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زمینه های عینی و ذهنی ظهور نارضایتی در ایران

در محکومیت حمله تروریستی شیراز 

پیرامون زمینه های شکل گیری تغییر و تحوالت 
بنیادین در بستر هر جامعه ای می توان به مجموعه ای 
از عوامل عینی و ذهنی اشاره نمود که می توانند طی 
یک پروسه طوالنی مدت، ساختارها و بافت اجتماعی 
جامعــه را با چالش های عدیده ای مواجه ســاخته و 
زمینه تغییرات جدید را فراهم سازند. در همین راستا 
توجه و اشــاره به یکســری از عوامل در تبیین علّی 
وقوع آنها از اهمیت وافری برخوردار اســت. توجه به 
تجربه تاریخی و تمدنی هر سرزمین، چراغ فروزانی 
پیش روی صاحبان اندیشــه خواهد بــود که آنها را 
در شناخت مطلوب زمینه های پیدایش جنبش های 

اعتراضی رهنمون خواهد ساخت.
جامعه ایرانی و زیســت جمعــی و اجتماعی آن؛ 
نشــان می دهد که از دیرباز وجود »فرهنگ سیاسی 
اعتراضی«، بخشــی جدایی ناپذیــر از عرصه زندگی 
روزمره ایرانی بوده است. رجوع تاریخی به اعتراضات، 
جنبش ها و قیام های سراسری در ایران، خود نشانگر 
آن اســت که انفعــال و انزواطلبی جایی در فرهنگ 
سیاسی و زیست شــهری ایرانی نداشته و ندارد.  از 
طرف دیگر، ظهور و بروز هرگونه نارضایتی، نیازمند 
ایجاد شــرایط زمینه ای و تاریخی برای شکل گیری 
جریانات اعتراضی است. از مبانی معرفتی و اعتقادی، 
همــواره به عنوان عوامل زمینــه ای وقوع اعتراضات 
یاد می شــود که البته این عوامــل به لحاظ پایداری 
از شرایط ثبات قابل مالحظه ای برخوردارند. در واقع 
زمینه های معرفتی و اعتقادی، چارچوب ایدئولوژیک 
شکل گیری عناصر نارضایتی را تبیین خواهند کرد. 
اما بخش دیگری که به عنوان عوامل تاریخی و تمدنی 
شناخته می شود اشــاره به بستری از تاریخ و تمدن 
جامعه ایرانی دارد که یک سر آن در افکار و روحیات 
جامعه ایرانی نمایان خواهد شد و یک سر دیگر آن را 
در بافت سنتی جامعه می توان سراغ گرفت. فی الواقع 

می بایســت یک فهم جمعی پیرامون عدم رضایت از 
شــرایط موجود در بین توده مردم شــکل بگیرد تا 
بتوانند به بدیل های جایگزین ســاختارهای موجود 
بیندیشند و تفکر ایجاد تغییرات را در سر بپرورانند. 
این زمینه های ذهنی، خود معلول تجربه های تاریخی 
و تمدنی یــک ملت اســت. در آن ســوی میدان، 
شرایط عینی اعتراض که عموما معطوف به وضعیت 
مادی جامعه اســت باید شکل بگیرد که طی فرآیند 
درازمدت زمینه نارضایتی را فراهم خواهد ســاخت. 
تلفیق شرایط ذهنی حاکم بر اذهان جمعی با شرایط 

عینی، جرقه نارضایتی را خواهد زد. 
جامعه ایرانی نشــان داده است که شکل گیری 
هرگونــه تغییراتی در بافت اجتماعــی آن، نیازمند 
طی پروسه ای مشــخص و منطبق بر خاستگاه های 
اجتماعــی جامعه اســت. شــکل گیری هویت های 
جدید، خود نیازمند فرآیند درازمدتی اســت که در 
بستر تغییرات روی داده در عرصه داخلی و همچنین 
عرصه نظام بین الملل مشخصه های خود را به منصه 
ظهــور خواهد رســاند. به عنوان نمونه اجراســازی 
پروژه هــای اقتصادی و اجتماعــی در دوران پهلوی 
دوم، بــه دلیل عدم مطابقت بــا واقعیت موجود در 
ساختارهای اجتماعی جامعه ایران، نتیجه مطلوبی را 
عاید نظام حاکم نساخت و در مقابل، زمینه گسست، 
نارضایتی و ازجاکندگی را فراهم ســاخت. در بستر 
التهابی که در جامعه شــکل گرفت، عاملیت انسانِی 
شــخصیت کاریزماتیک امام خمینی، زمینه بسیج 
همگانی را فراهم ســاخت که جنبش انقالبی علیه 
نظام شاهنشاهی را رقم زد. در واقع آنگاه که گفتمان 
غیریت سازی نسبت به حاکمیت مستقر، از زمینه های 
مطلوبیت و همخوانی بیشــتری بــا اذهان جمعی 
جامعه برخوردار باشــد، توانمندی بسیج اجتماعی، 
کارکردهای حاکمیت کنونی را با چالش های جدی 

روبرو خواهد ساخت.
بنابراین تجربه زیســته جامعه ایران )به خصوص 
از سده بیستم به این ســو( به ما یادآور می شود که 

هرگونه تحول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
چنانچه بصورتی آمرانه و بی توجه به ســاختارهای 
اجتماعی موجود شــکل بگیرد، زمینه گسســت و 
نارضایتی و آشوب همگانی را فراهم خواهد ساخت. با 
توجه به وجود فرهنگ سیاسی اعتراض که به شکلی 
نهادینه در بطن جامعه ایرانی جای گرفته است، مردم 
همواره پتانسیل بالقوه ای برای اعتراض داشته اند که 
چنانچه به این موضوع عنایت کافی نشود، این توانایی 

بالقوه به سرعت به فعلیت در خواهد آمد.
بنابراین حاکمیت هــا در ایران همــواره باید به 
این موضوع توجه داشــته باشند که پتانسیل ظهور 
نارضایتی و اعتراض همواره در بستر این جامعه وجود 
داشته و دارد. چنانچه این فرهنگ سیاسی اعتراض 
در تلفیق با شرایط عینی نامطلوب جامعه در اتحادی 
ناگسستنی قرار بگیرد، حاکمیت باید نسبت به تداوم 
ثبات در هرم و قاعده قدرت دچار شک و تردید های 
جدی گردد. بنابراین حکمرانی شایسته همواره سعی 
می کند که از شکل گیری زمینه های عینی اعتراض 
جلوگیری نماید؛ چراکــه تنها امکان دخل و تصرف 
و کنترل این موضوع را خواهد داشت. اما زمینه های 
ذهنی و بر هم زدن تــوان ذهنی اعتراض، پدیده ای 
است که در فرهنگ ایرانی ریشه دارد و تحت اختیار 
حاکمیت هــا نخواهد بود.  نتیجــه آنکه همان گونه 
که فرآیند مدرن ســازی ایران در عصر پهلوی دوم، 
زمینه های ذهنی و عینی اعتراض را فراهم ســاخت 
که نهایتا پایه های حاکمیت را به لرزه درآورد، توجه 
و عنایت به این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار 
اســت که حاکمیت کنونی ایران، بایــد برنامه ها و 
سیاســت های کلی خود را منطبق با شــرایط بافت 
جامعه در پیش گیرد. در غیر این صورت شکل گیری 
تعارض و گسســت میان اراده حاکمیت و مطالبات 
اجتماعی جامعه، بحران ها را هم در درون حاکمیت 
و هم در بطِن جامعه بازتولید خواهد نمود که تداوم 
طوالنی مدت آن، زمینه ساز عواقب هولناکی در آینده 

خواهد گردید.

ترور واژه شومی است که نفرت همه 
جوامع را بــر می انگیزد. در ادبیات 
کوته اندیشاِن بیرحم، مرگ اندیشی 
مراِم غالبی اســت که بودن خود را 
در نبودن دیگران می بینند. ترور راهیســت بن بســت و شرارتی کور است که 
هیچگاه به مقصد نمی رسد و نشان از جهالت عامالن و آمران آن دارد. خشونت 
گفتمان کسانیست که از انسان و انسانیت بدور هستند. ترور ابزار کسانی است 
کــه توان فعالیت مدنی برای اصالح امــور را ندارند و زبان جامعه را نمی فهمند 
و برای اســتیالی نــگاه تاریک خود بر جامعه از ابزار خشــونت بهره می گیرند. 
خشونت گر همان خود حق پنداری است که تاِب بودِن غیر از خود را ندارد. هیچ 
فکر و گروهی با ترور و خشونت مشروعیت نمی یابد و هیچ مطالبه ای با ابزار ترور 

محقق نمی گردد. 
ترور دلیل بطالن تفکرات خشــونت طلب و پایان این گروه هاســت. گروهی که 
خشــونت و ترور را در دستور کار خود دارد قطعا حامی و دلسوز جامعه نیست. 
زبان ترور، زبان معیوبی است که منادی هیچ حق و حقیقتی نیست. قطعا خشونت 
نمی تواند ســفیر مهر و ضامن فردایی بهتر برای جامعه باشد. ترور ابزار نابودی 
همدلی و انســجام ملی است که در دنیای کنونی ابزار جنایت آفرینی دشمنان 

صلح و دوستی قرار می گیرد. حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع( مصداق کامل 
یک رویکرد فکری خطرناک و یک جنایت ضدانسانی است که دلیلی بر شکست 
و ضعف عامالن آن دارد. دشــمنان ایران از انســجام و همدلی جامعه متکثر ما 
هراسناک اند. آنها وحدت اقشار مختلف را عامل شکست برنامه های ضد انسانی 
خود می دانند، لذا با هدف قرار دادن این نقطه قوت ملت بزرگ ایران، سعی در 

تضعیف آن دارند.
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پنجشنبه پرخبر سیستان و بلوچستان؛ از مسجد مکی
 تا بیانیه شورای تامین استان 

عزل رئیس کالنتری 16 
و فرمانده انتظامی  شهرستان زاهدان

تعداد جان باختگان حوادث هشتم مهر و روزهای بعد از آن
 در زاهدان ۳۵ نفر اعالم شد

گروه سیاســی: با گذشــت نزدیک به یک ماه از حادثه زاهدان، سرانجام شــورای تامین استان سیستان و 
بلوچستان پنجشنبه شب با صدور بیانیه ای از برخورد با عامالن این حادثه خبر داد...

توییتر با رقم 44 میلیارد دالر فروخته شد

پرنده در دست ایالن ماسک

سیدحسن نصراهلل پایان حالت فوق العاده را اعالم کرد
توافق مرزی لبنان و اسرائیل 

با هدف استخراج گاز

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر: 

جرأت جراحی اقتصادی را هر دولتی نداشت

هانــی فیصلی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر 
معتقد اســت جراحی اقتصادی نیــاز به جرأت و 
جسارت داشت که کمتر دولتی از پس آن بر می آمد 
و این جسارت در دولت سیزدهم به خوبی دیده شد.
اولین کسانی که از جراحی اقتصادی بهره 

می برند قشر ضعیف هستند
رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر گفت: در حال 
حاضر مردم بــا همدلی با دولت ســیزدهم باعث 
می شوند که جراحی اقتصادی راحت تر و سریع تر به 
اهداف خود برسد و اولین کسانی که از این جراحی 

سود خواهند برد مردم ضعیف هستند.
او ادامه داد: جراحی اســمش رویش است، هر 
جراحــی تبعات و درد خود را دارد و بعد از جراحی 
هم یک سری مراقبت ها وجود دارد تا نتیجه حاصله 
را دید، بنابراین مردم باید کمی صبر کنند و تحمل 
داشــته باشــند تا نتیجه این جراحی را ببینند و 

همگی از دستاورد آن بهره مند شوند.
ارز 4200 تومانی اقتصاد را 
به سمت نابودی هدایت کرد

هانی فیصلی گفت: در دولت قبل فکر کردند با 
ارائه ارز 4200 تومانی می توانند دردی از مشکالت 
اقتصادی مردم دوا کنند اما با کمال تاسف این ارزها 
به دســت نااهالن افتاد و به جای اینکه کمکی به 

اقتصاد شود، اقتصادمان را به تباهی کشاند.
او در ادامه گفت: کســانی که دسترســی به ارز 
4200 داشــتند بسیاری از محصوالت خارجی را با 
این ارزی که در اختیارشان بود خریداری کردند اما 
متاسفانه به مردم رحم نکردند و با قیمت ارزی که 
در بازار خرید و فروش می شد به فروشنده فروختند 
و فروشنده هم طبیعتا با یک سود به مردم فروخت 

و قشر ضعیف روز به روز ضعیف تر شدند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر گفت: وقتی ارز 
4200 به دســت نااهالن افتاد همه متوجه شدند 
که قرار اســت افراد ضعیف سفره هایشان کوچک و 
کوچک تر شود و متاســفانه قدرت خرید خود را از 

دست بدهند.
ارز نیمایی هم کارساز نخواهد بود

فیصلــی گفت: وقتی ارز 4200 بــازار را خراب 
کرد دیگر ارز نیمایی هم نتوانست خرابکاری قبلی 

را درست کند و اتفاق مثبتی نیفتاد زیرا بازار ملتهب 
بود و تزریق هر پولی به بازار جز التهاب بیشتر هیچ 

کار مفیدی نمی توانست انجام دهد.
او گفــت: ارز نیمایــی یا هر ارز دیگــر در این 
وانفســای اقتصادی نمی تواند به مردم هیچ کمکی 
بکند و فقط بازار را پر التهاب تر می کند، دولت باید 
هوشمندی به خرج دهد و بازار را مدیریت کند و به 
دنبال نتیجه سریع تر جراحی اقتصادی باشد وگرنه 

دیگر اتفاقات پیش آمده جبران ناپذیر خواهد بود.
دستاورد نظارت بر سیستم مالیاتی کشور 

مشخص شد
رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر گفــت: امروزه 
خوشبختانه شاهد این هستیم که دولت با نظارت 
درست بر مالیات ها باعث شده است که بسیاری از 
کســانی که خانه های خود را رها کرده بودند و یا از 
کشور خارج شده بودند یا به عنوان سرمایه برای روز 
مبادا خانه هایشان را خالی گذاشته بودند به خاطر 
مالیات هم که شده اســت به مردم هموطن خود 
خانه هایشان را اجاره دهند.  او ادامه داد: این اتفاق 
برای شروع ســر و سامان دادن به سیستم مالیاتی 
کشور بسیار درست و دقیق بود و امیدواریم در ادامه 

راه در این زمینه اتفاقات بهتری را شاهد باشیم. 
فیصلی گفت: به دلیل اینکه در کشــور ما از روز 
اول بر روی مالیــات نظارتی نبوده و مردم در واقع 
عادت به پرداخت آن نداشــته اند حــاال به یکباره 
سختشان است که مالیات بپردازند ولی وقتی ملزم 
به پرداخت آن شــوند و در صــورت عدم پرداخت 
جریمه های سنگین برایشــان در نظر گرفته شود 
به ســرعت نســبت به پرداخت مالیات خود اقدام 
می کنند و این اتفاق بــه صورت مرتب و یکپارجه 
می افتد و همین امر باعث می شود در راستای سر و 
ســامان دادن به اقتصاد کشور دولت بر روی درآمد 
حاصل از مالیات ها حســاب کند تا به این واسطه 

بتواند بسیاری از مخارج خود را تامین کند.
دولت بر روی کار تولیدکننده ها

 فقط نظارت کند
فیصلی ضمــن تاکید بر نظــارت دولت بر کار 
تولیدکننــدگان گفــت: دولت بایــد وظیفه اش و 
تمرکزش را به جای حمایت های راسی برای تولید 

کنندگان بر روی نظارت بگذرد. او ادامه داد: دولت 
باید به تولیدکنندگان اعتماد کند و از آن ها بخواهد 
که در یک بازار رقابتی میان خود نشــان دهند که 
می توان به آن ها اعتماد کرد ولی نباید هیچ حمایتی 
از آنهــا به صورت واضح انجام شــود، نظارت کافی 
اســت، اگر دولت فقط به نظارت بســنده کند به 
وضوح خواهیم دید که با رقابتی شــدن بازار میان 
تولیدکنندگان اقتصاد دوباره پویا می شــود و خود 
تولیدکنندگان حواسشان را جمع می کنند که ضرر 

ندهند.
دولت اجازه صادرات

 به تولیدکنندگان دام را بدهد
رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر گفت: امروزه با 
مازاد تولید در حیطه تولیدکنندگان دام هســتیم، 
دولت اگر با نظارت درست اجازه دهد تولیدکننده 
عالوه بــر تامین نیازهای داخــل جامعه بتواند در 
عرصه صادرات به کشورهای همسایه هم مفید واقع 
شود قطعا کمک خواهد کرد که هر چه بهتر اقتصاد 

ما به مرحله تثبیت برسد.
او ادامه داد: اگر تولید به بخش خصوصی واگذار 
شــود دولت با نظارتش می تواند ضمن قوی کردن 
تولید در عرصــه داخلی تولیدکننــدگان را برای 
صادرات هم تشویق کند که این مسئله بسیار زیاد 

در احیای اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت.
دولت در دادن یارانه بازنگری کرد

فیصلی ضمن اشاره به اینکه بسیاری از کسانی 
که متقاضی دریافت یارانه هستند نیاز واقعی ندارند 
و برعکس است، گفت: متاسفانه با اطالعات غلطی 
که به دولت داده شــده بود یارانه بسیاری به ناحق 
قطع شــد که البته حاال دولت ســیزدهم درصدد 
جبــران آن برآمده. بســیاری از کســانی که واقعا 
نیازمند دریافت یارانه بودند، یارانه هایشان قطع شد 
و در کمال ناباوری کســانی که سرمایه دار بودند و 
یارانه هیــچ دردی از آن ها دوا نمی کرد کماکان در 
حال دریافت یارانه هستند، بنابراین با این بازنگری 
باید دید دولت چقدر در شناسایی کسانی که واقعا 
نیازمنــد دریافت یارانه هســتند موفق عمل کرده 

است.
نقدینگی تورم را مثبت کرد

رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر گفت: در همه 
جای دنیــا یک قانــون واحد وجــود دارد؛ وقتی 
نقدینگی در یک کشور زیاد شود طبیعتا رشد تورم 
مثبت خواهد شد و کشور ما هم طبیعتا از این قانون 
پیروی می کند، در کشور ما هم وقتی نقدینگی زیاد 
شد و از آن بدتر اسکناس های بدون پشتوانه چاپ 
شــد ما دچار تورم شــدیم که متاسفانه روز به روز 
هم رشد تورم بیشــتر شد تا اینکه دولت سیزدهم 
توانســت با درایت این تورم را تا حدی کنترل کرد. 
او ادامــه داد: البته نباید فکــر کنیم که االن کامال 
توانســتیم جلوی تورم را بگیریــم زیرا جلوگیری 
از تورم به یک کار مســتمر نیــاز دارد و دولت باید 
سیاست های طوالنی مدت طراحی کند زیرا مقطعی 
مانند مسکن است که دوباره ممکن است درد عود 
کند، پس باید آهســته و پیوســته جلو رفت تا در 

نهایت موفقیت پایدار را به دست آورد.

إنا هلل وإنا إلیه راجعون
جناب دکتر رضا جاللي

عضو محترم شوراي مرکزي حزب مردم ساالري
درگذشت پدر خانم گرامیتان را که اندکي پس از فوت مادر خانم معززتان دار فاني 
را وداع گفتند به جنابعالي و همسر مکرمه تان تسلیت گفته و از خداوند سبحان 

علو درجات ایشان و بقاي عمر بازماندگان را از درگاه احدیت مسألت داریم.
                       دبیرکل و اعضاي شوراي مرکزي حزب مردم ساالري
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گروه سیاسی: اولین بیانیه مشترک وزارت اطالعات و 
سازمان اطالعات سپاه پیرامون » مداخالت رژیم آمریکا در 

اغتشاشات اخیر کشور« منتشر شد.
در ایــن بیانیه تفصیلی آمده اســت: در مورد ابعادی از 
اغتشاشــات اخیر، پیش از این و طی بیانیه تبیینی مورخ 
8 مهرماه گذشــته، اطالعات و توضیحاتی ارائه شد. اینک 
بــا حصــول اطالعات متقــن و جدید، همچنیــن با رفع 
محذورهای حفاظتی و امنیتی از بخش دیگری از اطالعات 
موجود، توضیحات بیشتری را به آگاهی مردم سربلند ایران 
اسالمی می رســاند و در این راستا، پیشاپیش توضیح سه 

نکته را ضروری می داند:
نخســت( در بیانیه حاضر، اتقان داده ها و مستند بودن 
آن ها مورد تأکید ویژه ای بوده است. بنابراین نهایت تالش 
بــه کار رفته تا اطالعــاِت حاصله از روش هــای مختلف 

اطالعاتی در این جا عرضه شوند.
دوم( بر اســاس اطالعات موجود، محرز شده است که 
زمینه ســازی، مقدمه چینی و نیز بخش مهمی از عملّیات 
اجرایی آشــوب های اخیر توسط ســرویس های جاسوسی 
بیگانه در قالب بسته یی طراحی و به واسطه برخی گروه ها 
و شــبکه های مرتبط با آن ها بــه روش های مختلف درون 
کشــور پیاده سازی شده است؛ از سوی دیگر واقعیت مهم 
دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که این ســرویس ها در 
عملّیات اخیر خود تالش کرده اند از بســترها و زمینه های 
برخی نارضایتی های موجود در جامعه سوء استفاده کرده و 
حتی المقدور پروژه های اطالعاتی خود را بر سوء استفاده از 

این بسترها و زمینه ها استوار سازند.
سوم( رصدهای دقیق و مســتمر اطالعاتی در بیش از 
یک ســال گذشته، همچنین مســتندات موجود از مقطع 
اغتشاشات اخیر و نیز اطالعات به دست آمده از سناریوهای 
دشمن برای مقطع پسا بحران، مصادیق فراوان و استنادات 
غیرقابل انکاری از نقش آفرینی همه جانبه رژیم تروریستی 
آمریکا در طراحی، اجرا و استمرار غائله مذکور دارد. بنابراین 
تمرکــز مبنایی بیانیه حاضر بر نقش رژیم مافیایی آمریکا، 
هم پیمانان و پیاده نظام شان در اغتشاشات اخیر کشور، در 
سه مقطِع پیش، حین و پسا آشوب های کشورمان می باشد.

در بخش اول این بیانیــه که مربوط به مرحله پیش از 
آشوب است آمده است: رژیم سفاک آمریکا در وقایع اخیر 
با مستمســک قرار دادن ماجرایی دردناک و پیش از اعالم 
نتایج تحقیقات )درگذشت مرحومه امینی(، با نوعی شعف 
و خرسندِی پنهان ناشــدنی که در کلیه سخنان و موضع 
گیری های مقامات آن رژیم موج می زد، یک پروژه از پیش 
طراحی و آماده شــده )و حتی چند نوبت به تعویق افتاده( 
را آغاز کرد. بدیهی اســت که رژیم آمریکا اساساً نسبت به 
رویدادهای جهان نگاهی ابزاری و سوء استفاده گر دارد. این 
در حالی اســت که آن رژیم در خصوص رویدادی عمدی، 
قطعی، دردناک، آشــکار و ضدحقوق بشری همچون قتل 
فجیع و ُمثله کردن وحشــتناک جمال خاشــقچی که به 
اذعان خودشــان اقدامی تعمدی از ســوی رژیم بََدوی آل 
سعود بود و به وحشیانه ترین شکل ممکن روی داد، بسیار 
آســان و سریع از کنار آن گذر کرد. همچنین است موضع 
آن رژیم در قبال قتل عمد )و نه فوت ناگهانی( خانم شیرین 
ابوعاقله توسط صهیونیست های خون خوار، که با بی تفاوتی 
کامل دولت تروریســت پَرور آمریکا مواجه شــد. از همین 
قبیل است قتل های وحشیانه رنگین پوستان آمریکا توسط 
پلیس نژادپرســت آن رژیم که روزانــه به چندین جنایت 
منجر می شود و تنها تعدادی از آن ها که تصویربرداری شده 

اند، به اطالع عموم می رسند.
برخی اقدامات سرویس های جاسوسی فوق االشاره برای 

زمینه سازی آشوب ها به شرح ذیل بوده است:
1- تأسیس شبکه »سازمان های همدستان«:

دولت تروریستی آمریکا پس از ناامیدی از مقابله با ملّت 
بــزرگ ایران در عرصه های نظامــی و تحریم های ظالمانه 

و غیر انســانی، در ســال های اخیر با بکارگیری شبکه ای 
خبیث از ســازمان های موســوم به همدستان برای شبکه 
سازی و نفوذ در بخش های اجتماعی سرمایه گذاری نموده 
است. ســازمان های اطالعاتی و امنیتی آمریکا در پوشش 
فعالیت های حقوق بشری و ترویج دموکراسی، با اختصاص 
میلیاردها دالر بودجه در سال تالش کردند عناصر مستعد 
را شناسایی و به شبکه های همسو و غربگرا متصل نمایند. 
  2- مصادیق تالش آمریکایی ها برای شکل گیری 

و بحران سازی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی:
-برگزاری نشست حقوق بشر اسلو

- القای بحران کارآمدی
-مطالبــه ســازی کاذب؛ با هدف پنهان کــردن تأثیر 

تحریم های ظالمانه
- تمرکز بر اقشار به اصطالح به حاشیه رانده شده

و  ترکیبی  3- دوره هــای آموزش جنگ هــای 
براندازی نرم

رصد دقیق اطالعاتی تحرکات مؤسســات همکار ستاد 
نفــوذ حریف در فضای حقیقی و مجازی نشــان از برنامه 
ریزی جدی و مســتمر با هدِف تأثیرگــذاری در الیه های 
مختلف اجتماعــی به ویژه در حوزه هــای مربوط به زنان 
می باشــد. مأمورین رژیم دژخیم آمریکا بــا برنامه های به 
اصطالح »توســعه دمکراســی و آزادی« تحت پروژه های 
گوناگونی پیاده نظام اجاره ای خود را تأمین مالی می کنند، 
آموزش اقسام جنگ شهری و تکنیک های شورش اجتماعی 
می دهند، اراذل و اوباش را شناسایی و سازماندهی کرده و 
به جان مــردم و اموال آن ها می اندازند؛ و از ســوی دیگر 
توسط عوامل خود یا افراِد غافل، هر آن کس که سناریوی 
فوق الذکر را کشف کند و آشکار نماید یا حتی مورد اشاره 
قرار دهد، بالفاصله به »توهم توطئه« منتســب می سازند. 
تا آن جا که شــوربختانه، برخی خواص نیز به صورت آگاه 
یا ناآگاه گرفتار این دام شــده و با جماعت پیش گفته هم 

نوا می شوند!
4- نقش اندیشــکده ها و مؤسسات آمریکایی و 

غربی
طی ماه های گذشته، اندیشکده ها و مؤسسات آمریکایی- 
صهیونیســتی و غربی بــه نظریه پردازی و انگاره ســازی 
پیرامون نقش زنان در حوادث پیش روی ایران پرداخته اند 
و این مبانی در محتویات محصوالت آنان گفتمان ســازی 
شــده است. این اندیشــکده ها به مثابه مغز متفکر جریان 
تحریف، با بزرگ نمایی یا کوچک نمایی هدف دار وقایع در 
قالب توصیه نامه هایی که به دستور کار فرمایان خود ارائه  
می دهند، بر حجم توهمات مقامات رسمی آمریکا نسبت به 

ماهیت وقایع می افزایند. 
6- شناسایی و سازمان دهی شبکه اراذل و اوباش

ســرویس های اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در 
ســال های گذشته از طریق شناسایی اراذل و اوباش متردد 
به خارج از کشــور در مراکز قمار و فساد و فحشاء و ارتباط 
گیری بعدی با آن ها در داخل کشور، تالش های گسترده یی 
برای تزریق پول و امکانات، مســلح کردن آن ها به ســالح 
گــرم و انواع دیگر تجهیزات، ارائه آموزش به طرق مختلف 
به منظور توانمند کردن آنان برای عملّیات خرابکارانه علیه 
مراکز و تأسیسات مهم، راه اندازی آشوب و تولید خشونت 
علیه مردم عادی و همچنین نیروهای انتظامی و بسیج به 

عمل آورده اند.
متأســفانه حضور پرحجــم و اقدامــات مجرمانه اراذل 
و اوباش و نو پدیدها درآشــوب های اخیر کاماًل مشــهود و 
حکایت از ســازماندهی قبلی داشــت. اما پیش از آشوب  
اخیر، حضور اراذل و اوباش در چندین طرح ترور، عملّیات 
ایذایی، خرابکاری، تهدید و ایجاد وحشــت، احراز شــده 
بــود که در جملگی موارد به اســتخدام صهیونیســت ها، 
آمریکایی ها یا گروهک منافقین درآمده بودند و تعداد قابل 
توجهی از آن ها بازداشــت و بعضاً اعترافات آن ها از صدا و 

سیما پخش گردید. 
7- سندیکا سازی و پیوند آن ها به یکدیگر

یکی از محورهای اصلی تحرکات زمینه ساز سرویس های 
اطالعاتی دشــمن برای وقوع آشوب در کشور، تالش برای 
تأثیرگذاری بر اقشــار شریفی همچون معلمان، کارگران و 
دانشجویان از طریق ایجاد گروه های جعلی و آلوده و رهبر 
سازی برای سوءاســتفاده این طبقات بوده که هوشیاری، 
میهن دوســتی و احساس مسئولیت مثال زدنی این اقشار 
ارجمند موجب خنثی سازی توطئه های بیگانه شده است. 
8- تشــدید و ترکیب سیاست فشار حداکثری 

ترامپ توسط بایدن
دولت کنونی آمریکا علیرغم ادعای تغییر راهبرد نسبت 
به دولت قبلی، عماًل در ادامه مسیر فشار حداکثری ترامپ 
و با توجه به شکست آن خط مشی، به تصریح خود مقامات 
آمریکایی، حوزه های نوینی به آن افزوده اســت؛ منجمله با 
حفظ سیاست فشار حداکثری تحریمی، حوزه تأثیرگذاری 
در درون کشــور، قطبی ســازی و تالش برای از بین بردن 
بافت اجتماعــی قدرتمند مردم ایران را هــدف قرار داده 
اســت. در این راســتا دولت آمریکا که ســابقه کودتاهای 
ننگین نظامــی در ایران را دارد، منابــع برنامه هایی را که 
در لّفافه عناوین پرزرق و برقی چون توســعه دموکراسی و 
مقابله با تروریســم پیچیده شده افزایش داده و درخواست 
ارتقای آن را برای سال مالی 2023 در موضوع ایران دارد. 
این برنامه اساساً معطوف به بی ثبات سازی محیط امنیتی 
داخل کشور، توسعه نفرت و خشونت و ایجاد ناامنی روانی 

در جامعه ایران است.

 9- حمایت از گروهک های تروریســتی و تالش 
برای ائتالف آنها!

دولت تروریست ایاالت متحده در ادوار و دولت های مختلف 
خود سابقه رســوای حمایت از خون خوارترین گروهک های 
تروریستی را داشــته و دارد. از آن جمله است تضاد رفتاری 
شــگفت انگیز از مرحله قرار دادن نام جانیاِن آلبانی نشــین 
در لیست سیاه تروریســتی تا خارج کردن اسم جنایتکاران 
منافق از آن لیست، حمایت مادی و معنوی از آن ها، تا حضور 
بلند پایگان رژیم مافیایی در اجالسیه های نمایشی منافقین! 
ِمنجمله حضور افرادی همچون جان بولتون، پمپئو و مایک 
پنس )مشــاور امنیت ملّی اسبق رژیم، رئیس سازمان سیا و 
وزیر خارجه ســابق و معاون اول رئیس جمهور ســابق رژیم 
دژخیم آمریــکا( و تعداد فراوانی نماینده کنگره و ســناتور 
آمریکایی در مقر گروهک تروریســتی منافقین در سال های 
گذشــته. برای سال جاری نیز از رئیس جمهور سابق و قاتل 
سردار بزرگ جهان اســالم شهید حاج قاسم سلیمانی برای 
حضور در جمع کفتارهای آن گروهک دعوت شده بود که بنا 
به گفته اعضای گروهک منافقین، برخی حوادِث روی داده در 
آســتانه مراسم آن ها در کشور آلبانی و احتمال وجود تهدید 
جــدی به جان آن قاتل، حضور وی )ترامپ( در آن مراســم 

منتفی و اصوالً برگزاری مراسم مورد نظر آن ها لغو گردید!
 در بخش دوم بیانیه درباره مرحله حین آشوب ها به این 

موارد اشاره شده است:
1- بودجه ویژه فضای سایبر در زمان آشوب 

2- اقدامــات آمریکا علیه جمهوری اســالمی ایران در 
حوزه های فناوری و رسانه

3- حضور تیم ســازمان ســیا در مقر گروهک های ضد 
انقالب

4- دیدار تیم آمریکایی از مقر گروهک موسوم به پاک
5- شبکه های ماهواره ای سفارشی کار

بخش ســوم بیانیه هم به مرحله مرحله پســا آشــوب 
پرداخته که در آن آمده است:

طبق اطالعات معتبر، پس از ســیر نزولی یافتن پروژه 
اغتشاشات، کانال های منتهی به ائتالف شیطانی، به پیاده 
نظــام خود ابالغ کــرده اند تا آمادگــی خویش را حفظ و 
محورهــای ذیل الذکر را به عنوان خطــوط اصلی اقدامات 

مورد تأکید قرار داده اند:
1- تقویت ابزارهای مخّرب تأثیرگذاری از طریق فضای 
ســایبر به هر شــکل ممکن و از هر طریقی. )شبکه های 

اجتماعی آمریکایی به مثابه سالح استراتژیک(.
2- عالوه بر مقامات آمریکایی و انگلیسی، با دولتمردان 
ســایر کشــورهای اروپایی نیز ارتباط برقرار کرده و تالش 

نمایند آن ها را در این پروژه دخیل نمایند.
3- حفظ آهنگ تخریبی نارسانه های فارسی زباِن عمدتاً 
لندنی- سعودی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.
4- تحریک به اعتصــاب در صنایع مختلف به ویژه در 
صنایع نفت و گاز با هدف قطع درآمدهای نفتی و نیز فلج 

کردن حمل و نقل کشور.
5- دامــن زدن به اعتصاب مغازه ها و بســتن بازارهای 
کشور با هدف فشــار بر مردم و افزایش نارضایتی و نهایتاً 

پیوند اعتصابات مختلف به یکدیگر.
6- تأکید ویژه بر کشــته ســازی از طریق انتساب هر 
قتــل و حادثه ای به نیروهای امنیتــی و انتظامی، یا هدف 
قرار دادن اغتشاشــگران در صحنه توســط تروریست های 
اجاره ای و انتســاب آنها به نیروهای نظام یا  بهره گیری از 

سایر روش ها.
7- هر اتفــاق طبیعی و مصنوعی باید به ســمت یک 
اغتشــاش ســیر کند و نیز هر اعتراض مدنی به شورشی 

خونین تبدیل شود.
8- به تعطیل کشاندن مدارس و دانشگاه ها.

متن کامل بیانیه را در پایگاه خبری مردم ساالری آنالین 
بخوانید.

بیانیه مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه

حجت االســالم و المســلمین سیدمحمد 
خاتمــی در پیامــی در پی وقــوع حادثٔه 
تروریستی در شــیراز، ضمن محکوم کردن 
خشونت به هر شکل، با بازماندگان قربانیان 
خشــونت در شــیراز و تهــران و زاهدان و 
مازندران و کردستان و جای جای میهن ابراز 
همدردی و تأکید کرد خشونت را با خشونت 

نمی توان پاسخ داد.
به گــزارش جماران؛ متن کامل پیام حجت 
االســالم و المسلمین ســیدمحمد خاتمی 

بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثٔه تروریستی شــیراز که به جان باختن 
عــده ای از هموطنان عزیز و آســیب دیدن 
عده ای بیشــتر منجر شد، نشــان داد که 
خشــونت تا چه حــد می توانــد بی رحم و 

مصیبت بار باشد. 

ضمن محکــوم کردن این حرکــت پلید و 
دردآفرین، بــرای جانباختگان عزیز رحمت 
واسعه الهی و برای آسیب دیدگان، بهبودی 

از خداوند منان طلب می کنم .
آنچــه در جامعٔه ما جاری ســت و می توان 
ریشه های آن را از دیرباز جستجو کرد و رو 
به سوی آزادی و زندگی دارد، درخور توجه 
است؛ ولی با کمال تأسف بروز خشونت -از 

هر طرف که باشد- دلها را آزرده می کند.
زیســتن اولین حق هر انســانی اســت و 
بهزیســتن انســان ها باید هدف و رســالت 
نظام ها و حکومت ها باشــد. مالک ارزیابی 
یک نظام و یک حکومت این است که تا چه 
حد زمینٔه بهزیستی مردم را فراهم می آورد.
تقاضای زندگــی خوب، امــن و عادالنه از 
ســوی مردم، تقاضای طبیعی اســت و اگر 
ببینند شــرایط این زندگی فراهم نیســت، 

حق دارنــد انتقاد و حتی اعتــراض کنند. 
ولی در همه حــال انتقــاد و اعتراض باید 
متوجــه نفی خشــونت هم باشــد و نباید 
خود به خشونت آلوده شــود. مخصوصاً در 
شــرایطی که بدخواهان ایــران و ایرانی در 
بیــرون مرزهای کشــور بــا حربه های غیر 
انســانی مانند تحریم و یا تشویق خشونت 
برای بهره گیری از خون پاک جوانان کشور 
امیدهای واهی در ســر دارند. ضمن عرض 
تســلیت و ابراز همدردی با همه کسانی که 
عزیزان خود را در حادثٔه تروریســتی اخیر 
شــیراز و پیش از آن از تهــران تا زاهدان و 
مازندران و کردســتان و جای  جای میهن از 
دست داده اند، تأکید می کنم که خشونت را 
با خشونت نمی توان پاسخ داد، هرچند باید 

با خشونت گران مقابله کرد.
برای بهبــود اوضاع و فراهــم آمدن فضای 

زندگی امن و ســالم و برخوردار برای همه، 
بخصوص حکومت ها باید موازین حکمرانی 
خوب را رعایت کنند و ضمن شنیدن صدای 
انتقــاد و اعتراض -حتی اگر ناحق باشــد- 
زمینه را برای فراهــم آوردن رضایت مادی 

و معنوی مردم فراهم آورند.
من نیــز به نوبه خــود در آشــکار و نهان 

راههایــی که بــه این امر مبــارک منتهی 
می شود و امنیت را پایدار و آزادی و توسعه 
و پیشــرفت را تأمین می کند در حد فهم و 
توان اندک خود نمایانده ام.  امید اســت که 

گوشها شنوا و دلها پذیرا شود.
سیدمحمد خاتمی
پنجم آبان ماه 14٠1

همزمان با چهلمین روز فوت مرحومه خانم 
مهسا امینی، در حالی که تجمعات پراکنده 
ای در شهرهای مختلف کشور در جریان بود، 
یک تروریســت با ورود به حرم شاهچراغ)ع( 
شــماری از زائران را به رگبار گلوله بست و 
آنان را مظلومانه به شــهادت رساند.  در این 
خصوص جمــاران با دکتر حســین عالیی 
رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و استاد دانشگاه گفت و گو 

کرده است:
آقای عالیی، به نظر شما مسئولیت حمله 

شیراز متوجه چه کسانی است؟
طبیعی اســت که انجام جنایت هولناک در 
شیراز و حمله به مردم عادی در حرم حضرت 
احمدبن موسی، یک اقدام برنامه ریزی شده 
اســت که با بهره گیــری از نقائص امنیتی 
موجود در ایران و در حرم شاهچراغ به مرحله 

اجرا درآمده است. 
مســئولیت این حملــه متوجــه دولت ها، 
گروه های آدم کش و کســانی اســت که به 
دنبال افزایش خشــونت و درگیری در ایران 
هســتند. گروه ها و حکومت ها و افرادی که 

در نهایــت به دنبال از بین بردن اقتدار ایران 
عزیــز هســتند، از متهمین چنیــن فاجعه 
عظیمی می باشــند.  گروه هایی مانند داعش 
که طبق اعالم رسانه های خارجی مسئولیت 
این حمله را بر عهــده گرفته اند، از خبیث 
ترین آدم کشانی هستند که به هیچ انسانی 
رحم نمی کنند. گرو هایی مانند داعش اصوالً 
مخالف افراد مذهبی هستند و هرکسی غیر از 
افراد مربوط به افکار خودشان را جایز القتل 

می دانند.
بر  انقالب  تأکید رهبــر  بــه  توجه  با 
برخورد قاطع و »خردمندانه« با عوامل 
این جنایت، دســتگاههای امنیتی چه 
رویکردی را در پیگیری موضوع باید در 

پیش بگیرند؟
به نظر می رسد که شاید بهترین شیوه برای 
عدم تکــرار چنین جنایاتی، تمرکز نیروهای 
مسلح بر انسداد خالءها و حفره های امنیتی 
چه در مرزها و چه در داخل کشــور باشد تا 
با رفع نقائص سیستم های امنیتی، امکان بروز 

چنین فجایعی بوجود نیاید. 
حادثــه چند مــاه قبل و حملــه یک جوان 
تکفیری و قتل سه روحانی مظلوم در صحن 
حرم امام رضا علیه الســالم نشــان داد که 
ضعف های زیــادی در تأمین امنیت اماکن و 

اجتماعات مذهبی وجود دارد که باید برطرف 
شود. شــاید مجلس شورای اسالمی و قانون 
گذاران بتوانند با برداشتن وظایف نامربوطی 
مثل گشت ارشــاد از دوش نیروی انتظامی، 
توان این نیرو را برای حفظ امنیت شهروندان 
بویژه برای مقابله با آدم کشان حرفه ای و نیز 
ســارقین مسلح بکار گیرند تا مردم احساس 

بهتری نسبت به پلیس داشته باشند.
نیروهای انتظامی و امنیتی می توانند با دست 
بر داشتن از شــیوه های ناکارآمد در رفتار با 
معترضین و کنار گذاشتن برنامه هایی مانند 
گشت ارشاد و ســتادهای امر به معروف، به 

تلطیف فضای کشور کمک کنند
نظر شما در مورد پیوند دادن این واقعه 

تروریستی با اعتراضات اخیر چیست؟
معموالً افراد و گروه هــای آدم کش، منتظر 
بهره گیری از فرصت های مناسب برای انجام 
جنایاتشان هستند. شاید آنها تصور کرده اند 
که اعتراضات اخیر موجــب کاهش ضریب 
امنیتی در کشور شده است و شرایط مطلوبی 
برای راه اندازی یک جنگ داخلی فراهم آمده 
است تا هم فشــار بر معترضین افزایش یابد 
و هم مــردم با یکدیگر درگیر شــوند و هم 
احساس نا امنی در همه اقشار مختلف مردم 

باال رود.

برای آرام کردن فضای کشــور پس از 
اعتراضات اخیر، چه سیاســتی باید در 

کشور اتخاذ شود؟
گرچه نیروهای مسلح تالش های زیادی برای 
افزایش ضریب امنیتی کشور انجام می دهند، 
ولی به نظر می رســد کــه نیروهای انتظامی 
و امنیتــی می توانند با دســت بر داشــتن از 
شــیوه های ناکارآمد در رفتــار با معترضین 
و کنار گذاشــتن برنامه هایی مانند گشــت 
ارشاد و ســتادهای امر به معروف، به تلطیف 
فضای کشــور کمک کنند.  عدم به کارگیری 
تجهیزات و سالح هایی که منجر به قتل و جرح 
معترضین می شود، می تواند کمک بزرگی به 
جلوگیری از بروز مصیبت های جدید کند.  اما 
مهم ترین اقدام، اجــرای تمامی اصول قانون 
اساسی و تصحیح سیاست های حکمرانی در 
همه ابعاد به ویژه در حوزه های روابط خارجی، 
فنــاوری، فضای مجازی و توســعه اقتصادی 
می باشد. اصالح سیاست ها، قوانین، مقررات و 
برنامه های اجرایی می تواند به بهبود وضعیت 
معیشــت مردم کمک فروانی بکند به طوری 
که انرژی دانشگاهیان، نخبگان و دانشجویان 
و آحاد مختلف مردم به جای اعتراض، صرف 
پیشرفت و تعالی کشور و سربلندی جمهوری 

اسالمی ایران شود.

خاتمی در پیامی با تسلیت حادثه تروریستی در شاهچراغ:

»زندگی خوب، امن و عادالنه« تقاضای طبیعی مردم 

حسین عالیی با اشاره به حادثه شاهچراغ: 
وظایف نامربوطی مثل گشت ارشاد از دوش نیروی انتطامی برداشته شود

رهبر معظم انقالب: 
عامل یا عامالن جنایت در حرم شاهچراغ

یقیناً مجازات خواهند شد
رهبر معظم انقالب در پیامی با تســلیت حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ 
تاکید کرد: همه در مقابله با دســت دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل 
و غافل او وظائفی برعهده داریم؛ از دستگاههای حافظ امنیت و قوه ی قضائیه 
تا فعاالن عرصه ی فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده ئی باشــند 
در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی اعتنائی و 
بی احترامی روا میدارد. متن پیام رهبر معظم انقالب در پی حادثه ی تروریستی 

در شاهچراغ بدین شرح است:
جنایت شقاوت آمیز در حرم مطّهر حضرت احمد بن موسی علیهماالسالم که 
به شهادت و مجروح شــدن دهها مرد و زن و کودک بی گناه انجامید، دلها را 
اندوهگین و داغدار کرد. عامل یــا عامالن این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات 
خواهند شــد ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم السالم 
جز با جستجو از سررشــته ی این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه 
درباره ی آن، جبران نخواهد شــد. همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و 
عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظائفی برعهده داریم؛ از دســتگاههای حافظ 
امنیت و قوه ی قضائیه تا فعاالن عرصه ی فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید 
ید واحده ئی باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات 
آنان بی اعتنائی و بی احترامی روا میدارد. ملت عزیز و دســتگاههای مســئول 
یقیناً بر توطئه ی خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند آمد، انشاءاهلل.  اینجانب به 
خانواده های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه ی ملت ایران تسلیت 

میگویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسألت میکنم.  
سید علی خامنه ای
۵ آبان 14٠1

سید حسن خمینی: 
عامالن جنایت تروریستی شاهچراغ امنیت 

جامعه ما را هدف گرفته اند
حجت االسالم و المسلمین ســید حسن خمینی در پی حمله تروریستی در 
حرم مطهر حضرت شاهچراغ )ع( در پیامی نوشت: جنایت دردناک حرم مطهر 
حضرت شاه چراغ )ع( در شهر شیراز که منجر به شهادت جمعی از نمازگزاران 
و جراحت تعدادی دیگر شد، مایه تأسف و تأثر شدید است. عامالن این جنایت 
تروریستی امنیت جامعه ما را هدف گرفته اند که به دنبال ایجاد بستر مناسبی 
برای اهداف پلید خود بوده اند. طبیعی اســت که انتظار همگان از مســئوالن 
مربوطه، عــالوه بر برخورد با عامالن پیدا و پنهان این اتفاق و پیشــگیری از 
موارد مشــابه، آن است که با قصورها و تقصیرهای احتمالی که باعث پیدایش 
چنین اتفاقاتی می شود برخورد شود.  ضمن آنکه وقوع چنین اتفاقات دردناکی 
همگان را به درک شرایط حساس کشور و توجه به دشمنان قدیم و جدید آن 
فرا می خواند.  اینجانب ضمن عرض تســلیت به خانواده های داغ دیده و مردم 
شریف شیراز، از خدای متعال برای شهیدان عزیز غفران واسع و برای مجروحان 

سالمت کامل و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

پیام تبریک رئیسی به نخست وزیر جدید عراق
رئیس جمهور کشــورمان در پیام تبریک به محمد شیاع سودانی نخست وزیر 
جدید عراق با تاکید بر حمایت ایران از فرایند سیاسی عراق مبتنی بر رای مردم 
یادآورشــد که ایران در جهت بسط مناسبات برادرانه با عراق از هیچ کوششی 

فروگذار نخواهد کرد. در پیام سید ابراهیم رئیسی آمده است:
مسئولیت خطیر نخســت وزیری و تشکیل دولت عراق با رای اعتماد مجلس 
نمایندگان به وزرای پیشــنهادی را به جنابعالــی تبریک می گویم. جمهوری 
اسالمی ایران همواره از فرایند سیاسی عراق مبتنی بر رای مردم حمایت نموده 
و در جهت بسط مناســبات برادرانه با عراق از هیچ کوششی فروگذار نخواهد 
کرد. امید اســت روابط برادرانه جمهوری اســالمی ایران و جمهوری عراق در 
دوره نخســت وزیری جنابعالی فراتر از روابط رسمی، مبتنی بر عمق تمدنی، 
فرهنگی و مردمی در تمامی ابعاد تحکیم و توسعه یابد. جمهوری اسالمی ایران 
مانند گذشته بر عزم خود جهت تحکیم، تعمیق و توسعه همکاری های فیمابین 
تاکید می نماید و برای توسعه این مناسبات آمادگی کامل دارد. وجود عراق آباد، 
مستقل و قوی با ایفای نفش مثبت و سازنده می تواند  در تحقق امنیت منطقه 
موثر واقع گردد. اینجانب ضمن ارزوی موفقیت برای دولت جدید در جهت رشد 
و شکوفایی عراق، امیداورم روابط تهران و بغداد بیش از پیش گسترش و تعمیق 
یابد. سالمتی و بهروزی شما و دولت و ملت عراق را از خداوند متعال خواستارم.

وزیر علوم: 
تشکیل دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه ها

اصاًل مسئله امنیتی نیست
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم خاطرنشــان کرد: بــه دلیل این که حجم کارها 
بیشتر شده اســت و برای اینکه عزیزان اساتید و دانشجویان زحمت نکشند از 
شهرستان های دور خودشان پیگیری مسائل را انجام دهند یک کارشناس اداری 
از نیروهای مسلح در دانشگاه حضور پیدا خواهد کرد. به گزارش ایلنا، محمدعلی 
زلفی گل  درباره تشــکیل دفتر نیروهای ســتاد کل مسلح در دانشگاه ها گفت: 
خدمات جدیدی را قرار اســت نیروهای ســتاد کل نیروهای مسلح به خانواده 
فرهیختگان دانشــگاهی ارائه دهند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص 
این خدمات عنوان کرد: به طور مثال تا پیش از این امریه پســا دکترا و فناوری 
نبود که ما در حال پیگیری هستیم و یا هماهنگ کردیم با رساله های دکتری و 
پایان نامه های کارشناسی ارشد که در راستای نیازهای کشور باشد، کسر خدمت 
به مشموالن ارائه دهنده اش تعلق گیرد و یا بحث هایی همچون معافیت تحصیلی 
و قراردادهای پژوهشــی مرتبط با صنعت دفاعــی در ارائه این خدمات مطرح 
هستند. وی خاطرنشان کرد: به دلیل این که حجم کارها بیشتر شده است و برای 
اینکه عزیزان اساتید و دانشجویان زحمت نکشند از شهرستان های دور خودشان 
پیگیری مسائل را انجام دهند یک کارشناس اداری از نیروهای مسلح در دانشگاه 
حضور پیدا خواهد کرد که این خدمات را پیگیری کند تا دیگر دانشــجویان و 
اساتید وقت و انرژی شان صرف چنین کارهایی نشود و این کارشناس اداری این 
خدمات را پیگیری خواهد کرد. زلفی گل در پاســخ به این سوال که در  تشکیل 
این دفاتر مباحث امنیتی مطرح است یا خیر، گفت: اصال  این گونه نیست، من 
تعجب می کنم! وی ادامه داد: به نظر من حیف است وقت اساتید و دانشجویان 
برای کارهای اداری صرف شود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که 
قصد ما خدمت رسانی به جامعه دانشگاهی کشور است گفت: هدف ما این است 
وقت و انرژی دانشجویان و اساتید عزیزمان در راستای علم، فناوری و آموزش و 

استفاده  شود و وقتشان صرف امور اداری نشود.

اخبار کوتاه

در محکومیت حمله تروریستی شیراز 
ادامه از صفحه 1

دشــمن در کمین وحدت ماست و برای فرو ریختن دیوار برادری ها با تمام توان 
در تالش و تکاپوست. ریختن خون مردم درخت مهر و دوستی را آبیاری نکرده 
و بجای ســبزه و گل، تخم کین و خشــم را خواهد کاشت. زبان خشونت و ترور 
یعنــی اوج رذالت منادیان و عامالن این تفکِر پلید که می تواند درخت برادری ها 
و همدلی ها را بخشــکاند. هوشیاری جامعه در قبال این رویکرِد فکرِی خطرناک 
و ناتوان و تالش برای نفی هرگونه خشونت ورزی و ممانعت از تضعیف روندهای 
مدنی ارتقای حقوق مردم و تاکید بیشــتر بر همدلی بیــن همه ایرانیان اعم از 
مســلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، زن و مرد، شهری و روستایی نیاز مبرم 
امروز جامعه ایران است. بطور قطع جامعه اهل سنت ایران، ضمن محکومیت این 
جنایت ضد بشری و همدردی با خانواده های داغدیده این ضایعه، همانند گذشته 
مخالفت خود را با عوامل این شــرارت ضد انسانی اعالم داشته و دست های پلید 
مخالفان وحدت و انسجام ایران را در پس پرده این جنایت ضد انسانی می بینند 
و با اعــالم انزجار خود از این اقدامات، تنها راه خنثی کردن این دشــمنی ها را 
وحدت و انسجام جامعه و تالش همگانی برای تقویت صلح و دوستی و عدالت و 
توسعه همه جانبه ایران می داند. اینجانب به عنوان یک اهل سنت و فعال مدنی، 
حمله تروریستی شیراز را محکوم و شهادت جمعی از هموطنان عزیز را به ملت 
بزرگ ایران، رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( و خانواده های داغدار این حادثه 
تســلیت عرض نموده و برای مصدومین هم شــفای عاجل را از خداوند متعال 
خواســتارم. امیدوارم که در سایه امنیت، آسایش و همدلی شاهد چنین حوادث 

تلخی نباشیم. 
*فعال مدنی اهل سنت کرمانشاه

یادداشت
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ظریف: 
براستی ایران ما سوگوار است

محمدجواد ظریف  وزیر خارجه پیشــین ایران در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشت:

دوستان سالم
امروز خانواده های بسیاری سوگوار قربانیان بی گناه خشونت بزدالنه تروریستی 
در بارگاه شاهچراغ شیراز و جان باختگان خشونت های هفته های اخیر از تهران تا 

زاهدان و از مشهد تا کردستان اند.
براســتی ایران ما ســوگوار است؛ و نیز همه کســانی که دل در گرو این آب 
و خاک و این مردم دارند در ســوگ گل های پرپر شــده و فراتر از آن در سوگ 
فرهنگ بردباری، رواداری و مهربانی – که رسم دیرین این دیار و آئین مان بوده 
اســت – نگران فراگیری خشونت و نفرت و فراموشی گفتگو و شفقت، همراه با 

آتش افروزی بدخواهان این مردم و این سرزمین اند.
ضمن عرض تسلیت، امیدوارم در روزهای آینده گفتگو را ادامه دهیم....

موج بین المللی محکومیت حمله 
تروریستی به شاهچراغ

اقدام تروریستی داعش در حمله مسلحانه به شاهچراغ - حرم مطهر حضرت 
احمد بن موســی )ع( - در شهر شیراز که به شهادت ۱۵ نفر از جمله ۲ کودک 
و زخمی شدن ۱۹ نفر از زائران آن منجر شد با محکومیت سازمان ملل متحد و 

شمار زیادی از کشورهای جهان مواجه شد.
گفت وگوی وزرای خارجه ایران و عمان 

الســید بــدر البوســعیدی وزیر امــور خارجه عمــان در تمــاس تلفنی با 
دکترامیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، حمله تروریستی 

به زائران حرم مطهر شاه چراغ در شیراز را محکوم کرد.
وزیر خارجه عمان همچنین، مراتب تســلیت و ابراز همدردی سلطان هیثم 
بن طارق ســلطان عمان را به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، مردم و دولت 

جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد.
السید بدر البوســعیدی همچنین ضمن اظهار همدردی صمیمانه با خانواده 

قربانیان، برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.
حمایت چین از مردم ایران در مبارزه با تروریسم 

وزارت خارجه چین نیز حمله تروریســتی به حرم شاهچراغ در شیراز را که 
منجر به جان باختن ۱۵ و زخمی شدن شماری شد، قویا محکوم کرد.

مائو نینگ ســخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به سوال خبرنگار »پکن یوث 
دیلی« در مورد حادثه شــب گذشته ۴ آبان در شیراز، گفت: چین از این حمله 

شوکه شده و آن را قویا محکوم می کند.
وی در ادامه تاکید کرد: پکن به شدت مخالف تمام اشکال تروریسم است و از 
دولت و مردم ایران در مبارزه با افراط گراها و تروریســت ها و حفظ صلح و ثبات 

در کشور حمایت می کند.
تاکید عراق بر مقابله با تروریسم و ایدئولوژی افراط گرایی

وزارت امور خارجه عراق حمله تروریســتی به حرم شــاه چراغ شهر شیراز را 
که به شهادت و مجروح شدن ده ها نفر از زائران ایرانی منجر شد، محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود مجددا بر موضع ثابت دولت عراق در قبال ضرورت 
مقابله با تروریسم، خشونت و ایدئولوژی افراط گرایی تأکید کرد.

وزارت خارجه عراق ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران در این شرایط، 
به خانواده شــهدای این حادثه تروریستی تسلیت گفت و برای شهدا رحمت و 

رضوان و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.
اعالم آمادگی روسیه برای همکاری در مبارزه با تروریسم

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه در پی حمله تروریســتی به حرم 
شــاهچراغ در شیراز پیام تسلیت به آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی همتای ایرانی 

خود ارسال کرد.
وی در این پیام آمادگی روسیه را برای افزایش همکاری در مبارزه با تروریسم 

اعالم کرد.
در ادامه پیام رئیس جمهوری روسیه به همتای ایرانی خود آمده است: مایلم 
آمادگی طرف روسی را برای تقویت بیشتر همکاری با شرکای ایرانی در حوزه های 

مختلف ضد تروریستی اعالم کنم.
محکومیت دبیر کل سازمان ملل

آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل متحد حمله تروریستی به حرم مطهر 
شاهچراغ )ع( را به شدت محکوم و با مردم و دولت جمهوری اسالمی ایران ابراز 

همدردی کرد.
اســتفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه به وقت 
محلی در جمع خبرنگاران درباره واکنش این نهاد بین المللی به حمله تروریستی 
به مردم در حرم مطهر شــاهچراغ )ع( در شهر شیراز گفت: اقدامات تروریستی 
بــه خصوص حمله به مراکز مذهبی را محکوم می کنیم و با مردم و دولت ایران 

ابراز همدردی می کنیم.  
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم تصریح کرد چنین اقداماتی 

که اماکن مذهبی را هدف قرار می دهند، شنیع و تاثر آور هستند.
دبیر کل سازمان ملل بر لزوم محاکمه عامالن این جنایت علیه غیرنظامیانی 

که در حال انجام فرائض مذهبی بودند، تاکید کرد.
خبرگزاری رویترز اعالم کرد که گروهک تروریستی داعش مسؤولیت حمله به 

حرم شاهچراغ شیراز را به عهده گرفته است.
گوترش با ابراز همدردی با خانواده هــای داغدار و قربانیان این جنایت و نیز 
مردم و دولت جمهوری اسالمی ایران، برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

واکنش بحرین
وزارت خارجه بحرین نیز با انتشــار پیامی حمله به زائران شاهچراغ در شهر 
شــیراز را محکوم کرد. در پیام وزارت خارجه بحرین آمده اســت: بحرین حمله 
تروریســتی را که به یک زیارتگاه مذهبی در شــیراز، ایران که منجر به کشته و 

زخمی شدن غیرنظامیان شد، به شدت محکوم می کند.
وزارت امــور خارجه بحرین با بیان اینکــه این حمله مغایر با تمام ارزش ها و 
اصول دینی، اخالقی و انسانی است، مراتب تسلیت و همدردی کشور پادشاهی را 

به خانواده قربانیان و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.
ضرورت برخورد قاطع با عوامل جنایت شیراز

وزارت خارجه لبنان با صدور بیانیه ای شهادت جمعی از مردم ایران در حمله 
تروریستی به حرم حضرت احمد بن موسی)ع( در شیراز را محکوم کرد.

وزارت خارجه لبنان ضمن همدردی با دولت و مردم ایران خواســتار برخورد 
قاطع با عوامل این جنایت شد.

ضرورت تالش های جهانی برای مقابله با تروریسم 
وزارت خارجه مصر نیز با انتشــار بیانیه ای حمله تروریستی داعش به زائران 

شاهچراغ را محکوم کرد.

تروریسم

ادعاهای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 
علیه ایران

سخنگوی کمیسرعالی حقوق بشر امروز ادعاهایی را درباره وضعیت برخورد 
بــا معترضان و خانواده های آنان در جریــان ناآرامی های اخیر در ایران مطرح 
و درباره آن ابراز نگرانی کرد. به گزارش ایســنا، دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
امروز درباره »رفتار ایران با معترضان بازداشت شــده« در جریان اتفاقات اخیر 
و ناآرامی هــا در ایران ابراز نگرانی کرده و مدعی شــد که نهادهای مربوطه از 

تحویل پیکر »کسانی که کشته شده اند« خودداری می کند.
راوینا شمدســانی، سخنگوی  دفتر کمیســاریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل، امروز در یک کنفرانس خبری در ژنو مدعی شد: »ما شاهد بدرفتاری های 
بسیار، همچنین با خانواده معترضان بوده ایم.« این مقام سازمان ملل همچنین 
مدعی شــد، معترضانی که بازداشــت می شــوند، در برخی مواقع از دریافت 

خدمات پزشکی و درمانی منع می شوند.

رایزنی سفیر ایران با نخست وزیر عراق
محمد کاظم آل صادق، ســفیر جمهوری اســالمی ایــران در عراق، پس 
از کســب رای اعتماد کابینه دولت جدید آقای محمد شــیاع الســودانی، با 
نخســت وزیر جدید عراق، مالقات و گفت وگو کرد. به گزارش ایســنا، در این 
دیدار،  ســفیر کشــورمان ضمن ابالغ پیام های گرم دولت جمهوری اسالمی 
ایران، تشــکیل دولت جدید عراق را تبریک گفته و برای آقای محمد شــیاع 
الســودانی و کابینه ایشان، آرزوی موفقیت کرد.  همچنین در ادامه، دو طرف 
ضمن اشــاره به عمق روابط میان دو دولت و ملت، بر گسترش و تقویت بیش 
از پیش مناسبات دوجانبه در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی و نیز همکاری در عرصه های منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.

رویداد

ســخنگوی وزارت امور خارجــه آلمان از 
احضار ســفیر ایران در برلین بــه وزارت امور 

خارجه این کشور خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، خبرگــزاری رویترز 
نوشت، ســخنگوی  وزارت امور خارجه آلمان 
دیروز)جمعــه( در یک کنفرانس خبری اعالم 
کرد که این کشــور سفیر ایران در آلمان را در 

اقدامی متقابل احضار کرده است. 
این اقدام در پی این انجام گرفته اســت که 
در  واکنش به مواضع مداخله جویانه وزیر امور 
خارجه آلمان، »هانس ادو موتسل« سفیر این 
کشور در تهران، صبح پنج شنبه از سوی علی 
باقری معاون سیاســی به وزارت امور خارجه 
احضار شــد. در کشــاکش تنش دیپلماتیک 
تهران و برلین، پروازهای ایران به آلمان نیز به 

بهانه کشف جسد لغو شده است.
 برلین به موازات تحریم های اروپایی موضع 
تندتری نسبت به سایر شــرکای غربی اتخاذ 
کرده است؛ برهمین اساس، وزیر خارجه آلمان 
اعالم کرد محدودیت های ورود به این کشــور 
برای ایران را فراتر از بســته تحریمی اتحادیه 
اروپا که پیش تر اعالم شده بود، تشدید می کند.

»آنالنا بائربــوک« وزیر خارجه آلمان اعالم 
کرد برلین محدودیت های ورود به آلمان برای 
ایرانی ها را فراتر از بسته تحریمی اتحادیه اروپا 
که پیش تــر در واکنش بــه »وضعیت حقوق  
بشر« در ایران اعالم شده بود، تشدید می کند.

طبق گزارش رویترز، طبق بیانیه  منتشــر 
شــده از ســوی وی، در آینــده روادید ملی 
بــرای دارنــدگان گذرنامه هــای ماموریت و 
دیپلماتیــک تنها در صورت لزوم صادر خواهد 
شد و محدودیت های بیشــتر ورود بر اعضای 
ســازمان های ایرانی فهرســت شــده توسط 

اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. 
وزیر خارجــه آلمان همچنین در رشــته 
توییتــی ضمن طرح ادعاهای بی اســاس ضد 
ایرانــی، در ادامــه حمایت مقامــات غربی از 
اغتشاشات اخیر در ایران مدعی شد نمی توان 
روابــط را به روال معمول بــا ایران ادامه داد و 
از محدودیت های بیشــتر و تطبیق آن با آنچه 

وضعیت کنونی خواند، خبر داد. 
بائربــوک در این خصوص اعالم کرد: ما در 
حال آماده سازی تحریم های بیشتر حقوق بشر 
اتحادیه اروپا و بررســی فهرست بستگان افراد 
مســئول )نقض ادعایی حقوق بشر( هستیم. 
در ســطح ملی، روادیــد را بــرای دارندگان 
گذرنامه های رســمی محدود خواهیم کرد و و 
ورود را برای اعضای سازمان های فهرست شده 

در اتحادیه اروپا دشوارتر خواهیم کرد. 
وی افــزود: در حــال تعلیــق قالب هــای 
گفت وگوی دوجانبه موجود، بررســی انتقادی 
معدود ابزارهــای باقیمانده در روابط تجاری و 
مالی و کاهش حضور میانجی های فرهنگی در 

ایران هستیم.

انتقادات صریح تهران
در جریــان ایــن احضار، معاون سیاســی 
وزیرخارجه با اشاره به اظهارات برخی مقامات 
آلمانی در تحریک اغتشاش و قانون شکنی در 
ایران، اینگونه موضع گیری های غیرمسئوالنه 
را مغایر با قواعــد و اصول حقوق بین الملل و 
ناســازگار با ســنت روابط طوالنی دو کشور 

توصیف نموده و آن را غیرقابل قبول دانست.
باقری با تاکید بر اهتمام جمهوری اسالمی 
ایران نســبت به رعایت حقوق بشــر از جمله 
حق اجتماع مسالمت آمیز، مداخله غیرقانونی 
برخی کشورهای غربی را عاملی در به خشونت 
کشاندن اجتماعات مســالمت آمیز دانسته و 
تصریح کرد خشــونت و قانون شکنی نه تنها 
با حق اجتماع مسالمت آمیز در تعارض است، 
بلکه نظم عمومی و امنیت تک تک شهروندان 

را هم مخدوش می کند.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه تاکید 
کرد: متاســفانه برخــی کشــورهای اروپایی 
برخالف تعهدات بین المللی خود در مبارزه با 
تروریســم و مقابله با نفرت پراکنی، به مٱمن 
گروهک های تروریســتی و رسانه هایی تبدیل 
شده اند که به صورت نظام مند در حال تولید 
محتوای خشــونت آمیز و آمــوزش اقدامات 

اغتشاشگرانه و تروریستی در ایران هستند.
معاون وزارت امورخارجه با اشــاره به آثار 
و پیامدهای ضدانســانی تحریم های یکجانبه 

ظالمانه، تصریح کرد تحریم های یکجانبه نقض 
نظام مند حقوق بشر ملت ایران است و عامالن 
آن ناقضان حقوق آحاد مردم ایران محســوب 

می شوند.
باقری همچنین با اشاره به حمله تروریستی 
عناصــر تکفیــری به زائــران بی گنــاه حرم 
حضرت شاهچراغ )ع( شیراز، اینگونه اقدامات 
تروریســتی را در امتداد تحرکات خشــونت 
طلبانــه و هرج و مرج طلبانه ای دانســت که 
متاسفانه برخی کشــورهای اروپایی و آمریکا 

حامی و مروج آن بوده اند.
معاون سیاســی وزیر امور خارجه در پایان 
ایــن دیدار تاکید کرد که جمهوری اســالمی 
ایــران مبتنی بر عقالنیت سیاســی و با تکیه 
بر اصل عزت، حکمت و مصلحت، برای روابط 
مبتنــی بر احتــرام و منافع متقابــل با دیگر 
کشــورها ارزش قائل است، اما مداخله در امور 
داخلی خــود و حمایت از تحرکات خشــن و 

تروریستی را به هیچ عنوان برنمی تابد.
سفیر آلمان در پاســخ اظهار  کرد: نظرات 
طــرف ایرانی را به مقامــات ذیربط در برلین 

منعکس خواهد کرد.
بحث درباره کشف جسد در پرواز 

تهران-فرانکفورت هواپیمایی لوفتهانزا
در ایــن میــان،وزارت امــور خارجــه در 
اطالعیه ای در مورد کشف یک جسد در پرواز 
روز پنجشنبه خطوط هوایی لوفتهانزا در مسیر 

تهران- فرانکفورت اعالم کرد: از روز پنج شنبه 
و اولین دقایــق وزارت امور خارجه در جریان 
موضوع قرار گرفته اســت اما تاکنون اطالعات 

مستندی از طرف آلمانی دریافت نشده است.
در اطالعیــه روابــط عمومــی وزارت امور 
خارجه همچنین اعالم شــده است: موضوع از 
طریق برقراری تماس کنســولگری جمهوری 
اســالمی ایــران در فرانکفــورت و ســفارت 
کشورمان در برلین با مقام های آلمانی ذیربط 
در این خصوص، در دست پیگیری بوده، ولیکن 
تاکنــون اطالعات مســتندی از طرف آلمانی 

دریافت نشده است.
درهمین راســتا، »ســعید چلنــدری« در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: ساعت 
۱:٣٠ بامداد پنجشــنبه شــرکت هواپیمایی 
لوفت هانــزا پــروازی را از فــرودگاه امــام به 
فرانکفــورت انجام داده  و ۱۴ ســاعت پس از 
این پرواز، نماینــده لوفت هانزا با تماس تلفنی 
به فرودگاه اعالم کرده اســت که در قســمت 
محفظه چرخ های عقب هواپیما یک جسد پیدا 
شده   و به غیر از این تماس تلفنی هیچ اطالعات 
دیگری از ســوی یک شرکت هواپیمایی به ما 

اعالم نشده است.
وی ادامه داد: تازمانی شــرکت هواپیمایی 
لوفت هانــزا این موضوع را به صورت مکتوب و 
رســمی اعالم نکند، این ادعا به صورت رسمی 
قابل بررسی نیست. این شرکت باید اطالعات 

متقنی از این موضوع و از جسد به ما ارایه کند 
و حداقل عکسی از جســد در اختیار فرودگاه 
قرار دهد. تا به این لحظه شــرکت هواپیمایی 
لوفت هانزا به صورت رسمی موضوعی را اعالم 
نکرده و اطالعاتی را ارســال نکرده است. فقط 
در تماس تلفنی اعــالم کرده اند که به صورت 
تکنیکال پروازهای دیروز و امروز خود به ایران 

را لغو کرده اند.
چلنــدری گفت: این موضــوع چندین بار 
در دنیــا رخ داده اســت که افرادی از دســته 
کارگران خدماتی فرودگاه به دلیل عدم آگاهی 
از شــرایطمحفظه چرخ ها کــه درجه حرارت 
آن قســمت در ارتفاعات بــه منفی ۶٠ درجه 
هم می رســد، نســبت به ورود به آن قسمت 
از هواپیما اقــدام می کنند. اما لوفت هانزا هیچ 
اطالعاتی به فــرودگاه اعالم نکرده که موضوع 
را در دســت بررســی قرار دهیــم و ابهامات 
لوفت هانزا در این باره بسیار زیاد است چراکه 
بیش از ٣۹ ســاعت از این موضوع گذشــته و 
لوفت هانزا هیچ اطالعاتــی در اختیار فرودگاه 

امام قرار نداده است.
وی تاکید کرد: بررســی های اولیه ما هیچ 
چیزی را نشــان نــداده  اســت و دوربین های 
محوطه را مورد بررســی قــرار دادیم و اتفاقا 
مشاهده شــد که در لحظه آخر پیش از پرواز 
خلبــان و کادر فنی لوفت هانــزا دقیقا همان 
بخش از هواپیما را چک کردند و اگر موضوعی 
بــود در همان موقــع متوجه آن می شــدند. 
بنابراین تازمانی که لوفت هانــزا موضوع را به 
صورت رسمی اعالم نکند برای ما قابل استناد 

نیست.
طبق گزارش روزنامه بیلد آلمان، یک جسد 
در قسمت چرخ یک هواپیمای ایرباس شرکت 
هواپیمایی لوفت هانتزا پیدا شــده اســت. این 
هواپیما روز پنج شنبه از مبدا تهران به فرودگاه 

فرانکفورت رسیده بود.
رویتــرز در ادامه ادعا کرد که کشــف این 
 ،۶٠۱ LH جسد پس از آن که مسافران پرواز
هواپیما را ترک کردند، توسط خدمه فرودگاه 
و در حین انجام تعمیرات و بازرسی فنی پس 
از پرواز انجام شــده است. طبق گزارش وبگاه 
شــرکت هواپیمایی لوفت هانزا، پرواز برگشت 
همین هواپیما که برای روز جمعه برنامه ریزی 

شده بود، لغو شده است.
لوفت هانــزا و پلیس فدرال آلمــان از ارائه 
توضیحاتــی در این باره خــودداری کرده اند. 
پلیس فرانکــورت برای ارائه توضیحات در این 

باره در دسترس نبود.
شبکه یورونیوز نیز در این باره نوشت، بنا بر 
گزارش تلویزیون هسنشاو، چهار ساعت از کار 
بر روی هواپیما گذشته بود که این جسد پیدا 
شد. پلیس هنوز هویت این فرد را اعالم نکرده 
ولی تحقیقات برای روشــن شدن هویت او و 

رخداد این حادثه را آغاز کرده است.

سفرای آلمان و ایران متقابال احضار شدند

تنش دیپلماتیک تهران و برلین 
پروازهای ایران و آلمان به دلیل کشف یک جسد لغو شد

انتقاد پارلمان اروپا از تحریم های متقابل ایران  رئیس پارلمان اروپا در اظهاراتی تحریم های 
اعمالی ایران علیه چند شــخص و نهاد اروپایی 

را محکوم کرد.
به گــزارش ایســنا، روبرتا متســوال، رئیس 
پارلمــان اروپا روز پنج شــنبه گفت: از ســوی 
پارلمــان اروپا، قویا تصمیم ایــران برای تحریم 
اعضــای پارمان اروپــا، خبرنــگاران و مدافعان 

حقوق بشر را محکوم می کنم.
وی در ادامه در اظهاراتــی مداخله جویانه با 
حمایت از ناآرامی های اخیر ایران گفت: پارلمان 
اروپــا از نبرد برای ارزش های اساســی دســت 

نخواهد کشــید. ما از حمایت از آزادی، متانت و 
برابری دست نخواهیم کشید. ما ساکت نخواهیم 

شد.
رئیس پارلمان اروپا در انتها اعالم کرد که در 
کنار گروه »دوستان ایران آزاد« و دیگر کسانی 

که تحریم شده اند می ایستد.
وزارت  خارجه جمهوری اســالمی ایران روز 
چهارشــنبه برخی نهادها و اشــخاص در حوزه 

اتحادیه اروپا را به دلیــل اقدامات عامدانه آنان 
در حمایت از تروریســم و گروه های تروریستی، 
ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت 
پراکنی که موجب اغتشــاش، خشونت، اقدامات 
تروریســتی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران 

گردیده، تحت تحریم قرار داد.
تحریم های اعمالی شــامل ممنوعیت صدور 
روادید و عدم امکان ورود اشخاص مورد تحریم 

به جمهوری اســالمی ایــران و توقیف اموال و 
دارایی آنان در قلمرو تحت صالحیت جمهوری 
اســالمی ایران اســت. کلیه نهادهای جمهوری 
اســالمی ایران طبق مصوبــات مراجع مربوطه، 
اقدامــات الزم را جهــت اجرای ایــن تحریم ها 

معمول خواهند داشت.
وزارت خارجــه جمهوری اســالمی ایران با 
یادآوری تعهــدات اتحادیه اروپــا و دولت های 

متبــوع اشــخاص و نهادهــای تحــت تحریم، 
حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات 
این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین المللی 
اتحادیه اروپا و دولت های عضو و آنان را مسئول 
و پاسخگو دانست.  وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران هم چنین، مجددا، اقدام شورای 
اتحادیه اروپا مــورخ ۱۷ اکتبر ۲٠۲۲ در اِعمال 
تدابیر غیرقانونی محدود کننده علیه اشخاص و 
نهادهای ایرانی، مبتنی بر اتهامات بی اساس که 
مصداق بارز دخالت در امــور داخلی جمهوری 

اسالمی ایران است را قویا رد و محکوم کرد.

وزیــر امور خارجــه آمریکا پــس از دیدار بــا همتای 
کانادایــی اش، در یک کنفرانس خبری مشــترک، ادعای 
فروش پهپادهای ایرانی به روســیه برای استفاده در جنگ 

اوکراین را تکرار کرد.
به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
در سفر به کانادا و دیدار با مالنی جولی، همتای کانادایی اش، 
در  یک کنفرانس خبری مشــترک که مشروح آن در وبگاه 
وزارت امور خارجه آمریکا منتشــر شده است، در پاسخ به 
سوالی درباره ادعای فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای 
اســتفاده در جنگ اوکراین، گفت: ما پیش از تجاوز روسیه 
علیه اوکراین به سراغ شبکه های پهپادی ایران رفته بودیم. 
یک سال پیش آن را تحریم کردیم. چند هفته پیش دوباره 
آن ها را تحریم کردیم. ما در تالشیم که این شبکه ها را  در 
هم بشــکنیم. هر کاری که بتوانیم انجام بدهیم را، نه فقط 
با تحریم ها بررســی می کنیم تا ایــن تجارت را مختل و به 

اوکراینی ها کمک کنیم توان دفاعی شان را تقویت کنند.
بلینکن در ادامه مدعی شــد: فکر می کنم این کاری که 
ایران انجام می دهد چیزیســت که واقعا تمام جهان، عمیقا 
با آن مخالــف خواهد بود. این موضــوع همچنین گواهی 
می دهد تحریم هایی که ما علیه روســیه اعمال کرده ایم و 
اقداماتی که در زمینه کنترل صادرات علیه آن انجام داده ایم، 
تاثیری قوی داشته اند؛ چراکه روسیه قادر به تولید قطعات 
برای ساخت تجهیزات خودش نیست و مجبور است به هر 
گوشــه ای از جهان رو کند تا برای تــداوم این تجاوز، لوازم 
مــورد نیازش را فراهم کند. بنابرایــن، ما به جد دنبال این 

هســتیم که ببینیم چه کاری می توانیم برای متوقف شدن 
این کار انجام بدهیم، اما اولین چیز این است که این موضوع 
برای تمام جهان عیان اســت. من فکر می کنم جهان با این 
رابطه و تامین این تسلیحات برای روسیه کنار نخواهد آمد.

مالنی جولی نیز با صحه گذاشتن بر ادعاهای بلینکن در 
این باره گفت: ما به همکاری با آمریکا امیدواریم تا بتوانیم 
حقیقت دست داشــتن ایران در اوکراین را آشکار کنیم و 

اطمینان بیابیم آن ها پاسخگو خواهند شد.
طبق گــزارش وزارت امور خارجــه، وزرای امور خارجه 
آمریکا و کانادا، عالوه بر این درباره اتفاقات اخیر و ناآرامی ها 

در ایران نیز گفت وگو کردند.
ادعای بلینکن درباره فروش پهپادهای ایرانی به روسیه 
برای استفاده در جنگ اوکراین در پی این مطرح می شود که 
واشنگتن چند ماه پیش، مدعی شده بود اطالعاتی در دست 
دارد که نشــان می دهد ایران برنامه دارد به روســیه صدها 
پهپاد برای اســتفاده در جنگ اوکراین بفروشــد و مقامات 
روس قرار اســت آموزش های الزم را برای روش اســتفاده 
از این پهپادهــا در ایران دریافت کنند. عالوه بر این، دولت 
آمریکا پیش تر مدعی شــده بود پهپادهای ساخت ایران در 

یمن و اتیوپی نیز به کار رفته اند.
اخیرا اوکرایــن و دیگر کشــورهای اروپایی نیز مدعی 
شده اند که روســیه از پهپادهای ســاخت ایران در جنگ 
اوکراین اســتفاده کرده است. مقامات روســیه این ادعا را 
»بی اســاس« تلقی کرده و گفته اند، روســیه از پهپادهای 

ساخت خودش در جنگ اوکراین استفاده می کند.

 امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل متحد اظهار داشــت:: ایران بی طرفی فعال خود را در 
جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز ســالحی به طرفین این 
جنگ برای اســتفاده در آن نداده است. امیر سعید ایروانی 
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان 
ملــل متحد در نیویورک تاکید کرد، ایــران بطور مداوم از 
صلــح و پایان فوری جنــگ در اوکراین حمایت کرده و به 
رغم موافقتنامــه همکاریهای دفاعی دوجانــب ، هرگز به 
طرفهای جنگ ،ســالح برای استفاده در جنگ اوکراین نه 
قبل و نه بعد از درگیری نداده اســت. سفیر و نماینده دائم 
ایران در ســازمان ملل که در نشست شــورای امنیت این 
نهاد بین المللی با عنوان صلح و امنیت بین المللی ســخن 
می گفت، اســتدالل های  ایران را پیرامــون رد ادعاهای 
کشــورهای غربی مبنی اســتفاده از پهپاد ایرانی در جنگ 
اوکراین و ارتباط آن با قطعنامه ۲۲٣۱ در مورد توافق هسته 
ای مطرح کرد. نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران گفت: 
تعدادی از کشورهای عضو شــورای امنیت سازمان ملل از 
جمله آمریکا دیگر کشورها را به نقض قطعنامه ۲۲٣۱ متهم 
کــرده در حالیکه آنها خود به نقــض فاحش همه تعهدات 
حقوقــی تحت همان قطعنامه ادامه مــی دهند. مثال بارز 
این نقض تعهد، خــروج غیر قانونی ایاالت متحده از توافق 
هســته ای و تداوم این نقض تعهد در زمان حال به عنوان 
اهرمی برای چانه زنی می باشــد. اقدامی که نقض آشکار و 
فاحش قواعد آمره حقوق بین الملل، منشــور ملل متحد و 
قطعنامه ۲۲٣۱ شورای امنیت محسوب می شود. دیپلمات 

ارشد ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد: در یک تالش 
زبونانه دیگر ،کشــورهای غربی تالش کرده اند تا از طریق 
انتشار اطالعات نادرســت ، مطالب غیرمستند ،گمانه زنی 
های نادرست و تفاســیر گمراه کننده، خود سرانه و ناقص 
از قطعنامه ۲۲٣۱شــورای امنیت ســازمان ملل، بین این 
قطعنامه و اســتفاده از پهپادها در درگیری اوکراین ارتباط 
ســاختگی برقرار کرده تا از این طریق ادعاهای بی اساس 
خود را علیه جمهوری اســالمی ایران را توجیه کنند. وی 
افزود: ادعای نقض پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲٣۱ 
یک اشتباه و تفسیر گمراه کننده و خودسرانه است که در 
تناقض با مفاد و روح و نص این بند محســوب می شــود. 
این پاراگراف به طور روشــن بــه محدودیتهای اقالم ،مواد 
تجهیزات، کاالها و فناوری اشــاره می کند که می تواند به 
توسعه مرتبط با سالحهای هسته ای کمک کند، که در این 
رابطه ایران هرگز این اقالم را تولید و عرضه نکرده و قصدی 
هم برای تولید یا عرضه آن ندارد. سفیر و نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل در خصوص درخواست از دبیرخانه سازمان 
ملل بــرای انجام تحقیقات در چارچــوب قطعنامه ۲۲٣۱ 
برای ارزیابی نوع پهپادهای اســتفاده شده در درگیری در 
اوکراین ، تاکید کرد ، قطعنامه ۲۲٣۱ هیچ مبنای حقوقی 
برای انجام اینگونه تحقیقات فراهم نکرده است. عالوه براین 
و مهمتر از آن، یادداشــت مــورخ ۱۶ ژانویه ۲٠۱۶ رئیس 
شورای امنیت وظایف مرتبط در اجرای قطعنامه، بویژه در 
ارتباط با اصول ذکر شده در پاراگراف ۲و ۷ ضمیمه B این 

قطعنامه ۲۲٣۱ را مشخص کرده است.

از سوی وزرای خارجه آمریکا و کانادا صورت گرفت 

پافشاری درباره به کار گرفتن پهپادهای ایرانی در اوکراین  
سفیر ایران در سازمان ملل  ادعای طرف غربی را تکذیب کرد

امتناع ایران از ارسال تسلیحات به طرفین جنگ اوکراین

تنش میــان آتــن و آنــکارا بــا اقدامات 
تحریک آمیز توسط دو طرف وارد مرحله تازه ای 
شــده اســت؛ مرحله ای که با باور بسیاری از 
تحلیلگران احتمــال منازعه و رویارویی جدی 
نظامــی را افزایش می دهــد. رویدادهای اخیر 
سبب شــده تا تمام مشــکالت ریشه ای میان 
یونان و ترکیه بار دیگر برجســته شــوند. چه 

اختالفاتی میان ترکیه و یونان وجود دارد؟
۱ - اختالفات مرزی دریایی

پــس از فروپاشــی امپراطــوری عثمانی و 
پایان جنــگ جهانی اول، بر اســاس معاهده 
لوزان به ســال ۱۹۲٣، مقرر شد حضور نظامی 
نیروهای اروپایــی در ترکیه و درگیری نظامی 
بین یونان و ترکیه متوقف شــود. بدین ســان 
اســتقالل ترکیه تضمین شده و از همه مهم تر 
سرزمین ها و به ویژه جزایر بین دو کشور ترکیه 
و یونان تقســیم شــد. در نتیجه این معاهده، 
یونان حاکمیت خود را بر بیشتر جزایر دریای 
اژه حفظ کرد هرچنــد که برخی از این جزایر 
صدها کیلومتر دورتر از سرزمین اصلی یونان و 

در چندکیلومتری سواحل ترکیه قرار داشتند.
به گزارش میدل ایســت نیوز، ترکیه بابت 

حاکمیت یونان بر جزایر نزدیک ترکیه ناراضی 
است و قصد دارد معاهده لوزان را اصالح کند. 
در این صورت ترکیه خواهد توانست از اکتشاف 
و اســتخراج منابع طبیعی دریای اژه بیشــتر 
بهره مند گردد. یونان اما خواســتار حفظ وضع 
موجــود و ادامه حاکمیت خود بــر این جزایر 
اســت. ترکیه اخیراً به طرق مختلف از جمله 
بهره برداری از ظرفیت هــای بین المللی، نقض 
قراردادهای مربوط به ممنوعیت تسلیح جزایر 
دریای اژه و مدیترانه از سوی دولت محافظه کار 
یونــان را در عرصــه بین المللی و رســانه ای 
برجسته تر می کند. از نگاه آنکارا اگرچه تسلیح 
جزایــر اژه و مدیترانه در پیمان ۱۹۲٣ لوزان و 
پیمان صلح پاریس در ۱۹۴۷ ممنوع اعالم شده 
است، یونان به تسلیح این جزایر ادامه می دهد و 
جزایر را به زرادخانه مهمات تبدیل کرده است. 
اقدامی که به طــور جدی امنیت ملی ترکیه را 
تهدید می کند. ترک ها مدعی اند همسایه ناآرام 
خود از ســال ۱۹۶٠ با استناد به پیمان مونترو 
۱۹٣۶، بسیاری از جزایر در دریای اژه، به ویژه 

لیمنوس – ساموثراکی را بیش از گذشته مسلح 
کرده اســت. متقاباًل در مواضع محافظه کاران 
یونان نه تنها از نظامی شــدن جزایر اژه اظهار 
پشیمانی نمی شــود؛ بلکه از نظامی شدن این 
جزایر تا زمانی که تهدیــد علیه جزایر یونانی 
وجود دارد، سخن گفته می شود و مسلح کردن 
جزایر را بر اساس حق حاکمیتی خود ضروری 
می دانند. به اعتقاد آتن، آنکارا مقامات یونان را 
در صورت اجرای حقوق مشروع خود تهدید به 
جنگ کرده، حاکمیت ملی و حقوق حاکمیتی 
یونان را زیر سؤال برده، خاک سایر کشورها را 
اشغال کرده و با حفظ ارتش و سایر نیروها در 

دیگر کشورها، آن ها را بی ثبات می کند.
۲ – اختالفات در حریم هوایی

نیمی از فضای دریای اژه جزء حریم هوایی 
بین المللی است و تحت حاکمیت هیچ کشوری 
نیست. طبق قوانین بین المللی، وسعت حریم 
هوایی ملی باید با وســعت حریم دریایی ملی 
مطابقت داشته باشد. هسته اصلی درگیری در 
حریم هوایی دریای اژه، استفاده مداوم یونان از 

حق »منطقه اطالعات پرواز« است که مستلزم 
حق حاکمیتی بر یک ســرزمین نیز هست. با 
این حــال، یونان از آن برای پیشــبرد ادعاهای 
خود مبنی بر حق حاکمیــت واقعی بر حریم 
هوایی دریای اژه استفاده کرده است. یونان ادعا 
می کند که ۱٠ مایل دریایــی از حریم هوایی 
ملی بر فراز آب های سرزمینی به وسعت ۶ مایل 
دریایی دارد. این ادعای یونانی یعنی ۵٠ درصد 
از حریم هوایی بین المللی دریای اژه کاســته 

خواهد شد.
٣ – تنش های گازی

جدیدترین اختالف دو کشــور به اکتشاف 
منابع انرژی در مدیترانه شــرقی باز می گردد. 
ترکیه با پیشــرفت فراوان ســال های اخیر در 
ســاخت تجهیزات نظامی و صنعتی حاال سه 
کشتی غول پیکر اکتشــاف انرژی در آب  های 
بین المللــی دارد و اتفاقــاً در دریای ســیاه به 
منابع بســیار بزرگی از گاز دســت یافته است. 
مشــکل، اما آنجاست که برخی از جزایر یونان 
در فاصله کمی از کشور ترکیه قرار دارد. بدین 

ترتیب ترکیه این منطقه را حوزه مجاز اکتشاف 
می داند و یونان بــه دلیل نزدیکی به جزایرش 

غیرقانونی می خواند.
حضور کشتی ها اکتشاف انرژی ترکیه همراه 
با اســکورت ناوچه های جنگی در این منطقه 
حاال فضا را به ســمت یک تخاصم جدی پیش 

برده است.
باوجود اینکه چنین اختالفاتی سال ها وجود 
داشته است اکنون با اقدامات دو کشور تشدید 
شده و فضا را برای جنگی تمام عیار مهیا کرده 

است.
رویدادهای جدید

در ماه مه سال جاری نخست وزیر یونان در 
ســفری به ایاالت متحده آمریکا خواســتار رد 
قرارداد فروش جنگنده هــای F-۱۶ به ترکیه 

شد.
نخست وزیر یونان، در سخنرانی اش در کنگره 
آمریکا از افزایش تجاوز هــای ترکیه به حریم 
هوایی یونان بر فراز جزایر این کشــور شکایت 
و تأکید کرد: »من از شــما می خواهم که این 
موضوع را هنگام تصمیم گیری درباره تدارکات 

دفاعی در شرق مدیترانه در نظر بگیرید.«

تشدید تخاصم ترکیه و یونان
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شناسایی ۱۰۶ بیمار جدید کرونایی 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در یک شبانه روز ۱۰۶ بیمار جدید مبتال به کووید 
۱۹ در کشــور شناسایی شد.به گزارش مهر، بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، از روز5 آبان تا روز ۶ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۰۶ بیمار جدید مبتال به کووید- ۱۹ در کشور 
شناســایی و ۳۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید- ۱۹ در کشور 

به ۷ میلیون و 55۷ هزار و ۲۴۰ نفر رسید. 
متأسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۳ بیمار مبتال به کووید- ۱۹ در کشور جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و 5۶5 نفر 
رسید.خوشــبختانه تا روز ۶ آبان ۷ میلیون ۳۳۱ هــزار و ۴۳۲ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند. ۱۴۲ نفر از بیماران مبتال به 
کووید- ۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تــا روز ۶ آبان 5۴ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۱۱ آزمایش تشــخیص کووید -۱۹ 
در کشــور انجام شده اســت. تا روز ۶ آبان، ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۶ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۸۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۰ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.

۱۰ درصد جمعیت کشور سالمندان هستند
معاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی اســتان تهران گفت: با کوچک شدن 
خانواده ها جایگاه ســالمندان تنزل یافت که این انزوا موجب تحلیل جســمی 
و روحی ســالمندان می شود.یوسف رضایی، در مورد چالش و بحران سالمندی 
گفت: ســالمندآزاری تنها به معنی تنبیه وآزار و اذیت سالمند نیست وقتی به 
شرایط زیســتی، رفاهی، روحی، روانی، نظام ســالمت و.. سالمند خدشه وارد 
شود ســالمند آزاری صورت گرفته است.وی افزود: در مسیر تغییرات جمعیتی 
متاسفانه سرعت زیادی در رابطه با تغییر فرهنگ و ارزش های کشور رخ داده و 
از زمانی که ســالمندان در جامعه موثر بودند و نقش تربیتی در تربیت فرزندان 
و نقش رفع اختالفات را داشــتند و چشم و چراغ خانواده ها محسوب می شدند 
گذر کرده ایم.رضایی گفت: با کوچک شدن خانواده ها جایگاه سالمندان نیز تنزل 
یافت و ســالمندان دچار انزوا شدند و این انزوا موجب تحلیل جسمی و روحی 

سالمندان می شود.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اســتان تهران با تاکید بر ضرورت اهمیت 
آموزش و آمادگی برای زندگی در دوران میانســالی و احترام به سالمندان بیان 
کرد: مهارت احترام به قشر سالمند و مسئولیت پذیری باید از کودکی آغاز شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس آمار ۱۰ درصد جمعیت کشور سالمندان 
هســتند که5۰ درصد هزینه های نظام سالمت کشــور به سالمندان اختصاص 
می یابد.رضایی تصریح کرد: با توجه به روند افزایش جمعیت ســالمندان کشور 
در ۲۰ ســال آینده کل بودجه نظام سالمت کشور باید به سالمندان اختصاص 
یابد که این آمار برای برنامه ریزان و سیاســتگذاران کشــور یک هشدار جدی 

محسوب می شود.
معاون توانبخشــی سازمان بهزیستی اســتان تهران بیان داشت: در مورد سن 
ســالمندی از ۴۰ سالگی تا ۶۰ سالگی دوره میانســالی و از ۶۰ تا ۷5 سالگی 
دوره ســالمند جوان، از ۷5 تا ۹۰ سالگی دوره سالمند میان سال و از ۹۰ سال 
به باال سالمندکهنسال نامیده می شود.وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور برای 
سالمندی جمعیت کاری انجام نشده است و دستگاه های متولی تکلیف خود را 
با موضوع سالمندی جمعیت کشور مشخص نکرده اند بر ضرورت تشکیل شورای 
سالمندی تاکیدکرد و بیان کرد: باید دستگاه های متولی حوزه سالمندی تکلیف 
خود را با موضوع سالمندی قبل از اینکه تبدیل به ابر بحران شود مشخص کرده 
و برای رفاه، نظام ســالمت، بیمه ســالمندان و نیاز های ویژه این قشر تدوین و 

اجرای برنامه های راهبردی را در دستور کار قرار دهند.

تولید ماهانه ۶ میلیون واحد سُرم تا پایان سال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تولید ماهانه شش میلیون واحد سُرم تا پایان 
ســال خبر داد و گفت: با دســتور ریاست جمهور کمبود دارو در کشور با تولید 
و توزیع آنتی بیوتیک ها و ســُرم تأمین خواهد شــد.به گزارش مهر، سیدصولت 
مرتضوی در رأس هیئتی از مدیران ارشــد این وزارتخانه و مدیرعامل شــرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی »شستا« از شرکت کارخانجات داروپخش بازدید 
کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این بازدید از سهم ۳۰ درصدی 
هلدینگ ســرمایه گذاری دارویی تأمین »تیپیکو« )TPICO( در شبکه تولید 
و توزیع دارویی کشــور خبر داد و گفت: امروز در این مجموعه شــاهد تحقیق، 
پژوهش و تأمین نیازهای دارویی، تولید و توزیع مناســب داروی کشور هستیم.
وی با بیان اینکه شرکت کارخانجات داروپخش متعلق به شرکت سرمایه گذاری 
ســازمان تأمین اجتماعی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد در تولید دارو 
داشته است، افزود: ظرفیت اسمی این مجموعه بستر خودکفایی را فراهم کرده 

و امکان توسعه صادرات نیز وجود دارد.
مرتضوی تصریح کرد: این شــبکه دارویی در واقع دارای منشــأ عالمانه ای در 
حوزه علوم دارویی بوده و این به نوعی تبلور شــعار ســال ۱۴۰۱ و مورد تأکید 
مقام معظم رهبری اســت.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آغاز فصل 
پاییز و شــیوع ویروس آنفوالنزا در کشــور تأکید کرد: با دستور ریاست جمهور 
آیت اهلل رئیســی، کمبود دارو در کشــور با تولید و توزیع آنتی بیوتیک ها و سُرم 
تأمین خواهد شد.وی با بیان اینکه قرارگاه جهادی تولید دارو در کشور تشکیل 
شده است، گفت: تا پایان سال از تولید ماهانه سه میلیون واحد سُرم به نزدیک 
به شــش میلیون خواهیم رسید.مرتضوی خاطرنشــان کرد: نگاه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی دولت ســیزدهم به شرکت های اقتصادی زیرمجموعه این 
وزارتخانه حفظ منافع مردم اســت.وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 
در ایــن بازدید با برخی از کارگران حاضر در بخش های مختلف تولید در زمینه 
وضعیت شــغلی، ساعات کاری و حقوق و معیشــت آنان به گفت وگو پرداخت.
ابراهیم بازیان، مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی »شستا« نیز 
در این بازدید با بیان اینکه هلدینگ »تیپیکو« نقطه اتکای تأمین داروی کشور 
اســت، گفت: در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به افزایش دو برابری تولید دارو دست 
یافته ایم.وی افزود: 5۰ درصد از مواد اولیه پیش ســاز داروی کشور در مجموعه 
شستا تأمین و تولید می شود.بازیان از ایجاد معاونت نوآوری و اقتصاد دانش بنیان 
در مجموعه شستا خبر داد و گفت: شستا در خط مقدم تولید کشور قرار دارد.
منصور نیکویی نیا مدیرعامل هلدینگ ســرمایه گذاری دارویی تأمین »تیپیکو« 
نیز با معرفی امکانات، ظرفیت ها و توانمندی ها، گزارش عملکرد این مجموعه و 
اقدامات انجام شده در دوره جدید را تشریح و چالش ها و مشکالت این شرکت 

را مطرح کرد.

نخستین ایستگاه اتوبوس هوشمند کشور
 در منطقه یک راه اندازی شد 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری منطقه یک گفت: ایســتگاه هوشمند 
اتوبوس در میدان تجریش برای اولین بار در کشــور راه اندازی شــد.به گزارش 
روابط عمومی شــهرداری منطقه یک، علیرضا اسفراینی نژاد گفت: این ایستگاه 
هوشــمند با هدف کاهش ترافیک های شــهری و ســفرهای درون شهری در 
ایســتگاه اتوبوس های تندرو خط میدان تجریش- میدان راه آهن نصب شــده 
و با راه اندازی مانیتورها ارائه خدمات به مســافران را شــروع می کند.او درباره 
اجرای این طرح در میدان تجریش به جزئیات بیشتری اشاره کرد و گفت: این 
ایستگاه هوشمند برای اولین بار در کشور به صورت آزمایشی در حال اجراست 
و قرار است به زودی نمونه همین ایستگاه نیز در میدان ونک هم ساخته و اجرا 
شــود.معاون شهردار منطقه یک افزود: این ایستگاه مسقف دارای دو مانیتور در 
دوطرف جداره اتوبوس است که مسافران می توانند با مراجعه به این ایستگاه از 

خدمات دیگری هم بهره مند شوند. 
اسفراینی نژاد با تاکید بر اینکه میدان تجریش از نقاط شلوغ و پرتردد در منطقه 
یک است، توضیح داد: مسافران یا شهروندان می توانند در این ایستگاه خدمات 
متفاوتی را از مانیتورها دریافت کنند. مانیتورها صفحه لمســی دارند، ضد گرد 
وخاک هســتند که با نور محیط هم سازگار می شوند و هر شهروند با لمس آن 

می تواند از خدمات شهری و بانکی آن استفاده مفید داشته باشد. 
این خدمات شــامل شــارژ بلیت اتوبوس و مترو، مطلع شدن از زمان رسیدن 
اتوبوس به ایستگاه، امکان جا به جایی وجه بانکی، جستجوی اماکن توریستی و 
زیارتی شمیران، موقعیت فعلی شهروند و وضعیت آب و هوا است.  معاون حمل 
و نقل وترافیک شهرداری منطقه یک در ادامه درباره شکل هندسی و ایمن بودن 
این ایستگاه تشــریح کرد: این ایستگاه به دلیل شکل هندسی خاصی که دارد 
ســبب شده تا مسافران در داخل آن ایمنی کامل را داشته باشند. طول آن ۱۲ 
متر  اســت و یک اتوبوس )بی  آر تی( را پوشش می دهد و اندازه هر مانیتورها 
۹۰ سانتی متر در یک متر و ۷۰سانتی متر است و درون ایستگاه ۴ نیمکت ۲ و 

نیم متری برای نشستن مسافران وجود دارد.

اخبار کوتاه
معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

منبع اصلی انتشار آلودگی هوا در تهران
 فرسـودگی ناوگان حمل و نقل عمـومی است

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور مطرح کرد
اجرای طرح ارزیابی مناسب سازی در اماکن عمومی غیردولتی

تعیین مجازات »اخراج« برای مدیران متخلف شهری در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت اعالم کرد
افت ۲۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک در یک ماه گذشته 

نگرانی از ایمنی مدارس دایر شده در ساختمان های مسکونی

نایب رئیس انجمن داروسازان خبر داد
اجرای طرح »دارو رسان« برای بیماران خاص

معاون ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: فرسودگی 
نــاوگان حمل و نقــل عمومی تهــران از اصلی ترین منابع 
انتشــار آالینده های هوای تهران است.سرپرســت معاونت 
محیط زیست انسانی ســازمان حفاظت محیط زیست در 
جلســه ای که بــرای آمادگی و انجام اقدامات پیشــگیرانه 
در مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار شــد، گفت: 
نظارت معاونت های شــهرداری بر اجرای مصوبات کارگروه 
مواقــع اضطرار آلودگــی هوا، می تواند از ورود به شــرایط 
بحران آلودگی هوا جلوگیری کند.ایرج حشمتی با اشاره به 
ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شهری تهران مبتنی بر 
هوشمندسازی، گفت: شهرداری تهران با این گونه اقدامات 
و همچنین با توسعه خدمات محله محور و کاهش سفر های 
درون شــهری، ترافیک را کاهش داده تا کیفیت هوا بهبود 
پیدا کند.وی در ادامه به موضوع پسماندســوزی در اطراف 
شهر تهران و نقش آن در تشــدید آلودگی هوا پرداخت و 

پیشنهاد تشکیل گشت های پایش مشترک را ارائه کرد.
سرپرســت معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت همچنین با اشــاره به جمعیت ساکن ۹.۸ 
میلیونی و جمعیت شــناور ۲.۸ میلیونی در تهران، مصرف 
بــاالی انرژی در تهران را نگران کننده دانســت و با توجه 
بــه ارتباط مصرف بــاالی انرژی در تشــدید آلودگی هوا، 
ضرورت برنامه ریزی جهت بهینه ســازی مصرف انرژی و 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر را یکی از راهکار های موثر 
در کاهش آلودگی هوا برشمرد.حشــمتی افزود: فرسودگی 
ناوگان حمل و نقل عمومی تهران از اصلی ترین منابع انتشار 

آالینده های هوای تهران است و شهرداری تهران باید توسعه 
و نوسازی حمل و نقل عمومی را با اولویت حمل و نقل پاک 
در دستور کار خود قرار دهد.وی با اشاره به جلسه کارگروه 
هماهنگــی اجرای قانون هوای پاک که هفته گذشــته در 
وزارت کشــور برگزار شد، گفت: با ورود جدی دولت و وزیر 

کشور و همچنین ســازمان بازرسی کل کشور، اراده جدی 
در دســتگاه های اجرایی شکل گرفته اســت و برنامه های 
عملیاتی خوبی از ســوی وزارت کشــور، نفت، نیرو و سایر 
ســازمان ها تهیه و ارائه شده که امیدواریم ضمن اجرای به 
موقع برنامه ها، اهداف قانون هوای پاک در کاهش آلودگی 

هوا محقق شود.
حشــمتی، ضمن قدردانی از معاونان و مدیران شــهرداری 
تهران، با تاکید بر اهمیت برگزاری جلســات مشترک و هم 
افزایی در انجام اقدامات، از مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان و اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری در 
خواست کرد تا نشست های مشترک کارشناسی و مدیریتی 
به صورت مداوم تشکیل و موضوعات مرتبط تا حصول نتیجه 
مورد پیگیری قرار گیرد.در ادامه جلســه، مهدی پیرهادی 
رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شــورای شــهر تهران ضمن بیان اهمیت موضوع آلودگی 
هوا، با اشاره به اسناد باالدستی و سیاست های مقام معظم 
رهبــری در حوزه محیط زیســت، ضــرورت برنامه ریزی 
درست جهت جلوگیری از بارگذاری های مضاعف در تهران، 
گزارشی از وضعیت شــهر تهران و رویکرد شورای شهر در 
حمایت از طرح ها و برنامه های محیط زیســتی ارائه کرد و 
حمایت همه جانبه دولت و ســایر قوا از ســازمان حفاظت 
محیط زیســت به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون هوای 
پاک را ضروری دانست.در ابتدای جلسه، مدیران شهرداری 
تهران در خصوص اقدامات محیط زیســتی شــهرداری در 
حوزه به کارگیری انرژی های پاک، ســاختمان سبز، فضای 
سبز، معاینه فنی موتورخانه های ساختمان های شهرداری، 
توســعه و نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی و عملکرد 
مراکز معاینه فنی، گزارشــی ارائه کردند، ســپس گزارش 
۱۰ســاله کیفیت هوای تهران توســط اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان تهران ارائه شد.

رئیس دبیرخانه ســتاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی 
کشــور با اشــاره به اینکه درباره اماکن عمومی غیردولتی 
نیز مــا ارزیابی دقیقــی درباره وضعیت مناسب ســازی یا 
عدم مناسب ســازی ایــن اماکن نداریم، گفــت: در بحث 
مناسب ســازی اتوبوس ها تالش هایی شده است و قرار بود 
۱۰۰ اتوبوس مناسب ســازی شده وارد ناوگان حمل و نقل 
شهری شود تاکنون حدود ۷۱ دستگاه اتوبوس مناسب سازی 
شده آماده و وارد ناوگان حمل و نقل شهری در کل کشور 
شــد.غالمرضا رضایی فر رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی 
و پیگیری مناسب ســازی کشــور در گفت و گو با خبرنگار 
ایلنا درباره عملکرد دســتگاه ها در خصوص مناسب سازی 
برای افراد دارای معلولیت گفت: در خصوص مناسب سازی 
ما یک بررســی از دســتگاه های دولتی در جشنواره شهید 
رجایی هرساله انجام می شــود و به عملکرد دستگاه ها در 
این خصوص امتیاز داده می شــود. در سال گذشته حدود 
۲۴ هزار واحد ساختمانی از ۱۰۰ دستگاه اجرایی در ۴5۰ 
شهرســتان در ۳۱ استان کشور مورد بازدید و ارزیابی قرار 
گرفته اند. وی با باین اینکه بنابراین ســاختمان های دولتی 
که در جشــنواره شهید رجایی مورد ارزیابی قرار می گیرند 
از نظر مناسب ســازی محیط نیز سنجیده می شوند، ادامه 
داد: نمره مطلوبی که ما در این زمینه باید برای دستگاه ها 
داشــته باشــیم بیش از ۷5 درصد مناسب سازی است اما 

متوســط کشــوری 5۲ درصد اســت و ما هنوز با حداقل 
مطلوبیت در خصوص مناسب ســازی فاصله داریم. رییس 
دبیرخانه ســتاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 
درباره مناسب ســازی در اماکن عمومی غیردولتی تصریح 
کرد: درباره اماکن عمومی غیردولتی نیز ما ارزیابی دقیقی 
درباره وضعیت مناسب سازی یاعدم مناسب سازی این اماکن 
نداریم. همچنین درخصوص معابر و سیســتم حمل و نقل 

ارزیابی دقیقی در این خصوص صورت نگرفته است. 
رضایی فر خاطرنشــان کــرد: البته بــرای ارزیابی اماکن 
غیردولتی یک پروژه ای شــروع شــده اســت مقدمات آن 
آماده شده است و دو الی سه هفته آینده به صورت پایلوت 
انجام خواهد شــد. برنامه ما این است که در مدت حداکثر 
دو سال ارزیابی این ســاختمان ها را نیز به پایان برسانیم. 
این ساختمان ها شــامل اماکنی مانند رستوران ها، هتل ها، 
دفاتر پلیس +۱۰ و… اســت که هنوز مــورد ارزیابی قرار 
نگرفته اند این اماکن از آن دســته از اماکنی است که همه 
افــراد به آن تردد دارند اما مناسب ســازی در آن ها صورت 
نگرفته اســت. انشــاهلل با انجام این طرح بانک اطالعات از 
ســاختمان های عمومی غیردولتی مناسب سازی شده نیز 
تهیه و در دســترس افراد دارای معلولیت قرار خواهیم داد. 
وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره مناسب سازی 
در حمل و نقل شــهر گفــت: مناسب ســازی صرفا برای 

افــراد دارای محدودیت مانند ســالمندان، جانبازان، افراد 
دارای معلولیت و… نیســت. مناسب سازی حق همه افراد 
جامعه است. رئیس دبیرخانه ســتاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی کشــور خاطرنشــان کرد: بحث تردد برون 
شــهری و درون شــهری برعهده وزارت راه و شهرسازی و 
شهرداری ها است. براساس ماده 5 فصل دوم قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ســال ۱۳۹۶ این دو 
بخش را مکلف کرده است که در بحث تردد درون شهری و 
برون شهری تسهیالت الزم را برای افراد دارای معلولیت نیز 
فراهم کنند. در واقع دســترس پذیری حمل و نقل عمومی 
برای همه آحاد جامعه به ویژه افــراد دارای معلولیت باید 

براساس این قانون انجام شود. 
رضایی فر بــا بیان اینکه در تبصره ۳ ماده مذکور نیز برای 
متخلفان مجازات نیز تعیین شــده است، گفت: در تبصره 
۳ ماده 5 این قانون آمده اســت متخلفــان از رعایت این 
ماده حســب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه 
5 تا ۸ موضــوع ماده ۱۹ قانون مجازات اســالمی مصوب 
۱۳۹۲.۰۲.۰۱ محکوم خواهند شد. همچنین انفصال موقت 
یا دائــم از خدمات عمومی، تنزل مقــام و یا محرومیت از 
انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد 
یا ســازمان متبوع برای متخلفان از این قانون پیش بینی 
شده است و افراد متخلف به این مجازات ها محکوم می شوند. 

وی ادامه داد: در بحث مناسب سازی اتوبوس ها تالش هایی 
شده است و قرار بود ۱۰۰ اتوبوس مناسب سازی شده وارد 
ناوگان حمل و نقل شهری شود تاکنون حدود ۷۱ دستگاه 
اتوبوس مناسب سازی شده آماده و وارد ناوگان حمل و نقل 
شــهری در کل کشور شد. تا جایی که اطالع دارم قرار داد 
هزار و ۹۰۰ دســتگاه اتوبوس مناسب ســازی شده منعقد 
شــده است و در آینده این تعداد به ۶ هزار اتوبوس خواهد 
رسید. همچنین مسئوالن متولی در این زمینه قول داده اند 
در آینده هیچ اتوبوس مناسب ســازی نشده ای وارد ناوگان 
شهری نشــود. رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی کشور یادآور شــد: ما گزارشی را از وضعیت 
مناسب سازی و وضعیت دستگاه های دولت هر ۶ ماه یکبار 
به رییس جمهور ارائه می دهیم گزارش ۶ ماهه دوم ســال 
گذشــته خدمت رییس جمهور ارائه شده است گزارش ۶ 
ماهه ابتدای سال نیز انشاهلل خدمت ایشان ارائه خواهد شد. 
دستگاههایی مانند ســازمان بازرسی کل کشور نیز به این 
موضوعات رســیدگی می کند و گزارشــی در این خصوص 
تهیه و به ریاســت قوه قضاییه ارائه کرده است. رضایی فر 
گفت: در جلســه با رییس قوه قضاییه درباره گزارشــی که 
سازمان بازرسی درباره  عدم مناسب سازی از سوی دستگاه ها 
ارائه شده بود قول داده اند که با دستگاه هایی که به موضوع 

مناسب سازی توجه نکرده اند برخورد شود.

معاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه سالمت با 
اشاره به برداشته شدن سقف نسخه نویسی کاغذی به دنبال 
اختالالت اینترنت در حدود یک ماه گذشته، گفت: در یک 
ماه اخیر به دلیل شــرایط خاص کشور و مشکالت کندی 
اینترنت، افت حدود ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک 
به وجود آمده اســت اما خدمات ما همچنان به شکل توام 
کاغذی و الکترونیک، تــداوم دارد.دکتر مهدی رضایی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به اینکه الزامات قانونی اجرای 
طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه های پنجم و ششم 
توسعه آمده اســت، گفت: در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه 
درباره نسخه نویسی الکترونیک تاکید شده است که وزارت 
بهداشــت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف 
اســت در مدت ۲ ســال اول اجرای قانون برنامه نسبت به 
اســتقرار ســامانه پرونده الکترونیکی ســالمت ایرانیان و 
ســامانه های اطالعاتی مراکز ســالمت با هماهنگی پایگاه 
ملی آمار ایران و ســازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم 
خصوصــی، منوط به اذن آنها، محرمانه بــودن داده ها و با 
اولویت شــروع برنامه پزشــک خانواده و نظام ارجاع، اقدام 
کند. همچنین در طرح تحول سالمت نیز بر نسخه نویسی 
الکترونیکی، تاکید شــده اســت.وی افزود: بر این اســاس 
ســازمان بیمه سالمت نیز موظف شــد در راستای اهداف 

برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج در آن 
از جملــه بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه 
بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ و سیاست های 
ابالغــی مقام معظم رهبــری در حوزه ســالمت، اقدام به 
اجرای برنامه نسخه نویســی الکترونیک پزشکان و حذف 
دفترچه های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از 
تیرماه ســال ۱۴۰۰ آغاز شد و سرانجام با الزام حذف نسخ 

کاغذی از ابتدای دی ماه الزم االجرا شد.
او درباره آخرین اخبار و اطالعات درخصوص موضوع نسخه 
نویســی الکترونیک، توضیح داد: درحــال حاضر وضعیت 
نسبتا مناســبی داریم و قانون همچنان در حال اجرا است 
و میانگین ۹۸ درصد نســخی که برای ما ارسال می شود به 
شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل شرایط 
خاص کشور و مشکالت کندی اینترنت، افت ۲۰ درصدی 
در تعداد نســخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات 
ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد. 
بر اساس پیش بینی ها وزارت بهداشت دستورالعملی نوشته 
اســت که هرگاه زیرساخت ها یا شبکه های ارتباطی مختل 
شود، بر اساس آن می توان با راه جایگزین، نسخه نویسی را 
دنبال کرد. در شرایط اخیر هم اعالم کردیم هر جایی که با 
قطعی شبکه یا اینترنت مواجه باشیم پذیرش نسخ کاغذی 

هم در دســتور کار قرار گرفته اســت.وی افزود: با توجه به 
مشکالت اینترنتی اخیر سقف میزان نسخه نویسی کاغذی 
برداشته شده است و با دســتورالعمل ارائه شده، در مدتی 
که شــبکه ارتباطی قطع باشد به شکل کامل نسخه نویسی 
کاغذی برقرار خواهد بود زیرا خدمت به مردم نباید مختل 
شــود. رضایی درباره موضوع یکپارچه ســازی سامانه های 
نسخه نویسی الکترونیک، اظهار کرد: طبق قانون بودجه این 
امر با وزارت بهداشــت اســت و ما هم کامال اعالم آمادگی 
کرده ایم و مرکز مدیریت فناوری و اطالعات وزارت بهداشت 
بر این موضوع کار می کند و بر اساس اطالعات ما تمهیدات 
الزم برای یکسان ســازی اندیشیده شده است. به نظر بنده 
با توجه به اینکه از اپلیکیشــن های مختلف شــرکت های 
دانش بنیان کمک گرفته شــده اســت و این اپلیکیشن ها 
همه ســازمان های بیمه گر را در سیســتم خود آورده اند، 
دیگر یکپارچه سازی هم اجرایی شده است؛ اما بنابر دالیلی 
برخی مراکز و پزشکان عالقه مند به استفاده از این ظرفیت 
بخش خصوصی نیستند و می خواهند مستقیما از پنل های 
سازمان های بیمه گر اســتفاده کنند. به طور کلی این یک 
معضل نیســت و چندگانگی وجود نــدارد، بلکه این تنوع 
وجود دارد که پزشــک انتخاب کند با کدام سامانه فعالیت 

کند و یا وزارت بهداشت چه تصمیمی اتخاذ کند.

او درباره یکســان ســازی کدینگ داروها در سازمان های 
بیمه گر نیز به ایســنا گفت: به نظر می رسد که این موضوع 
بیش از حد بزرگ شده است. سیستم های کدینگ متنوعی 
وجود دارد و بنابر دالیلی هر ســازمان بیمه گری از سیستم 
کدینگ خاصی استفاده می کند اما در نهایت یک سیستم 
مپینگ ایــن دو مدل مختلف کدینــگ را با هم همخوان 
می کند و این جای نگرانی نیســت. استانداردهایی که در 
سطح کشور برای کدینگ وجود دارد کاربردهای مختلفی 
دارند و لزوما با شــکل جهانی یکسان نیست. در این میان 
سازمان بیمه گر هم باید متناسب با نظام پرداخت های خود 
که بر اساس کتاب ارزش های نسبی است، سیستم پرداخت 
داشته باشــد و این سبب اختالف کدینگ وزارت بهداشت 
با ســازمان های بیمه گر می شــود.وی تاکید کرد: همچنان 
روش های تجویز خدمات پزشکی در کشور ما که به شکل 
ســنتی و کاغذی دنبال می شــد با چیزی که در نســخه 
الکترونیک اتفاق می افتد لزوما با هم تطبیق نیافته اســت؛ 
چون در نسخه الکترونیک از استاندارد بین المللی استفاده 
می شــود؛ اما سیستم تجویز ما به شکل کاغذی از سیستم 
تجویز بین المللی پیروی نمی کند و این نیاز به تکامل دارد تا 
به یک شکل واحد درآید و به تدریج در حال برطرف کردن 

این مشکل هستیم.

معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهر تهران از تبدیل ساختمان های مسکونی 
به مدارس و مراکز آموزشی ابراز نگرانی کرد.کامران عبدولی 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به بازدیدهای آتش نشانی 
از وضعیت ایمنی مدارس شــهر تهران اظهارکرد: سازمان 
آتش نشانی تهران از چندین سال قبل بررسی وضعیت ایمنی 
اماکن موجود در شــهر تهران را آغاز کرد که مدارس نیز از 
جمله این اماکــن بود و به مرور زمان و به صورت جدی از 
سال ۹۷ بازدید از مدارس در دستورکار سازمان آتش نشانی 
قــرار گرفت و بازدیدهای الزم را بــه صورت میدانی انجام 
دادیم.او که پیش از این در گفت وگویی با ایسنا، دوران کرونا 
را فرصتی مناسب برای ایمن سازی مدارس دانسته و بابت 

از دســت رفتن این فرصت ابراز تاسف کرده بود، گفت:  در 
خردادماه امســال معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی 
تهران به موضوع ورود کرد و جلســه مشترکی برگزار شد. 
در این جلســه نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش شهر 
تهران و ســازمان نوسازی مدارس شــهر تهران نیز حضور 
داشتند و  قرار شــد تا این عزیزان لیستی از مدارس را به 
ما بدهند و ما نیز بر اســاس ظرفیت خود بازدیدهای الزم 
را انجام دهیم. در نهایت نیز در فاز نخست لیستی از ۸۰۴ 
مرکز آموزشی شامل مدارس دولتی به آتش نشانی معرفی 
شد. در این لیست مدارس غیر انتفاعی به ما معرفی نشد. در 
باره چرایی عدم ورود به موضوع ایمنی مدارس غیر انتفاعی 
و خطرات بهره برداری از برخی ساختمان های مسکونی به 

عنوان مدارس خصوصی اظهار کرد: این برنامه و مدارســی 
که بازدید از آن ها در اولویت بود از سوی اداره کل آموزش 
و پرورش شهر تهران و ســازمان نوسازی مدارس سیاست 
گذاری شــده و ما تفکیکی قائل نشــدیم که به ما مدارس 
دولتی یا غیرانتفاعی را معرفی کنند. ما شــاخص خود را بر 
اســاس راه های خروج، ناایمنی، عمر بنا، تجهیزات ایمنی، 
تعداد افراد حاضر در مدرســه و.. اعــالم کردیم. از نظر ما 
تفاوتی ندارد که مدارس دولتی باشد یا غیردولتی و مدارسی 
که ضعف ایمنی دارند باید اصالح وضعیت و ایمن ســازی 
شــوند. موضوع استفاده از ســاختمان های مسکونی برای 
کاربری مدارس بســیار محرز و گاهی نگران کننده است.

معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهر تهران اظهار کرد: بر اساس برآوردی که 
در اختیار داریم در شهر تهران حدود ۴5۰۰ مدرسه وجود 
دارد که ۲۴۰۰ مدرسه دولتی و ۲۱۰۰ مدرسه غیر دولتی 
هســتند. انتظار ما این اســت که وزارت آموزش پرورش و 
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با ما همکاری داشته 
باشند تا از همه این مدارس بازدید کرده و برای همه آن ها 
دســتورالعمل صادر کنیم. باید شرایط ایمن سازی مدارس 
فراهم و بودجه الزم به آن ها اختصاص داده شــود.عبدولی 
در پایان تاکید کرد:  مسئله ایمن سازی آموزشگاه ها و سایر 
مراکز آموزشی نیز باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد 
که متاســفانه اطالعات حاصله نشــان از عدم توجه به این 

مسئله و وضعیت ایمنی نامناسب است.

نایب رئیس انجمن داروسازان از اجرای طرح »دارو رسان« 
در تهران برای بیماران خاص خبرداد و گفت: این طرح صرفاً 
برای گروه های خاصی از بیماران طراحی شــده تا به جای 
مراجعه شــهروندان به داروخانه های متعدد، دارو از طریق 
پست به درب منزل آنها ارسال شود. به گزارش ایسنا، دکتر 
علــی فاطمی در مورد »طرح دارو رســان« اظهارکرد: این 
طرح صرفاً برای گروه های خاصی از بیماران طراحی شده تا 
به جای مراجعه شهروندان و شهرستانی ها به داروخانه های 
متعدد، دارو از طریق پست به درب منزل آنها ارسال شود. 

در حال حاضر ایــن کار به صورت خیلی محدود در تهران 
و آن هــم عمدتاً برای بیماران SMA انجام می شــود اما 
در شهرستان ها هنوز اجرایی نشده و امیدواریم این کار در 

شهرستان ها نیز با محوریت داروخانه ها انجام شود.
نائب رئیس انجمن داروسازان، اولویت نخست برای اجرای 
این طرح را داروهای خــاص و کمبود برخی داروها عنوان 
کرد و گفت: بیماران SMA هزینه درمان بسیار سنگینی 
دارنــد و امیدواریم که تأمین دارو برای این بیماران و دیگر 
بیماران صعب العالج و رساندن دارو به درب منزلشان تداوم 

داشــته باشــد.وی از بدهی بالغ بر صد هزارمیلیاد تومانی 
دولت به بیمه ها سخن گفت و افزود: دولت فقط برای اجرای 
طرح »دارویار« باید ۲5۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند اما 
متأسفانه از ابتدای اجرای این طرح یعنی طی سه ماه اخیر 

حتی یک ریال هم به داروخانه ها پرداخت نشده است.
نائب رئیس انجمن داروســازان با اشــاره به اینکه کمبود 
دارو در اغلب مراجعات مردم به داروخانه ها مشــهود است 
اظهارکرد: در حال حاضر ۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمه 
سالمت قرار گرفتند و تعداد افرادی که بیمه نیستند کمتر 

از یک میلیون نفر اســت اما مهم ترین مســئله در شرایط 
کنونــی، تأمین دارو و ذخایر اســتراتژیک دارو در کشــور 
اســت.فاطمی در برنامه ای رادیویی با اشــاره به گزارشاتی 
در خصوص کمبود برخــی آنتی بیوتیک ها و داروها گفت: 
اولین انتظار ما این است که بحث ذخایر استراتژیک دارو نه 
در سطح وزارت بهداشت بلکه در شورای عالی امنیت ملی 
مطرح شــود چون زیبنده کشورمان نیست که مردم برای 
تهیه شربت استامینوفن ســاده و آموکسی سیلین و غیره 

دچار مشکل شوند.
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حمله  - سید مجید حسینی:  گروه سیاسی 
تروریســتی به مــردم بی گناه در حرم شــاهچراغ 
شــیراز داغی دیگر بر ســینه مردم ایران گذاشت. 
غروب چهارشــنبه هنگامی که اولیــن اخبار در این 
باره منتشر شد اگرچه تعداد تروریست ها را سه نفر 
اعالم می کرد اما نهایتا معلوم شــد که مهاجم یک 
نفر بوده که در هنگام دستگیری زخمی شده و علی 
رغم تالش برای زنده ماندن وی، در بیمارســتان به 
هالکت رســید. در همان زمان توئیتی منتسب به 
داعش منتشر شد که مســئولیت این جنایت را به 

عهده گرفت.
محکومیت این تــرور و همدردی با خانواده های 
قربانیان آن از همان ساعات اولیه در بین مردم دیده 
می شــد. اگرچه از ســوی بعضی تالش شد که این 
حرکت به گونه ای به معترضان نســبت داده شود 
یا اعتراض ها را زمینه ساز این ترور نشان دهند، اما 
چنین امری چندان منطقی به نظر نمی رسد و برای 
همین هم مانور چندانی روی این قضیه داده نشــد؛ 
ضمن اینکه از سوی دیگر اما و اگرهایی درباره اینکه 
داعش عامل این جنایت نیســت شنیده می شد که 

آن هم چندان مورد توجه واقع نشد. 
در اخبار اولیه به نقل از صدا و سیما اعالم شد که 
یک همدســت فرد تروریست هم که در گوشه حرم 
مخفی شده بود دستگیر شده است که به نظر خبر 
دقیقی نبود. انتشــار فیلم های این حمله تروریستی 
که توسط دوربین های مدار بسته ضبط شده نشان 
می داد که این فرد به تنهایی دســت به جنایت زده 
بــود. همچنیــن در اخبار اولیه اعالم شــد که این 

تروریست ایرانی نبوده و بحرینی است.
پــس از این حنایت در اســتان فارس ســه روز 
عزای عمومی اعالم شــد و بر اساس تصمیم گرفته 
شده تشــییع پیکر شــهدای این اقدام تروریستی 
روز شــنبه صورت خواهد گرفت؛ تشییعی که بدون 
شک با حضور گســترده همه اقشار جامعه صورت 
خواهــد پذیرفت.  تحلیل هایی که بعد از این فاجعه 
منتشر شد، نشــان داد که دیگر تحلیل های کلیشه 
ای پاسخگوی نیاز ذهنی مردم درباره علل این گونه 
فجایع نیست. ســایت عصرایران در مطلبی تحلیلی 
نوشت که درباره این اقدام وحشیانه چند نکته قابل 

توجه است:
1-همه بایــد این حمله را محکوم کنند. این که 
هر کسی چه تحلیلی درباره این حمله دارد، موضوع 
دوم است؛ اولین کار، محکومیت تروریسم است که 
بالی جان انسان معاصر شده است و از افغانستان و 
پاکســتان و ایران تا اروپا و آمریکا و ژاپن را با خون 

بی گناهان رنگین کرده است.
همه ما، شــریک عــزای خانواده های شــهدای 
شاهچراغ هستیم و کنارشان می مانیم؛ ما یک ملتیم.
2-تروریسم، آنگاه که با ایدئولوژی می آمیزد، غیر 
انسانی تر می شــود و هیوالهایی مانند داعش پدید 
می آورد. بر علمای ادیان، مذاهب و فرقه های مختلف 
اســت که اذهان پیروان خود را از الطائالتی مانند 

»واجب شدن بهشت در صورت کشتن پیروان دیگر 
باورها« پاک کنند و اال شریک جنایات تروریست ها 
هستند. مگر جز این اســت که وهابی های قائل به 
مهدورالدم بودن شــیعیان، این مهمالت را از برخی 
علمای جاهل و جاهل پــرور خود فرا گرفته اند؟ و 
مگر انتظار عجیب و غریبی اســت که علمای دیگر، 
در برابــر آنان روشــنگری کنند و منادی »اســالم 

رحمانی« در برابر »اسالم خشونت ورز« شوند؟!
3-اســتفاده سیاسی و تفســیرهای جناحی از 
حادثه تروریستی شاهچراغ، اقدامی ننگین و مصداق 
بارز »کاســبی با خون به ناحق ریخته شده شهدای 
شاهچراغ« اســت. از »کار خودشــونه« تا »نتیجه 
اعتراضاته« آن هم در شرایطی که هنوز شهدا حتی 
کفن هم نشده اند، چیزی جز نمک پاشیدن بر این 
زخم نیست. کسی که مردم را به گلوله بست و آنان 
که او را فرســتاده بودند، مصداق واقعی »دشمنان 

ملت ایران« هســتند. آن تروریســت، در لحظه ای 
که به ســمت مردم حاضر در حرم شلیک می کرد، 
برایش فرقی نداشــت که قربانــی پیش رویش، چه 
گرایش سیاسی دارد؟ معترض است؟ بسیجی است؟ 
اصولگراست؟ اصالح طلب اســت؟ یا حتی برانداز؟ 
او به »مردم ایران« شــلیک می کرد. فهم این نکته، 

چندان سخت نیست. 
ادعای دوباره داعش

 یک روز پس از این جنایت داعش در هفته نامه 
»النبأ« که رسانه  رسمی این گروه محسوب می شود، 
مســئولیت حمله به شاهچراغ  شــیراز را برعهده 

گرفت.
 به گــزارش فــارس؛ هفته نامــه ارگان داعش 

در ابتــدای این گزارش نوشــت: »در یــک رویداد 
جدید، دولت اســالمی ]داعش[ در داخل یک مرقد 
شــرک آمیز، ایران مجوس را هدف قرار داد و یکی 
از مجاهدان خالفت اســالمی به تیراندازی در داخل 
مرقــد اقدام کــرد و ده هــا کشــته و زخمی بر جا 
گذاشــت«. این نشریه مدعی شده که در این حمله 
تروریستی 2۰ نفر به شهادت رسیده و ۴۰ نفر دیگر 
مجروح شدند و حمله شــیراز آخرین حمالت این 

گروهک تکفیری- تروریستی در ایران نخواهد بود.
در  طالبــان  ســخنگوی  دیگــر  ســوی  از   
پیامی توییتری حمله تروریســتی در حرم شاهچراغ 
شــیراز را محکوم کرد. به گزارش ایســنا، ذبیح اهلل 
مجاهد در توییتی نوشــت :» امارت اسالمی  حمله 
وحشــیانه علیه نمازگزاران و زائرین در شیراز ایران 
را شــدیدا تقبیح می نماید و با خانواده های قربانیان 
و تمام مردم ایران ابراز همدردی  می کند. متأسفانه 

که فتنه انگیزهای تکفیری در افغانستان نیز چند بار 
مردم بی گناه را هدف قرار داده اند، آنها دشــمنان 

اسالم و مسلمانانند.«
روز جمعه همچنین اعالم شــد کــه یک بمب 
گذاری کــه قرار بوده همزمان با اقدام تروریســتی 
شــاهچراغ انجام شود، توســط نیروهای اطالعات 
سپاه کشف و خنثی شد. در همین روز بنا به دعوت 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نمازگزاران جمعه 
بعد از برپایی نمازجمعــه، در محکومیت این اقدام 

تروریستی راهپیمایی کردند. 
ارتش جمهوری اســالمی ایران نیــز در بیانیه ای 
اقدام جنایتکارانه تروریســت های تکفیری در حمله 
بــه مرقد حضرت احمد بن موســی بن جعفر علیه 
السالم در شهر شیراز که منجر به شهادت و مجروح 
شــدن زائران بی دفــاع و مظلوم از جملــه زنان و 

کودکان شد را محکوم کرد.

در بیانیه ارتش آمده اســت: دشمنان کوردل و 
مزدور انقالب اسالمی ایران که با دسیسه های مختلف 
و اســتفاده از حربه های گوناگون ضد انسانی تالش 
می کنند مردم را از مســیر انقالب اسالمی مأیوس و 
منحرف ســازند، این بار در اقدامی تروریستی آتش 
کین خــود را بر روی مــردم بی دفاع و شــریف و 
کودکان بیگناه گشودند و با شهادت مظلومانه آن ها، 

چهره پلید و ضد انسانی خود را نمایان ساختند.
بدون تردید، تالش های واهی دشــمنان نه تنها 
هیچ خللی به عزم و اراده ملت ایران وارد نمی سازد 
بلکه منجر به انســجام، اتحاد و همبســتگی بیشتر 
شــده و عزم ملت شــریف ایران در پیگیری آرمان 

امام)ره( و انقالب را تقویت می نماید.
دشــمن با طراحی اغتشاشــات اخیــر، به دنبال 
ایجاد ناامنی و آشــوب در کشور بوده که این اقدام 
تروریســتی نیز بخشــی از آن طراحی است. ارتش 

جمهوری اســالمی ایران بیش از پیش از مردم غیور 
و بصیــر ایــران می خواهد در شــناخت توطئه ها و 
اهداف گروهک های تکفیری و عوامل نا امن کننده 
امنیت کشور که به استکبار جهانی و رژیم منحوس 

صهیونیستی وابسته هستند هوشیار و بصیر باشند.
ارتش جمهــوری اســالمی ایران ضمن محکوم 
کردن این حمله تروریســتی، ســکوت ســنگین و 
تعجب انگیز مدعیان حقوق بشــر و مزدوران خارج 
نشــین که داعیه دفاع از مردم دارند را مصداق بارز 
نفاق و تزویر دانســته، شهادت جمعی از هموطنان 
عزیــز را به به محضر امــام زمان)عج(، مقام معظم 
رهبری و فرماندهــی کل قوا)مدظله العالی(، آحاد 
ملت شریف ایران اسالمی و خانواده های شهدای این 
حادثه تســلیت گفته و آمادگی فرزندان غیور ملت 
ایران در ارتش را برای گرفتن انتقام خون پاک شهدا 

از دشمنان اسالم و ایران اعالم می دارد.

گروه سیاسی: با گذشــت نزدیک به یک ماه از 
حادثه زاهدان، سرانجام شورای تامین استان سیستان 
و بلوچســتان پنجشنبه شــب با صدور بیانیه ای از 
برخورد بــا عامالن این حادثه خبــر داد. این بیانیه 
ساعاتی پس از آن منتشر شد که جمعی از روحانیون 
و ائمه جمعه اهل ســنت سیســتان و بلوچستان با 
حضور در مســجد مکی زاهــدان، حمایت خود را از 
موالنا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعالم 
کردند. پس از اعتراضات جمعه خونین زاهدان در روز 
هشتم مهرماه که با برخورد نیروهای امنیتی مواجه 
شد، عبدالحمید خواستار برخورد با عامالن این حادثه 
شد. در آن روز جمعی از نمازگزاران مسجد مکی در 
اعتراض به هتک حرمت یک دختر نوجوان توســط 
یکی از فرماندهان انتظامــی در چابهار، اعتراضاتی را 
در مقابــل کالنتری انجام دادند که با حمله برخی از 
معترضان به کالنتری و تیراندازی به ســوی مردم به 
خشونت کشیده شد. آمارهای رسمی از کشته شدگان 
آن حادثه اعالم نشده و تنها در بیانیه شورای تامین 
استان، تعداد جان باختگان 35 نفر تخمین زده شده 
است اما آمارهای غیرسمی توسط مسئوالن محلی از 
احتمال جان باختن دهها در حوادث آن روز حکایت 
دارد؛ هرچند این آمارها توســط مراجع رسمی تایید 
نشده است. در پی سخنان انتقادی عبدالحمید امام 
جمعه اهل سنت زاهدان در جمعه گذشته، انتقاداتی 
از ســوی یکی از روحانیون شــیعه استان نسبت به 
او مطرح شــد که با واکنش اهل ســنت مواجه شد 
و یکی از دالیل اعالم حمایت علمای اهل ســنت از 
عبدالحمید در روز پنجشنبه در مسجد مکی، همین 

موضوع بود.
بیانیه شورای تامین استان

شورای تامین سیســتان و بلوچستان پنجشنبه 
شــب با صدور بیانیه ای ضمن تشریح حوادث اخیر 
در زاهــدان اعالم کرد با اغتشاشــگران و نیز عوامل 
احتمالی خاطی در این زمینه برخورد خواهد شــد. 

متن کامل این بیانیه به این شرح است:
روز جمعه هشتم مهرماه پس از اتمام نماز جمعه 
اهل ســنت در شــهر زاهدان گروهی از افراد ضمن 
یورش به کالنتری 1۶ در مجاورت مصلی نماز جمعه 
قصد داشــتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند. 
در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و 
نیروهای مدافع کالنتری، متاسفانه برخی از هموطنان 
مظلوم و نمازگزاران، جان خود را ازدســت داده و یا 

مجروح شدند.
پس از این حادثه تعدادی افراد مســلح با ســوء 
اســتفاده از فضای ملتهب ایجاد شــده ضمن حمله 
به شــهروندان و اماکن مختلف اقدام به آتش زدن و 
غارت اموال عمومی و خصوصــی کرده و با نیروهای 
حافظ امنیت درگیر شدند که در این حوادث تعدادی 
از اغتشاشــگران و افراد بی گناه کشــته و جمعی از 
نیروهــای خدوم امنیتــی و نظامی نیز به شــهادت 
رســیدند. به دنبال حادثه غمبار زاهدان طی دستور 
مستقیم ریاست محترم جمهور،  وزیر محترم کشور 
در شهرستان زاهدان حضور یافته و متعاقبا با پیگیری 
مســووالن عالی امنیتی،  دفاعی و انتظامی کشــور،  

هیات های کارشناســی بــه منظور بررســی علل،  
زمینه ها،  چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام 
و اقدامات جامعی را برای دستیابی به روایت دقیق و 

واقعی از حوادث رخ داده در دستور کار قرار دادند.
تیم های بررسی و هیات های اعزام شده به زاهدان 
ضمن گفت و گو با فرماندهان انتظامی و مســووالن 
امنیتی،  بررســی فیلم های دوربین های مدار بسته 
ســطح شهر،  جمع اوری شواهد میدانی،  گفت و گو 
با شاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با سران 
طوایف و علمای دینی به بازســازی صحنه اغتشاش 
و نحوه اقــدام نیروهــای انتظامی پرداختند.  نتایج 
جمع بندی این تحقیقات به شــرح ذیل برای اطالع 
مردم شریف و انقالبی سیستان و بلوچستان و عموم 

هموطنان اعالم می شود:
1- حوادث روز جمعه هشــت مهر ماه در دو بازه 
زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر 
عناصــر حاضر در صحنه، انگیــزه و اقدام با یکدیگر 

متفاوت است.
2- پس از پایان نماز جمعه جمعیت بالغ بر 15۰ 
نفر که حضور افراد مســلح در میــان آنها به اثبات 
رســیده با حمله به کالنتری 1۶ ضمن پرتاب سنگ،  
تیراندازی،  هدایت و زدن اتوبوس شــرکت واحد به 
دیــوار کالنتری به قصد تخریــب در و دیوار و نهایتا 
ورود به محوطه کالنتری اغازگر اغتشاش بوده و با به 
اتش کشیدن خودرو پلیس و مجروح نمودن تعدادی 
از کادر انتظامی تالش کردند تا حوزه انتظامی مذکور 
را به تصرف خود در اورند که اقدام اغتشاشگران برای 
تصرف حوزه انتظامی با عکس العمل پرســنل حاضر 
در کالنتری عقیم ماند.)اســتفاده از گاز اشک اور، به 

کارگیری سالح ساچمه زن و تیراندازی(
3- به دلیل مجاورت کالنتری 1۶ با محل برگزاری 
نماز جمعه،  تخلیه نشــدن کامل مصلی،  درگیری 
مسلحانه و نیز تیراندازی نیروهای انتظامی ، متاسفانه 
منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از 
شهروندان نمازگزار و عابرین بی گناهی شد که نقشی 

در اغتشاش نداشتند.
۴- پــس از پایــان درگیری های مرحلــه اول در 
اطراف کالنتری،  برخی افراد و نیز افرادی مســلح با 
سو اســتفاده از التهاب ایجاد شده در اطراف مسجد 
مکی،  پشت بام های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر 
اقدام به اغتشــاش کرده،  ضمن تخریب و آتش زدن 
اموال عمومی ، دولتی و خصوصی،  درگیری مسلحانه 

را آغاز می کنند.
5-  شورای تامین استان به منظور برقراری امنیت 
و جلوگیری از گســترش ناامنی،  حفظ جان و مال 
شهروندان،  نسبت به اعالم وضعیت امنیتی در شهر،  
اقدام و مرحله مقابله نیروهــای امنیتی و انتظامی با 
گروههای مســلح آغاز و تا آخر شــب ادامه می یابد. 
دراین مقطع زمانی تعدادی از افراد مسلح کشته و ۶ 
نفر از حافظان امنیت از جمله سردار سرافراز هاشمی به 

شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح می شوند.
۶- براســاس مســتندات موجود تاکنون،  تعداد 
مجموعه جان باختگان هشتم مهرماه و روزهای بعداز 
آن در شهر زاهدان 35 نفر می باشد که شامل :برخی 

از نمازگزاران در مصلی،  جان باختگان در مرحله اول 
اطراف کالنتری،  کشــته شــدگان از افراد مسلح در 
اثر درگیری ها سطح شهر و همچنین شهروندان بی 
گناه به قتل رســیده توسط اشرار در مناطق مختلف 

شهر می باشد.
در پایان شــورای تامین به مــردم اصیل،  وفادار 
و انقالبی شــهر زاهــدان خصوصا خانواده شــهدا و 
جانباختگان تســلیت عرض می نماید و جهت تحقق 
دستور ریاست محترم جمهوری برای اجرای عدالت،  
ضمــن پذیرش قصور برخی از ماموران و عزل رئیس 
وقت کالنتری 1۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان 
و همچنین جبران خسارات وارده به جانباختگان بی 
گنــاه و خانواده های آنان اعالم مــی دارد که: پرونده 
حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین،  اغتشاشــگران 
و مهاجمان به کالنتری و از طرفی مســوولین ذیربط 
انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم،  تشکیل 
و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه جانبه 
به مرجع قضایی ارســال شــده تا به صورت دقیق و 
براساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. الزم 
به ذکر اســت چنانچه طی بررسی های تکمیلی و در 
صورت مشخص شدن مواردی دیگر از قصور یا تقصیر 
احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی 

و اقدام به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
روایت نماینده رهبری

 از جلسه با سران اهل سنت
نماینــده مقام معظــم رهبری در سیســتان و 
بلوچســتان با اشــاره به برگزاری جلسه ای با برخی 
از علمای اهل ســنت کــه به تازگی برگزار شــده، 
گفت: در آن جلســه به شــدت گالیه کرده و نسبت 
به مســیری که در التهاب آفرینی دنبال می کنند و 
ســخنان، نکات، توییت ها و بیانیه هایی که به التهاب 
و دوقطبی سازی که خواست دشمن است، بیافزاید، 
هشدار دادم. آیت اهلل مصطفی محامی نماینده ولی فقیه 
در سیستان و بلوچستان در خطبه های نمازجمعه این 
هفته زاهدان در جلسه با معتمدین و سران طوایف که 
برای پادرمیانی و حل ماجرا آمده بودند عرض کردم 
»چرا حاال که بیست و اندی روز از حادثه گذشته تازه 
آمده اید؟« و در پاسخ به درخواست آنها که »شما به 
عنــوان نماینده مقام معظم رهبری، نقش پدری ایفا 
کنیــد و برای حل ماجــرا ورود کنید«، گفتم: » اگر 
شما به دنبال حل ماجرا بودید، می بایست همان روز 
اول واقعه و یا روز بعدش برای همفکری و حل مسأله 
می آمدیــد و کار هم راحت بود و در همان چارچوب 
حق، عدل، عقالنیت، اعتدال، عدالت و انصاف، جواب 

خیلی روشن و حل ماجرا آسان بود«.
وی ادامــه داد: خطــاب به جمع مذکــور عنوان 
کردم« البته من منتظر شما و درخواست تان نبودم و 
از همان روز اول پیگیری های خودم را داشتم و ادامه 
خواهم داد و به حصول نتیجه امیدوارم ولیکن راه ها 
مشخص است و باید روز اول می آمدید تا بگوییم برای 

حل مسئله چه کنید. 
نماینــده مقام معظــم رهبری در سیســتان و 
بلوچســتان با اشــاره به برگزاری جلسه ای با برخی 
از علمای اهل سنت، تشــریح کرد: در آن جلسه به 

شدت گالیه کرده و نسبت به مسیری که در التهاب 
آفرینی دنبال می کنند و ســخنان، نکات، توییت ها و 
بیانیه هایی که به التهاب و دوقطبی سازی که خواست 

دشمن است، بیافزاید، هشدار دادم.
محامی افزود: در آن جلسه عنوان کردم »چرا کاری 
می کنید که دشمن شاد شویم؟ اصل این ماجرا، غلط؛ 
ادامــه اش غلط و هنوز که ادامــه می دهید غلط اندر 
غلط است.« و پرســیدم که »آیا این گونه به نتیجه 

می رسید؟« و پاسخ دادند: »خیر«.
وی ادامه داد: پرسیدم »آیا تا به حال با این روش 
در جهــت احقاق حق مردم به نتیجه رســیده اید؟« 
پاســخ دادند: »خیر« و ادامه دادم: پس چرا این کار 
را انجــام می دهید؟ آدم عاقــل کاری را که امید به 

نتیجه اش نداشته باشد انجام نمی دهد.«
محامی به ذکر نــکات دیگری از جلســه مذکور 
پرداخته و بیان داشــت: در نهایت گفتند: »نظر شما 
چیست و چه باید کرد؟« گفتم: »همان کاری که روز 
اول وظیفه تان بود و باید انجام می دادید و می آمدید 
پیش مــا و راه حل ماجرا را جویا می شــدید و حل 
مســأله هم آسان بود. اکنون هم اگر این کار را انجام 
دادید کــه خب و در غیر این صورت هم ما مســیر 

خودمان را برای پیگیری ماجرا دنبال می کنیم.
امام جمعه زاهدان در ادامه با اشــاره به همراهی 
و همکاری با مســئوالن اســتانی و پیگیری مکرر از 
مسئوالن کشــوری در رابطه با مسائل اخیر، عنوان 
داشــت: در هفته های گذشــته از دفتر رهبر معظم 

انقالب اســالمی؛ رئیــس جمهــور و وزارتخانه ها؛ 
مسئوالن مختلف و شورای عالی امنیت ملی پیگیری 

می نمودیم.
وی ادامــه داد: در روزهایــی کــه آقایــان اعالم 
می کردند از حصول نتیجه ناامید هستند من می گفتم 
که به حصول نتیجه بسیار امیدوارم، البته اگر کسی 
بخواهد ماجرا حل بشود و نخواهد آشوب گری کند و 

به دنبال بهانه باشد.
محامی با تشــکر از اهتمــام و حمایت دفتر مقام 
معظم رهبری؛ ریاســت محترم جمهور؛ دبیر محترم 
شــورای عالی امنیت ملــی؛ وزیر محترم کشــور و 
همه کســانی که همراهی کردند، بیان داشت: اقدام 
شورای تامین استان که مجموعه گزارش ها و بررسی 
هیئت ها را جمع بندی کرده و دیروز به نتیجه رسیدند 
و بیانیــه ای در رابطه با حوادث ۸ مهرماه دادند، قدم 

اول و بسیار مهم بود و جای تقدیر و تشکر دارد.
وی افزود: در ادامــه همانطور که در بیانیه آمده، 
می بایســت دادگاه نســبت به تخلف افراد مختلف 
پیگیری کند و با بررســی جامع و منصفانه، برخورد 
قاطع با متخلف؛ برخورد بازدارنده؛ تدبیر پیشگیرانه 
بــرای جلوگیری از تکرار این حــوادث و تالش برای 
احقــاق حق همه اطــراف و جوانب اعــم از نیروی 
انتظامی؛ جــان باختگان و مجروحین؛ مال باختگان 
و مردمی که ناامنی را تحمل کردند، در دســتور کار 
قــرار گیرد. امام جمعه زاهــدان تاکید کرد: این قدم 
اول اســت و امیدوارم این تالش به لطف خداوند و با 

توفیقات الهی و همراهی و همکاری همه مســئوالن 
استانی و کشوری و همراهی مردم عزیز با هوشیاری و 
بصیرت مردم عزیز ادامه پیدا کند و به نتایج مطلوب 

تر و کامل تری برسیم.
دیروز در زاهدان چه گذشت؟

نماز جمعه اهل سنت زاهدان، دیروز مثل همیشه 
به امامت جمعه مولوی عبدالحمید در مســجد مکی 
برگزار شد. خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان در 
سخنان خود ضمن استقبال از بیانیه پنج شنبه شب 
شورای تامین استان بر رسیدگی به آنچه چند هفته 
قبل در نماز جمعــه زاهدان اتفاق افتاد تاکید کرد و 

برخورد با عوامل آن را خواستار شد. 
نیروهای امنیتی، دیروز در اطراف محل برگزاری 
نماز جمعه و مســجد مکی زاهدان حضور داشتند و 
آنگونه که خبرگزاری ایرنا گــزارش داده: »مردم نیز 
با توجه به تاکیدات مولــوی عبدالحمید امام جمعه 
اهل ســنت زاهدان مبنی بر دعــوت مردم به حفظ 
آرامش و با وجــود تالش های ضد انقالب، در فضای 
آرام راهپیمایی و در پایان نیز به ســمت منازل خود 
حرکت کردند.« ایســنا هم گزارش داده که برخی از 
نمازگزاران حین ترک عیدگاه تا طی مسافتی حدود 
صد متری از محل برگزاری نماز جمعه شــعار هایی 
سر می دادند. همچنین در فیلمهایی که از پایان نماز 
جمعه در فضای مجازی منتشــر شده شعارهایی از 
سوی نمازگزاران و همچنین صدای تیراندازی شنیده 

می شد. 

همه ایران به شیراز تسلیت گفت

محـکومیت همه جانبه اقـدام تروریسـتی در شـاهچراغ 

پنجشنبه پرخبر سیستان و بلوچستان؛ از مسجد مکی تا بیانیه شورای تامین استان 
عزل رئیس کالنتری ۱۶ و فرمانده انتظامی  شـهرسـتان زاهدان

تعداد جان باختگان حوادث هشتم مهر و روزهای بعد از آن در زاهدان ۳۵ نفر اعالم شد

 

»آگهـی مناقصـه عمـومی«
شــرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد خدمات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید:

شماره مناقصهموضوعردیف

1
واگذاری عملیات طرح توسعه فیدر پست فوق توزیع فرامرزان واقع در محدوده اداره برق جناح شامل حجم عملیاتی: 

جزهای اعتباری 400)فشار متوسط هوایی( و 600 )فشار متوسط زمینی( با مبلغ برآورد )16.578.911.265( ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.328.945.563 ریال      مدت زمان انجام کار: 3 ماه       پیش پرداخت: 20درصد

1۴۰1-۸۸
)تجدید(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند پس از تاریخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه جهت خرید 
اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
تلفن: 312۰1522 -۰7۶ فاکس دبیر خانه: 312۰1۴۰2 - ۰7۶

- مشــخصات شــرکت توزیع نیروی برق اســتان هرمزگان: کد اقتصادی: ۴111۴35۸9315 شناسه شــرکت:1۰1۰1335577 ش ثبت: 195۴ 
کدپستی:7913۶-75115

- محل بازگشایی پاکات: شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها
- به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
)www.setadiran.ir( .می باشد )آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد -

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

)نوبت دوم(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/8/7

آگهی مزایده  )نوبت اول(
دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان البرز در نظر دارد به تصدی یا نمایندگی از موقوفه 
بانو طاهره حیدری- موقوفه قازان ابن ارغوان ششــدانگ )یک باب منزل مسکونی( از رقبات موقوفه 
مذکور به مساحت 93/05 متر مربع واقع در استان قزوین، شهرستان البرز، بخش محمدیه، شریفیه 

را از طریق آگهی مزایده برابر نظریه کارشناس دادگستری به متقاضیان واجد الشرایط )بدون هیچگونه 
حقی( به مدت یک ســال شمسی و با رعایت شــرایط مندرج در آگهی شماره 1401/711133 مورخ 

1401/08/05 صرفا به اجاره واگذار نماید:

لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی شرکت در مزایده همه روزه به استثنای روزهای 
تعطیل از تاریخ انتشار آگهی مزایده لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/23 به واحد 
اجارات اوقاف و امور خیریه شهرســتان البرز واقع در شــهر صنعتی البرز، بلوار سهروردی، روبروی 

دانشگاه کار مراجعه و یا با شماره 3223۴۰55-۰2۸ داخلی 1۰1 و 1۰2 تماس حاصل نمایند.
میثم عباسپور
مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان البرز استان قزوین

مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه اجاره ماهیانه )ریال(مساحت به متر مربعمشخصات مورد اجارهنام موقوفهردیف

93/۰57/5۰۰/۰۰۰9/۰۰۰/۰۰۰یکباب منزل مسکونیموقوفه بانو طاهره حیدری موقوفه قازان ابن ارغوان1

 درخواست دبیرکل حزب مردم ساالری
 از مسئوالن مدعی برقراری امنیت

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ســاالری در توئیتی نوشت: به کارگیری هرنوع خشونتی چه از 
طرف حکومت و یا مردم یا مزدوران وابســته به خارج و یا تروریســت های جاهل محکوم است لذا با عرض 
تسلیت شــهادت جمعی از هموطنان در جنایت دلخراش شــاهچراغ از سوی گروهک تروریستی داعش 

امیدوارم مسئوالن مدعی برقراری امنیت پاسخگوی علت وقوع این بی مباالتی باشند.
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پرونده پســر جوانی که متهم اســت با همدستی یکی از 
دوستانش مادربزرگش را به قتل رسانده پس از 14 سال 
برای ســومین بار در حالی به شــعبه دوم دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرســتاده شد که اولیای دم از مجازات 
او گذشت کردند.به گزارش رکنا،  رسیدگی به این پرونده 
از اواخر شهریور سال 87 با گزارش قتل زن سالمندی در 
خانه اش به پلیس، آغاز شــد و مأموران بالفاصله به محل 
اعزام شدند.در بررسی های اولیه مأموران تحقیقات میدانی 
را آغاز و با همســر مقتول صحبت کردند. وی در تشریح 
جزئیــات به مأموران گفت: من طبق عادت هر روزه برای 
خواندن نماز به مسجد رفتم همسرم در حال وضو گرفتن 
بود. وقتی از مسجد برگشتم و در خانه را زدم کسی در را 
باز نکرد و نگران شدم و به سرعت با پسرم که در نزدیکی 
خانــه ما زندگی می کرد تماس گرفتم. بــه اتفاق او در را 
شکستیم و وارد خانه شدیم و دیدیم که همسرم با ضربات 
متعدد چاقو جان باخته است.در ادامه مشخص شد مقتول 
مقداری طال در خانــه نگهداری می کرده که پس از قتل 
همه طالها ســرقت شده است. همچنین مأموران پس از 
بررســی شــواهد در صحنه جنایت پی بردند که عامل یا 
عامالن قتل با زور وارد خانه نشــده اند و قربانی با قاتلش 
آشــنا بوده است.با این ســرنخ مأموران تحقیقات خود را 
برای شناســایی عامالن قتل در دستور کارشان قرار داده 
بودند تا اینکه مرد جوانی با مراجعه به اداره آگاهی عنوان 
کرد که ساعاتی پیش پسر جوانی برای فروش 250 گرم 
طال پیش من آمده و از آنجایی که رفتارهای او مشکوک 
بود ترجیح دادم موضوع را با پلیس در میان بگذارم.بدین 
ترتیب اظهارات طالفروش مأموران را به پسر جوان به نام 
شهرام رساند و بازداشت شد.شهرام پس از حضور در اداره 
آگاهی تحت بازجویــی قرار گرفت و به قتل مادربزرگش 
اعتــراف کرد.وی در توضیح بیشــتر به مأمــوران گفت: 
من قصد کشــتن مادربزرگم را نداشتم فقط می خواستم 
با ســرقت طالهای مادربزرگم پولی به دســت بیاورم تا 

ازدواج کنــم. چند ماه قبل با زن مطلقه ای آشــنا و به او 
عالقه مند شدم و تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم اما چون 
پولی نداشــتم و هیچکس هم حاضــر نبود به من کمک 
کند به یکباره یاد طالهای مادربزرگم افتادم و وسوســه 
شدم تا با سرقت آن بتوانم زندگی جدیدی را آغاز کنم.وی 
افزود: از آنجایی که می ترســیدم به تنهایی نقشه سرقتم 
را عملی کنم موضوع را با یکی از دوســتانم به نام حمید 
مطرح کردم و با موافقت او برای ورود به خانه مادربزرگم 
برنامه ریزی کردیم و روز حادثه پس از رفتن پدربزرگم به 
مسجد زنگ خانه را زدیم و وارد خانه شان شدیم و زمانی 
که مادربزرگم در حال خواندن نماز بود کیســه ای را روی 
سرش گذاشتیم و با وارد کردن چند ضربه چاقو و در حالی 
که نیمه جان روی زمین افتاده بود با سرقت طالهایش از 

آنجا گریختیم.پس از اظهارات متهم مأموران تالش کردند 
تا بتوانند حمید را شناســایی و بازداشت کنند اما موفق 
نشدند و پرونده با صدور کیفرخواست برای شهرام به شعبه 
19 دادگاه کیفری تهران مســتقر در اسالمشهر فرستاده 
شــد.در ابتدای این جلســه فرزندان مقتول و حتی مادر 
شــهرام هم برای متهم درخواست قصاص کردند.در ادامه 
متهــم به جایگاه رفت و عنوان کــرد: همان طوری که در 
بازجویی ها گفتم من قصدم کشتن مادربزرگم نبود و فقط 
به دنبال طالهایش بودم. من روز قبل از ماجرا مشــروب و 
قرص های آرامبخش خورده بودم و حال مساعدی نداشتم. 
آن روز من با همراهی دوســتم به خانه مادربزرگم رفتیم 
و اگــر هم قتلی صورت گرفته من تنها نبودم. با این حال 
پشیمانم و از اولیای دم می خواهم من را ببخشند.پس از 

اظهارات متهم و وکیل او قضات وارد شور شدند و متهم را 
به قصاص محکوم کردند. پس از صدور حکم، متهم به رأی 
اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات 
با بررســی پرونده حکم را نقض و خواســتار شناسایی و 
دستگیری حمید متهم فراری پرونده شدند.با اینکه حمید 
تالش کرده بود ردی از خودش برجای نگذارد اما مأموران 
این بار با تحقیقات بیشــتری موفق شــدند او را دستگیر 
کننــد و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شــعبه دوم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد.در جلسه 
دوم این پرونده بازهم اولیای دم درخواست قصاص کردند 
و در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و هر دو متهم را 
به قصاص محکوم کردند.اما این بار هم حکم صادر شــده 
در دیوان عالی کشــور نقض شد تا تحقیقات بیشتری از 
متهمان و پرونده صورت گیرد.و در نهایت سومین جلسه 
رسیدگی به این پرونده پس از 14 سال از این جنایت در 
شعبه دوم برگزار شد.در ابتدای این جلسه عنوان شد که 
اولیای دم از قصاص اعالم گذشت کردند.شهرام که با قید 
وثیقه آزاد بود در دادگاه حاضر نشــد و وکیل او به جایگاه 
رفت و گفت: موکلم اتهــام قتل را قبول ندارد. چرا که او 
اعالم کرده قتل توســط همدستش حمید صورت گرفته 
و موکلم مشــارکتی در قتل مادربزرگش نداشته است. از 
این رو از قضات می خواهــم که عنوان اتهامی موکلم را از 
مشــارکت به معاونت تبدیل کنند.بعد از اظهارات وکیل 
شــهرام، حمید به جایگاه رفت و گفت: مــن اتهام قتل 
را می پذیرم چون روز حادثه فریب حرف های شــهرام را 
خوردم. ضمن اینکه من پولی برای پرداخت دیه به اولیای 
دم ندارم به همین خاطر از قضات درخواست می کنم حکم 
قصاصــم را اجرا کنند.پس از پایــان این اظهارات قضات 
مدارک و اظهارات متهمان را مورد بررســی قرار دادند و 
اعالم کردند که عنوان اتهامی شهرام به معاونت در قتل از 
طریق تحریک و تسهیل در قتل تغییر کرد و برای صدور 

حکم وارد شور شدند.

فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران از کشف 50 تن 
گندم خارج از شــبکه توزیع در پیشوای ورامین خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار کیومرث عزیزی در این باره گفت:  
در راســتای اجرای طرح مبارزه با احتــکار کاال ماموران 
اداره مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی شــرق استان تهران با انجام مجموعه 

اقدامات هوشمندانه و فنب پلیسی از دپوی مقادیری قابل 
توجهی گندم خارج از شبکه توزیع در انباری واقع دریکی 
از روســتاهای شهرستان پیشوا باخبر شــدند.وی افزود: 
ماموران پس از هماهنگــی قضائی همراه با نماینده اداره 
صمت به محل اعزام و در بازرســی از ایــن انبار 50 تن 
گندم دولتی که بدون مجوز قانونی دپو شــده بود کشف 

کردند.فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران با اشاره به 
این که ارزش گندم کشف شده برابر ارزیابی کارشناسان 
مربوطه پنج میلیارد و 750میلیون ریال برآوردشده است، 
اظهارکــرد: در ایــن رابطه یک متهم دســتگیر و پس از 
تشــکیل پرونده برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی 
معرفی شد.براســاس اعالم مرکز اطالع رسانی فرماندهی 

انتظامی شــرق اســتان تهران، عزیزی با تاکید بر اینکه 
مبارزه بــا قاچاق کاال از اولویت های اصلی پلیس اســت 
و بــا اقتدار کامل در چارچوب قانــون و قاطعانه با قانون 
شکنان در این حوزه برخورد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: 
هموطنان در صورت مشــاهده هرگونه قاچاق کاال و ارز، 

موضوع را از طریق فوریت های پلیس 110 اطالع دهند.

سرنوشت قاتل مادربزرگ در انتظار رای دادگاه

کشف انبار دپوی ۵۰ تن گندم دولتی غیرمجاز در شرق تهران

مصدومیت روزانه ۵۵ نفر در تصادفات رانندگی
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت:در مهرماه روزانه 55 نفر 
مصدوم حوادث رانندگی و 200 نقطه کروکی خســارتی گزارش شده است.
سرهنگ احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران اظهار کرد: 
۳0 درصد متوفیان پایتخت مربوط به موتورسیکلت سواران بوده و متاسفانه 
تمام تصادفاتی که در مهرماه توســط موتورســواران رخ داده شاهد نداشتن 

کاله ایمنی بودیم.
وی افزود: بیشــترین ســاعات وقوع تصادف موتورسیکلت سواران 12 تا 14 
ظهر بوده یعنی در این ساعت خســتگی روزانه و ضعف جسمانی داشتند و 
بیشــترین تصادفات هم در محور شهید خرازی، شهید بابایی و شهید صیاد 
شــیرازی اتفاق افتاده است.ســرهنگ مومنی تاکید کرد: نیمی از تصادفات 
موتورسیکلت سواران در محورهای بزرگراهی بوده است.وی گفت: در مهرماه 
روزانه 55 نفر مصدوم حوادث رانندگی داشتیم و 200 نقطه کروکی خسارتی 
گزارش شده است اما خوشبختانه درمهرماه امسال با کاهش تصادفات جرحی 

و خسارتی روبرو بودیم.

واژگونی تویوتا 4۰ مجروح بر جای گذاشت
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: براثر 
واژگونی خودروی تویوتا در ســراوان یک نفر کشته و 40 نفر مصدوم شدند.

به گزارش رکنا، فریبرز راشــدی با اشــاره به اینکه بر اثر واژگونی خودروی 
تویوتا یک نفر کشــته و 40 نفر مصدوم شدند، اظهار کرد: این حادثه ساعت 
14:52 امروز در محور ســراوان به اسفندک رخ داد.وی ادامه داد: مصدومین 
این حادثه توســط شش دســتگاه آمبوالنس به بیمارستان رازی شهرستان 

سراوان انتقال یافتند.

فرود اضطراری هواپیمای دبی 
به علت بیهوشی خلبان در شیراز

مدیرکل فرودگاه های استان فارس ماجرای فرود اضطراری هواپیمای دبی به 
علت بیهوشی خلبان را تشریح کرد.

به گــزارش رکنا، غالمرضا کریم  آقایی مدیرکل فرودگاه های اســتان فارس 
اظهار داشت: ســاعت 6 صبح پنجم آبان ماه یک فروند هواپیمای مسافربری 
شرکت فالی دبی از مبداء تاشکند به دبی در فرودگاه شیراز فرود اضطراری 
داشــت.وی گفت: این هواپیما که پرواز فالی دبی، بویینگ 7۳7 سری 800 
بود با اعالم اضطراری به دلیل بیهوشــی خلبان اول در این فرودگاه به زمین 

نشست.
مدیرکل فرودگاه های اســتان فارس با بیان اینکه پس از آمدن خلبان دیگر 
از دبی به شــیراز، این هواپیما ساعت 16 پس از جایگزین کردن کروی پرواز 

توسط شرکت فالی دبی فرودگاه شیراز را ترک و پرواز کرد.

واکنش پلیس به فیلم پخش شده از ماموران یگان 
ویژه در حال تخریب موتورسیکلت ها

چند روز گذشــته کــه در برخی نقاط تهران درگیری و آشــوب بود فیلمی 
منتشــر شــد که مأموران یگان ویژه در یکی از کوچه هــا در حال تخریب 

موتورسیکلت های شهروندان هستند.
به گزارش مهر، پیرامون ویدیوی منتشر شده با موضوع تخریب موتورسیکلت 
شهروندان توسط نیروهای امنیتی نوشت: در ویدیوی منتشر شده توسط بی 
بی سی و دیگر رسانه های معاند چند فرد که لباس مشکی به تن دارند خود 
را به تجهیزاتی مانند لباس مأموران یگان ویژه مجهز کرده اند و در کوچه ای 
خلوت که احتمال دارد حوالی بازار و هســته مرکزی شهر باشد در ساعاتی 
که در خیابان های اصلی درگیری برپا است با خیال راحت و آرامش اقدام به 
تخریب اموال عمومــی می کنند!در این فیلم حتی یکی از مأموران به فردی 
که در حال فیلمبرداری از او است نگاه می کند و بدون هیچ اعتراضی مجدد 
به کار خود ادامه می دهد این در حالی است که در روزهای گذشته مشاهده 
شده است هنگامی که از نیروهای امنیتی و انتظامی فیلمبرداری می شود آنها 

تذکر می دهند که فیلم نگیرند.
همچنین مأموران در فیلم نه تنها لباس یگان ویژه ای ها را به تن ندارند بلکه 
هر مأمور دو باتون دارد و سپر ندارد؛ ضمن اینکه کفش های این افراد کفش 
معمولی است و پوتین و چکمه نظامی نیست!بر همین اساس یک مقام آگاه 
اعالم کرد شناســایی این افراد که در دســتور کار قرار گرفته است تا طبق 

قانون با آنها برخورد شود.

خفت گیری مسلحانه از طلبه اسالمشهری 
فرمانده سپاه شهرستان اسالمشــهر خبر شهادت یک روحانی اسالمشهر را 
تکذیــب کرد و گفت: این روحانی در یک درگیــری با خفت گیران جراحت 

سطحی در بر داشته است.
به گــزارش رکنا، ســرهنگ هادی ایلکا ضمن تکذیب خبر شــهادت طلبه 
اسالمشهری اظهار داشت: برخی رســانه های معاند درپی نا امن جلوه دادن 

جامعه هستند. 
وی افزود: یکی از طلبه های اسالمشهر در روستای کاشانک با دو فرد که قصد 
خفت گیری داشتند درگیر می شــود که این دو ضارب، مسلح به سالح گرم 
بودند اما نتوانســتند به روحانی شلیک کنند.فرمانده سپاه اسالمشهر با بیان 
اینکــه ضاربان با گلوله به خودرو روحانی آســیب وارد کردند گفت: روحانی 
اسالمشهری در این درگیری از قسمت پا دچار آسیب دیدگی سطحی شده 
کــه در حال حاضر وضعیت عمومی او مطلوب اســت. ایلکا در پایان با بیان 
اینکه این روحانی در شهرک امام حسین )ع( اسالمشهر امام جماعت مسجد 
حضرت رقیه )س( اســت خاطرنشان کرد: مردم به شایعات شبکه های معاند 
توجه نداشنه باشــند زیرا مزدوران عبری، عربی و غربی به دنبال برهم زدن 

نظام عمومی جامعه از طرق مختلف هستند.

اخبار کوتاه

 

نظر به مواد .1 و 1۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رســمی مصوب مرحله 1۳90/9/20 امالک متقاضیانی که در 
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی تنکابن مورد 
رســیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محــرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. مرحله )110(
امالک متقاضیان واقع در قریه نشتارود پالک 2 اصلی بخش 2

2401 فرعــی مهدی عبــاس پور نادری به کد ملــی27214۳5221 
نســبت به ششدانگ یک قطعه باغ محصور مشتمل بر انباری به مساحت 

1960 متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه خشکبور پالک 20 اصلی بخش2

۳17 فرعی جاوید شــهرودباری به کد ملی 221005۳048 نســبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر ساختمان تجاری مسکونی به 

مساحت 85.20  متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه مکرود پالک 22 اصلی بخش2

461 فرعی علی موسلی به کد ملی0۳20098۳21 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشــجر به مساحت 207.21 متر مربع )بشرط تجمیع با 

پالک 154فرعی( خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه چالو پالک۳4 اصلی بخش2

 172 مفــروزی از 6 فرعــی بهنــام جانمیــان نجف آبــادی به کد 
ملــی0۳21445740 و ایــرج جانمیــان نجــف آبــادی یه کــد ملی 
1090742150 ســهم هر کدام بترتیب سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 266.80 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه حاجی آباد علیا پالک 4 اصلی بخش۳

12۳5 فرعی حســین باالئــی به کد ملی221892544۳ نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه باغ محصور به مســاحت 4510 مترمربع خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی
12۳7 مفروزی از ۳17 فرعی مظاهر غالمی به کد ملی 221792۳15۳ 

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 612 
مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه لشکرک پالک26 اصلی بخش۳
 524 فرعــی مختار دلــد اده به کد ملی 00۳6۳17799 نســبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳68.48 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در قریه حسنکالیه پالک ۳8 اصلی بخش۳

 894 فرعی پگاه مقیمی اســگویی به کد ملی 0064756904 نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر ساختمان سرایداری به 

مساحت 408.48 متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در قریه بلده سفلی پالک 44 اصلی بخش۳

 487 فرعی حســن رضائی بــه کد ملی 06505546۳9 نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ســاختمان به مساحت 657 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کراجوبکنار پالک 45 اصلی بخش۳

 248 فرعی دولت جمهوري اسالمي ایران به نمایندگي از وزرات بهداشت 
و درمان مرکز بهداشــت )کراجوبکنار( به شناســه ملی14002961۳40 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 296 

متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در قریه کرچکله پالک 57 اصلی بخش۳

 1572 فرعــی زهــرا نصرالهی به کد ملی2219159681 نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین مشــجر مشتمل بر ســاختمان به مساحت 

882.11  متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.
 157۳ مفــروری از 1181 فرعــی داود بروکــی میــالن بــه کــد 
ملی045۳704549 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ســاختمان به مســاحت 200 متر مربع خریداری مع الواســطه از مالک 

رسمی.
امالک متقاضیان واقع در قریه طالش محله پالک 122 اصلی بخش۳

116 فرعــی اشــکان جهانی به کــد ملی42101168۳1 نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ســاختمان به مساحت 295 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه طالش محله پالک 1۳0 اصلی بخش۳

1۳7 مفروزی از 1 فرعی گلســتان سلمانی به کد ملی006544919۳ 
نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ۳00 

متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه لپاسر پالک 10 اصلی بخش4

۳26 مفــروزی از 95 فرعی راضیه اصال نی به کد ملی22195171۳6 
و رقیه اصال نی به کد ملی 22190۳9749 ســهم هر کدام بترتیب ســه 
دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر ساختمان به 

مساحت 90۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه برامسر پالک 1۳ اصلی بخش4

۳79 فرعی عبــاس کریمی به کــد ملی2279499444 نســبت به 
ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر بنای احداثی انباری به مساحت ۳106 

متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه زنگشامحله پالک 18 اصلی بخش4

96۳ فرعــی احمد احمــدزاده به کد ملی00564846۳1 نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ســاختمان به مساحت 727مربع 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
965 فرعــی احمد داداشــی به کــد ملی4898720۳90 نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ســاختمان به مساحت 170 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه خوبانرزگاه پالک20 اصلی بخش4

 45۳2 مفــروزی از ۳50 فرعــی علــی اصغــر پــور ملــک بــه کد 
ملی2219556141 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر 
ســاختمان به مساحت 252.76 متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه گرگرود پالک111 اصلی بخش4
 971 فرعی شــهین پور معمار به کد ملی۳256099726 نســبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 2۳1.51 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
لــذا به موجب ماده ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشــار در شهر 
منتشر و در روستا عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به نقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهي تقدیم درخواست به 
اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی اســت برابر ماده 1۳ آئین نامه نذکور در مورد قسمتی ازامالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده واحــد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتــب را دراولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1390632
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/7/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/8/7

هادی مالحسینی
سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تنکابن

رئیس پلیس پایتخت از کشف یک پرونده کودک ربایی 
میلیاردی خبر داد.به گزارش ایســنا، ســردار حسین 
رحیمــی دربــاره پرونده ربایش یک کودک توســط 
کودک ربایان گفــت: حــدود 10 روز پیش هنگامی 
که فرزند یکــی از خانواده ها به نــام مجتبی که 10 
ســال داشــت اول صبح در حال رفتن به مدرســه 
توسط آدم ربایان ربوده  شــد. این خانواده در شهریار 
و منطقه دولت آباد زندگــی می کردند.وی در ادامه با 
بیان این مطلب که پس از چند ســاعت همکاران ما 
در پلیس آگاهی از این ماجرا باخبر شــدند و تیم های 
ویــژه عملیاتی پلیس آگاهی پایتخت کار خود را آغاز 
کردند، گفت: پیدا کردن این کودک بسیار پیچیده بود.
آدم ربایان بعد از ربودن کودک به اســتان قم رفتند و 
کودک را در یک مخفیــگاه نگهداری می کردند و در 
ادامه از خانواده کودک درخواست پول کردند. رئیس 
پلیــس پایتخت با بیان مبلغ درخواســتی آدم ربایان 
تصریح کرد: آدم ربایان در ابتدا مبلغ 10 میلیارد تومان 
پول نقد می خواســتند. در ادامه این افراد درخواست 
کردنــد که این 10 میلیارد تومــان به صورت رمز ارز 

برایشــان واریز شود.رحیمی گفت: با آموزش هایی که 
مامــوران پلیس آگاهی به خانــواده این کودک دادند 
پلیس تالش کرد تا سرنخ هایی در این پرونده پیدا کند 
که در نهایت در یک عملیات 10 روزه تالش کارآگاهان 
پلیس آگاهــی نتیجه بخش بود و کــودک در محل 
مشخص شده پیدا شــد.رئیس پلیس پایتخت افزود: 
ماموران پلیس با استفاده از راه های کشف علمی جرم 
نقطه و محل آدم ربایان را پیدا کردند و شــب گذشته 
در یک عملیات که توسط چهار تیم عملیاتی ویژه اجرا 
شد، به محل گروگان گیران یورش بردند و دو گروگان 
گیر دستگیر شــدند.رحیمی با بیان اینکه کودک در 
محل ســالم و سالمت پیدا شد، گفت: این اقدام از آن 
جهت ویژه اســت که پلیس هیچ گونه سرنخی از آدم 
ربایان نداشــت.رحیمی تاکید کرد: افتخار ما برقراری 
نظم و امنیت برای شهروندان است. افرادی که دنبال 
این اقدامات هستند و می خواهند نظم و امنیت جامعه 
را برهــم بزنند بدانند پلیس در تمام زمان ها و مقاطع 
قاطعانه و قدرتمندانه در مقابل آنها ایســتاده است و 

برخورد قانونی را با آنها انجام خواهد داد.

فرمانده انتظامی اســتان از شناسایی و دستگیری 
عامالن آدم ربایی و رهایی گروگان 65ســاله توسط 
ماموران پلیس آگاهی شهرســتان البرز خبر داد.به 
گزارش رکنا، سردار علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی 
اســتان قزوین در تشــریح این خبر اظهار کرد: در 
بیســتم مهرماه ســال جاری در پی شکایت فردی 
مبنی بر فقدان پدر 65ســاله اش، بررسی موضوع در 
دســتور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز 
قرار گرفت.او افزود: برابر اظهارات شاکی، فقدانی به 
قصــد عزیمت برای امور کشــاورزی از منزل خارج 
و دیگر به منزل برنگشــته لذا خانــواده به منظور 
پیگیری به زمین کشــاورزی مراجعــه و خودروی 
او را به صورت بالصاحــب در محل پیدا کردند.این 
مقام مســئول گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی 
تحقیقات برای پیدایش فقدانی آغاز و پس از انجام 
کلیه اقدامات مشخص شد فرد ناشناسی با او تماس 
تلفنی داشــته کــه در این خصوص فــرد مظنون 
شناسایی و تیمی متشکل از ماموران پلیس آگاهی 
به محل اختفا متهم اعزام و پس از تعقیب و مراقبت 

چندین ساعته او را دستگیر کردند.سردار ابراهیمی 
با بیان اینکه متهم پــس از انتقال به پلیس آگاهی 
و در تحقیقات پلیســی اولیه منکر هرگونه ارتباط با 
فرد فقدانی شــده بود، ادامــه داد: پس از بازجویی 
فنی و بهره گیری از شگردهای پلیسی متهم لب به 
اعتراف گشود و به آدم ربایی اقرار و بیان کرد که به 
درخواست یکی از دوستان خود و به منظور گرفتن 
امضا برای تصاحب زمین های کشــاورزی فرد ربوده 
شده اقدام به آدم ربایی کرده که در ادامه فرد مذکور 

نیز شناسایی و دستگیر شد.
او اظهارکرد: در پــی اقرار متهمین، ماموران پلیس 
آگاهی شهرســتان بالفاصله به محل نگهداری فرد 
ربوده شــده اعزام و فرد گروگان را با دست وپاهای 
بسته شــده در حمام مشــاهده و به پلیس آگاهی 
شهرســتان البرز منتقل کردنــد. فرمانده انتظامی 
اســتان قزوین در پایان یادآور شــد: پلیس همواره 
بــرای خدمت گــزاری به مــردم آماده اســت و با 
قاطعیت، اشرافیت و تسلط با اینگونه اعمال مجرمانه 

بطور جدی و قاطعانه برخورد می کند.

مرد 6۵ ساله کرجی 1۰ روز اسیر گروگان گیران بودروایت رئیس پلیس تهران از یک کودک ربایی تا دستگیری آدم ربایان

فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از کشــف بزرگترین 
محموله مواد مخدر از نوع هروئین طی 10 ســال اخیر 

در سطح استان هرمزگان خبر داد.
بــه گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، ســردار 
غالمرضــا جعفری با اعالم جزئیــات این خبر گفت: در 
پی رصد عناصر عمــده و قاچاقچیان کالن مواد مخدر 
که به صورت ترانزیتی اقدام به قاچاق می کنند، مأموران 
پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان با همکاری پلیس 

رودان از جابه جایی مواد به وســیله یک دستگاه تریلر 
در محورهای شــرقی استان مطلع و بالفاصله موضوع با 
جدیت در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.وی با 
اشــاره به اینکه مأموران در این راستا اقدام به ایجاد تور 
ایست و بازرسی در محور »بندرعباس- رودان« کردند، 
افزود: حین کنترل خودروهــای عبوری مأموران موفق 
شــدند خودروی تریلی مورد نظر را مورد شناسایی قرار 
دهند.این مقام انتظامی اســتان با اشاره به اینکه نهایتا 

تریلی با دســتور پلیس متوقف شــد، خاطر نشان کرد: 
در بازرســی از این خودرو 72۳ بسته مواد مخدر از نوع 
هروئین به وزن 725 کیلوگرم کشــف و ضبط شــد که 
این میزان کشــفیات طی یک عملیات پلیسی در طول 
سنوات گذشته در سطح استان هرمزگان بی سابقه بوده 

است.
سردار جعفری با تأکید بر اینکه در همین رابطه 2 متهم 
دســتگیر و خودرو نیز توقیف شد، تصریح کرد: متهمان 

بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضائی و خودرو نیز راهی پارکینگ شد.فرمانده 
انتظامی اســتان هرمزگان خاطرنشــان کرد: برخورد با 
سوداگران مرگ به صورت مستمر در دستور کار پلیس 
اســت و از شــهروندان نیز انتظار می رود تا در صورت 
اطالع از فعالیت اینگونه افراد بالفاصله مراتب را از طریق 
پل ارتباطی 110 و ســامانه 128 پلیس مبارزه با مواد 

مخدر اطالع دهند.

کشف بزرگترین محموله هروئین در هرمزگان طی 1۰ سال اخیر
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انباشت ســیب صنعتی آذربایجان غربی در کنار جاده ها با 
وجــود منع قانونی، سال هاســت در ســایه غفلت و ضعف 
مدیریتی به مشکل مهم بخش کشاورزی در قطب تولید این 
محصول در کشور تبدیل شده است.به گزارش مهر، سکینه 
اســمی: گردش مالــی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد ریالی ســیب 
صنعتی آذربایجان غربی ســبب شده هر سال تا این روزها 
دالالن همچنان یکه تاز بازار خرید ســیب صنعتی باشند، 
سال هاســت که مسئوالن استانی در پی راهکاری برای حل 
مشکل ســیب کنار جاده ای هستند ولی تا کنون موفقیتی 
در این خصوص حاصل نشــده است و هر سال با وجود غیر 
قانونــی اعالم کردن این کار، اطــراف جاده های آذربایجان 
غربی با شــروع فصل پاییز به تپه ماهورهایی از سیب های 
رنگارنگ مزین می شــود.نبود چرخه کامل تولید تا مصرف، 
عدم اطالع رسانی مناسب و دقیق توسط مسئوالن مرتبط 
دولتی در مورد شرایط فروش و انتقال محصول به بازار، نبود 
اعتماد کشاورزان به وعده های ناتمام مدیران دولت و نیز بی 
بهره ماندن کشــاورزان از منفعت سالیانه فروش سیب های 
درختی موجب شــده تا ســیب کاران نســبت بــه فروش 
محصوالت خود به صورت زیر درختی و نامرغوب اقدام کنند 
تــا صرفه حداقلی همین فروش را به ایام پایانی ســال و در 
برخی موارد به سال آینده موکول نسازند.آذربایجان غربی با 
تولید ساالنه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب، قطب سیب 
ایران محسوب می شود، این محصول استراتژیک کشاورزی 
یک میلیارد دالر سرمایه در گردش دارد، اما با وجود قانون 
منع انباشت ســیب در کنار جاده ها به دلیل عدم نظارت و 
عمل کردن به قانون توسط دستگاه های ذیربط این موضوع 
به یک مشکل الینحل در بخش اقتصادی و کشاورزی استان 
تبدیل شده است.در سال ۱۳۹۸ جمعی از مسئوالن مرتبط 
با این موضوع گرد هم آمدند تا با چاره اندیشی و تعامل براین 
مشکالت چیره شــوند و نتیجه آن، اعطای مجوز به برخی 
خریداران ســیب درختی بود که شاید بتوانند از این رهگذر 
باری از دوش کشاورزان برداشــته و مشکالت بهداشتی را 
رفع و سیمای جاده ها را بهتر کنند.چند سالی است قوانین 
و دســتورالعمل هایی مبنی بر ممنوعیت انباشت سیب زیر 
درختی در حاشــیه جاده ها مصوب شده اما عدم نظارت و 
بازدارندگی این قوانین نتوانســته چاره ساز حل این مشکل 
شــد و هنوز صدها مرکــز غیرمجاز در حاشــیه جاده های 
آذربایجان غربی دایر شــده و سیب زیر درختی را خریداری 
و انباشــت می کنند.انباشت در این مراکز معموالً در حاشیه 
جاده ها و بدون نظارت مراکز متولی امر صورت می گیرد و به 
خاطر غیراصولی و غیربهداشتی بودن آن بخشی از محصول 
قبل از رســیدن به چرخ صنعت کیفیت خود را از دســت 

می دهد و یا بر اثر عوامل محیطی آلوده می شود.
نبود بازار مناســب، نبود برنامه مشــخص و الگوی مناسب 
کشــت، نبود ســورت و بســته بندی مناســب محصول، 
منطقی نبودن قیمت ها با توجه به هزینه تولید، گران بودن 
هزینه های حمل و نقل نیز در این اســتان قصه های تلخ و 
تکراری ســیب آذربایجان غربی است. قصه ای که پایان آن 
کام باغداران را تلخ می کند و حسرت تماشای هدر رفت آب 

و سرمایه های ملی برای استان به جا می گذارد.
این مشکالت در حالی است که سال گذشته به دلیل قیمت 
پایین خرید سیب صنعتی تا هزار تومان در هر کیلو توسط 

صنایع تبدیلی و حجم باالی آن باغداران اســتان را متضرر 
کرد تا جایــی که دولت مجبور به خرید تضمینی ســیب 
صنعتی در استان شد، اما این خرید تضمینی نیز چاره ساز 
نبود.امسال به گفته مسئوالن هم حجم سیب صنعتی استان 
کاهــش یافته و هم قیمت فروش هر کیلو ســیب صنعتی 
به ۴ هزار تومان رســیده که بیانگر وضعیت مناسب آن در 
استان است اما این قیمت موجب داغ شدن بازار دالالن در 
استان شده به طوری که واسطه ها خیلی عالقه به تسریع در 
فروش سیب صنعتی به کارخانجات صنایع تبدیلی ندارند و 
سیب ها در کنار جاده ها همچنان انباشت می شود تا قیمت 
از این میزان نیز باالتر برود، موضوعی که بیانگر بی توجهی 
و غفلت مســئوالن از این امر اســت.مدیر صنایع تبدیلی و 
غذایی ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفتگو 
با خبرنگار مهر با بیان اینکه امســال وضعیت سیب صنعتی 
در استان خیلی بهتر از سال های گذشته است، گفت: امسال 
به دلیل قیمت عالی ســیب صنعتی در استان هم باغدار و 
صاحبان صنایع تبدیلی راضی هســتند بحث انباشت سیب 
در جاده ها هم خیلی موضوع حادی نیســت چند روز آینده 
این بحث تمام می شود.محمد دمکری با بیان اینکه انباشت 
سیب در جاده ها مربوط به مکان های غیرمجوزدار است که 
توســط دالالن این بخش برای باال بردن قیمت سیب های 
صنعتی مدیریت می شود، افزود: امسال از یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن ســیب تولیدی در اســتان ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار تن 
سیب صنعتی است و به دلیل حجم باالی سیب مکان های 
نگهداری سیب صنعتی در اســتان محدود است بخشی از 
آن در کنار جاده ها انباشت می شــود.تأیید وجود دالالن و 
بیان عادی انباشــت سیب در کنار جاده ها در حالی از سوی 
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان 
در حالی مطرح می شــود که در کنار این مســائل، موضوع 
مهم تر جلوه های بســیار ناخوشایند این موضوع است که با 
انباشته شدن میوه های تابستانه باالخص سیب درختی در 
حاشــیه جاده ها و حریم راه ها، جلوه ای نامطلوب از سیمای 
کشاورزی آذربایجان غربی به رخ تمام مسافران و رهگذران 
از این مســیرها می کشد.غافل از اینکه این بار نیز دالالن با 

یک برنامه حساب شده در صدد آسیب به سیستم اقتصادی 
اســتان آذربایجان غربی و چرخه صادرات سیب درجه یک 
بوده و هستند. مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: تعداد ۸۲ مرکز خرید 
سیب صنعتی در اســتان دایر شده است و مجوز ایجاد ۳۱ 
مرکز جدید نیز صادر شده که از این تعداد ۸ مرکز در حال 
احداث اســت.وی با بیان اینکه کارخانجات همکاری خوبی 
امسال در زمینه خرید سیب درجه سه دارند، افزود: با پایان 
برداشــت ســیب از باغات روند خرید سیب صنعتی توسط 
کارخانجات اســتان نیز سرعت گرفته و پیش بینی می شود 
طی هفته های آتی مشکالت مرتبط با سیب زیر درختی در 
استان کاهش یابد.باغداران آذربایجان غربی ساالنه با برداشت 
بیــش از یک میلیون تن ســیب، رتبه نخســت تولید این 
محصول را در کشور به خود اختصاص دادند، از مجموع ۱۰۲ 
هزار هکتار مساحت باغ های بارور آذربایجان غربی حدود ۶۰ 
هزار هکتار به سیب اختصاص یافته و حدود یک سوم سیب 
کشور در این اســتان تولید می شود.سیب آذربایجان غربی 
به سبب شرایط مناســب خاک، آب و هوا، استفاده از ارقام 
مرغوب اصالح شده با تحمل ماندگاری و انبارداری و مهارت 
باغداران در زمینه مراحل داشت و برداشت در بین خریداران 
این محصول شناخته شــده و به سبب رنگ و طعم خاص 
آن، بازار خوبی دارد.ســیب آذربایجان غربی به سبب شرایط 
مناســب خاک، آب و هوا، اســتفاده از ارقام مرغوب اصالح 
شــده با تحمل مانــدگاری و انبارداری و مهــارت باغداران 
در زمینه مراحل داشــت و برداشــت در بین خریداران این 
محصول شناخته شده و به ســبب رنگ و طعم خاص آن، 
بازار خوبی دارد.رئیس ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در روزهای 
پایانی برداشت سیب از باغات استان قرار داریم گفت: طبق 
پیش بینی های انجام شده، امسال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن سیب در استان تولید شده است.اکبر کرامتی با بیان 
اینکه از این میــزان تولید، حدود ۸۰۰ هزار تن به صادرات 
و ذخیره در سردخانه ها اختصاص دارد، افزود: تاکنون ۵۵۰ 
هزار تن سیب در ســردخانه های استان ذخیره سازی شده 

و روند صادرات ســیب به بیش از ۱۰ کشور نیز شروع شده 
است.

وی با بیان اینکه امســال ســیب صنعتی اســتان وضعیت 
مناســبی دارد، افــزود: به منظور خرید ســیب صنعتی از 
کشاورزان، ۸۲ مرکز در سطح استان در نظر گرفته شده که 
برای تحویل ســیب های صنعتی باغات به کارخانجات اقدام 
می کنند.وی گفت: در خصوص فروش ســیب های تولیدی 
در اســتان، مذاکرات الزم در حال انجام اســت تا در فصل 
فروش سیب، نسبت به تهاتر این محصول با موز اقدام شود 
و مشکالت قبلی در خصوص انبار سیب های صادراتی وجود 
نداشته باشد.کرامتی با تاکید بر لزوم تغییر الگوی کشت در 
استان و نیز استفاده از روش های نوین کشاورزی به منظور 
افزایش بهره وری محصوالت، گفت: در این راستا، کارشناسان 
جهاد کشاورزی در شهرستان های مختلف با کشاورزان دیدار 
کرده و در تالش برای حل مشکالت مربوط به کشاورزی های 

سنتی و آبیاری های به روش قدیمی هستند.
اســتاندار آذربایجان غربی با اشــاره به لــزوم توجه به راه 
اندازی پایانه های صادراتی تخصصی به ویژه در حوزه سیب 
در آذربایجان غربی یادآور شــد: در این خصوص، ســیب از 
محصوالت اولویت دار در استان است و ما نیز از آن حمایت 
می کنیم.محمدصادق معتمدیان در آخرین جلسه ساماندهی 
بازار سیب استان که اوایل ماه جاری برگزار شد، با تاکید بر 
لزوم توجه به فرآوری محصوالت کشــاورزی از جمله سیب 
با استفاده از تجربیات کشورهایی نظیر آلمان با ظرفیت ۵۰ 
موردی فرآوری ســیب گفت: در ایــن خصوص می توان در 
گام های نخســت، از ظرفیت مردم و روستاییان استفاده و 
زمینه کاهش خام فروشی را فراهم کرد.استاندار آذربایجان 
غربی بر لــزوم جلوگیری مؤثر و فعاالنــه از فعالیت مراکز 
غیرقانونی خرید و فروش ســیب در کنار جاده ها تاکید کرد 
و افزود: اجــازه کار غیرقانونی در این خصوص به هیچ وجه 
نباید داده شــود و افرادی که هم مجوز می گیرند باید مکان 

مشخص و محصور داشته باشند.
معتمدیان جلوگیری از فعالیت دالالن را یکی از راهکارهای 
افزایش درآمد کشــاورزان به ویژه در حوزه ســیب دانست 
و اضافــه کرد: باید کاری کنیــم درآمدی که به جیب دالل 
می رود، به جیب کشاورز بر گردد که در این خصوص تالش 
همه دستگاه ها بسیار مهم است.وی، توجه به بازارهای جدید 
سیب در دنیا را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این خصوص، 
باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی به صورت مؤثر استفاده 
شود و در این راستا، توجه ویژه به بازار کشور عراق و تالش 
برای حذف موانع صادراتی به این کشــور باید مورد اهتمام 
جدی ما مســئوالن و همچنین فعاالن اقتصادی و تجاری 
قرار گیرد.اســتاندار آذربایجان غربــی از برنامه ریزی برای 
اســتفاده اقتصادی از ظرفیت حمل و نقل ریلی در اســتان 
بویژه در محصوالتی نظیر سیب خبر داد و گفت: سعی داریم 
زیرساخت های توسعه انبارهای مربوط به راه آهن و استفاده 
اقتصادی از قطار را در دســتور کار جــدی قرار دهیم و در 
برنامه یک ساله این امر را محقق کنیم.معتمدیان همچنین 
کاهــش معطلی در گمرکات را مورد تاکید قرار داد و افزود: 
گمرک باید به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی در زمینه 
صادرات سیب فعالیت داشته باشد تا از بروز مشکل در این 

خصوص جلوگیری شود.

ادامهفروشسیبدرحاشیهجادهها

داغ شدن بازار دالالن سیب صنعتی در آذربایجان غربی
وجودسهگسلبسیارخطرناک

درمحدودهاستانتهران
مدیر کل مدیریت بحران اســتان تهران از ضرورت رســوب زدایی از پنج سد 
تأمین کننده آب در اســتان تهــران خبر داد.به گزارش ایســنا، حامد یزدی 
مهر، در این باره اظهار کرد: نشســتی با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور برگزار شــد که طی آن نکات و موارد بســیار مهمی در حوزه مدیریت 
بحران کشــور مطرح شــد.وی ادامه داد: در این نشســت به مواردی از جمله 
احداث سدهای زیرزمینی، توجه به هشدارها در خصوص میزان آب موجود در 
سدهای استان تهران، اهمیت پایبندی به نقشه آمایش، رسوب زدایی از سدها، 
جلوگیری از احداث ســاختمان در محدوده گسل ها و مسیر سیالب ها و توجه 
ویژه به آموزش در مدیریت مطلوب بحران ها اشاره شد.به گفته وی، با توجه به 
کاهش حجم آب در ســدها رسوب زدایی پنج سد تأمین کننده آب در استان 
تهران ضرورت دارد.مدیر کل مدیریت بحران استان تهران گفت: هم چنین در 
این نشســت عنوان شــد که باید به میزان مصرف آب توجه بیشتری داشت. 
عــالوه بر آن بــا توجه به اینکه حجم زیادی از ســدهای تأمین کننده آب در 
استان تهران کاهش و گل والی و رسوبات گرفته است موضوع صرفه جویی در 
مصرف آب و ضرورت رسوب زدایی سدهای موجود بیش از پیش اهمیت پیدا 
کرده اســت.وی در ادامه نیز با اشاره به وجود گسل های خطرناک در محدوده 
استان تهران گفت: بر اساس اعالم رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مبنی 
بر وجود ســه گسل بسیار خطرناک در محدوده اســتان تهران، در این زمینه 
تاکید می شــود که باید از احداث ســاختمان در محدوده گسل ها و ساخت و 

سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.

درخت۶۰۰سالهمزارموالنازینالدینابوبکرتایبادی
درانتظارثبتتاریخی

درخت پســته ای کــه ۶ قرن همراه و یــار قدیمی بنای تاریخــی مزار موالنا 
زین الدین ابوبکر تایبادی بوده هنوز ثبت آثار ملی نشــده و شــماره ثبت مجزا 
ندارد.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری تایباد به ایسنا 
گفــت: مجموعه تاریخی مزار موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی یکی از مهم ترین 
آثار تاریخی در این شهرســتان مرزی به شــمار می رود که در سال ۱۳۱۵ در 
فهرســت آثار ملی کشور به ثبت رسیده اما تاکنون برای ثبت جداگانه درخت 
پســته آنکه در تمام این ســال ها یار و همراه این بنــای تاریخی بوده اقدامی 
نشده اســت.نظام الدین کارگزار خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت مزار موالنا و 
درختی که در تمام این سال ها استوار باقی مانده و مورد توجه بازدیدکنندگان 
قرار گرفته، پیگیری هایی انجام شــده تا شماره ثبت مجزا برای این اثر طبیعی 
در فهرست آثار ملی دریافت شــود.وی با اشاره به فاصله گرفتن مزار موالنا از 
اصالت گردشــگری که دارد، افزود: این مجموعه تاریخی با کاربرد فعلی بیشتر 
محل زیارت قبور بوده و از اصالت گردشگری خود خارج شده است.رییس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری تایباد در همین خصوص گفت: 
تاکنون پیگیری های انجام شــده و طرح جامع گردشگری مزار موالنا در دست 
بررســی اســت.وی ادامه داد: چنانچه این طرح محقق شود نه تنها مبلمان و 
فضای گردشــگری مزار تغییر می کند بلکه رونق و توســعه مزار، عاملی برای 
جذب بیشــتر گردشــگران و جهانگردان خواهد بود.وی بیان کرد: از آنجا که 
شهرســتان تایباد در منطقه مرزی قرار گرفته و روزانه مسافران بسیاری از این 
مسیر تردد می کنند، توســعه حوزه گردشگری جزء اولویت های مهم به شمار 
می رود تا بدین وســیله به اقتصاد و اشتغال شهرستان نیز کمک شود.کارگزار 
مطرح کرد: تاکنون ۱۲۸ مورد اثر تاریخی در شهرســتان تایباد شناسایی شده 
که از این تعداد ۶۹ مورد در فهرســت آثار ملی ثبت و ۵۹ مورد دیگر در نوبت 
ثبت هستند.وی همچنین به ۲۲ مورد اثر طبیعی در این شهرستان اشاره کرد 
و گفت: تاکنون آرامگاه شــیخ علی، حوض انبار مجموعه تاریخی موالنا، حوض 
انبار ســعدآباد، ایله و فرمان آباد، تپه جملی، تپه قنات، تپه ســیاه کشــکک، 
تپه سفید کشکک، تپه سفالی کشــکک، قبرستان کشکک، پایاب درجه، تپه 
سرداب، تپه قبرستان سرداب، تپه گورن و تپه گز در فهرست ملی آثار تاریخی 

و طبیعی ایران از بخش مرکزی شهرستان تایباد ثبت شده اند.

اخبار کوتاه

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری با اعالم این که ۱۰ اثر تاریخی 
در این اســتان نیازمند تعیین فوری حریم هستند، 
گفت: مهم ترین چالش در تعیین حریم آثار تاریخی، 
اعتــراض و نارضایتی مالکانی اســت که ملکشــان 
در حریم آثار تاریخی قرار گرفته اســت و نسبت به 
آن ها بدتعهدی شده اســت.به دنبال اظهارات اخیر 
رییس جمهور درباره اهمیت و حساسیت تعیین حریم 
آثــار تاریخی با تاکید بر این که اختاللی در کســب 
وکار و معــاش مردم ایجاد نکنــد؛ علیرضا جیالن ـ 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری ـ درباره وضعیت تعیین حریم 
و عرصه آثار فرهنگی و تاریخی این اســتان به ایسنا 
گفت: از ۷۶۸ اثر ثبت شــده در فهرســت آثار ملی، 
۴۸ اثــر در چهارمحــال و بختیــاری تعیین حریم 
شــده اند.  او اضافه کرد: ۱۰ اثر در استان چهارمحال 
و بختیاری، شــامل »قلعه اَردل« و »آرامگاه امامزاده 
سرپیر« در شهرستان اردل، »قلعه دشت پاگرد« در 
شهرســتان لردگان، »کتیبه های مشــروطیت و آثار 
پیرامون پیرغار« در شهرستان فارسان، »آرامگاه بابا 
پیراحمد« در شهرستان بِن، »تپه قلعه کهنه نافچ« در 
شهر نافچ شهرکرد، »کلیسای ارمنه معموره« و »قلعه 
فِراُدنبه« در شهرســتان بروجــن، »تپه های آلونی« 

در شهرســتان خان میرزا و »تپه های اســکندری« 
در شهر هفشــجان نیازمند حریم فوری هستند که 
پیگیری های الزم انجام شــده اســت.جیالن درباره 
چالش هایی که برای تعیین حریــم آثار تاریخی در 
چهارمحال و بختیاری وجود دارد، توضیح داد: حریم 
و عرصه یک بنــای تاریخی با نظرات کارشناســان 
تعیین می شــوند و نمی توانیم بگوییم حریمی بزرگ 
یا کوچک گرفته شــده است، اما همواره چالش هایی 
در حریم های تعیین شده با مردم داشته ایم. در حریم 
برخی آثار تاریخی، امــالک خصوصی قرار گرفته اند 
و محدودیت هایی که برای ایــن امالک وجود دارد، 
موجب شده مالکان نسبت حریم تعیین شده معترض 
باشــند، برای مثال حریم »حمام پرهیزگار« و »اتاق 
آیینه« در شــهرکرد و »قلعه چالِشــُتر« از مواردی 
هستند که مالکان خصوصی در حریم آن ها قرار دارند 

و نسبت به وضعیت شان معترض هستند.
او درباره اقداماتی که برای رفع این چالش های انجام 
شــده اســت، گفت: برای رفع این مشکالت پیگیر 
هستیم که تأمین اعتبار کنیم تا اصالح حریم انجام 
شــود. ما نمی توانیم حق مالکانی را که ملکشان در 
حریم بناهای تاریخی قرار گرفته، جبران کنیم، همین 
موضوع مهم ترین چالش مــا برای تعیین حریم آثار 
تاریخی است. باید با مالکان خصوصی مذاکره کنیم و 

تمهیداتی را برای رفع مشکالتشان بیندیشیم، در این 
راســتا دولت باید کمک کننده باشد و اگرچه قانونی 
بــرای حفاظت از بناها و بافت های تاریخی داریم، اما 
دولت در این باره کمکی به ما نمی کند و نتوانسته این 
قانون را اجرایی کند، برای مثال روبروی »اتاق آیینه« 
ساختمان شش طبقه ای ساخته اند، اما به ساختمان 
کناری آن مجوز چهارونیم متــر ارتفاع داده اند و به 
نوعی حق مالک این ســاختمان ضایع شــده است. 
شاید دولت درباره چنین مشــکالتی بارها تعهداتی 
برای زمین معوق داده باشد، اما تاکنون این تعهدات 
عملی نشده است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری درباره تفویض 
اختیاربه اســتان ها برای تعیین حریــم و عرصه آثار 
تاریخی اظهار بیان کرد: این اقدام موجب می شــود 
روند تصویب و ابالغ آن ســریع تر انجام شــود، کما 
این که برخی از آثار تاریخی نیازمند حریم اضطراری 
هستند و ممکن است در حریم آن ها ساخت وسازی 
هم انجام شــود و روند فعلی ابالغ حریم برای چنین 
مواردی زمان بر اســت. میراث فرهنگی اســتان هم 
طبــق ضوابط و قوانین حرایم و عرصه ها را تصویب و 
ابالغ می کند و این باور غلطی است که دستگاه های 
حاکمیتی یا بخش خصوصی می توانند در این مورد 

دخالت کنند یا نظراتشان اعمال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار سمنان، از 
تهیه نقشه آبخیزداری استان خبر داد و گفت: تمام 
طرح های مورد نیاز استان در زمینه آبخیزداری احصا 
و به قرارگاه جهادی وزارت کشــور ارسال می شود.
محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به 
آخرین وضعیت طرح های آبخیزداری استان سمنان 
با توجه به آغــاز فصل بارش ها، ابراز کرد: در آخرین 
نشســتی که در استانداری سمنان برگزار شد، مقرر 
شده نقشه های حوزه های آبخیز استان سمنان ظرف 
ده روز توسط اداره کل منابع طبیعی و آب منطقه ای 
تهیه شود.وی با بیان اینکه پروژه ها و برنامه هایی که 
در حوزه های آبخیزداری دستگاه های مرتبط دارند، 

به تفکیک روی این نقشه معین و مشخص می شود، 
ابراز کرد: طی یک ماه باید تمام طرح نقشه های مورد 
نیاز برای برنامه ریزی آبخیزداری استان آماده شود تا 
بتوانیم بر روی آن جمع بندی و برنامه ریزی کنیم.
معاون اســتاندار ســمنان با بیان اینکه پیشنهادات 
اســتان در بحث آبخیــزداری به صــورت تفکیک 
حوزه های آبخیزداری، برنامه ها، پروژه ها و اعتبارات 
مورد نیاز برای اجرای آنها، طی یک ماه آتی مشخص 
و مورد برنامه ریزی قــرار خواهند گرفت تا بتوانیم 
رونــد اجرایی آنها را تســریع کنیم.حمیدی با بیان 
اینکه قرارگاه جهادی وزارت کشور خوشبختانه برای 
طرح های آبخیزداری به میدان آمده و اعتبار ۳۰ هزار 

میلیارد تومانی را نیز در این زمینه برای کل کشــور 
در نظر گرفته اســت، تاکید کــرد: تالش داریم تا با 
ارائه طرح ها هرچه سریع تر از این اعتبارات بهره مند 
شــویم.وی با بیان اینکه آبخیزداری برای مهار سیر 
بهترین راه است، افزود: آبخیزداری مزیت هایی مانند 
جلوگیری از سیالب های مخرب، تقویت آب های زیر 
زمینی، جلوگیری از هدر رفت آب، تقویت پوشــش 
گیاهی و… را دارد و از بابت نگهداشــت ســیالب 
برای عدم ورود خســارت به مجموعه های کشاورزی 
و تولیدی و مسکونی، اهمیت بسزایی دارد.به گزارش 
مهر، ســال گذشته ســیالب خســارات وسیعی به 

شهرستان های گرمسار، سرخه و دامغان وارد کرد.

ســال های گذشته در منطقه تحت مدیریت راه آهن 
لرستان همواره شــاهد حوادثی بودیم که منجر به 
مسدود شدن شــاهراه ارتباطی شــمال به جنوب 
کشــور می شــد و به گفته برخی کارشناسان فنی، 
علت حادثه قدیمی بودن بخش هایی از خطوط ریلی 
موجود در این مسیر عنوان شــده است.به گزارش 
ایســنا، بخش هایی از خطوط ریلی موجود در حوزه 
اســتحفاظی لرستان به دلیل قدمت باالی ۷۰ سال 
فرســوده، نیازمند نوســازی بوده است و با توجه به 
اینکه این منطقه یکی از استراتژیک ترین خطوط و 
گلوگاه ارتباطی میان کریدور شمال به جنوب کشور 
محسوب می شــود این ضرورت احساس می شد که 
رفع مشــکل مذکور در اولویت مسئوالن زیربط قرار 

می گرفت.
در این خصــوص مهنــدس فخرالدیــن پیروزفر، 

مدیرکل راه آهن لرستان، اظهار کرد: در حال حاضر 
شــرایط راه آهن لرســتان در وضعیت مناسبی قرار 
دارد.وی ادامــه داد: بیش از ۸.۵ کیلومتر روســازی 
ریــل را عــوض کردیم.مدیرکل راه آهن لرســتان 
بیان کرد: در نوســازی خطوط ریلی چندین پروژه 
داشــتیم که یکی از آنها چم سنگر و جزو پروژه های 
ســیالبی اســت و نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان از 
محل پروژه های سیالب به آن اختصاص یافته و در 
حال حاضر فرآیند آن در حال انجام اســت.پیروزفر 
عنوان کرد: برای این پروژه همچنین نزدیک به ۳۴ و 
۳۵ میلیارد تومان اعتبار گرفته شده است که فرآیند 
مناقصه آن در شهرستان دورود انجام می شود تا در 
فیزیــکال ناحیه دورود تغییراتی ایجاد و این منطقه 
از فرسودگی خارج شــود.وی افزود: امسال ۳۶-۳۵ 
میلیارد تومان نیــز از محل طرح تخصیص و ۱۰ تا 

۲۰ میلیارد تومان از محل جاری گرفته شــد، یعنی 
در مجمــوع ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومــان برای تغییر 
خطوط ریلی استان اعتبار گرفته ایم.مدیرکل راه آهن 
لرستان اضافه کرد: ریل هایی که در منطقه لرستان 
کار می شود با توجه به پیچیدگی منطقه توپوگرافی، 
از ریل های سخت کاری شده استفاده می شود چون 
طول عمر آنها بیشتر و ایمنی باالتری دارد.پیروزفر 
اظهار کرد: ســال ها ۹۵ تا ۹۷ نوسازی ریلی انجام و 
امســال تنها ۸.۵ کیلومتر روسازی ریل انجام شده 
است.وی با اشــاره به اینکه یکی از راه های پیچیده 
مسیر راه آهن لرستان، روستای قارون بوده است که 
در ســال ۹۹ ، دیواری پوششی و حائل و ضامن در 
کنار رودخانه ایجاد شــده و این ایستگاه را توسعه 
یافته و از دو خط به سه خط تبدیل شده و هم اکنون 
گره ترافیکی در این مسیر برطرف و روان شده است.

وضعیت»اضطراری«حریمآثارتاریخیدرچهارمحالوبختیاری

نقشهآبخیزداریسمنانتهیهمیشود

راهآهنلرستانرویریلبازسازی

فوالدمبارکهباتولیدفوالدزنگنزنبرایاولینباردرغربآسیاشگفتیسازشد؛ 

پرواز دوباره ققنوس صنعت ایران
با تولید این نوع از فوالد )stainless steel( در فوالد مبارکه، ایران به جمع تولیدکنندگان این فوالد خاص در جهان پیوست

مدیرعامــل فوالد مبارکــه از تولید فــوالد زنگ نزن 
)stainless steel( خبر داد و گفت: تولید این فوالد 
خاص به روش ریخته گری مداوم برای نخســتین بار 
در منطقه غرب آســیا توســط فوالد مبارکه حماسه 
دیگری است که به دست پوالدمردان بلندهمت ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم این شرکت خلق شد. 
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاســر طیب نیا ضمن 
 )stainless steel( اعالم خبر تولید فوالد زنگ نزن
گفت: تولید این نوع فوالد به روش ریخته گری مداوم 
برای نخســتین بار در منطقه غرب آسیا توسط فوالد 
مبارکه پس از تولید موفقیت آمیز فوالد API مخصوص 
تولید لوله های انتقال نفت و سیاالت در محیط  ترش 
و تولیــد فوالد الکتریکی مورد نیــاز تولید موتورهای 
الکتریکــی، ژنراتورها و ترانســفورماتورها، حماســه 
دیگری است که به دست پوالدمردان بلندهمت ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم این شرکت خلق شد.

)stainless steel( با تولید فوالد زنگ نزن
 فوالد مبارکه تنها تولیدکننده این نوع فوالد 

خاص در منطقه غرب آسیا خواهد بود
وی با بیان اینکه با کسب این موفقیت ایران به جمع 
معدود تولیدکنندگان فوالد زنگ نزن دنیا پیوســت، 
ادامه داد: هرچــه تحریم ها در حوزه اقتصاد و صنعت 
در سال های اخیر بیشتر شد، کارکنان جهادگر فوالد 
مبارکه با عزمی راسخ تر و منسجم تر از همیشه تالش 
کردنــد با تولیــد روزافزون انــواع گریدهای خاص و 
محصــوالت فوالدی تحریم ها را بی اثــر کنند و اجازه 

ندهند صنایع پایین دست با مشکل مواجه شوند.
طیب نیا اظهارداشــت: علی رغم اینکــه طراحی اولیه 
ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
به منظــور تولید فوالدهــای ســاختمانی و کم آلیاژ 
پایه گذاری شده اســت، از ماه ها قبل با توجه به تنوع 
و کاربــرد فوالدهای خاص در صنایــع مختلف دنیا، 
شــرکت فوالد مبارکه استراتژی خود را مبنی بر تنوع 
حداکثری سبد محصوالت با تولید فوالدهای خاص و با 
ارزش افزوده باالتر قرار داد، به گونه ای که بتوان با تولید 
حداکثری انواع فوالدهای خاص، نیاز صنایع داخلی را 

تأمین و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: همچنان که پیش 
 از ایــن نیز تأکید کرده ایم، با توجه به نیاز و کشــش 
بازارهای داخلی و جهانــی، در مواقعی باید تمرکز را 
بر کمیت و حجم حداکثــری تولید و در مقاطعی بر 
کیفیت محصــوالت و تولید فوالدهای کیفی و خاص 
گذاشت تا برای ذی نفعان و اقتصاد کشور ارزش افزوده 

حاصل گردد.
وی کســب این موفقیت ارزشمند را که می تواند آغاز 
راه تولید ورق های زنگ نزن در کشــور باشــد به همه 
کارکنان فوالد مبارکه و صنعت فوالد کشــور تبریک 
گفت و خاطرنشــان کرد: با تغییراتی که همکاران ما 
در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم در ساختار 
خطــوط تولید ایجاد کردند، تولیــد این نوع فوالد در 
شرکت بدون سرمایه گذاری و اضافه کردن تجهیزات 
جدیــد و یا ایجاد خط مخصوص میســر شــد و این 
موفقیت محکی بود برای کارشناسان و خبرگان ناحیه 
جهت برداشــتن قدم های بزرگ تر در تولید فوالدهای 

خاص، به خصوص فوالد زنگ نزن.
طراحی و اجرای عملیات تولید فوالد گرید409 

با اتکا به بسته دانشی نهادینه شده
 نزد متخصصان داخلی شرکت

در همین زمینه غالمرضا سلیمی، معاون بهره برداری 
فوالد مبارکه گفت: ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم به عنــوان خط مقدم تولیــد گریدهای خاص 
در ســال های اخیر، اقدام به اصــالح خطوط تولید و 
تجهیزات، کســب دانش فنی الزم و تولید گریدهای 
ویژه کرده اســت. وی در تشریح چگونگی بازطراحی 
ماشــین ریخته گری برای دســت یابی به قابلیت این 
نوع فوالد ادامه داد: مدیران و کارشناســان متخصص 
داخلی ناحیه با تشــکیل تیم هــای کاری متخصص 
در قســمت های مختلف کــوره، متالــورژی ثانویه و 
ریخته گری مداوم شــرایط موجــود و الزامات اصلی 
در تولید گریدهای فوالد زنگ نزن را بررســی و روش 
تولید فوالد گرید ۴۰۹ را در کوره های قوس الکتریکی، 
کوره هــای پاتیلی، واحد RH و ماشــین ریخته گری 

طراحی و آماده اجرا کردند.
وی جلوگیــری از اکسیداســیون کــروم و کنتــرل 
خصوصیات ســرباره حاصل از ذوب فروکروم را یکی 
از چالش های تولید این نوع فوالد برشــمرد و گفت: با 
توجه به نوع کوره های قوس که از نوع EBT یا تخلیه 
از کف است، با طراحی متناســب فرایند کوره، ذوب 
مذکور با بازدهی کروم باالتــر از ۹۸ درصد در پاتیل 
تخلیه و به واحد متالورژی ثانویه ارســال شد. چالش 
بعدی برای تولید فوالد زنگ نزن در ناحیه فوالدسازی 
 RH و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه استفاده از واحد
جهت آماده سازی ذوب به جای واحد VOD است که 
خوشــبختانه با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی 
همکاران، این چالش ها به خوبی مدیریت شد. سلیمی 
تصریح کرد: با کســب این موفقیت ارزشمند، از این 
پس امکان تولید بسیاری از گریدهای فوالدی پرآلیاژ 
در فوالد مبارکه میســر شده و می توان به درخواست 
مشــتریان زیادی که این قبیل محصوالت را سفارش 

می دادند، پاسخ مثبت داد.
نهادینه شدن دانش فنی طراحی ریخته گری 

گریدهای مختلف فوالدی در ناحیه
قاسم خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه نیز ضمن ابراز خرسندی از کسب 
این موفقیت ارزشمند که با تالش بی شائبه همکاران 
ناحیه به دســت آمد، خاطرنشــان کرد: در بیشــتر 
شــرکت های بزرگ تولیدکننــده فوالدهای زنگ نزن 

آماده ســازی ذوب در واحــد VOD انجام می پذیرد و 
استفاده از واحد RH چالش های زیادی را در پی دارد، 
اما کارشناســان خبره ناحیه موفق شدند ذوب مذکور 
را طبق اســتاندارد آماده و جهت ریخته گری به واحد 

ریخته گری مداوم ارسال کنند.
وی ادامه داد: با توجه به طراحی و ساختار ماشین های 
ریخته گری شرکت، ریخته گری فوالد زنگ نزن  چالش 
بسیار بزرگی بود که با انجام پروژه های مختلف قبلی 
بر روی ماشــین های ریخته گری ازجمله تبدیل قالب 
۷۰۰ میلی متری ماشین ۴ به قالب ۹۰۰ میلی متری و 
طراحی خنک کاری ثانویه تختال های با ضخامت های 
۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متری در ماشین های ریخته گری که 
همگی به دست همکاران متخصص و دانش پژوه ناحیه 
اجرا گردید، دانش فنی طراحی ریخته گری گریدهای 

مختلف فوالدی نیز در ناحیه نهادینه شد.
خوشــدل پور در بخش دیگری از سخنان خود برش 
فوالد زنگ نزن  تولیدی به وسیله مشعل برش را از دیگر 
معضالت تولید این نوع محصول دانست و تصریح کرد: 
با تمهیدات صورت پذیرفته، روش برش فوالد زنگ نزن  
طراحی و تجهیزات مربوطه نصب گردید و پوالدمردان 
ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم موفق شدند 
اولین فوالد زنگ نزن  را در منطقه غرب آسیا به روش 

ریخته گری مداوم تختال تولید کنند.
به گفته مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
فــوالد مبارکه، تولید گریدهای دیگر زنگ نزن  و تولید 
انبوه آنها در نقشه راه تنوع و گسترش تولیدات ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم قرار دارد و امیدواریم 
ایــن موارد با توکل به خداونــد متعال و حمایت های 
همیشــگی تیم مدیریت عالی فوالد مبارکه و تالش 
همکاران ناحیه و در راســتای حرکت به سوی ایرانی 
قوی، هرچه زودتر محقق گردد. وی خاطرنشان کرد: 
پیش از این نیز فوالدهای زنگ نزن به شــکل مقاطع 
در کشــور تولید شده است؛ اما تولید تختال زنگ نزن  
به روش ریخته گری مــداوم که امکان تولید ورق این 
محصول را امکان پذیر ساخته است، برای نخستین بار 
است که در کشور توسط فوالد مبارکه انجام می شود.

وی در بخش پایانی ســخنان خود از تالش، همدلی و 
همکاری واحدهای متالورژی و روش های تولید، ناحیه 
فوالد سبا، واحدهای خرید مصرفی، یدکی، مواد اولیه، 
برنامه ریزی تولید و تالشگران دانشی ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم و تیم معاونت و مدیریت شــرکت 

در حمایت از اجرای این پروژه تشکر و قدردانی کرد.
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از گشت ارشاد تا گشت کشتی
حسین عابدینی

وقتی کرونا در جهان همه گیر شد، خیلی ها از این ویروس زخم خوردند، بیشتر 
از همه ورزش و ورزشکاران جراحت دیدند. کشتی گیران پیروز در مسابقه جهانی 
و المپیک مقابل حریفان، افرادی بودند که دست شان به عنوان برنده باال نمی رفت 
و زیر بغل پهلوانی آنها ثبت و ضبط نمی شد و عکس یادگاری باقی نمی ماند چون 
به دلیل رعایت آداب بهداشــتی دست داور وسط به جای کشتی گیر باال می رفت. 
مسابقات کشتی جهانی امیدهای جهان در اسپانیا که همین چند روز قبل با نایب 
قهرمانی تیم ملی کشــتی امیدهای ایران در رشته کشتی آزاد تمام شد وضعیت 
ســابق را احیا کرد یعنی داور وسط دو کشتی گیر برنده و بازنده را به وسط تشک 
فراخوانده و با اعالم قاضی دست فرد برتر را نشان همگان می داد و زیر بغل او را همه 
می دیدیم تا اصطالح رایج فیمابین کشتی گیران که زیر بغلشو کسی ندیده معنی دار 
شــود. در مسابقات پایان یافته قهرمانی جهان اســپانیا، برگزار کنندگان اتحادیه 
جهانی کشتی با سلیقه خاص خود چند داور وسط مبارزه قهرمانان کشورمان را به 
خانم های داور دعوت شده دادند و در اکثر این رویدادها بچه های ما پیروز شدند. در 
پایان کشتی ها تا داور خانم تصمیم می گرفت دست کشتی گیر ایران را باال ببرد و 
اعالم نتیجه کند، رسانه خیلی ملی در شبکه ورزش و شبکه سه تصویر آبشار نشان 
می داد! موقعی تصویر تشــک محل مسابقه را می دیدیم که دو نفر با دوبنده آبی و 
قرمز داشتند تشک را ترک می کردند واقعا خسته نباشید با این تدبیر تان از گشت 
ارشاد به گشت کشتی رسیدیم!؟ باالخره دعای کشتی گیران و مردم اجابت شد در 
کشتی فینال وزن 125 کیلوگرم این واقعه، امیررضا معصومی دالور خطه گیالن 
کشــورمان با حریف گرجستانی اش داور وسط خانم نبود و خوشبختانه معصومی 
حریف گرجســتانی را با امتیاز عالی ضربه فنی کرد و داور دســتش را باال برد و 

تلویزیون صحنه را نشان داد و زیر بغلش را همه دیدیم، مبارک باشد.

نگاه

پرافتخارتریــن دختر دوچرخه ســوار ایــران علت مدال 
نگرفتنــش در قهرمانی آســیا 2۰22 را بازگو و ادعا کرد که 
مدالش بخاطر بی دقتی سرپرســت تیم از دست رفت. فرانک 
پرتو آذر در گفتگو با ایسنا درباره اینکه با وجود برنامه ریزی 
که برای مدال مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی 
آســیا داشــت، موفق به گرفتن آن نشــد، بیان کرد: بعد از 
مسابقات قهرمانی آسیایی تایلند، در این دو سال خیلی تالش 
کردم تا بدنم را آماده نگه دارم و بتوانم در مسابقات قهرمانی 
آســیایی 2۰22 کره جنوبی نتیجه الزم را بگیرم. تیمم برای 
امسال یک میلیارد تومان برای من هزینه کرد و 2۰ هزار یورو 
تجهیزات در قهرمانی آســیا همراهم بود و کامال آماده بودم. 
مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا برای من خیلی مهم بود که 
هم ســطح خودم را نشــان دهم و هم ببینم برای مسابقات 
کسب ســهمیه المپیک و بازی های آسیایی در چه شرایطی 

قرار دارم. 
همه دیدند چه پیشرفتی داشتم 

او ادامه داد: اختالف ســطحی هم که من داشتم در طول 
مسابقه کامال مشخص بود و حتی فیلم های مسابقه من نیز 
موجود است و همه دیدند که من چقدر پیشرفت داشته ام و 

به چه جایگاهی در آسیا رسیده ام. 
سرپرست تیم برنامه ریزی داشت 

زمان را از دست نمی دادم
پرتو آذر در مورد پنچر شــدن دوچرخه اش در مسابقات 
قهرمانی آسیا ادعا کرد: پنچری جزو از رشته ما است و پیش 
می آید اما اگر یک تیم برنامه ریزی داشــته باشد که در این 
مواقع چه کاری انجام دهد، زمان کمتری از دســت می رود. 
دوچرخه من در مسابقه پنچر شد و اگر سرپرست تیم )ناصر 
شهبازی( برنامه ریزی داشــت، الزم نبود که خودم مسیر را 
پیاده بروم تا طوقه ام را عوض کنم و جایگاه سوم من احتماال 
حفظ می شــد چون با نفر بعدی خود اختالف زیادی داشتم. 
قطعه ای برای پنچری اســت که به اندازه یک بند انگشــت 
است و اگر آن را داشتم داخل الستیک فرو می کردم و دیگر 
الستیک دوچرخه ام اینقدر سریع باد خالی نمی کرد که مجبور 

شوم پیاده دوچرخه را ببرم و زمان زیادی را از دست بدهم.
او افزود: من اگر می دانستم که هیچ برنامه ریزی از سمت 
سرپرست - مربی که همراه تیم اعزام شد در این مورد وجود 
ندارد، تجهیــزات الزم برای این شــرایط را هم همراه خود 

می بردم. همانطور که گفتم 2۰ هزار یورو تجهیزات همراهم 
بــود و بردن وســایلی که قیمت آنها بــه ۴۰۰ تا 5۰۰ هزار 
تومان می رســد، کار خاصی برای من نبود و زمان زیادی را 
از دست نمی دادم. پرتوآذر در پاسخ به این پرسش که اطالع 
داده بودید چنین وسایلی الزم دارید؟ تاکید کرد: این وظیفه 
من نیست و سرپرست باید لوازم را بیاورد. اگر قرار باشد من 
بگویم کدام وسایل را بیاورد پس سرپرست چه نقشی دارد؟ 
مــن تیم های دیگر را دیده ام و می دانــم که همه لوازم را با 
خود می آورند تادوچرخه سوار در حین مسابقه زمان کمتری 
از دســت بدهد.به هر حال پنچری جزو مسابقه ما است اما 
سرپرست همراه خود هیچ لوازمی نیاورده بود تا اگر در حین 
مسابقه اتفاقی افتاد، آماده باشد و زمان کمتری از دست برود. 
حتــی من خودم کار پنچر گیری را انجام دادم. برای من این 
سوال مطرح است چرا نباید تیم ملی ایران همانند کشورهای 
دیگر برنامه ای برای اتفاقات احتمالی داشــته باشد؟ حتی ما 
خودمان به سرپرســت گفتیم دو غلتک بیاورد تا رکابزنانی 
که همزمان مســابقه دارند، هر دو بتوانند همزمان از غلتک 
اســتفاده کنند اما در محل مســابقات متوجه شدیم یکی از 

غلتک ها کار نمی کند و حتــی چک  نکرده بودند که ببینند 
غلتک ها سالم هستند یا نه.   

سرپرست شماره من را فراموش کرده بود بیاورد!
پرافتخارترین دختر دوچرخه ســوار ایران در مورد دومین 
رقابت خود در مســابقات قهرمانی آســیا که در ماده حذفی 
بود و در آنجا هم به مدال نرســید، ادعا کرد: من هم حریفان 
را می شــناختم و هم با مسیر آشنا بودم و 1۰۰ درصد مدال 
می گرفتم اما متاســفانه سرپرست شــماره من را از هتل با 
خودش نیاورده بود و فراموش کرده بود. فاصله هتل تا محل 
مســابقه هم نزدیک ۳5 دقیقه با اتوبوس بود و امکان اینکه 
برگردد و شماره را بیاورد وجود نداشت. چون شماره نداشتم، 
نتوانستم سر زمان مشخصی که برایم تعیین شده بود، مسابقه 
ام را شروع  کنم و تا اینکه بخواهم دوباره شماره بگیرم طول 
کشید و حدود 2 دقیقه دیرتر از زمان رسمی خودم، مسابقه 
را آغاز کردم. مدت زمانی که مســابقه را دیر شروع کردم به 
رکورد زمانی من اضافه شد. برای من بسیار سخت بود که این 
مسئله را بپذیرم. با توجه به این همه تالش و هزینه هایی که 
شده بود، این اتفاق برای من ناراحت کننده است اما به خودم 

ثابت شد که جزو رکابزنان برتر آسیا هستم. 
مدالم بخاطر اشتباه سرپرست از دست رفت

او در پاسخ به این پرسش که به مسئوالن فدراسیون اطالع 
داده است که در مســابقه چه ناهماهنگی هایی اتفاق افتاده 
است؟ گفت: به فدراســیون اطالع دادم و امیدوارم پیگیری 

شود. 
اما نمی دانم چرا هیچ کدام از مســئوالن ورزش کشــور 
صدایم را نمی شــنوند؟ برای قهرمانی آســیا زحمت زیادی 
کشیده بودم و نمی توانم بپذیرم که مدال من به خاطر اشتباه 
سرپرست از دســت رفت. وظیفه سرپرست در مسابقات چه 
چیزی اســت و این که نمی تواند حتی یک شماره هم بدهد 

اشتباه پذیرفتنی نخواهد بود.
بخاطر بی دقتی یک میلیارد هزینه آتش زده شد

پرتوآذر افزود: من به عنوان ورزشکار تمام وظایفم را انجام 
دادم و حتی لــوازم و تجهیزات را هم خودم تهیه کردم و به 
ورزشــکاران دیگر هم قرض دادم. تیم من قبال به من گفته 
بود که برای من نفر می فرستد تا در مسابقه حواسش به من 
باشــد و نتیجه بگیرم اما من گفتــم در قالب تیم ملی ایران 
اعزام می شــوم و خودم را از بقیه ایــن نفرات جدا نمی کنم. 
فدراسیون در این شرایط به سختی توانست هزینه های اعزام 
تیم را پرداخت کند و این بی دقتی باعث شــد یک میلیارد 
هزینه دولت آتش زده شود در صورتی که اگر کسی را همراه 
خودم داشتم دو مدال قهرمانی آسیا را االن در اختیار داشتم 
و هزینه هفتاد میلیون تومانی که فدراســیون برای من کرده 

بود هم بی نتیجه نمی ماند. 
امیدوارم اتفاقات قهرمانی آسیا پیگیری شود

دختر رکابزن ایران هم چنین گفت: مسابقات سال آینده 
بسیار مهم هستند. مسابقات قهرمانی آسیا در پیش است که 
کسب سهمیه المپیک پاریس دارد و بازی های آسیایی را در 
پیــش داریم و آنجا، جای هیچ آزمون و خطایی وجود ندارد. 
نباید به راحتی نتیجه تمام زحمات و هزینه ها هیچ شود. من 
اگــر خودم نتیجه نمی گرفتم االن مــن را نقد می کردند که 
فرانک پرتوآذر خودش نتیجه نگرفته است اما حاال که اشتباه 
از سوی فرد دیگری بوده است، امیدوارم که حداقل پیگیری 
کنند و من ببینم که نسبت به این مسئله پیگیری شده است.

امیدوارم نظارتی در این مورد وجود داشته باشد و دیگه هر 
کسی به صورت سلیقه ای وارد تیم ملی نشود.

دارنده مدال طالی ســنگین وزن المپیک 2۰12 لندن 
معتقد اســت هنوز هم مبالغ قرارداد کشتی گیران در لیگ 
برتر در مقایســه با رشــته های دیگر بسیار ناچیز و محدود 

است.
به گزارش مهر، کمیل قاسمی به عنوان یکی از آزادکاران 
اســبق تیم ملی کشتی کشــورمان، کارنامه درخشانی در 
سنگین وزن دارد و با مدال های رنگارنگ جهانی و المپیک 
یکی از مفاخر این رشــته محسوب می شود. او که امسال به 
عنــوان مدیرفنی تیم هوتن پای به لیگ برتر کشــتی آزاد 
گذاشته معتقد اســت باید کار کرد تا اسپانسرهای مالی از 
کشتی فراری نشــوند و حضور آنها در این عرصه مستمر و 

طوالنی مدت باشد.
قهرمان بازی های المپیک 2۰12 لندن در همین راستا 
به حضورش در تیم هوتن اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: 
تیم ما برای نخســتین بار در لیگ برتر شــرکت کرده که 
امیدوارم با اتفاقاتی که در لیگ برتر امسال شاهد آن خواهیم 
بود، حضور این تیم مستمر و طوالنی باشد. خوشبختانه فعاًل 
که اسپانسر این تیم با انگیزه و عالقه زیادی وارد لیگ کشتی 

شده و قصد دارد به نتایج خوبی دست یابد.
قاســمی با اشــاره به اتفاقاتی که سالهای گذشته باعث 
رفتن اسپانسرهای مالی از عرصه تیمداری کشتی ادامه داد: 

متأسفانه ما در سال های قبل بارها می دیدیم که یک تیم با 
تمام توان و انگیزه وارد گود می شد اما رفته رفته با اتفاقاتی 
که در طول برگزاری لیگ رخ می داد، اسپانســرها رفتن را 
بــر ماندن ترجیح می دادند. به همین دلیل تنها دغدغه من 
و اهالی کشــتی این اســت که تیمداری در لیگ کشتی با 
گذشته متفاوت شود و کشتی گیران و مربیان بتوانند برای 
مدت زیادی در قابل تیم های مختلف در این عرصه حضور 
یابند. بی تردید چراغ لیگ با استقبال همه جانبه و پر تعداد 
اسپانسرها روشن تر خواهد بود و شور و حال بیشتری به این 

مسابقات می بخشد.
ملی پوش اســبق کشتی آزاد کشــورمان در واکنش به 
برخی اظهارات در خصوص دســتمزدهای باال در لیگ برتر 
گفت: من هم برای ســالهای زیادی به عنوان کشــتی گیر 
در لیگ برتر حضور داشــتم و با مبالغ بسیار ناچیز کشتی 
گرفتــم. به همین دلیل معتقدم مبالغــی که در لیگ برتر 
بین تیم ها و کشــتی گیران رد و بدل می شود در مقایسه با 
رشته های دیگر بسیار ناچیز است و اصاًل قابل قیاس نیست. 
البته کشتی همواره با این مشکل روبرو بوده که خوشبختانه 
امسال شــاهد قراردادهای بهتری نســبت به سالهای قبل 
بودیم که امیدوارم این موضــوع ارتقا یابد و باعث دلگرمی 
و انگیزه بیشتری برای کشتی گیران شود. قاسمی در پایان 

گفت: البته باید به اسپانسرهای مالی هم حق داد چون آنها 
با هدف دیده شدن و تبلیغات وارد لیگ کشتی می شوند و 
یکی از مهمترین مشــکالت لیگ، زمان کوتاه آن است. از 
ســوی دیگر نمی توان رقابتهای لیگ را بیش از حد طوالنی 

کرد چون کشتی گیران باید وزن کم کنند و فشار زیادی را 
متحمل خواهند شد. در نتیجه باید طوری برنامه ریزی شود 
که هر دو طرف از وضعیت و شرایط لیگ راضی باشند و در 

نهایت لیگی پویا و جذاب را رقم بزند.

رئیس فدراسیون بســکتبال گفت: شادی 
همــه ما در گرو صعود ایــران به جام جهانی 
اســت ولی برخی  دوســت ندارند، تیم ملی 

بسکتبال به جام جهانی برود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد داوری 
در مورد حضور تیم ملی بســکتبال ایران در 
مســابقات انتخابی جام جهانی 2۰2۳ اظهار 
داشت: از زمانی که وارد فدراسیون بسکتبال 
شــدم، شــروع به ایجاد تغییرات در تیم ملی 
با شــیبی مالیم کردیم، چون آینده بسکتبال 

ایران به دست این جوانان است.
رئیس فدراسیون بسکتبال درباره پیشنهاد 
تیم ملی بســکتبال اســترالیا برای برگزاری 
دیدار این تیم مقابل ایران در کشــوری ثالث 
گفت: استرالیا درخواستی برای برگزاری بازی 
با ایران در کشوری ثالث دارد که برای ما قابل 
قبول نیســت. آنها خواســته اند بازی به جای 
ایران در لبنان برگزار شود، ولی حق میزبانی 
با ایران اســت و ما می خواهیــم از این امتیاز 

استفاده کنیم.
تغییــر میزبانی، شــرایط خاصــی دارد و 
کنفدراسیون بســکتبال آسیا در آینده باید با 
این گونه چالش ها مبارزه کند. همه چیز برای 

میزبانی و بازی با استرالیا در تهران مهیاست، 
ولی نمی توانیم در مورد تیم اســترالیا تصمیم 

بگیریم.
داوری که بــا برنامه ورزشــگاه گفت وگو 
می کرد، ادامه داد: نگران این موارد نباشــید. 
من حدود دو ماه است با این گونه موارد درگیر 
هســتم، ولی بازی ها برگزار شــده اند. ایران، 
کشور پرافتخار و قابل احترامی است و مطمئن 
باشید از این مورد هم سربلند بیرون خواهیم 

آمد.
جــواد داوری در ادامــه خاطــر نشــان 
کرد: حدود هشــت ماه اســت که مسئولیت 
فدراسیون بسکتبال را قبول کرده ام و تنها به 
اجرای برنامه های گذشته و سر و سامان دادن 

به اعزام ها پرداخته ایم.
قطعاً همه تصمیماتــی که پیش از گرفته 
شــده، درســت نبوده اســت و مــا در حال 
برنامه ریــزی بــرای آینده و تا ســال 1۴۰8 
هســتیم. بســکتبال باید از تهران به ســایر 

استان ها پخش شود.
برنامــه ویژه ای برای بانوان داریم. تیم ملی 
بانوان ایران با حمایت بیشــتر باید از رده آخر 

دسته B آسیا به دسته A صعود کند.
رئیــس فدراســیون بســکتبال در مورد 
فعالیت برخی هیئت ها برای برگزاری مجمع 
فوق العــاده و به نوعی اســتیضاح وی تصریح 
کرد: من و همکارانم همیشــه با زیاده خواهی، 

مبارزه کرده ایم.
 دبیر یکی از هیئت ها و رئیس یک هیئت 
دیگر، مباحثی را مطرح کرده و درخواست های 
غیرمعقولی داشــتند. فرصت مــن آنقدر کم 
اســت که زمانی برای رسیدگی و ورود به این 
مســائل کم اهمیت ندارم. تیمی با نام »خانه 
بســکتبال« وارد لیگ برتر شده بود که این، 

یک تخلف است.
ایــن تیم در لیگ برتر، روی یکی از دو پله 
آخر قرار گرفته و باید به دســته یک سقوط 

کند.

بعد از این قضیه، شــروع به حاشیه سازی 
شــد. من با مدیرکل آن اســتان حرف زدم و 
مشکل خاصی نیست. متأسفانه برخی دوستان 

اصاًل به قوانین آشنا نیستند.
داوری دربــاره اینکــه گفته می شــود از 
استفاده  بســکتبال  فدراسیون  در  دوستانش 
کــرده و افراد منتســب به فدراســیون قبلی 
را اخراج کرده اســت، گفــت: کارنامه من در 

اصفهان مشخص است.
مــن هیچ دوســت و رفیقــی در اصفهان 
نداشــتم، ولی ۴۰ رأی آوردم. کنار گذاشتن 
افرادی که با فدراسیون قبلی همکاری داشتند 

هم درست نیست.
برخی دوستان که حتی با قوانین هم آشنا 
نیستند با شیطنت به سراغ برخی دیگر رفته 

بودند که جای نگرانی نیست.
وی ادامــه داد: شــادی همه مــا در گرو 
صعود ایران به جام جهانی اســت ولی برخی  
دوســت ندارند، تیم ملی به جام جهانی برود. 

مــا می خواهیم با این فســاد، رانت و اتفاقات 
برنامه ریزی شده مبارزه کنیم.

رئیس فدراسیون بســکتبال اظهار داشت: 
ســال های قبل در زیرساخت ها بسیار ضعیف 
عمل شــده است و ما تالش کردیم خدشه ای 
به اعزام ها و تهیه بلیت وارد نشود. وقتی وارد 
فدراسیون بسکتبال شدم، اسپانسر، قراردادی 
سه ساله داشــت که در پایان لیگ امسال به 

پایان می رسد.
متأســفانه همــکاری بــا این اسپانســر، 
مشکالتی دارد و بدون برطرف شدن مشکالت 

مالی، اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.
داوری در مورد همکاری با ســعید ارمغانی 
ســرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: روندی که 
با ارمغانی برای تیم ملی ترسیم کردیم، تزریق 
جوانان به تیم ملی با شیبی مالیم بود. جوان 
بودن تیم هم تاوانی دارد که باید پرداخت کرد 

و صبور بود.
تشکیل تیم ایران نوین نیز برای بسکتبال 
ایران، خیلی مفید بود. چرخه بازیکن ســازی 
باید ادامه دار باشــد. صعود تیــم ملی به جام 
جهانی، نشــان می دهد تصمیماتی که گرفته 

شده، درست بوده است.

اشتباهات عجیب سرپرست ایران در دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

 چگونه دو مدال پرتوآذر پرپر شد!

کمیل قاسمی:

بودجه یک تیم کشتی برابر با یک بازیکن رشته های دیگر است

رئیس فدراسیون بسکتبال: 
برخی افراد دوست ندارند تیم ملی بسکتبال به جام جهانی برود

بازیکن پیشــین تیم فوتبال پرســپولیس معتقد است، 
سرخپوشــان با همین برد های اقتصــادی هم می توانند در 

پایان لیگ قهرمان شوند.

محمود کلهر در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
تســنیم درباره پیروزی یک بر صفر پرسپولیس مقابل مس 
کرمان اظهار داشــت: پرسپولیس مقابل مس کرمان خیلی 

خوب و منطقی بازی کرد. مسی ها برای گرفتن حداقل امتیاز 
به ورزشگاه آزادی آمده بودند و بیشتر تاکتیک این تیم روی 
دفاع و ضدحمله بود. شــاگردان گل محمدی هم یک بازی 
منطقی انجام دادند و توانستند عالوه بر کسب سه امتیاز با 

تثبیت جایگاه شان در صدر جدول به تعطیالت بروند.
وی در واکنش به ســومین پیروزی پیاپی پرســپولیس 
که با برتری حداقلی به دســت آمــد، تصریح کرد: در لیگ 
امسال اکثر تیم ها به خوبی تجهیز شدند و کار برای تیم های 
بزرگ خیلی سخت شده است. تیم های دیگر مثل سپاهان 
و اســتقالل هم در برخی از بازی ها به مشکل می خورند و 
حتی باعث می شود که امتیاز هم از دست بدهند. همانطور 
که گفتم پرســپولیس در مســیر خوبی قرار گرفته است و 
تاکتیک های مختلفی را هــم در بازی هایش از جمله بازی 
با مس امتحــان می کند و من معتقدم بــا همین بردهای 
اقتصادی می تواند در مسیر قهرمانی قرار بگیرد، چون وقتی 
یک تیمی که مدعی قهرمانی اســت، سه امتیاز بازی هایش 
را کســب می کند و در صدر جدول می مانــد، دیگر نباید 
نگران باشد و تفاضل گل و تعداد گل های زده اهمیتی پیدا 

نمی کند.
بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس افزود: در لیگی که 

تیم هــا خیلی نزدیک به هم بازی می کنند، نمی توان انتظار 
داشت که در همه بازی ها گل های زیادی به ثمر برسد. وقتی 
جدول را نگاه می کنیم تیم ها با فاصله بسیار کمی نسبت به 
هم در جدول قرار دارند و مهمترین اتفاق این است که یک 
تیم ســه امتیاز را کسب کند. خوشبختانه پرسپولیس بعد 
از اینکه مقابل تراکتور در آزادی شکســت خورد، به مصاف 
سپاهان رفت که در اصفهان یک امتیاز گرفت و در سه بازی 
بعدی اش هــم 9 امتیاز حیاتی را به دســت آورد. قطعاً در 
چنین لیگی پیروزی و کسب سه امتیاز اهمیت فراوانی دارد.
کلهر در پاسخ به این سؤال که پرسپولیس می تواند روند 
موفقیتش را پس از جام جهانی حفظ کند، خاطرنشان کرد: 
قطعــاً چنین تعطیلی برای تیم های بــزرگ و باالی جدول 
سخت تر خواهد بود. اکثر تیم ها شکل خودشان را پیدا کردند 
و بازیکنان در ترکیب جا افتادند و تیم هایی مثل پرسپولیس، 
استقالل و ســپاهان که در کورس قهرمانی هستند بیشتر 
ضربه می خورند. اگر یک هفته بیشــتر مسابقات ادامه پیدا 
می کرد و تیم ها تعطیلی کمتری داشتند شرایط بهتر می شد. 
قطعاً کادر فنی پرسپولیس هم برای این تعطیلی برنامه ریزی 
مناســبی را تدارک می بیند تا پرسپولیس شرایط خوبش را 

حفظ کند.

پرسپولیس چطور با بردهای اقتصادی در مسیر قهرمانی قرار می گیرد؟

روی کین:
نگران خط دفاعی و دروازه بان انگلیس هستم

کاپیتان سابق منچستریونایتد 
نگرانی خــود را بابت ضعف خط 

دفاع و دروازه انگلیس بروز داد.
به گزارش ایســنا و به نقل از 
دیلی میرور، روی کین به عنوان 
 ITV Sport یکی از کارشناسان
در طول جــام جهانی قطر تایید 
شده است. کاپیتان سابق ایرلند 
معتقد است که برزیل می تواند قهرمانی در این دوره از رقابتها را به دست بیاورد. 
او همچنین عنوان کرد نگران دفاع انگلیس و دروازه بان این تیم اســت. کین در 
قطر با تعدادی از کارشناســان همراه خواهد شد تا جام جهانی 2۰22 را پوشش 
دهد. گری نویل، گریم ســونس و یان رایت به کاپیتان سابق منچستریونایتد در 
قطر خواهند پیوســت تا پوشش جام جهانی برای شبکه ITV انجام شود. روی 
کین درباره وضعیت تیم ملی انگلیس گفت: انگلیس برای صعود از گروه مشکلی 
نخواهد داشــت و آنها برابر رقیبانشان بسیار قوی خواهند بود. فشار زیادی روی 
هری کین برای گلزنی وجود دارد و من همچنان نگران دفاع انگلیس و دروازه بان 
آنها هستم.  او افزود: من دوست دارم جود بلینگام یک تورنمنت خوب را  داشته 
باشــد. او بسیار فراتر از سن و ســال خود بازی می کند و ورزشکار خوبی به نظر 
می رسد و بالغ است. او در حال حاضر بازی های خوبی را برای بوروسیا دورتموند 
انجام می دهد و امیدوارم در جام جهانی نیز همینطور باشد. جام جهانی 2۰22 
قطر قرار است از 29  آبان آغاز شود و قطر میزبان در بازی افتتاحیه این رقابتها 
بــه مصاف اکوادور می رود. انگلیس یک روز بعــد اولین بازی خود را برابر ایران 

برگزار می کند، در حالی که ولز در اولین بازی خود میزبان ایاالت متحده است.

خطر مصدومیت جهانبخش رفع شد
علیرضــا جهانبخش با وجود 
مصدومیت و تعویض شــدن در 
بازی شــب گذشــته فاینورد، از 
امروز در تمرینات تیمش حاضر 
خواهد شــد. به گزارش ایســنا، 
جهانبخش، هافبــک  علیرضــا 
فاینورد و بازیکن تیم ملی فوتبال 
ایران مشــکلی بــرای حضور در 
تمرینات تیمش ندارد و با وجود زدن دو بخیه روی دست خود، می تواند تیمش 
را همراهی کند.  علیرضا جهانبخش پنج شنبه در چارچوب مرحله گروهی لیگ 
اروپــا از ابتدا برای فاینورد به میدان رفت اما تالش او برای کنترل توپ در نیمه 
دوم منجر به مصدومیت و تعویض شــدن این بازیکن در دقیقه ۶۰ شــد.  او در 
حالی زمین را ترک کرد که از ناحیه دســت دچار مصدومیت شده بود اما بعد از 
زدن چند بخیه، می تواند بدون مشکل خاصی در تمرینات فاینورد شرکت کند.  
کادر پزشکی تیم ملی ایران بالفاصله وضعیت این بازیکن را جویا شده بود و در 
حال حاضر خطری جهانبخــش را تهدید نمی کند.  مصدومیت این بازیکن در 
فاصلــه 2۳ روز تا بازی ایران و انگلیــس در جام جهانی نگرانی هایی را به دنبال 

داشت که با حضور او در تمرینات فاینورد، این خطر رفع شده است.

انصراف  هاشمی و بیرانوند 
از وزنه برداری قهرمانی جهان

دو وزنه بــردار از حضــور در 
اردوی تیم ملی برای شرکت در 
مسابقات قهرمانی جهان انصراف 
دادنــد.  به گزارش ایســنا، رضا 
بیرانوند و علی هاشمی از حضور 
در اردوی تیــم ملی وزنه برداری 
برای رقابت هــای جهانی کلمبیا 
انصراف دادنــد. با نظر کادر فنی 
میــر مصطفی جوادی هم به دلیل کاهــش وزن در زمان تعطیلی اردو در زمان 
برگزاری رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا،  موقتا به وزن 81 کیلوگرم رفت و 

در جهانی در این وزن رقابت خواهد کرد.
حاضرین در اردوی جهانی این نفرات هستند: 

دسته ۶۷ کیلوگرم: حافظ قشقایی
دسته 81 کیلوگرم: میرمصطفی جوادی، حسین سلطانی

دسته 89 کیلوگرم: کیانوش رستمی
دسته 1۰2 کیلوگرم: رسول معتمدی، رضا دهدار

دسته 1۰9 کیلوگرم: مهدی کرمی
دسته 1۰9+ کیلوگرم: علی داودی، علیرضا یوسفی، آیت شریفی

نونیز:
سوارس نصیحتم کرد دیگر آن کار را نکنم

مهاجم لیورپول به ESPN گفته اســت که لوئیس ســوارس پس از کارت 
قرمزش در بازی مقابل کریستال پاالس به او پیام داده و او را نصیحت کرده است.
به گزارش ایســنا به نقل از ساکرنت، داروین نونیز از زمان پیوستن به بنفیکا 
در تابستان امسال شروعی متفاوت در دوران حرفه ای خود در لیورپول را تجربه 
کرد و اوایل این فصل پس از ضربه سر به یواخیم اندرسن مقابل کریستال پاالس 
از بازی اخراج و ۳ بازی نیز محروم شــد. این امر باعث شــد سوارس ملی پوش 
اروگوئه ای و ســابق لیورپول پیامی به نونیز بفرستد و او را نصیحت کند. داروین 
نونیــز به ESPN گفت: این اتفاق چیز خوبی بود زیرا خیلی ها خودشــان را به 
زحمت نمی اندازند که تلفن را بردارند و برای شــما پیام ارسال کنند. کار سوارز 
برای من واقعاً مهم و ارزشــمند بود. لوئیس یک الگو برای خیلی ها اســت و من 
در حال شروع هستم، جوان هستم و باید از سوارس یاد بگیرم زیرا قبال در لیگ 
برتر با لیورپول بازی کرده اســت. او در ادامه گفت: لوئیس به من گفت که این 
اتفاقات در هر بازی در لیگ برتر رخ می دهد، مدافعان می آیند و من را پیدا می 
کننــد تا من را عصبی کنند. من باید خــودم را قوی کنم و این حرکت را تکرار 
نکنم. من واقعا از این پیام و عالقه او به من قدردانی می کنم. لیورپول نونیز را با 
مبلغی به خدمت گرفت که منابع به ESPN گفتند تا 1۰۰ میلیون یورو ارزش 
خواهد داشــت. او از آن زمان تاکنــون در 1۳ بازی در تمامی رقابت ها ۶ گل به 
ثمر رســانده است. سوارس 82 گل در 1۳۳ بازی برای لیورپول قبل از رفتن به 

بارسلونا به ثمر رساند.

اخبار کوتاه
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بازیگــر مجموعه تلویزیونی »آتش ســرد« 
گفــت: عالقه زیادی دارم نقش حضرت مریم را 
در یک سریال تاریخی ایفا کنم. البته یک بار در 
اثری به کارگردانی زنده یاد نادر طالب زاده چنین 
نقشی را ایفا کردم اما در زمان پخش متاسفانه 

این بخش حذف شد.
مهسا کرامتی در گفت وگو با خبرنگار رادیو و 
تلویزیون ایرنا، با اشاره به ویژگی های نقش خود 
در مجموعه تلویزیونی آتش سرد گفت: هرچند 
این شخصیت دارای متانت است اما درعین حال 
فرد ترسویی نیست بلکه زن جسوری است که 

به دنبال حق خود می رود.
وی ادامه داد: تاکید رضا ابوفاضلی کارگردان 
ســریال این بود که در زمان مواجهه این زن با 

شخصیت های دیگر، پرخاشگری صورت نگیرد 
و ناسزایی گفته نشود و حرمت ها حفظ شود. 

کرامتی با اشاره به اینکه مردم دوست ندارند 
من را در نقش منفی ببینند، بیان داشت: هرچند 
این مساله برای من به عنوان بازیگر اتفاق خوبی 
نیست؛ اما واقعیت این است که بسیاری از مردم 
و مخاطبان وقتی من را در سطح شهر می بینند 
می گویند که از بازی مــن در نقش های منفی 

ناراحت می شوند.
وی با اشــاره به اینکه امروز نحوه ســاخت 
ســریال و همچنین شــکل مواجهه مخاطبان 
با آثار، نســبت به ۱۰ سال گذشته تغییر کرده 
است، اظهار داشت: قطعا باید سریال هایی که در 
تلویزیون ساخته می شود، حرف روز مردم را بزند 

و مطلبی را بیان کند که دغدغه امروز مخاطبان 
و جوانان است و در این میان باید جوانان مورد 
توجه جدی قــرار بگیرند. یعنــی باید به زبان 

جوانان صحبت کرد.
کرامتی در پاسخ به این سوال که مسئوالن 
صداوســیما باید چه برنامه ریــزی برای جذب 
مخاطب داشته باشند، گفت: قطعا صدا و سیما 
باید آثار خوبی بســازد که قابل عرضه باشــد و 
مخاطــب نیز آن را ارزشــمند بداند. مهمترین 
مســاله برای صدا و ســیما بایــد جلب اعتماد 
مخاطب باشــد و مخاطب بتواند کامال به رسانه 
ملــی اعتماد کند و در مرحله دوم این مخاطب 
است که انتخاب می کند چه اثری را تماشا کند. 
این بازیگر با اشاره به اینکه سریال ها باید از 
جنس زندگی امروز مردم باشد بیان داشت: من 
به عنوان بازیگر قطعا دنبال یک فیلمنامه جذاب 
هستم اما واقعیت این است که انتخاب ما نیز از 
بین گزینه هایی است که به ما پیشنهاد می شود. 
متاسفانه بســیاری از فیلمنامه ها قدرت الزم را 
ندارند، به شــکلی که من بعد از بازی در آتش 

سرد، حضور در اثر دیگری را فعال نپذیرفتم. 
وی با اشــاره به اینکه ســریال آتش ســرد 
دارای فیلمنامه خوبی اســت، گفت: مشــکل 
فیلمنامه های ضعیف فقط مختص به تلویزیون 

نیســت بلکه ما در ســینما نیز شــاهد چنین 
مشــکلی هســتیم و یکی از دالیل اصلی این 
اســت که فیلمنامه نویســان قدیمی و باسابقه 
کمتــر فعالیت می کنند. از طرفــی دیگر تهیه 
کنندگان اهمیت الزم را به فیلمنامه نمی دهند 
و دستمزدی که نویسندگان فیلمنامه می گیرند، 
بسیار پایین اســت و فیلمنامه نویس برای امرار 
معاش مجبور است درطول سال چند فیلمنامه 
بنویســد. کرامتی درباره شباهت نقشی که در 
ســریال ایفا کرده با شخصیت های واقعی، بیان 
داشــت: برای ایفای برخی نقش ها قطعا نیاز به 
تحقیقات میدانی است اما به صورت کلی بازیگر 
باید با یک نگاه کنجکاوانه همیشــه به اطرافش 
نگاه کند و در کنار آن مطالعه خوبی نیز داشته 
باشــند. البته تجربه زیســتی بازیگر در هنگام 

ایفای نقش نیز به کمک او می آید.
کرامتی با تاکید بر اینکه موضوع سریال آتش 
ســرد درباره خانواده ها است و مساله ای رایج را 
بیان می کند، گفت: امــروز دیگر در خانواده ها 
نمی توان جوانــان را مجبور به کاری کرد. بلکه 
فقط می توان به آنها مشــورت داد و باید اجازه 
دهیم آنها خودشان انتخاب کنند و پدر و مادرها 
بدانند که فرزندانشــان، ملک شخصی نیستند 
و فقط می توانند تجربیاتشــان را به آنها منتقل 

کنند. این بازیگر با اشــاره به عالقه مندی خود 
به ســریال های تاریخی خاطرنشان کرد: عالقه 
زیــادی دارم نقــش حضرت مریــم را در یک 
سریال تاریخی ایفا کنم. البته یک بار در اثری به 
کارگردانی زنده یاد نادر طالب زاده چنین نقشی 
را ایفــا کردم اما در زمان پخش متاســفانه این 

بخش حذف شد.
آتش سرد به نویســندگی محسن سرتیپی 
و نازنیــن فرخلو، کارگردانی رضــا ابوفاضلی و 
تهیه کنندگی علی مهام از شــنبه ۲۲ مردادماه 
ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

ســریال آتش ســرد که در ۳۰ قسمت ۴۵ 
دقیقه ای ساخته شــده یک ملودرام اجتماعی 
است که در خالصه داستان آن آمده است: فرید 
پدر و مادرش را در یک حادثه از دســت داده و 
وارث نیمه از کارخانه های بزرگ است. محسن 
تاجیک شــوهر عمه فرید که قیم قانونی او نیز 
است متوجه درستکاری در حساب های کارخانه 

می شود و ...
بازیگرانی همچون پرویز فالحی پور، عبدالرضا 
اکبری، فریبا متخصص، شیوا خسرومهر، مهسا 
کرامتی، جعفر دهقان، مهدی ســلوکی، بهزاد 
خداویســی، پویا امینی و شاهد احمدلو در این 

سریال نقش آفرینی دارند.

مهسا کرامتی: 

دوست دارم نقش حضرت مریم را بازی کنم

جالل مقامی مجری برنامه معروف و گوینده شــناخته 
شــده عرصه دوبله که با اجرای برنامه دیدنی ها از تلویزیون 
شهرت بســیاری درمیان هنردوستان پیدا کرد در سن ۸۱ 

سالگی به دلیل کهولت سن درگذشت.
به گزارش ایرنا، محســن ســوهانی مدیــرکل هنرهای 
نمایشی رادیو و رادیو نمایش از درگذشت جالل مقامی خبر 
داد و گفت: این پیشکســوت عرصه گویندگی و دوبله عصر 

پنجشنبه به علت کهولت سن درگذشت.
استاد جالل مقامی در سال ۱۳۴۴ در ۲۴ سالگی با فیلم 
مــن مادرم اولین تجربه بازیگری خود را بدســت آورد و تا 
شــروع نقالب اسالمی در ۴ کار سینمایی ایفای نقش کرد. 
وی بعد از انقالب نیز در ۳ فیلم بازی کرد اما عمده شهرت 

وی به اجرای برنامه تلویزیونی دیدنی ها بود.
مقامی از ســال ۱۳۶۲ در ۴۲ ســالگی با اجرای برنامه 
تلویزیونی دیدنی ها به تلویزیون آمد و بمدت ۱۲ ســال در 
روزهــای جنگ و پس از آن در قاب تلویزیون های ســیاه و 

سفید چهره متفاوتی به نمایش گذاشت.
جالل مقامــی مدیریت دوبله  آثاری نظیــر؛ »معصوم« 
)۱۳۷۷( و »تعقیب سایه ها« )۱۳۶۹(، را برعهده داشته است.
وی همچنین سرپرســتی گویندگان آثاری نظیر؛ »النه 
عقاب هــا« )۱۳۷۸(، »خلبــان« )۱۳۷۶(، »مــرد نامرئی« 
)۱۳۷۴(، »ســفر بخیــر« )۱۳۷۳(، »هبــوط« )۱۳۷۲(، 
»بدوک« )۱۳۷۰(، »آهوی وحشــی« )۱۳۶۹(، »باد سرخ« 
)۱۳۶۷(، »شــب حادثه« )۱۳۶۷(، »تشکیالت« )۱۳۶۵(، 
»گمشــده )۱۳۶۴( و »قصه خیابــان دراز« )۱۳۵۷(، را در 

کارنامه دارد.
جالل مقامی به جای شــخصیت های سریال هایی نظیر؛ 
»لبه تاریکی« )ران کریون( با بازی باب پک، »ارتش سری« 
)ســرگرد آروین برانت(، »پوآرو« )آرتور هستینگز/ دستیار 
پوآرو( با بازی هیو فریزر، »شرلوک هولمز« )دوبله اول/ دکتر 
واتســون(، »شــرلوک هولمز« )دوبله دوم/ شرلوک هولمز( 
با بازی جرمی برت و »هشــدار برای کبرا ۱۱« )ســمیر( و 
راوی اصلی مجموعه مســتند »شاهد عینی«، صداپیشگی 

کرده است.
وی همچنین به جای بازیگران فیلم هایی نظیر؛ »نیش«، 
»بوچ کســیدی«، »ساندنس کید« و »پابرهنه در پارک« با 
بازی رابرت ردفورد، »دکتر ژیواگو« و »لورنس عربستان« با 
بازی عمر شریف، »بانی و کالید« و »شکوه علفزار« با بازی 
وارن بیتی، »بربادرفته« )اشلی( با بازی لزلی هاوارد، »شورش 
در کشتی بونتی« با بازی ریچارد هریس، »کابوی نیمه شب« 
با بازی داســتین هافمن و »غزل« مسعود کیمیایی با بازی 

فرامرز قریبیان، صداپیشه بوده است.
مقامــی در آثاری نظیر؛ »راز گل شــب بــو« )۱۳۷۲(، 
»گاالن« )۱۳۶۹(، »زنگ اول« )۱۳۶۳(، »آلونک« )۱۳۴۷(، 
»گردباد زندگی« )۱۳۴۷(، »ایستگاه ترن« )۱۳۴۵( و »من 

مادرم« )۱۳۴۴(، به نقش آفرینی پرداخته است.
شــهراد بانکی مدیر روابط عمومی انجمن گویندگان و 
سرپرستان گفتار فیلم با اشــاره به مراسم تشییع زنده یاد 
مقامی مجری برنامه ماندگار »دیدنی ها« و دوبلور و گوینده 
فیلم ها و مستندهای تلویزیونی و سینمایی بیان کرد: مراسم 
تشییع این هنرمند پیکر روز یکشنبه هشتم آبان ماه برگزار 

خواهد شد.
وی با اشاره به محل تشییع پیکر زنده یاد مقامی عنوان 
کرد: احتماالً این مراســم از خانه هنرمندان برگزار شــود و 
پیکر زنده یاد مقامی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( 

خاکسپاری خواهد شد.
روایتجاللمقامیازبرنامهدیدنیها

مقامی چند سال پیش در گفت وگو با ایسنا درباره برنامه 
»دیدنی ها« که در دهه ۶۰ باعث شــهرتش شد، گفته بود: 
»آن زمان وقتی به من پیشنهاد شد که مجری »دیدنی ها« 
شوم فقط دو شبکه داشتیم. خیلی سال قبل شبکه دو این 
برنامه را پخش می کرد که به یاد دارم ســاختمان شبکه دو 
در خیابان الوند و میدان آرژانتین بود که آن زمان آنجا تپه 
و خیابان های خاکی بود و من در آنجا ســریال »شــب های 
آنجلس« را بازی می کردم. »شــب های آنجلس« پنج شنبه 
شب ها پخش می شد و به طور زنده هم به پخش می رسید، 

بنابراین تجربه اجرای برنامه زنده را داشتم و خیلی از دوربین 
نگران نبودم.«

»تالشم برای اولین بار که مقابل دوربین رفتم این بود که 
به خدا می گفتم طوری نشود که از فردای روزی که مشهور 

شدم بخواهم بادی به غبغب بیندازم. 
من در »دیدنی ها« با چشمانم با مردم حرف می زدم. به 
یــاد دارم آن زمان که برنامه دیدنی ها به روی آنتن می رفت 
یــک بانوی بزرگی که اهل ادب هم بود و اکنون اجازه ندارم 
اسمی از او ببرم همیشه به من می گفت مقامی تو آنقدر در 
چشــمانت صداقت و صمیمیت داری که آدم حس می کند 
در خانه ها محرم هســتی. آن زمان کــه برنامه »دیدنی ها« 
پخش می شد به دلیل اینکه در شرایط جنگی به روی آنتن 
می رفــت و بخش عمده ای از برنامه های تلویزیون در زمینه 
جبهه بود، الزم بود این یک ســاعت پخش شــود تا روحیه 
مردم عوض شود. »دیدنی ها« واقعا آن زمان جایگاه دیگری 
داشــت و مردم با دیدن آن نفس می کشیدند تا فقط مساله 
جنگ در تلویزیون مطرح نباشد و مردم بتوانند یک ساعتی 

هم استراحت کنند.«
چنیــن تعریف کــرد که مدیر وقت شــبکه دو یک روز 
صداش زده و گفته است، آقای مقامی می گویند شما مرتب 
لباس هایتان را تغییر می دهید! که در پاسخ به آن مدیر گفته، 
»می گویند یا شــما خودتان دیده اید؟« مقامی در ادامه این 
خاطــره را اینگونه روایت کرد: »من آن زمان در پاســخ به 
آن مدیر شبکه گفتم یک مدیر نباید بگوید می گویند، بلکه 
باید خودش تلویزیون را ببیند، خودش نظر بدهد و ســپس 

قضاوت کند.«

ناصرممدوح:
دلمازمرگجاللمقامیخیلیگرفت

ناصــر ممــدوحـ  دوبلور باســابقه کشــورمانـ  در پی 
درگذشت جالل مقامی به ایسنا گفت: تمام پیشکسوتان ما 
و آنهایی کــه در دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ فعالیت می کردند، 
دیگر به ســنی رسیده اند که نمی توانند کار کنند. متاسفانه 
چندی پیش بود که اســتاد منوچهر اسماعیلی را از دست 
دادیم که در رأس هرم دوبله قرار داشتند و همین طور دیگر 
عزیزان. وقتی هم شنیدم که آقای مقامی فوت کردند، خیلی 
دلم گرفت. ایشــان چند ماه پیش همسرشان خانم رفعت 
هاشم پور را از دست داده بودند و تنها زندگی می کردند. یکی 
از بستگانشان که از همکاران ما هم هستند ایشان را به دلیل 
کسالتی که داشتند به بیمارستان می بردند، اما متاسفانه در 
آنجا تمام سیستم بدنشان بهم می ریزد و ساعت چهار بعد از 

ظهر فوت می کنند.
این دوبلور در ادامه با بیان اینکه جالل مقامی اســطوره 
بود، بیان کرد: ایشان اســطوره بودند؛ آقای مقامی به جای 
خیلی از هنرپیشــه ها صحبت کردند مثل »وارِن بیتی« و 
همین طور چهره های دیگر که تماما هنرپیشه ها و چهره های 

َقَدری بودند.
آقای جالل مقامی واقعا کارنامه درخشــانی داشتند. آن 
زمانی که مجری برنامه »دیدنی ها« در شــبکه دو بودند هم 
بسیار خوب از عهده کار بر می آمدند. دلمان از این ضایعه ها 

گرفته است.
ممدوح در پاسخ به این پرسش ایسنا که از نگاه او جالل 
مقامی را بیشــتر باید یک دوبلور برجسته دانست یا مجری 

کاربلد؟ اظهار کرد: زنده یاد مقامی از دوران گذشته دوبلور 
مطرحی بودند و در این عرصه فعالیت داشتند و بعد آمدند 
و به عنوان مجری در تلویزیون دعوت به اجرای »دیدنی ها« 
شــدند که این برنامه هم در زمان خــود طرفداران زیادی 

داشت.
او درباره همکاری اش با جالل مقامی در عرصه دوبله نیز 
یادآور شــد: من با همه این عزیزان کار کرده ام در کنارشان 

بوده ام و درس گرفته ام. دوران خوبی بود. 
فیلم هایــی که برای دوبله می آوردنــد واقعا فیلم بودند، 
قصه ها قصه بود، سوژه ها هم سوژه بود. کارگردانان و بازیگران 
هم همیــن طور. در آن دوره تمام گویندگانی که متعلق به 
عصر طالیی دوبله اســت، فعالیت داشتند اما متاسفانه آن 
دوره دیگر تمام شــد. با آقای مقامی هــم کارهای زیادی 
مشترکا انجام دادیم. از فوت و فقدان ایشان واقعا ناراحتم و 
دلم به درد آمده است. تسلیت می گویم به جامعه هنری، به 
مردم که با صدای ایشان خاطره دارند و همچنین به خانواده 
و دختر عزیزشــان. این روزها ذهنم خســته و گرفته است. 
مســائل مملکت از یک طرف و از دست دادن این عزیزان از 
طرف دیگر، همه و همه دست به دست هم داده و ما را دلگیر 

و زمین گیر می کند.
منوچهروالیزاده:

قلبجاللمقامیازنبودهمسرشایستاد!
خبرآنالیــن هم در خصوص درگذشــت جالل مقامی با 
دوســت و همکاری قدیمی اش منوچهر والی زاده گفت وگو 

کرده که در ادامه می خوانید:
رابطهدوستانهشماوآقایمقامیازکجابودو

چگونهشکلگرفت؟
من و جالل مقامی تقریبا ۱۵ یا ۱۶ ساله بودیم که وارد 
این حرف شدیم. آقای مقامی یکسال از من کوچک تر بودند 
و همیشه با لحن شوخی می گفتند تو جای پسر منی وقتی 
سنمان را یادآوری می کردم می گفت می دانم، منظورم این 

است که مانند پسرم دوستت دارم. 
از اینکه این خبر شوکه کننده را شنیدم بسیار اندوهگینم 
دوستانم را یکی یکی از دســت می دهم و نمی توانم کاری 
کنم، خیام یک شعری دارد که می گوید: »برلب جوی بنشین 
و گذر عمر ببین!« خود جالل بر این باور بود که آدم باید با 
اقتضای سنش پیش برود، ما نابود نمی شویم فقط در زمان 

حل می شویم.
اســمش این است که ســکته کرد، اما به قول قدیمی ها 
فکر می کنم از نبود رفعت هاشــم پور، همسر نازنینش دق 
کرد و حتی یکســال هم نتوانســت بدون همسرش ادامه 
حیات بدهند، زندگی فوق العاده ای کنار یکدیگر داشتند، هم 

همسرش انسان شریف و بزرگی بود، هم خودش.
شمایکیازدوســتانبسیارنزدیکآقایمقامی
بودید،چیزیازبرنامــه»دیدنیها«بهیادداریدکه
یابرایخودتانجالببودهباشــد،یاایشانآنرابا

هیجانزیادیبرایتانتعریفکردهباشد؟
»دیدنی هــا« که در زمــان خودش یکــی از ناب ترین، 
خاص ترین و پرطرفدارترین برنامه ها بود. من خاطره ای ندارم 
اما ایشــان یکی روایتی از هنگام ضبط این برنامه می گویند 

که شاید برایتان جالب باشد.
جالل مقامی روایت می کرد، یک بار در پالتو ســر ضبط 
برنامه »دیدنی ها« بود، در خیابان توانیر نزدیک شبکه دو - 
که آن برنامه ضبط می شــد- یک موشک اصابت کرد، گویا 
همان زمان یکی از پرژکتورها کنده شــده و به زمین افتاده 
بود و آقای مقامی فکر می کند که بمب را آنجا زدند و پیش 

خودش گفته خداروشکر که این یکی عمل نکرده است.
پررنگترینویژگیشخصیتیایشانبرایشما

چهبود؟
انســان بزرگواری بود، این ســال های آخر کمی خسته 
و دلشکســته بود. هم از شــرایط و اوضاع و احوال هم کار 
دوبله هم هنر اما بازهم قهر نکرد و می گفت به من پیشنهاد 
نمی دهند هربار مرا بخواهند کنارشان خواهم بود. عاشق بود، 
عاشــق زندگی، کارش، خانواده اش. محترم بود. من دوست، 
همکار، اســتاد یا به قــول جالل پدرم را از دســت دادم و 

نمی توانم چیزی بگویم.

آن صدا کجا می رود؟جالل مقامی، صدای ماندگار دوبله درگذشت
»شــاید، هفت، هشــت ماه 
دیگــر رفتــه باشــم. نباید 
این قدر دســتم تنگ باشد.« 
آنکــه این جملــه را گفت و 
هشــت  هفت،  داد  احتمال 
ماه دیگر شــاید رفته باشد، 
ســه ماه و ســه روز پس از 
آن و نــه هفت، هشــت ماه 

بعد درگذشــت. از جالل مقامی سخن می گوییم که امروز پنجم آبان ۱۴۰۱ 
خورشیدی چشم از جهان بست.

هر چند شهرت اصلی او به عنوان دوبلور و صداپیشه و سرپرست دوبالژ بود اما 
در زمرۀ معدود صداپیشگان بود که به خاطر برنامۀ تلویزیونی »دیدنی ها« در 
روزگاری که تلویزیون بیننده بسیار داشت و از شبکه های اجتماعی و اینترنت 

خبری نبود، چهرۀ او هم برای مردم آشنا بود.
دوم مرداد - ســه ماه و ســه روز قبل - زادروز او بود و احســان نظام بکایی، 
مســئول روابط عمومی سریال در حال ســاخت »سلمان فارسی«، روایتی از 
دیدار با جالل مقامی را منتشــر کرد که موجب تأثر و تحســر فراوان شد. او 
نوشت: » استاد جالل مقامی امروز هشتادویک ساله می شود. چند روز قبل به 
دیدنش در مهرشــهر کرج رفتم. دقایقی قبل از رسیدن حسین قرایی، مدیر 
کل روابط عمومی صداوســیما، آنجا بودم. بیماری و کهولت تاثیری در صدای 
رســا و هوشــمندی اش نداشــت. مقامی حرفی  زد که دلم را به درد آورد: از 
غذایم می زنم تا دارو بخرم! گیج شده ام! مگر قرار است چقدر عمر کنم؟ شاید 
هفت، هشــت ماه دیگر رفته باشــم. نباید اینقدر دستم تنگ باشد که آبروی 

هشتادساله ام برود.
متوجه شد ناراحت شده ام. فضا را عوض کرد: »اینها را برای جلب ترحم نگفتم! 
من اگر می توانستم کار کنم، محتاج نمی شدم! پیشنهاد برای دوبله دارم ولی 
خودم می دانم، نمی توانم. چرا کاری کنم که آبرویم برود. شاید صدایم به نقشی 
بخورد ولی مثل قدیم بر تارهای صوتی ام تســلط ندارم و شاید در حس نقش 
کوتاهی کنم. کاش مســئوالن فرهنگی حواس شان به ما باشد تا شب، آشفته 

نخوابیم اما امیدم به خداست.«
همان موقع در عصر ایران یادداشــتی منتشر شــد و قصد تکرار آن موارد را 
نداریم؛ چرا که حاال دیگر آســوده شــده و نگران آبروی خود نیســت اما دو 

پرسش به ذهن آدم چنگ می زند:
اول اینکه ســرمایه های یک ســازمان عریض و طویل به نام صداوســیمای 
جمهوری اســالمی ایران با بودجۀ ساالنه پنج هزار میلیارد تومان هنرمندان 
آن اند یا نه؟ اگر آری چرا تا از کار می افتند به حاشیه رانده می شوند؟ بسیاری 
البته قبل از آنکه کار بیفتند و به دالیل دیگر از گردونه کنار گذاشته می شوند.
خود گفته بود: »بیش از دو سال است که خانه نشین شده ام و دیگر نمی توانم 
کار کنم... کسی حالم را نمی پرسد. البته انتظاری هم ندارم چون همه گرفتارند. 
از وقتی ســکته کرده ام انگار فراموش شده ام... کسی به دیدنم نمی آید. البته 
انتظاری هم ندارم. راه دور اســت و همه گرفتار هستند. خواسته ای ندارم. به 
هر حال کســی که دو سال کار نکرده طبیعی است که دستش پر نباشد. من 
نمی خواهم به کسی رو بیندازم و خودم را بشکنم که آهای آدم ها به من کمک 
کنید. به هر حال قسمت ما هم اینطور بوده و من از هیچکس انتظاری ندارم.«
او اما ۶۳ ســال برای تلویزیــون، واحد دوبالژ و رادیو کار کــرده بود با صدا 
در آثاری چون »لورنس عربســتان« به جای عمر شریف، »شرلوک هولمز«، 
»هشــدار برای کبرا ۱۱« به جای سمیر، »جزیره اسرارآمیز« به جای استیون 
لووات، »خانواده رابینســون« به جای ریچارد توماس، »ارتش سری« به جای 
مایکل کالور، »پیام یا الرســاله - در ایران: محمد رســول اهلل« به جای نویل 
جیســون ) در نقش جعفر ابن ابی طالب و مدیر دوبالژ آن( شنیده ایم و در دهۀ 

۶۰ و ۷۰ در قاب تلویزیون و در برنامۀ دیدنی ها هم می دیدیم.
پرسش دوم اما قدری فلسفی است و به کوتاه ترین و گویاترین شکل در شعری 

از کیوان مهرگان بیان شده است. پرسش این است:
زیبایی اش کجا می رود

گلی که پژمرده می شود
بر این ســیاق می توان گفت هر قدر درگذشت او را به بیماری نسبت دهیم و 
اینکه »همه می میرند« و هنرمند و غیر هنرمند ندارد اما باز این پرسش باقی 

است: آن صدا کجا می رود؟
دربــارۀ صدا البته به لطف فناوری امکان بقا و ماندگاری فراهم آمده و بر پایۀ 
شعر مشهور فروغ » تنها صداست که می ماند« اما مراد صدایی است که از آن 
حنجره و زنده شنیده می شد و این پرسش در پی هر مرگ سراغ آدم می آید و 
در هر مرگ آنچه غایب می شود نه جسم که مفاهیمی است که انسان به آنها 

معنی می دهد و از آنها معنی می پذیرد.«
منبع:عصرایران

فیلم ایرانی نامزد جایزه انجمن بین المللی مستند شد
مستند »من سعی میکنم فراموش نکنم« نامزد جایزه بهترین مستند کوتاه 

از جوایز ساالنه انجمن بین المللی مستند) IDA( شد.
به گزارش ایسنا به نقل از اســکرین، انجمن بین المللی مستند فهرست ۲۵ 
مســتند بلند و ۲۴ اثر کوتاه را به عنوان نامزدهای جوایز ســاالنه این نهاد 
ســینمایی معرفی کرد و »من ســعی میکنم فراموش نکنم« ســاخته پگاه 

آهنگرانی یکی از نامزدهای بخش مستند کوتاه این جوایز است. 
مســتند کوتاه »من ســعی می کنم فراموش نکنم« در اولین نمایش جهانی 
خود در بخش مســابقه آثار مستند کوتاه جشــنواره »ایدفا« )IDFA( که 

بزرگترین و مهمترین رویداد مستند جهان است، حضور داشت. 
تهیه کنندگی این مســتند کوتاه ۱۶ دقیقــه ای را کاوه فرنام برعهده دارد و 
فرحناز شــریفی تدوینگر این فیلم اســت. همچنین آتنا اشتیاقی و مهرشاد 

ملکوتی به ترتیب آهنگسازی و صداگذاری این مستند را برعهده دارند.
پگاه آهنگرانی و احســان عبدی پور به طور مشــترک فیلمنامه »من سعی 

می کنم فراموش نکنم« را نوشته اند.
این مستند کوتاه پیش از در بخش مسابقه بیست و هشتمین جشنواره فیلم 
مستند هات داکس، هجدهمین جشنواره فیلم مستند زاگرب، زاگرب داکس، 

جشنواره لیسبون، جشنواره الس پالماس و بوستن نیز حضور داشته است
مراســم اعطای جوایز ساالنه انجمن بین المللی مستند روز ۱۰ دسامبر )۱۹ 

آذر( در لس آنجلس برگزار می شود.

شان پن جایزه بشردوستانه را دریافت کرد
آکادمــی تلویزیــون آمریکا 
اعالم کرد از شان پن بازیگر، 
اجتماعی  فعال  و  کارگردان 
با اهدای جایزه بشردوستانه 
باب هــوپ تجلیل می کند. 
ایــن ۶ چهره  بــر  عــالوه 
آمریکا شــامل  تلویزیونــی 
کن برنــز، دبی آلــن، باب 
جانســون،  ال  رابرت  دالی، 
مورگان  دونالد  و  مونرو  ریتا 
به بیست و ششــمین تاالر 
مشــاهیر آکادمــی معرفی 

می شوند.
به گزارش مهر، فرانک شرما 
تلویزیون  آکادمــی  مدیــر 
آمریــکا از ایــن چهره ها به 
عنوان بازیگران، ســازندگان 

و مدیران برجســته صنعت تلویزیون یاد کرد و گفــت آنها منظر و فرهنگ 
تلویزیون را بی اندازه ارتقا داده اند.

شان پن همواره در امور اجتماعی فعال بوده و در طول چند دهه تالش های 
بی وقفه در این زمینه با تاســیس ســازمان تالش های امدادی سازمان یافته 
در صحنه رویدادهایی چون زلزله  ۲۰۱۰ هاییتی تاثیرگذاشــته اســت. او با 
شــروع همه گیری کووید-۱۹ با انجام آزمایش های انبوه و ایجاد سایت های 
واکسیناســیون در این مورد به کمک مردم لس آنجلس آمد و با شروع جنگ 

اوکراین نیز به فعالیت در این حوزه پرداخت.
رئیس کمیته مشترک انتخاب برنده جایزه باب هوپ فعالیت های شان پن را 

تاثیرگذار و الهام بخش و وی را شایسته چنین تجلیلی خواند.

نگاه

اخبارکوتاه

ســریال »گیل دخت« که سریالی درام در 
بســتر تاریخی است و از ســال ۹۸ تا ۱۴۰۰ 
تولید شده، از شبکه یک سیما پخش خواهد 

شد.
به گزارش ایســنا به نقــل از پایگاه اطالع 
رســانی سیما، ســریال ۶۰ قســمتی »گیل 
دخت« از هفته آینده پنج شنبه ها و جمعه ها 
از شبکه یک سیما ســاعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه 
پخش می شــود و تا اواخر بهار ســال ۱۴۰۲ 

روی آنتن خواهد بود.
 »گیل دخت« عنوان سریال تاریخی  است 
که بــه کارگردانی مجید اســماعیلی و تهیه 
کنندگی محمدرضا شفیعی تولید شده است. 

فیلمنامه این ســریال را مجید آســودگان به 
ســفارش مرکز فیلم و ســریال معاونت برون 
مرزی ســازمان صدا و سیما نوشته و نگارش 

آن حدود ۵ سال زمان برده است. 
این سریال حکایت گلنار و اسماعیل است 
که در میان هیاهــو و مهلکه قجری تارو پود 
دلشون با مهر و محبت هم بافته می شود و...

ســریال  در  کــه  بازیگرانــی  از جملــه 
»گیل دخــت« ایفــای نقش می کننــد، به: 
سعید راد، میترا رفیع، رضا اکبرپور، یاسمین 
فراهانی،  معاوی، سعید چنگیزیان، شــقایق 
پریــوش نظریه، رامتیــن خداپناهــی، ثریا 
قاســمی، محمود پاک نیــت، حبیب دهقان 

نســب، فخرالدیــن صدیــق شــریف، فریبا 
متخصص، صالح میرزاآقایی، نفیســه روشن، 
حمید ابراهیمی، محمد فیلی، رؤیا جاویدنیا، 
مجید ســعیدی، زیبا بنماران، فریده دریامج، 
امین میری، یوســف صفری بختیاری، بهزاد 
محسنی و مرتضی نجفی می توان اشاره کرد.

دیگــر عوامــل اصلــی ســریال عبارتند 
از: مدیــر تولید: ســعید کنــگاوری نظری، 
مدیرتصویربــرداری: پیمــان عباســی زاده، 
مدیرصدابرداری: علی عدالت دوســت، طراح 
گریم: کامران خلج، طراح صحنه: عباس حاج 

درویش 
طــراح لبــاس: ســمیرا شــجاعی، مدیر 

برنامه ریــزی: علی جــودی و حمید همتی، 
دســتیار اول کارگردان: امیر ســلیم خانی و 

سونیا قریشی، منشی صحنه: مهین شهبازی، 
مدیر تدارکات: علی حصاری

آغاز پخش سریال تاریخی »گیل دخت« از تلویزیون
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بیش از ۳ میلیارد دالر تهاتر کاالیی
 در یک سال گذشته

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به گسترش دامنه تهاتر کاالها، 
گفت: در طول یک ســال گذشته بیش از سه میلیارد دالر تهاتر کاالیی در همه 
حوزه ها به انجام رسید. به گزارش ایرنا، »علیرضا پیمان پاک« با بیان اینکه فقط به 
اعطای مجوز تهاتر اکتشاف نشد، خاطرنشان کرد: در کنار آن زیرساخت های تهاتر 

با کشورهایی نظیر پاکستان، ترکیه، روسیه، صربستان، هند و چین ایجاد شد.
رئیس سازمان توســعه تجارت ادامه داد: در زمینه استفاده از ابزارهای جدید 
فعالیت مثل پلتفرم هایــی که برپایه بالک چین هســتند و بتوانند قراردادهای 
هوشمند را پیاده ســازی کنند، همچنین استفاده از رمزارزها در حوزه واردات بر 
اســاس رمزارزهای قانونی ماین شده داخلی اقدامات خوبی در یک سال گذشته 
انجام شــده اســت. پیمان پاک اظهار داشت: در اســتفاده از رمزارزها در فضای 
بین الملل برای دور زدن تحریم ها اقدامات زیادی تاکنون از سوی وزارت صمت و 
سازمان توسعه تجارت انجام شده است. وی افزود: در نخستین گام هوشمندسازی، 

نقشه راه توسعه تجارت کشور ترسیم شد.

پیشنهاد وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار 
برای افزایش حقوق کارکنان بانک ها

وزارت اقتصــاد حداکثر در ۱۰ روزآینده پیشــنهادات خود در زمینه تفویض 
اختیار به بانک های استانی، رفع کاستی های پرسنلی و دریافتی کارکنان شبکه 
بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
سید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اگر بانک ها بتوانند تعیین 
تکلیف پرونده  های تسهیالت به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به 
تهران ارجاع دهند بســیاری از مشکالت رفع خواهد شد، گفت: بزودی از رئیس 
شورای هماهنگی بانک های دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار 
را برای تمام بانک  های دولتی اســتان ها ابالغ کنند که شــاهد سرعت بخشیدن 
به فرآیند تأمین مالی تولید باشــیم. وی افــزود: در روند فعلی چندین ماه زمان 
ارسال پرونده ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول می کشد 
که موجب بروز مشکالتی برای تولیدکنندگان می شود. خاندوزی درباره پیشنهاد 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشــتر به بانک ها گفت: 
وزارت اقتصاد در کمتر از ۱۰ روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای 
پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم 
در حوزه نیازهایی که بانک های استان دارند و هم در حوزه کاستی  های پرسنلی 
و دریافتی های کارکنان شبکه بانکی، تصمیم اتخاذ شود و در سیکل های طوالنی 
ســازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرآیند 
توسعه بانک ها سرعت داده شود. وزیر اقتصاد همچنین درباره موضوع درگاه ملی 
مجوزها و کوتاهی برخی دستگاه ها در اجرای این قانون تاکید کرد: مطالبه جدی 
رئیس جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، ســهولت بخشیدن به فرآیند کسب 
مجوز توسط کارآفرینان، فارغ التحصیالن، جوان ها و نخبگان است که متاسفانه 
پشت درب ادارات و دستگاه اجرایی مدت ها معطل می مانند. وزیر اقتصاد یادآور 
شد: روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت این پیشنهادی مطرح شد که با توجه به 
تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها گذاشته است، از ماه 
آینده در مواردی که دستگاه  ها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان 
مجوز کسب و کار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد 

آن با دالیل متقن، صدور مجوز راسا از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.

کاهش بیش از یک دالری قیمت سبد نفتی اوپک
قیمت سبد نفتی اوپک پنج شنبه، پنجم آبان ماه با افزایش بیش از یک دالری از 
۹۴ دالر گذشت. به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، قیمت سبد نفتی اوپک پنجشنبه ۹۴ دالر و ۷۳ سنت ثبت شد، در 
حالی که چهارشنبه )چهارم آبان ماه ( ۹۳ دالر و ۳۲ سنت بود. سبد نفتی اوپک 
شــامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول 
آنگوال، ســبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی 
کویت، الســیدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، 
مری ونزوئال و جنو کنگوســت. قیمت نفت خام شــاخص برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت )WTI( نیز جمعه، ششم آبان ماه و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب 

۹۶ دالر و ۱۳ سنت و ۸۷ دالر و ۹۲ سنت به ازای هر بشکه بود.

بخش پرونده های قاچاق سامانه یکپارچه اموال 
رونمایی شد

بخــش ثبت پرونده های قاچاق ســامانه یکپارچه اموال تملیکی )ســیات( با 
حضور مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مدیرکل نظارت 
بر ســامانه های هوشمند ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و رئیس مرکز فناوری 
اطالعات و توســعه مرکز اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی 
شد. به گزارش ایرنا، »سید عبدالمجید اجتهادی« مدیرعامل سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی در این جلسه  راه اندازی و راهبری این مدل سامانه  ها را جزو 
فرامین رهبر معظم انقالب و دســتورات رئیس جمهوری و از تکالیف پیشگیرانه 
قانون مبارزه با قاچاق کاال برشــمرد و اظهار داشــت: از طریق این سامانه و برابر 
تکالیف و وظایف قانونی که قانونگذار برای دستگاه  های اجرایی متصور شده است، 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از سال ۱۳۹۸ راه اندازی این سامانه را 
پیگیری کرده بود که به دالیلی به نتیجه نرسید، از دی ماه ۱۴۰۰ تکمیل سامانه 
با تأکید بیشــتری پیگیری شد که در نهایت منجر به خروجی مطلوبی نشد.وی 
ادامــه داد: در اواخر تیرماه ۱۴۰۱ و با تصمیم هیات مدیره ســازمان و تایید وزیر 
اقتصاد، روند دیگری برای تولید این ســامانه در نظر گرفته شــد که با استفاده 
از قابلیت  های درونی ســازمان، این بخش از سامانه که به عنوان تکلیف به عهده 
سازمان اموال تملیکی گذاشته شده بود، در مدت سه ماه تولید شد.  مدیرعامل 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه با تشکر از عوامل راه اندازی و 
مجری سامانه یکپارچه اموال تملیکی، بیان داشت: پس از رونمایی از این بخش 
سامانه، تکمیل سایر بخش  ها و استقرار آن نیز که مورد دغدغه بود، انجام خواهد 

شد. 

چگونگی رفع سوءاثر از چک های برگشتی 
که همان روز پاس می شوند

اگر چک های صیادی برگشت بخورند بانک ها باید فورا غیرقابل پرداخت بودن 
آن را ثبت کنند و گواهی عدم پرداخت را به مشتری بدهند اما وضعیت رفع سوء 
اثر از چکی که صبح برگشت خورده اما ظهر همان روز پاس شده است، این گونه 
است که با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت و رفع سوء اثر آنی است؛ بنابراین 
کاربر شــعبه اقدامات مصــرح در قانون را انجام می دهد امــا در روز آینده هیچ 
اثری از برگشــت و رفع اثر آن در سامانه قابل  مشاهده نیست. به گزارش ایسنا، 
قانون »اصالح قانون صدور چک« که در آبان  ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شــورای 
اسالمی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه های اجرایی ابالغ شد؛ سرانجام، 
اجرای آن نیز از ابتدای سال گذشته آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک ها 
برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در ســامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی 
داشته باشند. قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه 
آورده است که گفته می شود به چک ها اعتبار می بخشد و چک های برگشتی را 
نیز کم می کنــد. از جمله مهم ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می توان 
به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال 

چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و ... اشاره کرد.
در این بین، در صورت برگشــت چک به هر دلیلی، بانک باید به درخواست 
دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی 
ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا 
علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء، مهر و به متقاضی )دارنده چک( 
تسلیم کند. در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و 
دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک 
و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه امضای 
موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن 
ترتیب اثر داده نمی شود.در این زمینه، اینکه چکی صبح برگشت خورده و ظهر 
همان روز پاس شود، رفع سواثر آن به چه صورت خواهد بود، مورد سوال است.

در پاســخ به این ســوال باید گفت که با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت 
و رفع ســوء اثر آنی است؛ بنابراین کاربر شعبه اقدامات مصرح در قانون را انجام 
می دهــد اما در روز آینده هیچ اثری از برگشــت و رفع اثر آن در ســامانه قابل  

مشاهده نیست.

اخبار کوتاه

نکته

گروه اقتصادی: با امضای توافق مرزی بین لبنان و رژیم 
صهیونیستی که نخستین توافق لبنان با اسرائیل در تاریخ 
محســوب می شود، سیدحســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 

لبنان، پایان حالت فوق العاده را اعالم کرد.
دبیر کل حزب اهلل لبنان عصر پنجشنبه با اشاره به نتیجه 
رسیدن مذاکرات تعیین مرز بین لبنان و رژیم صهیونیستی 
از پایان یافتن حالت آماده باش رزمندگان مقاومت خبر داد 
و گفت: اتفاقی که افتاد از ابتدا تا انتها پیروزی بزرگی برای 

مردم و مقاومت لبنان است.
نصراهلل در عین حال با رد کردن شــایعه عادی ســازی 
روابط لبنان و رژیم صهیونیستی گفت که عده ای از شدت 
غافلگیری از اتفاقی که رخ داده اســت حرف  های بی پایه و 
اساســی را مطرح می کنند. او وعده داد در سخنرانی شنبه 

شب خود بیشتر در این باره صحبت کند.
اما آنچه آشکار به نظر می رسد این است که هم لبنان و 
هم اســرائیل با این توافق، به هدف خود دست یافتند و به 
همین دلیل حزب اهلل هم تهدیدهای خود علیه اسرائیل را 

کاهش خواهد داد.
ســند توافق تعیین مرزهای دریایــی بین لبنان و رژیم 
صهیونیســتی بعــد از ماه هــا مذاکره غیر مســتقیم، روز 
پنجشنبه به طور غیرمســتقیم به امضای دو طرف رسید؛ 
بدین صورت که این توافقنامه پس از امضاشــدن توســط 
رئیس جمهور لبنان و نخســت وزیر رژیم اسرائیل در قالب 
دو نامــه جداگانه از طرف لبنان و اســرائیل، هیات  های دو 
طرف در نقطه صفر مرزی، توافقنامه را به نماینده آمریکا به 
عنوان میانجی تحویل دادند و هیچ مذاکره مســتقیمی بین 
لبنان و اســرائیل انجام نشد. بر اساس این سند خط ۲۳ به 
عنوان مرز دریایی بین لبنان و رژیم صهیونیســتی تعیین 
شــده و میدان گازی قانا به طور کامل حق لبنان شناخته 
شــده اســت، در مقابل میدان گازی کاریش در شمال در 

اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت.
»آموس هوکشــتاین« میانجی آمریکایی که مسئولیت 
گفت وگــوی غیرمســتقیم میــان دولت لبنــان و رژیم 
صهیونیســتی را به عهد داشت، در دوسال گذشته بارها به 

برای حل اختالف مرز دریایی لبنان و رژیم صهیونیســتی 
به بیروت و تل آویو ســفر کرد و باالخره چندی پیش برای 
چندمین بار پیش نویس پیشــنهادی توافقی را به مقامات 
لبنان و مســئوالن رژیم صهیونیســتی درباره ترسیم مرز 
دریایی بین لبنان و فلسطین اشغالی و بهره برداری از منابع 
انرژی موجود در این منطقه ارایه داد که تل آویو چهارشنبه 
گذشــته و بیروت یک روز پس از آن موافقت نهایی خود را 

پس از بررسی  ها اعالم کردند.
پس از امضای توافق ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان 
و فلسطین اشغالی و تحویل و مبادله اسناد مربوطه توسط 
هیاتی از لبنان و رژیم صهیونیســتی در چادر سازمان ملل 
متحد در ناقوره، میانجی آمریکا در ســخنانی گفت: جنگ 
یک تهدید واقعی بود و در صورت وقوع، همه میادین نفت 
و گاز و همــراه با آن تجارت بین المللی در دریای مدیترانه 

و مهم تر از همه جریان منابــع انرژی میان خلیج )فارس( 
و اروپا مختل می شد.  ریاســت جمهوری لبنان پنج شنبه 
اعالم کرد که میشل عون نامه رسمی آمریکا درباره ترسیم 
مرزهای آبی با رژیم صهیونیســتی را امضــا کرد. در ادامه 
امضای توافق مزبور هیاتی از لبنان و رژیم صهیونیستی در 
ناقوره و در چادر ســازمان ملل متحد همراه با هوکشتاین 
حضور یافته و اســناد تحویل و مبادله شد.  شبکه الجزیره 
در ایــن زمینه گزارش داد: الیاس بو ســاب، مذاکره کننده 
ارشــد لبنانی گفت این توافق که به مناقشه طوالنی مدت 
مرزی در دریای غنی از گاز مدیترانه پایان می دهد، آغاز یک 
»عصر جدید« است.به گزارش الجزیره، در حالی که اقتصاد 
لبنان در حال فروپاشی است، بیروت تعیین مرزهای دریایی 
در امتداد خط ۲۳ را فرصتی برای باز کردن قفل ســرمایه 
گذاری خارجی و خارج شــدن از بحران اقتصادی می بیند. 

عبداهلل بو حبیب، وزیر امور خارجه لبنان با اشاره به قرارداد 
با شرکت توتال فرانسه گفت: »مردم لبنان امید زیادی دارند 
که کشورشــان به یک کشور تولیدکننده گاز تبدیل شود«.  
اســرائیل هم با این قرارداد به دنبال تضمین  های امنیتی از 
حزب اهلل بــود تا با افزایش تولید گاز در کاریش، جایگزین 
بخشی از گاز روسیه در اروپا شود که به نظر می رسد با این 
توافق و با ســخنان دبیرکل حزب اهلل لبنانف به این هدف 

خود رسیده است.
در حالی که یک روز به امضای رســمی توافق ترســیم 
مرزهای دریایی باقی مانده بود، شرکت انرجین چهارشنبه 
اعالم کرد که اولین گاز را با موفقیت از میدان کاریش برای 
رژیم صهیونیستی استخراج کرده است. در بیانیه این شرکت 
آمده است: »این نقطه عطفی در افزایش رقابت پذیری بازار 
گاز اســرائیل، افزایش امنیت منابع انرژی و استقالل انرژی 
اسرائیل اســت«. این شرکت همچنین اعالم کرد: مقدمات 
انتقال گاز از طریق سیســتم خط لوله به ســاحل در حال 
پیشــرفت اســت و انتظار می رود فروش آن به مشــتریان 
انرجین در دو روز آینده آغاز شود. همچنین انتظار می رود 
چــاه کاریش ۱ ظرف دو هفته و چاه کاریش ۳ ظرف مدت 
چهار هفته افتتاح شوند. لبنان هم با توجه به قراردادی که 
با شــرکت توتال انرژیز فرانسه منعقد کرده امیدوار است با 
برداشــت گاز از دریا، اندکی از مشکالت اقتصادی خود را 
کاهش دهد. میشل عون رئیس جمهور لبنان روز جمعه با 
اشاره به امضای توافق ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و 
فلسطین اشغالی گفت: ما در توافق ترسیم مرزها به بیشتر 
از حق مان دســت یافتیم و امید تازه ای به لبنانی ها دادیم. 
این مرزبندی امکان اســتخراج گاز و نفت را فراهم می کند 
که ابزاری برای بیرون آوردن لبنان از چاله است و این هدیه 
من به لبنانی ها قبل از رفتنم از کاخ ریاست جمهوری است، 

مرزها را مشخص کردیم تا وارد جنگ نشویم.
آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل نیز با اســتقبال 
از امضــای توافقنامه مــرزی دریایی میان لبنــان و رژیم 
صهیونیســتی گفت که این توافق می تواند موجب افزایش 

ثبات در منطقه شود.

سیدحسن نصراهلل پایان حالت فوق العاده را اعالم کرد

توافق مرزی لبنان و اسرائیل با هدف استخراج گاز

سازمان بورس اعالم کرد: در پی تصمیمات 
هیات مدیره سازمان بورس در جلسه فوق العاده 
روز گذشــته، عرضه اولیه ها تــا زمان پایداری 

شرایط بازار، متوقف خواهد شد.
به گزارش ایرنا، »محمدهادی سلیمی زاده« 
مدیر روابط  عمومی و امور بین الملل ســازمان 
بورس در صفحه شــخصی توییتر خود اعالم 
کرد: در پی تصمیمات هیات مدیره ســازمان 
بورس در جلسه فوق العاده روز گذشته، تعهدات 
فروش بازارگردان هــا در روزهای آتی محدود 
شــده و عرضه اولیه ها تا زمان پایداری شرایط 

بازار، متوقف خواهد شد.

در ادامه این توییت نوشته است: همچنین 
اصالحیــه دســتورالعمل بازارگردانــی نیــز 

جمع بندی شده و به زودی ابالغ می شود.
بازار از عدم صداقت آسیب می بیند

هنوز گرد و خاک خیزش و ریزش بورس در 
سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روی تن سهام داران 
مانده بود که روند فرسایشی نزول این بازار آغاز 
شد. حال ســهامدارانی که با توجه به وعده ها 
به روزهای ســبز و متعادل بازار امیدوار شــده 
بودند، دست از بازار کشیده  و به از بین رفتن ته 
مانده سرمایه خود چشم دوخته اند. اتفاقی که 
یک تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی دالیل آن 

برآمده و مهمترین دلیل آن را عدم پیش بینی 
پذیری اقتصــاد می داند. روزبه شــریعتی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بازار سرمایه 
دماسنج اقتصاد یک کشــور است، اظهار کرد: 
هرچقدر اقتصاد دســتوری تر و با دخالت های 
بیشتر باشد، تاثیر بیشتری روی فعل و انفعاالت 
شــرکت ها می گذارد. بازار سرمایه ایران هم از 
این قاعده مستثنی نیست. می توان گفت آغاز 
این دستکاری ها از سال ۱۳۹۸ برای تامین مالی 
شروع و در نهایت نیز به صورت رسمی اعالم شد 
که ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار 

سرمایه صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: در آن زمــان تصمیم های 
مقطعی و کارشناسی نشده ای برای جبران یک 
مشکل بزرگ تر گرفته می شد اما همین تصمیم 
بغرنج و ادامه دار می شد. از جمله آن می توان به 
سهام عدالت و صندوق های دارایکم و پاالیشی 
یکم اشــاره کرد که تبعات آن همچنان ادامه 

دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره 
بــه وعده های دولت ســیزدهم درمورد اصالح 
وضعیت بازار سرمایه، گفت: وضعیت کنونی این 
بازار معلول برخی اتفاق هایی اســت که داخل 
کشــور رخ می دهد. اتفاق هایی مانند تصمیم 
گیری هــای اقتصــادی، سیاســت های پولی، 
بی ثباتی در رویه های اقتصادی و سیاســی و... 
که روی امنیت خاطر اقتصادی تاثیر می گذارد.

شــریعتی با بیان اینکه مهم ترین ریســک  

در بازار نرخ انرژی ای اســت که با شرکت های 
بورسی حساب شده اســت اظهار کرد: کسی 
انتظار ندارد نرخ انرژی بسیار ارزان به شرکت ها 
داده شــود اما این انتظار وجود دارد که نسبت 
به کشــورهایی که در دنیا درحال رقابت با ما 
هســتند، مزیت رقابتی را حفظ کنیم. بخشی 
از اعتماد ســرمایه گذاران زمانی از دست رفت 
که این گمان وجود داشــت توافق و گشایش 

اقتصادی صورت می گیرد اما نگرفت.
وی با اشــاره به تامین مالی دولت از بورس 
ابــراز کرد: اینکه گفته می شــود دولت از بازار 
بورس تامین مالی نکرده اشتباه است زیرا لزوما 
قرار نیست دولت مستقیم سهام بفروشد؛ همین 
که هزینه های انرژی را نســبت به شرکت های 
رقیــب در دنیا باالتــر ببرند اما نــرخ فروش 
را در بــورس کاال با نرخ نیمایــی و پایین تر از 
قیمت های جهانی محاسبه کنند خودش نوعی 

تامین مالی است. 
همیــن کــه زیرمجموعه هــای دولــت از 
جمله صندوق بازنشســتگی، تامین اجتماعی، 
فرهنگیــان و... برای جبــران تامین هزینه ها 
مجبور به فروش سهام شوند نوعی تامین مالی 
از بازار سرمایه است. این کارشناس بازار سرمایه 
ادامه داد: نرخ فروش فوالد خوزســتان نسبت 
به ســال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد رشــد کرده 
اما میزان ســودآوری آن کمتر شده که دلیل 
آن افزایش شدید هزینه ها است. صورت مالی 
شــش ماهه ایران خودرو نشان می دهد به این 

مجموعه به دلیل نرخ گذاری دستوری بیش از 
۱۱ هزار میلیارد تومان ضرر تحمیل شده است. 
شرکت های اوره ســاز بیش از ۳۰ هزار میلیارد 
تومــان مطالبات دولتی بابت اوره کشــاورزی 
دارند. همه این ها تامین مالی از بازار ســرمایه 
اســت. شــریعتی با تاکید بر اینکه نرخ فروش 
شرکت ها به شدت کنترل می شود، افزود: گمان 
می شــود از این طریق می توان جلوی افزایش 
تــورم را گرفت. از طرف دیگــر بانک مرکزی 
سیاست های انقباضی شدیدی در پیش گرفته 
است تا جلوی تورم را بگیرد. این موضوع باعث 
شده اســت بانک های ضعیف تر مجبور شوند 
برای تامین مالی پیشــنهاد نرخ سود سنگین 
ارائه دهند که بعضا به ۲۶ درصد هم رســیده 
اســت. نرخ اوراق بانکی نیز به باالی ۲۵ درصد 
رسیده اســت. نرخ سود بدون ریسک به باالی 
۲۵ درصد رســیده است و احتمال دارد دولت 

برای تامین مالی نرخ را باالتر هم ببرد.
وی درمورد شــاخص کل بورس گفت: عدد 
شاخص کل درست نیست زیرا روی یک سری 
شرکت ها باال و پایین می شود. انتظار می رفت با 
گزارش های شش ماهه حال و هوای بازار بهتر 
شود اما متاسفانه حجم معامالت بسیار پایین 
است. سرمایه گذاران به دلیل ریسک ها تمایلی 
به ســرمایه گذاری ندارند. سه ماه دیگر نیز با 
ریســک بودجه مواجه خواهیم شــد و ممکن 
اســت دولت برای تامین مالی دوباره دســت 

داخل جیب شرکت ها کند.

یک کارشناس بازار سکه و طال ضمن اشاره 
به روند صعودی قیمت سکه و طال در بازار یک 
هفته اخیر، علت این موضوع را افزایش قیمت  
اونس طــال در بازارهای جهانی که پیش بینی 
نیز نمی شــد دانست و عنوان کرد: البته این را 
هم باید گفت که افزایش تقاضا در بازار داخل، 
اثر بهبود منابع ارزی کشور در قیمت ها را هم 

خنثی کرده است.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در 
رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار ســکه و 
طالی داخلی، اظهار کرد: علیرغم اینکه ســه 
هفته گذشــته را با نوســان بســیار کم پشت 
ســر گذاشــتیم، این هفته در روزهای پایانی  
)چهارشنبه و پنجشــنبه( تغییرات جزئی در 
قیمت طــالی جهانی اتفاق افتاد که ســبب 
افزایش بطور متوســط چهار دالری هر اونس 
طال شــد و آن را به ۱۶۶۲ دالر رساند؛ این در 
حالی  بود که پیش بینی می شــد، قیمت اونس 
جهانی در حال کاهش است. معادالت سیاسی  
جهانی باعث شــد که این تغییرات ایجاد شود 
و مجــدد قیمت جهانی طــال روندی صعودی 

به خود بگیرد.
این کارشناس بازار ســکه و طال ادامه داد: 

از سوی دیگر با توجه اینکه منابع ارزی کشور 
رو به بهبود بود و طی ســه هفته اخیر، شاهد 
کم نوســان بودن و ثبات نسبی نرخ ارز بودیم، 
قیمت سکه و طال در داخل نیز کم نوسان بود، 
اما همانطور که اشــاره شد، طی دو روز پایانی 
هفته، تقاضــا برای خرید ارز، ســکه و طال با 
افزایش همراه شد و نرخ ارز مجدد به کانال ۳۳ 
هزار تومان صعود کرد. همین موضوع تاثیر خود 

را بر روی قیمت سکه و طال گذاشت.  
نایب رئیس ســابق اتحادیــه طال و جواهر 
تهــران خاطر نشــان کرد: بر اســاس آخرین 
معامالت روز گذشــته )پنجشنبه(، قیمت هر 
قطعه ســکه تمام طرح جدید بــا ۳۰۰ هزار 
تومان افزایش هفتگــی به ۱۵ میلیون و ۱۵۰ 
هزار تومان و ســکه تمام طرح قدیم با همین 
میــزان افزایش )۳۰۰ هزار تومان( نســبت به 
ابتــدای هفته در آخرین معامالت پایانی هفته 

۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیدند.
وی افــزود: نیم ســکه با ۷۰ هــزار تومان 
افزایش نسبت به ابتدای هفته، هشت میلیون 
و ۱۷۰ هــزار تومــان تعیین قیمت شــد.  در 
آخرین معامالت هفته، ربع ســکه پنج میلیون 
و ۱۵۰ هزار تومان و سکه های یک گرمی بانک 

مرکزی سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دادوستد 
شــدند که به ترتیب ربع سکه ۵۰ هزار تومان 
و ســکه های یک گرمی ۷۰ هزار تومان افزایش 
قیمت را نسبت به ابتدای هفته تجربه کرده اند.

این کارشــناس بازار ســکه و طال در رابطه 
بــا تغییرات قیمت طال در این هفته نیز گفت: 
قیمت هر مثقال طال ۱۷ عیار با نوســاناتی که 
به دلیل تغییرات قیمــت اونس جهانی و نرخ 
ارز داشــت، به پنج میلیون و ۹۱۰ هزار تومان 
به ازای هر مثقال رســید که به نسبت ابتدای 
هفته ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشــته است. 
هر گرم طــالی ۱۸ عیار نیز با ۲۴ هزار تومان 
افزایش قیمت به نسبت ابتدای هفته در آخرین 
معامالت روز گذشته، یک میلیون و ۳۶۴ هزار 

تومان قیمت داشت.
کشــتی آرای تصریح کرد: نرخ ارز همانطور 
که اشاره شد، از کانال ۳۲ هزار تومان به کانال 
۳۳ هــزار تومان صعود کــرد. یکی از علل این 
صعود، افزایش تقاضا بود؛ در این هفته شــاهد 
صف بندی ها مقابل صرافی هــا برای خرید ارز 
بودیم که تاثیر خود را گذاشت. روز گذشته هر 
دالر در بازار بــه ۳۳ هزار و ۵۰ تومان افزایش 
پیدا کرد که بطور متوسط افزایش قیمت  ۳۹۰ 

تومانی را تجربه کرده است.
نایب رئیس ســابق اتحادیــه طال و جواهر 
تهران، خاطر نشــان کرد: در مجموع می توان 
گفت بازار ســکه و طال بازار آرامی اســت البته 
افزایش تقاضــا وجود دارد؛ به همین دلیل هم 
سکه ها همچنان دارای حباب هستند. این در 
حالیســت که عرضه مناســب فعال برای انواع 
ســکه در بازار وجود ندارد، فلذا حباب سکه در 
حال افزایش اســت. خوِد سکه در حال حاضر 
دارای یک میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان حباب 
است، اما طالی آب شده و طالی ۱۸ عیار نیز 
دارای حباب هستند، بنابراین اگر حباب طال و 
حباب خوِد سکه را در مجموع محاسبه کنیم، 
در حال حاضر هر قطعه ســکه در محدوده دو 

میلیــون تومان دارای حباب اســت. همچنان 
قطعات کوچکتر )نیم و ربع ســکه و سکه  های 

یک گرمی( دارای حباب باال هستند.
وی در پایان برای هفته پیش رو پیش بینی 
کــرد: قیمت جهانی طال تغییرات در حد دو تا 
چهار دالر خواهد داشت و به نظر نمی رسد که 
بیش از این افزایش داشته باشد. در هفته آینده 
قیمت سکه و طال بیشــتر تحت تاثیر نرخ ارز 
خواهد بود، بنابراین هرگونه تحوالت در بازار ارز 
می تواند تاثیرگذار بر قیمت سکه و طال باشد؛ 
البته که به نظر می رسد قیمت های فوق تا روز 
دوشنبه در همین محدوده باقی بماند و چنانچه 
تغییراتی رخ دهد از روز دوشــنبه همزمان با 

بازگشایی بازار جهانی باشد.

تورم ماهانه خدمات در مهر امسال نزدیک به 
۵ درصد برآورد شده که به شکل قابل توجهی 
باالتر از تورم ماهانه اقالم خوراکی و غیرخوراکی 
بوده اســت. به گزارش اکوایران نقطه به نقطه 
در مهر ماه امســال ۴۸.۶ درصد برآورد شده، 
به عبارت دیگر خانــوار ایرانی برای تهیه یک 
مشــخصی از کاال و خدمات در مهر امســال 
نسبت به تهیه همین سبد در مهر سال گذشته 
به طور متوســط نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر 
هزینه کرده اند. با توجه به اینکه تورم ماهانه به 
نسبت خرداد و تیر سال جاری فروکش کرده، 
تورم نقطه به نقطه نیز کمی کاهش پیدا کرده و 
از باالی ۵۲ درصد به اعداد فعلی رسیده است. 

تورم نقطه به نقطه اقالم خوراکی در مهر امسال 
به باالی ۷۰ درصد رســیده، این در حالیست 
که تورم کاالهای غیر خوراکی حدود ۳۶ درصد 
بوده است، بر این اساس می توان گفت که تورم 
خوراکی  ها در یکسال گذشته دو برابر تورم اقالم 
غیر خوراکی بوده اســت. همچنین تورم نقطه 
ای بخش خدمات نیز در مهر ماه ۳۸.۶ درصد 
برآورد شــده، این امر نشان می دهد در یکسال 
گذشــته تورم خدمات بیش از تورم اقالم غیر 

خوراکی بوده است.
تورم ماهانه در خرداد ماه امســال به علت 
جراحی اقتصادی دولت و اجرای سیاست حذف 
ارز ترجیحی به باال ۱۲ درصد رسید اما همانگونه 

که در سطور باال نیز گفته شد بس از تخلیه اثر 
تورمی این سیاســت، تورم ماهانه کاهش یافت 
تاجایی که در مرداد ماه به ۲ درصد رسید. اما 
در مهر ماه برای دومین ماه متوالی اســت گه 
تورم ماهانه روندی صعودی داشته و پس از ۲.۲ 
درصد در شــهریور به ۳ درصد در مهر رسیده 
است. بررسی  ها نشان می دهد تورم ماهانه اقالم 
خوراکی در مهر ماه به شکل قابل توجهی پایین 
تــر از تورم ماهانه اقالم غیــر خوراکی بوده، از 
همین جهت تورم مهر ماه بیشتر به علت اقالم 
غیر خوراکی بوده است. همچنین تورم ماهانه 
خدمات نیز در نخســتین ماه پاییز امسال ۴.۹ 
درصد براورد شــده، این موضوع نشان می دهد 

علت اصلی باال بــودن تورم غیر خوراکی  ها در 
مهر به دلیل خدمات بوده است.

تورم ساالنه نیز در مهر ماه ۴۲.۹ درصد به 
ثبت رسیده که نسبت به شهریور کمی افزایش 
داشــته اســت. به بیان دیگر میانگین سطح 
عمومی قیمت  هــا در دوازده ماه منتهی به مهر 

امســال در مقایســه با میانگین قیمت  ها در 
دوازده ماه منتهی به مهر ســال گذشته بالغ بر 
۴۲ درصد افزایش یافته است. تورم ساالنه اقالم 
غیرخوراکــی ۳۴ درصد براورد ده در حالی که 
تورم ساالنه خوراکی  ها نیز دیک به ۶۰ درصد 

بوده است.

عرضه اولیه های بورس تا زمان پایداری شرایط بازار متوقف خواهد شد
یککارشناس:بورسازنبودصداقترنجمیبرد

دالیل افزایش قیمت سکه و طال در هفته ای که گذشت

تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به 48/6 درصد رسید

تورم خوراکی  ها دو برابر تورم اقالم غیر خوراکی
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حمله به خانه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
همزمان با نزدیک به انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا، ســخنگوی رئیس 
مجلس نمایندگان این کشور از حمله فردی به اقامتگاه شخصی نانسی پلوسی و 
آسیب دیدن همسر وی خبر داد. دفتر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمانیندگان 
آمریکا روز جمعه به وقت محلی در بیانیه ای اعالم کرد که پل پلوســی، همسر 
رئیس  مجلس نمایندگان آمریکا در اقامتگاه شخصی وی مورد حمله قرار گرفته 

و در بیمارستان بستری شده است.
بر اســاس این بیانیه، دیروز فرد مهاجم به با شکستن در،  وارد اقامتگاه  وی 
در سانفرانسیســکو شده و با خشونت به همسر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 

حمله ور شده است.
در این بیانیه آمده است که ضارب بازداشت شده و انگیزه حمله در حال بررسی 
اســت. این بیانیه گفته است که همسر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از 
این حمله به بیمارســتان منتقل شده و در آنجا تحت مراقبت های پزشکی قرار 
دارد و پیش بینی می شود بهبودی کامل پیدا کند. در این بیانیه همچنین آمده 
است که هنگام این حمله که صبح جمعه به وقت محلی رخ داد، نانسی پلوسی 
حضور نداشــت. پل پلوسی ۸۲ ساله، ماه می گذشته به جرم رانندگی در حالت 
غیرطبیعی به پنج روز زندان در شهرســتان ناپا، کالیفرنیا محکوم شــد. پلوسی 
صاحب یک شرکت امالک و مستغالت و سرمایه گذاری در سانفرانسیسکو است.
به گزارش چاینا دیلی، نانســی پلوســی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و 
خانــواده اش به خاطر معامله های هنگفت و میلیونی در بازار ســهام زیر ذره بین 
قرار گرفته اند. پل پلوســی همسر رئیس کنگره آمریکا چندی پیش معامله های 
هنگفتی در بازار سهام انجام داده که به طرز مشکوکی از این معامله ها پول زیادی 

به جیب زده است.
سهام شرکت هایی نظیر تسال، اپل، گوگل و چند شرکت دیگر فعال در زمینه 
فناوری در سبد خرید سهام همسر پلوسی قرار داشتند. بر اساس افشاگری هایی 
که به تازگی در دســترس عموم قرار گرفته، مشــخص شــده که همسر رئیس 
مجلس در ۱۷ ژوئن )۲۷ خرداد(، درست قبل از رأی گیری در مورد الیحه تولید 
تراشه در مجلس سنای آمریکا، ۵ میلیون دالر سهام شرکت نرم افزار و تراشه های 

کامپیوتری Nvidia را خریداری کرده است.
نانســی پلوســی مولتی میلیونر گفته که همســرش مطلقاً هیچ کدام از این 
معامله ها در بازار ســهام را بر اســاس اطالعاتی که او از الیحه مطرح شــده در 

مجلس سنا داشته، انجام نداده است.

ویژه

رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه السودانی
پارلمان عراق در جلســه ای به دولت »محمد شیاع السودانی« رأی اعتماد 

دادند.
به گزارش ایرنا از الســومریه نیوز عراق، نمایندگان پارلمان عراق به »فواد 
محمد حســین« به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه رای اعتماد 
دادند.بر این اساس »محمد علی تمیم« معاون نخست وزیر و وزیر برنامه ریزی 
و »حیان عبدالغنی عبدالزهره الســواد« به عنوان معاون نخســت وزیر و وزیر 

نفت عراق شده است.
در جلسه پارلمان عراق عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق، محمد شیاع 
السودانی نخســت وزیر، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق، جنین 
هنیس پالسخرت نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق، هادی العامری رئیس 
ائتــالف فتح، نوری المالکی رئیس ائتالف دولــت قانون و فالح الفیاض رئیس 

الحشد الشعبی نیز در پارلمان حضور داشتند.
به گزارش الفرات نیوز، در این جلســه همچنین محســن المندالوی نائب 
رئیس اول پارلمان عراق و شــاخوان عبداهلل نائب رئیس دوم پارلمان عراق نیز 

حضور داشتند.
محمد شیاع السودانی سوم مهرماه اولویت های دولت خود را اعالم کرد. به 
نوشته سایت المعلومه عراق، السودانی سوم مهرماه در حاشیه دیدار با تعدادی 
از کارشناسان، نویســندگان و روزنامه نگاران گفت: برنامه دولت آینده شامل 
۲۳ محور اســت ولی محورهای مربوط به برق، بهداشــت و درمان، خدمات 

شهری و مسیرها و مبارزه با فساد در اولویت قرار خواهد داشت.  
وی همچنین افزود که دولتش برای تأمین خدمات، بهبود وضعیت معیشت 
و ایجاد فرصت شــغلی تــالش خواهد کرد و تأکید کرد کــه باید بخش های 

اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و گردشگری فعال شود.  

گرفتاری ۱۵۰ میلیون کودک آفریقایی در فقر شدید
یک سازمان خیریه جهانی گزارش داد، بیش از ۱۵۰ میلیون کودک در شرق 

و جنوب آفریقا گرفتار فقر شدید و فاجعه تغییرات اقلیمی هستند.
خبرگزاری آناتولی نوشــت، مدیر کشوری سازمان جهانی خیریه »کودکان را 
نجات دهید« )Save the Children( در رواندا گفت که دو معضل شــرایط 

اضطراری اقلیمی و نابرابری در هم تنیده شده اند.
بر اســاس این گزارش، ســودان جنوبی در شــرق و جنوب آفریقا در صدر 
کشــورهایی قرار دارد که احتمال دارد ۸۷ درصد از کودکان این کشــور تحت 
تأثیر فقر شــدید و فاجعه تغییرات اقلیمی مضاعــف قرار بگیرند. همچنین ۸۰ 
درصد کودکان در موزامبیک و ۷۳ درصد در ماداگاسکار در رتبه های بعدی این 

پدیده قرار دارند.
این سازمان هشدار داد که اگر بحران تغییرات اقلیمی و نابرابری به فوریت حل 
نشــود، فراوانی و شدت بحران های انسانی و هزینه های زندگی می تواند افزایش 

یابد.
ایوان آرونگا »مدیر کشــوری کودکان را نجات دهید« در کشــورهای کنیا و 
ماداگاســکار گفت: بحران تغییرات اقلیمی و نابرابری را نمی توان جدا از یکدیگر 

حل کرد، زیرا آنها در هم تنیده هستند.
وی افزود: بحران هایی از این دســت، مردم را به ســمت فقر شــدید ســوق 
می دهد و میلیون ها نفر را در برابر سیل یا خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی، 
آسیب پذیرتر می کند. بر اساس این گزارش دستکم ۱۶.۳ میلیون کودک در کنیا 
)۶۷ درصد از کودکان این کشور( با تاثیرات دوگانه ناشی از فقر و بحران تغییرات 

اقلیمی زندگی می کنند.

رویداد

بشردوستانه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۷۳۱۸ تاریخ ۱4۰۱/۶/۱4 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســیما رمضانی فوالدی 
فرزندفریبرز نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ۵۵۰ 
مترمربع قســمتی از پالک ۵9 اصلی به شماره کالسه ۱4۰۰/۷4۱ واقع در قریه 
قرتپه بخش ۱۸ بهشــهر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله۱4 آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند. می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1390732
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/7/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/8/7

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر- محمد مهدی قلیان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۷۲۰ فرعی از ۲۷44 اصلی 
بخش ۳ ســنندج به مســاحت ۳۶۸۸/۳۰ قریه برازان زمین مشــهور به الوی که در 
تصرف آقای یاشــا قاسمی به قرار دارد را مستند به مواد ۱4و۱۵ قانون ثبت در مورخه 
۱4۰۱/9/۱۰ راس ســاعت ۱۰ صبح به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله از مجاورین و 
صاحبان حقوقی دعوت می شــود که در ســاعت تعیین شده فوق در محل حاضر و در 
صورتی که اعتراض به حدود یا حقوق ارتفاقی داشــته باشــند از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی لغایت ســی روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم 
نمایند ضمنا متذکر می گردد که برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره باید با مراجعه به دادگاه نسبت به 
تقدیم دادخواســت اقدام و گواهی تقدیم دادخواست را باین اداره ارائه نمایند در غیر 

اینصورت با رعایت مقررات عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت. م الف 2141
تاریخ انتشار: 1401/8/7

بهنام قباد- ثبت منطقه یک سنندج     

باالخره بعــد از ماه ها درگیــری حقوقی و 
حواشی گســترده، »ایالن ماسک« حاال رسما 
مالک توییتر محسوب می شود و خیلی سریع 
مدیرعامل و چندین نفر از مدیران ارشــد این 
شــرکت را اخراج کرده اســت. آقای ماسک با 
انتشــار پیامی کوتاه در صفحه رسمی خود در 

توییتر نوشت: »پرنده آزاد شد.«
ظهــر دیروز، دیروز »ایالن ماســک« مدیر 
عامل تســال، با یک سینک در دست وارد دفتر 
مرکزی توییتر شــد. حاال همه مشغول گمانه 

زنی درباره سرنوشت توییتر هستند.
صاحب جدید توییتر همچنین ویدئوی ورود 
خود را در حســاب شــخصی خود به اشتراک 
گذاشــت. در این ویدئو صحبت های ماســک 
شنیده می شود اما کیفیت صدا بسیار ضعیف 
است. ورود ماســک به دفتر مرکزی توییتر در 
حالــی صورت می گیرد کــه 44 میلیارد دالر 
او برای این معامله به ســرعت در حال تکمیل 
اســت. بنا بر گــزارش ها، روز دوشــنبه، او به 
بانکدارانــی که تا حدی بودجــه این معامله را 
تامین می کنند، گفت که تا جمعه آن را تکمیل 

خواهد کرد.
به گزارش بلومبرگ، در مجموع هفت بانک، 
مقدمات تامین مالی حدود ۱۳ میلیارد دالری 
این معامله را تکمیل کرده اند و در حال امضای 
اســناد الزم برای ارســال وجه نقد به ماسک 
هستند. سهام توییتر پس از گزارش رسانه ها به 
رشــد خود ادامه داد و اکنون در حدود ۵۳.۳4 
دالر به ازای هر ســهم است. ماسک پیشنهاد 
اولیــه خود را برای خرید توییتر در آوریل ارائه 
کرد، اما در ماه ژوئیه از آن عقب نشــینی کرد 
و مدعی شــد توییتر با ارائه نادرســت تعداد 
حســاب های اســپم و جعلی در پلتفرم خود، 

قرارداد اصلی را نقض کرده است.
گام اول،اخراج مدیران و کارکنان 

براساس گزارش های منتشــر شده، بعد از 
نهایی شــدن این قرارداد؛ ماسک،  مدیرعامل 
و مدیر مالی این شــرکت را اخــراج کرده که 
هــر دو در همان لحظه در ســاختمان حضور 
داشته اند و توســط نیروهای امنیتی به بیرون 
هدایت شــده اند. همچنید باید به اخراج مدیر 
سیاســت های داخلی و مدیر بخش مشتریان 

هم اشــاره کنیم. البته این مدیــران هرکدام 
میلیون ها دالر به لطف تصاحب توییتر توسط 
ایالن ماســک دریافت کرده اند. به عنوان مثال 
مدیرعامل توییتــر به این لطف تصاحب ۳۸.۷ 
میلیون دالر کسب کرده و ۲۵.4 میلیون دالر 
هم راهی حســاب مدیر مالی شده است. مدیر 
بخش مشتریان هم به لطف ایالن ماسک ۱۱.۲ 

میلیون دالر پولدارتر شده است.
گزارش ها نشان می دهد که ماسک در حال 
برنامه ریزی جهت کاهش چشمگیر نیروی کار 
این شبکه اجتماعی است. قرار است که ماسک 
تعــداد کارمندان توییتر را از ۷۰۰۰ کارمند به 
۲۵۰۰ نفر برساند. یعنی ۷۵ درصد از کارکنان 

توییتر تعدیل خواهند شد.
اگرچه این خبر هنوز به طور رسمی منتشر 
نشــده، اما به نظر می رسد که اکنون باید این 
شــبکه اجتماعی را به نــام ثروتمندترین مرد 
جهان ســند زد و آن را توییتر ایالن ماســک 
خواند. ایالن ماسک ماه ها قبل پیشنهاد رسمی 
خود برای تصاحب توییتر را ارائه داد ولی سپس 
از این تصمیم اعالم پشــیمانی کرد اما بعد از 

مدت ها حواشی مختلف، چند هفته قبل رسما 
اعالم کرد که آماده ی خرید توییتر اســت. در 
هر صورت حاال فرایند خرید 44 میلیارد دالری 

توییتر رسما تمام شده است.
گام دوم،ورود به محتوای کاربران

ایالن ماســک در بیانیــه ی نهایی پیش از 
خرید توییتر می گوید این شــبکه ی اجتماعی 
قرار نیســت به »جهنم دره ای« تبدیل شود که 
بتــوان در آن هر حرفی را بدون عواقب مطرح 
کرد. این جمله بخشــی از بیانیه خرید توییتر 
توسط ایالن ماسک مالک سرشناس استارلینک 
است. او که گفته برابر سیاست هایی مثل حذف 
توییتر ترامپ می ایســتد ، نیروهای توییتر را 
تعدیل می کند ، قرار است فیک نیوزها و ربات 
ها را از بیــن مببرد و این خبــر جالبی برای 
بســیاری از دولت ها در سرتاسر جهان باشد. 
اینکه اکانت های سازمانی و ربات های هدفمند 

برای پروپاگاندا ها از بین خواهند رفت!
ایالن ماسک چند ماه پیش گفت که ممکن 
است پس از خرید توییتر حساب کاربری دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ســابق ایاالت متحده را 

برگرداند. ترامپ به دلیــل اظهاراتش درباره ی 
هجــوم مردم به ســاختمان محــل برگزاری 
جلســات کنگره، از حضور در توییتر منع شد. 
 GroupM یکی از مدیران ارشــد شــرکت
می گوید بازگشــت دونالد ترامــپ به توییتر 
خط قرمز بسیاری از شرکت های تبلیغاتی است.
GroupM که در حوزه ی خرید تبلیغات 

فعالیــت می کنــد، می گوید تعــداد زیادی از 
برندهای شناخته شــده به این شرکت گفته اند 
درصورت بازگشــت ترامپ تمامــی تبلیغات 
نمایش داده شده در توییتر را تعلیق کند. بقیه ی 
برندها فعاًل منتظرند ببینند که پس از فروش 
توییتر به ماســک، چه اتفاقاتــی رخ می دهد. 
ظاهراً ترامپ گفته اســت که حتی درصورت 
موافقت ایالن ماســک، به توییتر برنمی گردد. 
رئیس جمهور ســابق آمریکا اکنون شــبکه ی 

اجتماعی اختصاصی خودش را دارد.
ایالن ماسک در پیامی خطاب به شرکت های 
تبلیغاتی می گوید هدفش از خرید توییتر ایجاد 
محفلــی برای گردهمایی مردم اســت؛ جایی 
که طیف وســیعی از عقاید به شــیوه ای سالم 
به بحث گذاشته شــوند. بااین حال مدیرعامل 
تسال می گوید توییتر به جهنم دره ای که بتوان 
در آن هــر حرفی را بــدون عواقب زد، تبدیل 
نخواهد شد. ماســک می گوید توییتر در عین 
تبعیــت از قوانین،  باید پلتفرمی گرم و دلپذیر 
برای همه باشــد. از نگاه ایالن ماسک، توییتر 
قرار اســت بــه پلتفرمی برای تقویــت برند و 
رشد شرکت ها تبدیل شــود. ایالن ماسک در 
توییت جدیدش می گوید دیدگاه های او درباره 
تبلیغات به شیوه ای اشتباه در رسانه ها بازتاب 
داده شــده اند. ماسک می گوید تبلیغات اگر به 
شیوه ی مناسبی نمایش داده شوند، می توانند 
کاربران را خشــنود و ســرگرم و مطلع کنند. 
ایکس،  اسپیس  براســاس گفته ی مدیرعامل 
توییتر مشــتاق اســت به محترم ترین پلتفرم 

تبلیغاتی دنیا تبدیل شود.
ایالن ماسک گفته است که از تبلیغات متنفر 
است. ماسک اوایل سال ۲۰۲۲ در چند توییت 
اعالم کرد که توییتر باید به سمت مدل اشتراکی 
حرکت و نمایش تبلیغات را در سرویس توییتر 
بلو متوقف کند. توییتر بلو سرویسی اشتراکی 
با قابلیت های اضافه اســت. ماسک برنامه هایی 
جدی برای افزایش درآمد توییتر دارد و احتماالً 
بخشــی از این برنامه تعدیل نیرو خواهد بود. 
ماســک تعدیل ۷۵ درصدی نیروها را تکذیب 
کرده اســت؛ اما احتماالً همچنان بخشــی از 

کارکنان فعلی را اخراج می کند.
ایالن ماســک خــودش را حامــی جدی 
آزادی بیــان می دانــد؛ به همین دلیل، معتقد 
اســت که توییتر باید درقبال حذف توییت ها 
یا مسدودکردن حســاب های کاربری رویکرد 

محتاطانه تری در پیش بگیرد. 

توییتر با رقم 44 میلیارد دالر فروخته شد

پرنده در دست ایالن ماسک

دیمیترو کولبا وزیــر خارجه اوکراین اعالم کرد که کی 
یف نگران تهدیدهای اخیر قانونگذاران ارشد جمهوری خواه 
آمریــکا برای قطع کمک به اوکراین در صورت به دســت 
آوردن کنترل مجلس نماینــدگان در انتخابات میان دوره 

ای ماه آینده است.
به گزارش خبرگزاری آکسیوس، به دنبال اظهار شماری 
از نمایندگان جمهوریخواه آمریکا در مورد قطع کمک های 
مالی واشنگتن به کی یف، کولبا وزیر خارجه اوکراین گفت: 
ما نگران این اظهارات هستیم، ما معتقدیم که آنها ناعادالنه 
هســتند، اما من فکر می کنم مــا آن را حل خواهیم کرد 
و مطمئن هســتم که به طور موثر با این خطرات برخورد 

خواهیم کرد و کمک به اوکراین قطع نخواهد شد.
وزیر خارجه اوکراین خاطرنشــان کــرد که کی یف در 
طول تاریخ از حمایت دو حزبی در کنگره آمریکا برخوردار 

بوده است. ما با جمهوری خواهان و دموکرات ها کار خواهیم 
کرد تا اطمینان حاصل کنیم که این کمک ها ادامه دارد.

پیــش از این کویــن مک کارتی رهبــر اقلیت مجلس 
نماینــدگان آمریــکا هفتــه گذشــته در مصاحبــه بــا 
Punchbowl News عنوان کرد که جمهوری خواهان 

در زمان رکود اقتصادی به اوکراین چک سفید امضاء نمی 
دهند.

در اوایل جنگ روســیه به اوکراین کمک های امریکا از 
کی یف از طرف دو حزب در این کشــور مورد حمایت بود 
اما به تازگی جمهوری خواهان مجلس نمایندگان نســبت 
به ارائه حمایت نظامی بیشــتر با طوالنی شدن جنگ ابراز 
تردید کرده انــد. در ماه مه )خــرداد( ۵۷ جمهوری خواه 
مجلس نمایندگان به بســته کمکــی 4۰ میلیارد دالری 

آمریکا به اوکراین رای »نه« دادند.

ولودیمیر زلنســکی رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به 
حمالت اخیر به منطقه خرسون گفت که چنانچه روسیه 
نیروهایــش را از این منطقه خــارج نکند، آنها را محاصره 
می کنیم. به گزارش تارنمای روزنامه »فایننشــال تایمز«، 
»ولودیمیر زلنســکی« رئیس جمهوری اوکراین به مقامات 
روســیه هشدار داده است که نیروهایش در خرسون، یکی 
از مناطقی که به کنترل نیروهای روســیه درآمده، توسط 
نیروهای مسلح اوکراین محاصره خواهند شد. زلنسکی در 
مصاحبه ای با روزنامه ایتالیایی »کوریره دال ســر« مدعی 
شــد که روســیه هنوز به اندازه ای کنترل خرسون را در 
اختیار ندارد که بتواند بــا اعتماد الزم نیروهای خود را از 
این مکان خارج کند. وی در عین حال هشدار داد که اگر 
روســیه نیروهای خود را از خرسون خارج نکند و با توجه 
به موفقیت اوکراین در ضدحمله، آنها هیچ شانســی برای 

ترک منطقه نخواهند داشــت. زلنسکی در حالی در مورد 
شــانس اوکراین برای بازپس گیری موثر خرسون صحبت 
کرده که تاکید نموده کی یف نمی تواند  جان انسان ها را در 
این عملیات نادیده بگیرد. وی در عین حال این ضد حمله 
را به دلیل هزینه انسانی آن پیچیده توصیف کرد و گفت: 
برای ما بسیار مهم است، ما نمی توانیم مردم را وادار کنیم 
کــه به آنجا بروند و بعد بمیرند. با این حال، این ســخنان 
زلنســکی با اظهارات مقامات منطقه ای حامی مسکو که 
اطمینان می دهند روسیه کنترل کامل بر منطقه دارد، در 
تضاد است. خبرگزاری روسی »تاس« روز گذشته به نقل 
از »والدیمیر ســالدو« فرماندار خرسون که توسط روسیه 
منصوب شــده، گفت: گلوله باران اوکرایــن علیه منطقه 
بســیار کمتر از حد معمول یا ده روز پیش است و به طور 

کلی وضعیت با ثبات به نظر می رسد.

نقشه محاصره ارتش روسیه در خرسوننگرانی اوکراین درباره پیروزی جمهوری خواهان

سخنگوی شــورای امنیت ملی کاخ سفید 
با تکرار ادعاهای واشــنگتن همزمان با تشدید 
جنگ اوکرایــن گفت که نگران احتمال تالش 
روسیه برای دستیابی به موشک های زمین به 

زمین هستیم.
جــان کربی هماهنــگ کننــده ارتباطات 
راهبردی شــورای امنیت ملی کاخ سفید روز 
پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود که گمان 
نمی کنیم اهداف راهبــردی پوتین تغییر پیدا 

کرده باشد.
این مقــام کاخ ســفید ادامــه داد: پوتین 
نمی خواهــد اوکراین کشــوری بــا حاکمیت 

مستقل باشد.
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای 
امنیت ملی آمریکا اضافه کرد: روسیه به دنبال 

دستیابی به فناوری ضد ماهواره است.
این مقام آمریکایی ادامــه داد چنانچه زیر 
ســاخت های آمریکا هدف قرار بگیــرد از هر 
راهی برای بازدارندگی و پاسخگو کردن مسکو 

استفاده خواهیم کرد.
کربی اضافه کرد توافق نامه صادرات غالت 
باعث کاهش قیمت های غذا شد و آمریکا عالقه 

دارد این توافق تمدید و گسترش یابد.
وی تصریح کرد با نزدیک شــدن زمستان 

نســبت به امنیت انرژی در اروپا نگران بوده و 
به دنبال کمک به اروپا برای حل این مســاله 

هستیم.
پیــش از ایــن، کاخ ســفید در بیانیــه ای 
اعالم کــرد که در صورت هــدف قرار گرفتن 
ماهواره هایش از ســوی روســیه تالفی خواهد 
کــرد.  کاخ ســفید در بیانیه ای بــه اظهارات 
مقامات ارشــد دولت روسیه در احتمال هدف 
قرار دادن ماهواره های متعلق به آمریکا واکنش 
نشــان داد. یک مقام دولت روســیه گفته بود 
در صــورت دخالت آمریــکا در جنگ اوکراین 
ماهواره های این کشــور می تواند هدف بعدی 

روسیه باشد. کاخ سفید روز پنجشنبه در بیانیه 
خود اعالم کرد که هرگونه تهدیدی از ســوی 

روســیه برای ماهواره های تجاری این کشور با 
واکنش تند واشنگتن روبرو خواهد شد.

واکنش تند کاخ سفید به تهدید فضایی کرملین

رســانه های ژاپن در حالی از بررسی خرید موشک های 
تاماهــاوک آمریکایی خبر داده اند که ارتش این کشــور از 
زمان جنگ جهانی دوم تنها به داشتن نقشی کامال دفاعی 
محدود بوده و قانون اساسی این کشور به آن اجازه توسل به 
زور را نمی دهد. به گزارش تارنمای روزنامه گاردین، دولت 
ژاپــن اعالم کرده که با هدف مقابله با آنچه که تهدیدهای 
منطقه ای فزاینده از جمله از ســوی کره شمالی خوانده، به 
دنبال خرید موشــک های کروز »تاماهاوک« )موشک های 
مادون صوت( پیشــرفته آمریکایی است. گاردین در ادامه 
افزود: این امر در کشوری مانند ژاپن که ارتش آن براساس 
قانون اساسی پس از جنگ جهانی دوم به رسمیت شناخته 
نشــده، می تواند بحث برانگیز باشــد. روزنامه »یومیوری 
شــیمبون« چاپ توکیو گزارش داد کــه توکیو در آخرین 
مراحل مذاکرات با دولت آمریکا بر ســر خرید موشک های 
میان بردی است که از دریا شــلیک می شود.این روزنامه 
به نقل از منابع دولتی ناشــناس اعالم کرد که شبه جزیره 
کــره در برد پرتاب این موشــک ها قــرار دارد. همزمان ، 
فرماندهــی نیروهای هوایی آمریــکا، گروهی از پهپادهای 
»Reaper 9-MQ« را در جنــوب جزیره کیوشــو ژاپن 

برای مأموریت های شناســایی و رصد تحرکات چین و کره 
شمالی مستقر کرده است. پهپادها که مأموریت شناسایی 
آنها از روز یکشــنبه این هفته آغاز شده است، قادر هستند 
کــه اطالعاتی در مورد فعالیت چین و کره شــمالی را در 
آن منطقه گردآوری کنند که این کار برای تقویت فعالیت 
اطالعاتی و مشترک ژاپن و آمریکا صورت می گیرد. پهپادها 
در پایگاه هوایی کانویا وابسته به نیروی دفاعی ژاپن مستقر 
خواهد بود و این امکان دارد که دســت به بمباران هوایی 
بزنند، هرچند که این پهپادها مجهز به ســالح نیســتند. 
معاونان وزرای خارجه ژاپن، کره جنوبی و آمریکا اوایل هفته 
هشدار دادند که آزمایش هسته ای کره شمالی با »پاسخ بی 
سابقه ای قدرتمند« روبرو می شود. ناظران معتقد هستند 
که ژاپن در حال تغییر کامال محســوس در نگرش به دفاع 
از خود پس از دوران جنگ جهانی دوم است. براساس ماده 
نهم قانون اساســی این کشور که توسط نیروهای اشغالگر 
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم نوشته شده، هرگونه جنگ 
رد گردیده و این کشور را از توسل به زور برای حل و فصل 
اختالفــات بین المللی منع می کند. از همین رو ارتش ژاپن 

تنها به نقشی کامال دفاعی بسنده می کند. 

شورای امنیت کره جنوبی در بیانیه ای، اقدام کره شمالی 
در پرتاب دو موشــک بالســتیک برد کوتاه به سمت دریای 
شــرقی را محکوم کرد. به گزارش یونهاپ، پرتاب موشــک 
توسط کره شمالی در حدود ظهر به وقت محلی و در شرایطی 
انجام شــد که سئول در حال آماده شدن برای انجام مراحل 
پایانی رزمایش خود بود. لی ژا-میونگ ســخنگوی ریاست 
جمهوری کره جنوبی، آزمایش موشکی کره شمالی را نقض 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ارزیابی و اعالم کرد: 
پیونــگ یانگ بارها خط مرزی در دریــای زرد و توافق نامه 

نظامی ۱9 سپتامبر را نقض کرده است.
»لی« از بررسی احتمال پرتاب موشک بالیستیک قاره پیما 
یا آزمایش هســته ای توسط پیونگ یانگ در شورای امنیت 
این کشــور خبر داد. همزمان ، »رافائل گروســی« مدیرکل 
آژانس بین الملل اتمی تصریح کرد، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی شواهدی در دست دارد که حکایت از آماده شدن کره 
شمالی برای انجام هفتمین آزمایش هسته ای است، اما هیچ 
نشــانه ای از قریب الوقوع بودن این آزمایش به دست نیامده 
است. وی در این باره به خبرنگاران گفت: همه نفس خود را 
حبس کرده اند. البته آزمایش های بیشتر به این معنی است 

که آنها در حال اصالح مقدمات و ســاخت زرادخانه هستند. 
بنابراین ما این موضوع را بسیار دقیق دنبال می کنیم.

گروســی افزود: امیدواریم این اتفاق نیفتد اما متاســفانه 
نشانه ها به سمت دیگری می رود.

آمریکا و متحدان آســیایی آن یعنی ژاپن و کره جنوبی 
مشکوک هستند که کره شــمالی در حال آماده شدن برای 
آزمایش هسته ای جدیدی است و معاونان وزیران خارجه این 
ســه کشور روز چهارشــنبه ۲۶ اکتبر )4 مهر( گفتند پاسخ 

مشترک آنها به این اقدام کره شمالی، قاطعانه خواهد بود.
نگرانی ها در مورد برنامه هسته ای کره شمالی در ماه های 
اخیر عمیق تر شــده است زیرا این کشــور قانون جدیدی را 
تصویــب کرده که اجازه اســتفاده پیشــگیرانه از بمب های 
اتمــی اش را در موارد خاص می دهــد و گزارش هایی وجود 
دارد که حکایت از اســتقرار سالح های هسته ای کره شمالی 
در مرز خود با کره جنوبی می کند. کره شمالی در سال جاری 
میالدی بیش از 4۰ بار پرتاب موشــک را انجام داده اســت. 
این کشــور در آوریل ۲۰۰9 اعالم کرد که بازرســان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را اخراج می کند و آنها اجازه بازگشت 

ندارند.

نگرانی سئول درباره شلیک موشکی و آزمایش اتمی کره شمالیژاپن دنبال خرید موشک های کروز تاماهاوک آمریکا

براســاس تازه ترین گزارش »ســامانه ملی 
اطالعات یکپارچه خشکسالی«، آمریکا وضعیت 
اقلیمی بی سابقه در این کشور به ویژه در مناطق 
بزرگی از غرب میانه با شــدت و وسعت بیشتر 
در حال گســترش است. به گزارش روز جمعه 
ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانســه، بر اســاس 
جدیدترین گــزارش »ســامانه ملی اطالعات 
یکپارچه خشکسالی« )NIDIS( که بخشی از 
اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده است،  

خشکســالی در دشت های بزرگ و غرب میانه 
آمریکا در ماه گذشته میالدی با شدت و اندازه 
بیشتری افزایش یافته است. در حال حاضر ۶۰ 
درصد مناطق شمال مرکزی آمریکا خشکسالی 
متوسط تا بی ســابقه و ۳۰ درصد خشکسالی 

شدید یا بدتر را تجربه می کنند.  

در این گــزارش آمده اســت مناطقی که 
بیشــترین آســیب را دیده اند ایالت کانزاس 
اســت که ۳۰ درصد آن خشکسالی بی سابقه 
ای را تجربه می کند. در نبراســکا ۱۲ درصد با 
خشکی اســتثنایی روبرو است و بخش هایی از 
کلرادو، میسوری و داکوتای جنوبی نیز به شدت 

دچار آســیب های ناشی از خشکسالی شده اند.
گفته می شود در حالیکه کل غرب میانه ماه ها 
با خشکسالی شــدید مواجه است، بخش های 
غربی منطقه از جمله حوضه رودخانه میسوری 
و دشت های بزرگ بیشترین آسیب را متحمل 

شده اند.

 در گزارش ســامانه ملی اطالعات یکپارچه 
خشکسالی آمده است که آب رودخانه های می 
سی سی پی، میســوری و اوهایو به میزان بی 
ســابقه ای کاهش یافته به گونه ای که دیگر 
امکان قایق رانی و کشتیرانی در این آبها وجود 
ندارد. این نهاد فــدرال در گزارش جدید خود 
یادآور شده است که در حال حاضر ۸۶ درصد 
از شــمال مرکزی آمریکا به طور غیر طبیعی 

خشکترو یا بدتر است.

موج خشکسالی در آمریکا



روزنامه کیهان – 7 آبان 1360 
»امام: ما با هیچ کدام از ابرقدرتها و قدرتها ســر ســازش 
نداریم«؛ تیتر اول کیهان از بیانات امام خمینی در دیدار 

اعضای جنبش امل انتخاب شده بود. 
از دیگــر تیترهــای اصلی کیهــان، رای قاطع مجلس به 

مهندس میرحسن موسوی برای نخست وزیری بود.
به نوشته این روزنامه، مجلس با 115 رای موافق، 48 رای 
ممتنع و 30 رای مخالف نخست وزیری مهندس موسوی 

را تائید کرد. 
کیهان همچنین از درگذشــت آیت اهلل الهوتی خبر داد. 
اگر چه کیهــان فوت را »پس از ماه هــا بیماری به علت 
سکته قلبی« دانســته بود اما درباره درگذشت این مبارز 
بزرگ دوران شاهنشاهی، حرف وحدیث های زیادی وجود 

دارد. 
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فناوری
درمان بیماری های قلبی- عروقی با چاپ سه بُعدی رگ های خونی

پژوهشگران آمریکایی، جوهر زیستی هیدروژلی دوشبکه ای ساخته اند 
که می تواند مجاری و رگ ها را در بافت زنده، چاپ ســه بُعدی کند و 
درمانی برای بیماری های قلبی-عروقی باشــد. به گزارش ایسنا و به 
نقل از ســاینس دیلی، بیماری قلبی-عروقــی )CVD( هر بیماری 
را توصیف می کند که بر سیســتم گردش خــون تأثیر می گذارد. به 
ویژه بیماری هــای قلبی، بیماری های موثر بر عــروق مغز و کلیه و 
بیماری های عروق محیطی در این دسته از بیماری ها قرار می گیرند.
رگ های خونی که خون، اکســیژن و مواد مغذی را حمل می کنند، 
می تواننــد در افراد مبتال به CVD، باریک یا مســدود شــوند که 

در نهایت می تواند منجر به مشــکالت متعددی برای فرد شــود. گفتنی اســت که بیماری قلبی-عروقی اغلب اوقات 
موجب مرگ می شود. پژوهشگران بیمارستان بریگهام و زنان، چاپ زیستی سه بُعدی بافت های عروقی را با نشانه های 
عملکردی و مکانیکی برای رفع این مشــکالت بهبود داده اند. این گروه از پژوهشــگران، یک جوهر زیستی هیدروژلی 
دوشــبکه ای تولید کرده اند که می تواند با اســتفاده از قابلیت های اتصال عرضی پلیمرهای طبیعی، مجاری را در بافت 
زنده چاپ کند. این مجراها عالوه بر انقباض عروق قوی، اتســاع عروق، نفوذپذیری و عملکرد قابل مقایســه با عروق 
طبیعی، دارای بسیاری از صفات فیزیولوژیکی مهم رگ های خونی هستند. پژوهشگران همچنین پتانسیل استفاده از 
این رگ ها را برای آزمایش در مواجهه با ویروس کووید-1۹ خاطرنشان کردند. دکتر شرایک ژانگ از بخش مهندسی 
پزشــکی بیمارستان بریگهام و زنان و نویسنده ارشد این پژوهش گفت: عروقی که ما چاپ کرده ایم، دقیقا از مکانیک 
رگ های طبیعی تقلید می کنند. این پژوهش، پتانسیل چنین مجراهایی را نشان می دهد که به عنوان مدل های عروقی 
برای پیوند در جراحی های عروقی، سایر پژوهش ها و کاربردهای وسیع زیست پزشکی عمل کنند. بر اساس آمارها، هر 
34 ثانیه یک نفر در ایاالت متحده بر اثر بیماری های قلبی-عروقی جان خود را از دســت می دهد. همچنین، بیماری 
قلبــی علت اصلی مرگ برای مردان و زنان و برای اعضای اکثریت گروه های نژادی و قومی اســت. کالج قلب و عروق 
آمریکا می گوید، رفتارهای سبک زندگی نامناسب بزرگترین علت مرگ و ناتوانی در ایاالت متحده است. عواملی مانند 

استعمال دخانیات، چاقی، کم تحرکی و رژیم غذایی نامناسب تاثیر زیادی بر خطرات قلبی عروقی دارند.

چهرهها

فاطمه معتمدآریا؛ بانوی بازیگر
فاطمه معتمدآریا در ۷ آبان 1340 در تهران به دنیا آمد. این بازیگر ســینمای ایران 
در فیلم های کارگردانان بزرگ سینمای ایران چون بهرام بیضایی، محسن مخملباف، 
رخشان بنی اعتماد و بهمن فرمان آرا بازی کرده و بازی او بارها مورد توجه و تحسین 
قرار گرفته است. او در سال 1353 وارد کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شد. در 
1355 به عنوان هنرجوی هنر در دانشسرای هنر پذیرفته شد که در نهایت در سال 
1358 فارغ التحصیل شــد. همزمان با گروه تئاتر دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا 
نیز همکاری می کرد و در ســال 13۶0 با احمد حامد ازدواج کرد و یک پسر به اسم 
نریمان حاصل این ازدواج اســت. شروع فعالیت وی در تلویزیون با عروسک گردانی 
مجموعه مدرسه موش ها در ســال 13۶0 بود. متعاقب آن در سال 13۶۲ به ضبط 
ســریال »محله برو بیا« پرداخت و ســرانجام با فیلم جدال در 13۶4 وارد سینمای 
حرفه ای شــد. پس از آن و در ســال 13۶5 به بــازی در فیلم های جهیزیه ای برای 
رباب،تحفه هــا پرداخت. در 13۶۹ اولیــن مجموعه تلویزیونی خود تحت عنوان گل 
پامچال را بازی کرد. وی اولین زن عضو هیئت مدیره خانه ســینما اســت. از نقش آفرینی های محبوب معتمدآریا باید 
به بازی هایش در کنار ایرج طهماســب و حمید جبلی اشــاره کرد. این ســه نفر با همکاری در چندین فیلم از جمله 
کاله قرمزی و پســرخاله، کاله قرمزی و سروناز، دختر شیرینی فروش و یکی بود و یکی نبود و زیر درخت هلو یکی از 
موفق ترین گروه های هنری در ســینمای ایران هســتند. او جوایز بسیاری را تا کنون به دست آورده است که ، بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن برای همســر13۷۲ ، ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای هنرپیشه13۷1، 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای مسافران 13۷0، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای 

برهوت13۶۷ و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای ریحانه13۶۷ از جمله این جوایز است.

رابرت نورمن راس؛ نقاش دوست داشتنی
رابــرت نورمن راس در ۲۹ اکتبر 1۹4۲ به دنیا آمد .این نقاش آمریکایی، معلم هنر 
و مجری تلویزیون بود. او بیشــتر به عنوان ســازنده و مجری برنامه لذت نقاشی که 
برای بیش از 10 ســال از شــبکه پی بی اس در ایاالت متحده و کانادا پخش شــد، 

شناخته می شود.
باب راس با شخصیت شکیبا و فروتن خود بعنوان آفریننده و اجراگر برنامه تلویزیونی 
»لذت نقاشی« که دوازده سال ادامه داشت معروف شد و مارک تجاری باب راس را 
برای کتابهای خود و وســایل هنری با موفقیت ایجاد کرد. وی زاده اورالندو فلوریدا 
در آمریکا بود. پس از ده ســال کار در نیروی هوایی آمریکا، به کار جانبی خود که 
نقاشی تجاری بود پرداخت و سبک عامه پسند موفقی را ارائه کرد، که نقاشی سبک 
مرطوب روی مرطوب بود. ناقدان ســبک وی، به عدم توجه به جزییات، عدم توسعه 

و پیشرفت سبک، و تخیلی بودن آن ایراد می گیرند.
باب راس در سال 1۹43 در شهر ساحلی دایتونای فلوریدا به دنیا آمد. پدر باب یک نجار بود. در سن هفده سالگی پس 
از اتمام دوران دبیرســتان در اورالندو، به نیروی هوایی آمریکا پیوســت. با انتقال او به انکوریج، آالسکا از طرف ارتش، 
او برای اولین بار کوه های پوشــیده از برف را از نزدیک می بیند که بعدها الهام بخش بسیاری از نقاشی های او می شود. 
پس از پایان دوران خدمتش بود که به مدارس زیادی برای یادگیری نقاشی رفت، اما از کندی رسم تابلوها با روشهای 
کالسیک خسته و ناکام شد و تصمیم گرفت در روش »مرطوب روی مرطوب« در نقاشی تحولی ایجاد کند و آنرا بکار 

گیرد تا بتواند بسیار سریعتر نقاشی بکشد و نقاشی یاد بدهد و این دستمایه اصلی تکنیک او شد.
باب بعد از امتحان کردن روش های بســیاری در نقاشی، از جمله نقاشی آبرنگ، توانست روش ویژه خود را که برگرفته 
از روش مرطوب روی مرطوب است ابداع کند.  در روشهای کالسیک رنگ روغن معموالً بعد از خشک شدِن یک الیه 
رنگ، الیه بعدی و جزئیات بعدی را اضافه می کنند و به همین دلیل نمی توان یک اثر را یکباره خلق کرد. اما در روش 

مرطوب روی مرطوب می توان در کمتر از یک ساعت بطور کامل یک اثر را خلق کرد.
گفتنی است برنامه او تحت نام »لذت نقاشی با باب راس« از سال 1۹83 شروع به پخش شد و میلیونها نفر در سراسر 
دنیا این برنامه تلویزیونی را مشاهده می کنند. او در برنامه هایش به همه ثابت می کند که همه می توانند مانند او نقاشی 
بکشند! او با کالم شیوا و بسیار جذابش و استفاده از استعاراتی مانند: »این ابر کوچولو داره اونجا شادی می کنه«، »شاد 

باشی کوه کوچولو« و ... قدم به قدم ما را با روح آرام و دیدگاه زیبای خود از زندگی آشنا می کند.
در چهارم جوالی 1۹۹5 باب راس در سن 53 سالگی بر اثر ابتال به سرطان فوت کرد، اما براستی او را در برنامه هایش 

می توان زنده و شاد دید، گویی جاودانه مانده است.

شگفت انگیزان 
شــگفت انگیزان )به انگلیسی: The Incredibles( پویانمایی رایانه ای محصول 
ســال ۲004 به کارگردانی و نویســندگی برد برد تهیه کنندگی پیکسار و انتشار 
والت دیزنی پیکچرز اســت. فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم پویانمایی شد. 

همچنین قسمت دوم این انیمیشن شگفت انگیزان ۲ در سال ۲018 اکران شد.
خانواده ای از ابرقهرمانانی که ســعی می کنند زندگی کاماًل معمولی ای را در بین 

مردم داشته باشند، از روی اجبار وارد یک نبرد می شوند تا دنیا را نجات دهند.
گوینــدگان این پویا نمایی عبارتند از : کریگ تی. نلســن در نقش باب پار/آقای 
شــگفت انگیز، هالی هانتر در نقش هلن پار/الستی گرل، سارا واول در نقش وایولت 

پار، اسپنسر فاکس در نقش دش پار، جیسون لی در نقش بادی پاین/سیندرم، ساموئل ال. جکسون در نقش لوسیس بست/فروزون 
ف الیزابت پنیا در نقش میراژ و برد برد در نقش ادنا مد.  گویندگان در دوبله فارسی این فیلم که یکی از دوبله های درخشان است 
و توســط انجمن گویندگان جوان صورت گرفته اســت، عبارتند از: نیما رئیسی در نقش باب پار/آقای شگفت انگیز، سحر چوبدار در 
نقش هلن پار/الستی گرل، مرجانه فشنگچی در نقش وایولت پار، آرزو آفری در نقش دش پار، ابراهیم شفیعی در نقش بادی پاین/

سیندرم، مهدی بقائیان در نقش لوسیس بست/فروزون و اشکان صادقی در نقش ادنا مد.

بدون شرح

طرحروز

فیلمبازی

مورات احمتی

از دست های پنهان تا خواست های انسان
سیدعلیرضا واسعی

پدیده های بزرگ اجتماعی، زاده کرد و کارهای آدمیان است، 
هر چند شــناخت علل و عوامل آن آسان نیست. شکست ها 
و پیروزی های بزرگ تاریخ یا شــکوفایی  و انحطاط تمدنی و 
در مصداقی روشــن تر تحوالت بنیادیــن و فراگیراجتماعی 
چون شــورش ها و انقالب ها، همیشه مایه تأمل اندیشمندان 
و فیلسوفان بوده وهســت،  از آن رو که شناخت و شناسایی 
علــل و عوامل پیدایی آن ها ســخت و دیریاب اســت. آدام 
اســمیت اقتصاددان آمریکایی در تبیین چرایی فراز و فرود 
ســریع قیمت کاالهای بازار با این پرســش اساســی روبرو 
می شود که چه کس یا کســانی آن را مدیریت می کنند؟ او 
در نهایت با التجاء به تئوری دســت های پنهان، باال و پایین 
رفتن سریع و همزمان قیمت ها را توجیه می کند، رویکردی 
که برخی از فیلســوفان تاریخ ذیل نظریه های جبر تاریخی یا 
جبر الهی یا دیگر نظریه ها به تبیین رویدادهای بزرگ تاریخی 
می پردازند. فروپاشی خالفت ریشه دار و پرهیمنه عباسیان به 
دســت مغوالن یکی از آن رخدادهای بزرگ بود که به آسانی 
تبیین پذیر نبود،  به همین سبب پاره ای از مورخان و محققان 
را به نظریه پردازی های فلسفی کشاند؛ ابن ابی الحدید آن را 
خواست الهی یاهمان تقدیری دانست که برای مسلمانان رقم 
خــورد، ابن طقطقی نیز از همین زاویه آن را ارزیابی می کند، 
همان طور که دســته دیگر از مورخان در تبیین آن به چنین 
نظریه هایــی روی کردند، از آن رو که نمی توانســتند چنین 
واقعــه ای را زاده تدابیر یا برآیند اعمال آدمیان بدانند. بعدها 
همین پرسش در خصوص انقالب کبیر فرانسه، انقالب آمریکا، 
جنگ جهانی اول، جنگ جهانــی دوم، انقالب ایران و دیگر 
رخدادهای بزرگ قابلیت طرح یافت که به راستی وقوع چنین 
پدیده های سترگ و شگفت انگیز آیا تابع طراحی و اندیشه گری 
عده ای رخ داد یا این عوامل فراانســانی بود که پدیداری آنها 
را ایجاب کرد؟ بدیهی اســت در نگاهی سطحی نگرانه، همه 
این ها را می توان به توطئه دشــمنان یا نفوذ بیگانگان نسبت 
داد، چنان که نظریــه قهرمانان، یکی از آن پناهگاه هایی بود 
که برخی را به ســوی خود کشــاند. از دید آنان، قهرمان ها 
-شخصیت های بزرگ یا ابرمردانی اند که می توانند مسیر تاریخ 
را عوض کنند- سلسله جنبان رخدادهای عظیمند، همان طور 
که بیشــتر تواریخ کهن با محوریت آنها نوشته شده است، اما 
امروزه و با پیدایی دانش های گوناگون انســانی، هیچ یک از 
این نظریه هــا و تبیین گری ها، مورد قبول و اقبال اندیشــه 
گران قرار نــدارد، از آن رو که جامعه انســانی و رویدادهای 
آن را بــه گونه دیگری می بینند. اینان بــا اینکه پدیده های 
بزرگ اجتماعی یا جهانی را محصول اندیشه، تدبیر،  برنامه و 
اقدامات فرد یا افراد خاصی نمی دانند، اما درعین حال آنها را 
برآیند کرد و کارهای اندیشیده و نااندیشیده انسان ها، به ویژه 
سردمداران و قدرتمداران، و ضریب کنش گری های آنان، به 
اضافه عوامل ریز و درشــت دیگر می دانند، هر چند شناخت 
همه آنها میسور نباشــد، اما بی گمان آن چه در هر سطح و 
اندازه ای رخ می دهد، به انسان ها مربوط است و همینانند که 
زمینه های رخدادهای بزرگ، پیروزی ها، شکست ها، تغییرات و 
دگرگونی ها را فراهم می سازند و به بیان دیگر همه آنها پیامد 
و خواست آدمیان است. ارجاع رخ دادهای برزگ اجتماعی به 
دست های پنهان داخلی یا خارجی یا سودجویی افرادی معین، 
نوعی ساده ســازی و فرار از شناخت علت ها یا عوامل واقعی و 
در واقع گریز از مســئولیت پذیری است که عموما در جوامع 
کم اندیش و ناآگاه، و در میان مدعیان قهرمانی دیده می شود؛ 
تبیین یا تحلیلی که نمی تواند مانــع رخداد های بزرگ تر و 
انحطاط تمدنی گردد. در واقع علوم انسانی-اگر چایگاهش به 
درستی شناخته شود- عهده دار تبیین این وقایع است و باید 

به اعتبار آن تن داد.
* عضو هیأت علمی پژوئهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

منبع: خبرآنالین 
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آگهی مناقصه عمومی شماره 2001005265000267
شــهرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ سپرده به مبلغ اعتبار به ریالشرح پروژهردیف
ریال

نحوه پرداخت مدارک الزم 
قرارداد

خرید و تحویل ادوات و ابزار آالت و 1
تجهیزات عملیاتی آتش نشانی 

ارائه رزومه و اساسنامه مرتبط با موضوع 4۲/000/000/000۲/100/000/000
خرید و فروش لوازم آتش نشانی

1۶% تهاتر

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه 
بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و 
یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 7007869448623 بانک شهر.

۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- مبلــغ 1/000/000 ریــال به عنــوان هزینه خرید اســناد به حســاب 
۷00۷85313۷۹5 به نام شــهرداری کرج از طریق سامانه الکترونیک دولت 

)ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir می بایست واریز گردد.
4- متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهی تا ســاعت 13:00 تاریخ 
1401/08/11 جهت خرید اســناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت )ستاد( 

مراجعه نمایند.
5- شــرکت کنندگان می بایســت ضمن بارگذاری ضمانت نامه شــرکت در 

مناقصه در سامانه ستاد، نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه  تا ساعت 13:00 
تاریخ 1401/08/21 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج 
اداره امور پیمان ها و قراردادها شهرداری کرج واقع در طبقه اول اقدام نمایند.
۶- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با ســامانه ستاد، 

مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.
 ۷- پیشنهادات رســیده در مورخ 1401/08/22 در کمیسیون عالی معامالت 
شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

8- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892701-026 تماس و یا 

به سایت www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمان ها
 شهرداری کرج

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره FBS-0040355 نوبت اول
P/F ALSTOM GAS TURBINE MODEL GT35

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی P/F ALSTOM GAS TURBINE MODEL GT35 به شماره 
  FBS-0040355را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی 
کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسWWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد 
شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
-تاریخ انتشار فراخوان در سامانه : 1401/08/07 

-مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : 10 روز پس از ثبت فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ستاد
-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 20 روز پس از انجام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد

کلیه موارد اطالع رسانی مناقصه  از جمله مواعید ) تاریخ های سررسید مراحل مناقصه(، توسط سامانه ستاد انجام می شود و مناقصه گران موظفند نسبت به 
کنترل سامانه ستاد جهت اطالع اقدام نمایند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به تقاطع مدرس-خیابان تورج-خیابان خاکزاد-شماره 12   تلفن:  23942607
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام : 85193768 و 88963737 

شناسه آگهی: 1397035                                                                                                           روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران

 
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای

خرید هیتر Forced Draft تقاضای شماره 3290800158
شرکت گاز اســتان البرز در نظر دارد مناقصه عمومــی همزمان با ارزیابی 
مناقصه به شــماره نیاز در سامانه ســتاد )2001001402000069( را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی )دولت( برگزار نماید.
مبلغ برآورد اولیه 85.200.000.000 ریال 

مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق آیین نامه تضمین معامالت 
دولتــی به شــماره 123402/ت50659 هـ تاریــخ 1394/09/22 به مبلغ 

4.260.000.000 ریال
 آخرین زمان مهلت دریافت اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت16:00روز 

چهارشنبه 1401/08/11
آخرین زمان بارگذاری اســناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت 16:00روز 

یکشنبه 1401/08/29
 زمان بازگشایی پاکت ها )از طریق سامانه ستاد(

گشایش پاکت »الف، ب، ج«: ساعت: 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/09/06
شرایط مناقصه گر: 

1- ارائه تاییدیه وزارت نفت 
۲- تاییدیــه ســامانه توانیــران درخصوص اقــالم موضوع مناقصه توســط 
تولیدکنندگان الزامی بوده و تامین کنندگانی که در ســامانه توانیران ثبت نام 
نموده اند می توانند نسبت به تامین کاال اقدام نمایند و تاییدیه سامانه توانیران 

مربوط به تولیدکننده مزبور را ارائه نمایند.
 آدرس: استان البرز، کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ، روبروی 

تربیت ۶، شرکت گاز استان البرز، امورپیمان ها
تلفن: 3418۷144-0۲۶ نمابر: 0۲۶-3۲5۲08۶8

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

)نوبت اول(

شناسه آگهی: 1399390

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/8/8


