
بازی روسیه در مذاکرات هسته ای هفته دولت؛ خدا قوت، گزارش صادقانه و نقد منصفانه

توضیح رئیس دانشگاه تهران درباره کاهش مقطعی ظرفیت برخی رشته ها

روز هشتم شهریور ســال 1360 در یک حادثه 
تروریستی از سلسله عملیات های ضد انقالب، دفتر 
نخست وزیری جمهوری اســالمی ایران منفجر و 
محمد علی رجائی، رئیــس جمهور و محمد جواد 
باهنر نخســت وزیر به شهادت رســیدند؛ در این 
حادثه وحید دستجردی رئیس شهربانی نیز شهید 
شد.  بعد ها هفته منتهی به روز هشتم شهریور هفته 
دولت نام گرفت این نام گذاری سه هدف را در پی 
داشت. هدف اول این بود که دولت مردان جمهوری 
اســالمی ایران ســیره شــهیدان رجائی و باهنر را 
سرلوحه کار خود قرار دهند. هدف دوم این بود که 
مردم از خدمت گذاران قوه مجریه تشکر و قدردانی 
کنند و هدف ســوم این بود کــه دولت ها گزارش 

عملکرد یک ساله خود را به مردم ارائه دهند.
به نظــر می رســد در قیل و قــال اختالفات و 
نزاع های جناحی هر ســه هدف در حد تشریفات و 
اخبار و برنامه های  صدا و سیما و برنامه های رسمی 
بــرای خالی نبودن عریضه تنــزل یافت. چرا که از 
یک ســو حامیان دولت وقت و مسئوالن دولتی به 
تعریف و تمجید و منتقدین به  مچ گیری، نقد غیر 

منصفانه، و سیاه نمایی می پردازند.

و در حقیقــت فرهنگ ســپاس جای خود را به 
تخریــب و گزارش عملکرد جای خود را به تملق و 
مداهنــه داد تا آن جا که خدمات انقالب و فرزندان 
جمهوری اســالمی در دولت های مختلف و نیز در 
سایر بخش های حکومت اعم از نهادهای اجتماعی، 
انتظامی، نظامی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی نه تنها 
دیده نمی شود بلکه مورد بی مهری جناح رقیب قرار 
می گیرد و از عملکرد محدود جناح متبوع به عنوان 
شق القمر یاد می شود. هم چنین راه، روش و سیره 
ســلف صالح چون شــهیدان باهنر و رجائی که در 
کتاب ها و نشــریات مختلف و آثار سمعی و بصری 
قابل دسترس اســت همانند سایر میراث فرهنگی 
ایران اسالمی زینت کتابخانه ها و تماشاخانه ها است.
تمام حرف من در این یادداشت تذکر به خودم 
و همه دوستانی که در هشتم شهریور سال 1360 
در کنار هم بودیم بازگشــت به سیره آن رادمردان 
و راســت قامتان جاودانه تاریــخ و نیز رعایت حق 
و انصــاف در مورد عملکرد و خدمــات دولت ها و 
نهادهای مختلف نظام اســالمی، البته همراه با نقد 
منصفانــه. و ارائه گزارش واقعــی از خدمات دولت 

مردان از سوی حامیان دولت است.
جــا دارد پــس از حدود چهل و چهار ســال از 
پیروزی انقالب اسالمی از خدمات همه دولت ها از 
دولت موقت تا دولت ســیزدهم و میلیون ها مدیر و 
کارمندان زحمت کش و پاک دســت این دولت ها 

قدردانی کنیم. و به همه آن ها خدا قوت بگوئیم.
یادمان باشــد که رقابت حزبــی و جناحی آن 
هم در نظامی که قرار اســت اخالق و سیاست در 
کنار هم باشــند به معنای نادیده گرفتن خدمات و 
اقدامات مثبت نیست و البته به معنی چشم پوشی 
بر جرائم و تخلفات هم نمی باشد. جای تاسف است 
که رویه موجود از مرز رقابت خارج شده و به بهانه 
جوئی، کینــه ورزی، و نگاه صفــر و صدی تبدیل 
شده اســت. مضمون کالم رهبر انقالب در یکی از 
سخنرانی هایشان این بود که ما تا رسیدن به دولت 
اســالمی فاصله داریم؛ این کالم در عین نقد وضع 
موجود نگاه به آینده ای دارد که همگان باید به آن 

سمت و سو در حرکت باشیم.
طی این مســیر جز با رعایــت اخالق و ادب در 
روابط و مناسبات حاکم بین جناح های درون نظام، 
پرهیز از تخریب و تحقیر یک دیگر و کمک به دولت 
برآمده از رای مردم در جهت ارتقاء کارآمدی نظام 
و حل مشــکالت مردم میسر نیست. ضمن این که 
باید در کنار کار و تالش و گفت وگو و نقد منصفانه 
قانون اساســی را فصل الخطــاب بدانیم و متولیان 
اداره کشور باید منتخب اکثریت ملت باشند و برلی 
انتخابات بعدی زمینه را برای مشارکت حد اکثری 

انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فراهم کنند.
برای همــه خادمان مردم در دولــت از رئیس 

جمهور تا کارمندان شریف آرزوی توفیق دارم.

گره زدِن سیاســت خارجی با متغیرهای بیرونی 
نظیر روسیه و چین و... برای مملکت ارزش افزوده 
تولید نمی کند. متاسفانه سال هاست چنین واقعیت 
تلخی در ســاختار سیاســت خارجی ایــران باعث 
و بانی عدم اســتقالل در فضای تصمیم  ســازی و 
تصمیم گیری شده است بنابراین ناخودآگاه منافع 
ملی در طول و اراده منافع ملی قدرت هایی شــده 
که بــه اصطالح در نظام بین الملل از ایران حمایت 
می کنند و به تعبیری ادبیات شان را به ایران تحمیل 
کرده  و به مســئوالن مملکت تفهیــم کرده اند که 
بدون ما نمی توانیــد دیدگاه ایدئولوژیکی تان یعنی 
آمریکا ســتیزی را پیش  ببرید بر همین اساس در 
عین این که مســئوالن مملکت احساس می کنند 
در پیشــانی و خط مقدم مبارزه با آمریکا هستند 
اما متاســفانه تبدیل به کارت بازی شرقی ها یعنی 
روســیه و چین در مبارزه با آمریکا برای تصاحب 
سهم بیشتر در نظام بین الملل هستند. گزاره کلی 
سیاســت خارجی نه شرقی نه غربی پس از انقالب، 

در واقع بــرای فرار از طعمه شــدن در معامالت و 
معادالت شــرق و غرب بود اما نهادســازی شدن 
سیاست خارجی غرب یعنی آمریکا نه و شرق آری! 
ناخــودآگاه چالش های بی شــماری برای ایران 
تولید کرده است و به تعبیری ایران را در خط مقدم 
مبارزه با غرب قرار داده است و ناگزیر برای مقاومت، 
استقرار و پیش بردن ادبیات آمریکا ستیزی مجبور 
شــده اند حتی بر خالف میــل حکمرانان مملکت، 
امتیازهای ویژه ای به روســیه و چین بدهند تا در 
چنین فضایی احساس تنهایی نداشته باشند. شاید 
در پروژه آمریکا ستیزی پیوسته مورد تشویق چین 
و روسیه باشیم اما مسئوالن مملکت بپذیرند ادامه 
چنین رویه ای بهترین ســود و فایده را به شرقی ها 
می رساند و به تعبیری سیاست های تشویقی چین و 
روسیه در واقع معادالت و معامالت پنهانی ست که 
بین خودشــان وضع شده تا از ایران به عنوان خط 
شــکِن میدان مین مبارزه با غرب استفاده کنند و 
آنان به عنوان به اصطالح بزرگ تر پای میز مذاکره با 
غرب بنشینند و با تامین حداقلی منافع ملی ایران، 

منافع ملی حداکثری خودشان را تامین کنند. 
متاســفانه گاه احساس می شــود رابطه ایران و 
روسیه تبدیل به رابطه معلم و دانش آموز شده است 

بنابراین چنین واقعیت تلخی باعث شــده است نام 
اولیانــوف در مذاکرات برجام برای جامعه مهم تر از 
نام باقری مذاکره کننده ارشد ایرانی باشد بر همین 
اســاس جامعه امروز ایران بیشــتر گوش به د هان 
اولیانوف هســتند تا از حال و احوال کمی و کیفی 
مذاکرات با خبر شوند. متاسفانه روش و منشی که 
در سیاست خارجی این روزهای مملکت موجودیت 
پیدا کرده است احساِس استقالل به جامعه نمی دهد 
اگر هم ماهیت موضوع چنین نباشــد اما روسیه با 
زیرکی چنین احساســی را به نظام بین الملل داده 
اســت که طرف حساب شان روسیه است، پس اگر 
در مذاکرات رضایت روســیه محقق نشود غربی ها 

کاری از پیش نخواهند بُرد!
 شــاید هم بهتر اســت این طور بیان شود که 
روسیه با هوشمندی خود را وکیل تام االختیار ایران 
جا زده است. نکته مهم و کلیدی این که مسئوالن 
مملکــت نباید فریب کلمات و جمالت تشــویقی 
روسیه و ... را بخورند آنان حق دارند به دنبال تامین 
منافع ملی شان باشند اما حق ندارند منافع ملی شان 
را بــا تخریب منافع ملی ایران پیش ببرند بنابراین 
وظیفه مذاکره کنندگان ایرانی ست که اجازه ندهند 

حق ملت ایران در چنین فرآیندی ضایع شود.

رئیس دانشــگاه تهران درباره ادعــای برخی از 
دانشــجویان مبنی بــر کاهش ظرفیــت برخی از 
رشــته های دانشــکده ادبیات و علوم انســانی این 
مرکز آموزشــی گفت: با توجه به اجرای پروژه های 
عمرانی در این دانشکده،دکتر سیف رئیس ادبیات 
و علوم انســانی درخواستی مبنی بر کاهش ظرفیت 
برخی رشــته ها را به دانشــگاه ارائــه داده بود که 
دانشــگاه نیز با درخواست ایشان موافقت کرد، و در 
مقطعی کاهش پذیرش در این دانشکده داشتیم، اما 
با پایان کارهای عمرانی در حال حاضر، ظرفیت های 

کاهش یافته، مجددا افزایش یافته است.
ســیدمحمدمقیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه پروژه مقاوم ســازی دانشــکده ادبیات و علوم 
انســانی از ۲ سال گذشته آغاز شده،گفت: مدیریت 
جدید، میراث دار خرابی های مدیریت قبلی است. در 
حال حاضر، رئیس فعلی دانشــکده ادبیات و علوم 
انسانی برای جبران کاســتی های گذشته اقداماتی 
انجام داده اســت. بنابراین بخاطر تالش برای بهبود 

وضعیت دانشکده نباید مورد مواخذه قرار بگیرد.
وی افزود: اگرچه با مســاله کاهش منابع مالی 

مواجه هســتیم اما تصمیم داریم که با تقویت تیم 
عمرانی، بتوانیم دانشــکده ادبیات و علوم انسانی را 

برای سال تحصیلی جدید آماده کنیم.
رئیس دانشــگاه تهران درباره انتصاب های انجام 
شــده در دانشــکده ادبیات و علوم انســانی گفت: 
تمام احکام مدیریتی توسط ریاست دانشگاه صادر 
می شــود. دوران مدیریت تمام مدیرگروه های قبلی 
به پایان رســیده بود، بنابراین هیچ کســی زودتر از 
زمان مقرر از مدیریت گروه برداشته نشد. تنها دوره 
مدیریت یکی از سرپرستان گروه ها به پایان نرسیده 

بود؛ براساس قانون، دوران سرپرستی ۴ ماه است.
وی گفت: اگر دانشجویان با مسائل و مشکالتی 
در دانشکده ها مواجه هستند، باید در وهله نخست 
مسائل پیش آمده را با ریاست دانشگاه مطرح کنند. 
در ارتباط با مســائل مطرح شــده مبنی بر کاهش 
ظرفیت  برخی رشته ها، از سوی دانشجویان دانشکده 
ادبیات و علوم انســانی، مخاطب قرار نگرفته ام، هیچ 
گزارشی از سوی دانشجویان درارتباط با مشکالت به 

دفتر مدیریت دانشگاه ارائه نشده است. 
رئیس دانشــگاه تهــران ادامه داد: بخشــی از 

مسائل و مشــکالت مطرح شده، هیاهوی رسانه ای 
اســت. به طور قطع، افرادی در ورای مسائل مطرح 
شده، قرار دارند. اگرچه تعدادشان مشخص نیست 
امــا با بهره گرفتن از روش هــای غیراخالقی به این 
موضوع ورود کرده انــد.   مقیمی افزود:  افرادی که 
در ارتباط با این موضوع هستند، شناسایی نشده اند. 
به همین دلیل، گزارشی درباره خاطیان به ریاست 
دانشــگاه ارائه نشده که به تخلفات آنها ورود کنیم. 
تمام اقدامات انجام شده غیراخالقی است و درخور 
دانشگاه تهران نیســت. اگر دانشجویان مطالبه ای 
دارند، به صورت مستقیم با ریاست دانشگاه درمیان 

بگذارند.
این استاد دانشــگاه تهران در پایان خاطرنشان 
کرد: باید بدانیم چه افرادی در فصل تابســتان که 
دانشجویان در دانشــگاه حضور ندارند از اقدمات و 
تغییرات درون دانشــکده ها اطــالع دارند. به نظر 
می رســد، این کار سازمان دهی شــده و با اهداف 
خاص انجام می شود. شرایط باید بررسی شود که به 
این پرسش »آیا مطالبات واقعی یا تصنعی هستند؟« 

پاسخ داده شود.

یادداشتسرمقاله

خبر
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صفحه2

امید فراغتاحمد مازنی

چرا رئیسی به دیدار احتمالی با بایدن پاسخ منفی می دهد؟

مذاکرهمسـتقیم،منفعتجویی
وباجخـواهیواسـطههاراحـذفمیکند

حامیان صدر به منطقه سبز بغداد حمله کردند

کنارهگیریغیرمنتظرهمقتدیصدرازسیاست
صفحه11

ایران و آمریکا آماده اعالم پیروزی می شوند

4 گام تا احیای کامل برجام
صفحه3

صفحه5

صفحه6

صفحه4

آشنایی با خودروهای زیر 2۰ هزاریورو
کدام خودروها 

می توانند وارد ایران شوند؟
در پی ابالغ آیین نامه واردات خودرو، اینکه چه خودروهایی با شــرایط اعالمی  و به ویژه سقف قیمتی تعیین 
شده، امکان واردات خواهند داشت، مورد توجه است. در این راستا هرچند که به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو، واردات با ســقف قیمتی تعیین شده، امری نشدنی نخواهد بود، اما سایر شرایط آیین نامه و الزام ایجاد 
نمایندگی برای خدمات پس از فروش و مهمتر از همه تعرفه واردات که هنوز عدد مشخص ندارد، در اینکه کدام 
خودروها قطعا وارد می شوند، تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین گزارش زیر صرفا به معرفی خودروهای زیر ۲0 هزار 

یورو می پردازد و قطعیتی برای اینکه این خودروها وارد شوند، وجود ندارد...

بیش از 149 هزار خانوار زن سرپرسِت 
شهری و روستایی فاقد مسکن هستند

انهدام 6 باند قمار اینترنتی
 با گردش مالی 12 هزار میلیاردی

به هر خارجی که
 100 هزار دالر وارد ایران کند 

اقامت می دهیم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 16/م/1401 
دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
رجوع به صفحه 12

إانهلل وإان اليه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همسری فداکار و مادری مهربان مرحومه مغفوره شادروان 

همسر مکرمه حاج کمال الدین پیرموذن 
 را به اطالع کلیه اقوام، دوستان و آشنایان می رساند. به همین مناسبت مجلس بزرگداشت مرحومه در روز 

جمعه 1401/06/11 ساعت 18 تا 19:30 در مسجد جامع شهرک غرب واقع در شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار فرحزادی 
ابتدای خیابان حسن سیف، مسجد جامع شهرک غرب برگزار می گردد.

خانواده های سوگوار 
محمدی کبار، قوامی، روحانیان، پیرموذن

 محمودی و منسوبین

بانـوفاطمـهمحمـودی
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اطمینــان آور،  تضمین هــای  از  جمهــوری  رئیــس 
راستی آزمایی عینی و عملی، رفع تحریم ها به صورت معنادار 
و پایدار و بسته شــدن ادعاهای سیاســی درباره پادمان به 
عنوان مواردی یاد کرد که برای نیل به توافق باید انجام شود.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در ا نشست خبری 
دیروز خود با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی گفت: 
موضوع کســری بودجه ام المسائل کشــور است. ولی ما در 
حالی سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشتیم که کسری بودجه 
بدون اســتقراض از بانک مرکزی و خلق پول حل شــد. اما 

چطور حل شد؟ چون درآمد ایجاد شد.
رئیس جمهوری تأکید کرد: در مسئله تورمی که قریب 
به ۶۰ درصد در شــهریور ۱۴۰۰ بود بــا اولین اقدام دولت 
سیزدهم مواجه شد، که برای مقابله با آن کارهای تورم زا را 
کنار بگذارد. کار به جایی رسید که اقدامات دولت در اسفند 
۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ به کاهشــی شدن تورم انجامید و 

تورم را به حدود ۳۵ درصد کاهش داد.
رئیس دولت ســیزدهم ادامــه داد: بعــد از آن با تورم 
۱۲ درصــدی در خرداد ۱۴۰۱ مواجه شــدیم که با اصالح 
اقتصــادی رخ داد و البته آن تغییری که داده شــد تغییر 
بزرگی بود. چندنرخی بودن ارز را همه کارشناسان اقتصادی 
غیرقابل قبول می دانستند، اما از جنبه های اجرایی و مسائل 
اجتماعی نظرهایی داشتند که خدا را شاکرم در نهایت کار 

به شکلی پیش رفت که تورم به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
رئیسی یادآور شد: من اولین سفرم در دولت به خوزستان 
بود تا مشــکالتی که مردم آنجا در مســاله آب داشتند را 
بررســی کنیم و آبرسانی به خوزســتان امروز در حال اجرا 
اســت و برنامه های بلندمدت، میان مــدت و کوتاه مدت را 
داریــم و در دولــت تاکید داریم کــه در زمینه مصرف آب 
برنامه ریزی و مدیریت داشــته باشیم. همچنین تنش های 
آبی در اســتان های مختلف شناسایی شده است و برای آن 

برنامه ریزی کرده ایم.
دولت ۴۰ درصد از فروش نفت را به صندوق 

توسعه می ریزد
رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه مســاله حقوق و 
دستمزد از موضوعات مهم دولت است، گفت: در زمانی که 
دولت را تحویــل گرفتیم برای پرداخت حقوق کارمندان با 
مشکالتی مواجه بودیم، اما تا امروز یک روز پرداخت حقوق 
و دســتمزد عقب نیفتاده، آن هم بدون اینکه اســتقراض و 
چاپ پول داشته باشــیم. چرا که درآمد ایجاد شد، فروش 
نفــت صورت گرفت و فرارهای مالیاتــی را پیگیری کردیم 
و نتیجه این شــد که هم حقوق پرداخت شــد و هم بدهی 
دولت گذشته را پرداخت کردیم. در کنار حقوق و دستمزد، 
سررسیدهای اوراقی که وجود دارد می رسد و باید پرداخت 

شود.
وی افــزود: ۲۰۲ هزار میلیارد تومان مجموعه کار ما در 
حوزه عمرانی است و این امر با افزایش درآمد رخ داده است. 
این در حالی اســت که ما یک چیز را نداریم و آن این است 
که ما آن ۲۰ درصد درآمد از صندوق توسعه ملی را نداریم و 
۴۰ درصد از فروش نفت را به صندوق توسعه می ریزیم تا در 
اختیار توسعه کشور باشد در حالی که درگذشته از این ۴۰ 

درصد، ۲۰ درصد در اختیار دولت قرار داشت.
رئیسی یادآور شد: ما افزایش حقوق و دستمزدها را هم 
داشتیم و مســئله رتبه بندی معلمان را داریم که بعد از ده 
ســال در حال اجرا اســت. تا حدی که ممکن است دولت 
تالش کرده اســت که پرداخت هــا را افزایش دهد، هرچند 
می دانیــم که این مــوارد برای حل مشــکالت مردم کافی 

نیست، اما تمام تالش دولت در این امر انجام شده است.
در جامعه مدار قانون است

رئیس جمهور در پاســخ به ســوال خبرنگار ایسنا مبنی 
بر اینکه قول دادید گشــت ارشــاد برای مدیران راه اندازی 
می کنید، اما گشت ارشاد اجتماعی بیشتر در جامعه منعکس 
و دیده شده است، برای گشــت ارشاد مدیران چه کردید؟ 
گفــت: من وعده کــردم و عمل کردم و زیر نظر بازرســی 
ریاست جمهوری این گشت ارشاد برای مدیران تشکیل شد 
و بعضی از تخلفات به محض گزارش شدن نتیجه اش در حد 
برکناری بوده اســت، حتی در سطح معاون وزیر. موردهایی 
در رابطه با فســاد اعالم شــده و خود دولــت آنها را به قوه 
قضائیه معرفی و تحویل داده اســت. این دستور فقط برای 
یقه گرفتن نیســت، برای این است که اگر دستگاهی توجه 
نکند، ارشاد و حضور بازرسان آنها را متوجه عمل شان کند. 
دولت مساله نبودن کجی و روابط ناسالم را پیگیری می کند.

وی درباره امنیت اجتماعی و گشــت ارشــاد در جامعه 
نیــز تاکید کرد: زنان و دختران ما عفــت و پاکی را از یک 
فرهنگ و تمدن بسیار قوی و قدیمی در ایران اسالمی دارند 
و این انتخاب امروز نیست. عفیفه بودن زن ایرانی برای امروز 
نیست. االن هم در جامعه مدار قانون است، هیچ کس حق 
کار سلیقه ای یا فراقانونی ندارد. مالک قانون است و احترام 
به قانون برای همه ضروری است و معتقدم قانون محوری، 

همه مسایل را حل می کند.
سالح هسته ای جایی در دکترین دفاعی ما ندارد

رئیسی در پاسخ به ســوال خبرگزاری تسنیم مبنی بر 
اینکه واکنش دولت به تهدیدات رژیم صهیونیســتی درباره 
فعالیت هسته ای ایران چیست، اظهار کرد: اقدامات هسته ای 
و داشتن فناوری هســته ای حق ملت ماست و بارها تاکید 
کردیم که سالح هسته ای جایی در دکترین دفاعی ما ندارد. 
رهبری انقالب اعالم کرده اند که سالح هسته ای حرام است 
و این امر جایگاهی در دکترین دفاعی ما ندارد. این صنعت 
هســته ای  که در بســیاری از فناوری های الزم است و این 
دانش در کشور ما امروز برخالف خواست رژیم صهیونیستی، 
بومی شده است و ترورها و خرابکاری ها و اقدامات این رژیم 

و تهدیدات آنان هم راه به جایی نبرده است.
رئیــس دولــت ســیزدهم تصریح کــرد: امــروز رژیم 
صهیونیســتی وضع خود را ببیند که با همه حرف هایی که 
می زند می تواند امنیت خود را تامین کند. رژیم صهیونیستی 
امروز حریف موشک های نقطه زن می شود؟ یا دیروز حریف 
سنگ های مردم فلسطین می شد؟ آیا امروز در برابر مقاومت 
مردم غزه می تواند بایســتد؟ چه برســد به مقاومت دربرابر 

مردم بزرگ و سلحشوران ایرانی.
در وعده ساخت مسکن تجدیدنظر نمی کنیم

و نخواهیم کرد
رئیسی در پاسخ به پرسش روزنامه خراسان درباره امکان 
برای بازنگری دولــت در برخی وعده های خود، اظهار کرد: 
رفع بیکاری ضرورت کشور و نیاز جدی کشور است، نه یک 

وعده تبلیغاتی تا دیگران ما را ببیند یا به ما توجه کنند. اگر 
این اتفاق رخ ندهد و یک میلیون شغل شکل نگیرد ما شاهد 

افزایش بیکاری هستیم.
رئیس جمهوری یادآور شــد: این نیاز کشــور است که 
یک میلیون مسکن در سال ساخته شود. وضعیت امروز در 
مســکن به دلیل عقب ماندگی سال های پیش است که باید 
یک میلیون مسکن ایجاد می شد و نشد. ۲۰۰ هزار مسکن 
روستایی و ۸۰۰ هزار مسکن شهری جزو نیاز کشور است و 

مصوبه مجلس هم در زمینه قانون مسکن است.
وی تاکید کرد: مســکن زمین می خواهد که در حاشیه 
شهر زمین دولتی وجود دارد، دوم تسهیالت و سوم مصالح 
است که مشــکلی در آن نداریم و تسهیالت هم در اختیار 
دولت اســت و کار آن آغاز شــده و در دســت ساخت در 
بخش های مختلف کشور اســت. البته معنایش این نیست 
که همه مســکن را هم خود دولت بسازد. بخش خصوصی 
را هم باید در این زمینه مشــارکت داد، بنابراین ما در این 
وعــده خود تجدیدنظر نمی کنیم و نخواهیم کرد. ما مصمم 
هســتیم که آن را انجام دهیــم و آن را قابل اجرا می دانیم. 

بانک زمین هم داریم.
رئیســی ادامه داد: اهمیت موضوع مسکن باعث شد که 
اولین وزراتخانه برای بازید همان مسکن و شهرسازی باشد. 
درباره اشــتغال هم چه در شش ماهه دوم ۱۴۰۰ و چه در 
پنج ماه ۱۴۰۱ عددی که داریم ۹۷۰ هزار اشتغال است که 
البته آن را کافی نمی دانیم و زمینه را برای ایجاد اشــتغال 

بیشتر می دانیم.
رئیس جمهــوری تأکید کرد: اگر موانع ایجاد اشــتغال 
برطرف شــود که در بســیاری موارد صرفاً نیازمند برطرف 
کردن همین موانع هســتیم، نه ســاخت کارخانه یا نظایر 
آن، آن وقت ایجاد اشــتغال بیشتر هم می شود. پس ما در 
پیمان خود تجدیدنظر نخواهیم کرد و به مردم و وعده ای که 

داده ایم وفادار خواهیم بود.
مذاکره برای رفع تحریم هاست

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه مبنی 
بر اینکه شما درباره فعالیت در حوزه خنثی سازی تحریم ها 
و رفــع تحریم ها وعده دادید، با ایــن نرخ تورم باال در ایران 
باور دارید خنثی ســازی تحریم ها موثر بوده اســت و آیا به 
دیپلماسی برای رفع تحریم ها باور دارید؟ اظهار کرد: خنثی 
ســازی تحریم ها را دنبال می کنیــم و قرارگاهی برای آن 
تشــکیل دادیم با معاون اول رئیس جمهور. هم چنین رفع 
تحریم ها را بــا وزارت خارجه و از طریــق مذاکرات دنبال 
می کنیم. در خنثی سازی تحریم ها خیلی از تحریم هایی که 
ما را محدود می کرد، محقق نشد و محدودیتی را برای خود 
در این رابطه به رســمیت نمی شناسیم. سطح تعامل ما با 
کشــورهای منطقه تا ۵ برابر افزایش یافته است و صادرات 
نفت ما امروز در وضعیتی اســت که احساس می کنیم باید 
آنچــه در توان داریــم را بگذاریم و چه صــادرات نفتی و 

غیرنفتی را ادامه می دهیم.
رئیسی گفت: نســبت به بلوکه کردن پول های ایران که 
اقدامی ظالمانه و غیرقانونی است برخی پول ها را آزاد کردیم 

و برخی با اقدمات غیرقانونی آمریکا در محدودیت اســت. 
برای برداشــتن تحریم ها ما میز مذاکــره را ترک نکردیم، 
مذاکره برای رفع تحریم هاســت و آنهایی که به تعهد خود 
پشــت پا زدند باید برگردند و تعهداتشان را عمل کنند. ما 

تاکیدمان در این مذاکرات رفع تحریم هاست.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: مذاکرات هم در همین 
چارچوب بــا محوریت رفع تحریم ها انجام می شــود. ما بر 
راستی آزمایی اطمینان بخش و تضمین های اعتماد آفرین 
در مذاکرات تاکید کردیم. هم چنین تاکید داریم که مسایل 
پادمانی حتما حل و فصل شود و این یک رکن در مذاکرات 
است و بدون آن سخن از توافق معنا ندارد. توافق باید همراه 
باشــد با حل و فصل مســایل پادمانی و نکاتی که ایران به 
عنــوان راهبرد دنبال می کند. ما از تحقق منافع ملت ایران 

کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.
از آتش بسی که صیانت از حقوق مردم را تضمین 

کنداستقبال می کنیم
خبرنــگار المســیره یمن در ادامه این نشســت خبری 
با تقدیم ســالم و درود مردم یمــن به رئیس جمهور ایران 
از وی پرســید، به جز یمن تمــام رژیم های منطقه با رژیم 
صهیونیستی ارتباط دارند در این شرایط نظر شما چیست؟ 
که رئیســی اظهار کرد: به مردم یمن درود می فرســتم و 
مقاومت آنها را می ســتایم که با فقر و گرســنگی از وطن و 
ناموس خود دفاع می کنند. امروز که هفت سال است مردم 
یمن ایستادگی می کنند در برابر کسانی که می خواهند آنها 
را از حقوقشان بازدارند. باید بگویم که از هر گونه آتش بسی 
که بتواند صیانت از حقوق مردم را تضمین کند و محاصره 
یمن را بشکند، استقبال می کنیم و رسما گفتیم از این آتش 
بس حمایت می کنیم به شرطی که تصمیم گیری برای این 

کشور یمنیـ  یمنی باشد.
وی ادامه داد: رژیم صهونیســتی تصور می کند با اعالم 
عادی شدن روابط می تواند برای خود امنیت ایجاد کند، اما 
معتقدیم اینگونه نیست، ضمن اینکه این کار خیانت است 
به مردم فلسطین از طرف رئیســان این کشورها. قتل عام 
فلسطینی ها را چطور توجیه می کنند، کسانی که این روابط 
را عادی ســازی می کنند و آن را تشــویق به این جنایت ها 
می کنند، خودشان را در این جنایت شریک نکردند؟ ما فکر 
می کنیم و تاریخ نشان داده که ظلم پایدار نیست و به طور 
یقین مردم فلســطین و یمن به حق شان می رسند و حق از 
بین رفتنی نیست، مگر این همه سال قرار داد کمپ دیوید 
و شرم الشیخ و اسلو برقرار شد و طرح های سیاسی نوشتند 
توانســتند ملت فلسطین را متوقف کنند. عصرها و نسل ها 

بگذرد حق مردم فلسطین و یمن ضایع شدنی نیست.
زیرساخت هایی که درگذشته باید در حوزه 

اینترنت ایجاد می شد، ایجاد نشد
مشکل رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب 
یزد که پرســید وعده انتخاباتی شما ارزان شدن اینترنت و 
افزایش ســرعت آن بوده است چه شد؟ گفت: قبال گفتم و 
االن هم دنبال می کنم و وزیر را مسوول کردم که دو گزارش 
در ماه ارایه کند، در شــورای عالی فضای مجازی. از ابتدای 

دولت در یک سال گذشــته فیبر نوری که سرعت را تا ده 
برابر باال ببرد را شــاهد بودیم که یک و نیم میلیون محیط 
خانه یا کســب و کار دسترسی پیدا کردند به آن و تا پایان 
ســال ۵ میلیون امکان دسترسی شــان ایجاد می شود و تا 
پایان دولت ان شاء اهلل ۲۰ میلیون خانواده یا محیط کسب و 
کار دسترسی شان فراهم می شود و سرعت را حداقل ده برابر 
می کند و امروز با توجه به اینکه کسب و کار و زندگی مردم 
در این فضا هست، حتما ایجاد این دسترسی به زیرساخت ها 

ضروری است.
وی ادامه داد: کارهایی باید در ســنوات گذشــته انجام 
می شــد برای زیرســاخت ها که انجام نشــده اســت. اگر 
زیرســاخت ها کامل شــده بود، امروز مشــکل نداشتیم، 
مشــکالت امروز به دلیل این است که زیرساخت هایی که 
باید در حوزه اینترنت و ارتباطات ایجاد می شد، ایجاد نشده 
است. حاال ما باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم. با همکاری 
بخش خصوصی تالش داریم که این کار را پیش ببریم و این 
پیگیری و تالش روزانه است و ان شاءاهلل تا آخر دوره نواقص 
برطرف می شــود. هم چنین دسترسی دهک های پایین به 
اینترنت هم انجام شــد و وزیر هم اعالم کردند که نســبت 
به ســه دهک اول دسترسی رایگان شد. ما بنا داریم صادق 

الوعده باشیم که ان شاءاهلل خواهیم بود.
برنامه جامع برای همکاری ایران و روسیه 

وجود دارد
وی در پاسخ به پرسش اسپوتنیک درباره افزایش تعامل 
میان ایران و روســیه، اظهار کرد: ما همکاری مان با کشور 
روسیه یک همکاری راهبردی است و در حوزه های مختلف 
با روسیه همکاری داریم که روزبه روز توسعه یافته است. در 
نشست های ما در مســکو یا آقای پوتین در تهران بر ادامه 

همکاری و رفع موانع تاکید شده است.
رئیسی افزود: نســبت به کریدور شمال و جنوب کار با 
جدیت دنبال می شــود تا به نتیجه برسد. سرمایه گذاری در 
حوزه انرژی و نفت و گاز در حال انجام است که دارد دنبال 
می شــود و برخی از موارد آن هم اجرایی شــده است. این 
همکاری تداوم می یابد و برنامــه جامع برای این همکاری 
وجود دارد که نسخه های ابتدایی آن ببین وزارت خارجه دو 

کشور تبادل شده تا به یک نتیجه مشخص برسد.
کاری که باعث افزایش تورم می شود 

را انجام نمی دهیم
رئیســی در پاسخ به خبرنگار روزنامه جمهوری مبنی بر 
اینکه موارد گرانی برای ســال آینده چیست؟ گفت: برخی 
انعکاس ها در رسانه ها از صحبت ها من درست نبود. گفته شد 
که فالنی گفته برخی گرانی ها را برای سال آینده می گذاریم، 
من گفتم اقتضاء قانون بعضی از گران کردن هاســت. مثال 
گفتم دربــاره حقوق گمرکی اگر بخواهیم ۴ درصد بگیریم 
در همه کاالها تاثیر می گذارد و ما گفتیم از این منبع درآمد 
می گذریــم. ما هر کاری که بتواند تــورم را کاهش دهد، را 
انجام می دهیم این هم یکی از کارهایی بود که پیشــنهاد 
کردیم و الیحه دو فوریتــی را به مجلس دادیم و هنوز هم 
به تصویب نرسیده است. از این دست مواردی که در قانون 
اســت، یعنی الزام قانونی داریم مثل اینکه ارز ۴۲۰۰ را ارز 
نیمایی کردیم که الزام قانونی داشــت، این هم الزام قانونی 
دارد که به ۴ درصد تبدیل کنیم اما اگر مجلس با تبدیل ۴ 
درصــد به ۱ درصد موافقت کند که ظاهرا هم با این موافق 
هستند. ما دنبال این هســتیم که از ناحیه قانون و دولت، 

کاری که باعث افزایش تورم می شود را انجام ندهیم.
روابط بین ایران و عربســتان در گــرو انجام تعهداتی از 

جانب عربستان است
رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی تلویزیون قطر درباره 
نحوه ارتباط جمهوری اسالمی با برخی کشورهای همسایه 
و برنامه ریزی برای بهبود و اصالح روابط با کشــورهای مثل 
عربســتان ســعودی، تصریح کرد: ارتباط با همسایگان و 
سیاست همســایگی را دنبال می کنیم. در سال اول دولت 
این سیاست تثبیت شد و در سال دوم این روابط دوجانبه به 
روابط چندجانبه و منطقه ای و بین المللی خواهد انجامید و 

ما آن را دنبال خواهیم کرد.
وی تاکید کــرد: نکته ای که باید بدانیم این اســت که 
گفت وگوهای ما درون منطقه ای و بدون دخالت بیگانگان و 

درباره مسائل منطقه دنبال می شود.
ما حضور بیگانگان در منطقه را امنیت ساز نمی دانیم، بلکه 
مشکل ساز می دانیم. وجود آمریکا در منطقه ما هیچ امنیتی 
به همراه ندارد، بلکه مشــکل ایجــاد می کند و امنیت را به 

خطر می اندازد.
رئیس دولت سیزدهم یادآور شد: ما همواره به همسایگان 
تاکید کردیم که امنیت خود را با حضور بیگانگان و آمریکا 
دنبال نکنید. امنیت منطقه باید به دست منطقه باشد و خود 

منطقه باید آن امنیت را تامین کند.
رئیســی همچنین درباره روابط ایران و عربستان اظهار 
کرد: در مورد عربســتان ما با میزبانی کشور عراق پنج دوره 
مذاکره داشــتیم. تعهداتی طرف عربســتانی دارد که انجام 
آن، راه را برای اقدامــات بعدی بازخواهد کرد. حتماً روابط 
دیپلماتیک و بین دو کشور در گروی این تعهداتی است که 

باید انجام شود.
بر اطالع رسانی به موقع درباره مذاکرات 

تاکید کرده ام
وی در پاسخ به پرسش روزنامه اطالعات مبنی بر اینکه 
چرا دولت برای اطالع رســانی از مذاکرات به حداقل موارد 
بسنده می کند، گفت: مذاکرات اگر با اطالع رسانی به موقع 
همراه باشد خیلی خوب است، اما اگر به موقع نباشد ممکن 

است که در روند مذاکرات اختالل ایجاد کند.
رئیــس دولــت ســیزدهم ادامــه داد: تاکیــد مــا بر 
مذاکره کنندگان این است که در هر مقطعی که کار به نقطه 
اطالع رسانی رســید با هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی، سخنگوی وزارت خارجه و معاون سیاسی وزیر 
خارجه در زمان مناسب اطالع رسانی می کنند. ما با حبس 
اطالع رسانی هرگز موافق نیستیم و بر اطالع رسانی به موقع 

درباره مذاکرات عقیده دارم و بر آن تاکید کرده ام.
شروط ایران برای تحقق برجام

رئیس جمهوری در پایان با اشاره مجدد به تاکیدات خود 
در زمینه توافق هســته ای، یادآور شــد: ما تاکید داریم که 
در توافق، اول تضمین های اطمینان آور و دوم راستی آزمایی 
عینی و عملی و سوم رفع تحریم ها به صورت معنادار و پایدار 
و چهارم بسته شــدن ادعاهای سیاسی درباره پادمان که به 

نظر ما اساسی هم ندارد، انجام شود.

رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد

چهار شرط ایران برای توافق که محقق نشده است

مستشــار قضائی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مطالعات 
اجتماعی و جرم شناســی معاونت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جــرم قوه قضائیه گفت: مطالعات جرم شناســی و 
برنامه ریزی به منظور کاهش جرائم نوظهور و آســیب های 
اجتماعــی ضروری اســت که به صورت گســترده و دقیق 
فعال خواهد شد. به گزارش قوه قضائیه، محمدرضا قنبری، 
اساسی ترین وظیفه مدیریت را برنامه ریزی خواند و بیان کرد: 
برنامه ریزی اولین و مهم ترین فعالیت الزم برای دســتیابی 
به نتایج مطلوب اســت. وی اضافه کرد: عموما برنامه ریزی 
برای آینده باید با نگاهی به گذشــته و اتفاقات و نتایج ثبت 

شده انجام گیرد که ما در حوزه پشگیری از جرائم و کاهش 
آسیب های اجتماعی قطعا از تجارب موفق استفاده خواهیم 
کرد. مستشار قضائی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مطالعات 
اجتماعی و جرم شناســی ادامه داد: در هر حوزه ای به  ویژه 
در حوزه پیشــگیری از وقوع جرم ضــرورت وجود فرآیند 
برنامه ریزی مشتمل بر پیش بینی جرائم و تصمیم گیری در 
مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد و ســاماندهی امور، 

تخصیص منابع و امکانات اجرای صحیح ماموریت ها، نظارت 
بر اجرای برنامه ها امری اجتناب ناپذیر اســت. قنبری افزود: 
ضعف در برنامه ریزی سبب تدوین برنامه های غیر اثربخش، 
هدررفت ســرمایه انسانی و مالی و اجرای اقدامات بالاثر در 
کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی می شود. مدیرکل دفتر 
برنامه ریــزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناســی یکی از 
وظایف اساسی برنامه ریزی را نظارت بر عملکرد عنوان کرد و 

گفت: هیچ برنامه ای بدون نظارت به  درستی اجراء نمی شود 
چراکه از طریق نظارت بر عملکرد می توان نســبت به رفع 
خطاها و اصالح عملیات اقدام و در مســیر تحقق اهداف و 
ماموریت ها گام موثر برداشت. وی اظهار کرد: از دیگر وظایف 
برنامه ریزی، شناسایی عوامل موثر بر بروز یا افزایش جرائم و 
آســیب ها و از بین بردن عوامل اصلی جرم زا و کاهش اثرات 
آن است که نیازمند مطالعه علمی و پژوهشی مستمر مبتنی 
بر آسیب شناســی وضع موجود، آینده نگری و آینده پژوهی 
است که اهمیت مطالعات اجتماعی و جرم شناسی را آشکار 

می کند.

مطالعات جرم شناسی جرائم نوظهور ضروری است

قرار بازداشت موقت سپیده رشنو 
تبدیل به قرار وثیقه شد

وکیل مدافع ســپیده رشنو از فک قرار بازداشــت موقت موکلش و صدور قرار 
وثیقه برای او خبر داد. نعیم رضا نظامی چهارمحالی در گفت وگو با ایسنا، در این 
باره اظهار کرد: جلســه اول رسیدگی به اتهامات موکلم برگزار شد و قرار بازداشت 
موقت او فک و تبدیل به قرار وثیقه شد. به گزارش ایسنا، ۲۹ مردادماه سال جاری 
مرکز رسانه قوه قضائیه از صدور و ابالغ کیفرخواست برای »سپیده رشنو« به اتهام 
اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشــور خبر داد. حجت االسالم 
افشــاری رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقالب اسالمی تهران با اشاره به برگزاری جلسه 
تفهیم اتهام »ســپیده رشنو« و با توجه به کیفرخواست صادره و ارجاع پرونده به 
این شعبه، گفت: در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الزام قانون گذار به ابالغ 
کیفرخواست، متهم از زندان احضار شــده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست 
صادره از ســوی دادسرای عمومی و انقالب تهران به وی ابالغ شد. وی تاکید کرد: 
متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتســابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ازطریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی 
علیه جمهوری اسالمی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، آگاه شد تا جهت دفاع 
از خود، با توجه به مفاد کیفرخواســت صادره، در جلسه رسیدگی آمادگی الزم را 

کسب کند.

اطالعیه ای درباره »جرم سقط جنین« و استثنائات آن
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره جرم سقط جنین 
توضیحاتی ارائه کرد. این معاونت  اعالم کرد: به انجام کار یا انجام ندادن کاری که 
منجر به مرگ جنین شود، ســقط جنین گفته می شود و از جمله جرائمی است 
که مقید به نتیجه اســت. یعنی این جرم با هر نوع صدمه به رحم حتی استعمال 
ادویه ها، داروها و مواد شــیمیایی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین هر عملی 
که از زمان شکل گیری نطفه در رحم مادر تا پایان رشد کامل و زمان خارج شدن 
از رحم صورت گیرد، سقط جنین است و مرتکب، مستوجب کیفر می باشد. برای 
افراد متخصص در زمینه پزشکی مجازات ابطال پروانه، پرداخت دیه و حبس مقرر 
شده است. در مورد سایر اشخاص، انجام عمدی جرِم سقط جنین موجب پرداخت 
دیــه و مجازات حبس خواهد بــود و در صورت غیرعمدی بودن، موجب پرداخت 
دیــه می گردد. در مــوارد محدودی از جمله نجات جان مــادر یا عقب افتادگی یا 
ناقص الخلقه بودن جنین، بنا به تشخیص پزشکی قانونی سقط جنین مجاز بوده و 

در این صورت مسئولیتی متوجه هیچ شخصی نخواهد بود.

کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش 
به اتهام محاربه صادر شد

دادستان تهران از صدور »قرار مجرمیت« و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه 
نیایش با اتهام »محاربه« خبر داد و گفت: این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.

بــه گزارش قوه قضائیه، علی صالحی دادســتان عمومی و انقالب تهران نیز در 
جلسه امروز شــورای عالی قضایی  از تشکیل یک قرارگاه ویژه برای مقابله سریع، 
قاطعانه و قانونی با سارقان مسلح، زورگیرها و افراد شروری که امنیت جامعه را سلب 
می کنند خبر داد و گفت: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر در دادسرای تهران 
در حال برگزاری اســت؛ ضمن آنکه ۲ شعبه دادسرای ویژه سرقت های مسلحانه را 
نیز به این امر اختصاص داده ایم. وی همچنین گفت: با تالش و زحمات شبانه روزی و 
پس از پیگیری های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه 

نیایش با اتهام »محاربه« صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.

ضارب ماموران خیابان طالقانی تهران 
به اعدام محکوم شد

رای پرونده قاتل نگهبانان شرکت کشتیرانی شهریار و ضارب ماموران انتظامی 
در خیابان طالقانی تهران از سوی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی صادر شد. 
به گزارش قوه قضائیه پس از طی روال قانونی و برگزاری جلســه دادگاه رسیدگی 
به پرونده و اخذ دفاعیات متهم، صبح دوشنبه ۷ شهریور جلسه قرائت رای پرونده 
قاتل نگهبانان شــرکت کشتیرانی شــهریار و ضارب ماموران انتظامی در خیابان 
طالقانی با حضور وکیل متهم، نماینده فراجا و تعدادی از مجروحان خیابان طالقانی 
در شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب اســالمی برگزار شــد و حکم پرونده از سوی قاضی 
صلواتی به صورت حضوری به متهم ابالغ شــد. قاضی صلواتی با اشاره به اتهامات 
متهم گفت: اتهامات متهم علیرضا رضوی خالق آبادی فرزند جواد محاربه و افساد 
فی االرض از طریق تیراندازی به سمت افراد و ماموران فراجا، مباشرت در ۴ فقره 
قتل عمدی، شروع به قتل با استفاده از سالح گرم نسبت به ۵ نفر از ماموران فراجا 
و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم در شهر تهران و شهرستان شهریار با استفاده 
از سالح گرم، اســت. وی افزود: با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و نظریه اداره 
تشخیص هویت در خصوص بررسی علمی صحنه جرم و نظریه کمیسیون پزشکی 
قانونی در خصوص صحت و سالمت روانی متهم حین ارتکاب جرم و زمان معاینه، 
اظهارات شهود و حاضران در صحنه جرم و فیلم دوربین مداربسته مستقر در محل، 
متهم اقدام به تیراندازی به ســمت ماموران فراجا کرده و این اقدام موجب ایجاد 
رعب و وحشــت مردم شده است. قاضی صلواتی ادامه داد: اقاریر صریح و منطبق 
با واقع متهم در تمامی مراحل دادرســی، حاکی از این است که وی اقدام به تهیه 
ســالح و مهمات، استفاده از ســالح کلت کمری، ارتکاب ۴ فقره قتل در شهریار، 
تیراندازی به سمت ماموران فراجا و مجروح کردن حداقل ۵ نفر کرده است. قاضی 
صلواتی بیان کرد: با توجه به قرائن و شــواهد منعکس در پرونده، اقدامات متهم 
از مصادیق محاربه اســت و بر اساس مواد ۲۷۹، ۲۸۳ و بند الف ماده ۲۸۲ قانون 
مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲، برای متهم حکم اعدام صادر شده است. وی 
افــزود: حکم به صورت حضوری به متهم اعالم شــده و ظرف مدت ۲۰ روز قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

انتقاد نماینده یزد از عدم پرداخت خسارت 
سیل به استان ها

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد از عدم پرداخت خسارات سیل، سرمازدگی و 
خشکسالی انتقاد و تصریح کرد که این موضوع می تواند امنیت غذایی کشور را در 
آینده تحت تاثیر قرار دهد. به گزارش ایسنا، محمدصالح جوکار در تذکری شفاهی 
در جلسه علنی نوبت دوم دوشنبه مجلس، بیان کرد: پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
که مربوط به ســال ۱۴۰۰ است تا االن پرداخت نشده است. فرهنگیان در شرایط 
سختی هستند. نماینده یزد در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر خسارت سیل استان ها 
پرداخت نشــده است و باید پرداخت شود. مشکالتی که سرما زدگی، خشکسالی و 
سیل برای کشاورزان ایجاد کرده است ممکن است در سال های آینده از لحاظ امنیت 

غذایی کشور را دچار مشکل کند. باید خسارات کشاورزان پرداخت شود.

کنترل کیفی آب شرب روستای امامزاده داوود 
با نظارت دادستانی تهران

دادستان تهران گفت: سالمت آب شرب روستای امامزاده داوود به صورت روزانه 
با نظارت دادســتانی تهران کنترل می شــود. به گزارش قوه قضائیه، علی صالحی 
اظهار کرد: در راستای حفظ ســالمت شهروندان و اطمینان از وضعیت بهداشت 
آب شرب مصرفی روســتای امامزاده داوود )ع(، کنترل کیفی شبکه آبرسانی این 
روستا به صورت روزانه و مستمر از سوی مرکز بهداشت شمال غرب تهران زیر نظر 

دادستانی تهران انجام می شود.

ناظران مجلس در برخی از مجامع و شوراها 
انتخاب شدند

با رای مجلس، نمایندگان ناظر در برخی از شوراها و  مجامع انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه 
روز دوشــنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ مجلس نتایج انتخابات ناظران در شوراها  و مجامع 

را به شرح زیر است:
ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی: علیرضا عباسی و همایون صامع نجف آبادی.

ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار: مجتبی توانگر و محسن علیزاده.
ناظر در هیأت نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت: مرتضی محمودوند 

و علی علیزاده.
ناظر در کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین: عباس گلرو و شهریار 

حیدری 
عضویت در دبیرخانه دائمی کنفرانس های بین المللی فلسطین: عباس گلرو و 

زهره الهیان.
عضویت در کمیسیون احزاب: علی حدادی و مالک شریعتی نیاسر.

اخبار کوتاه

سید  روانبخش:  - محمدحســین  گروه سیاسی 
ابراهیم رئیســی در نشست خبری دیروز خود یکبار دیگر 
در برابر ســوالی قرار گرفت که یک ســال پیش هم از او 
پرســیده شــده بود؛ آیا حاضر به دیدار با رئیس جمهور 
آمریکا هســت یا نه؟ اگر این سوال را خبرنگاری خارجی 
از رئیس جمهور ایران نپرســیده بود، خبرنگاران داخلی 
چنین سوالی از او نمی کردند، چون جواب را می دانستند. 
آنها هم مثل رئیسی پیشــینه ای از این موضوع در ذهن 
دارند که می دانند چنین دیداری ســاده نیست و چیزی 

شبیه تابو شده است. 
رئیسی در پاسخ به پرسش سی بی اس نیوز درباره اینکه 
آیا وی حاضر اســت در جریان سفر به نیویورک اگر از او 
خواسته شود یا آمریکا بخواهد با بایدن مالقات کند یا به 
صورت غیررســمی حاضر است به بایدن سالم کند یا با او 
دســت بدهد، تصریح کرد: من در نشست قبلی در پاسخ 
به سوال مشــابه گفتم خیر. بازهم خیر را تکرار می کنم. 
هیچ فایده ای مترتب بر مالقات ما و ایشــان نیســت، نه 
بــرای ملت ایران و نه برای ما و نه برای منافع ملت بزرگ 
ایــران و برنامه ای هــم برای این مالقات وجــود ندارد و 
نخواهد داشــت. این در حالی اســت که به نظر می رسد 
دست رئیســی برای چنین کاری بازتر از روسای جمهور 
قبلی اســت. روایتی از حضور سید محمد خاتمی و هیات 
همراه در ســازمان ملل هست که وقتی تصادفی با هیات 
آمریکایی و رئیس جمهور وقت آن کشــور، بیل کلینتون 
روبرو شــدند، به طــرف پرده های ســالن رفتند تا هیچ 
مواجهه ای شکل نگیرد! در اولین سفر حسن روحانی هم 
به نیویورک در حالی کــه احتمال دیدار باراک اوباما و او 
وجود داشت، نهایتا این دو تلفنی با هم سخن گفتند، اما 
بعــد از ورود روحانی به ایران، تندروها در فرودگاه تجمع 

کردند و به طرف خــودروی او لنگه کفش پرتاب کردند. 
محمود احمدی نژاد هم تنها کاری که توانست انجام دهد، 
این بود که به جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا نامه 
بنویســد. این نامه که از ســوی احمد جنتی »الهام« نام 
گرفته بود و خواســته شد که در کتابهای درسی گنجانده 
شــود، هیچ نتیجه ای نداشت و حتی قابلیت پاسخ گفتن 
هم نداشــت؛ اما موضوع مهم این بــود که حتی احمدی 
نژاد هم اجازه دیدار یا حتی سالم – علیک ساده با رئیس 

جمهور آمریکا را نداشت. 
با چنین سابقه ای، سید ابراهیم رئیسی معلوم است که 
با قاطعیت، حتی دیداری اتفاقی با جو بایدن را رد می کند 
و برای آن این دلیل را می آورد که » هیچ فایده ای مترتب 
بر مالقات ما و ایشــان نیســت«؛ اما در ماه های اخیر که 
مذاکرات هســته ای در واقع بین ایران و آمریکا در جریان 
اســت، اما این دو با هم به طور مستقیم دیدار نمی کنند 
و از طریق واســطه و پیغام و پسغام کارها پیش می رود، 
بارها این ســوال از طرف صاحب نظران پرسیده شده که 
واقعــا چه اصراری به این روش مذاکره اســت؟ و آیا بهتر 
نیست که دو طرف رویاروی هم بنشینند و مذاکره کنند؟! 
چواقعا نمی توان منطقا منکر یا ضرری در مذاکره رودررو 
یافت که در مذاکره با واسطه رفع می شود؛ در حالی که در 
مذاکــره رودررو این فایده وجود دارد که منفعت جویی و 
باج خواهی واسطه ها وجود ندارد و این امتیاز بزرگی است. 
با این وصف آیا وقت آن نرسیده است که سید ابراهیم 
رئیسی به عنوان رئیس جمهوری که در شرایط یکدستی 
حاکمیت قرار دارد، تجدید نظری در این امر انجام دهد و 
روندی موثرتر و مفیدتر را در مذاکره پیش بگیرد؟ به نظر 
می رسد این چیزی اســت که منفعت مردم ایران ایجاب 

می کند.

چرا رئیسی به دیدار احتمالی با بایدن پاسخ منفی می دهد؟
مذاکره مستقیم، منفعت جویی و باج خواهی 

واسطه ها را حذف می کند
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محاکمه دو شهروند ایرانی تبار در سوئد 
به اتهام جاسوسی

یک روزنامه سوئدی از محاکمه دو شهروند »ایرانی تبار« در این کشور به اتهام 
»جاسوسی« خبر داد.

به گزارش دویچه وله، روزنامه ســوئدی »اکسپرسن« در گزارشی مدعی شد 
این دو برادر ایرانی تبار شــاغل در نیروی پلیس و نهادهای امنیتی سوئد به اتهام 

»جاسوسی« محاکمه می شوند.
این گزارش بدون ذکر به نام این دو برادر، اشاره می کند که این دو در سنین 
کودکی به سوئد آمده اند و شهروندی این کشور را در نوامبر سال ۱۹۹۴ به دست 

آورده اند.
بر اساس این گزارش، برادر بزرگتر از ماه مارس سال ۲۰۱۱ تا زمان بازداشت 
خود در ســال ۲۰۲۱، در بخش های حساس پلیس امنیتی و نظامی این کشور 

کار کرده است.
گفته می شــود برادر کوچکتر که ۳۵ ســال دارد نیز پیش از این در آکادمی 

پلیس سوئد تحصیل کرده است.
همچنین برادر بزرگتر با ســن حدود ۴۰ سال، مدتی را در سرویس امنیتی 
ســوئد )SÄPO( و همچنین در واحدهای اطالعاتی ارتش سوئد، از جمله دفتر 
جمع آوری اطالعات ویژه )KSI( که یکی از ســری ترین بخش های ســرویس 

مخفی نظامی این کشور محسوب می شود، فعالیت  کرده است.
روزنامه اکسپرسن در ادامه گزارش داده که برادر بزرگتر متاهل و دارای چند 
فرزند اســت و زبان فارســی را نیز به  خوبی صحبت می کند. با وجود این، هنوز 

مشخص نیست که اتهام جاسوسی این دو تن در ارتباط با کدام کشور است.
دادگاه استکهلم پنج شنبه گذشته دادستان ها و وکالی هر دو برادر را احضار 
کرده است تا در خصوص اتهامات مربوط به جاسوسی این دو تحقیق کند. گفته 
می شود یکی از اعضای نیروهای مسلح سوئد با نام رمزی FM ۰۱۹ که طبق این 
گزارش، با فعالیت برادر بزرگتر مرتبط بوده است نیز در این جلسه حضور داشت.

ویژه

تاکید امیرعبداللهیان بر توسعه همکاری 
ایران و بولیوی

»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران در دیدار معاون وزیر خارجه 
بولیوی و هیأت همراه با وی تاکید کرد که توسعه همکاری ها با الپاز مورد توجه 

و اهتمام جمهوری اسالمی ایران است.
بــه گزارش ایرنا، معاون وزیر خارجه بولیوی و هیأت همراه که برای برگزاری 
اولین کمیسیون مشــترک اقتصادی و چهارمین نشست رایزنی های سیاسی به 

جمهوری اسالمی ایران سفر کرده اند، با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.
در این دیدار، امیرعبداللهیان با اشاره به اهمیت روابط ایران و آمریکای جنوبی 
اظهار داشت، توسعه همکاری ها با بولیوی مورد توجه و اهتمام جمهوری اسالمی 

ایران است.
وزیر امور خارجه آمادگی بخش خصوصی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه 
روابط اقتصادی با بولیوی، اجرای پروژه های زیر ســاختی در این کشــور، صدور 
خدمات فنی و مهندسی به بولیوی و نیز افزایش تجارت دو جانبه در حوزه های 

مورد عالقه از جمله کشاورزی را اعالم کرد.
» فــردی مامانی ماچاکا« معاون وزیر روابط خارجی بولیوی هم در این دیدار 
ضمن مفید دانستن این سفر در آشنایی با ظرفیت های باالی جمهوری اسالمی 
ایران، بر لزوم همکاری و همبســتگی دو کشور برای تقویت چندجانبه گرایی و 

تقویت صلح و امنیت بین المللی تاکید کرد.
وی همچنیــن توانمندی و ظرفیت های باالی ایــران در حوزه های صنعتی، 
علمی، فناوری و پزشــکی را چشــمگیر توصیف و برگزاری کمیسیون مشترک 

اقتصادی دو کشور را فرصت مهمی در توسعه مناسبات دو کشور دانست.

دیدار برجامی سفرای چین و روسیه در تهران

سفارت روســیه در ایران از دیدار و گفت وگوی ســفرای مسکو و پکن در 
تهران درباره موضوعات مختلفی از جملــه احیای برجام خبر داد. به گزارش 
ایسنا،  سفارت روســیه در تهران در صفحه توییترش از دیدار لوان جاگاریان، 
سفیر مسکو در تهران با چانگ هوا، همتای چینی اش خبر داده و نوشت: طی 
گفت وگو با جناب آقای چانگ هوآ ســفیر چین در ایران، موضوعات مهم بین 
المللی مورد بحث و بررســی قرار گرفتند. طرفین بر قصد دو کشور برای ارائه 

هرگونه کمکی جهت احیای برجام تاکید کردند.

گفت وگوی قطر و ترکیه درباره ایران
ســفیر ترکیه در قطر با معاون وزیر خارجه این کشــور دیدار و درخصوص 

موضوع هسته ای ایران رایزنی کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از الخلیج آنالین، ســفارت ترکیه در دوحه اعالم 
کرد که مصطفی کوکســو، سفیر ترکیه در قطر با محمد الخلیفی، معاون وزیر 
خارجه این کشــور در امور منطقه ای دیــدار و رایزنی کرد. دو طرف در این 
دیــدار درخصوص تحوالت منطقه و در راس آن ها  موضوع هســته ای ایران و 
اوضاع ســوریه و لیبی تبادل نظر کردند. پیش از این نیز سفیر ایران در دوحه 
بــا معاون منطقه ای وزیر امور خارجه قطــر در محل وزارت امور خارجه این 
کشــور عربی دیدار و رایزنی کرد. حمید رضــا دهقانی در صفحه توییتر خود 
در این ارتباط نوشــت:»یک روز پس از سفر آقای دکتر محمد الخلیفی معاون 
منطقه ای وزیر خارجه قطر به تهران در پنجم شــهریور ماه ۱۴۰۱ و دیدار با 
دکتر باقری معاون سیاســی وزیر خارجه کشورمان، امروز در دفتر ایشان در 
وزارت خارجــه قطر با وی مالقات کردم... گســترش و تعمیق روابط دوجانبه 
از جمله مباحث مورد گفت و گو بود.« به گزارش ایســنا، محمد بن عبدالعزیز 
الخلیفــی اخیرا به تهران ســفر کرده بود. علی باقری معاون سیاســی وزارت 
امور خارجه کشــورمان شــنبه شب )پنجم شــهریورماه( با  این مقام قطری 
و هیــات همراه دیدار و درباره مناســبات دوجانبه و نیــز تحوالت منطقه ای 
و بین المللی با وی گفتگو کرد. معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشــاره 
به تجربه موفق یک ســال اهتمام دولت جمهوری اســالمی ایران به سیاست 
 همســایگی تصریح کرد: گام دوم در سیاست همسایگی، ارتقای همکاری های 

چندجانبه و منطقه ای است.

نیاز عراق به گاز ایران
وزارت بــرق عراق از نیاز روزانه خود به ۵۵ تــا۶۰ میلیون متر مکعب گاز 
ایران برای تولید برق خبر داد. به گزارش روز دوشــنبه ایرنا، »احمد موسی« 
ســخنگوی وزارت برق عراق گفت که این کشــور به ۵۵ تــا ۶۰ میلیون متر 
مکعــب گاز در روز برای خودکفایی نیروگاه های تولیــدی خود نیاز دارد. به 
گزارش شــفق نیوز، ســخنگوی وزارت برق عراق تأکید کرد که بغداد در این 

خصوص در حال مذاکره با تهران است.
وی افــزود: این وزارتخانه توانســته بدهی به ایران را از طریق اســتقراض 
داخلی از بانک تجارت عراق پرداخت کند.. بنابراین واردات گاز از ایران به ۴۵ 

میلیون متر مکعب در روز رسید.
احمد موسی تصریح کرد، افزایش واردات گاز به تامین سوخت نیروگاه ها و 

افزایش ساعات دسترسی به برق کمک کرد.
سخنگوی وزارت برق عراق ماه گذشته نیز گفته بود که نیاز فعلی عراق ۵۰ 
الی ۵۵ میلیون متر مکعب گاز اســت و عراق به دنبال افزایش واردات گاز از 
ایران است و در همین راستا به دنبال گفت وگو با تهران برای افزایش واردات 
گاز هستیم. برپایه این گزارش، عراق در ماه ژوئن ۱.۶ میلیارد دالر بدهی خود 

به ایران بابت واردات گاز را پرداخت کرد.

دیپلماتیک

رویداد

اکونومیک

گروه سیاســی: »جان کربی« سخنگوی 
شــورای امنیت ملی آمریــکا می گوید: »ایران 
و آمریــکا نســبت به دو هفته قبــل به توافق 
هســته ای نزدیک تر شــده اند.«  برخی منابع 
هم مدعی شده اند که پیش نویس توافق برای 
احیــای برجام، چارچوب زمانــی ۱۶۵ روزه از 
تاریخ امضا تا پیش از اجرایی شدن کامل توافق 
را مشخص می کند. بر اساس تفاهماتی که در 
پیش نویس پیشنهادی اتحادیه اروپا ارائه شده، 
این توافق پس از چهار مرحله طراحی شــده، 

تکمیل خواهد شد.
خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی درباره 
پیش رفت های حاصل شــده در مسیر احیای 
توافق هسته ای نوشــت، طبق گفته سه منبع 
مطلع، آمریکا و ایران راهی برای رســیدگی به 
مسئله تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در برنامه هسته ای ایران پیدا کرده اند که به دو 
طرف اجازه می دهد فعــال در مذاکرات احیای 
برجام اعــالم پیروزی کنند اما ممکن اســت 
حل وفصل نهایی مســئله احیــای توافق را به 

تاخیر بیاندازد.
بنا به نوشته رویترز، تهران به واشنگتن فشار 
آورده بود تا پیش از آن که تهران به طور کامل 
متن پیشــنهادی برای احیای توافق هسته ای 
را اجرایی کند، زیــر بار پایان یافتن تحقیقات 
آژانس درباره ذرات اورانیوم یافت شــده در سه 
محل اعالم نشده در ایران برود. اگرچه، آمریکا و 
شرکای آن با این موضع مخالفند و استداللشان 
این است که تحقیقات آژانس فقط در صورتی 
پایان می یابد که ایران پاسخی رضایت بخش به 

این نهاد مستقر در وین]آژانس[ بدهد.
در این گزارش آمده اســت: به گفته منابع 
مطلع، ایران گفته است، اگر تحقیقات مختومه 
اعالم نشوند، توافق را اجرایی نخواهد کرد. این 
موضوع پاسخ به این سوال را که آیا آژانس این 
تحقیقات را پایان خواهد داد و آیا اگر راضی به 
این کار نشود، ایران با توافق گسترده تر موافقت 

خواهد کرد یا نه، به تعویق می اندازد.
این خبرگزاری با پرداختن به ادعاهای یک 
مقام آمریکایی در این زمینه نوشت: یک مقام 
آمریکایی که می خواســت نامش فاش نشود، 
گفت »ایران در ابتدا خواســتار تعهدی در این 
زمینه بود که آژانس تحقیقات پادمانی اش را تا 
تاریخ معینی به پایان برساند«. اگرچه به گفته 
این مقــام آمریکایی، آمریکا و شــرکایش این 

درخواست را رد کردند.
گزارش رویترز می افزاید: این مقام آمریکایی 
می گوید، »ایران بعدا گفت اگر مسائل پادمانی 
تا زمان ازســرگیری اجــرای توافق حل وفصل 
نشوند، حق خود برای انجام ندادن اقدامات الزم 
در زمینه محدود کردن برنامه هسته ای شان را 
که مقرر شده در آن تاریخ انجام شود، محفوظ 
دانســت«. این مقام آمریکایی مدعی اســت، 
اگر تهــران تا زمان ازســرگیری اجرای توافق 
با آژانس همــکاری نکند، مقامات ایران با یک 
انتخاب روبه رو خواهند شد که »یا لغو تحریم ها 
به تعویق بیفتد، حتی از آن چشم پوشی کنند 
یا توافــق را با وجود در جریان بودن تحقیقات 
درباره موضوعاتی که مطرح هســتند، اجرایی 

کند«.
رویترز در ادامه با اشاره به این که »با توجه 
به خودداری غرب از تعهد نسبت به پایان دادن 
به این تحقیقات در تاریخی معین و پافشــاری 
ایران بــر روی این که اگر ایــن تحقیقات در 
جریان باشــند، توافق را به طور کامل اجرایی 
نخواهد کرد«، نوشــت: به نظر می رسد با چهار 

نتیجه احتمالی روبــه رو خواهیم بود؛ در اولی، 
ایــران نگرانی های آژانس را بــه موقع برطرف 
خواهد کرد و توافق هســته ای ســال ۲۰۱۵ 
احیای می شــود. در دومی، تهران نگرانی های 
آژانس را قانع نمی کند و از انجام دادن اقدامات 
هســته ای برای نهایی کردن توافق خودداری 
می کند و واشــنگتن هم از لغو تحریم ها که در 
مرحله نهایی توافق پیشــنهادی معین شــده، 
محدودیت های  اگرچــه  می کنــد.  خودداری 
هسته ای و لغو تحریم ها که در مراحل مقدماتی 

توافق پیشنهادی معین شده ، اتفاق می افتد.
در ادامه گزارش این خبرگزاری آمده است: 
یک مقام آمریکایــی و یک مقام ایرانی در این 
باره گفته اند، »اگرچه احتمال این وجود دارد که 
بازه های زمانی تعیین شده در توافق طوالنی تر 
یا تمدید شوند تا ایران زمان بیشتری برای قانع  
کردن آژانس داشــته باشد«. به گفته این مقام 
آمریکایی، بندی غیرمرتبط با مســئله آژانس 
در توافق وجــود دارد که به ایران و آمریکا این 
اجــازه را می دهد تقاضای به تعویق افتادن روز 

ازسرگیری اجرای توافق را داشته باشند.
بر اساس ادعای این گزارش، »در سناریوی 
ســوم، تهران ممکن اســت با وجود در جریان 
بودن تحقیقات آژانــس توافق را اجرایی کند، 
تغییر سیاســتی که ممکن است برای مقامات 
ایران، هضمش یــا ایجاد مقبولیت برای آن در 
داخل کشــور، سخت باشــد«. احتمال چهارم 
می تواند این باشد که فشارهای سیاسی باعث 
شــوند آژانس با وجــود رضایت نداشــتن از 
پاســخ های ایران، به تحقیقاتش در ایران پایان 
دهد، اگرچه مقامــات آمریکایی می گویند این 

نهاد را تحت فشار نخواهند گذاشت.
در این میان ، روزنامه اســرائیلی اورشــلیم 
پست در تحلیلی به نحوه امضای احیای برجام 
و مراحل آن که در آستانه سفر »دیوید بارنیا« 
رئیس موساد به واشنگتن منتشر شده، نوشت 
که طرفین حاضر در مذاکرات هســته ای ایران 
بر سر بیشتر موارد کلی که در پیش نویس ۲۱ 
ژوئیــه اتحادیه اروپا آمده اســت، توافق دارند. 
اورشلیم پست در گزارش خود نوشته که متن 
اتحادیه اروپا پیاده ســازی توافــق را در چهار 

مرحله طراحی کرده است.
گام اول، روز صفر

بر اساس گزارش این روزنامه صهیونیستی، 
کمیسیون مشترک برجام در »روز صفر«، روز 
امضــای توافق، بدون حضور  آمریکا تشــکیل 
می شــود و این کشور ۱۶۵ روز بعد می تواند به 

این کمیسیون بپیوندد.
در ادامه این گزارش ادعا شــده است: قرار 
است تا آن زمان، ایران و غرب به توافق دیگری 
برای آزادی زندانیان غربی در ازای آزادســازی 

منابع مالی ایران دست یابند.
بر اســاس گزارش این نشــریه، جو بایدن، 
رییس جمهــور آمریکا در آن روز، ســه فرمان 
اجرایی مربوط به ایران و همچنین تحریم های 
ثانویه ۱۷ بانــک را که بیش از ۷ میلیارد دالر 
متعلق به ایران در بانک های کره جنوبی را آزاد 

می کند، لغو خواهد کرد.
این نشــریه در ادامه مدعی شد: ایران غنی 
ســازی اورانیوم تا ۶۰ درصد را متوقف می کند 
و غنی سازی را به ۲۰ درصد کاهش می دهد و 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می دهد 
تا نظارت بر ســایت های هسته ای این کشور را 

از سر بگیرد.
اورشلیم پست در ادامه می نویسد: طبق مفاد 
قانون بازنگری توافق هسته ای ایران، این توافق 
ظرف پنج روز احتماالً به کنگره آمریکا خواهد 
رسید. این قانون مستلزم آن است که هرگونه 
توافقی کــه تحریم های ایــران را لغو می کند 
توســط مجلس نمایندگان و سنا مورد بررسی 
قرار گیرد و کاخ سفید نمی تواند تحریم هایی را 
که یک فرمان اجرایی نبوده است به مدت ۳۰ 
روز لغو کنــد. اگر کنگره این توافق را رد کند، 
بایدن می تواند آن را وتو کند، مگر در سناریوی 
بعید که اکثریت دو سوم مخالف وتو، رای منفی 

دهند.
این روزنامه در ادامه با اشاره به نگرانی های 
»فزاینده« در واشــنگتن مبنی بر اینکه روسیه 
از ایــران به عنوان مجرای فــرار از تحریم های 
اعمال شــده علیه خود اســتفاده خواهد کرد، 
نوشته است که هنوز احتمال مخالفت اکثریت 

نمایندگان با توافق وجود دارد.

در ادامه ایــن گزارش آمده اســت: برخی 
اســتدالل می کنند چون این توافق، بازگشت 
بــه برجام اســت و یک توافق جدید نیســت، 
قانون »بازنگری توافق هسته ای« )اینارا( اعمال 
نمی شــود. با این حال، راب مالی، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران در ماه مه در سنا گفت که 
این توافق در چارچوب »اینارا« به کنگره ارائه 

خواهد شد.
گام دوم، روز تایید

ایــن روزنامه دربــاره گام دوم اجرای توافق 
نوشــت: روز تایید، ۶۰ روز پــس از روز صفر 
خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی از بازگشــت به 

توافق مطلع خواهند شد.
بر اساس ادعای این نشریه اسرائیلی، آمریکا 
در این مرحله برای فروش ۵۰ میلیون بشــکه 
نفــت ایران یک بــار معافیــت تحریمی قائل 
می شــود و اجازه می دهد تــا مذاکرات تجاری 
در حوزه انرژی و هوانوردی انجام شــود. ایران 
هم غنی سازی اورانیوم با خلوص باالی ۵ درصد 
را متوقف و یک دوره آماده ســازی برای انتقال 
اطالعات به آژانس بین المللــی انرژی اتمی را 
آغاز می کند و به ایــن آژانس اجازه می دهد تا 

نظارت را به طور کامل از سر بگیرد.
گام سوم، روز اجرای مجدد

در ادامه این گزارش آمده اســت که دو ماه 
بعد، روز ۱۲۰، »روز اجرای مجدد« خواهد بود 
و ایران و آمریکا باید به صورت علنی قصد خود 
را برای ادامه بازگشت به توافق حداقل هفت روز 

پیش از آن تاریخ اعالم کنند.
این روزنامه در گزارش خود همچنین نوشته 
اســت که تهران باید تا روز اجــرای مجدد به 
تعهدات خود در قبال آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی در مورد تحقیقات جــاری اش در مورد 
اورانیوم غنی شــده یافت شــده در سایت های 

هسته ای اعالم نشده در ایران عمل کند.
این بدان معنا است که ایران در مورد منبع 
آن اورانیوم پاسخ معتبری به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی خواهد داد و آژانس نیز به نوبه خود 

کاوشگرها را خواهد بست.
بر اساس ادعای این نشریه، ایران همچنین 

تمام مراحل مــورد نیاز توافق از جمله کاهش 
غنی ســازی اورانیوم بــه ۳.۶۷ درصد، کاهش 
ذخایــر خــود، مهر و مــوم کــردن و انتقال 
ســانتریفیوژها و غیره را تکمیل خواهد کرد و 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می دهد 
تا نظارت را به طور کامل از ســر گیرد. آمریکا 
هم همه تحریم های ثانویه علیه ایران و نام های 
تروریستی مورد توافق به جز سپاه پاسداران را 
حذف می کند و به شرکت ها توضیح می دهد که 

لغو تحریم ها به چه معنا است.
گام چهارم، روز تکمیل

اورشلیم پست در این گزارش در مورد »روز 
تکمیل« در روز ۱۶۵ ام نوشــت که در این روز 
تمام محدودیت های هســته ای و لغو تحریم ها 
آمریکا تحریم تســلیحات  اجرایی می شــود. 
متعارف ایران را لغو خواهد کرد و اجازه تجارت 
بیشــتر بین کشــورها را می دهد و ایران هم 
زیرســاخت های غنی سازی باقی مانده را حذف 

می کند.
در این گزارش همچنین تصریح شده است 
که در سال های آینده، »بندهای غروب آفتاب« 
اولیه برجام طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد بدون هیچ تمدید اجرایی 

خواهند شد.
این نشــریه در ادامه گزارش خود نوشــته 
محدودیت هــای   ،۲۰۲۴ ســال  در  اســت: 
مربوط به تحقیق و توســعه ســانتریفیوژهای 
پیشرفته منقضی می شــوند و در سال ۲۰۲۵ 
مکانیســم »تحریم های اسنپ بک« که تمامی 
تحریم های ایــران را در صــورت نقض توافق 
بازمی گرداند، منقضی می شوند. در سال ۲۰۲۶، 
محدودیت های اســتفاده از ســانتریفیوژها، از 
جمله سانتریفیوژهای پیشــرفته به تدریج تا 
سال ۲۰۲۸ به پایان می رسد. در سال ۲۰۳۰، 
قرارداد ایران بدون محدودیت در غنی ســازی 
اورانیوم، ذخیره سازی، راکتورهای آب سنگین 

یا پلوتونیوم به طور کامل منقضی می شود.
کارشکنی های رژیم صهیونیستی

اورشــلیم پســت در ادامه گزارش خود به 
تصمیم تل آویو برای تمرکــز تالش هایش در 
چندین جبهه با وجــود توافقی که »به ظاهر 
اجتناب ناپذیر« به نظر می رســد، اشــاره کرده 

است.
این نشریه در مورد نخســتین گام تل آویو 
از ادامــه گفت وگو بــا آمریکا و تــالش برای 
تاثیرگذاری بر مواضع دیگر طرف های غربی در 
مذاکرات با تأکید بر انگلیس و فرانسه خبر داد.

عالوه بر این، بر اساس گزارش این روزنامه، 
رژیم اسرائیل تالش خواهد کرد تا با به تعویق 
انداختــن یا تضعیف لغــو تحریم ها، طرفین را 
متقاعد کند که منافع اقتصادی ایران را کاهش 

دهند.
در ایــن گــزارش آمده اســت کــه رژیم 
صهیونیســتی قصد دارد به اقدامات محرمانه 
آژانس های اطالعاتی برای خنثی کردن برنامه 
هســته ای ایران ادامه دهد. همچنین تل آویو 
برای اطمینان از اینکه ایران مفاد توافق را نقض 
نمی کند، فعالیت های هسته ای این کشور را از 
نزدیــک دنبال خواهد کرد. البته این اقدام ها با 
تقویت توانایی ارتش اســرائیل برای حمله به 

ایران همراه خواهد بود.
بر اساس گزارش این نشریه، این رژیم قصد 
دارد بــه کار روی آنچه کــه »معماری امنیت 
منطقــه ای« می نامد و همچنیــن همکاری با 
کشورهای خاورمیانه و سایر کشورهای هم مرز 

با ایران ادامه دهد.

ایران و آمریکا آماده اعالم پیروزی می شوند

4 گام تا احیای کامل برجام

سخنگوی وزارت امورخارجه:

پاسخ آمریکا را پس از جمع بندی کارشناسی می دهیم
ســخنگوی وزارت امورخارجه گفت: پاســخ 
آمریکا را پس از جمع بندی جلســات کارشناسی 
در اولین فرصت می دهیم. ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امور خارجه پــس از بازدید از خبرگزاری 
جمهوری اســالمی امروز یکشنبه در گفت وگو با 
خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، در پاسخ به سوالی 
در مورد اینکه جمهوری اسالمی ایران چه زمانی 
پاسخ آمریکایی ها را ارسال خواهد، گفت: موضوع 
پاســخ طرف آمریکایی در جلســات تخصصی و 
کارشناسی در حال بررسی است، زمان مشخصی 
را نمی توانــم اعالم کنم بــرای اینکه بگویم چه 
زمانی پاســخ ایران داده خواهد شد اما در اولین 
فرصتــی که جمع بندی شــکل بگیرد و جزئیات 
بررسی شود، پاســخ داده خواهد شد. سخنگوی 
وزارت امــور خارجه افزود: نکته حائز اهمیت این 
است که جمهوری اســالمی ایران در بحث روند 

مذاکرات و دســتیابی به توافقی که هم پایدار و 
جامع و هم تامین کننده منافع جمهوری اسالمی 
ایران باشد جدی اســت و در این زمینه تاکنون 
به طور مســئوالنه عمل کرده است. همانطور که 
گفتم زمان پاســخ دهی بستگی به نتایج جلسات 
کارشناسی خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال 
که ارزیابی شما از پاسخ های آمریکا چیست، گفت: 
در حال حاضر برای پاسخ به این سوال زود است 
و بایــد آن را به نظر تیــم مذاکره کننده موکول 
کنیم که در بازه زمانی مناســبی بررســی کرده 
و به جمع بندی برســند و حتمــا در این ارتباط 

اطالع رسانی خواهد شد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه اظهار کرد: 
همانطور کــه می دانید روند مذاکــرات ماهیت 
خاصی دارد به دلیل حساسیت موضوع و به دلیل 
محرمانه بــودن موضوع مذاکرات همه طرف ها تا 
االن ســعی کرده اند تا به ماهیت محرمانه بودن 
مذاکرات پایبند باشند به این جهت که رسانه ای 
کــردن زودهنگام کمــک به نتیجــه مذاکرات 
نمی کند و باید در بازه زمانی مناســب خود، این 
اطالع رســانی صورت بگیرد. کنعانی در پاسخ به 
این ســوال که ارزیابی شــما از آخرین وضعیت 

مذاکرات رفع تحریم ها چیست و اینکه آیا دولت 
بایــدن در این خصــوص به نظر می آید بســیار 
ضعیف و بــدون اعتماد به نفــس تصمیم گیری 
می کند آیــا فکر می کنید تعقل در کاخ ســفید 
حاکم می شود و واشنگتن رفتارهای پیشین خود 
را جبران می کند، گفت: موضوع مذاکرات موضوع 
حساسی اســت. ما گمان می کنیم موضوعی که 
تــا این مرحلــه از روند مذاکــرات رخ داد، روند 
مثبــت و رو به جلویی اســت. همانطور که بارها 
اعالم شده اســت موضوعات باقیمانده در ارتباط 
با روند مذاکرات رفع تحریم ها، موضوعات زیادی 

نیســت به عبارتی بیشتر مسائل مرتبط با توافق 
برجام میان طرفین حل و فصل شــده اســت اما 
موضوعات اندک باقیمانده، موضوعات حساس و 
مهم و تعیین کننده ای است. وی با بیان اینکه با 
قاطعیت می توانیم بگوییم که جمهوری اسالمی 
ایران به دنبال توافق اســت، گفت: ایران با جدیت 
دستیابی به توافق را دنبال می کند و معتقد است 
از ســرگیری اجرای برجام هم در راستای منافع 
جمهوری اســالمی ایران و هم در راستای منافع 
طرف های این توافق اســت امــا در مجموع یک 
مسیر دوطرفه است و تعهدات متقابل وجود دارد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه تصریح کرد: 
جمهوری اســالمی ایران معتقد است که اجرای 
توافق باید به صورت دوجانبه شکل بگیرد و انجام 
شــود و همه اعضای توافق باید به تعهدات خود 

ملتزم و پایبند باشند.

کارشناســان سیاســی و نظامی رژیم صهیونیستی با 
اذعان به شکســت فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی علیه 
ایران گفتند که تل آویو نمی تواند جلوی یک توافق هسته 

ای احتمالی با این کشور را بگیرد.
به گزارش ایرنا، روزنامه صهیونیستی »اسرائیل هیوم « 
در گزارشی نوشت: یعقوب عمیدرور ژنرال بازنشسته ارتش 
اسرائیل گفت که ایران یک تهدید استراتژیک بزرگ برای 
اسرائیل است و باید درک کنیم این تهدید فقط به لحاظ 
دیدگاه و چشــم انداز نیست، بلکه ایرانی ها تالش زیادی 

برای افزایش قابلیت های و توان خود می کنند.«
این ژنرال بازنشســته صهیونیســتی دربــاره احتمال 
دســتیابی به یــک توافق هســته ای با ایران در ســایه 

انــزوای تل آویو افزود: »این یک توافق بد اســت و اعالم 
عدم پایبندی اســرائیل به آن، کار درســتی است. اکنون 
کــه آمریکایی ها تصمیم خود را گرفتــه اند که تقریباً به 
هر قیمتی این توافق را نهایــی کنند، گزینه دیپلماتیک 
دیگری روی میز ما باقی نمانده و بنابراین اســرائیل باید 
برای محافظت از خود آماده شود و این امر ایجاب می کند 
که تل آویــو از آمادگی خود برای گزینه نظامی اطمینان 
حاصل کند.« در همین حــال، »عاموس گیلعاد« رئیس 
ســابق دفتر امور سیاســی و نظامــی وزارت جنگ رژیم 
صهیونیســتی گفت: توافق هســته ای جدیدی با ایران، 
توافق بدی اســت؛ هرچند همه گزینه ها )برای اسرائیل( 

در شرایط فعلی به یک اندازه بد هستند.

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی با ادعای این که توافق 
احتمالی در مذاکرات وین توافقی بد و دربردارنده خطرات 
بیشــتری نسبت به توافق ســال ۲۰۱۵ است، تاکید کرد 
کــه این رژیم برای حفظ امنیت خــود در قبال آن آماده 

خواهد بود.
به گــزارش ایســنا،یائیر الپیــد ، نخســت وزیر رژیم  
صهیونیســتی در صفحه توییترش از برگزاری نشســتی 
مطبوعاتی درباره توافق هسته ای ایران خبر داده و نوشت: 
این توافق، توافقی بد اســت. وقتی در ســال ۲۰۱۵ امضا 
شــد هم توافق خوبی نبود. امروز خطراتی که در بر دارد 
بزرگ ترند. این توافق به تاریخ پایانش نزدیک تر اســت و 

ایران در زمینه فناوری در جایگاه متفاوتی قرار دارد.

الپید ادامه داد: دســتورالعمل مــا از روز اول مبارزه با 
این توافق با تمام توان ولی بدون آسیب رساندن به روابط 
راهبردی مان با آمریکا و بدون خدشه وارد کردن به توجه 
آن ها نســبت به اســتدالل ها و بحث هایمان]در این باره[ 
بوده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین نوشت: 
مــا نباید به وضعیتی برگردیم که در ســال ۲۰۱۵ در آن 
قرار داشــتیم. هنوز در حال خسارت دادن بابت سخنرانی 
نتانیاهو در کنگره آمریکا هستیم که در نتیجه آن، دولت 
آمریکا گفتمان با ما را متوقف کرد و به اسراییل اجازه نداد 
پیشنهادات اصالحی اش را برای توافق ارائه کند. او گفت: 
ارتش اســراییل و موساد از ما دستور گرفته اند که خود را 

برای هرگونه سناریویی آماده کنند. 

هشدار الپید درباره تبعات احیای توافق هسته ایاحساس سرخوردگی تل آویو در مقابل احیای برجام

یک منبع در وزارت خارجه عراق اعالم کرد 
که دور ششــم مذاکرات ایران و عربستان یکی 
از موضوعاتی اســت که وزیر خارجه عراق در 
سفرش به تهران درخصوص آن رایزنی خواهد 

کرد.
به گزارش ایســنا، یک مســئول در وزارت 
خارجه عراق که نام او ذکر نشــده در گفت وگو 
با العربی الجدید تاکید کرد که فواد حســین، 
وزیر خارجه عراق در ســفرش بــه تهران در 
خصوص پرونده های متعــددی رایزنی خواهد 
کرد که اغلب آن ها داخلی هستند اما دور ششم 
مذاکرات تهران و ریاض کــه به تعویق افتاده 

است نیز در دستور کار این سفر است.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران، ظهر امروز از فواد حسین در محل وزارت 

امور خارجه استقبال کرد.
یک منبع مسئول در وزارت خارجه عراق در 

گفت وگو با العربی الجدید تاکید کرد: قرار بود 
دور ششم مذاکرات ایران و عربستان در اواخر 
جوالی برگزار شــود و بغــداد تمام تدارکات و 
آمادگی ها برای برگزاری این نشســت که قرار 
بود با مشــارکت مسئوالن عالی رتبه دو کشور 
باشــد را انجام داده بود اما تحوالت سیاسی در 
عراق و هجوم طرفداران جریان صدر به منطقه 
خضرا منجر به تعویق این دور از مذاکرات شد.

این منبع خاطرنشان کرد: تعویق دور ششم 
مذاکرات تهران و ریاض از سوی بغداد نبود بلکه 
به درخواست خود آن ها بود، دو کشور ایران و 
عربستان تاکید کردند که اوضاع سیاسی موجود 
در عراق مناســب برگزاری چنین مذاکراتی در 
سطح وزیران نیست. در این گزارش آمده است 
که درگیری ها میان طرف های سیاسی عراقی 
اخیرا افزایش یافت و طرفداران جریان صدر در 
منطقه خضرا و در نزدیکی اماکنی که معموال 

مذاکرات ایــران و عربســتان در آن ها برگزار 
می شد، تحصن کردند. این منبع وزارت خارجه 
عــراق در ادامه گفت: دولت عــراق به تهران و 
ریاض تاکید کرد کــه منطقه خضرا امن بوده 
و آماده برگزاری دور ششــم مذاکرات است و 
تحصن صدری ها و بحران سیاسی عراق تاثیری 
بر مذاکرات دو کشــور نمی گذارد اما دو طرف 
ایرانی و سعودی ترجیح دادند که مذاکرات به 
تعویق بیفتد. این منبع همچنین تاکید کرد که 
دولت الکاظمی همچنان تالش می کند که دور 
جدید مذاکرات ایران و عربســتان برگزار شود 
به خصوص اینکه ممکن است بحران سیاسی 
عراق طوالنی شــود و نباید مذاکرات را به این 
بحران ربط داد. به گزارش ایســنا، پیش از این 
محمد ایرانی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
کویت در گفت وگو با روزنامه الرای درخصوص 
برگزاری دور جدید مذاکــرات تهران و ریاض 

گفت: قرار بود دور ششــم مذاکرات میان ایران 
و عربســتان ماه گذشته برگزار شود و قرار بود 
به محض پایــان این مذاکرات حســین امیر 
عبداللهیــان، وزیر خارجه ایــران و فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربستان با همدیگر دیدار 
کنند. وی گفت که بــا توجه به تحوالت اخیر 
در عراق طبیعی اســت که باید منتظر بمانیم 

تا کشور میزبان آماده میزبانی مذاکرات شود.
سفیر کشورمان خاطرنشــان کرد: موضوع 

از ســرگیری مذاکرات و برگزاری دور ششــم 
مــورد اتفاق نظر اســت اما مــا منتظر فراهم 
شدن زمینه مناســب برای مذاکرات در عراق 
هستیم. کمیسیون های ایرانی و سعودی آماده 
از ســرگیری مذاکرات هســتند. ایرانی گفت: 
مسئوالن ایرانی نسبت به روند مذاکرات بسیار 
خوشبین هستند، ما باید منتظر دعوت بغداد از 
دو طرف برای ازسرگیری مذاکرات بعد از پایان 

اتفاقات موجود در عراق باشیم.

مذاکرات ایران و عربستان موضوع سفر وزیرخارجه 
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۴۸ فوتی و شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونا
 در کشور

بنابــر اعالم وزارت بهداشــت، طی یک شــبانه روز ۱۹۶۶ بیمار کووید ۱۹ در 
کشــور شناسایی شدند و متاســفانه ۴۸ بیمار نیز در این بازه زمانی جان خود 
را به دلیل این بیماری از دســت دادند.به گزارش ایسنا، از روز ۶ شهریورماه تا 
روز ۷ شــهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۹۶۶ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و ۴۵۸ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۲۸ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۴۸ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان ایــن بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۷۷۶ 
نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۷ شهریورماه ۷ میلیون ۲۸۸ هزار و ۷۵۰ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۱۱۱۷ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا روز ۷ شهریورماه ۵۳ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۸۴۶ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.همچنین تا روز ۷ شهریورماه ۶۴ میلیون 
و ۹۸۴ هــزار و ۱۱۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۲۹۹ نفر دوز دوم 
و ۳۰ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۳۷ نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق 
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۶۵ 
هزار و ۵۵۳ دوز رسید.در یک شبانه روز ۵۶ هزار و ۷۴۲ دوز واکسن کرونا در 
کشور تزریق شده اســت.در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۶۳ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۴ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.

افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران
 با بازگشایی مدارس

رئیــس پلیس راهور تهــران بزرگ از افزایش ۲۵ تــا ۳۰ درصدی ترافیک در 
معابر شهری خبر داد.ســردار حمیدی اظهار کرد:  ترافیک صبحگاهی در ۱۴ 
فروردین ماه قابل پیش بینی بود چرا که با بازگشایی مراکز آموزشی و ادارات به 
صورت ۱۰۰ درصد حجم تردد در معابر شــهر افزایش چشمگیر داشت، برآورد 
این است که ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش ترافیک در روزهای آینده خواهیم داشت.

وی با بیان این که پلیس با آمادگی ۱۰۰ درصد برای مدیریت ترافیک پای کار 
آمده، اظهار کرد: در روزهای آینده شــرایط بهتر می شــود چرا که در روزهای 
اول هماهنگی بین مدارس و والدین زمانبر است.حمیدی با بیان این که شبکه 
معابر پایتخت پاسخگوی این حجم تردد نیست، گفت: از مردم می خواهیم که 
مدیریت شــهری را در کنترل ترافیک کمک کنند و از همراهی فرزندانشان با 
وسیله شــخصی تا دم در مدرســه خودداری کنند.رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ با بیان این که هنوز ترافیک به حجم خود نرسیده، اظهار کرد: بخشی از 
ســفرهای نوروی هنوز باقی مانده و طبیعی است که در روزهای آینده ترافیک 
افزایــش یابد؛ اما با توان ۱۰۰ درصــد آمادگی داریم که با اضافه کردن نیرو از 

بخش های مختلف، ترافیک را مهار کنیم.

افزایش دما تا اواخر هفته
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از افزایش دما 
تا اواخر هفته و رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط کشور خبر داد.صادق ضیاییان 
در گفت و گو با ایسنا درباره شرایط جوی کشور اظهارکرد: طی چند روز آینده 
آســمان در غالب مناطق کشور صاف خواهد بود و روند تدریجی افزایش دما تا 
اواخر هفته ادامه خواهد داشــت.وی افزود:امروز )۸ شهریور( در ساعات بعد از 
ظهر و اوایل شــب در ارتفاعات جنوبی سیســتان و بلوچستان، ارتفاعات شرق 
هرمزگان، جنوب ایالم، برخی نقاط خوزســتان رشد ابرهای همرفتی همراه با 
وزش باد و خیزش گردوخاک و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.به گفته 
رئیــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطــرات وضع هوا امروز در 
ارتفاعات البرز مرکزی رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش 
باد در ســاعات بعدازظهر دور از انتظار نیست و  تا روز پنجشنبه )۱۰ شهریور( 
وزش باد و خیزش گردوخاک در اســتان های خراسان جنوبی، جنوب خراسان 
رضوی، شــمال سیستان و بلوچستان، شرق کرمان، شرق یزد، غرب کرمانشاه، 
ایالم، خوزســتان رخ خواهد داد.رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطــرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهــران طی دو روز آینده نیز اظهار 
کرد: آســمان تهران امروز )۸ شــهریور( صاف، در بعضی ساعت ها وزش باد  با 
حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۳ و روز چهارشــنبه )۹ شــهریور( صاف و 
در بعضی ســاعت ها وزش باد با حداقل دمــای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۴ درجه 

سانتیگراد پیش بینی می شود.

راه اندازی دومین مرکز کارآفرینی
 در گرمخانه مهر منطقه ۱۹

دومین مرکــز کارآفرینی گرمخانه مهر منطقه ۱۹ بــه منظور حرفه آموزی و 
اشتغال زایی افراد بی خانمان و آسیب دیده  با مشارکت مجمع خیرین در این 

مرکز راه اندازی شد.
بــه گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱۹، علیرضا جعفری سرپرســت 
شــهرداری منطقــه در تکمیل خبــر راه اندازی دومین مرکــز کارآفرینی در 
گرمخانــه مهر افزود:  بــه منظور حمایت و برنامه ریزی گســترده از افراد بی 
خانمــان و معتادین متجاهر پــس از بهبود و خروج از چرخــه بی خانمانی و 
آســیب های اجتماعی پیرو تشــکیل قرارگاه اجتماعی شهر تهران مددجویان 
عــالوه بر آموزش خیاطی ۱۰ نفر نیز درکارگاه کفاشــی مشــغول به فعالیت 
هســتند.جعفری بر اشتغال زایی، اســکان، تامین درآمد و حمایت خانواده به 
عنوان مهمترین مولفه های کاهش آســیب های اجتماعی و عدم بازگشت این 
اقشار به چرخه اعتیاد و پیامد های ناشی از آن تاکید کرد.بر اساس این گزارش 
گرمخانه مهر در بزرگراه آزادگان، مســیر شرق به غرب ورودی بزرگراه شهید 
کاظمی، دسترســی محلی، جنب موتوری سنگین، با ظرفیت ۱۵۰ نفر به افراد 

بی خانمان خدمات ارائه می دهد.

۳۰ هزار نیروی پلیس
 آماده تامین امنیت زوار اربعین هستند

معاون عملیات فرماندهــی انتظامی جمهوری اســالمی گفت: حدود ۳۰ هزار 
نفر از همکارانمان در سراســر کشــور آماده تامین امنیــت زوار اربعین و ارائه 
خدمات الزم به آنان هســتند. سردار حسین ســاجدی نیا در قرارگاه اربعین 
انتظامی اســتان کرمانشاه که در مرز خسروی برگزار شد، اظهار داشت: قرارگاه 
اربعین انتظامی کشور از سال گذشته راه اندازی و هماهنگی های الزم در سطوح 
مختلف صورت گرفت تا امســال بتوانیم مراسم باشــکوه اربعین را به بهترین 
شــکل ممکن مدیریت کنیم.وی ادامه داد: در همین راستا ۱۵ کمیته تشکیل 
شــد و اعضای آن با جدیت وظایف محوله را انجام دادند و خوشبختانه اکنون 
در آستانه فرا رسیدن ایام اربعین و حضور زائران حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 

مشکلی برای اعزام و خدمات رسانی به زائرین وجود ندارد.

روند نزولی بیماری از ابتدای شهریورماه
مدیر اورژانس بیمارســتان سینا تهران با اشــاره به روند مراجعات کرونایی و 
کاهش موارد بیماری در بســیاری از اســتان ها از ابتدای شــهریورماه، گفت: 
ویروس دارد از فرمول همیشــگی خود اســتفاده می کند که با ما زندگی کند.
دکتر حسین کرمانپور در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین وضیعت کرونا در 
کشــور، گفت: بر اساس ِمُتد ویروس کرونا بویژه امیکرون پیش بینی می شد که 
از اوایل شهریور به بعد ما از پیک کرونا بگذریم و بر همین اساس هم این روند 
نزولی در بسیاری از شــهرها مشهود است. البته در برخی استان ها هنوز روند 
صعودی وجــود دارد اما با در نظر گرفتن کلیت می تــوان گفت که از ابتدای 

شهریور با افت بیماری در کشور مواجه بوده ایم.

امکانات برای حضور زنان در ورزشگاه ها
 بیشتر شود

بنا بر گزارش سایت شهر، مشاور امور بانوان شهرداری تهران در پاسخ به سوالی 
درباره حضور زنان در ورزشــگاه بیان کرد: داســتان حضور زنان در ورزشــگاه 
موضوع چند ســال گذشــته بود و با توجه به اینکه شرایط حضور فراهم شده 
تاکید می کنیم که باید امکانات برای حضور زنان بیشــتر شود و در شهرداری 

تهران نیز هر کاری از دست ما بر آید دریغ نمی کنیم.

اخبار کوتاه
مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور:

بیش از ۱۴۹ هزار خانوار زن سرپرسِت شهری و روستایی
فاقد مسکن هستند

اجرای آزمایشی اتوبوس مدرسه در تهران

 انتقاد از روند اخذ معاینه فنی سرویس مدارس

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا تشریح کرد
اعالم آخرین وضعیت شماره گذاری »تیبا« و »ساینا«

مشکل آموزش و پرورش طراحی »بد« آن است
۹۶درصدبودجهوزارتخانهبهحسابمعلمانواریزمیشود

تهیه آدرس خانه ۸۷۰۰ معلول برای مناسب سازی

مدیــرکل دفتــر توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان 
بهزیســتی کشــور با بیان اینکه در ۵ ماهه سال جدید نیز 
تعداد ۱۳۰۰۰ خانوار جدید پذیرش شده اند، گفت: در سال 
۱۴۰۰ بیــش از ۱۷۷۰۰ خانوار بازتوان شــده و از چرخه 
حمایت های سازمان خارج شده اند.نرجس اسعدی در گفت 
و گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر 
چه تعداد زن سرپرست خانوار یا بی سرپرست تحت پوشش 
هستند و چه تعداد از چرخه حمایت خارج شده اند، گفت: 
در حال حاضر تعداد زنان سرپرســت خانوار تحت پوشش 
این دفتر به تعداد ۰۳۴/۲۶۰ خانوار هســتند. همچنین در 
سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷۷۰۰ خانوار بازتوان شده و از چرخه 
حمایت های ســازمان خارج شــده اند.وی همچنین درباره 
پشــت نوبتی ها و اینکه آیا آمار مددجویان تحت پوشش ها 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، ادامه داد: تعداد 
۵۰۲۴ خانــوار در صف انتظار دریافت خدمات از ســازمان 
هستند. در ۵ ماهه ســال جدید نیز تعداد ۱۳۰۰۰ خانوار 
جدید پذیرش شده اند.مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده 
و زنان ســازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که 
از ابتدای ســال تاکنون چه میزان وام خوداشتغالی به زنان 
سرپرست خانوار پرداخت شده و میزان این وام چقدر است، 
گفت: در زمینه وام اشــتغال خدمــت گیرندگان مطابق با 
بند ب تبصــره ۱۶ قانون بودجه در ســال جاری تا کنون 
۱۷۳۲ نفر به بانک ها معرفی شــده اند اما تفکیک اجتماعی 
و توانبخشی نشده اند و میزان وام پرداختی به هر نفر ۱۰۰ 
میلیون تومان اســت. اسعدی درباره اقداماتی که برای رفع 
مشکالت ضامن زنان سرپرست خانوار صورت گرفته، گفت: 
دراین خصوص در حال حاضر نشست های بانکی انجام شده 
اســت و با توجه به بخشــنامه بانک مرکزی از عموم مردم 
برای تســهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان به جای دو ضامن 
بــا یک ضامن وام پرداخت می گردد.وی خاطرنشــان کرد: 
البته دراین خصوص این دفتــر برنامه تامین مالی خرد با 
رویکرد بانکــداری پیوندی )گروه های خودیار( را به مرحله 
اجرا درآورده و زنان سرپرســت خانوار تحت پوشــش در 
صورت حضور در این گروه ها، می توانند بدون ارائه وثیقه و 
ضامن از تسهیالت بانکی برخوردار می شوند.مدیرکل دفتر 
توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور درباره 
وضعیت مسکن زنان سرپرست خانوار گفت: در حال حاضر 
تعداد ۱۴۹۱۲۸ )حدود ۱۵۰ هزار خانوار( خانواده نیازمند 
و زن سرپرســت تحت پوشــش این دفتر، فاقد مسکن در 
مناطق شهری و روســتایی هستند. با عنایت به اینکه این 
دفتر در حوزه پرداخت ودیعه مسکن به خدمت گیرندگان، 
فعالیــت می کنــد در ســال ۱۴۰۰ با توجه بــه اعتبارات 
تخصیصی در این محل، به تعــداد ۹۳۹۸ خانواده نیازمند 
و زن سرپرســت، کمک هزینه ودیعه مسکن پرداخت شده 

است.اسعدی درباره شرایط پرداخت ودیعه مسکن به افراد 
فاقد مســکن و واجد شرایط دریافت گفت: این مددجویان 
باید در دهک های در آمدی خانواده  ۱ تا ۳ باشند، همچنین 
طی یکســال اخیر کمک هزینه نگرفته باشند، متقاضیان 
دارای خانواده پرجمعیت بوده و همچنین گزارش مددکاری 

درخصوص مالک نیازمندی خانواده ارائه شده باشد.
وی دربــاره اینکــه آیا برای وام مســکن زنان سرپرســت 
خانواری که با مشــکل مواجه هســتند تمهیداتی از سوی 
ســازمان اندیشــیده شــده، گفت: در حال حاضر تالش 
بــرای بهره گیری از امکانــات و ظرفیت های درون و برون 
سازمانی در حوزه تأمین مســکن خدمت گیرندگان دفتر 
در حال انجام اســت ضمنا ودیعه مسکن پرداختی بصورت 
بالعوض پرداخت می شــود.مدیرکل دفتر توانمندســازی 
خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور درباره خانواده های 
دارای فرزندان دو قلو و یا چند قلو تحت پوشــش سازمان 
بهزیســتی گفت: در خصــوص تعــداد خانواده های دارای 
فرزند چندقلــو در حال حاضر تعداد ۲۶.۷۶۸ خانوار دارای 
فرزنــدان دوقلو در دهک درآمدی ۱ تــا ۷ و تعداد ۴۰۴۱ 
خانوار درای فرزند ســه قلو و باالتر تحت پوشش این دفتر 
هستند.مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان 
بهزیستی کشــور درباره حمایت مســتمر از خانواده های 
نیازمنــد گفت: به منظور تأمین هزینه هــای اولیه زندگی 
افراد و خانواده های تحت پوشــش، ماهیانه مبلغ ثابتی که 
بر اســاس بعد خانوار ) ۵،۴، ۳، ۲، ۱ نفره و بیشتر( تعیین 
شده است به خانواده های تحت پوشش به عنوان مستمری 
پرداخت می گردد. حداقل مبلغ این مســتمری ۴۲۰ هزار 
تومان و حداکثر یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان است. تعداد 

افراد تحت پوشــش مســتمری تا کنون، ۲۶۰ هزار خانوار 
زن سرپرست و ۳۰۰۰۰ خانوار دارای فرزند چند قلو است.
اســعدی درباره گروه همیار زنان سرپرست خانوار، تصریح 
کرد: سازمان بهزیســتی کشور از سال ۷۹ با رویکرد ارتقاء 
کیفیت زندگی و با هدف توسعه اجتماعی، ظرفیت سازی، 
ارتقاء خودباوری و کاهش آســیب های اجتماعی در جامعه 
هدف و همچنین تغییر رویکرد حمایتی به توانمندسازی، 
اقــدام به راه اندازی گروههای همیار به منظور توان افزایی 
و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کرده است. عضویت 
در این گروه ها موجب جلوگیری از طوالنی شــدن چرخه 
حمایتهای ســازمان، عدم وابســتگی جامعه هدف به این 
حمایت ها، افزایــش خوداتکایی اقتصادی، روانی، اجتماعی 
زنان سرپرست خانوار و ارتقاء سطح آموزش و مهارت ها در 
ایشان می شــود.وی ادامه داد: در این راستا بیش از ۱۳۷۵ 
گروه در سراسر کشــور و با عضویت ۷۰۰۰ زن سرپرست 
خانوار مشــغول به فعالیت هستند. از سوی دیگر به منظور 
شبکه ســازی و رشــد و تقویت این گروه ها طرح کانونهای 
استانی گروههای همیار برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشته 
شد. به منظور به روزرسانی اطالعات کمی و کیفی گروههای 
مذکور، بانک اطالعاتی این برنامه نیز به صورت ملی طراحی 
و در سراســر کشور به مورد اجرا گذاشــته شده است. در 
طول روند اجرای این برنامه، آموزشــهای دقیق و جامعی 
با همراهی کارشناســان و اعضاء گروههای همیار نیز اجرا 
می گردد. تا پایان ســال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۷۰ گروه گردیده 
وفعالیت دارند.مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان 
سازمان بهزیستی کشــور در بخش دیگری از صحبت های 
خود دربــاره برنامه تأمین مالی خرد بــا رویکرد بانکداری 

پیوندی، گفت: با وجود تالشهای فراوان سازمان بهزیستی 
برای توانمندســازی جامعه هدف، هنوز هم تعدادی از آنان 
بدلیل مشــکل نداشتن ضامن و وثیقه و یا کارفرمای واجد 
شــرایط، امکان توانمندسازی آنان میســر نشده است، لذا 
ســازمان بهزیستی مصّمم است مشــکالت مالی این گروه 
از جامعه هدف را با رویکــرد جدیدی به نام »تأمین مالی 
خرد« و با ابزاری به نام »گروه های خودیار مالی« تا حدودی 
کاهش دهد. این طرح با رویکرد توانمندســازی گروهی و 
فردی زنان و جوانان نیازمند و آســیب پذیر تحت پوشش 
و پشت نوبت از طریق بهبود معیشت )ارائه تسهیالت پس 
انداز(، ارتقای ســرمایه اجتماعی )تشکیل گروه، بانک پذیر 
کــردن بدون وثیقه و ضامن متعــارف(، آموزش مهارتهای 
اشتغال و زندگی، اشــتغال زایی )ایجاد و توسعه واحدها و 
بنگاه های کوچک و متوســط اقتصادی(، ایجاد و گسترش 
نهادهای کوچک خود گردان محلی با مالکیت اعضاء تحت 
عنوان »گروه های خودیار«، به عنوان یک مدل مرجع نوین 
و پیشرو در توانمندسازی گروه های هدف براساس فنون و 
تکنولوژی بومی شده درکشور در حال اجرا است. اجرای این 
برنامه با همکاری موسسه بین المللی تاک و بانک کشاورزی 
از ســال ۱۳۸۶ در دستور کار دفتر توانمندسازی خانواده و 

زنان اموراجتماعی بهزیستی کشورقرارگرفته است.
اســعدی ادامه داد: تشکیل و توانمندسازی بیش از ۴۴۰۰ 
گروه خودیار با میانگین ۱۶ نفر در هر گروه در سطح ۱۹۱۹ 
روستا )در ۱۹۱ شهرستان ۲۲ استان کشور(، عضویت بیش 
از ۷۳۰۰۰ نفر از زنان و جوانان کم درآمد مناطق روستایی 
در برنامــه )۹۳ درصد زنان(، جمع آوری و انباشــت ۳۲۵ 
میلیــارد ریال پس اندازهای خرد، پرداخت ۱۱۰ هزار فقره 
وام داخلــی توســط گروه ها به مبلــغ ۶۹۸ میلیارد ریال، 
پرداخــت ۶۲۰۸ فقــره وام به مبلــغ ۲۷۷۵ میلیارد ریال 
توســط بانک عامل به گروه ها از جمله اقداماتی اســت که 
در این طرح انجام شــده اســت.وی تصریح کرد: همچنین 
از ابتدای ســال تاکنون در راســتای اجرای برنامه تامین 
مالی خرد، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال تســهیالت بدون وثیقه 
و ضامن به گروه های خودیار پرداخت شــده است.مدیرکل 
دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور 
درباره بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی وعشایری نیز 
گفت: یکی از اقدامات مهم و بنیادی به منظور توانمندسازی 
زنان سرپرســت خانوار، بهره مندی از بیمه های اجتماعی 
موجود اســت. از این رو زنان روســتایی و عشایری تحت 
پوشش سازمان بهزیستی کشور از پوشش بیمه ای صندوق 
بیمه روستایی و عشایری بهره مند شده و حق بیمه ایشان 
با مشارکت صندوق مذکور و ســازمان بهزیستی پرداخت 
می شود و درحال حاضر تعداد ۵۱۵۰۰ نفراز زنان و دختران 

روستایی، تحت پوشش این نوع بیمه قرار گرفتند.

سرپرست ســتاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: روند 
اخذ معاینه فنی ســرویس مدارس در ســال های گذشته 
راضی کننده نبوده اســت.به گزارش ایســنا، وحید سرلک 
معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران 
در جلسه نخست »استقبال از مهر ۱۴۰۱« با اشاره به صدور 
برچسب سرویس مدارس گفت: ثبت نام و تأیید صالحیت 
متقاضیان ســرویس مدارس نیز درحال انجام است.سرلک 
با بیان اینکه هماهنگــی با آموزش و پرورش درحال انجام 
اســت تا مشــکلی به وجود نیاید، اظهارکرد: نقاط تجمعی 
که دارای کمبود ســرویس در ســال های گذشته بوده اند، 
شناسایی شده تا مشکالت ازدحام مسافر و کمبود تاکسی 
رفع شــود.همچنین بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوســرانی تهران و حومه نیز با بیان اینکه باید طرحی نو 

در حوزه ترافیک و سرویس مدارس اندیشیده شود، افزود: 
آمادگی برای اثرات این رویداد )بازگشایی مدارس( در حوزه 
ترافیکی باید پیش از مهر وجود داشــته باشــد. او با تأکید 
بر اینکه مــدل حمل و نقل دانش آمــوزی دارای ایرادات 
اساسی اســت، گفت: در تمامی دنیا شاهد سرویس مدرسه 
یا school bus هستیم اما در پایتخت ایران چنین چیزی 
وجــود ندارد.نکاحــی اظهارکرد: طرح راه انــدازی اتوبوس 
مدرسه به صورت آزمایشی از ابتدای مهر اجرا خواهد شد. 
باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که سرویس دانش آموزی 
به سمت ســرویس جمعی دانش آموزی حرکت کند.سید 
رضا مفیدی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران 
در ادامه جلسه گفت: کیفیت معاینه فنی، اهمیت بیشتری 
نســبت به کمیت دارد، چرا که رییس پلیس راهور هم بر 

کیفیت تأکید دارد. همچنین از مراکز معتبر باید برای اخذ 
معاینه فنی، اقدام شــود.وی با بیان اینکه روند اخذ معاینه 
فنی ســرویس مدارس در ســال های گذشته راضی کننده 
نبوده و طی دوران کرونا بدتر شده بود، افزود: درصد باالیی 
از اخذ معاینه فنی ســرویس مدارس افت پیدا کرده است. 
باید امســال این تفاوت فاحش جبران شود.مفیدی درباره 
هزینه معاینه فنی سرویس مدارس گفت: امروز تنظیم باد 
۵۰ هزارتومان اســت اما برای معاینه فنی سرویس مدارس 
۴۷ هزارتومــان دریافت می شــود بنابرایــن هیچ بهانه ای 
درخصــوص خدمات گران قیمت قابل قبول نیست.ســید 
صــدرا خوش قدم، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان تهران 
در ادامه جلســه اظهارکرد: پیش از کرونا حدود ۲۰۰ هزار 
دانش آموز با ۲۵ هزار خودرو به صورت رســمی از سرویس 

مدارس استفاده می کردند اما برای سرویس مدارس امسال 
تاکنون ۲۲ هزار دانش آموز ثبت نام کردند.بر اســاس اعالم 
شــهر، او با بیان اینکه نبود ســرویس و رقابت باعث شده 
تا اکثر رانندگان به سمت تاکسی های اینترنتی سوق داده 
شــوند، افزود: نرخ گذاری فعلی برای متقاضیان ســرویس 
مدارس به صرفه نیست و به همین خاطر ترجیح می دهند 
در تاکسی اینترنتی فعالیت کنند.وی درباره چرایی کاهش 
ثبت نام دانش آموزان برای ســرویس مدارس توضیح داد: 
از این طرف نیز خانواده ها اذعان دارند که هزینه ســرویس 
مدارس بســیار باالست. پیشــنهاد می شــود که طرحی 
اندیشیده شــود تا دانش آموزانی که قادر به ثبت نام برای 
ســرویس مدارس نیستند از حمل و نقل عمومی یا اتوبوس 

استفاده کنند.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا آخرین وضعیت 
شــماره گذاری خودروهای تیبا و ســاینا را تشــریح کرد.
به گزارش ایسنا، ســرهنگ محمدعلی زارع توضیحاتی را 
درباره فرآیند شــماره گذاری سواری های تیبا و ساینا ارائه 
کرد و گفت:  ابتــدا باید بگویم که فرآیند شــماره گذاری 
خودروها به این صورت اســت که از طریق ســازمان ملی 
اســتاندارد و وزارت صمت و همچنین ســازمان حفاظت 
محیط زیست، اسامی خودروهای داری قابلیت شماره گذاری 
که تائیدیه های الزم را نیز اخذ کرده  باشند به پلیس ارسال 
شده و فرآیند شماره گذاری انجام می شود، در واقع اینطور 
نیست که پلیس خودش اقدام به شماره گذاری خودرویی 

کرده یا از آن مانع شود.
وی ادامــه داد:  در مورد خودروهای تیبــا باید بگویم که 
اوایل خردادماه امسال بود که نامه ای از سوی سازمان ملی 
استاندارد به پلیس راهور واصل شد. در این نامه گفته شد 
که خودروی تیبا مورد تایید نیســت و فعال شماره گذاری 
نشــود، ما هم مطابق ایــن نامه عمل کردیــم. اخیرا هم 
نامه ای از وزارت صمت و ســازمان ملی استاندارد به پلیس 
ارســال شده که در آن اعالم شده که این خودروها مجددا 

شماره گذاری شوند. البته بنا شد که شماره گذاری به تعداد 
خودروهایی باشــد که شماره شاســی آن به پلیس اعالم 
می شــود.زارع با بیان اینکه این لیست به زودی به پلیس 
ارسال خواهد شــد، گفت:  به محض ارســال این لیست، 
بررسی ها آغاز شــده و اقدامات قانونی انجام خواهد شد و 

شماره گذاری تیبا انجام می شود.
معاون فنی و مهندســی پلیس راهور فراجا در ادامه اقدام 
به طرح پرسشــی درباره این اقدام کرد و گفت:  اما ســوال 
شــخصی من این است که چه اقداماتی انجام شده که این 
خودروها مجــددا مورد تایید قرار گرفتنــد و چه معایبی 
داشــتند کــه در آن زمان مورد تایید قــرار نگرفتند. باید 
آن اقدامات و اصالحاتی که انجام شــده و باعث شــده که 
این خودروها دوباره در چرخه شــماره گذاری قرار بگیرند. 
به صورت شفاف مشخص شــود. در خواست می کنیم که 
ایــن دالیل و اقدامات انجام شــده را به مــا اعالم کنند.

وی ادامــه داد:  البته در حال حاضر بــا توجه به قانون، ما 
شــماره گذاری را انجام می دهیم و اعــالم هم کردیم که 
دوستان خودرو را برای بازدید و شماره گذاری آماده کنند. 
اگر خودروساز اطالعات خودرو را ارسال کند و آماده بازدید 
برای شماره گذاری شوند، بالفاصله با توجه به اینکه فرآیند 
شماره گذاری سیستمی است، این امر انجام خواهد شد، اما 
همانطور که گفتم الزم اســت که خودروها آماده باشــند 
و توســط کارشناسان بازدید شــده و پس از آن بالفاصله 
شــماره گذاری می شــوند.زارع که در یک برنامه رادیویی 
صحبت می کرد، درباره شــماره گذار خودروی ســاینا نیز 
گفت:   شماره گذاری خودروهای ساینا هم به همین صورت 
اســت و منتظریم که این ها را با آن مشخصات کامل برای 
ما ارسال کنند و با همین فرآیند اقدامات الزم انجام شود.

معاون فنی و مهندســی پلیس راهــور فراجا درباره اینکه 
چه زمانی اقدامات مربوط به شــماره گذاری انجام خواهد 

شــد، گفت: کارشناســان ما از همین االن آماده هستند و 
اگر خودروها آماده باشند، بالفاصله بازدید و شماره گذاری 
خواهند شــد و فرآیند از طرف پلیس طوالنی نخواهد شد. 
ما در ســریع ترین زمان ممکن اقــدام خواهیم کرد و اگر 
خودروساز و مدارک مالکان آماده باشد، جای هیچ نگرانی 
نیســت و ما آمادگی شــماره گذاری را  داریــم. همانطور 
کــه می دانید شــماره گذاری متمرکز بــوده و در کارخانه 
شماره گذاری می شود.وی درباره تعداد خودروهایی که باید 
شماره گذاری شود نیز گفت: این را باید از خودروساز بپرسید. 
در نامه اولیه بیش از هزار خودرو از سوی خودروساز اعالم 
شده و گفتند که به زودی مابقی را ارسال خواهند کرد. آن 
تعدادی که به ما اعالم شود، شماره گذاری اش بالمانع است.

زارع همچنین از وضعیت پیش آمده انتقاد هم کرد و گفت:  
اگر قرار است خودرویی شــماره گذاری نشود، باید از قبل 
اعالم شــود که مردم ثبت نام نکنند. نه اینکه خریدار بیاید 
و خودرویــی را بخرد و پول آن را هم واریز کند و بعد نامه 
بزنند که شماره گذاری نشــود، این باعث نارضایتی مردم 
می شــود و امیدوارم که دستگاه های مربوطه باعث نگرانی  

و نارضایتی مردم نشوند.

وزیر ســابق آمــوزش و پرورش با بیــان اینکه همه منابع 
مالی در سیســتم آموزش و پرورش در خدمت آموزش و 
پرورش نیست گفت: به عنوان مثال ۹۶ درصد از ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش، در اختیار آموزش 
و پرورش نیســت و بابت حقوق معلمان صرف می شــود و 

مستقیما به حساب معلم واریز می شود.
به گزارش ایســنا، محسن حاجی میرزایی در همایش فقر 
و نابرابری آموزشــی که در خانه اندیشمندان علوم انسانی 
برگزار شــد با بیان اینکه کارکرد نظام آموزش و پرورش با 
اختالل همراه است گفت: تفکیک بین دو مفهوم »مشکل« 
و »مســئله« ضروری اســت، گاهی ایــن دو مفهوم را به 
جای همدیگر بــه کار می بریم. در جریان تصمیم گیری و 
مدیریت، فهم و تمایز میان این دو مفهوم اثرگذار اســت و 
کمک می کند تصمیم گیری شایسته تر و دقیق تری داشته 

باشــیم. وی افزود: به عنوان مثال با پدیده فقر آموزشــی 
مواجهیم، فقر آموزشــی یک مشکل اســت. ممکن است 
نگرش ســاده ای به این موضوع بخواهد آن را در قالب یک 
مســئله، فهم کند که اینگونه نیست. وزیر سابق آموزش و 
پرورش با اشــاره به اینکه یکی از خطاهای رایج دیگر این 
اســت که در مقام تبدیل مشکل به مسئله دچار سوگیری 
ذهنی می شــویم گفت: به عنوان مثال ۷۰ ســال گذشته 

تقریبا  بهره وری نزدیک به صفر است.
 این یک مشــکل است. برای حل آن ســاعت ها آموزش 
برگــزار می کنند اما هیچ اتفاقی نمی افتد. برخی می گویند 

حقوقی اســت، برخی می گویند ساختاری است و برای آن 
راهکارهایــی برمی گزینند که هیچ کدام ممکن اســت به 

طریقه درست باعث حل مشکل نشوند.
حاجی میرزایی افزود: علت مشکل حوزه آموزش و پرورش 
این اســت که »بد« طراحی شده اســت و وقتی نظام بد 
طراحی شــود، نمی شــود خوب مدیریت کرد. وزیر سابق 
آموزش و پــرورش با بیان اینکه منابع مالی در سیســتم 
آموزش و پــرورش در خدمت آموزش و پرورش نیســت 
گفت: به عنوان مثال ۹۶ درصد از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه آمــوزش و پرورش، در اختیار آمــوزش و پرورش 

نیست و بابت حقوق معلمان صرف می شود و مستقیما به 
حســاب معلم واریز می شود. وی با تاکید بر اینکه در قالب 
طراحی هوشمند است که منابع در سیستم می چرخد، اما 
اکنون اینگونه نیســت گفت: به عنوان مثال برنامه درسی 
از منابع مالی تغذیه نمی شــود، به این معنا که اگر منابع 
مالی آموزش و پرورش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شــود، باز 

تأثیری ندارد. 
حاجی میرزایی ادامه داد: مأموریت های آموزش و پرورش 
همراســتا نیستند و برای تحقق اهداف، بهینه نشده است. 
معتقدم نســبت حکومت در قبال آمــوزش و پرورش به 

درستی درک نشده است. 
درســت اســت که آموزش و پرورش توانسته نرخ پوشش 
تحصیلی را افزایش دهد، اما در کیفیت موفق نبوده اســت 
و دلیلش این است که مسئله را به درستی درک نکردیم. 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تهیه لیست 
آدرس منــازل ۸۷۰۰ نفــر از افــراد دارای معلولیت جهت 

مناسب سازی خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا صارمی در باره بیست و هشتمین 
جلسه ستاد مناســب سازی فضاهای شهری برای معلولین 
جسمی و حرکتی، گفت: مناسب سازی در سه فاز بوستان ها 
و فضای ســبز، معابر و ابنیه شهرداری تهران انجام می شود 
که فاز  نخســت پروژه های پایلوت مربوط به سال جاری در 
حال اجرا است. معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران 
ادامه داد: بر اساس شاخص های تدوین شده و ارزیابی صورت 

گرفته، پیشــرفت عملیات مناسب سازی پروژه های پایلوت 
۱۴۰۱ مناطق ۲۲ گانه، در حوزه مناســب سازی معابر ۵۶ 
درصد، ســاختمان های شهرداری۶۰ درصد و بوستان ها ۵۵ 
درصد بوده اســت و شــهرداران مناطق ۲۲ گانه، ملزم به 
تحویل نهایی فاز اول پروژه های پایلوت مناسب سازی سال 

۱۴۰۱ تا ۱۵ آبان ماه سال جاری شده اند.
صارمی افزود: علی رغم محدودیت های بودجه ای که اکنون 
با آن مواجه هســتیم، عالوه بر تکالیف برنامه جامع مناسب 

ســازی، لیســت آدرس منازل ۸۷۰۰ نفر از افــراد دارای 
معلولیت را همراه با نوع معلولیت آن ها به شــهرداری های 
مناطق ارســال کردیم تا همزمان با اجرای برنامه جامع، هر 
منطقه به صورت پایلوت دو محور که مشــرف به باالترین 
فراوانی منازل این عزیزان و جانبازان عالیقدر است را مناسب 

سازی کنند.
بنا بر گزارش روابط عمومی معاونت شهرســازی و معماری 
شــهرداری تهران، معاون شهردار تهران در پایان با اشاره به 

مصوبات این جلسه گفت: در جلسه مذکور قرار شد، معاونت 
شهرسازی و معماری نســبت به هماهنگی با معاونت های 
ذیربط به منظور ایجاد ســامانه پایش پروژه های مناســب 
ســازی اقدام کند و همچنین به دستور معاون هماهنگی و 
امور مناطق، نماینده ای از سوی وی به منظور رصد اقدامات 

مناطق ۲۲ گانه در زمینه مناسب سازی تعیین شود. 
ضرورت بازنگری دستورالعمل تشکیل کمیته های مناسب 
ســازی و تعریف پست سازمانی برای دبیران مناسب سازی 
مناطق توسط معاونت هماهنگی و امور مناطق نیز از دیگر 

مصوبات جلسه بود.
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ایجاد ۴۰ شهرک فناوری تا پنج سال آینده
مدیر عامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی از مصوبه دولت 
برای ایجاد ۴۰ شــهرک فناوری در کشــور تا پنج ســال آینده خبر داد و گفت 
که روش های واگذاری امســال متفاوت و از طریق ســامانه الکترونیکی است و 
در شــهرهای بزرگ هم از طریق مزایده انجام می شود که امکان حضور دالالن 
را کاهش داده اســت ...به گزارش ایسنا، علی رسولیان در یک برنامه تلویزیونی 
درباره بهره برداری از طرح های عمرانی و صنعتی در شهرک های صنعتی در هفته 
دولت، اظهار کرد: در هفته دولت ۳۷۲ طرح زیرساختی عمدتاً در حوزه های راه، 
برق رســانی، آب رسانی و محوطه ســازی و سایر بخش های مرتبط با شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشــور با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و 
نزدیک به ۲۲۸ طرح صنعتی و تولیدی هم که توسط فعاالن اقتصادی ایجاد شده 
با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان آماده بهره برداری است که نزدیک به ۱۰ 
هزار شــغل در کشور ایجاد می کند. وی افزود: تمرکز سازمان بر موضوع عدالت 
اقتصادی اســت که یعنی عالوه بر شهرهای بزرگ، زیرساخت ها را به شهرهای 
کوچک تر و به شهرهایی که محرومیت صنعتی دارند توسعه دهیم. تقریباً عمده 
کمک هایی که سازمان در سال گذشته انجام داده معطوف به استان های مرزی 
و اســتان های محروم بوده است. امسال هم تا پایان سال بیش از ۸۰۰۰ میلیارد 
تومان در زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی کشور از محل منابع داخلی 

و از محل کمک هایی که دولت دارد سرمایه گذاری خواهد شد.

صادرات بیش از ۱۸ هزار تن کاالی ایرانی به روسیه 
در راستای اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی شده گمرکی بین 
ایران و روســیه، بیش از ۱۸ هزارتن کاال به ارزش بالغ بر ۹.۵ میلیون دالر طی 
۵۰ روز از سوی جمهوری اسالمی ایران با استفاده از تسهیالت این طرح به کشور 
روســیه صادر شده است.به گزارش ایلنا از گمرک ایران، علیرضا مقدسی رئیس 
کل گمرک ایران با بیان این مطلب گفت: براساس اعالم گمرک روسیه، از تاریخ 
شروع اجرای آزمایشی این پروژه و طبق توافق انجام شده، در بازه زمانی  ۹ تیرماه 
لغایت ۳۱ مردادماه ســال جاری، ۱۸ هزار و ۴۶۲ تن کاال به ارزش ۹ میلیون و 
۶۰۰ هزار دالر طی یک هزار ۱۹۹ فقره اظهارنامه با ساده سازی و تسهیالت ارائه 
شده از طریق گمرکات فدراسیون روسیه ترخیص و وارد این کشور شده است.وی 
افزود: در  دوره زمانی مذکور حدود ۴۶ درصد از  وزن و ۱۸.۱ درصد از ارزش کل 
میوه و تره بار صادراتی ایران در این چارچوب به مقصد روسیه حمل و ترخیص 
شــده است.مقدسی اظهار داشت: مقامات فدراسیون روسیه از گمرک جمهوری 

اسالمی ایران به خاطر همکاری با گمرک آن کشور قدردانی کردند.

آغاز فروش ارز اربعین در بانک ها
مدیر عامل بازار متشکل ارزی اعالم کرد که صرافی ها از یک هفته قبل کار را 
برای تخصیص ارز اربعین شروع کردند و بانک ها هم از صبح روزگذشته )دوشنبه( 
کار خود را آغاز کردند.به گزارش ایســنا، امیر هامونی درباره عرضه ارز اربعین در 
بانک های منتخب و صرافی های مجاز گفت: برای خدمات رســانی بهتر به زائران 
امام حسین)ع( برنامه  این است که افراد از شهر مبدأ و استان مبدأ خود ارز تهیه 
کنند و خرید این ارز را به روزهای آخر منتهی به اربعین موکول نکنند.وی افزود: 
بــه همین منظور با همکاری بانک مرکزی و بازار متشــکل ارزی و با هماهنگی 
بانک ها و صرافی های عضو بازار متشکل ارزی بیش از ۹۰۰ شعبه بانکی و صرافی 
را برای خدمات رسانی به مردم تجهیز کرده است. مدیرعامل بازار متشکل ارزی 
گفت: سرفصل جداگانه ای با عنوان ارز اربعین و به ازای هر نفر ۱۰۰ دالر  در نظر 
گرفته شده است و صرافی ها از یک هفته قبل کار را شروع کردند و بانک ها هم از 
روز دوشنبه کار خود را آغاز کرده اند .وی تأکید کرد: به محض تخصیص و تأمین 
دینار براساس موجودی بازار کشور تخصیص ارز دینار هم معادل ۱۰۰ دالر برابر 

۱۵۰ هزار دینار تخصیص می یابد.

هدف گذاری بیمه سرمد 
برای کسب عنوان نوآورترین شرکت بیمه کشور

بیمه ســرمد، با طراحی و ارائه محصوالت و خدمــات نوین بیمه ای، در نظر 
دارد عنوان نوآورترین شرکت بیمه کشــور را به خود اختصاص دهد.به گزارش 
روابط عمومی بیمه سرمد، این شرکت بر اساس رویکرد خود در بخش بیمه داری 
نوین، اقدام به طراحی بیمه مستمری و بیمه درمان انفرادی سرمد، به عنوان دو 
محصول در بخش بیمه های زندگی کرده اســت که به زودی به بیمه گذاران ارائه 
می شــود.در بخش بیمه های غیرزندگی نیز این شرکت با طراحی چند محصول 
جدید، سعی در تنوع بخشی به ســبد محصوالت بیمه ای خود دارد. بیمه توشه 
بار، بیمه حوادث خانواده، بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل ها و بیمه مسئولیت 
مدنی مدیران و هیات مدیره ساختمان های مسکونی و تجاری از جمله محصوالت 
جدید بیمه سرمد است که عملیاتی و به بیمه گذاران ارائه شده است.این شرکت 
هم چنین، در راســتای خلــق محصوالت نوآورانه در بخــش بیمه های زندگی، 
جلساتی را به اساتید و مدرسان بین المللی بیمه زندگی از جمله حسن جدیدی 
برگزار کرد که تا بتواند با تنوع بخشی به سبد محصوالت خود، نوآورترین شرکت 

بیمه کشور را به خود اختصاص دهد.

چراغ سبز بورس به تصمیم جدید
بازار سرمایه در نخستین روز اجرای دامنه نوسان هفت درصدی سبزپوش شد 
و برخالف روز یکشنبه روندی صعودی به خود گرفت.به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس روزگذشــته با ۱۰۴۹ واحد افزایــش به رقم یک میلیون و ۴۴۵ هزار 
واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم توانست ۲۰۷۵ واحد افزایش یابد 
و رقــم ۴۱۰ هزار و ۶۳۳ واحد را ثبت کند. در این بازار ۳۱۴ هزار معامله انجام 
شــد که ۳۴ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال ارزش داشت.فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و پتروشیمی نوری نسبت به 
ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل سرمایه  گذاری گروه توسعه ملی، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم با 
صعودی هشــت واحدی در رقم ۱۹ هزار و ۳۱۴ واحد ایستاد. در این بازار ۱۹۶ 
هزار معامله به ارزش ۱۴۱۹ میلیارد ریال انجام شــد.آهن و فوالد غدیر ایرانیان، 
پلیمر آریاساسول و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
و در مقابل بانک دی، فرابورس ایران، صنایع مادیران و پویا زرکان آق دره نسبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.بر اساس این 
گزارش، با پیشنهاد شرکت های بورس و فرابورس و تصویب هیات مدیره سازمان 
بورس، دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس با افزایش یک درصدی از 

امروز به مثبت و منفی هفت رسید.

فصل ریزش در بازار طالی جهانی!
قیمت طال روز دوشنبه کاهش یافت زیرا دالر به دنبال پیام جروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اینکه بانک مرکزی برای مهار تورم بسیار باال، نرخ های 
بهره را بیشــتر افزایش خواهد داد، به رشد خود ادامه داد.به گزارش ایسنا، بهای 
هر اونس طال پس از افت ۱.۲ درصدی در روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار، در 
ساعت ۷ و ۳۵ دقیقه صبح امروز به وقت شرقی با ۱۲.۱ درصد کاهش به ۱۷۲۷ 
دالر رســید و قیمت طال در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۷ درصد کاهش 
به ۱۷۲۸ دالر رسید.شــاخص دالر نزدیک بــه باالترین رقم دو دهه اخیر یعنی 
۱۰۹.۲۹ ماه گذشته، حفظ شد و شمش را برای دارندگان سایر ارزها گران کرد.
پاول روز جمعه در کنفرانس بانک مرکزی جکســون هول در وایومینگ هشدار 
داد که آمریکایی ها به ســمت دوره دردناکی از رشــد اقتصادی کند و احتماالً 
افزایش بیــکاری می روند زیرا فدرال رزرو برای مبارزه با تــورم باال نرخ بهره را 
افزایش می دهد.نرخ های بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری شمش های غیر بازده 
را افزایــش می دهد و در عین حال دالر را تقویت می کند.ایزابل اشــنابل، عضو 
هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا در این ســمپوزیوم گفت: بانک های مرکزی در 
سراسر جهان در معرض خطر از دست دادن اعتماد عمومی هستند و اکنون باید 
با قدرت برای مبارزه با تورم عمل کنند، حتی اگر این امر اقتصاد آنها را به رکود 
بکشاند.بر اساس گزارش رویترز، قیمت طال در چین هفته گذشته افزایش یافت 
و به باالترین حد خود از اکتبر رسید زیرا کاهش قیمت های جهانی باعث تشویق 

خرید شد، در حالی که تقاضا در هند کاهش یافت.

اخبار کوتاه

بانک و بیمه

بورس

بازار

در پی ابالغ آیین نامه واردات خودرو، اینکه 
چه خودروهایی با شرایط اعالمی و به ویژه سقف 
قیمتی تعیین شــده، امــکان واردات خواهند 
داشت، مورد توجه است. در این راستا هرچند 
که به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، 
واردات با ســقف قیمتی تعیین شــده، امری 
نشدنی نخواهد بود، اما سایر شرایط آیین نامه 
و الزام ایجاد نمایندگــی برای خدمات پس از 
فروش و مهمتر از همه تعرفه واردات که هنوز 
عدد مشــخص ندارد، در اینکه کدام خودروها 
قطعا وارد می شــوند، تاثیرگــذار خواهد بود؛ 
بنابراین گزارش زیر صرفا به معرفی خودروهای 
زیر ۲۰ هزار یورو می پــردازد و قطعیتی برای 
اینکه این خودروها وارد شــوند، وجود ندارد.به 
گزارش ایسنا، اواخر اردیبشهت ماه بود که وزیر 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( از نهایی شدن 
مصوبه واردات خــودرو حداکثر تا پایان همان 
ماه خبر داد و تاکید کرد کرد که »محدودیتی 
در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات 
و افزایش عرضه خودروســازان داخلی، بخش 
عمــده ای از تقاضای بازار پاســخ داده خواهد 
شد.«به گفته وی، »در موضوع واردات خودرو، 
دولت واردکننده نخواهد بود، بلکه شــرایط را 
تســهیل خواهد کرد.«بحث ها، گمانه زنی ها و 
»به زودی ابالغ می شود« های  آیین نامه واردات 
خودرو تا ابتدای شــهریور ماه هم ادامه داشت 
و در نهایــت، در آخریــن روز هفته گذشــته 
)پنجشبه سوم شهریور ماه(، آیین نامه و جزئیات 
آن توسط معاون اول رئیس جمهوری نهایی و 
به کلیه سازمان ها شامل وزارت صمت، وزارت 
کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق آزاد ابالغ شــد.یکی از 
مهمترین بندهای این آیین نامه، تعیین سقف 
قیمتی برای خودروهای وارداتی است که طبق 
برنامه ریزی ها واردات خودروهای با قیمت زیر 
۲۰ هــزار یورو مجاز اعالم شــده و اولویت نیز 
با واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو خواهد 
بــود.در این رابطه ســخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز با اعالم این خبر که مرحله 
اجرایی واردات خــودرو عماًل از ابتدای مهرماه 
آغاز می شــود، مهلت ارائه درخواست واجدین 
شرایط واردات خودرو به دفتر صنایع خودرویی 
وزارت صمت را تا ۱۹ شــهریور ماه اعالم کرد 
و گفــت: »آیین نامه واردات خودرو ســه گروه 
را شــامل می شود که پس از ارسال درخواست 
در مهلت مقرر یاد شــده که ۱۹ شــهریور ماه 
در نظر گرفته شــده اســت، حداکثــر تا آخر 
شــهریور ماه اسامی شرکت های منتخب اعالم 
خواهد شــد. پس از تایید و اعالم شرکت هایی 
که الزامات آیین نامه واردات خودرو را با امتیاز 
باالتری کسب کرده اند، واردات خودرو می تواند 
انجام شــود. با توجه به اولویت داشتن واردات 
خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، شــرایط واردات 
ســایر خودروها نیز بیستم شــهریورماه اعالم 
می شود.«براین اســاس اینکه چه خودروهایی 
با این ســقف قیمتی امــکان واردات خواهند 
داشــت، موضوع حائز اهمیت اســت. در این 
رابطه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد 
است: »سقف قیمتی اعالم شده تقریبا مساعد 
اســت و می توان خودروهایی که استاندارهای 
۸۵گانه را پاس کنند، وارد کرد. البته که قیمت 
خودرو در جهان به دلیل کمبود چیپســت ها و 
سیستم های الکترونیکی )بخشی به دلیل کرونا 
و بخشی هم تنش های سیاسی بین کشورهای 
چیــن و تایوان(، افزایش پیدا کرده اســت، اما 
احتمال  وارد بسیار اســت و واردات خودرو با 
سقف قیمتی تعیین شــده موضوعی نشدنی 

نخواهد بود.”وی تصریح کرد: “برداشــت ما از 
این مصوبه و اقدام برای واردات مثبت اســت 
و امیدوار هستیم که دیگر گره ای ایجاد نشود. 
اما نکته مهم اینجاســت که چنانچه قرار باشد 
واردات منوط به بحث سرمایه گذاری در تولید 
و افزایش تولید باشــد، واردات ممکن نخواهد 
بود؛ چراکه در حال حاضر مدعیان تولید، اینکه 
چه تعداد تولید می کنند و چه تولید می کنند 
و محاســبه مجموع میزان ارزبری خودروهای 
تولیدی نشان می دهد که خودروهای تولیدی 
اصالتا ارزبری بســیار بیشــتری از خودروهای  
CBU داشته و دارند.”براین اساس، لیستی از 
خودروهای زیر ۲۰ هزار یورو تهیه شده که به 
شرح زیر است. البته باید توجه داشت که سایر 
شــرایط آیین نامه و الزام ایجاد نمایندگی برای 
خدمات پس از فروش، در اینکه کدام خودروها 
قطعا وارد می شوند، تاثیرگذار خواهد بود. این 
گــزارش صرفا به معرفــی خودروهای زیر ۲۰ 
هزار یورو می پردازد و قطعیتی برای اینکه این 
خودروها با چه قیمتی به دست مصرف کننده 

ایرانی می رسد، وجود ندارد.
پاسخ وزیر صمت 

به چگونگی محاسبه تعرفه واردات 
خودرو

در حالی آیین نامه واردات خودرو ابالغ شده 
که در آن میزان تعرفه مشــخص نشده است؛ 
اما در این رابطه وزیر صمت تاکید کرده است 
که تعرفه ها شناور خواهد بود و محدوده آن باز 
و بســته به اینکه خودرو چگونه فروخته شود، 
متغیر خواهــد بود.آیین نامه واردات خودرو در 
حالی ابالغ شــد که در آن بــه موضوع تعرفه 
واردات اشــاره ای نشده اســت؛ موضوعی که 
بســیار می تواند در اینکه چه خودروهایی وارد 
و به دست مصرف کنندگان می رسد تاثیرگذار 
باشــد.روز یکشنبه نیز در حاشــیه نمایشگاه 
تحول صنعت خــودرو، علی بهادری جهرمی- 
سخنگوی دولت- در جمع خبرنگاران، نیز در 
پاسخ به ســوالی در رابطه با این موضوع، عدد 
دقیقی اعالم نکرد و گفت: آنطور که قید شده 
اســت، تعرفه واردات خودروها، با توجه به نوع 
خودرو که چه میزان اقتصادی باشد، مشخص 
خواهد شــد؛ چرا که جهت گیــری آیین نامه، 
حمایت از واردات خودروهای اقتصادی اســت 
تــا بتواند کمک کننده به طبقات متوســط به 
پایین جامعه باشــد. همچنین می تواند  منجر 
بــه ایجاد خط تولید در داخل باشــد یا کمک 
کنــد تا انتقال تکنولــوژی را حمایت کند.وی 
افزود: بنابراین مطابق آیین نامه پیش بینی شده 
که متناسب با خودروهای مختلف، یک مصوبه  
یا آیین نامه ای از ســوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با همــکاری بانک مرکزی و احتماال 
وزارت اقتصاد باید تدوین شــود و متناســب 
با خروجی های مختلــف، تعرفه های متفاوتی 
تعریف شود تا بتواند حمایت و هدایت بیشتری 
در حوزه هایی که یاد شــده، داشــته باشد؛ لذا 
عددی را اکنون نمی توان اعالم کرد و بایستی 
در جلسات تخصصی مربوطه جمع بندی صورت 

گیرد.
تعرفه واردات خودرو 

شناور خواهد بود
اما عصر روز یکشــنبه، در مراسم اختتامیه 
نمایشــگاه تحول صنعت خودرو که سیدرضا 
فاطمی امیــن- وزیر صنعت، معدن و تجارت-، 
در پاسخ به سواالت پیرامون چگونگی محاسبه 
تعرفه واردات خــودرو و زمان اعالم آن، اظهار 
کرد: آیین نامه مشــخص شده و دو هفته زمان 
)تا ۱۹ شــهریور ماه( در نظر گرفته شــده تا 

واردکنندگان واجد شــرایط )این امکان وجود 
ندارد که هر شخصی بتواند خودرو وارد کند(، 
درخواســت خود را به دفتر صنایع خودرویی 
وزارت صمــت تحویل دهنــد.وی افزود: طبق 
قانون مصوبه مجلس قید شده که برای واردات 
خودرو، حتما بایســتی انتقال فناوری صورت 
گیرد و حتما نمایندگی رسمی شرکت خودرویی 
که قرار است وارد شود، در کشور وجود داشته 
باشد و امکان ارائه خدمات پس از فروش فراهم 
باشد، فراخوانی اعالم شد تا متقاضیانی که قصد 
واردات خودرو دارنــد، مدارک خود را به دفتر 
صنایع خودرویــی وزارت صمت تحویل دهند. 
پس از آن بررسی ها توسط وزارت صمت صورت 
خواهد گرفت و آن هایــی که فناوری کیفی و 
بهتــری وارد کنند، مجوز خواهند داشــت که 
واردات خودرو داشــته باشــند.وزیر صمت در 
رابطــه با عدد تعرفه خــودرو نیز تصریح کرد: 
تعرفه ها شناور، محدوده آن نیز باز خواهد بود 
و بســته به اینکه خودرو چگونه فروخته شود، 
متغیر خواهد بود. به سبب اینکه نمی خواهیم 
از ایــن طریق زمینه رانت برای یک واردکننده 
فراهم شود، سازوکاری بدین ترتیب خواهد بود 
که برای خودرویی که می خواهد وارد شود، یک 
پیش فرض، علی الحساب سود بازرگانی تعریف 
و خودرو وارد می شــود، سپس در بورس کاال 
عرضه شــده، )مثال ۵۰۰ میلیون تومان قیمت 
خودرو خواهد شــد( پس از آن سود عادالنه و 
مناسبی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد 
)عادالنــه بطور مثال ۵۰ میلیــون تومان(. در 
نهایت ســود بازرگانی شناور به گونه ای تعیین 
می شود که قیمت ۴۵۰ میلیون تومان حاصل 
شود. در حقیقت اگر قیمت خودروهای وارداتی 
در بــازار بیش از قیمتی باشــد که خودرو در 
خارج از کشــور دارد، این مابه التفاوت در قالب 
ســود بازرگانی به خزانه دولــت واریز خواهد 
شــد تا راه هرگونه سوء اســتفاده و رانت برای 

واردکنندگان ایجاد نشود.
جزئیات مصوبه دولت

 درباره واردات خودرو با رمزدارایی ها
فاطمی امیــن در ادامه به تشــریح جزئیات 
مصوبــه اخیر دولت درباره آزادســازی واردات 
با رمزدارایی ها پرداخــت و گفت: پیش از این 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت به تعدادی 
از واحدهــا جواز تاســیس داده بود که بتوانند 
واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند؛ 
مشکالت حقوقی وقفه ای در این موضوع ایجاد 
کرد، اما خوشبختانه امروز در دولت، آیین نامه 
کاملی مصوب شده و اســتخراج رمزدارایی ها 
رســمیت پیدا کرده اســت.وزیر صمت ضمن 
اشــاره به اینکه از چند هفته گذشــته، امکان 
واردات بــا رمزدارایی ها فراهم شــده اســت، 
خاطرنشان کرد: این مســاله در توافق نامه ای 
میــان وزارت صمت و بانــک مرکزی صورت 
گرفتــه و بــرای اولیــن بــار واردات از محل 
رمزدارایی ها فعال شــده است. آیین نامه ای که 
اکنون در دولت مصوب شــده، آیین نامه بسیار 
کامل و دقیقی است که تمام موضوعات مربوط 
به رمزدارایی ها را از جمله نحوه تامین سوخت 
و انرژی آن ها، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها 
را مشخص کرده است. مجوزها را وزارت صمت 
در رابطــه بــا اســتخراج رمزدارایی ها خواهد 
داد.فاطمی امین خاطرنشــان کــرد: این خبر 
مهمی است که مدت هاست فعاالن این صنعت 
منتظر آن بوده انــد؛ واردات می تواند برای هر 
کاالیی، از جمله خودرو باشــد. زمانی که قصد 
واردات یک کاال وجود دارد، بایستی یک ارزی 

پرداخت شود؛ این ارز می تواند اکنون به جای 
دالر و یورو از بیت کوین اســتفاده شــود. در 
همین رابطه مراکز رسمی استخراج بیت کوین 
که زیرنظر وزارت صمــت فعالیت می کنند و 
دارای مجوز هســتند، با هماهنگی که با بانک 
مرکزی انجام شده عمال می توانند از بیت کوین 

برای واردات خودرو استفاده کنند.
وی در پاســخ به سؤال دیگری درباره زمان 
اعالم تعرفه های واردات خودرو گفت: آیین نامه 
این مســاله مشخص شده است، ما دو هفته تا 
۱۸ شهریور به واردکنندگان حائز شرایط زمان 
داده ایــم؛ چرا که بر اســاس قانون مجلس در 
بحث واردات خودرو باید انتقال فناوری صورت 
گیرد و عمال اینگونه نیست که هر کسی برای 
خودش بتواند خــودرو وارد کند، در نتیجه ما 
یــک فراخوانی را اعــالم کردیم که متقاضیان 
واردکننــده خودرو مدارک خودشــان را ارائه 
دهند. این شــرکت ها باید نمایندگی رسمی و 
خدمات پس از فروش داشته باشند و باید اعالم 
کنند کــه در ازای واردات خودرو چه فناوری 
را به کشور وارد می کنند. وزارت صمت بعد از 
بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری 
را ارائه کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو وارد 
کنند.فاطمی امین در پاســخ به سوالی درباره 
میزان تعرفه واردات خودرو خاطرنشــان کرد: 
تعرفه های خودرو به صورت شــناور و در یک 

محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد 
خودرو به چه صورتی فروخته شــود. به دلیل 
اینکه ما نمی خواهیم رانتی برای یک واردکننده 
ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس 
از واردات خودرو، به صورت پیش فرض و علی 
الحساب یک سود بازرگانی پیش بینی می شود 
و متقاضی خودرو را وارد می کند.وزیر صمت در 
پاسخ به سوالی دیگری پیرامون اظهارات وزیر 
اقتصاد مبنی بر رتبه بندی میان صادرکنندگان 
و میــزان دخالت وزارت صمت در این موضوع، 
اظهار کــرد: اصل ایــن کار برعهده ماســت. 
رتبه بندی واردکنندگان و صادرکنندگان آغاز 
شــده و چنانچه صادرکننــده ای ماده خامی را 
صــادر کند، به لحاظ فنــاوری ارزش کمتری 
خواهد داشت تا صادرکننده ای یک تجهیزات 
پزشــکی را صادر کند. کاالها بر اساس اینکه 
دانش پایه یا معمولی باشــند، صــادرات آن به 
کدام کشــور انجام شــود، کیفیت و مبلغ کاال 
به چه ترتیبی باشــد و براســاس شاخص های 
مختلف، ارزش گذاری و رتبه بندی می شــوند.
وی تصریح کرد: جای تاسف است که می بینیم 
صادرکننــده محصولی را صــادر می کند که 
موجب دید منفی به محصوالت ایرانی می شود؛ 
البته در حال حاضر واردات بر اساس رتبه بندی 
انجام می شود و این موضوع برای تولیدکنندگان 

نیز به همین ترتیب است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اگر فردی حداقل ۱۰۰ 
هزار دالر وارد کشــور کند می تواند اقامت بگیرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه قرار است 
انحصار واردات شکسته شده و از انحصار چند شرکت خاص 
دولتی و خصوصی خارج شــود، اظهار کرد: بنا بر این است 
هر کس بتواند کاال را ارزان تر وارد کند او را تشویق کنیم و 
خــوِد واردکننده ها با هم در کاهش قیمت کاالهای وارداتی 
رقابت داشــته باشند.وی در پاسخ به این سوال که آیا قبول 
دارید سیاست دولت قبل خودتحریمی بوده؟ یادآور شد: باور 
ما این اســت که حتماً باید در تعامالت بین المللی از همه 
فرصت ها استفاده کنیم و البته نیازهایی هم که الزم داریم 
از طریق روابط تجاری خوب به دســت بیاوریم، اما اختالف 
نظر این است که دنیا تنها یک کشور و یک مجموعه محدود 
از کشورها نیست، میزان افزایش میزان روابط تجاری ایران 
با کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما تعامل دارند در 
یک سال ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، در عین اینکه 
همچنان مسأله مذاکرات و برجام و توافق هم در مسیر بوده 
و اما گشایشــی در آن انجام نشده بود.وزیر امور اقتصادی و 

دارایی با بیان اینکه حتماً یکی از ارکانی که به رشد اقتصادی 
ما کمک می کند این اســت که با دیگر کشورها دیپلماسی 
اقتصادی فعال داشــته باشیم و خودمان را منحصر نکنیم، 
تصریح کرد: امــا اینکه برخی فکر می کنند اگر برجام امضا 
نشود ما مشکل پیدا می کنیم کاماًل غلط است، نمی گوئیم با 
دنیا کاری نداشته باشیم و خودمان خودمان را اداره کنیم اما 
می گوئیم همین االن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ دو برابر نفتی 
که قباًل می فروختیم صادر کنیم و بیشتر از این هم ظرفیت 
داریم، در مورد سرمایه گذاری های خارجی هم قراردادهای 
فراوانی اجرا می شــود، و اینها گواه این اســت که می شود 
اقتصاد را در همین شــرایط هــم مدیریت کرد.خاندوزی با 
بیان اینکه تحریم ها قطعاً اثر دارد و کارها را در برخی موارد 
دشــوار می کند گفت: اما حتماً می توانیــم اقتصاد را بدون 
گره زدن به مســأله مذاکرات ادامه داده و اداره کرده و حتی 
باید بتوانیم ادامه رشــد را هم پیاده کنیم. در بحث توسعه 
اقتصادی نیز چند برابر دوره گذشــته با طرف چینی تعامل 
پیدا کردیم و تمرکزمان را بیشتر روی کشورهایی گذاشتیم 
که نیــاز به صادرات ما دارند، حتی نقطه مشــخصی را در 
مشهد برای جلب سرمایه گذاری کشورهای شمالی و غربی 

دایــر کردیم.وی ادامه داد: به نظــرم این الگو در صادرات و 
واردات می تواند نتایج مناسبی داشته باشد. حتی گفتیم هر 
کس بتواند ارز وارد کشور کند حتی اگر طال هم باشد نه تنها 
ارزش افزوده ای گرفته نمی شــود بلکه برای منشأ ارَزش هم 
ســخت گیری نمی شود تا به راحتی سرمایه و سپرده گذاری 
انجام شود.ســخنگوی اقتصادی دولــت در خصوص قانون 
اقامت گرفتن ایران با ســقف سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دالر 
اظهار کرد: قبول داریم که سقف های اعالم شده باالست لذا 
به ۱۰۰ هزار دالر کاهش پیدا کرده و اگر فردی حداقل ۱۰۰ 
هزار دالر وارد کشور کند می تواند اقامت بگیرد و تمهیداتی 
فراهم شده برای اینکه جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه 
گذاری ایجاد شــود.خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا 
موافقید که ایران بهشت ثروتمندان است؟ عنوان کرد: ایران 
بــا مردمان و نعمات فراوانش قطعاً کم از بهشــت ندارد اما 
اینکه تبدیل به جایی شــود کــه ثروتمندان بیایند و محل 
فرار مالیاتی باشــد این طور بوده و به نســبت کشــورهای 
مترقی دنیا که انضباط بهتری داشته و قاعده مندی بیشتری 
دارند، بســیاری از فعاالن اقتصادی می توانند با فرار مالیاتی 
ســال ها ثروت اندوزی کنند و کسی هم متعرض نشود، لذا 

اخذ مالیات اول یک جهت عدالتی دارد که برخی از فعاالن 
این کار را می کنند و یک جهت هم ایجاد گشایشــی است 
که اگر ما بتوانیم بیشتر مالیات را از این تعداد که به جهت 
عددی کم هستند اما به لحاظ حجم گردش اقتصادی غیر 
تولیدی و ســوداگری زیاد هســتند بگیریم کمک می کند 
جاهای دیگری رخصت کنیم و فشار مالیاتی بر دیگر اقشار 
را کم کنیم.وی یادآور شد: از این جهت دولت الیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه یا سوداگری را برای تقدیم به مجلس آماده 
کرده در حالی که دولت قبل سه سال این الیحه را متوقف 
گذاشته بود و این نشان دهنده جهت گیری ما در این حوزه 
اســت؛ در این رابطه ما با شهرداری، سازمان ثبت و با تمام 
دفاتر اســناد رسمی برای اولین بار به شکل برخط در تماس 
هستیم که اگر کسی آنجا ارزش افزوده را می دهد مستقیم 
به سازمان مالیاتی وارد شود، در ناجا و بازارهای خودرو نیز 
چنین اقداماتی را انجام دادیم و تنها منتظر مصوبه مجلس 
هســتیم و به همین لحاظ موفق شدیم تا حدود ۲ میلیون 
مؤدی جدید مالیاتی را شناســایی کردیم و از همین راه ۵ 
درصد مالیات تولیدکننده ها را کم کنیم تا ایران دیگر بهشت 

فرار مالیاتی سوداگران نباشد.

آشنایی با خودروهای زیر ۲۰ هزاریورو

کدام خودروها می توانند وارد ایران شوند؟

وزیر اقتصاد:
به هر خارجی که ۱۰۰ هزار دالر وارد ایران کند، اقامت می دهیم

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن 
اعــالم برنامه های هفته دولت ایــن وزارتخانه، اظهار 
کرد: لوازم یدکــی خودرو، لوازم خانگــی، دخانیات، 
لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک بیش از ۸۰ درصد 
حجم قاچاق را تشکیل می دهند و حجم قاچاق فقط 
در لــوازم یدکی، لوازم خانگــی و دخانیات ۱۷۱ هزار 

میلیارد تومان برآورد می شود.
امید قالیباف درباره طرح های در حال افتتاح وزارت 
صمت در هفته دولت به ایســنا،گفت: در هفته دولت 
۳۶۷ طرح تولیدی با ۷۱ هزار میلیارد تومان ســرمایه 
گذاری و با اشتغالزایی ۲۳ هزار نفر به بهره برداری در 
استان ها و شهرهای مختلف می رسد.وی با بیان اینکه 
در بخش صنایع عمومــی ۹۵ طرح در هفته دولت به 
بهره برداری می رسد، اظهار کرد: یکی از دستاوردهای 
این وزارتخانه در یک ســال گذشته مقابله هوشمند 
با قاچاق کاال بوده اســت. لــوازم یدکی خودرو، لوازم 
خانگی، دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک 
بیش از ۸۰ درصد حجم قاچاق را تشکیل می دهند که 

کار شناســه دار کردن و رصد هوشمند بازار برای سه 
گروه اول آغاز شــده است. حجم قاچاق فقط در لوازم 
یدکــی، لوازم خانگی و دخانیــات ۱۷۱ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود. البته با اقدامات انجام شده بازار 
لوازم یدکی ســاماندهی شــده و کار پایش بازار لوازم 
خانگی از ۱۵ اردیبهشت و دخانیات از ۱۵ خرداد آغاز 

شده است.
ســخنگوی وزارت صمت با بیان اینکــه مقابله با 
قاچاق نباید موجب بهم ریختگی قیمت بخاطر ناکافی 
بودن تولید داخل شــود،تصریح کرد: رشد تولید لوازم 
خانگی در ســال جاری ۹ درصد و محصوالت دخانی 
۲۰ درصد هدف گذاری شــده است. رشد تولید لوازم 
خانگی در یک سال دولت سیزدهم هشت درصد بود 
و تولید از ۱۵.۵ میلیون دســتگاه بــه ۱۶.۷ میلیون 
دســتگاه رســید. صادارت لوازم خانگی نیز در سال 
۱۴۰۰ به ۴۰۰ میلیون دالر رسید که این میزان برای 
چهارماهه امســال ۱۶۴ میلیون دالر، با ۱۱۴ درصد 

رشد نسبت به برنامه، بوده است.

رئیــس مرکز پژوهش هــای اتــاق بازرگانی ایران 
می گوید آنچه که در۱۰ ســال گذشــته تحت تاثیر 
تحریم ها بــرای اقتصاد ایران به وجــود آمده، کار را 
در حوزه های مختلف برنامه ریزی و اجرا دشــوار کرده 

است.
به گزارش ایسنا، محمد قاسمی اظهار کرد: واقعیت 
این است که عملکرد اقتصاد ایران حتی پیش از اعمال 
تحریم هــای جدید از ابتدای دهه ۹۰ نیز چندان قابل 
دفاع نبوده و میانگین رشــد اقتصادی ما در تمام آن 
ســال ها چیزی بین دو تا سه درصد بوده است. با این 
وجود پس اعمال تحریم های هسته ای میانگین رشد 
اقتصادی ما در ۱۰ ســال اخیــر نزدیک به صفر بوده 
که یک زنگ خطر برای ما به حســاب می آید.رئیس 
مرکز پژوهش های اتــاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
تداوم تحریم، اولویت های سیاســت گذاران ایرانی را 
تغییر داده، توضیــح داد: در حالت عادی، مدیران ما 
باید زیرساخت های الزم برای رشد و توسعه اقتصادی 
را فراهم کنند و برنامه ریزی برای رســیدن به اهداف 

اقتصادی کالن در دســتور کار قرار داشــته باشد اما 
تحریم هــا باعث شــده که بخش مهمــی از تمرکز ما 
بــه دور زدن تحریم ها و باز کــردن راهی برای تعامل 
و تامیــن نیازها اختصاص یافته و رشــد و توســعه 
اقتصــادی در اولویت دوم قرار گرفته است.قاســمی با 
اشــاره به مشــکالتی که بنگاه های اقتصادی با آن رو 
بــه رو بوده اند، بیان کرد: باال رفتن هزینه فعالیت های 
تجاری یکی از اصلی ترین مشکالتی بوده که بنگاه های 
اقتصــادی ایرانی با آن مواجه بوده انــد. امروز در بازار 
رقابتی جهانی، حاشیه سود بسیاری از شرکت ها بین 
۱۰ تــا ۱۵ درصد تعریف می شــود. اینکه در چنین 
شــرایطی، شــرکت های ایرانی مجبور شــوند هزینه 
بیشتری برای حمل و نقل، جابجایی ارز و هزینه های 
بانکی و بیمه ای پرداخت که شــاید پنج درصد هزینه 
نهایی را باال ببرد، قطعا برای صادرکنندگان ما مشکل 
آفرین شده و فشاری مضاعف بر آنها وارد کرده است.
وی ادامــه داد: در حوزه هــای اجتماعــی نیز برخی 

دستاوردهای قبلی ما با اما و اگر مواجه شده است. 

تحریم ها چه بالیی بر اقتصاد ایران آورده اند؟۸۰ درصد قاچاق در ۵ گروه کاالیی
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رئیس پلیس فتای فراجا از انهدام شش باند قمار اینترنتی 
با گردش مالی بالغ بــر ۱۲ هزار میلیارد خبرداد.به گزارش 
ایسنا، سردار وحید مجید دراین باره گفت: برابر اقدامات فنی 
و تخصصی صورت گرفته از ســوی پلیس فتای استان ها از 
ابتدای ســال جاری تا کنون شش فقره باند قمار اینترنتی 
بــا گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال شناســایی و 
متالشی شــده و تعداد ۹۳ نفر از نفرات اصلی این سایت ها 
در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.

وی در توضیح جزئیات بیشتر از این پرونده ها نیز گفت: 
با اشرافیت کارشناسان پلیس سایبری کشور بر روی فعالیت 
سایت های قمار، تعداد ۱۰ نفر از اجاره دهندگان حساب های 
بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس 
از انجــام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته دو نفر از 
متهمان اصلی مرتبط با بزه در یکی از اســتان های شمالی 

کشور دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتای فراجا با اشــاره به اینکه در  بررســی 
تجهیزات رایانه ای کشف شــده از متهمان و محل اختفای 
آنهــا تعداد ۲۱۰ فقره کارت بانکــی متعلق به افراد غیر که 
در ســایت های قمار مورد اســتفاده قرار گرفته اند، کشف 
شــد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته  مشــخص شــد  

دستگیرشــدگان  با مدیران ســایت های قمار در خارج از 
کشــور در ارتباط بوده اند.وی اضافه کرد:  متهمان از طریق 
چند رابط در زمینه اجاره حســاب های بانکی با فریب افراد 
با بهانه هایی نظیر ســرمایه گذاری در بورس، فرار از مالیات، 
فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال و ... اقدام به اجاره حساب 
و کارت های بانکی شــهروندان کرده و از آنها برای پولشویی 

در سایت های قمار  استفاده کرده بودند.
رئیس پلیس فتای فراجا گفت: با بررســی حساب های 
بانکی شناسایی شده ضمن مسدودسازی بالغ بر ۵۰ میلیارد 
ریال از عواید حاصل از جرم، مشــخص شــد کالهبرداران  
مبالغ کالنی از وجوه مجرمانه حاصل شده را صرف خرید از 

بورس کاال و سایر شرکت های داخلی کرده اند.
بر اســاس اعالم ســایت پلیــس، مجیــد در توصیه به 
شــهروندان خاطرنشــان کرد :  فارغ از تبعات سوء ناشی از 
فعالیت در ســایت های قمار نظیر از دســت رفتن سرمایه 
زندگــی افــراد، کالهبرداری های متعدد این ســایت ها از 
کاربران، مسدود شدن حساب های بانکی کاربران سایت ها و 
... ، هرگونه فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی برابر با 
قانون جرم بوده و با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی 

الزم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

جانشــین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از پیش بینی 
افزایــش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر خبر 
داد.به گزارش ایســنا، سید ابوالفضل موسوی پور، در جلسه 
نخســت »اســتقبال از مهر ۱۴۰۱«  با بیــان اینکه پلیس 
راهور آماده باش صد در صد ستادی و انتظامی دارد، افزود: 
سرویس مطلوب به کاهش ترافیک کمک می کند. ظرفیت 
بزرگراه ها محدود است و همه می خواهند که با خودرو تردد 

کنند.
جانشــین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن اشاره 
به اهمیت ســرویس مدارس برای کاهش ازدحام گفت: اگر 
تمهیدات برای سرویس مدارس از االن انجام نشود، همه در 
روز اول مهر می خواهند که از خودروی شــخصی استفاده 
کنند. معموال در هفته نخســت بازگشــایی مــدارس، ۲۰ 
درصد به ترافیک عادی شــهر اضافه می شود اما پیش بینی 

ما بیش از ۳۰ درصد اســت. استفاده از خودروی شخصی و 
خودروهای تک سرنشین سبب می شود که ترافیک در هفته 

اول مهر بیشتر شود.
وی با تأکید بر اینکه سرویس مدارس باید از روز نخست 
اجرا شود، گفت: همچنین باید برچسب سرویس مدارس و 
اطالع رسانی آن از چند روز قبل از آغاز مدارس انجام شود. 
نداشتن برچسب سرویس مدارس باعث جریمه نخواهد 
شد اما نداشتن معاینه فنی و تخلفات نظیر نبستن کمربند 
ایمنی و … از روز نخســت مهر به شدت برخورد می شود.

جانشــین رئیس پلیس راهــور تهران بــزرگ در ادامه به 
نمایندگی از  پلیس راهور تقاضای برگزاری جلســه شورای 
ترافیک را داشــت. موسوی پور ضمن اشــاره به ممنوعیت 
تردد کامیونت ها در ســاعت مشــخص گفت: همچنین در 
هفته نخســت مهر باید ساعات اداری کارکنان دولت شناور 

شــود. البته هفته اول مهر با اربعین همزمان شده است که 
نگرانی های حمل و نقلی را بیشتر می کند.

وی در ادامه عنوان کرد: تعدادی از نیروهای ستاد نظیر 
اورژانس، پیمانکاران مرکز کنترل ترافیک، آتش نشانی و ... 
باید در میادین اصلی سطح شهر به صورت فیزیکی حضور 
داشته باشند.به گفته جانشــین رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ؛ خط کشــی در معابر جلوی مدارس، عالئم و تابلوها 
نیز باید در دستور کار اجرایی قرار گیرد تا اگر نیاز به ترمیم 

و تعمیر دارند، پیش از بازگشایی مدارس انجام شود.
سرهنگ غالم نصراللهی نماینده فاتب نیز در ادامه جلسه 
با تأکید بر اینکه باید عارضه سنجی تردد در حوزه ترافیک 
شــهری صورت گیرد، اظهار کرد: واکاوی و سبب شناسی 
مصوبات و اقدامات سال های گذشــته باید انجام شود چرا 
که دیگر کاربردی نیستند و طرحی نو باید اندیشیده شود. 

برای این طرح نو می توان از ظرفیت مراکز علمی استفاده 
کرد. 

وی با بیان اینکه همچنین باید اســتفاده بهینه از حمل 
و نقل کاربردی شــود، افزود: ارائه تخفیفات و رایگان کردن 
بلیت های حمل و نقل انبوه بر از جمله تشــویقات موردنظر 

برای کاهش استفاده از خودروی شخصی است. 
باید طرحی که امســال برای بازگشــایی مدارس تهیه 

می شود، دارای مالحظات و پیوست های الزم باشد.
بنا براعالم سایت شهر، نماینده فاتب درباره راهکار کاهش 
ترافیک در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در زمان بازگشایی 
مدارس گفت: برخی مدارس پایه که نیاز به حضور ندارند، در 
روزهای پرترافیک هفته مثل چهارشنبه و پنجشنبه از برنامه 
شــاد استفاده کنند، چرا که هزینه بسیاری برای راه اندازی 

این برنامه آموزشی شده است.

رئیــس پلیس امنیت عمومــی فرماندهی 
انتظامی استان از دســتگیری 8 عامل نزاع و 

در شهرک«صدف«  درگیری دســته جمعی 
شهرستان شــهریار خبر داد.به گزارش رکنا؛ 

سرهنگ حسین معصوم زاده با اعالم این خبر 
گفت: اواخر تیرماه سال جاری تعدادی اوباش 
با برنامــه ریزی قبلی در شــهرک »صدف« 
شهرســتان شــهریار دو قالب ۲ گروه ۴ نفره 
با در دســت داشــتن قمه، چاقو، سنگ، تبر 
با همدیگر درگیر می شــوند که این درگیری 
منجر به جرح تعداد ۵ نفر و مصدومیت شدید 
و به کما رفتن یکی از طرفان درگیری شــده 

که عامل آن از محل متواری می شود.
رئیــس پلیس امنیت عمومــی فرماندهی 
انتظامی غرب اســتان تهران افــزود: در این 
درگیری دو نفر از طرفین درگیری عریان شده 
و با قدرت نمایی، انســداد مسیر، عربده کشی 
عالوه بر اخــالل در نظم عمومــی، منجر به 

ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی 
شهروندان محله شده بود که پلیس به جدیت 
در این عرصــه ورود کرد.ســرهنگ معصوم 
زاده بیان داشــت: با ارجــاع پرونده به پلیس 
امنیت عمومی غرب اســتان تهران، تیم ویژه 
عملیاتی با مراجعه به محــل وقوع درگیری، 
بازبینی دوربین های مدار بســته، تشکیل شد 
و با تحقیقات محلی، استماع اظهارات شهود و 
مطلعان، عاملین درگیری و نزاع دسته جمعی 
مورد شناسائی قرار گرفت و با هماهنگی مقام 
قضائی، هر 8 نفر با عملیات های مختلف پلیس 
امنیت عمومی در شهرستان های غرب استان 
تهران دســتگیر و با قرارهــای تامین قضائی 

مناسب برخورد الزم صورت گرفت.

رئیــس پلیس امنیت عمومــی فرماندهی 
انتظامی غرب استان تهران اعالم کرد: اوباش 
دستگیر شده در بازجوئی پلیس اذعان داشتند 
با شــناخت قبلی از همدیگر  هر دو گروه در 
صنف مشــاور امــالک فعالیت داشــتند که 
اختالف فعلی  آنها بر سر فروش یک دستگاه 
خودرو ســواری مزدا با یکدیگر درگیری شده 
اند.ســرهنگ معصوم زاده، خاطرنشــان کرد: 
پلیس غرب اســتان تهران، با افــرادی که با 
درگیری، نزاع دسته جمعی و استفاده از سالح 
سرد موجب قبح شکنی شده و امنیت عمومی  
جامعه را به مخاطره می اندازند، برابر قانون و 
مطالبه عموم شهروندان برخورد الزم را انجام 
می دهد و امنیت مردم، خط قرمز پلیس است.

با گذشــت ۱7ماه از قتل گدای میلیونــر در پایتخت، 
مأمــوران پلیس با شناســایی  ردپای عمو و بــرادرزاده ای 
در این جنایت، آنها را بازداشــت کردند.بــه گزارش رکنا، 
اســرار این جنایت ۳۰ فروردین پارسال فاش شد. آن روز 
فردی با پلیس تماس گرفت و گفت از خانه همسایه شــان 
که پیرمردی تنهاســت، بوی تعفن به مشام می رسد. بعد 
از ایــن تماس، مأموران راهی محل زندگی پیرمرد شــدند 
و پــس از ورود بــه خانه ویالیی قدیمی با جســد متعفن 
این مرد 7۰ســاله که در زیرزمین افتاده بود مواجه شدند. 
دست و پایش با نخ پالستیکی بسته و دور گردنش هم نخ 

پالستیکی پیچیده شده بود.
در ادامه بررسی ها مشخص شد که حدود ۱۰روز از قتل 
پیرمرد می گذرد. تیم جنایی در ادامه با بهم ریختگی وسایل 
خانه مقتول روبه رو شدند. این موضوع نشان می داد، عامل 

یا عامالن جنایت با انگیزه سرقت دست به قتل وی زده اند؛ 
چرا که شــواهد نشــان می داد برخی از اموال وی دزدیده 
شده اند. آنطور که مشــخص بود پیرمرد وضع مالی خوبی 
داشــت. تحقیقات نشــان می داد که او هر روز صبح برای 
گدایی از خانه اش خارج می شــد و شب با دست پر به خانه 
برمی گشــت. این موضوع را همســایه ها نیز تأیید کردند و 
یکی از آنها گفت: حدود ۲۰سالی می شد که مقتول در خانه 
ویالیی قدیمی زندگی می کرد. در این چند ســال کسی به 
خانه او رفت وآمد نداشت. ما احتمال می دادیم که او همسر 
و فرزندی ندارد. فقط به برخی از همســایه ها گفته بود که 

یک خواهر دارد که او هم در شهرستان زندگی می کند.
کارآگاهان در بررسی های بیشتر یک دفترچه بانکی در 

خانه مقتول کشف کردند که نشان می داد سال ها قبل مبلغ 
۲۲۰میلیون تومان به یکی از حســاب های بانکی اش واریز 
کرده و دیگر پولی از آن حساب برداشت نکرده است. عالوه 
بر این با کشــف فیش های بانکی مشخص شد که مقتول 
مبالــغ زیادی در حســاب های دیگرش داشــته و احتماال 
بخشی از پول ها را نیز در خانه اش نگهداری می کرده است. 
اما در ادامه تحقیقات هیچ پولی از خانه وی کشــف نشد و 
این یعنی عامل جنایت آنها را سرقت کرده بود. عالوه بر این 

گوشی موبایل مقتول نیز سرقت شده بود.
تحقیقــات مأموران با دســتور بازپرس شــعبه چهارم 
دادسرای جنایی تهران برای شناسایی قاتل یا قاتالن ادامه 
داشــت تا اینکه چند روز قبل معلوم شد که گوشی مقتول 

در اختیار مرد جوانی اســت. این مرد سارقی سابقه دار بود 
که بارها زندان را تجربه کرده بود. وی دســتگیر شد اما در 

بازجویی ها خودش را بی گناه دانست.
او گفــت که مدتی قبل گوشــی تلفن همراهش خراب 
شــد و این گوشــی را از برادرزاده اش امانت گرفته و خبر 
نداشته که متعلق به مردی است که به قتل رسیده است.با 
این ادعا، مأموران پلیس سراغ برادرزاده وی رفتند. اتفاقا او 
هم از مجرمان سابقه دار بود اما پس از دستگیری ادعاهای 
متفاوتی  مطرح کرد و در نهایت گفت که گوشی موبایل را 
در خیابان پیدا کرده اســت. بازپرس جنایی تهران، با توجه 
به اظهارات ضد و نقیض عمو و برادرزاده و شواهد و مدارکی 
که علیه آنهاست، دســتور بازداشت هر دو را صادر کرده و 
تحقیقات از آنها ادامه دارد تا مشخص شود در این جنایت 

دست داشته اند یا نه.

مرد جوان زنده ماندن خود را معجزه می داند.ســارقان 
بی رحم می خواســتند با قمه ضربه ای به ســرم بزنند که 
دســتانم را باال بردم و همین باعث شــد ضربــه قمه به 
دســتم اصابت کنــد و از مرگ فرار کنــم.   این گفته های 
مردی جوان اســت که با اجاره  ویالیی در کردان به همراه 
همسر و دوستانش به آنجا رفته بودند اما ناگهان با دزدانی 
روبه رو شــدند که از روی دیوار به داخل ویال پریده و آنها 
را محاصره کردند. درست مانند حادثه ای که سال ها پیش 
در خمینی شــهر اصفهان رخ داد و در جریان آن ســارقان 
نقابدار با ورود به ویالیــی که چند نفر آنجا را اجاره کرده 
بودند دســت به جنایتی هولناک زدنــد. اما در این حادثه 
بخــت با افراد حاضــر در ویال یار بود کــه دزدان فقط به 
سرقت اموال آنها بســنده کردند.این حادثه دوشنبه هفته 
گذشته رخ داد. مردی جوان ویالیی به مدت ۲۴ساعت در 
منطقه کردان اجاره کرد و به همراه همســر و دوستانشان 
راهی آنجا شدند. حوالی ساعت ۳ بامداد که ناگهان 6 مرد 
نقابدار وارد ویال شــدند و ابتدا سرایدار و بعد مرد جوان و 
همراهانش را گروگان گرفتند تا دست به سرقت بزنند. اما 
در جریان این ســرقت، مرد جوان با ضربات قمه مهاجمان 

زخمی و در بیمارســتان بستری شد.وی جزئیات بیشتری 
از ماجرای این سرقت را توضیح داد و گفت: ساعت حدود 
۳بامداد بود. من داخل ویال بودم و بقیه همراهانم در حیاط 
که ناگهان با 6مرد نقابدار مواجه شدم. تا چند دقیقه شوکه 
و وحشــت زده بودم. یکی از آنها شمشیر به دست داشت و 
تیغه آن را به سمتم گرفت و با تهدید گفت اگر حرفی بزنم 
جانم را می گیرد. شــش مرد نقابدار،  قمه، چاقو و شمشیر 
به دســت داشتند و قصدشان این بود که با تهدید ساکنان 
ویال،  نقشه ســرقت را اجرا کنند.مرد جوان ادامه می دهد: 
آنها می ترسیدند مبادا من با داد و فریاد بقیه را خبر کنم. 
برای همیــن یکی از آنها با قمه ضربــه ای به بازویم زد و 

تهدید کرد که اگر حرفی بزنم مرا می کشد. 
شاکی ادامه می دهد: با وجود اینکه بازویم زخمی شده 
بود، اما دزد قمه به دست قصد داشت آسیب جدی تر به من 
برساند. او قمه را باال گرفت و قصد داشت با آن ضربه ای به 
ســرم بزند و در آن لحظه واکنش نشان دادم و دستانم را 
باال بردم تا مانع او شــوم. همین اقدام به موقع من موجب 

شــد تا ضربه قمه با آرنجم برخورد کند و به شــدت دچار 
آسیب شــود. با این حال بخت با من یار بود که آن ضربه 

شدید به سرم نخورد. 
چــرا که ممکن بود جانم را از دســت بدهم و  حاال که 
نفس می کشم، زنده ماندنم را معجزه می دانم، چون ضربه 
مهاجم بی رحم آنقدر شــدید و عمیــق بود که پس از این 
ماجرا راهی بیمارســتان شــدم و یک راست به اتاق عمل 
رفتــم.  مهاجمان بی رحم در ادامه به آنچه می خواســتند 

رسیدند. 
درحالی که به شــدت زخمی بودم مرا بــه حیاط و نزد 
بقیه بردنــد و همه ما را گروگان گرفتنــد. تا چند دقیقه 
همه وحشــت کــرده بودیم و دزدان بــرای ایجاد رعب و 
وحشت شیشه ماشین هایمان را هم شکستند. آنها آن شب 
7گوشی موبایل، ۴ســاعت ارزشمند،  حدود ۳میلیون پول 
نقد و مدارک مان را سرقت کردند و بعد گریختند. با وجود 
اینکه زخمی شده بودم، به دنبالشان رفتم اما نتوانستم مانع 
فرارشان شــوم، چون مقابل ویال زمین خالی بود و آنها به 

راحتی موفق به فرار شــدند.پس از فرار مهاجمان ماجرای 
این ســرقت به پلیس اعالم شد و مأموران کالنتری کردان 
در محل حادثه حضور یافتند.شــاکی می گوید: ســارقان 
سرایدار ویال را گروگان گرفته و سپس وارد ساختمان شده 

بودند تا اموال ارزشمند ما را سرقت کنند.
وقتی مأموران رســیدند، به تحقیق از ما و سرایدار ویال 
پرداختند. ســپس من که به شــدت در این حادثه زخمی 
شــده بودم توســط اورژانس به بیمارستان منتقل شدم.۲ 
روز در بیمارســتان بســتری بودم و تحــت عمل جراحی 
قرار گرفتم. به دلیل ضربه شدیدی که به آرنجم وارد شده 
بود در دســتانم پالتین قرار دادنــد و درد زیادی متحمل 
شده ام اما باز خدا را شکر می کنم که زنده هستم.وی ادامه 
می دهد: ما ویال را برای ۲۴ســاعت اجــاره کرده بودیم و 
بعد شنیدیم که چند شب قبل هم 6مرد نقابدار به ویالی 
کناری هجوم برده و دســت به سرقت اموال افرادی که در 
آنجا بودند، زدند. هم اکنون پرونده ما در کالنتری در حال 
رسیدگی است و امیدوارم که هرچه زودتر سارقان بی رحم 
بازداشــت و مجازات شــوند تا دیگر دست به چنین اقدام 

وحشیانه ای نزنند.

انهدام ۶ باند قمار اینترنتی با گردش مالی ۱۲ هزار میلیاردی

پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
پیشنهاد شناور شدن ساعت کاری ادارات

بازداشت عامالن درگیری خونین شهرک صدف شهریار 

معمای مرموز قتل گدای میلیونر تهرانی در خانه ویالیی 

یورش مردان نقابدار به خانه ویالیی در کردان 

وسوسه تتوی مجانی دختر جوان را تسلیم شیطان کرد 
دختر جوان وقتی برای انجام »تتو« به خانه مرد جوان رفت، نمی دانست چه 
سرنوشت شومی در انتظارش است.به گزارش رکنا، چند روز قبل دختر جوانی به 
پلیس مراجعه کرد و گفت: مدتی قبل در اینستاگرام با مردی آشنا شدم که در 
کار تتو بود.مرد جوان به نام حمید پیشنهاد داد که اگر به عنوان مدل به خانه اش 
بروم هیچ هزینه ای برای تتو از من نخواهد گرفت. او ادامه داد: با پیشــنهاد مرد 
تتوکار راهی خانه اش شدم اما به محض ورود حمید در را بست و مرا کتک زد و 
مورد آزار و اذیت قرار داد.او مرا در خانه اش حبس کرد و بعد از چند ساعت وقتی 
حالم بد شده بود، مرا ســوار خودرو کرده و در خیابان رهایم کرد. رهگذران مرا 
نیمه هوش در کنار خیابان دیده  و به بیمارســتان انتقال دادند. با شکایت دختر 
جوان مشخص شد متهم هم صفحه اینستاگرامش را بسته و هم تلفن همراهش 
را خاموش کرده است. بنابراین پرونده ای در شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی 
تهران تشکیل شد و بازپرس حمیدرضا رستمی دستور تحقیقات در این خصوص 

را صادر کرد

جعل اسناد به کارت  اقامت اتباع خارجی رسید
معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد با اشاره به دستگیری یک باند جعل 
اسناد، به صدور و استفاده از کارت های جعلی اقامت موقت اتباع خارجی هشدار 
داد.به گزارش رکنا؛ ســید هادی شــریعت یار،  معاون دادستان عمومی و انقالب 
مشهد افزود: در روزهای اخیر باند جعل اسناد و مدارک به ویژه جعل کارت های 
اقامت موقت اتباع خارجی در مشهد شناسایی ، دستگیر و پرونده ای نیز در این 
باره در دادســرای عمومی و انقالب مشهد تشکیل شده است.وی افزود: احتماال 
تعــدادی از این نوع کارت های اقامت موقت اتبــاع خارجی)آمایش( جعل و در 
اختیار افراد مختلف قرار گرفته اســت و خریــداران این کارت ها به تبع آن این 
کارت ها را به ادارات و ســازمان های مختلف ارائه می دهند و در قبال آن خدمات 
دریافــت می کنند.معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای عمومی و انقالب 
مشــهد گفت: به اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی دستور داده شده است 
تا ضمن نظارت و اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه الزم، مراتب را به تمامی سازمان ها و 
ادارات منعکس کنند تا استعالمات الزم را درباره اصالت کارت های آمایش انجام 
دهند.شریعت یار افزود: شمار مهاجران افغانستانی قانونی و ثبت نام شده در طرح 
سرشماری اتباع در خراسان رضوی به نیم میلیون نفر رسیده است که ۹۵ درصد 

این گروه در مشهد سکونت دارند.

مرگ تلخ محیط بان همدانی 
محیط بان همدانی در حادثه آتش ســوزی اتاقک محیط بانی تسلیم مرگ 
شد.به گزارش رکنا شروع آتش سوزی ساعت ۲۱ مورخ 6 شهریور و ساعت مرگ 
۳بامداد مورخ 7  شــهریور بوده است.دلیل سانحه، آتش سوزی انفجار کپسول 
پیک نیک در اتاقک محیط بانی منطقه بوده است.در این حادثه محیط بان حامد 
مومیوند نیز به شدت دچار سوختگی شد که در مراکز درمانی تحت درمان است.

توقیف تانکر سوخت حامل ۱۰۳ کیلویی شیشه
جانشین مرزبانی استان خراسان جنوبی از توقیف تانکر سوخت رسان و کشف 
۱۰۳ کیلو مواد مخدر صنعتی از نوع شیشــه در بازارچــه مرزی ماهیرود خبر 
داد.به گزارش ایلنا، ســرهنگ  مراد خســروی  در تشــریح این خبر، گفت: در 
راســتای تشدید اقدامات کنترلی، مرزداران مســتقر در پست کنترل و مراقبت 
مرزی ماهیرود به یک دســتگاه خودروی تانکر سوخت رســان در بدو ورود به 
کشور مظنون که سریعاً آن را متوقف کردند.وی ادامه داد: رزمندگان جان برکف 
مرزبانی در بازرسی دقیق فنی از خودرو، جاسازی که به نحو ماهرانه تعبیه شده 
بود را شناســایی و ۱۰۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، جانشین مرزبانی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه در این 
رابطه یک نفر دستگیر و یک دستگاه تانکر سوخت رسان توقیف شده است، اظهار 
کرد: مرزداران اســتان باتمام قدرت و توان با هرگونه تجاوز و ورود مواد مخدر به 

کشور با جدیت و قاطعیت مقابله می کنند.

قتل خونین پسر جوان در شوش 
با تالش ماموران پلیس، یک قاتل در شهرستان شوش دستگیر شد.به گزارش 
رکنا، جانشــین فرمانده انتظامی شوش گفت: در پی وقوع یک فقره قتل جوان 
۲۴ ساله با سالح سرد در شهرستان شوش، بررسی موضوع و دستگیری قاتل به 
صورت ویژه در دســتور پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.سرگرد  مسعود 
دادوند افزود: ماموران پلیس آگاهی با بررســی صحنه جرم و جمع آوری ادله و 
اقدامات فنی و تخصصی، قاتل را در کمتر از ۵ ساعت شناسایی و در یک عملیات 
ضربتی پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.وی 
ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتســابی )قتل( اعتراف و انگیزه خود 
را اختالفات قبلی با مقتول عنوان که پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.

کشف سالح جنگی و شکاری غیرمجاز در»خرمشهر«
فرمانده انتظامی شهرســتان خرمشهر از دستگیری ۲ عامل نگهداری سالح 
غیرمجــاز در این شهرســتان خبر داد.به گزارش رکنا ، ســرهنگ »نجم الدین 
ســهرابی« با اعالم این خبر گفت: ماموران پلیس این فرماندهی با شناسایی ۲ 
عامل نگهداری سالح غیر مجاز، دســتگیری متهمان به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران پلیس اطالعات این شهرستان، قرار گرفت.وی افزود: ماموران پس از 
شناسایی محل های مورد نظر و هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان یک قبضه سالح کلت کمری و یک قبضه سالح شکاری غیرمجاز کشف 
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر افزود: در این رابطه ۲ متهم دستگیر 

که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند.

انتقام گیری کثیف کارمند اخراجی از شرکت معروف
کارمنــد اخراجی این بار با هک کردن صفحه ی اینســتاگرام انتقام گرفت.به 
گزارش رکنا؛ تهدیدهای فضای ســایبری همچون داســتان های هزار و یک شب 
شده که هر روز با یک شکل و رنگ خودش را نشان می دهد و این بار دامن یک 
شــرکت معروف مهندسی ساختمانی را در مشهد گرفت.مسئوالن شرکت ناگهان 
متوجه شدند که صفحه اینستاگرامشان حذف شده است. صفحه ای که برای آن 
هزینه و توان زیادی صرف شــده بود تا به ۲۰۰هزار دنبال کننده برسد. بالفاصله 
اقدامات الزم آغاز شــد، ظن و گمان اولیه وجود مشــکالت امنیتی از سوی خود 
اینســتاگرام بود که در چند وقت اخیر صفحات مجازی زیادی را به دالیل واهی 
بسته است. اما پیگیری ها نشان داد که مشکل داخلی است و اینستاگرام نقشی در 
از دسترس خارج شدن این صفحه نداشته است. وقتی مسئوالن شرکت مهندسی 
ســاختمانی نتوانستند صفحه شان را به دســت بیاورند با این احتمال که صفحه 
شــان از ســوی هکرها بسته شده، دســت به دامن پلیس فتا ی خراسان رضوی 
شــدند. نماینده حقوقی این شرکت معروف با مراجعه به پلیس فتا در حالی برابر 
کارشناسان قرار گرفت که از افرادی ناشناس شکایت داشت و خواستار شناسایی 
و دســتگیری این افراد بود. او در اظهاراتش اعالم کرد: شــرکت ما در مشهد قرار 
دارد، اما مخاطبان زیادی در سراســر کشور صفحه مجازی ما را دنبال می کردند 
و با اعتمادســازی صورت گرفته حجم زیادی از ســفارش هایمان از طریق همین 
صفحه به دست ما می رســید. اما حدود سه هفته است صفحه از دسترس خارج 
شده و نمی دانیم دقیقا چه اتفاقی افتاده است.با اعالم شکایت نماینده این شرکت 
با دســتور سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی، گروهی 
از کارشناسان این پلیس تخصصی تحقیقات خود را با تمرکز بر روی فضای سایبر 
آغاز کردند. بررســی ها ادامه یافت و مأموران متوجه شدند که حدود یک ماه قبل 
مسئول فضای مجازی این شــرکت به دالیل نامعلومی اخراج شده و فرد دیگری 
جای او را گرفته است. کارشناسان با این فرضیه که احتماال ماجرای انتقام گیری 
از مسئوالن شرکت در میان است، به سراغ فرد اخراج شده رفتند و او را به منظور 
پاسخگویی به چند پرسش به پلیس فتا منتقل کردند. هم زمان یافته هایی کشف 
شد که نشان می داد این فرد با دسترسی به صفحه مجازی شرکت، توانسته آن را از 
دسترس خارج کند، موضوعی که کارمند اخراجی آن را تکذیب کرد اما در ادامه با 
توجه به یافته های بیشتر نقش او در این اقدام پررنگ تر و برای پلیس مسجل شد. 
این فرد که نمی توانســت مقابل مستندات موجود مقاومت کند در نهایت جرمش 
را پذیرفت و اعتراف کرد: وقتی دیدم بعد از ســال ها تالش و باال آوردن صفحات 
مجازی شــرکت به راحتی من را اخراج کردند قصد کردم از آن ها انتقام بگیرم.از 
آنجایی که می دانستم صفحه اینستاگرام برای شرکت بسیار مهم و حیاتی است و 
از ســویی پس از برکناری من رمز صفحات را عوض نکرده بودند، اقدام به این کار 
کردم. با اعتراف متهم که مردی ۲8 ساله بود و پس از تشکیل پرونده این فرد به 
مقام قضایی معرفی شد تا به جرم او رسیدگی و ضرر و زیان شرکت نیز برآورد شود.

اخبار کوتاه

یک حرکت بیجای سارقان دستشان را رو کرد  سارقانی که با یک حرکت اشتباه به دام پلیس افتادند.
به گزارش رکنا، دو نفر بودند و سوار بر یک پراید مدل 
پاییــن. راننده این خودرو ناگهــان  در یک دوربرگردان به 
صورت خالف پیچید تا مسیرش کوتاه تر شود، تخلفی که 
از چشم افسران گشــت کالنتری چهلم مشهد دور نماند.
مأموران به این خودرو مشکوک شدند و هم زمان با استعالم 
پالک به صورت نامحسوس به دنبال پراید حرکت کردند. 

دقایقی بعد نتیجه اســتعالم اعالم شــد و مأموران متوجه 
شــدند که در پی یک خودرو ســرقتی حرکت می کنند.

مأموران کالنتــری نجفی با اعالم موضــوع به فرماندهی 
انتظامی مشــهد، با دریافت دســتور تخصصی از ســوی 
سرهنگ احمد نگهبان، فرمانده انتظامی مشهد و همچنین 

هماهنگی قضایی، به این خودرو دســتور ایســت دادند و 
پیش از فرار سد راه خودرو شدند و آن را متوقف کردند.

با دســتگیری دو متهم، این افــراد به کالنتری منتقل 
شــدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. آن ها که ســوار بر 
خودرو ســرقتی گرفتار شــده بودند، مجبــور به پذیرش 

جرمشان شدند و تاکنون به ۲۰فقره سرقت لوازم و قطعات 
داخل خودرو اعتراف کرده اند.

مأمــوران انتظامی در بازرســی از مخفیــگاه متهمان 
تعداد زیادی لوازم و قطعات داخل خودرو از جمله باتری، 
الســتیک و کامپیوتر ســرقتی خودرو را کشــف کردند. 
متهمان پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی 

شدند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

دستور قضایی داستان شیراز برای بازداشت زنان هتاک 
به خانواده شــهید صادر شــد.به گزارش رکنــا؛ فرماندار 
شهرستان شیراز گفت: همسر و دختر شهید منصور خادم 
صــادق در پی اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
در یک بازار شــیراز مورد ضرب و شتم دو بانوی بدحجاب 
قرار گرفتند که با حکم قضایی، شناسایی و دستگیری این 
افراد در دســتور کار اســت.لطف اهلل شیبانی افزود: ششم 
شــهریورماه ۱۴۰۱ همسر و دختر شــهید منصور خادم 

صــادق در یک بازار شــیراز به ۲ خانم که حجاب از ســر 
برداشته بودند بصورت لسانی، فریضه امر به معروف و نهی 

از منکر را بجا آوردند.
فرماندار شــیراز ادامه داد: ایــن دو خانم بدحجاب در 
واکنش به این تذکر لســانی، اقدام به فحاشــی کرده و به 
تحریــک برخی افــراد حاضر در محل، به ضرب و شــتم 
خانواده شهید بزرگوار اقدام کردند.وی تاکید کرد: از غروب 
روز یکشنبه ششم شهریورماه، فرمانداری شیراز به مساله 

ورود پیــدا کرده و با همکاری دادســتان شــیراز در حال 
پیگیری موضوع هستیم.شــیبانی عنوان کرد: دوربین های 
مســتقر در محل در حال کنترل توسط ماموران انتظامی 
اســت تا افراد ضارب شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی 
شــوند.وی اظهار داشت: دســتور قضایی برای شناسایی و 
بازداشــت دو زن ضارب و هتاک صادر شده است.فرماندار 
شــیراز در ادامه در تکمیل توضیحات گفت: بنابر اظهارات 
شاهدان عینی، دختر شهید منصور خادم صادق به دو زن 

که روســری شان از ســر افتاده بوده تذکر لسانی داده که 
حجاب داشــته باشــند که به ظاهر این دو زن به تحریک 
بعضی افراد حاضر در محیط اقدام به فحاشــی و و ضرب و 

شتم خانواده شهید کرده اند.
وی گفت: جراحت خاصی در اثر این رخداد برای دختر 
و همســر شــهید بزرگوار به وجود نیامده، ولی درگیری 
،فحاشــی و ضرب و شتم از ســوی دو زن بدحجاب انجام 

شده است.

کتک کاری 2 زن بی حجاب با همسر و دختر شهید منصور خادم صادق
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حضور زائــران اربعیــن از چند روز گذشــته در مرزهای 
خوزســتان افزایش یافته و کربالی ایــران در ۲ مرز چذابه 
و شلمچه میزبان عاشــقان اباعبداهلل است.به گزارش مهر، 
خوزســتان دروازه ورود تشــیع و یکی از معابر ایران برای 
تشرف به کربال و نجف است که این روزها با بسیج نیروهای 
مخلص حسینی میزبان زائران عاشقانه مکتب عاشورا است.
مرزهای خوزســتان در ۱۲ سال گذشــته میزبان عاشقان 
حسینی بسیاری بوده و بعدها با ساماندهی پایانه های مرزی 
و اســتقرار مواکب نیز خدمات رسانی به زائران حسینی این 
میزبانی منسجم تر شد.راهپیمایی باشکوه و میلیونی اربعین 
حســینی از سال ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا برپا نشد 
و هم اکنون بعد از گذشــت سه ســال دوباره با همان شور 
قبلی مردم به عشق امام حسین )ع( راهی مرزها شده اند تا 
حرکت عظیم دیگری را در کتاب های تاریخ عاشورا، محرم 
و اربعین به ثبت برسانند.ســتاد اربعین کشــور نیز شرایط 
خاصــی را برای اعزام زائران تعییــن کرده که تزریق چهار 
ُدز واکســن از آن جمله اســت؛ همچنین با توجه به خیل 
عظیم عاشقان حســینی برای تشــرف به کربالی معلی، 
نیروی انتظامی نیز تمهیــدات خوبی را برای تأمین امنیت 

این حرکت عظیم پیش بینی کرده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان در گفت وگو 
با خبرنگار مهر می گوید: در مرز شلمچه از میدان مقاومت 
تــا پایانه ۴۰۰ موکب مردمی و اســتان های معین این مرز 
یعنی استان های فارس، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، 
کهگیلویــه و بویراحمد، اصفهان، موکب بزرگ خراســان 
رضوی و بنیاد مســتضعفان مستقر می شوند.حجت االسالم 
سید محمود موسوی با اشاره به ساخت و ساز ۶۵ درصدی 
پایانه مرزی چذابه و تأمین محل استراحت روزانه و وسایل 
خنک کننده برای زائران در این مرز ادامه می دهد: در مرز 
چذابه ۳۰۰ موکب مردمی مســتقر وجود دارد؛ استان های 
یزد و خراســان رضوی به عنوان معین مرز چذابه خدمات 
رســانی های الزم را در این مرز خواهند داشت.وی با اشاره 
به حضور بنیاد مســتضعفان و کارکنان دستگاه های تأمین 
کننده زیرســاخت های مختلف تصریــح می کند: مردم به 
خوبی پای کار آمدند و شــاهد جــوش و خروش و حرکت 
بی نظیری در خوزستان هستیم؛ مدیران و مسئوالن مختلف 
از جمله بانک ها، بیمه ها، آب و برق، گاز و مخابرات ســنگ 
تمام گذاشــتند و این کنار هم بودن باعث می شــود تا کار 

خوب و هدفمندی در این زمینه انجام شود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان یادآور می شود: 
برای تأمین آب و یخ مورد نیاز زائران حسینی سازمان های 
مــردم نهاد در کنار عتبات توزیــع روزانه ۶ هزار قطعه یخ 
در شلمچه و به همین میزان در چذابه پیش بینی کرده اند 

که در صورت نیاز به مقدار افزوده می شود.حجت االســالم 
موســوی می افزاید: تأمین آب معدنی با همکاری خیران و 
سازمان ها و سیستم های پشتیبانی نظام به صورت روزانه در 
مرزها توزیع می شــود؛ البته برای هر پایانه در برآورد اولیه 
تأمین یک میلیون عدد آب معدنی پیش بینی شــده است.
وی اشاره به اعزام ۶۵ موکب خوزستانی به کشور عراق خبر 
می دهد: ســه وعده صبحانه، ناهار و شام نیز توسط مواکب 
به صورت روزانه توزیع می شود؛ البته برای تأمین کولر نیز 

پیگیر هستیم.
مدیرکل حج و زیارت خوزستان در گفت وگو با خبرنگار مهر 
بیان می کند: تاکنون ۷۵ هزار نفر از خوزســتان برای اعزام 
به ســفر عتبات عالیات در ایام اربعین در سامانه »سماح« 
ثبت نام کردند کــه از این تعداد فقط ۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر 
با قطعی کردن ســفر خود مبلغ ۱۸ هــزار تومان بیمه را 
پرداخت کردند.محمد امین یاقوت با اشاره به رایگان بودن 
ثبت نام در ســامانه »سماح« ادامه می دهد: افراد باقیمانده 
نباید تصور کنند که پیش ثبت نام برای اعزام به سفر عتبات 
عالیات کافی اســت و حتماً باید نســبت به قطعی کردن 
ثبــت نام خودرو در پرداخت حق بیمه اقدام کنند.وی خبر 
می دهد: تاکنون یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از استان های 
مختلف در سامانه »سماح« ثبت نام کردند که حدود ۶۰۰ 
هزار نفر آنها محل اعزام خود را مرزهای شــلمچه و چذابه 
اعالم کردند.مدیرکل حج و زیارت خوزســتان با اشــاره به 
بــی نیاز بودن زائران از صدور ویزا در اربعین ســال جاری 
عنوان می کند: ســال های قبل سه دفتر کنسولگری عراق 

در شــهرهای آبادان، سوسنگرد و اهواز فعال بود که امسال 
بــا توجه به نیاز نبودن به صــدور ویزا فقط یک دفتر اهواز 

فعال است.
یاقوت با اشاره به مشــارکت یک هزار نفر از پرسنل حج و 
زیارت در گیت ها و مرزهای کشور یادآور می شود: ۸۰ گیت 
در ۵۵ نقطه در مسیر نجف، کربال، کاظمین، سامرا و حتی 
مرزهای مختلف کشــور برای هماهنگی، راهنمایی و امداد 
به زائران حسینی فعال می شود.وی با تأکید بر اینکه زائران 
حتماً نسبت به تزریق ُدز یادآور واکسن اقدام کنند، توصیه 
می کند: از همه زائران حسینی درخواست می شود که حتماً 
با گذرنامه معتبر به مرزها مراجعه کنند؛ همچنین با توجه 
به اینکه گذرنامه های فاقد اعتبار به منظور تسریع در امور، 
ُمهر تمدید می خورد، زوار نســبت به تمدید گذرنامه های 
بدون اعتبار خود اقدام کنند. استاندار خوزستان نیز با بیان 
اینکه پیش بینی می شود بیش از دو میلیون نفر زائر از طریق 
مرزهای خوزستان در اربعین حسینی شرکت کنند، اضافه 
کرد: نصب مه پاش، ساماندهی پارکینگ و حمایت از مواکب 
و بهبود امکانات زیرساختی از دیگر اقدامات انجام شده برای 
اربعین حسینی است.صادق خلیلیان گفت: زائران می توانند 
از شــهرهای مختلف به وسیله قطار به خرمشهر سفر کرده 
و بعد از آن به وسیله ریل باس به شلمچه رفته و با وسایل 

نقلیه مانند اتوبوس و نظایر آن به بصره بروند.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اهواز در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان می کند: در یک ماه 
گذشته با اداره کل ارشاد و اوقاف خوزستان مکاتبه داشتیم 

تا با توجه به حجم حوادث رخ داده ارشــاد نسبت به پخش 
کلیپ آموزشــی در ســینما و تلویزیون اقدام و همچنین 
اوقاف و ســازمان تبلیغات اسالمی با توجه به افزایش حجم 
مراجعات به تکایا، مســاجد و هیئت ها در ماه های محرم و 
صفر آموزش های الزم را با همکاری آتش نشانی به متولیان 
ارائــه دهند.ابراهیم قنبری خبر می دهــد: تاکنون بیش از 
۸۰ نفر از متولیان موکب دار خوزستانی آموزش دیده اند تا 
آشــنایی الزم را در خصوص اطفای حریق، خطرات برق و 
دیگر موارد ایمنی داشته باشند.وی یادآور می شود: امسال 
نیز همچون سنوات گذشته خودروهای اطفای حریق و امداد 
و نجات همراه با تعدادی از آتش نشانان برای خدمات رسانی 

به زائران حسینی به مرز چذابه اعزام می شوند.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اهــواز می گوید: در چنــد روز اخیر نیز بــا توجه به حجم 
مراجعه زائران حسینی به دفاتر گذرنامه در اهواز دو دستگاه 
خودروی روت فایر خنــک کننده را با ترکیب آب و گالب 
به محل اعزام و به صورت مه پاش نســبت به خنک ســازی 
آنها اقدام کردیم.به گزارش خبرنگار مهر، خوزستان هرچند 
ســال های بســیاری را در زمینه میزبانی زائــران اربعین 
حسینی پشــت سر گذاشته ولی به نظر می رسد با گذشت 
این همه ســال هنوز ضرورت ساخت جاده هایی با شاخص 
آزادراه در مســیرهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه 
برای مدیران ارشــد استانی و مسئوالن ستاد اربعین کشور 

محرز نشده است.
ایــن در حالی اســت که تصادفات دل خراشــی که بخش 
اعظمی از آنها بنــا به اعالم فرمانده پلیس راه خوزســتان 
ناشــی از خســتگی و خواب آلودگی بوده اســت می توان 
با زیرســاخت های عظیم در حــوزه راه این حوادث را بهتر 

مدیریت کرد.
لزوم اطالع رســانی واحد به زائران حســینی مشــتاق به 
اعزام ســفر اربعین یکی دیگر از موضوع هایی اســت که از 
ســردرگمی آنها برای اخذ گذرنامه و یــا برگه تردد موقت 
جلوگیــری می کنــد؛ البته لزوم دریافت اخبــار صحیح از 
مبادی رســمی نباید فراموش شــود.در روزهای گذشــته 
مراجعه کنندگان بســیاری در گرمای اهــواز مقابل مراکز 
پلیس +۱۰ برای انجام امور مربوط به گذرنامه خود معطل 
شــدند که بــرای ۲۰ روز باقی مانده بــه حرکت عظیم و 
میلیونی اربعین باید تعداد مراکز به صورت موقت چند برابر 
افزایش یابند.همچنین مقرر شــده بود با حذف ویزا شرایط 
اعزام زائران تسهیل شود ولی تالقی گرما و شرجی )درصد 
رطوبت باال( برای کســانی که کارشــان معطل می ماند، نه 
تنها شایسته نبوده بلکه ضمن تهدید سالمتی از نظر رعایت 
پروتکل های بهداشتی با توجه به وجود کرونا صحیح نیست.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد مرزهای خوزستان میزبان ۲میلیون زائر اربعین
افتتاح جایگاه اختصاصی عرضه سوخت

 در هفته دولت
گروه شهرستانها: مدیرشــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، 
گفت : با افتتاح یک باب جایگاه جدید ، ۳۰ جایگاه اختصاصی عرضه سوخت در 
ناحیه قائمشهردر حال خدمت رسانی هستند .به گزارش روابط عمومی ، سبحان 
رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در مراسم 
افتتاحیه که در تاریخ ۳ شــهریور ۱۴۰۱ درجایگاه اختصاصی عرضه ســوخت 
قلی نژاد واقع در شهر سیمرغ – محور کیاکال روستای اخته چی برگزار شد در 
جمع مقامات ومسئولین شهری و استانی ، عنوان کرد: جایگاه اختصاصی عرضه 
سوخت مایع )بنزین و نفتگاز( قلی نژاد در مدار رسمی سوخت رسانی قرار گرفت 
وبا افتتاح این جایگاه در شــهر سیمرغ شاهد بهبود خدمات سوخت رسانی به 

خودروها خواهیم بود«.

خشک شدن سراب های کرمانشاه 
نگران کننده است

اســتاندار کرمانشــاه با اشــاره به وجود تنش آبی در ۶۰۰ روستای استان طی 
تابســتان امســال، گفت: آب مورد نیاز این روســتاها را با کمک دستگاه های 
مختلــف تامین کردیم.بهمن امیری مقدم، امروز در مراســم آغاز بهره برداری 
از فــاز اول)اضطراری( تصفیه خانه آب غدیر کرمانشــاه، با بیان اینکه تا حدود 
یکســال دیگر این پروژه به صورت کامل اجرا خواهد شد، اظهارکرد: باتوجه به 
کاهش شــدید نزوالت آســمانی و کمبود آب شرب شهری، تالش کردیم تا در 
اجرای این پروژه تسریع صورت گیرد.استاندار کرمانشاه اضافه کرد: کرمانشاه از 
جمله اســتانهایی است که به دلیل کاهش نزوالت آسمانی طی چند سال اخیر 
تنش آبی نگران کننده ای دارد، بنابراین از ســال گذشــته که وارد این استان 
شدم، قرارگاه عملیاتی آبرسانی استان را تشکیل دادیم که جمعا طی این مدت 
۴۲ جلسه کاربردی داشته است.وی با بیان اینکه برگزاری این نشست ها منتج 
به این شــده که امروز کرمانشــاه از نظر تامین آب شرب شهری مشکل نگران 
کننده ای نداشــته باشد، عنوان کرد: راه اندازی فاز اضطراری تصفیه خانه غدیر 
هم از جمله تصمیمات این قرارگاه بوده که برای رفع کمبود آب شــرب شــهر 
کرمانشــاه گرفته شد.امیری مقدم در ادامه به مشکالت قطعی آب و برق مردم 
و صنایع کرمانشاه در تابستان سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: امسال تالش 
کردیم با تمهیدات اندیشیده شده این مشکل را به حداقل برسانیم و مردم هم 
آن را به خوبی لمس کردند.وی با تاکید بر اینکه تالش می شــود مشکل تامین 
آب شرب شهر کرمانشاه بصورت کامل حل شود، عنوان کرد: برای راه اندازی فاز 
اضطراری تصفیــه خانه غدیر که حدود دو متر مکعب در ثانیه آب را وارد مدار 
شــهری می کند، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار گذاشتیم.استاندار کرمانشاه 
اضافه کرد: راه اندازی فاز اضطراری این تصفیه خانه ظرف مدت کوتاهی و با یک 
کار جهادی صورت گرفت که نشان می دهد با کارهای جهادی می توان قدم های 
بزرگی را برداشــت.وی با بیان اینکه بهره برداری کامل از این پروژه سال آینده 
انجام می گیرد، گفت: برای تکمیل آن در سفر رئیس جمهور به کرمانشاه حدود 
۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که انتظار داریم دستگاه متولی با 
همین میزان اعتبار کار را به اتمام برســاند.امیری مقدم در ادامه اعالم کرد: در 
کنار اینکه ما تالش می کنیم تا کمبود آب شــرب شهر کرمانشاه را رفع کنیم، 
از مردم هم می خواهیم که در مصرف آب صرفه جویی داشــته باشند تا بتوانیم 
این نعمت ارزشــمند و گرانقدر الهی را برای نســل های بعدی هم حفظ کنیم.
وی یادآورشــد: متاسفانه کاهش نزوالت آسمانی نگرانی های زیادی را به همراه 
داشــته، بگونه ای که سراب قنبر، ســراب تاق بستان و سراب نیلوفر یا خشک 
شده اند و یا میزان آبدهی بسیار کمی دارند که یکی از عوامل آن برداشت نگران 
کننده آب از طریق چاه های اطراف آن است.استاندار کرمانشاه با تاکید براینکه 
شــرکت آب و فاضالب و شرکت آب منطقه ای کرمانشاه باید برای شناسایی و 
برخورد با چاه های غیرمجاز بصورت جدی پای کار باشــند، عنوان کرد: امسال 
۶۰۰ روســتای استان با تنش آبی مواجه بودند که با کمک دستگاه های دولتی، 
نهادهای نظامی و بخش خصوصی آب شرب آنها را  تامین کردیم.وی اضافه کرد: 
از طرفی باید انتقال آب از طریق شبکه توزیع کرمانشاه که دچار فرسودگی شده 
را اصالح کنیم که البته این مشــکل در کل کشور نیز وجود دارد.امیری مقدم 

همچنین خواستار برخورد جدی با انشعابات غیرمجاز آب شد.

پیشنهاد خواهرخواندگی یزد
 با حلب سوریه و ترکمن آباد ترکمنستان

رئیس کمیســیون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و روابط بین الملل 
شــورای اسالمی شــهر یزد ضمن تاکید بر لزوم تدوین طــرح جامع مدیریت 
خواهر خوانده های شهر یزد، پیشنهاد کرد؛ در بحث مثلث طالیی یزد، شیراز و 
اصفهان نیز از ظرفیت های خواهرخوانده های هر ســه شهر استفاده شود.فاطمه 
حقیرالسادات مطرح کرد: تدوین طرح جامع و الگوی یک پارچه مدیریت خواهر 
خوانده های شهر یزد در حوزه های تخصصی با توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، 
علمی، اقتصادی و گردشــگری می تواند راهگشــای استفاده صحیح و بهینه در 
خصوص ظرفیت خواهرخوانده ها باشــد.وی با بیان این که لیســت استفاده از 
ظرفیت شهرهای خواهر خوانده قطعی یزد، به کمیسیون و عموم مردم گزارش 
داده می شــود، گفت: هدف اصلی خواهر خواندگی با برخی از شــهرها، توسعه 
شــهر یزد است و باید با محوریت شهرداری یزد بتوان از ظرفیت های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، علمی و گردشگری بین یزد و خواهر خوانده ها استفاده کرد.

وی درخصوص اطالع رسانی ظرفیت خواهر خوانده ها تصریح کرد: به بازرگانان، 
تجار، اصحاب رســانه، فعاالن فرهنگی فعاالن گردشگری، جامعه علمی و تمام 
ذی نفعان و مردم شــهر یزد اطالع رسانی کامل شــود که چگونه می توانند از 
ظرفیت خواهر خواندگی در کار و فعالیت خود استفاده کنند.رئیس کمیسیون 
گردشــگری میراث فرهنگی صنایع دستی و روابط بین الملل شورای شهر یزد 
گفت: در بحث مثلث طالیی یزد، شــیراز و اصفهان نیز میتوان از ظرفیت های 
خواهر خوانده های هر ســه شهر اســتفاده کرد.حقیرالســادات درباره بررسی 
ظرفیت خواهر خوانده ها نیز گفت: باتوجه به شــرایط ویژه یزد، ارتباط با خواهر 
خوانده ها باید اولویت بندی شــود، ضرورت دارد کار گروه ویژه ای برای بررسی 
ظرفیت خواهر خوانده ها تشکیل و ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری 
واقتصادی  خواهر خوانده های یزد مشــخص و در کمیسیون گردشگری مطرح 
شــود. همچنین تعیین شــود در هر حوزه ای با کدام یــک از خواهر خوانده ها 

اشتراکات بیشتری برای فعالیت و همکاری وجود دارد.

اخبار کوتاه

قاســم زاده با اشــاره به سبز شــدن رنگ آب دریاچه سد 
خداآفرین گفت: این اتفاق طبق روال مالوف سال های قبل 
به دلیل شــکوفایی جلبکی روی داده است.داود قاسم زاده 
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با رد 
اظهارات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغییر رنگ 
آب دریاچه سد خداآفرین به دلیل ورود پساب کارخانه تولید 
آلومینیوم کشــور ارمنستان افزود: باال بودن دمای آب یکی 
از عوامل رشد این جلبک در مخزن سد خداآفرین است.وی 

افزود: رنگ آب مخزن سد خداآفرین به تازگی به رنگ سبز 
در آمده که کارشناســان نظارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست آذربایجان شرقی پس از نمونه برداری و انجام 
آزمایشــات الزم، دلیل آن را پدیده بلوم جلبکی تشخیص 

دادند.
وی اضافه کرد: در اغلب منابع آبی کمبود مواد مغذی یکی از 
عوامل اصلی محدود کننده رشد جلبک هاست، اما بعضا در 
اثر ورود مواد مغذی)ازت و فسفر( که عموما ناشی از مصرف 

کودهای ازته و فسفره در مزارع و ورود زه آب های کشاورزی 
به رودخانه هاســت، منبع آبی به سمت تغذیه گرایی رفته و 
بر اثر رشــد جلبک ها پدیده بلوم جلبکی روی می دهد که 
بر حســب نوع جلبک رنگ آب به ســبز یا قرمز تغییر پیدا 

می کند.
قاســم زاده ادامه داد: تغییر رنگ آب دریاچه سد خداآفرین 
نیــز به همین دلیل روی داده اســت.به گزارش ایرنا، ســد 
خداآفرین بر روی رودخانــٔه ارس در مرز ایران و جمهوری 

آذربایجان در فاصلٔه ۱۹۶ کیلومتری پایین دســت سد ارس 
و سد مارازاد و در محدودٔه شهرستان خداآفرین آذربایجان 
شــرقی در ۲۴۰ کیلومتری شمال شــرقی شهر تبریز میان 
پل خداآفرین و روســتای ساریجالو قرار دارد.این سد به طور 
مشترک توسط ایران و جمهوری آذربایجان ساخته شده ، از 
نوع ســنگ ریزه ای با هستٔه رستی با ارتفاع ۶۱ متر و طول 
تاج ۳۹۰ متر می باشــد؛ حجم مخزن آن نیز یک میلیارد و 

۶۰۰ میلیون متر مکعب است.

سرپرســت معاونت محیط زیســت انســانی 
سازمان حفاظت محیط زیســت ضمن اشاره 
به شناســایی۳۰۰۰ صنعت آالینــده، درباره 
کانون های فرســایش بحرانی گفت: تنها ۵۰۰ 
هزار هکتار اقدام عملیاتی در قبال ۳۵ میلیون 
هکتار کانون فرســایش بحرانی انجام شــده 
است.به گزارش ایســنا، ایرج حشمتی مسائل 
و مشــکالت محیط زیســت را مربوط به سه 
دهه قبل و ناشی از توســعه ناپایدار دانست و 
گفت: استراتژی توســعه پایدار براساس چهار 
سطح است و زمانی در مسیر توسعه پایدار قرار 
خواهیم گرفت که در کنار انجام فعالیت هایی که 
منفعت اقتصادی دارند باعث آسیب به محیط 
زیست مناطق نشویم.وی افزود: در حال حاضر 
به علــت تنگناها، تحریم هــا و نگاه های صرفا 

اقتصادی شــاهد پدیده های زیســت محیطی 
مانند آلودگی هوا، فرونشســت زمین، خشکی 
تاالب ها و ... هســتیم که ناشــی از بی تدبیری 
ماست.حشــمتی ادامه داد: در این مسیر باید 
اقداماتی در جهت برنامه ریزی های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت برای حل مشکل انجام 
شــود. تمام تالش ســازمان حفاظت محیط 
زیست اســتفاده از ظرفیت ها و قوانین موجود 
و پشــتکار همکاران اســت تا بتوانیم راهکار 
مناسبی برای جلوگیری از پیشرفت آلودگی ها 
اتخاذ کنیم.سرپرســت معاونت محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه 
به ملزومات پیشــرفت پایش و نظارت سازمان 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰۰۰ صنعت 
آالینده شناخته شده است اما این تعداد بسیار 

کمی اســت چراکه تعداد صنایــع آلوده بیش 
از این تعداد اســت بنابراین باید بیشتر تالش 
کنیــم و به پایش های هوشــمند و فناورانه رو 
آوریم چراکه زمان بازدیدهای میدانی گذشته 
اســت و باید از ظرفیت هــای فناورانه و مراکز 
دانش بنیان اســتفاده کرد.حشمتی ادامه داد: 
۳۵ میلیــون هکتار کانون فرســایش بحرانی 
داریم اما تنها بر ۵۰۰ هزار هکتار کار عملیاتی 
انجام می شود. در این زمینه نیز نیازمند منابع 
و انجام اقدامات بیشتری هستیم.وی افزود: در 
زمینه تغییرات اقلیمی و ریزگردهای دارای منشا 
خارجی نمی توان کار چندانی کرد اما در زمینه 
میزان تولید سوخت استاندارد گازوئیل و بنزین 
و خودروهای استاندارد می توان اقداماتی انجام 
داد.حشمتی الزمه تمامی این موارد را همدلی 

و ایجاد حس مســئولیت اجتماعی حقوقی و 
حقیقی در بین آحاد جامعه دانســت و با اشاره 
بــه اصل ۵۰ قانون اساســی گفت: براســاس 

این اصــل حفاظت از محیط زیســت وظیفه 
عمومی همه مردم است نه تنها سازمان حفاظت 

محیط زیست.

سال گذشته به دفعات شاهد گزارش هایی از نارضایتی های 
تولید کنندگان اشتهارد از قطعی برق بودیم.

ســال گذشــته همزمان بــا افزایش مصرف برق، شــاهد 
قطعی های مکــرر در واحدهای تولیدی اشــتهارد بودیم 
کــه در مواقعی نیز باعث اجتماع اعتراضی آنان شــده بود 
اما امســال که تقریبا از پیک مصرف آن هم گذشــته ایم، 
صدای نارضایتی کســی به گوش نرســید.کردلو، فرماندار 

شهرستان اشــتهارد در این گفت: دربخش خانگی قطعی 
خانگی نداشتیم سال های گذشــته به دفعات قطعی برق 
در بخش صنعتی وجود داشــت و باعث نارضایتی صاحبان 
صنایع شــده بود اما در این دوره فقــط یک روز در هفته 
آنهم با اطالع قبلی قطع برق انجام شــد که خوشــبختانه 

نارضایتی ایجاد نکرد.
او می گوید: پتانسیل های خوبی نیز در زمینه گردشگری و 

میراث فرهنگی اشتهارد وجود دارد.
فرماندار شهرســتان اشتهارد گفت: یکی مشکالت اساسی 
این شهرســتان آب شرب مردم اســت و از مطالبات آنان 

محسوب می شود.
او می گوید: عملیات تامین آب شرب اشتهارد آغاز و بخشی 
از آن از ســد طالقان تامین خواهد شد.کردلو گفت: طرح 
انتقال پســاب از تصفیه خانه ماهدشت به اشتهارد، تامین 

کننده آب واحدهای صنعتی و کشاورزی است.
او می گوید: این طرح نود درصد پیشرفت داشته و بخشش 
خصوصی حدود ســیصد میلیارد تومان برای آن ســرمایه 

گذاری کرده است.
آب اشتهارد به دلیل موقعیت اقلیمی شور است.شهرستان 
اشــتهارد دارای ۴۴ هــزار نفر جمعیت ثابــت و ۴۰ هزار 

جمعت شناور در شهرک های صنعتی است.

اروند سیاسی ترین رودخانه مرزی کشور بعد از گذشت ۴۰ 
ســال همچنان منتظر تحقق وعده الیروبی است.اروندرود 
واقع در جنــوب غربی کشــور یکی از پــر کنکاش ترین 
رودخانه های ایران اســت که سابقه درگیری بر سر آن به 
دوران عثمانی ها برمی گردد. در زمان حکمرانی محمدرضا 
پهلوی بر کشور با مطرح شدن موضوع در مجامع بین الملل، 
توافق نامه ای در الجزایر با عنــوان عهدنامه ۱۹۷۶ الجزایر 
منعقد شــد کــه در آن خط مــرزی میان ایــران و عراق 
مشخص و بر ســر الیروبی آن به صورت اشتراکی میان ۲ 
کشور توافق شــد.بند های توافقی که حاال زیر ۳۵ میلیون 
مترمکعــب گل والی مدفون شــده اند و به گفته اســعدی 
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشــهر خط مرزی یا همان 
خط تالوگ تعیین شدن در این توافقنامه ۱۰ درصد هم به 

سمت کشور عراق متمایل شده است.
شــهر های همجوار رودخانه ها به ویژه آبادان و خرمشهر از 
دیرباز به واســطه بنادر خود رونق داشــته اند و به تعبیری 
می تــوان کارون و آبراهــه اروند را رگ هــای حیات این 
شهرســتان ها دانست. تردد کشــتی های باری نیز ارتباط 
بســیاری با عمق و امنیت مســیر آبی دارد. عمقی که در 
دهانه اروندرود به گفته رضا ســفاری مدیر پیشــین بندر 
آبادان به ۲.۵ متر در زمان جزر هم می رسد و همین دلیل، 
الیروبــی را به عنوان اصلی ضــروری مطرح می کند که به 
تعبیر سفاری می تواند عمق اروند را به هشت متر برساند.
نور اله اســعدی مدیرکل بندر خرمشــهر ظرفیت تخلیه و 
بارگیــری این بندر را حدود ۱۵۰ هزار کانتینر معادل ۳.۵ 
میلیون تن در ســال اعالم می کند که با الیروبی اروندرود 
این ظرفیت ســالیانه می تواند به ۳۰۰ هزار کانتینر و بیش 

از پنج میلیون تن افزایش پیدا کند.
اروندرود بیش از ۴۰ ســال است که الیروبی نشده است و 

در واقع با زیر بار نرفتن کشــور عراق و آغاز جنگ این امر 
مهم نیز اجرایی نشــد. این در حالی است که در بند )ت( 
ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه دولت موظف به خارج سازی 
مغروقه هــای برجای مانــده از جنگ تحمیلــی و الیروبی 
اروندرود شده است.خارج سازی مغروقه ها از بستر کارون و 
اروند به ۱۳۷۲ برمی گردد و تاکنون ۱۸۰ مغروقه از این ۲ 
رودخانه خارج شده  است که در آخرین قرارداد منعقدشده 
در این راستا به گفته اسعدی مدیرکل بندر خرمشهر قرار 
اســت ۶ فروند مغروقه از اروند و خور موسی با یک هزار و 
۱۹۰ میلیارد ریال توسط قرارگاه خاتم االنبیاء خارج سازی 
شــوند.الیروبی اروند نیز هرچند یک الزام قانونی است، اما 
جامه عمل به خود نگرفته اســت. اسعدی اعتبار موردنیاز 
برای این کار را معادل ۳ هزار میلیارد تومان اعالم می کند 
و می گوید: در ۸۴ کیلومتر مســیر مــرزی اروندرود هفت 
نقطه بحرانی وجود دارد که هزینه الیروبی آن ۲۱۰ میلیون 
یورو محاسبه شــده است، هزینه و عملیاتی که باید توسط 
هر دو طرف تامین و انجام شود همان گونه که بخش اعظم 
مغروقه های باقی مانده در بســتر کارون و اروند در ســمت 
عراق قرار دارند و الزمه الیروبی کامل اروند خارج ســازی 

آن ها هم هست.
نخســتین توافق برای ازســرگیری الیروبــی اروندرود به 
سفر حســن روحانی رئیس جمهور وقت ایران به عراق در 
۱۳۹۷ برمی گردد که خارج سازی مغروقه ها و الیروبی اروند 
بخشی از توافق های انجام شده در جریان این سفر و دیدار 
دیپلماسی بود.محمد راستاد مدیرعامل وقت سازمان بنادر 
و دریانوردی کشور همکاری با عراق و شروع فرآیند الیروبی 

اروندرود از تابستان ۱۳۹۸ را وعده داده بود و یک سال بعد 
محمدباقر قالیباف در شهریور ۱۳۹۹ الیروبی قریب الوقوع 
و جلب موافقت کشور عراق در این راستا خبر می دهد.این 
وعده ها، اما عملی نشــده، اما از دولــت دوازدهم به دولت 
ســیزدهم رســید. »احمد وحیدی« وزیر کشور در بهمن 
۱۴۰۰ در جریان سفرش به آبادان و خرمشهر ازسرگیری 
مذاکــرات با عراق برای الیروبی اروند خبر می دهد و تاریخ 
آغاز عملیات را پــس از توافق های نهایی اعالم می کند.اما 
این مسئول در گفت گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:در 
مورد الیروبی اروندرود مسائل فنی مطرح شده انجام کار را 
به تاخیر انداخته است.عادل دریس مدیرکل سابق بنادر و 
دریانوردی خوزستان هم بیستم بهمن ۱۴۰۰ می گوید که 

»رایزنی ها در حال پیگیری است«.
جای این ســوال مطرح می شود که پیش شرط های توافق 
بر ســر الیروبی چیست که دولت های مختلف هنوز موفق 
به اجرایی کردن آن نشــده اند؟ در پاســخ به این ســوال 
مهم ترین نکته ای که می توان به آن اشاره کرد خط تالوگ 
اســت. نماینده پیشین و فعلی مردم خرمشهر در مجلس، 
اختالف در خط مرزی آبی را علت مناقشــه ایران و عراق 
بر الیروبی اروندرود اعالم کرده انــد؛ خطی که در قرارداد 
۱۹۵۷ الجزایــر موردتوافق قرارگرفتــه بود. خط مرزی در 
عمق آب که با الیروبی احتمال تغییرش وجود دارد.از دیگر 
پیش شــرط های الیروبی ایجاد دفتر هماهنگی مشترک ۲ 
طرف ایران و عراق اســت که الیروبــی باید با توافق و زیر 
نظر این دفتر صورت بگیرد و هرچند این دفتر در ســمت 
ایران ایجادشده، اما هنوز فعال نشده است.اسعدی مدیرکل 

بندر و دریانوردی خرمشهر بی میلی عراق را به عنوان عامل 
بازدارنده آغــاز عملیات برمی شــمارد و توضیح می دهد: 
عراقی ها درحال توســعه بنادر خود به ســمت »ام القصر« 
در آخریــن نقطــه خلیج فارس هســتند و عالقه چندانی 
بــه الیروبی اروند ندارند و همین همــکاری نکردن طرف 
عراقی مهم ترین علت الیروبی نشــدن اروندرود است.سید 
لفته احمد نژاد نماینده خرمشهر در مجلس هم در آخرین 
اظهاراتش در این خصــوص همکاری نکردن طرف عراقی 
را تایید می کند و می گوید: پیگیری های زیادی در ســطح 
وزیر خارجه و حتی رئیس جمهور انجام شــده اما مشکل از 
سوی طرف عراقی است و قولی که حسین امیر عبدالهیان 
وزیر امور خارجه داد، بررسی قضیه است و امید می رود که 

نتایجی حاصل شود.
این در حالی اســت که وزیر کشــور در گفتگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان می گوید: علــت تاخیر در الیروبی اروند 
مسائل فنی اســت.حکیم قیم مدیرعامل پاالیشگاه آبادان 
در نشســت با خبرنگاران به اخباری اشاره می کند که نوید 
الیروبــی را می دهند و می گوید: قرار اســت صادرات آبی 
فرآورده های نفتی که مصوبه مجلس اســت از اسکله ای در 
آبادان آغاز شــود و اگر صادرات محصوالت نفتی به مدت 
چند ماه به صورت پیاپی انجام شــود، هزینه الیروبی دهانه 
اروندرود که معادل ۲۰ میلیون دالر اســت تامین خواهد 
شد و پاالیشگاه آبادان نیز حاضر به همکاری در این رابطه 
است.حاال نگاه های خشک شده اروند منتظر تحقق وعده ای 
اســت که بیش از ۴۰ ســال به انتظارش نشســته و امید 
دارد صادرات نفتی و یــا مذاکرات بین المللی روز های اوج 
شــکوهش را به او بازگرداند و اروند این رودخانه مرزی پر 
چالش از نو شــاهد پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما بر 

ساحلش و لبخند رضایت ساحل نشینان باشد.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

سبز شدن رنگ دریاچه سد خداآفرین به دلیل شکوفایی جلبکی است

شناسایی ۳۰۰۰ صنعت آالینده در کشور

چرا خاموشی صنعت، صدای تولید کنندگان اشتهارد را درنیاورد؟

اروند، رود به گل  نشسته منتظر نجات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه سه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۱۲۵ مــورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عادل زاده به شماره 
شناسنامه ۷۲۹ صادره از بستان آباد فرزند یحیی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن مســاحت ۹۹/۶۰ مترمربع مفروز از پالک شماره ۵۸۵ فرعی از 
۱۷۰ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای منصور عباســی خدابه شــاهی و خانم مریم 
ســعادی پور و با مالکیت مالک اولیه آقای حســن خراسانی گرده کوهی تایید می نماید. لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض   ی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ۶۵۶/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/08

                                                                    
حسین رضا نوری شاد 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
              از طرف عیسی شاهدی پاپکیاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۲۵۲- ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید مرتضی 
مرتضوی فرزند سید احمد به شماره ملی ۰۰۷۲۷۷۱۱۸۶ در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۲۲۰ متر مربع 
به شــماره پالک ۲۱۵۹ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره ۱۷۵ فرعی از ۶ اصلی واقع در گشت بخش۲۴ گیالن 
ازمالکیت رســمی هادی چوپان زاده محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه 

دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 392
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندانتاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/08
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واقعیت حضور VAR در فوتبال ایران

صحبت هــای کارشناســان فن دربــاره حضور کمــک داور ویدیویی در 
رقابت های لیگ برتر فوتبال، نشان می دهد در بهترین حالت این موضوع در 

فصل آینده محقق خواهد شد.
به گزارش فارس، در شــرایطی که اشتباهات داوری در سه هفته ابتدایی 
لیــگ برتر مورد انتقاد برخی تیم های لیگ برتــری قرار گرفته و تقریبا این 
موضوع هر هفته تکرار می شود بیش از هر زمان دیگری لزوم ورود VAR به 

کشورمان احساس می شود . 
در این وضعیت و در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال میرشاد ماجدی، 
سرپرســت کنونی این فدراسیون و نامزد ریاست انتخابات مدعی شده که از 
هفته آینده قرار اســت آموزش VAR برای داوران آغاز شود و اینکه کمک 
داور ویدیویــی از نیم فصل دوم لیگ برتر قابلیــت اجراییو بهره برداری در 

فوتبال ایران را دارد  که در این باره کارشناسان نظرات متفاوتی دارند.
سهرابی: محال است زیر ۶ ماه بتوان از VAR استفاده کرد

در همین رابطه علیرضا سهرابی، سرپرست اسبق کمیته داوران در گفت و 
 VAR  گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره احتمال ورود سیستم
به کشــورمان و اظهارات اخیر سید میرشــاد ماجدی اظهار داشت: در دوره 
ریاست مهدی تاج در فدراسیون فوتبال مدتی من سرپرست کمیته داوران و 

داود رفعتی، رئیس دپارتمان داوری بودیم. 
در همان زمان اســتارت کار VAR  زده شــد  و چند نفر از داوران ما با 
هزینه های فدراسیون در دوره ای به میزبانی قطر حضور یافتند. کار را شروع 

کرده و سپس دوره ای آموزشی برای داوران در ایران برگزار شد. 
وی افزود: پس از این دوره آموزشــی بایــد وارد مرحله کارهای اجرایی 
می شــدیم. ابتدا باید یک سیستم VAR خریده و با اخذ تاییدیه ها آن را به 
ایران می آوردیم. دســت کم باید این سیستم در یکی از استادیوم ها سوار و 

نصب شود.
تمام داوران لیگ برتری ما باید در دوره آموزشی آفالین حضور پیدا کنند 
و هر داوری غیر از کالس تئوری، باید ســه بازی یعنی ۲۷۰ دقیقه آفالین با 

این سیستم قضاوت کند. 
سرپرست اسبق کمیته داوران خاطرنشان کرد: باید تمام این کالس های 
 VAR آموزشی ضبط و برای فیفا ارسال شود تا به هر داور مجوز قضاوت با
آنالیــن را بدهند در غیر این صورت مجــوزی نمی دهند . جدا از آن باید در 
اســتادیوم هایی که می خواهیم سیســتم را در آن نصب کنیم، زیرساخت ها 

بررسی شود. 
یعنی ببینیم امکان نصب وجود دارد تا پس از آن با شــرکت مدنظر برای 
حضور در ایران هماهنگی کنیم. باید نماینده هم در ایران داشــته باشیم تا 
دســتگاه ها را نصب کند. با این پروسه دست کم یک سال طول می کشد تا 
 VAR بتوانیــم از فیفــا مجوز بگیریم و برای بازی  هایی که تعیین شــده از

استفاده کنیم. 
وی افــزود: البتــه طبق همکاری کــه با محمدرضا ســاکت، مدیرعامل 
ســپاهان و مدیران گل گهر ایجاد کردیم، قرار شــد جدا از ورزشگاه فوالد، 
در ورزشگاه های نقش جهان و ســیرجان نیز دو سیستم نصب کنیم. اصرار 
داشتیم در یک سال به این تایید برسیم و کار را استارت بزنیم اما فیفا اعتقاد 

داشت زیر یک سال و نیم نمی توانیم چنین کاری انجام بدهیم. 
مســئول اسبق دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: کسی 
که در این زمینه صحبت می کند باید اطالعات کافی داشــته باشــد و بداند 

پروسه چیست.
اینکه کســی بیاید و بگوید نامه زدیم، مجوز گرفتیم و قرار اســت کار را 

شروع کنیم درست نیست.
وقتی هنوز سیســتم را وارد نکرده، در استادیوم ها نصب نکرده اید و هنوز 
زیرســاخت و شــرایط ندارید چگونه می خواهید بــرای داوران کالس های 

آموزشی شروع کنید؟ 
ســهرابی افزود: هرکس قول زیر یک ســال یا یک سال و نیم برای ورود 
VAR به کشــورمان را می دهد واقعیت را نمی گوید و از بی اطالعی برخی 

سوء استفاده می کند. 
هرکسی هم رئیس فدراسیون شد بیاید بگوید زیر این زمان سیستم را به 

کشورمان می آورم، صحبت هایش غیر واقعی است. 
سرپرست اســبق کمیته داوران درمورد اینکه آیا پس از ورود VAR به 
ایران می توان به صورت یکی در میان از آن اســتفاده کرد، توضیح داد: پس 
از اینکه فیفا سیســتم، آموزش ها و زیرساخت های ما را تایید کند و لیسانس 
بدهد، اعالم می کند باید به من بگویید آیا می خواهید از VAR در همه ۲۴۰ 
بازی لیگ برتر اســتفاده کنید؟ اگر چنین قصدی دارید باید زیرساخت ها را 

در تمام ورزشگاه ها ایجاد کنید.
اگر نمی توانید مانند AFC که در مراحل مقدماتی لیگ قهرمانان از این 
سیستم اســتفاده نمی کند و مراحل نهایی مسابقات را در کشورهای دارای 
این سیستم برگزار می کند و به همین دلیل همه کشورها را ملزم به استفاده 
از VAR نمی کند، می توانید در ۸۰ یا ۱۲۰ بازی مهم خود در ورزشگاه های 
مورد تایید، با مجوز فیفا از VAR اســتفاده کنید. جالب و جایز نیســت که 

بگوییم می خواهیم از این سیستم در یک یا دو بازی استفده کنیم. 
سهرابی درباره اینکه آیا به زیرساخت های ورزشگاه های ما برای استفاده از 
VAR در نیم فصل دوم آمادگی دارد، گفت: جزو محاالت اســت که بتوانیم 

از VAR در نیم فصل دوم استفاده کنیم. 
اگر باشگاه هایی مثل سپاهان، گل گهر، مس رفسنجان و فوالد که تا حدی 
ورزشــگاه شــان آمادگی دارد همکاری کنند تا فدراسیون امکانات را وارد و 
نصب کرده و سپس آموزش را شروع کند، می توان به استفاده از این سیستم 

در ابتدای فصل آینده امیدوار ماند .
امکان ندارد بتوانید در شــش ماه این مسیر را بروید. فیفا جدول و پلنی 
دارد کــه می گوید باید از کجا وارد شــوید و چه زمانــی می توانید به نتیجه 
برسید. پلن قدیمی فیفا در مجموع طی شدن تمام پروسه ها یک سال تا یک 

سال و نیم زمان می برد . 
مرادی: آموزش داوران بین ۶ تا ۹ ماه زمان می برد 

دانیال مرادی، مســئول توســعه و آموزش داوری فدراسیون فوتبال در 
ایــن باره مدتی قبل در گفــت و گو با برنامه شــب های های فوتبالی اظهار 
داشــت: نه تنها در فدراســیون ایران بلکه برای اینکــه بتوانیم VAR را در 
سایر فدراسیون ها پیاده سازی کنیم، فرآیندی پنج گانه نیاز است که حدود 
یک ســال تا یک سال و سه ماه زمان می برد. گام اول را تمام کرده و در گام 

دوم هستیم.
وی افزود: گام ســوم و مهم ترین گام که مربوط به آموزش داوران است 
حدود شــش تا ۹ ماه طبــق زمانبندی خود فیفا زمان می بــرد. با توجه به 
مذاکراتی کــه کامرانی فر، دبیر کل فدراســیون انجام داده قرار اســت در 
تعطیــالت ۴۰ روزه لیگ بــه خاطر جام جهانی به صورت فشــرده آموزش 
داوران را انجام بدهیم که کارها در حال انجام است تا مدرس بیاید و آموزش 

را شروع کنیم. 
گام بعدی ارزیابی نهایی اســت که امیدواریــم نمایندگان فیفا و مدرس 
فیفا به کشــورمان بیاینــد تا پس از ارزیابی نهایــی، تاییدیه بدهند. پس از 
نهایی شــدن آموزش باید با مجوز فیفا در برخی بازی ها به صورت آزمایشی 
VAR را اجرا کنیم تا پس از تکمیل تمام زیرساخت ها و اخذ تاییدیه درباره 
آموزش ها ، امیدواریم از ابتدای فصل آینده به صورت رســمی از این سیستم 

استفاده کنیم.
با توجه به اظهار نظر مسئوالن سابق و فعلی کمیته داوران اینگونه به نظر 
می رسد که اظهارات میرشاد ماجدی بیشــتر جنبه تبلیغات برای انتخابات 
دارد و نه تنها این سیســتم دســت کم تا ابتدای فصل آینده لیگ برتر وارد 
کشورمان نخواهد شد بلکه بحث آموزش این سیستم نیز دست کم تا چندین 

ماه دیگر طول خواهد کشید.

نگاه

انتخابات سرنوشت ســاز فدراســیون فوتبال صبح فردا 
برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس، مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال 
ایران امروز در سالن همایش های صدا و سیما آغاز خواهد 
شد و قرار است پس از حدود شش ماه سرپرستی میرشاد 
ماجدی، جانشین شهاب عزیزی خادم روی صندلی ریاست 

فدراسیون با رای ۸۶ عضو مجمع معرفی شود.
ضمــن اینکه تکلیف نایب رئیس اول و دوم و همچنین 
نماینده باشــگاه ها در هیأت رئیســه نیــز در این مجمع 

مشخص خواهد شد. 
در حالیکه در پایان مهلت ثبت نام برای انتخابات یعنی 
تاریخ ۲۰ تیر شــش نامزد برای ریاست این مجموعه ثبت 
نــام کرده بودند، در نهایت کمیته بدوی انتخابات امیررضا 
واعظ آشتیانی، علیرضا اسدی و محمد آخوندی را به دلیل 
نقص در مدارک احراز صالحیت نکرد تا ســه نامزد یعنی 
مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی پس از کش 
و قوس های فــراوان در خصوص برخی پرونده های قضایی 
مورد تایید قرار گرفته و برای تصدی این پست مهم با هم 

وارد رقابت شوند. 
نکته قابل اهمیت این است که رئیس جدید فدراسیون 
طبق قانون باید دوره چهارساله هیات رئیسه فعلی را ادامه 
بدهد و فرد منتخب فقط برای دو ســال و نیم یعنی تا ۱۰ 

اسفند ۱۴۰۳ می تواند در فوتبال فعالیت کند.
در این میان برخــالف ماجدی و تاج که در حدود این 
۵۰ روز جدال های رســانه ای پنهان و آشکاری با یکدیگر 
داشــتند، محمدی ترجیح داد با سیاست چراغ خاموش و 
ســکوت پیش برود و کمتر وارد فضای تبلیغات انتخاباتی 

شد. 
هر سه نامزد ریاست فدراسیون فوتبال سوابق مدیریتی 
در ایــن مجموعه دارند که از مهم تریــن آنها می توان به 

موارد زیر اشاره کرد. 
مهدی تاج

ریاست فدراسیون)اردیبهشت ۹۵ تا دی ۹۸(
عضو هیات رئیسه 

نایب رئیس اول 
نایب رئیس دوم 

رئیس کمیته داوران 
رئیس کمیته تیم های ملی 

رئیس سازمان لیگ 
نایب رئیس AFC در منطقه آسیای میانه 

میرشاد ماجدی 
سرپرستی فدراسیون)از ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ تاکنون(

عضو هیات رئیسه)از ۱۰ اسفند ۹۹ تاکنون(
رئیس کمیته آموزش 
رئیس کمیته جوانان 

مدیرفنی فدراسیون فوتبال 
رئیس کمیته فنی  
عزیزاهلل محمدی 

رئیس سازمان لیگ 
نایب رئیس دوم فدراسیون 

مهدی تاج که اکنون بــه عنوان یک گزینه جدی وارد 
انتخابات شــده پس از رقم خــوردن فاجعه قرارداد مارک 
ویلموتــس در دی ۹۸ بــه دلیل عارضه قلبــی مجبور به 
کناره گیری از ریاست فدراسیون شد و از آن زمان تاکنون 
فدراســیون فقط ۱۱ ماه و در دوره شهاب عزیزی خادم با 
رئیس اداره شــد و البته حیدر بهاروند و ماجدی نیز قبل 
و پس از عزیزی خادم به عنوان سرپرســت زمام امور را در 

دســت داشــتند. از طرفی پس از عزل عزیزی خادم نواب 
رئیس پیشنهادی او یعنی حمیدرضا مهرعلی و بهاروند که 
بدون کسب رای از اعضای مجمع و به عنوان سرپرست در 
هیأت رئیسه فعالیت می کردند هم از سمت هایشان کنار 
گذاشته شــدند و از بهمن ۱۴۰۰ فدراسیون فوتبال نواب 
رئیس هم در اختیار ندارد. به همین دلیل ســه نامزد باقی 
مانده ریاست برای نایب رئیس اول و دوم خود را به مجمع 
معرفی کرده و منتظر رای اعتماد اعضای مجمع هستند. 

با توجه به برکناری مهرداد ســراجی در مجمع عمومی 
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ فدراســیون قرار است مدیرعامل هفت 
باشــگاه نیز برای پر کردن جای خالی وی در هیأت رئیسه 

با هم رقابت کنند. 
۳۲ هیات فوتبال، ۱۶ باشگاه لیگ برتری، ۸ تیم نخست 
جدول فصل قبل لیگ دسته اول، ۴ باشگاه برتر لیگ دسته 
دوم، ۳ باشــگاه  لیگ برتر فوتســال، ۲ باشگاه لیگ برتر 
فوتبال ســاحلی، دو باشــگاه اول لیگ برتر فوتبال بانوان، 
دو باشگاه برتر، لیگ برتر فوتسال بانوان، باشگاه اول لیگ 
ساحلی بانوان، بخش فوتبال فدراسیون های ورزش دانش 
آموزی، دانشگاهی، کارگری، نیروهای مسلح.کاپیتان های 
تیم بزرگساالن تمام تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال 
ســاحل در بخش آقایان و بانوان، سرمربیان تیم های ملی 

بزرگســاالن فوتبال، فوتسال و فوتبال ســاحلی آقایان و 
بانوان، یک داور در بخش آقایان و بانوان و نماینده اتحادیه 
باشــگاه های فوتبال ترکیب ۸۹ نفره مجمع فدراســیون 

فوتبال هستند. 
البته به دلیل اینکه فدراسیون فوتبال اکنون تیم بانوان 
ســاحلی ندارد ســرمربی و کاپیتان این تیم نیز در مجمع 
شــرکت نمی کنند و باشگاه مس شهربابک نیز در مجمع 
پیش رو حضور نخواهد داشــت تا در مجموع از ۸۶ عضو 

رای گیری شود. 
باشــگاه پیکان در این مجمع دو حق رای دارد که یک 
رای مربوط به تیم فوتســال بانوان این باشگاه است. پارس 
جنوبی نیز به دلیل در اختیار داشتن تیم دسته اولی و یک 

تیم فوتبال ساحلی دو رای در مجمع خواهد داشت. 
فوتبال کشــورمان قرار اســت کمتر از سه ماه دیگر در 
آوردگاه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شــرکت کند و با در نظر 
گرفتن این مهــم و البته اهمیت تمــام مجموعه فوتبال 
کشــور، نیاز است  اعضای مجمع تصمیم مدبرانه ای اتخاذ 
کنند تا فوتبــال ایران با خروج از شــرایط برزخی اش تا 

حدی به ساحل آرامش نزدیک شود.
اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون به شرح زیر است:

نامزد ریاست: مهدی تاج 
نایب رئیس اول پیشنهادی: مهدی محمد نبی 

نایب رئیس دوم پیشنهادی: منصور قنبرزاده 
نامزد ریاست: سید میرشاد ماجدی 

نایب رئیس اول پیشنهادی: عباس صوفی 
نایب رئیس دوم پیشنهادی: صادق درودگر 

نامزد ریاست: عزیزاهلل محمدی 
نایب رئیس اول پیشنهادی: علی فتح اهلل زاده 
نایب رئیس دوم پیشنهادی: محمدرضا کافی 
نامزدهای نماینده باشگاه ها در هیأت رئیسه 

رضا درویــش )مدیرعامــل پرســپولیس( محمدرضا 
ســاکت)مدیرعامل ســپاهان( محمد رجاییان)مدیرعامل 
اراک( حمیدرضا گرشاســبی)مدیرعامل فوالد  آلومینیوم 
شهرخودرو  حیدرپور)مدیرعامل  اســماعیل  خوزســتان( 
مشهد( حســین پرویزی)مدیرعامل خوشه طالیی ساوه( 

الهام بصیری نیا)مدیرعامل شهرداری سیرجان(

در مســابقات هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ۴ مسابقه 
امروز برگزار خواهد شد که در یکی از حساس ترین دیدارها 

استقالل میهمان تیم نفت مسجدسلیمان است.
به گزارش فــارس، دیدارهای روز اول هفته چهارم لیگ 
برتر تاریخی ترین مســابقات باشــگاهی کشور خواهد شد 
زیــرا این بازی ها در روز برگــزاری مجمع انتخاباتی رئیس 
فدراسیون فوتبال برگزار می شود و در واقع این بازی ها نوعی 

خوشامدگویی به رئیس جدید فدراسیون است!
نگاهی به بازی ها می اندازیم؛

پیکان - نساجی؛ نبرد مربیان سابق پرسپولیس
پیکانی ها از ســه هفته اول مسابقات دو برد و یک باخت 
دارند ولی نساجی هنوز در لیگ برتر برنده نشده،  دو مساوی 
و یک شکســت حاصل کار شاگردان حمید مطهری بوده . 
نســاجی در فصل گذشــته به پیکان بازنده نشد و یک برد 
و یک مســاوی در دو بازی رفت و برگشــت به دست آورد. 
شــاگردان مطهری امیدوارند اولین برد فصــل خود را در 

پایتخت دشت کند.
پیکان هم تیمی جوان، جنگنده و سختکوش است. قطعا 
اگر این مســابقه هوادار داشته باشــد به سود تیم میهمان 
خواهد بود زیرا بعید اســت پیکان تماشــاگر چندانی روی 
ســکوها داشته باشد اما نساجی ها هواداران دو آتشه زیادی 
دارند که می توانند با تشویق هایشــان بازیکنان را برای ارایه 
بازی تهاجمی تهیج کنند. پیکان هفته گذشته مدافع اصلی 
خود را به دلیل خشــونت بازیکن نفت مسجدســلیمان از 
دست داد،  امیرحسین غالمی احتماال رباط صلیبی اش پاره 
شــده و یک فصل بیرون خواهد بود. نســاجی هم در بازی 
با پیکان احتماال از مســعود شجاعی کاپیتان مصدوم خود 
برای دقایقی هم که شــده بهره می برد. تقابل دو دســتیار 
ســابق یحیی گل محمدی در این بازی در نوع خود جالب 
توجه اســت. مجتبی حســینی و حمید مطهری زمانی در 
پرسپولیس دســتیار گل محمدی بودند.نبرد این دو مربی 

سابق پرسپولیس هم در نوع خود جالب است.
ملوان - ذوب آهن؛ دشت اولین برد؟

دو تیم هنوز در لیگ برتر برنده نشده اند البته ملوان فقط 
یک امتیاز دارد و ذوب آهن با ســه مساوی پیاپی دستش 
از پیروزی کوتاه مانده ملوان مقابل اســتقالل به دلیل رفع 
نشدن مشــکالت ورزشگاه تختی انزلی نتوانست از حمایت 

تماشاگرانش برخوردار شود. از ســویی دیگر احتمال دارد 
در ایــن هفته هواداران این تیم به ورزشــگاه بیایند که در 

آنصورت ذوبی ها روز سختی را پیش رو خواهند داشت.
ذوب آهن در زمینه بازیکن شــرایط بهتری دارد چون  
ملوان با اسکلت همان تیم لیگ یکی وارد لیگ برتر شده و 
کار دشواری  در لیگ برتر خواهد داشت. دو تیم در گذشته  
و زمانی که ملوان در لیگ برتر حضور داشــت چند مرتبه 
باهم مســابقه دادند که ملوان فقط یک بار ذوب آهن را در 
ســال های اخیر شکست داده و بیشــتر بازنده بوده . سجاد 
بازگیــر گلزن تریــن بازیکن ملوان می توانــد در این بازی 
هــم نقش مهمی در میدان ایفــا کند. ذوب اهن هم تیمی 
سختکوش است که هفته گذشــته فرعباسی دروازه بانش 
ستاره تیم بود و  با مهار پنالتی منشا مانع از شکست خانگی 

تیمش شد.
مس کرمان - گل گهر؛ دومین دربی کرمانی

دومیــن دربی کرمان در راه اســت، گل گهر در دیدار با 
مس رفسنجان به تساوی رضایت داد و مقابل سپاهان بازی 
باخته را به تســاوی کشاند، حاال مقابل تیم تازه برگشته به 

لیگ برتر مس کرمان قرار می گیرد.
تیمی که با وجود ارایه یک بازی خوب مقابل اســتقالل 
شکســت خورد. مســی ها خود را تیم اول اســتان کرمان 
می دانند و حتی در لیگ قهرمانان  آسیا هم حضور داشته اند 
اما گل گهر را می توان پر امکانات ترین تیم کرمان  دانست. 
دو تیم در فصل ۹۶-۹۷ تا فصــل ۹۸-۹۹ چهار مرتبه در 
لیگ آزادگان باهم روبه رو شدند که مس فقط یک بار برنده 
شد و ســه بار بازی را به گل گهر باخت. در جام حذفی در 
فصل ۱۴۰۰ گل گهر یکبار دیگر مس را شکست داده بود. 

مس در این فصل یک برد و دو شکست دارد و گل گهر 
هم فقط تیم تراکتور را برده است. فرزاد حسین خانی نشان 
داده یــک مربی جوان و آینده دار اســت که از نام حریف 
ترســی ندارد. کافی اســت به شــیوه بازی این  تیم مقابل 
اســتقالل دقت کنید تیمی که فقط یک بار غافلگیر شد و 
سه امتیاز را از دست داد. قلعه نویی هم مربی بزرگی است 
که معموال خودش و تیمش نسبت به داور گالیه و اعتراض 

دارد! 
نفت مسجدســلیمان - استقالل؛ سومین برد در 

مسجد سلیمان؟

اســتقالل به شــیوه فصل قبل راهش را  در لیگ ادامه 
می دهد، برد اقتصادی و گرفتن سه امتیاز این تیم با دو برد 
متوالی حاال هوادارانش را راضی نگه داشــته اما مثل فصل 
قبل برخی کارشناسان معتقدند استقالل فوتبال زیبایی را 
بــه نمایش نمی گذارد البته به فوتبال زیبا امتیاز نمی دهند 
و به همین دلیل اســتقالل فصل قبل قهرمان شــد. نفت 
مسجدسلیمان هم تیمی است که برای ادامه حضور در لیگ 

برتر تالش می  کند. 
بهترین نتیجه نفتی ها مقابل استقالل دو تساوی بوده و 

این تیم همیشه به استقالل باخته است.
نفت تا این جای کار دو گل بیشــتر از استقالل زده اما 
خط دفاعش هم متزلزل نشــان داده است. استقالل برای 
رسیدن به سومین برد متوالی به شهر مسجد سلیمان سفر 
می کند. مســابقه ای که با حضور تماشــاگر برگزار می شود 
و کار را برای شــاگردان ساپینتو سخت خواهد شد. یزدی 
مدیرعامل نفت مسجدسلیمان در این خصوص گفت: هوادار 
باید در استادیوم باشد و با دیدن مسابقات فوتبال ذوق کند. 
خوشحالیم که هواداران خوب و خونگرمی داریم که همیشه 

در همه شرایط حامی ما بوده و هستند. 
امیدوارم که در بازی بعد برابر استقالل پرشور و پرتعدادتر 

باشند تا امتیاز الزم را کسب کنیم.
خط آتش استقالل زهردار و خطرناک است، یامگا، قائدی 
و شهباززاده مهاجمان درجه اولی هستند که مهارشان برای 
بازیکنان نفت سخت خواهد بود با این حال روی کاغذ نفت 

توان مقابله با استقالل را ندارد. 
آبی پوشان برای ســومین برد متوالی خودشان را آماده 

می کنند بردی که قطعا راحت به دست نخواهد آمد.
برنامه مسابقات هفته چهارم لیگ برتر:

هفته چهــارم؛ روز مبارزه با تروریســم -کشــور ایران 
بزرگترین قربانی ترور در جهان

سه شنبه ۸ شهریور
پیکان  تهران - نساجی مازندران– ساعت  ۱۹- ورزشگاه   

پاس قوامین تهران
ملوان انزلی  - ذوب آهن اصفهان– ساعت  ۱۹- ورزشگاه   

تختی انزلی
مس کرمان - گل گهرســیرجان – ســاعت  ۱۹:۳۰- 

ورزشگاه   شهید باهنر کرمان
نفت مسجد ســلیمان - استقالل – ســاعت  ۲۰:۳۰- 

ورزشگاه   شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
چهارشنبه ۹ شهریور

تراکتورتبریز  - هوادار تهران – ساعت  ۱۸:۳۰- ورزشگاه   
شهید سردار سلیمانی تبریز

پرســپولیس – صنعت نفت آبادان – ســاعت  ۱۸:۳۰- 
ورزشگاه   آزادی تهران

مس رفســنجان – آلومینیوم اراک– ســاعت  ۱۹:۳۰- 
ورزشگاه   شهدای مس رفسنجان

فوالد مبارکه ســپاهان - فوالدخوزستان– ساعت  ۱۹- 
ورزشگاه   نقش جهان اصفهان

انتخاباتی پرهیاهو برای دوره ریاست نصفه و نیمه

 بازی تاج و تخت 3 نامزد فدراسیون فوتبال

آغاز هفته چهارم لیگ برتر

 استقالل در مسجدسلیمان به دنبال سومین برد

سرمربی فصل گذشته اســتقالل در یک گفت و گوی 
مفصل از دلیل جدایی اش از استقالل پرده برداشت.

به گزارش فــارس، فرهاد مجیدی ســرمربی ســابق 
اســتقالل در این فصل به لیگ امارات برگشته ولی این بار 
نه به عنوان بازیکن بلکه به عنوان مربی روی نیمکت اتحاد 

کلباء نشسته است.
در همیــن رابطه مجیدی در اولیــن مصاحبه خود در 
امارات با حضور در شبکه »ابوظبی اسپورت« درباره مسائل 

مختلفی صحبت کرد که به شرح زیر است:
شما یک بازیکن فوق العاده ای بودید چطور شد 
موفق شدید استقالل را قهرمان ایران کنید و رکورد 

بزرگی را در لیگ ایران به جای بگذارید؟
بعد از آنکه ســال آخر بازیگــری ام را در الغرافه قطر با 

آقای متسو کار کردم. استارت مربیگری را به توصیه آقای 
متســو زدم. به من توصیه کرد تــا به لندن بروم تا مدرک 
مربیگری ام را از آنجا بگیرم. ۴ ســال در لندن کالس های 

مربیگری را گذراندم.
بعد از آن توســط یکی از دوستانم به باشگاه اسپانیول 
رفتــم و برای مدت ۸ ماه آنجا کار کردم. بعد از آن هدایت 
تیم ملی امید را برعهده گرفتم. بعد از آن هم به اســتقالل 

برگشتم.
به نظرتان در مسیر مربیگری ات تاثیر حضورت 

در باشگاه اسپانیول زیاد بود؟
یــادم می آید که متســو به من گفت اگــر می خواهی 
مربی شــوی باید از تیم های پایه کارت را شروع کنی. به 
همین خاطر تصمیم گرفتم از تیم های پایه اسپانیول کارم 

را شــروع کنم. بعد از آن هم مربی اســتقالل وسط فصل 
برکنار شــده بود و از من خواستند سکان هدایت استقالل 
را برعهده بگیرم به همین خاطر به باشــگاه استقالل رفتم 

و مربی این تیم شدم.
در اولین تجربه مربیگری ات در باشــگاه بزرگی 
مثل استقالل کار را شــروع کردی آیا در آن برهه 

نترسیدی؟
من همیشــه در زندگی ام چنین چالش هایی را دوست 
دارم. در آن زمــان خیلی از هواداران اســتقالل که من را 
دوســت داشتند نمی خواســتند من مربی شوم چون فکر 
می کردند من خیلی زود مربی اســتقالل شــدم و ترس از 
این داشتند که من نتایج بدی بگیرم و از صحنه مربیگری 

کال حذف شوم. 
امــا چنین چالش هایــی را دوســت دارم. چالش هایی 
که خیلی فکــر کنند من نمی توانم انجــام دهم ولی من 

انجامشان بدهم.
شروع کارم با اســتقالل در لیگ قهرمانان آسیا بود که 
موفق شــدیم الریان را با نتیجه ۵ بر صفر در قطر شکست 
دهیــم. به نظرم تجربه ام در اســتقالل خوب بود. شــما 
می دانید مربیگری در باشگاه های بزرگ دشوار است چون 
هواداران زیادی دارد. خدا را شکر که در این باشگاه بزرگ 
موفق شدم و در نهایت تصمیم گرفتم به امارات برای ادامه 

مربیگری ام بیایم.
چطور از استقالل جدا شــدی و به اتحاد کلباء 

آمدی؟
واقعیت این اســت که خروج از باشگاه استقالل خیلی 

سخت بود. 
خیلی از شب ها درباره این تصمیم فکر کردم و هواداران 
اســتقالل را در ایــن تصمیم بزرگ درنظــر گرفتم. چون 
می دانســتم با جدایی ام دلخور می شوند. اما فوتبال حرفه 

ای این را طلب می کند که شما دوره هایی دیگری را ببنید 
و فضاهای جدید را تجربه کنید.

وقتی باشــگاه اتحاد کلباء به من پیشــنهاد داد به این 
پیشــنهاد فکر کردم. دیدم می توانم تجربه جدیدی را در 
دوران مربیگری در کشــوری دیگــر را تجربه کنم. خیلی 
خوشــحالم این پیشنهاد را پذیرفتم چون امارات برای من 
کشور جدیدی نیست. من از سال ۲۰۰۱ به همراه خانواده 
ام در امارات زندگی می کنیم. دو فرزندم در این کشــور به 
دنیا آمدند و در اینجا تحصیل می کنند. خیلی خوشــحالم 

که ادامه مربیگری ام در کشور امارات حضور دارم.
اتحاد کلباء در 5 بازی اولش باید به مصاف البطائح، 
الوحده و الظفره، العین و شباب االهلی می رود. همه 
بازی ها مهم هستند نظرتان درباره ترتیب رقبایتان 

در آغاز فصل جدید چیست؟
من شــناخت خوبی از رقبا ندارم چــون برخی از آنها 

ناشناخته هستند.
ولی درباره ۳ بازی اولم با بازیکنان صحبت کردم و فکر 
می کنم در ۳ بازی اول ۹ امتیاز بازی ها را کسب می کنیم. 
مطمئن باشید تیم ما پتانسیل خوبی دارد و می تواند نتایج 

خوبی را کسب کند.
نظرتان درباره فوتبال امارات چیست؟

من بازیکنان جوان با اســتعداد زیادی در امارات دیدم 
ولی خیلی تعجب کردم که این بازیکنان آینده دار به تیم 

ملی دعوت نشدند. 
بــا وجود اینکه فوتبال امارات نکات مثبتی دارد اما ۳۰ 
ســال است که نتوانســته به جام جهانی صعود کند. برای 
رســیدن به جام جهانی باید بــه جوان ها اهمیت بدهید و 
به آنهــا میدان بدهید. من خودم به بازیکنان جوان اعتقاد 
دارم و هدفم در اتحاد کلباء این اســت که ۱۱ بازیکن من 

همه جوان باشند.

روایت مجیدی از دلیل جدایی اش از استقالل 
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محرم امسال، برای نخستین بار، یک اپرای 
عروســکی ایرانی، در تاالر وحدت تهران اجرا 
شد؛ اپرای عاشورا، کاری از گروه تئاتر عروسکی 
آران. پیش تر، این اثر بارها در تاالر فردوســی 
تهران، چند شهر ایران و چند کشور اجرا شده 

بود؛ دقیقا ۱۴ بار.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، نویسنده 
این اپرای عروســکی، یــا »لیبرتو«ی آن هم، 
بهروز غریب پور اســت. و البتــه کارگردانش. 
آهنگســازش هم بهزاد عبدی. اپرای عروسکی 
عاشــورا، ۲۳ بازی دهنــده دارد و ۱۳ آواگر. 
محمد معتمدی در ســومین اثر گــروه تئاتر 
عروســکی آران، نقش حر بــن یزید ریاحی را 
خوانده است.  گروه تئاتر آران سومین از ده گانه 

اپرای عروسکی اش را در آخرین روزهای گرم 
مردادماه ۱۴۰۱، در تــاالر وحدت تهران اجرا 
کرد. این اپرای عروســکی، به صورت اکسپوز 
اجرا شده است. یعنی تماشــاگران، همزمان، 
عروســک ها و بازی دهنده های عروسک ها را 
می بینند. بنا به گفته غریب پور، برای نخستین 
بار اســت که چنین کاری در ایران و شــاید 
در دنیا رخ داده باشــد. اما تاالر وحدت، برای 
نخستین بار است که میزبان یک کار عروسکی 

است و در نوع خود بی نظیر است. 
این اپرای عروسکی، در کشورهای اروپایی 
هم اجرا شــده و یکی از آثــار پرطرفدار گروه 
تئاتر عروسکی آران در بین مخاطبان خارجی 
به حســاب می آید. غریب پــور می گوید که 

تماشــاگرانی را دیده اســت که پس از پایان 
اجرای این اپرا، به پهنای صورت، اشک ریخته 

اند، بدون آنکه فارسی بدانند. 
غریب پور معتقد است که اپرای عروسکی 
عاشــورا، یکی از آثار شــاخصی اســت که در 
مواجهه با هنر قدمت دار غربی ها، دست باال را 

دارد و حرف های بسیاری برای گفتن. 
والدمیر سیرنکو، نوشته های بهزاد عبدی را 
با کمک گروه کر و ارکســتر ناسیونال اوکراین 
به اجــرا درآورده و اعضای گروه کر ارکســتر 
سمفونیک تهران نیز این گروه را یاری کرده اند.

علی پاکدســت به عنوان بازدهنده و یکی 
از طراحان شــبیه ها، اپرای عروسکی عاشورا را 
یکــی از منحصربه فردترین آثار در نوع روایت 
این حماســه می داند و غریــب پور نیز معتقد 
اســت، این اثر، به مدد جاودانگی موضوع آن، 

توانسته است تاثیرگذار باشد. 
بر اساس آنچه که بازی دهندگان عروسک ها 
در این اپرا، می گویند، دیده نشــدن شــان در 
روی صحنه، اهمیتی ندارد و مهم این است که 
حس شان را بتوانند به طور کامل به عروسک ها 
انتقال دهند. از این طریق تماشاگران، حضور و 

تبحر آنان را درک خواهند کرد. 
غــزل اســکندرنژاد، یکی دیگــر از بازی 
دهنــدگان ایــن اپرا اســت که شــبیه امام 
حســین)ع( را به حرکت در می آورد. می گوید 

یکــی از نکته هــای تلخی کــه در مواجهه با 
دیگران به دست آورده، این است که جملگی 
گمان می کنند بازی دهنده شــمایل مردانه، 
مرد هســتند و به اعضای مــرد گروه، تبریک 
می گویند. اما او بازی دهنده شبیه های مردانه 
زیادی بوده است و کارش را با وسواس و دقت 
باال انجام داده اســت. ســارا اقبــال هم بازی 
دهنده دیگر گروه تئاتر عروسکی آران است که 
همدلی و همراهی همه اعضای گروه در اجرای 
اپرای عروسکی را مهم ترین موضوع در این کار 
می داند. او از دشــواری های بسیاری که در کار 
وجود داشته است می گوید اما معتقد است که 
همه ســختی ها، با اجرای مخاطب پسند گروه 

در روی صحنه، از بین می رود. 
یکی از چالش هایی که گروه تئاتر عروسکی 
آران ســال ها با آن مواجه هســتند، مباحث 
مالی و حمایت های ویژه ای است که از سوی 
منتقدان شان، به این گروه منتسب شده است. 
غریب پور، توضیح می دهد که به عنوان مثال 
برای اپرای عروســکی مولوی، یکصد و پنجاه 
میلیون تومان هزینه شــده است که این رقم 
در زمان خود، از دســتمزد یک فوتبالیســت 
حرفه ای، کمتر است. در حالی که در این اثر، 
همایون شجریان، محمد معتمدی، اسحاق انور 
و بسیاری دیگر از خوانندگان حرفه ای حضور 
داشــتند. در کنار اینها، بهزاد عبدی آهنگساز 

نامداری اســت که بــرای این اثر، موســیقی 
پرباری نوشته است و ارکستر ناسیونال اوکراین 
بــا نوازندگان حرفه ای و با اجرای اســتاندارد 
جهانــی، پارتیتورهای عبــدی را نواخته اند. 
بنابراین دستمزد اینها را در کنار تعداد زیادی 
از بــازی دهندگان و طراحــان و فعاالن دیگر 

پشت صحنه باید در نظر گرفت. 
غریب پور اظهار می کند که »من برای ایران 
و نام ایران کار کرده ام.« او می گوید که آثاری 
که او به عنوان اپرای عروسکی تا به امروز اجرا 
کرده، در ســاختاری به نام اپــرای ملی، قرار 
دارد. چرا که آهنگ، شــعر و ســوژه هایی که 
انتخاب شــده اند، همگی ملی هستند و امروز 
نیز خوشــبختانه در ســاخت عروسک ها، به 
خودکفایی رسیده اند و به دیگر به کشورهای 
قدمت دار در این زمینه، نیازی ندارند. به گفته 
غریب پور، در واقع تئوری اپرای ملی در کشور، 
با اجرای اپرای عروسکی عاشورا شکل گرفت. 

پاکدست هم، از منتقدان و اهالی رسانه به 
شدت گالیه مند است. او می گوید طی بیست 
سال فعالیت گروه در زمینه اجرای عروسکی، 
هیــچ گزارش یا نقدی بــر روی عملکرد بازی 
دهندگان عروسک ها نوشــته نشده است. در 
حالی که این کار، خــود بازیگری یا به مراتب 
دشوارتر از آن است و می باید که جدی گرفته 

شود. 

ناگفته ها و نادیده هایی از اپرای عروسکی عاشورا

از چهارشنبه این هفته، سه فیلم »بانک زده ها«، انیمیشن 
»پسر دلفینی« و اثر هندی »آر.آر.آر« به روی پرده می روند.
به گزارش ایرنا، از چهارشنبه  این هفته؛ نهم شهریورماه، 
۳ فیلم بانک زده ها، پســر دلفینــی و آر.آر.آر به روی پرده 
می رونــد که هر یک از این فیلم هــا، بنا به مختصات خود، 
می توانند اتفاق های خوبی را برای گیشه سینمای ایران رقم 

بزنند.
این اتفاق در حالی می تواند زمینه ســاز استقبال بیشتر 
مخاطبان شود که ســینماهای کشور به دلیل ایام محرم و 
صفر، از اســتقبال مطلوبی برخوردار نیستند و این جریان، 
با توجه به عدم اکران کمدی های پرمخاطب، زمینه را برای 

خلوت شدن سالن های سینمایی فراهم کرده است.
ورود بانک زده ها در شــرایط تشنگی سینماها برای یک 

فیلم کمدی
کمدی بانک زده ها در سال ۹۹ جلوی دوربین رفت و جزو 
آخرین کارهای علی انصاریان به حساب می آید. فیلم جواد 
اردکانی تالش بســیاری کرده تا موردتوجه مخاطبان قرار 
بگیرد. از بهره گیری نام گروه موســیقی بی تی اس تا فضای 
موزیکال و اســتفاده هایی که فیلم می تواند از نام هایی چون 

علی انصاریان و سحر قریشی به عمل بیاورد.
تهیه کننده این فیلم، علی روئین تن اســت که حاال قرار 
اســت پس از بیش از یک دهه، یــک اکران نرمال و طبیعی 
را پشــت سر بگذراند. البته که انتشار یک تیزر کوتاه از این 
فیلم، موجی از واکنش ها را از سوی طرفداران گروه موسیقی 

بی تی اس به همراه داشت.
اهمیت نمایش این فیلم به این جهت است که سینماها 
در شرایط فعلی، تشنه آثار کمدی هستند و به همین دلیل، 

بانک زده هــا، می تواند در صورت اقبال، روند حضور مخاطب 
در سینماهای ایران را به نوبه خود افزایشی کند.

فیلم، داســتان چند دزد بانک و اختالفات بین آن ها را 
نشــان می دهد که پس از دزدی بزرگ از بانک، حال زمان 
تقسیم بندی پول فرارســیده است اما هیچ کدام به یکدیگر 
اعتماد ندارنــد و همگی به دنبال فــردی مطمئن و عادل 
می گردند که در ایــن راه، اتفاق های جالبی برای این چند 

نفر رخ می دهد.
در ایــن فیلم، زنده یــاد علی انصاریان، نســرین مقانلو، 
میرطاهر مظلومی، سحر قریشــی، بیژن بنفشه خواه و الناز 

عبدی به ایفای نقش پرداخته اند.
تداوم استقبال یک دهه ای از انیمیشن، این بار با 

پسر دلفینی
انیمیشن پسر دلفینی قرار بود از چهارشنبه هفته گذشته 
به روی پرده برود که نمایش این فیلم به چهارشنبه این هفته 

موکول شد. فیلمی که عصر جمعه در ایران مال رونمایی شد 
و توانست با فروش ۵۰ میلیونی خود، از چند فیلم جدید که 

چهره های سرشناسی داشتند نیز بیشتر بفروشد.
البته که پیشــتر، اخباری مبنی بر استقبال خیره کننده 
مخاطبان روســی از نمایش این فیلم منتشر شد؛ اخباری 
که طی آن ادعا شــده بود این انیمیشن توانسته حدود ۵۰ 

میلیارد تومان در سرزمین تزارها فروش داشته باشد.
حال اما این رونمایی نشــان داده کــه نباید از کنار این 
فیلم به سادگی عبور کرد علی الخصوص اینکه ۳ فیلم کودک 
اکران شــده در گیشه امسال، با اســتقبال چندانی از سوی 
مخاطبان مواجه نشــدند. به همین دلیل احساس می شود 
انیمیشن پســر دلفینی در امتداد روندی که انیمیشن هایی 
چون تهران ۱۵۰۰، شــاهزاده روم، فیلشــاه و بنیامین طی 
یک دهه اخیر داشته اند، با استقبال خوبی از سوی مخاطبان 

مواجه شود.

داســتان این انیمیشــن به کارگردانی محمد همدانی 
با ســقوط یک هواپیما در دریا آغاز می شــود. یک دلفین و 
مادرش، نوزاد پســری که در دریا افتاده  است را نجات داده 
و از او مراقبت می کنند. این پسر بزرگ شده و پس از اینکه 
متوجه هویتش می شــود، برای پیداکــردن مادرش از دریا 
خارج شده و راهی جزیره می شود. پس از آن ناخدا مروارید 
و دخترش شــیرین، وارد داستان می شوند و دزدان دریایی 

برای دزدیدن پسرک نقشه می کشند.
پای بالیوود به اکران قانونی سینمای ایران باز شد

فیلــم آر.آر.آر یــا همان خیزش، غــرش، آتش، یکی از 
پرمخاطب ترین آثار یک ســال اخیر سینمای هند است که 
خانه فیلم با خرید رایت آن، قرار اســت پس از سال ها، یک 
فیلم خارجی را به شکل قانونی در سینماهای کشور نمایش 
دهد؛ اتفاقی که در صورت اســتقبال، به نمایش بیشتر آثار 
خارجی در سینمای ایران خواهد انجامید تا جایی که عنوان 
شده در صورت اســتقبال خوب، این شرکت پخش، ماهانه 
یک فیلم خارجی را با خرید حق رایت، به نمایش می گذارد.

ساخت این فیلم، از سال ۲۰۱۸ آغاز و به دلیل مشکالت 
مربوط به کرونا و بودجه نســبتا زیاد آن، تا سال ۲۰۲۱ به 
طول انجامید. این فیلم که به مبارزات مردم هند با استعمار 
انگلیس می پردازد، پس از یک اکران موفق در ســینماهای 
هنــد، اروپا و آمریــکا، حاال راهی ایران می شــود، باید دید 
عالقمندان سینمای هند، چه استقبالی از این فیلم به عمل 
می آورند. بنابراین هر یک از این ۳ فیلم جدید، از شــرایطی 
برخوردار هســتند کــه می توانند به زعم خــود، مخاطبان 
بسیاری را به سینماها بکشــاند تا سینماها، در ابتدای ماه 
صفر، مخاطبان بیشتری را به نسبت ماه محرم تجربه کنند.

ناتمام ماندن سریال »کلیله و دمنه« تایید شدمنوی متنوع گیشه سینما؛ کمدی، بالیوود و انیمیشن
»کلیله و دمنه« از آن دست 
پروژه هــای شــبکه نمایش 
خانگی اســت کــه از همان 
ابتدا با دشــواری هایی برای 
مواجه شد. چندباری  پخش 
خبر توقف پخش این سریال 
منتشر شــد و در نهایت هم 
نیمه کاره رها شد. تهیه کننده 

می گوید »کلیله و دمنه« تمام شــده اســت و توقف یک بــاره  معنی ندارد اما 
کارگردان نظر دیگری دارد. مرضیه برومندـ  کارگردان باســابقه مجموعه های 
عروسکیـ  که پیشتر تولید سریال هایی چون خونٔه مادربزرگه، قصه های تابه تا 
و مدرسه موش ها را بر عهده داشته است، در گفت وگویی با ایسنا تاکید می کند 
که ســریال شــهرک کلیله و دمنه به دالیل متعددی نیمه کاره مانده است و 
قرار هم نیســت ادامه  آن ساخته شــود. برومند که فعال تمایلی ندارد درباره 
دالیل این اتفاق توضیح بیشــتری بدهد، صحبت درباره  آن را به زمانی دیگر 
موکول کرد. »شــهرک کلیله و دمنه« یک مجموعه نمایشــی ایرانی در ژانر 
عروسکی و خانوادگی به نویسندگی کوروش نریمانی، کارگردانی مرضیه برومند 
و تهیه کنندگی ســید مصطفی احمدی است. این مجموعه روزهای جمعه از 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ در پلتفرم فیلم نت منتشر شد. این سریال اولین پروژه ای 
بود که مرضیه برومند برای شبکه نمایش خانگی کار کرد. در مقطعی پویشی 
با عنوان »مجموعه نمایشی شهرک کلیله و دمنه بازبینی شود« از سوی برخی 
کاربران در فضای مجازی به راه افتاد که به دلیل آنچه ارائه  محتواهای آموزشی 
نادرســت در این مجموعه برای کودکان می خواندند، خواســتار جلوگیری از 
پخش شــده بودند. حتی در همان زمان خبرهایی درباره توقف پخش سریال 
عروســکی »کلیله و دمنه« منتشر شد که سید مصطفی احمدی، تهیه کننده 

نادرست خوانده بود و البته ادامه این مجموعه در آن مقطع زمانی پخش شد.

ICU آخرین وضعیت محمد کاسبی پس از ۱۸ روز
فرزنــد محمــد کاســبی از 
ترخیص پدرش از بیمارستان 
خبــر داد و دربــاره  آخرین 
وضعیت سالمت این هنرمند 
توضیحاتــی  پیشکســوت، 
را ارائــه کرد. یلدا کاســبی 
ایســنا  با  گفت وگویــی  در 
خاطرنشــان کرد: پدرم روز 

شــنبهـ  پنجم شــهریور ماهـ  پس از ۱۸ روز بستری شدن در بخش آی سی 
یو بیمارســتان عرفان به منزل منتقل شدند و در حال حاضر همچنان تحت 
درمان هستند. وی درباره ادامه درمان محمد کاسبی و بهبود وضعیت قلب این 
هنرمند هم گفت: پزشک معالج پدر، دکتر بابک شریف کاشانی ابراز امیدواری 
کردند که اگر وضعیت قلب تا یک ماه آینده به شــکل پایدار ادامه پیدا کند، 
می توانند برای باطری قلب اقدام کنند. یلدا کاسبی اظهار کرد: در حال حاضر 
خداراشــکر فعال وضعیت قلب و ریه پایدار است که امیدوارم این شرایط ادامه 
پیدا کند. از طرفــی پدر نیاز به فیزیوتراپ دارند که هر روز به منزل می آید و 
کار فیزیوتراپی ایشان را انجام می دهند. ان شاءاهلل به زودی شاهد بهبودی کامل 
باشیم. از مردم می خواهم همچنان برای پدر دعا کنند. به گزارش ایسنا، محمد 
کاسبی هنرمند پیشکسوت و مطرح کشورمان ۱۹ مرداد ماه به دلیل عوارض 
پس از عمل قلب در بخش آی سی یو بیمارستان عرفان بستری شد. او پیشتر 
هم در مقطعی طوالنی درگیر بیماری و بستری شدن در بیمارستان بوده است.

»خاطرات بندباز« با بازی فرزاد موتمن 
مجوز نمایش گرفت

دو فیلم ســینمایی که به نظر می رســد 
فعال نمایش جشنواره ای آن ها در اولویت 
اســت، پروانه نمایش گرفتند. به گزارش 
ایسنا، شــورای پروانه نمایش فیلم های 
سینمایی با صدور پروانه نمایش فیلم های 
»رویای ســاحل« و »خاطــرات بندباز« 
موافقت کرده کــه هر دو طبق خبرهای 
منتشــر شــده قبلی برای جشنواره های 

خارجی برنامه ریزی داشــته اند. »خاطرات بندباز« بــه کارگردانی حامد رجبی 
که فیلمبرداری آن اســفندماه سال قبل به پایان رسید، در سکوت خبری و به 
تهیه کنندگی روح اهلل برادری و سمیرا برادری ساخته شد و بازیگران متفاوتی در 
آن حضور دارند. این فیلم دومیــن تجربه رجبی پس از فیلم »پریدن از ارتفاع 
کم« است و فرزاد موتمن کارگردان شناخته شده سینما جلوی دوربین او رفته 
است. همچنین میرسعید مولویان با سریال نمایش خانگی »خاتون« معروف شد، 
در کنار معصومه بیگی از دیگر بازیگران فیلم هســتند.  فیلم سینمایی »رویای 
ساحل« نیز به کارگردانی آرش سجادی حسینی و تهیه کنندگی رقیه احمدی 
ساخته شده که در جشــنواره بین المللی فیلم رودخانه بزرگ کانادا به نمایش 
درآمــد.  این فیلم اجتماعی محصول نارگوین فیلم تورنتو و ایران بوده که الدن 

مستوفی، ابراهیم کوخائی، ماهان نصیری و امید فضلعی بازیگرانش هستند.

آزاده صمدی با »رئالیسم مصنوعی« در ایرانشهر
آزاده صمدی در جدیدترین 
تجربه اجراهــای تئاتری اش 
»رئالیســم  نمایــش  بــا 
مصنوعــی« بــه کارگردانی 
سالن  در  اســکندری  ایمان 
تماشاخانه  سمندریان  استاد 

ایرانشهر به صحنه می رود.
بــه گــزارش ایرنــا از گروه 

نمایش رئالیسم مصنوعی؛ ایمان اســکندری پس از پنج سال دوری از تئاتر، 
سومین نمایش خود را با عنوان رئالیسم مصنوعی از ۱۴ شهریور در سالن استاد 
سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می برد. آزاده صمدی، محمد برهمنی، 
امیراحمد قزوینی، اســماعیل گرجی، سمانه زارعی و شبنم دادخواه بازیگران 
نمایش رئالیســم مصنوعی هستند. طراحی پوستر نیز برعهده  سعید رضوانی 
بوده اســت. ایمان اسکندری کارگردانی نمایش های موفقی چون بیرون پشت 

در و ماراساد را در کارنامه هنری خود دارد.

ثبت نام بیش از ۴۰۰ کتاب فروشی در 
»سامانه خرید از کتاب فروشی «

از آغاز ثبت نام در ســامانه خرید از کتابفروشی  تا یکشنبه )ششم شهریورماه 
۱۴۰۱(، ۴۲۰ کتابفروشی از سراسر کشور برای فعالیت در این سامانه ثبت نام 
کرده اند. مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از ســوی معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به کتابفروشی ها اختصاص داده شده است. در سامانه 
خرید از کتاب فروشی  امکان فروش مجازی در کنار فروش حضوری فراهم شده 
و کتاب فروشــی های متقاضی باید اطالعات خود را به روز و فهرست کتاب های 
خــود را به صــورت آنالین یا در قالب یک فایل در ســامانه ثبت کنند تا پس 
از انطباق با اطالعات خانه کتاب و ادبیات ایران، امکان عرضه داشــته باشــد.  
داشتن جواز کسب معتبر و مطابقت مدارک هویتی با مشخصات جواز کسب و 
شماره حساب اعالم شده از دیگر شرایط ثبت نام در این سامانه است. همچنین 
کتاب فروشان باید دو تصویر از داخل و نمای بیرونی کتاب فروشی خود که تابلو 
و اسم آن مشخص باشد ارسال کنند، چراکه صرفا کتاب فروشی هایی که شکل 
فروشگاهی دارند، مجاز به ثبت نام هستند. اگر مالک اصلی کتاب فروشی  شخص 
دیگری باشد، ارائه وکالت نامه الزامی است. کتاب فروشی های زنجیره ای هم باید 
طی نامه ای از سوی دفتر مرکزی معرفی شوند تا نحوه وابستگی حقوقی و مالی 
به ستاد مرکزی مشخص شود. متقاضیانی که در حال حاضر جواز کسب آن ها 
در جریان صدور یا تمدید اعتبار اســت نیز می توانند با ارائه نامه ای از اتحادیه 
مربوطه، در سامانه فعالیت کنند. مدارک ارسالی از سوی کتاب فروشی ها توسط 
پشتیبانی سامانه به صورت روزانه بررســی و در صورت صحیح و کامل بودن، 
تأیید می شود. همچنین نقص مدارک به متقاضی اطالع داده می شود تا نسبت 
 v.ketab.ir به رفع آن اقدام کند. کتابفروشــی ها می توانند از طریق ســایت
نســبت به ثبت نام در ســامانه خرید از کتاب فروشی  اقدام کنند و برای کسب 

اطالعات بیشتر از ساعت ۹ تا ۱۸ با شماره ۹۱۰۰۹۸۹۸ تماس بگیرند.

اخبارکوتاه

رســول صدرعاملی طبق قراری که دو سال قبل با دست اندرکاران 
جشنواره فیلم »مسکو« داشــت و به دلیل کرونا به سرانجام نرسید، 

امسال برای داوری این رویداد به این کشور سفر کرده است.
به گزارش ایســنا، فیلم »سال دوم دانشــکده من« این کارگردان 
سینما دو سال قبل )۲۰۲۰( در جشنواره فیلم مسکو جایزه بازیگری 
را گرفت و طبق روال چنین رویدادهایی، کارگردان فیلمی که جایزه 
گرفته برای داوری ســال بعد دعوت می شود اما شیوع کرونا برگزاری 
جشــنواره را به تعویق انداخت و حاال دو ســال بعد در ســال ۲۰۲۲ 

سرانجام جشنواره برگزار شده و صدرعاملی طبق قرار قبلی به دعوت جشنواره فیلم مسکو به این رویداد سفر کرده 
است. او همزمان که در ایران نیست، نماینده کانون کارگردانان سینمای ایران در مجمع عمومی ۹ شهریور ماه خانه 
سینماست؛ مجمعی که از چند هفته قبل روزهای پرحاشیه ای را برای سینما به همراه داشته است. سینمای ایران 
با بخش ویژه »نقش های پارسی« و نمایش ۱۰ فیلم حضوری پر رنگ در چهل وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم 
مسکو دارد.  جشنواره از ۴ الی ۱۰ شهریورماه در مسکو در حال برگزاری است و طبق خبرهای رسمی که از سوی 
سازمان سینمایی منتشر شد، فیلم های »بدون قرار قبلی« ساخته بهروز شعیبی از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی 
در بخش مســابقه اصلی و فیلم »هجده هزار پا« ســاخته مهدی شاه محمدی از تولیدات مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربی در بخش مسابقه مســتند جشنواره مسکو با دیگر آثار به رقابت خواهند پرداخت. بخش ویژه ای 
هم با نام »نقش های پارسی« به سینمای ایران اختصاص داده شده و فیلم های »مسیر معکوس« ساخته ابوالفضل 
جلیلی، »پسران دریا« ساخته حسین قاسمی جامی و افشین هاشمی و »بچه گرگ های دره سیب« ساخته فریدون 
نجفی - هر ســه از تولیدات بنیاد فارابی - و فیلم های کوتاه »فشــن« ســاخته فردین انصاری، »دوآل پا« ساخته 
محمد رضا مرادی، »دکل« ســاخته بابک مصطفوی و »جان داد« ســاخته سهیال پورمحمدی از تولیدات انجمن 
سینمای جوانان در این بخش ویژه اکران خواهند شد. فیلم »رمانتیسم عماد و طوبی« ساخته کاوه صباغ زاده هم 
از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی در یکی از بخش های غیررقابتی جشنواره امسال با عنوان »ردپای روسیه« که به 

تأثیر ادبیات و فرهنگ روسیه در آثار سینمایی اختصاص دارد، به نمایش درمی آید.

رضا کیانیان که در کنار مباحث هنری، دغدغه مسائل اجتماعی 
و فرهنگی را هم دارد، با انتقاد از کمرنگ شــدن علوم انســانی در 
سیســتم آموزشی ما تاکید کرد که پرسش گری، کار سختی است 

ولی راه پیشرفت در همین است.
به گزارش ایســنا، او که یکی از مدعوان همایش فقر و نابرابری 
آموزشــی بود؛ بیان اینکه عدالت و برابری بسیار خوب است، افزود: 
چند صد سال است که درباره این موضوع می شنویم. مسلما هم که 

خوب، خوب و بد، بد است، اما چگونه و چرا؟
کیانیــان یادآوری کرد: هیچ گاه دقت نمی کنیم که عدالت چگونه باید اجرا شــود و چرا عدالت برپا نمی شــود؟ 
درحالی که این همه سال است که همه از خوبی  عدالت حرف می زنند و حاضرند ساعت ها درباره آن صحبت کنند، 

اما چرا هر روز بدتر می شویم، این نکته ای است که فراموش می کنیم.
او که سال ها پیش پسرش را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاده بود، به تشریح تجربه شخصی خودش 

پرداخت و نظام آموزشی داخل را با آنچه در خارج از کشور جریان دارد، مقایسه کرد.
کیانیان توضیح داد: پسرم را سال آخر دبیرستان به خارج از کشور فرستادم که درس بخواند، خیلی ها نمی توانستند 
برای فرزندان شان این کار را انجام دهند، اما من این کار را کردم و خوشحالم. دغدغه مالی هم وجود داشت اما فرستادم 

و مابقی اش هم جور شد.
وی ادامه داد: اولین چیزی که پســرم به من گفت این بود که »اینجا که نشسته ام، هر بچه ای هر مزخرفی که از 
معلمش می پرسد، معلم می گوید به به چه سئوال خوبی! اینجا هیچ بچه ای از اینکه سوال کند، خجالت نمی کشد؛ حتی 

اگر سئوال مزخرف بپرسد.« و این چیزی است که ما در کشورمان کم داریم؛ اینکه سؤال کنیم.
کیانیان در ادامه خطاب به حاضران که مسئوالن پیشین آموزش و پرورش بوده اند، به طرح این پرسش پرداخت: 
یک سئوال این است که شمای نوعی که در مقام وزارت بودی، چرا نشد با وجود تمام افکار زیبایی که داری، نتوانستی 
به اهداف خود برسی؟ قاعدتا می گویند در این نظام و با این مسئوالن نمی شود، خب پرسش بعدی این است که چرا 

نمی شود؟ چون بلد نیستیم و اصال اجازه نداریم سئوال کنیم.

تاسف کیانیان از کمرنگ شدن علوم انسانی در ایرانرسول صدرعاملی به مسکو رفت

نخستین خالصه داســتان از فیلم »جنگ 
جهانی سوم« ساخته هومن سیدی که بزودی 
در جشنواره ونیز رونمایی می شود، منتشر شد.

بــه گزارش ایســنا، فیلم »جنــگ جهانی 
ســوم«، ششــمین فیلم بلند هومن ســیدی 
پس از »آفریقا«، »ســیزده«، »اعترافات ذهت 
خطرناک من«، »خشــم و هیاهو« و »مغزهای 
کوچک زنگ زده« اســت که نخستین نمایش 
جهانی خود را در بخش افق های هفتاد ونهمین 

جشنواره فیلم ونیز تجربه خواهد کرد.
این فیلم در نخســتین نمایش خود روز ۶ 
ســپتامبر )۱۵ شهریور( از ســاعت ۱۹:۳۰ در 
ســالن »Sala Volpi« نمایش رسانه خواهد 
داشــت و نخستین نمایش عمومی خود را هم 
ســاعت ۱۴ روز ۷ ســپتامبر )۱۶ شهریور( در 
»Sala Darsena« تجربه می کند. ســاخته 

هومن ســیدی در مجموع شش نوبت در ونیز 
به روی پرده خواهد رفت. در خالصه داســتان 
جدید منتشــر شــده از این فیلم آمده است: 
»شــکیب یک کارگر روز مزد بی خانمان است 
که هرگز نتوانســته با از دست دادن همسر و 
پسرش در زلزله ســال ها پیش کنار بیاید. در 
طی چند ســال گذشــته، او با یــک زن کر و 
الل، بــه نــام الدن رابطه برقرار کرده اســت. 
محل ساخت و ســازی که او امروز در آن کار 
می کند به لوکیشن فیلمی درباره جنایات هیتلر 
در طول جنگ جهانی دوم تبدیل می شــود و 
در کمــال تعجب به او یک نقش ســینمایی، 
خانــه و فرصتی داده می شــود تــا برای خود 
کسی باشــد. وقتی الدن از این موضوع مطلع 
می شــود، به محل کارش می آید و درخواست 
کمک می کند. نقشه شکیب برای مخفی کردن 

او به طرز غم انگیزی اشــتباه از کار در می آید 
و موقعیت جدید و فرصت بی تکرار پیش آمده 
بــرای او را، با تهدید رو به رو می کند. نشــریه 
اسکرین نیز در معرفی فیلم های بخش افق های 
ونیز درباره »جنگ جهانی سوم« نوشته است: 
یکی از چهار فیلم ایرانی حاضر در بخش رسمی 
ونیز ۲۰۲۲، »جنگ جهانی سوم« داستان یک 
کارگر معمولی - با بازی محسن تنابنده )بازیگر 
فیلم قهرمان( - را دنبال می کند که خود را در 
حال کار روی صحنه فیلمی می بیند که مدعی 
اســت درباره محکومیت دیکتاتوری است، اما 
خود فیلمسازان نیز تبدیل به افرادی مستبد و 
زورگو می شوند. هومن سیدی فیلمساز و بازیگر 
سرشــناس ایران است و »جنگ جهانی سوم« 
ششــمین فیلم بلند اوست. سیدی با همکاری 
آرین وزیردفتری )کــه فیلم »بدون رویا« از او 

در بخش افق های اکســترا ونیز حضور دارد( و 
آزاده جعفریان تهیه کننده، تدوین و نویسندگی 
این فیلم را بر عهده داشته اند. در فیلم »جنگ 
جهانی سوم« بازیگرانی چون محسن تنابنده، 
ندا جبرئیلی، مهســا حجــازی، نوید نصرتی، 
لطف اهلل سیفی و حاتم مشمولی به ایفای نقش 

پرداخته انــد و پخش بین المللــی این فیلم بر 
عهده کمپانی مستقل های ایرانی است. هفتاد 
و نهمین جشــنواره فیلم ونیــز، قدیمی ترین 
جشنواره سینمایی جهان، از تاریخ ۳۱ آگوست 
تا ۱۰ ســپتامبر )۹ تا ۱۹ شــهریور( در ایتالیا 

برگزار می شود.

جزئیات جدیدی از »جنگ جهانی سوم« با بازی محسن تنابنده

ژرژ پطروســی هشــدار می دهد که اگر نهادهای دولتی 
برای نظارت بر شرایط حال حاضر دوبله اقدامی نکنند، این 

دوبله فاخر از بین رفته و ارزشش را از دست خواهد داد.
ژرژ پطروســی از پیشکســوتان دوبله ایران در پاسخ به 
اینکه با توجه به وضع موجود و از دســت دادن بسیاری از 
هنرمندان نسل طالیی دوبله در سال های اخیر، آینده دوبالژ 

ایران را چطور پیش بینــی می کند؟ گفت: اول باید ببینیم 
دوبله برای این مملکت الزم است یا نه؟ اصال خوب است ما 
فیلم هایمان را دوبله کنیم یا مثل خیلی از کشورها به همان 
صورت زیرنویس بماند خوب اســت. اگر قرار است فیلم ها 
دوبله شــود، باید در همان سطح گذشته باشد. آنچه که ما 
از پیشــینیان علی الخصوص از منوچهر اسماعیلی دیدیم، 

کارهایی بســیار فاخر و ارزشمند اســت و رکوردی است 
که اگر از این پایین تر بیاییم کار خراب می شــود. کســانی 
که در هر حــوزه ای کاری می کنند و به خاطر جبر زندگی 
از این دنیا می روند طبعا جایشــان خالی اســت و خألشان 
حس می شــود اما کارشان و راهشان برای افراد هوشمند و 

عالقه مند همیشه راهگشا است.

ژرژ پطروسی:
 دوبله فاخر در حال از بین رفتن است
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روند افزایشی نفت ادامه یافت
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانــی تحت تاثیر انتظار برای 
کاهش تولیــد اوپک، منازعه در لیبی و افزایش تقاضــا در بحبوحه گرانی گاز 
طبیعــی، افزایــش پیدا کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۹ ســنت معادل ۱.۲ درصد جهش یافت وبه ۹۴ 
دالر و ۱۵ سنت در هر بشکه رسید و به رشد ۲.۵ درصدی هفته گذشته اضافه 
کرد.بهای معامالت نفت برنت با ۸۹ ســنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۱۰۱ 
دالر و ۸۸ ســنت در هر بشکه رســید و به افزایش ۴.۴ درصدی هفته گذشته 
افزود.تحلیلگران بانک ملی اســترالیا در یادداشــتی نوشتند: قیمتهای نفت در 
بحبوحه بحران انرژی اروپا که تقاضای برای ســوخت را تحت فشــار قرار داده 
اســت و محدودیت های عرضه، قوی تر شده اند.درگیری های شدید در پایتخت 
لیبی، در آخر هفته ۱۳ کشــته بر جای گذاشــت و نگرانی ها نسبت به کشیده 
شدن این کشور به یک جنگ تمام عیار را برانگیخت که به مختل شدن عرضه 
نفت این کشور منتهی می شود.هر دو شاخص ابتدای معامالت روز جاری تحت 
تاثیر صعود ارزش دالر، در قیمت پایین تری معامله شده بودند. دالر تحت تاثیر 
اظهــارات جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا که اعالم کرد آمریکا همزمان 
با افزایش بیشتر نرخهای بهره، با دوره طوالنی رشد اقتصادی آهسته روبروست، 
صعود کرده بود.تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت »سی ام سی مارکتس« در این باره 
گفت: اگر چه ارزش باالتر دالر، مانع افزایش قیمت کاالها می شــود اما مسئله 
کمبود عرضه در بازارهای نفت، همچنان از روند صعودی قیمت ها پشــتیبانی 
می کند.قیمت های نفت از اشــاره عربستان سعودی و اعضای دیگر اوپک پالس 
به احتمال کاهش تولید نفت به منظور متعادل کردن بازار، حمایت شده است.
یک منبع آگاه روز جمعه به اوپک گفت: امارات متحده عربی با تفکر عربســتان 
درباره سیاســت تولید نفت، همسو شده است. همزمان وزارت نفت عمان اعالم 
کرد عمان از اقدامات اوپک پالس برای حفظ ثبات بازارها، حمایت می کند.منابع 
آگاه هفته گذشــته اظهار کردند: اوپک در حال بررسی کاهش تولید به منظور 
جبران هر گونه افزایش احتمالی تولید ایران در صورت احیای توافق هسته ای و 
رفع تحریمهای غربی است.بر اساس گزارش رویترز، در بخش عرضه، قیمتهای 
باالتر گاز طبیعی در اروپا، باعث شــده اســت تولیدکنندگان برق به استفاده از 
دیزل و نفت کوره روی بیاورند و این امر، از افزایش قیمت های نفت پشــتیبانی 

کرده است.

سود هنگفت غول های چینی از افزایش قیمت نفت
قرنطینه های کووید، بحران بازار امالک و افول اقتصاد داخلی مانع نشــد که 
غولهای نفتی چین، سود هنگفتی در نیمه اول سال میالدی جاری کسب کنند.
به گزارش ایسنا، شرکت های پتروچاینا، سینوپک و CNOOC Ltd هر کدام 
اعالم کردند سود تاریخی در فاصله ژانویه تا ژوئن کسب کردند. در واقع، افزایش 
قیمت نفت و گازی که این شــرکت ها تولید کردند، هزینه های باالتر واردات و 
مصرف ضعیف سوخت را جبران کرد.این شرکت ها انتظار دارند بهبود وضعیت 
اقتصادی، به عملکرد مالی آنها در ادامه سال، کمک کند. دای هولیانگ، رئیس 
هیات مدیره پتروچاینا در این باره گفت: بسته تدابیر محرک مالی دولت، تقاضا 
برای نفت را تقویت کرده اســت. سینوپک که بزرگترین پاالیشگر نفت در چین 
اســت، پیش بینی کرد فروش داخلی سوخت در نیمه دوم سال میالدی جاری 
در مقایســه با نیمه اول، ۱۱ درصد رشد کند.ما یونگ ِشنگ، رئیس سینوپک 
در کنفرانس اعالم درآمدهای مالی این شــرکت گفت: ما مطمئن هســتیم که 
تقاضای بازار با تسهیل محدودیت های قرنطینه و اجرای سیاست های مناسب از 
سوی دولت مرکزی، روند رو به بهبودی خواهد داشت.خوش بینی این مدیران با 
پیش بینی های متعدد برای اقتصاد چین که بدبینانه تر شده اند، همخوانی ندارد. 
در جدیدترین نظرســنجی بلومبرگ، اقتصاددانان با در نظر گرفتن شرایط بازار 
ملکی و ادامه موج های شیوع ویروس کرونا، پیش بینی رشد اقتصادی چین در 
سال ۲۰۲۲ را پایین تر برده اند.این شرکت های نفتی هشدار دادند اقتصاد جهانی 
با تهدیدهای ناشــی از  رکورد تورمی و تنشهای ژئوپلیتیکی روبروست که مورد 
آخری، احتماال قیمت های انرژی را پرنوسان نگه می دارد. میانگین قیمت جهانی 
هر بشکه نفت در شش ماه نخست سال میالدی جاری، ۱۰۵ دالر در هر بشکه 
بوده اســت که بیش از ۶۰ درصد باالتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۱ است و بعد 
از چندین ســال، سود سرشــاری را نصیب تولیدکنندگان کرده است.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، برنامه های هزینه شرکت های نفتی، به تالش های دولت برای 
تحرک بخشــیدن به رشــد اقتصادی کمک خواهد کرد. هر سه شرکت، هزینه 
سرمایه در مدت شش ماه نخســت افزایش دادند و پتروچاینا و سینوپک رشد 
پرشــتاب هزینه در نیمه دوم را انتظار دارند زیرا قصد دارند تولید نفت و گاز را 

در راستای حفظ امنیت انرژی چین، افزایش دهند.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
در حال حاضر، بیت کوین بدترین خطر را در ماه آگوســت از ســال ۲۰۱۵ 
تجربه می کند زیرا هولدرها برای ماه قرمز ســپتامبر آماده می شوند؛ چشم انداز 
بازه های زمانی ماهانه نشان می دهد که ماه سپتامبر از نظر تاریخی یک ماه قرمز 
و بســیار سرد است.به گزارش ایســنا و به نقل از کوین، بیت کوین )BTC( در 
مسیری قرار دارد که بدترین عملکرد ماه آگوست خود را از زمان بازار نزولی در 
آگوست سال ۲۰۱۵ مشاهده می کند و ماه آینده ممکن است حتی بدتر از این 
هم باشد.داده های منبع تحلیل زنجیره ای گلسنود نشان می دهد که بیت کوین 
طی هفت ســال، آگوســتی به این بدی نداشته است اما سپتامبر نیز به معنای 
کاهش متوسط  قیمت ۵.۹ درصد بیت کوین است.پس از دو کاهش عمده قیمت 
بیت کوین در هفته های اخیر، دارندگان بیت کوین به طور قابل درکی ترسیده اند 
اما از نظر تاریخی، بیت کوین در ماه سپتامبر حتی عملکرد بدتری نسبت به ماه 
آگوســت خواهد داشت.با ارزش ۲۰ هزار دالر، بیت کوین در این ماه ۱۴ درصد 
کاهش یافته اســت. این عملکرد ماه آگوست را به بزرگترین ماه بازنده از سال 
۲۰۱۵ تاکنون تبدیل می کند اما ســال های بعد از آگوست ۲۰۱۵  ثابت کردند 
که آگوســت در مورد عملکرد قیمت بیت کوین می تواند ماه بسیار خوبی باشد 
برای مثال، در سال ۲۰۱۷، بزرگترین ارز دیجیتال در یک رکورد صعودی بیش 
از ۶۵ درصــد افزایــش یافت.با این حال، ماهی که هیــچ کس جهت احتمالی 
قیمت بیت کوین را حدس نمی زند ماه سپتامبر است. از قبل به عنوان ماه قرمز 
بیت کوین معروف شــده و میانگین ضرر از زمان شروع رکوردهای گلسنود در 
ســال ۲۰۱۳ تقریبا ۶ درصد بوده است.این بار، بی ثباتی کالن با سنت ترکیب 
می شود تا پیش بینی های غم انگیزی از سوی تحلیلگران ارائه شود. جاش راگر، 
معامله گــر می گوید در حالی که بیت کوین حمایــت ۲۰ هزار دالری را تهدید 
می کند بازار سهام به طور کلی در حال حاضر خوب به نظر نمی رسد بنابراین این 
افت قیمت بیت کوین بازتابی از آن است.سپتامبر به طور کلی از نظر تاریخی ماه 
خوبی نیســت احتماال ارزش بیت کوین در این ماه فروکش می کند تا در نهایت 
فرصت خرید برای ماه های بعدی ایجاد کند.در حال حاضر مفســران بررســی 
می کنند که آیا بیت کوین می تواند از پایان شــمع ماهانه زیر مرز ۲۰هزار دالر 
جلوگیــری کند یا خیر.مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۹۵۱.۷۷ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۶۸ 
درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۷۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۱۷ درصد افزایش داشته است.حجم 
کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته ۵۴.۰۹ میلیارد دالر است که 

۱۶.۹۴ درصد کاهش داشته است. 

امسال هم کسری گاز خواهیم داشت
وزیــر نفت بر ضرورت ســرمایه گذاری در صنعت گاز برای جبران کســری 
آن تأکیــد کرد و گفت: اجازه نمی دهیم مردم در روزهای ســرد امســال دچار 
چالش و مشکل شوند.به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی صبح دیروز )دوشنبه، 
هفتم شــهریورماه( در بدو ورود به فرودگاه بین المللی خلیج فارس )عســلویه( 
برای بهره برداری رسمی از ســه طرح تکمیلی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس اظهار کرد: مطابق برنامه مقرر شــد اعضای هیئت دولت در هفته دولت 
به اســتان های مختلف سفر کنند که این ســفر همسو با این برنامه انجام شده 
اســت، به نمایندگی از رئیس جمهوری سالم گرم وی را به مردم غیور و شریف 
استان بوشهر می رسانم.وی با بیان اینکه افتتاح چند طرح و دستور آغاز عملیات 
چند پروژه برای امروز برنامه ریزی شــده اســت، تصریح کــرد: این طرح ها در 
بحث اشــتغال زایی و ایجاد درآمد برای اســتان برکات خوبی خواهد داشت که 
امیدوارم به مردم اســتان برسد.وزیر نفت درباره کســری گاز در روزهای سرد 
امســال هم گفت: امسال هم به دلیل اینکه در سال های گذشته در صنعت گاز 
سرمایه گذاری نشده کسری گاز داریم، اما تالش همکارانمان در شرکت های تابع 
وزارت نفت این اســت با تدابیر اندیشیده شده مثل پارسال اجازه ندهیم مردم 

عزیز کشورمان دچار چالش و مشکل شوند.

بازار انرژی

ارز دیجیتال

گروه اقتصادی – شــهرام صدوقی: مجوز صادرات 
۴۰ تــا ۴۵ هــزار راس دام بــرای جام جهانــی فوتبال از 
ایران داده شــده اســت.به گزارش مردم ســاالری، رئیس 
سازمان دامپزشکی در نشســت خبری روزگذشته خود به 
مناسبت گرامیداشت هفته دولت ضمن اعالم خبر فوق در 
تشــریح عملکرد یکساله سازمان دامپزشکی گفت: سازمان 
دامپزشکی بنا دارد که ۵ بیماری دامی در کشور اعم از آبله، 
تب برفکی، هاری، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و شاربن 

را طی دوسال ریشه کن کند.
ســید محمد آقا میــری در ادامه افزود: از حدود ســه 
ماه گذشــته تب کریمه کنگو در کشــور شــیوع پیدا کرد 
که خوشبختانه با اطالع رســانی و آگاهی بخشی از شیوع 
آن جلوگیری به عمــل آمد. تاکنون نیز ۶۷ نفر درگیر این 
بیماری شــدند و ۷ نفر نیز تلفات داشتیم.وی در  ادامه در 
خصوص کنترل بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک 
نیــز گفت: در ســال ۱۴۰۰، ۲۶۷ کانــون بیماری طاعون 
نشــخوارکنندگان داشــتیم که امروز تعداد این کانون به 
۲۹رســید. کل سال ۱۴۰۰، ۷۱ میلیون راس دام علیه این 
بیماری واکسینه شدند که امسال تاکنون ۵۰ میلیون راس 
دام علیه بیماری واکســینه شده اند و قصد داریم تا دو سال 
آینده این بیماری را نیز در کشــور ریشــه کن کنیم. وی 
تصریح کرد: در گذشته زمان ترخیص نهاده های دامی از ۲۵ 
روز تا ۲ماه طول می کشــید. امروز زمان ترخیص را به پنج 
روز رساندیم و چنانچه در هر اداره ای بیش از پنج روز ارائه 
خدمات طول بکشد مســئول مربوطه عزل و به هیات های 

تخلفاتی ارجاع خواهیم داد.
 آقامیری در ادامه گفت: یکی دیگر از اقدامات ســازمان 
دامپزشــکی تشــکیل کمیته ارزی بود که مشخص شود 
تخصیص ارز بــرای کاالهای دامپزشــکی از جمله دارو و 
واکســن و...چقدر بوده است و این محصوالت با چه قیمتی 
وارد می شــود. ما متولی قیمت گذاری نیستیم اما برای ما 
مهم اســت که اگر قیمت یک کاال در دنیا ۱۰۰ دالر است، 

در ایران ۵۰۰ دالر نباشــد.درباره کشتارهای غیربهداشتی 
تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم کشتارهای غیرمجاز که در 
شهرشــان انجام می شود را به سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در ادامــه گفت: کمیته ملی 
ارتقای شــیر بهداشــتی را ایجاد کردیم و هدف نهایی این 
است که هزار دامداری طبق استانداردهای روز دنیا مدیریت 
بهداشتی شوند و شیر تولید شده آنها را ابتدا به صادرات و 
ســپس به بازارهای داخلی اختصاص دهیم و به مرور زمان 
نیز آن را به ســایر دامدارهای تســری دهیم.وی در بخش 
دیگری از صحبت هایش به دام های عشایر نیز اشاره کرد و 
گفت: دام های عشایر کوچ رو هستند و می توانند بیماری ها 

را از یــک منطقه به منطقه دیگر منتقل کنند. طرح جهاد 
دامپزشــکی را از دام های عشایر شروع کردیم. در این طرح 

سازمان عشایر و سپاه نیز در کنار ما هستند.
تشکیل کمیته مبارزه با کشتار غیرمجاز

آقامیری با اشــاره به اینکه تشکیل ستاد مرکزی و ملی 
مبارزه با کشتارهای غیرمجاز است گفت: این ستاد تشکیل 
و اقدامات آن مشخص شده است و به زودی فعالیت خود را 
در تمام استان ها آغاز خواهد کرد و با همکاری استانداران، 
وزارت کشــور و وزارت جهــاد جلــوی کشــتار غیرمجاز 
را خواهیــم گرفــت.وی اضافه کرد: برخی از کشــتارهای 
غیرمجاز ارتزاق می کنند. این کشــتارها شامل کشتارهای 

غیربهداشتی، کشتار دام مولد و کشتار دام غیرحالل است. 
برای کشــتار اســب و االغ گزارش هایی داشتیم که با آنها 
برخورد شده اســت. از مردم تقاضا کردیم برای حمایت از 
این طرح اطالعات خودشــان را در خصوص کشــتارهای 
غیرمجاز که در شهرشــان انجام می شود، به سامانه ۱۵۱۲ 
گزارش دهند که حتما پیگیری خواهد شد.رئیس سازمان 
دامپزشکی خاطرنشان کرد: عده ای در کنار خیابان و جاده 
اقدام به کشتار و فروش دام می کنند. گوشتی که در معرض 

هوا قرار بگیرد، ۱۰۰ درصد غیر بهداشتی است.
 اگر مردم به سالمت خود اهمیت می دهند، تقاضا داریم 
گوشت هایی که خارج از ضوابط سازمان دامپزشکی کشتار 
می شوند را خریداری نکنند. آلودگی در این گوشت ها بسیار 
باال اســت و احتمال درگیری با انواع بیماری ها وجود دارد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در ادامه با بیان اینکه ساالنه 
حدود ۶۰۰ میلیون دز واکســن بــرای دام های موجود در 
کشــور نیاز است، گفت: از این میزان ۹۱ درصد یعنی۵۵۰ 
میلیون دز در داخل تولید می شود و ۵۰ میلیون دز وارداتی 
اســت. در بخش طیور نیز حدود ۱۰.۵ میلیارد دز واکسن 
نیاز اســت که حدود ۳.۵ میلیــارد دز آن تولید داخل و ۷ 
میلیارد دز وارداتی است. همچنین ۱۲۰میلیون دز واکسن  
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیاز داشــتیم که توســط دو 
شــرکت ۶۰ میلیون دز آن در داخل تولید شــد. این ۶۰ 
میلیون دز از  خروج ۲.۵ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری 
می کند.آقامیــری تصریح کرد: برای تکمیل سیاســت های 
خودکفایی در تولید واکسن، دامپزشکی مصمم شده است 
از طریق مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی بذر واکسن را تولید 
و در اختیار شرکت های خصوصی و تولید کنندگان واکسن 
قرار دهد. یک واکسن نوترکیب هم در حال ثبت و بررسی 
داریم.وی همچنین از آزادسازی صادرات محصوالت طیور 
به عراق، میگو و آبزیان به اتحادیه اروپا، ماهیان ســردابی و 
گرمایی به اقلیم کردستان و از ارائه مجوز صادرات ۴۰ تا ۴۵ 

هزار دام به قطر خبر داد.

رئیس سازمان دامپزشکی خبر داد

مجوز صادرات ۴۰ تا ۴۵ هزار راس دام برای جام جهانی فوتبال

پیشــرفت های صورت گرفته در مذاکرات هســته ای، 
توجهات را به ذخایر نفت قابل توجه ایران و امکان صادرات 
فــوری آنها به مصرف کننــدگان در صورت دســتیابی به 
توافق نهایی، معطوف کرده اســت.به گزارش ایسنا، شرکت 
ردگیری کشــتی کپلر برآورد کرد حدود ۹۳ میلیون بشکه 
نفت و میعانات ایران در کشــتی هایی در خلیج فارس و در 
ســواحل ســنگاپور و نزدیک به چین، نگهداری می شوند. 
شرکت ورتکسا میزان نفت ذخایر شناور را ۶۰ تا ۷۰ میلیون 
بشکه برآورد می کند. همچنین نفت در حجم های کوچکتر، 
در مخازن ساحلی وجود دارد.جان دریسکول، استراتژیست 
ارشد شرکت »جی تی دی پاور کامپنیز« در این باره گفت: 

ایران ذخایر شــناور قابل توجهی دارد کــه می توانند فورا 
وارد بازار شــوند. با این حال مشخص کردن پوشش بیمه 
و نقاط تحویل، اندکی زمان خواهد برد.احتمال بازگشــت 
نفت ایران به بازار جهانی در صورت رفع تحریم های آمریکا، 
برای معامله گــران نفت پس از موضوع تحریم های اتحادیه 
اروپــا علیه صادرات نفت روســیه، در درجــه دوم اهمیت 
قرار دارد. خریداران با شــمارش معکوس برای آغاز تشدید 
محدودیت های اتحادیه اروپا برای واردات نفت روســیه از 
دســامبر، کلنجار می روند. همچنین فروش نفت از ذخایر 
نفت اســتراتژیک آمریکا که توســط دولت بایدن به مدت 
شــش ماه اجرا می شود، در اکتبر به پایان می رسد.احتمال 

بازگشــت نفت ایران به بازارهای نفت جهان، در هفته های 
اخیر باعث کاهش بهای معامالت آتی شده و سیگنال های 
مربوط به کمبود عرضه از مناطق دیگر را تا حدودی جبران 
کرده اســت.طبق برآورد شرکت ورلد واید پاور، ذخایر نفت 
شناور ایران با عرضه روزانه حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت 
به بازارهای جهانی قابل مقایســه است. جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا در مدت شش ماه، حدود ۱۸۰ میلیون بشکه 
نفت از ذخایر استراتژیک این کشور برداشت کرده است.بر 
اســاس گزارش بلومبرگ، از زمانی که دولت ترامپ، رئیس 
جمهور وقت آمریکا، معافیت از تحریمها برای واردات نفت 
ایران را برای مشــتریان این کشور تمدید نکرد، برآوردهای 

مختلفی از میزان صــادرات روزانه نفت ایران وجود دارد و 
چین بزرگترین مشتری نفت ایران مانده است.

به گفته جان دریســکول، ایــران می تواند خال بر جای 
مانده از تحریم نفت روســیه در اروپا را در اسپانیا، ایتالیا، 
یونان و حتی ترکیه پر کند و همچنین ســهم بازارش را در 
آسیا حتی با وجود پیشنهادهای جذابی که برای خریداران 
ایــن منطقه وجــود دارد، پس بگیرد.طبق آمــار کپلر، در 
ســالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، اروپا به ترتیب ۷۴۸ هزار بشکه 
و ۵۲۸ هزار بشــکه نفت ایران را مصرف کرد در حالی که 
آسیا به ترتیب، ۱.۲ میلیون و حدود یک میلیون بشکه نفت 

ایران را دریافت کرد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است نوسانات 
ارز مهم ترین دلیل برای کاهش و افزایش قیمت هاســت و 
مدتی قبــل که قیمت ارز در ریل کاهش قرار گرفت، بازار 

وضعیت نابه سامانی پیدا کرد.
محمدرضا فرجی تهرانی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
آخریــن وضعیت بازار لپ تاپ و تبلت اظهار کرد: در حال 
حاضر با توجه به رکود بازار، قیمت لپ تاپ پایین اســت.
وی افزود: مهمترین دلیل برای کاهش و افزایش قیمت ها 
نوسان ارز است؛ مدتی قبل که قیمت ارز در ریل کاهشی 
قرار گرفت، بازار وضعیت نابه ســامانی پیدا کرد چرا که با 
پایین آمدن قیمت دالر، مــردم تصور کردند که این روند 
کاهشــی ادامه پیدا خواهد کرد و درصورت خرید در این 
زمان متضرر خواهند شــد. بنابرایــن خرید خود را به بعد 

موکول کردند و بدیهی است که این امر موجب رکود بازار 
می شــود.فرجی با بیان اینکه کسادی بازار سبب می شود 
مغازه دارهــا برای گــردش مالی و پاس شــدن چک های 
خود، کاالها را گاهی به صورت تمام شــده و بدون ســود 
و شــاید در مقاطعی با ضرر هم  بفروشند، تصریح کرد: در 
حال حاضر فروشــندگان برای جلوگیری از رکود بازار، در 
خیلی از مواقع درصد ســودی که توسط سازمان حمایت 
در نظر گرفته شده را هم لحاظ نمی کنند و محصوالت در 

پایین ترین حد ممکن فروخته می شوند.
 در هــر حال در صورتی کــه در ماه های آینده قیمت 
ارز باالتر نرود، قیمت کاال ثابت خواهد بود.رئیس اتحادیه 
فناوران رایانه تهران در ادامه گفت: نکته دیگر این اســت 
زمانــی که برندها، محصوالت جدید خود را در بازار عرضه 

می کنند، مدل های قدیمی تر با افت قیمت مواجه می شوند؛ 
به طور مثال آخر ماه سپتامبر، یعنی ماه آینده فصل کاالیی 
تعدادی از برندهاست و ممکن است برخی از مدل ها دچار 
کاهش قیمت شوند.وی همچنین درباره گارانتی تقلبی لپ 
تاپ هــا تصریح کرد: خیلی از مــردم فکر می کنند که اگر 
کارت گارانتی یک برند زیبا طراحی شده باشد یا برای آن 
عنوان جذابی انتخاب شــود حتماً خدمات خوبی هم ارائه 

خواهد داد اما الزاماً این طور نیست.
فرجی تأکید کرد: خواهش من این اســت که اگر مردم 
قصد خرید کاالهــای حوزه فناوری را دارند حتما پیش از 
مراجعه به بازار لیست گارانتی ها و برندهایی که آن گارانتی 
کننده اجــازه ارائه گارانتی برروی آن هــا را دارد، از روی 
سایت اتحادیه فناوران چک کنند و بعد با آسودگی خاطر 

خرید را انجام دهند.رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در 
ادامه خاطرنشان کرد: به عالوه در بحث خرید از فروشگاه 
هم مردم حتما باید مد نظر داشته باشند که فروشگاه مورد 
نظر پروانه کســب اتحادیه فناوران رایانه تهران را داشــته 
باشد تا درصورت بروز مشکل، پیگیری حقوق مصرف کننده 

امکان پذیر باشد.
او تاکید کرد: همچنین در نظر داشته باشند که برخی 
از فروشــگاه ها ممکن اســت تنها مجوز فروش را دریافت 
کرده باشند و صرف دیدن پروانه، نباید موجب آن شود که 
دســتگاهی را برای رفع ایراد و تعمیر تحویل ایشان دهند. 
مردم اگر برای تعمیر دستگاه به فروشگاه مراجعه می کنند، 
تنها باید به فروشــگاه هایی اعتماد کنند که در ذیل بخش 

رسته جوازشان عبارت فروش و تعمیر به چشم می خورد.

معــاون هماهنگی و محیط کســب و کار 
وزارت صمت از حمایت این وزارتخانه از تولید 
موبایل خبر داد و گفت: با توجه به گردش مالی 
باالی این صنعت باید مسائل آن به صورت ویژه 

پیگیری شود.
به گزارش ایسنا، سید مهدی نیازی، معاون 
هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در نشستی تخصصی با انجمن 
تولیدکنندگان تلفن همراه، تبلت و تجهیزات 
جانبی بر ضــرورت حرکت به ســمت تولید 
محصــوالت دانش بنیان تاکیــد کرد و گفت: 
تالش شــد تا در ساختار جدید وزارت صمت، 
تمام حوزه ها اعــم از واردات، صادرات، تولید، 
ســرمایه گذاری در یک دفتر قرار گیرد تا روند 

مشکالت گذشته اصالح شود.  
همچنین در ســاختار جدید، به یک سری 
رشــته فعالیت ها که قباًل بــه آن کم توجهی 
می شد، در دســتور کار قرار گرفت. به  عنوان 
نمونه در ســاختار جدید دفتر صنایع خالق، 
دفتــر صنایــع هوایی یا مواد کــم یاب ایجاد 
شــد.وی با بیان اینکه ایران در برخی صنایع 
مثل فوالد و نســاجی صاحب ســبک است و 

زیست بوم تجربه شده دارد، تصریح کرد: اما در 
صنایع پیشرفته که بر فناوری های نوین تکیه 
دارند باید تحول ایجاد شود.  نیازی همچنین بر 
توجه به ایجاد سبد محصول در زنجیره تولید 
تلفن همراه و وسایل الکترونیک تاکید کرد و 
گفت: از تولید تلفن همراه در کشــور حمایت 
می کنیــم. با توجه به گــردش مالی باالی آن 
باید مسائل این صنعت به صورت ویژه پیگیری 
شــود.  در برخی از صنایع مثــل تولید تلفن 
همراه و تبلت، باید برنامه تحولی باید با سرعت 
بیشتری نسبت به دیگر صنایع حرکت کرد و 
همه مجموعه وزارت صنعت و دیگر دستگاه ها 
نباید بصورت عادی با این صنعت رفتار کنند.
در ادامه این نشست محسن احمری بخشایش 
- رئیس انجمن تولیــد کنندگان تلفن همراه 
تبلت تجهیزات جانبی - نیز گفت: با توجه به 
نوپا بودن صنعت تلفن همراه، حجم اشــتغال 
ایجاد شــده این صنعت در حــال حاضر ۳۰ 
هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است. 
ظرفیــت بالقوه این صنعــت تامین نیاز کامل 
بازار تلفن های همراه دکمــه ای و تامین ۱۰ 
درصدی نیاز بازار تلفن همراه هوشــمند است 

کــه به دلیل عدم توجیه اقتصادی تولید تلفن 
همراه به دلیل ســرمایه ثابت و ســرمایه در 
گردش باالی مورد نیاز و ســربار تولید، از این 

ظرفیت بهره گیری نشده است.
وی بــا بیان اینکه از ابتدای ســال ۱۴۰۱ 
تاکنون با وجــود عدم امکان ثبت ســفارش 
برای مدت دو ماه و با توجه به تغییر تعرفه ها، 
۱۷۸ هزار دستگاه تولید شده که دو درصد از 
ظرفیت تولیــد ۱۹ واحد تولیدی تلفن همراه 
و تبلت فعال فعلی  اســت، اظهــار کرد: این 
انجمن برنامه دارد در ســال جــاری به تولید 
اولیه تلفن همراه ســاخت داخل کامل با برند 
ایرانی،  مونتاژ حدود سه میلیون تلفن همراه، 
شــامل ۲۰ درصد تلفن همراه هوشمند، ۷۰ 
درصد تلفن همراه دکمه ای و ۱۰ درصد تبلت 
و همچنین دســتیابی به عمق ساخت داخلی 

۱۰ درصد تلفن های همراه دکمه ای برسد.
همچنین به گفته وی برنامه انجمن تولید 
کننــدگان تلفن همراه تبلت تجهیزات جانبی 
این اســت در سال ۱۴۰۲ به تولید انبوه تلفن 
همراه ساخت داخل کامل با برند ایرانی،  تولید 
پنــج میلیون تلفن همراه در ســال،  افزایش 

عمق ســاخت  داخلی به میــزان ۲۵ درصد 
در تلفن هــای همراه دکمــه ای و ۵ درصد در 
تلفن های همراه هوشــمند و تبلت و افزایش 
اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم به میزان 
۲۰ درصد نســبت به سال قبل برسد.احمری 
بخشــایش با بیان اینکه  در سال ۱۴۰۳ رقم 
تولید باید به هشــت میلیون تلفن همراه در 
سال و همچنین افزایش عمق ساخت داخلی 
به میزان ۴۰ درصد در تلفن های همراه دکمه 
ای و ۱۵ درصد در تلفن های همراه هوشمند و 
تبلت افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به 

میزان ۳۰ درصد نسبت به سال قبلش برسد، 
گفت: برنامه ســال ۱۴۰۴ هم این اســت که 
تولید موبایل به ۱۰ میلیون دســتگاه در سال  
برسد. همچینین افزایش عمق ساخت داخلی 
به میزان ۸۵ درصد در تلفن های همراه دکمه 
ای و ۴۵ درصد در تلفن های همراه هوشــمند 
و تبلت و افزایش اشتغال به میزان ۱۵ درصد 
نسبت به سال قبل و رسیدن به اشتغال ۱۵۰ 
هزار نفر به طور مستقیم و یک میلیون نفر به 
صورت غیرمســتقیم از جمله دیگر برنامه های 

انجمن تا سال ۱۴۰۴ است.

رئیــس اتحادیه نانوایان ســنگکی خاطر نشــان کرد: 
کارگــروه آرد و نان مصوبــه ای تنظیم کرد که بنا به بند ۷ 
آن واحدهای تازه تاســیس، از آنجایی کــه آرد با نرخ آزاد 
خریداری می کنند مشــمول رعایت نرخ نامه نان نیســتند 
و عرضه و تقاضا قیمت را تعییــن می کند. از همین روی، 
نانوایان تازه تاســیس موظف شدند تابلوی متحد شکلی بر 
مبنای نــوع فعالیت واحد خود تهیه و در محل قابل رویت 
شهروندان نصب کند؛ تا شــهروندان دلیل گرانی نانی که 

خریداری می کنند را بدانند.
محمد ســلیمانی در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به این 
پرســش که آیا اتحادیه به نانوایانــی که مجوز نوع ۳ دارند 
مجــوز فروش نان با هر نرخی را داده اســت؟ گفت: تاریخ 
آخریــن نرخ نامه نانوایان به ســال ۱۴۰۰ بــاز می گردد و 
نانوایان بعد از گذشت ۶ ماه از سال هنوز موفق به دریافت 
نرخ نامه جدید نشدند این در حالیست که تمام هزینه های 

تولید اعــم از حامل های انــرژی، مایع خمیر، دســتمزد 
کارگران، دارایی و.... افزایش چشــمگیری داشته است.وی 
با بیان اینکه نانوایان نــوع ۳ آرد دولتی یا یارانه ای به آنها 
تعلق نمی گیــرد، تصریح کرد: کارگروه آرد و نان مصوبه ای 
تنظیم کرد که بنا به بند ۷  آن واحدهای تازه تاســیس، از 
آنجایی که آرد با نرخ آزاد خریداری می کنند تا اطالع ثانوی 
مشمول رعایت نرخ نامه نان نیستند و عرضه و تقاضا قیمت 

نان را تعیین می کند.
رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی ادامه داد: نانوایان تازه 
تاسیس موظف شــدند تابلوی متحد شکلی بر مبنای نوع 
فعالیت واحد خود تهیه و در محل قابل رویت شــهروندان 
نصب کند؛ تا شــهروندان دلیل گرانــی نانی که خریداری 
می کنند را بدانند.وی با اشــاره به افزایش تعداد بازرسی ها 
بر واحدهای صنفی، خاطر نشــان کرد: هم اکنون بازرسان 
تعزیرات، صمت و وزارت کشاورزی بر روند فعالیت اصناف 

نظارت دارند و بازرســان وزارت کشــاورزی چندان به این 
مصوبــه که نانوایان نوع ۳ می تواند نان را با نرخ آزاد عرضه 
کنند توجهی ندارند از این رو جرائم سنگینی برای نانوایان 
وضع می کنند اما این جرائم برای نانوایان عادالنه نیســت.

ســلیمانی افزود: در هر کسب و کاری که یارانه به آن تعلق 
بگیرد امکان نشــتی وجود دارد. امــا میزان تخلف نانوایان  
حدود ۳ درصد اعالم شــده اســت اما برخی از مسئوالن و 
رسانه ها تالش دارند که تخلف نانوایان را بزرگ جلوه بدهند 
این در حالیســت که قیمت آرد در نرخ نــان نانوایان نوع 
۱ و ۲ حــدود ۱۵ درصد تعیین کننده اســت و ۸۵ درصد 
هزینه   ها را نانوا پرداخــت می کند.این فعال صنفی تصریح 
کرد: اتحادیه نانوایان سنگکی آنالیز قیمت نان را به کارگروه 
آرد و نان داد امــا این کارگروه چند آیتم اتحادیه از جمله 
ســنوات کارگری، هزینه مسکن و .... را حذف کرد از این رو 
حذف این موارد باعث شد در نهایت به قیمت تمام شده نان 

نرســیم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزن کردن چانه 
نان برای نانوایان سنگکی که بیشتر کاردستی انجام می شود 
امکان پذیر اســت؟ گفت: وزن نان ســنگک ۴۲۰ تا ۴۴۰ 
گرم اســت و از آنجایی که چانه گیری نان سنگک با دست 
انجام می شــود ۱۰ تا ۲۰ درصد نوسان در چانه ها در نظر 
گرفته شده است اما متاسفانه بازرسان یک دانه نان را وزن 
می کنند و در صورت کم بودن وزن برای نانوا جرائم سنگین 
در نظــر می گیرند.این فعال صنفی در پایان بیان کرد: نوع 
برخورد بازرسان با نانوایان شایسته نیست روند فعالیت طبخ 
نان سنگکی به گونه ای است که یک نانوا نمی تواند بیش از 
۸۰۰ تا۱۳۰۰ نان در روز میانگین پخت کند؛ اما بازرســان 
برای نانوا سنگکی جریمه پخت ۶ هزار الی ۱۱ هزارمحاسبه 
می کنند این جرائم سنگین از توان پرداخت نانوایان خارج 
اســت و اگر نانوایان تعطیل کنند چه کسی پاسخگوی نیاز 

مردم خواهد بود؟

پایگاه آمریکایی بلومبرگ گزارش کرد
ده ها میلیون بشکه نفت و میعانات ایران آماده ورود فوری به بازار

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعالم کرد

مهم ترین دلیل تغییرات قیمت در بازار لپ تاپ

در نشست انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه مطرح شد

هدف گذاری تولید ۱۰ میلیون دستگاه موبایل تا ۱۴۰۴

مسئوالن تخلف نانوایان را بزرگ جلوه می دهند

تصویب افزایش قیمت نان در واحدهای تازه تاسیس نانوایی
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مشکل فنی در رزم ناو بزرگ بریتانیا
ناوهواپیمابر اچ ام اس )HMS( شــاهزاده ولز بریتانیا درست یک روز پس از 
عزیمتش از »پورتسموث« جهت شروع استقرار چهار ماهه اش در آمریکا متوقف 
شــد. سخنگوی نیروی دریایی بریتانیا گفت: »این ناوهواپیمابر ۶۵ هزار تنی در 
ساحل جنوب نزدیک جزیره وایت باقی می ماند تا تحقیقات مربوط به مشکل فنی 

پیش آمده برطرف شود.«
در گزارش اســکای نیوز آمده است که این ناوهواپیمابر ۳ میلیارد پوندی که 
اواخر سال گذشته میالدی کامال عملیاتی شد، در جنوب شرقی جزیره وایت لنگر 

انداخت تا تحقیقات درباره مشکلش انجام شود.
ناو اچ ام اس شــاهزاده ولز روز شــنبه به فاصله کوتاهی بعد از آنکه از آب های 
نزدیک به شــهر بندری »پورتموث« سفرش را برای عزیمت به آمریکا آغاز کرد، 
خراب شد. نیروی دریایی بریتانیا گفت که این ناو عازم ماموریتی بود که »آینده 
عملیات های جت های رادارگریز و پهپادها در ســاحل شــمال آمریکا در دریای 

کارائیب را ترسیم کند.«
قرار بود این ناوهواپیمابر بریتانیا به نیویورک در آمریکا، هالیفاکس در کانادا و 
همچنین دریای کارائیب برود و در این سفر شاهد عملیاتی شدن جنگنده نسل 

پنجم اف-۳۵ و پهپادها از عرشه ناو خود باشد.
براساس این گزارش، ناو اچ ام اس شاهزاده ولز در صدر یک ناوگروه شامل یک 
ناوچه، نفتکش و یک گروه از بالگردها و پهپادها قرار دارد و قرار بود جنگنده های 

اف-۳۵ در آمریکا به این ناو ملحق شوند.
این مشــکل ابتدا توسط ژورنال UK Defence – یک پایگاه خبری آنالین 
که بر روی مسائل دفاعی متمرکز است – گزارش شد و طی آن گزارش های تایید 

نشده ای درخصوص آسیب به میل پروانه سمت راست ناو منتشر شد.
دومین پایگاه خبررسانی معتبر در این زمینه )Navy Lookout( گفت که 

این ناو ۶۵ هزار تنی »دچار نقص فنی« شده است.

رویداد

قانون اساسی قزاقستان 
قانون مبتنی بر آزادی شهروندی

گروهبینالملل: قزاقســتان روزهشتم شهریور )۳0 اوت( را با نام روز قانون 
اساسی به عنوان جشن ملی این کشور گرامی می دارد. 

قانون اساســی جمهوری قزاقستان با همه پرسی در ۳0 اوت 199۵ تصویب 
شــد. این قانون جایگزین اولین ســند قانون اساسی پس از شــوروی در سال 
199۳ شــد. قانون اساسی که توسط گروهی از کارشناسان پیش نویس شد و از 
طریق بررســی عمومی گسترده به تصویب رسید، اراده مردم را تجسم بخشید و 
ارزش های ضروری را در نظر گرفت که ملت جوان مایل بود در سفر خود سرمشق 

خود قرار دهد.
نکته حائز اهمیت در قانون اساسی قزاقستان این است که مبتنی بر ارزش های 
غیرقابل انکار آزادی که به هر شهروندی اعطا شده است. مبتنی بر همین دیدگاه ، 
راهنمای توسعه و رفاه قزاقستان برای دولت و مردم این کشور فراهم شده است. 
قانون اساسی هم اصول و هم مکانیزم هایی را ارائه کرده است که قزاقستان را 
قادر می سازد تا در برابر هر چالشی که با آن روبرو بوده است ؛ مقابله کند. برای 
مثال، تأکید شــدید بر حقوق فردی و برابری در برابر قانون، به ایجاد جامعه ای 
هماهنگ و تساهل آمیز که مورد احترام بین المللی قرار گرفته است، کمک کرده 

است.
قانون اساسی قزاقســتان در تضمین آزادی بیان، اجتماعات و مذهب، تنوع 
سیاســی و آزادی شخصی، طرحی برای توســعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

کشور ارائه کرده است.
عالوه بر این، قدرت هر قانون اساســی را می توان با توانایی آن در سازگاری با 
جامعه ای در حال تغییر و در عین حال وفادار ماندن به ارزش های اساســی آن 
سنجید. در این راستا، تصویب اصالحات و الحاقات به قانون اساسی توسط همه 

پرسی سراسری در ژوئن 2022 یک لحظه تاریخی برای قزاقستان است.
اصالحات قانون اساســی در ســال 2022 که توســط رئیس جمهور قاسیم 
ژومارت توکایف پیشــنهاد شــد، با هدف دگرگونی همه جانبه کل مدل دولتی 
اســت که شــامل انتقال نهایی از شــکل حکومتی »فوق ریاست جمهوری« به 
یک جمهوری ریاســت جمهوری با پارلمانی با نفوذ و تاثیرگذار است. یک دولت 

پاسخگو که مستلزم محدود کردن اختیارات رئیس جمهور است.
اصالح قانون اساســی قزاقســتان ضمن امکان توســعه قوانین و اســتقالل 
هیئت هــای نمایندگی محلی ، امکان کنترل و تعــادل را تقویت می کند. عالوه 
بر این، یک مدل ترکیبی اکثریت متناسب برای انتخاب نمایندگان مجلسی ها و 
هیاتهای نمایندگی منطقه ای معرفی خواهد شد. بخشی از اصالحات بر تقویت 
حمایت از حقوق بشــر با ایجاد دادگاه قانون اساســی، تحکیم وضعیت کمیسر 
حقوق بشر در سطح قانون اساسی و ممنوعیت کامل مجازات اعدام متمرکز است. 
ارزیابی حاکمیت قزاقســتان این است که اگر قانون اساسی به گونه ای اصالح 
نشود که چالش ها و واقعیت های مدرن را منعکس کند، این خطر وجود دارد که 
مانند یک جلیقه عمل کند و واکنش درســت به شــرایط متغیر را محدود کند. 
قانون اساسی قزاقستان در سال های 1998، 2007، 2011، 2017 و آخرین بار 

در سال 2022 مورد اصالح قرار گرفته است.
 همانطور که اصالحات قانون اساسی اخیر تاکید کرده است، قزاقستان در این 
دام نیفتاده اســت. این اصالحات دموکراتیک و نهادی مهم با هدف اطمینان از 
اینکه قانون اساســی بستر مهمی برای توسعه مستمر قزاقستان در آینده است، 

انجام می شود.
پس از آخرین اصالحات و الحاقات به قانون اساسی کشور، روز قانون اساسی 
در ۳0 اوت اهمیت و ارزش بیشــتری می یابد. همانطور که قزاقستان روز قانون 
اساســی را گرامی می دارد، به ما این فرصت داده می شــود تا در مورد پیشرفت 
قزاقستان در ۳0 سال گذشته تأمل کنیم. در زمانی که قانون اساسی برای اولین 
بار در سال 199۵ تصویب شــد، قزاقستان کشوری جوان بود که با چالش های 
بسیاری که کشــورهای تازه استقالل یافته در سراسر جهان با آن مواجه بودند، 
مواجه بود. به دنبال فرار از میراث اتحاد جماهیر شوروی و جعل هویت ملی خود، 
قانون اساسی قزاقســتان - تحت رهبری قوی - ارزش هایی را که برای ما عزیز 
اســت تدوین کرد و اصولی را ترسیم نمود که پایه های ثبات و دستاوردهای ما 

را بنا نهاد.
همانطور که قزاقستان روز قانون اساسی را جشن می گیرد، جا دارد از شهروندان 
قزاقستان، چه در گذشته و چه در حال حاضر، که ارزش های اساسی آن را برای 
ترویج یک جامعه صلح طلب و مدنی، اختصاص داده شــده به آرمان های آزادی، 

برابری و وفاق تجسم داده اند، تجلیل شود.

ازسرگیری روابط دیپلماتیک ونزوئال و کلمبیا
روابط سیاسی و دیپلماتیک میان ونزوئال و کلمبیا به عنوان دو کشور همسایه 
با میراث تاریخی مشترک، پس از سال ها سردی و اختالف، با ورود سفیر جدید 
کلمبیا به کاراکاس از ســر گرفته شــد و با تقدیم استوارنامه به رئیس جمهوری 

ونزوئال به صورت رسمی احیا می شود.
به گزارش روزنامه ال پائیس، روابط دیپلماتیک میان ونزوئال و کلمبیا به عنوان 
دو کشور همسایه با میراث تاریخی مشترک، پس از سال ها سردی و اختالف ها، 
امروز دوشنبه به صورت رسمی احیا می شود. با ورود »آرماندو بِنِدتی« سفیر دولت 
جدید کلمبیا به کاراکاس پایتخت ونزوئال، »نیکالس مادورو« رئیس جمهوری این 

کشور استوارنامه وی را دریافت خواهد کرد.  
آرماندو بندتی سناتور کلمبیایی به محض ورود به فرودگاه مایِکتیا کاراکاس، 
گفت وگــو با مادورو به منظــور برگزاری دیداری دو جانبه با »گوســتاوو پترو« 
رئیس جمهوری جدید کلمبیا را از اولویت برنامه های خود دانست.  روابط کلمبیا 
و ونزوئال به رغم مرز مشترک دو هزار و 219 کیلومتری، از 2۳ فوریه 2019 و به 
دنبال تشدید تنش ها میان دولت ایوان دوکه )رئیس جمهوری پیشین کلمبیا( و 
دولت مادورو و حمایت دولت کلمبیا از »خوان گوایدو« رهبر مخالفان، به دستور 
رئیس جمهوری ونزوئال قطع شــد. اقدامات کلمبیا به رهبری آمریکا علیه دولت 
قانونی ونزوئال بدون هیچ نتیجه ای در طول این ســه ســال ادامه یافت اما آنچه 
اکنون شاهد هستیم اینکه دولت جو بایدن )رئیس جمهوری آمریکا( و دولت فعلی 

کلمبیا به ریاست جمهوری گوستاوو پترو، به ونزوئال نزدیکتر شده اند.
گوستاوو پترو در جریان مبارزه های انتخاباتی خود گفت اینکه دو کشور با این 
میزان از منافع به یکدیگر آسیب برسانند، بی معنی است. رونق روابط اقتصادی 
بــه ویژه اقتصاد مرزی یکی از اولویت ها و ماموریت های اصلی ســفیر کلمبیا در 
این کشور است. بندتی به دنبال اعالم خبر اعطای مسئولیت سفارت کلمبیا در 
کاراکاس گفت: رئیس جمهوری گوســتاوو پترو را زمانی که به 10 میلیارد دالر 
رقم مبادله های تجاری )از طریق مرز ونزوئال- کلمبیا( رسیدیم و زمانی که بیش 

از هشت میلیون کلمبیایی ساکن مرز از آن سود ببرند، شگفت زده خواهم کرد.

ملل

پولیتیک

نخستین دور از مناظره های انتخاباتی برزیل 
به فاصله یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور برگزار شد و ۶ نامزد اصلی در حالی 
با یکدیگر روبرو شــدند که »ژائیر بولسونارو« 
رئیس جمهوری فعلی از جناح راست افراطی در 
رقابت جدی با »لوال داسیلوا« رئیس جمهوری 
چپگرای ســابق قرار دارد. نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهوری برزیل در نخستین مناظره 
پیــش از انتخابات دوم اکتبــر )دهم مهر ماه( 
با یکدیگر روبرو شــدند؛ نامزدهایی که در این 
نخستین دور از مناظره های تلویزیونی شرکت 
کردند، عبارتند از لوئیز ایناســیو لوال داسیلوا، 
ژائیر بولسونارو، سیمونه تِِبت، سورایا ترونیک، 
فلیپه داویال و ســیرو گومس. اتهام های فساد 
مالی و کمک های اجتماعی به فقرا نخســتین 
مناظره بین ۶ نامزد اصلی انتخابات ریاســت 
جمهــوری برزیل را داغ کــرد. به دلیل کثرت 
نامزدهــا، فقط دو گفت وگوی مســتقیم بین 
لوال داســیلوا رئیس جمهوری پیشــین و ژائیر 
بولسونارو رئیس جمهوری فعلی برزیل صورت 
گرفــت؛ نخســتین گفت وگو در مورد فســاد 
و دومی در مــورد برنامه هــای یارانه ای برای 

فقیرترین شهروندان برزیلی متمرکز شد.
بر اساس آخرین نتایج نظرسنجی موسسه 
»دیتا فولهــا«، لوال داســیلوا رئیس جمهوری 
چپگــرای ســابق برزیل با کســب ۴7 درصد 
آرا پیشــتاز بــوده و پــس از آن، بولســونارو 

رئیس جمهوری فعلی این کشــور با ۳2 درصد 
آرا قرار دارد. رئیس جمهوری راستگرای فعلی 
که به دلیل مدیریت بحران کووید-19 و حمله 
به سیستم رای گیری و نظام انتخاباتی برزیل به 
شــدت مورد انتقاد قرار گرفته است، در رقابت 
جدی با لوال داسیلوا قرار دارد که با محبوبیت 

بی سابقه ای قدرت را ترک کرد.
بولسونارو از ابتدای بحث، پرونده های فساد 
افشــا شده در دولت لوال را مطرح کرد و دولت 
لوال را »فاســدترین در تاریخ برزیل« دانست. 
رئیس جمهوری برزیل به این ترتیب تقریبا دو 
ســالی را که لوال به خاطر دو محکومیت فساد 

در زندان گذراند، یادآور شد.  
لوال داسیلوا نیز در دفاع از خود گفت که او 
»بسیار پاک تر« از بولسونارو است زیرا »توسط 
دادگاه عالی و سازمان ملل، بی گناه اعالم شد« 
و اطمینان داد که »او فقط به دالیل سیاســی 
زندانی شد تا بولسونارو بتواند در انتخابات پیروز 
شــود«. این نماینده چپگرا از حزب کارگران 
)PT(، در دوران ریاســت جمهوری خود رشد 
اقتصادی ســریع برزیل را رقم زد اما به اتهام 
رشوه گیری به مدت 19 ماه به زندان افتاد که 
البته سرانجام تبرئه و محکومیت هایش لغو شد.
بولســونارو در دفــاع از دولــت خــود با 
اشــاره به اینکه برزیل در مقایســه با چندین 
کشــور در جهــان با تــورم کمتــری مواجه 
اســت، دولت رقیب چپگرایــش را به عنوان 

فاســد تریــن دولــت برزیــل متهــم کرد.                                                                                                        
بولسونارو با اشــاره به قراردادهای گران قیمت 
شــرکت دولتی پتروبراس در دولت داســیلوا 
خطاب به او گفت: شــما به چــه دلیل قصد 
بازگشــت به قدرت را دارید؟ آیا قصد دارید به 
همان کاری که در قبال پتروبراس انجام دادید، 
ادامه دهید؟ داسیلوا که براساس نظرسنجی ها 
پیــروز احتمالــی انتخابات آتــی خواهد بود، 
سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون از جمله 
بهداشــت و مســکن در دوران دولت خود را 
برجسته کرد، »در دولت ما، پتروبراس )شرکت 
نفت و گاز برزیل( به سرمایه ۶0 میلیارد رئال 
)واحد پول این کشور( رسید... ما به این شهرت 
داریم که بیشترین سرمایه گذاری ها را در حوزه 
آموزش، اشتغال و نسل شرکت های کوچک و 

متوسط انجام دادیم«.
لوال داسیلوا تاکید کرد شمار دانشجویان در 
ابتدای روی کار آمدن وی، سه میلیون و ۵00 
هزار دانشجو بود و این رقم در پایان دولت او به 
هشت میلیون نفر رسید. وی افزود: ما از آمازون 
نیز دفاع کردیم و هرگز در تاریخ اینقدر در دنیا 

مورد احترام نبوده ایم.
داسیلوا که از سال 200۳ تا 2010 ریاست 
جمهوری برزیل را بر عهده داشت گفت دولت 
او باید به دلیل انجام بیشــترین تالش ها برای 
کاهش فقر در یادها بماند. وی افزود: کشوری 
که من ترک کردم، کشــوری اســت که مردم 

حســرت آن را می خورند، این کشور اشتغال 
داشــت، جایی بود که مردم حق داشــتند با 
عزت زندگی کنند. و این کشــوری اســت که 
رئیس جمهوری فعلی در حال نابودی آن است.

ســیرو گومــس، نماینــده حــزب کارگر 
دموکراتیــک بر تمرکز دولــت خود بر بخش 
آمــوزش تاکید کرد و خطــاب به دولت فعلی 
گفت: آقای بولســونارو شما متوجه نیستید اما 
اینکه افرادی از زباله ها غــذا تامین می کنند، 
یک انحراف اســت. ۳۳ میلیون برزیلی گرسنه 
هســتند و یک نفر از هر چهار می تواند سه بار 
در روز غذا بخورد. ترونیک و تبت نیز هر دو بر 

روی اصالحات آموزشی تاکید کردند.
برخی از شدیدترین انتقاداتی که بولسونارو 
در این مناظره با آن مواجه شــد، از ســوی دو 
خانم در میان ۶ نامزد بود. سناتور سیمون تبت، 
کاندیدای حزب میانــه رو جنبش دموکراتیک 

برزیل در پاسخ به این سوال که چگونه می توان 
درگیــری کنونی بین دولت بولســونارو و قوه 
قضاییه را حــل کرد، گفت: ما رئیس جمهوری 
داریم که دموکراسی را تهدید می کند. ما باید 

رئیس جمهور را تغییر دهیم.
تبت همچنین بولســونارو را بــه تاخیر در 
خرید واکســن و انتشــار اخبار جعلی درباره 

کووید-19 متهم کرد.  
بولســونارو در بخشــی از صحبت هایــش 
مخالفــت خود با حقــوق زنــان را رد کرد و 
گفــت که زنان برزیلی حامی او هســتند زیرا 
او از خانــواده دفاع می کنــد و با قانونی کردن 
مــواد مخــدر مخالف اســت.  حملــه لفظی 
بولســونارو به یک روزنامه نــگار به دلیل طرح 
پرسش درباره واکسن های کووید-19 از یکی 
 دیگر از نامزدهــای حاضر، از اتفاقات جنجالی 

مناظره اول بود. 

آغاز مناظره های خشن انتخابات برزیل

به دنبال اعالم کناره گیــری رهبر جریان 
صدر از دنیای سیاســت، منابع خبری از ورود 
حامیان این جریان به کاخ ریاســت جمهوری 
عراق خبــر دادند. فرمانده عملیات مشــترک 
ارتش عراق اعالم کرد که از ســاعت 1۵ و ۳0 
به وقــت محلی هر گونه تردد در بغداد ممنوع 

است.
شبکه »دجله« عراق در این باره گزارش داد 
که شــماری از معترضان وارد ساختمان کاخ 
ریاست جمهوری شده اند و اخبار از درگیری در 
این منطقه حکایت دارد. پلیس علیه معترضان 
از ماشین های آب پاش استفاده کرد. همزمان با 
این تظاهرات فرماندهی عملیات مشترک عراق 
با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف منطقه 
ســبز خواســتار خروج فوری معترضان از این 
منطقه شد. فرماندهی عملیات مشترک عراق 

همچنین اعالم کرد که به مسئولیتش در قبال 
حفظ امنیت و ثبات عراق عمل می کند.

از ســوی دیگر، دفتر مقتدی صدر با صدور 
بیانیه ای، این جریــان را از هرگونه مداخله در 

امور سیاسی و دولتی منع کرده است.  
براســاس برخی گزارش ها، تمام صفحات و 
حساب های وابســته به جریان صدر از جمله 
صالح محمــد العراقی کــه از وی در عراق به 
عنوان »وزیر صدر« یاد می شود و نیز سایت های 
البنیان المرصــوص و صفحات دیگر مربوط به 
این جریــان، فعالیت خود در فضای مجازی را 
متوقف کردنــد. رهبر جریان صدر عراق دیروز 
یکشــنبه با انتشار بیانیه  ای اعالم کرد که برای 
همیشه از عرصه سیاسی کناره گیری می کند.

به گزارش ایســنا، مقتدی صــدر در اواخر 
بهمن ماه سال 1۳92 یکبار از عرصه سیاست 

کناره گیری کرده بــود. رهبر جریان صدر در 
همان زمان در بیانیه ای اعالم کرد که به طور 
کامل از عرصه سیاســی کنــاره گیری کرده و 
تمامی دفاتر این جریان اعم از سیاسی، دینی 
و اجتماعی را بسته است. وی در این بیانیه بر 
عدم دخالت جریان صدر در امور سیاسی تاکید 
و اعالم کرده بود که این جریان از این پس در 
داخل دولت و خارج آن و همچنین در پارلمان 

عراق سمتی ندارد.
وی همچنیــن از بســتن تمامــی دفاتر و 
نهادهای وابســته به جریان صــدر خبر داد با 
این حال موسســه مرقد شریف )شهید صدر(، 
نهاد فرهنگی شهید صدر و موزه شهید صدر را 
مستثنا کرده است. این اقدام صدر در واکنش 
به صدور بیانیه آیت اهلل ســید کاظم حائری، از 
مراجع تقلید برای کنــاره گیری از مرجعیت 

صورت گرفت. آیت اهلل حائری حائری در متن 
این بیانیه علت کناره گیــری خود را بیماری، 

ضعف جسمانی و کهولت عنوان کردند.
صدر ابراز عقیده کرده که اعالم کناره گیری 
آیــت اهلل حائری و بیانیه او بــه اراده خود وی 
نبوده و افزوده اســت: »بسیاری از جمله آقای 
حائری فکر می کننــد که این رهبری به لطف 
یا دستور آنان به دست آمده است در حالی که 
این به لطف خداوند و فیض پدرمان بوده است. 
علی رغم کناره گیری ایشــان، اما نجف اشرف 
مقر اصلی مرجعیت دینی بوده و همچنان باقی 

خواهد ماند.«
آیــت اهلل محمد صادق صــدر )پدر مقتدی 
صدر( قبل از شهادتش مقلدینش را پیروی از 
آیت اهلل العظمی شیخ کاظم حائری فراخوانده 

بود.

مقتدی صدر عنوان داشته هدفش از فعالیت 
سیاســی در عــراق، اصالح انحراف از مســیر 
نیروهای سیاسی شیعه بوده  و می خواسته آنان 

را »به ملتشان نزدیک کند«.
صدر هم چنین افزوده اســت که همگان را 
از تعهداتشان معاف کرده و »اگر فوت کردم یا 

کشته شدم برای من فاتحه بخوانید.«
دفتر مقتدی صدر در نجف نیز پس از اعالم 
کناره گیری وی در بیانیه ای در این باره نوشت: 
تصمیم گرفته شــد که از این پــس هرگونه 
مداخله در امور سیاســی، دولتی و رسانه ای به 
نام جریان صدر و همچنین استفاده از هر ابزار 
رسانه ای و در رأس آنها شبکه های اجتماعی به 

نام این جریان ممنوع باشد.
در این بیانیه آمده است: همچنین هرگونه 

شعار سیاسی به نام جریان صدر ممنوع است.
آیت اهلل حائری کــه از وی به عنوان مرجع 
تقلید مقتدی صدر یاد شده است، دیروز اعالم 
کرد به دلیل کهولت ســن و کســالت از مقام 
مرجعیت کناره گیری می کند و پیروانش را به 
تقلید از حضرت آیــت اهلل خامنه ای فراخوانده 
اســت. در بیانیه ای که امروز از ســوی آیت اهلل 
حائری درخصوص کناره گیری شان منتشر شد، 
ایشــان ضمن انتقاد از عملکــرد اخیر مقتدی 
صدر توصیه هایی داشــته است: بر فرزندان دو 
شــهید صدر )محمد باقر و محمد صادق( که 
رحمت خدا بر آن دو باد، الزم است که بدانند 
که دوســتی آن دو شهید اگر با ایمان به روش 
آن دو در عمــل صالــح و با پیــروی واقعی از 
اهداف آن دو همراه نباشد، کفایت نخواهد کرد 
و بدانند که مجرد ادعا یا نسبت خویشاوندی به 
آن دو شهید کفایت نمی کند و هر کس تالش 
کند به نام آن دو شــهید بین فرزندان امت و 
مذهب تفرقه بیاندازد یا به نام آن دو رهبری را 
بر عهده گیرد در حالی که فاقد درجه اجتهاد و 
دیگر شرایط قید شده در رهبری شرعی است، 
در واقــع صدری نخواهد بــود، هرچند چنین 

ادعای کند یا نسبتی داشته باشد.
در پی تصمیم مقتدی صدر، کمیته مرکزی 
تظاهــرات حامیان جریان صــدر در بیانیه ای 
کوتاه اعالم کرد که به تصمیم رهبر این جریان 

فعالیت خود را تعلیق می کند.
محمد صالح العراقــی، از نزدیکان مقتدی 
صــدر و بازتاب دهنده مواضــع وی در توییتر 
نیز از بستن صفحه موسوم به »وزیرالقائد« در 
توییت خبر داد.  ایــن صفحه مواضع مقتدی 
صدر و دستورالعمل های وی برای حامیان این 

جریان را بازتاب می داد.

حامیان صدر به منطقه سبز بغداد حمله کردند

کناره گیری غیر منتظره مقتدی صدر از سیاست

یک مقام منصوب شــده روســیه در شــرق اوکراین روز 
دوشــنبه اعالم کرد مقام های مربوطه، امنیت ماموریت آتی 
بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی به نیروگاه هســته 
ای زاپوریژژیــا را تضمین می کنند. به گزارش ایرنا به نقل از 
خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد که 
بازرســان این نهاد در هفته جــاری از این نیروگاه که تحت 
کنترل روس هاســت اما همچنان توسط نیروهای اوکراینی 
مدیریت می شــود، بازدید می کنند. مقام های تحت حمایت 
روسیه در این منطقه گفتند که اطالعی از جزئیات ماموریت 
آژانس در اختیار ندارند. روســیه و اوکراین اتهاماتی در مورد 
گلولــه باران در مجاورت این نیــروگاه را رد و بدل کرده اند، 
مســاله ای که نگرانی از وقوع فاجعه ای اتمی را افزایش داده 
اســت. در این میان، یوگنی بالیتسکی رئیس دولت مستقر 

روسیه در این منطقه با اعالم اینکه در مورد جزئیات ماموریت 
بازرســان آژانس اطالعی در دست نیست، گفت که  انتظار 
چندانــی از موفقیت آمیز بودن ایــن ماموریت ندارد، ضمن 
اینکــه آژانس را نهادی تحت نفوذ ایاالت متحده برشــمرد. 
وی افــزود: در مورد ورود بازرســان آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی، ما انتظار نتایج بزرگــی نداریم. ما درک می کنیم که 
آمریکایی ها همه نهادهای اروپایی را در کنترل خود دارند که 
تا حد زیادی صرفا در جهت منافع ایاالت متحده است، اما به 
هــر روی، ما امنیت این ماموریت را تضمین می کنیم. تبادل 
اتهام ها بین کی یف و مسکو در مورد گلوله باران مجتمع این 
راکتور هســته ای که بزرگترین راکتور در اروپاست، نگرانی 
جامعه جهانی را به همراه داشته و درخواست تنش زدایی و 

غیرنظامی کردن منطقه مطرح شده است.

»اوالف شولتس« صدراعظم آلمان روز دوشنبه اعالم کرد، 
برلین دفاع از اوکراین را تا هــر زمان که ادامه یابد، برعهده 
می گیرد و در هفته های پیشرو به کی یف تسلیحات پیشرفته 
ارسال می کند. به گزارش رویترز، شولتس در جریان بازدید 
از پایتخت جمهوری چک گفت، جدای از ارســال سیســتم 
دفاع هوایی پیشرفته، سیستم های راداری یا پهپاد به اوکراین، 
آلمان مســئولیت ویژه ای را در مــورد افزایش ظرفیت های 
توپخانــه ای و دفــاع هوایی کــی یف عهده دار می شــود.   
شولتس ضمن درخواست از 27 کشــور عضو اتحادیه برای 
حــل و فصل اختالفات و یافتن راه حل هــای تازه، گفت که 
آلمــان به حمایــت از کی یف تا هر زمان که طول بکشــد، 
ادامه می دهد. صدراعظم آلمان بر تعهد کشورش به گسترش 
اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت که کشــورهای غرب بالکان، 

اوکراین، مولداوی و در نهایت گرجستان نیز باید به این بلوک 
بپیوندند. وی افزود: در این اتحادیه گسترده، اختالفات بین 
کشورهای عضو تا آنجا که به منافع سیاسی، نفوذ اقتصادی و 
سیستم های امنیت اجتماعی مربوط می شود، افزایش می یابد. 
چندی پیش، »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری اوکراین 
از اوالف شــولتس صدراعظم آلمان خواســت از کی یف در 
مقابل مسکو حمایت بیشتری کند و کمتر نگران واکنش های 
روسیه باشــد. کی یف و متحدان غربی آن از آلمان، فرانسه 
و ایتالیــا به اتهام تاخیر در حمایــت از اوکراین در مبارزه با 
نیروهای روسیه در شرق این کشور انتقاد کرده و آن ها را به 
کندی در تحویل تســلیحات و یا مقدم دانستن رفاه خود در 
مقابل آزادی و امنیت اوکراین متهم کرده اند. شولتس، مانند 
همتایان فرانسوی و ایتالیایی خود این اتهامات را رد می کند.

پافشاری صدراعظم آلمان بر حمایت از جنگ اوکراینتضمین روسیه درباره امنیت نیروگاه اتمی زاپوریژژیا

با تداوم تورم و افزایش شــدید قیمت ها در 
اروپا و نزدیک شــدن بیش از پیش این قاره به 
رکود، کارشناســان پیش بینی کردند که روند 

کاهش ارزش یورو همچنان ادامه خواهدیافت.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، در حالیکه 
ارزش یورو در دو سال گذشته از آغاز همه گیری 
ویروس کرونا به پایین ترین حد خود رســیده 
و بحــران انرژی در اروپا خطــر رکود را در این 
قاره شدت داده است، سرمایه گذاران همچنان 

معتقدند که ارزش یورو باز هم کاهش می یابد و 
عالوه بر رکود، تورم و افزایش شــدید قیمت ها 
نیز اروپــا را تهدید می کند. فایننشــال تایمز 
نوشت: »ایزابل اشنابل« عضو هیات مدیره بانک 
مرکزی اروپا و »فرانســوا ویلــروی دی گالهو« 
رئیس بانک مرکزی فرانسه عضو در گردهمایی 

ساالنه بانک های مرکزی که از تاریخ ۳ شهریور 
در »جکســون هول« آمریکا برگزار می شــود، 
نسبت به تداوم طوالنی مدت سیاست های پولی 
فشرده در اروپا هشدار دادند.  براساس داده های 
کمیســیون معامالت آتی کاال، معامله گران در 
هفتــه منتهی به 2۳ اوت )یکم شــهریور(، ۴۴ 

هزار و 100 قرارداد خالص فروش داشــتند که 
بزرگترین نزول یورو را نســبت به هفته نخست 
مارس 2020 نشان می دهد؛ زمانی که سرمایه 
گذاران موقعیت هــای فروش خالص 8۶ هزار و 
700 یورویی را داشــتند، زیــرا اقتصاد منطقه 
یورو تا این اندازه وارد رکود نشــده بود.    رکود 

تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی 
گفته شــده که در تعریف اقتصادی به دو دوره 
سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور 
اطالق می شــود. تورم از نظر علم اقتصاد، اشاره 
به افزایش پیوسته ســطح عمومی تولید پول، 
درآمدهای پولی یا قیمت اســت. تورم عموما به 
معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت 
در نظر گرفته می شود و روند مستمر فزاینده و 

نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است.

پیش بینی ادامه کاهش ارزش یورو

»آدام کینزینگر«، عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفت 
که جمهوری خواهان در آســتانه انتخابــات میان دوره ای 
کنگره با یک »مشکل واقعی« مواجه اند، زیرا دچار ضعف 
رهبری در مجلس سنا و نمایندگان هستند. کینزینگر در 
 NBC مصاحبه با برنامه »میت د پرس« شــبکه خبری
اظهار داشت: جمهوری خواهان دچار مشکل هستند زیرا 
رهبری ندارنــد. کوین مک کارتی رهبــر اقلیت مجلس 
نماینــدگان آمریــکا این حزب را رهبــری نمی کند و به 

خواسته تیلور گرین نماینده جمهوریخواه عمل می کند.
کینزینگــر همچنیــن دربــاره میچ مــک کانل رهبر 

اقلیت ســنا گفت:  او تالشــی برای نجات سنا نمی کند. 
مــا رهبر نداریم و عجیب نیســت که اساســا آنچه را که 
دونالد ترامپ می گوید باور می کنیم. با نزدیک شــدن به 
انتخابات میــان دوره ای، رقابت برای کنترل کنگره بین 
دموکرات ها و جمهوری خواهان شــدیدتر شده است. در 
حالی که نامزدهای حزب جمهــوری خواه، دولت بایدن 
را به اتهام ســوء مدیریت اقتصادی و ایجاد تورم باال مورد 
انتقاد قرار می دهند، دموکرات ها به شــدت بر سر حقوق 
ســقط جنین مبارزه می کنند و به دنبال این هستند که 
جمهوری خواهان را در این موضوع افراطی معرفی کنند.

بیــش از نیمــی از رای دهنــدگان دموکــرات در یک 
نظرســنجی جدید اعــالم کردند که جو بایــدن، رئیس 
جمهــوری کنونی آمریــکا نباید برای دوره دوم ریاســت 
جمهوری در انتخابات 202۴ نامزد شود. به گزارش پایگاه 
خبری هیل، نظرســنجی جدید یواس ای تودی-ایپسوس 
نشــان داد که ۵۶ درصد از رای دهندگان دموکرات مخالف 
نامزدی مجدد بایدن هستند، گرچه تجربه، دانش سیاسی 
و تمرکز دولت بایدن بر اتحــاد آمریکا را تایید کردند. ۶0 
درصد از دموکرات ها هم معتقدند که اگر بایدن در انتخابات 

202۴ مجددا نامزد شود، می تواند پیروز شود.

در مقابــل، 82 درصد از رای دهنــدگان جمهوری خواه 
فکر می کنند دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا 
می توانــد در انتخابــات 202۴ پیروز شــود و ۵9 درصد 
معتقدند که ترامپ لیاقت انتخاب مجدد را دارد و باید نامزد 

جمهوری خواهان در این رقابت باشد.
بایــدن اعالم کرده که به رغم ســن و درصد محبوبیت 
پایین اش کامال قصد دارد برای انتخابات 202۴ نامزد شود. 
اما ترامپ هنوز به طور رسمی اعالم نکرده که برای سومین 
بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شود یا خیر اما بارها 

به این موضوع اشاره کرده است.

رویگردانی دموکرات ها از بایدنشکاف ترامپ در دل جمهوری خواهان
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مردم ســاالری، ســخنان رئيس فراکسيون 
روحانيــون مجلس را با تيتــر »گال يه علما و 

مراجع از دولت« منعکس کرد. 
محمدتقي رهبر رئيس فراکســيون روحانيون 
مجلس گفــت: عملکرد دولــت در ارتباط و 
مشورت با علما و بزرگان ضعيف بوده و همين 
امر انتقادات رهبر انقالب را بر انگيخته است.
نماينده مــردم اصفهان در مجلس شــوراي 
اسالمي با اشــاره به اينکه دولت به توصيه ها 
و تذکــرات علما و مراجع عمل نکرده اســت 
تصريح کرد: اقدامات دولت باعث شــده علما 
و مراجــع مايل به ديدار با برخي مســووالن 
نباشــند. دولت به تذکــرات مراجع پيرامون 

وضعيت عفاف و حجاب اهميت نداد و همين امر موجب نارضايتي علما و مراجع شده است. 
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فناوری
کاوش ماه در شرایط سخت

به تازگی جزئيات جديدی از نحوه عملکرد ماه نورد شــرکت هوافضای آمريکايی استروباتيکموسوم به کيوب 
روور منتشــر شــده است.به گزارش ايســنا و به نقل از اســپيس، هدف ماه نورد کوچک شرکت خصوصی 
استروباتيک موسوم به کيوب روور اين است که پس از ۱۴ روز زمينی کار کردن در تاريکی و سرما، همچنان 
عملکرد خود را حفظ کند. شرکت استروباتيک مستقر در پيتسبرگ در حال توسعه فناوری ارتباطات و بقا 
در ماه اســت که اين موارد در ماموريتی که طی آن کيوب روور کوچک اين شرکت به ماه فرستاد می شود، 
آزمايش خواهد شــد. کيوب روور طوری طراحی شــده است که حداقل ۲۸ روز )شب قمری ۱۴( در سطح 
نزديکترين همسايه زمين دوام بياورد.  استروباتيک به تازگی يک قرارداد فرعی ۱.۸ ميليون دالری با تمرکز 

بر سيستم های حرارتی شب قمری منعقد کرده است که اين قرارداد در راستای برنامه تحقيقات نوآوری در کسب و کارهای کوچک ناسا )SBIR( است. اين 
خبر روز گذشته )۲۴ اوت(، کمتر از يک هفته قبل از اعالم تاريخ پرتاب اوليه ماموريت آرتميس ۱ اعالم شد. اين مأموريت بدون خدمه و تقريبا ۴۰ روزه، دوشنبه 
)۲۹ اوت( برای آزمايش سيســتم پرتاب فضايی )SLS(، قوی ترين موشک ناســا و فضاپيمای اوريون انجام می شود. ماموريت آرتميس ۱ ناسا ممکن است در 
تاريخ ۲۹ اوت راهی ماه شود. آرتميس ۱، يک پرواز آزمايشی بدون خدمه به دور ماه خواهد داشت که به عنوان يک عامل مهم در آزمايش ماموريت های انسانی 
آينده عمل می کند. همانطور که از نام اين ماموريت پيداست، آرتميس ۱، نخستين ماموريت برنامه آرتميس ناسا محسوب می شود که هدف از آن، ايجاد حضور 
پايدار انســان در ماه و اطراف آن تا پايان دهه ۲۰۲۰ اســت. اگر همه چيز در ماموريت آرتميس ۱ خوب پيش برود، ماموريت آرتميس ۲ در ســال ۲۰۲۴، يک 
کپسول اوريون سرنشين دار را به مدار ماه خواهد فرستاد و ماموريت آرتميس ۳ حدود دو سال بعد، فضانوردان را در نزديکی قطب جنوب ماه پياده خواهد کرد.

چهرهها

محمدجواد باهنر ؛ نخست وزیر شهید
محمدجواد باهنر در ۱۳۱۲ در کرمان به دنيا آمد. او دومين نخســت وزير ايران پس از 
انقالب بود. وی دارای فوق ليســانس علوم تربيتی و دکترای الهيات از دانشــگاه تهران 
بــود که پس از فارغ التحصيلی، به حرفه معلمی روی آورد و در دوران پهلوی به تدوين 
کتب درسی دينی و قرآن پرداخت. باهنر پيش از کسب سمت نخست وزيری، به عنوان 
ســومين وزير آموزش و پروش ايران مشــغول به کار بود. باهنر را می توان از نخستين 
تدوينگــران و مؤلفــان کتب مذهبی مدارس ايران قبل و بعد از انقالب اســالمی ايران 
دانست. شــهيد باهنر در ســال ۱۳۵۷ به فرمان امام خمينی ) ره( به عضويت شورای 
انقالب درآمد و پس از پيروزی انقالب هم با پذيرش مســؤليت در نهضت سواد آموزی، 
نماينده مردم کرمان در مجلس خبرگان قانون اساسی، نماينده شورای انقالب اسالمی 
در وزارت آموزش و پرورش، نماينده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی به ايفای 
نقش پرداخت. وی در کابينه محمد علی رجايی به سمت وزير آموزش و پرورش منصوب 
شــد. به دنبال برکناری بنی صدر از مقام رياســت جمهوری و انتخاب محمد علی رجايی به عنوان رياست جمهوری، بنا به 
پيشــنهاد رجايی، باهنر در ســال ۱۳۶۰ به عنوان نخست وزير به مجلس شورای اسالمی معرفی گرديد و مجلس نيز به او و 

وزرای وی رأی اعتماد داد.  باهنر به همراه رجايی در انفجار ۸ شهريور ۱۳۶۰ در دفتر نخست وزيری به شهادت رسيدند.

محمود بهزاد؛ پدر زیست شناسی مدرن ایران
محمــود بهزاد در ۲۲ اســفند ۱۲۹۲ در رشــت بــه دنيا آمد. اين مترجــم، مؤلف و 
زيست شــناس . ، به عنوان پدر زيست شناسی مدرن ايران قلمداد می شود.  تحصيالت 
دوره ابتدايی و متوسطه را در رشت گذراند و جزء اولين ديپلمه های گيالن بود. سپس به 
دانشسرای عالی راه يافت و در سال۱۳۱۴ در رشته علوم طبيعی و تربيتی فارغ التحصيل 
شــد. پس از اتمام خدمت نظام وظيفه رهسپار کرمانشاه شد و به مدت ۵ سال در آن 
اســتان ماند و سپس به رشت مراجعت کرد. به دليل آشنايی کامل با زبان فرانسوی و 
مطالعات مداوم، کتاب »داروين چه می گويد؟« را به ســال ۱۳۲۲ تأليف و کتاب »راز 
وراثت« اثر ژان روستان را در سال ۱۳۲۳ ترجمه کرد. در سال ۱۳۲۴ با توجه به عالقه 
زيادی که به زيســت شيمی داشــت، به موازات تدريس در دبيرستان البرز تهران در 
دانشکده داروســازی ثبت نام کرد و در سال ۱۳۲۸ با اخذ مدرک دکترای داروسازی، 
فعاليت خود را در تهيه کتاب های درسی و کمک درسی متمرکز ساخت. استاد به سه 
زبان فرانسه، انگليسی و آلمانی آشنايی داشت.  او يکی از فعال ترين مترجمان علمی ايران محسوب می شود که از مهمترين 
ترجمه هايش می توان به ترجمه آثار چارلز داروين و ريچارد داوکينز و آثار غير داستانی ايزاک آسيموف اشاره کرد. در سال 
۱۳۴۱ مأمور تأسيس سازمان کتاب های درسی شد و مدت دو سال رياست اين سازمان را به عهده داشت. با تالش او همه 
کتاب های درســی ايران )از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوســطه( تدوين و تأليف شد و با رسم الخط واحدی به چاپ رسيد. 
در سال ۱۳۶۰ به زادگاه خود بازگشت و همکاری خود را با انجمن داروسازان گيالن آغاز کرد و با بيش از ۶۰ سال تدريس 
در زمينه های مختلفزيست شناسی، فيزيولوژی و ژنتيک به عنوان »پدر زيست شناسی نوين ايران« معروف شد. دکتر بهزاد 
پرکارترين نويسنده و مترجم کتاب های علمی در ايران است. تعداد تاليف ها و ترجمه های او به ۹۸ جلد کتاب می رسد که ۶۳ 

کتاب را به تنهايی و ۳۵ کتاب ديگر را به ياری همکاران دانشمند خود تأليف و ترجمه کرده است. 
استاد بهزاد در ۸ شهريور ۱۳۸۶ در منزل شخصی خود در رشت درگذشت.

حصارها
»حصارهــا« فيلمی در ســبک درام بــه کارگردانی دنزل واشــينگتن 
اســت که در سال ۲۰۱۶ منتشر شــد. از بازيگران آن می توان به دنزل 
واشينگتن،وايوال ديويس،استيون هندرسون، ميکلتی ويليامسون، و راسل 
هورنسبای اشاره کرد. داستان در سال ۱۹۵۰ در پيتسبورگ است، تروی 
مکســون )دنزل واشينگتن( با همســرش رز )وايوال ديويس( و پسرش 
کوری )ژوان آدپو( زندگی می کند. تروی در کنار بهترين دوستش جيم 
بونو )اســتيون هندرسون( به شغل رفتگری مشــغول است. تروی برادر 
بزرگتر گابريل مکســون )ميکلتی ويليامســون( است. گابريل در جنگ 

جهانی دوم توسط تيری که به سرش اصابت کرده بوده دچار مشکل ذهنی است. به همين دليل دولت به او ۳۰۰۰ دالر غرامت پرداخت 
می کند. تروی از اين پول استفاده می کند تا برای خانواده اش يک خانه بخرد. گابريل از آنجا نقل مکان می کند ولی هنوز در همسايگی 
آنان است و از بچه های محل در عذاب است… اين فيلم در فوريه ۲۰۱۷ نامزد دريافت چهار جايزه در هشتادونهمين مراسم اسکار برای 
بهترين فيلم، بهترين فيلمنامه اقتباسی، بهترين هنرپيشه مرد و بهترين هنرپيشه مکمل زن بود که از اين ميان وايوال ديويس توانست 

جايزه بهترين هنرپيشه مکمل زن را از آن خود کند.

بدون شرح

طرحروز

فیلمبازی

کنستانتین کیوسو

درمان پارگی مینیسک
با سخت کردن تاندون ها!

محققــان دريافته اند که 
خاص  هورمــون  يــک 
می تواند به غضروف مانند 
کمک  تاندون ها  شــدن 
کنــد تا پــس از پارگی 
بهبودی  به  مينيســک 

بيمار کمک کنند. به گزارش ايسنا و به نقل از نيو اطلس، پارگی 
مينيسک که يک ســاختار غضروفی در زانو است، يک آسيب 
شايع ورزشی است و متأســفانه چندان خوب بهبود نمی يابد. 
اما محققان ژاپنی اکنون هورمونی را شناســايی کرده اند که به 
ترميم اين غضروف پس از جراحی کمک می کند. مينيســک 
يک ســاختار غضروفی هاللی يا C شکل در زانوهای ما است 
که استخوان ران را در مقابل استخوان ساق پا محکم می کند. 
اين بافت حياتی به ويژه در حين ورزش، مستعد آسيب است. 
چرخــش ناگهانی زانــو در حين وارد کــردن وزن بر روی آن 
می تواند مينيســک را پاره کند و بســياری از اين آسيب ها به 
خودی خود به خوبی بهبود نمی يابند. درمان ها اغلب شــامل 
جراحی، کاشت بافت مينيسک اهدايی يا برداشتن قسمت هايی 
از تاندون خود بيمار و اســتفاده از آن برای تقويت مينيســک 
ضعيف  شده اســت. در حالی که اين کارها می تواند به کاهش 
مقداری درد کمک کند، اما اين دو بافت عملکردهای بســيار 
متفاوتی دارند و بنابراين پيوندها ممکن است سازگاری نداشته 
باشند. محققان دانشــگاه اوزاکا متروپوليتن در ژاپن برای اين 
مطالعه جديــد، روش جديدی را برای شبيه ســازی غضروف 
تاندون پيوند شده بررسی کردند. آنها دريافتند که کليد اصلی، 
هورمون پاراتيروئيد)PTH( اســت که به طور معمول ســطح 
کلســيم را در جريان خون کنترل می کند و در حال حاضر به 
عنوان يک درمان برای پوکی اســتخوان استفاده می شود. اين 
تيــم دريافت که افزودن PTH بــه تاندون های موش، آنها را 
سفت تر می کند و ماتريسی از غضروف را رشد می دهد و ژن های 
مرتبط با توليد سلول های غضروفی، يعنی سلول های مسئول 
تشــکيل غضروف را بيان می کند. اين اثر هم در ســلول های 
کشت داده شده از تاندون آشيل موش صحرايی و هم در زمانی 
که روی تاندون های حيوانات زنده اعمال شــد، مشــاهده شد. 
سپس محققان تاندون هايی را که با PTH تقويت شده بودند، 
به موش هايی پيوند زدند که بخشــی از مينيسک آنها برداشته 
شده بود و مينيسک را در موش های تحت درمان با PTH بهتر 
ترميم و از آسيب ثانويه به غضروف مفصلی زانو جلوگيری کرد.

دانستنیها

آگهي مناقصه
فراخوان  نخست 

 نوبت دوم

برگزاري  جهت  کیفي  ارزیابي  فراخوان  دارد  نظر  در  شهرسازي  و  راه  وزارت  عمومي  و  دولتي  تاسیسات  و  ساختمانها  مجري  سازمان 
استان  در  واقع  کوار  شهرستان  تختخوابي   200 بیمارستان  آرمه  بتن  اسکلت  و  فونداسیون  خاکي،  عملیات  اجراي  عمومي  مناقصه 
برگزاري  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   )2001003092000040( فراخوان  شماره  به  فارس 
ارایه  مناقصه،  اسناد  ،دریافت  دعوتنامه  ارسال  تا  کیفي  ارزیابي  استعالم  اسناد  تحویل  و  دریافت  زمان  از  کیفي  ارزیابي  فراخوان 
آدرس  به  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از   ، مناقصه  مراحل  سایر  و   پاکتها   بازگشایي  و  گران  مناقصه  پیشنهاد 
و  مذکور  در سایت  نام  ثبت  مراحل   ، قبلي  در صورت عدم عضویت  گران  مناقصه  است  انجام خواهد شد. الزم   www.setadiran.ir
 1401/06/08 مورخ  سامانه  در  فراخوان  انتشار  تاریخ   . سازند  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکي  امضاي  گواهي  دریافت 
مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآیند ارزیابي کیفي و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران 

ارسال خواهد شد.
ابنیه و رتبه  دو  در رشته تاسیسات و تجهیزات. رتبه درخواستي: حداقل رتبه  دو   در رشته  

متر مربع.  20000 تقریبی   : مساحت  پروژه  زیربناي 
1540  میلیارد ریال. : حدود   1401 بهاي سال  براساس فهرست  برآورد تخمیني 

و همکاران ماهر  مهندسین مشاور   : پروژه  مشاور 
1401/06/12   : ارزیابي کیفي  استعالم  اسناد  مهلت دریافت 

1401/06/27 کیفي:   ارزیابي  استعالم  اسناد  پاسخ  ارسال  مهلت 
براي دستگاه  تعهدي  آگهي هیچگونه  این  درج  دریافت خواهد شد.  مناقصه  برنده  از  آگهي  هزینه درج    -  88030050   : تماس  تلفن 

نماید. نمي  ایجاد  گزار  مناقصه 
و   88969737 نام  ثبت  دفتر   021-41934 تماس  مرکز   : سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 

 85193768
1371312 اگهی:  شناسه 

م.الف:2129
و شهرسازي راه  وزارت  و عمومي  تاسیسات دولتي  و  سازمان مجري ساختمانها 

 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 16/م/1401 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانــی مازندران در نظــر دارد از طريق ســامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت نســبت بــه واگذاری امور 
مربوط بــه خدمات عمومی و پشــتيبانی خوابگاه های 
 دانشجويی و اياب و ذهاب دانشجويان در سال تحصيلی

1402-1401  به بخش غير دولتی اقدام نمايد.
 از متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد و تحويل 
پيشــنهاد طبق برنامه زمان بندي ذيــل دعوت بعمل 

می آيد. 
*مهلت دریافت اسناد: از تاريخ 1401/06/08 لغايت 

.1401/06/12
*مهلت تحویل پیشنهاد: 1401/06/22.

*زمان گشایش پیشنهادها: 1401/06/23.

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به شرح 
مندرج در اسناد مناقصه به صورت نقدی واريز به شماره 
حســاب 272790485 نزد بانک رفاه يا ضمانت نامه 
بانکی معتبر که مدت اعتبار سررسيد ضمانتنامه بانکی 

بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ پيشنهاد قيمت باشد.
 * محل دریافت اســناد و تحویل پیشنهادات: 
 ســامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ســتاد( به آدرس
 WWW.SETADIRAN.IR. در ضمن به پيشنهاد های 
واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* اداره مناقصات و قراردادهای دانشــگاه با شماره تلفن 
۳۳۰۴۴۱۰۹-۰۱۱  آمــاده پاســخگويی به ســؤاالت 

می باشد. 

 
فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی

 بصورت یک مرحله ای 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای فشرده به شرح زير از طريق آگهی عمومی اقدام نمايد، لذا کليه 

مناقصه گران واجد شرايط می توانند به دو شيوه زير اسناد مناقصه را دريافت نمايند:

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
قیمت اسناد صالحیت های مورد نیازمناقصه )ریال(

محل تامین اعتبار)ریال(

تعمير، نگهداری و بهره برداری 
از کليه تاسيسات توليد، انتقال، 

ذخيره، توزيع، انشعابات آب شرب 
و ساير امورات مرتبط با اين بخش 
در شهرهای نقده، محمديار، اشنويه 

و نالوس

۶۵،۲۱۵،۵۷۱،۷۷۸۱۲۲،۴۵۷،۰۰۰،۰۰۰

رشته آب پايه ۵ و پايه ۵ تامين، انتقال 
و توزيع بر اساس آيين نامه تشخيص 
صالحيت شرکتهای بهره برداری و 

نگهداری از تاسيسات آب وزارت نيرو 
و گواهينامه صالحيت ايمنی از وزارت 

کار، رفاه و تامين اجتماعی

درآمدهای جاری و ۱،۰۰۰،۰۰۰
تبصره های قانونی 

* تضمين شرکت در مناقصه به صورت واريز نقدی به حساب جاری سيبا به شماره 0105719774005 نزد بانک ملي يا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می باشد *

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي 
)سهامي خاص(

)نوبت اول(

۱- ازتاريخ 1401/06/08 لغايت 1401/06/15 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسيد واريز 
مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سيبا شماره 0105719774005 نزد بانک 
ملي، اسناد ارزيابی کيفی و اسناد مناقصه را از نشانی: اروميه چهارراه مخابرات شرکت 
آب و فاضالب آذربايجان غربي »دفتر حقوقی و قراردادها« اخذ و پس از تکميل عودت 
نمايند و برای کســب اطالعات بيشتر در اروميه با شــماره 04431945374 )دفتر 

حقوقی و قراردادها( تماس حاصل فرمايند.
۲- واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاري سيبا شماره 0105719774005 
نزد بانک ملي و دريافت اســناد در بازه زماني تعيين شــده در بند )۱( از پايگاه ملي 

 http://iets.mporg.ir اطالع رسانی مناقصات به آدرس
با توجه به احتمال نياز به مکاتبات و يا اصالحيه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه 
و غيره الزامی اســت مناقصه گر به هنگام دريافت اسناد از سايت اينترنتی نسبت به 
ثبت مشــخصات مورد نيــاز: ۱- عنوان مناقصه ۲- نام شــرکت ۳- مدير عامل ۴ – 
پست الکترونيکی ۵ - شــماره تلفن فکس، همراه ۶- آدرس، در سايت اقدام و فيش 
واريزی از بابت خريد اســناد را حداکثر تا ۴۸ ســاعت پس از پايان زمان فروش اعالم 
شــده با درج مشخصات باال بر روی فيش به مســئول مناقصه تحويل و يا به شماره 

04431945376 فکس نمايند. 
بديهی اســت در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنين عدم تحويل فيش 
امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئوليت ناشی از عدم دريافت اصالحيه های 

احتمالی اســناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنين فيش های واريزی خارج از 
بازه زمانی تعيين شده قابل قبول نبوده و در ليست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت.

ضمنا مناقصه گران بايد فيش واريزی را روز تحويل اسناد مناقصه به مسئول مناقصه 
تحويل دهند. 

آخرين مهلت تســليم اســناد ارزيابی کيفی و پاکات مناقصــه ساعت 10:00 قبل از 
ظهرمــورخ 1401/06/29 محل اروميه، چهار راه مخابرات، دبيرخانه شــرکت آب و 

فاضالب آذربايجانغربی )پس از رويت دفترحقوقی و قراردادها( می باشد.
توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بايستی اسناد 
و مدارک ارزيابی کيفی در پاکت مناقصه الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک 
و مهر شــده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رويت دفترحقوقی و قراردادها تحويل 

دبيرخانه شرکت آب و فاضالب آذربايجان غربی گردد.
ارزيابی کيفی مناقصه گران در روز سه شــنبه مورخ 1401/06/29 و گشــايش پاکات 
 قيمــت پيشــنهادی مناقصه گرانی که امتيــاز ارزيابی کيفی را کســب نموده اند در

 ساعت 9:00 قبل از ظهر مورخ 1401/06/30خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/12

)هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.( 

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(


