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رئیس جمهور یا معجزه گر
فرهادقنبری-فعالرسانهای

نگاه روزنگاه روز

در روزهای اخیر دوباره با موج جدیدی از تورم 
و  مصرفی  کاالهای  و  هستیم  مواجه  گرانی  و 
تجربه  را  بی سابقه ای  قیمت  جهش  خوراکی 

می کنند. 
این میان چهره های شاخص و پروژه بگیران  در 
رسانه ای جریان اصالحات هر روز با خوشحالی 
... را توئیت  قیمت دالر و طال و مرغ و برنج و 
می کنند و از اینکه رئیسی نتوانسته به هیچکدام 
خود  پوست  در  کند  عمل  خود  وعده های  از 
هم  رئیسی  حامی  محافظه کاران  نمی گنجند. 
کابینه  اعضاء  برخی  از  ریز  انتقادهای  ضمن 
دولت  به  را  مشکالت  تمام  دارند  سعی  رئیسی 
سابق متصل کنند و اندک دستاوردهایی مانند 
واکسن کرونا را به نام دولت رئیسی فاکتور کنند.

اینکه رئیسی یا روحانی یا هر کس  از  اما فارغ 
داشته  برعهده  را  کشور  اجرایی  قدرت  دیگری 
باشد، امکان توفیق اقتصادی او در ایران شرایط 

نزدیک به صفر است.

واقعیت این است که اداره کردن کشور در این 
شرایط تحریم بیشتر از رئیس جمهور و وزیر به 
معجزه گر نیاز دارد و هر سخن و باوری به غیر از 

این درست نفهمیدن فاجعه است.
که  است  کرده  عادت  پیش  قرن  یک  از  ایران 
را  امورات خود  آن  پول  با  و  بفروشد  نفت خام 
سروسامان دهد. بر این اساس هرگاه که قیمت 
نفت باالتر رفته، دولت ها سرحال تر بوده اند و هر 
وقت هم که این منبع درآمدی کم شده دولت ها 

و مردم حال و روز بدی داشته اند. 
با  که  تخیلی  ایده های  و  سخنان  این  حال 
با  رابطه  گسترش  با  می توان  تحریمی  شرایط 
تاجیکستان و ترکمنستان و عراق و صادر کردن 
چند تُن فلفل دلمه ای و سیب زمینی و بادمجان 
ایران را سر و سامان  اقتصاد  امثالهم  و نخود و 
داد و مقابل رشد تورم ایستاد، ناشی از درست 
نفهمیدن ملزومات و مسائل جامعه ای با بیش از 

هشتاد میلیون جمعیت است. 

نظام  با  فساد،  از  پر  و  رانتی  اقتصاد  با  ایران 
این  و  آشفته  اداری  نظام  با  ناکارآمد،  مالیاتی 
قوانین  با  دولتی،  بگیر  حقوق  و  کارمند  میزان 
با دخالت دولت در همه  و  بازنشستگی  عجیب 
طریقی  هر  به  باید  یا   ... و  اقتصادی  حوزه های 
شده مسئله تحریم را حل کند و یا اینکه تورم 
حالت  بهترین  در  و  فقر  گسترش  و  روزافزون 
تهاتر نفت در برابر غذا )شبیه دهه آخر حیات 
اقتصادش  و  به جان خریده  را  صدام در عراق( 

روز به روز ضعیف تر شود.
اینکه عده ای هنوز تصور می کنند آقای رئیسی 
را  تورم  تحریمی،  شرایط  همین  با  می تواند 
اقتصاد  نشسته  ِگل  به  کشتی  و  کرده  کنترل 
انتظار  نه  ایشان  از  درآورد،  حرکت  به  را  ایران 
را  معجزه گری  انتظار  بلکه  جمهوری  رئیس 
دارند. انتظاری که اگر تا به امروز رنگ نباخته 
باشد در همین چند ماه پیش رو به طور کامل 

خود را نشان خواهد داد.

 زندگی مردم را ویران کردند، بعد
 می گویند چرا دانشجو ها فحاشی کردند؟

صفحه 2

۲۰۰ همت افزایش درآمد غیر واقعی
 بودجه را نمی توانیم از آسمان بیاوریم

صفحه 2

صفحه 3

سید مسعود میرکاظمی:

هدایت ا... آقایی فعال سیاسی اصالح طلب در گفتگو با مستقل تاکید کرد:

3

۸ سال گذشته گرمترین 3
سال های ثبت شده در جهان

بن سلمان به دنبال دور زدن 
قانون در پرونده قتل خاشقچی

سردار جاللی:
هر ایرانی با رسانه های معاند 

همکاری کند »وطن فروش« است

وزارت بهداشت:
تاکنون 3۱ نفر بر اثر آنفلوآنزا 

فوت کرده اند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: 
در بیانیه نمایندگان حرفی
 از اعدام زده نشده است 

7

۸

۲

7

۲

گیشــه تیتــر

به زن، زندگی
 و آزادی احترام 

بگذاریم

هرگونه حمله نظامی  
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اتم می برد

سید حسین موسویان:                          

سخن روزنگاه روزسرمقاله

برای سالگرد دکتر حسین فاطمی

سپ بالتر رییس سابق فیفا:
اعطای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ به قطر اشتباه بود

براستی می توان »فاطمی« را از شخصیت های نادر سیاسی یکصد ساله ی اخیر کشورمان 
دانست که به گواه تاریخ انگشت بر نقطه ی اصلی درد یعنی »استبداد و استعمار« نهاد. این 
فرزند وارسته  ی وطن در بخشی از سرمقاله روزنامه باختر امروز »بعنوان سردبیر« می نویسد: 
»باالخره باید برویم - می شود با روی سیاه رفت؟! ماییم و آیندگان، با خفت و خواری می توان در 
گور خفت؟ در انجام وظیفه، فداکاری می کنیم و تا لبه پرتگاه می رویم و مردانه می کوشیم …« 
و در سرمقاله دیگری با عنوان یا مرگ یا زندگی نوشت: »ایران برخیز! بیدار شو! این خواب 

طوالنی، افتخار را از دست تو گرفت. تو مایه ی فخر دنیا بودی … حیف که منقرض شوی«
و گویا ندای وجدان او خفته های این مرز و بوِم پیچیده شده در خرافات و فساد با هدایت نظامی 

منحط و متحجر را تلنگری هشدار دهنده نواخت و چنان تحولی بایسته در پیش. 
شادروان ادامه می دهد: »هم میهنان! از دیدگاه تاریخ، ملتی دارای ارزش است که هویت و 
اعتبار خود را با تالش و مبارزه  فرزندانش از گزند رویدادها و مطامع بیگانگان آزمند، نگاهبانی 

و مصون بدارد.«
میهن ما به ویژه در یکصد سال اخیر ، شخصیت های بزرگی را در دامان پرمهر خود پروراند 
تا پیشاپیش ملت در نبرد با دشمنان درونی و بیرونی، آثار فناناپذیری از خود، بجای بگذارد تا 
استقالل و تمامیت میهن مان بر جای بماند. همت واالی این رادمردان سبب شد در سال های 
پرتالطم دهه سی و بعد از کودتای ۳۲ و بنابر ادله ای قوی بعد از این- غارتگران نتوانند به نابودی 
منافع ملی که منادیان آن  مبارزان ملی هستند و امید و آرزوی نهایی آنان رهائی مردمان صبور 

اما هشیار و ناظر این مرز و بوم پرگهر، جامه عمل بپوشانند.
فاطمی یکی از شجاع ترین روزنامه نگارانی ست که تا واپسین لحظه زندگی ، برای مردم قلم زد 
و در سرمقاله اش نوشت: »دکتر مصدق پیشوای ایرانیان پاک اندیش و مزین به پندار نیک نیم 

قرن تمام، در راه منافع مردم محروم این مملکت، مبارزه کرد«
در مجلس شانزدهم دکتر مصدق نماینده نخست تهران شد و فاطمی جوان و ۵ تن دیگر از 
یارانش در مجلس، در کنار هم به پیکار ضداستبداد و ضداستعماری خود ادامه دادند و او به 

عنوان وزیر امور خارجه پیکاری را آغاز کرد و تا قطع منافع و خلع ید به پیش برد.
این فرزند وارسته میهن روز بستن سفارت انگلیس را »یکم بهمن« روز اسقالل ایران می دانست.

دکتر فاطمی در اسفند ماه ۱۳۳۲ در مخفیگاهش بازداشت و »تیمور بختیار« فرماندار نظامی 
و »سپهبد مقدم« رئیس شهربانی نقشه از بین بردن او را طبق دستور دربار کشیده و عده ای از 

اوباشان حرفه ای را به جلوی ساختمان شهربانی فرا می خوانند.
خواهربزرگوار فاطمی به مقابل شهربانی می رود، برادرش را دستبند زده ایستاده می بیند، شعبان 
جعفری به همراهان مزدورش می گوید: »بکشیدش« به ضرب چاقو و چماق او را مضروب 
می کنند که جان سالم به در نبرد ... اما فریادهای این بانوی شجاع که: »مردم برادرم فاطمی را 

کشتند.« او را از این فاجعه موقتا می رهاند.
فاطمی را در حالی که در حرارت تب می سوخت روی برانکارد تحت بازجویی  قرار می دهند. این 
چهره ملی به »سیدرضا زنجانی« در زندان نوشت: »آرزو دارم که نفس های آخر زندگی ام در راه 
نهضت و سعادت هموطنانم صرف شود و داغ باطله بر کنسرسیوم و حامیان او بزنیم، بر فرض 
که نگذارند این مهم به اطالع هم میهنان برسد، در تاریخ باقی خواهد ماند تا نسل آینده برای 

زیستن شرافتمندانه و نیل به آزادی، ادامه دهنده این راه باشند.«
نوزدهم آبان ۱۳۳۳ )۶۸ سال قبل( در حضور  بختیار و آزموده دادستان ارتش »ملقب به 

آیشمن« حکم اعدام دکتر فاطمی را به او ابالغ کرده و گفت: »اگر وصیتی دارید بفرمایید«
فاطمی گفت: »از مرگ ابایی ندارم، آن هم چنین مرگ پرافتخاری، می میرم که جوانان ایران 
با خون از وطن شان دفاع کرده و نگذارند جاسوسان بیگانه بر این کشور حکومت نمایند، من 
درب های سفارت انگلستان را بستم، غافل از این که تا عوامل بیگانه حکومت می کنند، انگلستان 

سفارت الزم ندارد.«
آزموده از او می خواهد: »اگر خواسته ای دارید، بگویید.«

رادمرد آزاده وطن می گوید: »خواسته  ام دیدن خانواده، مالقات با دکتر مصدق و صحبتی با 
افسران است.« آزموده می گوید: »هنوز هم دست از این مرد )مصدق( برنمی داری؟«

در برابر جوخه اعدام، گفت: »مرگ بر دو قسم است، در رختخواب ناز و یا در راه شرف و افتخار، 
خدای را شکر که در راه مبارزه با فساد، شهید می شوم … امیدوارم سربازان نهضت، هم چنان 

مبارزه را ادامه دهند.« گلوله ها شلیک شد و »زنده باد مصدق« آخرین کالمش.
مزار سردار بزرگ نهضت ملی در جوار شهیدان سی تیر قرار دارد و مزار خواهر فداکارش نیز 

در کنارش.
راهش پر رهرو باد

اعطای  که  کرد  اعتراف  فیفا  پیشین  رئیس 
میزبانی بیست ودومین دوره جام جهانی به قطر 

اشتباه بوده است.
به گزارش تسنیم، سپ بالتر که در ماه سپتامبر 
و  سوءمدیریت  خاطر  به   )۱۳94 )آذر   ۲0۱۵
مدت  به  فیفا  اخالق  کمیته  توسط  مالی  فساد 
هشت سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم 
سوئیس  در  دادگاهی  توسط  هم  اخیراً  و  شد 
اعطای  که  می گوید  شد،  تبرئه  اتهامات  این  از 
میزبانی به قطر در دوره ریاست او بر فدراسیون 
جهانی فوتبال اشتباه بوده است. فیفا در حالی 
در سال ۲0۱0 میزبانی بیست ودومین دوره جام 
جهانی را به قطر اعطا کرد که در آن زمان بالتر 
برعهده  را  فوتبالی جهان  نهاد  باالترین  ریاست 

داشت.
بالتر ۸۶ ساله که بار دیگر زیر ذره بین دادستانی 
روزنامه  با  گفت وگو  در  گرفته،  قرار  سوئیس 
گفت:   »Tages-Anzeiger« سوئیسی 
در  ما  مقطع  آن  در  بود.  اشتباه  قطر  انتخاب 

کمیته اجرایی فیفا توافق کردیم که روسیه جام 
میزبانی  آمریکا  و  کند  برگزار  را  جهانی ۲0۱۸ 
این  اگر  بگیرد.  برعهده  را   ۲0۲۲ جهانی  جام 
دو رقیب دیرینه در عرصه سیاسی، میزبانی دو 
دوره متوالی جام جهانی را برعهده می گرفتند، 

این می توانست یک ژست صلح تلقی شود.
وی با اشاره به اینکه در آن مقطع برای انتخاب 
نداده،  رأی  قطر  به  جهانی ۲0۲۲  جام  میزبان 
قطر  داد:  ادامه  این طور  را  خود  صحبت های 
کشور خیلی کوچکی است. فوتبال و جام جهانی 
برای چنین کشوری بیش از اندازه بزرگ است. 
فقط می توانم تکرار کنم که اعطای میزبانی به 
قطر یک اشتباه بود و من به عنوان رئیس وقت 

فیفا مسئول این اتفاق بودم. 
اکنون که جام جهانی نزدیک است، خوشحالم 
جام  فوتبالیستی  هیچ  استثنا،  چند  جز  به  که 

جهانی را تحریم نمی کند.
رئیس پیشین فیفا تصریح کرد: برای من واضح 
جام  از  میزبانی  برای  قطر  انتخاب  که  است 

جهانی یک اشتباه بود.
تعجبم  باعث  که  چیزی  اما  بود  بدی  انتخاب   
شده، این است که چرا رئیس جدید فیفا )جانی 
اینفانتینو( در قطر زندگی می کند؟ او نمی تواند 
رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی قطر باشد. 
برای  سازماندهی  کمیته  دو  نیست.  او  کار  این 
و  محلی  کمیته  یکی  که  دارد  وجود  کار  این 

دیگری کمیته ای از سوی فیفا است.
جام  میزبانی  اعطای  درباره  همچنین  بالتر 
جهانی ۲0۱۸ به روسیه که حاال به خاطر حمله 
نظامی به اوکراین از حضور در تمامی مسابقات 
داشت:  اظهار  شده،  محروم  بین المللی  فوتبال 
نیستم  تماس  در  پوتین  والدیمیر  با  دیگر  من 
و ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه روسیه از 
جام جهانی به عنوان سکوی تبلیغاتی استفاده 
کرده را رد می کنم. بسیاری از افراد دیگر )اشاره 
اهداف  برای  ورزش  از  نیز  سیاستمداران(  به 
و  نیستم  قاضی  من  می کنند.  استفاده  سیاسی 

نمی خواهم در این مورد قضاوتی داشته باشم.

روحانیت کوچه و بازار )۱(
فضلاهللصلواتی-پژوهشگردینی

روحانیون غیر وابسته همان مردم کوچه و خیابانند و معترضند!
آن ها که مطالعاتی در اسالم و قرآن و زندگی امامان داشته اند، آگاهند که اسالم دین: رحمت، عطوفت، 

مهربانی، انسانّیت، عدالت و آزادی است.
در تظاهرات و اعتراض های اخیر، در خصوص فوت »مهسا امینی« دختر کردستانی و به دنبال آن خون های 
دیگر و بازداشت های گسترده و وقایع زندان ها و درگیری معترضان و برخوردهای امنیتی با آن ها و اهانت ها 

که به مقامات ایران انجام شد، همه باعث تأسف و نگرانی بود و کشتار در شاهچراغ شیراز بر غم ها افزود.
متأسفانه دیده شد که در مواردی نسبت به روحانیون و برخی عمامه به سرها اهانت هایی انجام گردید و چون 
تعدادی از سران نظام در سلک عالمان دین بوده اند، دیگر روحانیون خارج از حکومت را نیز مورد آزار و اهانت 
قرار دادند، چه از داخل و چه خارج. در صورتی که اکثر روحانیون کشور، همانند دیگر مردمان از عدم مدیریت 
حکومت و خشونت ها و گرانی و تورم و فساد بسیار و اختالس های کالن، رنج می برند. هیچ عمامه بر سری 
چه شیعه و چه سنی، برخوردها با معترضان را تأیید نمی کند، همان دغدغه هایی را که دیگر مردم دارند، آن ها 
هم دارند. فقط وابستگان به حکومت و برخی خطیبان هستند که آن ها هم به ندرت مدافع خشونت بوده اند.

اخیرا در برخی مجامِع روحانی در اصفهان و قم حضور داشتم که همه از وضع پیش آمده نگران و ناراضی 
و معترض بودند.اکثر طلبه ها و اساتید حوزه های علمیه در کمال ساده زیستی و قناعت و مناعت طبع و بدون 
درآمد کافی زندگی می کنند. در این تورم و گرانی طاقت فرسا که به مردم و کشور تحمیل شده آن ها نیز 
بی بهره نیستند و چه بسیار دزدان صدها و هزارها میلیارد تومانی و دالری که در داخل زندان و یا در خارج 
زندان هستند که جامعه را به فساد و تباهی کشانده اند و کسی شعاری علیه آن ها سر نمی دهد، و آن ها 

خاطری آسوده دارند.
روحانیت چون دیگر اقشار مردم: دانشجویان، کارمندان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و ... با 
گرانی و تورم دست و پنجه نرم می کنند. آن ها هم در ادارۀ زندگی، تأمین مخارج فرزندان، دارو و درمان، غذا 

و لباس و تهیه جهیزیه دختران، درمانده و خجالت زده اند.
چه بسیار روحانیونی که از واقعه رژی در زمان ناصرالدین شاه، در برابر استعمار انگلیس از جمله میرزای 
شیرازی ایستادگی کردند و سپس عالمان آزادی خواه مشروطه را به وجود آوردند. رضاشاه با خشونت های خود 
از آن ها انتقام گرفت و مشروطه را فرمایشی کرد. باز در نهضت ملی شدن صنعت نفت، عالمان دین پیشرو 
بودند، در تمام مساجد و منابر صحبت از ملی شدن نفت بود و بیرون کردن استعمار از ایران و حمایت از دکتر 
مصدق، در آن زمان یکی از روحانیون بزرگ اصفهان به نام آیت اهلل زندکرمانی، کتابی دربارۀ نفت، نوشت 
و مردم را با اینکه اکثر بیسواد بودند آگاه می کرد، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، اکثر عالمان شهر اصفهان 
در منزل آیت اهلل ارباب جمع شدند و نامه ای تنظیم کردند و امضا نمودند و می خواستند که دکتر حسین 
فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق اعدام نشود و آیت اهلل خادمی نامه را به قم نزد آیت اهلل بروجردی بردند، که 
ایشان برای نکشتن دکتر فاطمی اقدام و وساطت کنند، چون شاه از وجود چنین درخواستی مطلع شد، شبانه 

سیدحسین فاطمی را در حال مریضی و تب به جوخۀ اعدام سپرد.
متأسفانه قبل از کودتا در مرداد ۳۲ که شاه از ایران فرار کرد، توده ای های نفتی یا انگلیسی که در تظاهرات 
ملی شدن نفت شعار می دادند: نفت شمال باید به شوری داده شود، نام روحانیون هر محل را روی تیرهای 
چوبی چراغ برق می نوشتند. یعنی: هر کدام را بعد از پیروزی انقالب کمونیستی، به این تیرها به دار می کشیم! 
یادم هست که در اصفهان نام آیات: ارباب، زند کرمانی، خادمی، محمدرضا جرقویه ای، اشنی، صهری سدهی، 
میرزا رضا کلباسی، ابطحی و ... بر تیرها بود. با این ترفند، روحانیت و مردم، از صحنۀ مبارزه کنار کشیدند 
و از حاکمیت کمونیست ها نگران شدند و در نتیجه کودتای ۲۸ مرداد به پیروزی رسید و آخوندهایی که 
مصدقی ماندند، امثال آیات: زنجانی، طالقانی، کلباسی و ... زندانی و یا تبعید شدند، آیت اله کاشانی را هم 

محدود و محصور کردند.
در انقالب اسالمی سال ۵۷ همۀ روحانیون برای احیای استقالل و آزادی و عدالت و حاکمیت مردمی و 
مردم ساالری جلو افتادند و در برابر گلوله های مزدوران شاه سینه سپر کردند و شهدایی برای خدا و سعادت 
ملت ایران تقدیم داشتند، در همه جا با استبداد شاهی مبارزه می کردند و زندان های شاه، عالوه بر دانشجویان 
و روشنفکران، قشر وسیعی از طلبه ها و اساتیدشان در زندان و یا تبعید بودند، به این امید که با رهبری امام 
خمینی، جامعه ای سالم و زنده و پیشرو بسازند و شاهد بودیم که فرصت طلبانی خشن به میدان آمدند و 
بسیاری از آقا و آقازادگان که توانستند از آب گل آلود ماهی بگیرند، که گرفتند و امثال آیات: طالقانی، منتظری، 

مطهری، بهشتی و هاشمی را منزوی یا شهید کردند.
در جنگ تحمیلی نیز ناظر بودیم که عمامه به سرها با رزمندگان در جبهه ها حضور فعال داشتند و جانشان را 
در راه خدا و حفظ وطن فدا کردند. آن ها از باال تا پایین هیچگاه ساکت نبودند، حق را می شناختند و از آن 

دفاع می کردند و با شهادت خود، جان را بر سرعقیده و ایمان می گذاشتند.
روحانیون غیروابسته، همان مردم کوچه و خیابانند و با معترضان همراه و همگام و هم صدا هستند، فریادها 
و ناله ها و اعتراض های آن ها به گوش نمی رسد، رسانه های خارجی به اعتراض ها و نامه های آن ها بها 
نمی دهند و چه بهتر که ندهند. رسانه های خارجی موارد اهانت به آن ها را پخش می کنند. باشد که همۀ 
بینندگان را از مذهب و شریعت و مبلغان دینی بیزار کنند، در آن صورت می توانند نفوذ بیشتری در جامعه 

داشته باشند./ ادامه دارد

ضیامصباحی-پژوهشگرتاریخ
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خبر

شنبه  سه  روز  علنی  جلسه  در 
-۱۷ آبان- مجلس شورای اسالمی 
و در جریان بررسی عملکرد دولت 
در تحقق منابع بند الف تبصره ۱۸ 
میرکاظمی   ،۱۴۰۱ بودجه  قانون 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
اظهار داشت: سال گذشته در نیمه 
دوم سال ۱۹ همت برای تبصره ۱۸ 
دولت  در  تبصره  این  پرداخت شد 

قبل هیچ عملکردی نداشت.

وی از نمایندگان خواست که به 
نکات دولت در مورد منابع بودجه 
توجه کنند و اظهار داشت: خواهش 
درآمد  منابع  در مجلس  کنیم  می 
افزایش  را  بودجه  واقعی  غیر  های 
یابد،  نمی  تحقق  زیرا  ندهید 
 ۱۴ تبصره  گذشته  سال  عملکرد 

حدود ۳۴۰ همت بوده است.
افزایش  هیچ   ۱۴۰۱ سال  در   
قیمتی در حامل های انرژی و حجم 

این  شما  چطور  نداشته ایم،  تولید 
همت   ۶۴۰ به   ۳۳۰ از  را  آمد  در 

افزایش دادید! 
نمی  پیدا  تحقق  درآمد  این 
کند، ما روی تحقق ۶۶ درصد این 
بنابراین  ایم  کرده  حساب  منابع 
عدم  تبصره  این  در  همت   ۲۰۰
تحقق داریم. نمی توانیم از آسمان 

بیاوریم.
تالش  به  اشاره  با  میرکاظمی 

دولت برای جبران این کسری برای 
گفت:  اشتغال  اعتبارات  تخصیص 
مقام  از  ای  نامه  در  رئیس جمهور 
که  خواست  مجوز  رهبری  معظم 
۲۰ درصد سهم صندوق به تملک 
و اشتغال اختصاص یابد و در بانک 
ها سپرده گذاری شده و چند برابر 
به اشتغال تخصیص یابد که ایشان 
موافقت  درصد   ۱۰ برداشت  با  نیز 

کردند.

انتخاب: »مردم االن به شــدت آگاهانه دارند عمل 
مــی کنند ۱۵۰ درصد درآمد ایرانی ها خرج مســکن 
می شــود یعنی ۵۰ درصد باید روی پولشان بگذارند 
تا مســکن تامین کنند بانک هایی که آمدند با خرید 
اجناس تــورم را باال بردند پول ایــران را بی ارزش 
کردند آنهایی کــه دالر ۴۲۰۰ را خرج کردند زندگی 
مــردم را ویران کردند و تورم وحشــتناک درســت 

کردند.«
ابراهیم فیاض استاد دانشگاه تهران گفت:

امروز زن ها آمده اند مطالبات جنسی خودشان را به 
عنوان یــک زن از مرد بخواهند در واقع جنبش زنانه 
شــروع شــده قبال هم پیش بینی کرده بودم و گفته 
بودم .این غریزه جنس زنانه اســت و غریزه گرسنگی 
غریزه مردانه اســت و اتفاقا ایــن مطالبه زنانه برای 
خانواده محوری و ازدواج محوری است که می خواهد 

به ازدواج برسد.
االن شــاهد هستیم که ســرمایه های اجتماعی از 

بین رفت مشــارکت اجتماعی ، و خالقیت اجتماعی 
که مبتنی بر مشــارکت اجتماعی است از بین رفته و 
تبدیل به شــورش شــده همین شورش را ما دربحث 
علوم اجتماعــی خالقیت می گوییــم ولی خالقیت 
ویرانگــر که در یــک جاهایی در فرآیند پیشــرفت 

خودش یا ناآگاهنه است یا آگاهانه .
مــن می گویم مردم االن به شــدت آگاهانه دارند 
عمل می کننــد ۱۵۰ درصد درآمــد ایرانی ها خرج 
مســکن می شــود یعنی ۵۰ درصد باید روی پولشان 
بگذارند تا مســکن تامین کنند بانک هایی که آمدند 
بــا خرید اجناس تورم را بــاال بردند پول ایران را بی 
ارزش کردنــد آنهایی کــه دالر ۴۲۰۰ را خرج کردند 
زندگی مردم را ویران کردند و تورم وحشتناک درست 
کردند بعد می گویند می گویند چرا دانشجوها فحاشی 
کردند، دیگر چیزی برای گفتن نمانده بود که بگویند 
اگر این قصه به همین شــکل ادامه یابد قطعا شاهد 
افزایش چشمگیر ی در بحث خودکشی خواهیم بود.

االن همین دانشــگاه بیاد سرتا سر هنر شود همین 
در ابوریحان که سال به سال باز نمی شود را باز کنیم 
از دانشــجویان هنر استفاده کنیم و کنسرت و ارکستر 
برگزار شود.من همین جا از شما می خواهم تلویزیون 

اینترنتی پر از موسیقی اصیل شود .
همیــن جا اعالم می کنــم حرفایی که من تا االن 
زدم و کتاب هایی که نوشــتم اگر کسی آنها رو گفته 

باشــد من همه کتاب هایم را به آتش می کشم .
اخیرا در یک مصاحبه دو جملــه گفتم جمله آخرم 
این بود دانشــگاه یک واحد آموزشی نیست در واقع 
یک واحد اجتماعی اســت صدا وســیما رســانه ضد 
رانه اســت تنفر اجتماعی و تنفــر ارتباطی ایجاد می 
 کند و مرم راه به ســمت رســانه های خارجی پرت 

می کند .
بارها گفته ام جامعه اگر هنرمند باشــد ادبیاتی شود 

حتما دیندار خواهد شد .
چرا ما فکر می کنیم که از مردم جلوتر هستیم.

ابراهیم فیاض:     
 زندگی مردم را ویران کردند، بعد می گویند 

چرا دانشجو ها فحاشی کردند؟ 

اینکه  بیان  با  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
نمایندگان بر قصاص قاتالن اصرار دارند، گفت: 
در بیانیه نمایندگان حرفی از اعدام زده نشده و 
بر تفکیک اعتراض و اغتشاش تاکید شده است.

به گزارش ایلنا، سیدنظام الدین موسوی با اشاره 
علنی  صحن  در  که  نمایندگان  اخیر  بیانیه  به 

مجلس قرائت شد، اظهار داشت:
علیه  سازی شدیدی  جریان  اخیر  روزهای  در   
بیانیه نمایندگان صورت گرفته است که ضروری 
است تاکید کنیم نمایندگان بر قصاص قاتالنی 

که خون مردم را ریخته اند تاکید می کنند اما 
خوب است مردم بدانند در بیانیه نمایندگان بین 
اعتراض تفکیک قائل شده و اساسا  اغتشاش و 
هیچ اشاره ای به کسانی که معترض هستند اما 
دست به خشونت یا خون ریزی نزده اند، نشده 
است بله تاکید شده با محاربین که مانند داعش 
کرده اند  تعرض  مردم  مال  و  جان  به  سالح   با 

برخورد قاطع شود.
برخالف  گفت:  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
غربی  های  رسانه  که  دروغین  سازی  چارچوب 

انجام داده اند در این بیانیه؛ اشاره ای به حکم 
اعدام نشده بلکه بر »قصاص« محاربین که جان 
مردم را گرفته اند تاکید شده است. قصاص هم 
درباره کسانی اجرا می شود که  جان دیگران را 
گرفته باشند. این که کسانی به بهانه اعتراض، با 
سالح به جان مردم بیفتند و آن ها را سالخی 
کنند به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و هیچ 
قبول  قابل  ها  جنایت  این  قبال  در  مماشاتی 
برخورد  ها  جانی  این  با  قاطعانه  باید  و  نیست 

شود.

در  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس  جاللی  سردار 
پیامی ضمن تقدیر از سربازان گمنام امام زمان )عج( 
امنیتی در دستگیری عوامل  در نهادهای اطالعاتی و 
جنایت علیه مردم و مدافعان امنیت و با اشاره به اینکه 
کاماًل  ایران  در  اغتشاش  پروژه  از  اصلی  هدف  امروز 
آشکار و رسوا شده است، گفت: رسانه های وابسته به 
جریان ارتجاع در منطقه در حالی خود را مدافع زنان 
در ایران نشان می دهند که هنوز در این کشورها حق 

رانندگی برای زنان یک تابو محسوب می شود.
اینکه  بیان  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
دشمن  به  وابسته  رسانه ای  تروریسم  اصلی  هدف 
ایران است و این موضوع در سخنان مگوی  تضعیف 
مزدوران رسانه ای دشمن نیز افشا شده است، گفت: هر 
ایرانی که امروز با این رسانه ها همکاری می کند باید 

بداند که مسئول خون های ریخته شده جوانان است و 
مصداق کامل »وطن فروش« محسوب می گردد.

به  اشاره  با  همچنین  پیام  این  در  جاللی  سردار 
سوی  از  ایران  در  داعش  عوامل  گسترده  دستگیری 
سربازان گم نام امام زمان )عج( آورده است: سازمان 
همکاری  به  گذشته  همچون  کشور  غیرعامل  پدافند 
تام با جامعه اطالعاتی کشور در مسیر حفظ و ارتقای 
به  دشمن  توطئه های  برابر  در  ملی  پایداری  و  امنیت 
ویژه مصون سازی زیرساخت های حیاتی و مهم کشور 

ادامه خواهد داد.
وی همچنین در این پیام با تاکید بر اینکه امروز بیش 
از عناصر داعش باید مراقب خشونت، کینه و عقده های 
که  معاند  جریان  گفت:  باشیم،  وطنی  های  داعشی 
عمدتًا وابسته به سازمان منافقین هستند نشان داده اند 

که از نظر تخصص و تبحر در خشونت پدرجد داعش 
محسوب می شوند و ملت ایران به درستی این خائنین 

را اخراج و ذلیل کرده اند.
این  پایان  در  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
به  نیز  اخیر  فتنه  غبار  اینکه  به  اشاره  ضمن  پیام 
حال  در  حقیقت  آفتاب  و  خوابیدن  حال  در  تدریج 
است  شده  مشخص  کاماًل  امروز  گفت:  است،  طلوع 
مراسم  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  همانطور 
دانشگاه های  دانشجویان  دانش آموختگی  مشترک 
افسری نیروهای مسلح مطرح کردند »این اغتشاش ها 
جعلی  و  غاصب  رژیم  و  آمریکا  طراحی  ناامنی ها،  و 
از  برخی  و  آنها  بگیران  حقوق  و  بود  صهیونیستی 

ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردند.«
منبع: مهر

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  ایرنا: 
و  آشوب  رمز  اسم  با  غرب  گفت:  اسالمی  شورای 
اغتشاش به دنبال ضربه به اقتصاد و اجتماع ایران 
با جنگ نرم و ترکیبی بود که مقابل بصیرت مردم 

بار دیگر ناکام ماند.
رضا تقی پور انوری در خصوص علل بروز آشوب های 
اخیر، گفت: اگر سیر تاریخی بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی رابررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که هر 
وقت نهادها و مسووالن کشور برنامه های منسجمی 
دادند،  ارائه  اسالمی  ایران  پیشرفت  و  رشد  برای 
دشمن با جنگ نرم و ترکیبی در پی مانع تراشی و 

جلوگیری از این رشد بر آمده اند.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 

اسالمی افزود:
 امروز جنگ سخت با ایران برای غربی ها به ویژه 
دارد،  باالیی  هزینه  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا 

در  نظامی  حضور  و  جنگ   از  غرب  اینکه  از  بعد 
شد،  شکست  متحمل  لیبی  و  عراق  افغانستان، 
قرار خود  کار  دستور  در  را  ایران  با  نرم   جنگ 

 داد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه غرب 
در برخورد با انقالب اسالمی از جنگ سخت فراری 

است، یادآور شد:
 ابعاد جنگ نرم و ترکیبی را هفته های گذشته در 
اغتشاشات شاهد بودیم و معاندان نظام در پی هدف 
قرار دادن اجتماع کشور بودند تا بوسیله کد آشوب 

به اقتصاد کشور ضربه بزنند.
با اشاره  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در  المللی  بین  پیمان های  در  ایران  عضویت  به 
دولت سیزدهم، گفت: یکی از راه حل های مقابله 
دشمن،  نرم  و  ترکیبی  جنگ های  و  توطئه ها  با 
است،  منطقه ای  دیپلماسی  و  روابط  توسعه 

عضویت در پیمان شانگهای یکی از دستاوردهایی 
دولت سیزدهم است که برای غرب و آمریکا بسیار 
سنگین تمام شد. بر همین اساس باید تالش شود 

شرق متحد را شکل دهیم.
وی تصریح کرد:

 بیش از نصف جمعیت دنیا در آسیا و خاورمیانه 
قرار دارد، اتحاد شرق می تواند تسلط پوشالی غرب 
را بشکند و یکی از نگرانی آنها همین اتحاد است. 
کما اینکه از ابتدای انقالب نگرانی دشمن تشکیل 
کشورها  دیگر  برای  الگویی  عنوان  به  قوی  ایران 

است.
کشورها،  سایر  اگر  اما  کرد:  خاطرنشان  پور  تقی 
روزی  دهند،  قرار  خود  الگوی  را  اسالمی  ایران 
مهارنشدنی  اسالمی  انقالب  که  رسید  خواهد 
می شود و کشورهای تحت سلطه هم به آزادی و 

استقالل خواهند رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به نظر من نتیجه استیضاح 
فاطمی امین تخفیف جایگاه مجلس شد و مجلس از این جهت خسارت دید، 
نباید این اتفاق رخ می داد. ما در مدیریت نباید تعارف کنیم. هرکس که ضعیف 

است یا باید کار را اصالح کند یا کنار برود.
لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به این مساله که »اکنون ۱۴ ماه از دولت 
گذشته اما مشاهده می شود که وزرای ناکارآمد همچنان بر سر کارند و عزمی 
بر تغییر نیست علیرغم تاکیدات بر لزوم ترمیم کابینه. وزیری همچون رستم 
قاسمی که کسالت دارد و قادر به کار نیست، حفظ می شود و وزیر دیگر مانند 
فاطمی امین که موفق نیست برای ابقاء و حفظش البی و حمایت سنگین 
صورت می گیرد. در چنین شرایطی مردم احساس می کنند با مقاومت نسبت 
به دغدغه های خود مواجه هستند و نتیجه اش افزایش نارضایتی و تشدید 
اعتراضات است«، گفت: ببینید ما نباید در اصالح امور تعارف کنیم، هرجا 
که ضعف و اشکال وجود دارد، باید از ظرفیت قانونی استفاده و اصالح کنیم. 
برای مجلس هم ابزار اصالح وجود دارد سوال، تذکر و استیضاح این ها ابزار کار 

مجلس برای نظارت و اصالح است.
وی ادامه داد: خب در داستان  آقای فاطمی امین ایشان مطلقا نتوانست به هیچ 
سوالی پاسخ بدهد، این را نه من که منتقد هستم می گویم بلکه همه آن هایی 
که نظر مخالف با استیضاح داشتند هم آمدند به من گفتند که صحبت شما 
بسیار خوب بود و ایشان نتوانست پاسخ بدهد. اما مثال شاید شرایط امنیتی 
کشور باعث شد که مجلس چنین تصمیمی بگیرد، هر عاملی که باعث این 

تصمیم مجلس شد، مجلس را خنثی کرد.
نماینده مردم قزوین تاکید کرد: دیگر تیغ سوال و استیضاح و تذکر مجلس 
بُرنده نیست، من قبال هم گفتم و پیش بینی هم کردم که اگر فاطمی امین 
بماند، خودرو گران می شود و خودرو گران شد و پیش بینی من درست از آب 
در آمد. بقیه اجناس هم گران خواهد شد چون آقای فاطمی امین توان اداره 

این وزارتخانه را ندارد و همچنان به این مساله اعتقاد دارم.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من نتیجه این استیضاح تخفیف جایگاه مجلس شد 
و مجلس از این جهت خسارت دید، نباید این اتفاق رخ می داد. ما در مدیریت 
نباید تعارف کنیم. هرکس که ضعیف است یا باید کار را اصالح کند یا کنار برود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: من امیدوارم پیش بینی های 
من غلط از آب دربیاید، عالقمندم آقای فاطمی امین موفق شود و به من بگوید 
که آقای سیاهکلی تو درباره من اشتباه کردی. حتما اگر ایشان بتواند موفق 
عمل کند، می روم و از ایشان تقدیر می کنم. ما که عناد و کینه نداریم اما با 
توجه به تجربه های خودم می گویم ایشان چون تجربه اجرا ندارد، نمی تواند 
کار را انجام دهد. ضمن اینکه در آن حوزه مافیاهای متعددی وجود دارد و 
این مافیاها نمی گذارند او کار کند، این را باید آقای وزیر متوجه شود و برای 

جراحی اش اقدام کند.
وی افزود: بنابراین ما چه در مجلس و چه در دولت هر امری که نیاز به اصالح 
دارد را اگر تعارف کنیم و اصالح نکنیم، دودش به چشم مردم و کشور و نظام 

می رود.
سیاهکلی در پاسخ به این سوال که »باتوجه به اینکه عبدالملکی به دلیل 
عملکرد خود به منظور جلوگیری از استیضاح، استعفاء داد و االن پس از چند 
ماه با شکست استیضاح فاطمی امین، او هم به عنوان دبیر مناطق آزاد منصوب 
شده است، آیا این دهن کجی به مجلس و مردم نیست؟« گفت: من معتقدم 
که مجلس دیگر در دولت وجاهت خود را از دست داده است، رفتاری که ما 
داشتیم موجب شد که ابزار کنترلی ما دچار تزلزل شود و این خوب نیست. 
برای مردم خوب نیست، برای کشور و حتی برای دولت هم خوب نیست. ما هر 

کدام مان باید با قدرت کار خود را انجام دهیم و تعارف هم نکنیم.
وی ادامه داد: به نظر من انتخاب آقای عبدالملکی در این سمت هم باز یکی 
از اشتباهات است، او در مدیریت تجربه ندارد همانطور که آقای فاطمی امین 
تجربه ندارد. این ها در حوزه تحقیق و گردآوری تجربه دارند، در حوزه ستاد 
تجربه دارند در حوزه صف بی تجربه هستند، حوزه صف پیچیده است و فقط 
با دانش مساله حل نمی شود؛ در حوزه صف دانش با تجربه با همدیگر دو بال 

پیش برنده هستند، هرکدام منهای یکی دیگر نقص ایجاد می کند.
نماینده مردم قزوین گفت: درخصوص دهن کجی من نمی دانم چنین پیامی 
دارد یا خیر، شاید مقصود این نباشد اما با این انتصابات به اهداف نمی رسیم و 

ناکارآمدی در پی دارد.

زاکانی: 
 آمریکا یک گربه  هار است

خبرگزاری دانشجو: شهردار تهران با اشاره به افول آمریکا گفت: امروز فقط 
۲۵ درصد مردم آمریکا به دولتشان و ۴۰ درصد به ارتش این کشور اعتماد 

دارند.
بسیج  سوی  از  که  آمریکا«  »افول  برنامه  ویژه  در  تهران  شهردار  زاکانی 
دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی برگزار شد، گفت: مسیری که 
آمریکا می رود در حال انقراض است. در واقع آمریکا مانند گربه ای است که 

هار شده و می خواهد خودش را نشان بدهد.
وی با بیان اینکه امروز آمریکایی فهمیده اند کانون اصلی تفوق و چیرگی 
آن ها ایران است، اظهار کرد: ردشیر زاهدی اعتراف کرد که حاج قاسم مایه 

یکپارچگی ایران شده است.
زاکانی با اشاره به اینکه اغتشاشات اخیر طرح فوق العاده بزرگی بود که 
نتوانستند انجامش بدهند، اضافه کزد: جنس اعتراضات در ۱۴۰۱ اجتماعی 

شد و قرار بود پیوست سیاسی هم داشته باشد.
وی با بیان اینکه تهران در هم انباشتگی مشکالت دارد، اما بن بست نداریم، 
افزود: ما برای تامین بودجه یک سانت تراکم نفروختیم و این در حالی است 

شهرداری تهران ۲ سال و نیم تنش مالی داشت.
زاکانی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد بودجه تهران را در عرض ۶ ماه تامین 
کردیم و این بی سابقه است، اضافه کرد: من ۲۲ روز بعد از ورود به شهرداری 

اعالم کردیم از تنش مالی خارج شدیم.
وی با بیان اینکه ما لکنت زبان داریم و باید بپذیریم در جنگ رسانه دست 
نداشتم؛ چون فقط  امسال هیچ مصاحبه ای  تا خرداد  نداریم، گفت:  برتر 

می خواستیم کار کنیم.
زاکانی با اشاره به اینکه تهران ۲۱ هزار معتاد متجاهر دارد و قبلی ها می گفتند 
این ها را رها کنید تا بمیرند، افزود: ۵ هزار تخت برای نگهداری متعادین 
متهاجر ایجاد شده و امروز سه هزار نفر معتاد متهاجر که مثل خواهر، برادر، 
پدر، مادر و فرزندان ما هستند، ولی به دلیل شرایط نامساعدی کسی حاضر 
نیست از آن ها نگهداری کند را تحت نظر قرار داده ایم و قصد داریم ۲۵۰۰ 

تخت دیگر را نیز راه اندازی کنیم.

لطف اهلل سیاهکلی:                
بعد از استیضاح فاطمی امین دیگر
 تیغ نظارتی مجلس بُرنده نیست

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

در بیانیه نمایندگان حرفی از اعدام زده نشده است

سردار جاللی:
 هر ایرانی با رسانه های معاند همکاری کند »وطن فروش« است

رضا تقی پور:
سایر کشورها ایران را الگو قرار دهند،تا انقالب اسالمی مهارنشدنی  شود

یک فعال سیاســی اصالح طلب بیان کــرد: در این مقطع زمانی و تاریخی 
و باتوجه به میزان مطالبه مــردم برگزاری رفراندوم قابلیت اجرایی ندارد زیرا 
مطالبه مردم امروز بسیار فراگیر شــده است بنابراین به نظرم در این مقطع 

تاریخی برگزاری همه پرسی پاسخگو نخواهد بود و به نتیجه نمی رسد.
اشــرف بروجردی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که امروز با توجه 
به شرایط کشور بحث برگزاری همه پرسی و اصالح قانون اساسی در برخی از 
مسائل مطرح می شود آیا واقعا چنین سازو کاری در کشور ما وجود دارد، گفت: 
این که اصوال ما بتوانیم وارد فاز نظرخواهی عمومی یا رفراندوم شویم هم مبنای 
قانونی و هم تجربه جهانی در این مورد وجود دارد و هم این که شرایط جامعه 
ما به گونه ای است که این امر را می طلبد. منتها امروز شرایط به گونه ای است 
که دیگر شما نمی توانید مسائل کوچک را به رفراندوم بگذارید، زیرا مردم امروز 

مطالبه شان فراگیرتر از بحث گشت ارشاد و برجام و ... است.
این فعال سیاســی اصالح طلب یادآور شــد: آنقدر به درخواست های مردم 
بی تفاوتی شده که من فکر نمی کنم در این مقطع نظرخواهی عمومی بتواند 
جواب دهد. اما این مســئله بسیار خوب اســت که بتوانیم در برخی مسائل 

رفراندوم برگزار کنیم.
وی با بیان این که در این مقطع زمانی و تاریخی و باتوجه به میزان مطالبه 
مردم برگزاری همه پرسی قابلیت اجرایی ندارد، عنوان کرد: آنچه شما به عنوان 
اصل یا یک موضوع برای رفراندوم مطرح می کنید بخشی از مطالبه عام مردم 
است؛ توجه داشته باشید مطالبه مردم امروز بسیار فراگیر شده است بنابراین 
به نظرم در این مقطع تاریخی برگزاری همه پرســی پاسخگو نخواهد بود و به 

نتیجه نمی رسد.
بروجردی درخصوص این که امروز مردم چه مطالبات گســترده و فراگیری 
دارنــد، بیان کرد: مردم امروز به تغییر مدیریت، برخی ســاختارها و رفتارها 
می اندیشــند نه به فالن نیاز کوچک اولیه شان. اگرچه نیازهای اولیه قابلیت 
پاسخگویی دارد و  می تواند به رفراندوم گذاشته شود اما مطالبات گسترده تر 
از آن ها اســت. البته باید این کار قبال صورت می گرفت ای کاش آن موقع که 
همه گفتند و اصالح طلبان مخصوصا بر رفراندوم تاکید کردند این کار صورت 

می گرفت اما متهم شدند به این که حاکمیت را زیر سوال می برند.
وی تاکید کرد: آن چه که امروز به عنوان مطالبه عمومی مردم می توان بر آن 
تکیه کرد تغییر در برخی ساختارها و یا به عبارتی شاید بتوان گفت به رفراندوم 
گذاشــتن اصل قانون اساسی است که این برای مردم قابل قبول است و پای 
صندوق می آیند، ولی مشــکل ما این اســت که اعتماد مردم به همان زمانی 

برگشته که می گفتند بنویسید خاتمی و بخوانید ناطق نوری.
وی گفــت: برای ترمیم این وضعیت باید ســران نظام با مردم به گفت وگو 
بنشیند و از آنها بخواهند در یک امری مانند اصالح قانون اساسی و یا تغییر 
ساختار مشارکت کنند نه این که فالن استاد دانشگاه بیاید گفت وگویی را راه 
بیندازد و یا صداوسیما نشستی را برگزار کند این ها جواب نمی دهد؛ فقط »به 
به« و »چه چه« یک عده را به همراه دارد! اصل این است که راس نظام با مردم 
حرف بزند و بخواهند آنان مشارکت داشته باشند. باید از مردم پرسید در این 
شرایط که دشمنان پشت مرزها هستند، ما چه کاری باید بکنیم؟ مردم را به 

مدد بطلبند این می تواند یک راهی را برای آینده باز کند. 
این فعال سیاســی اصالح طلب درباره این که طی روزهای اخیر رئیس قوه 
قضائیه و رئیس جمهور صحبت از گفت وگو می کنند لوازم این کار چیســت، 
گفت: خود رئیس جمهور می نشیند با یک عده گلچین صحبت می کند و همه 
اقشار را به میدان نمی آورند، آن کسانی که در دیدگاه آنها چهره اش یک چهره 
امنیتی اســت و باید گوشه زندان باشــد نمی آیند با او حرف بزنند که ما چه 
کنیم؟ نمی گوییم به صورت علنی ایــن کار را انجام دهند حتی در خفا این 
حرف ها صورت نمی گیرد که به این ها بگویند یک راه حلی را پیدا کنید ما چه 
کار کنیم؟ باالخره می توان از ۴ آدم عاقل که دارای ده ســال تجربه هستند، 

استفاده کرد.
وی درباره این که برخی از نماینده ها بیانیه ای صادر کردند و در مورد صدور 
برخی احکام از جمله محاربه درخواســت هایی از قوه قضائیه داشــتند؟ این 
موضع گیری آن هم از سوی نماینده های مجلس چقدر در تحریک معترضان 
موثر است، اظهار داشت:  کســی که نماینده مردم باشد باید از حقوق مردم 
دفاع کند. این نمایندگان ببینند وزیر اطالعات ترســیمش از شرایط فعلی و 
اغتشاشات چیست؟ این را اگر بدانند هیچ گاه چنین چیزی نمی گویند آقای 
خطیب گفتند یک بخش اندکی اغتشاش گر هستند، باز  یک بخش اندک تری 
از این اغتشاش گراها عوامل بیگانه هستند که ما هم همه این حرف ها را قبول 
داریم. ولی عامه مردم اغتشــاش گر نیستند بلکه مطالبه گر هستند بنابراین 
هنگامی که وزیر اطالعات چنین جمع بندی را دارد نمایندگان چرا حرف او را 
مالک قرار نمی دهند؟ آقایان بفرمایند چند درصد هستند که ممکن است موج 
سواری کنند و دست به تخریب بزنند؛ مابقی مردم که این گونه نیستند که به 

جایی وصل باشند و اغتشاش کنند آن ها می خواهند حرف شان شنیده شود.

فرجام تلخ اتهام »جاسوسی« 
خواهرزاده ساختگی حسن روحانی

انصاف نیوز نوشت:همه دستگاه های اطالعاتی، امنیتی و قضایی هم به این نتیجه 
رسیدند که ایشان بی گناه است، ولی هیچ کس حاضر نیست این بی گناهی را مکتوب 

کند که او بتواند به حیات طبیعی و ادامه خدمت خود برگردد.
ضرغامی روز یکشــنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ با حضور در دانشــگاه صنعتی شــریف به 
پرســش های جمعی از دانشجویان این دانشگاه پاســخ داد و در بخشی از سخنرانی 
خود گفت: چند نفر در دســتگاه ریاست جمهوری با سایت آقای »زم« ارتباط دارند و 
خانم مومن و متدینی را ۱۴ روز در سلول انفرادی نگه می دارند، بعد می گویند ببخشید 

اشتباه شد.
ضرغامی در این باره گفت: خانمی که در فتنه ۸۸ خدمات زیادی در صدا و سیما کرده 
بود، در صفحه خودم )در توئیتر( نوشتم که به این خانم ظلم شده و باید دلجویی کنید. 
وزیر سابق اطالعات عذرخواهی کرد. درباره این خانم حتی مقام معظم رهبری از ایشان 
دلجویی کردند، بعضی ها هم نمی خواهند بگویند اشــتباه کرده اند، چون فکر می کنند 

اقتدار دستگاه های اطالعاتی کشور زیر سؤال می رود«.
انصاف نیوز درباره پیشینه این خبر نوشت: بولتن های جریان تندرو با خبرسازی های 
خود، خانم قیومی را »خواهر زاده ی حسن روحانی« معرفی کرده و مدعی بودند اتهام 
فرد بازداشت شــده جاسوسی و بازداشت او نشــانگر ارتباط دولت روحانی با آمدنیوز و 

روح اهلل زم است.
طاهره قیومی که پیش از حضور در دولت اول روحانی به عنوان سردبیر و تهیه کننده 
در برنامه های سیاســی و خبری صداوسیما فعالیت می کرد، پس از چندی از اتهامات 
تبرئه و آزاد شــد. عزت اهلل ضرغامی در سال ۹۶ و پس از آزادی خانم قیومی، در این 
ارتباط در صفحه ی اینستاگرام خود نوشت: »طبیعی است که اگر در این فرآیند از افراد 
مظنون رفع اتهام شد باید از آنان عذرخواهی شود و اگر در حاشیه دستگیری، اخبار و 

شایعاتی علیه آنان ایجاد شده باشد، صراحتا توسط دستگاه های مربوطه تکذیب شود.

اشرف بروجردی:
مطالبات مردم در بحث رفراندوم 
فراتر از »گشت ارشاد« و برجام است
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سید حسین موسویان:                          
هرگونه حمله نظامی ، ایران
را به سمت بمب اتم می برد

پایگاه اطالع رسانی»چندثانیه« نوشت : عادل فردوسی پور گفت : به زن زندگی و آزادی احترام بگذاریم.
عادل فردوسی پور گفت:

جای دانشجو پشت میله زندان نیست. همه مردم ایران خواهان آزادی بی قیدوشرط دانشجوهای در بند هستند. این خواسته حداقلی نه تنها این دانشگاه، بلکه تمام دانشگاه هاست.
نیروهای لباس شخصی را برای دانشجوها نباید به کار برد.

شما وقتی سرود را خواندید، اشک از چشم هایمان جاری بود. حضور شما دلگرم کننده است.
به زن زندگی و آزادی احترام بگذاریم.

 عادل فردوسی پور:     
به زن، زندگی و آزادی احترام بگذاریم

خبر

یک دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مردم 
ایران به ویژه جوانان از مشکالت اقتصادی و اجتماعی شکایت دارند گفت: 
اما این تحوالت به این معنی نیست که نظام جمهوری اسالمی در آستانه 

سقوط قرار داشته باشد.
به گزارش ایسنا،  سید حسین موسویان در مقاله ای در پایگاه خبری میدل 
ایست آی با اشاره به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که گفته 
است »ما به زودی ایران را آزاد خواهیم کرد« گفت: این اظهار بایدن نقض 
صریح قوانین و مقررات بین المللی و منشور سازمان ملل در مورد تعهد 
کشورها به عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست. رئیس جمهور ایران 
آقای رئیسی هم پاسخ دادند که ایران ۴۳ سال پیش آزاد شد و مصمم است 

که مجددا گروگان آمریکا نشود.
است  برزخ  در  برجام  احیای  مذاکرات  اینکه  بیان  با  هم چنین  موسویان 
و همزمان فشارهای سیاسی آمریکا و اروپا علیه ایران به خاطر تحوالت 
داخلی افزایش یافته است، گفت: اگر قدرت های غربی سعی کنند ایران 
را در گوشه )رینگ( قرار داده و با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای 
امنیت سازمان ملل، تحریم های گذشته را علیه ایران احیا کنند؛ ممکن 
است که ایران نیز به طور متقابل از معاهده ان پی تی خارج شود یا اگر 
هرگونه حمله نظامی به ایران صورت گیرد؛ ایران نیز ممکن است به سمت 

بمب اتمی برود.  
وی درباره ناآرامی ها در ایران در پی فوت دختر ۲۲ ساله کرد در ساختمان 
وزرا اظهار کرد: با وجود تحلیل هایی که در برخی از رسانه های غرب مطرح 
شده، تظاهرات و ناآرامی های اخیر در ایران به معنی یک انقالبی که موجب 
سقوط نظام جمهوری اسالمی باشد، نیست. این درست است که بخش 
از مشکالت  وسیعی  از طیف  به ویژه جوانان  ایران  مردم  از  توجهی  قابل 
ناراحت هستند، مشکالتی  اقتصادی و اجتماعی موجود شکایت دارند و 
که بعضا بر اثر خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران، بیشتر 
این وضع، نظام جمهوری اسالمی را در  این معنی نیست که  به  شد.اما 
آستانه سقوط قرار داده باشد. از این رو غرب باید قبل از اتخاذ سیاست هایی 
در مورد ایران، یک تحلیل و درک درست از وقایع جاری ایران داشته باشد.

هیچ  موجود  روند  »ادامه  اینکه  بیان  با  کشورمان  پیشین  دیپلمات  این 
بهبود وضعیت  برای  مسیر  بهترین  کرد:  اظهار  داشت«  نخواهد  برنده ای 
جاری این است که برجام احیا شود. با احیاء برجام جامعه جهانی از حرکت 
نکردن ایران به سمت بمب هسته ای مطمئن می شود. تنش های ایران و 
غرب کمتر می شود و دستور کار جامعه جهانی برای عاری سازی خاورمیانه 

از سالح هسته ای نیز تسهیل می شود.
موسویان افزود: برجام در بهبود اوضاع اقتصادی ایران و کاهش نارضایتی های 
اقتصادی مردم موثر خواهد بود، اما عالوه بر برجام، دولت ایران هم باید 
تصمیمات بزرگی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم اتخاذ کند.

وی درباره این که فعالیت و اعتراض ایرانیان خارج از کشور در نوع نگاه 
به تحوالت داخلی  ایرانی نسبت  تعداد مهاجران  این  کشورهای پذیرنده 
از  خارج  ایرانی  میلیون  شش  حدود  کرد:  اظهار  است  بوده  موثر  ایران 
کشور هستند که حدود ۷% جمعیت ایران است. عموم آنها دارای فامیل 
و خویشاوند و دارایی در ایران هستند. بسیاری از ایرانی ها برای رفت و آمد 
به ایران دچار ترس و نگرانی هستند لذا این عاملی مهم در تظاهرات اخیر 
آنهاست که خواهان تغییر شده اند. در سال ۲۰۱۸، بیش از ۷۰ نماینده 
مجلس ایران پیشنهاد الیحه ای برای عفو عمومی ایرانی های خارج از کشور 
را دادند. زمانی که من مسئول کمیته سیاست خارجی دبیرخانه شورای 
امنیت ملی ایران بودم )۱۳۸۴-۱۳۷۷(، پیشنهاد فرمان عفو عمومی برای 
ایرانیان خارج از کشور را دادم چون معتقد بودم همبستگی ملی ایرانی ها 
را این کار تقویت می کند. این پیشنهاد من در آن مقطع به جایی نرسید 
اما شرایط فعلی ایجاب می کند که دولت ایران این پیشنهاد را بررسی کند.

این دیپلمات پیشین کشورمان هم چنین درباره موضوع پهپادهای استفاده 
شده از سوی روسیه در جنگ با اوکراین که موجب اعمال فشار آمریکا و 
اروپا بر ایران شده است، تاکید کرد: ضرورت دارد بی طرفی ایران در جنگ 

روسیه و اوکراین حفظ شود.
و  ایران  روابط  بهبود  گفت:  عربستان  و  ایران  مذاکرات  درباره  موسویان 
عربستان تاثیر مهمی بر صلح و ثبات و امنیت خلیج فارس و خاورمیانه 
خواهد داشت. پنج دور مذاکره ایران و عربستان در بغداد  پیشرفت های 
وزیران  سطح  در  می تواند  مذاکرات  این  ششم  دور  است.  داشته  خوبی 
ایران  روابط دیپلماتیک دو کشور عادی شود. همکاری  و  برگزار  خارجه 
و عربستان نه تنها ایجاد یک سیستم همکاری و امنیت جمعی در خلیج 
فارس را تسهیل می کند بلکه در حل بحران های یمن، سوریه، عراق و لبنان 

موثر خواهد بود.

سید کاظم دلخوش:
 رئیس جمهور وزرای ضعیف 

را از کابینه کنار بگذارد
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: برخی از وزرای دولت 
توانمندی کافی را نداشته و امروز امورات مردم بر زمین مانده است. الزم است هر 

چه سریعتر تغییرات در کابینه صورت گیرد.  
به گزارش ایسنا، سید کاظم دلخوش در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی 
امروز مجلس بیان کرد: تذکر بنده خطاب به رئیس جمهور است، اکنون مردم و 
مجلس شما را دوست دارند اما برخی از وزرای شما اصال قابلیت کار کردن ندارند. 
در خصوص ارز بانک مرکزی هیچ برنامه ای ندارد. امروز گمرکات در دست وزارت 
اقتصاد است، در حالی که باید در دست وزارت صمت باشد. وزیر ورزش نیز عملکرد 

قابل قبولی ندارد همه فدراسیون ها ناراحت هستند.
وی با بیان این که »هیات رئیسه جلسه غیر علنی برگزار کند. اکنون که وضعیت 
ابراز  دارند؟«  آن  مدیریت  برای  برنامه ای  آقایان چه  این سمت می رود  به  دالر 
عقیده کرد: بانک مرکزی اصال برنامه ای ندارد و در کار خود مانده است. وزیر راه 
و شهرسازی نیز اگر توان کار کردن ندارد برود در خانه بنشیند. شش ماه است 
که درخواست مالقات داریم اما هر دفعه به نوعی نیستند. جلسات را بگذارید تا 
مجلس حرف های خود را به وزرا بگوید. وزرایی که توانمند نیستند باید کنار گذاشته 
شوند. امروز تحقیق و تفحص به استان ها کشیده شده است. بنا بود چهار میلیون 

مسکن ساخته شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تصریح کرد: دولت چقدر به وعده خود در 
روی  بر  مناطق  آسفالت  و  روستایی  راه های  است؟  کرده  عمل  مسکن  ساخت 
زمین مانده است. همه فدراسیون ها از وزارت ورزش ناراضی هستند. در خصوص 
بودجه عملیاتی نشده نه تبصره 16  نه تبصره 14 و  نه تبصره 18 و  نیز   وام ها 

 است.

هدایت ا... آقایی فعال سیاسی اصالح طلب در گفتگو با مستقل تاکید کرد:

مطالبه اصلی مردم بهبود معیشت و آزادی فردی
امیرحسین جعفری

با گذشت نزدیک دو ماه از اعتراضات اخیر سه 
سوال محوری ایجاد شده است. نخست بحث 
چیســتی مطالبات معترضین و نسل جوان که 
به واقع و بطور مشــخص آن ها چه می خواهند؟ 
دوم میزان سیاسی بودن تحوالت و بعضا طیف 
بندی آن ها که همواره در خطر مصادره جریانات 
سیاسی داخل و خارج وجود دارد و سوم راهکار 
عبور از بحــران و نتیجه بخش بودن اصالحات 
این روزها حتی از تریبون مجلس نیز شــنیده 
می شــود. این ســه محور که با ابهاماتی نیز 
همراه هستند از سه واقعیت روزهای اخیر ایران 

پرسش می کنند.
به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با 
هدایت آقایی فعال سیاسی اصالح طلب و عضو 
حزب کارگزاران سازندگی که در ادامه مشروح 

آن را می خوانیم:

 در تحــوالت اخیر برخی ســخن از اصالح 
ســاختارها و بطور کلی مطالبات انباشت شده 
می کنند. بنظر شما صرفا با انجام یک اصالحات 
نسبی و کلی مطالبات مردم پاسخ داده می شود و 

بخش معترض مردم قانع خواهد شد؟
قبل از اینکه بخواهم پاســخ روشنی دهم باید دو مقدمه 
کوچک عرض کنم. اول اینکه خواســته های کســانی که 
امروز در خیابان ها هســتند بطور مشخص روشن نیست. 
یعنی از یک ســر طیف این اعتراضــات به حجاب گرفته 
تا تغییر رژیم در خواســته ها شنیده می شود که مرکز ثقل 
آن باید روشن شــود. آیا همه کسانیکه در خیابان ها شعار 
می دهند کل نظــام را نمی خواهند؟ در این صورت اصالح 
معنــی ندارد، اما اگر اعتراضات در حد اصالح موارد خاصی 
اســت اصالحات مفهوم می یابد. دوم اینکه اصالح طلب ها 
نیز منظورشان از اصالح معلوم نیست، کسانی در این بین 
داریم که از اصالح جزئی قوانین گرفته تا نزدیک به تغییر 
نظام مدنظرشــان هســت. در یک چنین فضا و شرایطی 
بنظر من بحث از اصالحات تا زمانیکه روشــن نشــود که 
اصالح طلبان و مردم کف خیابان چه می گویند و نظراتشان 
به اصالحات چقدر نزدیک اســت و تا ســخنگویان این ها 
حرف نزننــد بنظر من تصمیم گیری و پیشــنهاد رفتن به 
ســمتی که اصالحاتی انجام شــود، بیهوده است. اما یک 
نکته وجود دارد، طبق تجربه شــخصی مــن به هر حال 
جمهوری اسالمی و قانون اساسی با دو رویکرد امروز باید 
تغییراتــی را ایجاد کنند. اول اینکه پایه گذاری حکومت در 
نســل گذشته بوده است و 4۳ سال از آن گذشته و افرادی 
که امروز حضــور دارند آن زمان اصال به دنیا نیامده بودند 
و حق دارند در مورد سرنوشتشان تصمیم گیری کنند. دوم 
اینکه قانون اساسی درگیر تفسیرهای نابه جا شده است و از 
اصول مدنظر انقالبیون سال ۵۷، انحراف ایجاد شده است. 
به این دو دلیل امروز نیاز اســت که تغییرات اساســی در 
رویه ها و قانون صورت بگیرد، اگر این تغییرات مدنظر مردم 
باشد می تواند راهگشا باشــد. اگر هم نباشد اصالح طلبان 
باید اصالحات مورد نظر را به زبان بیاورند شــاید روزی به 
نقطه ای رسید که بتواند راهگشا باشد. با امید به اینکه این 
روزها اصالحات بتواند مورد توافق بین طرفین قرار بگیرد، 

گرچه من چنین خوشبینی ندارم.

صحبت از ارائه راهکار و پیشنهاد برای عبور از 
بحران فعلی این روزها داغ شده و روزنامه های 
با  نیز راهکارهایی را مطــرح کرده اند.  مختلف 
توجه به مختصات موجود و واقعیت های دو ماه 
اخیــر چه راهکاری می توانــد در صحنه واقعی 

نتیجه بخش باشد؟
بنظر من بهترین راهکار این است که چه اصالح طلبان 
و چه اصولگرایان اول با هم مســائل خود را حل کنند و با 
توجه به صداهایی که از خیابان بیرون آمده آن را بشــنوند 
و بر اســاس این صداها با تضمین دموکراســی و آزادی و 
بازگشت به قانون اساســی و بندهایی که متاسفانه شفاف 
نشده و تفســیرهای بدی از آن شده است را سرجای خود 
برگردانند و در یک مجموعه ای ارائه کنند. من فکر می کنم 
جامعه ما اگر ببیند بصورت جدی تغییراتی صورت می گیرد 
به شکل یک رفراندوم اصالحات را می پذیرد و دستگاه های 
بین المللی نیز می توانند راجع به آن نظر دهند. دلیلی ندارد 
در خیابان ها بخواهیم شــعار دهیم، مردم که بیکار نیستند 
هر روز در خیابان شعار دهند. آن ها دنبال مطالباتی هستند 
که اگر در قالب صندوق های رای و روشی دموکراتیک به 

دست بیاید آن را می پذیرند.

 به بــاور برخی مســئولین و حتی چهره های 
سیاســی، نیروهای حاضر در تحوالت اخیر یک 
طیف یا جریان سیاسی مشخص نیستند و بعضا 
حتی با یک رویکرد سیاسی نیز مواجه نیستیم. 
در طیف بندی و نوع ســاختار نیروهای حاضر تا 
چه حد با یک جریان سیاســی و تفکر سیاسی 

مواجهیم؟
اینکه نیروی سیاسی در خیابان نیست قبول ندارم. من با 
کسانیکه اتفاقی برخورد می کنم این ها اتفاقا خیلی سیاسی 
هستند و بحث حجاب و آزادی های اجتماعی مطرح است. 
احســاس می کنم این افراد عمیقا دنبال تغییرات سیاسی 
هستند اما مسئله اینجاست که سخنگوی مشخص ندارند 
و سخنانشان در برخی نکات مشترک است و روشن است 
که چه می گویند، اما بطور رسمی هیچ سخنگوی مشخصی 
ندارنــد که بتوان با آن ها صحبت کرد و این اشــکال کار 

است.
فــرض کنید در زمان انقالب، هدایــت کنندگانی وجود 
داشــتند و مردم نیــز در خیابان ها به وظیفــه خود عمل 

می کردند، اما این جریان هنوز ســر باز نکرده اســت که 
ببینیم ســخنگوی آن ها بطور مشــخص کیســت و چه 
مجموعه ای هستند و تا زمانیکه معلوم نشود، اصالح طلبان 
و اصولگرایان و طیف های سیاسی تابلودار نمی دانند با چه 
کســی باید حرف بزنند. و اگر این جریان بخواهد به شکل 
کف خیابان ادامه یابد و بدون ســخنگوی مشخص باشد 
ممکن اســت به اغتشاش و بی نظمی برسد. اما پیش بینی 
من این است که کشور ما ظرفیت گفتگو را دارد و نهایتا با 
یک مصالحه سیاسی مسائل در آینده حل می شود و قطعا 
کسانیکه در حکومت هســتند به این نتیجه رسیده اند که 
باید به مطالبات پاسخ بگویند و بدشان هم نمی آید تغییرات 
ایجاد شــود، اما گروه های تندرو مقاومت می کنند. توصیه 
من این است که قدرتمندان قبل از پیچیده تر شدن شرایط 
به مردم امید دهند حتی به کسانیکه به خیابان نمی آیند اما 

پر از خشم هستند.

 به واقع نســل جوان امروز چه می خواهد؟ آیا 
اصالح قانون اساسی رضایت مندی نسل جوان 

را به همراه خواهد داشت؟ 
وقتی با جوان ها صحبت می کنیم و همینطور به ســمت 
پایین می رویم مرکز ثقل این ها مســائل حاشیه ای نیست 
بلکه می خواهند زندگی کنند آنهم یک زندگی بی دغدغه، 
و در بیرون مرز ها نیز مشــکل نداشته باشند و در مسائل 
شخصی شان دخالت نشود . این مردم چیز زیادی نمی خواهند 
و به لحاظ سیاســی نیز می خواهند احساس آزادی کنند و 
حتی اگر یک آدم ضعیف هم در راس قرار می گیرد بصورت 
دموکراتیک روی کار بیاید نه با نظارت اســتصوابی! مردم 
چیز زیادی نمی خواهند و در قانون نیز مطالباتشــان وجود 
دارد که به مرور تغییر کرده اســت. یک جوان فکر می کند 
اگر تغییــر رژیم صورت بگیرد بــه زرق و برق های غرب 
می رسد ولی در اشتباه است اگر چنین اتفاقی بیفتد ثبات در 
همه اجزا از بین می ر ود. تصاویری که در تلویزیون می بینند 
متفاوت با واقعیت اســت اما مطالبات اصلی مردم از جمله 
کاهش فشار بین المللی، بهبود معیشت، آزادی فردی و ... 
حق مردم است و حاکمیت باید پاسخ دهد. دلیلی هم ندارد 
انرژی و زمان و ســرمایه هایمان در منطقه را از بین ببریم 
و کل موجودیت خودمان را برای دفاع از کســانی بگذاریم 
که مردم با آن موافق نیستند. حرف مردم بطور کلی درست 

است مسائل حاشیه ای نیز در مطالباتشان رنگی ندارد.

معاون پارلمانی رییس جمهور:                                            
 اصل نظام را نمی توان به رفراندم گذاشت

جعفری بروجنی در نطق میان دستور:                                
بپذیریم بین ما و جوانان زبان مشترکی نیست

معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاه 
محیط علمی است و گفت و گو و تضارب آرا قابل قبول 
است، یادآور شد که فحش های رکیک زیبنده دانشگاه 

نیست.
پاسخ  و  پرسش  نشست  ابتدای  در  ایسنا،  گزارش  به 
حسینی  محمد  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  دانشجویان 
دانشجویان  از  تعدادی  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
آزادی «و   ، زندگی  با سر دادن شعار »آزادی« و» زن، 
» دانشجوی زندانی باید آزاد گردد« مانع آغاز سخنرانی 
معاون رییس جمهور شدند که شعار آنها با اعتراض برخی 
دیگر دانشجویان همراه شد. مجری هم همه را به آرامش 
این  به  و گفت و گو دعوت کرد و حسینی در واکنش 
امروز آمده ام  شعارها گفت: شعارهای شما را شنیدم و 
صحبت های شما را بشنوم. با شعار آزادی، با آزادی بیان 
مخالفت نکنید. دانشگاه محیط علمی است و گفت و گو و 
تضارب آرا قابل قبول است و اگر منطق و استداللی باشد، 
نیاز به شعار و غوغا نیست. همینکه شما در مقابل یک 
مسئول براحتی شعار می دهید، مشخص است در کشور 

آزادی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما پذیرای اعتراض هستیم، اما نظام اسالمی 
جان  است.  کرده  تحمل  را  اغتشاش  که  است  روز   ۵۰
بولتون دیروز اعالم کرد که مخالفان در ایران مسلح شده 
اند. حسینی با بیان اینکه آزادی از شعارهای اساسی انقالب 
بوده است، گفت: اختناق و استبداد ستمشاهی با حمایت 
آمریکا در ایران برقرار بود. ما آن موقع جوان بودیم و آن 
وضعیت را دیدیم. هر اعتراضی را سرکوب می کردند. ما 
با تمام وجود به آزادی اعتقاد داریم. تنها نظامی هستیم که 

نظام را براساس رفراندوم انتخاب کرده ایم.
ما  »دشمن  دادند  شعار  دانشجویان  لحظه  این  در 
هم  حسینی  که  آمریکاست«  میگن  دروغ  همینجاست 
گفت: آمریکا از اغتشاشات حمایت کرده است. 8 سال در 
جنگ از عراق حمایت کردند. منافقین که در کشور تریبون 
داشتند و اکنون از اعتراضات حمایت می کنند ، 1۷ هزار 
نفر را ترور کردند اما آمریکا آنها را از لیست ترور خارج 
کرد و اکنون مورد حمایت آمریکا هستند. بررسی کنید که 
کومله و دموکرات که در سقز آدم می کشند چه کسانی 

هستند؟ ببینید ریگی چه جنایتی در سیستان انجام داد؟
وی افزود :در این یک سال مقابل مجلس تجمعات زیادی 

انجام شد و ما حقوق بازنشسته و فرهنگی را دنبال کردیم 
اما دیدیم که این روزها برخی افراد، مسلحانه نیروهای 
بسیج را به شهادت رساندند. همین ها در دادگاه، وکیل 
دارند. معنای آزادی هجمه به دیگران و حمله به تمامیت 
ارضی کشور نیست. آزادی خط قرمز دارد. ما اجازه نمی 
دهد کسی ایران را تجزیه کند. ما کمک کردیم داعش 
شکست بخورد. سردار سلیمانی و همدانی و جوانانی مثل 
حججی داعش را سرجایش خود نشاندند و با خشونت 

مقابله کردند.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: قبول داریم که کاستی 
وجود دارد و در تالش برای رفع آنها هستیم. رییس جمهور 
هم تاکید دارد، حرف ها شنیده شود. در مجلس هم حرف 
های زیادی زده می شود. در قانون اساسی رفراندوم پیش 
بینی شده، اما مگر می شود اصل نظام به رفراندم گذاشته 

شود؟ رفراندوم برای مواردی است نه اصل نظام.
وی در پاسخ به انتقاد دانشجویی از دستگیری افراد بخاطر 
انتشار توییت یا خواندن آهنگ، گفت: این ها تهمت است. 
اینجا دانشگاه است و محل حرف و منطق است و باید با 

منطق صحبت کنیم.

به گزارش ایلنا، امیرقلی جعفری بروجنی در نشست علنی امروز 
)سه شنبه 1۷ آبان ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
دستور خود با بیان اینکه مردم در 1۳ آبان امسال که رفراندوم 
دیگری را به نمایش گذاشتند و مشت محکمی به دهان آمریکا و 
ازنابش کوبیدند، گفت: امروز جوان ایرانی بیدار است و این بیداری 
ثمره انقالب اسالمی است. وی بیان کرد: اتفاقات اخیر گرچه خاطر 
هر ایرانی مومن و انقالبی را به درد آورد اما حامل پیام های مهمی 
برای همه مسئوالن، دولتمردان، تاثیرگذاران حوزه افکار عمومی و 
اصحاب قلم، فرهنگ و تربیت بود که کدهای طالیی و حیاتبخش 
آن را می توان در فرمایشات رهبر معظم انقالب در چند روز اخیر 
و در سخنرانی های متعدد موضوع حیاتی جهاد تبیین برای نسل 
جوان را مکررا نگاه کرد، موضوعی که همگی از آن غفلت کردیم. 
این نماینده مجلس مطرح کرد: در نشست اخیر با دانش آموزان 
فرمودند موضوعی که مدام می گویم جهاد تبیین است، محتوا 

را شما درست کنید به مسئولین دارم می گویم... شما محتوای 
درست و حقیقت و صحیح را درست کنید، به جوانان انتقال دهید ، 
مراقب کسانی باشید که همصدایی می کنند، ارشادشان کنید، نمی 
گویم دعوا کنید، ارشاد کنید. وی افزود: حال صادقانه تحلیل کنیم 
که ما چه کرده ایم؟ نزدیک به 6۰ موسسه و نهاد مرتبط با تعلیم 
و تربیت و فرهنگ و دین در این کشور داریم که اگر در مسیر 
جهاد تبیین ریل گذاری کرده بودند اکنون الزم نبود به تحلیل و 
چاره اندیشی حوادث اخیر بنشینیم. عزیزان باید قبول کنیم جهاد 
تبیین در نهادهای متولی آن جدی گرفته نشد باید بپذیریم کم 
کاری کرده ایم، باید بپذیریم بود و نبود برخی دستگاه ها در کشور 
یکسان است. این نماینده گفت: چرا باید پاسخگوی بدحجابی و بی 
حجابی ها فقط نیروی خدوم انتظامی و سپاه و بسیج غیور باشند؟ 
پس متولیان بیست و چندگانه طرح عفاف و حجاب کجا هستند؟ 
چرا امروز حرفی نمی زنند؟ مصرانه از سازمان بازرسی کل کشور 

می خواهم ترک فعل های انجام گرفته در این موضوع را با دقت 
بررسی و پیگیری کند، امروز باید به دنبال راهکار مدیریت افکار 
پاک جوانان و نوجوانان باشیم مگر نه اینکه در آموزش و پرورش 
سند تحول بنیادین را رقم زده ایم، خالء ارتباطی با جوان و نوجوان 
امروز را چه کسی باید تکمیل کند؟ به غیر از  متولیان عرصه 
تعلیم و تربیت، رسانه ها و سایر نهادهای فرهنگی؟ جعفری بروجنی 
تاکید کرد: صدا و سیما در این مسیر چرا نتوانسته مخاطبان خود را 
حفظ کند، رسالت آموزش و پرورش، دانشگاه ها و وزارت ورزش و 
جوانان که متولی اصلی این قشر هستند برای تربیت دینی و تبیین 
اصول انقالب برای نسل جوان چه شده؟ باید قبول کرد که نمی 
شود در آب رفت و خیس نشد. باید جوانان فهیم و نیک فطرتمان 
را دریابیم، برای آنها نا گفته ها را بازگو کنیم، به سراغ یکایک آنها 
برویم به حرفشان، نقدشان و نظرشان صمیمانه گوش دهیم، باید 

بپذیریم بین ما و آنان زبان مشترکی نیست.

محمدی  الهه  و  حامدی  نیلوفر  پرونده  می گوید  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اتخاذ  شرف  در  هم میهن  و  شرق  روزنامه های  بازداشتی  خبرنگاران 

»تصمیم نهایی« است.
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت 
حادثه تروریستی حرم شاهچراغ گفت: جنایت تروریستی حرم شاهچراغ 
عبرت های مختلفی برای نخبگان و مسئوالن دستگاه های مختلف و آحاد 
مردم داشت که موجب بیداری و آگاهی عمومی و ایجاد وحدت در برابر 
دشمن جنایتکار شد. وی درباره اقدامات قوه قضاییه در برابر حوادث اخیر 
گفت: قوه قضاییه و دادگاه های صالح در قوه قضاییه اعم از طرح دعوا و 
شکایت کیفری آمادگی کامل دارند که در مقام پاسخ به مطالبات مردم 
باشند. هر کس در این اغتشاشات متحمل خسارات شده حق دارد طبق 

قانون مطالبات را از مرجع قضایی ذیربط درخواست کند.
و  شدند  آشوب  مرتکب  که  هم  کسانی  افزود:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
آنها  بودند،  مباشر  و  معاون  و  بودند  عامل  و  بوده  مسبب  را  اغتشاشات 
هم در هر سطح و شرایطی که هستند برای قوه قضاییه یکسان هستند 
و در صورت رسیدگی به اتهاماتشان و احراز مجرمیتشان مطمئن باشید 
نسبت به اعمال و خساراتی که وارد کردند باید پاسخگو باشند. شکایات 

هم  شروع شده و رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو خبرنگار شرق 
بازداشت  اتهامی  به چه  الهه محمدی(  و  نیلوفر حامدی   ( میهن  و هم 
شده اند؟ گفت: این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم 
علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با 

صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
وی افزود: پرونده در شرف تصمیم نهایی است. در این فاصله در جمع 
بندی اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد رسیدگی قرار می گیرد 
و اگر ثابت شود اقدامات مجرمانه ای انجام دادند قطعا رسیدگی خواهد 

شد. 
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اصالح قانون در رابطه با اعمال ماده 
این موضوع  به  آئین دادرسی کیفری  قانون  قانون گذار در  ۴۷۷ گفت: 
از  عدولی  رسیدگی  و  ثالث  اعتراض  خواهی،  فرجام  است.  کرده  اشاره 
موادی است که در قانون ذکر شده است. قانون گذار در خصوص اعتراض 
به آرای خالف شرع بین هم نکاتی را لحاظ کرده است تا این افراد حق 
تا اعتراض و شکایت شان را مطرح کنند. این نگاه قانون  داشته باشند 
این  آنچه که صورت گرفته  است.  گذار موجب طوالنی شدن رسیدگی 
است که ترتیباتی اتخاذ شود که قانون حاضر با اصالحاتی فرایند مطول 
را کمتر کند تا بتوان در کمترین زمان ممکن ذی حق به حق خود برسد.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در این 4۳ سال هر ساله چندین بار همه 
پرسی در کشور برگزار می شود، گفت: حضور مردم در مناسبت های سیاسی مانند راه 
پیمایی ۲۲ بهمن و برگزاری انتخابات نیز نوعی همه پرسی است که مردم همیشه 

حضور پر رنگ داشته اند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه،  حجت االسالم و المسلمین حکمتعلی مظفری 
در نطق پیش از دستور جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به رخ دادن اتفاقات 
تلخ و ناگواری در ماه های اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: این اتفاقات موجب شد که 
ملت شریف ایران روز به روز شناخت عمیقی نسبت به دشمنان دیرینه خود پیدا کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری، نظام اسالمی را پرتو نوری دانست که هر روز پر فروغ تر 
می شود و با تاکید بر اینکه این امر موجب عصبانیت بیشتر دشمن می شود، گفت: 
پیروزی انقالب اسالمی و سرنگونی رژیم پهلوی در حقیقت، پایان یک مرحله ظلمانی 
و آغاز یک مرحله نورانی برای اسالم و بشریت بود و مردم در سال 1۳۵۷ به رهبری 

حضرت امام )ره( توانستند به نظام آرمانی خود دست پیدا کنند.
 مظفری استقالل، بازگشت به هویت اسالمی و تصمیم گیری براساس رای ملت 
را از دستاوردهای نظام آرمانی مردم دانست و افزود: در مواجهه با حرکت انقالب 
اسالمی دشمن در 4 دهه گذشته همه روش های الزم مانند »جنگ تحمیلی 8 ساله، 
شورش های اوایل انقالب و حمایت از گروهک های منافقین« را به کار گرفت تا این 

نظام را از پای درآورد اما صبر و مقاومت ملت، به شکست دشمنان منجر شد.
وی افزود: بعد از پیروزی انقالب اسالمی با وجود تمام مخالفت هایی که صورت 
گرفت حضرت امام )ره( به صورت فوری دستور برگزاری همه پرسی را دادند و بیش 
از 4 دهه  از 1۲ فروردین 1۳۵8 می گذرد، روزی که  18 میلیون ایرانی با رای خود 
نظام جمهوری اسالمی ایران را جایگزین رژیم پهلوی کردند و با ۹8 و ۲ دهم درصد 
آراء به حذف سلطنت و برقراری نظامی اسالمی »بله« گفتند.رئیس دیوان عدالت 
اداری تصمیم حضرت امام )ره( برای برگزاری همه پرسی را در دنیا بی نظیر دانست 
و افزود: طبق گفته صاحب نظران و مورخان، هیچ کشوری تا به حال اصل نظام خود 
را به همه پرسی نگذاشته است اما این اتفاق با تدبیر حضرت امام )ره( در 4 دهه قبل 

در کشور اتفاق افتاد.
مظفری با تاکید بر اینکه همه پرسی فقط رای کاغذی مردم نیست، گفت: در این 
4۳ سال هر ساله چندین بار همه پرسی در کشور برگزار می شود و حضور مردم در 
مناسبت های سیاسی مانند راه پیمایی ۲۲ بهمن و برگزاری انتخابات نیز نوعی همه 

پرسی است که مردم همیشه حضور پر رنگ داشته اند. 
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نامهربانی هایی که به انقالب اسالمی در طی 
چهار دهه گذشته شده است، گفت: به کدامین گناه نابخشودنی انقالب اسالمی 
مستحق نامهربانی از درون و دشمنی و کینه توزی از بیرون شده است مگر غیر از این 
بود که هر جا صدای مظلومی را شنید تظلم خواهی کرد، مساله »فلسطین، سوریه، 
عراق و مبارزه با گروهک های تروریستی« بیانگر این است که این انقالب سالها با 

ظلم و ستم مبارزه کرده است.
وی افزود: کشوری که به بهانه داشتن سالح هسته ای سال های متمادی ما را 
تحت تحریم های شدید قرار داده و مدعی حقوق بشر است، خودش متهم به نسل 
کشی است و با استفاده از سالح هسته ای فاجعه انسانی بمباران اتمی هیروشیما را 
در کارنامه خود دارد و مدعیان دیگر حقوق بشر مثل انگلستان و آل سعود هنوز به 
صورت پادشاهی اداره می شوند و جرات برگزاری همه پرسی در کشور خود را ندارند.  
مظفری با اشاره به حضور پرشور و بی نظیر مردم در راهپیمایی 1۳ آبان، گفت: امسال 
استکبار جهانی با تمام وجود و ابزار به مبارزه انقالب اسالمی آمده است و حضور در 
این راهپیمایی دشمنان را ناکام گذاشت و مردم حماسه دیگری خلق کردند و این 

نوعی همه پرسی و تایید نظام است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین، گفت: جامعه قضایی کشور و مجموعه دیوان 
عدالت اداری با قوت در کنار مردم و آرمان های الهی انقالب اسالمی تا زمانی که 

رهبر معظم انقالب پرچم والیت را به دست امام زمان )عج( رساند، ایستاده است.

سخنگوی قوه قضاییه:
پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی 

واردمرحله نهایی شد

رئیس دیوان عدالت اداری:            

 راه پیمایی ۲۲ بهمن و برگزاری انتخابات
مصداق همه پرسی است



مشاور ایمیدرو در تدوین بسته سیاستی ورود به نسل چهارم انقالب صنعتی:
مدیران عامل شرکت ها، نقش مهمی در پیاده سازی انقالب صنعتی چهارم دارند

در نشست هم اندیشی تهیه بسته سیاستی انقالب صنعتی چهارم معدن و صنایع معدنی اعالم شد:
جعفری: برنامه ارایه بسته سیاستی جهت هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو

مدیران بیمه تعاون از برنامه ها و عملکرد خود گفتند

این  معتمد  پزشکان  با  دیدار  در  دانا  بیمه  عامل  مدیر 
ارزشمند  خدمات  و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  شرکت 
ایشان، نقش آنان را در کنترل خسارت ها و نرخ گذاری های 

فنی بسیار مهم و بی بدیل دانست.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر رضا جعفری 
در دیدار با پزشکان مدیریت درمان و شعب سراسر کشور، 
ارائه  و  شرکت  درمان  بخش  مدیران  از  قدردانی  ضمن 
تحلیلی مختصر از وضعیت صنعت بیمه به ویژه شرکت 
بیمه دانا در بخش درمان، اظهار داشت: جامعه پزشکان در 
کنار سایر ارکان و کارکنان شرکت، خدمات ارزنده ای ارائه 
داده اند و نقش آنان در ارائه خدمات ویژه به فرهنگیان عزیز 

بسیار مهم و بی بدیل است. 
بخش های  در  را  پزشکان  نقش  دانا،  بیمه  مدیرعامل 
مختلف شرکت اثرگذار دانست و بر لزوم استفاده از آنان در 
تصمیمات و خروجی های کمیته ها و کارگروه های مرتبط 

تأکید کرد.  

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پزشکان فقید شرکت 
و با اشاره به نقش برجسته این قشر بیان کرد: پزشکان 
در ارتباط با قراردادهای مراکز درمانی، می توانند از طریق 
مذاکره در حوزه کنترل نسبت خسارت ها، کاهش میزان 
شرکت،  سود  حاشیه  نهایت  در  و  قراردادها  در  تعرفه ها 
نقش بسزایی داشته و در نیل به اهداف مدیران و مطالبات 

سهامداران اثربخش باشند. 
گفتنی است در ابتدای این نشست نیز وحیدرضا باختری 
ابراز  ضمن  اشخاص،  بیمه های  فنی  معاونت  سرپرست 
خشنودی نسبت به سهم قابل توجه بیمه های درمان در 
پرتفوی سال جاری اظهار داشت: امروزه یکی از شاخصه های 
رفاه اجتماعی در همه جوامع، بحث رفاه تکمیلی و توزیع 

عادالنه خدمات بهداشت و درمان است.
وی با تأکید بر اینکه باید پیش بینی دقیقی در خصوص 
ارائه نرخ مناسب در حوزه رشته های بیمه  درمان و صنعت 
بیمه صورت گیرد، افزود: در تالش هستیم تا بتوانیم در 

سال جاری بخشی از ریسک های این حوزه را کنترل کنیم. 
در ادامه این نشست، دکتر ستاوند پزشک معتمد شعبه 
و  کارکنان  زحمات  و  تالش  از  تقدیر  با  کاشانی  آیت اهلل 
ماهیت  به دلیل  پزشکان  گفت:  شرکت  مدیران  حمایت 
شغلی و تعهد اخالقی و سازمانی، همواره در کنار همکاران 
سایر مدیریت ها نیز قرار گرفته اند و در بسیاری از موارد، 

تعریف  سازمانی  چارت  و  محوله  وظایف  شرح  از  بیش 
شده، همکاری و فعالیت داشته اند که بی شک بر هیچ کس 

پوشیده نیست. 
گفت:  نیز  کرج  شعبه  معتمد  پزشک  شهبازی  دکتر 
از  یکی  عنوان  به  دانا  بیمه  پرافتخار  پرچم  امیدواریم 
قوی ترین و فنی ترین شرکت ها در رشته درمان تکمیلی در 

نوک قله صنعت بیمه کشور برافراشته باقی بماند. 
پزشکان  ارزنده  خدمات  تشریح  ضمن  شهبازی  دکتر 
معتمد در دوران بیماری کرونا، به بیان برخی اقدامات آنان 
پرداخت و گفت: با توصیه ها و مشاوره های پزشکی به همه 
همکاران و اقدامات درمانی و پیشگیری کننده در شعب، 
تالش شد، میزان ابتال به حداقل برسد هرچند متاسفانه 
از همکاران پزشک خود را نیز در این دوران از  تعدادی 
دست دادیم. در پایان این نشست، برخی پزشکان بیمه دانا 
نیز به بیان برخی دغدغه ها، مشکالت و مطالبات پزشکان 

شرکت پرداختند.
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فدرالرزرووجودداشتهباشد.
طالبهعنوانپوششیدربرابرتورمدرنظرگرفتهمیشوداماافزایشنرخبهرههزینهفرصتنگهداریشمشهایبدونبازدهراافزایشمیدهد.

قیمت طالی جهانی دوباره در جا زد

اخبار

رئیساتاقبازرگانیایرانوترکیهمیگویدهرچندمیزانصادراتایرانبه
ترکیهنزدیکبهپنجمیلیارددالرتخمینزدهمیشود،امادرقیاسباحجمکل

وارداتاینکشورسهمایرانبسیارمحدوداست.
آسیبشناسی و بررسی همایش در سعادتدهقان مهرداد ایسنا، گزارش به
توسعه آنطورکهسازمان متاسفانه اظهارکرد: ترکیه با ایران تجاری روابط
تجارتبهدیگرکشورهایهمسایهومنطقهاهمیتمیدهدماچنینرویکردی
رادررابطهباتجارتباترکیهمشاهدهنمیکنیم.ایندرحالیاستکهچهحجم

بازاراینکشوروچهتواناییمابرایورودبهاینبازاربسیارگستردهاست.
ویبااشارهبهبرخیمقدماتتجاریفراهمنشدهمیاندوکشوربیانکرد:با
وجودآنکهماتوافقاتیبرایتجارتترجیحیباترکیهداشتیمامادرعملتکلیف
آنمشخصنیست.درکنارآنرایزنبازرگانیایراندرترکیهنیزانتخابشده
استکه درحالی اینها است.همه نشده اعزام اینکشور به اینوجود با اما
نگاهیبهحجمباالیاقتصادوتجارتدرترکیهنشانمیدهدکهمافرصت

حضوردربازاربزرگراازدستمیدهیم.
سال در شده ثبت آمارهای به اشاره با ترکیه و ایران بازرگانی اتاق رئیس
۲۰۲۲میالدیاظهارکرد:مادربارهکشوریصحبتمیکنیمکهنزدیکبه۲۵۰
میلیارددالرصادراتو۳۰۰میلیارددالردرسالوارداتدارد.ایندرحالیاست

کهنقشمادراینبازاربزرگهنوزناچیزاست.
سعادتدهقانادامهداد:هرچندآمارهاازرشدبیشاز۱۰۰درصدیصادرات
مابهترکیهحکایتدارد،امادرحالحاضرماتنهاپنجمیلیارددالردرسالبهاین
کشورصادرمیکنیمکهاگرسهمگازرانیزکمکنیماینعددبسیارمحدودتر
میشود.ایندرحالیاستکهتنهابااستفادهازظرفیتهایمرزهایمشترک

میاندوکشورامکاندسترسیبهآمارهایباالتروجودداشت.
ویادامهداد:ماامروزدرترکیهشبکهدیپلماسیخوبیداریم،امااینموضوع
سوی از تجاری مرکز ۱۴۴ حاضر حال در نمیکند. فعالیت اقتصاد حوزه در
بازرگانخودرا رایزن اماماحتیهنوز نقاطمختلفدنیافعالشده ترکیهدر
نیزاعزامنکردهایمدرصورتیکهمقدماتالزملجستیکیفراهمشودومشکل
شود برطرف ترکیه در ایرانی کاالهای برخی استاندارد گواهی دریافت عدم
میتوانانتظارداشتکهتجارایرانیدراینبازارعملکردگستردهتریرابهثبت

برسانند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه:
ساالنه ۵ میلیارد دالر به ترکیه صادرات داریم

واریز سود سهام عدالت دو مرحله ای شد

مدیرعامل بیمه دانا در دیدار با پزشکان مدیریت درمان و شعب سراسر کشور مطرح کرد:
جامعه پزشکان خدمات  ارزنده ای را به بیمه  دانا ارائه کرده  اند

مشاورایمیدرودرتدوینبستهسیاستیورودبهنسلچهارم
نقش ها، شرکت عامل مدیران کرد: اعالم صنعتی انقالب

مهمیدرپیادهسازیانقالبصنعتیچهارمدارند.
بررسی نشست در ایمیدرو، عمومی روابط گزارش به
و صنعتی انقالب چهارم نسل به ورود برای سیاستی بسته
هوشمندسازیبخشمعدنوصنایعمعدنیمطرحشد:اکنون
درموجپنجمنوآوریوکارآفرینیوفرصتهایآنبهعنوان
پیشرانهایتوسعهدانشبنیانقرارداریمواینموضوعمی

توانددرتوسعهکنونیوآتیکشورنقشمهمیایفاکند.
همچنیناشارهشد:روندموجهایشکلگرفتهاز۱۷۸۵
تاکنون،نشاندهندهسریعترشدنشکلگیریموجهای
موج هر هاست. آن از یک هر دوره شدن کوتاه و جدید
فناوریوکارآفرینی،یکپنجرهفرصتبرایکشورهاوملت
هااستوکسانیموفقخواهندبودکهدرزمانمناسب،از
فرصتهایهرپنجره،بهتریناستفادهرانصیبخودسازند.

مشاورایمیدرودرتدوینبستهسیاستیورودبهنسلچهارم
انقالبصنعتیبااشارهبهتحوالتفناورانهایندورهتصریح
با تولید هوشمندسازی بر مبتنی رو، پیش تحوالت کرد:
های ربات شامل آفرین تحول های فناوری از مندی بهره
سایبری امنیت و مجازی واقعیت بعدی، ۳ چاپگر خودران،

است.
افزوده، واقعیت آنها، تحلیل و ها داده کالن همچنین،
اینترنتاشیا،رایانشابری،یکپارچهسازیسیستمها،شبیه
بخش بلوکی، زنجیره و پهبادها مصنوعی، هوش سازی،

دیگریازاینتحوالتاست.
مشاورایمیدرودرتدوینبستهسیاستیورودبهنسلچهارم
۷شرکت دستاوردهای و اقدامات تشریح با انقالبصنعتی
پوسکو، استیل، نیپون شامل معدنی صنایع و معدنی بزرگ
زمینه در تاتااستیل و کدلکو وله، آرسلورمیتال، بائواستیل،
انقالبصنعتیچهارم،اذعانکرد:تحولدیجیتالوانقالب

چهارمصنعتی،ازاستراتژیهایاساسیشرکتهایبهینه
کاویشدهاست.

اینشرکتها،استفادهوبهرهمندی ادامهداد:همه وی
بر توسعه و گذاری سرمایه و آفرین تحول های فناوری از
رویآنهارادر۲بخشسرمایهانسانیوفناوری،بهعنوان
یکیازاولویتهایراهبردیخوددرنظرگرفتهاند.مدیران
آنهابرایآمادهسازیشرکتهایخود،باایجادآزمایشگاه،
حداکثری مشارکت زمینه آموزشی، و تخصصی های دوره
کارکنانخودونیزانجامنمونههایاولیهوتستآنهارا

فراهمکردهاند.
بستهپیشنهادیدرقالب۱۸راهبردو۷۱اقدام

مشاورایمیدرودرتدوینبستهسیاستیورودبهنسلچهارم
انقالبصنعتیوهوشمندسازیبخشمعدنوصنایعمعدنی
دراینجلسهگفت:اینبستهسیاستیپیشنهادینتیجهیک
تحقیقکیفیازعملکردکشورهایمختلفدراینحوزهاست.

دراینبررسی،موضوعاتکالنسیاستگذاریشاملتامین
مالیومشوقها،فناوری،نوآوریواستانداردها،زیرساخت
مهارت و انسانی سرمایه توسعه ارتباطی، و اطالعاتی های
امنیتفراگیرموردتوجهبودهاست. نیز افزایی،حکمرانیو
دربستهسیاستیپیشنهادی،۱۸راهبرددرقالبمحورهای
استخراجشدهازتحقیقمطرحشدهوبرایآنها۷۱اقدامدر

نظرگرفتهشدهاست.
نسل به ورود سیاستی بسته تدوین در ایمیدرو مشاور
چهارمانقالبصنعتیخاطرنشانکردکهچشماندازاجرای
و دانشبنیان اقتصادی و اجتماعی بهبود شامل بسته این
فنپایه،مهارتافزاییوبهبودزیستمحیطیاست.اهداف
سیاستگذاریاینطرحنیزایجادرشداقتصادی،قدرتبخشی
در آمادگی تولید، ارزش زنجیره در دگرگونی زیستبوم، به
رویکرد با آتی و کنونی فنآوریهای از چابک بهرهبرداری

نوآوریومهارتافزاییاست.

رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن اشاره به سیاست تمرکز 
نسل  به  ورود  جهت  توانمندساز  شرایط  کردن  فراهم  بر 
چهارم انقالب صنعتی، گفت: ایمیدرو بسته سیاستی جهت 
ورود به نسل چهارم صنعتی و هوشمندسازی بخش معدن 

و صنایع معدنی ارایه می کند.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری در 
صنعتی  انقالب  سیاستی  بسته  تهیه  اندیشی  هم  نشست 
سند  است  الزم  افزود:  معدنی  صنایع  و  معدن  چهارم 
سیاستی مناسب جهت ورود به نسل چهارم انقالب صنعتی 

کوتاه  در  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  هوشمندسازی  و 
ترین زمان نهایی شود.

وی گفت: شرکت های این حوزه در هر سطحی که قرار 
دارند را باید به طور کارشناسانه راهبری کرد تا از مزیت ها 

و فرصت های انقالب صنعتی چهارم بهره ببرند.
نقش  داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
ایمیدرو از اجرا به سمت تسهیل گری، بسترسازی و هدایت 
رفته است و در حوزه انقالب صنعتی نسل چهارم به دنبال 

جبران عقب ماندگی ها در بخش فناوری هستیم.

هوشمندسازی معادن
وی با بیان اینکه هوشمندسازی معادن یکی از راهبردهای 
کلیدی بخش معدن و صنایع معدنی است، گفت: استفاده و 
بهره مندی از فناوری های تحول آفرین و سرمایه گذاری و 
توسعه باید از اولویت های راهبردی در اسناد تحول گرایانه 

این حوزه باشد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: مدیران ایمیدرو، 
پیشنهادات خود را راجع به پیش نویس این سند راهبردی 
اعالم کنند تا با تعیین یک برنامه زمانبندی، وارد فاز اجرا 

شویم.
پیاده سازی طرح های جامع فلزات

در  ایمیدرو  ای  توسعه  اقدامات  به  اشاره  ضمن  وی 
معدنی  صنایع  و  معدن  محصوالت  جامع  های  طرح  تهیه 
ای  توسعه  اسناد  سازی  پیاده  منظور  به  ایمیدرو  گفت: 
این بخش همچون طرح های جامع فلزات اساسی )فوالد، 
تجهیز  آموزش،  های  حوزه  توسعه  روی(،  و  و سرب  مس 
برنامه ریزی کرده را  تامین ماشین آالت  انسانی و   نیروی 

 است.

مدیران ستادی بیمه تعاون از برنامه های توسعه بخش 
خود سخن گفتند.

تعاون، محمد حسین  بیمه  روابط عمومی  به گزارش 
یوسفی، سرپرست مدیریت بیمه های زندگی این شرکت 
در گفتگویی اعالم داشت: »در بیمه زندگی بیمه تعاون، 
کامل ترین و جامع ترین بیمه نامه حال حاضر کشور ارائه 
پرداخت  معافیت ها،  ویژگی هایی همچون  و  خواهد شد 
مستمری  ها، پوشش بیمه ای حوادث، بیمه تکمیلی و... 

در این بیمه نامه لحاظ شده است«.
را  زندگی  بیمه  از  استفاده  عدم  علت  همچنین  او 
است:  معتقد  و  داند  می  آن  مزایای  از  مردم  ناآگاهی 
»یکی از دالیلی که بیمه زندگی رشد نکرده این است که 
بازارهای موازی مانند طال ، ارز و ساختمان فعال است، 
در حالی که در کشورهای دیگر اینها فعال نبوده و مردم 
ترجیح می دهند بیمه زندگی بخرند و از همه مهم تر این 
است که بسیاری از مردم کشور ما بیمه های زندگی را 
نمی شناسند و این یک کار ملی است که بیمه زندگی 
به مردم شناسانده شود که اگر بیمه زندگی فعال شود، 
تعهدات  و  می شود  کمک  هم  دولت  عمومی  بودجه  به 
می دهد.  کاهش  را  بازنشستگی  صندوق های  به  دولت 
بعد  برای  فقط  نه  است  زمان حیات  برای  زندگی  بیمه 

از مرگ.«
یوسفی در این راستا تشریح کرد: »دستور مدیرعامل 
این است که تمرکز بیشتری بر روی بیمه های ُخرد و با 
تأکید بر بیمه های زندگی صورت پذیرد و بر این اساس، 
سیاست هایی را برای این اقدام انجام دادیم و در تالش 
هستیم که تمامی شعب را به سمت بیمه های زندگی 

هدایت کنیم«.
همچنین  تعاون  بیمه  زندگی  های  بیمه  سرپرست 
اظهار داشت: »هم اکنون شعبه های رشت، اهواز، تبریز 
و اصفهان در این رشته فعالیت مطلوب تری دارند و در 
نظر داریم تا زمینه های انتقال تجارب این شعب به سایر 

شعب را نیز ایجاد کنیم«.
مطلوب  اقدام  »یک  ساخت:  مطرح  ادامه  در  یوسفی 
دیگر که توسط این واحد انجام شده، جذب نمایندگان 

دارای پتانسیلی بود که در مسابقه اینشورتاک، فعالیت 
توسعه  برای  آنها  از  و  دادند  نشان  خود  از  چشمگیری 

شبکه فروش استفاده شد«.
تحقق اهداف، علی رغم وجود چالش ها

و  مسئولیت  های  بیمه  سرپرست  اشتری،  عسل 
از  حمایت  ضرورت  به  گفتگو  این  در  نیز  مهندسی 
بیمه های کمتر توجه شده اشاره کرد و مطرح ساخت: 
»امروزه رشد اقتصاد و پیشرفت اجتماعی بدون توجه به 
سرمایه  و  کار  نیروی  جمله  از  جامعه  اصلی  بخش های 
امکان پذیر نیست؛ در این بین صنایع دستی دارای نقش 
بسیاری  در  هنر-صنعت  این  چراکه  است،  قابل توجهی 
و حفظ  می شود  محسوب  خانوار  درآمد  منبع  موارد  از 

فرهنگ و اصالت بومی را به دنبال دارد«.
نقش  می تواند  بیمه  صنعت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  گردشگری  صنعت  ریسک  کاهش  در  حائزاهمیتی 
بیمه  کرد: »در صنعت  بیان  باشد،  داشته  صنایع دستی 
و  گردشگری  مانند  صنایعی  برای  کارآمدی  تمهیدات 
فراوان  کار  جای  و  نشده  گرفته  نظر  در  صنایع دستی 

دارد.«
وی در ادامه دلیل عدم توسعه این رشته ها را »دولتی 
بودن نظام بیمه ای« دانست و گفت: »همچنین به دلیل 
از پروژه ها متوقف شده  نیز، بسیاری  اقتصادی  شرایط 
و در نتیجه امکان فعالیت در این رشته را محدود کرده 

است«.
سرپرست بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه تعاون 

اضافه کرد: »قابل ذکر است که هم اکنون شعب تبریز، 
مشهد، کرمانشاه، رشت و شیراز فعالیت بسیار مطلوبی 
داشته ولی باید اذعان داشت که ما در رشته مسئولیت، 

در تمامی شعب شاهد فعالیت قابل توجهی هستیم«.
تقویت خرده فروشی در رشته درمان

تعاون  بیمه  بیمه های درمان  رزا سعیدی، سرپرست 
نیز در این گفتگو با تأکید بر اینکه برای پیشبرد مسیر 
فروش بیمه های درمان »تقویت خرده فروشی مطلوب 
تر است« مطرح کرد: »به صورت کلی مصلحت نیست 
که به هر قیمتی وارد بازار درمان بشویم، چراکه تمایلی 
به زیان ده شدن نداریم و ترجیح می دهیم که خدمات 

خوب تری را به مردم ارائه کنیم«.
وی افزود: »ما یک بیمه بازرگانی هستیم و به عنوان 
یک شرکت بیمه بازرگانی باید دنبال سودآوری باشیم؛ 
بیمه های  سراغ  باید  می شود  مطرح  درمان  بحث  وقتی 
اجتماعی برویم. نقش آنها باید پر رنگ تر باشد. به نظرم 
در بلندمدت باید دنبال یک بیمه تکمیلی همگانی باشیم 
و شرکت بیمه بازرگانی به عنوان یک شرکت بیمه سوم 

و به عنوان بیمه اکمل مطرح باشد«.
فرهنگسازی برای فروش مطلوب تر

حسن پوراسکندری، مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه 
»با  کرد:  تشریح  گرفته  صورت  گفتگوی  در  نیز  تعاون 
بهره  برای  بیشتر  هرچه  فرهنگسازی  به ضرورت  توجه 
تقویت  نیز،  و  ای  بیمه  خدمات  از  مردم  عموم  مندی 
آن  بر  حوادث،  وقوع  مواقع  در  ای  بیمه  های  پوشش 
شدیم تا ضمن گسترش شبکه فروش ، نسبت به افزایش 
فروش در رشته آتش سوزی مسکونی، غیرصنعتی، انبار 
و صنعتی و در راستای افزایش انگیزش شعب، نماینده 

ها و کارگزاران نیز فعالیت کرده باشیم«.
پیش به سوی فعالیت بین المللی

و  کشتی  باربری،  های  بیمه  مدیر  شرفی،  سهیال 
به  »پاسخ  داشت:  اظهار  نیز  تعاون  بیمه  هواپیمای 
مشتریان و اصل جلب رضایت مشتری از جمله عواملی 
بوده که نه تنها به بهبود برند بیمه تعاون منجر شده، 
بلکه صنعت بیمه را نیز در مسیر تعالی همراهی کرده 

می  فراهم  را  المللی  بین  رشد  های  زمینه  همچنین  و 
کند«.

او در ادامه بیان داشت: »بر این اساس در رشته باربری 
دیدگاهمان بر این است تا فعالیت های خود را از سطح 
بیمه  خارجی  مشتریان  تا  داده  ارتقاء  فراملی  به  ملی 
تعاون نیز، این شرکت را به عنوان فعال بیمه ای خوشنام 

و حرفه ای در ارائه خدمات بشناسند«.
تحول دیجیتال در همه فرایندهای بیمه گری

این  اتومبیل  های  بیمه  مدیر  پاک،  زحمتی  مصطفی 
گفتگو  این  به  که  مدیری  دیگر  عنوان  به  نیز  شرکت 
پرداخت اظهار داشت: »ارائه خدمات آنالین در تمامی 
خسارت  پرداخت  چه  بیمه نامه  صدور  چه  فرآیند ها، 
مشتریان  رضایت مندی  باعث  اقدام  این  و  بوده  مثبت 

خواهد شد«.
و  خود  مدیریت  تحت  واحد  به  توجه  با  همچنین  او 
دیجیتالی شدن خدمات به استعالم و پرداخت خسارت 
و  بود  کرده  اشاره  رانندگی  حوادث  در  زیان دیدگان  به 
که  است  این  زمینه  این  در  اقدام  »ابتدایی  ترین  گفت 
انجام شود  برخط  و  غیرحضوری  به صورت  اولیه  بازدید 
بیمه  شرکت  به  را  خود  خودروی  تصاویر  بیمه گذار،  و 
خدمات  هم  بتوانیم  ما  اینکه  واقع  در  کند؛  ارسال 
بیمه ای را کامال به شکل آنالین ارائه دهیم و هم بتوانیم 
انجام  حوزه  این  در  که  صحنه سازی هایی  و  تخلفات 
اما  می شود را به صفر برسانیم شاید امکان پذیر نباشد، 
آمار  از  با فراهم کردن زیرساخت های الزم، هم  می توان 
برخط حرکت به سمت خدمات  هم  کرد،  کم   تخلفات 

 کرد«.
اظهار  ادامه  در  تعاون  بیمه  اتومبیل  های  بیمه  مدیر 
داشت: »بیمه تعاون در حوزه صدور و فروش دیجیتال 
بیمه نامه پیشرفت قابل توجهی داشته است. بیمه تعاون 
استرات  با  از نخستین شرکت هایی است که همکاری 
آپها را آغاز کرد و به خوبی توانست از فضا بهره برداری 
کند. به نظر من بیمه تعاون در حوزه صدور بیمه نامه و 
پرداخت خسارت دیجیتال، یک روند برد-برد را تجربه 

کرده است«.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در حاشیه بازدید از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی؛

حمایت از صنایع داخلی مخابراتی 
الگوی راهبری مخابرات است

از  بازدید  و  یزد  استان  به  در سفر  ایران  مخابرات  عامل شرکت  مدیر 
تجربه کشورهایی  کرد:  اظهار  قندی  تولیدی شهید  کارخانجات  شرکت 
داشته   ICT تجهیزات  تولید  در  ما  مشابه  شرایطی  وقت،  چند  تا  که 
بالقوه مخابراتی کشور به  بازارهای  اند، نشان داده که تخصیص مناسب 
صنعت  شکوفایی  و  رونق  به  منجر  داخلی،  تولیدکنندگان  و  محصوالت 

تجهیزات مخابراتی کشور خواهد شد.
مجید سلطانی بر ضرورت استفاده حداکثری از توان تولیدی و حمایت 
از صنایع ایرانی مخابراتی، تاکید کرد و افزود: وابستگی به صنایع خارجی 
مخابراتی می تواند به مانعی بزرگ بر سر راه اقتصاد مقاومتی تبدیل شود 
و خوشبختانه مدیران مخابرات با همدلی برای حمایت و احقاق این امر 

مهم اتفاق نظر دارند.
در این بازدید سلطانی و هیئت همراه ضمن بازدید از بخش های مختلف 

این کارخانه در جریان فعالیت های مختلف این مجموعه قرار گرفتند.
همچنین محمدجواد عسکری، مدیر عامل شرکت کارخانجات تولیدی 
مدیرعامل  مجموعه  این  نیازهای  و  خواسته ها  به  اشاره  با  قندی  شهید 
شرکت مخابرات ایران را در جریان آخرین دستاوردهای این شرکت قرار 

داد.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت توضیحاتی را درمورد 
نحوه و زمان واریز سود سهام عدالت اعالم کرد.

سال  عدالت  درمورد سود سهام  ایسنا،  با  گفت وگو  در  پیمان حدادی 
۱۴۰۰ توضیح داد: میزان سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ حدود دو برابر 
سال گذشته )سود سال ۱۳۹۹(  است. بر این اساس در مرحله اول حدود 

۵۰۰ هزار تومان برای هر مشمول تا اواخر پاییز واریز می شود.
مابقی  گفت:  نیز  عدالت  سهام  سود  مابقی  واریزی  زمان  درمورد  وی 
سود  زیرا  می شود،  واریز  بعد  سال  اوایل  یا  جاری  سال  اواخر  در  سود 
جدول  اساس  بر  باید  کرده اند  برگزار  مجمع  تازگی  به  که  شرکت هایی 
سهام  مشموالن  به  سود  پرداخت  آن  از  پس  و  شود  وصول  زمان بندی 
عدالت  سهام  سود  واریز  دلیل  همین  به  گرفت.  خواهد  صورت  عدالت 

امسال دو مرحله ای شده است.
بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ برای ۴۹ میلیون 
و ۱۸۸ هزار مشمول سهام عدالت از ۲۱ اسفند ماه سال گذشته آغاز شد 
و طبق آن سهام عدالتی های ۴۵۲ هزار تومانی ۴۸۹ هزار تومان، سهام 
عدالتی های ۴۹۲ هزار تومانی ۵۳۲ هزار تومان، سهام عدالتی های ۵۳۲ 
هزار تومانی ۵۷۵ هزار تومان و سهام عدالتی های یک میلیون تومانی یک 

میلیون و ۸۱ هزار تومان سود دریافت کردند.
بنابراین با توجه به اینکه اعالم شده است سود سال ۱۴۰۰ دو برابر سود 
سهام سال ۱۳۹۹ خواهد بود، احتماال سهام عدالتی های ۴۵۲ هزار تومانی 
حدود ۹۷۸ تومان، سهام عدالتی های ۴۹۲ هزار تومانی حدود یک میلیون 
و ۶۴ هزار تومان، سهام عدالتی های ۵۳۲ هزار تومانی حدود یک میلیون 
و ۱۵۰ هزار تومان سهام عدالتی های یک میلیون تومانی حدود دو میلیون 

و ۱۶۲ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.



کیش  فوالد  نمایشگاه  و  سمپوزیوم  بیست وچهارمین 
»سمپوزیوم  عنوان  با   ،۱۴۰۱ آبان ماه   ۱۲ تاریخ  از 
با موضوع »چالش ها و راهکارهای صنعت  فوالد ۴۰۱« 
فوالد  و  آهن  انجمن  توسط  پساکرونا«  دوران  در  فوالد 
برگزار  کیش  بین المللی  همایش های  مرکز  در   ایران 

شد.
پژوهشگران  و  خبرگان  حضور  با  که  رویداد  این  در 
صنعت فوالد کشور برگزار شد، شرکت فوالد هرمزگان 
مبارکه  فوالد  گروه  دیگر  شرکت های  برخی  همراه  به 
و  فعال داشت  نمایشگاه جانبی سمپوزیوم حضوری  در 
آخرین دستاوردهای خود در عرصه تولید فوالد را عرضه 

کرد.
فوالد،  صنعت  آینده  نظیر  موضوعاتی  رویداد  این  در 
و  آن  فراروی  فرصت های  و  چالش ها  سبز،  فوالد 

چالش های  پساکرونا،  دوران  در  فوالد  بازار  چشم انداز 
فنی  دانش  و  تجهیزات  اولیه،  مواد  تأمین  در  موجود 
جدید  یافته های  پساکرونا،  دوران  در  فوالد  صنعت  در 
در زمینه افزایش بهره وری، کاهش مصرف آب و انرژی 
فوالد  صنعت  انسانی  نیروی  وضعیت  فوالد،  صنعت  در 
تولید  زمینه  در  جدید  یافته های  و  پساکرونا  دوران  در 
قرار  بررسی  مورد  جدید  نسل  فوالدهای  از  استفاده  و 

می گیرد.
ریلی،  زیرساخت های  گسترش  نقش  همچنین 
پایدار  توسعه  بر  بندری  تأسیسات  و  اسکله ای  جاده ای، 
پایین دستی،  صنایع  گسترش  تأثیر  فوالد،  صنعت 
و  مدل سازی  فوالد،  پایدار صنعت  توسعه  در  باالدستی 
شبیه سازی فرایندهای خط تولید فوالد، یافته های نوین 
در زمینه های استخراج، آهن سازی، ذوب و ریخته گری، 

پوشش،  و  سطح  مکانیکی،  خواص  بهبود  شکل دهی، 
خوردگی و جوشکاری بررسی شد.

به گفته دبیر علمی بیست و چهارمین سمپوزیوم فوالد، 
به عنوان  ایران  فوالد  و  آهن  انجمن  فراخوان  حاصل 
در  مقاله   ۳۱۴ دریافت  سمپوزیوم،  این  برگزارکننده 

دبیرخانه بوده است.
کیفیت علمی مقاالت این سمپوزیوم بسیار باال توصیف 

شده و موضوعاتی همچون تولید آهن، عملیات حرارتی، 
ازجمله موضوعات مقاالت  متالورژی و جوشکاری و… 
مروری  مقاله   ۲ پژوهشی،  مقاله   ۹۱ که  بوده  دریافتی 
پذیرش  مورد  از سوی صنایع  فنی  مورد گزارش  و ۵۹ 

قرار گرفته است.
گروه فوالد مبارکه از مهم ترین هلدینگ هایی است که 
در سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فوالد حضوری فعال 

داشت.
توکافوالد،  هلدینگ  هرمزگان،  فوالد  شرکت   
شرکت های  متیل،  فوالد  هلدینگ  ایریسا،  شرکت 
فناوری  توسعه  و  پشتیبانی  و  فلزتدارک  سنگان،  فوالد 
زیرمجموعه  شرکت های  از  مبارکه  فوالد  نوآوری  و 
حضور  رویداد  این  در  که  بودند  مبارکه  فوالد   گروه 

داشتند.

تجلیل رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مس از بانوان محجبه قهرمان ورزش کشور
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کلیات طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصالح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور تصویب شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز )سه شنبه( کلیات طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصالح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کاالی ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با ۱۶۲ رای موافق، ۲ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

عبدالرضا مصری رییس جلسه بعد از اعالم موافقت نمایندگان با کلیات گفت که این طرح به صورت دو شوری بررسی می شود لذا جزییات آن برای بررسی به کمیسیون ویژه جهش و رونق 
خبرتولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع می شود.

حضورفعالشرکتفوالدهرمزگاندربیستوچهارمین
سمپوزیومونمایشگاهفوالدکیش

کلیاتطرحتامینمالی
وجهشتولیدتصویبشد

تولیدمسکمپانیبرزیلیواله
افزایشیافت

تولید مس کمپانی برزیلی )Vale( به دلیل انجام تعمیرات، ۳۲/۹ درصد 
نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، با این میزان افزایش میزان تولید مس شرکت واله 
به 7۴،۳۰۰ تن رسید.

( در سه ماهه سوم سال جاری،   Vale واله)  برزیلی  کمپانی معدنی  
قبل  ماهه  به سه  نسبت  تولید کرد که ۵۱/۵ درصد  نیکل  تن   ۵۱،8۰۰
یافته  رشد  نیز  آهن  و سنگ  تولید مس  همچنین  است؛  داشته  افزایش 

است.
این کمپانی مستقر در برزیل با مقایسه های سه ماهه  اعالم کرد افزایش 
تولید نیکل به دلیل فعالیت و آنالین شدن آن دسته از پاالیشگاه هایی 
است که پس از انجام عملیات تعمیر و نگهداری در سه ماهه دوم و پایان 

بازسازی کوره شماره ۴ در اندونزی، صورت گرفته است. 
این رشد تولید به دالیل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری طوالنی مدت 
بهتر  برزیل، عملکرد  Sossego در  واحد  اول سال در  ماهه  در شش 
)کانادا(  تامپسون  در  بازیافت مس  بهبود  و  )برزیل(   Salobo کارخانه 

محقق شد.

علیرضا یزدان دوست، مدیرعامل بیمه ملت به همراه  دو نفر از اعضای 
هیئت مدیره از معاونت فنی بیمه های اموال و مسئولیت )ساختمان ظفر( 

بازدید کردند.
دوست  یزدان  علیرضا  ملت؛  بیمه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بهشتی نژاد  مهدی  محمد  سید  آقایان  همراه  به  ملت  بیمه  مدیرعامل 
نایب رییس هیئت مدیره و کشاورز بهادری عضو و دبیر هیئت مدیره بیمه 
و  اموال  بیمه های  فنی  معاونت  استقرار  و محل  از ساختمان ظفر  ملت  

مسئولیت بازدید به عمل آوردند.
فنی  معاونت  مختلف  بخش های  از  مدیره  هئیت  اعضای  و  مدیرعامل   
این  با پرسنل  به گفت وگو  و  بازدید  اموال و مسئولیت  بیمه های  جدید 

واحد پرداختند.
 مدیرعامل بیمه ملت در این بازدید از تالش های آنان قدردانی کرده و 

پیشنهادهای الزم را برای بهبود و پیشبرد امور شرکت ارائه داد.

بازدید مدیرعامل بیمه ملت و هیئت مدیره 
از معاونت فنی بیمه های اموال و مسئولیت

بانوان  از  مراسمی  طی  هدایت  مجید  سید  مهندس 
محجبه قهرمان ورزش کشور قدردانی و تجلیل کرد.

تجلیل رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مس از بانوان 
محجبه قهرمان ورزش کشور

و  عفیفانه  حضور  پاس  به  پرس،  مس  گزارش  به 
آفرینی  نقش  و  ایرانی  مسلمان  دختران  درخشش 
فرهنگی و ورزشی در عرصه بین المللی و مسابقات سال 
جاری مهندس هدایت عصر روز دوشنبه ۱6 آبان ماه از 

۳ تن از بانوان ورزشکار و محجبه تقدیر کرد.
سلما همتیان، مقام نخست در رشته شطرنج مسابقات 
نازنین فاطمه عیدیان، رتبه  اندونزی،  قهرمانی آسیا در 

نوجوانان  قهرمانی  مسابقات  دوومیدانی  رشته  در  اول 
در  نخست  مقام  الهام حسینی  و سیده  در کویت  آسیا 

رشته وزنه برداری مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا در 
بحرین، در این دیدار از سوی رئیس هیئت مدیره شرکت 

مس مورد تقدیر قرار گرفتند.
نخستین  که  عیدیان  فاطمه  نازنین  است  ذکر  شایان 
های  رقابت  در  ایران  دختران  دوومیدانی  تاریخ  مدال 
آسیایی را کسب کرد. همچنین سیده الهام حسینی نیز 
برداری دختران  آور وزنه  اولین مدال  موفق شد عنوان 

ایران در مسابقات بین المللی را بدست آورد.
در این مراسم مهندس سید مجید هدایت با اهدای لوح 
تقدیر و جوایز از بانوان محجبه ورزشکار که توانستند به 
ورزش  برای  محدودیتی  حجاب  دهند  نشان  جهانیان 

کردن و حضور در میادین بین المللی به شمار نمی رود، 
تقدیر کرد. در این جلسه، بانوان ورزشکار ضمن تشکر از 
توجه و اهتمام شرکت ملی مس به مقوله ورزش بانوان، 
ها  سازمان  و   مسوالن  سایر  بیشتر  حمایت  خواستار 
شدند تا بتوانند با کمک خداوند متعال و برخورداری از 
شرایط و امکانات مناسب در میادین ورزشی و بین المللی 

برای کشور عزیزمان افتخار آفرینی کنند.
در ادامه این جلسه سلما همتیان، سیده الهام حسینی 
و  پوشش  تحت  ترتیب  به  عیدیان  فاطمه  نازنین  و 
حمایت های باشگاه مس سونگون، باشگاه مس رفسنجان 

و  باشگاه مس کرمان قرار گرفتند.

بهمنظورتسهیلتامینارزموردنیازهموطنان
فروشارزدرواحدهایارزیمنتخب

بانکتجارتآغازشد

بانک تجارت ۱۴ واحد ارزی و یک شعبه ارزی- ریالی خود در تهران را 
برای فروش ارز به متقاضیان اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، پیرو ابالغ بانک مرکزی مبنی بر 
از روز یکشنبه ۱۵  بانک تجارت  نیاز هموطنان،  ارز مورد  تامین  تسهیل 
ارزی  را در واحدهای  به اشخاص حقیقی  یا دالر(  )یورو  ارز  آبان فروش 
تهران شامل طالقانی، میدان امام خمینی، فردوسی، قدس، قرنی، سعدی، 
و  اسکان، کریمخان، چیتگر، آصف، هرمزان، شهرری  میرداماد،  ولیعصر، 

شعبه ارزی- ریالی برج آسمان آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش اشخاص حقیقی ۱8 سال به باال از این تاریخ تا 
اطالع ثانوی می توانند با حضور در هر یک از واحدهای ارزی اشاره شده 
با ارائه کارت ملی ارز مورد نیاز خود ) ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به دالر( 

را خریداری کنند.
وجه مورد نیاز برای خرید ارز از طریق پایانه های فروش نصب شده در 
واحدها و با استفاده از کارت بانکی به نام متقاضی دریافت می شود و برای 
الزامی  ارائه شماره تلفن همراه به نام متقاضی خرید ارز  تکمیل مدارک 

است.

نبود زیرساخت های الزم از چالش های معدن کاری خراسان جنوبی است

عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون
 انگیزه، موتورمحرکه سرمایه انسانی است

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایشگاه  حاشیه  در  جاللیان  علیرضا  ایران،  معدنی 

یکی  شرکت  این  داشت:  اظهار  کیش  فوالد  سمپوزیوم 
باشد که در  ایمیدرو می  زیر مجموعه های سازمان  از 
راستای اکتشاف و بهره برداری از معادن استان اقدام به 
استان  این  تأسیس مجتمع معدنی خراسان جنوبی در 

در سال ۹۳ نموده است.
 وی افزود: اکتشافات در محدوده های معدنی استان 
از سال ۹۳ تاکنون، منتج به اخذ ۵ پروانه بهره برداری، 
فقره گواهی کشف در مناطق  اکتشاف و یک  پروانه   8

مختلف خراسان جنوبی شده است.
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  معدنی  مجتمع  مدیر 
خراسان  در  ایران  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  فعالیت 
فعالیت ها  این  کرد:  بیان  متال،  پلی  حوزه  در  جنوبی 
منجر به بهره برداری از دو معدن در حوزه سنگ آهن  با 

ظرفیت مجموعاً دو میلیون تن، دو معدن طال با ظرفیت 
۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و یک معدن در حوزه روی با 

ظرفیت ۱7۰ هزار تن شده است.
جاللیان با اشاره به اینکه این شرکت در راستای اصل 
در  گذاری  سرمایه  ریسک  کاهش  و  اساسی  قانون   ۴۴
حوزه اکتشاف اقدام به واگذاری بهره برداری از معادن 
به بخش خصوصی پس از انجام اکتشافات نموده است، 
های  هزینه  و  شد  اجرایی   ۹6 سال  از  مهم  این  گفت: 
باالی انجام شده در حوزه اکتشاف توسط دولت، سبب 
وارد بخش  بیشتر  با رغبت  است بخش خصوصی  شده 

بهره برداری و استخراج معدنی گردند.
متر  هزار   ۳8 به  نزدیک  تاکنون  وی  گفته  به 
مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  توسط  گیری  مغزه  حفاری 

شده  انجام  جنوبی  خراسان  استان  در  ایران   معدنی 
است.

جاللیان همچنین از نبود زیرساخت ها به عنوان یکی 
از چالش های فعالیت های معدن کاری در استان یاد 
کرد و گفت: در جهت رفع این موانع، سازمان ایمیدرو 
به عنوان یک سازمان توسعه ای بخشی از هزینه های 
تامین زیرساخت را برعهده گرفته است که این امر نیز 
به عنوان یک امتیاز در جهت جذب سرمایه گذاران می 

باشد.
و  ها  پروژه  در  نفر   ۳۰۰ به  نزدیک  اشتغال  از  وی   
این رقم  محدوده های معدنی استان خبر داد و گفت: 
در سال آینده نزدیک به دوبرابر افزایش یافته و در افق 

۱۴۰۴ به حدود 8۰۰ نفر خواهد رسید.

تعاون سرمایه  توسعه  بانک  ایرانی عضو هیات مدیره 
های انسانی باانگیزه را عامل موفقیت های جهان کنونی 

دانست.
ارائه  افزود:  باهمکاران شعبه کیش  ایرانی در نشست 
خدمات باید سریع،شفاف و به موقع باشد تا اثر خود را 
بگذارد. یکی ازمهمترین ابزار منطقی که نیاز به توجیه 
وتفسیرندارد، منطق اعداد وآمار است. امروزه هریک از 

ما را با خروجی های آماری موثر محاسبه می کنند.
به  اشاره  با  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  عضوهیات 
در  افزود:حرکت  کیش  جزیره  نظیر  کم  پتانسیل 
دولت  سیاست های  به  باامعان  محوری  توسعه  مسیر 
تا درحدتوان به  سیزدهم بسیار موردتوجه وتاکیداست 
اقتصادکشور خصوصا اقتصادتعاونی کمک کرده باشیم .

وی در ادامه خدمات بانک در حوزه های مختلف من 
و  جمهور  رئیس  استانی  دولت،سفرهای  تکالیف  جمله 

اشتغال پایدار روستائی را کم نظیر توصیف کرد.
کیش اینوکس یک فرصت استثنایی وکم نظیربود

محمدجعفرایرانی عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون 
در حاشیه بازدید از چهاردهمین رویداد اقتصادی کیش 
اینوکس۲۰۲۲ گفت: رویکرد نمایشگاه بورس،بانک،بیمه 
،خصوصی سازی بود که در نوع،وسعت،موقعیت،اهداف 

و محصوالت کم نظیربود
خاص  موقعیت  با  کیش  گفت:جزیزه  ایرانی 
قابل  استراتژیک بسیار  و  اقتصادی،توپوگرافی،ژئوگرافی 

اهمیت وتوجه است
را  موضوع  اهمیت  این جزیره،  در  نمایشگاه  برگزاری 

دوچندان می کند.
افزود:حضور  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  عضوهیات 
شرکت های بورسی، تامین سرمایه وبخش خصوصی در 
وموجب  داشته  همراه  به  را  مفیدی  نتایج  رویداد  این 

انتقال تجارب،دانش و هم افزایی می شود.
بازارهای نوین داشتن  ایرانی گفت:الزمه دستیابی به 
بسترهای  رویداد  این  در  که  است  فناورانه  الزم  ابزار 
گفت:بانکداری  درپایان  وی  بودیم.  شاهد  را  مناسبی 
فراالکترونیک  شرکتی،بانکداری  الکترونیک،بانکداری 
بانکداری  کلی  روح  و  مناسب  زیرساخت های  ...با  و 
گفتمان  این  ترکیبی  وتوان  داشته  همپوشانی  اسالمی 

را در صنعت بانکداری مضاعف می سازد.
عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید ازغرفه 
بحث  به  نمایشگاه  در  مستقر  مدیران  با  مختلف  های 

وگفت وشنود پرداخت.
منطقه آزاد کیش الگوی مدیریت نوین است

آزادکیش  منطقه  اقتصادی  معاون  با  دیدار  در  ایرانی 
دارای  و  زیبا،استراتژیک،غنی،تاریخی  جزیره  گفت:این 

پتانسیل باال نمادی از مدیریت بهره ورانه ایرانی است.

عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون افزود:بانک متبوع 
به  اهتمام  در  و  راستای سیاست های کالن خویش  در 
شعار سال دراجرای برنامه های مدیریت منطقه آزاد و 
توجه به تولیددانش بنیان آمادگی الزم را درقالب تفاهم 

نامه ای اعالم می نماید.
ادامه گفت:تعامل،تفاهم وهمکاری دوطرفه  ایرانی در 
قابل  افزایی  توان  نتیجه  در  و  سینرژی  ایجاد  می تواند 

قبولی را داشته باشد.
گذاری  وسرمایه  اقتصادی  معاون  چالویی  ادامه  در 
بانک  مصمم  تقدیرازحضور  ضمن  کیش  آزاد  منطقه 
توسعه تعاون درعرصه های اقتصادی کشورگفت:از اینکه 
فعالیت های  ورکردن  بهره  درجهت  تعاون  توسعه  بانک 

اقتصادی است جای تقدیر وتشکر دارد.
را  الکترونیک  و   برنامه های آی تی محور  وی گفت: 

حمایت کرده و مصمم به اجرای آن هستیم.

برگزاری  با  همزمان   )BTC( بیت کوین  قیمت 
پیدا  بیشتری  نوسانات  آمریکا  دوره ای  میان  انتخابات 
قیمت  شاخص  داده های  هفته،  این  اواخر  و  می کند 
مصرف کننده نیز ممکن است تأثیر قابل توجهی بر بازار 

ارزهای دیجیتال داشته باشد.
به  توجه  با  کریپتو،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
منجر  که  دیجیتال  ارزهای  بازار  در  اخیر  تالطم های 
زیر ۲۱  به  پرچمدار  دیجیتال  دارایی  ارزش  کاهش  به 
هزار دالر شده است، گاوها شروع به مبارزه با خرس ها 
برای بازپس گیری ارزش ۲۱ هزار دالری به عنوان سطح 

حمایتی حیاتی کرده اند.
با نوسانات قیمت بیت کوین، متخصص تجارت کریپتو، 
مایکل ون د. پوپ، ورودی های قابل توجه بیت کوین را 

برای نظارت در این هفته برجسته کرد.
و  به سمت  ۲۱هزار  بیت کوین  اظهار کرد که  پوپ   
پایین ترین  دنبال  به  اکنون  و  کرده  حرکت  دالر   ۵۰۰
سطح برای ادامه حرکت است. ما در حال بررسی چند 

بیت کوین  ارزش  ترجیحاً  تا  هستیم  پشتیبانی  سطح 
حفظ شود و شامل سطح ۲۰ هزار و ۵۰۰ و ۲۰ هزار و 

۳۰۰ دالر است.
موقعیت های  برای  که  هستند  مناطقی  واقع  در   

طوالنی بالقوه آنها را در نظر خواهم گرفت.
اشاره  حوزه  این  به  معامالتی  کارشناس  اینکه  دلیل 
کرد این است که سطح ۲۰ هزار و ۴۰۰ تا ۲۰ هزار و 
۵۰۰ دالر بیش از یک ماه است که به عنوان مقاومت 

عمل می کند. 
می دهد  نشان  منطقه  این  بالقوه  تغییر  افزود:  وی 
در  ما  اگر  و  می گذارند  قدم  آنجا  در  خریداران  که 
 ۴۰۰ و  هزار   ۲۰ حدود  و  باشیم  منطقه  این  اطراف 
و  ۲۲هزار  باالی  محدوده  با  آنگاه  داریم،  نگه  را  دالر 
ارزش  بازار  نتیجه  در   داد خواهیم  ادامه  دالر   ۵۰۰
خواهد  همراه  به  نیز  آلتکوین ها  برای  را   زیادی 

داشت.
استدالل  می توان  بیت کوین،  قیمت  عملکرد  نظر  از 

کرد که اگر به سطح جدید باالتری برسد ارزش آن تا 
۲۲هزار و ۵۰۰ دالر را نیز ثبت خواهد کرد و احتماالً 
روند خود را تا محدوده باالی ۲۵هزار دالر که در حال 
خواهد  ادامه  است،  مهم  بسیار  مقاومت  سطح   حاضر 

داد. 
از آنجایی که بازدهی در حال افزایش است، گزارش 
دوره ای  میان  انتخابات  یا  قیمت مصرف کننده  شاخص 
خواهد  مهم  بسیار  محرک  یک  احتماالً  پس  این   از 

بود.
قیمت  شاخص  داده های  یا  آینده  در  که  گفت  پوپ 
احتماالً  میان دوره ای  انتخابات  یا  مصرف کننده 
خواهند  بیت کوین  قیمت  بر  قابل توجهی  تأثیر 
عاقالنه بازار  در  آن  تأثیر  بر  نظارت  بنابراین   داشت 

 است.
مطمئناً  تقریباً  دهد،  ادامه  خود  رشد  به  بازدهی  اگر 
داشت. خواهد  بیت کوین  قیمت  بر  منفی   تأثیر 

مصرف کننده  قیمت  شاخص  اگر  حال،  این  با   

نزدک  و  بیت کوین  باشد،  انتظار  حد  از  کمتر 
خواهند  ادامه  خود  افزایش  به  زیاد  احتمال   به 

داد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۹۹7.۹۵ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم 

نسبت به روز قبل ۳.۴6 درصد کمتر شده است. 
ارزهای  بازار  کل  درصد   ۳8.۹۱ حاضر  حال  در 
روز  یک  در  که  بوده  بیت کوین  اختیار  در  دیجیتالی 

۰.۱۱ درصد افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته 
افزایش  درصد   ۳7.6۹ که  است  دالر  میلیارد   ۹7.۵8
در  متمرکز  غیر  مالی  امور  در  کل  حجم  است.  داشته 
حال حاضر ۵.7۴ میلیارد دالر است که ۵.88 درصد از 

کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
میلیارد   ۹۰.۵۹ اکنون   پایدار  سکه های  تمام  حجم 
دالر است که ۹۲.8۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 

ارزهای دیجیتال است.
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 فضاپیمای سیگنوس
 به ایستگاه فضایی رفت

اداره ملی هوانوردی و فضایی ایاالت متحده در وب سایت خود گزارش داد، سفینه فضایی سیگنوس شب گذشته از مرکز فضایی - پروازی والوپس ناسا در ویرجینیا 
با مأموریت ارسال محموله به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد.

این فضاپیما در ساعت ۵ و ۳۳ دقیقه صبح به وقت محلی  با محموله ای به وزن سه و نیم تن، از جمله تجهیزات مورد نیاز برای انجام تعدادی آزمایش در مدار زمین، 
به فضا پرتاب شد. فضا پیمای سیگنوس  )Cygnus(همچنین اولین ماهواره های زیمبابوه و اوگاندا را مدار زمین مستقر خواهد کرد.

ایالن ماســک، مالــک و مدیرعامل 
جدید توییتر پس از اینکه هزینه جدید 
ماهانــه 8 دالری را برای ســرویس بلو 
توییتر اعالم کرد، حاال از اضافه شــدن 
قابلیتــی به این شــبکه اجتماعی خبر 
داده که باعث می شود کاربران متن های 
طوالنــی را به توییت های خــود اضافه 
کنند. ماســک در توییت خــود به طور 
دقیق اشــاره نکرده که این قابلیت چه 
زمانی ارائه خواهد شد، اما قول داده که 
دفترچه  اسکرین شــات های  "پوچی  به 
یادداشــت" پایــان می دهــد. احتماال 

به توییت هایی  ثروتمندترین فرد جهان 
اشــاره کرده که در آن کاربــران برای 
طوالنی بودن نوشــته خــود، آن را در 
برنامه هــای یادداشــت تایــپ کرده و 

تصویری از نوشته را توییت می کنند.
او همچنین افزود که این شرکت قصد 
دارد روی ابزارهای بیشتری برای کسب 
درآمــد تولیدکنندگان محتــوا و بهبود 
عملکرد جستجوی پلتفرم کار کند. او در 
توییت خود نوشــت: "جستجوی توییتر 
مرا بــه یاد Infoseek در ســال 98 
می اندازد!" Infoseek موتور جستجو 

ســاخت شــرکت دیزنی اینتراکتیو بود 
که 28 ســال پیش )1994( کار خود را 
شــروع کرد و سال 1999 برای همیشه 

بسته شد. 
 NBC بــن کالینــز"، خبرنــگار"
News به دنبال توییت های ماســک، 

اشــاره کرد کــه توییتر قبــل از اینکه 
مدیرعامل تسال آن را بخرد نیز در حال 
آزمایش یک ویژگی اشتراک گذاری متن 
بوده اســت. کالینز همچنین در توییت 

خود درباره ماسک نوشت:
"او در اینجــا بــه خاطر یکســری 

کارهایی کــه برخی از کارمندان قبل از 
اخراج خود انجام داده اند، اعتبار دریافت 
می کند." در واقع، اواخر ســال گذشته، 
"جین منچون وونگ"، محقق اپلیکیشن 

شواهدی را در نسخه وب توییتر کشف 
کــرده بود که به ویژگــی Articles و 
نوشتن مقاالت بدون محدودیت کاراکتر 
اشــاره داشــتند. نســخه iOS برنامه 
را  به روزرسانی جدیدی  به تازگی  توییتر 
دریافت کرد که شــامل اشتراک اصالح 
شده توییتر بلو برای دریافت تیک آبی با 

هزینه 7.99 دالر می شود. 

ممکن اســت باور نکنیــد که آدری 
هپبورن زیبا، بازیگری که به خاطر آثار 
کالســیکی مانند "تعطیالت رومی" و 
تیفانی" شناخته می شود،  در  "صبحانه 

در کودکی از گرسنگی رنج برده باشد، 
اما واقعیــت دارد. هپبــورن به خاطر 
تجربه چنین شــرایطی از کمک کردن 
به دیگران لذت مــی برد. او می گفت: 
"بهترین چیزی که در زندگی می توان 

حفظ کرد، یکدیگر هستند."
۱. او گرسنگی را تجربه کرده بود

مدت ها شــایعه شــده بود که علت 
الغــری آدری هپبورن اختالل در غذا 
خوردن است، اما خانواده او اصرار دارند 

که انــدام باریک معــروف او در واقع 
نتیجه بزرگ شــدن در دورانی سخت 
بوده است. او در طول سالهای ۱۹۳۹-

۱۹۴۵ سختی های زیادی دیده بود.
۲. او سفیر ویژه یونیسف بود

هپبورن به عنوان ســفیر یونیســف، 
بــه بیــش از ۲۰ کشــور ســفر کرد. 
ماننــد ترکیه،  از مناطقــی  هپبــورن 
بنگالدش  اکوادور، هندوراس، سودان، 
و ســومالی بازدیــد کرد کــه در آن 
کــودکان و خانواده ها به غذا، آب تمیز 
و واکسیناســیون نیاز داشــتند. او سفر 
کرد و با اســتفاده از نام و تصویر خود 
برای ترویج نیاز به کمک غذایی برای 

یونیسف پول جمع آوری کرد.
۳. او فردی درونگرا بود

هپبورن از کانــون توجه یا محاصره 
شدن توســط گروه هایی از طرفداران 
و اطرافیان خوشــش نمــی آمد. از او 
در جایی گفته اســت: "من باید خیلی 

وقت ها تنها باشــم. اگر از شنبه شب 
تا دوشــنبه صبح را تنهــا در آپارتمانم 
بگذرانم، بســیار خوشحال خواهم شد. 

اینطوری انرژی می گیرم."
۴. او هرگز خود را زیبا نمی دانست

پسر هپبورن، لوکا دوتی، گفته است 
او  که مادرش نمی دانســت چرا مردم 
را زیبا می داننــد. دوتی گفت: "او فکر 
می کرد که بینی بزرگ و پاهای بزرگی 
دارد و خیلی الغر است. او در آینه نگاه 
می کــرد و می گفت: "من نمی فهمم 

چرا مردم من را زیبا می بینند."
۵. آدری هپبورن نام واقعی او نیست

هپبورن نــام خانوادگی واقعی او هم 
نبــود. او با نام آدری کاتلین راســتون 
بــه دنیا آمد و خانواده اش او را آدریانته 

نامیدند.
۶. او خود را نماد استایل خاصی نمی 

دانست
او یــک بار گفته اســت: "من هرگز 

خودم را به عنوان یک نماد نمی دانم. 
آنچه در ذهن دیگران اســت در ذهن 
من نیست. من فقط کار خودم را انجام 

می دهم."
او همچنین اســتایل خــود را کاماًل 
معمولی می دانســت. "ظاهر من برای 
همه قابل دســترس اســت. با موهای 
بســته، عینک آفتابی بــزرگ و لباس 
مشــکی، هر زنی می تواند شــبیه من 

باشد."
۷. مدال آزادی به او اعطا شد

به عنوان  در ســال ۱۹۹۲، هپبورن 
یــک بازیگر و فعــال اجتماعی، مدال 
غیرنظامی  افتخــار  باالتریــن  آزادی، 
ایــاالت متحده را دریافت کرد. در این 
مراســم، هپبورن مورد ســتایش قرار 
گرفت، اما به دلیل بیماری نتوانســت 
در این مراسم شرکت کند. او سال بعد 

از دنیا رفت.
منبع: روزیاتو

عضو هیأت مدیره ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان تهران تاکید کرد که توسعه 
شــبکه ملی اطالعات بــه بهانه حرکت در 
مسیر اســتقالل یا تحقق اقتصاد دیجیتال، 
بدون دسترسی آزاد به اینترنت و پلتفرم های 

بین المللی اشتباهی تاریخی است.
به گزارش "انتخاب"، کیوان جامه بزرگ، 
عضــو هیأت مدیــره این ســازمان با بیان 
اینکه در حال حاضر چیــزی به نام اینترنت 
نداریم، گفت: "چیزی کــه وجود دارد یک 
شبکه دست و پا شکسته و ناپایدار است که 
مسئوالن هم به صراحت گفتند هیچ حسابی 
روی تداوم فعالیت پلتفرم های بین المللی آن 

باز نکنید."
او که بــا روابط عمومی ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســتان تهران مصاحبه می 
کــرد، ادامه داد: "نتیجه این سیاســت این 
اســت که در آینده، اقتصــاد دیجیتال هم 
نخواهیم داشت و پیرو آن سایر صنایع کشور 
نیز در این شــکاف دیجیتالی ســالها عقب  

می افتند."
او با تاکید بر توسعه و تکمیل شبکه ملی 
اطالعات به عنوان یک زیرســاخت ضروری 
برای هر کشور، بیان کرد: "این شبکه بدون 
وجود اینترنت پایدار و دسترســی آزاد مردم 
و کســب و کارها به آن عقیــم و بی فایده 
خواهد بود. چه اینکه سیاست های تحدیدی 
حاکمیت، آن  را در نگاه شهروندان به نهادی 

مذموم بدل می کند."

جامه بــزرگ ادامــه داد: "در یک نگاه 
حداقلی شــبکه های اجتماعــی بین المللی، 
امــروزه درگاه تعامــل با بســیاری از منابع 
علمی، آموزشی، سرگرمی، خبری و... است. 
واقعیتــی که هیچ گاه در یک پلتفرم بســته 
داخلــی محقق نمی شــود. روزانه میلیون ها 
عنــوان محتوای تخصصی در شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی منتشــر می شوند 
و متخصصــان دنیــا از همیــن طریــق با 
یکدیگر شبکه ســازی می کنند و از یکدیگر 

می آموزند."
او گفت: "مگر می شــود به دانشگاه ها و 
مدارس کسب و کار، انجمن های تخصصی 
علمــی، نشــریات معتبر بین المللــی، افراد 
شــاخص و تاثیرگذار بر صنایع گفت بیایید 
در پلتفرم هــای داخلی ما فعالیت کنید؟ مگر 
می توان به شــرکای بین المللــی گفت در 

پیام رسان های ایرانی فعالیت کنید؟"
ارتباطات  از  "بسیاری  افزود:  جامه بزرگ 
روزانــه کســب و کارها با شــرکای تجاری 
شــبکه های  بســتر همین  بر  بین المللــی 
می گیرد.  پیام رســان ها صورت  و  اجتماعی 
اینها بدیهیاتی اســت کــه از جانب متولیان 
امر فیلترینگ و صیانت گران انکار می شود."

عضو هیأت مدیره ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای اســتان تهران با بیــان اینکه اگر 
را وســیع تر کنیم،  قدری دایــره نگاهمان 
فاجعه ای بزرگتر عیان می شــود، بیان کرد: 
"به نظر می رســد از آنجا کــه فهم برخی از 

مســئوالن از اقتصاد دیجیتال صرفًا محدود 
به شــرکت های اینترنتی و خدمات عمومی 
اســت، تصور می کنند با داخلی کردن آنها 
مردم مجبور به اســتفاده از آن شده و نهایتا 
این فضــا را کنترل  می کننــد. ولی واقعیت 
این اســت که اقتصــاد دیجیتــال فراتر از 
کســب و کارهای اینترنتی است و ظرفیت 
نقش آفرینی به عنوان پیشــران توسعه سایر 
بخش های اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 

کشور را داراست."
"پایه های  کــرد:  تاکیــد  جامه بــزرگ 
اصلی انقالب صنعتــی چهارم، فناوری های 
دیجیتالــی همچون رایانــش ابری، هوش 
مصنوعی و اینترنت اشیا است. بدون این ها 
در بهتریــن حالت اساســًا ما یک نســل از 
صنایع دنیــا عقب خواهیم ماند. چون تحول 
در ســایر صنایع نیازمند توسعه فناوری های 
پیش گفته است که همگی بر بستر تعامالت 
بین المللی و اقتصاد مقیاس پذیر فراسرزمینی 

رشد می کنند و موضوعیت می یابند."
او ادامه داد: "انقالب چهارم صنعتی که 
هیچ، عقب ماندگی صنایع کشور و بهره وری 
پاییــن آن مگر جز با نفوذ این فناوری ها در 
ذات صنعت قابل جبران اســت؟ این یعنی 
با تداوم وضع موجود، نه تنها کســب سهم 
۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد 
کشــور یک رویای مرده است، بلکه اقتصاد 
دیجیتالی شــده که می تواند تــا۳۰ درصد 
اقتصــاد کشــور را متحول کند نیز دســت 

نیافتنی می شود."
این فعال حــوزه فناوری معتقد اســت 
از تصمیم گیــران  بســیاری  آنجاییکــه  از 
نهادهای ذیصالح دغدغه پایداری و رشــد 
کســب و کارهای خصوصی و حتی دولتی 
را نداشــته اند، اصوال تصوری از اهمیت این 

مسایل هم ندارند."
او با ابراز تاسف از اینکه مسئوالن مورد 
نظر ضرورتــی هم برای تعامــل با بخش 
خصوصــی و نهادهــای تخصصــی برای 
چاره جویی و راهکار گزینی نمی بینند، گفت: 
"ماجرا صرفا به یک گفت وگوی یک طرفه 
و نهایتا دریافت سیاهه ای از مشکالت فنی 
تقلیل می یابد و در مواجهه با این دغدغه ها 
به طیفی از ضدسیاست هایی نظیر لوگوتراپی 
)حرف درمانــی( تــا خطابه درمانی )رتوریک 

تراپی( پناه می برند."
جامه بزرگ با تاکید بر اینکه در ســازمان 
نظــام صنفی رایانه ای اســتان تهران طرح 
دیدگاه هــا، نقد و پیشــنهاد سیاســت ها و 
همچنین پیگیری تحقق خواسته های بخش 
خصوصی را وظیفه خود می دانیم، بیان کرد: 
"شــبکه ملی اطالعات یک الزم غیرکافی 

اســت که در نبود دسترسی آزاد به اینترنت 
و پلتفرم هــای بین المللی به یــک امر زائد 
غیرکاربردی تبدیل می شــود. توسعه آن به 
بهانه حرکت در مســیر اســتقالل یا تحقق 
اقتصــاد دیجیتال، نیز یــک فریب بزرگ و 

اشتباه تاریخی در کشور خواهد بود."

فیزیک و نجوم 
۷ واقعیت در مورد آدری هپبورن افسانه ای که باورشان برایتان سخت خواهد بود

از گرسنگی تا دریافت مدال آزادی

دانشمندان می گویند، زمین باید از همین حاال قبل از اینکه خیلی دیر 
شود، برای رویارویی با بیگانگان آماده شود.

به گزارش دیلی میل، دانشــمندان نمی خواهند در مورد احتمال وجود 
حیات فرازمینی محافظه کار باشــند و می گویند بشر از همین حاال باید 

خود را برای رویارویی با بیگانگان آماده کند.
یک گروه از پژوهشــگران در دانشــگاه "ســنت اندروز" در اسکاتلند 
می خواهند طرحی را تنظیم کنند مبنــی بر اینکه در صورت مواجهه با 

بیگانگان در زمین باید چه کاری انجام شود.
آنها با کمک کارشناســانی از سراســر جهان بــه ارزیابی معاهدات و 
پروتکل های محکم و همچنین هرگونه شــواهدی از تمدن های هوشمند 

خواهند پرداخت.
کار مقدماتی آنها در یک مرکز پژوهشــی جدید در دانشــگاه ســنت 
 )SETI(اندروز انجام خواهد شــد که به جســتجوی هــوش فرازمینی

اختصاص دارد.
دکتــر جان الیوت)John Elliott( دانشــمند کامپیوتر و هماهنگ 
کننــده مرکــز SETI می گوید: داســتان های علمی-تخیلــی مملو از 
کاوش های تأثیر بر جامعه بشری پس از کشف و حتی مواجهه با زندگی 
یا هوش در جای دیگری از کیهان است، اما ما باید از تفکر در مورد تأثیر 

آن بر بشریت فراتر برویم.
وی افزود: ما باید دانش تخصصی خود را نه تنها برای ارزیابی شواهد، 
بلکه برای در نظر گرفتن واکنش اجتماعی انسانی هماهنگ کنیم و زمان 

انجام این کار هم اکنون است.
وی ادامه داد: اســکن ســیگنال های احتمالی خــارج از زمین برای 
شناسایی ســاختارهای زبانی و پیوست معنا، فرآیندی پیچیده و زمان بر 
است که طی آن دانش ما در مراحل متعددی در مورد فرا زمینی ها ارتقا 

می یابد.
این گروه پژوهشــی احساس می کند که در صورت شناسایی اطالعات 

بیگانه تاکنون توجه محدودی به عواقب آن شده است.
در حالی که سازمان ملل فرآیندها و نهادهایی را برای تهدید برخورد 
یک سیارک به زمین ایجاد کرده است، هیچ چیز مشابهی در مورد حیات 

فرازمینی وجود ندارد.
ناسا در ماه ژوئن اعالم کرد که اولین مطالعه خود را در مورد پدیده های 

هوایی ناشناس)UAP( معروف به یوفو)UFO( آغاز کرده است.
UAP دانشــمندان در طول 9 ماه به بررسی داده های فعلی در مورد

ها خواهند پرداخت و مشخص می کنند که کدام رویت ها به طور طبیعی 
رخ می دهند یا کدام یک از آنها ارزش بررسی بیشتر را ندارند.

پژوهشــگران نوشــتند: به دلیل کشــف هــزاران ســیاره در اطراف 
ستاره های دور در کهکشان خودمان و نزدیک تر به زمین، از طریق کاوش 
در جهان های نزدیک مانند مریــخ و زهره، عالقه اجتماعی به طور قابل 

توجهی برای شناسایی حیات در گذشته یا حال افزایش یافته است.
کشــف بالقوه حیات میکروبی احتماالً انواع مختلفی از نگرانی ها را در 
پی کشــف حیات هوشــمند ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که ما 

هنوز کاماًل برای یک حیات هوشمند آماده نیستیم.
 "SETI Post-Detection" اکنون این گردهمایی موســوم به
اولین خانه دائمی را برای توســعه یک چارچوب جامع برای آنچه پس از 

دریافت سیگنال رادیویی بیگانه اتفاق می افتد، فراهم می کند.
دانشمندان فرآیند کامل جستجوی شــواهد، تأیید تشخیص، تجزیه 
و تحلیل و تفســیر الگوهــای زبانی و مدیریت پاســخ بالقوه را مدیریت 
خواهند کرد. آنها با دانشــگاهیان در علوم مختلــف و همچنین اعضای 

جامعه SETI کار خواهند کرد.
آنها همچنین با کارشناسان سیاسی در زمینه رمزگشایی پیام، تجزیه 
و تحلیل داده ها، قوانین فضایی، توســعه مقررات و اســتراتژی های تأثیر 
اجتماعی هماهنگ می شوند تا به رفع شکاف اطالعات سیاسی آن کمک 

کنند.
دکتر الیــوت می گوید: آیا هرگز پیامی از بیگانــگان دریافت خواهیم 
کــرد؟ نمی دانیم. همچنین نمی دانیم چه زمانی ایــن اتفاق می افتد. اما 
می دانیــم که نمی توانیم برای رویدادی که ممکن اســت فردا به واقعیت 

تبدیل می شود، از نظر علمی، اجتماعی و سیاسی آماده نباشیم.
یک مطالعه در ماه ژوئیه نشــان داد که بیگانگان می توانند با استفاده 
از ارتباطات کوانتومی پیام هایی را از طریق فضای میان ســتاره ای ارسال 
کنند. گروهی از دانشــگاه ادینبرو)Edinburgh( محاسباتی را بر روی 
حرکت پرتوهای ایکس در فضای خالی انجام دادند تا ببینند آیا با موانعی 

مواجه خواهند شد یا خیر.
ذرات کوانتومی، مانند فوتون های نور، شــکننده هستند و در صورت 
مواجهــه با هر نوع تداخلی، مانند میدان گرانشــی به راحتی شکســته 
می شوند. با این حال مشخص شد که این کوانتا)جمع کوانتوم( می تواند 
حداقل در صدها هزار ســال نوری سفر کند که معادل فاصله ای بیشتر از 
کل کهکشــان راه شیری اســت. این تا حد زیادی به دلیل کوچک بودن 
چگالی متوسط   ماده در فضا است که احتمال انحراف یک ذره کوانتومی 

را کاهش می دهد.
به گفته پژوهشــگران، سطح اطالعاتی که می توان با استفاده از کوانتا 
با ســرعت باال به طور ایمن منتقل کرد، می تواند آن را به روشی مناسب 

برای ارتباط با سایر اشکال حیات تبدیل کند.
پژوهشــگران ادعا می کنند در حال حاضر هیچ جرم شناخته شده ای 
وجــود ندارد که به طور طبیعــی پیام های کوانتومــی را که می تواند با 

سیگنال های بیگانه اشتباه گرفته شود، منتقل کند.
ایــن در حال حاضر تنها یک حدس و گمان اســت، اما این تحقیقات 
نشــانه دیگری از حیات را به متخصصان می دهد کــه باید به دنبال آن 

باشند.
پژوهشگران می گویند: در اصل، باید به جایی برسیم که بتوان سیگنال 
کوانتومــی را که از یک جرم اخترفیزیکی می آید یا حتی یک ســیگنال 

هوشمند از یک تمدن فرازمینی را تشخیص داد./ایسنا

بشر باید برای رویارویی
 با بیگانگان آماده باشد

معبد افسانه ای هرکول کشف شد

مهر: اریک رابرتز با بازی در ۷۰۰ فیلم خود را 
یکی از خوش شانس ترین افراد هالیوود می داند. 
به گزارش هالیوود ریپورتر، سخت کوش ترین 
فرد در عرصه نمایش و بازیگری اریک رابرتز 
برادر جولیا رابرتز و پدر اِما رابرتز است. هرچند 
او رکورد جهانی گینس برای بازی در بیشترین 
شــمار فیلم برای یک بازیگر زنده را در اختیار 
ندارد و این افتخار به بازیگر هندی برهما ناندام 
با بازی در ۱۱۷۰ فیلم می رسد، با این حال رابرتز 

با بیشترین توان در حال بازی است.
او که در حال حاضر بیــش از ۶۰ پروژه در 
دست اکران دارد، در حدود ۷۰۰ فیلم و برنامه 
تلویزیونی ظاهر شده و سال پیش در ۳۳ فیلم 
بازی کرد و اکنون ۶۶ فیلم در مراحل مختلف 
تولید دارد. تقریباً ۴ دهه و نیم از زمانی که وی 
در ســال ۱۹۷۸ با بازی در "پادشاه کولی ها" 
کارش را شــروع کرد و نامزدی گلدن گلوب 
را کســب کرد می گذرد. او ســال ۱۹۸۳ یک 
نامزدی دیگر گلدن گلوب را برای "ستاره ۸۰" 
باب فوسه کسب کرد و یک نامزدی اسکار هم 
برای "قطار فراری" در ســال ۱۹۸۴ به دست 

آورد. این بازیگر ۶۶ ساله که اکنون به عنوان 
پرکارترین بازیگر آمریکا شناخته می شود از یک 
پروژه به دیگــری می رود و گاهی در یک روز 

بازیگر چند پروژه بوده است.
با نگاهی به فیلم هــای او می توان دریافت 
که بیشتر فیلم هایش آثار مستقل و کم هزینه 
هستند و با این حال به ناگاه نام وی در فیلم های 
مطرحی چون "شوالیه تاریکی" دیده می شود 
که به عنوان سردسته اوباش در آن فیلم بازی 
کرده بود. او همچنین بازیگر فیلم جدید دمین 
شــازل "بابل" هم هســت که در آن در کنار 
چهره هایــی چون برد پیت بازی کرده و نقش 
پدر شخصیت مارگو رابی را ایفا کرده است. او 
همسرش لیزا را به عنوان مدیربرنامه اش موجب 
این همه کار می دانــد و می گوید او گاهی در 
یک روز تا ۳۰ پیشنهاد بازی را بررسی می کند.

این بازیگر در بسیاری از موارد موهبتی برای 
کارگردان های جوان است زیرا وجود نام او در 
عوامل فیلم به دریافت وام بانکی برای ساخته 
شدن فیلم کمک می کند و او از این طریق به 
کارگردان شــدن خیلی ها کمک کرده است. 

رابرتز می گوید از این طریق ۳ بار دور کره زمین 
چرخیده و در کشورهای مختلفی بازی کرده و 
حتی در روسیه یکی از بازیگران محبوب مردم 
است و شهرتی بیشــتر از آرنولد شوارتزنگر و 
سیلوستر استالونه دارد و جنگ روسیه با اوکراین 
موجب شــد تا وی از بازیگری در آن منطقه 
دست بکشد. رابرتز در مصاحبه ای جدید گفته 
است در روز حداقل ۸ پیشنهاد بازیگری دریافت 
می کند و به همین دلیل حداقل ۲۰۰ روز سال 

را در برابر دوربین می گذراند:
*سرتان همیشه شلوغ است. نه؟  

اگر بخواهم از برنامه هــای نزدیک بعدی 
بگویم شامل لوکیشــن هایی در وگاس، نروژ، 
آلمان، تگــزاس، تورنتو، ادمونتــون کانادا و 

بازگشت به نروژ می شود.
*شمار فیلم هایی که در آنها بودید را دارید؟

تا ۷۴ تا شماره دستم بود اما فکر می کنم حاال 
چند صد تا شده باشد. چک نمی کنم.

*امسال شــما در "بابل" دمین شازل بازی 
کرده اید و در یک دهه اخیر در فیلم های مهمی 
چون "شوالیه تاریکی" و "خباثت ذاتی" حضور 

داشتید. آیا این پروژه ها و کار با کارگردان های 
بزرگ برایتان مثــل کارگردان های فیلم های 

مستقل است؟
هــر پروژه ای که در آن حضــور دارم برایم 
جدی است؛ چون هر پیشنهادی خیلی سریع 
از راه می رسد و ممکن است جمعه پیشنهادی 
دریافت کنم و شــنبه سر صحنه فیلمبرداری 

باشم.
*فرصتی برای نشستن و تماشای فیلم های 

خودتان به دست می آورید؟
باید روراست باشم. تنها اگرچیزی برایم خیلی 
دلنشین باشد تماشایش می کنم؛ چون خودم سر 
صحنه بوده ام و کاری که انجام شده را دیده ام. 
اما "بابل" دمین شازل را تماشا کرده ام و همین 
حاال می گویم مارگو رابی برای این فیلم اسکار 

می گیرد.
*از اینکــه دخترتان به تنهایی یک بازیگر 

بزرگ شده چه حسی دارید؟
خیلی خوشایند است. او هرگز آموزش ندیده 
و در همه دوران کاری اش در حال یاد گرفتن 

بود و من شیفته بازی هایش هستم.

بازیگری که بیشترین تعداد فیلم را در هالیوود بازی کرده است

قابلیتارسالمتنهایطوالنیبهتوییترمیآید

اکنونچیزیبهناماینترنتنداریم
تصورمیکنندباداخلیکردناینترنت،مردممجبوربهاستفاده

ازپلتفرمداخلیمیشوند

ساکس"  "گلدمن  بین المللی  مالی  مؤسس  جدید  گزارش 
)Goldman Sachs( حاکی از این است که ربات های انسان نما 

می توانند تا 15 سال آینده به تجارتی با ارزش سالیانه 154 میلیارد 
دالر تبدیل شوند.

بازار  با  هم تراز  را  انسان نما  ربات های  می تواند  ارزشی  چنین 
ایالن  تسال،  مدیرعامل  گفته  به  که  دهد  قرار  الکتریکی  خودروهای 
ماسک هم در یک راستا قرار می گیرد. ماسک در گذشته گفته بود که 
فراتر  تولید خودرو در تسال  از درآمد  رباتیک درنهایت  ارزش صنعت 
می رود. ظاهراً همین موضوع باعث سرمایه گذاری سنگین تسال روی 

ربات های انسان نما شده است.

رباتاپتیموستسالبازاررامتحولمیکند؟
گلدمن ساکس در گزارش خود به ربات انسان نمای تسال که نمونه 

اولیه اش چند وقت پیش معرفی شد، اشاره کرده:
دوباره  اپتیموس،  تسال،  انسان نمای  ربات  اولیه  نمونه  "معرفی 
داغ  نوآوری هایی  چنین  در  مالی  فرصت های  درباره  را  بحث هایی 
کرده است. بحث سرمایه گذاری در این حوزه گسترده است و تخمین 
می زنیم که در 10 تا 15 سال آینده، اندازه بازار حداقل 6 میلیارد دالر 
برای پر کردن 4 میلیارد دالر کمبود نیروی کار در ایاالت متحده شود 
و همچنین 2 درصد بازار جهانی مراقبت از سالمندان هم در اختیار 

این ربات ها قرار بگیرد.
طراحی  موانع  مانند  مواردی  باید  وضعیت،  این  به  دستیابی  برای 
همچنین  و  بودن  مقرون به صرفه  فناوری،  استفاده،  موارد  محصول، 
پذیرش گسترده از سوی عموم به طور کامل برطرف شوند. ما بازاری 
با ارزش ساالنه 152 میلیارد دالر را در سال 2035 تجسم می کنیم 
ارزش  سوم  یک  و  الکتریکی  خودروهای  بازار  به  نزدیک  )ارزشی 
می تواند  بازار  ارزش  این   .)2021 سال  در  هوشمند  گوشی های  بازار 
و  تولید  در  کار  نیروی  کمبود  زمینه  در  مشکالت  رفع  نشان دهنده 

همچنین نگهداری از افراد سالمند باشد."
منبع: دیجیاتو

آیا کرم های حشره جایگزین 
آنتی بیوتیک ها خواهند شد؟

مصرف  کردند  اظهار  اخیرشان  مطالعه  در  محققان  از  گروهی 
کرم های  آن  جای  به  و  کنید  فراموش  را  بیوتیک ها  آنتی 
در  برخی  که  چرا  کنید  امتحان  را   )  MAGGOTS(حشره
استفاده  آنها  از  زخم  درمان  برای  اول  جهانی  جنگ   دوران 

می کردند.
افراد،  از  بسیاری  برای  میل،  دیلی  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
با  تاب خوردن مرتبط  و  پیچ  کرم های حشره فقط الروهای در حال 
اجساد مرده و پوسیده هستند. اما این امر پزشکان سرویس سالمت 
و  برای درمان زخم ها  فزاینده ای  به طور  را که   )NHS(بریتانیا ملی 
پیشگیری از عفونت به استفاده از آنها متوسل شده اند را ناامید نکرده 

است.
می شد،  استفاده  آن  از  اول  جهانی  جنگ  طول  در  که  درمان  این 
نشان می دهد که کرم های حشره روی پوست در کیسه های همانند 
چای کیسه ای قرار دارند و در آنجا هر بافت مرده  را می خورند و ظاهرا 

مولکول های ضد میکروبی ترشح می کنند.
پزشکان امیدوارند که این درمان بتواند به مقابله با تهدید جهانی ابر 
میکروب ها کمک کند، بحرانی که بالقوه تأثیر فاجعه باری بر جامعه 
دارد که از نظر شدت به تروریسم و   تغییرات آب و هوایی تشبیه شده 

است.
چسباندن کرم های حشره بر روی زخم های عفونی نیاز به استفاده از 

آنتی بیوتیک ها را از بین می برد.
 داده های دیجیتالی سرویس سالمت ملی بریتانیا نشان می دهد که 
میزان درمان  به وسیله کرم های حشره در انگلیس تقریبا 50 درصد 

نسبت به دهه گذشته افزایش یافته است.
کرم های حشره در سال های 2018 تا 2019 بیش از 1300 بار در 
سرویس سالمت ملی بریتانیا استفاده شدند که این میزان در سال های 

2008 تا 2009 کمتر از 900 بار بود.
استفاده از کرم های حشره برای تمیز کردن زخم ها برای اولین بار در 
جنگ جهانی اول رایج شد، زمانی که جراحان صحرایی کشف کردند 
سربازانی که جراحت آنها با کرم های حشره درمان شده بود، سریع تر 

بهبود یافتند.
این  زیادی  تا حد  پزشکی در دهه 1940  بیوتیک های  آنتی  ظهور 
کرم های  که  می دهد  نشان  تحقیقات  سپرد.  فراموشی  به  را  درمان 
حشره در درمان زخم هایی که به سختی التیام می یابند مؤثر و مقرون 
به صرفه است و سرویس سالمت ملی بریتانیا نیز آن را به عنوان یک 

درمان در سال 2004 پذیرفته است.
ساالنه  جنوبی،  ولز  بریجند،  در  مستقر   "BioMonde" شرکت 
9000 کیسه زیستی همانند چای کیسه ای پر از کرم های حشره را به 

سرویس سالمت ملی بریتانیا می فروشد.
این کیسه ها روی بافت باز قرار می گیرند، با یک پانسمان پوشانده 
می شوند و تا چهار روز به عنوان آخرین راه حل برای بیمارانی که با 

آنتی بیوتیک بهبود نمی یابند، باقی می مانند.
نشان   "Wound Care" مجله  در  منتشر شده  نظرسنجی  یک 
است  معنی  این  به   )yuck factor("تنفرانگیز "عامل  که  داد 
منزجر  حشرات  از  بیماران  خود  از  بیشتر  بهداشت  متخصصان   که 
می شوند. پروفسور "یامنی نیگام")Yamni Nigam( حشره شناس 
در دانشگاه سوانسی گفت که برای محبوبیت بیشتر این درمان، باید 

بر این دروغ غلبه کرد. 
کرم های حشره بسیار کارآمد و مقرون به صرفه هستند.

در عرض  نمی یابد،  التیام  ماه ها  که  را  راکدی  زخم  می توانند  آنها   
چهار روز خوب کند. یکی از کارهای کلیدی که این حشرات می توانند 

انجام دهند، ضدعفونی کردن زخم است.

ربات های انسان نما می توانند به یک
 تجارت ۱۵۰ میلیارد دالری تبدیل شوند



چندی پیش ســازمان بهزیســتی از اصــالح و ابالغ 
آئین نامــه اجرایی مــاده ۶ قانون حمایــت از اطفال و 
نوجوانــان خبر داد؛ آئین نامه ای که در بخشــی از موارد 
اصالحــی و الحاقی آن عبارت "جمع آوری" کودکان کار 
و خیابان به چشــم می خورد که البته واکنش هایی را از 
ســوی رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران بدنبال 
داشــت چرا که وی با اعتقاد بر اینکــه آیین نامه مذکور 
نه تنها نیازمند اصالح نبــوده و این اصالح هیچ کمکی 
به اجرای قانون نمی کند، تاکید کرد: اضافه شــدن واژه 
"جمع آوری" بــه آیین نامه به معنی بازگشــت به عهد 

دقیانوس است.
به گزارش ایســنا، چند روز پیش بــود که محمدرضا 
حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی کشــور از اصالح و ابالغ آئین نامه 
اجرایی مــاده ۶ قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان به 

ایسنا خبر داد.
 او در بخشــی از اظهــارات خود بیــان کرد که پیش 
از اصالح ایــن آئین نامــه اجرایی، تکالیف دســتگاه ها 
درخصوص کودکان مشــخص شــده بود امــا برخی از 
بندهای این ماده ایراداتی داشــت که با همکاری وزارت 
رفاه پیگیر آن شــدیم و به دنبال تصویب این اصالحات، 

تکالیف دستگاه ها مشخص شده است.
حیدرهایــی همچنین در بخشــی از تشــریح موارد 
اصالحــی و الحاقی آئین نامه و با اشــاره به ماده ۲۸ که 
در آن به وظیفه پلیس برای شناســایی طفل و نوجوان 

در معرض خطر یا بزه دیده اشــاره شده، گفت: در ماده 
مذکور شناســایی کودکان در معــرض خطر یا بزه دیده 
تکلیف پلیس بود؛ حال با اصالحات انجام شــده عبارت 
"جمع آوری" نیز در اصالح این ماده قانونی الحاق شــده 
و براین اســاس پلیس موظف است تا عالوه بر شناسایی 
کودکان کار و خیابان به جمع آوری آنها با کمک ســایر 

دستگاه ها ورود کند.
 سیدحسن موسوی چلک ضمن انتقاد از موارد اصالحی 
و الحاقــی این آئین نامه و با بیان اینکه در ســال ۱۳۷۸ 
مصوبه ای در شــورای عالی اداری بــرای بی خانمان ها و 
متکدیان تصویب شــد، به ایســنا گفــت: در آن مصوبه 
برای این افراد تفکیک سنی در نظر گرفته نشده بود، در 
همین راستا ســازمان بهزیستی با شورای عالی اداری و 
وزارت کشور مکاتبه ای مبنی بر اینکه افراد زیر ۱۸ سال 
کودک انــد و مصداق متکدیان و بی خانمان ها نیســتند، 
انجــام داد و بــه دنبال آن نیز تقاضا کرد تا مســئولیت 

کودکان با بهزیستی باشد. 
در آن زمان تفاهم نامه ای نوشته شد که در سال ۸۴ به 
آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی تبدیل و در نهایت 

مسئولیت این کار به بهزیستی واگذار شد.
وی افــزود: در واقع در آن زمــان چند اتفاق افتاد؛ در 
ابتدا واژه "جمع آوری" کودکان حذف شد؛ گرچه به طور 
کلی در مورد واژه "جمع آوری" متکدیان و بی خانمان ها 
نیز موافق نیستم زیرا واژه جمع آوری واژه ای غیرانسانی 
اســت، در نهایت با اســتدالل های ارائه شــده از سوی 

سازمان بهزیســتی پذیرفته شــد که واژه "شناسایی و 
جذب" جایگزین "جمع آوری" شود و همچنین به جای 
نگاه جمــع آوری به کودکان خیابانی، نگاه شناســایی و 

جذب مطرح باشد. 
موســوی چلک در ادامه با اشــاره به قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان و با بیان اینکه آیین نامه قانون حمایت 
از اطفال و نوجوانان در ســال ۱۴۰۰ نوشته شد، تصریح 

کرد:
 قرار بود آیین نامه مذکور توســط وزارت رفاه نوشــته 
شــود، اما معاونت ایــن وزارتخانه ایــن کار را به مرجع 
ملــی حقوق کــودک واگذار کرد و مرجــع ملی حقوق 
کــودک برای تدوین این آئین نامــه با حضور نمایندگان 
دســتگاه های مرتبط طی ۵۰ روز )در نوبت صبح و عصر 
و گاهی شــبانه به صــورت مجازی ( ایــن آیین نامه  را 
نوشت، آئین نامه ای که در آن جلسات موضوع جمع آوری 

کودکان در آن مطرح نبود.
وی ضمــن اعتقــاد از اینکه آیین نامه مــاده ۶ قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان نیازمند اصالح نبوده است، 

گفت:
 در آیین نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال به موضوع 
کودکان کار و خیابانی نیز اشــاره شــد چراکه آن ها نیز 
بخشــی از کودکانی که در وضعیــت مخاطره  آمیز قرار 
دارند، هســتند که در قانون نیز به صراحت به وضعیت 

کودکان در وضعیت مخاطره آمیز اشاره شد.
وی بــا تاکید بر اینکه اصــالح آیین نامه ماده ۶ قانون 

حمایــت از اطفــال و نوجوانان هیچ کمکــی به اجرای 
قانون نمی کند، تاکید کرد: وزارت رفاه پیشــنهادی برای 
اصالح داد که به نظر این اصالح پشــتوانه کارشناســی 
نداشته است. چراکه واژه "جمع آوری" کودکان خیابانی 
در آئین نامــه اولیه مطرح نبود اما در اصالح به آیین نامه 
اضافه شــد و این درحالیست که واژه جمع آوری توهین 
به کودک است. اضافه شدن واژه جمع آوری به آیین نامه 

به معنی بازگشت به عهد دقیانوس است. 
وی در ادامه به موضوع جمع آوری کودکان خیابانی که 
در اصالح آیین نامه به نیروی انتظامی محول شده اشاره 
کرد و افزود: در آیین نامه قانون حمایت از اطفال و حتی 
در آیین نامه، ســاماندهی کــودکان خیابانی و مدیریت 
کار به بهزیســتی داده شــد و نه به پلیس. سپردن کار 
به پلیس در غالب جمــع آوری یعنی غلبه نگاه انتظامی 
درمورد کودکانی که مواجهــه آنها با پلیس باید آخرین 

راهکار باشد.
موســوی چلک ادامــه داد: تمــام تالش هایی که در 
آئین نامه انجام شد که مســئولیت کار کودکان خیابانی 
با ســازمانی اجتماعی به نام بهزیســتی باشد و برخورد 
با کودکان برخوردی انســانی باشد و از سوی دیگر واژه 
جمع آوری در آیین نامه مطرح نشــود، متاسفانه وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی بدون پشــتوانه کارشناســی 
قانون آن را خراب کرد و آیین نامه ای که می توانســت 
نقطه عطفی در تاریخ کشور باشد را با دست خودشان به 

نقطه ضعف تبدیل کردند.

خبر
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بازگشت به عهد دقیانوس با اصالح آئین نامه ای برای کودکان!
 اصالح آیین نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هیچ کمکی به اجرای قانون نمی کند

شهنام عرشی رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره مرگ و میرهای ناشی از آنفلوآنزا در سال جاری، تصریح کرد: مرگ و میر زیر ۱۰ سال ۶ نفر، بین ۱۰ تا ۲۰ سال دو نفر، بین ۲۰ تا ۳۰ سال 
سه نفر، بین ۳۰ تا ۴۰ سال ۴ نفر، بین ۴۰ تا ۵۰ سال ۳ نفر، بین ۵۰ تا ۶۰ سال ۵ نفر، بین ۶۰ تا ۷۰ سال یک نفر و باالی ۷۰ سال ۷ نفر بوده است. وی درباره آمار مرگ و میرهای آنفلوآنزای زیر ۵ سال، توضیح داد: 
سال ۹۶ تعداد ۲۱ نفر، سال ۹۷ تعداد ۱۰ نفر، سال ۹۸ تعداد ۵۰ نفر، سال ۹۹ تعداد یک نفر، سال ۱۴۰۰ یک مرگ و امسال هم تاکنون یک مرگ کمتر از ۵سال داشته ایم. این موارد تک تک بررسی دقیق شده است 
و به مجامع بین المللی گزارش شده است. عرشی با اشاره به اینکه ما هر سال پیک آنفلوآنزا را تجربه می کنیم، بیان کرد: البته امسال چند هفته زودتر موارد بیماری را مشاهده کردیم و گروه های اطفال هم بیشتر درگیر 

شده اند./ایسنا

وزارت بهداشت: تاکنون ۳۱ نفر بر اثر
 آنفلوآنزا فوت کرده اند

آنچه جنگ های مسلحانه بر سر محیط زیست آورد
رئیــس کمیته محیط زیســت مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با بیــان اینکه تاثیرات مخرب جنگ بر محیط زیســت 
در درازمدت نیز بر حیات نســل آینــده تاثیرمی گذارد، گفت: 
شــکارهای غیرقانونی که در مناطق جنگی انجام می شــود، 
آلودگی های ناشــی از ســاح های بیولوژیکی،شــیمیایی و 
هسته ای که اثرات درازمدت دارند نیز ازجمله تاثیرات مخرب 

جنگ بر محیط زیست است.
به گزارش ایســنا، جنگ های مسلحانه آســیب های بسیار 
زیــادی به محیط زیســت وارد می کند کــه ازجمله نتایج آن 
می توان به تاثیرگذاری در بعد روانی و اجتماعی انسان ها اشاره 
کــرد که این تاثیرات در حین جنــگ به صورت کوتاه مدت و 
بعد از آن به صورت دراز مدت مورد توجه قرار می گیرد. کاربرد 
ســاح های میکروبی، شیمیایی و هســته ای عاوه بر کشتار 
انســان های نظامی و غیر نظامی در مقطــع زمانی خاص در 
یک نســل، در دراز مدت باعث آلودگی آب و خاک شده است 
که در نسل های بعدی مورد توجه قرارمی گیرد به ویژه عواملی 
همچون تاثیرات ساح های هسته ای و رادیواکتیو که از نسلی 
به نسل دیگر قابل انتقال است و به گفته رئیس کمیته محیط 
زیست مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز خسارات ناشی از 
جنگ ها بیشــتر از خسارات در محدوده ملی است و آثار آن در 

نسل های دیگر نیز باقی می ماند.
دکتر محمد مجابی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به روز 
جهانی پیشــگیری از ســوء اســتفاده از محیط زیست هنگام 
جنگ و درگیری های مسلحانه، درباره اهمیت محیط زیست و 
حفاظــت از آن به عنوان وظیفه همگانی و جهانی اظهار کرد: 
موضــوع حفاظت از محیط زیســت در دنیای امروز از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است و یک وظیفه همگانی برای تمام 
آحاد جامعه جهانی محســوب می شــود و ما فارغ از مرزهای 

سیاسی باید در حفظ کره زمین کوشا باشیم.
وی ادامه داد: مسائل مختلفی در محیط زیست جهان وجود 
دارد و فارغ از اینکه در هرکشوری این اتفاقات، شدت و ضعف 
متفاوتی می تواند داشــته باشــد، آثار مخرب آن در تمام کره 

مسکون مشهود خواهد شد و محیط زیست و حیات کره زمین 
را در معــرض خطر قرار خواهد داد.از جمله خســارات جنگ 
می تــوان به دوران جنگ جهانی دوم اشــاره کرد که به دلیل 
تخریب های بســیاری که در آن برهه زمانی اتفاق افتاد برای 
جبران آن خســارت ها اقدامات محیط زیستی بسیاری انجام 
شــد. رئیس کمیته محیط زیســت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به اقدامات محیط زیستی برای حفاظت از محیط زیست 
اشــاره کرد و گفت: از جمله این اقدامــات، برگزاری اجاس 
جنــگل بود. عاوه بر اجــاس جنگل توافــق جهانی برای 
دســتیابی به محیط زیست با رویکرد جامعه جهانی بسیار حائز 
اهمیت بود و هم اکنون با مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل 
که با اکثریت قاطع رای کشــورها، داشتن محیط زیست سالم 
را جزو حقوق بشــر حساب کردند اهمیت حفظ محیط زیست 

نیز بیشتر شده است.
 فرهنگ غنی اسالمی در حفاظت از محیط زیست 

هنگام بروز جنگ
وی ادامه داد: یکی از مســائلی که موجب تخریب و آسیب 
محیط زیست می شــود، جنگ های منطقه ای بین کشوری و 
در مقیــاس بزرگتر جنگ های جهانی و بین المللی اســت. در 
فرهنگ غنی اسامی ایرانی حفاظت از محیط زیست از ارزش 
باالیی برخوردار است. به عنوان نمونه پیامبر اسام )ص( طی 
دستوراتی در زمان جنگ، مردم را از قطع درختان، آلوده کردن 
چاه ها و آتش زدن کشــتزارها و ... بسیار نهی می کردند. این 
دســتورات جنگی برای حفاظت از محیط زیست باید همواره 
مورد توجه باشــد. مجابی افزود: ســازمان ملــل متحد برای 
مقابله با آثار منفی جنگ و درگیری های مســلحانه با تصویب 
قطعنامه ای در مجمع عمومی بــرای افزایش آگاهی  عمومی 
درباره  تاثیرات منفی جنگ بر محیط زیســت و منابع طبیعی 
به ویژه منابع طبیعی تجدید شــونده و خودداری از استفاده از 
ســاح های مخربی که تأثیر جدی بر تخریب محیط زیست 
داشــتند و در طوالنی مدت به اکوسیســتم ها و منابع طبیعی 
آســیب می زدند، گامی بزرگ و جدی برداشت تا بتواند از این 

خسارات جلوگیری کند.
 وی با تاکید براینکه خســارات ناشــی از جنگ ها بیشتر از 
خسارات در محدوده ملی است و آثار آن در نسل های دیگر نیز 
باقی می ماند، گفت: ما باید آگاه باشــیم که جنگ آثار مخربی 
همچون تخریب زیســتگاه، آوارگی و پناهندگی انسان ها و ... 
می گذارد و همه این مســائل را به شــیوه های مختلفی بیان 
کنیم. به طور مثال اثرات مهاجرت می تواند خود را به صورت از 
بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری و تخریب زیرساخت های 

شهری بروز دهد.
شکار غیرقانونی در مناطق جنگی از جمله تاثیرات 

مخرب زمان جنگ 
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام 
دربــاره تاثیرات مخرب جنگ در درازمدت اظهار کرد: افزایش 
ناگهانــی تولیدات غذایی که در زمــان جنگ برای حمایت از 
شــرکت کنندگان در جنگ اتفاق افتاد، آسیب های بسیاری به 
منابع طبیعی وارد کرد. "استراتژی های"مخرب محیط زیستی 
که در برخی مواقع برای اینکه دو طرف ماجرا یکدیگر را تحت 
فشار بگذارند در منابع حیاتی همچون آب های بین المللی تاثیر 
می گذارند نیز از جمله این آثار اســت. وی افزود: شــکارهای 
غیرقانونی که در مناطق جنگی انجام می شــود، آلودگی های 
ناشــی از ساح های بیولوژیکی، شــیمیایی و هسته ای که در 
درازمدت تاثیر می گذارنــد نیز از جمله اثرات مخرب جنگ بر 

محیط زیست است. 
مجابی با تاکید بر اینکه عاوه بر جنگ های مســلحانه باید 
به جنگ های سرد نیز توجه کنیم، اظهار کرد: در برخی مواقع 
با برگــزاری مانور در مناطق مختلف، آثار مشــابه با تاثیرات 
جنگ با درصدی پایین تر بر محیط زیســت وارد می شــود. از 
آثار مخرب دیگر نیز می توان به برخوردهای خصمانه ناشی از 
تحریم های اقتصادی اشــاره کرد که کشورهای تحت تحریم 
دیگر نمی توانند از فناوری های محافظ برای کاهش آلودگی  و 
افزایش بهره وری استفاده کنند و این یکی از آثار تحریم یک 

کشور بر محیط زیست آن است.

وی افزود: به طور مثال اگر بخواهند پاالیشگاهی را در یک 
کشــور اصاح کنند، میزان سوخت هواپیمایی را کاهش دهند 
و یا میزان اســتفاده از لوکوموتیو را کاهش دهند، این کار نیاز 
به فناوری هایی دارد که دیگر کشــورها نیز از آن ها اســتفاده 
می کنند و کشورهایی که تحریم هستند نمی توانند این کار را 
انجام دهند، در نتیجه مورد آسیب های خصمانه واقع می شوند 

و تحت تاثیر قرار می گیرند.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در ادامه گفت: بر اســاس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۵ 
سیاست های محیط زیست که توسط مقام معظم رهبری  اباغ 
شــده است، ما باید در حوزه محیط زیست تعامات بین المللی 
داشته باشــیم. در صورت داشتن تعامل، مواردی که بر محیط 

زیست آثار مخرب می گذارند نیز مورد توجه قرار می گیرند.
وی افزود: ایران متاسفانه در منطقه ای قرار دارد که به صورت 
مداوم تحرکات نظامی بسیاری در حوزه های مختلف همچون 
قدرت نمایی های ناوها و ناوشکن هایی که سوخت هسته  دارند 
در خلیــج فارس و دریای عمان و یــا درگیری های متعدد در 
کشــورهای همســایه همچون عراق و افغانستان آن را تحت 
تاثیر قرار می دهند. مســائل این چنینی آسیب های مخربی بر 

محیط  زیست ایران وارد می کند.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تاکید کــرد: هنگامی که این تحرکات نظامی در شــنزارها و 
بیابان های عربســتان و عراق - که یکی از کانون های اصلی 
گرد و غبار در منطقه هســتند - اتفاق می افتد موجب افزایش 
تولید گرد و غبار در منطقه می شــود. زمانی که از کشور عراق 
درخواســت می شد تا به موضوع کنترل کانون های گرد و غبار 
توجه بیشــتری کند، به علت درگیــری در جنگ این موضوع 

نمی توانست جزو اولویت های این کشور باشد.
مجابــی در پایان تصریح کرد: امیدوارم که تمام انســان ها 
شیوه و شــرایط مناسبی برای زندگی داشته باشند و دچار این 
تنش ها نشــوند و تنها آگاهی داشته باشند که موضوعات این 

چنینی چقدر می تواند آثار مخربی بر زیست کره داشته باشد.

یک کارشناس محیط زیســت و انرژی با بیان اینکه 
ایــران در حالت تنــش آبی قــرار دارد، احتمال وقوع 
شرایط بحرانی آب در آینده نزدیک در برخی استان ها 
همچون تهران پیش بینی و اظهار کرد: مصرفه بهینه و 
بازچرخانی آب از جمله شــیوه های مدیریت منابع آبی 

است.
به گزارش ایســنا، ایــران به دلیل قــرار گرفتن در 
کمربند خشک و نیمه خشــک همیشه میزان بارندگی 
کمتری نســبت به سایر کشورها دارد اما امسال با آغاز 
ســال آبی جدید )مهرماه( وارد ســومین ســال پیاپی 
خشکســالی شــده اســت. با توجه به کاهــش میزان 
بارندگی هــا، افزایش دمای زمین و میزان تبخیر آب ها، 
ایــران وارد تنش آبی و در بســیاری از نقاط همچون 
اســتان تهران نیز وارد بحران آبی شده است و به گفته 
کارشناسان و مسئوالن اگر شیوه مصرف آب به همین 
شیوه در صنایع،کشــاورزی و مصارف خانگی و... ادامه 
داشته باشد در آینده ای نه چندان دور با مشکل تامین 
آب مواجه خواهیم شد.مشهود مشهودی در گفت و گو 
با ایسنا، درباره بحران کم آبی در تهران اظهار کرد: طبق 
اظهارنظــر محمدرضا بختیــاری - مدیرعامل "آبفای" 
اســتان تهران- درحــال حاضر حــدود ۳۵۰ میلیون 
مترمکعب ذخیره آبی در تهران وجود دارد که با در نظر 
گرفتــن مصرف روزانه حدود ۳ میلیون و ۱۰۰هزار متر 
مکعب توسط مردم تهران، درصورت نداشتن بارش های 

کافی و انجام نشدن اقدامات الزم برای کاهش مصرف و 
مصرف بهینه آبژاحتماال  در اوایل زمستان دچار مشکل 

تامین آب خواهیم شد.

تهران در بحران آبی
وی ادامه داد: به طور کلی اگر سرانه منابع آبی کشور 
کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب باشد می توان گفت که کشور 
دچار تنش آبی و اگر کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب باشــد 
دچار بحران کم آبی شــده اســت. کل کشور در حال 
حاضر دچار تنش آبی است و متاسقانه به دلیل برداشت 
بی اندازه آب های سطحی و زیرزمینی، برخی شهرها نیز 

از جمله تهران در مرز ورود به بحران آبی قرار دارند.
این کارشــناس محیط زیســت و انــرژی ادامه داد: 
بیشــترین میزان آب در کل کشور در زمینه کشاورزی 
مصرف می شــود ولی در اســتان تهران حجم عمده ای 
از آب در حوزه مصرف خانگی اســت بنابراین از مردم 
درخواست داریم که برای جلوگیری از مواجهه با بحران 
آب، هر فردی بر اســاس وظیفه و مسئولیت اجتماعی 

آب را بهینه مصرف کند.
وی افــزود: مصرف شــهری و خانگی جــزو عوامل 
موثــر بر کمبود آب اســت اما مصــارف دیگر همچون 
مصــارف صنعتی را نیــز باید در نظــر گرفت. هرچند 
برخی شــرکت ها و صنایع در زمینه مصرف بهینه آب 
و بازچرخانــی آن یعنی تصفیه پســاب های صنعتی و 

اســتفاده دوباره از آن اقدامات موثری انجام داده اند اما 
این قشر از مصرف کنندگان همچنان سهم بیشتری در 

کمبود آب دارند.
این کارشناس محیط زیست و انرژی افزود: منابع آبی 
تجدیدپذیر - که شامل منابع آبی سطحی و زیرزمینی 
می شوند - به شدت محدود هستند و اگر میزان برداشت 
آب بیشتر از میزان مقادیر تجدیدپذیر آب باشد، منابع 
آبــی کاهش می یابند و باتوجه به اینکه چرخه آب یک 
چرخه بسته در کره زمین است در آینده ای نه چندان 

دور شاهد خشکسالی خواهیم بود.
وی با بررسی تاریخی روند مصرف آب در کشور افزود:  
جمعیت ایران در سال ۱۳۰۰ کمتر از ۲۰ میلیون نفر و 
میزان آب در دســترس برای هر فرد ۴۵۰۰ متر مکعب 
بــود که بــا در نظر گرفتن مرز تنــش آبی ۱۷۰۰ متر 
مکعب، اختــالف زیادی با تنش آبی داشــتیم این در 
حالیست که ســرانه آب در سال ۱۳۹۱ به مرز ۱۷۰۰ 
مترمکعب نزدیک شد و کل کشور در وضعیت تنش آبی 
و برخی استان ها از جمله تهران با توجه به ذخایر آبی و 
میزان بارندگی در مرز ورود به بحران آب قرار گرفتند.

صرفه جویــی ۴۶ درصــدی در مصرف آب با 
راهکارهای ساده

مشــهودی درباره شــیوه های صرفه جویی در مصرف 
شــهری و خانگی آب گفت: راهکارهای مختلفی برای 

صرفه جویی آب در مصرف شهری وجود دارد. از جمله 
ایــن روش ها کم کــردن حجم آب فلــش تانک ها در 
سرویس های بهداشــتی با تنظیم شناور آن ها است که 
در حالت عادی ظرفیت آن ها ۱۵ لیتر است اما می تواند 

به حجم ۶ لیتر کاهش یابد.
 در یک خانواده چهارنفری با احتســاب این قضیه که 
توســط هر نفر در روز ســه بار این تخلیه انجام شود، 
می تــوان گفت که کاهــش حجم ۹ لیتــری می تواند 
نقش موثری در میزان مصرف آب داشــته باشد یعنی 
 حــدود ۴۶ درصد صرفه جویــی در مصرف آب صورت

 می گیرد.
وی ادامــه داد: از جملــه راهکارهــای دیگــر برای 
صرفه جویــی در مصرف آب، اســتفاده از شــیرهایی 
اســت که هوا را با آب مخلوط می کنند. این دوش های 
حمام با عنوان "ُدرافشــان" معرفی می شوند که حدود 
۲۰ درصد مصرف آب را کاهــش می دهند. با توجه به 
اینکه بیشترین میزان مصرف آب توسط خانوارها برای 
اســتحمام است، استفاده از این دوش ها موجب کاهش 

مصرف آب می شود.
مشــهودی در پایان تصریح کرد: محیط زیست یک 
نعمت الهی است و بدون دخالت انسان در حالت تعادل 
قرار دارد و ما باید از آن به عنوان امانتی برای انتقال به 
آیندگان به خوبی استفاده کنیم تا نسل های آینده نیز از 

این موهبت الهی بهره مند شوند.

 راهکارهای ساده برای کاهش مصرف آب
کشور دچار تنش آبی است

سرپرست منابع طبیعی استان بوشهر:
۲۳۰ هزار نهال حرا در سواحل

 بوشهر کاشته می شود

سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان بوشهر گفت: 
۲۳۰ هزار نهال حرا در نهالستان های استان در سطح ۲۰۰ تا ۲۵۰ هکتار 

از عرصه های ساحلی استان بوشهر کاشته می شوند.
عبدالحسین گرشاسبی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: ۶۶۰ هکتار 
از مساحت اســتان بوشهر با پوشــش جنگل های حرا است. در راستای 
گسترش و توسعه این گونه گیاهی ۲۳۰ هزار نهال حرا در نهالستان های 
اســتان در سطح ۲۰۰ تا ۲۵۰ هکتار از عرصه های ساحلی استان بوشهر 

کاشته می شوند.
وی تصریح کرد: ۲۷۶ حوضه آبخیز به مساحت ۲ میلیون و ۵۵۱ هزار 
هکتار در اســتان بوشهر شناسایی شــده که ۲۲ درصد از این مساحت 
مربوط به بخش های مرزی و ساحلی همجوار با استان های همسایه و ۷۸ 

درصد نیز در حوزه داخلی است.
سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان بوشهر بابیان 
اینکه ۵۰ درصد از بارش ساالنه استان بوشهر تبدیل به روان آب می شود، 
عنوان کرد: در صورت اجرای ســازه های آبخیز امکان ذخیره یک میلیارد 
و ۲۷۵ میلیــون مترمکعب روان آب از ۶ میلیــارد مترمکعب میزان آب 

حاصل بارش ساالنه در پشت سدهای استان وجود دارد.
گرشاســبی بابیان اینکه معادن یکی از عوامل تخریب عرصه های منابع 
طبیعی محســوب می شــوند، اظهار کرد: ۲۵۰ واحد عرصه برای معادن 
دراستان بوشهر واگذار شده است اما بسیاری از آنها تعطیل هستند و در 
حالــی که باید ۲۵ درصد از اراضی واگذار شــده به معادن باید به فضای 

سبز اختصاص یابد اما این مهم در استان انجام نمی شود.
وی خاطر نشــان کرد: درسال۹۶ براســاس تفاهم نامه مقرر شد منابع 
طبیعی وآبخیزداری اســتان بوشــهر با همکاری  ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس  ۱۱۰۰ هکتار جنگل کاری انجام می شــد اما این 

تفاهم نامه همچنان اجرایی نشده است.

هشت سال گذشته گرم ترین
 سال های ثبت شده در جهان

سازمان ملل در گزارشــی تاکید کرده است که جهان عمیقا در بحران 
اقلیمی گرفتار شــده و افزایــش دمای جهانی باعث تشــدید موج گرما، 

آتش سوزی های جنگلی، خشکسالی و سیل شده است.
به گزارش ایســنا، در این گزارش آمده اســت که هشــت سال گذشته 

داغ ترین و گرم ترین سال های ثبت شده بوده است.
گزارش سازمان ملل در حالی منتشر شده که نمایندگانی از کشورهای 
مختلف در شرم الشیخ مصر حضور یافته تا در نشست آب و هوایی سازمان 

ملل موسوم به COP۲۷ شرکت کنند.
پیش از آغاز این نشست ۱۳ روزه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 

متحد خواستار اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی شد.
به گزارش یورونیوز، وی گفت: همانطور که ســازمان جهانی هواشناسی 
اشاره کرده تغییرات با سرعت فاجعه باری رخ می دهد و زندگی و معیشت 
بشــر را تحت تاثیر قرار می دهــد و باید با اقدامات فوری و مناســب به 

سیگنال های هشدار کره زمین پاسخ دهیم.

مکملی که زوال شناختی
 را ۶۰ درصد کاهش می دهد

نتایج تحقیقی نشــان دادکه مصــرف روزانه مولتــی ویتامین، زوال 
شناختی را تا ۶۰ درصد کند خواهد کرد.

به نقل از هلث، شرکت کنندگانی که به مدت سه سال مولتی ویتامین 
مصرف کردند، مغزشان تقریبا دو سال جوانتر بود.

مصرف مولتی ویتامین برای کســانی که از بیماری های قلبی عروقی 
رنج می برند نیز مفید بود. افراد مبتال به بیماری های قلبی عروقی بیشتر 

در معرض خطر ابتال به اختالالت شناختی هستند.
پروفســور لورا دی بیکر، محقق ارشد این تحقیق گفت: نیاز فوری به 
مداخالت ایمن و مقرون به صرفه برای محافظت از شــناخت افراد مسن 

وجود دارد.
نتایج این تحقیق حاصــل مطالعه ای بر روی بیش از ۲۰۰۰ نفر باالی 

۶۵ سال است.
در این مطالعه اثرات یــک مولتی ویتامین در مقابل یک گروه کنترل 

همچنین عصاره کاکائو مورد آزمایش قرار گرفت.
پروفسور بیکر اظهار کرد: مطالعه ما نشان داد که اگرچه عصاره کاکائو 
بر روی شــناخت تأثیر نمی گذارد اما مکمل های روزانه مولتی  ویتامین 

 مینرال منجر به بهبود شناختی معنی دار آماری می شوند.
این اولین شــواهد از مزایای شــناختی در یــک مطالعه طوالنی مدت 

بزرگ در مورد مکمل های مولتی ویتامین در افراد مسن است.
برای عملکرد ســالم بدن و مغز به چندین ریــز مغذی نیاز داریم که 

ممکن است افراد مسن کمبود داشته باشند.
این مورد ممکن اســت یافته های مطالعه را توضیح دهد اما پروفسور 
بیکر محتاط اســت به عقیده وی بــرای اینکه مصرف روزانه مکمل های 
مولتی ویتامین را برای جلوگیری از زوال شــناختی توصیه کنیم هنوز 

خیلی زود است.
در حالی که ایــن یافته های اولیه، امیدوارکننده هســتند، تحقیقات 
بیشــتری در گروه بزرگتر و متنوع تری از افراد مورد نیاز است. همچنین 
نیازمنــد تحقیقات بیشــتر برای درک بهتر اینکه چــرا مولتی ویتامین 

ممکن است برای افراد مسن تر مفید باشد الزم است.
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"اتاق شماره ۳۰ در دادگاه ناحیه ای واشنگتن به نظر 
می رســد احتماال جایگاهی بعید و دور از تصور برای 
رویارویی دیپلماتیک میان عربستان سعودی و ایاالت 
متحده باشــد اما این دادگاه آخرین کور ســوی امید 
خدیجه جنگیز، نامزد جمال خاشــقجی برای اجرای 
عدالت است و باید دید که قاضی آمریکایی چه حکمی 

را درخصوص این پرونده صادر خواهد کرد."
به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در مطلبی نوشت: 
ایاالت متحــده آمریکا،  "براســاس ارزیابی اطالعات 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی در سال 
۲۰۱۸ دســتور قتل جمال خاشــقجی، ستون نویس 
واشــنگتن  پســت و منتقد ســعودی در  کنسولگری 

عربستان در استانبول را صادر کرد.
در هفته هــای آتی، جان بیتس، قاضــی آمریکایی 
مشــخص خواهد کرد که آیا به بررســی یک پرونده 
مدنی که توسط جنگیز و سازمان "داون" – سازمانی 
که توسط خاشقجی تاسیس شد – علیه بن سلمان و 
هم دستانش تشکیل شد، ادامه خواهد داد یا خیر. این 
دادخواهی به دنبال غرامت های نامشــخصی از ولیعهد 
عربستان سعودی به دلیل قتل جمال خاشقجی است.

چنین تصمیمی از ســوی قاضی منوط بر مســئله 
قانونی و پیچیده ای اســت که آیا با ولیعهد عربستان 
ســعودی – به عنوان حاکم دوفاکتو این کشور – باید 

همچــون یک پادشــاه رفتار شــود و درنتیجه از رای 
دادگاه های آمریکایی مصون بماند و یا اینکه موقعیتش 
به عنوان پادشــاه آینده عربســتان باید تمام و کمال 

تحت قوانین آمریکا قرار بگیرد.
اگر اجازه بررسی به این پرونده داده شود، کشف های 
جدید و همچنین احتماال جلســه استشهادیه محمد 
بن ســلمان و برادرش که زمان قتل خاشقجی، سفیر 
عربستان سعودی در آمریکا بود، صورت خواهد گرفت. 
اگر بن سلمان در این خصوص همکاری نکند، دادگاه 
می تواند یک حکم اجمالی را به نفع سازمان "داون" و 
جنگیز صادر کند که به موجب آن احتماال دارایی های 
بن ســلمان از کشــتی تفریحی گرفته تا قصرش در 

فرانسه مصادره خواهد شد.
بیشــتر کارشناســان معتقدند کــه تصمیم قاضی 
احتماال منجر بــه یکی از این دو مورد خواهد شــد؛ 
اول اینکه آیا دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
– که از آن خواســته شده تا نظرش را دراین خصوص 
مطرح کند – عدالت را به نفع جنگیز تغییر خواهد داد 
و موجب تنش های بیشتر آمریکا با عربستان سعودی 
خواهد شد و یا اینکه با نادیده گرفتن جرم بن سلمان 
به این ولیعهد گواهی و اجازه قتل های بیشتر را صادر 

خواهد کرد.
هرگونه جانبداری از بن سلمان توسط حامیان حقوق 

بشر محکوم خواهد شــد و همچنین به منزله خیانت 
جو بایدن – رئیس جمهوری که وعده پاسخگویی داده 
بود – است. دو تحول اخیر می تواند نظر دولت بایدن 
را کــه انتظار می رود حداکثر تــا ۱۷ نوامبر به دادگاه 
ارائه شود، تحت الشعاع قرار دهد. اول سمت جدید بن 
سلمان مبنی بر نخســت وزیری که با قوانین سعودی 
در تضاد اســت و مورد دوم، می توان به هشدار دولت 
بایدن نســبت به "پیامدهایــی" درخصوص تصمیم 
جدید اوپک پالس مبنی بر کاهش تولید نفت اشــاره 
کرد. ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر در 
این خصوص خودداری کرد. کیت هارپر، سفیر آمریکا 
در شــورای حقوق بشر ســازمان ملل در دولت باراک 
اوباما، رئیس جمهور پیشــین آمریکا که این پرونده را 
علیه بن سلمان و هم دستانش هدایت می کند، چندی 
پیش گفت که قاضی بیتس باید به جنگیز و ســازمان 
"داون" اجازه دهد تا پرونده خودشان را تحت "قانون 
حفاظت از قربانیان شــکنجه ایــاالت متحده" دنبال 
کنند؛ قانونی که مســئولیت مدنــی را علیه فردی که 
شکنجه یا قتل های فراقضایی انجام می دهد، اعمال و 
همچنین درصورت به بن بســت رسیدن سایر گزینه ها 
و راهکارها، اجازه رســیدگی پرونده ها در دادگاه های 

ایاالت متحده را صادر می کند.
درحالیکه وکالی عربســتان ســعودی گفته اند که 

جنگیز می تواند در خود ترکیه – جایی که خاشقجی 
به قتل رسید – به دنبال راهکارهایی کافی و مناسب 
باشــد اما جنگیز چنین چیــزی را رد کرد و گفت به 
دلیــل کنترل رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری 
ترکیه بر سیســتم قضایی این کشور و روابطش با بن 
سلمان، برگزاری یک جلسه استماع عادالنه در ترکیه 
امکان پذیر نیســت. اوایل سال جاری میالدی، دادگاه 
ترکیه این پرونده را به عربســتان سعودی انتقال داد؛ 
اقدامــی که محکومیت گروه های حقوق بشــری را به 
دنبال داشــت. هارپر همچنیــن از اطالعیه جدید بن 
ســلمان مبنی بر "نخســت وزیری" انتقاد کرد و این 
اقدام او را "تالشــی بــرای تحریف سیســتم قضایی 
 )MBS( دادگاه" خواند. وی افزود: "محمد بن سلمان
هیچ اســتداللی در رابطه با اقدامــش ارائه نداد. او به 
سادگی خیال می کند که ســمت "نخست وزیری" به 
طور خودکار باعث می شــود که بــه عنوان رهبر یک 

دولت تلقی شود اما تصورش اشتباه است."
به طور کلی مسئولیت تصمیم نهایی برعهده قاضی 
بیتس است. برخی کارشناســان حقوقی معتقدند که 
اگــر دولت بایدن در این راســتا موضعی اتخاذ نکند، 
ممکن اســت خود بیتس دســتور دهد که محمد بن 
ســلمان در برابر ادعاهای این پرونده مبنی بر دستور 

قتل جمال خاشقجی مصون نیست."

"پس از انتصاب شی جینپینگ به عنوان دبیرکل حزب 
حاکم کمونیســت چین برای ســومین بار، خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس این بار در گزارش اخیــر خود به این 
موضوع پرداخته که جهان احتماال با تنش های بیشتری 
با چین تحت حاکمیت شــی جینپینگ بر سر مسائلی 
همچون تجارت، امنیت و حقوق بشر مواجه می شود."

به گزارش ایسنا، آسوشــیتدپرس در گزارشی نوشته 
است: "شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین سعی دارد 
تا با استفاده از اقتصاد چین، نفوذش را در خارج از کشور 
افزایش دهد. اوایل ماه جاری میالدی، واشنگتن، پکن را 
به تالش برای "تضعیف امنیت جهانی و قوانین اقتصادی 
ایاالت متحده" متهم کرد. از طرفی، برخی از تحلیلگران 
هــم ادعا می کنند که دولت شــی می خواهــد با تغییر 
تعریف حقوق بشر ســازمان ملل متحد، مسیر انتقادات 

در کشورش را منحرف کند.
شی می گوید که سیستم جهان متزلزل است و چین 
راه حل هایی برای آن دارد. شــی جینپینگ از ســبک و 
ســیاق مدیریت چین به عنوان یــک الگوی بین المللی 
بــرای نظم جهانی یــاد می کند. ایــن رئیس جمهوری 
چین در کنگره ملی حزب کمونیســت چین خواســتار 
خودکفایی بیشــتر در حوزه فناوری، توســعه نظامی و 
محافظت از منافع اصلی پکن شــد. او هیچ برنامه ای را 
نسبت به تغییرات سیاست هایش که روابط با واشنگتن و 

کشورهای آسیایی را تیره کرده، ارائه نداد.
سیاست: کوین راد، رئیس جامعه آسیا و و نخست وزیر 
سابق استرالیا در نشــریه "فارن افرز" نوشت که شی با 
توجــه به عصر طالیی پس از انقالب ۱۹۴۹، خواســتار 
"جوانسازی عظیم ملت چین" براساس احیای نقش این 

حزب حاکم به عنوان یــک رهبر اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی است.

اقتصاد: شی طی گزارشــی به این کنگره خاطرنشان 
کرد که تا سال ۲۰۳۵، حزب کمونیست می خواهد سطح 
خروجی اقتصادی کشور را به کشورهای توسعه یافته در 
سطح متوسط برســاند. اقتصاد چین به دلیل تنش ها با 
واشنگتن و محدودیت دسترسی چین به فناوری غرب، 
با چالش هایی مواجه می شود اما به گفته تحلیلگران اگر 
رهبران ارشــد چین، این هدف اقتصادی مطرح شده را 
جدی بگیرند، احتماال باید موضع و سیاســتی در زمینه 

رشد اقتصادی بیشتر اتخاذ کنند.
فناوری: شی وعده داد که بر روی خودکفایی و قدرت 

چین در حوزه علم و فناوری متمرکز شــود. این رئیس 
جمهور جزئیاتی در این خصوص ارائه نکرد اما تالشهای 
گذشــته او برای کاهش وابســتگی به غــرب و ژاپن با 
ایجاد منابع انرژی هــای تجدیدپذیر چینی، خودروهای 
الکتریکی، رایانه و ســایر فناوری ها شــکایت هایی را به 
دنبال داشــته است؛ شــکایت هایی مبنی بر اینکه پکن 
تعهــدات تجــارت آزاد خود را به واســطه محافظت از 

شرکت هایش در برابر رقابت ها نقض می کند.
امنیت: شــی طی ســخنانش تصریح کرد که امنیت 
داخلی و خارجی پایه و اســاس جوانســازی ملی است. 
وی در ادامه تاکید کرد که پکن با ســرعت بیشــتر به 
سمت مدرن سازی ارتش آزادی بخش خلق چین و ارتقاء 

توانایی های استراتژیک نظامی این کشور پیش می رود. 
چین بعد از آمریکا دومین کشــوری است که بیشترین 
بودجــه نظامــی را دارد. این رئیس جمهــور همچنین 
خواستار امنیت توســعه یافته برای تامین انرژی، غذا و 
محصوالت صنعتی شــد. روابط خارجــی: چین به طور 
فزاینده ای به عنوان بزرگترین شــریک تجاری از بازوی 
اقتصــادی خود تحــت عنوان یک اهرم در سیاســت و 
امنیت برای تمامی همسایه هایش استفاده می کند. چین 
پس از آنکه خواستار تحقیق و بررسی درخصوص منشا 
کووید-۱۹ شــد، واردات گوشت، ســایر کاالها و شراب 
استرالیایی را ممنوع کرد. ویلیام کاالهان از کالج اقتصاد 
و علوم سیاســی لندن مدعی شد که چین به دنبال یک 
سیســتم امنیتی اســت که به طور کلی براساس کشور 
خودش پایه گذاری شود؛ به عبارتی چین با اقدامات خود 

در سطح جهانی می خواهد رهبر جهان باشد.
تغییرات اقلیمی: شــی جینپینگ نسبت به رویکردی 
خالق و ثابت جهت کاهش انتشــار گاز کربن وعده داد. 
یک مقام رســمی این کشــور گفت که خروجی زغال 
سنگ سالیانه در سال ۲۰۲۵ به ۴.۶ میلیارد تن افزایش 
خواهد یافت. و این به معنای ۱۲ درصد بیشــتر از سال 
۲۰۲۱ اســت. شی در سخنرانی سال ۲۰۲۰ در سازمان 
ملل گفت که انتشــار گازهای گلخانه ای چین باید در 
ســال ۲۰۳۰ به اوج خود برسد، اما اشــاره نکرد که به 
چه ســطحی خواهد رسید. همچنین، چین گفت وگوها 
درخصوص تغییرات اقلیمی را با واشــنگتن در ماه اوت 
به دلیل اقدامات تالفی جویانه در پی سفر نانسی پلوسی، 
رئیس  مجلــس نمایندگان آمریکا به تایــوان به حالت 

تعلیق درآورد."

بــا نگاه به انتخابــات اخیر رهبران ســوئد، ایتالیا یا 
برزیــل، جریانی جهانــی در غرب که ظاهــراً بر علیه 
حاکمیت موجود است، دیده می شود. رئیس جمهوری 
فرانســه هم از این قاعده مســتثنی نیست و در حالی 
بــه دنبال تحقــق رویاهایش درباره نقش فرانســه در 
اروپاســت که مشــکالت داخلی متعددی گریبانش را 

گرفته اند.
به گزارش ایسنا، مجله تایم در گزارشی نوشت: "این 
روزها اداره دولت ها دشــوار است. احزاب راست ایتالیا 
و ســوئد دولت های قبلی را کنار زدند؛ رهبر راستگرای 
برزیل از یک چپ گرا شکســت خورد؛ ریشــی سوناک 
سومین نخســت وزیر انگلیس در دو ماه گذشته است؛ 
حزب دموکــرات آمریکا با انتخابات مهم کنگره مواجه 
اســت و شــاید کنترل اکثریت آن را از دســت بدهد. 
دموکراســی های جهان با نوعی خشــم علیه حکومت 

موجود مواجه هستند.
در فرانســه، امانوئل ماکــرون، رئیس جمهوری این 
کشــور امید داشــت که این جریان جهانی را متوقف 
کند. در ماه آوریل او به نخســتین مقام فرانسه تبدیل 
شد که در ۲۰ سال گذشــته مجددا برای اداره کشور 
انتخاب می شود. بازنشســتگی آنگال مرکل، صدراعظم 
ســابق آلمان در سال گذشته به ماکرون فرصت داد تا 
بــه عنوان رهبر اتحادیه اروپــا عمل کند. ایده او برای 

ایجاد یک اتحاد ۴۴ کشــوری با نام "جامعه سیاســی 
اروپا" که نخســتین نشستش در ماه اکتبر برگزار شد، 
قرار است نوعی اتحاد اســتراتژیک )و استقالل عملی 
از واشــنگتن( بــه اروپا بدهد، اتحــادی که ماکرون و 
بســیاری از پیشینیان او در فرانسه ده ها سال آرزویش 
را داشتند، حتی در مواجهه با حمله روسیه به اوکراین.

با این حال، بار دیگر نارضایتی های داخلی سیاســی، 
دســت وپای ماکرون را بسته اســت. احزاب راست گرا 
انگشــت اتهام را به سمت چشــم انداز جهانی ماکرون 
برای آینده فرانســه می گیرند. سیاست بازان و فعاالن 
احزاب چپ گرا می گویند او پادشــاهی اســت که هیچ 

اهمیتی به مشکالت طبقه کارگر نمی دهد.
از تازه تریــن نمونه های ایــن رویارویی ها، فراخوان 
گروه تجاری مبارز "کنفدراســیون عمومی کار" است 
که دومین فدراســیون تجاری بزرگ فرانسه به شمار 
می رود. این کنفدراسیون دعوت به  اعتصاب یک روزه 
کــرده و گفت که ممکن اســت در آینده این اعتصاب 
را تمدید کند. ایــن اقدام در واکنش به عدم همکاری 
دولت با مــردم در مواجهه با بهای گــزاف زندگی در 
فرانسه است. این کنفدرانســیون همچنین از استفاده 
ابزاری دولت فرانســه از قانون اساسی این کشور برای 
ســرکوب اعتصاب کارگــران یک پاالیشــگاه در ماه 

گذشته میالدی، خشمگین است.

مواجهه رهبران فرانســه با اعتراضــات اتحادیه ها و 
حمایت عمومی از آن ها چیز جدیدی نیســت. ماکرون 
هنــوز از مبــارزات سیاســی اش بــا جلیقه زردها در 
نخستین دوره ریاست جمهوری  خود، زخم هایی بر تن 
دارد، اما اوضاع فرانســه از آن زمان تا کنون بدتر شده 
است. این کشور حاال با بزرگترین بحران انرژی خود از 

دهه هفتاد میالدی مواجه است.
امــروز فرانســه تقریبا ۷۰ درصد از بــرق خود را از 
نیروگاه های هســته ای ســالخورده تامین می کند. ۲۶ 
عدد از ۵۶ رآکتور هسته ای این کشور در دست تعمیر 
بــوده و برق تولید نمی کنند. بعضــی از این رآکتورها 
برای بررســی های معمــول متوقف شــده اند و برخی 
دیگر دچار فرســایش هستند. این باعث شده خروجی 
آن هــا به پایین ترین میزان از دهه ۹۰ میالدی تاکنون 
برســد. ماکرون در تالش بود تا اروپا را از وابســتگی 
به سوخت روســیه برهاند، اما حمله والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه به اوکراین اوضاع را بدتر کرد. 
در تابستان امســال، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه 
هشــدار داد که ممکن اســت خانه های این کشور در 
زمســتان با قطعی برق مواجه شــوند. از سوی دیگر، 
اعتصابــات دوره ای کارگران تعمیــر ۱۷ رآکتور را به 
تعویق انداخته و مشــکل برق را تشــدید کرده است. 
قطعا تاریکی و ســرما در زمســتان بــرای محبوبیت 

ماکرون و بورن خوب نیست.
اما بزرگترین مشــکل ماکرون با مخالفان داخلی اش 
هنوز فرا نرســیده اســت. او ممکن است برای تقویت 
ترازنامه های کشــورش بــدون افزایش مالیات، ســن 
بازنشستگی با مزایای کامل را برای بسیاری از کارگران 
از ۶۲ سال به ۶۴ سال تغییر دهد. ماکرون اشاراتی به 
این مسئله داشته، اما اگر واقعا قصد انجامش را داشته 
باشد - از آنجا که از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار 
نیست و پیشنهادش در مجلس فرانسه تصویب نخواهد 
شــد - پس باید به ماده ای جنجالی در قانون اساسی 
فرانســه متوسل شــود، ماده ای که به رئیس جمهوری 
اجازه می دهد در شرایطی مشخص، برنامه اش را بدون 

تایید پارلمان اجرا کند.
اگــر ماکرون و الیزابت بورن این مســیر را در پیش 
بگیرنــد، احتمــال دارد که پارلمان فرانســه به دولت 
بورن رای عــدم اعتماد بدهد و انتخابــات زودهنگام 
برگزار شــود، انتخاباتی که شاید در آن ماکرون دیگر 
نخســت وزیری همراه با خود نداشــته باشد. مخالفان 
ماکــرون می خواهند از این جریان اعتصابات به عنوان 
آخرین هشدار نسبت به عواقب شدیدتر استفاده کنند. 
ماکرون باید احتیــاط زیادی به خرج دهد، آن هم در 
دورانی که شــرایط فرانسه و اروپا، این کار را دشوارتر 

از همیشه کرده است."

 گاردین:
بن سلمان به دنبال دور زدن قانون در پرونده قتل خاشقجی

آسوشیتدپرس: 
جهان با چین شی چالش های زیادی دارد

مجله  تایم: 
چالش های سیاسی داخلی، چوب الی چرخ دولت ماکرون

خبر

رئیس جمهور فرانســه با طرح ادعاهایی گفت که روش مقابله با ایران 
باید تغییر یابد.

به گزارش ایســنا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه در حاشیه 
نشســت تغییرات آب وهوایی موسوم به "کوپ۲۷" در شهر شرم الشیخ 
مصر در گفت وگو با شــبکه العربیه مدعی شــد که تهدیــدات ایران از 
چارچوب منطقه ای خارج شــده و باید روش مقابله با تهدیدات ایران در 

جهان را تغییر دهیم.
وی گفــت که برای مقابله با آن چه تهدیــدات ایران می خواند باید به 

طور منظم تالش کنیم.
مکرون همچنین تاکید کرد که باید این مســاله تضمین شود که ملت 

ایران از تحریم ها علیه نظام این کشور تاثیر نپذیرد.

یک الیگارش روســی و متحد نزدیک والدیمیر پوتیــن گفت که در انتخابات 
آمریکا دخالت کرده و همچنان به دخالت خود ادامه خواهد داد.

به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری هیــل، یِوگنی پریگوژین، معروف به 
"سرآشــپز" والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه درست یک روز 
قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا گفت در انتخابات آمریکا دخالت کرده است. 
براساس گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، پریگوژین در شبکه های اجتماعی 
خود نوشــت: "ما با دقت، دقیق و به کمک جراحی درســت به شــیوه خودمان 
در انتخابات دخالــت کرده ایم، همچنان دخالت می کنیم و به دخالت خود ادامه 
خواهیــم داد." وی در ادامه بدون ذکر جزئیات درخصوص واژه و کلمات مربوط 
به "جراحی" نوشــت: "ما حین عملیات، هر دو کلیــه و کبد را به یکباره خارج 
خواهیم کرد!" پریگوژین، تاجر روســی معروف به "سرآشپز پوتین" است، چون 
در بســیاری از قراردادهای تهیه غذای کرملین نقش داشته است. وی همچنین 
قبــال روابطش را با گروه واگنر تکذیب کرده بود امــا آمریکا او را به بهانه روابط 
احتمالی اش با "مزدوران روس وابســته به گروه واگنر" در فهرســت تحریم های 
خود قرار داد. اما این تاجر روســی ماه گذشــته در بیانیه ای خودش را به عنوان 
بنیانگذار گروه پیمانکار امنیتی "واگنر" معرفی و استقرار نیروهای این شرکت در 

کشورهای آفریقا و آمریکای التین را تایید کرد.

نخست وزیر بریتانیا طی مواضعی بی اساس، رویکردهای منطقه ای ایران 
را عامل بی ثباتی در خاورمیانه دانســت و مدعی شــد که تهران فرصت 

دست یابی به توافق را هدر داد.
به گزارش ایلنا، "ریشــی سوناک" نخســت وزیر بریتانیا طی مواضعی 
بی اســاس، رویکردهای منطقه ای ایران را عامــل بی ثباتی در خاورمیانه 

دانست.
وی بدون اشــاره به زیاده خواهی های غرب در جریان مذاکرات احیای 
برجام، مدعی شد که توافق هسته ای از قبل مورد قبول ایران نبوده و این 
کشور از پذیرفتن طرح توافق روی میز خودداری کرد و فرصت دست یابی 

به توافق را هدر داد.
ســوناک طی مواضعی مداخله جویانه، با اشــاره به ناآرامی ها در ایران 
اعالم کرد که این شرایط، از ســرگیری مذاکرات احیای برجام را بسیار 

پیچیده کرده است.
نخست وزیر انگلیس در ادامه مواضع ضدایرانی خود گفت که لندن در 

حال حاضر در ارتباط با تهران نیاز به رایزنی با شرکای خود دارد.
وی بدون اشــاره به جزئیات بیشتر گفت که انگلیس، "انجام اقدام های 

بیشتر علیه ایران را بررسی خواهد کرد".

مکرون:
 باید روش مقابله با ایران

 را تغییر دهیم

"سرآشپز پوتین":
 در انتخابات آمریکا دخالت کرده ام 

و به کارم ادامه می دهم

نخست وزیر انگلیس:
ایران فرصت دست یابی به توافق

 را هدر داد

یکی از مقام های ارشــد کلیسای کاتولیک روز دوشنبه اعالم کرد که ۱۱ اسقف کنونی یا 
سابق فرانسوی به خشونت جنسی متهم شده اند.

به گزارش ایســنا، به نقل از وب سایت ایندیپندنت، در میان اسقف های متهم شده می توان 
از اسقف سابق شهر بوردو در غرب فرانسه نام برد که اعتراف کرد ۳۵ سال پیش، علیه یک 

کودک خردسال خشونت جنسی مرتکب شده است.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در سال ۲۰۱۶، ژان پیر ریکار، اسقف باسابقه شهر 
بوردو، را به مقام "کاردینال" برگزید. ژان پیر ریکار پذیرفته اســت که ۳۵ سال پیش رفتاری 

"سرزنش آمیز" در قبال یک کودک خردسال مرتکب شده است.
ریکار در ســال ۲۰۱۹ با عنوان اسقف بوردو بازنشسته شد، اما او همچنان کاردینال است؛ 
سمتی که معموال مادام العمر حفظ می شود. همچنین، واتیکان در سال ۲۰۲۱ اقدامات انضباطی 
علیه اســقف میشل سانتیه به دلیل "سوء اســتفاده معنوی از دو مرد بالغ برای التذاذ جنسی" 
اعمال کرد. سانتیه این عمل را در دهه ۱۹۹۰ مرتکب شده بود و سکوت کلیسا پیرامون آن، 
در هفته های اخیر خشم شدیدی میان کاتولیک ها و گروه های قربانی خشونت جنسی کلیسا 
برانگیخت. مولن بوفور، اسقف اعظم شهر ریمز، می گوید که همه متهمان با پیگرد قانونی یا 
اقدامات انضباطی کلیسا روبه رو خواهند شــد. اسقف های فرانسوی در لورد در جنوب غربی 
فرانسه، برای کنفرانس پاییزی خود گرد هم می آیند تا راه هایی برای بهبود ارتباطات و شفافیت 
در مورد اتهامات جرائم جنسی علیه کشیشان کلیسا پیدا کنند.  مقام های کلیسای کاتولیک 
سال گذشته و در پی انتشار یافته های تحقیقی درباره آزار جنسی گسترده کشیش ها و اعضای 
غیر کشیش کلیسا از دهه ۱۹۵۰، تحت فشار سنگینی قرار گرفتند. این گزارش نشان می دهد 
که ۲۱۶ هزار کودک زیر سن قانونی، طی هفت دهه گذشته هدف آزار و اذیت جنسی کشیشان 
کلیســا قرار گرفته اند. اگر دعاوی قربانیان را علیه اعضای غیر کشیش کلیسا، مانند معلمان 
مدارس کاتولیک، نیز به این آمار اضافه کنیم، شمار قربانیان آزار جنسی کلیسا به ۳۳۰ هزار 
نفر می رسد. کمیسیونی که این گزارش را تهیه کرده  است، "خصلت نظام مند" تالش کلیسا را 
برای محافظت از کشیش های کاتولیک در برابر تعقیب قضایی، محکوم کرد و از کلیسا خواست 

که به قربانیان آزار جنسی غرامت بپردازد.

۱۱ اسقف فرانسوی به خشونت 
جنسی متهم شدند


