
گورباچف و شوروی 

پای بست خانه کجاست؟
زيان ملی ناشی از سوءمديريت و بال تکلیفی دولت 

هفته دولت و ضرورت دولت پژوهی

آخرین خبر در عالم سیاســت کــه از صبح روز 
چهارشــنبه نهم شــهریور ۱۴۰۱ توجــه محافل 
خبــری را بــه خود جلب کــرد و تا حــدودی در 
ردیف تیترهای نخســت خبری در آمد درگذشت 
»میخاییل سرگیویچ گورباچف« هشتمین و آخرین 
رهبر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دوران 
حاکمیت حزب کمونیســت بود. گورباچف در سن 
۹۱ سالگی در یکی از بیمارستان های مسکو و بعد 
از طی بیماری طوالنی چشــم از جهان فروبســت.   
بعــد از مرگ »لئونید پرژنف« در ســال ۱۹۸۲ دو 
تن از ســالخوردگان حزب کمونیســت به نام های 
»یــوری آندروپوف« و »کنســتانتین چرنینکو« به 
رهبری شوروی رسیدند که به علت کبر سن دوران 
رهبریشان در کاخ کرملین طوالنی نبود. بعد از آن، 
مقامات حزب کمونیست بر آن شدند دبیرکلی حزب 
و رهبری شوروی را به جوان ترها بسپارند تا از گزند 
تغییرات ســریع رهبری در امــان بمانند و به این 
خاطر، گورباچف را که متولد مارس ۱۹۳۱ بود و بعد 
از انقالب اکتبر ۱۹۱۷ و دوران اقتدار ژوزف استالین 
متولد شده بود در سال ۱۹۸۵ برای دبیرکلی حزب 
کمونیســت انتخاب کردند.  گورباچف عالوه بر این 
که از شــخصیت های جوانتر حزب بود از طرفداران 
نیکتا خروشــچف و از منتقدین دوران اســتالین و 
از اصالح طلبــان در کادر رهبری حزب بود. اعضای 
کمیته مرکزی حزب کمونیســت عالوه بر گرایش 
به جوان گرایــی در کادر رهبری حزب به این باور 
رسیده بودند شخصیتی در رهبری حزب قرار بگیرد 
تا با اعمال پاره ای اصالحات سیاســی و اقتصادی، 

حاکمیت حزب کمونیســت را تحکیم ببخشد و از 
فروپاشی شوروی جلوگیری کند.  گورباچف در قالب 
»گالسنوست« )آزادی بیان و رسانه( »پروستاریکا« 
)توســعه  و »اســکورین«  )تغییرات ســاختاری( 
اقتصادی( اصالحات را شروع کرد و ارتش سرخ را از 
افغانستان خارج کرد تا اعتبار نظامی از دست رفته 
شوروی را باز گرداند و از هزینه ها بکاهد. ولی چند 

عامل سبب شد نتواند موفق عمل کند:
 ۱- گورباچــف در دورانــی بــه رهبری حزب 
کمونیست و ریاست جمهوری شوروی رسید که دو 
مخالف سر سخت شوروی »رونالد ریگان« در آمریکا 
و خانم »مارگارت تاچر« در انگلستان در قدرت قرار 
داشتند. ریگان و تاچر حضور گورباچف نسبتا جوان 
در کاخ کرملین با توجه به شــخصیت گورباچف و 
تا حدودی دلباختگیش بــه بلوک غرب را بهترین 
فرصت تشــخیص دادند تا از یک ســو، با استفاده 
از عواملشان در شــوروی در زیر سایه گالسنوست 
و پروســتاریکا و از دیگر ســو، تحریک کشورهای 

اقماری، مسکو را تضعیف کنند. 
۲- از آنجایی که شــوروی تجربه ناکام ارســال 
نیروی نظامی به افغانســتان را داشت لذا از ارسال 
نیروی نظامی به کشــورهای اقمــاری و در پی آن 
جمهوری های اتحاد جماهیر که در پی استقالل بر 
آمدند خودداری کرد؛ در نتیجه تضادها و سردرگمی 
در حزب کمونیســت شــوروی و دولتمردان مسکو 
جهت مقابله با افزایش ناآرامی ها در کشورهای بلوک 
شرق و جمهوری های اتحاد شوروی افزایش پیدا کرد.

۳- در دوران جنــگ دوم جهانــی، شــوروی از 
نظر انسانی و اقتصادی آســیب فراوان دید. در پی 
آن با آغاز جنگ سرد، اقتصاد مضمحل شده دوران 
جنگ دوم، نتوانست به معنای واقعی احیا و از رشد 
اقتصادی همانند بلوک غرب بر خوردار شود. از این 

رو گورباچف شــدیدا تحت تاثیر کشــورهای غربی 
قرار گرفت و ســعی داشت مشــابهی از روش آن 
کشورها در شــوروی اعمال کند تا رشد اقتصادی 
شــوروی را شاهد باشد؛ غافل از این واقعیت بود که 
شوروی تحت حاکمیت ۶۵ ساله حزب کمونیست 
با کشــورهای بلوک غرب تفاوت دارد و به سرعت 

نمی توان اقدامات اصالحی انجام داد. 
۴- گورباچف با پارادوکســی روبرو شــده بود. 
از یک طرف اعتقاد داشــت اقتصاد تعریف شــده 
در متون مارکسیســتی نمی تواند اقتصاد شــوروی 
را توســعه ببخشــد و از طرف دیگر اعمال اقتصاد 
سرمایه داری در شوروی با منشور حزب کمونیست 
مغایرت داشــت. مخالفت رهبران قدیمی حزب با 
آنچه گورپاچف اعتقاد داشت بر تصمیم گیری های 
وی تاثــر منفی بر جای گذاشــت.  عوامل فوق به 
اضافه عوامل پنهان و آشــکار دیگر ســبب شد تا 
گورباچف در ســال ۱۹۹۱ با بن بست روبرو شود. او 
در پی یک کودتای ناموفق داخلی در ماه اوت سال 
۱۹۹۱ توسط برخی از اعضای حزب کمونیست که 
اقدامات وی را بر نمی تابیدند مجبور شد استعفا دهد 
و از مناصب دولتی کنار برود.  سرنوشت شوروی به 
عنوان یکی از دو ابر قدرت در دوران جنگ ســرد و 
فروپاشــی و تجزیه آن، برای تعدادی از شهروندان 
روسی خاطره ای خوش و مطلوب نیست و از دوران 
گورباچف به نیکی یــاد نمی کنند و بعضی، او را به 
عنوان عامل نفوذی غرب در شــوروی می شناسند 
که ماموریت داشــت تا شــوروی را نابــود کند. در 
مقابل مخالفان شــوروی از وی بــه عنوان قهرمان 
فروپاشی این کشور یاد می کنند. همچنین بعضی از 
فعاالن سیاسی در برخی کشورهای مشابه شوروی 
سرنوشــت این کشور را در دوران گورباچف همواره 

خاطرنشان می کنند.

برخی از نمایندگان مجلس فعلی پای شــرافت، 
آزادگــی و مردم دوســتی ایســتاده اند و حقایقی 
را پیرامــون معضــالت، بن بســت ها، بحران هــا و 
ناکارآمدی هــا بــه زبــان می آورند. برخــی دیگر 
ســکوت می کنند و با ســکوت، رضایت خود را از 
وضعیت موجود اعالم می کنند. برخی ها نیز نگران 
رد صالحیــت در انتخابات بعدی هســتند، اما در 
گفتگوهای خصوصی، با روشی نفاق آلود، به وضعیت 

موجود اعتراض می کنند. 
وضعیت کنونی بســیار بغرنج است و برای برون 
رفتن از آن هرگز نباید دچار احساســات انقالبی و 

براندازانه شــد. این وضعیــت را می توان »وضعیت 
انباشــت بحران و ناکارآمدی نهادی« نام گذاشت. 
همان وضعیتی که برخی از نمایندگان با شــرافت 
مجلــس از آن به ویران بودن پای بســت و ناتوانی 

دولت و مجلس در حل معضالت تعبیر می کنند. 
 همــان وضعیتی که جریــان قدرت طلب و فاقد 
اصول گمان می برد با تغییر آدم ها یک شــبه آن را 
دگرگون و ایران را به بهشــت برین تبدیل خواهد 
کرد. اکنون مجلس رو به پایان اســت و دولت هم 
وارد سال دوم خود شده است، اما نه تنها هیچ تغییر 
محسوسی در وضعیت زندگی مردم رخ نداده، بلکه 
فقر، فالکت، ناکارآمدی و نارضایتی بیشتر هم شده 
است.   به رغم یاوه ســرایی ها و تبلیغات فریبکارانه 
بوقچی هــای مکار و چندچهره، به احتمال بســیار 
زیاد در ســه ســال آینده هم هیچ تغییر محسوس 

و دندان گیری در وضعیت زیســتی مردم رخ ندهد. 
چــرا؟ برخی از نمایندگان در پاســخ به این چراها 
پای بست خانه را نشان می دهند، اما پای بست خانه 
کجاســت؟ کجا را باید اصالح کرد تا خانه ایران ما 
آباد گردد؟ سخن این نماینده، سخن سالیان پیش 
ماســت. سال هاســت که می گوییم با تغییر دولت 
و مجلس فقــط ممکن اســت روزنه های کوچکی 
برای تنفس باز شــود، اما حــل معضالت کنونی و 
بحران هــای رنگارنگ فعلی نیاز به بازآرایی قدرت و 
تجدید نظر در ســاختارها و آیین های حکمرانی و 
بازنگری قانون اساسی براساس اصل ۱۷۷ دارد. اگر 
این بازنگری انجام نشود، چهل سال دیگر وضعیت 
فالکت بار فعلی تغییر نخواهد کرد.  تغییر، شجاعت، 

شرافت و آگاهی می خواهد . 
*حقوقدان و استاد دانشگاه

طبــق اطالعــات واصلــه، پس از 
حــذف ارز دولتــي بــراي تامین 
متاســفانه  که  اساســي  کاالهاي 
بدلیــل بی اطالعــی و  بي نظمي و 
بی تجربگی دولت، تبعات آن اساســا سنجیده نشده است، شرکت هاي متولي 
تامین ارزاق عمومي و خوراک دام و طیور، بناچار کل بودجه ریالي خود برای 
ســال ۱۴۰۱ را جهت خرید ارز نیمایي اختصاص داده و بیش از یکماه اســت 
کــه بدلیل عدم اصالح و تامین بودجه ریالــي براي بازرگاني دولتي )۸۰ هزار 
میلیارد تومان( و پشــتیباني امور دام )۳۰ هزار میلیارد تومان( این دو شرکت 
قادر به خرید و پرداخت ارز مورد نیاز کاالهاي خود نیستند و متاسفانه بدلیل 
اختالف نظــر بین بانک مرکزي و ســازمان برنامه و بودجــه و ناتواني ابراهیم 
رییســي و محمد مخبر و بخش اقتصادی دولت در رفع این اختالف، ارز مورد 
نیاز براي واردات گندم و روغن و برنج و نهاده هاي دامي تامین نشــده و ده ها 
کشتي حامل کاالهاي اساسي، بدلیل عدم دریافت بهاي کاال، در بنادر متوقف 
شــده که هر روز میلیاردها تومان از بیت المال به صاحبان کشــتي ها جریمه 
پرداخت مي شود که عالوه بر ضایع شدن اعتبار ملی، مدیریت دولت را نیز در 

مجامع بین المللی ناکارآمد نشان می دهد.   
در حال حاضر ۲۳ کشــتي حامل ۱۴۳۵۰۰۰ تن کاالي اساسي شامل گندم، 

جو، ذرت، کنجاله ســویا، روغن و شــکر در بندر امام متوقف است و به همین 
نسبت نیز کشتي ها در سایر بنادر جنوب و شمال در بال تکلیفی بسر می برند و 
ده ها کشتي نیز در راه بنادر ایران هستند و البته شرکت هاي مزبور، براي اینکه 
در ماه هاي آتي، متهم به ناتواني در تامین نیاز کشور نشوند، کماکان به خرید 
خارجي ادامه میدهند ولي بدلیل عدم حل مشکل پیش گفته و عدم پرداخت 
بهاي کاالها و توقف کشــتي ها، هر کشتي متوقف شده در آبهاي ایران، در هر 
روز نزدیک به یک میلیارد تومان خسارت دریافت مي کند. آیا دولت برای این 

*دبیرکل حزب اسالمی کارمشکل راه حلی ندارد؟

هفته اول شهریور به مناســبت سالروز شهادت 
شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت نامگذاری شده 
اســت. برنامه اصلی و محوری در ایام افتتاح طرح  و 
پروژه های عمرانی توســط دولتمردان است. سنتی 
که از دوره ســازندگی بجا مانده است و افتتاح اکثر 
پروژهای دولتی یا خصوصی یا کلنگ زنی طرح های 
عمرانــی در این هفته توســط مقامات اســتانی یا 
مســئولین ملی برگزار می گردد. در واقع این شیوه 
تجمیع افتتاح طرح ها در هفتــه دولت مانور اصلی 
دولتها برای نمایش عملکرد و پویایی خود و بیانگر 
اوج بذل و بخشــش و کمک دولت به مردم است. با 
این توصیف هفته دولت در سال های گذشته همیشه 
با فراز و فرودهایی همراه بوده اســت. در سال هایی 
که درآمــد دولت از فــروش نفت مطلوب اســت 
افتتاح طرح های دولتــی از کیفیت و کمیت باالیی 
برخوردار اســت یعنی هم تعداد پروژها زیاد بوده و 
هم پروژهای بزرگی همانند ســاختن جاده و سد و 
نیروگاه در نواحی مختلف کشــور بــه بهره برداری 
رســیده است و زمانیکه درآمدهای نفتی افول کرده 
یا دولت درگیر مشــکالت تحریــم و کاهش درآمد 
اســت همانند چند سال گذشته منابع دولت صرف 
هزینه ها و امور جاری شده، افتتاح طرح ها به تعداد 
کمی از طرح های کوچک که منابع آن اکثرا توسط 
شــهرداری ها یا بخش خصوصی تامین و پشتیبانی 
می شود خالصه شــده است. پرسش اینجاست چرا 
هفته دولت به هفته افتتاح طرح ها خالصه می شود 
و آیا در عصری که حوزه دولت و سیاســت یکی از 
مولفه های تاثیرگذار در همه امور زندگی است نباید 
نگاهی عمیق تر و ژرفتر به این موضوع داشته باشیم؟ 

یکی از دغدغه های مهم نگارنده اهمیت پرداختن به 
ذات دولت و دولت پژوهی بجــای رویکرد ظاهری 
و روایــت عامیانه از دولت اســت از این منظر بیان 
چند نکته حائز اهمیت اســت. میزان دخالت دولت 
در جامعه و دخالت در زندگــی مردم از موضوعات 
مهم اندیشــمندان علم سیاســت و علوم اجتماعی 
است بنابراین مکاتب لیبرالی به دولت حداقلی اکتفا 
کرده انــد و جایگاه دولت را به اندازه نگهبان شــب 
تقلیل داده اند و در مقابل در نظام های سوسیالیستی 
و توتالیتر به دولت اجازه داده می شــود که دولت تا 
درون خصوصی ترین موضوعات شهروندان و تفتیش 
عقاید اعمال نفوذ کند. بنابراین در جمهوری اسالمی 
ایران دولــت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی نفوذ دارد. به همین ســبب موضوعات روز 
اجتماعی هماننــد طرح صیانت و محــدود کردن 
جامعه از آگاه شدن و نارضایتی کاربران از محدودیت 
حضور در همه شبکه های اجتماعی و کاهش سرعت 
اینترنت یا حضور بانوان در ورزشگاه ها برای تماشای 
مسابقات فوتبال و مسئله حجاب اجباری همگی از 
یک کشــمکش و تقابل بین جامعه و دولت حکایت 
دارد. صاحبنظران و عالمان علوم اجتماعی نقدهای 
فراوانی نسبت به این محدود سازی و عملکرد دولت 
دارند. مســئله اصلی و بنیانی که پاسخی درخور به 
آن داده نمی شود اینست که طبق آموزه های اسالم 
دولت اسالمی در چه حوزه هایی در امور جامعه و به 
چــه میزان باید دخالت کند و توصیه نصوص دینی 
چیســت و در چه حوزه هایی نبایــد دخالت کند. 
این مســئله بنیانی خود نیاز به کار عمیق علمی و 
پژوهشــی بیطرفانه دارد و نهاد های پژوهشی علوم 
انسانی به ویژه مراکز علمی و تحقیقاتی غیر دولتی 
مســئولیت دارند راهکارهای علمی و مشخص ارایه 
دهند و قوه مقننه با کمک پژوهشــگاه ها در جهت 

تحدید مرزهای دولت به این امر توجه جدی نماید.

نکتــه دیگر کــه در هفته دولــت اهمیت دارد 
پرداختن به بی انضباطی، کجروی ها و فســاد هایی 
است که از درون دولت برمی خیزد. اختالس سنگین 
۹۲ هزار میلیاردی در شرکت دولتی فوالد که رکورد 
بی سابقه فســاد مالی را شکسته است مصداق بارز 
یکی از مشــکالت ساختاری فساد زا در مجوعه های 
دولت است. در جمهوری اسالمی یکی از مشکالت 
بخش های بازرسی و نظارت مواجهه با مصلحت گرایی 
و تناقض و تضاد ها در درون سیســتم است. بخش 
بزرگی از فســاد مرتبط بــا افراد و منابــع مالی و 
بخش های تجاری در پشت یک دولت دینی مخفی 
شده اســت. این دولت دینی نیز به جهت اسالمی 
بودن و منبعث شــدن از شرع مقدس اسالم درهاله 
شــریعت و قدسی بودن پنهان شــده است. روایت 
رســمی از اهمیت حفظ نظام و حمایت از برقراری 
دولت دینی ارایه می شــود مصادف با فرمانبرداری 
از شــارع و برقراری اراده خداوند اســت. لذا برخی 
مواقع برخورد با برخی مفسده بعنوان مقابله با اراده 
خداوند تعبیر می شود. لذا همیشه مصلحت اندیشی 
و سرپوش گذاشتن بر انحرافات و معایب ساختاری 
تداوم دارد. در این فقره از اختالس فوق الذکر فساد در 
قالب کمک به نهاد های دینی و مذهبی و تحت سایه 
مصلحت دین رشــد کرده و بدون مداقه در هویت و 
کارکردهای دولت، لطمات جبران ناپذیری به اعتقاد 
و اعتماد جامعه وارد می سازد. هویت دولت مدرن و 
تاثیر آن بر جامعه خــود پدیده ای پیچیده و مرموز 
اســت که تالیفات فراوانی در اینباره شــکل گرفته 
اســت. در ایران ترکیب دولت مــدرن با آموزه های 
ســنتی شیعی کار را پیچیده تر کرده است و تمامی 
مشکالت و مصائبی عمده ای که در ایران امروز رخ 
داده اســت به ســبب عدم توجه به امر مهم دولت 
پژوهی و فربهی و هژمونی ســازمان دولت بر جامعه 

و دیگر سازمان های مدنی است. 

سرمقاله

یادداشت
یادداشت

یادداشت

مسکو 
از احیای توافق هسته ای 

حمايت می کند
صفحه4صفحه3

پنجشنبه 10 شهريور  1401- 4 صفر  1444 -  1سپتامبر 2022 - سال بیست ويکم - شماره  5798-  12 صفحه - 7000 تومان

سیف الرضا شهابی 

علی اکبر گرجی*
حسین کمالی*

علی اکبر مختاری 

پیش بینی حضور 
بیش از 4 میلیون ايرانی 

در مراسم پیاده روی اربعین

مقايسه عجیب قیمت دالر در خبرگزاری وابسته به دولت

دولـت،جـوجههای
بازاردالررا

آخرپاییزبشـمارد!
مرکز آمار اعالم کرد

قیمت مسکن در تهران
 به متری 42/8 میلیون تومان رسید

رئیس جمهور خطاب به دستگاه های اجرایی:
رفع دغدغه رهبری

 در کاهش تورم را با تمام توان دنبال کنید
سرزمین توران آخرین امید نجات یوز شده است 

سرنوشت يوزپلنگ آسیايی
 در دستان ايران

صفحه10

صفحه2

صفحه7

صفحه5

جناب آقای میثم درستی 
درگذشت والده مکرمه تان که پس از سال ها تحمل رنج بیماری 
به دیار باقی شــتافت موجب تأســف و تاثر گردید. مصیبت وارده را به 
جنابعالی تسلیت گفته و علو درجات آن مرحومه و بقای عمر بازماندگان 

را از درگاه احدیت مسالت داریم. 
  مصطفي کواکبیان دبیرکل
و اعضاي سازمان جوانان حزب مردم ساالری

گورباچف
 آخرين رهبر شوروی درگذشت

منفوردرشرق
محبوبدرغرب

صفحه11

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark



پنجشنبه  10 شهریور   1401- 4 صفر 1444 - 1  سپتامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5798  2  سیاسی

رئیس جمهور با اشــاره به دغدغــه رهبر معظم انقالب 
مبنــی بر لزوم کاهش تورم تاکید کرد: همه دســتگاه های 
اجرایی و نهادهای اقتصادی ضمن کنترل هزینه های خود، 
با تمام توان برنامه های مصوب را برای کاهش هر چه بیشتر 
نرخ تورم بویژه در کاالهای مربوط به معیشت و سفره مردم 

اجرا کنند.
به گزارش ایســنا، ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت 
سه شنبه شــب به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد 
و در این جلسه گزارشی درباره روند کاهشی تورم ماهانه در 
کشــور بویژه کنترل رشد قیمت اقالم خوراکی در مردادماه 

بیان شد.
براساس این گزارش نرخ تورم مرداد ۲ درصد اعالم شد 
که در مقایســه با ماه های گذشته کاهش محسوسی داشته 

است.
رئیس جمهور در این جلســه با اشــاره به دغدغه رهبر 
معظم انقالب مبنی بر لــزوم کاهش تورم تاکید کرد: همه 
دســتگاه های اجرایی و نهادهای اقتصــادی ضمن کنترل 
هزینه هــای خود، با تمام توان برنامه هــای مصوب را برای 
کاهش هر چه بیشتر نرخ تورم بویژه در کاالهای مربوط به 

معیشت و سفره مردم اجرا کنند.
در این جلســه همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گزارشی از نتیجه اقدامات خود در زمینه تولید و عرضه انواع 

خودرو در داخل کشور ارائه داد.
براســاس این گزارش به همت صنعتگران داخلی میزان 
عرضــه خودرو بدون نقص قطعه، در پنج ماه اخیر نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد فزاینده ای یافته و صنعت 
خودرو کشور توانسته با تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی 

زنجیره تولید را کامل کند.
پس از این گزارش، صنایع خودروســازی کشور موظف 
شــدند در کنار افزایش تولید، با نــوآوری و ارتقای فناوری 
و بــا کمک گرفتن از صنایع و واحدهای دانش بنیان، تالش 
خود برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل را مضاعف 
کنند. رئیس جمهور همچنین تأمین مســکن برای مردم را 
یکی از مهم ترین دغدغه های دولت دانست و به استانداران 
تأکید کرد مسأله تأمین مسکن و کنترل اجاره بها را به شکل 
ویژه دنبال کنند و در تصمیمات خود در این زمینه منتظر 

دستور یا اجازه از مرکز نباشند.
»ســید ابراهیم رئیســی« روز چهارشــنبه در نشست 
مشــترک اعضای هیأت دولت با استانداران سراسر کشور، 
ضمن قدردانی از لطف و محبت رهبر معظم انقالب در دیدار 
هیأت وزیران با ایشان، گفت: از رهبر معظم انقالب اسالمی 
که روز گذشــته دولت را مورد لطف و محبت قرار دادند و با 
سخنان حکیمانه دولتمردان را راهنمایی و راهبردها را برای 
سال های آینده روشــن کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی 
می کنیم. رئیس جمهور راهبردهای ترســیم شده از سوی 

رهبر انقالب اسالمی را نقشه راه دولت در اداره کشور خواند 
و بر ضرورت صیانت از امید و اعتماد مردم که به تعبیر مقام 
معظم رهبری مهم ترین توفیق دولت در یک ســال گذشته 

بوده است، تأکید کرد.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به اولویِت صیانت از امید و اعتماد 
مردم در جهت گیری های کالن دولت، گفت: امید و اعتمادی 
که در مردم ایجاد شــده سرمایه ای برای دولت است و باید 
با تصمیمات اثربخش، پیگیری هــای مجدانه، گزارش های 

صادقانه و ارتباط مستمر با مردم ارتقا یابد.
رئیــس جمهور با تأکیــد بر اهمیت ســرعت عمل در 
اقدامات دولت گفت: سرعت عمل به مثابه یکی از مصادیق 
کار جهادی در دولت، همواره به عنوان یک اصل مورد توجه 
همه مدیران و مسئوالن و بخش های مختلف قرار گیرد و به 

هیچ وجه کاری با تأخیر و اهمال مواجه نشود.
آیت اهلل رئیسی در ادامه به ویژگی مسئولیت پذیری دولت 
که از سوی رهبر انقالب مورد تاکید قرار گرفت، اشاره کرد 
و اظهار داشــت: از همان ابتدا تاکید داشــتیم که دولت در 
عرصه تصمیم گیری، مصمم، بدون بهانه تراشــی و با روحیه 
مسئولیت پذیری تصمیمات الزم را اتخاذ نماید و در عرصه 
عمل، بــا دقت، جدیت و اجرای بــه موقع تصمیمات را به 

ثمر برساند.
اهمیت و ضرورت عمل دولت به وعده ها دیگر محور مهم 
ســخنرانی رئیس جمهور در دیدار با استانداران کشور بود. 
آقای رئیســی صادق الوعد بودن دولت را یک شاخص مهم 
ارتقای امید و اعتماد در کشــور خواند و گفت: حتماً تالش 
کنیم، چه وعده های مقطعی و موردی و چه وعده های کالن، 
به شــکل صحیح و به موقع پیگیری و محقق شــوند و اگر 
اجرای وعده ای در جایی و به هر دلیلی با اشکال مواجه شد، 

برای مردم توضیح داده شود.
توجه بــه اولویت های مهم به ویژه مســائل اقتصادی با 
پیوســت فرهنگی نکته دیگری از توصیه های رهبر معظم 
انقالب بود که رئیس جمهور به آن اشــاره کرد و افزود: همه 
مســائل کشور دارای اهمیت است، اما مسأله اقتصاد از آنجا 
که به معیشــت مردم مربوط اســت باید با جدیت دنبال و 

اقدامات انجام شده برای مردم تبیین شود.
رئیس جمهــور بــر ضــرورت تقویت اطالع رســانی در 
دســتگاه های اجرایی بــه ویژه اســتانداری ها برای تبیین 
اقدامات خوب و مؤثر دولت تاکید کرد و اظهار داشت: روابط 
عمومی اســتانداری ها با همت مضاعف به وظایف خود در 
زمینه تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت در فضای مجازی 

و رسانه ها عمل کنند.
آیت اهلل رئیســی در ادامــه انســجام و یکصدایی میان 
اعضای دولت را امری ضروری در تحقق اهداف و برنامه های 
دولت خواند و خطاب به دولتمردان تاکید کرد: سیاست ها 
و برنامه های دولت را با بیان مناســب و در زمان مناســب، 
به شــکل صحیح و دقیق برای مردم تبیین کنید و از بروز 

ناهماهنگی و اقدامات یا اظهارات غیرضروری پرهیز شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود توجه 
ویژه به ارتقای شــاخص های اصلی اقتصاد از جمله کنترل 
تورم، رشــد اقتصادی، رشد ســرمایه گذاری، رشد اشتغال، 
درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: عالوه بر بانک مرکزی و مرکز آمار که در این زمینه 
مسئولیت دارند، در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز 
کارگروهی تشــکیل خواهد شد که شــاخصه ها و آمارهای 
اقتصادی را به صورت دقیــق احصا و علل و عوامل کاهش 
یا افزایش آنها را در قالب گزارش کارشناسی شده ارایه دهد.

آیت اهلل رئیسی در ادامه توجه به تولید را به عنوان یکی 
دیگر از توصیه های رهبر انقالب به دولت مورد اشاره قرار داد 
و اظهار داشت: استانداران موظف اند با پیگیری های مستمر 
موانع تولید را شناسایی و رفع و واحدهای تولیدی تعطیل یا 
نیمه تعطیل را فعال کنند. گاهی مشکل یک واحد تولیدی 
تعطیل شده با یک پیگیری ساده رفع و ظرفیت های تولیدی 

و اشتغال آن فعال می شود.
رئیس جمهور همچنین بار دیگــر بر ضرورت همراهی 
شبکه بانکی در احیای واحدهای تولیدی در کشور را مورد 
تاکیــد قرار داد و افزود: مجــددا تاکید می کنم که بانک ها 
به هیچ وجه اجــازه تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه های 

مختلف را ندهند.
موضوع مسکن و رفع عقب ماندگی ها در زمینه تولید آن 

دیگر محور سخنرانی رئیس جمهور در این جلسه بود.
آیت اهلل رئیســی تأمین مســکن برای مــردم را یکی از 
مهم ترین دغدغه های دولت دانســت و گفت: اســتانداران 
مسأله تأمین مسکن و کنترل اجاره بها را به شکل ویژه دنبال 
کنند و در تصمیمات خود در این زمینه منتظر دســتور یا 

اجازه از مرکز نباشند.
فعال ســازی معادن و اســتفاده از ظرفیت هــا و منابع 
خدادادی، مســأله دیگری بود که رئیس جمهور آن را مورد 
تأکید قرار داد و افزود: معــادن جزو ثروت ها و ذخایر مهم 
کشور محسوب می شــود که زمینه اشتغال و ارزش افزوده 
زیادی دارند و نباید به بهانه های مختلف از جمله مســائل 

زیست محیطی قابل حل و فصل، تعطیل شوند.
آیت اهلل رئیسی افزود: قابل قبول نیست که با گذشت یک 
سال از عمر دولت همچنان شاهد معطل ماندن معادنی برای 
بهره برداری باشیم. هیچ نهاد و سازمانی مجاز نیست به هر 

بهانه ای فعال سازی و بهره برداری از معادن را متوقف کند.
رئیس جمهور اســتفاده از ظرفیت دریا در زمینه اقتصاد 
بویژه ســواحل مکران را از اولویت های دولت دانســت و بر 
ضــرورت فعال ســازی و بهره بــرداری از اقتصــاد دریا در 

استان های ساحلی کشور تأکید کرد.
وی در ادامه این نشســت به برخی نکات مطرح شده از 
سوی استانداران از جمله تمرکززدایی، تأمین نیروی انسانی 
کارآمد و انقالبی، تفویض اختیارات اســتانداران، اســتفاده 
از مشــاوره و ظرفیت هــای فکری و برنامه ریزی اســتان ها 
در ســازمان برنامه و بودجه، فعال سازی سازمان بهره وری، 
پیگیری و اجرای مصوبات اســتانی برای آغاز دور دوم این 
سفرها، مولدسازی دارایی ها، عادالنه کردن نظام پرداخت ها، 
هدایت ســرمایه های شــرکت های بزرگ در جهت رونق و 
رشد استان ها، میدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی ها، 
تشکیل صندوق ملی عدالت و انتخاب مشاور در امور زنان در 
اســتانداری ها اشاره و دستوراتی برای پیگیری و اجرای این 

موارد صادر کرد.

رئیس جمهور خطاب به دستگاه های اجرایی:

رفع دغدغه رهبری در کاهش تورم را با تمام توان دنبال کنید
استانداران برای حل معضل مسکن منتظر دستور مرکز نباشند

معاون پارلمانــی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت خط 
قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد، گفت: وزیر راه و شهرسازی 
به خاطر مشکل جسمی و عمل پزشکی سر کار حاضر نشده 
و همین موجب بروز شایعاتی شده، اما برخی نمایندگان هم 
به دیدار وی رفته اند و ایشان به کار خود ادامه خواهند داد.

سید محمد حســینی که به مناســبت هفته دولت در 
خبرگزاری دانشــجویان ایران حاضر شده بود، در گفت وگو 
با ایسنا، درباره احتمال تغییر در کابینه و احتمال برکناری 
یا اســتعفای رستم قاســمی، اظهار کرد: از ابتدای تشکیل 
دولت عده ای شــروع کردند به گمانه زنــی و هر از چندی 
برای خودشــان لیســت می دادند که این افراد می خواهند 
تغییر کنند، ولی دیدیم که در این یکســال این شــایعات 

تحقق نیافت.
وی افــزود: اخیرا هم ایــن بحث ها دوبــاره درباره افراد 
گوناگــون در فضای مجازی مطرح شــده که ســخنگوی 
دولــت اعالم کرد این ادعاها صحت نــدارد. در مورد گمانه 
زنی جابجایی مســئوالن، یکی از اســتانداران می گفت در 
خبرســازی های خود گزینه های جایگزین من را هم اعالم 
کرده اند و طرفداران آنها با هم بحث می کنند که  کدام یک 
رجحان دارد. در حالیکه اصــال بحث جابجایی مطرح نبود 

که من به وزیر کشــور گفتم بهتر است که با قاطعیت این 
شایعات تکذیب شود، ایشان هم  تکذیب کردند، که تزلزل 
در مدیریت استان بوجود نیاید، به این گونه خبرها و گمانه 
زنی های رسانه ای که منبع معتبر هم ندارند، نباید اعتنا کرد 
و البته دولت بدون توجه  و ســرگرم شدن به حواشی برای 

خدمت بیشتر تالش می کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین با اشاره به  اینکه 
اخیرا با معــاون پارلمانی وزارت راه و شهرســازی صحبت 
داشــته ام، تصریح کرد: وی به بنده گفت مهندس رســتم 
قاسمی به خاطر مشکل جسمی و عمل پزشکی در سر کار 
حاضر نشــده و همین موجب بروز شایعاتی شده، اما برخی 
نماینــدگان هم به دیدار وی رفته اند و ایشــان به کار خود 

ادامه خواهند داد.
حسینی درباره بازداشــت اخیر یکی از مسووالن وزارت 
راه گفت: با هر فرد متخلفی در هر وزارتخانه  و دســتگاهی 

برخورد خواهد شد.افراد دیگری هم بوده اند که وقتی تخلف 
آنها برای دولت مشخص شده، برکنار شده اند و دستگیری 
این فرد ربطی به اینکه رســتم قاسمی در محل کار حاضر 
نشده، ندارد و او همانطور که گفتم به علت مشکل جسمی 
به طور موقت در دفتر حاضر نشــده، اگر چه در همین حال 

هم کارها را پیگیری کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشــاره به توجه دولت 
به برخورد با مدیران متخلف و برقراری گشــت ارشاد برای 
مدیران، گفت: اولین بار است که رئیس جمهور فردی را در 
این زمینه انتخاب کرده که سال ها تجربه دارد. حجت االسالم 
درویشیان بازرس ویژه ریس جمهور هستند که پیش از این 
رئیس سازمان بازرسی در مشهد  و بعداً در کل کشور بودند 
و با دستگاه های نظارتی در ارتباط هستند. با هر کسی تخلف 
کند، بدون مالحظه برخورد خواهد شد و مثل دوره های قبل 
نیست که دولت از افراد متخلف حمایت کند. در این زمینه 

هیچ خط قرمزی برای دولت ســیزدهم وجود ندارد. وی با 
اشاره به ادعای مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه 
این دولت رکورددار دریافت تذکر از نمایندگان مجلس است، 
اظهار کرد: این ادعا صحت ندارد. مجلس یازدهم  385 تذکر 
کتبــی به دولت داده و این میــزان کمترین تعداد تذکر از 
دوره مجلس نهم اســت که البته بخشی از این تذکرها هم 
مربوط به دولت گذشته بود، پس این ادعا درست نیست که 
بیشترین تذکر به این دولت داده شده است. بیشترین تذکر 
مجلس شورای اســالمی به آقای روحانی بوده است. توقع 

داریم رسانه ها در نشر اخبار دقت کنند.
وی با اشاره به اینکه تعامل دولت و مجلس خوب است، 
افزود:  هفته گذشــته ۲81 نماینده از ۲86 نماینده مجلس 
از رئیس جمهور جهت سفرهای استانی و تالش های دولت 
برای برون رفت از مشــکالت کشــور تشکر و تقدیر کردند. 
مجلس از اینکه دولت، یک دولت پرکار اســت راضی است، 
البتــه کمبودها فراوان اســت، چون در ســال های قبل در 
حوزه هــای عمرانی کم کاری انجام شــده و انتظارات زیاد 
است، امروز از آنجاکه می بینند دولت تحرک دارد و مصوبات 
دولت اجرایی می شود، نمایندگان خواستار تصویب طرح ها 

در حوزه انتخابیه خود هستند.

رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به ادعای یکی 
از نمایندگان مبنی بر انتشــار آرای نمایندگان درباره طرح 
تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: 
به هیچ عنوان از مجلس شورای اسالمی هیچ گونه اطالعاتی 
مبنی بر رای عزیزان نماینده از سیســتم بیرون نرفته است. 
به گزارش ایسنا، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون 
برنامه ، بودجه و محاسبات در جلســه امروز چهارشنبه در 
جریان رســیدگی به گزارش کمیســیون آیین نامه داخلی 
مجلس در مورد طرح یک فوریتــی انتخاب نمایندگان در 
نهادها، هیأت ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی، طی 
اظهاراتی در مخالفت با این طرح گفت: ممکن است انتخاب 
نمایندگان در مجامع واجد شــرایطی کــه منجر به ایجاد 
مشکالت و رودربایســتی هایی می شود و نیاز به محرمانگی 
دارد، نباشد اما اگر این اتفاق بیفتد، رای گیری الکترونیکی 

به تدریج به سایر موارد نیز گسترش پیدا خواهد کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن اســت اسامی افراد 

در مجامع و شوراها مسئله مهم و حساسی برای نمایندگان 
نباشــد اما چون من قطعاً مطمئن هســتم کــه برگزاری 
الکترونیکی انتخابات به تدریج به موارد دیگر نیز تسری پیدا 

می کند به دلیل عواقب موضوع، مخالف طرح هستم.
وی اظهار کرد: اینکه می گویند قطعاً هیئت رئیسه کاری 
می کند که آرای نمایندگان منتشر و پخش نشود، باید بگویم 
که از نظر فنی این امکان وجود ندارد و طبیعت فنی سیستم 
الکترونیکی این اســت که قابل نشــر و انتشار است و قابل 

محرمانه ماندن و انتشار نشدن نیست.
مفتح گفــت: یکی از نمایندگان ایــن موضوع را مطرح 
کــرد که چندی پیش در جریــان رای گیری برای تحقیق 
و تفحــص از دریاچه ارومیه نام 15 نفر از همکاران ما که به 
تحقیق و تفحص رای منفــی داده بودند در فضای مجازی 
منتشر شد؛ این اسامی از کجا نشر پیدا کرد؟ همین اتفاقی 
کــه برای مخالفان تحقیق و تفحص از دریاچه ارومیه افتاد، 
می تواند درباره دیگر رای گیری های مجلس که با دســتگاه 

الکترونیکی انجام شود نیز تکرار شود. وی اظهار کرد: فردا در 
مجلس رای اعتماد وزیر یا استیضاح وزیری مطرح می شود؛ 
در اینجا چنانچه آرای الکترونیکی نمایندگان منتشر شود، 
ممکن است حوزه انتخابیه آن نماینده از امکانات و اقدامات 
وزارتخانه ای محروم شوند. ما در مجلس به عنوان نمایندگان 
مردم برای سر و ســامان گرفتن حوزه های انتخابیه تالش 
می کنیــم اما اگر این موضــوع بخواهد به خاطر رایی که به 
دلیل جمع بندی انجام شده از سوی نماینده حوزه انتخابیه 

مورد غضب قرار بگیرد، کار صحیح نیست.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس تاکید کرد: به نظر 
من چون این اتفاق قطعی است که رای گیری الکترونیکی 
در آینده به موضوعات دیگر نیز نیز گسترش پیدا کند، فکر 
می کنم که نمایندگان نباید با این طرح موافقت کنند؛ من 
معتقدم که رای گیری دســتی در این بــاره وقت زیادی از 
مجلس نمی گیرد و می توانیم با تخصیص وقت اضافه تری به 
جلســات مجلس، زمان صرف شده برای این نوع رای گیری 

را جبران کنیم. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس در پاسخ به اظهارات مفتح گفت: موضوعی مطرح شد 
که مسئولیت آن متوجه بنده است و من تاکید می کنم که 
به هیچ عنوان از مجلس شورای اسالمی هیچ گونه اطالعاتی 

مبنی بر رای عزیزان نماینده از سیستم بیرون نرفته است.
وی تاکید کرد: من متضمن این کار و مسئول حفظ آرای 
نمایندگان هســتم و می گویم که به طور قطع اطالعاتی از 
مجلس به بیرون نرفته است؛ موضوعی که مطرح شد برای 
حدود یک ماه تا چهل روز قبل بوده و از جعلیاتی است که 
در حوزه رسانه ها در قالب لیستی به عنوان موافق و مخالف 

در فضای مجازی منتشر می شود.
رئیس مجلس اظهار کرد: من مسئول هستم که امنیت 
آرای نماینــدگان را چه در حوزه الکترونیکی و چه در حوزه 
برگه ای حفظ کنم و اگر درجایی نکته ای بود من مسئول و 
پاسخگو هستم؛ مجموعه سیستم امنیت مجلس نیز به دقت 

به موضوع توجه دارد.

صبح چهارشــنبه حجت االســالم و المسلمین محمد 
مصدق معاون اول قوه قضائیه به همراه علی القاصی رئیس 
کل دادگستری اســتان تهران با حضور در مجتمع قضایی 

غدیر از دادگاه های تجدید نظر استان تهران بازدید کرد.
حجت االسالم و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه 
با حضور در یک نشست صمیمی در جمع قضات، مستشاران 
و کارکنان دادگاه های تجدید نظر استان تهران مشکالت و 
نظرات قضات این مجموعه قضایی را استماع و به سئواالت 

آنان پاسخ داد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی 
قوه قضائیه مالک عمل ما ســند تحول قضایی است، اظهار 
کرد: این سند راهبرد و نقشه راهمان است که  هم مورد تایید 
و تاکیــد مقام معظم رهبری قــرار گرفته و هم مورد تاکید 

رئیس قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه این نقشه راه سند است و نیاز به برنامه 
دارد و باید تدوین شــود، گفت: برای اولین  بار اوایل ســال 
جاری برنامه های اجرایی را بر اســاس سند تحول تدوین  و 
ابالغ کردیم و هدف اصلی ما اجرای کامل سند تحول است.

مصدق تصریح کرد: این برنامه ها را با مشــارکت روسای 
کل دادگســتری، قضات و فرهیختگان تدوین کردیم و در 

حال حاضر نیز عملیاتی شده است. وی افزود: در سند تحول 
هر آنچه که مدنظر شما قضات قرار دارد، وجود دارد و هیچ 
موضوعی نیست که در سند نیامده باشد؛ لذا نکته مهم این 

است که این سند به طور کامل اجرایی و عملیاتی شود.
مصدق اظهار کرد: قوانینی دســت و پاگیر به نفع مردم 
اصالح شــود و اینکه پرونده بیش از یکسال در دادگاه ها به 
دلیل اختالف در صالحیت معطل شود، قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا یکی از سالم ترین دستگاه ها 
در کشور اســت، گفت: طبق آمارهای اخذ شده از منابع و 
مراجع نظارتی، قضات از ســالمترین و درستکارترین اقشار 
شاغل در کل دســتگاه های کشورهستند. قضات به صورت 
شبانه روز تحت رصد مراجع نظارتی هستند و میزان سالمت 
اداری قضات از همه صنوف بیشــتر است و اگر معدودی از 
افــراد تخلفی کنند در مقابل خیل عظیم قضات شــریف و 

درستکار و پرتالش بسیاربسیار ناچیز هستند.
معــاون اول قوه قضائیــه با بیان اینکــه نقطه نظرات و 
مشــکالت قضات دادگاه های تجدید نظر اســتان تهران را 
دریافت کردم، گفت: ســعی بر این اســت تا پیگیری الزم 
برای کاهش مشــکالت رفاهی قضــات و خانواده های آن ها 
انجام شود.مصدق با اشاره به انجام مقدمات برای راه اندازی 

ساختمان شــماره ۲ دادگاه های تجدید نظر استان تهران، 
تصریح کرد: برای راه اندازی این مجموعه قضایی در استان 
تهران هر اقدامی که الزم باشد را پیگیری خواهیم کرد تا از 

بار و فشار کاری قضات در این مجموعه کاسته شود.
باید شعب تجدید نظر در استان تهران فعال شوند

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره 
به مشکالت و درخواست هایی که در این جلسه توسط قضات 
دادگاه های تجدیدنظر عنوان شد، بیان کرد: این موارد نکاتی 
بود که دغدغه تمام همکاران اســت و در این جلسه به آن 
پرداختــه و بیان شــد. وی افزود: در شــروع دوره مدیریت 
جدید شاهد تالش ها و پیگیری  های صورت گرفته از لحاظ 
تکریم مجموعه قضایی هستیم. رئیس کل دادگستری استان 
تهران تصریح کرد: امروز در دوره تحول و تعالی مدیریت قوه 
قضائیه آنچه که دغدغه همکاران است به مراتب بیشتر مورد 
پیگیری و دغدغه رئیس قوه قضائیه و معاون اول دســتگاه 
قضایی اســت؛ شاهد هســتم در آغاز این دوره از مدیریت 
جدید دســتگاه قضایی  که چه تالش ها و  چه پیگیری هایی 
توسط رئیس قوه قضائیه انجام شده است. وی افزود: مدیریت 
امروز در تاریخ قوه قضائیه کم نظیر است، مدیریتی عالمانه، 
عاقالنه، هوشمند  و  با نگاهی همه  جانبه بر تمام موضوعات 

حاکم  اســت. القاصی اظهار کــرد: در فرایند الیحه بودجه 
ساالنه دولت در سال 1۴۰1 با پیگیری ها و تالش های معاون 
اول قوه قضائیه از دولت و مجلس، تمهیدات الزم برای اینکه 
بخشی از دغدغه های قضات و زحمات کارکنان  جبران شود، 
موارد قابل توجهی لحاظ شده است که امیدواریم در آینده 
نزدیک ثمره این تالش ها و زحمات وی و مسئوالن عالی در 

ترمیم حقوق کارکنان نهایی و اجرایی شود.
وی افــزود: در پی پیگیری های انجام شــده، ســاختار 
تشکیالتی دادگســتری استان تهران تصویب و ۴5۰ شعبه 

به دادگستری استان اضافه شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: مهمترین 
مشــکل موجود در مجموعه  دادگستری اســتان تهران دو 
موضوع کمبود قاضی و   بحث اطاله و  معوق ماندن پرونده های 
قضایی است که اگر این موارد حل و فصل شوند، قطعا بخشی 
از مشکالت و معضالت قضات نیز برطرف خواهد شد. وی با 
بیان اینکه میانگین وارده پرونده های قضایی در دادگاه های 
تجدید نظر استان تهران ۲۴۰ فقره پرونده است، گفت: تعداد 
وارده پرونده ها در شــعب دادگاه های حقوقی ۲۴5 فقره، در 
شعب دادگاه های کیفری ۲۰8 فقره و در شعب دادگاه های 

خانواده 3۴8 فقره است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

رستم قاسمی کار خود را ادامه می دهد

قالیباف خروج اطالعات آرای نمایندگان از مجلس را تکذیب کرد

معاون اول قوه قضائیه:

»قضات« از سالم ترین اقشار شاغل در کل دستگاه های کشور هستند

طرح بهره برداری صلح آمیز هسته ای اعالم وصول شد
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از اعالم وصول طرح بهره برداری 

صلح آمیز هسته ای در صحن علنی مجلس خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمد رشــیدی در جلســه علنی روز چهارشــنبه مجلس 
شورای اسالمی، موارد اعالم وصولی را قرائت کرد که بر اساس آن طرح اصالح 
مــاده ۲۷ قانون مالیــات بر ارزش افزوده، طرح اصالح قانون تقویم آموزشــی 

مدارس و طرح بهره برداری صلح آمیز هسته ای اعالم وصول شد.

مجلس تا ۲۹ شهریور تعطیل شد
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که جلسه آینده صحن علنی 

۲۹ شهریورماه خواهدبود.
  بــه گزارش ایرنــا، عبدالرضــا مصری در جلســه علنی روز چهارشــنبه
)۹ شهریور ماه( مجلس شورای اسالمی در حالی که ریاست صحن علنی را بر 
عهده داشــت، گفت: جلسه آتی مجلس شورای اسالمی ساعت ۷ و ۴5 دقیقه 
روز سه شنبه ۲۹ شــهریورماه خواهد بود. نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
افــزود: در دو هفته آتی نمایندگان مجلس به منظور سرکشــی به حوزه های 

انتخابیه خود خواهند رفت.

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
تحویل هیات رئیسه مجلس شد

رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی از تحویل طرح تفکیک 
وزارت راه، شهرسازی به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

محمد رضا رضایی کوچی در گفت وگو با ایســنا، بیان کرد: از آنجا که یک 
آشــفتگی در وزارت راه، شهرســازی  وجود دارد مجلس طرح تفکیک وزارت 
راه و شهرســازی را تهیه کرد و امروز تحویل هیات رئیســه شد.این طرح بعد 
از تعطیالت دو هفته آتی در صحن مجلس اعالم وصول خواهد شــد. شخص 
رئیــس جمهور و رئیس مجلس و کمیســیون عمران نیز با تفکیک وزارت راه، 
شهرسازی و جدا شدن حوزه مسکن از حوزه راه موافق هستند. امیدواریم این 

تفکیک انجام شود.

پاسخ دادستان کل کشور به احتمال تبادل 
زندانیان در جریان مذاکرات

دادستان کل کشور گفت: برای ما مهم است که ایرانیان در هرجای دنیا که 
هستند از حمایت قضایی و حقوقی جمهوری اسالمی ایران برخوردار باشند.

حجت االســالم محمدجعفر منتظری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ 
به این ســوال که با توجه به اینکه مذاکرات احیای برجام در جریان اســت و 
ســخنگوی وزارت امور خارجه بارها از آمادگی ایران بــرای تبادل زندانیان با 
ایــاالت متحده خبر داده اســت، آیا احتمال تبادل زندانــی در صورت احیای 
برجام یا حتی عدم احیای آن وجود دارد، گفت: ما وظیفه داریم که مشــکالت 
شــهروندان خودمان در هرجای دنیا را دنبال کــرده و از آن ها حمایت کنیم 
منتها روابط میان کشورها بسیار می تواند در این حوزه موثر باشد. سطح روابط 

و کیفیت روابط در این زمینه موثر است.
 وی ادامه داد: ما با کشــورهای اســالمی و کشــورهای همسایه و به ویژه 
کشــورهایی که با آن ها در این رابطه قرارداد داریم در رابطه با رفع مشــکالت 
ایرانیانی که در این کشورها هستند و مبادله زندانیان، خیلی راحت تر می توانیم 
کار انجــام دهیم. این روابط و قراردادها با کشــوری مثل آمریکا وجود ندارد و 
ناچار باید از طریق دیپلماتیک کارها پیش برود. دادستان کل کشور تاکید کرد: 
آنچه برای ما اهمیت دارد این اســت که تالش کنیم ایرانیان و شهروندان عزیز 
ما در هرجای دنیا که هســتند از حمایت قضایی و حقوقی جمهوری اسالمی 

ایران برخوردار باشند.

شورای نگهبان »طرح استفساریه قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار« را تایید کرد

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: شــورای نگهبان »طرح دوفوریتی 
استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« را مغایر شرع و قانون 

ندانست
به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی گفت: اصل تصویب 
ایــن قانون به چند ماه قبل بازمی گردد و ابهام هایی در مقام اجرا درباره آزمون 

وکالت نسبت به این مصوبه وجود داشت.
طحــان نظیف تصریح کرد: میان مجریــان و قانون گذار اختالف نظری در 
مورد برداشــت از قانون وجود داشــت که حتی در این خصوص نامه ای هم از 
طرف رئیس قوه قضائیه خطاب به مجلس شــورای اسالمی ارسال شده بود که 
رئیس دســتگاه قضا در این نامه از مجلس خواسته بود که از این موضوع رفع 

ابهام صورت گیرد.
وی افــزود: در این چند روز هم نظرات و دیدگاه های مختلفی نســبت به 
این استفســاریه از طرق مختلف به دست ما در شورای نگهبان رسید و ما این 
نظرات را هم مورد بررسی دقیق قرار دادیم که طبیعتا زاویه نگاه اعضای شورای 

نگهبان بررسی مصوبات از جهت مغایرت های شرعی و قانونی است.

یزد مقصد دوازدهمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در دوازدهمین 
ســفر اســتانی خود از بدو تصدی ریاست دســتگاه قضا، روز پنجشنبه )1۰ 

شهریور( در صدر هیئت عالی قضایی به استان یزد سفر خواهد کرد.
به گزارش  ایلنا، دیدار با اقشــار مختلف مردمی، دیدار با قضات و کارکنان 
دادگستری استان یزد، دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان، 
حضور در شــورای اداری و بررسی مشکالت قضایی استان و تصویب مصوبات 
برای رفع مشــکالت دســتگاه قضایی از مهمترین برنامه های سفر رئیس قوه 

قضائیه به استان یزد است.
ســایر مسئوالن عالی قضایی که در ســفر به یزد، رئیس عدلیه را همراهی 
می کننــد، هر کدام به نقاط مختلف این اســتان خواهند رفت تا ضمن دیدار 
مســتقیم و بدون واســطه با مردم، از نزدیک با مشــکالت آنها آشنا شوند و 
برای برطرف کردن مســائل قضایی و ســایر مشــکالت آنها در حد مقدورات، 
اقدامات مقتضی را ترتیب دهند. در جریان ســفر حجت االســالم والمسلمین 
محسنی اژه ای به استان یزد، ۲۰ مسئول ارشد قضایی، رئیس عدلیه را همراهی 
می کنند؛ که هر کدام در راســتای بررسی و رفع مســائل و مشکالت قضایی 
و حقوقی مردم اســتان یــزد، برنامه های مختلف و متنوعــی دارند؛ از جمله 
سفر به 1۰ شهرستان  استان شــامل »میبد«، »اردکان«، »بهاباد«، »مهریز«، 
»مروســت«، »خاتم«، »بافق«، »تفت«، »ابرکوه« و »اشکذر«؛ دیدار با مردم و 
مراجعه کنندگان به دادگســتری و رفع مسائل آنها در چارچوب ضوابط قانونی؛ 
بازدید از بخش های مختلف دادگستری و سازمان های تابعه؛ بازدید از دادسرا؛ 
بازدید از انبار اموال تملیکی اســتان؛ بازدید از زندان و کانون اصالح و تربیت؛ 
افتتاح کارگاه بنیاد تعاون یزد و ســایر برنامه های تنظیم شــده در راســتای 

گره گشایی از مشکالت مردم.

سردار فرحی:
حضور نیروهای بیگانه در منطقه را نامشروع می دانیم

سرلشــکر »راجاش موگه« رئیس دانشــگاه عالی دفاع ملی هند با ســردار 
سرتیپ دکتر ســید مهدی فرحی جانشــین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایلنا، ســردار ســرتیپ فرحی در این 
دیدار تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایران علی رغم تحریم های نامشــروع و 
ظالمانه بین المللی علیه ملت ایران توانسته قدرت دفاعی خود را در چارچوب 
دکترین بازدارندگی و در راســتای تقویت ثبات ، صلح و امنیت برای منطقه و 
حتی سرتاســر جهان در حوزه های مختلف سازمان دهی نماید. وی با تشریح 
رویکرد اصلی جمهوری اســالمی ایران در منطقه بــا تاکید بر ضرورت تامین 
امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان توسط کشورهای گفت: 
.اساساً حضور نیروهای خارجی در منطقه را نامشروع و آن را در راستای منافع 

کشورهای فرامنطقه ای می دانیم.
ســردار فرحی با بیان اهمیــت ژئوپلتیکی و ژئواســتراتژیکی ایران تأکید 
کرد: بدون حضور جمهوری اســالمی ایران در منطقه غرب آســیا، روندهای 
امنیتی در منطقه، ناقص و فاقد کارکرد الزم اســت. وی تأکید کرد: ایران یک 
قدرت منطقه ای خواهان ثبات در منطقه شــناخته می شــود، لیکن در مقابل 
 دخالت هــای قدرت هــای بیگانه در منطقــه و اقدامات مخــرب آنها به هیچ 

وجه سکوت نخواهیم کرد.

اخبار کوتاه
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گفت وگوی وزرای خارجه عراق و عربستان 
درباره ایران

وزارت خارجه عراق اعالم کرد که وزیران خارجه عراق و عربستان در خصوص 
نتایج ســفر فواد حســین به تهران رایزنی کردند. به گزارش ایســنا به نقل از 
خبرگزاری رســمی عراق)واع(، احمد الصحاف، سخنگوی رسمی وزارت خارجه 
عراق در بیانیه ای اعالم کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور با فیصل بن 

فرحان، وزیر خارجه عربستان تلفنی رایزنی کردند.
فیصل بن فرحان در این گفت وگو بر ایستادگی عربستان در کنار ملت عراق 
تاکید کرد و گفت که این کشــور از ثبات و امنیت عراق حمایت می کند. در این 
بیانیه آمده است که دو طرف در خصوص نتایج سفر اخیر فواد حسین به تهران و 

تاثیرات مثبت آن بر روابط دوجانبه تهران و ریاض نیز رایزنی کردند.
بر اساس این گزارش، فواد حسین اخیرا به تهران آمد و با مقامات کشورمان از 

جمله ابراهیم رئیسی و امیرعبداللهیان دیدار و رایزنی کرد.
رئیس جمهوری در دیدار با وزیر خارجه عراق با قدردانی از رایزنی های دولت 
این کشور درباره امور منطقه ای گفت: ابتکارات و اقدامات عراق برای بهبود فضای 
همکاری میان کشــورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان، در تقویت همگرایی 
منطقه ای موثر خواهد بود. رئیســی پنج دور گفت وگو بین ایران و عربســتان با 
وســاطت عراق را مفید توصیف و تاکید کرد که با تکمیل اجرای توافقات قبلی، 
مسیر برای ارتقای تعامالت هموار می شود. رئیس جمهوری کشورمان همچنین 

گفت: بازسازی و تقویت روابط عربستان با ایران به نفع امنیت منطقه است.

ویژه

تاکید ایران بر حفظ ثبات سیاسی عراق
وزارت امــور خارجه در بیانیه ای درخصوص تحوالت اخیر عراق با بیان اینکه 
ایــران تنها راه حل خروج عراق از بحران جاری را توســل به رویکردهای گفت 
وگو محور، حفظ حقوق شهروندی، التزام به قانون اساسی و فرایندهای سیاسی 

می داند، تاکید کرد: تهران همواره خواهان عراقی با ثبات، امن و قدرتمند است.
به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: جمهوری اسالمی ایران 
با ابراز خرسندی از بازگشت آرامش به عراق و با طلب مغفرت برای جان باختگان 
و آرزوی سالمت برای مجروحان حوادث اخیر، از صبر، حکمت و درایت دولت و 
ملت عراق و کلیه نهادهای قانونی کشور در عبور از فتنه ای بزرگ تقدیر می کند.

این بیانیه می افزاید: جمهوری اســالمی همانطور که پیشتر گفته است تنها 
راه حل خروج عراق از بحران جاری را، توســل به رویکردهای گفت وگو محور، 
حفظ حقوق شهروندی، احترام به نهادهای قانونی کشور، التزام به قانون اساسی 
و فرایندهای سیاسی می داند و امیدوار است تمامی گروه ها و جریان های سیاسی 
عراقی با مسئولیت پذیری و مشارکت سازنده در روند سیاسی، زمینه مناسب را 

برای تشکیل دولت جدید فراهم سازند.
وزارت امور خارجه در این بیانیه تاکید کرده است که جمهوری اسالمی ایران 
همواره خواهان عراقی با ثبات، امن، قدرتمند و ایفاگر نقش سازنده در  تحوالت 
منطقه است و هیچگاه حمایت های خود را از روندها و نهادهای سیاسی و قانونی 
عراق دریغ نکرده اســت.  در ادامه این بیانیه آمده است: جمهوری اسالمی ایران 
از تمامی جریان های سیاسی، شخصیت ها و عالقه مندان به عراق قوی و مستقل 
می خواهد با احترام به حقوق و مطالبات یکدیگر در یک روند مســالمت آمیز و 
گفت وگو محور همراه با مسئولیت پذیری سیاسی و اجتماعی، تمامی مطالبات و 
اقدامات خود را در پرتو قانون و مجاری قانونی کشور دنبال و راه را برای هرگونه 

استفاده بدخواهان عراق مسدود کنند.

نقش کمرنگ لبنان در پیگیری سرنوشت
امام موسی صدر

»رباب صدر« ، خواهر امام موســی صدر با بیان این که ما هنوز به اطالعات 
یا معلومات دقیق و حقیقی که مکان اســارت امام صدر در لیبی را نشان بدهد، 
دســت نیافته ایم گفت: دولت لبنان در پیگیری پرونده امام موســی صدر نقش 

ثمربخشی ندارد.
 رباب صدر به مناسبت چهل وچهارمین ساِل ربایش امام موسی صدر در  لیبی 
در گفت وگو با ایسنا در ارائه توضیحاتی در مورد آخرین پیگیری ها در مورد پروندٔه 
امام موسی صدر با توجه به آخرین گزارش گزارشگر کمیتٔه لبنانی پیگیری پرونده 
اظهار کرد: کمیتۀ رســمی پیگیری پروندٔه امام موسی صدر کمیتۀ بسیار مهمی 
است و از چند شخصیت امنیتی و نظامی و سیاسی و همچنین دو وکیل بسیار 

مهم لبنانی و یک قاضی سرشناس و فعال تشکیل شده است.
وی افــزود: همچنین صاحب نظــران دیگری اطراف ما هســتند که با آنان 
دربارۀ پیگیری و هر اتفاق و خبر تازه ای مشــورت می کنیم. سال های سال است 
که کوشــش ها و فعالیت های این کمیته ادامــه دارد ولی ما هنوز به اطالعات یا 
معلومات دقیق و حقیقی که مکان اســارت امام صدر را نشــان بدهد، که ایشان 
اکنون کجای لیبی هســتند، دست نیافته ایم. ایشان حتماً در لیبی هستند ولی 
این را ما نتوانســتیم بفهمیم که کجای لیبی و به چه حالی هستند. به خصوص 
کــه طرف لیبی به تفاهم نامه ای که میان لبنان و لیبی امضا شــده عمل نکرده؛ 
بر اســاس این تفاهم نامه باید در لیبی زندان ها و اماکن مختلف برای یافتن امام 
جست وجو شود.رباب صدر در پاسخ به این سوال که روند پیگیری این پرونده از 
سوی  مقامات ایران و لبنان را چه طور ارزیابی می کنید؟ با توجه به این که برخی 
معتقد هستند که پیگیری این پرونده از سوی ایران،  فقط معطوف و محدود به 
سالگرد ربوده شدن ایشان بوده و به انتشار بیانیه محدود شده است؟  خاطر نشان 
کرد: در واقع لبنان خودش خیلی ضعیف است و درگیر خیلی مسائل و مشکالت 
است و پیگیری قضیه ای به این بزرگی و اهمیت، موضوعی پیچیده است. با این 
وجود مســئوالن لبنان آن مقداری که می توانستند کوشش کرده اند. آقای نبیه 
بِّری، رئیس پارلمان لبنان و ریاست جنبش أمل، خودش دوست دار امام است و 
کوشش های بزرگی در کنار ما انجام داده و جنبٔه حقوقی این مسئله و هزینه های 
مالی و زمانی و اطالعاتی آن را بر عهده گرفته اســت و هر چه را که در این باره 

الزم باشد ایشان انجام می دهد و همۀ ما هم در این پیگیری فعال هستیم.
  صدر در واکنش به این پرسش که نقش دولت کنونی لیبی در پیگیری این 
پرونده چیست و  با توجه به تغییر وضعیت در لیبی، مهم ترین مانع همکاری این 
دولت در راســتای پیگیری این پرونده چیست؟ خاطرنشان کرد: همان طور که 
پیش از این گفتم، دولت لبنان بسیار ضعیف است و نمی تواند نقش های خطیری 
را ایفا کند، چه برسد در قضیٔه پیچیده و پراهمیتی مانند ربودن امام موسی صدر. 
البته با پیگیری هایی که از طرف خانواده انجام می شود و با یادآوری های مستمر، 

اقداماتی می کند ولی در واقع نقش ثمربخشی ندارد.
طرفلیبیاییکوتاهیمیکند

وی افزود: در این زمینه نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم، تفاهم نامٔه میان 
لبنان و لیبی اســت که در ســال 2013 امضا شد و متضمن بندهایی است که 
حاکی از مسئولیت دولت لیبی برای جستجوی اماکن اسارت و مخفی گاه های امام 
است. اما این تفاهم نامه عماًل اجرا نشده است و طرف لیبیایی کوتاهی می کند و 
همواره مطالبه کردیم که این تفاهم نامه اجرا شــود. خواهر امام موسی صدر که 
سال ها است، در لبنان زندگی می کند در پاسخ به این پرسش که به نظر شما 
مهم ترین میراث فکری و فرهنگی امام موسی صدر چیست و این تفکر و میراث 
فکری چگونه می تواند به مشکالت در جهان اسالم و لبنان کمک کند؟ اظهار کرد 
: امام موسی صدر توانست نقشۀ راهی بسیار غنی ، عمیق و کاربردی به لبنانی ها 
ارائه کند. ایشــان همۀ لبنانی ها را تعلیم دادند. راه حل مشکالت را به همه یاد 
دادند؛ به دولت، به مردم، به مؤسســه ها، به وزارتخانه ها، به طائفه ها. به خصوص 
برای شیعیان واقعاً سنگ تمام گذاشتند. هر چه که این ها احتیاج داشتند انجام 
دادند. هر چه که آنها  کم داشــتند، برایشان جبران کردند. هرچه متوجه نبودند 
و از قبل یاد نداشــتند ، یاد دادند، چه در زمینه هــای دینی، چه در زمینه های 
تربیتی، چه در زمینه های اجتماعی و چه در زمینه های انسانی واقعاً برنامه های 
بسیار مهمی برای کل شیعیان برجا گذاشتند.   وی که در حال حاضر مسئولیت 
اداره موسسات امام موسی صدر در لبنان را بر عهده دارد، در پاسخ به سوال دیگر 
ایســنا که در حال حاضر کارکرد موسسات امام موسی صدر در لبنان چیست؟ 
و  این موسســات تاکنون چه اقداماتی برای تبیین دیدگاه های امام موسی صدر 
انجام داده اند چون به نظر می رسد شناخت نسل جوان در ایران و لبنان از ایشان 
چندان زیاد نیســت؟ گفت : ما در حقیقت تماماً طبق همان برنامه ای که اخوی 
برای ما و مؤسسات گذاشتند، پیش می رویم و می توانیم مؤسسات را نمود عملی 
اندیشه های امام صدر بدانیم. یعنی در زمینۀ فعالیت های دینی، تربیت اجتماعی، 
تربیت ملی و تربیت انسانی همچنان طبق نقشۀ راه و برنامۀ فکرِی دینِی فلسفِی 

استراتژیکی که برای ما گذاشتند عمل می کنیم.
 ربــاب صــدر در همین ارتباط افزود : در این موسســات بچه هایی که به ما 
مراجعه می کنند احتیاج دارند که از همه نظر و در همۀ ابعاد به آن ها رسیدگی 

شود. مثال در زمینٔه پزشکی و سالمت.

دیپلماتیک

رویداد

وزیــران خارجه جمهوری اســالمی ایران 
و روســیه دیدار و گفت وگو کردند. ســپس، 
»سرگئی الوروف« در نشست خبری مشترک 
با امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در مسکو 
تاکیــد کرد که ایران و روســیه خط مشــی 
غربی ها که می خواهد جای قوانین بین المللی 

را بگیرد را نمی پذیرند.
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
روز چهارشــنبه اعالم کرد که مسکو از متن 
نهایی احیای توافق هسته ای در مرحله فعلی، 

کامال راضی است.
وزیر خارجه روســیه در ادامه با اشــاره به 
مذاکــرات رفع تحریم ها میــان ایران و 4+1 
افــزود: ما از احیای توافق هســته ای ایران و 
لغو همه تحریم های تحمیل شده علیه تهران 
حمایــت می کنیــم. مواضع مــا در ارتباط با 

بسیاری از مسائل با ایران منطبق است.
الوروف در ادامــه گفت که در حال تالش 
برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با ایران هستیم.
وزیــر خارجــه روســیه گفــت کــه با 
امیرعبداللهیــان درخصوص پرونده ســوریه 
رایزنــی کردیم و مــا در مورد اجــرای روند 

آستانه برای حل بحران توافق نظر داریم.
سرگئی الوروف همچنین اعالم کرد: ایران 
آماده کمک به حل وضعیت نیروگاه زاپوریژیا 

و مناطق اطراف آن است.
الوروف در بخش دیگری از این نشســت 
گفــت: کار بر روی یک ســند جامع در مورد 

روابط روسیه و ایران در مرحله نهایی است.
وی همچنیــن خبر داد: نشســت منظم 
کمیســیون بین دولتی فدراســیون روسیه و 

ایران تا پایان سال برگزار می شود.
بر اســاس گزارش اســپوتنیک، وزیر امور 
خارجه روسیه، اعالم کرد: مطمئن هستم که 
سیستم های پرداخت »میر« و »شتاب« ایران 
در آینــده نزدیک ادغام خواهند شــد، بانک 
مرکزی فدراسیون روسیه و ایران روی »نقشه 

راه« کار خواهند کرد.
الوروف افزود: در خصوص ادغام و استفاده 
متقابل از سیستم های پرداخت »میر« روسیه 
و سامانه »شتاب« ایران، مذاکرات اساسی در 

ســطح بانک مرکزی در حال انجام است. فکر 
می کنــم آنها در ماه ژوئیــه صحبت کردند و 
روی یک نوع نقشــه راهــی توافق کردند که 
ما را به این نتیجه برساند. مطمئنم به زودی 
این اتفاق خواهد افتاد. حسین امیرعبداللهیان 
در نشســت خبری با سرگئی الوروف همتای 
روس خود در ســاختمان وزارتخانه روسیه با 
قدردانی از حسن استقبال وزیر خارجه روسیه 
اظهار کــرد: در جریان گفت وگوها قبل از هر 
چیز حامل پیام یکــی از رهبران اروپایی در 

موضوع اوکراین بودم.
وزیــر امور خارجه عنوان کــرد: ایده هایی 
برای پایان جنگ اوکراین مطرح است و ما در 
مسئله اوکراین درخصوص مسائل انسانی هم 

صحبت کردیم.
حاملپیامیکیازرهبراناروپایی

درموضوعاوکراینهستم
امیرعبداللهیــان وزیــر خارجه  حســین 
جمهــوری اســالمی هم در نشســت خبری 
مشــترک با همتای روس خود گفت: تشــکر 
می کنم از حسن استقبال وزیر خارجه روسیه. 
مــا در جریان گفتگوها قبل از هر چیز حامل 

پیــام یکی از رهبــران اروپایــی در موضوع 
اوکراین بودم و ایده هایــی برای پایان جنگ 
اوکراین مطرح است. ما در مسئله اوکراین در 

خصوص مسائل انسانی هم صحبت کردیم.
وزیر خارجه کشورمان افزود: در مناسبات 
دوجانبــه دربــاره مباحث مهمــی از جمله، 
مباحث تجاری، اقتصادی، ترانزیت، شــیالت، 
مســائل دفاعی و امنیتی گفــت وگو کردیم. 
خرســندیم کــه روابط دو کشــور در جهت 
درست خود قرار دارد و ما به توسعه همکاری 
اقتصادی با اســتفاده از ظرفیت های موجود 
مصمم هســتیم. مــا معتقد هســتیم که دو 
کشــور از ظرفیت های فراوانی برای گسترش 
مناسبات برخوردار هستند و در آینده نزدیک 
ســند همکاری دو کشــور پس از بررسی در 

مجالس، اجرا خواهد شد.
امیرعبداللهیــان درباره مســائل منطقه از 
جمله بحث افغانستان عنوان کرد: درخصوص 
افغانستان ما بر تشکیل دولت فراگیر برگرفته 

از همه گروه های این کشور تاکید داریم.
وی ادامه داد: در مسئله سوریه گفت وگوی 
مبسوطی را داشــتیم. ما در فرمت آستانه در 

کمک به برون رفت سوریه از وضعیت کنونی 
مصمم هســتیم. وزیر امور خارجه درخصوص 
مســأله یمن بیان کرد: در مسئله یمن تأکید 
ما بر پایدار ماندن آتش بس و بازگشت صلح و 
ثبات به این کشور و رفع کامل محاصره یمن 
اســت و گفت وگوها درباره این کشور باید بر 

مبنای یمنی - یمنی برگزار شود.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: ما درباره 
تداوم حمایت از عراق و کمک به تقویت ثبات 
این کشــور اتفــاق نظر داریم و از بازگشــت 
ثبات و امنیت به این کشــور بسیار خوشحال 
هســتیم و نقش رهبران و مراجع در صلح و 
ثبات مهم بوده است. امیرعبداللهیان تصریح 
کرد: درباره لغو تحریم ها ما آخرین متن طرف 
آمریکایی را دریافــت کردیم و همکاران من 
با دقت و ســرعت الزم در حال بررسی دقیق 
پیشــنهادات طرف آمریکایی هســتند. ما در 
مورد تضمین نیازمند متنی قویتر هســتیم و 
باید ضمانت های قویتر در این موضوع داشته 
باشــیم. وی ادامه داد: ما بر رسیدن به توافق 
پایدار جدی هســتیم، یکی از موضوعاتی که 
در تبادل پیام های شــفاهی مــا با طرف های 

مذاکره کننده مورد توجه قرار گرفته ولی باید 
در متــن هم آن را نیرومندســازی کنیم این 
اســت که اوال آژانس بین المللی انرژی اتمی 
باید از رفتار سیاســی خود فاصلــه بگیرد و 
صرفا بر تکیلف و وظیفــه فنی خود متمرکز 
شــود. ثانیا برای ایران قابل قبول نیست که 
پس از بازگشت همه طرف ها به برجام مجددا 
شاهد برخی از دیدگاه های سیاسی و اتهامات 

بی اساس آژانس باشیم.
رسیدنبهتوافقدور
ازدسترسنیست

وزیــر امور خارجه با بیــان اینکه ایران به 
مسائل پادمانی آژانس هم توجه دارد، متذکر 
شــد: اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند و متن 
موجود را نیرومندســازی کنیم، رســیدن به 

توافق دور از دسترس نخواهد بود.
وی گفت که نسبت به برداشتن تحریم های 
مربوط به برنامه هسته ای خوشبین هستیم و 
هــدف از مذاکرات وین رســیدن به توافق با 

ثبات و پایدار است.
وی با قدردانی از نقش مســکو در حمایت 
از مواضع منطقــی ایــران در مذاکرات رفع 
تحریم ها گفت: به محض اینکه بررســی های 
خــود را نهایی کنیــم از طریــق هماهنگ 
کننده اروپایی پاســخ خود را اعالم خواهیم 
کرد. مذاکره کنندگان ارشــد ما ماه ها در وین 
گفت وگــو کردند و هدف ما رســیدن به یک 
توافق خوب، قوی و پایدار اســت و امیدوارم 
با واقع بینی طرف آمریکایی به توافق دســت 
پیدا کنیم. امیرعبداللهیان با بیان اینکه ایران 
از موقعیــت ژئوپولتیکی ممتــازی برخوردار 
است، افزود: ما تقویت مسیرهای ترانزیتی از 
جمله شمال - جنوب را عامل مهم در کمک 
به توســعه منطقه و کمک بــه تأمین امنیت 
زنجیــره غذایی می دانیــم و امیدواریم تمام 

مسیرهای سه گانه فعال شود.
وزیر امور خارجه عنــوان کرد: در موضوع 
ُکریدور غربی نیز آماده عملیاتی کردن کریدور 
رشت - آستاراخان هستیم؛ این ُکریدور مورد 
توافق ایران و روسیه قرار گرفته و احداث فاز 

اول این طرح در دستور کار قرار دارد.

الوروف در نشست خبری با وزیرخارجه ایران:

مسکوازاحیایتوافقهستهایحمایتمیکند
امیرعبداللهیان: به برداشتن تحریم ها خوشبینم

آمریکا: 

هنوز با ایران بر سر احیای برجام به تفاهم نرسیده ایم

انتقاد اولیانوف از بازی کشورهای غربی با مسئله پادمانی

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
یک کنفرانس خبری به ســواالتی درباره آخرین 
تحوالت مذاکرات احیای توافق هســته ای پاسخ 

داد.
به گزارش ایســنا، وبــگاه وزارت  امور خارجه 
آمریکا نوشــت، ودانت پاتل، معاون ســخنگوی 
وزارت امــور خارجــه آمریکا در یــک کنفرانس 
خبری در پاســخ به این که چه اطالعات تازه ای 
از مذاکرات احیای توافق هســته ای وجود دارد و 
آیا واکنشــی به گزارش هایــی دارد که آن ها ادعا 
شدع ایران و آمریکا به توافقی دست یافته اند که 
در دو-ســه هفته آینده اعالم می شود، گفت: این 
گزارش ها صحت ندارند. ما به تفاهم نرســیده ایم. 
وضعیت هنوز همان طوریســت که دیروز توضیح 
دادم. ما نظــرات ایران درباره متن پیشــنهادی 
اتحادیــه اروپا را از طریق اتحادیــه اروپا دریافت 
کردیم و پاسخمان را چهارشــنبه، 24 اوت ارائه 

دادیم. حاال ایران باید پاسخ بدهد.
اظهارات پاتــال در این باره، در پی این مطرح 
می شــود که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور 
خارجــه ایران، چهارشــنبه گذشــته از دریافت 
پاســخ دولت آمریکا به  نظرات جمهوری اسالمی 

ایران برای حل و فصــل موضوعات باقی مانده در 
مذاکرات رفع تحریــم، از طریق هماهنگ کننده 

اروپایی گفت وگوها خبر داد.
کنعانی اعالم کرد : بررسی دقیق نظرات طرف 
آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسالمی ایران پس 
از تکمیل بررســی ها، نظرات خود در این رابطه را 

به هماهنگ کننده اعالم خواهد کرد.
پاتل در پاسخ به این که آیا برنامه ای برای دور 
دیگری از مذاکرات وجــود دارد یا نه، گفت: من 
در حال حاضــر اطالعات بخصوص دیگری ندارم 
که ارائه بدهم. مســلما قرار نیســت به طور عانی 
مذاکره کنیم. ما در تالش برای دســت یافتن به 
دیپلماسی هدفمند برای بازگشت به پایبندی به 
برجام ثابت قدم و صادق بوده ایم و همچنان بر این 
باوریم که بازگشــتی دوجانبه به پایبندی نه تنها 
در راستای منافع امنیتی آمریکاست؛ همچنان در 
بر دارنده مزایایی در زمینه منع اشاعع تسلیحات 
اتمی است، بلکه قدم مهمی برای ثبات منطقه ای 

است.
او در ادامه در پاســخ به سوال دیگری درباره 
روابط ایران و روســیه، مدعی شــد که روســیه 
تعدادی پهپاد از ایران دریافت کرده که بخشی از 

برنامه روســیه برای وارد کردن صدها پهپاد ایران 
از انواع مختلف است. به ادعای او، مقامات روسیه 
در حــال دوره دیدن در ایــران برای به کارگیری 
این پهپادها هستند و این کشور قرار است از این 

پهپادها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند.
ادعای این مقــام آمریکایی در پی این مطرح 
می شود که جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا مدتی پیش در یک کنفرانس خبری مدعی 
شــده بود، ایران در حال آماده سازی برای تحویل 
صدها پهپاد دارای قابلیت حمل سالح به روسیه 

برای استفاده در جنگ اوکراین است.
مشــاور امنیت ملی آمریکا مدعی شــده بود، 
»اطالعاتی در دست داریم که نشان می دهد ایران 
در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روس 

در این زمینه است.«
پس از این ادعای ســالیوان، چند مقام دولتی 
دیگر آمریکا از جمله رییس ســازمان سیا نیز بر 

اظهارات او صحه گذاشتند.
این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه ایران در پاســخ به ســوال 
خبرنــگاران درباره اظهارات مشــاور امنیت ملی 
امریکا دربــاره فروش فناوری های نوین ایرانی به 

روسیه، تصریح کرد: ســابقه همکاری های میان 
جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون روسیه در 
حوزه برخی فناوری های نویــن به پیش از آغاز 
جنگ در اوکرایــن بر می گردد و در مقطع اخیر 

هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه افزود: موضع 
جمهوری اســالمی ایران در قبال جنگ اوکراین 
کامال روشن اســت و بارها بصورت رسمی اعالم 

شده است.
کنعانی در ادامه افزود: ادعای مقام آمریکایی در 
حالی اســت که امریکا و اروپایی ها سال ها است 
کشــورهای اشغالگر و متجاوز از جمله در منطقه 
غرب آســیا را به انباری از ســالح های کشنده 

متنوع خود تبدیل کــرده اند که قطعاً بدون این 
تسلیحات، تداوم بیش از هفت دهه تجاوز، جنایت 
و اشــغالگری صهیونیســت ها در سرزمین های 

اشغالی ممکن نبود.
وزارت امــور خارجه آمریکا در آخر نوشــت، 
پاتال در پاســخ به این که آیا آمریکا هم با رژیم 
صهیونیســتی هم نظر اســت که ایران به جهاد 
اسالمی فلســطین کمک می کند، با ادعایی علیه 
مقــش ایران در منطقه گفت: آمریکا هیچ ابهامی 
در زمینــه اقدامات ثبات زدای ایــران در منطقه 
ندارد. اگر ایران می خواهد نشان دهد که می تواند 
بازیگری مسئول باشــد، االن زمانش رسیده که 

نقشی سازنده در منطقه ایفا کند.

نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی 
در وین در گفت وگویی با تاکید بر این که پاســخ 

دادن ایران به سواالت اساسی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی منجر به مختومه شدن پرونده ایران 

در شــورای حکام آژانس خواهد شــد، گفت که 
نگرانی کشــورهای غربی درباره برنامه هسته ای 

ایران بی اساس است.
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه روســی 
ایزوســتیا، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
ســازمان های بین المللی در وین در گفت وگو با 
ایــن روزنامه گفت که بیشــتر نگرانی های غرب 
درباره ذرات اورانیوم که پیش از ســال 2003 در 

تاسیسات ایران یافت شده بود، بی اساس است.
اولیانوف گفت، »هیچ فعالیت غیرقانونی ای در 

حال حاضر در این تاسیسات انجام نمی شود.«
نماینده روسیه در وین درباره پرونده هسته ای 
ایران در شورای حکام آژانس گفت: ایران باید به 

سواالت اساسی ]آژانس بین المللی انرژی اتمی[ 
در حدی که می تواند پاســخ دهد تا در شــورای 
حــکام برای خارج کردن این موضوع از دســتور 
کار تصمیم گیری شــود. او تاکید کرد، »ایران به 
شرکای غربی مذاکرات وین که از اعضای شورای 
حکام هســتند، اعتماد نــدارد.  این بی اعتمادی 
دلیل دارد«. اولیانوف عالوه بر این، درباره باز بودن 
پرونده هسته ای ایران در شورای حکام گفت: این 
ابزار قدرتمندی در دستان کشورهای غربی است. 
مســئله ای ایجاد شــده اســت و آن ها هر کاری 
می کنند تا این موضوع مختومه تلقی نشــود. به 
همین دلیل است که برای ایران مهم بود از تمامی 
شرکای برجام تضمین بگیرد که این مسئله را در 

شــورای حکام مطرح نخواهند کــرد. اگر تهران 
توضیحات الزم را به آژانس بدهد، رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس گزارش رضایت بخشی درباره این 
موضوع خواهد نوشــت. مســئله ای که اولیانوف 
می گوید اخیرا درباره پرونده هسته ای ایران مطرح 
شده است، به تحقیقات آژانس درباره یافت شدن 
ذرات اورانیوم در »سه محل اعالم نشده از سوی 
ایران« اشاره دارد. به گزارش ایسنا، اشاره اولیانوف 
به پاســخ دادن ایران به سواالت آژانس در حالی 
مطرح می شــود که حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه ایران اخیرا در گفت وگویی با آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل درباره مذاکرات 

رفع تحریم ها خاطر نشان کرد:

اقدام به موقع نیروی دریایی سپاه در زمینه 
کنترل و یدک قایق بدون سرنشین آمریکایی با 
هدف ایمن سازی مسیر کشتی رانی و جلوگیری 
از وقوع حادثه احتمالی که طی هفته های اخیر 

چند مورد از آن رخ داده، انجام شده است.
به گزارش ایســنا به نقــل از نورنیوز، روز 
سه شنبه ۸ شــهریورماه یک فروند قایق بدون 
سرنشــین آمریکایی که ارتباطات ناوبری آن 
قطع شده بود از سوی شناور پشتیبانی نیروی 
دریایی ســپاه در خلیج فارس کنترل و یدک 
شد.اقدام به موقع نیروی دریایی سپاه در زمینه 
کنترل و یدک قایق بدون سرنشین آمریکایی با 

هدف ایمن سازی مسیر کشتی رانی و جلوگیری 
از وقوع حادثه احتمالی که طی هفته های اخیر 

چند مورد از آن رخ داده، انجام شده است.
باحضور ناوچه آمریکایی در منطقه و توجیه 
شــدن به مسائل امنیتی و ناوبری بدون خطر، 
قایق فوق با تصمیم فرمانده ناو پشتیبانی سپاه 

رها شد.
طی هفته های اخیر تعداد زیادی از قایق های 
بدون سرنشین آمریکایی از مبدا بحرین و خارج 
از پروتکل های مربوط به استفاده از شناورهای 
بدون سرنشــین و هدایت پذیــر از راه دور به 
ســمت آب های بین المللی و مسیر کشتیرانی 

بین المللی اعزام شده اند که موجب شکل گیری 
مشکالتی در خطوط کشتیرانی شده است.

براســاس گزارش های رسیده از شناورهای 
ماهیگیری، تجــاری، نفت کــش و.. .، تاکنون 
چندین مورد تصادف با ایــن قایق ها به وقوع 
پیوســته که موجب نگرانی خدمه و صاحبان 
کشتی های تجاری شده است. این نوع شناورها 
که هنوز مشخص نیست با چه هدفی به خطوط 
کشتیرانی اعزام می شوند، به دلیل احتمال قطع 
ارتباطات ناوبری، می توانند منشاء بروز حوادث 

دریایی غیر قابل پیش بینی بشوند.
نیروی دریایی آمریکا با روایتی هالیوودی و 
خالف حقیقت در این باره ســعی کرد از این 
اتفاق یک حماســه خلق کند تا شــاید بتواند 

بخشی از ناکامی های خود را پوشش دهد. 
به گزارش ایسنا،  فرماندهی مرکزی نیروهای 
دریایی آمریکا روز سه شنبه در بیانیه ای مدعی 
شد که یک کشتی ایرانی سعی در تسخیر یک 

پهپاد دریایی آمریکایی داشته است.
شبکه سی ان ان در خبری به نقل از بیانیه 
فرماندهی مرکزی نیروهــای دریایی آمریکا و 
برخی از مقامات دفاعی این کشــور مدعی شد 
که یک کشــتی ایرانی در واپسین ساعات روز 

دوشنبه سعی داشته با استفاده از یک ریسمان، 
پهپاد آمریکایی را در خلیج فارس تسخیر کند.

در این بیانیه آمده است که کشتی »یو اس 
اس تاندربولت« که در آن نزدیکی ها بوده »فورا 
پاسخ می دهد«. یک مقام دفاعی آمریکا مدعی 
شــد که نیروهای آمریکایی به طور مستقیم با 
ایرانیان ارتباط برقرار کردند و از آن ها خواستند 

که پهپاد را پس بدهند.
در ایــن بیانیه ادعا شــده اســت که پس 
از نزدیکــی کشــتی آمریکایــی و هلیکوپتر 
»ســی هاوک« آمریکا به پهپاد، ایرانیان طناب 
بوکســل را از این پهپاد جــدا و پس از چهار 

ساعت آن ناحیه را ترک کردند.
به اظهــارات تحریک آمیز  ایــران  واکنش 

فرمانده سازمان تروریستی سنتکام
 یک مقــام مطلع نظامــی در گفت وگو با 
نورنیوز به اظهارات فرمانده سازمان تروریستی 
ســنتکام واکنش نشــان داد و گفت: حضور 
نامشروع نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس 
همواره موجب ایجاد ناامنــی بوده و این روند 
اخیرا با بهره گیری از قایق های بدون سرنشین، 
مشکالت جدیدی را برای کشتیرانی ایمن در 
منطقه ایجاد کرده است. ژنرال گوریال فرمانده 

تروریست های سنتکام روز گذشته اقدام سپاه 
در کنترل قایق بدون سرنشین آمریکا در خلیج 
فارس را غیر قانونــی و بی ثبات کننده عنوان 
کرده بود. این مقام نظامی ایران با اشاره به اقدام 
به موقع نیروی دریایی سپاه در کنترل و یدک 
یک فروند قایق بدون سرنشــین آمریکایی که 
ارتباطات ناوبری آن قطع شده بود، اظهار کرد: 
اخیراً تعداد زیــادی از قایق های نظامی بدون 
سرنشین با پوشش کاوشــگر از سوی نیروی 
دریایی آمریکا به پهنــه خلیج فارس و دریای 
عمان اعزام می شوند که ضمن تهدید امنیت 
خطوط کشتیرانی وقوع برخی حوادث دریایی 

را نیز به دنبال داشته است.
او با تاکید بر عزم نیروهای دریایی جمهوری 
اسالمی ایران برای تداوم اجرای ماموریت های 
قانونی وضروری خود در خلیج فارس و دریای 
عمان گفت: ما چون گذشته نسبت به اقداماتی 
که موجب ناامنی در منطقه می شود بی تفاوت 
نخواهیم بود و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه 
ناامنــی و بی ثباتــی به وظایــف قانونی خود 
در چارچــوب ماموریت هــای ذاتی حفاظت و 
ایمن سازی خطوط کشــتیرانی ادامه خواهیم 

داد.

توقیف و رهاسازی شناور آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه 
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هزینه8میلیاردیخیرینبرایمدرسهسازی
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با بیان 
اینکه حدود ۸ هزار میلیارد تومان توســط خیرین مدرسه ساز برای سال جاری 
و آینده تحصیلی دانش آموزان هزینه شــده است، گفت: در حوزه مدرسه  داری 
می توان نقش این خیرین و گروه های جهادی را با مشــارکت آموزش و پرورش 

پر رنگ کرد.
بــه گزارش ایرنا از  وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده در گفت و گویی 
اظهارکرد: در ۲ سال گذشته درگیر کرونا بودیم که این موضوع آسیب های جدی 
را به آموزش و پرورش وارد کرد و باعث موجب فقر آموزشی و نابرابری آموزشی، 

کاهش پوشش تحصیلی و افت تحصیلی شد.
وی افزود: در این ایام آسیب های روحی و روانی زیادی برای دانش آموزان ایجاد 
شد اما با برنامه  ریزی در آستانه ماه مهر و سال تحصیلی جدید، استقبال خوبی 
از دانش آموزان و معلمان فراهم شده است. در این راستا و در حوزه های ستادی 

و اجرا برنامه ریزی های کالن برای ورود روان دانش آموزان صورت گرفته است.
محمودزاده مردمی ســازی را از راهبردهای جدی دولت ســیزدهم و آموزش و 
پرورش بیان و تصریح کرد: بر اســاس همیــن راهبرد در حال تدوین یک مدل 
هستیم و قرار است مدرسه ای را در استان آذربایجان غربی بر اساس همین مدل 
به بهره برداری برسانیم. این مدرسه با مشارکت آموزش و پرورش و خیرین ساخته 
شده است. قرار اســت این مدرسه توسط خود همان خیرین و مردم و براساس 
مدل جدیــد و همچنین با همکاری خود اولیا در قالــب حکمرانی مردمی اداره 
شود. رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی از 
ضــرورت ورود مردم به حوزه های برنامه ریزی، نظارت و مدرســه داری گفت و 
تاکید کرد: ورود مردم در این راهبرد جدید باید هم در حوزه اجرا و هم در حوزه 

سیاست گذاری باشد.

شناسایی۱۴۶۲بیمارجدیدکرونادرکشور
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت طی شبانه روز 
گذشــته ۱۴۶۲ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و درعین 

حال ۴۷ بیمار نیز جان خود را به علت ابتال به این بیماری از دست دادند.
به گزارش ایســنا، تا ظهر ۹ شــهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۱۴۶۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۴۹ 
نفر از آنها بســتری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و 

۵۲۸ هزار و ۹۶۱ نفر رسید.
متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۷ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار 
و ۸۶۷ نفر رســید. خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیون ۲۹۶ هزار و ۶۸۳ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. ۱۰۸۲ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاکنون ۵۳ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۱۹۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است. تاکنون ۶۴ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۶۴ نفر دوز اول، 
۵۸ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۱۰۵ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۸۷۶ 

نفر دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکســن های تزریق شــده در کشــور به ۱۵۴ میلیون و ۱۵۸ هزار و 
۸۴۵ دوز رســید. در شــبانه روز گذشــته ۵۱ هزار و ۸۷۵ دوز واکسن کرونا 
در کشــور تزریق شده اســت. در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، 
۱۶۳ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهرســتان در وضعیت زرد و ۱۴ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

درمانسرطان؛رویایاواقعیت؟
رئیس مرکز تحقیقات ســرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر 
اینکه بیماری سرطان ترسناک نیســت، توضیحاتی درباره موضوعاتی که اخیرا 
درخصوص معجزه درمان ســرطان مطرح شده، ارائه کرد. دکتر محمداسماعیل 
اکبری در گفت وگو با ایســنا، درباره ســرطان ها و حوزه تخصصی فعالیت خود، 
گفت: ۴۰ درصد ســرطان ها قابل پیشــگیری بوده و ۴۰ درصد هم قابل عالج و 
درمان هســتند و تنها ۲۰ درصد از بیماران مبتال به سرطان با این بیماری جان 
خود را از دســت می دهند. باید برای این درصد هم کاری کنیم که بتوانند زنده 
بمانند و پزشــکان بــه خوبی آگاهاند که این اقدامــات را به خوبی انجام دهند؛ 
بنابراین ترس از سرطان ترس بیهوده ای است. بنده معتقدم سرطان یک مخلوق 
هوشــمند خداوند است که هرگز از بین نمی رود زیرا با روش های هوشمندانه ای 
که بلد است همیشه بقا خواهد داشت و ساختار پزشکی باید بلد باشد با آن مقابله 
کند. وی با اشــاره به اینکه مباحث ایمنی زایی در زمینه سرطان ها تعارف است، 
تاکید کرد: مگر واکسن برای کرونا کشف نشد؟ پس چرا کرونا هنوز وجود دارد؟ 
این در حالیســت که کرونا یک ویروس اســت و سرطان بسیار بسیار پیچیده تر 
است. این سخنان اصال به معنای این نیست که نباید واکسن کرونا تزریق کنیم 
چون واکســن واقعا به ما کمک کرده اســت اما اینکه فکــر کنیم راه حل ۱۰۰ 
درصدی حل مشکل است،  چنین نیست. من علی رغم تزریق ۴ دز واکسن حدود 
یک ماه در بخش مراقبت ویژه بستری بودم اما همانجا هم کارم را تعطیل نکردم. 
ســرطان بسیار پیچیده تر از ویروس کرونا اســت. او با بیان اینکه حتی ذهن ما 
می تواند سرطان زایی کند، تصریح کرد: کافی است فرد بداخالق باشد، نامهربان 
باشد،  حسدورزی کند، کالهبرداری کند و... نباید مردم از سرطان بترسند؛ البته 
در نهایت هم همه فوت می کنند حال یکی از پشت بام می افتد، کسی هم ممکن 
است مثال با سرطان معده فوت کند اما باید کاری کنیم که حتی آن فرد مبتال 
به ســرطان هم با شیرینی و درک درست از مرگ، این دنیا را ترک کند که این 

هم وظیفه گروه پزشکی است.
پیشگیری از سرطان کار حاکمیت است

اکبری تاکید می کند: زمانی که می توانیم باید از سرطان پیشگیری کنیم و زمانی 
که می توانیم بایــد آن را درمان کنیم و زمانی که می توانیم باید زندگی و مرگ 
سالم به مردم هدیه دهیم و مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی جایی است که به این موضوعات توجه کرده است. تالش مان را می کنیم 
که بگوییم چگونه باید اقدامات پیشگیری کننده از سرطان انجام شود، هرچند که 
خیلی از اوقات به حرفمان گوش نمی دهند. پیشگیری یک کار حاکمیتی است 
که ما دستورالعمل بدهیم و حاکمیت اجرا کند که البته معموال چنین نمی شود. 
در ســمت دیگر درمان ما باید استاندارد و علمی باشد. در مقاالتی که ما منتشر 
می کنیم مدیریت سرطان را بهتر از غربی ها انجام می دهیم یعنی سرطان هایی که 
معموال یک مرحله بالینی هم بدتر از سرطان های کشورهای غربی است، با طول 

عمل مساوی و حتی گاهی بهتر از آنها مریض مان زندگی می کند. 

تهیهچکلیستارتقایامنیتوایمنیساختمانها
درتهران

معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تهیه 
فهرست کنترل ارتقای امنیت ساختمان های بزرگ تهران در آینده نزدیک خبر 
داد. به گزارش ایســنا، محمد حسن فصیح در نشست بررسی تهیه چک لیست 
طرح افزایش امنیت ســاختمان های بزرگ مقیــاس از منظر پدافند غیر عامل، 
گفت: این نشست با هدف انجام یکسری از اقدامات پیشگیرانه و افزایش امنیت 
ســاختمان های بزرگ مقیاس شهر تهران برگزار شــد. وی با بیان اینکه در این 
جلســه کارشناسان سازمان های پدافند غیرعامل کشــور، معاونت شهرسازی و 
معماری، حراست، اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست، یگان حفاظت، سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران و ... حصور داشتند،  اظهارکرد: در این 
جلسه درباره الزامات این طرح و چگونگی اجرا و پیاده سازی آن بحث و تبادل نظر 
شــده و در نهایت نیز مقرر شد تا مجموعه توصیه ها و مولفه های افزایش امنیت 
ساختمان های بزرگ در قالب طراحی یک فهرست کنترل اقدامات پیشگیرانه از 
وقوع جرم و نا امنی تهیه و در مرحله نخست در شش ساختمان بزرگ تهران به 
اجــرا در آید. فصیح همچنین ضمن بیان کلیات و ضرورت های اجرای این طرح 
گفت: به منظور افزایش ایمنی و امنیت ســاختمان های مهم و بزرگ مقیاس در 
تهران طرح تهیه چک لیســت یا همان فهرســت کنترل اقدامات پیشگیرانه از 
وقوع جرم و نا امنی در دســتورکار قرار گرفته است که در صورت تهیه مولفه ها 
در مرحله نخســت این طرح در شش ساختمان اصلی شهر تهران اجرا می شود. 
در این طرح اقدامات پیشــگیرانه از وقوع جرم و نا امنی در ساختمان ها به اجرا 

در می آید.

ویژه

کرونا

سالمت

شهری

جانشینفراجاخبرداد

پیش بینی حضور بیش از ۴ میلیون ایرانی در مراسم پیاده روی اربعین

مافیایپسماندجلوترازدولت

طرحدارویاردرخدمتبیماریاصنعتدارو؟

مدیرعاملسازمانتأمیناجتماعیخبرداد

صدوراحکامجدیدبازنشستگانسایرسطوحدرشهریور

جانشــین فرماندهی انتظامی کشور گفت: با توجه به تجربه  
سال های گذشته، برآورد می شود بیش از ۴ میلیون ایرانی 
در مراســم پیاده روی اربعین امسال در عراق حضور داشته 

باشند.
به گــزارش خبرگزاری مهر، ســردار قاســم رضایی ظهر 
چهارشــنبه در حاشیه مراســم دانش آموختگی فراگیران 
مرکــز آموزش علمی تخصصی ولیعصر )عــج( تبریز اظهار 
کرد: امروز ذکرهای بســم اهلل القاســم الجباراین، بسم اهلل 
الرحمن الرحیم و بســم رب الشهدا و الصدیقین در میدان 
آموزشگاه علمی تخصصی ولیعصر )عج( تبریز به اجرا در آمد 
و فراگیــران با تمام معرفت، بصیــرت، انگیزه و مهارت در 
مســیر خدمت به نظام مقدس به عنوان خادمان ملت تابلو 

این میدان بودند.
وی افزود: مجموعه انتظامی کشــور ایــن افتخار را دارد که 
هــزاران جوان با انگیزه و انقالبی در خود جای داده اســت 
و با چنین افرادی در مأموریت ها حاضر می شــود و این امر 
برای مردم دلنشین اســت. این مقام ارشد انتظامی با بیان 
اینکه مجموعه انتظامی کشور در نظرسنجی ها رتبه باالیی 
را بدست می آورد، خاطر نشان کرد: افتخار کسب رتبه باال 
در نظرسنجی ها برای این مجموعه کافی است و این افتخار 

ناشی از نگاه بلند مردم به عملکرد فراجا است.
رضایی همچنیــن در خصــوص فراگیــران آموزش های 
علمی تخصصی انتظامی کشــور گفت: امروز نزدیک ۲ هزار 
و ۶۰۰ نفــر در ۴ آموزشــگاه علمی تخصصــی فراجا فارغ 
التحصیل شــدند و بیش از یک ســال آموزش های الزم را 
دیدنــد. با این حال فراگیران تربیت شــدگان خانواده های 
انقالبی هســتند و در این یک ســال آموزش های مختلفی 
در زمینه هایی همچون مهارت و تقویت اعتقادی و بصیرتی 
دیده اند و اولین مأموریت شــأن حضــور در مناطق مرزی 
غربی کشور برای خدمت رســانی به زائران اربعین در این 
کنگره بزرگ جهان اسالم خواهد بود و این افتخار فراگیران 
خواهد بود که در اولین مأموریت شــأن بــه عنوان خادم 

زائرین اباعبداهلل الحسین هستند.
وی همچنین با اشاره به شــهادت سردار سلیمانی توسط 
دشمنان اســالم اظهار داشت: کســانی که فرمانده بزرگ 
جبهه مقاومت را شــهید کرده اند، االن پشــیمان هستند 
چراکه امروزه هزاران سلیمانی پرچم برافراشته اند و شکوفا 
شده اند. امروز مجموعه فراجا هم در مسیر راه شهدا قرار دارد 

و پیام آنها این اســت که با اندک نفراتی که هنجار شکنی 
می کنند و دســت به اعمال ناشایستی همچون زورگیری و 
سرقت می زنند، قطعاً بدانند که در اندک زمان گرفتار قانون 
خواهند شد و دســتور داده شده است هرجایی که حقوق 
ملت رعایت نشود و هرجایی بخواهند هنجارشکنی کنند، 

هر اتفاقی در صحنه بیافتد، به پای خودشان خواهد بود.
رضایــی افزود: برابــر وظیفه ذاتــی و انقالبــی مأمورین 
انتظامی باید در صحنه مدیریت کنند و هرکسی که بخواهد 
با هر وســیله ای حقوق شــهروندان را رعایت نکنند، برابر 
اختیارات و مهارتی که دارند، اعمال قانون خواهند شــد و 

تحویل مرجع قضائی خواهند شد.
جانشین انتظامی کشــور درخصوص ناهماهنگی مجموعه 
انتظامی با دستگاه قضائی گفت: جلساتی با مجموعه دستگاه 
قضائی و دادســتانی داشــتیم که رئیس دســتگاه قضائی 
تدابیری به شعبه های قضائی ابالغ کردند تا شعبه های ویژه 
ای در مناطقی که جرایم ایجاد می شود، تشکیل شود و در 

کنار رده های انتظامی برابر قانون اعمال قانون کنند.
این مقام ارشــد انتظامی کشــور همچنین در مورد آخرین 
وضعیــت مرزهای کشــور خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
تجربه هایی که ســال های گذشته وجود داشته است، تمام 
پیــش بینی هــای الزم را در حوزه هــای ترافیک جاده ای 

داشــته ایم و برآورد می شــود بیش از ۴ میلیون نفر امسال 
زائر از ایران خواهیم داشــت و با توجه بــه اینکه زائران از 
کشــورهای همســایه هم از ایران عبور خواهند داشت، در 
همین زمینه هم اقدامات الزم انجام شده است. وی در انتها 
خاطر نشــان کرد: اتفاقاتی هم که چند روز پیش در عراق 
رخ داد، از طرف دولت عراق مرزها بسته شد اما خوشبختانه 
وضعیت کشــور عراق تا حدودی آرام شده است و با توجه 
به تقســیم وظایفی که بین مجموعه ها انجام شــده است، 
ستاد اربعین متولی هماهنگی ها می باشد و مردم به شایعات 
فضــای مجازی توجه نکنند و فقــط از طریق منابع معتبر 

پیگیر شوند.
مدت اعتبار برگ های تردد اربعین

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا توضیحاتی را درباره 
مدت اعتبار برگ های تردد زائــران ایرانی به عراق در ایام 

اربعین ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، با توجه به استقبال چشمگیر مردم ایران 
برای ســفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی )ع(، 
شاهد افزایش حجم مراجعات به مراکز انتظامی برای دریافت 
یا تمدید گذرنامه نیز هســتیم، تا جایی که برابر آمارهای 
رســمی خدمات مربوط به صدور و تمدید گذرنامه در این 
ایام در مقایسه با سال گذشته دست کم ۴۰۰ درصد افزایش 

داشته است. در این شرایط تمهیدات ویژه ای نیز اتخاذ شده 
تا سفر زائران به کشور عراق با هزینه کمتر و همچنین صرف 
زمان کمتری انجام شود. یکی از این تسهیالت صدور برگ 
تــردد یا همان برگ گذر ویژه  به جای گذرنامه برای زائران 
اربعین است. بر اســاس تصمیمات اتخاذ شده، شهروندان 
متقاضی صــدور گذرنامه که قبل از این فاقد گذرنامه بوده 
یا تاریخ صدور گذرنامه هایشــان  مربوط به قبل از ششــم 
شهریور ماه سال ۱۳۹۱ است، می توانند برای اخذ خدمات 
به »دفاتر پلیس + ۱۰ « مراجعه کنند. این افراد می توانند 
با دریافت »برگ ویژه اربعین« به عنوان سند مسافرتی و به 
جای گذرنامه، از مزایای یک بار تردد مرزی به مقصد عتبات 
عالیات در ایام اربعین ســال جاری با هزینه ای معادل یک 

دهم گذرنامه های عادی بهره مند شوند.
اما اعتبار این برگ های تردد یا همان برگ گذر ویژه چقدر 
اســت و تا چه زمانی می توان از آن استفاده کرد؟ این یکی 
از پرتکرارترین پرسش های مخاطبان ایسنا بود که خبرنگار 
ما آن را از رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا پیگیری 
کرده است. ســردار علی ذوالقدری در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه برگ گذر ویژه اربعین با یک دهم هزینه گذرنامه 
بین المللی صرفا برای کشــور عراق و مراسم اربعین صادر 
می شود، گفت: این موضوع مهمی است و مردم باید بدانند 
که این برگ های گذر ویژه صرفا برای ســفر به کشور عراق 

در ایام اربعین است.
وی درباره مدت اعبــار برگ های گذر ویژه تردد نیز گفت: 
طبق توافقی که میان مــا و طرف عراقی وجود دارد، برگ 
گذر ویژه اربعین برای زائران صادر خواهد شــد. صدور این 

برگه ها توسط مراکز پلیس + ۱۰ انجام می شود.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا ادامه داد:  برگه های 
تردد پس از اتمام مراســم اربعین دیگــر اعتباری نخواهد 
داشت. دارندگان این برگه ها تنها تا روز اربعین اجازه خروج 
از ایران و ورود به عراق را خواهند داشت. این افراد می توانند 
پس از اتمام سفر خود در کشــور عراق به ایران بازگردند. 
البته باید توجه شود که این گذرنامه از تاریخ خروج از ایران 
در کشور عراق یک ماه اعتبار خواهد داشت. پس زائران باید 
حتما به دو نکته توجه کننــد، اول اینکه اگر دارای چنین 
برگه ای هســتند تا قبل از اربعین از کشــور خارج شوند و 
دیگر اینکه حداکثر یک ماه امکان حضور در کشــور عراق 

را خواهند داشت.

مدیرکل دفتر مشــارکت مردمی و مســؤلیت 
اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست نقش 
آمــوزش و حمایت مســئولین را در مدیریت 

پسماند بسیار مهم ارزیابی کرد.
سید ابوالقاســم موسوی، در گفتگو با خبرنگار 
مهــر در خصوص عــدم حمایت از اســتارت 
آپ های حوزه پسماند گفت: معتقدم در حوزه 
پســماند هنوز مافیا جلوتــر از دولت حرکت 

می کند.
وی ادامه داد: پســماند در کشور یعنی پول و 
این طالی کثیف عدد و رقم های بسیار باالیی 
را در سطح کشور جابجا می کند. به طور مثال 
خبرهایی شــنیدم از اینکه در تهران ساالنه ۸ 

هزار میلیارد تومان درآمد پسماند است.

موسوی افزود: کوتاهی دولت و متولیان اصلی 
پسماند باعث بروز ســردرگمی در بین کسانی 
شــده که عالقه منــد هســتند در این حوزه 
فعالیت کنند. بنده به عنوان یکی از مســؤلین 
می خواهم که مردم از پسماند و زباله نفع ببرند؛ 
یعنی تفکیک زباله از مبدا داشته باشند. اینکه 
بدانند باید کمتر زباله تولید کنند، اینکه بدانند 
چطور زباله تولیدی شیرابه کمتری داشته باشد. 
این آموزش ها در حال داده شدن است؛ اما نکته 
اساسی اینجاست که یک جایی وجود ندارد که 
تمام این ایده ها جمع آوری شود و به عنوان نخ 
تسبیح عمل کند. تمام کسانی که در این حوزه 

در حال فعالیت هستند غفلت کردند.
مدیرکل دفتر مشــارکت مردمی و مســؤلیت 

اجتماعــی گفت: ما می توانیــم از طریق طرح 
مدیریت اجتماعی در خیلی از روستاها مشکل 
پســماند را حل کنیم. در شهر هم همین نرم 
افزارهــای جمع آوری پســماند باعث بازیافت 

درست می شود.
موســوی ادامه داد: ما در کارگروه ملی پسماند 
طرح موضوع خواهیم کرد و امیدوارم کمیته ای 
که در این خصوص وجود دارد را فعال کنیم و 
ایده ها آنجا جمع شــوند و یک کار متمرکز به 

صورت مردمی انجام شود.
وی در پاسخ به ســوال نحوه همکاری شما با 
معاونت علمی ریاســت جمهوری برای حمایت 
از اســتارت آپ ها افزود: متولی زباله ســازمان 
شــهرداری و دهیاری است و ما ناظر بر قانون 

پســماند هستیم. برای همین در کارگروه ملی 
پســماند حتماً در ایــن کار ورود خواهیم کرد 
و برای نظارت این کمیته را تشــکیل خواهیم 

داد. امیدوارم به زودی ایــن اتفاق بیفتد و در 
اولین جلسه کارگروه ملی پسماند این موضوع 

را مطرح خواهیم کرد.

در حالــی طــرح دارویــار وارد دومین مرحله 
اجــرای خود می شــود که به نظر می رســد، 
همچنان اجرای این طرح برخی از نارضایتی ها 
را در پی داشــته است. به گزارش ایلنا، تیرماه 
امســال اجرای طرح دارویار از ســوی وزارت 
بهداشت آغاز شد، این طرح که با هدف اصالح 
سیاســت های ارزی دارو عملیاتی شد، افزایش 
قیمت داروهای تولید داخل را به همراه داشت، 
اما مابه تفــاوت این افزایش قیمــت از طریق 
بیمه ها به داروخانه ها پرداخت می شود. اگرچه 
این فرایند با اصالح ارزی در حوزه دارو و حذف 
ارز ترجیحی برخی داروها آغاز شد، اما همچنان 
پرداخت ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی و 

شیرخشک تداوم دارد.
بهرام عین اللهی هدف از این طرح را کمک به 
بیماران در پرداخــت هزینه های دارویی خود 
دانسته و گفته بود هدف اصلی وزارت بهداشت 

از این طرح این است که پوشش بیمه ای داروها 
را افزایش دهد. در این طرح باتوجه به دستوری 
که ریاســت جمهور دادند، اعتبار بسیار خوبی 
برای بیمه ها در نظر گرفته شده تا بتواند مخارج 
مربوط به داروهــای بیمــاران را تامین کند. 
انشاءاهلل این طرح را در کل کشور اجرا می کنیم 
و هدف این است که بتوانیم هزینه های مربوط 
بــه بیماران را در کل کشــور تامین کنیم. در 
ادامه طرح هم هدف این اســت که پوشــش 
بیمه ای اکثــر داروها را انجــام دهیم و وقتی 
بیماران به مراکز درمانی و داروخانه ها مراجعه 
می کنند، هیچ تغییری در پرداخت هزینه های 

دارویی شان نداشته باشند.
وزیر بهداشــت تاکید کرده بــود ثابت ماندن 
پرداخت از جیب بیمــاران از اهداف این طرح 
بوده است. متاسفانه در سال های قبل وضعیت 
به گونه ای بود که پرداخــت از جیب بیماران 

افزایش پیدا کــرد. در حالی که هدف اصلی از 
این طرح این اســت که بــه تدریج پرداخت از 
جیب بیماران را به ویژه در حوزه دارو که برای 
بیماران ضروری است، کاهش دهیم و ان شاءاهلل 
دولت بتواند مخــارج مربوط به داروی بیماران 
را تامین کنــد. به گفته وی در قالب این طرح 
تعــداد داروهای تحت پوشــش بیمه، افزایش 
یافته اســت؛ به طوری کــه ۱۰۰ قلم داروی پر 
مصرف را که قباًل بیمه نبودند تحت پوشــش 
بیمه قرار داده شده اند. به این ترتیب داروهایی 
مانند داروهای سرماخوردگی، دیفن هیدرامین 
و غیره که قبال بیمه نبودند، تحت پوشش بیمه 

قرار گرفتند.
طرح دارویار به نفع بیمار یا صنعت 

تولید دارو؟
 اجرای این طرح به نفع بیماران اعالم شــد. با 
این حال برخی اجرای این طرح را نجات صنعت 
داروی کشور دانستند که افزایش قیمت آنها و 
پرداخــت یارانه به داروخانــه  تا حدی موجب 
کمک به این صنعت خواهد شــد. همچنین به 
گفته برخی از مسئوالن انجمن های حمایتی از 
بیماران اجرای این طرح موجب شــده است تا 
برخی از بیماران به مضیقه بیفتند. حمیدرضا 
ادراکی مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر در این 
رابطه به ایلنا گفت: »طرح دارویار نه تنها تأثیر 
مثبتی نداشته بلکه موجب شده تا بسیاری از 
اقالم دارویی ایزوله و قیمت آن ها گران شود و 
بسیاری از بیماران نادر را دچار مشکل و آن ها 

را ســرگردان بین داروخانه های مختلف سطح 
شهر کرده است. از سوی دیگر یک قلم داروی 
بیماران نیز قیمت مختلف پیدا کرده است، هر 
داروخانه ای برای یک دارو عدد مورد نظر خود 
را بــرای آن دارو به کار می بــرد و این موجب 
نگرانی برای بیماران مختلف اســت وقتی این 
بیماران بیمه شوند داروهای آن ها نیز در سامانه 
قیمت مشــخصی داشته و کســی نمی تواند 
قیمــت داروهای آن ها را بــاال پایین کند و بر 
اساس قیمت مشخص شده در سامانه تحویل 
بیمار شود.« اصالح ارزی داروهای وارداتی   با 
این حال در روزهای گذشــته نامه ای از سوی 
ســازمان غــذا و دارو خطاب به شــرکت های 
وارد کننده دارو منتشــر شد که بر اساس آن 
ارز ترجیحی برای برخــی از داروهای وارداتی 
حذف و به جای  آن ارز نیمایی اختصاص داده 
خواهد شد. این موضوع به معنی افزایش قیمت 
داروهای وارداتی اســت با این حال مسئوالن 

سازمان غذا و دارو نظر دیگری دارند.
»حسین شمالی« سرپرست اداره کل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا در رابطه با نامه اخیر این سازمان 
درباره طرح دارویار و اصالح سیاست های ارزی 
اظهار کرد: این طرح از ابتدا یک طرح کامل بود 

اما چند مرحله ای طراحی شده بود.
وی افــزود: این طرح بــرای داروهای ایرانی از 
همان ابتدا اجرا شد و برای بخش بسیار بزرگی 
از داروهای خارجی نیز اجرا شده و ارز ترجیحی 

آنها برداشته شده و تبدیل به ارز نیمایی شده 
اســت. شمالی یادآور شــد: برداشته شدن ارز 
نیمایی بخش زیادی از داروهای وارداتی به این 
معنی نیست که یارانه آنها برداشته شده است 
بلکه این یارانه و مابه التفاوت ها از طریق بیمه ها 
بــه داروخانه ها پرداخت خواهد شــد و قیمت 
دارو بــرای مردم تفاوتی نخواهد داشــت. وی 
تأکید کرد: بخشی از داروها که به لحاظ ریالی 
حجم عمده ای از بازار را شامل خواهند شد، ارز 
نیمایی دریافت خواهند کرد. این مقام سازمان 
غذا و دارو بیان کرد: ارز ترجیحی همچنان برای 

تجهیزات پزشکی و شیرخشک تداوم دارد.
رضایت مجلسیان

»همایون ســامه یح« عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا در رابطه با سیاســت های اصالح 
ارزی دارو اظهار کرد: برنامه  ریزی های سازمان 
غذا و دارو در حال حاضر به نحوی اســت که 
بر اساس قول های خود پیش می رود و اگر ارز 
دارو نیمایی شود در نهایت شامل حمایت های 
بیمه ای شــده و به قیمت نازل تری به دســت 

بیمار خواهد رسید.
وی افزود: اگرچه قیمت داروها به شــدت باال 
رفــت، اما قیمتی که بیمــار پرداخت می کند 
همچنــان قیمت قبلی اســت. درصد حمایت 
بیمــه باال رفته و دارو با قیمــت ارزان نتری به 
دست بیمار می رسد این موضوع برای داروهای 

وارداتی نیز انجام خواهد شد.

مدیر عامل سازمان تأمین  اجتماعی درباره زمان 
صدور احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح 
و پرداخت حقوق آنــان برمبنای احکام جدید 
گفت: همان طور کــه قباًل قول داده ایم احکام 
جدید این عزیزان در شهریور ماه صادر خواهد 
شد و پرداخت این ماه آنان نیز براساس احکام 

جدید خواهد بود. 
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی به مناسبت 
هفته دولت در یک برنامــه تلویزیونی، گفت: 
تأمین اجتماعــی؛ نهاد اجتماعــی و اقتصادی 
بســیار گسترده ای اســت که در ســه حوزه 
بیمه های اجتماعی، درمان و ســرمایه گذاری 
فعال اســت . مأموریت این سازمان این است 
کــه بتواند با خدمات خــود، رضایت، امنیت و 
آسایشی را که اساســاً در جمهوری اسالمی با 
رویکرد تحقق عدالت دنبال می شود، برای همه 

آحاد جامعه تحقق بخشد.
وی معضــالت صندوق های بازنشســتگی در 
ســال های اخیر را متأثــر از برخی تصمیمات 
نادرســت مدیریتی  در گذشــته  و همچنین 
تغییرات عوامل و متغیرهای جمعیتی تأثیرگذار 

بــر منابع و مصارف این صندوق ها دانســت و 
افزود: در حال حاضــر مهم ترین دغدغه ما در 
ســازمان تأمین اجتماعی بحث پایداری منابع 
اســت که ما هم از بــدو ورود اعالم کردیم که 
تالش خواهیم کرد با تالش همه عزیزان بتوانیم 
صندوق را به نحوی مدیریت کنیم که نه تنها  
از ارائه خدمــات عقب نمانیم بلکه در کنار آن 
بتوانیم توســعه خدمات را هم به لحاظ کمی و 

هم کیفی داشته باشیم.
موسوی افزود: در زمانی که صندوق را تحویل 
گرفتیم، ســازمان از ســال ۱۳۹۴ و به تدریج 
حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی تجمیعی 
به بانک ها داشــت که عمدتاً مربوط به بدهی 
به بانک رفاه بود. به حــول و قوه الهی با همه 
ســختی ها و شــرایطی که در صنــدوق با آن 
مواجه بودیم، عالوه بر تعهداتی که به روز انجام 
دادیــم و حتی یک روز هــم عقب افتادگی در 
پرداخت حقوق ها نداشــتیم، در همین هفته 
تأمین اجتماعی که حدود یک ماه پیش بود، با 
عنایت خدا توانستیم ۸۸ هزار میلیارد تومان از 
بدهی که به بانک ها داشتیم را با استفاده از کار 

بســیار بزرگی که دولت در این دوره انجام داد 
و بخشــی از بدهی بیمه ای خود را تأدیه کرد، 
تســویه بکنیم. این در نوع خودش کار بسیار 

بزرگ و دستاورد بسیار ارزشمندی بود.
وی در مورد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 
از دولت گفت: عدد و رقم مطالبات براســاس 
حسابرســی ســال ۹۹  و تا آن ســال، حدود 
۳۵۰ تــا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت 
که البته همیشــه اختالفاتی نیز درباره مبنای 
محاسبه هســت که پیگیری می شــود. سال 
گذشــته بازپرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از 
این بدهی در بودجه مصوب شــده بود که ۷۵ 
تا ۷۶ هزار میلیارد تومان در قالب ســهام به ما 
داده شد و حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان هم 
در قالب اوراق خزانه؛ یعنی نزدیک به ۸۱ تا ۸۲ 
هزار میلیارد تومان از ۹۰ هزار میلیارد تومانی 
که در بودجه پیش بینی شــده بــود را دولت 
محترم در یک اقدام بســیار خوب به سازمان 

تأمین اجتماعی پرداخت کرد.
وی ادامــه داد: کار خوبــی هم کــه در دولت 
ســیزدهم اتفــاق افتاد، این بــود که برخالف 

رویه های ســابق که معموالً شــرکت هایی که 
تحویل تأمین اجتماعی می شــد برخی از آنها 
ضررده بــود، در این دولت اصــرار بر این بود 
که شــرکت هایی تحویل ســازمان داده شود 
که نــرخ بازدهی آنهــا خوب باشــد و بتواند 
مشــکالت ما را حل کند. در این زمینه دولت 
و سازمان خصوصی ســازی و وزارت اقتصاد و 
سازمان برنامه و بودجه، همکاری خوبی انجام 
دادند و شــرکت های خوبی را تحویل سازمان 
تأمین اجتماعی دادند. امســال هــم ۹۰ هزار 
میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است 
که باز از محل سهام دولت، تأدیه بدهی انجام 

شود که کارهای آن هم در حال پیگیری است.
وی افزود: این کار در نوع خودش و حجمی که 
در تسویه بدهی با تأمین اجتماعی در این دولت 
اتفاق افتاده، کم نظیر و اتفاق بسیار بزرگی است. 
حق مطلب هم همین است. تأمین اجتماعی با 
۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشــور ســروکار 
دارد و بزرگترین صندوقی اســت که بیشترین 
بازنشسته را در کشور دارد و حدود ۴ میلیون و 
۳۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش آن هستند و 
برای تأمین و ارائه خدمات به این جمعیت هم 
در حوزه پرداخت حقوق و هم در زمینه تأمین 
و ارائه خدمات درمانی، نیاز به منابع نقدی دارد.
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اولین قطــار ترکیبی تهران-کربــا حرکت خود 
را امروز صبح به صــورت کاروانی آغاز کرد.به گزارش 
ایسنا، صبح روز چهارشنبه اولین قطار ترکیبی تهران-
کربا حرکت خود را آغاز کرد. وزارت راه و شهرسازی 
اعام کرد حرکت این قطار به صورت یک رام در هفته 
خواهد بود و اولین سیر خود را به صورت کاروانی انجام 

داد. 
این قطار پس از حرکت در تهران و مســافرگیری 
در قم وارد شــلمچه خواهد شد، پس از آن مسافران 
مســیر شــلمچه تا بصره را با اتوبوس طی کرده و از 
بصره مجددا با قطار وارد کربا خواهند شد.پیش ازاین 
سیدمیعاد صالحی -مدیرعامل شرکت راه آهن- درباره 
حرکــت این قطار برای زائــران اربعین گفته بود: این 
مســیر از تهران تا مرز شلمچه در داخل ایران است و 
پس از آن از مرز شلمچه یک مسیر ۳۰ کیلومتری تا 
بصره با اتوبوس خواهد بود و از بصره تا کربا نیز ادامه 

مسیر ریلی است.او همچنین درباره زمان تکمیل خط 
ریلی شــلمچه-بصره برای ارتباط مستقیم از ایران به 
کربا گفته بــود: در طول ادوار مختلف در این زمینه 
توافق نامه های متعددی صورت گرفته و طبیعی است 
در احداث خط شــلمچه موانعی وجــود دارد. در این 
زمینــه ما در طول این چند مــاه گام به گام در حال 
برطرف کردن این موانع هســتیم تا احداث این خط 
آغاز شود.شــهریار افندی زاده -معاون حمل ونقل وزیر 
راه و شهرســازی- نیز درباره پروژه راه آهن شلمچه-
بصره گفته بود: این پروژه ریلی بسیار مهم است، زیرا 
اگر این راه آهن شلمچه- بصره تکمیل شود، ایران به 
شــبکه ریلی عراق متصل خواهد شد. در حال حاضر 
بحث تملک اراضی برای ســاخت این پروژه در دست 
اجراســت و تمام محور شناسایی شــده و در مرحله 
مطالعات قرار دارد، همچنین در این مســیر با موانع 

مین گذاری  مواجه هستیم که باید پاکسازی شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن 
تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها در پرداخت ســود علی 
الحســاب به ســپرده ها از معرفی  مدیران متخلف به 
هیات انتظامی بانک ها خبر داد.به گزارش ایســنا بانک 
مرکزی، در این بخشــنامه آمده است، پیرو بخشنامه 
شماره ۱۲۶۶۴۲       /۹۹ تاریخ ۲۸       /۴       /۱۳۹۹ موضوع اباغ 
مصوبه هزار و دویســت و نود و هفتمین جلسه مورخ 
۲۴        /۴        /۱۳۹۹ شــورای پول و اعتبار در خصوص سقف 
نرخ های سود علی الحساب ســپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار، به رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی منتهی به 
بخشنامه  های شماره ۳۷۳۵۲۵ /۰۰ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۴۰۰ 
و شماره ۱۳۳۵۷  /۰۱ مورخ ۲۳  /۰۱  /۱۴۰۱ مبنی بر لزوم 
رعایت مفاد بخشــنامه اشاره شده، حسب بازرسی های 
انجام شــده و همچنین گزارش هــای واصله، برخی از 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل 
به روش ها و شــیوه های مختلــف، از نرخ های مصوب 

اباغی به شرح بخشــنامه صدرالذکر تخطی می کنند.
الزم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط اباغی در 
خصوص نرخ های سود علی  الحساب یادشده بدون توجه 
به پیامدهای آن توســط برخی از بانک  ها و موسسات 
اعتباری، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه 
بانکی کشــور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و 
همچنین تهدید ثبات، سامت و استحکام مالی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری را فراهم می  آورد. از این  رو و متعاقب 
تأکیدات عمومی و یا موردی مکرر قبلی، مجدداً بر لزوم 
رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید می  شود و 
بدین  وسیله ضمن اباغ آخرین اخطار و تذکر به بانک ها 
و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای 
رعایت مقررات یادشده، یادآوری می  گردد که مسئولیت 
حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های اباغی بر عهده 
هیأت مدیره و مدیران  عامل محترم بانک ها و مؤسسات 

اعتباری غیربانکی است.

اخطار بانک مرکزی به بانک های متخلف در پرداخت سود سپردهقطار تهران- کربال به راه افتاد
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پرداخت ۸۶درصد مطالبات چایکاران
 گیالنی و مازندرانی 

رئیس ســازمان چای کشــور گفت: با پرداخت ۲۲ میلیارد دیگر از مطالبات 
چایکاران شــمال تاکنون ۸۶ درصد مطالبات پرداخت شــده اســت.به گزارش 
خبرنگار مهر، حبیب جهانســاز پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها از 
پرداخت بخش دیگری از مطالبات چایکاران شــمال کشور خبر داد و گفت: در 
حال حاضر با پرداخت ۲۲ میلیارد دیگر مجموع مطالبات پرداخت شده به ۶۵۱ 
میلیارد تومان رسید.وی با بیان اینکه از ابتدای برداشت برگ سبز چای از باغات 
شمال کشور بیش از ۹۰ هزار و ۱۱ تن برگ سبز چای برداشت شده است، گفت: 
ارزش اقتصادی این میزان برگ ســبز برداشت شده بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان 
است.رئیس ســازمان چای کشور با اشاره به اینکه ۵۶ هزار و ۴۰ تن معادل ۶۲ 
درصد از برگ های خریداری شــده درجه یک و ۳۴ هزار و ۷۰ تن بقیه درجه ۲ 
هســتند، ادامه داد: تاکنون ۲۰ هزار و ۲۷۵ تن چای خشک از محصول امسال 

چای در کارخانجات چایسازی شمال استحصال شده است.

۳ خودروی ایرانی مورد توجه روس ها 
معاون وزیر صمت گفت: خودروهای تارا، دنا و شــاهین مورد توجه روســیه 
قرار گرفته و به احتمال زیاد بخشی از حجم صادراتی خودروها مربوط به همین 
محصوالت خواهد بود.به گزارش وزارت صمت، منوچهر منطقی اظهار کرد: تولید 
خودرو یک فرآیند دانش بنیان اســت و مسئول ایجاد فناوری و یکپارچه سازی 
)پلتفرم و طراحی خودرو(، بخش هایتک خودروسازی است.معاون صنایع حمل و 
نقل وزیر صمت گفت: در هیچ کجای دنیا خودروســازی وجود ندارد که ظرفیت 
تولید یک میلیون خودرو را داشته باشد و همه اجزای آن را بومی سازی و مونتاژ 
کند، بنابراین اگر بخواهیم به سمت دانش بنیان شدن خودرو حرکت کنیم باید 
دســتاوردهای خود را تجمیع و محصول نهایی را تولید کنیم.منطقی در پاسخ 
به این ســوال که آیا توانمندی فناورانه خودرو در کشــور وجــود دارد یا خیر؟ 
افزود: این توانمندی در کشــور وجود دارد، اما به خوبی از آن استفاده نکرده ایم. 
معموالً در خودروســازی نیاز به نیروهای تحصیل کرده داریم که از نظر تربیت 
نیروهای مهندس جایگاه چهارم را دارا هستیم.وی با اشاره به بازارهای بین المللی 
محصوالت داخلی گفت: چند محصول را به روســیه برده ایم که خودروهای تارا، 
دنا، و شــاهین مورد توجه قرار گرفت و به احتمال زیاد بخشی از حجم صادراتی 

خودروها مربوط به همین محصوالت خواهد بود.

رشد ۲۵ درصدی تجارت خارجی در مرداد
سخنگوی گمرک گفت: تجارت غیر نفتی کشور در ماهِ مرداد، به ۸ میلیارد و 
۱۰۹ میلیون دالر رسید که نسبت به مرداد سال قبل رشد ۲۵.۴ درصدی داشته 
است.به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک در تشریح 
کارنامه تجارت خارجی کشــور در پنجمین ماه سال، اظهار داشت: در مرداد ماه 
۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کاال به ارزش ۸ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دالر بین ایران 
و ســایر کشورها تبادل شد که نسبت به مرداد سال قبل ۱۰.۶ درصد در وزن و 
۲۵.۴ درصد در ارزش افزایش داشته است.وی در خصوص میزان صادرات کشور 
در مرداد گفت: صادرات کشور در مرداد ماه، هشت میلیون و ۴۱۹ هزار تن کاال 
به ارزش سه میلیارد و ۶۴۸ میلیون دالر بوده که نسبت به مرداد سال ۱۴۰۰ با 
رشــد ۱۱ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش همراه بوده است.سخنگوی 
گمــرک افزود: چین با خرید دو میلیون ۲۶۱ هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد 
و ۱۰۶ میلیون دالر و رشــد یک درصدی نسبت به مرداد ۱۴۰۰، عراق با خرید 
یک میلیون و ۷۲۳ هزار تن کاالی ایرانی به ارزش ۵۶۳ میلیون دالر و رشد ۳۸ 
درصدی، امارات با یک میلیون و ۴۹ هزار تن کاال به ارزش ۵۱۷ میلیون دالر و 
رشــد ۸۹ درصدی، ترکیه با ۳۱۹ هزار تن کاال و کاهش هفت درصدی و هند با 
خرید ۳۹۴ هزار تن کاال به ارزش ۱۶۲ میلیون دالر و رشــد ۳۷ درصدی نسبت 

به مرداد سال قبل، پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران در مرداد ماه بودند.

دالر سود بیت کوین را پاک کرد
بیت کوین با افزایش قیمت دالر، آخرین دستاوردهای خود را از بین می برد و 
به زیر ۲۰ هزار دالر سقوط می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، بیت کوین 
با سهام ایاالت متحده کاهش می یابد زیرا دالر برای حمله به باالترین سطح ۲۰ 
ســال گذشته حرکت می کند. بیت کوین )BTC( پس از باز شدن وال استریت 
در ۳۰ آگوســت به زیر ۲۰هزار دالر ســقوط کرد زیرا داده ها نشان می دهد که 
ســهامداران با ضرر معامله می کنند.داده های کوین مارکت کپ و تردینگ ویو 
آخرین نزول را زیر اوج بازار صعودی ســال ۲۰۱۷ برای بیت کوین بیان می کنند 
همچنین ارزش ســهام ایاالت متحده نیز کاهش یافت. اس اند پی ۵۰۰ و نزدک 
کامپوزیت به ترتیب ۱.۱ درصد و ۱.۲۵ درصد در ســاعت اول از دست دادند، در 
حالی که بیت کوین در طول یک شــمع ساعتی ۲.۵درصد کاهش یافت.آخرین 
حرکت ها برای معامله گرانی که از قبل نسبت به اصاح عمیق تر برای بزرگترین 
ارز دیجیتال محتاط بودند، تعجب آور نبود. پیش از این، بسیاری  اصاح به سمت 
پایین ترین ســطح کان در ژوئن را پیش بینی کــرده بودند.مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۹۳.۴۳ میلیارد دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۱.۳۰ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۲۱ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۲۰ 

درصد کاهش داشته است.

سقوط ادامه دار طالی جهانی
قیمت طا روز چهارشــنبه)۳۱ آگوســت( نزدیک به پایین ترین سطح یک 
ماهــه خود متزلزل شــد و برای پنجمین افت ماهانــه متوالی قرار گرفت زیرا 
داده هــای قوی ایاالت متحده و اظهارنظرهای تندرو فدرال رزرو که به نرخ های 
بهره باالتر اشاره می کردند، جذابیت این فلز بدون بازده را کاهش داد.به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طا تا ساعت ۷ و ۲۲ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۰.۹ 
درصد کاهش به ۱۷۲۳ دالر رسید که در روز دوشنبه نزدیک به یک ماه کاهش 
یافت. در ماه جاری تاکنون ۲.۵ درصد کاهش داشته است. قیمت طا در بازار 
معامــات آتی آمریکا نیز با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۱۷۲۴ دالر رســید.رئیس 
بانفوذ فدرال رزرو نیویورک روز سه شنبه گفت که بانک مرکزی ایاالت متحده 
احتماالً باید نرخ بهره سیاســتی خود را تا حدودی باالتر از ۳.۵ درصد برساند 
و آن را تا پایان ســال ۲۰۲۳ حفظ کند.با وجود اینکه طا به عنوان پوششــی 
در برابر تورم تلقی می شــود، افزایش نرخ ها هزینه فرصت نگهداری شمش را 
افزایش می دهد.فرصت های شغلی در ایاالت متحده در ماه جوالی افزایش یافت 
و داده هــای ماه قبل به شــدت افزایش یافت. داده ها همچنین نشــان داد که 
اعتماد مصرف کننده ایاالت متحده در ماه آگوســت، بیش از حد انتظار افزایش 
یافته اســت.گروهی از سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا خواستار افزایش قاطع 
و سریع نرخ بهره در روز سه شنبه برای مبارزه با تورم فزاینده، پیش از جلسه 

سیاست گذاری هفته آینده شدند.

ادامه روزهای قرمز در بورس
شــاخص کل بورس روز چهارشــنبه هم مانند روز قبلی نزولی بود و بیش از 
۱۸۰۰ واحد سقوط کرد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روزگذشته با ۱۸۴۰ 
واحــد کاهش تا رقم یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد نزول کرد. اما شــاخص کل 
با معیار هم وزن توانســت ۱۱۲۰ واحد افزایش یابد و به رقم ۴۱۱ هزار و ۸۹۷ 
واحد برسد. در این بازار ۲۸۵ هزار معامله به ارزش ۳۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال 
انجام شد.پتروشیمی پردیس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و ملی 
صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گلگهر، سرمایه  گذاری 
نفت و گاز و پتروشــیمی تامین، پاالیش نفت بندرعباس و سرمایه  گذاری تامین 
اجتماعی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در 
آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۱ واحد افزایش در رقم ۱۹ هزار 
و ۳۱۰ واحد ایستاد. در این بازار ۲۳۳ هزار معامله انجام شد که ۱۶۹ هزار و ۸۷۴ 
میلیارد ریال ارزش داشت.تولید نیروی برق دماوند، صنعتی مینو و توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل آهن و 
فوالد غدیر ایرانیان، بیمه پاسارگاد، پلیمر آریاساسول و پتروشیمی زاگرس نسبت 

به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار کوتاه

ارز دیجیتال

بازار

بورس

قبادیان:  حســین  اقتصادی-  گروه 
دستاوردســازی بــرای دولت ســید ابراهیم 
رئیســی در هفته دولت، به اوج خود رسیده 
است. طبق دستور شورای اطاع رسانی دولت 
به وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی، همه موظف 
شده اند گزارش عملکرد خود را منتشر کنند 
و به همین دلیل مســابقه دستاوردسازی در 
دولت به اوج خود رســیده اســت.در همین 
راســتا، خبرگزاری وابسته به دولت )ایرنا( بار 
دیگر چوب حراج بر اعتبــار خود زده و برای 
دستاوردســازی برای دولت رئیســی، قیمت 
دالر در دولتهای مختلف را مقایســه کرده و 
به این نتیجه رسیده که دالر در دولت رئیسی 
کمترین رشــد را در بین تمام دولتها داشته 

است!
امــا نکتــه عجیــب در این گــزارش این 
اســت که درصد رشــد قیمت دالر در هشت 
ســاله دولتهــای روحانــی، احمــدی نژاد، 
خاتمی و هاشمی رفسنجانی، با درصد رشد دالر 
در یک ســال اول دولت رئیسی مقایسه شده 
است! این درحالیست که مقایسه همواره باید 
در مدت زمانی مشخص و در بازه مقایسه ای 
یکســان صورت گیرد و اگر خبرگزاری دولت 
می خواســت به نتیجه مطلوب برســد، باید 
درصد رشــد نرخ دالر را در پایان ســال اول 
دولتها با هم مقایســه می کرد. اما از آنجا که 

رشــد قیمت دالر در سال اول دولت رئیسی، 
بیش از رشــد نــرخ دالر در یک ســال اول 
دولتهای قبلی بــوده، خبرگزاری دولتی ایرنا، 
برای دستاوردسازی برای دولت رئیسی، علم 
آمار را به کلی زیر سوال برده است!در گزارش 

ایرنا آمده که نرخ دالر در ابتدای دولت رئیسی 
)نیمه مــرداد ۱۴۰۰(، ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان 
بود و در انتهای تیرماه امسال یعنی نزدیک به 
یک سال بعد، به ۲۹۸۹۳ تومان رسیده است. 
ســپس نرخ دالر در ابتــدا و انتهای دولتهای 

قبلی را مقایســه کرده و نتیجه گرفته دولت 
رئیسی بهترین عملکرد را در حفظ ارزش پول 
داشــته اســت!اما نکته ای که در این گزارش 
مــورد توجه قــرار نگرفته این اســت که اوال 
مقایســه باید در دوره های زمانی مشابه انجام 

شــود و نمی توان یک ســال را با هشت سال 
مقایسه کرد. ثانیا در اغلب دولتها که دو دوره 
ای بوده اند، رشد نرخ دالر و کاهش ارزش پول 
ملی در چهار ســاله دوم دولتها صورت گرفته 
است و معموال در یک سال اول دولتها شاهد 
ثبات در نرخ دالر بودیم. به عنوان مثال، نرخ 
دالر در روز دوازدهم مرداد ۱۳۹۲، همزمان با 
روی کار آمــدن دولت روحانی، ۳۲۱۵ تومان 
بود و در روز پنجم شهریور ۱۳۹۳ یعنی بیش 
از یک سال بعد، صد تومان هم ارزانتر شد و به 
۳۱۱۸ تومان رسید! اگر بخواهیم عملکرد یک 
ســال اول دولتها را در حفظ ارزش پول ملی 
بررســی کنیم، اتفاقا دولت رئیسی، غیر قابل 
دفاع ترین کارنامه را داشته است. در یک سال 
اول دولت حسن روحانی، نرخ دالر ارزان شد 
اما در یک سال اول دولت ابراهیم رئیسی، نرخ 
دالر گران شــد!در واقع اگر خبرگزاری دولت 
می خواست بی طرفانه قضاوت کند، باید تغییر 
قیمت دالر در سال اول دولتها را با هم مقایسه 
می کــرد. اما این کار را نکــرد چون نتیجه به 
ضرر برنامه دستاوردســازی دولت رئیسی به 
مناسبت هفته دولت بود. دولت رئیسی، بهتر 
اســت این ضرب المثل را که »جوجه را آخر 
پاییز می شمارند« به یاد بسپارد چرا که قیمت 
دالر را در پایان دولت رئیسی باید محاسبه و 

با قیمت دالر در دولتهای قبلی مقایسه کرد.

 رییس ســازمان شیات ایران به رشــد ۶۷ درصدی 
ارزآوری در حوزه صادرات آبزیان در ســال جاری اشــاره 
کرد و گفت: ارزآوری این بخش در ســال گذشــته ۵۵۶ 
میلیون دالر بود.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »سید 
حسین حســینی« صنعت شیات را از سه محور صیادی، 
آبزی پروری و صنایع تبدیلی و پشتیبانی تولید مورد ارزیابی 
قرار داد و اظهار داشت: ما یک میلیون و ۲۵۹ هزار تن در 
حوزه آبزیان تولید داریــم که ۷۰۲ هزار تن آن مربوط به 
صید و ۵۵۶ هزار تن متعلق به آبزی پروری اســت.معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی تولید آبزیان را در شرایط تنش آبی 
کشــور و با توجه به کم آب بر بودن این فعالیت به صرفه 
دانســت و افزود: تولید آبزیان می توانــد به تأمین امنیت 

غذایــی کمک بزرگی نماید.وی بــا انتقاد از مغفول ماندن 
توســعه آبزی پروری در دریاها تصریح کرد: یکی از الزامات 
تحقق این امر مهم، معرفی صنعت به سرمایه گذاران است 
که در این راســتا ما کمیته سرمایه گذاری را تشکیل داده 
و پیوســت های فنی و اقتصادی را در آن تشریح کردیم و 
موضــوع دیگر در این زمینه هم ارتقــای دانش و فناوری 
است.حســینی با اشــاره به اعام آمادگی ۴۳۰ شــرکت 
برای گره های دانشــی و نیازهای تحقیقاتی در این حوزه 
گفت: ما در گام نخســت با ۴۸ شرکت های دانش بنیان و 
پیشران وارد گفتگو شدیم و برای تجاری سازی و افزایش 
بهره وری، این شــرکت ها را با سرمایه گذاران و بهره برداران 

متصل کردیم.

وی دانش را به عنوان یک ضرورت برای تحقق پایداری 
تولید و تحول و امنیــت غذایی پایدار مطرح کرد و افزود: 
ما در برخی نهاده ها کامًا وابســته بــه خارج بودیم که با 
اقدامــات دولت ســیزدهم و فعال کــردن مراکز تکثیر و 
موسسات تحقیقاتی توانســتیم ۳۷۰ میلیون قطعه را در 
داخل تولید کنیم.حسینی از ایجاد زیستگاه های مصنوعی 
مبتنی بر دانش روز ســخن گفــت و بیان کرد: ما بیش از 
۱۰ هــزار و ۵۰۰ ســازه را برای بازســازی ذخایر و حفظ 
اکوسیستم طراحی کردیم.رییس ســازمان شیات ایران 
همچنین با اشــاره به رشــد ۶۷ درصد ارزآوری در حوزه 
صادرات آبزیان در ســال جاری گفت: ارز آوری این بخش 
در سال گذشته ۵۵۶ میلیون دالر بود و تا سال ۱۴۰۴ نیز 

قرار است که ظرفیت در حوزه تولید را تا ۲,۴ دهم میلیارد 
دالر افزایش دهیم.وی یادآور شــد: در ســفرهای استانی 
رئیس جمهــور، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
۵۶ طرح نیمه تمام و غیرفعال در حوزه شیات تخصیص 
داده شــد که در صنعت شیات بی سابقه است همچنین 
بــرای پایداری تولید نیز بیش از ۳ هزار و ۹۴ تولیدکننده 
به بانک کشاورزی معرفی شــدند و از تسهیات کم بهره 
استفاده کردند.حسینی با اشاره به افتتاح و اتمام ۷۵ پروژه 
با اعتبار ۵۳۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۳۲۵۰ نفر 
در دولت ســیزدهم گفت: ما در حال حاضر ۱۶ تن خاویار 
پرورشی را تولید و به ۳۱ کشور دنیا صادر می کنیم و ۱۷۶ 

مزرعه آبزی پروری هم در حوزه خاویاری فعال هستند.

رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: از سال گذشته تاکنون 
عملیات احداث ۱۰۰ هزار واحد مســکونی شهری و ۱۸۰ 
هزار واحد مسکونی روســتایی در قالب طرح نهضت ملی 
مســکن در مناطق مختلف آغاز شده اســت. اکبر نیکزاد 
چهارشــنبه ۹ شــهریور در بازید از طــرح ۳ هزار واحدی 
نهضت ملی مســکن در شهر صدرا و شــیراز با بیان اینکه 
بسیاری از طرح های نهضت ملی مسکن در شهرهای کشور 
در آستانه افتتاح است، اظهار کرد: بهره برداری از واحدهای 
مســکونی این طرح در نیمه دوم امسال کلید می خورد.به 
نقل از بنیادمســکن فارس، نیکزاد بر لزوم شتاب بخشی بر 
اجــرای طرح های نهضت ملی مســکن تاکید کرد و گفت: 
از ســال گذشــته تاکنون عملیات احداث ۱۰۰ هزار واحد 
مسکونی شــهری و ۱۸۰ هزار واحد مسکونی روستایی در 
قالب طرح نهضت ملی مســکن در مناطــق مختلف آغاز 
شده است. رئیس بنیاد مســکن انقاب اسامی با اشاره به 
اینکه اکنون ۱۸۰ هزار واحد روســتایی و ۱۰۰ هزار واحد 
مســکونی شهری در قالب طرح نهضت ملی مسکن توسط 

بنیاد مسکن در دستور ساخت قرار دارد، اصلی ترین موضوع 
در قانون جهش تولید مسکن را ساخت سالیانه یک میلیون 
مسکن دانست و گفت ث: ۲۰۰ هزار واحد از این تعداد در 
روســتاها و ۸۰۰ هزار واحد در شهرها ساخته و به زودی از 
نیمه دوم امســال افتتاح واحدهای نهضت ملی مسکن که 

سهم بنیاد مسکن بوده است آغاز می شود.
نیکزاد همچنین با بیان اینکه نام نویســی و اســتقبال 
از اجرای این طرح به ویژه در شــهرهایی که بنیاد مسکن 
متولی ســاخت است بسیار چشمگیر بود، ادامه داد: میزان 
ثبت نام ها نشــان داد که هدف گذاری دولت درست بوده و 
میزان تقاضای مسکن نشان می دهد که به مدت چند سال، 
باید سالیانه یک میلیون واحد ساخته شود تا دغدغه مسکن 
را از مردم رفع کنیم.او خاطرنشان کرد: داشتن مسکن ایمن 
و مناســب یک مطالبه جدی و یک حق عمومی است که از 
ســوی مردم مطرح می شــود و در قالب طرح نهضت ملی 
مسکن این درخواست پاسخ داده می شود.نیکزاد همچنین 
با اشاره به اینکه تامین زمین مناسب از سوی دولت موجب 

گردید تا قیمت تمام شــده واحدهای نهضت ملی مسکن 
کاهش یابد و متعارف شــود، بیان کرد: کمک دولت برای 
کاهش قیمت تمام شــده واحدهای ایــن طرح ادامه دارد، 
در طرح نهضت ملی مســکن زمین به صورت رایگان تامین 
می شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان تعرفه ساخت 
را کاهــش داده اســت.او عنوان کــرد: در خصوص تعرفه 
عوارض پروانه هم تا ۳۰ درصد تخفیف در ســاخت نهضت 
ملی وجود دارد که در برخی اســتان ها ۷۰ درصد تخفیف 
داده شده اســت.همه این اقدامات و همراهی دستگاههای 
مسوول باعث می شود تا شهروندان بتوانند با قیمت مناسب 
تر ســاخت واحدهای نهضت ملی مســکن را دنبال کنند.
مدیرکل بنیاد مســکن فارس  هم در ادامــه این بازدید با 
بیان اینکه هماهنگی تحویل زمین در شــهر جدید صدرا 
برای ســاخت طرح جهش تولید مســکن توسط این بنیاد 
انجام شــده است، گفت: در قالب این طرح، ۲ هزار و ۵۰۰ 
واحد مسکونی در شهر صدرا شــیراز ساخته می شود. هم 
اکنون عملیات اجرایی ســاخت این واحدها با بهره گیری 

از ماشین آالت سنگین امور اجرایی بنیاد مسکن آغاز شده 
اســت.عطاءاهلل زمانی همچنین گفت: با درخواست شرکت 
عمران شهر جدید صدرا ساخت طرح جهش تولید مسکن 
در شــهر جدید صدرا به بنیاد مســکن فارس واگذار شده 
اســت.او افزود: با توجه به عملکرد بنیاد مســکن فارس در 
ســالهای گذشته در زمینه اجرای پروژه های ملی مسکن از 
جمله مسکن مهر، طرح جهش مسکن ملی در شهر صدرا 
با محوریت بنیاد مســکن اجرا می شود.زمانی با بیان اینکه 
عاوه بر شهر صدرا ســاخت مسکن ملی در شهرهای زیر 
۱۰۰ هزار نفر نیز به بنیاد مسکن واگذار شده است، گفت: با 
اجرای این طرح تحول جدی در حوزه تامین مسکن شهری 
رخ خواهد داد و بنیاد مسکن کار اعطای تسهیات در این 
طرح و هماهنگی واگذاری زمین را انجام می دهد.مدیرکل 
بنیاد مسکن فارس در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت های 
انجام شده برای نهضت ملی مسکن در استان، خاطرنشان 
کرد: اراضی طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ 

هزار نفر تامین و دراختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد.

مقایسه عجیب قیمت دالر در خبرگزاری وابسته به دولت

دولت، جوجه های بازار دالر را آخر پاییز بشمارد!

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

رشد ۶۷ درصد ارزآوری صادرات آبزیان

رئیس بنیاد مسکن کشور خبر داد

اجرایی شدن ساخت ۲۸۰ هزار خانه شهری و روستایی در کشور

رییــس مرکز پژوهش هــای اتــاق بازرگانی ایران 
می گویــد، اقتصاد کشــور باید خود را آمــاده کند تا 
در صورتی که تحریم ها کنار رفتند، امکان اســتفاده 
حداکثری از این فضا را به دست آورد.محمد قاسمی در 
گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: یکــی از اصلی ترین 
اولویت هایی که باید در این حوزه به آن توجه داشت، 

موضوع تولید است. 
هرچند در ســال های گذشته نیز بحث های زیادی 
درباره حمایت از تولید مطرح شــده اما موضوعی که 
بیشترین اهمیت را دارد، حمایت از تولید رقابت محور 
اســت.وی درباره اهمیت این نوع از حمایت گفت: در 
صورتــی که ما فضا را برای رشــد تولید رقابت محور 
فراهم کنیم، قطعــا امکان افزایش کیفیت محصوالت 
داخلی و حضــور در عرصه صادراتــی فراهم خواهد 
شــد و در نهایت به نفع اقتصاد ملی تمام می شــود.
رییس مرکــز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، جذب 
ســرمایه را دیگر اولویت مهم اقتصاد ایران دانست و 
گفت: ما در ســال های گذشته با توجه به شرایطی که 
بر اقتصاد ایران حکم فرما بوده، نتوانسته ایم در جذب 
ســرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی موفق عمل 
کنیم و همین موضوع توســعه زیرســاخت ها و آماده 
سازی اقتصاد برای اســتفاده از فرصت های جدید را 

محدود کرده است. از این رو در صورت رفع یا کاهش 
تحریم ها، بایــد یکی از اصلی ترین اولویت های اقتصاد 
ایران، جذب ســرمایه های جدید باشد.قاســمی ادامه 
داد: برای فراهم شــدن شــرایط برای جذب سرمایه، 
یکی از اصلی ترین بخش هایــی که باید آمادگی خود 
را افزایــش داده و مقدمات الزم برای ارتباط با اقتصاد 
جهانی را فراهم کند، نظام بانکی کشــور اســت. در 
واقع ســومین اولویت اقتصاد ایران در صورت احیای 
برجام، باید بهبود شرایط نظام بانکی کشور باشد.وی 
با بیان اینکه فاصله میان عملکرد بانکی ایران و جهان 
افزایش یافته، تاکید کرد: چه توسعه تولید و چه جذب 
سرمایه های جدید نیاز به توسعه روابط بانکی و ارتباط 
شــبکه بانکی ایران و جهان دارد. ما در این ســال ها 
شرایط حضور در این عرصه را نداشته ایم اما باید برای 
بهبود شــرایط و کاهش محدودیت هــا خود را آماده 
کنیم.قاسمی خاطرنشــان کرد: البته اصاح شــرایط 
نظام بانکی کشــور تنها موضوعی داخلی نیست. پس 
از آنکه شــرایط در داخل فراهم شد، باید تاش کرد 
که موضوعاتی مانند اف ای تی اف و لوایح پولشــویی 
تعیین تکلیف شود تا با برطرف شدن نگرانی ها درباره 
اقتصاد ایــران، امکان حضور در عرصه های بین المللی 

برای ما فراهم شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا پایان شهریورماه که 
شروع فصل کشت اســت، قانون الگوی کشت توسط 
وزارت جهاد کشــاورزی به اســتان ها اباغ می شود و 
تاش وزارت جهاد این اســت که بــا برنامه ریزی های 
انجام شده کشــاورزان بتوانند بر اساس الگوی کشت 
حرکت کنند.به گزارش ایســنا مصوبه الگوی کشــت 
محصوالت کشاورزی در ســال ۱۳۸۸ توسط مجلس 
شورای اسامی به وزارت جهاد کشاورزی اباغ شد اما 
از آن ســال تاکنون این مصوبه اجرایی نشد. حاال اما 
بعد از گذشــت ۱۳ ســال از اباغ این مصوبه، وزارت 
جهاد کشاورزی قصد دارد آن را اجرایی کند و در این 
طرح نیــز تمرکز خود را بر روی محصوالت اساســی 
گذاشــته است. گفتنی اســت الگوی کشت به معنای 
تعیین یک نظام کشــاورزی با مزیت اقتصادی پایدار، 
مبتنی بر سیاســت های کان کشــور با بهره گیری از 
ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای در راستای حفظ 
محیط زیســت و پایداری منابع  اســت.در این راستا 
سید جوادســاداتی نژاد نیز اخیرا اعام کرده است که 
تا پایان شهریورماه که شروع فصل کشت است، قانون 
الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی به استان ها 
اباغ می شــود و تاش وزارت جهاد این اســت که با 
برنامه ریزی های انجام شده کشاورزان بتوانند بر اساس 

الگوی کشت حرکت کنند. برای حمایت از طرح الگوی 
کشت قیمت خرید تضمینی را هم پیش از شروع فصل 
کشــت اباغ خواهیم کرد تا کشــاورزان بتوانند طبق 
آن برای کشــت برنامه ریزی کنند.وی همچنین اضافه 
کرد: با توجه به دســتور رئیس جمهوری در خصوص 
حمایت از الگوی کشت، پیشنهاد بخشودگی آب بها را 
ارائــه کرده اند که با همراهی وزارت نیرو تا هفته آینده 
این طرح را اباغ خواهیم کرد و کشاورزانی که الگوی 
کشــت را رعایت کنند از بخشودگی بخشی از آب بها 
برخوردار خواهند شد.وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: 
بر اســاس قانون، صادرات محصوالت آب بر ۰.۵ درصد 
عــوارض دارد و این امر برای حمایت از محصوالت کم 
آب بر و تقویت کشــت محصوالت اساسی لحاظ شده 
اســت.وی با بیان اینکه ما صادرات این محصوالت را 
ممنوع نکرده ایم اما با عــوارض بازار داخلی را کنترل 
می کنیــم، گفت: در مواقــع لزوم میزان عــوارض را 
کاهش یا افزایش خواهیم داد، تاش می کنیم صادرات 
محصوالت کشــاورزی را ممنوع نکنیم.ساداتی نژاد در 
پایان گفت: الگوی کشتی که به استان ها اباغ می شود، 
بر اساس میزان نیاز داخل کشور و صادرات برنامه ریزی 
می شود و امیدواریم کشاورزان از الگوی کشت تبعیت 
کنند و بتوانیم بازار داخل و صادرات را کنترل کنیم. 

توسعه کشت قراردادی با اولویت گندمسه اولویت اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها
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معاون نظارت بــر اماکن عمومــی پلیس امنیت 
تهران بزرگ از کشف یک کارگاه تولید و دپو داروهای 
قاچاق و غیربهداشتی خبر داد خبر داد. سرهنگ نادر 
مرادی در گفت وگو با ایســنا، دراین بــاره گفت: روز 
گذشــته ماموران پلیس نظارت بــر اماکن عمومی از 
طریق منابع خبری متوجه شدند که مالک یک کارگاه 
در محــدوده خیابان کمیل اقدام بــه تولید و فروش 
داروهای غیرمجاز کرده و مقادیری از داروهای قاچاق 
را نیز در همان محل جمع آوری کرده اســت. وی با 
اشاره به اخذ مجوز از مقام قضایی برای بازدید از این 
محل گفت: با شناســایی محل دقیق کارگاه تیمی از 
ماموران پلیس اماکن پایتخت به نشانی کارگاه اعزام 

شــدند، اما مالک کارگاه در مقابل دستور قضایی هم 
مقاومت کرده و ســعی داشــت مانع از ورود ماموران 
به داخل شــود که در همین راستا این فرد دستگیر 
شــد.  معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
تهران بزرگ با بیان اینکــه این مرد به مقر انتظامی 
منتقل شد، افزود:  همچنین در ادامه ماموران نسبت 
به بازدید از این کارگاه اقدام کردند که در جریان آن 
سه هزار و  ۷۱۳ قلم از انواع داروهای قاچاق و تاریخ 
مصرف گذشــته و بدون مجوز از این محل کشــف و 
ضبط شد. مرادی ادامه داد: برای متهم دستگیر شده 
نیز پرونده ای تشکیل شده و این فرد برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

رئیــس پلیس مبارزه با مــواد مخدر تهران بزرگ 
از کشــف ۴۰۰کیلو تریاک از یک دســتگاه تریلر در 

بزرگراه آزادگان خبرداد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ ضرغام آذین در تشریح 
جزئیات این خبر، گفــت: مأموران تیم عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در رصدهای 
اطالعاتی خود متوجه شــدند که دو تن از سوداگران 
مرگ با استفاده از یک دســتگاه تریلر به استان های 
مرزی در شــرقی کشــور مراجعه و با تهیه محموله 
بزرگی از موادمخدر پس از گذشتن از شهر شیراز به 
ســمت تهران حرکت کرده اند. وی ادامه داد: مراقبت 
های ویژه پلیســی ادامه داشــت تا اینکــه با نزدیک  

شدن خودرو به شهر تهران، تیم های مختلفی از این 
پلیس در محورهای مواصالتی جنوب تهران مســتقر 
شــده به این ترتیب خــودروی مذکــور در بزرگراه 
آزادگان شناســایی و توقیف شد. مأموران در بازرسی 
از این خودرو ۴۰۰ کیلوگرم تریاک را کشــف و ضبط 
کرده و دو نفر را هم در این رابطه دستگیر کردند. بر 
اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت، وی با 
اشاره به تشــکیل پرونده و تحویل متهمان به مراجع 
قضائی، گفت:  قطعا این محموله ســنگین موادافیونی  
به منظور نابودی افراد جامعه و قشــر جوان بارگیری 
شده که به لطف الهی و در سایه تالش ماموران پلیس 

قبل توزیع کشف و ضبط شد.

کشف محموله ۴۰۰ کیلویی تریاک در حین ورود به تهرانساخت داروهای غیرمجاز و غیربهداشتی در یک کارگاه

رئیــس پلیس اطالعات تهران بزرگ از دســتگیری 2 
عامل کــری خوانی در فضای مجازی خبــر داد و گفت: 
متهمان قصد قدرت نمایی در شــرق تهران را داشتند که 

دستگیر شدند.
به گزارش رکنا؛ ســرهنگ»پیام کاویانی« در تشــریح 
جزئیات این خبر، اظهار داشت: در پی رصدهای اطالعاتی 
و بررسی های به عمل آمده در فضای مجازی مشخص شد 
تعدادی از افراد شرور ســابقه دار تهران با ایجاد صفحات 
مجازی در اینستاگرام و انتشار پست های زنده از اقدامات 
شرورانه خود ســعی در جلب افکار عمومی و ایجاد حس 
ناامنی در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی را داشته 
کــه در همین راســتا بالفاصله پس از تشــکیل پرونده و 
بررســی های اولیه، موضوع در اختیار تیمــی از ماموران 

مرکز عملیات این پلیس قرار گرفت.
وی عنوان داشت: با انجام یک سری اقدامات اطالعاتی 
و مهندســی اجتماعی در فضای مجــازی ماموران پلیس 
دریافتند، علت بروز این رفتار شــرور انه در شــبکه های 
اجتماعی از ســوی این افراد مربوط بــه وقوع درگیری و 
اختالفات پیش آمده قبلی بین 2 نفر از اراذل اوباش سطح 
یک تهران بــوده که پس از آنکه در یکی از کشــورهای 
همسایه به دلیل قاچاق مواد مخدر دچار اختالف حساب 

می شــوند با یکدیگر درگیری و تیر اندازی کرده  و دامنه 
اختالفات خود را به داخل کشــور و از طریق کری خوانی 

در فضای مجازی توسط نوچه های خود کشاندند.
ســرهنگ کاویانی تســریع کرد: به دنبــال این رفتار،  

متهمــان کلیپ هــای تهدیدآمیزی در فضــای مجازی 
منتشــر کردند  که با  باز نشر قرار گرفتن این کلیپ ها در 
شبکه های اجتماعی عالوه بر ایجاد اخالل در نظم و امنیت 
عمومی موجب  ناهنجاری های محیطی و تحریک اراذل و 

اوباش طرف مقابل شده بود.
این مقام انتظامی در ادامه با اشــاره به اینکه رفتار این 
افراد و انتشــار کلیپ ها کری خوانــی در فضای مجازی 
بازخــورد منفی کاربــران شــبکه های اجتماعی و عموم 
شــهروندان را به همراه داشــت بیان داشت: با شناسایی 
محل اختفای این افراد شرور در حوالی خیابان گرگان،پس 
از هماهنگی های قضائی، روز گذشته تیم هایی از مأموران 
این پلیس به موقعیت مورد نظر اعزام و موفق شدند در 2 
عملیات جداگانه آنان را دســتگیر و برای ادامه تحقیقات 
به مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ انتقال 
دهند. رئیس پلیس اطالعات تهران در پایان با بیان اینکه 
این 2 شــرور ســابقه دار به جرم ارتکابی اعتراف و برای 
ســیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند خاطر نشان 
کرد: اخالل در نظم عمومی و ارعاب شهروندان خط قرمز 
پلیس بوده و مجموعه انتظامی قاطعانه و بدون اغماض با 
هرگونه تحرک سوء اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنیت 

برخورد می کند.

رئیس پلیس فتای پایتخت از بازداشــت فردی که پس 
از فروش اپل آیدی به برخی از کاربران تلفن همراه آیفون 
اقدام به قفل کردن حســاب و اخــاذی از آنان کرده بود، 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی درباره 
جزئیات این خبر گفت:  چندی پیش یکی از شهروندان به 

پلیس فتای تهران بزرگ مراجعــه و اعالم کرد که فردی 
ناشناس با دسترسی غیرمجاز به اپل آیدی تلفن همراهش 
از وی اخاذی کرده اســت. شــاکی در ادامه اظهارات خود 
به ماموران گفت که مدتی قبل یک دســتگاه تلفن همراه 
آیفون و یک کارت اپل آیدی خریداری و فعال کرده است و 
حاال بعد از گذشت چندماه گوشی اش  قفل شده و شخصی 

ناشــناس برایش پیام می گــذارد که در قبــال اخذ وجه 
دســتگاهش را باز خواهد کرد.  وی با بیان اینکه ماموران 
پلیس فتــا تحقیقات خود در این پرونــده را آغاز کردند، 
گفت: ماموران در جریان تحقیقات خود متوجه شدند که 
متهم دامنه بزرگی از اپل آیدی در اختیار داشته و با چاپ 
اطالعات آنها بر روی کارت هــای اپل آیدی، این کارت ها 
را در فروشــگاه های موبایل و لوازم الکترونیکی به فروش 
رسانده و پس از مدتی باتوجه به اینکه کلیه اطالعات اپل 
آیدی را در اختیار داشــته با قفل کردن دستگاه خریداران 

اقدام به اخاذی از آنان کرده است.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس فتا، گودرزی با 
اشاره به افزایش تعداد شکات این پرونده در روند تحقیقات 
افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ در ادامه اقدامات 
تخصصی خود و با بررسی های فنی و سایبری موفق شدند 
ردپای متهم را در فضای مجازی شناسایی کنند و پس از 
تشریفات قضایی او در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ 

دستگیر و به مقر پلیس فتای پایتخت منتقل کردند.

بــه گفته رئیس پلیس فتای تهــران بزرگ مجرم پس 
از حضور در پلیس فتا و روبه رو شــدن بــا ادله دیحیتال 
جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی 
معترف شــد که بعد از گذشت مدتی از فروش کارت های 
اپل آیــدی و باتوجه به اینکه اطالعــات آنها را در اختیار 
داشــته اقدام به قفل کردن دســتگاه ها کرده و از طریق 
ارسال پیام به تلفن همراه شکات از آنها در قبال باز کردن 

تلفن همراشان درخواست وجه کرده است.
گودرزی با بیان اینکه برای متهم پرونده ای تشکیل و به 
دادسرا ارجاع شد، گفت: تحقیقات در این خصوص از سوی 

ماموران در حال انجام است.
او همچنیــن به شــهروندان توصیه کرد کــه به هیچ 
عنوان برای دریافت اپل آیدی یا دیگر اطالعات محرمانه و 
شــخصی به افراد غریبه و ناشناس مراجعه نکنند و پس از 
دریافت اپل آیدی از فروشگاه های معتبر گذرواژه و ایمیل 
پشــتیبان اولیه را تغییر دهند و از رمز عبور ایمن و قوی 

برای اپل آیدی خود استفاده کنند.

اجــرای حکم قاتــل موبایل فــروش اسالمشــهری با 
پیگیری هــای به عمل آمده از ســوی دســتگاه قضایی و با 
پذیــرش اولیای دم به حرمت ماه صفر، بــه بعد از این ماه 
موکول شد. به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از هشتم 
فروردین سال ۱۴۰۰ به دنبال کشف پیکر خونین فرشاد در 
مغازه موبایل فروشی اش در اسالمشهر رقم خورد. پس از آن 
مشخص شد ۳ جوان به قصد سرقت گوشی موبایل به مغازه 
فرشاد مراجعه کردند و در جریان سرقت، یکی از سارقان با 

وارد کردن ضربه چاقو به گردن فرشاد موجب قتل او شد.
با درخواســت اولیای دم حکم اعدام در مال عام متهم به 
قتل صادر شــد و قرار بود صبح چهارشــنبه 2 شهریور ماه 
حکم اجر ا شــود اما حکم به تعویق افتاد. 8  فروردین سال 
۱۴۰۰ یکی از جنجالی  ترین پرونده های جنایی با قتل مرد 
موبایل فروش اسالمشــهری در مغازه اش رقم خورد. فیلم 

ضبط شده از دوربین مدار بسته مغازه موبایل فروشی، صحنه 
به خون کشیده شدن مقتول به نام فرشاد را ضبط کرده بود 
و این فیلم در فضای مجازی دست به دست چرخید.  ماجرا 
از این قرار بود که 2 جوان با انگیزه سرقت در مغازه مقتول 
به نام فرشاد با او قرار گذاشته بودند و در لحظه سرقت یکی 
از سارقان با وارد کردن ضربه چاقو به گردن مقتول موجب 

مرگ او شــد. در کلیپ منتشر شــده، لحظه چاقو خوردن 
مقتــول و راه افتادن حمام خون در مغــازه اش به تصویر 
کشیده شــد که یکی از فجیع  ترین فیلم های منتشر شده 
در فضای مجازی بود. متهمان ســاعتی بعد از قتل توسط 
ماموران پلیس در نزدیکی محل حادثه شناسایی و دستگیر 
شــدند.  متهم به قتل با درخواست اولیای دم به قصاص در 
مال عام حکوم شــد و حکم صادر شده در دیوانعالی کشور 

مهر تائید خورد.

کری خوانی در فضای مجازی لو داد

دعوای نوچه ها به دلیل اختالف در خارج از کشور

سوءاستفاده فروشنده اپل آیدی از کاربران آیفون

قصاص قاتل موبایل فروش اسالمشهری بعد از ماه صفر

عامل اصلی قتل مجید عبدالباقی دستگیر شد
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان خوزستان از دستگیری عامل اصلی 

قتل مجید عبدالباقی خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از دادگســتری خوزســتان، صادق جعفری چگنی 
اظهار کرد: با پیگیری قضایی و باتالش معاونت آگاهی اســتان، عامل قتل مجید 
عبدالباقی برادر حسین عبدالباقی مالک و متهم اصلی پرونده متروپل صبح امروز 

در مخفی گاه خود در شهرستان کارون دستگیر شد.
مجید عبدالباقــی اول مردادماه جاری و به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی با 

سالح جنگی در منطقه امیری شهرستان آبادان به قتل رسید.

ویژه

جاده چالوس یکطرفه می شود
رئیس پلیس راه البرز اعالم کرد: محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران - شمال 
و جــاده کرج - چالوس درمحدوده این اســتان در روز جمعه ۱۱شــهریور اجرا 

می شود.
به گزارش ایســنا، سرهنگ پیمان کرمی در جمع خبرنگاران گفت: براساس 
برنامه ریزی انجام شــده تردد انواع وســایل نقلیه از ســاعت ۱۴ الی2۴ روز ۱۱ 
شــهریور ماه جاری از کرج و ابتدای آزادراه تهران - شــمال به سمت مرزن آباد 

ممنوع می شود.
وی افــزود: همچنین با اعالم ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وســایل 
نقلیه از ســاعت ۱۷ همان روز تا پایان تخلیه بار ترافیکی از مرزن آباد به سمت 

کرج و تهران به صورت یک طرفه خواهد شد.
سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری 
از اتالف وقت رانندگان و مســافران در جاده های اســتان البرز با سایر نهادهای 

امدادی نیز هماهنگی های الزم صورت گرفته است.
مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شــماره تلفن 882۵۵۵۵۵ به صورت 
شــبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشــور و آماده امدادرسانی به حادثه 

دیدگان احتمالی است.

راهور

دلیل درگیری با 2 روحانی در قم
معــاون عملیات فرماندهی انتظامی اســتان قم گفت: شــروع و علت نزاع و 
درگیــری چند روز اخیــر بین 2 ضارب و 2 روحانی در قــم به دلیل اختالفات 
شخصی بوده است. سرهنگ ولی ترابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
این درگیری بدلیل اختالفات شخصی بوده و ضارب، یکی از روحانی های مضروب 
را می شناخته است. وی بیان کرد: نیروی انتظامی پیگیر مساله و مشخص شدن 
تمام ابعاد پرونده اســت. به گفته وی، علت درگیری هیــچ ارتباطی به جایگاه 
روحانیت ندارد. برخی خبرگزاری ها خبری را منتشــر کرده اند که طی چند روز 
اخیــر 2 فرد ضارب با لوله آهنی اقدام به مضروب کردن 2 روحانی کرده اند که 
یکی از آن ها اکنون در بیمارستان بستری است و دیگری از ناحیه دست و پا دچار 

مصدومیت شده است.

کشف ۶۷ هزار لیتر انواع روغن موتور
فرمانده نیروی انتظامی شــرق استان تهران از کشــف ۶۷ هزار و ۵۵۷ لیتر 
انواع روغن موتور و گیریس خارج ازشــبکه توزیع به ارزش ۳۳ میلیارد ریال، در 
شهرستان ورامین خبر داد. سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان 
تهران ظهر چهارشنبه ۹ شهریور ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب 
خبری مبنی بر فروش انواع روغن موتور و گیریس با نرخ غیر مصوب توسط فردی 
در فروشگاه روغن موتور در شهرســتان ورامین، موضوع در دستور کار ماموران 
اداره مبارزه قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. وی گفت: 
پس از هماهنگی قضایی و اقدام به موقع ماموران در بازرســی انجام شده مقدار 
۶۱هزار و 2۳۱ لیتر انواع روغن موتور و مقدار ۶۳2۶ انواع گیریس کشف و ضبط 
و درخواست مدارک ثبت در سامانه انبارها از مالک خواسته که وی مدارکی برای 
ارائه نداشــته، مجموعا ۶۷ هزار و ۵۵۷  لیتر انواع روغن موتور و گیریس کشف 
که برابر اعالم کارشناســان اداره صمت ارزش ایــن کاال بالغ بر ۳۳میلیارد ریال 
برآورد شده است. فرمانده انتظامی شرق استان تهران  در پایان گفت: متهم پس 
از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد و مجموعه پلیس استان مبارزه با 
قاچاق کاال را اولویت های کاری خود قرار داده است و با اجرای طرح های مختلف 

موفقیت ها و نتایج قابل توجهی را بدست آورده است.

دستگیری عامل تیراندازی در کهنوج
فرمانده انتظامی کهنوج از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر 
داد. به گزارش مهر، فرمانده انتظامی کهنوج ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران 
از دســتگیری عامل تیراندازی و مجروح شــدن 2 شهروند کهنوجی در جریان 
وقوع نزاع خانوادگی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ علی امیری گفت: داماد 
خانــواده با حضور در منزل پدرزنش، با یکدیگر درگیر و طی تیراندازی رخ داده 
در این نزاع، همسر و مادر همسر خود را از ناحیه پا و شکم مجروح و بالفاصله از 
محل متواری می شــود. وی افزود: با تالش پلیس، متهم در یک عملیات ضربتی 
غافلگیر و در بازدید از مخفیگاه وی ســالح به کار رفته در نزاع نیز کشــف شد. 
فرمانده انتظامی کهنوج علت و انگیزه این نزاع را اختالفات خانوادگی عنوان کرد 

و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف بیش از ۳ کیلوگرم تریاک در قروه
فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف ۳ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک در عملیات 
مشترک مأموران انتظامی قروه با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر استان خبر 
داد. ســرهنگ علیرضا صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه با انجام اقدامات اطالعاتی و تخصصی با 
همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از انتقال محموله مواد مخدر از طریق 
محورهای مواصالتی شهرستان قروه مطلع شدند و بالفاصله بررسی موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: مأموران محل تردد خودروی قاچاقچیان را 
شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در عملیات ضربتی خودرو را 
متوقف کردند که در بازرسی از آن ۳ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف شد. سرهنگ 
صفری خاطرنشــان کرد: در این عملیات ۳ متهم دســتگیر و به مراجع قانونی 
معرفی شدند. وی تصریح کرد: پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت و آرامش 

عمومی در تمامی ساعات شبانه روز از هیچ تالشی دریغ نمی کند.

کشف محموله ۱۰۰ میلیارد ریالی قاچاق در امیدیه
فرمانده انتظامی اســتان خوزستان گفت: یک محموله تجهیزات الکترونیکی 
قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرســتان امیدیه کشف و ضبط شد. به 
گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار سید محمد 
صالحی با اعالم این خبر بیان کرد:در راستای طرح کنترل جاده ای و مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، ماموران پلیس آگاهی شهرستان امیدیه 
با کار اطالعاتی 2 دستگاه تریلی حامل کاالی قاچاق را در جاده امیدیه - ماهشهر 
شناسایی و متوقف کردند. وی گفت: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی تعداد 
2۱ هزار عدد باطری قلمی، ۵8۵ هزار و ۷۶۴ عدد فندک، 2۹ دســتگاه ps۵ و ۹۴ 
دستگاه Xbox به همراه  2۰۰ عدد دسته ps۴ فاقد هرگونه مدارک گمرکی که به 
طرز ماهرانه ای جاساز شده بود، را کشف کردند. فرمانده انتظامی استان خوزستان 
ادامه داد:کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال 
برآورد کردند. ســردار صالحی افزود:در این رابطه پنج متهم دســتگیر که پس از 

تشکیل پرونده مقدماتی تحویل اداره تعزیرات حکومتی شدند.

کشف 2/5 میلیون قلم کاالی قاچاق در تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از دو و نیم میلیون 

قلم انواع کاالی قاچاق در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال خبر داد.
سرهنگ هدایت بهرامی در گفت وگو با ایسنا، از اجرای تازه ترین مرحله از طرح 
سراسری و استانی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اولویت کاالهای گمرکی، دخانی و 
ترانزیتی خبر داد و گفت:  در این طرح که طی ۷2 ساعت گذشته به اجرا در آمد،  
نظارت و واپایش انبارها و محل های دپو کاال در محدوده فرماندهی انتظامی تهران 
در دســتورکار قرار گرفت.  وی با بیان اینکه اجرای این طرح با هماهنگی مقام 
قضایی انجام شــد، گفت: در این طرح عالوه بر ماموران پلیس امنیت اقتصادی، 
تیم هایی از ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران و سازمان تعزیرات 
حکومتی نیز مشارکت داشتند و در مجموع از ظرفیت ۱۴۰ اکیپ و تیم گشتی 

در اجرای آن بهره  گرفته شد. 

کوتاه از حوادث

رئیس ســازمان امــداد و نجات از مــرگ 2۹ تن در 
حوادث مرتبط با کوهستان طی یک ماه اخیر خبرداد.

به گزارش ایسنا، مهدی ولی پور با اشاره به ماموریت های 
ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمــر در حوادث 
مربوط به کوهستان در سراسر کشور گفت: از تاریخ ششم 
مردادماه تا هفتم شــهریورماه مجموعا 2۵۰ عملیات در 
حوزه کوهستان توسط نیروهای هالل احمر انجام شده که 
در جریان آن به ۵۴۰ حادثه دیده امدادرسانی شده است. 
از این میان 2۳۳ نفر از شرایط سخت نجات داده شده اند.
وی بــا بیان اینکــه ۹۳ نفر از حادثه دیدگاه از ســوی 
نــاوگان هوایی و زمینی به مراکز درمانی منتقل شــدند، 
اظهارکرد: همچنیــن ۴۶ نفــر از این افــراد نیز خدمات 
درمانــی را در همان محل دریافت کردند. متاســفانه 2۹ 
نفر از شهروندان در یک ماه گذشته در مناطق کوهستانی 

جان خود را از دست داده اند.
بر اســاس اعــالم پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل 

احمر، ولی پور ادامه داد: استان های گیالن و مازندران در 
صدر بیشترین عملیات های امدادی کوهستانی در یک ماه 
گذشته قرار دارند و در هر کدام از این استان ها 28 مورد 
عملیات نجات صورت گرفت. همچنین 22 عملیات نجات 
در مناطق کوهستانی استان تهران و ۱۹ فقره امدادرسانی 
در اســتان فارس نیز انجام و ســبب شد تا این استان ها 
نیز در فهرســت پرحادثه ترین استان های کشور در حوزه 

کوهستان طی یک ماه اخیر قرار گیرند.
رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
تصریح کرد: الزم اســت که شــهروندان تا پیش از صعود 
به مناطق کوهســتانی از وضعیــت آب و هوا اطالع یابند 
و به هشدارهای ســازمان های امدادی و سایر ارگان های 
مربوطــه به صــورت جدی توجه کنند تا شــاهد کاهش 
آسیب دیدگان در حوزه کوهستان باشیم. جمعیت هالل 
احمر نیز با حضور در مناطق کوهستانی تالش می کند تا 

در اسرع وقت به کمک حادثه دیدگان بشتابد.

رئیس پلیس فتا استان مازندران از شناسایی و دستگیری 
پســرنوجوان که با دسترســی به پیامک های تلفن همراه 
پدرخود، رمز دوم پویا ازحساب وی ۳2۰ میلیون ریال برای 

بازی آنالین خود برداشت می کرد ،خبر داد.
به گزارش رکنا؛  سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا 
استان مازندران در تشریح این خبر اعالم کرد: در پی مراجعه 
یکی از شــهروندان و اظهار وی مبنی براینکه از حساب او 
توسط فرد ناشناس بصورت اینترنتی در حدود ۳2۰ میلیون 
ریال به سرقت رفته است، پرونده اولیه در این پلیس تشکیل 
و پیگیری تخصصی آن در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 
اســتان قرار گرفت. وی ادامه داد:با تحقیقات و بررسی های 
تکمیلی، مشخص گردید که وجوه برداشت شده از حساب 
جهــت خرید امتیازات خاص برای رفتن به مراحل بعدی و 
ارتقاء یک بازی آنالین ، هزینه و توسط پسر شاکی صورت 
پذیرفته که دسترسی به مشــخصات کامل حساب بانکی 

بخصوص رمزهای شخصی آن داشته است.

سرهنگ خورشاد افزود: متهم جوان پس از حاضر شدن 
در پلیس فتا در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی و با سخنان 
گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشــت که با هوشیاری 
کارشناســان و روبه رو شــد با ادله دیجیتــال انکارناپذیر 
جمع آوری شده لب به سخن گشود؛ با اطالع از شناسه های 
کارت بانکی پدرش و دسترســی به گوشی موبایل وی طی 
۴ مرحله تراکنش به منظور خرید بازی آنالین اعالم داشت.

سرهنگ خورشــاد خاطرنشان کرد: برای اینکه فرزندان 
بویــژه جوانان و نوجوانان در فضای مجازی کمتر آســیب 
ببینند، الزم اســت والدین بر فعالیت های سایبری فرزندان 
و همچنین بازی های رایانــه ای که انجام می دهند توجه و 
نظارت کافی داشــته باشند، به عموم شهروندان نیز توصیه 
می شود در صورت مشاهده موارد مشابه و  مجرمانه از طریق 
سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و یا 
با شــماره تلفن ۰۹۶۳8۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان 

بگذارند.

دستبرد پسر بازیگوش به حساب پدرافزایش شدید قربانیان حوادث کوهستانی

درنظــر گرفتن  یــک جامعــه شــناس 
شــدیدترین مجازات برای زورگیران، سارقان 
به عنف و مجرمان خشــن را الزم و ضروری 
خواند و گفت: باید با این افراد برخورد جدی 
شود چرا که برخی از آن ها تبدیل به گانگستر 

شده اند.
امان اهلل قرایی مقدم در گفت وگو با ایســنا 
با اشــاره به لزوم درنظرگرفتن مجازات شدید 
برای مجرمان خشن اظهارکرد: من با اظهارات 
رییس قوه قضاییه درباره درنظرگرفتن اشــد 
مجازات برای مجرمان خشن مانند زورگیران 
و ســارقان به عنف موافقم. بر اســاس نظریه 
هزینه فایــده، زورگیران، باجگیــران، دزدان 
و مزاحمان مردم وقتــی ببینند هزینه ای که 
بــرای جرم خود پرداخت می کنند از فایده ای 
که می برند به مراتب کمتر اســت به ارتکاب 
جــرم ادامه می دهنــد. این موضــوع باید به 
تعادلی منطقی برســد و بایــد هزینه ارتکاب 
چنین جرائمی بسیار زیاد و عبرت انگیز باشد.  
وی ادامه داد: البته عواملی وجود دارد که 
خشونت را در جامعه باال می برد اما هیچکدام 

از این موارد دلیل نمی شــود که فرد دســت 
به ســرقت، زورگیری و ... بزند. مجرمان این 
چنینی باید هزینه زیاد و تاوان سنگینی برای 
جرم خود بدهند. برای مثال انجام اعمال شاقه 
می تواند مجازات مناسبی برای این افراد باشد. 
حبس های کوتاه مدت به هیچ وجه نمی تواند 

موثر باشد.
تاثیرات هولناک جرائم خشن روی 

جامعه چیست؟
قرایی مقدم با تاکید بر تاثیرات منفی جرائم 
خشــن روی جامعه گفت: وقوع جرائم خشن 
در جامعه باعث می شود تا احساس ناامنی به 
ناامنی خطرناک ترین  بیاید. احســاس  وجود 
موضوع در جامعه است و سبب افزایش فشار 
و ناراحتی در جامعه می شــود. همچنین این 
مسئله اقتدار مشــروعه حکومت را زیر سوال 
می برد و اعتماد عمــودی را کاهش می دهد. 
جرائم خشــن سبب وارد شــدن هجمه های 
فرهنگی، اقتصادی و روحی و روانی به جامعه 
می شود. تصور کنید فردی در محل کار خود 
حضور دارد و از نظر ذهنی برای دختر، همسر 

و خانــواده خود احســاس امنیــت نمی کند. 
بدیهی است که بازدهی فرد در محیط کارش 
پایین می آید و این مســئله آسیب اقتصادی 
به  همراه خواهد داشــت. از نظر سیاســی نیز 
مردم از مســئوالن کشور خود انتظار برخورد 
قاطع با این موارد را دارند و خوشبختانه آنچه 
که دســتگاه قضایی و پلیــس تصمیمش را 

گرفته اند، بسیار موثر و به جاست.
وی ادامه داد: این موارد ســبب نمی شود 
که مبارزه با عوامل خشونت و اتخاذ تمهیدات 
درباره آن ها فراموش شود. اما این موضوع نیز 
قابل تامل اســت که برخی مجرمان خشن یا 
ســارقان به عنف نیازی به انجام چنین کاری 
ندارند؛ برای چنین افرادی درنظر گرفتن اشد 
مجازات الزم اســت. همچنین بعضی افراد در 
برخی نقاط کشور جوانان خام را پیدا می کنند 
و به آن هــا دزدی آموزش می دهند. این افراد 

نیز نباید از چنگال قانون فرار کنند. 
این جامعه شــناس با اشاره به عوامل موثر 
بر باال رفتن آمار جرائم خشن، سرقت به عنف، 
زورگیری و ... اظهار کرد: نباید مجرمان خشن 

مشمول دلسوزی شــوند و اتفاقا باید با آنان 
برخوردی قاطع و عبرت آموز شــود. همزمان 
الزم است که زمینه های وقوع جرائم نیز رفع 
شــود و برای آن برنامه ریزی مناسبی صورت 
بگیرد. قرایی مقدم گفت: جرم و خشونت برای 
مردم ذاتی و نژادی نیســت و محیط و جامعه 
هستند که این وضعیت را پدید می آورند. این 
اظهار نظر که برخی روانشناسان یا کارشناسان 
درباره مجرمان بالفطره بیان می کنند اشتباه 
است و هیچ کس مجرم بالفطره نیست. چیزی 
به عنوان جرم بالفطره وجود ندارد و مجرمان 

در جامعه مجرم می شوند. کسی که از خانواده 
رانده شده، در معرض مشکالت مختلفی قرار 
داشته و هم نشین های نامناسبی داشته باشد، 
امکان تبدیل شــدنش به یک مجرم بســیار 
باالتر از افرادی اســت کــه در معرض چنین 
جرائمی نبوده اند. این جامعه شــناس با اشاره 
به اهمیــت غیرقابل انکار مجازات ســنگین 
مجرمان خشــن گفت:  عوامل وقوع یک جرم 
اما ســبب نمی شــود که از مجازات مجرمان 
خشــن غافل شویم چرا که متاسفانه بسیاری 

از آن ها به اصطالح گانگستر  شده اند.

برخی مجرمان گانگستر شده اند
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پارک ملی توران در شهرســتان شــاهرود استان سمنان 
یکی از مناسب ترین زیســتگاه های یوزپلنگ آسیایی روی 
کره خاکی به شــمار می رود و اکنون برای پویایی جمعیت 
این گونه ارزشمند همراهی بخش های مختلف برای تامین 

حریم امن این ناحیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
به گزارش ایرنا، یوزپلنگ به عنوان سریع ترین گونه جانوری 
بر روی کره خاکی اســت که با خط و خال های سیاه روی 
صورت و پوستش شناخته می شــود و نهم شهریور نیز به 
عنوان روز ملی حفاظت از این گونه ارزشمند نامگذاری شده 
است تا هر ساله تلنگری برای تالش بیش از پیش به منظور 

حفظ این گونه نادر باشد.
براســاس گزارش ها ایــران از دهه ۱۹۷۰ بــه عنوان تنها 
زیستگاه یوزپلنگ  آسیایی شناخته شده است، از این رو به 
آن یوزپلنگ ایرانی نیز می گویند. در زمان حاضر یوزپلنگ 
آسیایی ایران و بخش هایی از اســتان سمنان را خانه امن 
خود یافته و  برای حفظ این امنیت و زیستگاه باید بیش از 

پیش تالش کرد.
منطقه توران یا خارتوران یکی از سه منطقه حفاظت شده 
ایران با مســاحت یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار، زیستگاه 
یوزپلنگ ایرانی به شــمار می رود که در شهرستان شاهرود 
در شرق استان سمنان قرار دارد.  منطقه توران یا خارتوران 
در شرق استان ســمنان یکی از سه منطقه حفاظت شده 
ایران با مســاحت قابل توجه، خاســتگاه زیست یوزپلنگ 
ایرانی به شــمار می رود و در سال های گذشته سگهای گله 
و تصادف هــای جاده ای مهم ترین عوامــل  تهدید کننده 
جــان یوزپلنگ آســیایی بودند، اما با تالش هــا و اقدامات 
انجام شــده مانند حصارکشی بخشی از جاده های زیستگاه 
و نصب تابلوهای هشــدار تردد یوز با هــدف جلوگیری از 
تصادف های جــاده ای و دورکردن گله و دام ها از منطقه  و 
قلمرو یوزپلنگ، فضای مناســب بــرای زاد و ولد این گونه 
ارزشمند فراهم شده، اما کافی نیست و تقویت ایمنی قلمرو 
یوزپلنگ ها در پارک ملی تــوران نیازمند توجه و همراهی 

بخش های مختلف است.
یوزپلنگ ایرانی در فهرست اتحادیه بین  المللی حفاظت از 
محیط زیســت قرار دارد، به معنای اینکه گونه ای در خطر 
انقراض است، حدود ٢ هزار سال پیش یوزها در بیشتر نقاط 
آسیا حضور داشتند اما اکنون منحصر به نواحی بیابانی ایران 

شده  اند.
به گفته کارشناســان یوزپلنگ جزو گربه ســانان محسوب 
می شود و گربه سانان امکان زادآوری ٢ بار در سال را دارند.

یوزپلنگ دوره بارداری سه ماه دارد و معموال  فصل هایی که 
رطوبت هوا بیشتر است برای جفت گیری این گونه ارزشمند 
مناســب است و براساس تحقیقات انجام شده دی و بهمن 
بهترین  ماه های ســال برای جفت گیری یوزپلنگ آسیایی 

اســت که پس از ۹۰ روز معموال در اردیبهشــت ماه توله 
به دنیا می آید.

براســاس تحقیقات انجام شــده یوزپلنگ جزو پستانداران 
چندهمسری اســت و یوزپلنگ آسیایی از ٢ تا سه سالگی 
بالغ شده و تا هشت سالگی قدرت زادآوری دارد و نوع زایش 

یوزپلنگ آسیایی چندقلوزایی است.
ضرورت ایمن سازی قلمرو یوزپلنگ 

در جاده ترانزیتی مشهد- تهران 
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان ســمنان روز 
چهارشــنبه در نشست خبری گفت: طی سال های گذشته 
هفت یوزپلنگ بر اثر تصادف تلف شــد و برای اقدام عاجل 
حصارکشــی انجام شــد، اما  ایجاد و مناسب ســازی گذر، 
روشن ســازی منطقه برای ایمن ســازی قلمــرو یوزپلنگ 
در جاده ترانزیتی مشــهد- تهران در محدوده شهرســتان 

میامی استان  سمنان الزم و ضروری است.
بهرامعلی ظاهری اظهار داشــت: دهه ۸۰ نسبت به ٢ بانده 
کردن جاده ترانزیتی مشهد- تهران در محدوده میامی استان 
ســمنان اقدام شد که بدون پیوســت محیط زیستی بود و 
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان اقدامی عاجل برای 
حفظ ســالمت یوزپلنگ ها  با توجه به اینکه ایمن ســازی 
جاده در حوزه وظایفش نبود هشت کیلومتر از جاده که در 
محدوده قلمرو یوزپلنگ بود را با صرف اعتبار ســه میلیارد 
تومان حصارکشی کرد و اکنون در منطقه حصارکشی شده 
طی سال های گذشته تصادف یوز با خودرو رخ نداده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان تاکید کرد: 
طرح توسعه ای باید پیوست محیط زیست داشته و نسبت 

به ایمن سازی جاده برای حیات وحش مورد توجه باشد.
وی ادامه داد: دهه ۹۰  اداره کل راه و ترابری وقت از محل 
اعتبار ملی برای اجرای ایمن ســازی راه در قلمرو یوزپلنگ 
در جاده ترانزیتی مشــهد- تهران در محدوده میامی استان 
ســمنان اقدام به برگزاری مناقصه کرد اما  اقدامی عملیاتی 

برای ایمن سازی جاده صورت نگرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: محیط 
زیست متعلق به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
است و باید بخش های مختلف در این زمینه همراهی کنند. 
وی یادآور شد: طرح های مطالعاتی محیط زیست برای ایمن 
سازی قلمرو یوزپلنگ آســیایی در جاده ترانزیتی مشهد- 
تهران در محدوده میامی اســتان سمنان در اختیار اداره کل 

راه و شهرسازی قرار گرفت اما اقدام عاجل انجام نشد.
قرق عرصه پارک ملی توران

 از وجود دام و سگ برای حفظ جان یوزپلنگ ها
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان ســمنان گفت: 
ســگ های گله بیشــتر از تصادف های جاده ای در تلفات 
یوزپلنگ ایرانی در پارک ملی توران اســتان سمنان سهم 
داشــتند  که اکنون  بخش مرکزی پــارک ملی توران به 
وسعت ۱۰۰ هزار هکتار با همراهی مردم، سازمان های مرد 
نهاد، عشایر و محیط زیست  از وجود دام و سگ گله خالی 

شده است
وی بیان کــرد: ۱۰۰ درصد محدوده پــارک ملی توران و 
بخش هایی از محدوده امن که بهترین زیستگاه یوز آسیایی 
اســت از آغــل و دام به منظور حفاظــت از جان یوزپلنگ 

آزادسازی شد.

وی ادامه داد: وسعت منطقه توران  ۱.۵ میلیون هکتار است 
که از این وسعت تنها ۱۰۰ هزار هکتار پارک ملی است اما 
زیستگاه یوزپلنگ بیش از وسعت این پارک است  که اکنون  
باالی ٢۰۰ هزار هکتار برای حفظ جان این گونه  ارزشمند 

خالی از دام و سگ است .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان تصریح کرد: 
با اقدامات موثر ۴۰۰ هزار هکتار اراضی بایر آن، در مجموع 
۵۱۰ هزار هکتار، یعنی بالغ بر یک ســوم از مســاحت کل 
این مجموعه خالی از حضور دام شــده و نکته مهمتر اینکه 
هســته مرکزی این ذخیره گاه، متشکل از محدوده پارک 
ملی و بخش هایی از محدوده امن که بهترین زیستگاه های 
یوزپلنگ آســیایی در آن قرار دارد نیز به طور کامل از دام 
تخلیه و در اختیار حیات وحش ارزشــمند این ذخیره گاه 

زیستکره قرار گرفت.
تغییر سرنوشت یوزپلنگ ها

 اقدامی نو در ایران
رئیس انجمن حمایت از یوزپلنگ آســیایی نیز در نشست 
خبری امروز اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، 
با بیان اینکه این انجمن موسســه غیرانتفاعی و مستقل از 
دولت، اما همراه محیط زیست در انجام  کارهای پژوهشی 
اســت، گفت: تالش برای پویایی جمعیــت یوزپلنگ ها در 
توران  اقدامی نو  در ایران برای تغییر سرنوشت یوزپلنگ ها 

و جلوگیری از انقراض است.
مرتضی میرزایی پور تصریح کرد:  طی ٢ سال گذشته  چهار 
خانواده و ۱۰ توله  یوزپلنگ در پارک ملی توران شناسایی 

شد و زادآوری نشان از حفاظت مناسب گونه  دارد.
وی ادامه داد: ســازمان حفاظت از محیط زیســت  متولی 
اصلی در حفــظ حیات وحــش و یوزپلنگ ها اســت، اما 
ســازمان های مردم نهاد در زمینه پژوهــش و آماربرداری 

شمار جانوران همراهی می کنند.
وی بیان کرد:  انجمن  ۱۰ ســال اخیــر ۱٢ منطقه برای 
آماربرداری جانوران حیات وحش در زمینه پایش همراهی 
کرده و در زمینه حفاظت فیزیکی و گشــت زنی و استخدام 
همیــاران محیط بــان از دیگر اقدامــات انجمن حمایت از 
یوزپلنگ ها است. میرزایی پور یادآور شد: براساس دوربین 
گذاری، توران و اطراف تواران طی ٢ سال گذشته چهار ماده 
زادآور زادآوری کردند و ۶ توله  در سال۱۴۰۰ و چهار توله 

در ۱۴۰۱  به دنیا آمدند.
رئیس انجمن حمایت از یوزپلنگ آسیایی گفت: با توجه به 
اینکه یوزپلنگ در خطر انقراض قرار دارد سازمان های بین 
المللی در زمینه فنی و علمی مشــاوره ارائه می کنند ، اما به 
دلیل تحریم ها هیچگونه کمــک مالی برای حمایت از این 

گونه ارزشمند انجام نشده است.

سرزمین توران آخرین امید نجات یوز شده است 

سرنوشت یوزپلنگ آسیایی در دستان ایران
درخواست خراسان شمالی

 برای اختصاص سهمیه جدید کود اوره
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به سفر وزیر 
جهاد کشاورزی به این اســتان طی فردا گفت: اختصاص سهمیه 3۰۰۰ هزار 

تنی کود اوره یکی از تقاضاهای این شرکت از وزیر طی این سفر است.
محسن نظام دوست در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی خراسان شــمالی طی ۵ ماه نخست امسال هزار تن کود اوره میان 
کشاورزان توزیع کرده اســت. وی افزود: عالوه بر آن هم اکنون هشت هزار و 
۱۵۰ تن کود کشــاورزی در انبارهای اســتان ذخیره سازی شده است که به 

منظور کشت پاییزه میان کشاورزان توزیع خواهد شد.
نظام دوســت ادامه داد: از هشت هزار و ۱۵۰ تن مذکور ۹ هزار تن کود اوره، 
۸۵۰ تن کود پتاسه و دو هزار و 3۰۰ تن کود فسفاته ذخیره سازی شده است.
وی بیان کرد: عالوه بر آن میزان ٢۸ هزار تن کود اوره از محل مانده ســهمیه 
اســتان از پتروشیمی خراسان به این شــرکت تحویل می شود که برای کشت 
پاییزه توزیع خواهد شد. این مقام مسئول در ارتباط کشف و توقیف کودهای 
شیمیایی در استان گفت: طی سال گذشته ۴۰ تن و طی امسال نیز هشت تن 

کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع کشف و توقیف شد.
وی تاکید کرد: کشــاورزی این استان در سرانه کودهای شیمیایی، پر مصرف 
نیســت و در حقیقت بهره برداران این خطه نســبت به میانگین کشوری کود 

کمتری استفاده می کنند.

کشف الشه یک دلفین در سواحل بحرکان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان از کشف الشه یک دلفین در سواحل 
بحرکان خبر داد مصطفی حــق زاده در این خصوص اظهار کرد: در پی دریافت 
گزارش مبنی بر به گل نشستن الشه یک فرد دلفین در سواحل بحرکان، یگان 
حفاظت این اداره با همکاری یکی از همیاران  محیط زیســت با طی مســافت 
چندین کیلومتری در نوار  ســاحلی بحرکان به وســیله موتورسیکلت، موفق به 
کشــف الشه دلفین شــد. به گزارش ایســنا به نقل از اداره کل حفاظت محیط 
 زیســت خوزستان، وی ادامه داد: این گونه دلفین از نوع گوژپشت و با نام علمی 
 Sousa  chinensis جــزو گونه هــای در خطر انقراض دریایی و ضمیمه یک 

کنوانسیون cites  است که در خلیج فارس و خوریات منطقه زندگی می کند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت هندیجان گفت: با بررسی وضعیت ظاهری 
آن علت مرگ احتماالً اشتباه ناوبری بوده است. دلفین های گوژپشت معموال در 
آب های کم عمق نزدیک ساحل دیده می شوند و وابستگی آن ها به زیستگاه های 
نزدیک ســواحل باعث شــده با بعضی از فعالیت های انسان در تماس مستقیم 
باشــند و همین آن ها را در معرض خطرهای جدی مانند گیر افتادن در تورهای 
ماهیگیری، تصادف با قایق ها، آلودگی و تخریب زیستگاه ناشی از فعالیت انسانی 
قــرار دارند. وی بیان کرد: صید گونه های هدف مــورد تغذیه دلفین و در فصل 
تابســتان که صید میگو انجام می شــود از جمله ترال کشی می تواند بر زیست 
دلفین هــا اثر گذارد.  حــق زاده افزود: طول بدن این دلفیــن حدود ٢ متر و به 
وزن تقریبی ۱۰۰ کیلوگرم و طول باله ســینه آن 3۴ ســانتی متر بوه و به علت 
فساد الشه نمونه برداری و تعیین جنسیت آن امکان پذیر نبود. وی همچنین در 
خصوص کشف الشه نهنگ در نزدیکی حدود سه کیلومتری الشه دلفین گفت: 
به علت فســاد الشــه و مرگ بیش از گذشــت یک ماه از آن امکان شناسایی و  

نمونه برداری برای این اداره میسر نبود. 

حمایت دستگاه قضایی
 از طرح های طرد اتباع بیگانه غیرمجاز 

رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان گفت: دســتگاه قضایی استان کرمان از 
طرح های طرد اتباع بیگانه غیرمجاز با جدیت پشــتیبانی کرده و دستورات الزم 
را صادر و برای اجرا به ضابطان ارائه می کند. حجت االسالم و المسلمین ابراهیم 
حمیدی در حاشیه ســفر به بخش کشکوئیه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از 

مشکالت شهرستان رفسنجان و بخش های اطراف آن موضوع تردد اتباع است.
وی با اشاره به این مطلب که تردد افرادی که در طرح های ساماندهی اتباع بیگانه 
ثبت نام کرده اند، مشکلی ندارد و باید نظارت های الزم به آنها اعمال گردد، اظهار 
کرد: طرد افرادی که در این طرح ثبت نام نکرده اند و غیرمجاز شناخته می شوند، 
آغاز شده و امیدواریم با طرد آنها وضعیت شاخص های امنیتی ارتقاء یابد. رییس 
کل دادگستری استان کرمان به آمار ورودی پرونده ها به حوزه قضایی کشکوئیه 
اشاره کرد و گفت: به صورت میانگین ماهانه ۱۰۵ پرونده به این حوزه قضایی وارد 
و به همین میزان رسیدگی می شود و این حوزه قضایی وضعیت نسبتا خوبی دارد 
ضمن آنکه از ویژگی های برجســته حوزه قضایی کشکوئیه، ابالغ ۱۰۰ درصدی 

اوراق قضایی به صورت الکترونیک است.

احداث اولین مجتمع خدمات گردشگری سالمت
 در اردبیل

معاون ســرمایه گذاری اداره کل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی 
اســتان اردبیل از احــداث اولین مجتمع خدمات گردشــگری ســالمت در 
شــهر اردبیل خبر داد. نگار سریع االطالق ۹ شــهریور در جلسه کمیته فنی 
ســرمایه گذاری گردشگری اظهار کرد: بعد از جلسات متعدد کارشناسی اولین 
طرح گردشگری سالمت به منظور احداث مجتمع خدمات گردشگری سالمت 

در کمیته فنی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به اولویت های جذب ســرمایه گذاری در استان و نگاه 
ویژه به گردشــگری سالمت و پزشــکی این طرح مورد بررسی قرار گرفت که 
با همت جمعی از متخصصان و پزشــکان استان با حجم سرمایه گذاری ۷۹۰ 

میلیارد ریالی و اشتغال زایی ٢۵۰ نفری احداث می شود.
معاون میراث فرهنگی ادامه داد: در طراحی این مجتمع خدمات گردشــگری 
سالمت فضاهایی از قبیل کلینیک تخصصی ناباروری، کلینیک تخصصی طب 
سنتی، واحدهای اقامتی به منظور ارائه خدمات قبل و بعد از درمان، بازارچه و 
نمایشگاه محصوالت بومی و صنایع دستی، معرفی جاذبه های گردشگری استان 

و فضاهای پذیرایی و خدماتی مورد نیاز پیش بینی شده است.
سریع االطالق ادامه داد: با توجه به ارزیابی های انجام شده یکی از فرصت های 
مهم ســرمایه گذاری در اســتان به دلیل داشــتن مرز مشــترک با جمهوری 
آذربایجان، ســرمایه گذاری در حوزه گردشــگری ســالمت و ارائه خدمات به 
همراهان بیماران اســت. مچنین در این جلسه طرح احداث ٢ اقامتگاه سنتی 

با حجم سرمایه گذاری ۱3۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی ٢۰ نفر بررسی شد.

کاهش واردات و افزایش صادرات 
در گمرک اینچه برون

مدیرکل گمرکات استان گلستان با اشاره به راه اندازی ایکس ری کامیونی در 
کمرگ اینچه برون، گفت: در ۵ ماهه نخســت امسال شاهد رشد ۵۰ درصدی 
صادرات و کاهش ۹ درصدی واردات بوده ایم. ســید ابراهیم حســینی امروز 
چهارشنبه ۹ شهریورماه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینترمیالن صادرات 
از مــرز گمرک اینچه برون در پنج ماهه ابتدایی ســال جاری به بیش از ۸۵ 
میلیون دالر رســیده اســت، اظهار کرد: این میزان حجم صادرات که متعلق 
به صادرات ۱۴۴ هزار تن انواع محصوالت بوده اســت نشــان دهنده رشد ۵۰ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. وی با بیان اینکه این افزایش 
در حالی ثبت شــده اســت که مرزها به صورت کامل بازگشایی نشده و تردد 
در گمرک روان نیســت، افزود:عمده کاالهایی که از گمرک اســتان گلستان 
صادر شده اســت مربوط به یُد، لوله پروفیل، پنیر، تخته نورد، خرما، مفتول، 
شیرخشک و سازه فلزی است. مدیرکل گمرک استان گلستان با تاکید بر اینکه 
از این میزان بالغ بر ۸۹ هزار تن از صادرات به مقصد کشــور ترکمنستان بوده 
اســت، خاطرنشان کرد: کشورهای عراق و افغانستان نیز مهمترین مقصدهای 
صادرات انجام شده از گمرک اینچه برون در استان گلستان هستند. حسینی 
عمده کاالهای وارد شده از این گمرک را نیز مواد اولیه و پارچه متقال دانست 
و گفت: میزان واردات صورت گرفته از گمرک اســتان گلستان بالغ بر ۸ هزار 
تن بوده است که ارزش آن به بیش از ۱۵ میلیون دالر رسیده که نشان دهنده 

کاهش ۹ درصدی می باشد.

کشاورزی

محیط زیست 

رویداد

اقتصاد بومی

برنج با سطح تقریبی ۵۵۰ هزار هکتار رتبه دوم 
سطح کشــت را بعد از گندم در کشور داشته 
و بنابر اظهارات کارشناســان جهاد کشاورزی، 
در اســتان گلســتان هم امســال بیش از ۶۵ 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت شالی 
اختصاص یافته اســت. علی رغم هشــدارهای 
جهاد کشاورزی گلســتان و ممنوعیت کشت 
برنج با آب زیرزمینی، ســود اقتصادی حاصل 
از کشــت برنج باعث شده کشاورزان به سمت 
تولیــد این محصول تابســتانه که مصرف آب 
باالیــی دارد، گرایش یابنــد. مهم ترین چالش 
کشت برنج با روش رایج و سنتی، مصرف فراوان 
آب و زحمت زیاد کشــاورزان است و با توجه 
به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی جاری و 
زیرزمینی کشور، می طلبد پژوهش و ترویج در 
اقلیم های مختلف کشور به سمت روش هایی با 
مصرف آب کمتر و سهولت و بهره وری بیشتر، 
پیش برود تا کشــاورزان در شرایط کم آبی، از 
فواید و عوائد حاصل از این کشــت ســودمند 
محروم نشــوند و تولید این محصول در کشور 
رونق داشــته باشــد. یک کشــاورز ۴۷ ساله 
گلستانی ساکن شهر سرخنکالته موفق شده، 
برنج را به روش خشــکه کاری و بدون مصرف 
آب زیاد کشت کرده و محصولی بسیار باکیفیت 
و با عملکــردی برابر با روش کشــت غرقابی، 
برداشــت کند. »هادی جرجانی« به خبرنگار 
مهر گفت: در سال ۱3۸۷ زمانی که شالی را در 
خزانه ریختم مشاهده کردم مقداری از دانه های 
شــالی در فضای بیرون خزانه در زمین خشک 
و بدون اســتفاد آب زیاد ســبز شده اند. دیدن 
دانه های شالی سبز شده در زمین خشک اولین 
جرقه کشــت برنج به روش خشکه کاری را در 
ذهن من ایجاد کرد و در همان سال، اولین بار 

برنج را به روش خشک، کشت کردم.
صرفه جویی ۵۰ درصدی مصرف آب 

با روش »خشکه کاری«
وی افزود: بزرگترین مزیت کشت برنج به روش 
خشکه کاری صرفه جو یی در مصرف آب است 

در ایــن روش مصــرف آب حداقل ۵۰ درصد 
کاهــش می یابد و با توجه به خشکســالی که 
کشور با آن دست به گریبان است موضوع بسیار 
مهمی بوده که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت 
بود. جرجانی گفت: در روش خشکه کاری برنج، 
عالوه بر مصرف آب کمتر، آبیاری محصول هم 
برای کشــاورز آســان تر بوده و هزینه کمتری 
خواهد داشــت به طوری که حداقل 3۰ درصد 
در هزینه های کاشت صرفه جویی می شود؛ به 
طور مثال من ٢۴ هکتار شالیزار را با استفاده از 
دو کارگر آبیاری کردم در صورتی که در روش 

سنتی نیاز به نیروی کار زیادی است.
کشاورز گلستانی تصریح کرد: سهولت کاشت 
برنج مزیت دیگر کشــت برنج به روش خشکه 
کاری اســت، در این روش دیگــر نیاز به ِگل 
کردن زمین و نشاء نداریم و با خطی کار گندم 
در عرض یک روز ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین را زیر 

کشت شالی می بریم.
جرجانی تصریح کرد: برای خشکه کاری برنج 
نیاز اســت اراضی کشــاورزی بــه روش نوین 
آبیاری تحت فشــار مجهز شــود و این مسئله 
هزینه زیادی بــرای کشــاورزان در پی دارد، 
اگر جهاد کشــاورزی با دادن تسهیالت ارزان 
قیمت کشاورزان را حمایت کند تا آنها بتوانند 
اراضی خود را به سیســتم آبیاری نوین مجهز 
کنند، قطعاً کشاورزان از خشکه کاری استقبال 
خواهند کرد. وی تاکید کرد: با توجه به کاهش 
ذخایر آب های زیر زمینی و خشکسالی، حمایت 
دولت از کشــاورزان ضــرورت دارد و عملکرد 

محصول هزینه ها را جبران می کند.
در روش خشکه کاری

 بذر بسیار کمتری نیاز است
کشاورز گلســتانی ادامه داد: استفاده از سموم 
کمتر، سهولت سمپاشی و عدم فرسایش خاک 
از دیگــر مزیت های مهم روش خشــکه کاری 
برنج است؛ کشــت برنج به روش غرقابی تمام 
مواد آلی زمین را می کشد و عملکرد محصول 
بعدی به شــدت پایین می آید در حالی که در 

زمینی که بــه روش خشــکه کاری محصول 
کشت شده باشد، کشــت محصول دوم هم با 
سهولت بیشتری انجام می شود و هم عملکرد 

باالتری دارد.
جرجانی گفت: در روش خشکه کاری بذر بسیار 
کمتری نیاز است و تنها ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم بذر 

در هر هکتار استفاده می شود.
افزایش گازهای گلخانه ای نتیجه 

کشت برنج به روش غرقابی
یک پژوهشگر آب و خاک هم به خبرنگار مهر 
گفت: از معایب کشت برنج به روش سنتی در 
ایران می توان به مصرف آب زیاد تا حد ٢۰ هزار 
مترمکعب در هکتار، افزایش انتشــار گازهای 
گلخانه ای، افت سطح آب زیرزمینی، هزینه های 
بســیار زیاد تأمین آب و نیروی انســانی و در 
آخر به عدم امکان کشت بعدی بالفاصله پس 
از برداشــت برنج به دلیل تخریب خاک در اثر 

عملیات گل خرابی اشاره کرد.
محمد اسماعیل اسدی افزود: در نقاط مختلف 
دنیــا از جمله ایران روش هــای مختلفی برای 
کشت برنج وجود دارد که می توان به کشت به 
روش سنتی )نشاکاری(، کشت مکانیزه )کشت 
با ماشــین نشــاکار( و کاشــت بذر به صورت 

مستقیم )خشکه کاری( اشاره کرد.
وی گفت: در روش کشــت مســتقیم )خشکه 
کاری( به ســه صورت می توان بذر را کشــت 
کــرد که در روش اول بذر جوانه دار برنج را در 
بستر مرطوب کشــت می کنند، در روش دوم 
کشت مســتقیم بذر در بستر پدل شده انجام 
شده و در روش ســوم بذر برنج را مستقیم در 
بستر خشک کشت می کنند. اسدی بیان کرد: 
از مزایای روش کشــت بذر در بســتر خشک 
می تــوان به کاهش آلودگی خاک و آب، بهبود 
تهویه خاک، بهبود شــرایط خرد اقلیم مزرعه، 
کاهش بیماری ها و آفات برنج، بهبود تراز آبی و 
پیشرفت اقتصاد منطقه با کاهش مصرف آب تا 
میزان ۴۰ درصد در مقایسه با روش نشاکاری 

سنتی اشاره کرد.

پژوهشــگر آب و خاک گفت: در حقیقت اگر 
بتوان مرحله گلخرابی یا پادلینگ را در ابتدای 
مراحل تهیه زمین برای کشت شالی حذف کرد 
که در روش روش خشکه کاری این کار امکان 
پذیر است، می توان تا حد ۶ هزار متر مکعب آب 

صرفه جویی کرد.
۳۵۶ هکتار برنج در گلستان

 به روش خشکه کاری کشت شد
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی گلستان هم 
به خبرنگار مهر گفت: در کشــت برنج به روش 
غرقابی ۱۵ هزار مترمکعــب آب در هر هکتار 
مصرف می شود که این میزان در روش خشکه 
کاری به هفت هــزار و ۶۰۰ متر مکعب در هر 
هکتار کاهش می یابد. محمد برزعلی افزود: در 
روش خشــکه کاری ۵۰ درصد در مصرف آب 
صرفه جویی می شود ولی عملکرد محصول در 

شرایط فعلی کاهش ٢۰ درصدی دارد.
برزعلی ادامه داد: تحقیقات برای کشت خشکه 
کاری چند سالی است که در جهاد کشاورزی 
گلستان آغاز شده تا بتوانیم عملکرد این روش 
کشــت را به میزان کشت برنج به روش نشایی 
و غرقابــی افزایش دهیــم، در این صورت هم 
اقتصاد کشاورز تأمین شده و به کشت خشکه 
کاری راغب می شــود و هم دستاورد بزرگی در 

صرفه جویی آب خواهیم داشت.
وی ادامه داد: گســتردگی تحقیقات در حوزه 
کشت خشــکه کاری نیازمند تسهیالت بیشتر 
است تا بتوانیم در زمان کمتری تمام آزمایشات 

مرتبط اعــم از آفات، بیماری ها، نوع بذر و غیر 
در این روش را به نتیجه نهایی رسانده و بسته 

اجرایی خوب در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تصریح 
کرد: بخشــی از تحقیقات ما به سمت معرفی 
ارقامی از برنج است که زودرس تر باشند و ۹۰ 
روزه برداشت شود تا مصرف آب را کاهش داده 
و عالوه بر آن به دمای پایین آخر شــهریور که 
باعث عدم تشــکیل دانه برنج می شود برخورد 
نکنیــم. وی گفت: امســال در 3۵۶ هکتار از 
اراضی گلســتان برنج به روش خشــکه کاری 
کشت شد که بیشتر در شهرستان های گرگان 

و علی آبادکتول بوده است.
برزعلی بیان کرد: در ســال های گذشته برای 
حمایت های یارانه ای به کشاورزان لوله گذاری 
آبیاری نوین در ســطح هشــت هزار هکتار از 
اراضی گلســتان انجام شــده و امسال هم ۱٢ 
هزار هکتار برای آبیاری تحت فشــار در دست 
اقدام بوده که نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

است.
وی با اعالم اینکه برای آینده برنامه ریزی هایی 
انجام شده تا ســطح ۵۰ هزار هکتار از اراضی 
گلســتان تحت آبیاری نوین قرار بگیرد، گفت: 
جهاد کشــاورزی تالش می کند با حمایت های 
دولتی و دادن وام های قرض الحسنه کشاورزان 
استان را حمایت کند تا بتوانند سطوح بیشتری 
از اراضی خود را به سیســتم های آبیاری نوین 

مجهز کنند.

در چند ســال اخیر که اربعین شکل و شمایل 
جدی به خود گرفت و عاشقان امام حسین )ع( 
مشــتاقانه خود را به کربال می رساندند، شرایط 
اقلیمی به گونه ای بود که عبور زائران با هوایی 
مناســب توأم بود و نگرانــی از این بابت وجود 

نداشت.
اما در دو ســال اخیر به علت شــیوع بیماری 
کرونا، زیارت اربعین حســینی نیمه تعطیل و 
برنامه ریزی ها بــرای اربعین نیز تقریباً متوقف 
شد؛ همچنین کارهای اصولی و سازه هایی که 
برای شرایط گرم هوایی به هنگام اعزام زائران 

دو ســال پیش پیش بینی شــده بود چندان 
جدی گرفته نشد.

اکنــون اما در چذابه برخی موکب ها به صورت 
ســازه درآمده و امکان ســرمایش برای زائران 
وجــود دارد اما تا رســیدن بــه روند مطلوب 
فاصله فراوانی وجود دارد؛ این در حالی اســت 
که معاون امور عمرانی استانداری خوزستان از 
شهرداری های اهواز و تهران خواسته برای ایجاد 
سازه های مناســب برای شرایط گرم سال وارد 

میدان شوند.
برگزاری اربعین حســینی تا ۱۵ سال در فصل 

تابســتان اســت محمد خانچی گفت: برگزار 
شــدن اربعین حسینی تا ۱۵ ســال در فصل 
تابســتان و هوای گرم خواهد بــود و از این رو 
شهرداری اهواز باید سازه ثابتی در پایانه داشته 
باشد؛ شهرداری تهران نیز در حال فراهم کردن 

مقدمات آن برای خود است.
معاون عمرانی اســتاندار خوزســتان افزود: از 
اوایل سال جاری در خصوص راهپیمایی اربعین 
کارهای خوبی در ســطح ملی و استانی انجام 
شد به گونه ای که در این مدت حدود ۵۰ پروژه 
خوب و اثرگذار در بحث اربعین استارت خورد 
که برخی رو به اتمام هستند و برخی به پایان 

رسیده اند.
خانچی ادامه داد: تقریباً بخش عمده جاده های 
منتهی بــه دو پایانه مرزی شــلمچه و چذابه 
که دغدغه جدی زائران اربعین حســینی بود، 
بهسازی شده است؛ محور عبدالخان – بستان 
یکی از حادثه خیزترین محورها بود که در سیل 
۹۸ بخش زیادی از آن از بین رفته و رها شده 

بود که اکنون وضعیت بسیار مطلوبی دارد.
وی افزود: طرح های خوبی از جمله چهار بانده 
شدن محور اهواز - خرمشهر در دست اجراست 

که اجرای این طرح ها پس از مراسم راهپیمایی 
اربعین حســینی تداوم می یابد؛ البته عملیات 

اجرایی این محور به زودی آغاز می شود.
خانچی بیان کرد: شــرایط تأمین آب پایانه ها 
با گذشــته قابل مقایسه نیســت. اکنون حتی 
در پایانــه عراق نیز ایــران در بحث آب و برق 
ســرویس دهی می کند و این طرف و آن طرف 

مرز برای ما تفاوتی ندارد.
معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: تأمین 
روشــنایی در محورهای منتهی به دو پایانه و 
پایانه های ایرانی و عراقی انجام شده و با اقدامات 
انجام شده تاکنون مشکل خاصی مشاهده نشده 

است.
وی بــا بیان اینکه در چند روز آینده ســاختار 
فعلی در پایانه ها تغییــر می کند و کار به طور 
قرارگاهی خواهد بود، افزود: پاکسازی و ترمیم 
آسفالت شهر در مسیرهای منتهی به مرزهای 
شلمچه و چذابه در قالب طرح ضربتی تا پایان 

این هفته انجام می شود.
خانچــی ادامه داد: بعد از حدود ســه ســال 
راهپیمایــی اربعین حســینی برگزار شــده و 
پیش بینی می شــود ۵ میلیون نفر از مرزهای 

کشور در این مراســم شرکت کنند که بخش 
زیادی از این زائران از مرزهای خوزستان تردد 
می کنند؛ بنابراین بایــد تغییر مدیریت، نمود 

خوب و متناسب در عمل دیده شود.
معاون امور عمرانی اســتاندار خوزستان افزود: 
اعتقاد ما این اســت که اربعین حســینی باید 
مردمی باشد و دستگاه حاکمیتی پشتیبان این 
حرکت باشد. وی عنوان کرد: با توجه به اینکه 
شــرایط گرما تاب آوری زائران را بسیار کاهش 
می دهد، ایســتگاه های اتوبوس باید مســقف 
و دارای مه پــاش و صندلی باشــند اما اکنون 
هنوز ایســتگاه ها مشخص نیســتند؛ بنابراین 
باید تدابیری اندیشیده شود تا اگر به هر دلیلی 
سرویس دهی تأخیر پیدا کرد، زائران خسته و 

رها نشوند.
معاون عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه 
در این هفته باید مواکب مدنظر شــهرداری در 
پایانه فعال شــوند، افزود: با سایر شهرداری ها 
باید ارتباط برقرار شــود و بــه ظرفیت کنونی 
خوزســتان اکتفا نشــود، همچنین در تأمین 
سیســتم های سرمایشی، یخ و آب سرد باید به 

مواکب کمک شود.

»کشت غرقابی« دشنه بر خاک تشنه می زند

خشکه کاری بی جان برنج در گلستان  

آماده سازی خوزستان برای زائران اربعین



پنجشنبه  10 شهریور   1401- 4 صفر 1444 - 1  سپتامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5798  8   ورزشی

انصاریفرد به باشگاه قبرسی پیوست
کریم انصاریفرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به تیم اومونیا قبرس پیوســت.به 
گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران روز گذشــته 
رسماً از باشگاه آاک یونان جدا شد و به تیم اومونیا قبرس پیوست.طبق اعالم این 
باشگاه قبرســی، قرارداد انصاریفرد به مدت دو سال است و سال سوم با توافق دو 
طرف قابل تمدید خواهد بود.پیش از این گفته می شد انصاریفرد قصد دارد به خاطر 
همســر یونانی خود تنها در همین کشــور به کار خود ادامه بدهد اما این مهاجم 
در نهایت تصمیم خــود را برای ترک یونان و ادامه کارش در قبرس گرفت.اومونیا 
این فصل در لیگ فوتبال اروپا حضور دارد و با تیم های منچســتریونایتد انگلیس، 
شریف مولداوی و رئال سوسیداد اسپانیا همگروه است.به این ترتیب انتظار می رود 
انصاریفرد در این رقابت ها هم به میدان برود و با تیم منچستر رویارو بشود.بازی رفت 
اومونیا با منچستر ۱۴ مهر برگزار می شود وبازی برگشت هم روز ۲۱ مهر خواهد بود.

نماد پرسپولیس در بازار پایه فرابورس باز شد
نماد معامالتی شــرکت ورزشی فرهنگی پرســپولیس در بازار پایه فرابورس 
به صورت مجاز - محفوظ باز شــد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســایت 
باشگاه پرسپولیس، نماد معامالتی شرکت پرسپولیس با نماد پرسپولیس، امروز 
چهارشنبه نهم شهریور ۱۴۰۱ برای اولین بار در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس 
ایران به صورت مجاز-محفوظ باز شد.معامله گران بر خط و غیربرخط به صورت 
همزمان طی دوره ثبت سفارش می توانند اقدام به سفارش خرید یا فروش نمایند.
فرایند پذیره نویسی باشگاه پرسپولیس در اسفند سال گذشته انجام شد. بر این 
اساس پذیره نویســی تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم 
از ســهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس )ســهامی عام( در نماد معامالتی 
)پرسپولیســح ۱( ناشی از سلب حق تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی 
بازار پایه فرابورس ایران صورت گرفت.ســهام دارانی که قصد دارند میزان سهم 
خود را افزایش دهند یا هوادارانی که می خواهند در زمره سهامداران قرار بگیرند، 
می توانند از این فرصت اســتفاده کنند.اخبار و گزارش های تکمیلی در روزهای 

آینده متعاقباً اعالم خواهد شد.

قلعه نویی: گل گهر باید به خودش ببالد
سرمربی گل گهر می گوید باشگاهش باید به خودش ببالد که به یک باشگاه 
واقعی تبدیل شــده و به فوتبال خدمت می کند.به گزارش ایسنا، امیر قلعه نویی 
پس از تســاوی ۲ بر ۲ تیمش مقابل مس کرمان اظهار کرد: خوشــحالم تیمی 
درســت کردم که ایران از فوتبال این تیم دارد لذت می برد. باید بازیکنانم را به 
خاطر این فوتبال زیبا ســتایش می کنم. خوشــحالم که تماشاگران کرمانی  هم 
بودند. با حضور بانوان شور بازی ها بیشتر از این خواهد شد. گل گهر سیرجان باید 
به خودش ببالد که به باشگاه واقعی تبدیل شده است و به فوتبال خدمت می کند. 
مدیران خوب کار می کنند و به جایی رسیدیم که فوتبال زیبا بازی می کنیم. به 
دنبال وقت کشی نیستم. امروز صحنه های عجیبی دیدم. توپ های ما وارد دروازه 
نمی شد.او ادامه داد: یک موقعیت ندادیم اما دو گل خوردیم و توپ هایمان به گل 
تبدیل نمی شد. مس کرمان تیم دونده و سخت کوشی است اما از نظر امید گل 
بهترین بازی را ارائه دادیم. این که بتوانید اینگونه گردش توپ داشته باشید بسیار 
خوب است. ساختار دفاعی مس کرمان هم خیلی خوب بود. بازی قبل به استقالل 
یک موقعیت هم ندادند اما تیم ما امروز خیلی خوب بود. حق ما این بود که بازی 
را ببریم. در دو بازی گذشــته حق ما برد بود اما لذت فوتبال را نمی گیریم. وقت 

کشی کردن برخالف روحیات من است.

تیم دوازدهم لیگ برتر بسکتبال مشخص شد
ســازمان لیگ بســکتبال، تیم نبوغ اراک را به عنوان تیم دوازدهم لیگ برتر 
اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، پس از انصراف تیم پیکان که جواز حضور 
در لیگ برتر بســکتبال را بدست آورده بود، سازمان لیگ برای سه باشگاه دیگر 
که در مرحله پلی آف حضور داشتند، شرایط حضور در لیگ برتر را ارسال کرد و 
در نهایت با توجه به انصراف تیم ها و پس از بررسی های الزم ، تیم نبوغ اراک از 
دسته اول را بدلیل برخورداری از شرایط الزم به عنوان تیم دوازدهم برای حضور 
در لیگ برتر بسکتبال آقایان کشور در سال ۱۴۰۱ انتخاب و اعالم کرد.لیگ برتر 

بسکتبال از هفتم مهرماه آغاز می شود.

شکست سنگین یاران صیادمنش
در چارچوب هفته هفتم لیگ دســته اول انگلیس، هال سیتی بدون مهاجم 
ایرانی شکستی ســنگین تجربه کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، در چارچوب 
هفته هفتم لیگ دســته اول فوتبال انگلیس، هال سیتی به مصاف کوئینز پارک 
رنجرز رفت و با شکســت ۳ بر یک مواجه شد.صیادمنش به دلیل مصدومیت در 
این مسابقه حضور نداشت.هال سیتی با این شکست ۱۱ امتیازی باقی ماند و به 

رده ششم سقوط کرد.

حذف ۲ بانوی مطرح و صعود نادال به دور دوم
رافائــل نادال به دور دوم مســابقات تنیس آزاد آمریــکا راه یافت.به گزارش 
خبرگزاری فارس، مســابقات تنیس آزاد آمریکا در حال پیگیری می شــود که 
تنیســورهای مطرحی همچون نائومی اوساکا و ونوس ویلیامز در دور اول از دور 
رقابت ها کنار رفتند.رافائل نادال که گرنداســلم قبل را به دلیل آسیب دیدگی از 
دســت داده بود، در نخستین مسابقه خود ۳ بر یک رینکی هیجیکاتا را شکست 
داد و راهی دور دوم شــد. نادال در این بازی با امتیازهای ۶-۴, ۶-۲, ۳-۶, ۳-۶ 
در مدت زمان ۳ ســاعت و ۸ دقیقه پیروز شد.نادال بعد از این بازی، عنوان کرد: 
بازی سختی بود. بعد از سه سال که اولین مسابقه ام را در اینجا شب برگزار کردم 

کمی عصبی بودم اما فکر می کنم خوب بازی کردم.

در فوتبال اروپا چه گذشت؟ 
در ایــن هفتــه از فوتبال 
اروپا، لیورپول حریف خودش 
را گلباران کرد و پاریس با آن 
همه ســتاره در شب تعویض 
شدن مسی به تساوی رضایت 
داد.بــه گــزارش خبرگزاری 
فــارس، هفته فوتبــال اروپا 
برد  اینترمیالن،  با شکســت 
دوباره منچســتریونایتد، گلباران لیورپول ،  تســاوی مورینیو مقابل یوونتوس، 
درخشــش لواندوفسکی و بنزما و تعویض شــدن لیونل مسی دنبال شد.در این 
گزارش ســعی داریم به بررســی اجمالی بازی های برگزار شده در این هفته از 
رقابت های فوتبال اروپا بپردازیم.لیورپول در ۳ هفته ابتدایی به برد نرسید تا همه 
انتقام و خشــم خود را بر ســر بورنموِث بیچاره درآورد. تیم تازه صعود کرده در 
آنفیلد تحقیر شد تا پس از ساوتهمپتون و ایپسیویچ تاون به سومین تیم در تاریخ 
جزیره بدل شــود که در یک بازی 9 گل دریافت می کند.نکته جالب توجه این 
است که محمد صالح سهمی در این 9 گل نداشت و اتفاقا برعکس دیگر بازیکنان 
کلوپ ، چندان آماده هم نبود. لیورپول با این برد پرگل امید بســیاری پیدا کرد 
تا پس از ناکامی اول فصل دوباره به چرخه پیروزی بازگردد.پپ گواردیوال که در 
نیمه اول مقابل »پاتریک ویرا« کیش و مات شــده بود، در نیمه دوم شاهکاری 
به پا کرد و با درخشــش فوق العاده »ارلینگ هالند« یک کامبک دیدنی به ثبت 
رسانید.منچسترسیتی بازی ۲ بر صفر باخته را در ۲۸ دقیقه با برد ۴ بر ۲ عوض 
کرد. هالند هت تریک کرد و برناردو ســیلوا بار دیگر ناجی گواردیوال شد تا سیتی 
به یک برد مهم دست یابد.منچســتریونایتد نیز در شب نیمکت نشینی دوباره 
رونالدو نمایشــی خوب از خود نشــان داد. آنها در یک بازی سخت در ورزشگاه 
سنت مری با انسجام و اتحاد خود به برتری یک بر صفر رسیدند تا به دومین برد 
خود پس از فاجعه ابتدای فصل دســت یابند.کاسمیرو برای اولین بار در ترکیب 
منچستریونایتد قرار گرفت و اتفاقا نمایش خوبی از خود نشان داد و مانع گلزنی 
ساوتهمپتوِن پرفشــار در دقایق پایانی بازی شد.چلسی نیز در شبی که »کونور 
گلگر« با اشــتباه بچگانه خود تیمش را خیلی زود ۱۰ نفره کرد، با درخشــش 
استرلینگ یک برد ارزشمند مقابل لسترسیتی بدست آورد تا از کورس قهرمانی 
بازنماند. از طرف دیگر گرگ ها با راجرز شکســتی عجیب را تجربه کردند تا این 
مربی ایرلندی در آستانه اخراج قرار گیرد.آرسنال نیز در شبی سخت مقابل فوالم 
به لطف گلزنی مدافع خود بردی مهم دست یافت تا هنوز به تنها تیم جزیره نام 
گیرد که شکســتی را تجربه نکرده است.از طرف دیگر تاتنهام نیز جان داد تا به 
بردی سخت مقابل ناتینگهام فارست دست یابد. هری کین ۲ گل زد و یک پنالتی 

از دست داد تا به سومین گلزن تاریخ جزیره لقب گیرد.

اخبار کوتاه

نگاه

۲ سال سپری شده پس از مدیریت مهدی تاج آنچنان 
شرایط ویژه ای در فوتبال ایجاد کرد که در نهایت مجمع 
فدراســیون فوتبال تصمیم گرفت بار دیگــر این مدیر را 
به مسند ریاست فدراســیون فوتبال بازگرداند.به گزارش 
خبرگزاری فارس، انتخابات فدراســیون فوتبال روز ســه 
شــنبه برگزار و مهدی تاج با کســب ۵۱ رای از ۸۱ رای 
ماخوذه باالتر از میرشــاد ماجدی و عزیز اهلل محمدی که 
به ترتیب ۲۵ و ۴ رای کســب کرده بودند، بار دیگر و این 
بار تا 9 اســفند ۱۴۰۳ به عنوان رئیس جدید فدراسیون 

انتخاب شد.
این در شرایطی است که فوتبال کشورمان پس از اتمام 
ثبت نام نامزدهای ریاســت فدراسیون در تاریخ ۲۰ تیر تا 
آغاز مجمع انتخاباتی، شرایط بسیار ملتهبی را تجربه کرد 
و جدا از اعتراض های مداوم افــرادی مثل امیررضا واعظ 
آشــتیانی و علیرضا اسدی که کمیته بدوی صالحیت آنها 
را بــرای حضور در این انتخابات تایید نکرد، رقابت زیادی 
بین ماجدی و تاج برای رســیدن به صندلی داغ ریاســت 
فدراسیون شکل گرفت.جدا از آن ۲ سال سپری شده پس 
از مدیریت مهدی تاج آنچنان شــرایط ویژه ای در فوتبال 
ایجاد کرد که در نهایت مجمع فدراسیون فوتبال تصمیم 
گرفت بار دیگر این مدیر را به مســند ریاست فدراسیون 
فوتبال بازگرداند.تنش ها برای کســب صندلی ریاســت 
فدراســیون آنچنان فزونی یافت که حتی تــا بامداد روز 

برگزاری انتخابات نیز ادامه داشت. 
جایی که حســن کامرانی فر، دبیرکل فدراســیون در 
رســانه ملی خبر لغو مجمع را شبانه رسانه ی ای کرده و 
جو بسیار عجیبی را به وجود آوردند که این اقدام با توجه 
به حضور نمایندگان AFC در تهران می توانست لطمات 
جبران ناپذیری برای فوتبال کشــور به همراه داشته باشد 
اما در نهایت اعضای هیات رئیسه با برگزاری جلسه فوری 
بامدادی، تصمیم کامرانی فر را فاقد اســتدالل دانســته 
و رای بــه برگزاری مجمــع دادند.این اقدام فدراســیون 
فوتبال، باردیگر تصمیمات هیجانی فدراسیون فوتبال در 
دوران سرپرســتی را نشان داد. تصمیماتی مانند برکناری 
اســکوچیچ و در نهایت رد آن و موارد بسیاری دیگر که تا 
روز انتخابات هم ادامه داشــت و شاید مجمع برای رهایی 
از این هیجانات، تصمیم گرفت مدیر ســابق را بر مســند 

بنشاند.
تاج از کارنامه خاکستری درس گرفته است؟

بازگشت تاج به فدراسیون فوتبال پس از فاجعه قرارداد 
مــارک ویلموتس و صدور حکم قطعی پرداخت ۳ میلیون 
و ۳۲۵ هزار یورو به مربی بلژیکی اســبق تیم ملی و ۳۵۴ 
هزار یورویی مانوئل فررا، دستیار این مربی برخی ابهامات 
مالی شــرکت فوالد مبارکه با انتقادات زیادی همراه شده 
و قطعا در این فضا کار برای رئیس جدید بســیار دشــوار 
خواهد بود و افکار عمومی و جامعه ورزش به نوعی امیدوار 
به جبران اتفاقات تلخ ماجرای مارک ویلموتس هســتند.
هرچند در دوره مدیریت قبلی تاج در فدراســیون اتفاقات 

مثبتی مثل کسب بهترین نتیجه تاریخ حضور تیم ملی در 
جــام جهانی با هدایت کارلوس کی روش، صعود تیم های 
ملی نوجوانان و جوانان به جام جهانی، کســب رتبه سوم 
جام جهانی فوتســال، دوم جام جهانی فوتبال ســاحلی و 
حضور بانوان در ورزشــگاه با حضور آنهــا در دیدار ایران 
و کامبوج و همچنین پرســپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن 
در فینال لیگ قهرمانان سال ۲۰۱۸ رقم خورد اما انتظار 
مــی رود تاج با درس گرفتن از تجربه های تلخ و شــیرین 
دوره مدیریت قبلی اش، طرحی نو برای اداره فدراســیون 
دراندازد.هرچند آماده ســازی تیــم ملی برای حضور تیم 
ملــی در جام جهانی ۲۰۲۲، مهم ترین چالش پیش روی 
تاج و همکارانش محسوب می شود و شاگردان اسکوچیچ 
برای حضــور در این رقابت ها نیاز به تصمیم هایی مدبرانه 
دارنــد اما نباید تمــام تمرکز مدیران جدید فدراســیون 
معطوف به این مهم شــود و باید برای آماده ســازی تمام 
تیم های ملی و البته اعتالی فوتبال باشــگاهی کشورمان 

نیز برنامه هایی مدون در نظر گرفت.
پس از انتخاب تاج به عنوان رئیس جدید فدراســیون 
فوتبال، برای دو نایب رئیس پیشــنهادی او نیز رای گیری 
صورت گرفت و در نهایت مهدی نبی با ۶۴ رای و منصور 
قنبــرزاده با ۵۸ رای به ترتیب نایب رئیس اول و دوم این 

مجموعه انتخاب شدند. 
نبی و قنبرزاده جزو مهره های باسابقه مدیریت باال در 
فوتبال کشــورمان هستند که در ســوابق هر دو عضویت 
در هیات رئیســه و دبیرکلی فدراسیون دیده می شود. به 
همین دلیل آنها باید به عنوان نیروهایی باتجربه به بازوان 
قدرتمندی برای تاج تبدیل شــوند تا از این طریق بتوان 
به بهبود وضعیت فوتبال کشــور در تمام ســطوح ملی و 

باشگاهی بیش از پیش امیدوار ماند.
از طرفی محمدرضا ســاکت که پیش از این مشــاغل 
زیادی مثــل دبیرکلی، مدیر تیم ملــی، مدیر مرکز ملی 
فوتبــال و ... را برعهده داشــت نیز با کســب ۲۶ رای به 
عنوان نماینده باشگاه ها در هیات رئیسه معرفی شد و از او 
نیز انتظار می رود به خوبی حق تمام باشگاه ها را پیگیری 
کــرده و البته در امور کالن فدراســیون نیز به تیم فعلی 

مدیریتی کمک کند.
 اضافه شدن 240 سال تجربه
مانع تصمیم احساسی می شود

نایــب رئیس دوم فدراســیون فوتبال گفت:  اســتعفا 
قاعده ای دارد که باید آنها را رعایت کرد.واکنش قنبرزاده 
به استعفای اســتیلی، کامرانی فر و شمسایی؛ اضافه شدن 
۲۴۰ ســال تجربه مانع تصمیم احساسی می شودمنصور 
قنبرزاده در مورد اینکه آیا جلســه اعضای هیأت رئیســه 
فدارســیون فوتبال پس از برگزاری مجمع این فدراسیون 
رسمی اســت یا خیر، اظهار داشــت: من برای جلسه ای 
کــه مربوط به فوتبال نبود بیرون از فدراســیون بودم در 
جشــنواره ورزشی شــرکت کردم و ظاهرا قرار بود ساعت 
۱۱ امروز جلســه ای در فدراسیون با حضور اعضای هیأت 

رئیســه برگزار شود که البته من نتوانستم به دلیل حضور 
در جلســه دیگر به موقع در فدراســیون شرکت کنم.وی 
درباره استعفای وحید شمسایی از سرمربی گری تیم ملی 
فوتســال، حمید استیلی از سرپرســتی تیم ملی فوتبال، 
حسن کامرانی فر از دبیرکلی فدارسیون و احتمال بازگشت 
کارلوس کی روش به تیم ملی عنوان کرد:  همه این ها یک 
جواب دارند من مطلع نیســتم و باید به جلسه بروم البته 
به مهدی تاج پیشنهاد خواهم کرد پس از مشخص شدن 
مدیر روابط عمومی فدراسیون تمام موارد از طریق سایت 

اطالع رسانی شود.
نایب رئیس دوم فدراســیون فوتبال عنوان کرد:  شاید 
دوستان احساسی شده و استعفا داده اند به قول ورزشی ها 
استعفای احساسی داده اند، اما استعفا فرآیندی دارد مگر 

افراد احکام خود را از رسانه ها می گیرند؟
 حکم را تشکیالتی صادر می کند و اگر کسی می خواهد 
اســتعفا بدهد باید فرآیند را هم طی کند به همین دلیل 
من احســاس می کنم این مســائل احساسی است ضمن 
اینکه من اگــر بخواهم در مورد حرف و حدیث ها توضیح 
بدهم این موضوع بیشــتر خواهد شد هر چه تصویب شود 

ان شاءاهلل از طریق مبادی قانونی اعالم خواهد شد.
قنبرزاده در مورد اینکه آیــا الزامی برای انتخاب نایب 
رئیس دوم فدراسیون به عنوان رئیس سازمان لیگ وجود 
دارد، پاســخ داد: در این مورد امــر قطعی وجود ندارد در 
اساسنامه آمده نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات 
ســازمان هم زیرمجموعه کمیته این مســابقات است اما 
اینکه نایب رئیس دوم حتما باید رئیس لیگ باشد الزامی 
نیست ســازمان لیگ تحت نظارت نایب رئیس دوم است.
وی در خصوص اینکه آیا تیم مدیریتی فعلی فدراســیون 
می تواند به سمتی جلو رود که فوتبال ملی ما در ماه های 
باقیمانده تا جام جهانی به ساحل آرامش برسد، گفت:  خدا 
را شکر هیأت رئیسه فدارسیون ترمیم شده رویش مدیران 
جــوان هم خیلی خوب اســت اما کنار هــم قرار گرفتن 
مدیران جــوان و باتجربه تلفیق خیلی خوبی را درســت 

می کند.
اکنــون ۴ نفــر به هیأت رئیســه اضافه شــده اند. اگر 
میانگین سنی این ۴ نفر که همگی باالتر از ۶۰ سال دارند 
در نظر بگیریم حدود ۲۴۰ ســال تجربه به هیأت رئیسه 

فدراسیون اضافه شده است. 
این موضوع می تواند ســبب شــود تصمیمات با تدبیر 
بهتر اتخاذ شــود. اطمینان دارم هیأت رئیسه ترمیم شده 

تصمیم احساسی نخواهد گرفت.
مطالب را بررسی کرده و بر همان اساس اتخاذ تصمیم 

خواهند کرد.
تصمیم گیری درباره تیم ملی فوتسال

در دستور کار فدراسیون 
تصمیم گیری درباره وضعیت نیمکت تیم ملی فوتسال 
ایران و اســتعفای وحید شمســایی در دستور کار هیات 
رئیسه فدراســیون فوتبال قرار دارد.بعد از انتخاب مهدی 
تــاج به عنوان رئیــس جدید فدراســیون فوتبال، وحید 
شمســایی ســرمربی تیم ملی فوتســال از ســمت خود 

کناره گیری کرد.
شمسایی دلیل روشنی برای تصمیم خود اعالم نکرد و 
گفت: »چون اتفاقات گذشــته فوتسال را با چشم دیدم و 
دوست دارم آن عزت حفظ شود، می روم. من آدمی نیستم 
که به رشته ام که سوم دنیا بوده و یک نسل را تغییر داده 

است، بی اعتمادی شود. 
ان شــاءاهلل یک نفر دیگــر بیاید قوی تــر کار را انجام 
دهد.«این اســتعفا در حالی صورت گرفته اســت که تیم 
ملی فوتسال هفته آینده باید به تورنمنت تدارکاتی تایلند 
برود و کمتر از یک ماه دیگر در مســابقات قهرمانی آسیا 
بــه میزبانی کویت شــرکت کند.به همیــن دلیل یکی از 
نخســتین برنامه های تیم جدید مدیریت در فدراســیون 
فوتبال، رســیدگی به وضعیت نیمکت تیم ملی فوتســال 

است.
هیات رئیسه فدراسیون احتماالً جلسه ای خواهد داشت 
و در این مورد بحث و بررســی صورت می گیرد.این اتفاق 
در شــرایطی رخ داده که تیم ملی هــم در اردوی آماده 
سازی به سر می برد و قرار است از امروز تمریناتش را قبل 

از اعزام به تایلند پیگیری کند.
بعید اســت با توجه به زمان انــدک باقیمانده تا جام 
ملتهای آســیا و ثبــت نام بازیکنان تیم ملی در ســامانه 
کنفدراسیون فوتبال آســیا برای این رقابت ها، فدراسیون 
با استعفای شمسایی موافقت کند ولی باید دید در نهایت 

خروجی جلسه مدیران فدراسیون چه خواهد بود.

تازه ترین ادعایی است که از سوی هواداران باشگاه پورتو 
دنبال می شود.

مهــدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران ســومین ســال 
حضورش در تیم پورتو پرتغال را ســپری می کند. این 
مهاجم هرچند در ســه بازی اخیر در لیگ پرتغال برای 
پورتو گلزنی نکرده اســت اما همچنان مهره کلیدی این 
تیم محسوب می شود و سرمربی و هواداران پورتو روی 
او برای تکرار قهرمانی فصل گذشــته حساب زیادی باز 

کرده اند.
این در حالی اســت که گفته می شود طارمی همچنان 
مدنظر باشــگاه های اروپایی دیگر قــرار دارد. فنرباغچه 
ترکیه و آث میــالن ایتالیا دو باشــگاهی بودند که در 
ماه هــای اخیر بارهــا خبر عالقه آنها بــه مهاجم ایران 
رسانه ای شــد اما انتقال طارمی نهایی نشد.این مهاجم 
قبل از شــروع اردوهای پیش فصل تیم پورتو تمایلش 
برای جدایی از این تیم و انتقال به یک باشگاه بزرگ تر 
را پنهــان نکــرد و به مدیران باشــگاه توصیه کرد االن 
بهترین زمان برای فروش یک مهاجم ۳۰ ساله و کسب 

درآمد از این طریق است.

هرچند کــه این توصیه هم راه به جایــی نبرد چرا که 
پورتو چنــد بازیکن کلیــدی دیگر خــود را در نقل و 
انتقاالت زمســتانی و تابستانی از دســت داده بود و با 
جدایــی طارمی، قــدرت هجومی این تیــم دچار افت 

می شد.
در میانــه همه ایــن اتفاقات، روز گذشــته یک صفحه 
توییتری که اخبار باشــگاه پورتو را پوشش می دهد، در 
خبری اختصاصی مدعی شد باشگاه چلسی پیشنهادی 
۲۵ میلیون یورویی برای جذب طارمی به پورتو پیشنهاد 

داده است.
مهاجم ایران و باشــگاه پورتو هر دو راضی به این انتقال 
هســتند اما به نوشته این رســانه غیر رسمی، »سرجیو 
کونسیسائو« سرمربی پورتو تهدید کرده است در صورت 
جدایی یــک بازیکن کلیدی دیگر از این تیم، اســتعفا 

می کند.
رسانه های رسمی و روزنامه های پرتغال هم روز گذشته 
به دنبا بررسی این خبر بودند تا صحت پیشنهاد باشگاه 
چلســی به مهاجم پورتو را پیگیری کنند؛ باشگاهی که 
طارمی در لیگ قهرمانان دو فصل پیش اروپا موفق شد 

با یک ضربــه قیچی برگردان و زیبــا، دروازه اش را باز 
کند.پیگیری های خبرنگار مهر هم نشان می دهد طارمی 
حداقل تا نقل و انتقاالت زمســتانی و بعد از جام جهانی 
در پورتو ماندنی اســت و اگر قرار به انتقال به تیم های 
دیگر باشد، در آن مقطع زمانی این اتفاق رخ خواهد داد.

»قطعاً همه بازیکنان، لیگ انگلیس را دوســت دارند. 
کســانی که می گویند لیــگ انگلیس را دوســت نداریم 
احتماالً طرفدار یک تیم دیگر در یک کشور دیگر هستند 

و به آن تعصب دارند.
طبیعتاً لیگ انگلیس خیلی جذاب تر است.«این بخشی 
از مصاحبه طوالنی مهدی طارمی اســت که چندی پیش 
ســر و صدای زیادی به پا کرد.تقریبا همه از عالقه مهاجم 
بوشــهری به حضور در لیگ جزیره خبر دارند. جایی که 
تقریبا تمــام بازیکنان فوتبال عالقه دارند تا بازی در آنجا 

را تجربه کنند. 
قطعا بــرای مهدی طارمی ۳۰ ســاله، حضور در لیگ 
برتر آرزوی بزرگی اســت که شــاید دیگر به اندازه امروز، 
شــانس سفر به آنجا را به دست نیاورد و علت ابراز تمایل 
علنی او نیز، همین موضوع اســت.تاتنهام یکی از تیم های 
مطرح انگلیسی اســت که برای جذب مهاجم ایرانی ابراز 

تمایل کرده بود.
ســیمون فلشــتاین، رئیس بخــش ارتباطات و جذب 
ســرمایه تاتنهام نخستین مقام رسمی این باشگاه بود که 
پیشــنهاد برای خرید مهاجم ایرانی را در گفتگو با یکی از 
روزنامه های کشــور تأیید کرده بود.باشگاه ما در سه هفته 
گذشــته دســت کم با ۲۰ مورد که به تایید کادرفنی تازه 

باشگاه هم رسیده، مذاکره داشته است. 
ســتاره ایرانی پورتو هم یکی از این موارد بوده و البته 
این مذاکرات رسانه ای نشده و شما به احتمال زیاد از منابع 
داخلی کشــور خود در جریان این مذاکره قرار گرفته اید. 
این جمالتی است که سیمون فلشتاین به زبان آورده بود 
و طارمی به رویای حضور در لیگ برتر نزدیک شــده بود 
اما در نهایت این انتقال شکل نگرفت.اما این بار نام مهاجم 
ایرانی اطراف یک تیم دیگر لندنی شنیده می شود. قهرمان 
چمپیونز لیــگ در فصل ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ که بهترین گل 

ســال اروپا را نیــز از مهدی طارمی دریافــت کرده بود، 
جدیدترین تیمی است که شایعاتی درخصوص عالقه اش 
به بازیکن پورتو شنیده می شــود.روزنامه آبوال پرتغال در 
شماره امروز خود از برخی صحبت ها درباره جذب طارمی 
خبر داده و با تیتر »رابطه طارمی با چلسی«، نوشته است: 
دیروز شــایعه ای با اصرار زیاد منتشــر شد مبنی بر اینکه 
چلسی می تواند در ازای پرداخت ۲۵ میلیون یورو، مهدی 

طارمی را جذب کند.
آبوال در ادامه ذکر کرده اســت کــه طارمی قبال نیز با 
چلســی لینک شده اســت:  این اولین بار نیست که این 
بازیکن ایرانی با باشــگاه لندنی ارتباط برقرار می کند، اما 
در حال حاضر همه اینها فقط گمانه زنی های بازار اســت.
تومــاس توخل در این پنجره نقــل و انتقاالتی دو مهاجم 
مطرح خود بــه نام های تیمو ورنر و روملــو لوکاکو را به 
باشــگاه های الیپزیــش و اینتر واگذار کــرد و در پنجره 
زمســتانی فصل قبل نیز با جدایی ژیرو به میالن موافقت 
کرده بود. بازگشــت باتشوایی و اضافه شدن آرماندو برویا 
۲۰ ســاله از تیم آکادمی، تنها تغییــرات جدید در خط 

حمله چلسی بوده اند.
هر چند که رحیم اســترلینگ، کای هاورتز و کریستین 
پولیشــیچ این روزها در خط حمله چلسی قرار می گیرند 
اما واقعیت این است که آنها هرگز مهاجم نوک تخصصی 
نبوده انــد و توماس توخل با ضعــف بزرگی در خط حمله 
تیمــش روبرو شــده و جذب یک مهاجم بــرای آبی های 

لندن، ضروری به نظر می رسد.
طارمی که توانســت فصل گذشته به همراه پورتو لیگ 
برتر، جام حذفی و ســوپرجام پرتغال را به دست بیاورد، 
امسال نیز فصل را خوب آغاز کرد اما مصدومیت در بازی 
با اسپورتینگ باعث شد تا او در دیدار هفته قبل برابر ریو 
آوه تمرکز الزم را نداشــته باشــد با این حال، او همچنان 
انتخاب نخســت ســرمربی برای حضور در ترکیب اصلی 

است.
حاال باید دید در صورت جدی شدن مذاکرات، سرجیو 
کونسیســائو اجازه جدایی به طارمی را می دهد یا اساســا 
این اخبار، تنها شایعات و گمانه زنی های رسانه ای است؟

چرا مجمع فدراسیون فوتبال »تاج« را برگزید؟

2 سال و نیم فرصت برای جبران

پیشنهاد ۲۵ میلیون یورویی باشگاه چلسی به مهدی طارمی

شرایط ســخت دریافت ویزا و برخی سخت گیری ها، باعث شده تا 
اســکوچیچ فهرســت بلندباالیی از بازیکنان را برای حضور در اردوی 
تیم ملی تدارک ببیند.فهرست ویزای تیم ملی، لیست نهایی نیستبه 
گزارش »ورزش ســه«، تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو دیدار 
دوســتانه مقابل تیم های ســنگال و اروگوئه، قرار است از تاریخ ۲۰ 
شهریور اردوی خود را با حضور بازیکنان داخلی برگزار کند.پس از یک 
هفته تمرین زیر نظر اعضای کادرفنی، قرار است که اسکوچیچ نفرات 
منتخب خود را اعالم کند تا تیم ملی ایران در تاریخ ۲۸ شــهریورماه 

عازم اتریش شود و رسما اردوی خود را با بازیکنان لژیونر ادامه دهد.اما طبق اخباری که از صبح امروز منتشر شده، 
فهرســت اولیه دراگان اسکوچیچ بسیار شلوغ و با اسامی متعدد است. به عنوان مثال، فقط ۱۰ بازیکن از استقالل 
در لیست اولیه اسکوچیچ حضور دارند و این افراد امروز راهی سفارت اتریش در تهران شده اند تا کارهای مربوط به 
دریافت ویزا را انجام دهند.از گوشه و کنار خبر می رسد که در لیست اولیه اسکوچیچ نام بیش از ۴۰ بازیکن دیده 
می شــود اما در نامه ای که به دپارتمان تیم ملی ارسال شده، تأکید شده است که این فهرست اولیه است و تعداد 
نفرات قطعا کاهش پیدا خواهد کرد و اردوی اصلی با تعداد نفرات کمتری برگزار می شود.ظاهرا علت دعوت از این 
افراد، شرایط سخت ویزای شنگن و همچنین قوانین و مقررات جدیدی است که برای سفر ایرانیان در نظر گرفته 
شده است. به عنوان مثال، برای این اردوی اروپایی و دریافت ویزا، تشریفات اداری باید از ۶ تا ۸ هفته قبل انجام 
شود و حتی پرینت حساب بانکی بازیکنان نیز باید ارائه شود.برای اینکه کادرفنی با شرایط اورژانسی مواجه نشود 
و دست اسکوچیچ در برخی از خطوط بسته نباشد، کادرفنی تمامی احتماالت را در نظر گرفته است تا در صورت 
نیاز، این بازیکنان مشــکلی برای خروج از کشــور نداشته باشند و با اولین اعالم نیاز از سوی سرمربی تیم ملی، به 
اردو اضافه شوند.الزم به ذکر است در اردوی اروپایی تیم ملی برای برگزاری بازی دوستانه با اروگوئه و سنگال، در 

نهایت، ۲۶ بازیکن حضور خواهند داشت.

رئیس فدراسیون کشتی گفت: سال های گذشته با برگزاری یک 
مراسم و دعوت از چند سبلریتی کار تبلیغاتی می کردند تا خودشان 
را با نام تختی گنده کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی 
از دیوارنــگاره جهان پهلوان غالمرضا تختی صبح امروز و با حضور 
رضا صیادی مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهر تهران، امیر یزدی 
شهردار منطقه ۱۲، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و جمعی 
از مسئوالن و مردم برگزار شــد.علیرضا دبیر در این مراسم که به 
مناسبت روز ملی کشتی و زادروز جهان پهلوان تختی برگزار شد، 

گفت: پدرم همیشه می گفت نانی که سر سفره ماست به برکت آقا تختی است، چرا که او پدر من را سر کار گذاشت 
و پدرم همیشــه دنباله رو تختی بود.رئیس فدراسیون کشتی با تشکر از سازمان زیباسازی تصریح کرد: امیدوارم در 
این مسیر باشید و دعا کنید ما هم در این مسیر باشیم. البته نباید به دنبال تبلیغات برای خود باشیم و کسانی که 
می خواهند کاندیدا شــوند مدام می گویند این کار را می کنم یا فالن کار را می کنم و نیازی به این کارها نیست.دبیر 
اظهار داشت: یکی از قهرمانان نقد کرده بود، چرا فدراسیون کشتی برای روز آقا تختی کاری نمی کند. اوالً من و آن 
آقا کسی نیستیم که برای تختی کاری کنیم. سال های گذشته با برگزاری یک مراسم و دعوت از چند سبلریتی کار 
تبلیغاتی می کردند تا خودشــان را با نام تختی گنده کنند. امسال باالی ۵۰۰ شهر برای روز کشتی و تولد آقاتختی 
مســابقه گذاشتند، ما باید این کارها را بکنیم تا کشتی و جامعه ی آن بزرگ و گسترده شود.وی ادامه داد: آقا تختی 
هر وقت حالش بد بود به کربال می رفت. اینها را باید بولد و بزرگ کنیم. اسم نمی آورم اما باید آن دنیا جواب بدهند. 
آن قهرمانی که با تفکر خراب، بحث خودکشی تختی را مطرح کرد باید جواب بدهد. صد در صد می گویم او این کار 
را نکرد. کســانی که این حرف را می زنند یک درصد احتمال بدهند تختی این کار را نکرده پس آن دنیا جواب او را 
چگونه می دهند.رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: هیچوقت نتوانستم به این جواب برسم که کشتی بزرگ تر 

است یا تختی؟ 

خیلی ها به کشتی و ورزش می چسبند تا خودشان را بزرگ کنندفهرست ویزای تیم ملی، لیست نهایی نیست
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روابط عمومــی مجموعه فرهنگی تاریخی 
سعدآباد با اشاره به تعطیلی یک هفته ای کاخ 
موزه سبز، اعالم کرد: در این مدت فرش های 
این کاخ هوادهی و غبارروبی شدند و عکاسی 
هوایــی از این فرش های نفیس انجام شــد. 
از فردا )پنج شــنبه( پذیرای  این کاخ مــوزه 

بازدیدکنندگان است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجموعه 
فرهنگی تاریخی سعدآباد، در مدت یک هفته 
تعطیلی کاخ موزه سبز در مجموعه سعدآباد، 
فرآیند غبارروبی اتاق ها، فرش ها و لوسترهای 
این کاخ موزه انجام شد. در این فرآیند، ضمن 

پاک سازی کف و پوشش آن با بستر نایلون و 
متقال، فرش ها در اول وقت و زمان مناســب 
تابش آفتاب جهت تطبیق تدریجی فرش ها با  
شــرایط محیطی به فضای آزاد منتقل شدند 
و پس از بررســی کامل توسط واحد حفاظت 
و مرمت، پاکســازی و غبارروبی پشت و روی 

فرش با درجه استاندارد انجام گرفت.
بزرگتریــن فــرش موجــود در کاخ موزه 
ســبز، ۷۱ متر مربع مســاحت دارد و بافته 
عبدالمحمد عمواوغلی مشــهد اســت. پس 
از آن فرش بافت یزد طرح سراســری شــاه 
عباســی با ۶۸ مترمربع ، رتبه دوم را داراست. 
فرش بافت ساروق اراک، فرش بافت تهران و 
فرش بافت یزد، از دیگر فرش های موجود در 
کاخ موزه ملت هســتند که عموماً بیش از ۹۰ 

سال قدمت دارند.
کاخ موزه ســبز در شــمال غربی مجموعه 
سعدآباد واقع شده است. بنای این کاخ، محل 

اقامــت پهلوی اول و در حکومت پهلوی دوم، 
محل اقامت میهمان های خارجی بود. این بنا 
نمونه  زیبایی از معماری ایرانی اســت و انواع 
هنرهای ایرانی همچــون تذهیب، گچ بری و 

خاتم کاری در آن به چشم می خورد.
فرش های در معرض دیــد در کاخ موزه 
سبز از دست بافته های ارزشمند و هنر دست 
هنرمندان شهرهای یزد، تهران، مشهد، اراک 

و نایین و اصفهان است. 
فرش تاالر انتظار)فرش یزد( با طرح شــاه 
عباسی به رنگ های الکی، آبی، گلبهی، زرد 
نارنجــی فام با گره نامتقارن و تار و پود پنبه، 

پرز پشم است.
فرش تاالر خاتم)فرش تهران( با طرح قاب 
قابی واگیره به رنگ های عاجی، آبی، صورتی، 
نخودی با گره متقــارن، تار و پود پنبه و پرز 

پشم است.
فرش تــاالر آئینه)فرش مشــهد( با طرح 

گلدانی به رنگهای الکی،عاجی،آبی و ســرمه 
ای با نقوش اســلیمی و گل شاه عباسی،گره 

متقارن،تار و پود پنبه و پرز پشم است. 
فرش اتاق اســتراحت)فرش اراک( با طرح 
لچک ترنج کف ســاده با نقوش بند اسلیمی 
و گل های شاه عباســی با رنگ های عاجی، 
ســرمه ای، الکی با گره نامتقــارن، تار و پود 
پنبه و پرز پشم است. قدمت فرش های تاالر 
انتظار، تاالر خاتم و تاالر آئینه به صد ســال 

می رسد.
زیرزمین)فرش  پذیرایــی  تاالر  فرش های 
نایین و فــرش اصفهان( بــه ترتیب با طرح 
گنبدی، نقوش اســلیمی و هندســی و رنگ 
های عاجی، آبی، ســرمه ای با گره نامتقارن، 
تار و پود پنبه و پرز پشــم و ابریشــم مربوط 
به دهه ۴۰ خورشیدی با نقوش اسلیمی، بته 
جقه، گلشاخه، گره نامتقارن، تار ابریشم پود 

پنبه، پرز پشم و ابریشم و مربوط است.  

هوادهی و غبارروبی فرش های کاخ موزه سبز 

چارلبی دین بازیگری از آفریقای جنوبی که به تازگی با 
فیلم برنده نخل طالی کن »مثلث غم« دیده شــده بود، در 

۳۲ سالگی از دنیا رفت.
به گــزارش مهر، چارلبی دین بازیگر جــوان و آینده دار 
آفریقای جنوبی در بیمارســتانی در نیویورک بر اثر آنچه از 

آن به عنوان یک بیماری غیرمنتظره یاد شده، درگذشت.
دین پیش از بازی در »مثلــث غم« به کارگردانی روبن 
اوســتلوند، در ســریال ابرقهرمانی »آذرخش سیاه« بازی 
کرده بود و در نقش یک قاتل بســیار ماهر در ۹ قســمت 
جلوی دوربین رفته بود. اولین تجربه بازیگری او در فیلمی 
از آفریقــای جنوبی به نام »اســپاد« در ســال ۲۰۱۰ رقم 
خورده بود که فیلمی اقتباســی از یک رمان مردم پســند 
مشــهور آفریقای جنوبی بود و پس از آن در ســال ۲۰۱۳ 

وی با قسمت دوم این فیلم بار دیگر به سینما برگشته بود. 
»مثلث غم« یک طنز ســیاه و اولیــن فیلم مهم این بازیگر 
جوان بود. دین در »مثلث غم« در مقابل هریس دیکنسون و 
در نقش شخصیتی به نام »یایا« بازی کرد که به عنوان یک 
زوج مشــهور همراه مهمانان دیگری متشکل از ثروتمندان 
مشــهور به یک قایق تفریحی دعوت می شــوند. فضا ابتدا 
مانند بهشــت ثروتمندان و چهره های تاثیرگذار شبکه های 
اجتماعی اســت اما به زودی معلوم می شود این همسفران 
شــامل یک الیگارش روس، دالل اســلحه انگلیســی، یک 
کاپیتان مارکسیســت و شــماری مجرم دیگر است. تضاد 
طبقاتی در این کشتی تغییرات دینامیکی ایجاد می کند. از 
دیگر فیلم های این بازیگر اکشــن علمی تخیلی می توان از 
»مسابقه مرگ ۳: دوزخ«، »خون در آب«، درام »مصاحبه با 

خدا«، سریال »ابتدایی« و فیلم ترسناک »نخواب« نام برد.
دین کــه از کودکی در تبلیغــات و مدلینگ فعال بود، 
ســال ۲۰۰۹ از یک تصادف رانندگی خطرناک جان سالم 

به در بــرده بود. »مثلث غم« به زودی در جشــنواره فیلم 
 تورنتو اکران می شــود و از ۷ اکتبر در ســینماهای آمریکا 

روی پرده می رود.

برنده نخل طالی کن 
در ۳۲ سالگی درگذشت

کتاب هایی درباره امام موسی صدر 
که مجوز نگرفته اند! 

نهم شــهریور ۱۳۵۷ امام موســی صدر در 
ســفری به لیبی مفقود شد و تا به امروز نیز 
اطالعی از سرنوشــت او در دســت نیست. 
انگشت اتهام به سوی قذافی دیکتاتور سابق 
لیبی است که با مرگش در سال ۱۳۹۰ برای 
همیشه معمای امام موسی صدر را حل ناشده 
باقی گذاشت. به گزارش خبرآنالین، در چهار 
دهه اخیر موسســه ای در ایران به سرپرستی 
خواهر امام موســی صدر به انتشار آثار و آراء 
امام موسی صدر و همچنین کتاب هایی درباره 
اندیشه و عمل او اهتمام ورزیده است. با این 
همه نام امام موسی صدر در ایران بیش از هر 

پژوهشگر دیگری با نام محسن کمالیان گره خورده که عمر خود را وقف نوشتن 
درباره صدر کرده اســت. کمالیان به مناســبت چهل و چهارمین سالروز ربودن 
امام موســی صدر در کانال تلگرامی خود خبری تلخ داده و نوشته است: »طی 
ربع قرن گذشــته پنج کتاب درباره ی امام موسی صدر پدید آوردم: عزت شیعه 
)۱(، عزت شــیعه )۲(، فریاد در خاموشی، امام موسی صدری که من شناخته ام 
و ســفر اسارت. دو اثر اول که اخیراً تجدید چاپ شدند، از جنس تاریخ شفاهی 
هستند و بقیه، از نوع تألیف. متأسفم بگویم که دو کتاب اخیر، از سال ۱۳۹۸ش 
منتظر مجوز چاپ هستند و بخش ممیزی اداره ی ارشاد قم از صدورش امتناع 
کرده اســت. این دو کتاب، حاصل شناخت و فهم بنده است از اندیشه، سیره و 
شخصیت امام صدر، همچنین از آنچه برای ایشان در لیبی رخ داد.« پیگیری های 
خبرآنالین نشــان می دهد که محسن کمالیان فایل پی دی اف دو کتاب مجوز 
نگرفته را در فضای مجازی منتشر کرده و عالقمندان می توانند از کتاب خانه ی 

تلگرامی کمالیان آن را دانلود کنند.

کنسرت شجریان در تخت جمشید
همایون شجریان سال ۱۴۰۲ 
در مجموعه میــراث جهانی 
تخت جمشــید روی صحنه 
خواهــد رفــت. به گــزارش 
ایرنــا، پس از اجــرای موفق 
کنسرت به رنگ صدا همایون 
شجریان در تهران، بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شــده 

این کنسرت از شــهریور تا آذرماه امسال در کشورهای کانادا، استرالیا و برخی 
کشورهای اروپایی اجرا شده و پس از آن، در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ اجرای 
برنامه در شــهرهای ایران آغاز می شود.  استان فارس و مجموعه تاریخی تخت 
جمشــید از نخستین انتخاب های همایون شجریان برای اجرای برنامه است که 
برنامه ریزی برای اخذ مجوزهای آن آغاز شــده اســت.  جالل رشیدی کوچی 
نماینده مردم شهرستان مرودشت ارســنجان و پاسارگاد ضمن تایید این خبر 
گفت: با توجه به مکاتبات و تعامالت انجام شده با سازمان های مرتبط این موضوع 
در دســت پیگیری جدی است و در زمان پیشنهادی همایون شجریان، میراث 

جهانی تخت جمشید میزبان ایشان و عالقه مندان خواهد بود.

نشان ویژه شایستگی جایزه سینمایی آمریکا 
به »انگشتر« رسید

به  »انگشــتر«  کوتــاه  فیلم 
تهیه کنندگی  و  کارگردانــی 
رهام رســولی، نشــان ویژه 
شایســتگی جایزه سینمایی 
آمریــکا را کســب کــرد. به 
مشــاور  از  ایرنــا  گــزارش 
رســانه ای پروژه، فیلم کوتاه 
انگشــتر بــه کارگردانــی و 

تهیه کنندگی رهام رسولی در دومین حضور جهانی خود، نشان ویژه شایستگی 
Award of Merit  را در بخش بهترین فیلم کوتاه از بیســتمین دوره جوایز 

 Accolade Award Film دریافت کــرد. رویــداد Accolade جهانــی
Competition با نگاه ویژه ای به ســینمای مستقل در سال ۲۰۰۳ تأسیس 

شــده اســت و در هر دوره برگزاری، ۳ جایزه را با عنوان های جایزه شایستگی، 
بهترین فیلم و قدردانی در بخش هــای مختلف به فیلم های برتر اعطا می کند. 
مجله معتبر ســینمایی مووی میکر )Movie maker(  این رویداد را از لحاظ 
ارزش ســینمایی، در بین ۲۵ جشــنواره برتر جهان قرار داده است. فیلم کوتاه 
انگشــتر که قبل از این به دهمین دوره جشــنواره فرفیلم کوزوو راه یافته بود؛ 
به اثرات مخرب جنگ و بازماندگان آن می پردازد. رهام رســولی فارغ التحصیل 
فیلم سازی از انجمن سینمای جوانان ایران و پیش از کارگردانی این فیلم، مدیر 
تولید چندین فیلم کوتاه بوده است. در خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: 

زندگی پیرمردی تنها، تحت تأثیر انگشتر گمشده اش قرار می گیرد.

اجرای نمایش »قفس« با بازی شهره سلطانی
زودی  بــه  حاتمی  محمــد 
با بازی  نمایش »قفــس« را 
شــهره ســلطانی، شــهروز 
دل افکار، ســام قریبیان، الهه 
فتوحی،  یزدان  شه پرســت، 
احسان عباســی و خودش و 
با قطعاتی از محمد معتمدی 
این  می بــرد.  صحنــه  روی 

کارگردان تئاتر این روزها مشغول آخرین مراحل تمرین و آماده سازی این نمایش 
اســت که قرار است از روز دوشــنبه ۱۴ شهریور ماه در تاالر حافظ روی صحنه 
برود. حاتمی که پیش تر قصد داشت نمایشی را با بازی گالب آدینه روی صحنه 
بیاورد، درباره سرنوشــت آن اثر به ایسنا می گوید: فعال آن اجرا به تعویق افتاده 
است. در حال حاضر نمایش »قفس« را اجرا می کنم و بعد از آن هم با مجموعه 
تئاتر شــهر صحبتی کرده ایم و قرار است نمایش »مده آ« را در تاالر اصلی این 
مجموعه روی صحنه بیاورم که البته به این زودی نخواهد بود. نمایش »قفس« 
که متن آن را هم حاتمی خود نوشــته، درباره یک زن نویسنده است که در کار 
نوشــتن رمانی است و کارکترهای داســتانش عینیت پیدا می کنند و او با آنان 
درگیر می شود. در اجرای این اثر نمایشی، مرتضی شریف پناهی به عنوان طراح 
صحنه و هلیا شکری به عنوان طراح لباس همکاری دارند. همچنین موسیقی این 

نمایش با اجرای قطعاتی با صدای محمد معتمدی ضبط شده است.  

لهستان با فیلم برنده کن وارد رقابت اسکار شد 
 فیلم سینمایی »EO« به عنوان نماینده سینمای لهستان در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی جوایز اسکار ۲۰۲۳ انتخاب شد. به گزارش ایسنا و به نقل از هالیوود 
ریپورتر، فیلم سینمایی »EO« جدیدترین ساخته »یرژی اسکولیموفسکی« که 
به عنوان برنده جایزه دواران جشنواره کن انتخاب شده بود، نماینده لهستان در 
شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار ۲۰۲۳ خواهد بود. این فیلم سینمایی 
ماجراهــای االغ ســرکش و باهوش را روایت می کنــد. »EO« عالوه بر جایزه 
داوران، جایزه بهترین موسیقی متن جشنواره کن را نیز دریافت کرد. این فیلم 
لهستانی همچنین در جشنواره فیلم »تورنتو« نخستین اکران آمریکای شمالی 
را خواهد داشت و سپس در جشــنواره فیلم »نیویورک«  نمایش داده می شود. 
»اسکولیموفســکی« فیلم درام »EO« را درباره االغ خاکستری آواره ای به نام 
»EO« ســاخته است که پس از ترک کردن یک ســیرک سیار در به سفر در 
اطراف لهستان و ایتالیا مشغول می شود و مهربانی و بی رحمی را تجربه می کند.

»جنگ سرد« و »کورپس کریستی«  از جمله فیلم هایی هستند که در سال های 
اخیر به عنوان نمایندگان لهستان نامزد دریافت جایزه اسکار شدند. آکادمی علوم 
و هنرهای سینمایی اســکار ساالنه تنها یک فیلم را به نمایندگی از یک کشور 
بــرای بهترین بخش فیلم بلند بین المللی می پذیرد. فیلم های ارســالی باید در 
خارج از ایاالت متحده و به زبانی غیر از انگلیسی تولید شده باشند و باید حداقل 
هفت روز متوالی بین اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ در کشــور ارســال 
کننده به نمایش گذاشته شده باشــند. فهرست نامزدهای اولیه شاخه بهترین 
فیلم بین المللی جوایز اســکار شامل ۱۵ فیلم در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ )۳۰ 
آذر( و ۵ نامزدهای نهایی نیز روز  ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ )۴ بهمن( معرفی می شوند.

اخبارکوتاه

یک سیســتم نوشــتاری مرموز با نام خط 
ایالمی باستان )Linear Elamite( که بین 
۲۳۰۰ و ۱۸۰۰ سال پیش از میالد در منطقه ای 
که هم اینک جنوب ایران کنونی اســت، مورد 
استفاده قرار می گرفت، احتماال رمزگشایی شده 
باشد، اگرچه برخی از کارشناسان در مورد این 

یافته ها تردید دارند.
بــه گــزارش ایرنــا از الیــو ســاینس - 
livescience، بیش از ۹۵ درصد خط ایالمی 

باستان ممکن است رمزگشایی شود. عالوه بر 
این، مشــخص نیست که آیا تمام آثار باستانی 
به کار گرفته شده برای رمزگشایی نوشته ها به 

طور قانونی به دست آمده اند یا خیر. به نوشته 
الیو ســاینس در زمان حاضر فقط حدود ۴۰ 
نمونه شناخته شده از خط ایالمی باستان باقی 
مانده که رمزگشایی از این سیستم نوشتاری را 
به چالش می کشد اما محققان می گویند که تا 
حد زیادی توانسته اند این سیستم نوشتاری را 

رمزگشایی کنند.
ایــن تارنمــای خبــری اضافه کــرده که 
پیشــتر، دیگر تیم های تحقیقاتی کتیبه های 
خطی ایالمی را رمزگشــایی کرده بودند و تیم 
تحقیقاتــی که به تازگی کار خــود را بر روی 
رمزگشایی این سیستم نوشــتاری انجام داده  

با مقایسه نوشتار هشت کتیبه خطی ایالمی با 
متون میخی دریافته اند که این سیستم مربوط 
به همان دوره زمانی اســت و احتمال دارد نام 
حاکمان و عناوین آنها را شــامل شود. به گفته 
آن ها برخی عبارات نیز برای توصیف حاکمان 

به کار برده شده است.
ایالمی باســتان تنها تا اندازه ای رمزگشایی 
شده که بیش تر آن بدست والتر هینتس بوده 

است.
هیتس، یکی از دانشمندان شاخص در میان 
ده ها ایران شناس بزرگ آلمانی است که در دو 
سده گذشته، پژوهش های بنیادین و بی همتایی 

را به جهان ایران شناسی عرضه داشته است. به 
نظر می رسد که ایالمی باســتان از ۸۰ نشانه 
ساخته شــده باشد و بر ستون های عمودی، از 

باال به پایین نوشته می شد که از چپ به راست 
می رفت. در خط ایالمــی ۳۰۰ عالمت وجود 

دارد که صداها را نشان می دهد.

رمزگشایی از سیستم نوشتاری مرموز چهار هزار ساله در ایران

کتاب های تألیفی نســبت بــه کتاب های 
ترجمه در بهار ۱۴۰۱ نســبت به بهار ســال 

گذشته کاهش یک درصدی داشته اند.
به گزارش ایسنا، براساس اطالعات و آمار 
موسســه خانه کتاب و ادبیــات ایران، تعداد  
عناوین کتاب های منتشر شده در بهار ۱۴۰۱ 
نســبت به بهار ۱۴۰۰، ۵۲ درصــد افزایش 
داشته اســت که به نظر می رسد این افزایش 
ناشــی از عواملــی همچــون فروکش کردن 
همه گیری بیماری کرونا در نیمه دوم ســال 
گذشته و برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران در ادیبهشت ۱۴۰۱ پس از وقفه ای دو 
ساله است.

 ایــن افزایــش ۵۲ درصــدی در تعــداد 
عناوین، در تمامی شــاخص های آماری تأثیر 
داشته است؛ جز میانگین شمارگان کتاب که 

با کاهش ۳ درصدی مواجه بوده است. 
در بهــار ۱۴۰۱، ۲۶ هــزار و ۳۶۶ عنوان 
کتاب منتشر شده که این رقم در سال گذشته 
۱۷ هزار و ۳۷۰ عنوان کتاب بوده است. تعداد 

شمارگان کتاب نیز در بهار امسال ۲۶ میلیون 
و ۱۶۵ هزار و ۶۲۶ نســخه بوده است که این 
رقم در سال گذشته ۱۷ میلیون و ۶۹۸ هزار 
و ۵۲۰ نسخه بوده است که این رقم در سال 
۱۴۰۱، ۴۸ درصد افزایش داشته اما میانگین 
شمارگان کتاب های منتشر شده ۱۰۰۵ نسخه 
بوده که این رقم در بهار ۱۴۰۰، ۱۰۳۴ نسخه 
بوده که نشــانگر کاهش ۳ درصدی شمارگان 
کتاب هــا با وجود افزایش قابــل توجه تعداد 

عنوان ها بوده اســت. در بحث موضوع ترجمه 
نسبت به تألیف در بهار ۱۴۰۱ در مجموع ۱۸ 
هزار و ۲۳۹ عنوان کتاب تألیفی منتشر شده 
که نسبت به بهار ســال ۱۴۰۰ با ۱۲ هزار و 
۲۲۷ عنوان، با افزایش ۴۹ درصدی کتاب های 

تألیفی روبه رو بوده است.
 تعــداد کتاب های ترجمه شــده نیز با ۸ 
هزار ۱۲۶ عنوان کتاب با افزایش ۵۸ درصدی 
نســبت بــه بهــار ۱۴۰۰ با ۵ هــزار و ۱۳۴ 

عنوان مواجه بوده اســت. بر اساس اطالعات 
این کتاب در بهار ۱۴۰۱ نســبت کتاب های 
تألیفی نسبت به کتاب های ترجمه ای کاهش 
یک درصدی داشــته است؛ نسبت کتاب های 
تألیفی به ترجمه ۶۹ بر ۳۱ درصد بوده است 
که این رقم در بهار ۱۴۰۰، ۷۰ به ۳۰ درصد 

بوده است.
بر اساس اعالم، منظور از کتاب های تألیفی 
در ایــن گزارش، انواع کتاب ها اعم از نگارش، 
گردآوری، تصحیح، تدوین و به کوشش و... به 

جز »ترجمه است«.

پیشتازی میلیمتری کتاب های ترجمه در بهار ۱۴۰۱

یک مترجم آثاری درباره شوروی و گورباچف 
معتقد اســت، انقالب اسالمی در نابودی اتحاد 

جماهیر شوروی نقش مؤثری داشته است.
این مترجم که کتاب هایی درباره شــوروی 
و رهبران آن به زبان فارســی ترجمه و منتشر 
کرده اســت، در گفت وگو با ایسنا درباره تأثیر 
انقالب اســالمی بر سیاست خارجی گورباچف، 
با بیان این که در خاطرات او به ایران اشــاره ای 
نشده است، می گوید: وقوع انقالب اسالمی قطعا 
در حیات و ممات شــوروی تأثیر بسیار زیادی 
داشته  است. اگر عمیق نگاه کنید، تجاوز نظامی 
شوروی به افغانســتان در واقع یک نوع واکنش 
به وقوع انقالب اســالمی در ایران و هراسی که 
از گســترش اسالم سیاســی در منطقه وجود 
داشته، بوده اســت؛ زیرا این موضوع به منافع 
اتحاد جماهیر شوروی می توانسته آسیب بزند. 
او می افزایــد: یکــی از دالیل اصلــی حمله به 
افغانســتان، هراس از گسترش اسالم سیاسی 
بوده است و خود جنگ افغانستان در اضمحالل 
نظام شــوروی و نهایتا سقوط آن تأثیر مهمی 
داشــته است. با این حساب، انقالب اسالمی در 
نابــودی اتحاد جماهیر شــوروی نقش مؤثری 
داشته است. اشتری برای شناخت بهتر شوروی 
در دوران گوباچــف با بیــان این که کتاب های 
بســیاری در این زمینه منتشر شده است، این 
کتاب ها را پیشــنهاد می کنــد:  »زندگی نامه  
گورباچف« به قلــم خود او که در انتشــارات 
موسســه روزنامه اطالعات منتشر شده است، 
»خاطرات ادوارد شــواردنادزه« که یار نزدیک 

گورباچــف بــود و در سیاســت ها اصالحی او 
تأثیر زیادی داشــت. خود من کتابی با عنوان 
»انقالب هــای ۱۹۸۹« ترجمه کرده ام که برای 
کســانی که می خواهند حال و هوای سال های 
پایانی شــوروی را درک کننــد، کتاب مفیدی 
می تواند باشد. »کاله پوستی« نوشته والدیمیر 
واینوویچ گرچه به صورت داســتان و طنز است 
اما می تواند حال و هوای حکومت شوروی را در 
دهه های پایانی  اش، خیلی خوب نشــان دهد. 
»شوروی ضد شوری« نوشته والدیمیر واینوویچ 
هم می تواند تصویر خوبی از وضعیت بهداشت، 
اقتصاد، آموزش وپروش و وضعیت مســکن در 

شوری دهه ۷۰ و ۸۰ به خواننده بدهد.
مروری کوتاه بر کتاب های معرفی شده

»خاطــرات میخائیل گورباچــف« ترجمه 
فریدون دولتشــاهی  در انتشــارات موسســه 
روزنامه اطالعات منتشر شده است. در معرفی 
این کتاب آمده اســت: گورباچف، رهبر سابق 
شــوروی که شــوری در دوران او برچیده شد، 
در زندگینامه خود از حضورش در حزب، دلگیر 
شــدن از کمونیســم، روابط با ایاالت متحده و 
تالشــش برای ایجاد یک انقــالب صلح آمیز 
می گویــد. میخائیل گورباچــف در این کتاب 
خاطــرات خود، به یک عمر نــگاه می کند که 
آینه سرنوشت مردم روسیه است. گورباچف از 
آزار و شکنجه خانواده اش تحت سلطه استالین 
تــا اولین قدم های سیاســی اش و ظهورش در 

درون حزب کمونیســت، وقایعــی را که منجر 
به ســرخوردگی خود وی شــد، بازگو می کند؛ 
وقایعی که بدون آن که رخ دهند، سقوط نهایی 

کمونیسم هرگز اتفاق نمی افتاد.
میخاییل سرگی یویچ گورباچف سیاستمدار 
اهل روسیه اســت. او هشتمین و آخرین رهبر 
اتحاد جماهیر شــوروی بود. او از ســال ۱۹۸۵ 
تا ۱۹۹۱، دبیــرکل حزب کمونیســت اتحاد 
جماهیر شــوروی بود. وی هم چنین از ســال 
۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ رئیــس دولت اتحاد جماهیر 
شــوروی بود؛ به این صورت که از سال ۱۹۸۸ 
تا ۱۹۸۹ به عنوان صدر هیئت رییســه شورای 
عالی شوروی، از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ به عنوان 
رییس شورای عالی شــوروی و از سال ۱۹۹۰ 
تا ۱۹۹۱ به عنوان رییس جمهور اتحاد شوروی. 
از نظر ایدئولوژی، او در ابتدا به مارکسیســم-

لنینیســم پایبند بود اما از اوایل دهٔه ۱۹۹۰ به 
سمت سوسیال دموکراسی متمایل شد. بسیاری 
در غرب گورباچف را به خاطر پایان جنگ سرد 
ســتایش می کنند اما معروف اســت که او در 
روسیه از محبوبیت کمی برخوردار است. علت 
این را اوال نقش مهم او در فروپاشــی شوروی 
و ثانیــا مصائب اقتصادی پس از آن می دانند. با 
این حال، بعضا نظرسنجی ها اعالم می کنند که 
اکثریت مردم روســیه از اهداف پرسترویکای 
گورباچف و آزادی های حاصل از آن خشــنود 
و راضی هســتند. خاطــرات »ادوارد شــوارد 
نادزه« وزیر امور خارجه ســابق اتحاد جماهیر 
شــوروی با عنوان »تامل در گذشــته و آینده: 
ادوارد شــواردنادزه« با ترجمه علیرضا اصالنی 
و پروین تواضع در  دفتر مطالعات سیاســی و 
بین الملل وزارت امور خارجه منتشر شد است. 
در بخشــی از پیشــگفتار این اثر آمده اســت: 
»خاطــرات شــواردنادزه از چند جهت اهمیت 
دارد. از البــه الی حــوادث زندگی وی می توان 
روند تغییرات این چهره سیاســی برجســته 
حکومت شــوروی را گام به گام تحلیل کرد. او 
که از درون حزب کمونیســت برخاسته بود و 
در کنار گورباچف نقش تاثیرگذاری داشــت و 
همچنین شاهد فروپاشی نظام تک حزبی و تک 
بعدی شوروی بود، ســیر تکاملی را در زندگی 
شخصی اش طی کرده است. چنان که می توان 
ردپای تجدید نظرطلبی و میانه روی در دوران 

حکومت و وزارت را اتفاقــات دوران کودکی و 
جوانی او دید. همچنین در این خاطرات می توان 
سیر تغییرات جامعه شوروی و از هم گسیختن 
نظام کمونیستی بســته آن جا را مشاهده کرد. 
خواندن این کتاب بــه تحلیل چنین جوامعی 
عمق بیشــتری می بخشــد.« »کاله پوستی« 
نوشته  والدیمیر وانوویچ با ترجمه بیژن اشتری 
در نشــر ثالث عرضه شده اســت. کتاب کاله 
پوستی اولین بار در ســال ۱۹۸۹ منتشر شد. 
این رمان درواقع هجویه ای گزنده بر زندگی در 
شوروی اســت. واینوویچ در ۱۹۸۰ از شوروی 
به اتهام بی آبرو کردن ســرزمین پدری تبعید 
شــد. با این حال، کتاب کاله پوستی... به یمن 
باز شدن فضای سیاســی دوران گورباچف در 
شوروی به چاپ رسید. دیالوگ های استعاری، 
شــخصیت پردازی های ســریع و موثق و طنز 
انتقــادی قدرتمند از جمله خصوصیات این اثر 
است. خواننده احساس می کند بازدیدکننده ای 
اســت در سرزمین عجایب، سرزمینی آکنده از 
شــوخ طبعی. »شوروی ضد شــوروی« نوشته 
والدیمیــر واینوویــچ با ترجمه بیژن اشــتری 
که در نثر ثالث منتشــر شــده است. »شوروی 
ضدشــوروی« مجموعه ای از مقاالت، مطالب و 
داســتان های کوتاه درباره موضوع کتاب است. 
این کتاب دربــاره زندگی در شــوروی دوران 
برژنف و خروشــچف است و فکر می کنم برای 
کسانی که می خواهند هرچه بیشتر با ساز و کار 

زندگی در جامعه )حکومت( رو به فروپاشی آشنا 
شوند، مفید باشــد. همچنین این کتاب برای 
کسانی که تاریخ کمونیسم و  شوروی را دنبال 
می کنند می تواند مفید باشد.   عنوان کتاب نیز 
ارجاعی به یکی از مطالب داخل کتاب اســت. 
از نظر نویسنده حکومت شوروی خود مرتکب 
اعمالی می شــد که ضد نظام شــورایی بود که 
داعیه اش را داشت. »انقالب های ۱۹۸۹« نوشته 
ویکتور شبشتین یا ترجمه  اشتری در نثر ثالث 
منتشر شــده است. در معرفی ناشر آمده است: 
این داستانی با پایان خوش است. هر کسی که 
لذت مردم را در خیابان  های برلین ]شــرقی[ ، 
پراگ یا بوداپســت در اواخر ۱۹۸۹ شاهد بوده، 
هرگز آن صحنه  های شــگفت  انگیِز جشــن و 
شادی را از یاد نخواهد برد. اراده مردم طی فقط 
چند ماه بر جباریت پیروز شد. در این ماه  های 
ســرگیجه  آور، انقالب  هایــی رخ داد که تقریباً 
می  توان آن ها را کاماًل مسالمت  آمیز خواند. این 
انقالب  ها چهره جهان را برای همیشــه تغییر 
داد. روایــت این کتــاب در همین  جا، در نقطه 
اوج امیــد، خوش  بینی، شــکرگزاری صادقانه 
و ضیافت  هــای عظیم خیابانی تمام می  شــود. 
یکی از بی  رحم  تریــن امپراتوری  های تاریخ زانو 
زد. شاعران و فیلســوفانی که در زندان بودند، 
ناگهان تبدیل شدند به رؤسای جمهور و وزرای 
دولت. در آن شــب سرِد نوامبر که دیوار برلین 
فــرو ریخت، چنین به نظر می  رســید که انگار 
زخم  های بازِ قرن بی  رحِم بیســتم عاقبت روند 

بهبودی خود را آغاز کرده است.

این کتاب ها را درباره گورباچف بخوانید
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قیمت اقالم خوراکی در مردادماه اعالم شد
بر اســاس آخرین گزارش اعالم شده از ســوی مرکز آمار از متوسط قیمت 
کاالهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در مرداد ماه امسال، گوشت 
قرمز با افزایش و گوشــت مرغ با کاهش قیمت در ماه گذشــته مواجه شــد.به 
گزارش ایســنا، در جدیدترین بررسی مرکز ملی آمار از متوسط قیمت کاالهای 
خوراکی منتخب در مناطق شهری کشوردر مرداد ماه ۱۴۰۱، اکثر اقالم خوراکی 
با افزایش قیمت نسبت به ماه قبل از آن )یعنی تیر ماه( مواجه شده اند.در گروه 
گوشــت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها،  گوشت گاو یا گوساله با ٣.٥ درصد، 
کنســرو ماهی تن با ۱.٩ درصد و ماهی قزل آال با ۱.۱ درصد بیشترین افزایش 
قیمت و قلم مرغ ماشینی با منفی ۴.٥ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت 
به ماه قبل داشــته اند.همچنین در گروه نان و غالت، اقالم رشــته آش با ٢.۴ 
درصد، برنج ایرانی درجه یک  با ۴.۱ درصد و  شــیرینی خشــک  با ٣.۰ درصد 

بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
بیشــترین افزایش قیمت در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن نسبت به 
ماه قبل مربوط به  خامه پاستوریزه با ٥,٩ درصد و کره پاستوریزه)کره حیوانی( 
با ۴.٨ درصد و دوغ پاســتوریزه با ۴.۱ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط 
به روغن نباتی جامد با منفی ۱.٧ درصد بوده است.انواع میوه و خشکبار نیز در 
این گزارش مرکز ملی آمار مورد بررســی قرار گرفته است که بیشترین افزایش 
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پرتقال با ٢۴.٢ درصد، سیب با ۱٣.۱ درصد 
است. همچنین در این گروه بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
هندوانه  با منفی ٢٢.٧ درصد و لیموترش با منفی ٢۰.٦  درصد اســت.در گروه 
سبزیجات و حبوبات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به هویج 
فرنگی با ٢۱,٨ درصد، پیاز با ٥.٩ درصد و لوبیا چیتی با ۴.۴ درصد و بیشترین 
کاهش قیمت مربوط به کدوســبز با  منفی ۱۱.٢ و فلفل دلمه ای با منفی ۴.٧  
درصد است.قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها نیز دسته دیگر از اقالم 
خوراکی مورد بررسی در گزارش مرکز آمار است. در این گروه، بیشترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به ســس مایونز با ۱۰,٨ درصد و سس گوجه 

فرنگی با ٥.٦ درصد است.

افزایش قیمت نفت
 به دلیل تقاضای باالی سوخت در آمریکا 

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه )نهم شهریورماه( به دنبال بهبود روند 
تقاضای ســوخت در ایاالت متحده آمریکا پس از تجربه افت ٥ درصدی در روز 
سه شنبه )هشتم شــهریورماه( حدود یک دالر افزایش یافت.به گزارش ایلنا از 
رویترز، انتشــار داده هایی مبنی بر تثبیت تقاضا برای سوخت در ایاالت متحده 
آمریکا سبب شــد قیمت نفت در روز چهارشنبه پس از کاهش ٥ درصدی روز 
سه شــنبه به دلیل ترس از افت تقاضا در پی افزایش محدودیت های ویژه مقابله 
با شــیوع ویروس کووید-۱٩ در چین و افزایش نرخ بهره در آمریکا، با افزایش 
همراه شــد.تضعیف ارز دالر آمریــکا بازارهای جهانی نفت خام را تقویت کرد و 
در نتیجه نفت برای خریداران دیگر ارزها ارزان تر شــد.قیمت نفت خام شاخص 
برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اکتبر که قرار بود امروز منقضی شود در 
ســاعت ٣ و ٦ دقیقه بامداد به وقت گرینویچ با ٧۰ سنت یا ۰.٧ درصد افزایش، 
۱۰۰ دالر و یک سنت برای هر بشکه افزایش یافت و افت پنج دالر و ٧٨ سنتی 
را جبران کرد.قیمت نفت خام شــاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه 
نوامبر با ٩٦ ســنت یا یک درصد افزایش به ٩٨ دالر و ٨۰ ســنت به ازای هر 
بشکه رسید.قیمت نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا )نفت خام 
آمریکا( پس از کاهش ٥ دالر و ٣٧ سنتی در معامالت روز پیشین ناشی از ترس 
از رکود اقتصادی، امروز با ٩۰ ســنت یا یک درصد جهش، ٩٢ دالر و ٥۴ سنت 
برای هر بشــکه داد و ستد شــد.ویوک دار، تحلیلگر کاالهای بانک کامن ولت 
)Commonwealth( در این باره گفــت: نمی توانم تأکید کرد که نقدینگی 

پایین به این معناست که ما در آستانه شماری از حرکت های بی ثبات هستیم.

خودروهای داخلی
 متهم اصلی مصرف باالی بنزین

اگرچه متولیان همواره از مصرف باالی بنزین انتقاد می کنند اما نکته آن است 
که مصرف بنزین خودروهای داخلی سه برابر استاندارد جهانی بوده و بیش از ۱۰ 
میلیون خودروی فرســوده نیز در کشور تردد می کنند.به گزارش خبرنگار مهر، 
یکی از مســائل مهمی که از سنوات قبل همواره مورد انتقاد متولیان دولتی قرار 
گرفته و در هفته های اخیر نیز به شکل های مختلف مطرح شده، مصرف باالی 
بنزین شهروندان ایرانی است.بررســی ها نیز نشان می دهد که دغدغه متولیان 
در مورد باال بودن مصرف ســوخت صحیح است چراکه در ایران به ازای هر نفر 
روزانه حدود ۰.٩٥ لیتر بنزین و حدود ۰.٨٨ لیتر گازوئیل مصرف می شود؛ این 
گزاره به معنای این اســت که مصرف روزانه بنزین و گازوئیل در ایران به ازای 
هر نفر تقریباً ٢ برابر متوســط جهانی است که در ٣۰ سال گذشته ٢٦٥ درصد 

رشد کرده است.
نکته مهم در خصوص این موضوع که مورد غفلت اغلب متولیان دولتی قرار 
گرفته، علت باال بودن مصرف سوخت است.علت نخست که باید به آن اشاره کرد 
پرمصرف بودن خودروهای تولید ایران است؛ متأسفانه اگرچه دولت های مختلف 
بر ایجاد تحول در صنعت خودروســازی و بهبود فراینــد تولید تاکید کرده اند 
اما این وعده ها روی کاغذ ماند و با تشــدید تحریم ها و دسترســی سخت تر به 
تکنولوژی روز دنیا، مشکالت در مصرف سوخت چالشی تر از قبل شد.بررسی ها 
حاکی از آن اســت که خودروهای داخلــی در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ تا ۱٢ لیتر 
بنزین مصرف می کنند که این عدد در دنیا ۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اســت؛ 
بنابراین اگر گفته می شــود که مصرف بنزین در کشــورهای خارجی همچون 
ترکیه، آلمان و فرانسه رشد منفی داشته است، ناشی از این است که خودروهای 
خارجــی مصرف بنزیــن پایینی دارند در حالی که مصــرف بنزین خودروهای 
داخلی تقریباً ٣ برابر مصرف اســتاندارد جهانی است.علت دوم باال بودن مصرف 
بنزین که متأسفانه طی سال های اخیر به حاشیه رانده شده، اسقاط خودروهای 
فرسوده است؛ گزارش ها نشان می دهد که هر یک از خودروهای فرسوده نسبت 
به یک خودروی غیرفرسوده ۱۴.٣ درصد مصرف بنزین بیشتری دارد. بنابراین 
اســقاط هر خودروی فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ٢۰۰۰ لیتر 

بنزین در سال می شود.

سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی 
همچنان پابرجاست

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی گفت: کاهش 
۱۰۰ لیتری اعتبار کارت های ســوخت ٣۰۰۰ تومانی، هیــچ تاثیری بر مقدار 
ســهمیه اصلی خودروهای شــخصی ندارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
صداوسیما، جلیل ساالری اظهار داشــت: در حال حاضر ۱٩ میلیون خودروی 
سواری در کشور داریم که این خودروها دارای یک سهمیه ٦۰ لیتری با قیمت 
هزار و ٥۰۰ تومان هســتند که قابلیت ذخیره سازی تا ٩ ماه را دارد.وی افزود: 
در کنار این ســهمیه اصلی، یک اعتبار سوخت هم برای کارت های خودروهای 
شــخصی ایجاد کرده ایم که بین مردم به همــان بنزین آزاد و یا ٣ هزار تومانی 
مشهور اســت با ظرفیت ٢٥۰ لیتر که در صورت استفاده نشدن، این اعتبار از 
بین می رود.ســاالری ادامه داد: از سال ۱٣٨٦ که ما نظام سهمیه بندی سوخت 
را اجرا کرده ایم این اعتبار متفاوت بوده و بســته به شرایط موجود تغییر کرده 
است. مثاًل در یک سال هایی ٥۰۰ لیتر بوده و در سال هایی هم ٣۰۰ لیتر و حاال 
با پایش سامانه هوشمند سوخت و داده هایی که ما جمع آوری کرده ایم به این 
نتیجه رسیده ایم که ظرفیت اعتبار بنزین با نرخ آزاد و ٣ هزارتومانی را به ۱٥۰ 
لیتر برای هر کارت ســوخت خودروی شخصی کاهش دهیم.مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند این 
اتفاق در حالی انجام شده اســت که در تمام جایگاه های سوخت کشور، کارت 
جایگاه دار هم وجود دارد و مردم به راحتی می توانند ســوخت مورد نیاز خود 
را در جایگاه های ســوخت دریافت کنند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر مقدر 
مصــرف بنزین در زمان پیک را حدود ۱۰٥ میلیون لیتر در نظر بگیریم، حدود 
٥۴ میلیون لیتر بنزین با سهمیه اول یعنی همان بنزین یک هزار و ٥۰۰ تومانی 
مصرف می شود و حدود ٥۱ میلیون لیتر با نرخ دوم و آزاد یعنی همان بنزین ٣ 
هزار تومانی مصرف می شود.او ادامه داد: مهم ترین دالیل این کاهش ۱۰۰ لیتری 
از اعتبار کارهای سوخت، مهاجرت کارت های سوخت به مناطق مرزی است به 
طوری که در همان لحظات ابتدایی که سهمیه هر ماه کارت های سوخت شارژ 
می شــود، ظرف مدت یک هفته تمام اعتبار سوخت کارت ها در مناطق مرزی 

تخلیه می شود.

گزارش

بازار انرژی

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه بازار 
مسکن با کاهش ٦.٥ درصدی نسبت به تیرماه )٨.٣ درصد( 
به ۱.٨ درصد در مردادماه ۱۴۰۱ رســید و متوسط قیمت 
مسکن در تهران به متری ۴٢.٨ میلیون تومان اعالم شد.مرکز 
آمار ایران گزارش تحوالت بازار مسکن تهران در مردادماه را 
منتشر و اعالم کرد که  شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی 
شــهر تهران با اســتفاده از اطالعات ثبتی سامانه امالک و 
مســتغالت کشــور و به روش هدانیک محاسبه شده است. 
جهت محاســبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی، 
شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت ها را 
بهتر نشان می دهد.براساس این گزارش در مردادماه ۱۴۰۱ 
شــاخص قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد 
۱٥۴,٧ رســید که نســبت به ماه قبل )۱٥۱.٩(، ۱.٨درصد 
افزایش داشته است.منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در مرداد 
ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مســکونی شهر 
تهران ۱,٨ درصد بوده است در حالی که تورم ماهانه این ماه 
در مقایســه با تیرماه )٨.٣ درصد(، ٦.٥ واحد درصد کاهش 
داشته است.تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران در مرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۴,۰ درصد رسیده 
اســت. تورم نقطه به نقطه مردادماه در مقایســه با ماه قبل 
)۴٥.٢ درصد( ۱.٢ واحد درصد کاهش داشته است.منظور از 
تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت 
به ماه مشابه سال قبل است.نرخ تورم ساالنه مردادماه ۱۴۰۱ 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران نیز به عدد ٢٨,۴ درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )٢٧,۱ درصد(، 
۱.٣ واحد درصد افزایش داشــته است. منظور از نرخ تورم 
ســاالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک 
ســال منتهی به ماه جاری، نســبت به شاخص دوره مشابه 
سال قبل است.متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های 
مســکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شــهر تهران در 
مردادماه ۱۴۰۱ به ترتیب به ۴٥ میلیون و ۱۴٨ هزار تومان 
و ۴٢ میلیون و ٨٣٩ هزار تومان رســیده اســت.در این ماه 
منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ٨٥۴ میلیون و ۴٩۱ هزار 
ریال )٨٥ میلیون و ۴٩٩ هزار تومان( بیشترین و منطقه ۱٨ 
با متوســط وزنی قیمت ٢٢٢ میلیون و ٦٧٥ هزار ریال )٢٢ 
میلیون و ٢٦٧ هزار تومان( کمترین قیمت را در بین مناطق 

٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.
خانه کلنگی در پایتخت متری چند؟

بر اســاس آمارهای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار 
ایران، قیمت زمین یا ســاختمان مسکونی کلنگی در تهران 

با افزایش حدود پنج درصدی نســبت به پاییز سال گذشته 
مواجه شده اســت.در آخرین گزارش رسمی منتشر شده از 
ســوی مرکز آمار، با عنوان نتایج طــرح گردآوری اطالعات 
قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در زمستان ۱۴۰۰، آمده 
اســت که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین 
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در زمستان ۱۴۰۰ از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران، ٥٢ میلیون 
و ۱٧۴ هــزار تومان بــا میانگین مســاحت ٢٣٨ مترمربع 
بوده است که نســبت به فصل قبل ۴,٨ درصد و نسبت به 
فصل مشــابه ســال قبل ۱٧.۱ درصد افزایش داشته  است. 
بنگاه های معامالت ملکی کشور موظف هستند مشخصات 
کلیه  معامالت خرید و فروش و اجاره را در سامانه  اطالعات 
مدیریت معامالت امالک و مســتغالت کشور ثبت کنند.با 
توجه به این که کاهش یا افزایــش حجم )تعداد( معامالت 
در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط 
)حســابی( قیمت در سطح کل شهر می شــود، از متوسط 
تعدیل شــده )وزنی( که در آن، وزن با اســتفاده از ســهم 
واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می شود، استفاده 
شــده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغییرات واقعی 
قیمت را مشخص کرد.متوســط قیمت فروش هر مترمربع 
زمین یا زمین ســاختمان مسکونی کلنگی معامله شده در 

زمستان ۱۴۰۰ از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر 
تهران، ٥٢ میلیون و ۱٧۴ هزار تومان با میانگین مســاحت 
٢٣٨ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۴.٨ درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱٧.۱ درصد افزایش داشته 

 است.
متوســط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مســکونی 
معامله شده در زمستان۱۴۰۰ از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شــهر تهــران ٣٦ میلیون و ٧٧۱ هــزار تومان با 
میانگین مساحت ٨٦ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱٣ سال 
بوده است که نســبت به فصل قبل ٩.٨ درصد و نسبت به 
فصل مشابه ســال قبل ۱۴.٥ درصد، افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ی ماهانه به عالوه ی سه درصد ودیعه ی 
پرداختی برای اجاره ی یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله 
شده در زمستان ۱۴۰۰ از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
در شهر تهران ۱۰٦ هزار و ٢٧۱ تومان با میانگین مساحت 
٨۱ مترمربع و متوســط عمر بنای ۱٦ ســال بوده است که 
نســبت به فصل قبل ٢٢,٢ درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ٥٦.٦ درصد، افزایش داشته است.
امیدواری به بازار مسکن

 در نیمه دوم سال
یک کارشــناس بازار مســکن گفت: امیدواریم در نیمه 

دوم ســال ۱۴۰۱ به یک فضایی برسیم که نرخ رشد قیمت 
مســکن پایین تر از تورم عمومی باشد؛ راهکار اصلی کنترل 
تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز است.مهدی روانشادنیا 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر بازار مسکن 
در یک نوع ابهام و انتظار اســت. در نتیجه در این شــرایط  

قاعدتا ریزنوساناتی را شاهد هستیم. 
نرخ افزایش ماهیانه قیمت مســکن در تهران از ٨ درصد 
در تیرمــاه به ۱.٨ درصد در مردادماه رســیده که کمترین 
میزان در سال ۱۴۰۱ بجز فروردین ماه است و نشان می دهد 
بازار در حال انتظار به ســر می برد.وی افــزود: کنش گران 
بازار مسکن می خواهند ببینند شــرایط بازارهای موازی به 
چــه صورتی پیش  می رود و به تبع آن بخش مســکن هم 
تحت تاثیر قرار می گیرد.این کارشناس بازار مسکن با اشاره 
به کاهش ســاخت و ساز در کشــور گفت: هم اکنون تعداد 
پروانه های ساختمانی و پایان کار بسیار محدود شده است. 
باید تعقلی در وضعیت ســاخت و ســاز بخصوص مســکن 

متناسب با تقاضا به وجود بیاید. 
نهضت ملی  مســکن تا زمانی که وارد بازار نشود و قابل  
بهره برداری نباشــد اثرگذاری چندانی بر قیمت ها نخواهد 
داشت.روانشادنیا خاطرنشان کرد: ما تجربه ی مسکن مهر را 
داشتیم که بعضا می بینیم برخی پروژه ها با گذشت بیش از 
۱۰ ســال هنوز آماده تحویل نشده است. متقاضی مسکن 
که امروز به خانه نیاز دارد نمی تواند از طریق مسکن دولتی 
نیاز خود را تامین کند، بنابراین نرخ ها در بازار خود را نشان 

می دهد. 
وی، کنترل تورم و افزایش تولید مسکن را دو راهکار اصلی 
برای ســاماندهی بازار مسکن دانست و گفت: باید به سمت 
محرک هایی برویم که وضعیت تولید مسکن بهبود پیدا کند. 
مقام معظم رهبری هم اخیرا به مساله مسکن اشاره کردند 
و فرمودند »در قضیه مســکن عقب ماندگــی زیادی وجود 
دارد که موجب افزایش سرســام آور قیمت و اجاره بها و رنج 
و زحمت مردم شده است«. این نکته مهمی است و دولت به 
نظر من باید در تولید مسکن تحول ایجاد کند.این کارشناس 
بازار مسکن با اشاره به روند افزایشی قیمت مسکن از آذرماه 
سال ۱٣٩٦ تا کنون یادآور شد: سابقا بازار مسکن دوره های 
رونق و رکود داشــت که معموال در یک بازه ٦ ماهه تا یک 
ســاله قیمت ها افزایش می یافت، بعد برای یک دوره سه تا 
پنج سال قیمت ها تثبیت می شد و از نرخ تورم جا می ماند. 
اما در حال حاضر که روند رشد قیمت ها از اواخر سال ۱٣٩٦ 
شروع شده، بجز سال ۱۴۰۰ متاسفانه شاهد این هستیم که 

افزایش قیمت ها وجود داشته است.

مرکز آمار اعالم کرد

قیمت مسکن در تهران به متری 42/8 میلیون تومان رسید

معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح ٢ هزار پروژه 
وزارت جهاد کشــاورزی از پرداخت ۱٢ هزار میلیارد تومان 
معوقات گندمکاران ظرف روزهای آینده خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمد مخبر عصر در مراسم افتتاح و بهره 
برداری همزمان ٢ هزار پروژه وزارت جهاد کشاورزی که به 
مناسبت هفته دولت انجام شد، با اشاره به تأکیدات و منویات 
مقام معظم رهبری در زمینه تأمین امنیت غذایی کشــور، 
تصریح کرد: یکی از مولفه های اقتدار کشور وابسته به امنیت 
غذایی اســت که این موضوع ارتباط تنگاتنگی با تالش های 
جهادگــران وزارتخانه جهاد کشــاورزی دارد.مخبر در این 
مراســم از پرداخت ۱٢ هزار میلیــارد تومان معوقات گندم 
کاران کشــور ظرف روزهای آینده خبر داد و از تالش های 

گندم کاران در سراسر کشور در راستای تأمین گندم مورد 
نیاز در ســال جاری قدردانی کرد.معاون اول رییس جمهور 
همچنین با اشاره به دیدار امروز اعضای هیئت دولت با مقام 
معظم رهبری و تأکیدات ایشان در زمینه اقتصاد و به ویژه 
امنیت غذایی و معیشــت مردم افزود: تاریخ کشور و تجربه 
تقابل دشــمنان با مردم ایران نشان داده که موضوع امنیت 
غذایی از مباحثی اســت که همواره به عنوان یک ابزار علیه 
مردم کشورمان مورد اســتفاده قرار گرفته به همین دلیل 
دولت به صورت جدی و با عزمی راســخ در راســتای توجه 
به این موضــوع و افزایش ذخایر کاالهای اساســی گام بر 
می دارد.معــاون اول رییس جمهور همچنین اداره کشــور 
بدون نگاه به بیرون و لزوم خنثی سازی تحریم ها را از دیگر 

موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقالب برشمرد و گفت: 
باید مســیر حرکت دولت طوری باشــد که دشمنان ملت 
نتوانند با اقدامات بدخواهانه خود ملت ایران را با آسیب در 
بخش های مختلــف به ویژه در بخش غذایی روبرو کنند.در 
اوایل کار دولت سیزدهم کاهش ذخایر کاالهای اساسی یکی 
از نگرانی های جدی دولت و رییس جمهور بود که توانستیم 
ظرف مدت کوتاهی این ذخایر را به نقطه اطمینان بخش و 
مطلوبی برسانیم که وزارت جهاد کشاورزی با اقدامات شبانه 
روزی خود نقش مهمی در این موضوع داشــت.وی با اشاره 
به اینکه دیپلماســی اقتصادی و تأمین ارز کاالهای اساسی 
در اوایل کار دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد، خطاب به 
مدیران وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: باید برای کاالهای 

مهم و ضروری مورد نیاز مــردم از طریق ابزارهایی همانند 
کشت قراردادی، خرید تضمینی و اختصاص یارانه اقدامات 
الزم را انجام داد.دکتر مخبر همچنین در خصوص استفاده 
بهینه از آب و خاک گفت: احیای کشت دیم، آبخیزداری و 
آبخوان داری ســه برنامه اساسی دولت برای توجه به بحث 
آب و خاک در کشور است.تغییر الگوی کشت نیز در کشور 
اهمیت اساسی دارد چرا که می توان به عنوان نمونه از طریق 
روش های گلخانه ای نیازهــای دامی قابل توجهی را تأمین 
کرد.دکتر مخبر با تأکید بر اینکه اقتصادی کردن کشاورزی 
به حضور مردم و سرمایه گذاران به این حوزه منجر می شود، 
ادامــه داد: باید از دامداران کشــور که در موضوع حذف ارز 

ترجیحی با دولت همکاری کردند، قدردانی کرد.

در پی ســفر وزیر نفت نیجریه در روزهــای اخیر به ایران و بازدید وی و تیم 
همراهش از خطوط تولید مخازن CNG در ایران، متخصصان ایرانی قرار است 
در کشور نیجریه ٥۰۰ جایگاه دختر و ۴۰ جایگاه مادر عرضه CNG و همچنین 
٧۰ کارگاه تبدیــل خودروهای بنزینی به دوگانه ســوز را به منظور تبدیل یک 
میلیون خودرو در ســه شهر کشــور نیجریه احداث کند.محمود قاسمی، عضو 
انجمن صنفی CNG کشور و رئیس هیئت مدیره شرکت توانا گفت: ارزش این 
قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندســی ٢,٥ میلیــارد دالر و زمان اجرای آن 
٧ ســال است که به منظور تبدیل تفاهم نامه منعقد شده به قرارداد، هفته آینده 
تیمی از ایران راهی نیجریه خواهد شد.قاسمی با بیان اینکه »این قرارداد بزرگترین 
قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندســی در حوزه CNG کشور است«، گفت: 
اجرای این قرارداد کار بسیار بزرگی است که برای اجرای آن از تمامی ظرفیت های 
داخل کشور استفاده خواهد شد؛ حتی کنسرسیومی در آینده ای نزدیک تشکیل 
می دهیم و از تمامی فعاالن عرصه CNG کشــور برای مشارکت در اجرای این 
قرارداد بزرگ دعوت می کنیم.وی با بیان این که کشور نیجریه بازار خوبی برای 
ایران است چراکه سرمایه زیادی دارد و به دنبال جذب دانش فنی در این حوزه 
است گفت: حدود ٣ ســال بود که با طرف نیجریه ای در زمینه های مختلف به 
خصوص سی ان جی وارد مذاکره شدیم و در نهایت با توجه به رفت و آمدهایی 
که داشــتیم، پیشــنهاد دادیم تا از ظرفیت های سی ان جی موجود در ایران در 
این کشور استفاده شود. درنهایت نیز نیجریه، ایران را از نظر فنی و مهندسی در 
حوزه ی ســی ان جی در سطح باالیی دید و این همکاری آغاز شد.او با تاکید بر 
این که ایران در حوزه فنی و مهندسی حرفی برای گفتن دارد گفت: در نیجریه 
رویکرد مثبتی نسبت به پتانسیل های ایران در این حوزه وجود دارد و با توجه به 

این که دولت آن کشــور قصد دارد یارانه بنزین را قطع کند، این طرح برای آنها 
بسیار مقبول است. با توجه به قیمت بنزین در نیجریه، اجرای این طرح برای آنها 
به صرفه بوده و می تواند  نقش زیادی در کشورشــان داشته باشد.وی در تشریح 
ظرفیتهای ایران برای توســعه صنعت سی ان جی گفت: با توجه به اینکه ایران 
ذخایر عظیم گازی دراختیار دارد به طوری که دومین دارنده بزرگ ذخایر گازی 
در جهان هستیم، منطقی ترین مسیر توسعه کشور، توسعه گاز محور است و در 
همین راستا، قریب به ٢۰ سال پیش، گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی و محور 
توســعه کشور قرار گرفت و سال ۱٣٨٥ بود که بحث دوگانه سوز کردن و تبدیل 
خودروهای تک سوز بنزینی به دوگانه سوز CNG در کشور آغاز شد و توانستیم 
 ،CNG با حرکت در این مسیر، ضمن خودکفایی در بخش های مختلف صنعت
آورده های اقتصادی عظیمی به صورت ارزی برای کشور به ارمغان آوریم.قاسمی با 
بیان اینکه »صنعت CNG صنعتی با استانداردهای سخت گیرانه، کیفیت باال و 
پیچیدگی های فنی و تکنولوژی باالیی است«، گفت: امروز در این صنعت ارزآور، 
پیچیده و مهم، به خودکفایی کامل رسیده ایم و عالوه بر تأمین کامل نیاز داخل، 
توانمندی صادرات خدمات فنی و مهندسی را به کشورهای دیگر داریم.وی ادامه 
داد: حدود ۱٥ سال پیش، تمامی خدمات در حوزه CNG را از دیگر کشورها وارد 
می کردیم اما امروز می توانیم یکی از صادرکنندگان برتر تجهیزات و خدمات فنی 
و مهندسی صنعت CNG به کشورهای جهان باشیم.عضو انجمن صنفی صنعت 
CNG همچنین از مذاکره با ســوریه برای صادرات خدمات فنی و مهندســی 
صنعت CNG به این کشور خبر داد و گفت: مذاکرات با سوریه در مراحل نهایی 
است و همچنین با کشورهای منطقه اوراسیا مذاکراتی برای صادرات تجهیزات و 
خدمات فنی و مهندسی CNG در حال انجام داریم.رئیس هیئت مدیره شرکت 

توانا خاطرنشان کرد: اجرای مصوبه شورای عالی اقتصاد در سال ٩٨ برای تبدیل 
۱,۴ میلیون خودروی عمومی بنزین سوز به دوگانه سوز با وجود آنکه در ماه های 
اخیر با کندی مواجه شــده اما همچنان در کشــور فعال است و شرکت توانا به 
عنوان بزرگترین پیمانکار این طــرح، عالوه بر تولید مخازن، کارگاه های متعدد 
فعالی در سراسر کشــور برای تبدیل خودروها دارد. اما تولید مخازن در شرکت 
کاهش یافته اســت که دلیل آن، عدم اجرای کامل مصوبه شورای اقتصاد برای 
تبدیل خودروهاســت.  به همین دلیل فعال شدن قرارداد با نیجریه، به هیچ وجه 
اجرای تبدیل کارگاهی خودروهای داخلی را تحت الشــعاع قرار نمی دهد.وی با 
اشاره به برنامه های صنعت سی ان جی برای توسعه گفت: در شهرداری مذاکراتی 
به منظور نوسازی اتوبوس های فرسوده انجام داده ایم و همچنین به وزارت کشور 

پیشنهاد دادیم تا اتوبوس های پایه گازسوز را توسعه دهد.

رئیس کل بیمــه مرکزی با بیان اینکــه طرح کروکی 
آنالین مبنی بر پرداخت خســارت تصادف زیر ٢۰ میلیون 
تومان طی دو تا ســه هفته آینده رونمایی می شود، گفت: 
حق بیمه اربعین را ثابت نگه داشــتیم و نســبت به میزان 
دو سال قبل تغییری نکرده است.به گزارش مردم ساالری، 
مجید بهزادپور در نشست خبری خود اظهار کرد: حق بیمه 
تولیدی در کشــور را معادل ٢٧.۴ میلیارد دالر اســت که 
سهم صنعت بیمه ایران در دنیا ۰.۴ درصد است.وی افزود: 
حــق بیمه ســرانه در ایران نیز ٣٢٢  میلیارد دالر اســت. 
همچنین، ضریب نفوذ بیمه نیز ٢.۴ درصد اســت. رئیس 
کل بیمه مرکزی گفت: در ســال ۱۴۰۰ حق بیمه تولیدی 
معادل ۱۱٥ هزار میلیارد تومان که ۴۱ درصد رشد داشته 
است. در ۴ ماه ٥۴.٥ هزار میلیارد تومان که نسبت به مدت 
زمان مشابه سال قبل ٧٣ درصد رشد داشته است. بهزادپور 
ادامه داد: تعداد موارد خسارت پرداختی سال گذشته ٥٢.٥ 
میلیون فقره بوده که ۴۴.٦ درصد رشد داشته و این میزان 
در ۴ ماه ابتدایی امســال نیــز ٢٣.٦ میلیون فقره بوده که 
معادل ٥۰ درصد رشد داشته اســت. وی تعداد بیمه نامه 
صادره در سال گذشــته را ٧۱.٣ میلیون فقره اعالم کرد و 
گفت: این میزان حدود ۴.٦ درصد رشد داشته است. رئیس 
کل بیمــه مرکزی درباره پروژه های این صنعت اظهار کرد: 
یکی از طرح های بیمه مرکزی، کروکی آنالین است که برای 
تصادف های زیر ٢۰ میلیون تومان اســت و مردم اطالعات 
مربوط را وارد می کنند و بدون نیاز به بیمه خسارت خود را 

دریافت خواهند کرد.وی تاکید کرد که این طرح با همکاری 
پلیــس و صنعت بیمه اجرایی خواهد شــد. قرار بود از این 
طرح در هفته دولت رونمایی شــود که ایــن امر به دلیل 
یکسری مسائل صورت نگرفت و طی دو تا سه هفته آینده 
از این طرح رونمایی می شــود که در یکی از اســتان ها به 
صورت آزمایشــی اجرا خواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی 
افزود: برای طرح کروکی آنالین، یک سامانه تعریف کردیم 
که تاکنون پنج شــرکت بیمه در این سامانه عضو شده اند. 
بهزادپــور درباره بیمه اربعین نیز توضیــح داد: با توجه به 
امکانات قانونی حداکثر مساعدت را در زمینه بیمه اربعین 
انجام دادیم  و حق بیمه اربعین را نسبت به میزان دو سال 
گذشــته افزایش ندادیم و حــدود ٣٥ درصد تا ٨۰ درصد 
میزان ارائه خدمات بیمه ای را بیشتر کردیم.وی پنج محور 
اصلی ســند تحول صنعت بیمه را مبارزه با فســاد، توسعه 
جایگاه صنعت بیمه، تحول دیجیتال، نظارت موثر و کاهش 
تصدی گری و مقررات زدایی اعالم کرد و گفت: اینکه چگونه 
بتوانیم فضای صنعت بیمه را به ســمت جوان گرایی ببریم، 
هفتــه آینده تفاهم نامه ای با صندوق نوآوری امضا خواهیم 
کرد. پروژه درمان بیمه مرکزی در کنار نسخه الکترونیک را 
تکمیل کردیم. همچنین، سامانه تخلف و تقلب در صنعت 
بیمه نیز آماده شــده که این ســامانه در مرحله اول تقلب 
شناســایی و در مرحله دوم، تقلب را به صورت هوشــمند 
پیش بینی می کند.رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه به 
زودی نمونه ای از بیمه نامه تکافل رونمایی می شــود، افزود: 

نظارت هوشمند جز اصلی ترین اهداف و پروژه های صنعت 
بیمه اســت که تا پایان سال این موضوع را اجرایی خواهیم 
کرد. سامانه ارزیابی ریسک راننده ها آماده شده و این سامانه 

ریسک افراد را متناسب با شاخص ها ارزیابی می کند.
برنامه صنعت بیمه پس از احیای برجام

بهزادپــور با اعالم اینکــه با هماهنگی بــا وزارت راه و 
شهرسازی و شــهرداری می خواهیم به این سمت حرکت 
کنیم که در مســکن اجتماعی همــکاری کنیم، ادامه داد: 
سرمایه گذاری در صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱٣۰ 
هزار میلیارد تومان و جمع کل دارایی های شرکت های بیمه 
و بیمه مرکزی حدود ٢٥۰ هزار میلیارد تومان اســت.وی 
درباره تاثیر احیای برجام بر صنعت بیمه نیز گفت: یک دهه 
است که ارتباط صنعت بیمه با فضای بین الملل قطع است و 
وضعیت بیمه های اتکایی تقریبا به صفر رسیده است. اقدام 
جــدی برای حضوری پررنگ در فضــای بین الملل تقویت 
آموزش اســت. به وزارت امور خارجه پیشنهاد تشکیل میز 
بیمه در وزارتخانــه را داده ایم.به گفته بهزادپور در ۴ ماهه 
امســال ٢۱ میلیون فقره بیمه نامه صادر شده که نسبت به 
مشابه ســال قبل ٢.٨ درصد رشد نشان می دهد. خسارت 
پرداختی صنعت بیمه در ســال گذشــته ٦٥ هزار میلیارد 
تومان بوده، که ۴٨ درصد رشــد داشته، در ۴ ماهه امسال 
این رقم به ٢۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین 
در ۴ ماهه امســال ٥٢.٥ میلیون فقره خســارت به ارزش 
٢۱.۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که از رشدی معادل 

۴٦.٢ درصد برخوردار است.
پوشش ۵۰۰ میلیارد دالری صنعت بیمه

وی در مورد پرتفوی صنعت بیمه با بیان اینکه در حال 
حاضر بالغ بــر ٥۰۰ میلیارد دالر از دارایی های کشــور از 
قبیل پتروشیمی ها، کشتی ها، هواپیماها، کارخانه ها و سایر 
تجهیزات کشور تحت پوشش صنعت بیمه قرار گرفته است، 
گفت: ٧۰ درصد از ایــن پرتفو متعلق به بخش غیردولتی 
است که درواقع مشــابه سال قبل بوده، خسارت پرداختی 
صنعت بیمه هم حدود ٧۰ درصد مربوط به بخش غیردولتی 
بوده اســت. در ۴ ماهه سال جاری هم میزان فروش بیمه 
 در بخش خصوصی باال رفته و سهم بخش غیردولتی به ٨۰ 
درصد رســیده، در بخش بیمه شخص ثالث ٨٣.۱ درصد، 
ســهم بخش غیردولتی بوده اســت. در بخش درمان در ۴ 
ماهه اول امسال رشدی معادل ٢٧.٢ درصد اتفاق افتاده که 
نسبت به سال قبل انجام شده است. در ۴ ماهه اول امسال 
٣٨ درصد پرتفوی بیمه مربوط به درمان بوده است.بهزادپور 
همچنین در مورد بیمه های زندگی گفت: سال گذشته ۱٦ 
درصــد از پرتفوی بیمه مربوط به زندگی بوده اســت در ۴ 
ماهه اول امســال ۱٢.٨ دهم درصد بیمه نامه ها مربوط به 
زندگی بوده، ضریب نفوذ بیمه بر مبنای نسبت فروش حق 
بیمه به تولید ناخالص داخلی در کشور ما حدود ٢.٥ درصد 
اســت. طبق قانون باید به ٧ درصد برسد، در حالی که این 
هدف بسیار بلند است و ظرف ٩ سال  گذشته از ٢.۱ درصد 

به حدود ٢.٥ درصد رسیده است.

مخبر خبر داد

پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان معوقات گندمکاران ظرف روزهای آینده

ایران یک میلیون خودرو را در نیجریه گازسوز می کند

رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد

جزئیات پرداخت آنالین خسارت تصادف زیر ۲۰ میلیون



 بین الملل   11پنجشنبه  10 شهریور   1401- 4 صفر 1444 - 1  سپتامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5798

شلیک تایوان به پهپاد چینی
تایوان همزمان با افزایش فعالیت های نظامی چین در تنگه تایوان اعالم کرد در 
صورتی که نیروهای نظامی چین وارد قلمروی این جزیره شوند، از حق خود برای 
دفاع و ضد حمله اســتفاده خواهد کرد. به گزارش رویترز، دولت چین که تایوان 
را بخشــی از قلمروی سرزمینی خود می داند، بدنبال سفر نانسی پلوسی رییس 
مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه، اقدام به برگزاری چندین رزمایش نظامی در 

تنگه تایوان کرده است.
مقامات تایوان می گویند با توجه به اینکــه دولت چین، تمامی آبراه موجود 
در تنگه تایوان را بخشــی از قلمرو خود می دانــد، حضور فزاینده ای در نزدیکی 
ایــن جزیره دارد و این موضوع به مهمترین منبــع بی ثباتی در منطقه تبدیل 

شده است.
لین ون هوانگ معاون رییس عملیات و برنامه ریزی تایوان به خبرنگاران گفت: 
ما از حق خود برای دفاع برابر تمامی ناوهای هواپیمابر و کشــتی هایی که وارد 
حریم ۱۲ مایل دریایی جزیره شوند، استفاده خواهیم کرد و بدون استثنا دست 

به ضد حمله خواهیم زد.
همزمان تایوان می گوید که پهپادهای چینی به طور مرتب در نزدیکی جزایر 

کوچکی که در نزدیکی سواحل چین قرار دارند، پرواز می کنند.
بعد از آنکه تسای اینگ ون رییس جزیره تایوان خواستار اقدامات متقابل قوی 
برابر اقدامات تحریک آمیز چین شد، نظامیان تایوان برای اولین بار به سمت یک 

پهپاد چینی آتش گشودند.
همزمان ژائو لیجیان ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این 
موضوع گفت: اول اینکه تایوان یکی از استان های چین است و اساسا وزارتخانه ای 

به نام وزارت دفاع ندارد.
نیروهای نظامی تایوان در حال حاضر به تســلیحات فراوانی مجهز هســتند 
ولی با این حال تســای رییس این جزیره بدنبال برنامه ریزی برای مدرن کردن 
تسلیحات آنهاست و افزایش بودجه دفاعی این جزیره به یکی از اولویت ها تبدیل 

شده است.
روزنامه آساهی ژاپن در عین حال با اشاره به شلیک نظامیان تایوان به سمت 
پهپاد چینی نوشت: این شلیک در حالی رخ داد که تنش بین چین و تایوان به 
حد باالیی رسیده است. مقامات آمریکایی به شرط آنکه نامی از آنها عنوان نشود 
می گویند به نظر می رسد که چین قصد دارد از این پهپادها برای عصبانی کردن 

مقامات تایوان بهره ببرد تا اینکه بخواهد تنش ها را افزایش دهد.

ویژه

79 سال زندان در انتظار 2 فعال حقوق زنان عربستان
 یک دادگاه تجدید نظر ویژه جرایم تروریســتی در ریاض »نورا بنت ســعید 
القحطانی« یک زن عربســتانی را به اتهــام ادعایی«تالش برای بی ثبات کردن 
جامعه و انسجام ملی و برهم زدن نظم عمومی در جامعه از طریق فضای مجازی« 

به زندان محکوم کرد.
این زن که اطالعات چندانی درباره وی دردســت نیست، پس از دستگیری 
در ژوئیه ۲۰۲۱، براســاس قانون مبارزه با جرایم و تامین مالی تروریســم تحت 

محاکمه قرار گرفت.
صدور حکم این زندان، جدید چند هفته پس از حکم زندان »سلمی الشهاب«، 
دانشــجوی ۳۴ ســاله دکترای دندانپزشکی شیعه عربســتانی در دانشگاه لیدز 
انگلیس صورت می گیرد که در دادگاه تجدیدنظر ریاض به اتهام ادعایی »کمک 
کردن« به مخالفان در تالش برای بی ثبات کردن عربستان از طریق نشر و بازنشر 

یک رشته توییت  محکوم شده بود.
الشــهاب که صاحب دو دختر اســت، پیش از بازداشــت توســط آل سعود 
توییت هایی را در حمایت از مســئله فلسطین و حقوق زنان در عربستان منتشر 

کرده بود که به مذاق آل سعود خوش نیامد.
وی همچنین چندین بار خواســتار آزادی زندانیان سیاســی در عربســتان 

سعودی شده بود.
سلمی الشــهاب از شیعیان ساکن شرق عربستان اســت و حکم صادر شده 
علیه وی طوالنی ترین حکم در لیست مدافعان حقوق زنان در عربستان به شمار 

می رود.
طبق گزارش نهاد حقوق بشری)قسط(، حکم اولیه سلمی الشهاب شش سال 
حبس بود، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به ۳۴ سال یعنی به اندازه سن او 

افزایش داد.
حکومت عربستان به ویژه پس از روی کار آمدن »محمدبن سلمان« ولیعهد 
این کشــور، اقدامات شدیدی علیه نویسندگان و فعاالن مدنی انجام داده و ده ها 
نفر از روحانیون، شــاهزادگان، نویسندگان، شعرا و فعاالن مدنی و مذهبی را به 
بهانه اقدام علیه امنیت این کشور بازداشت و تاکنون شماری از آنان را به زندان 

و اعدام محکوم کرده است.
عربســتان سعودی یک ماه پس از ســفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و 

شرکت وی در نشست جده، مقابله با  فعاالن داخلی را تشدید کرده است.
بایدن بیش از یک ســال و نیم از ارتباط با محمد بن سلمان، ولیعهد، بر سر 
موضوع قتل خاشقجی و عواقب آن خودداری کرده بود، اما در پی بروز جنگ در 
اوکراین و افزایش بی سابقه قیمت نفت، بایدن با تغییر استراتژی و اولویت دادن 
منافع اقتصادی به شعارهای انتخاباتی با ولیعهد عربستان دیدار و گفت وگو کرد.

ابتالی »اون« به کرونا
چندین هفته است که گزارش هایی درباره وضعیت سالمت کیم  جونگ اون، 
رهبر کره شمالی منتشر می شــود. حال روزنامه دولتی »رودونگ سینمون« 
اعــالم کرده که کیم در میانه »جنگ علیــه همه گیری« کووید از »تب باال« 
رنج می بُرد.این روزنامه گزارش داد که این رهبر کره شمالی در مالقات هایش 
با کارگرانی که به کرونا مبتال شــده بودند، چندین بار در معرض این ویروس 
قرار گرفت.رودونگ سینمون نوشــت: کیم جونگ اون در اولین شب از زمان 
اجرای حداکثری اقدامات اضطراری علیه همه گیری کرونا، از ستاد پیشگیری 
اورژانس کره شــمالی بازدید کرد، در حالی که برخی از مقامات این ستاد به 

این ویروس مبتال شده بودند.
به گزارش فاکس نیوز، این اخبار گمانه زنی ها درباره وضعیت ســالمتی کیم 
جونــگ اون را تایید می کنــد. در اوایل ماه میالدی جــاری چند تن از افراد 

نزدیک به رهبر کره شمالی از درگیری او با یک بیماری خبر داده بودند.
کیم یو جونگ، خواهر این رهبر مســتقیما تایید نکرد که برادرش به کرونا 

مبتال شده، اما گفت که او »به شدت مریض بود و تب باالیی« داشت.
او در تلویزیون کره شمالی گفت: گرچه او به شدت مریض بود و تب باالیی 
داشــت، اما نمی توانست حتی یک لحظه دراز بکشــد و دائما به مردمی فکر 

می کرد که باید از آن ها تا پایان این جنگ همه گیری مراقبت کند.

بالتکلیفی پرونده تشکیل دولت جدید لبنان
در دو روز گذشــته مساله تشــکیل دولت جدید لبنان به استثنای اظهارات 
جدید »محمد رعد«، نماینده پارلمان و رئیس فراکسیون »وفاداری به مقاومت« 
درباره لزوم پیشبرد امور توسط دولت فعلی هیچ پیشرفت جدیدی نداشته و این 
درحالی است که از فردا نیز آغاز مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور جدید 

آغاز می شود.
روزنامه االخبار لبنان در مطلبی در این باره نوشــت: به نظر می رسد دیدارها 
و مذاکــرات »نجیب میقاتی« رییس دولت موقت و »نبیه بری«، رئیس پارلمان 
لبنان در خصوص فائق آمدن بر موانع تشــکیل دولت جدید، به نتیجه نرسیده 

است.
در همین راستا، منابع آگاه فاش کردند که »نبیه بری با ابراز نارضایتی از نحوه 
برخورد میقاتی، این نوع واکنش وی را نشــان دهنده عدم تمایلش برای تشکیل 

دولت جدید لبنان دانسته است.  
به گفته این منابــع، تحوالت روزهای اخیر به ویــژه روی آوردن میقاتی به 
دارالفتوی لبنان برای جلب حمایت و همراه کردن جریان اهل تسنن این کشور 
با خود، موجب تعمیق شکاف اختالفش با رئیس جمهوری لبنان و تیم همراه وی 
شــده است. منابع برجسته آگاه معتقدند که مساله خطرناک در چالش تشکیل 
دولت جدید لبنان این می باشد که شکست در این زمینه، ممکن است منجر به 
تشکیل یک ائتالف از جریانهای مسیحی با داعیه دفاع از اختیارات رئیس جمهور 
شــود، زیرا هیچ یک از گروههای سیاســی این جریان نمی پذیرد که یک دولت 
موقت، اختیارات ریاســت جمهوری لبنان را در دست بگیرد و این امر علت عدم 
دفاع این جریانها از میقاتی در برابر میشل عون را مشخص می کند. میشل عون، 
رئیس جمهور لبنان روز گذشته تاکید کرد که تالش می کند تا دولت این کشور 

پیش از موعد ترک کاخ ریاست جمهوری از سوی وی تشکیل شود.

حقوق بشر

رویداد

پولیتیک

گروه بین الملل – علی ودایع: »میخائیل 
ســرگی یویچ گورباُچف« آخرین رهبر اتحادیه 
جماهیر شوروی در 9۱ سالگی درگذشت. نگاه 
به گورباچف در دوگانه تمجید و نفرت است اما 
هرچه هســت او یکی از تاثیرگذارترین رهبران 

تاریخ معاصر محسوب می شود.
می گویند گورباچف شیک پوش ترین رهبر 
شــوروی بوده است. او از سال ۱9۸۵ تا ۱99۱، 
دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی 
و از ســال ۱9۸۸ تا ۱99۱ رئیس دولت اتحاد 
جماهیر شــوروی بود؛ به این صورت که از سال 
۱9۸۸ تا ۱9۸9 به عنوان صدر هیئت رئیســه 
شورای عالی شــوروی، از سال ۱9۸9 تا ۱99۰ 
به عنوان رئیس شــورای عالی شوروی و از سال 
۱99۰ تــا ۱99۱ به عنوان رئیس جمهور اتحاد 
شــوروی. وی از نظر ایدئولــوژی، او در ابتدا به 
مارکسیسم-لنینیسم پایبند بود، اما از اوایل دهٔه 
۱99۰ به سمت سوســیال دموکراسی متمایل 

شد.
در فوریــه ۱9۸۸ گورباچف آغــاز به بیرون 
کشــیدن نیروهای شــوروی از افغانستان کرد. 
همچنیــن در همیــن ســال ۱9۸۸ بــود که 
گورباچــف اعالم کرد که اتحاد شــوروی دیگر 
از دکتریــن برژنف پیــروی نمی کنــد و ملل 
بلوک شــرق آزادی تصمیم گرفتن در مسائل 

خارجی را دارند. ایــن را می توان از بزرگ ترین 
اصالحات گورباچف در سیاست خارجی دانست 
تا جایی که ســخن گوی وقــت وزارت خارجه، 
گنادی گراســیموف، دکترین جدید را دکترین 
ســیناترا نامید. همین قطع دکترین برژنف بود 
که در ۱9۸9 به ظهــور انقالب هایی در اروپای 
شرقی انجامید که به پیامد آن ها تقریباً تمامی 
دولت های کمونیست ســرنگون شدند. به غیر 
از رومانی بقیٔه این انقالب ها، همه انقالب هایی 
مخملی بودند که طــی آن ها رژیم های طرفدار 
شوروی ســقوط کردند. پایان سلطه شوروی بر 
اروپای شرقی عماًل جنگ سرد را پایان داد و به 
همین خاطر گورباچف در ۱۵ اکتبر ۱99۰ برندٔه 
جایزٔه صلح نوبل شد. او دو سال قبل در ۱9۸۸ 

مرد سال مجلٔه تایمز نیز شده بود.
ساده لوحی در مصالحه با غرب

گورباچف آنچنان در دل حکومت شــوروی 
منفور بود که با افزایش احساسات ملی گرایی و 
افزایش خطر فروپاشــی و تجزیٔه اتحاد جماهیر 
شــوروی، تندروهای مارکسیست–لنینیســت 
کودتای ناموفق اوت را علیه گورباچف در ســال 
۱99۱ انجام دادند. اگرچه ۳۰ سال از فروپاشی 
شوروی می گذرد اما او به جرم امتناع از مداخله 
برای جلوگیری از فروپاشی شوروی مورد لعن ، 

نفرین و حتی تمسخر قرار می گیرد. 

در فرهنگ سیاسی روســیه که مسکو باید 
یک ابرقدرت باشد ؛ گورباچف یک چهره منفور 
محسوب می شود. می گویند که گورباچف فریب 
»رونالد ریگان« رئیس جمهــوری وقت ایاالت 
متحده را خورد ؛ براساس این روایت واشنگتن 
وعده داده بود که درصورت اتحاد آلمان شرقی و 
آلمان غربی ، بلوک غرب و ناتو به سمت مرزهای 

شوروی حرکت نخواهد کرد. 
 نتیجه یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۱ نشان 
می داد که بیش از ۷۰ درصد مردم روســیه بر 
این باور هستند که کشورشان در دوره زمامداری 
میخائیل گورباچف در مســیری منفی حرکت 

کرد. 
نتیجه یک نظرسنجی دیگر هم پیشتر نشان 
داده بــود که میخائیل گورباچــف نزد روس ها 
کمترین محبوبیت را در مقایسه با دیگر رهبران 

یک قرن اخیر در این کشور داشت.
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
درگذشت میخائیل گورباچف را »عمیقا« تسلیت 
گفته هرچند برخالف رهبران کشورهای غربی 
اشاره ای به کارنامه و میراث سیاسی آخرین رهبر 

اتحاد جماهیر شوروی سابق نکرده است.
از ســوی دیگــر دولــت اوکراین بــا وجود 
انتقادهای میخائیل گورباچف از والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری کنونی روسیه، حمایت آخرین 

رهبر اتحاد جماهیر شــوروی ســابق از الحاق 
شــبه جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ را 
از یاد نبرده است. میخائیل گورباچف به همین 
دلیل از سال ۲۰۱۶ دیگر اجازه ورود به اوکراین 

را نداشت.
این در حالی اســت که یکی از حساس ترین 
لحظات حیات سیاســی میخائیل گورباچف در 
اوت ســال ۱99۱ در شــبه جزیره کریمه رقم 
خورد. او که برای گذراندن تعطیالت به کریمه 
رفته بود با کودتای گروهی از رهبران ارشد اتحاد 

جماهیر شوروی سابق روبرو شد. 
گورباچف چند روز پس از آنکه اجازه خروج 
از اقامتگاهش در شبه جزیره کریمه را نداشت به 

دنبال شکست کودتا به مسکو بازگشت.
نامحبوب در اقمار شوروی

شماری از شهروندان کشورهای حوزه دریای 
بالتیــک از جملــه لتونی و لیتوانــی میخائیل 
گورباچف را با رویدادهای ســال ۱99۱ و تالش 
خود برای اســتقالل به یاد می آورند. به عنوان 
 Latvijas( »مثال روزنامه »التویجــاس آویزه
Avīze( در لتونــی میخائیــل گورباچف را به 
عنوان »جنایتکاری« کــه در راس »امپراتوری 

شر« قرار داشت نکوهش کرده است. 
شماری از رســانه های لیتوانی نیز به نقش 
رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در رویدادهای 

ژانویه سال ۱99۱ اشاره کرده اند. شش شهروند 
لیتوانی ابتدای سال جاری میالدی از میخائیل 
گورباچف به دلیل کشــتار تظاهرکنندگان در 
ویلنیوس و ارتکاب »جنایت جنگی« شــکایت 
کرده بودند. نقش او در سرکوب تظاهرکنندگان 
در لتونی، اســتونی و لیتوانی در ســال ۱99۱ 
پرونده ای مفتوح در افکار عمومی کشــورهای 

حوزه دریای بالتیک بود.
مرد صلح و پایان جنگ سرد

رهبران بسیاری از کشورهای غربی گورباچف 
را به عنوان »مرد صلــح« و پایان دهنده جنگ 

سرد ستوده اند.
»هنری کیســینجر« 99 ســاله، وزیر امور 
خارجه اســبق آمریکا به بی بی ســی نیوزنایت 
گفت: »مردم اروپای شــرقی، مردم آلمان و در 
پایان مردم روسیه به دلیل انگیزه و شجاعتی که 
گورباچف در ایده هــای مربوط به آزادی مطرح 

می کرد، بسیار مدیونش هستند.«
افزود: »گورباچف خدمت بزرگی  کیسینجر 
کرد اما نتوانســت تمامــی دیدگاه های خود را 
اجرا کند. وی تا حدی توسط ایده های در حال 
توسعه ای که جامعه اش کامال برای آن ها آماده 
نبود، نابود شــد.« این دیپلمات بازنشســته و 
کهنه کار در ادامه گفت: »اتحاد جماهیر شوروی 
توانایی اجرای کامل چشم اندازی را که گورباچف 
در مقابل آن ها قرار داده بود، نشان نداد. اما یاد 
و خاطــره گورباچف در تاریــخ به عنوان مردی 
که تحوالت تاریخــی را آغاز کرد؛ تحوالتی که 
به نفع بشریت و مردم روسیه بود، ثبت خواهد 
شــد. اگرچه او به قدر کافی قوی و محکم نبود 
تا بتواند در برابر احساســات و جوی که به راه 
انداخته بود، مقاومت کند، اما از طریق کارهایی 
که شروع کرد و در بخش قابل توجهی اجرا شد، 

خدمت بزرگی به بشریت کرد.«
»جــو بایــدن« رئیس جمهــوری آمریکا از 
میخائیــل گورباچف به عنــوان »رهبری نادر« 
که کشورش را به سوی دموکراسی بُرد ستایش 
کرده اســت. امانوئل مکــرون، رئیس جمهوری 
فرانســه میخائیل گورباچف را که پیش از این 
برنده جایزه صلح نوبل شــده بود »مرد صلح« 

خواند. 
»فرانک والتر اشتاین مایر« رئیس جمهوری 
آلمــان نیز از نقش میخائیل گورباچف در اتحاد 

دو آلمان تجلیل کرد. 
»اوالف شولتس« صدراعظم آلمان هم گفت 
که آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در 
حالی از دنیا رفت که »دموکراســی در روسیه 
شکست خورده« اســت.  »اورزوال فن درالین« 
رئیس آلمانی کمیســیون اتحادیــه اروپا نیز از 
نقش میخائیل گورباچف در پایان جنگ ســرد 
و هموارسازی مسیر »اروپای آزاد« ستایش کرد. 
»آنگال مرکل« صدراعظم پیشین آلمان نیز 
که پیش از فروپاشی دیوار برلین در آلمان شرقی 
زندگی می کرد اظهار داشت: »گورباچف زندگی 
من را به طور اساســی تغییر داد. من هرگز او را 

فراموش نخواهم کرد.«
»بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا هم با 
اشاره به نقش میخائیل گورباچف در پایان جنگ 
ســرد گفت: »در زمانه تهاجم پوتین به اوکراین 
تعهد خستگی ناپذیر او ]گورباچف[ به باز کردن 

جامعه شوروی الگویی برای همه ما است.«

گورباچف، آخرین رهبر شوروی درگذشت

منفور در شرق ، محبوب در غرب

رافائل گروســی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ابراز امیدواری کرد که آژانس یک ماموریت دائمی با حضور 
کارشناسان فنی اوکراینی در نیروگاه هسته ای زاپوریژژیا در 

جنوب شرقی این کشور داشته باشد.
به گزارش رویترز، گروسی امروز چهارشنبه در کی یف به 
خبرنگاران گفت که آژانس امیدوار است یک ماموریت دائم 
در نیروگاه ایجاد کند که توســط کارشناسان فنی اوکراین 

اداره شود.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی از اولویت های 
ایــن ماموریــت را گفتگو با مســئوالن اوکراینی حاضر در 

زاپوریژژیا بر شمرد.
ایاالت متحده آمریکا خواستار تعطیلی کامل بزرگترین 
نیروگاه هسته ای اروپا و غیر نظامی کردن مناطق اطراف آن 
شده است. خبرگزاری اینترفکس به نقل از یک مقام دولتی 

روســیه مســتقر در زاپوریژژیا گزارش داد که دو مورد از ۶ 
راکتور آن درحال فعالیت است.

یک تیــم از آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی دیروز 
چهارشــنبه از کی یف به ســمت نیروگاه نامبرده بمنظور 
بررسی خسارت های ناشــی از حمالت اخیر عزیمت کرده 

است 
یک شــاهد عینی به خبرگزاری رویتــرز گفت که تیم 
آژانس بــا کاروانی از چندین خودرو کی یف را ترک کردند. 
گروسی پیش از ترک پایتخت اوکراین اعالم کرد که ارزیابی 
شــرایط واقعی در نیروگاه و کمــک به ثبات وضعیت، یک 
وظیفه بســیار مهم است. گروســی اضافه کرد: ما به یک 
منطقه جنگی می رویم، به سرزمین های اشغالی می رویم و 
این مستلزم ضمانت های صریح، نه تنها از سوی فدراسیون 

روسیه، بلکه از سوی اوکراین نیز هست.

وزارت اقتصاد آلمان روز چهارشــنبه اعالم کرد صادرات 
تجهیزات نظامی این کشور به اوکراین در سال جاری افزایش 
یافته است، به گزارش رویترز، وزارت مزبور تاکید کرد تا ۲۴ 
اوت )۲ شــهریور(، ارزش صادرات نظامی مجاز در مجموع 
به کمتر از ۵.۱ میلیارد یورو )۵.۱۱ میلیارد دالر( رســیده 
که از رقم ۲.9 میلیارد یورویی در مدت مشابه سال گذشته 
بیشتر است. اوالف شولتس صدراعظم آلمان وعده داد برلین 
تا هر زمانی که طول بکشــد، حمایــت از اوکراین را ادامه 
خواهد داد. صدراعظم آلمان همچنبن بر تعهد کشــورش 
به گســترش اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت که کشورهای 
غرب بالکان، اوکراین، مولداوی و در نهایت گرجســتان نیز 
باید به این بلوک بپیوندند. چندی پیش، ولودیمیر زلنسکی 
رئیس جمهوری اوکراین از اوالف شولتس صدراعظم آلمان 
خواســت از کی یف در مقابل مسکو حمایت بیشتری کند 

و کمتر نگران واکنش های روســیه باشد. کی یف و متحدان 
غربی آن از آلمان، فرانسه و ایتالیا به اتهام تاخیر در حمایت 
از اوکراین در مبارزه با نیروهای روســیه در شرق این کشور 
انتقاد کرده و آن ها را به کندی در تحویل تســلیحات و یا 
مقدم دانســتن رفاه خود در مقابل آزادی و امنیت اوکراین 
متهم کرده اند.   شولتس، مانند همتایان فرانسوی و ایتالیایی 

خود این اتهامات را رد می کند.
روسیه ۲۴ فوریه )۵ اسفند ۱۴۰۰( عملیات نظامی ویژه 
خود در اوکراین برای غیرنظامی کردن همسایه اش را آغاز 
کرد. در حالی که تحریم های گســترده کشــورهای غربی 
روسیه را هدف قرار دارد، اوکراین و غرب مدعی شدند این 
عملیات، جنگی تجاوزکارانه بوده که منجر به کشته شدن 
هزاران نفر، بی خانمانی میلیون ها تن، کمبود مواد غذایی و 

افزایش بهای انرژی شده است.

افزایش صادرات تجهیزات نظامی آلمان به اوکرایننقشه گروسی برای نیروگاه اتمی زاپوریژژیا

خبر تعلیق سه روزه انتقال گاز روسیه از خط 
لوله »نورد اســتریم ۱« از دیروز )چهارشــنبه( 
کشورهای اروپایی را نگران کرده و در وضعیت 

آماده باش قرار داد.
به گزارش فرانس ۲۴، شرکت گاز روسیه در 
حالی از تعلیق ســه روزه در انتقال گاز از خط 
لوله نورد اســتریم از دیروز خبر داده که دلیل 
آن، عملیات تعمیر و نگهداری ضروری در یک 

ایستگاه کمپرسور لوله عنوان می شود.
این کمپرسور مستقیماً میادین گازی سیبری 
را به شــمال آلمان متصل می کند و گاز از این 
کشور به سایر کشورهای اروپایی منتقل می شود.

شــرکت گازپروم اعالم کــرده این تعلیق تا 
روز شــنبه ادامه خواهد داشت و این تعمیرات 
در هر یک هزار ســاعت، ضروری است. این در 
حالی است که تنش ها میان کشورهای اروپایی 
و روســیه تحت تاثیر جنگ اوکراین، گاز را در 
مرکز مناقشــه دو طرف قرار داده و اروپا مسکو 
را متهــم می کند که از گاز به عنوان »ســالح« 

استفاده می کند.
این گزارش با اشــاره به اینکه تحویل گاز از 

پروژه نورد اســتریم در ماه های اخیر ۸۰ درصد 
کاهش یافته است، به نقل از کالوس مولر رئیس 
آژانس شــبکه آلمان، نوشت: کاری که در حال 

آغاز است از منظر فنی قابل درک نیست.
وی افزود: تجربه نشــان می دهد که روسیه 
پس از هــر به اصطــالح عملیــات »تعمیر و 
نگهداری« در تصمیمی سیاسی می گیرد فشار 

را بر متحدان اوکراین افزایش می دهد.
افزایش بهای انرژی

عالوه بــر نگرانی هــا  از کمبــود انرژی در 
زمستان امسال آن هم در نتیجه کاهش تحویل 
گاز، بهای برق در روزهای گذشــته به باالترین 
حد خود رسیده اســت و خطر افزایش قبوض 

مصرف کنندگان را به دنبال دارد.
دیمیتری پسکوف سخنگوی دولت روسیه در 
پاسخ به ســوالی درباره از سرگیری جریان گاز 
در پایــان وقفه ســه روزه، اطمینان داد که »به 
جز مشکالت فنی ناشی از تحریم ها، هیچ مساله 

دیگری در تحویل ها دخالت ندارد.
پایتخت های غربی  تحریم هــای  افزود:  وی 
علیه روســیه مانع از آن می شود که کار تعمیر 

و نگهداری به شکل عادی انجام شود.
شــبکه فرانس ۲۴ در گزارش خود دلیل بی 
اعتمادی غرب بــه این قبیل اظهارات را چنین 
عنــوان می کند: شــرکت گاز پروم پیشــتر در 
ماه ژوئیه )تیر/مــرداد( عملیات ۱۰روزه تعمیر 
و نگهداری در نورد اســتریم انجــام داد اما در 
بازگشایی میزان تحویل گاز کاهش یافت و پس 
از آن تنها ۲۰ درصد از ظرفیت عادی خط لوله ها 

به شبکه انتقال بازگشت.
مســکو دلیــل این امــر را کم شــدن یک 
توربین اعالم کرده که به دلیل تحریم ها امکان 
بازگرداندن آن به روسیه وجود ندارد. این توربین 
در آلمان قرار دارد و این کشور اطمینان می دهد 
مسکو مانع بازگشت این قطعه کلیدی می شود.

تا پیش از آغاز جنگ در اوکراین، نورد استریم 
حدود یک ســوم از ۱۵۳ میلیارد مترمکعب گاز 
خریداری شده ساالنه توسط اتحادیه اروپا را به 

این اتحادیه منتقل می کرد.
کاهش انتقال گاز روسیه به فرانسه و ذخیره 

گاز در آلمان
روز گذشــته شرکت گاز فرانســه )انژی( از 

تصمیم شــرکت روس برای کاهش تحویل گاز 
به این کشــور خبر داد. دلیل این امر از ســوی 
طرف روس »نبود توافق میان طرف ها در اجرای 

قرارداد« عنوان شده است.
دیروز )چهارشــنبه( همچنین رســانه های 
فرانسوی خبر دادند که گاز پروم از روز پنجشنبه 
تحویــل گاز به انژی را به شــکل کامل متوقف 

خواهد کرد.
اقتصاد اروپا که در زمســتان امسال با خطر 
بروز بحران بزرگ انرژی مواجه شده، چندین ماه 
است که برای یافتن جایگزینی برای گاز روسیه 
که به طور خاص به آن وابســته است و کاهش 

مصرف خود تالش و برنامه ریزی می کند.
اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان روز ســه 
شــنبه گفت که این تالش هــا در حال به ثمر 
نشستن است که این کشور اکنون در »وضعیت 
بســیار بهتری« برای رویارویی با ماه های آینده 

است.
به گفته مسئوالن آلمانی، هدف ذخیره سازی 
گاز تعیین شــده برای ماه اکتبر وبه میزان ۸۵ 
درصد، باید از ابتدای سپتامبر )شهریور( محقق 
شود. این کشــور در ماه ژوئیه )تیر/مرداد( نیز 
۲۱.۳ درصد کمتر از میانگین ماه های مشابه بین 
سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ گاز مصرف کرده است. 

تعلیق سه روزه خط نورداستریم؛ اخطار آخر مسکو به اروپا

با تداوم خشکســالی در اروپا و ضربه ویرانگر شــرایط 
آب و هوایی حاکم به محصوالت کشــاورزی، کارشناسان 
نســبت به کمبــود موادغذایی و افزایــش بیش از پیش 
قیمت ها هشــدار دادند. به گزارش سی ان بی سی، در پی 
موج گرمای شــدید و خشکســالی متعاقب آن که چرخه 
کشاورزی اروپا را ویران کرده، بخش زیادی از محصوالت 
کشــاورزان از بین رفته است. براســاس گزارشی که در 
تارنمای این شبکه خبری آمریکایی درج شده، شرایط آب 
و هوایی گرم و خشــک تازه ترین چالش کشاورزان است 
و تحلیلگران هشــدار می دهند که وضعیت کنونی حاکم 
می تواند به رشــد فزاینده قیمت محصوالت کشاورزی و 
کمبود مواد غذایی منجر شــود. انگلیس یکی از نخستین 

کشــورهایی اســت که اوایل ماه جاری به طور رســمی 
در بیشــتر مناطق جنوبی، مرکز و شــرق اعالم وضعیت 
خشکسالی کرد. براساس گزارش اداره هواشناسی بریتانیا، 
در مــاه ژوئیه )تیرماه( ســال جاری دمــای ۴۰.۳ درجه 
ســانتیگراد ثبت گردید که از سال ۱9۳۵ به این سو بی 
ســابقه بوده است. گرمای شدید و خشکسالی سبب شده 
که مشــکل دیگری به چالش های عدیده حاصل از جنگ 
اوکراین و افزایش قیمت کود و کمبود کارگر کشــاورزان 
اضافه شود. ورود بریتانیا به خشکسالی در حالی است که 
این کشــور به چنین شــرایط آب و هوایی عادت ندارد و 
بســیاری از محصوالت آن عمدتا ســبزیجات برگ بزرگ 

هستند که به شرایط آب و هوایی معتدل نیاز دارند.  

آیین تحلیف نخست وزیر جدید بریتانیا که طبق رویه در 
کاخ باکینگهام لندن برگزار می شد به دلیل ناتوانی الیزابت 
دوم در سفر به پایتخت برای نخستین بار در طول سلطنت 
وی تغییر کرد و مکان آن به یک ساختمان سلطنتی واقع 

در اسکاتلند جابه جا شد.
بر اســاس اعالم کاخ سلطنتی بریتانیا، جانشین بوریس 
جانســون که چهاردهم شهریور یعنی دوشنبه هفته آینده 
از میان لیز تراس و ریشــی ســوناک مشــخص می شود، 
یــک روز بعد با ملکه در کاخ بالمــورال دیدار خواهد کرد. 
این درحالیست که طبق یک ســنت دیرینه نخست وزیر 
جدید بریتانیا پس از پیروزی در انتخابات راهی کاخ اصلی 
سلطنتی موســوم به باکینگهام می شد تا از سوی ملکه به 

عنوان عالی ترین مقام کشــور منصوب شود. اما پزشکان به 
الیزابت 9۶ ساله توصیه کرده اند که به دلیل کهولت سن و 
در حالی که همچنان از مشکل عدم توانایی حرکت کامل 
رنــج می برد در کاخ بالمورال واقع در منطقه ابردین شــایر 
اسکاتلند استراحت کند. الیزابت در یک سال اخیر به ویژه 
پس از فوت همســرش فیلیپ از شــرکت در مراسم های 
عمومی باز مانده اســت. او اردیبهشــت گذشته در آیین 
گشایش پارلمان حاضر نشد و پسرش پرنس چارلز ولیعهد 
بریتانیــا به همراه ویلیام دومین نفر در صف تصاحب تاج و 
تخت از طرف ملکه در این آیین تشریفاتی شرکت کردند. 
در اکتبر سال گذشته نیز کمر الیزابت رگ به رگ شد و از 
شرکت در مراسم یادبود قربانیان جنگ های جهانی بازماند. 

تغییر مکان تحلیف نخست وزیر جدید بریتانیا به دلیل کسالت ملکههشدار درباره تبعات غذایی خشکسالی در اروپا



روزنامه اطالعات - 10 شهریور 1358
»انتقاد شــدید بــازرگان به منتقــدان و معترضان 
دولت«؛ تیتر اول اطالعات مربوط به وضعیتی بود که 
دولت موقت در آن زمان بــا آن روبرو بود: مخالفتها 
با دولت و بخصوص شــخص مهندس بــازرگان باال 
گرفته بــود. بازرگان در آن زمــان گفت: »روزی که 
به من بگویند نخســت وزیر نیستی عروسی دوم من 
است / من استعفای کتبی خود را نوشته ام و خدمت 
امام داده ام«. اطالعــات همچنین تیتر زد: آیت اهلل 
طالقانی از تضعیف دولــت انتقاد کرد. از دیگر اخبار 
اطالعــات، این بــود که محمد منتظــری و 60 نفر 
همراهانش پس از 48 ســاعت درگیــری و مذاکره 
ســرانجام به لیبی رفت. داســتان این سفر یکی از 
اتفاقات عجیب اول انقالب بود که وضعیت انقالبیون 
آن زمان را نشــان می دهد. ماجرا وقتی اوج پیدا کرد 

که این جمع قصد داشتند با هواپیمایی که از آشیانه هواپیمایی ملی آماده کرده بودند راهی طرابلس شوند، ماموران دولتی در 
فرودگاه مانع حرکت هواپیما شدند و در حالی که نزدیک بود ماجرا به فاجعه ای بینجامد، ماموران شهربانی به دستور مهندس 
بازرگان هواپیما را محاصره کردند. محمد منتظری و همراهانش – در حدود هشتاد نفر که بدون پاسپورت و اوراق شناسایی 

قصد سفر داشتند – روی باند فرودگاه مهرآباد تحصن کردند و مانع از پروازهای دیگر شدند و... .
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مردی در آتش
»مــردی در آتش« نام یک فیلم اکشــن 
درام آمریکایــی محصول ســال ۲004، و 
به کارگردانی تونی اســکات و نویسندگی 
برایان هالگلند است. در این فیلم بازیگرانی 
همچون دنزل واشینگتن، داکوتا فانینگ، 
کریســتوفر واکن، مارک آنتونی، جانکارلو 
جانینی، رادا میشــل و ریچــل تیکوتین 
ایفــای نقش کرده اند. فیلمبــرداری فیلم 
فیلم  انجام شده است.  در مکزیکوســیتی 
برگرفته از رمانی با همین نام بوده اســت 
که توسط فیلیپ نیکلسون در دهٔه ۱۹80 
میالدی نوشته شده اســت.  داستان فیلم 

درباره جان کریسی )دنزل واشینگتن(، مأمور سابق سیا است، که به الکل معتاد شده، او برای دیدن دوستش پل )کریستوفر 
واکن( به مکزیک می رود و پل به او پیشــنهاد محافظت از یک دختربچٔه ۹ساله را می دهد. »ساموئل راموس« کارخانه دار 
)مارک آنتونی( و همســر آمریکایی اش، لیزا )رادا میشل(، او را استخدام می کنند تا از دخترشان، »پتیا« )داکوتا فانینگ( 
مراقبت کند. کریسی، که امید به زندگی را از دست داده، دست به خودکشی می زند، ولی تفنگ شلیک نمی کند. کریسی 

پس از گذشت مدتی و آشنایی با پتیا امید به زندگی را به دست می آورد، اما پتیا ربوده می شود.

فناوری
جلوگیری از پرخوری با کاشت ایمپلنت در مغز

در اولین مطالعه آزمایشــی در نوع خود، دانشــمندان دستگاهی را با 
جراحــی در مغز دو فرد چاق که از اختالل پرخوری رنج می بردند، قرار 

دادند و شاهد نتایج امیدوارکننده ای در کنترل این اختالل بودند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، این دستگاه برای شناسایی و مختل 
کردن ســیگنال های مغزی مرتبط با هوس های غذایی پرخوری طراحی 
شده و نتایج امیدوارکننده ای نشان داده است که می توانند پایه  و اساس 
آینده ای باشــد که در آن ایمپلنت های مغزی می توانند انواع رفتارهای 
وابســته به هوس را کنترل کنند. در اواخر ســال ۲0۱۷ مطالعه جالبی 
منتشر شد که نشان می داد فعالیت های خاصی در ناحیه ای از مغز به نام 

هســته اکومبنس می تواند با رفتارهای مضر وابسته به هوس مانند پرخوری مرتبط باشد. این مطالعه بر روی موش ها نشان 
داد که چگونه یک ایمپلنت مغزی می تواند در لحظه، فعالیت های مرتبط با هوس های پرخوری را تشخیص دهد و پالس های 
الکتریکی را برای مسدود کردن این سیگنال ها ارسال و حیوانات را از مصرف بیش از حد غذا منع کند. ایده تحریک عمیق مغز 
انسان، ایده جدیدی نیست. چندین سال است که دانشمندان از ایمپلنت ها برای کمک به درمان بیماران مبتال به بیماری هایی 
مانند صرع و پارکینسون استفاده می کنند. دستگاه های پیشین عموماً بر انتقال از پیش برنامه ریزی شده تحریک های الکتریکی 
با هدف مدیریت گســترده تر بیمارانی که با مشکالت شــدید حرکتی مواجه بودند، تکیه داشتند. این تحقیق جدید رویکرد 
کامال متفاوتی را پیش گرفت و به دنبال کنترل رفتارهای هوسی با شناسایی و مسدود کردن نشانه های فعالیت های مغزی به 
خصوصی بود. این ایمپلنت در سر دو بیمار که در آزمایش های اولیه از نظر بالینی مبتال به اختالل پرخوری تشخیص داده شده 
بودند و به شدت چاق بودند، کاشته شد و آن ها حدود شش ماه تحت نظر قرار گرفتند. در دوره مشاهدات اولیه، محققان به 
ثبت فعالیت مغزی هر بیمار پرداختند، با این هدف که به یک مشخصه متمایز که می تواند به طور خاص با رفتارهای پرخوری 
مرتبط باشد، دست یابند. بیماران که گاهی برای انجام آزمایش  به آزمایشگاه ها می رفتند، با بوفه های بزرگی از غذاهای پرکالری 
رو به رو می شدند. پس از یک دوره مشاهده و ثبت اولیه داده، محققان ایمپلنت ها که هر کدام با محرک عصبی پرخوری خود 
بیمار کدگذاری شده بود را روشن کردند. این دستگاه یک سیستم حلقه بسته است، به این معنی که برای روشن و خاموش 
کردن خود به طور مستقل طراحی شده است، زیرا فعالیت هدفمند مغز را حس می کند. بیماران به مدت شش ماه دیگر تحت 
نظر قرار گرفتند و محققان نشان دادند که دستگاه ها به  خوبی کار می کنند و هیچ عارضه ای شناسایی نشده است. هر دو بیمار 
کاهش قابل توجهی در دفعات پرخوری و کاهش احساِس »از دست دادن کنترل« گزارش کردند. به طور متوسط، هر بیمار 
حدود ۱۱ پوند)۵ کیلوگرم( طی شــش ماه بعد از اســتفاده از ایمپلنت الغر شد، بدون اینکه هیچ رژیم غذایی خاصی رعایت 
کرده باشد. این مطالعه آزمایشی اولیه برای تمرکز بر ایمنی و امکان سنجی طراحی شده است. بنابراین هنوز خیلی زود است 
که بگوییم این نوع روش تحریک مغز واقعاً برای کنترل پرخوری مؤثر اســت یا خیر، اما بررســی های اولیه نشان می دهد که 
دستگاه بی خطر است. نتایج نشان می دهد که الگوی فعالیت مغزی شناسایی شده در حدود ۵0 تا 60 درصد مواقع زمانی که 

بیماران بیدار هستند و نه تنها زمانی که بیماران کنترل غذا خوردن را از دست می دهند، رخ می دهد.

چهرهها

ملکه رنجبر؛ بازیگر
ملکه رنجبر )زاده ۱0 شــهریور ۱3۱۷ در رشت – 8 اســفند ۱3۹8( بازیگر سینما، 
تلویزیون و تئاتر ایرانی اســت. او تحصیالت خود را تا مقطع ســوم متوسطه در رشت 
و همدان ادامه داد و پس از آن زیر نظر پدرش تعلیم بازیگری دید. او از ســن شــش 
سالگی با ایفای نقش »کوزت« در نمایش بینوایان فعالیت خود را آغاز کرد. سپس در 
ســال ۱3۲۷ به تهران رفت و به ادامه بازیگری در »تئاتر سعدی« پرداخت. رنجبر از 
بدو افتتاح تلویزیون با اجرای برنامه های زنده به همکاری با آن سازمان پرداخت و در 
سال ۱33۵ کار در رادیو را شروع کرد. وی همچنین در شهرداری هم کار کرده است.

از مهمترین فیلم هایی که او بازی کرده می توان به اعتراف )مجید فهیم خواه( و دو فیلم 
ابوالحســن داوودی یعنی مرد بارانی و نان و عشق و موتور ۱000 اشاره کرد. او سابقه 
بازی در سریال داستان یک شهر اصغر فرهادی را هم دارد. فریبرز ایروانی، فرزند وی، 
در اسفند ۱3۹۵ اظهار داشت رنجبر به دلیل کهولت سن، به افسردگی و پارکینسون 
مبتال شده اســت. او پنجشنبه 8 اسفند ۱3۹8 در بیمارســتان کسری تهران پس از 

تحمل یک دوره بیماری در 83 سالگی درگذشت.

حسن فتحی؛ کارگردان
حســن فتحــی )زاده ۱0 شــهریور ۱338 - تهران، محلــه نظام آبــاد( کارگردان و 
فیلم نامه نویس ســینما، تلویزیون و تئاتر ایرانی اســت. فتحــی از جانب پدر اصالتی 
خوانســاری و از جانب مادر اصالت آذری دارد. وی دارای مدرک لیسانس روان شناسی 
از دانشگاه شهیدبهشتی تهران و فوق لیسانس رشته کارگردانی نمایش از دانشگاه آزاد 
اســالمی است. فتحی فعالیت های هنری خود را با بازیگری تئاتر در دوران دانشجویی 
آغاز کرد ولی به طور جدی از ســال ۱368 با نوشــتن نقد تئاتر و سینما در مجالتی 
همچون سروش، تماشاخانه، دنیای تصویر و نمایش و نیز نویسندگی و کارگردانی تئاتر 
وارد دنیای هنر شد؛ که از این حیث او را می توان یک کارشناس و محقق هنر و سینما 
برشــمرد. از سال ۱3۷۲ به تلویزیون وارد شــد و به ساخت سریال پرداخت و از سال 
۱383 با ســاخت فیلِم سینمایی ازدواج به سبک ایرانی به جمع کارگردانان سینمای 
ایران پیوست. حسن فتحی که یکی از کارگردان های مهم در عرصه سریال سازی در 
دو دهه گذشــته ســیما به حساب می آید با عالقه وافر خود به فرهنگ معاصر نشــان داده است که می توان سریال های پر 
مخاطب را در سبک و سیاق متفاوت بر صفحه جادویی تلویزیون در حالی منعکس نمود که مخاطب با کاراکترهای داستان 
همدلی قابل قبولی نشــان دهد. شاخصه مهم آثار تلویزیونی او دیالوگ های خاص با ضرباهنگ مناسب و استفاده به جا از 
آنها در بســتر فیلم نامه ای قابل قبول و در بســیاری از لحظات ساختارشکن است. همین امر در بررسی کلیت آثار او برگ 
برنده ســریالهای پر مخاطب کارنامه هنری اوست. شناخت خوب او از جامعه معاصر و آشنایی او با موضوعات مورد پسند 
متناسب با فرهنگ بومی تماشاگر ایرانی آثار او را در رده بهترین مجموعه های تلویزیون در دو دهه گذشته قرار داده است.

مجموعه های تلویزیونی پهلوانان نمی میرند، شب دهم، میوه ممنوعه، مدار صفر درجه، زمانه و شهرزاد از آثار ماندگار حسن 
فتحی در عرصه فیلم سازی تلویزیونی است.

بدون شرحفیلمبازی

درگیری مسلحانه گروه های معارض در شهر طرابلس لیبی

طرحروز

قاب

مسعود ضیایی زردخشویی

رویترز

تولید برق از گل و میوه!
ماریا فرناندا سردا شیمی دانی است که از رنگ های 
طبیعی گیاهان فلور بومی اروگوئه برای ســاخت 

سلول های خورشیدی استفاده می  کند.
به گزارش به نقــل از نیچر، ماریا فرناندا ســردا 
شیمی دان دانشگاه اروگوئه در مونته ویدئو است. 
سردا در مصاحبه با مجله نیچر درباره شغل خود 
گفته اســت: من با با استفاده از رنگ های طبیعی 
که در میوه ها و گل ها پیدا می کنم، ســلول های 
خورشیدی می ســازم. سلول خورشیدی یا سلول 
فتوولتائیک یک قطعه الکترونیکی اســت که به 
کمک اثــر فوتوولتاییک، انرژی نور خورشــید را 

مستقیما به الکتریسیته تبدیل می کند.
در ایــن روش رنگدانه هــای گیاهــان بــه نــام 
آنتوســیانین، نور را جذب کرده و آن را به انرژی 
برای سوخت فتوسنتز تبدیل می کنند و من نیز از 

این انرژی برای تولید برق استفاده می کنم.
فناوری تبدیل رنگ های گیاهی به برق در ســوئیس توســعه یافته اما من از آن فناوری در گیاهان بومی کشورم مانند گیاه فردوسی، 

استفاده می کنم.
هنگامی که در این فرایند رنگ های قرمز روشن را حذف می کنم، می توانم کارایی آنها را در تبدیل نور خورشید به انرژی را اندازه گیری 
کنم که برای انجام این کار نیز از یک شبیه ساز خورشیدی استفاده می کنم. در تصویر شبیه ساز من همان جعبه خاکستری و یک جعبه 

سیاه کوچک کنار آن است.
 پایه چوبی که در تصویر مشاهده می کنید نیز همسرم آن را ساخته و این وسیله به من این امکان را می دهد که ابزار آزمایش را برای 

کنترل میزان تابش رسیده به نمونه، باال ببرم.
30 سال در دانشگاه اروگوئه در مونته ویدئو کار کردم و در ابتدا در آنجا در زمینه سنتز مواد رادیواکتیو برای استفاده در حوزه پزشکی 

و سپس به عنوان الکتروشیمی دان مشغول بودم.
 برخی می گویند که رنگ های طبیعی به اندازه کافی پایدار نیســتند که بتوان از آنها در ســلول های خورشیدی استفاده نمود اما من 
در سال ۲0۱۹ یک نمونه اولیه از یک پنل خورشیدی را ساختم و آن را به مدت دو سال در پایگاه آرتیگاس اروگوئه در جنوبگان نیز 

آزمایش کردم و باید بگویم این پنل ها هرگز حتی در زمستان که نور کمی وجود دارد نیز از کار نمی  افتند.

دانستنیها

»سایه« و سیاه مشق
محمود اسعدی

ابتهاج در ســن و ســال خوبیُ مرد. مرد بلنــد باال صبورو 
فروتنی که به همان آرامی خاموش شد.

تــا آخرین روز ها و ماه های زندگــی هوش و حواس و تن و 
روان تحت فرمان عقل و فکر و ذهن اش بود و این موهبِت 
کمی نیست. نه در بستر افتاد و نه در بالیای طبیعی گرفتار 

شد. 
بین آلمان و ایران در آمد و شد بود و از احترام و توجه قشر 

عظیمی از فارسی زبانان ایران و جهان برخوردار.
علــی رغم برخی انتقادها و کنایه ها، درخت وجودش، چون 
ســرو، سبز و میوه افکارش، ورد زبان کوچه هاست. در میان 
صدها شــاعر و ادیب زنده و جــان داده این موقعیت البته 
حــس برانگیزو حســادت آمیز اســت . بخصوص که طیف 
خواهندگان، چنان وسیع و گســترده است که نمی توان با 

برچسب همه را متهم کرد.
با این حال این ســوال پرسیدنی اســت چه شد که ابتهاج 

چنین موقعیتی پیدا کرد؟
مــن تنها دو مرتبه از نزدیک او را دیده ام یک بار در جمعی 
صمیمی و در مهمانی شــام شبانه با حضور استادانی چند، 
مثل شــفیعی کدکنی، دینانی، اشــراقی، کاخی،محمدرضا 
حکیمی که چندســاعتی بطول انجامیــد و چه حرف های 

زیبایی که گفته آمد.
و دیگر بار در منزلش و در معّیت ســیدمهدی شــجاعی . 

پاسخم به این پرسش؛ خالصه وار چنین است:
۱- برخی غزل هایش طرب ناک و سوزناک ومعناگر است که 

حسی توأم با مهربانی را منتقل می کند.
۲- تخلص شعری اش سایه است که هر آدمی در آفتاب به 
یادش می افتد.نخستین آثارش، سیاه مشق است که فروتنی 
از آنها می بارد. این تواضع البته از جنس تکبرهای مرســوم 

نیست.
3- حرفهایش دلنشــین و شاعرانه است.گزیده گو و سرشار 
از نکته و نوآوری اســت.وقتی مرگ را انکار می کند و اساس 
زندگی را در کشف و کوش به ربنا و موسیقی بتهون می داند.
4- مدعی نیســت و هرگز ادعا در تکلم و رفتارش نیست و 
هرچه هست مشق اســت و سرمشق. و بقول خویش؛ سیاه 

مشق! اما عشق سرشار در چهره و محاسن او مواج است.
۵- رفتــار و گفتارش انگار با هم عجین اســت،حتی وقتی 

سیگارش بر لب است. 
بیشتر زندگی را تحسین می کند و »امید« در خونش جاری 

است.
6- نامش بهجت انگیز اســت،چون ابتهاج اســت و امیر و 
هوشــنگ نیز،چون نمایندگانی نمادیــن، طیفی مردمان را 

همراه می آورد.
۷- با »شخصیت« است .منش و روش کاری و شخصی اش 
در حمایت از مظلوم و محروم بوده اســت. خودش اســت، 

حتی اگر دیگران ناراضی باشند.
8- موســیقی و ترانه را در شــعر عجین کرده است. حتی 
وقتی حرف می زند یا به نثر می نویسد، قواعد شعر را رعایت 

می کند. کوتاه و گویا. ساده و جذاب....
۹- اهل مجادله و محاجه با این و آن نبوده اســت. اعتراض 
هم که می کند مشــفقانه و منصفانه اســت. به گونه ای که 

چون عمل جراحی مخاطب به نتیجه آن فکر می کند.
۱0- با همگنان و همقطاران خویش با رأفت و رحمت رفتار 

نموده است، نه به قصد رقابت و حسادت. 
گویــا خانه ای میان ســبک های مرســوم شــعر نیمایی و 

شهریاری بنا کرده است.
۱۱- شــعر مردمی و قابل فهم زیاد گفته است. عاشقانه ها 

و عارفانه ها
۱۲- وزن مســتتر را در جمالت رعایت کرده است.شاید به 

همین دلیل خوانندگان اشعارش را انتخاب و خوانده اند.
۱3- دوستان ادبی و معنوی خوبی داشته است.بیشتر گوش 

داده و دل ستانده است.
۱4- »بلد بوده چگونه و چطور، کســی یا چیزی را تعریف 

یا تمجید کند.
۱۵- مهاجــرت و رفــت و آمد بین رشــت و تهران و کلن 
دسترســی به او را محدود و البتــه حرفهای نامربوط را کم 

کرده است.
۱6- قــدرت تحمل و حرفهای ناســاز را داشــت و خوب 

سازهای گونه گون را کوک و رهبری کرده است.
۱۷- بااینهمه، اقبال هم با او یار و همراه بود.

مگرنه اینکه شــانس، تالقــی بهنگام امادگــی با فرصت و 
موقعیت تازه است؟

خدایش رحمت کند.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حدیثروز
حضرت محمد)ص(:

خدایا دین مرا که حافظ کار من است و دنیای مرا که زندگی من 
در آن است و آخرت مرا که بازگشتم به سوی آن است

 به صالح آر زندگی را برای من مایه افزایش نیکی ها ساز و مرگ را
 برای من مایه آسایش از بدی ها کن.

)نهج الفصاحه(

جعبه ابزار نظریه
یکی از ویژگی های بارز این کتاب، توجه به پژوهش های بین رشته ای و بهره مندی از مفاهیم 
رشــته های مختلف علوم انســانی جهت غنای نظریه اجتماعی و فرهنگی است. متن حاضر 
پیش در آمد سودمندی برای ورود عالقه منداِن حوزه های گوناگون فرهنگی به مباحث نظری 

و نظریه پردازی اجتماعی، فرهنگی و هنری است.
کتاب جعبه ابزار نظریه با فرا رفتن از چارچوب های خشِک متون نظریه فرهنگی و اجتماعی، 
مخاطــب را به تفکر انتقادی در بافــت زندگی روزمره فرا می خواند. این کتاب بیش از آن که 
تفسیر و توضیح خشــک نظریه ها باشد، تمرینی است برای تفکر انتقادی و انضمامی، و این 
امر با به پرسش کشیدِن دیدگاه های گوناگون در متن پرحادثه زندگی روزمره جمع می شود. 
مؤلفــان تمام همت خود را صرف واکاوی مفاهیم بغرنجی می کنند که به صورت طبیعی در 

زندگی روزمره تجربه می شوند. 
واکاوی و ساخت زدایی از این مفاهیم ضمن شناخت عمیق تر پیچیدگی های فرهنگی، انسان 

را در مواجهه با نظام های قدرت تواناتر می سازد.
از این رو، این متن سرشــار است از ارجاعاِت انضمامی به حیات فرهنگی و اجتماعی جامعه 
معاصر. »چرا نظریــه؟«، »مؤلف و اقتــدارش«، »خوانش«، »ســوبژکتیویته«، »فرهنگ«، 

»ایدئولوژی«، »تاریخ«، »فضا / زمان«، »پساها«، »تفاوت ها«، »زندگی«، »طبیعت« و »عاملیت« عناوین سیزده فصلی است که نویسنده 
جعبه ابزار نظریه را برای مخاطب باز کرده است.

کتاب »جعبه ابزار نظریه« نوشــته »جفری نیلون« و »سوزان ســرلز ژیرو« با ترجمه عباس لطفی زاده و مرتضی خوش آمدی در 3۵۲ 
صفحه با شمارگان ۱۱00 نسخه  توسط انتشارات ققنوس روانه بازار کتاب شده است.

پیشنهاد
جواد لگزیان


