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نااهالن چه کسانی بودند؟
امید پورمصطفی

زلزله، تهران و بحران های انسان ساز
فریبرز ناطقی الهی*

مخالفت ایران با صدور قطعنامه علیه روسیه

رفع توقیف همزمان دو نفتکش یونانی و یک کشتی حامل نفت ایران 

ســال ها پیش که جناح اصولگرا ارکان و نهادها 
را تصاحب کرده بود، چشــم دیدن هیچ فرد منتقد 
یا معترضی از درون نظام یا گوشــی برای شنیدن 
هیچ گونه نقد و اعتراضی حتی از سوی افراد درون 
سیستم نداشت. آنها به دنبال حذف همه رقبا بویژه 
رقیبان منتقد و ریشــه دار بودند؛ رقیبانی که حتی 
بعضی از آنها از خود ســران اصولگــرا در انقالب و 
شکل گیری نظام بیشتر نقش داشتند و در آن زمان 
خط امامی و جناح چپ نامیده می شدند. حاکمیت 
اصولگرا با تصویب قانون نظارت استصوابی در شکل 
ظاهری با قانون به حذف رقبا پرداخت. اما با توجه 
به شــخصیت حقیقی بیشتر منتقدان و معترضان، 
حدف آنها برای بســیاری از مردم قابل هضم نبود.. 
این بود که پایگاه های خبری و تبلیغاتی و رسانه ملی 
که عموما در اختیارشــان بود به تخریب شخصیت 
رقبا پرداختند. آنان با استفاده از یکی از جمالت در 
وصیت نامه بنیانگذار جمهوری اسالمی که فرموده 

بود »من در میان شــما باشم یا نباشم نگذارید این 
انقالب به دست نااهالن بیفتد« چنین وانمود کردند 
که نه تنها رقیب سیاســی شــریک در نظام بلکه 
شرکای پیشــین همچون نهضت آزادی و نیروهای 
ملی و مســتقل های غیر جناحی همــه نااهلند و 
نباید نظام و انقالب به دست آنان بیفتد! این سخن 
سال ها ابزار حاکمیت راستگرا برای قلع و قمع دیگر 
سیاســیون و فعاالن اجتماعی بــود. البته اکثریت 
مردم این حرف را از آنان نمی پذیرفتند چنانکه در 
دوم خــرداد ۷۶ و در هــر انتخاباتی که تا حدودی 
رقابت گرم بوده مردم نامزدهای رقیب اصولگرایان را 
انتخاب کردند.  اکنون پس از ۳۰ سال از مصادره آن 
جمله امام و با درنظرگرفتن وضعیت بحرانی کشور 
از جهات گوناگون جای این پرســش است که واقعا 

نااهالن چه کسانی بودند و چه کردند؟
آیا کســانی که با سیاست های غلط و لجاجت و 
ستیز با دنیا کشور را در تحریم و تنگنای اقتصادی 

شــدید قرار داده اند نااهل نبودند؟ آیا کســانی که 
اکثریــت ملت را نه تنها نســبت به نظام بی اعتماد 
کردند بلکه از زندگی ناامید و ســرخورده کرده اند 

نااهل نبودند؟
آیا سیاســت بازانی که شهادت و شهید و ایثار و 
ایثارگر را مصادره به مطلوب کردند و از خون و ایثار 
آنان نردبان قدرت و ثروت ســاختند نااهل نبودند؟ 
آیــا مدیران ناالیق و افرادی که با رانت مســئولیت 
گرفتند و حاصل کارشان فقر و فالکت کشور و عقب 
ماندگی شدید اقتصادی و جاماندن کشور از توسعه 
شــده اهلیت داشتند؟ نااهالن، بانیان وضع موجود، 
مدیران به دروغ ساده زیســت و انقالبی، خطیبان 
ناآگاه، متملقان ثناگستر، پرخاشگران جاخوش کرده 
در رســانه های خاص و انبوهی از کسانی بودند که 

حسرت یک زندگی سالم و آرام را از ملت گرفتند.
به راستی انقالب به دست نااهالن نیفتاد؟ واقعیت 

موجود خود گواهی می دهد.

بدترین زمان بــرای فراموش کردن برنامه ریزی 
و بها دادن به اقدامات الزم و ضروری در هر امری، 
زمان انکار آن و غفلت اســت، و مهمترین وظیفه 
انسانی هر متخصصی یادآوری و پرداختن به آن در 
هر شرایطی برای حفظ مردم و منابع کشور است !

در شرایط فعلی کشور، نوشــتن درباره زلزله و 
تبعات آن شــاید از نظر خیلی ها کاری عبث باشد 
ولیکن از نظر اینجانب درســت زمان دقت و توجه 
به این امر خطیر اســت. می بینیم که توجه نکردن 
به هشدارهای ساده و اولیه برخی اهل فن در زمان 
خود، چه عواقبی را در کشور و جامعه می تواند در 
پی داشته باشد. لذا دوران انکار، دوران نهایت غفلت 
می باشــد و آن شرایط فعلی کشــور در امر زلزله و 

مدیریت درست آن نیز است !
بحران هــای طبیعی مثل زلزلــه و بحران های 
انسان ســاز مثل انفجارات عمدی یــا اعتراضات و 
اغتشاشــات و یا حرکت های مردمی عموما توامان 
)بحران های چنــد مولفه ای-multi hazard( رخ 
نمی دهند! البتــه در مکتوبات علمــی چند مورد 
که حتی به ســقوط دولت های محلی منجر شده 

اســت مثل موردی در مصر اشــاره شده است! در 
ضمن باید دانســت که در شهرهای بزرگ چندان 
تجربه ای تاریخی از وقــوع زلزله های مهیب وجود 
ندارد تا شرایط و تبعات سیاسی آنها ارزیابی شود؟ 
عموما، بیشتر دو یا چند سانحه طبیعی مثل زلزله 
و بارندگی و ســرما همراه با سیل و یا آتش سوزی، 
حوادثی از این قبیل بسیار در تاریخ مشاهده شده 
است که مسلما مشکالت امر مدیریت بحران آنها را 

در جوامع، رخداد توامان آنها مضاعف کرده است.
حال با توجه به شــرایط کشــور و لرزه خیزی 
شدید آن شــاید بد نباشــد به امر زلزله و تبعات 
احتمالی آن بعد از زلزله در پهنه های شــهری مثل 
تهران کمی دقیقتر شــویم و حســن استفاده را از 
شرایط کنونی برای مدیریت بحران شهرهای بزرگ 
کشور و برنامه ریزی در شــرایط غیر بحرانی برای 
کاهش خطرات احتمالی بالیایی مثل زلزله از پیش 
بصورت جد مد نظر داشته باشیم و از غفلت دست 

برداریم.
فراهــم کردن نظم و امنیت، جلوگیری از غارت 
و بزهکاری، امداد رســانی، مسایل درمانی و نجات 

... در زمان یک زلزله برای شــهری مثل تهران که 
بر اســاس علم موجود، رخداد آن حتمی است و با 
احتمال تبدیل شدن بدون شک آن به خطرات چند 
مولفه ای! شایسته اســت با مولتی مولفه ای شدن 
حوادث و بحران ها، مســئولین شهر ها و بخصوص 
تهران موضوع زلزله تهران را از همیشــه جدی تر 
و بصــورت مولتی مولفه ای در نظــر بگیرند. بدون 
تعصب، باید عرض کنم در امر برنامه مقابله با زلزله 
در کشــور و حفظ جان و مال مردم بی بدیل مان 
و دارایی های ملی کشور عزیزمان تا به امروز بیشتر 

بازی و زیاد غفلت شده است.
زلزله بزرگ تهران بدون هیچ تردیدی رخ خواهد 
داد، و بزرگترین تلفات انسانی و تخریب شهری در 
تاریخ رخ خواهد داد )۳۰ سال است من این جمله 
را تکرار می کنم و هر روز به آن نزدیکتر می شویم( 
مــن با زبان الکن خود عامیانه عرض کردم، شــما 

حکیمانه برداشت بفرمایید.
*استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، 
زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی 
و مدیریت بحران در ایران 

سفیر و نماینده کشورمان نزد سازمان ملل متحد 
بر لزوم ایجاد سازوکاری عمومی برای رسیدگی به 

تسلیحات کشتار جمعی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از دفتر نمایندگی ایران 
در سازمان ملل، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد 
درباره قطعنامه ایجاد ســازوکار ثبت خســارات و 
غرامت مخاصمه اوکراین تاکیــد کرد: اگر اراده ای 
برای ایجاد ســازوکار در جهت ثبت و رسیدگی به 
موارد نقض حقوق بین الملــل وجود دارد، باید به 
سازوکاری جهان شمول توسل جست که تمام وقایع 
از جمله فراهم کردن تســلیحات کشتار جمعی و 
سالح شــیمیایی برای رژیم های جنایتکاری نظیر 

صدام را شامل شود. 
وی با بیــان این که »هدف پنهــان غرب برای 
حمایت از این سازوکار غارت اموال روسیه به ازای 
کمک های تســلیحاتی به اوکراین اســت که عمال 
آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه های تســلیحاتی 
آمریــکا را تامیــن می کند« درخصــوص ضرورت 
احترام همگان به منشور ملل متحد و اصول حقوق 
بین الملل تاکید کرد و با اشــاره به ضرورت حفظ 

نقش مستقل ســازمان ملل در مخاصمه جاری در 
اوکراین افزود: پیش نویس حاضر، به ادبیاتی فراتر 
از حوزه وظایف و دستورکار مجمع عمومی سازمان 
ملل پرداخته است که در صورت تصویب، مشارکت 
واقعــی در پایان دادن بــه مخاصمه مذکور بوجود 
نمی آید و صرفا به دســتاویزی سیاسی در اختیار 

عده معدودی از کشورها تبدیل خواهد شد.
ســفیر و نماینده کشــورمان نزد سازمان ملل 
متحد همچنین با اشاره به سابقه طوالنی جنایات 
و جرایم جهانی اعم از اشغال نظامی، تحریم، غارت 
اموال، اشغالگری و آپارتاید گفت: اگر اراده ای برای 
ایجــاد مکانیزمــی در جهت ثبت و رســیدگی به 
موارد نقض حقوق بین الملــل وجود دارد، باید به 
مکانیزمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع 
از جمله در فراهم کردن تســلیحات کشتار جمعی 
و سالح شیمیایی برای رژیم های جنایتکاری نظیر 

صدام را شامل شود. 
وی با تاکید بر ضرورت احترام به اصول بنیادین 
حقــوق بین الملل عرفی شــامل مصونیت قضایی 
امــوال دولتها، مخالفت قاطع جمهوری اســالمی 
ایــران با هرگونه ســازوکاری که اصــول بنیادین 

حقوق بین الملل را نادیده بگیرد را ابراز داشــت و 
افزود: دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی 
بــر بندهای اجرایی این قطعنامــه را فاقد وجاهت 

حقوقی می داند. 
در یازدهمین نشست فوق العاده مجمع عمومی 
سازمان ملل قطعنامه پیشــنهادی اوکراین تحت 
عنوان »تمهیدات مربوط به جبران و غرامت تجاوز 
روســیه به اوکراین« بــا ۹۴ رای موافق و ۱۴ رای 

منفی تصویب شد.
 ۷۳ کشور نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند. 
این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین 
و شناســایی ضرورت احصا خســارت های وارده به 
اوکراین، پیشنهاد می کند با مشارکت دولت اوکراین 
سازوکاری برای ثبت و آرشیو خسارت های وارده به 

اوکراین توسط روسیه ایجاد شود.
در جریان تصویب این قطعنامه که مورد حمایت 
کشورهای غربی قرار گرفته است، سفیر و نماینده 
دائم روســیه در نیویورک ضمن مخالفت قاطع با 
این مکانیزم، این اقــدام را فاقد وجاهت حقوقی و 
تالش غرب برای مشروعیت بخشی و مصادره اموال 

توقیف شده این کشوردانست.

وزارت  کشــتی رانی یونــان با صــدور بیانیه ای 
جزئیاتی درخصوص توافق آزادی دونفتکش حامل 

پرچم این کشور توسط ایران ارائه کرد.
به گزارش ایســنا، وزارت کشتی رانی یونان روز 
چهارشنبه در بیانیه ای با اشاره به اینکه دو نفتکش 
حامل پرچم یونان که در ماه مه توسط ایران توقیف 
شده بودند آزاد گشته اند، نوشت: توافق نهایی بر سر 

آزادی دو نفتکش امروز در تهران حاصل شد.
رویتــرز  در خبــر خود نوشــت کــه اطالعات 
کشــتیرانی نشان می دهد که کشــتی های یونانی 

آب های ایران را ترک کرده اند.
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
چنــد ماه پیش در اطالعیه ای اعــالم کرد ۲ فروند 
نفتکــش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در 
آب های نیلگون خلیج همیشــه فارس توقیف کرده 
است. یک مقام فعلی و یک مقام پیشین آمریکا به 
شبکه ان بی سی نیوز اعالم کرده بودند که نفتکش 
یونانــی »پرودنت واریور« که توســط ایران توقیف 
شده، در حال ارسال ده ها هزار گالن نفت به ارزش 

بیش از صد میلیون دالر به آمریکا بوده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این رابطه 
گفته بود: ما هیــچ اظهارنظری در خصوص مقصد 
کشــتی یا نفت نمی کنیم. ما همچنین درخصوص 

تعامالت دیپلماتیک مان نیز اظهارنظر نخواهیم کرد.
همچنین در پی توافق انجام شده میان مقامات 
دریانوردی جمهوری اسالمی ایران و یونان، کشتی 
حامل محموله نفتی ایران پس از شــش ماه توقف، 
آب های یونان را به مقصد از پیش تعیین شده خود 
ترک کرد. این کشــتی که در اردیبهشت ماه سال 
جــاری با پرچم کشــورمان در آب های بین المللی 
در حال حرکت به ســمت مقصد خود بود، به دلیل 
شرایط نامساعد جوی و نقص فنی به ناچار به بنادر 
یونان پناه برد و متأسفانه در اقدامی برخالف موازین 
و کنوانسیون های بین المللی، توقیف و محموله نفت 
آن نیز پس از مصادره جهت انتقال به آمریکا به یک 
کشتی تحت اجاره شرکت آمریکایی منتقل گردید.

اقدام یونان که با مستمسک قرار دادن رأی یک 
دادگاه محلی و بــه بهانه همکاری قضائی با آمریکا 
انجام شد، از همان ابتدا با مخالفت شدید جمهوری 
اســالمی ایران مواجه و با عنایت به اینکه این اقدام 
نقــض حقوق بین الملل دریانوردی آزاد محســوب 
می شد، جمهوری اسالمی ایران اقدامات سیاسی و 
حقوقی گسترده ای را در راســتای مقابله با آن در 

دستور کار خود قرار داد.
با مجموعه تدابیر اندیشــیده شده، پیگیری های 
حقوقــی و قضایی و نیز مذاکرات بعمل آمده نهایتا 

علیرغم اعمال فشارهای نامشــروع از سوی دولت 
ثالث برای استمرار راهزنی دریایی، رای دادگاه بدوی 
محلی در یونان مبنی بر  مصادره محموله نفت ایران 
به نفع طرف آمریکایــی در دادگاه های تجدید نظر 
و عالی یونان ابطــال و رأی به بازگرداندن محموله 
صادر شد و محموله مذکور مجددا به نفتکش ایرانی 
منتقــل و مقدمات خروج  نفتکش و محموله آن از 

آب های سرزمیی یونان فراهم  شد.
در ایــن چارچوب و به منظــور حل موضوع، در 
ماههای گذشــته مذاکرات و گفتگوهای فشرده ای 
میان دو کشــور ایران و یونان صــورت پذیرفت و 

یادداشت تفاهمی میان طرفین به امضاء رسید.
بر اساس این تفاهمنامه که در سفر نماینده دولت 
یونان به تهران به امضای مقامات بنادر و دریانوردی 
دو کشور رسید، طرفین همکاری الزم به منظور ارتقا 
امنیت دریانوردی را در دستور کار قرار خواهند داد.

در همین ارتباط مقرر شد عالوه بر کشتی حامل 
پرچم جمهوری اسالمی ایران، از دو کشتی یونانی 
نیز که طی ماه های اخیر به دلیل دعوای حقوقی و 
قضایی در آبهای خلیج فارس متوقف شــده بودند، 
بطور همزمان رفع توقیف شــده و بر این اساس هر 
سه کشــتی در روز جاری بســوی مقاصد خویش 

حرکت کردند.

یادداشتسرمقاله

خبر

خبر

صفحه3

آژانس از ایران خواست تعهداتش را انجام دهد

ارائه پیش نویس قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام
اسالمی: فعال سفری از آژانس به ایران در دستور کار نیست

ادعای حمله پهپادی ایران به یک نفتکش در دریای عمان 
صفحه3

آیا نارضایتی های مردم، پاسخی می یابد؟ 

اعتراضات جاری
 نتیجه گالیه هایی که 

شنیده نشد
صفحه2

صفحه2

صفحه5

صفحه4

گروه سیاســی: اگرچه رسانه های دولتی سعی داشــتند وضعیت تهران و سایر شهرها را در دو روز اخیر 
عادی جلوه دهند و از باز بودن بازارها و مغازه ها خبر دادند، اما اعتراضات بخشی از مردم که در قالب تعطیل 

کردن برخی کسب و کارها و همچنین اعتراضات پراکنده ادامه دارد، نشان می دهد...

۹0 درصد موتورسیکلت ها در کشور 
از رده خارج هستند

رقابت در بازارهای جهانی سخت تر می شود
پسته و زعفران خراسان 

در سبد قاچاقچیان

حکم اعدام برای سه نفر دیگر از 
دستگیرشدگان ناآرامی ها 

***
تیم ملی با شکست به استقبال جام جهانی رفت

تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۶:۳۰ دیروز در 
دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی تونس رفت که 
ایــن دیدار در نهایت به برتــری ۲ بر صفر نماینده 

آفریقا در جام جهانی ختم شد.
نعیم اسلیتی در دقیقه ۸۵ از روی نقطه پنالتی و 

علی عبدی در دقیقه ۸۹ برای تونس گلزنی کردند.
این دیدار بدون حضور رســانه ها، تماشاگران و 
دوربین های تلویزیونی برگزار شــد و مصاف دو تیم 
برای جلوگیــری از لو رفتن تدابیر تاکتیکی قبل از 

جام جهانی، از هیچ شبکه ای به نمایش در نیامد.

تیم ملی ایران در حالی در آخرین دیدار خود به 
شکست ۲ بر صفر تن داد که پنج روز بعد ) دوشنبه، 
۳۰ آبان( در نخستین دیدار خود در جام جهانی به 
مصاف تیم ملی انگلیس خواهد رفت. تونس نیز روز 

یکم آذر به مصاف دانمارک می رود.
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گروه سیاسی: اگرچه رسانه های دولتی سعی داشتند 
وضعیت تهران و ســایر شــهرها را در دو روز اخیر عادی 
جلــوه دهند و از باز بودن بازارها و مغازه ها خبر دادند، اما 
اعتراضات بخشی از مردم که در قالب تعطیل کردن برخی 
کســب و کارها و همچنین اعتراضات پراکنده ادامه دارد، 
نشان می دهد نکته ای فراتر از این که آیا مغازه ها باز بوده یا 
نه وجود دارد و آن این است که گالیه هایی که در گذشته 
وجود داشــته و به آن توجهی نشــده تبدیل به اعتراضات 

امروز شده است.
خبرگــزاری ایســنا گــزارش داد: »در دومیــن روز از 
فراخوان سراسری برای اعتصاب سراسری، بازارهای تهران 
تقریبا باز بود. امروز چهارشــنبه بیست و پنجم آبان اکثر 
کسبه در مرکز در تهران از جمله در خیابان های جمهوری 
،بهارستان و فردوســی به روال روزهای معمول مغازهای 
خود را باز کرده و آماده فعالیت روزانه بودند.« با این حال 
در فیلمی که خبرگزاری ایســنا منتشر کرده بود تعطیلی 
برخی مغازه ها به چشــم می خــورد. ضمن این که همین 
خبرگزاری نوشــت: »با وجود باز بودن مغازها و بازارهای 
نواحی مرکزی تهران، به نظر می رسید خیابان انقالب امروز 
نیمه تعطیل است و به جز تعدادی معدود از مغازهای های 
کتاب فروشــی و تهیه غذا، اکثر مغازه ها در این محدوده 
تعطیل بودند. محدوده سر در دانشگاه تهران و پیاده روهای 
خیابان انقالب نیز امروز یکی از خلوت ترین روزهای خود 

را تجربه کرد.«
آنچــه در دو ماه اخیر به صورت پراکنده در کشــور در 
قالبهایی همچون اعتراض، شعارنویسی و اعتصاب جریان 
دارد نشــان می دهد نمی توان اعتراضــات را نادیده گرفت 
و الزم اســت برای پاســخ به آن و کنتــرل آن به منظور 

عدم سوءاســتفاده دشمنان، راهکاری پیدا کرد. سخنگوی 
فرماندهی انتظامی کل کشــور دیروز از دســتگیری ۱۱ 
نفر که کســبه بازار تهران را تهدید کــرده بودند و اجازه 
بازگشــایی مغازه ها را نمی دادند، خبر داد. ســردار مهدی 
حاجیان بــا بیان اینکه برخی از ایــن افراد تراکت پخش 
می کردند و شعارهای تهدیدآمیز می دادند، گفت: این افراد 
کســبه را تهدید می کردند تا مغازه های خودشــان را باز 

نکنند، اما با حضور به موقع پلیس این توطئه خنثی شد. 
اما حتی اگر افرادی باشــند که مغــازه داران را تهدید 
می کنند باز هم نمی توان از کنار برخی اصنافی که با میل 

خود و با اعالم قبلــی و به بهانه های مختلف فعالیت خود 
را متوقــف کردند با بی تفاوتی عبــور کرد. بذر اعتراضات 
امروز در کشــور در ســالهای اخیر کاشته شــد و ردپای 
آن را در حوزه هــای مختلف می توان پیــدا کرد. هرچند 
برخوردهای نامناســب و ســلیقه ای با افراد بدحجاب، در 
شرایطی که تاثیری هم در بهبود وضعیت حجاب نداشته، 
زمینه ســاز اعتراضات پس از مرگ مهســا امینی شد اما 
خشونتهای صورت گرفته از طرف گشت ارشاد هم در بروز 
این اعتراضات تاثیرگذار بود. خشونتهایی که فیلمهای آن 
هر چند وقت یکبار منتشــر می شــد و در آخرین مورد به 

التماس مادری در مقابل ون گشت ارشاد برای ازادی دختر 
بیمارش و در نهایت بی توجهی ماموران پلیس ختم شــد. 
اماموضوع برخوردهای شــدید با دختران و زنان به خاطر 
بدحجابی که نه تنها موجبات تحقیر آنها را فراهم می کرد 
بلکه تاثیری در بهبود وضعیت حجاب در جامعه نداشــت، 

تنها بخشی از زمینه های اعتراضات اخیر بود.
در ســالهای اخیــر بارها شــاهد تجمعــات اعتراضی 
بازنشســتگان، معلمان و کارگران به دلیل مشکالت مالی 
و معیشــتی بودیم امــا هیچگاه هیچ مســئولی در جمع 
آنها حاضر نشــد تــا صدای آنها را از نزدیک بشــنود و به 
درددل آنها گوش دهد و اگر هم این اتفاق رخ داد بســیار 
اندک و انگشــت شــمارو البته بی تاثیر بود. در این سالها 
همچنین بارها شــاهد اعتراضات مال باختگان موسسات 
مالی و اعتباری همچون کاسپین و ...، مال باختگان پدیده 
شــاندیز، مال باختگان پیش فروش خودرو و ... بودیم اما 
از بســیاری از مال باختگان احقاق حق نشد. به اعتراضات 
مردم به افزایش قیمت بنزین در آبان 98 پاســخ مناسبی 
داده نشــد و حتی اعتراضات مردم به مشکالتی همچون 
کم آبی در خوزســتان و اصفهان هم تحمل نشد. در تمام 
این ســالها بار بر ضرورت اجرای اصل 27 قانون اساســی 
مبنی بر برگزاری تجمعات اعتراضی و حتی ایجاد مکانهایی 
برای اظهارنظر آزادانه و اعتراض مردم تاکید شــد اما هیچ 
مســئولی به دنبال تحقق این وعده نرفت. نارضایتی های 
اقتصادی و اجتماعی وقتی پاســخی پیدا نمی کند کم کم 
تبدیل به اعتراض می شود. هنوز هم می توان اعتراضات را 
شنید و زمینه تحقق مطالبات مردم را فراهم ساخت اما اگر 
بسته شــدن مغازه ها را به تهدید و ارعاب چند نفر نسبت 

نداد و اعدام و بازداشت را راه حل ندانست. 

آیا نارضایتی های مردم، پاسخی می یابد؟ 

اعتراضات جاری، نتیجه گالیه هایی که شنیده نشد

نماینده مردم شــازند در مجلس شورای اسالمی گفت: 
گزارشات نگران کننده ای  در خصوص مداخالت در عزل 
و نصب های مدیران و امور دیگر به گوش می رســد که 
یکی از آن ها، مربوط به شایعات گسترده مداخله رئیس 
در برکناری دبیر مناطق آزاد کشور است. انتظار می  رود 

در این زمینه شفاف سازی شود.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس 
شورای اسالمی در نطق میان دستور خود، گفت: مردم 
عزیز و نمایندگان محترم، مدتی است بنا دارم مسائلی 
در ارتباط با عملکرد رئیس محترم مجلس بیان کنم که 
نهایتا پس از بررسی و مشورت با تعدادی از همکاران به 
این نتیجه رسیدیم که باید حقایق را گفت حتی اگر بر 

علیه خودمان باشد.
وی افــزود: مالک و معیــار ارزیابی بــر کیفیت رفتار، 
عملکرد و شــیوه بیان مســائل کلیدی کشور و مهم تر 
از همه ســطح درک آن نســبت به جایــگاه مجلس و 
نمایندگان ملت توســط رئیس مجلس چیست؟ اکنون 
با گذشــت 2 سال و نیم از عمر مجلس یازدهم، فرصت 
برای ارزیابی عملکرد ریاســت مجلس، مطابق اصل 8۴ 
قانون اساسی و ماده 2۰ آیین نامه داخلی مجلس فراهم 

آمده که مورد نقد جدی است.
جــذب و به کارگیــری بی ضابطه نیرو در ســاختمان 

ریاست مجلس، بسیار تعجب برانگیز  است
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: نخست اینکه، جذب و به کارگیری بی ضابطه نیرو 
در بخش های مختلف به ویژه ساختمان ریاست، بسیار 
تعجب برانگیز  است و مشخص نیست جذب این حجم 
از نیرو با چه هدف و چــه توجیهی صورت گرفته؛ این 
در حالی اســت که برخوردهای غیرحرفه ای با نیروهای 
با سابقه، کاردان و باتجربه مجلس منجر به خروج قابل 
توجهی از آنــان از مجلس و مأموریت اجباری آن ها به 

دستگاه های دولتی شده است.
وی اضافه کــرد: برادر عزیزم جنــاب قالیباف! مصرانه 
می خواهم با صراحت اعالم کنید، در 2 سال و نیم چند 
نفر نیرو برای مجلس جذب کرده و ضرورت آن چه بوده 
است، بنده و همکاران نگران این هستیم که خانه ملت 
هم به سرنوشــت شــهرداری تهران تبدیل شود و این 

ترافیک و تورم نیرو  معضلی برای مجلس شود.
احمدی بیغش ادامــه داد: دوم اینکه، مطابق ماده 2۰ 
بنــد ۶ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس موظف 
اســت هر ســه ماه یکبار گزارش کاملی از تصمیمات و 
اقدامات هیأت رئیســه در رابطه با مســائل مختلف و 
واحدهــای تابعه آن از جمله مرکز پژوهش  ها در صحن 
علنی به نمایندگان ارائــه کند، بفرمایید در این حدود 
۳۰ ماه چندبار از تریبون مجلس نســبت به این قانون 
عمــل کرده و نمایندگان و مردم که اعتقاد دارید خادم 
آن ها هستید را در جریان امور قرار داده اید. این موضوع 
مهم در مجلس یازدهم به شــدت مغفول مانده است و 
ابهامات زیادی در ارائه نشدن گزارشات به وجود آورده 

است.
انتقاد یک نماینده از دخالت قالیباف در عزل و 

نصب مدیران دولتی 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ســومین نکته را 
ضعف مجلس در رابطه با مســائل اخیر دانست و گفت: 
موضــع گیری های مختلف نماینــدگان و نبود که یک 
نظر واحد که به دلیل ضعف مدیریت ریاســت مجلس 
و همچنیــن گزارشــات نگران کننــده ای  در خصوص 
مداخالت در عــزل و نصب های مدیــران و امور دیگر 
به گوش می رســد که یکی از آن ها، مربوط به شایعات 
گســترده مداخله رئیس در برکناری دبیر مناطق آزاد 

کشور است.
انتظار می  رود در این زمینه شــفاف سازی شود، قطعا 

خوشحال می شویم که این موارد صحت نداشته باشد.
آقای رییس در مشاوران خود تجدید نظر جدی کند

وی چهارمیــن نکته را نحوه اداره مجلس در جلســات 
علنــی و غیرعلنی برشــمرد و افزود: ایــن موضوع با 
ضعف ها و نواقص شــدیدی مواجه است، این مسئله در 
نوع نگارش متن ها و قرائت آن ها توســط رئیس کامال 
مشهود بوده و مکرر دست آویز رسانه ها و فضای مجازی 

قرار گرفته است.
آقــای رئیس همانطور که قبال تذکــر داده بودیم بهتر 

است در مشاوران خود تجدید نظر اساسی کنید.
عضو کمیســیو امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اضافه کرد: شــکایت جنابعالی از آقــای نوباوه نماینده 
تهران از عجایب این دوره اســت، مگر جرم این جانباز 
چــه بوده جــز یک اظهار نظــر  در رابطه بــا موضوع 
سیسمونی؛ این شکایت یعنی امنیتی شدن مجلس در 
دوره مدیریت شــما، پیشنهاد می کنم برای حفظ شأن 
مجلس و حرمت تریبون از رؤسای قبلی مجلس، امثال 
آقایان الریجانی و ناطق نوری مشــورت بگیرید، چون 

آن ها در چارچوب انقالب و نظام هستند.
احمدی بیغش یادآور شــد: نباید مالحظات سیاسی و 
سلیقه ای خودمان را بر منافع ملت ترجیح دهیم، البته 
حرکت شما در هفته گذشته نسبت به وزیر اقتصاد که 
در صحن حضور داشــت، به جا بود و ای کاش همیشه 
و نسبت به آن دســته از وزرای ناکارآمد از جمله وزیر 

اقتصاد اینطور موضع گیری می  کردید.
قوه مقننه جایگاهی نیســت که بشود با غرور بی مورد 

به آن نگاه کرد.
وی یادآور شــد: از ســوی دیگر نگاه از باال به مجلس، 
این قــوه نظارتی را از جایگاه اصلــی خود دور کرده و 
یکــی دیگر از موارد آن، حضور تعــداد قابل توجهی از 
پرسنل هیأت رئیسه در داخل صحن بوده که با نگاهی 

به ســوابق مدیریتی مجلس، در هیچ دوره ای این تعداد 
افراد در صحن حضور نداشتند.

پاسخ های نیکزاد به نطق احمدی بیغش
نیکزاد نایب رئیــس مجلس پس از پایان نطق احمدی 
بیغش، عنوان کرد: نطق حق هر نماینده بوده اما انصاف 
حکم می کرد شما این نطق را زمانی که رئیس مجلس 

بود، می فرمودید.
نیکزاد تصریح کرد: گزارش عملکرد هیأت رئیســه هر 
ســه ماه یکبــار در کازیوی همکاران قــرار گرفته و به 

صورت مرتب به نمایندگان گزارش داده شده است.
نایــب رئیس مجلس در خصوص جذب نیرو در مجلس 
نیز گفت: بر اســاس ماده 2۰ آیین نامه داخلی مجلس، 
موضــوع جذب نیرو کــه در مجالس قبــل به تصویب 
رسیده نیز کامال سازوکاری مشخص دارد و مباحثی در 
حوزه اداری، حراستی، احکام، استخدام و مأموریت در 

اختیار رئیس مجلس است.
وی در خصوص دبیرخانه مناطق آزاد نیز گفت: در این 
باره ما اطالعی نداریم اما می شد این موضوع را از خود 

رئیس مجلس سئوال کنید.
نایب رئیس مجلس درخصوص شــکایت از آقای نوباوه 
نیــز گفت: بنده در جایگاه رئیس هیأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان که با رأی شما عزیزان آنجا هستم، چندین 
جلسه گذاشتیم، در این رابطه با بزرگان مجلس صحبت 
کردیم. حتی برادری که اینجا عنوان کرد که شما مثل 
دیکتاتور مجلــس را اداره می کنید، ما آن پرونده را به 
قوه قضاییه نفرستادیم، بلکه خواهش کردیم از یکدیگر 

گذشت داشته باشیم.
نیکــزاد تصریح کرد: از جهت حق و عدل حکم می کرد 
بنده که در هیأت رئیســه هســتم و وابستگی به کسی 
ندارم و خود شــما هم می دانید باید این موارد را عرض 
می کردم هرچند که نطق حق مسلم هر نماینده است.

انتقاد یک نماینده از دخالت قالیباف در عزل و نصب مدیران دولتی

رئیسی در جلسه هیات دولت:
شنیدن خواسته های قانونی وظیفه همه است

رئیــس جمهور بار دیگــر بر ضرورت حفــظ امنیت به عنوان بســتر تداوم 
همــه فعالیت های جامعه تاکید کرد و گفت: شــنیدن و ترتیب اثر دادن به 
خواسته های قانونی وظیفه همه ماست، اما همه ما به همین اندازه در زمینه 

حفاظت از امنیت و آرامش جامعه مسئولیم.
به گزارش ایســنا، سید ابراهیم رئیســی صبح دیروز )چهارشنبه( در جلسه 
هیئت دولت با اشــاره به فرا رســیدن فصول سرد ســال و احتمال افزایش 
آالینده های جوی بر ضرورت آمادگی همه دســتگاه های مربوط برای مقابله 

موثر با این پدیده و کاهش آثار مخرب آن تاکید کرد.
رئیس جمهور نوســازی ناوگان اتوبوســرانی را از جمله اقدامات الزم در این 
زمینه دانســت و با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی اظهار داشت: 
اولویت در زمینه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری، حمایت از صنایع داخلی 
و تامین اتوبوس از محل تولیدات داخلی اســت، اما این موضوع نباید باعث 
تاخیر در تامین خودروهای مورد نیاز این ناوگان شده و نیازهای ضروری باید 

از محل واردات تامین شوند.
انجام به موقع طرح های دولت در استان ها به ویژه عملیاتی شدن مصوبات دور 
اول سفرهای استانی و برطرف شــدن موانع احتمالی در این زمینه از دیگر 
تاکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز هیات دولت بود که مقرر شد با ارتباط 
نزدیک تر و بیشتر وزرا با استانداران به عنوان باالترین مقام اجرایی در استان، 

اقدامات موثرتری در این زمینه انجام شود.
رئیســی یکبار دیگــر بر ضرورت حفــظ امنیت به عنوان بســتر تداوم همه 
فعالیت هــای جامعــه تاکیــد کرد و گفت: شــنیدن و ترتیب اثــر دادن به 
خواسته های قانونی وظیفه همه ماست، اما همه ما به همین اندازه در زمینه 

حفاظت از امنیت و آرامش جامعه مسئولیم.
رئیســی با تاکید دوباره بر حمایت از کســب و کارهای دیجیتال اظهار کرد: 
حال که دشــمن با استفاده از بستر فضای مجازی درصدد ایجاد و گسترش 
ناامنی در کشور است، مسئوالن مربوط با تقویت پلتفرم های داخلی و تسهیل 
شــرایط اســتفاده از آنها و حتی در نظر گرفتن بســته های تشویقی، زمینه 

استفاده بهتر و بیشتر را برای فعاالن کسب و کار دیجیتال فراهم کنند.

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد
برخورد با اخاللگران در نظم مدرسه
براساس قانون رسیدگی به تخلفات

وزیــر آموزش و پرورش با بیان اینکه پیرامــون آنچه که به اختالل در نظم 
مدرســه برگردد، قانون رســیدگی بــه تخلفات وجــود دارد و مطابق با آن 
رســیدگی و برخورد می شود گفت: اعتقاد دارم باید قانون در مدرسه رعایت 

شود و معلمان هم الحمدهلل خوب رعایت کردند.
به گزارش ایسنا، یوسف نوری در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره بی نظمی ها 
و برخی اقدامات هنجارشــکنانه در مدارس اظهار کرد: پیرامون آنچه که به 

اختالل در نظم مدرسه برگردد، قانون رسیدگی به تخلفات وجود دارد.
وی افــزود: اعتقاد دارم باید قانون در مدرســه رعایت شــود و معلمان هم 

الحمدهلل خوب رعایت کردند.
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به اینکه بعضا دیده شده است که معلمان 
مدارس غیردولتی دست به اقدامات هنجارشکنانه زده اند عنوان کرد: هرکجا 

باشد قانون وجود دارد و تعیین کننده است و طبق آن برخورد می شود.

»طرح ارتقاء شفافیت مالی« اعالم وصول شد
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی طرح ارتقاء شفافیت مالی را اعالم وصول 

کرد.
به گزارش ایرنا، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی 

هیات رئیسه مجلس موارد اعالم وصولی  قرائت کرد. 
بر این اساس هیات رئیسه مجلس الیحه ارجاع اختالف بین سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران، شــرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران و شرکت 

ساتارم به داوری و طرح ارتقاء شفافیت مالی را اعالم وصول کرد.

پیش بینی عجیب سخنگوی دولت 
از بازی ایران و انگلیس

سخنگوی دولت نتیجه نخســتین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر 
حریف انگلیسی در جام جهانی 2۰22 قطر را پیش بینی کرد: ۶ بر صفر.

به گزارش ایرنا، »علی بهادری جهرمی« روز چهارشــنبه در حاشــیه هیأت 
دولت در پاسخ به پرســش خبرنگاران درباره پیش بینی وی از نتیجه دیدار 
تیم های ملی فوتبال ایران و انگلیس در جام جهانی 2۰22 قطر، گفت: مثل 
همیشه ما می بریم؛ البته پیش تر گفتم  و باز هم تکرار می کنم پیروزی ما در 
این اســت که جانانه برای مردم در زمین بجنگیم. وی افزود: ما یقین داریم 
که بازیکنان ما جانانه در زمین می جنگند و این تالش آنها پیروزی اســت و 

البته طرفدار ۶ بر هیچ هستیم .
ســخنگوی دولت دربــاره بازتاب حضــورش در دانشــگاه ها و گفت وگو با 
دانشــجویان هم اظهار داشت: حضور در دانشــگاه ها و سایر مکان هایی که 
مردم به ویژه جوانان هستند، تکلیفی بوده که رئیس جمهور از ابتدای دولت 
بر عهده همه دولتمردان قرار دادند و خودشــان هم در این عرصه پیشــگام 

بوده اند.
بهادری جهرمی گفت که حدود ۶۰ دانشگاه از وی برای سخنرانی و پرسش 
و پاسخ های دانشــجویی دعوت کرده اند و تالش می کند هر یک یا دو هفته 
در یکی از دانشگاه ها حضور یابد و تاکنون هم عالوه بر حضور در دانشگاه، به 
چند مدرســه نیز رفته که این حضور و گفت وگوی صمیمانه با دانشجویان و 

دانش آموزان تداوم خواهد داشت.

زارع پور: 
ثبت کسب وکارهای خانگی در پلتفرم ها

به منزله مجوز کسب است
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با بیــان اینکه دولت مصمم اســت 
کسب وکارهای اینترنتی را در کشور رونق دهد، اعالم کرد: با تسهیل فرایندها 
دیگر برای راه اندازی کســب وکارهای خانگی نیازی به اخذ مجوز نیســت و 

ثبت نام در پلتفرم ها به منزله گرفتن مجوز است.
به گزارش ایرنا، »عیســی زارع پور« روز چهارشــنبه در حاشیه جلسه هیأت 
دولــت در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: ما ظــرف ۱۰ روز آیین نامه ای را 
برای حمایت از کســب وکارهای اینترنتی یا پلتفرم هایی که میزبان این نوع 
کسب وکارها در داخل کشورند در دولت تصویب کردیم و ۳۰ نوع حمایت و 

قابلیت جدید برای آنها در این آیین نامه پیش بینی شده است.
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات، تســهیل صدور مجــوز را یکی از این 
حمایت ها عنوان کرد و افزود: تاکنون کسب وکاری که با پلتفرم خارجی کار 
می کرد، مجوزی از جایی نمی گرفت اما راه اندازی کسب وکارهای خانگی نیاز 
به مجوز داشت که با تسهیل فرایندها دیگر نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبت نام 

در پلتفرم به منزله گرفتن مجوز است.
زارع پور از معافیت مالیاتی و بســته های تبلیغاتی و نوع خدمات الکترونیکی 
دولتی قابل ارائه به مردم به عنوان مجموعه ای از امکانات و قابلیت های جدید 
پلتفرم های داخلی یاد کرد و گفت: گام اول برای اجرای آیین نامه این بود که 
بدانیم کدام پلتفرم در کدام سکو مشمول دریافت آیین نامه است؛ ما ضوابط 
مربوطه را روز یکشنبه ابالغ و اعالم کردیم و فراخوان دادیم که هر کسی که 
تصور می کند مشمول پلتفرم های داخلی است، مدارک خود را ارسال کند و 

ظرف دو هفته آینده مشخص می شود.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریــح کرد: پس از آن خود پلتفرم ها و 
هم کســب وکارهایی که روی این پلتفرم ها وجود دارند مشمول یک سری  از 
حمایت ها می شوند و دولت مصمم است کسب وکارهای اینترنتی را در کشور 
رونق دهد؛ حتی اگر یک کسب وکار هم در کشور با مشکل مواجه شده باشد، 

برای ما مهم است.
زارع پور درباره عملیاتی شــدن این پلتفرم های داخلی گفت: این پلتفرم های 
داخلی در حال حاضر عملیاتی هستند؛ پلتفرم های میلیونی در کشور داریم 
اما حمایت هایی که عنوان کردم به این شکل است که متقاضیان و داوطلبین 

باید تقاضای خود را به ما ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: روز یکشــنبه در این زمینه فراخوان دادیم و پلتفرم ها 
مبتنی بــر چارچوبی که اعالم کرده ایم انتخاب خواهند شــد اما یکی دو تا 
نیستند و بین آنها رقابت خواهد بود و بعد حمایت هایی که در آیین نامه ذکر 

شده، به کسب وکارهایی که روی این پلتفرم ها فعال هستند اعطا می شود.

اخبار کوتاه

قــوه قضائیــه از محکومیــت ســه نفــر دیگر از 
دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر در تهران به اعدام 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد:
»در ادامه رســیدگی بــه پرونده اغتشاشــگران و 
برهم زنندگان امنیــت در دادگاه انقالب تهران و در 
پی تشکیل جلسات دادگاه متهمان در حضور وکالی 
آن ها، حکم بدوی سه نفر دیگر از اغتشاشگران صادر 
شد. بر همین اســاس در یکی از احکام صادر شده 
توســط دادگاه انقالب تهران، فردی که در اقدامی 
تروریســتی، به صورت عمد و با قصد جان مامورین 
نیروی انتظامی، با خودرو ســواری خود به سرعت 
به ماموریــن هجوم برده و در اثــر برخورد با آن ها 
یک پلیس را به شــهادت رســانده و تعدادی را نیز 
مجروح نموده بود پــس از اعترافات صریح خودش 
مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل 
موجــود در پرونده به افســاد فــی االرض از طریق 
جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام 
علیه امنیت ملی  کشــور که منجر به اخالل در نظم 
عمومی و ناامنی در کشــور و وارد کردن خســارت 

بــه افراد و اموال عمومی متهــم و به اعدام محکوم 
شــد. همچنین، براساس دادنامه دیگر صادر شده از 
ســوی دادگاه انقالب تهران، متهمی که با کشیدن 
ســالح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی 
بــا چاقو به یکی از ماموران حافــظ امنیت به قصد 
جان وی، ایجاد رعب و وحشــت برای شــهروندان 
و ناامنی در محیط و به آتش کشــیدن فرمانداری 
شهرســتان پاکدشــت و تخریب اموال آن به اتهام 
محاربه محاکمه شــده بود با حکم دادگاه به اعدام 

محکوم شد.
در حکم صادر شده دیگر، به موجب دادنامه دادگاه 
انقالب تهران فردی که با حضور در محل اغتشاشات 
و بر اساس مســتندات موجود در فیلم های بررسی 
شده از دوربین های محل اغتشاش،  اقدام به بستن 
خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب 
و وحشــت و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی 
نمــوده بــود و در این زمینه ها نقــش هدایت گری 
داشــت به اتهامات محاربه به مجازات اعدام محکوم 
شــد. احکام صادر شــده اولیه و بدوی بوده و قابل 

تجدیدنظرخواهی می باشد.«

ســخنگوی دولــت از تصویب آیین نامــه اجرایی 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات بــه چرخه اقتصادی 
کشــور درجلســه هیات وزیران خبر داد. به گزارش 
ایســنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات 
وزیران در جمع خبرنگاران با اشــاره به مصوبات تازه 
دولت، اظهار کرد: در جلســه امــروز با عضویت وزیر 
اقتصاد به عنــوان یکی از نمایندگان هیات وزیران در 
شورای عالی کار موافقت شد. مقرر شد آقای خاندوزی 
جایگزیــن آقای دوســتعلی که پیــش از این در این 
سمت بود، باشند. وی افزود: در جلسه امروز همچنین 
آیین نامــه اجرایی بازگشــت ارز حاصل از صادرات به 
چرخــه اقتصادی کشــور با تشــکیل کارگروهی که 
دبیرخانــه اش بانک مرکزی اســت جهــت مدیریت 
مناســب تر در این جهت، تصویب شــد و امیدواریم 
موثرتــر از گذشــته در مدیریت بــازار ارز عمل کند. 
ســخنگوی دولت یادآور شــد: در راستای حمایت از 
صادرات محصوالت تولیدی کشــور به ویژه در بخش 
خصوصی و غیردولتــی، آیین نامه ای در جهت ارتقای 
مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی 
به تصویب رســید که مطابق آن، تولیدکنندگانی که 

محصوالت داخلی را با استانداردهای روز جهانی تولید 
می کننــد وزارت صنعت و برخی دســتگاه های دیگر 
مکلف بــه حمایت موثر از این محصــوالت و در نظر 
گرفتن مشوق هایی برای آنان شدند. بهادری جهرمی 
ادامــه داد: همچنیــن به منظور حمایت و تســهیل 
سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان در راســتای شعار سال، آیین نامه دیگری 
تصویب شد تا هم سرمایه گذاری و هم صادرات را برای 
شــرکت ها و موسســات دانش بنیان تسهیل و تقویت 
کند. وی گفت: همچنین به منظور ارتقای بهره برداری 
از ظرفیت های اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی و پژوهشــی در تولید این اقالم راهبردی به 
ویژه از مسیر شرکت های دانش بنیان امتیازات ویژه ای 
بــرای اعضای هیات علمی که در این راســتا حرکت 
می کنند در نظر گرفته شــد. بهادری جهرمی تأکید 
کرد: همه دستگاه های اجرایی مکلف شدند ظرف سه 
ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه برنامه اجرایی خود 
را بــرای ارتقای بهره وری، مدیریت و کاهش ارزبری و 
توسعه صادرات کشــور در حوزه تخصصی خود را به 

تصویب شورای مربوطه برسانند.

تصویب آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات حکم اعدام برای سه نفر دیگر از دستگیرشدگان ناآرامی ها 

فرمانده فراجا با بیان اینکه »خط رســانه ای دشــمن در 
اغتشاشات اخیر این است که با پروژه هایی نظیر کشته سازی 
و انباشت خبر و همچنین بزرگ نمایی خطاهای ماموران 
هزینه هایی را به پلیس تحمیل کند«، گفت: »براســاس 
دستورالعملی که ابالغ کرده ایم اگر حین اجرای ماموریت 
قانونی به فرد یا افرادی خسارتی وارد شد با پیگیری جبران 
خســارت کرده و رضایت فرد جلب می شود.« به گزارش 
ایســنا، سردار حسین اشــتری در نشست هم اندیشی با 
جمعی از فعاالن رســانه ای که در ستاد فراجا برگزار شد، 
با بیان اینکه »خط رســانه ای دشمن در اغتشاشات اخیر 
این است که با پروژه هایی نظیر کشته سازی و انباشت خبر 
و همچنیــن بزرگ نمایی خطاهای ماموران هزینه هایی را 
به پلیس تحمیل کند.«، گفت: » براســاس دستورالعملی 
که ابالغ کرده ایم اگر حین اجرای ماموریت قانونی به فرد 
یا افرادی خسارتی وارد شــد با پیگیری جبران خسارت 
کرده و رضایت فرد جلب می شود. مجموعه انتظامی انصافا 
درخصوص اتفاقاتی که رخداد در میدان نســبت به تمام 
دوره های گذشــته موفق تر و هوشــمندانه عمل کرد هر 
چند در عملیات روانی و جنگ نرم خالء ها و کمبودهایی 
مشــاهده شد تا جایی که بخش عمده ای از افرادی که به 
تجمعات می پیوستند به دلیل تبلیغات گسترده رسانه های 
معاند بود.« فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد:»واقعیت 

این اســت که پلیس وظیفه دارد اگر بی نظمی در شــهر 
ایجاد شود آن را مرتفع کند اما در فضای مجازی و جنگ 
نرم سازوکار اصلی فعالیت رسانه ای بر عهده متولیان این 
امر اســت و پلیس نیز همگام با آنان حین اجرای وظیفه 
اصلی تالش می کند. یعنی فعالیت و ســازوکارهای اصلی 
تعریف شده برعهده نظام رســانه ای کشور نظیر سازمان 
صدا و ســیما است.« اشــتری با اشــاره به فرموده مقام 
معظم رهبری، گفــت: » تضعیف پلیس به معنای تقویت 
مجرمین اســت. خدشه به امنیت، خط قرمز پلیس است، 
لذا هدف این است که با هم اندیشی فعاالن، صاحب نظران 
و فرهیختگان رســانه ای در جهت ارتقاء امنیت و آرامش 
کشــور تالش شود. تمام تالش و سعی مجموعه انتظامی 
کشور در سراسر میهن اسالمی مان این است که مردم در 
آرامش باشند، دلیل این ادعا هم شهدایی است که در راه 
تامین و حفظ نظم و امنیت کشورمان تقدیم شده است.« 
وی افزود: »انتظار ما از صاحبان اندیشــه، فرهیختگان و 
فعاالن رسانه ای این است که با توجه به اینکه جلوه اقتدار 
کشور پلیس است با برنامه ریزی هدفمند و هوشمندانه در 
راه آگاهی بخشــی و انسجام این اقتدار یاری گر مجموعه 
انتظامی باشند هر چند الحمدهلل به لطف پروردگار متعال، 
راهنمایی هــای داهیانه مقام معظــم رهبری و بصیرت و 

آگاهی جامعه این اقتدار خوب است.«

سخنگوی سپاه ایران قوی را نقطه عصبانیت و استیصال 
دشمن توصیف و با تاکید بر اهمیت ارتقای سواد رسانه 
ای جامعه به ویــژه در مواجهه با فضای مجازی تصریح 
کرد: حوادث اخیر نشان داد باید بیش از پیش براهمیت 
افزایش آگاهی و سواد رسانه ای ملت ایران واقف و برای 
افزایش اطالعات و توانایی های آنان در این عرصه اقدام 

کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از ســپاه نیوز؛ سردار سرتیپ 
دوم پاســدار رمضان شریف ســخنگو و مسئول روابط 
عمومی کل ســپاه در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه 
در شهر ری در جمع خبرنگاران در سپاه سیدالشهدا)ع( 
استان تهران افزود: اهمیت کار رسانه ای هر روز بیش از 
گذشته اهمیت خود را نشان می دهد، چرا که در چنین 
میدانی، جنگ کم هزینه تر و با تلفات و تبعات کمتری 

می توان وارد مبارزه شد.
وی یادآورشد: در جنگ رسانه ای، با فضایی نرم و لطیف 
دشــمنان تالش می کنند تا با بهره گیــری از نواقص و 
خالهای موجود به کشور هدف ضربه بزنند، در حالی که 
در گذشته با خشونت و خونریزی اهداف و مقاصد خود 

را دنبال می کردند. 
ســخنگوی سپاه گفت: دشــمن در حال بهره گیری از 
تمامی ظرفیت خود برای تاثیرگذاری بر جمعیت هدف 

اســت و آنها را در معرض تهاجــم فرهنگی و ترکیبی 
سازمان یافته قرار داده اند و به طور مدام تالش می کند 

تصویر دلخواه خود را به ذهن آنان متبادر کند.
سردار شریف با اشاره به ناآرامی های اخیر و رویکردهای 
مطرح شده نسبت به آن ادامه داد: بسیاری از افراد این 
درگیری ها را مســاله ای داخلی می دانند، در حالی که 
شــواهد و قرائن از جمله موضع گیری ها و مالقات های 
مقامات رســمی دولت های خارجی بــا برخی لیدرهای 
اغتشاشات اخیر نشان دهنده یک طراحی خارجی برای 

تجزیه و براندازی ایران اسالمی است.
وی اعــالم کرد: جبهه ضدانقالب و معاندین باید متوجه 
باشــند با انقالبی بزرگ مواجه هستند که برای به ثمر 
نشستن آن صدها هزار شهید تقدیم شده است، شهدایی 
که با اندیشه و محبوبیت در عرصه جنگ تحمیلی، دفاع 
از حــرم و صیانت از امنیت ملی حضــور یافته اند و به 

شهادت رسیده اند.
ســردار شریف به حضور تعداد معدودی نوجوان و جوان 
فریب خورده در حوادث اخیر اشــاره و اضافه کرد: این 
افراد با هیاهوی بدون مبنــای فضای مجازی به میدان 
آمده اند، در حالی که این انقالب طی ۴۳ ســال گذشته، 
بحران های مختلفی را پشــت سر گذاشته و بر همه آنها 

فائق آمده است.

فرمانده فراجا مطرح کرد

تالش دشمن برای بزرگنمایی خطاهای ماموران
سخنگوی سپاه:

نوجوانان با هیاهوی فضای مجازی به میدان آمده اند
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ادعای حمله پهپادی ایران
به یک نفتکش در دریای عمان 

رسانه های صهیونیستی به نقل از یک مسئول امنیتی مدعی شدند که ایران 
پشــت حمله به یک نفتکش در دریای عمان اســت. به گزارش ایســنا، منابع 
خبری گزارش داده اند نفتکشی با پرچم لیبریا سه شنبه شب توسط یک پهپاد 

در آب های دریای عمان هدف قرار گرفته است.
 اسکای نیوز گزارش کرد، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی ایاالت متحده 
اعالم کرد از این حادثه مطلع است. این نفتکش متعلق به کشتیرانی اقیانوس 
آرام شــرقی است که مرکز آن در سنگاپور اســت اما آسوشیتدپرس می گوید 

مالک اصلی میلیاردری اسرائیلی به نام »ایدان اوفر« است.
هنوز هیچ فرد یا سازمانی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

الجزیره گزارش داد که رســانه های صهیونیســتی از جمله رادیو ارتش این 
رژیــم با طرح ادعاهایی بی اســاس و فرافکنانه اعالم کردند که یک مســئول 

امنیتی صهیونیست می گوید ایران پشت این حمله قرار دارد.
این رســانه ها مدعی هستند که این نفتکش توسط پهپاد هدف قرار گرفته 

است و ایران مشکوک به انجام حمله مستقیم است.
الجزیره همچنین به نقل از رســانه های صهیونیســتی اعالم کرد که ارتش 
آمریکا به ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرده که پهپاد مورد استفاده در حمله 

به نفتکش از نوع »شاهد« ایرانی است.
روزنامه صهیونیســتی هاآرتص نیز به نقل از مسئوالن امنیتی صهیونیستی 

ادعا کرد که هدف قرار دادن نفتکش یک خطای راهبردی از سوی ایران بود.
این روزنامه نوشت که دســتگاه های امنیتی صهیونیستی معتقدند که این 

اقدام ایران در راستای به چالش کشیدن کشورهای غربی است.
شــرکت مالک این نفتکش اعالم کرد که تحقیقاتی درخصوص این حمله 
انجام خواهد داد. این شــرکت همچنین تاکید کرد که گزارشــات اولیه نشان 
می دهد که نفتکش توسط یک پرتابه مورد هدف قرار گرفته و هنوز گزارشاتی 

درخصوص میزان خسارت ها نداریم.

ویژه

احضار سفیر استرالیا به وزارت خارجه
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رویکرد نادرســت نخست وزیر 
اســترالیا کمکی به روابط دو کشور نمی کند، گفت: سفیر استرالیا به وزارت امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران فراخوانده شده و هشدارهای الزم از طریق وی 

منتقل شده است.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی در واکنش به اظهارات نخســت وزیر اســترالیا 
درباره تحوالت داخلی ایران گفت: به نظر می رسد نخست وزیر استرالیا براساس 
اطالعات نادرســت، رویکرد نادرســتی را در پیش گرفته که کمکی به روابط دو 

کشور نمی کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما آمادگی داریم در تهران و کانبرا روایت 
درست و به دور از جنجال رسانه ای درخصوص تحوالت ایران را در اختیار دولت 
اســترالیا قرار دهیم. کنعانی درباره اتهامات حقوق بشری استرالیا علیه ایران، با 
تأکید بر اینکه احترام متقابل و اتّکاء به واقعیات بهترین راه پیشگیری از آشفتگی 
در دیپلماســی اســت، افزود: اســترالیا با پرونده پر چالش حقوق بشری از قتل 
پناهجویان تا قتل ۵۰۰ بومی در زندان های این کشور و منع تحقیق حرفه ای در 
این موارد، فاقد کمترین مشروعیت اخالقی برای موعظه در باب حقوق بشر است.
وی همچنین پناه دادن به گروه های تروریســتی و تجزیه طلب و سکوت در 
قبال حمله وحشیانه تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ توسط دولت استرالیا را 
نشــانه ای از استاندارد دوگانه در قبال حقوق بشر دانست و افزود: در این ارتباط 
سفیر اســترالیا به وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران فراخوانده شده و 

هشدارهای الزم از طریق وی منتقل شده است.

گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و بالول بوتور زرداری 
همتای پاکستانی در تماس تلفنی درباره آخرین تحوالت و مناسبات دوجانبه و 

بین المللی گفت وگ و رایزنی کردند.
به گــزارش ایرنا، امیرعبداللهیــان از موضع پاکســتان در محکومیت اقدام 
تروریســتی داعش در حرم حضرت شاهچراغ )ع( شیراز تشکر کرد و ضمن ابراز 
تاســف و همدردی دوباره در خصوص حادثه سیل اخیر در پاکستان، بر آمادگی 
جمهوری اســالمی ایران در حمایت از دولت و ملت شریف پاکستان در راستای 

کاهش رنج آنها تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه ضمن اظهار خرسندی از روابط دو جانبه 
رو به گسترش دو کشور، بر ضرورت همکاری های هر چه بیشتر در امور افغانستان 

و به خصوص کمک به حل مسئله آوارگان این کشور تاکید کرد.
وزیر امور خارجه پاکســتان نیز ضمن اشاره به روابط تاریخی و دوستانه ایران 
و پاکســتان در عرصه های مختلف، بر ضرورت توسعه این همکاری ها در حوزه 
دوجانبــه، منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.  بالول بوتور زرداری همچنین بر 
مخالفت دولتش با هر گونه اقدام خشونت آمیز و فعالیت های تروریستی به عنوان 

وسیله ای برای اعتراض تاکید کرد.

لغو مشروط روادید سیاسی بین ایران و ازبکستان
هیــأت وزیران با صدور مجــوز برقراری مقررات لغو روادیــد برای دارندگان 

گذرنامه های سیاسی بین ایران و ازبکستان موافقت کرد.
به گزارش ایرنا، با توجه به توافق انجام شــده در ســفر اخیر رئیس  جمهور 
کشورمان به ازبکستان، هیأت وزیران با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید 
برای دارندگان گذرنامه های سیاســی بین دولت های جمهوری اسالمی ایران و 

جمهوری ازبکستان به شرط عمل متقابل موافقت کرد.
برقراری مقررات لغو روادید یاد شــده با رعایت مدت اقامت ۳۰ روزه در بازه 
زمانــی ۶ ماه از تاریخ اولین ورود و همچنین معرفی مأمورین دارای اقامت بلند 

مدت قبل از اولین ورود به قلمرو کشور مقابل مجاز خواهد بود.

تاکید ایران بر ثبات افغانستان در نشست مسکو
»حســن کاظمی قمی« نماینده ویژه رئیس جمهوری اسالمی ایران در امور 
افغانستان همزمان با برگزاری چهارمین نشست »روند مسکو« برای کمک به حل 
مسائل این کشور گفت: ثبات و امنیت منطقه در گرو امنیت و پایداری افغانستان 
است و امروز عزم جدی کشورهای منطقه، کمک به ایجاد یک افغانستان با ثبات 
و امن است. به گزارش ایرنا کاظمی قمی که برای شرکت در اجالس مسکو درباره 
افغانســتان به روسیه سفر کرده است، روز چهارشنبه در حاشیه این نشست در 
مصاحبه با رسانه های روسیه با توجه به اهمیت نشست فرمت مسکو برای کمک 
به ثبات افغانستان، تاکید کرد که ثبات و امنیت منطقه در گرو امنیت و پایداری 

افغانستان است.

تکذیب مذاکره آلمان با ایران برای واردات انرژی
وزارت امور خارجه آلمان در پی ادعای مطرح شــده از سوی کارکنان یکی 
از بانک هــای نیمه دولتی آلمانی، مبنی بر در جریــان بودن مذاکرات پنهانی 
دولت این کشــور با ایــران برای واردات انرژی را »بی اســاس« تلقی کرد. به 
گزارش ایســنا به نقل از روزنامه اورشلیم پســت، یک سخنگوی وزارت امور 
خارجه آلمان در پی ادعای موریتز کریِمر، اقتصاددان ارشــد بانک نیمه دولتی 
LBBW این کشــور مبنــی بر مذاکرات پنهانی دولت آلمــان با ایران برای 
واردات انرژی، به اورشلیم پست گفت که »واقعیت این است هیچ مذاکرات یا 

برنامه ای برای خریداری نفت یا گاز از ایران در کار نیست.«
طبق گفته این ســخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، خبر چنین مذاکراتی 

»تماما بی اساس« است.
عالوه بر این، بِرند واگنر که ســخنگوی بانک یاد شــده است، در این باره 
به اورشــلیم پســت گفت، »ما با توضیحات وزارت امــور خارجه در این باره 
موافقیم.« واگنر ادامه داد: اظهاراتی که از آقای کریمر مطرح شده است، صرفا 
یک گمانه زنی درباره وضعیت بازار بوده و از این گذشــته، مربوط به شش ماه 
پیش است. اظهارات کریمر از وبگاه این بانک حذف شده است. اورشلیم پست 
با پافشــاری از واگنر پرســید که چرا اظهارات کریمر از وبگاه این بانک حذف 
شــده است. او پاســخی به این پرسش نداد. اما ســخنگوی این بانک آلمانی 
بیان کرد: اقتصاددان ارشــد ما هیچ گونه ارتباطی با دولت آلمان ندارد. برای 
ما عجیب اســت که از او مطلبی به عنــوان منبعی برای چنین مذاکراتی نقل 

قول شود.

دیپلماتیک

رویداد

اکونومیک

گروه سیاسی: آخرین نشســت فصلــی شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ســال جاری میالدی، در 
ســایه تداوم رویکرد دوگانه تروئیکای ســه کشور اروپایی 
انگلیس، فرانسه و آلمان و ایاالت متحده برای اهرم سازی از 
این جلسه و صدور قطعنامه علیه ایران در خصوص مسائل 

ادعایی پادمانی آغاز به کار کرد.
در این نشســت ســه روزه که با حضور نمایندگان ۳۵ 
کشور عضو شــورا برگزار می شود مســائل مختلف درباره 
ایمنــی هســته ای، اجــرای توافقنامه پادمــان و تقویت 
فعالیت های علمی و پژوهشــی آژانس در دســتور کار قرار 
دارد. فعالیت های هسته ای ایران و برجام از دیگر موضوعات 
عنوان شده در دستور کار اعضای شورا است و طبق برنامه 
اعالم شده راستی آزمایی و بازرسی فعالیت های اتمی ایران 
در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و 

اجرای توافقنامه پادمان بررسی خواهد شد.
ادعای کشــف ذرات اورانیوم سه ســال پیش از سوی 
نخست  وزیر وقت رژیم صهیونیستی مطرح و سپس توسط 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و رســانه ها دامن  زده شــد. 
جمهوری اســالمی ایران ضمن رد ادعاهای مطرح شــده 
همواره تاکید کرده اســت که تعهدات کشــورها در حوزه 
پادمان نامحدود نیســت؛ با این حال اســفند گذشته برای 
نشــان دادن حســن نیت خود با آژانس بین المللی انرژی 
توافق کرد تا مســائل ادعایی بر اساس نقشه راه مشخصی 
حل و فصل شود. طرف  غربی هم تعهداتی را در این زمینه 
پذیرفت که نه تنها اجرا نکرد که خرداد ماه گذشته با ارائه 
قطعنامه علیه ایران در شورای حکام مسیری کامال متضاد 
در پیش گرفت. ایران همواره نسبت به ابزارسازی از جایگاه 
آژانس برای مقاصد سیاسی هشدار داده و قطعنامه خرداد 
ماه را زنگ خطری برای اعتبار و یکپارچگی این سازمان در 

سیستم پادمانی و رژیم منع اشاعه توصیف کرد.
تالش برای تلطیف قطعنامه

به گزارش ایرنا، »رافائل گروســی« روز چهارشــنبه در 
حاشیه نشســت فصلی شــورای حکام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی به خبرنگاران گفت: از ایران می خواهیم که با 
ما همکاری کند و من بارها گفته ام که این مســائل ناپدید 
نمی شــود. چه قطعنامه صادر بشود چه نشود آن ها متعهد 
هستند تا اطالعاتی را که نیاز داریم در اختیار ما قرار دهند. 
ما به دنبال راهکارها و مکانیسم هایی هستیم }تا این مساله 

حصل و فصل شود{
وی ادامــه داد: اینکه صــدور قطعنامــه در این رابطه 
تاثیری داشــته باشــد به من ارتباطی ندارد. تا االن خیلی 
موفق نبودیم و مســتقیما با آن ها )ایــران( به این موضوع 
می پردازیم. اگر قطعنامه ای صادر نمی شــد، باز هم از آنها 
می خواســتم که با من همکاری کنند. بنابراین این حدس 
و گمان اســت که یک قطعنامه چه نــوع تأثیری می تواند 

داشته باشد.
گروسی ادعای خارج شدن فعالیت های هسته ای ایران از 

کنترل آژانس را رد کرد و گفت: »اما چیزی که می خواهم 
بگویم این است که این برنامه همچنان درجه ای از پیشرفت 
را نشــان می دهد، چیزی که ما متوجه آن هســتیم و این 
مساله اهمیت همکاری ایران را بیشتر می کند.« وی با اشاره 
به پیشرفت فعالیت های هســته ای ایران ادعا کرد: »البته 
این فعالیت ها می تواند انجام شــود، امــا وقتی آن را انجام 
می دهیــد، باید با همکاری کامل آژانس صورت گیرد، نه با 
اکراه یا محدود کردن دسترسی یا با چیزهایی که دیده اید. 
بنابراین ما امیدواریم که در نهایت بتوانیم با ایران بنشینیم 

و هر چه زودتر گفتگو با آن ها را ازسربگیریم.«
مدیــرکل آژانس درباره تدابیر جبرانــی ایران در برجام 
که در نتیجه خــروج یکجانبه آمریــکا از توافق، بی عملی 
طرف های مشارکت کننده و صدور دو قطعنامه اخیر شورای 
حکام صورت گرفت گفت: از فوریه گذشته دوربین ها تصاویر 
فعالیت های هســته ای ایران را ضبط کرده اما از تابســتان 
امسال دوربینی در کار نبوده است. از این حیث فعالیت های 
زیادی وجود دارد که ما اطالعاتــی درباره آن نداریم . اگر 
نسبت به بازگشــت به برجام خوش بین باشیم و بخواهیم  
به مشارکت کنندگان )برجام( درباره برنامه هسته ای ایران 
اطمینان بدهیم باید با ایران توافقی داشــته باشیم چون بر 

اساس اطالعاتی که ما داریم این امکان وجود ندارد. 
وی افزود: آژانس باید درباره شــش شکاف اطالعات با 
ایران صحبت، سوابق را بررسی و آنچه پازل اطالعات نامید 
بازســازی کند.  گروســی ادعا کرد که این کار غیرممکن 
نیســت  »اما خیلی دشــوار است.« گروســی در پاسخ به 

سووالی درباره ســطح خوش بینی او نسبت به ازسرگیری 
اجرای برجام گفت: اطمینان ندارم عبارت خوش بین درست 
باشد؛ اما من مصمم هستم به تالش هایم برای ترغیب ایران 

به همکاری با آژانس ادامه دهم.
مدیرکل آژانس با بیان اینکه ایران یک کشــور مستقل 
اســت اذعان کرد: البته من نمی توانم آن ها را مجبور کنم 
امــا آن ها طبق موازین بین المللی باید با ما همکاری کنند. 
وی با بیان این ادعا که آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ 
دستور کار سیاسی در این زمینه دنبال نمی کند افزود: »ما 
طبق ماموریتی که داریم عمل می کنیم و آن ها )ایران( هم 
تعهداتی دارند که باید به آن عمل کنند. این مبنای فعالیت 

هسته ای صلح آمیز در جهان است.«
مدیرکل آژانس یا چشم پوشی از زرادخانه هایی مملو از 
کالهک های هسته ای رژیم صهیونیستی گفت: هنگامی که 
شما در زمینه اتمی فعالیت می کنید، باید مطابق با قوانین 
رفتار کنید. اگر چیزی پیدا شده که نباید باشد باید توضیح 

دهید. ارتباطی به سیاسی کردن مسائل ندارد. 
وی بر همین اســاس ادامه داد: این تنها راهی است که 
ایــران می تواند اعتمادی را که می خواهد به دســت آورد. 
چون بدون آن، اطمینان حاصل نمی شود و امیدوارم  آن ها 

همکاری کنند.
نقشه صدور قطعنامه

یک هفتــه پیش، خبرگزاری رویترز گــزارش داده بود 
که مقامات ایران با ســفر بازرســان آژانس بــه ایران برای 
حل وفصل موضوع مواد کشف شــده در برخی محل هایی 

که ادعا می شــود بــه آژانس اعالم نشــده بودنــد، اعالم 
آمادگی کرده است.در همین راستا، محمد اسالمی، رئیس 
ســازمان انرژی اتمــی امروز گفت: فعال ســفری از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران در دســتور کار نیســت. از 
ســوی دیگر،خبرگزاری فرانســه، دو دیپلمــات غربی روز 
سه شنبه مدعی شدند که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان  
پیش نویس قطعنامه ای را به دیده بان هسته ای سازمان ملل 
ارائه کرده اند که از ایــران به دلیل آن چه همکاری نکردن 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی خوانده شــده است، انتقاد 
می کنــد. پیش نویس این قطعنامه از ایــران می خواهد به 
طور کامــل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. 
این پیش نویس به دنبال گزارشــی از سوی آژانس مطرح 
شده است که در آن گفته شده بود، در تحقیقات بلندمدت 
آژانس درباره مواد هســته ای اعالم نشــده در ایران، »هیچ 

پیشرفتی« حاصل نشده است.
یــک دیپلمات اروپایی در این باره گفت، »این قطعنامه 
]سه شنبه[ ارائه شده است« و دیپلمات دیگری نیز گفته او 

را تایید کرد.
پیش نویس این قطعنامه که خبرگزاری فرانســه آن را 
رویت کرده اســت، تاکید می کند که »اقدام ایران به عمل 
کــردن به تعهداتش ضــرورت و فوریــت دارد.« قطعنامه 
مشابهی در ماه ژوئن در نشست شورای حکام آژانس صادر 

شد که تنها چین  و روسیه آن را وتو کردند.
محمد اســالمی، رییس ســازمان انرژی اتمی ایران در 
حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه سیاست فشار حداکثری و اتهام پراکنی به جمهوری 
اسالمی توســط استکبار و صهیونیسم امری طبیعی است، 
اظهار کرد: این جریان معتاد به تحریم و اجرای این سیاست 
مندرس اســت و پیش نویس قطعنامه ای که مطالب بسیار 
ناصوابی در آن قرار دارد که می دانند حقیقت ندارد، از نظر 
ایران مردود اســت. او افزود: مهم این اســت که جمهوری 
اسالمی برای پیشــبرد برنامه توسعه هسته ای خود برنامه 
مصوب و اعالم شــده  و مــدون دارد و در همین چارچوب 

فعالیت خود را انجام می دهد.
رییس ســازمان انــرژی اتمی ادامــه داد: موضوعی که 
اهمیت دارد این اســت کــه وزارت خارجه پیگیری بحث 
تداوم مذاکرات را می کند و به اشــکال گوناگون در دست 
اقدام اســت. اسالمی افزود: آنچه به ســازمان انرژی اتمی 
مربوط می شــود این است که موارد ادعایی و اتهامی پاسخ 
داده شــود و اگر حســن نیت می داشــتند و قرار بود که 
مذاکرات را تداوم بخشند طبیعی بود که قطعنامه ای با این 
ابعــاد را ارائه نمی کردند.  او گفت: امیدوار  هســتیم که با 
توجه به حسن نیت و صداقتی که جمهوری اسالمی داشته 
و پاسخ هایی منطقی و مستدلی که به آنها ارائه داده، کارساز 
واقع شــود و اجازه بدهند مســیر طبیعی و غیر سیاسی و 
روش حرفه ای باشد و ضوابط پادمان مالک باشد تا بتوانند 

از آن نتیجه بگیرند.

آژانس از ایران خواست تعهداتش را انجام دهد

ارائه پیش نویس قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام
اسالمی: فعال سفری از آژانس به ایران در دستور کار نیست

وزارت خارجــه آمریکا در بیانیــه ای می گوید ادعاهای 
مربوط به نقش آمریکا در پشتیبانی یا آموزش دادن سازمان 

مجاهدین خلق جعلی و نادرست است.
به گزارش بی بی ســی، پیشتر ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت خارجــه ایران از آمریکا به خاطر »آموزش و تجهیز« 

مجاهدین »در تکنولوژی سایبری« انتقاد کرده بود.
ناصر کنعانی در مطلبی در مجله فارن پالیسی، از آمریکا 
به خاطر اینکــه دولت آلبانی را »مجبور کــرده« میزبانی 
ســازمان مجاهدین را بپذیرد، انتقاد کرده و گفته بود این 
گــروه »همواره به عنوان ابزار دســت آمریــکا در عملیات 
تروریســتی، حمالت ســایبری و جنگ روانی علیه ملت و 

دولت ایران خدمت کرده و می کند.«

امــا در مقابل، ایاالت متحده آمریــکا در بیانیه ای اعالم 
کــرد هیچ نوع کمکی به مجاهدین خلــق ارائه نمی کند و 
آن را »یک جنبــش دمکراتیک مخالف حکومت نمی بیند 
که مردم ایران را نمایندگی کند و شــانس موفقیت داشته 
باشد«. در گزارش »فارن پالیسی« به نقش کشور آلبانی در 
معادالت منطقه، رابطه با اسرائیل و اسکان دادن به ۳ هزار 
عضو مجاهدین خلق اشاره شده است. در این بیانیه وزارت 
خارجه آمریکا اشــاره شده که اساسا چنین رابطه  ای وجود 
ندارد و آمریــکا این گروه را آموزش نمی دهد. دولت ایاالت 
متحــده تاکید کرده که به مجاهدین خلق در مورد فناوری 
سایبری یا هر موضوع دیگری پشتیبانی یا آموزش نمی دهد 

و به این سازمان کمک مالی نمی کند.

ســرویس اقدام خارجی اتحادیــه اروپا با مطرح کردن 
ادعایی علیه مناسبات ایران و عراق، نسبت به حمله سپاه 
پاســداران به مقر احزاب تروریستی در اقلیم شمال عراق 

واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا 
در واکنش به حمله موشــکی و پهپادی سپاه پاسداران به 
مقر احزاب تروریســتی در اقلیم شمال عراق، در بیانیه ای 
که در وبگاه آن منتشــر شد، گفت: اتحادیه اروپا حمالت 
جدید ایران از ســوی سپاه پاسداران را به اقلیم کردستان 
عراق که منجر به تلفات جانی و مجروحیت شــده است، 

قویا محکوم می کند.
در این بیانیه ادعا شــد: همان طور که اتحادیه اروپا در 

ماه ســپتامبر گفته بود، این حمالت اســقالل و تمامیت 
ارضی عراق را نقض می کند و باید متوقف شود.

ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپــا در ادامه بیانیه 
خود نوشــته اســت: اتحادیه اروپا با ملت و دولت عراق و 

دولت اقلیم کردستان همبستگی کامل دارد.
واکنــش اتحادیه اروپا در پی این مطرح می شــود که 
رســپاه پاســداران اخیرا به مقرهای احزاب تروریستی در 
اقلیم شمال عراق به صورت موشکی و پهپادی حمله کرد 
و در این حمالت که به صورت پهپادی و موشــکی صورت 

گرفت، مواضع این گروهک ها هدف قرار گرفت.
ایــن چندمین مرحلــه از حملــه علیــه مواضع این 

گروهک های تروریستی در شمال عراق است.

واکنش اتحادیه اروپا به حمله سپاه علیه تروریست هابرائت آمریکا از سازمان تروریستی مجاهدین خلق

روزنامه لبنانی االخبار با انتشــار اسنادی از 
نقشه مخفیانه  سعودی و امارات برای تضعیف 
ایران و کشــیدن جنگ به داخل کشــور پرده 

برداشت.
به گزارش ایسنا، زمانی که محمد بن سلمان 
در پاسخ به سوال »داود الشریان« درباره ایران 
گفت: »ما منتظر نمی مانیم که عربستان میدان 
جنگ شــود، بلکه تالش می کنیــم نبرد را به 
درون ایران بکشانیم« مسئله ای را مطرح کرد 

که در سیاست خارجی عربستان معمول نبود.
در آن زمان، بســیاری در تفسیر گفته های 
بن سلمان اســتدالل می کردند که ریاض طبق 
عادت در صدد بــه کارگیری و اعزام گروه های 
تروریســتی مشــابه داعش به ایــران و انجام 
عملیات هــای خرابکارانه اســت، موضوعی که 
مدت هــا توســط جریان هــای تجزیه طلب و 
تکفیری سیســتان و بلوچستان، در قلب ایران 

انجام می شد.
بر اســاس گزارش العالم، اما در اسنادی که 
االخبار به دست آورده، مشخص شد که منظور 
بن سلمان، هدف قرار دادن داخل ایران، با طرح 

نفوذ بر جوانان ایرانی است.
بر اساس این اسناد، چهار روز پس از انتشار 
خبر اعدام شیخ نمر باقر النمر و جمعی از جوانان 
قطیف؛ شورای ملی اطالع رسانی امارات طرحی 
پیشنهادی را به نمایندگان عربستان و بحرین 
ارائه کرد که آن را »اســتراتژی رسانه ای برای 
برخورد با موضوع ایران« نامید که در سال های 
بعد با هماهنگی آمریکایی ها شکل گرفت و به 
»طرحی بــرای تضعیف ایران از درون« تبدیل 

شد. این استراتژی رســانه ای توسط »سلطان 
الجابر«، وزیر دولت و رئیس شورای ملی رسانه 
در امارات ارائه شــد و تمرکز آن تاثیر بر افکار 
عمومی داخلی برای مخالفت با سیاســت های 

ایران بوده است.
در پیشنهاد اولیه، همانطور که سند شماره ۱ 
نشان می دهد، افراد هدف؛ افکار عمومی منطقه، 
افکار عمومی خلیج فارس، افکار عمومی داخل 
ایران )مردم ایران و اقلیت های ایرانی غیرفارس 
به ویــژه( و مخالفان ایرانی داخــل و خارج از 

کشور است.
اماراتی هــا در بند شــرکای اجرایی طرح 
پیشنهادی خود »سازمان همکاری اسالمی« را 
در کنار نهادهای رسمی خلیج فارس، اتحادیه 
کشورهای عرب و مخالفان ایرانی آورده است، 
این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران 
یکی از اعضای اصلی این ســازمان اســت که 
عربستان سعودی از بدو تأسیس بر تصمیمات 
آن تاثیر گذاشته و در راستای منافع خود از آن 

بهره برداری می کند.
ایــن اســتراتژی رســانه حــاوی جزئیات 
»مکانیســم های اجرایی« است؛ در این زمینه، 
»توسعه برنامه های تلویزیونی و رادیویی، ایجاد 
وب ســایت هایی به زبان های عربی، انگلیسی و 
فارسی، ساخت پلتفرم های اجتماعی، و استفاده 
از بازوهای رسانه ای سفارت ها« پیشنهاد شده 

است.
براســاس اســناد منتشــر شــده دو ابزار 
برجســته ای که در این استراتژی مطرح شده 
است، »ایجاد مرکز مطالعات و تحقیقات مسائل 

ایران« و »تاســیس شبکه خبری فارسی زبان 
۲۴ ســاعته« است که اخباری برای هدف قرار 

دادن جوانان ایرانی پخش کند.
با تطبیق آنچه درمتن این اســتراتژی آمده 
و آنچه در عالم واقع رخ داده اســت، مشخص 
می شــود که مرکز مطالعات در مارس ۲۰۱۶ 
تأسیس شده و نام »مرکز ایران شناسی خلیج 
فارس« برای آن انتخاب شده است اما اسم این 
مرکز بعدا به »مرکز بین المللی ایران  شناسی – 
رســانه« تغییر یافت و از زمان تاسیس، توسط 

»محمد السلمی سعودی« اداره می شود.
اما درمتن این اســتراتژی آمده اســت که 
بودجه شبکه خبری ایران اینترنشنال که اواسط 
ســال ۲۰۱۷ در لندن تاسیس شد و همچنان 
به دنبال جذب روزنامه نگاران و فعاالن رســانه 
ای معارض ایرانی اســت، ساالنه بین ۲۰ تا ۶۰ 

میلیون دالر است.
البته گزارش ها حاکی از آن است که بودجه 
ساالنه این شبکه در حال حاضر افزایش یافته 
است. این شبکه دارای ۱۰۰ نیرو است و هدف 
آن، تهیه برنامه های اجتماعی شــامل مسائل 

روزمره برای جوانان ایرانی است.
در دیگر ســندی که توسط االخبار منتشر 
شد اســت آمده است که شــورای ملی رسانه 
امــارات، تیمی ده نفــره را از کارشناســان و 
متخصصان مسائل ایران تشکیل داده تا اجرای 
این استراتژی را پی گیری کنند و گفته می شود 
که سیف الزعابی، ســفیر امارات در تهران نیز 
در نشست های این کمیته حضور پیدا می کند.

سندهای شماره ۳ و ۴، عبارت از دوپیام از 

سوی سلطان الجابر، رئیس شورای عالی رسانه 
ای امــارات به »عبداهلل بن زایــد آل نهیان«، 
وزیرامور خارجه امارات اســت کــه پیام اول، 
درباره این اســتراتژی و بخش های مختلف و 
اهداف آن را به وی اطالع رسانی می کند و پیام 
دوم، آخرین تحوالت مربوط به اجرای این طرح 

از سوی امارات را به اطالع وی می رساند.
اما گفته شده که این شــورا با هر دوطرف 

برای اجرای این طرح درتماس بوده است.
الجابر با اشاره به ارتباط با »سعد محسنی« 
کــه وی را قطب رســانه ای توصیف می کند و 
مالک شــبکه های تلویزیونی بسیاری از جمله 
»فارسی ۱ » است، می گوید که »هدف از این 
ارتباط، این است که وی تصویری کامل از نحوه 
همکاری برای استفاده از تریبون ها و شبکه های 
تحت تملک خود برای رساندن پیام های اصلی 

ما دراختیار ما قرار دهد«.
بنابراین، امارات به طور رسمی اشاره می کند 
آنهــا از ایرانی های معارض که از خارج از ایران 
برنامه پخش می کنند، کمــک گرفته اند تا با 

کمک آن ها پیام های مورد نظر خود را به داخل 
ایران برسانند.

نویسندگان سند شــماره ۵ که مهم ترین 
سند است، با اشــاره به ارائه این استراتژی به 
طرف امریکایی، گفتند که کمیته ســه جانبه 
آمریکایی، سعودی و اماراتی، این استراتژی را 
پذیرفته و درچارچــوب آنچه »نتایج گفتگوی 
راهبردی آمریکا و خلیج« نامیده شــده، تالش 
می کند. پر واضح است که تاریخ ارائه این طرح 
بــه آمریکایی ها بعد از خــروج ترامپ از توافق 
هســته ای با ایران در ماه مه ۲۰۱۸ بوده است، 
به شــکلی که گفته می شود که طرف سعودی 
– که واضح اســت که بازیگــر اصلی این طرح 
به شــمار می رود - در دیدار با هیات آمریکایی 
درحاشیه نشســت های گروه بیست – که ۳۰ 
نوامبــر ۲۰۱۸ در آرژانتین برگزار شــد - یک 
سری گام های عملی بیشتر را برای پیشبرد این 
استراتژی رســانه ای مطرح کرد که نام آن به 
طرح موســوم به »نابود کردن ایران از داخل« 

تغییر یافته است.

توطئه بن سلمان برای جنگ داخلی در ایران

در ادامه اقدامات و سیاســت های مداخله جویانه اخیر، 
رئیس جمهور فرانســه امروز در حاشــیه نشست سران 
جی۲۰ با مطرح کــردن ادعاهایی علیــه نقش ایران در 
منطقــه و رویکرد آن در روابط دوجانبه با این کشــور، از 

ایران خواست »به آرامش و روحیه همکاری« بازگردد!
به گزارش ایســنا، خبرگزاری رویترز نوشــت، امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه امروز مدعی شد که ایران 
بیش از پیش با بازداشــت شــهروندان فرانسوی در قبال 
این کشــور خصومت به خرج می دهــد. مکرون در  پایان 
نشست ســران جی  ۲۰ در جمع خبرنگاران مدعی شد: 
من با گروگان گیری غیرقابل قبول از ســوی ایران، شاهد 
خصومت بیشتری نسبت به خودمان هستم. او با اشاره به 

حمله اخیر سپاه پاســداران به مقر احزاب تروریستی در 
اقلیم شمال عراق، آن را »اقداماتی به شدت متجاوزانه در 
روزهای اخیر در خاک عراق« تلقی کرده و گفت که شاهد 
»خصومت منطقه ای« از سوی ایران است. رئیس جمهوری 
فرانســه گفت: من از ایران می خواهم به آرامش و روحیه 
همکاری بازگــردد. از آن می خواهم به ثبات منطقه  ای و 
شهروندان فرانســوی احترام بگذارد. ادعای مکرون علیه 
نقش ایران در منطقه در پی این مطرح می شود که سپاه 
پاســداران اخیرا به مقرهای احزاب تروریســتی در اقلیم 
شــمال عراق به صورت موشــکی و پهپادی حمله کرد و 
در این حمالت که به صورت پهپادی و موشــکی صورت 

گرفت، مواضع این گروهک ها هدف قرار گرفت.

رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در پیامی ویدیویی با 
مطرح کردن اظهاراتی مداخله جویانه درباره اتفاقات اخیر 

ایران، مدعی شد که مردم ایران به غرب نیاز دارند.
به گزارش ایســنا، »بیل کلینتون« در پیامی ویدیویی 
که در صفحه توییترش منتشــر شــد، بــا مطرح کردن 
اظهاراتی مداخله جویانــه درباره اتفاقات اخیر ایران گفت: 
من از شــجاعتی که مردم ایران بــه ویژه، زنان و دختران 
شجاع در مبارزه شان برای آزادی نشان داده اند، در حیرت 
بوده ام. کلینتون مدعی شد: این مبارزه برای چیزی فراتر 
از روســری اســت. این مبارزه برای حقوق اساسی است، 
حق آزادی بیــان و آزادی اجتماعات، آزادی حضور بدون 
روسری، حضور در دادگاه مبنی بر قانون، تحقق رویاهایی 

که برای خود و کودکانشــان بسیار عزیز می دارند و درباره 
حق برخورداری از آینده ای که بتوانند آن را ترسیم کنند 

است.
رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت که او نیز هم صدا 
با جامعه بین المللی، از »جمهوری اسالمی« می خواهد که 
فورا آن چه  »ربایش معترضــان« خواند را متوقف کند و 
»زندانیان سیاســی« را، که بســیاری از آنها به »خدمات 
پزشکی فوری« نیاز دارند و وضعیت بسیاری دیگر از آنها 
نیز »نامشــخص« اســت، آزاد کند. او در ادامه اظهارات 
مداخله جویانه اش گفــت: به مردم ایــران می گویم، دنیا 
شــاهد شجاعت شــما اســت و تا زمانی که به آزادی تان 

برسید، در کنار شما هستیم.

حمایت بیل کلینتون از ناآرامی ها در ایرانسماجت مکرون برای مداخله در امور ایران
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ساخت و ساز های غیرمجاز و یواشکی 
در امامزاده داوود ادامه دارد!

با وجود گذشــت ۳ ماه از ســیل امامزاده داوود، هنوز برای جلوگیری اقدامات 
غیرقانونی که جان مردم را تهدید می کند، کاری انجام داده نشــده است.۳ ماه 
پیش بود که آوازه اش پیچید؛ اتفاقی بزرگ و طبیعی که بســیاری از خانه ها را 
تخریب، افرادی را آواره و متاســفانه برخی ها هم فوت کردند یا مصدوم شدند؛ 
صحبت از سیل عظیم امامزاده داوود در ۶ مردادماه است. حتما به خاطر دارید 
که این ســیل تا چه مقدار آسیب با خود به همراه داشته است. مدیر کل منابع 
طبیعی اســتان تهران یکی از عوامل این حادثه را عدم الیروبی کانال، انســداد 
مسیر عبور آب به علت سقوط یک خودرو داخل کانال عالوه بر آن ساخت و ساز 
غیرمجاز در حریم رودخانه ذکر کرد.در این راستا، مسئوالن هم پس از این سیل 
فاجعــه انگیز کم و بیش اقداماتــی را انجام دادند و با حضور میدانی از وضعیت 
مردم آن منطقه و شرایط کلی باخبر شدند؛ اما در حال حاضر خبری از آخرین 
وضعیت امامزاده داوود نیســت و به نظر می رسد این بار هم چنین موضوع مهم 
و جدی پشــت گوش مسئوالن افتاده است و انگار حتما باید مجددا اتفاقی رخ 
دهد تا در برخی مناطق ناایمن، تدابیری مناســب و اثرگذار انجام شود.به گفته 
مسئوالن شــهری، منطقه امامزاده داوود را ساخت و ساز های غیرمجاز تهدید 
می کند و حتی اســتاندار تهران هم نســبت به این موضوع واکنش نشان داده 
و اعالم کرده که باید با چنین ســاخت و ســاز هایی در آن منطقه برخورد شود 
تا شــاهد عدم ایمنی نباشیم همچنین این موضوع الزم است به بهترین شکل 
ممکن حل و فصل شــود. تجربه نشان داده هر کجا ایستاده ایم و اعمال قانون 
کرده ایم در وقوع حوادث، خسارت های کمتری دیده ایم. همانند دماوند که در 
سیل اخیر کمترین تلفات را داشت چرا که اخیرا برخوردی با ساخت و ساز های 

غیرمجاز در آنجا انجام شده بود.
اما ســوال اینجاســت که چرا پس از ســیلی به این بزرگی هنوز اقدامی برای 
جلوگیری از ساخت و ســاز های غیرمجاز در آن منطقه انجام نشده است، زیرا 
همین کار غیرقانونی می تواند ایمنی مردم را تهدبد کند و اتفاقات ناگوارتری را 
رقم بزند؛ همه ما می دانیم که ســیل حادثه ای غیرمترقبه است، اما باید تکلیف 
ساخت و ساز های غیرقانونی در بســتر روخانه ها مشخص شود تا دوباره شاهد 
حوادث اینچنینی نباشــیم؛ افزون بر این نامی رئیس  ســازمان مدیریت بحران 
کشور هم معتقد است که  ساخت و ساز های غیرقانونی توسط افراد غیر بومی در 
باالی حیاط شــمالی امام زاده سبب شــده  تا حریم عبور آب مورد تعرض قرار 
گرفته و شــرایط برای گذر جریان مهیا نباشــد.به همین دلیل روز گذشته این 
موضوع را از مهدی عباسی رئیس  کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر 
تهران جویا شــدیم تا بدانیم در حال حاضر این منطقه ناایمن در چه وضعیتی 
قراردارد؛ او در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد:روستای امام زاده 
داوود )ع( متاســفانه از سنوات گذشته دارای تصرفات و ساخت و ساز هایی غیر 
مجاز در حریم و بستر و کانال آبریز منتهی به رودخانه کن است که به دلیل عدم 
نظارت صحیح از ســنوات گذشته توسط دهیاری و شورای روستا شکل گرفته 
است.وی ادامه داد: روستای امام زاده داوود دارای طرح هادی مصوب روستایی از 
سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی است که حسب تبصره ۱ماده ۳ قانون تعاریف 
شهر، محدوده، حریم و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس 
شورای اسالمی، روســتا دارای مدیریتمستقل بوده و شهرداری حق دخالت در 

امور روستا را ندارد.
رئیس  کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران یادآور شد: به همین 
منظور طی پیگیری بعمل آمده موضوع تعیین تکلیف ســاخت و ساز های غیر 
مجاز از سوی بخشــداری و فرمانداری تهران در کارگروه های تخصصی درحال 
بررسی است.عباسی گفت:  مسیر دسترسی به روستای امام زاده از محور قدیم 
و جدید تردد به روســتا امکان پذیر اســت و  در خصوص وضعیت مردم روستا 
نیز که عمدتا ساکن روستای کیگا و سایر روستا های بخش کن هستند به دلیل 
شرایط پیش آمده بعد از وقوع ســیالب و خسارات وارده و عدم امکان خدمت 
رسانی به زائرین هنوز به وضعیت عادی در زمان پیش از وقوع سیالب برنگشته 
اســت و نیازمند توجه بیشتری از ســوی ادارات ذیربط است.آیا پس از گذشت 
چندین ماه، مسئوالن نباید حتی به فکر افرادی باشند که در این حادثه طبیعی 
مال و جان عزیزانشان را از دست دادند؟ مردمانی که تنها نگاهشان به مسئوالنی 
اســت که هرروز با وعده و شعار های تکراری دل گرمی می دهند، اما دقیقا باید 
دید که در این کارنامه عملکرد تا چه اندازه به خواسته ها و نیاز های مردم توجه 
شده است؛ خصوصا شهروندانی که یک حادثه سخت و بزرگ را تجربه کردند و 

این روز ها بیش از پیش به حمایت نیاز دارند!

۲ فوتی و شناسایی ۷۴ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ســاعت، متاســفانه دو بیمــار مبتال به 
کووید-۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیمــاری، به ۱۴۴ هزار و ۶۱۵ نفر رســید.به گزارش ایســنا، از روز ۲۴ آبان تا 
روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۷۴ بیمار جدید 
مبتال به کووید-۱۹ در کشــور شناســایی و ۳۱ نفر از آنها بستری شدند.بر این 
اســاس مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۲۹ 
نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت، ۲ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۴ هزار 
و ۶۱۵ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۲۵ آبان ۷ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۶۴ نفر 
از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. ۸۱ نفر از بیماران 
مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تا روز ۲۵ آبان ۵۴ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۸۹۱ آزمایش تشــخیص 
کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین در حال حاضر هیچ شهرستانی 
در وضعیت قرمز نیســت، هفت شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۸۰ شهرستان 
در وضعیت زرد و ۲۶۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.همچنین تا روز ۲۵ 
آبان ۶۵ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۱۱۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۸۷۳ 
نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۱۰۸ نفر نیز دوز ســوم و باالتر واکسن 
کرونا را در کشور تزریق کرده اند. به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۳۶ هزار و ۹۸ دوز رسید.در یک شبانه روز نیز ۴هزار 

و ۳۵ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

پرداخت مطالبات داروخانه های سرپایی و مستقل
 تا شهریور

مدیرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین 
اجتماعی مطالبات داروخانه های سرپایی و مستقل را تا مرداد و شهریور که بیش 
از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد بوده را در روزهای اخیر پرداخت کرده است.شــهرام 
غفاری در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در حال حاضر تنها مطالبات 
معوق داروخانه های ســرپایی و مســتقل، مربوط به مهرماه و حدود یک هزار و 
۱۰۰ تا یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اســت که پرداخت می شود.وی از تامین 
اجتماعــی به عنوان یکی از شــرکای قدیمی داروخانه ها یاد کرد و افزود: عمده 
درآمد داروخانه ها از محل تامین اجتماعی است و نگرانی داروخانه ها از پرداخت 
مطالبات تامین اجتماعی نیز به جاســت.مدیرکل درمان غیرمســتقیم سازمان 
تامیــن اجتماعی ادامه داد: در یکی دو بند از تفاهم نامه ۴۲ بندی طرح دارویار، 
قرار بود اتفاقاتی رخ دهد که این نگرانی برطرف شود. یکی از بندها، این بود که 
سازمان برنامه و بودجه، منابعی را برای پرداخت معوقات در اختیار بیمه ها قرار 
دهد که اگر آن منابع، پرداخت می شــد دیگر جای نگرانی نبود.غفاری با تاکید 
بر اینکــه تامین اجتماعی هیچ قصدی برای عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها 
نــدارد و تمام تالش ما پرداخت به موقع مطالبات اســت، گفــت: اما زمانی که 
جریان نقدینگی به هر دلیلی، دچار مشــکل شود، سازمان تامین اجتماعی نیز 
دچار مشکل می شــود. داروخانه ها بابت پرداخت مطالبات شان نگرانی نداشته 
باشــند. اگر ســازمان های مختلف در طرح دارویار به تعهدات خود عمل کنند، 
تامین اجتماعی مطالبات را به موقع پرداخت می کند. غفاری ادامه داد: پرداخت 
مطالبــات داروخانه ها از محل تامین اجتماعی و طرح دارویار انجام می شــود و 
تفکیکی بین پرداختی این دو وجود ندارد. قبال ماهانه حدود ۷۰۰ میلیارد و در 
حال حاضر حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت می کنیم.وی با اشاره 
به اینکه وزارت بهداشــت و تامین اجتماعی توافق کردند که با محوریت بانک 
رفــاه، اوراقی را برای پرداخت مطالبــات مراکز درمانی فراهم کنند، اظهار کرد: 
دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به صورت پایلوت برای این طرح در نظر گرفته 
شد و بانک رفاه پذیرفته که با همکاری سازمان تامین اجتماعی، حدود ۵۲۰۰ 
میلیارد تومان اوراق برای پرداخت مطالبات پنج ماه، به حســاب دانشــگاه های 
علوم پزشکی واریز کند تا مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی تا اردیبهشت ماه 

امسال تسویه شود.

نگاه

اخبار کوتاه

مقام مسئول در سازمان محیط زیست:

۹۰ درصد موتورسیکلت ها در کشور از رده خارج هستند

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعالم کرد

جزئیات تولید »سابقه تحصیلی« برای کنکوری ها

رئیس  سازمان غذا و دارو خبر داد
فردا ورود محموله دارویی به کشور

زباله بیولوژیکی که زندگی می بخشد

 ذخیره ۴۲۰۰ واحد خون بندناف در انتقال خون

خالء نظارتی و ورود پرستارنماها به خدمات مراقبت در منزل

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیســت با اشــاره به افزایش منابع انتشــار آالینده هوا در 
کشور، نسبت به عدم مدیریت موتورخانه های خانگی ابراز 
نگرانی کرد.داریوش گل علیزاده سرپرست مرکزی ملی هوا 
و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا با اشــاره به تــداوم آلودگی هوا در روزهای 
اخیر اظهار کرد: در روزهــای اخیر کاهش دما رخ داد و از 
سوی دیگر ســکون و پایداری هوا را داشتیم و این موجب 
وارونگی دمایی و انباشــت آالینده هــا و در نتیجه افزایش 
شاخص های آلودگی هوا شــد. وی افزود: ما در تابستان و 
روزهای گرم ســال هم انتشار آالینده ها را داریم، اما توجه 
به اینکه وارونگی و انباشــت آالینده ها را نداریم در نتیجه 
تغییری در شــاخص های کیفیت هوا دیده نمی شــود. این 
مقام سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه 
در نیمه اول امســال با توجه به رخــداد پدیده گرد و غبار 
بسیاری از روزها در شرایط ناسالم قرار گرفت، گفت: کاهش 
دما هم موجب افزایش مصرف سوخت می شود و اگر باد با 
سرعت مناسب طی روزها و هفته های آینده نداشته باشیم، 
افزایش آالینده ها دور از انتظار نیســت. او در ادامه با بیان 
اینکه منابع انتشار آالینده ها همانند سال های قبل به قوت 
خود باقی و کما اینکه بیشــتر هم شده است، گفت: دلیل 
این موضوع افزایش خودروهای فرســوده است. خودروهای 
جدیدی هم وارد بازار می شوند که اگر حداقل آلودگی هم را 
داشته باشند بازهم به منابع انتشار آلودگی افزوده می شود. 
البته از ســال ۹۲ تا سال ۹۷ به دلیل شرایط جوی مناسب 
تا حدی روند انتشــار این آالینده ها کاهش پیدا کرد. با این 
حال تا کنترل و کاهش منابع انتشار نداشته باشیم، کیفیت 
هوا به همین صورت خواهد ماند. سرپرست مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیســت بیان کرد: 
تا امروز حدود ۲۵ میلیون خودرو در کشــور شماره گذاری 
شــده اند که از این تعداد بین ۶ تا ۷ میلیون خودرو به سن 
فرسودگی رسیده اند. این وضعیت در مورد موتورسیکلت ها 

نگران کننده تر اســت از حدود ۱۲ هزار موتورسیکلت های 
شماره گذاری شده، حدود ۹۰ درصدشان به سن فرسودگی 

رسیده و از رده خارج هستند. 
وی در ادامــه در رابطــه با آالینده دی اکســید گوگرد نیز 
گفت: دی اکســید گوگــرد عمدتا از ســوخت های دیزلی 
حاصل می شــود، با این حال نمی توانیم بگوییم اکنون در 
تهران مازوت سوخته می شود که موجب افزایش دی اکسید 
گوگرد شده است، چرا که االن در تهران نیروگاه مازوت سوز 
نداریم. خودروهای دیزلی مانند اتوبوس ها، مینی بوس ها و 
خودروهــای حمل باری که وارد تهران می شــوند، موجب 
انتشــار دی اکسید گوگرد هســتند. او تأکید کرد: در حال 
حاضر آالینده ای که این آلودگی ها را رقم زده، دی اکســید 

گوگرد نیســت، اگرچــه این ذرات موجب تشــکیل ذرات 
ثانویه در هوا می شــوند. آلودگی کنونی ناشی از ذرات ۲.۵ 
pm اســت که بخشی از آن ذرات معلق اولیه و بخشی نیز 
ذرات ثانویه هســتند. گل علیزاده بیان کرد: در حال حاضر 
۱۶ میلیون لیتر ســوخت دیزل یورو ۵ توســط پاالیشگاه 
اصفهان تولید شــده و و وارد چرخه ســوخت خواهد شد. 
نیاز حمل و نقل کشــور ۵۵ میلیون لیتر در روز است. در 
حال حاضر مشکل ما موضوع انتقال فرآورده است. خطوط 
انتقال روزانه فرآورده های مختلفی را منتقل می کنند. یک 
روز بنزیــن منتقــل می کنند و یــک روز گازوئیل که این 
موضــوع آلودگی های مختلفی را ایجــاد می کند. این مقام 
ســازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: ما یک مشکل 

چندوجهی داریم، از یک ســو مشکل خودروهای فرسوده 
داریم و از ســوی دیگر نمی توانیم سوخت بنزین و گازوئیل 
اســتاندارد و باکیفیت را به سراسر کشــور و همه شهرها 
برســانیم. همچنین بیش از حد به نیروگاه های با سوخت 
فسیل وابسته ایم و تفاوتی ندارد که این سوخت فسیلی گاز، 
بنزین و گازوئیل باشد. طبیعتا اثرات احتراقی این سوخت ها 
منجر به انتشار آالینده ها، انباشت آن ها و در نتیجه تشدید 
آلودگی هوا خواهد شــد. وی تأکید کرد: ما باید به تدریج 
به سمت توســعه نیروگاه های با مصرف سوخت انرژی های 
تجدیدپذیر حرکت کنیم. خوشبختانه برنامه خوبی را وزارت 
نیرو داده است تا بتواند این انرژی ها ظرف سه سال به ۱۰ 
هزار مگاوات برســاند. در حال حاضر کمتر از هزار مگاوات 
و در واقــع کمتر از یک درصد انرژی های مصرفی کشــور 
انرژی تجدیدپذیر بوده که این امر نگران کننده است. باید 
این میزان را افزایش داده تا آالینده های ناشــی از احتراق 
سوخت های فســیلی را به حداقل برسانیم. او همچنین با 
بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد دهنده 
وســایل حمل و نقل عمومی الکتریکی بود، گفت: باید این 
نکته توجه داشــته باشــیم، تا زمانی که منبع تولید انرژی 
الکتریک در کشــور نیروگاه های با سوخت باشند، توسعه 
ایــن خودروها منجر به افزایش مصرف این ســوخت ها در 
نیروگاه ها خواهد شــد، اگرچه خودروهای با سوخت پاک 
را گســترش داده ایم، اما آلودگی را از یک نقطه به نقطه ای 
دیگر منتقل کرده ایم. گل علیزاده یادآورشد: در حال حاضر 
کشــورهای اروپایی هم از خودروهای الکتریکی عبور کرده 
و به ســمت تولید خودروهای هیدروژنی می روند. سوخت 
هیدروژنی، سوخت پاکی است و ما هم باید سبدی از انواع 
انرژی  و به نوعی امنیت انرژی داشته باشیم. وی بیان کرد: 
در حال حاضر نگران ناکس )اکســید نیتروژن( هســتیم.
اگر این موضوع را مدیریــت نکنیم در آینده نگران کننده 
می شود، به همین دلیل تأکید داریم تا ماده ۱۷ قانون هوای 

پاک یعنی معاینه فنی موتورخانه های خانگی اجرا شود.

رئیس مرکز ارزشــیابی و تضمیــن کیفیت نظام آموزش و 
پــرورش، روند تولید »ســابقه تحصیلی بــرای داوطلبان 
کنکور« را تشریح و از طرح پیشنهادات جدیدی به شورای 
عالی آمــوزش و پرورش بــرای ترمیم معــدل داوطلبان 
در شــاخه های مختلــف تحصیلی خبــر داد و تاکید کرد 
کــه نگرانی از بابت ترمیم معدل و تولید ســابقه تحصیلی 
برای کســانی که می خواهند در کنکور شرکت کنند وجود 
ندارد.محسن زارعی در گفت گو با ایسنا، در پاسخ به اینکه 
باتوجه به برگزاری دو نوبت آزمون سراسری در دی امسال 
و تیرماه ســال آینده، ســابقه تحصیلی برای دانش آموزان 
چه زمانی تولید می شــود؟ اظهار کــرد: در خرداد ماه که 
دانش آمــوزان امتحان نهایی می دهند، ســابقه تحصیلی 
برایشان تولید می شــود.وی افزود: در آزمون دی، رتبه ای 
برای داوطلب تعیین نمی شــود، بلکه نمره و تراز در آزمون 
مشخص می شــود. یک نوبت آزمون هم در تیرماه داریم و 
بعد از آزمون تیرماه، رتبه نهایی اعالم می شود.رئیس مرکز 
ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان 
اینکه در آن زمان، اگر فردی در هر دو نوبت شــرکت کرده 
باشــد، نمره باالتر را برایش لحــاظ می کنند و اگر تنها در 
یک نوبت شــرکت کرده باشد نمره همان آزمون را برایش 
درنظر می گیرند و دیگر تفاوتی ندارد که آزمون دی باشد یا 
تیرماه اظهار کرد: هر دو آزمون به یک اندازه مهم هستند و 
اینطور نیســت که مثال آزمون تیرماه ، آزمون اصلی باشد یا 

برعکس. در واقع کنکور دو بار برگزار می شود، اما در هرسال 
هر داوطلب یک بار اجازه انتخاب رشته دارد که آن هم در 
مردادماه انجام خواهد شد.وی همچنین درباره ترمیم معدل 
گفت: یکی از نگرانی های موجود، همین ترمیم نمره است. 
در حال حاضر مصوبه ۹۱۵ شورای عالی آموزش و پرورش 
را داریــم که طبق آن به هر داوطلــب آزاد )نه فقط دانش 
آموز، بلکه هرکســی که فارغ التحصیل شده و دیپلم دارد( 
فرصت داده می شــود تا یک مرتبه، نمراتش را ترمیم کند 
که حاال یا ممکن اســت همه دروس را انتخاب کند یا یک 
درس را؛ در مجمــوع برای هر درس یک بار فرصت ترمیم 

نمره برای کنکور سراسری وجود دارد.
رئیس مرکز ارزشــیابی و تضمیــن کیفیت نظام آموزش و 
پرورش افزود: روال اینگونه بود که دانش آموزان نظام جدید 
خودشان می توانستند در مدرسه بزرگساالن ثبت نام کنند و 
دانش آموزان نظام قدیم باید به منطقه درخواست می دادند 
تا رای صادر و موافقت شود که در امتحانات نهایی شرکت 
کنند.زارعــی با بیان اینکه اکنون پیشــنهاد دادیم مصوبه 
مذکور که تنها به »ترمیم« اشاره داشت به »ایجاد سابقه و 
ترمیم« تبدیل و تعمیم یابد تا داوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ندارند هم بتوانند از این فرصت اســتفاده کنند اظهار کرد: 
این موضوع شامل کسانی می شود که فارغ التحصیل هستند 
و قبل از ســال ۱۳۸۴ دیپلم گرفته اند و آن موقع سامانه ای 
وجود نداشته که نمراتشان ثبت و ضبط شود.وی ادامه داد: 

درســت است که امتحاناتشان نهایی بوده، اما ثبت و ضبط 
نشده اســت و ما می گوییم فاقد سابقه در سامانه هستند. 
اینها می توانند در قالب »ترمیم«، ایجاد ســابقه تحصیلی 
داشته باشند یعنی به آنها اجازه داده می شود در امتحانات 
نهایی شــرکت کنند. بر این اســاس جای نگرانی نیست و 
هرکس فاقد ســابقه اســت می تواند در قالب ترمیم معدل 
برای خودش ایجاد »ســابقه« کند.رئیس مرکز ارزشیابی و 
تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در پاســخ به اینکه 
آیا امکان دریافــت پرونده های تحصیلی و ورود نمرات این 
افراد از کارنامه به ســامانه وجود نــدارد؟ گفت: تعداد این 
افراد باال نیســت و کسانی هستند که بیش از  ۱۷ سال از 
صدور دیپلمشان می گذرد. یک علت این کار این است که 
تفاوت هایی با گذشته وجود دارد، بعضا برخی دروس در آن 
زمان نهایی نبوده و کتــب تغییر کرده اند. به همین جهت 
تصمیم گیری واحدی شــد که بیایند و ایجاد سابقه کنند.
زارعی درباره ترمیم معدل هنرســتانی ها نیز توضیح داد و 
گفت: هدف از دوره هنرســتان، آمــاده کردن بچه ها برای 
حضور در آموزش عالی نیســت و قرار است مهارتی کسب 
کرده و با همان مهارت وارد بازار کار شوند و تحصیالتشان 
را در دانشــگاه های فنــی و حرفه ای مختــص خود ادامه 
دهنــد.  ولی خب در به روی این افراد هم بســته نیســت 
و اگر بخواهند در کنکور سراســری به رقابت بپردازند این 
امــکان را دارند.وی افزود: باتوجه به اینکه دروس عمومی از 

کنکور حذف شــده و در قالب ســابقه تحصیلی، سنجش 
می شود، این افراد می توانند دروس عمومی شان را در کنار 
دانش آموزان شاخه نظری، امتحان بدهند. پیشنهاد کردیم 
این امکان از همین دی ماه برای آنها فراهم شود تا بتوانند 
بیایند ثبت نام کرده، امتحان نهایی بدهند و تولید ســابقه 
کنند.رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش 
و پرورش اضافه کرد: اگر هم داوطلبانی رشته هنر را انتخاب 
کنند و نمرات دروس عمومی را داشته باشند کفایت می کند 
و مابقی دروس کنکور سراســری در قالب آزمون عملی و 
تســتی مورد ســنجش قرار می گیرد.زارعی با بیان اینکه 
همچنین پیشــنهاد شد کســانی که قبال از فرصت ترمیم 
اســتفاده کرده اند چون با دید تاثیر قطعی نبوده اســت به 
آنها هم این فرصت داده شــود کــه بتوانند یک بار دیگر از 
ترمیم در دوره تغییرات جدید کنکوری استفاده کنند اظهار 
کرد: این پیشــنهادات در شــورای عالی آموزش و پرورش 
مطرح و کلیات آن پذیرفته شــده، منتها هنوز نهایی نشده 
است. به محض نهایی شدن، اقدامات الزم را انجام می دهیم 
و جزئیات را بر اســاس شــیوه نامه اجرایی اعالم خواهیم 
کرد.وی درباره تولید ســابقه تحصیلــی در اتباع نیز گفت: 
تفاوتی در تولید سابقه تحصیلی دانش آموزان اتباع با دیگر 
دانش آمــوزان وجود ندارد و اگر تبعه ای می تواند در کنکور 
ثبت نام کنند و شرایطش را دارد، منعی برای ایجاد سابقه 

تحصیلی هم ندارد.

رئیس ســازمان غــذا و دارو با تاکید بر اینکــه حمایت از 
تولید یک اصل است و تا زمانی که نیاز کشور تامین شود، 
این حمایت ادامه خواهد داشــت، در عین حال گفت: یک 
محموله دارویی روز جمعه وارد کشور می شود و طی هفته 
آینده نیز به تدریج واردات محموله های دیگر ادامه خواهد 
داشت تا نیاز بازار رفع شود.به گزارش ایسنا، دکتر سیدحیدر 
محمدی در همایش معاونین غذا و دارو دانشگاه های علوم 
پزشکی ایران، اظهار کرد: باتوجه به تحریم و شرایط خاص 
کشور همواره به واردات به عنوان یک تهدید نگاه می کنیم، 
بنابراین برای تامین پایدار فراورده های ســالمت محور باید 
به تولید داخلی متکی بوده و خودکفا باشــیم.وی افزود: در 

حوزه صنایع غذایی، کشــور در وضعیت مطلوبی قرار دارد، 
البته برخی ارگان های موازی در وظایف سازمان غذا و دارو 
دخالت می کنند که این موضوع خط قرمز ما اســت و قطعا 
مورد پیگیری قرار می گیرد.معاون وزیر بهداشت با اشاره به 
خودکفایی در تولید انواع مکمل ها در کشور، تصریح کرد: در 
سال های نه چندان دور، کل مکمل های بازار کشور از مسیر 
واردات تامین می شــد که در حال حاضر این عدد به صفر 

رسیده و تمامی مکمل های مورد نیاز در داخل کشور تولید 
می شود، فقط در بخش کوچکی از شیرخشک های بیماران 

متابولیک واردات داریم.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص ارز ترجیحی مفسده هایی 
وجود داشــت که برای حل این مســئله در باالترین سطح 
نظام، تصمیم بر اصالح آن گرفته شــد و طرح دارویاری در 
تفاهم نامه ای با ۴۲ بند به امضای چندین ارگان و سازمان 

از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت و… 
رسید.محمدی با تاکید بر اینکه واردات آنتی بیوتیک ها در 
کنار افزایش تولید تا اشباع بازار در دستور کار است، تصریح 
کرد: یک محموله دارویی روز جمعه وارد کشور خواهد شد 
و طی هفته آینده نیز به تدریج  واردات محموله های دیگر 
ادامه خواهد داشت تا نیاز بازار رفع شود.بنابر اعالم سازمان 
غذا و دارو، وی با اشــاره به اینکه حمایت از تولید یک اصل 
اســت و تا زمانی که نیاز کشــور تامین شود، این حمایت 
ادامه خواهد داشت، گفت: در صورت عدم تامین و همکاری 
تولیدکنندگان با آنها بر اســاس ابزارهای مختلف برخورد 

خواهد شد.

رئیــس  گروه بانــک خون بند ناف و ســلول های بنیادی 
ســازمان انتقال خون بــا بیان اینکه تعــداد ۴۲۰۰ واحد 
خون بندناف در بانک خون سازمان انتقال خون نگهداری 
می شــود، گفت: بانک خون بندناف ســازمان انتقال خون 
ایــران عام المنفعــه بوده و هیــچ گونه هزینــه ای برای 
اهداکننده و دریافت کننــده یعنی بیماران کاندید پیوند، 
ندارد.دکتر نســیم عزتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
روز جهانــی خون بند ناف، گفــت: ۲۶ آبان ماه مصادف با 
هفدهم نوامبر از ســوی مجامع بیــن  المللی به عنوان روز 
جهانی خون بندناف نام گذاری شده است. باید توجه کرد 
که خون بند ناف یک زباله بیولوژیک بوده و خونی اســت 
که پس از تولد نوزاد، در جفت و بند ناف باقی می ماند. پس 
از تولد نوزاد، پزشــک، بندناف نوزاد را قطع کرده و نوزاد را 
از مادر جدا می کند. سپس با انجام اقدامات الزم طی یک 
فرآیند اســتریل و فوری، خون بندناف با استفاده از کیسه 
های مخصوص، قابل جمع  آوری است. این فرآیند در مدت 
زمان کوتاهی که پنج تا هفت دقیقه اســت، انجام می شود 
و برای مادر و نوزاد بدون درد اســت.وی افزود: پروفســور 
الین گلوکمن از شــناخته ترین و تاثیرگذارترین افراد این 
حوزه  اســت که با انجام اولین پیونــد موفقیت آمیز خون 
بندناف بر روی یک کودک پنج ساله مبتال به آنمی فانکونی 
در سال ۱۹۸۸، اثربخشی سلول های بنیادی خون بندناف 
را نشــان داد و تحول عظیمی را در حــوزه پیوند، رقم زد. 
باید توجه کرد که تا پیش از سال ۱۹۸۸، جفت و بندناف 
نوزادان به عنوان ضایعات بیولوژیک محســوب می شدند و 

بعد از تولد نوزاد، امحا می شــدند. پس از اینکه مشــخص 
شــد سلول های بنیادی موجود در خون بندناف، از قابلیت 
خون ســازی و ایمنی زایی برخوردارنــد، اولین بانک خون 
بندناف در جهان تاســیس شد.عزتی ادامه داد: تا کنون در 
دنیا بیــش از ۴۰ هزار پیوند با اســتفاده از خون بندناف 
برای درمان بیماری های مختلف بدخیم و غیر بدخیم انجام 
شده است. بر این اساس در حال حاضر، تاسیس و تثبیت 
بانک های خون بندناف، امکان نگهداری ایمن و استاندارد 
و نیز دسترســی ســریع به خون بندناف را به عنوان یکی 
از منابع ارزشمند ســلول های بنیادی خون  ساز در نقاط 
مختلف دنیا فراهم کرده اســت. یکی از مزایای بارز خون 
بندناف، دسترســی آســان به آن و امکان انجام به موقع 
پیوند در بیماران نیازمند پیوند اورژانس اســت. زیرا مدت 
زمان جست وجو برای پیدا کردن اهداکننده غیرخویشاوند 
ســازگار با بیمار و انجام آزمایشــات تاییدی، آماده  سازی 
اهداکننده و ارائه فرآورده ســلولی جهت تزریق به بیمار، 
طی مدت دو هفته قابل انجام اســت؛ چرا که فرآورده های 
حاوی ســلول های بنیادی خون بندناف، آماده و به صورت 
منجمــد در بانک های خون بندناف موجود هســتند.وی 
بــا بیان اینکه در حال حاضر بیــش از پنج میلیون نمونه 
خون بندنــاف در بانک  های عمومــی و خصوصی در دنیا 

نگهداری می  شود، اظهار کرد: از ویژگی های بیولوژیک بارز 
نمونه های خون بندناف، قابلیت ذخیره  ســازی و نگهدای 
مطلــوب نمونه برای مدت زمان طوالنی اســت. به طوری 
که می توان خــون بند ناف را حدود ۲۵ ســال نگهداری 
کــرد. از طرفی، با توجه به ماهیــت عملکرد ایمیون خون 
بندناف، خطر واکنش های پیوند علیه میزبان کمتر اســت 
و بنابراین می  توان از خون بندناف با درجاتی از ناسازگاری 
بافتی  نیز اســتفاده کرد.وی دربــاره وضعیت بانک خون 
بندناف و ســلول های بنیادی ســازمان انتقال خون ایران، 
گفت: در ایران نیز در راســتای تحقق ماده دو اساســنامه 
ســازمان انتقال خون ایران مبنی بر تولیــد فرآورده های 
مختلف خونی اعم از فرآورده های پالســمایی، سلولی و ... 
همچنین با توجه به دستاوردهای این سازمان در راستای 
جذب و حفظ مشــارکت اهداکنندگان فرآورده های خونی 
سالم، رسالت تاسیس و راه  اندازی یک بانک خون بندناف 
عمومی از ســوی وزارت بهداشت کشور در سال ۱۳۸۷ به 
ســازمان انتقال خون ایران محول شد. به این ترتیب بانک 
خون بندناف و ســلول های بنیادی ســازمان انتقال خون 
ایران در تیر ماه سال ۱۳۸۹ به طور رسمی فعالیت هایش را 
آغاز کرد.عزتی با بیان اینکه هدف اصلی این بانک، تامین، 
فرآوری و ذخیره  سازی سلول های بنیادی خون  ساز برای 

بیماران نیازمند به پیوند ســلول های بنیادی خون  ســاز 
است، گفت: بانک خون بندناف سازمان، در حال حاضر تنها 
بانک خون بند ناف عمومی و داوطلبانه فعال در کشور است 
کــه واحدهای خون بند ناف را با اخذ رضایت از داوطلبان 
اهدای خون بندناف یعنی مادران باردار سالم جمع  آوری و 
پس از فرآوری و انجماد، نگه داری می  کند. در این راستا، 
چند بیمارستان در سطح شهر تهران با توجه به آمار باالی 
موالیــد روزانه، به عنوان مراکز جمــع  آوری خون بندناف 
انتخاب شــدند و جذب اهداکنندگان خون بندناف و جمع  
 آوری خــون بندناف نوزاد آن ها، روزانه توســط پرســنل 
آموزش دیده بانک خون بندناف ســازمان انتقال خون، در 
حال انجام اســت.وی افزود: بر این اساس واحدهای خون 
بندناف، روزانه از بیمارســتان های همکار، جمع  آوری و به 
آزمایشگاه پردازش در ســتاد مرکزی سازمان انتقال داده 
می  شوند و نمونه های واجد اســتانداردهای الزم به عنوان 
نمونه هــای دارای کیفیت مطلــوب، انتخاب و وارد مرحله 
پردازش شده و پس از انجام فرآیندهای پردازش و انجماد 

تدریجی، در دمای فوق سرد نگهداری می  شوند.
عزتــی درباره میزان خــون بند نافی کــه در بانک خون 
سازمان انتقال خون ایران نگهداری می شود، گفت: از زمان 
تاسیس بانک خون بندناف انتقال خون تاکنون حدود ۲۰ 
هزار واحد خون بندناف اهدایی جمع آوری شده که از بین 
آن ها، تعداد ۴۲۰۰ واحد خــون بندناف که واجد کیفیت 
استاندارد و مطلوب بودند، فرآوری و در این بانک نگهداری 

می شود. 

معاون توســعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری به 
عوارض جدی نگرفتن صدور مجوز برای مراکز پرســتاری 
در منــزل پرداخت و گفت: جدی نگرفتن خدمات مراقبت 
پرستاری در منزل و نبود نظارت های دقیق همچنین سبب 
شــده افراد پرستار نما و غیرمجاز که پروانه فعالیت ندارند 
بــه موضوع ورود کنند و بدون تخصص کافی اقدام به ارائه 
خدمات درمانــی و مراقبتــی کنند.حمیدرضا عزیزی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره گسترش مراکز مراقبت پرستاری 
در منزل در کشور، گفت: توسعه،   ترویج و تعمیق فرهنگ 

پرســتاری در منزل یا پرســتاری جامع نگر بسیار ضروری 
اســت، اما در شرایط فعلی متاســفانه تعامل دانشگاه های 
علوم پزشــکی و معاونــت درمان  آنها بــرای صدور پروانه 
فعالیت این مراکز بســیار ضعیف اســت. در شــهر تهران 
مراکزی داریم که بیش از یک ســال است که پشت خط 
دریافت مجوز مانده اند.وی افزود: علی رغم اینکه شــاهدیم 
نسبت پرستار به تخت در مراکز درمانی بسیار پایین است 
و حجم مراجعات و خدمات بســیار باال است و این مراکز 
مراقبــت در منزل می توانند ظرفیت جدیدی برای کاهش 

مراجعات بیمارستانی و خارج کردن خدمات بیمارستانی از 
چارچوب بیمارستان باشد؛ اما مسئولین مربوطه در قضیه 
صدور پروانه فعالیت مراکز پرستاری در منزل یا پرستاری 
جامع نگر خیلی با صبر و ُکند پیش می روند.او تاکید کرد: 
به عنوان مثال اگر در شهر تهران موضوعاتی مانند مباحث 
آتش نشــانی و مدیریت بحران برای مراکز مطرح می شود 
باید مبتنی بر واقعیت باشــد، برخی ایرادات در آیین نامه 
سبب ُکند شدن روند صدور مجوزهای کسب و کار مراکز 
پرستاری در منزل یا پرســتاری جامع نگر می شود.معاون 

توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در خصوص 
فواید وجــود مراکز مراقبت و پرســتاری در منزل، اظهار 
کرد: با وجود این مراکز دیگر الزم نیســت بیمار برای همه 
مشــکالت به بیمارســتان مراجعه کند و می تواند خدمت 
مناســب را در خانه دریافت کند. گسترش و تقویت مراکز 
هزینه های درمانی کشــور را کاهش خواهد داد و در عین 
حال خدمات با کیفیت، ایمن، در دســترس و ارزان قیمت 
در این مراکز ارائه می شود و حجم کار بیمارستان ها را نیز 

کاهش می دهد.
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گزارش

رکود بخش ســاخت و ساز در کنار سرعت نســبتا پایین طرح نهضت ملی 
مسکن ظاهرا به انباشت تولید مصالح ساختمانی روی دست شرکت ها و دالالنی 
که از سال قبل تا پایان بهار امسال بر طبل گرانی می کوبیدند منجر شده است. 
قیمت سیمان در تابستان نسبت به بهار ۱۵ درصد افت کرد و نرخ آهن و فوالد 
ثابت ماند.به گزارش ایسنا، بررسی ها از حوزه ساخت و ساز حاکی از آن که برخی 
سازندگان در پاس کردن چک های مصالح ساختمانی دچار مشکل شده اند. با این 
حال هنوز شرکت ها و دالالن مصالح طی تماس با مدیران پروژه ها آنها را به خرید 
اقساطی نهاده های ساختمانی ترغیب می کنند.به نظر می رسد رکود بازار مسکن، 
دامن بخش ساخت و ساز را گرفته است. بهار امسال تولید مسکن در تهران نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۴۶.۱ درصد و در کل کشور ۱۳ درصد کاهش یافته 

است. عمده پروانه های ساختمانی که در پاییز و زمستان سال گذشته صادر شد 
مربوط به طرح نهضت ملی مســکن بود؛ پروژه ای که با توجه به کمبود منابع به 
تدریج کندتر پیش رفته اســت.اگرچه برخی کارشناسان معتقدند رونق ساخت 
و ســاز می تواند به رشد قیمت مسکن منجر شــود. اما در مقابل، عده ای دیگر 
می گویند که عرضه مسکن منجر به کاهش فشار تقاضا می شود و در بلندمدت 
به نفع مردم است؛ چرا که هزینه های مسکن سنگین ترین وزن را در سبد خانوار 
دارد و تامین خانه می تواند هزینه های خانواده ها را تا حد قابل توجهی پایین بیاورد 
و تورم را کاهش دهد.وزارت راه و شهرســازی از اجرایی شدن یک میلیون واحد 
نهضت ملی مســکن سخن می گوید. اما طبق اعالم سازمان ملی زمین و مسکن 
برای ۵۰۹ هزار واحد پروژه تعریف شده و ۱۹۴ هزار واحد به مرحله فونداسیون 

رسیده است. مسئوالن وزارتخانه می گویند باید به این تعداد واحدهای خودمالکی، 
نوسازی روستایی و غیره را هم اضافه کرد که مجموع تولید مسکن در کشور را 
به یک میلیون واحد می رســاند.اما فضای کلی نشان می دهد امیدواری به وعده 
وزارت راه و شهرســازی مبنی بر ســاخت چهار میلیون واحد مسکونی کمرنگ 
شــده اســت. به دلیل عدم توانایی متقاضیان در تامین آورده، افزایش هزینه ها 
نسبت به سال گذشته و ورود نکردن سیستم بانکی به این طرح برای تامین وام 
واحدها، پروژه ها دچار کندی در اجرا شده اند.سنگین تر شدن رکود مسکن نسبت 
به سال گذشته اثر منفی بر صنایع جانبی این بخش داشته است. اگرچه عواملی 
همچون کسادی معامالت مسکن، نوسانات ارزی، قیمت گذاری دستوری، قطعی 
برق در بعضی مقاطع و مشــکالت صادرات ســیمان و فوالد، مشکالتی را برای 
صنایع سیمان و فوالد ایجاد کرده اما سازندگان مهمترین عامل در کسادی بازار 

نهاده های ساختمانی را کاهش شدید ساخت مسکن می دانند.

مصالح ساختمانی روی دست دالالن مانده است؟

صدور ۱۲۴ هزار مجوز کسب و کار 
از طریق درگاه ملی مجوزها

وزارت اقتصاد اعالم کرد: بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده توسط وزارت 
اقتصاد تاکنون ۴۲۶ هزار و ۶۳۷ درخواســت اخذ مجوز برای ۲۲ دستگاه اصلی 
در درگاه ملی مجوزها به ثبت رســیده که مجوز ۲۹ درصد درخواست ها )معادل 
۱۲۴ هزار و ۷۰ مورد( صادر شده است.به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
آخرین اطالعات دریافتی از درگاه ملی مجوزهای کشور حاکی از این است که در 
فاصله زمانی ۶ فروردین ماه امسال تا ۲۲ آبان ماه، ۴۲۶ هزار و ۶۳۷ درخواست 
اخذ مجوز توسط دستگاه های اصلی در درگاه ملی مجوزها ثبت و برای ۲۹ درصد 
آنها مجوز صادر شده است.همچنین حدود ۲۷ درصد درخواست ها به تعداد ۱۱۴ 
هزار و ۱۹۵ مجوز رد شــده اند. متقاضیان ۱۵ هزار و ۱۶۸ مجوز کســب و کار، 
انصــراف داده اند. همچنین ۴ هزار و ۵۷۷ مجوز در صف صدور هســتند و ۱۷۳ 
هزار و ۲۰۴ مجوز در مرحله بررسی قرار دارند. ۳۴.۲ درصد درخواست های مجوز 
کسب و کار نیز در مرحله بررسی مواجه با تأخیر قرار دارند.صدور ۱۲۴ هزار مجوز 
کســب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها/ ۴ دستگاه با عملکرد صفراز بین ۲۲ 
دستگاه اصلی، وزارت ارشاد با ۲ هزار و ۷۶۲ درخواست، صندوق نوآوری ریاست 
جمهوری با ۱۲ درخواســت، معاونت علمی ریاست جمهوری با ۲۶ درخواست و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هزار و ۱۶ درخواست، با وجود اتصال 

به درگاه ملی مجوزها، تاکنون هیچ مجوزی را برای متقاضیان صادر نکرده اند.

۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل تسویه شد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 
۱۱۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان توسط خزانه داری کل کشور برای تسویه اصل و 
ســود اوراق منتشر شده در سال های گذشته پرداخت شد.به گزارش وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، براساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، 
بیست و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش های 
خرید اوراق از متقاضیان یادشــده در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک 
مرکزی و مظنه یابی شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مجموع یک هزار 
و ۶۲ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی فروخته شــد.در این مرحله نمادهای 
»آراد ۱۲۰« و »آراد ۱۲۱« به ترتیب با سررســید تیرماه ۱۴۰۴ و خرداد ۱۴۰۳ 
و نرخ اسمی ۱۸ درصد در بازار سرمایه فروخته شد.براساس این گزارش، تاکنون 
در مجموع ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان از طریق انتشــار اوراق نقدی، نزدیک 
به  ۲۸ درصد از طریق بازار پول و ۷۲ درصد از طریق بازار ســرمایه تامین مالی 
شده اســت.عالوه بر مبالغ فوق الذکر، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه 
اسالمی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه های اجرایی به گیرندگان واگذار 
خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسالمی، مجموع عملکرد انتشار )اعم از نقدی 

و غیرنقدی( تا تاریخ ۲۵ آبان ماه معادل ۹۶ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان است.

تخصیص ۳/۳ میلیارد دالر ارز برای واردات دارو
 و تجهیزات پزشکی

بانک مرکزی اعالم کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون ســه  میلیارد و ۳۴۰ 
میلیون دالر ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است.
به گزارش بانک مرکزی، تامین ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساســی و ضروری 
کشــور همــواره از اولویت های بانک مرکزی بوده اســت و در این بین کاالهای 
حوزه ســالمت اعم از دارو و تجهیزات پزشــکی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

در این راســتا و به منظور مساعدت و تسریع در تامین اقالم مرتبط با بهداشت و 
سالمت جامعه، تفاهم نامه ای در تاریخ ۲۸ فروردین ماه امسال بین بانک مرکزی، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های ذی ربط امضا شد. 
بر این اساس بانک مرکزی متعهد به اختصاص و تامین ارز از محل منابع خود به 
کاالهای اعالمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد که تاکنون از این 
محل برای ثبت سفارش های اعالمی وزارت بهداشت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
دالر تخصیص ارز انجام شده است.همچنین با توجه به حساسیت و فوریت تامین 
کاالهای حوزه بهداشت و درمان، تخصیص ارز از محل سامانه نیما نیز بدون وقفه 
انجام می شــود که از این محل نیز تاکنون بیش از ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون دالر 

تخصیص ارز صورت گرفته است.

تامین ۱۲ میلیون تن انواع کاالهای اساسی 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: در ۷ ماه ســال جاری، ۱۲ میلیون 
تــن انواع کاالهای اساســی از طریق خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی از 
کشــاورزان ۳۱ اســتان و ورود انواع محصوالت تأمین شد تا ضمن تأمین اقالم 
مصرفی خانوارها در ماه های گذشــته، متضمن امنیت پایدار غذایی کشــور در 
ماه های آینده باشــد.به گزارش ایرنا، شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: در 
۷ ماه سال جاری، ۱۲ میلیون تن انواع کاالهای اساسی از طریق خرید تضمینی 
محصوالت کشــاورزی )گندم و دانه های روغنی( از کشاورزان ۳۱ استان و ورود 
انواع محصوالت از مبادی مختلف به کشــور، تأمین شــد تا با این حجم از کاال، 
ضمن تأمین اقالم مصرفی خانوارها در ماه های گذشــته، متضمن امنیت پایدار 
غذایی کشور طی ماه های آینده باشد.بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری 
تا پایان مهرماه، بیش از ۴ میلیون و ۷۷۸ هزار تن کاالهای اساسی در قالب ۲۰۷ 
فروند کشــتی وارد کشور شده است.میزان واردات کاالی راهبردی گندم در این 
بازه زمانی، ۳ میلیون و ۸۴۶ هزار تن و روغن خام به ۵۲۳ هزار تن رسیده، ضمن 
اینکــه در این مدت، ۳۴۲ هزار تن برنج و ۶۷ هزار شــکر نیز از بنادر جنوبی و 
شمالی وارد کشور شده است.گفتنی است، بر اساس برنامه ریزی شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، کاالهای اساســی مورد نیاز کشور با اولویت تأمین از محل تولیدات 
داخل انجام می شــود که در این مسیر، موفقیت های چشمگیری حاصل شده و 
از جمله آن ها، می توان به تولید گندم اشــاره کرد که خرید تضمینی آن با رشد 
حدود ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال 

جاری رسیده است.

طالی جهانی همچنان صعودی
قیمت طال روز چهارشــنبه نزدیک به باالترین حد خود در ســه ماه گذشته 
ثابت ماند، زیرا نشانه هایی از کاهش تورم در ایاالت متحده شرط ها را برای افزایش 
نرخ بهره کمتر، افزایش داد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال روزگذشته با 
۶.۷ درصد کاهش به ۱۷۷۲ دالر و ۵۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با 
۰.۳۸ درصد کاهش به ۱۷۷۳ دالر و ۵۰ سنت در هر اونس رسید.ایلیا اسپیواک، 
استراتژیست ارزی در DailyFX گفت: طال همچنان تا حد زیادی به فدرال رزرو 
وابسته است و می توانیم ببینیم که این فلز گرانبها از زمان افزایش هفته گذشته 
به نوعی به روند صعودی خود ادامه می دهد.بر اساس گزارش رویترز، داده های روز 
سه شنبه نشان داد که قیمت های تولیدکننده ایاالت متحده در ماه اکتبر کمتر از 
حد انتظار افزایش یافته و شواهدی مبنی بر شروع کاهش تورم است. این داده ها 
به دنبال افزایش کمتر از حد انتظار در هفته گذشته در قیمت های مصرف کننده 
در ماه اکتبر، این امیدها را تقویت کرده اســت کــه فدرال رزرو آمریکا می تواند 
افزایش نرخ بهره خود را در آینده کاهش دهد.با این حال، رافائل بوستیک، رئیس 
فــدرال رزرو آتالنتا گفت که با پیش بینی افزایش بیشــتر برای کاهش تورم به 
هدف دو درصدی فدرال رزرو، او شواهد اندکی می بیند که انقباض سیاست پولی 

تهاجمی  تورم را کاهش دهد.

صعود خفیف شاخص بورس در روزگذشته
روند صعودی در بازار ســرمایه روز چهارشنبه هم ادامه یافت و شاخص کل 
بورس در رشدی خفیف بیش از ۳۰۰۰ هزار واحد افزایش یافت.به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس روزگذشته با ۳۱۴۹ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۱۳ 
هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با صعودی ۱۷۰۱ واحدی 
در رقم ۴۰۱ هزار و ۴۷۰ واحد ایستاد.در این بازار ۳۰۰ هزار معامله به ارزش ۴۱ 
هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال انجام شد.گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری 
غدیر، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی و فوالد مبارکه اصفهان نســبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر نســبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس 
نیــز دیروز ۴۷ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۴۷۸ واحد ایســتاد.در این بازار 
۲۱۹ هزار معامله به ارزش ۶۰ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال انجام شد.سرمایه گذاری 
صباتامین، داروسازی دانا، پخش البرز، فرابورس ایران و توزیع دارو ایران نسبت به 

سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

شرایط اقتصادی و مشکل صادرات مانند تعهدات ارزی 
موجب شــده تا محصوالت استراتژیک ایران مانند پسته و 
زعفران در ســبد قاچاقچیان قرارگرفته و از افغانســتان به 
سایر کشورها صادر شود.اگرچه محصوالت کشاورزی کشور 
مانند پســته، زعفران و کشمش در ســطح جهان پرآوازه 
بوده و بخش مهمی از نیاز کشــورهای آســیایی و اروپایی 
را تأمین می کند اما حاال برخی از کشــورها مانند آمریکا، 
یونان، اســپانیا و ترکیه با افزایش ســطح تولید و کیفیت 
توانســته اند از محصوالت ایرانی سبقت گرفته و به رقیب 
سرسخت ما تبدیل شوند. به گزارش خبرگزاری بازار، غفلت 
از تولید،کیفیت و موانع پیش روی صادرکنندگان این روزها 
شرایط سختی را برای رقابت در بازارهای جهانی به همراه 
داشته است تا آنجا که بخشی از محصوالت تولیدی ایران از 
طریق قاچاق و توسط تجار افغانستانی به بازارهای جهانی 
ارسال می شود و قیمت محصوالت تولیدی امکان رقابت با 
محصوالت خارجــی را ندارد.بنا بر اظهارات یکی از فعاالن 
حوزه صادرات پســته اکنون کشور آمریکا نیز تولیدکننده 
و صادرکننده محصول پســته اســت و با توجه به کاهش 
هزینه های تولید هر کیلوگرم پسته این کشور بین هشت تا 
۹ دالرفروش می رود، حال آنکه پسته ایران باید باقیمت ۱۰ 
دالرفروش برود تا همراه با سود صادراتی باشد.در این میان 
دو کشــور یونان و اســپانیا، رقیبان جدی ایران در تولید و 
فروش محصول پسته هستند که محصول باکیفیت تری را 
نیز تولید می کنند.این فعاالن حوزه صادراتی اذعان می کنند 
ترکیه مقام دوم را پس از کشــور آمریکا دارد و ایران رتبه 
ســوم را داراســت و در صورت تداوم روند فعلی، در آینده 
نزدیک یونان و اســپانیا نیز در رتبه های باالتری از ما قرار 
خواهند گرفت و سرنوشت تلخ فرش، زیره و زعفران، برای 

پسته ایران نیز رقم خواهد خورد.
معامالت غیرقانونی صرفه اقتصادی دارد

نائب رئیس شورای ملی زعفران کشور و رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در گفت وگو با بازار 
اذعان می کند: قاچاقچیان میدان دار عرضه زعفران در بازار 
جهانی هســتند.غالمرضا میری با اشاره به این موضوع که 
صادرات برای قاچاقچی هزینه و یا تعهد ارزی در برندارد و 
نیاز نیست تا عوارضی پرداخت کند می افزاید: همین موضوع 
موجب شده تا قاچاقچی زعفرانش را در بازار جهانی بین ۱۵ 
الی ۲۰ درصد از قیمت صادرکننده ارزان تر به فروش برساند 
لذا قیمتی که در صادرات قانونی اســت،کاهش می یابد.وی 
اذعان می کند: به طورکلی در شــرایط کنونی قاچاق در هر 
جای دنیا به صرفه تر از معامله قانونی اســت، زیرا فرد تعرفه 
گمرکی و عوارضی پرداخت نمی کند. درواقع هر شرکتی که 
محصوالت خود را مثال به چین و به صورت قانونی صادرات 
کنــد، عالوه بر اینکه باید ۱۳ درصــد تعرفه گمرکی برای 
صادرات محصول به این کشور بپردازد، باید ۱۹ درصد هم 
مالیات بر ارزش افزوده در چین پرداخت کند، به همین دلیل 
برخی از همین صادرکننده های خرده پای زعفران در ایران 
برای فرار از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده ممکن 
است دست به قاچاق زعفران به این کشور بزنند.وی عنوان 
می کند: قاچاقچی از فرصتی که برای صادرکننده به وجود 

آمده است، سوءاستفاده می کند و زعفران را از کشور خارج 
می کند و صادرکننده هم مجبور است به ناچار در بازارهای 
جهانی با قاچاقچی رقابت کند که کار بسیار سختی است.
میری با اشاره به این موضوع که ما بازار را به تدریج به دست 
قاچاقچی و کشــورهای همســایه می دهیم و کشــورهای 
همسایه به دلیل اینکه صادراتشان نیازمند پرداخت عوارض 
نیست، به راحتی زعفران صادر می کنند اظهار می کند: این 
در حالی اســت که اگر ما بخواهیم به کشــورهای چین و 
هندوســتان زعفران صادر کنیم، بایــد ۳۸ درصد عوارض 
پرداخت کنیم.نائب رئیس شورای ملی زعفران کشور اذعان 
می کند: به دلیل تحریم، از بازار عربستان صعودی و آمریکا 
محروم هستیم و این باعث شده است بخش عمده ای از بازار 
را به دست قاچاق بدهیم و بخشی از آن را دانسته یا ندانسته 
به دست کشورهای همسایه بدهیم که آن ها تجارت زعفران 

ما را در بازارهای جهانی به دست بگیرند.
کاهش صادرات زعفران

رئیــس کمیســیون آب و محصوالت کشــاورزی اتاق 
بازرگانی مشــهد نیــز در این رابطــه به بــازار می گوید: 
مادامی که به برنامه های تدوین شــده در راســتای حمایت 
از صادرکنندگان عمل نشــود و نــگاه جزیره ای در فضای 
اقتصادی حاکم باشد، تعداد زیادی از صادرکنندگان حرفه ای 
و متخصــص عرصه را ترک می کنند و کیفیت فعالیت های 
صادراتی کاهش می یابد.علی شــریعتی مقدم می افزاید: با 
توجه به مانع تراشــی های متعددی کــه در حوزه صادرات 
رخ می دهد، بسیاری از بازارهای صادراتی فعاالن اقتصادی 
ازدست رفته اســت.با توجه به مانع تراشی های متعددی که 
در حوزه صادرات رخ می دهد، بسیاری از بازارهای صادراتی 
فعاالن اقتصادی ازدست رفته است.وی کاهش ۵۰ درصدی 
صادرات زعفران را ناشــی از نگاه غیرواقع بینانه در تدوین 

قوانین و مقــررات و تصمیم گیری های مهم در عرصه های 
اقتصادی دانســته و عنوان می کند: برای دستیابی به این 
مهم، بایســتی به افزایش تسلط و تمرکز در حوزه صادرات 
بپردازیم و نســبت به کاهش موانــع موجود در این زمینه 
اقدام کنیم.وی با بیان اینکه مشکالتی که در حوزه صادرات 
محصوالت کشــاورزی وجود دارد، منحصر به استان نبوده 
و جنبه ملی دارند ادامه می دهد: برای دســتیابی به توسعه 
اقتصادی مناطق کویری، بایســتی از بسترهای بومی کشور 
به صورت مدرن بهره بــرداری کنیم و با ایجاد ارزش افزوده، 
اســتفاده از مزایای برندسازی و عملیاتی کردن برنامه های 
مطلوبی که در راســتای رشد و پیشــرفت اقتصاد تدوین 
می شود، بپردازیم.شریعتی مقدم اظهار می کند: روند تولید 
زعفران در خراسان رضوی طی یک سال گذشته سیر نزولی 
را پشــت سر گذاشته اســت لذا در خصوص تولید زعفران 
باید روش های جهشــی را مدنظر قرار بدهیم که منجر به 
افزایش ارزآوری بشــود و در این راستا نظارت و نگاه ویژه بر 
تولید بهداشتی، ارگانیک و حرفه ای ازجمله ملزوماتی است 
که در راســتای تولید زعفران بایــد موردتوجه قرار بگیرد.
شــریعتی مقدم اذعان می کنــد: اگر در حوزه کشــاورزی 
به تکمیــل زنجیره های ارزش بپردازیــم و موفق به ایجاد 
ارزش افزوده بیشتری در محصوالت کشاورزی بشویم، قادر 
به ایجاد اشــتغال  و همچنین توســعه اقتصادی در منطقه 

خواهیم بود.
رقابت سخت محصوالت ایرانی

یــک فعال اقتصــادی در حوزه صادرات پســته نیز در 
خصوص مشکالت پیش روی صادرکنندگان این محصول 
اظهار می کند: اگر مشــکل تعهد ارزی حل نشود صادراتی 
نمی تــوان انجام داد.علی اصغر احمــدی نیا می گوید: طبق 
قانون، تاجر و کشــاورز از مالیات معاف هستند اما نماینده 

صادرکنندگان از یک درصد حق کمیســیونی که دریافت 
می کند باید مالیات بدهد، حال آنکه هم اینک به کل تراکنش 
حســاب ها مالیات تعلق می گیرد که کار صحیحی نیست، 
زیرا نماینده تنها واسط میان کشاورز و تاجر است.وی اذعان 
می کنــد: این وضعیت انگیزه صــادرات را از بین می برد و 
همین موجب شــده تا تاجران افغانستانی وارد عرصه شده 
و با خرید محصول از کشاورز و بدون پرداخت هیچ مالیات 
و عوارض گمرکی، اقدام به قاچاق پسته ایران کرده و سود 
خود را به دالر دریافت می کنند.وی تصریح می کند: خرید 
پســته توســط این تاجران افغان به صورت نقد، ارزان و در 
حجم باالست که این بالی آشکار و لطمه به فعاالن داخلی، 
در صدور محصوالت کشــمش و زعفران نیز قابل مشاهده 
اســت.این فعال حــوزه صادرات بیان می کند: امســال در 
خراســان بیش از ۶۰ هزار تن پسته تولیدشده که ۲۰ هزار 
تن آن به مصرف داخلی رســیده و بقیه صادر می شود که 
دست کم ۱۰ هزار تن این میزان تولید را تاجران افغانستانی 
به صورت قاچاق از اســتان خارج می کنند.این صادر کننده 
پســته بیان می کند: محصول پســته این استان به صورت 
خام به کشورهایی مانند چین و پسته آجیلی به کشورهای 
آسیای میانه، پاکستان و افغانستان صادر می شود که بسیار 
مورد اســتقبال و مصرف اســت.احمدی نیــا بابیان اینکه 
صادرات به کشــورهای اروپایی اندک و به صورت مغز است 
می گوید: متأسفانه شــمار تاجران قَدر و توانمند در استان 
کمتر از انگشــتان یک دســت اســت و همین امر موجب 
شــده تا حجــم قابل توجهی از محصول صادراتی اســتان 
به ســمت اســتان های دیگر و تاجران سایر استان ها سوق 
یابد.وی بابیان اینکه وجود ســم آفالتوکســین در پسته از 
مهم ترین موانع صادرات این محصول به کشورهای اروپایی 
اســت ادامه می دهد: جالب اســت بدانیم که پسته آجیلی 
خراسان در کشــورهای آســیای میانه به عنوان یک برند 
شناخته شده اســت و ما در کشور در این زمینه حرف اول 
را می زنیم.این فعال حوزه صادرات پســته بابیان اینکه به 
دنبال تهیه شناســنامه برای محصول پسته استان هستیم 
تا به این ترتیب شــاهد جلب اعتماد بیشتر مصرف کنندگان 
خارجی آن باشــیم توضیح می دهد: بایــد در کنار رایزنان 
فرهنگی در ســفارتخانه های ایران در کشورهای خارجی، 
یک رایزن تجاری نیز فعال شود تا محصوالت این چنینی در 
کشورهای دیگر بهتر معرفی شود.این فعال حوزه صادرات 
پســته یادآور می شود: اکنون کشور آمریکا نیز تولیدکننده 
و صادرکننده محصول پســته اســت و با توجه به کاهش 
هزینه های تولید هر کیلوگرم پسته این کشور بین هشت تا 
۹ دالرفروش می رود، حال آنکه پسته ایران باید باقیمت ۱۰ 
دالرفروش برود تا همراه با سود صادراتی باشد.وی می گوید: 
دو کشــور یونان و اســپانیا، رقیبان جدی ایران در تولید و 
فروش محصول پسته هستند که محصول باکیفیت تری را 
نیز تولید می کنند.وی بی آبی را تهدید جدی برای پســته 
خراسان رضوی دانسته و ادامه می دهد: مطلوب ترین دوره 
آبدهی پسته اســتان ۲۵ روز است که هم اکنون این دوره 
بــه ۴۵ تا۶۰ روز افزایش یافته اســت و علت آن هم کم آبی 

شدید است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از افزایش تورم 
و تبعات آن در اقتصاد کشــور، دالیل افراش تورم در ایران 
و پیشــنهادهای کنترل با آن را طبق گزارش صندوق بین 
المللی پول تشریح کرد.به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری 
در نشســت هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانــی تهران، به 
گزارش اخیر صنــدوق بین المللی پــول درباره وضعیت 
اقتصاد ایران نیز اشاره و اظهار کرد: در گزارش نوشته شده 
هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشــد 

تورم را به دنبال دارد. ه
مچنین تحریم هــا باعث باال رفتن نــرخ دالر، افزایش 
کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد 
تورم کمک کرده اســت. برابر ایــن گزارش هر یک درصد 
کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصد تورم شده 
است. عالوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که 

بــه تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
کســری نرخ تورم را دو درصد باال  می برد.او به پیشنهادات 
ارائه شــده از سوی این صندوق برای کنترل تورم در ایران 
نیز اشاره کرد و توضیح داد: پیشنهاد شده است که سیاست 
کنترل قیمت ها با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و 
هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جایگزین شود. 
دوم اینکه در شرایط رفع تحریم ؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز 
و تسهیل اجرای سیاست های اقتصادی در دستورکار قرار 
گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم ها با اجرای اصالحات 
تدریجی باید سیاســت کاهش پایه پولی را عملی ساخت. 
سوم، کســری بودجه با حذف یارانه های انرژی و پرداخت 
نقدی به اقشار آسیب پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی 

به صورت تدریجی کاهش یابد.
رئیــس  اتــاق تهــران ادامــه داد: چهــارم، از طریق 

مبارزه با فســاد و انجام اصالحات دولــت بهره وری منابع 
دولتــی افزایــش و کســری بودجه کاهش یابــد. پنجم، 
اولویت های هزینه ای دولت با افزایــش پایه های مالیاتی، 
حــذف معافیت های مالیاتی، جلوگیــری از فرار مالیاتی و 
مدیریت بهتر دارایی های عمومی تامین شــود. ششــم، با 
 سرمایه گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه 
انســانی و زیرساخت ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید 

بهبود پیدا کند. 
هفتم، بــا افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک نرخی کردن 
ارز به بازار ارز ثبات بخشــیده شــود. هشتم، با اصالحات 
ساختاری، مشــارکت و توســعه بخش خصوصی افزایش 
رقابت و نظام مند کردن محیط کســب وکار انجام شــود. 
نهم، اســتقالل عملیاتی و مالی بانــک مرکزی و برطرف 
کــردن ضعف بخش بانکی عملی شــود. دهــم، با بهبود 

فضای کســب وکار، حذف قیمت یارانه ای و کاهش تعداد 
شــرکت های دولتی و بنیادها، حاکمیــت قانون و افزایش 
رقابت و بهره وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت های 
داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کاالی جهانی مقاوم 
شود.خوانســاری به گزارش بانک جهانــی درباره اقتصاد 
خاورمیانه نیز پرداخت و گفت: بانک جهانی در گزارشــی 
بــه پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان در ســال میالدی 
جدید پرداختــه و باتوجه به افزایــش قیمت نفت برآورد 
کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه 
از ۳.۲ درصــد به ۵.۵ درصد افزایش پیدا می کند و در این 
بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با ۸.۵ 
درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد تجربه 
می کنند و برای ایران هم رشــد اقتصــادی ۲.۹ درصدی 

پیش بینی شده است.

رقابت در بازارهای جهانی سخت تر می شود

پسته و زعفران خراسان در سبد قاچاقچیان

رئیس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

دالیل افزایش تورم و راه های کنترل آن

درپی محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی هفته های 
اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسب وکارهای 
اینترنتی، یک طرح حمایتی برای این کسب وکارها از 
سوی دولت در نظر گرفته و اعالم شد که حمایت های 
مالیاتی بخشی از آن است، هنوز جزییات این حمایت ها 
مشخص نیســت، چراکه به گفته رئیس  سازمان امور 
مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده 
شــود، جزییات آن اعالم خواهد شد.به گزارش ایسنا، 
دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و 
کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب 
و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، 

را رونمایی کردند.
 آییــن نامه حمایت از کســب و کارهای دیجیتال 
که ۱۴ مــاده و ۳۰ نوع حمایت دولتی دارد و مواردی 
ماننــد حمایت های تبلیغاتی از ســکوها و کســب و 
کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی 
را شامل می شــود.آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات توضیح داده اســت، در بخــش مالیات مقرر 
شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف 
دو میلیارد تومان از مالیات معاف شــوند و همچنین 
کسب و کارهایی که ســابقه مالیاتی دارند، از تخفیف 
مالیاتی برخوردار شــوند. همچنین هزینه راه اندازی و 

توسعه کســب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته 
شده است.بر این اساس، موضوع قابل توجه این است 
که یک امتیاز ویژه برای کســب وکارها و افرادی که در 
پلت فرم داخلی فعالیت می کنند و آن ها تا دو ســال از 
پرداخت مالیات، معاف شــده اند. در این آیین نامه سه 
بند به بخش معافیت و حمایت های مالیاتی اختصاص 
دارد.طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کسب و 
کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در 
نظر گرفته شده و بر این اساس، اگر کسب وکاری دارای 
پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلت فرم های 
داخلی از تخفیف های مالیاتی برخوردار خواهند شد.در 
یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه های 
راه اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به 
عنوان »هزینه قابل قبول مالیاتی« اشــاره شده است. 
طبق اعالم وزیر ارتباطات، وقتــی هزینه های مربوط 
به توســعه و راه اندازی پلت فرم های مشمول حمایت، 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، 
یعنی می توان آن را از بدهی های مالیاتی پلت فرم  کسر 
کرد.در این راستا، داوود منظور - رئیس  سازمان امور 
مالیاتی - درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی 
از کســب وکارها به ایســنا، گفت: این موضوع درحال 
بررسی است. سازمان امور مالیاتی جزئی از کارگروهی 
اســت که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که 

آماده شود، جزئیات آن اعالم خواهد شد.

بررســی شــاخص تولید صنعتی در مهر ماه سال 
جاری نشــان می دهد که برای پنجمیــن ماه متوالی 
)نسبت به ماه مشابه پارســال( رشد ۷.۷ درصدی در 
این بخش رقم خورده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، 
شاخص تولید صنعتی که مشــخص کننده تغییرات 
تولید در بیش از ۲۸۰ شــرکت صنعتی پذیرفته شده 
در بورس با ســهم بیــش از ۵۰ درصدی از کل تولید 
صنعت ســاخت کشور اســت در مهر ماه سال جاری 
و بــرای پنجمین ماه متوالی )نســبت به ماه مشــابه 
پارسال( رشــد ۷.۷ درصدی داشته است.بررسی های 
اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که مهم ترین عامل 
مؤثر در رشــد شــاخص تولید در مهر ماه، رشد باالی 
شــاخص تولید صنایع تولید خودرو و قطعات و فلزات 
اساسی بوده است.همچنین در این ماه فقط دو فعالیت 
صنعتی شــامل تولید صنایع غذایی بــا ۲.۵ درصد و 
صنایع شــیمیایی با ۱.۷ درصد کاهش تولید، مشمول 
افت شاخص تولید شده اند.فعالیت های صنعتی شامل 
خودرو و قطعات بــا ۲۱.۹ درصد، محصوالت فلزی با 
۲۳.۹ درصد و منســوجات با ۲۱.۴ درصد بیشــترین 
رشــد مثبت شــاخص را در مهر ماه ثبت کرده اند.بر 
اساس این گزارش، در ماه مورد بررسی در کل صنایع 
بورسی، موجودی انبار در سطح صنایع کاهش یافته که 
با توجه به رشــد مثبت شاخص کل تولید، نشاندهنده 
باالتر بودن رشــد فروش از رشــد تولیــد و همچنین 

افزایش تقاضای مؤثر نسبت به تولیدات فعلی صنعتی 
اســت.بر همین مبنا، تغییر در موجودی انبار در مهر 
ماه سال جاری در صنایع شــیمیایی، فلزات اساسی، 
کانی های غیرفلــزی و صنایع غذایی، مثبت بوده و در 
مقابل در گروه هــای صنایع خودرو و قطعات و صنایع 
دارویی، منفی بوده اســت.همچنین در مهر ماه شاهد 
استمرار رشــد بیشتر شاخص تولید در صنایع بورسی 
با صادرات محوری شــدید برای دومین ماه متوالی در 
مقایسه با صنایع بورسی با صادرات محوری کم ضمن 
رشــد باال و نزدیک به ۱۵ درصدی شاخص تولید در 
صنایع با محوریت باالی واردات و در مقابل اســتمرار 
رشد منفی شــاخص تولید در صنایع با محوریت کم 
واردات بوده ایم.اســتمرار ضمن افزایش شــتاب رشد 
شــاخص تولید کاالهای ســرمایه ای در مهر ماه سال 
جاری نســبت به مدت مشابه پارســال )بیش از ۴۰ 
درصد( و کاهش ســرعت رشد شاخص تولید کاالهای 
واسطه ای )حدود ۳ درصد( و در مقابل افزایش سرعت 
رشــد تولید کاالهای مصرفی ثبت شــده است.آنطور 
که اتاق بازرگانی تهران بررســی کرده، متوسط رشد 
اسمی ۲۰.۸ درصدی سودآوری کل صنایع بورسی طی 
نیمه نخست ۱۴۰۱ ثبت شده که باالترین سود متعلق 
به گروه صنایع تولید فراورده های نفتی با حدود ۱۷۳ 
درصد و کمترین هم متعلق به صنایع فلزات اساسی با 

رقم منفی ۱۳.۲ درصد بوده است.

۴۹ شرکت بورسی-صنعتی زیان ده شدندطرح حمایت از کسب و کارها معرفی شد، اما جزئیات مشخص نیست
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سخنگوی فراجا از دســتگیری ۱۱ تن از افرادی که 
قصد تعطیل کردن بازار تهران در روز ســه شــنبه را 
داشــتند خبر داد.به گزارش ایســنا، سردار مهدی 
حاجیان با اشــاره به دســتگیری افــرادی که قصد 
تعطیلی بازار پایتخت را داشتند گفت: یکی از اهداف 
جدی دشــمن و بدخواهان مردم تعطیل کردن بازار 
کشور بود و از چند روز قبل نیز فراخوان های زیادی 
نیز برای این موضوع داده شــده بود. خوشبختانه با 
همکاری خوب مردم و کسبه، هدف دشمن تشخیص 
داده شــد و مردم متوجه شــدند که ایــن اقدام در 
راســتای اهداف دشمن است.وی ادامه داد: از ابتدای 
صبح روزسه شــنبه افرادی با ایجاد رعب و وحشت 
و پخــش تراکت های تهدیدآمیز کســبه بازار بزرگ 

تهران را تهدید کرده  و تالش داشتند که از بازشدن 
مغازه ها جلوگیری کنند که با حضور به موقع پلیس 
و همکاران اطالعاتی این توطئه دشــمن خنثی شد. 
البته بازار با قدری تاخیر شروع به کار کرد. با اشراف 
اطالعاتی و انتظامی پلیس،  ۱۱ نفر از تهدیدکنندگان 
دستگیر شدند که تعدادی از آن ها در اعترافات اولیه 
خود به گرفتن پول از سرویس های اطالعاتی خارجی 
برای ایجاد آشوب در بازار اقرار کردند و تحویل مراجع 
قضایی شدند.حاجیان با اشاره به کشف ابزار مجرمانه 
از این افراد گفت: پس از بررسی اولیه از این افراد، ابزار 
و ادوات مجرمانه ای برای ایجاد آشوب کشف شد. در 
روزهای آتی نیز گزارش کاملی از این دســتگیری به 

زودی به اطالع مردم خواهد رسید. 

فرمانــده پلیس فرودگاه های کشــور از کشــف ۱۴ 
کیلوگرم هروئین که در بطری های شــامپو جاســاز 
شــده بود، خبر داد.به گزارش ایســنا، سردار محسن 
عقیلی با اشاره به فعالیت شبانه روزی کارکنان پلیس 
فرودگاه های کشور برای جلوگیری از قاچاق موادمخدر 
از طریق خطوط هوایی، گفت:  کارکنان پلیس فرودگاه 
بندرعباس موفق شــدند  فــردی را که با اجیر کردن 
چند نفر قصد انتقال موادمخدر به کشــورهای حوزه 
خلیج فارس را داشــت شناسایی و بازداشت کنند.وی 
ادامــه داد:  ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس 
فرودگاه بندرعباس بــا بهره گیری از تجهیزات کمک 
بازرســی اقدام به بررســی از  چمدان این فرد کرده 
و در جریــان آن تعداد  ۱۳ بطری شــامپو که در آن 

موادمخدر هروئین به شکل ماهرانه ای جاسازی شده 
بود کشــف و ضبط شــد.عقیلی افزود: در رصد انجام 
شده از سوی ماموران پلیس مشخص شد متهم با یک 
دستگاه خودرو سواری به فرودگاه رفته است. در همین 
راستا نیز خودروی مذکور در پارکینگ فرودگاه  مورد 
بازرســی قرار گرفته که تعداد ۱۳ عدد شــامپو از آن 
کشف شد. این فرد بنا داشــت تا بطری ها را به افراد 
مختلف بدهد تا انتقال آن را انجام دهند.براساس اعالم 
سایت پلیس، وی میزان مواد مخدر کشف شده را ۱۴ 
کیلوگرم هروئین اعالم کرد و گفت: در این رابطه پنج 
نفر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند. برای این 
افراد پرونده های جداگانه تشــکیل شده و آنان برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

کشف »شامپو هروئین« در فرودگاهبازداشت افرادی که قصد تعطیل کردن بازار تهران را داشتند

رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت از دســتگیری سارق و 
کالهبردار حرفه ای که با سوءاستفاده از شهروندان اقدام به 
سرقت از کارت عابر آن ها می کرد خبر داد و گفت: تا کنون 
۲۰ مالباخته شناســایی شده اند.به گزارش ایلنا، سرهنگ 
جلیل موقوفه ای گفت: به دنبال افزایش ســرقت از حساب 
شهروندان در بیمارســتان قلب تهران به یک روش مشابه 
رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم را تیمی از ماموران 
کالنتری ۱۲۵ یوســف بر عهده گرفته و تحقیقات ابتدایی 
را آغاز کردند.وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات و پی 
جویی های انتظامی مشــخصات و ساعات حضور متهم را 
شناسایی کردند، افزود: با توجه به اطالعات بدست آمده از 
متهم، ماموران روز گذشته و در حال گشت زنی در محوطه 
بیمارستان، وی را مشاهده کرده که سریعا وارد عمل شده 
و در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر و در بررسی 
اولیه از متهم ۱۸ عدد کارت عابر غیر، کشف کردند.رئیس 
پلیس پیشــگیری پایتخت ادامه داد: متهم ۴۷ســاله در 
تحقیقات اولیه با توجه به ادله و مدارک موجود به جرم خود 
و سرقت از حساب شهروندان به نحوی که با سواستفاده و 
با عنوان کمک به سالخوردگان پس از اخذ کارت عابر آن ها 
اقدام به تعویض کارت و خالی کردن حســاب بانکی آن ها 
می کــرد، اعتراف کرد و در این خصوص تا کنون ۲۰ نفر از 
مالباختگان شناسایی شدند.موقوفه ای با اشاره به تحقیقات 
بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم، خاطر نشان کرد: 

متهم در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرقت در آزادراه تهران - شمال
بررسی ســوابق دستگیر شدگان نشــان داد که این افراد 
پیشتر نیز به جرم ســرقت بازداشت شده و به زندان رفته 
بودند. تحقیقات بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهمان 
ادامه دارد و پرونده اولیه آنان نیز به دادســرا ارجاع شــده 

اســت.به گزارش رکنا، رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت 
همچنین از دستگیری ســارقان حرفه ای لوازم خودرو در 
اتوبان تهران-شمال خبر داد و گفت:  به دنبال وقوع چندین 
فقره ســرقت لوازم خودرو از ســوی راننده  و سرنشینان 
یک دستگاه خودرو ســواری پراید در اتوبان تهران-شمال 

رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران کالنتری شهرک 
گلستان قرار گرفت و در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد 
که این افراد از خودروهای متوقف یا پارک شده در حاشیه 

مسیر سرقت کرده اند.
ســرهنگ جلیــل موقوفــه ای با بیــان اینکــه ماموران 
گشت زنی های هدفمند را در این اتوبان افزایش دادند، افزود: 
ماموران حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو پراید سفید 
رنگ با همان مشخصات اعالم شده در شکایات مواجه شده 
و سریعا وارد عمل شدند. ماموران در یک عملیات منسجم 
پلیسی متهمان را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: در بررسی 
داخل خودروی متهمان تعدادی لوازم ســرقتی اعم از سه 
عدد باکس بزرگ و دو دســتگاه ضبط خودرو با مارک های 
مختلف که ساعاتی قبل سرقت شده بود، کشف و ضبط شد. 
متهمان هم که ۲۰ تا ۲۷ سال سن داشته و ساکن یکی از 
استان های مجاور تهران بودند، تحت بازجویی قرار گرفته و 
در جریان آن به جرم خود اعتراف کردند و مدعی شدند که 
برای تفریح دست به این سرقت ها زده اند.موقوفه ای با بیان 
اینکه مالباختگان نیز از سوی ماموران مورد شناسایی قرار 
گرفتند، گفت:  همچنین بررســی سوابق دستگیر شدگان 
نشــان داد که این افراد پیشتر نیز به جرم سرقت بازداشت 
شــده و به زندان رفته بودند. تحقیقات بیشتر برای کشف 
جرائم احتمالی متهمان ادامه دارد و پرونده اولیه آنان نیز به 

دادسرا ارجاع شده است.

مرد میانســال برســر اختالف و مهاجرت فرزندانش به 
آمریکا همسرش را کشت.شامگاه جمعه گذشته مأموران 
کالنتــری جنت آباد با مراجعه به خانه مردی که مدعی 
بود از خواهرش بی خبر است در طبقه دوازدهم یک برج 
رفتند و جسد زن ۵۸ ساله را که به قتل رسیده بود، پیدا 
کردند. پس از هماهنگی با بازپرس میثم حســین پور از 
شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات آغاز 
و مشــخص شــد از زمان مرگ ۳۶ ساعت می گذشت و 
نبود همسرش، این احتمال را مطرح کرد که عامل قتل، 
شوهر فراری است.بالفاصله شماره پالک خودروی ۲۰۶ 
متهم به کلیه واحد های گشــت اعالم شــد و در نهایت 
مأموران موفق شــدند ۲۱ آبــان در بزرگراه تهران - قم 
متهم را شناســایی و دســتگیر کنند.متهم ۶۲ ساله به 

آگاهی تهران منتقل شد و در تحقیقات به قتل همسرش 
اعتراف کرد.از ســویی مرد میانســال به دستور بازپرس 
جنایی به پزشــکی قانونی منتقل خواهد شد تا صحت 

روانی او در زمان جنایت بررسی شود.
اختالفت با همسرت سر چه بود؟ سر مهاجرت بچه ها. دو 
پســرم ۸ سال قبل با اصرار مادرشان به امریکا مهاجرت 
کرده بودند من دلم نمی خواســت آن ها به امریکا بروند. 
دوری بچه ها برایم ســخت بود و دوست داشتم آن ها در 

ایران با خودم زندگی کنند.
از سوی دیگر من در کار فضای سبز و طراحی ]محیطی[

بودم، امــا گاهی کار پیدا نمی کــردم و به همین دلیل 
بعضی مواقع بیکار بودم که این موضوع هم باعث اختالف 

من و همسرم بود.
قرار بود شما هم به آمریکا بروید؟ بله. دوشنبه آینده 
بلیت برای آمریکا داشتیم و می خواستیم به دیدن پسر ها 

برویم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟ همســرم ناهار درســت 
کرده بود و مشــغول خوردن غذا شــدیم. بعد از غذا سر 

مهاجرت بچه ها باهم بحث مان شد. 
عصبانی شدم و از آشپزخانه ناخواسته چاقو را برداشتم و 

به او ضربه زدم. قصدم کشتن نبود، اما به قدری عصبانی 
بودم که متوجه نشدم. وقتی همسرم خونین روی زمین 
افتاد، از ترس گذرنامه ام و ســوئیچ ماشین را برداشته و 

راهی خیابان ها شدم. 
آنقدر حالم بد بود که حتی تلفن همراهم را نیز فراموش 

کردم با خودم بردارم.
در این مدت کجا بودی؟ بی هدف در جاده ها حرکت 
می کــردم. ابتدا به کرمــان رفتم، ولی عــذاب وجدان 
لحظه ای رهایــم نکرد. به همین دلیــل تصمیم گرفتم 
خودم را معرفی کنم؛ بنابراین به اصفهان رفتم و از آنجا 

به قم تا به تهران بیایم که در جاده قم دستگیر شدم. 
امیــدوارم که بچه هایــم به خاطر مرگ مادرشــان مرا 
ببخشند. از جنایتی که مرتکب شده ام بشدت پشیمانم.

پلیس از دستگیری فردی که با تهیه کوکتل 
مولوتوف قصد برهــم زدن امنیت و آرامش 
را داشــت، خبر داد.به گزارش ایسنا، پایگاه 
خبری پلیس از دستگیری فردی خبر داده 
که با وعده دریافت ۳۰ میلیارد تومان اقدام 
به تهیه کوکتل مولوتف و مواد سمی کرده 
و قصد برهــم زدم امنیت و آرامش مردم را 

داشته است. پلیس محل دستگیری این فرد 
را در پایتخت اعالم کرده است.

متهم دســتگیر شــده در تحــت بازجویی 
قرارگرفت و بر اســاس اعالم پلیس اعتراف 

کــرده که  تحت تاثیر رســانه های معاند و 
بیگانه قرار گرفته اســت و بــه او وعده ۳۰ 
میلیارد تومانی داده شــده بود. این فرد هم 
در کمال ســاده لوحی موضوع را باور کرده 

بود.همچنین در بخشــی از اطالعیه پلیس 
برای دستگیری این فرد نیز آمده است: این 
فــرد که تعدادی بطری حاوی مواد ســمی 
و کوکتل مولوتف و ... به همراه داشــت در 

بخشــی از اعترافات خود با اشــاره به الهام 
گرفتن از اینســتاگرام، تلگرام، ســایت ها و 
رســانه های بیگانه، معترف شده که وعده و 
وعید های داده شــده در فضــای مجازی از 
جمله دادن گریــن کارت و ... را باور کرده 
اما متاســفانه آخرش متوجه شده همه آنها 

دروغ و فریب بوده است.

عوامل تعرض به نوجوان زرین دشتی در دادگاه کیفری 
یک استان فارس با مجازات های سنگین مواجه و عامل 
اصلی تعرض به این نوجوان به اعدام و ده ســال حبس 
محکوم شــد.به گزارش ایلنا، عوامــل تعرض به نوجوان 
زریــن دشــتی در دادگاه کیفری یک اســتان فارس با 
مجازات های سنگین مواجه و عامل اصلی تعرض به این 
نوجوان به اعدام و ده سال حبس محکوم شد.رئیس کل 
دادگستری استان فارس با اعالم این خبر گفت: عاملین 
تعرض به نوجوان زرین دشتی در شهریور ماه امسال پس 
از شناسایی و دستگیری در شعبه چهارم دادگاه کیفری 
یک استان فارس مستقر در شهرستان داراب محاکمه و 
پس از رسیدگی دقیق به این پرونده مهم، عاملین تعرض 

به اشد مجازات محکوم شدند.حجت االسالم سید کاظم 
موسوی افزود: یک نفر از سه متهم این پرونده که عامل 
اصلی تعرض به این نوجوان ۱۶ ســاله بود در دادگاه از 
باب آدم ربایی به ۱۰ ســال حبس و به لحاظ تعرض به 
اعدام محکوم شــد و دو متهم دیگر نیز هر کدام به ۱۰ 
ســال حبس تعزیری، صد ضربه شــالق و همچنین دو 
ســال تبعید محکوم شدند.رئیس کل دادگستری استان 
با بیان اینکه اقدام مجرمانه و غیر انســانی این سه متهم 
باعث برانگیخته شدن احساسات عمومی مردم به صورت 
گسترده شد، گفت: این پرونده به صورت ویژه و خارج از 
نوبت در دستور رسیدگی دادگستری فارس قرار گرفت 
و پــس از کمتر از دو ماه احــکام قاطع در خصوص این 

متهمین توسط محاکم کیفری یک استان صادر شد.وی 
تصریح کرد: رای صادره قابــل فرجام خواهی در دیوان 

عالی کشور است.
رئیس کل دادگســتری اســتان فارس با تأکید بر اینکه 
دســتگاه قضایی بــه واکنش مردم و برانگیخته شــدن 
احساســات عمومی در خصوص تعرض غیرانســانی به 
ایــن نوجــوان و مرگ غم انگیز وی پــس از این حادثه 
توجه ویژه دارد گفت: در عین حال فرایند قضایی در این 
خصوص تابع قانون آیین دادرســی کیفری است که این 
روند در خصوص پرونده مذکور مطابق مقررات تســریع 
شد.گفتنی است در اواخر شهریور ماه امسال یک نوجوان 
۱۶ ساله اهل زرین دشت استان فارس مورد تعرض سه 

نفر از جمله کارفرمای خــود قرار گرفت که پس از این 
واقعه بزه دیده اقدام به خودکشــی کرد و جان خود را از 
دست داد. زرین دشت در ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرق 

شیراز واقع شده است.

دستگیری سارق بیمارستان قلب تهران با ۲۰ شاکی

از قتل همسرم پشیمانم

دستگیری فردی با کوکتل مولوتوف و مواد سمی در تهران

عامل اصلی تعرض به نوجوان زرین دشتی به اعدام محکوم شد

گانگستر معروف به پلنگ سیاه در مشهد اعدام شد 
گانگســتر مخوف معروف به »پلنگ سیاه« ســپیده دم دیروز در زندان مرکزی 
مشهد به دار مجازات آویخته می شــود.به گزارش رکنا، ماجرای تبهکاری های 
گانگستر مخوف که مدعی بود به »آدم کشی اعتیاد دارد!« از سال ها قبل زمانی 
آغاز شد که او به جرم دستبرد مسلحانه به یک طالفروشی در شهرستان باخرز، 
دستگیر و روانه زندان شد. این تبهکار خطرناک که حاال به »پلنگ سیاه« معروف 
شــده بود ۸ سال بعد از زندان بیرون آمد اما این بار مسیر آدمکشی را در پیش 
گرفت و اولین جنایت خود را با همدستی یک جوان موتورسوار در تربت جام رقم 
زد و مرد ۴۵ ساله ای را با اسلحه کالشینکف به رگبار بست.در حالی که همدست 
» پلنگ ســیاه « با تالش نیروهای انتظامی دستگیر شده بود، او به شهرستان 
قوچان رفت و زندگی مخفیانه ای را در یک کارگاه شــن شــویی شروع کرد. در 
همین روزها بود که »مهدی- الف« )تبهکار فراری( با جوانی به نام »شهاب« آشنا 
شــد. »شهاب« که در مدت کوتاهی روحیات مخوف و  غرور وحشتناک »پلنگ 
سیاه« را شناخته بود با نشان دادن عکسی به او، ماجرای قتل مسلحانه برادرش 
را بازگو کرد و مدعی شد صاحب عکس قاتل برادر ۳۴ ساله اش است که مرداد 
ســال 9۶ در منطقه قاسم آباد مشهد و با شلیک گلوله به قتل رسیده است.این 
گونه بود که »شهاب« گانگستر معروف به »پلنگ سیاه« را برای انتقامی سخت 
از  عامالن قتل برادرش تحریک کرد که مدعی بود آن افراد در قتل مســلحانه 
برادرش نقش دارند. بدین ترتیب یک جنایت مســلحانه دیگر در کارگاه خیال 
»پلنگ سیاه« نقش بست و او با همراهی شهاب و چند تن دیگر از دوستان وی، 
عازم مشــهد شدند و مسافرخانه ای را در خیابان خرمشهر اجاره کردند.»پلنگ 
سیاه« اسلحه کالشینکف خود را دوباره درون ساک دستی گذاشت و صبح ۱۲ 
اردیبهشــت ســال 9۷ در صندلی عقب یک دستگاه پراید نشست که رانندگی 
آن را »میالد« )یکی از دوســتان شــهاب( به عهده داشت. دقایقی بعد آن ها به 
طرف میدان تلویزیون مشــهد حرکت کردند چرا که طبق اطالعاتی که یکی از 
اعضای باند در اختیار آنان گذاشته بود، عامالن قتل برادر شهاب در همان اطراف 
حضور داشــتند. لحظات  دلهره آور فرا رسیده بود اما گانگستر مخوف به آرامی 
کالشینکف را از ساک دستی بیرون کشید و به سمت خودرو پژو ۴۰۵ رفت که 
در اطراف میدان، پارک بود. او لوله اســلحه را روی شیشه جلو گذاشت و رگبار 
گلوله ها را به سمت راننده و سرنشین جوان خودرو پژو شلیک کرد سپس بدون 
هیچ اضطرابی دوباره سوار پراید شد و »میالد« هم پدال گاز را به طرف بزرگراه 
آسیایی فشرد.دقایقی بعد با حضور کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی در محل وقوع جنایت، تحقیقات گسترده ای آغاز شد و حدود ۱۶ روز بعد 
کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ غالمی ثانی )رئیس وقت اداره جنایی آگاهی( و 
با دستورات ویژه قاضی احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه( 
موفق شــدند با ردزنی های اطالعاتی، »پلنگ سیاه« را درون سوله ای متروکه 
در روســتای نوری در منطقه خین عرب مشهد دستگیر کنند و این گونه همه 
عوامل این جنایت هولناک به دام افتادند.با اعترافات صریح گانگستر مخوف، وی 
در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی محاکمه و در حالی به ۲ بار 
قصاص نفس محکوم شد که هنوز روند رسیدگی به پرونده جنایت مسلحانه در 
تربت جام ادامه داشت. با اتمام جلسات محاکمه، »مهدی – الف« قتل مرد ۴۵ 
ساله را نیز به گردن گرفت و بدین ترتیب با تایید آرای صادرشده در دیوان عالی 
کشور، پرونده گانگستر مخوف به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
ارسال شد و در شعبه هشــتم اجرای احکام، روند رسیدگی قانونی خود را طی 
کرد. طولی نکشید که با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، سپیده دم دیروز این 
قاتل ۴۶ ساله با نظارت قاضی جواد قانعی زارع )قاضی اجرای احکام دادسرا( در 

حالی پای چوبه دار قرار گرفت که اولیای دم حاضر به گذشت نشدند.

دستگیری »پ.ب«، دروازه بان اسبق استقالل
 در اعتراضات

»پ.ب« دروازه بان اســبق اســتقالل به جرم آســیب زدن به اموال عمومی 
دســتگیر شد. »پ. ب« دروازه بان سابق استقالل به جرم آسیب زدن به اموال 
عمومی و لیدری اعتراضات سه شنبه شب دستگیر شد. وی در حالی دستگیر 
شــد که لیدری تعدادی از افراد را بر عهده داشت و ضمن سر دادن شعارهای 

هنجارشکنانه به اموال عمومی هم آسیب می رساندند.

کشف داروی قاچاق در مرز سراوان
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف ۳ دستگاه موتور سیکلت 
و کشــف انواع داروی قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، ســردار محمد مالشاهی در تشــریح این خبر، گفت: در راستای 
مراقبت و کنتــرل مرز و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، 
مرزداران هنگ ســراوان موفق شدند در یک عملیات موفقیت آمیز مقادیر قابل 
توجهــی داروی قاچاق را پیش از خروج از کشــور توقیف کنند.وی افزود: پس 
از چندین شــبانه روز کار هدفمند اطالعاتی و شناسایی قاچاقچیان، مسیرهای 
احتمالی تردد و زمان انتقال محموله مشــخص شــد و مــرزداران در عملیاتی 
غافلگیرکننده و هوشــمندانه توانستند ضمن توقیف ۳ دستگاه موتورسیکلت و 
دســتگیری یک متهم، تعداد ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ عدد قرص اتانولول، ۱۴۷ و ۲۲ 
عدد قرص اوسپت ال دی، ۱۰۴ هزار و ۶۰۰ عدد کپسول کلوگزوسیلین، ۸ هزار و 
۳۰۰ عدد قرص استئوفوس، ۲9۴ عدد انسولین خودکار لومیر، ۱۵۴ عدد انسولین 
خودکاری هومالوگ، ۶ هزار و ۱۰۰ عدد قرص ریســپریدون و ۳ هزار ۵۸۰ عدد 
قرص زینگ پالس را کشف کنند.سردار مالشاهی با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
محموله داروی کشف شــده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: 
قاچاق دارو عالوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می تواند آسیب های بسیار جدی بر 
امنیت روانی و سالمت جامعه وارد آورد و مرزداران استان سیستان و بلوچستان 

با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می کنند.

جاساز شیشه در مخزن سوخت و شیشه شوی تریلی
فرمانــده هنگ مرزی تایباد، گفت: مرزداران مســتقر در ایســت و بازرســی 
۱۷شهریور موفق به کشف ۳۱۰ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در مخزن سوخت و 
شیشه شوی یک دستگاه تریلی شدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ  
محمــد چراغ  فرمانده هنگ مرزی تایباد در تشــریح این خبر بیان داشــت: 
مرزداران مســتقر در ایست و بازرسی ۱۷شــهریور حین کنترل خودروهای 
ترانزیتی ورودی به کشور به یک دستگاه تریلی مظنون که برای بررسی آن را 
متوقف کردند.وی افزود: مرزبانان در بازرسی تخصصی و فنی از تریلی توقیفی، 
موفق شدند ۳۱۰ کیلوگرم مواد مخدر شیشه از مخزن سوخت و شیشه شوی 
خودرو کشف کنند.فرمانده هنگ مرزی تایباد با بیان اینکه تریلی توقیفی روانه 
پارکینگ شد، اظهار کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و  جهت گذراندن سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

دستگیری ۱۲ محکوم متواری و تحت تعقیب 
در ملکشاهی

فرمانده انتظامی ملکشــاهی از دستگیری ۱۲ محکوم متواری و تحت تعقیب 
مراجع قضایی توســط مأموران انتظامی این شهرســتان خبر داد.به گزارش 
رکنا، سرگرد بهزاد بسطامی با اشاره به دستگیری ۱۲ نفر از محکومان و افراد 
تحت تعقیب ،  در ملکشــاهی در شهرستان ملکشــاهی گفت: طرح ضربتی 
شناسایی و دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب مراجع قضایی توسط 
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان ملکشاهی به اجرا گذاشته شد.وی هدف 
از اجــرای این طرح را افزایش ضریب امنیتی و باال بردن احســاس امنیت در 
ســطح شهرستان عنوان و تاکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با مخالن نظم و 
امنیت عمومی و متهمان فراری و تحت تعقیب همچنان در دستور کار مأموران 
انتظامی این شهرستان قرار دارد.فرمانده انتظامی ملکشاهی افزود: افراد دستگیر 

شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

بازداشت دزد بانک خراسان شمالی با کیف پر از پول 
فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان از دستگیری فردی که در حال 
ســرقت مقدار زیادی پول از یکی از بانک های ســطح شــهر بــود، خبر داد.
به گزارش رکنا؛ ســرهنگ مهدی مهران فر با اشــاره به اینکه با سرعت عمل 
ماموران و حضور به موقع آنان سارق در حین سرقت از بانک دستگیر شد بانک 
مورد نظر، ســارق شناســایی و در حین سرقت دستگیر و به کالنتری منتقل 
شــد، گفت: این فرد در نتیجه بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی 
شــد.فرمانده انتظامی شهرستان مانه و ســملقان از روسا و معاونان بانک های 
سرتاسر شهرستان خواست تا حتما اقدامات پیشگیرانه از جمله نصب دزدگیر 
و دوربین های مداربســته، اســتفاده کرده و در صورت اطالع از هرگونه موارد 

مشکوک را بالفاصله ار یب ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

اخبار کوتاه

مرد جوان به اتهام آزار و اذیت از دو دوســت 
صمیمی خود شــکایت کرد.به گزارش رکنا، 
رسیدگی به شکایت مرد جوان با موضوع آزار 
و اذیت از سوی ۲ رفیق صمیمی اش از مدتی 
قبل در دســتور کار شعبه ۱۱ دادگاه کیفری 
اســتان تهران قرار گرفت و هفته قبل جلسه 
محاکمه متهمان این پرونده برگزار شــد.در 
ابتدای جلسه رسیدگی شــاکی به نام امین 
۳۰ ســاله اقدام در طرح شکایت گفت: من با 
۲ دوســتم به نام پیام و آرمین از سال ها قبل 
رفاقتی عمیق داشــتیم.تا اینکه هر ۳ نفر ما 
متاهل شدیم و ارتباط خانوادگی پیدا کردیم.

همسران ما با هم دوست شدند و رفت و آمد 
می کردیم.تا اینکه از مدتی قبل از حادثه حرف 
و حدیث هایی به گوش ۲ردوستم رسیده بود 
که گمان می کردند من و همســرم پشت سر 
خانم هایشان حرف زده و به آنها تهمت زده ایم.

برای همین مدتی بود که بین ما کدورت پیش 
آمده بود.شاکی در ادامه گفت: شب حادثه من 
و همســرم در پارک جنگلی چیتگر در حال 
تفریح بودیم.آتش روشن کرده و سیب زمینی 
آتیشــی درست می کردیم.دوســتانم تماس 

گرفتنــد و گفتند می خواهند مــا را ببینند.

من گمان کردم بــرای رفع کدورت می آیند.
با خانم هایشــان از راه رســیدند و حتی قبل 
از درگیــری کنار ما ســیب زمینی خوردند.
بعد یکدفعه آرمین ســر حــرف را باز کرد و 
درگیری ما شــروع شد.در جریان درگیری او 
و پیام من را به قســمت خلوتی کشانده و به 
من تجاوز کردند. بعد از اینکه شاکی اظهارات 
خود را بیان کرد،نوبت به دفاع متهمان رسید.
ابتدا آرمیــن در جایگاه قرار گرفت و در دفاع 

از خود گفت: اتهامــم را قبول ندارم.امین در 
مورد همسر من و همسر پیام حرف هایی زده 
بود که باعث ناراحتی مان شــده بود چون به 
همســران ما تهمت زده بود.شــب حادثه به 
پیشــنهاد یکی از دوستان با او قرار گذاشتیم 
که صحبت کنیم.اول همه چیز خوب بود اما 
در بین بحث عصبانی شــده و درگیر شدیم.
من به خاطر ناراحتی از حرف های ناموســی 
یک ســیلی به امین زدم اما برخورد فیزیکی 
دیگری بین ما رخ نداد.ســپس پیام در طرح 

شکایت خود گفت: من اتهامم را قبول ندارم.
امین پیش از این به همسرم تهمت زده و من 
را عصبانــی کرده بود حاال هم به خودم اتهام 
زده اســت.دلیل کارهای او را متوجه نیستم.
مــا رفیق گرمابه و گلســتان همدیگر بودیم.

هر وقت کمک مالی یا جانی می خواســتیم، 
در کنار همدیگر بودیم.در اثاث کشــی اخیر 
امین تمام کارهایش را من انجام دادم و شاهد 
ازدواج همدیگر بودیم.حاال نمی دانم چه شده 
که کار به اینجا کشیده است.قضات دادگاه بعد 
از شنیدن اظهارات شاکی و دفاع متهمان برای 

صدور رای وارد شور شدند.

آزار سیاه مرد 30 ساله توسط ۲ دوست کینه جو در پارک چیتگر 

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور از کشف ۵۳ 
قبضه سالح جنگی و شکاری و تعداد ۱۵۶۰ 
عدد فشــنگ جنگــی در مرزهای اســتان 

آذربایجان غربی خبر داد.
بــه گزارش پایــگاه خبری پلیس، ســردار 
احمد علــی گودرزی در تشــریح این خبر 
اظهــار داشــت: در اجرای طــرح مبارزه با 

قاچاق سالح و مهمات در نقطه صفر مرزی، 
ماموران هنــگ مرزی ارومیه بــا اقدامات 
اطالعاتی و عملیاتی و رصد گذرگاه ها، مسیر 
تردد کاروان قاچاق سالح در ارتفاعات صعب 
العبور مرزی را شناسایی و توقیف محموله را 

در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مرزبانان هنــگ مرزی ارومیه با 

انجــام اقدامات پیچیــده اطالعاتی و رصد 
شــبانه روزی معابر مرزی در شرایط بسیار 
ســخت و نامســاعد جوی، موفق به کشف 
تعداد ۵۳ قبضه ســالح شــکاری و جنگی 
قاچاق شــامل ۱۴ قبضه سالح کلت کمری 
جنگی به همراه 9 تیغه خشــاب و 9 کیف 
حمــل متعلق بــه کلت، ۲۷ قبضه ســالح 

وینچستر تاشــو و ۱۲ قبضه سالح شکاری 
تک لول شدند.سردار »گودرزی« اضافه کرد: 
مرزبانان دالور اســتان در اقدام غافلگیرانه 
دیگری در حوزه اســتحفاظی هنگ مرزی 
سردشت موفق به کشف ۵۲ عدد خشاب و 
یک هزارو پانصد و شصت عدد گلوله جنگی 
انتظامی  مرزبانــی  شــدند.فرمانده  کالش 

کشــور با بیان اینکــه قاچاقچیــان که از 
دستیابی به اهداف شوم شان ناکام ماندند و 
با استفاده از تاریکی شب به آن سوی مرزها 
متواری شــدند، تصریح کرد: در این رابطه 
پرونده قضائی تشــکیل و تــالش مرزبانان 
 بــرای دســتگیری قاچاقچیان در دســتور 

کار قرار دارد.

کشف ۵3 قبضه سالح جنگی و شکاری و مقادیر قابل توجهی مهمات در مرز ارومیه

معاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهی انتظامی 
خراسان شمالی از دســتگیری ۳ نفراز عامالن پخش 
شکالت های مســموم تحت عنوان چالش »مشت بزن 
شکالت بگیر« خبر داد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ سجاد 
نامور اظهار کرد: در پی اعالم گزارشات مردمی در سطح 
شهرستان های شیروان و بجنورد، مبنی بر مسمومیت 
با شــکالت و انتقال به مراکز درمانی، بالفاصله موضوع 
با جدیت در دســتور کار پلیس قرار گرفت.وی با اشاره 

به اینکه در بررســی های فنی پلیس، مشخص شد که 
این مســمومیت ها از طریق اجرای چالش »مشت بزن 
شکالت بگیر« ایجاد شده است، افزود: در همین رابطه 
۳ نفر در حین پخش اینگونه شکالت های حاوی مواد 
سمی برای سوء اســتفاده های بعدی دستگیر شده اند.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست تا در 
مواجه با چنین مواردی، بالفاصله موضوع را از طریق پل 

ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

سرپرست فرماندهی انتظامی الیگودرز گفت: فردی 
که در روســتای »چمن سلطان« موجب قتل یک نفر 
شــده بود در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر 
شــد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ »علی اســدالهی« در 
تشــریح جزئیات این خبر بیان داشــت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره 
قتل واقع در روستای چمن سلطان طی شب گذشته، 
بالفاصله مامــوران در محل حاضر شــدند.وی اظهار 

داشت: مشاهده گردید جسد مردی ۳۳ ساله از ناحیه 
سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و قاتل قبل از 
حضور ماموران متواری شده بود که بالفاصله یک نفر در 
این رابطه دستگیر شده است. سرهنگ اسدالهی افزود: 
فرد قاتل نیز با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی، کمتر 
از ۲۴ ساعت پس از وقوع جرم، سحرگاه امروز طی یک 
عملیات ضربتی در مخفیگاهش به همراه ســالح بکار 

رفته، دستگیر شد.

بازداشت عامل شلیک مرگبار به مرد جوان در روستای چمن دردسر چالش مشت بزن شکالت بگیر در شیروان 
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معــاون حفاظت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقه ای 
آذربایجان غربی گفت: در اســتان ســاالنه ۳۶ میلیون متر 
مکعب کســری مخزن آب در ســال داریم.به گزارش مهر، 
آذربایجان غربی در سه حوزه آبریز ارس، آبریز مرزی غرب 
و دریاچه ارومیه قرار دارد که افزایش بی رویه اســتفاده از 
آب های زیرزمینی موجب افت آبخوان ها و ســفره های آب 
زیرزمینی شده اســت.آذربایجان غربی از استان های پرآب 
کشور بود که این روزها هیچ اثری از آن وجود ندارد، حتی 
وضع بدتر هم شــده و کمبود آب به ســفره های زیرزمینی 
این اســتان به ویژه در منطقه شمال رسیده و نوعی مرگ 
پنهان برای زمین در این استان اتفاق افتاده است.با کاهش 
بارندگی هــا و همچنین موضوع و معضــل دریاچه ارومیه، 
مدیریت آب های سطحی برای اختصاص حق آبه دریاچه و 
همچنین بخش کشاورزی ضروری است تا کشاورزان کمتر 
بــه حفر چاه روی آورند که در آن صورت، می توان با بهبود 
وضعیت سفره های زیرزمینی، از تداوم بروز پدیده فرونشست 
جلوگیری کرد و چه بسا سفره های زیرزمینی را روز به روز 

باالتر آورد.
معاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقه ای 
آذربایجــان غربی در این زمینــه در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: ســاالنه در اســتان ۳۶ میلیون مترمکعب کسوری 
مخــزن آب داریم کــه این میزان در ســال زراعی ۱۴۰۰، 
۱۴۰۱ ایــن عدد ۱۱۶ میلیون متر مکعب شــده و نشــان 
دهنده این نکته مهم است که مصرف بی رویه آب های زیر 
زمینی در ســال های اخیر رشد زیادی پیدا کرده که باید از 
این موضوع جلوگیری شود.محمد اشرفی با اشاره به این که 
۳۷ هزار و ۶۳۰ حلقه چاه مجاز دارای پروانه بهره برداری در 
آذربایجــان غربی وجود دارد که ۸۹ درصد معادل ۳۳ هزار 
و ۳۶۵ حلقه از این تعداد چاه در بخش کشــاورزی مصرف 
می شود گفت: تا پایان سال گذشته در استان بیش از ۹ هزار 
و ۲۵۰ مورد نصب کنتور انجام شــده اســت که امسال نیز 
۲۱۴ دســتگاه کنتور روی چاه های استان نصب شده است.
وی با بیــان اینکه اما ۳۴ هزار حلقه چاه غیر مجاز نیز بعد 

از ســال ۱۳۸۵ حفاری شده اند که جز اولویت های شرکت 
آب منطقه ای استان برای برخورد و انسداد قرار دارند، افزود: 
۲۶ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه وجود دارد که تاریخ حفر و بهره 
برداری آن ها به قبل از ســال ۱۳۸۵ باز می گردد که آن ها 
مشمول قانون تعیین و تکلیف چاه های فاقد پروانه می شوند 
و به شرط ضرر نرســاندن به منابع مجاور و اجرای آبیاری 
تحت فشار و نصب کنتور به آن ها پروانه بهره برداری تعلق 
می گیرد.اشرفی با بیان این که سال ۱۳۹۴ که شروع طرح 
احیا و تعادل بخشی است تا پایان سال ۱۴۰۰ در استان ۶ 
هزار و ۲۶۹ حلقه چاه با حجم صرفه جویی ۸۵ میلیون متر 
مکعب مسدود شــده اند افزود: در شش ماهه نخست سال 
جاری نیز بیش از ۳۰۷ حلقه چاه غیر مجاز با صرفه جویی 

آب بیش از ۲ میلیون متر مکعب پر و مسدود شده است.
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقه ای 
آذربایجان غربی با اشــاره به اجرای طرح انســداد چاه های 

غیرمجاز در استان از سال ۱۳۹۴ گفت: در این مدت، ۶ هزار 
و ۲۶۹ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان های مختلف مسدود 
شده است.اشرفی عنوان کرد: از این تعداد، پنج هزار و ۳۳۶ 
حلقه چاه غیرمجاز در حوضه انســداد ۶ هــزار حلقه چاه 
غیرمجاز آبریز دریاچه ارومیه بوده که در این مدت مسدود 
و مسلوب المنفعه شده است.وی اضافه کرد: میزان ذخیره 
آب صورت گرفته از این اقدام در آذربایجان غربی طی حدود 
هفت ســال، نزدیک به ۸۵ میلیون مترمکعب در استان و 
۶۶ میلیــون مترمکعب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده 
اســت.به گفته وی، در امسال هم، ۳۰۷ حلقه چاه غیرمجاز 
از چرخه مصرف خارج شــد که از ایــن تعداد، ۲۸۱ حلقه 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار داشت.معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی همچنین 
از نصب کنتور به ۹ هزار و ۲۵۱ چاه در اســتان خبر داد و 
ادامه داد: از این تعداد، ۲۱۴ حلقه در ســال جاری صورت 

گرفته است. اشرفی اظهار کرد: از کل کنتورهایی که بر سر 
چاه در آذربایجان غربی نصب شده، هفت هزار و ۱۵۴ مورد 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده و بیشترین تعداد نصب 
کنتور هم مربوط به سال گذشته با ۳۱۴ دستگاه اختصاص 
دارد.وی یکــی دیگر از اقدامات صورت گرفته در راســتای 
جلوگیری از مصرف نامتعارف آب به ویژه آب های زیرزمینی 
را توقیف دستگاه های حفاری عنوان کرد و گفت: از ابتدای 
اجرای این طرح تاکنون، ۴۱۰ دستگاه حفاری در کل استان 
توقیف شده که ۳۴۵ مورد مربوط به حوضه دریاچه ارومیه 
بوده و بیشــترین تعداد هم به شهرســتان ارومیه با ۱۸۵ 
دستگاه اختصاص داشــته است.اشرفی از استقرار و تقویت 
اکیپ های گشــت و بازرسی از منابع آب در استان خبر داد 
و گفت: در این راستا امسال به تعداد ۶۰ اکیپ صحرایی در 
سطح استان که ۵۰ اکیپ آن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

فعالیت داشته اند مستقر شده اند.
نگاه یک جانبه به توسعه کشــاورزی و عدم رعایت الگوی 
مصرف از جانب متولیان امر کشاورزی از عوامل اصلی بروز 
پدیده نامطلوب افت ادامه دار در ســطح آبخوان های استان 
محســوب می شــود که با توجه به نقش تعیین کننده آب 
زیرزمینــی در تأمین آب مورد نیــاز برای مصارف مختلف 
از جمله شرب و کشــاورزی در مناطق مختلف روستایی و 
همچنین تأمین آب بخش صنعت، اهمیت حفظ و نگهداری 
از منابــع آب زیر زمینی و جلوگیری از برداشــت های غیر 
مجــاز را دو چنــدان می کند.دلیل اصلی کســری آبخوان 
کاهش بارش های آســمانی و عدم تغذیه مناسب منابع آب 
زیرزمینی، چاه های غیرمجاز و اضافه برداشــت از منابع آب 
زیرزمینی بوده است، در راستای چاره اندیشی برای کنترل 
افت و کســری مخزن حادث شــده در آبخوان ها، با تعریف 
طــرح تعادل بخشــی، تغذیه مصنوعی و پخش ســیالب 
برنامه های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی 
را از سال های قبل آغاز نموده ایم لذا برخورد با چاه های غیر 
مجاز در رأس فعالیت های همکاران شــرکت آب منطقه ای 

قرار گیرد.

کسری ساالنه ۳۶ میلیون مترمکعب کسری مخزن آب
 در آذربایجان غربی

طرح نهضت ملی مسکن در یاسوج زمین ندارد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن 
در مرکز استان با مانع نبود زمین مواجه است.به گزارش مهر، علی احمدی زاده 
در گفتگــو با خبرنگاران، افزود: قریب به ۵۰ درصد متقاضیان طرح نهضت ملی 
مســکن در یاســوج بوده و تأمین زمین برای احداث از موانع پیش روی تحقق 
طرح اســت.وی با بیان اینکه کار خرید زمین در دســتور کار قرار گرفته است، 
اظهار کرد: پیگیر خرید زمین از بخش خصوصی برای اجرای طرح نهضت ملی 

مسکن هستیم.
استاندار تحقق ایجاد اشــتغال پایدار در استان را یک ضرورت دانست و گفت: 
ایجاد اشــتغال خانگی پایدار می تواند نقش مهمی در توسعه درآمدهای خانوار 
محور داشــته باشد.احمد زاده خواستار احصای ظرفیت ها و نیازها برای ارائه به 
وزیر کار در محور اشتغال خانگی شد.وی همچنین سرمایه گذاری هلدینگ های 
زیرمجموعه وزارت کار را از اولویت های استان دانست.استاندار از تخصیص ۴۰ 
میلیارد تومان برای توسعه ظرفیت های دانش بنیان خبر داد و اظهار کرد: تولید 
و بهره وری با نگاه دانش بنیان مورد تاکید بوده و از منابع استانی برای رشد این 

ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

75 درصد راه های روستایی استان مرکزی
 نیازمند تعمیر و مرمت هستند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی گفت: در حال حاضر 
۷۵ درصد راه های روستایی استان نیازمند تعمیر و مرمت هستند. اجرایی شدن 
و انجام فرایند تعمیر و مرمت این جاده ها نیازمند اعتبار اســت.به گزارش ایلنا، 
مهرداد جهانی افزود: به دلیل واقع شــدن بسیاری از معادن در مسیر جاده های 
روســتایی، تردد و حمل بار توســط خودروهای سنگین، آســیبهای زیادی به 
راه های روســتایی وارد شده اســت که انتظار می رود تخصیص اعتبار ۲ درصد 

مالکانه برای نگهداری جاده ها پیگیری شود.
وی ادامه داد: بر اســاس برنامه ششم توسعه افزایش راه های فرعی هدفگذاری 
شــده بود که ۶۷ درصد برنامه محقق شــد، همچنین در راستای افزایش طول 
راه های روستایی نیز ۲۰ درصد تحقق پیدا کرده است.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی اظهار داشت: از جمله وظایف و رویکردهای اصلی 
این اداره کل جابجایی مســافر و حمل و نقل عمومی و ایجاد و نگهداری راه های 
فرعی و روســتایی  اســت.جهانی تصریح کرد: بر اســاس برنامه ششم توسعه، 
می بایســت ســهم حمل و نقل جاده ای کاهش پیدا کند امــا در حال حاضر 
بیشترین سهم جابجایی ها میزان ۸۵ درصد مربوط به جاده هاست، سهم حمل و 

نقل ریلی ۱۰ درصد و سهم حمل و نقل هوایی نیز ۵ درصد است.

هرمزگان با کمبود شدید دستگاه MRI روبرو است
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان گفت: استان هرمزگان با کمبود شدید 
 MRI روبرو اســت و مردم در نوبت های طوالنی مدت برای استفاده از MRI
روبرو هســتند که الزم اســت اقدامات الزم برای حل این چالش انجام شــود.
بــه گزارش ایلنا از بندرعباس، حجت االســالم محمد عبــادی زاده صبح دیروز 
در دیدار سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی اســتان هرمزگان که در دفتر امام 
جمعه بندرعباس برگزار شــد، با اشاره به اهمیت توسعه درمانگاه های خیرساز، 
اظهار کرد: وزارت بهداشــت باید از حرکات و اقدامات خیریه حمایت کند و از 
طریق تجهیز و توســعه آن ها اجازه ندهد که انگیزه های خیرین این حوزه کم 
شــوند.وی، با بیان این نکته که خیرین زیادی متقاضی فعالیت در حوزه درمان 
هستند، عنوان کرد: عدم بهره برداری صحیح و عدم حمایت از پروژه های درمانی 
خیرســاز باعث کاهش انگیزه های خیرین حوزه درمان شده است که باید این 
روند به سرعت اصالح شود.حجت االســالم عبادی زاده افزود: خیرین باید برای 
اثربخش بودن فعالیت خود با استانداردهای توسعه ای وزارت بهداشت هماهنگ 
باشــند تا اقدامات انجام شده توسط آن ها بهترین خدمات را به مردم ارائه کند.
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، ضمــن تاکید بر اهمیت حمایت دولت 
از بخش خصوصی فعال در حوزه بهداشــت و درمــان، ابراز کرد: نیاز به کمک 
و تقویت بخــش خصوصی فعال در حوزه درمان اســتان هرمزگان وجود دارد 
و باید ســرمایه های خصوصی مختلفی از داخل و خارج از اســتان برای ارتقاء 
شاخص های درمانی و بهداشتی هرمزگان جذب شود.حجت االسالم عبادی زاده، 
با اشــاره به ظرفیت جزایر هرمزگان برای توریســت درمانی، بیان کرد: جزیره 
قشم به واسطه ظرفیت ها و معافیت های مختلفی که دارد ظرفیت مناسبی برای 
ایجاد گردشگری توریستی دارد.وی، با اشاره به ارتقاء ظرفیت های مسئولیت های 
اجتماعی حوزه سالمت در طی چند سال اخیر، خاطرنشان کرد: وضعیت ایفای 
مســئولیت های اجتماعی صنایع استان هرمزگان مطلوب نیست اما شاهد یک 
روند رو به رشــدی هســتیم که به واسطه شــرایط خاص پیش آمده ناشی از 
بیماری کرونا، بخش زیادی از این منابع به سمت حوزه سالمت سوق پیدا کرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان تشــریح کرد: استان هرمزگان با کمبود 
شــدید MRI روبرو اســت و مردم در نوبت های طوالنی مدت برای استفاده از 
MRI روبرو هستند که الزم است اقدامات الزم برای حل این چالش انجام شود.
حجت االسالم عبادی زاده، با ذکر این نکته که عدالت به معنای مساوی نیست، 
گفت: باید در دوره جدید مدیریت علوم پزشــکی یک ریل گذاری جدیدی برای 
تربیت نیروی انســانی ماهر بومی و ماندگار انجام شود تا شاهد درخواست های 
باالی انتقالی نیرو به خارج از اســتان و کمبود نیرو در شهرســتان های محروم 

هرمزگان نباشیم.

هشدار برای گردشگری پرنده نگری 
فالمینگوهای مهاجر آبادان

دوستدار میراث فرهنگی آبادان با اشاره به مهاجرت پرندگان فالمینگو به تاالب 
شادگان و خورهای حوزه آبادان در فصل زمستان گفت: وضعیت زیست محیطی 
فالمینگوهای مهاجر آبادان در خطر است و گردشگری پرنده نگری این منطقه 
را تهدید می کند.احمد امیری در گفت وگو با ایســنا تصریح کرد: نبود مدیریت 
درست بر رفت وآمد گردشگران و ســایر افراد باعث شده وضعیت جوجه آوری 
و امنیت فالمینگوهای آبادان در معرض خطر باشــد.وی تاکید کرد: گردشگری 
پرنده نگری به دلیل جذب گردشــگر پتانسیل بالقوه ای در فصل زمستان است 
اما متاســفانه تا به حال اقدام مدیریتی درســت برای محافظــت از این جاذبه 
گردشگری انجام نشــده اســت.او تاکید کرد: برای صیانت از تاالب شادگان و 
توسعه بیشتر این جاذبه گردشگری باید ه ر چه زودتر اقدامات حفاظتی در این 
منطقه اعمال شود.به گزارش ایســنا، تاالب شادگان به دلیل هوای معتدل در 
فصل زمســتان محل زیست بیش از ۱۱۰ گونه گیاهی، ۱۷۴ گونه پرنده بومی و 
مهاجر، ۳۶ گونه پستاندار، سه گونه دوزیست و ۹ گونه خزنده است.انواع مرغابی ، 
اردک، لک لــک، فالمینگو و انواع پرندگان آبزی از مهم ترین پرندگان مهاجر به 
تاالب بین المللی شادگان برای زمستان گذاری هستند که خورهای آبادان بخش 
قابل توجهی از آن است.تماشــای زیبایی پروبال پرندگان، گوش دادن به صدای 
طبیعت از حنجره آنها و لذت بردن از ساختار زندگی و روابط شان باعث شده این 
منطقه طیف خاصی از گردشگران را با سالیق تقریبا خاص به خود جذب کند.
در مقایسه با سایر انواع گردشگری در استان خوزستان گردشگری پرنده نگری 

نسبتا ناشناخته باقی مانده و کمتر روی آن سرمایه گذاری شده است.

پیش بینی تولید ۱۱5۰ تن چغندرقند 
در خراسان شمالی

مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از پیش بینی تولید یک 
هزار و ۱۵۰ تن چغندر قند در این اســتان طی امسال خبر داد.وحید صباغ در 
گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول طی امسال به دو 

هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.
وی گفت: فصل برداشــت چغندر قند در این اســتان از اوایل مهر ماه آغاز و تا 
اواخر آذر ماه نیز ادامه می باید.صباغ افزود: مســاحت سطح زیر کشت و تولید 
محصول چغندرقند طی امسال نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش 
یافته است.وی با اشاره به فعالین کارخانه قند شیروان گفت: در حال حاضر این 
کارخانه محصول تولیدی کشاورزان را با قیمت یک هزار و ۷۱۶ تومان خریداری 
می کند.این مقام مســئول تصریح کرد: از ســوی دیگر از آنجاییکه ظرفیت این 
واحد تولیدی باال اســت، این کارخانه خرید چغندرقند را از چند اســتان دیگر 
انجام می دهد.بــه گفته وی این کارخانه بدهی های خود را به کشــاورزان این 
اســتان برای دوره های گذشته تســویه کرده و خرید امسال نیز به تازگی شرو 
ع شــده است.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: عیار 
چغندرقند طی امسال در این استان ۱۷.۴ درصد و میزان افت آن نیز ۴ درصد 

بوده است.

اخبار کوتاه

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان جنوبی گفت: همه 
تالش ها برای بازگشــایی بازارچه های مرزی استان و افزایش مبادالت تجاری با 

کشور افغانستان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اســتانداری خراسان جنوبی؛ 
علی صادقی با اشــاره به سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
وزیر کشور به خراسان جنوبی که اوایل هفته جاری انجام شد، بیان کرد: در این 
ســفر بازدید از بازارچه های مرزی استان از جمله گلورده، یزدان و ماهیرود انجام 
شد.وی افزود: بازارچه یزدان از شهریور سال گذشته به صورت خرده فروشی فعال 
شد اما از طرف افغانســتان همکاری الزم برای صادرات و واردات رسمی صورت 
نگرفته است، لذا در سفر معاون وزیر کشور مقرر شد فعال شدن مبادالت تجاری 
از طریق مرکز و ســفارت افغانستان پیگیری شود.مدیرکل دفتر هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری خراســان جنوبی با اشــاره به بازارچه گلورده یا میل ۷۳ 
شهرســتان درمیان که در حال حاضر تعطیل اســت و گاهی به صورت موردی 
مبادالت تجاری انجام می شود، عنوان کرد: اخیراً آمادگی هایی از طرف افغانستان 
برای بازگشــایی این بازارچه اعالم شــده و قول پیگیری برای فعال شــدن این 
بازارچه نیز توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور 
به ما داده شد.وی به برگزاری جلسه مشترک کارگروه توسعه صادرات و شورای 
ساماندهی مبادالت مرزی خراسان جنوبی با حضور معاون وزیر کشور در سایت 
منطقــه ویژه اقتصادی بیرجند اشــاره کرد و گفت: بازنگری قانون ســاماندهی 

مبادالت مرزی در این سفر مورد تاکید قرار گرفت.
صادقی بیان کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد کاالهای صادره از خراسان جنوبی از 
سایر استان هاست و نیاز است برای ارتقای زیرساخت های مرزی استان اعتبار ملی 
اختصاص یابد که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور 
قول پیگیری این موضوع را داد.وی گفت: تاکید بر تکمیل جاده ترانزیتی ماهیرود 
- فراه و تخصیص کامل اعتبارات این پروژه، پیگیری برای صدور مجوز کوله بری 
در مرزهای اســتان و واریز عوائد ســوخت مرزنشــینان از دیگر درخواست های 
مسئوالن اســتانی در کارگروه مذکور بود که قول پیگیری این مشکالت توسط 
معاون وزیر کشــور داده شــد.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراســان جنوبی ادامه داد: در ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر عناوین سال ها از سوی مقام 
معظم رهبری موضوعات اقتصادی انتخاب می شــود که نشانگر اهمیت مسائل 
اقتصادی در جامعه بوده و اولویت دولت سیزدهم هم مسائل اقتصادی است.وی 
به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه استان 
در محور ترانزیتی شرق است و از طرفی بیشترین مرز و بازارچه مرزی را با کشور 
افغانســتان داریم، خراسان جنوبی از ظرفیت های خوبی برای مبادالت تجاری با 

کشورهای همسایه به ویژه افغانستان برخوردار است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ۲۰ روستای استان با اعتبارات 
ســفر رئیس جمهور در برابر سیالب ایمن سازی شد، گفت: 
در حال حاضر ۱۵۶ روســتای دیگر استان باید ایمنی آنها 
در برابر سیالب فراهم شود.احمد محمدی زاده روز ۲۵ آبان 
در جلســه کارگروه مدیریت جامع حوزه آبخیزداری استان 
بوشهر با اشــاره به اینکه از ۱۰ تهدید زیستی ۶ تهدید آن 
در حوزه زیســت محیطی مربوط به تغییرات آب و هوایی 
و اقلیمی اســت اظهار کرد: تشــکیل قرارگاه جهادی نقش 
مهمی در رفع مشکالت زیستی و کاهش مخاطرات به ویژه 
در روستاها دارد.وی با اشاره به روان آب ها در استان بوشهر 
خاطر نشان کرد: استان بوشهر دارای ۴ رودخانه بزرگ است 

که بیشتر جریان های سیل به این رودخانه ها هدایت می شود.
اســتاندار بوشهر با اشــاره به نوار ۷۳۷ کیلومتری ساحلی 
بوشهر تصریح کرد: اکنون آب روان ۲ رودخانه با ایجاد سد 
مهار و کنترل می شود و ۲ سد دیگر نیز برای مهار آب دیگر 
رودخانه ها در حال ســاخت است. محمدی زاده ساخت سد 
دشــت پلنگ و دالکی را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان 
کرد: اکنون ســد رئیســعلی دلواری با مخزن ۷۶۰ میلیون 

مترمکعب وارد مدار فعالیت اســت و ۲ سد دشت پلنگ و 
دالکی به ترتیب با پیشــرفت فیزیکــی ۱۵ و ۳۷ درصد در 
حال اجرا است که تکمیل آنها نقش مهمی در مهار آب های 
روان دارد.وی با اشاره به اینکه ۱۷۶ روستا استان بوشهر در 
معرض سیالب قرار داشت، افزود: ۲۰ روستا با اعتبارات سفر 
رئیس جمهور ایمن سازی شد و اکنون ۱۵۶ روستای دیگر 
باید ایمنی آنها در برابر سیالب فراهم شود.استاندار بوشهر 

روان آب ناشــی از بارش باران در اســتان را ۲.۷ میلیون تا 
۳ میلیون مترمکعب در سال دانســت و خاطر نشان کرد: 
این میزان آب با عبور از اســتان بوشهر راهی خلیج فارس 
می شــود.محمدی زاده نقش طرح های آبخیزداری در مهار 
روان آب ها در رودخانه های فصلی و کوچک را مهم دانست 
و تصریح کرد: اکنون طرح های مهم آبخیزداری و پروژه های 
فنی تدوین و آماده اجرا است.وی ظرفیت آبگیری سدهای 
در حال ســاخت و بهره برداری استان بوشهر را ۱.۵ میلیارد 
مترمکعب دانســت و بیان کرد: سرمایه گذاری ساخت سد 
دالکی با ظرفیت آن ۲۷۰ میلیون مترمکعب ۲ هزار میلیارد 

تومان و تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان آن هزینه شده است.

رئیس ســازمان سینمایی کشــور گفت: ۱۵ شهرستان در 
خراسان رضوی فاقد سینما هستند که راه اندازی و تجهیز 

هر سالن نیازمند ۳ میلیارد تومان هزینه است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزایی در ســالن جلسات 
فرمانداری تربت حیدریه در جمع هنرمندان شهرســتان با 
اشاره به وجود ۶۰۰ سالن ســینما از اوایل انقالب تاکنون 
در کشور اظهار کرد: تالش می شود تعداد سالن های سینما 
در دولت فعلی به ۱۲۰۰ ســالن ســینما برســد که طبق 
بررســی ظرفیت های هر منطقه سالن سینما فعال خواهد 
شد.رئیس سازمان سینمایی کشور بیان کرد: ۱۵ شهرستان 

در خراسان رضوی فاقد سینما هستند که تجهیز هر سالن 
که دارای سه سالن مجزا باشد ۳ میلیارد تومان هزینه در بر 
دارد.وی گفت: ۲۲۵ شــهر در کل کشور باالی ۵۰ هزار نفر 
جمعیت دارند که ســعی می کنیم در یک سال اخیر ۲۰۰ 

سالن سینما در کل کشور فعال شود.
خزایی با بیان اینکه مشــکل اساســی در سینما مخاطب 
است، گفت: مردم ترجیح می دهند فیلم ها را در سینماهای 

استاندارد و بخش خصوصی ببینند و از طرفی هرچه شهرها 
نسبت به سالن سازی مدرن اقدام کنند این امر به نفع آینده 

آن شهر و حتی شهرستان است.
رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص دفاتر سینمای 
جوان گفت: بعد از ۱۲ ســال امکانــات اولیه را برای دفاتر 
شهرســتانی ســینمای جوان فراهم خواهیم کرد و انجمن 
ســینمای جوان هر اســتان قلب تپنده آن استان است و 

انجمن ســینمای جوان با توجه به نبود امکانات در مراکز 
اســتان راهبرد صحیح و مؤثری جهت توسعه است که باید 

در نظر گرفته شود.
وی در خصــوص تجهیزات ســینمایی نیز افزود: امســال 
اتفاقات خوبی در این حــوزه می افتد.خزایی از فعالیت ۵۸ 
دفتر انجمن ســینمای جوان در نقاط مختلف کشور خبر 
داد و افزود: تاکنون در کشور ۲۵۰ هزار نفر دوره های فیلم 
ســازی را در انجمن سینمای جوانان طی کرده اند که ۷۰ 
درصد بودجه انجمن سینمای جوان در شهرستان ها هزینه 

می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای گلســتان با تشریح 
جزئیات پیشرفت سد نرماب، گفت: اتمام این 
سد به سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد.سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار 
مهر در خصوص ســد نرماب، اظهار کرد: سد 
نرماب آب سه رودخانه را مدیریت می کند، سد 
اصلی بر روی رودخانه نرماب احداث شــده که 
خاکریزی آن هم اکنون ۹۹ درصد پیشــرفته 
فیزیکی دارد و اگر هوا مساعدت کند تا دو ماه 
آینده به جز آسفالت آن به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: 
کانال و تونــل انحرافی رودخانه چهل چای به 
نرماب هم تمام شده و بخش انحرافی خرمارود 
به دریاچه ســد شروع نشده و ۶ کیلومتر تونل 
می خواهد و دلیل اجرایی نشــدن آن عالوه بر 
مسائل مالی تغییر طرح بوده است که این طرح 
بازمهندسی شده و اجرای کانال به تونل تبدیل 
شــده تا حداقل خسارت به منابع طبیعی وارد 
شود.وی در خصوص خرید اراضی کف مخزن 
هم گفت: یکی از اقدامات مناسب خرید ۱۱۵ 

هکتار از اراضی بنیاد مســتضعفان بوده که به 
طور معوض به کشــاورزان تحویل داده خواهد 
شد تا شغل خود را از دست ندهند.طبق گفته 
حســینی ۱۰۰ هکتار هم در ســابق از بنیاد 
خریداری شده بود که امکاناتی مانند سیستم 
آبیاری تحت فشــار، چند حلقه چاه و غیره را 
داشته و آماده کار است.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان توضیح داد که با همکاری 
جهــاد کشــاورزی تصمیم داریم تعــدادی از 
کشــاورزان را به صورت شرکت تعاونی در این 
اراضی ساماندهی کرده تا تاسیسات هم حفظ 

شود.
وی در خصوص جابجایی روســتاهای واقع در 
دهانه سد هم بیان کرد: روستای جنگنده پایین 
به طور کامل منتقل شــده و انتقال روســتای 
جنگنده باال هم ۶۵ درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد.حسینی توضیح داد که در این روستا ۲۵۰ 
واحد مسکونی باید ســاخته شود که تاکنون 
۵۰ باب ساخته شده، ۱۰۰ خانه پیشرفت ۶۰ 
درصدی داشته و ساخت ۱۰۰ واحد دیگر هم 

باید آغاز شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
گلســتان اضافه کرد: سه روستای دیگر هم در 
حاشیه سد وجود داشته که برای انتقال آن به 
اعتبار نیاز داریــم و باید ابتدا مکان یابی انجام 
شده و بعد از اجماع نظر آن را جابجا کنیم.وی 
عنوان کرد: به دلیل آنکه یک پنجم ســد برای 
تأمین آب شرب مورد اســتفاده قرار می گیرد 
باید درختان موجود کف سد کاماًل قطع شده 
و ریشــه آن از خاک بیرون آورده شود و خاک 
نباتی هم جمع آوری شــده تا بتوان از آب آن 
به عنوان شرب اســتفاده کرد.حسینی افزود: 
هــم اکنون درختان قطع شــده و به جای آن 
۷۰۰ هکتار جنگل کاری هــم انجام داده ایم.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلستان از 
استرلیزه کردن چاه های فاضالب، جمع آوری 
آرامستان ها، تخریب کامل خانه ها و غیره خبر 
داد و گفت: این مســائل برای ســد شرب باید 
انجام شود.وی هدف از اجرای این سد را کنترل 
سیل، تامین آب شــرب و کشاورزی و صنعت 
عنوان کرد و ادامه داد: اتمام این سد به سه هزار 

و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.حسینی 
بیان کرد: اگر تمام مــوارد به خوبی پیش رود 
و اعتبارات تأمین شــود عملیات اجرایی ســد 
ظرف دو ســال آینده به اتمام خواهد رســید 
و تنها تونل خرمارود به دلیل حساســیت آن 
باقی می ماند که ۲.۵ ســال زمان برای اجرای 
آن پیش بینی می شــود.وی اضافه کرد: اجرای 
خط انتقال ۲۸ کیلومتری، تصفیه خانه و سایر 
تأسیسات هم برای آب شرب نیاز بود که اراضی 
آن خریداری شده است.مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای گلستان گفت که ســد نرماب، آب 
۱۳۰ روســتای مینودشت را تامین کرده و بنا 
داریم آب آزادشهر و کالله هم از آن تامین شود 
و به همین دلیل سهم شرب از ۲۵ میلیون متر 
مکعب به ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته 
است.طبق گفته وی ۱۰ میلیون مترمکعب هم 
ســهم صنعت بوده که تاکنون با پنج میلیون 
متر مکعب آن موافقت شده است.حسینی بیان 
کرد که بخش از آب هم برای اراضی کشاورزی 

پایین دست رهاسازی خواهد شد.

حجم ذخایر آب در سدها و آب بندان های مازندران به یک 
سوم کاهش یافته است.

مرتضی نبی زاده معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای مازندران گفت: ۱۱۵ میلیون مترمکعب آب اکنون 
پشت سد های مازندران ذخیره شده است که در مقایسه با 
پارســال ۴۰ درصد و در مقایسه با دوسال قبل ۵۰ درصد 

کمتر است.
او افــزود: فقط ۲۶ درصد حجم ۱۱ ســد مازندران اکنون 

پر شــده است.بر اســاس گزارش شــرکت آب منطقه ای 
وضعیت ذخیره آب در آب بندان های مازندران نیز مطلوب 
نیســت.۸۷۸ آببندان در مازندران با ظرفیت ذخیره سازی 
۴۰۵ میلیون مترمکعب آب وجود دارد که تنها ۱۲۶ میلیون 
مترمکعب آب اکنون ذخیره شده که نسبت به پارسال ۱۱ 

درصد کمتر است.

جواد طوسی مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبــی و برقابی شــرکت آب منطقه ای مازنــدران می گوید: 
پارسال ۹۸ درصد ظرفیت آببندان های استان آبگیری شده 

بود که کمک شایان توجهی برای زراعت در استان بود.
او با بیان اینکه وضعیت بارش ها امســال مطلوب نیست، از 
پرورش دهندگان ماهی خواســت برای صید ماهی آب آب 

بندان ها را رها نکنند.بر اساس گزارش هواشناسی مازندران 
نیز بارش باران در مقایسه با سال گذشته کمتر شده است، 
اما به نظر می رسد مازندرانی ها در ماه های آبان و آذر شاهد 

بارش های مناسبی باشند.
اســدی معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران با 
بیان اینکه میزان بارش هــا در مازندران ۳۴ درصد کاهش 
داشته است، گفت: پیش بینی ها نشان می دهد بارش ها در 

ماه های آذر، دی و بهمن نرمال باشد.

بازگشایی قفل بازارچه  های مرزی خراسان جنوبی روی میز مسئوالن

استاندار بوشهر عنوان کرد
۱5۶ روستای بوشهر در معرض خطر سیالب

۱5 شهرستان در خراسان رضوی فاقد سینما هستند

جزئیات پیشرفت سد »نرماب«
۳۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است

کابوس کم آبی در سد های مازندران
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آشنایی با اولین حریف ایران در جام جهانی

حریف نخست تیم ملی کشورمان در جام جهانی 2022 قطر شانس زیادی 
برای رسیدن به مراحل پایانی این رقابت دارد.

به گزارش فارس، رقیب اول تیم ملی کشورمان در جام جهانی 2022 قطر 
یکی از مدعیان قهرمانی در این رقابت اســت. لیونل مسی انگلیس را در کنار 
فرانســه و برزیل جز بهترین تیم ها دانست و هری کین در ورود به قطر اعالم 

کرد که با همکاری سه شیر قصد دارد جام را به خانه بازگرداند.
انگلیس را دست کم نگیرید!

تیــم ملــی انگلیس با همه نتایــج ضعیفی در ماه های گذشــته و در لیگ 
ملت های اروپا کســب کرده تحت فشار فراوانی است ولی جام جهانی با تمامی 
رقابت ها تفاوت دارد. انگلیس زیر نظر ســاوتگیت نشان داده که در تورنمنت ها 
می تواند با اندیشه »عمل گرایی« ساوتگیت پیش به سوی پیروزی برود و بتواند 
به مراحل پایانی راه یابد. سه شــیر در جــام جهانی 2018 پس از جام جهانی 
1990 به جمع 4 تیم رســید و در یــورو 2020 در یک قدمی فتح اولین جام 
اروپایی قرار داشــت. به همین دلیل نباید از کیفیت باالی انگلیس گذر کرد و 
این تیم را دســتکم گرفت. انگلیس، تیم رده پنجــم رده بندی فیفا در مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2022 حتی یک بار هم شکست را تجربه نکرد. آمار 39 

گل زده را به ثمر رساند تا گلزن ترین تیم اروپا شناخته شود.
از بازی عمل گرایانه و قدرت هری کین تا سرعت وینگرها

ســبک بازی آنها همانطور که گفته شــد با اصطالح »پراگماتیک« یا بازی 
»عمل گرایانه« معروف شده است. ساوتگیت برد را مهمتر از بازی زیبا می داند 
و همین نیز باعث شده تا خیلی ها از او به خاطر نمایش محتاطانه انتقاد کنند. 
با این حال همان منتقدین نیز وقتی سه شــیر در یک قدمی کسب جام پس از 

سال ها قرار گرفت، لب به تحسین از این سرمربی 52 ساله باز کردند.
انگلیس معموال با سیســتم 3-4-3 بازی می کند و سعی دارد با استفاده از 
وینگرهای خود به قلب خط دفاعی حریف بزند. بزرگ ترین نقطه قوت این تیم 
گزینه های مختلف در خط تهاجمی است. هری کین، بزرگترین سالح آنها در 
باالترین ســطح آمادگی قرار دارد و با اندیشه های مورینیو و کونته حاال به یک 
مهاجم بازیساز نیز بدل شده است. از رحیم استرلینگ، فیل فودن، بوکایو ساکا 
و همچنین جک گریلیش می توان به نقاط قوت انگلیس در خط تهاجمی اشاره 
کرد. البته نباید از بازیکنانی مثل میســون مونت و جود بلینگهام نیز گذشــت 
که در قســمت میانی به شدت ورزیده شده اند و بسیار خطرناک هستند. جود 
بلینگهام از سوی بسیاری از رسانه ها بعد از هری کین، مهمترین ستاره سه شیر 
در این جام محسوب می شود. بازیکنی که در دورتموند با 20 سال سن کاپیتان 

شد و توانست یکی از مهره های بزرگ تیم آلمانی لقب گیرد.
خط دفاعی متزلزل؛ بزرگترین ایراد سه شیر

و اما از نقاط ضعف تیم ملی انگلیس می توان به خط عقب اشاره کرد. جایی 
که هری مگوایر ایستاده و اصال آمادگی الزم را ندارد. با این حال ساوتگیت به 
شدت او اعتماد دارد و احتمال می رود این بازیکن در ترکیب اصلی قرار گیرد.

گل هایی که در جام جهانی 2018 و یورو 2020 ، تیم ملی انگلیس دریافت 
کرد و نتوانســت پیروز میدان شــود را به یاد آورید. هر 2 به خاطر ضعف خط 
دفاعی به ثمر رســید و انگلیس با اینکه توانسته بود بازی و میدان را مدیریت 
کنــد ولی بازنده میدان نام گرفت. از طرفــی می توان به مصدومیت بازیکنانی 
چون بن چیلول و ریس جیمز، وینگ بک های قدرتمند در سمت چپ و راست 
چلسی نیز اشاره کرد. دست ساوتگیت خالی شده و باید از چند بازیکن در این 
2 پســت استفاده کند که به نظر می رســد در بازی مقابل تیم ملی کشورمان 
در سمت راست کران تریپیر و  در سمت چپ لوک شاو در ترکیب اصلی قرار 

گیرند.
آرنولد که در این فصل در فاز تدافعی به شدت ضعیف عمل کرد، 

به دلیل مصدومیت جمیز به تیم ملی دعوت شد
آماده نبودن کلوین فیلیپس نیز یکی از مشکالت ساوتگیت در جام جهانی 
خواهد بود. بازیکنی که در یورو 2020 نمایشــی دیدنی داشت، پس از رسیدن 
به منچسترســیتی کامال افت کرد و به دلیل مصدومیت اکنون شرایط خوبی 

ندارد.
عدم آمادگی کایل واکر نیز دیگر بدشانسی انگلیسی ها پیش از جام جهانی 
2020 است و باید دید ساوتگیت چگونه می خواهد این تیم را برای رسیدن به 

مراحل پایانی هدایت کند.
ترکیب احتمالی انگلیس به شرح زیر است:

دروازه بان: جوردن پیکفورد
مدافعان: هری مگوایر – جان استونز – بن وایت

هافبک ها: کران تریپیر – دکلن رایس – جود بلینگهام – لوک شاو
مهاجمان: فیل فودن – رحیم استرلینگ – هری کین

قرعه کشی مرحله سوم جام حذفی انجام شد

مراسم قرعه کشی مرحله ســوم جام حذفی) یادواره آزادسازی خرمشهر( 
فصل 1402-1401 برگزار شد.

به گزارش فارس،  مراســم قرعه کشــی مرحله سوم جام حذفی به صورت 
وبینــار) غیرحضوری( در ســالن روابط عمومی ســازمان لیــگ و با حضور 
امیرحسین روشنک مســئول جام حذفی، مهرداد شفیعی مسئول لیگ یک، 
امیرحســین فراهانی مسئول لیگ دو، سید محسن موسوی مسئول لیگ سه، 
مجتبی خدا پرســت مسئول حراست سازمان لیگ سجاد عقیقی از مسئوالن 

آی تی سازمان لیگ برگزار شد.
براساس این قرعه کشی تیم ها مسابقات به شرح زیر برگزار خواهد شد:

شهید اورکی اسالمشهر -آریو اسالمشهر
فجرشهیدسپاسی شیراز – پشتیبانی نزاجا خراسان رضوی

ایمان سبز شیراز- ابوذر کنگان
خوشه طالیی ساوه- شهرداری آستارا

استقالل مالثانی – پانیک تالش
مس شهربابک – خیبرخرم آباد

آرمان گهرسیرجان – داماش پارسه تهران
هرنگ جوان بستک – شهرداری همدان

چوکا تالش- بعثت کرمانشاه
چادرملو اردکان – خلیج فارس ماهشهر
ون پارس اصفهان – ستارگان کرمانشاه
استقالل خوزستان – داماشیان گیالن
پارس جنوبی جم – شمس آذر قزوین

دریای کاسپین) رایکا( بابل- شهرداری بابلسر
سایپا تهران – پاس همدان

اسامی تیم های میزبان ابتدا آمده است.
نود ارومیه با قرعه استراحت روبه رو شد و مستقیم به مرحله یک شانزدهم  
جام حذفی صعود کرد که براساس آئین نامه در مرحله بعدی میهمان خواهد 

بود.
امیرحســین روشنک اظهار داشت: مسابقات مرحله سوم در روزهای 20 و 
21 آذر برگزار خواهد شــد و هر تیمی که در این مرحله از مسابقات انصراف 
بدهد با جریمه سنگین نقدی و یک فصل محرومیت از حضور در جام حذفی 

مواجه خواهد شد.

گزارش

خبر

باتوجه به برنامه های مدون کادر فنی تیم ملی کشــتی 
آزاد می تــوان پیش بینی کرد که ترکیبی از جوانان باانگیزه 
و آینــده دار در کنار چند مدعی عنوان دار راهی جام جهانی 

آمریکا خواهند شد.
به گزارش  مهر، رقابت های جام جهانی کشتی آزاد طی 
روزهای 19 و 20 آذر به میزبانی آمریکا برگزار می شود و با 
توجه به اینکه وقت ســفارت برای صدور ویزای ملی پوشان 
کشــورمان صادر شده، می توان بر خالف اتفاقات هفته های 

گذشته به اعزام تیم امیدوار بود.
این در حالی اســت که اعضای تیم ملی کشــتی آزاد با 
توجه به برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر، ناچار هستند برای 
دریافت ویزای آمریکا در قالب دو گروه به دبی سفر کنند. به 
همین دلیل گروه اول روز پنجشنبه هفته جاری راهی دبی 
می شوند و گروه دوم از آزادکاران هم بعد از حضور در مرحله 
نهایی لیگ برتر و فارغ شدن از حضور در تیم های باشگاهی 

خود به امارات می روند.
اما کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد قصد دارد ترکیبی از 
آزادکاران جــوان و آینده دار را راهی جام جهانی کند و در 
واقع این میدان را به کســب تجربه آنها اختصاص دهد. هر 
چنــد هنوز نفرات اعزامی به جــام جهانی، نهایی و معرفی 
نشــده اند اما آنچه از تصمیمات کادر فنی مشــخص است، 
برخی از آزادکاران باتجربــه و عنوان دار هم در ترکیب تیم 
ایران حضور خواهند داشــت. البته با توجه به برگزاری جام 
جهانی به صورت تیــم به تیم و همچنین تمایل کادر فنی 
برای میدان دادن به جوانان می توان پیش بینی کرد، نفرات 

عنوان داری همچون حســن یزدانی و امیرحســین زارع در 
لیست مسافران آمریکا نباشند.

باتوجــه به ایــن رویکرد کادر فنی، می تــوان به حضور 
رحمان عموزاد و کامران قاســم پور دو مرد طالیی مسابقات 
جهانی صربســتان در جمع ملی پوشــان اعزامی به آمریکا 
اشــاره کرد. ضمن اینکه گفته می شود امیرمحمد یزدانی و 
محمد نخودی که عنوان نایب قهرمان جهان را به یدک می 
کشند هم در جمع نفرات اعزامی خواهند بود. از سوی دیگر 

حضور علیرضا کریمی نایب قهرمان جهان هم در ترکیب تیم 
ملی وجود دارد، به ویژه آنکه او مدتی از میادین دور بوده و 

حاال باید توان و آمادگی خودش را برای آینده محک بزند.
بــه هر حال نــام آزادکاران جوان و باانگیــزه ای هم در 
ترکیب تیم اعزامی به جام جهانی مطرح شده که از آن جمله 
می توان بــه رضا مؤمنی در وزن 5۷ کیلوگرم، ابراهیم الهی 
در وزن ۶1 کیلوگرم، محمدرضا باقری در وزن ۶5 کیلوگرم، 
علی اکبر فضلــی در ۷0 کیلوگرم، محمدصادق فیروزپور در 

۷4 کیلوگرم، علی سوادکوهی در ۷9 کیلوگرم، امیرحسین 
فیروزپور در 92 کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در 9۷ کیلوگرم و 

امیررضا معصومی در 125 کیلوگرم اشاره کرد.
هــر چند کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد هنوز ترکیب 
اصلی برای حضور در جام جهانی را اعالم نکرده و همه چیز 
فعاًل به صدور ویزا برای تمامی نفرات بســتگی دارد اما فعاًل 
می توان آزادکاران یاد شــده را بــه عنوان ترکیب تیم ملی 

معرفی کرد.
فهرســت آمریکا برای جام جهانی کشتی: غیبت دیوید 

تیلور، حضور باروز و اسنایدر
جردن باروز و کایل اسنایدر از جمله چهره های شاخص 

آمریکا برای حضور در جام جهانی کشتی هستند.
فهرســت تیم کشــتی آزاد آمریکا برای حضور در جام 
جهانی مشخص شــد. بر این اساس در فهرست آمریکا که 
میزبان جام جهانی کشتی اســت، جردن باروز در وزن ۷9 
کیلوگرم و کایل اسنایدر در وزن 9۷ کیلوگرم حضور خواهند 
داشــت. باروز قهرمان المپیک 2012 و قهرمان شش دوره 

جهان است.
باروز اولین کشــتی گیر آمریکایی است که هفت عنوان 
قهرمانی جهانی و المپیک را کســب کرده اســت. اسنایدر 
قهرمان المپیک 201۶، دارنده مدال نقره المپیک 2020 و 
دو بار قهرمانی جهان را در کارنامه دارد. غیر از آمریکا، ایران 
که مقام دوم رقابت های جهانی بلگراد را کسب کرد در کنار 
ژاپن، مغولستان و گرجستان در این رقابت ها حضور خواهند 

داشت و به صورت تیم به تیم مسابقه می دهند.

انتخاب های اشــتباه سالهاســت سرنوشت 
برخی بازیکنان را تغییر داده و بهترین فرصت ها 
را از آنها گرفته اســت. اتفاقــی که برای چند 
استقاللی رخ داد و منجر به از دست دادن جام 

جهانی قطر برای آنها شد.
به گزارش  مهر، در فاصله کمتر از یک هفته 
تا آغاز بیســت و دومین دوره جام جهانی، تیم 
ملی فوتبال ایران بــا تمام قوا و با هدایت یک 
کهنه کارِ باتجربه به اســم کارلوس کی روش، 
عــزم خود را برای رقابتی ســخت بــا آمریکا، 
انگلستان و ولز جزم کرده تا بهترین نتایج را در 
ششمین دوره حضورش در جام جهانی کسب 

کند.
ترانسفر و حضور در لیگ های خارجی پس 
از ملی پوش شــدن، بزرگ ترین آرزو و هدف 
فوتبالیست های ایرانی است و خیلی از همین 
فوتبالیست ها لژیونر شدن را راهی برای زودتر 
رسیدن به پیراهن تیم ملی می دانند. بسیاری از 
فوتبالیست ها در کنار اهداف مالی، پیشرفت در 
فوتبال و سرانجام رسیدن به پیراهن تیم ملی 
را از عواملی می دانند که آنها را نسبت به حضور 
در لیگ های معتبر خارجی ترغیب و تشــویق 

می کند.
بــا اینکه در گذشــته و حال کــم نبودند 
لژیونرهای موفقی که تجربه سال ها حضور در 
فوتبال اروپا و یا لیگ های کشورهای اطراف را 
دارند و به اهدافی که برای خود ترســیم کرده 
هم رسیده اند، اما به موازات آنها کم هم نیستند 
تعداد فوتبالیست هایی که تنها به مقاصد مالی 

خود رسیده و در قبال آن پیشرفت در فوتبال 
و نهایتاً رسیدن به پیراهن تیم ملی را از دست 

داده اند.
در ســنوات گذشــته در تیم استقالل هم 
بوده اند بازیکنانی که به هوای پیشرفت و محکم 
کاری حضورشــان در تیم ملی راهی لیگ های 
خارجی شدند، اما این رفتار آنها نتیجه عکس 
داشــت و همان جایگاه سابق شــأن را هم در 
تیم ملی از دســت داده اند؛ و حاال که تیم ملی 
در آســتانه اعزام به جام جهانی است، چه بسا 
تعدادی از آنها که ظرفیت حضور در تیم ملی را 
داشتند، اگر زمان به عقب بازگردد در تصمیم 
شــأن مبنی بر خروج از تیم باشــگاهی شأن 

تجدید نظر نمایند.
غیبت باور نکردنی در جام جهانی

شــاید در رأس این نفرات بتوان از مهدی 
قایدی نام برد. فوتبالیست توانمند و بوشهری 
کــه پس از عبور از حواشــی متعــدد زندگی 
فوتبالی و شــخصی، در استقالل به بلوغ رسید 
و اوج فوتبالش را تجربــه کرد. همین فوتبال 
چشم نواز در کنار آمارهای فوق العاده گلزنی و 
پاس گل های او بود که تیم های عربی را برای به 
خدمت گرفتن او وسوسه کرد تا این فوتبالیست 
هوایی شده و سرانجام ســر از لیگ امارات در 
آورد.قایــدی که به پاس پیشــرفت شــگرف 
خود در فوتبال جایــگاه خوبی در تیم ملی به 
دســت آورده بود و پیش بینی می شد یکی از 
ســتاره های ایران در جام جهانی قطر باشد، با 
چنان پس رفت شگرفی در فوتبال مواجه شد 

که نه تنها با درب خروجی تیم شــباب االهلی 
روبرو و ناچار به بازگشت به استقالل شد، بلکه 

تیم ملی و البته جام جهانی را از دست داد.
قائدی که می توانســت یکــی از چهره های 
شــاخص تیم ملی ایران در جام جهانی باشد 
و فرصت ترانســفر به لیگ های اروپایی را برای 
خود ایجاد کند، با آن تصمیم اشتباه پیشرفتش 
در فوتبــال را عقب انداخــت و جام جهانی را 
قربانی تصمیم احساسی کرد که اطرافیانش هم 

در شکل گیری آن نقش داشتند.
بازیکنی که قرار بود

پدیده جام جهانی شود!
یکی دیگــر از قربانیان پدیده ترانســفر را 
می توان امیر حســین حســین زاده دانست. 
بازیکن جوانی که از تیم سقوط کرده سایپا به 
استقالل پیوست و ابتدا از او با عنوان جانشین 
قایدی یاد می شــد و این بازیکن با درخشش 
خود در تیم استقالل نه تنها با 10 گل در یک 
فصــل دومین گلزن برتر و بهترین گلزن بدون 
احتساب ضربات پنالتی در این تیم شد، بلکه به 

تیم ملی هم راه یافت.
حســین زاده که برخی رسانه های خارجی 
از او بــه عنوان پدیده احتمالی جام جهانی یاد 
کردند هم توسط اطرافیانش که برای حضور در 
تیم شــارلوا وسوسه شد و سرانجام هم پس از 
یک فصل حضور در تیم اســتقالل قید حضور 
در فوتبال ایران را زد. اما این جدایی هم برای 
حســین زاده خوش یمن نبود تا بازیکنی که 
می توانســت یکی از پدیده هــای جام جهانی 

باشــد، حتی حضور در ایــن آوردگاه را هم از 
دست بدهد.

ستاره هایی که با جدایی از استقالل 
ضرر کردند

اگر کمی به عقــب بازگردیم به نمونه های 
مشــابه دیگری هم برخورد می کنیم. بازیکنی 
مثل علی کریمی که در استقالل به ستاره بی 
بدیل فوتبال ایران و تیم ملی بدل شد، پس از 
جدایی از این تیم و حضور در لیگ کشور ترکیه 
شرایط سابق را نداشت. با این حال در آخرین 
روزها فرصت حضور در جام جهانی را به لطف 
انتخاب کی روش به دست آورد. مصداق دیگر 
این موضوع محمد نادری مدافع چپ سابق آبی 
پوشان است که به واسطه یک فصل حضور در 
این تیم و درخشــش وافر از گزینه های جدی 

سمت چپ خط دفاعی در جام جهانی شد، اما 
با جدایی از اســتقالل این فرصت را در اختیار 
ابوالفضل جاللی گذاشــت تا این بازیکن جوان 
از استقالل به سمت چپ خط دفاعی تیم ملی 
رسیده و شانس حضور در جام جهانی را داشته 

باشد.
مهندسی معکوس چشمی

بر عکــس این موضوع نیز روزبه چشــمی 
اســت. بازیکن باتجربه ای کــه وی نیز روزی 
پیراهن تیم ملی را بعد از جدایی از اســتقالل 
از دست داد، اما به موقع به این تیم بازگشت و 
در حالی که کمتر کســی فکرش را می کرد در 
آستانه رقابت های جام جهانی توانست نظر کی 
روش را جلب کرده تا او هم در فهرست نهایی 

اعزامی به قطر قرار بگیرد.

کارلوس کــی روش در انتخابی بحث برانگیز 25 بازیکن 
را به جام جهانی بــرد و فرصت حضور در جام جهانی را از 
یک بازیکن ایرانی گرفت و در این بین بازیکنان سرشناس و 

نسبتا آماده ای از لیست کی روش خط خوردند.
به گزارش ایســنا، تیم ملی فوتبــال ایران با 25 بازیکن 
راهی جام جهانی 2022 قطر شــد که به علت انتخاب یک 
بازیکن کمتر نسبت به حد نصاب تعیین شده از سوی فیفا، 
سواالت زیادی برای اذهان عمومی به وجود آمده است. هنوز 
مشخص نیســت چرا کارلوس کی روش یک بازیکن کمتر 
نســبت به سایر تیم های ملی حاضر در جام جهانی انتخاب 

کرده است!
اگــر چه در جام جهانی فرصت حضور در میدان به همه 
بازیکنان نمی رسد اما تیم های ملی همیشه از تمام ظرفیت 
خود برای انتخاب بازیکنان استفاده می کنند. موضوع وقتی 
عجیب تر می شــود که بدانیم در جام های جهانی 2014 و 
2018 که تیم ها قادر به انتخاب 23 بازیکن بودند، کی روش 
23 بازیکن اصلی و یک بازیکن رزرو را با خود به جام جهانی 
می برد. عــالوه بر این، انتخاب چهــار دروازه بان برای جام 
جهانی برخالف تمام تیم های ملی حاضر در مســابقات به 
جز ســوییس و تونس، سواالتی برای برای اهالی فوتبال به 

وجود آورده است.
همچنین با مصدومیت امید ابراهیمی به عنوان یکی از 
ملی پوشــانی که احتماال در صورت آمادگی می توانست در 
جام جهانی به میدان برود، اینطور تصور می شد که حضور 

یکی از هافبک های دفاعی به جای او مسجل شده است.
در کنــار این مســائل، کی روش طی روزهای گذشــته 
چندین بازیکن را بعد از حضور مستمر در تمرینات تیم ملی 
کنار گذاشت و در نهایت تیم ملی با یک بازیکن کمتر راهی 

جام جهانی شد.
در اردوهای اخیر بازیکنانی مانند نورافکن، سرلک، فالح، 
اخباری، محبی، حردانی، مهدی پور، سهرابیان و خدابنده لو 

در تمرینات حضور داشتند و این گمان می رفت که سرمربی 
تیم ملــی نیم نگاهی هم بــه عملکــرد لژیونرهایی مانند 

حسین زاده، زاهدی و علیپور داشته باشد.
در این گزارش نگاهی به عملکــرد تعدادی از بازیکنان 
شــاغل در ایران و خارج از کشور داشته ایم که بخت حضور 

در جام جهانی را داشتند.
امید نورافکن

نورافکن در دوران مربیگری اسکوچیچ در تیم ملی ایران 
تبدیل به یکی از مهره های اصلی تیم ملی شــد و حتی به 
علت اعتماد باالی اســکوچیچ به این بازیکن در پست دفاع 
وســط هم به میدان رفت اما با شــروع فصل جدید فوتبال 
ایران ابتدا در ســپاهان جایگاه خود را برای مدتی از دست 
داد و در نهایــت مقابل اروگوئــه 21 دقیقه بازی کرد و در 
دیدار با سنگال بازی نکرد. در نهایت نورافکن که تا آخرین 
روزهــای اردوی تیم ملی در تهران حضور داشــت، از جام 
جهانی بازماند. نورافکن در هشت دیدار از 10 دیدار ایران در 
انتخابی جام جهانی به میدان رفته بود و یک بازی را هم به 

علت محرومیت از دست داد.
میالد سرلک

یکی از ســوال برانگیز ترین انتخاب ها، کنار گذاشــتن 
ســرلک بود. دراگان اســکوچیچ در انتخابی جام جهانی به 
سرلک میدان داد و او همواره از بازیکنان دعوت شده به تیم 
ملی بود. در دوران مربیگری کارلوس کی روش هم سرلک به 
عضویت تیم ملی در آمد و تا آخرین هفته  در تمرینات تیم 
ملی بود. با مصدومیت امید ابراهیمی این احتمال می رفت 
که سرلک به طور قطع راهی جام جهانی شود اما کی روش 

سرلک را کنار گذاشت.
محمد محبی

وینگر جوان اســتقالل برای قرار گرفتن در ترکیب تیم 
ملی در جام جهانی از پرتغال به ایران برگشــت و در لیگ 
برتر هم عملکرد خوبی در میان وینگرها داشت و توانست در 

11 بازی برای استقالل 4 بار گلزنی کند. محبی در اردوهای 
ارزیابی هم به میدان رفت اما کی روش در چهارمین مرحله 
آماده ســازی او را خــط زد تا محبی که مدتــی در دوران 
ویلموتس به تیم ملی دعوت شده و از نفرات اصلی بود، جام 
جهانی را از دست بدهد. محبی در دوره مربیگری اسکوچیچ 

هم هیچ گاه به تیم ملی دعوت نشد.
سامان فالح

جوان ترین مدافع حاضر در اردوهای تیم ملی در آخرین 
لحظه از تیم ملی کنار رفت. کی روش حدود پنج هفته این 
بازیکن را زیر نظر داشــت و او از نفرات ثابت در اردوی تیم 
ملی بود و اگر به جام جهانی می رفت، تبدیل به جوان ترین 
فوتبالیست ایران در این رقابت ها می شد. کی روش در نهایت 

روی نام او هم خط قرمز کشید.
محمدرضا اخباری

دروازه بان باتجربه تراکتور تا آخرین روزهای اردوی تیم 
ملی با بیرانوند، حسینی و نیازمند رقابت می کرد و در نهایت 
همانند ســال 2018 جام جهانــی را در آخرین لحظات از 
دست داد تا حسرت حضور در این رقابت ها بر دل او بماند.

امیرحسین حسین زاده
وینگر جوان شــارلوای بلژیک خیلی دیر در این تیم جا 
افتاد و در مدت زمان اخیر بیشتر از علی قلی زاده، هم تیمی 
ملی پوش خود بــازی می کرد اما به علت شــناخت اندک 
کی روش از این بازیکن، در نهایت حســین زاده جام جهانی 
را از دست داد. حسین زاده در دوران مربیگری اسکوچیچ به 
عضویت تیم ملی در آمد و برای دقایقی هم در دیدار مقابل 

کره جنوبی، لبنان و الجزایر به میدان رفت.
مهدی قائدی

تکنیکی ترین فوتبالیســت ایران دو سال قبل ستاره بی 
چون و چرای لیگ برتر ایران بود اما رفت و برگشــت او به 
استقالل منجر به افت این بازیکن شد. با این حال کی روش 
در بــدو ورود به ایــران او را به تیم ملی دعوت کرد و حتی 

با تماشای تکنیک این بازیکن، او را »مسی کوچک« نامید 
ولی دیگر او را به تیم ملی دعوت نکرد. در نهایت قایدی جام 
جهانی 2022 را در نتیجه انتخاب های اشتباه از دست داد.

مهدی مهدی پور
هافبک وســط اســتقالل هم در چند هفته اخیر توجه 
کی روش را جلب کرده بود. او مدتی در تمرینات بود ولی به 
علت تعداد باالی هافبک ها، از تیم ملی کنار رفت. او شــاید 
در سال 202۶ هم شرایط سنی مناسب برای حضور در این 

رقابت ها را نداشته باشد.
صالح حردانی

مدافع راست جوان استقالل بیش از این که از کی روش 
ناراحت باشد، باید از ساپینتو دلخور باشد چرا که سرمربی 
پرتغالی استقالل از ابتدای فصل جاری او را نیمکت نشین 
کرد و حردانی هم به علت بازگشــت رامین رضاییان به تیم 
ملی و حضور صادق محرمــی، جایی در تفکرات کی روش 

نیافت.
در روزهای اخیر و در بین کاربران شبکه های اجتماعی و 
اهالی ورزش، امید نورافکن و میالد سرلک بیشترین شانس 
را بــرای حضور در تیم ملی داشــتند که در نهایت به علت 
انتخاب چهار دروازه بان و همینطور دعوت یک بازیکن کمتر، 

هر دو بازیکن جام جهانی را از دست دادند.

کدام آزادکاران در لیست اعزام به آمریکا حضور دارند؟

استقاللی هایی که با »انتخاب« اشتباه جام جهانی را از دست دادند

جا مانده های ایران از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

یک رســانه روســی جام جهانــی قطر را 
فرصت خوبی برای مهاجــم تیم ملی ایران و 

بازگشت به اوج دانست. به گزارش  مهر، تیم 
ملی فوتبال ایران در نخســتین بازی خود در 

جام جهانی 2022 قطر، از ساعت 1۶:30 روز 
دوشنبه هفته آینده به مصاف انگلیس می رود. 
ایران در ادامه بــا تیم های ولز و آمریکا دیدار 

می کند.
یکی از بازیکنان دعوت شــده بــه ایران، 
ســردار آزمون اســت. آزمــون در هفته های 
گذشته دچار آســیب دیدگی شد و زیر نظر 
مربیان تیم ملی روند درمانی خود را طی کرد.
این مهاجم که عضو باشــگاه بایر لورکوزن 
آلمان اســت، امسال فصل خوبی را با این تیم 
ســپری نکرده و آمار او با دوران حضورش در 
تیم زنیت سنت پترزبورگ و لیگ روسیه قابل 

مقایسه نیست.
ســایت vedomosti روســیه به همین 
بهانه به بررســی شرایط سردار آزمون در جام 
جهانی قطر پرداخت و در گزارش خود نوشت: 
» ســردار آزمون بدترین سال دوران حرفه ای 

خــود را تجربه می کند. او بعــد از زنیت، در 
آلمان ناکام ماند و تقریباً تیم ملی را از دست 
داد. جــام جهانی قطر فرصت خوبی برای این 

بازیکن ایرانی و بازگشت به اوج است.«
در بخشی از این گزارش آمده است: »جام 
جهانی قطر از بســیاری جهــات برای آزمون 
تعیین کننــده خواهد بود. این احتمال وجود 
دارد که او پس از پایان مســابقات به کار خود 
در تیــم ملی پایان دهد. ســردار پس از جام 
جهانی 2018 از جدایی خود از تیم ملی ایران 
خبر داده بود. او در ایــران به دلیل بازی کم 
رنگش در جام جهانی روســیه به شدت مورد 

انتقاد قرار گرفت.
این مهاجم بسیار آزرده خاطر شد و گفت 
دیگر به تیم ملی نمی آید. اما بعد از چهار ماه 

نظرش عوض شد.«
این رسانه عملکرد تیم ملی ایران و سردار 

آزمون در جام جهانــی را برای این مهاجم و 
سرنوشتش در تیم بایر لورکوزن تعیین کننده 
دانســت و نوشــت: »برگزاری یک تورنمنت 
قدرتمند از نظر آینده شــغلی باشــگاهی نیز 

برای سردار مهم است.
دوره لغــزش و افت در بایر طوالنی شــده 
اســت و بعید اســت که این تیــم جاه طلب 
همچنان مهاجم گران قیمت اما بدون گل را 

روی نیمکت نگه دارد.«
برنامــه بازی های تیم ملی فوتبال ایران در 
گروه B جام جهانی 2022 قطر به شــرح زیر 

است:
* ایــران - انگلیــس؛ دوشــنبه 30 آبان؛ 

ساعت 1۶:30
* ایران - ولز؛ جمعه 4 آذر؛ ساعت 13:30

* ایران - آمریکا؛ سه شــنبه 8 آذر؛ ساعت 
22:30

تحلیل رسانه روسی از شرایط مهاجم ایران 

جام تعیین کننده برای آزمون
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مطالعات انجام شــده روی فسیل های ماهی 
کشف شــده حاکی از آن اســت که تاریخ 
آشپزی ۶۰۰ هزار سال قبل تر از آنچه تاکنون 

تصور می شد، شکل گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، محققان 
فاش کردند اجداد اولیه انسان که ۷۸۰ هزار 

ســال پیش زندگی می کردند، از ماهی هایی 
کامال پخته شده خوششان می آمده و بر این 
اساس، این نخستین شواهد استفاده از آتش 

برای طبخ غذا است.
این کــه اجداد ما دقیقاً از چه زمانی شــروع 
به پخت وپز کرده انــد، موضوع بحث و جدل 

در میان باستان شناســان اســت؛ زیرا اثبات 
این که از یک شومینه باستانی برای تهیه غذا 
استفاده می شده و نه فقط برای گرم کردن، 
کار دشواری است. به واقع، تولد هنر آشپزی 
نقطه عطف مهمی در تاریخ بشــر است؛ زیرا 
با آسان تر کردن جویدن و هضم غذا، اعتقاد 
بر این است که به گسترش نهایی آشپزی در 

سراسر جهان کمک زیادی کرده است.
بر اســاس مطالعه ای که روز دوشــنبه )۲۳ 
آبان مــاه( در مجله اکولــوژی و تکامل نیچر 
منتشــر شــد، پیش از این، نخستن شواهد 
قطعی آشپزی توســط نئاندرتال ها و انسان 
اولیــۀ خردمند بــه ۱۷۰ هزار ســال پیش 
می رسد. این مطالعه که قدمت هنر آشپزی 
را تا بیش از ۶۰۰ هزار ســال پیش جابه جا 
می کنــد، نتیجه ۱۶ ســال تحقیق »ایریت 
تاریخ طبیعی  باستان شــناس موزه  زوهر«، 
اســتاینهارت دانشــگاه تل آویو اســت. در 

طــول این مدت او هــزاران بقایای ماهی را 
 Gesher Benot« کــه در مکانی به نــام
Yaaqov« که در شــمال ســرزمین های 

اشــغالی یافت شده را مورد بررسی قرار داده 
اســت. این محوطه در نزدیکی سواحل رود 
اردن قرار دارد که زمانی دریاچه بوده اســت 
و گنجینه ای از فســیل های ماهی باستانی 
در اختیار تیم محققان قــرار داده تا تعیین 
کنند دقیقاً از چه زمانی نخستن آشپزها در 

آشپزخانه شروع به کار کردند.
ایریت زوهر«، باستان شــناس به خبرگزاری 
فرانسه گفت: »مثل مواجهه با یک معما بود 
تا با اطالعات بیشتر و بیشتر بتوانیم داستانی 
در مورد تکامل انسان بسازیم. نخستن سرنخ 
در منطقه ای به دســت آمد کــه تقریباً هیچ 
اســتخوان ماهی در آن وجود نداشــت، اما 
تعداد زیادی دندان در آنجا یافت شــد. این 
می تواند به پختن اشــاره داشــته باشد؛ زیرا 

اســتخوان های ماهی در دمای کمتر از ۵۰۰ 
درجه سانتی گراد )۹۳۰ درجه فارنهایت( نرم 
و متالشی می شوند، اما دندان های آن ها باقی 
می ماند. با مقایســه نتایج با سایر فسیل های 
ماهی، محققان دریافتند که دندان های یافت 
شده در معرض دمای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ درجه 
سانتیگراد )۴۰۰ تا ۹۳۰ درجه فارنهایت( قرار 
گرفتند و فقط این دما محدوده مناسب برای 

طبخ کامل ماهی است.
از ســوی دیگــر »آنائیــس ماراســت« ـ 
باستان شــناس در موزه ملی تاریخ طبیعی 
فرانســه، ـ هرچند در ایــن مطالعه حضور 
نداشــته، اما عنوان کرده است: اجداد انسان 
ممکن است استخوان ها را در آتش انداخته 
باشــند و کل مسأله در مورد قرار گرفتن در 
معرض آتش این است که آیا این موضوع به 
خالص شدن از بقایای ماهی ها بوده است یا 

تمایل به آشپزی؟«

تاریخ آشپزی ۶۰۰ هزار سال عقب رفت!

پرسه های خیابان انقالب بدوِن سینما نمی شود. این خیابان 
با چند مصداِق اصلی به خاطر می نشیند؛ دانشگاه، کتاب، 
پیاده روی، قهوه، سینما. سال هاست در حلقۀ دّوارِ میدان 
این خیابان که میاِن انقالب اســالمی )شرقی و غربی( و 
کارگر )شــمالی و جنوبی( حائل شده چند سینما وجود 
دارد؛ »سینما سانترال« )مرکزی فعلی(، »شهر تماشا« و 
»یونیورسال«)پارس فعلی( که از بعد از شیوع کرونا تعطیل 
شدند و حاال با وجود فروکش کردن این بیماری، همچنان 
تعطیل هستند. به گزارش ایسنا، »سینما مرکزی« از اولین 
روزهای تأســیس، جزو ســینماهای درجه یک محسوب 
می شد. سیف اهلل کامرانی، مالک و مؤسس این سینما، در 
سال ۱۳۴۱ آن را تأسیس کرد تا عواید حاصله اش، صرف 
امورِ آسایشگاه خیریۀ قدس، واقع در کرج شود. این سینما 
در ابتدای تأســیس هزار و ۱۲۶ صندلی داشت اما بعدها 

این تعداد تغییر کرد.
یکی از کسبۀ حوالِی میدان انقالب دربارۀ ارزیابِی وضعیت 
این ســینما در دو سالی که گذشت، آن را »نیمه تعطیل« 
خواند و به ایســنا گفت: بعد از شــیوِع کرونا، مالکاِن این 
ســینما دیگر فیلمی در آن اکران نکردند تا کسی به این 
خاطر بیمار نشود. آن ها خود را مسئوِل جاِن تماشاچیان 
می دانســتند و بنا را بر این گذاشتند بعد از برچیده شدِن 

داماِن کرونا، مجدداً برنامۀ اکران را فعال خواهند کرد.
او دربارۀ تأثیِر نســبِی تعطیلِی این ســینما و سینماهای 
مجاور، بر کســب دیگر کسبۀ همســایه و بافت فرهنگِی 
محلّۀ انقالب - کارگر - جمال زاده توضیح داد: تعطیلِی این 
سینما، دیگر فروشگاه ها را مستقیماً تحت الشعاع قرار داد. 
باالخره روزی روزگاری اســت که دانشجوها از این خیابان 
و میــدان گذر می کنند و هرجا هــم که مردم از آن عبور 
کنند، زنده خواهد بود. اما از زمانی که دانشــگاه ها تعطیل 
شــد و ویروس همه جا را فرا گرفت، چراِغ ســینما هم در 

اینجا خاموش شد.
این کاسِب قدیمی که خود با محصوالت صوتی و تصویری 
سروکار دارد، از وضعیِت نامساعِد مشاغِل مختلف، خصوصاً 
تالشگراِن عرصۀ تصویر و تولید گله کرد و گفت: مّدتی ست 
زمزمه هایی از بازگشــایِی مجدد سینما مرکزی به گوش 
می رســد. امیدواریم که این طور باشــد، هرچند ما دیگر 
مهمــاِن امروز و فرداییم و از آن جایی که دخل و خرج مان 
باهم نمی خواند، در شــرف تعطیلی  هستیم. اما همچنان 
امید داریم و امیدواریم سینما مرکزی و دیگر سینماهای 

مجاور بازگشایی شوند و کارشان را از سر بگیرند.
در ادامه به سراغ امیر حسین علم الهی کارشناس سینما 
رفتیم، او در ابتدای نوشتارش برای ایسنا نوشت:واقعیتش 
در خصوص چرایی تعطیلی دو سینمای مرکز شهر، سینما 
مرکزی با ۵ سالن و سینما پارس با دو سالن، سخن گفتن 

کمی سخت است!
دلیل این ســختی هم عدم شنوایی گوش متولیان دولتی 
سینما است که مثل متولیان اجتناعی ایران نمی خواهند 

واقعیات حاکم بر چرایی این » فرونشست های سینمایی« 
را واکاوی و تحلیل کنند!

میدان انقالب به دلیل شاهراه اتصالی غرب به شرق تهران 
و البته جنوب به شــمال محل اصلی اتفاقات اجتماعی و 
فرهنگی چند دهه اخیر از منظر رخدادهای مهم اجتماعی 
به دلیل موقعیت مهم منطقه شــهری در کنار قرارگیری 
دانشــگاه مهم تهــران و وجود بورس کتابفروشــی های 
مهم شــهر و اابته فعالیت ۳ ســینمای مرکزی) ۵ سالن( ، 
پارس)۲سالن( و بهمن ) یکسال بیشتر لز که ۴ سالن شده 
است( توانسته اســت حداقل تا چندسال پیش مرجعیت 
فرهنگی خود را هماننــد مرجعیت اجتماعی حفظ کند 
اما برخالف تنوع و توســعه کتابفروشــی ها ، سینماهای 
این منطقه نتوانســتند همپای ایــن مراکز عرصه مهم » 
کتاب« رشــد کنند و مهمترین دلیل آن هم عدم رقابت 
پذیری این ســینماها به دلیل عدم تنوع در مضامین فیلم 
ها ) تک محصولی بودن سینمای ایران و اصرار در نمایش 
تولید داخلی( و ورشکستگی این سینماها از منظر هزینه 

- درآمد بوده است!
سینما بهمن به دلیل در اختیار بودن آن برای حوزه هنری 
توانست با یک تغییر کیفی سینما و مدیریت خوب گوی 
رقابت را پس از بازســازی از دو سینمای آن سوی میدان 
برباید و عدم توجه به ارتقای ســطح کیفی هردوسینمای 
مرکزی و پارس به دالیل گفته شده ) عدم توجیه اقتصادی 
و نبود فیلم مورد نظر مخاطبهای این دو سینما( به مرور 
زمان به حاشیه رفتند و سیطره دوساله کرونا نیز مزید بر 
علت شد که مالکان این دو سینمای بخش خصوصی توقف 

فعالیت و تغییر کاربری را مدنظر قرار دهند.
بنابراطالعات موجود سینما پارس به مالکیت تهیه کننده 
مطرح ســینما جناب مرتضی شایســته و شریک ایشان 

توانســته اند تغییر کاربری این سینما را از ارشاد دریافت 
نمایند و سینما مرکزی هم به دلیل هزینه های هنگفت 
بازسازی و مشکالت عدیده اقتصادی بنیاد خیریه کامرانی 
) بنیانگذار این ســینما( و تمرکز بر فعالیت های خیریه 
ترجیح داده اند بر مبنای درســت » هرجا جلوی ضرر را 
بگیری منفعت است«، سینما را همچنان تعطیل نگهدارند 
و باتوجه به رکود بحرانی ســینما در سالجاری بعید است 
این مجموعه سینمایی در مهمترین میدان شهر تهران تا 

اطالع ثانوی دوباره جان بگیرد. 
صرفنظر از ضرورت توجه به وضعیت کیفی پایین این دو 
سینما که امکان رقابت با پردیس های مجهز تهران را ندارند 
اما یادمان باشد سینماداری مثل سایر کسب و کارها اگر 
نتواند درقبال هزینه های سرسام آور خود به درآمد مکفی 
برسد خواه ناخواه بعنوان یک فعالیت ورشکسته محسوب 
می شود و مالکان معادالت منطقی این ورشکستگی را در 

عدم فعالیت خود جست وجو خواهند کرد!
و نکته آخر: ســیر خزنده تعطیلی سینماهای الله زار که 
از اواخر ســال ۷۰ آغاز شد در دهه ۹۰ به خیابان انقالب 
و میدان ولیعصر و ســینماهایش رسید و االن تبعات این 
ســیر خزنده در حال خودنمایی است و اپیدمی کرونا نیز 
توانست سرعت این سیر خزنده را بیشتر کند تا سبنمای 
ایران متوجه این نکته باشــد که سینماداری یک فعالیت 
منفــک از تولید اســت و امکان وصل حیــات و ممات 
سینماداری به سیاست های تولید و مصرف فیلم داخلی 
یک سیاست سرتاسر اشتباه و مرگ آور ) تعطیلی سینماها 
( است و بازهم به من خرده نگیرند دوستان سینمایی که 
تولید مهم تراست از ســینماداری در صورتی که سینما 
داری مثل هر فعالیت اســتاتدارد توزیع و فروش محصول 
مختصات منطقی عرضه و تقاضــای بازار را در خود دارد 

و نه مختصات خاص مشــتری مداری به ســبک تولید و 
مصرف محصوالت داخلی!

فرونشست های سینمایی) تعطیلی( بیشتری را در آینده 
با این سبک و ســیاق علم اقتصاد داخلی سینما در پیش 
خواهیم داشــت...« و اما داوود قهــردار، گرداورنده کتاب 
»سینماهای تهران، از قاجار تا امروز« و عّکاس از مرکزیِت 
»سینما مرکزی« و اهمیت وجودش و نگرانی های نبودش 
گفت. از این که این ســینما به دلیل شرایط کرونا تعطیل 

شد.
او معتقد است : سینما مرکزی از جمله سینماهایی بود که 
بازگشــایی اش ممکن نشد. این سینما در زماِن بازگشایی 
نیز جزو سینماهای اصلی و پرمخاطب بود. عواید حاصله از 
این فروش بلیت در این سینما خرج بنیاد خیریۀ کامرانی 
می شــد و در دهه هــای ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ از جمله 
سینماهای مهم، اصلی و پرمخاطِب شهر تهران به حساب 
می آمد. بعد از بروز شــرایط کرونا، سینما مرکزی، پارس 
و شــهر تماشا در آســتانۀ تعطیلی قرار گرفتند. شاید در 
طوِل این مدت، به صورت موّقت باز شــده باشــند، اما در 
نهایت بســته شــدند. وی ادامه داد: سینما باالخره محِل 
تفریِح مردم اســت؛ جایی که می تواننــد فیلم های روز را 
تماشــا کنند. و وقتی که محلّی برای عرضه وجود نداشته 
باشــد، مردم به سمت مجتمع های تجاری و پردیس های 
ســینمایی بــه غرب و شــمال تهران مراجعــه کنند. از 
آن جایی که ســینما مرکزی در مرکِز تهران است، همواره 
مخاطباِن زیادی داشــته است، اما به دلیل حمایت نکردِن 
دولت از این سینماها، روبه نابودی است. از دهۀ ۳۰ و ۴۰ 
این روند مرســوم شد تا در محلّه های مختلف نیز سینما 
ساخته شود تا مردم محلّی مجبور به طی کردِن مسافِت 
زیادی نشــوند. هم مردم تهران و هم مردمی که از دیگر 
شهرســتان ها به تهران می آمدند با میدان انقالب خاطره 

داشتند و احتماالً به سینما مرکزی هم می رفتند.
قهردار خاطرنشــان کرد : اما مسئلۀ بسیار مهم این است 
که در حاِل حاضر، در تهران حتی ســینماهای اصلی نیز 
در خطِر تعطیلی اند؛ جدا از این که ســینماهای محلّی نیز 
مدت هاست در وضعیت خوبی نیستند. سینما مرکزی نیز 
از جمله سینماهای مجّهز و به روز تهران است. کرونا بخِش 

کوچکی از دالیِل تعطیلِی این سینما است.
او معتقد اســت: ممیزی، مشکالت اقتصادی، کیفیِت کم 
فیلم های روی پرده و مجاز نبودِن انتشارِ فیلم های خارجی 
در ســینما همه و همه باعث شده تا بعضی از سینماهای 
اصلِی شهر هم تعطیل شــوند. این خطر حتی پردیس ها 
را هم تهدید می کند. همان طور که در جنوب نعمت آباد، 
ســینمای کیان نیز وجود داشت که مدتی پیش تعطیل 
شد. »سینما« بخشی از سبِد فرهنگِی مردم است که خطِر 
نابودی و تعطیلی آن را تهدید می کند. در صورتی که فضا 
کمی بازتر شود، ساخت فیلم های باکیفیت می تواند تأثیِر 

مثبتی بر رونِد فروش فیلم ها داشته باشد.

گزارشی از سرنوشت چند سالن سینما

هشدار برای »یک فرونشست سینمایی«
ناصر تکمیل همایون از دنیا رفت

تکمیل همایــون  ناصــر 
)جامعه شــناس و تاریخ نگار( 
در پی ایست قلبی و در سن 

۸۶سالگی از دنیا رفت.
همایون  تکمیل  ناصر  فرزند 
بــا تایید این خبر به ایســنا 
و  این جامعه شــناس  گفت: 
تاریــخ نگار صبــح ۲۵ آبان 

ماه درگذشــته و احتماال مراســم خاکســپاری او در روز جمعه ۲۷ آبان ماه 
در قزوین برگزار می شــود. ناصر تکمیل همایون متولــد ۱۳۱۵ در قزوین بود. 
او دورۀ کارشناســی فلســفه و علوم تربیتی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 
را در دانشــگاه تهران گذراند و دورۀ دکترای تاریخ و دکترای جامعه شناســی 
را در دانشــگاه پاریس به پایان برد. از جمله آثــار او می توان به »تاریخ ایران 
در یک نگاه«،  »آموزش و پرورش در ایران«، »آبســکون، یا، جزیره آشوراده«، 
»ســلطانیه«، »دانشگاه گندی شــاپور«، »تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران: از 
آغاز تا دارالخالفه ناصری« »مشــروطه خواهی ایرانیان )مجموعه مقاالت(« و 
»جاده ابریشم« اشاره کرد. از این جامعه شناس و تاریخ نگار اخیراً اثری با عنوان 
»مصدق در دورۀ قاجار« منتشــر شد. تکمیل همایون اثِر دیگری به نام »ایران 
جان« از )انتشــارات نگارستان اندیشه( را در آستانۀ رونمایی داشت. این اثر با 
مضمون »هویت ملی« به نگارش درآمد. او در روزهای اخیر در پی ایست قلبی 

در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده بود.

کشف مجسمه های ۱۵۰۰ ساله در چین 
باستان شناســان مجموعــه 
مجســمه های  از  بزرگــی 
ســفالین را در یــک مقبره 
باستانی واقع در شمال چین 
کشــف کردند. بــه گزارش 
ایســنا به نقــل از آرت نیوز، 
نشریه چینی »دیلی چاینا« 
از کشف شمار قابل توجهی از 

مجسمه های سفالین به شکل انسان توسط باستان شناسان موسسه فرهنگی و 
باستان شناسی »داتونگ« خبر داد. این مجسمه های باستانی که از یک مقبره 
کشف شده اند، اطالعات بیشتری را در راستای تحقیقات درباره فرهنگ ترحیم، 
لباس های قومی و زندگی اجتماعی دودمان »وی شمالی« ارائه می دهند. »وی« 
یکی از سلسله های سلطنتی چین بود که توسط طایفه »توئوبا« تأسیس شد. 
این مجســمه های ۱۵۰۰ ساله افرادی را در شغل های مختلف نشان می دهند 
که از جمله آن ها به رقصنده، موسیقیدان، خدمتکار و کارگر می توان اشاره کرد. 
باستان شناسان همچنین مجســمه هایی کشف کرده اند که به شکل حیوانات 
ساخته شده اند. بقایای چند ظرف سفالین نیز در این مقبره کشف شده است. 
کارشناسان معتقدند با توجه به شواهد باقی مانده، این مقبره به فردی از طبقه 

باالی جامعه تعلق داشته است.

»جنگ جهانی سوم« پدیده غیرقابل  پیش بینی اسکار! 
فیلم »جنگ جهانی ســوم« 
عنــوان  بــه  گزارشــی  در 
یکــی از ۵ فیلمــی معرفی 
موفقیت  می تواند  که  شــده 
اســکار  در  غیرمنتظــره ای 
۲۰۲۳ داشته باشد. به گزارش 
ایسنا، نشریه هالیوود ریپورتر 
در مطلبی با اشاره به ۵ فیلم 

از جمله »جنگ جهانی ســوم« نماینده رسمی سینمای ایران در اسکار ۲۰۱۳، 
از آنها به عنوان شانس های غیرمنتظره شاخه بهترین فیلم بین المللی۲۰۲۳ نام 
بــرده که با تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان جهانی، حاال باید نظر اعضای آکامی 
را جلب کنند. در توصیف »جنگ جهانی سوم« در این مطلب آمده است: »درام 
پوچ گرایانه هومن سیدی داستان کارگری روز مزدی را روایت می کند که پس از 
دست دادن همسرش در یک فاجعه وحشتناک، به طور شگفت انگیزی برای بازی 
در نقــش آدولف هیتلر در فیلمی ایرانــی و آلمانی از جنگ جهانی دوم انتخاب 
می شود. ترکیب کمدی، درام احساسی و تفسیر اجتماعی ظریف، هیات داوران 
جشنواره فیلم ونیز را برانگیخت، تا جایی که جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر 
مرد )محسن تنابنده( در بخش افق ها به این فیلم رسید. همانطور که در فیلم های 
ایرانی معمول اســت. باید منتظر ماند و دید اعضای آکادمی اســکار با توجه به 
مسائل اخیر در ایران از نماینده سینمای ایران حمایت می کنند یا خیر. ساخته 
هومن ســیدی پس از حضور موفق در جشــنواره ونیز در سی و پنجمین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم توکیو نیز در بخش مسابقه اصلی به نمایش گذاشته 
شد و در نهایت جایزه ویژه هیات داوران را به خود اختصاص داد. در فیلم »جنگ 
جهانی سوم« بازیگرانی چون محسن تنابنده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، نوید 
نصرتی، لطف اهلل ســیفی و حاتم مشــمولی به ایفای نقش پرداخته اند و پخش 

بین المللی این فیلم بر عهده محمد اطبایی کمپانی مستقل های ایرانی است.

انیمیشن »خانه« در فینال جشنواره فیلم قهرمانان ایتالیا 
تهیه  به  انیمیشــن »خانه« 
کنندگی و کارگردانی حامد 
عزیزی، نامزد کســب جایزه 
در جشــنواره بیــن المللی 
شــد.  ایتالیا  قهرمانان  فیلم 
به گزارش ایلنــا ، پویانمایی 
»خانه« به نویسندگی حامد 

عزیزی، در ژانر درام و علمی تخیلی ساخته شده است که به موضوع حفاظت 
از محیط زیســت می پردازد و مدت زمان آن یک دقیقه اســت. خانه، با نگاه 
آینده نگرانه و هشدار به انسانها تولید شده است و در خالصه داستان آن آمده 
است :»خیلی دور خیلی نزدیک،همه به دنبال بازگشت به اصالت خود هستند 
و دلشــان در خانه آرام می گیرد.از خانه خود محافظت کنیم.« این انیمیشن 
محصول سینمای مستقل و تجربی است و تنها نماینده ایران در این جشنواره 
است. پخش بین المللی پویانمایی خانه را استودیو چهار و هرنان اورتیز بر عهده 
دارد. پویانمایی خانه، پیش از این نامزد بهترین انیمیشــن کوتاه از فستیوال 
فیلم مکمینویل امریکا شده است و همچنین جایزه بهترین جلوه های بصری 
آینده نگر را از فســتیوال پورتو سزارئو و جایزه بهترین انیمیشن با نگاه خالقه 
به معماری شــهری آینده از جشنواره فیلم عجمان امارت، را کسب کرد. این 
جشنواره در سه بخش فیلم و سریال های بین المللی، تلویزیون و پخش آنالین 
)با تمرکز بر علمی تخیلی، فانتزی، ترسناک، هیجان انگیز، اکشن ماجراجویی، 
ســینمای کمیک( و فیلم  کوتاه و سریال برگزار می شود که بر ژانرهای واقعی 
و خارق العاده تمرکز دارد. ســومین دوره جشنواره بین المللی فیلم قهرمانان 
ایتالیا، در تاریخ۲۴ تا ۲۶ نوامبر در شــهر رم برگزار می شــود. آثار راه یافته به 
این جشنواره در بخش های انیمیشن، فیلم کوتاه، آکادمی ها، مستند و موزیک 
ویدئو با هم رقابت می کنند و در هر بخش جوایزی به برگزیدگان اهدا می شود.

اعتراض به ارائه آثار تقلبی در بازار هنر
یک استاد نقاش ۸۵ ساله با اعتراض به ارائه آثار تقلبی با امضای او در بازار هنر، 
اعالم کرد که طرح شــکایت رسمی در مراجع ذیصالح برای مجازات متقلبین 

آثار هنری را ارایه کرده است.
به گزارش ایســنا، منوچهر نیازی - نقاش - در این باره توضیح داد: »بیش از 
هفت دهه است به عشق مردم نقاشی می کنم، بن مایه آثارم احساس و عشقی 
است که از مردم می گیرم و عالقه مندان به هنر می دانند آثارم همه این سال ها 
در اقصی نقاط دنیا با اقبال و اســتقبال روبرو شــده است. در سال های اخیر 
هم در حراج ها با افزایش قیمت روبرو شــده و خوشبختانه روند رو به رشدی 
دارد، اما متأســفانه اخیرا متوجه شدم عده ای جاعل و متقلب در حال تولید 
آثار تقلبی از من هســتند و عالوه بر جعل امضای من، سرتیفیکت جعلی هم 

درست کرده اند.«
این اســتاد نقاش تصریح می کند: »از این اتفاق باورنکردنی بســیار ناراحت و 
دل شکســته ام؛ نه فقط برای خود و هنرم، بلکه برای مــردم عزیز، خریداران، 
مجموعه داران و گالری دارهایی که ندانســته بــرای اثر جعلی و تقلبی پول 
پرداخت می کنند.« نیازی اضافه کرد: »بی شــک از مراجع ذیصالح پیگیری 

قانونی خواهم کرد و از متقلبین شکایت رسمی می کنم.«

اخبارکوتاه

محمد علیدادی گفت: در نظر داریم نمایش 
»بیوه های غمگین ساالر جنگ« را در چهل و 
یکمین جشنواره تئاتر فجر روی صحنه آوریم 
و هر چند گفته می شــود جــای هنرمندان 
شناخته شده خالی است اما ما با همرده های 
خود به رقابــت خواهیم پرداخت. به گزارش 
هنرآنالین، نمایش »بیوه های غمگین ساالر 
جنگ« نوشــته محمدامیر یاراحمدی و کار 
محمد علیــدادی بــه تهیه کنندگی مهدیه 
قره باغی از ۸ آبان ســاعت ۱۹ در تماشاخانه 
 اهورا روی صحنه است. مهدیه  قره  باغی، پرند 
 کانطوری، نگار سلطانی، مریم  معصومی، علی 
دولتی، ابولفضل یوسفی، احمد  زارع، حسام 
 قهوه چی، امیرحســین رســتمی اصل و آریو 
امیری بازیگران این نمایش هستند. علیدادی 
در گفت وگو با هنرآنالین درباره جذابیت هایی 
که این نمایشنامه برای اجرا داشت، گفت: من 
وقتی این نمایش را به کارگردانی شهاب الدین 
حسین پور در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر 
دیدم، به آن عالقه مند شدم و بابت اجرا فکرها 

و ایده هایی به ذهنم رســید. چند نمایشنامه 
دیگر را نیز خواندم و در نهایت بر آن شــدم 
»بیوه های غمگین ســاالر جنگ« را با اینکه 
اجرای آن بسیار دشــوار بود به صحنه آورم. 
او بــا بیان اینکه ما باید کهنــه افکار خود را 
دور بیندازیم، درباره موضوع و مضمون این اثر 
عنوان کرد: در این نمایش رویکرد فمینیستی 
نداشــتم. این اثــر از رابطه میان انســان ها 
می گوید. یک عمارت اعیانی پادشــاهی دارد 
که ســه زن از ســه نسل با ســه سرنوشت 
متفاوت بر سر ارث و میراث با هم در جنگند. 
علیدادی با اشاره به اینکه تمرین های نمایش 
حدود هفت مــاه به طول انجامیــد، درباره 
سبک و فضای اجرایی آن یادآور شد: نمایش 
بر اســاس روح و روان انســانیت برگرفته از 
ســبک و شیوه گروتفسکی است و سعی مان 
بر این بود با اســتفاده از رئالیســم در جهت 
ارتباط بهتر تماشاگر بهره ببریم تا فضا بیشتر 
برای مخاطــب قابل لمس باشــد. او درباره 
ویژگی های نمایش یادآور شد: پیام »بیوه های 

غمگین ساالر جنگ« به صورت مستقیم به 
تماشاگر منتقل نمی شود بلکه مخاطب را به 
فکر وامی دارد تا دریافت خود را از اثر داشته 
باشد. این نمایشنامه بسیار قابل لمس است و 
اگر صد سال دیگر هم اجرا شود مورد پذیرش 
مخاطب قــرار می گیرد. همه چیــز در این 
نمایش وفــادار به متن آقای یاراحمدی بوده 
و از جوهره نمایش برای کارگردانی استفاده 
کرده ام. این کارگردان همچنین افزود: در نظر 
داریم نمایش را در صورت پذیرش در چهل و 
یکمین جشنواره تئاتر فجر روی صحنه آوریم 
هر چند گفته می شود هنرمندان شناخته شده 
تئاتر جایشان در جشنواره خالی است اما ما 
با همرده های خود به رقابت خواهیم پرداخت. 
هم اکنون نیز مشغول تمرین نمایش »هنر« 
نوشته یاسمینا رضا برای اجرا در تاالر حافظ 
هستیم و قرار بود آن را اواخر سال اجرا کنیم 
که با توجه به شــرایط کنونــی امکان دارد 
اجرا با وقفه  مواجه شــود. علیدادی در پایان 
صحبت هایش ضمن بیان اینکه تئاتر شــغل 

ماست و سرگرمی مان نیســت، عنوان کرد: 
شــاید این حرفه به عنوان شــغل در جایی 
ثبت نشــده باشد اما این هنر شغل ماست و 
ما نیز در این روزها همچون دیگر مشــاغل 
به حرفه خود مشــغولیم و نباید از ما انتظار 
داشته باشند آن را تعطیل کنیم. ضمن اینکه 
ما این نمایش را از هزینه شخصی خود آماده 
اجرا کردیم و هیچ گونه حمایتی نداشتیم. این 
روزها امکان تبلیغ نمایش را نداریم و مجبور 
شــدیم از دوســتان و اطرافیان برای تماشا 

دعوت کنیم چرا که روزانه تعداد اندکی بلیت 
می فروشیم. دیگر عوامل »بیوه های غمگین 
ساالر جنگ« عبارتند از سرمایه گذار: مهدی 
خرد، منشی صحنه: نگین سلطانی، دستیار 
کارگردان: احمد زارع، موسیقی: دیبا قاسمی 
و دریا قاسمی، تیزر و عکس: امیرعلی عمادی، 
محمد صفری، پیمان قاسمیانی، طراح دکور: 
محمد علیدادی، طراح گریم: غزل محمدی، 
طراح و اجرای لباس: مریم خرد و هلیا شکری 

و گرافیست: نجمه دستورانی.

»بیوه های غمگین ساالر جنگ« به روایت علیدادی 

جنگ سه زن از سه نسل و سرنوشت متفاوت بر سر میراث 

فعاالن محیط زیســتی به یکی از تابلوهای 
نقاشی »گوســتاو کلیمت« حمله کردند. به 
گزارش ایســنا و به نقل از گاردین، دو فعال 
محیط زیستی به یکی از تابلوهای نقاشی اثر 
»گوســتاو کلیمت«  نقاش برجسته اتریشی 
حمله کردند و روی آن رنگ ســیاه روغنی 
ریختند. یکی از معترضان نیز دســتش را با 
چسب به شیشه قاب نقاشی چسباند. اعضای 
گروه »آخرین نسل اتریش« با انتشار توئیتی 
اعالم کردند که در اعتراض به استفاده دولت 
اتریش از سوخت های فسیلی به تابلو نقاشی 
»مرگ و زندگی« )۱۹۱۵( در »موزه لئوپولد« 
در »وین«  حملــه کردند. پس از اینکه یکی 
از معترضان روی نقاشی رنگ پاشید، مامور 
امنیتی موزه او را از نقاشی دور کرد و معترض 

دیگر دستش را به نقاشی چسباند. کارشناسان 
موزه اعالم کردند با اینکه هیچ آسیبی به خود 
نقاشی وارد نشده است، اما صدمات وارده به 
قاب، شیشه،  دیوار و کفپوش قابل توجه است. 
چند روز پیــش، دو معترض بر روی یکی از 
نقاشی های »امیلی کار« نقاش کانادایی که 
در »گالری هنر ونکوور«  نگهداری می شــود، 
شــیره درخت افرا ریختند و دست هایشان 
را با چســب دیوار چســباندند.  »جیغ« اثر 
»ادوارد مونــک« که در »مــوزه ملی نروژ« 
واقع در »اســلو« نگهداری می شود، چندی 
پیش هــدف حمله معترضان نیز قرار گرفته 
تابلوهای مشهور »قوطی های  بود. مجموعه 
ســوپ کمبل« اثر »اندی وارهول« هنرمند 
نامدار آمریکایی که در »گالری ملی استرالیا« 

نگهــداری می شــود نیز توســط معترضان 
محیط زیستی خط خطی شده بود. پیش تر 
دو فعال حوزه محیط زیست دستانشان را به 
قاب دو تابلو نقاشی اثر »فرانسیس گویا« که 
در موزه »پرادو« نگهداری می شود، با چسب 
چسباندند. همچنین گروهی دیگر از فعاالن 
روی شاهکار »ون گوگ« سوپ نخودفرنگی 
ریختنــد. »دختری با گوشــواره مروارید«، 
شــاهکار عصر طالیی »یوهانس ورمیر« در 
»موزه مائریتشــویس« واقــع در »الهه« و 
نقاشــی گران قیمت »کومه هــا« اثر »کلود 
مونه« نیز هدف معترضان قرار گرفته بودند. 
حتی »آفتاب گردان ها«ی مشهور »ون گوگ« 
نیز در امان نماندند و دو زن با حمله به تابلوی 
گران قیمت »گل های آفتاب گردان« روی آن 

ســوپ گوجه فرنگی ریختنــد. اما حمالت 
نمادیــن معترضان محیط زیســتی فقط به 
آثار هنری مشــهور محدود نمی شود و اخیرا 
فعاالن یک گروه محیط زیستی اسپانیایی در 

اعتراض به اجالس اقلیمی »COP۲۷« که 
در مصر برگزار شــده است،  یک نسخه بدل 
مومیایی در »موزه مصری«  واقع در بارسلونا 

را هدف قرار دادند.

شاهکار »کلیمت« هنری قربانی یک اعتراض شد
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آخرین وضعیت سرعت اینترنت در جهان و ایران
میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲، ۴۲.۹۵ 
مگابیت بر ثانیه، میانه ســرعت آپلود اینترنــت موبایل ۱۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه 
و تأخیــر ۲۹ میلی ثانیه اســت که رتبــه ایران را به ۴۶ از میان ۱۴۱ کشــور 
رسانده است.به گزارش ایسنا، سرعت اینترنت یکی از فاکتورهای کیفی خدمات 
اینترنتی محسوب می شود و از مهم ترین دغدغه های کاربران اینترنتی به شمار 
می رود. وب سایت Speedtest یکی از سایتهایی است که شاخص های جهانی 
اینترنت را در کشــورها بررســی می کند.طبق آخرین آمار منتشر شده در وب 
ســایت اسپیدتســت، تا ماه اکتبر ۲۰۲۲، میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت 
موبایــل ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه، میانه جهانی ســرعت آپلــود اینترنت موبایل 
۹.۰۵ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۲۸ میلی ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز 
میانه جهانی ســرعت دانلود ۷۲.۴۰ مگابیت بر ثانیه، میانه جهانی سرعت آپلود 
۳۱.۱۶ مگابیت برثانیه و تأخیر ۱۰ میلی ثانیه اســت.این درحالی است که در 
ماه سپتامبر سال ۲۰۲۲، میانه جهانی ســرعت دانلود اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ 
مگابیت برثانیه، میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل ۹.۰۳ مگابیت  بر ثانیه 
و تاخیــر ۲۸ میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت هم میانه جهانی ســرعت 
دانلود، ۷۱.۳۹ مگابیت برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود ۳۰.۶۴ مگابیت برثانیه 
و تاخیــر ۱۰ میلی ثانیه بود.رتبه یک تا پنج اینترنــت موبایل در جهان در ماه 
اکتبــر ۲۰۲۲ به ترتیب به عمارت متحده عربــی )۱۳۸.۸۲(، نروژ )۱۲۹.۸۱(، 
قطــر)۱۲۶.۰۳(، کره جنوبی)۱۲۵.۱۷( و چین )۱۱۳.۵۰( تعلق دارد. همچنین 
رتبه یک تا پنج اینترنت پهن باند ثابت در جهان به ترتیب به سنگاپور)۲۱۹.۵۷(، 
شــیلی)۲۱۹.۳۴(، چین)۲۰۳.۵۰(، هنگ کنگ)۱۹۸.۲۴( و تایلند )۱۹۶.۴۶( 
تعلق دارد.بر اساس اطالعات این وب سایت، در زمان بررسی شده میانه سرعت 
دانلــود اینترنت موبایل در ایران ۴۲.۹۵ مگابیت بر ثانیه، میانه ســرعت آپلود 
اینترنت موبایل ۱۱.۳۹  مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۲۹ میلی ثانیه اســت که رتبه 
ایران را به ۴۶ از میان ۱۴۱ کشــور رســانده است.این درحالی است که در ماه 
سپتامبر سال جاری میالدی میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۳۶ 
مگابیت بر ثانیه، میانه ســرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۰.۷۰ مگابیت برثانیه و 
تاخیر ۳۰  میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به ۵۴ از میان ۱۳۹ کشــور رســانده 
بود.براســاس این آمار، اینترنت موبایل ایران درحال حاضر از ژاپن و جمهوری 
چک ســریع تر و از بریتانیا و اســلواکی کندتر است.در حوزه اینترنت ثابت نیز 
میانه ســرعت دانلود در ایران ۱۱.۵۴ مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود ۱.۷۳ 
مگابیت و تأخیر ۲۹ میلی ثانیه اســت که رتبه ایــران را به ۱۴۱ از میان ۱۸۰ 

کشور می رساند.

نفت از صعود بازماند
قیمت نفت روز چهارشــنبه بــا افزایش آمار ابتال به کوویــد- ۱۹ در چین 
ادامه یافت و نگرانی ها نسبت به تقاضای کمتر برای سوخت از سوی بزرگترین 
واردکننده نفت جهان را برانگیخت و دورنمای محدود شــدن عرضه با افزایش 
تنش های ژئوپلیتیکی، تغییر چندانی نداشــت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت با شــش سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۹۳ دالر و ۸۰ سنت در 
هر بشــکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت 
معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۸۶ دالر و ۸۸ ســنت در هر بشــکه رســید.نفت 
برنت و شــاخص نفت آمریکا روز سه شنبه تحت تاثیر توقف موقتی عرضه نفت 
به قســمت هایی از شــرق و مرکز اروپا از طریق خط لوله دروژبا، با بیش از یک 
درصد افزایش بســته شدند.این اختالل همزمان با انفجار در روستایی در شرق 
لهستان نزدیک مرکز اوکراین که دو کشته بر جای گذاشت، روی داد. این اتفاق 
نگرانی از کشــیده شــدن جنگ اوکراین فراتر از مرزهای این کشور را به دنبال 
داشــت.تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت »سی ام ســی مارکتس« در این باره اعالم 
کرد: اخبار تایید نشــده از حمله موشکی روسیه به لهستان، ریسک تحریم های 
بیشــتر آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدانشــان علیه روسیه را برانگیخته و ممکن 
اســت مشکالت عرضه را وخیم تر کند و قیمت های نفت را تحت فشار صعودی 
بیشتری قرار دهد.آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد تحریم ها علیه نفت روسیه 
ممکن اســت به حذف ۱.۴ میلیون بشــکه در روز عرضه نفت در سال میالدی 
آینده منجر شــود.در چین افزایش موارد ابتــال به کووید با وجود امیدواری که 
برای تســهیل محدودیت های کرونایی وجود دارد، فضای بازار را ملتهب کرده 
اســت. این وضعیت، دورنمای رشد تقاضا برای نفت را دستخوش تغییر کرده و 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند رشد تقاضا از ۲.۱ میلیون بشکه در 
روز در سال میالدی جاری به ۱.۶ میلیون بشکه در روز در سال میالدی آینده 
کاهش پیدا خواهد کرد. پیش تر، اوپک با اشاره به چالش های اقتصادی فزاینده 
از جمله نرخ باالی تورم و افزایش نرخ بهره، برای پنجمین بار از آوریل در پیش 
بینی خود از رشــد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ تجدیدنظر کرد و 
رشــد کمتری را برآورد کرد.آمار صنعتی به کاهــش بیش از حد انتظار ذخایر 
نفت آمریکا اشــاره دارد که از قیمت های نفت پشتیبانی می کند. طبق گزارش 
موسســه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت آمریــکا در هفته منتهی به ۱۱ نوامبر، 
به میزان حدود ۵.۸ میلیون بشــکه کاهش پیدا کرده است. در حالی که هفت 
تحلیلگر در نظرســنجی رویترز برآورد کرده بودند ذخایر نفت آمریکا طی هفته 
گذشته، حدود ۴۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. آمار رسمی از سوی اداره 
اطالعات انرژی آمریکا بعدازظهر روز چهارشــنبه منتشــر خواهد شد.بر اساس 
گزارش رویترز، قیمت تولیدکننده در آمریکا ماه میالدی گذشــته کمتر از حد 
انتظار افزایش یافت که نشان دهنده ضعیف شدن آهنگ تورم است و می تواند به 

بانک مرکزی این کشور اجازه دهد روند افزایش نرخ بهره را مالیم کند.

متاورس زمینه ساز کاهش هزینه های 
برگزاری کالس های آموزشی 

ایده متاورس در ســال های ۱۹۹۰ به ظهور رسید نقش متاورس در صنعت 
گردشــگری و جهانگردی از زمان های قبل آغاز شده بود. اما با بروز همه گیری 
کووید که برنامه های گردشگری تعطیل شد، جهت گیری توریسم به سمت سیر 
و سفر در دنیای متاورس تسریع شــد.ایده سفر در دنیای مجازی حتی امکان 
دارد جایگزین تعدادی از ســفرهای فیزیکی گردد کــه در این صورت صنعت 
توریسم دچار آسیبی نخواهد شــد.زیرا ایده سفر در دنیای مجازی می تواند به 

نحوه رویارویی توریست ها با مکان های دیگر کمک کند. 
در متــاورس همه چیــز در هر زمان و مکانی ممکن اســت یــا می توان به 
نمونه های نمایشگاهی جیتکس امارات اشاره کرد که شاهد برگزاری کنفرانس 
 بودیم بنابراین کنفرنس ها نیز مانند کنســرت ها می توانند به صورت حضوری یا 
آنالین برگزار شوند. اما محدودیت های حضور فیزیکی و حضور آنالین در ویدئو 

کنفرانس ها نیز وجود دارد. 
خاتمی گفت: بنابراین می توان به یک تجربه برتر در رابطه با برگزاری چنین 
رویدادهایــی در متاورس فکر کرد. به طوری که آواتار افراد در جلســات حاضر 
می شوند و یک تجربه ملموس را رقم می زنند.سید مهداد خاتمی با اشاره به اینکه 
نقش متاورس در صنعت گردشــگری و جهانگردی روز به روز در حال افزایش 
اســت، اظهار داشت: این فعال اقتصادی خاطر نشــان کرد: شرکت ها در حال 
توسعه زیرســاخت هایی برای فراهم سازی امکانات گردشگری در متاورس های 
موجود و جدید هســتند.وی افزود:حاال تصور کنید در دنیای متاورس بخواهیم 
بــرای یک زمینه خاص آموزش ببینیم.وی اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه 
ای خاص تر، بســیاری از ســرگرمی ها هســتند که در برهه هایی از زمان یا در 
موقعیت های مکانی خاص به آن ها دسترسی نداشته باشیم.این فعال اقتصادی 
ادامه داد: به عنوان مثال، اشــخاصی که در مناطق اســتوایی زندگی می کنند، 
نمی توانند در محل زندگی خود، ورزش ها یا تفریحات زمستانی را داشته باشند.
این فعال اقتصادی اذعان داشت: تکنولوژی های هوش مصنوعی، واقعیت افزوده 
و واقعیت مجازی که در متاورس به کار گرفته شده اند باعث تبدیل شدن آن به 
یک بستر مناسب برای توسعه و بروزرسانی سیستم های آموزشی فعلی شده اند.
وی بیان داشت: بدین ترتیب دانشجویان می توانند با شرکت در محیط های سه 
بعدی قدرت گرفته از تکنولوژی متاورس،  تجربه ای بسیار نزدیک به محیط های 
آموزشی در جهان واقعی را کسب کنند در حالی که دیگر محدودیت های مکانی 

و زمانی و اقتصادی جلودار آن ها نیستند.
خاتمی تاکید کرد: یکی از مهم ترین کاربردهای متاورس در صنعت آموزش 
باید به کاهش هزینه های برگذاری کالس های آموزشــی اشــاره کرد. ساخت و 
نگهداری محیط های آموزشــی بسیار هزینه های سنگین را به سازمان آموزشی 
تحمیل می کند، این در حالی است که می توان یک دانشگاه مجازی مانند پروژه 
بلوکتوپیا در متاورس توسعه داد که تمامی واحد های آموزشی با بهترین کیفیت 

را با هزینه بسیار کمتر از ساخت و ساز در جهان واقعی توسعه داد.

گزارش

بازار انرژی

ارز دیجیتال

سید حمید حسینی گفت: پیش بینی فروش نفت توسط 
اشــخاص خطر بزرگی پیش روی اقتصاد ایران و بازار نفت 
در شرایط تحریمی است.در قالب الیحه بودجه سال جاری، 
پیش  بینی فروش نفت توســط اشــخاص صورت گرفت.به 
گــزارش خبرآنالین، روایت حمید حســینی از این مصوبه 
نشــان می دهد در تصویب این تبصره در بودجه، مشورتی 
با بخش خصوصی صورت نگرفته و شــرایط ویژه کشور نیز 
در موقعیت تحریم لحاظ نشــده است.وی با اشاره به اینکه 
برخی مصوبات، به دلیل دارا نبودن پشتوانه کارشناسی،به 
حیثیــت مجلس ضربه وارد می کننــد، گفت:یکی از موارد 
همین موضوع است.متاســفانه برخی ازاین مصوبات تنها با 
یک پیشــنهاد در صحن علنی تبدیل به قانون می شوند و 
برخی نیز در کمیسیون تلفیق به الیحه اضافه می شوند که 
فاقد پشــتوانه هستند.بر اساس این گزارش مجلس شورای 
اســالمی در جریان بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجــه، با اصالح بند )ز( تبصره ۱۹ ماده واحده این الیحه 
موافقــت کردند.طبق بند )ز( تبصره ۱۹ ماده واحده الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور اجرای تکالیف این قانون 
و در صورت درخواست دســتگاه های اجرایی دارای اعتبار 
از محــل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشســتگی 
کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده 
)۹۰( قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، 
به دولت اجازه داده می شود از طریق شرکت ملی نفت ایران 
نســبت به تحویل نفت خام و میعانــات گازی صادراتی به 
اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی و تنها پس 
از تأیید اشــخاص ازسوی وزارت نفت و براساس قیمت روز 
صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند )ب( 

تبصره )۱( این قانون اقدام کند.
بر اســاس پیش بینی صورت گرفته مقرر است از طریق 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نســبت به واگذاری ســهام 
و سهم الشــرکه متعلق به دولت و شــرکت های دولتی در 
بنگاه های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط 
دســتگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، 
لشــکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی 
اقدام کند.آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و 
بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی 
و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزارتخانه های 
ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ابالغ این 
آیین نامه در شرایط کنونی بحث های تازه ای را در این حوزه 
رقم زده است و حتی برخی رسانه های حامی دولت نیز زبان 
به انتقاد در این بخش گشوده اند .حمید حسینی در پاسخ 
به این ســئوال که در شرایط فعلی چنین مصوبه ای امکان 
اجــرا دارد یا خیر؟ گفت: از ابتدا هــم وزارت نفت چندان 
موافــق اجرای این مصوبــه نبود و حاال نیــز در آیین نامه 
مصوب،شــرایطی پیش بینی شــده که امکان اجرا را سلب 

می کند اما در همین فضا ممکن اســت کسانی پیدا شوند 
که بتوانند پیش بینی های صورت گرفته را لحاظ کنند.وی 
در توضیح این مطلب ادامه داد: قرار است کسی که از سوی 
وزارت کشــور برای فروش نفت معرفی می شود سابقه کار 
نفتی داشته باشــد و بتواند ضمانت نامه بانکی – ارزی نیز 

ارائه دهد. 
حال مساله این است اگر کسانی وجود دارند که بتوانند 
در این شرایط نفت بفروشند، دیگر چه نیازی به پیش بینی 
سهمیه اســت؟ فروش نفت کار بسیار سخت و پیچیده ای 
است. ریسک بازگشــت پول در این شرایط بسیار باالست 
و کمتر کســی توان دارد از پس احراز این شــرایط برآید.
وی گفت: بعید می دانم ما چنین افرادی را در کشور داشته 
باشیم، همان طور که گفتم اگر هم چنین افرادی هستند، 
دیگــر چه نیازی به اعطای ســهمیه اســت؟ خوب دولت 
بفروشد و پول نفتش را تقسیم کند. این سئواالت و ابهامات 

بسیار مهم است که بی پاسخ مانده اند.
عضو هیات مدیره اتحادیــه صادرکنندگان فراورده های 
نفتی گفت: در قالب این مصوبه قرار اســت نیروهای مسلح 
و وزارتخانه هایی مانند وزارت مسکن و آموزش و پرورش و 
.... نفت بفروشند. سهم هر وزارتخانه چیزی در حدود ۵۰۰ 
میلیون دالر است.الزم به توضیح است در بخشنامه ابالغی 
تاکید شده شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت 
در ازای ابالغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک 
تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و ریالی به ســازمان 
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نماید.

 ارزش محموله تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد 
میلیون یورو است که معادل چهل و پنج و نیم درصد مبلغ 
مذکور ســهم دولت است. تمامی وجوه حاصل از فروش هر 
محموله نفتی به حســاب معرفی شده بانک مرکزی واریز و 
آن بانک مکلف است سهم ذی تفعان از وجوه وصولی حاصل 
از هر محموله را محاســبه و پس از فروش معادل ارزی به 

حساب ذی نفعان واریز نماید.
در این راستا پیش بینی شده است باید اشخاص معرفی 
شده دارای سابقه باشند و شرکت نفت نیز تعهدی در تامین 
کشــتی ندارد. در ضمن اعالم شده تحویل نفت به گونه ای 
خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی ها 
و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.حسینی در پاسخ 
به این سئوال که آیا با توجه به اعالم رسمی افزایش صادرات 
نفت از ســوی ســخنگوی دولت و همچنین اعالم افزایش 
بیش از پانصد درصدی درامدهای نفتی توسط وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، نیازی به اجرای این مصوبه بود یا خیر؟ 
گفت: ســئوال درستی اســت اما اگر این حجم درآمد باال 
رفته، آقای میرکاظمی در مجلس چه می گوید؟ مگر ایشان 
اشاره نکرد که ما دویست هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
داریم؟ در ضمن همه مواردی که برای نشان دادن افزایش 
درآمدهای نفتی بدان استناد می شود دربردارنده آمار ریالی 
است.حســینی در توضیح این مطلب افــزود: جایی ندیدم 

دولت به رشد دالری درآمد اشاره کند. 
در ضمن دولت با یک حرکت اشــتباه، در این موقعیت 
اســتثنائی و خطرناک، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما 

حــاال می بیند که نمی تواند یارانه ســیصد و چهارصد هزار 
تومانــی را پرداخت کند.وی گفت: این ها در فکرشــان بود 
ســه – چهار ماهی این یارانه را بدهنــد و بعد با کاالبرگ 
پیش بروند امــا هزینه ها به حدی باال بود و تبعات آن قدر 
گسترده بود که نتوانستند. طبیعتا باید بررسی می کردند و 
می دیدند هشــدارها بیهوده نیست اما حرف کسی را جدی 
نگرفتند و در فضایی ایزوله کارشان را پیش بردند و گفتند 
تورم سه ماهه تخلیه می شود، اما چنین نشد.وی گفت: اتفاقا 
ورود به این داســتان و فروش نفت اشخاص نشان می دهد 
ماجرا آن طور نیست که تبلیغ می کنند. آخرین آمار اوپک 
نشــان می دهد میزان درآمدهای نفتی ایران هشتصد هزار 
بشــکه است و طبیعی اســت این میزان فروش نفت برای 
کشــوری با هشــتاد و چهار میلیون جمعیت کافی نیست.
حسینی در جواب این پرسش که آیا نگرانی ها در خصوص 
ظهور بابک زنجانی های جدید واقعی اســت یا خیر؟ گفت: 
اگر چنین طرحی اجرا شــود، این خطر هــم دوباره ایجاد 
می شــود. باالخره سوءاستفاده از شرایط تحریمی باالست و 
خواسته اند با دریافت ضمانت نامه بانکی– ارزی این بحران 
را پوشــش بدهند.وی گفت: باید در فضای واقعی تصمیم 
گرفت،نفت ایران تحریم اســت.در این میان،خریداران نفت 
ایران نیز مشمول تحریم قرار می گیرند.به عبارت دیگر فرق 
ماجرا این اســت که قبال تمرکز روی ما به عنوان فروشنده 
نفت بود اما حاال تمرکزحتی روی خریدار نفت وجود دارد.
به عبارت دیگر مدیر پاالیشــگاهی که از ایران نفت بخرد، 
به اتهام انجام کار تروریســتی تحت پیگــرد و تحریم قرار 

می گیرد. این کار را سخت می کند. 
در ضمن ریسک بانکی ماجرا باالست. من خطر را بیشتر 
متوجه بانک ها می دانم تا شرکت نفت.حسینی تاکید کرد: 
حاال فرض کنیم همه چیز درست پیش برود، این نفت قرار 
اســت کجا فروخته شود؟ در بازار سایه ای مثل بازار چین؟ 
روســیه این بازار را از چنگ ما بیرون آورده اســت. میزان 
واردات نفت چین قبال حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز بود 
اما محدودیت های کرونایی جدید این میزان را به حدود ۱۰ 

میلیون بشکه رسانده است. 
در این شرایط عراق سه میلیون بشکه در روز، عربستان 
سه میلیون بشکه در روز و روسیه نیز سه میلیون بشکه در 
روز نفت به چین می فروشند. حاال در این فضا اشخاص قرار 
است نفت را کجا بفروشند؟وی گفت: خطر بزرگ این است 

که ما خودمان با خودمان وارد رقابت شویم.
 فالن سازمان برای اینکه سهمیه نفت خود را آب کند، 
تخفیفــی مضاعف بر تحفیف نفتی مــا بدهد و تالش کند 
پانصد میلیون دالرش را نقد کند.این گونه است که خودمان 
وارد یک رقابت منفی با خودمان می شــویم و نرخ شــکنی 
می کنیم که تبعات شــدیدی برای کشــور دارد پس بهتر 
اســت همه جانبه در چنین وضعیتی نسبت به این موضوع 
حساسیت به خرج داده شود و روشنگری الزم صورت گیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی:

روسیه بازار نفت چین را از ما ربود

براســاس اطالعیه بورس کاالی ایران، شــرکت کرمان 
موتور ۲۸ آبان ماه جاری سه خودروی تولیدی خود را وارد 
بورس خواهد کرد، این شــرکت در نظر دارد ۱۰۰ دستگاه 
 S۵ و ۱۰۰ دستگاه خودرو جک T۸ خودرو کی ام ســی
و ۱۰۰ دســتگاه خودرو جک J۴ خود را در بورس عرضه 
کند.به گزارش ایرنا از پایــگاه خبری بورس کاالی ایران، 
براســاس اطالعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران 
کرمان موتور هر دســتگاه خــودرو کی ام اس T۸ خود را 
که ۵۰ دســتگاه آن سفید و ۵۰ دســتگاه مشکی خواهد 
بــود به قیمت پایه ۸۶۰ میلیون تومان عرضه خواهد کرد.
قیمت پایه خودرو جک S۵ این شــرکت نیز ۸۸۳ میلیون 
تومان تعیین شده است که ۵۰ دستگاه از آن مشکی و ۵۰ 

دستگاه سفید است.
کرمان موتور ۱۰۰ دســتگاه جــک J۴ خود را که ۵۰ 
دستگاه آن مشــکی و مابقی سفید اســت به قیمت پایه 
۴۷۲ میلیــون تومــان عرضه خواهد کرد.در مشــخصات 

عرضه تمامی خودروهای عرضه شــده کرمان موتور آمده 
است: هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی 
از کدهای عرضه شــده در تاریــخ عرضه و صرفا برای یک 
دستگاه خودرو است و صدور سند و شماره گذاری خودرو 
فقط به اســم شــخص خریدار خواهد بود. همچنین مبلغ 
پیش پرداخت ثبت ســفارش خرید ۲۵ درصد قیمت پایه 
در نظر گرفته شده اســت.خریداران جهت تحویل خودرو 
باید همزمان با تســویه اصل مبلغ معامله شــده در بورس 
کاال با مراجعه به ســایت فروش اینترنتــی کرمان موتور 
بــه آدرس )http://customer.kermanmotor.ir( به 
ایجاد و تکمیل پروفایل شــخصی کــرده و ضمن انتخاب 
یکی از نمایندگی های مجاز کرمان موتور، نســبت به واریز 

وجه هزینه های ذیل اقدام کنند.
هزینه های جانبی که به خودرو کی ام ســی T۸ اضافه 
می شــود ۱۲ درصد قیمت معامله شــده شامل ۹ درصد 
مالیات و عوارض ارزش افزوده و ۳ درصد مالیات و عوارض 

شــماره گذاری که بر اساس قیمت معامله محاسبه و اعالم 
می شود. همچنین هزینه هایی جمعا به مبلغ ۴۰ میلیون و 
۲۶۵ هزار و ۲۸۱ ریال شامل هزینه هوشمندسازی، صدور 
و ارسال کارت مشــخصات خودرو به مبلغ یک میلیون و 
۲۰۰ هزار ریال، هزینه پســت سند مالکیت به مبلغ ۳۰۰ 
هزار ریال، هزینه تولید پالک و شــماره گذاری به مبلغ ۲ 
میلیــون و ۵۰۰ هزار ریال، هزینه بیمه شــخص ثالث به 
مبلــغ ۳۶ میلیون و ۲۶۵ هــزار و ۲۸۱ ریال به مبلغ کل 

افزوده می شود.
 S۵ عــالوه بر این هزینه های جانبی که به خودرو جک
اضافه می شود ۱۱ درصد قیمت معامله شده شامل ۹ درصد 
مالیات و عوارض ارزش افزوده و ۲ درصد مالیات و عوارض 
شــماره گذاری که بر اساس قیمت معامله محاسبه و اعالم 
می شود. همچنین هزینه هایی جمعا به مبلغ ۴۱ میلیون و 
۱۸۴ هزار و ۲۷ ریال شــامل هزینه هوشمندسازی، صدور 
و ارسال کارت مشــخصات خودرو به مبلغ یک میلیون و 

۲۰۰ هزار ریال، هزینه پســت سند مالکیت به مبلغ ۳۰۰ 
هزار ریال، هزینه تولید پالک و شــماره گذاری به مبلغ ۲ 
میلیــون و ۵۰۰ هزار ریال، هزینه بیمه شــخص ثالث به 
مبلــغ ۳۷ میلیــون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ ریــال به مبلغ کل 
 J۴ افزوده می شــود.هزینه های جانبی که به خودرو جک
نیز اضافه می شــود ۹.۵ درصد قیمت معامله شــده شامل 
۹ درصــد مالیات و عــوارض ارزش افــزوده و ۰.۵ درصد 
مالیات و عوارض شماره گذاری که بر اساس قیمت معامله 
محاسبه و اعالم می شود. همچنین هزینه هایی در مجموع 
به مبلغ ۴۱ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ ریال شــامل هزینه 
هوشمندسازی، صدور و ارسال کارت مشخصات خودرو به 
مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، هزینه پســت ســند 
مالکیت بــه مبلغ ۳۰۰ هزار ریال، هزینــه تولید پالک و 
شــماره گذاری به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، هزینه 
بیمه شــخص ثالث به مبلغ ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ 

ریال به مبلغ کل افزوده می شود.

وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۸۱۰۰ هکتار زمین 
مازاد در اختیار ادارات و دســتگاههای دولتی برای اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن خبر داده که ۳۱۰۰ هکتار آن به 
نام این وزارتخانه ســند خورده اما هنوز نیمی از زمین های 
شناسایی شده که ادارات برای پروژه های تعطیل و متوقف 
خــود در اختیــار گرفته بودند به خانه ســازی برای مردم 

اختصاص داده نشده است.
به گزارش ایســنا، روند انتقال اراضی مــازاد ادارات و 
دســتگاه های دولتی به طرح نهضت ملی مسکن تقریبا با 
کندی ادامه دارد. طبق قانون باید وزارتخانه ها، موسســات 
و دســتگاههای دولتی، اراضی مازاد خود را دو ماه بعد از 
الزم االجرا شدن قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب 
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ به طرح نهضت ملی مســکن اختصاص 
می دادند اما طی بیش از یک ســال گذشــته بخش قابل 
توجهی از دســتگاه ها به این تکلیف عمل نکردند. در سال 
جاری رییس جمهور دســتور داد تا پایان شــهریور مساله 

انتقــال اراضی دولتــی تعیین تکلیف شــود که به همین 
لحاظ در ماه های اخیر موضوع انتقال این اراضی تســریع 
شده اســت.ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، 
ادارات ثبت اسناد و امالک را مکلف کرده در صورت امتناع 
دســتگاهها از واگذاری اراضی خود، بعــد از اعالم وزارت 
راه و شهرســازی ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند این 
زمینها به وزارت راه و شهرســازی اقدام کند.طی سالهای 
گذشته اراضی دولتی به منظور اجرای پروژه های وزارتخانه، 
دستگاهها، ادارات و ارگانهای دولتی واگذار شده است. اما 
بســیاری از این پروژه ها سال هاســت که شکل اجرایی به 
خود نگرفته و حاال دســتگاه ها تمایلــی به پس دادن این 
زمین ها ندارند. به طور مثال مرداد امســال اعالم شــد در 
یکی از مراکز اســتان ها زمینی شناســایی شده که ۳۰۰ 
هکتار اســت؛ در حالی که در آن شهر و مرکز استان یک 
متــر زمین برای طرح نهضت ملی مســکن وجود ندارد.از 
حدود یک سال قبل روند انتقال زمین های دولتی به طرح 

نهضت ملی مسکن آغاز شده که بنا به گفته تقی رضایی ـ 
معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ۸۱۰۰ 
هکتار اراضی دولتی شناسایی شده است. اوایل ماه جاری 
این عدد حدود ۷۰۰۰ هکتار بود.رضایی با اشاره به دستور 
رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور به مسئولین 
کاداکس اســتان ها برای کمک به شناسایی زمین ها گفت: 
تاکنون مجموع اراضی شناســایی شــده به ۸ هزار و ۱۰۰ 
هکتار رسیده است. همچنین از حدود ۴۱۳۴ هکتار اراضی 
شناســایی شده اولیه، تا امروز ســند بالغ بر ۳۱۰۰ هکتار 

زمین منتقل شده است.
وی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
افزود: از میــزان ۸۱۰۰ هکتار حدود ۱۳۰۰ هکتار اراضی 
دارای مشــکالتی بودند که مانع انتقال ســند می شد و به 
همیــن دلیل از دور خارج شــدند.معاون امالک و حقوقی 
ســازمان ملی زمین و مســکن تاکید کرد: در حال حاضر 
۳۷۰۰ هکتار زمین برای انتقال و اخذ سند در برنامه قرار 

دارد و ســایر اراضی هم در در فراینــد اداری قرار دارند تا 
به مرحله انتقال سند برســند.رضایی تاکید کرد: تا کنون 
سند بالغ بر ۵۰ درصد اراضی شناسایی شده  منتقل شده 
و مابقی اراضی نیز به ترتیب به مرحله اخذ ســند خواهند 
رســید.وی یادآوری کرد: کارگروهی مشترکی از سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور و سازمان ملی زمین و مسکن 
تشکیل شده که در ادارات ثبت به پیگیری و رفع مشکالت 
این حوزه مشــغولند.معاون امالک و حقوقی سازمان ملی 
زمین و مسکن گفت: بیشترین انتقال سند از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی انجام شده که بالغ بر ۱۸۸۰ هکتار است.

وی دستگاه دولتی دوم را وزارت علوم با ۵۵۳ هکتار زمین 
انتقال داده و وزارت نفت را سومین دستگاه دولتی با ۱۶۴ 
هکتار زمین اعالم کرد.رضایی همچنین خاطر نشان کرد: 
استان ایالم دارای بیشترین اخذ سند زمین بر اساس ماده 
۱۰ قاتون جهش تولید مسکن بوده و پس از آن استان های 

ایالم، البرز و اصفهان قرار دارند.

بورس کاال اعالم کرد
جزئیات عرضه ۳ خودروی جدید در بورس کاال

شناسایی ۸۱۰۰ هکتار زمین در اختیار دستگاه ها برای خانه سازی

ادارات نه پروژه ها را می سازند، نه زمین ها را پس می دهند!

بانک و بیمه

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ملی ایران، جزییات و ضوابط اجرایی 
انتشــار »اوراق گواهی ارزی بانــک مرکزی« را اعالم کرد که بر این اســاس 
متقاضیانی که در روز سررسید اوراق، اسکناس دالر بخواهند دریافت کنند باید 

هفت درصد از مبلغ ریالی خرید خود را به عنوان حق الوکاله بپردازند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرده که به  منظور گسترش و تسهیل 
اســتفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل )بانک ملی ایران( 
مجاز اســت به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه«اوراق گواهی ارزی بانک 
مرکزی« به شــرح ذیل اقدام کند: ۱   - ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک 
عامل اســت. ۲   - اوراق با نام، صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی 
ایرانی باالتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵  /۸  /۱۴۰۱ و 
۲۵   /۱۱   /۱۴۰۱ خواهد بود. ۳   - حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توســط هر 
شــخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر است. ضمناً 
با توجه به محدودیت عرضه اســکناس کمتــر از ۱۰۰ دالر، مبالغ گواهی  های 
مزبــور مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دالر قابل عرضــه و بازخرید خواهد بود. 
۴   - پرداخت وجه اوراق در زمان انتشــار صرفاً به »ریال« خواهد بود. ۵   - بانک 
مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نســبت به تامیــن ارز )دالر( و نگهداری 
آن تا زمان سررســید اوراق اقدام می کند.تبصره: اوراق توســط بانک عامل به 
نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید طبق بند )۹( خواهد بود. 

۶   - دارندگان اوراق در سررســید، می توانند یکــی از روش های زیر را انتخاب 
کنند:الــف( پرداخــت حق الوکاله مذکــور در تبصره ذیل ایــن بند و دریافت 
اســکناس ارز )دالر( از بانک عامل .ب( تسویه نقدی )ریالی( که در این صورت 
حق الوکاله ای دریافت نخواهد شــد. تبصره: نرخ حق الوکاله معادل هفت درصد 
مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند )۷( خواهد بود. ۷   - مبنای محاسبه 
برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررســید و انتشار اوراق، نرخ پایانی 
روز قبل دالر توافقی )اســکناس( اســت.تبصره: نرخ پایانی روز قبل نماد دالر 
توافقی )اسکناس( بازار متشکل معامالت ارزی )میانگین موزون معامالت نماد 
دالر توافقی روز قبل( در پایگاه اطالع رســانی شــرکت مدیریت بازار متشکل 
معامالت ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است. ۸   - بانک عامل 
مکلف است به صورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را پس از 
انجام هماهنگی الزم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حساب های معرفی شده 
نــزد اداره معامالت ریالی بانک مرکزی واریز کند. ۹   - در صورت درخواســت 
دارنــده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف اســت طبق جز )ب( 
بند )۶( و بر اساس ترتیبات بند )۷(، نسبت به تسویه حساب با دارنده اوراق در 
همان روز اقدام کند. ۱۰   - در صورت عدم مراجعه صاحب اوراق در سررســید، 
بانک عامل موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مزبور را بر مبنای مفاد جزء 
)ب( بند )۶( و بند )۷( محاســبه و به حساب ریالی شخص که در زمان خرید 

اوراق معرفی کرده، واریز کند. ۱۱   - پس از انجام تسویه حساب با صاحبان اوراق 
در روز سررســید یا پیش از آن حسب ترتیبات بندهای )۶( و )۷(، بانک عامل 
موظف اســت به منظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، 
نســبت به ارسال گزارش معامالت در مقاطع هفتگی به »اداره عملیات ارزی« 
)روز دوشنبه هر هفته(، اقدام  کند. ترتیبات اجرایی این بند، توسط اداره مذکور 
ابالغ خواهد شــد. ۱۲   - بانک عامل مکلف است به منظور دریافت مبالغ ریالی 
و ارزی پرداخت شــده به دارندگان اوراق در سررسید )حسب ترتیبات بندهای 
)۶( و )۷(( اطالعــات مربوطه را  به اداره عملیــات ارزی اعالم کند. ۱۳   - اوراق 
موضوع این بخشنامه به استناد ماده )۲۹( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود. ۱۴   - کارمزد عاملیت بانک 
عامل برای فروش، بازخرید و تســویه اوراق به صورت جمعی تعیین و متعاقباً 
توســط اداره حسابداری کل و بودجه محاســبه و به حساب بانک عامل واریز 
خواهد شد. ۱۵   - اوراق از طریق سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران عرضه و بازخرید می شود و انجام معامالت ثانویه اوراق امکان پذیر 
نیست.همچنین ضرورت دارد ضمن ارائه مفاد ضوابط به شرح بندهای فوق به 
خریــداران اوراق، »تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی« 
نیز از ایشان به شرح ذیل اخذ گردد: »اینجانب به ضوابط، مقررات و شروط ناظر 
بــر کلیه مراحل خرید و بازخرید تا تحویل  /تســویه نهایی و همچنین ضمانت 
اجراهای مترتبه بر عدم رعایت الزامات مندرج در این ضوابط آگاه بوده و کلیه 

موارد مورد قبول است«.

جزئیات خرید و فروش اوراق دالر در بانک ملی اعالم شد



 بین الملل   11پنجشنبه 26  آبان   1401- 22 ربیع الثانی 1444 - 17 نوامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5858

اعتراض ژنرال های اسرائیلی به وزیرپیشنهادی نتانیاهو
شــماری از ژنرال های افسران عالی رتبه ارتش اسرائیل با انتصاب رهبر حزب 
تندرو »صهیونیســم دینی« به عنوان وزیر جنگ این رژیم مخالفت کرده و او را 
فردی بی تجربه دانستند. به گزارش عربی ۲۱، فشارهایی از سوی آمریکا و جامعه 
بین المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی ایجاد شده 
تا »بزالل یوئل اسموتریچ« رهبر حزب صهیونیسم دینی را به عنوان وزیر جنگ 
انتخاب نکند زیرا به گفته آنها، اسموتریچ مواضع »فاشیستی و نژادپرستانه« علیه 

فلسطینی ها دارد.
همزمان برخی از افسران عالی رتبه و ژنرال های ارتش اشغالگرقدس ضمن ابراز 
نگرانی از احتمال ابن انتصاب تاکید کرده اند که اسموتیچ دانش و تجربه الزم و 

توانایی تعامل با وزارت جنگ را ندارد.
»سافیر لیبکین« خبرنگار شبکه ۱۲ اسرائیل با اشاره به نمونه هایی از واکنش 
افســران عالی رتبه صهیونیســتی در این خصوص گفت که »تال روسو« رئیس 
حوزه عملیات ارتش صهیونیستی تاکید کرد که انتخاب اسموتریچ به عنوان وزیر 
جنگ انتخابی بد است زیرا او درطول زندگی اش فعالیتی در این زمینه نداشته 
اســت، او فردی شناخته نشده اســت بلکه از خدمت در ارتش فرار کرده است و 

بنابراین این مساله برای من بسیار نگران کننده است.
همچنین ژنرال »ماتان ویلنائی« جانشــین رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم 
صهیونیستی ضمن مخالفت با احتمال این انتصاب گفت که امنیت رژیم اسرائیل 
به ویژه وزارت جنگ نیازمند مســئولیت و جدیت و اتخاذ تصمیمات حرفه ای به 

طور روزانه است.
وی گفــت: پرونده امنیتــی را باید به یک طرف مســئول و دارای تجربه در 
تعامل با مســائل امنیتی داد؛ در غیر اینصورت ما جان نیروهای خود را به خطر 

می اندازیم.
»عاموس جلعاد« رئیس پیشــین اداره سیاســی و امنیتی در وزارت جنگ 
رژیم صهیونیستی پیش از این نسبت به انتخاب اسموتریچ به عنوان وزیر جنگ 
هشــدار داده بود. وی گفت که این امر یک فاجعه خطرناک است زیرا همکاری 
با تشکیالت خودگردان فلسطین برای حفظ امنیت ضروری است. این فرد قبال 
سابقه بازداشت شــدن دارد زیرا اقدام به ایجاد آتش سوزی در راه های ارتباطی 
کرانه باختری کرده است و تجاوزهای دیگری نیز انجام داده است. از سوی دیگر، 
یوفال دیسکین، رئیس دستگاه امنیت عمومی رژیم اسرائیل در مقاله ای تاکید 
کرد: اسموتریچ رهبر یک حزب نژاد پرست است و نظریه های توطئه آمیز دروغین 
خلق می کند و هرگونه انتصاب  وی به معنای رفتن در تونل تاریک و خطرناک 
است که باعث ایجاد شکاف در ساختار جمعیتی می شود و در آینده نتایج غیرقابل 

جبرانی برای اسرائیل خواهد داشت.

ویژه

نگرانی درباره وضع امنیتی آلمان
نانســی فیزر وزیر کشور آلمان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی و تاکید بر 
ضرورت تضمین امنیت کشور، گفت: کشورش باید نه تنها راهبرد دفاع ارضی، 

بلکه ساختار امنیت ملی خود را اصالح کند.
به گزارش تارنمای پولیتیکو نوشــت: فیزر در سخنانی که تغییر در راهبرد 
امنیت ملی اش را ترســیم می کرد، گفــت؛ امنیت داخلی و خارجی ما در هم 

تنیده است و به سیاست داخلی قوی برای تضمین امنیت کشور نیاز هست.
فیزر از حزب سوســیال دموکرات به ریاست اوالف شولتس، روز سه شنبه 
گفــت: ما برای مدت طوالنی بیش از حد احســاس امنیت کرده ایم. به همین 
دلیــل اســت که  اکنون باید هــر کاری را که در توان داریــم انجام دهیم تا 

شکست های بزرگ سال ها و دهه های اخیر را جبران کنیم.
دولت ائتالفــی آلمان تاکنون دربــاره تدوین راهبرد جدیــد امنیت ملی 
موافقت کرده اســت. از ابتدای ســال جاری میالدی وزارت کشــور آلمان با 

همکاری وزارت خارجه و دفاع، این کشور این راهبرد را بررسی کرده است.
در رویدادی که شــورای روبط خارجی آلمان سازمان دهی کرده بود، فیزر 
عناصر اصلی راهبرد جدید امنیت ملی را ارائه داد که تا ســال ۲۰۲۳  اجرایی 
خواهد شــد.  فیزر در این ســخنان بر تهدیدهای ناشی از حمالت سایبری و 
اطالعــات غلط و نیاز به حفاظت از زیرســاختارهای اصلی تاکید کرد و گفت: 
برای مــن، اولویت اصلی در راهبــرد امنیت ملی حفاظــت و دفاع از جامعه 
دموکرات و آزاد اســت و برای رســیدن به این هدف وزارت کشــور تاکنون 
کانال های اشــاعه اطالعات نادرست را مسدود کرده و از رسانه های اجتماعی 
خواســته است »اطالعات غلط«  را حذف و با آن از طریق منابع معتبر مقابله 
کنند. وزیر کشــور آلمان به تازگی از ایجاد آگاهی جدید امنیتی در بین مردم 
حمایت کرد و گفت ضروری است »توافقات الزام آور برای مشارکت فعال همه 

شهروندان« ایجاد شود.

بحران تورم 100درصدی در آرژانتین
افزایش ۶.۳ درصدی نرخ تورم در آرژانتین در ماه اکتبر )مهر- آبان(، تورم 
ســاالنه را به ۸۸ درصد رساند و منحنی این شاخص برای نخستین بار در ۳۰ 

سال گذشته، در حال نزدیک شدن به میزان ۱۰۰ درصدی است.
به گــزارش روزنامه ال پائیس، جهان با چالش تورم مواجه اســت اما این 
معضل در آرژانتین شــدیدتر اســت. نرخ تورم در این کشور آمریکای جنوبی 
در ماه اکتبر )مهر- آبان( نســبت به ماه سپتامبر )شهریور- مهر(، ۶.۳ درصد 
افزایش یافت. به این ترتیب، نرخ تورم ســاالنه )در ۱۲ ماه گذشــته( به ۸۸ 

درصد رسید.
 )Inec(  »بر اساس داده ها و پیش بینی های »موسسه ملی آمار و سرشماری
برای ماه دســامبر، با وجود تالش های دولت »آلبرتو فرناندز« رئیس جمهوری 
آرژانتین برای اجتناب از تورم، این شــاخص برای نخســتین بار در ۳۰ سال 
گذشــته، به نرخ خطرناک ۱۰۰ درصدی نزدیک می شــود. آمار نگران کننده 
دیگر اینکه، داده های ماه اکتبر نشــان دهنده پایان منحنی نزولی تورمی است 
که در ماه ژوئیه )زمانی که تورم به ۷.۴ درصد رســید( آغاز شده بود.  افزایش 
قیمت ها همزمان با هزینه های باالی مسکن، برق، آب و گاز در نتیجه کاهش 
یارانــه انرژی و افزایش نرخ خدمات عمومی، شــرایط خانوارهای آرژانتینی را 
دشــوارتر کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی که به موجب تاثیر چشمگیر 
بر اقشــار فقیر جامعه، از اهمیت باالتری برای دولت برخوردار است، کمتر از 
میانگین ماهانه )۶.۲ درصد( باقی ماند. این در حالی است که قیمت سبزیجات 

و میوه ها شاهد افزایش ۹ درصدی بود.
آلبرتــو فرناندز در مارس گذشــته از آغاز »جنگ علیه تــورم« خبر داد. 
»مارتین گوسمان« وزیر اقتصاد وقت آرژانتین، با امضای قراردادی با صندوق 
بین المللی پول در ابتدای ســال جاری میــالدی، پرداخت بدهی ۴۴ میلیارد 
دالری را به تعویق انداخت. »سرخیو ماسا« وزیر اقتصاد جدید با برنامه ها برای 
کاهش تورم روی کار آمد. وی همزمان با تالش برای مهار هزینه ها، در تالش 
اســت تا بودجه فوق العاده ای برای کمک هــای اجتماعی اختصاص دهد. وی 
همچنین در حال مذاکره با بخش صادرات اســت تا دالرهایی که از فروش به 
خارج از کشور دریافت می کنند، با بانک مرکزی تسویه کنند. مشکل اساسی، 
فقدان ذخایر ارزی خارجی اســت که نزدیک به صفر است و ابزارهای رسمی 

برای مهار کاهش ارزش پزو )واحد پول آرژانتین( را محدود می کند.

دستبرد هکری چین به اطالعات آمریکا
کریســتوفر ری رئیس اداره تحقیقــات فدرال ایاالت متحــده )FBI( در 
اظهاراتی با بیان اینکه برنامه هکری چین بزرگترین در جهان اســت، مدعی 
شــد: چین بیش از مجموع تمام کشــورهای دیگر اطالعات آمریکایی ها را به 

سرقت برده  است.
به گزارش ای بی ســی نیوز، »کریســتوفر ری« رئیس اداره تحقیقات فدرال 
آمریکا)اف بــی آی( گفت: این اطالعاتی که در اختیــار چینی ها قرار می گیرد 

تجاری و شخصی است.
ری همــراه با »الخاندرو مایــورکاس« وزیر امنیت داخلی و »کریســتین 
ابیزید« مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریســم، در نشست کمیته امینت داخلی 
مجلس نمایندگان با عنوان اســتماع ســاالنه »تهدیدات سراسر جهان« این 

اظهارات را بیان کرد.
رئیــس اف بی آی در این نشســت همچنین تاکید کرد کــه آمریکا نگران 
اپلیکیشــن چینــی »تیک تاک« و »بایت دنس« شــرکت مادر آن اســت و 

خواستار ممنوعیت این برنامه ها شد.
ری سپس ادامه داد: ما نگرانی های امنیت ملی داریم. این برنامه ها به دولت 
چین این امــکان را می دهد داده های میلیون ها کاربر را جمع آوری و کنترل 
کند.  مایورکاس نیــز ضمن تکرار اظهارات رئیس اف بی آی، اضافه کرد: چین 
از این فناوری ها برای تغییر میدان بازی جهانی به نفع خود استفاده می کند.

پولیتیک

اکونومیک

رویداد

وزیرخارجه اســبق آمریکا با بیــان اینکه 
کشــورها باید بر اهداف بلندمدتشــان درباره 
اوکراین و روسیه تمرکز کنند، گفت، اروپا باید 
همان کاری را با روسیه بکند که پس از جنگ 

جهانی دوم با آلمان کرد.
به گزارش بلومبرگ، هنری کیسینجر، وزیر 
خارجه اســبق آمریکا در بــاب جنگ اوکراین 
گفت، کشورها باید ببینند اهداف بلندمدتشان 
درباره اوکراین و روســیه چیســت و بر آن ها 
تمرکز کــرده و اجازه ندهند وقایع کوتاه مدت، 
حواسشــان را پرت کند. با این حال، وقتی از 
کیسینجر پرسش شد که به نظرش والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه به چه چیزی 
رضایــت می دهد، گفت: بی شــک برخی باور 
دارند که پوتین یکی از موانع دستیابی به این 
چشم انداز است. او گفت، جنگ تنها زمانی تمام 
می شود که اوکراین بتواند در یک رابطه نزدیک 

با اروپا، اســتقالل  مرزهای خــود را یکپارچه 
نگه دارد. روســیه باید به نگرانی اروپا از توان 
دفاعی اش بپردازد و در عیــن حال، اروپا باید 
سعی کند روسیه را در سیستم اروپایی جذب 
کند، مانند آنچه پــس از جنگ جهانی دوم با 

آلمان کرد.
دیدار جو بایدن و شی جینپینگ

هنری کیســینجر از گفت وگــوی رهبران 
آمریکا و چین در حاشــیه نشســت گروه ۲۰ 
در اندونزی اســتقبال کرد، اما هشدار داد که 
برای اجتنــاب از تقابل دو اقتصــاد برتر دنیا 
باید مسیری طوالنی طی شــود. او دیدار روز 
دوشــنبه میان شــی جینپینگ و جو بایدن، 
رؤســای جمهوری چین و آمریکا را »تالشی 
برای پل سازی« دانست، از جمله با ازسرگیری 
همکاری در حوزه هایی مانند تغییرات اقلیمی 
و اقتصاد جهانی. این دیپلمات بازنشســته ۹۹ 

ساله گفت: این دو رهبر که دیدار مختصری با 
یکدیگر داشتند، از تاثیرات نظامی و اقتصادی 
که بر یکدیگر دارند، آگاه هســتند. امروز تنها 
می توان گفت که برســر یک مدل گفت وگو به 
توافق رسیده اند و به بیانیه هایی کلی صادر شده 
اســت که با جهان رقابتی ســازگاری دارد، اما 
مســیری طوالنی در پیش است. شی و بایدن 
پس از ماه ها باالخره ســکوت میــان خود را 
شکسته و در حاشــیه اجالس سران گروه ۲۰ 
در اندونزی با یکدیگر دیداری کوتاه داشــتند. 
این پس از آن اتفاق افتاد که اختالف بر ســر 
مســائلی از جمله تجارت، فنــاوری، تایوان و 
حقوق بشــر، روابط دو کشور در ماه های اخیر 
را به بدترین میزان در دهه های گذشته رسانده 
بود. این دو رهبر توافق کردند که با از سرگیری 
همکاری در حوزه های اقلیمی و احتمال سفر 
وزیر خارجه آمریکا به چین در ماه های آینده، 

»لزومی به وقوع یک جنگ سرد جدید« میان 
آن ها وجود ندارد. کیسینجر که در دهه ۱۹۷۰ 
معمار دوستی دوباره آمریکا و چین بود، گفت 
امروز از دو سال قبل امیدوارتر است. او دو سال 
قبل به شرکت کنندگان در انجمن اقتصاد نوین 
هشــدار داده بود که روابط میان این دو قدرت 
جهان در »دامنه های جنگ سرد« سیر می کند. 
او که برای پاسخ به این پرسش که آیا افراطی ها 

در دو کشور کنترل بحث را در دست گرفته اند، 
گفت، مالقات مستقیم شــی و بایدن در بالی 

)جزیره ای در اندونزی( بسیار مهم بود.
او گفت: باید سیاســت متفکرانه در پیش 
گرفته شــده و بحث های شــفاف و مستقیم 
صــورت پذیــرد، امــا اکنون می تــوان گفت 
 کــه دســت کم دری )به روی این خواســته( 

باز شده است.

نسخه آلمانی کیسینجر برای مهار تهدیدهای مسکو

گروه بین الملــل - علی ودایع: باالخره 
مــرد دیوانه جمهوری خواهان بــرای انتخابات 
اعــالم کاندیداتوری  آمریکا  الکتــرال ۲۰۲۴ 
کرد. مدت هاســت کــه انتظــار می رفت که 
»دونالد ترامپ« وارد کارزار انتخابات شــود اما 
او می خواست ســوار بر »موج قرمز« مقتدرانه 
رقبا را به چالش بکشــد امــا او خودش درچار 
چالش شــد. هفتــه گذشــته، انتخابات میان 
دوره ای آمریکا برگزار شــد ؛ جمهوری خواهان 
در مجلس نماینــدگان به یک موفقیت متزلزل 
دست یافتند و ســنا  متحمل شکست شدند. 
برخــی محافظه کاران با طرح نقشــه عبور از 
ترامــپ ، می گویند که او عامــل ناکامی موج 
قرمز بوده است. در شرایطی که نظرسنجی ها 
هم نشان دهنده رویگردانی از رئیس جمهوری 
سابق است، اختالفات جدی در حمایت و علیه 

او بروز و ظهور پیدا کرده است. 
اعالم کاندیداتوری ترامپ بدون ایوانکا

 بنا به گزارش ســی ان ان، ترامپ در عمارت 
ماراالگو در فلوریدا نامزدی خود را برای شرکت 
در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا 

رسما اعالم کرد.
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در حضور 
اعضای خانــواده  و کارمندان ســابق دولتش 
عنوان داشــت: »برای اینکه مجدد آمریکا را به 

اوج برســانیم، من امشب نامزدی خود را برای 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا رسما اعالم 
می کنم. دو ســال قبل کشــور ما در اوج بود و 
به زودی این کشور به دوران اوج خود بازخواهد 

گشت.«
وی افــزود که در آینده خواســتار مجازات 
مرگ برای قاچاقچیان مواد مخدر خواهد شد 
و آن دســته از اعضای ارتــش را که به دلیل 
عدم دریافت واکســن کووید-۱۹ از کار برکنار 

شده اند، مجدد استخدام خواهد کرد.
ترامــپ گفت: ما پیروز می شــویم چون با 
همــه قدرت مبارزه می کنیم و جو بایدن دیگر 
نمی تواند چهره کشور ما باشد.اطمینان می دهم 
او )بایدن( در انتخابات ۲۰۲۴ موفق نمی شود. 

ما این بار با رای بیشتری پیروز می شویم.
ترامپ با بیان اینکه دمکرات ها به ســلطه 
دولت اعتقاد دارند و ما به آزادی، مدعی شد: ما 

بزرگترین اقتصاد را خواهیم ساخت.
وی ادامــه داد که آمریــکای تحت کنترل 
دمکراتها سرنوشت ما نیست و نباید ادامه پیدا 

کند. ما درخشش آمریکا را می خواهیم.
ترامپ همچنین گفت کــه نباید فراموش 
کنیم  نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 

آمریکا اخراج شده است.
اگرچه این رئیس جمهوری ســابق از روند 

انتخاباتی آمریکا انتقاد کرد اما طی ســخنرانی 
خود به ادعاهایش مبنی بر تقلب در انتخابات 
۲۰۲۰ و خشــونت حامیانش برای شورش در 

کنگره در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ اشاره نکرد.
نکته جانب اینجاســت که »ایوانکا ترامپ« 
دختر ارشــد دونالد ترامپ در اینستاگرام خود 
نوشــت: این بار تصمیم گرفته ام که فرزندان و 
خانواده ام را در اولویت قرار دهم. گرچه همیشه 
دوســتدار و حامی پدرم خواهم بود، اما از این 
پس این محبت را خارج از صحنه سیاسی نشان 
خواهم داد. ایوانکا و همســرش، جارد کوشنر 
نقش زیادی در کارزارهای پیشین دونالد ترامپ 
داشته و در دولت ســابق به رهبری ترامپ، از 

مشاوران کاخ سفید بودند.
ایوانکا اوایل سال میالدی جاری با شهادت 
در کنگــره آمریکا درباره حمله ششــم ژانویه 
۲۰۲۱ به ســاختمان کنگره، اعــالم کرد که 
با ادعاهای پــدرش مبنی بر وقــوع تقلب در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا موافق 
نیســت و دونالد ترامپ واقعا در این انتخابات 

شکست خورده است.
رویگردانی نظرسنجی ها

به موازات انتقــادات درباره نقش ترامپ در 
ناکامی موج قرمز،  نتایج نظرســنجی نشــریه 
پولیتیکو و شــرکت مورنینگ کانسالت، نشان 

داد که ۵۳ درصد رای دهندگان واجد شــرایط 
در آمریکا بر ایــن باورند که ترامپ قطعا نباید 
در این انتخابات شــرکت کننــد و ۱۲ درصد 
می گوینــد او احتماال نباید در انتخابات رقابت 
کند. براین اساس، تنها کمتر از ۲۰ درصد رای 
دهنــدگان آمریکایی با قطعیــت گفته اند که 
ترامپ باید در انتخابات دو سال آینده شرکت 
کننــد و ۱۲ درصد با احتمال شــرکت او در 

انتخابات را تایید کرده اند.
اکثریت شرکت کنندگان »جمهوری خواه« 
در نظرســنجی پولیتیکو و مورنینگ کانسالت 
گفته اند می خواهند ترامپ در رقابت شــرکت 
کند امــا ۳۵ درصد از همین حــزب گفته اند 
که نباید در انتخابات شــرکت کند.این نتایج 
همچنین نشان داد که از نظر  ۵۸ درصد از رای 
دهندگان واجد شرایط ترامپ محبوبیت ندارد و 

تنها ۴۰ درصد او را محبوب می دانند.
رقیب تازه ظهور اما قدرتمند

تارنمای روزنامه انگلیســی فایننشال تایمز  
هم می نویسد که رئیس جمهور پیشین آمریکا 
گرچه کمک کرد تا محبوبیت »ران دسانتیس« 
فرماندار کنونی ایالــت فلوریدا افزایش یافته و 
با رشــد در صحنه سیاســی رای اعتماد مردم 
را بدســت آورد، با این حال دست پرورده اش 
به رقیبی جدی بر ســر کســب نامزدی حزب 

انتخابات ریاســت جمهوری  جمهوریخواه در 
۲۰۲۴ تبدیل شــده است. ترامپ در انتخابات 
۲۰۲۲ از نامزدهایی حمایــت کرد که مدعی 
بودند در انتخابات ۲۰۲۰ به ضرر او تقلب شده 
بود. اما همین ادعا موجب شد تا رای دهندگان 
از بیم تکرار ناآرامی های سیاسی دوران ترامپ 
به نامزدهای رقیب رای داده و بسیاری از افراد 
مورد تایید ترامپ ناکام بمانند. همین مســاله 
به اختالف نظرها در حزب جمهوریخواه دامن 
زده و شــکاف عمیقی میان بدنه اصلی حزب و 

طرفداران ترامپ ایجاد کرده است. 
اکنون کــه اختالف نظــر در درون حزب 
جمهوری خــواه و ضــرورت تغییر مشــاهده 
می شود، برخی خواهان روی گردانی از ترامپ و 
اقبال به ران دسانتیس شده اند. این سیاستمدار 
۴۴ ساله نه تنها توانست بار دیگر در انتخابات به 
شدت رقابتی فلوریدا پیروز شود، بلکه اختالف 

خود از رقیبش را به حدود ۲۰ درصد رساند.
شــبکه فاکــس نیــوز آمریــکا نزدیک به 
جمهوری خواهان نیــز می گوید که بزرگترین 
برنده انتخابات میان دوره ای بدون شــک ران 
دسانتیس فرماندار فلوریدا و بازنده بزرگ این 
انتخابات دونالد ترامپ رییس جمهوری سابق 
آمریکا است که نامزدهای منتخب او در برخی 
از رقابت های انتخاباتی حتی نتوانستند رقبای 

دموکرات آسیب پذیر خود را شکست دهند. 
اختالفــات  کــه  اینجاســت  نکتــه 
جمهوری خواهان آنچنان عمیق شده است که 
درباره رهبری آنها در مجلس نمایندگان و سنا 

نیز تردیدهای جدی به وجود آمده است.
دو دستگی در حزب جمهوریخواه که ناشی 
از نفوذ ترامپ در بین افراد محافظه کار اســت، 
آینده آنهــا را به صورت جنجالی پیش خواهد 
برد. اعضای این حزب ظاهرا متقاعد شــده اند 
که ترامپ به وجهه حزب آنها آســیب می زند. 
این عامل می تواند آنها را به طرد ترامپ وادارد 
اما این که آنها به اندازه کافی جســارت چنین 

اقدامی را داشته باشند معلوم نیست.
از طرفی نشــانه ای از عقب نشینی ترامپ 
مشــاهده نشــده و اظهاراتش علیه دسانتیس 
نشــان می دهد که ســاکت نخواهد نشست. 
بسیاری از جمهوری خواهان معتقدند خیلی ها 
او را هنــوز هم چهره شــناخته شــده حزب 

جمهوریخواه می دانند. 
در بحبوحه تعیین تکلیف ســنا و با توجه 
به آنکه ترامپ به صــورت تلویحی وعده داده 
بود تا ۱۵ نوامبر )۲۴ آبان( به صورت رســمی 
داوطلب نامزدی حــزب جمهوری خواهان در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ شود، برخی 
از جمهوریخواهــان به وی فشــار آورده بودند 
که این تصمیــم را به تعویق انداخته و منتظر 
بماند تا تکلیف کرســی ایالت جورجیا در سنا 
معلوم شود.  انتخابات اخیر میاندوره ای کنگره 
آمریکا نشان داد که حتی وقتی خود ترامپ در 
انتخابات حضور ندارد، آمریکایی ها به نامزدهای 
ترامپیستی که عمیقا در تئوری توطئه تقلب در 
انتخابات و تضعیف دموکراسی غوطه ور شدند، 

روی خوش نشان نمی دهند.

اعالم رسمی کاندیداتوری ترامپ برای انتخابات الکترال2024

مرد دیوانه دوباره آمد
افزایش حمایت جمهوری خواهان از ران دسانتیس برای تقابل با رئیس جمهوری سابق

»امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانســه در نشست 
ســران گروه ۲۰ اعالم کرد که اکثر اعضای این گروه جنگ 
اوکراین را محکوم می کنند. وی همچنین در ادامه علیه ایران 
موضع گیری کرد. به گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، مکرون 
با اعالم این موضوع در این نشست که در بالی اندونزی برگزار 
می شود، افزود که فرانســه به دنبال تنش زدایی در جنگ 
اوکراین است.  رئیس جمهوری فرانسه همچنین مدعی شد 
که گروه ۲۰ از جمله چین هیچ »باج گیری هسته ای« را از 
جانب روسیه نمی پذیرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین 
در ادامه ادعا کرد: ایران با بازداشــت شهروندان فرانسوی و 
فعالیت های منطقه ای به طور فزاینده ای در قبال فرانســه 
تهاجمی می شــود و از ایران می خواهم بــه آرامش و روح 

همکاری بازگردد و به ثبات منطقه ای و همچنین شهروندان 
فرانسوی احترام بگذارد. وی همچنین ادعا کرد: انقالب زنان 
و جوانــان ایرانی از ارزش های مــا دفاع می کند. مکرون در 
ادامه ابراز امیدواری کرد که چین بتواند نقش بزرگتری برای 
میانجی گری در ماه های آینده بمنظور تنش زدایی در جنگ 
اوکراین ایفا کند. وی در مورد انفجار شب گذشته در خاک 
لهســتان که دو کشته بر جای گذاشت، گفت که پاریس با 
ورشــو در انجام تحقیقات در این زمینه همکاری می کند. 
کشورهای غربی ابتدا روسیه را متهم کردند که موشک های 
این کشور در لهستان فرود آمده اما ساعتی قبل جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که اصابت موشک پدافند 

هوایی اوکراین عامل این حادثه بوده است.

نخســت وزیر بریتانیا با تکرار مواضــع لندن درخصوص 
جنگ اوکراین و ادعای حمله موشــکی روسیه در لهستان، 
اقدامــات والدیمیر پوتین را تهدیــدی دائمی برای امنیت و 

اقتصاد جهان خواند.
ریشــی سوناک که برای شرکت در اجالس گروه هفت به 
جزیره بالی در اندونزی ســفر کرده است، در نشست خبری 
گفت: چالش هایی که ما با آن روبرو هســتیم کاماًل سیاسی 
هســتند. تهدید دائمی امنیت و خفقان اقتصادی جهانی ما 
ناشی از اقدامات فردی به نام والدیمیر پوتین است که مایل 

به حضور در نشست امسال نبود.
وی افزود: حتی یک نفر در جهان نیست که تأثیر جنگ 
پوتین را احساس نکرده باشد. بازارهای جهانی مواد غذایی به 

دلیل تالش های او برای خفه کردن عرضه غالت اوکراین به 
شدت مختل شده است. به لطف بستن شیرهای گاز توسط 
روسیه، قیمت جهانی انرژی هشت برابر شده و پس لرزه های 
اقتصادی ناشــی از بی اعتنایی پوتین به زندگی انسان ها در 

سال های آینده احساس خواهد شد.
نخســت وزیر بریتانیــا درباره تداوم حمالت روســیه در 
اوکراین و ادعای حمله به لهستان هم گفت: دیروز در نشست 
گروه ۲۰، با وزیر خارجه روسیه درخصوص جنگ غیرقانونی 
و وحشیانه کشــورش در اوکراین روبرو شدیم. تقریباً دوازده 
ســاعت بعد، بیش از ۸۰ موشک روســی در غرب اوکراین 
فرودآمد و غیرنظامیان را کشت و زیرساخت های غیرنظامی 

را ویران کرد.

G20 انتقاد تند ریشی سوناک از پوتینحمله مکرون به روسیه در نشست

ســران حاضر در اجالس رهبران کشورهای 
گروه ۲۰ در اندونزی در پایان این نشســت دو 
روزه در بیانیه ای اعالم کردند که جنگ روســیه 
و اوکرایــن اقتصاد جهانی را تضعیف می کند. به 
گزارش روســیا الیوم، در بیانیــه پایانی اجالس 
رهبران کشــورهای گروه ۲۰ با اشاره به جنگ 
روسیه و اوکراین آمده است: اکثریت کشورهای 
عضــو قاطعانه جنــگ در اوکرایــن را محکوم 
می کنند. ســران جی ۲۰ تاکید کردند که جنگ 
روســیه و اوکراین اقتصاد جهانی را تضعیف  و 

مختل می کند. در بخــش دیگری از این بیانیه 
آمده اســت: اســتفاده از سالح هســته ای و یا 
تهدید به اســتفاده از آن اقدامی غیر قابل قبول 
اســت. به خاطر صلــح و ثبات بایــد به قوانین 
بین المللــی پایبند بود و این پایبندی شــامل 
دفاع از تمام اهداف و اصول مندرج در منشــور 

ســازمان ملل متحد، رعایت قوانین بین المللی 
مربوط به اقدامات بشردوستانه و حقوق بشری، 
از جمله حفاظت از غیرنظامیان و زیرســاخت ها 
در درگیری های مســلحانه است. سران جی ۲۰ 
همچنین تاکید کردند: حل و فصل مسالمت آمیز 
اختالفات، تالش برای حل بحران ها با دیپلماسی 

و گفت وگــو، حیاتی و ضروری اســت و دوران 
کنونی نبایــد دوران جنگ باشــد. حاضران در 
اجالس اندونزی همچنین از توافقنامه صادرات 
غالت از طریق دریای ســیاه که با میانجیگری 
ترکیه و ســازمان ملل متحد امضا شد، استقبال 
و بــر اهمیت ادامه کار بــر روی این توافقنامه و 

اجرای مفاد آن توسط همه ذینفعان تاکید کردند. 
در بخش دیگری از بیانیه پایانی این نشست آمده 
است: کشــورهای عضو گروه ۲۰  به تالش های 
خود برای محدود کــردن افزایش دما به بیش 
از ۱.۵ درجه سانتیگراد ادامه می دهند. اجالس 
ســران گروه ۲۰ در روزهای ۱۵ و ۱۶ نوامبر در 
جزیره بالی اندونزی برگزار شــد و در حاشیه آن 
نیز دیدارهای دوجانبه میان بسیاری از کشورها 
از جمله دیدار شی جینپینگ، رئیس جمهوری 

چین و جو همتای آمریکایی آن برگزار شد.

بیانیه پایانی اجالس گروه 20 در اندونزی
جنگ روسیه و اوکراین اقتصاد جهانی را تضعیف می کند

منابع آگاه در ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( 
دقایقی پیش خبر دادند که اوکراینی بودن موشــک اصابت 
شــده در خاک لهســتان به تائید رئیس جمهوری آمریکا و 

اطالع کشورهای غربی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در ناتو 
خبر داد که جو بایدن به کشورهای عضو این سازمان نظامی و 
گروه ۷ اطالع داده که حادثه موشکی لهستان ناشی از اصابت 

موشک پدافند هوایی اوکراین بوده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ســاعاتی پیش به نقل از سه 
مقام آمریکایی که خواســتند نامشان فاش نشود، نوشته بود 
که برآوردهای اولیه نشــان می دهد موشــک پدافند هوایی 

اوکراین در خاک لهستان سقوط کرد. منابع مذکور افزودند 
که این موشک عصر روز سه شنبه و در گرماگرم موشک باران 
تاسیســات تولید برق اوکراین، یک فروند موشــک روس را 
هدف گرفته بود. آندری دودا، رئیس جمهور لهستان ساعاتی 
پیش در یــک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که مقام های 
کشــورش اطالعــات دقیقی در مورد این که چه کشــوری 
موشــکی را که در شرق این جمهوری سقوط کرد و به جان 
باختن دو تن انجامید ندارند. وی گمانه زنی کرد که احتماال 
موشک مزبور ساخت روسیه باشد. وزارت دفاع روسیه پیشتر 
اعالم کرده بود: نیروهای ما هیچ حمله ای به مواضع همجوار 

با مرز اوکراین و لهستان انجام نداده اند.

آژانس بین المللی انرژی در بیانیه ای با اشاره به اعمال دور 
جدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه که از اوایل سال 
میالدی جدید آغاز می گردد، نسبت به تشدید بحران انرژی 
در اروپــا و افزایش نرخ تورم هشــدار داد. به گزارش روزنامه 
»فایننشال تایمز«، آژانس بین المللی انرژی هشدار داده است 
که با آغاز اجــرای دور تازه تحریم هــای اتحادیه اروپا علیه 
روســیه از ماه فوریه )بهمن ماه(، قیمت سوخت وارد مرحله 
بحرانی دیگری می شود. براساس گزارش این نهاد بین المللی، 
قیمت گازوئیل و تفاوت نسبی قیمت نفت خام در ماه اکتبر 
)مهرماه( به سطح بی سابقه ای رســید و در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته به ترتیب ۷۰ و ۴۲۵ درصد افزایش نشان 

می دهد.  آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس در این 
گزارش آورده اســت: قیمت باالی گازوئیل با آغاز دور جدید 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه روســیه بــه تورم دامن زده و 
بر اقتصاد جهانی و تقاضای بیشــتر برای نفت فشار می آورد. 
در این بیانیه آمده اســت: در پی آغاز دور جدید تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه مسکو، رقابت بر سر بشکه های گازوئیل با 
مبدا غیر روسیه تشدید می شود و همین کشورهای اتحادیه 
اروپا را مجبور می کند به محموله های سوخت از کشورهای 
دورتر همچــون آمریکا، هند و منطقه خاورمیانه روی آورند. 
گازوئیل که به ویژه در صنایع نقش کلیدی داشته، برای رشد 

اقتصادی اهمیت بسیاری دارد.

هشدار بحران انرژی در اروپا با دور جدید تحریم های روسیهاصابت موشک اوکراینی به خاک لهستان
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»همزمان با سقوط قریب الوقوع رژیم صدام – 
تشکیل »مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق 
« در ایران اعالم شــد«. کیهان با این تیتر به 
استقبال تشکیل مجلسی رفت که سخنگویی 

آن به »محمدباقر حکیم« سپرده شده بود.
این روزنامه نوشــت: مجلــس اعالی انقالب 
اسالمی عراق شــامل همه نیروهای اسالمی 
فعال در صحنه و متشــکل از شخصیت های 
اسالمی از روحانیون و دانشگاهیان مکتبی و 

متعهد است. 
خانواده حکیم نقش بنیادی در پایه گذاردن 
مجلس اعال ایفا کرده اند. اما در دو ســال اول 
این مجلس، ریاست آن برعهده ایت اهلل سید 

محمود هاشمی )رئیس قوه قضائیه سال های بعد ایران( بود اما پس از ۳۰ ماه محمدباقر حکیم ریاست آن را برعهده گرفت.

روزنامهبازی

اذان صبح: 4/59 طلوع آفتاب: 6/10   اذان ظهر: 11/48   اذان مغرب: 17/31
پنجشنبه 26 آبان 1401- 22 ربیع الثانی 1444 - 17 نوامبر 2022-  شماره  5858

روزنامه اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و اقتصادی 
صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی هنری مردم ساالری 

مدیرمسئول: مصطفی کواکبیان 
www.mardomsalari.net:نشانی اینترنتی

mardomsalaridaily :نشانی تلگرام
mardomsalaridaily1:نشانی اینستاگرام

  آدرس تحریریه: اتوبان شیخ فضل اهلل نوری شمال به جنوب  
خروجی خیابان سازمان آب - خیابان حاجی پور امیر -  کوچه چهارده - پالک 1

تلفن: 29- 88288226
فکس: 88263094

رتبه روزنامه:3
چاپ: نشر ریحان- تلفن: 65607917 

آقای ربات
»آقای ربات« مجموعه تلویزیونی آمریکایی، 
در ژانر درام و تریلر روان شناختی است که 

توسط سم اسماعیل ساخته شده است.
 رامی ملک در این ســریال در نقش یک 
هکر و مهندس امنیــت رایانه به نام الیوت 
آلدرســون ظاهــر شــده کــه از اختالل 
افســردگی اساســی و اختــالل اضطراب 

اجتماعی رنج می برد.
او توسط شــخص مرموزی به اسم »آقای 

ربات« که رهبر گروه هکتیویسمی به نام »جامعه لعنتی« است دعوت به گروه می شود تا بتوانند با هک کردن شرکت بزرگ 
»ای کورپ ۳« بدهی بسیاری از مردم را پاک و علیه سرمایه داری قیام کنند. با اینکه داستان سریال درباره الیوت آلدرسون 
است و ما در سریال ماجراهای او را دنبال می کنیم اما آقای ربات نام مستعار الیوت نیست. آقای ربات را ما اولین بار در مترو 

می بینیم.
مردی با ظاهر ژولیده که روی کتش برچســبی دوخته شــده با عنوان »آقای ربات«، مردی که پیشنهادی عجیب به الیوت 
می دهد و او را برای مبارزه با شرکت های بزرگ سرمایه داری به گروه خود دعوت می کند، آقای ربات در واقع یک آنارشیست 
در دنیای مدرن امروز است که فکرش هک کردن سیستم های بزرگ و مهم تر از همه شرکت »ای کورپ« )که الیوت ایول 

کورپ/ شرکت شیطان( می خواندش است تا تمامی بدهی های مردم دنیا را پاک کنند. 

فناوری
ساخت تجهیزات الکترونیکی با استفاده از قارچ!

دانشمندان اتریشــی در پژوهش جدیدی نشان داده اند که تجهیزات 
الکترونیکی آینده را می توان از قارچ ها ساخت تا زیست تخریب پذیر و 

قابل بازیافت باشند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، قارچ به عنوان یک جایگزین 
سازگار با محیط زیست برای چرم و فوم متراکم معرفی شده است. یک 
پژوهش جدید نشــان می دهد که شاید بتوان از قارچ در دستگاه های 

الکترونیکی زیست تخریب پذیر نیز استفاده کرد.
مارتیــن کالتنبرونر، دوریــس دانینگر و روالند پراکنر، دانشــمندان 
»دانشگاه یوهانس کپلر لینز« )JKU( اتریش، این کاربرد جدید قارچ 

را کم و بیش به طور تصادفی کشف کردند.
آنها هنگام بررســی اســتفاده از قارچ در کاربردهایی مانند عایق ســاختمانی، دریافتند که قارچ ریشــی با نام علمی 
»Ganoderma lucidum« دارای پوسته بیرونی بسیار سفتی است که از بافت نرم زیرین در برابر عوامل بیماری زا و 

انواع دیگر قارچ ها محافظت می کند.
بررســی ها نشان داد که پوسته را می توان به راحتی برداشت و خشک کرد تا ماده ای قوی، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر 
حرارت تشکیل شود که می تواند تا دمای ۲۵۰ درجه سلسیوس را تحمل کند. پژوهشگران گفتند که وقتی این ماده در 
محیط مناسب بماند، به طور کامل تجزیه می شود. آنها با در نظر گرفتن این ویژگی ها امیدوارند که این ماده موسوم به 
میسلیوترونیک روزی بتواند به عنوان بستری برای بردهای مدار چاپی در دستگاه های الکترونیکی انعطاف پذیر عمل کند.

بسترهای موجود در چنین بردهایی در حال حاضر از پلیمرهایی ساخته می شوند که به سختی قابل جدا شدن از سایر 
اجزا هستند. در نتیجه، بازیافت پلیمرها و سایر اجزا دشوار است. در مقابل، هنگامی که بستر مبتنی بر قارچ تجزیه زیستی 

شود، سایر اجزای غیرقابل تجزیه را نیز به سادگی می توان برداشت و بازیافت کرد.
این ماده را می توان در ایمپلنت های پزشــکی نیز مورد استفاده قرار داد که به گونه ای طراحی شده اند تا به محض مورد 
نیاز نبودن، به  طور بی ضرر در بدن حل شوند. پژوهشگران قبال در یک تمرین اثبات مفهوم، حسگرهایی ساخته اند که در 
آنها، تراشه های الکترونیکی معمولی روی یک بستر میسلیوترونیک لحیم شده اند. آنها در حال حاضر به دنبال استفاده از 

این ماده در اجزای دیگر، با هدف نهایی تولید یک برد مدار کامال زیست تخریب پذیر هستند.

چهرهها

نیکو خردمند، مادر مهربان تلویزیون 
نیکو خردمند دوبلر و هنرپیشه سینما و تلویزیون اهل ایران بود. نیکو خردمند ۱۹ آبان 
۱۳۱۱ در تهران و در خانواده ای فرهنگی متولد شــد. او خواهر بزرگ تر آهو خردمند 
و دخترعموی شــهرو خردمند بــود. او دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فارغ التحصیل 
کارگردانی ســینما در رویال تئاتر ســلطنتی بود. فعالیت هنری او از ســال ۱۳۳۷ با 
گویندگی در رادیو شــروع شد. وی گویندگی فیلم را از شهریور سال ۱۳۳۹ زیر نظر 
هوشنگ لطیف پور و سعید شرافت آغاز کرد و گوینده نقش های اصلی به جای کلودیا 
کاردیناله، آوا گاردنر، الیزابت تیلور، اینگرید برگمن، ایوت میمی یوکس، لی رمیک، الکه 
زومر، فخری خوروش، ایرن، کتایون، آرام، پوری بنایی و... بوده است. او همزمان با دوبله، 
از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۴۷ گوینده نمایش های رادیویی برنامه دوم رادیو و همچنین 
مجری برنامه »معرفی تئاتر در تلویزیون« در ســال ۱۳۵۱ بود. او در دوبله فیلم های 
کالسیک تاریخ ســینما که در دهه پنجاه در »تلویزیون ملی ایران« دوبله می شدند، 
حضور داشت و گوینده مجموعه مستند »پنجره ها« نیز بود. فعالیت سینمایی او با بازی 
در فیلم »پرده آخر« )واروژ کریم مسیحی( در سال ۱۳۶۹ شروع شد. در این فیلم خردمند در نقش تاج الملوک، بازمانده ای 
از یک خانواده اشرافی رو به زوال، بازی چشمگیری داشت. همچنین بازی او در »خانه خلوت« )مهدی صباغ زاده( در کنار 
عزت اهلل انتظامی، یکی دیگر از اوج های حضور او بر پرده ســینما محسوب می شود و بازی اش در مجموعه های تلویزیونی 
»آوای فاخته« و بخصوص »دزدان مادربزرگ« نیز در یادها مانده است. نیکو خردمند حدود ساعت ۴ بامداد ۲۶ آبان ۱۳۸۸، 
در سن ۷۷ سالگی و در بیمارستان ابن سینای تهران درگذشت. وی در پاییز سال ۱۳۸۷ چندین بار به بیمارستان منتقل 
شده بود. همچنین بیماری وی در ماه های آخر عمرش شدت یافته بود. نیکو خردمند در هفته های پیش از مرگش به دلیل 

بیماری قلبی و عروقی و ضعف جسمانی تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت و در بیمارستان بستری بود.

فرانس پوشکاش، بهترین گلزن قرن بیستم
فرانس پوشکاش بازیکن و مربی فوتبال اهل مجارستان بود. فدراسیون بین المللی تاریخ و 
آمار فوتبال او را به عنوان بهترین گلزن قرن بیستم انتخاب کرده است. او همچنین از طرف 
مجله ورلد ساکر، به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ فوتبال، انتخاب شده است. 
پدر پوشــکاش، بازیکن حرفه ای فوتبال و مربی باشگاه کیش پشت بود و عالقه مندی به 
فوتبال را به فرزندش نیز منتقل نمود. پوشکاش در سن ۱۶ سالگی به این باشگاه پیوست 
و در جایگاه مهاجم به بازی پرداخت. دو ســال پس از آن پوشکاش اولین بازی ملی اش 
را روز ۲۰ اوت ۱۹۴۵ برابر اتریش برگزار و با به ثمر رســاندن یک گل نقش مؤثری در 
پیروزی ۵ بر ۲ بر اتریش ایفا کرد. در ســال ۱۹۴۹ وزارت دفاع مجارستان، سرپرستی و 
حمایت از باشگاه کیش پشت را به عهده گرفت و از آن به بعد، نام این تیم به هونِود تغییر 
 galloping( پیدا کرد و در گروه با توجه به درجه نظامی اش به او لقب ســرگرد تیزرو
major( دادند. در باشــگاه هونِود در بین سالهای ۱۹۴۹ –۱۹۵۵ او توانست پنج عنوان 

قهرمانی کسب کند و در سال ۱۹۴۸ او گلزن برتر اروپا بود. در تاریخ فوتبال به ویژه او را با توانایی در مهار توپ، چابکی و قدرتی 
که می توانســت در زمین بازی کند می شناسند. پوشکاش با تسیبور، کوچیش، بوژیک، هیدگ کوتی و سایر بازیکنان، تیمی 
شکست ناپذیر به نام تیم طالیی تشکیل داده بودند. بین سال های ۱۹۵۰ –۱۹۵۶ آنها موفق شدند در بازیهای ملی و رسمی 
با ۴۳ برد، ۷ تساوی و ۱ باخت پیروزی برجسته ای را در دیدارهای ملی به خود اختصاص دهند. در مجموع در ۸۴ بازی ملی، 
پوشکاش توانست ۸۳گل به ثمر رساند. پوشکاش پس از هونِود و به دنبال انقالب ۱۹۵۶ فوتبال باشگاهی را در اسپانیا ادامه داد 
و در ۳۱سالگی در سال ۱۹۵۸ به رئال مادرید پیوست. پوشکاش در اولین فصل حضور در اللیگا ۴ بار هت تریک کرد و رکورد 
دیگری به نام خود ثبت کرد. پوشکاش در مدت حضور خود در رئال مادرید، موفق شد با این تیم ۵ عنوان قهرمانی در اللیگا، 
یک قهرمانی در جام حذفی، ۳قهرمانی در جام های اروپایی و یک قهرمانی در رقابت های بین قاره ای به دست آورد. پس از این 
دســتاوردها، او را به تیم ملی اســپانیا دعوت کردند و او در جام جهانی۱۹۶۲ برای تیم ملی اسپانیا به میدان رفت ولی موفق 
نشد هیچ گلی به ثمر برساند. پس از بازنشستگی در سال ۱۹۶۶ او برای چندین سال به مربیگری پرداخت. پوشکاش در سال 
۱۹۷۱ به مربیگری پاناتینایکوس انتخاب شد و توانست آن را به فینال جام ملت های اروپا برساند. فرنتس پوشکاش، در ۱۷ 

نوامبر ۲۰۰۶ در بیمارستانی در بوداپست به علت عارضه قلبی و عروقی و مشکالت تنفسی در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

فیلمبازی

شماره جدید مجله »تیزهوش«
بیســت و نهمین مجله تیزهوش با مدیر مســئولی دکتر مهدی شاکری )شاگردی( منتشر شد. 
مجله تیزهوش در شماره ویژه پاییزی خود با داستانها و شعرها و مطالب جدیدی برای کودکان و 

نوجوانان آمده است تا یک روشنایی دل انگیز و هدیه ای شادی بخش برای بچه ها باشد.
در این شماره مجله تیزهوش شعر خواندنی پاییز ،داستان بامزه پرخوری و خبرهایی نو از دنیایی 
دانش را خواهید خواند. همچنین می توانید جدیدترین پرسشهای هوش برای دانش آموزان ششم 

را مطالعه کنید.
بخش ویژه پیش دبستانی ها، تحلیل انیمیشن یک پاندای دانا، مطلبی جالب درباره پرندگان ایران و 

کلی کاردستی و بازی هوش و سرگرمی را در این شماره مجله تیزهوش خواهید خواند.
ماهنامه تیزهوش مجله ای ویژه کودکان و نوجوانان خالق و هوشمند ایرانی است که برای اولین 
بار در کشور، با رویکردی روحیه بخش، خالقانه و علمی آموزشی با مدیر مسئولی دکتر شاکری 

)شاگردی( از مهر ماه ۱۳۸۴ پا بر عرصه مطبوعات گذاشت و یکی از محصوالت مجتمع فرهنگی تیزهوشان می باشد.
این نشــریه در حال حاضر مخاطبان زیادی را پیش روی خود دارد چنانچه عالوه بر جمعیت چند هزار نفری مشــترکین مؤسســه 
تیزهوشــان، مهمان بســیاری از خانواده ها است. مجله تیزهوش شماره ۲۹ که به مدیر مسئولی مهدی شاگردی منتشر می شود را در 

سایت tizhoushan.ir مطالعه کنید.

بدون شرح

تشییع جنازه دو تن از قربانیان انفجار تروریستی اخیر در شهر استانبول ترکیه

طرحروز

قاب

پیشنهاد

دوگان ارسالن

رویترز

تشخیص عفونت محل زخم با یک آزمایش ساده
محققان دانشــگاه باث انگلیس در مطالعه 
شان موفق به ایجاد یک آزمایش تغییر رنگ 
ساده شده اند که می تواند سریع نشان دهد 
که آیا زخم با باکتری های مضر آلوده شده 

است یا خیر.
به گزارش ایســنا و به نقل از مدگجت، این 
آزمایش با شناسایی فاکتورهای ویروالنس 
آزاد شــده توسط باکتری ها که باعث تغییر 
رنگ در یک محلول می شوند، انجام می شود.

آزمایش یاد شده می تواند به پزشکان کمک 
کند تا دریابند آیا نیاز اســت آنتی بیوتیک 
تجویز کنند یا خیر و با این کار ممکن است 
بــه جلوگیری از تجویز غیرضــروری آنتی 

بیوتیک کمک شایانی کند.
از آنجایــی که آزمایش مذکور یک آزمایش 

تشخیصی بر بالین بیمار است دیگر نیازی به تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی گران و زمان بر ندارد و می تواند گزینه خوبی برای مناطق 
دورافتاده باشد.

آزمایش تشخیصی بر بالین بیمار یا آزمایش در نقطه مراقب POCT  آزمایش تشخیص پزشکی است که در بالین بیمار قابل انجام 
است.

در حال حاضر تشــخیص اینکه آیا زخم عفونی شــده است یا خیر دشوار اســت. برای این کار معموال نمونه های سواب زخم باید در 
آزمایشگاه تجزیه و تحلیل شوند که این کار زمانبر است و باید در آزمایشگاه های پیشرفته صورت گیرد.

کنترل ســریع عفونت امری بســیار مهم است و هدف این فناوری جدید نیز ارائه روشی ساده برای دستیابی به این امر است. آزمایش 
جدید که توسعه دهندگان آن را کیت حسگر سوا نامیده اند، توسعه یافته و در حال تجاری سازی است.

این آزمایش شامل زدن سواب بر روی زخم و سپس قرار دادن سواب در یک محلول خاص است که این محلول در حضور باکتری هایی 
که می توانند برای زخم ها مضر باشند، تغییر رنگ می دهد. منظور از باکتری های مضر استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، 
قارچ کاندیدا و انتروکوکوس فکالیس است. این آزمایش با ارائه نتیجه تنها در ۳۰ تا ۶۰ دقیقه، می تواند گزینه خوبی برای برخی مناطق 

که دسترسی چندانی به مراکز پزشکی پیشرفته ندارند، باشد.

دانستنیها

برای زنان میهنم
محمد عثمانی

هر مرد موفقــی در زندگیش دو زن بــزرگ وجود دارد؛ 
زنــی که او را می زاید و با تمام عشــق و بزرگی، فداکاری 
و مهربانی او را آن گونه که بایســته زیستن انسانی است 
تربیــت می کند و بزرگ می کند. زن دیگر همســر او که 
عشــق، مهربانی و فدارکاری از نوع دیگر را به زندگی مرد 
تزریق می کند تا با آســودگی خاطر و فراغ بال بیندیشد و 

مسیر ترقی را طی کند.
به هر ســوی که می نگرم، اثر یک زن بر زندگی مرد موفق 
می بینم. با خود اندیشــیدم که بواقــع، نباید روز زن را به 
زنان تبریک گفت؛ چرا کــه زن در وجودش، زنانگی موج 
می زند. او نیاز برای تبریک گفتن روز زن ندارد؛ چون همه 
اش زن، همه اش مهر، عشق و مهربانی است. این ما مردان 
هستیم که به خاطر وجود زن در زندگی مان، باید همدیگر 
تبریک بگویم. هیچ موفقیتی برای مرد بدون وجود یک یا 

دو زن نمی توان تصور کرد.
در طول زندگی ام، همــواره با زنانی روبرو بودم که معنای 
عشــق و فداکاری را برایم معنا کرده اند. اما احترام من به 
زن فقــط در نقش مادرانه یا زنانه آنها خالصه نمی شــود؛ 
بلکه بیش از هر چیز در سیر تأمالت اندیشه سیاسی خود 
به این ایده مهم رســیده ام که هیچ جامعه ای در گذار به 
مســیر توسعه و ترقی نخواهد رسید؛ مگر آن که از احقاق 
حقوق بایسته زنان و ارتقای جایگاه زنان عبور کند. مسیر 
رسیدن به دموکراسی در جوامعی چون ما از حقوق بایسته 
زنان می گذارد. برای درک جایگاه زن در جامعه مسلمانان 

به این خوانش از دین در باب زن جلب توجه می دهم.
اسالم به مثابه دین در سرزمینی نمو یافت که مردساالری 
در شــاکله اجتماعی اش را شکل می داد. زیست قبایلی که 
عهد هــا و پیمان ها، ضمانت اجرایی چندانی نداشــتند و 
به آسانی شکسته می شدند و بساط جنگ همواره مهیا بود؛ 
مردســاالری را در این جامعه برای جنگیدن بایسته کرده 
بود و هم تجارت و بازرگانی در مکه شــغلی مردســاالرانه 
بود. ازاین رو در این جامعه، قدرت در کنار ثروت، سلطه را 
ممکن می ســاخت. حال اگر در این جامعه تصور کنید که 
یک زن از پدر یا همســر ارث می برد، چه اتفاقی می افتد؛ 
ثــروت خاندان پدری که منشــأ قدرت و ســلطه می بود، 
به وسیله دختر خانواده از خاندان پدری به خانواده همسر 

انتقال می یافت.
در نتیجه این انتقال، موازنه قدرت و سلطه در این جامعه 
به هم می خورد. براین اساس هیچ زنی در این جامعه نه از 
ارث که از هیچ حقی برخوردار نبود. با آمدن پیامبر اسالم، 
بزرگترین تحول در بخش اجتماعــی رخ داد؛ زنان ارتقاء 
جایگاه یافته و از حقوقی نه برابر بلکه هم شــأن موقعیت 
اجتماعی خود در آن روزگار بهره مند شدند. یعنی زنی که 
هیچ ارثی از مال پدر و همســر نمی بــرد؛ در ثروت پدر و 

همسر خویش صاحب حق شد. 
پیامبر اســالم به نیکی می دانســت که تحولی در جامعه 
عربــی روزگار خود رخ نمی دهد؛ مگــر از طریق تغییر در 
موقعیــت اجتماعی زنان و بهره مندســازی آنان از حقوق 

بایسته است.
توجــه پیامبر به زنان، تنها به این جا ختم نمی شــود؛ در 
روایت های تاریخی و روایی حدیثی، ســخنان بسیاری از 

پیامبر در باب زنان شنیده ایم.
پیامبــر اظهار و عالقه بــه زن را در جامعه روزگار خویش 
علنی ابراز داشــته اســت؛ در مکان های گوناگون از حریم 
خصوصی و روابــط خصوصی پیامبر با همســرانش نقل 
تاریخی شده است؛ دلیل این امر را می توان در این سخن 
او دریافت که به همســرانش و به خصوص عایشــه تأکید 
می کرد که به صورت علنی از مناســبات و احترامات میان 

ما در جمع زنان سخن بگوید.
این ســخن را اگر با این اشــاره قرآن کــه اظهار می دارد 
که پیامبر الگویی اســت برای تمام افراد جامعه، به نیکی 
می توان یافت کــه پیامبر با این عمل خود، درصدد ایفای 

نقش اصالحی و تربیتی در جامعه داشته است. 
در جامعه ای که برای زن شأنی قائل نبودند، حال پیامبری 
از میان خود آن ها سربرآورده و از تغییر در رفتار و نگرش 

نسبت به زنان سخن می گوید.
این یکی از مهم ترین دستاوردهای محمد )ص( به عنوان 

پیامبر و رهبر سیاسی در جامعه شبه جزیره حجاز است.
آنچه پیامبر در مدت بیست و سه سال پیامبری و سیزده 
سال رهبری سیاسی به عنوان دستاورد عرضه کرد؛ تغییر 
در نگرش ها و اصالح در تفاوت های جنسی و طبقاتی بود.

اما این مســیر که پیامبر در ایــن جامعه آغاز کرد با فوت 
ایشــان متوقف شد. یعنی مســیری که می بایست توسط 
رهبــران بعدی ادامه پیدا می کرد؛ تبدیل به امر ایســتای 
مقدس شد.  انگاره ای که تغییروتحول متناسب با تحوالت 
زمانه را با ســختی و تصلب همراه ساخت. حال اگر به این 
نکته توجه کنیم که هدف از خاتمیت، آگاهی بشر و افزایش 
دانایی آنان می بود؛ پیامبر با نشان دادن مسیر و انگاره های 
ارتقاء بخش به سوی سعادت، ادامه مسیر را برعهده انسان 
نهاده اســت؛ لذا اکنون انسان مســلمان می تواند با توجه 
تاریــخ حقیقی پیامبر و نگرش اصالحــی و تربیتی او، در 
صدد اصالح و ارتقا موقعیت اجتماعی زنان برای رســیدن 
به جامعه دموکراتیک از فر آیند احقاق حقوق زنان رسید. 
من این نوشــتار کوتاه را به احترام تمام زنان هم میهنم و 
چند زن به خصوص، نوشتم که در زندگی ام نقش اساسی 
داشتند. مادرم، دو خواهرم، همسرم و... که به احترام همه 
آن ها می ایستم، کاله از ســر برمی دارم و به نشانه خضوع 

سر تعظیم فرود می آورم.
منبع: خبرآنالین 
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