذاشت. 
هفته گذشته، ماتارال اولین استعفای دراگی 

را رد کرد و از او خواســت تا مذاکرات بیشتری 
را با قانونگذاران به امیــد اجتناب از انتخابات 
زودهنگام انجام دهد.  جنبش پنج ســتاره با 
گرایش چپ، یکــی از احزاب دولت ائتالفی، با 
فرمــان جدیدی که هــدف آن کاهش تورم و 
مبارزه با افزایش هزینه های انرژی بود، مخالفت 
داشت. قانونگذاران ایتالیا به این بسته سیاستی 
رای اعتماد دادند، اما پنج ســتاره این اقدام را 
تحریم کرد و باعث خشم دراگی و احزاب راست 

دولت ائتالفی شد. 
سپس از دراگی رئیس سابق بانک مرکزی 
اروپا، خواسته شد تا روز چهارشنبه به مجلس 
ســنای ایتالیا برود تا برای ادامه کار دولت رای 
اعتماد بگیرد.  پیش از اتفاق چهارشنبه شب، 
جنبش پنج ســتاره گفت کــه در رای اعتماد 
جدید شرکت نخواهد کرد. حزب حاکم »لگا« 

و حــزب »فورزا ایتالیا« نیز اعالم کردند که در 
رای گیری شــرکت نخواهند کــرد. در مقابل، 
راســت میانه ابتکاری را بــرای خروج جنبش 
پنج ســتاره از ائتالف پیشــنهاد کرد.  دراگی 
موفق به کســب رای اعتماد مجلس سنا شد 
اما بی اعتنایی شرکای ائتالفی به صورت عملی 
به معنای فروپاشــی دولت است. این امر راه را 

برای انتخابات زودهنگام که ممکن اســت در 
ســپتامبر یا اکتبر برگزار شــود هموار خواهد 
کرد.  رئیس جمهوری ایتالیا یک ســال و پنج 
ماه پیش با معرفی دراگی به عنوان نخست وزیر 
زمینه تشکیل دولت وحدت ملی از احزاب چپ 
تا احزاب راست افراطی را پس از بحران شیوع 

ویروس کرونا فراهم کرده بود.

پارلمان ایتالیا منحل شد
بحران سیاسی در رم

کودتای  بررســی  کمیته  بین الملل:  گروه 
ششــم ژانویه در آمریکا به کانون توجه رسانه ها 
تبدیل شــده اســت. در آخرین جلسه کمیته 
مشخص شد که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
پیشین ایاالت متحده با سکوت ۱۸۷ دقیقه ای 
خود اجازه داد تا شورش های ششم ژانویه ۲۰۲۱ 
در کنگره آمریکا رخ دهد. ســی ان ان همزمان با 
این جلســه اقــدام به نمایش فیلمــی کرد که 
ترامپ با مشــت بر میز می کوبد تا عمق خشم 
رئیس جمهوری سابق آمریکا را نشان داده باشد.

به گزارش یورونیوز، جدیدترین شهادت ارائه 
شــده به کمیته بررسی حمله به کنگره آمریکا 

در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ حکایت از آن دارد که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری پیشــین این کشور در 
حالی کــه فرزندان و نزدیک ترین مشــاورانش 
»ملتمسانه« از او می خواســتند تا این اقدام را 
محکوم کند، به صورت زنده در حال تماشــای 
یورش به کنگره بوده و درخواســت ها را نادیده 

گرفته است.
کمیته منتخب مجلــس نمایندگان آمریکا 
پنج شنبه شب هشتمین جلسه استماع خود را 
برگزار و جدول زمانی فعالیت های آقای ترامپ را 
در ۱۸۷ دقیقه ای ترسیم کرد که حامیان او پس 
از سخنرانی تحریک آمیزش به ساختمان کنگره 

حمله کردند.
»الین لوریا«، یکی از نماینده های دموکرات 
عضو این کمیتــه، گفت: »ترامپ پشــت میز 
ناهارخوری  خود نشست و حمله را از تلویزیون 
تماشــا کرد، در حالی که ارشدترین کارکنان، 
نزدیک ترین مشــاوران و اعضای خانواده اش به 
او التماس می کردند تــا کاری که از هر رئیس  

جمهوری آمریکا انتظار می رود، انجام دهد.«
کمیته بررسی حمله به کنگره آمریکا در این 
جلسه بخش هایی از شــهادت ضبط  شده پت 
سیپولون، مشاور سابق کاخ سفید را پخش کرد 
که او در پاسخ به ســؤال هایی درباره اقدام های 

آقای ترامــپ از جمله تماس با ماموران مجری 
قانون و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از این 
حادثه، گفت که چنین تماس هایی انجام نشده 

است.
براساس اعالم این کمیته، »دونالد جونیور« 
پسر ارشد ترامپ از او خواسته بود از آشوبگران 

بخواهد که کنگره را ترک کنند.
این کمیته همچنین ویدئویی از چندین مقام 
کاخ سفید را نشان داد که در آن ناراحتی خود 
را از دیدن پست توییتری ترامپ در روز حادثه 
بیان کردند. آقای ترامپ در ســاعت ۱۴ و ۲۴ 
دقیقه ششــم ژانویه در حساب کاربری خود در 

توئیتر با حمله بــه »مایک پنس« معاون خود، 
گفت که او »شجاعت« استفاده از وظیفه قانون 
اساسی خود را برای عدم تأیید پیروزی بایدن در 

انتخابات نداشته است.
به گفته »سارا متیوز« دستیار رسانه ای سابق 
کاخ سفید، این پست توئیتری آقای ترامپ مانند 
»ریختن بنزین روی آتش« بود. ســارا متیوز و 
متیو پاتینگر که معاون مشــاور امنیت ملی در 
دوره ترامپ بود پس از این توئیت استعفا دادند.

کمیته بررســی حمله به کنگره آمریکا که 
متشــکل از ۷ نماینده دموکــرات و ۲ نماینده 
جمهوری خواه اســت از زمان شروع به کار خود 
تاکنون با بیش از هزار شــاهد مصاحبه و ده ها 

هزار سند جمع آوری کرده است.
به گفته لیز چنی، عضــو جمهوریخواه این 
کمیته دور دیگر جلسات استماع در ماه سپتامبر 

برگزار خواهد شد.
بنــا به گزارش ها، آقای ترامپ هنوز در میان 
جمهوری خواهــان محبوبیــت دارد و ممکــن 
اســت دوباره کاندیــدای ریاســت جمهوری 
۲۰۲۴ شود. البته بر اساس آخرین نظرسنجی 
رویترز/ایپســوس، موقعیــت آقــای ترامپ در 
میان جمهوری خواهان پس از جلسات استماع 

تضعیف شده است.
کمیته بررســی حمله به کنگــره آمریکا به 
دنبال آن اســت تا با ایجــاد پرونده  علیه آقای 
ترامپ، اثبــات کند که او غیرقانونی عمل کرده 
اســت تا شکســتش از جو بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ توسط کنگره رسمیت 

نیابد.
تصاویر مربوط به پشت صحنه های سخنرانی 
ضبط شــده ترامپ در روز هفتم ژانویه ۲۰۲۱، 
یک روز پس از حمله به ساختمان کنگره ایاالت 
متحده، روز پنج شــنبه ۲۱ ژوئیه در هشتمین 
جلسه استماع کمیته بررســی حمله ۶ ژانویه 
هــواداران آقای ترامپ به کنگــره آمریکا برای 
اولین بار منتشر شد. در این تصاویر می بینم که 
دونالد ترامپ بارها می گوید که دلش نمی خواهد 
برخی جمــالت را از روی متن بخواند. چندین 
بــار ضبط روخوانی متن متوقف می شــود، وی 
عصبانی به نظر می رســد و چنــد بار روی میز 
می کوبد. دخترش ایوانکا ترامپ نیز در آنســوی 
دوربین بــه او در بازخوانی متن و تغییر برخی 

کلمات کمک می کند.

شاهدان در کمیته منتخب مجلس نمایندگان فاش کردند

حمایت خاموش ترامپ از کودتای ششم ژانویه

کاخ ســفید اعالم کرد که »جو بایدن« رئیس جمهوری 
۷۹ ساله آمریکا به بیماری کووید - ۱۹ مبتال شده است.

کاخ ســفید روز پنجشنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه 
ای اعالم کرد که آزمایش کرونای جو بایدن رئیس جمهوری 

آمریکا مثبت شد. 
در بیانیه کاخ سفید آمده است که بایدن کامال واکسینه 
شــده و دو بار نیز واکســن تکمیلی دریافت کرده و عالیم 
بسیار خفیفی را تجربه می کند.بر اساس این بیانیه، بایدن از 
داروی پاکسلووید استفاده می کند. در بیانیه کاخ سفید آمده 
است: مطابق با دستورالعمل های مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری های آمریکا، بایدن در کاخ سفید قرنطینه خواهد شد 
و در این مدت به انجام کامل وظایف خود ادامه خواهد داد. 
بر اســاس این بیانیه، او صبح دیروز تلفنی با کارمندان کاخ 
ســفید در تماس بوده و به صورت تلفنی و ویدئو کنفرانس 
در جلسات برنامه ریزی شــده خود در کاخ سفید شرکت 
خواهــد کرد.  در بخش دیگری از بیانیه کاخ ســفید آمده 

اســت: مطابق با پروتکل کاخ سفید برای موارد مثبت ابتال 
به کرونا، که فراتر از دســتورالعمل های مرکز پیشگیری و 
کنترل بیماری های آمریکا است، بایدن تا زمانی که آزمایش 
کرونای او منفی شــود به کار خود در قرنطینه ادامه خواهد 
داد و به محض اینکه آزمایش او منفی شد، به دفتر خود باز 

خواهد گشت.
کاخ سفید اعالم کرده است که به صورت روزانه در مورد 
وضعیت بایدن اطالع رســانی خواهد کرد. این نخستین بار 

است که تست کرونای بایدن مثبت شده است.
رئیس جمهوری آمریکا  نخستین دز واکسن فایزر را در 
دسامبر ۲۰۲۰ دریافت و سپس دز دوم را در ژانویه ۲۰۲۱ 
تزریق کرد. در ســپتامبر ۲۰۲۱، او واکسن تکمیلی فایزر را 
دریافت و دومین واکسن تکمیلی را در مارس ۲۰۲۲ تزریق 
کرد. بایدن در حســاب کاربری خود در توئیتر پس از اعالم 
ابتالیش به کرونا با انتشار پیام و نیز  ویدئویی از خود اعالم 
کرد که حالش خوب است و  همچنان به کار ادامه می دهد.

بر اساس نظرسنجی دانشــکده حقوق دانشگاه مارکت، 
تنهــا ۳۸ درصد از آمریکایی ها، عملکــرد دیوان عالی این 
کشــور را تایید می کنند و ۶۱ درصد از نحوه انجام وظایف 

این دیوان ناراضی هستند.
این نظرســنجی پس از حکم دیوان عالی آمریکا در لغو 
قانون پنجاه ســاله محافظت از حقوق سقط جنین در این 

کشور انجام شده است.
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که میزان رضایت از 
عملکرد دیوان عالی آمریکا از آخرین نظرسنجی که در ماه 
جوالی ۲۰۲۱ انجام شده، ۲۲ درصد کاهش یافته است. به 
گزارش تارنمای هیل، در دوره مشابه سال گذشته ۶۰ درصد 
از مردم امریکا عملکرد دیوان این کشور را تایید می کردند 
درحالی که ۳۹ درصد از مردم از عملکرد آن ناراضی بودند. 
این نظرسنجی نشان می دهد که نارضایتی آمریکایی ها  
از دیوان عالی پس از چند حکم عمده  آن در  دوره  جاری 
افزایش یافته است. این احکام شامل محدود کردن اختیارات  

آژانس حفاظت از محیط زیست، گسترش حقوق اسلحه و 
متمــم دوم با وجود چندین تیراندازی جمعی و مواردی در 

خصوص خدمات عمومی می شود. 
بر اســاس نظرســنجی مارکت، اکثر آمریکایی ها یا ۶۱ 
درصد از آنها معتقدند که انگیزه دیوان عالی عمدتاً سیاسی 
اســت. حدود ۳۹ درصد می گویند که دیوان عالی عمدتاً از 
قانون پیروی می کند. لغو حقوق سقط جنین توسط دیوان 
عالی آمریکا که در ســال ۱۹۷۳ تحت قانون موسوم به »رو 
وی وید« به تصویب رســیده بود، خشــم مــردم آمریکا را 
برانگیخت. بیش از ۶۰ درصد آمریکایی ها از حقوق ســقط 

جنین حمایت می کنند. 
با این حال، این نظرســنجی نشــان می دهد که تعداد 
آمریکایی هایی که از لغو این قانون حمایت می کنند از ۳۲ 
درصد در ســپتامبر ۲۰۱۹ به ۳۶ درصــد در ژوئیه ۲۰۲۲ 
افزایش یافته است اما  اکثر آمریکایی ها یا ۶۴ درصد از آنها 

از لغو این قانون حمایت نمی کنند.

انتقاد آمریکایی ها به دیوان عالیابتالی بایدن به کرونا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش 
به درخواست »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نمایندگان این کشــور بــرای تعلل نکردن در 
معرفی روســیه بعنوان حامی تروریسم اعالم 
کرد: واشنگتن قبل از معرفی روسیه به عنوان 
کشور حامی تروریسم »شــواهد« را بررسی و 

تایید می کند.
»ند پرایس« تاکید کرد که واشنگتن تصمیم 
خود  برای معرفی روسیه به عنوان کشور حامی 
تروریسم را  بر اساس معیارهای قانونی موجود 

و »شواهد بر روی زمین« اتخاذ خواهد کرد.
وی گفت: وظیفه مــا بکارگیری معیارهای 
قانونی تعیین شــده از سوی  کنگره و مقایسه 
آنها با شواهد موجود در زمین است. این کاری 
اســت که ما در طول این جنگ انجام داده ایم. 
پرایس افزود: برای اینکه آمریکا روســیه را به 

عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کند، باید 
قوانین و پروتکل هایی را که از قبل وجود دارد، 

دنبال کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال 
خاطرنشــان کرد که معیارهای خاصی توسط 
کنگره تعریف شده است که در این مورد خاص 

باید رعایت شود.
پرایس همچنین گفت که آمریکا و متحدان 
و شــرکایش همچنان به اعمال و حفظ تحریم 
های جامع علیه روسیه ادامه می دهند و بیش 
از ۳۰ کشور در سراسر جهان در این وضع این  

تحریم ها مشارکت دارند.
دو منبــع آگاه آمریکایی اعــالم کردند که 

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه هشدار داده 
اســت اگر وزارت خارجه این کشور در معرفی 
روســیه به عنوان کشور حامی تروریسم تعلل 
نکند، کنگره این کار را انجــام خواهد داد. به 
گزارش اســپوتنیک، به گفته ایــن منابع این 
هشدار در جریان گفت وگوی تلفنی پلوسی و 
بلینکن در اوایل هفته جاری مطرح شده است.

مقام دارای اختیار برای معرفی کشــورهای 
حامی تروریسم وزیر امور خارجه آمریکا است. 
با این حال برخی از نمایندگان کنگره معتقدند 
هیچ مانعی برای تصویب قانون مربوطه توسط 
کنگره و معرفی روسیه به عنوان کشور حامی 

تروریسم بدون مشارکت وزارت امور خارجه این 
کشور وجود ندارد. 

یکی از مقام هــای دموکرات گفت: تصویب 
قانون در کنگره مســیری پیچیده تر از تصمیم 
وزیر خارجــه برای قرار دادن یک کشــور در 
این فهرست است، اما به دولت آمریکا حمایت 
سیاســی الزم برای تشدید فشــار اقتصادی و 
لفاظــی علیه والدیمیر پوتیــن رئیس جمهور 
روسیه را می دهد. به ادعای آمریکا، کشورهای 
حامی تروریســم کشورهایی هســتند که به 
طور سیســتماتیک از اقدام های تروریســتی 
بین المللی حمایت کرده یا با آن ها ســر و کار 
دارند. کشورهایی که در این فهرست قرار دارند 

مشمول تحریم های اقتصادی و سیاسی از سوی 
آمریکا می شــوند. در سال ۲۰۲۲ این فهرست 
شامل کشورهایی از جمله کوبا، کره شمالی و 

سوریه است.
این درحالی است که آمریکا خود از گروه های 
تروریســتی حمایت می کنــد و مقام های این 
کشور در گذشته به ایجاد گروه های تروریستی 

مانند داعش اعتراف کرده اند.
پیشــتر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از 
درخواست اوکراین از کنگره آمریکا برای معرفی 
روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم حمایت 

کرده بود.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 
از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواسته است 
که روســیه را به عنوان کشور حامی تروریسم 

معرفی کند.

تعلل وزارت خارجه آمریکا در اعالم جرم علیه کرملین

رانندگان معترض بریتانیایی به گرانی افسارگسیخته بهای 
سوخت، خشــم و عصبانیت خود را با ایجاد ترافیک در نقاط 
مختلف کشــور، در نخســتین روز از تعطیالت تابستانی به 
نمایش گذاشــتند. معترضان دیروز)جمعه( اتوبان های اصلی 
کشــور در لندن، لیورپول، منچســتر، بیرمنگهام و کاردیف 
را هدف قرار داده و ســرعت حرکت وســایل نقلیه خود را به 
حدی کاهش دادند که باعث ترافیک سنگین شده است. گفته 
می شود ۵۳ هزار راننده در سراسر کشور در حرکت اعتراضی 
روز جمعه مشــارکت کرده اند. این درحالیست که با تعطیلی 
مدارس بریتانیا پیش بینی شــده که بالغ بر ۲۰ میلیون نفر 
در یکی دو روز اینده، راهی سفرهای تابستانی باشند. پلیس 
بریتانیــا که از مهار تبعات این حرکت اعتراض عاجز مانده به 
سایر رانندگان هشــدار داده است که از تردد در مناطقی که 
معترضان هدف قرار داده اند پرهیز کنند. رانندگانی که در این 

اقدام نمادین مشارکت کرده ، خواستار کاهش عوارض دولت بر 
فروش سوخت هستند تا قیمت ها شکسته شود. قیمت فروش 
هر لیتر بنزین و گازوئیل درحالی به مرز ۲ پوند نزدیک شده 
اســت که پیش از جنگ اوکرایــن قیمت ها در محدوده یک 
پوند و ۳۰ پنس بود. حدود نیمی از این مبلغ، مالیاتی اســت 
که دولت از محل فروش سوخت کسب می کند و وارد خزانه 
می شــود. دولت بریتانیا چندی پیش ادعا کرد که پنج پنس 
از عــوارض دولت را به ازای فروش هر لیتر ســوخت کاهش 
داده است، اما در عمل تاثیر چندانی بر کاهش قیمت ها دیده 
نشــد. این روزها پر کردن یک باک بنزین، به تعبیر رسانه ها 
بریتانیای اشــک رانندگان را در می آورد. هزینه پر کردن یک 
باک خودرو دستکم یکصد پوند هزینه دارد و این مساله باعث 
بروز نگرانی های جدی برای ارائه خدمات در بخش عمومی و 
سازمان هایی شده که به وسایل نقلیه عمومی وابسته هستند. 

در تازه ترین نظرســنجی انجام شــده، »لیز تراس« وزیر 
امورخارجــه بریتانیا و از وفاداران به »بوریس جانســون« از 
شانس باالتری برای پیروزی در انتخابات رهبری حزب حاکم 
محافظه کار و تصاحب کرسی نخست وزیری بریتانیا برخوردار 

است. 
تراس و »ریشی سوناک« وزیر دارایی مستعفی بریتانیا دو 
نامزدی هســتند که در جریان رای گیری های به عمل آمده 
در داخــل حزب محافظه کار، به مرحلــه نهایی برای تعیین 
جانشین بوریس جانســون راه پیدا کرده  و اکنون سرنوشت 
ســاکن جدید خانه شماره ۱۰ داونینگ اســتریت، به رای 
اعضای عمومــی حزب محافظه کار بســتگی دارد. برخالف 
نتایج رای گیری ها که نشــانگر تائید ریشی سوناک از سوی 
نمایندگان حزب محافظه کار است، افکارسنجی های صورت 
گرفته از اعضای عمومی نشــان می دهد که شانس رقیب او 

یعنی تراس بیشتر است.طبق نظرسنجی موسسه »یوگاوو« 
۳۱ درصد از اعضای حزب محافظه کار قصد دارند به سوناک 
رأی دهند. این در حالیســت که ۴۹ درصــد به تراس رای 
خواهنــد داد.  به ایــن ترتیب برآیند آمارهــا پس از حذف 
افرادی که مطمئن نیستند یا رای نمی دهند، نشان می دهد 
که ۶۲درصد به تراس و ۳۸درصد به سوناک رای خواهند داد. 
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که سوناک برای پیروزی 
در انتخابات کار دشواری را پیش رو دارد. اما ناظران معتقدند 
که تکیه بر افراد بالتکلیف به تنهایی کارســاز نخواهد بود و 
سوناک کارهای زیادی دارد تا حامیان فعلی تراس را متقاعد 

کند که به جای آن باید به او رای دهند.
طبق جــدول زمان بندی اعالم شــده، رای گیری در ۱۱ 
شهریور)دوم سپتامبر( به پایان خواهد رسید و نخست وزیر 
جدید بریانیا روز ۱۴ شهریور)پنجم سپتامبر( معرفی می شود.

جدال محافظه کاران برای تعیین نخست وزیر بریتانیااعتراض به گرانی سوخت در بریتانیا



روزنامه کیهان  
اول مرداد 1359

تیتر اول کیهان راجع به انتخاب ســید احمد 
خمینی از سوی بنی صدر رئیس جمهور وقت، 
برای نخســت وزیری بود. اگر چــه تیتر اول 
کیهان »خصوصیات نخســت وزیر از دیدگاه 
ســید احمد خمینی « بود اما اصل خبر این 
بود که بنی صدر، او را به عنوان گزینه نخست 
وزیری انتخاب کرده و ولی امام خمینی با این 

انتخاب مخالفت کرده است. 
از دیگر خبرهــای کیهــان ، »انتخاب طرح 
روپوش محصلین و معلمان« بود. این روزنامه 

نوشت که تفاوت لباس دانش آموزان و معلمان ، تنها در رنگ و پارچه آنهاست. به این ترتیب قرار شده بود که همه دانش 
آموزان و معلمان سراســر کشور از یک مدل لباس خاص استفاده کنند. خبر دیگر کیهان این بود که صادق خلخالی برای 

تحویل زنده یا مرده یکی از کودتا گران آن زمان جایزه تعیین کرده است!

روزنامهبازی
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جنگ ستارگان
»جنگ های ســتاره ای« که در ایران با نام 
جنگ ستارگان نیز شناخته می شود، یک 
ژانر  در  آمریکایی  فرنچایز چندرســانه ای 
اپرای فضایی حماســی اســت که توسط 
جرج لوکاس خلق شده است. این فرنچایز 
ماجرای شخصیت های متفاوت را در قالب 
»مدت ها پیش، در کهکشانی دور افتاده« 
نشان می دهد. در سال ۲۰۲۰، ارزش کل 
آن ۷۰ میلیارد دالر برآورد شــد و در حال 
حاضر پنجمین فرنچایز رسانه ای پرفروش 

در تمام دوران است.
اولین قسمت این مجموعه در سال ۱۹۷۷ 

با عنوان جنگ ستارگان منتشر شد و باعث گسترش جهان جنگ ستارگان در فرهنگ عامه در سراسر جهان شد. بعد از 
آن دنباله های موفقیت آمیز دیگری با نام امپراتوری ضربه می زند و بازگشت جدای به ترتیب در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ 
معرفی شــدند. این سه فیلم سه گانه اصلی جنگ ستارگان را تشکیل می دهد. پس از آن سه گانه پیش درآمد در سال های 

۱۹۹۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵ منتشر شدند و پس از آن سه فیلم دیگر هم به این مجموعه اضافه شد.
فیلم ها از نظر رده بندی گونه ای، در رده خیال پردازی علمی قرار می گیرند. جرج لوکاس، فیلمنامه شش قسمت نخست این 
مجموعه را نوشته و کارگردانی قسمت های اول تا چهارم نیز به عهده او بوده است.  هر نه فیلم »حماسه اسکای واکر« نامزد 

دریافت جوایز اسکار شدند و دو فیلم نخست این جایزه را دریافت کردند. 

فناوری
قطاری که می تواند هوا را پاکسازی کند!

یک اســتارتاپ آمریکایی، طرحی را برای ســاخت نوعی قطار ارائه 
داده اســت که می تواند با جذب دی اکســید کربن، به پاکسازی هوا 

کمک کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، سفر کردن با قطار می تواند 
روشی عالی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در مقایسه با سفر 

با خودرو یا هواپیما باشد. 
با وجود قطار جدیدی که دی اکســید کربن را هنگام حرکت کردن، 
به طور فعال از هوا حذف می کند، کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 

امکان پذیر می شود. 
یک اســتارتاپ آمریکایی موسوم به »CO۲Rail« به همکاری با مهندسان دانشگاه شفیلد انگلستان و دانشگاه تورنتو 

کانادا پرداخته است تا دریچه های بزرگی را ابداع کند که هوا را هنگام حرکت قطار به داخل می کشند.
سپس می توان دی اکسید کربن را از هوا جدا کرد، آن را به مایع تبدیل کرد و به ذخیره آن پرداخت تا در زمان مناسب 
 )DAC( »تخلیه شــود. پژوهشــگران معتقدند که این روش مقرون به صرفه تر از سایر راه حل های »جذب مستقیم هوا

است زیرا واگن های قطار را می توان مجهز کرد و برای این منظور به کار گرفت. 
آنها ادعا می کنند که این روش می تواند ســاالنه ۳۰۰۰ تن دی اکســید کربن را حذف کند. همچنین، این فناوری به 
زمین کمتری نســبت به تأسیســات ثابت جذب مستقیم هوا نیاز دارد و به کشورها کمک می کند تا به اهداف خود در 

انتشار صفر کربن برسند. 
پروفســور پیتر استایرینگ، مدیر مرکز استفاده از دی اکسید کربن در دانشگاه شفیلد و از پژوهشگران این پروژه گفت: 
جذب مستقیم دی اکسید کربن از محیط زیست، در حال تبدیل شدن به یک ضرورت فوری برای کاهش بدترین اثرات 

تغییرات آب و هوایی است.
این فناوری، مقادیر قابل توجهی از دی اکسید کربن را با هزینه های بسیار کمتر برداشت می کند و پتانسیل رسیدن به 
بهره وری ساالنه ۰.۴۵ گیگاتن تا سال ۲۰۳۰، ۲.۹ گیگاتن تا سال ۲۰۵۰ و ۷.۸ گیگاتن تا سال ۲۰۷۵ را دارد. قطاری 
که طرح آن در این پژوهش ارائه شده، نمونه ای از فناوری جذب مستقیم هوا است که دی اکسید کربن را از هوا حذف 

می کند و آن را برای ذخیره سازی یا استفاده های بعدی، فشرده می سازد. 
همان طور که قطار استارتاپ CO۲Rail حرکت می کند، هوایی که در جریان قرار می گیرد، هوای محیط را به داخل 

یک محفظه استوانه ای جمع آوری دی اکسید کربن می راند.
ســپس، دی اکسید کربن هوا از طریق یک فرآیند شیمیایی جدا می شود و هوای بدون دی اکسید کربن از پشت یا زیر 
خودرو به داخل جو حرکت می کند. پس از این که مقدار کافی از دی اکســید کربن در محفظه جمع آوری شــد، آن را 

متراکم می سازند و در یک مخزن ذخیره می کنند. 
ایــن مایع را می توان در زمان تعویض خدمه یا توقف سوخت رســانی، از قطار تخلیه کــرد تا به مکان های دفن زباله 

منتقل شود.
نیروی مورد نیاز برای هر یک از فرآیندهای داخل واگن، توسط پنل های خورشیدی داخلی یا با انرژی حاصل از سیستم 
ترمز تامین می شــود. هنگامی که ترمزها اعمال می شوند، جریان در موتورهای الکتریکی معکوس می شود و حرکت رو 
به جلوی قطار را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. در قطارهای الکتریکی، این انرژی به صورت گرما تلف می شــود و 

با هر بار ترمز تخلیه می گردد.

چهرهها

انوشیروان روحانی؛ استاد پیانو
انوشــیروان روحانی در  ۱ مرداد ۱۳۱۸ در رشــت به دنیا آمد. این آهنگساز و نوازنده 
ارگ و پیانو اهل پس از ســه سال که مدت مأموریت پدرش در رشت به پایان رسید، 
به اتفاق خانواده به تهران آمد و در همان ســال یک ملودیکا برای او خریدند. ســپس 
با راهنمایی پدر و تداوم در راه فراگیری موسیقی، به شکلی پیشرفت کرد که در سن 
۹ سالگی برنامه هایی اجرا کرد که مورد تشویق قرار گرفت. روحانی در سن ۶ سالگی 
با راهنمایی های پدر، با نت آشــنا شد و در همین اوقات وارد هنرستان موسیقی شد. 
در هنرستان موســیقی  به آموزش موسیقی پرداخت. وی در کنار تحصیل در زمینه 

موسیقی در سال ۱۳۴۷ موفق به دریافت گواهینامه خلبانی نیز گردید.
روحانی از این تاریخ به بعد مدارج ترقی را به ســرعت طی کرده و پس از چند ســال 
به رادیو راه یافت و در ارکسترهای مختلف برنامه هایی اجرا کرد. در ۲۱ سالگی اولین 

آهنگش را بنام »اسرار ساز« ساخت.
روحانی بیش از ۲۵ سال نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو شد و تا آخرین سالی 
که در آن سازمان فعالیت داشت، این سمت را عهده دار بود. وی از اولین برنامه »گلها« با این برنامه همکاری فراوان داشت 

و رهبری ارکستر شماره ۴ به عهده او بود.
روحانی در سال های اخیر به عنوان آهنگساز با ارکسترهای معروف جهان همکاری نزدیک دارد، که نشان دهنده تسلط او 

بر سبک های جهانی موسیقی از جمله موسیقی کالسیک است. 

اکبر دودکار؛ پیشکسوت هنر
اکبر دودکار در ســال  ۱۳۰۴  به دنیا آمد. با رونق تئاتر در رشــت، اکبر دودکار نیز 
فعالیت هنری اش را آغاز کرد. او در اســتخدام ارتش بــود و همزمان در فعالیت های 
هنری شــرکت داشت. یک سال پس از بازنشســتگی در سال ۱۳۵۰، به تئاتر دهقان 
تهران پیوست و در سینما و تلویزیون نیز ظاهر شد. بازی او در مجموعه هایی همانند 

»دایی جان ناپلئون« ناصر تقوایی و »هزاردستان« علی حاتمی به یاد ماندنی است.
این  بازیگر قدیمی سینما، تلویزیون و تئاتر در فیلم های بسیاری همچون کمال الملک 
)علی حاتمی(، شبح کژدم )کیانوش عیاری(، شاید وقتی دیگر )بهرام بیضایی( و خارج 

از محدوده )رخشان بنی اعتماد(  ایفای نقش کرد.
وی در سال های آخر حیاتش، از بیماری قلبی و کبد رنج می برد و به جهت کم توانی  

در بینایی، به توصیه پزشــکان دست از کارهای هنری شسته بود و دو سال آخر را در 
بستر بیماری گذراند. این هنرمند اول مردادماه ۱۳۸۴، در سن ۸۰ سالگی دار فانی را 

وداع گفت. پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به  خاک سپرده شده است.

اشکفیلمبازی

مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان

طرحروز

قاب

یوگسالو والوویچ

رویترز

کمک میکروب ها به حشرات برای بقا
پژوهشگران دانشگاه ججیانگ چین در مطالعه اخیرشان اظهار کردند حشرات، 
حامــل بیش از هزاران ژن از میکروب ها هســتند که ایــن امر به زنده ماندن 
حشــرات کمک می کند. به گزارش ایســنا، به نقل از تی ای، حشرات بیش از 
۴۷۹ میلیون ســال پیش به وجود آمدند و بیش از ۵۰ درصد از حیوانات زنده 
روی زمیــن را تشــکیل می دهند. این گروه از حیوانات باســتانی دارای تنوع 
بسیاری هستند که این تنوع تنها محدود به ساختار، رفتار، سازمان اجتماعی و 
بوم شناسی آنها نمی شود. تاکنون بسیاری از پژوهشگران در برخی از پژوهش ها 
استدالل کرده اند که همزیستی حشرات میزبان، نقش اساسی در تنوع حشرات 
دارند. حال نتایج یک پژوهش جدید نشــان می دهد که میکروب ها و گیاهان 

ممکن است با انتقال ژن ها از طریق انتقال افقی ژن، به حشرات مزیت تکاملی داده باشند. انتقال افقی ژن )HGT( یک نیروی تکاملی 
مهم است که ژنوم های پروکاریوتی و یوکاریوتی را شکل می دهد. انتقال افقی ژن به انتقال ماده ژنتیکی بین ارگانیسم ها در مسیری غیر 
از انتقال عمودی ژن ها می گویند. در انتقال عمودی ژن ها، ماده ژنتیکی از والد به فرزندان انتقال پیدا می کند. انتقال افقی ژن ها یکی از 
مهم ترین عوامل مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری هاست. از انتقال افقی ژن ها در مهندسی ژنتیک نیز استفاده می شود. نتایج این پژوهش 
نشان می دهد که بیش از ۱۴۰۰ ژن در ۲۱۸ گونه حشره از جمله پروانه ها و شاپرک ها از موجوداتی مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها 
و گیاهان نشات گرفته اند. این ژن ها با توانمند ساختن حشرات برای به دست آوردن ژن های مفید در رفتار جفت گیری، تغذیه، رشد و 

سازگاری با محیط، ممکن است برای تکامل حشرات حیاتی بوده باشند.
ژینگ ژینگ شــن، نویسنده ارشد این پژوهش گفت: پژوهش های قبلی نشان داده اند که انتقال افقی ژن ممکن است در تنوع زیستی 
حشرات نقش داشته باشد، اما هیچ کس نمی دانست که چقدر آنها در این فرآیند نقش دارند. از آنجایی که تعداد زیادی از ژنوم با کیفیت 
باال حشــرات برای تجزیه و تحلیل در دســترس ما است، فکر کردم که اکنون زمان خوبی برای بررسی سیستماتیک میزان گستردگی 
انتقال افقی ژن در حشــرات اســت. در این پژوهش، دانشمندان ۲۱۸ نمونه ژنوم حشرات با کیفیت باال را جمع آوری کردند. با استفاده 
از داده ها، یک درخت تکاملی را ترســیم کردند و ژن های خارج از محل را که بیشتر در ژنوم های غیرحیوانی یافت می شوند، شناسایی 
کردند. آنها همچنین عوامل موثر در انتقال افقی ژن در حشرات را بررسی کردند. جینهوآ هانگ که در دانشگاه ججیانگ روی عملکرد 
ژن حشرات مطالعه می کند، گفت: شن با لیستی از بیش از ۱۴۰۰ ژن وارد دفتر من شد و ما باید تصمیم می گرفتیم که از کجا شروع 
کنیم. دانشمندان عملکرد شایع ترین ژن خارجی بدون عملکرد شناخته شده در حشرات به نام LOC۱۰۵۳۸۳۱۳۹ را تایید کردند. این 
ژن به صورت افقی تقریبا به همه پروانه ها و شاپرک ها از یک اهدا کننده در جنس باکتریایی لیستریا وارد شد. این بدان معناست که 

این ژن از زمان جد مشترک پروانه ها و شاپرک ها در بیش از ۳۰۰ میلیون سال پیش در ژنوم آنها باقی مانده است.

دانستنیها

رابطه جناب خان و خندوانه 
از رنجی که می بریم

محمدرضا اسالمی

ماجرای نوشــتن نام »وریــا« در برنامه خندوانه و بعد تبدیل 
شدن به »وحید« را همه شنیدیم. همچون سایر مسایِل )تلخ( 
سیاسی، درباره این ماجرا هم حرفها و حدیثهای زیادی گفته 
شد؛ تا آنجا که رامبد جوان هم ویدئویی ضبط کرد و با چهره 
ای خســته و کالفه چند جمله ای گفت )که نمی دانم فایده 
ای داشت یا خیر(. شبکه نسیم هم بیانیه ای داد... و صداپیشه 
جناب خان هم )محمد بحرانی( در صفحه شخصی اش چند 
سطری نوشت. تا اینجای ماجرا، اتفاقی است مثل سایر اتفاقات 
که در رگبــارِ اخبارِ بد این روزها می آید و می رود. اما بر این 
خبر، تاملی الزم اســت. لحظه ای توقف و دوباره خواندِن این 
ماجرا اهمیت دارد. ذکر این چند مورد در شرح رنجی که می 
بریم ضروری اســت: ۱-فارغ از تمام مسائل سیاسی جاری در 
کشور، مساله اصلی در این ماجرا، شکنندگی و ترد بودن رابطه 
محمد بحرانی و رامبد جوان است. فارغ از تمام منازعه های بی 
پایان در این ســرزمین، دو هنرمند که مدتهای طوالنی با هم 
»کار« کرده اند و با هم »تولید« کرده اند پس از انبوهی کار و 
رفاقت و خنده و... رابطه شان چنان شکننده است که ممکن 
اســت بر سر یک ماجرای »وریا و وحید« هوا بشود. به همین 
ســادگی. ۲- جناب خان و رامبد جوان مساله اصلی نیستند. 
مساله اصلی در این آب و خاک، چرایِی »شکل نگرفتِن« روابط 
انسانی »پایدار« است. شرکت اوبایاشی ژاپن صد و چهل سال 
پیش تشکیل شد. سه بنیانگزار اصلی این شرکت پنجاه سال 
با هم کار کردند. ۵۰ ســال! پس از آن فرزندان آنها هم پنجاه 
سال دیگر با هم کار کردند. پس از آن »فرزنداِن فرزنداِن« آنها 
هم با هم چهل ســال کار کرده اند )و می کنند( و این وسط 
بر سر یک ماجرای »وحید و وریا« یک رابطۀ چند ده ساله به 
هوا نرفت. فکانت هباًء منبثاً نشد. حکومتها و سیاستمداران در 
ژاپن آمدند و رفتند ولی روابط پایدار انسانی در اوبایاشی، باقی 
مانده )و بزرگترین پروژه های سازه ای ژاپن را طراحی و اجرا 
کرده( ۳-  جناب خان یکــی از موفق ترین »تولّدهای« یک 
کارکتر هنری بــود. جناب خان، و طنین حنجره اش گرمای 
جنوب بود و طنز شیراز و نمک بوشهر... جناب خان متولد شد 
و نضج گرفت و اعضای این تیم هنری توانستند »تولید« کنند. 
اما امروز بر سر یک ماجرای وحید و وریا، صداپیشۀ جناب خان 
طوری پشــت رامبد جوان را خالی می کند که انگار نه انگار 
اساسا رفاقتی در کار بوده است. ۴- بحث، بر سر دفاع/حمایت 
از رامبد نیست. کار رامبد یک کار صد در صد غلط بود. بحث 
بر ســر موضوعی فراتر از مباحث سیاسی و حاکمیتی است. 
بحث این نیست که کدام یک از این دو نفر هنرمنِد حکومتی 
اســت و کدام یک هنرمنِد مردمی. بحث بر سر این است که 
یک »رابطه« عمیق میاِن این ۲ شکل نگرفته )بعد از اینهمه 
تولید و خنده و کار و زحمت و رفاقت و...( بحث بر سر جناب 
خان و رامبد نیست. بحث بر سر این است که چه ِسری و چه 
رازی در این آب و خاک هست که ریشۀ روابط اینقدر ُسست 
و ناپایدار است. در ژاپن هم حکومتها و ژنرالها آمدند و رفتند. 
آن حاکمانی که کشــور را به جنگ دوم جهانی را »ترغیب« 
می کردند آمدند و آن حاکمان که از بابت جنگ دوم جهانی 
عذر خواستند هم آمدند و رفتند »ولی« آن آقای ماتسوشیتا 
که در یک خانۀ کوچک، یک اتاقش را به کار »ســیم کشی« 
اختصاص داد و با کمک زن و برادر زنش شرکت »پاناسونیک« 
را براه انداخت، چــه قبل از جنگ جهانی و چه بعد از جنگ 
جهانی، شــرکتش بر ســر اختالف با زن و برادر زنش منحل 
نشــد! »ماتسوشیتا« توانست که یک کارگاه سیم کشی را به 
هفده کارخانه و صدها مرکز اختراعات و امپراطوری پاناسونیک 
تبدیل کند و تا آخریــن روز عمر، رفاقتش با رفقایش برقرار 
ماند. و چرا دور می رویم؟ در همین ســالهای اخیر، زاگربرگ 
یک ایدۀ سوخته دربارۀ وب سایت اینترنتی به اسم فیس بوک 
را با تیم همراهش به امپراطوری »متا« تبدیل کرد و در میانه 
این مســیر، ترامپی هم آمد و رفت، ولی تیم همکاران از هم 
نُپکید. این چه ســّر و رمزی اســت در این سرزمین که هیچ 
رابطه ای در هنر، در صنعت و در تجارت »ماندگار« نیســت؟ 
کدام شرکت و شراکت ایرانی هست که عمری فراتر از پنجاه 
سال پیدا کرده باشد؟ کدام پنج برادرِ صنعتگر اصفهانی یا کدام 
سه برادر کاسِب شیرازی بوده اند که فارغ از ماجرای حکومتها 
توانسته باشند رفاقت و برادری را پنجاه سال حفظ کنند و »با 

هم« تولیدی را »ایجاد« و سپس »حفظ« کرده باشند.
هیچ.

از احمــدی نژاد و رفقایش در علــم و صنعت بگیریم )که تا 
کنون هریک صدبار از دیگری تبری جسته( و به عقب برویم 
تا برادران خیامی که ایران_خودرو را ایجاد کردند و بالفاصله 
)با هم اختالف پیدا کردند و( از هم جدا شدند، تاریخ »روابط 

انسانِی« ما ایرانیان، تاریِخ گسستن است. نه پیوستن.
۵- امروز گسستن جناب خان و محمد بحرانی از شاه حسینی 
و خندوانه و رامبد، همان زهری است که در کام جان ماست.

»عدم استمرار« در یک رابطه، با وجوِد انبوهی »همکاری« و 
»تولید«؛ و رنجی که می بریم.
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مقدمه اي بر تجارت الکترونیک
کتاب تجارت الکترونیک کنت الدون و کارول تراور داراي ۴ بخش و ۱۲ فصل است. این 
کتاب از معتبرترین و پرفروش ترین ها در این حوزه بوده و از اولین ســال چاپ تاکنون ۹ 

بار ویرایش و بارها تجدید چاپ شده است. 
تجارت الکترونیک از بدو تولد خود در ســه دوره تاریخي ابداع و رشد نوآوري هاي جدید 
)۱۹۹۵-۲۰۰۰(، دوره تقویــت و تثبیــت تجارت الکترونیــک )۲۰۰۰-۲۰۰۷( و دوره 
نوآوري هاي جدید از سال ۲۰۰۷ تاکنون را طي کرده است. کتاب پیش رو شامل ترجمه 
۲ فصل از ۱۲ فصل با عناوني »ظهور و تحول تجارت الکترونیک« و »الگوهاي کسب وکار 

در تجارت الکترونیک« است.
 از نگاه »تراور« و »الدون« اگر بخواهید از یک الگوي کسب و کار موفق در هر حوزه اي، 
نه فقط در تجارت الکترونیک، اســتفاده کنید باید مطمئن شوید که الگوي شما به طور 
مؤثري داراي هشــت عنصر و ویژگي فهرســت شــامل قضیه ارزش کاال، الگوي درآمد، 
فرصت هــاي بازار، فضاي رقابتي، مزیت رقابتي، راهبرد بازار، توســعه ســازماني و گروه 

مدیریت است.
کتاب »مقدمه اي بر تجارت الکترونیک« نوشته مشترک کارول تراور و کنت الدون، با ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب در ۱۱۸ 

صفحه، از سوي نشر »ني« به بازار کتاب عرضه شده است.
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