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نمایش خانگی چه 
گناهی کرده است؟ 

اقدامات هالل احمر 
در منطقه و جهان 

نمونه است 
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 روند امدادرسانی در منطقه سیل زده

»زرین دشت« به روایت امدادگر کارکشته 

 اوضاع عجیب در تیم ملی امید؛ از مسابقات

 انصراف دادند، مهدوی کیا هم در آستانه استعفاست 

ݤݤفتݤݤ  ݤݤینگݤݤ ر ݤݤوݤݤیݤݤ ر ݤݤهݤݤ ر ݤݤیبیݤݤ باݤݤالݤݤخر  سجاݤݤدݤݤ غر

کݤݤ اݤݤوݤݤتݤݤ شدݤݤ!  ݤݤ یکݤݤ دݤݤقیقهݤݤ ناݤݤ ݤݤ اݤݤز ݤݤ کمتر وݤݤ دݤݤر

 گزارش »شهروند« از پرونده مجرمانی

 که باعث نابینایی 3 نفر شدند و به زودی 
قصاص می شوند 

گالیه های رضا کیانیان 

گوئه   سفیر نیکارا

در دیدار با کولیوند :

 نجات مردم 

با زنجیره انسانی 

 ناامیدی محض؛

 این تیم طلسم شکن 
نیست 

؛ هالک    پایان یک طنز
به تاریخ پیوست 

 چشم این 3 نفر

  کور  می شود  

نهبهخامفروشی!

گزارش »شهروند« از  ماجرای ترکیدن الستیک هواپیماها در فرودگاه مشهد

متهم؛ باند 13 چپ 
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 تفاهم نامه های 17/8 میلیارد دالری ساخت

 مجتمع های  پاالیشگاهی »شهید سلیمانی« و »مروارید مکران«

با حضور رئیس جمهوری امضا شد  
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وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد

دستگیری اعضای هسته 
مرکزی حزب جاسوس بهاییت

وزارت اطالعــات با صدور اطالعیــه ای اعالم کرد 
که سربازان گمنام امام زمان )عج(، اعضای هسته  
مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند.

وزارت اطالعــات در ایــن اطالعیــه اعــالم کــرده 
اســت: »متهمیــن بازداشــت شــده مســتقیما بــا 
کانون صهیونیستی موسوم به بیت العدل مستقر 
در فلسطین اشغالی در ارتباط تشکیالتی بودند.«

بنا بر اعالم وزارت اطالعات، یافته های مســتند 
اطالعاتــی حکایــت دارنــد کــه کانــون پیش گفته، 
سال گذشته راهبرد احیای تشکیالت فرقه  ضاله  
بهاییــت در ایــران را تحــت عنــوان »خــط تبلیــغ 
تهاجمــی« و مأموریت ویژه  جمــع آوری هدفمند 
اطالعاتی به شبکه  بازداشت شده ابالغ کرده بود. 
همچنین مأموریت های تبلیغ گسترده  آموزه های 
استعمارســاخته  بهاییت و نفــوذ در محیط های 
آموزشــی در ســطوح مختلــف و به طــور خــاص 
مهدکودک های سراسر کشور را محول کرده بودند. 
در اطالعیــه وزارت اطالعــات آمده اســت: »عالوه 
بر آن، اعضای هسته  بازداشت شده مالقات های 
متعددی بــا کادر مرکزیت حزب صهیونیســتی در 
خارج از کشــور داشــته و گزارش عملکــرد نوبه ای 
پیرامون مأموریت های پیش گفتــه به ویژه ترویج 
سازمان یافته  بی حجابی در ایران را به مرکز توطئه  

مستقر در فلسطین اشغالی ارائه می داد.«
غ از  وزارت اطالعــات اعــالم کــرده اســت کــه فــار
ســناریوهای تبلیغاتی و جنگ روانی بلندگوهای 
غربی صهیونیستی، با عزم و اراده  جدی به وظیفه  
خود در قبال عوامل جاسوسی و هجمه به دین و 
فرهنگ و هویت ایرانی – اسالمی کشور و مزدوران 
رژیــم اشــغالگر قــدس عمــل کــرده و خواهــد کرد. 

ان شاءاهلل.

خبر3

نقل قول3

وزیر اقتصاد:

جذابیت مناطق آزاد با اعمال مالیات 
بر ارزش افزوده از بین می رود

و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
دارایی گفت: »تکلیف به 
دولــت برای اخــذ مالیات 
بــر ارزش افزوده از مناطق 
و  آزاد تجــاری- صنعتــی 
ویــژه اقتصــادی، بــا زایــل 
کــردن جذابیت هــا و امتیازات ایــن مناطق، 
وضعیــت را نامناســب و فعاالن اقتصــادی را 
ناراضی کرده است.« سید احسان خاندوزی 
کسیون مناطق آزاد  در نشست با اعضای فرا
تجاری- صنعتــی و ویــژه اقتصادی مجلس 
کید کرد: »ما به هیچ وجه  شورای اسالمی تا
موافــق نبــوده و نیســتیم کــه معافیت های 
مناطق آزاد کاهش پیدا کند؛ آن هم در حالی 
که همه دنیا دارند به این سمت می روند که 
مناطق آزاد را جذاب تر کنند.«او با اشــاره به 
مکلــف شــدن دولــت بــرای اخــذ مالیــات بر 
گفــت: »نظــر  ارزش افــزوده از مناطــق آزاد 
کارشناســی مــا ایــن اســت کــه مناطــق آزاد 
تجــاری- صنعتــی و ویــژه اقتصــادی نبایــد 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، چرا 
کــه اساســا مهم تریــن امتیــاز منطقــه آزاد، 

معافیت مالیاتی این مناطق است.«

رئیس سازمان انرژی اتمی:
نمایندگان مجلس می خواهند سند 
جامع انرژی هسته ای »قانون« شود

    رئیــس ســازمان انــرژی 
اتمی گفــت: »نمایندگان 
مجلــس معتقدنــد بایــد 
سند جامع توسعه انرژی 
هســته ای به گونــه ای به 
تــا  شــود  تبدیــل  قانــون 
تغییــر دولت هــا بــه روند توســعه هســته ای 
کشــور آســیب نزند.« محمد اســالمی گفت: 
»ســازمان انــرژی اتمــی در راســتای منویات 
رهبــر معظــم انقــالب و برنامه هــای دولــت 
ســیزدهم، ســند جامــع انــرژی هســته ای را 
تدویــن کــرد و در 20 فروردیــن مــاه امســال 
کــرد: »همزمــان  کیــد  رونمایــی شــد.«او تا
توســط   1401 بودجــه  قانــون  در  تکلیفــی 
نمایندگان در بند )ن( تبصره 15 درج شد که 
بر اساس آن سازمان انرژی اتمی را مأمور کرد 
تــا ســند جامــع و نقشــه راه توســعه صنعــت 
هســته ای کشــور را در افــق 50 ســاله تدوین 
کثر تا پایان امسال  کند و دولت هم آن را حدا
به تصویب برساند.«اسالمی گفت: »سازمان 
می خواهد تأثیر فناوری هســته ای بیشتر از 
گذشــته در زندگی مردم به صــورت ملموس 

پدیدار شود.«

 هشتگ  روز

»یه مشــکلی که االن خانواده هــا مواجهن باهــاش وضعیت بد محیطی و آموزشــی مــدارس دولتی و 
شهریه سرسام آوره مدارس غیردولتی هســت که خانواده ها رو تو دوراهی و فشــار قرار می ده. االن دولت 
برای این موضوع چه تدابیری اندیشــیده.«یا »پیشــنهاد دادم که »ســامانه ای قابل رویت برای عموم 
مردم به منظــور شفاف ســازی هزینه کــرد و درآمد مــدارس غیردولتی در تمــام مصادیق اعم از شــهریه، 
میزان رهن و اجاره، دستمزد تمام نیروی انسانی و هزینه تمام خدمات و ... راه اندازی شود«. به نظر شما 
چه مدارســی از این ســامانه اســتقبال نخواهند کرد؟«یا »به علت افزایش عجیب و غریب رهن و اجاره، 
برای موسســین مدارس غیــر دولتی چــاره ای نموند جز افزایش شــهریه. نتیجه این شــد: کوچ عجیب 
دانش آمــوزان از مدارس غیردولتی به دولتــی . این اتفاق پیامدهای مختلفی در پــی داره. کاش در این 
کزی که خدمات آموزشی ارائه میدن حاشیه امنی وجود داشت.«یا »در غربی ترین  آشفته بازار برای مرا
رویکردهای حکمرانی از پولی شدن آموزش و پرورش جلوگیری می شود، اما در ایران هر سال به مدارس 
شهریه ای اضافه می شود.«یا »من االن  متوجه شدم یه سری مدارس تو تهران وجود داره که نه تنها فقط 

به انگلیسی درس میدن بلکه شهریه چند هزار دالری دارن.«

»هالک ایرانی چرا حتی مشت زدن هم بلد نبود؟! من بدون تمرین و سررشته ای از بوکس، بهتر از این 
مشــت می زنم!«یا »ِشِرک ایرانی هم نیســت، چه برســه به هالک.«یا »این یاروئه، مثال هالک فتوشاپی 
گــه از بچگــی ات هم یه ذره اســتعداد  ایرانــی که حتــی از اصول اولیه مشــت زنی هم هیچــی نمی دونه. ا
لگدپرونی همراهت می آوردی تو جوونی، می تونستی بهتر مبارزه کنی.«یا »همه ما یه هالک درون داریم، 
منتها خیلی از ما  وقتی بروزش میدیم در حد همون هالک ایرانیه؛ همون قدر پرمدعا، همون قدر متوهم، 
همون قدر دلقک، همون قدر پوچ.«یا »تازه این بار نسبت به دفعه قبل تو دوبی، وزن هم اضافه کرده، اما 
نه بلده گارد بگیره نه یک مشت میتونه بزنه. دائما می خوره زمین، پشت میکنه به حریف، خیلی کنده. 
ضایع است. اون هایی که این رو برداشتن بردن اونجا و به این فتوشاپی برچسب هالک ایرانی زدن باید 
پاسخگو باشن.«یا »بیایین خوشبین باشیم، شاید هالک ایرانی میخواد کار کمدی انجام بده، دلمونو 

شاد کنه؛ وگرنه من دلیل دیگه ای نمی بینم.«

# شهریه _مدارس      
کیوسک3

فایننشال تایمز
»غــرب از محدودیت های نفت روســیه کاســت، همزمان 
مخاطــرات تــورم و انرژی بــاال می گیرد« عنــوان گــزارش اصلی 
فایننشال تایمز است که گفته: »دولت های اروپایی تالش ها 
برای محدودکردن تجارت نفت روســیه را کاســته اند. دو ماه 
پیــش اتحادیــه اروپا ممنوعیــت جهانــی ارائه بیمــه دریایی 
بــرای کشــتی های حامــل نفــت روســیه را اعالم کــرد. بــا این 
حال، بریتانیا هنوز چنیــن محدودیت هایــی را اعمال نکرده 
است؛ مشارکت انگلیس بسیار مهم است، زیرا لندن در مرکز 

صنعت بیمه دریایی قرار دارد. «

نیویورک تایمز
تصویــر نیویورک تایمــز بــا ایــن توضیــح آمــده: »آنــا 
رامــون بارتولوم و خانــواده اش، تابســتان را در گاراژی 
با گرمای طاقت فرسا در شهر هایلی در ایالت آیداهو، 
نزدیک شهر »ســان ولی« گذرانده اند. قیمت مسکن 
در شــهر »کچــام« در آیداهــو طی دو ســال بیــش از 50 
درصد افزایــش یافت.« »هزینه های مســکن در شــهر 
توریســتی بحرانی می شــود« عنوان گزارشــی است که 
گفته: »در نزدیکی جت های شخصی که میلیاردرها را 
به اقامتگاه های مجلل شان برای تعطیالت به »سان 

ولی« می آورد و می برد.«

گاردین
در  آلمــان  مقابــل  انگلیــس  تاریخــی  پیــروزی 
فینــال یــورو 2022 بــر صفحــه نخســت روزنامه هــای 
کــم  گوســت، حا آ بریتانیایــی در روز دوشــنبه، اول 
است. گاردین تیم ملی فوتبال زنان انگلیس را با این 
تیتر مخاطب قــرار می دهد: »تغییردهنــدگان بازی«. 
گزارش می گوید: »وقتی کاپیتان لیا ویلیامسون جام 
را در جشــن پیروزی بــاال بــرد، به  طور همزمــان پایان 
یک سفر و آغاز ســفری دیگر احساس می شد.« )تیم 
ملی فوتبــال زنان انگلیس یکشــنبه ۳۱ جــوالی جام 

قهرمانی یورو 2022 را از آن خود کرد. 
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#هالک_فتوشاپی

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: »احتمــال دارد 
کرات به نتیجه برسیم  در آینده نزدیک درباره زمان مذا
و ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران از هر ابتکاری که 

به دستیابی به توافق کمک کند، استقبال می کنیم.«

جمهوری اســالمی ایران همواره بــه انتخاب مردم 
عراق احترام می گذارد

کنعانی در پاسخ به ســوال خبرنگاری در مورد موضع 
جمهــوری اســالمی ایــران دربــاره تحــوالت اخیــر عراق 
گفت: »عراق کشــور بزرگ و مهم همسایه ماست. ایران 
به صورت طبیعی تحوالت جاری این کشور را با دقت و 
با حساسیت دنبال می کند و همواره بر ثبات و اهمیت 
استقرار و امنیت این کشور مهم همسایه دوست و برادر 

کید دارد.« تا
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود: »جمهوری 
اســالمی ایران همواره به انتخاب مردم عراق احترام 
کــه گفت وگــو  کیــد می کنــد  گذاشــته و می گــذارد و تا
بهترین روش برای حل مشــکالت داخلی این کشــور 
است و ما هم اطمینان داریم که ملت عراق با بلوغی 
که دارند و درایت و تدبیری که در رهبران عراق ســراغ 
داریــم، می تواننــد از ایــن مرحله هــم به خوبــی عبور 
کننــد و ما شــاهد ثبــات و آرامــش روز افــزون در عراق 

باشیم.«

کید رئیس جمهوری بر پیگیری حق آبه هیرمند تا
او در پاســخ بــه ســوالی در مــورد هیرمنــد گفــت: »در 
ارتباط با حق آبه که اشاره کردید، موضوع بسیار مهمی 
کیــد مضاعفی بر  اســت. آقای رئیس جمهــوری اخیرا تا
بحث ضرورت پیگیری حق آبه جمهوری اسالمی ایران 
داشتند که در بحث رود هیرمند مشخصا این موضوع 

بسیار مهمی برای ماست.«
ســخنگوی وزارت امور خارجــه بیان کرد: »ما مســأله 
حق آبــه را مبتنــی بــر قراردادهــای قبلــی میــان ایــران و 
کید  افغانســتان موضــوع بســیار مهمــی می دانیــم و تا
داریم که التــزام سرپرســتی موقت افغانســتان به مفاد 
قراردادهــای قبلــی میــان ایــران و افغانســتان دربــاره 
حق آبه یک محک و یک بســتر آزمونی مبنــی بر میزان 
تعهد مقامات این کشــور به اجرای توافقات مشترک و 

رعایت حقوق همسایگان است.«

ما هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسالمی 
ایران از برادران مان در افغانستان نیستیم

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود: »آخریــن 
جمله در مــورد این موضوع، حقیقت امر این اســت 
که ما هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسالمی 
ایران از برادران مان در افغانســتان نیستیم و میزان 
آبی که وارد جمهوری اســالمی ایران می شــود بسیار 
ناچیز اســت و انتظــار داریم بــرادران افغانســتانی ما 
بــه تعهدات و مســئولیت خــود در این ارتبــاط عمل 

کنند.«

کرات  احتمال دارد در آینده نزدیک درباره زمان مذا
به نتیجه برسیم

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه ســوالی 
کــرات بــا 1+4 گفــت: »جمهوری اســالمی  در مــورد مذا
کــره حضور  ایــران همــواره مبــدع بــوده و در مســیر مذا
کره را منطقی و معقول و برای  داشته است. ما روند مذا
رســیدن به توافق جامــع و تضمین کننده منافــع ایران 
در چارچــوب برجــام بــه ویــژه منافــع اقتصــادی ایــران 

می دانیم.
ما بــه عنوان جمهوری اســالمی ایــران از هــر ابتکاری 
که کمک کننده باشد برای دستیابی به توافق استقبال 
کنش مثبت نشان داده ایم. در این  می کنیم و همواره وا
کید می کنم ما همواره مبدع و منعطف بوده ایم  زمینه تا

کره حضور داشته ایم.« و در میز مذا
او افزود: »احتمــال دارد در آینده نزدیــک درباره زمان 
کــرات بــه نتیجه برســیم. مــا بــه عنــوان جمهوری  مذا
اســالمی ایران از هر ابتــکاری که به دســتیابی به توافق 

کمک کند، استقبال می کنیم.«

آمریکایی هــا بایــد از طــرح مباحــث انحرافــی در 
کرات خودداری کنند مذا

کیــد کنم که این  کنعانی خاطرنشــان کرد: »اما باید تا
موضوع بســتگی کامل بــه اراده طرف مقابل هــم دارد؛ 
مشــخصا طرف آمریکایــی که واقعــا برای دســتیابی به 
توافــق منطقی، معقــول و پایــدار آمادگی خود را نشــان 
بدهد و از طرح مباحث انحرافی خودداری کند. این آن 
چیزی است که می توانم از وضعیت فعلی تبادل پیام ها 
و گفت وگوها در ارتباط با موضوع هسته ای خدمت تان 
کرات  عرض کنم. خوشبین باقی می مانیم که روند مذا

ما را به نتایج منطقی و معقول برساند.«
کیــد مجدد می کنــم جمهوری اســالمی  او گفــت: »تا
ایران دستیابی به توافق را یک راهبرد جدی می داند و 
کتیکی نگاه نمی کند، چرا که دستیابی به توافق  به آن تا
هم می تواند منافع مــا و هم منافع طرف هــای توافق را 

تامین کند.«

ایران آمادگی تامین سوخت لبنان را دارد
او در پاســخ به ســوالی در مورد تامین ســوخت لبنان 
توســط جمهــوری اســالمی ایــران گفــت: »در جریــان 
کــه ناشــی از  شــرایط ســخت مــردم لبنــان هســتیم 
سیاست های غلطی است که برخی دولت ها در ارتباط 

با این کشور در پیش گرفته اند.«
کنعانــی افــزود: »مــا از ایــن وضعیــت متاثــر و ناراحت 
گر امکان و توانی داشــته باشــیم بــه ملت و  هســتیم و ا
دولت لبنان در چارچوب مناسبات دوستانه و برادرانه 
کمــک می کنیــم. به عنــوان کشــور دوســت، عالقه مند 
هستیم تا برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور نقش 
ســازنده ای ایفا کنیــم و چنانچه درخواســت رســمی از 
سوی دولت لبنان به ایران ارائه شود، ایران آمادگی دارد 
در مورد تامین سوخت با مقامات لبنان گفت وگو کند.«

درگیــری مــرزی بــا طالبــان ناشــی از عــدم توجــه و 
توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان بود

او دربــاره درگیری مرزی نیروهای طالبــان در مرزهای 
شرقی کشور گفت: »موضوع افغانســتان و تحوالتی که 
در این کشــور رخ می دهد برای ما بســیار حائز اهمیت 
اســت. درباره اتفاقات دو روز گذشته که در مرز مشترک 
ما با افغانســتان رخ داده اســت، برداشــت ما بر اســاس 
اظهار نظرهایی که مراجع ذیربط در جمهوری اسالمی 
ایــران داشــته اند ایــن اســت کــه بــه نظــر می آیــد ایــن 
اتفاقات ناشــی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای 
مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط 

شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور است.«

همکاری با آژانس برای ایران مهم است
او خاطرنشــان کرد: »در مجمــوع همکاری بــا آژانس 
برای ما بســیار حائز اهمیت اســت. جمهوری اسالمی 
ایــران کشــور مســئولیت پذیری در چارچــوب آژانــس 
اســت؛ همواره بــه مســئولیت های خــود عمل کــرده و 
انتظار دارد هم آژانس و هم مدیــر کل آژانس در ارتباط 
با موضوعات مرتبط با جمهوری اســالمی ایران به طور 
حرفــه ای و منصفانــه و بــه دور از شــائبه های سیاســی 
کننــد و بتواننــد نقــش تســهیل گر را در رونــد  عمــل 

گفت وگوهای رفع تحریم ها ایفا کنند.«

و  هســته ای  موضــوع  دربــاره  مســتقیم  کــره  مذا
غیرهسته ای با آمریکا نداریم

کرات غیرمستقیم ایران و  کنعانی درباره پیشرفت مذا
ایاالت متحده درباره زندانی های ایرانی در آمریکا در دو 
کره مستقیم با دولت آمریکا درباره  طرف گفت: »ما مذا
ایــن موضوع و هیــچ موضوع دیگــری اعم از هســته ای 
و غیرهســته ای نداریــم. گفت وگوها از طریق واســطه و 
مشخصا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام 

می شود.«
او ادامه داد: »در ارتباط با زندانیان موضع ما مشخص 
است. انتظار داریم دولت آمریکا شهروندان ایرانی را که 
ظالمانه و بدون دالیل قضائی و صرفا به اتهام داشــتن 
نقــش در دور زدن تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا علیــه 
ملت ایران بازداشــت و بــرای آنها احــکام جائرانه صادر 
کرده اســت، بــدون قیــد و شــرط آزاد کند.«ســخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: »ما معتقدیم که بازداشت ها 
و زندانیــان موجــود در ایران کــه مربوط به شــهروندان 
دوتابعیتــی آمریکا هســتند اوال ما تابعیــت دوگانــه را در 
جمهــوری اســالمی ایران به رســمیت نمی شناســیم و 
کمیت  اینها را شهروندان ایران می دانیم و مبتنی بر حا

قضائی خودمان با اینها تعامل کرده ایم.«
کنعانــی بیــان کــرد: »برخــورد ما کامــال قضائی بــوده و 
سیاسی نیســت و در مجموع جمهوری اســالمی ایران 
برای هرگونــه اقــدام در موضوعاتی که جنبــه و ماهیت 
انسانی دارد، آمادگی دارد مشروط بر اینکه طرف مقابل 

هم در این زمینه با نگاه غیرسیاسی عمل کند.«

سخنگوی وزارت امورخارجه: همکاری با آژانس برای ایران مهم است

کراتبهنتیجهمیرسیم آیندهنزدیکدربارهزمانمذا در
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روز پرنوسان بورس
هر چند که شاخص کل 

بورس روزی پرنوسان را پشت 
سر گذاشت، اما در نهایت 

توانست صعودی به کار خود 
پایان دهد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته 
شاخص کل بورس با ۴۱۱۲ 

واحد افزایش تا رقم یک 
میلیون و ۴۲۷ هزار واحد 
صعود کرد. شاخص کل با 

معیار هم وزن نیز ۳۸۶ واحد 
افزایش یافت و به رقم ۳۸۰ 

هزار و ۳۶۲ واحد ایستاد. 
معامله گران این بازار ۲۲۶ 

هزار معامله انجام دادند 
که ۲۰ هزار و ۴۱ میلیارد ریال 

ارزش داشت.
صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس، پتروشیمی 
نوری، ملی صنایع مس 

ایران، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، پاالیش نفت 
بندرعباس و کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل پتروشیمی فناوران 

نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 

بورس گذاشتند. دیروز 
شاخص کل فرابورس هم با 

صعودی ۳۵ واحدی به رقم 
۱۸ هزار و ۷۳۸ واحد رسید.
در این بازار ۱۱۵ هزار معامله 

به ارزش ۱۴۹۲ میلیارد 
ریال انجام شد. پتروشیمی 

گرس، بیمه پاسارگاد،  زا
، پلیمر  پاالیش نفت شیراز

آریاساسول و پتروشیمی 
تندگویان نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل اعتباری ملل و 

زغال سنگ پروده طبس 
نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی 
فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایرنا- اولین رویداد نقاشــی خط )نشان عاشــقی( طراحی 500 تیغه عالمت 
منقش به القاب اباعبداهلل الحسین)ع( صبح دیروز در میدان شهدای هفتم 
تیــر برگزار شــد. علم هــای طراحــی و نقاشی شــده در ۱2۱ نقطه شــهر پایتخت 

نصب می شود.

ایرنــا- مراســم نمادیــن حرکــت کاروان »قافلــه نینــوا« همزمــان بــا ورود 
کاروان امــام حســین )ع( بــه صحــرای کربــال بــا حضــور جوانان حســینی در 

خیابان های بیرجند برگزار شد.

ایســنا- در پی وقوع ســیل در چهار روســتای شهرســتان فیروزکوه از روز 
کنــون ادامــه دارد.  پنجشــنبه امدادرســانی بــه ایــن مناطــق آغــاز شــده و تا
بیشــترین خســارت در بین این مناطق مربوط به روســتای مزداران است. 
بخــش بزرگــی از ایــن روســتا در اثر ســیل تخریب شــده و عده ای نیــز مفقود 
هستند که جست وجوها برای یافتن این افراد با حضور گروه های امدادی 

ادامه دارد. 

ایســنا- پــس از گذشــت چنــد روز از وقــوع ســیالب در روســتای 
ناریــان شهرســتان طالقــان در البــرز نیروهــای امــدادی همچنــان 
کسازی آثار به جا مانده از سیالب در این روستا هستند.  مشغول پا
بــه گفته فرمانــدار طالقــان، 70 خــودرو در این روســتا توســط امواج 
سهمگین ســیالب متالشی شده اما خســارت جانی در برنداشت و 

از سوی دیگر ۱00 واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شدند.

رئیس کل بانــک مرکزی، گفت: بر اســاس توافق 
انجــام شــده مبالــغ وصــول شــده از محــل بدهی 
دولــت بــه بانک مرکــزی به صنــدوق ملی مســکن 
واریــز می شــود کــه در ســال 1400 میــزان وصولــی 

حدود سه هزار میلیارد تومان است.
روز  نشســت  تشــریح  در  آبــادی  صالــح  علــی 
دوشنبه کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی 
آخریــن وضعیــت تامیــن مالــی تولیــد مســکن در 
اجــرای قانــون جهــش تولیــد و تامین مســکن که 
بــا حضــور رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی 
و  مســعود میــر کاظمــی رئیــس ســازمان برنامــه و 
بودجه برگزار شد، گفت: خط اعتباری وجود دارد 
که متعلق به حدود 12 ســال قبل بوده و به منظور 
احــداث مســکن مهــر اعطــاء شــده اســت، طبــق 
قانــون جهــش تولیــد مســکن مقــرر شــده تــا ایــن 
بدهــی بــه بدهــی دولت بــه بانــک مرکــزی تبدیل 
و منابــع حاصــل از برگشــت طــرح مســکن مهر به 
صنــدوق ملی مســکن واریــز و صرف اهــداف مقرر 

شود.
اینکــه  بــه  بــا اشــاره  بانــک مرکــزی  کل  رئیــس 

مکاتبــات بیــن ســازمان برنامــه و بودجــه و بانک 
مرکــزی صورت گرفته اســت تــا به دو شــکل بدهی 
مربوط به خط اعتباری مســکن مهر وصول شود، 
بیان داشــت: یکی از روش های مطرح شــده این 
اســت که خــط اعتبــاری 50 هــزار میلیــارد تومانی 
مذکــور بــه صــورت یکجا بــه بدهــی دولــت تبدیل 
یا اینکــه به صورت اقســاطی و بــه مرور ایــن اتفاق 
رخ دهد، بر اســاس تفاهم انجام شــده بین بانک 
مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه مقرر شده است 
تا به مرور تبدیل به بدهی دولت نســبت به بانک 
مرکــزی تبدیــل و مبلغ وصول شــده نیــز مرتبا و به 

محض وصول به صندوق ملی مسکن واریز شود.
وی افــزود: بــر اســاس توافــق انجام شــده مبالغ 
وصول شده از محل بدهی دولت به بانک مرکزی 
مرتبا به صندوق ملی مســکن واریز می شود که در 
ســال 1400 میزان وصولی حدود ســه هزار میلیارد 

تومان است.
پیشترنیز وزیر راه و شهر ســازی با یادآوری اینکه 
در دولت قبل پیشرفت مسکن ملی 8 تا 10 درصد 
بود، گفت: تا پایان شهریور امسال، 100 هزار واحد 
مســکونی نهضــت ملــی مســکن، بــه بهره بــرداری 
می رســد و فقــط منتظــر انشــعاب آب و بــرق برای 

آنها هستیم.
تحویــل  و  تکمیــل  مــورد  در  قاســمی   رســتم 
واحدهــای مســکونی نهضــت ملی مســکن گفت:  
تــا پایان شــهریور امســال 100 هزار واحد مســکونی 
تحویــل مــردم خواهد شــد کــه پیشــرفت فیزیکی 
آنهــا حــدود 98 تــا 99 درصــد اســت و فعــاًل منتظر 
انشــعاب آب و بــرق بــرای آنهــا هســتیم و هــر مــاه 
تعدادی از مســکن ها آماده بهره برداری و تحویل 

می شود.

رئیس کل بانک مرکزی:

۳ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شده است

رئیس جمهــوری گفــت: »سیاســت و تــالش دولــت، 
کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تورم زا بوده و در این 
زمینه حتی مــواردی درخواســت اصالح قانــون نیز به 
مجلس شورای اسالمی ارائه شد که اثر تورمی نداشته 

باشد.«
ســیدابراهیم رئیســی در دیدار با مجمــع نمایندگان 
و  خراســان رضوی  خراسان شــمالی،  اســتان های 
خراســان جنوبی، ضمــن ابــراز خرســندی از دیــدار بــا 
نمایندگان سه استان بزرگ کشور، گفت: »هماهنگی، 
همــکاری و همراهــی نمایندگانــی کــه دغدغــه مــردم 
و توســعه شهرســتان های کشــور را دارنــد بــا دولــت در 

تصمیم سازی و تصمیم گیری ها مثمرثمر خواهد بود.«
رئیس جمهوری در ادامه با اشــاره به مباحث مطرح 
شــده از ســوی نماینــدگان دربــاره بودجه وتخصیــص 
اعتبارات به طرح های اســتانی،  گفت: »دولت بودجه 
1401 را بر محور عدالت تنظیم کرده و سند مورد توجه ما 

در این زمینه آمایش سرزمینی بوده است.«
کید بر اینکه تالش دولت رفع محرومیت،  رئیسی با تا
جبران کاستی ها و توســعه مناطق کم برخوردار کشور 
اســت، افزود: »در مصوبات ســفرهای اســتانی ضمن 
توجــه به این مــوارد مســائل اولویــت دار اســتان ها نیز 
موردتوجــه دولــت بــوده و ناظر بــه اهمیــت موضوع و 
طرح هــای اســتانی تخصیــص اعتبــار صــورت گرفتــه 
است.« رئیس جمهوری با اشاره به موضوع رتبه بندی 
معلمان، افزود: »دولت مدافع حقوق معلمان بوده و 
با تامین منابع، آیین نامــه رتبه بندی معلمان مبتنی 
بر قانون مصــوب مجلس تاییــد، تصویب و بــرای اجرا 
به آموزش وپرورش ابالغ شــده و در اجرای آن تاخیری 
که بنای دولت، اجــرای دقیق این  صورت نگرفتــه چرا
قانــون است.«رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه موضوع 
تقویــت نیروگاه هــا و زیرســاخت های اســتان ها کــه از 
ســوی برخــی نماینــدگان مطــرح شــده بــود، تصریــح 
کرد: »برنامه ریــزی دولــت در این زمینــه ازجمله برای 
تولید ۳5 هزار مگاوات برق آغاز و در شــرف اجراســت. 
خوشبختانه زمستان سال گذشته و تابستان امسال 
بــا برنامه ریــزی و مدیریــت دولت قطعــی گاز و بــرق در 

شــبکه خانگی نداشــتیم و بــرای واحدهــای صنعتی 
نیــز برنامه ریــزی شــد.«رئیس جمهوری تصریــح کرد: 
»سیاســت و تالش دولــت، کنترل تــورم و جلوگیــری از 
اقدامــات تــورم زا بــوده و در ایــن زمینه حتی مــواردی 
درخواســت اصالح قانون نیــز به مجلس ارائه شــد که 
اثــر تورمی نداشــته باشــد، زیــرا برخــی از مــوارد قانونی 
دارای بــار تورمــی اســت. همچنیــن ضــروری اســت 
اصالحــات اقتصادی کــه با همــکاری دولت و مجلس 
دنبال می شود نیز با تبیین از سوی نمایندگان همراه 
باشد.«مسأله انتقال آب دریای عمان به استان های 
کیــد بــر  کــم آب، مهــار آب هــای مــرزی و همچنیــن تا
ســهولت و تســریع در ارائه تســهیالت ازدواج از ســوی 
بانک ها از دیگر نکاتی بود کــه رئیس جمهوری به آنها 

اشاره کرد.
رئیســی گفت: »حتما همراهی و هم افزایی صادقانه 
کــه  جامعــه  در  امیدآفرینــی  بــه  مجلــس  و  دولــت 
خنثی کننده توطئه های دشمنان است، منجر خواهد 
شــد.« پیــش از ســخنان رئیس جمهــوری نمایندگان 
و  خراســان رضوی  خراسان شــمالی،  اســتان های 
خراسان جنوبی به طرح مسائل و موضوعاتی ازجمله 
تمرکززدایــی از توزیع منابع در کشــور، تخصیص اعتبار 
بــه مســأله آب، تصفیه خانه ها و خطــوط انتقــال آب و 
همچنین آبخیزداری و آبخوان داری در شهرستان ها، 
هدایت تسهیالت بانکی به سمت تولید و رشد کشور، 
پرداخــت حقــوق مالکانــه معــادن، توجه بــه ظرفیت 
انرژی های بادی وخورشیدی در شرق کشور، تفکیک 
مناطــق آزاد شــرق کشــور، خریــد تضمینــی تولیــدات 
عشــایر، لــزوم توجه ویــژه بــه نظــارت دولــت در بــازار و 
همچنیــن تقدیــر از اقدامــات قابل تحســین دولت در 
مهــار کرونــا، حــذف رانــت ارز ترجیحــی، نهضــت ملــی 
مسکن و دیپلماسی همسایگی با هدف رفع مشکالت 
اســتان های مــرزی پرداختند. همچنین اســتانداران 
خراسان شــمالی، خراســان رضوی و خراســان جنوبی 
نیز در سخنانی از اقدامات اولویت دار و محوری دولت 
بویــژه در زمینــه اجــرای مصوبــات ســفرهای اســتانی 

گزارشی ارائه کردند.

همراهی صادقانه دولت و مجلس به امیدآفرینی در جامعه منجر خواهد شد

رئیسی:سیاستدولتکنترلتورم
اقداماتتورمزاست وجلوگیریاز

گالیه های رضا کیانیان 
نمایش خانگی چه گناهی 

کرده است؟ 
بازیگر فیلم سینمایی »آژانس شیشه ای« 
کمــک  بــه  اینکــه  بــه جــای  گفــت: »ســاترا 
تولیــد در ســینما و نمایــش خانگــی بیایــد 
کــردن آن اســت و ســوال  در حــال تعطیــل 
اساســی این اســت کــه نمایــش خانگی چه 
گناهی کرده اســت کــه باید ایــن گونه برایش 
کیانیــان بــا گالیــه از  تصمیــم بگیرند؟«رضــا 
شــرایطی که اخیــرا از ســوی ســازمان تنظیم 
گیــر  مقــررات رســانه های صوت وتصویــر فرا
)ســاترا( اعالم شــده اســت، گفــت: »فیلم ها 
و ســریال ها به واســطه تصمیمات ســاترا در 
حــال تعطیلــی هســتند و ایــن اقدامــات جز 
کــردن بخشــی از بدنــه ســینما تاثیــر  بیــکار 
دیگــری ندارد. حاال ســوالم این اســت که آیا 
ایــن بیــکاری فایــده ای هــم دارد؟ آن هم در 
زمانی کــه دغدغه همــه ایجاد کار در کشــور 
کیــد کــرد: »نمایــش خانگــی بــا  اســت.«او تا
وجود ســختگیری های بعضا بی دلیل ســاترا 
در حــال تعطیــل شــدن اســت و کار زیــادی 
نداریــم کــه انجــام بدهیــم. لطفــا دوســتان 
توضیــح بدهند ســینما چــه گناهی کــرده که 
باید ایــن گونه برایش تصمیــم بگیرند؟«رضا 
کیانیــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه این 
روزها مشــغول چــه کاری اســت، بیــان کرد: 
»در حــال حاضــر مشــغول تمریــن تئاتــری 
روی  شــهریورماه  اســت  قــرار  کــه  هســتم 
مضمــون  توضیــح  در  بیایــد.«او  صحنــه 
ایــن تئاتــر گفــت: »نمایشــنامه ای بــا عنوان 
توســط  پیــش  ســال  دو  کــه  اســت  پــدر 
در  و  شــد  تبدیــل  فیلــم  بــه  نویســنده اش 
اســکار هم چند جایزه گرفــت.« بازیگر فیلم 
ســینمایی آهو )هوشــنگ گلمکانــی ۱۳99( 
درباره نقش خودش در این فیلم هم گفت: 
»نقــش خــودم از همــان نقش هــای دیوانه 
ماننــدی اســت کــه همیشــه بــازی می کنم و 
کنون بازی نکرده ام؛  البته نقشی است که تا
اما نمی توانم بیــش از این در مورد آن چیزی 
کــه فیلــم بیــرون نیامــده  بگویــم تــا زمانــی 

است.«
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وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد

دستگیری اعضای هسته 
مرکزی حزب جاسوس بهاییت

وزارت اطالعــات با صدور اطالعیــه ای اعالم کرد 
که سربازان گمنام امام زمان )عج(، اعضای هسته  
مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند.

وزارت اطالعــات در ایــن اطالعیــه اعــالم کــرده 
اســت: »متهمیــن بازداشــت شــده مســتقیما بــا 
کانون صهیونیستی موسوم به بیت العدل مستقر 
در فلسطین اشغالی در ارتباط تشکیالتی بودند.«

بنا بر اعالم وزارت اطالعات، یافته های مســتند 
اطالعاتــی حکایــت دارنــد کــه کانــون پیش گفته، 
سال گذشته راهبرد احیای تشکیالت فرقه  ضاله  
بهاییــت در ایــران را تحــت عنــوان »خــط تبلیــغ 
تهاجمــی« و مأموریت ویژه  جمــع آوری هدفمند 
اطالعاتی به شبکه  بازداشت شده ابالغ کرده بود. 
همچنین مأموریت های تبلیغ گسترده  آموزه های 
استعمارســاخته  بهاییت و نفــوذ در محیط های 
آموزشــی در ســطوح مختلــف و به طــور خــاص 
مهدکودک های سراسر کشور را محول کرده بودند. 
در اطالعیــه وزارت اطالعــات آمده اســت: »عالوه 
بر آن، اعضای هسته  بازداشت شده مالقات های 
متعددی بــا کادر مرکزیت حزب صهیونیســتی در 
خارج از کشــور داشــته و گزارش عملکــرد نوبه ای 
پیرامون مأموریت های پیش گفتــه به ویژه ترویج 
سازمان یافته  بی حجابی در ایران را به مرکز توطئه  

مستقر در فلسطین اشغالی ارائه می داد.«
غ از  وزارت اطالعــات اعــالم کــرده اســت کــه فــار
ســناریوهای تبلیغاتی و جنگ روانی بلندگوهای 
غربی صهیونیستی، با عزم و اراده  جدی به وظیفه  
خود در قبال عوامل جاسوسی و هجمه به دین و 
فرهنگ و هویت ایرانی – اسالمی کشور و مزدوران 
رژیــم اشــغالگر قــدس عمــل کــرده و خواهــد کرد. 

ان شاءاهلل.

خبر3

نقل قول3

وزیر اقتصاد:

جذابیت مناطق آزاد با اعمال مالیات 
بر ارزش افزوده از بین می رود

و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
دارایی گفت: »تکلیف به 
دولــت برای اخــذ مالیات 
بــر ارزش افزوده از مناطق 
و  آزاد تجــاری- صنعتــی 
ویــژه اقتصــادی، بــا زایــل 
کــردن جذابیت هــا و امتیازات ایــن مناطق، 
وضعیــت را نامناســب و فعاالن اقتصــادی را 
ناراضی کرده است.« سید احسان خاندوزی 
کسیون مناطق آزاد  در نشست با اعضای فرا
تجاری- صنعتــی و ویــژه اقتصادی مجلس 
کید کرد: »ما به هیچ وجه  شورای اسالمی تا
موافــق نبــوده و نیســتیم کــه معافیت های 
مناطق آزاد کاهش پیدا کند؛ آن هم در حالی 
که همه دنیا دارند به این سمت می روند که 
مناطق آزاد را جذاب تر کنند.«او با اشــاره به 
مکلــف شــدن دولــت بــرای اخــذ مالیــات بر 
گفــت: »نظــر  ارزش افــزوده از مناطــق آزاد 
کارشناســی مــا ایــن اســت کــه مناطــق آزاد 
تجــاری- صنعتــی و ویــژه اقتصــادی نبایــد 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، چرا 
کــه اساســا مهم تریــن امتیــاز منطقــه آزاد، 

معافیت مالیاتی این مناطق است.«

رئیس سازمان انرژی اتمی:
نمایندگان مجلس می خواهند سند 
جامع انرژی هسته ای »قانون« شود

    رئیــس ســازمان انــرژی 
اتمی گفــت: »نمایندگان 
مجلــس معتقدنــد بایــد 
سند جامع توسعه انرژی 
هســته ای به گونــه ای به 
تــا  شــود  تبدیــل  قانــون 
تغییــر دولت هــا بــه روند توســعه هســته ای 
کشــور آســیب نزند.« محمد اســالمی گفت: 
»ســازمان انــرژی اتمــی در راســتای منویات 
رهبــر معظــم انقــالب و برنامه هــای دولــت 
ســیزدهم، ســند جامــع انــرژی هســته ای را 
تدویــن کــرد و در 20 فروردیــن مــاه امســال 
کــرد: »همزمــان  کیــد  رونمایــی شــد.«او تا
توســط   1401 بودجــه  قانــون  در  تکلیفــی 
نمایندگان در بند )ن( تبصره 15 درج شد که 
بر اساس آن سازمان انرژی اتمی را مأمور کرد 
تــا ســند جامــع و نقشــه راه توســعه صنعــت 
هســته ای کشــور را در افــق 50 ســاله تدوین 
کثر تا پایان امسال  کند و دولت هم آن را حدا
به تصویب برساند.«اسالمی گفت: »سازمان 
می خواهد تأثیر فناوری هســته ای بیشتر از 
گذشــته در زندگی مردم به صــورت ملموس 

پدیدار شود.«

 هشتگ  روز

»یه مشــکلی که االن خانواده هــا مواجهن باهــاش وضعیت بد محیطی و آموزشــی مــدارس دولتی و 
شهریه سرسام آوره مدارس غیردولتی هســت که خانواده ها رو تو دوراهی و فشــار قرار می ده. االن دولت 
برای این موضوع چه تدابیری اندیشــیده.«یا »پیشــنهاد دادم که »ســامانه ای قابل رویت برای عموم 
مردم به منظــور شفاف ســازی هزینه کــرد و درآمد مــدارس غیردولتی در تمــام مصادیق اعم از شــهریه، 
میزان رهن و اجاره، دستمزد تمام نیروی انسانی و هزینه تمام خدمات و ... راه اندازی شود«. به نظر شما 
چه مدارســی از این ســامانه اســتقبال نخواهند کرد؟«یا »به علت افزایش عجیب و غریب رهن و اجاره، 
برای موسســین مدارس غیــر دولتی چــاره ای نموند جز افزایش شــهریه. نتیجه این شــد: کوچ عجیب 
دانش آمــوزان از مدارس غیردولتی به دولتــی . این اتفاق پیامدهای مختلفی در پــی داره. کاش در این 
کزی که خدمات آموزشی ارائه میدن حاشیه امنی وجود داشت.«یا »در غربی ترین  آشفته بازار برای مرا
رویکردهای حکمرانی از پولی شدن آموزش و پرورش جلوگیری می شود، اما در ایران هر سال به مدارس 
شهریه ای اضافه می شود.«یا »من االن  متوجه شدم یه سری مدارس تو تهران وجود داره که نه تنها فقط 

به انگلیسی درس میدن بلکه شهریه چند هزار دالری دارن.«

»هالک ایرانی چرا حتی مشت زدن هم بلد نبود؟! من بدون تمرین و سررشته ای از بوکس، بهتر از این 
مشــت می زنم!«یا »ِشِرک ایرانی هم نیســت، چه برســه به هالک.«یا »این یاروئه، مثال هالک فتوشاپی 
گــه از بچگــی ات هم یه ذره اســتعداد  ایرانــی که حتــی از اصول اولیه مشــت زنی هم هیچــی نمی دونه. ا
لگدپرونی همراهت می آوردی تو جوونی، می تونستی بهتر مبارزه کنی.«یا »همه ما یه هالک درون داریم، 
منتها خیلی از ما  وقتی بروزش میدیم در حد همون هالک ایرانیه؛ همون قدر پرمدعا، همون قدر متوهم، 
همون قدر دلقک، همون قدر پوچ.«یا »تازه این بار نسبت به دفعه قبل تو دوبی، وزن هم اضافه کرده، اما 
نه بلده گارد بگیره نه یک مشت میتونه بزنه. دائما می خوره زمین، پشت میکنه به حریف، خیلی کنده. 
ضایع است. اون هایی که این رو برداشتن بردن اونجا و به این فتوشاپی برچسب هالک ایرانی زدن باید 
پاسخگو باشن.«یا »بیایین خوشبین باشیم، شاید هالک ایرانی میخواد کار کمدی انجام بده، دلمونو 

شاد کنه؛ وگرنه من دلیل دیگه ای نمی بینم.«

# شهریه _مدارس      
کیوسک3

فایننشال تایمز
»غــرب از محدودیت های نفت روســیه کاســت، همزمان 
مخاطــرات تــورم و انرژی بــاال می گیرد« عنــوان گــزارش اصلی 
فایننشال تایمز است که گفته: »دولت های اروپایی تالش ها 
برای محدودکردن تجارت نفت روســیه را کاســته اند. دو ماه 
پیــش اتحادیــه اروپا ممنوعیــت جهانــی ارائه بیمــه دریایی 
بــرای کشــتی های حامــل نفــت روســیه را اعالم کــرد. بــا این 
حال، بریتانیا هنوز چنیــن محدودیت هایــی را اعمال نکرده 
است؛ مشارکت انگلیس بسیار مهم است، زیرا لندن در مرکز 

صنعت بیمه دریایی قرار دارد. «

نیویورک تایمز
تصویــر نیویورک تایمــز بــا ایــن توضیــح آمــده: »آنــا 
رامــون بارتولوم و خانــواده اش، تابســتان را در گاراژی 
با گرمای طاقت فرسا در شهر هایلی در ایالت آیداهو، 
نزدیک شهر »ســان ولی« گذرانده اند. قیمت مسکن 
در شــهر »کچــام« در آیداهــو طی دو ســال بیــش از 50 
درصد افزایــش یافت.« »هزینه های مســکن در شــهر 
توریســتی بحرانی می شــود« عنوان گزارشــی است که 
گفته: »در نزدیکی جت های شخصی که میلیاردرها را 
به اقامتگاه های مجلل شان برای تعطیالت به »سان 

ولی« می آورد و می برد.«

گاردین
در  آلمــان  مقابــل  انگلیــس  تاریخــی  پیــروزی 
فینــال یــورو 2022 بــر صفحــه نخســت روزنامه هــای 
کــم  گوســت، حا آ بریتانیایــی در روز دوشــنبه، اول 
است. گاردین تیم ملی فوتبال زنان انگلیس را با این 
تیتر مخاطب قــرار می دهد: »تغییردهنــدگان بازی«. 
گزارش می گوید: »وقتی کاپیتان لیا ویلیامسون جام 
را در جشــن پیروزی بــاال بــرد، به  طور همزمــان پایان 
یک سفر و آغاز ســفری دیگر احساس می شد.« )تیم 
ملی فوتبــال زنان انگلیس یکشــنبه ۳۱ جــوالی جام 

قهرمانی یورو 2022 را از آن خود کرد. 
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#هالک_فتوشاپی

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: »احتمــال دارد 
کرات به نتیجه برسیم  در آینده نزدیک درباره زمان مذا
و ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران از هر ابتکاری که 

به دستیابی به توافق کمک کند، استقبال می کنیم.«

جمهوری اســالمی ایران همواره بــه انتخاب مردم 
عراق احترام می گذارد

کنعانی در پاسخ به ســوال خبرنگاری در مورد موضع 
جمهــوری اســالمی ایــران دربــاره تحــوالت اخیــر عراق 
گفت: »عراق کشــور بزرگ و مهم همسایه ماست. ایران 
به صورت طبیعی تحوالت جاری این کشور را با دقت و 
با حساسیت دنبال می کند و همواره بر ثبات و اهمیت 
استقرار و امنیت این کشور مهم همسایه دوست و برادر 

کید دارد.« تا
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود: »جمهوری 
اســالمی ایران همواره به انتخاب مردم عراق احترام 
کــه گفت وگــو  کیــد می کنــد  گذاشــته و می گــذارد و تا
بهترین روش برای حل مشــکالت داخلی این کشــور 
است و ما هم اطمینان داریم که ملت عراق با بلوغی 
که دارند و درایت و تدبیری که در رهبران عراق ســراغ 
داریــم، می تواننــد از ایــن مرحله هــم به خوبــی عبور 
کننــد و ما شــاهد ثبــات و آرامــش روز افــزون در عراق 

باشیم.«

کید رئیس جمهوری بر پیگیری حق آبه هیرمند تا
او در پاســخ بــه ســوالی در مــورد هیرمنــد گفــت: »در 
ارتباط با حق آبه که اشاره کردید، موضوع بسیار مهمی 
کیــد مضاعفی بر  اســت. آقای رئیس جمهــوری اخیرا تا
بحث ضرورت پیگیری حق آبه جمهوری اسالمی ایران 
داشتند که در بحث رود هیرمند مشخصا این موضوع 

بسیار مهمی برای ماست.«
ســخنگوی وزارت امور خارجــه بیان کرد: »ما مســأله 
حق آبــه را مبتنــی بــر قراردادهــای قبلــی میــان ایــران و 
کید  افغانســتان موضــوع بســیار مهمــی می دانیــم و تا
داریم که التــزام سرپرســتی موقت افغانســتان به مفاد 
قراردادهــای قبلــی میــان ایــران و افغانســتان دربــاره 
حق آبه یک محک و یک بســتر آزمونی مبنــی بر میزان 
تعهد مقامات این کشــور به اجرای توافقات مشترک و 

رعایت حقوق همسایگان است.«

ما هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسالمی 
ایران از برادران مان در افغانستان نیستیم

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود: »آخریــن 
جمله در مــورد این موضوع، حقیقت امر این اســت 
که ما هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسالمی 
ایران از برادران مان در افغانســتان نیستیم و میزان 
آبی که وارد جمهوری اســالمی ایران می شــود بسیار 
ناچیز اســت و انتظــار داریم بــرادران افغانســتانی ما 
بــه تعهدات و مســئولیت خــود در این ارتبــاط عمل 

کنند.«

کرات  احتمال دارد در آینده نزدیک درباره زمان مذا
به نتیجه برسیم

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه ســوالی 
کــرات بــا 1+4 گفــت: »جمهوری اســالمی  در مــورد مذا
کــره حضور  ایــران همــواره مبــدع بــوده و در مســیر مذا
کره را منطقی و معقول و برای  داشته است. ما روند مذا
رســیدن به توافق جامــع و تضمین کننده منافــع ایران 
در چارچــوب برجــام بــه ویــژه منافــع اقتصــادی ایــران 

می دانیم.
ما بــه عنوان جمهوری اســالمی ایــران از هــر ابتکاری 
که کمک کننده باشد برای دستیابی به توافق استقبال 
کنش مثبت نشان داده ایم. در این  می کنیم و همواره وا
کید می کنم ما همواره مبدع و منعطف بوده ایم  زمینه تا

کره حضور داشته ایم.« و در میز مذا
او افزود: »احتمــال دارد در آینده نزدیــک درباره زمان 
کــرات بــه نتیجه برســیم. مــا بــه عنــوان جمهوری  مذا
اســالمی ایران از هر ابتــکاری که به دســتیابی به توافق 

کمک کند، استقبال می کنیم.«

آمریکایی هــا بایــد از طــرح مباحــث انحرافــی در 
کرات خودداری کنند مذا

کیــد کنم که این  کنعانی خاطرنشــان کرد: »اما باید تا
موضوع بســتگی کامل بــه اراده طرف مقابل هــم دارد؛ 
مشــخصا طرف آمریکایــی که واقعــا برای دســتیابی به 
توافــق منطقی، معقــول و پایــدار آمادگی خود را نشــان 
بدهد و از طرح مباحث انحرافی خودداری کند. این آن 
چیزی است که می توانم از وضعیت فعلی تبادل پیام ها 
و گفت وگوها در ارتباط با موضوع هسته ای خدمت تان 
کرات  عرض کنم. خوشبین باقی می مانیم که روند مذا

ما را به نتایج منطقی و معقول برساند.«
کیــد مجدد می کنــم جمهوری اســالمی  او گفــت: »تا
ایران دستیابی به توافق را یک راهبرد جدی می داند و 
کتیکی نگاه نمی کند، چرا که دستیابی به توافق  به آن تا
هم می تواند منافع مــا و هم منافع طرف هــای توافق را 

تامین کند.«

ایران آمادگی تامین سوخت لبنان را دارد
او در پاســخ به ســوالی در مورد تامین ســوخت لبنان 
توســط جمهــوری اســالمی ایــران گفــت: »در جریــان 
کــه ناشــی از  شــرایط ســخت مــردم لبنــان هســتیم 
سیاست های غلطی است که برخی دولت ها در ارتباط 

با این کشور در پیش گرفته اند.«
کنعانــی افــزود: »مــا از ایــن وضعیــت متاثــر و ناراحت 
گر امکان و توانی داشــته باشــیم بــه ملت و  هســتیم و ا
دولت لبنان در چارچوب مناسبات دوستانه و برادرانه 
کمــک می کنیــم. به عنــوان کشــور دوســت، عالقه مند 
هستیم تا برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور نقش 
ســازنده ای ایفا کنیــم و چنانچه درخواســت رســمی از 
سوی دولت لبنان به ایران ارائه شود، ایران آمادگی دارد 
در مورد تامین سوخت با مقامات لبنان گفت وگو کند.«

درگیــری مــرزی بــا طالبــان ناشــی از عــدم توجــه و 
توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان بود

او دربــاره درگیری مرزی نیروهای طالبــان در مرزهای 
شرقی کشور گفت: »موضوع افغانســتان و تحوالتی که 
در این کشــور رخ می دهد برای ما بســیار حائز اهمیت 
اســت. درباره اتفاقات دو روز گذشته که در مرز مشترک 
ما با افغانســتان رخ داده اســت، برداشــت ما بر اســاس 
اظهار نظرهایی که مراجع ذیربط در جمهوری اسالمی 
ایــران داشــته اند ایــن اســت کــه بــه نظــر می آیــد ایــن 
اتفاقات ناشــی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای 
مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط 

شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور است.«

همکاری با آژانس برای ایران مهم است
او خاطرنشــان کرد: »در مجمــوع همکاری بــا آژانس 
برای ما بســیار حائز اهمیت اســت. جمهوری اسالمی 
ایــران کشــور مســئولیت پذیری در چارچــوب آژانــس 
اســت؛ همواره بــه مســئولیت های خــود عمل کــرده و 
انتظار دارد هم آژانس و هم مدیــر کل آژانس در ارتباط 
با موضوعات مرتبط با جمهوری اســالمی ایران به طور 
حرفــه ای و منصفانــه و بــه دور از شــائبه های سیاســی 
کننــد و بتواننــد نقــش تســهیل گر را در رونــد  عمــل 

گفت وگوهای رفع تحریم ها ایفا کنند.«

و  هســته ای  موضــوع  دربــاره  مســتقیم  کــره  مذا
غیرهسته ای با آمریکا نداریم

کرات غیرمستقیم ایران و  کنعانی درباره پیشرفت مذا
ایاالت متحده درباره زندانی های ایرانی در آمریکا در دو 
کره مستقیم با دولت آمریکا درباره  طرف گفت: »ما مذا
ایــن موضوع و هیــچ موضوع دیگــری اعم از هســته ای 
و غیرهســته ای نداریــم. گفت وگوها از طریق واســطه و 
مشخصا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام 

می شود.«
او ادامه داد: »در ارتباط با زندانیان موضع ما مشخص 
است. انتظار داریم دولت آمریکا شهروندان ایرانی را که 
ظالمانه و بدون دالیل قضائی و صرفا به اتهام داشــتن 
نقــش در دور زدن تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا علیــه 
ملت ایران بازداشــت و بــرای آنها احــکام جائرانه صادر 
کرده اســت، بــدون قیــد و شــرط آزاد کند.«ســخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: »ما معتقدیم که بازداشت ها 
و زندانیــان موجــود در ایران کــه مربوط به شــهروندان 
دوتابعیتــی آمریکا هســتند اوال ما تابعیــت دوگانــه را در 
جمهــوری اســالمی ایران به رســمیت نمی شناســیم و 
کمیت  اینها را شهروندان ایران می دانیم و مبتنی بر حا

قضائی خودمان با اینها تعامل کرده ایم.«
کنعانــی بیــان کــرد: »برخــورد ما کامــال قضائی بــوده و 
سیاسی نیســت و در مجموع جمهوری اســالمی ایران 
برای هرگونــه اقــدام در موضوعاتی که جنبــه و ماهیت 
انسانی دارد، آمادگی دارد مشروط بر اینکه طرف مقابل 

هم در این زمینه با نگاه غیرسیاسی عمل کند.«

سخنگوی وزارت امورخارجه: همکاری با آژانس برای ایران مهم است

کراتبهنتیجهمیرسیم آیندهنزدیکدربارهزمانمذا در



3 www.shahrvand-newspaper . i r

ســال دهــم | شــماره  2588رویداد 1401 11 مــرداد   ســه شــنبه | 

اینفوگرافی3خبر3

9699

62
۱42060
8027
7082240
6480۱29۱
58۱7۳476

7400725

دوشنبه 10 مرداد 1401

عددخبر3

روز پرنوسان بورس
هر چند که شاخص کل 

بورس روزی پرنوسان را پشت 
سر گذاشت، اما در نهایت 

توانست صعودی به کار خود 
پایان دهد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته 
شاخص کل بورس با ۴۱۱۲ 

واحد افزایش تا رقم یک 
میلیون و ۴۲۷ هزار واحد 
صعود کرد. شاخص کل با 

معیار هم وزن نیز ۳۸۶ واحد 
افزایش یافت و به رقم ۳۸۰ 

هزار و ۳۶۲ واحد ایستاد. 
معامله گران این بازار ۲۲۶ 

هزار معامله انجام دادند 
که ۲۰ هزار و ۴۱ میلیارد ریال 

ارزش داشت.
صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس، پتروشیمی 
نوری، ملی صنایع مس 

ایران، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، پاالیش نفت 
بندرعباس و کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل پتروشیمی فناوران 

نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 

بورس گذاشتند. دیروز 
شاخص کل فرابورس هم با 

صعودی ۳۵ واحدی به رقم 
۱۸ هزار و ۷۳۸ واحد رسید.
در این بازار ۱۱۵ هزار معامله 

به ارزش ۱۴۹۲ میلیارد 
ریال انجام شد. پتروشیمی 

گرس، بیمه پاسارگاد،  زا
، پلیمر  پاالیش نفت شیراز

آریاساسول و پتروشیمی 
تندگویان نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل اعتباری ملل و 

زغال سنگ پروده طبس 
نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی 
فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایرنا- اولین رویداد نقاشــی خط )نشان عاشــقی( طراحی 500 تیغه عالمت 
منقش به القاب اباعبداهلل الحسین)ع( صبح دیروز در میدان شهدای هفتم 
تیــر برگزار شــد. علم هــای طراحــی و نقاشی شــده در ۱2۱ نقطه شــهر پایتخت 

نصب می شود.

ایرنــا- مراســم نمادیــن حرکــت کاروان »قافلــه نینــوا« همزمــان بــا ورود 
کاروان امــام حســین )ع( بــه صحــرای کربــال بــا حضــور جوانان حســینی در 

خیابان های بیرجند برگزار شد.

ایســنا- در پی وقوع ســیل در چهار روســتای شهرســتان فیروزکوه از روز 
کنــون ادامــه دارد.  پنجشــنبه امدادرســانی بــه ایــن مناطــق آغــاز شــده و تا
بیشــترین خســارت در بین این مناطق مربوط به روســتای مزداران است. 
بخــش بزرگــی از ایــن روســتا در اثر ســیل تخریب شــده و عده ای نیــز مفقود 
هستند که جست وجوها برای یافتن این افراد با حضور گروه های امدادی 

ادامه دارد. 

ایســنا- پــس از گذشــت چنــد روز از وقــوع ســیالب در روســتای 
ناریــان شهرســتان طالقــان در البــرز نیروهــای امــدادی همچنــان 
کسازی آثار به جا مانده از سیالب در این روستا هستند.  مشغول پا
بــه گفته فرمانــدار طالقــان، 70 خــودرو در این روســتا توســط امواج 
سهمگین ســیالب متالشی شده اما خســارت جانی در برنداشت و 

از سوی دیگر ۱00 واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شدند.

رئیس کل بانــک مرکزی، گفت: بر اســاس توافق 
انجــام شــده مبالــغ وصــول شــده از محــل بدهی 
دولــت بــه بانک مرکــزی به صنــدوق ملی مســکن 
واریــز می شــود کــه در ســال 1400 میــزان وصولــی 

حدود سه هزار میلیارد تومان است.
روز  نشســت  تشــریح  در  آبــادی  صالــح  علــی 
دوشنبه کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی 
آخریــن وضعیــت تامیــن مالــی تولیــد مســکن در 
اجــرای قانــون جهــش تولیــد و تامین مســکن که 
بــا حضــور رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی 
و  مســعود میــر کاظمــی رئیــس ســازمان برنامــه و 
بودجه برگزار شد، گفت: خط اعتباری وجود دارد 
که متعلق به حدود 12 ســال قبل بوده و به منظور 
احــداث مســکن مهــر اعطــاء شــده اســت، طبــق 
قانــون جهــش تولیــد مســکن مقــرر شــده تــا ایــن 
بدهــی بــه بدهــی دولت بــه بانــک مرکــزی تبدیل 
و منابــع حاصــل از برگشــت طــرح مســکن مهر به 
صنــدوق ملی مســکن واریــز و صرف اهــداف مقرر 

شود.
اینکــه  بــه  بــا اشــاره  بانــک مرکــزی  کل  رئیــس 

مکاتبــات بیــن ســازمان برنامــه و بودجــه و بانک 
مرکــزی صورت گرفته اســت تــا به دو شــکل بدهی 
مربوط به خط اعتباری مســکن مهر وصول شود، 
بیان داشــت: یکی از روش های مطرح شــده این 
اســت که خــط اعتبــاری 50 هــزار میلیــارد تومانی 
مذکــور بــه صــورت یکجا بــه بدهــی دولــت تبدیل 
یا اینکــه به صورت اقســاطی و بــه مرور ایــن اتفاق 
رخ دهد، بر اســاس تفاهم انجام شــده بین بانک 
مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه مقرر شده است 
تا به مرور تبدیل به بدهی دولت نســبت به بانک 
مرکــزی تبدیــل و مبلغ وصول شــده نیــز مرتبا و به 

محض وصول به صندوق ملی مسکن واریز شود.
وی افــزود: بــر اســاس توافــق انجام شــده مبالغ 
وصول شده از محل بدهی دولت به بانک مرکزی 
مرتبا به صندوق ملی مســکن واریز می شود که در 
ســال 1400 میزان وصولی حدود ســه هزار میلیارد 

تومان است.
پیشترنیز وزیر راه و شهر ســازی با یادآوری اینکه 
در دولت قبل پیشرفت مسکن ملی 8 تا 10 درصد 
بود، گفت: تا پایان شهریور امسال، 100 هزار واحد 
مســکونی نهضــت ملــی مســکن، بــه بهره بــرداری 
می رســد و فقــط منتظــر انشــعاب آب و بــرق برای 

آنها هستیم.
تحویــل  و  تکمیــل  مــورد  در  قاســمی   رســتم 
واحدهــای مســکونی نهضــت ملی مســکن گفت:  
تــا پایان شــهریور امســال 100 هزار واحد مســکونی 
تحویــل مــردم خواهد شــد کــه پیشــرفت فیزیکی 
آنهــا حــدود 98 تــا 99 درصــد اســت و فعــاًل منتظر 
انشــعاب آب و بــرق بــرای آنهــا هســتیم و هــر مــاه 
تعدادی از مســکن ها آماده بهره برداری و تحویل 

می شود.

رئیس کل بانک مرکزی:

۳ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شده است

رئیس جمهــوری گفــت: »سیاســت و تــالش دولــت، 
کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تورم زا بوده و در این 
زمینه حتی مــواردی درخواســت اصالح قانــون نیز به 
مجلس شورای اسالمی ارائه شد که اثر تورمی نداشته 

باشد.«
ســیدابراهیم رئیســی در دیدار با مجمــع نمایندگان 
و  خراســان رضوی  خراسان شــمالی،  اســتان های 
خراســان جنوبی، ضمــن ابــراز خرســندی از دیــدار بــا 
نمایندگان سه استان بزرگ کشور، گفت: »هماهنگی، 
همــکاری و همراهــی نمایندگانــی کــه دغدغــه مــردم 
و توســعه شهرســتان های کشــور را دارنــد بــا دولــت در 

تصمیم سازی و تصمیم گیری ها مثمرثمر خواهد بود.«
رئیس جمهوری در ادامه با اشــاره به مباحث مطرح 
شــده از ســوی نماینــدگان دربــاره بودجه وتخصیــص 
اعتبارات به طرح های اســتانی،  گفت: »دولت بودجه 
1401 را بر محور عدالت تنظیم کرده و سند مورد توجه ما 

در این زمینه آمایش سرزمینی بوده است.«
کید بر اینکه تالش دولت رفع محرومیت،  رئیسی با تا
جبران کاستی ها و توســعه مناطق کم برخوردار کشور 
اســت، افزود: »در مصوبات ســفرهای اســتانی ضمن 
توجــه به این مــوارد مســائل اولویــت دار اســتان ها نیز 
موردتوجــه دولــت بــوده و ناظر بــه اهمیــت موضوع و 
طرح هــای اســتانی تخصیــص اعتبــار صــورت گرفتــه 
است.« رئیس جمهوری با اشاره به موضوع رتبه بندی 
معلمان، افزود: »دولت مدافع حقوق معلمان بوده و 
با تامین منابع، آیین نامــه رتبه بندی معلمان مبتنی 
بر قانون مصــوب مجلس تاییــد، تصویب و بــرای اجرا 
به آموزش وپرورش ابالغ شــده و در اجرای آن تاخیری 
که بنای دولت، اجــرای دقیق این  صورت نگرفتــه چرا
قانــون است.«رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه موضوع 
تقویــت نیروگاه هــا و زیرســاخت های اســتان ها کــه از 
ســوی برخــی نماینــدگان مطــرح شــده بــود، تصریــح 
کرد: »برنامه ریــزی دولــت در این زمینــه ازجمله برای 
تولید ۳5 هزار مگاوات برق آغاز و در شــرف اجراســت. 
خوشبختانه زمستان سال گذشته و تابستان امسال 
بــا برنامه ریــزی و مدیریــت دولت قطعــی گاز و بــرق در 

شــبکه خانگی نداشــتیم و بــرای واحدهــای صنعتی 
نیــز برنامه ریــزی شــد.«رئیس جمهوری تصریــح کرد: 
»سیاســت و تالش دولــت، کنترل تــورم و جلوگیــری از 
اقدامــات تــورم زا بــوده و در ایــن زمینه حتی مــواردی 
درخواســت اصالح قانون نیــز به مجلس ارائه شــد که 
اثــر تورمی نداشــته باشــد، زیــرا برخــی از مــوارد قانونی 
دارای بــار تورمــی اســت. همچنیــن ضــروری اســت 
اصالحــات اقتصادی کــه با همــکاری دولت و مجلس 
دنبال می شود نیز با تبیین از سوی نمایندگان همراه 
باشد.«مسأله انتقال آب دریای عمان به استان های 
کیــد بــر  کــم آب، مهــار آب هــای مــرزی و همچنیــن تا
ســهولت و تســریع در ارائه تســهیالت ازدواج از ســوی 
بانک ها از دیگر نکاتی بود کــه رئیس جمهوری به آنها 

اشاره کرد.
رئیســی گفت: »حتما همراهی و هم افزایی صادقانه 
کــه  جامعــه  در  امیدآفرینــی  بــه  مجلــس  و  دولــت 
خنثی کننده توطئه های دشمنان است، منجر خواهد 
شــد.« پیــش از ســخنان رئیس جمهــوری نمایندگان 
و  خراســان رضوی  خراسان شــمالی،  اســتان های 
خراسان جنوبی به طرح مسائل و موضوعاتی ازجمله 
تمرکززدایــی از توزیع منابع در کشــور، تخصیص اعتبار 
بــه مســأله آب، تصفیه خانه ها و خطــوط انتقــال آب و 
همچنین آبخیزداری و آبخوان داری در شهرستان ها، 
هدایت تسهیالت بانکی به سمت تولید و رشد کشور، 
پرداخــت حقــوق مالکانــه معــادن، توجه بــه ظرفیت 
انرژی های بادی وخورشیدی در شرق کشور، تفکیک 
مناطــق آزاد شــرق کشــور، خریــد تضمینــی تولیــدات 
عشــایر، لــزوم توجه ویــژه بــه نظــارت دولــت در بــازار و 
همچنیــن تقدیــر از اقدامــات قابل تحســین دولت در 
مهــار کرونــا، حــذف رانــت ارز ترجیحــی، نهضــت ملــی 
مسکن و دیپلماسی همسایگی با هدف رفع مشکالت 
اســتان های مــرزی پرداختند. همچنین اســتانداران 
خراسان شــمالی، خراســان رضوی و خراســان جنوبی 
نیز در سخنانی از اقدامات اولویت دار و محوری دولت 
بویــژه در زمینــه اجــرای مصوبــات ســفرهای اســتانی 

گزارشی ارائه کردند.

همراهی صادقانه دولت و مجلس به امیدآفرینی در جامعه منجر خواهد شد

رئیسی:سیاستدولتکنترلتورم
اقداماتتورمزاست وجلوگیریاز

گالیه های رضا کیانیان 
نمایش خانگی چه گناهی 

کرده است؟ 
بازیگر فیلم سینمایی »آژانس شیشه ای« 
کمــک  بــه  اینکــه  بــه جــای  گفــت: »ســاترا 
تولیــد در ســینما و نمایــش خانگــی بیایــد 
کــردن آن اســت و ســوال  در حــال تعطیــل 
اساســی این اســت کــه نمایــش خانگی چه 
گناهی کرده اســت کــه باید ایــن گونه برایش 
کیانیــان بــا گالیــه از  تصمیــم بگیرند؟«رضــا 
شــرایطی که اخیــرا از ســوی ســازمان تنظیم 
گیــر  مقــررات رســانه های صوت وتصویــر فرا
)ســاترا( اعالم شــده اســت، گفــت: »فیلم ها 
و ســریال ها به واســطه تصمیمات ســاترا در 
حــال تعطیلــی هســتند و ایــن اقدامــات جز 
کــردن بخشــی از بدنــه ســینما تاثیــر  بیــکار 
دیگــری ندارد. حاال ســوالم این اســت که آیا 
ایــن بیــکاری فایــده ای هــم دارد؟ آن هم در 
زمانی کــه دغدغه همــه ایجاد کار در کشــور 
کیــد کــرد: »نمایــش خانگــی بــا  اســت.«او تا
وجود ســختگیری های بعضا بی دلیل ســاترا 
در حــال تعطیــل شــدن اســت و کار زیــادی 
نداریــم کــه انجــام بدهیــم. لطفــا دوســتان 
توضیــح بدهند ســینما چــه گناهی کــرده که 
باید ایــن گونه برایش تصمیــم بگیرند؟«رضا 
کیانیــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه این 
روزها مشــغول چــه کاری اســت، بیــان کرد: 
»در حــال حاضــر مشــغول تمریــن تئاتــری 
روی  شــهریورماه  اســت  قــرار  کــه  هســتم 
مضمــون  توضیــح  در  بیایــد.«او  صحنــه 
ایــن تئاتــر گفــت: »نمایشــنامه ای بــا عنوان 
توســط  پیــش  ســال  دو  کــه  اســت  پــدر 
در  و  شــد  تبدیــل  فیلــم  بــه  نویســنده اش 
اســکار هم چند جایزه گرفــت.« بازیگر فیلم 
ســینمایی آهو )هوشــنگ گلمکانــی ۱۳99( 
درباره نقش خودش در این فیلم هم گفت: 
»نقــش خــودم از همــان نقش هــای دیوانه 
ماننــدی اســت کــه همیشــه بــازی می کنم و 
کنون بازی نکرده ام؛  البته نقشی است که تا
اما نمی توانم بیــش از این در مورد آن چیزی 
کــه فیلــم بیــرون نیامــده  بگویــم تــا زمانــی 

است.«

چهره روز3
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هالل

کــه خبــر وقــوع  فاطمــه عســگری نیا| همیــن 
سیل در تهران اعالم شــد گروه خط مقدم جبهه 
امدادونجــات هالل احمــر مثــل همیشــه راهــی 
فیروزکــوه  و  داود  امامــزاده  ســیل زده  منطقــه 
اداره  رئیــس  محمــدی،  امیررضــا  شــدند. 
کوهســتان و دریا تیم امــدادی خود را به ســمت 
فیروزکوه و زرین دشــت راهی کــرد و 4-3 روزی را 
هــم در منطقه اطراق کردند  تــا هرآنچه در چنته 
دارنــد رو کنند بــرای کاهش درد و غمــی که روی 
ســر مردم ســیل زده ایــن منطقــه آوار شــده بود. 
امیررضــا از 23 ســال پیــش کــه قیــد کار در حوزه 
پلیــس بین الملــل را زد و عاشــقانه وارد حــوزه 
امدادونجــات جمعیــت هالل احمــر شــده تــا به 

امروز در ماموریت های زیادی حضور داشــته اما 
به قول خودش ســیل زرین دشت و غم مردمش 

جنس دیگری داشت. 

کســی گمــان نمی کــرد تهران هــم طعمه ســیل 
شود. شــاید به خاطر همین بود که هشدارهای 
هواشناسی خیلی جدی گرفته نشد. بارش تنها 
20 دقیقه بــاران همراه بــا رعدوبرق باعث شــد تا 
سیل، امامزاده داود و فیروزکوه را بشورد و با خود 
ببــرد. خبر وقــوع ســیل در امامــزاده داود خیلی 
ســریع از طریــق شــبکه های مجــازی بــه گــوش 
همــه رســید امــا ســیل فیروزکــوه و زرین دشــت 
در بحبوحــه ایــن خبرهــا گــم شــد امــا نیروهــای 

امــدادی جمعیــت هالل احمــر از ایــن حادثــه 
غافــل نشــدند. تیــم امــداد کوهســتان ســاحل 
و دریــای ســازمان امدادونجــات بــه سرپرســتی 
امیررضــا محمــدی برای رفتــن به منطقــه آماده 
نــه دســت خالــی: »روز پنجشــنبه  امــا  شــدند 
 200 ، محموله ای متشــکل از 100 دســتگاه چــادر
دستگاه موکت، 800 تخته پتو و 60 بسته غذایی 
72 ســاعته بــا قطــار بــه ایســتگاه زرین دشــت 

ارسال کردیم.«
بــه محض رســیدن بــه زرین دشــت امدادگران 
تقســیم  پنج نفــره  تیم هــای  قالــب  در  اعزامــی 
روســتای  بــه  دوســتانش  و  امیررضــا  شــدند. 
آتیشــان و مــزداران رفتنــد. راه هــای دسترســی 

هــر دو روســتای کوهپایــه ای بســته بــود و مردم 
در مناطــق کوهســتانی اســیر شــده بودنــد: »به 
هنگام وقوع سیل سنگ های بزرگی از ارتفاعات 
بــه پایین پرت شــده بود کــه جابه جا کــردن آنها 
کار نیروهــای امدادی نبود باید تا برداشــتن این 
ســنگ ها توســط ماشــین آالت راهــداری صبــر 
می کردیــم، امــا وقت طــال بــود و مردم هراســیده 
در ارتفاعــات بــه کمک ما نیــاز داشــتند. منطقه 
شیب زیادی داشــت اما خالی از گل والی شدید 
نبــود. وقتــی بــه روســتای آتیشــان رســیدیم بــا 
جمعــی از مــردم گرفتار روبه رو شــدیم کــه جرات 
عبور از گل والی شدید را نداشتند چاره ای نبود 
بــرای خالی کــردن منطقــه بایــد زنجیره انســانی 

تشکیل می دادیم.«
تشــکیل  را  انســانی  زنجیــره  دوســتانش  و  او 
فــرو  گل والی  میــان  در  کمــر  تــا  می دهنــد. 
رفتــه بودنــد امــا بــه مــردم اطمینــان می دادنــد 
حواس شــان بــه آنهــا هســت تــا از ایــن منطقــه 
خارج شــوند: »مردم ترســیده بودنــد آرام کردن 
شــرایط روحی و روانــی آنها کار آســانی نبــود ولی 
خوشــبختانه مــردم به مــا اعتماد کردنــد بچه ها 
از روی پاهــای ما رد می شــدند  بزرگ ترها با تکیه 
بر زنجیــره انســانی مان از محدوده ســیل  خارج 

شدند.«
بعــد از جابه جایی اهالــی به دامنه کوهســتان 
نوبت بــه مصدومان منطقه رســیده بــود: »بر اثر 
آوار شــدن خانه هــا تعــدادی دچــار شکســتگی 
امــکان  کــه  بودنــد  شــده  لگــن  و  دســت  پــا، 
جابه جایی آنها به صورت پیاده نبود بنابراین 
بــه  آنهــا  جابه جایــی  بــرای  امدادهوایــی  از 

بیمارستان کمک گرفتیم.«
تلخ وشــیرین  خاطــرات  از 
روزهــای امدادشــان در منطقــه 
ســیل زده زرین دشــت برایمــان 
خاطــره  »تلخ تریــن  می گویــد: 

مــن روزی بــود که نتوانســتیم 
کــه  تالشــی  همــه  باوجــود 
کــه  کردیــم خانــواده مــردی 
رئیس جمهــوری  مقابــل 
ضجــه مــی زد را پیــدا کنیم. 
دیــدار  در  پابه پایــش 
گریــه  رئیس جمهــوری 
کنــون ردی از  کردیــم امــا تا
ایــن خانــواده پیدا نشــده 

است.«
یــک  می گویــد  امیررضــا 

آرام  مــردی  دیــدم  هــم  شــب 
محوطــه  در  دائــم  نــدارد،  قــرار  و 
مســجد راه می رفت، بیــرون را نگاه 

می کــرد، چشــم بــه کــوه می دوخــت و ســر تــکان 
مــی داد. نــزدش رفتیــم و علــت را جویــا شــدیم 
انگار بغضش ترکیده باشــد باز نگاهــش را به کوه 
دوخت و گفت همســر و دو دخترم را ســیل برده 
و نمی دانــم برگــردم تهــران بــه خانــواده اش چــه 

بگویم!«
می گویــد هرچــه از تلخی ها و ســختی های این 
ماموریت بگویم کم اســت. بچه هــای ما در چهار 
روزی کــه در منطقه حضور داشــتند نــان و خرما 
کی نبود چون هدف  قوت شان بود اما کسی شــا
اول مان شاد کردن دل مردم بود و خدا می داند 
وقتــی بچه ها بعــد از 14 ســاعت یک مــرد را زنده 
نجات دادند چه حالی شــدیم. هرچند این مرد 
بــر اثر ریزش آوار قطع نخاع شــده بــود اما همین 

که زنده بود ما را خوشحال کرد.
کار  امیررضــا معتقــد اســت بایــد بــرای مــردم 
در  کار  الزمــه  شــاخصه،  ایــن  و  کــرد  خالصانــه 
هالل احمــر اســت. امدادگرانــی کــه در روزهــای 
اخیر در مناطق ســیل زده حاضر شدند و با همه 
ســختی ها بدون چشــم انتظاری پابه پــای مردم 
منطقه دنبال مفقودان گشتند همه وهمه خود 
را وقف مردم کرده اند و من در تمام طول سال ها 
فهمیده ام که کار امدادی، کاری مقدس اســت.   
او ســال 92 زندگی دوباره اش را بعــد از لطف خدا 
از دعــای خیــر مــردم در ماموریت های 
و  می دانــد  مختلــف  امــدادی 
می گوید: »ســال 92 عازم عملیات 
پلدختــر  زلزلــه  بــه  امدادرســانی 
شــدیم. باران شــدیدی می بارید. 
کردیــم  بــرای نمــاز صبــح توقــف 
راهــی  نمــاز  از  بعــد  و 
جاده شــدیم. شدت 
بــاران به حــدی بود 
تنــد  ســرعت  کــه 
ک کن هــا  پا بــرف  
جوابگــو  هــم 
 30 هنــوز  نبــود. 
از  کیلومتــری 
محــل توقف مان 
دور نشده بودیم 
که با یــک خودرو 
شــدیم  رخ بــه رخ 
مــاه  ســه  مــن  و 
خانه نشین شدم 
اما در سایه دعای 
خیر مردم دوباره به 
کار برگشــتم و از آن تاریخ 
عاشــقانه تر کارم را دنبــال 

می کنم.«

دیدارهــای  در  یکشــنبه  روز  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
ک لنین  گانه با نماینده ســازمان جهانی بهداشــت و ایســا جدا

گوئه در ایران دیدار و گفت وگو کرد . براوو، سفیر نیکارا
پیرحســین کولیونــد در دیــدار بــا دکتــر ســیدجعفر حســین، 
نماینده سازمان جهانی بهداشــت در جمهوری اسالمی ایران 
کید بر ضــرورت تــداوم همکاری های جمعیــت هالل احمر  بــا تا
بــا ســازمان جهانــی بهداشــت  گفــت: »کاهــش آالم انســانی از 
مهم تریــن اهــداف ایــن جمعیــت اســت.« او افــزود: »از اواخــر 
هفته تا امروز بیشــتر مناطق کشــور درگیر سیل هســتند و امروز 
جمعیــت هالل احمــر در 24 اســتان و بیــش از 1500 روســتا در 

حال فعالیت و امدادرسانی است.«
رئیــس جمعیــت هالل احمــر ایــران بــا بیــان اینکه نیاز اســت 
در  هالل احمــر  جمعیــت  بــه  بهداشــت  جهانــی  ســازمان  تــا 
موضوعاتــی نظیــر تجهیــزات پزشــکی کمــک کنــد، ادامــه داد: 
اصلــی  نیازهــای  از  یکــی  ســیار  فیزیوتراپــی  »کلینیک هــای 
جمعیت هالل احمر است تا در بحران هایی مانند سیل و زلزله 
از این کلینیک ها اســتفاده شــود. کشــور ما امکان ساخت این 

کلینیک ها را دارد اما باید از نظر مالی تامین شود.«
کولیوند با اشــاره بــه حضــور مهاجران افغانــی در کشــور و نیاز 
آنها بــه توانبخشــی افــزود: »در حال حاضــر نزدیــک 8 میلیون 
مهاجر افغانی در کشور است که معلوالن آنها نیاز به کمک های 
کلینیک هــای  توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر دارد و ایــن 
ســیار بــرای آنها هــم موثــر اســت.« در پایــان این نشســت دکتر 
ســیدجعفر حســین، نماینــده ســازمان جهانــی بهداشــت در 
جمهــوری اســالمی ایــران بــر ضــرورت تــداوم همکاری هــای 
جمعیــت هالل احمــر بــا ســازمان جهانــی بهداشــت به منظــور 

ارتقای کمک رسانی به آسیب دیدگان شد.

و  ارزنــده  خدمــات  گوئــه  نیکارا در  ایــران  پلی کلینیــک    

فراموش نشدنی به مردم ارائه کرده
گوئه در ایران نیز در دیدار با  ک لنین براوو، ســفیر نیکارا ایســا
رئیس جمعیــت هالل احمر ایران گفــت: »اقدامات هالل احمر 
در منطقه و جهان نمونه است و هالل احمر جمهوری اسالمی 

ایران در ماه های اخیر دستاوردهای خوبی داشته است.«
گوئه  او افــزود: »در همیــن راســتا دولــت و صلیب ســرخ نیکارا
عالقه مند اســت تا از تجربیات هالل احمر ایران اســتفاده کند. 
گوئه  خوشــبختانه روابط خوبی میان دولت های ایران و نیکارا
کشــور  وجــود دارد و همــکاری صلیب ســرخ و هالل احمــر دو 

می تواند بــا توجه به مشــترکات سیاســی که وجــود دارد، نقطه 
عطفی در این خصوص باشد.«

میــان  »کمیســیون هایی  کــرد:  خاطرنشــان  بــراوو  لنیــن 
گوئــه تشــکیل شــده کــه در ایــن بســتر می تــوان  ایــران و نیکارا
از  کــه  بازدیدهایــی  در  داشــت.  خوبــی  همکاری هــای 
گرفــت،  صــورت  هالل احمــر  مجموعه هــای  و  توانمندی هــا 
ظرفیت هــای بــاالی هالل احمــر بــه وضــوح مشــخص بــود و 
عالقه منــد هســتیم تــا از تجهیــزات پزشــکی هالل احمــر ایــران 

استفاده کنیم زیرا از کیفیت باالیی برخوردار هستند.«
گوئه در تهران با اشــاره به پیشینه همکاری های  سفیر نیکارا

گوئــه خدمــات  دو کشــور گفــت: »پلی کلینیــک ایــران در نیکارا
ارزنده و فراموش نشــدنی به مــردم ارائه کرده که نشــان دهنده 
گوئه روابطی  همدلی دو ملت اســت و امروز مردم ایران و نیکارا
حســنه و برادرانه بــا یکدیگر دارنــد که می تواننــد در این مقطع 

زمانی آن را گسترش دهند.«
همچنیــن در ایــن دیــدار دکتــر پیرحســین کولیونــد، رئیــس 
جمعیــت هالل احمــر جمهوری اســالمی ایران ضمن اشــاره به 
آمادگی جمعیت هالل احمر بر تداوم همکاری های فی مابین، 
حوزه هــای  در  زیــادی  اقدامــات  ایــران  »هالل احمــر  گفــت: 
مختلــف انجام می دهــد و ظرفیت های باالیــی دارد تا در قالب 
تفاهمنامــه امضاشــده بتواند همــکاری خوبی با صلیب ســرخ 
گوئه داشته باشد.« او افزود: »جمعیت هالل احمر ایران  نیکارا
می تواند در حوزه های تجهیزات پزشــکی، نساجی، تولید دارو 
گوئــه همکاری  و بســته های غذایــی نیز بــا صلیب ســرخ نیکارا
داشته باشد.« دکتر کولیوند ادامه داد: »تربیت نیروی انسانی 
و آمــوزش یکــی دیگــر از زمینه هــای مهمــی اســت کــه می توان 
بدون هیچ محدودیتــی در این عرصه همکاری کرد و تجربیات 

ک گذاشت.« متخصصان را به اشترا
و  »امدادگــران  کــرد:  تصریــح  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
نجاتگــران ایرانی در ســالیان اخیر با حوادث و ســوانح مختلف 
روبه رو شــده و ســربلند از ماموریت های محوله بیرون آمده اند 
و به همین علت می توانند در حوزه آمــوزش و انتقال تجربیات 
در راســتای مقابله با ســیل و زلزلــه همکاری خوبــی انجام داد. 
امــروز جمهوری اســالمی ایــران در حوزه های مختلــف ازجمله 
بهداشــتی، درمانی و پزشــکی به ســطحی از توانمندی رسیده 
اســت که می توانــد تعامــل خوبــی بــا مجموعه هــای مرتبط در 

گوئه داشته باشد.« کشور نیکارا

روند امدادرسانی در منطقه سیل زده »زرین دشت« به روایت امدادگر کارکشته

نجات مردم با زنجیره انسانی

ح کرد: گوئه در دیدار با کولیوند مطر سفیر نیکارا

اقدامات هالل احمر در منطقه و جهان نمونه است
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شهروند| الستیک هواپیما ترکید؛ حادثه ای 
 737 بویینــگ  مشــهد.  فــرودگاه  در  دیگــر 
کســی کردن به سمت پارکینگ  سپهران حین تا
فــرودگاه  شــد.  مواجــه  الســتیک  ترکیــدن  بــا 
بین المللی شــهید هاشــمی نژاد مشهد دومین 
فرودگاه پرترافیک کشــور اســت؛ پس از فرودگاه 
مهرآبــاد. این فــرودگاه پیش از کرونــا روزانه 180 
پرواز داشــته و در اوج سفرها تعداد پروازهایش 
بــه 250 ورودی و خروجــی می رســیده. حــاال  
ترکیــدن الســتیک هواپیماهــا در ایــن فــرودگاه 

سرتیتر خبرها شده.
ســاعت 22:40 ســه شــنبه شــب 30فروردیــن 
خبرها از ترکیدن الســتیک های عقب بویینگ 
کــه از اصفهــان در  گفتنــد. هواپیمایــی   737
 145 کــه  پــروازی  نشســت.   مشــهد  فــرودگاه 
از  ســامت  بــه  کــه  می دیــد  خــود  بــه  مســافر 
هواپیمــا خــارج شــدند. شــش صبــح 7مــرداد 
1401 هــم پــرواز 6643 هواپیمایــی آتــا دچــار 
حادثــه شــد. هواپیمــای مشــهد–نجف پس از 
برخاســتن، دچار ترکیدگی الســتیک چرخ شد. 
ایــن هواپیمــا پــس از کاهــش ســوخت فضــای 
تقرب مشــهد و با رســیدن به وزن مجاز در باند 
فــرودگاه مشــهد فــرود آمــد. خلبــان ایــن پــرواز 
درخواســت تخلیــه مســافران از طریق سرســره 
نجــات را صــادر کرد. همــه مســافران ایــن پرواز 
ســالم هواپیما را ترک کردند.هفتادودو ساعت 
از گزارش سازمان هواپیمایی کشوری نگذشته 
ترکیــدن  دالیــل  درخصــوص  گزارشــی  بــود. 
الســتیک شــرکت های هواپیمایی که الستیک 

هواپیمای سپهران در این فرودگاه ترکید.
هواپیماهــای  الســتیک  ترکیــدن  ماجــرای 
مشــهد در چند هفته گذشــته روی عدد هفت 
ایستاده.  7هواپیما که در باند 13 چپ فرودگاه 
هاشمی نژاد دچار نقص فنی در حین تیک آف 

شده اند و پرواز منجر به فرود اضطراری.

تجربه ای که آبان 1400 هم تکرار شد
هواپیمایــی  شــرکت  بویینــگ  هواپیمــای 
ســپهران  23آبــان 1400، از مشــهد بــه ســمت 
فــرودگاه کیــش بــه پــرواز درمی آیــد. تنهــا چنــد 
دقیقــه بعــد از صعــود، وجــود اشــیای خارجــی 
در بانــد بــه بــرج کنتــرل فــرودگاه مشــهد اعام 
می شــود که با بررسی بیشــتر مشخص می شود 
اشیای مشــکوک، تکه های پاره شــده الستیک 
هواپیمــای  وضعیــت  هســتند.  هواپیمــا 
کیــش اعــام  حادثه دیــده ســریعا بــه فــرودگاه 
می توانــد  خلبــان  خوشــبختانه  و  می شــود 
هواپیمــا را به ســامت روی باند فــرودگاه کیش 
بنشاند و مسافران به سامت به سالن فرودگاه 
منتقل می شوند. بررسی های کارشناسان فنی 
هواپیمایی ســپهران نشــان می دهد الســتیک 

و  شــده  ترکیدگــی  دچــار  هواپیمــا   4 شــماره 
خســارت هایی هم به بدنــه هواپیمــا وارد کرده 
اســت. این حادثه حتی به تغییر حالت ســطح 
زیرین بال منجر شــده. ترکیدن یک چرخ فشار 
مضاعفــی بــه چرخ هــای دیگــر وارد می کنــد و 

نهایتا هواپیما زمینگیر می شود.

یــا  چــپ   13 بانــد  مشــکوک بودن 
برجستگی های رنگ آمیزی؟

بــه روایتــی هفــت تجربــه ترکیدگــی چــرخ در 
ســال 1401 بــه نــام فــرودگاه مشــهد ثبــت شــد. 
ترکیــدن الســتیک هایی کــه عواقبــی هــم برای 
دفتــر  اعــام  براســاس  داشــته.  فــرودگاه  ایــن 
بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری این 
فــرودگاه توصیــه ایمنــی ارتقــای کیفیت ســطح 
باند اصلی فــرودگاه را انجام نداده اســت. طبق 
اعام دفتر سوانح سازمان هواپیمایی کشوری 
این فــرودگاه  قــدرت ترمزگیــری و رنگ آمیزی را 

انجام نداده و باید خســارت ترکیدگی الســتیک 
را به ایرالین ها پرداخت کند.

ایرالین هــا،  بــه  اعــام دادن غرامــت  از  قبــل 
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  ســوانح  دفتــر 
گفتــه بود اطاعــات مربوطه را جمــع آوری کرده 
بــود. بنابــر گفتــه ایــن دفتــر بــا توجــه بــه وقوع 
حادثه در بانــد L-31R13 فــرودگاه بین المللی 
شــهید هاشــمی نژاد مشــهد، تحقیــق ایمنــی 
استارت خورد. »با مطالعه اطاعات رویدادها، 
از رویداد هــای مشــابه،  به منظــور پیشــگیری 

توصیه های ایمنی الزم صادر خواهد شد.«
تکــرار  بــا  الســتیک ها  ترکیــدن  حادثــه 
زدنــد؛  رقــم  هــم  را  شــایعه هایی  6باره شــان 
حــاال  چــپ.   13 بانــد  مشــکوک بودن  شــایعه 
ترکیدن الستیک ها و ارتباط شــان با استاندارد 
وجــود  بــه  حساســیت هایی  چــپ   13 بانــد 
در  تحقیقــات  کــه  حساســیت هایی  آورده. 
این خصوص را کلید زدند. بخشــی از تحقیقات 
گاه از مســتنداتی  بــه روایــت برخــی از منابــع آ
کــه خرابــی بانــد  خبــر می دهنــد. مســتنداتی 
13 چپ فــرودگاه مشــهد را عامل اصلــی اخال 
عنــوان کرده اند. برخــی از کارشناســان صنعت 
هواپیمایی هم بر این باورند مشکلی در سطح 
بانــد ایــن فــرودگاه وجــود دارد. مشــکلی که به 
برجســتگی های رنگ آمیزی سطح باند نسبت 
گرچه هنوز اظهارنظر رسمی در  داده می شود. ا

این خصوص دیده نشده است.

فرودگاه هــای  ایمنــی  مديریــت  سیســتم 
کشور مورد پایش قرار  گیرد

و امــا نتیجــه گزارش بررســی علت ایــن حادثه 
درنهایــت توصیــه می کند به منظور پیشــگیری 

کنتــرل اشــیای خارجــی  از حــوادث مشــابه و 
، فرآینــد رنگ آمیــزی  در ســطوح پــروازی کشــور
کشــور بایــد  ســطوح پــروازی در فرودگاه هــای 
به صورتــی انجــام شــود کــه  ابتــدا رنگ آمیــزی 
ســپس  و  شــده  زدوده  ســطوح  از  قبلــی 

رنگ آمیزی جدید اجرا شود.
کید می کنــد بی توجهی  این گــزارش ایمنــی تا
قــرار  اولویــت  در  و  فرودگاهــی  مخاطــرات  بــه 
ندادن رفع مشکات فرودگاه ها باعث خسارت 
کاهــش ایمنــی  بــه شــرکت های هواپیمایــی و 

پروازها خواهد بود.
گــزارش خاطرنشــان می کنــد  درنهایــت ایــن 
سیســتم مدیریــت ایمنــی فرودگاه هــای کشــور 
مورد پایش قرار می گیرد تا فرآیندهای رسیدگی 
بــه گزارشــات ایمنــی، توســعه فرهنــگ ایمنــی، 
آمــوزش  انســانی،  و  مالــی  منابــع  تخصیــص 
مدیــران و مدیریــت ریســک در فرودگاه هــا برابر 

الزامات انجام شود.

الستیک ها متهم نیستند!
و اما ســوابق ترکیدگی الســتیک هواپیماها در 
باند فــرودگاه بارها تکرار شــده؛ تجربه مشــترک 
. اما در  میان فرودگاه مهرآباد ، ماهشــهر و شیراز
این میان مشــهد رکوردار بود به ســبب فراوانی 
ایــن حادثــه. رکــوردی کــه شــاید بتــوان گفــت 
ترافیک باالی فرودگاه، حجم مسافر زیاد، دما و 
ارتفاع بــاالی فرودگاه آن را رقــم زده اند. البته در 

قامت عوامل کمکی و فرعی.
کجــای  حادثــه  ایــن  در  الســتیک ها  نقــش 
مســتهلک  و  بی کیفیــت  آیــا  ماجراســت. 
بــه  حــوادث  ایــن  در  نقشــی  بودن شــان 
گزارش هــا  بــه  اســتناد  بــا  گرفته انــد؟  عهــده 
از  و  اسم ورســم دارند  همگــی  الســتیک ها 
زیــر  بــه  معتبــر  شــرکت های  تولیــد  چرخــه 
شــرکت هایی  رســیده اند.   هواپیماهــا  پــای 
 Dunlop،  Bridgestone، Michelin، همچــون
Goodyear و… بنابرایــن مبحــث تولیدکننــده، 
مــواد ســازنده و … جایــی در میــان متهمــان 
پرونده حــوادث فــرودگاه مشــهد ندارنــد. بنابر 
شــده اند.  اورهــال  چرخ هــا  برخــی  گزارش هــا 
در  گرچــه  ا نوســازند.  هــم  تعــدادی  گرچــه  ا
حوادث ترکیدن الســتیک ها برخــی چرخ های 
گرچه گزارش هایی هم  نو هم آسیب دیده اند. ا
وجود دارند کــه گرما و ارتفاع زیــاد فرودگاه های 
کشــور را به طور مســتقیم در وقــوع رویدادهای 

اینچنین تاثیرگذار می دانند.

فرودگاهی بدون گواهینامه
فرودگاه مشهد گواهی بهره برداری از سازمان 
هواپیمایی کشوری ندارد. با استناد به مدارک 
موجــود  فــرودگاه شــهید هاشــمی نژاد مشــهد 
هوایــی  ناوبــری  و  فرودگاه هــا  شــرکت  توســط 
کنــون  گرچــه تا ایــران بهره بــرداری می شــود. ا
مقــررات  جدیــد  الزامــات  برابــر  فــرودگاه  ایــن 
فرودگاهی ســازمان هواپیمایی کشــوری موفق 
به دریافت گواهینامه فرودگاهی نشــده اســت. 
البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه ارتفــاع این 
فرودگاه از ســطح دریا بــاال بــوده و در هوای گرم 
هواپیماهــا در آن محدودیــت راندمــان دارند. 
فرودگاهــی که محکوم به دادن خســارت شــده 
اســت. طبق گزارشــات موجود ســهم فرودگاه از 
خســارات وارده بــه ایرالین ها مشــخص شــده. 
درواقــع شــرکت فرودگاه ها باید به  شــرکت های 
گرچــه  ا بدهنــد.  خســارت  هواپیمایــی 
شــرکت های هواپیمایــی تــا رفــع مشــکل بانــد 
فــرودگاه مشــهد، از حمــل ســوخت اضافــی در 

ایستگاه مشهد جلوگیری می کنند.
بــر  حادثــه  ایــن  علــت  بررســی  گــزارش  در 
ضــرورت بازنگری شــیوه نامه بازرســی روســازی 
جــدی  کیــد  تا فرودگاه هــا  پــروازی  ســطوح 
شــده اســت. هواپیمــای حادثه دیده فــرودگاه 
فنــی  اطاعــات  گــزارش  براســاس  مشــهد، 
دارای گواهینامــه صاحیــت پــرواز معتبر بوده 
اســت. براســاس گزارش واحــد صاحیــت پرواز 
بازرســی های  ســپهران،  هواپیمایــی  شــرکت 
مقــرر  سررســیدهای  در  هواپیمــا  از  دوره ای 
در برنامــه تعمیــرات هواپیمــا انجــام گرفتــه. بــا 
ایــن تاییــدات، تیــم بررســی حادثه بــه کیفیت 
دوالســتیک چرخ های ارابه فرود سمت راست 
هواپیما متمرکز شــد که نتایج نشــان از کیفیت 
شــرکت  خریداری شــده  الســتیک های  بــاالی 

سپهران از فرانسه دارد.
در تحلیل همه اطاعات فنی، هیچ گونه نقص 
فنــی در چرخ های هواپیما تایید نشــد و برخورد 
یــک شــی خارجــی بــه چــرخ شــماره 4 درهنگام 
بلندشــدن هواپیمــا از بانــد 13 چــپ فــرودگاه 
مشهد در سرعت باال، علت اصلی ایجاد ترکیدگی 

چرخ و صدمه به هواپیما عنوان شده است.

متهم؛ باند متهم؛ باند 1313 چپ چپ
گزارش »شهروند« از  ماجرای ترکیدن الستیک هواپیماها در فرودگاه مشهدگزارش »شهروند« از  ماجرای ترکیدن الستیک هواپیماها در فرودگاه مشهد

یکــی از کارشناســان کنتــرل کیفــی ترمــز و چــرخ، ترکیــدن الســتیک 
کــه نخواســت  هواپیمــا را بــه عوامــل مختلفــی نســبت می دهــد. او 
نامــش برده شــود، بــه »شــهروند« گفــت: »عامــل اول بــه ســامت تایر 
برمی گردد. نحوه نگهداری و تولید، تاریــخ و… تاثیرگذارند. تایرها طبق 
استانداردهای خاصی تولید می شوند. حتی در نصب این تایرها روی 
چــرخ و هواپیما افــراد متخصص حضــور دارند. همه نــکات ایمنی چه 
قبــل و چه زمــان نصــب روی چــرخ و حتی هواپیما کنترل می شــوند.« 
کثیف بودن باند و وجود اشــیای نوک تیز هم جــزو عواملی اند که باعث 
خــراش تایــر و ترکیــدن آن می شــوند. »بــد عمــل کــردن سیســتم ترمــز 
هواپیما و قفل شــدنش باعث می شود هواپیما به یک سمت چرخیده 

و باعث ترکیدن الستیک می شود.«
به باور این کارشــناس کنترل کیفی ترمز و چرخ، نوع فرود و ضربه هم 
جــزو عوامل دخیــل در ترکیــدن الســتیک هســتند. »عوامــل محیطی 
مانند گرمای هوا باعث می شــود  نیتروژن داخل تایر موجبات ترکیدن 

را فراهــم کند تایرها زمان نصــب روی چرخ ها وســایل ایمنی هم دارند 
کــه بــا بــاال رفتــن درجــه حــرارت باعــث تعدیــل هــوا می شــود. عــاوه بر 
درســت عمل نکردن این وســایل ایمنی را هم باید جــزو دالیل ترکیدن 

تایرها بدانیم.«
فشــار بیــش از حــد زمــان فــرود هــم جــزو عواملــی اســت کــه نبایــد 
نادیــده گرفتــه شــود. »محــل نصب عواملــی مانند المپ هــا و … روی 
گر ایــن عوامل درســت نصــب  بانــد هــم نیازمنــد دقت نظــر هســتند. ا
نشــوند و خلبان زمان فــرود نزدیک آنها شــود باعث ترکیدن الســتیک 

می شود.«
و  کریدهای خــاص  بین المللــی  اســتانداردهای  براســاس  باندهــا 
ســاخته می شــوند. »بایــد بررســی شــود ایــن حــوادث تنهــا بــرای یــک 
گــر ایرالین هــا مختلــف بودنــد، بنابراین  ایرالیــن تکرار می شــود یــا نه. ا
گــر حادثــه بــرای یــک ایرالیــن تکــرار  عوامــل خارجــی دخیل انــد. امــا ا

می شود، مشکل از خود ایرالین است.«

یکی دو دلیل را نمی توان عنوان کرد؛ عوامل بســیارند

در تحلیل همه اطالعات فنی، هیچ 
گونه نقص فنی در چرخ های هواپيما 

تاييد نشد و برخورد يک شی 
خارجی به چرخ شماره 4 درهنگام 
بلندشدن هواپيما از باند 13 چپ 

فرودگاه مشهد در سرعت باال، علت 
اصلی ايجاد تركیدگی چرخ و صدمه 

به هواپيما عنوان شده است.

سیستم مديريت ايمنی فرودگاه های 
كشور بايد مورد پايش قرار بگیرد تا 

فرآيندهای رسیدگی به گزارشات 
ايمنی، توسعه فرهنگ ايمنی، 

تخصیص منابع مالی و انسانی، 
آموزش مديران و مديريت ريسک 
در فرودگاه ها برابر الزامات انجام 

شود.

تركیدن الستیک ها عواقبی هم برای 
اين فرودگاه داشته.  به طوريکه 

براساس اعالم دفتر بررسی سوانح 
سازمان هواپيمايی كشوری اين 

فرودگاه توصیه ايمنی ارتقای كیفیت 
سطح باند اصلی فرودگاه را انجام 

نداده است.
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شــهروند| انگار قرار نیســت تیــم فوتبال امید ایــران رنگ 
خوشــبختی را ببیند؛ تیمی که نزدیک بــه نیم قرن از حضور 
در المپیــک بــاز مانده، هر دفعــه درگیــر موضوعاتی عجیب 
کــه در نهایــت بــا بدتریــن شــرایط در مســابقات  می شــود 
انتخابی رویداد بزرگ ورزش شرکت می کند و نتایج عجیبی 

به دست می آورد.
با حضــور مهــدی مهدوی کیــا در رأس تیم امیــد از حدود 
یک ســال پیش، این امیدواری بــه وجود آمده بــود که تیم 
امید این بــار بتواند با برپایــی اردوها و بازی هــای تدارکاتی، 
همچنین حضور در تورنمنت های مختلف طلسم چندین 
ســاله نرفتن به المپیــک را بشــکند و راهی پاریس شــود، اما 
اتفاقاتــی رخ داده که باعث شــده همــه دوبــاره از این تیم و 

عملکردش ناامید شوند.
»با این وضعیــت تا فرودگاه مهرآباد هــم نمی توانیم برویم 
چــه برســد بــه پاریــس«؛ ایــن جملــه ای اســت کــه مهــدی 

دیــدار  در   2 بــر   4 ســنگین  شکســت  از  بعــد  مهدوی کیــا 
تدارکاتی مقابل پرســپولیس بــر زبان آورد که نشــان دهنده 

اوضاع عجیب تیم فوتبال امید ایران دارد.

ناراحتی مهدوی کیا برای چیست؟
تیــم فوتبــال امیــد چنــد روزی اســت اردوی خــود را برای 
حضــور در مســابقات کشــورهای اســامی آغاز کرده اســت. 
ایــن تورنمنــت خــارج از روزهــای فیفــا برگــزار می شــود و به 
همیــن دلیل باشــگاه های زیــادی در دادن بازیکــن به تیم 

امید همکاری الزم را انجام نداده اند. 
از ایــن رو، تمرینــات تیــم امیــد بــا حداقــل بازیکــن برگــزار 
شــده و حتی مهدوی کیا در بازی با پرسپولیس هم نیمی از 

نفرات خود را در اختیار نداشت.
 همــکاری نکردن باشــگاه ها بــا تیم امیــد باعــث ناراحتی 

مهدوی کیا شد.

 انصراف از بازی های کشورهای اسالمی
در روز هایــی کــه فوتبال ایــران بــا باتکلیفی فدراســیون، 
VAR، مجــوز  بزرگســاالن،  ملــی  تیــم  بــرای  برنامه هایــش 
، روی زمیــن مانده  حرفــه ای و خیلــی از مســائل مهم دیگــر
اســت، تیم امید آن نیز با تمام مصائبش به مشکات قبلی 

اضافه شده است. 
نحســی این روز های فوتبــال ایران بــه اردوگاه تیم مهدی 
مهدوی کیــا نیز رســیده اســت. بعــد از حــذف از مســابقات 
مقدماتــی آســیا بــا یــک تــدارک نه چنــدان مناســب، حــاال 
کــه می توانســت حکــم بازی هــای  انصــراف از مســابقاتی 
کامی  دوســتانه بین المللی خوبی را برای ما داشته باشد، نا
دیگری را برای یکی از مهم تریــن رده های پایه فوتبال ایران 
رقم زده است. حتی بازی دوستانه روز دوشنبه تیم امید با 
تیم پیکان هم به همان بهانه در اختیار نداشــتن بازیکنان 

لغو شد.

دستیار هلندی مهدوی کیا قهر کرد!
یکــی دیگــر از حواشــی تیــم امیــد بــه ماجــرای دســتیار 
، دســتیار هلنــدی  اول مهدوی کیــا برمی گــردد. جــان المــرز
مهدوی کیــا تیم را رهــا و بــه فیفا شــکایت کرده اســت. المرز 
از مدتــی قبل هیچ قراردادی با فدراســیون نداشــت و فقط 
یــک توافقنامــه امضــا کــرد، امــا بر اســاس همــان توافــق نیز 
فدراســیون پولی به او پرداخت نکرد تا او با ناراحتی شــدید 

دیگر به ایران نیاید و تصمیم بگیرد به فیفا شکایت کند.

ماساژور و تدارکات ممنوع!
در کنــار همــه موضوعــات مربــوط بــه تیــم امیــد، تصمیم 
فدراســیون بــرای اعــزام نکــردن ماســاژور و تــدارکات بــه 
ناراحتی هــای  بــر  هــم  اســامی  کشــورهای  مســابقات 
مهدوی کیــا افــزوده اســت. ظاهــرا در دهکــده مســابقات 
کشورهای اســامی فضای کمی در اختیار تیم ها قرار گرفته 
و به همین دلیل به فدراســیون اعام شــده همراهان دیگر 
مثل ماســاژور و تدارکات باید بیرون از دهکده مسابقات در 
ترکیه اقامــت کنند. این در حالی اســت که چنین شــرایطی 
در هیچ تیمی ســابقه نداشــته اســت. از این رو، مهدوی کیا 

یکــی دیگــر از ناراحتی هــای خــود را همیــن موضــوع اعــام 
کرده است.

شایعه استعفای سرمربی
مهــدی  اســتعفای  شــایعه  فوتبــال  فدراســیون  گرچــه  ا
مهدوی کیــا را قویا تکذیــب کرده، امــا هیچ بعید نیســت که 
سرمربی تیم امید تصمیم به جدایی بگیرد و عطای ماندن 
در رأس کادر فنــی تیــم المپیــک را بــه لقــای آن ببخشــد. 
مهدوی کیــا عاقــه زیادی داشــت با تیمــی کامــل کار کند و 
بتواند بعد از سال ها طلسم نرفتن به المپیک را بشکند، اما 
با شــرایط موجود، او خود را از خواسته اش دور می بیند. به 
همین دلیل شــایعه اســتعفای مهدوی کیا همچنان وجود 

دارد و باید دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی می افتد.

امیدهایمان را ناامید نکنید
در همه جای دنیا از این تیم با عنوان »تیم زیر 23 سال« 
یا »تیم المپیک« یاد می شــود. در ایران امــا ما آن را »امید« 
صدا می زنیــم. نامی کــه در محتوا و عمل هیچ ســنخیتی با 

وضع کنونی این تیم ندارد.
 نمی دانیم در شــرایط بغرنجی که فوتبال ایران با آن دســت 
و پنجــه نــرم می کنــد، سروســامان گرفتن تیــم امیــد می تواند 
جزو اولویت ها باشــد یا خیر. با وجود ایــن، اما فراموش نکنیم 
»امیــد«، رؤیــای انســان بیدار اســت، انســان بــا »امیــد« زنده 
گر این روحیه بمیرد، »مرگ« دیر یا زود سهم فوتبال  اســت و ا
ایران خواهد بود. تیم فوتبال امید ایران امروز یک بار دیگر در 
آستانه فروپاشی قرار دارد. شاید باید منتظر باشیم، بعد از سر و 
سامان گرفتن فدراسیون فوتبال، این تیم یکی از اولویت های 
رئیــس بعدی باشــد، اما آیــا در این صــورت همه چیز درســت 
می شــود و ما با شکســت طلســم 48 ســاله در المپیک حاضر 
می شویم؟ سال هاست که برای صعود به المپیک به در بسته 
می خوریم، بــرای رســیدن به ایــن هــدف، بــه اراده  ای قوی تر 
از اینها نیاز اســت. تیمی شانس المپیکی شــدن دارد که از هر 
حاشیه و چالشــی به دور باشــد و با برنامه ریزی و سازماندهی 

همه جانبه قدم به قدم به هدفش نزدیک تر شود.

 شــهروند| انــگار مارتیــن فــورد انگلیســی حــق داشــت ســجاد 
غریبــی را بــه تمســخر بگیــرد و او را قهرمانــی فتوشــاپی توصیــف 
کند؛ چنــد ماه بعد از رجزخوانــی عجیب با مرد تنومند انگلیســی 
و لغــو مســابقه او بــا ســجاد غریبــی، کســی کــه خــودش را هالــک 
کامــی بزرگی در  ایــران نامیده بود، ســرانجام روی رینــگ رفت و نا

کارنامه اش ثبت کرد.

ماجرای مبارزه با حریف قزاق
چنــد هفته ای بــود ســجاد غریبــی در صفحه شــخصی خود در 
گرام به رجزخوانی برای یک مرد قزاقستانی می پرداخت.  اینســتا
این مــرد که نــام خــودش را »گوریل قزاق« گذاشــته، مــورد توجه 
هالــک ایرانی بود. غریبی کــه در فیلم ها و عکس ها ســعی می کرد 
خــودش را قوی هیــکل نشــان دهــد، بعــد از یــک مراســم فیــس 
، ســرانجام یکشنبه شــب برای  تو فیــس عجیب و شــبیه بــه طنــز
نخســتین بار در رینگ مبارزه حاضر شــد. غریبی و حریف قزاق با 

تعداد زیادی همراه و به شکل عجیبی روی رینگ حاضر شدند.

ک اوت غریبی در کوتاه ترین زمان ممکن نا
غریبی کــه وزن باالتــری از رقیب خود داشــت، در ماه های اخیر 
بارها اعــام کرده بــود که زیر نظــر مربی خــود تمرینات ســختی را 
بــرای مبــارزه پشــت ســر می گــذارد، امــا از همــان لحظه نخســت 
می شد فهمید که او حتی کمترین تخصصی در بوکس و مبارزات 
رزمی ندارد! بعد از اینکه دو فایتر با مراســم عجیب و غریبی روی 
رینگ آمدند و به سبک مسابقات کشتی کج برای هم رجزخوانی 
کردند، مبارزه آغاز شد و همه منتظر نمایش هالک ایرانی بودند. 

نه تنهــا غریبی، بلکه رقیبش هم نشــانه ای از یــک فایتر حرفه ای 
نداشــت و ضربــات و نــوع قــرار گرفتــن آنهــا مقابــل هــم بیشــتر از 
گران جذاب باشــد، شــبیه به طنز بــود. هالک  اینکه برای تماشــا

 ایرانــی همچنان روحیــه باالیی بــرای رجزخوانی تا قبل از شــروع

 مبارزه داشت.
در نهایــت بعــد از گذشــت چنــد ثانیــه از مبــارزه و در حالــی کــه 

غریبــی ســعی می کــرد از مشــت های حریف فــرار کند و پشــتش را 
بــه گوریل قــزاق می کــرد، در گوشــه ای از رینگ گیــر افتــاد و بعد از 
خوردن چند مشــت متوالــی زانــو زد تــا داور حریف قزاقســتانی را 

برنده اعام کند.

انتقادهای شدید به غریبی
ک اوت شــدن ســجاد غریبی مقابــل حریفــی غیرحرفه ای،  بــا نا
حــاال موجــی از انتقــادات به ســوی او روانه شــده اســت. خیلی از 
ورزشکاران و حتی مردم می گویند تمام این اقدامات برای جذب 
دنبال کننده در صفحات مجازی بوده و غریبی هیچ تخصصی در 
گر ســری به شــبکه های اجتماعی بزنیــد انبوهی از  ورزش ندارد. ا
 پیام های تمسخرآمیز و حتی گاهی توهین آمیز خطاب به غریبی

 مشاهده می کنید.

سجاد بی خیال نمی شود؛ عذر می خواهم!
بــا همــه تفاســیر بــاال امــا بــه نظــر می رســد غریبــی بــا همــان 
گرام  اینســتا در  خبرســازی  قصــد  ایرانــی«  »هالــک  لقــب 
ماجراهــای  پایــان  قــزاق  حریــف  مقابــل  ک اوت  نــا و  دارد 
اینکــه  خصوصــا  بــود.  نخواهــد  او  پیرامــون  عجیــب 
عذرخواهــی ایــران  مــردم  از  ویدیویــی،  انتشــار  بــا   او 

 کرده اســت. غریبی گفته است: »هیچ حرفی ندارم، از همه مردم 
عذرخواهی می کنم. من تایم کوتاهی برای آماده ســازی داشــتم، 
اما می خواســتم قدرتم را نشــان بدهم. زورم را زدم، اما متاسفانه 
نشــد. امیدوارم در آینده بتوانــم جبران کنم و دل مــردم عزیزم را 

شاد کنم.«

ناامیدی محض؛ این تیم طلسم شکن نیست
اوضاع عجیب در تیم ملی امید؛ از مسابقات انصراف دادند، مهدوی کیا هم در آستانه استعفاست

؛ هالک   به تاریخ پیوست پایان یک طنز
کݤݤ اݤݤوݤݤتݤݤ شدݤݤ! ݤݤ یکݤݤ دݤݤقیقهݤݤ ناݤݤ ݤݤ اݤݤز ݤݤ کمتر ݤݤفتݤݤ وݤݤ دݤݤر ݤݤینگݤݤ ر ݤݤوݤݤیݤݤ ر ݤݤهݤݤ ر ݤݤیبیݤݤ باݤݤالݤݤخر سجاݤݤدݤݤ غر

مهم ترین مســاله ای که درباره تیم امید وجــود دارد، بازیکن 
ندادن باشــگاه ها به این تیم اســت. باشــگاه های لیگ برتری 
در فصــل بدنســازی هســتند و خــود را آمــاده شــروع لیــگ 
می کنند. از این رو، رفتن بازیکنان به تیم امید باعث می شــود 
نفــرات حداقل دو هفتــه در اختیــار تیم ها نباشــند و حتی دو 

بازی اول لیگ را هم از دست بدهند.
گرچــه برخــی باشــگاه ها حمایــت خوبی  در ایــن وضعیــت، ا
کردنــد و نفرات خــود را در اختیــار تیم امیــد قرار دادنــد، اما در 

این بــاره نمی شــود ایرادی بــه مربیان باشــگاهی نیــز گرفت. از 
، مهدوی کیا نیز حــق دارد بازیکنان خــود را کامل  ســوی دیگــر

در اختیار داشته باشد. 
حــل ایــن موضــوع امــا از نظــر قانونی ممکــن نیســت، چون 
مســابقات امیــد در ایام فیفــا برگزار نمی شــود و فقط بــا تعامل 

چنین موضوعی قابل حل است.
باشگاه ها در فصل بدنسازی به تیم امید بازیکن نمی دهند 
 ، و خبری هم از فدراســیون نیســت. تیم امید، بــدون یار و یاور

بی پشــت و پنــاه و مغموم تنهــا مانده و شــاید در این 
وضعیت نباید از باز شــدن چمدان های ســفر بــه ترکیه خیلی 
تعجب کرد. روز و روزگار برای تیمی کــه باید امید فوتبال ایران 
باشد و روز های روشنی در آینده رقم بزند، سراسر سیاه است. 
البته این داســتان امروز و دیروز نیســت؛ سال هاســت که تیم 
امید با هزار امید و آرزو تشکیل می شود، ولی در نهایت همان 
غصه درد بی درمان همیشــگی اش، افســوس می شود و جای 

خالی مان را در المپیک ها پر می کند.

هم باشگاه ها حق دارند، هم تیم امید
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 سرایدار سارق در شمال تهران
 دستگیر شد 

ســرایدار خانه هــای شــمال پایتخــت کــه 10 میلیــارد ریــال 
اموال باارزش سرقت کرده بود، از سوی پلیس دستگیر شد.

یازدهم تیرماه سال جاری پرونده ای به شکایت مالباخته 
و به همــراه یك متهم بــه نام عبــاس مبنی بر ســرقت منزل از 
گاهــی ارجاع شــد. در این  کالنتــری 163 ولنجک بــه پلیس آ
کی گفت: »ســاعت 22:10 شــب دهــم تیرماه قصد  رابطه شــا
مســافرت داشــتم و اموال ارزشــمند شــامل طــال و جواهراتم 
ک گذاشــتم. می خواســتم آنهــا را با خــود ببرم.  را داخــل ســا
ک را جلوی در خانه گذاشــته و بــرای لحظاتی به  ســپس ســا
داخل پارکینگ رفتم. پس از بازگشــت به خانه متوجه شدم 
کم به ســرقت رفته اســت. بالفاصله بــا مرکــز فوریت های  ســا

پلیسی 110 تماس گرفتم.«
با حضور ماموران دوربین های مداربسته ساختمان مورد 
بازبینی قرار گرفت و مشخص شد ســرایدار ساختمان به نام 

ک را می ربایند. عباس به همراه یک نفر دیگر سا
با توجه به شــکایت مالباخته و دســتگیری متهــم، پرونده 
به دســتور مقام قضائــی در اختیار ایــن یگان قــرار گرفت. در 
تحقیقات اولیه متهم منکر سرقت شد ولی پس از بکارگیری 
شــیوه های پلیســی و بازبینــی فیلــم در حضــور او چــاره ای 
جــز اعتــراف نداشــت. او به جــرم خــود اعتــراف کــرد و گفت: 
»به دلیــل وضعیــت بد مالــی و اقتصــادی چون می دانســتم 
کی به هنگام مسافرت طالوجواهرات خویش را به همراه  شا
خــود می بــرد بــا بــرادرزاده ام بــه نام هاشــم نقشــه ســرقت را 
طراحی کردیــم. در یک لحظه بــا همکاری یکدیگر ســرقت را 
انجــام داده و طالها را در محل زندگی خــود واقع در ولنجک 

مخفی کردم.«
گاهی  سرهنگ »ســعید دالوند«، رئیس پایگاه یکم پلیس آ
پایتخــت درباره ایــن پرونده گفــت: »پس از اعتــراف متهم با 
دســتور قضائــی خانه او مــورد تفتیــش و بازرســی قرارگرفت و 

همه اموال مسروقه کشف شد.«

 متهمان آدم ربایی در هرمزگان
 دستگیر شدند

گاهان پلیس  دو متهــم آدم ربایی با تالش شــبانه روزی کارآ
گاهی رودان شناسایی و دستگیر شدند.  آ

اســتان  انتظامــی  فرمانــده  جعفــری،  غالمرضــا  ســردار 
هرمــزگان دربــاره جزئیات ایــن پرونده گفــت: »در پــی وقوع 
یــک آدم ربایــی فــردی بــه هویــت معلــوم توســط چهارنفــر 
ناشــناس با یک خودروی ســواری بــا تهدید اســلحه در یکی 
از روســتاهای تابعــه شهرســتان رودان، بالفاصلــه پیگیــری 
موضوع به صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار گرفت. بــا انجام 
اقدامات فنی و اطالعاتی و اجرای طرح مهار مشــخص شــد 
متهمان پــس از انجــام آدم ربایی قصــد خروج از شهرســتان 
و فرار بــه یکی از اســتان های مرکزی کشــور را دارنــد. با تالش 
بی وقفه و شــبانه روزی، متهمان در ایســت و بازرسی فاریاب 
ایــن شهرســتان هنــگام خــروج از حــوزه اســتحفاظی رودان 
شناســایی و در یــک عملیات ضربتــی و غافلگیرانه دســتگیر 
شــدند. بــا دســتگیری آدم ربایــان فــرد ربوده شــده در کمال 
صحت و ســالمت آزاد و به آغوش خانواده بازگشت. متهمان 
با تشــکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و تعیین مجازات 

به مرجع قضائی معرفی شدند.«
کیــد بــر برخــورد  فرمانــده انتظامــی اســتان هرمــزگان بــا تا
جــدی و قاطــع پلیــس بــا مجرمــان و مخــالن نظــم عمومی، 
انگیزه متهمــان در ارتکاب این جــرم را اختالف مالی و ملکی 

آدم ربایان با فرد ربوده شده عنوان کرد. 

 نصب آنتن تلویزیون به قیمت 
جان جوان کرمانشاهی تمام شد

جوانی 18 ســاله در کرمانشــاه هنگام نصب آنتن تلویزیون 
از  را  جانــش  و  کــرد  ســقوط  ســاختمانی  پنجــم  طبقــه   از 

دست داد.
پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد 
حادثه ســقوط از ارتفاع در محله کارمندان کرمانشاه، تیمی 

از ماموران راهی محل شدند.
ماموران پس از حضور در محل و انجام تحقیقات ابتدایی 
دریافتنــد کــه جــوان 18 ســاله ای برای نصــب و تنظیــم آنتن 
تلویزیون به باالی پشــت بام ســاختمان پنج طبقه ای رفته، 
امــا به خاطــر بی احتیاطــی تعادلــش را از دســت داده و بــه 

پایین سقوط کرده است.
در تحقیقات تکمیلی پلیس مشــخص شــد جوان مجروح 
پــس از انتقــال به بیمارســتان بــر اثر شــدت جراحــات وارده 

جان خود را از دست داده است.
طبق اعــالم مرکز اطالع رســانی پلیــس، جســد متوفی برای 
سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی کرمانشاه منتقل شد.

ســیما فراهانــی| چشم هایشــان را باید 
بدهند چون چشــم دیگــری را گرفته اند. 
بــه  گانــه  جدا پرونده هــای  در  هرکــدام 
شــده اند.  نزدیــک  حســاس  روزهــای 
شــعبه  بــه  اجــرا  بــرای  پرونده هایشــان 
اجرای احکام دادسرای جنایی پایتخت 
ارســال شــده اســت. قرار اســت به زودی 
بینایی یک چشم شــان را از آنهــا بگیرند. 
یکــی اســید پاشــیده، دیگــری بــا چاقــو و 
یکــی دیگــر نیــز بــا شــلیک گلولــه باعــث 
نابیناشــدن فــرد دیگــری شــده اند. حــاال 
باید خودشان هم نابینا شوند و شمارش 
معکوس بــرای این ســه پرونده حســاس 

آغاز شده است. 
زنــی  بــه  مربــوط  پرونــده  نخســتین 
اســت که 11 ســال پیــش روی صــورت زن 
همسایه شــان در کرمانشاه اسید پاشید. 
ماجــرا از ایــن قــرار بود کــه اوایل ســال 90 
زنــی در یکی از شــهرهای کرمانشــاه مورد 
اسیدپاشی قرار گرفت. بالفاصله موضوع 
در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت و 
تالش در این خصوص آغاز شد. با حضور 
مامــوران در محــل مشــخص شــد کــه زن 
جــوان پــس از درگیــری بــا همســایه اش، 
گرفتــه و بــه  مــورد حملــه اســیدی قــرار 

بیمارستان منتقل شده است. 

اعتراف به اسیدپاشی
ایــن زن در تحقیقــات بــه پلیــس گفت: 

»مدتی بود که زن همسایه با من دشمن 
شــده بود. هر بار او را می دیــدم، بی دلیل 
دعــوا بــه راه می انداخــت. نمی دانســتم 
چــرا با مــن اینطور برخــورد می کنــد. دیگر 
از دســتش کالفــه و عصبانی شــده بودم. 
تــا اینکــه آخرین بــار دوبــاره بــا هــم درگیر 
شدیم. او بی دلیل سد راه من شد و دعوا 
گهــان ظرفــی را روی  بــه راه انداخــت. نا
صورتم خالی کــرد و متواری شــد. صورتم 
کمــک  مــردم  از  فریادزنــان  و  ســوخت 
خواســتم.« بــا ایــن اظهارات تــالش برای 
دســتگیری متهــم آغــاز شــد و در نهایــت 
او دســتگیر و تحــت بازجویی قــرار گرفت. 
این در حالی اســت که از بیمارستان خبر 
کی نابینا شده  رســید، چشــم راســت شــا
اســت. متهم وقتــی تحــت بازجویــی قرار 
گرفت، با اعتراف به جرم خود به ماموران 
پلیــس گفــت: »مدت هــا بــود کــه بــه این 
زن حســادت می کــردم. او زندگــی خوبــی 
داشــت. از طرفــی جــوری بــا مــن برخورد 
کــه انــگار اصــال از مــن خوشــش  می کــرد 
نمی آیــد. بــرای همیــن از او کینــه بــه دل 
گرفتم و آنقدر مرا عصبانــی کرد که در یک 
کاری  لحظــه تصمیــم بــه انجــام چنیــن 

گرفتم.«

صدور حکم قصاص
کی، متهم در دادگاه کیفری  با شکایت شا
کمه شد و به اصرار قاضی به  کرمانشاه محا

قصاص کوری چشــم راســت،  زنــدان و دیه 
محکوم شــد. متهم به این حکــم اعتراض 
کــرد، بــرای همیــن پرونده بــه دیــوان عالی 
کشــور فرســتاده شــد. قضات دیــوان عالی 
کشــور نیز پس از بررســی ایــن پرونده حکم 
صــادره را تاییــد کردنــد. قرار بــود این حکم 
اجرا شــود، اما به دلیل مهیا نبودن شرایط 
بــرای اجــرای حکــم در کرمانشــاه و کمبود 
تجهیــزات، ایــن پرونــده بــه شــعبه ســوم 
اجــرای احــکام دادســرای جنایــی تهــران 
فرســتاده شــد تا با انجــام اقدامــات قانونی 
مقدمات اجرای حکم فراهم شــود. به این 
ترتیب حکم قصــاص کوری چشــم این زن 

به زودی اجرا خواهد شد.

درگیری خونین
دومین پرونــده مربوط به مردی اســت 
کــه در ســال 96 و در یکــی از شــهرهای 
اســتان فــارس بــا یــک مــرد دیگــر درگیــر 
شــد. متهم با یکی از آشــنایانش اختالف 
داشــت. ایــن اختالفــات در نهایــت بــه 
یــک درگیــری شــدید منجــر شــد. در این 
کی  درگیری متهم بــا چاقو ضرباتی به شــا
وارد کرد. یکــی از این ضربات باعث کوری 
بنابرایــن مامــوران  کی شــد.  چشــم شــا
پلیس موضــوع را در دســتور کار خود قرار 
دادنــد و پــس از دســتگیری متهــم، او را 
تحت بازجویی قرار دادند. متهم به جرم 
خود اعتراف کرد و گفت که در یک لحظه 

کی زده و  عصبانیت با چاقو ضرباتی به شا
قصد نابینا کردن آن مرد را نداشته است. 
کمــه و بــه قصــاص  او نیــز در دادگاه محا
کــوری چشــم محکوم شــد. بــا تاییــد این 
حکــم، ایــن پرونــده نیــز بــرای رســیدگی 
پایتخــت  بــه  اجــرا،  مقدمــات  انجــام  و 
فرســتاده شــد و در اختیــار قاضی شــعبه 

سوم اجرای احکام قرار گرفت. 

کوری چشم با اسلحه شکاری
انجــام  بــرای  کــه  پرونــده  ســومین 
کــوری  مقدمــات اجــرای حکــم قصــاص 
تهــران  جنایــی  دادســرای  بــه  چشــم 
فرستاده شــد نیز مربوط به یک مرد دیگر 
اســت. او در ســال 97 باعث کوری چشم 
یــک مــرد دیگــر شــد. متهــم چهــار ســال 
قبل بــا یکــی از دوســتانش درگیر شــد. او 
در این درگیری با سالح شکاری گلوله ای 
کــرد. ایــن  بــه ســمت دوســتش شــلیك 
کی  گلولــه منجر به کوری چشــم چپ شــا
شــد. متهم این پرونده نیز دســتگیر شد 
و به جرم خــود اعتراف کــرد. او نیــز مانند 
دو متهــم دیگــر به قصــاص کوری چشــم 
کی این پرونده نیز  چپ محکوم شــد. شــا
حاضر به گذشــت نشــد و اصرار بر اجرای 
حکم قصاص را داشــت. بنابراین پرونده 
بــرای رســیدگی بــه پایتخــت و دادســرای 
جنایی تهران فرســتاده شــد تا بــه زودی 

به مرحله اجرا در بیاید.

خبر3

اولین جلســه دادگاه رســیدگی به پرونــده حادثه متروپل برگزار شــد. در این 
جلسه شکات پرونده، شکایت خود را مطرح کردند.

علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان درباره جزئیات اولین جلسه 
دادگاه متروپــل گفــت: »اولیــن جلســه رســیدگی بــه پرونــده حادثــه متروپل 
بــا حضــور اولیــای دم متوفیــان و متهمــان پرونــده برگزار شــد. در این جلســه 
اظهارات 22 نفر از اولیای دم متوفیان شــنیده شــد و برخــی از وکالی آنان نیز 
اظهارات خود را بیان کردند. بعضی از متوفیان اعضای یک خانواده بوده اند 
کــه یــک نفــر بــه نمایندگــی از اولیــای دم در جلســه دادگاه حاضر شــد. قبل از 
اســتماع اظهــارات شــکات، کیفرخواســت توســط نماینــده دادســتان قرائت 

شد.«
او در مــورد تعــداد متهمان ایــن پرونده نیز گفــت: »متهمان ایــن حادثه 21 
نفر هســتند که همــه آنها در دادگاه حاضر شــدند. همگی بازداشــت هســتند 
و از زندان به جلســه دادگاه اعزام شــده اند. در این جلســه اظهــارات قریب به 
اتفاق شــکات شنیده شــد و جلســه بعدی که فردا برگزار می شود به دفاعیات 

متهمان اختصاص دارد.«
او در مــورد رونــد پرداخت دیــه متوفیان ایــن حادثه نیــز گفت: »قرار اســت 
این روند در دادگاه تعیین شــود اما با توجه به اینکــه دیه تعدادی از متوفیان 
از امــوال مالــک اصلی)متوفــی( پرداخت شــده اســت در صدور حکم نســبت 
بــه آنــان اظهارنظری بــرای دریافت دیــه صورت نخواهــد گرفــت و فقط جنبه 

عمومی جرم بررسی می شود.«

گزارش »شهروند« از پرونده مجرمانی که باعث کوری چشم 3 نفر شدند و به زودی قصاص می شوند

میشود کور چشماین3نفر

اولینجلسهدادگاهمتهمانحادثهمتروپل جزئیاتیاز
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بهرهوری

رئیس جمهــوری امضای تفاهم نامــه تامین مالی 
بــرای احــداث پتروپاالیشــگاه شــهید ســلیمانی و 
پاالیشــگاه مروارید مکــران را اقدامی موثــر در تحقق 
اهداف کشــور در زمینه های جذب ســرمایه گذاری 
تحریم هــا،  خنثی ســازی  تولیــد،  رونــق  مســیر  در 
بــه  نفــت  تبدیــل  و  خام فروشــی  از  جلوگیــری 
فرآورده های با ارزش افزوده بیشــتر و ایجاد اشتغال 

علم  پایه دانست.
ســیدابراهیم رئیســی پیش ازظهــر روز دوشــنبه 
در مراســم امضــای تفاهم نامــه مشــارکت و تامیــن 
مالی برای احداث پتروپاالیشــگاه شهیدسلیمانی و 
پاالیشگاه مروارید مکران، این روز را به ُیمن امضای 

اسناد این تفاهم نامه، روزی بابرکت توصیف کرد.
رئیس جمهوری احداث مجتمع های پتروشیمی 
و پتروپاالیشــگاهی را از نیازهــا و ضرورت های کشــور 
عنوان کــرد و افزود: »تحقق اهداف کشــور در زمینه 
رشــد اقتصادی در گروی ســرمایه گذاری های کالن 
اســت و ایــن تفاهم نامه هــا از جملــه اقدامــات و 
زمینه ســازی های موثــر بــرای جــذب ســرمایه های 
کشــور  خــرد و کالن در مســیر ســازندگی و آبادانــی 
است.« رئیسی با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه 
گامــی در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت، 
اظهــار داشــت: »ایــن تفاهم نامــه همچنیــن گامی 
موثــر در جهــت خنثی ســازی تحریم هــا، جلوگیری 
از خام فروشــی و تبدیل نفــت خام بــه فرآورده های 
، تامیــن نیازهــای کشــور بــه  بــا ارزش افــزوده باالتــر
فرآورده هــای نفتی و ایجــاد ظرفیت هــای صادراتی 

جدید است.«
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  رئیس جمهــوری 
اتفاق نظــر کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن نکته که 
هدایــت نقدینگــی بــه ســمت تولیــد، نگرانی هــا را 
کــرد:  از رشــد نقدینگــی برطــرف می کنــد، تصریــح 
»تفاهم نامــه ای که امروز به امضا رســید، همچنین 
یکی از مصادیــق موفق هدایت نقدینگی به ســوی 

تولید است.«

رمــز  مجدانــه  پیگیــری  اینکــه  بیــان  بــا  رئیســی 
»گاهــی  کــرد:  خاطرنشــان  کارهاســت،  موفقیــت 
ممکن است در مسیر اجرای یک پروژه بزرگ موانع 
کوچکــی پیــدا شــود، امــا ایــن نبایــد باعث توقــف یا 
حتی کندی کار شود. به هیچ وجه در مسیر اجرای 

چنین پروژه هایی موانع را به رسمیت نشناسید.«
رئیس جمهــوری اجــرای ایــن پروژه هــا را باعــث 
به ویــژه  و  بندرعبــاس  بــرای  پیشــرفت  و  آبادانــی 
گفــت: »اجــرای ایــن  ســواحل مکــران دانســت و 
پروژه هــا به عنــوان طرح هایــی علم پایــه می توانــد 
باعــث ایجــاد اشــتغال پایــدار و رونــق تولیــد، بــه 
خصــوص در صنایــع پایین دســتی صنعــت نفــت 
شود.« رئیســی با قدردانی از دکتر مخبر معاون اول 
رئیس جمهــوری، دکتــر میرکاظمی معــاون برنامه و 
بودجه رئیس جمهوری، مهندس اوجی وزیر نفت و 
همه کســانی که برای آماده شدن بستر امضای این 
تفاهم نامــه تــالش کرده انــد، اظهــار داشــت: »امروز 
وظیفه مــا در عرصه رونــق تولید، همــان وظیفه ای 
اســت که رزمندگان ما در جبهه هــای دفاع مقدس 
بــر عهــده داشــتند. هــر گامــی بــرای رونــق تولیــد و 
ایجاد اشــتغال، تیری در قلب دشمن و قدمی برای 

افزایش امید و اعتماد مردم به نظام است.«

و  اقتصــادی  توســعه  تولیــد،  رونــق  مخبــر: 
اشــتغالزایی از نتایــج اجرای پروژه های پیشــران 

اقتصاد ملی است
معاون اول رئیس جمهوری نیز در این مراسم با اشاره 
بــه ســرمایه گذاری گســترده بــرای پروژه هــای پیشــران 
گفــت: »هدایــت نقدینگــی بــه ســمت  اقتصــاد ملــی 
تولید، باال رفتن ارزش پول ملی، اشــتغالزایی و توســعه 
اقتصــادی از جمله نتایجی اســت که با ســرمایه گذاری 
در پروژه های اقتصاد ملی محقق خواهد شد.« محمد 
مخبر با اشاره به مشــارکت مردم در اجرای این پروژه ها 
اظهار امیــدواری کرد که با عملیاتی شــدن این طرح ها 
مــردم طعــم شــیرین ایــن ســرمایه گذاری را بچشــند. 
معاون اول رئیس جمهوری مشــارکت و ســرمایه گذاری 
پتروپاالیشــگاه  پروژه هــای  گی هــای  ویژ از  را  مــردم 
شهیدســلیمانی و پاالیشــگاه مروارید مکران برشمرد و 
افزود: »مردم برای احداث این دو پروژه سرمایه گذاری 
و مشــارکت جــدی داشــته اند و پــس از اجــرا می توانند 
ســهامدار ایــن طرح هــای بــزرگ شــوند.« او همچنین 
به روش تامین مالی این دو پروژه اشــاره و خاطرنشــان 
کرد: »با روشــی که برای تامین مالی این پروژه ها در نظر 
گرفته شد، موانع از پیش رو برداشته و روند آغاز احداث 
ایــن دو پــروژه بــه میــزان قابــل توجهــی تســریع شــد.«

 تفاهم نامه های 17/8 میلیارد دالری ساخت مجتمع های پاالیشگاهی
»شهید سلیمانی« و »مروارید مکران« با حضور رئیس جمهوری امضا شد  

بفرمایید   ۶۰۰هزار بشکه  نفت 
با امضای تفاهم نامه های ســاخت پتروپاالیشــگاه ۳00هزار بشــکه ای »شهیدقاسم سلیمانی« و 
پاالیشــگاه »مروارید مکران« و ســرمایه گذاری 1۷.8میلیارد دالری، ظرفیت پاالیشی کشور ۶00هزار 

بشکه افزایش می یابد.
هیأت دولت با اضافه شدن شــرکت مادر تخصصی ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
به فهرست سازمان های توســعه ای موافقت کرد. این تصمیم با توجه به ضرورت تامین بی وقفه و 
مطمئن انرژی مورد نیاز کشــور و با هدف تهیه مقدمات برای انجام تکالیف شرکت مادر تخصصی 
ملی پاالیــش و پخــش فرآورده های نفتــی ایــران در زمینه عملیات پایین دســتی نفت انجام شــد. 
درســت به فاصله یــک روز از ایــن تصویب، دیــروز دو تفاهم نامه مهم در صنعت پاالیشــی کشــور با 

حضور رئیس جمهوری به امضا رسید.
امضــای تفاهم نامــه ســاخت پتروپاالیشــگاه ۳00هــزار بشــکه ای شــهیدحاج قاســم ســلیمانی و 
پاالیشــگاه مرواریــد مکــران، نشــان از اولویت دولت ســیزدهم برای پرهیــز از خام فروشــی و تکمیل 

زنجیره ارزش در صنعت نفت ایران است.
دیــروز ابتــدا تفاهم نامــه و مشــارکت نامه ســاخت پتروپاالیشــگاه ســردار شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی در بندرعباس به ظرفیت ۳00هزار بشــکه در روز و ســرمایه گذاری قریب به 11.1میلیارد 
دالر بیــن هلدینگ هــای اقتصــادی تدبیــر انــرژی 15درصــد، خلیــج فــارس 15درصــد و اهــداف 
15درصد، بانک های ملی 15درصد، رفاه کارگران 15درصــد، ملت ۷.5درصد، تجارت ۷.5درصد 
و شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 10درصــد به امضا رســید تــا براســاس ایــن مشــارکت نامه طرفین 
نســبت به تعیین شــرکت مجری، تامین مالی و ســاخت پاالیشــگاه اقدام کنند. همچنین امکان 

استفاده از سازوکار تهاتر برای این پروژه در تبصره یک قانون بودجه امسال دیده شده است.
ترکیــب فرآورده هــای تولیــدی در پتروپاالیشــگاه شهیدســلیمانی بــا ظرفیــت پاالیــش روزانــه 
۳00هزار بشــکه نفت خام سنگین، ۶5درصد ســوخت و ۳5درصد محصوالت شیمیایی خواهد 
بــود و قرار اســت این طرح پس از گذشــت پنج ســال از زمان اجرا تکمیل شــود. دیــروز همچنین 
تفاهم نامه و مشــارکت نامه تامین مالی و ســاخت پاالیشــگاه مروارید مکران در بندر جاســک به 
ظرفیــت ۳00هــزار بشــکه در روز با ســرمایه گذاری ۶.۷میلیــارد دالری بیــن گروه اقتصــادی مفید 
50درصد و بانک های ملت ۳0درصد ، تجارت 10درصد و پارســیان 10درصد به امضا رسید. هر دو 
ک صندوق توسعه بهره مند خواهند شد که نشان از کمک  این طرح ها از تسهیالت تنفس خورا

به اقتصاد این طرح ها و کوتاه تر کردن دوره بازگشت سرمایه آنها دارد.
گذار شــود تا آنها نیز از مزایای این  عالوه بر این قرار اســت بخشی از ســهام این طرح ها به مردم وا
طرح ها بهره مند شوند و نقدینگی سرگردان در کشور به سمت اقتصاد مولد و تولید کشور هدایت 

شود که خود سبب کنترل تورم و پایه پولی و نیز افزایش رفاه عمومی خواهد بود.
با اجرایی شــدن این تفاهم نامه ها، ۶00هزار بشــکه به ظرفیت پاالیشی کشور اضافه خواهد شد. 
از آنجا کــه این ظرفیت با توجه به تکنولوژی روز ســاخته خواهد شــد، ســهم فرآورده هــای با ارزش 

افزوده بیشتر از جمله بنزین و گازوییل بیشتر خواهد شد. 
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