
زوایای ترور »ایمن الظواهری«عاشورا و آموزه های امام حسین)ع(

در واکنش به پخش اعترافات تلویزیونی و تصویر سپیده رشنو صورت گرفت
نامه ائتالف احزاب زنان اصالح طلب به رئیس قوه قضائیه

صحبــت از ایثار و عشــق و معرفت اســت که 
هنگامی که نام مبارک حضرت حسین علیه السالم 
را می آوریم بی اختیار مصیبت های کربال و بالهایی 
که بر سر خاندان پیامبر)ص( و اهل امامت آوردند 
در مقابل چشــمانمان مجسم می شود و به یاد آن 
واقعــه دردناک در حدود 14 قرن  پیش می افتیم، 
البته مســئله بر سر تاریخ آن دوران نیست بلکه بر 
سر شناخت و آموزه هایی ست که به ما نشان داده 
شده است و معرفتی است که بایستی به آن آگاهی 
یافت؛ لذا وقتی تاریخ آن دوران و آن واقعه دردناک 
را مــرور می کنیم به حقیقــت خواهیم فهمید که 
هدف از قیــام و در نهایت شــهادت حضرت امام 

حسین)ع( چه بوده است.
در واقع نبایســتی فقط ظاهــر واقعه آن زمان 
را نــگاه کرد بلکه باید بــه حقیقت ماجرا و عرفان 
حسینی معرفت پیدا کرد و به شناخت اندیشه امام 

حسین)ع( و عاشورا دست یابیم.
حضرت حســین)ع( نمونه بارز عشق و غیرت 
الهی بود که در مقابــل دژخیمان یزید و یزیدیان 
ســر خم نکرد و تا آخرین لحظه حیات در مقابل 
بیداد و نابرابری ها ایســتاد و جان مبارک به جاناِن 

دوست تقدیم نمود.
در حقیقت، عاشــورا و واقعــه کربال آموزه های 
بزرگــی را در تاریخ اســالم و بشــریت به نمایش 
حقیقی گذاشــت و به بشر آموخت که هر جا ستم 
رفت نبایســتی تماشــا کرد و پرچم حق و عدالت 
طلبی را باید افراشــته و نگذاریــم که حق دینی، 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یک جامعه پایمال 

شود.
وفاداری و عشــق در مکتب حســین)ع( یک 
اساس و واقعیت انسانی اســت که در میان یاران 
او به راستی و حقیقت مشــاهده می کنیم، یارانی 
چون حضرت امام زین العابدین)ع( فرزند گرانقدر 
ایشان و امام چهارم شــیعیان، عباس بن علی)ع( 
برادر ایشان، حضرت زینب سالم اهلل علیها خواهر 
بزرگــوار حضــرت و علی اکبــر)ع( فرزند برومند 
حضرت که همگی عالوه بر نســبت جســمانی و 
خانوادگی که باهم داشــتند به امام حسین)ع( به 
دیــده موال و »ولّی خدا« نگاه می کردند و ســر بر 
آستان والیت محبت او می گذاشتند و این معرفت 
و شناخت به ولی خدا باعث شد که از سر عشق و 

وفاداری و خداشناسی و خودشناسی، جان در راه 
حســین)ع( و اهداف الهی او بگذارند و جلوه های 
ایثار و عشــق به عرفان حسین)ع( را آن گونه زیبا 

و تماشایی در عاشورا به نمایش حقیقی گذارند.
و ایــن »وفاداری« خود درس بزرگی ســت که 
در عاشــورا به ما داده می شود که هیچگاه حق را 
رها نکنیم؛ اگر چه باطل همواره به واسطه حیله و 

کشش های دنیایی طرفداران زیادی دارد.
»ُحر« یکی از کســانی بود که بعــد از آن که 
مقابل حضرت حسین )ع( و یاران با وفایش ایستاد، 
تلنگــری بر وجدانش زده شــد و دریای وجدان و 
اندیشــه اش به تالطم افتاد و حال توبه بر او دست 
داد و روحش ناآرام گشــت، چرا که دین و دل به 
یک دیدن باخت و محو چشــمان زیبای حسین و 
سیمای حسینی گشت و عرفان  و حقانیت حسین 
ســالم اهلل علیه در باطن ُحر شعله انداخته و تجلی 
حقیقت و معرفت در ژرفای قلب او هویدا گشت و 
مجنون وار با حال توبه و نیازمندی به سوی حسین 
شتافت و در راه او و حقیقت او جان فشانی ها کرد.
آری، زیر شمشیر عشق باید رقص کنان رفت و 
زیباترین تجسم عاشقانه ها را بایستی به حقیقت، 

به نمایش گذاشت.
امام حسین علیه السالم در ماجرای خروجشان 
از مکه به ســوی کربــال درس امام محــوری را به 
اصحاب خویــش آموختند؛ آن عــده از یاران که 
معرفت حقیقــی به امام نداشــتند، کعبه را اصل 

دانستند و با امام همراه نشدند. 
در واقع حضرت سیدالشــهدا بــا خروج از مکه 
خواســت بفهماند کــه کعبه واقعــی و خانه خدا 
آنجایی ست که »امام حّی« آنجاست. در واقع اصل 

حج، معرفت به ولّی خدا و امام حّی است.
در بامداد عاشــورا بعد از آنکه لشکر دشمن به 
طرف حسین علیه السالم و یاران باوفایش حرکت 
کرد امام حســین)ع( دســتان خود را بلند کرد و 
با پروردگار خویش به گفت وگو نشســت؛ و سپس 
ولی خدا به طرف میــدان نبرد حرکت نمود و در 
مقابل عمربن ســعد و جمعیتی عظیم و صف هایی 
از سربازان  یزید و یزیدیان قرار گرفت و آن واقعه 

در تاریخ اسالم به وقوع پیوست.
اگر بخواهیم واقعیت را بررسی کنیم باید گفت 
که تمام کســانی که در مقابل حســین و هفتاد و 
دوتن از یاران با وفایش شمشــیر گشودند ظاهرا 
مســلمان ، نماز خوان و مفتــی بودند که قرآن را 
هــم می خواندند و بعضــی از حفــظ بودند ولی 
نمی دانســتند که قرآن زنده و ناطق، آن کســی 

ست که در برابر آنان است و در مقابل او تیغ کین 
کشیده اند و آب را بر روی او و اهل بیت او و یاران 
او بستند و در نهایت سر مبارک ولی خدا را به نیزه 
افراشــتند. این حادثه عظیم و ناگوار که دل خدا و 
عرش خدا را هم به لرزه در آورد آنقدر بزرگ است 
که هنوز بعد از قرن ها این واقعه را به یاد می آوریم 

و بر آن واقعه به سوگ می نشینیم.
چه شد که ابن سعد ها و شمرها که هفت موضع 
بدنشان به واسطه کثرت عبادت و نماز، پینه بسته 
بود اینگونه در مقابل ولی حق ایستادند و در صدد 
قتــل بهترین بنده از بندگان خــدا بر آمدند، و در 
مقابل، آن »جوان نصرانی« که ندای حســین)ع( 
در گوش جانش طنین افکنده شد به سوی میدان 
بال روان شــد و در صحنه کربال تا سیمای معنوی 
و عرفانی حســین)ع( را دید جان در قدم او نهاد و 
در میدان نبرد و عشق، جانبازی ها نمود و آفریدگار 

عشق و زیبایی در واقعه عاشورا گشت.
آموزه های حسینی در مکتب حسین)ع( بسیار 
اســت چرا که حضرت حسین نماد صلح و محبت 
و عشــق بود و هســت، اما چون پــای حق و حق 
طلبی در میان بود بایستی صلح را کنار می گذاشت 
تــا در برابر دیو ســیرتان و ظلم هایی که بر مردم 
زمانه می رفت و فســادهایی که حکام آن زمان به 
بار می آوردند بایســتد و کوتاه نیاید و مدارا را کنار 
گذاشــته و در واقع اصل اسالم و اسالم حقیقی را 
که سرشــار از »محبت و صلح و حق طلبی ست« 
به اهل خشــونت و ستم معرفی کرده و به دفاع از 
دین بر آید و در واقع اصل دین و اســالم هم خود 
حســین بن علی سالم اهلل علیه بود که دشمنان او 
از جمله ابن زیاد و یزید بن معاویه و دیگر دشمنان 
او ایــن حقیقت را باور نمی کردند که »قلب دین« 
حضرت حسین)ع( است  و شهوت مقام و دنیا آنها 
را کور کرده بــود و زیبایی حق را هرگز در جمال 
الهوتی حسین نمی دیدند و ظلم و ستم را از حد و 

مرز گذرانده بودند. 
باید غیرت حســینی در امام حسین و یارانش 
به جوش می آمد تا حقیقت عاشورا و حادثه کربال  

رقم بخورد.
باید این گونه می شد تا نور از ظلمت و سیاهی 

گذر کرده و حقیقِت حق علیه باطل نمایان شود.
در واقــع همیــن قیــام حســینی و حقانیت 
حســین)ع( بود کــه آموزه های بــی نظیری را بر 
همــگان آموخت تا آیندگان قلم بر دســت گیرند 
و جلوه هــای واقعی حســین)ع( را در قالب هنر و 

نوشتار به تصویر کشانند.

در روز یکشــنبه نهم امرداد 14۰1 آمریکایی ها 
با شــلیک دو موشــک به محل اختفــای »ایمن 
الظواهری« در منطقه دیپلمات نشین »شیر پور« در 
بالکن ساختمانی که متعلق به دستیار »سراج الدین 
حقانی« وزیر کشور دولت طالبانی افغانستان بود به 

قتل رساندند. 
وی پزشکی مصری متخصص چشم و بنیانگذار 
»جهاد اســالمی« در مصر و معاون اسامه بن الدن 
رهبر القاعده بود که بعد از به قتل رسیدن بن الدن 
در 1۳ اردیبهشــت 1۳۹۰ در روستای »ابوت آباد« 

پاکستان به رهبری القاعده برگزیده شد. 
آمریکایی ها حمله به ســفارتخانه های آمریکا در 
کشورهای آفریقایی در سال 1۹۹۸ میالدی و حمله 
به ناو نیروی دریایی آمریکا در ساحل یمن در سال 
۲۰۰۰ میالدی که منجر به کشته شدن 1۷ آمریکایی 
شده بود و همچنین طراحی حمله به برج های دوقلو 
در نیویــورک در ســپتامبر ســال ۲۰۰1 میالدی 

بوقوع پیوست را ناشی از عملکرد وی دانستند. سه 
رئیس جمهور آمریکا بطور متوالی، سه تن از رهبرانی 
که در مظان اتهام مخالفت با سیاســت های آمریکا 
در خاورمیانه بودند را کشتند. اسامه بن الدن رهبر 
»القاعده« در دوران ریاســت جمهوری اوباما؛ ابوبکر 
البغدادی رهبر »داعش« در دوران دونالد ترامپ در 
پنجم آبان 1۳۹۸ در ادلب در خاک سوریه توسط ۸ 
بالگرد آمریکایی و اکنون ایمن الظواهری معاون بن 
الدن در افغانستان. در همه این سه مورد چند هدف 

را آمریکایی ها پیگیر بودند: 
1- از بیــن بــردن رهبــران گروه هایــی کــه 
عملکردشان خواسته یا ناخواســته تهدیدی برای 

منافع و امنیت آمریکایی بود.
۲- بــرگ برنــده بــرای تبلیغــات انتخاباتی 
ریاست جمهوری و سایر انتخابات های داخلی آمریکا، 
اوباما برای پیروزی خانــم »هیالری کلینتون« در 
انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات. ترامپ 
برای پیروزی خودش در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۲۰ و اکنون بایدن برای پیروزی دموکرات ها 
در انتخابــات نمایندگان کنگــره در نوامبر آینده و 

انتخابات ریاست جمهوری 

۳- نمایــش توانمنــدی نیروهــای اطالعاتی و 
امنیتی آمریکا در منطقه و نشــان بدهند از قدرتی 
برخوردارند که می توانند هر شخصی را اراده بکنند 

از سر راهشان بردارند.
4- بایدن بیش از روسای جمهوری قبلی، نیاز به 
چنین عملیاتی داشــت زیرا خروجش از افغانستان 
ســبب کاهش توانمنــدی و محبوبیتــش در بین 
رای دهندگان آمریکایی شد و تورمی که در ماه های 
گذشته و بعد از ماجرای اوکراین دامن اقتصاد آمریکا 
را گرفته و در چهل سال اخیر بی سابقه بود بر کاهش 

محبوبیت وی افزود. 
از این رو بایدن و تیم همراهش سعی خواهند کرد 
از کشته شــدن ایمن الظواهری نهایت بهره برداری 

تبلیغاتی را انجام بدهند. 
در کنار مسائل فوق که شمارش شد وقوع حادثه 
در منزل دستیار وزیر کشــور دولت طالبان بسیار 
مشکوک و سوال برانگیز است. آیا طالبان با نیروهای 
آمریکایی همکاری داشتند؟ یا بر سبیل اتفاق، این 

موضوع روی داده؟
به دور از قضاوت شتابزده، قطعا پاسخ این سوال 

در آینده مشخص خواهد شد.

در پی پخش اعترافات تلویزیونی و تصویر سپیده 
رشنو، ائتالف احزاب زنان اصالح طلب نامه ای خطاب 

به رئیس قوه قضائیه منتشر کرد.
در این نامه خطاب به رئیــس قوه قضائیه آمده 
اســت: در آستانه عاشورای حسینی، به بهانه پخش 
گــزارش پرونــده و اعترافــات و تصویــر تکیده و 
رنجور سپیده رشنو از ســیمای جمهوری اسالمی 
ایران)هفتم مــرداد(، بنا نداریم با جنابعالی از هدف 
و فلسفه قیام حضرتش که به رساترین شکل ممکن 
اعالم کرد، برای»اصالح امت جدشــان« بوده و یا از 
فریاد حضرتش بر اینکه »اگر دین ندارید، الاقل آزاده 
باشید.« ســخن بگوییم، هرچند بخوبی می دانیم و 
می دانیــد که تا قیام قیامت این نهیب ها و انذار ها بر 
وجدان بشریت سنگینی می کند و نیز دیگر از روایت 
»روا شــمردن مرگ برای در آوردن خلخال از پای 
یک زن یهودی« ســخنی به میان نمی آوریم، و یا از 
داعیه ها و ادعاهایی که سال هاست گوش فلک را کر 

کرده است، چرا که گوش همگان از آن پر است!
همچنین قرارمان این نیســت که اصول متعدد 
قانون اساســی و آیین دادرســی کیفری و قوانین 
متعــدد موضوعه با گزاره های زیبــا و بر روی کاغذ 
مانده را به قاضی القضــات یادآوری کنیم، از جمله 
اصول سوم، ۳۷ و  ۳۹ قانون اساسی و مواد ۹1، ۹۶ 

قانون آیین دادرسی کیفری و …
که نقض این اصول و قواعد خود موجب مجازات 

و مصداق رفتار مجرمانه قلمداد شده است.
اما اینجا قصد داریم در اعتراض به این رفتارهای 
فراقانونی به کلیات ســند امنیت قضایی و ماده ۲۰ 
آن تحت عنوان »منع مطلق شــکنجه و رفتارهای 

تحقیرآمیز« استناد کنیم:
»مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه 
نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز 
قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار 
به اقرار یا ادای شــهادت یا ارائه اطالعات، رفتار توأم 
با توهین و تحقیر کالمی یا عملی، خشونت گفتاری 
یا فیزیکی و آزار جنســی یا هتک حیثیت و آبروی 
اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، 
اعمال فشــار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و 
نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع 
است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع 
قضایی نیســت. رفتارهای مذکور نســبت به افراد 
محکــوم به حبس یا زندانی یا تبعید شــده فراتر از 
حکم قضایی صادر شــده، ممنوع و موجب مجازات 

است.«
وفق مقدمه که مزین به آیه شریفه »َو إِذا َحَکْمُتْم 
بَْیَن النَّاِس أَْن تَْحُکُموا بِالَْعْدل« اســت، »این ســند 
تالش دارد با ترســیم سیاســت های کلی مرتبط با 
تأمین امنیت قضایی شــهروندان و با رویکرد تحول 
نظام قضایی، گام بردارد... ایجاد امنیت قضایی، عموم 
جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد 
ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع 

حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد.«
مشفقانه پیشــنهاد می کنیم با فاصله گرفتن از 
زمان تصویب و ابالغ این سند که از آن به نقشه راه 
و مانیفســت دستگاه قضا یاد شده است، بازخوانی و 
ارزیابی میزان تحقق آن در دســتور کار آن قوه قرار 

گیرد.
ریاست محترم قوه قضائیه؛

اینگونه سناریونویســی ها و برنامه ســازی ها که 
فرســنگ ها از قواعد شــرعی و اصول کلی حقوقی 
فاصله دارد، اگر با هدف ارعاب و زهر چشم گرفتن از 
دیگران است، جنابعالی بهتر واقفید که طبق »اذا زاد 
الشیء عن حده انقلب الی ضده«، ارعاب از حد خود 

بگذرد به ضدش تبدیل می شود!
اگر هدف اقناع افکار عمومی و جهانیان نســبت 
بــه صواب و برحق بــودن قائالن به ایــن رویه ها و 
سیاست های ســلبی و دفعی و مشحون از بایدها و 
نبایدهاست، باید اذعان کرد که این ره که می روند به 

ترکستان است…
لــذا از جنابعالــی انتظــار مــی رود در برابــر 
ســنگ اندازی هایی که در مســیر تحول قضایی در 
جریان است، قاطعانه ایستادگی کرده و اجازه ندهید 
بیش از این عدالت قضایی در سایه سیاست به حاشیه 
رانده شــود. مجریان و مدافعان این سیاست، چشم 
خود را بر نتیجه اصرار بر اجرای سیاســت«حجاب 
اجباری« در دهه های اخیر بســته اند و همچنان بر 
این باورند که با اجبار و اکراه، هرچند »به نام قانون«، 
می توانند بــه نتایج و اهداف مطلوب خود دســت 
یابند. در حالی که تجربه )حداقل به گواه پیشــینه 
یکصد ساله اخیر کشورمان( نشان داده، حکومت ها 
»نــه می توانند با زور و ســرکوب، حجاب را از زنان 
ایرانی بگیرند و نه قادرند آنان را به رعایت آن مجبور 
کننــد.« آنچه امروز نیاز جامعه ماســت، احترام به 
حق انتخاب پوشش متعارف برای زنان مانند مردان 
است تا جهانیان احترام به کرامت انسانی زنان را، در 
رفتارهای همه ارکان حکومت و نه تنها در شعارها و 

تبلیغات پرسر و صدا به نظاره بنشینند.
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گروه سیاسی - محمدحسین روانبخش: مذاکرات 
هسته ای ایران ماه هاســت که تبدیل به چالشی فرسایشی 
شــده است. دو ســال مذاکراتی که در وین و در هفته های 
اخیر در قطر شــکل گرفت، اگرچه گهگاه امیدهایی را برای 
احیای برجام زنده می کرد، اما نتیجه ملموسی نداشته است. 
بهانه گری های دشــمنان هم به نظر می رسد افزایش پیدا 
کرده اســت و همین، امید به احیای برجام را کمرنگ تر از 

پیش کرده است. 
در هفته هــای اخیر اگرچه زمزمه هایی مبنی بر شــروع 
دوباره مذاکرات شنیده می شود ولی همزمان از سویی بعضی 
رســانه های غربی از تعیین ضرب االجل سخن می گویند و 
از ســوییی دیگر پروژه ایران هراســی هم به راه افتاده و از 
امکان دسترســی ایران به بمب اتمی سخن گفته می شود. 
این موضوع البته مســتند به بعضی سخنان مقامات ایرانی 
است که گاهی دچار سوء برداشت شده است، همچنان که 
دیروز بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور 
این تعبیر را درباره ســخنان تازه محمد اسالمی رئیس این 

سازمان به کار برد. 
چند هفته پیش سخنان کمال خرازی و جواد الریجانی 
شــروع کننده این تبلیغات بود. 26 ترماه خرازی به عنوان 
رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجــی در گفت وگو با 
شــبکه الجزیره اعالم کرد: : بر هیچ کس پوشــیده نیست 
که ما توانایی فنی برای ســاخت بمب هسته ای را داریم اما 
تصمیمی در این خصوص نداریم. تنها طی چند روز میزان 
غنی سازی اورانیوم را از 2۰ درصد به 6۰ درصد رساندیم و 

به راحتی می توانیم به ۹۰درصد نیز برسانیم.
همراه با این ســخنان، جواد الریجانی که دو دهه پیش 
از مقامــات وزارت خارجه ایران بود در تلویزیون اعالم کرد: 
طبیعتا ما مطابق فتوای رهبر انقالب و شــرع اجازه نداریم 
تا به دنبال تولید ســالح  های کشتار جمعی از جمله سالح 
اتمی برویم؛ اما اگر ما بخواهیم این کار را انجام دهیم، کسی 

نمی  تواند جلوی ما را بگیرد.
در این سخنان اگرچه بر فتوای رهبری مبنی بر حرمت 
تولید سالح های اتمی تاکید شده است اما باز هم این سخنان 

دستاویزی برای غرب و مقامات اسرائیلی شد و می توان گفت 
که به نوعی مذاکرات پیش رو را تحت الشعاع قرار داد. اما در 
روزهای گذشــته با سخنان تازه محمد اسالمی این موضوع 

تشدید هم شده است. 
وی روز دوشــنبه گذشــته به یکــی از خبرگزاری های 
اصولگرا با بیان اینکه در برجــام تمام اتهامات واهی که بر 
اساس PMD علیه ایران مطرح شده بود بسته شده است، 
گفت: اکنون طرف غربی بعد از خارج شــدن از برجام برای 
اینکه بخواهد دوباره به برجام بازگردد مجدداً اتهامات واهی 
که در گذشته مطرح کرده بود را مطرح می کند. این اتهامات 
از سوی منافقین و رژیم صهیونیستی نشات می گیرد و حدود 

2۰ سال است که این موضوعات واهی را بیان می کنند.
اســالمی تصریح کرد: این برای ایران قابل قبول نیست 
که دوباره با چنین اتهامات واهی ایران را تحت فشــار قرار 
دهند. از این رو تصمیم گرفته شــد تا تمــام دوربین های 
برجامی خاموش شــوند تا طرف مقابل متوجه شود که آن 

اتهامات واهی مجدد را نباید مطرح کند زیرا ســالیان قبل 
پرونده آن بسته شده است. همانطور که آقای خرازی مطرح 
کردند ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد ولی چنین 
برنامه ای در دستور کار نیســت، اما نکته حائز اهمیت این 
مورد اســت که از ســوی رژیم صهیونیستی این اتهامات و 
فضاســازی های غلط برای فریب افکار عمومی با پشتیبانی 
جبهه مخالف انقالب اســالمی در حال مطرح شدن است. 
شــاید مزاحمت هایی برای ایران داشته باشند اما به نتیجه 
نمی رسند؛ زیرا ایران راه و رسم آن را یافته و در حال پیشبرد 

برنامه های خود است.
این ســخنان یکبار دیگر ماشین تبلیغاتی علیه ایران را 
در عرب به کار انداخت تا جایی که روز گذشــته سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگو با شبکه المیادین 
تاکید کرد: از اظهارات رئیس ســازمان انرژی اتمی در مورد 
توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت 
شــده است و ایران به سمت ساخت بمب هسته ای نخواهد 

رفت. کمالوندی گفت: طبق قانون مجلس شورای اسالمی 
و به منظور حفــظ منافع ملت ایران، مجموعه ای از وظایف 
را انجام دادیــم. یکی از کارهایی که انجام دادیم راه اندازی 
1۰۰۰ دســتگاه ســانتریفیوژ IR6 بود و از دیروز شروع به 
تزریق گاز به این ماشــین ها کردیم. ما روند غنی سازی را 
برای رفع نیازهای کشــور ادامه خواهیم داد. ما قباًل برنامه 
خود را به آژانس بین المللــی انرژی اتمی اطالع داده ایم و 
طرف هــای دیگر مذاکرات هم می دانند کــه ما در این باره 

قانون داریم.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی ایران با اشــاره به 
سخنان اخیر محمد اســالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
و برداشــت های از این ســخنان، گفت: از اظهارات اسالمی 
در مورد توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه 
برداشت شده است. ایران به دلیل توانمندی های استراتژیک 
خود نیازی به بمب هسته ای ندارد و به سمت ساخت بمب 

هسته ای هم نخواهد رفت.
وی همچنین گفت: اگر طرف های دیگر به تعهدات خود 
بازگردند، ما نیز در چارچوب توافق هســته ای به تعهدات 

خود باز خواهیم گشت.
کمالوندی یــک روز قبل در گفتگو با خبر 21 شــبکه 
یک ســیما گفــت: کار تزریق گاز به ۵۰۰ ماشــین آی.آر.
شش انجام شده است و این موضوع به طور کامل به اطالع 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز رسیده است. این یکی از 
رویکردهای رســیدن به توان 1۹۰ هزار سو در حوزه انرژی 
اتمی است. اگرچه بعضی صاحب نظران معتقدند این قبیل 
اظهارات، بخشــی از مذاکرات هسته ای است اما بهتر است 
بعضی افراد غیر مرتبط در این باره هماهنگ تر سخن بگوید. 
مثال همزمان با انتشــار این ســخنان محمدرضا صباغیان 
نماینده مهریز در نشست علنی سه شنبه مجلس اعالم کرد: 
دشمن بداند اگر گستاخی و تهدید آن ادامه یابد، در زمینه 
سالح هســته ای که زورگویان دارند از رهبر معظم انقالب 
اســالمی خواهیم خواست که اگر صالح بدانند استراتژی و 
فتوای ساخت سالح هسته ای تغییر یابد و این برای جوانان 

ایرانی بسیار آسان خواهد بود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تشریح کرد

سوء برداشت از سخنان مقامات ایرانی در آستانه شروع مجدد مذاکرات 

معــاون اول قوه قضائیه گفــت: آرای هیئت عمومی در 
کاهش ورودی پرونده ها در دیوان عدالت اداری موثر اســت 
و باید در این رابطه هم به مردم و هم به دســتگاه ها اطالع 

رسانی شود.
به گزارش ایسنا، صبح دیروز جلسه هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری با حضور حجت االســالم و المسلمین محمد 
مصدق معــاون اول رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت 
اداری و همچنین قضات و مدیران ارشد دیوان عدالت اداری 

برگزار شد.
محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دیوان 
عدالت اداری نقش بی بدیلــی در نظارت بر رعایت قوانین 
و مقــررات در ادارات دولتی دارد، گفت: این موضوع افتخار 
کشــور اســت که همچین نهادی براســاس قانون اساسی 
تاسیس شــده اســت، لذا هر مقداری که نظارت بر امور و 
فعالیت های مدیران و کارکنان بیشــتر باشد فساد در کشور 

کم  خواهد شد.
مصدق با بیان اینکه دیوان عدالت اداری برای جلوگیری 
از فســاد و بی قانونی در ادارات راه اندازی شده است، تاکید 
کرد: هر آیین نامه، دستورالعمل و مقرراتی که بر خالف قانون 
وضع شود، باید توسط قضات دیوان عدالت اداری ابطال شود 

که این اقدام اهرم بسیار مهمی برای فسادستیزی در کشور 
اســت. وی افزود: یکی از مسائل بسیار مهمی که در دیوان 
عدالــت اداری در زمان فعالیت در این حوزه نســبت به آن 
پــی بردم، این بود که باید از ورود پرونده ها به دیوان عدالت 

پیشگیری کرد.
وی افزود: یکــی از مهم ترین معاونت ها در دیوان عدالت 
اداری، معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری است؛ معاونت  
آموزش، پژوهش و پیشگیری در دیوان عدالت اداری باید با 
تشکیل هیئت های اندیشه ورز و متخصص از ورود پرونده ها 

به دیوان جلوگیری کند.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از اقدامات اساسی 
در دیوان عدالت اداری این است که با وزرا، روسای سازمان ها 
و ادارات مختلف در خصوص شناسایی، فراوانی و موضوعات 
پرونده هــای ورودی بــه دیوان با برپایی جلســات مختلف 

مذاکره و گفت وگو شود.
وی بــا بیان اینکه ظرفیت علمی قضــات دیوان عدالت 
اداری باالست  و باید از این ظرفیت استفاده کرد، گفت: اگر 
بتوانیم با مشــارکت قضات و مدیران دیوان عدالت اداری با 
روســای سازمان ها و وزارت خانه ها جلسات مشورتی برگزار 
و پرونده ها را بررسی شــود، مشکالت قابل توجهی در این 

حوزه حل خواهند شد. مصدق با اشاره به اینکه آرای هیئت 
عمومــی در کاهش ورودی پرونده ها در دیوان عدالت اداری 
موثر است، بیان کرد: باید در این رابطه هم به مردم و هم به 

دستگاه ها اطالع رسانی شود.
وی با اعالم پیشــنهادی خطاب به رئیس دیوان عدالت 
اداری گفت: یک قاضی یا دو قاضی در دفاتر اســتانی دیوان 
تعیین شــود تا با جلســاتی که با ادارات فعال در استان ها 
برگــزار می کنند، تعداد ورودی پرونده ها به دیوان را کاهش 
دهنــد. به عنوان مثال این قضات بررســی کنند که تعداد 
ورودی پرونده های شــهرداری در فالن اســتان چه میزان 
است و برای پیشگیری از ورود پرونده های بی مورد به دیوان 
بررسی ها انجام و مسائل با همکاری سازمان ها و ادارات حل 

و فصل شوند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از گالیه های به 
حق مردم درخصوص مدت زمان و اجرای احکام در شــعب 
دیوان عدالت اداری است، اظهار کرد: مردم می گویند احکام 
اجرا نمی شود و برای به نتیجه رسیدن احکام خود در شعبات 

دیوان معطل می شوند.
وی افزود: در بررســی ها، مشخص شــد که بیش از ۹۰ 
درصد احکام در شعبات دیوان عدالت اداری اجرا می شود اما 

برخی از احکام اجرایی نمی شــوند، فلذا موارد باید در شعب 
بررسی شوند تا این تاخیر در اجرا نیز حل و فصل شود.

مصدق با اشاره به معیشت و حقوق پرسنل قوه قضائیه، 
گفت: هیچ هفته ای نیست که رئیس قوه قضائیه در خصوص 
معیشت و حقوق پرسنل دستگاه قضا با بنده صحبت نکند و 

مسائل مربوط به معیشت کارکنان را پیگیری نکند.
در ادامه حکمتعلی مظفــری رئیس دیوان عدالت اداری 
بیان کرد: از ابتدای امسال تا به امروز 6۴ مکاتبه و ۳۸ جلسه 
با ادارات و دستگاه های مختلف داشتیم و در حال حاضر نیز 
هر 1۵ روز یک جلسه با مسئوالن دستگاه های مختلف برای 

بررسی موضوعات و پرونده ها برقرار می کنیم.
وی با اشــاره به برپایی جلســات با کمیسیون های شبه 
قضایی در ۸ اســتان کشور، گفت: در این مدت به ۳ استان 
ســفر و مالقات های مردمی و همچنین برپایی جلساتی با 

دستگاه های اجرایی این استان ها برگزار کردیم.
در این جلســه برخی از قضات و مدیران ارشــد دیوان 
عدالت اداری به بیان تعدادی از مشــکالت عمده سازمانی، 
اداری و معیشتی در دیوان عدالت اداری کرده و موضوعات 

مختلف و دغدغه های خود را مطرح کردند.

عضو فقهای شــورای نگهبان گفت:  اینجانب در خطبه 
گذشــته که در تاریخ 1۷ تیر 1۴۰1 ایراد شد در یادداشت 
خود که همه خطبه ها را قبل از ایراد می نویســم، این جمله 
را ندیدم که اکثر بی حجاب ها از خانواده های دزدها هستند 
و در تلویزیون هم ندیدم، لذا به این باور رســیدم که آن را 
نگفتم و آن را در خطبه این هفته ۷ مرداد 1۴۰1 ابراز کردم، 
ولی بعد از نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در 

خطبه قبل گفته اید.
به گزارش ایســنا، خاتمی عضو فقهای شــورای نگهبان 

و امام جمعه موقت تهران طی ســخنانی در جمع عزاداران 
حسینی)ع( با بیان اینکه مسئله حجاب و عفاف که از آن در 
فقه با عنوان ِستر و از نقطه مقابل آن، به تََبرج یاد شده است، 
از ضروریات دین است، گفت: بی حجابی، منکر است و نهی 
از منکر هم یک واجب است و باید در این عرصه نیز همانند 
همه منکرات، از شیوه های قرآنی مانند قول لّین یعنی نرم، 
قول ُحسن یعنی زیبا، قول سدید یعنی محکم و استداللی 
استفاده کرد. عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: منطق 
حضرت امام صادق )ع( این است که برای مقابله با این منکر 

همانند منکرات دیگر، هم باید کار فرهنگی شــود و هم کار 
اجرایی که همان اعمال قانون است. امام صادق علیه السالم 
فرمودند: ما َجَعَل الّلُ  بَســطَ اللِّســاِن و َکــفَّ الَیِد ، و لِکن 
َجَعلَُهما یُبَسطاِن َمعا و یَُکّفاِن َمعا یعنی خداوند زبان را بسته 
و دست را گشاده قرار نداده، بلکه آنها را چنان آفریده که با 
هم باز می شوند و با هم بسته می گردند. این یعنی باید هم 

کار فرهنگی باشد و هم کار اجرایی.
خاتمی اضافه کرد: اینجانب در خطبه گذشته که در تاریخ 
1۷ تیر 1۴۰1 ایراد شد در یادداشت خود که همه خطبه ها 

را قبل از ایراد می نویســم، ایــن جمله را ندیدم که اکثر بی 
حجاب ها از خانواده های دزدها هســتند و در تلویزیون هم 
ندیدم، لذا به این باور رســیدم کــه آن را نگفتم و آن را در 
خطبه این هفته ۷ مرداد 1۴۰1 ابراز کردم، ولی بعد از نماز 
برخی نمازگزاران محتــرم جمعه گفتند که در خطبه قبل 
گفته اید بنابراین تردیدی ندارم که این جمله سبق لسان و 
ناخواسته بوده است. از خداوند می خواهم که دل های همه 
ما را به نــور ایمان منور کرده و ما را در صراط بندگی خود 

استوار فرماید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اجرای 
طرح دارو یاری توسط این وزارت خانه گفت: هدف اصلی از 
اجــرای طرح دارویاری انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره و 
مصرف کننده بود تا بیماران با هر سطح نیازمندی بتوانند از 

این طرح برخوردار شوند.
به گزارش ایســنا، بهــرام عین اللهی در جلســه دیروز 
سه شــنبه مجلس شورای اســالمی در جریان رسیدگی به 
گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره بررسی عملکرد 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه اجرای 
»طرح دارویاری« طی سخنانی اظهار کرد: دارو، تجهیزات، 
ملزومات پزشــکی و شیر خشک از جمله کاالهایی هستند 
که حق دسترسی مناسب به آنها جزو حقوق اساسی مردم 
و وظیفه دولت ها اســت که برای تامین این کاالها اقداماتی 
انجام دهند. وی خاطرنشــان کرد: در دولت های گذشــته 
سیاســت اختصاص ارز ترجیحی در یک شرایط زمانی مانع 
آسیب به دسترسی مردم به سالمت شده بود اما با گذشت 
زمان و به دلیل افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار، 
سوء اســتفاده هایی آغاز و بی نظمی هایی در نظام سالمت 
ایجاد شــد و قاچاق معکوس، شکست تولید داخلی و رونق 
بازارهای سیاه را به بار آورد. وزیر بهداشت افزود: کمبودهای 
دارویی، کاهش ذخایر راهبری دارویی کشــور، آســیب به 
تولید داخلی و از بین رفتــن قدرت رقابت دارویی از جمله 

چالش هایی اســت که پیش از طرح دارویاری وجود داشته 
اســت. با وجود داشتن دانشمندان بسیار خوبی در کشور و 
شــرکت های دارویی خوب و همچنین امکانات و تجهیزاتی 
کــه در اختیار داریم باید در تولید و صــادرات دارو بتوانیم 
کارهای مهمی انجام دهیم ولیکن متاسفانه کار بزرگی انجام 
نشده است. عین اللهی گفت: بر اساس اسناد موجود در سال 
1۳۹۸، ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس در حوزه دارو 
داشــته ایم یعنی با وضعیت فعلی فقط ۸۰ میلیون جمعیت 
داخل کشور را پوشش نمی دادیم بلکه ۴۰۰ میلیون جمعیت 
را پوشــش می دادیم که کشــورهای همسایه نیز شامل آن 

بودند و آنها هم از ارز ترجیحی ما برخوردار بودند.
وی اظهار کرد: با شروع دولت مردمی آقای رئیسی حذف 
رانت از ارز مورد توجه قرار گرفت و قرار شــد اقدام عاجلی 
در این زمینه انجام شــود. با اقدام انقالبی مجلس شــورای 
اســالمی در تعیین سیاست تخصیص ارز ترجیحی و قانون 
بودجه ســال 1۴۰1 بعد از چند ماه مطالعه و تحقیق طرح 
دارویاری تهیه و تصویب شــد که هدف اصلی از اجرای آن 
این بود که یارانه دارو به انتهای زنجیره منتقل شود و مصرف 

کننده اختصاص یابد و بیماران با هر سطح نیازمندی بتوانند 
از این طرح برخوردار شــوند. وزیر بهداشت ادامه داد: قبل، 
حین و بعد از اجرای طرح دارویاری اقدامات موثر در وزارت 
بهداشت طراحی و اجرا شد؛  قبل از اجرای طرح ستاد تدابیر 
ویژه دارویی با حضور همه معاونان، سازمان برنامه، بیمه های 
پایه، وزارت رفاه، بانک مرکزی، دستگاه های نظارتی و امنیتی 
تشکیل شد. کمیته علمی با حضور نخبگان جوان دانشگاهی 
و با تالش شــبانه روزی 6 ماه پیش از اجرای طرح شــکل 

گرفت و حدود 2۵۰ جلسه تشکیل شد.
عین اللهی گفت: در شــروع اجرای طرح دارویاری همه 
مردم تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند. از طرف دیگر اقالم 
تولید داخلی مشــتمل بر ۹6۳۳ کاال قیمت گذاری شــد 
و پیــش از اجرای طرح این اطالعات به بیمه ها داده شــد. 
همچنین اقدام جدید دیگری که انجام شد این بود که پیشتر 
ما فقط ســهم بیمار و سهم بیمه داشــتیم، اما امروز سهم 
یارانه سالمت اضافه شده این موضوع موجب شده که سهم 

پرداختی بیماران یا تغییر نکند یا کمتر از قبل شود.
وی با بیان اینکه »از دیگر نکات مهم در طرح دارو یاری، 

افزایش پوشش بیمه ای داروها بود«، خاطرنشان کرد: امروز 
قیمت داروها در تهران و همه نقاط کشــور یکسان است و 
کسی نمی تواند خارج از قیمت های مصوب کاری انجام دهد.
وزیر بهداشت اظهار کرد: در طرح دارویاری این امکان را 
ایجاد کرده ایم که در صورتی که فردی بدون داشتن نسخه 
الکترونیک به داروخانه هــا مراجعه کند، تا دو مرتبه بعد از 
نخستین نسخه الکترونیک خود نیز بدون نیاز به مراجعه به 

پزشک از همان نسخه بتواند استفاده کند.
عین اللهی در ادامه به برخی نتایج حاصل از اجرای طرح 
دارویاری اشــاره کرد و گفت: قــدر مطلق ریالی پرداخت از 
جیب بیماران مشروط به دریافت دارو از مسیر بیمه تعیین 
شــده و این پرداخت نیز مطلقاً افزایش نداشــته و حتی در 
برخورد موارد روند کاهشی داشته است. این طرح همچنین 
باعث شــد که بیمه همگانی در کشور محقق شود و توزیع 
عادالنــه یارانه دارو نه فقط بــرای وارد کنندگان اولیه بلکه 
برای مردم هم انجام شود. وزیر بهداشت با اشاره به تخصیص 
۵ هزار میلیارد تومان از سوی مجلس در قانون بودجه برای 
بیماری های خــاص گفت: صندوق بیماریهــای خاص در 
آخرین جلسه دولت به تصویب رسیده است و ان شاءالل یکی 
از برنامه های اصلی ما این اســت که با اعتباری که مجلس 
قرار داده بتوانیم بیماریهای خاص را تحت پوشــش درمانی 

خوبی قرار دهیم.

معاون اول قوه قضائیه:

دیوان عدالت برای جلوگیری از فساد و بی قانونی در ادارات ایجاد شده است

احمد خاتمی:
»اکثر بی حجاب ها از خانواده های دزدها هستند« را »ناخواسته« گفته ام

از سوی وزیر بهداشت در مجلس تشریح شد
جزئیات طرح دارویاری به زبان ساده

ماجرای زیلو های جلسه رئیس جمهور چه بود؟
انتشار تصویر جلســه ای با حضور رئیس جمهوری در یکی از سالن های نهاد 
ریاســت جمهوری که برخالف گذشــته به جای فرش از »زیلو« برای پوشش 
کف آن استفاده شــده بود، واکنش هایی را خصوصا در فضای مجازی به همراه 
داشــت،که توضیحاتی از سوی یک منبع مطلع ارایه شــد. به گزارش ایسنا، بر 
اســاس توضیحات ارایه شده گفته می شود که جلســات هیات دولت از ابتدای 
کرونا )در دولت دوازدهم( در محل تصویر یاد شده برگزار نشده است و حتی روز 
دوشــنبه که تصویر یاد شده مربوط به آن روز است قبل و بعد از مراسم امضای 
»تفاهمنامه مشارکت  تامین مالی برای احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی« در 
این ســالن دو برنامه کاری دیگر رئیس جمهور که مربوط به دیدار با جمعی از 
نمایندگان مجلس و همچنین دیدار با اعضای ستاد اربعین حسینی می شد، در 
سالن شهید بهشــتی ریاست جمهوری )محل برگزاری جلسات رئیس جمهور( 
برگزار شــد. لذا از آنجاکه جلســه اول طوالنی شــد و مهمانان جلسه سوم هم 
رسیده بودند، اجبارا و براساس شرایط جلسه امضاء اسناد که جلسه کوتاهی بود 
به ســالنی که  فعال »زیلو« دارد منتقل شد. بر اساس توضیحات ارایه شده، این 
ســالن در حال تعمیر است،  و کلیه وســایل آن از جمله فرش ها  فعال به محل 

دیگری منتقل شده است.

دولت در اسرع وقت خسارات سیل را جبران کند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی در تذکری از دولت خواست تا 

در اسرع وقت خسارات برآورد شده را جبران کند.
به گزارش ایسنا، جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاســبات مجلس در جلسه روز سه شــنبه 11 مرداد 1۴۰1 مجلس شورای 
اسالمی در تذکری خواستار رسیدگی دولت به موضوع پرداخت با تاخیر حقوق 

و کسورات بازنشستگان شد.
وی همچنین با اشاره به وقوع سیل در استان فارس گفت در جریان سیل اخیر 
خسارات بسیاری به مردم و زیرساخت ها وارد شده است انتظار داریم که دولت در 

اسرع وقت خسارات برآورد شده را جبران کند.

کارت زرد مجلس به وزیر ورزش و جوانان
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از توضیحات وزیر ورزش و جوانان در پاسخ 
به سوال نماینده شهرکرد قانع نشدند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی سه شنبه 
مجلس، ســوال احمد راستینه از وزیر ورزش و جوانان مطرح شد مبنی بر اینکه 
با وجود گذشــت 1۸ ماه از تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش 
و جوانان متاســفانه هنوز آیین نامه اجرایی ایــن قانون به تصویب هیات دولت 
نرســیده و عمال ظرفیت های این قانون فعال نشده است. بعد از توضیحات وزیر، 
راستینه سوال را به رای مجلس شورای اسالمی گذاشت و نمایندگان با 112 رای 
موافق، 12۰ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 2۴۳ رای اعالم کردند که 

از توضیحات وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند.

اعضای هیات تحقیق و تفحص 
از عملکرد شستا تعیین شدند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از انتخاب اعضای هیات 
تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در 

جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
مهدی طغیانی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه  کمیسیون اقتصادی 
گفت: در این جلســه اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا( شــامل علی خضریان، مهدی باقری، نصرالل 
پژمانفر، غالمحســین رضوانی، روح الل ایزدخواه، ســید البرز حسینی، مهدی 
شــریفیان، سمیه محمودی، محسن فتحی، مهدی طغیانی، سید ناصر موسوی، 

اصغر سلیمی، انور حبیب زاده، محمد باقری بناب، محمد علیپور انتخاب شدند.
وی افزود: با مشخص شدن اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شستا، 
آن ها در جلسه ای هیات رئیسه خود را انتخاب کرده و سپس فعالیتشان با حکم 
رئیس مجلس آغاز می شود. طغیانی همچنین گفت که در این جلسه کاندیداهای  
عضویت به عنوان ناظر در هیات نظارت اندوخته اسکناس، شورای پول و اعتبار، 
شــورای اقتصاد، هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار، هیات امنا صندوق 
توسعه ملی، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیات 
واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی، ســتاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، شــورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین 
مالی تروریسم، شورای رقابت، شورای مرکزی زکات، شورای فقهی، هیات مقررات 
زدایی و بهبود محیط کســب و کار، هیات عالی نظارت بر ســازمان  های صنفی 
کشــور، مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، هیات امنای صندوق 

بیمه حوادث طبیعی ساختمانی و شورای عالی بیمه انتخاب شدند.

بررسی عملکرد دستگاه های متولی 
در رابطه با سیل اخیر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاونان مربوطه و بازرسان کل استان هایی 
که درگیر سیالب شدند، دستور داد با قید فوریت تکالیف دستگاه ها را با توجه به 
هشدارها و پیش بینی های دستگاه های متولی و احتمال وقوع سیل بررسی کنند.

به گزارش ایسنا، خدائیان در جلسه شورای معاونین سازمان بازرسی کل کشور 
با تسلیت ایام شهادت امام حســین)ع(، با اشاره به حادثه مخّرب و خسارت بار 
ســیل در برخی نقاط کشور،، به خانواده جانباختگان این حادثه تسلیت گفت و 

برای مصدومین از درگاه خداوند متعال شفای عاجل آرزو کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماموریت رئیس محترم قوه قضاییه 
به ســازمان بازرسی کل کشور  مبنی بر ارزیابی ابعاد و زوایای گوناگون موضوع، 
به معاونان مربوطه و بازرســان کل استان هایی که درگیر سیالب شدند، دستور 
داد با قید فوریت تکالیف دســتگاه ها را با توجه به هشــدارها و پیش بینی های 

دستگاه های متولی و احتمال وقوع سیل بررسی کنند.
وی تاکید کرد: تکالیف قانونی دستگاه های متولی از ابعادی همچون پیشگیری، 
آمادگی، مقابله، بازسازی، آزادسازی حریم رودخانه ها و الیروبی مسیل ها بررسی 
و در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی، مراتب جهت رســیدگی های 
بعدی گزارش و نســبت به معرفی متخلفین به مراجع قضایی و اداری اقدامات 

الزم انجام شود.
خدائیان با اشاره به بازدید میدانی از مناطق سیل زده امامزاده داود)ع( تهران 
گفت: مطابق بازدید صورت گرفته مشاهده شد که کانال آب مسقف و تبدیل به 
محوطه و مغازه شــده بود و خســارت های جانی و مالی فراوانی را در پی داشته 
اســت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش ابتدای سخنانش فلسفه قیام 
امام حســین)ع( را تحقق امر به  معروف و نهی از منکر اعالم کرد و با اشــاره به 
آیات و روایات نقل شــده در خصوص امربه معــروف و نهی از منکر تصریح کرد: 
خداوند متعال در آیات متعــددی اهمیت امربه معروف و نهی از منکر را متذکر 
شــده اســت و  امیر المومنین)ع( هم در خصوص اهمیت امربه معروف و نهی از 
منکــر می فرمایند »تمام کارهای نیک و حتی جهاد در برابر امربه معروف و نهی 
از منکر مانند قطره ای در دریا اســت.« عضو شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر 
اینکه امر به  معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است، خاطرنشان کرد: بعد 
دیگر امر به  معروف و نهی از منکر عالوه بر تذکر، این اســت که هر فرد با عمل 

خود امربه معروف و نهی از منکر را در جامعه گسترش دهد.

اجازه ورود بدون مجوز هیچ پرنده ای را 
به حریم هوایی کشور نمی دهیم

علیرضا صباحی فرد با بیان اینکه پدافند هوایی ارتش نقش خطیر و ارزنده ای 
در اســتحکام جایگاه و قدرت ملی نظام ایفا می کند، گفت: ســایت ها و مواضع 
پدافندی اجــازه ورود بدون مجوز هیچ پرنده ای را به حریم هوایی کشــورمان 
نمی دهند. به گــزارش روابط عمومی ارتش، صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش در ادامه بازدید از یگان های پدافندی شرق کشور از سایت فرماندهی 
اطالعات شناسایی پل محمود و سایت راداری والیت )تپه سبز( بازدید کرد و توان 

رزم و همچنین آمادگی دفاعی این سایت ها را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در حاشیه این بازدیدها گفت: سایت اطالعات شناسایی )پل محمود( و نیز 
ســایت راداری والیت )تپه سبز( از سایت های درخور توجه پدافند هوایی ارتش 
است که رصد و پوشش بسیار وسیعی در شرق کشور و کویر مرکزی ایران ایجاد 
می کنند. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، با بیان اینکه پدافند هوایی ارتش 
نقش خطیر و ارزنده ای در استحکام جایگاه و قدرت ملی نظام ایفا می کند، گفت: 
ســایت ها و مواضع پدافندی اجازه ورود بدون مجــوز هیچ پرنده ای را به حریم 
هوایی کشورمان نمی دهند. وی افزود: شکار پهپاد پیشرفته RQ-1۷۰ آمریکایی 

بخشی از عملکرد کم نظیر این سایت ها بود.

اخبار کوتاه

رئیس کمیســیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به ورود کمیســیون اصل نود بر قرداداد ویلموتس 
گفت: پرونــده  ویلموتس  و عملکرد  تاج  به  دور از نگاه های 
سیاسی و با همراهی دستگاه های نظارتی و دغدغه مندان 
فوتبال کشور در کمیسیون اصل نود همچنان مفتوح و در 
حال بررســی است.   به گزارش ایسنا، نصرالل پژمان فر در 

مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
»کمیسیون  اصل نود  به دلیل جایگاه نظارتی بر طرز کار 
قوای سه گانه، از ابتدای شروع حواشی قرارداد  ویلموتس  
به این موضوع ورود پیدا کرد. قراردادی با رقمی قابل توجه 
و تعهدات فراوان، که متاســفانه بخش مهمی از اشکاالت 
آن به مدیریت وقت فدراسیون فوتبال برمی گشت.   پرونده 

 ویلموتس  و عملکرد آقای  تاج  به  دور از نگاه های سیاســی 
و با همراهی دســتگاه های نظارتی و دغدغه مندان فوتبال 
کشــور در کمیسیون اصل نود همچنان مفتوح و در حال 
بررســی است.   در به کارگیری افراد در مشاغل حساس که 
تعهدات آنان می تواند هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل 
کند، عدم ســابقه محکومیت قطعــی و پرونده مفتوح در 

دستگاه  قضایی ، باید لحاظ گردد. 
خوشــبختانه نیروهــای جوان، باانگیــزه و مدبری در 
ورزش به ویژه فوتبال رویش داشته ایم که می توانند بیش 
از مدیران سابق فدراسیون  فوتبال  در کسب دستاوردهای 
آســیایی و جهانی و رفع نگرانی هــای به حق مردم نقش 

آفرینی کنند.« 

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی گفت که چه تضمینی وجــود دارد بالیی که بر 
سر طرح تحول سالمت و پزشک خانواده آمد، بر سر طرح 
دارویاری نیاید؟ به گزارش ایســنا، محمد خدابخشی در 
جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون 
بهداشت درباره عملکرد وزارت بهداشت و  درمان در اجرای 
طــرح دارویار با انتقاد از کمبود دارو در داروخانه ها، گفت: 
این طرح چند سوال و ابهام دارد که باید رفع شود؛ اینکه 
چرا طرح با تاخیر اجرا شــد؟. افرادی که در این ۴ ماه از 
بازار آزاد دارو دریافت کرده اند مابه التفاوت خود را از کجا 
تامین می کنند و در نهایت بحث عدالت در سالمت چگونه 

دیده می شود؟

خدابخشی افزود: منابع پایدار سالمت این طرح چگونه 
تامین می شــود و چه تضمینی وجــود دارد که بالیی که 
بر سر طرح تحول ســالمت و پزشک خانواده آمد، بر سر 
این طرح نیاید؟ همچنین با توجــه به اینکه افراد زیادی 
هســتند که تحت پوشش نیســتند، تکلیف این افراد در 
این طرح چیســت؟ ســالمندان و افراد دارای معلولیت و 
جامعه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد در این طرح 
چگونه دیده شده است؟  وی اضافه کرد: چگونه این طرح 
می خواهد بدون در نظر گرفتن زیرساخت های اصلی یعنی 
پزشــک خانواده و نظام ارجاع مانع تقاضای القایی شود. 
عمده مشکالت نظام بهداشت و درمان ما صرف نظر از فقر 

زیرساختی، به عدم نظارت بر می گردد.

پرونده ویلموتس و تاج 
در کمیسیون اصل نود مفتوح است

چه تضمینی برای عدم تکرار تجربه طرح تحول سالمت
در طرح دارویاری وجود دارد؟
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تقدیر سفارت سوئیس در ایران از همایون شجریان
سفارت سوئیس با ابراز امیدواری 
همکاری های  افزایــش  به  نســبت 
ارائه  از  ایران و ســوییس،  فرهنگی 
تقدیم نامــه قدردانــی بــه همایون 
و  او  خدمــات  جهــت  شــجریان، 
عرصه  بــه  شــجریان  محمدرضــا 

فرهنگ و هنر خبر داد.
به گزارش ایسنا، سفارت سوئیس 

در ایران در صفحه توییترش نوشت: افتخار استقبال از آقای همایون شجریان، 
هنرمند نامدار را داشتیم. در این دیدار، تقدیرنامه ای جهت قدردانی از خدمت  

و کمک برجسته  وی و پدرش به عرصه فرهنگ و هنر به ایشان اعطا شد.
ســفارت ســوییس در ادامه نوشــت: همچنین فرصتی برای ادای احترام 
به اســتاد شجریان، پدر فقید وی فراهم شــد. با امید گسترش همکاری های 

فرهنگی متقابل بین سوییس و ایران!

ویژه

اعتراض رسمی ایران به جنگ طلبی اسرائیل 
ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در نامه ای به رئیس شورای 
امنیــت و نیز آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل متحد به اظهارات جنگ 
طلبانه و تهدید آمیز ســران رژیم صهیونیستی علیه ایران واکنش نشان داد و 
اعتراض کرد. مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل  
در این نامه با اشــاره به اظهارات اخیر ایال هوالتا، مشاور امنیت ملی و رئیس 
شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی علیه ایران، اعالم کرد که رژیم اسرائیل 
همچنان به تهدید به اســتفاده از زور علیه ایران ادامه می دهد . این اظهارات 
علناً مسئولیت عملیات های خرابکارانه و اقدامات تروریستی رژیم اسرائیل در 

ایران  را تأیید کرده است
در این نامه اشــاره شده است که در مصاحبه ای در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲، ایال 
هوالتا رئیس شــورای امنیت ملی رژیم اسرائیل، آشــکارا ایران را به عملیات 
تروریســتی بیشــتر تهدید کرد و گفت: »ما در طول یک سال گذشته ... در 
ایــران به ندرت عمل کرده ایم.« وی همچنین با بیان اینکه »اســرائیل بدون 
توجه به نظر واشــنگتن در مورد این موضوع، مستقاًل علیه جمهوری اسالمی 
عمل خواهد کرد«، افزود: »این تنها ادامه کاری اســت که در ســال گذشته 

انجام داده است«.
در این نامه تاکید شده اســت که این اظهارات تحریک آمیز نه تنها نقض 
آشــکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است، بلکه اذعان صریح و آشکار 
به مســئولیت عملیــات و اقدامات تروریســتی رژیم اســرائیل علیه مقامات 
و دانشــمندان ایرانی، و زیرســاخت های صلح آمیز هســته ای ایران است که 
توســط این رژیم  در سال های اخیر در داخل خاک ایران صورت گرفته است. 
همچنیــن این واقعیت را ثابت می کند که رژیم اســرائیل مســئول این گونه 
اقدامات جنایتکارانه و تروریســتی است و باید پاسخگو باشد و عواقب چنین 
جنایاتــی را بپذیرد. در این نامه همچنین به اظهارات اخیر  بنی گانتس وزیر 
دفاع رژیم اسرائیل اشاره شده که بار دیگر به دروغ و کمپین اطالعات نادرست 
علیه برنامه صلح آمیز هســته ای ایران متوسل شده و در مصاحبه ای در ۲۶ 
ژوئیه ۲۰۲۲ مدعی شده است که اســرائیل توانایی آسیب جدی و به تعویق 

انداختن برنامه هسته ای ایران را دارد.

انتقاد چین از ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا
ســخنگوی وزارت امورخارجه چین در تازه ترین نشســت خبری خود در 
واکنش به فرصت تازه ایران به آمریکا برای نشــان دادن حســن نیت در روند 
مذاکرات هسته ای گفت: آمریکا باعث ایجاد بحران در موضوع هسته ای ایران 
شــده و باید سیاست غلط »فشار حداکثری« علیه ایران را بطور کامل اصالح 

کند.
به گزارش روز سه شــنبه ایرنا از تارنمای رسمی وزارت امورخارجه چین، 
»ژائو لیجیان« ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاســخ خبرنگار شبکه 
فونیکس چین درخصوص  فرصت تازه آیران به آمریکا برای نشان دادن حسن 
نیت در روند مذاکرات هســته ای گفت:  گفت و گوها برای از سرگیری توافق 
برجام به مرحله حســاس رسیده است. طرفین باید به تعهدات خود در مسیر 
گفت و گو پایبند باشند و تالش های دیپلماتیک برای رسیدن به اجماع درباره 

مسائل مهم )باقی مانده( را انجام دهند.

انتقاد وزارت خارجه از اعتیاد آمریکا به تحریم
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در واکنش به اقدام واشــنگتن در زمینه 
تحریم های یکجانبه، با بیان اینکه تغییر دولت های آمریکا در رویکرد آن فرقی 
ایجاد نمی کند، گفت: اعتیاد به تحریم ها و اســتفاده ابزاری از آنها شاخصی از 
نظام ســلطه آمریکا اســت. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی بامداد سه شنبه در 
واکنش به اعالم برخی تحریم های یکجانبه جدید آمریکا علیه تجارت با ایران 
افزود: اعتیاد کاخ سفید به تحریم ها و استفاده ابزاری از آنها، شاخصی از نظام 
ســلطه آمریکا است و تغییر دولت ها در این کشور، در رویکرد آن فرقی ایجاد 

نمی کند.  
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: مســئوالن دولت بایدن مکررا 
سیاســت فشار حداکثری ترامپ را یک سیاســت شکست خورده و بی نتیجه 
خوانده اند اما در عمل، خود ادامه دهنده و حتی گسترش دهنده این سیاست 
شکســت خورده بوده اند، تا جایی که حتــی در روند تالش های جاری برای 
از ســرگیری مذاکرات به منظور بازگشــت به توافق نیز، از این اقدام بی ثمر 
و مخرب دســت برنمی دارند. کنعانی ادامه داد: جمهوری اســالمی ایران اوال 
در برابر اصرار کاخ ســفید به تداوم اعمال تحریم ها، واکنش قاطع و محکم و 
فوری از خود به نمایش خواهد گذاشــت، و ثانیا همه تدابیر الزم برای خنثی 
کردن آثار ســوء احتمالی این قبیل تحریم ها بر تجارت و اقتصاد کشــور را به 
کار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: این تحریم ها درســت همزمان با شرایطی 
که مردم ایران در اثر ســیل متحمل خسارات جانی و مالی فراوان شده اند، به 
روشنی ماهیت مزورانه و تســلیت نمایشی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 

رویداد

رویداد

دیپلماتیک

»والتر راسل مید« در وال استریت ژورنال 
نوشــت: برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام 
اکنون به مشکل خورده اســت. از زمانی که 
دونالد ترامپ آمریــکا را از توافق باراک اوباما 
خارج کرد که در ازای محدودیت های موقتی 
بر فعالیت های هســته ای ایران به تحریم های 
اقتصــادی علیه این کشــور پایــان داد، این 
توافق، »گربه شرودینگر« دیپلماسی بوده که 
نه مرده و نه زنده، بلکه در حالتی نامشــخص 
در جعبه ای بسته است. با این حال، این روزها، 
نادیده گرفتن بوی تعفن جعبه سخت تر شده 
اســت. با نزدیک شدن ایران به آستانه هسته 
ای، به نظر می رسد حماسه رو به پایان است.
به گــزارش انتخاب در ادامــه این مطلب 
آمده است: در ماه دســامبر، آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: 
»آنچه که ما اجازه نخواهیم داد این است که 
ایران عمــاًل در مذاکرات زمان بخرد تا برنامه 
خود را پیش ببرد.« ایران منصرف نشــد و از 
آن زمان تاکنون با خوشحالی زمان خریده و 

برنامه هسته ای خود را پیش می برد.
اخیــرا، رئیــس اطالعــات بریتانیــا بــه 
خبرنگاران گفــت که ایــران تصمیم گرفته 
شــروط آمریکا را برای ورود مجدد به توافق 
رد کند، اگرچه خوشــحال است که مذاکرات 
ادامه می یابد. هفته گذشــته، رافائل گروسی، 
رئیس آژانس بین المللــی انرژی اتمی، گفت 
که برنامه هســته ای ایران »به پیش می رود«. 
حتی خوشــبین ترین افراد در واشنگتن نیز 
امید خود را دارند از دســت می دهند. به قول 
رابــرت مالــی، مذاکره کننده اصلی، »شــما 

نمی توانید یک جسد مرده را زنده کنید.«
یکی از دالیلی که اجازه می دهیم مذاکرات 
بــرای مــدت طوالنی ادامه داشــته باشــد، 
پیامدهای ناخوشــایند پذیرش شکســت آن 
اســت. پایان قطعی توافق با ایــران تقریباً به 
طور قطع دولت را مجبور خواهد کرد که بین 

پذیرش یک ایران مجهز به ســالح هسته ای 
و آغــاز رویارویی که احتمــاالً به جنگ دیگر 
آمریکا در خاورمیانه ختم خواهد شــد، یکی 
را انتخاب کند. هر دو مسیر مستلزم خطرات 
و هزینه های غیرقابل پیــش بینی اما بزرگ 
اســت. اجتناب از این انتخاب بد، به شــکل 
قابــل درکی، هــدف اصلی دولــت بایدن در 
منطقه بوده اســت. متأســفانه، زمان به نفع 
رئیس جمهــور بایدن نبود. مذاکرات ایران به 
سمت شکســت پیش رفت زیرا موقعیت بین 
المللی آمریکا ناامن تر شــده و امروز فروپاشی 
قریب الوقوع توافق بخشــی از بحران جهانی 
قدرت آمریکاست. در شرایطی که موشک های 

روسیه بر اودسا می بارند و چین تهدید کرده 
رفتن نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان عواقب عظیمی در پی خواهد 
داشــت، دولــت در حال حاضر بــا وضعیت 
بین المللی دشــوارتر از حد انتظار و آمادگی 
خود دســت و پنجه نــرم می کنــد. به نظر 
می رسد شــی جین پینگ و والدیمیر پوتین 
فارغ از نگرانی درازمدت درباره ایران هســته 
ای، بیشتر عالقه مند به تقویت تعهد ایران به 
اتحاد ضد آمریکایی هستند تا تسهیل رسیدن 
به توافقی که فشار را بر رئیس جمهور آمریکا 

کاهش می دهد.
آمریکایی ها باید تالش هســته ای ایران را 

در چارچوب جهانــی ببینند. بحران با تهران 
در لحظه ای بسیار ســودمند برای روسیه و 
چین دارد سر می رسد. مخالفان ما امیدوارند 
کــه بحران های ژئوپلیتیکی همزمان در اروپا، 
خاورمیانه و شــرق آســیا، آمریــکای مات و 
خســته را تحــت تأثیر قرار دهــد. همانطور 
که پیامدهــای اقتصادی این بحــران ها در 
اقتصاد ایاالت متحــده و جهان موج می زند، 
تجدیدنظر طلبان امیدوارند انسجام آمریکا در 
داخل و اتحادهای خارج از کشــور با افزایش 
تهدیدها تضعیف شود. برای جلوگیری از آن، 
تیم بایدن باید حــس بازدارندگی و احتیاط 
را به دشــمنانی برگرداند که از موفقیت های 

طوالنی برخوردار بوده اند.
اگر ایاالت متحده بخواهد پاســخی مؤثر 
به این ترکیب از تهدیدات اســتراتژیک ایجاد 
کند، رهبران سیاســی ما بایــد فراتر از بازی 
سرزنش ها و متهم کردن ها بر سر سرنوشت 
برجام حرکــت کننــد. جمهوری خواهان به 
درســتی می توانند مدعی شوند تصمیم اوباما 
برای امضای چیزی بــا این حد از پیامدهای 
بحث برانگیز مانند توافق هسته ای ایران، بدون 
حمایت دو حــزب و تصویب یک معاهده در 
ســنا، یک اشــتباه تاریخی بود. دموکرات ها 
می تواننــد به طور منطقی این را القا کنند که 
خروج یک جانبه ترامپ همه چیز را بدتر کرد. 
چنین مســائلی را می توان به مورخین واگذار 
کرد. ســوالی که اکنون پیش روی ماست این 
نیســت که در ســال ۲۰۱5 یا ۲۰۱8 حق با 

چه کسی بود.
بایدن بارها گفته اســت کــه دادن اجازه 
ساخت سالح هســته ای به ایران، یک گزینه 
نیســت. اگــر دولــت او نتواند ایــن مرز را 
حفظ کنــد، عواقب آن برای قــدرت آمریکا 
در خاورمیانــه و در ســطح جهــان عمیق و 
شــاید غیرقابل برگشت باشــد. اگر آمریکا به 
تأسیسات هسته ای ایران حمله کند و خود را 
در باتالق دیگری در خاورمیانه ببیند، تأثیرات 
آن در داخل و خارج نیز وحشــتناک خواهد 
بود. چین و روســیه از مشغله های آمریکا در 
خاورمیانه برای ایجاد مشکل در جاهای دیگر 
ســوء اســتفاده خواهند کرد و افکار عمومی 

ایاالت متحده بیشتر دو قطبی خواهد شد.
تعداد کمی از رؤســای جمهور با انتخاب 
های سیاسی به این ســختی مواجه شده اند. 
قابل درک، شــاید نه قابل تحسین باشد که 
دولت تصمیم نهایی را برای مدت طوالنی به 
تعویق انداخته اســت اما با تشدید بوی تعفن 
گربه مرده، آقای بایــدن به بزرگترین آزمون 

دوران حرفه ای خود نزدیک می شود.

وال استریت ژورنال بررسی کرد

احتمال مرگ قطعی برجام

گرایش ایران و روسیه تحت تاثیر تحریم های آمریکا
پایگاه تحلیلی آمریکایی »ریسپانســیبل اســتیت کرفت« 
)responsiblestatecraft(، در نوشــتاری آورد: آمریکا به 
طور فزاینــده ای به تحریم های اقتصادی رو آورده اســت تا 
نگرانی هــای امنیتی خود در ارتباط با روســیه و ایران را رفع 
کند، اما این تالش های جداگانه به اتحاد، همدلی و همنوایی 
این دو کشــور منجر شد. به گزارش روز دوشــنبه ایرنا، این 
پایگاه تحلیل در ادامه این نوشتار ضمن اشاره به تاثیر  منفی 
تحریم ها بر وضعیــت اقتصادی ایران عنوان کرد: اما تحریم ها 
باعث مقاومت داخلی در برابر مذاکرات جاری شــده و مانع از 
تالش های دیپلماتیک برای محدود کردن برنامه هسته ای این 

کشور شده است.
به طور مشابه، تحریم ها علیه روسیه در ابتدا تولید ناخالص 
داخلی این کشــور را کاهش داد، اما به مســکو انگیزه داد تا 
متحدان و بازارهــای جدیدی بیابد و از اینــرو قدرت قهری 
تحریم هــا کاهش یافته و روابط کرملین با شــرکای مایل به 
تضعیف تالش های غرب برای منزوی کردن مسکو را افزایش 

داده است.
از اینرو، تحریم های جداگانه به طور ناخواسته به دو کشور 
روسیه و ایران انگیزه داده تا همکاری امنیتی و اقتصادی شان 

را تقویت کنند.
این پایگاه تحلیلی این نوشــتار را اینگونه ادامه داد: فشار 
آمریــکا به جای آنکه جمهوری اســالمی را بــه زانو درآورد، 
حمایت عمومی از فعالیت های هسته ای این کشور را افزایش 

داد.
یافته های نظرســنجی مرکز مطالعات امنیتی و بین المللی 
دانشــگاه مریلند در ســال ۲۰۲۱ حاکی است که سه چهارم 

مردم ایران از فعالیت های هسته ای تهران حمایت می کنند.
نتیجه آنکه از وقتی تحریم ها دوباره از سرگرفته شد، ایران 
ذخایر اورانیوم غنی شده را افزوده، توان غنی سازی اش برای 
دستیابی به سوخت بیشتر را باال برده و مقام هایی را در تهران 
روی کار آورده که تمایل کمتری به مصالحه با واشنگتن دارند.

فضای سیاســی ایران و مقاومــت فزاینــده اش در برابر 
تحریم ها، فضایی برای بهره برداری روسیه از طریق همکاری 
دو جانبه و در زمینه انرژی، توافق روی یک مســیر مستقیم 
جدید تجــاری و انتقال فناوری نظامی کــه تحریم ها را دور 
می زند و تالش های آمریکا را در هر دو جبهه تضعیف می کند، 

ایجاد کرده است.اما اندکی پس از تازه ترین دور مذاکرات بین 
آمریکا، انگلیس، فرانســه، چین، روســیه و آلمان با ایران در 
وین، مســکو به اوکراین حمله کرد و آغاز یک بحران به ظاهر 

نامرتبط بین طرف های کلیدی برجام کلید خورد.
آمریکا ســپس دســت به اقدام بین المللی با حمایت ۴۰ 
کشور سراســر جهان زد تا تحریم های گســترده ای را علیه 
مسکو اعمال کند. پس از گزش اولیه ناشی از تحریم ها، روسیه 
موفق شــد اقتصاد خود را تثبیت کند، روبل در حال حاضر به 
ارزش قبــل از تهاجم و درآمدهای نفتی مســکو نیز به همان 
زمان بازگشته اســت. در ادامه این نوشتار آمده است: مسکو 
تالش کرد از موقعیت خود در مذاکرات ایران و اهرم اقتصادی 
منطقه ای خود برای کاهش تاثیر تحریم های جدید علیه خود 
استفاده کند. روسیه خواستار تضمین های کتبی از آمریکا شد 
تا همکاری مســکو با ایران، تحت تاثیر تحریم هایی که روسیه 

به واسطه عملیات در اوکراین متحمل شد، قرار نگیرد.
شــراکت با ایران نه تنها به روسیه برای مقابله با تحریم ها 
کمک می کند، بلکه همچنین منابع امنیتی مســکو را تامین 

می کند.
تهاجم نظامی روســیه علیه اوکراین، بــا تلفات فزاینده و 
ناتویی متحدتر، پرهزینه تر و با موفقیتی کمتر از آنچه پوتین 
پیــش بینی کرده بود، از آب درآمد. در این میان، روســیه با 
کاهش لیســت شــرکای بالقوه خود، به تقویت مناســبات با 

کشورهای دیگری که منافع مشترک دارند، سوق می یابد.
اکنون تحوالت اخیر دو کشور روسیه و ایران را در تیررس 
تحریم هــای آمریکا قرار داده اســت و هر دو به دنبال راه های 
جدیدی برای همکاری هســتند که نظــارت آمریکا و جامعه 
بین المللی را دور زند و اهرم فشار واشنگتن را در هر دو جبهه 
تضعیف کند.همکاری نوظهور تهران و مسکو در ماه های اخیر 
نمود بیشتری یافته است. دو طرف چندی پیش توافقنامه ای 
برای توســعه همکاری در زمینه انرژی منعقد کردند. شراکت 
تهران و مســکو براساس عزم متقابل برای مقابله با نفوذ غرب 
می تواند تهدیدهایی جدی برای منافع امنیتی آمریکا و غرب به 
ویژه در خاورمیانه ایجاد کند. خطر اینجاست که تحریم هایی 
که واشنگتن به طور فزاینده ای برای مقابله با این تهدیدهای 
امنیتی اعمال کرده، ممکن است در واقع مسیرهای جدیدی 

ایجاد کند که به طور ناخواسته اهداف آتی را تضعیف کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی 
مطــرح کرد که آژانس به دسترســی های بیشــتری برای 

بازرسی هایش از برنامه هسته ای ایران نیاز دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری دپ آ آلمان، رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دهمین 
کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته ای در نیویورک در 
بخشی از سخنرانی اش به مسئله بازرسی های آژانس از برنامه 
هسته ای ایران پرداخت و گفت: ما به دسترسی مناسب به 
گستره و عمق این برنامه هسته ای نیاز داریم. گروسی گفت، 
تنها این موقع است که آژانس »خواهد توانست تضمین الزم 
و موثق بدهد که هر گونه فعالیت]هســته ای[ در جمهوری 
اسالمی ایران در راستای اهداف صلح آمیز است.« وی گفت: 
عدم پیشرفت در راســتی آزمایی ماهیت صلح آمیز برنامه 
هســته ای ایران پیامدهایی بر چشــم انداز امنیت منطقه 
خواهد داشت. گروســی با اشاره به اینکه کشورهای جهان 
باید دوباره به این معاهده )ان پی تی( پایبندی خود را اعالن 
کنند و از کشــورهای جهان خواست دور هم جمع شوند و 
دوباره به اصول ان پی تی در ترویج همکاری برای اســتفاده 
صلح آمیز از انرژی هســته ای متعهد شوند. مدیر کل آژانس 
بین المللی اتمی در جمع ۱8۰ کشور حاضر در نشست امروز 
گفت: با ســالح های هسته ای بیشتر و ساختن زرادخانه ها 
نمی توانیم دنیای امن تری داشته باشیم.  وی در سخنرانی 

۱۰ دقیقه ای خــود در مورد تهدیدات جهانی علیه امنیت 
بین المللی و نقش انرژی هســته ای در تامین ســوخت و 
حفظ محیط زیســت و همچنین تهدیدات انرژی هسته ای 
در جنگ اوکراین صحبت کرد. وی گفت : هدف از ان پی تی 
تضمین جلوگیری از گســترش سالح های هسته ای است و 
همه کشــورها باید به طور مســاوی به آن احترام بگذارند. 
گروسی با اشاره به عدم اشاعه تسلیحات اتمی و روابط بین 
دولت ها و آژانس گفت: کســانی کــه واقعاً طرفدار امنیت 
هســتند، هرگز از ارتباط خود با آژانس به عنوان یک مهره 
در بازی های سیاسی استفاده نمی کنند. وی از همه کشورها 
خواســت همکاری خوبی با آژانس داشته باشند و بتوانند 
ماموران این آژانس را کمک کنند. گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پیشــتر در مصاحبه با یک شــبکه 
آمریکایی بدون اشــاره به اینکه تهران همچنان به تعهدات 
پادمانی پایبند است، مدعی شد ایران به غنی سازی اورانیوم 
در ســطح باال ادامه می دهد و سانتریفیوژهای پیشرفته را 
تولید و از آن ها اســتفاده می کند. اظهارات گروسی در این 
باره در حالی مطرح می شــود که محمد اســالمی، رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران اخیرا در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
هم افزایی مدیریت ایران، با تاکید بر اینکه اســاس پذیرش 
برجام]توافق هسته ای[ توسط جمهوری اسالمی، رفع اتهام 

و اعتمادسازی بوده است.

»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا با »رافائل گروسی« 
مدیــر کل آژانس بین المللــی انرژی اتمی کــه هر دو در 
نیویورک برای شــرکت در دهمین اجالس بازنگری ان پی 
تی بســر می برند، دیدار کرد و گفت که گفتگوی مفیدی با 
او داشــته است. وزیر خارجه آمریکا افزود: گفتگوی مفیدی 
با رافائل گروســی رئیس آژانس بین المللی اتمی در حاشیه 

کنفرانس ان پی تی در نیویورک داشتم.
بلینکن اضافه کرد:  آژانس بین المللی انرژی اتمی نقش 
حیاتی در پیشبرد عدم اشاعه هسته ای، پادمان ها و استفاده 

مسالمت آمیز انرژی هسته ای ایفا می کند.
وزیــر خارجه آمریکا ادامه داد: همــه ما باید از کار مهم 

آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت کنیم.
ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که 
بلینکــن در دیدار خود با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی، بر همکاری مهم آژانس و آمریکا و نقش حیاتی این 
نهاد در پیشبرد عدم اشــاعه هسته ای، پادمان ها و استفاده 

مسالمت آمیز از انرژی هسته ای بار دیگر تکرار کرد.
مدیــر کل آژانس بین المللی اتمی گفت: اگر می خواهیم 
تضمین های معتبری ارائه دهیم که برنامه هســته ای رو به 
رشد ایران منحصراً برای اهداف صلح آمیز باشد، باید زمینه 
همکاری و اطمینان از دسترســی بازرســان به برنامه های 
هسته ای را فراهم کنیم. به گزارش سایت آژانس بین المللی 

اتمی، رافائل گروســی در کنفرانــس بازنگری معاهده منع 
اشاعه ســالح های هسته ای )ان پی تی( سازمان ملل افزود: 
از مســئوالن ایران می خواهم اطالعات کاملی را در اختیار 
آژانس قرار دهند. وی گفت: عدم پیشرفت در راستی آزمایی 
ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران پیامدهایی بر چشم 

انداز امنیت منطقه خواهد داشت.
گروسی با اشاره به اینکه کشورهای جهان باید دوباره به 
این معاهده )ان پی تــی( پایبندی خود را اعالن کنند و از 
کشورهای جهان خواســت دور هم جمع شوند و دوباره به 
اصول ان پی تی در ترویج همکاری برای اســتفاده صلح آمیز 
از انرژی هسته ای متعهد شوند. مدیر کل آژانس بین المللی 
اتمی در جمع ۱8۰ کشــور حاضر در نشست امروز گفت: با 
سالح های هسته ای بیشتر و ساختن زرادخانه ها نمی توانیم 
دنیای امن تری داشــته باشــیم. وزیر خارجــه آمریکا روز 
دوشــنبه به وقت محلی در کنفرانس بازنگری ان پی تی در 
مقر سازمان ملل در نیویورک مدعی شد: ایران همچنان در 
مسیر تشدید هسته ای است. وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره 
به عدم تصمیم سیاسی کشورش برای بازگشت به برجام و 
نیز عدم اقدام عملی موثر دولت بایدن در این زمینه ادعا کرد: 
اگرچه این کشور به صورت عمومی ادعا می کند که خواهان 
بازگشــت به برجام اســت، اما از ماه مارس تاکنون ایران یا 

نخواسته یا نتوانسته توافق را بپذیرد.

چانه زنی مدیرکل آژانس با بلینکن درباره ایرانتاکید گروسی بر بازرسی های بیشتر از ایران

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا پس از اعمال تحریم های 
جدیــد وزارت خزانه داری این کشــور علیه ایران در توییتی 
نوشــت: »ما تحریم هایی را علیه نهادهایی که درحال مبادله 
نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران هستند، اعمال کردیم. 
تا زمانی که ایران آماده بازگشت به اجرای کامل تعهداتش در 
چارچوب بازگشت متقابل به برجام شــود، از اختیارات خود 
برای هدف قرار دادن صادرات این محصوالت استفاده خواهیم 
کرد.« وزارت خزانه داری آمریکا شــامگاه دوشــنبه با صدور 
بیانیه ای از اعمال تحریم علیه شش نهاد و یک نفتکش به بهانه 
ارتباط با »شــرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس« 
خبر داد.اسامی شرکت ها و نفتکش تحریم شده بر اساس این 

بیانیه به شرح زیر است:
»شرکت بلوکاکتوس با زمینه فعالیت در تجهیزات سنگین و 
تجارت قطعات یدکی دســتگاه ها، مستقر در امارات، به بهانه 

ارتباط با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-شــرکت »فرول کانیون«، مستقر در چین، به بهانه ارتباط با 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-شرکت کشتی رانی گلدون واریر، مستقر در چین، ذیل فرمان 

اجرایی شماره ۱۳8۴۶
-شرکت مدیریت کشتی رانی پایونیر، مستقر در سنگاپور، ذیل 

فرمان اجرایی شماره ۱۳8۴۶
-شــرکت تجارت زنفر، مســتقر در مالزی، به بهانه ارتباط با 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-شرکت تجارت بین المللی شکوفی، مستقر در چین، به بهانه 

ارتباط با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-نفت کش گلوری هاروســت، با پرچم پاناما به بهانه ارتباط با 
شرکت گلدن واریر« »برایان نلسون« معاون وزیر خزانه داری 
آمریکا در امور تروریسم و اطالعات مالی با اشاره به تحریم های 
جدید این کشور علیه ایران در بیانیه ای نوشت: ایاالت متحده 
به دنبال کردن مســیر دیپلماسی جهت رسیدن به بازگشت 
متقبال به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
ادامه خواهد داد. این ســومین بسته تحریم های آمریکا علیه 
نفت ایران از اســفند گذشته اســت، زمانی که مذاکرات رفع 
تحریم هــا به دلیــل تعصبات غلط، تعلــل در تصمیم گیری، 
زیاده خواهــی و طرح درخواســت های جدید به یک وضعیت 
بن بســت کشیده شد. حدود دو هفته پیش هم آمریکا اسامی 
۲ فرد، ۱۳ شــرکت و ۲ نفت کش را در فهرســت تحریم  قرار 
داد و مدعی شد که این افراد و شرکت ها از تشکیالت صوری 
برای تسهیل انتقال و فروش نفت و محصوالت پتروشیمی از 

شرکت های ایرانی به شرق آسیا استفاده کرده اند.

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

نشــنال در گزارشی نوشت که درخواســت نامنتظره 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا در تالش تازه 
بــرای احیای توافق هســته ای ایران، نشــان می دهد که 
گفت وگوها برای بازگشت ایران به این توافق با بن بست 
خطرناکی روبه رو شــده است.  با گذشت ۱5 ماه از آغاز 
گفت وگوها برای احیای توافق هسته ای، احتمال موفقیت 
در این زمینه، روزبه روز کمتر می شــود. در مراحل اولیه 
گفت وگوها، امید می رفــت که توافق بین ایران و آمریکا 
برای بازگشت به توافق هســته ای دست یافتنی است به 
گونه ای که جوزپ بورل ، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در 
سخنرانی خود در نشست دوحه در ماه مارس سال جاری 
گفت قدرت های بین المللی به امضای توافق برای احیای 
برجام بسیار نزدیک شده اند.  بی تردید در آن زمان چشم 
انداز توافق برای احیای برجام روشــن بود اما از آن زمان 
تا کنون به علت مسائلی که ارتباط خاصی با هدف توافق 
هسته ای ایران که مهار فعالیت هسته ای این کشور است 

ندارند، مذاکرات در واقع با بن بســت روبه رو شده است. 
بسیاری از ســازمان های اطالعاتی غرب بر این باورند که 
دستیابی به جنگ افزار هسته ای، از جمله اهداف دیرینه 
ایران اســت.  درخواســت ایران برای گنجاندن مســائل 
غیرمرتبط با برنامه هسته ای این کشور در گفت وگوهای 
وین، از جمله خارج ساختن نام سپاه پاسداران از فهرست 
سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا، چشم 
انداز احیای این توافق را تیره ســاخته است.  شاید واقع 
گرایانه ترین اظهار نظر درباره احیای توافق هســته ای از 
سوی رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا در امور مربوط به 
ایران بیان شده باشــد که گفته است، »مرده را نمی توان 
زنده کرد.«  بــا وجود بدبینی فزاینــده در میان مذاکره 
کنندگان غربی، جوزپ بورل همچنان بر امکان دستیابی 
به توافق هسته ای پافشاری می کند، مشروط بر اینکه همه 
طرف ها به این نتیجه برسند که امید اندکی برای مصالحه 

در این زمینه همچنان وجود دارد.

وزیــر امور خارجه کشــورمان گفت: »جــوزپ بورل« 
از مجموعــه دیدگاه هــای طرف های مختلــف مذاکرات، 
پیش نویســی تهیه کرده و به عنوان پیشــنهاد هماهنگ 
کننده اتحادیه اروپا به همه طرف ها ارائه داده و پایتخت ها 

در حال بررسی این پیشنهاد هستند.
به گزارش ایســنا، حسین امیرعبداللهیان، در خصوص 
آخرین وضعیــت مذاکرات برجام، اظهار کــرد: در ۴ ماه 
گذشــته تبادل پیام هایی را از طریق نماینده اتحادیه اروپا 
با طــرف آمریکایی در موضوع لغو تحریم ها داشــته ایم و 
اکنــون به نقطه ای رســیده ایم که »بــورل« از مجموعه 
دیدگاه های طرف های مختلف مذاکرات، پیش نویسی تهیه 
کرده و به عنوان پیشــنهاد هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
به همه طرف ها ارائه داده و پایتخت ها در حال بررسی این 
پیشنهاد هســتند. وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: 
چارچوب مذاکرات، خطوط قرمز و هدفی که در مذاکرات 
دنبال می کنیم، روشــن اســت و بعد از اینکه دیدگاه ها، 

مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت، آمادگی خود را اعالم 
کرده ایم تا در زمان تعیین شــده، هیات های ایران، ۴+۱ 
و آمریــکا به طور غیرمســتقیم در ویــن بتوانند راجع به 
جزئیات بیشتر، گفت وگوهای خود را برای پیگیری نتایج 

هرگونه توافقی دنبال کنند.
امیرعبداللهیــان گفت: وزارت امــور خارجه به عنوان 
مســئول مذاکره، با حساســیت و دقت نظــر برای احقاق 
حقــوق ملت ایران، مذاکرات را دنبــال می کند و برای ما 
مهم اســت که خطــوط قرمز ما در توافقــی که پیش رو 

خواهد بود، به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
وزیر امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت 
تصریح کــرد: مایلم تاکید کنم ما برای رســیدن به یک 
توافق قوی، خــوب و پایدار، جدی هســتیم و اگر طرف 
آمریکایــی واقع بینانه برخورد کنــد و انعطاف الزم را در 
مذاکرات احتمالی پیش رو داشــته باشد، دست یافتن به 

توافق دور از دسترس نخواهد بود.

بررسی پیشنهاد بورل در تهرانترس اروپا از بن بست خطرناک برجام

فهم غلط مقتدی صدر از انقالب و اصالح
»جالل خوش چهره« در یادداشــتی برای دیپلماســی ایرانی نوشت ؛ آنچه 
امروز در عراق جریان دارد، بیش از آن که مربوط به جنجال آفرینی های رندانه 
جوان جویای نامی چون »مقتدی صدر« باشد، ناشی از دموکراسی سر در گم 
این کشــور است. صدر و آنچه جریان او خوانده می شود، تنها یکی از بازیگران 
صحنه بالتکلیف عراق هســتند که هنوز میان آنچه هســت؛ آنچه می خواهد 
و آنچه به درســتی باید باشــد، راه گم کرده اند. مســئله اصلی امروز عراق نه 
رقابت طایفه ها، اقوام و پیروان مذاهب، بلکه نداشــتن پاســخ برای مطالبات 
فزاینده ای است که چهار سوی این کشور را در برگرفته است. در این میان اما 
شــوربختانه – و به تعبیر»آلبرتو رونکی« روزنامه نگار شهیر – صحنه گردانان، 
سیاســت بازانی چون مقتدی صدر ابتکار عمل را در دســت گرفته اند که در 
وجودشــان از اندیشه، بلندنظری و مصلحت اندیشــی مصلحانه نشانی نیست.  
از ســوی دیگر نصیحت گویان مجرد بافی هم هســتند کــه تنها به نطق ها و 
خطابه های بلند باال و عاری از واقعیت بسنده کرده و هیچ راه کار پیش برنده ای 
ندارند جز اصرار بر تکرار آنچه در ۱9 ســال پس از ســقوط رژیم بعث تجربه 
شده، است. نظام سیاسی نوین عراق از همان ابتدا برپایه های شیشه ای بنا شد. 
از همین رو عراق در همه ســال های اخیر، مخــزن پایان ناپذیر اخبار بد بوده 
اســت. این کشور تنها درگیر جدال های فرقه ای، جنگ و مصیبت هایی چنین 
نیســت، بالی اصلی پاشیده شده بر سر عراقی ها، فســاد اداری، بوروکراسی 
عریض و طویل، کارگزاران کم سواد و یا بی سواد، بیکاری پنهان و نبود فرصت 
برای نخبگان کارآمد در نظام بوروکراتیک این کشــور است. به عبارت روشن، 
ســاختار نظام سیاسی لرزان عراق فاقد عقالنیت و قانون مداری الزم است که 
از یک ســو به برقراری و ثبــات دولت مقتدر و عقالنــی بینجامد و نه جامعه 
قدرتمندی که فارغ از گرایش های فرقه ای و حزبی به مصالح ملی این کشــور 
توجه تام داشته باشد. از همین رو عراق در یک تصویر عمومی  هنوز فاقد سه 
شاخصه الزم برای » دولت – ملت سازی« است: تثبیت سرزمینی؛ همبستگی 
ملی و سرانجام ثبات سیاسی.  عراق همواره استبداد زده، پس از سقوط رژیم 
صدام حســین به ناگاه به وضعی دچار شد که مدرن سازی دموکراتیک آن با 

پشتوانه درآمد نفتی، اشغال نیروهای خارجی همراه بود.

استراتژیک
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شناسایی ۹۳۵۰ بیمار جدید کرونایی و ۷۴ فوتی 
در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز ۹۳۵۰ بیمار جدید کووید-۱۹ در 
کشــور شناسایی شدند و متاسفانه شاهد افزایش فوتی های ناشی از این بیماری 
هستیم؛ به طوری که در این بازه زمانی ۷۴ تن از هموطنان به دلیل کرونا جان 
باختند.به گزارش ایسنا، از روز ۱۰ مردادماه تا روز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۹۳۵۰ بیمار جدید مبتال به  کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی و ۱۴۳۱ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران  کووید-۱۹ در کشور 
به ۷ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۵ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۷۴ بیمار 
مبتال به  کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری، به ۱۴۲ هزار و ۱۳۴ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۱۱ مردادماه ۷ 
میلیون و ۸۴ هزار و ۶۵۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند.۱۳۱۳ نفر از بیماران مبتال به  کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا روز ۱۱ مردادماه ۵۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۲۹۷ آزمایش تشخیص  کووید-۱۹  
در کشور انجام شده است.همچنین تا روز ۱۱ مردادماه ۶۴ میلیون و ۸۰۷ هزار 
و ۸۱۸ نفــر دوز اول، ۵۸ میلیــون و ۱۸۰ هزار و ۵۰۱ نفر ُدز دوم و ۳۰ میلیون 
و ۲۹۵ هزار و ۴۶ نفر نیز دوز ســوم و باالتر واکســن کرونا را در کشــور تزریق 
کرده اند.بنابراین مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۱۵۳ میلیون و 
۲۸۳ هزار و ۳۶۵ دوز رسید.در یک شبانه روز ۱۹ هزار و ۵۷۱ دوز واکسن کرونا 
در کشور تزریق شده است.در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۲ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.

جریمه ۱۱۷میلیاردی خشکاندن درختان ولیعصر 
برای متخلف

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران از تعیین جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی 
برای خشــکاندن درختان خیابان ولیعصر در کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران 
خبر داد.به گزارش ایسنا، مهدی پیرهادی در حاشیه برگزاری هشتاد و سومین 
جلســه علنی شورای اسالمی شهر تهران در خصوص رسیدگی به خشک شدن 
۱۲ درخت در خیابان ولیعصر، گفت: در پی خشک شدن درختان خیابان ولیعصر 
جلسه کمیســیون ماده ۷ شهرداری تهران تشکیل شــد و جریمه حدود ۱۱۷ 
میلیارد تومانی برای خشــکاندن درختان خیابان ولیعصر در نظر گرفته شد.وی 
اظهار کردخیابان ولیعصر یکی از خیابان های قدیمی تهران است و احتماال برای 
خشــکاندن درختان آن مبلغی هم قوه قضائیــه به عنوان جریمه تعیین خواهد 
کرد و مجموعه حقوقی شهرداری تهران و منطقه یک پیگیر کیفری این موضوع 
هستند. بر اساس مذاکراتی که صورت گرفته مقرر شده بیش از ۱۰۰ اصله درخت 

با بُن مناسب در خیابان ولیعصر کاشته شود.

افتتاح اولین مرکز کارآفرینی اجتماعی
 کالن شهر تهران

به مناســبت هفته ملی مهارت و کارآفرینی، در مردادماه، اولین مرکز کارآفرینی 
اجتماعی کالن شــهر تهران  درمنطقه ۱۵ افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی 
ســازمان رفاه، خدمات و  مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، این مرکز در 
زیربنایی به وسعت ۸۰۰ متر مربع ،با دارا بودن بیش از ۱۴ فضای اموزشی، توان 
افزایــی و تولیدی برای کارآفرینان، کارجویــان و افراد عالقه مند به فراگیری و 
اشتغال در مشاغل خرد با مشارکت گروه جهادی مصباح المبین در راستای ترویج 
فرهنگ کار و کارآفرینی در مدیریت شهری و توسعه مشاغل شهري و همچنین 
ارتقا زیست بوم کارآفریني، به عنوان الگوی ۱۹ کالن شهر کشور با حضور نادعلی 
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری 
افتتاح شد.احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه ، خدمات ومشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران نیز در ادامه این مراسم گفت: این اولین مرکز با نگاه 
و رویکرد اجتماعی در شــهر تهران است  که ضمن ایجاد کارآفرینی و حمایت 
از خانواده های قشــر هدف، خدمات مشاوره ای نیز در قالب مسائل و مشکالت 
اجتماعی ارائه می نماید.وی با اشاره به افتتاح دو مرکز دیگر اجتماعی با رویکرد 
کارآفرینی در شهر تهران و افزایش مراکز توسعه و تحلیل کسب و کار در تهران 
افزود: در ابتدای ورود ما به شــهرداری  سه مرکز کسب و کار در تهران داشتیم، 
در حال حاضر ۵ مرکز  و تا پایان سال جاری ۷ مرکز دیگر افتتاح خواهد شد که 
جمع مراکز تسهیل و توسعه  کسب و کار  شهر تهران به ۱۲ مرکز خواهد رسید. 
مــا ظرفیت های خوبی در تهران داریم که می توانیم تا حداقل تعیین تکلیف در 

حوزه کارآفرینی و گره گشایی از مشکالت مردم استفاده کنیم.

جشنواره گذر کودکی در بوستان طرشت  برگزار شد
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  شــهرداری منطقه دو به منظور غنی ســازی 
اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و ارتقای معرفت حســینی در »اولین تابستان 
قرن« اقدام  به برپایی گذر کودکی در بوســتان طرشــت کرد. به گزارش روابط 
عمومی شهرداری منطقه۲ ،اکرم رجای سرپرست معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری منطقه با بیان اینکه مدیریت شهری در راستای تحقق رسالت خود 
مبنی بر غنی ســازی اوقات فراغت ، برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی ویژه 
را درقالب اولین تابســتان قرن برگزار می کند که در همین راستا جشنوار گذر 
کودکی اجرا شــد .وی با اشاره به اینکه  جشــنوار گذر کودکی با بهره گیری از 
ظرفیت کانون های آموزش شــهروندی کودک اجرا شد، گفت: این جشنواره  با 
رویکرد ارتقای معرفت حسینی وشناخت ارزش های محرم  همراه با افزایش نشاط 
و ســرگرمی ویژه کودکان برگزار شد  و بدین منظور برنامه های متنوع و خالقانه 

ای  با مشارکت کانون های آموزش شهروندی کودک محالت ناحیه ۵ اجرا شد.

هشدار سیل در تهران 
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به رشد قابل مالحظه ابرهای همرفتی 
و فعالیت ســامانه بارشی و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید در مناطق شمالی 
به ویژه ارتفاعات اســتان تهران خبر داد.به گزارش ایســنا، اداره کل هواشناسی 
استان تهران با صدور هشدار نارنجی رنگ از رشد قابل مالحظه ابرهای همرفتی 
و فعالیت ســامانه بارشی و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید، در نواحی مستعد 
احتمال بارش تگرگ از چهارشنبه تا پنجشنبه ) ۱۲ و ۱۳ مردادماه( در مناطق 
شــمالی به ویژه ارتفاعات اســتان تهران خبرداد.بر اثر این مخاطره جاری شدن 
روان آب، آبگرفتگی بعضی معابر، ســیالبی شدن رودخانه های فصلی و مسیل ها، 
رخداد صاعقه، احتمال خســارت در اثر وزش باد شــدید لحظه ای، رخداد مه و 
کاهش شــعاع دید در ارتفاعات و گردنه های کوهســتانی، اختالل در آمد و شد 
به ویژه در جاده های کوهســتانی امکان شکســتن درختان فرسوده و آسیب به 
صنایع و بخش های مختلف کشاورزی و وزش باد شدید در نواحی جنوبی و غرب 
استان پیش بینی می شود.اداره کل هواشناسی استان تهران برای کاهش آسیب ها 
و خسارات، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر مسیل ها و رودخانه های 
فصلی، عدم جابجایی عشــایر کوچ رو، پرهیز از کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، 
عدم پارک خودروها در کنار درختان فرســوده، عدم پرواز با هواپیماهای سبک 
و بالگرد، مستحکم سازی ســازه های موقت مانند پوشش گلخانه ها و تابلوهای 
تبلیغاتی و آمادگی دســتگاه های اجرایــی مانند نیروهای امــدادی، راهداری، 

شهرداری، وزارت نیرو و غیره جهت مقابله با بحران را توصیه می کند.

اتوبوس مختص بانوان یا آقایان نداریم
روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعالم کرد اتوبوسی به نام اتوبوس 
اختصاصــی بانوان یا اتوبوس اختصاصی آقایان در تهران نداریم.روابط عمومی با 
صــدور اطالعیه ای اعالم کرد موضوع تفکیک فضــای در اختیار آقایان و بانوان 
در اتوبوس ها به عنوان موضوعی پذیرفته شــده، چند دهه اســت که در ناوگان 
اتوبوســرانی تهران و سایر شهرها و کالن شهرهای کشــور و حتی در بعضی از 
شــهرهای جهان اجرا می شــود اما در تهران، موضوعی تحــت عنوان اتوبوس 
اختصاصی بانوان یا آقایان وجود ندارد.تفکیک فیزیکی موجود که سال هاســت 
در ناوگان اتوبوسرانی تهران اعمال می شود، بر اساس میزان نیاز و میزان تقاضای 
آقایان و بانوان ســهم بندی شــده و لزوماً به نسبت مســاوی نیست و در برخی 
اتوبوس ها و خطوط و در بعضی ایام و ســاعات، ممکن است این سهم نسبت به 
فضای ثابت پیش بینی شده متغیر باشد.نیروهای بهره برداری شرکت واحد که از 
طریق نظارت به صورت هوشمند و همچنین کنترل میدانی، ایستگاه ها و خطوط 
را رصد می کنند، بر اساس تراکم مسافر و تقاضای سفر در برخی ساعات، تعدادی 
از اتوبوس ها را به صورت کامل به آقایان و در بعضی ساعات به طور کامل به بانوان 

اختصاص می دهند.

اخبار کوتاه
نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ  در گفت وگو با »مردم ساالری« مطرح کرد 

ارز دولتی، در اختیار مافیای سمعک 
رویا بابائی*

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت اعالم کرد

۷ واکسن در سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا 
 اسپوتنیک و آسترازنکا حذف شدند

قیمت نجومی داروی بیماران نادر
 هزینه آمپوِل هفتگی بیماران اس ام ای؛ ۷۰ میلیون تومان

ضمن اعالم تخصیص بودجه جدید برای تسویه معوقات داروخانه ها تشریح شد

چگونگی دریافت چند باره دارو بدون نیاز به ویزیت مجدد

مرگ ساالنه ۶۰هزار ایرانی به دلیل دخانیات

نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: مافیای واردات 
ســمعک از ارز دولتی ارتزاق می کند اما سهم مصرف کننده 
اصلی گرانی و قیمت چندبرابری آن است. محمدرضا اسدی 
در گفتگو با مردم ســاالری با بیان این که چند سالی است 
برخی وارد کنندگان ســمعک  در نهادهای تصمیم گیر نفوذ 
پیــدا کرده  و برای منافع خود کار می کنند، افزود: این مافیا 
حتی اجازه واردات قطعات  ســمعک را منع کرده  تا بازار با 
غیرقابل تعمیر بودن سمعک ها، از رونق نیفتاده و در دست 

کارتل های خاصی باقی بماند.
وی بــا بیان اینکه ایــران وارد کننده صد درصد ســمعک 
اســت، گفت: ما از یکطرف ســمعک را وارد می کنیم و از 
طرفی قطعات آن را وارد نمی کنیم تا بر اساس برنامه ریزی 
کارتل های سمعک، سمعک های خراب، قابل تعمیر نباشند 
و با کوچکترین آسیب نیاز به سمعک بعدی به وجود بیاید.

بــه گفته اســدی ارز دولتــی به واردات قطعات ســمعک 
تخصیص نمی یابد و شــرکت ها را وادار می کنند تا سمعک 
نــو را خرد و از قطعات آن برای تعمیر ســمعک های دارای 
گارانتی اســتفاده کنند . هرگز از شرکت ها نمی پرسند چه 
تعداد از ســمعک های شــما بدون قطعه مانده و چرا آنها را 
تعمیر و سرویس نمی کنید.  اسدی ادامه داد: در حال حاضر 
واردات ســمعک در دست دو شرکت خاص است که از بین 
۱۲ برنــد مطرح دنیا، فقــط از دو برند خرید می کنند، این 
شــرکت ها اگرچه برای واردات سمعک ارز دواتی می گیرند 
اما در قیمت گذاری و توزیع، عملکرد مبهمی دارند. مثاًل یک 
شــرکت ۴میلیون دالر ارز دریافت کرده و ۳۰ هزار سمعک 
وارد کرده و شــرکت دیگری با ۲۰۰ میلیون دالر ارز دولتی 
تنها ۴۰ هزار ســمعک وارد کــرده و در توزیع همین تعداد 
محدود هم، چنان هدفمنــد عمل می کنند که نیاز به بازار 
کاذب بیشتر شود و با سیستم توزیع قطره چکانی، پیدا کردن 
جنس را برای مشــتری مشمول زمان می کنند تا قیمت را 

باال نگهدارند.
وی که نماینده ۷ رشــته توانبخشی در نظام پزشکی تهران 
بزرگ اســت، علت همه این اتفاقات را در کاهش نظارت و 
دوری از دپارتمان های شنوایی و متخصصان علمی  دانست و 

گفت: از کل سمعک های وارداتی ۱۰ الی ۲۰درصد سهمیه 
برای بهزیســتی در نظر گرفته می شــود و سرنوشت باقی 

سمعک های وارداتی مشخص نیست.
این مسئول بابیان اینکه هیچکدام از شرکت های واردکننده 
در اسنادشــان قیمت واقعی ســمعک را ارائــه نمی دهند، 
این تخلف ها را ناشــی از چشم پوشــی های خاص برای این 
شــرکت ها خوانــد و ادامه داد: در زمــان طالیی غربالگری 
نوزادان، ســمعکی برای مداخله و پیشــگیری از ناشنوایی 
وجود ندارد و این اجحاف در حق کودکانی است که در سن 
تشخیص و مداخله هستند اما با هر تأخیر و خطایی ممکن 
است تا پایان عمر ناشنوا شــوند. اسدی افزود: به عبارتی با 
ارزهای هنگفِت تخصیص داده شده، تعداد محدودی سمعک 
وارد و با قیمت گزاف فروخته می شود ولی سمعک هایی که 
شنوایی شناسان تجویز می کنند در بازار موجود نیست چون 

ترتیبی داده شده که متقاضی سر از بازار سیاه درآورد .
حذف انجمن های علمی، میدان داری دالالن

این نماینده رشــته شنوایی شناسی در نظام پزشکی تهران 

بزرگ از فشــارهای وارده برای کنار گذاشتن انجمن علمی 
شنوایی شناســی از مداخله در واردات ســمعک ابراز تأسف 
کرده و اظهار داشت: با حذف شنوایی شناس از چرخه زنجیره 
سمعک، کمر به تعطیلی رشــته شنوایی شناسی بسته و با 
دهن کجی به این علم، به توزیع کنندگان سنتی سمعک در 

سه راه جمهوری و ناصرخسرو میدان داده اند .
اسدی با بیان این مطلب که ذیل سازمان غذا دارو و سازمانی 
هست به  نام اداره ملزومات و تجهیزات پزشکی که سمعک  
هم زیر نظر آن قرار می گیرد، بیان کرد: این نهاد ســمعک 
را به عنــوان یک کاال در نظر می گیرد و نگاهی مانند خودرو 
بــه آن  دارد،  غافل  از اینکه ســمعک وظیفه یک عضو بدن 
را بر عهده دارد و بدون تشخیص کارشناس شنوایی شنایی 
قابل تجویز، تشخیص و اســتفاده نیست. وی تصریح کرد: 
مداخله، فقط فروش سمعک نیست بلکه صحبت از ارزیابی، 
تشــخیص، فیتینگ،  آموزش و مهم تر از همه پیشــگیری 
از ناشنوایی مطلق است و آســیب غفلت از آن به معلوالن 

می رسد .

فساد نتیجه انحصار 
اســدی با بیان اینکه فساد وقتی رخ می دهد که واردات در 
انحصار شرکت های خاص باشــد، گفت: دولت بجای دادن 
امتیاز واردات به دو شرکت، می تواند ارز را به صورت متعادل 
به چندین شرکت بدهد تا رقابت صورت گرفته و سمعک با 

قیمت پایین تر به دست مصرف کننده برسد.
وی ادامه داد: بر کسی پوشــیده نیست  که مافیای واردات 
سمعک فقط می خواهد با ارز دولتی سمعک ارزان وارد کند 
و گران بفروشد یعنی مثاًل اگر قیمت یک سمعک ۵۰ تا ۸۰ 
دالر باشد کارتل ها حتی ممکن است آن را تا ۲۰۰ دالر هم 

فاکتور کنند.
تالش برای درجا زدن دانش بنیان ها

وی به موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان هم اشاره کرد 
و افزود: تالش ها بر این است که این شرکت ها به خودکفایی 
نرســند. وی ادامه داد: ممکن اســت برخی قطعات جزئی 
سمعک در انحصار برخی شرکت های معتبر دنیا باشد و فقط 
از آن طریــق بتوان  آن قطعه تأمین کرد اما باقی قطعات در 

ایران قابل ساخت است.
اســدی با بیان اینکه چند سال پیش برخی از شرکت های 
دانش بنیان اظهــار می کردند قادر به واردات و یا ســاخت 
سمعک با قیمت های بسیار پایین هســتند، افزود: هر روز 
تکنولوژی ســمعک در دنیا به روز می شــود و ما هم بخش 
عمــده ای از آن تکنولوژی را می توانیم به دســت بیاوریم و 

وابستگی  مان را فقط به برخی قطعات خاص کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه عمر مفید ســمعک  بســتگی به عوامل 
متعددی از جملــه ضربه خوردن و نوع نگهداری دارد، عمر 
سمعک برای بزرگســاالن را ۳ تا ۵ سال و برای کودکان ۱ 

تا ۳ سال دانست.
گفتنی اســت پس از  معلولیت جســمی حرکتی و  کم توان 
ذهنی، رده ســوم معلولیت به ناشنوایان می رسد  و بر اساس 
آمار سازمان جهانی بهداشت که ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه را 
دارای معلولیت می داند می توان گفت ۱ تا یک  و نیم میلیون 

نفر در جامعه با طیفی از اختالالت شنوایی مواجه اند.
*خبرنگار حوزه معلوالن

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت 
بهداشــت با اشــاره به حذف دو واکســن اســپوتنیک و 
آســترازنکا از سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا به دلیل 
پایان تاریخ مصرف محموله های موجود،  گفت: اکنون هفت 
نوع واکســن در مراکز در اختیار مردم است؛ سه واکسن با 
پلتفرم ویروس غیرفعال شده و چهار واکسن نیز با پلتفرم 
پروتئین نوترکیب در سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا 

قرار دارند.
دکتر ســید محســن زهرایی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
تقریبا چهار هفتــه از زمانی که وزارت بهداشــت توصیه 
کرد همه افراد باالی ۱۸ ســالی که شــش مــاه از نوبت 
قبلی دریافت واکسن شان گذشته، برای دریافت دز یادآور 
اقدام کنند، گذشــته است، اما در عمل مشاهدات ما نشان 
می دهد افزایش سرعت واکسیناسیون بسیار محدود بوده 

است و اصال به وضعیت مطلوب نرسیدیم.
او ادامه داد: قبل از این توصیه، ســرعت واکسیناســیون 
روزانه ما تقریبا حــدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر بود که االن به 
حدود ۱۰۰ هزار نفر رســیده است. البته بیش از دو هفته 
است که این عدد هم تقریبا ثابت مانده است؛ اگر قرار باشد 
روزانه با این ســرعت واکسیناسیون پیش برویم قطعا موج 

هفتم کرونا با این میزان واکسیناسیون کنترل نمی شود و 
نیاز به مشارکت جدی تر مردم برای دریافت واکسن داریم.

وی درباره سبد واکسیناسیون کرونا در ایران، اظهار کرد: سه 
واکسن با پلتفرم ویروس غیرفعال شده شامل واکسن های 
برکت، فخرا و سینوفارم اســت. همچنین چهار واکسن با 
پلتفرم پروتئین نوترکیب شــامل واکســن پاستوکووک، 
کووپارس، اســپایکوژن و نورا در سبد واکسیناسیون ایران 
قرار دارند. در واقع به طور کلی ۷ نوع واکسن در مراکز در 
اختیار مردم است.رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشت، تاکید کرد: ایران درحالی هفت 
واکســن در سبد واکسیناســیون خود قرار داده است که 
اکثر کشــورها با دو یا سه واکســن برنامه واکسیناسیون 
خود را پیش بردند و ما جزو کشــورهایی هستیم که تنوع 

واکسیناسیون باالیی داشتیم.

او در پاســخ به این سوال که آیا واکسن ســازهای ایرانی 
همچنان مشــغول تولید واکســن هســتند یــا هنوز از 
واکسن هایی که پیش تر به وزارت بهداشت تحویل داده اند 
استفاده می شــود؟، توضیح داد: واکســن به اندازه کافی 
موجود اســت، پس در نتیجه باید از این ظرفیت استفاده 
شود؛ بنابراین رصد شرایط و میزان ذخیره صورت می گیرد 
و اگر احســاس کنیم میزان نیاز به واکســن باال است، بر 
حسب نیاز مجددا به واکسن سازها سفارش ساخت جدید 
خواهیم داد.زهرایی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت 
بهداشــت برای استفاده از دز استنشاقی واکسن کووپارس 
چیســت؟، بیان کرد: واکسن هایی در برنامه واکسیناسیون 
کشوری استفاده می شود که تاییدیه سازمان غذا و دارو را 

داشته باشد. 
بر اساس اطالعات من، تاییدیه سازمان غذا و دارو برای دز 

استنشــاقی واکسن کووپارس صادر نشده است. وی افزود: 
در مورد واکسن ســینوفارم آخرین محموله آبان  ماه سال 
۱۴۰۰ وارد کشور شده است و فعال برنامه ای برای واردات 
این واکســن به کشــور وجود ندارد.او با اشاره به اینکه دو 
واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسون کشور 
حذف شــده اند، تصریح کرد: با وجود این که پیش از این 
از هر دو واکســن موجودی داشتیم اما استقبالی از تزریق 
این دو واکســن هم صورت نگرفــت و بخش زیادی از این 

واکسن ها منتقضی و امحاء شد.
وی درباره آخرین تصمیم کمیته ملی واکسیناسیون کرونا 
برای تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا به سنین کمتر از 
۱۸ سال، تاکید کرد: همچنان شرایط تزریق دزهای یادآور 
واکسن کرونا تغییری نداشته است و تنها گروه سنی باالی 
۱۸ سالی که شش ماه از آخرین تزریق واکسن شان گذشته 

باشد مشمول تزریق دز یادآور واکسن هستند.
رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت 
بهداشــت در پایان تاکید کرد: در ســنین زیر ۱۲ ســال 
افراد زیادی هنوز واکســن دریافت نکردند و از خانواده ها 
می خواهیم هرچه سریع تر نسبت به واکسیناسیون فرزندان 

خود اقدام کنند.

مدیرعامــل بنیاد بیماری های نادر با اشــاره به تعلل بیمه 
سالمت در پوشش بیمه کامل این بیماران، از افزایش شدید 
قیمت داروی این بیماران خبــر داد.حمیدرضا ادراکی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشــاره بــه انجام تمام اقدامات 
برای بیمه این بیماران اظهار کرد: علی رغم اینکه دســتور 
ایــن موضوع از ســوی دولت صادر شــده و بودجه ۵ هزار 
میلیاردی آن تعیین شــد و اسامی و مشخصات بیماران به 
بیمه سالمت داده شده است، اما هنوز هیچ کاری برای بیمه 

شدن بیماران نادر انجام نشده است.
وی افــزود: در رســانه های مختلف به صــورت مداوم این 
تبلیغات می شــود که بیماران نادر بیمه شده، هزینه دارو، 
تجهیزات پزشکی، درمان و…آن ها تحت پوشش قرار گرفته 
است، اما می بینیم که چنین اقدامی صورت نگرفته است و 
بیماران به صورت مرتب به ما مراجعه می کنند که همچنان 
هزینه های آن ها باال است.ادراکی بیان کرد: متأسفانه بیمه 
سالمت به صورت مداوم این موضوع را به تعویق می اندازد. 
بایــد هرچه زودتر کارگروه یا افــرادی را بگذارند تا هرچه 
زودتــر موضوع بیمه بیماران نادر را اجرایی و موانع آن رفع 

کنند.وی بیان کرد: در حالی که اخیرا سازمان بیمه سالمت 
اعالم کرده است که حدود ۴ میلیون نفر را به زیر چتر بیمه 
برده اســت، بنیاد بیماری های نادر حــدود دو هزار و ۵۰۰ 
بیمار را به سازمان بیمه سالمت معرفی کرده است و هنوز 

خبری از بیمه این افراد نیست.
ادراکی یادآور شــد: اخیرا یکــی از کاراکترهای تلویزیونی 
)جناب خان( در برنامه ای خواستار بیمه گروهی از بیماران 
نادر شــد، در همین برنامه یکی از مسئوالن بیمه سالمت 
به روی خــط می آید و می گوید که همه مــردم به اضافه 
بیماران نادر را ســه ماه بیمه رایگان کرده اند. این موضوع 
بی معنی اســت بیماران نادر باید تا ابد بیمه شوند. از سوی 
دیگر بیمه ســالمت تنها بیمه پایه مردم را پوشش می دهد 
در حالــی که بیماران نادر باید دارای بیمه تکمیلی و کامل 
باشند و یک ریال برای دارو و تجهیزات ندهند. در حالی که 
بیماران نورو فیبروماتوز که در این برنامه مورد اشــاره قرار 
گرفته اند و نماینده بیمه ســالمت قــول بیمه آن ها را داده 
است می بایســت از خیلی وقت قبل بیمه کامل می شدند، 
هر لحظه ممکن اســت تومورهای بافــت نرم عصبی آن ها 

عود کند و نیاز به بســتری و جراحی داشته باشند. هزینه 
این را چه کسی می خواهد ببرد؟ خانواده ها از کجا بیاورند؟ 
این همه دوندگی و تالش شــد که بیمه ها این را زیر چتر 
بیمه بروند و دیگر خانواده بیماران نگران نباشند.وی افزود: 
متأسفانه بیمه بیماران نادر با تعلل مواجه شده که هر لحظه 
ایــن تعلل می تواند حیات بیماران نــادر را به خطر اندازد. 
ما تمامی اســامی، سن و ســال و نوع بیماری را در اختیار 
بیمه ســالمت گذاشــته ایم. مجلس تصویب کرده و دولت 
هم ابالغ کرده اســت. حال دســتور دولت هم وجود دارد، 
آیا آن ها نمی توانند یک دستور العمل به داروخانه ها، مراکز 
درمانی، شعب بیمه و. . ارسال کنند و بگویند که این گروه 
از بیماران تحت پوشــش بیمه هستند؟ ادراکی تأکید کرد: 
وقتی مجلس مصوب کرده و دولت ابالغ کرده است، حتما 
ســاز و کار آن را تعیین کرده و بیمه سالمت را مأمور انجام 
این کار کرده اســت و باید هرچه زودتــر این کار را انجام 

دهند.
مدیرعامــل بنیــاد بیماری های نادر، با بیــان اینکه طیف 
گسترده ای از بیماران نادر وجود دارد که هزینه های متفاوت 

دارنــد، گفت: به طور مثال هر آمپــول بیماران اس. ام. ای 
نزدیک ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است که باید هر هفته آن 
را تزریق کنند و یا آنزیمی که در هر وعده غذا باید بیماران 
ام پی اس بخورند در غیر این صورت دچار اســهال شــدید 
می شــوند اینها تنها نمونه ای از هزینه ای است که بیماران 
نادر باید بپردازند.وی همچنین در مورد تأثیر طرح دارویار 
و گران شــدن قیمت دارویار بر روی بیماران نادر نیز گفت: 
طرح دارویار نه تنها تأثیر مثبتی نداشته بلکه موجب شده 
تا بسیاری از اقالم دارویی ایزوله و قیمت آن ها گران شود و 
بسیاری از بیماران نادر را دچار مشکل و آن ها را سرگردان 
بین داروخانه های مختلف ســطح شهر کرده است. از سوی 
دیگر یک قلم دارو بیمــاران نیز قیمت مختلف پیدا کرده 
اســت، هر داروخانه ای برای یک دارو عدد مورد نظر خود 
را بــرای آن دارو به کار می بــرد و این موجب نگرانی برای 
بیماران مختلف است وقتی این بیماران بیمه شوند داروهای 
آن ها نیز در سامانه قیمت مشخصی داشته کسی نمی تواند 
قیمت داروهای آن ها را باال پایین کند و بر اســاس قیمت 

مشخص شده در سامانه تحویل بیمار شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی ضمن 
اعالم آخرین وضعیت تسویه مطالبات داروخانه های طرف 
قرارداد با این ســازمان، توضیحاتــی پیرامون روند اجرای 
طرح دارویاری ارائه و تاکید کرد که قیمت دارو برای بیمه 
شــدگان، قبل و بعد از اجرای طرح ثابت مانده است.دکتر 
شهرام غفاری در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت 
پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با ســازمان 
تأمین اجتماعی اظهار کرد: مطالبات داروخانه های سرپایی 

و مستقل تا پایان سال ۱۴۰۰ را تسویه کردیم.
وی افــزود: همچنیــن اســناد الکترونیــک داروخانه ها را 
در ماه هــای فروردین، اردیبهشــت و خرداد ســال جاری 
پرداخت کرده ایم.مدیرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان 
تأمین اجتماعی در پاســخ به اینکه آیا قرار است به زودی 
بودجه جدید دیگری برای این امر تخصیص دهند؟ گفت: 
ســازمان برنامه و بودجــه مبلغ ۱۲۰۰ میلیــارد تومان از 

محــل طرح دارویاری برای ما تخصیــص داد و قول دادند 
که طی امروز و فــردا نیز یک اعتبار ۱۲۰۰ میلیاردتومانی 
دیگر تخصیص دهند که در ایــن صورت مطالبات مربوط 
به داروهای مراکز بســتری را هم پرداخت می کنیم.غفاری 
همچنین درباره توسعه پوشش بیمه ای داروهای جدید در 
مراحل بعدی اجرای طرح دارویار عنوان کرد: هر تصمیمی 
که دبیرخانه شــورای عالی بیمه اتخاذ کند، اجرا می کنیم. 
بیمه ها معموالً راسا و مستقل برای پوشش دارو یا خدمتی 
اقدام نمی کنند، بلکه پیشنهادات به شورای عالی می رود و 
آنجا مطالعه هزینه اثربخشــی انجام می شود و اگر پوشش 
یــک دارو،   هزینه اثربخش بوده و مزایا و ســودش برای 
سالمت مردم بیشــتر از هزینه اش باشد تحت پوشش قرار 
می گیرد.وی درباره مشکالت مربوط به تمدید نسخ دارویی 
برخی بیماران مزمن نیز توضیح داد و گفت: وقتی پزشــک 
نسخه الکترونیک می نویسد می تواند گزینه یک، دو یا سه 

بار مرتبه دریافت دارو بدون ویزیت پزشــک را فعال کند. 
در واقع به شــرطی که پزشک این اجازه را در نسخه بدهد، 
امکان دریافت دارو وجود دارد.مدیرکل درمان غیرمستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی افزود: یک مالحظاتی وجود دارد، 
برخی داروها پس از یک ماه مصرف نیاز به بررسی اثربخشی 
و عوارض احتمالی از سوی پزشک دارند و بیمار باید دوباره 
به پزشک مراجعه کند اما برخی بیماری های مزمن هستند 
که بیمار سال ها دارویی را مصرف می کند و پزشک نگرانی 
ندارد و گزینه تمدید نســخه را فعال می کند. به هرصورت، 
این امکان در نسخه الکترونیک از سوی پزشک وجود دارد 

و مشکلی نیست.
غفاری پیرامون چالش ها و مشــکالت تأمین اجتماعی در 
طرح دارویاری پس از گذشــت کمتر از یک ماهه از اجرای 
این طرح اظهار کرد:  در اجرا دچار مشــکل و چالش جدی 
نشدیم و خوشبختانه مشــکلی در اجرا نبوده است. قیمت 

دارو برای بیمه شــدگان، قبل و بعــد از اجرای طرح ثابت 
مانده است.وی افزود: منتها بعضی اتفاقات و رویه ها را نباید 
به حســاب طرح دارویاری گذاشت. به عنوان مثال ممکن 
است پزشــک، دارویی بنویسد، شــما به داروخانه بروید و 
داروخانه آن دارو را نداشــته باشد و داروی برند که گران تر 
از داروی تحت پوشــش بیمه است را بدون اینکه به بیمار 
توضیح دهد به او بدهــد. در این صورت پرداخت از جیب 
بیمار باال می رود که چنین رویه هایی قباًل هم وجود داشته 
و اکنون هم ممکن اســت اتفــاق بیفتد و ارتباطی به طرح 
دارویاری ندارد.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین 
اجتماعی اضافه کرد: قیمت ها را به گونه ای تغییر دادیم که 
پرداخــت از جیب بیماران قبل و بعــد از طرح ثابت مانده 
است. جبران افزایش قیمت دارو را دولت تقبل کرده است. 
دولت پول را به بیمه ها و ما به داروخانه ها می دهیم و طرح 

تا کنون خوب بوده است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به مرگ ساالنه 
۶۰هزار ایرانی به  دلیل مصرف دخانیات، گفت: بسیاری از 
کشورها با افزایش مالیات بر دخانیات تا ۸۰ درصد قیمت 
خرده فروشــی، باعث کاهش مصرف محصــوالت دخانی، 
افزایــش درآمد دولت و کاهش قابــل توجه مرگ و میر و 
بار بیماری های ناشی از آن شده اند.به گزارش ایسنا، دکتر 
محمدرضا مســجدی گفت: ســالیانه بیش از ۶۰ هزار نفر 
در ایــران در اثــر مصرف دخانیات جان خود را از دســت 
می دهند که اگر روند افزایشی کنترل نشود، میزان مرگ و 
میر در ایران طی ۱۰ سال آینده به ۲۰۰ هزار نفر در سال 
خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه مصرف دخانیات، سالیانه 

موجــب مرگ ۸ میلیون نفر در جهان می شــود، گفت: ۷ 
میلیون نفر به علت مصرف مســتقیم و ۱.۲ میلیون نفر به 
علت قرار گرفتن در معرض دود ناشی از استعمال دخانیات 
)دود دســت دوم(   از دنیا می روند. از این تعداد ۶۵ هزار 
مرگ سهم بچه های زیر شش سال است.او تاکید کرد: دود 
دخانیات وارد دستگاه تنفسی زنان بارداری که در معرض 
دود ســیگار و قلیان قرار می گیرند،   می شــود و از طریق 
گــردش خون از جفت عبور کرده و وارد دســتگاه گردش 
جنین می شــود و مرگ، ســقط نارس، تولد با وزن کم و 

مشکل تنفســی نوزاد در روزهای نخست تولد را به دنبال 
دارد.وی افزود: بر اساس محاسبات بانک جهانی و سازمان 
بهداشت جهانی، دولت ها بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
برای درمان بیماری های ناشی از دخانیات هزینه می کنند. 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله 
کشورهای همســایه نظیر ترکیه و پاکستان و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس با افزایش مالیات بر دخانیات تا ۸۰ 
درصد قیمت خرده فروشی، باعث کاهش مصرف محصوالت 
دخانــی، افزایش درآمد دولت و کاهش قابل توجه مرگ و 

میر و بار بیماری های ناشــی از آن شــده اند.او تاکید کرد: 
طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با نرخ 
متوسط ۱۵.۵ درصد مالیات، به عنوان یکی از ضعیف ترین 
کشورهای منطقه رتبه بندی شــده است و مقایسه ایران 
با ســایر کشــورهای منطقه در زمینه اجرای راهبردهای 
کلیدی کاهش تقاضای مصرف دخانیات نشان می دهد که 
به رغم اقدامات قابل توجه کشورمان در حیطه های مذکور، 
وضعیت کشــور در حوزه مالیات بر دخانیات قرمز اســت.
دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات ایران گفت: 
دود سیگارحاوی ۴ هزار ماده زیانبخش و دود قلیان دارای 

۷۵۰۰ ماده سمی است. 



اقتصادی   5

معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازار قطعات یدکی 
در حال تبدیل شــدن به شفاف ترین بازار است، گفت: 
روز شنبه هفته آینده بازرسان با حضور در بازار قطعات 
یدکی، کاالهای تقلبی و جعلی را جمع آوری خواهند 
کرد.به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران امروز 
در یک برنامه تلویزیونی در مورد جلســه وزارت صمت 
با اصناف در خصوص شناسنامه دار کردن کاالها برای 
مقابلــه با قاچاق، اظهار کرد: در ابتدا فرض بود که یک 
کار مقطعی است همراهی زیاد نبود اما هر چه گذشت 
موضوع جدی تر گرفته شــد و اصنــاف اذعان کردند 

که در حال تکمیل کار هســتند. همچنین در اصناف 
طرح های دقیق و علمــی به عنوان طرح مکمل با این 
طرح ارائه شده است.معاون صنایع عمومی وزیر صمت 
افزود: قاچاق محصول کار یک قاچاقچی نیســت بلکه 
محصول ناکارآمدی نظام بازار، تولید، بازرگانی، تعرفه ای 
و کیفیت است. همزمان در حال اصالح همه فرآیندها 
هستیم و خود اتحادیه ها پیش قدم شدند.وی با اشاره به 
بازار قطعات یدکی خودرو گفت: قطعات یدکی خودرو 
یکی از رهاترین بازارهای ما بود که برای مقابله با قاچاق 

ابتدا از این بازار کار را شروع کردیم.

قیمت ســکه طرح جدید روز سه شنبه بدون تغییر 
قیمت نسبت به سه روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، قیمت هر قطعه سکه 
طرح جدید در ســاعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه روزگذشته ۱۴ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دادوســتد شد.سکه تمام بهار 
آزادی طــرح قدیم نیز ۱۴ میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان 
معامله شــد.بر اســاس این گزارش سکه طرح قدیم نیز 
برای ســومین روز متوالی است که تغییر قیمت نداشت.
دیروزهمچنین نیم ســکه هشــت میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان، ربع ســکه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه 

یک گرمی ســه  میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بــر این، در بازار طال نیز نــرخ هر گرم طالی ۱۸ 
عیار به یک میلیون و ۳۶۸ هزار تومان رســید و قیمت 
هر مثقال طال پنج میلیون و ۹۲۸ هزار تومان شد.قیمت 
اُنس جهانی طال با ۲ دالر افزایش بها نسبت به روز کاری 
قبلی به یک هزار و ۷۷۳ دالر و ۶۷ سنت رسید. بنابر این 
گزارش، قیمت فروش دالر روز سه شنبه در صرافی های 
بانکی با ۲۷تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه ۲۷ هزار 
و ۸۹۴ تومان مبادله شد.هر اسکناس یورو در صرافی های 

بانکی ۲۸ هزار و ۸۵۵ تومان معامله شد.

ایجاد ثبات در بازار؛ قیمت سکه ثابت ماند جمع آوری قطعات یدکی تقلبی و جعلی از سطح بازار 
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تولید بیش از ۸ میلیون حلقه تایر در کشور 
شرکت ها و کارخانجات تولیدکننده تایر از ابتدای امسال تا پایان تیرماه هشت 
میلیون و ۱۴۹ هزار و ۲۵۱ حلقه تایر تولید کردند. این میزان تولید در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته رشد یک درصدی نشان می دهد.به گزارش ایرنا، این 
میزان تولید مشــتمل بر ۸۶ هزار و ۲۴۳ تن تایر اســت که از نظر وزنی افت ۲ 
درصدی داشــته است.تا پایان تیرماه امسال ۵۳ هزار و ۲۶۶ تن تایر خودروهای 
سواری تولید شد که نشــان دهنده رشد ۶ درصدی است. ۶۱.۷ درصد تولیدات 
تایرســازان در این مدت را تایر خودروهای ســواری تشکیل می دهد.در بخش 
تایرهای وانتی اما با ثبت افت ۱۱ درصدی، هشت هزار و ۱۲۵ تن تایر تولید شد.

جزئیات واردات نهاده های دامی از بندرامام )ره(
 به کشور

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، 
یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن نهاده  دامی وارد بندر امام خمینی شده است، گفت: 
چهار فروند کشــتی حامــل ۲۶۷ هزار تن نهاده های دامی در مســیر بندر امام 
خمینی)ره( هســتند و به زودی وارد استان خواهند شد.حمید بدوی در گفت 
و گو با ایسنا، با اشــاره به تالش برای تامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران 
اظهار کرد: چهار فروند کشتی حامل ۲۶۷ هزار تن نهاده های دامی در مسیر بندر 
امام خمینی )ره( هستند و به زودی وارد استان خواهند شد.وی افزود: این میزان 
نهاده دامی شــامل کنجاله ســویا، ذرت دانه  ای و دانه روغنی سویا هستند که 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور سفارش و خریداری شده است.مدیرکل 
پشتیبانی امور دام خوزستان با بیان اینکه این چهار فروند کشتی حامل نهاده های 
دامی در روزهای آینده به لنگرگاه بندر امام خمینی)ره( وارد خواهند شد، تصریح 
کرد: در حال حاضر ۱۱ فروند کشتی حامل ۵۵۹ هزار تن نهاده دامی در لنگرگاه 

بندر امام خمینی )ره( هستند و کار تخلیه آن ها در حال انجام است.

پرداخت وام به مردها مشروط شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها اعالم کرد که براساس قانون خدمت 
وظیفه عمومی، ارائه تسهیالت بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور 
مشروط به استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آن هاست.به گزارش ایسنا، در 
بخشــنامه بانک مرکزی آمده اســت: »در خصوص ابالغ جز )۲( بند الف تبصره 
)۱۶( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ موضوع پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزند 
به آگاهی می رســاند، حسب بند ب مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی 
مقرر شده است »دریافت هرگونه وام و کمک های کشاورزی، صنعتی، دامداری 
و مســکن از طریق بانک ها و وزارتخانه ها و موسســات دولتی وابسته به دولت 
و نهاد قانونی مســتلزم ارائه مدرک دال بر رســیدگی به وضع مشــمولیت آنان 
در ســازمان وظیفه عمومی اســت.همچنین، بانک های عامل موظفند پیش از 
ارائه هرگونه تســهیالت بانکی از طریق وب ســرویس تعاملی آن بانک با شبکه 
پیام الکترونیک دولت )ســباد( نسبت به استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی 
متقاضیان ذکور اخذ تسهیالت، اقدام کنند.بر این اساس، صرفا اشخاص ذکوری 
که پاسخ استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس فوق »مجاز« 
باشد، امکان استفاده از تسهیالت بانکی از جمله تسهیالت قرض الحسنه فرزند را 
دارا خواهند بود و اشخاصی که پاسخ استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها 
در وب سرویس مذکور »غیر مجاز« اعالم شده امکان استفاده از تسهیالت مذکور 
را نخواهند داشت«.طبق این گزارش، پدران فرزندان متولد تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ 
به بعد و حداکثر تا ۲ ســال پس از تاریخ تولد فرزند می توانند نســبت به ثبت 
نام در سامانه تســهیالت قرض الحسنه فرزند اقدام کنند که پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه فرزندآوری به پدر، یک بار برای هر فرزند متولد شده امکان پذیر 
است.مبلغ این تسهیالت به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند دوم 
۴۰ میلیون تومان و به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم 
۸۰ میلیــون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان اســت.دوره 
بازپرداخت هر یک از این تســهیالت نیز به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه 
اســت و با توجه به تنفس ۶ ماهه تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، سررسید 
اولین قســط ۶ ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد است. در این زمینه، متقاضیان وام 
فرزندآوری پس از ثبت نام در سامانه مربوطه باید با همراه داشتن مدارکی چون 
اصل و کپی تمامی صفحات شناســنامه پدر و فرزنــد، اصل و کپی کارت ملی 
پدر، کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس کامل محل سکونت و کد رهگیری ۱۰ رقمی 
دریافتی از سامانه پس از انجام ثبت نام با گذشت ۱۲ روز کاری، به شعبه مربوطه 

مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

گربه رقصانی نفت برای بورس
بازار سهام روزگذشــته در تداوم روزهای سکون و بی حجمی خود در حالی 
شــاهد درجا زدن قیمت ســهام در اغلب نمادهای معامالتی بــود که در گروه 
خودرویی ها،اقبال خریداران محتاط را به نظاره نشست.به گزارش خبرنگار مهر، 
بازار ســهام در تداوم روزهای سکون و بی پولی خود سه شنبه نیز شاهد در جا 
زدن قیمت ســهام در اغلب نمادهای معامالتی بود. بــازاری که با نگاه خیره به 
قیمت جهانی نفت خام شــاهد عقبگرد طالی سیاه از کانال ۱۰۰ دالری بود.در 
میان گروه های تحت حمایت حقوقی های بــازار دیروز گروه خودرویی ها دوباره 
در کانــون توجه معامله گران قرار گرفــت و خریدار پیدا کرد.در این گروه اخبار 
ارزشــگذاری دارایی ها و فروش آنها بویژه در گروه سایپا و زیر مجموعه های آن و 
البته »خگســتر« همچنان با روایت های مختلفی روبرو است که البته خریداران 
اغلب حقیقی بازار ترجیح می دهند همســو با رفتــار حقوقی ها در این گروه، با 
گام های محتاطانه حرکت کنند.به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه ۱۱ مرداد ماه 
۱۴۰۱ شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش دو هزار و ۴۱۲ 
واحدی به یک میلیون و ۴۳۰ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش 
۲۲۴ واحدی عدد ۳۸۰ هزار و ۵۸۷۳۶۲ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار 
اول امــا در حالی با یک هــزار و ۶۵۸ واحد به رقم یک میلیون و ۷۰ هزار واحد 
دست یافت که شاخص بازار دوم با ۵ هزار و ۱۸۴ واحد کاهش، به عدد ۲میلیون 
و ۸۰۹ هزار واحد رضایت داد.در بورس تهران ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ســهم و 
اوراق مالی قابل معامله در ۲۲۱ هزار و ۹۴۸ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ 

بر ۳ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان را در برداشت.

اخبار کوتاه

بانک و بیمه

بورس

رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: توجه داشته باشیم 
قرار نیســت دولت خانه بســازد، دولت باید نقش راهبری 
داشــته باشــد. دولت در این پروژه پیمانکار نیست و باید 
زمین و تســهیالت را فراهم کند و مصالح ســاختمانی را با 
قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت 
کند تا انبوه ســازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. اما 
در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شــده 
و این اقدام تخلف اســت چراکه باعث می شــود سرعت و 
کیفیت کار کاهش پیــدا کند.محمدرضا رضایی کوچی در 
گفت وگــو با ایلنا با انتقاد از نحــوه قیمت گذاری واحد های 
نهضت ملی مسکن از ســوی دولت اظهار داشت: در حالی 
که بســیاری از متقاضیان آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را 
واریز کرده اند و قرارداد ساخت با هزینه هر متر۵.۵ میلیون 
تومان منعقد شده اما امروز هزینه تمام شده ساخت هر متر 
خانه حداقل به ۸ میلیون تومان رســیده  اســت.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ کســی از قیمت نهایی و انتهای 
قیمت گذاری واحد های نهضت ملی مسکن خبر ندارد، گفت: 
دولت با پیمانکاران در مقطعی با قیمت ساخت ۵.۵ میلیون 
تومان توافق و قرارداد منعقد کرده اما به طور قطع با توجه 
نرخ تورم امروز امکان ســاخت و پایان پروژه با قیمت ۵.۵ 
میلیون تومان وجود ندارد.  ادامه کار با این قیمت های باعث 
می شود پیمانکاران کیفیت واحدها را به شدت کاهش دهند 
که منجر به ایجاد مشــکالتی خواهد شد.رییس کمیسیون 
عمران مجلس تاکید کرد: موضوع قابل تامل این اســت که 
هیچ قیمت مقطوعی از این واحدها به مردم اعالم نشــده و 
کسی نمی داند در پایان قیمت واحد ۱۰۰ متری چه قیمتی 
خواهد داشــت. تنها چیزی که به متقاضیان اعالم شده این 
اســت که فعال در مرحلــه اول ۴۰ میلیون تومان به عنوان 
آورده اولیــه واریز کنند تا ببیننــد بعدها چه پیش می آید.

رضایی کوچی ادامه داد : متاســفانه روند ساخت و تحویل 
پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد 

و اگر این روند ادامه پیدا کند دچار مشــکل می شویم.وی با 
اشــاره به موضوع تامین مالی این پروژه با تهاتر نفت گفت: 
خبری از این پیشنهاد و پیگیری آن نیست و اساسا چیزی 
از آن درنمی آید.رضایی کوچی افزود: توجه داشته باشیم قرار 
نیست دولت خانه بســازد، دولت باید نقش راهبری داشته 
باشــد. دولت در این پروژه پیمانکار نیســت و باید زمین و 
تســهیالت را فراهم کند و مصالح ســاختمانی را با قیمت 
مناســب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت کند 
تا انبوه ســازان وارد خانه ســازی در این پروژه شوند. اما در 
حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این 
اقدام تخلف اســت چراکه باعث می شود سرعت و کیفیت 

کار کاهش پیدا کند.رییس کمیسیون عمران درباره گزارش 
پیشرفت از طرح نهضت ملی مسکن که وزیر راه و شهرسازی 
در مجلس ارایه داده،  اظهار داشت: طبق گزارش ارایه شده، 
تا به امروز توانسته اند به اندازه ۲ میلیون واحد مسکونی زمین 
تامین کنند که این اقدام قابل دفاعی است اما دولت باید به 
فکر ایجاد زیرساخت ها باشد که برای این اقدامات تنها منابع 
مالی آن همان آورده ۴۰ میلیون تومانی مردم اســت که به 
عبارت دیگربــه اندازه ۵ الی ۶ متر واحدها پول جمع آوری 
شده است. از آنجایی که مخاطب این طرح اقشار کم درآمد 
هستند برای تامین مالی به متقاضیان هم نمی توانند فشاری 
وارد کنند.رضایی کوچی با بیان اینکه رییس جمهوری باید 

بر این اقدام متمرکز شــود، گفت: ساخت ۴ میلیون مسکن 
در سال یکی از مهمترین تعهد رییس جمهوری بوده و اگر 
تا چندماه دیگر شاهد پیشــرفت قابل قبولی در این پروژه 
نباشیم صدای منتقدان درمی آید.رییس کمیسیون عمران با 
بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه ها برای ساخت این پروژه 
وجود ندارد، افزود: متاسفانه بسیاری از وزرا فهم درستی از 
اهمیت مســکن در کشور ندارند و نیاز آن را حس نکردند و 
این شرایط  باعث شده قانون جهش تولید مسکن هم دچار 
مشکل شود. در شرایطی که تولید مسکن افزایش نیافته و 
خانه های خالی برای اخذ مالیات شناسایی نشدند، طبیعی 
اســت که قیمت های معامالت مسکن و اجاره باال برود.وی 
گفت: در این شرایط از تعیین سقف برای نرخ اجاره حمایت 
می کنم چراکه راهی نداریم. البته در این بین عده ای نسبت 
به تعیین سقف ۲۵ درصدی معترض هستند و مدعی هستند 
که در شرایط تورم ۵۰ درصدی، سقف ۲۵ درصدی افزایش 
اجــاره کفاف نمی دهد اما باید این را هم در نظر بگیریم که 
حقوق کارمندان هم فقط ۱۰ درصد افزایش یافته اســت و 
مردم دیگر توان پرداخت اجــاره را ندارند.وی با بیان اینکه 
اساسا تامین مسکن جزو وظایف حاکمیت است، گفت: هر 
چند تعیین ســقف اجاره تصمیم درستی است اما ضمانت 
اجرایی آن بســیار اهمیت دارد و قضات باید ملزم شوند که 
این مصوبات را به اجرا برســانند. البته شورای حل اختالف 
هم اعالم کرده که از این مصوبات به نفع مستأجران حمایت 
خواهند کرد. رضایی کوچی تاکیــد کرد: در نهایت راهکار 
اصلی همان تولید مســکن اســت اما وزیر راه و شهرسازی 
هم می گوید پولی برای ساخت مسکن ندارد و تامین منابع 
مالی ُکند پیش می رود که درســت هم است. وقتی موضوع 
را در دولت پیگیری می کنیم هر مسئولی بهانه ای می آورد. 
معتقدم رئیس جمهوری باید در شورای عالی مسکن که هر 
دو ماه یک بار تشــکیل شود حضور پیدا کند و در این شورا 

مشکل راحل کنند.

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: سال گذشته ۴.۵ میلیون 
تن گندم از کشــاورز خریداری شــد و امســال پیش بینی 
می کنیم به هفت میلیون تن برســد و امیدواریم با اجرای 
طرح کشــاورزی قراردادی این رقم به ۹ میلیون تن برسد.

به گزارش ایســنا، جواد ســاداتی نژاد در مراسم رونمایی از 
تامین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی با تاکید بر اجرای 
کشاورزی قراردادی، اظهار کرد: در بحث اجرای طرح مردمی 
ســازی یارانه ها، اگر حمایت بانک مرکزی نبود مشــکالت 
بسیاری را شاهد بودیم. بخش کشاورزی باید رشد کند که 
برای رسیدن به این منظور نیازمند حکمرانی خوب هستیم 
و یکی از اصول این حکمرانی الگوی کشت مناسب است. با 
توجه به خشکســالی حاکم در کشور و ضرورت محافظت از 

آب به عنوان مایه حیات و با توجه به اینکه بیشترین مصرف 
آب در بخش کشاورزی است، باید الگوی کشت متناسب با 
آب باشد. وی افزود: در اجرای الگوی کشت مناسب باید ساز 
و کار الزم برای حرکت در این مســیر ایجاد و قیمت گذاری 
مناسب انجام شود، از سوی دیگر از کشاورز نیز حمایت کنیم. 
یکی از راه های حمایت از کشاورز. کشاورزی قراردادی است 
که رشد و الگوی کشاورزی و حکمرانی خوب در این بخش 
را به دنبال دارد.  کشــاورزی قراردادی اقدام ملی در جهت 
حمایت از خودکفایی کشور و امنیت غذایی و استقالل کشور 
است و از بانک ها درخواست داریم ما را در این مسیر حمایت 
کنند.ساداتی نژاد با اشاره به سرعت تغییر کاربری زمین در 
کشــور، گفت: در شرایطی که کشــاورزی اقتصادی نباشد، 

زمین تغییر کاربری می دهد و بر این اساس برای کشاورزی 
اقتصادی و تجاری باید به سمت کشاورزی قراردادی حرکت 
کنیم که بانک مرکزی قدم اصلی در این خصوص را برداشته 
است. در بحث خودکفایی گندم در ابتدا قیمت گندم اصالح 
و در گام بعدی قیمت کود اصالح شد. در کشاورزی قراردادی 
در نظر داریم بذر اصالح شده، کود و سم به کشاورز بدهیم 
و کشاورز و زمین را بیمه کنیم؛ همچنین آموزش های الزم 
به کشاورز ارایه دهیم و هنگام برداشت محصول با او تسویه 
کنیم.وی ادامه داد: سال گذشته در ۲۵۰ هزار هکتار گندمزار 
کشاورزی قراردادی اجرا شــد و امسال در نظر داریم در ۲ 
میلیون هکتار اجرا کنیم که نیازمند ۴۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار هستیم تا در اختیار کشاورز قرار دهیم. با اجرای این 

طرح دیگر محصول بر زمین نمی ماند، زیرا شــعار طرح این 
است که بذری کاسته نمی شود مگر مشتری آن معلوم باشد.

ساداتی نژاد تاکید کرد: با اجرای کشاورزی قراردادی سالمت 
محصول تامین می شود و معیشت کشاورز نیز بهبود می یابد 
و محصوالت فروخته می شود.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
به اهمیت امنیت غذایی پایدار گفت: در ســال گذشته همه 
کشورها در دنیا در بحث امنیت غذایی دچار چالش شدند، 
اما در کشــور ما فراوانی کاال به اندازه کفایت وجود داشــت. 
سال گذشته ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورز خریداری شد 
و امســال پیش بینی می کنیم به هفت میلیون تن برسد و 
امیدواریم با اجرای طرح کشــاورزی قراردادی این رقم به ۹ 

میلیون تن برسد.

رئیس کمیسیون عمران مطرح کرد

وزیر می گوید پول برای ساخت مسکن نداریم

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

پیش بینی افزایش خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال حدودا 
دو میلیون دستگاه کمتر از سال قبل موبایل به کشور 
وارد شده، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون 
و ۸۵۰ هزار دســتگاه موبایل ذخیره که هنوز خاموش 
هستند و در شبکه ارتباطی فعال نشده اند، وجود دارد. 
بیش بینی می شــود ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده 
این دستگاه ها وارد شبکه ارتباطی کشور شود.محمدرضا 
عالیان در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: کل واردات 
موبایل در چهار ماه ابتدایی امسال حدود چهار میلیون 
دستگاه به ارزش ۹۷۰ میلیون دالر بوده که ۱۵۰ هزار 
دســتگاه به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دالر به صورت 
مسافری وارد کشور شده است.همچنین به گفته وی از 
این این چهار میلیون دستگاهی که در سال ۱۴۰۱ به 
کشــور وارد شده، حدود ۲۴۰ هزار دستگاه باالی ۶۰۰ 
دالر بوده اســت. همچنین بیش از ۶۵ هزار دســتگاه 

موبایل باالی ۶۰۰ دالر به صورت مســافری به کشور 
وارد شــده است .به گفته وی چالش مهم واردکنندگان 
موبایل در حال حاضر تخصیص ارز است. واردکنندگان 
موبایل از ۲۷ اردیبهشــت امسال هیچ تخصیص ارزی 
دریافت نکردند.اما در جلســات مشــترکی که تاکنون 
برگزار شــده، ذی نفعان دولتی قول دادند که شرایط به 
حالت عادی برگرد.ســخنگوی انجمن موبایل افزود: به 
عبارت دقیق تر ثبت سفارش موبایل های ترخیص شده 
در سال جاری، مربوط به قبل از ۲۷ اردیبهشت بوده که 
به صورت قطره چکانی وارد می شود.عالیان با بیان اینکه 
تخصیص نیافتن ارز باعث شــده بسیاری از شرکت ها 
در شرف ورشکستگی باشند، تصریح کرد: تعداد زیادی 
از این شــرکت ها پرسنل زیادی دارند که خطر بیکاری 
آن ها وجود دارد، چرا که اگر وضعیت به همین شــکل 
پیش برود، بخشــی از این شرکت ها در ماه های آینده 

وجود نخواهند داشت .

معاون وزیر صمت گفت: در تالش هســتیم بسته 
تشویقی برای بانک ها بر اساس تأمین مالی زنجیره ای 
به شــورای اقتصاد ارائه شود و به طور پایلوت تا االن 
۷ هزار فاکتور با تالش سیســتم بانکی استعالم شده 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی نیازی در 
آغاز آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره ای 
در بخش کشــاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد، 
با بیــان اینکه تأمین مالی زنجیره ای در دســتور کار 
قــرار گرفت گفت: این اقدام در حالی انجام شــد که 
اوراق گام در گذشــته وجود داشت.معاون وزیر صمت 
با اشاره به اینکه با ۷ بانک تحت سامانه جامع تجارت 
تفاهم نامه ای منعقد شــد گفت: ایــن تفاهم نامه در 
جهت پرداخت تسهیالت بر اساس استعالم فاکتور به 
کشاورزان است که شــبکه بانکی ملزم شده سیستم 

پرداخت تسهیالت را اجرایی کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: در تالش هستیم بسته 

تشویقی برای بانک ها بر اساس تأمین مالی زنجیره ای 
به شــورای اقتصاد ارائه شود و به طور پایلوت تا االن 
۷ هزار فاکتــور به ارزش ۱۱ هزار میلیــارد تومان با 
تالش سیستم بانکی استعالم شده و ۱۵ هزار میلیارد 
تومان تاکنون تأمین مالی سازماندهی شده و مطمئن 
هســتیم که در تأمین مالی زنجیره ای عملیاتی شده 

است.
نیازی خاطرنشــان کرد: با توجه به دو تکلیف مهم 
امسال برای بخش کشــاورزی ،۷۰ درصد سرمایه در 
گردش هــم باید از طریق اســتعالم فاکتور پرداخت 
شــود.وی اظهار کرد: از ۵/۱ ســال اخیر سازماندهی 
تأمین مالی قراردادی کشــاورزی را انجام داده ایم و 
از طریق تأمین مالی انتهای زنجیره کشاورزی، آماده 
ایم حمایت کنیم یعنی یک شرکت غذایی در انتهای 
زنجیــره بتواند بر اســاس اعتبارات حمایت شــود و 
بانک ها نیز سایر اجزای زنجیره را حمایت مالی کنند.

بسته تشویقی برای بانک ها بر اساس تأمین مالی زنجیره ایواردات ۲ میلیون دستگاه موبایل، کمتر از سال قبل

گزارش

در این سال ها با گسترش سایه شوم خشکسالی 
در کشور و خشــکیدن مراتع، دامداران سبک که 
بــه تولید گوســفند و بز می پردازند با مشــکالت 
اقتصادی برای تولید دام مواجه شده اند.به گزارش 
ایســنا، با سوق یافتن این دامداران به خرید علوفه 
و نهاده های دامی وارداتی، قیمت تمام شده تولید 
دام برای آن ها افزایش قابل توجهی داشــته است. 
اکنون نیز خرید نهاده به قیمت آزاد بار مشــکالت 
را برای این قشــر سنگین تر کرده است. شرایط به 
گونه ای است که برخی از این دامداران بعد از چند 
دهه دامداری صحبت از کنار گذاشــتن این شغل 
می کنند. قیمت گذاری و خرید دام توســط دولت، 
تســهیل صادرات و حمایت زیربنایی از دامداران 
سبک از جمله خواســته های این قشر است.عضو 
تعاونی عشــایری البرز که ۳۰ سال است به عنوان 
دامدار فعالیت می کند، می گوید: دولت وظیفه دارد 
با قیمت گذاری مناســب به خریــد دام بپردازد یا 
صادرات را تســهیل کند. اکنون دام هایی که تولید 
کرده ایم روی دســتمان مانده است.داوود زعیم در 
گفت وگو با ایسنا اضافه می کند: یکی از موضوعات 
این است که تعداد دامداری  ها بیشتر از میزان نیاز 
کشــور است.وی با گالیه از نبود صادرات دام مازاد 
می افزاید: هــر کیلو دام زنده برای من حدود ۱۲۰ 
هزار تومان تمام شــده و باید با التماس ۶۵ یا ۷۰ 

هزار تومان به قصاب بفروشــم. دولت باید دام ما را 
قیمت گذاری و خرید کند.این دامدار ادامه می دهد: 
از طرفی خشکسالی، شرایط اقتصادی و تحریم به 
مشــکالت دامداران دامن زده اســت تا زمانی که 
خشکســالی برطرف نشود دولت نمی تواند معضل 
دامداران را حل کند.زعیــم می گوید به مرحله ای 
رســیده که این کار را بعد از ۳۰ سال کنار بگذارد. 
در حالی که این کار را به صورت خانوادگی اداره و 
همسرش ۳۰ سال است پا به پای او کار می کند.وی 
با اشاره به افزایش هزینه های تولید در سال جاری 
می گوید: قیمت کارگر، هزینه چرای دام، دارو، آب، 
علوفه و جو امسال به صورت میانگین دو برابر شده 
اســت ولی هنوز قیمت دام زنده نســبت به سال 
گذشــته تغییر چندانی نداشته است. دولت باید از 
دامدار پشتیبانی کند.زعیم با اشاره به اینکه عرضه 
و تقاضا در این بخش متعادل نیست، اظهار می کند: 
قیمت دام زنده به ازای هر کیلو از ۱۰۰ هزار تومان 
به باالست ولی فروش حدود ۷۰ هزار تومان است. 
همچنین به دلیل نداشتن میدان دام در استان البرز 
مجبوریم دام ها را برای فروش به میدان دام تهران 
یا قزوین ببریم که هزینه ها را افزایش می دهد.وی 
ادامه می دهــد: علوفه و وام نمی خواهیم بلکه تنها 
خواسته ما خرید دام هایمان توسط دولت است. ما 
این تولید را برای کشور انجام داده ایم و می خواهیم 

از تولیدمان حمایت شود. تنها شعارهای حمایت از 
تولید داده می شــود اما نه تنها از مشکالتمان کم 
نشده بلکه روز به روز  مشکالتمان افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه ادامه این کار بدون عشق ممکن 
نیست، می افزاید: سعی کردم بهترین نژاد دام مولد 
را در ایــران تولید کنم و با ترکیــب پنج نژاد دام 
خوب، بهترین دام را تولید کرده ام.پژوهشگر ارشد 
موسســه تحقیقات علوم دامی می گوید: در تمام 
دنیا دامداران ســبک که به پرورش گوسفند و بز 
می پردازند، از مراتع و علوفه های باغی یا علوفه های 
کشاورزی برای دام هایشان استفاده می کنند. اما در 
حدود ۱۵ سال اخیر با خشکی مراتع و عدم امنیت 
دامداران، این قشــر به دامداری بسته سوق یافتند 
که به صرفه نیســت و خوراک برای دام خریداری 
می شود.فرهاد میرزایی درگفت و گو با ایسنا با اشاره 
بــه اینکه خوراک دام در ایران وارداتی اســت و با 
قیمت دالر محاسبه می شود، می افزاید: زمین های 
کشاورزی ما کفاف خوراک انسان ها را نیز نمی دهد 
و ۹۰ درصد خوراک دام وارد می شود. ساالنه حدود 
۱۵ میلیارد دالر برای خــوراک انواع دام ها هزینه 
می شــود. میرزایی ادامه می دهد: بنابراین پرورش 
دام های ســبک با خوراک وارداتی به هیچ وجه به 
صرفه نیســت و باید به آزادســازی مراتع و بهبود 

کیفیت علوفه مراتع  بیشتر توجه شود. 

دامداران چشم انتظار حمایت دولت

داروی اسپینرازا برای درمان بیماران SMA  برای نخستین بار توسط کوبل دارو تامین شد؛ 

SMA بازگشت امید به کودکان
داروی اســپینرازا )Spinraza( بــرای درمان 
بیماران SMA روز سه شــنبه ۱۱ مــرداد ۱۴۰۱ 
توسط شرکت کوبل دارو وارد گمرک فرودگاه امام 
خمینی  شــد و به زودی بــا برنامه ریزی و نظارت 
وزارت بهداشــت در دســترس بیماران کشور قرار 
می گیــرد. نوسی نـِــرسن )Nusinersen( با نام 
تجاری اسپینرازا )Spinraza(، نخستین دارو برای 
درمان بیماری SMA  اســت که سال ۲۰۱۶ مورد 
تایید سازمان غذا و دارو آمریکا )FDA( قرار گرفت 
و در ســال ۲۰۱۷ توسط آژانس دارویی اروپا تایید 
شــد و اکنون در بیش از ۵۰ کشور جهان استفاده 
می شــود. پس از تصمیم وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو در اردیبهشت ماه سال جاری درخصوص 
تامین داروی مورد نیاز این بیماران، برای اولین بار 
اسپینرازا )Spinraza( در دسترس بیماران کشور 

قرار خواهد گرفت.
 SMA )اس ام ای( یــا همان آتروفی عضالنی 
نخاعــی )Spinal Muscular Atrophy( یک 
بیماری عصبی-عضالنی نادر است و در حال حاضر 
بیــش از ۶۰۰ نفر در ایران که اکثر آنان را کودکان 
تشــکیل می دهند، به آن مبتال هستند. بر اثر این 
بیماری، عملکرد برخی از عضــالت دچار اختالل 
شده و بیمار حتی برای رفع نیازهای اولیه از جمله 
نشســتن، راه رفتن و غذا خــوردن نیازمند کمک 

اطرافیان بوده و در شدیدترین حالت، تنفس بیمار 
بدون دستگاه کمک تنفسی امکان پذیر نمی باشد.

براساس مطالعات بین المللی انجام شده، اثرات 
درمانی داروی اســپینرازا )Spinraza( تایید شده 
و ایــن دارو مهمتریــن عالئم بیمــاری SMA را 
بصورت معناداری در افراد مبتال بهبود می بخشــد. 
از مزیت های مهم این دارو، امکان تنظیم دقیق ُدوز 
دارو به ویــژه برای کودکان و تعداد دفعات محدود 

استفاده در طول سال می باشد. 
کوبل دارو امیدوار است از این طریق بتواند رنج 
بیمــاران را کاهش داده و گامــی عملی در جهت 

افزایش کیفیت زندگی این افراد و خانواده های آنها 
بردارد. 

کوبل دارو با بیش از ۲۰ ســال سابقه در تامین 
داروهای مورد نیاز بیماران کشــور، همواره و در هر 
شرایطی در تالش برای ارتقای سطح سالمت جامعه 
بوده اســت. این شرکت پیشــتر نیز در دوران اوج 
شــیوع کرونا و محدودیت کشور در تامین واکسن، 
در تابستان سال ۱۴۰۰ واکسن کرونای آسترازنکا 
را به عنوان تنها شــرکت بخش خصوصی، تامین و 
جهت واکسیناســیون عمومی به مسئوالن وزارت 

بهداشت تحویل داده بود.
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فرمانده انتظامی استان درخصوص تیراندازی پارک 
پامچال منطقه شــاهین ویالی کرج که منجر به قتل 
یک نفر شــد، دستور ویژه و سریع عامالن را صادرکرد.
به گزارش رکنا، ســردار »عباسعلی محمدیان« اظهار 
داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر یک فقره درگیری مسلحانه در پارک پامچال منطقه 
شــاهین ویال و فوت یک نفــر در این حادثه، بالفاصله 
مامــوران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان 
برای بررســی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.وی 
افزود: با حضور پلیس در محل و برابر تحقیقات میدانی 
صورت گرفته مشخص شد که یکی از شهروندان هدف 

گلوله راکب یک موتور سیکلت قرارگرفته و با همدست 
خود بالفاصله از محل متواری شدند. سردار محمدیان 
خاطرنشــان کرد: برابر بررســی های بــه عمل آمده 
اختالف حساب ســبب این حادثه شده و تالش برای 
دستگیری عوامل این حادثه از نخستین لحظات وقوع 
آن در دستور کار پلیس آگاهی است.فرمانده انتظامی 
اســتان البرز با بیان اینکه جزئیات این حادثه به زودی 
اطالع رسانی خواهد شد، گفت: درگیری و سرقت های 
مسلحانه موجب تشویش اذهان عمومی شود که خط 
قرمز پلیس است و شهروندان بدانند که با عامالن این 

حادثه برخورد جدی خواهد شد.

با تــالش کارآگاهــان پلیس آگاهی شهرســتان 
نظرآباد شــخصی که به دلیل اختالفات خانوادگی به 
وسیله ضربه چاقو پدرزن خود را به قتل رسانده بود، 
شناســایی و دستگیر شــد.به گزارش رکنا، سرهنگ  
فرج اهلل اســدالهی فرمانده انتظامــی نظرآباد در این 
خصوص بیان داشت: در پی اعالم یک فقره درگیری 
منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان نظرآباد 
بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان برای 
بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: 
بررســی های اولیه حاکی از این بــود که فردی ۴۸ 
ساله در درگیری خانوادگی توسط دامادش به وسیله 

ضربه چاقو به قتل رســیده و قاتل پس از انجام جرم 
گریخته است.  فرمانده انتظامی نظرآباد تصریح کرد: 
بالفاصله اقدامات کارآگاهان برای شناسایی مخفیگاه 
قاتل آغاز و در کمتر از ۴۸ ساعت متهم دستگیر و به 
پلیس آگاهی نظرآباد منتقل شد.سرهنگ اسدالهی با 
اشاره به اعتراف متهم به انجام قتل به دلیل مشکالت 
خانوادگی، گفت: با تکمیــل پرونده قاتل برای انجام 
مراحــل قانونی بــه مراجع قضائی معرفی شــد.این 
مقام انتظامی در پایان خاطرنشــان کرد که بسیاری 
از جنایات صورت گرفته در ســطح استان می تواند با 

اندکی صبر و حلم پیشگیری شود.

قتل فجیع پدرزن با ضربات چاقو داماد عصبانی در کرجقتل در تیراندازی وحشتناک پارک پامچال 

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیری بیش از ۵۰۰ تن از 
مرتکبان جرائم اقتصادی، سرقت، جرائم جنایی، کالهبرداری 
و ... از ســوی دو پلیس امنیــت اقتصادی و آگاهی خبرداد.
به گزارش ایســنا، سردار حسین رحیمی در اجرای سومین 
مرحله از طرح کاشف در سال جاری که دیروز در مقر پلیس 
آگاهی تهران برگزار شــد، گفت: مرحلــه جدیدی از طرح 
کاشف در سال جاری توسط همکاران من در پلیس آگاهی 
و پلیــس امنیت اقتصادی به مرحله اجــرا درآمد. آنچه که  
در این محل به نمایش گذاشــته شده گوشه ای از اقدامات 
همکاران من است که پس از چندین روز انجام کار اطالعاتی 

و شناسایی انجام شده است.
وی با بیــان اینکه در این مرحله از طرح ماموران پلیس 
آگاهــی ۳۵۲ نفــر از مجرمــان حرفه ای پایتخت شــامل 
ســارقان، جاعالن، کالهبرداران، سارقان خودرو، زورگیران، 
گوشی قاپان، قاتالن و ... را دستگیر کردند؛ گفت: ۲۳۵ نفر از 

این افراد، سابقه دار هستند. 
همچنیــن در اجــرای این طرح ۷۶ باند ســارق منزل، 

کیف قاپ، موبایل قاپ و ... نیز منهدم شد.
۱۷۰۰ فقره ســرقت مختلف نیز کشف و مقادیر از اقالم 
مسروقه نیز از سارقان کشف و ضبط شده که به مالباختگان 

تحویل داده می شود.
رحیمی به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی نیز اشاره کرد 
و گفت: پلیس امنیــت اقتصادی ماموریت های خود در این 

طــرح را حول دو بخش عمده اجرا کرده اســت. بخش اول 
مربــوط به مبارزه با قاچاق کاال بود که در این راســتا ۱۴۸ 

پرونده تشــکیل شــده و ۱۷۱ نفر به اتهام جرائم مرتبط با 
حمل و توزیع کاالی قاچاق شناســایی و دســتگیر شدند. 
همچنین دو میلیون و ۲۲۵ هزار قلم انواع کاالی قاچاق نیز 

کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد:  همچنین طی 
این مدت  ۶۴۸ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در این طرح 
کشف و ضبط شد و ۴۱ دستگاه خودرو شوتی که از آن برای 
حمل کاالی قاچاق استفاده شده بود نیز توقیف و ضبظ شد.
رحیمــی با بیان اینکه  ۳۷ نفر که فرار مالیاتی به ارزش 
۹۰۰ میلیارد تومان داشتند دستگیر شدند، گفت: دستگیری 
۱۱ دالل ارزی بــه همــراه بالغ بر یک میلیــارد تومان ارز، 
بازداشــت هفت نفر از سوءاســتفاده کننــدگان از ارزهای 
مسافرتی و ۱۴ محکوم متواری و بدهکار بانکی نیز از دیگر 

دستاوردهای این طرح است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر شیوه موبایل قاپی ها 
نیز گفت: طبیعتا سارقان مانند سایر مجرمان دائما در حال 
تغییر شیوه سرقت هســتند. تعداد زورگیری زیاد نشده اما 

شیوه ها تغییر کرده است. 
پلیس با هر گونه ســرقت در زمان های مختلف برخورد 
می کند و از لحظه ای که یک ســرقت اتفاق می افتد و ما به 

عنوان پلیس مطلع می شویم با آن برخورد می کنیم.

رئیس پلیــس فتای پایتخت از بازداشــت عامل ایجاد 
ســایت فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه با جعل 

ای نماد خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســرهنگ داود معظمــی گودرزی، 
دراین باره اظهارکرد: چندی پیش تعدادی از شــهروندان 
به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شــدند پس از 
خرید در یکی از ســایت های فروش موبایل و لوازم جانبی 
تلفن همــراه مورد کالهبرداری قرار گرفته اند. مالباختگان 
این پرونده در ادامه اظهارات خود به ماموران اعالم کردند 
قصد خرید لــوازم جانبی تلفن همــراه در فضای مجازی 
را داشــته که با یک ســایت فروش آنالین ایــن کاالها با 
قیمت هــای ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشــته 
مواجه شــدند اما پس از انجــام فرآیند خرید و واریز وجه 
کاالیی دریافت نکرده و متوجه کالهبرداری شــدند.  وی 
افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ 
تحقیقــات پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه 
شــدند کالهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنالین و جعل 
ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کالهبرداری از 

آن ها کرده است.
 گودرزی گفت: افسران سایبری پلیس فتای پایتخت با 
به کارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گســترده در فضای 
مجازی گرداننده این ســایت را شناسایی کردند و پس از 
به دست آوردن اطالعات هویتی متهم و تشریفات قضایی 
او را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دســتگیر و به 

پلیس فتا منتقل کردند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم 
پس از حضــور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند 
اما پس از مشــاهده مســتندات موجود در پرونده ضمن 
پذیــرش جرم خود به کالهبرداری از بیــش از ۲۱ نفر از 
شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اعتراف 
کرد.براســاس اعالم پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا وی با 
اشاره به اینکه مشخصات فروشــگاه های معتبر در سایت 
Enamad.ir قابل مشــاهده است اظهار کرد: شهروندان 
حتما از ســایت هایی که دارای نماد اعتمــاد الکترونیکی 
هســتند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز 
هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید 

صحت و سقم کاال جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس بین الملل از دســتگیری چهارمین متهم 
کالهبــرداری ۴۰۰ میلیــون دالری خبــر داد.به گزارش 
ایســنا، ســردار هادی شــیرزاد دراین باره گفت:  براساس 
دســتور مقامات قضائی یکــی دیگر از متهمــان پرونده 
کالهبــرداری۴۰۰ میلیــون دالری که به همــراه ۱۵ نفر 
دیگر، با تشــکیل شــرکت های صوری متعدد و با استفاده 
از جعل اســناد و ادعــای فعالیت در زمینــه واردات کاال 

اقدام بــه کالهبرداری ۴۰۰ میلیــون دالری کرده بودند، 
تحت پیگرد قرار گرفت.وی با اشاره به بازداشت سه نفر از 
متهمان این پرونده در سال گذشته افزود: درپی تحقیقات 
صورت گرفته، مشخص شــد، متهم به یکی از کشورهای 
منطقه متواری شده است که پلیس بین الملل  با استفاده از 
ظرفیت های سازمان اینترپل و هماهنگی های الزم با مراجع 
مربوطه داخلی و خارجی، علیه وی اعالن قرمز صادر کرده 

و متعاقباً متهم در کشور محل اختفاء مورد ردیابی و مورد 
شناســایی قرار گرفت. رئیس پلیس بین الملل فرماندهی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران خاطر نشــان کرد: هم 
زمــان با پیگیری پرونده متهم از کشــورهای محل تردد، 
اعــالن قرمز صادره علیه وی به مراجــع مختلف از جمله 
پلیس مهاجرت و گذرنامه ارســال شــد تا در صورت عدم 
همکاری کشــورهای مورد نظر ، هنگام تردد احتمالی، در 

مرزهای رسمی کشور بازداشت شود.بر اساس اعالم سایت 
پلیس، شیرزاد  با اشاره به تالش ماموران اینترپل تهران در 
ردیابی ایــن متهم و همچنین انعکاس تحت تعقیب بودن 
وی به مرزهای ورودی کشور خاطرنشان کرد: با همکاری 
پلیس مهاجرت و گذرنامه، متهم هنگام ورود به کشور در 
یکی از فرودگاه های بین المللی بازداشت و برای ادامه روند 

رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

تازه ترین آمارها از شــمار جانباختگان و حادثه دیدگان 
سیل  اخیر حاکی از مرگ ۷۶ تن و امدادرسانی به بیش از۶۱ 
هزار نفر در ۲۵ اســتان کشور است.به گزارش ایسنا، درپی 
بارش های شدید باران در نقاط مختلف شاهد جاری شدن 
ســیل و وقوع آبگرفتگی در این مناطق بودیم، بارش هایی 
که در برخی از نقاط نظیر فیروزکــوه، امام زاده داوود )ع(، 
یزد، رفسنجان و ... خســارات جانی و مالی زیادی برجای 
گذاشته اســت.محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشــور که به اســتان چهارمحال و بختیاری سفر 
کرده، در گفت وگو با ایســنا اظهارکرد:  دیروز برای بازدید 
از مناطق ســیل زده و اطالع از آخرین روند امدادرسانی به 
استان چهارمحال و بختیاری سفر کردم. در جریان این سفر 

با استاندار و دیگر مســئوالن و مقامات محلی نیز دیدار و 
گفت وگوهایی انجام شده و آخرین وضعیت امدادرسانی در 
این اســتان ارائه شد. بنا شد تا طبق دستور ریاست محترم 
جمهوری به سرعت نســبت به جبران خسارات و حمایت 
از آســیب دیدگان اقدام شــود.وی همچنیــن درباره آمار 
جانباختگان سیل در کشــور نیز گفت:  شمار جانباختگان 
ســیل و آبگرفتگی در کشــور برابر تازه ترین گزارش های 
دریافتی، ۷۶ نفر اســت. اجساد این افراد به پزشکی قانونی 
منتقل شده و بررسی اولیه حاکی از مرگ آنها در پی سیل 
اســت و تحقیقات ثانویه و تکمیلی نیز در حال انجام است. 

همچنین ۱۶ نفر نیز مفقود هستند که جستجو برای یافتن 
آنان ادامه دارد.مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر نیز در گفت وگو با ایســنا به تشــریح 
آخرین وضعیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر در سیل اخیر پرداخت و گفت:  
از ابتــدای مردادماه تا ظهــر ۱۱ مردادماه  ۶۵۰۰ امدادگر 
در ۱۵۰۰ تیم عملیاتی در جریان امدادرســانی به ســیل 
در ۲۵ اســتان کشور فعالیت داشــتند. در این ماموریت ها 
۱۲۰۰ دستگاه خودرو و ۱۵ فروند بالگرد نیز مورد استفاده 
قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه عملیات امدادونجات در 

۱۶۶۹ نقطه متاثر از سیل صورت گرفته است، گفت:  ۱۶۷ 
شهرستان، ۱۳۰ شهر، ۱۳۸۶ روستا و ۱۵۳ محور مواصالتی 
تحت سیل و آبگرفتگی قرار داشتند که عملیات امدادی در 
آنها از ســوی هالل احمر انجام شده است. در جریان این 
عملیات ها به ۶۱ هزار و ۱۲۷ نفر امدادرسانی شده و ۸۵۸۵ 
نفر اســکان اضطراری داده شدند. همچنین ۳۰۱۸ نفر نیز 
به نقاط امن منتقل شــدند.رئیس ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمــر با بیان اینکه خدمات هالل احمر در 
۲۵ اســتان متاثر از سیل ادامه دارد، گفت:  این ماموریت ها 
به ویژه در استان های فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، 
خوزستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، کهگیلویه و بویر 

احمد و لرستان ادامه دارد.

ســارق دســتبند طالی زنان وقتی در آخرین سرقت 
از سوی مالباخته که خواســتگارش بود شناسایی شد، از 
تــرس تغییر چهره داد اما باز هم بــه دام افتاد.به گزارش 
رکنا، اواخر اسفند سال گذشته یک زن جوان که مینا نام 
داشت هراسان با پلیس تماس گرفت و از سرقت دستبند 
طالیــش خبر داد و گفت: مقابــل در خانه ام منتظر بودم 
تــا در را برایم بــاز کنند که ناگهان دو مرد جوان ســوار 
بر موتورســیکلت به من نزدیک شــدند. هر دو آنها کاله 
کاسکت به سر داشتند و یکی از آنها پیاده شد و در چشم 
برهم زدنی دســتبند طال را سرقت کرد و از محل متواری 
شــد.با شــکایت زن جوان، تحقیقات به دستور بازپرس 
شــعبه اول دادســرای ویژه سرقت آغاز شــد. کارآگاهان 
پایگاه ششــم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و در 
حالی که تحقیقات برای دســتگیری سارقان نقابدار ادامه 
داشــت کارآگاهان با شکایت های ســریالی مواجه شدند. 
شکایت هایی که ســارقان فقط دســتبند زنان را سرقت 
می  کردند. بررســی ها برای شناسایی سارقان ادامه داشت 

امــا با توجه به اینکه آنها در تمامی سرقت هایشــان کاله  
کاسکت به سر داشتند، هویت آنها مشخص نبود تا اینکه 
ســرنخ اصلی را زن جوانی به مأموران داد. زن جوانی که 
یکــی از قربانیان ســرقت اعضای این بانــد دو نفره بود، 
گفت: از خرید به خانه برگشــتم، خواســتم در را باز کنم 
که موتورسواری به من نزدیک شد و یکی از موتورسواران 
بالفاصله از موتور پایین پرید و دســتبند طالیم را کشید. 
با موتورسوار درگیر شدم و در حین درگیری کاله کاسکت 
او از ســرش افتاد.  مردی با موهــای جوگندمی که او را 
شــناختم. او بهروز، برادر یکی از دوستانم بود که سال ها 
قبل از من خواستگاری کرده بود اما از آنجایی که از همان 
جوانی نیز پرخاشگر و خالفکار بود، خانواده ام با این ازدواج 
موافقــت نکردند و بعد از آن دیگــر بهروز را ندیدم تا روز 
دزدی که کاله کاســکت از سرش افتاد.با اطالعاتی که زن 

جوان در اختیار مأموران قرار داد، تیم تحقیق به بررســی 
سوابق او پرداخته و مشخص شد که بهروز چندین سابقه 
کیفری در پرونده خود دارد و اواخر سال گذشته از زندان 
آزاد شده است. با شناسایی هویت متهمان  چند روز قبل 
بهروز و همدستش توسط پلیس دستگیر شدند. اما از آنجا 
که وی موهایش مشــکی و منکر سرقت دستبند بود، به 
ناچار با  تصاویر به دســت آمده از دوربین های مداربسته 
محل های ســرقت تطبیق داده شدند، اگرچه چهره متهم 
در فیلم ها مشــخص نبود اما ظاهر و نحوه راه رفتن او در 

فیلم نشان می  داد او همان سارق است.
بنابرایــن بــه ناچار لب بــه اعتراف گشــود.بهروز در 
تحقیقات گفت: اواخر ســال گذشــته از زندان آزاد شدم 
و هنــوز یک ماهی از آزادی ام نگذشــته بود که به خاطر 
مشــکالت مالی و رد مال دوباره مجبور به ســرقت شدم. 

شاهین یکی از هم بندی هایم بود و قباًل او را می  شناختم، 
قرار شــد فقط از زن هایی ســرقت کنیم که تنها هستند. 
آنهــا را تعقیــب می  کردیم و زمانی که بــه محل خلوتی 
می  رسیدند یا اینکه مقابل خانه شان به انتظار باز شدن در 

بودند، به سراغ شان می  رفتیم.
او ادامــه داد: مــا زن هایــی را برای ســرقت انتخاب 
می  کردیم که دســتبند طال به دست داشتند از طرفی هر 
ســرقت را یکی از ما انجام می  داد. اگر اولین سرقت را من 
انجام داده بودم دومین ســرقت را شاهین مرتکب می  شد. 
سرقت سوم برای من بود و همین طور ادامه داشت. وقتی 
از زن جوانی که روزی خواستگارش بودم سرقت کردم، او 
را نشــناختم اما چون مرا دیده بود، موهایم را رنگ کردم 
که شناسایی نشوم.با اعتراف دو متهم جوان به سرقت های 
سریالی دستبندها، به دســتور بازپرس دادسرای سرقت، 
متهمان در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم قرار داده شدند  
تحقیقات برای شناسایی سایر شــکات احتمالی این باند 

ادامه دارد.

فرمانده انتظامی پایتخت خبر داد

دستگیری بیش از ۵۰۰ مجرم و ۱۴ بدهکار بانکی در تهران

بازداشت عامل جعل ای نماد و کالهبرداری ۵ میلیاردی از ۲۱ نفر

بازداشت چهارمین متهم پرونده کالهبرداری ۴۰۰ میلیون دالری 

۷۶ جانباخته و امدادرسانی به ۶۱ هزار نفر درپی سیل

سرقت دردسرساز خواستگار مو جوگندمی از دختر جوان 

بازداشت شرور فراری در تونل زیرزمینی 
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از دســتگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه 
دار پایتخت خبرداد گفت: متهم متواری در یک تونل زیر زمینی دستگیر شد.به 
گزارش رکنا،  سرهنگ پیام کاویانی در تشریح جزئیات این خبر گفت:  اواخر 
هفته گذشته پرونده ای در خصوص متواری شدن یکی از اوباش سابقه دار که 
دارای سوابق محکومیتی متعددی از جمله خفت گیری ، شرارت، فروش سالح 
جنگی و.. بود، دریافت کردیم.وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد این 
فرد پس از تحمل مدتی کیفر  با اخذ مرخصی از زندان خارج شــده ولی پس 
از اتمام مرخصی دیگر به زندان بازنگشــته و در  این مدت کماکان به شرارت 

خویش ادامه داده  است.
کاویانی تصریح کرد: با انجام اقدامات شبانه روزی و هوشیاری ماموران پلیس 
امنیت عمومی تهران  مخفیگاه این فرد شرور در یک تونل زیرزمینی در حوالی 
اتوبان »یاسینی« شناسایی و پس از هماهنگی های قضائی  در حالی که متهم 
قصد داشت از مخفیگاهش خارج شود دستگیر و به پلیس امنیت عمومی تهران 
انتقال یافت.رئیس پلیس امنیت عمومی تهران  با بیان اینکه متهم در اختیار 
مرجع قضائی قرار گرفت و به زندان منتقل شد افزود: پلیس با هوشیاری کامل 
اقدام به رصد مخالن نظم و آســایش شهروندان می کند و کسانی که بخواهند 
در این راه مخاطراتی را برای شــهروندان ایجاد کنند با برخورد قاطع و قانونی 

پلیس مواجه خواهند شد.

کمیته مبارزه با قاچاق اشیاء تاریخی 
و صنایع دستی تشکیل شد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق میراث 
فرهنگی و صنایع دستی خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت 
میراث فرهنگی،   گردشگری و صنایع دستی، سردار حسن مهری گفت: این کمیته 
بر اســاس تاکید و دستور مهندس سیدعزت اهلل ضرغامیـ  وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستیـ  و با پیگیری های علی دارابیـ  قائم مقام وزیر و معاون 
میراث فرهنگی کشــور ـ  تشکیل شــده و هدف اصلی آن کاهش جرائم مرتبط 
با قاچاق در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دســتی اســت.فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگــی که دبیری این کمیته را بر عهــده دارد، افزود: از اولین روزهای 
انتصاب به عنوان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی و نماینده تام االختیار وزیر 
در جلسات ستاد مقابله با کاال و ارز شرکت می کردم که با توجه به حساسیت ها 
در حوزه مقابله با قاچاق اشــیای تاریخی و صنایع دســتی ضرورت تشکیل این 
کمیته احساس می شد و خوشــبختانه این کمیته تشکیل و دبیر و اعضای این 
کمیته در حکمی از سوی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی منصوب شدند.

او با بیان این که بر اســاس بند ج ماده ۳۶ قانون مبــارزه با کاال و ارز وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی جزو دستگاه های کاشف به حساب 
می آید، اظهار کرد: برنامه ریزی کالن و تشــریک مســاعی با هدف پیشگیری و 
مقابله با قاچاق کاال در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دســتی، ایجاد هماهنگی و 
تعامل سازنده با ســتاد، ایجاد کارگروه های آموزشی و هماهنگی با دستگاه های 
کاشف، تشــدید مقابله با سوداگران و انجام اقدامات پیشــگیرانه، جلوگیری از 
ورود صنایع دســتی قاچاق و تقلبی به کشــور و… از مهم ترین اهداف تشکیل 
این کمیته اســت.  فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اضافه کرد: بر اســاس 
برنامه ریزی ها جلســات این کمیته هر ســه ماه یک بار به ریاست قائم مقام وزیر 
و معاون میراث فرهنگی برگزار می شــود و اولین جلسه این کمیته نیز به زودی 
برگزار خواهد شــد.  مهری با بیان این که این کمیته بــرای اولین بار در وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده است، گفت: این امید را 
داریم با فعالیت این کمیته شــاهد کاهش جرائم در حوزه قاچاق میراث فرهنگی 

و صنایع دستی باشیم.

سارقان منزل با ۱۰ فقره سرقت در بهارستان 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از دستگیری ۲ سارق منزل و کشف ۱۰ 
فقره سرقت خبر داد.سرهنگ علیزاده اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت 
منزل در شهرستان بهارستان، اکیپ های ویژه ای از ماموران دایره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی رســیدگی به موضوع را به صورت ویژه دردســتور کار قرار دادند.
وی افــزود: پس از چندین روز کار اطالعاتی، ماموران پلیس آگاهی شهرســتان 
بهارســتان با استفاده از شگرد های خاص پلیسی سرنخ هایی از ۲ سارق حرفه ای 
این ســرقت ها بدست آورده و با شناســایی مخفیگاه متهمان طی هماهنگی با 
مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه، سارقان دستگیر شدند.سرهنگ علیزاده 
با اشاره به اینکه در این خصوص یک مالخر نیز دستگیر شد، ادامه داد: متهمان 
در بازجوئی های انجام شــده به ۱۰ فقره سرقت منازل در شهرستان بهارستان 

اعتراف کردند.

قتل مستاجر به دست صاحبخانه در ساری 
رئیس پلیس آگاهی اســتان مازندران از درگیری منجر به قتل صاحب خانه 
با مســتاجر خود در شهرستان ســاری خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ علی 
قیصری با اشــاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر درگیری در یکی از 
محالت شهرستان ساری، اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس۱۱۰ 
مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در شهرستان ساری، بالفاصله ماموران برای 
بررسی موضوع به محل وقوع حادثه اعزام شدند.وی افزود: در بررسی های بعمل 
آمده کاراگاهان پلیس آگاهی مشــخص شد، صاحب خانه به همراه دوستانش با 
مستاجر خود به علت تاخیر در تخلیه منزل درگیر و با وارد کردن چندین ضربه 
چاقو وی را مصدوم کرد.ســرهنگ قیصری با اشاره به اینکه مصدوم این حادثه 
بر اثر شــدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت، تصریح کرد: کاراگاهان 
پلیس آگاهی استان مازندران پس از بررسی های صحنه جرم و تحقیقات پلیسی 
یکی از متهمان به قتل را شناسایی و با هماهنگی قضائی وی را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران با بیان اینکه پرونده ای 
در این خصوص تشکیل و متهم در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد، اظهار داشت: 

دستگیری دیگر متهمان این پرونده در دستور کار پلیس قرار دارد.

٨ میلیارد ریال اموال مسروقه دکل مخابراتی 
در»خرمشهر«کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر از کشف اموال مسروقه دکل مخابراتی 
به ارزش ۸ میلیارد ریال در این شهرســتان خبر داد. به گزارش رکنا، سرهنگ 
نجم الدین ســهرابی فرمانده انتظامی خرمشــهر به خبرنگار رکنا گفت: در پی 
وقوع یک فقره ســرقت از دکل مخابراتی، با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله 
مامــوران اقدامات اطالعاتی خود را در این زمینه آغاز کردند. وی افزود: ماموران 
کالنتری ۱۲ این شهرستان با کار اطالعاتی یک سارق را در ارتباط با سرقت های 
به وقوع پیوسته شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه در 
مخفیگاهشان دستگیر کردند.فرمانده انتظامی خرمشهر با بیان اینکه در بازرسی 
از مخفیگاه متهم تعدادی اموال مســروقه ۲ عدد روتر، ۳عدد برد، ۳ عدد ماژول 
و مقادیری آالت و ادوات سرقتی کشف شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش 
ریالی اموال کشف شده را بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند.سرهنگ سهرابی 
در ادامه بیان داشــت: متهم پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضائی شد.

مسمومیت الکلی در قشم ۱۰ نفر را 
راهی بیمارستان کرد

طی دو روز اخیر بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکی، ۱۰ نفر در 
شهرستان قشم به مراکز درمانی مراجعه کردند.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان ظهر دیروز در این رابطه گفت: طی روزهای اخیر مواردی از 
مسمومیت به دنبال مصرف مشروبات الکلی در شهرستان قشم مشاهده شد که تا 
ظهر دیروز  ۱۰ نفر به دلیل بروز عالیم مسمومیت به مراکز درمانی این شهرستان 
مراجعه کرده اند.دکتر فاطمــه نوروزیان افزود: مراجعه کنندگان ۹ آقا و ۱ خانم 
بودند که در حال حاضر ۴ نفر بطور سرپایی مداوا و با رضایت شخصی ترخیص 
شده اند و ۶ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و ۱ نفر با وضعیت وخیم 
در بخش مراقبت های ویژه بستری شده و برای ۳ نفر نیز دیالیز انجام شده است.

وی ضمن هشــدار به خانواده ها و اشــاره به اینکه مصرف مشــروبات الکلی 
بسیار خطرناک است، توصیه کرد که در صورت مصرف اگر دچار عالئمی مانند 
سرگیجه، تاری دید، تهوع، استفراغ و تنگی نفس شدند بدون نگرانی بابت مسائل 
قانونی، هر چه ســریعتر جهت درمان به بیمارســتان مراجعه شود زیرا با درمان 

سریع و به موقع، شانس بهبودی وجود دارد.

اخبار کوتاه

ســارقی که ۱۰ فقره سابقه گوشــی قاپی دارد ۴۰ روز 
بعد از آزادی از زندان برای یازدهمین بار دســتگیر و روانه 
زندان شد.به گزارش رکنا، ماموران گشت کالنتری رسالت 
مشــهد ، هنگام اجرای طرح های مبارزه با جرم، به جوان 
موتورسواری در خیابان رسالت ۲۹ مشکوک شدند که در 
گوشــه ای ایستاده بود و رهگذران را زیرنظر داشت اما در 
همین هنگام جوان ۲۷ ســاله دیگری نیز مقابل دیدگان 
نیروهای گشت نامحســوس قرار گرفت که او هم با اشاره 
جوان موتورسوار در کمین رهگذران و عابران پیاده بود.در 
حالی که ماموران انتظامی یقین داشــتند هر دو جوان از 
دزدان ســابقه دار گوشی قاپ هستند بالفاصله موتورسوار 

مذکور حرکت کــرد ولی جوان ۲۷ ســاله پیاده، متوجه 
پلیس شــد و پا به فرار گذاشت.او برای فرار از چنگ قانون 
به داخل کوچه های فرعی گریخــت و در همین حال نیز 
تعدادی گوشی تلفن همراه را روی سنگفرش های خیابان 
پرت کــرد ولی ماموران در تاریکی شــب بــه تعقیب او 
پرداختنــد. در حالی که برخی شــهروندان به جمع آوری 
گوشــی های تلفن مشغول شده بودند، متهم هنگام فرار با 
یک دســتگاه خودروی عبوری برخــورد کرد اما باز هم از 
زمین بلند شــد و به فرار خود ادامه داد تا این که باالخره 

ماموران گشت با استفاده از افشانه فلفل او را دستگیر و به 
کالنتری هدایت کردند.

این جوان ۲۷ ســاله که با دستور سرگرد روح ا... لطفی 
)رئیس کالنتری رسالت( مورد بازجویی قرار گرفته بود به 
۵ فقره گوشــی قاپی در ساعات قبل از دستگیری اعتراف 
کرد و گفت: گوشی های سرقتی همان هایی بود که هنگام 
فرار به داخل خیابان پرت کرده است.بنابراین گزارش، در 
ادامــه بازجویی های تخصصی که زیر نظر ســتوان قرایی 
)رئیس دایره تجســس کالنتری رســالت( صورت گرفت، 

مشــخص شد که متهم »قاســم – ح« نام دارد و در چند 
سال قبل نیز هنگام گوشی قاپی با شلیک گلوله در حوزه 
کالنتری شهید هاشــمی نژاد مجروح و دستگیر شده است.
این متهم که ۱۰ فقره ســابقه گوشــی قاپــی دارد ضمن 
معرفی موتورســوار فراری به پلیــس، در ادامه اعترافاتش 
افزود: گوشی های سرقتی را به دو مالخر در شهرک شهید 
رجایی می فروشــد و حدود ۴۰ روز قبل نیز از زندان آزاد 
شده اســت. با صدور دستوری از ســوی قاضی اسماعیل 
عندلیب )معاون دادســتان مرکز خراســان رضوی( متهم 
ایــن پرونده در حالی روانه زندان شــد که تحقیقات برای 

دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

سارق حرفه ای پس از ۱۰ بار زندان توبه نکرد 
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یکی از مشکالت حادی که دامنگیر جنگل های زاگرس شده 
است، آفات و بیماری است. آفت های جوانه خوار، برگ خوار، 
بذرخوار بلوط و بیماری زغالی بلوط از جمله بیماریهاست که 
زاگرس را با خطر مواجه کرده اســت. آن ها جزو اکوسیستم 
زاگرس هســتند و به خودی خود آفت محســوب نمیشوند 
اما زمانی که موجب به هم خوردن تعادل زیســتی شــوند، 
تبدیل به آفت می شــوند.به گزارش ایسنا،در سال های اخیر 
جنگل هــای زاگرس به دالیل انســانی و حوادث طبیعی از 
جمله خشکسالی های مداوم، اســتفاده بیرویه و نادرست و 
آتش سوزی های پی در پی وضع خوبی ندارد، در حالیکه اگر 
می خواهیم امنیت غذایی و زیســتی و توسعه پایدار داشته 
باشیم، باید به این جنگل ها توجه کنیم چرا که جنگل ها از 
جمله جنگل های زاگرس از حیث اقتصادی و معیشتی برای 
مردم و کاهش معضالت زیســت محیطی به ویژه در مقابل 

ریزگردها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
امید سجادیان - دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس - در گفت 
و گو با یک شــبکه رادیویی با اشــاره به جنگل های بلوط 
میگوید: این جنگل ها از مهم ترین اکوسیســتم های کشور 
هستند چراکه ۴۰درصد آب های کشور را فقط جنگل های 
زاگرس تامین میکنند اما وسعت آن ها از ۱۳ هکتار به شش 
هکتار کاهش پیدا کرده است و نه تنها جنگل ها بلکه مراتع 
و گونه های مختلف جنگل های زاگرس نیز تحت تاثیر قرار 
گرفته است.او با اشــاره به اهمیت و ارزش زیاد جنگل های 
زاگرس ادامه میدهد: بــرای حفظ جنگل های زاگرس باید 
تالش کرد چراکه زندگی، معیشــت، دامــداری و باغداری 
انســان ها و جوامع محلی به این جنگل ها وابسته است.یکی 
از مشــکالت حاد کنونی جنگل هــای زاگرس وجود آفت و 
بیماری است. این آفات و بیماریها نتیجه فعالیت هایی است 
که باعث بهم خوردن تعادل زیستی و اکولوژیک بوم سازگان 
زاگرس شده است.آفت های جوانه خوار، برگ خوار، بذرخوار 
بلــوط و بیماری زغالی بلوط از جمله آفت هایی اســت که 
زاگرس را با خطر مواجه کرده اســت که اگر کنترل نشود، 
ممکن است بیماریهای بیشتری بین درختان زاگرس شایع 
شود. این آفات جزو اکوسیستم زاگرس هستند و به خودی 
خود آفت محسوب نمی شوند اما زمانی به آفت تبدیل شدند 
که تعادل زیستی بهم خورد و این موجودات طغیان کردند.
افزایش دمای زمستانه طی ســال های اخیر منجر به فعال 
شدن پاتوژن قارچ ها همچنین گسترش جمعیت آفاتی مثل 

پروانه جوانه خوار بلوط شده است. آفت جوانه خوار هرساله با 
شروع تغییرات دما و رطوبت همزمان با جوانه زنی درختان 
بلــوط در اوایل فروردین ماه با تغذیه از جوانه ها و برگ های 
درخت بلوط باعث تضعیف و آســیب پذیری درخت میشود.

پروانه جوانه خوار در مقیاس محلی با تغذیه از برگ ها و حذف 
جوانه های بلوط در اوایل فصل رویش، مانع از شــکل گیری 
کامل تاج پوشش میشــود و در رویش آن اختالالتی ایجاد 
می کنند ولی به تنهایی منجر به خشــکیدگی درخت بلوط 
نمی شــود. زمانی که جمعیت یک آفت از حدی مشــخص 
بیشــتر میشود باید با آن مقابله کرد تا جمعیت و زاد و ولد 
آن کنترل شود. مسایل طبیعی و زیست محیطی، عامل به 
وجود آمدن این نوع آفات اســت و در زمانی که طغیان رخ 
میدهد باید کار مبارزه انجام شود و اکنون در خصوص آفت 
پروانه برگ خوار ســفید بلوط این مساله رخ داده است.برای 
کمک به افزایش مقاومت جنگل های بلوط زاگرس در برابر 
تنش های دمایی و رطوبتی در حال وقوع و آفات ذکر شده، 
باید تمرکز اصلــی روی ماندگاری حداکثر رطوبت پاییزه و 
زمســتانه در رویشگاه زاگرس شود که برای این امر حفظ و 
تقویت پوشش گیاهی از کلیدیترین فاکتورها در این رویشگاه 
محسوب میشود.نتایج مطالعات اخیر نشان داده که همزمان 

با نوسانات بلند مدت اقلیمی در قالب خشکسالیهای شدید 
همچنین افزایش دمای فصلی این آفات در زاگرس طغیان 
کرده اند.مطالعات آناتومی که روی بافت چوبی درختان بلوط 
انجام شده است، نشان میدهدکه درختان بلوط طی دو دهه 
اخیر که نوسانات اقلیمی تشدید شده اند با تولید بافت چوبی 
کمتــر و افزایش تعداد آوندهای خــود تالش کرده اند که با 
تنش های رطوبتی در زاگرس ســازگاری پیدا کنند.مادامی 
که عوامل طغیان کننده این آفات در محیط وجود داشــته 
باشند متاســفانه این آفات همزاد بلوط باقی خواهند ماند 
و راهکارهایی نظیر محلول پاشــی یا راهکارهای مکانیکی 
برای حذف این آفات در رویشــگاه زاگرس فاقد کارایی الزم 
خواهد بود، در عین حال منجر به افزایش مخاطرات جدی 
برای صدها هزار زیستمند دیگر در این زیست بوم میشود.
با گســترش پروانه جوانه خوار اخیرا سمپاشــی در زاگرس 
شدت گرفته است ومبارزه با این آفت عمدتا در کانون های 
ریزش شده که امکان دسترســی و مقابله وجود دارد، انجام 
میشود اما باید گفت که امکان سمپاشی همه مناطق وجود 
ندارد همچنین در جنگل های زاگرس دسترسی به برخی از 
مناطق نیز بسیار دشوار است و کار مبارزه را سخت میکند.
دوره مبارزه با این آفت در زمان شفیره و یا الرو است و این 

شــفیره زمانی که تبدیل به پروانه بالغ می شود به جنگل ها 
خســارت وارد می کند. در زمانی که این آفت پروانه میشود، 

مبارزه به صورت سمپاشی با این آفت انجام میشود.
مقابله با ایــن آفت ها، نیازمند انجام کار علمی و برنامه های 
کوتاه، میان و بلندمدت است. در کوتاه مدت باید سمپاشی 
در جنگل های زاگرس انجام شــود تا کانون بحرانی طی سه 
چهار سال نجات پیدا کند البته سمپاشی به صورت ترکیبات 
بیولوژیک انجام میشود که کم خطر هستند و عواقب کمتری 
خواهند داشت.این سمپاشیها نباید طوالنیمدت انجام شود 
و اگر فقط متکی به این روش باشــیم، ممکن است عوارض 
نامطلوبی بــرای جنگل به ویژه حشــرات و موجودات زنده 
داشته باشــد بنابراین پس از بازه زمانی سه چهار ساله باید 
متوقف شود، ضمن اینکه زمان سمپاشی در هر منطقه باید 
به تشخیص کارشناســی کمیته گیاه پزشکی و اکولوژیکی 
در هر منطقه صورت گیرد.این سمپاشــیها در حالی انجام 
میشود که حتی هیچ مقیاس کمی از طرف سازمان جنگل ها 
و مراتع برای مناطق درگیر آفت ذکر نشده است.در عملیات 
مبارزه از محلول بیولوژیک BT اســتفاده میشود. عملیات 
محلول پاشی با محلول بیولوژیکی BT که پودر قابل حل در 
آب است، بر اســاس مقدار معین مصرفی سالیانه استفاده 
میشود اما امسال به دلیل خشکسالی موجود و تاثیر منفی 

آن بر این موضوع، به موقع این مبارزه شروع شده است.
هادی کیادلیری - رئیس دانشــکده منابع طبیعی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد علوم و تحقیقــات - نیز در گفت و گو 
با یک شــبکه رادیویی با بیان اینکه اکوسیستم زاگرس در 
حال نزدیک شــدن به نقطه ورشکستگی و فروپاشی است، 
اظهــار میکند: مرگ و میر دســته جمعی درختان، طغیان 
آفات و بیماریها، فرســایش خاک، کمبود آب و گرد و خاک 
از بحران های درجه یک محسوب میشوند.او با تاکید براینکه 
نجــات زاگــرس در کوتاه مدت امکان پذیر نیســت، تدوین 
اســتراتژی و برنامه ریــزی بلندمدت و اصولــی را به عنوان 
راه حل اصولی عنــوان میکند.کیادلیری با بیان اینکه تمام 
صدمــات به زاگرس از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شــده 
است، میگوید: این جنگل ها نیاز به ترمیم و سالم سازی دارند.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه امکان سم پاشی در 
جنگل هــای زاگرس وجود ندارد، گفت: یکی از دالیل اصلی 
شکست مدیریت در طبیعت این است که ما همیشه بعد از 

به وجود آمدن مشکل اقدام می کنیم.

امکان سم پاشی جنگل های زاگرس وجود ندارد

جنگل های زاگرس در احاطه آفات
احتمال خطر فرونشست در برخی از معابر یزد

رئیس شورای شــهر یزد با اشاره به خسارت زیاد سیل به این شهر از احتمال 
افزایش خســارت ها و فرونشست معابر خبر داد.به گزارش ایلنا از یزد، عزیزاهلل 
ســیفی گفت: در جریان ســیل اخیر یزد، به رغم همه تمهیداتی که توســط 

مسئوالن صورت گرفته بود، خسارت هایی برای شهر و شهروندان ایجاد شد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین دالیل خسارت ها، میزان بارشی است که اتفاق 
افتاد. بطور میانگین ۴۰ تا ۶۰ میلی متر بارندگی در طول سال برای یزد پیش 
بینی شــده است اما در ســیل اخیر به مدت دوساعت، ۸۳ میلی متر بارندگی 
رخ داد. این حجم بارندگی باعث روان آب های زیادی در شهر شد.سیفی گفت: 
اگرچه در این مرحله ســیل بند ها مشکلی نداشت و قبل از بارندگی های اخیر، 
بررســی های الزم انجام شــد اما به دلیل حجم آب  زیادی که از سمت تفت 
که مربوط به کوه های اطراف پارک کوهســتان و دهکده مقاومت بود  با روان 
آب های ســطح شهر همراه شد، خسارت و ویرانی های قابل توجهی ایجاد کرد. 
رئیس شورای شهر ادامه داد: بعد از حادثه سیل، استان یزد با کمبود تجهیزات 

از جهت آبکشی منازل روبرو شد. 
خوشــبختانه وزیر کشور به یزد ســفر کردند و برای رســیدگی به مشکالت 
دستورات الزم را دادند. همچنین استان های مختلف از جمله اصفهان، مشهد، 
تهران و هرمزگان تجهیزات و نیرو برای خدمت رســانی به یزد اعزام کردند.به 
گفته وی آبکشــی منازل رو به اتمام است، همچنین پل ها نیز به جز یک پل، 
مرحله آبکشی آن انجام شده است و نیرو های شهرداری در حال رسوب زدایی 

و تمیز کردن پل ها هستند.
ســیفی افزود: در سطح شهر نیز رســوباتی به همراه سیل وارد یزد شده است 
که نیروهای شــهرداری درتالش برای جمع اوری و بازگرداندن شهر به حالت 
اولیه هســتند.رئیس شورای شهر یزد گفت: این سیل عالوه بر آبگرفتگی معابر 
باعث تخریب بعضی از منازل در مناطق مختلف شــهر شده است.خوشبختانه 
آوار برداری از معابر اصلی آغاز شده و رو به اتمام است. در خصوص آوار برداری 
منازل به دلیل خطری که وجود دارد نیاز به بررســی فنی بیشتر دارد و بعد از 

رفع خطر، آوار برداری منازل انجام خواهد شد.
ســیفی گفت: باتوجه به میزان بارشــی که انجام شد و میزان نفوذ پذیری که 
در سطح شــهر به دلیل روان آب ها اتفاق افتاد در بعضی از نقاط شهر به ویژه 
مناطق قدیمی و بافت فرســوده، امکان فرونشست معابر وجود دارد به همین 
دلیل شهروندان در حد امکان از این معابر تا روند روز آینده رفت و آمد نداشته 
باشــند.وی درخصوص پرداخت خسارت منازل گفت: در مرحله اول مالکین از 
وضعیت ساختمان فیلم و عکس تهیه کنند تا مستند سازی شود. سامانه ای نیز 
توسط مدیریت بحران استان ایجاد شده است که متصل به سامانه بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی یزد است. شهروندان در این سامانه اطالعات الزم را ثبت کنند 
تا کارشناســان ارزیاب مدیریت بحران کارشناسی کنند و در مدت زمان مقرر 

بعد از تأمین اعتبار، خسارت شهروندان پرداخت شود.

ضرورت خرید دستگاه زباله سوز 
برای تکمیل چرخه بازیافت پسماند سراوان

نماینده رشت و خمام در مجلس، با اشاره به لزوم افزایش ظرفیت کارخانه های 
کود آلی و ضرورت خرید دســتگاه زباله ســوز برای تکمیل چرخه بازیافت در 
جهت رفع مشــکل پسماند زباله بر تسریع بخشــیدن به روند کار تاکید کرد.
محمدرضا احمدی ســنگری در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیریهای 
مســتمر خود در راستای کمک به رفع مشکل زباله سراوان گفت: روند اجرای 
فعالیت های مرتبط با حل معضل پســماند سراوان رضایت بخش نیست و این 
موضوع در صحن علنی مجلس نیز مطرح شــده اســت.وی با بیان اینکه طبق 
قول رئیس جمهور، وزیر کشور و استاندار گیالن و مسئوالن مربوطه درخصوص 
بســته شدن ورودی سایت زباله سراوان تا پایان سال امسال هیچ زباله ای وارد 
سراوان نمی شــود، تصریح کرد: باید بررسی های الزم به منظور خنثی سازی 
تجمع گاز متان محل پســماند زباله ســراوان با جدیت پیگیری و راهکارهایی 

برای رفع آن اندیشیده شود.
نماینده مردم شهرســتان های رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی ضمن 
تاکید بر تسریع بخشیدن عملیات بهسازی شرایط موجود لندفیل، عنوان کرد: 
هفته جاری شــرکتی از شیراز که تعامل بســیاری با هم داریم و عالوه بر این 
شرکتی خارجی را با هدف از بین بردن دپوی زباله های سراوان مجددا به استان 
گیــالن دعوت کردیم تا این عملیات به صورت علمی انجام و اســتانداردهای 
بهداشــتی برای بی خطر کردن آن برای مردم منطقه لحاظ شود. این شرکت 
مدعی اســت توانایی بازیافت ارتفاع صد متری زباله های انباشت شده سنوات 

گذشته و حذف دپوی موجود را دارد.
احمدی ادامه داد: با توجه به اظهارات مســئوالن امر مبنی بر اینکه ســراوان 
ظرفیــت پذیرش زباله جدید را نــدارد، باید اقدام عاجل در راســتای احداث 
لندفیل جدید و اطمینان از رفع مشــکل ســراوان انجام شود.عضو کمیسیون 
اصل ۹۰ در مجلس، با اشــاره به لزوم افزایــش ظرفیت کارخانه های کود آلی 
و ضرورت خرید دســتگاه زباله سوز برای تکمیل چرخه بازیافت در جهت رفع 
مشــکل پسماند زباله بر تسریع بخشیدن به روند کار تاکید کرد و متذکر شد: 
جلســات پیگیری روند موارد مذکور باید به صورت هفتگی تشــکیل شــود و 
ضمن ارائه برنامه زمان بندی، باید مردم را در جریان نحوه پیشرفت پروژه های 
بهســازی معضل سراوان و کودآلی و زباله سوز قرار دهیم.وی خاطرنشان کرد: 
مقرر شد رئیس سازمان پسماند کشور و مسئوالن مربوطه استانی و سرپرست 
شهرداری تا پایان هفته آینده جدول زمان بندی را اعالم کنند و در همین راستا 

جلسه ای در استان تشکیل خواهد شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:
محصوالت کشاورزی باید شناسنامه دار شود

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضــوی گفت: باید 
محصوالت کشاورزی حتما شناسنامه دار شود چون دنیای امروز از ما محصولی 
بدون شناسنامه قبول نمیکند.فاطمه حالج نیا در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در حال حاضر قوانین دنیا تغییر کرده و از این رو باید خود را با بازارهای جهانی 
منطبق کنیم. سیاست ها از تولید محصول تغییر کرده و امروز مبتنی شناخت 
بازار اســت. بر همین اســاس زمانی که قرار است محصولی را تولید شود، باید 
حتما اطالعات آن در ســامانه ثبت و دارای شناســنامه شود تا دنیا کشاورز را 

بشناسد.  
وی با بیان اینکه کشاورزان باید بدانند که چه بازاری هدف محصوالتشان است 
و استانداردها را از همین منظر مد نظر قرار دهند، افزود: هر چند مصرف سمی 
که در محصوالت کشــاورزی ایران مورد اســتفاده قرار میگیرد از دنیا پایین تر 
اســت ولی درست مصرف کردن آن شرط بســیار مهمتری محسوب می شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر 
اساس اســتانداردها در محصوالت کشاورزی نباید باقی مانده سموم و نهاده ها 
موجود باشــد.وی افزود: زمان دقیق مصرف ســموم و نهاده باید به کشاورزان 
اطالع رسانی شود.حالج نیا گفت: بهره برداران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان 
اصلی باید توجه داشته باشــند چنانچه در موقع مقرر از سموم استفاده شود، 
آفات کنترل خواهد شــد.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی گفت: حتی در فرآوری باید از روش هایی استفاده شود که محصول دچار 
مشکل نشود. اگر هدفمان صادرات به کشورهای اورآسیا یا کشورهای اروپایی 
اســت، باید قوانین آن ها را به درستی رعایت کنیم.وی با بیان اینکه کشاورزان 
باید خود را با استانداردهای کشورهای مقصد منطبق کنند، بیان کرد: هرچند 
در سموم مشکل خاصی وجود ندارد اما باید این مواد در زمان مناسب مصرف 
شود. پیش آگاهی موجب شده کشاورزان به موقع در زمینه مصرف ورود کنند 

و مصرف سم را به حداقل برسانند.
حالج نیا با بیان اینکه مشــکل کمبود سم در سطح استان وجود ندارد و بسته 
به نوع آفت سم مصرف میشود، افزود: هم اکنون در سطح خراسان رضوی ۵۲۰ 
فروشــگاه ســموم پروانه فعالیت دارند. وی بیان کرد: با مراکز سموم غیرمجاز 
برخوردهای قضایی صورت میگیرد. کشــاورزان باید توجه داشته باشند که از 
مراکز مجاز سموم مورد نیاز خود را تهیه کنند.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: طی سه سال گذشته در انجام نظارت ها 
حدود ۶ تن ســم غیرمجاز جمع آوری شده اســت. اگر فروشگاه های غیرمجاز 
فعال باشــند، اکیپ های نظارتی به موضــوع ورود می کنند و تا حد پلمب نیز 
پیش میروند.وی گفت: بر اساس آخرین آماری که معاونت غذا و داروی استان 
ارائه کرده، از ۱۲۰۰ نمونه بررسی شده کشاورزی هیچکدام بیش از حد مجاز 

سم نداشته است.
حالج نیا با تاکید بر اینکه برای صادرات محصوالت کشاورزی باید استانداردها 
مدنظر باشد، خاطرنشان کرد: شاید استفاده از یک نوع سم در کشور ما مجاز و 
ثبت شده باشد اما در برخی کشورها ممکن است چنین سمی ثبت نشده باشد 

و همین موضوع بازگشت محصوالت می شود.

اخبار کوتاه

به گفته رئیس جهادکشاورزی فارس، برآوردهای انجام شده 
تا یکشنبه نهم مرداد ماه نشان میدهد که سامانه مونسون و 
بارندگیها و ســیالب بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان به بخش 
کشــاورزی استان آسیب وارد کرده اســت.به گزارش ایلنا، 
مجتبی دهقان پور  در نشســت مشترک ستاد بحران بخش 
کشاورزی فارس و کمیته بحران شهرستان های این استان 
که به منظور بررسی وضعیت خسارت های بارش های اخیر 
برگزار شــد، با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از این جلسه به 
وزارت جهاد کشــاورزی منعکس خواهد شد، گفت: امیدوار 
هســتیم در کمکی که خواهد شــد، فارس به صورت یک 
اســتان خاص مورد توجه و عنایت قرار بگیرد.وی با اشــاره 
به اینکه بیشتر از ۱۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور اعم از 
تولیدات باغی، زراعی، دام، طیور و آبزیان و شیالت متعلق به 
فارس اســت و مقام دوم تولیدات کشاورزی کشور را داریم، 
افزود: استان فارس نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد، 
به همین دلیل آسیبی هم که به کشاورزان و تولیدکنندگان 
عزیزمــان در این بخش وارد می شــود باید به نحوی مورد 

حمایت و جبران باشد.
دهقان پور با بیان اینکه همکاران در مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرســتان ها مثل گذشته در زمان بروز بحران ها در عرصه 
حضور داشــته اند، تصریح کرد: خســارت ها در حوزه های 
زراعت، باغبانی، دام و طیور، امور فنی و زیربنایی و عشایر و 
نهایتا در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری احصا و برآوردهای 
اولیه انجام شده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس 
با اشاره به اینکه تا یکشنبه نهم مرداد ماه میزان خسارت های 

وارده به بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان رســیده است، اظهار 
کــرد: این گزارش ها به وزارت جهاد کشــاورزی و از طریق 
استانداری به وزارت کشــور ارسال شده  و استاندار محترم 
در این خصوص با وزیر کشور رایزنی کرده است.وی به ابالغ 
وزیر جهاد کشــاورزی برای تعدادی از روئسای سازمان های 
جهاد کشاورزی اســتان های درگیر سیل به عنوان نماینده 
تام االختیار نیز اشاره و ابراز کرد: حوزه اختیارات محوله در 
زمینه  خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، حمایت از دام 
و طیــور و تامین نهاده های آن و مجموعه اقداماتی که برای 

حمایت از سیل زدگان به شمار می آید، است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس گفت: بیشترین خســارت های ناشی از سیل 
اخیر در شهرستان استهبان است به دلیل خسارتی که برای 
ترشیدگی و ریزش میوه در انجیرستان های دیم اتفاق افتاده 
و کمترین میزان هم در شهرســتان الر است.جعفر صبوری 
پور تصریح کرد: بر اســاس گزارش ســامانه هواشناسی تا 
ســاعت  ۷:۳۰ نهم مرداد ماه شهرستان ممسنی بیشترین 
بارش را با ۱۱۱ میلی متر و شهرستان المرد با کمتر از یک 
میلی متر کمترین بارندگی را داشــت.وی با اشاره به اینکه 
میزان خســارت به تفکیک حوزه های خسارت دیده و ۳۲ 
شهرستان درگیر سیل مشخص شده است و فرمانداران نیز 
میزان خســارت ها را تائید کرده اند یا در حال تائید هستند، 
افــزود: تا کنون بخش زراعت حجم خســارت بالغ بر ۷۳۳ 
میلیارد تومــان و بخش باغبانی خســارت ۱۴۰۶ میلیارد 
تومانی متحمل شــده اســت.صبوری پور با بیان اینکه در 

حوزه تولیــدات دامی ۴۱ میلیارد تومــان، در حوزه فنی و 
زیربنایــی بیش از ۴۷۱ میلیارد تومــان، مرتع دو میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومــان و پروژه های آبخیزداری ۱۸ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان خسارت برآورد شده است، افزود: برای 
ایل راه های عشایری نیز  ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
خسارت ارزیابی میشــود. به گفته وی؛ میزان خسارت های 
اعالم شده بر اساس گزارش هایی است که تا کنون دریافت و 
جمع بندی شده است.صبوری پور با اشاره به اینکه پیش از 
بروز بحران یک سری اقدامات پیش آگاهی و اطالع رسانی 
برای پیشگیری یا کاهش خسارت های سیل در دستور کار 
سازمان جهاد کشاورزی قرار داشته است، عنوان کرد: تاکید 
بر آمادگی نیروهای ســازمان و لغو مرخصی و ماموریت ها، 
اطالع رسانی به شــکل مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی 
و ارســال پیامک ها و توصیه های فنــی و ترویجی از جمله 
اقدامات بود. او با بیان اینکه برخی اقدامات محلی اضطراری 
به کمک ســتادهای بحران شهرســتانی و فرمانداران باید 
پیگیری کنیم، اظهار کرد: بعضی از مزارع و باغ ها درگیر آب 
گرفتگی هستند که اینها باید تخلیه شوند؛ با پیگیری های 
محلی قابل انجام اســت تا در واقع خســارت را کمتر کرد. 
انتظار داریم در کمیته های بحران شهرســتان ها با مدیریت 
و فرماندهــی فرمانداران اتفاق بیفتد.صبوری پور به اهمیت 
الیروبی کانال های آبرســانی عمومی و اصالح سیستم های 
آبیاری به دلیل ضرورت تامین آب بخش کشاورزی نیز اشاره 
کرد و گفت: در اولین فرصت کانال های آبرســانی الیروبی و 
سیستم های آبیاری ترمیم شوند تا مشکل آب برای مزارع و 

باغات وجود نداشته باشد،  بعضا قنواتی هستند که باکمترین 
اعتبار میشــود به شکل اضطراری مشکالت آن را رفع کرد، 

این ها در واقع در سطح محلی میشود پیگیری و حل کرد.
مدیر شــعب بانک کشاورزی اســتان فارس گفت: تمدید 
تسهیالت خسارت دیده گان سیل اخیر با توجه به اینکه بار 
مالی دارد باید پس از مصوبه مجلس شورای اسالمی و ابالغ 
دولت محترم انجام شود.محمد حسن رزاق منش با اشاره به 
اینکه اعتبارات  »بند خ« در ســه سال اخیر در جریان است 
و با توجه به اینکه اســتان فارس، اســتان پهناور کشاورزی 
اســت و باالترین حجم جذب این اعتبارات را دارد، افزود: تا 
این لحظه برای بالغ بر ۵۹ هزار و ۷۹۸ فقره انجام شــده اما 
هنوز  ۲۲ هزار نفر استان فارسی هستند که مشمول  یارانه 
»بند خ«  میشــوند.وی با بیان اینکه مشمولین یارانه »بند 
خ« در صورت مراجعه به بانک می توانند تسهیالت گذشته 
خود را تمدید کنند، تصریح کــرد: از فرمانداران و مدیران 
جهاد کشــاورزی شهرســتان ها  خواهش می کنم با شعب 
ما همکاری نزدیک داشــته باشند و افراد مذکور را به بانک 
راهنمایی کنند. رزاق منش با تاکید براینکه در صورت تحقق 
برنامه مذکور هم معوقات بانکی تعیین تکلیف می شــود و 
هم یارانه »بند خ« جذب  شــود، تشــریح کرد: با این اقدام 
می توانیم از اعتبارات ســر جمع کشوری استفاده بیشتری 
داشته باشــیم.او به موضوع پرداخت بهای گندم کشاورزان 
اســتان فارس نیز گریزی زد و بیــان کرد: تا کنون۴۷ هزار 
میلیارد ریال برای بهای گندم پرداخت شده است و این روند 

همچنان ادامه دارد.

همدان قطب تولید ســیب زمینی کشور است، اما قیمت این محصول در استان 
همدان به بیش از ۱۷ هزار تومان رســیده است.با وجود اینکه در فصل برداشت 
سیب زمینی تابستانه هستیم، اما قیمت این محصول همچنان باالست به طوریکه 
قیمت هرکیلوگرم ســیب زمینی در بازار همدان که قطــب تولید این محصول 

اســت تا بیش از ۱۷ هزار تومان رســیده است.رئیس توســعه بازرگانی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان همدان با تأکید براینکه قیمت سیب زمینی تحت تأثیر 
واســطه گری افزایش دارد، گفت: سیب زمینی در ســر مزرعه بین ۸ تا ۱۰ هزار 
تومان فروخته میشــود، اما با واسطه گری قیمت این محصول به ۱۷ هزارتومان 
رســیده است.داریوش ســرحدی درباره باال بودن قیمت سیب زمینی در استان 
همدان به عنوان قطب تولید این محصول، گفت: هیچ مشــکلی در زمینه تولید 
سیب زمینی وجود ندارد و در حال حاضر در پیک برداشت این محصول هستیم 
و قیمت متوســط سیب زمینی در مزرعه ۹۵۰۰ و حتی گاهی ۸ تا ۸۵۰۰ تومان 
است.او گفت: سیب زمینی تا وارد بازار شود چندین مرحله را طی می کند و همین 
موضوع باعث افزایش قیمت این محصول میشــود این درحالیســت که سازمان 
حمایــت از حقوق مصرف کننــده برای افزایش قیمت عمده و خرده فروشــی 

درصدی را معین کرده است به طوریکه سیب زمینی دستچین میتواند ۳۰ تا ۳۵ 
درصد افزایش داشته باشد.رئیس توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان  با تأکید براینکه درمیدان بار مشکل واسطه گری وجود دارد، افزود: با وجود 
تمامی جلســات و پیگیریهای انجام شده متأسفانه به یک وحدت رویه در زمینه 
قیمت گذاری و کنترل واسطه گریها نشدیم حتی با تعزیرات بازدید های مشترکی 
صورت گرفته و با متخلفان برخورد شده است، ولی هنوز رعایت نمیشود.سرحدی 
گفت: در زمینه تعیین قیمت سیب زمینی دو موضوع حداقل واسطه گری و صدور 
فاکتور باید حل شــود تا به قیمت واحدی برســیم.این مقام مسئول با اشاره به 
فروش محصوالت کشاورزی در بازارچه های شهرداری نیز تصریح کرد: مصوبه ای 
داشتیم که محصوالت کشاورزی با قیمت پایینتر از بازار در این بازارچه ها عرضه 

شود، ولی متأسفانه کسی پای کار نمی آید.

در پی وقوع ســیالب در نقاط مختلف کشور 
طی روزهای اخیر ، مدیــر کل دفتر حفاظت 
و احیای تاالب های ســازمان حفاظت محیط 
زیســت از آبگیری۲۰ تــا ۳۰ درصدی تاالب 
جازموریــان خبر داد و در عیــن حال گفت: 
تاالب هامون کامال خشک است و هورالعظیم و 
گاوخونی وضعیت خوبی ندارند.آرزو اشرفیزاده 
در گفت و گو با ایســنا به تاالب های آبگیری 
شده از سیل اخیر اشاره کرد و گفت: براساس 
تصاویر ماهواره ای تاالب جازموریان حدود ۲۰ 
تا ۳۰ درصد آبگیری داشــته است و همچنان 
ســیالب ها در حال ورود به تاالب های ساحلی 
استان هرمزگان، هستند و این تاالب ها نسبت 
به بقیه تاالب ها بیشــتر متاثر از این بارندگیها 
بوده اند.وی به وضعیت تاالب هامون اشاره کرد 
و گفت: علی رغم ورود آب به باالدست حوضه 
هیرمند و پشــت سد کمال خان، تاالب هامون 
هیچ آبگیری از رودخانه هیرمند در افغانستان 
نداشــته و در حال حاضر ۱۰۰ درصد خشک 
اســت. سال گذشته نیز به دلیل ایجاد انحراف 
در مســیر رودخانه هیرمنــد، تاالب هامون از 
ایــن رودخانه آبگیری نکرد.اشــرفیزاده اضافه 
کرد: ســازمان حفاظت محیط زیســت عالوه 
بر معاهــدات جاری بین دو کشــور در بحث 
آب شرب و کشــاورزی، پیگیری برای جریان 
یافتن آب از مســیر طبیعی هیرمند به جهت 

حفظ حیات تاالب هامون را خواســتار شــده 
اســت چراکه حیات تاالب هامون به سیالب ها 
وابســته اســت.وی به پیگیری هــای وزارت 
امور خارجه و وزارت نیرو در زمینه خشــکی 
تاالب هامون اشاره کرد و افزود: مراجع ذیربط 
در حال پیگیری برای طی کردن آب از مسیر 
طبیعی خود هستند تا بتوانیم آب مناسبی از 
این اکوسیستم مشترک بین دو کشور داشته 
باشــیم. در غیر این صورت ایران  و افغانستان 
ناگزیر از تحمل  تبعات ریزگرد ناشی از خشکی 
تاالب هامون هســتند. امیدواریــم با همکاری 
دولت افغانســتان این تاالب زنــده بماند و به 

حیات و کارکرد خود ادامه دهد.
مدیر کل دفتــر حفاظت و احیــای تاالب ها 
در ســازمان حفاظت محیط زیست  در ادامه 
دربــاره وضعیت تاالب هورالعظیم در پی وقوع 
سیالب های اخیر گفت: تاالب هورالعظیم نیز 
وضعیــت خوبی نــدارد. حــدود ۵۰ درصد از 
حق آبه هورالعظیم از سمت ایران داده شد اما 
از ســمت عراق به علت خشکی گسترده این 
اتفاق نیفتاد. اخیرا شاهد آتش سوزی ناشی از 
این خشکســالی در بخش عراقی هورالعظیم 
نیــز بوده ایم. به دنبال همــکاری برای اطفای 
حریــق هورالعظیم در بخش عراقی هســتیم.
وی اضافه کرد: در صورت تداوم شــرایط فعلی 
در هورالعظیم، اواخر تابستان و در فصل پاییز 

وضعیت بدتری را شــاهد خواهیم بود و امکان 
دارد بخش ایرانی هورالعظیم به کانون ریزگرد 
تبدیل شود چراکه امســال حوضه کرخه هم 

وضعیت مناسب آبی  ندارد.
اشــرفیزاده بــه آبگیــری تــاالب بین المللی 
گاوخونی از ۶ تا ۷ مردادماه بر اثر بارندگیهای 
اخیر اشــاره کرد و توضیح داد: سهم آبگیری 
ایــن تاالب بســیار ناچیز بوده اســت چراکه 
هیچ ســیالب و روان آبی از شاخه زاینده رود و 
در محل ایســتگاه هیدرومتری شاخ کنار وارد 
تاالب گاوخونی نشده است همچنین بر اساس 
پایش های میدانی، مقدار کمی روانآب از سمت 
گردنه مال احمد نایین و از طریق آبراهه مجاور 
کوه سیاه  وارد شــمال تاالب شده که موقت 
و حجم آن بســیار کم بوده اســت. وی افزود: 
به دلیل نبود امکانات، سنجش و تعیین میزان 
دقیق آب ورودی به گاوخونی میسر نیست اما 
شــاید حدود ۱۰ هزار متر مکعب بوده است.
اشــرفیزاده در ادامه اظهار کرد: در این مدت 
دو ســیالب کوتاه مدت چند ساعته از سمت 
شرق و ارتفاعات قلعه خرگوشی در استان یزد 
وارد شــرق تاالب شده است که به دلیل نبود 
تجهیــزات اندازه گیری، حجــم دقیق آن نیز 
مشخص نیست.وی با توجه به اینکه از سمت 
جنوب و از طریق رودخانه »واز« آبی از سمت 
شهرستان ایزدخواســت به علت وجود سد به 

پایین دست ســرازیر نشده است، توضیح داد: 
مگر اینکه روانابی از آبراهه های پایین دســت 
به ســمت تاالب جریان یافته باشد که به علت 
شرایط بسیار صعب العبور دسترسی به جنوب 
تــاالب، ورود احتمالــی ســیالب و حجم آن 
مشخص نشده است.اشرفیزاده تاکید کرد: در 
سطح تاالب گاوخونی هیچ گونه بارندگی ثبت 

و گزارش نشده است.
وی به بررسیهای بیشتر و تکمیلی میدانی برای 
برآورد احجام وارد شــده به تاالب اشاره کرد 
و گفت:بررسی این موارد در حال انجام است.  
ضمــن آنکه تصاویر ماهواره ای که تا چند روز 
آینده  قابل دســترس خواهد بــود، اطالعات 
بیشتر و درک بهتری  از نمایه ها و شاخص ها از 
میزان سیالب وارد شده به تاالب از شاخه های 
غیر زاینده رود و زیرحوضه مشــروط به اینکه 
هوا ابری نباشد، محقق میکند و نتایج آن نیز 

در هفته آینده مشــخص خواهد شد.مدیر کل 
دفتــر حفاظت و احیای تاالب ها در ســازمان 
حفاظت محیط زیســت افزود: در مجموع بر 
اســاس بررســیهای اولیه میدانی و اطالعات 
تکمیلــی ، میزان آبگیری یــا افزایش رطوبت 
تاالب گاوخونی موقتی، بسیار محدود  و لکه ای 
است که ناشی از بارندگیهای اخیر کمتر از یک 
درصد حداقل احجام میزان نیاز آبی ســالیانه 
تاالب، تخمین زده میشــود که موجب تاخیر 
در خشــک شــدن کامل تاالب ناشی از عدم 
دریافــت حق آبه ها و در نتیجه غبار خیزی آن 
میشود.اشرفی زاده در پایان با اشاره به کارکرد 
تاالب ها توضیح داد: یکی از کارکردهای آن ها 
حفظ و نگه داشتن آب سیالب و جلوگیری از 
بروز خسارت های آن است همچنین یکی دیگر 
از کارکردهــای اصلی تــاالب احیای آب های 

زیرزمینی است.

خسارت ۲۸۰۰ میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی فارس

جوالن دالالن و افزایش قیمت سیب زمینی در همدان

حال ناخوش تاالب های مرزی
 »هامون« همچنان خشک
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چگونه با ۴ دقیقه ورزش در روز وزن کم کنیم؟
دانشمندان ژاپنی تمریناتی 
را طراحــی کردند که انجام ۴ 
دقیقــه ای آن به طور منظم و 
پنج روز در هفتــه به الغری 
و تناســب اندام افــراد کمک 

می کند.
به گزارش ایســنا و به نقل 
از ژورنال تایمز استار، همیشه 
حفظ تناســب اندام یا کاهش وزن، نیازی به رفتن به باشــگاه بدنسازی ندارد. از 
این گذشته، یک برنامه آموزشی موثر چهار دقیقه ای در ژاپن ایجاد شده است که 

رسیدن به این هدف را ممکن می کند.
چگونه با سیستم تاباتا الغر شویم

تاباتا یک برنامه تمرینی موثر است که می تواند جایگزین کاملی برای کالس های 
بدنسازی باشــد. نکته مهم این تمرین این است که شما می توانید آن را در خانه 
انجام دهید، برای تمرین فقط به یک تشــک، دمبل و یک تایمر نیاز دارید.  تاباتا 
یک تمرین با شدت باال است )مثاًل می توان آن را با کراس فیت مقایسه کرد( که 
برای چربی سوزی بسیار مؤثر است، زیرا در حین ورزش به انرژی زیادی نیاز دارد.

سیستم تاباتا کجا و چگونه ظاهر شد
زادگاه این سیســتم آموزشی ژاپن اســت، جایی که در سال ۱۹۹۶ آنها شروع 
به مطالعه اثربخشــی فعالیت بدنی باال در کوتاه مدت کردند. هدف از این مطالعه 
کشف چگونگی افزایش استقامت ورزشــکاران بود. دانشمندان ژاپنی مطالعه ای 
انجام دادند که در آن متوجه شدند ورزشکارانی که پنج روز در هفته به مدت چهار 
دقیقــه تمرین می کردند، عملکرد هوازی و غیرهوازی خود را به طور قابل توجهی 
افزایش می دهند )برخالف ورزشــکارانی که پنج روز به مدت یک ســاعت تمرین 
کردند(. این منجر به این نتیجه شد که تمرینات فشرده به استقامت بیشتر کمک 
می کند و روند سوزاندن بافت چربی را تسریع می بخشد. از آن زمان، سیستم تاباتا 
در سراســر جهان گسترش یافته اســت و به طور فعال در تمرینات مدرن نه تنها 

توسط ورزشکاران حرفه ای، بلکه از سوی خیلی از افراد انجام می شود. 
نحوه سازماندهی سیستم تاباتا

تمرین تاباتا یک تمرین فشرده با شدت باال است که باید در مدت زمان کوتاهی 
انجام شود. تمرینات را می توان  با استفاده از وزنه هایی مانند دمبل یا تحمل وزن 
خودتان مثل تمرین شنا انجام داد. با توجه به بار زیاد روی بدن، الزم است که آن 
را به صورت هوشیارانه انجام دهید و اگر در حین تمرین احساس ناراحتی کردید، 
بهتر اســت بالفاصله آن را متوقف کنید. همچنین برنامه تمرینی تاباتا به ســطح 
آمادگی بدنی شما بستگی دارد، هر چه آمادگی بدنی شما بیشتر باشد، می توانید 
تمرینات بیشتری را در یک جلسه انجام دهید. اما در هر صورت تعداد تکرارها در 

هر تمرین باید به تدریج افزایش یابد. 
نحوه استفاده از سیستم تاباتا

تمرین تاباتا شامل مجموعه ای از تمرینات مختلف است که به مدت ۳۰ ثانیه 
)۲۰ ثانیه تمرین، ۱۰ ثانیه اســتراحت( انجام می شود. در هر بخش تمرین، باید 
هشت ست تمرین مختلف را انجام دهید. کل تمرین چهار دقیقه است که در طی 

آن باید حداکثر توان بدنی خود را بکار گیرید.
در طول ورزش، بدن شما کمبود اکسیژن را تجربه می کند در نتیجه به حالت 
بی هوازی )یعنی بدون اکسیژن( می رود. این امر بر روند چربی سوزی تأثیر مثبتی 

دارد. همچنین از مزایای تاباتا می توان به نکات زیر اشاره کرد:
- کاهش سطح خطر آسیب )اگر گرم کردن را فراموش نکرده باشید(

- زمان کمی برای تمرین نیاز است.
- به تقویت رباط ها و تاندون ها کمک می کند.

بهتر است تمرینات را دو یا سه بار در هفته انجام دهید، زیرا اگر روزانه تمرین 
کنید، عضالت شما زمانی برای ریکاوری نخواهند داشت و در نتیجه احساس درد 

خواهید کرد. برای تمرین از تایمر برای کنترل زمان هر تمرین استفاده کنید.
سه تکنیک اصلی آموزش تاباتا:

- تمام تمرینات  ۲۰ ثانیه برای تمرین و ۱۰ ثانیه برای استراحت دارد و شامل 
۸ تمرین در ۴ دقیقه است.

- تمام تمرینات بدون استراحت زیاد انجام می شود.
- تمام تمرینات با اســتفاده از وزنه )دمبل( یا بدون وزنه و با  تحمل وزن خود 
)تمرین شنا یا اسکات( انجام می شود. درست قبل از تمرین، الزم است بدن خود را 
گرم کنید تا عضالت و مفاصل برای کار فشرده آماده شوند. این همچنین سیستم 
قلبی عروقی را برای افزایش اســترس آماده می کند.  پــس از تمرین، برای آرام 
کردن سیســتم عضالنی و از بین بردن تنش، کمی تمرین کششی الزم است. در 
طول ده ثانیه استراحت در هر تمرین، باید کمی حرکت کنید، نه اینکه بنشینید 

یا دراز بکشید.
تمرینات اساسی زیر برای مبتدیان برای تمرین تاباتا مناسب است:

- دراز و نشست
- پرش و پرتاب بدن به سمت باال یا از حالت نیمه اسکات  

- پرش به کناره ها  از حالت نیمه اسکات  
- پروانه زدن

- بر روی عضالت شکم ورزش کنید 
- برپی  

- پرش به باال و پرتاب کردن پاشنه ها به سمت باسن 
- تمرینات شکم مانند بلند کردن پاها و دستها به طور همزمان

بســته به ســطح آمادگی بدنی خود، می توانید یک، دو یا حتی سه دور از این 
تمرینات را به مدت ۴ دقیقه انجام دهید اما نباید تمرینات یکســانی را همیشــه  
انجام دهید، باید تمرینــات را تغییر دهید، تمرین های جدید اضافه کنید تا بدن 

به آن عادت نکند. 
چگونه با سیستم تاباتا الغر شویم

به دلیل شدت باالی تمرینات، ضربان قلب در افراد افزایش می یابد. این به شما 
امکان می دهد مقدار قابل توجهی انرژی صرف کنید. با این تمرین می توانید حدود 

۱۵۰ کالری بسوزانید که برای افراد مبتدی بیشتر نیز خواهد بود. 
یکی از ویژگی های قابل توجه تمرین تاباتا این اســت که فرآیند چربی سوزی 
پس از اتمام تمرینات نیز اتفاق می افتد، بنابراین متابولیسم را سرعت می بخشد. اما 
فقط تمرین برای کاهش وزن کارساز نخواهد بود، باید اصول تغذیه مناسب را نیز 
رعایت کرد. ورزشکاران در هفته نیم کیلوگرم چربی از دست می دهند و در مرحله 

اولیه تمرین، این رقم می تواند به دو کیلوگرم برسد.
برای کسانی که به تازگی شروع به کاهش وزن کرده اند، تمرینات ساده و آشنا 
برای همه مناسب است: اسکات، طناب زدن، تمرین پرس، دوچرخه، دویدن، پروانه 

و دراز نشست.
نمونه تصویری از هشــت حرکت ورزشــی تاباتا در ادامه آمده است: )۲۰ ثانیه 

تمرین، ۱۰ ثانیه استراحت(
قبل از تمرین بدن خود را گرم کنید. افرادی که مشــکل جسمانی، بیماری یا 

مشکالت قلبی عروقی دارند، قبل از این تمرینات باید با پزشک مشورت کنند.

توپ طال در چنگ ستاره مسلمان
کســب  اصلی  کاندیدای   ۱۰
تــوپ طــالی ۲۰۲۲ بهتریــن 
معرفی شــدند.  بازیکــن جهان 
بــه گزارش فــارس، بــا نزدیک 
شــدن زمان اهدای توپ طالی 
دنیا  بازیکن  بهتریــن  به   ۲۰۲۲
از ســوی مجله فرانــس فوتبال 
زمینه  در  زیادی  نظرسنجی های 
شــانس اول کســب این جایزه 
بــزرگ انجام می شــود. در رده 
بندی احتمالــی ۱۰ بازیکن برتر 
دنیا در سال ۲۰۲۲ از سوی سایت »فوت وار« ستارگان مسلمان دنیای فوتبال 
رده های اول تا سوم را از آن خود کردند. کریم بنزما ستاره مسلمان و کاپیتان 
رئال مادرید در رده نخســت این رده بندی ایســتاد و شانس اول کسب توپ 
طالی ۲۰۲۲ شــد. این ســتاره به همراه رئال آقای گل اللیگا و قهرمان این 
لیگ شد. همچنین لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد. سادیو مانه ستاره سنگالی 
کنونی بایرن مونیخ و محمد صالح ســتاره مصری لیورپول دو ستاره مسلمان 
دیگر دنیای فوتبال در رده دوم و ســوم شــانس کســب توپ طالی ۲۰۲۲ 
ایستادند. نکته جالب در رده بندی ۱۰ بازیکن برتر سال ۲۰۲۲ که شانس های 
کســب توپ طال هســتند خبری از رکوردداران کسب این جایزه یعنی لیونل 
مسی و کریســتیانو رونالدو نبود. مسی با 7 توپ طال و رونالدو با ۵ توپ طال 

رکورد داران کسب این جایزه در دنیا به شمار می آیند.

سالمت

خبر

به نظر می رســد در نهایت مذاکرات باشگاه استقالل و 
باشگاه ســانتاکالرا برای جذب محمد محبی جواب داده 
اســت و این بازیکن در روزهای آینده پیراهن تیم آبی را 

برتن خواهد کرد.
به گزارش »ورزش ســه«، محمــد محبی که دو فصل 
دیگر با تیم سانتاکالرا قرارداد دارد در تمرینات و بازی های 
دوستانه اخیر این تیم درخشان ظاهر شد. او در مصاف با 
ریــوآوه زننده یکی از گل های تیمش بود و در تورنمنتی 
که منجر به قهرمانی تیمش شد، در بازی پایانی پاس گل 
داد. حاال اما به نظر می رسد او باید راه بازگشت به تیم آبی 
را پیش بگیرد، به این خاطر که باشگاه سانتاکالرا جانشین 

او را معرفی کرده است.
بر اساس اعالم سایت باشــگاه سانتاکالرا، بازیکنی که 
قرار اســت در فصل جدید بازی ها به جای محمد محبی 
در ترکیب تیم ســانتاکالرا بازی کند یک وینگر ۲۵ ساله 
پرتغالی اســت که در هر دو سمت بازی می کند. او متولد 
لیسبون است و فصل گذشته یکی از بازیکنان کلیدی تیم 
ســی دی مافرا به شمار می رفت. او در ۲۴ بازی برای این 
تیــم ۵ گل به ثمر رســاند و دو پاس گل داد. این بازیکن 

البته در تعطیالت ژانویه راهی اســلواکی شد و برای تیم 
FC DAC بازی کرد اما حاال در بازگشت به پرتغال وارد 

لیست سانتاکالرا شده است و باشگاه به صورت رسمی به 
او خوش آمد گفت. این خرید بدین معنی است که باشگاه 

ســانتاکالرا با جدایی محمد محبی موافقت کرده است و 
ایــن بازیکن در روزهای آینده بــه تیم آبی ملحق خواهد 
شد. محمد محبی دو فصل دیگر با سانتاکالرا قرارداد دارد 
و به نظر می رسد حضور او در تیم آبی به مدت یک فصل و 
به عنوان بازیکن قرضی است. یکی از انگیزه های بازگشت 
این بازیکن جوان و البته ســختکوش به تیم استقالل قرار 
گرفتن دوباره در لیســت تیم ملــی در ماه های منتهی به 
جام جهانی است. در این صورت او می تواند درفصل آینده 
بازگشــت قوی تری به ترکیب تیم سانتاکالرا و لیگ برتر 
پرتغال داشــته باشد. محمد محبی فصل گذشته در لیگ 
برتر پرتغال نمایش خوبی در برابر بنفیکا داشــت و دروازه 
این تیم را باز کــرد و در بازی با پورتو البته در چارچوب 
بازی های لیگ برتر که با نتیجه ۳-۱ به ســود سانتاکالرا 
پایان یافت، نمایش خوبی داشت. ساپینتو شناخت خوبی 
از این بازیکــن دارد و از روز ابتدایی حضور در راس کادر 
فنی تیم اســتقالل روی جذب ایــن بازیکن اصرار زیادی 
داشته اســت. حاال به نظر می رســد، او به خواسته خود 
نزدیک شده و ممکن است در روزهای پایانی هفته جاری 

استقالل این خرید بزرگ را معرفی کند.

شرایط برای ستاره پرتغالی اصال مساعد نیست؛ اریک تن 
هاخ، سرمربی یونایتد از رفتار او بعد از بازی با رایو وایه کانو 
ناراضی اســت. به گزارش »ورزش سه«، ناکامی یونایتد در 
راهیابــی به لیگ قهرمانان باعث شــد از همان اواخر فصل 
گذشته شــایعاتی در مورد تمایل کریستیانو رونالدو، گلزن 
۳7 ســاله و باتجربه، به جدایی از این باشگاه شنیده شود و 

این اخبار با غیبت رونالدو در اردوی پیش فصل باشــگاه در 
آسیا شدت گرفت. این ستاره پرافتخار ابتدا دالیل خانوادگی 
را علــت اصلی این تصمیم عنــوان کرد اما در همان مقطع 
نیز به نظر می رسید کریستیانو رونالدو تمایلی به ماندن در 
اولدترافورد نــدارد و تحرکات این بازیکن برای جدایی آغاز 
شــده اســت.  در نهایت هیچ تیم بزرگی به صورت جدی 

برای خرید این گلزن بزرگ اقــدام نکرد و در واقع چاره ای 
پیش روی او جز بازگشــت به تمرینات نبود. رونالدو هفته 
گذشته باالخره در کمپ تمرینی باشگاه حضور یافت تا امید 
هواداران یونایتد برای ماندن او افزایش یابد. پس از تنها دو 
جلسه تمرین، کریستیانو رونالدو اولین بازی پیش فصل خود 
را در جریان تساوی ۱-۱ مقابل رایو وایه کانو انجام داد و البته 
بعد از تنها یک نیمه تعویض شد. اما این ستاره پرتغالی قبل 
از سوت پایان مسابقه تصمیم به ترک استادیوم اولدترافورد 
و بازگشت به خانه گرفت و به نظر می رسد این رفتار چندان 
به مذاق اریک تن هاخ، سرمربی جدید منچستریونایتد خوش 
نیامده اســت. نشریه تلگراف در گزارشی مدعی شد معموال 
بازیکنانی که در روز مســابقه در زمین حتی برای دقایقی 
حضور داشته اند، باید در پایان بازی نیز راهی رختکن شوند 
تا سرمربی تیم در مورد اتفاقات مسابقه با آنها صحبت کند. 
اما رونالدو ۱۰ دقیقه قبل از ســوت پایان ورزشگاه را ترک 
کرد و تمایلی به حضور در رختکن در پایان دیدار دوستانه 
برابر رایو وایه کانو نشــان نداد. به عنوان مثال دیوگو دالوت 
که در لیست تیم در روز مسابقه حضور نداشت نیز زودتر از 
حالت عادی اســتادیوم را ترک کرد، اما معموال این شرایط 
در مورد بازیکنان ثابت کمی متفاوت اســت. هنوز مشخص 

نیست رونالدو قصد دارد فصل بعد در ترکیب منچستریونایتد 
به میدان برود یا نه. اما حداقل شــواهد حاکی از آن اســت 
فعال چاره ای جز ماندن پیش روی این ســتاره بزرگ نمانده 
و مدیران باشگاه نیز از اصرار مبنی بر تمایل به حفظ شماره 
هفت ترکیب شیاطین ســرخ، عقب نشینی نمی کنند. در 
حقیقت به نظر می رسد هیچ تیمی حاضر به خرید رونالدو در 
شرایط فعلی نیست و به همین دلیل ماندن در اولدترافورد 
نه انتخاب او، بلکه تنها گزینه ممکن محسوب می شود. تیم 
هایی چون چلسی، بایرن مونیخ، اتلتیکو مادرید، بارسلونا و 
پاری سن ژرمن همگی از جذب کریستیانو رونالدو انصراف 
داده اند، مذاکرات با ناپولی خوب پیش نرفته و انتقال قرضی 
به اســپورتینگ لیســبون نیز شــایعه ای خیالی محسوب 
می شود. سن و ســال این بازیکن و البته دستمزد هنگفت 
او، باعث شده کمتر تیمی حاضر به ریسک جذب رونالدو در 
این شرایط باشد. به هر حال رونالدو اردوی پیش فصل را از 
دســت داد و بعید است اریک تن هاخ حداقل در هفته های 
ابتدایی تمام ۹۰ دقیقه را به او میدان دهد. در فاصله چهار 
ماه مانده تا شــروع جام جهانی، رونالدو در شرایطی بحرانی 
قرار گرفته و از تمرکز الزم برای شــروع فصلی درخشــان 

برخوردار نیست.

بدعت بد و نامیمونی کــه از چند فصل قبل از فوتبال 
ایران گذاشته شده بود و صحنه های زشتی را رقم زد، حاال 
قبل از شــروع مسابقات و در دیدارهای تدارکاتی به چشم 

آمده است!
به گزارش مهر، بیســت و دومین رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران از ۲۱ مردادماه ســال جاری به طور رســمی 
آغاز می شود تا ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات توانایی های 

فنی خود را به رخ بکشــند تا با کسب تجربه های گذشته 
برای بهبود شرایط فنی و باشگاه داری خود اقدام کنند.

اکثر باشگاه های لیگ برتری با کاهش روند شیوع ابتالء 
به ویروس کرونا تصمیم به برگزاری اردوهای تدارکاتی در 

داخل و خارج از کشور گرفتند.
در بیــن تیم های مدعــی قهرمانی ســپاهان، فوالد و 
اســتقالل تصمیم گرفتند راهی ترکیه شــوند اما در آنجا 

باشــگاه های دیگری همچون هوادار، نســاجی مازندران، 
تراکتــور تبریز و نیز اردو برگــزار کردند تا با چند بازی 

دوستانه آماده شروع مسابقات شوند.
باشــگاه هایی همچون پرسپولیس، پیکان، صنعت نفت 
آبادان، نفت مسجدسلیمان و نیز ترجیح دادند در کشور 
بمانند و خود را با آب و هوای داخل کشور مهیای بازی ها 

کنند.
برگــزاری اردوهای پیش فصل نه تنها کمک ویژه ای به 
اعضای تیم برای شــناخت همدیگر از فوتبال مورد تأیید 
ســرمربی می کند بلکــه آنها را دور از هرگونه اســترس و 

حاشیه برای اتحاد و همدلی آماده می کند.
فوتبال باشــگاهی ایــران که در ســال های اخیر با بی 
اخالقی در ســطوح مختلف روبرو بود نه تنها در اردوهای 
پیــش فصل روی حل این معضل اخالقی و فرهنگی اقدام 

نکرد بلکه به پیشواز آن نیز رفته است.
ساکت الهامی مربی پر حاشیه چند سال اخیر که بارها 
از سوی کمیته های اخالق و انضباطی با محکومیت روبرو 
شــده بود بار دیگر جنجال آفرینی کرد. ســرمربی جدید 
هــوادار در اردوی ترکیه با حمید مطهری همتای خود در 
نســاجی مازندران زد و خورد فیزیکی پیدا کرد تا بهت و 
حیرت به چهره توریســت و ورزشــکاران حاضر در کمپ 

گرین پارک ترکیه بنشیند.

تمرین »بزن بزن« در بیــن مربیانی که باید آرامش را 
به بازیکنان خود القا کنند در حالی رقم خورده اســت که 
هیچ فعالیت فرهنگی در باشــگاه های لیگ برتری را شاهد 

نیستیم.
تیم ها در فصلی که بار دیگر قرار اســت طرفداران خود 
را در ورزشــگاه ها داشته باشــند ایجاد تشنج می کنند و 
هدف موفقیت در لیگ برتر را توجیهی بر هر ابزار و وسیله 
کرده اند. چند مربی لیگ برتری برای شــاهد ضرب المثل 
قدیمی فرهنگ کشــور کفایت می کنند. آنها فوتبال را به 
روزی رســانده اند که باید گفت: »وای به روزی که بگندد 

نمک«!
دعوا و درگیری تنها به اردوی ترکیه خالصه نمی شود. 
مس کرمان به دلیل خشــونت و درگیــری بازیکنان خود 
با گل گهر ســیرجان مجبور به نیمــه کاره رها کردن این 
بازی دوســتانه می شود. امیر عرب براقی در قضاوت دیدار 
تدارکاتی بین پرسپولیس و مس کرمان نیز مجبور می شود 

بارها از کارت های زرد و قرمز خود استفاده کند.
فضــای مســمومی کــه در پیــش فصل با دســتان 
دســت اندرکاران فوتبالی رقم می خورد مشــخص نیست 
تبدیل به وحشــت اهالی فوتبال از تماشای آن خواهد شد 
یــا اینکه ورود نهادهای اخالق مــدار برای ترویج فرهنگ 

ورزشکاری از شدت این حجم بد رفتاری خواهد کاست.

محمد محبی و استقالل؛ سورپرایز پایان هفته

خبر تلخ به رونالدو؛ می مانی، چون مجبوری

شروع »بزن بزن« قبل از آغاز لیگ برتر

مدیــر امور حقوقی فدراســیون فوتبــال می گوید این 
فدراســیون به خاطر قرارداد مارک ویلموتس ۳۲ میلیارد 
تومان به ســازمان امور مالیاتی بدهکار اســت. به گزارش 
ایسنا، آرش فرهادی، مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال 
در خصــوص موضوعات مطرح شــده دربــاره هزینه های 
پرونده مارک ویلموتس گفــت: مهم ترین اثر این قرارداد 
در صورت های مالی و ترازنامه فدراسیون فوتبال می باشد 
که باعث زیان ده شدن فدراسیون و بحرانی شدن شرایط 

مالی مجموعه فوتبال شده است.
آرش فرهــادی تصریح کرد: عالوه بر حکم صادره برای 
آقای ویلموتس، حکم دســتیاران ایشان از سوی CAS و 
برگ تشخیص مالیات ۳۲ میلیارد تومانی نیز به فدراسیون 
فوتبال ابالغ شده است و با وجود تالش دکتر وثوق احمدی 
و تیم حقوقی همراه ایشان در کاهش میزان محکومیت که 
شایسته قدردانی است، پرداخت مبلغی حدود چهار میلیون 
یورو برای فدراسیونی که ساختمانش را هم از دست داده 
یک فاجعه محسوب می شود. وی ادامه داد: نکاتی که مقام 

عالی وزارت ورزش دکتر ســجادی در خصوص زیان های 
ناشــی از پرونده اعم از مالیات و ســاختمان و مبلغ نقدی 
مطرح و از عبارت سونامی اســتفاده کردند به طور کامل 
مستند و درست است و عالوه بر این موارد، زیان های قابل 
توجــه دیگری باقی مانده که آثار آن در آینده مشــخص 
می شود. فرهادی گفت: تالش های مسئوالن حقوقی وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال ادامه دارد و ما امیدوار به کمک 
دولت محترم هســتیم تا زیان ها و خسارت های این فاجعه 
را برای فدراســیون کمتر کنیم.بدهی ۳۲ میلیارد تومانی 
مالیات قرارداد ویلموتس، جدای از مالیات پرداخت نشده 
قرارداد کارلوس کی روش سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال 
است که هم اکنون به طور اقساطی به اداره دارایی پرداخت 

می شود.
وی در پایان گفت: فدراسیون فوتبال متاسفانه با تبعات 
ناشــی از این پرونده مواجه اســت اما جا دارد از همراهی 
و تالش های دکتر ســجادی و همکاران ایشــان و معاونت 
حقوقــی وزارت به ویژه در خصــوص تعاملی که از طریق 

وزارت ورزش با وزارت اقتصاد جهت همکاری با فدراسیون 
در حل و فصل آثار ناشــی از این پرونده ایجاد شد تشکر 

کنیم و امیــدوارم با حمایت وزارت ورزش و دولت محترم 
مشکالت حاصل از این قرارداد هرچه زودتر رفع شود.

ویلموتس ۳۲ میلیارد تومان دیگر روی دست فوتبال ایران گذاشت!

تمجید کارلو آنچلوتی از ســه ستاره خط میانی تیمش 
توجه بســیاری را بــه خود جلب کرده اســت. به گزارش 
»ورزش ســه«، نشســت های خبری کارلو آنچلوتی درس 
فوتبال و زندگی اســت و او در آنها از تعاریف جالبی برای 
بازیکنان اســتفاده می کند.  این مربی ایتالیایی یک سال 
قبل در ویتوریا از ناچو به عنوان مدافع بدبین یاد کرد تا بر 
مهارت او در تمرکز و این که همیشه برای بدترین اتفاقات 
آماده است تاکید کند. نشســت خبری پس از بازی برابر 
یوونتوس در لس آنجلس هم با یکی دیگر از این توصیف ها 
که حاال به نوعی به امضای آنچلوتی تبدیل شــده اســت، 
همراه بود.  ســرمربی رئال مادرید در این نشســت خبری 
در تمجیــد از مثلث جذاب خط میانــی تیمش که نقش 
مهمــی در قهرمانی های متوالی این تیم در لیگ قهرمانان 
پس از ســال ۲۰۱۴ داشته اســت گفت:» من کاسمیرو، 
مودریچ و کروس را مثلث برمودا خطاب می کنم چون توپ 
بین آنها ناپدید می شــود.« آنچلوتی به نســلی تعلق دارد 
که با اسطوره ها، کتاب ها و فیلم های ناپدید شدن رمزآلود 
هواپیماها و کشــتی ها در مثلث برمودا رشد کرد.   او پس 
از پیروزی ۰-۲ برابر یوونتوس به این موضوع اشاره کرد تا 
بر ارزش باالی خط میانی تیمش تاکید کند. این صرفا یک 
پیــام برای بازیکنان نبود چون جدای از لقبی که آنچلوتی 

به آنها داد، این در واقع هشــدار به افرادی بود که خواهان 
کنار گذاشــته شــدن این بازیکنان از ترکیب و استفاده از 

جانشین های جدید برای آنها هستند. 
کارلتــو به آنهــا اعالم کــرد که برایش مهم نیســت 
شــوامنی، کاماوینگا یا ســبایوس تا چه حــد قدرتمند و 
درخشان هستند، او تصمیمی برای ایجاد تغییر در برنامه 
و ترکیب تیمش ندارد. بحث فده والورده جداســت چون 
او فصل گذشــته هم توانســت خودش را به ترکیب رئال 
مادرید تحمیــل کند و مربی تیمــش را متقاعد کرد که 
فوتبــال و انرژی  که در زمین بــه نمایش می گذارد ارزش 
ریســک کــردن روی او را دارد.  آنچلوتی به وضوح اعالم 
کرده است که برای کنار زدن کاسمیرو، مودریچ و کروس 
تالش بســیاری مورد نیاز اســت و حتی همین هم کافی 
نیســت چون این مثلث برمودا در واقع مکانیزم اصلی تیم 
را پیش می برند که تمامی برنامه های دفاعی و هجومی به 
آن بستگی دارد و درک متقابلی که این سه بازیکن از هم 

دارند روی این موضوع بسیار تاثیرگذار است. 
با این حال رئال مادرید در حال آماده کردن جانشــین 
برای این بازیکنان اســت و به آرامی روی این موضوع کار 
می کند تا لحظه موعود برسد اما هر بازیکنی که به این تیم 
اضافه می شــود فعال باید منتظر بماند چون این بازیکنان 

فعال نشانی از افت و ضعف از خودشان نشان نداده اند.  بازی 
برابر یوونتوس به خوبی این موضوع را به تصویر کشــید و 
نشــان داد که این مثلث برمودا در حال حاضر هیچ هدفی 
جز بلند کردن دوباره پرچم ســفید این تیم و رهبری خط 
میانی مدافع عنوان قهرمانی اروپا ندارد.  این لقب در حالی 
به آنها اختصاص داده شــد که در سال های اخیر همیشه 
مهاجم ها و بازیکنان خط حمله بوده اند که مورد تحسین و 
 BBC و MSN تمجید قرار گرفته اند. ما از روزهای حضور
در زمین زیاد فاصله نداریم اما این روند رو به تغییر است.  
تاریخ فوتبال هافبک  های افسانه ای بسیاری را به خود دیده 
است، بازیکنانی که دورانی را به خودشان اختصاص دادند و 
سبک بازی تیم را به شکلی تغییر دادند که هیچ مهاجمی 
قادر به انجام آن نبود.  ژاوی، ســرخیو بوسکتس و آندرس 
اینیستا در بارســلونا دوران خاصی را شکل دادند و سبک 
بازی ای را به تکامل رساندند که با حضور پپ گواردیوال به 
اوج درخشش خودش رسید.  تیم ملی برزیل ۱۹7۰ حول 
ایده اســتفاده از چند بازیکن شــماره ۱۰ در زمین شکل 
گرفت و با حضور ســوکراتیس، ســرزو، فالکائو و زیکو در 
سال ۱۹۸۲ هم ادامه پیدا کرد. نقطه قوت کلیدی تیم ملی 
فرانســه در قهرمانی یــورو ۱۹۸۴ هم خط میانی این تیم 
متشــکل از تیگانا، ژیرس، پالتینی و الریوس بود.  میالن 

تحت هدایت آریگو ساکی در خط میانی خودش از حضور 
بازیکنان درخشانی چون آنچلوتی، دونادونی، اوانی و کلمبو 
بهره می برد که درس های تاکتیکی بسیاری به سایر تیم ها 
می دادند.  این مثلث متشکل از کاسمیرو، مودریچ و کروس 
هم ردیف بزرگترین و بهتریــن هافبک های تاریخ فوتبال 
قرار دارد. در واقع بسیاری آنها را بهترین می دانند. همه تا 
همیشــه از آنها به عنوان مثلثی یاد خواهند کرد که رئال 
را در فاصله ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ به چهار قهرمانی 
در لیگ قهرمانان رســاند.  مثلثی که باعث می شــد توپ 
در میانش ناپدید شود و حریفان را به دردسر می انداخت. 
طلســم این مثلث برمودا همچنان بســیار قدرتمند است. 
دشــمن های آنها از این موضوع خبر دارند و بازیکنانی در 
داخل تیم که امیدوار به جانشینی این سه بازیکن هستند 

نیز تحت تاثیر آنها قرار گرفته اند.

رئال مادرید با این سه ستاره جادو می کند 



فرهنگی   9 چهار شنبه  12 مرداد  1401- 5 محرم 1444 - 3 آگوست 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5776

مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه یک در 
نشست خبری »مســتوران«، با اعالم شروع 
ســاخت فصــل دوم این ســریال، به معرفی 

سریال های آماده پخش شبکه یک پرداخت .
او در این راســتا از سریال های »نون خ«، 
»گیلدخت«، »راز ناتمام« و »جشن سربرون« 
به عنوان مجموعه هایی نــام برد که تا پایان 

سال و اوایل سال آینده پخش می شوند.
همچنین در بخشی از این نشست غالمرضا 
الماســی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک 
در پاســخ به اظهارات صفا آقاجانی ـ بازیگر 
ـ درباره ی لزوم کمتر شــدن خط قرمزهای 
تلویزیون بــرای ارتباط بیشــتر با مخاطب، 
تاکید کرد: »ما خط قرمز نداریم. بســیاری از 
این نکات را خــود مردم از ما می خواهند که 

رعایت کنیم. مردم فرهنگ مدار هستند.«
به گزارش ایسنا، نشســت خبری سریال 
»مســتوران«، سه شنبه ـ ۱۱ مرداد ماه ـ در 
حالی در ساختمان روابط عمومی صداوسیما 
برگزار شــد که دو کارگــردان این مجموعه، 
تهیه کننده و نیز اغلب بازیگران اصلی، حضور 

نداشتند.
فائزه یارمحمدی نویســنده، صفا آقاجانی 
بازیگر، الهه خادمــی بازیگر، حامد محمودی 
بازیگر، غالمرضا الماســی مدیر گروه فیلم و 
سریال شــبکه یک، حاضران در این نشست 

بودند که پیش از شــروع نشست خبری، به 
تماس های مخاطبان ســریال مستوران پاسخ 

دادند.
بــه کارگردانــی  ســریال »مســتوران« 
ســید جمال حاتمــی و مســعود آب پرور و 
تهیه کنندگی عطا پناهی، محصول ســازمان 
هنری رســانه ای اوج اســت که پخش آن به 
تازگی در شبکه یک ســیما به پایان رسیده 

است.
فائزه یارمحمدی و یزدان کاظمی فیلمنامه 
این ســریال را بر اســاس کتاب »مستوران« 
اثر محمد حنیف نوشــته اند و داســتان آن 
برگرفته از حکایت های کهن ایرانی مبتنی بر 

مولفه های اسالمی است.    
غالمرضــا الماســیـ  مدیر گــروه فیلم و 
سریال شــبکه یک ـ در نشست مستوران با 
بیان اینکه فصل دوم سریال در حال طراحی 
و پیــش تولید اســت و ســازندگان به علت 
مشــغله کاری نتوانســتند در نشست حاضر 
شوند، گفت: سریال »مستوران« با هماهنگی 
سازمان اوج ساخته شد. پروژه ای که برگرفته 
از داســتان های کهن و قصه های قرآنی است. 
داســتان و روایت ایرانی مولفه مشخص این 
ســریال بود که با دیگر ســریال ها متفاوتش 
می کرد. در داســتان های تاریخی پوشــش و 
صحنه هــا مخاطب را جــذب می کند. طبق 

برنامه ریــزی تا پایان ســال کار فصل دوم به 
اتمام می رســد اما اینکه پخــش چه زمانی 
باشد، بر اساس شــرایط و زمان بندی شبکه 
اعالم خواهد شــد. برای مــاه رمضان و عید 
نوروز که همزمان شــده، »نون خ« قرار است 

پخش شود که باید حدود ۳۰ قسمت باشد.
او درباره ســریال های آماده پخش شبکه 
یک توصیح داد: در کنداکتور پیش روی شبکه 
یک، سه ـ چهار ســریال به چشم می خورد. 
»گیلدخت«، »راز ناتمام« و »جشن سربرون« 
که تا اواســط پاییز این دو ـ سه سریال آنتن 
شبکه را پر خواهند کرد اما هنوز قطعی نشده 

اول کدام پخش شود.
الماسی با بیان اینکه، بر اساس نظرسنجی، 
میزان مخاطبان سریال »مستوان« ۱۵ درصد 
اعالم شــده ولی میدانی که بررسی می کنیم 
ایــن مجموعه مخاطب قابل توجهی داشــته 
اســت، افزود: تخیل از مهمترین عناصر درام 
اســت. متاســفانه خیلی خشــک و زمخت 
شده ایم و از رویا و آرزو در کارها دور شده ایم. 
کارهای کودک و نوجوان هم انجام نمی دهیم 
که مملو از رویا و رویاپردازی اســت.  برخی 
فکــر می کنند رویا و تخیل بــا تعقل منافات 
دارد امــا فانتزی و رویا در ذهن آدهای قدیم 
اتفاق افتــاده و االن خیلی هایش به واقعیت 
تبدیل شــده. مثل تلویزیــون و پرواز کردن 
کــه  در ابتدا رویای بشــر بوده و در مســیر 
به واقعیت تبدیل شــده  جهــان امروزمان را 
آدمهایی ســاخه اتند که فارغ از روزمرگی به 

جهان دیگر هم فکر می کردند.
الماسی درباره اینکه چرا »مستوران« جزو 
معدود ســریال هایی است که برایش بیلبورد 
شهری نصب شده است؟ توضیح داد: اینکه از 
ظرفیت های موجود برای دیده شدن سریال ها 
استفاده شود چیز بدی نیست. گاهی نگاه های 
سیاســی به اتفاقات جهت می دهد که خوب 
نیســت. طراحی بیلبــورد را ســازمان اوج 
انجام داد و قصدشــان این بود که اگر کسی 
تلویزیون را ندیده از این طریق با سریال آشنا 
شود. ما متاســفانه مدل تبلیغ کارهایمان در 
تلویزیون به وضعیت مناســبی نرسیده است. 

ســریال یک بسته فرهنگی  گران است و باید 
برای تبلیغاتش درست هزینه شود. 

صفــا آقاجانی از بازیگران ســریال با بیان 
اینکه نقشــش در »مســتوران« خیلی زیاد 
نبوده و در قســمت های اول کشته می شود، 
گفــت: مطمئنم همــه می دانیــد کار اصلی 
من بازی و گویندگی در داســتان های شــب 
اســت. طبیعتا با قصــه و قصه گویی در رادیو 
بیشــتر عجین هســتم؛ کاری که متاسفانه 
تلویزیون سال هاست انجام نداده و اصال سراغ 
برانگیختــن تخیل نرفته و از واقعیت صحبت 
کرده است. سریال ها همه به سمت سریال های 
آپارتمانی کشیده شده بود و فانتزی فراموش 
شده بود. چیزی که مردم ایران خیلی دوست 
دارند قصه گویی اســت. در تمــام جهان هم 
مردم دوســت دارند فانتزی ببینند و بشنوند. 
با این ســریال این اتفاق خوب در حدی افتاد 
که هم مخاطبان را به تلویزیون را جذب کرد 
هم باعث شــده بود آنچه فراموش شــده بود 
یعنی، برانگیختــن تخیل از دریچه تلویزیون 
ادامه پیــدا کند. رویاپــردازی از المان هایی 
اســت که کمی خوشــبخی را به زندگی آدم 
وارد مــی کند. آقاجانــی در ادامه خطاب به 
مســووالن صداوسیما گفت: از مدیران صدا و 
ســیما خواهش میکنم حاال که دیدند باید به 
قصه پردازی و رنگ و نــور و فانتزی بها داده 
شود، از خط قرمزها و آبی ها و بنفش ها کمی 
بیشتر عبور کنند، برای اینکه واقعی تر شویم. 
اینها سبب می شود که واقعی نباشیم. این ها 
سبب می شود حتی اگر واقعیت را می گوییم 
واقعی نباشــیم. مخاطب را به جایی رساندیم 
که به ناخن انگشت کوچک یک شخصیت هم 
توجه می کند، شــاید ما باعث شدیم مخاطب 
انقدر به جزییات توجه کند. کمی در تولیدات 
بازنگری کنیم تا ذائقه تماشــاگر ارتقاء پیدا 
کرده و به جای اینکه بــه جزئیات بپردازد و 
فقــط به آن ها توجه کند، با جهان پیرامونش 

ارتباط برقرار کند.
مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه یک، در 
پاســخ به درخواست صفا آقاجانی اظهار کرد: 
ما خط قرمــز نداریم. خط قرمــز را برای ما 

مخاطب و مجموعه عقاید و فرهنگمان تعیین 
می کند. فرهنگ هر سرزمینی متفاوت است. 
قضیه را وقتــی در حیطه ملی نــگاه کنیم، 
می بینــم که بســیاری از این نــکات را خود 
مردم از ما می خواهند که رعایت کنیم. مردم 
فرهنگ مدار هســتند. توجه به جزئیات جزو 
محاسن مردم ماســت، چون سواد رسانه ای 
مردم بیشــتر شده اســت. تلویزیون یکی از 
رســانه هایی اســت که به ارتقاء سطح سواد 
رســانه ای مــردم کمک کرده و رســانه ها و 
پلتفرم هــای دیگر هم موثــر بوده اند. ممکن 
اســت نکاتی برای ما برجســته شود ولی اگر 
ما مخاطبان را از ته سیســتان و بلوچســتان 
تا آذربایجــان با تنوع فرهنگی و ملی در نطر 
بگیریم، ســبب می شود که به جزییات توجه 
کنیم. این خیلی خوب اســت که مخاطب ما 
هم جزئیات را خــوب می بیند هم کلیات را. 
اولین کسی که سانسور می کند خود نویسنده 
است بعد کارگردان و عوامل و .... ما یک گروه 
هســتیم و آنچه شایســته مخاطب نیست را 

پیرایش می کنیم. 
از نویســندگان  فائزه یارمحمدی _ یکی 
مستوران _ گفت: مستوران پروژه پر چالش و 
سختی بود. قصد اصلی ما در گروه نویسندگی 
بحث قصه بود که بتوانیم ســنت قصه گویی 
و قصه شــنیدن را احیا کنیم؛ می خواســتیم 
رســمی قدیمی که از مــادر بزرگ ها به یاد 
داریــم احیا شــود. منابع ما هــم قصه های 
شفاهی بود که در دسترس بود و منابعی که 
از قصه های قدیم موجود اســت. بازخوردهای 
مــردم امروز در روابط عمومی خدا را شــکر 

مثبت بود. 
او افزود: مــا در نگارش مســتوران قصد 
داشتیم به یاد مردم بیاوریم که دوباره خیال 
پــردازی کنند ولــی همچنان با این ســوال 
مواجه می شدیم که دقیقا بگویید این سریال 
در چه برهه زمانی اســت. اصال شــروع قصه 
»یکی بود یکی نبود یک شــهری بود« است 
مثل قصه هــای قدیمی مادر بزرگ هاســت. 
نمی خواستیم آدرس مطلقی بدهیم که همه 

به آن آدرس مراجعه بکنند. 

عوامل اصلی سریال »مستوران« در نشست صداوسیما حاضر نشدند

آییــن تکریم مجید رجبی معمار مدیرعامل ســابق خانه 
هنرمنــدان ایران با حضور جمعی از مســئوالن و هنرمندان 

برگزار شد.
بــه گزارش ایرنا از روابط  عمومــی خانه  هنرمندان ایران، 
مراســم تکریم مجیــد رجبی معمار مدیرعامل ســابق خانه 
هنرمندان ایران دوشــنبه )۱۰ مرداد( در سالن استاد شهناز 
خانه هنرمندان ایران برگزار شــد. در این مراســم که اجرای 
آن برعهده کیوان کثیریان بود، ایرج راد رئیس شــورای عالی 
خانه هنرمنــدان ایران، محمدمهدی عســگرپور مدیرعامل 
خانــه هنرمندان ایران، احمد مســجدجامعی وزیر اســبق 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و عضو سابق شورای اسالمی شهر 
تهران، محمدجواد حق شــناس عضو ســابق شورای اسالمی 
شــهر تهران، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، 
سیدمحمدهادی ایازی معاون اسبق امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران و مجید رجبی معمار مدیرعامل سابق خانه 

هنرمندان در این آیین سخنرانی کردند. 
رئیس شــورای عالی خانه هنرمنــدان ایران در این آیین 
اظهارداشت: چقدر زمان زود می گذرد، ۶ سال و اندی از زمان 
تودیع مجید سرسنگی و معارفه مجید رجبی معمار تا به امروز، 
به سرعت گذشت، در حالی که در این مدت مسائل و مصائب 
بســیاری بر ما گذشــت، به ویژه در ایام کرونا که فشارهای 

روحی، روانی و کاری بسیاری بر هنرمندان وارد شد.
ایــرج راد گفت: رجبی معمار از زمانی که تصدی مدیریت 
خانه هنرمندان را برعهده گرفت، تالش کرد تا به سمت آنچه 
در اســاس نامه پیش بینی شــده بود، حرکت کند و به سوی 
اجرایی شــدن تمام اهداف آن برود. به همین ترتیب در این 
زمینه کارهــای فراوانی انجام گرفت. وقوع کرونا و مســائل 
بعدی آن، در ابتدا توقــف عجیب و غریبی به وجود آورد اما 
خانه هنرمندان ایران تنها مکانی بود که از نظر اســتفاده از 
فضای مجازی برای اجرای برنامه ها فعال بود و در این زمینه 

حرکت های فراوانی شد که قابل تحسین است. 
وی با اشاره به مشــکالت مالی که خانه هنرمندان با آن 
مواجه بود، افزود: در ابتدا با روی کار آمدن آقای رجبی معمار، 
در تماشــاخانه ایرانشــهر برنامه هایــی اجرا شــد؛ برخالف 
تماشــاخانه های دیگر که بیســت درصد از فروش گروه های 
تئاتری را برمی داشــتند در اینجا از آنها پولی کسر نمی شد. 
به همین خاطــر گروه های تئاتری عالقه بــه اجرای برنامه 
داشتند اما متاسفانه بعد از مدتی به دلیل قطع شدن بودجه 
تماشــاخانه ایرانشهر، ما مجبور شــدیم ۱۰درصد از فروش 
بلیت هــا را از گروه ها بگیریم، حتی بعد از مدتی کار به جایی 
کشید که ناچار شــدیم ما هم همان بیست درصد را مجدداً 
بگیریم. با این حال سعی شد در زمینه های مختلف به گروه ها 
کمک کنیم. مثاًل قرار بر این شــد شهرداری بلیت بخرد و از 
پول این بلیت ها به هنرمندان کمک شود که البته این امر هم 

به مشکالتی خورد و در نهایت انجام نشد. 
راد بیان کرد: خانه هنرمندان ایران بعد از کرونا با مشکالت 
زیادی رو به رو بود؛ کافی شاپ، فروشگاه و رستورانی که متعلق 
به این خانه است، تعطیل شد و این موضوع فشارهای فراوانی 
را به خانه هنرمندان وارد کرد، در این بین آقای رجبی معمار 
به دنبال این بود که حداقل بتواند حقوق کارکنان را بپردازد. با 
همه اینها توانست این مجموعه را اداره کند، او از هیچ  چیزی 
پا پس نکشید و در ادامه امکاناتی فراهم شد تا برنامه هایی به 

صورت مجازی اجرا شود.
رئیس شــورای عالی خانه هنرمندان ایران گفت: در تمام 
این زمینه ها و در تمام زمان ها اختالف سلیقه هایی هم وجود 
داشت اما سعی شد این موضوع از بین برود. به نظرم تا وقتی 
کسی با مشکالت روبه رو نشــود از فشارهای روانی آن آگاه 
نخواهد شد. پس باید پایمردی داشــته باشد تا بتواند ادامه 
مسیر دهد. با همه این فشارها باالخره آقای رجبی معمار ابراز 

خستگی کرد تا جایی که قلبش را نیز عمل کرد.
راد افــزود: رجبی معمار عنوان کرد که این فشــارها دو 
سویه است؛ از ســویی حمایت های مالی صورت نمی گیرد و 
از ســوی دیگر نمی توانم برنامه هایــی را که قول داده بودم و 
بخشی از اهداف خانه بود، انجام بدهم. به همین ترتیب آقای 
رجبی معمار استعفا داد که این استعفا در ابتدا پذیرفته نشد اما 
بعد از پافشاری ایشان باالخره به نوعی از ما خداحافظی کرد. 
به جای مقابله، مدیریت شــهری به الگوی ترویج »خانه« 

کمک کند
در ادامه محمدجواد حق شناس عضو سابق شورای اسالمی 
شــهر تهران و فعال فرهنگی گفت: به عنوان کسی که بیش 

از دو دهه به  طور مســتقیم در خدمت فرهنگ و هنر بودم، 
می خواهم اعتراف کنم که الگوی ســاختاری خانه هنرمندان 
ایران می تواند به عنوان یک الگوی پیشتاز و یک نمونه عالی 
در همه مسئولیت ها و مراکزی که دل در گروی فرهنگ و هنر 
دارند، مورد توجه قرار گیرد. پس جا دارد از کسانی که در بدو 

امر اندیشیدند و چنین مرکزی را ایجاد کردند، تشکر کنم.
حق شــناس اظهارداشــت: در برهه ای قبل از حضورم در 
شورای شــهر، دیداری با وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
داشتم. ایشان موقعیتی را که در وزارت فرهنگ وجود دارد، با 
آنچه در شــهرداری هست، مقایسه کرد. آن زمان کل بودجه 
وزارت فرهنگ یکهزار میلیارد تومان بود اما بودجه فرهنگی 
و هنری شــهر تهران، یکهزار و هفتصــد میلیارد تومان بود؛ 
یعنی این حوزه تقریباً دو برابر وزارت ارشاد بودجه داشت اما 
می خواهم شهادت بدهم وقتی فعالیت بعضی مراکز و نهادها 
را بــا خانه هنرمندان ایران مقایســه می کنیم، می بینیم این 

مجموعه چقدر درخشان عمل کرده است.
عضو سابق شورای اسالمی شــهر تهران بیان کرد: ما در 
دوره ای می خواستیم برای نخستین بار برای همه انجمن های 
این خانه، ردیف مســتقل کمک مالی تعریف و بودجه خانه 
هنرمندان را تقویت کنیم و بتوانیم کمک های الزم را داشته 
باشــیم. حتی در زمان کرونا سعی شــد این کمک را دنبال 
کنیم اما به دلیل برخی مسائل، برخی بودجه ها تعلق نگرفت 

و ردیف بودجه انجمن ها حذف شد.
وی اظهارداشت: امیدوارم به جای اینکه با این الگو مقابله 
شود، مدیریت شهری به کمک این مجموعه بیاید. این گروه 
بزرگی که در خانه هنرمندان ایران فعالیت می کنند، دلسوزتر 
از کسانی هستند که در جایگاه مسئولیت قرار دارند، پس چرا 
باید اعمال فشار کنیم و بودجه ندهیم؟ به جای اینکه مقابله 
کنیم، به فکر چیدن نیرو باشیم و بگذاریم خود اهالی هنر با 
نگاه خود عمل کنند چون آنها دلسوزانه تر عمل خواهند کرد.

»موج مرده«، »مارمولک« و چند داستان دیگر
سپس احمد مســجدجامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در این آیین گفت: مجید رجبی معمار فردی با اخالق 
اســت به این معنا که دغدغه دارد و دوست دارد گرفتاری ها 

را حل کند.
مسجدجامعی با ذکر خاطره ای از مجید رجبی معمار افزود: 
درباره فیلم »مارمولک«، ایشان از سر دلسوزی و از سر اخالق 
با همراهی آقایان کاسه ساز و شفق نزد من آمدند و پرسیدند 
نظر شما درباره این فیلم چیست؟ من گفتم به لحاظ آیین نامه 
این فیلم مجوز دریافت کرده و هیچ مشکلی ندارد. خودشان 
نظرشان این بود که باید احتیاط کنیم. حتی درباره اسم فیلم 
پرسیدند، گفتم نیازی نیست اسم را هم تغییر بدهید. در آن 
مقطع نه ارشــاد که شخص تهیه کننده جلوی اکران فیلم را 
گرفت وگرنه فیلم نه توقیف شــده بود و نه ارشــاد مجوز آن 

را لغو کرد.
وی بیان کرد: اخیرا و بعد از انتشــار صحبت های رهبری، 
تهیه کننده فیلم به گونه ای موضع گرفت که گویی ارشاد آن 
زمان جلوی اکران فیلم را گرفته بود. بار دیگر با من هم تماس 
گرفتند و من باز هم تاکید کردم که حرفم همان اســت که 
بود؛ تهیه کننده فیلم آن زمــان جلوی اکران فیلم را گرفت. 
آقای رجبی معمار هم البته آن زمان از سر خیرخواهی، اخالق 
و انســانیت می گفت ممکن است این فیلم مشکالتی را برای 

شما به وجود بیاورد اما من تاکید کردم که فیلم از نظر ارشاد 
و از نظر آیین نامه هیچ مشکلی نداشت.

وزیر اســبق فرهنگ و ارشــاد اســالمی با ذکــر خاطره 
دیگری درباره فیلم »موج مرده« ســاخته ابراهیم حاتمی کیا 
اظهارداشت: مسئله آن فیلم آن زمان این بود که حاتمی کیا 
اعالم کرد که اگر قرار باشــد فیلم من را قیچی قیچی کنند، 
اجازه نمایش آن را در جشــنواره فجر نمی دهم. آن زمان هم 
آقای رجبی معمار را دیدم و از او خواســتم با کارگردان فیلم 
مذاکره کند تا موضوع حل شــود. ایشان هم از زاویه همدلی 

ورود کرد و مسئله حل شد.
مســجدجامعی افــزود: این جــزو ویژگی هــای اخالقی 
رجبی معمار بود که اهل ظاهرســازی نبود. اینگونه نبود که 
در روبه رو به شــما لبخند بزند و از پشت خنجر. رجبی معمار 
اینگونه نبود و واقعاً ظاهر و باطنش یکی بود و همیشه برای 
اعتالی فرهنــگ و همدلی میان اصحاب فرهنگ و هنر قدم 
برمی داشت که این دو خاطره از همین جنس بود. پس تفاوت 
کسی که آقاست با کسی که ادای آقا بودن را درمی آورد معلوم 
می شود. دل آقای رجبی معمار هم برای ایران، هم برای هنر و 
هم برای هم بستگی می سوزد و این موارد همان وجوهی است 

که او را متفاوت می کند.
وی ضمن گرامیداشت یاد مرحوم حبیب اهلل صادقی گفت: 
هنر فوق سیاســت، ایدئولوژی و ضوابطی اســت که ما برای 
خودمان وضــع کردیم. آقای رجبی معمار هــم این موارد را 

رعایت می کند. 
عضو سابق شورای اسالمی شهر تهران افزود: یک ویژگی 
خانه هنرمندان ایران این اســت که عمر دوره مدیریتش به 
نسبت نهادهای دیگر طوالنی است از این منظر فرصت خوبی 
برای محمدمهدی عسگرپور است. آقای عسگرپور را هم خود 
شــورای عالی خانه انتخاب کردند پس شــورای عالی باید از 

موجودیت این خانه و مدیرعامل آن دفاع کنند.
مسجدجامعی با بیان اینکه محمدمهدی عسگرپور مدیر 
خوبی اســت، اظهارداشت: او مســائل مختلفی را پشت سر 
گذاشــته است، قطعاً حاال هم شــرایط عالی نداریم، پس در 
این شــرایط بحرانی باید دســت به دست بدهیم و مسائل را 

حل کنیم.
وی با اشــاره به جداسازی تماشــاخانه ایرانشهر از خانه 
هنرمنــدان ایران گفت: درســت روزی که حکــم  انتصاب 
عسگرپور آمد به یکباره تماشاخانه ایرانشهر از خانه هنرمندان 
ایران جدا شــد، این در حالی است که هر شهرداری که روی 
کار آمده چیزی به این خانه افزوده است پس باید تالش کنیم 
تا این موضوع هم مرتفع شود. آبروی محمدمهدی عسگرپور 
آبروی این خانه اســت، آبروی خانــه هنرمندان ایران آبروی 
فرهنگ و هنر و آبروی فرهنگ و هنر آبروی کشور است پس 

همه تالش کنیم آبروی کشور حفظ شود.
انگار بدقدم هستم 

ســپس مدیرعامل خانه هنرمندان ایــران گفت: این نوع 
جلسات، جلسه تودیع محســوب نمی شود چون قرار نیست 
وداعــی صورت بگیــرد. آقای رجبی معمار بیش از ۶ ســال 
مسئولیت این مرکز مهم را بر عهده داشت و با چند شهردار 
کار کردند. در حوزه فرهنگ کار کردن دشوار و توضیح چرایی 
آن ســخت اســت. هرچند ما وقتی دور هم جمع می شویم 
موضوعات برایمان روشــن اســت اما اگر بخواهیم این را به 

دیگری توضیح بدهیم ســخت می شــود، کار وقتی دشوارتر 
می شود که بخواهید آن را به یک خارجی توضیح بدهید چون 
گاهی در کشــور به مقوله فرهنــگ و مدیریتش نگاه فصلی 
می شــود. به همین ترتیب فاصله ما با بقیه کشورها به چشم 

می آید.
عســگرپور افزود: چند وقت پیش بود که داشــتم قوانین 
ارشــاد را می خواندم که به اندازه یکهــزار صفحه بود این در 
حالی اســت که پیش از این فکر می کردم ما قوانین چندانی 
نداریم اما وقتی همین قوانین را خواندم، چیزی دســتگیرم 
نشــد، مثاًل مشخص نیست زمانی که یک مرکز و نهاد بسته 
می شــود چه باید کرد این در حالی است که ما پیش از این 
چنین بحرانی را پشت سر گذاشته ایم! بنابراین توضیح اینکه 
یک مدیر فرهنگی چه کارهایــی را باید چگونه انجام بدهد، 

بسیار سخت است .
وی بیان کرد: من افتخار آشنایی با آقای رجبی معمار را از 
قدیــم دارم، درباره اخالق و منش او می خواهم به زبان دیگر 
صحبت کنم. زیســت بوم نهادهای فرهنگی به دلیل روشن 
نشــدن ابعاد آن، با اشــکال همراه اســت. یکی از مشکالت 
بزرگ ما این است که گاهی مدیری این زیست بوم را متوجه 
نمی شود و در نخســتین برخورد می گوید باید ریل را تغییر 
بدهیم به گونه ای که انگار هر آنچه از قبل بوده اشتباه است، 
پس این فرق مدیر بافهم با مدیر برعکسش در مواجهه با این 

زیست بوم است. 
عسگرپور گفت: امیدوارم این سوءتفاهم درباره تماشاخانه 
ایرانشهر حل شود، وقتی اتفاقات دوران قبل را مرور می کردم 
به حال ســه مجید )مدیران پیشــین خانه هنرمندان ایران( 
غبطه خوردم، انگار در آن دوره ها این زیست بودم فهم می شده 
اما قدم من با موضوع تماشاخانه ایرانشهر همراه شد؛ انگار بد 
قدم هستم. به خانه ســینما هم درست زمانی وارد شدم که 
گفتند باید بودجه خانه سینما قطع شود و آن اتفاقات رخ داد.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران اظهارداشت: امیدوارم همه 
همکاران و عزیزان دست به دست هم دهند و با انرژی مثبت 
آنان شاهد اتفاقات خوب باشــیم. این مراسم، مراسم تودیع 
نیســت بلکه یک قدردانی اســت و همچنان از حضور آقای 

رجبی معمار استفاده می کنیم.
اشک همت و مهدی باکری را مدعیان مدیریت 

جهان درآوردند!
ســپس مدیرعامل ســابق خانه هنرمندان گفت: باید از 
شــورای عالی به دلیل انتخاب آقای عسگرپور تشکر کنم، او 
در شرایط حاضر بهترین انتخاب بود. در این تقسیم بندی و در 

این جامعه ای که شعبه شعبه شده، او خودی است.
مجیــد رجبی معمار ضمن مــرور رونــد انتخابش برای 
مدیرعاملی خانه هنرمندان افزود: یادم است وقتی مدیر این 
خانه شدم بعد از مدتی چند عضو شورای عالی به من گفتند 
ما را حالل کن، ما فکر می کردیم با حضور شــما قرار اســت 
اینجا تبدیل به پادگان شود چون شما نظامی بوده اید اما من 

به آنها گفتم کار فرهنگ و هنر این چیزها را نمی پذیرد. 
وی بیــان کرد: هیچکــس در خانه هنرمنــدان ایران به 
دنبال آالف و علوف نبوده اســت، اینکه گاهی کسی در یکی 
از  برنامه هایی که در خانه برگزار می شــد، صحبتی می کند، 
دلیلی نمی شــود کل کار یک مجموعه زیر سوال برود. همان 
روزی که استعفای من پذیرفته شد، برادر کوچک متوهمی در 
توییتی گفت خوب شد اصالح طلبان از این خانه رفتند، این 
در حالی است که من همیشه از جریان های سیاسی گریزان 
بودم، می دانم که مدیران دیگر این خانه هم این چنین بودند.
مدیرعامل ســابق خانه هنرمندان ایران اظهارداشــت: ما 
خیلی اذیت شــدیم، از دوســتانمان بی مهری دیدیم، دوران 

کرونا هم واقعاً بر ما سخت گذشت.
منوچهر شاهســواری، حســین مسافرآســتانه، محمود 
رضوی، حبیــب والی نژاد، کاظم هژیرآزاد، روانبخش صادقی، 
ابراهیم حقیقی، ســیف اهلل صمدیــان، منصور حاجی، مجید 
جوزانی، علیرضا مزینانی، علی براتی، عباس سجادی، مقصود 
نعیمی ذاکر، محمد اردالنی، ناصر شفق، محمدرضا فیروزه ای، 

محمدرضا آهنج، امیر راد از حاضران در این مراسم بودند.
در پایان این مراســم هدایایی از ســوی خانه هنرمندان 
ایــران، محمدباقر قالیباف، ســیدمحمدهادی ایازی، انجمن 
خوشنویسان، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، 
آقایان مزاری و یلوه از مدیــران فرهنگی، انجمن هنرمندان 
خودآموخته، اداره امور اتباع خارجی و.... به مجید رجبی معمار 

اهدا شد.

ولنگاری فرهنگی »حقیقی!«در آیین تکریم مدیرعامل سابق خانه هنرمندان ایران چه گذشت؟
علیرضا شکوهی

سال هاست در زمینه های فرهنگی و هنری افراد زیادی فعالیت های مختلفی را 
انجام داده اند و تجربیات زیادی را از ســردی و گرمی و شکســت و پیروزی در 
شهر ها و روستاهای مختلف بدست آورده اند. اینها سرمایه های فرهنگی و هنری 
استانها محسوب میشوند. اما متاسفانه هیچ سرمایه گذاری روی این افراد صورت 
نگرفته اســت. شاید این افراد به دالیل مختلفی نخواستند یا نتوانستند صاحب 
مجوزی رسمی برای فعالیت خود باشند و فقط فعال فرهنگی و هنری محسوب 
میشوند و به همین دلیل عنوان موضوع را »ولنگاری فرهنگی حقیقی« گذاشتم 
که نوک پیکان این ولنگاری متولیان فرهنگ و هنر را هدف قرار داده است!  اما 
این اشــخاص حقیقی در زمینه کاری و فکری مطمئنا اگر بیشــتر از صاحبان 
مجوزهای فرهنگی و هنری اطالعات نداشــته باشــند، به لحاظ تجربی و ایده 
گرایی، کمتر از آنها هم نخواهند بود . بنابراین شــاهد هستیم، این سرمایه های 
با ارزش بدون اینکه از آنها اســتفاده شــود در حال کمرنگ شدن و یا حتی به 
دلیل بی توجهی در حال از بین رفتن هستند. مدیران ادارات فرهنگی و هنری 
در شهرســتان ها  و حتی شهرداری ها میتوانند با تشکیل کارگروهی متشکل از 
این افراد و با توجه به سوابق کاری و فعالیت هایشان، از آنها در تصمیمات بهتر و 
موثرتر و خالقانه تر در امور مدیریتی و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری بهره 
برده و نتایج بهتری را کسب کنند. این کارگروه ها به دور از هر نوع هزینه ای برای 
آن اداره، در شهرســتان بوده و باعث متفاوت شدن و بهتر برگزار شدن برنامه ها 
خواهند شد و همچنین انگیزه بیشتری برای این افراد برای فعالیت های بیشتر و 
بهتر ایجاد خواهد شد. قطعا وجود کارگروه های فرهنگی و هنری و تخصصی در 
زمینه های مختلف کمک شایانی در زمینه های اقتصادی و حتی جذب سرمایه 
گذار فرهنگی خواهد کرد. امروزه نواقص و کمبودها و ضعف ها در اجرای  برنامه ها 
به وضوح مشــخص است که متاسفانه برای مسئولین، به یک امر عادی تبدیل 
شده و هیچ برنامه ریزی برای رفع این ولنگاری وجود ندارد! امیدوارم این ضعف 
هرچه زودتر و با جدیت برطرف شــده و به فعالین فرهنگی و هنری )حقیقی( 
نسبت به گذشته، از سوی مدیران فرهنگی و هنری و ادارات مرتبط در استانها 

توجه بیشتری شود.

رضا خیراندیش درگذشت 
رضا خیراندیش )عضو گروه واژه گزینی تخصصی مهندســی محیط  زیست و 
انرژی( از دنیا رفت. به گزارش ایســنا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اعالم 
این خبر نوشــته است: »فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از خادمان زبان 
فارســی و استادان همکار خود را از دســت داد. دکتر رضا خیراندیش از سال 
۱۳۸۲ به عنوان عضو گروه واژه گزینی تخصصی مهندسی محیط  زیست و انرژی 
با فرهنگستان همکاری داشتند. ایشان مهندس منتخب فرهنگستان علوم در 
حوزٔه محیط زیست بودند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی این ضایعۀ بزرگ را 
به خانواده ایشان و جامعۀ علمی تسلیت می گوید و برای ایشان از درگاه خداوند 

طلب آمرزش می کند.«

آتیال پسیانی »جزیره گنج« را به صحنه می برد
آتیال پســیانی تصمیم دارد 
نمایــش تــازه خــود را بر 
اساس رمان مشهور »جزیره 
گنــج« روی صحنــه ببرد. 
به گزارش ایســنا،این گروه 
هنری که همچون بسیاری 
در  تئاتــر  هنرمنــدان  از 
دوران کرونا نمایشی را اجرا 

نکردند، حاال تصمیم دارند نمایشــی را بر اساس رمان مشهور »جزیره گنج« 
روی صحنه بیاورند. متن این نمایش نوشــته مشــترک آرش نعیمیان خسرو 
پســیانی است که این روزها مشغول نگارش این اثر هستند و البته در نگارش 
نمایشنامه، نسخه اصلی رمان را کامال بازنویسی می کنند. رمان »جزیره گنج« 
نوشــتۀ رابرت لوئیس استیونسون، داســتان نویس اسکاتلندی است که دیگر 
اثر او »دکتر جکیل و آقای هاید« هم برای کتاب خوانان شــناخته شده است. 
»جزیره گنج« اثری اســت ماجراجویانه و پر حادثه و داستان آن درباره دزدان 
دریایی و گنجی مدفون در یک جزیره است. این رمان بارها در قالب تئاتر روی 
صحنه رفته و فیلم های سینمایی مختلفی هم بر اساس آن ساخته شده است. 
مخاطبان ایرانی هم نسخه انیمیشن آن را به یاد می آورند که برای تماشاگران 
کودک و نوجوان پخش می شــد. در اجرای این اثر نمایشی همه اعضای گروه 
تئاتر »بازی« حضور دارند و در کنار آنان چند بازیگر مهمان نیز دعوت خواهند 
شد. این گروه نمایشی بعد از دریافت مجوز متن، تمرین خود را آغاز می کنند. 
آنان در نظر دارند نمایش تازه خود را پاییز امسال روی صحنه ببرند ولی فعال 
ترجیح می دهند ارایه جزییات بیشتر را به آینده موکول کنند.   آتیال پسیانی 
پیش از همه گیری کرونا نمایش »قهوه قجری« را در تاالر اصلی مجموعه تئاتر 
شــهر روی صحنه برده بود که ورود کرونا و تعطیلی تئاتر، مانع از ادامه اجرای 
این اثر شــد. او که ســال ها پیش گروه تئاتر »بازی« را پایه گذاری کرده بود، 
مدت ها پیش از سرپرستی این گروه کناره گیری کرد تا اعضای جوان تر گروه، 
مسئولیت بیشتری در برنامه ریزی ها داشته باشند. بر همین اساس و بعد از رای 
گیری اعضا، ستاره پسیانی، سرپرستی این گروه را عهده دار شد. نمایش »جزیره 

گنج« تازه ترین اثر گروه تئاتر »بازی« خواهد بود.

فیلمی با بازی باران کوثری مجوز نمایش گرفت
شــورای پروانــه نمایــش 
فیلم های سینمایی با صدور 
فیلم  دو  نمایــش  پروانــه 
موافقــت کرد. بــه گزارش 
ایسنا ، شورای پروانه نمایش 
در  ســینمایی  فیلم هــای 
جلســه اخیرش که توسط 
ســازمان  عمومی  روابــط 

سینمایی منتشــر شده اســت، با صدور پروانه نمایش برای فیلم های: »شهر 
خاموش« به تهیه کنندگی سیدرضا محقق وکارگردانی احمد بهرامی و »خط 
نجات« به تهیه کنندگی آزیتا موگویی وکارگردانی وحید موســائیان موافقت 
کرد. در فیلم سینمایی »شهر خاموش« باران کوثری، علی باقری، بابک کریمی، 
بهزاد دورانی، محســن مهری دروی، کریم و حبیب شــراهی )برادران دوقلو( 
جلوی دوربین مسعود امینی تیرانی رفته اند. رضا محقق تهیه کننده این پروژه 
پیش از این برای فیلم »ممیرو« ســاخته هادی محقق جایزه بزرگ بوسان را 

دریافت کرده است. 
همچنین »شهر خاموش« دومین اثر بلند سینمایی احمد بهرامی پس از فیلم 
»دشت خاموش« است که موفق به کسب جایزه افق های ونیز شده بود. فیلم 
»خط نجات« به نویســندگی و کارگردانی وحید موسائیان و به تهیه کنندگی 
آزیتا موگوئی که خبرهای رســمی کمتری از آن منتشــر شــده است، گفته 
می شود با بازی امیر آقایی و پگاه آهنگرانی ساخته شده و ایسنا پیگیر دریافت 
اطالعات رسمی تری از سازندگان آن است. فیلم »خط نجات« روایتگر ماجرای 
عاشــقانه ای اســت که در تهران دهه پنجاه و در اوج جنگ سرد میان شرق و 

غرب رخ می دهد.

متقاضیان سینما حقیقت بخوانند
عالقه مندان و مستندسازان برای شرکت در شانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« تا نیمه شهریورماه فرصت دارند. به گزارش 
ایسنا به نقل از واحد ارتباطات واطالع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی، با توجه به انتشار فراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی 
مستند ایران »سینماحقیقت« در ۲۶ تیرماه، عالقه مندان تا ۱۵ شهریور امسال 

برای ثبت درخواست و ارسال لینک برای حضور در این دوره زمان دارند.
 عالقه مندان، فیلمســازان و متقاضیان ارسال اثر برای حضور در شانزدهمین 
جشنواره »سینماحقیقت« می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به دبیرخانه 
جشنواره در تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، 
مرکز گســترش سینمای مســتند، تجربی و پویانمایی، طبقه اول )کدپستی: 
۱۵۵۶۹۱۶۶۱۳( مراجعــه کــرده یا بــا تلفن ۸۸۵۲۸۳۱۴  تمــاس بگیرند. 
شانزدهمین جشنواره »سینماحقیقت« با دبیری محمد حمیدی مقدم آذرماه 

۱۴۰۱ برگزار می شود.

نگاه

اخبارکوتاه
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نفت برنت به پایین ۱۰۰ دالر سقوط کرد
قیمت نفت روز ســه شنبه پس از آن که ســرمایه گذاران دورنمای تیره 
تقاضا برای ســوخت را هضم کردند، دوباره کاهش یافت.به گزارش ایســنا، 
بهای معامالت نفت برنت ۷۷ ســنت معادل ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرد و به 

۹۹ دالر و۲۶ سنت در هر بشکه رسید.
 نفت برنت روز دوشــنبه در مقطعی به رکورد پایین ۹۹ دالر و ۹ ســنت 
ســقوط کرده بود که پایین ترین رکورد از ۱۵ ژوئیه بود و نهایتا، با سه دالر 
و ۹۴ ســنت کاهش بسته شده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۶۷ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، به ۹۳ دالر و ۲۲ سنت در هر 
بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته با چهار دالر و ۷۳ سنت کاهش 
بسته شــده بود.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در این باره 
گفت: قیمتهای نفت پس از آماری که افت فعالیت کارخانه ای را نشان داد و 
نگرانی ها از حرکت اقتصاد جهانی به ســمت رکود را تشدید کرد و همچنین 
تحت تاثیر انتظارات برای افزایش تولید نفت پس از فصل درآمدهای بســیار 

خوب شرکتهای نفتی، ریزش کرد.
پس از انتشــار نظرسنجی ها در آمریکا، اروپا و آســیا که نشان داد روند 
رشــد فعالیت کارخانه ای در ژوئیه آهسته شده است،  نگرانی های رکود روز 
دوشنبه تشدید شد. ضعیف شــدن تقاضا و برقراری قرنطینه های کووید در 
چین، فعالیت تولیدی را آهســته کرد.قیمت هــا در حالی کاهش پیدا کرده 
است که فعاالن بازار منتظر نتیجه دیدار روز چهارشنبه تولیدکنندگان اوپک 
و متحدانشان شامل روسیه، برای تصمیم گیری درباره سطح تولید سپتامبر 
هســتند.دو منبع در اوپک پالس اظهار کردند: در دیدار ســوم اوت وزیران 
اوپک پالس، درباره افزایش مالیم تولید نفت بحث خواهد شــد در حالی که 

سایرین گفتند تولید احتماال ثابت می ماند.
 این دیدار پس از ســفر ماه گذشــته جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به 
عربستان سعودی برای متقاعد کردن تولیدکنندگان خاورمیانه برای افزایش 
تولید برگزار می شود.بر اســاس گزارش رویترز، تحلیلگران شرکت هایتونگ 
فیوچرز گفتند: روند صعودی قیمتهای نفت به تدریج ضعیف شــده اســت. 
به محض این که وضعیت عرضه و تقاضا، ســیگنال های بیشتری از وخامت 
اوضاع را نشــان دهد، نفت احتماال پرچمدار سقوط قیمت در میان کاالهای 
دیگر خواهد شــد.خبرنگار فاکس بیزنس مدعی شــد عربستان سعودی در 
دیدار هفته جاری وزیران اوپک پالس، از افزایش تولید حمایت خواهد کرد.

این خبرنگار در توییتی نوشــت: ملک ســلمان بن عبدالعزیز، پادشــاه 
عربســتان ســعودی در دیدار ۱۶ ژوئیه به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، 
درباره افزایش تولید نفت اطمینان داده اســت.کاخ ســفید اعالم کرده است 
انتظار دارد تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک پالس پس از ســفر ماه گذشته 
رئیــس جمهور آمریکا به خاورمیانه، تولید نفــت را افزایش دهند.فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی اعالم کرد در نشست سران کشورهای 
عرب و آمریکا، درباره نفت بحث نشد و اوپک پالس همچنان به ارزیابی بازار 
ادامه داده و آنچه ضروری اســت، انجام می دهد.هشــت منبع آگاه در اوپک 
هفته گذشته به رویترز گفتند: احتمال دارد افزایش مالیم تولید نفت در این 
نشست مورد بررسی قرار گیرد. با این حال منابع آگاه پیش تر خبر داده بودند 
نرخ پایبندی اوپک پالس به توافق کاهش تولید از ۲۵۶ درصد در مه و ۲۲۰ 
درصــد در آوریل، به ۳۲۰ درصد در ژوئن افزایش پیدا کرد. این گروه ۲.۸۴ 
میلیون بشکه در روز کمتر از سطح هدف گذاری شده، نفت تولید کرد.اکثر 
اعضای اوپک با کمبود ســرمایه گذاری به دلیل افت قیمت نفت در سالهای 
گذشته و همچنین فشار سرمایه گذاری برای رها کردن سوختهای فسیلی و 

یافتن منابع انرژی پاک، روبرو شده اند.
 نشســت وزیران اوپک پالس چهارشــنبه هفته جاری برگزار می شود.در 
همین حال، نتایج نظرســنجی ماهانه رویترز نشان داد اوپک در ژوییه ۳۱۰ 
هزار بشکه در روز نفت بیشتری برای جبران افت عرضه نیجریه و لیبی تولید 
کرده است و اعضای این گروه حدود ۶۰ درصد از افزایش تولید هدف گذاری 

شده تحت توافق اوپک پالس را محقق کردند.

جوابیه سازمان برنامه و بودجه
 به گزارش »مردم ساالری«

گزارشــی با عنوان »اختالف در اعالم آمارها،  این بار در قیمت مســکن« 
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ در روزنامه مردم ساالری منتشرشده؛ که سازمان برنامه 
و بودجه برای شــفاف سازی و تنویر افکار عمومی جوابیه ای را منتشر کرده 

است که به اطالع خوانندگان میرسد.در ابتدای این جوابیه آمده است:
اختالف آماری در اعالم قیمت مسکن درکار نیست؛ دالیل اختالف اعداد، 
تفاوت در شــیوه میانگین گیری استبا انتشار میانگین قیمت مسکن هر متر 
خانه در شــهر تهران توسط مرکز آمار و بانک مرکزی برخی رسانه ها تفاوت 
عددی اعالم شــده را اختــالف در آمارها عنوان کردنــد در حالی که دلیل 
تفاوت اعداد ارائه شــده توســط مرکز آمار با بانک مرکزی تفاوت در شیوه 
میانگین گیری اســت.با توجه به اینکه بخش مســکن و سرپناه، از مهم ترین 
حوزه های اقتصاد کشور می باشد و با توجه به نیاز مبرم به آمارهای با کمیت و 
کیفیت قابل اتکا در این حوزه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آمارهای 
کشور، اقدام به تولید و انتشار آمارهای این حوزه نموده است.مرکز آمار ایران 
در حوزه قیمت واحدهای مســکونی، هر ماه به ارائه گزارشــی با ویژگی های 

زیر می پردازد: 
۱- تنها منبع تهیه این گزارش داده های خام ثبت شــده در سامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت کشور است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، 

هر دو از این منبع برای انجام محاسبات استفاده می نمایند.
 ۲- مرکــز آمار ایران به ارائه ۲ نوع میانگین قیمت )حســابی و موزون( 
و یک مورد شــاخص قیمت آپارتمان های مبادله و ثبت شــده در ســامانه 
می پردازد. در حالی که گزارش تهیه شــده توســط بانک مرکزی تنها شامل 
میانگین حسابی می باشد. هر یک از این میانگین ها کارکرد و استفاده منحصر 
به فردی دارند. گــزارش مرکز آمار ایران همه نیازهــای کاربرهای مختلف 

ممکن را پوشش داده است. 
• روش میانگین حســابی به متراژ واحدهای مبادله شده در دوره زمانی 
مدنظر توجهی نداشته و به همه واحدهای مسکونی )چه بزرگ و چه کوچک( 

به یک دید می نگرد و وزنی برابر می دهد.
•روش میانگین موزون تفاوت متــراژ واحدهای مورد مبادله را در قیمت 
ثبت شــده در نظر می گیرد به نحوی  که هر واحد متناسب با متراژ در تعیین 
میانگین قیمت منطقه وزن می گیرد. بانک مرکزی به این نحوه محاسبه مهم 

توجهی نداشته است.
•شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی، با استفاده از روش هدانیک )تعدیل 
کیفی( محاســبه می شود و مناسب تعیین دقیق تورم در حوزه آپارتمان های 
مسکونی مورد مبادله در هر دوره است. در این راستا از میانگین های نام برده 
نمی شــود )به علت ناهمگن بودن آپارتمان های معامله شــده در هر دوره( 
اســتفاده نمود زیرا تغییرات قیمت را به درستی نشــان نمی دهند اما چون 
در شــاخص قیمت اثرات تغییر کیفیت از منابع اطالعاتی زدوده شده است، 

شاخص دقیقی برای محاسبه تورم این حوزه محسوب می شود.
 ۳-تفاوت بین متوســط قیمت حسابی اعالم شده توسط مرکز آمار ایران 
و بانک مرکزی که از روشــی مشابه استفاده کرده اند، تقریباً ۱ میلیون تومان 
بوده است. اما رسانه ها به اشتباه به مقایسه میانگین قیمت موزون مرکز آمار 
ایران و میانگین قیمت حســابی بانک مرکــزی پرداخته اند که این خطا در 
مقایسه دو نوع متوسط قیمت متفاوت منجر به سوءبرداشت پیش آمده شده 

است.
۴- بر اســاس اطالعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک و 
مســتغالت کشور، در تیرماه سال ۱۴۰۱ در مناطق ۱۹ و ۲۰ شهر تهران به 
ترتیب تنها ۸ و ۱۱ مورد معامله در سامانه ثبت شده است. این تعداد محدود 
معامالت امکان محاســبه متوســط قیمت منطقه را نمی دهد لذا قیمت این 
مناطق در محاسبه مرکز آمار لحاظ نشده است. این نکته در گزارش منتشر 
شــده توسط مرکز آمار قابل مالحظه است. با توجه به پایین تر بودن میانگین 
قیمت این مناطق از میانگین قیمت شهر تهران، لذا عدم حضور این قیمت ها 
در محاسبات، باعث بیشــتر شدن اندک متوسط قیمت مرکز آمار نسبت به 

گزارش بانک مرکزی شده است.
 ۵-مرکز آمار ایران با استفاده از اطالعات طول و عرض دقیق جغرافیایی 
در اختیار، اقدام به پاالیش و ادیت آدرس های اســتخراج شده از سامانه ثبت 
معامالت امالک و مســتغالت کشور و لحاظ نمودن آن ها در مناطق صحیح 
خود می نماید. اما این امکان برای بانک مرکزی محیا نیست؛ لذا این نکته نیز 
باعث بروز اختالفاتی در میانگین قیمت های محاســبه شده در سطح مناطق 

و کل شهر تهران بین دو دستگاه شده است.

بازار انرژی 

جوابیه

نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با 
کاهش چشمگیر قاچاق کاالهای اساسی به خارج از کشور 
و صفر شــدن قاچاق عمده آرد و روغن در ۴ ماه نخســت 

امسال مشخص شد.
مصطفی پورکاظم شایســته در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکه اضطــرار جدی دولت در چهار ماه گذشــته قاچاق 
خروجی بود، اظهــار کرد: با اجرای طــرح مردمی کردن 
یارانه ها که تصمیم درســتی بود و بــرای جامعه منفعت 
به دنبال داشــت، مایحتاج مردم و کاالهای اساســی مورد 
نیاز که این روزها در عرصه بین المللی هم سخت تر تامین 

می شوند،  مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشــاره به اجرای طرح مردمی کــردن یارانه ها و 
حــذف ارز ترجیحی، افزود: به همین دلیل رســیدگی به 
قاچاق عمومــی اولویت قرار گرفت تا بــه نقطه ثباتی در 
این بخش برســیم و با اقدامات انجام شــده توانستیم در 
همین آغاز کاهش ۵۰ درصدی را تجربه کنیم.شایســته با 
بیان اینکه مدیریت قاچاق سوخت می تواند اتفاق بزرگی را 
برای کشــور رقم بزند، خاطرنشان کرد: با کمک سیستم ها 
و سامانه ها می توانیم یک تا دو میلیارد دالر به دولت کمک 

کنیم و قاچاق را به حداقل برسانیم.
معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه طرح ایجاد مانع برای قاچاق 
خروجــی همچنان ادامه دارد، گفت: با تغییر قیمت ارز که 
موجــب تفاوت فاحش نرخ کاالها در بــازار داخل و خارج 
می شــود، قاچاق نیز افزایش می یابد و امکان دارد اجرای 

طرح ها را بی اثر کند.وی بیان کرد: با دســتیابی به تعادل 
اقتصادی می توانیــم قاچاق را کنتــرل و مدیریت کنیم، 
همان طور که تاکنون قاچاق مایحتــاج عمومی )کاالهای 
اساســی( را کاهش دادیــم و به عنوان مثــال روغن و آرد 

دیگر به صورت عمده از کشــور خارج نمی شود.شایسته با 
بیــان اینکه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دولت ســیزدهم 
با نگاه کارشناســی،  معطوف به اقدام و به نتیجه رســاندن 
ماموریت ها پیگیری می شــود، تصریح کــرد: در این دوره 

جلسات ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور رییس 
جمهوری هر دو ماه یکبار و با اهتمام ویژه ایشــان برگزار 
می شــود که از اقدامات مثبت دولت ســیزدهم است.این 
مقام مسوول ادامه داد: در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اولویت با جرایم سازمان یافته قرار گرفته است، زیرا ارزیابی 
اقدامات گذشته نیز نشان می دهد باید از پرونده های خرد و 
کوچک به سراغ سرشاخه ها، مبادی اصلی و سازمان یافته ها 
برویم که در کاالهــا و صنعت های مختلف حضور دارند و 

قاچاق کاال را انجام می دهند.
وی تصریح کرد: در همین راســتا شیوه نامه هماهنگی 
و ارتقا توان اجرایی و عملیاتی دســتگاه های کاشــف در 
مقابله با قاچاق سازمان یافته در جلسه با رییس جمهوری 
به تصویب رســیده و به زودی ابالغ می شود.شایسته گفت: 
رییس جمهوری در مورد اجرای ســاختار جدید مبارزه با 
قاچاق از طریق شناسایی منابع پولشویی تاکید دارند، زیرا 
بــا اقدام در مورد منابع مالی و پولــی قاچاق می توانیم در 

منشأ تغذیه این پدیده موانع را ایجاد کنیم.
معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بیان داشت: مطابق آمار ساالنه ۲۰ میلیارد 
دالر قاچاق در کشــور انجام می شود که همین منبع مالی 
فشار سنگینی را به بازار ارز وارد می کند، زیرا ارز موردنیاز 
از بازار داخلی تامین می شود و بخشی از مشکالت و گرانی 
این بخش نیز به دلیل قاچاق رقم می خورد.وی تاکید کرد: 
در این روش ســازمان های عمده اطالعاتی بر منابع مالی و 
پولی متمرکز می شود و از آغاز مانع این پدیده خواهیم شد.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد

کاهش ۵۰درصدی قاچاق کاالهای اساسی در ۴ماهه نخست امسال

براســاس اعالم وزارت جهاد کشــاورزی تولید برنج در 
ســالجاری با افزایش ۲۰ درصدی مواجه اســت و با توجه 
به لغو ممنوعیــت فصلی انتظار می رود که قیمت برنج در 
ماه هــای آینده با کاهش مواجه باشــد.به گزارش خبرنگار 
مهر، براســاس اعالم وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج در 
ســالجاری با افزایش ۲۰ درصدی مواجه اســت و با توجه 
به لغو ممنوعیت فصلی انتظــار می رود که قیمت برنج در 
ماه های آینده با کاهش مواجه باشــد. این در حالی اســت 
که سال گذشــته به دلیل کاهش تولید، اعمال ممنوعیت 
فصلی واردات و دخالت دولت در بازار برنج تنش های جدی 
در این حوزه ایجاد شــد و قیمت برنج ایرانی به باالی ۱۰۰ 

هزار تومان رسید.
ایــن افزایش قیمــت تا جایی پیش رفت که بســیاری 
از کارشناســان از حذف برنج ایرانی از ســفره خانوار خبر 
دادنــد و از سیاســت های دولت در این زمینه به شــدت 
انتقاد کردند، با اینحال در ســالجاری عالوه بر اینکه دولت 
تدبیر مناسبی درباره لغو ممنوعیت فصلی داشته با افزایش 
تولید نیز مواجه هســتیم که می تواند تأثیر خوبی در بازار 
مصرف داشته باشد.براین اســاس اخیراً مجری طرح برنج 
وزارت جهاد کشاورزی گفته: پیش بینی می شود تولید برنج 
امسال در شالیزارهای کشور ۲۰ درصد افزایش یابد و از دو 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن در کشت اول، دوم و پرورش رتون 
فراتر رود.شــایگان ادیبی اضافه کرده اســت: در سال های 
معمولی وضعیت کشــت و کار برنج در کشــور به گونه ای 
اســت که حدود دو میلیون تن برنج سفید تولید می شود 
که امســال به علت کاهش قیمت کودهای شیمیایی بویژه 

کودهای فســفاته و پتاســه، مصرف متوازن این کودها در 
زراعت برنج، استقبال شــالیکاران از طرح کشت قراردادی 
و کشت ارقام پرمحصول شــاهد افزایش کشت و برداشت 
مکانیزه این محصول هستیم.در همین راستا، مجید حسنی 
مقدم معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی 
با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به نیاز کشور به برنج 
گفت: به طور متوسط ماهیانه به حدود ۲۵۰ هزار تن برنج 
نیاز داریم که نزدیک به دوســوم آن از طریق تولید داخل 
)حدود ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تن( و یک ســوم )حدود ۹۰ هزار 
تن( از طریق واردات تأمین می شود.وی با بیان اینکه برنج 
تولید داخل سال گذشته با نرخ مناسبی قیمت گذاری شده 
بود، افزود: هر چه از فصل برداشــت برنج فاصله می گیریم، 
حجم موجودی برنج کاهش می یابد و طبیعتاً به دلیل آنکه 

عرضه کاهش می یابد، قیمت ها افزایش پیدا می کند.
حسنی مقدم با بیان اینکه برنج مرغوب داخلی جایگزین 
نــدارد، تصریح کرد: برنج داخلی و برنــج خارجی دو بازار 
متفاوت و مکمل هم هســتند.معاون دفتر بازرگانی داخلی 
وزارت جهــاد کشــاورزی گفت: از دو هفتــه قبل که وارد 
فصل برداشت شــدیم قیمت ها نزولی اســت و امیدواریم 
این روند ادامه دار باشــد و قیمت ها به نرخ های مناســب و 
متعادلی برســد.عالوه بر این، لغو ممنوعیت فصلی واردات 
برنــج، تصمیم به موقعی بوده که وزارت جهاد کشــاورزی 

اتخاذ کرده و به اعتقاد کارشناسان تأثیر بسزایی در تنظیم 
بــازار داخل و متعادل شــدن قیمت ها خواهد داشــت.در 
همین راســتا امیر طالبی، معاون بازرگانی خارجی شرکت 
بازرگانی دولتی گفته است: با توجه به تصمیم ستاد تنظیم 
بــازار مبنی بر لغو ممنوعیــت چهار ماهــه واردات برنج، 
پیش بینی می شود زمینه برای کاهش قیمت این محصول 
پرمصرف فراهم شود.همچنین مسیح کشاورز، دبیر انجمن 
واردکننــدگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به 
لغو ممنوعیت فصلــی واردات برنج گفت: این اتفاق خوبی 
است که از تکرار تجربه تلخ سال گذشته جلوگیری می کند 
چرا که اگر مجدداً ممنوعیت فصلی واردات وضع می شــد، 
دیگر قیمــت برنج ایرانی قابل کنترل نبود و ســربه فلک 
می کشــید.وی همچنین با اشاره به ســیل زاهدان، افزود: 
تمام دســتگاه های مربوطه با ما همکاری الزم را داشتند تا 
این برنج ها ســریع تر به انبارهای دیگری منتقل و آســیب 
کمتری به محموله های برنج وارد شود.کشــاورز با اشاره به 
اینکه در حــوزه واردات کاالهای اساســی باید کاال وارد و 
بعد ثبت ســفارش آن انجام شود، گفت: این شیوه ای است 
که دولت در ســالهای اخیر دنبال می کند تا مطمئن شود 
ارز به کاالهایی داده می شــود که وارد کشــور شده اند. در 
این راســتا محموله های برنجی که وارد کشور شده برخی 
نیاز به اصالح و ویرایش ثبت ســفارش دارند و برای برخی 

نیز باید ثبت ســفارش جدید ایجاد شــود.وی توضیح داد: 
متأســفانه در شرایطی که واردکنندگان می خواستند اقدام 
به ویرایش و یا ایجاد ثبت ســفارش ها کنند متوجه شدند 
که در ســامانه جامع تجارت از ســوی وزارت صمت برای 
آنان محدودیتی ایجاد شده بدین صورت که میانگین سقف 
عملکرد دو ســاله واردکنندگان مالک ارزیابی قرار گرفته و 
براین اساس بسیاری از واردکنندگان قادر به ثبت سفارش 

و ترخیص برنج های مانده در گمرکات نیستند.
کشــاورز با بیــان اینکــه وزارت جهاد کشــاورزی به 
واردکنندگان اعالم کرده کــه موافق این محدودیت نبوده 
و وزارت صمت چنین کاری را انجام داده اســت، گفت: با 
اینحال وزیر جهاد کشــاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار 
با معافیت روغن و شکر از این محدودیت موافقت کرده اما 
درباره برنج اقدامی انجام نداده که این با سخنان مسئوالن 
وزارت جهــاد تناقــض دارد.وی با بیان اینکــه قبل از این 
واردات براســاس رتبه و اعتبار سنجی واردکنندگان انجام 
می گرفت، افزود: این سیاســت های دوگانه عماًل منجر به 
توقف واردات شــده و تجار را بالتکلیف نگه داشــته است.
کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر در فصل برداشت برنج 
خارجی هستیم، گفت: واردات برنج منجر به کاهش ۱۵ تا 
۲۰ درصدی قیمت برنج های خارجی خواهد شــد و این به 
نفع مصرف کنندگانی است که به دلیل گرانی بیش از حد 
این کاال، توان تأمین آن را نداشتند بنابراین از دولت انتظار 
می رود محدودیت های ایجاد شده برای تجار را سریع تر رفع 
کند تا آنها بتوانند برنج های وارداتی را ترخیص و وارد بازار 

کنند.

میزان مصرف برق کشــور روز دوشنبه پس از چند روز 
کاهــش مجدد افزایش یافته و به بیــش از ۶۵ هزار مگاوات 
رسید.به گزارش ایرنا، روزهای بسیار گرم تابستان امسال در 
حالی با میزان باالی مصرف برق پشت سر گذاشته شد که 
تاکنون و برخالف پارسال مردم با خاموشی ها مواجه نشدند.
این روزها نیز باتوجه به فعال شدن سامانه بارشی مونسان در 
کشور از شدت گرمای هوا در برخی نقاط کشور کاسته شد 

و همین امر سبب کاهش مصرف برق شده بود.

اما آن گونه که گزارش جدید شــرکت مدیریت شــبکه 
برق ایران نشــان می دهــد از دو روز قبل مصرف برق کمی 
افزایش یافته است، به گونه ای که روز دوشنبه و در ساعت ۱۵ 
و ۱۰ دقیقــه میزان مصرف به عدد ۶۵ هزار و ۱۳۹ مگاوات 
رسید.این میزان مصرف در مقایسه با روز مشابه پارسال که 

عدد مصرف ۶۳ هزار و ۵۹۰ مگاوات بوده رشــد یک هزار و 
۵۴۹ مگاواتی یافته است.بخش صنعت نیز روز دوشنبه و در 
این ساعت چهار هزار و ۲ مگاوات برق مصرف کرد که نسبت 
به روز قبل )یکشنبه( که میزان مصرف ۳ هزار و ۶۶۴ مگاوات 

بود، رشد نزدیک به هزار مگاوات را نشان می دهد.

دوشنبه شب نیز روند مصرف برق افزایشی بود به گونه ای 
که این عدد در ســاعت ۲۱ و ۱۷ دقیقــه ۶۱ هزار و ۷۰۵ 

مگاوات شد.
این میزان مصرف در مقایســه با مدت مشابه پارسال که 
عدد مصــرف ۵۷ هزار و ۵۹۳ مگاوات بوده رشــد بیش از 
چهارهزار مگاوات را یافته اســت.بخش صنعت نیز دوشنبه 
در همین ساعت چهارهزار و ۸۷ مگاوات مصرف داشته است 

که نسبت به شب قبل تر )یکشنبه( رشد را نشان می دهد.

یک کارشــناس انرژی گفت: اگر می خواهیم واحدهای 
جدیدی در حوزه متانول  ایجاد کنیم باید به سمت توسعه 
زنجیره ارزش حرکــت کنیم تا ضمن تامین نیاز داخلی و 
محدودیت های صــادرات را برطرف کنیم؛ چرا که کمبود 
سرمایه گذاری و دانش فنی پیچیده ممکن است در آینده 
مشکالتی را برای این صنعت ایجاد کند.حمیدرضا شکوهی 
کارشناس صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار »نبض انرژی« 
در رابطه با وضعیت متانول در کشــور، اظهار کرد: از آنجا 
در کشــور ما به صنعت پتروشیمی به ویژه در حوزه ارزش 
و صنایع پایین دســتی کمتر توجه شده، و خام فروشی را 
بیشتر مترداف با تولید محصوالت پتروشیمی دانستند در 
حالیکه این روش اشتباه بوده و این موضوع منجر به تولید 
متانول بیش از نیاز مصرف در کشور شده است.وی با بیان 
اینکه ظرفیت اسمی سالیانه تولید متانول کشور حدود ۱۴ 
میلیون تن اســت، گفت: این میزان یک میلیون تن صرف 
مصارف داخلی اســت و مابقی صادر می شود. در حقیقت 
مصرفمان خیلی پایین تر از ظرفیت تولید اســت و بیشتر 
صادر می شــود و این مهم سبب شده که بازار متانول در 

دنیا نیز اشباع شود.

شــکوهی ادامه داد: امــروزه چین به عنــوان یکی از 
مشتریان ایران به ســمت افزایش تولید متانول مبتنی بر 
زغالسنگ کرده و گاز نیست. نکته ای که باید در این زمینه 
مــورد توجه قرار گیرد این اســت که چطور از این متانول 
اســتفاده کنیم. براســاس برنامه ریزهای انجام شده قرار 
است که میزان تولید افزایش پیدا کند تا جایی که ظرفیت 
تولید ساالنه ایران در سال ۲۰۲۸ قرار است به ۲۳ میلیون 
تن برســد این ظرفیت برای کشــورهای خاورمیانه  حتی 
عربســتان و آمریکا کمتر است. همچنین باید این نکته را 
در نظر بگیریم که خود متانول ۱۵ درصد از سبد تولید ۸ 
محصول پایه پتروشــیمی جهان را به خود اختصاص داده 
است. بنابراین مصرف و صادرات متانول خام فروشی نیست 
ولی به نوعی خام فروشی نیز می تواند باشد.این کارشناس 
افزود: نکته ای که در این بین در کشــور مورد توجه قرار 
نگرفته و باعث شــده که با اشباع متانول در داخل  مواجه 
شویم عدم توجه به توسعه زنجیره ارزش متانول در صنایع 
پایین دســتی است. در حقیقت ما متانول را باید به سمت 
صنایع پایین دستی سوق دهیم و زنجیره ارزش این حوزه 
را توســعه دهیم کاری که در ســالهای اخیر کمتر بدان 

پرداخته شــده است. موضوع دیگر عدم سرمایه گذاری در 
این بخش بوده اســت. به عنوان مثال اگر بخواهیم زنجیره 
ارزش متانول را در زنجیره پروپلین توســعه دهیم نیاز به 
سرمایه گذاری باالیی و دانش فنی پیچیده دارد و این مهم 
باعث می شــود که ما با محدودیت هایی مواجه شویم.وی 
ادامه داد: عمده مشــکل ما این اســت که بیشترین تولید 
صرف صادرات می شود و دوم اینکه درست است که بازار 
متانول اشباع شده ولی از صادرات می توانیم استفاده بهینه 
داشــته باشیم. مهمتر از همه توسعه زنجیره ارزش متانول 
در کشور است که متاسفانه سرمایه گذاری درستی در این 

خصوص انجام نشده است.
شــکوهی تصریح کرد: ایران بزرگتریــن واحد متانول 
منطقه را در بوشــهر و ســایر واحدهای تولیــدی را دارد. 
همچنین مهمترین مشــتری ایران چین است منتها این 
برنامــه ریزی مبتنی براین بوده که چین نیز تولید متانول 
را افزایش ندهــد در حالیکه چین تولید متانول مبتنی بر 
زغالسنگ را در دستور کار خود قرار داده است و این باعث 
می شود که ایران در آینده مقداری با چالش مواجه شود.
وی گفت: طبق بررســی های صورت گرفته در این زمینه 

ســهم ایران از تجارت جهانی متانول در حقیقت در سال 
۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد بوده است و براساس برنامه ریزی 
انجام شــده در سال ۲۰۲۵ ســهم ایران باید به ۴۵درصد 
برسد یعنی در حقیقت نزدیک نیمی از متانول دنیا را ایران 
تامین می کند. این از یک جهاتی مثبت بوده و از ســوی 
دیگر نگران کننده می باشد بنابراین باید شرایط صادراتی 
امن و پایدار در این خصوص ایجاد شود. بهترین راهکار در 
این حوزه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش متانول در داخل 
کشور است تا دچار چالش نشویم.وی خاطرنشان کرد: در 
کشورمان واحدهای تولیدی متانول زیاد است و به صنایع 
پایین دستی بیشتر پرداخته نشده است. اگر به این بخش 
رسیدگی نشــود ما نمی توانیم متانول را به ارزش افزوده 
تبدیــل کنیم بنابراین باید امنیــت را در این زمینه ایجاد 
شود. همچنین اگر می خواهیم واحدهای جدیدی در حوزه 
متانول  ایجاد کنیم باید به ســمت توســعه زنجیره ارزش 
حرکت کنیم تا ضمن تامین نیاز داخلی و محدودیت های 
صادرات را برطرف کنیم؛ چرا که کمبود سرمایه گذاری و 
دانش فنی پیچیده ممکن است در آینده مشکالتی را برای 

این صنعت ایجاد کند.

تولید باال رفت و صادرات لغو شد
بازار برنج به آرامش می رسد

مصرف برق دوباره افزایش یافت

یک کارشناس انرژی:

باید به سمت توسعه زنجیره ارزش در پتروشیمی حرکت کنیم

ســخنگوی گمرک گفت: کاالهای عبوری خارجی 
از مســیر کشــورمان طی چهار ماه نخست امسال، به 
چهار میلیون و ۹۲۱هزار تن رسید که نسبت به مدت 
مشــابه ۳۱درصد افزایش داشته است.به گزارش ایلنا؛ 
سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک اظهار داشت :از 
ابتدای امسال تا پایان تیرماه شاهد تداوم  رشد تراتزیت 
خارجی از مسیر ایران بودیم.وی افزود: گمرک منطقه 
ویژه شهید رجایی  در استان هرمزگان، با پذیرش ورود 
یــک میلیون و ۷۲۷ هزار تن کاالی عبوری خارجی و 
رشــد ۴۴.۵درصدی نسبت به مدت مشابه در جایگاه 
نخست قرار گرفته است  و گمرک پرویزخان در استان 
کرمانشاه با پذیرش ورود ۵۸۲هزار تنی کاالی خارجی 
برای عبور از کشورمان و رشد ۱۴۱درصدی و گمرک 
باشماق در استان کردستان با ورود ۴۴۸هزار تن کاالی 
ترانزیتی و کاهش ۳۰درصدی نسبت به ۴ماه نخست 
ســال قبل در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.لطیفی 
در خصــوص  رتبه های چهارم تــا هفتم  ورود کاالی 
ترانزیتی خارجی توضیح داد: گمرک بازرگان در استان 
آذربایجان غربی با پذیرش ۴۱۰هزار تن کاالی ترانزیتی 
عبوری از ایران و رشد ۹درصدی ،گمرک سرخس در 
استان خراسان رضوی با پذیرش ۳۳۲هزار تن و کاهش 
۴۰درصدی،گمرک بیله ســوار در اســتان اردبیل با 
پذیرش ۲۴۵هزار تنی و رشد ۸۸درصدی،گمرک جلفا 

در استان آذربایجان شرقی با پذیرش ۲۱۷هزار تنی و 
رشد ۶۱درصدی در رتبه های چهارم تا هفتم پذیرش 
کاالهای عبوری خارجی از مســیر ایران در چهار ماه 
نخست امســال قرار دارند.وی افزود: گمرک لطف آباد 
در اســتان خراسان رضوی با ورود و پذیرش ۱۵۰هزار 
تن کاالی ترانزیتی و رشــد ۱۱۵درصدی،گمرک بندر 
لنگه با پذیرش ۱۳۷هزار تن کاالی ترانزیتی و رشــد 
۱۲۴درصدی و گمرک میرجاوه در اســتان سیستان 
و بلوچســتان با پذیــرش و ورود ۱۰۷هزار تن کاالی 
ترانزیتــی خارجی برای عبور از کشــورمان و رشــد 
۱۷۴درصدی نسبت به مدت مشابه،  در جایگاه هشتم 
تا دهــم ورود کاالهای خارجی عبــوری از ایران قرار 
دارند.لطیفی در پایان ابراز امیدواری کرد : همانطور که 
در سال ۱۴۰۰شاهد رشد ۶۸درصدی تراتزیت خارجی 
در کشورمان بودیم و این مســیر رشد در چهار ماهه 
امسال نیز با افزایش  ۳۱درصدی نسبت به مدت مشابه 
همراه بوده، ســال ۱۴۰۱ حدنصاب  تراتزیت خارجی 
در تاریخ کشــورمان جابجا شود.گفتنی است باالترین 
میزان جابجایی کاالی ترانزیتی کشــورمان مربوط به 
ســال ۹۳ بوده که ۱۳میلیــون و ۲۰۰هرار تن کاالی 
خارجی از مســیر ایران  عبور کرده و سیاست اعالمی 
و برنامه ریزی دولت سیزدهم نیز  رسیدن به تراتزیت 

۲۰میلیون تنی در سال جاری است.

در جریــان دیدار و گفت وگوی فعــاالن اقتصادی 
ایران و روسیه که به واسطه حضور یک هیات تجاری 
از جمهوری ســاخا )روســیه( در اتاق تهران برپا شده 
بود، دو طرف بر وجود ظرفیت های باال و چشــم انداز 
روشن روابط تجاری تاکید کرده و روش های برقراری 
تعامالت مالی را بررسی کردند.به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران؛ یک هیات تجاری از جمهوری ســاخا از روسیه 
به سرپرســتی کریل بیچکوف، معاون نخست وزیر این 

ایالت در اتاق بازرگانی تهران حضور یافت. 
اعضــای این هیات در نشســتی رو در رو با فعاالن 
اقتصــادی و نمایندگان تشــکل های بخش خصوصی 
به بحــث و تبادل نظر دربــاره ظرفیت ها و زمینه های 
همکاری پرداختند.در این جلســه که محمد الهوتی، 
رئیس کمیســیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات و 
حسام الدین حالج معاون امور بین الملل اتاق تهران به 
همراه الکســی امیوف، معاون بازرگانی سفارت روسیه 
در تهران نیز حضور داشتند، همکاری در زمینه تبادل 
کاالهایی چون مواد غذایی و چوب و هم چنین همکاری 
مشترک در حوزه فرآوری نفت و گاز، فناوری اطالعات 
و ارتباطات، ســنگ های قیمتی و ســاخت و ساز مورد 
تاکید قرار گرفت.در آغاز این نشست رئیس کمیسیون 
تسهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران با اشاره 
به آغاز دور جدیــدی از همکاری های اقتصادی میان 

ایران و روسیه پس از ســفرهای اخیر روسای جمهور 
دو کشــور و وجود منافع همســو میان دو دولت، ابراز 
امیدواری کرد که ایــن مالقات ها به افزایش تعامالت 
تجاری ایران و روسیه بینجامد.به گزارش روابط عمومی 
اتاق تهران، محمد الهوتی با اشاره به برخی رخدادهای 
بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین که منجر به 
تحریم روسیه شد و همچنین اعمال تحریم علیه ایران، 
گفت: همکاری های دو کشــور می تواند به بی اثر شدن 

تحریم ها کمک کند.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران در ادامه عنوان 
کرد که روســیه به عنوان بزرگ ترین همسایه شمالی 
ایران می تواند کریدوری برای گسترش و توسعه تجارت 
خارجی ایران باشد و روسیه نیز می تواند از ظرفیت های 
ایران برای افزایــش تعامالت تجاری خود بهره بگیرد.
الهوتی ایجاد کانال مالی مشــترک برای نقل و انتقال 
وجوه را به عنوان یکی از راهکارهای توســعه مراودات 
در شرایط تحریم برشمرد و گفت: تغییر مدل همکاری 
دوجانبه از صادرات و واردات به همکاری مشترک نظیر 
سوآپ، صادرات مجدد و تولید مشترک یک ضرورت به 
شمار می آید.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهــران گفت: اتاق بازرگانی تهران با ۳۰ 
هزار عضو فعال آمادگی دارد تا در ایجاد این کمیته های 

مشترک پیشقدم شود.

اجرایی شدن راه های نقل وانتقال پول بین ایران و روسیهتراتزیت خارجی ۴ ماهه با رشد ۳۱درصدی به ۵ میلیون تن رسید
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تدابیر شدید امنیتی در بغداد
منابع خبری از ادامه برقراری تدابیر شدید امنیتی در بغداد به رغم آرامش 
نسبی حاکم بر این شهر پس از تظاهرات عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش 
ایســنا، روزنامه العربی الجدید دیروز )سه شنبه( اعالم کرد که علی رغم پایان 
تظاهرات حامیان چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در بغداد اما تدابیر شدید 

امنیتی همچنان در این شهر برقرار است.
طبق این گزارش، پس از تظاهرات همزمان عصر دوشنبه حامیان چارچوب 
هماهنگی و حامیان جریان صدر، درحال حاضر آرامش نسبی در بغداد حاکم 

شده است و هیچگونه اتفاق خشونت آمیز و درگیری گزارش نشده است.
العربی الجدید همچنین نوشــت که علی رغم این آرامش اما منطقه ســبز 
بغداد همچنان شاهد حضور حامیان صدر است و تعداد آنها نیز درحال افزایش 
است. هزاران تن از طرفداران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق عصر دوشنبه 
تحت عنوان »حمایت از مشــروعیت« در بغداد تظاهــرات کردند. در مقابل، 
حامیان جریان صدر در چند استان عراق به خیابان ها آمدند. پس از تظاهرات 
عصر دوشنبه، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق دوشنبه شب در سخنانی 
اعالم کرد که نیروهای امنیتی باید از اموال و دارایی های خصوصی و عمومی و 

نهادهای رسمی دفاع و مانع هرگونه آسیب رساندن به آنها شوند.

ویژه

سوگند جنجالی سناتور استرالیایی علیه ملکه
نماینده بومیان اســترالیا روز سه شنبه هنگام سوگند یاد کردن در مجلس 
ســنای این کشــور، ملکه بریتانیا را که رئیس کشور اســترالیا نیز محسوب 
می شــود، یک »اســتعمارگر« توصیف کرد. به گزارش پایــگاه خبری پیپل 
استرالیا، در این مراســم »لیدیا تورپ«  مشت هایی گره کرده خود را هنگام 
ســوگند یاد کردن در مجلس ســنای این کشــور به باال آورد و ملکه الیزابت 

بریتانیا را یک استعمارگر خطاب کرد.
او در مجلس ســنای استرالیا در هنگام ادای ســوگند گفت: صادقانه و با 
خلوص نیت ســوگند یــاد می کنم که با ملکه اســتعمارگر، الیزابت دوم عهد 

ببندم و به وی وفادار باشم.
پس از این اظهارات تورپ، رئیس ســنای استرالیا به وی گفت که سوگند 
وی قابل قبول نیســت و وی باید یک مرتبه دیگر و به شــکل صحیح سوگند 
یاد کند. بر اســاس قانون اساسی فعلی اســترالیا، تمامی سناتورها و اعضای 
مجلــس نمایندگان این کشــور باید بــرای آغاز به کار در پارلمان، ســوگند 
وفاداری به ملکه بریتانیا یاد کنند. بر پایه قانون اساســی استرالیا اتخاذ چنین 
رویکری تنها با برگزاری یک همه پرســی امکان پذیر است. تورپ ماه گذشته 
میالدی، استرالیا را یک »پروژه استعماری« توصیف کرد و گفت که پرچم این 
کشــور نماینده او نیست. بر اساس قانون، الیزابت دوم، ملکه بریتانیا است که 

همچنین رئیس کشور استرالیا نیز به شمار می رود.

اجازه خروج ۱۲ خدمه ایرانی و ونزوئالیی
از آرژانتین

رسانه های آرژانتین گزارش دادند، قاضی دادگاهی در این کشور اجازه داده 
۱۲ نفر از خدمه ایرانی و ونزوئالیی که از ماه گذشــته میالدی در این کشــور 
ممنوع  الخروج بودند، کشــور را ترک کنند. به گزارش یورونیوز، رســانه های 
آرژانتیــن گزارش داده اند که یک قاضی در این کشــور اجازه داده ۱۲ نفر از 
خدمــه ایرانی و ونزوئالیی که از ماه گذشــته میالدی در این کشــور ممنوع  
الخروج بودند، کشور را ترک کنند  اما چهار نفر از کارکنان ایرانی این هواپیما 

همچنان ممنوع الخروج باقی مانده اند.
بنا بر این گــزارش، ماجرا مربوط به هواپیمای باربری متعلق به شــرکت 
امتراســور )Emtrasur( است که یک ســال پیش شرکت هواپیمایی ماهان 
آن را به این شــرکت ونزوئالیی که زیر مجموعه شرکت کونویاسا ونزوئال است 
فروخت. کونویاســا تحت تحریم های آمریکا قرار دارد.  این هواپیمای باربری 
روز ۵ ژوئــن بــا ۱۴ تبعه ونزوئالیی و ۵ ایرانی از مکزیک وارد آرژانتین شــد 
و دو روز بعــد در حالی که تالش داشــت به اروگوئه پــرواز کند، پس از عدم 
صدور اجازه ورود مجبور شــد به آرژانیتن بازگردد و پس از آن در این کشور 

زمین گیر شده است.
بر اســاس حکمی که فدریکو ویلنا، قاضی فدرال آرژانتین صادر کرده است 
۷ نفــر از ۱۹ نفر از جمله چهار ایرانی و ســه ونزوئالیی همچنان در آرژانتین 
باقی می مانند اما ۱۲ نفر دیگر می توانند این کشــور را ترک کنند. بر اســاس 
گزارش رسانه های محلی، قاضی معتقد است که هنوز پرسش ها و تردیدهایی 
در خصوص غالمرضا قاسمی، خلبان ایرانی این هواپیما و همچنین سه ایرانی 
و ســه ونزوئالیی دیگر وجود دارد و همین مسئله مانع از صدور اجازه خروج 

این افراد شده است.
ایــن هواپیما قــرار بود روز ۸ ژوئن وارد اروگوئه شــود اما به گفته لوئیس 
آلبرتو هبر، وزیر کشــور اروگوئه پس از دریافت اخطار رسمی از سوی سازمان 
اطالعات پاراگوئه از صدور اجازه ورود به این هواپیما خودداری کرده اســت. 
پس از آن هواپیما مجبور شد به آرژانتین بازگردد و از آن زمان تاکنون در این 
کشــور است.  ۱0 روز پیش، حســین امیر عبداللهیان، از نماینده دیپلماتیک 
آرژانتین در تهران خواســت تا فــورا ممنوعیت خروج پنــج خدمه ایرانی از 
این کشــور لغو شــود. اتفاقی که تاکنون رخ نداده اســت. ماموران گمرک و 
ســازمان های امنیتی آرژانتین تاکنون چندین بار این هواپیما را مورد بازرسی 

قرار داده اند اما هیچ چیز مشکوکی در آن پیدا نکرده اند.

رویداد

رویداد

گروهبینالملل-هدیهگلمحمدی: صبح 
دیروز، رویترز به نقل از یک مقام ارشــد آمریکا 
اعالم کرد که ســازمان اطالعات مرکزی »سیا« 
CIA یک هدف مهم القاعده را در افغانستان با 

پهپاد مورد حمله قرار داده است. ساعاتی بعد ، 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد این هدف 
مهم القاعده، »ایمــن الظواهری« رهبر القاعده 
بوده است که آمریکا از سال ها پیش در تعقیبش 
بوده اســت. واشنگتن پســت نوشته الظواهری 
در محلــه دیپلماتیک کابل هدف عملیات واقع 
شــد. نیویورک تایمز نیز عنــوان کرده که این 
خانه به ســراج الدین حقانی، وزیر کشور طالبان 
تعلق داشته است. »ابومحمد، ابوفاطمه، محمد 
ابراهیــم، ابوعبداهلل، ابوالمعز، طبیب، معلم، نور، 
اســتاد، ابومحمد نورالدین و عبدالمعز« یک نام 

خوف انگیز برای آمریکا بود.
قتل الظواهری توسط پهپاد سیا ، بعد از چهار 
ماه از حضورش در یک فایل تصویری در آوریل 
صورت می گیــرد. الظواهری آن زمان شــایعه 
قتلش را تکذیب کرده بود. الظواهری که سابق 
بر این چشم پزشــک و از خانواده متوسطی از 
پزشــکان و روحانیان دینی بود، رهبری القاعده 
را بعد از کشــته شدن اسامه بن الدن به دست 
نیروهای آمریکایی در مه ۲0۱۱ برعهده گرفت. 
پیش از آن الظواهری دســت راست بن الدن و 

صاحب نظر در القاعده بود.
برنامه »پاداش به خاطر عدالت« وابســته به 
وزارت خارجه آمریکا نیز پاداشــی شــامل ۲۵ 
میلیــون دالر را در ازای دادن اطالعاتــی برای 

بازداشت الظواهری تعیین کرده بود.
»ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان پیش 
از ظهر دیروز حمله آمریکا به منطقه شیرپور در 
کابل، پایتخت افغانستان و کشته شدن ۱0 تن 
در منطقه مورد هدف، را بدون اعالم هویت آنها 

تایید و آن را به شدت محکوم کرد.
رهبرالقاعدهدرخانهامنحقانی

ظرف یکسال گذشته ، گزارش های متعددی 
در رســانه های آمریکایی در رابطه با ارتباطات 
القاعده و طالبان منتشر شده است. مشخصا گفته 
می شود که شبکه حقانی رفاقت های قدیمی با 
القاعده را به رغــم توافق دوحه با آمریکا حفظ 
کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که 
اعضای شبکه تروریستی حقانی تالش داشتند تا 
محــل زندگی امن  ایمن الظواهری  را مخفی و 

دسترسی به این مکان را محدود کنند.
براســاس گــزارش نیویــورک تایمز، محل 
زندگــی الظواهری متعلق به دســتیار ارشــد 
ســراج الدین حقانی، وزیر کشــور طالبان بوده 
است. در گذشته، شایعه شده بود که الظواهری 

در پاکستان زندگی می کرده است.
این گــزارش به نقــل از یکــی از مقامات 
آمریکایی نوشت: »کشته شــدن او در کابل نه 
تنها وجود مرزهای نفوذپذیر بین دو کشــور را 
ثابت، بلکه به اســتفاده طوالنی مدت القاعده از 
تجهیزات، خانه ها، ساختمان های هر دو کشور 

اشاره می کند.«
این گزارش افزود: »برخالف شــهر به ظاهر 
ســاکت ایبت آباد پاکستان، جایی که اسامه بن 
الدن، رهبر پیشین القاعده در سال ۲0۱۱ کشته 
شد، جانشــین او ظاهرا هفته های آخر زندگی 
خود را دقیقا در پایتخت افغانستان سپری کرد.«

این حمله در نهایت ســاعت ۹:۴۸ شب به 
وقت محلی در تاریــخ ۳0 ژوئیه با یک پهپاد و 
موشک های هلفایر در منطقه شیرپور کابل انجام 

شد.
بنا به گفتــه یک مقام اطالعاتــی آمریکا ، 
فرآیند شناسایی رهبر القاعده از یکسال پیش و 
همزمان با ورود وی به افغانستان آغاز شده است. 

این مقام می گوید : » یکبار که الظواهری به این 
خانه امن در کابل وارد شــد، مقامــات او را در 
بالکن منزلش شناسایی کردند – جایی که او در 
نهایت مورد هدف قرار گرفت. مقامات، تحقیق و 
تفحصی را درخصوص این خانه امن انجام دادند 
و اطمینان حاصل کردند که می توانند عملیاتی 

برای کشتن الظواهری ترتیب دهند.«
نطقذوقبایدن

ظهر دیــروز ، »جو بایدن« رئیس جمهوری 
آمریکا کــه به دلیل ابتالی دوبــاره به بیماری 
کووید -۱۹ در قرنطینه به ســر می برد، ضمن 
تایید قتل الظواهری در ســخنانی از کاخ سفید 
گفت: » رهبر گروه القاعده را که موجب کشته 
شدن بسیاری از آمریکایی ها در حمالت مختلف 

شده بود، در افغانستان کشتیم.«
رئیس جمهــوری آمریــکا با بیــان اینکه 
الظواهری  در برنامه ریزی حمله ۱۱ ســپتامبر 
۲00۱ نقش داشت، گفت: برای چندین دهه او 

مغز متفکر حمالت به آمریکایی ها بود.
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شــد: اکنون 
عدالــت برقرار شــده اســت و این ســرکرده 

تروریست ها دیگر وجود ندارد.
وی تالش کرد با لحن جدی ، بگوید: »مهم 
نیست کجا پنهان می شوید، اگر تهدیدی برای 
مردم ما باشید شما را پیدا کرده و ازبین خواهیم 

برد.«
رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که جامعه 
اطالعاتی آمریکا الظواهری را که به مرکز شــهر 
کابل در افغانستان منتقل شــده بود، در اوایل 

سال جاری شناسایی کرد.
بایدن با بیان این که اجازه حمله دقیق برای 
حذف الظواهری را داده است، مدعی شد به هیچ 
یک از اعضای خانواده الظواهری و غیرنظامیان 
آسیبی وارد نشده است. رئیس جمهوری آمریکا 

که کشــورش دو دهه موجب اشغال و خشونت 
و خونریزی در افغانســتان به بهانــه مبارزه با 
گروههای تروریســتی شــده  و سرانجام بسیار 
آشــفته و  پر هرج و مرج از این کشــور خارج 
شــد، ادعا کرد: دیگر هرگز اجازه نخواهیم داد 

افغانستان به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود.
بایدن با بیان اینکه الظواهری کشــته شده 
اســت، ادعا کرد: ما مطمئن می شــویم اتفاق 
دیگری نمی افتد و افغانســتان ســکوی پرتاب 

تروریسم نیست.
رئیــس جمهــوری آمریــکا ادامــه داد که 
واشــنگتن به دنبال این جنگ نبود و تروریسم 

سراغ این کشور آمده است.
وی با اشــاره حادثه ۱۱ ســپتامبر خطاب 
به کســانی که به گفته او در سراســر جهان به 
آسیب رساندن به آمریکا ادامه می دهند، گفت: 
ما همچنان هوشیار خواهیم بود و هرگز تسلیم 

نخواهیم شد.
تالشبرایبازسازیپرستیژ

تصمیم بایدن در مورد افغانستان، محبوبیت 
او در آمریکا و جهان را تا ۴0 درصد کاهش داد. 
تنهــا ۲۵ درصد مردم آمریکا اقدام دولت بایدن 
در خروج از افغانســتان در شرایط کنونی مورد 
تایید قــرار دادند. خروج غیرمســئوالنه بعد از 
۲0 ســال ضربه زدن به ثبات و امنیت، آرامش 
و اقتصاد این کشــور در بدترین زمان و شرایط 
ممکن انجام شد و دردی از مردم افغانستان دوا 

نکرد.  
همچنین شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا 
متعلق جمهوریخواهان این کشور در مورد این 
حمله ســواالتی مطرح کرد و نوشت: زمان این 
حمله، به طور عجیبی مصادف است با یک سال 
پس از خروج فاجعه بار بایدن از افغانستان و سه 

ماه قبل از انتخابات میان دوره ای نوامبر.

عــالوه بر ایــن، با توجه به تمایــل بایدن و 
مقامات ارشــد دولــت او برای توجیه مســائل 
مربوط به امنیت ملی که ثابت شــده غیرقابل 
قبول یا نادرســت هستند و احتماال بعداً نیاز به 
عقب نشــینی دارد، کنگره باید این حمله را به 

طور کامل بررسی کند.
مثاًل اینکه چرا این حمله اکنون اتفاق افتاد؟ 
بدون هیچ رســانه غربی در افغانســتان، مردم 
آمریکا چگونه می توانند مطمئن باشند که دقیقا 
چه اتفاقی افتاده است؟ آیا می توانیم تأیید کنیم 
که ایاالت متحده واقعــاً ظواهری را به هالکت 

رسانده و اینکه تلفات غیرنظامی نداشته است؟
»ســوال مهمتر این اســت کــه آیا تصمیم 
پرزیدنت بایدن برای کشــتن الظواهریی به این 
معنی است که دولت او سرانجام تروریست های 
افراطی را بــه عنوان یک موضوع امنیت ملی با 

اولویت باال به رسمیت می شناسد؟«
بایدن باید پاســخگو باشــد که چرا پس از 
اینکه رهبری پرزیدنت ترامپ باعث شد داعش 
در عراق و سوریه متحمل شکست های گسترده 
شــود و خالفت خود را در زمین از دست بدهد، 
این ســازمان تروریســتی در حال بازگشت به 
خاورمیانه اســت و حضــور گســترده ای در 

افغانستان و آفریقا ایجاد کرده است.
فاکس نیوز ابراز امیدواری کرد، تصمیم بایدن 
برای کشتن ایمن الظواهری نشانه این باشد که 
او و مقامات ارشدش متوجه این موضوع هستند 
و حمله هواپیمای بدون سرنشین که او را به قتل 
رساند، اساســاً برای کسب امتیاز سیاسی انجام 

نشده است.
معرفیوارثالظواهریدرالقاعده

گفته می شود که وارث احتمالی بعدی رهبری 
القاعده ، یک نیروی زیــرک، آموزش دیده و با 
تجربه در کشتن سربازان آمریکایی و بریتانیایی 
است که خود را »شمشیر عدالت« نامیده است. 
به نوشــته روزنامه دیلی میل ، »سیف العدل« 
مصری یک افسر سابق ارتش است که از اعضای 
موسس القاعده به شــمار می رود و اواخر دهه 
۸0 میالدی به گروه تروریســتی به نام »مکتب 

الخدمت« ملحق شد.
بعد از مدتی او با اسامه بن الدن و الظواهری 
آشــنا شــد و به زودی به گروه مجزایی به نام 
»جهاد اسالمی مصر« پیوست. مساله دیگری که 
از او می دانیم این اســت که سیف العدل حدود 
۶0 ساله یکی از جوانترین رهبران القاعده است و 
وقتی ۳0 سال داشت شاهد عملیات »سرنگونی 
بلک هاوک« در موگادیشــو، سومالی بود که در 
جریان آن عملیات، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته 
شده و اجسادشان در خیابان ها به نمایش درآمد.

از زمان کشــته شــدن اســامه بن الدن در 
۲0۱۱، العدل به یکی از استراتژیست های مهم 
در داخل القاعده تبدیل شــد. نام واقعی العدل 

»محمد صالح الدین زیدان« است.
»حمزه« پسر اســامه بن الدن که قرار بود 
جانشــین پدر شود در سال ۲0۱۹ کشته شد و 
»ابو محمد المصری« هم که استراتژیست ارشد 

این گروه بود در سال ۲0۲0 ترور شد.
اطالعات ایــاالت متحده می گویــد: العدل 
در ارتبــاط بــا بمب گــذاری ۷ اوت ۱۹۹۸ در 
ســفارتخانه های ایاالت متحده در دارالســالم، 
تانزانیا، و نایروبی، کنیا، تحت تعقیب اســت. در 
جریان این انفجارها در شــرق آفریقا ۲۲۴ تن 
کشته شده که شــامل ۱۲ آمریکایی می شوند. 
همچنین بیش از ۴۵00 تن هم زخمی شدند. 
جایزه ۱0 میلیون دالری نیز برای ســر العدل 

تعیین شده است.

رهبر القاعده جلوی چشم طالبان کشته شد 

قتل الظواهری با شلیک پهپاد سیا 

بنابر تازه ترین نظرســنجی های به عمل آمده، بیشتر 
آمریکایی ها خواهان مجرم شــناخته شدن دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا درباره حادثه تروریستی 
۶ژانویه هستند؛ اقدامی که از سوی کمیته تحقیق کنگره 
از آن بعنوان نقطه اوج تالش برای کودتا از سوی ترامپ و 

هواداران وی خوانده می شود.
بــه گــزارش تارنمای خبــری هیل، در نظرســنجی 
اختصاصی صورت گرفته برای این رسانه آمریکایی، بیش 
از نیمی از رای دهندگان آمریکایی موافق آن هســتند تا 
دونالد ترامپ با کیفرخواست جنایی بر سر حادثه ۶ ژانویه 
روبرو شــود. این درحالی است که  جمعی رای دهندگان 
آمریکایی نیز بر این باور هســتند که باید به ترامپ اجازه 

دادتا دوباره برای ریاست جمهوری نامزد شود.

 از دیگر نتایج این نظرســنجی که از ســوی »هاروارد 
کپــس - هریس« بطور اختصاصی بــرای تارنمای خبری 
هیل انجام شــده و  ۱0 مرداد ماه منتشــر  شــده، آمده 
است که واقعه تروریستی ۶ژانویه  حمله به عمارت کنگره 
آمریکا  که آخرین مرحله از انتخابات ریاســت جمهوری 
۲0۲0 آمریکا در آن جریان داشــت و بــا تحریک دونالد 
ترامپ برای تغییر نتیجه آرا رخ داد؛ یک نقطه تفرقه آمیز 

در آمریکا است.
»مارک پن« ، مدیر نظرســنجی هاروارد درمورد نتایج  
حاصل از  این نظرســنجی به هیل گفت: این نظرسنجی 
نشان داد که مســاله اعالم جرم علیه ترامپ درباره واقعه 
۶ژانویــه می تواند یک موضع به شــدت تفرقه انگیزانه در 

آمریکا باشد.

»آنــدرو اســتین«، سیاســتمدار دموکــرات و رئیس 
ســابق شــورای شــهر نیویورک در تحلیلی برای روزنامه 
نیویورک پســت نوشــت: »با قریب الوقوع بودن پیروزی 
آمریکا،  میــان دوره ای  انتخابــات  در  جمهوری خواهــان 
بایدن با مشــکالت متعددی رو به رو اســت. از جمله این 
مشکالت می توان به محبوبیت پایین این رئیس جمهوری، 
نگرانی هایــی درخصوص وضعیت ســالمت جســمی او، 
دستورکار داخلی شکست خورده که هیچ راه رو به جلویی 
ندارد و اشــتباهات او در حوزه سیاست خارجه اشاره کرد. 
اگــر جمهوری خواهان، کنگره را به دســت بگیرند، بایدن 
همچنین با ســواالتی مواجه خواهد شــد کــه نمی تواند 
مداخله خودش را در تجارت خارجه پرسود پسرش هانتر 
بایدن توجیه کند. همزمان با اینکه به میانه راه جو بایدن، 

رئیس جمهوری آمریکا نزدیک می شــویم، واضح است که 
برای او زمان آن فرا رســیده که جایگاهش را در تاریخ به 
عنوان رئیس جمهوری انتقالی بپذیرد و آبرومندانه استعفا 
کند. به عنوان کســی که به دموکرات ها وفادار است، قصد 
ندارم کلیات شــخصیت جو بایــدن را نقد کنم و به نظرم 
ریاست او موفقیت های کمی داشته است. دولت او به دلیل 
توزیع سریع واکســن های کووید-۱۹ که باعث شد کشور 
را از روزهای ســخت کرونایی خارج کند، مستحق ارزش 

و اعتبار است. 
بایدن همچنین دو الیجه دوحزبی را امضا و به تصویب 
رساند: یک سرمایه گذاری چشمگیر در زیرساخت آمریکا 
و الیجه بی سابقه امنیت سالح. اما بایدن کارهایی که او به 

خاطرش رئیس جمهور شد را انجام نداده است

پیشنهاد استعفای بایدن پیش از انتخابات میان دوره ایاقناع افکار عمومی آمریکا علیه ترامپ

گروهبینالملل: روزنامه فایننشــال تایمز 
نوشــت: جو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا از 
مقامات ارشــد دولتش از جمله جیک سالیوان 
مشاور امنیت ملی خواسته است نانسی پلوسی 
رئیــس مجلس نمایندگان را از خطر ســفر به 
تایوان آگاه کنند اما به گفته افراد آگاه پلوســی 
تصمیم خود را برای ادامه این سفر گرفته است. 
همزمان با این سفر احتمالی، تصاویری از اعزام 
گسترده نیروهای نظامی ارتش چین به سمت 
جنوب مخابره شده است. همزمان، جنگنده های 
چینی به تنــاوب در مرزهای تایــوان به پرواز 

درآمده اند. 

در ویدئویی که دیروز در مراسم بزرگداشت 
نود و پنجمین سال تاسیس ارتش آزادی خلق 
چین در شبکه های اجتماعی منتشر شد پیامی 
بدین ترتیب نوشــته شده اســت: »ما به شکل 
کامل برای هرگونه اتفاقی آمادگی داریم. گوش 
به فرمان می جنگیم و به هر عملیاتی تا پیروزی 

ملحق می شویم.« 
براساس اطالعات شبکه تلویزیونی »نکست 
تی وی« تایوان قرار است نانسی پلوسی  در تاپیه 
و در هتل »گراند هی یات« در منطقه شــینئی 
بماند اما هنوز زمان رسیدن او به تایوان مشخص 
نشده است. عالوه براین شبکه خبری سی ان ان 

نیز از قول مقام های رسمی ارشد آمریکا و تایوان 
اطالعات مشابهی را منتشر کرده است. 

»ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت امورخارجه 
چیــن در کنفرانــس خبری اعالم کــرد: »اگر 
با آتش بازی کنید، خاکســتر می شــوید. من 
معتقدم آمریکا به خوبــی از پیاِم واضح و قاطع 
چین آگاه است. اگر پلوسی به تایوان برود، ارتش 
چین بیکار نخواهد نشست تا از تمامیت ارضی و 

یکپارچگی کشورمان دفاع کند.«
سماجتبدونبازگشت

از طرف دیگر ، یک مقام نیروی دریایی ایاالت 
متحده از استقرار ۴ کشتی جنگی آمریکایی از 

جمله یک ناوهواپیمابر در آب های شرقی تایوان 
خبــر داد. بنا به گزارش رویتــرز، ناو هواپیمابر 
رونالــد ریگان از آب هــای جنوبی دریای چین 
عبور کرده و درحال حاضر در آب های فیلیپین 

در شرق تایوان و جنوب ژاپن مستقر است.

سه نفر از افراد آگاه از برنامه های سفر رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا گفته اند که پلوســی 
به عنوان بخشی از سفر گسترده تر به آسیا که 
از روز یکشنبه در سنگاپور آغاز شد، در تایپه با 

رئیس جمهوری تایوان دیدار خواهد کرد.

جنگنده های چینی در مرز تایوان به پرواز درآمدند
بازی پلوسی با اعصاب پکن

4 ناو آمریکایی در دریای چین در وضعیت آماده باش جنگی قرار گرفتند

برخی منابع فرانسوی تایید کردند که شام کاری اخیر 
رئیس جمهوری فرانســه با ولیعهد ســعودی در لحظات 

پایانی با تنش هایی همراه بود.
خبرنگار ارشد روزنامه فرانسوی »لو فیگارو« در توئیتی 
چند روز پس از برگزاری این دیدار افشا کرد که شام کاری 
امانوئــل مکرون با محمد بن ســلمان آنقدرها هم خوب 
پیش نرفت. ژرژ مالبرونو کارشــناس مسائل خاورمیانه در 
این روزنامه همچنین به نقل از دو منبع فرانسوی نوشت: 
ولیعهد سعودی با نیم ساعت تاخیر در ضیافت حاضر شد 
و لحظات آخر شــام کاری نیز پرتنش بود. وی نوشت: بن 
ســلمان ساعاتی پس از شــام و در همان شب، فرانسه را 
ترک کرد. همچنین ســفر او به الجزایــر که قرار بود در 
ادامه همین سفر باشد، به زمان دیگری موکول شده است. 
برنامه شــام کاری پنجشنبه شب رئیس جمهوری فرانسه 

با ولیعهد سعودی در الیزه خشم فعاالن و مدافعان حقوق 
بشــر را در فرانســه برانگیخت و واکنش هایی را در طبقه 
سیاســی این کشور در پی داشت. رســانه ها از این دیدار 
به عنوان نشــانه ای از بازگشت این شــاهزاده سعودی به 
عرصه بین المللی دو هفته پس از ســفر جو بایدن رئیس 
جمهوری آمریکا به منطقه عنوان کردند، آن هم در زمانی 
که جنگ اوکراین به افزایــش قابل توجه بهای انرژی در 
جهان منجر شــده است. بن ســلمان پس از قتل جمال 
خاشــقچی روزنامه نگار سعودی نشــریه واشنگتن پست 
در عرصه بین المللی طرد شــد. این روزنامه نگار ۵۹ ساله 
به عنوان منتقد هیأت حاکمه ســعودی، دوم اکتبر ۲0۱۸ 
)۱0 مهر ۹۸( یک هفته پس از آنکه از مقام های سعودی 
بــه خاطر ســکوت در برابر اهانت هــای رئیس جمهوری 

آمریکا انتقاد کرده بود.

تارنمــای آمریکایــی »دیفنــس نیوز« گــزارش داد: 
کارشناســان معتفدنــد ماه ها جنگ اوکرایــن درس های 
جدیدی در حوزه های زمینــی، دریایی و هوایی ارائه داده 
و می توانــد راهبردهای آینده ارتش آمریکا را دســتخوش 
تغییراتی کند. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا بسته امنیتی 
دیگری بــه ارزش ۲۷0 میلیون دالر را برای اوکراین اعالم 
کرد که شامل سامانه های موشکی توپخانه ای با تحرک باال 
و سامانه های هواپیماهای بدون سرنشین »فونیکس گوست 
Phoenix Ghost« می شد. بر اساس گزارش وزارت دفاع 

آمریکا، این کمک های نظامی مجموعه سامانه های موشکی 
هیمارس اوکراین را به ۱۶ ســامانه افزایش می دهد و ۵۸0 
سامانه »فونیکس گوست« دیگر را به خط مقدم درگیری ها 
در اوکراین ارســال می کند.  »دیوید جانسون«، سرهنگ 
بازنشسته ارتش  آمریکا، طی سخنانی در اندیشکده بنیاد 

هریتیج، جنگ زمینی را یک جنگ فرسایشی توصیف کرد 
و گفت، جنگ فرسایشــی روسیه برخالف میل غرب برای 
کمک به اوکراین اســت. جانســون گفت: تصور پوتین آن 
اســت که با این جنگ بر اراده غرب پیشی خواهد گرفت 
و اراده غــرب در کمک به اوکراین را به ویژه با توجه به در 
راه بودن زمستان خواهد شکست. این سرهنگ بازنشسته 
ارتش آمریکا گفت: این نوع جنگ چیزی اســت که ارتش 
مــدرن آمریکا آن را تجربه نکرده اســت. آمریکا باید برای 
این نوع »شوک سیســتمی« آماده شود زیرا با تهدیدهای 
فزاینده ای مواجه است. این رسانه ادعا کرده است به رغم 
کاهش نیروهای دریایی، اوکراین موفق شــده از آســیب 
پذیــری  روســیه، از جمله ضعف کشــتی هایش در برابر 
موشــک های دقیق و بیرون راندن مســکو از دریای سیاه، 

استفاده کند.

نکته های جنگ اوکراین برای ارتش آمریکاافشای تنش در شام کاری اخیر مکرون و بن سلمان در الیزه

تاسیس شرکت با مســئولیت محدود پردازش حساب هوشمند 
قزوین درتاریخ ۱۴0۱/0۵/۱0 به شــماره ثبت ۱۷۶۷۶ به شناســه ملی 
۱۴0۱۱۳۸۵0۹۷ ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه انواع 
خدمات در زمینه حسابداری اشــخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قزوین، شهرستان قزوین، بخش مرکزی، 
شهر قزوین، بنیاد شهید، خیابان شهیدعباس پور، خیابان فلسطین غربی، 
پالک ۲۱، طبقه همکف کدپســتی ۳۴۱۳۹۱۶۱۸۱ ســرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اســت از مبلــغ ۲0,000,000 ریال نقدی میزان ســهم 
الشــرکه هر یک از شرکا آقای علی لطفی به شماره ملی 00۷۸۱۵۷۲۳۴ 
دارنده ۱0000000 ریال ســهم الشرکه آقای مهدی یزدی به شماره ملی 
۴۳۲۴۵۳۲۱۲۵ دارنده ۱0000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیات مدیره 
آقای علی لطفی به شــماره ملی 00۷۸۱۵۷۲۳۴ به ســمت رئیس هیات 
مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی یزدی به شماره ملی ۴۳۲۴۵۳۲۱۲۵ 
به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضاء 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره بصورت مشــترک همراه با مهر شــرکت 
و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار مردم ســاالری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانقزوینادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریقزوین)1359617(

تورم جهانی مواد غذایی
گــزارش تازه بانک جهانی نشــان می دهد که از زمان درگیری روســیه و 
اوکراین، تورم مواد غذایی در بســیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت 
افزایش یافته و حتی چندین کشــور ثروتمند نیز در چرخه افزایش قیمت ها 
گرفتار شــده اند، به همین خاطر بســیاری از کشورها دچار بحران تمام عیار 

پرداخت بدهی ها خواهند شد.
روزنامه گاردین به نقل از یافته های بانک جهانی نوشت که به دلیل جنگ 
روســیه علیه اوکراین، بسیاری از کشــورها به میزان ۱ درصد تولید ناخالص 
داخلــی با افزایش هزینه های مواد غذایی و برخی دیگر نیز ناتوان از مهار این 

گرانی، دچار بحران تمام عیار پرداخت بدهی ها خواهند شد.

اکونومیک
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من، فرانکنشتاین
 I, :مــن، فرانکنشــتاین )انگلیســی
Frankenstein( فیلمــی در ژانــر 

ترســناک، علمی – تخیلی، اکشــن، 
و فانتزی اســت که در ســال ۲۰۱۴ 

منتشر شد. 
فرانکنشتاین دانشــمند جوان و جاه 
طلبی اســت که با اســتفاده از کنار 
هم قــرار دادن تکه های بدن مردگان 
و اعمــال نیروی الکتریکــی جانوری 
زنده به شــکل یک انسان و با ابعادی 
اندکی بزرگ تر از یک انسان معمولی 

می سازد. 
موجودی با صورتی مخوف و ترسناک 

که بر همه جای بدنش رد بخیه های ناشی از دوختن به چشم می خورد.
هیوالی فرانکشتاین همسر او را به قتل می رساند و فرانکشتاین به دنبال او تا قطب می رود و او می میرد و پس از ۲۰۰ سال 
بعد از تولد هیوال را نشان می دهد در این داستان که هیوال ۲۰۰ سال دارد و با فرشته ها متحد می شود و در پایان داستان 

هم پسر شیطان را نابود می کند.

داستان هفته

فیلم بازی

تبدیل ضایعات ماهی به نانومواد کربنی!
پژوهشــگران ژاپنی در بررســی جدید خود نشان  
داده انــد که می توان از ضایعــات ماهی برای تولید 

نانومواد کربنی استفاده کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس بالگ، نانومواد 
مبتنــی بر کربن به لطف ســمیت کــم، پایداری 
شــیمیایی و خواص الکتریکی و نوری قابل توجه، 
کاربردهای بیشــتری در تجهیــزات الکترونیکی، 
تبدیل و ذخیره انرژی، کاتالیز و زیست پزشکی دارند. 
نانــو پیازهای کربنی یقینا از این قاعده مســتثنی 
نیستند. نخستین بار در ســال ۱۹۸۰ گزارش شد 
که نانو پیازهای کربنی، نانوســاختارهایی متشکل 
از پوســته های متحدالمرکز فولرن هســتند که به 
قفس هایی درون قفس های دیگر شباهت دارند. آنها 

کیفیت های جذاب متعددی را مانند رســانایی الکتریکی و حرارتی باال ارائه می دهند. روش های مرسوم برای تولید نانو پیازهای کربنی، 
مشکالت جدی دارند. برخی از آنها به شرایط تولید دشواری مانند دمای باال یا خالء نیاز دارند؛ در حالی که برخی دیگر نیازمند زمان و 
انرژی زیادی هستند. برخی از روش ها می توانند این محدودیت ها را دور بزنند اما در عوض به کاتالیزورهای پیچیده، منابع کربن پرهزینه 
و شرایط اسیدی یا بازی خطرناک نیاز دارند. این امر، توانایی نانو پیازهای کربنی را تا اندازه زیادی محدود می کند. گروهی از پژوهشگران 
موسسه فناوری ناگویا در ژاپن، راهی ساده و راحت برای تبدیل کردن ضایعات ماهی به نانو پیازهای کربنی با کیفیت باال یافته اند. آنها 
یک روش تولید ابداع کرده اند که در آن، فلس های استخراج شده از ضایعات ماهی پس از تمیز کردن، در عرض چند ثانیه از طریق پیرولیز 

مایکروویو به نانو پیازهای کربنی تبدیل می شوند.
اما چگونه می توان فلس های ماهی را به این راحتی به نانو پیازهای کربنی تبدیل کرد؟ اگرچه دلیل دقیق آن کامال مشخص نیست اما 
پژوهشگران بر این باور هستند که این امر به کالژن موجود در فلس های ماهی مربوط می شود که می تواند تشعشعات مایکروویو کافی را 
برای افزایش سریع دما جذب کند. این فرآیند به تجزیه حرارتی یا پیرولیز می انجامد و گازهای خاصی را تولید می کند که از تولید نانو 
پیازهای کربنی پشتیبانی می کنند. نکته قابل توجه در مورد روش مذکور این است که به کاتالیزورهای پیچیده، شرایط سخت و زمان 

انتظار طوالنی نیاز ندارد. فلس های ماهی را می توان در کمتر از ۱۰ ثانیه به نانو پیازهای کربنی تبدیل کرد.

بدون شرح 

طرح روز

فناوری

دیوید بنازی

اثر منفی خواب کمتر از 9 ساعت 
بر رشد مغزی کودکان

بررسی جدید پژوهشگران دانشــگاه مریلند نشان می دهد که 
خواب کمتر از ۹ ساعت می تواند رشد مغزی کودکان و توانایی 
شناختی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. به گزارش ایسنا و به نقل 
از ســاینمگ، پژوهش جدیدی که به سرپرســتی پژوهشگران 
دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند انجام شده است، نشان می دهد 
کودکان دبســتانی که کمتر از ۹ ساعت در شب می خوابند، در 
مقایســه با کودکانی که ۹ تا ۱۲ ســاعت خواب توصیه شده در 
شبانه روز را دارند، در مناطق خاصی از مغز که مسئول حافظه، 
هوش و تندرستی هستند، تفاوت قابل توجهی را نشان می دهند. 
چنین تفاوت هایی، با افزایش مشــکالت ســالمت روانی مانند 
افســردگی، اضطراب و رفتارهای تکانشی در افرادی که کمبود 
خواب داشــتند، مرتبط بودند. خواب ناکافی با بروز مشــکالت 
شــناختی در حافظه، حل کردن مســئله و تصمیم گیری نیز 
مرتبط بود. آکادمی پزشــکی خواب آمریکا توصیه می کند که 
کودکان شــش تا ۱۲ ساله باید ۹ تا ۱۲ ساعت در شبانه روز به 
طور منظم بخوابند تا ســالمتی مطلوبی را داشته باشند. هیچ 
پژوهشی تاکنون تاثیر بلندمدت خواب ناکافی را بر رشد عصبی-
شــناختی کودکان بررسی نکرده است. پژوهشگران برای انجام 
دادن این مطالعه، داده های مربوط به بیش از ۸۳۰۰ کودک ۹ تا 
۱۰ ساله را جمع آوری کردند که در مطالعه رشد شناختی مغز 
نوجوانان ثبت نام کرده بودند. آنها تصاویر ام آرآی، سوابق پزشکی 
و نظرسنجی های تکمیل شده توسط شرکت کنندگان و والدین 
آنها را در زمان ثبت نام و طی مالقات بعدی با آنها در ۱۱ تا ۱۲ 
سالگی بررســی کردند. مطالعه  که توسط مؤسسه ملی 
بهداشت حمایت می شود، بزرگترین مطالعه بلندمدت در مورد 
رشــد مغز و ســالمتی کودک در آمریکا است. دکتر زی وانگ، 
اســتاد رادیولوژی تشخیصی و پزشکی هســته ای در دانشکده 
پزشــکی دانشگاه مریلند و از پژوهشــگران این پروژه گفت: ما 
دریافتیم کودکانی که خواب ناکافی کمتر از ۹ ساعت هنگام شب 
را در ابتدای مطالعه داشــتند، در مقایسه با کودکانی که عادات 
خواب سالم داشتند، دارای ماده خاکستری کمتری در مناطق 
خاصی از مغز هســتند که مســئول توجه، حافظه و کنترل به 
شمار می روند. این تفاوت ها که پس از دو سال نیز ادامه یافتند، 
نتیجه ای نگران کننده به شــمار می روند که حاکی از آســیب 
بلندمدت برای کسانی هستند که خواب کافی ندارند. این یکی 
از نخستین یافته هایی است که تأثیر بلندمدت کمبود خواب را 
بر رشد عصبی-شناختی کودکان نشان می دهد. به گفته دکتر 
وانگ و همکارانش، این یافته ها از توصیه های کنونی مربوط به 
خواب در کودکان نیز پشــتیبانی می کنند. این گروه پژوهشی 
در ارزیابی های بعدی دریافتند که شرکت کنندگان گروه خواب 
کافی، به تدریج طی دو ســال تمایل دارند کمتر بخوابند که با 

ورود کودکان به سال های نوجوانی، امری طبیعی است.

دانستنی ها

شرکت برق منطقه اي تهران بمنظور اطالع صاحبان اراضي و امالك واقع در حریم مسیر خط 63 کیلوولت ارتباطي شهرکهای صنعتی امید البرز 
و کوثر، مطابق نقشه و توضیحات ذیل و جلب توجه آنان به اجراي مواد 18 و 19 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و برابر ماده 11 تصویب نامه 
شماره 12727/ت50732هـ مصوب 1394/1/30 هیئت وزیران در مورد حریم خطوط هوایي انتقال نیروي برق مبادرت به درج این آگهي مي نماید.
این شرکت در نظر دارد در مسیر نشان داده شده در نقشه ذیل این آگهي از پست 400 کوثر )واقع در حد فاصل 3 کیلومتری جنوب غربی ماهدشت 
و در ضلع شرقی رود شور( که از ضلع غربی این پست شروع و پس از طي مسافت حدوداً 9 کیلومتر بسمت شمالغرب بموازات و در ضلع جنوبی 
جاده ماهدشت - اشتهارد و همچنین گذر از ضلع جنوبی آرامستان بهشت علی به پست آتی االحداث شهرك صنعتی امید البرز رسیده و سپس با 
امتداد همچنان به سمت شمالغرب و طي مسافت حدودا 6/3 کیلومتر به پست آتی االحداث شهرك صنعتی کوثر )واقع در حد فاصل 2 کیلومتری 

و جنوبی جاده مذکور( امتداد می یابد، اقدام به احداث خط انتقال 63 کیلوولت نماید.
حریم خط مذکور برابر 16 متر از هر طرف مسیر خط )یا 8 متر از سیم هاي بیروني طرفین برج( مي باشد. هرگونه عملیات ساختماني و اقداماتي 
نظیر ایجاد تأسیسات صنعتي، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تأسیسات دامداري یا باغ یا درختكاري در مسیر و حریم زمیني و هوایي خط 

انتقال نیروي برق فوق ممنوع است.
مالكین اراضي و ابنیه در مسیر مذبور جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام مي توانند ظرف مدت یكماه از تاریخ درج این اطالعیه در 

روزنامه، به دفتر حقوقي شرکت برق منطقه اي تهران مراجعه و یا مكاتبه نمایند. 
 

 

  

متن آگهي تملك حريم خط 63 كيلوولت چهارمداره ارتباطي 
شهرک صنعتی اميد البرز و شهرک صنعتی كوثر )ماهدشت(

از راهكارهاي كاهش مصرف ، بازبيني نوار الستيك در يخچال مي باشد

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه اي تهران

شناسه آگهی: 1358485 
م.الف:1748                        روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران 

)فراخوان آگهی ارزیابی کیفی01-32( 
)فاز دوم اسکن اسناد و تغذیه اطالعات اسناد بایگانی بهره برداری

 شرکت گاز استان کرمان(

2001093164000056کد فراخوان1401/05/11تاریخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا)روز(

1/350/000/000مبلغ تضمین)ریال(1401/05/12تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان )سهامی خاص(

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1358506
شرکت گاز اســتان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه )فاز دوم 
اســکن اسناد و تغذیه اطالعات اســناد بایگانی بهره برداری شرکت گاز اســتان کرمان( به شماره 

2001093164000056 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا 
ارســال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/05/11 می باشد. 
اطالعات و اســناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 01/05/22

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 01/06/05
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار ۲۲ بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره 

تماس: 31326000-034 شماره فکس:034-33239661 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

»آگهي ارزیابي کیفي تولیدکنندگان کاال« 
فراخوان ارزیابي کیفي جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

RNL-0148002-MH شماره
شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
)RNL-0148002-MH(  به شماره مناقصه )مناقصه  عمومی یک مرحله  اي )خرید پوتین ایمنی
و شماره فراخوان…. را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد اســتعالم ارزیابي کیفي تا ارسال 
دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( 

به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را 
جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/05/13 
مي باشــد. اطالعات و اســناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآیند ارزیابي کیفي و ارسال 

دعوت نامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي: 5 روز تا تاریخ 1401/05/20
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي: ۱۴ روز تا تاریخ 1401/06/03

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس: اراک، کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد، ســه راهی شازند، شرکت پاالیش نفت امام خمینی 

)ره( شازند، اداره تدارکات و امور کاال. تلفن: ۳۳۴۹۲۸۴۰ و ۰۸6-۳۳۴۹۲۸۴۲

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹7۳7 و ۸5۱۹۳76۸
روابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
شازند »سهامی عام«

یف
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه )ریال(تعدادشرح مختصر کاالشماره مناقصهرد

1RNL-0148002-MH570034،200،000،0001،710،000،000 جفتخرید پوتین ایمنی

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1355767
شماره مجوز: 2842 - 1401

WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتي

باران یکباره شروع به باریدن کرد. هیچ کس به فکر باریدن 
باران نبود، آسمان صاف بود و بی ابر. مدت ها بود که باران 
نباریده بود اما ناگهان هوا ابری شد. معلوم نبود ابرها از کجا 
آمدند، جمع شــدند و بارانی باریدند که سیل به راه افتاد، 

سیلی ناگهانی و بی خبر. 
آب که از کوهستان ســرازیر شد و به راه افتاد جوی های 
کوچک به هم پیوستند و سیلی به راه افتاد که همه چیز را 
در ســر راه، با خود برد. رجبعلی توی مزرعه بود مرزعه ای 
که حاال دیگر مزرعه نبود، زمینی گل آلود بود. یادش آمد 
چند ماه پیش بود. ماشینی کنار مزرعه ایستاد، مردی بلند 
قد و الغر اندام پیاده شــد، نگاهی به مزرعه انداخت و به 

بوته های تازه گل داده و پرسید:
- »این مزرعه مال شماست«؟   

  رجبعلی گفت: 
- »بله این مزرعه مال منه«.

مرد نگاهی به بوته ها انداخت، نگاهی کنجکاوانه.  گفت: 
- »بوته ها دارن گل میدن«.

رجبعلی لبخند به  لب گفت: 
- »بله بوته ها دارن کم کم گل میدن همینا چن وقت دیگه 

میشن گوجه«. 
مرد خط نگاهش را کشیده تا دورها، تا آن جا که مزرعه ی 

گوجه بود.
- »مزرعه بزرگیه اگه مشکلی پیش نیاد، محصول زیادی 

میده«.
رجبعلی کنجکاوانه پرسید:   

- »مثال چه مشکلی ممکنه پیش بیاد«؟                
مرد الغراندام گفت:  

- »مثال«یه دفعه آفت بزنه بهشــون، دیگه چیزی ازشون 
نمیمونه«.

  رجبعلی دست ها رو به آسمان گفت:  
- »امید به خدا ایشاال که آفت نمیزنه بهشون«.

مرد الغراندام لبخند به لب گفت:  
-»امید به خدا درســت اما باید یه کار اساســی کرد. این 

مزرعه اگه سمپاشی بشه  هیچ وقت آفت نمی زنه « .
دست های باغبان با حرکت لب هایش تکان خورد: 

-»ای آقــا ما که این چیــزا رو نمی دونیم.  ســم از کجا 
بیاریم؟«     

مرد الغراندام گفت: 
-» خب من کمکت می کنم. میدم میان تمام مزرعه ت رو 

سم پاشی می کنن«. 
لبخند شادمانه به چهره ی آفتاب سوخته ی پیرمرد باغبان 

طراوت داد. 
-» دســتت درد نکنه ُخدا خیرت بده، اما ما پولی نداریم 

که به شما بدیم«.
مرد الغراندام خندید، خنده ای بد و موذی و چندش آور 

-»پدرجان الزم نیست پولی به من بدید«                     .

رجبعلی گفت:  
-» اینطور که نمیشــه. اون سم هم شــما می خرید باید 

پولش رو بگیرید« .
 مرد الغراندام گفت:  

-»باشه من تمام گوجه هات رو پیش پیش می خرم پولش 
رو هم همین حاال یک جا نقد بهت میدم « .

رجبعلی گفت: 
- »آقا شاید آفت بزنه شاید گوجه عمل نیاد«. 

مرد الغراندام گفت:
-»همــه ش با من، تو پولت رو می گیــری .دیگه کاری به 
هیچی نــداری. گوجه که عمل اومد من میام گوجه هارو 

می برم«. 
اما حاال او مانده بــود و مزرعه ای که دیگر نبود. مزرعه ای 
که زمین صاف گل آلود شــده بود بی بوته ای گوجه. حاال 
آمده بود تا گشتی توی بازار بزند. گوجه هایی که می دید 
از جاهایی دیگر آورده شــده بودنــد؛ از جاهایی که باران 
سیل آســا نباریده بود. بازار شــلوغ بود. از هر سو فریادی 
شــنیده می شــد. میوه فروش ها، ماهی فروش ها، خواربار 
فروش ها همه برای جنس خود تبلیغ می کردند تا خریدار 
را به سوی خود جلب کنند. رجبعلی آرام در میان بازار راه 
می رفت و به صدا ها و فریادها گوش می داد. قیمت ها برایش 
عجیب و باور نکردنی بود. آنچه می دید و آنچه می شــنید 
با آنچه تصور می کرد تفاوت بســیار داشت. فرشنده ها را 
نمی شــناخت. حتی آن هایی را که گوجــه می فروختند 
یادش نمی آمد که به آن ها گوجه داده باشد. کسان دیگری 

گوجه های او را خریده بودند اما با چه قیمتی؟  
قیمت ها را نمی دانســت. هیچ وقت پرس وجو نکرده بود 
تا قیمت هــا را در بازار بداند.  چه کلنجــاری می رفت با 
کســانی که آمده بودند گوجه هایش را  پیش خرید کنند. 
همیشه ته دلش راضی نبود اما مجبور بود. چاره ای نداشت. 
زندگی اش با فروش همین گوجه ها می گذشت. گوجه هایی 
که گاه هنوز گل نداده یا هنوز بوته اش از خاک در نیامده 
بایــد می فروخت تا مخارج زندگی ش را تامین کند. او بود 

وهمین مزرعه ی گوجه.
روزی همان مرد الغر اندام، مرد بلندقد آمده بود برای خرید 

گوجه ها. با او بگو مگویش شد. اعتراض آمیز گفت: 
-»قیمــت گوجه ها بیش تر از این اســت. شــما از ما کم 

می خرید.«
مرد الغر اندام گفته بود: 

-»بیشتر یا کمتر تو این ها را پیش فروش کردی«. 
می دانســت که مرد درست می گوید. پولش را گرفته بود. 
پول گوجه ای که هنوز عمل نیامــده بود و هنوز بوته اش 

توی خاک بود . با لحنی التماس آمیز گفت: 
-»شما درســت میگید اما قیمت گوجه ها از اون روز که 
پیش خرید کردی تا امروز فرق کرده. به خدا وضع زندگیم 

خوب نیست.

واسطه
علی یار زارعی


