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»چین جدید« و ماقطار پیشرفت طال، ارز، مسکن و خودرو!

تیم  فنی آژانس انرژی اتمی به ایران  می آید

مصلحت کدام عموم؟

ایــن روزها پرتکرارتریــن کلمه هایی که رئیس 
جمهور در هر محفلی و به هر مناســبتی استفاده 
می کند ترکیب قطار پیشرفت است. ایشان سخت 
معتقد اســت که در همه زمینه ها کشور در مسیر 
پیشــرفت است و قطار آن شتابان است و عده ای از 
سرعت این قطار تندرو هراسان شده اند و هراسانی 
همانا و ســنگ زدن بــه این قطــار و کند کردن 

سرعتش و نهایتا متوقف کردن آن همانا!
البته این که آدمی خوشــبین باشد و امیدوارانه 
به جنگ مصائب برود فی نفســه بد نیست اما اگر 
آن قــدر دنیای خود را محدود کنیم و آن قدر همه 
چیز را گل و بلبل جلــوه دهیم، به احتمال زیاد از 
آن ور بام می افتیم و حاضر به پذیرش هیچ واقعیتی 
نخواهیم بود زیرا دنیایی که در ذهن خود ساخته ایم 
بسیار شــیرین تر از دنیای واقعی اســت و به آنجا 
خواهیم رســید که خیال نخواهیم داشــت از آن 
دنیای شیرین و رویایی خارج شده و قدم در وادی 

واقعیت بگذاریم.

از سر دلسوزی به رئیس محترم جمهور خواهیم 
گفت که قطار دولت شــما در بعضی موارد آن قدر 
پُر شتاب شده، تا جایی که احتمال دارد در بعضی 
مسیرها به دلیل ســرعت زیاد و البته کم مهارتی 
لکوموتیورانــان کال از ریل خارج شــود. امیدوارم 
رئیــس جمهوری خود شــخصا در این چند مدت 
اخیر احوالی از قیمت ارز، طال، مسکن، خودرو، اقالم 
خوراکی و... گرفته باشــند )تاکید می کنم شخصا، 
چــون بیــم آن را دارم آمارها را از همان کســانی 
بگیرند که می گویند مثال در فالن شهرستان هیچ 
بیکاری وجود ندارد!( و به فکر فرو رفته باشند که با 
این اوضاع و احوال، این قطار دولت سیزدهم مردم 
را ســرانجام به چه ایستگاهی می رساند و در کدام 

ایستگاه پیاده خواهد کرد؟! 
دالر در زمان نوشــتن این سطور در حوالی 38 
هزار تومان معامله می شــود و اقتصــاد ما هم نیاز 
به تعریف ندارد که چقدر وابســته به نرخ ارز است. 
قیمت ســکه دارد به 20 میلیــون تومان نزدیک 
می شود، قیمت هر متر مسکن در تهران به میانگین 
50 میلیون نزدیک شــده اســت و البته از آن سو 
وعده های مسکنی دولت هم طبق گفته وزیر جدید 
در جلســه رای اعتماد در مجلس، ســرابی بیش 

نیست. قیمت خودرو که هر روز رکوردهای عجیب 
و غریب به ثبت می رســاند و حتی با این قیمت ها 
باز هم خودروســازان ورشکســته راضی نیستند و 

همچنان قصد تازاندن دارند.
با همه این احوال و اوصاف، دولت سیاست های 
جمعیتی را تشــویق می کند و جوانان را به ازدواج 
ترغیب می کند اما با این وضعیت تشــکیل خانواده 
جدید به کنار، بیم آن می رود که خانواده های فعلی 
نیز کم بیاورند و دچار فروپاشی شوند. آمار مهاجرت 
هم که روند صعودی گرفته است و هر آن کس که 
توانی در رفتن می بینــد، از ترس آینده ای مبهم، 
کوله بارش را جمع کرده و راهی دیار غربت می شود 
به امید آن که تکه نانی در آرامش و رفاه به دســت 

بیاورد.
شاید بعضی از دولتی ها و البته تندروها این موارد 
را سیاه نمایی بدانند اما اگر حتی یک روز بی واسطه 
در کف خیابان و بین مــردم حضور یابند، خود به 
عمــق ماجرا پی خواهند بــرد. گویند که پذیرفتن 
وجود مشــکل خود بخش بزرگی برای رســیدن 
به راه های حل مشــکل اســت. امید اســت دست 
اندرکاران امر چشم باز کنند و حقایق را ببینند و بر 
طبق حقایق چاره اندیشی کنند نه بر طبق رویاها.

در فرصت پدید آمده پس از پایان جنگ ســرد 
)1991( و از سال های نخســتین قرن 21 به ویژه 
از 2014، راه های نوین همکاری های بین المللی در 
قالب تفاهم های استراتژیک نه اتحادهای استراتژیک 
)این دو مفهــوم با هم تفــاوت دارد( از مهمترین 
محورهای سیاست خارجی چین بوده است تا جایی 
که این کشور در نتیجه این سیاست تا سال 2022 
بیش از 110 تفاهم استراتژیک با کشورهای مختلف 
امضاء کرده اســت که بخشی مهم از این تفاهمات 
ناظر به همکاری های اقتصادی، تکنولوژیک، علمی، 
 )Boni, F., 2022( .فرهنگی و رســانه ای اســت
هدف از تمام تفاهمات استراتژیک چین، برساخت 
شبکه ای جهانی از همکاری ها برای گسترش »سپهر 
نفوذ«، هژمونی و تضمین قدرت این کشــور در سه 
حوزه اقتصادی، سیاســی و نظامی تا ســال 2050 

است.
 آنچه تحقیقات، از نتایج تفاهمات رسانه ای چین 
نشان می دهد، تالش رســانه ای برای معرفی چین 
به عنوان قدرتی با ظرفیت هــای باالی اقتصادی و 
تکنولوژیک، تنش پرهیز، و قائل به حقوق بین الملل 

و عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست.
 از 2017 چین، استراتژی رسانه ای جدید خود 
را به دســتور رهبر فعلی این کشــور برای افزایش 
نفوذ و اعتبار ســرعت بخشــید، که چهره خود را 
در جهان پیرایش و پردازش کند و سربرافراشــتن 
شــینهوای جدیــد محصول همین سیاســت بود. 
چین، سال هاست برای گسترش حضور فرهنگی و 
به عنــوان آموزش زبان و فرهنگ چینی، در تقریبا 
اکثر قریب به اتفاق کشــورهای جهان انستیتوهای 
کونفوســیوس پایه گذاری کرده است که دو مرکز 
از این موسســات نیز در تهران )1387( و مازندران 

)1398( تاسیس شده است.
 عالوه، چین از شــرکت های تجاری و خدماتی 
از جمله خدمات بهداشــتی و نهادهای مدنی که به 
ظاهر وابسته به حزب کمونیست نیست اما در واقع 
از جانب حزب حاکم سیاســتگذاری می شوند برای 
این هدف بهره می برد. در یک تحقیق عملکرد شبکه 
رســانه ای وابســته یا همکار با چین در کشورهای 
مختلف جهــان و اروپــا به همراه سیاســت های 

 گسیل ماسک و واکســن و دارو طی پاندمی کرونا 
2021 – 2020 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص 
شــد که این کشــور چگونه توانسته است از طریق 
همین رسانه ها، به جای یک کشور متهم در پاندمی 
کرونا، خود را به عنوان یک کشور منجی و خیرخواه 
حتی به مردم کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا معرفی 
کند. جالب است بدانید، آنســا خبرگزاری رسمی 
ایتالیا در همکاری با شینهوا، در قالب همان تفاهم 
نامه هــا صدها خبر موثر به نفــع چین و با رویکرد 
معرفی چین به عنوان یک کشــور مسئولیت پذیر 
)Boni, F., 2022( .طی پاندمی کرونا منتشر کرد

پشت نقاب چین یک کشور معصوم 
نخوابیده است

 با این همه، آنچه در گفت و گوهای اخیر چین 
با کشورهای عربی خلیج فارس جلب توجه می کند، 
آن اســت که گویی بــا »چین جدیــدی« مواجه 
هســتیم. چینی که براساس شواهد، سیاست تنش 
حداقلــی را کنار گذاشــته و در دوران جدید، برای 
تحکیم موقعیت خود بــه عنوان یکی از قطب های 
اصلی جهان، چهره پیچیده تر و بعضا مهاجم از خود 
بروز می دهد.  معلوم بود که پشــت نقاب سرمایهء 
گذاری هــای عظیم اقتصادی و سیاســی چین در 
کشــورهای مختلف جهــان، یک کشــور معصوم 

نخوابیده است. 
اما حاال این نگاه ایجاد شده است که چین جدید، 
همان اندازه که بزرگ اســت می تواند خطرناک هم 
باشد و منافع خود را نه صرفا در رقابت با قدرت های 
دیگر که چه بسا از دراز کردن دست خود در جیب 
دیگــران و با تعــدی به حریم دیگــران هم دنبال 
می کند. همیــن نمونه ایران کافیســت. بی آن که 
مناقشــه ای پیشــین فی مابین ایران و چین وجود 
داشته باشد و در حالی که تصور می شد، اوج گرمی 
روابط ایران و چین اســت، ناگهان این کشور، غیر 
دوستانه ترین و غیر دیپلماتیک ترین مواضع نسبت 
به تمامیت ارضی و توان نظامی و هسته ای ایران را 
از خود بروز داد و اعتمادســازی چندین دهه را یک 
شبه جایگزین پرسش های فراوان و بی اعتمادی کرد.

تفاهم نامه با کشورهای خلیج فارس
 و خطای چینی

در روزهای اخیر و در پی تفاهم نامه های چین با 
کشورهای جنوب خلیج فارس، یک فراز بسیار تکرار 
شد که »چین براساس منافع ملی خود عمل کرده 
است«. آری این حقیقت دارد. این که چین ارتباط با 

این کشورها و حتی جنگ سرد با آمریکا در منطقه 
ای که حیات خلوت آمریکا بــوده را در قالب چند 
جانبه گرایی براساس ظرفیت های جاری و آتی خود، 
امری استراتژیک بداند تعجب برانگیز نیست. به ویژه 
آن که در دنیای امروز، روابط استراتژیک، بیشتر بر 
پایه منافع مشــترک طراحی می شود تا ارزش های 
مشترک. گرچه پایدارترین روابط وقتی رخ می دهد 
که بر دو پایه ارزش های مشترک و منافع مشترک 
استوار شود. از مشکالت داخلی چین، مسلمانان از 
جمله اویغورها هستند و مهمترین مسئله اقتصادی 
توســعه صادرات کاال و واردات انرژی، و مهمترین 
موضوع منطقه ای برای چین، تایوان اســت. چین 
در گفت وگو هــای اخیر با اعراب خلیج فارس، برای 
هر سه تضمین الزم را دریافت کرد. اعراب تضمین 
کردند، به هیچ وجه در مسائل داخلی چین دخالت 
نکننــد و همچنین تایوان را جزئی جدایی ناپذیر از 
چیــن بدانند و ســرمایه گذاری ها و حجم تبادالت 
اقتصادی نیز که روشن است. تا اینجای کار، گرچه 
این تفاهم براســاس ارزش های مشترک نیست، اما 
براساس منافع مشــترک تعریف می شود که قابل 
درک است، مخصوصا که هم برای اعراب، توازن در 
سیاســت خارجی و اقتصــادی و هم برای چین در 
رقابت هژمونیک با آمریکا و کاستن از نفوذ غرب در 
منطقه و آسودگی خاطر از عدم تحقق اجماع جهانی 

در صورت تهاجم به تایوان، محسوب می شود. 
اما، چین می توانست، این تفاهم را بدون مداخله 
در مســائل منطقه ای ایران و بــا پرهیز از تعریض 
به تمامیت ارضــی ایران به انجام برســاند. اینجا، 
همانجاســت که چین، از خود رفتار جدیدی بروز 
داده و برای جلب رضایت طرف دیگر، تنشی بی دلیل 
با ایران را دامن زده که عالوه بر عدم شناخت دقیق 
چین از ظرائف مسائل خاورمیانه، می تواند ناشی از 
تغییری استراتژیک باشد. می توان گفت، اقدام چین، 
عبــور از برخی از اصولی اســت که در جهان به آن 
تظاهر می کــرد. در عرصه بین المللــی اقدام چین 
این پیام را تداعــی می کند که »چین جدید« یک 
قدرت بی خطر، غیر مداخلــه گر و به واقع »تنش 
پرهیز« نیست و تفاهم های استراتژیک با این کشور، 
چندان هم پایدار تلقی نمی شود و ابایی از تحریک 
کشورهای دیگر ندارد. همچنین پیامی روشن، مهم 
و زنگ خطری برای ایران و احتمال تاثیر پذیرفتن و 

جا ماندن از تحوالت سریع جاری در منطقه.
ادامه در صفحه 9

یک ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اعالم کرد که بازرسان فنی این سازمان در ارتباط 
با مســائل ادعایی پادمانی روز یکشــنبه آینده به 

ایران سفر می کنند.
به گزارش ایرنا، این ســخنگو عصر چهارشنبه 
بــه خبرنگاران گفت: تیم فنــی آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی روز یکشــنبه 18 دســامبر 2022 
بــه دعوت ایران و با هدف رســیدگی به مســائل 
پادمانی باقی مانده که قباًل توسط مدیرکل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی گزارش شده بود، در تهران 
حضور خواهند داشت.

ظهر دیروز نیز محمد اســالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی کشــورمان از برنامه ســفر مسئوالن 
آژانس خبر داده بود. وی در حاشــیه جلسه هیات 
دولــت در جمع خبرنگاران افــزود: تعامالت ما با 
آژانس برقرار است و امیدواریم در جهت رفع موانع 
و ابهامــات با آژانس یک گام رو به جلو برداشــته 
شــود. این درحالی اســت که »رافائل گروســی« 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سه سال 
پیش ادعاهایی را درباره آنچه فعالیت های هسته ای 
اعالم نشــده در مکان هایی در ایران خواند، مطرح 
کرده اســت. این ادعا نخستین بار از سوی نخست  
وزیر وقت رژیم صهیونیســتی مطرح و پس از آن 
توسط رسانه ها و مذاکره کنندگان غربی دامن زده 
شــد. جمهوری اســالمی ایران ضمن رد ادعاهای 
مطرح شــده همواره تاکید کرده است که تعهدات 

کشورها در حوزه پادمان نامحدود نیست.

با رشــد و گسترش حکومت های دمکراتیک که 
بنیان فلســفی خود را از اراده جمعی وام گرفته اند، 
مفاهیمی چون خواست همگانی و مصلحت عمومی 
نیز مورد توجه سیاســتگذاران قرار گرفت چرا که 
بنیــان جوامع دمکراتیک بر خــالف حکومت های 
برخاسته از نظریه الهی، خاستگاهی زمینی است و 
حاکمان برای آنکه بتوانند در قدرت بمانند، باید در 
پی جلب رضایت جامعه باشند و جامعه نیز متقابال 
دولت را نماینده و برخاســته از اراده خود بداند و با 

آن احساس بیگانگی نکند.
اما آنچه این روزهای ایران نشان می دهد، حاکی 
از آن است که سیاست های اتخاذی نخبگان قدرت 
با آنچه خواست مردم است، همسویی ندارد و مردم 
سیاست های اتخاذی را نشــأت گرفته از خواست 
عمومی و نیاز خود نمی دانند. چرا که اگر حکومت 
و نخبگان قدرت در شناســایی و عمل به خواست 
جامعه موفق می بودند، جامعه نه تنها پرخاشگری 
نمی کرد، بلکه با حمایت خــود از نخبگان قدرت، 
از سیاستگذاری آنان پشتیبانی می کرد تا در مسیر 

ترسیم شده نتیجه مطلوب حاصل شود.
زمانی که خواســت عمومی در جامعه با توجه 
به تغییر نســلی، آگاهی اجتماعی، رشد تکنولوژی 
و گســترش ارتباطات و... تغییر می کند، اصرار بر 
تداوم اجرای سیاســت های متکی به زمان گذشته، 
نمی تواند پاســخگوی خواســت جامعه باشــد و 
آن سیاســتی که به نام مصلحــت عمومی تجویز 

می کنند، نتیجه ای عکس می دهد.
وقتی به نام مصلحت عمومــِی جامعه اقدام به 
اعدام شخصی می شود که معترض به شرایط موجود 
است، نه تنها اعتماد عمومی افزایش نمی یابد، بلکه 
موجب افزایش خشــم و بی اعتمادی نیز می شود 
چرا که جامعه شــخص اعدامــی را نه تهدیدی بر 
خود، بلکــه نماینده اعتراضی خود به وضع موجود 
و برآیند پیش رو می دانــد و هرگونه حذفی بدون 
تشریح آشــکار، قانونی و عادالنه را به خطر افتادن 

حق تعیین کنندگی ملت تفسیر می کند.
طرفــه آنکــه، زمانی کــه خواســت عمومی 
دموکراســی، آزادی از اجبــار، حــذف نهادهــای 
مزاحم، زندگی عادالنه، توســعه متناسب، کاهش 
فقر و بی عدالتی و افزایش رفاه اســت هرعملی که 
موجودیت این خواست ها را زیر سوال ببرد و جهت 
عکس بــا آن بگیرد، به یقین از خواســت عمومی 

فاصله می گیرد و با هیچ تفسیری از جمله مصلحت 
عمومی قابل قبول نیست.

نتیجه آنکه به نظر می رســد، آنچه که تاکنون 
در بــاب آن غفلــت کردیم و اکنون نیــز غافلیم، 
بازتوزیع مفهوم مصلحت عمومی در جامعه اســت 
که چگونه آنچه که مصلحت عموم خوانده می شود، 
بعضا عکس خواسته عموم است. این که حاکمیت 
نتواند خود را با اراده عمومی همراه ســازد و از آن 
غلفت کند، نهایتا منجر به جدایی هرچه بیشتر بین 
جامعه و سیستم سیاســی می شود و برون داد آن 
نیز، گســترش اعتراضات در جامعه و تبدیل آن به 
بحران های کوچک و بزرگی می شود که سیستم را 
دچار اختالل و فروپاشی درونی می کند و سیستم 

از هرگونه سیاست ترمیمی عاجز می ماند.
گرچه که این کار باید زودتر صورت می گرفت، 
اما یگانــه چاره کار هنوز هم آن اســت که بجای 
تفســیرهای کیهانی، به دقت خواســت معترضین 
را بررســی و تحلیل کنیم و سیاست های متناسب 
بــا اراده عمومی را تدوین و اجــرا کنیم چرا که با 
حواله دادن منشاء اعتراضات به عوامل دیگر نه تنها 
مشکل حل نمی شود، بلکه خشم جامعه نیز تلنبار 
می شود و خطرناکتر از آنچه می شود که بتوان تصور 

کرد!
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گروه سیاسی: احمد وحیدی وزیر کشور، روز چهارشنبه 
در حاشــیه جلســه هیات دولت درباره اینکه طرح وزارت 
کشور برای ســاماندهی تجمعات به کجا رسید؟ گفت: ما 
تجمعات قانونی را به رســمیت می شناسیم سال گذشته 
هم تجمعات فراوانی برای بهبود وضعیت داشــتیم. ممکن 
اســت نیاز به الیحه نداشــته باشــد او گر به جایی رسید 
کــه نیاز بود، الیحه تهیه خواهد شــد. او پیش از این هم 
از تهیه دســتورالعمل تجمعات قانونی خبر داده و با بیان 
اینکه »وزارت کشــور موافق تجمعات قانونی است« گفته 
بود: دســتورالعمل تجمعات قانونی تهیه شده و در صورت 
رعایت اطمینان از امنیت تجمع کنندگان، مشکلی با این 

مساله نداریم.
سخنان جدید وزارت کشور حاکی از آن است که این ابهام 
قانونی با ارائه دستورالعمل حل خواهد شد و نیازی به ارائه 
الیحه از سوی دولت هم ندارد. موضوع ساماندهی تجمعات 
از ســالها پیش مورد توجه دولت و مجلس بوده تا مشکل 
برگزاری تجمعات بر مبنای اصل 27 قانون اساســی رفع 
شود. بر مبنای اصل 27 قانون اساسی »تشکیل اجتماعات 
و راهپیمایی ها، بدون حمل ســاح، به شرط آن که مخل 
به مبانی اســام نباشد آزاد اســت.« کلی بودن این اصل، 
همواره موضوع اختاف بوده است. از یک سو بر مبنای این 
اصل نیازی به دریافت مجوز از وزارت کشــو برای برگزاری 
تجمعات نیســت و از ســوی دیگر برگــزاری تجمعات به 
برگزاری مجوز مشروط می شود. این درحالیست که تاکنون 
غالبا طرفداران یک جناح خاص سیاســی امکان برگزاری 
تجمع دارند و اگر احزاب و گروه های منتقد سیاســت های 
جاری تمایل به برگزاری تجمع داشــته باشند این امکان 
برایشان وجود ندارد. شرط مخل نبودن به مبانی اسام نیز 
شرط مبهمی است که می تواند شامل تفسیرهای متعددی 
باشــد. از ســال 96 که تجمعاتی اعتراضی در اعتراض به 
وضعیت معیشتی رخ داد موضوع ساماندهی تجمعات مورد 

توجــه قرار گرفت و چه دولت، چه مجلس و چه شــورای 
شــهر در آن دوره گامهایی در این مورد برداشتند که البته 
هیچیک به نتیجه نرسید. این موضوع پس از اعتراضات آبان 
98 به خاطر گران شدن بنزین و همچنین در سال 1400 
در پی اعتراضات به مشکات کمبود آب در برخی استانها 
بیشــتر مورد توجه قرار گرفت امکا دولت و مجلس جدید، 
کمتر تمایلی برای ورود به این حوزه از خود نشان داده اند 
و حاال صحبتهای جدید وزیر کشور هم نشان می دهد که 
ارائه الیحه درباره برگزاری تجمعات در دســتور کار وزارت 
کشور و دولت نیســت؛ چراکه این مشکل می تواند با ارائه 
دستورالعمل حل شود.   جالب اینجاست که یک ماه پیش، 
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اسامی در تشریح آخرین وضعیت بررسی 

طرح ساماندهی تجمعات در این کمیسیون، گفته بود: در 
حال حاضر این طرح در کمســیون شــوراها بایگانی شده 
و منتظر ارائه الیحه دولت در زمینه ســاماندهی تجمعات 
هستیم. در صورتی که دولت الیحه ساماندهی تجمعات را 
به مجلس ارائه دهد این الیحه با طرح نمایندگان تجمیع و 
یک الیحه پخته و جامع در این باره به هیئت رئیسه برای 
بررسی در جلسه علنی تقدیم خواهد شد. در واقع مجلس 
هم از ارائه طرحی در زمینه ساماندهی تجمعات خودداری 
کرده بود تا الیحه دولت هم آماده شود اما حاال وزیر کشور 
به روشــنی اعام کرده دستورالعمل تجمعات قانونی تهیه 
شده و این می تواند مقدمه ای برای رفع این مشکل باشد. 
شاید بتوانیم انتظار داشته باشیم که سرانجام اصل 27 قانون 
اساسی تا پایان سال اجرایی شود. البته در این میان  تاکید 

مجدد وزیر کشور بر این موضوع که »ما تجمعات قانونی را 
به رسمیت می شناسیم« پرسشهای گذشته را دوباره زنده 
می کند. منظور وزیر کشور از تجمعات قانونی چیست؟ آیا 
تجمعاتی که در سه ماه اخیر در نقاط مختلف کشور برگزار 
شــده مغایر اصل 27 قانون اساســی بوده که با اغلب آنها 
برخورد شــده اســت؟ چراکه برگزاری تجمعات آزاد است 
مگر آنکه با حمل ســاح یا مخل به مبانی اسام باشد. از 
نظر وزیر کشور تجمعات قانونی آزاد است اما اگر طرفداران 
دولت این تجمعات را برگزار کنند یا هدف از آن مخالفت با 
معترضان یا برخی دولتهای خارجی باشد. همان زمان که 
وزیر کشور در جمع خبرنگاران سخن می گفت عده ای از 
دانشجویان و فعاالن سازمان های مردم نهاد و فعاالن حقوق 
زنان در محکومیت رفتار متناقض و استانداردهای دوگانه 
کمیسیون مقام زن سازمان ملل مقابل دفتر این نهاد بین 
المللی در تهران تجمــع کردند. چنین تجمعاتی بارها در 
کشور برگزار شده و تجمع در مقابل سفارتخانه کشورهایی 
همچون انگلیس و فرانســه و آلمان یا مقابل سفارت سابق 
آمریکا بدون اشکال است اما به این راحتی نمی توان تجمعی 
در مقابل سفارت چین یا روسیه انجام داد! همچنین برپایی 
تجمعات در سه ماه اخیر با موانع فراوانی مواجه شده و حق 
برگزاری تجمع بر مبنای اصل 27 قانون اساســی محترم 
شمرده نشده است. شاید اگر برپایی تجمعات اعتراضی، به 
طور عملی و نه در حرف و ســخن، به رســمیت شناخته 
می شد و همانند سایر تجمعات، معترضان نیز می توانستند 
نظرات خود را در تجمعات بیان کنند، شــاهد تندتر شدن 
فضای اعتراضات و به تبــع آن درگیری هایی که منجر به 
کشته و زخمی شدن صدها نفر در سه ماه اخیر شده است 
نبودیم. به هر حال در صورت پیگیری وزارت کشور و رفع 
مشکل برگزاری تجمعات قانونی با ارائه دستورالعملی که در 
وزارت کشور تهیه شده، می توانیم به ساماندهی تجمعات 

واجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی امیدوار باشیم.  

وزیر کشور از تهیه دستورالعمل تجمعات قانونی به جای ارائه الیحه خبر داد

آیا اصل 27 امسال اجرایی خواهد شد؟

از  صــدرات«  »ماهــان  حکــم  اجــرای 
بازداشتی های ناآرامی های اخیر متوقف شد.

به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی وکیل 
مدافع ماهان صدرات در این باره اعام کرد:

»با عنایت دادار جان آفرین و با دوراندیشــی 
و ژرف نگری قضات محترم شعبه نهم دیوان 
عالی کشــور و به برکت دعای مردم نجیب، 
شریف و دلسوز این سرزمین، موکل »ماهان 
صدرات« از اعدام نجــات یافت و قرار توقف 
اجرای حکم او مســتند به درخواست اعاده 
دادرســی و موافق مــاده 476 قانون آیین 

دادرسی کیفری صادر شد.«
بر اساس کیفرخواست صادر شده برای ماهان 
صدرات، او متهم  به »محاربه، اجتماع و تبانی 
به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش 
زدن موتورســیکلت و تخریب گوشی شاکی 
خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت 

به شاکی«  شده بود.
روابط عمومی دیوان عالی کشــور هم خبر 
داد که حکم اعــدام »ماهان صدرات مرنی« 
یکی از متهمان اغتشاشــات اخیر تا حصول 
نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد و در 

توضیح آن نوشت: درخواست اعاده دادرسی 
متهم »ماهــان صدرات مرنی« نســبت به 
رأی صــادره دادگاه انقــاب در اجرای ماده 
474 قانون آیین دادرســی کیفری در شعبه 
نهم دیوان عالی کشــور ثبت و اصول پرونده 
محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی و بررسی 
تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه 

شده است.
ضمنا در اجرای ماده 476 قانون مذکور قرار 
توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از 

دیوان عالی کشور صادر شده است.

روابط عمومی قوه قضائیه درباره شــرایط محاربه بیانیه ای 
صادر کرد.

در بیانیه روابط عمومی قوه قضائیه آمده است:
در پــی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام 
محاربــه و اظهارنظرهای صورت گرفته از ســوی بعضی از 
اشخاص و رسانه ها، موارد زیر را به اطاع ملت شریف ایران 

می رساند:
1- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات 
و اجــرای آن باید تنها از طریــق دادگاه صالح و به موجب 
قانون باشــد. ماده 2 قانون مجازات اسامی مصوب 1۳92 
مقــرر می دارد: »هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در 
قانون برای آن مجازات تعیین شــده است جرم محسوب 
می شــود«. بنابراین، در قانون اســامی و قانون مجازات 
اســامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رســمیت 
شناخته شده و بر اساس اصل 167 قانون اساسی: »قضات 
مکلف اند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد 
با استناد به منابع معتبر اسامی با فتاوی معتبر حکم قضیه 
را صادر نمایند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال 
یا تعارض قوانین مدونه از رســیدگی به دعوا و صدور حکم 
امتناع ورزد«. در ما نحن فیه قانون مجازات اسامی حکم 
محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده اســت بنابراین 

قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.
2- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه 
در ماده 279 به بعد قانون مجازات اسامی پیش بینی شده 

است. این ماده می گوید »محاربه به عبارت از کشیدن ساح 
بــه قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها اســت به 
نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کســی با 
انگیزه شــخصی به سوی یک یا چند شخص خاص ساح 
بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که 
به روی مردم ساح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب 

امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود«.
۳- رکن مادی جرم محاربه، کشــیدن ساح یعنی آشکار 
کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اوالً کشیدن ساح به 
قصــد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترســاندن 
مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب 
ماده 279، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه 

نمی باشد.
بنابراین طبق ماده مذکــور، اگر فردی بی آنکه قصد جان، 
مــال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آن ها اســلحه 
بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و هم چنین اگر با مقاصد 
مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه 
صدق نمی کند، قسمت دوم ماده 279 به روشنی این معنا 

را بیان می کند.
4- از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت 

عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب 
رفتار مجرمانه ضروری اســت؛ همچنین وجود قصد خاص 
یعنی کشــیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم 
یا ترســاندن آن ها ضرورت دارد. عاوه بر آن، اقدام مرتکب 
بایســتی موجب ناامنی در محیط شــود. ماده 144 قانون 
مجازات اسامی می گوید: »در تحقق جرایم عمدی عاوه 
بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار 
مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آن ها بر اســاس 
قانون منوط به تحقق نتیجه اســت،  قصد نتیجه یا علم به 

وقوع آن نیز باید محرز گردد«.
۵- احراز علم، قصد خاص یــا قصد نتیجه یا علم مرتکب 
به حصول نتیجه امری قضائی اســت و قاضی از مجموعه 
اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه 

می تواند این امور را احراز کند.
6- کلمه »ســاح« در ماده 279 قانون مجازات اســامی 
شامل اســلحه سرد و گرم اســت؛ ماده 617 کتاب پنجم 
قانون مجازات اسامی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( 
می گوید: »هر کس به وســیله چاقو و یا هر نوع اســلحه 
دیگر تظاهر به قدرت نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت 
اشــخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کســی گاویز 

شــود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس 
از شــش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شاق محکوم خواهد 
شد«. در تبصره الحاقی به ماده 6۵1 قانون تعزیرات )مصوب 
1۳87.08.22( نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، 
چاقو، پنجه بوکس و اســلحه سرد جنگی مانند کاردهای 
ســنگری مشمول عنوان »ســاح« قرار گرفته اند. لذا نوع 
اســلحه به کار رفته از ســوی محارب موضوعیت ندارد و 

می تواند هر یک از مصادیق مذکور باشد.
7- در ماده 279 قانون مجازات اسامی تفاوتی بین ارتکاب 
جرم در روز و شــب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از 

آن وجود ندارد.
8- در ماده 282 قانون مجازات اســامی در مورد مجازات 
محارب مقرر مــی دارد: »حد محاربه یکی از چهار مجازات 
عنوان شــده است« و در ماده 28۳ قانون مجازات اسامی 
به صراحت مقرر می دارد »انتخاب هر یک از امور چهارگانه 

مذکور در ماده 282 به اختیار قاضی است«.
9- شــرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی باشد و مجازات 
محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده 28۳ و انتخاب 

آن هم به اختیار قاضی رسیدگی کننده می باشد.
باتوجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم 
بــه رعایت قانون می داننــد و پرونده های مطروحه مطابق 
قانون رسیدگی و حکم صادر می نمایند و در حوادث اخیر 
هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشــر، شریک، معاون، 

آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می کنند.

سید ابراهیم رئیسی در چهاردهمین همایش 
مدیــران و فرماندهــان قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء که با شــعار »قــرارگاه متعهد، 
سازندگی دانش بنیان، ایران قوی« در مرکز 
همایش های نورالرضا )ع( تهران برگزار شد، 
از خدمات ۳۳ ســاله این قــرارگاه در عرصه 

سازندگی قدردانی کرد.
رئیــس جمهور با بیان اینکه هر جا ســخن 
از کار بــزرگ شــد قــرارگاه خاتم االنبیاء با 
روحیه و انگیزه و نقشــه راه وارد میدان شد، 
انجام پروژه های بزرگ همچون آبرســانی به 
خوزستان و سنندج و همچنین ایجاد شبکه 
آبرســانی در همــدان را محصول تاش این 
قرارگاه دانســت. رئیسی گفت: افتخاری که 
قرارگاه ســازندگی در آبرسانی و برق رسانی 
و گازرســانی به مردم انجام داد موجب شده 
تا مردم احســاس کنند سپاه در دوران دفاع 
مقدس و بعــد از آن و در مواجهه با حوادث 
همواره گمنام و بی نشان کنار آنها بوده و در 

سازندگی نیز میدان دار است. رئیس جمهور 
در بخش دیگری از سخنانش گفت: دشمن 
در دهه نخســت انقاب اســامی با نیروی 
نظامــی در برابر ملت ایران صف آرایی کرد و 
میهــن ما را مورد هجمه قرار داد و امروز هم 
جنگی ترکیبی علیه جمهوری اسامی به راه 
انداخته است. رئیسی یکی از مهم ترین ابعاد 
این جنگ ترکیبی را جنگ اقتصادی دانست 
و اظهار داشت: امروز دشمن می خواهد مانع 
اقتدار ایران اسامی شود، اما مجاهدان ما در 
عرصه اقتصادی همانطور که در دوران دفاع 
مقــدس تولید قدرت کردنــد در این عرصه 
نیز تولید قــدرت می کنند. رئیس جمهور با 
بیان اینکه امــروز در صنایع دفاعی با تولید 
پیچیده ترین تجهیزات حرف برتر را در منطقه 

و دنیا می زنیم در عین حال متذکر شــد که 
افتخار ایران منحصر به ساخت موشک نیست 
و به تولیــد قدرت در همــه زمینه ها توجه 
داریم. رئیســی گفت: دشمن نمی خواهد در 
حوزه اقتصادی دســت برتر را داشته باشیم، 
اما عزیزان ما در قرارگاه سازندگی با کارهای 
بزرگ زیربنایی در حوزه اقتصاد دشــمن را 
مأیوس کرده اند و بــا اخاص و انگیزه الهی 
و اندیشه بلند کارهای ماندگاری انجام دادند 
که قدرت آفریــن، ثروت آفرین، عزت آفرین و 

افتخارآفرین است.
رئیس جمهور با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری در تحلیل آشــوب های اخیر، گفت: 
دشــمن از پیشــرفت ما عصبانی اســت و 
نمی خواهد ما پیشرفت داشته باشیم؛ همواره 

به گستردگی داشته هایمان تهدید می شویم.
رئیسی افزود: بدخواهان می خواهند با ایجاد 
ناامنی ما را درگیر حاشــیه ها کرده و از متن 
کار که پیشرفت، سازندگی و خدمت به مردم 
و گره گشایی از زندگی آنهاست بازدارند، اما 
باید با روحیــه و انگیزه مضاعف تهدید را به 

فرصت تبدیل کنیم.
رئیس جمهــور با بیان اینکه شــکل گیری 
ایران قوی بدون اقتصاد و زیرســاخت قوی 
امکان پذیر نیســت، تصریح کرد: همه ما در 
دولت و نهادهای انقابی به دنبال ســاختن 
ایران قوی هستیم که قدرت اقتصادی یکی 
از ساحت های آن اســت. رئیسی با اشاره به 
ظرفیت های کشــورمان بــرای کار جهادی 
گفت: اروپایی ها دسترسی محدودی به دریا 

دارند، اما ســهم تولید ناخالــص ملی  آنها از 
دریا بیش از ۵0 درصد است و ما با دسترسی 
گســترده به حریم دریا بهــره  اندکی از این 

موهبت الهی برده ایم.
رئیــس جمهور افــزود: برخی کشــورهای 
همســایه بعضاً به میزان درآمــد ما از نفت، 
از اقتصاد دیجیتال درآمد کســب می کنند. 
همچنین در عرصه کشــاورزی نیز با وجود 
برخورداری روســتاهای مــا از ظرفیت ها و 
امکانات مناسب، هنوز به جایگاه قابل قبول 
دســت نیافته ایم. رئیســی با تأکید بر لزوم 
توجه بــه همه ابعاد اقتصادی، خاطرنشــان 
کرد: اگر اقتصاد و تولید روســتایی شــکوفا 
شد، جاذبه روستا نیز افزون می شود و قطعاً 
در کاهش مهاجرت روستائیان تأثیر بسزایی 
خواهد داشت. برخی استان ها بهشت معدن 
هســتند و توجه به اقتصــاد معدن می تواند 
 بسیاری از بخش ها را فعال و اقتصاد منطقه 

را شکوفا کند.

اجرای حکم اعدام ماهان صدرات متوقف شد

بیانیه قوه قضائیه درباره شرایط محاربه

 انتخاب مجازات با قاضی است

رئیسی در چهاردهمین همایش مدیران قرارگاه خاتم االنبیاء:
جنگ اقتصادی از مهم ترین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن است

پیام رهبر انقالب در پی شهادت 
مولوی عبدالواحد ریگی

در پــی حادثه ناگوار ربایش 
و شــهادت جنــاب مولوی 
ریگی، حضرت  عبدالواحــد 
آیت اهلل خامنه ای طی پیامی 
از این  تاثــر  ضمن اظهــار 
حادثه، بر تعقیب و مجازات 
سریع و جدی جنایتکاران از 
مسئول  دستگاههای  سوی 
تاکید کردند. به گزارش ایســنا، متن پیام رهبر انقاب اسامی به شرح زیر 

است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثــه  ناگوار ربایش جنــاب مولوی عبدالواحد ریگی رحمــة اهلل علیه و به 
شــهادت رساندن این عالم خیرخواه و شــجاع موجب تأسف و تأثر اینجانب 
گردید. اشــراری که این جنایت را مرتکب شدند مزدورانی روسیاهند که در 
خدمت دشــمنان سعادت هم میهنان بلوچ و اتحاد اقوام ایرانی قرار گرفته اند. 
وظیفه  دســتگاه های مســئول تعقیب و مجازات جنایتکاران است و باید با 

سرعت و جدیت انجام شود.
اینجانب به خاندان محترم آن شــهید و همه ی مردم بلوچستان بویژه خاش 
و ایرانشــهر تســلیت عرض میکنم و رحمت الهی را برای همگان مســألت 

می نمایم.
سید علی خامنه ای

»1401/09/2۳
شــایان ذکر است مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد امام 
حسین)ع( شهرستان خاش از مولوی های شاخص منطقه و استان سیستان و 
بلوچستان توسط افراد ناشناس ظهر روز پنجشنبه 18 آذرماه 1401 ربوده و 
به شهادت رسیده است. محسنی اژه ای هم روز شنبه طی پیامی با تبریک و 
تسلیت شهادت مولوی عبدالواحد ریگی، به رئیس کل دادگستری سیستان 
و بلوچستان دستور داد با همکاری بخش های اطاعاتی، امنیتی و انتظامی در 
شناسایی و دستگیری و محاکمه عامان شهادت این عالم وارسته و مردمی 

اهل سنت شهرستان خاش اهتمام جدی و پیگیرانه داشته باشند.

پیام تسلیت رهبر انقالب برای درگذشت
مرحوم رستم قاسمی

رهبر انقاب اســامی در پیامی، درگذشــت مرحوم 
رســتم قاسمی را تســلیت گفتند. متن پیام حضرت 

آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
»بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم

درگذشــت مرحوم مغفور جناب آقای رستم قاسمی 
رحمــة اهلل علیه را به خانــدان گرامی و دوســتان و 
همکاران ایشــان تســلیت عرض میکنم. ایشــان از 
جمله ی مردان انقابی و خدمتگزار و خستگی ناپذیر 
کشور بودند و در عرصه های گوناگون خدمات ارزشمندی کردند و تا آخرین 

روزهای حیات، تاش های خود را ادامه دادند.
از خداونــد متعال رحمت و مغفرت و پــاداش مجاهدتها را برای آن مرحوم 

مسألت میکنم
سید علی خامنه ای

»1401/09/2۳
رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی و وزیر اسبق نفت، بعد از یک دوره 

تحمل بیماری 17 آذر 14011 درگذشت.

حال میرحسین موسوی مساعد است
به دنبال انتشــار برخی اخبار 
ضد و  نقیض پیرامون وضعیت 
میرحسین  جسمانی  سامت 
موسوی پیگیری  ها حکایت از 
آن دارد کــه وی برای چکاپ 
معمولی بــه یکــی از مراکز 

درمانی مراجعه کرده است.
مدیر یکــی از مراکز درمانی 
تهران در گفت وگو با ایرنا گفت: میرحســین موســوی به دلیل مشکل مزمن 
گوش میانی خود در برخی اوقات دچار سرگیجه و عدم تعادل می شود که شب 
گذشته نیز با بروز مجدد این حاالت برای معاینه به این مرکز درمانی مراجعه 
کرده است. آقای موسوی پیش از این نیز به این عارضه دچار بوده که سه شنبه 
شب نیز عائم آن مجددا ظهور کرده و تحت چکاب متداول قرار گرفته است. 
البته خانواده نیز ایشــان را در مراجعه به این مرکز درمانی همراهی می کردند. 

در حال حاضر حال عمومی میرحسین موسوی مساعد است.

نماینده چابهار: 
در بلوچستان نه تجزیه طلب داشتیم 

نه داریم و نه خواهیم داشت
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسامی معین الدین سعیدی 
در تذکر شــفاهی خود با قرائت شــعر »چو ایران نباشد تن من مباد« گفت: 
درگذشت برادر مجاهد رســتم قاسمی، شهادت عبد صالح عبدالواحد ریگی 
و شــهادت مظلومانه نمازگــزاران بی گناه جمعه خونیــن زاهدان را به ملت 
ایران تســلیت عرض می کنم. امیدوارم بانیان اتفاقات تلخ اخیر در هر لباس 
و جایگاهی که هســتند به ســزای اعمال خود برسند. نماینده مردم چابهار، 
نیک شــهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسامی ادامه داد: از مردم 
سربلند استان می خواهم آرامش خود را حفظ کنند چرا که توسعه اقتصادی 
و عمرانی تنها در بستر امنیت شکل خواهد گرفت. همچنین از سفر نماینده 
مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان تشکر می کنم و امیدوارم 

مصوبات آنها به صورت کامل و سریع اجرایی شود.
وی خطاب به افرادی که مردم سیستان و بلوچستان را تجزیه طلب نامیدند، 
افزود: افرادی که برچســب تجزیه طلبی زدند و یا مسئوالنی که در برابر درد 
مردم سکوت کردند، بدانند که تاریخ در مورد آنها قضاوت سختی خواهد کرد. 
اســام و ایران ناموس بلوچ هستند. بلوچ می میرد اما از ناموس خود نخواهد 
گذشت. ما در بلوچستان نه تجزیه طلب داشتیم، نه داریم و نه خواهیم داشت.

میرکاظمی: 
بررسی الیحه بودجه در جلسه بعدی دولت

به پایان می رسد
رئیس ســازمان برنامه و بودجه سیدمســعود میرکاظمی روز چهارشنبه در 
حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: برنامه ما این بود که 
لوایــح برنامه هفتم و بودجه 1402 را همزمان تدوین و به پیش ببریم اما به 
دلیل اینکه همه ســازمان درگیر آن بود، تاخیــری در ارائه لوایح پیش آمد. 
وی ادامه داد: البته ســازمان برنامه و بودجه به موقع الیحه بودجه را تقدیم 
دولت کرد اما بررسی آن در دولت طوالنی شد و اکنون اگر یک جلسه دیگر 
برگزار شود، کار تبصره های بودجه به اتمام می رسد. رئیس سازمان برنامه و 
بودجه اضافه کرد: براســاس نظر رئیس مجلس، با دومرحله ای شدن بررسی 
الیحــه بودجه در مجلس، ابتدا تبصره ها،  منابع و مصارف به مجلس ارســال 
می شود و پس از تصویب آن ، جداول و ریز مصارف بودجه در اختیار مجلس 

قرار می گیرد.

ابراهیم عزیزی معاون پارلمانی رئیسی می شود 
نماینده مستعفی کرمانشــاه در مجلس شورای اسامی به معاونت پارلمانی 

ریاست جمهوری می رود.
 به گزارش ایرنا، در جلســه علنی روز چهارشنبه 2۳ آذرماه مجلس شورای 
اسامی، درخواســت اســتعفای ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در 
مجلس شــورای اســامی اعام وصول شــد. در متن نامه استعفای عزیزی 
آمده اســت، با توجه بــه نظر رئیس جمهور مبنی بــر خدمت در دولت، به 
همین دلیل استعفا از نمایندگانی مجلس شورای اسامی را تقدیم می کنم.  
شــنیده ها حکایت از این دارد که ابراهیم عزیزی جایگزین محمد حســینی 

معاون پارلمانی رئیس جمهور خواهد شد.

اخبار کوتاه

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: اینســتاگرام 
هنوز پاســخی به نامه مرکز ملی فضای مجازی مبنی 
بر تاسیس دفتر در ایران نداده است و اظهارات برخی 
افراد پیرامون تاسیس دفتر اینستاگرام در ایران حدس 
و گمان اســت. به گزارش ایرنا، عیســی زارع پور روز 
چهارشــنبه در حاشیه جلســه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران گفــت: مرکز ملی فضای مجازی گفته که 
هنوز پاسخی از سوی اینستاگرام دریافت نکردیم. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات درباره افزایش قیمت تلفن 
ثابت اظهار کرد: شــرکت مخابرات ایران یک شرکت 
خصوصی است باید درآمد و هزینه آن متناسب باشد 
زیــرا در غیر این صورت نمی توانــد به مردم خدمات 
ارائه بدهد. زارع پور عنوان کرد: مخابرات برای توسعه 
و نوســازی نیاز به منابع دارد و چند ســالی است که 
تعرفه های آن ثابت مانده برای ارائه سرویس خوب باید 
منابع داشته باشد. وی افزود: در قبال افزایش نرخ تلفن 

ثابت و همراه، یک بسته نیز برای مردم در نظر گرفته 
شده است. زارع پور همچنین در گفت وگو اختصاصی با 
ایرنا، با اشاره به انتشار نامه ای از شرکت رایتل در فضای 
مجازی مبنی بر ورشکستی این اپراتور گفت: این نامه 
مربوط به بیش از یک ماه پیش اســت و در این مدت 
اتفاقات زیادی در کشور افتاده است. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات افزود: ترافیک مصرفی و تولیدشده در 
کشور افزایش پیدا کرده و طبیعتاً درآمد این اپراتورها 
هم از طریق مکالمه افزایش یافته اســت. بنابراین این 
نامه  که االن رسانه ای شده، مبنای تخصصی ندارد. وی 
خاطرنشــان کرد: در حال بررسی جبران ضرر و زیان 
آسیب دیدگان از اتفاقات اخیر هستیم. زارع پور تاکید 
کرد: عده ای تاش دارند ضعف های مدیریتی خود را به 
گردن اتفاقات اخیر بیندازند. شرکت رایتل از گذشته 
مشکات مالی داشــته و ما در حال بررسی این نامه 

هستیم اما ورشکستگی محرز نشده است.

وزیر دادگســتری با بیان اینکه پیشــگیری از وقوع 
جرم موضوعی پیچیده اســت، گفــت: عدم اطاع از 
قانون یکی از علت های وقوع جرم است، اگر مردم از 
مسائل مطلع باشند بسیاری از مشکات و پرونده ها 
به وجود نمی آید و باز نمی شــود. به گــزارش ایرنا، 
پنجمین نشســت پاســخگویی تلفنی وزرا، معاونان 
و مدیران دولت ســیزدهم بــه تماس های مردمی با 
حضور »امین حسین رحیمی« وزیر دادگستری ظهر 
امروز - چهارشنبه 2۳ آذر- در مرکز ارتباطات مردمی 
نهاد ریاســت جمهوری برگزار شــد. در این نشست 
امیرحسین رحیمی در پاسخ به سوال و مشکل یکی 
از شهروندان درباره حقوق و پرداختی های شاغان در 
شوراهای حل اختاف گفت: تاش می کنیم در سال 
آینده به افرادی که به صورت تمام  وقت با شورای حل 
اختاف همــکاری می کنند، حداقل قانون کار تحت 
عنوان پاداش پرداخت شــود. وزیر دادگستری درباره 

تمهیدات قانون اساســی در حوزه پیشگیری از جرم 
گفت: قانون اساسی این مســئولیت را به عهده قوه 
قضائیــه قــرار داده اما موضوع پیشــگیری نیازمند 
همراهی و همکاری هر سه قوه است. وی افزود: قانونی 
تحت عنوان پیشــگیری از وقوع جرم تصویب شده و 
شورایی به ریاست قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون 
اول رئیس جمهور تشکیل شده است. در این شورا وزرا 
و اعضای قوا حضور دارند و ترتیباتی پیش بینی شده 
است . وزیر دادگستری تصریح کرد: روسای هر دو قوه 
عقیده دارند که به موضوع پیشگیری باید بیشتر بها 
داد و به همین دلیل این شــورا فعال تر شده است. 
رحیمی در پاسخ به دغدغه یکی از تماس گیرندگان 
درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی 
در این زمینه، تاکید کرد: دولــت در نظارت بر بازار 
و کنتــرل قیمت ها با جدیت عمل می کند و ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد نیز در این حوزه بهره می برد.

وزیر ارتباطات:
اینستاگرام هنوز جواب نامه ما را نداده است

وزیر دادگستری: 
بی اطالعی از قانون علت وقوع بسیاری از جرایم است
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بورل: 
تحریم های قدرتمندی علیه ایران وضع کردیم

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی عنوان کرد که این 
اتحادیــه در این هفته به دالیل حقوق بشــری تحریم های قدرتمندی را علیه 

ایران اعمال کرده است.
به گزارش ایسنا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش 
از برگزاری نشست مشترک سران اتحادیه اروپا و آسه آن درخصوص تحوالت 
اخیر ایران گفت: نشست شورای وزرای خارجه در روز دوشنبه برگزار شد و ما 
وضع تحریم های قدرتمند علیه ایران را در پاســخ به مسائل حقوق بشری - از 
جمله اعدام دو تن از معترضین - تصویب کردیم. از روز دوشــنبه اتفاق جدید 

برای مان روی نداده است.

ویژه

نماینده روسیه در سازمان ملل از غرب انتقاد کرد
دروغ شاخ داراستفاده از پهپادهای ایران 

در جنگ اوکراین 
معاون نماینده روســیه در ســازمان ملل در گفت وگویی، ادعای رســانه ها و 
دولت هــای غربی را درباره به کار رفتن پهپادهای ایرانی در جنگ روســیه علیه 

اوکراین رد کرد.
به گزارش ایســنا به نقــل از شــبکه آی۲۴ رژیم صهیونیســتی، دمیتری 
پولیانســکی، معاون نماینده روسیه در ســازمان ملل در گفت وگو با این شبکه 
درباره ادعای غرب مبنی بر به کار رفتن پهپادهای ایرانی در جنگ روســیه علیه 
اوکرایــن، این گزارش ها را »دروغ شــاخ دار« غرب تلقی کــرده و گفت: ما هیچ 

مدرکی در این زمینه ندیده ایم.
پولیانســکی در ادامه گفت: ما بارها ادعای اســتفاده از پهادهای ایرانی را رد 
کرده ایم. من فکر می کنم  مجموعه صنعت نظامی ما قادر است تسلیحات کافی را 

برایمان  تولید کند و نیازی نداریم که تسلیحات دیگران استفاده کنیم.
این دیپلمات روس افزود: شــواهدی رسانه های غربی را فراگرفته است، واقعا 
خنده دار است، یکی از آن ها تصویر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین است که کنار 

چیزی ایستاده که ادعا می شود یک پهپاد ایرانی است.
به گزارش ایسنا، مقامات تهران و مسکو موضوع همکاری های نظامی ایران را 
در چارچوب روابط دوجانبه دو کشــور دانسته و گفته اند این موضوع ارتباطی به 

جنگ اوکراین ندارد.

امضای ۵ توافقنامه جدید ژاپن با ایران 
در حوزه بهداشت و درمان

ســفارت ژاپن در تهــران از امضای پنج توافقنامه جدید بــه منظور اعطای 
کمک های بال عوض در حوزه بهداشت و درمان در ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، سفارت ژاپن در تهران در توییتی با اعالم این مطلب نوشت : 
 پنــج توافقنامه جدید برای اعطای کمک های بالعــوض برای پروژه های امنیت 
انسانی در حوزه بهداشت و درمان در ایران امضا شد.  سه مورد از این پروژه ها، از 
طریق اقداماتی همچون غربالگری سرطان سینه و تهیه تجهیزات پزشکی برای 

زایمان، بطور ویژه به ارتقای سالمت زنان خواهد پرداخت.

تفاهم کمیسیون مشترک کنسولی ایران و سوریه
معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران و معاون وزیر خارجه سوریه صورت 

جلسات کمیسیون مشترک کنسولی دو کشور را امضا کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه)سانا(، علیرضا بیگدلی، 
معاون کنســولی وزارت امور خارجه ایران و ایمن سوســان، معاون وزیر خارجه 

سوریه صورتجلسات کمیسیون مشترک کنسولی ایران و سوریه را امضا کردند.
نشست کنسولی مشترک بین ایران و سوریه به ریاست علیرضا بیگدلی، معاون 
کنســولی وزارت امورخارجه کشــورمان با ایمن سوسان، همتای سوریه ای وی 
در محل وزارت امور خارجه جمهوری عربی ســوریه برگزار شــد. در این مراسم 
دو طرف ضمن ابراز خرســندی از فضای حاکم بر این دیدارها، بر تقویت روابط 
کنسولی بین دو کشور به عنوان نماد و مظهر روابط دوستی و برادری دو کشور 

در زمینه های مختلف تاکید کردند.

دیدار مهم وزیر منابع آبی عراق با سفیر ایران
سخنگوی منابع آبی عراق اعالم کرد که وزیرمنابع آبی این کشور دیدار مهمی 
با سفیر ایران در بغداد داشته و بزودی شاهد دیدارهایی در سطوح باالتر خواهیم 
بود. به گزارش ایسنا، علی راضی، سخنگوی وزارت منابع آبی عراق در گفت وگو با 
خبرگزاری رسمی این کشور)واع( گفت که دولت جدید کشورش و خود شخص 
محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق و عبداللطیف رشید، رئیس جمهور این 

کشور اهمیت زیادی به پرونده آب می دهند.
وی گفت که صفحات جدیدی در پرونده آب باز خواهد شــد تا عراق حق آبه 

خود را تضمین کند.
راضی با اشاره به تماس طرف عراقی با ترکیه و رایزنی درخصوص مساله آب 
تاکیــد کرد که دیدار مهمی میان وزیر منابع آبی عراق و ســفیر ایران در بغداد 
درخصوص پرونده آب انجام شــد و امیدواریم که بــزودی دیدارهای مهمی در 

سطوح سیاسی و باال در راستای رسیدن عراق به حقابه خود انجام شود.

بن سلمان، پدرخوانده خشن ایران اینترنشنال
درحالی که عمال رسانه مســتقلی در عربستان وجود ندارد و خبرنگاران زیر 
سرکوب شدید قرار دارند و خبری از آزادی و حقوق بشر نیست،آل سعود بعنوان 
پدرخوانده شبکه معاند »ایران اینترنشنال« تالش می کند تا دروغ پردازیهای خود 
علیه ایران را در زرورق آزادی و حقوق بشر پیچیده و بدنبال فریبکاری و اهداف 

شوم ریاض باشد.
به گزارش ایرنا، پایگاه اطالع رســانی »ســعودی لیکس« در گزارشی درباره 
وضعیت وخیم رســانه ها و خبرنگاران در داخل عربستان و نبود آزادی بیان در 
این کشور نوشت: بر اساس اعالم »سازمان گزارشگران بدون مرز«، از سال ۲۰۱۷ 
که »محمد بن ســلمان«  به عنوان ولیعهد حکومت عربستان را به دست گرفته 
اســت، تعداد روزنامه نگاران و کاربران و نویسندگان در شبکه های اجتماعی که 
توسط مقامات سعودی پشت میله های زندان های این کشور قرار گرفتند، بیش 

از سه برابر شده است.
سازمان گزارشــگران بدون مرز در گزارش ســاالنه خود )۲۰۲۲( عربستان 
ســعودی را که هم راســتا با سیاســت های غرب برای مقابله بــا تفکرات ضد 
امپریالیســتی و از بین بردن تفکرات ضد اســتکباری ملت های منطقه اقدام به 
تاسیس چندین شبکه ماهواره ای و یا حمایت مالی از شبکه های لندن نشین کرده 
است، در زمینه آزادی مطبوعات در بین ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۶۶ قرار داده 
اســت. این سازمان تاکید کرد که هیچ رسانه آزادی در عربستان سعودی وجود 
ندارد و این کشور خبرنگاران را تحت نظارت شدید قرار می دهد؛ حتی اگر آن ها 

در خارج از کشور باشند.
بر اســاس اعالم ســازمان گزارشــگران بدون مرز، با در نظــر گرفتن اینکه 
خودسانسوری حتی در شبکه های اجتماعی حاکم است، تقریباً تمام رسانه های 
سعودی تحت کنترل مقامات هستند؛ حتی زمانی که از سوی بخش خصوصی 
تامین مالی می شــوند. این رسانه ها مجبورند که از سیاست خبری حکومت که 

توسط خبرگزاری رسمی عربستان )SPA( ترسیم می شود، پیروی کنند.
این گزارش مطبوعات مکتوب در عربستان را به دو طیف اصلی تقسیم کرده 
و آورده اســت که روزنامه های »الوطن« و »عــکاظ« مظهر دیدگاه های جریان 
»لیبرال« و روزنامه »الریاض« منعکس کننده نظرات جریان محافظه کار هستند. 
خودسانسوری بر رسانه های وابسته به خاندان سلطنتی سایه افکنده است و سایر 

تریبون ها نیز تحت نظارت روزانه وزارت اطالع رسانی قرار دارند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه »هرکس 
از نقش دولت عربســتان در جنگ علیه یمن انتقاد و یا با عادی ســازی روابط با 
رژیم اسرائیل مخالفت کند و یا از همان خطی که رسانه های رسمی در ستایش 
محمد بن سلمان اتخاذ کرده اند، پیروی نکند، به خیانت متهم می شود«، افزود: 
روزنامه نگارانی که بی طرفی را انتخاب می کنند، با انواع اتهامات مواجه می شوند.

بر اساس این گزارش، قانون مجازات و همچنین قوانین ضد تروریسم و جرایم 
ســایبری در عربستان ســعودی روزنامه نگاران را به محض بیان انتقاد یا اظهار 
نظر در مورد مســائل سیاسی به توهین به مقدسات، فتنه انگیزی، تهدید کردن 
وحدت ملی یا مخدوش کردن چهره پادشــاه و دولت متهم و سپس بازداشت یا 

از کار برکنار می کند.

دیپلماسی

پولیتیک

دولت جو بایــدن که از آغاز حوادث هفته های اخیر در 
ایران، آشــکارا از این ناآرامی ها حمایت کرده اســت، پس 
از نمایــش ضد ایرانــی ۱۱ آبان ماه و برگزاری نشســت 
غیررســمی )آریا فرموال( در ســازمان ملل و نیز تصویب 
قطعنامه موســوم به »وضعیت حقوق بشــر در ایران« در 
ســوم آذر ماه در ژنو سوئیس، این بار عزم خود را به بهانه 
دفاع از حقوق بشر و حمایت از زنان ایرانی بر پایان دادن به 
عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل قرار داد؛ 
کمیسیونی که جمهوری اسالمی ایران از طریق انتخاباتی 
شــفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و 
کســب ۴۳ رای از میان رای ۵۴ کشور عضو اکوسوک به 

عضویت آن درآمده است.
آمریکا که همواره مدعی دفاع از دموکراســی و شنیدن 
صدای مخالفان اســت، این بار حتی برخالف قوانین بین 
المللی و تعهداتش به عنوان کشــور میزبان سازمان ملل، 
بــرای حضور هیاتی از جمهوری اســالمی ایــران در این 
نشســت کارشــکنی کرده و برای آن روادید صادر نکرده 

است.
البته نشــنیدن صدای کشــورهای غیرهمسو از سوی 
آمریکا تازگی ندارد چرا که در نشســت آریا فرموال نیز به 
کشورهای عضو گروه دوســتان حامی منشور ملل متحد 
اجازه ســخنرانی نداد و تریبون را بــه مخالفان جمهوری 
اســالمی ایران و چهره های بزک شــده مدعی حقوق بشر 
و حقوق زنان ایرانی ســپرد تا با نمایشــی هالیودی، افکار 
عمومی جهان را تحت تاثیر روایت های یکجانبه خود قرار 

دهند.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت خارجه 
ایــران اعالم کرده بــود: جمهوری اســالمی ایران از همه 
ظرفیت های سیاســی و دیپلماتیک خود در حال استفاده 
اســت که از یک رویکــرد غیر قانونی و سیاســی منفعت 
طلبانــه جلوگیری کند و در این ارتباط به تالش های خود 

ادامه خواهد داد.
اکوسوک و کمیسیون مقام زن

ملــل  ســازمان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  شــورای 
)Economic and Social Council( موســوم بــه 
اکوسوک)ECOSOC( یکی از شش رکن اصلی سازمان 
ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی 
و امــور مرتبط با کارگزاریهای تخصصی ســازمان ملل را 

برعهده دارد.
اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین 
بار جمهوری اسالمی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میالدی 
به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره 

اش سال گذشته به پایان رسید.
کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است 
که از ســال ۱۹۴۶ تــالش می کند در حــوزه چالش ها و 

مشکالت زنان، راهگشا باشــد. گرچه در برهه هایی مانند 
بسیاری دیگر از سازمان های بین المللی متاثر از تصمیمات 
و اقدامات سیاســی کشــورهای اروپایی است اما نشست 
ساالنه و ۱۰ روزه آن برای حل و فصل بسیاری از مشکالت 
زنان در حوزه عدالت جنسیتی، استانداردهای جهانی برای 
پیشــرفت زنان و نابرابری های موجود در این حوزه تالش 
می کند.کمیســیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و 
جمهوری اســالمی ایران از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ براساس رای 
اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای 

این نهاد، به عضویت کمیسیون مقام زن درآمده است.
طرح رسمی لغو عضویت ایران برای نخستین بار 

از سوی معاون بایدن
بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیســیون مقام 
زن را نخستین بار بصورت رســمی، کاماال هریس معاون 
رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با »نازنین 
بنیادی« یکی از مخالفان جمهوری اسالمی ایران و حامی 
افزایــش تحریم ها علیه ملت ایران و چهره بزک شــده به 

اصطالح فعال حقوق بشری مطرح کرد.
کاماال هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان 
ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی )آریا فرموال( و ضد 
ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای 
قصد واشــنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف 

ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعالم کرد.
پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار 
نامه ای سرگشــاده از ســوی برخی زنان شناخته شده در 
آمریکا همچــون هیالری کلینتون وزیر خارجه پیشــین 
آمریکا و میشــل اوباما همســر باراک اوباما رئیس جمهور 
پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسالمی 

ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده  بودند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، 
شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر 
ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی 

ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
در بیانیه  مداخله جویانه این ۹ کشور ادعا شده است که 
وزرای خارجه این کشــورها خواهان »همکاری بین المللی 
برای مقابله با آزار و اذیت جنســیتی در فضای مجازی« و 
توجه به خشــونت گسترده علیه زنان و دختران ایرانی در 

پی مرگ ناگوار مهسا امینی هستند.
اکنــون آمریــکا صبح چهارشــنبه ۱۴ دســامبر )۲۳ 
آذرماه( به وقــت محلی، قطعنامه خاتمــه عضویت ایران 
در کمیســیون مقام زن ســازمان ملل را به بهانه حمایت 
از زنان ایرانی و ناآرامی ها در شورای اجتماعی و اقتصادی 
سازمان ملل )اکوسوک( در نیویورک مطرح شد تا در این 

باره تصمیم گیری شود.

هشدارهای ایران درباره بدعت خطرناک آمریکا
»امیرســعید ایروانی« ســفیر و نماینده دائم ایران در 
ســازمان ملل متحد در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل 
سازمان ملل که رونوشــت آن برای خانم »الشزارا اسووا« 
)Lachezara Stoeva( رئیــس شــورای اجتماعــی- 
اقتصادی ســازمان ملل )اکوســوک( و رئیس شــصت و 
هفتمین کمیســیون مقام زن ارســال شــده، از دبیرکل 
سازمان ملل خواســته است که در ظرفیت خود به عنوان 
حافظ منشــور ملل متحد و در چارچوب مســئولیت های 
دبیــرکل از اصول منشــور ملل متحد حمایــت و در این 
چارچوب از تالش های غیرســازنده و مخــرب به رهبری 
آمریکا در قبــال ایران جلوگیری کند چــرا که این رویه 
مشارکت فعال و جامع همه دولت های عضو در فعالیت های 

سازمان ملل را در معرض خطر قرار می دهد.
ایروانی در این نامه با اشــاره به درخواست غیر قانونی 
آمریکا جهت پایان دادن به عضویت ایران در کمیســیون 
مقــام زن تاکیــد کرد: این درخواســت بر پایــه ادعاها و 

فرضیات جعلی علیه ایران صورت گرفته است.
دیپلمات ارشــد جمهوری اســالمی ایران در نیویورک 
افزود: این درخواســت غیر قانونی، نشــان دهنده تالشی 
دیگر توســط آمریکا برای سوء استفاده از سیستم سازمان 
ملل برای اهداف سیاسی خود است. سفیر ایران در سازمان 
ملل تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره علیه سوء 
اســتفاده از نهادهای وابسته به سازمان ملل برای پیشبرد 
اهداف سیاســی هشــدار داده، چون به اعتبار سیســتم 
سازمان ملل لطمه وارد می کند. سفیر و نماینده دائم ایران 
توجه دبیرکل ســازمان ملل را به سیاســت های خصمانه 
ایاالت متحده آمریکا علیه ایران وایجاد کمپین گســترده 
علیه جمهوری اسالمی ایران از جمله فشارهای حداکثری 
سیاســی و اقتصادی بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 
۱۳۹۷جلب و اضافــه کرد: اگر این اقدامــات غیر قانونی 
در سیستم ســازمان ملل موفق شود برای کلیت سازمان 
ملل خیلی خطرناک خواهد بود. ناصر کنعانی ســخنگوی 
وزارت امورخارجه ایران نیز گفته است: جمهوری اسالمی 
ایران در ارتباط با اقدامات غیرقانونی تعداد مشــخصی از 
دولت های غربی علیه ایران به بهانه تحوالت داخلی کشور 
مواضع خود را همواره رسما و آشکارا اعالم و هم به صورت 
رســانه ای و اعالمی و هم در مذاکرات و مالقات ها مطرح 
کرده و لذا هر گونه ســوء استفاده از تحوالت داخلی ایران 
برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورمان محکوم و غیرقابل 
قبول است. بهره گیری از قواعد و سازمان های بین المللی 
برای دســتیابی به اهداف سیاســی کشوری خاص، چنان 
بدعت خطرناکی اســت که بســیاری ازمتحدان و شرکای 
آمریکا را نیز درباره اقدامات اخیرش دچار شک و بدگمانی 

کرده است.

برنامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل

پذیرش مسئولیت حمله به کاروان سوخت ایران توسط اسرائیل

پیگرد  »الکاظمی« به اتهام دست داشتن در ترور شهید سلیمانی

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به طور 
رســمی اعالم کرد که هدف قرار دادن تانکر های 
حامل سوخت ایران در مرزهای سوریه و عراق کار 

این رژیم بوده است.
به گزارش ایســنا به نقل از روسیا الیوم، آویو 
کوخاوی، رئیس ســتاد ارتش رژیم صهیونیستی 
امــروز )چهارشــنبه( در اظهاراتــی ادعا کرد که 
جنگنده های این رژیم چند هفته پیش »کاروان 
حامل اسلحه« در مرزهای سوریه و عراق را هدف 

قرار داد.
وی مدعی شــد که ارتش رژیم صهیونیستی 
اطالعات کاملی داشته است که از میان ۲۵ تانکر 
حامل سوخت، تانکر شماره ۸ حامل سالح ایرانی 

بوده و باید آن را هدف قرار دهد.
کوخاوی مدعی شــد که رژیم صهیونیســتی 
طرح ایران برای ارســال صد فروند موشک زمین 

به هوا به سوریه و لبنان را شکست داده است.

رئیــس ســتاد ارتــش رژیم صهیونیســتی 
خاطرنشان کرد که این یکی از جنگ هایی است 
که ارتش صهیونیستی وارد آن شد اما نتوانست به 
خوبی آن را مدیریت کند زیرا ایران برخی اوقات 
توانست به سوریه و حزب اهلل لبنان سالح ارسال 
کند اما رویای ایران در تاسیس »حزب اهلل جدید« 

در بلندی های جوالن شکست خورد.
بر اســاس این گزارش، تقریبا اواسط آبان بود 
که جبــار المعموری، یکــی از رهبران چارچوب 
هماهنگی شــیعیان عــراق در گفت وگو با پایگاه 
خبــری بغداد الیــوم تاکید کرد که ســه پهپاد 
اســرائیلی تانکرهای حامل ســوخت ایرانی را در 
نزدیکی گــذرگاه القائم واقع در غرب عراق هدف 

قرار دادند.
وی گفت که این تانکرهای حامل سوخت برای 
فروش به لبنان در راه لبنان و برای فروش به این 

کشور بودند.

این مســئول عراقی تاکید کــرد که اطالعات 
به دســت آمده نشان می دهد که حمله پهپادی 
صهیونیســت ها خسارت های انســانی و مادی به 

همراه داشته است.
عضــو چارچــوب هماهنگی شــیعیان عراق 
خاطرنشــان کرد که ایــن اقــدام در چارچوب 
سیاست تل آویو و هم پیمانانش برای گرسنه نگه 
داشتن ملت ها و ممانعت از رسیدن فروش سوخت 
به بیروت و دیگر شهرهای لبنانی از که از بحران 

سوخت رنج می برند.
وی گفت که وجود پهپادها در مرزهای عراق 
نشان می دهد که ما نیازمند اتخاذ اقدامات بیشتر 
برای محافظت از حریم هوایی این کشور هستیم.

همچنین خبرگزاری صدا و ســیما اعالم کرد 
که کاروانی از تانکرهای حامل سوخت ایران برای 
لبنــان در مرز البوکمال هدف حمله پهپادی قرار 
گرفتند. بر اساس گزارش خبرنگار صداوسیما ۲۲ 

تانکر حامل گازوئیل که قصد داشتند از مرز القائِم 
عراق وارد سوریه شوند که پس از عبور ۸ تانکر به 
خاک سوریه یک پهپاد آمریکایی ۲ تانکر را هدف 
قرار می دهد در این بمباران به راننده های دو تانکر 

آسیبی نرسید، اما حرکت کاروان متوقف شد.
وی گفت: ۱۴ تانکر حامل ســوخت همچنان 
در خاک عراق متوقف هستند. به گفته  سخنگوی 

اداره گذرگاه های مــرزی عراق ورود و خروج این 
تانکرها کامال رســمی و قانونی و بر اساس توافق 
ســه کشــور ایران، ســوریه و عراق بوده است.
همچنین ســتاد فرماندهی نیروهای آمریکا هم 
اعــالم کرد که ایــن حمالت هوایــی در منطقه 
 ابوکمال - القائم در مرز عراق و ســوریه روی داده 

اما کار آنها نبوده است

عضو ائتالف دولت قانون عراق مدعی شــد که 
در مرحله پیش رو شــاهد صدور حکم بازداشت 
علیه مصطفی الکاظمی به اتهام دست داشتن در 
ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس خواهیم 

بود.
به گزارش ایسنا، فاضل موات الزریجاوی، یکی 
از رهبــران ائتالف دولت قانون عراق در گفت وگو 
با شفق نیوز گفت که مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر پیشــین عراق اکنون در بغداد و در منطقه 
خضرا حضور دارد و تحت حفاظت سفارت آمریکا 

در عراق اســت. وی گفت کــه در مرحله پیش 
رو شــاهد صــدور حکم بازداشــت و بازجویی از 
مصطفی الکاظمی به دلیل دست داشتن در مساله 
»سرقت قرن و« ترور سردار سلیمانی و ابومهدی 

المهندس« خواهیم بود.
اخیرا محمد حسن جعفر)برادر شهید ابومهدی 
المهندس( و ۷۶ نفر دیگر از دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا و مایک پمپئــو، وزیر خارجه این 
کشــور و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین 
عــراق و ضیاء الموســوی، سرپرســت اطالعات 

نظامی عراق و همچنین سفیر آمریکا در بغداد به 
خاطر جنایت ترور فرماندهان مقاومت)ابومهدی 
المهندس و سپهبد شهید سلیمانی( در فرودگاه 
بین المللی بغداد در دادگاه ســوم الکرخ شکایت 
کردند. در این شــکایت آمده است که سه متهم 
اول با هماهنگی متهم چهارم و پنجم دستور ترور 
فرماندهان پیروزی به وسیله پهپاد در خاک عراق 

را دادند.
در بخش دیگری از این شــکایت با استناد به 
اظهارات مایک پمپئو آمده اســت که متهم دوم 
اعالم کرد که این عملیات از داخل سفارت آمریکا 
در بغداد مدیریت می شد و یک تیم ویژه اطالعاتی 
خودروهایــی که بــرای اســتقبال از فرماندهان 

پیروزی می رفتند را تعقیب می کرد.
برادر شــهید المهندس در شکایت خود آورده 
است که این امر نقض حاکمیت عراق و در تضاد با 

منشور سازمان ملل است.
در این شکایت با اشــاره به نقض قوانین بین 
المللی و ایجاد رعب و وحشــت میان شهروندان 
و همچنین اســتفاده از ســالح ممنوعه در این 

جنایــت آمده اســت که ما خواهــان انجام تمام 
اقدامــات قانونی علیه متهمان هســتیم. پیش از 
این فراکســیون پارلمانی صادقــون عراق ضمن 
متهم کردن دولت مصطفی الکاظمی به سرپوش 
گذاشــتن بر جنایت فرودگاه بغداد)ترور شــهید 
سلیمانی و ابومهدی المهندس( خواهان بازگشایی 
این پرونده و مجازات تمام مسئوالن و افرادی شد 

که در آن دست داشتند.
علی ترکی الجمالی، نماینده این فراکســیون 
در گفت وگــو بــا خبرگــزاری المعلومــه تاکید 
کرد: تنها چند هفته تا ســومین سالگرد جنایت 
فرودگاه بغداد و ترور فرماندهان پیروزی ابومهدی 

المهندس و قاسم سلیمانی مانده است.
وی بــدون نام بــردن از طرف هایــی که در 
این جنایت با دولت آمریکا همکاری داشــته اند، 

خواستار مجازات آن ها شد.
این نماینده عراقی گفت کــه در زمان دولت 
پیشــبرد امور به ریاســت مصطفــی الکاظمی 
این پرونده شــد  پنهان کاری هایــی درخصوص 
و برخی شــواهد نشــان می دهد که افسرانی در 

دولت الکاظمی در ایــن پرونده تعلل کردند و بر 
آن سرپوش گذاشتند. نماینده فراکسیون صادقون 
تاکید کرد که مصطفی الکاظمی به تمام سواالت 
در این خصوص پاســخ نداده است و به نظر می 

رسد که با آمریکایی ها تبانی کرده است.
علی ترکی الجمالی پیش تر نیز دولت الکاظمی 
را به تعلل در اخــراج نیروهای آمریکایی از عراق 
متهم کرده بود. همچنین احمد االســدی، رئیس 
فراکسیون پارلمانی »السند الوطنی« عراق دولت 
مصطفی الکاظمی را به تعلل و سرپوش گذاشتن 
بر جنایت ترور فرماندهان پیروزی)شــهید قاسم 

سلیمانی و ابومهدی المهندس( متهم کرده بود.
وی گفت که دولت مصطفی الکاظمی به وعده 
خود درخصوص اخراج نیروهای خارجی از خاک 
عراق و در راس آن هــا نیروهای آمریکایی عمل 
نکرد. االســدی گفت که جنایت ترور فرماندهان 
پیروزی که آمریکا مرتکب آن شــد، نقض آشکار 
حاکمیــت عراق به شــمار مــی رود و اقدامات 
 اتخــاذ شــده در این راســتا متناســب با حجم 

جنایت آمریکا نیست.

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت وگوی 
تلفنی با وزیر امــور خارجه ایرلنــد، از برخی نمایش های 
سیاسی شــورای وزیران اتحادیه اروپا، به بهانه حقوق بشر 
انتقــاد کرد. به گــزارش ایرنا، در تماس تلفنی »حســین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه کشــورمان و »سایمون 
کاوونــی« وزیر امــور خارجه ایرلنــد، طرفین در خصوص 
مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی به گفتگو 
و تبادل نظــر پرداختند. وزیر امور خارجه کشــورمان در 
این تماس، از برخی نمایش های سیاســی شورای وزیران 
اتحادیه اروپا، به بهانه حقوق بشر انتقاد کرد. رئیس دستگاه 

دیپلماسی در پاسخ به سوال همتای ایرلندی، ضمن تشکر 
از تالش های قبلی ایرلند در مســیر گفــت وگو برای لغو 
تحریم ها گفت: جمهوری اسالمی ایران ضمن آمادگی برای 
یک توافق خوب، پایدار و قوی، دیپلماسی را مسیر درست 
مــی داند اما از خطوط قرمز خود کــه همان تامین منافع 
مردم اســت، عقب نخواهد نشست. ســایمون کاوونی وزیر 
امور خارجه ایرلند نیز در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به 
سفر سال گذشته خود به تهران، دیدگاه های این کشور در 
قبال مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی و مباحث در 

دستور کار روابط دو کشور را مطرح کرد.

در تمــاس تلفنی خانــم »حاجا لحبیــب«، وزیر امور 
خارجه بلژیک با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران، طرفین در خصوص اهم تحوالت 
دوجانبــه، منطقه ای و بین المللی به گفتگو و تبادل نظر 
پرداختند. به گزارش ایسنا،حسین امیرعبداللهیان در این 
تماس تلفنی روابط دیرینه میان جمهوری اسالمی ایران و 
بلژیک را دستمایه مناسبی برای تداوم تعامل و گفتگوهای 

سازنده میان دو کشور قلمداد کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران از توســعه 
همکاری هــای دوجانبــه میان دو کشــور در عرصه های 

مختلف سیاســی، اقتصادی و فرهنگی بــر پایه احترام و 
منافع متقابل استقبال کرد.

وزیــر خارجه بلژیک نیز با اشــاره به اهمیت ســابقه 
مناســبات دو کشــور و نقش جمهوری اسالمی ایران در 
منطقه گفت: تداوم تماس های ما و آگاهی از واقعیت های 
ایــران می تواند نقش مهمــی را در ایجاد درک صحیح از 

تحوالت داشته باشد.
وزرای خارجه دو کشور در ادامه این گفتگو، اهم موارد 
در دستور کار روابط دوجانبه و از جمله مسائل کنسولی را 

مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در گفت وگوی امیرعبداللهیان با وزیرخارجه ایرلند مطرح شد

انتقاد از نمایش های سیاسی شورای وزیران اتحادیه اروپا
وزیرخارجه بلژیک با تهران تماس گرفت

تالش برای درک مشترک از موضوعات دوجانبه

»ابوالقاســم دلفــی« در یادداشــتی برای 
دیپلماسی ایرانی می نویسد که از جمله مباحثی 
که ابن روزها در محافل بین المللی و بخصوص 
افکار عمومی و صحنه رسانه ها، در سطح قابل 
توجهی مطرح می شود، جست وجو برای پاسخ 
به این سوال است که چگونه است که علی رغم 
دارا بودن رسمی ســالح هسته ای توسط پنج 
عضو دائم شــورای امنیت ســازمان ملل و دو 
کشور هند و پاکستان، سایر کشورهای جهان 
از جمله جمهوری اسالمی ایران، از دستیابی به 

این سالح منع می شوند؟ در درجه اول نگاهی 
به تاریخچه پیمان عدم اشاعه  MPT می تواند 
تا حدودی پاســخ این سوال را جهت دهد. در 
ششم اوت سال ۱۹۴۵ جهان شاهد رونمایی، 
کشــف و بکارگیری سالح جدیدی بود. ایاالت 
متحده این ســالح را در هیروشیمای ژاپن به 
عنوان بمب اتمی استفاده کرد و بدین ترتیب 
برتری و زیــاده خواهی های خــود در مبارزه 

تســلیحاتی را به رخ کشید.  این که واشنگتن 
در بکارگیری بمب های هسته ای در هیروشیما 
و ناکازاکی بدنبال چه اهدافــی بود را باید در 
مقدمه بحثی قرار دهیم که انتهای آن به شکل 

گیری پیمان عدم اشاعه منتهی می شود.
البته برتری ایاالت متحــده پس از فاجعه 
بکارگیــری بمب اتمــی و دارا بــودن توانایی 
هسته ای نظامی، دیری نپایید و در سال ۱۹۴۹ 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت نیز 
اولین آزمایش هســته ای خــود را انجام داد و 
متعاقب آن بریتانیای کبیر در ســال  ۱۹۵۱، 
فرانســه در سال ۱۹۶۰ و چین در سال ۱۹۶۴ 
به ســالح اتمی دســت یافتند.  این تحوالت 
که ظاهــرا اهداف بلند پروازانه واشــنگتن در 
»انحصاری کردن هسته ای نظامی« را برآورده 
نکرده بود باعث شد که ایاالت متحده بالفاصله 

اقدامــات و تالش هایی را برای محدودســازی 
گسترش ســالح هسته ای در ســطحی که تا 

اواسط دهه شصت اتفاق افتاده بود آغاز کند.
از اوایل سال ۱۹۴۶ واشنگتن تدوین دستور 
العملی در خصوص محدود ســازی توســعه 
و نشــر دانش و ظرفیت های هســته ای را در 
 MAC دستور کار قرار داد و قانون موسوم به
MAHON را کــه در دوران تنــش با اتحاد 

جماهیر شوروی و جنگ سرد تدوین شده بود، 
عملیاتی کرد.

پارادوکس  پیمان عدم اشاعه در تعامل با کشورهای هسته ای
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۴۷ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشور شناسایی شدند
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شناسایی ۴۷ بیمار جدید کووید-۱۹ 
در کشــور در یک شبانه روز خبر داد.به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت اعالم کرد: 
تــا روز ۲۳ آذر ۶۵ میلیــون و ۱۴۶ هزار و ۳۳۰ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۵۷ 
هزار و ۶۵ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۱۶۶ نفر، دوز ســوم و باالتر 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۱۵۵ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۶۱ دوز رسید.از روز ۲۲ آذر تا روز ۲۳ آذر ۱۴۰۱ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۷ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی و ۲۵ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 
۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۹۴ نفر رسید.در طول ۲۴ ساعت، هیچ یک از بیماران 
کووید-۱۹ در کشــور جان خود را از دست ندادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری، در عدد ۱۴۴ هزار و ۶۵۸ نفر ثابت ماند.خوشــبختانه تا روز ۲۳ آذر ۷ 
میلیون ۳۳۵ هزار و ۵۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شــده اند.۵۴ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تــا روز ۲۳ آذر ۵۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و 
۶۸۵ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.در حال حاضر ۰ 
شهرستان در وضعیت قرمز، ۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۹۵ شهرستان در 

وضعیت زرد و ۳۵۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

وجود ۱۰۰۰ کودک معلول و نیازمند درمان
 فاقد »سرپرست« در بهزیستی

مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت که حدود ۱۰۰۰ کودک 
دارای معلولیت یا نیازمند درمان زیر ۱۶ ســال در مراکز بهزیستی به سرمی برند 
که بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثرند.به گزارش ایسنا، سعید بابایی مدیرکل 
کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی کشــور با بیان اینکه حدود هزار کودک 
دارای معلولیت یا نیازمند درمان زیر ۱۶ سال در مراکز بهزیستی به سرمی برند که 
بی سرپرســت یا فاقد سرپرست مؤثرند، گفت: خانواده های متقاضی این کودکان 
خارج از نوبت در اولویت قرار می گیرند. معموال خانواده هایی به سمت پذیرش این 
کودکان می روند که آمادگی بیشتری نسبت به سایر خانواده ها دارند. بعضی از این 
کــودکان عالوه بر نیاز مالی برای درمان، نیاز به توجه ویژه والدین دارند.به گفته 
این مقام مسئول، در حال حاضر تعداد محدودی برای فرزندپذیری کودک دارای 
معلولیت یا نیازمند درمان اقدام می کنند. این در حالی اســت که سال گذشته 
حدود ۲۰۰ خانواده و امســال بالغ بر ۱۰۰ خانواده اقدام به پذیرش این کودکان 
که بعضاً دارای اختالل اتیســم، HIV، هپاتیــت و فلج مغزی بودند، کردند.وی 
ادامه داد: در برخی از این فرزندخواندگی ها دیده می شود که کودک پس از ورود 

به خانواده، مراحل درمان را سریع تر طی می کند و شرایط بهتری پیدا می کند.

امکان بهره مندی سربازان غایب
 از کسرخدمت ایثارگری

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا از امکان بهره مندی ســربازان غایب حین 
خدمت از کســرخدمت ایثارگری والدین خبرداد.به گزارش ایســنا، سردار تقی 
مهری در این باره گفت:  در راســتای ارج نهادن بــه ایثارگران و افزایش رضایت 
کارکنــان وظیفه حین خدمت، برابر تصویب ســتادکل نیروهای مســلح، کلیه 
کارکنان وظیفه غایب حین خدمت می توانند از کســرخدمت ایثارگری والدین 
اعم از رزمندگی، جانبازی و آزادگی بهره مند شوند.وی با تاکید بر اینکه مشموالن 
غایب درصورت اشــتغال به خدمت می توانند از این کسرخدمت بهره مند شوند، 
گفت: تمامی کارکنان وظیفه غایب حین خدمت که دارای کسرخدمت ایثارگری 
والدین هســتند، می توانند از امتیاز مذکور بهره مند شوند.بر اساس اعالم سایت 
پلیس، مهری ادامه داد:  فرآیند صدور کســرخدمت مطابق مقررات قبلی بوده و 
تغییری نداشته و کارکنان وظیفه واجد شرایط پس از شروع به خدمت سربازی 
می توانند برای دریافت گواهی کسرخدمت به سازمان های نیروهای مسلح مراجعه 
کنند. این مقررات صرفا برای بهره مندی از کسرخدمت ایثارگری بوده و بخشش 
اضافه خدمت سنواتی پشت دفترچه ای کارکنان وظیفه  مطابق ضوابط و مقررات 

مربوطه قبلی و از اختیارات یگان خدمتی مربوطه است.

شرط رایگان شدن خدمات »بستری« 
برای مددجویان بهزیستی 

رئیس دبیرخانه بیمه و درمان ســازمان بهزیستی کشور از رایگان شدن خدمات 
بســتری برای مددجویان بهزیســتی که دارای بیمه سالمت هستند خبر داد و 
گفــت: به دنبــال اجرای این مصوبــه، مددجویان در زمان مراجعه به پزشــک 
)ویزیت پزشــک عمومی، متخصص و فوق تخصص( یا بســتری مبالغ بســیار 
ناچیزی پرداخت می کنند.افسانه مشتری در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به اینکه 
هیات وزیران در اردیبهشــت ماه سال جاری رایگان شدن خدمات بستری برای 
مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد را مصوب کرد، اظهار کرد: رایگان شــدن 
خدمات بســتری برای مددجویان بهزیســتی و کمیته امــداد در صورتی قابل 
اجراســت که براساس نظام ارجاع باشــد یعنی افراد از طریق پزشک عمومی به 
پزشک متخصص مراجعه کنند و از این طریق خدمات بستری رایگان می شود.وی 
افزود: به دنبال همین مصوبه، سازمان بهزیستی پیگیر شد و اطالعات مددجویان 
تحت پوشــش را اســتخراج کرد و اکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار خانوار 
)جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیســتی که دارای بیمه سالمت هستند( به 
ســازمان بیمه سالمت معرفی شــده اند تا زمانی که افراد به مراکز تحت نظارت 
سازمان بیمه سالمت و وزارت بهداشت و درمان مراجعه می کنند، تحت پوشش 
سازمان بهزیستی بودن آنها مشخص باشد.رئیس دبیرخانه بیمه و درمان سازمان 
بهزیستی کشور گفت: به دنبال اجرای مصوبه هیات وزیران، مددجویان در زمان 
مراجعه به پزشک )ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص( یا بستری 

مبالغ کمتری پرداخت می کنند.

رتبه اول افغانستان در تولید هروئین و مرفین جهان
ســتاد مبارزه با موادمخدر و دانشگاه آزاد اسالمی با هدف اجرای طرح یاریگران 
زندگی و برنامه های پیشــگیری از آســیب  اعتیاد به مدت سه سال تفاهم نامه 
همکاری جدید امضا کردند.به گزارش ایســنا،  دکتر اســکندر مؤمنی در مراسم 
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه آزاد که هم زمان با هفته پژوهش 
برگزار شد، گفت: امیدوارم این تفاهم نامه، فصل جدیدی در تمدید همکاری ها و 
استفاده از ظرفیت ها در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی باشد.وی افزود: 
معتقدیم اگر موضوع اعتیاد و موادمخدر قرار است ساماندهی شود باید مبارزه و 
پیشــگیری از اعتیاد صورت بگیرد، شاید انتظار بسیاری از مردم و خانواده ها این 
باشد که در جامعه موادمخدر وجود نداشته باشد تا کسی مصرف نکند؛ این انتظار 
درست و به حق مردم است اما به تنهایی کافی نیست؛ زیرا زمانی می توانیم این 
موضوع را ســامان دهیم که هم تالش شود موادمخدر در دسترس نباشد و هم 
تالش شود که توانمندسازی و بازدارندگی درونی ایجاد شود تا اگر موادمخدر هم 
در دسترس بود، کسی آن را مصرف نکند.دبیرکل ستاد با بیان اینکه طی یکسال 
گذشته ۱۲ شهید در مسیر مبارزه با موادمخدر به شهادت رسیده اند، بیان کرد: 
تاکنون در حوزه مقابله با موادمخدر تالش های زیادی شده است اما در حوزه های 
پیشگیری از اعتیاد و توانمندسازی، کمتر از ظرفیت ها استفاده کرده ایم؛ به همین 
دلیل طرح یاریگران زندگی در جلسه اصلی ستاد با حضور رئیس جمهور تصویب 
و در حال اجرا است.مؤمنی ادامه داد: ایران در کنار کشوری قرار دارد که رتبه اول 
تولید موادمخدر را در دنیا دارد و بیش از ۹۰ درصد تریاک جهان در افغانســتان 
تولید می شود، همچنین آن کشور، رتبه اول تولید هروئین و مرفین جهان را دارد. 
از طرفی در ۱۰ سال گذشته با حمایت آمریکایی ها و ناتو تبدیل به قطب تولید 
موادمخدر صنعتی شیشــه و آمفتامین ها شده است که این خطری بزرگ برای 
همه کشورها اســت، به همین دلیل برنامه ایران در مبارزه با موادمخدر متوازن 
است و چهار حوزه مقابله، پیشگیری، درمان و توانمندسازی را همسو با یکدیگر 

پیش می برد.

افزایش غلظت آالینده ها ادامه دارد
بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی این استان کمی 
ابری تا نیمه ابری و پایداری نســبی جــوی و افزایش آلودگی هوا و بارش برف و 
مه در ارتفاعات پیش بینی می شــود.به گزارش ایســنا، بر اساس تحلیل آخرین 
نقشه های هواشناسی و پیش یابی مدل های عددی وضعیت جوی استان طی پنج 
روز آینده آســمانی کمی ابری تا نیمه ابری و در مناطق شهری استان به ویژه تا 
روز شنبه )۲۶ آذر( با توجه به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل مالحظه 
شرایط ادامه انباشت و افزایش غلظت آالینده ها و به دنبال آن کاهش کیفیت هوا 

پیش بینی می شود.

اخبار کوتاه
رئیس پلیس راهور کشور اعالم کرد

خودروهای ناایمن، پاشنه آشیل تصادفات

سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:
۱۹ درصد مدارس کشور فرسوده اند

مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوآنزا اعالم کرد
طغیان هایی از یک ویروس تنفسی در اطفال

رئیس پلیس راهور فراجا با اشــاره به آغاز طرح زمســتانی 
پلیس راهــور از برنامه ریزی برای کاهــش تصادفات برغم 
پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی ترددهای جاده ای خبر داد.

به گزارش ایســنا، ســردار کمال هادیانفر در رزمایش طرح 
ترافیک زمستانی پلیس که در دانشگاه علوم انتظامی امین 
برگزار شد، گفت: هر ســاله در طرح های ترافیکی مختلف 
اعم از طرح ترافیک نوروزی، تابســتانی، زمستانی، اربعین 
حســینی و ... تمام دســتگاه ها به طور تمام وقت و با ایثار 
انجــام وظیفه می کنند.وی ادامه داد: ما چند وظیفه اصلی 
را با همکاری هشت دستگاه دیگر  از جمله راهداری، هالل 
احمــر، اورژانــس و ... در این طرح ها انجــام می دهیم تا 
ان شــاءاهلل منجر به کاهش،سوانح و حوادث ترافیکی شود.

هادیانفر با بیان اینکه در طرح زمســتانی ســال گذشــته 
ترددهای جاده ای ۱۴ درصد افزایش داشــت، گفت: در این 
مدت و به نســبت افزایش ترددها، تصادفــات فوتی  تنها 
چهارصدم درصد افزایش داشــت.رئیس پلیس راهور فراجا 
با بیان اینکه ما اجازه ندادیم آمار جانباختگان در زمســتان 
سال گذشته نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته باشد، گفت: 
امســال با توجه به افزایش خودروها و دارندگان گواهینامه 
، پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی ترددها را داریم و علیرغم 
وضعیت زمستانی که از سوی هواشناسی پیش بینی شده، 
باید تالش کنیم با اقدامات شــبانه روزی، شــاهد کاهش 
تصادفات و حوادث ترافیکی باشیم.به گفته هادیانفر، در طرح 
زمستانی امسال که از ۲۳ آذر شروع می شود، همکاران ما 
در تمام جاده ها در  بیش از ۶۰۰۰ پایگاه ثابت و ســیار به 
صورت شــبانه روزی تا ۲۰ اســفند حضور خواهند داشت. 
همچنیــن از ظرفیت پهپــادی و هوافراجا و ۸۱۶۷ خودرو 
سبک، ۷۰ بالگرد استفاده خواهیم کرد.رییس پلیس راهور 
کشور ابراز  امیدواری کرد: ایمنی خودروها به سمتی پیش 
رود که در ســال ۱۷ هزار کشته نداشته باشیم.هادیانفر با 
تاکید بــر اینکه در حال حاضر خودروهای ناایمن پاشــنه 
آشیل تصادفات شده اســت، به پنج عامل تصادفات اشاره 
کــرد و گفت: امیدواریم با ایمن ســازی خودروها و اصالح 
قوانیــن و آموزش به رانندگان و اصــالح نقاط حادثه خیز 

شاهد کاهش تصادفات و حوادث جاده ای باشیم.
مخالفت پلیس با ۲پیشنهاد وزارت صمت 

برای اسقاط خودرو
رئیــس پلیس راهور فراجا با انتقاد از برخی دســتگاه ها در 
موضــوع ترافیک، آلودگی هــوا و تصادفــات گفت: هنوز 
خودروســازها در موضوع ایمنی خــودرو و ارتفای کیفیت 
آن گام جــدی برنداشــته اند.به گزارش ایســنا، ســردار 
ســیدکمال هادیانفر در حاشــیه برگــزاری رزمایش طرح 
زمســتانی پلیس که در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار 
شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امروز رزمایش طرح 
زمستانی پلیس و دیگر دستگاه های خدماتی و امدادی در 
جاده های کشور برگزار شد. افرادی که در این مراسم حضور 
داشــتند، نمایندگان بیش از ۷۸ هزار نفری هستند که در 
اجرای این طرح مشارکت دارند.وی همچنین از همه مردم 
خواست که در طول زمستان از انجام سفرهای غیر ضروری 
پرهیز کرده و در صورت ضرورت با اطالع از وضعیت جوی 
و ترافیکی جاده ها سفر خود را آغاز کنند.هادیانفر با تاکید 
بر الزامی بودن همراه داشــتن زنجیر چرخ به خصوص در 
محورهای برفگیر و کوهستانی الزامی گفت: شهروندان الزم 
است حتما از وسیله نقلیه ایمن برای سفر استفاده کنند و 
در طول ســفر نیز سوخت کافی، مواد غذایی کافی و لباس 
گرم نیز به همراه داشته باشند.رئیس پلیس راهور فراجا از 
ابالغیه برای انسداد محورهای ناایمن در ایام زمستان خبر 
داد و گفــت: ما ابالغ کردیم که روســای پلیس راه در هر 
محوری که احساس کنند تهدیدی در آن وجود دارد اعم از 

بارندگی شدید، احتمال ریزش و ... نسبت به مسدود کردن 
آن محــور اقدام کرده و تا زمان رفع کامل خطر اجازه تردد 

به این خودروها را نخواهند داد.
هادیانفر با بیان اینکــه ۸۲ درصد از تصادفات رانندگی به 
دلیل ســرعت و ســبقت غیر مجاز و عدم توجه به جلو رخ 
داده اســت، گفت: در این میان اســتفاده از کمربند ایمنی 
تاثیر بســیاری در کاهش تعداد جانباختگان داشته است. 
از این رو تاکید داریم که اســتفاده از کمربند ایمنی برای 
تمام سرنشینان خودروها و ناوگان حمل و نقل عمومی در 
جاده ها الزامی اســت.رییس پلیس راهور فراجا در پاسخ به 
پرسشی درباره تعداد نقاط حادثه خیز نیز گفت: در مجموع 
۲۰۰۰ نقطه در شهرها و حدود ۳۲۰۰ نقطه حادثه ساز در 
جاده ها داریم که مشکل تعدادی از این نقاط برطرف شده 
اســت. از این رو باید تالش جدی صورت بگیرد و اعتبارات 
الزم نیز تامین شود تا نقاط حادثه خیز نیز کاهش پیدا کند.
هادیانفر با اشاره به مسئولیت ۳۲ دستگاه در کاهش حوادث 
ترافیکــی، گفت: ما از برخی از این دســتگاه ها گله داریم. 

تنها هشــت دســتگاه هســتند که واقعا مجاهدانه در این 
خصوص تالش می کنند و الزم اســت دیگر دستگاه ها نیز 
پای کار بیایند.هادیانفر با بیان اینکه در هشت ماهه امسال 
۳۵ درصد افزایش تردد داشــتیم، گفــت: در این افزایش 
تردد متغیرهایی نظیر رشــد جمعیت، افزایش افراد دارای 
گواهینامه های جدید، تعداد وسایل نقلیه و ... موثر است.وی 
با بیان اینکه متاسفانه در این مدت تصادفات فوتی و جرحی 
۹ درصد افزایش داشته است، گفت: ما باید تمام تالش خود 
را بکنیم تا با کمک دیگر دستگاه ها مجموع تصادفات و به 
خصوص تصادفات فوتی و جرحــی را کاهش دهیم. البته 
پیش بینی کاهــش ۵۰ درصدی قربانیان حوادث رانندگی 
در طول برنامه هفتم توســعه را کرده ایم و پیشنهاد آن نیز 
ارائه شــده اســت و معتقدیم که می توان با مشارکت تمام 
دستگاه ها چنین اقدامی را انجام داد.هادیانفر از بی توجهی 
خودروسازان به ایمنی نیز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه هنوز 
خودروســازها در حوزه ایمنی خودرو و کیفیت گام خوبی 

برنداشته اند.

هادیانفر در پاســخ به پرسشــی درباره آلودگــی هوا نیز 
گفــت: معضل آلودگی هوا یک بحث اساســی اســت. ۸۰ 
درصد ناوگان مســافربری ما در شهرها در سن فرسودگی 
اســت و نوسازی آن رخ نداده اســت. امروز از ۱۲ میلیون 
دستگاه موتورسیکلت در کشور ما بیش از ۱۰.۵ میلیون آن 

کاربراتوری و آالینده است. 
در بحث خودروهای ســواری نیــز وضعیت خوبی نداریم و 
نســبت تردد خودروی ســواری به سرنشین ۱.۵ نفر است 
یعنــی در هر خــودرو که در حال حرکت اســت تنها ۱.۵ 
نفر حضــور دارد که این به نوعی نشــان می دهد که اکثر 
خودروهای ما تک سرنشین است. در حالیکه در هیچ جای 
دنیا اینطور نیست.رئیس پلیس راهور فراجا به ماده ۸ قانون 
هوای پاک اشــاره کرد و گفت: در ایــن قانون تکالیفی بر 
عهده دولت قرار داده شده که من از خبرنگاراها می خواهم 
که بروند و بررســی کنند که دولت قبل و دولت فعلی هر 
کدام چند تکلیف را انجام داده است. نوسازی ناوگان حمل 
و نقل عمومی، تســهیالت ارزان قیمت، اسقاط خودروهای 
فرســوده و ... از جمله این موارد اســت که متاسفانه به آن 

توجه نشده است.
هادیانفر با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما سن فرسودگی 
نداریم، گفت: زمانی یک نفر رفت و درباره ســن فرسودگی 
اعتراضی را مطرح کرد و بعد هم گفتند ســن فرســودگی 
نداریــم در نتیجه هیچ برنامه ای هم برای اســقاط نداریم. 
امروز خودرویی که ۵۰ سال تردد کرده و در شهر چرخیده 
با یک گواهی معاینه فنی می تواند ۵۰ ســال دیگر هم در 
شهر بچرخد و تردد کند. آیا این درست است.رئیس پلیس 
راهور فراجا به دو پیشنهاد وزارت صمت در موضوع اسقاط 
خودروها نیز اشــاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات وزارت 
صمت رعایت ۱.۵ درصد برای اســقاط خودرو است یعنی 
بــه ازای ۱.۵ درصد از قیمت یک خودروی وارداتی، امکان 
شماره گذاری آن فراهم شده و طرح اجرا شود که ما با آن 
مخالفت کردیم مثال اگــر قیمت یک خودرو ۳۰۰ میلیون 
باشد با سه میلیون تومان می خواهد خودرویی را وارد کند. 
این شدنی نیست. یک پیشــنهاد هم در مورد گواهی های 
صوری بود که ما با آن هم مخالفت کردیم. اســقاط خودرو 
باید جدی گرفته شــود و تا زمانی که اســقاط خودرو در 
دســتورکار دولت و مجلس نباشد ما هر روز شاهد ترافیک 
سنگین و آلودگی هوا خواهیم بود.وی افزود: ظرفیت معابر 
تهران برای تردد ۱.۸ میلیون دســتگاه جوابگو اســت در 
حالیکه تعداد وســایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت 

بیش از پنج میلیون است. 
اینها مواردی اســت که باید به آنها توجه شود. از آن طرف 
هم که اســقاط خودروی فرسوده نداریم و با واردات خودرو 
هم که پیش بینی می شــود ســالی دو میلیون خودرو به 
چرخه حمل و نقل اضافه شــود بااین شــرایط معلوم است 
که چرخه ترافیک همین طور می ماند و ما شــاهد افزایش 
ترافیک و آلودگی هوا نیز خواهیم بود.هادیانفر در پاسخ به 
پرسشی درباره صرف نظر از استاندارد یورو۶ برای برخی از 
خودروهــای وارداتی گفت: ما بــا این موضوع هم مخالفت 
کردیم. این درست نیست که ما به بهانه تحریم استانداردها 
را تغییر بدهیم. البته وزارت نفت هم درباره تولید ســوخت 
یــورو۶ تالش می کند اما بــه هر حال به ایــن موارد باید 
توجه کرد و ما با تصمیمات غیرکارشناسی مخالفیم.رئیس 
پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه باید به معضل ترافیک 
و آلودگــی هوا توجه کنیم، گفت: مــن از دولت و مجلس 
می خواهم که بروند و آمارها را از همین اورژانس بگیرند که 
ســاالنه چند نفر بخاطر آلودگی هوا به آنان مراجعه کرده و 
حتی جان خود را از دست می دهند. اینها مواردی است که 

باید اصالحات جدی برای آن انجام شود.

رئیس ســازمان غذا و دارو با اشــاره به مغفــول مانــدن فارماکواپیدمیولوژی 
)همه گیرشناسی دارویی( بر لزوم توجه ویژه به این حوزه تاکید کرد.به گزارش 
ایســنا، دکتر ســیدحیدر محمدی در همایش فارماکواپیدمیولوژی اظهار کرد: 
در زمانــی که بحث فارماکواپیدمیولوژی یا همان همه گیرشناســی دارویی در 
کنار تامین دارو در کشــور مطرح می شــود، به ابعاد آن توجهی نمی شود که 
این رویکرد نه تنها برای مردم بلکه برای داروسازان، پزشکان و سیاست گذاران 
ناشناخته است.وی افزود: اخیرا دچار کمبود دارو شده بودیم که بروز این چنین 
رخدادهایی ناشــی از مغفول ماندن بخش فارماکواپیدمیولوژی است؛ چراکه در 
مواقعی ممکن اســت الگوی مصرف دارو در کشور تغییر پیدا کند و باید مانع از 
کمبود دارو و همچنین کاهش کیفیت دارو شــویم.رییس سازمان غذا و دارو با 
اشــاره به افزایش مصرف دارو در کشور بیان کرد: موضوع افزایش مصرف دارو 
یک کالف ســردرگمی اســت که باعث ایجاد ســوال در ذهن سیاست گذاران 
تامین دارو شــده به طوری که مصرف سرم های تزریقی از ۱۱ میلیون عدد در 
ماه به ۲۵ میلیون عدد در ماه رســیده اســت و حل این مسئله با کمک اساتید 
دانشگاه ها و پزشکان بیمارســتانی قابل انجام است.محمدی ادامه داد: سازمان 
غذا و دارو معتقد است باید الگوهای تجویز دارو از سوی همکاران پزشک تغییر 
پیدا کند.وی تصریح کرد: متاسفانه اخیرا حوزه مصرف منطقی و پایش مصرف 
کاالی سالمت محور و حوزه های مرتبط با آن تضعیف شده و باید تقویت شود. 
همــواره معتقد بودم این حوزه در جایگاه واقعی خود نبوده و باید بســیاری از 

داده های علمی و مطالعاتی بخش های فارماکواپیدمیولوژی، ای دی آر، تداخالت 
و تشــابهات در این حوزه انجام می شــد.معاون وزیر بهداشت با اشاره به حوزه 
مصرف منطقی و پایش مصرف کاالی ســالمت محور که حوزه ای کامال علمی 
و فنی است، گفت: سیاســت سازمان غذا و دارو توسعه و تقویت این حوزه بود 
ولی متاســفانه علی رغم این تصمیمات مغفول ماند و از چرخه سیاســتگذاری 
ســازمان فاصله گرفته اســت و طی اتفاقات اخیر و در زمان مشکالت کمبود و 
تامین دارو جای خالی آن مشــخص بود.وی تصریح کرد: زمان ابالغ تعرفه های 
پزشــکی، ســهم دارو در آن کوچکترین حد ممکن در نظر گرفته می شود ولی 
زمــان منطقی کردن مصرف دارو، اهمیــت باالیی پیدا می کند و برای حل این 
مشــکل به همکارانمان درحوزه های بالینی و بیمارســتانی مشورت گرفته و به 
کمــک آنها میزان مصرف دارویی مثــل آلبومین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت 
ولی رها کردن این روند منجر شد تا مجددا شاهد بحران کمبود آلبومین باشیم.
معاون وزیر بهداشــت با تاکید بر نگاه بلند مدت به اصالح الگوی مصرف توسط 
مسئوالن، افزود: مصرف آنتی بیوتیک با کمک داروسازان بالینی و بیمارستانی و 
بخشی از طریق اقتصادی، منطقی تر شد و با اصالح الگو در یکی از بیمارستان ها 
ماهیانــه یک میلیارد تومان هزینه های غیرمنطقــی مرتبط با دارو و تجهیزات 
کاهش یافت.بنابر اعالم وزارت بهداشــت، وی اظهار کرد: با بررســی مصرف و 
اصالح برخی اشکاالت در الگوهای نادرست میتوان با استفاده از تجربیات اساتید 
مربوط به این حوزه و به کارگیری و انتقال این تجربیات بتوانیم فرهنگ ســازی 

درســتی در جامعه و بین مردم ایجاد کنیم.رئیس ســازمان غذا و دارو با اشاره 
بــه تغییر الگوی مصرف دارو گفت: برای تغییرات در این حوزه ابتدا باید جامعه 
متخصصین و پزشــکان و داروسازان به تمامی مسائل و مشکالت مربوط به این 
مســئله و روش های حل آن آگاه شــوند و در مرحله بعد آگاه سازی مردم قرار 
دارد و مــردم باید در جریان اقدامات انجام شــده در این حوزه قرار بگیرند.وی 
افزود: برخی شرکت های داروسازی در حوزه تحقیق و توسعه وحوزه های مرتبط 
مطالعاتــی انجام می دهند که در بازار دارویی و اثرگذاری دارویی بســیار حائز 
اهمیت است که تالش آنها دیده نمی شود.محمدی در پایان تاکید کرد: سازمان 
غذا و دارو آمادگی کاملی دارد تا به جامعه دانشــگاهی از حوزه سیاســتگذاری 
تا اجرا برای دســتیابی به مسیر و جایگاه درست حوزه مصرف منطقی و پایش 

مصرف کاالی سالمت محور کمک کند.

سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
با بیان اینکه ۱۹ درصد مدارس ســطح کشــور فرســوده 
بوده و نیازمند مقاوم ســازی و بهســازی هستند گفت: اگر 
در منطقــه ای، یک فضای آموزشــی وضعیت بحرانی دارد 
بایســتی طبق ضوابطی که وجــود دارد برنامه ریزی هایی 
برای رفع مشــکالت انجام شود.حمیدرضا خان محمدی در 
گفت وگو با ایسنا،  در پاســخ به پرسشی مبنی بر وضعیت 
مدارس ناایمن در تهران با توجه به هشــدارهای چندباره 
ســازمان مدیریت بحران و آتش نشــانی در این باره اظهار 
کرد: موضوع ایمنی دانش آموزان در کالس های درس برای 
ما بســیار مهم اســت و در اولویت کاری مان قرار دارد. وی 

افزود: به طور کلی ۱۹ درصد مدارس سطح کشور فرسوده 
بوده و نیازمند مقاوم ســازی و بهســازی هستند.سرپرست 
ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور با بیان 
اینکه اگر در منطقه ای، یک فضای آموزشی وضعیت بحرانی 
دارد بایستی طبق ضوابطی که وجود دارد برنامه ریزی هایی 
برای رفع مشکالت انجام شــود گفت: در این صورت الزم 
است دانش آموزان جابه جا شــده و در محیط های دیگری 

استقرار یابند تا نســبت به مقاوم سازی و بهسازی مدرسه 
اقــدام کنیم.خان محمــدی اضافه کرد: اما دربــاره میزان 
و نوع مدارس ناایمن بر اســاس ضوابط و اســتانداردهای 
موجود باید جلسات کارشناســی دقیقی برگزار و وضعیت 
احصاء شــود تا بتوان درباره آن اعــالم نظر نهایی کرد.وی 
همچنین درباره وضعیت تخصیص اعتبارات ساخت مدارس 
گفت: پیگیری های بســیاری در حال انجام است تا بتوانیم 

تخصیص هایی را بگیریم؛ تخصیص ما از محل تبصره ۱۴ ، 
صفر بوده اســت. همکاری خوبی با سازمان برنامه و بودجه 
داریــم و وعده دادند که به مــا کمک کنند، کمااینکه قبل 
از فصل ســرما نیز عددی را برای تامین وسایل گرمایشی 
مدارس تزریق کردند.سرپرست ســازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشــور درباره اعتبــارات تخصیصی برای 
تامین وســایل گرمایشــی مدارس اظهار کرد: از محل بند 
ب مــاده ۶۵ قانون الحاق که مربوط به عوارض گاز اســت 
۷۲۵ میلیارد تومــان در اختیار ما قــرار گرفت تا بتوانیم 
استانداردسازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس 

را با اولویت مناطق کم برخوردار به سرانجام برسانیم.

مدیر آزمایشــگاه ملی آنفلوآنزا و اســتاد ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران با بیان اینکه در حال حاضر 
در زمینــه بیماری های آنفلوآنزا و کرونا، شــرایط آرامی را 
داریــم، گفــت: در حال حاضر طغیان هــا و موج های یک 
ویروس تنفســی دیگر به نام RSV که مربوط به کودکان 
و نوزادان اســت، در کشــور گزارش می شود.دکتر طلعت 
مختاری آزاد در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت آنفلوآنزا 
در کشــور، گفت: آنفلوآنزا یک بیماری فصلی است که در 
فصول سرد رخ می دهد. در ایران معموال آنفلوآنزا اواخر آذر 
دیده می شــد، اما به دلیل شیوع کووید- ۱۹ و رعایت های 
ناشی از آن، تغییراتی در گردش ویروس های تنفسی ایجاد 
و باعث شــد که برای مدتی بسیاری از ویروس ها به دلیل 

کووید ۱۹ کمتر دیده شوند. 
یکی از این ویروس هــا آنفلوآنزا بود.  وی افزود: اکنون که 
کووید کاهش یافته، این عفونت های تنفسی مانند آنفلوآنزا، 

زودتر از زمان مورد انتظار، خودش را نشــان داد. به عنوان 
مثال در ایران یک ماه قبل اوج اپیدمی آنفلوآنزا را شــاهد 
بودیم، اما اکنون موارد آن کاهش یافته اســت و مواردش 
بسیار کم اســت. در حالی که در شرایط معمولی، از االن 
به بعد باید موج آنفلوآنزا را می دیدیم.مختاری آزاد با بیان 
اینکه امسال سه سوش آنفلوآنزا یعنیH۳N۲ ،H۱N۱ و 
B در ایران مشاهده شد، گفت: آنچه در ایران و بیشتر دنیا 
غالــب بود، ویروس H۳N۲ بــود. بنابراین در حال حاضر 
موج اپیدمی آنفلوآنزا تمام شده و موارد کاهش یافته است.
وی درباره احتمال شیوع مجدد آنفلوآنزا در زمستان، گفت: 
نمی تــوان به طور دقیق این موضــوع را اعالم کرد. کافی 

است که ویروس تغییراتی کند و ممکن است مجددا شیوع 
یابد. بنابراین نمی توان کامال این موضوع را پیش بینی کرد.    
مختاری آزاد درباره وضعیت کرونا در کشــور نیز گفت: در 
کرونا تعداد مواردمان بســیار کم اســت و در مطالعات ما 
تنها پنج درصد از نمونه ها مربوط به کروناســت. البته در 
برخی کشورها مانند هند، برخی ایاالت آمریکا و... مواردی 

از سویه های خاص اُمیکرون دیده شده است. 
حال باید تعدادی نمونه جمع شــود تا متوجه شــویم که 
این ســویه ها در کشــور وارد شــده یا نه و سویه غالب ما 
در کرونا چیســت. در عین حال باید توجه کرد که برخی 
از ســویه ها ممکن است اصال جهانی نشــوند و شاید هم 

انتقال شــان بیشــتر شــود که در این صورت به سرعت 
مشخص می شود.وی با بیان اینکه بنابراین در حال حاضر 
در زمینــه بیماری های آنفلوآنزا و کرونا، شــرایط آرامی را 
 RSV داریم، گفت: البته یک ویروس تنفسی دیگر به نام
که مربوط به کودکان و نوزادان اســت و جزو عفونت های 
تنفســی ویروسی بوده که کووید باعث شده بود که مدتی 
دیده نشود، اما در حال حاضر طغیان ها و موج هایی از این 
بیماری در کشــور گزارش می شــود. عالئم آن مانند همه 

بیماری های تنفسی است.
 برای کودکان و نوزادان هم خطرناک اســت.مختاری آزاد 
گفت: این بیماری در کودکان و نوزادان دیده می شــود و 
پنومونی و ذات الریه می دهد و عالئم آن شامل تب، سرفه و 
... است. بنابراین در حال حاضر یکی از بیماری های تنفسی 
که طغیان هایی را نشــان می دهــد، RSV در نوزادان و 

اطفال است.

فرمانده فراجا خبر داد
برنامه ریزی سه ماهه پلیس برای کاهش تصادفات جاده ای

فرمانده فراجا با اشــاره به خسارات مادی و معنوی ناشــی از از دست دادن جان، بر ضرورت کاهش تصادفات و تلفات 
جاده ای تاکید کرد.به گزارش ایســنا، سردار حسین اشــتری در مراسم آغاز طرح ترافیک زمستانی پلیس گفت: طرح 
زمســتانی که با همت پلیس راهور و ســایر دستگاه ها از امروز شروع می شود و تا ۲۰ اسفند ادامه دارد و امیدواریم که 
اجرای این طرح باعث کاهش جانباختگان و مصدومان شــود.وی ادامه داد: امروز بهترین خدمتی که ما می توانیم به 
عنوان پلیس به مردم و به ویژه مسافران داشته باشیم این است که تصادفات و تلفات جاده ای به حداقل ممکن برسد و 
تاکید و خواست مقام معظم رهبری هم همین است.فرمانده فراجا افزود: در طرح زمستانی سال گذشته با توجه به اینکه 
۱۴ درصد افزایش ســفرها را داشــتیم، اما شاهد  کاهش تصادفات بودیم و باید این کاهش را حفظ کنیم، البته عوامل 
متعددی تاثیرگذار در این حوادث هســتند از جمله مدیریت وسایل نقلیه، زیرساخت ها و عالئم راهنمایی و رانندگی. 
باید با حمایت دولت ســیزدهم که اراده برای حل این مشــکل دارند، تصادفات را کاهش دهیم.وی ادامه داد: باید این 
کار تاثیرگذار را بهتر از ســال گذشــته انجام دهیم و این شدنی است، ما یک برنامه ریزی سه ماهه داریم و با نیروهای 
هشــت دســتگاه باید تصادفات را به حداقل ممکن کاهش دهیم.اشتری با بیان اینکه امسال زمستان سردی را داریم، 
گفت: باید از نقاطی که احتمال تصادفات دارد، بیشتر مراقبت کنیم و از هوشمندسازی و تجهیزات روز استفاده کنیم، 
طی ســال های گذشته پلیس به هوشمندســازی توجه کرده و امیدواریم در سال های آینده نیز با استفاده از تجهیزات 
روز و هوشمندسازی و همکاری مردم و رسانه ها بتوانیم تصادفات و سوانح رانندگی را کاهش دهیم.رئیس پلیس کشور 
خاطرنشان کرد: هر شهروندی که جان خود را در تصادفات از دست می دهد خسارت های مادی و معنوی زیادی دارد 
که جبران ناپذیر اســت. حاال من به خســارات مادی آن نمی پردازم اما خسارات معنوی باالیی هم دارد و تاثیر آن در 
اجتماع و اقوام و ... جبران ناپذیر اســت. از این رو باید تمام همت و ظرفیت های کشــور را در این راه به کار بگیریم و 

انشاهلل بتوانیم با همت مردم به هدف بزرگ نزدیک شویم.

کالف سردرگم افزایش مصرف دارو در کشور 

 تغییر الگوی تجویز پزشکان ضروری است
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ذخیره سازی میوه شب یلدادالیل افزایش قیمت طال و سکهکاالبرگ الکترونیکی در حال اجرای آزمایشی
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از در حال اجرای آزمایشی بودن کاالبرگ 
الکترونیکی خبر داد.به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه روز 
چهارشنبه هیات دولت، اظهار کرد: ما کاالبرگ الکترونیکی را آزمایشی در 
حال اجرا داریم. گفته ایم موضوع  اختیاری است و هم کاالبرگ وجود دارد 
و هم به صورت نقدی یارانه وجود دارد. قبل از زمان مقرر واریز یارانه نقدی، 
شبکه ملی پشتیبان ایجاد می کنیم که امکان خرید برای همه یارانه بگیران 
در این شبکه وجود دارد و می توانند۱۱ قلم کاال را خرید کنند که اگر از این 
کاال برگ اســتفاده نکردند ، بعد از واریز یارانه نقدی، از این یارانه استفاده 
کنند. این اختیار مردم است که کدام راه را انتخاب کنند. این گام اول است  
تا اینکه به یک تصمیم قطعی در حوزه اجرا برسیم.وی ادامه داد: یارانه نقدی 
فعال اصل اســت و کاالبرگ الکترونیکی هم وجود دارد.مرتضوی همچنین 
درباره قیمت کاالهایی که در سبد کاالبرگ الکترونیکی قرار می گیرند، اظهار 
کرد: تالش می کنیم قیمت براساس زمانی باشد که ارز ترجیحی حذف شد 
و قیمت براســاس مابه تفاوت تعیین شود، ولی هنوز تصمیم نهایی گرفته 
نشده است، ما پیشنهاد خود را ارائه کرده ایم.وی در پاسخ به این پرسش که 
نظر شما درباره ادغام صندوق های بازنشستگی یا افزایش سن بازنشستگی 
چیست، گفت: اینکه صندوق های بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون بیایند، 

تکلیفی است که ما در حال پیگیری آن هستیم. 

رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهــران دلیل اصلی افزایش قیمت طال و 
ســکه را نوســان نرخ ارز عنوان کرد و گفت که تقاضا در بازار روال عادی 
دارد و انس جهانی طال هم تغییر خاصی نداشــته است.نادر بذرافشان در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه نمی توان قیمت سکه را پیش بینی کرد 
چون هر روز ممکن اســت انس جهانی نوسان داشته باشد، گفت: یکی از 
دالیل اصلی افزایش قیمت طال، نوســانات نرخ ارز است. اما انس جهانی 
تغییر خاصی نداشته و حتی در برخی روزها گذشته کاهش داشته است.
البتــه به گفته وی تقاضای خاصی در بازار نیســت و در روزهای اخیر در 
مواردی کاهش جزئی هم در قیمت مشاهده شده است. اگر سیاست های 
بانک مرکزی بتواند منجر به مدیریت قیمت ارز شود، روند ثبات و کاهش 
داشته باشــد و قیمت پیشنهادی عرضه اوراق ســکه در بورس، پایین تر 
از بازار داخلی باشــد، می تواند نقش مهمی در مدیریت بازار داشته باشد.
بذرافشــان با بیان اینکه مولفه دیگر بازار تقاضا است که در روزهای اخیر 
روال عادی داشــته و افزایش نداشته اســت، اظهار کرد: حباب سکه در 
روزهــای اخیر حدود دو میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که امروز به دو 
میلیون و ۵۰ هزار تومان رســیده است. حباب ســکه از ماه های گذشته 
ایجاد شــده و در این بخش هم می توان با سیاســت گذاری برای توزیع و 

تولید سکه، آن را کاهش داد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه عرضه بار از ۲۵ آذرماه در میدان 
مرکزی میوه و تره بار دو برابر خواهد شــد، گفت: ذخیره ســازی میوه شب 
یلدا انجام شــده و هیچ کمبودی در انار و هندوانه برای شب یلدا نخواهیم 
داشــت.مصطفی دارایی نژاد در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه کمبودی 
در پرفروش ترین میوه های شــب یلدا یعنی انار و هندوانه نخواهیم داشت، 
گفت: امسال ۱.۵ برابر ســال قبل تولید هندوانه داریم. هندوانه های سیاه، 
پلنگی و آرژانتینی از میناب بندرعباس، جاســک وارد بازار خواهند شد و 
بار فراوان اســت. همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از ۲۵ آذر 
روزانه  ۲۰۰۰ تن هندوانه ورودی تهران خواهد بود تا مشکلی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: انار نیز از ساوه، کاشمر، یزد، شیراز و دماوند وارد بازار خواهد 
شــد. روز گذشته ۱۵۰۰ تن ورودی انار داشتیم و تا شب یلدا ادامه خواهد 
یافت.رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: برای شب یلدا ذخیره سازی میوه 
صورت گرفته است و از ۲۵ آذر نیز عرضه بار در میادین حدود ۲برابر افزایش 
خواهد یافت تا قیمت ها باال نرود. همچنین پرتقال نیز از مازندران به میزان 
کافی وارد تهران و در بازار عرضه خواهد شــد.به گفته وی قیمت هندوانه 
در میــدان مرکزی میوه و تره بــار از کیلویی ۵۰۰۰ تومان تا ٩۰۰۰ تومان 
خواهد بود. به گفته وی تمام اعضای صنف اتحادیه بارفروشان اجازه فروش 

بار بدون فاکتور ندارند.

ارز دیجیتال

بازار کریپتو ممکن اســت در دوره تعطیالت، پس از یک سال بسیار پرفراز 
و نشــیب در آرامش بسر ببرد، با وجود اینکه عرضه درازمدت متوقف شده و به 
باالترین حد خود رسیده است.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، اگر فعالیت های 
زنجیره ای انجام شــود، بازارهای کریپتو و بیت کوین به سمت یک دوره سکون 
پیش می روند. گلســنود در آخرین گزارش هفتگی زنجیره ای خود طی ســال 
کنونی، اعالم کرد که نوســانات واقعی ساالنه بیت کوین کمترین میزان از اکتبر 
۲۰۲۰ بوده اســت که این میزان با ســطوح نوسان پایین چرخه قبلی در اواخر 
سال ۲۰۱۸ مطابقت دارد.حجم معامالت آتی نیز در پایین ترین حد چند ساله 

به شــدت کاهش یافته است که نشــان دهنده تأثیر گسترده کاهش نقدینگی، 
اهرم زدایی گسترده و کاهش ارزش بسیاری از موارد وام دهی و معامالتی در این 
فضاست.سقوط صرافی اف تی ایکس، نوســانات بیش از اندازه آتی را خاموش 
کرده و در نتیجه بهره باز )OI( کاهش یافته اســت. بهره باز، اندازه گیری تعداد 
قراردادهای آتی یا اختیار معامله اســت که توسط معامله گران و سرمایه گذاران 
در موقعیت های فعال یا باز نگهداری می شود.نسبت های اهرمی نیز کاهش یافته 
است و به طور کلی برای بازارهای کریپتو مورد خوبی است زیرا اکثر موقعیت های 
اهرمی از بین رفته اند و آنچه باقی مانده اســت، هدلرها و ســرمایه گذاران و نه 

ســفته بازان و معامله گران حاشیه هستند. همچنین عرضه دارندگان بلندمدت 
به باالترین حد خود یعنی ۱۳.٩ میلیون بیت کوین رســیده اســت.علیرغم این 
ضررهای بســیار زیاد، سن عرضه سکه و تمایل به هولدینگ توسط کسانی که 
باقی مانده اند همچنان در حال افزایش است.گلســنود نتیجه گرفت که ســال 
۲۰۲۲ سال بی رحمانه ای بود و با کاهش نقدینگی و سفته بازی، نوسانات و حجم 
را به پایین ترین حد در چند سال اخیر رسانده است. با این حال، به نظر می رسد 
ســرمایه گذاران با افزایش حجم ســکه در هر مرحله کاهش قیمت، وارد عمل 
می شــوند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۸۷۱.۱۷ 
میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۲۱ درصد بیشتر 
شــده است. در حال حاضر ۳٩.۳۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 

بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۱٩ درصد افزایش داشته است.

تعطیالت آرام پیش روی بیت کوین

معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شد
 با حکم رئیــس کل بانک مرکزی، محمد آرام به ســمت معاون ارزی بانک 
مرکزی منصوب شد.به گزارش ایسنا، طبق اعالم مصطفی قمری وفا - مدیر روابط 
عمومی بانک مرکزی -  افشــین خانی از معاونت ارزی این بانک برکنار شد و با 
حکم صالح آبادی به ســمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.گفتنی 
است؛ خانی از دی ماه ۱۴۰۰ معاون ارزی بانک مرکزی بوده است.همچنین دکتر 
آرام پیش از این مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران بوده است.
وی تا مقطع دکترای تخصصی در رشــته های مدیریت مالی و مدیریت کسب و 
کار تحصیل کرده و دارای ســوابق متعدد در سمت های مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره و مشاور در شرکت های خدمات ارزی، مالی و سرمایه گذاری، تأمین مالی 
و بورسی است.او همچنین تألیفات متعددی نیز با موضوعات فوق در قالب کتاب، 

مقاله و طرح تحقیقاتی در کارنامه علمی خود دارد.

قطع برق سیمانی ها از هفته بعد
رئیس انجمن سیمان ضمن اشاره به قطعی ۱۰۰ درصدی و ۵۰ درصدی گاز 
در صنایع ســیمانی، از احتمال قطعی برق ایــن صنایع از هفته آینده خبر داد و 
گفت: مازوت به تنهایی نمی تواند هوا تهران را آلوده کند.حمید فرمانی در گفت وگو 
بــا خبرنگار مهر در مــورد قطعی گاز صنایع، اظهار کــرد: از ۱۸ آبان ماه اعمال 
محدودیت در مصرف گاز صنایع سیمانی آغاز شده که در برخی از شرکت ها قطع 
کامل و در برخی دیگر محدودیت شدید تا ۵۰ درصد را شاهد بوده ایم که به نظر 
می رسد با تشدید هوای سرد محدودیت ها بیشتر شود و به سمت قطع کامل گاز 
حرکت کنیم.رئیس هیأت مدیره انجمن ســیمان افزود: با توجه به اینکه سوخت 
دوم صنایع ســیمانی در فصول سرد و هنگام قطع گاز، مازوت است از ماه ها قبل 
مازوت ذخیره شــد تا در این ایام اســتفاده شود؛ بر همین اساس در حال حاضر 

سیمان با مازوت تولید می شود و مشکلی در تولید سیمان وجود ندارد.

آجیل ممتاز شب یلدا کیلویی ۳۵۰ هزار تومان!
رئیس اتحادیه آجیل فروشان تهران گفت: آجیل ممتاز شب یلدا کیلویی ۳۵۰ 
هزار تومان تعیین شــده است و در صورت تخلف، فروشندگان جریمه می شوند.
بــه گزارش خبرنگار مهر، آجیل از جمله تنقالتی اســت که روزگاری در شــب 
نشینی خانواده های ایرانی، مصرف روزانه داشت. اما امروز این مغزهای قیمتی جز 
کاالهای لوکس شده و شاید بسیاری از خانواده ها توان خرید آجیل را ندارند. رصد 
بازار در هفته سوم آذر حکایت از تنوع قیمت آجیل در آجیل فروشی های سطح 
شــهر تهران دارد که در این باره غالمرضا خدامی، رئیس اتحادیه آجیل فروشان 
تهران به مهر گفت: آجیل شــب یلدا شامل پســته، بادام درختی، بادام هندی، 
فندوق، گردو، باســلوق، انجیر، توت، برگه، کشــمش و نخود می شود. بر اساس 
آنالیز قیمتی هر یک از محصوالت، نرخ آجیل ممتاز شــب یلدا حداکثر کیلویی 
۳۵۰ هزار تومان تعیین شــد.وی افزود: برخی فروشندگان برای کاهش قیمت 
آجیل ســلیقه ای عمل کرده و بادام زمینی ریز یا درشت، میوه خشک ارزان تر یا 
نخودچی را در آجیل شب یلدا مخلوط می کنند تا قیمت ها کاهش پیدا کرده و 

اقشار ضعیف تر نیز توان خرید داشته باشند.

استقبال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از طرح بیمه سهام
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اســتقبال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سهامداران 
خرد از طرح بیمه ســهام خبر داد.احســان خاندوزی روز چهارشنبه در حاشیه 
جلسه هیأت دولت، این خبر را داد و گفت: بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سهامداران 
خرد از طرح بیمه ســهام که در آبان ماه اجرا  شــد، اســتقبال کردند.وی اظهار 
امیدواری کرد که حمایت از سهامداران خرد هم در بودجه ۱۴۰۲ و هم در الیحه 

برنامه هفتم باشد.

همکاری های مشترک ایران و روسیه
 برای ساخت هواپیما

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از اشــتراک توانمندی ها و توســعه 
تعامالت بین ایران و روســیه برای ساخت هواپیما با ظرفیت »۷۰ تا ۱۵۰« نفره 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون صنایع حمل و 
نقل وزارت صمت از اشــتراک توانمندی ها و توسعه تعامالت بین ایران و روسیه 
برای ساخت هواپیما با ظرفیت »۷۰ تا ۱۵۰« نفره خبر داد.بر اساس این گزارش 
»منوچهر منطقی« معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در آئین گشــایش 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران که صبح امروز در سالن خلیج فارس 
مرکز همایش های بین المللی برگزار شد، هدف از برپایی این نمایشگاه را آغازی 
برای همکاری های راهبردی و برداشــتن گام هــای رو به جلو در صنعت هوایی 
عنوان کرد و اظهار داشــت: یکی از بحث های مهم این نمایشگاه شبکه سازی و 
فراهم کردن بستری برای رسیدن به دستاوردهای مد نظر در صنعت هوایی است.

هشدار درباره معدوم سازی جوجه یک روزه
انجمن جوجه یک روزه با ارســال نامه ای به اعضای خود هشدار داد که برای 
رعایت وجهه اجتماعی و اخالقی از معدوم سازی جوجه یک روزه جدا خودداری 
کنند.به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی تولیدکنندگان یک روزه با ارســال 
نامه ای به اعضای خود هشــدار داد که برای رعایت وجهه اجتماعی و اخالقی از 
معدوم سازی جوجه یک روزه جدا خودداری کنند.بنابراین گزارش کاهش قیمت 
مرغ در بازار بر میزان جوجه ریزی مرغداران نیز اثر گذاشــت و در نتیجه میزان 
تقاضا برای خرید جوجه یک روزه کاهش یافته و تولید کنندگان جوجه یک روزه 

را نیز با مشکل مواجه کرد.

عرضه فوالد در بورس بیش از تقاضاست
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه ای به وزیر صمت خواســتار اصالح 
بخشــنامه مربوط به کف عرضه محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال شــد.به 
گزارش خبرنگار مهر، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه ای به وزیر صمت 
خواستار اصالح بخشنامه مربوط به کف عرضه محصوالت زنجیره فوالد در بورس 
کاال شد.بهرام ســبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در این نامه با 
اشاره به عدم تطابق استراتژی دستوری »الزام به عرضه در بورس کاال« با اصول 
علم اقتصاد و مدیریت بازار آورده اســت: اساساً با توجه به اینکه فلسفه تشکیل 
بورس کاال، کشف قیمت عادالنه در فرایند رقابتی است، لذا میزان عرضه بایستی 
همواره ضریبی از تقاضا باشد تا رقابت واقعی برای کشف قیمت اتفاق افتد. بدیهی 
است عرضه مازاد بر تقاضا باعث می شود تا رقابتی روی قیمت پایه صورت نگیرد 
و با این شــیوه کارایی بورس کاال در کشف قیمت رقابتی ابتر خواهد شد.انجمن 
فوالد در نامه خود اضافه کرده اســت: تولید فوالد کشور دو برابر مصرف داخلی 
اســت و با حجم عرضه تکلیفی در بخشــنامه صدراالشاره که به مراتب بیش از 
تقاضای واقعی اســت، هیچ گونه رقابتی برای کشف قیمت فوالد در بورس کاال 

اتفاق نخواهد افتاد.

رشد 18 هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشته با ۱۸ هزار و ۲٩۱ واحد 
افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۲ هزار واحدی ایستاد.به گزارش ایرنا، شاخص 
هم وزن با سه هزار و ۶۷۵ واحد افزایش به ۴۳۳ هزار و ۷۶۳ واحد و شاخص قیمت 
با ۲ هزار و ۱۸۷ واحد رشد به ۲۵۸ هزار و ۲۰۶ واحد رسید.شاخص بازار اول، ۱۱ 
هزار و ۸۱۵ واحد و شاخص بازار دوم، ۴۱ هزار و ۷۲۸ واحد افزایش را ثبت کردند.

روز چهارشنبه در معامالت بورس تهران، بیش از ۱۰ میلیارد و ۸٩ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۳ هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال معامله شد.همچنین 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با چهار هزار و ۲۳۲ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با ۲ هزار و ۵۷۷ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 
۱۸۸ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۷۰۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با ۶۸۰ واحد و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با 
۶۸۰ واحد، تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت.در مقابل بانک پاسارگاد )وپاسار( 
بــا ۳۵۴ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۲۶٩ واحد، بانک تجرات )وتجارت( با ۱۷۵ 
واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۱۶۵ واحد و بانک پارسیان )وپارس( با ۸۸ 
واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت.بر پایه این گزارش، روزگذشته 
نماد گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا(، ایران خودرو )خودرو(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، بورس 
کاالی ایران )کاال(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( وملی صنایع مس ایران )فملی( در 

نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

اخبار کوتاه

بورس

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: قیمت ارز 
در بانک مرکزی تعیین نمی شود بلکه قاچاق و خروج سرمایه 
قیمت ارز را مشــخص می کنند و ۳۵ درصد ارز کشور مورد 
مصرف این دو عامل اثرگذار هستندسیدکمال سیدعلی در 
گفت وگو با ایلنا درباره وضعیت بازار ارز و اثرگذاری افزایش 
نرخ ارز بر روی افزایش نرخ تورم اظهار داشــت: رابطه تورم 
و دالر رابطه دوســویه ای است و هر دو بر هم اثر می گذارند 
اما تــورم را باید علت و افزایش نــرخ دالر را معلول بدانیم 
کــه البته این معلول بر علت هم اثر می گذارد.وی ادامه داد: 
تمام  فاکتورهای اقتصادی که با مشکل مواجه هستند مانند 
نقدینگی، کســری بودجه،  افزایش پایه پولی  موجب تورم 
شــده اند و سه سال اســت که با نرخ تورم باالی ۴۰ درصد 
مواجه هســتیم. در این مدت امید بر این بود که برجام به 
سرانجام برسد تا شاید نرخ تورم کاهش پیدا کند اما برجام 
به نتیجه ای نرسید. در طول سه ماه گذشته هم عالئم عدم 
توافق برجام مشخص شد و پس از آن فعاالن اقتصادی دیگر 
به انتظارات کاهش نرخ ارز توجهی نکردند.معاون ارزی اسبق 
بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه تورم باالیی در مدت سه 
سال گذشته مستمر بوده و در حالی که قراربوده تفاوت تورم 
داخلی و خارجی به لحاظ مدل های اقتصادی بر روی کاهش 
نرخ ارز تاثیر بگذارد، در این شــرایط باید اول بدانیم در نرخ 
ارز در این وضعیت باید چقدر باشــد و بعد از به/ از عملکرد 
بانک مرکزی دفاع یا حمله کنیم.سیدعلی افزود: در ابتدا باید 
تورم ۴۰ درصدی به نرخ ۲۰ تا ۱۵ درصدی کاهش پیدا کند 
و بعد از آن بتوان درباره سیاست های ارزی بانک مرکزی از 
جمله اینکه سیاســت هایی از جمله ارائه اسکناس ارز بابت 

حواله ارزی یا اختصاص ارز به هر کد ملی چقدر اثر داشتند، 
اظهار نظر داشت. هر چند این اقدامات هم در نرخ ارز اثرگذار 
هستند اما موضوع اصلی در بحث مدیریت ارزی چیز دیگری 
است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی تمام پدیده ها و 
فاکتورهای اقتصادی قیمت ها را افزایش می دهند، قیمت ارز 

هم در بحث کاالهای وارداتی تاثیر خود را خواهد گذاشت. از 
سوی دیگر می بینیم که تمام کاالهای تولید داخل از جمله 
محصوالت کشــاورزی هم دچار افزایش قیمت شده اند.وی 
با بیان اینکه آنچه که مشــخص است این است که قیمت 
ارز در بانک مرکزی تعیین نمی شــود بلکه قاچاق و خروج 

سرمایه قیمت ارز را مشخص می کنند و ۳۵ درصد ارز کشور 
مورد مصرف این دو عامل اثرگذار هستند، تاکید کرد: وقتی 
کاالیی وارد کشور می شود که ارز مورد نیاز از بانک مرکزی 
و ارز نیمایی تامین نشــده و از بازار آزاد تامین و خریداری 
شده بنابراین  قیمت ارز آزاد تعیین کننده قیمت ها در داخل 
کشور است.سیدعلی درباره افزایش قیمت ارز در طول یک 
ســال دولت ســیزدهم و رابطه آن با سیاست های خارجی 
اظهار داشــت: صد در صد افزایش نرخ ارز به سیاست های 
خارجی برمی گردد و در حالیکه وضعیت تمام کشــورهای 
نفت خیز در طول یکسال گذشته از لحاظ فروش نفت بهتر 
شــده اما در ایران پدیده های سیاسی بر روی اقتصاد چنبره 
زده  و فروش نفت را آســیب پذیر کرده  اســت.معاون ارزی 
اسبق بانک مرکزی افزود: در این شرایط اگر نتوانیم میزان 
باالتری از نفت را به فروش برســانیم، درآمد ارزی کمتری 
خواهیم داشت و منابع ارزی هم کاهش می یابد و در نهایت 
عرضه و تقاضا در بازار ارز با هم تناســب نخواهند داشــت.
این کارشــناس اقتصادی گفت: در این شــرایط  کشور با 
کسری بوجه هم مواجه است که تمام این موضوعات ریشه 
در عوامل خارجی دارند چراکه تجربه ثبات ارز در کشــور را 
داریم. در حالیکه از سال های ۸۰ تا ۸۸ نرخ ارز ثابت بوده و 
یکسان سازی هم در آن دوره رخ داده بود و قیمت ارز کمتر 
از ۸۰۰ تومان رشد داشت اما شاهد آن بودیم که در سه ماه 
اخیر نرخ ارز ۳۵ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر در حالی 
که تحت تحریم هســتیم و تحریم عامل این شرایط شده، 
امروز تنش های داخلی هم در خروج سرمایه هم اثر داشته 

که این موضوع هم در افزایش نرخ ارز اثرگذار بود.

آمارها حاکی از آن اســت که میــزان درآمد دولت از دو 
محل نقل وانتقال اتومبیل و همچنین شماره گذاری خودرو 
در هشــت ماه سال جاری نســبت به کل سال گذشته، به 
ترتیب ۲۰٩ و ۱۰۷ درصد افزایش داشــته است.به گزارش 
ایسنا، برابر بند )ط( از تبصره ۱۰ الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
که به امور قضایی، دفاعی و انتظامی اختصاص دارد، نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران مکلف است از ابتدای سال 
۱۴۰۱ سامانه تعویض پالک انواع خودرو و موتورسیکلت را 
به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت 
به صورت برخط انجام شــود و مراجعه حضوری اشــخاص 
صرفا برای فک و نصب باشد.اتفاقی که به گفته داوود منظور، 
رئیس سازمان امور مالیاتی باعث شد وصولی مالیات نقل و 

انتقال خودرو در چهار ماهه امسال نسبت به چهار ماهه سال 
گذشته، ۶٩ درصد رشــد داشته باشد.به گفته وی، وصولی 
مالیات نقل و انتقال خودرو در ســال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار 
میلیارد ریال بوده که پس از راه اندازی ســامانه مالیات نقل 
و انتقال خودرو، طی چهار ماهه امســال، حدود ۱۸ هزار و 
۶۰۰ میلیارد ریال مالیات از نقل و انتقاالت خودرو در کشور 
وصول شــده که این امر نشــان می دهد اجرای این طرح با 
توجه به اینکه تغییر چندانی در وضعیت بازار نقل و انتقال 

خــودرو صورت نگرفته، به میــزان قابل توجهی در کاهش 
فرارهای مالیاتی در این بخش موثر بوده است.بر این اساس، 
آمارهای مالیاتی نشــان می دهد که درآمد مالیاتی دولت از 
محل نقل و انتقاالت اتومبیل در شــش ماهه نخست سال 
جاری، بیش از ۳۱۵٩ میلیارد تومان بوده است که به ۳۶۷٩ 
میلیارد ریال در هفت ماه ســال جاری و به ۴٩۲۷ میلیارد 
تومان در هشت ماه ســال جاری رسیده است.این درحالی 
است که میزان درآمد مالیاتی دولت از محل مذکور در کل 

ســال ۱۴۰۰، ۱۵٩۱ میلیارد تومان بوده اســت. به عبارت 
دیگر میزان مالیاتــی دریافتی از محل نقل وانتقال اتومبیل 
در در هشــت ما سال جاری نســبت به کل سال گذشته، 
۲۰٩ درصد افزایش داشــته و سه برابر شده است.همچنین 
درآمد مالیاتی دولت از محل شماره گذاری خودرو در شش 
ماه نخست سال جاری، ۳۱۶۰ میلیارد تومان، در هفت ماه 
سال جاری، ۴۲۷۶ میلیارد تومان و در هشت ماه سال جاری 
۴۸۰۶ میلیارد تومان بوده اســت درحالی که دولت در کل 
سال گذشته از این محل ۲۳۱۶ میلیارد تومان درآمد کسب 
کرده بود. آماری که نشان می دهد درآمد دولت از این محل 
در هشت ماه امسال نسبت به کل سال گذشته ۱۰۷ درصد 

افزایش داشته که بیش از دو برابر شده است.

در جلسه نگهداشت ابنیه و زیرساخت های حمل و نقل، 
عنوان شد که ۴۴ درصد شریان های حمل و نقل دارای خرابی 
متوسط تا شدید هستند، همچنین با وجود ارزش ۳۰۰۰۰ 
هزار میلیارد ریالی زیرســاخت ها در بخش جاده ای کشور، 
به طور متوســط ۴.۳ درصد از این رقم باید ســاالنه صرف 
نگهداری از این مجموعه شود.به گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، با توجه به اهمیت موضوع حفظ و 
نگهداری ساختمان ها و زیرساخت های حمل و نقل به عنوان 
بخش بزرگی از سرمایه های ملی، نشست شورای تخصصی 
دفتر مطالعات امــور زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس با 
محوریت نگهداشــت ابنیه و زیرساخت های حمل و نقل در 
این مرکز برگزار شد.در این جلسه نمایندگانی از حوزه های 
مختلف حمل و نقل کشور اعم از سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، ســازمان بنادر و 
دریانوردی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشور و جمعی از اساتید دانشگاهی حضور داشتند که 
به بیان نقطه نظرات و چالش های حوزه های تخصصی خود 
پرداختند.علیرضا رهایــی مدیرکل دفتر مطالعات زیربنایی 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در این جلسه با 
توجه به اهمیت موضوع، عنوان کرد: امروزه ســاخت و راه 
اندازی خطوط حمل و نقل هزینه بســیار زیادی در بر دارد 
و همین امر ســبب شده اســت که زیرساخت های حمل و 
نقــل اعم از زمینی، دریایــی و هوایی جزء دارایی های مهم  
هر کشــور به شــمار آیند.وی افزود: حفظ این سرمایه های 
ارزشــمند، نیازمند تدوین برنامه ای منسجم و هدفمنـــد 
چه در زمینه ســـاخت و چه به منظور بهـــره بـرداری و 
نگهداری از آنها است.مدیرکل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز 
پژوهش های مجلس، خاطرنشــان کرد: با توجه به اهمیت 
بحث نگهداری در بخش های مختلف اعم از ســاختمان ها و 
زیرساخت های شهری، ایجاد شبکه جامع اطالعات و برنامه 
ریزی منســجم کالن در این بخش بســیار ضروری است. 

فعالیت های ارزشــمندی در این زمینه طی چهار دهه اخیر 
انجام شده است که در عین حال با شرایط مطلوب مورد نظر 
فاصله دارد.وی در تبیین ارزش زیرساخت های حمل و نقل 
کشــور، گفت: طبق برآورد موجود ارزش زیرساخت ها فقط 
در بخش جاده ای حدود ۳۰۰۰۰ هزار میلیارد ریال اســت 
که بنا به استانداردهای جهانی باید ۳ تا ۶ درصد آن صرف 
امور نگهداشــت زیربناها شود ولی تاکنون حدود ده درصد 
این اعتبارات تخصیص پیدا کرده است. در همین راستا الزم 
اســت جایگاه ویژه ای برای این مبحث در قانون پنجساله 
برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود.علی 
اکبر شیرزادی مدیر گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات 
زیر بنایی مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این جلســه، 
تصریح کرد: کیفیت زیرساخت ها به عنوان سنگ بنای یک 
جامعه پیشــرفته، رابطه مستقیمی با تولید ناخالص داخلی 
دارند که با چالش هایی همچون فقدان اطالعات منســجم، 
عدم یکپارچگی داده ها و ســامانه ها، ضعف همکاری برخی 
دســتگاه ها در ارائه اطالعات و نبود عــزم جدی در جهت 
نگهداری صحیح و پیشگیرانه از زیرساخت ها در کشور مواجه 
هستند.علیرضا سیاهپور مدیر کل نگهداری راه و ابنیه فنی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در این نشست 
عنوان کرد: در حال حاضر، طول راه های برون شــهری اعم 
از آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روســتایی در کشــور 
حدود ۲٩۳ هزار کیلومتر اســت کــه ارزش مجموع آن در 
حدود ۲۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.وی افزود: 
نگهداری سالیانه از زیرساخت ها طبق استاندارد های جهانی 
نیــاز به اعتباری در حدود ۳ تــا ۶ درصد ارزش دارایی های 
زیرساختی دارد. مجموع دارایی های سرمایه ای حوزه حمل 
و نقــل جاده ای بالغ بر ۳۰۰۰۰ هــزار میلیارد ریال برآورد 
می شود که به طور متوسط ۴.۳ درصد از این رقم باید ساالنه 
صرف نگهداری از این مجموعه شود. بر اساس نتایج تحلیل 
سال ۱۴۰۱، حدود ۵۶ درصد راه های شریانی دارای خرابی 
کم یا بدون خرابی و باقی مانده آن ها دارای خرابی متوسط 

تا شدید گزارش شده اند.مدیر کل نگهداری راه و ابنیه فنی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، با بیان اینکه ساالنه 
حدود ۱۳ درصد رویه شبکه راه های شریانی و اصلی کشور 
وارد محدوده خرابی شــدید و متوســط می شود، گفت: بر 
اساس خروجی سامانه مدیریت روسازی PMS، بهسازی و 
نگهداری رویه راه های شریانی و اصلی با فرض تامین ۱۴۵۰ 
هزار تن قیر، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز 
اســت که میزان در دســترس آن کمتر از ۱۰ درصد است.
وی با بیان اینکه در حوزه نگهداری ابنیه فنی راه ها سازمان 
راهداری و حمل و نقل کشــور جاده ای متولی نگهداری و 
تعمیر بالغ بر ۳۶۰ هزار دســتگاه پل و آبرو و  ۳٩۴ دستگاه 
تونل به طول ۲۲۰ کیلومتر در ســطح کشور است، توضیح 
داد: ارزش کل دارایی های موجود در حوزه زیرســاخت های 
ابنیه فنی راه های کشــور بالغ بر ۷۰۰۰ هزار میلیارد ریال 
است. در حالی که در سال جاری اعتبار نگهداری و تعمیرات 
ابنیه فنی صرفا حدود ۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده اســت که 
حدود یک دهم درصد از ارزش دارایی ها و معادل ۵.۶ درصد 
از کل اعتبارات مورد نیاز احصا شده از سامانه BMS معادل 
حداقل ۱۲۵۰۰۰ میلیارد ریال است.ســیاهپور با توجه به 
محدودیت اعتبارات در ســال های اخیر و همچنین انباشت 
خسارات سیل، یادآور شد: رویکرد سازمان راهدای و حمل و 
نقل جهت حفظ پل ها به سمت تعمیرات اضطراری و گران 
قیمت ســوق داده شده است در صورتی که باید نگهداشت 
پیشــگیرانه و به هنگام ابنیه فنی مــالک عمل قرار گیرد.
مصطفی داوودی معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران، نیز در این جلسه عنوان کرد: طول کل خطوط 
شبکه ریلی کشور حدود ۱۵ هزار کیلومتر است که با در نظر 
گرفتن سازه های فنی متعدد اعم از تونل، پل، ترانشه، گالری 
و ... به بیش از ۲۲۰۰۰ کیلومتر می رسد.وی افزود: نگهداری 
و تعمیرات شــبکه خطوط حمل و نقل ریلی کشــور در دو 
بخش خط و سازه های فنی و ارتباطات و عالئم الکتریکی آن 
هم صرفا در قســمت های بحرانی و الزام آور ساالنه اعتباری 

بالغ بر ۶۰۰۰۰ میلیارد ریال بر اساس حفظ حداقل ضریب 
ایمنی ســیر و حرکت و حذف نقاط بحرانی نیاز دارد.داووی 
با بیان اینکه میزان اعتبار مورد نیاز برای بهسازی، نوسازی 
و نگهداری خطوط راه آهن ۱۱۰ هزار میلیارد ریال اســت، 
گفت: صرفا ۱۱ هزار میلیارد ریال آن تامین شــده است و 
حدود ٩۰ درصد کمبود اعتبار در زمینه بهسازی و نگهداری 
شــبکه ریلی وجود دارد.نماینده سازمان بنادر و دریانوردی 
ایران،  در این جلســه با بیان اینکه ۳۸ کیلومتر اسکله در 
بنادر کشور وجود دارد، تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ 
صرفا ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است 
در حالی که پیش بینی نیاز موجود برابر با ۱۰ هزار میلیارد 
ریال اعتبار است.علی رستمی مشاور امور عمرانی مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با توجه به مبحث 
فرونشست و تهدیدهای پیش روی فرودگاه ها و ابنیه مرتبط 
با آن، خاطرنشــان کرد: نیاز اســت متناســب با نوع سازه، 
وضعیــت آب و هوایی و نوع بهره برداری و زمان ســاخت، 
دســتورالعمل یا پیوست ویژه نگهداری و مقاوم سازی برای 
سازه ها و ســاختمان های مختلف تهیه گردد.در ادامه این 
نشست مباحثی در خصوص اهمیت نگهداری و لزوم تدوین 
دســتورالعمل های بهره برداری و نگهداری از ساختمان ها و 
زیرساخت ها و همچنین ضرورت وجود سامانه های برخط و 
هوشمند برای هشدار و کنترل زیرساخت ها جهت جلوگیری 
از خسارات احتمالی ناشــی از عدم نگهداشت مناسب و به 
موقع، عنوان شد.مرکز پ  ژوهش های مجلس شورای اسالمی با 
توجه به اهمیت موضوع نگهداری ابنیه و زیرســاخت های 
حمــل و نقل، در نظر دارد همایــش جامعی در این زمینه 
با حضور دســتگاه های اجرایی، مجلس شــواری اسالمی به 
عنوان قانــون گذار، متخصصین بخش خصوصی و نخبگان 
دانشگاهی برگزار نماید. برپایی این همایش با توجه به برنامه 
ریزی های انجام شده به صورت یک روزه و در اوایل زمستان 
سال جاری انجام خواهد شد که جزییات آن متعاقبا از طریق 

تارنمای این مرکز به اطالع عموم خواهد رسید.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی:

۳۵درصدارزکشورصرفقاچاقوخروجسرمایهمیشود

طبق آمارهای مالیاتی اعالم شد
جهش چشم گیر درآمد دولت از نقل وانتقال خودرو

در نشست شورای تخصصی دفتر مطالعات امور زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد

خرابی ۴۴ درصد شریان های حمل و نقل
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بالگر معروف برای تبلیغ یک بستنی فروشی به قلهک 
رفــت که فیلمبردارانش صاحب مغازه را کشــتند. به 
گزارش رکنا، ســاعت 2 بامداد 21 آذر، مرگ مرد 36 
ســاله ای در بیمارستانی در محدوده قلهک به بازپرس 
محمد حســین زارعی اعالم شد.به دســتور بازپرس 
جنایی تحقیقات آغاز شــد بررسی ها اولیه حکایت از 
آن داشت که مرد جوان بستنی فروش بوده و در یک 
درگیری از ناحیه گردن مصدوم شده و پس از انتقال به 

بیمارستان جان خود را از دست داده است.
کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهــی پایتخت در 
ادامه تحقیقات راهی محل جنایــت که مقابل مغازه 
بستنی فروشی مقتول بود، شدند. در تحقیقات میدانی 
یکی از شاهدان گفت: مقتول قصد داشت برای بستنی 
فروشی اش تبلیغ کند و به همین دلیل از یک بالگر در 

اینستاگرام خواست برای ساخت یک کلیپ تبلیغاتی 
همراه گروهش به آنجا بیایند.

تصویر برداری ســاعتی طول کشید. زمانی که کارشان 
تمام شد، مقتول از بالگر معروف خواست تا با او عکس 
بیندازد و فیلم بگیرند تا در صفحه اینستاگرام خودش 
نیز این تصاویر را منتشــر و در آنجا هم تبلیغ کند. اما 
تیم تبلیغاتی به این موضوع اعتراض کردند و سر همین 

مسأله باهم دعوایشان شد. 
نمی دانم چه شــد که ناگهان یکی از سه تصویربردار با 
چاقو به گردن مرد بستنی فروش ضربه زد و سپس سوار 

بر خودروشان متواری شدند.
به دنبال این حادثه، بازپرس شــعبه اول دادسرای امور 
جنایی پایتخت دستور شناسایی و دستگیری متهمان 

فراری را صادر کرد.

به دنبال ســقوط مرگبار دختری جوان از باالی پل 
عابر پیاده، پسر جوانی در این پرونده بازداشت شد.به 
گزارش رکنا، ســاعت 11:30 شــامگاه 21 آذر پسر 
جوانی با پلیس تماس گرفــت و گفت: زیر پل عابر 
پیاده شــهرک آپادانا، شــاهد درگیری پسر و دختر 
جوانی بودم. آنها حدود 20 دقیقه پایین پل باهم جر 
و بحث می کردند و این درگیری به باالی پل کشیده 
شد. باتوجه به اینکه کار داشتم از آنجا فاصله گرفتم 
اما چون درگیری آنها شــدید بود تصمیم گرفتم به 

پلیس خبر دهم.
بدنبــال این تماس، مأمــوران کالنتری 135 آزادی 
راهی محل شــدند، اما هنوز به محل نرسیده بودند 
که گزارش سقوط مرگبار دختر 35 ساله ای از باالی 
پل عابر به آنها اعالم شد. با حضور مأموران مشخص 

شــد که دختر فوت کرده است. بنابراین با توجه به 
تماس قبلی شــاهد درگیری، مأموران به دســتور 
بازپرس محمدرضا صاحب جمعی پسر جوانی که در 
محل کنار جسد حضور داشت را بازداشت کردند. او 
در تحقیقات اولیه مدعی بود که شاهد سقوط دختر 
جوان بوده و باتوجه به حادثه ای که برایش رخ داده 
سعی در احیای او داشته است. اما در ادامه بررسی ها 
او مدعی شــد: این دختر قصد خودکشــی داشت و 
وقتی من متوجه شــدم سعی داشتم از این کار او را 

منصرف کنم که موفق نشدم.
به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی 
تهران، پســر جوان در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیــس آگاهی قرار داده شــد و تحقیقــات در این 

خصوص ادامه دارد.

سقوط معمایی و مرگبار دختر جوان از باالی پل عابرپیاده آپادانا قتل مرد بستنی فروش توسط فیلمبرداران بالگر معروف در قلهک

رئیــس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعــات تهران 
بزرگ از شناســایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی 
غیرمجاز به حســاب کاربری اینستاگرامی کاربران خبر 
داد و گفــت: مجرم بیش از 3 میلیارد ریال اخاذی کرده 
بود. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ داود 
معظمی گودرزی، رئیــس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار 
کرد: تعدادی از هموطنان به پلیس فتا پایتخت مراجعه 
و مدعی شدند شخصی ناشــناس با دسترسی غیرمجاز 
به حســاب کاربری آن ها در اینستاگرام اقدام به اخاذی 
می کند.رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شــکات در 
اظهارات خود مدعی شــدند صفحه اینستاگرامشــان از 
دسترس خارج شده و دیگر نتوانسته اند وارد آن ها شوند 
تا اینکه دقایقی بعد شــخصی ناشــناس با آن ها تماس 
گرفته و اعالم کرده می تواند در ازای واریز وجه صفحه را 
برگرداند و امنیت صفحه را برعهده بگیرد، این اشخاص 
جهــت اهمیت صفحه خود مبلغ اعالمــی را برای آن ها 
واریــز کرده اند.این مقام انتظامی بیان نمود: بعد از واریز 
وجه صفحه قربانیان ایــن پرونده بر می گردد، اما بعد از 
چندســاعت مجددا از دســترس آن ها خارج شده و آن 
شــخص مجددا تماس گرفته و این بار مبلغ بیشــتری 
طلب می کند، این روند چندین بار تکرار شــده و هر بار 

مبلغ مورد نظر توســط شــکات واریز می شده است، اما 
بعــد از واریز آخرین مبلغ دیگر صفحه این اشــخاص را 

برنگردانده و تقاضای مبلغ هنگفتی را داشــته که توان 
پرداختش را نداشته اند.

گــودرزی افزود: کارشناســان پلیس فتــا تهران بزرگ 
اقدامــات تخصصی خــود را آغاز کردند و با بررســی ها 
فنی و سایبری موفق شــدند ردپای مجرم را در فضای 
مجازی شناسایی کنند و پس از تشریفات قضایی متهم 
دســتگیر و به پلیس فتا پایتخت منتقل شــد.این مقام 
ســایبری بیان کرد: مجرم پــس از حضور در پلیس فتا 
با خیال اینکه ردی از خود بر جای نگذاشــته است همه 
چیز را انکار می کرد، اما پس از مشــاهده ادله دیجیتال 
جمع آوری شــده توســط پلیس به جرم خود اقرار کرد 
و گفت با سوءاســتفاده از عدم آگاهی برخی از کاربران 
فضای مجازی دست به این اقدام زدم و در مجموع حدود 
سه میلیارد ریال در ازای برگرداندن صفحه اینستاگرامی 
آن ها دریافت کردم.وی با اشاره به لزوم فعال سازی تایید 
هویت دو مرحله ای برای حساب های کاربری شبکه های 
اجتماعی به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در 
شبکه های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی 
را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطالعات حساب 
کاربری خــود به دیگران خــودداری کنند و در صورت 
مواجهه با هرگونه موارد مشــکوک آن را از طریق سایت 
پلیس فتا بــه آدرس www.cyberpolice.ir بخش 

گزارش های مردمی با ما در میان بگذارند.

نســخه مرد رمــال برای نجــات زن جوان از مشــکالت 
خانوادگی اش نه تنها گره ای از کار او باز نکرد بلکه باعث شد 
طالهایش نیز به سرقت برود.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، چند روز قبل، زن میانســالی همراه دخترش وارد 
خانه شــان در یکی از مناطق شــمالی تهران شدند، اما با 
دیدن به هم ریختگی خانه و ســرقت وســایل و در ورودی 
بالکن که شکسته شده بود شوکه شده و بالفاصله با پلیس 
تماس گرفتند.در تحقیقات اولیه مأموران از آن ها خواستند 
چنانچه به کسی شک دارند، معرفی کنند که دختر جوان 
گفت: هنوز یک سال نمی شــود که ازدواج کرده ام، اوایل 
زندگی خوبی داشتم، اما نمی دانم چه شد که اختالفاتم با 
همسرم روزبه روز بیشتر شد. از این موضوع خیلی ناراحت 
بودم.در این میان یکی از دوســتانم پیشنهاد داد که برای 
حل مشکلم به رمال مراجعه کنم. مرد رمال پول زیادی از 
من گرفت و مدعی بود که طلســم شده ام و ارواح خانه ام 
را محاصره کرده اند. بــه من گفت باید فلزاتی مثل طال و 
نقره را از خانه خارج کنم. من هم به پیشــنهاد مرد رمال، 
طال ها و مقداری نقره که داشتم به خانه مادرم بردم. دیشب 

مــادرم در خانه من میهمان بود و صبح امروز زمانی که او 
را به خانه رســاندم، متوجه سرقت طال ها و وسایل نفیس 
خانه شدم.با شــکایت زن جوان و مادرش، تحقیقات آغاز 
شد و در بررســی های اولیه این احتمال می رفت که مرد 
رمال در سرقت دست دارد. اما پس از بازداشت مرد رمال و 
مدارک به دست آمده مشخص شد که در این ماجرا نقشی 
ندارد. همزمان کارآگاهان به بازبینی دوربین ها پرداختند و 
تصاویر گرفته شده نشان می داد که دو مرد نقابدار از طریق 
بالکن وارد خانه شده و سرقتشان را اجرا کرده اند.در حالی 
که تحقیقات برای شناسایی سارقان ادامه داشت، مأموران 
گشــت کالنتری به خودروی پرایدی مشکوک شدند که 
پالک آن نشــان می داد خودرو به ســرقت رفته اســت.

مأموران در یک عملیات تعقیب و گریز در نهایت متهمان 
را دستگیر کردند و در بازرسی از خودروی پراید، مقداری 
وسایل سرقتی کشف شد. در ادامه تحقیقات دو پسر جوان 

به سرقت های سریالی از خانه ها اعتراف کردند و مشخص 
شد آن ها همان سارقان خانه زن میانسال هستند. با اعتراف 
دو متهم جوان به سرقت های سریالی از خانه های پایتخت، 
تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی ادامه 
دارد.جمشید، نه تنها به خاطر سرقت بلکه به خاطر شرکت 
در نزاعی که منجر به آســیب شدید و پرداخت دیه شده 
بود، به زندان افتاده اســت. امــا زندان به خاطر دیه باعث 
شــد که به قول خودش دور کار خالف را خط بکشــد، تا 
اینکه وسوسه دختر عمویش پای او را بار دیگر به خالف باز 
کرد. چه شــد که تصمیم به سرقت گرفتی؟ اشتباه کردم، 
توبه ام را شکستم. یکی از بستگانم خواست که از خانه زن 
میانسال سرقت کنم، من هم در این کار تبحر داشتم، اما 
به خاطر توبه ای که کرده بودم دلم نمی خواست این کار را 
انجام دهم.من سارق حرفه ای خانه بودم. اما حدود 5 سال 
قبل، متوجه شدم پســر جوانی برای دختر مورد عالقه ام 

مزاحمت ایجاد می کند، خواستم از او زهر چشم بگیرم. با 
چاقو سراغ پسر جوان رفتم، اما در این ماجرا زخمی شد و 
من به زندان افتادم.به خاطر اینکه نمی توانستم دیه را بدهم 
زمان زیادی پشــت میله های زندان ماندم و، چون در این 
مدت خانواده ام خیلی اذیت شــدند و برای گرفتن رضایت 
و تهیه پول دیه به ســختی زیادی دچار شــدند با خودم 
عهد کردم که دور کار خالف را خط بکشــم. چرا توبه ات 
را شکستی؟ شــاکی این پرونده از دوستان دختر عمویم 
بود. او در جمع دوســتانه ای از ماجــرای رمال و فالگیری 
و اینکــه طالهایش را به خانه مــادرش برده تعریف کرده 
بــود و دختر عمویم نیز در آن جمع بــود.از آنجا که مادر 
شاکی تنها زندگی می کرد، دختر عمویم پیشنهاد سرقت 
از خانــه او را مطرح کرد و گفت کلی پول گیرمان می آید. 
دختر عمویم اطالعات کامل از دوستش داشت و یک شب 
که مادر دوســتش در خانه دختــرش میهمان بود به من 
گفت که سرقت را انجام دهم. من هم با همدستی یکی از 
دوستانم وارد خانه شده و سرقت را انجام دادیم. اما بعد از 

آن شب، دوباره سرقت هایم را شروع کردم.

متهم ســابقه دار که در زندان توبه کرده بود بعد از آزادی 
با وسوســه های دخترعمویش توبه شکســت و طال های 
میلیاردی نوعروســی را ســرقت کرد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، روز های پایانی تیر امســال تازه عروس 
جوانی با حضور نزد بازپرس کشــیک دادسرای ناحیه 3۴ 
تهران از دزدان طالهایش شکایت کرد.شاکی در تحقیقات 
گفت: ۹ ماه است که ازدواج کردم، اما در این مدت مدام با 
همسرم اختالف داشتم. به پیشنهاد دوستم نزد زن رمال 
رفتم تا با اســتفاده از نسخه هایش شرایط زندگی ام بهتر 
شــود. زن رمال بعد از گفتگو با من مدعی شد که ارواح 
و اشباح به خانه ام رفت و آمد دارند و تا طلسم آن شکسته 
نشــود دعوا در زندگی ام تمامی ندارد. طبق خواسته اش 
عمــل کردم و فلزات را از خانه دور کردم و حتی طالهایم 
که یک و نیم میلیارد تومان بود را خانه مادرم گذاشتم، اما 

بعد از یک هفته از این ماجرا، مادرم مهمان ما بود که بعد 
از بازگشت به خانه اش متوجه سرقت طالهایم شد.بعد از 
این شکایت، افراد دیگری هم که خانه های شان در غرب و 
شمال غرب تهران مورد دستبرد قرار گرفته و طالهای شان 
سرقت شــده بود به پلیس آگاهی آمده و شکایت هایی را 

مطرح کردند.
جست و جو ها ادامه داشت تا این که چند روز پیش مردی با 
پلیس 110 تماس گرفت و اطالع داد همسایه اش به سفر 
رفتــه و امروز دو مرد را دیده که از خانه آن ها بیرون آمده 
و سوار پرایدی شــده و از محل دور شدند. تصور می کند 

آن ها مرتکب سرقت شده باشند.

ماموران شــماره پالک خودروی متهمان را به گشت های 
پلیس داده و توانســتند پراید را متوقف کنند. در بازرسی 
خودرو طال های ســرقتی شــاکی کشف شــد. راننده به 
سرقت های سریالی از خانه ها با همدستی دوستش میالد 

اعتراف کرد.
دو روز پیش میالد هم بازداشت شد و گفت: در شهرستان 
زندگــی می کنم و در آنجا از دیوار خانه ها باال رفته و طال 
ســرقت می کردم. چند بار هم زندانی شدم. تابستان سال 
۹6 در پــی دلدادگی ام به دختری با رقیب عشــقی ام که 
مردی جوان بود درگیر شــده و او را در خیابان به شدت با 
ضربه های چاقو زخمی کردم و به زندان افتادم. پنج سال 

در زندان بودم. خانواده ام با قرض، دیه ام را به او پرداختند 
و اوایل تیر امســال آزاد شدم. توبه کردم دست از خالف 
بکشــم، اما دو هفته بعد از آزادی ام، سر و کله دختر عمویم 
پیدا شــد. او در تهران زندگی می کرد. با او مالقات کردم 
که گفت دوســتش نزد رمال رفتــه و برای این که دعوا با 
شــوهرش کم شــود طالهایش را به خانه مادرش برده و 
نشــانی آنجا را دارد.وی افــزود: آن قدر برایم حرف زد که 
وسوسه سرقت دوباره به جانم افتاد و توبه ام را شکستم. به 
کمک همبندی سابقم که آزادشده بود، ابتدا به خانه مادر 
نوعروس رفته طال ها را سرقت کردیم و بعد به سرقت طال 
از خانه های مردم در تهران به طور سریالی ادامه دادیم. با 
فروش طال های نوعروس هم سهمی به دختر عمویم دادم. 
با اعتراف این متهم و همدستش تحقیقات از آن ها ادامه 

دارد.

مرد جوانی که قهوه خانه ای در شــرق تهران را به خاک و 
خون کشیده بود، توسط تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی دستگیر شــد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، روز هفدهم آبان ماه امسال بود که درگیری مرگبار 
3 مرد جوان در قهوه خانه ای در خیابانی در شرق تهران، به 
مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش داده شد و خیلی زود 
تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با دستور 
بازپرس کشیک قتل راهی محل حادثه شدند و تحقیقات 

ابتدایی را آغاز کردند.تیم جنایی پس از حضور محل حادثه 
با جســد مرد جوانی مواجه شدند که از ناحیه گردن هدف 
یک ضربه چاقو گرفته و به قتل رسیده بود و در بررسی های 
ابتدایی نیز نشان می داد، عامل این جنایت پس از ارتکاب 
قتل در قهوه خانه پا به فرار گذاشته است.تحقیقات میدانی 
تیم جنایی حکایت از آن داشــت، مقتول که در قهوه خانه 

حضور داشــته به دلیل فحاشی و چشــم در چشم شدن 
با قاتل درگیر شــده و با ضربه چاقو به قتل رســیده است! 
همچنین با تحقیقات تکمیلی مشخص شد این نزاع مرگبار 
بین 3 نفر در قهوه خانه رخ داده است. پس از انتقال جسد 
به پزشکی قانونی با دستور بازپرس کشیک قتل، کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی اقدامات اطالعاتی گسترده را کلید 

زدند و با بازبینی دوربین های مداربســته اطراف قهوه خانه 
هویت مرد جنایت کار را شناسایی کردند.همین کافی بود 
تا کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با تجزیه و تحلیل های 
اطالعاتی مخفیگاه قاتل را شناسایی کردند و دوشنبه 21 
آذرمــاه، با یک عملیات ضربتی موفق به دســتگیری مرد 
جنایتکار شدند. متهم صبح امروز به دادسرای جنایی برای 
بررسی های بیشتر منتقل شد و پس از تحقیقات در اختیار 

دایره ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

رئیــس مرکز اورژانــس تهــران از تصادف 
زنجیره ای ســه دســتگاه خودرو در اتوبان 
الغدیر به ســمت قزوین و مصدومیت شش 
تن خبر داد.یحیی صالح طبری در گفت وگو 
با ایســنا درباره جزییات امدادرسانی به این 
تصادف زنجیره ای اظهار کرد: ســاعت ۷:۴3 
دیروز یک مورد حادثه تصادف زنجیره ای بین 

سه دستگاه خودرو در اتوبان الغدیر به سمت 
قزوین به مرکز فوریت هــای اورژانس 115 
اطالع داده شد.وی با بیان اینکه محل حادثه 
واقع در اتوبان الغدیر به سمت قزوین، پیش از 
اتوبان قم بود گفت: پس از اینکه صبح امروز 

این حادثه به اورژانس اطالع داده شــد سه 
دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند.رئیس 
مرکز اورژانس تهران گفت: در این حادثه سه 
دستگاه خودرو از جمله یک دستگاه اسکانیا، 
ســواری پراید و یک دستگاه سواری سانتافه 

بــه دالیل نامشــخصی با یکدیگــر برخورد 
کرده و سرنشینان آن دچار مصدومیت شده 
بودند که تکنسین های اورژانس به وضعیت 
سرنشــینان این خودروها رسیدگی کرده و 
اقدامات درمانی را برای مصدومان که شش 

نفــر بودند انجــام دادند. وی افــزود: چهار 
مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان 
شهدای هفتم تیر و دو تن نیز به بیمارستان 
فاطمه الزهرا رباط کریم منتقل شدند.صالح 
طبری گفت: علت وقوع این حادثه از ســوی 
کارشناســان مربوطه در پلیس راهنمایی و 

رانندگی بررسی و سپس اعالم خواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ مطرح کرد

اخاذی اینترنتی با ترفند امنیت صفحه اینستاگرام

نسخه مرد رمال طال های زن جوان را بر باد داد

شکستن توبه سارق با وسوسه های دختر عمویش

عامل قتل مرد جوان در چاقوکشی قهوه خانه دستگیر شد

تصادف خونین اسکانیا، سانتافه و پراید در اتوبان غدیر

جاسازی ماهرانه 10 مرد خارجی در خودروی 
قاچاقچیان انسان در شهرری 

یک قاچاقچی انســان در شهرری بازداشت شــد.به گزارش رکنا، مردی که با 
خودرو ۴05 اقدام به قاچاق انســان می کرد در حالی در شهرری دستگیر شد 
که در مورد مشابه یکی از اتباع به دلیل خفگی جان خود را از دست داده بود.
این مرد در توضیح اتهام ارتکابی خود به خبرنگار رکنا گفت: در شــهرری یک 
خوابگاه داریم که اتباع بعد از انتقال به ایران در این خوابگاه ساکن می شوند.10 
نفر در خودرو جاســازی می شوند که 2 نفر جلو می نشــینند و 2 نفر هم در 
صندوق عقب و بقیه افراد در صندلی عقب ماشــین جا می گیرند.در حالی که 
یک قمه بزرگ هم از این فرد کشف شده است در توضیح علت حمل آن گفت: 

می ترسیدیم در راه سارق به ما حمله کند!

مرگ تلخ پسر جوان در مرکز جمع آوری ضایعات 
فرمانده انتظامی شهرستان کرج از فوت یک نفر در مرکز جمع آوری ضایعات 
به دلیل گاز گرفتگی خبر داد.به گزارش رکنا؛ ســرهنگ علی قاسم پورگفت: 
در پی تماس شــخصی با مرکز فوریت های پلیســی 110 و اعالم وقوع حادثه 
گازگرفتگی در مرکز جمع آوری ضایعات متعلق به او در منطقه خرمدشــت، 
بالفاصله ماموران کالنتری ۴1 شــهر کرج به محل حادثه اعزام شدند.او اضافه 
کرد: با بررســی موضوع مشخص شــد که یکی از کارگران این مرکز به دلیل 
نشــتی گاز دچار گاز گرفتگی شــده و جانش را از دســت داده است.فرمانده 
انتظامی شهرســتان کرج می گوید: در این خصوص پرونده تشــکیل و جسد 
متوفی به بهشت سکینه منتقل شد.او در پایان خاطرنشان کرد: با فرا رسیدن 
فصل سرما و استفاده شهروندان از لوازم گازسوز، توجه به کارکرد صحیح این 

اقالم بسیار مهم است.

قتل مسلحانه پسر جوان در درگیری خونین خرمشهر 
فرمانده انتظامی خرمشــهر از دســتگیری قاتل فراری کمتر از 2۴ ساعت در 
عمیــات ضربتی پلیس آگاهی در این شهرســتان خبر داد.بــه گزارش رکنا، 
ســرهنگ  نجم الدین سهرابی  در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعالم 
خبر وقوع نزاع دســته جمعی در یکی از روستاهای این شهرستان، بالفاصله 
ماموران انتظامی برای بررســی موضوع و برقراری نظم در محل حاضر شدند.
وی افزود: با حضور ماموران پلیس در محل مشــخص شــد در این نزاع 5 نفر 
مجروح و یک نفر به قتل رسیده که با انجام اقدامات تخصصی ضمن برقراری 
آرامش و امنیت، تعداد ۹ نفر از عامالن درگیری را دســتگیر و 2 قبضه اسلحه 
شکاری کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر تصریح کرد: ماموران 
پلیس آگاهی با رصد اطالعاتی در کمتر از 2۴ ساعت قاتل فراری را شناسایی و 
با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی آن را دستگیر کردند.وی با اشاره 
به اینکه یک قبضه سالح شکاری دیگر در این ارتباط کشف شد، گفت: متهم 
در تحقیقات پلیس پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی اعتراف و 

انگیزه خود را اختالفات قبلی عنوان کرد.

دستگیری 77 قاچاقچی اسلحه با 101 سالح جنگی 
در خوزستان

فرمانده انتظامی خوزســتان گفت: با اجرای طرح جمع آوری سالح و مهمات 
غیرمجاز، 101 قبضه اســلحه جنگی و شکاری غیرمجاز کشف شده و۷۷ نفر 
از دارندگان سالح غیرمجاز و عامالن تیراندازی دستگیر شدند.به گزارش رکنا، 
سردار سید محمد صالحی با اعالم این خبر گفت: برای ارتقای امنیت عمومی 
و ســلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان، طرح جمع آوری ســالح و مهمات 
غیرمجاز توسط پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان 
به مدت ۴ روز به مرحله اجــرا در آمد.وی افزود: در اجرای این طرح مأموران 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی با همکاری سایر یگان های انتظامی در سراسر 
خوزستان با تسلط اطالعاتی و اقدامات خاص پلیسی ۷۷ نفر از دارندگان سالح 
غیرمجاز و عامالن تیراندازی را شناســایی و بــا هماهنگی مراجع قضائی در 
چندین عملیات مقتدرانه و منسجم دستگیر کردند.فرمانده انتظامی خوزستان 
تصریح کرد: از دستاوردهای این طرح 101 قبضه انواع سالح جنگی، شکاری 
و یک هزار و ۴66 عدد انواع فشنگ کشف شد.سردار صالحی با اشاره به اینکه 
متهمان بازداشت شده با تشــکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائی معرفی شــدند، تاکید کرد: پلیس با دارندگان ســالح های غیرمجاز و 
عامالن تیراندازی برخورد جدی دارد و با این افراد هرگز مماشات نخواهد کرد.

محموله 6 میلیاردی مواد خوراکی قاچاق 
در خرمشهر به مقصد نرسید

جانشــین فرمانده انتظامی استان خوزســتان از کشف محموله مواد خوراکی 
قاچاق به ارزش 6 میلیارد ریال در شهرســتان خرمشــهر خبر داد.به گزارش 
رکنا،  سرهنگ حجت اله سفید پوست  در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: 
در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کاال و ارز، ماموران 
انتظامی شهرســتان خرمشــهر حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه 
کامیون حامل بار قاچاق را شناســایی و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده 
از عالیم هشــدار دهنده آن را متوقف کردند.وی با بیان اینکه در بازرسی از بار 
خودروی توقیفی 12 هزار و 815 مواد خوراکی از قبیل ســرکه، پودر نسکافه، 
کمپوت آناناس، روغن زیتون، چای قاچاق و .. کشــف شد، افزود: کارشناسان 
ارزش ریالی کاالی قاچاق کشف شده را 6 میلیارد ریال برآورد کردند.جانشین 
فرمانده انتظامی استان خوزستان بیان داشت: در این ارتباط پرونده ای مقدماتی 

تشکیل و 2 متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مرگ تلخ 18 زن و مرد همدانی توسط قاتل نامرئی 
مدیر روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان همدان ضمن هشدار جدی 
افزایش گازگرفتگی در استان، از مرگ دو چاه کن در شهر صالح آباد شهرستان 
بهــار خبر داد.به گزارش رکنا، علیرضا صارمی در توضیح این خبر اظهار کرد: 
روز ســه شنبه دو مرد 21 و ۴2 ساله در روستای صالح آباد شهرستان بهار در 
زیرزمینی مشــغول کندن چاه آب بودند که برای اســتفاده از دستگاه پیکور 
چاه کنی موتور برق روشــن می کنند.وی ادامه داد: متأسفانه این دستگاه پس 
از روشن شــدن، گاز منواکسیدکربن تولید و موجبات مرگ این دو فرد را که 
یکی داخل چاه و دیگری در زیرزمین بوده فراهم می کند.صارمی با اشــاره به 
این که در 8 ماه امسال 11 مرد و ۷ خانم در مجموع 18 نفر در استان همدان 
دچار گازگرفتگی شده اند، خاطرنشان کرد: در مدت مشابه سال گذشته 6 مرد 
و یک خانم در مجموع ۷ نفر دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شده بودند.

دستگیری 2 جوان عمامه پران در فومن 
فرمانده انتظامی فومن از دستگیری عامالن هتک حرمت به لباس 2 روحانی 
در این شهرســتان خبر داد.بــه گزارش رکنا از گیالن، ســرهنگ حمیدرضا 
فیضی اظهار داشــت: در پی هتک حرمت به لباس 2 روحانی در شهرســتان 
فومن، پیگیری موضوع در دســتور کار پلیس قــرار گرفت.وی در ادامه گفت: 
ماموران پلیس امنیت عمومی با اقدامات فنی و اشرافیت اطالعاتی، متهمان این 
پرونده ها را شناســایی و پس از هماهنگی قضایی آنها را در منزلشان دستگیر 
کردند.فرمانده انتظامی شهرســتان فومن تصریح کرد: متهمان 16 و 1۷ ساله 
این پرونده به بزه ارتکابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
قانونــی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.این مقام انتظامی در پایان افزود: 
پلیس با کسانی که بخواهند امنیت اقشار مختلف مردم را به خطر بی اندازند، 

برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

بازداشت مرد شیاد در بازار قشم 
فرمانده انتظامی شهرستان قشم از کشف 350 میلیون ریال چک پول جعلی 
خبر داد.حوادث رکنا،ســرهنگ مهراب کاظمی در تشــریح این خبر، افزود: 
مامــوران انتظامی کالنتری 12 درگهان در پــی اطالع از اینکه فردی با چک 
پول های جعلی در بازار درگهان اقدام به خرید کاال کرده است، بالفاصله جهت 
بررســی موضوع و جلوگیری از ضرر و زیان شــهروندان به محل اعزام شدند.
وی بیان کرد: ماموران پس از بررســی صحت موضوع با انجام کار اطالعاتی و 
بهره گیری از شیوه های پلیسی هویت و مخفیگاه متهم مورد نظر را شناسایی 
و با هماهنگی قضایی در بازرســی از محل اقامت وی مبلغ 350 میلیون ریال 

چک پول 500 هزار ریالی جعلی کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم تصریح کرد: تالش برای دستگیری کالهبردار 

جاعل ادامه دارد.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از دستگیر سه زن 
جیب بر که اقدام به سرقت از شرکت کنندگان در مراسم 
ختم در شــهرک غرب کرده بودنــد، خبر داد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ جلیل موقوفه ای در 
تشریح مهم ترین ماموریت های ماموران پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ در شبانه روز گذشته گفت: یکی از ماموریت ها 
مربوط به دستگیری سه زن جیب بر در مراسم های ختم 
برگزار شــده در مساجد شــهرک غرب است. رسیدگی 
به این پرونده به دنبال افزایش ســرقت اشــیاء قیمتی و 
اموال شهروندان در مساجد و مراسمات ختم در شهرک 
غرب تهران در دستورکار ماموران قرار گرفت.وی با بیان 
اینکه ماموران با تحقیقات انتظامی مشــخصات متهمان 
را که ســه زن بودند مورد شناسایی قرار دادند، گفت:  در 
تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سه زن با حضور در 
مراسمات و ایجاد ازدحام صوری با یکدیگر اموال با ارزش 
شــهروندان از جمله تلفن همــراه و طالجات را از جیب 
شهروندان سرقت کرده اند.موقوفه ای با اشاره به شناسایی 
محل های تردد متهمان، گفت: ماموران کالنتری شهرک 
غرب در اقدامی پیش بینی شده متهمان را در یکی از این 
مراســم درحین جیب بری و سرقت با همان روش قبلی 

دســتگیر و به کالنتری انتقال دادند. این سه زن که 32 
تا ۴1 سال سن داشتند مورد بازرسی قرار گرفتند که در 
جریان آن چهار دستگاه تلفن همراه سرقتی از این افراد 
کشف شد. همچنین این افراد تحت بازجویی قرار گرفتند 
که در جریان آن به شــش فقره ســرقت مشابه به روش 
جیب بری با همدستی یکدیگر اعتراف کردند.وی با بیان 
اینکه تعدادی از مالباختگان نیز شناســایی شدند، گفت:  
تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی از سوی این 
ســه زن ادامه دارد. برای متهمان نیز پرونده ای تشکیل 
شــده و آنان پس از تکمیل تحقیقات پلیسی به دادسرا 

معرفی شدند.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از کشف داروهای 
قاچاق از خودروی ســواری ســاینا نیز خبر داد و گفت:  
ارزش این داروها بیش از 10 میلیارد ریال اســت و تیم 
عملیات کالنتــری 1۴۴ جوادیه تهرانپارس رســیدگی 
به آن را برعهده داشــت. مامــوران این کالنتری درحال 
گشــت زنی در حوزه اســتحفاظی خود بودند که به یک 
دستگاه خودرو ساینا که وسایلی را روی صندلی عقب با 

روپوشی پوشانده بود مشکوک شده و برای بررسی بیشتر 
به خودرو مراجعه کردند.وی با بیان اینکه راننده به محض 
مشــاهده خودروی پلیس با سرعت از محل متواری شد 
افزود: ماموران به سرعت وارد عمل شده و در یک تعقیب 
و گریــز و اجرای طرح مهار خــودرو را متوقف و متهم را 
دستگیر کردند. در بررسی اولیه از داخل خودرو یک هزار 
و ۷00 بسته انواع قرص خارجی کشف شد.رئیس پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم 3۴ ساله 
با پوشــش لباس و پارچه ها قصد گمراه کردن ماموران و 
پنهان کردن داروهای قاچاق را داشت، ادامه داد: وی در 
تحقیقات اولیه به جرم خود و حمل کاالی قاچاق از یکی 
از شهرهای غربی کشور به قصد تحویل در تهران اعتراف 
کرده و کارشناســان ارزش کاالهای قاچاق کشف شده را 
بیش از 10 میلیــارد ریال اعالم کردند.موقوفه ای با بیان 
اینکــه یکی از وظایف اصلی پلیس برخورد با قاچاق کاال 
اســت، خاطرنشان کرد: کشف جزئیات پرونده در دستور 
کار پلیس قرار دارد.وی از دستگیری سارق منزل لحظاتی 
پس از سرقت نیز خبر داد و گفت: متهم به همراه کاالی 

مسروقه دســتگیر شد. رســیدگی به این پرونده نیز به 
دنبال اعالم یک فقره ســرقت منزل در محله شــهرزیبا 
در دستورکار تیم عملیات کالنتری این محل قرار گرفت 
و آنان برای بررســی موضوع به محــل اعزام و تحقیقات 
ابتدایی را آغــاز کردند.رئیس پلیس پیشــگیری تهران 
بــزرگ با بیان اینکه ماموران در بررســی اولیه در محل 
ســرقت مشخصات و نحوه ورود و سرقت سارق ۴5 ساله 
را شناســایی کردند، گفت: ماموران بالفاصله با اطالعات 
و مشخصات ظاهری که از ســارق به دست آورده بودند 
درحال گشــت زنی در محله شهر زیبا متهم را مشاهده و 
با اجرای طرح مهار در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه، 
زمین گیر و دستگیر کردند.به گفته وی در بررسی اولیه از 
متهم دستگیر شده طال و جواهرات سرقت شده و آالت و 
ادوات سرقت کشف و متهم ۴5 ساله در تحقیقات اولیه به 
جرم خود و سرقت منزل در محله شهرزیبا اعتراف کرد. 
کارشناسان ارزش اموال کشف شده را هشت میلیارد ریال 
اعالم کردند.رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان 
اینکه تالش برای کشف جرایم احتمالی ادامه دارد، خاطر 
نشان کرد: متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای ادامه 

روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

زنان جیب بر در مراسم ختم، بازداشت شدند
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اتخــاذ مصوبات ویژه پیرامون حل مشــکل آب خراســان 
جنوبی از مطالبات اصلی مردم از دولتمردان در ســفر به 
استان اســت.به گزارش مهر،نام خراسان جنوبی و بسیاری 
از استان های کویری کشور با خشکسالی، کاهش بارندگی 
و مشکالت ناشــی از آن گره خورده اســت.موضوعی که 
نگرانی های عدیــده ای را برای مردم خراســان جنوبی به 
همراه دارد و مســئولین نیز راهکارهای مختلفی را در این 
زمینه پیشــنهاد کرده و یا در مرحلــه اجرا دارند.وضعیت 
ســدهای خراسان جنوبی هم مطلوب نیست و بارها و بارها 
متولیان امر در این زمینه هشدارهای عدیده ای داده اند.هر 
چند با همکاری قرارگاه امام حسن )ع( و بسیج سازندگی 
و سایر نهادهای ذی ربط اقدامات ارزشمندی برای آبرسانی 
به روســتاهای خراســان جنوبی در دست اقدام است ولی 
هنوز چشم های روستاییان به ویژه در فصل تابستان نگران 

از تأمین آب مصرفی است.
با توجه به اینکه در آســتانه سفر رئیس جمهور و اعضای 
هیئت دولت به خراســان جنوبی هســتیم مردم این دیار 
در خصوص مشــکل آب مطالباتی دارنــد که می خواهند 
به گوش مســئولین برســد.لیال بهمن زاده از دانشجویان 
خراســان جنوبی و فعــال محیط زیســت در گفت و گو با 
خبرنگار مهــر اظهار کرد: در ســفر اول رئیس جمهور به 
خراسان جنوبی نیز مشکل آب منطقه مطرح شد.وی بیان 
کرد: در آن ســفر هم برای این مشــکل راهکارهایی چون 
احیا قنوات بیان شــد و مســئوالن اقداماتی در این زمینه 

انجام دادند.
این فعال محیط زیستی با بیان اینکه مشکل آب خراسان 
جنوبی باید به صورت مستمر مورد مطالبه و پیگیری قرار 
گیرد، گفت: در این راســتا در سفر دوم رئیس جمهور به 
خراســان جنوبی انتظار داریم روند اجرایی شدن مصوبات 
ســفر اول در مورد مشــکل آب بررسی و در صورت ضعف 
در عملیاتی شــدن، موانع از ســر راه برداشته شود.بهمن 
زاده ادامــه داد: ما در خراســان جنوبــی از نظر منابع آبی 
مشکل داریم و حتی در خبرهایی که در آبان ما و یا اواخر 
آذر می خواندم تنها ۱۵ درصد حجم ســدهای استان آب 
داشته است.وی گفت: این موضوع یک عزم جدی را هم از 

ســوی مردم و هم از سوی مسئوالن را می طلبد وگرنه در 
ســال های آتی شاید در شهرهایمان هم مشکل قطعی آب 
داشته باشیم.این شهروند خراسان جنوبی اظهار کرد: البته 
همانطور که همه می دانیم بیشترین آب مصرفی خراسان 
جنوبی در بخش کشاورزی است و از این نظر باید اعتبارات 
ویژه برای تجهیز مزارع به آبیاری های نوین در نظر گرفته 
شــود.بهمن زاده گفت: بدانیم که در شــرایط فعلی هیچ 
محصولی استراتژیک تر از آب وجود ندارد.سمیه سلیمانی از 
فعاالن رسانه ای خراسان جنوبی از اهالی شهرستان درمیان 
در گفــت و گو با خبرنگار درمیان اظهار کرد: روســتاهای 
شهرســتان درمیان در فصل تابستان همواره با قطعی آب 
رو به رو هســتند که البتــه در حال حاضر تا حدی مرتفع 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه فرســودگی شــبکه های آب نیز در 
روســتاهای شهرســتان درمیان وجود دارد، بیان کرد: در 
هر حال رفع مشــکل آب به ویژه در روستاها همواره جزو 
مطالبات اصلی مردم از دولتمردان بوده که باید برای حل 

آن باید چاره اندیشــی کرد.این فعال رســانه ای خراسان 
جنوبی گفــت: از طرف دیگر برخی از افرادی که ســاکن 
دائمی روســتاهای درمیان نبوده و تنها در آخر هفته ها به 
این مناطــق می آیند با مصرف بی رویه، شــبکه های آب 
را تحت تأثیر قرار داده و مشــکل آفرینی می کنند.مهدی 
جعفری، رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در این 
زمینه گفت: بحث احیا قنوات در سفر اول رئیس جمهور به 
خراســان جنوبی مورد تأکید قرار گرفته بود تا قدم مثبتی 
برای رفع مشــکل آب مردم منطقه برداشــته شود.وی با 

اشاره به اینکه این روند
 احیا قنوات را در همه شهرستان های خراسان جنوبی ادامه 
خواهیم داد، گفت: ۳۷ رشــته قنات بــا اعتبار ۹ میلیارد 
و ۱۷۰ میلیــون تومان در بیرجند احیا شــد.رئیس جهاد 
کشــاورزی خراســان جنوبی اظهار کرد: طی یک ســال 
گذشــته تنها در شهرســتان بیرجند ۳۷ رشته قنات احیا 
شده است.وی با اشاره به اینکه برای احیا این تعداد رشته 
قنات ۹ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شــده 

است، بیان کرد: احیا قنوات یکی از مهمترین و کارآمدترین 
روش ها برای حل مشکل آب روستاییان است.

جعفری با اشــاره به اینکه از این میزان اعتبار حدود ســه 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومــان اعتبار مربوط به اعتبارات 
مصوب ســفر اول رئیس جمهور و هیأت دولت به خراسان 
جنوبی بوده، یادآور شد: امیدواریم این روند همچنان ادامه 
پیدا کند.مصطفی نخعی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان 
جنوبی نیز با بیان اینکه مسئله آب یکی از مطالبات اصلی 
مردم اســت، گفت: با توجه به مشکالتی که مردم خراسان 
جنوبی در زمینه آب و بعد از آن در حیطه راه ها دارند این 
دو مسئله باید در مصوبات اصلی سفر گنجانده شود.نخعی 
بیان کرد: متأســفانه خراســان جنوبی در دو موضوع مهم 
راه آهــن و انتقال آب مورد بی مهری قرار گرفته اســت و 
امیدواریم در دومین سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی 
به این موضوعات نگاه ویژه تری شــود.وی یادآور شد: البته 
رئیس جمهور محترم به مشــکالت خراسان جنوبی وقوف 

چرا که متعلق به این استان هستند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی تأکید کرد اصرار 
نمایندگان مردم خراســان جنوبی در مجلس بر این است 
که این ســفر مصوبات جدیدی هم داشته باشد تا گام های 
بزرگ تری برای حل مشــکالت مردم برداشــته باشــیم.
در هر حال آنچه مسلم اســت با توجه به خشکسالی های 
چند ســال اخیر در خراســان جنوبی وضعیت منابع آبی، 
راهکارهای رفع مشکل آب و اجرایی شدن مصوبات مرتبط 
با این موضوع باید به صورت مستمر در دستور کار مدیران 

اجرایی خراسان جنوبی قرار گیرد.
انتظار مردم هم بر این اســت که در آســتانه ســفر دوم 
رئیس جمهور به خراسان جنوبی موضوع آب همچنان در 
اولویت پیگیری های هیئت دولــت قرار گیرد تا کام مردم 
دیار خاوران بیش از این تشــنه نشــود.امید است در سفر 
دوم هیئت دولت بررسی شود که موضوع احیای قنوات در 
چه مرحله ای اســت و از طرف دیگر چه راهکارهایی برای 
ســرعت بخشــیدن به پروژه انتقال آب از دریای عمان به 
خراسان جنوبی وجود دارد تا تصمیمات بهتری برای حوزه 

آب استان گرفته شود.

حل مشکل »آب« مطالبه اصلی مردم

کام روستائیان خراسان جنوبی تشنه است
زمان بندی غلط

 پاشنه آشیل کشت قراردادی در گرگان

کشــت قراردادی گندم با هدف تامین کود پایه در زمان کشت گندم و حمایت 
از کشــاورز برنامه ریزی شده اما با ابالغ دیرهنگام این دستورالعمل، زارع زمان 
طالیی را از دســت داده اســت.به گزارش مهر، کشــاورزی قراردادی، یک نوع 
روش تولید در کشــاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام 
شده و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می شود.هدف از کشت 
قراردادی، تأمین نهاده های تولید، آموزش کشــاورزان و بازاریابی محصول است 
تا کشــاورزان فارغ از دغدغه آن ها تنها بر تولید تمرکز کرده و محصول بیشتر 
با باالترین کیفیت پرورش دهند.اما آنچه در کشور ما با عنوان کشت قراردادی 
در حال اجرا اســت عبور از مراحل ســخت و طوالنی بوده که برای بســیاری 
از کشــاورزان سخت اســت و توجیه ندارد.علی اکبر نودهی یکی از کشاورزان 
گلستانی به خبرنگار مهر گفت: من امســال تصمیم گرفتم از کشت قراردادی 
گندم اســتفاده کنم ولی در همان ابتدای کار که متوجه شــدم نیاز به ضامن و 
سفته است از این کار منصرف شدم چون ضامن کارمند نداشتم از طرفی مبلغ 
حمایتی به ازای هر هکتار هم کفایت کارم را نمی کرد و ترجیح دادم بی خیال 
شوم.رجب جافر کشاورز سالخورده روستای جعفرآباد ملک هم به خبرنگار مهر 
گفت: من هم برای کشــت قراردادی مراجعه کردم ولی چون گوشی اندروید با 
سیم کارت به نام خودم نداشتم نتوانستم از آن استفاده کنم. دبیر خانه کشاورز 
گلســتان در خصوص کشت قراردادی گندم به خبرنگار مهر گفت: برنامه ابالغ 
کشــت قراردادی گندم را اول آذرمــاه اعالم کردند یعنی زمانی که بیش از ۸۰ 
درصد کشت گندم در استان انجام شده بود؛ هنگامی که کشاورز بذر و کود مورد 
نیاز خود را دریافت و محصول خود را کشت کند دیگر برای عقد قرارداد مراجعه 
نمی کند.علی قلی ایمانی افزود: بهترین زمان برای اعالم کشت قراردادی گندم 
پایان شهریور است تا کشاورزان زمانی که برای دریافت نهاده مراجعه می کنند 
بتوانند از مزایای کشــت قراردادی بهره مند شــوند. وی ادامه داد: هنگام اعالم 
ثبت نام، نرم افزار اشکاالتی داشت و حتی کارگزاری که باید کار ثبت نام کشت 
قراردادی را انجام دهد و کود مورد نیاز کشاورزان را تحویل دهد آمادگی ندارد و 
روند کشت قراردادی دچار بهم ریختگی است.ایمانی تصریح کرد: چندین گروه 
در کشــت قراردادی گندم اعم از بازرگانی دولتی، کارگزار و نرم افزار ثبت نام، 
بانک دخیل هستند و هرکدام قوانین خاص خود را دارند؛ به طوری که کشاورز 
از طی کردن مراحل مختلف اداری خســته شده و عطای کشت قراردادی را به 
لقایش بخشیده و از کشت قراردادی انصراف می دهد.دبیر خانه کشاورز گلستان 
بیان کرد: برنامه کشــت قراردادی باید قبل از شروع کشت گندم و سال جدید 
زراعی نهایی و اطالع رســانی شود تا کشاورزان از این طرح استقبال کنند.وی 
گفت: اصل کشــت قراردادی یک حرکت خوبی است و به این وسیله کشاورزان 
می توانند بخشــی از هزینه های خود را تأمین کننــد اما هدف اصلی این طرح 
تأمین کود پایه کشاورزان در زمان کشت گندم است و اگر به موقع انجام نشود 

فایده ای ندارد زیرا زمان کوددهی مناسب را از دست داده ایم.
ایمانی افزود: شروع دیرهنگام کشت قراردادی گندم تنها مختص گلستان نیست 
و در کل کشــور این طرح با تأخیر آغاز شده به طوری برخی استان ها توانستند 
این طرح را عملیاتی کنند.دبیر خانه کشاورز گلستان ادامه داد: برخی کشاورزان 
سطح سواد پایین دارند و یا تلفن همراه اندروید ندارند ما باید در سامانه پایش 
کود، کود کشــاورز را ثبت کنیم بعد کشاورز در قسمت کارگزاری قرارداد مورد 
نیاز را امضا کرده و کود مورد نیاز خود را تحویل بگیرد، باید استفاده از نرم افزار 
را حذف کرده تا کار برای کشاورزان راحت تر شوند و از کشت قراردادی استقبال 
کنند.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان هم به خبرنگار مهر 
گفت: سال گذشته ۲۷ هزار هکتار کشت قراردادی گندم در گلستان انجام شد 
و طی آن کودهای پایه ازته، فســفاته و پتاسه در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

محمدرضا عباســی افزود: در مزارعی که سال گذشــته کشت قراردادی گندم 
انجام شد و کشاورزان به موقع کودها را دریافت کردند، ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش 
عملکرد در واحد سطح داشــتیم.وی بیان کرد: در زمان کاشت اکثر کشاورزان 
مشــکل نقدینگی دارند به همین دلیل اســتفاده از کود را به تأخیر می اندازند 
لذا عملکــرد تولید گندم در مزارع آنها کاهش می یابد.عباســی با تاکید اینکه 
کود فســفر و پتاســه باید همزمان به بذر در زمین اســتفاده شود، گفت: کود 
فسفر و پتاسه گیاه را در مقابل تنش های سرما، خشکی، آفات و بیمارها مقاوم 
می کند.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: از 
اول آذرماه کشــت قراردادی گندم در گلستان ابالغ شده ولی سامانه بارگذاری 
کشاورزان برای کشت قرار دادی دچار مشکل شده است. وی ادامه داد: سامانه 
ثبت نام کشــاورزان برای کشت قراردادی با سطح سواد اغلب کشاورزان فاصله 
دارد و کار را برای آنها سخت کرده است.عباسی ادامه داد: کشاورزان پس از ثبت 
نام در سامانه باید به بانک عامل مراجعه کنند و در زمان مراجعه به بانک باید هم 
خود آنها و هم ضامن بدهی معوقه نداشــته باشد.وی ادامه داد: مراجعه به بانک 
سال های گذشته وجود نداشت و امسال اضافه شده که با توجه به پرمشغله بودن 
کشــاورزان، شرایط را برای آنها سخت کرده است.معاون بهبود تولیدات گیاهی 
ســازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: ســطح ابالغی کشت قراردادی گندم 
امسال در گلستان ۱۴۰ هزار هکتار است اما با توجه به سامانه جدید تعریف شده 
و سختی ثبت نام پیش بینی ما آن است که تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد سطح ابالغی 
زیر کشــت گندم برود زیرا فقط برای کشاورزان با سطح سواد باالتر می توانند 
به راحتی از آن اســتفاده کنند.عباسی گفت: کشاورزان باید دارای گوشی های 
اندروید بوده و سیم کارت به نام باشند و پس از واردشدن به سامانه و تأیید ثبت 
نام با رمز ارســالی به اداره غله مراجعه کنند و بعد از انجام مراحل کار در اداره 
غله به نزدیک ترین شــعبه مراجعه کرده و در مرحله آخر ضامن واجد الشرایط 
را معرفی کند.وی عنوان کرد: در کشــت قراردادی ۵۰ درصد هزینه بیمه و ۵۰ 
درصد هزینه کودهای فســفر و پتاسه به کشاورزان پرداخت و در زمان برداشت 
محصول از آنها پس گرفته می شــود که این مبلغ به ازای هر هکتار تا ســقف 
ســه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.به گزارش خبرنگار مهر، کشت قراردادی 
در بســیاری از کشورهای پیشرفته دنیا انجام می شــود که عالوه بر حمایت از 
کشاورزان باعث می شــود کشور در مسیر خودکفایی گام بردارد و برنامه ریزی 
اصولی در کشــت فراهم شود.کشت قراردادی موضوع بسیار مهمی که با امنیت 
غذایی کشــور گره خورده ولی تا به امروز به طور جدی به آن پرداخته نشــده 

و الزم است با بازنگری در قوانین مراحل کار برای کشاورزان را تسهیل شود.

توسعه باغات در اهر به هر عنوان ممنوع است
مدیر جهاد کشاورزی اهر گفت: با توجه به تبدیل بی رویه زمین های کشاورزی 
به باغات، تغییر کاربری غیر مجاز و محدودیت ذخایر و منابع آبی در شهرستان 
از هرگونه توســعه باغات جلوگیری می شــود.علی نجفی، در گفت وگو با ایسنا، 
حفظ کاربری اراضی کشــاورزی را عاملی مهم در تأمین امنیت غذایی جامعه 
برشــمرد و افزود: برای رسیدن به این امنیت غذایی، هرگونه ساخت و سازهای 
غیرمجاز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و در صورت مشاهده با اخذ مجوزهای 
الزم با متخلفان برخورد خواهد شد و در این راستا نیز در چند ماه اخیر ۵ هکتار 
از اراضی کشــاورزی شهرستان اهر که به صورت غیر مجاز تغییر کاربری شده 
بود به چرخه کشــاورزی بازگشــتند.وی گفت: برای حفظ آب، خاک و زندگی 
نسل های آینده باید حفاظت از منابع آبی و خاکی را جزء اهداف مهم کشاورزی 
قــرار دهیم.وی همچنین با اشــاره به اینکه هیچ اراضــی زراعی و باغی در اهر 
آلوده به مواد شیمیایی و سایر آالینده ها نیست افزود: تنها در حدود ۱۴ هکتار 
از زمین های کشــاورزی اهر آب آنها با پساب فاضالب تامین می شود که در این 
رابطــه اخطارهای الزم و قانونی صادر و به ادارات آب و فاضالب و شــهرداری 
راهکارهای الزم پیشنهاد شده اســت که امیدواریم به زودی استفاده از پساب 
فاضالب در این سطح از اراضی کشاورزی نیز قطع شود.نجفی در ادامه از توزیع 
۵۷۲ تــن انواع بذر گنــدم و جو در طبقات مختلف برای اولین بار در ســطح 
شهرستان اهر نیز خبر داد و گفت: در جهت کاهش مصرف علف کش ها، آلودگی 
خاک، گیاه و توســعه کشــاورزی پایدار، ۳۰ درصد از اراضی شهرستان اهر با 

رعایت تناوب زراعی از آیش زرد به آیش سبز تبدیل خواهد شد.

گزارش

خبر

رئیــس دبیرخانه فرهنگی زاینــده رود گفت: 
پازل خشــکی زاینده رود یک قطعه گمشــده 
داشــت که همان برداشت های نادرست از آن 
بود، اما مدیریت شــهری توانست این قطعه را 
تکمیل کند.ســعید امامی، در مورد عملکرد و 
برنامه هــای دبیرخانه فرهنگــی زاینده رود، با 
تأکید بر اینکه مسئول جاری شدن زاینده رود 
دولت اســت، اظهار کرد: مطالبه جاری شدن 
آب زاینده رود  ۲۰ سال است که اتفاق می افتد، 
اما به طور مســتمر باید دنبال شــود تا به ثمر 
بنشیند.وی گفت: تا زمانی که زاینده رود یک 
مطالبه ملی نشــود و مدیران به فهم درستی 
از این موضوع نرســند و یا اطالعات کافی به 
آن ها نرســد، معضل زاینده رود حل نمی شود.
رئیــس دبیرخانه فرهنگــی زاینده رودبا بیان 
اینکــه پازل خشــکی زاینــده رود یک قطعه 
گمشده داشت که همان برداشت های نادرست 
از آن است، گفت: مدیریت شهری توانست این 
قطعه را تکمیــل کند. در این زمینه دبیرخانه 
فرهنگی زاینده رود رســالت خود را فعالیت در 
حوزه فرهنگی مرتبط بــا زاینده رود قرار داده 
که بی شــک اصحاب رسانه نیز نقش مهمی در 
این مســیر دارند.مجیــد نادراالصلی، رئیس 
کمیســیون ویژه آب و مناطــق کم برخوردار 
شــورای اسالمی شــهر اصفهان نیز با اشاره به 
زیست یک میلیون مهاجر در استان اصفهان، 
گفت: به طور میانگین مصرف ســاالنه آب هر 
فرد در اصفهان حدود هزار مترمکعب اســت 
که نشــان می دهد در توزیع آب در این استان 

مهاجرپذیر عدالت وجود ندارد.
وی اظهار کرد: آب یکی از مسائل مهم اصفهان 
اســت که شورای شهر و شــهرداری اصفهان، 

صرف نظر از اینکه تا چه اندازه در حل معضل 
آب مســئولیت دارند، در ایــن زمینه تالش 
می کنند. زاینده رود یک آورد و سرابی دارد که 
تالش می کنیم آن را زنده کنیم.نادراالصلی با 
تأکید بر اینکه در سال های گذشته تالش های 
زیادی برای احیای زاینــده رود صورت گرفته 
که به دالیل مختلف به نتیجه نرســید، افزود: 
در ســال ۷۸ قرار بود تونل ســوم کوهرنگ را 
تکمیل کنیم و سدی در آنجا احداث کنیم تا 
آبی از زاینده کم نشــود، اما بالغ بر ۶۰ میلیون 
مترمکعب آب به سمت استان های شرق کشور 
رفت و تونلی احداث نشــد. همچنین حدود ۵ 
میلیارد مترمکعب آب به کارون و خلیج فارس 
می رفت که طرح بهشت آباد می توانست بخشی 
از این آب را حفظ کند، اما به سرانجام نرسید.

رئیــس کمیســیون ویــژه آب و مناطق کم 
برخوردار شــورای شهر اصفهان با اعالم اینکه 
در اســتان روزانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب 
آب تولید و از این استان خارج می شود، گفت: 
این اختالفی است که همیشه بین وزارت نیرو 
و مســئوالن اصفهانی وجود داشته و به نتیجه 
نرسیده است، به همین دلیل مدیریت شهری 
اصفهان به موضوع آب ورود کرد.وی با اشاره به 
اینکه بسیاری از آثار تاریخی شهر اصفهان امروز 
دست خوش فرونشست شــده اند، تأکید کرد: 
زاینده رود باید جاری شود تا مشکالت محیط 
زیستی اصفهان نیز برطرف شود.نادراالصلی با 
تأکید بر اینکه نمی خواهیم سیاه نمایی کنیم 
اما امروز اصفهان در بسیاری از بیماری ها رتبه 
اول را دارد، توضیح داد: اصفهانی ها دغدغه مند 
آب شرب هســتند. در این راستا یک اجالس 
مدیریــت منابــع آب فالت مرکــزی ایران را 

برگزار و تالش کردیم ســندی نوشته شود تا 
اقدامات راهبردی و وظایف مجموعه مدیریت 
استان تعیین شود.وی درباره اقدامات اساسی 
ویژه جاری شــدن آب در زاینده رود، گفت: به 
دنبال اســتفاده از نگاه های علمی دانشــگاه ها 
و مشارکت شــرکت های دانش بنیان هستیم. 
درمجموع تمامی این دغدغه مندی ها به ایجاد 
زاینده رود منجر شــد.این  فرهنگی  دبیرخانه 
عضو شــورای شــهر اصفهان با اشاره به اینکه 
چندین شــرکت سهامدار شرکت آب هستند،   
اعالم کرد: شــهرداری وظیفه ای در خصوص 
جاری شــدن آب زاینده رود ندارد، اما به عنوان 
مطالبه گر ورود کرده و از هر حقوق شــهر در 
این حوزه حمایت می کنــد.وی با بیان اینکه 
متأســفانه یک صدایی در اســتان اصفهان در 
خصوص زاینــده رود وجود ندارد، تصریح کرد: 
در حال حاضــر بالغ بر یک میلیون نفر مهاجر 
در استان زندگی می کنند و به طور میانگین هر 
فرد ســاالنه حدود هزار مترمکعب آب مصرف 
می کند. این موضوع نشــان می دهد عدالت در 
توزیــع آب در این اســتان مهاجرپذیر وجود 

ندارد.
مجتبی شــاهمرادی، معاون فرهنگی شهردار 
اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه تالش 
ما این اســت که به زودی همه کشور مطالبه 
جریان دائمی زاینده رود را داشته باشد، گفت: 
زاینده رود یکی از ابعاد هویتی اصفهان اســت 
و پاسداری از اصفهان و تاریخ آن بدون جریان 
آب در این رودخانه ممکن نیســت. دبیرخانه 
فرهنگی زاینده رود با این هدف راه اندازی شده 
تا با استفاده از ابزار فرهنگ، اجماع ملی در این 
خصوص ایجاد شود، چراکه معضل زاینده رود 

ریشه فرهنگی دارد و حل این معضل ضروری 
است.وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت ها برای 
ملی کــردن سیاســت ها و گنجاندن موضوع 
زاینده رود از برنامه های ما بوده تا بارها موضوع 
زاینده رود را به گوش تصمیم گیران برســانیم.
وی با اعالم اینکه دبیرخانه فرهنگی زاینده رود 
ادعای برگردانــدن آب به زاینده رود را ندارد و 
طبیعتاً جاری شــدن آب مسئوالن مشخصی 
خواهد داشــت، افزود: شورای شهر و مدیریت 
شــهری به طور مســتقیم متولی رفع مشکل 
زاینده رود نیســتند، اما به عنوان یک حقابه بر 
و همچنیــن به عنوان منتخبــان و نمایندگان 
مــردم در این خصوص مطالبه گر بوده و امروز 
نیز به دنبال برداشــتن قدم هــای بلندی در 
این زمینه هســتیم. تبدیل مسئله زاینده رود 
از امــری امنیتی به یک موضــوع فرهنگی از 
دســتاوردهای دبیرخانه فرهنگــی زاینده رود 
است که با همراهی دستگاه های مختلف رقم 
خورد.معاون فرهنگی شــهردار اصفهان درباره 

عملکــرد این دبیرخانه، توضیــح داد: فعالیت 
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود هم زمان با هفته 
فرهنگی اصفهان آغاز شــد و تاکنون اقدامات 
خوبی انجام شــده اســت. دبیرخانه فرهنگی 
زاینــده رود در ســفر اخیــر رئیس جمهور به 
و  داشت  قابل توجهی  اصفهان دســتاوردهای 
در انتهای ســفر نیز مقداری از آب زاینده رود 
را به عنوان گران بهاترین هدیه اصفهان تقدیم 
میهمانــان کرد.به گزارش ایســنا، وی با بیان 
اینکه این دبیرخانــه از پژوهش های کاربردی 
که منجر به برگشــت آب به زاینده رود شــود 
حمایــت می کنــد، گفت: از همــه نخبگان و 
کارشناســان دعوت می کنیــم اگر طرحی در 
خصوص احیای زاینــده رود دارند به دبیرخانه 
فرهنگــی زاینده رود ارائــه دهند تا در صورت 
امکان اجرایی شود. برگزاری چند جشنواره و 
همایش ازجمله اقدامات این دبیرخانه است که 
در قالــب برنامه های فرهنگی و هنری اجرایی 

می شود.

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی شیراز، به تشریح 
وضعیت شــیوع بیماری های تنفسی، به ویژه کووید-۱۹ و 
آنفلوآنزا در فــارس پرداخت و پیرامون تداوم گردش عامل 
بیماری سل و اقدامات مرتبط با پیشگیری از ابتال و درمان 
مبتالیان به این بیمــاری توضیحاتی ارائه داد.دکتر عباس 
رضائیــان زاده، با بیــان اینکه روند کاهشــی موارد مثبت 
کووید-۱۹ در فارس، از اوایل مهرماه امســال آغاز شــده و 
تداوم داشته اســت، گفت: کاهش روند نزولی این بیماری، 
یــک نگرانی جدی را موجب شــد و آن، افت حساســیت 
شهروندان به رعایت اصول پیشــگیرانه به ویژه استفاده از 
ماسک و مراعات فاصله اجتماعی بود.رضائیان زاده با یادآوری 
اینکه کاهش حساسیت نسبت به راهکارهای پیشگیرانه و 
محافظت فردی در برابر کرونا، از نوروز امسال مشهود شد، 
گفت: از ابتدای امسال شاهد کاهش آمار استفاده از ماسک 
به زیر ۲۰ درصد بودیم و این مهم شهریور امسال به کمتر از 
۵ درصد رسید. حال آنکه تا قبل از گسترش واکسیناسیون 
علیه کووید-۱۹ استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 
و شرکت نکردن در تجمعات، بیشتر مد نظر شهروندان بود.
او، افزایش بروز عالئم شــبه آنفلوآنزا و ســرماخوردگی در 
برخی افراد را به دلیل کاهش سطح رعایت دستورالعمل های 
حفاظت فردی دانست و گفت: با گرفتن نمونه از ۶۰۰ بیمار 
مراجعه کننده یا بســتری در بیمارستان های فارس نشان 
داد که حدود ۴۰ درصد این افراد مبتال به آنفلوآنزا بودند و 
تنها تســت کووید در مورد ۴ درصد آنان مثبت شد.معاون 
بهداشت علوم پزشکی شیراز گفت: با تامین و توزیع واکسن 
آنفلوآنــزا و قرص تامیفلو و عرضــه رایگان آن بین اعضای 
گروه های پرخطر نظیر مادران باردار و ســالمندانی که در 

مراکز شــبانه روزی نگهداری می شدند، شاهد کاهش تعداد 
بیماران به دلیل کنترل مناســب انتقــال بیماری آنفلوآنزا 
بودیــم به طوریکه پیک صعودی این بیماری، به ســرعت 
فروکش کرد.این مقام مســئول با یادآوری اینکه اکنون در 
مراکز جامع خدمات ســالمت و داروخانه بیمارستان های 
دولتی این دارو به صورت رایگان و براســاس تجویز پزشک 
توزیع می شــود، گفت: در حال حاضــر تعداد موارد مثبت 
کوویــد و آنفلوآنزا در اســتان فارس پایین اســت اما این 
نگرانــی وجود دارد که از نیمــه دوم بهمن، این بیماری ها 
رشدی داشــته باشد.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
شــیراز با بیان اینکه، گستردگی واکسیناسیون علیه کرونا 
یکی از دالیل مهم در کاهش تعداد موارد ابتال و بســتری 
و فوت ناشــی از این بیماری بوده اســت، خاطرنشان کرد 
که احتمال مواجهه با روند افزایشــی آمارهای کووید طی 
روزهای پایانی دی و ابتدای بهمن ماه و پس از آن کم شدن 
ســطح ایمنی ایجاد شده به واســطه واکسیناسیون، وجود 
دارد.این متخصص اپیدمیولوژی، میزان استقبال مردم از ُدز 
چهارم واکسن کرونا در استان فارس را بسیار پائین ارزیابی 
و اضافه کرد: این موضوع در حالیست که در برخی کشورها 
نظیر آمریکا، تزریق ُدز پنجم واکسن کووید-۱۹ آغاز شده 
اســت.ضائیان زاده در خصوص بیماری سنسیشیال تنفسی 

کودکان و هشــدارهای اعالمی در این خصوص، گفت: طی 
یکی دو هفته اخیر متوجه بروز عالئم تنفسی بین حدود ۴۰ 
کودک در یکی از شیرخوارگاه ها شدیم؛ این نشانه ها شامل 
آبریــزش بینی، بی حالی، تب مالیــم و ... بود که منجر به 
گرفتن تست کرونا و بررسی آنفلوآنزا از آنان شد، اما تست ها 
منفی بود.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه 
داد: با نظر متخصصان از این کودکان تســت سینسیشیال 
تنفسی گرفته شد که ۲۵ درصد از آنها، یعنی حدود ۱۲ نفر 
تستشــان مثبت بود؛ از این بین  ۸ نفر در آی سی یو اطفال 
بیمارستان نمازی بستری شدند.رضاییان زاده با بیان اینکه 
این بیماری ویروســی بیشتر در کودکان و سالمندان شایع 
است، گفت: در شهرستان های فارس نیز نمونه هایی گرفته 
شده که تعدادی مثبت شــده اند و در این راستا آموزش را 
در بخش بهداشــت و درمان آغاز کرده ایم.او، خودداری از 
تجمع در مراکز پرتردد، ضدعفونی کردن دســت و استفاده 
از ماسک را راهکارهای پیشــگیری از ابتال به این بیماری 
ذکر و اضافه کرد: اگر شــاهد شــکل گیری روند افزایشی 
ابتال به این بیماری باشــیم، امکان دارد تصمیم به تعطیلی 
مهدهای کودک برای مدتی مشخص، گرفته شود؛ اما هنوز 
تصمیمی در این باره گرفته نشــده است.این استاد دانشگاه 
علوم پزشکی شــیراز با بیان اینکه انتقال این نوع ویروس 

بیشتر از طریق چشم و بینی اتفاق می افتد و نباید با دست 
آلوده بدن کودکان را لمس کنیــم، اضافه کرد: در صورت 
بروز عالئمی مانند سرفه های شدید، فرو رفتگی قفسه سینه 
و تب باال در کودکان، باید ســریعا به مراکز درمانی مراجعه 
شــود.رضاییان زاده عنوان کرد: ویروسی مانند آنفلوآنزا طی 
دوران شیوع کرونا، فرصت بروز نداشت و با تعطیلی مدارس 
و مراکز آموزشی فروکش کرده بود و اکنون به دلیل کاهش 
سطح رعایت اصول اولیه پیشگیری از ابتال به بیماری های 
ویروسی و تنفسی شــاهد افزایش موارد بروز و ابتال به این 
بیماری هستیم.رضائیان زاده همچنین با یادآوری اینکه سل 
یک بیماری تنفسی خطرناک است که دوره درمانی طوالنی 
دارد، گفت: بعضــی از موارد ابتال به این بیماری، به درمان 
دارویی جــواب نداده و منجر به طی یک پروســه درمانی 
طوالنی همراه با بســتری و ایزوله می شــود که هزینه های 
سنگینی دارد.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
با اشاره به اینکه در جامعه ممکن است ناقالن سالمی وجود 
داشته باشند که بدون بروز عالئم این بیماری، باعث ابتالی 
دیگران شوند، گفت: با انجام برنامه بیماریابی فعال در استان 
فارس، تاکنون ۲۰۰ بیمار مبتال به سل را شناسایی کرده ایم 
که همگی تحت درمان قرار گرفته اند و از این بین یک بیمار 
نسبت به درمان مقاوم بوده است.رضائیان با اشاره به اهمیت 
این بیماری در مبحث شاخص های بهداشتی جامعه، یادآور 
شد که طرح بیماریابی فعال از دهم دیماه امسال برای همه 
افراد جامعه اتباع بیگانه ساکن در فارس اجرا خواهد شد و 
از طرفــی همه افراد باالی ۹ مــاه این جامعه بدون در نظر 
گرفتن ســابقه واکسیناسیون، واکســن های سرخک، فلج 

اطفال و ... را دریافت خواهند کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی 
از عقب ماندگی ۷ درصدی شــاخص راه روستایی در این 

استان خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمد مشــتری اظهار کرد: طی چند 
سال گذشته شــاخص عقب ماندگی راه های روستایی در 
این اســتان ۱۰ درصد بوده که با عملیــات عمرانی انجام 
شده این رقم اکنون به ۷ درصد رسیده است.وی گفت: در 
حال حاضر شاخص کشوری در ارتباط با راه های روستایی 
۸۱.۷ درصد اســت و این در حالی اســت که این رقم در 
خراســان شــمالی ۷۴.۷ درصد می باشد.مشــتری افزود: 
بیشترین عقب ماندگی راه روســتایی در خراسان شمالی 

در شهرســتان رازو جرگالن و بعد از آن شهرســتان مانه 
و ســملقان است.وی با اشــاره به اینکه طی امسال و سال 
گذشته برای ســاخت راه های روستایی ۳۲ قرارداد منعقد 
شــده اســت، ادامه داد: طی قراردادهای منعقد شده باید 
۲۳۴ کیلومتر راه روســتایی ساخته شود که تاکنون ۸۲.۵ 

کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.
این مقام مســئول تصریح کرد: در مجموع طی امسال در 
ارتباط با ســاخت راه های روستایی، فرعی و شریانی ۲۵۴ 
کیلومتر راه آسفالت شده است.وی توضیح داد: طی امسال 
۵۸.۵ کیلومتــر راه با اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال بهســازی 
و روکش آســفالت انجام شــده است.مشــتری از کاهش 

تصادفات طی امسال در محورهای این استان نیز خبر داد 
و گفت: خراســان شمالی در ارتباط با کاهش تصادفات در 
محورهای اصلی و فرعی رتبه یک داشــته اســت.به گفته 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی، 
این استان در کاهش میزان تصادفات در راه های اصلی رتبه 
دوم و در راه های روســتایی رتبه سوم را داشته است.وی با 
بیان اینکه در این اداره کل ۲۷ فقره موافقت اصولی جهت 
احداث مجتمع خدمات رفاهی در حوزه راه های اســتان با 
ســرمایه گذار بخش خصوصی منعقد شده است، گفت: در 
حال حاضر ساخت ۱۵ مجتمع رو به پایان و ۲ مجتمع نیز 
آماده بهره برداری اســت که در دهه فجر به بهره برداری 

می رسد.
مشتری افزود: عالوه بر آن با ساخت ۱۰ مجتمع دیگر نیز 

موافقت شده و مجوزهای الزم برای آن صادر شده است.
وی از اجرای طرح زمســتانی از امروز تا ۲۰ اسفندماه خبر 
داد و اظهار کرد: در این طرح ۲۴۷ دســتگاه ماشین آالت 

راهداری در جاده ها خدمات رسانی خواهد کرد.
این مقام مســئول تصریح کرد: تعداد راهدارخانه های این 
استان ۲۵ باب بوده که آماده خدمات رسانی به مردم است.
وی بیان کرد: برای اجرای طرح زمستانی، امسال ۱۵ هزار 
تن مصالح از جمله شــن و نمک در راهدارخانه ها ذخیره 

شده است.

برداشت های نادرست؛ قطعه گمشده پازل خشکی زاینده رود

معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشریح کرد

وضعیت شیوع کرونا و آنفلوآنزا در فارس
تداوم گردش سل در جامعه

عقب ماندگی ۷ درصدی شاخص راه های روستایی در خراسان شمالی
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مخالفت پورتو با انتقال طارمی به آرسنال
در حالی کــه در روزهای 
اخیر گفته می شــد باشــگاه 
مهدی  جــذب  به  آرســنال 
طارمی عالقه دارد اما باشگاه 
پورتو پرتغــال تمرکز خود را 
روی تمدید قــرارداد مهاجم 
ایران گذاشته است. به گزارش  
مهــر، بحث عالقــه تیم های 
اروپایــی به جذب مهدی طارمی مهاجم ایرانی باشــگاه پورتو بعد از گلزنی این 
بازیکن به انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ بار دیگر باال گرفت. بعضی از رسانه های 
انگلیســی طی دو هفته اخیر مدعی شدند منچســتریونایتد و آرسنال به جذب 
مهاجم ایران عالقه دارند اما این خبرها نه از ســوی باشگاه های انگلیسی و نه از 
سوی باشگاه پورتو تایید یا تکذیب نشد. اطالعات رسانه های پرتغال اما حاکی از 
این اســت که ظاهراً آرسنال وضعیت طارمی را پیگیری کرده اما به مانع بزرگی 
برای جذب او بر خورده است. روزنامه OJOGO در این خصوص اعالم کرد که 

پورتو تمایلی برای فروش طارمی در نیم فصل ندارد.
این نشریه پرتغالی ادعا می کند که مدیران پورتو در واقع روی تمدید قرارداد 
این بازیکن متمرکز شده اند تا آینده او را در باشگاه تضمین کنند. فقط در صورتی 
که تمدید قرارداد طارمی »غیرممکن« باشــد، آنها سناریوهای دیگر را ارزیابی 

می کنند.
طارمی تا پایان فصل آینده )تابستان ۲۰۲۴( با پورتو قرارداد دارد و بند فسخ 

قراردادش ۶۰ میلیون یورو )۵۲ میلیون پوند( تخمین زده می شود.
همچنین وب سایت انگلیســی hitc با انعکاس خبر Ojogo درباره طارمی 
نوشــت: » آرســنال می تواند مهدی طارمی را از پورتو به خدمت بگیرد، اما به 
شرطی که بخواهد ۶۰ میلیون یورو )۵۲ میلیون پوند( بپردازد. ما فکر نمی کنیم 
پورتو در نیم فصل این مهاجم را کمتر از آن بفروشد.« طارمی که سومین فصل 
حضورش در تیم پورتو را ســپری می کنــد، در این فصل عملکرد قابل توجهی 
داشته است. او تا پیش از شروع جام جهانی در ۱۳ بازی لیگ پرتغال، برای پورتو 
۶ گل زده و ۵ پاس گل داده است. مهاجم ۳۰ ساله تیم ملی ایران همچنین در ۵ 

بازی لیگ قهرمانان اروپا ۵ گل به ثمر رسانده و ۲ پاس گل داده است.

اعزام  فرنگی کاران ایران به تورنمنت های 
فرانسه و کرواسی

کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
برای  برنامه ریزی  از  فرنگــی 
به  ایران  فرنگــی کاران  اعزام 
دو تورنمنت بین المللی هنری 
دگالن در فرانسه و تورنمنت 

رنکینگ کرواسی خبر داد.
حســن رنگــرز در گفتگو 
با ایســنا، با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: هفته آینده رقابتهای کشــتی فرنگی قهرمانی کشــور به عنوان گام 
نخســت چرخه انتخابی تیم ملی در سالن هفتم تیر تهران برگزار می شود و در 
فاصله ۲۰ روز بعد نیز اردوی تیم ملی برای حضور در ۲ تورنمنت نیس فرانســه 
و مرحله نخست رنکینگ در زاگرب کرواسی آغاز خواهد شد. سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده، نفرات برتر رقابت های قهرمانی 
کشــور به همراه ۷ ملی پوش ایران در رقابت های جهانی صربستان که موفق به 
کســب مدال نشدند و همچنین ۶ مدال آور تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال 
ایران در رقابت های جهانی اســپانیا که جمعا حدود ۲۶ کشتی گیر خواهند بود، 
عازم ۲ تورنمنت فرانســه و کرواسی می شــوند. وی خاطرنشان کرد: تورنمنت 
نخست در شهر نیس فرانســه در روزهای ۳۰ دی تا ۲ بهمن و تورنمنت بعدی 
نیز در روزهای ۱۲ تا ۱۶ بهمن در زاگرب کرواسی برگزار خواهد شد که خروجی 
آن بر اساس عملکرد نفرات اعزامی، ترکیب تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا 

خواهد بود.

مودریچ: این بدترین داوری بود که دیدم
کاپیتان تیــم ملی فوتبال 
کرواســی بعــد از شکســت 
سنگین برابر آرژانتین به انتقاد 

از عملکرد داوری پرداخت.
به گزارش ایسنا ، تیم ملی 
فوتبال کرواسی در نیمه نهایی 
جام جهانی قطــر به مصاف 
آرژانتیــن رفت و با ســه گل 
شکست خورد. لوکا مودریچ بعد از بازی گفت: به نظرم این بدترین داوری بود که 
دیدم و این را به این خاطر که شکست خوردیم نمی گویم بلکه این واقعیت است. 
او ادامــه داد: ما تیم برتر میــدان بودیم و بهتر از حریف کار کردیم تا اینکه داور 
یک پنالتی نادرست به سود آرژانتین گرفت و روند بازی تغییر کرد. این بازیکن 
باتجربــه گفت: ما برای پیروزی و صعود به فینال به میدان رفتیم اما متاســفانه 
شکست خوردیم و از این شکست ناراحت هستیم. هنوز کار ما تمام نشده است 
و بایــد در رده بندی هم به میدان برویم و به دنبال پیروزی در بازی پایانی خود 
هستیم. وی افزود: به مسی تبریک گفتم او شایسته قهرمانی در جام جهانی است 

چرا که در این رقابت ها عملکرد خوبی داشته است.

رسانه آلمانی پیگیر جانشین نویر 
با وجــود تکذیــب مدیر 
بایــرن مونیخ، بیلــد معتقد 
کرواســی  دروازه بان  اســت 
در گزینه هــای باواریــا برای 
جانشــینی نویر مصدوم قرار 
دارد. بــه گــزارش ایلنا، جام 
جهانی فرصــت مهمی برای 
نمایش توانایی بازیکنان است. 
در همیــن رابطه دومینیک لیواکوویج از فرصت جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بهترین 
اســتفاده ممکن را بُرد.  این دروازه بان در حال حاضر عضو دیناموزاگرب است و 
برای رسیدن به سطح اول فوتبال جهان به نظر می رسد باید باشگاه مطرح تری را 
انتخاب کند.  این در حالی است که مانویل نویر در تعطیالت پس از جام جهانی 
حین اسکی بازی با مصدومیت مواجه شد و فصل را از دست داد. در همین رابطه 
روزنامه بیلد آلمان گزارشــی منتشر کرد و اعالم کرد خرید دومنیک لیواکوویچ 
حدود ۱۰ میلیون یورو هزینه دارد و گلر کروات مشــکلی با ایده ی پیوســتن به 
بایرن در ژانویه ندارد. با این وجود الیور کان مدیر باشــگاه بایرن مونیخ می گوید 
باواریی ها برای جایگزینی مانوئل نویر، دومینیک لیواکوویچ، دروازه بان کرواسی را 
جذب نخواهد کرد. پیش از این گفته می شد کیلور ناواس دروازه بان کاستاریکایی 
پاری سن ژرمن  الکســاندر نوبل به صورت قرضی در تیم موناکو حضور دارد، جز 
دیگر گزینه های بایرن هستند. البته یک احتمال ضعیف تر هم وجود دارد ریتزی 
هولســمان دروازه بان ۱8 ساله تیم زیر ۱9 سال بایرن مورد توجه ناگلزمان قرار 

گرفته است. بتواند معادالت را تغییر بدهد.

قاسمپور در بین ۵ نامزد برترین آزادکار جهان 
 9۲ وزن  آزادکار  نــام 
کیلوگرم ایران در لیســت ۵ 
کاندیدای برتریــن آزادکاران 
جهــان در ســال ۲۰۲۲ قرار 
گرفت. به گزارش ایرنا، اتحادیه 
جهانی کشــتی ۵ کاندیدای 
دریافت عنوان برترین آزادکار 
جهان در سال ۲۰۲۲ را اعالم 
کرد. کامران قاســمپور آزادکار وزن 9۲ کیلوگــرم ایران و دارنده ۲ مدال طالی 
جهان نیز در بین ۵ کاندیدای برترین آزادکار جهان در سال ۲۰۲۲ حضور دارد. 
کامران قاســمپور، جردن باروز و کایل اسنایدر از آمریکا، ری هیگوچی از ژاپن و 

طاها آکگل از ترکیه، ۵ نامزد برترین آزادکار جهان در سال ۲۰۲۲ هستند.
علت حضور قاسمپور در این لیست نمایش بسیار خوب در رقابت های جهانی 
بلگراد و کســب مدال طالی جهان برای دومین سال متوالی با شکست جی دن 

کاکس آمریکایی است.

اخبار کوتاه

تصمیم بازنشستگی محمدرضا داورزنی والیبال را دچار 
یک بحران عجیب خواهد کرد.

بــه گزارش »ورزش ســه«، بازنشســتگی آخر شــبی 
محمدرضا داورزنی حاال ســوژه یک والیبــال ایران، بلکه 
جهان اســت. اینکه خود داورزنی و حتــی معاون ورزش 
قهرمانــی وزارتخانــه از موضوع بی خبر بــوده و از طریق 
رســانه ها به موضوع پی برده اند، از آن شاهکارهای وزارت 
ورزش است که به حاشــیه هایی مبنی بر تصمیِم خواص 
بودن این بازنشستگی جان می دهد. وگرنه قاعدتا نوع رفتار 
با یکی از قدیمی ترین مدیران حال حاضر وزارت ورزش که 

کسوت و تجربه اش با مسئولین کنونی قابل مقایسه نیست، 
اینچنین نمی توانست باشد.

غیــر از این کج ســلیقگی یا بداخالقی کــه در نحوه 
اطالع رسانی بازنشســتگی یک مدیر موفق ورزش صورت 
گرفت، مســئله ریاست بر فدراســیون والیبال ایران حاال 
اهمیت ویــژه ای نه تنها از جنبه داخلــی بلکه بین المللی 
پیدا می کند. همین چند ماه پیــش بود که باالترین نهاد 
قانونی والیبــال جهان )کنگره جهانــی( تصویب کرد که 
فدراســیون بین المللی می تواند به موضوع دخالت دولت ها 
در امور فدراســیون های ملی ورود کند. و این چیزی نبود 

که وزارت ورزش از آن بی خبر باشد. درواقع وزارت ورزش 
حاال با دست خودش در را برای فدراسیون جهانی والیبال 
باز کرده تا به موضوعات داخلی والیبال ایران وارد شــود. 
امری که به ویژه وقتی پای داورزنی، به عنوان عضو هیات 
رئیسه این نهاد بین المللی )و همچنین عضو هیات رئیسه 
کنفدراســیون آســیا( در میان باشد از ســوی فدراسیون 
جهانی با استواری بیشتری هم پیگیری خواهد شد. و حتی 
می تواند والیبال ایران را همچون برخی کشورهای دیگر در 
فهرست تعلیقی های ناشی از دخالت دولت قرار دهد. و این 
یعنــی یک عقبگرد تمام عیار برای والیبال ایران که موفق 
شده در این ســال ها با تمام دشواری ها در فهرست موفق 
ترین های داخلی و یکــی از برترین تیم های جهان دوام و 

قوام داشته باشد.
غیر از این بی تدبیری، )اگر هم کار به تعلیق نکشــد( 
مساله زمان در این جابجایی مطرح است. در حالی  که ایران 
خود را برای ســال سخت انتخابی المپیک آماده می کند و 
باید تمام انرژی و نیروهای خود را برای تحقق اهدافش در 
راستای سربلندی و افتخارآفرینی جهانی صرف کند، تغییر 
در رأس فدراسیون به منزله ایجاد التهاب، تزلزل و سلسله 
تغییرات دیگر است که قطعا تاثیر منفی خود را در عملکرد 
تیم هــای ملی، به ویژه تیم مــردان در راه المپیک پاریس 

خواهد گذاشــت. بالتکلیفی، هرج و مرج و بلبشویی که در 
آســتانه جام جهانی فوتبال برای فدراســیون و تیم ملی 
فوتبال رخ داد و یکی از مهم ترین عوامل زمینه ای ناکامی 
تیم ملــی در جام جهانی بود، حاال توســط وزارت ورزش 
به درون خانه والیبال ایران دعوت شــده است. معضلی که 
به راحتی می توان از حاال ناکامی ایران در راه رســیدن به 
المپیک را پیش بینی کرد. اما آیا وزارت ورزش عواقب این 

تصمیم شبانه خود را می پذیرد؟
دوره چهار ســاله ریاست داورزنی بر فدراسیون والیبال 
دقیقا ســال آینده همین موقع تمام می شد. آن زمان تیم 
ملی های نوجوانان و جوانان مســابقات جهانی شــان تمام 
شده بود، تیم مردان بازی های آسیایی، مسابقات قهرمانی 
آسیا در تهران و انتخابی المپیک را پشت سر گذاشته بود 
و همــه چیز برای یک تغییر قانونی، بموقع و بی حاشــیه 
فراهم بود. یعنی با اندکی تحمل و تأمل می  شد شاهد تغییر 
طبیعی در رأس فدراســیون بود، به طــوری که تغییر در 
زمان مناسب خود اتفاق بیفتد تا سکاندار بعدی فدراسیون 
هــم فرصتی برای ابراز وجود پیدا کند، نه حاال که کارها و 
برنامه هــای نیمه راهه داورزنی بر دوش فرد دیگری بیفتد 
که تجربه نشــان داده موفقیت آمیز نخواهد بود و منجر به 

ناکامی های فراموش نشدنی می شود.

یکی از صحنه های کالسیک جام جهانی ۲۰۲۲ پیش از 
سومین گل آرژانتین مقابل کرواسی رقم خورد.

به گزارش ورزش سه، آنها چند دقیقه پیش تر، همدیگر 
را مالقات کرده بودند. روی صحنه ای که مسی قصد داشت 
با فراری از منطقه چپ، دروازه لیواکوویچ را برای بار ســوم 
باز کند اما فشار گواردیول روی شانه های او، باعث شد که او 
نتواند در حالت نرمال به توپ ضربه بزند و زیر این فشار، توپ 

را به دستان دروازه بان نارنجی پوش کرواسی کوبید.
در دقیقه ۶9 اما اتفاق دیگری افتاد؛ این دو در سمت چپ 
خط دفاعی کرواسی، شانه به شانه شدند. مسی با شماره ۱۰، 
با توپی که روی پایش حمل می شد. ژوسکو، مدافع جوانی 
است که در جام جهانی چهره شده و او را آینده خط دفاعی 
فوتبال دنیا می دانند؛ بازیکنی که از همین حاال، ارقام عجیب 
و غریبی برای خریدش مطرح می شــود اما یک بازیکن ۳۵ 
ساله، نشــان داد که چگونه می شود با نبوغ و تکنیک، یک 
رقیب جوان را مثل خامه روی کیک،در یک چشم برهم زدن 
بلعید. صحنه عجیب بود. مسی مدافع مستقیمش را به کنار 
خط کشید و گواردیول هم سعی داشت مثل صحنه قبلی، با 
فشار گذاشتن روی باالتنه مسی، او را متوقف کند. بنابراین 

لئو دست به کار جدیدی زد؛ مکث، حرکت، توقف، استارت 
و ناگهان یــک حرکت انفجاری از گوشــه محوطه جریمه 
کرواسی، رسیدن به خط عرضی و پاس کات بک و ضربه ای 
که جولین آلوارز از بین چهار بازیکن  کرواسی، با یک بغل پا، 
تبدیل به گل سوم آرژانتین کرد.صحنه ای که بارها و بارها تا 

قبل از سوت پایان به نمایش گذاشته شد.
این لحظه رویارویی موج و صخره بود؛ لحظه ای که موج با 

حرکاتی غیرقابل پیش بینی، صخره را در هم شکست.
مارادونا در فیلمی که آصف کاپادیا درباره اش ساخته، به 
اهمیت فریب در فوتبال اشاره می کند و می گوید راه موفقیت 
در فوتبال، چیزی جز فریب دادن نیست . امشب مسی  حقه 

را تمام و کمال روی مدافع جوان کروات، اجرا کرد.
این گل دقیقا شــبیه به یکی از شــاهکارهای تاریخی 
مســی، گل خاطره انگیزش مقابل رئال در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان و در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو بود که توپ را از 
میانه میدان گرفته و با حرکتی مارپیچ، از البه الی مدافعان 
به داخل محوطه جریمه رئال زد و کاسیاس را تسلیم کرد. 
البته او دیگر آن طراوت و انرژی و تیغ ترســناک گذشته را 
ندارد اما همچنان لیونل مســی است؛ بازیکنی که داستان 

امشب را با تاثیرگذاری روی گل های آرژانتین در دیدار پرگل 
مقابل کرواسی، به یکی از خاطرات تبدیل کرد. بعد از گل، 
دوربین به جای تعقیب جولین آلوارز، به تعقیب لیونل مسی 
پرداخت؛ کارگردان در این لحظه، درست تشخیص داده بود 
که گل متعلق به خود او اســت و جولین آلوارز فقط مفتخر 

شــده تا ضربه آخر را در این شاهکار تک نفره، وارد دروازه 
کرواســی کند. این بازی لئو بود؛ زمانی که یک شماره ۱۰، 
از ســد یک مرد نقاب دار گذشت. شماره دهی که همه او را 
می شناسند و با صورتش آشنا هستند اما با فریب هایش، بعد 

از این همه سال موفقیت و کار و گلزنی، هنوز ناآشنا!

دســتیار کارلوس کی روش در تیم ملــی فوتبال ایران 
می گوید آرایش و سیستم بازی انگلیس در بازی اول مقابل 
تیم ملی ایران کادر فنی را شگفت زده کرده و در ادامه هم 

بازیکنان تمرکز الزم را نداشتند.
بــه گزارش  مهر، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 
۲۰۲۲ قطــر در حالــی در همان مرحلــه گروهی حذف 
شــد که در بازی نخســت برابر انگلیس بــا نتیجه ۶ بر ۲ 
شکست خورد. تیم تحت هدایت کارلوس کی روش باوجود 
ایــن باخت، در بازی دوم برابر ولز به پیروزی رســید و در 
حالی که تنها به یک تساوی از بازی آخر برابر آمریکا برای 
تاریخ سازی و صعود به مرحله حذفی نیاز داشت، برابر این 

حریف شکست خورد.
صحبت هــا و ارزیابی ها نســبت به عملکــرد تیم ملی 
ایران باوجود گذشــت بیش از ۲۰ روز از حذف این تیم از 
جام جهانی هنوز ادامه دارد. این در حالی اســت که هنوز 
وضعیت ادامه کار کارلوس کی روش و دستیارانش هم در 

تیم ملی مشخص نیست.
با این حال »راجر دســا« مربی آفریقایی تیم ملی ایران 
و دستیار کی روش می گوید احتماالً مذاکره با فدراسیون 
فوتبال ایران را از ماه ژانویه از سر می گیرد اما هنوز حضور 
او و کــی روش روی نیمکت ایــن تیم برای جام ملت های 

۲۰۲۳ آسیا قطعی نیست.
دسا همچنین در یکی از ویژه برنامه های جام جهانی در 
کشور آفریقای جنوبی حاضر شد و مسائلی را در خصوص 
عملکــرد تیم ملی ایران و به ویــژه بازی با انگلیس مطرح 

کرد.
دســا ابتدا درباره باخت سنگین ایران به انگلیس گفت: 
ما حدود دو ماه برای شناخت و بررسی تیم ملی انگلستان 
به عنوان بازی اول زمان گذاشــتیم ؛ در خصوص شرایط و 
ســبک بازی همچنین چیزهای زیادی که در شکل بازی 
آنها مشــاهده کردیم ازجمله اینکه با سه دفاع میانی بازی 

می کردند.
دســتیار کی روش در تیم ملی ایران ادامه داد: اما آن 
چیزی که ما را شــگفت زده کرد یک سیستم بسیار ساده 
۳-۳-۴ با دو مدافع میانی بود و البته در نهایت شکســت 
ســنگینی را متحمل شدیم اما در مجموع باید بگویم آنها 
بازیکنان بهتری داشتند و بهتر از ما بازی کردند؛ بازیکنانی 

با سرعت بسیار باال.
دسا خاطرنشان کرد: وقتی تیم ما دچار چند اشتباه شد 
آنها از این موقعیت ها اســتفاده کردند، ما ریسک کردیم و 
در نهایــت ۶ گل دریافت کردیم. با این وجود فکر می کنم 
یک تجربــه فوق العاده بــود که از آن چیزهــای زیادی 

آموختیم. بعد از آن تنها برای ریکاوری و بازسازی تیم سه 
روز فرصت داشتیم که این کار را انجام دادیم.

وی در خصوص شــرایط روحی و آمادگی بازیکنان تیم 
ملی بعد از شکست مقابل انگلستان و پیش از دیدار با ولز 
گفت: بعد از چنین موقعیتی شما تالش می کنید بازیکنان 
را به شــرایط عادی بازگردانید و مثــاًل به آنها بگویید که 
می توانســت این اتفاق بدتر از این باشــد و نتیجه بدتری 
حاصل شود. ما روی مسابقه بعدی -ولز- تمرکز کردیم تا 

بازیکنان از آن شرایط خارج شوند و از نظر ذهنی آمادگی 
الزم برای حضور در بازی بعدی را پیدا کنند.

مربی تیم ملی ایران اظهار کرد: همچنین شما روی این 
موضوع متمرکز می شوید که توانایی زدن دو گل به چنین 
حریفی - انگلیس- را داشــتید؛ همانطور که فرانســه هم 
توانست دو گل به انگلیس بزند. در نهایت ایران تیمی بود 
با مشکالت بســیار زیاد و متفاوت و در واقع تیمی بود که 

تمرکز کافی نداشت و کار ما بسیار دشوار بود.

عواقب این تصمیم را بپذیرید

خودزنی عجیب در والیبال 

مسی زیباترین نمایش انفرادی جام جهانی را اجرا کرد

دستیار کارلوس کی روش:
انگلیس بایک سیستم ساده ایران را برد

کارشــناس فوتبال با بیان اینکه دربی باید قبل از جام 
جهانی برگزار می شد گفت: این دیدار با توجه به تعطیالت 

یک ماهه لیگ، کیفیت باالیی نخواهد داشت.
صادق ورمزیار در گفتگو با  مهر و در خصوص شــروع 
دوباره لیگ و دربی 99 گفت: این دیدار حساس برای اینکه 

جذابیت بیشتری داشته باشد اگر قبل از جام جهانی برگزار 
می شــد بهتر بود. این وقفه طوالنی باعث خواهد شــد تا 
دربی 99 کیفیت باالیی نداشــته باشد. تیم ها شرایط قبل 
از جام جهانی را ندارند اگر چه تمرینات خوبی انجام داده 
اند، بازی های تدارکاتی برگزار کرده اند اما چون در کوران 

مســابقات نبوده اند حالت ابتدای فصــل را پیدا می کند و 
تیم های نمی توانند بازی با کیفیتی را برگزار کنند.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا تغییرات مدیریتی 
بوجود آمده به ســود آبی پوشان خواهد بود یا خیر گفت: 
حدود یک ســال و اندی است که اصاًل به باشگاه نرفته ام. 
متأسفانه کسانی در باشگاه بودند که نمی توان اسم ورزشی 
بر روی آنها گذاشــت. فتح اهلل زاده مدیر باســابقه ای در 
استقالل اســت. او چندین بار از اســتقالل رفته و دوباره 
برگشته اســت. البته این بار هم به اعتقاد من نباید عجله 
می کــرد. توقعات از او باال رفته و حاال باید تمام تالشــش 
را انجام دهد تا بتواند مشــکالت استقالل را برطرف کند. 
اصلــی ترین معضل آبی ها همیشــه مســائل مالی بوده و 
فتــح اهلل زاده باید حداقل تا قبــل از دربی تا حدودی این 

مشکالت را برطرف کند.
ورمزیار ارزیابی خود را از این دیدار این گونه بیان کرد: 
فکر می کنم باشگاه اســتقالل با توجه به اینکه ملی پوش 
کمتری در تیم ملی داشته تمرینات بهتری انجام داده. آنها 
توانســته اند با چند بازی تدارکاتی به هماهنگی بیشتری 
برسند. ابوالفضل جاللی کمتر به بازی گرفته شد. حسین 
حسینی شــرایط روحی خوبی دارد و روزبه چشمی با گل 
حساســی که برابر ولز زد او هــم از لحاظ روحی وضعیت 
مطلوبی دارد ضمن اینکه تمامی نفرات در اختیار ساپینتو 

بودنــد و این یــک خبر خوش برای او بوده اســت و حاال 
او می توانــد با توجه به ایــن فاکتورهایی که دارد عملکرد 

موفقی در این دیدار داشته باشد.
کارشناس فوتبال در خصوص انتقاداتی که از ساپینتو به 
دلیل استفاده نکردن از چند بازیکن گرفته می شود گفت: 
همیشه حق با سرمربی اســت مگر اینکه خالف آن ثابت 
شــود. ما در تمرینات نیستیم و نمی دانیم بازیکنان در چه 
شــرایطی قرار دارند. به عنوان نمونه باید راجع به حردانی 
صحبــت کنم. او اوایل فصل آماده نبود. با اینکه ملی پوش 
بود اما در باشــگاه نیمکت نشــین شد و این کمی تعجب 
برانگیــز بود البته این بازیکن در چند دیدار نمایش خوبی 
داشت اما اینکه ســرمربی تیم چرا از او و برخی بازیکنان 
دیگر استفاده نمی کند باید پاسخگوی هواداران و اصحاب 
رســانه باشــد اما در مجموع هیچ مربی ای نیست که از 

بهترین هایش استفاده نکند.
وی در پاسخ به این پرســش که چه نتیجه ای را برای 
دربــی 99 پیش بینــی می کنید گفت: فوتبال همیشــه 
شگفتی های خاص خودش را دارد. چه کسی فکر می کرد 
مراکش به کرواســی تا نیمه نهایــی در جام جهانی پیش 
بیایند. اســتقالل و پرســپولیس هم به دنبال برد هستند. 
پیش بینی این بازی بسیار سخت است اما امیدوارم برنده 

این دیدار آبی پوشان باشند.

بازی استقالل و پرسپولیس از حالت عادی خارج است

رقابت های باشگاهی بسکتبال در حالی امروز پیگیری 
می شــود که به واســطه دیدارهای هفته قبل و نتایج به 
دســت آمده در آن، نمی تــوان پیش بینی دقیقی از نتایج 

داشت.
به گــزارش  مهر، مســابقات بســکتبال لیــگ برتر 
باشــگاه های کشــور وارد هفته چهاردهم )ســوم مرحله 

برگشت( می شود.

در این هفته از رقابت ها شــهرداری گرگان صدرنشین 
در در دیدار خانگی به مصاف توفارقان آذرشهر می رود که 
در قعر جــدول رده بندی قرار دارد. حداقل بر روی کاغذ 
گرگانی ها برنده صد درصد این بازی هستند البته که این 
هفته از لیگ برتر همچو هفته گذشته تحت تاثیر شگفتی 

و خودنمایی ته جدولی ها قرار نگیرد.
طی هفته گذشته این رقابت ها دو تیم صنایع هرمزگان 
و مس رفسنجان که در آروزی جدا شدن از انتهای جدول 
هستند در عین ناباوری برابر مدعیانی مانند نفت و مهرام 
پیروز شدند و همین مســئله دیدارهای هر چهار تیم در 

این هفته را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نفــت و مهرام قطعا به دنبال جبران فرصت از دســت 
رفته هســتند و صنایع و مس با ایــن خودباوری که می 

توانند بازهم پیروز شوند.
در این هفته از رقابت های باشگاهی بسکتبال، تیم های 
تعقیب کننده یکدیگر در جدول رده بندی رو در روی هم 
قرار می گیرند مانند مهرام و ذوب آن که با امتیاز مشــابه 
در رده های ســوم و چهارم جدول رده بندی ایستاده اند. 
مهرامی ها در مرحله رفت تنها با یک اختالف امتیاز حریف 
اصفهانی خود را شکست دادند و واقعا نتیجه رقابت دوباره 
این تیم با شــاگردان کوهیان غیرقابل پیش بینی است به 
خصوص با باختی که هفته گذشته برای این تیم ثبت شد.
تیم های هشــتم و نهم جدول رده بنــدی هم در این 
هفته از مســابقات حریف یکدیگر هســتند یعنی دو تیم 
مس؛ طبیعی اســت که مس رفســنجان به واســطه برد 
دلچســبی که هفته گذشــته برابر مهرام به دســت آورد 

حاال برای این بازی امید و انگیزه بیشــتری دارد تا بتواند 
شکست دور رفت برابر مس کرمان را هم جبران کند.

در انتهای جــدول رده بندی هم دو تیم رعد و صنایع 
سایه به سایه یکدیگر قرار دارند.

این دو حریف هم در این هفته از مسابقات هستند.
برنامه دیدارهای هفته چهاردهم )سوم مرحله برگشت( 

لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
*  ذوب آهن اصفهان - مهرام تهران

*  رعد پدافند هوایی - صنایع هرمزگان
*  مس رفسنجان - مس کرمان

*  کاله مازندران - آویژه صنعت مشهد
*  شهرداری گرگان - توفارقان آذرشهر

*  نفت آبادان - نبوغ اراک

بازهم شگفتی رقم می خورد؟
رقابت »همسایه« ها در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال
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آیت اهلل محمدعلی گرامی، از فقهای برجسته حوزه علمیه 
قم، در تشریح دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی در خصوص 
»محاربه« گفت: امام فرموده اند بهتر آن اســت که متناسب 
با جرم فرد، مجازات تعیین شــود. اگر فرد مرتکب قتل شده 
اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی 
را ســرقت نکرده یقیناً حکم اعدام نــدارد و حاکم بین آن ها 
مخیر نیست و حکم تبعید بر او جاری است. بنابراین، همه جا 
اختیار با حاکم نیست. اولی آن است، ولو اینکه حاکم معین 
شده باشد. حاکم باید ترتیب را رعایت کند تا متناسب با جرم 
باشد؛ ممکن است جرم ســنگین یا سبک یا متوسط باشد؛ 
پس متناسب با آن مجازات کند. به نظرم »بهتر« نیست؛ بلکه 
»متعّین« است«. مشــروح گفت و گوی خبرنگار جماران با 

آیت اهلل محمدعلی گرامی را در ادامه می خوانید:
با توجه به آنکه حضرتعالی کتاب »نگاه به سیستم 
سیاسی اســام« را تألیف کرده اید و بر کتاب »تحریر 
الوسیله« حضرت امام حاشیه نوشته اید، مایلیم تعریف 
محارب از نظر امام را از زبان شــما بشنویم. محارب 

بودن در دیدگاه حضرت امام چگونه است؟
امام خمینی قائل به این تعریف بودند که محارب کســی 
است که سالح خود را برکشد و از غالف بیرون آورد یا آماده 
کند برای ترساندن مردم و قصد افساد فی االرض نماید. بدون 
تردید ترساندن مردم به بسیاری از کارها آسیب وارد می کند. 
جامعه ای کــه در آن امنیت وجود ندارد، موفقیتی کســب 
نخواهد کرد. اگر کسی چنین کاری مرتکب شد و اسلحه به 

دست گرفت و ایجاد ناامنی کرد »محارب« نامیده می شود.
آیا محارب بــودن در دیدگاه حضرت امام خمینی 

مشروط است یا مقید؟
محارب عبارت است از هر کسی که تجرید سالح کند و با 
هدف ترساندن مردم اسلحه بکشد. هیچ قیدی در این زمینه 
وجود ندارد. اگر فردی که اسلحه کشیده، ناتوان باشد و قادر 
به ترساندن مردم نباشد، در این صورت محل بحث است که 
آیــا باید چنین فردی را مجازات کرد یــا خیر؟ اگر این فرد 
ولو به قصد ترســاندن مردم اسلحه کشیده باشد، ولی مردم 
می داننــد کاری از این فرد برنمی آیــد؛ مانند بعضی از افراد 
معتاد که هیچ قدرتی ندارند اما ممکن اســت سالح بکشند. 
اما اگر این طور نباشد مصداق محارب است و حکم درباره این 

افراد جاری می شود.
آیا »قصد خوف« در صــدق عنوان محارب دخیل 

است یا خیر؟
اخافه و ترساندن محقق نمی شود، مگر آنکه مردم بترسند. 
اگر فردی به قصد اخافه، ســالح به دســت بگیرد، اما مردم 
نترسند، اینجا اخافه صدق نمی کند و خوفی نیست. بنابراین، 
مصداق محارب نمی تواند باشــد؛ اما اگر در موردی احتمال 
ضعفش وجود دارد، ولی احتمال قوت آن بیشتر است که آیا 
چنین فردی می تواند مردم را بترساند و مردم نیز می ترسند، 
مصداق محارب اســت و در این زمینه شک و شبهه ای وجود 

ندارد.
حّد فرد محارب چیست؟ آیا هر محاربی باید اعدام 

شود یا خیر؟
خیر. برای فرد محارب در قرآن سه حکم آمده است: اعدام، 
قطع دست وپا و تبعید. این سه مورد در اختیار حاکم قرار داده 
می شود. مرحوم امام می فرمایند: »حاکم بین سه مورد مخیر 
اســت«. اما ایشان از این نظر عدول کردند و فرموده اند بهتر 
آن است که متناسب با جرم، فرد را مجازات کنند. اگر چنین 

فردی مردم را ترسانده و قتل انجام داده، باید اعدام گردد.
اما ممکن اســت مردم را ترسانده و قتلی صورت نگرفته 
باشد. راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح ببرند 
و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محارب اند. مصداق 

»اخافه الناس« است و حکم محاربه بر آن ها صدق می کند.
بنابراین، در اخافه مردم و سرقت اموال، حکم قطع دست 
 و پا جاری است. اگر فردی با هدف اخافه سالح کشیده و نه 
مالی برده و نه قتلی انجام داده در این صورت حکم تبعید بر 
او جاری می شــود. این فرد به مدت یک سال تبعید می شود. 
جایی که تبعید می شود دســتور داده می شود که مراقب او 
باشند و کســی به او توجه نکند. اگر چنانچه فردی مرتکب 
قتل شــد، در این صورت حکم محارب بر او جاری می شود 
و باید اعدام گردد. اگــر حاکم مصلحت بداند او را عفو کند، 

مسأله دیگری است. حاکم طبق مصلحت حق عفو دارد.
اگر قتلی صورت نگرفته باشــد و فردی متحمل درد شده 
باشد، حکم قطع دست  و پا بر او جاری می شود. اگر جراحتی 
ایجاد شده باشد، طبق نظر حاکم حکم قطع دست  و پا جاری 
می شود؛ اما اگر سرقت مال نبوده و آدمی کشته نشده حکم 
ســوم یعنی نفی بلد بر او جاری می شــود که شرایط خاص 
خودش را دارد. باید مراقب چنین فردی باشــند و کســی از 
او سوءاســتفاده نکند. روابط با چنین فردی قطع می شود و 
معاملــه ای با او صورت نمی گیرد و به مقداری که زنده بماند 

غذا و آب در اختیارش قرار می گیرد.
نظر حضرت امام را در بــاب مجازات فرد محارب 
توضیح دادید. به نکته ی مهمی اشاره کردید. فرمودید 
حضرت امام از فتوای اول خودشان عدول کردند و نظر 

دومی را ارائه دادند.
ظاهراً حضرت امام در ابتدا فرمودند اختیار با حاکم است؛ 
می خواهد اعدام کند یا تبعید یا قطع و دســت  و پا. اما امام 
بعدا می فرمایند: »ولکن اولی«؛ بهتر آن است. من در پاورقی 
توضیح داده ام که نگوییم بهتر است، زیرا به این معنا متعّین 

است.
شما چه دیدگاهی دارید؟

امام فرموده اند بهتر آن اســت که متناســب با جرم فرد، 
مجازات تعیین شود. اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم 
است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده 
یقیناً حکم اعدام ندارد و حاکم بین آن ها مخیر نیست و حکم 
تبعید بر او جاری اســت. بنابراین، همــه جا اختیار با حاکم 
نیست. اولی آن است، ولو اینکه حاکم معین شده باشد. حاکم 
باید ترتیب را رعایت کند تا متناســب با جرم باشد؛ ممکن 
است جرم سنگین یا سبک یا متوسط باشد؛ پس متناسب با 
آن مجازات کند. به نظرم »بهتر« نیست؛ بلکه »متعّین« است.
در پاورقی تحریر الوســیله به بعضی از روایات اشاره شده 
که بر اســاس آن ها به نظر می رسد اولویت نیست و متعین 
است که حتماً مجازات متناسب با جرم تعیین شود: اگر قتلی 

صورت گرفته، حکم اعدام جاری شود، اگر مالی سرقت شده، 
حکم قطع دست  و پا جاری است، اگر هیچ یک از این موارد 
نبوده و قصد اخافه وجود داشته، حکم تبعید بر چنین فردی 

جاری می شود.
آیا قید محارب و مفسد فی االرض که حضرت امام 

ذکر می کنند عمًا مشروط می کند؟
مفسد فی االرض را فساد تبلیغی نمی دانند و آن را فساد 
اجتماعی به معنای به هم ریختن و ایجاد هرج و مرج و مانند 
آن می دانند. آقایان مفسد فی االرض را توسعه داده و شامل 

بسیاری چیزها کرده اند.
پس نشر اکاذیب شامل مفسد فی االرض نمی شود؟

بعید است. ظاهر آیات نشان می شود افساد فی االرض به 
معنای آن اســت که فردی ایجاد ترس نموده و تبلیغی علیه 
نظام کرده است. این فرد به خیال خودش موفق شده است، 
نظام را برهم بریزد و مشکالت زیادی را ایجاد نماید و ناامنی 

علنی ایجاد کرده باشد.
بعضی معتقدند که عنوان محارب در خارج از شهر 
تحقق پیدا می کند و در داخل شهر نیست؟ آیا زمان 
و مکان خاصی از نظر شــما در مسئله محاربه لحاظ 

می شود؟
به نظرم شــهر و خارج از شــهر، ده و خارج از ده دخالت 
ندارد. فرقی در این زمینه وجود ندارد. اختیار با حاکم است، 

اما طبق درجات جرم، درجات مجازات معین می شود.
قاضی چگونه می تواند متناسب با جرم حکم صادر 

کند؟

حاکم تحقیق می کند اگر جرمی انجام شده متناسب با آن 
مجازات اعدام جاری  شــود. متناسب با تحقیقی که زیر نظر 
حاکم انجام می شــود حکم صادر می شود. اگر قتلی صورت 
نگرفته و به قصد اخافه مالی ســرقت شده است؛ حکم قطع 
دســت و پا جاری می شــود. اگر این موارد نیست پس حکم 
تبعید صادر می شود. حاکم متناسب با تحقیق عوامل خود و 

بر اساس گزارش های رسیده حکم را تعیین می کند.
آیا می توان بین محارب و حکم اعدام رابطه عموم 
و خصوص من وجه قائل شویم؟ آیا بعضی از محارب ها 
اعدام می شــوند؟ به عبارت دیگر حکم هر محاربی 

اعدام نیست.
خیلی روشن است. اگر قتلی صورت گرفته، حکم آن اعدام 
اســت. اگر قتلی صورت نگرفته، قصاصی وجود ندارد و حکم 
آن اعدام نیســت. اگر فردی مالی را سرقت کرده و اغتشاشی 
ایجاد کرده؛ حکم قطع دست  و پا بر او باید جاری شود. عوامل 

تحقیق در این موارد تحقیق و به حاکم گزارش می دهند.
در دیدگاه حضرت امام آیا قیودی مثل فســاد فی 
االرض، اهل شرارت بودن یا نبودن و سابقه دار مجرم 
در مســأله حکم محارب تأثیر دارد و مشروط است یا 

خیر؟
در فرد محارب سابقه رعایت نمی شود. پیرامون قتلی که 
صــورت گرفته، تحقیق صورت می گیرد که به عنوان تقاصی 
نبوده، پس حکم آن اعدام اســت. اینکه این فرد در گذشته 
کارهایی انجام داده یا خیر و آیا مجازات شــده است یا خیر 
لحاظ نمی شــود. در خصوص کاری کــه در حال حاضر فرد 
انجام داده تحقیق می شود و عوامل به حاکم گزارش می دهند 
که این فرد باید مجازات شــود و مجازات او بر اساس ترتیب 

است.
پس در جمع بنــدی بحث، آیا محارب بودن از نظر 

حضرت امام مشروط، مقید یا مطلق است؟
مطلق نیســت و اختیار آن با حاکم اســت و حاکم طبق 
درجات حکم را تعیین می کند. اگر قتلی صورت نگرفته، حکم 
اعدام معنایی ندارد. اعدام در صورتی است که فرد ایجاد اخافه 
و خوف نموده و مرتکب قتلی شده است؛ بنابراین، اگر تعبیر 

به شرط یا قید کنیم فرقی در این زمینه وجود ندارد.

با توجه به اتفاقاتی که این روزها می افتد و بعضی 
افراد را هم اعدام کرده اند، در شــرایط فعلی توصیه 
حضرتعالی به مردم و مســئوالن نســبت به شرایط 

محاربه چیست؟
طبق قواعد فقهی عمل شــود. گروهک هایی هم که این 
کارهــا را کردند، انصافا امنیت را بر هــم زده و مردم خیلی 
ناراضی بودند و به هر حال باید کاری کرد که آنها هم دست 
از جرم خودشــان بردارند. هر دو طرف باید دقت کنند؛ هم 
کسانی که عامل چنین اغتشاشاتی هستند از شرایط عبرت 
بگیرند و ضمنا متوجه باشــند که کشــور از هر نظر امنیت 
می خواهد؛ و مسئولین هم باید طبق قواعد فقهی عمل کنند، 

افراط نشود و ان شاء اهلل همگی موفق باشند.

اگر کســی از روی اجبار و مشــکات اقتصادی و 
سیاســی دســت به چنین عملی بزند، آیا او را هم 

می توانیم محارب فرض کنیم؟
به هر اعتراضی که وارد نمی شود؛ محارب کسی است که 
اسلحه بکشد. اینکه موجب ترس شد یا نشد، جراحت شد یا 
نشد، کسی کشته شد یا نشد، فرع قضیه است و اصل موضوع 

اسلحه کشیدن مقابل مردم است.
یعنی در مقابل همه مردم نه یک گروه خاص؟

اگر در برابر یک گروه خاص هم هست، به قصد ترساندن 
باشد و امنیت را از بین ببرد و ترس هم ایجاد شود.

اگر درگیری بین دو فرد یا دو گروه باشد و در برابر 
کسی که اسلحه دارد، اسلحه ی سرد یا گرم بکشند باز 

هم محاربه حساب می شود؟
باألخره امنیت در جامعه بر هم می خورد یا نه؟ اگر امنیت 
بر هم بخــورد، چه در مقابل 10 نفر باشــد و چه در مقابل 
100 نفر باشــد. گاهی یک نفر دعوا می کند و این را محارب 

نمی گویند.
اینجا دیگر حکمش اعدام نیست؟

بله.
حضرتعالی از ابتدا تا به امــروز در جریان انقاب 
بوده ایــد. آیا از برخوردهایی کــه با منافقین صورت 
می گرفت اطاع دارید؟ آیا منافقینی که به قصد اخافه 
مردم ساح به دست گرفته بودند، همگی اعدام شدند 

یا اینکه بین آن ها تفاوت قائل می شدند؟
حکم اعدام بر آن ها جاری می شد، زیرا آن را مصداق افساد 

فی االرض و مصداق محارب می دانســتند. افساد فی االرض 
به طور عموم اطالق می شــد و حتی افرادی را که علیه نظام 
فعالیت کرده بودند، ولو به صورت تبلیغی دستگیر می کردند.

حاج آقا! عمده کسانی که در اتفاقات سه ماه اخیر 
بعد از فوت خانم مهســا امینی دســتگیر یا زندانی 
شده اند، جوان هستند. جنابعالی به عنوان یک فقیه 
برحسته جامعه اســامی در این زمینه چه دیدگاهی 
داریــد؟ با این افراد چگونه بایــد برخورد کرد تا هم 
بازدارنده باشد و هم از خشم و نارضایتی بیشتر مردم 

جلوگیری کند؟
من فکر می کنم بسیاری از جوانان در اثر جهالت موضوعی 
و صغروی یا کبری کلی و شرایط فریب خورده اند؛ اما انتقادات 
کوچک و بزرگی در این زمینه وجود دارد. مردم نســبت به 
وضعیت اقتصادی و تبعیض استفاده از امکانات اعتراض دارند. 
ایــن اعتراضات گاهی نتیجــه داده و رفاهی در پی آن برای 

مردم ایجاد شده است.
این جوانان قصد براندازی نظام و مانند آن را نداشــته اند. 
اگر فعالیتی به قصد براندازی نظام صورت گرفته باشد، حکم 
آن روشــن اســت. اگر صرف انتقاد و اعتراض باشد، مصداق 

محارب نیست و حکم اعدام بر آن جاری نمی شود.
مســئولین گشت ارشاد باید متوجه باشند اجازه ای که به 
این ها داده شــده تا تذکر بدهند به کسی که مثاًل حجاب را 
رعایت نمی کند، نظرشــان فقط برای خدا باشــد و نظر غیر 
خدایی نداشته باشند؛ و با ادب، احترام، موعظه و نصیحت با 
مخاطبان خود صحبت کنند. باید به خود این گروه تذکراتی 

داده شود که رفتارشان با مردم خشن و تند نباشد.
هدف ما کشــتن و اعدام مردم نیســت. نیــکان و پاکان 
نیز هدفشان شهادت نیست؛ شــهادت وسیله است. کشتن 
مخالفیــن هــدف نیســت؛ بازدارندگی آن مطلوب اســت. 
بازدارندگی عواطف خیلی بیشتر از برخوردهای خشن است. 
بر اساس تجربه کاری که قبل از انقالب در زندان ها داشتم به 
این نتیجه رسیدم که اگر با جوانان بر اساس عواطف برخورد 
شود، بیشتر تأثیر خواهد داشت. به نظرم حتی المقدور باید بر 
اساس روش عاطفی برخورد شود. حاکم شرع می تواند عوامل 
خود را به میان مردم بفرســتد و در این زمینه تحقیق کنند 
تا مشخص شود، مردم نسبت به چه چیزهایی اعتراض دارند 
و اعتراضات و انتقادات مردم به مقامات باال انتقال داده شود.

بدون تردید با رســیدگی به خواسته های مردم اعتراضات 
کاهش خواهد یافت. فکر نمی کنم در نسل جوان کسی باشد 
که موافق براندازی نظام باشد. مردم از مشکالت اقتصادی به 
تنگ آمده اند. صاحب خانه شدن برای بسیاری از مردم تبدیل 
به یک آرزو شده است. مشکالت اقتصادی مانعی بزرگ برای 
ازدواج جوانان است. مقامات مسئول کشور باید عنایت داشته 
باشند که بیشــتر جوانان معترض قصد درگیری و خشونت 
ندارند، اگر با آن ها به شــیوه خشن برخورد شود، آنان نیز به 
شیوه خشن متوسل خواهند شد. اگر با آن ها با عاطفه برخورد 

شود، نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت.
نسبت به عملکرد گشت ارشاد چه دیدگاهی دارید؟ 
به نظر شــما باید گشت ارشــاد را به پلیس سپرد یا 
کارشناســان متخصص؟ گشت ارشاد را مفید یا مضر 

می دانید؟
از وضعیت کنونی گشــت ارشــاد اطالعی نــدارم. حدود 
ســی ســال پیش که در زندان اوین مشغول فعالیت بودم از 
بعضی قضایا مطلع شــدم و آن را به بعضی از مقامات قضایی 
گزارش کردم. آن ها قبول داشتند که اشکاالتی وجود داشته، 
ولی برطرف شــده بود. خودشان قبول داشتند در این زمینه 

اشــکاالتی وجود داشته اســت.  من از باب انجام وظیفه به 
آن ها گزارش می دادم تا کاری انجام دهند. آن ها قبول داشتند 

اشکاالتی وجود داشته که در حال حاضر نیست.
دعا می کنم این اشکاالت برطرف شود. اگر با نسل جوان 
برخورد عاطفی شود و اقدامی در رفع مشکالت آن ها صورت 
گیرد، با نظام مشکلی ندارند، اما اگر اقدامی صورت نگیرد این 
مشــکالت ادامه خواهد یافت. با خشونت به جایی نخواهیم 

رسید.
با  شــیوه های ترویج حجاب و راهکارهای مقابله 
بدحجابی چیست؟ امروزه بسیاری به حجاب اختیاری 
معتقد هستند و بسیاری به حجاب پایبند نیستند. با 

آن ها باید چگونه برخورد کرد؟
در اینکه حجاب از ضروریات است، شک و شبهه ای وجود 
ندارد. حجاب جزء واجبات قطعی اســت. در شرایط و مراتب 
نهی از منکر در رســاله ها توضیح داده شده است. من نیز در 
رســاله خودم آن را توضیح داده ام. مرحلــه اول آن انکار به 
قلب است. مرحله بعدی نهی زبانی با مالطفت و عاطفه است. 
همان گونه که قرآن به حضرت موســی و هارون دستور داد: 
»إذهبــا إلی فرعون إنه طغی فقوال لــه قوال لینا لعله یتذکر 
أو یخشــی«؛ دستور نهی از منکر چنین است. باید مرحله به 

مرحله پیش رفت.
به نظرم کنار گذاشــتن حجاب بهانه ای برای نشان دادن 
مشکالت جامعه بود. بعید است در این قضیه قصد براندازی و 
توهین به نظام و مانند آن ها وجود داشته باشد. باید با روش 

عاطفی مردم را به حفظ حجاب تشویق کرد.
ترویج بی حجابی نتایج و عواقب بسیار بدی را به دنبال دارد 
و کانون خانواده را با خطرات بســیار جدی مواجه می سازد. 
حجاب یک فشار شرعی برای رعایت معنویات نیست. اسالم 
برای زن حجاب را معّین کرده اســت. خوِد این حجاب، یکی 
از وسایل امنیت اســت. با حجاب زِن مسلمان، هم خود زِن 
مسلمان امنیت پیدا می کند و هم مردان مسلمان امنیت پیدا 
می کننــد. آن جایی که حجــاب را از زنان دور می کنند، آن 
جایــی که زن را به عریانی و برهنگــی نزدیک می کنند، در 
درجــه ی اّول، امنیت از خود زن و در درجه ی بعد، از مردان 
و جوانان گرفته خواهد شد. برای این که محیط سالم و دارای 
امنیت باشد؛ زن بتواند کار خود را در جامعه انجام دهد، مرد 
هم بتواند مسئولیت های خود را انجام دهد، اسالم حجاب را 

معّین کرده است.
حجاب، یکی از آن احکام برجسته ی اسالم است. در دین 
اسالم حفظ بنیان خانواده بسیار مهم است. اگر چنانچه مردی 
مبارزه کرد و ســال های سال به زندان محکوم شد معموالً به 

راحتی به همسر او اجازه طالق داده نمی شود.
وظیفه علما، بزرگان و حوزه های عملیه نســبت به 
همراهی با مطالبات مردم و شنیدن اعتراضات جوانان 

چیست؟
مسأله خیلی مهمی است. مراجع در شرایطی هستند که 
باید مراعات خیلی چیزها را کنند. مراجع باید طرف حقیقت و 
عدالت باشند. اگر حس کردند که مشی و مسیر دولتمردان به 
سمتی است که در آن عدالت اجتماعی نیست و حقوق مردم 
تضییع می شــود و مسائل و مشکالت مردم بیشتر می شود و 
برای مثال گرانی ها افزونــی پیدا می کند مراجع و روحانیت 
باید طرف حق را بگیرند و به نفع مردم و در انتقاد از دولت ها 

سخن بگویند.
یک ســال مرحوم آیت اهلل گلپایگانی فرمودند عید فطر بر 
من ثابت نشــده و رادیو و تلویزیون آن روز را روز عید اعالم 
کردند. عده ای از افراد در جلوی منزل آیت اهلل گلپایگانی علیه 
ایشان شــعار دادند. مراجع ضمن حفظ روحانیت و موقعیت 
مرجعیت نباید کاری کنند کــه منجر به توهین و اهانت به 
مقام آن ها شود. به نظرم با عواطف کارها بهتر پیش می رود. 

مردم باید رعایت عنوان مرجعیت را کنند.
از آنجا که مرجعیت مسئله نیابت از امام زمان)عج( است 
مردم باید بسیار رعایت کنند. نباید نسبت به مرجعیت هتک 
حرمتی صورت گیرد. وقتی بــه عمامه یک روحانی یا طلبه 
توهین می شــود؛ توهین به لباس اوســت. ایــن فرد یادگار 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( اســت. کســانی کــه این چنین 
بی احترامی هایی را مرتکب می شــود، کار اشتباهی را انجام 

می دهند.
مظلوم ترین قشر جامعه، طالبی هستند که در هیچ کاری 
نبوده و نیســتند و فقط به دنبال بحث و تدریس و تحقیق و 
تبلیغات هستند و دخالتی در هیچ کار حکومتی ندارند و مورد 
هتک حرم و توهین قرار می گیرند. طالب مظلوم ترین قشــر 
جامعه است و متأسفانه در جامعه نسبت به آن ها بی احترامی 
می شود. یقیناً این گونه هتک حرمت ها عوارض منفی را برای 
افراد به دنبال خواهد داشــت. این افراد به راحتی شامل عفو 

خداوند نخواهد شد و شامل مجازات الهی خواهند شد.
آیا به نظر شما اگر مسئولین مرتکب اشتباهی شدند 
باید از مــردم عذرخواهی کنند؟ در خصوص فرهنگ 

عذرخواهی مسئوالن از مردم چه دیدگاهی دارید؟
واقعیت آن است که غیر معصوم ممکن است اشتباه کند. 
اگر عصمت نباشد، اشتباه بر همه متصور است. حضرت امام 
در مدرســه فیضیه سخنرانی کردند و فرمودند: »استغفر اهلل 
ربی و اتوب الیه. ما نیز اشتباه کردیم«. البته اشتباه در موارد 
خاص بوده اســت، نه اینکه در انقالب و تغییر نظام اشتباهی 
صورت گرفته باشد. در اصل اینکه غیر معصوم مرتکب اشتباه 
و خطا شــود شکی نیست. همه باید به خدا پناه ببریم که در 

اشتباه نیفتیم و دیگران را نیز به اشتباه نیندازیم.
اگر در جامعه ای مســئولی احساس کند باید در برابر هر 
منتقدی پاسخگو باشــد، جلوی بسیاری از اشتباهات گرفته 
میشــود. گاهی اوقات در سیاســت، در مدیریت، در روابط 
بین الملل و روابط داخلی فکر می کنیم راه این اســت و چه 
بســا راه نباشد. باید مشاورات خیلی دقیقی صورت گیرد. در 
موضوعاتی مثل اینکه آیا بهتر است با شرق یا غرب بسازیم؟ 
چگونه سازش باشد؟ از چه چیزی می توان گذشت کرد و چه 
چیز را باید خط قرمز بدانیم و گذشت نکنیم. این موضوعات 

باید به مشاوره گذاشته شود.
باید در زمینه سیاست های خارجی و سیاست داخلی طبق 
این مشاوره ها تصمیم گیری شود و مردم در جریان روند کارها 

قرار گیرند.
همه چیز باید آشکارا و در مقابل چشم مردم صورت گیرد 
که اگر نیک یا بد اســت مردم آن را ببینند. مردم بدون غّل 
و غــش باید در جریــان کارها و امور قــرار گیرند و از آن ها 

رأی گیری شود. 
فکــر نمی کنم در ایــن صورت خشــونت جایی نخواهد 
داشت. بدیهی است هر کسی که مرتکب اشتباه می شود باید 
عذرخواهی کند. یکی از مسائلی که باید در فرهنگ سیاسی 
مردم نهادینه ســازد، فرهنگ عذرخواهی مسئولین از مردم 
اســت که اگر دولت بتواند آن را عملی سازد جامعه قدم های 

بسیاری به سوی پیشرفت برخواهد داشت.

آیت اهلل گرامی: 

فرد محارب چنانچه آدمی را نکشته یقینا حکم اعدام ندارد
مراجع باید طرف حقیقت و عدالت باشند؛ اگر حس کردند حقوق مردم تضییع می شود باید به نفع مردم 

و در انتقاد از دولت ها سخن بگویند

»چین جدید« و ما
ادامه از صفحه 1

چین در جمع قدرت های غیر قابل اعتماد
ایرانیان هرگز ســوابق تجاوز روس ها به خاک ایران یا دخالت انگلیسی ها 
و آمریکایی هــا در کودتا و پروژه های ضد تمامیت کشــور، و یا حمایت های 
فرانســه و آلمان از صدام در طول جنگ را فراموش نکرده اند. هنوز که هنوز 
است روس ها در ایران محبوبیتی پیدا نکرده اند و مکرر از احتمال خیانت آنها 
گفته می شود، چنان که به آمریکا نیز اعتمادی وجود ندارد. از مهمترین نقاط 
مثبت چین در میان سایر قدرت های جهانی، آن بود که در سابقه این قدرت، 
تجاوز یا حمایت از متجاوز به ایران وجود نداشت. ایران تا هزاران سال دیگر 
هم ایران خواهد بود و هیچ ایرانی با شرافتی، وجبی از خاک ایران را با کسی 
معامله نخواهد کرد و چینی ها حتی با فرض اصالح سیاســت فعلی در کنار 
قدرت های طمعکار در حافظه ذهنــی ایرانیان قرار خواهند گرفت. چینی ها 
با همه محاســباتی که در سیاســت خارجی خود دارند و با آن همه هزینه 
رسانه ای برای چهره سازی معصومانه از خود، در این خصوص مرتکب خطایی 
با تاثیر بلند مدت شده و خود را در جمع قدرت های غیر قابل اعتماد، حداقل 
برای ایرانیان قرار داده اند. صرف نظر از برخورد آموزنده ای که در این مرحله 
باید با آنان صورت بگیرد، در آینده نیز باید با آنها حساب شده تر مواجه شد.

از طبیعت »چین جدید« نباید غفلت کرد
چینی ها که خود نسبت به تایوان بسیار حساسند، مفاهیم و تعلقات ملی 
گرایانه را درک می کنند و از جریحه دار شدن احساسات و اعتماد ایرانیان از 
هر قوم و طیف با خبرند. آنها می دانند که اعتماد ملت ها، قابل کپی برداری یا 
تولید انبوه نیست که به قیمت ارزان تکرار شود. با این حال، آنها با اطمینان 
به حفظ قرار داد 25 ســاله بــا ایران، و با توجه به قرار دادهای پیشــین با 
پاکســتان و عراق، تالش کردند، تا در آن سوی آب ها، قطعه ای دیگر از پازل 
قدرت ســازی و برنامه بلند مدت را که طراحی کرده اند، تکمیل کنند. آنها 
ممکن اســت فردا برای ایران نیز توجیهی آورده، تا زخم جاری را تا فرصت 
بعدی ترمیــم نمایند. اما این نباید هیچ کســی را از طبیعت جدید چین و 
»چین جدید« غافل کند. چین جدید عالوه بر فرصت طلبی، تا حدی مهاجم 
هم هســت. چین جدید، در جســتجوی توسعه »نظم چینی« برای جهان و 
منطقه، اگر مصلحت بداند یا فرصت پیدا کند، گویی از تنش های خودساخته 
پرهیز ندارد و صرفا منافع خود و البته قدرت ملی و توان اســتراتژیک طرف 

مقابل را از مهمترین مالک های ارزیابی های خود قرار خواهد داد.
ضعف مطالعات شناختی و عدم تعادل در سیاست خارجی ایران

البته تعریض اخیر به ایران، صرفا ناشــی از سیاســت های »چین جدید« 
نیســت، ناشی از ضعف مطالعات شناختی و عدم تعادل در سیاست خارجی 
ایران و نیز دریافتی است که چینی ها از نیاز ایران تحت تحریم به چین پیدا 

کرده اند.
در طراحی سیاســت خارجی کشــور، نه دفاتر قوی مطالعات استراتژیک 
غرب شناســی و شــرق شناسی در کشــور دیده می شــود و نه مسندها و 
تریبون های سیاســت خارجــی در اختیار نخبگان تراز اول اســت و نه طی 
دهه ها، صدای منسجمی از دستگاه سیاست خارجی کشور شنیده شده است. 
سیاســت خارجی کشور، نظیر سیاســت داخلی که اکثریت نخبگان را خانه 
نشین کرده اند، از فقر راهبرد منسجم و دوراندیشانه و همچنین فقر نخبگی 

عمیقا رنج می برد و تک چهره ها نیز خانه نشین شده اند.
در حالی که درک عمق استراتژیک در سیاست خارجی از عهده هر کسی 
بر نمی آید و با چند شــعار، سیاست خارجی ســاخته و پرداخته نمی شود. 
همین چند روز گذشــته، رسانه های داخلی نزدیک به حکومت از حجم یک 

میلیون بشکه ای خرید نفت ایران توسط چین به خود می بالیدند.
اما آیا هرگز از خود پرســیده اند، اساســا چرا باید ایران بزرگ مجبور به 
کاهــش صادرات نفت خود تا یک پنجم شــده و آن را هم با نرخ کمتر و با 
شرایط تحمیلی بفروشد؟ چگونه چنین اضطراری در ایران، برای چینی ها و 

دیگر رقبا توهم ایجاد نخواهد کرد؟
بــی تردید عوامل مختلفی در تضعیف موقعیــت آمریکا در منطقه نقش 
داشته اند، اما مگر نه آن است که ایران نیز سال ها در تقابل با آمریکا، هزاران 
نیروی انســانی و میلیاردها میلیارد دالر از ســرمایه ملی هزینه کرده است. 
حال چگونه چینی ها که شــریک اســتراتژیک ایران نــام گرفته بودند، باید 
بتوانند، فرصت طلبانه در منطقه حضور پیدا کنند و نه تنها ایران را شــریک 
ندانند، بلکه با بی مهری به ایران، بســاط خود را پهن کنند و در خلیج فارس 
جوالن دهند؟ اشــکال کار کجاست؟ فقط فرصت طلبی و چند جانبه گرایی 
چینی هاست؟ خطاهای اســتراتژیک داخلی و خارجی و جاماندگی سیاست 

خارجی ایران نیست؟ این هم توطئه آمریکاست؟
 اتکاء تک بعدی به »قدرت سخت نظامی« راه گشا نیست

شخصا به تالش های بزرگی که برای استقالل کشور و قدرت دفاعی کشور 
طی چندین دهه شــده ارج می نهم و به خونهای پاک مرزداران وطن ســر 
تعظیم فرود می آورم، اما کاســتی ها و انحرافات بزرگی نیز بروز یافته است. 
از مشــکالت حکمرانی کشور آن است که اســتقالل در سیاست خارجی از 
جمله رابطه با روســیه و چین متوازن دنبال نشده و نگرانی از وابستگی باال 
گرفته است، همچنین حاکمیت با عنوان استقالل و افزایش قدرت هسته ای 
و نظامی، هم با مردم میهن و هم با بخش عظیمی از جهان قهر کرده، یا در 

دام توطئه رقبا افتاده است. 
کشــور از حالت توازن هم در عرصه داخلی و هم بین الملل خارج شده، و 
تحریم های چند ده ســاله توان ملی کشور را به شدت تنزل داده است. حاال 
باید روشــن شده باشــد که بدون اتکاء به قدرت اقتصادی که از مولفه های 
نخست در برقراری امنیت ملی است )که روابط گسترده با جهان و دسترسی 
به بازارها شــرط الزم آن اســت( و جمهوریت و فرهنگ و مولفه های دیگر 
»قدرت نرم«، اتکاء تک بعدی به »قدرت سخت نظامی« با همه اهمیتش در 
منطقه خاورمیانه کافی نیست، بلکه هم شکاف و نارضایتی داخلی و هم فشار 

و طمع خارجی را بر می انگیزد، که چنین نیز شده است. 
این نگاهی اســت که رهبران کشور در تحلیل ســقوط شوروی داشتند. 
حال چه شــده است که آن تحلیل ها فراموش شده است؟ گسترش روابط با 
کشورهای منطقه نیز گرچه مفید است، اما با توجه به نوع روابط این کشورها 
با قدرت ها، بدون ارتباط متوازن و متنوع و معمول همه ملت ها با همه جهان 

نتیجه کاملی نخواهد داشت. 
می دانیــم که در طول جنــگ و دولت آقای مهئدس موســوی، با همه 
خصومت هــای قدرت ها، هرگز رابطه اقتصادی ایران با آمریکا و دول غربی و 

روسیه و چین و همچنین رابطه با ملت ها قطع نشد.
این گونه نیست که جهان یا سلطه گر است یا سلطه پذیر

ایــن که ما نمی توانیم بــا قدرت ها مذاکره کنیم یــک اتهام و توهین به 
نخبگان ایران و یک فرصت ســازی برای رقیبان اســت. چرا پس از 43 سال 

نمی توانیم؟ خواهید گفت آنها قابل اعتماد نیستند.
آری، مگر چین قابل اعتماد بود؟ مگر روسیه قابل اعتماد است؟ ترکیه که 
در اندیشــه جابجایی مرزهای شمالی از طریق آذربایجان است، قابل اعتماد 

است؟ 
ایران در موقعیت راهبردی چهارراه جغرافیای سیاسی اقتصادی به عنوان 
یک فرصت بی نظیر قرار دارد، اما به شکل روزافزونی تالش ها متمرکز بر دور 
زدن این چهارراه اســت به جای عبور از آن. ترکیه که با رژیم اشــغالگر هم 
ارتباط دارد، سال 2022 را سال ارتباط با جهان نام نهاده است، اما ایران که 
باید نقطه تعادل منطقه و چهار راه ارتباطی باشــد هر ساله تعداد کشورهای 
طــرف قرار داد خــود را کاهش داده و این به تنهایــی از وضعیت غم انگیز 

پاسپورت ایرانی هویداست.
به عینه مشــاهده می کنیم که به دلیل عملکردها، هر روز در رسانه های 
جهان ایران و ایرانی تخریب و وهن می شــود، و این در حالیست که ایران و 
ایرانی از یک رسانه موثر مستقل و یا حتی دولتی در تراز قابل قبول، چه در 
داخل و یا ســطح بین الملل هم برخوردار نیست. دامنه نارضایتی های داخلی 

و ناکارآمدی ها روشن است.
این مغایر با کرامت و عزت ایران و ایرانی است و حق ایران و ایرانی نیست 

که در وطن غریب باشد و در غربت وهن شود.
واقعیت ها فریاد می زند که در جهان پیچیده امروز اصرار بر سیاســت های 
تک بعدی گذشــته، جواب نمی دهد. این گونه نیست که جهان یا سلطه گر 
است یا سلطه پذیر و تمام راه حل ها به اعمال قدرت سخت در داخل یا خارج 

و یا قطع رابطه با فالن کشور ختم می شود.
 راه حل های بینابینی هم وجود دارد و کشورهایی در جهان هستند که نه 
سلطه گرند و نه سلطه پذیر و در ارتباط متوازن با جهان زیست می کنند. به 
جــای قهر با مردم، و به جای قهر با جهان، تحول و توافق در داخل و توازن 
راهگشــا و بن بســت شکن در خارج، راه حلی اســت که فوریت دارد. آنگاه 

»چین جدید« و دیگر قدرت ها، در جای صحیح خود قرار خواهند گرفت.

یادداشت

در اخافه مردم و ســرقت اموال، حکم قطع دست  و پا جاری اســت. اگر فردی با هدف اخافه ساح کشیده و نه 
مالی برده و نه قتلی انجام داده در این صورت حکم تبعید بر او جاری می شــود. این فرد به مدت یک سال تبعید 
می شود. جایی که تبعید می شود دســتور داده می شود که مراقب او باشند و کسی به او توجه نکند. اگر چنانچه 
فردی مرتکب قتل شــد، در این صورت حکم محارب بر او جاری می شود و باید اعدام گردد. اگر حاکم مصلحت 

بداند او را عفو کند، مسأله دیگری است. حاکم طبق مصلحت حق عفو دارد

کشتن مخالفین هدف نیست؛ بازدارندگی آن مطلوب است. بازدارندگی عواطف خیلی بیشتر از برخوردهای خشن 
اســت. بر اساس تجربه کاری که قبل از انقاب در زندان ها داشتم به این نتیجه رسیدم که اگر با جوانان بر اساس 
عواطف برخورد شود، بیشتر تأثیر خواهد داشت. به نظرم حتی المقدور باید بر اساس روش عاطفی برخورد شود. 
حاکم شــرع می تواند عوامل خود را به میان مردم بفرســتد و در این زمینه تحقیق کنند تا مشخص شود، مردم 

نسبت به چه چیزهایی اعتراض دارند و اعتراضات و انتقادات مردم به مقامات باال انتقال داده شود
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۶۰ درصد ظرفیت  سدهای کشور خالی است
وزیر نیرو اعالم کرد که ۶۰ درصد ظرفیت  ســدهای کشــور خالی است.به 
گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد ظرفیت ســدهای کشور خالی است، 
اظهار کرد: امیدواریم بارش های خوبی داشته باشیم تا بتوانیم حجم سدها را پر 
کنیم، اما طبیعتاً با این میزان موجودی، نیازمند مدیریت مصرف هســتیم.وی 
افزود: از مردم درخواســت داریم همچون گذشــته و قوی تر مدیریت مصرف را 
انجام دهند.وزیر نیرو درباره وضعیت صادرات برق یادآور شد: در زمینه صادرات 
برق تابع مراودات برقی با کشورهای همسایه هستیم، در برخی از ماه ها که برق 
مازاد داشــته باشــیم صادر می کنیم و در زمان های دیگر که نیاز به تامین برق 
بیشتری داشته باشیم وارد می کنیم، اما در طول سال تراز همواره مثبتی داریم.
محرابیان با اشــاره به وضعیت احکام بودجه برای وزارت نیرو اظهار کرد: احکام 
خوبی در بودجه برای طرح های توسعه و مدیریت مصارف در وزارت نیرو در نظر 
گرفته شده است. نیازهای حوزه آب و برق زیاد است. ما ناترازی عمیقی در این 
دو بخش داریم و در مدت کوتاه نمی توان این ناترازی را رفع کرد اما نســبت به 
سهم بودجه، اتفاقاتی خوبی در این حوزه رخ داده است.وی در پاسخ به پرسشی 
درباره وضعیت زیســت محیطی دریاچه چیتگر، تاکیــد کرد: تذکرات جدی به 
مالکان برج های واقع در منطقه ۲۲ در اطراف دریاچه چیتگر داده شده است و 
باید طبق قوانین ساخت مسکن تصفیه خانه ای برای فاضالب پیش بینی  کنند. در 
عین حال اجرای طرح تصفیه خانه منطقه ۲۲ را هم در اسرع وقت اجرا می کنیم 

و امیدواریم در حداقل زمان تصفیه خانه این منطقه را به بهره برداری برسانیم.

صادرات روزانه سه میلیون بشکه نفت روسیه به آسیا
روسیه در هفته منتهی به ۹ دســامبر که تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات 
نفت این کشــور آغاز شد، بیش از ســه میلیون بشکه در روز نفت خام به آسیا 
صادر کرد.به گزارش ایسنا، آمار گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان داد نفتی 
که به آســیا ارسال شــد، معادل ۸۹ درصد از کل نفتی بود که در هفته منتهی 
به ۹ دســامبر، از بنادر روســیه صادر شــد.بیش از نیمی از نفتکش های حامل 
نفت روســیه که به سوی کانال ســوئز حرکت کردند، مقصدشان آسیا بود اما 
مقصد نهایی آنها مشــخص نشــد. هنوز معلوم نیست آیا این نفت به خریداران 
در مهمترین منطقه نفتی جهان، فروخته شــده است یا خیر. روسیه همچنان 
نفت خود را در آسیا می فروشد که خریدارانش تاکنون به مکانیزم سقف قیمت 
غربی نپیوســته اند و محموله های نفت روسیه را خارج از این مکانیزم خریداری 
می کنند.معامله گران هفته گذشته به بلومبرگ گفتند: گرید نفتی اسپو از خاور 
دور روســیه، در آسیا باالتر از ۶۰ دالر در هر بشکه فروخته می شود زیرا روسیه 
در حال حاضر محموله های نفت اسپو را با استفاده از نفتکش ها و بیمه روسی از 
طریق مسیر کوتاه خاوردور به چین می فروشد.بعضی از پاالیشگاه های نفت در 
چین به خصوص پاالیشــگاه های خصوصی، برای خرید نفت اسپو برای تحویل 
در ژانویه ســفارش با قیمت ۶۷ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه، داده اند.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، معامله گران اظهار کردند فروش نفت اســپو با قیمت باالتر 
از ۶۰ دالر در هر بشکه، نشان می دهد روسیه شرکتهای بیمه و نفتکش دارد که 
خدمات الزم برای حمل نفت اسپو به مقصد چین را فراهم می کنند. حمل نفت 
اســپو از خاوردور به چین، راحت تر است اما قیمت گرید نفتی اورال که از بندر 
پریمورسک در دریای بالتیک ارسال می شود، پنج شنبه گذشته ۴۱ دالر و ۵۹ 

سنت در هر بشکه فروخته شد که پایین تر از سقف قیمت غربی بود.

انتشار جدیدترین قیمت نفت سنگین ایران
 توسط اوپک

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در نوامبر، 
همســو با شاخص نفت اوپک برای پنجمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایســنا، قیمت هر بشکه نفت ســنگین ایران در نوامبر به ۸۸ دالر و 
۷۳ ســنت رسید که در مقایســه با ۹۳ دالر و ۲۱ سنت در اکتبر، چهار دالر و 
۴۸ ســنت معادل ۴.۸ درصد کاهش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران 
از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون، ۱۰۱ دالر و ۷۶ سنت بوده که باالتر از 
۶۹ دالر و ۳۲ سنت در مدت مشابه سال میالدی گذشته است.ارزش سبد نفتی 
اوپک در نوامبر به ۸۹ دالر و ۷۳ ســنت در هر بشــکه رسید که سه دالر و ۸۹ 
سنت معادل ۴.۴  در مقایسه با اکتبر کاهش داشت. با این حال، میانگین ارزش 
سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، ۱۰۱ دالر و ۸۹ سنت در 
هر بشکه بوده که ۳۲ دالر و ۴۳ سنت معادل ۴۶.۷ درصد افزایش در مقایسه با 
میانگین قیمت ۶۹ دالر و ۴۵ سنت در مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
طبق آمار منابع ثانویه، تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۳ عضو است، در نوامبر 
به ۲۸.۸۳ میلیون بشکه در روز رسید که بر مبنای ماه به ماه،  ۷۴۴ هزار بشکه 
در روز کاهش داشــت. تولید نفت خام در نیجریه و آنگوال افزایش یافت اما در 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق کاهش داشت. تولید نفت 

ایران با هزار بشکه در روز کاهش، به ۲.۵۵۹ میلیون بشکه در روز رسید.

اوپک: تقاضای قوی تری برای نفت خواهیم داشت
اوپــک در جدیدتریــن گــزارش ماهانه خــود، با در نظر گرفتن تســهیل 
سیاست های کووید چین، رشد قوی تر تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ 
را پیش بینی کرد.به گزارش ایسنا، در گزارش ماهانه اوپک برای دسامبر پیش 
بینی شد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۲۵ میلیون بشکه 
در روز معــادل ۲.۳ درصد افزایش پیدا خواهد کــرد. پس از چند دور بازبینی 
نزولی، این پیش بینی نســبت به پیش بینی نوامبر تغییری نداشت.در گزارش 
اوپک آمده است: اگرچه ابهامات اقتصاد جهانی باال هستند و ریسک های رشد در 
اقتصادهای بزرگ جهان، به نزول متمایل مانده اند اما عوامل صعودی وجود دارند 
که ممکن اســت چالش های جاری و آتی را دفع کنند. در بخش دیگری از این 
گزارش، تاکید شد: حل منازعه ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی و تسهیل سیاست 
کرونا صفر چین، می تواند پتانســیل صعودی فراهــم کند.طبق گزارش اوپک، 
تقاضای چین برای نفت در سال ۲۰۲۲، به ۱۴.۷۹ میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید که ۱۸۰ هزار بشکه در روز کاهش در مقایسه با سال ۲۰۲۱ دارد. پیش تر، 
شــرکت مشاوره »انرژی اســپکتس« در گزارشی پیش بینی کرده بود تقاضای 
چین برای بنزین، دیزل و سوخت جت، امسال برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ 
کاهش پیدا خواهد کرد.اوپک نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال میالدی جاری را 
۲.۸ درصد و نرخ رشد در سال میالدی آینده را ۲.۵ درصد پیش بینی کرد.طبق 
گزارش اوپک، تولید نفت این گروه در نوامبر کاهش یافت که در راستای توافق 
اوپک پالس برای کاهش هدف تولید و حمایت از بازار در بحبوحه تیرگی چشم 
انداز اقتصادی و ضعیف شــدن قیمت ها بود. وزیران اوپک پالس توافق کردند 
هدف تولید در نوامبر را به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش دهند که سهم 

اوپک از این کاهش، ۱.۲۷ میلیون بشکه در روز بوده است.

ترمز افزایش قیمت نفت کشیده شد
قیمت نفت پس از انتشــار آماری که رشد غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را 
نشــان داد و نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضا با وجود محدودیت عرضه را 
تقویت کرد، در معامالت روز چهارشــنبه اندکی کاهش یافت.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت با ۱۹ ســنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۰ دالر و 
۴۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۱۵ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۷۵ دالر و ۲۴ سنت در هر بشکه رسید.
تینا تِتگ، تحلیلگر شرکت »سی ام سی مارکتس« در این باره گفت: با استمرار 
ریسک ها در آستانه نشست کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا، بازیگران بازار در حال 
ســودگیری هستند. اما همچنان انتظار دارم قیمت نفت به روند بهبود اخیرش 
ادامه دهد زیرا در جریان ریزش قبلی قیمت ها که ناشــی از نگرانیها نسبت به 
وقوع رکود اقتصادی بود، روند کاهش قیمت نفت پس از انتشار آماری که رشد 
مالیمتر تورم آمریکا را نشان داد، متوقف شد.انتظار می رود سیاستگذاران بانک 
مرکزی آمریکا در پایان نشســت دو روزه خود، نرخ بهره را به میزان ۵۰ واحد 
افزایش داده و روند تحکیم سیاست پولی را مالیم تر کنند.شاخص قیمت مصرف 
کننده آمریکا پس از رشــد ۰.۴ درصدی در اکتبر، ۰.۱ درصد در نوامبر افزایش 
یافت. بیدن مور، مدیر تحقیقات کاالی بانک ملی استرالیا در این باره گفت:  هر 
گونه اظهارنظر مقامات فدرال رزرو درباره کاهش ســرعت افزایش نرخ بهره در 
آمریکا، از قیمت های نفت پشتیبانی خواهد کرد.به گفته منابع آگاه، آمار موسسه 
امریکن پترولیوم نشــان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۹ دســامبر، 
حدود ۷.۸ میلیون بشکه افزایش یافت. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، کاهش 
ایــن ذخایر به میزان ۳.۶ میلیون بشــکه را پیش بینی کرده بودند. این آمار به 
خوش بینی که روز گذشــته به صعود ســه درصدی قیمت ها کمک کرده بود، 
ضربه زد. بازار امیدوار اســت تســهیل محدودیت های کرونایی در چین، تقاضا 

برای نفت را تقویت کند.

اخبار انرژی 

»عدالت اقتصادی محور اساســی شعارهای 
انقالب بود. کسانی که امروزه می گویند انقالب 
به خاطــر مســائل اقتصادی شــکل نگرفته، 
دروغ آشــکار می گویند چراکه نشانه های تاثیر 
زمینه های اقتصادی بر انقــالب، به وضوح در 
قانون اساسی قابل مشاهده است.«حسین راغفر 
اقتصاددان و اســتاد دانشگاه الزهرا در نشست 
»ریشــه های اقتصادی بحران کنونی کشور« با 
بیان اینکه انقالب اسالمی با اندیشه های متفاوتی 
از آنچه که امروز حاکم است، به پیروزی رسید، 
گفت:  انقالب اسالمی با آرمان آزادی، استقالل 

و جمهوریت شکل گرفت. 
عدالت اقتصادی محور اساســی شعارهای 
انقالب بود. کسانی که امروزه می گویند انقالب 
به خاطــر مســائل اقتصادی شــکل نگرفته، 
دروغ آشــکار می گویند چراکه نشانه های تاثیر 
زمینه های اقتصادی بر انقــالب، به وضوح در 
قانون اساســی قابل مشــاهده است. ما پس از 
انقالب با جنگ تحمیلی مواجه شدیم و تعداد 
زیادی از بحران های مختلف با ریشه ی خارجی 
را تجربه کردیم. همچنین تحریم های گسترده 
ای از ســال ۱۳۵۸ بر علیه کشورما اعمال شد 
اما این همگامی و همدلی مــردم بود که همه 
مشــقات را پذیرفتند. بالفاصله که جنگ تمام 
شد ما دو تغییر بزرگ در حوزه های اقتصادی و 
اعتقادی را مشاهده کردیم.وی افزود: در حوزه 
اقتصــادی یک بحثی وجود بــه وجود آمد که 
رابطه جامعه بــا اقتصاد را تعریف می کند. این 
نگاه می گوید ما باید تمام پدیده های اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگــی و ... را در مقوله عرضه و 
تقاضا بسنجیم. چنین نگاهی به مسائل حیات 
فردی و جمعی، منجر بــه کاالیی کردن همه 
عرصه های زندگی از جمله انســان ها می شود. 
بر این اساس تمام تعهدات قانون اساسی مانند 
آمورش رایگان، سالمت رایگان و ... بعد از جنگ 
تحمیلی کنار گذاشته شد. جالب است بدانید 
علی رغم همه مشــکالتی که در طول جنگ 
داشتیم، اگر کسی پس از تصادف به بیمارستان 
برای جراحی مراجعه می کرد، فقط با یک امضا 
و بدون پرداخت پول بیــرون می آمد. در همه 
زمینه ها ما می بینیم بعد از جنگ همین رویه 
صورت گرفت. قانون اساســی را در جوی آب 
انداختند و هرکســی که صاحب قدرت بود بر 
اســاس تشــخیص خود عمل می کرد. همین 
موضوع خاســتگاه انقالب اسالمی را تغییر داد. 
راغفر خاطرنشان کرد: بعد از جنگ آنهایی که 
در قدرت قرار گرفتند منافع را برای دوســتان 
خود در نظر گرفتند و منابع عمومی کشــور به 
شــکل نابرابری توزیع شــد به این صورت که 
بخش قابــل توجهی از کشــور از مواهب این 
سرزمین محروم شدند. هرروز با برچسب های 
مختلف دامنه خودی هــا را تنگ تر کردند. در 
حوزه اعتقادی نیز شاهد رخ دادن همان اتفاقی 
بودیم که برای انقالب مشــروطه رخ داد. یک 
گروهــی از روحانیــون بعد مشــروطه گفتند 
مــا قانــون الزم نداریم، ما شــاه و عین الدوله 
می خواهیم تا جایی که همین مســائل باعث 
بروز اختالفاتی شد که مجلس را بتوانند به توپ 
ببندند. این اندیشه ها بعد از جنگ تحمیلی هم 
رخ داد. می گفتند مردم که هســتند؟ ما قانون 
شرع داریم که همه چیز را تبیین کرده است. 

عضو هیات علمی دانشــگاه الزهرا همچنین 
افزود: یک اقتصاد رفاقتی تشــکیل داده اند که 
اعتبارات بانکی را بین دوســتان و رفقا توزیع 
کنند. زمانیکه که احمدی نژاد بر ســرکار آمد 
کل دیــون بانکی ۱۲ هــزار میلیارد تومان بود 
که در زمــان رفتن او این رقم بــه ۲۶۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده بود. همین پول های رفته 
به بحران اصلی بانکی در ســال ۱۳۹۲ تبدیل 
شد. همین تفکر برای اینکه منابع غارت شده از 
بانک ها را جبران کند، نرخ ارز و سکه را افزایش 
داد. به روایتــی ۷۶ تن و به روایت دیگری ۶۲ 
تن طالی کشور را آب کردند و به بانک ها دادند 
تا بتوانند با فروختن ســکه ها به قیمت باالتر، 

دزدی های صورت گرفته را جبران کنند.
راغفــر با بیان اینکه اتفاقات اخیر، ســال ها 
پیش توسط دلسوزان پیشبینی شده بود، گفت: 
حتی اینکــه در نیمــه دوم ۱۴۰۱ بحران بی 
ســابقه ای خواهیم داشت، پیشبینی شده بود. 
ما به حاکمان می گوییم اگر گوش نکنند، وضع 
به مراتب خراب تر خواهد شــد. االن نگرانی ما 
مداخله خارجی ها اســت چراکه زمینه های آن 
توســط غرب در حال مهیا شدن است. راه حل 
برای شرایط کنونی وجود دارد که مهم ترین آن 
خروج نظامی ها، امنیتی ها، بیوت علما و دفاتر 
ائمه جمعه، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و ... 

از اقتصاد است. مادامی که اینها در اقتصاد حضور 
دارند، سرمایه گذاران وارد گود نمی شوند. 

 فقط در سه سال گذشــته ۳ میلیارد دالر 
توســط ایرانی ها برای خریــد خانه در قبرس 
شــمالی و ۱۰ میلیارد دالر برای خرید خانه در 
ترکیه سرمایه خارج شده است. این آدرس غلط 
است که بگوییم همه چیز توسط خارجی ها رقم 
خورده اســت. این اتفاقات نتایج سیاست هایی 
اســت که آقایان به نام آزادســازی اقتصادی 
اتخاذ کرده اند و زمینه خروج سرمایه را فراهم 
کرده اند چون خودشان منتفع هستند. مساله 
اصلی این اســت که نظام مالیاتی ما یک نظام 
ورشکسته و فشل است که کار نمی کند و فقط 
به نفع غارتگران کشور عمل می کند که از آنها 
مالیاتی نمی گیرد اما از معلم، پرستار، پزشک و 
کارگر مالیــات می گیرد. هر روز از گلوی مردم 
زده شــد تا یک ســری اهداف در خارج کشور 
محقق شود.این استاد دانشگاه در پایان سخنان 
خود گفت: امروز در کمال تاسف می بینیم که 
کانون هدایتی که امروز در اتفاقات اخیر دیده 
می شــود در خارج کشور اســت. هم از خارج  
و هم از داخــل در آتش ایــن اتفاقات دمیده 
می شــود. ما از زمان احمدی نژاد می بینیم که 
نفوذ عناصر خارجی در دستگاه تصمیم گیری 
کشور باعث شده که هرروز جامعه رادیکال تر و 
مطرودتر شود. اصل اساسی برای مقابله با فساد 
خروج نهادهای خاص از اقتصاد اســت. بعد از 
خروج آنها، اصالح منابع کشور باید در اولویت 
قرار گیرد و منابع در جهت منافع مردم سرمایه 
گذاری شــود. باید از برندگان اقتصاد کشور از 
زمان پایان جنگ تا کنون مالیات اخذ شود. تمام 
این فسادها توسط نظام بانکی صورت می گیرد 
لذا نظام بانکی نیز باید اصالح شــود. در سال 
۱۳۶۵ کل درآمدهای ارزی کشــور ۷ میلیارد 
دالر بــود که ۳ میلیارد آن صرف ارائه کاالهای 
اساســی به مردم و با ۴ میلیــارد دالر جنگ و 
جامعــه را اداره می کنند. چه اتفاقی افتاده که 
االن ۸۰ میلیارد دالر کفاف هزینه های آقایان را 
نمی دهد؟ تا این اصالحات صورت نگیرد، حل 
مشکالت کشور منتفی است و یک آینده تاریک 
در انتظار حاکمیت است. ما بیش از هرچیزی 

نگران تمامیت ارضی کشور هستیم.
از اینکه در اعتراضات مطالبات اقتصادی 

مطرح نمی شود، به خود بلرزید!
همچنین فرشاد مومنی در نشست»ریشه های 
اقتصادی بحران کنونی کشــور« گفت: از سال 
۱۳۶۹ تا امروز، در تمام سیاست های اقتصادی 
اتخاذ شــده با شکست مواجه شده است. نکته 
تــکان دهنده تــر این ماجرا این اســت که در 
ســه دهه اخیر، درباره هر موضوعی که بیشتر 
از حیثیت خود مایه گذاشــته اند، با شکســت 
شــدیدتری مواجه شــده اند.بنابر این گزارش، 
عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه و اقتصاددان 
نهادگــرای ایرانی در این نشســت در ابتدای 
ســخنان خود گفــت: طنز تلخــی در اقتصاد 
سیاســی ایران وجود دارد و آن این اســت که 
هر وقت جامعه ما به بحــران می خورد، اولین 
کاری کــه صورت می گیرد قطــع بودجه های 
پژوهشــی اســت، گویی در مواقع بحران ما به 
هرچیزی جز دانایی نیاز داریم. یک کار بســیار 
درخشان چندین سال پیش تحت عنوان »سیل 
نابخردی« منتشر شــده است که در آن نشان 
داده می شود که ضعف بنیه اندیشه ای و ضعف 
قوه ســامعه دولت ها در نقاط عطف سرنوشت 
ساز بشر، مسیر تمدن بشری را به کرات تغییر 
داده است. در تاریخ بشر دیده می شود که عرصه 
سیاست یکی از نابالغ ترین عرصه های معرفت 
بشری اســت اما با این حال بشر بخش زیادی 
از مقدرات خود را به این ســاخت می ســپارد 

لذا نتیجه میگیرد که مــا باید مقدماتی ایجاد 
کنیم که حکومت ها راهی باز کنند که بیش از 
چاپلوس ها و بی خرد ها، اهل دانایی در فرآیند 

تخصیص منابع حضور داشته باشند.
مومنی با اشــاره به کتاب اعتراض، خروج و 
وفاداری »آلبرت هیرشمن« برنده جایزه نوبل، 
افزود: ســاخت سیاســی به دنبال شهروندانی 
است که مطیع باشند و ساخت اقتصادی هم به 
دنبال حذف بی کیفیت ها است اما تمدن بشری 
به دنبال نقد و اعتراض اســت لذا اگر جامعه ای 
توسعه می خواهد باید تالش کند که به حکومت 
گرها بفهماند آنهایی که نقد می کنند خیرخواه 
جامعه و حکومت ها هستند پس در این مسیر 
ما به شــدت نیازمند آن هستیم که بابی برای 
گفت و گوهای ســازنده بــاز کنیم اما این باب 
زمانی گشــوده می شود که طرفین دعوا علم را 
به مثابه فصل الخطاب به رســمیت بشناسند. 
در ایــن گفت وگوها حکومتگران ما در معرض 
چند خطای فاحش هســتند.  یکی از خطاها 
این است که طیف های مختلف  اصحاب قدرت 
کشور خود را با سال های آخر حکومت پهلوی 
مقایسه می کنند و می گویند او چون کوتاه آمد، 
فروریخت. حکومت باید دست خارجی ها را در 

ترویج این تصورات غلط رو کند.
 اینطور نبود که شــاه چون کوتاه آمد فرو 
ریخت. شــاه بخاطر دریافــت دیرهنگام پیام 
مردم از بین رفت. شــاه بی پروا و تا جایی که 
امکان داشــت، به ســرکوب متوســل شد. در 
بخش بزرگــی از پیام های امام خمینی)س( تا 
قبل از خرداد سال ۱۳۴۲ می بینیم که ایشان 
مشفقانه و ناصحانه به شــاه هشدار می دادند. 
مهندس بازرگان در ســال ۱۳۴۴ برای اولین 
بار به شــاه گفت که ما آخرین گروهی هستیم 
که با شما با زبان علم و سلم صحبت می کنیم 
لذا این یک دروغ اســت که شاه کوتاه آمد. او 
و حکومت کندذهنش تــا لحظه آخر و تا مرز 
حکومت نظامی به سرکوب پرداخت. او در آبان 
۱۳۵۷ و پس از نطق هفت دقیقه ای خود ۱۱ 
بار گفت به وجود فســادهای گســترده اذعان 
می کنم و به من مجال اصالح بدهید اما واکنش 
مردم این بود که تو خیلی دیر فهمیدی!مومنی 
خاطرنشان کرد: یکی دیگر از خطاهای ساختار 
قدرت این توهم اســت که حکومت یکدست با 
حکومت متکثر جایگزین شــود. تجربه ای که 
شاه خواست حکومت یکدست تشکیل دهد در 

سال ۱۳۵۴ رخ داد. 
حکومت یکدست به فاصله کمتر از سه سال 
به فروپاشی او منجر شد. اگر ظرفیت های خیلی 
بزرگ آزاد شــده در اثر انقالب اســالمی نبود، 
ایــن حادثه می توانســت در دوره احمدی نژاد 
رخ دهد ولی جــدای از رخ ندادن این اتفاقات، 
حداقل انتظار این بــود که قدرت تجربه مورد 
اشــاره را بفهمنــد. در دوره ۸ ســاله احمدی 
نژاد دســتیابی به هر واحد رشــد اقتصادی از 
نظر اتکای به خارج، نســبت بــه دولت قبل از 
او ۵ برابر بود که در تاریخ برنامه ریزی کشــور 
بی سابقه است. او که با شــعارهای توخالی ما 
را به ســمت تنش و بحران برد و هزینه مبادله 
۳۰ تا ۷۰ درصدی را بــه دولت ایران تحمیل 
کرد درحالیکه ادعای عدالت خواهی او بســیار 
پررنگ بود. گوش هایی که اســتعداد شنیدن 
کمی دارند باید بدانند علیرغم نیت های خیری 
که می تواند وجود داشــته باشد، حکومت یک 
دست به دست نشــاندگی منجر می شود.عضو 
هیات علمی دانشــگاه عالمه با اشاره به اینکه 
دولت ها در ایران به جای مســئولیت پذیرش، 
توپ را به زمین دولت های قبل خود می اندازند، 
گفت: مــردم همه دولت هــا را ذیل جمهوری 

اسالمی حساب می کنند.

 این نشــانه تلخــی از ضعف بنیــه ادراک 
و کیفیــت علمی صاحبان مناصب اســت. در 
دولت فعلی مــا با یک نوآوری جدید هم روبرو 
شده ایم. متاسفانه از رســانه های حامی دولت 
می شنویم که کسی در اعتراضات اخیر مطالبه 
اقتصادی ندارد و از این موضوع شادمان هستند 
و می گویند خارجی هــا در حال نقش آفرینی 
هســتند. اگر ظرفیت خرد و دانایی مناســب 
در اینها وجود داشــت بایــد از اینکه مطالبات 
اقتصادی مطرح نمی شود، به خود بلرزند چون 
این عالمت خطرناکی است و نشان دهنده یاس 
و ســرخوردگی از وعده های دولت اســت. این 
اتفاق فقط متوجه مردم یا دولت نیســت. این 
تصور برای همه خطرناک اســت. از این ماجرا 
خطرناک تر این است که تصمیم گیران به جای 
پذیــرش ضعف های خــود، مردمی که کارد به 
استخوان شان رسیده را به کشورهای خارجی 
نســبت دهــد. در الفبای حکومتــداری گفته 
می شــود که رقبای خارجی همیشه در کمین 
هســتند و این برای ایران با موقعیت استثنایی 
جزو بدیهیات اولیه اســت. اگر کســی بگوید 
خارجی ها به ســرزمین ما طمــع دارند، حرف 
بدیهی زده اســت ولی طمع خارجی ها اصیل 
نیست و طرز رفتار بین مردم و حکومت اصیل 
است. این شــعارهای مشکوک مبنی بر اینکه 
»اگر ما  به حرف مــردم گوش کنیم چنین و 
چنان می شود« راه را برای مداخله خارجی ها باز 
می کنند. در طول تاریخ همیشه ایرانی ها یکی از 
مظاهر غیرت ملی بوده اند یعنی اگر همین االن 
کوچکترین ردی از دخالت خارجی پیدا شود، 
همه از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد.  
چقدر خوب اســت حاال که همه از لفظ نفوذ 
استفاده می کنند، رد نفوذ را در درون خودشان 
پیدا کننند و ببینند چه کســانی هســتند که 
ایــن حرف ها را می زنند؟ مومنی خاطرنشــان 
کرد: سیاســت های اشتغال زدا و فقرزا در حال 
شکستن کمر مردم است. من به نمونه هایی از 
آن اشــاره می کنم که حکومت گران گرامی ما 
فقدان شــعارهای اقتصادی را امری خطرناک 
تلقی کننــد. چرا ایــن همه آلــرژی به زنان 
نشــان میدهند؟ حضرت زهرا)س( و حضرت 
زینب)س( مگر عدالتخواهی ممتاز نداشــتند؟ 
اینکه نرخ مشــارکت زنان در ایران یک ســوم 
میانگین جهانی است نشانه خاک بر سری است. 
همین نسبت که وضعیت بدی دارد از نقطه 
عطف روی کار آمدن دولت روحانی بدتر شده 
است. وقتی از هر سه نفری که وارد دانشگاه ها 
شــده اند، دونفرشان خانم اســت، یعنی اینها 
به دنبال مشارکت هســتند. از سال ۱۳۷۲ تا 
امروز، تمــام مطالعاتی که درباره بودجه خانوار 
صورت گرفته نشان می دهد درآمد زنان مکمل 
درآمد مردان در خانوار است یعنی اگر زنان به 
کمک مردان نیایند، خانواده فرو می پاشــد لذا 
اینکه یــک عده می گویند زنان در خانه بمانند 
تا نهاد خانواده حفظ شــود، نشانه جهل است.
اســتاد دانشگاه عالمه همچنین افزود: ما بایک 
نظام تصمیم گیری  بی کیفیت در ســه دهه 
گذشته روبرو بوده ایم. از سال ۱۳۶۹ تا امروز، 
در تمام سیاســت های اقتصادی اتخاذ شده با 
شکست مواجه شده است. نکته تکان دهنده تر 
این ماجرا این است که در سه دهه اخیر، درباره 
هر موضوعی که بیشــتر از حیثیت خود مایه 
گذاشته، با شکست شدیدتری مواجه شده است 
مانند آزادی ســازی تجاری، خصوصی سازی، 
یکسان سازی نرخ ارز و ... که مشاهده کرده ایم. 
اینها این روند نزولی اضمحالل را نادیده گرفته 
اند. شــاخص رابطــه مبادله کــه بیانگر بنیه 
تولیدی ملی اســت و جایگاه مــا را در اقتصاد 
جهانی مشــخص می کند در پایان دهه ۱۳۸۰ 

به کمتر از هفتاد درصد ســال ۱۳۶۷ رســیده 
است. کسانی که دستی در اقتصاد ایران دارند 
می داننــد که درســال ۱۳۶۷ بدترین عملکرد 
اقتصادی ده ســاله اول انقالب را داشته ایم. از 
آغاز دهه ۱۳۹۰ تا پایان آن باز یک سقوط سی 
درصدی در ایــن رابطه تجربه کرده ایم. بانیان 
وضع موجود این مســائل هستند. اگر حساب 
کتابی در کار بود و توســعه خواهی در کشور 
وجود داشت، این سقوط وحشتناک یعنی بستر 
ســازی برای ذلت ایران در پهنه جهانی نشان 
میداد وقتی شما انقدر ضعیف می شوید، طمع 
خارجی هــا را بر می انگیزی! این چه شــرافتی 
اســت که به مردم اتهام می زنید؟ من درکتاب 
خود به مدارای نجیبانه مردم با فقر اشاره کردم 
و نشان دادم که مردم دارند از نیازهای حیاتی 
خود می زنند. یعنی ما با ســقوط وحشــتناک 
مصرف مواد پروتئینی، مواد لبنی و برخی مواد 
نشاســته ای روبرو هستیم. اینها هزار بیماری و 
آسیپ پذیری در برابر اپیدمی ها ایجاد می کند. 
در ان کتاب که در ســال ۱۳۹۶ نوشــته شد، 
گفتم که نجابت مردم ابدی نیست. این هشدار 
را گوش نکردند تا اینکه در سال ۱۳۹۸ کتاب 
»آتش خاموش« توسط سعید مدنی نوشته شد.

 در ایــن کتاب توضیح داده شــده که چرا 
ناآرامی های ســال ۱۳۹۸ از همه ناآرامی های 
قبل خود شــدیدتر بوده است و می گوید کلید 
ماجرا ســقوط و فروپاشــی بی ســابقه طبقه 
متوســط درآمدی در دهه ۱۳۹۰ است و چون 
این روند ادامــه دارد، اعتراضات بعد از ۱۳۹۸، 
شــدیدتر خواهد بود.فرشــاد مومنی در پایان 
سخنان خود گفت: سنسورهای کلیدی حکومت 
هم در حال دریافت و هم در حال ارسال عالئم 
نادرست است. به درستی می گویند در منطقه 
به غایت آشوب زده خاورمیانه، به طور نسبتی 
امنیت بیشتری داریم اما اهل علم می گویند این 
کادر امنیت که تعریف کرده اید از دریچه توسعه 
بدون محتوا است یعنی این امنیت بستری برای 
مشارکت فعال در تعیین سرنوشت اقتصادی و 
سیاســی مردم تعیین نکرده است. امنیتی که 
مضمون توســعه خواهانه داشته باشد، امنیت 
متکی به مشــارکت مردم در بازار سیاســت و 
بازار اقتصاد اســت. اینجا است که می گویم اگر 
سنسورها به درستی فعال بود نفوذی ها را باید 
بین کســانی که می گویند به دنبال حکومت 
یک دست برویم پیدا کنند نه از بین بچه های 
هفده هجده ســاله مــردم. در حزب جمهوری 
اســالمی مطالعه ای کردیم که موضوع آن این 
بود که چرا طراحی هایــی که خارجی ها برای 
فروریختن انقالب اسالمی انجام دادند، بین ۱۵ 
تا ۲۵ برابر طراحی هایی بود که برای حرکت های 
آزادی خواه در ســایر نقاط جهان به کار بردند 
اما در مقابل انقالب ما موفق نمی شوند؟ پاسخ 
این بود که مردم به حکومت اعتماد داشــتند 
و حکومت حق مشــارکت آنها را پذیرفته بود. 
در تاریخ ۲۵۰ ساله گذشته ایران، هربار فاصله 
حکومت ها با مردم بیشتر شد، دست نشاندگی 
آنها نیز بیشتر شــده است. ما کتبی داریم که 
می گویند شــاه آنقدر پشــت به مردم کرد که 

ازشدت دست نشاندگی فروپاشید. 
وقتــی مــا کارنامه دهه ۱۳۹۰ را بررســی 
می کردیــم به پدیده شــگفت انگیزی برخورد 
کردیم و آن این بود که حتی در اسناد رسمی که 
خوشبینانه ترین برآوردها هستد، از دهه ۱۳۹۰ 
به عنوان دهه از دســت رفته یاد کردند. حدود 
۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دالر در این دهه به اقتصاد 
ایران تزریق شده و در اثر این تزریق برآیند رشد 

اقتصادی صفر بوده است.
 شما که به رشد با برآیند صفر حساس شده 
اید، مراقب باشــید که در همان دهه با سقوط 
۳۸ درصدی درآمد سرانه روبرو بوده ایم یعنی 
به طور متوسط یک سوم سفره مردم نابود شد 
و این نشــان دهنده این است که فقر و فالکت 
بیداد می کند. حکومت گران ما یک حرف هایی 
می زنند ولی به تبعات آن توجهی ندارند. شما 
از زبان یک مقام کلیدی می شنوید که اگر ۷۵ 
درصد جمعیت یارانه نگیرند، معیشت شان به 
خطر می افتد. شــما اگر این را می فهمید، پس 
چــرا ردی از داللت های آن در تعهدات شــما 
دیده نمی شــود؟ اندازه  جمعیت فقیر در سه 
ساله منتهی به ســال ۱۴۰۰ دو برابر شده که 
در تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر ایران بی سابقه است. 
اینکه ماروی مناسبات اقتصادی تاکید می کنیم 
به این دلیل است که مسائل اقتصادی ملموس 
تر اســت. امیدواریم اینها بفهمند که متملقان، 
رانت خوارهــا، دالل ها و رباخوارها دوســتان 

حکومت نیستند.

حسین راغفر در نشست »ریشه های اقتصادی بحران کنونی کشور«:

62 تن طال آب کردند و به بانک ها دادند تا دزدی ها جبران شود
فرشاد مومنی: جمعیت فقیر کشور دو برابر شده که بی سابقه است

گزارش

 درحال حاضر بســیاری از ســازندگان از 
گرانی مصالح ناراحتی دارنــد و این موضوع 
را دلیل رشــد قیمت مسکن می دانند در این 
میان مســئولین براین باورند کــه به زودی 
بازار مصالح به قیمت ســابق باز می گردد.به 
گزارش خبرنگار مهر؛ درحال حاضر بسیاری 
از ســازندگان از گرانی مصالح ناراحتی دارند 
و این موضوع را دلیل رشــد قیمت مســکن 
می دانند در این میان مسئولین براین باورند 
که به زودی بازار مصالح به قیمت ســابق باز 
می گردد. با گذشــت چنــد روز از این بحث 
مســؤولین و ســازندگان قیمــت مصالح باز 
افزایــش پیدا کرد و این نوســانات قیمت به 

ظاهر قرار نیست توقف داشته باشد.
 از سوی دیگر دالالن بازار مسکن به دنبال 
بهانه ای برای افزایش قیمت مسکن بوده و این 
را بهانه ای کردند تا قیمت مســکن بار دیگر 
افزایش پیدا کند.سازندگان ناراضی از افزایش 
روزانه و هفتگی مصالح و اینکه بازار مســکن 

هم تحت تأثیر این بــازار قرار خواهد گرفت 
بــا توجه به اینکه در طول یک ماه گذشــته 
قیمت ســیمان، فوالد و میلگرد چندین برابر 
شده اســت و این قیمت تمام شده مسکن را 
نیز تحت تأثیر قرار خواهــد داد و امروزه در 
قراردادهــای پیش فروش ایــن موضوع ذکر 
می شــود که ســازنده در این بازار پر نوسان 
ضــرر نکند.بازار مســکن به دلیــل افزایش 
قیمت های مصالح با نوســان زیادی رو به رو 
اســت که مســؤوالن وزارت صمت و وزارت 
راه و شهرســازی بایــد اقدامی کنند چرا که 
بازار مســکن این روزها به دالیل اقتصادی با 
مشــکالت زیادی رو به رو شده بود که گرانی 

مصالح ساختمانی هم به آن اضافه گردید.
وزارت راه و شهرســازی پیــش از این به 
سازندگان وعده هایی از قبیل کارت اعتباری 
خرید مصالح و خریــد از کارخانه ها داده بود 
که هیچکدام تا به امروز اجرایی نشده است، 
درحال حاضر هم مصالح ســاختمانی روز به 

روز با قیمت جدید روبه رو شــد.در صورتی 
کــه رئیــس اتحادیه مصالح فروشــان اعالم 
کرده است که قیمت مصالح به ویژه سیمان 
تغییری نداشته است اما بازار برای سازندگان 

چیز دیگری را حکایت می کند.
براســاس این گزارش در این نوســانات 
قیمتی بازار مصالح ســاختمانی تنها مصرف 
کنندگان هســتند که به دلیل رشــد قیمت 
مصالح و قیمت تمام شــده ساخت مسکن با 
مشــکل خرید روبرو خواهند شد بنابراین در 
این شــرایط باید دولت با ارائــه راهکارهای 
مناسب بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت 
کند.علی نوذرپور؛ کارشناس بازار مسکن در 
خصوص تأثیر نوسانات مصالح ساختمانی بر 
قیمت مسکن به خبرنگار مهر گفت: سازندگان 
نمی توانند تولیدی داشته باشند و این باعث 
گرانی دوباره در بخش بازار مســکن خواهد 
شــد با توجه به اینکه بی ثباتی اقتصادی در 
کشور دلیل اصلی گرانی های ممتد در بخش 

مصالح شــده است.وی در ادامه اظهار داشت: 
با توجه به اینکه معامله در بخش مســکن در 
این مدت نیست یا اینکه خیلی کم شده است 
را نمی توان به بخش گرانی مصالح نسبت داد.
این کارشناس مسکن راهکار را اینگونه بیان 
کرد: دولت باید تســهیالتی برای سازندگان 
در نظر بگیرد تا بخش خصوصی بتواند جان 

دوباره در بخش مســکن بگیرد به طور مثال 
تسهیالتی که قرار بود به سازندگان داده شود 
اما داده نشــده یا اینکه به بعضی ها داده شده 
باید رسیدگی شود، دیگر اینکه اقتصاد کشور 
از این حالت تشنج خارج شود تا تولید مسکن 
از تقاضا پیشــی بگیرد بلکه قیمت مسکن به 

یک ثبات نسبی برسد.

گرانی مصالح قیمت مسکن را روزانه تغییر می دهد
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دیدار فرمانده سنتکام با وزیردفاع عراق
»مایکل کروال« فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به »سنتکام« 

با وزیر دفاع عراق در بغداد دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش پایگاه خبری »شفق نیوز«، وزارت دفاع عراق دیروز)چهارشنبه( با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که »محمد سعید العباسی« وزیر دفاع عراق در دیدار 
ژنرال »مایکل کورال«، فرمانده ستاد مرکزی آمریکا و »آلینا رومانوسکی« سفیر 
آمریکا در بغداد که با حضور افســران بلندپایه وزارت دفاع در بغداد انجام شــد، 

اوضاع امنیتی منطقه را بررسی کردند.
بیانیه وزارت دفاع عراق اضافه کرد: در این دیدار که روز ســه شنبه با حضور 
افسران ارشــد وزارت دفاع برگزار شد، وضعیت امنیتی کنونی منطقه و تقویت 
همکاری ها و هماهنگی ها در زمینه آموزشــی و تســلیحاتی به منظور توســعه 

توانمندی های نظامی عراق بحث و تبادل نظر شد.
در ایــن دیدار، طرفین بر تقویت همــکاری و هماهنگی در عرصه آموزش و 

تسلیحات به منظور تقویت توان نیروهای ارتش عراق تاکید کردند.
پارلمان عراق در ۱۵ دیمــاه ۱۳۹۸ قانون اخراج نیروهای خارجی از عراق را 
با اکثریت آرا تصویــب کرد. طی چهار دور گفت وگوهای دو جانبه بین بغداد و 
واشــنگتن که از ژوئن ۲۰۲۰ )۲۲ خرداد ۱۳۹۹( تا ژوالی ۲۰۲۱ )دوم مردادماه 
۱۴۰۰( ادامه داشــت، بر ســر اخراج کامل نظامیان آمریکایی از عراق در اواخر 
۲۰۲۰ توافق حاصل شــد. با وجود گذشــت بیش از یکسال از این توافق، هنوز 
آمریکایی ها بــه طور کامل نیروهای خود را از عراق خــارج نکرده اند. نظامیان 
آمریکایی همچنان در دو پایگاه نظامی »عین االســد« )غرب االنبار( و »الحریر« 
)اربیل( حضور دارند و بعضا دســت به اقدامات نظامی زده و یا به راحتی بین دو 

سوی مرز عراق و سوریه در حال حرکت هستند.

ویژه

حمله گسترده پلیس آلمان
به منازل طایفه عرب »الزین«

پلیس آلمان در عملیاتی سراسری به ۵۰ منزل اعضای یک طایفه عرب تبار 
موسوم به »الزین« که مظنون به جرائم سازمان یافته هستند، یورش برد.

به گزارش رویترز، پلیس آلمان بامداد امروز چهارشنبه به ۵۰ منزل متعلق به 
طایفه الزین در سرتاســر کشور یورش برد تا اعضای یک گروه مظنون به جرائم 
سازمان یافته، جعل اســناد و کالهبرداری مرتبط با کمک های اضطراری برای 

همه گیری کووید-۱۹ را دستگیر کند.
گفته می شود صدها افسر پلیس پیش از سپیده دم حمالتی هماهنگ به این 
طایفه انجام داده اند. پلیس اعالم کرده که حکم دستگیری هشت نفر از این طایفه 
را داشــته است. طایفه الزین یک مافیای خانوادگی دارای تبار لبنانی مستقر در 
اروپا است که بیش از سه هزار عضو در آلمان دارد. بیشتر اعضای این طایفه که 
در دو کشور آلمان و سوئد حضور دارند به دلیل ارتکاب به فعالیت های مجرمانه 

شناخته شده هستند.

وعده طالبان به پاکستان درباره تنش های مرزی
وزارت امــور خارجه طالبــان در واکنش بــه درگیری مــرزی این گروه 
با پاکســتان در مســیر بولدک – چمن وعده داد کــه از تکرار چنین وقایعی 

جلوگیری شود.
بــه گزارش خبرگزاری جمهور، »عبدالقهار بلخی« ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه طالبــان در توئیتی اعالم کرد که دو روز قبــل واقعه ای غم انگیز در 

مسیر بولدک – چمن روی داد که تلفات جانی به دو طرف برجای گذاشت.
وی افزود: تکرار چنین وقایعی مایه تاســف اســت و طالبان از جانب خود 

تالش جدی به خرج می دهد تا از چنین وقایعی جلوگیری شود.
وزارت امــور خارجه طالبان در عین حال از حکومت پاکســتان خواســت 
نســبت به جلوگیری از چنیــن اقدامات تحریک آمیزی که باعث خشــونت 

می شود و بر روابط دو کشور تاثیر منفی دارد، توجهی جدی داشته باشد.
گزارش ها حاکی اســت در جریان جنگ مرزی روز یکشنبه بین طالبان با 

پاکستان، شش نظامی پاکستانی و یک نفر از نیروهای طالبان کشته شدند.
درپی وقوع این درگیری، »شهباز شریف« نخست وزیر پاکستان به طالبان 

هشدار داد که تضمین دهد دیگر چنین رویدادهایی تکرار نشود.
تنش های مرزی بار دیگر روابط متشنج اسالم آباد و کابل را تحت تاثیر قرار 
داده است و اسالم آباد، طالبان را به کم کاری در مراقبت از مرزهای مشترک 

و هدف قرار دادن غیرنظامیان در قلمروی پاکستان متهم کرد.
پاکستان به شدت از رویکرد حکومت طالبان در کنترل مرزهای مشترک با 
افغانســتان شکایت دارد و افغانستان را به عدم همکاری در مقابله با تروریسم 
و برخورد با عناصر ضدپاکســتانی متهم می کند. طالبان مدعی است، در حال 
حاضر هیچ گروه تروریســتی در افغانســتان حضور و فعالیــت ندارد. حمله 
مسلحانه اخیر به سفارت پاکستان در کابل که داعش مسئولیت آن را برعهده 

گرفت نیز به تنش ها میان دو کشور همسایه دامن زده است.

بحران سوخت در قره باغ
به دنبال انسداد گذرگاه الچین

در پی انســداد گذرگاه الچین و قطع تنهــا راه ارتباطی ناگورنو – قره باغ به 
دست شهروندان جمهوری آذربایجان و قطع گاز این منطقه، ساکنان این منطقه 
ارمنی نشــین با کمبود بنزین، گازوئیل و گاز مایع مواجه شــده و وادار به صرفه 

جویی در مصرف سوخت شده اند.
به گزارش آرمن پرس، مسئوالن این منطقه به منظور اجتناب از وقوع بحران 
با صاحبان مشاغل و کســب و کار در زمینه صرفه جویی در مصرف سوخت به 

توافق رسیده اند.
در این راســتا، پمپ بنزین ها اولویت را به سوخت گیری آمبوالنس ها، وسایل 

نقلیه عمومی و خودروهای خدمات ویژه خواهند داد.
مســئوالن جمهوری خود خوانده آرتساخ از شهروندان نیز خواسته اند تا در 
مصرف ســوخت صرفه جویی کرده و خودروهای خود را تنها در مواقع ضروری 

به حرکت درآورند.
خبرگزاری تاس شــب گذشــته خبر داد که جمهوری آذربایجان در اقدامی 
ناگهانی گازرسانی به منطقه ارمنی نشین و کوهستانی قره باغ را قطع کرده است.
اواخر سال ۱۴۰۰ نیز باکو عرضه گاز به این منطقه را به حالت تعلیق درآورد 

و باعث ایجاد یک بحران سوخت برای ۱۲۰هزار ساکن آن شد.
»ِگقام استپانیان« مسئول حقوق بشر جمهوری خودخوانده آرتساخ )ناگورنو 
– قره باغ( نیز اخیرا اعالم کرد کــه اتباع جمهوری آذربایجان گذرگاه الچین را 
مسدود کرده و مانع از دسترسی ساکنین این منطقه به کمک های بشردوستانه 

شده اند.
این مقام حقوق بشری اضافه کرد که باکو به بهانه های محیط زیستی به دنبال 
ایجاد وحشــت در میان ساکنین قره باغ اســت. گذرگاه الچین تنها جاده میان 
منطقه ارمنی نشین ناگورنو - قره باغ جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان 
اســت و بر اساس توافقنامه سه جانبه ســال ۲۰۲۰ میان سه کشور ارمنستان، 
روسیه و جمهوری آذربایجان، صلح بانان روس بر آزادی رفت و آمد از این مسیر 

و دسترسی ساکنان قره باغ به ارمنستان نظارت می کنند.

رویداد

تروریسم

اکونومیک

تحقیقات درباره رسوایی شنود بزرگ یونان ادامه داد

حمله پلیس به دفاتر خدمات اینترنتی اسرائیلی در آتن
یک رســانه محلــی یونان گــزارش داد که 
پلیس به دفاتر فروش جاســوس افزار اسرائیلی 
»پریدیتور« در آتن پایتخت این کشــور هجوم 
برده اســت. به گزارش ایرنا، روزنامه کاتیمرینی 
یونان نوشــت که دفاتر شرکت های »اینتلسکا« 
)ارائه دهنــده »پریدیتــور«( و »کریکل« ارائه 
دهنده فناوری اطالعات و سیستم های امنیتی 
الکترونیکی، در میان ۶ شــرکت مورد تفتیش 

پلیس یونان در پایتخت بودند.
بر اساس این گزارش، دادستان ها که دستور 
تفتیش این شــرکت ها را دادند در حال بررسی 
شواهد و اســناد درز کرده به بیرون در روزهای 
اخیر درباره تحت نظر داشتن وزیران، ژنرال های 

ارشــد، تجار و روزنامه نگاران هســتند. گفته 
می شود که دادستان های یونان درخواست های 
رســمی را به سرویس اطالعات ملی کشور ارائه 
کردند تا گزارش های رسانه ای را درمورد اینکه 
شخصیت های برجسته از جمله »کنستانتینوس 
فلوروس« رئیس ستاد کل دفاع ملی تحت نظر 
هســتند، تایید نماید. روز ۸ اوت،»کیریاکوس 
میتسوتاکیس« نخســت وزیر یونان تایید کرد 

که »نیکوس آندروالکیس« از مخالفان توســط 
آژانس اطالعاتی شــنود می شــد امــا از انجام 
ایــن عملیات اظهار بی اطالعــی کرد. زمانی که 
آندروالکیــس به علت تالش بــرای هک تلفن 
همراهش توسط جاســوس افزار صهیونیستی 
پریدیتور به دادســتان ها شکایت برد، تحقیقات 
پارلمانی در این خصوص آغاز شد. پیشتر روزنامه 
»داکیومنتو« در تاریخ ۶ نوامبر فهرست ۳۳ نفره 

از افرادی که ســرویس اطالعات ملی یونان به 
دستور مستقیم گریگوریس دیمیتریادیس رئیس 
دفتر نخست وزیر، از آنها جاسوسی می کرده را 
انتشار داد. در این فهرست مقام های ارشد فعلی 
و سابق از جمله وزیر خارجه، معاون وزیر دفاع، 
وزیر کار، نخست وزیر سابق، مشاور سابق امنیت 
ملی حضور داشتند. همین روزنامه روز ۳ دسامبر 
گزارش داد: سرویس اطالعات ملی که زیر نظر 

میتسوتاکیس کار می کند، همچنین ژنرال های 
ارشــد از جمله فلوروس رئیس ستاد کل دفاع 
ملی و »تودوریس الگیوس« مدیر کل ســرمایه 
گذاری و تسلیحات دفاعی شنود می شدند. نقش 
جاســوس افزارهای رژیم صهیونیستی در ارائه 
دستگاه های نظارت و شــنود به دولت ها برای 
سرکوب مخالفان یا جاسوسی از کشورهای دیگر 
به خوبی در ســال های گذشــته مشخص شده 
اســت. اخیرا نیز روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
گزارش داد که تجهیزات و فناوری های جاسوس 
افزار پریدیتور برای سرکوب مخالفان به نیروهای 
واکنش سریع ســودان به رهبری حمدان دقلو 

ارسال شده است.

پس از آنکه اتحادیه »راه آهن، دریانوردی و 
حمل و نقل« انگلیس پیشنهاد مربوط به حقوق 
را رد کرد، اعتصاب بخش حمل و نقل ریلی این 

کشور آغاز شد.
حــدود ۴۰ هــزار کارمند راه آهــن از ۱۴ 
شــرکت حمل و نقل ریلی سراســر کشور در 
بحبوحه سرمای شدید دست از کار کشیده اند و 
مسافران با اختالل قابل توجهی در جا به جایی 
مواجه هستند به ویژه دانش آموزانی که با قطار 

به مدرسه می روند.
این اقدام اعتصابی تا روز شنبه ادامه خواهد 
داشــت و اعتصاب های بیشــتری نیز از شب 
کریسمس )۲۴ دسامبر( تا ۲۷ دسامبر )سوم تا 
ششم دی ماه( و دو اعتصاب ۴۸ ساعته دیگر در 

ابتدای ماه ژانویه برگزار خواهند شد.
شبکه حمل و نقل ریلی به مسافران هشدار 
داده که همزمان با سرمای شدید هوا از جمله 
بــرف، یخبندان و مه کــه باعث اختالالتی در 
سراسر انگلیس شده، تنها سفرهای ضروری را 

انجام دهند.
روسای شــبکه حمل و نقل ریلی انگلیس 
ایــن اتحادیه را به اهمیت ندادن به برنامه های 

کریسمس مردم متهم کردند.
اما مایک لینچ، دبیــرکل اتحادیه راه آهن، 
دریانوردی و حمل و نقــل گفت: دولت لندن 
برای جلوگیری از ایــن اعتصاب ها هیچ کاری 
انجــام نمی دهد و کامال واضح اســت که آنها 
می خواهنــد اعتصابــات موثــر در انگلیس را 

غیرقانونی کنند. ما در برابر این اقدام مقاومت 
خواهیم کرد و اعضای ما به همراه کل جنبش 
اتحادیه تجاری به کمپین خود برای دستیابی 
به یک توافــق عادالنه برای کارمندان، افزایش 
منطقی و عادالنه دســتمزدها و شرایط کاری 

مناسب ادامه خواهند داد.
به شبکه حمل و نقل ریلی پیشنهاد افزایش 
حقوق پنج درصدی در ســال جاری و افزایش 
حقوق چهار درصدی در ســال ۲۰۲۳ میالدی 
داده شد اما لینچ این توافق را »غیراستاندارد« 
دانست و اعضای این اتحادیه این پیشنهاد را رد 
کردند. به دنبال بحران شــدید مخارج زندگی 
که در پی تورم و وخیم شدن اوضاع اقتصادی 
به وجود آمــده، انگلیس با مــوج جدیدی از 

اعتصاب ها از جمله توسط پرستاران، کارمندان 
پست و اساتید دانشگاه ها مواجه است.

تورم ســاالنه انگلیــس از ۱۰.۱ درصد در 
سپتامبر ســال جاری میالدی به ۱۱.۱ درصد 

در اکتبر ســال جاری میالدی  افزایش یافت 
که باالتریــن نرخ تورم از اکتبر ســال ۱۹۸۱ 
میالدی محسوب می شــود و منجر به کاهش 

دستمزدهای واقعی شده است.

۴۰ هزار کارمند ریلی دست به اعتصاب زدند
اختالل در حمل و نقل انگلیس

ســران کوزوو دیــروز )چهارشــنبه( طی مراســمی 
درخواســت رسمی این کشــور برای عضویت در اتحادیه 

اروپا را امضا کردند.
»ویوســا عثمانی« رئیس جمهــوری، »آلبین کورتی« 
نخســت وزیر و »گالوک کنیوفکا« رئیس مجلس کوزوو 
در مراسمی درخواست عضویت این کشور در اتحادیا اروپا 

را به امضا رساندند.
بــه گزارش ریانووســتی ایــن درحالی اســت برخی 
کشــورهای اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا، قبرس، رومانی، 
یونان و اســلواکی هنوز کوزوو را به عنوان یک جمهوری 

مستقل به رسمیت نمی شناســند. راشاتودی نیز نوشت: 
صربســتان، کوزوو را متعلق به خود می داند و اســپانیا، 
یونان، رومانی، اســلواکی و قبرس هنوز این منطقه را به 
عنوان یک جمهوری مســتقل به رســمیت نمی شناسند. 
کوزوو در سال ۲۰۰۸ استقالل خود را از صربستان اعالم 

کرد اما بلگراد همچنان آن را سرزمین خود می داند.
همچنین، اتحادیه اروپا روز سه شنبه با اعطای وضعیت 
نامزدی به کشور بوسنی و هرزگوین در این بلوک موافقت 
کرد و انتظار می رود این تصمیم توسط رهبران این بلوک 

در نشست روز پنجشنبه به صورت رسمی تایید شود.

صدراعظم آلمان دیروز چهارشنبه اعالم کرد که به نفع 
آلمان و اروپا است تا باقی کشورهای بالکان به اتحادیه اروپا 

بپیوندند.
به گزارش آسوشیتدپرس، اوالف شولتس یک روز پیش 
از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل از احیای مذاکرات 
عضویت در این بلوک با ۶ کشــور منطقه بالکان در ماه های 
گذشته و تصمیم برای اعطای وضعیت نامزدی به بوسنی و 
هرزگوین استقبال کرد. وی در جریان سخنرانی در صحن 
پارلمان آلمان همچنین تصمیم برای پیوستن کرواسی به 
منطقه سفر بدون نیاز به احراز هویت را تحسین کرد و گفت 

که بلغارســتان و رومانی باید به زودی این مســیر را دنبال 
کنند. براســاس این گزارش اتریش تاکنون جلوی تقاضای 
دو کشور مزبور برای پیوستن به منطقه موسوم به شنگن را 
گرفته است. اتحادیه اروپا دیروز سه شنبه با اعطای وضعیت 
نامزدی به کشــور بوسنی و هرزگوین در این بلوک موافقت 
کرده و انتظار می رود این تصمیم توسط رهبران این بلوک 
در نشست روز پنجشنبه به صورت رسمی تایید شود. از بین 
کشورهای منطقه بالکان تاکنون ۴ کشور مقدونیه شمالی، 
مونته نگرو، صربستان و آلبانی وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا 

را دریافت کرده اند.

تاکید آلمان بر گسترش سیطره غرب در بالکاندرخواست عضویت کوزوو در اتحادیه اروپا

مخالفان  ودایع:  علی  بین الملل-  گروه 
»رجب طیب اردوغان« اسب هایشــان را برای 
شکســت آک پارتی در انتخابات ســال آینده 
میالدی زین کرده انــد؛ انتخابات حدود ۱۵۰ 

روز دیگر برگزار می شود .
اردوغــان رهبر حزب عدالت و توســعه و 
رئیس جمهور ترکیه، با شراکت دولت باغچلی 
رهبر حــزب حرکت ملی، ائتــالف جمهور را 
تشــکل داده و می خواهد در انتخابات ۲۰۲۳ 
میالدی، یک بار دیگر قدرت را در دست بگیرد.
آک پارتی به مدت ۲۱ سال قدرت را در دست 
داشته، خیال دارد به هر قیمتی برنده شود.  در 
طرف مقابل اما ۶ حزب مخالف او، قصد تحمیل 
یک شکســت بزرگ دارنــد. »کمال کلیچدار 
اوغلو« رهبر حزب جمهوری خواه خلق،»مرال 
آکشنر« رهبر حزب خوب،»تمل کارامال اوغلو« 
رهبر حزب سعادت،»علی باباجان« رهبر حزب 
جهش و دموکراســی ، »احمــد داود اوغلو« 
رهبر حزب آینده و »گلتکین اویســال« رهبر 

حزب دموکرات رهبران سیاسی ترکیه هستند 
که علی رغم اختالفات بنیادین برای شکســت 

اردوغان متحد شده اند.
تا اینجای کار حرفی از رقیب اردوغان زده 
نشده است اما آک پارتی می داند که متحدین 
می خواهند با یک کاندیدای واحد وارد میدان 
شوند ؛ گمانه زنی ها حکایت از تکرار سناریوی 
انتخابات شــهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ 
دارد.او کسی است که نه تنها پس از ۲۵ سال 
شــهرداری قلب ترکیــه را از چنگ آک پارتی 
درآورد کــه شــاخ اردوغــان را در یک جنگ 
تن به تن شکســت.  نکته اینجاســت که خود 
اردوغان از امام اوغلو یک بت شــکن ســاخت ؛ 
زمانی که از پذیرش رای اســتانبول خودداری 

کرد تا این که در تکرار انتخابات تحقیر شد.
»اکــرم امام اوغلــو« سیاســتمدار جوان 
،کاریزما و محبوبی اســت که در بســیاری از 
نظرسنجی ها، به عنوان مهمترین نامزد مورد 
توجه ۶ حزب مخالف اردوغان مورد اشاره قرار 

گرفته  است. قابل پیش بینی است که شهردار 
محبوب استانبول بتواند به راحتی آنکارا را فتح 

کند. 
سناریوی محاکمه  شهردار

اما داســتان به این راحتی هم نیســت. به 
گزارش یــورو نیوز ، محاکمه اکرم امام اوغلو از 

دیروز )چهارشنبه( از سر گرفته شده است.
دادستان در جلسه پیشــین دادگاه که در 
ماه نوامبر برگزار شده ، خواستار محکومیت او 
به ۱۵ ماه تا چهار ســال زندان شده بود. اتهام 
امام اوغلو از ســوی دادستان به دلیل اظهاراتی 
اســت که به عنوان توهین به اعضای شورای 

عالی انتخابات ترکیه تلقی شده است.
آقای شــهردار چندماه پــس از پیروزی ،  
کســانی را که نتایج اولیه انتخابات شهرداری 
اســتانبول را باطل اعالم کرده بودند »احمق« 
خواند، امری که موجبات شکایت از او توسط 
مخالفانش را فراهم آورد. یکی از اعضای حزب 
جمهوری خواه خلق ترکیــه )CHP(، حزب 

اصلــی مخالِف قــدرت گرفتــن رجب طیب 
اردوغان، محاکمه اکرم امام اوغلو را »سیاسی« 
خوانــد. برخی هــم می گویند که شــهردار 
اســتانبول کاندیدای نهایــی انتخابات ۲۰۲۳ 
ترکیــه نخواهد بود و »کمــال قلیچداراوغلو« 
رهبر حــزب جمهــوری خواه خلــق ترکیه 
کاندیــدای نهایــی خواهد بود. بــا این حال،  
امام اوغلو با وجود خطر محروم شدن از فعالیت 
سیاســی، ضمن اعالم حمایت از رهبر حزب 
حامی خود، نامزدی خود در انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده میالدی را منتفی ندانست 
و به حامیانش اطمینان داد که »شانه های او 

قادر به تحمل انواع مسئولیت ها هستند.«
سبد نظرسنجی ها

فــارغ از همه موضع گیری های سیاســی ، 
براساس نظرســنجی ها ، حزب آک پارتی در 
نگاه کالن و نگاه خرد با چالش های اساســی 
مواجه است. بر اســاس تازه ترین نظرسنجی 
 ،)Yöneylem( موسســه معتبر یون ایلــم

اقبال مردم به نظام ریاستی کنونی تنها در حد 
۳۴.۶ درصد است. در طرف مقابل بیش از ۶۰ 
درصد مردم، خواهان بازگشت به نظام پارلمانی 
هســتند.۵۵.۷ درصــد از پاســخ دهندگان، 
معتقدند که هــم اکنون، ترکیــه »بد« اداره 
می شــود. آمار شهروندانی که معتقدند ترکیه 
خوب اداره می شود هم تنها در حد ۲۹ درصد 
است.این اعداد و ارقام نشان می دهد که مردم 
در نگاه بنیادین به سیســتم ریاست جمهوری 

مطلوب اردوغان، ناراضی هستند. 
به مــوازات ایرادات ســاختاری ، اگر امروز 
انتخابات برگزار شود ؛ دو شریک اصلی ائتالف 
جمهــور یعنی حزب عدالت و توســعه، ۲۸.۳ 
درصد و حزب حرکت ملــی ۶.۲ درصد، رای 
دارند.این یعنی ۳۴.۶ درصد رای، که در تاریخ 
۲۱ سال حزب اردوغان سابقه نداشته و نشان 

دهنده یک افول جدی و آشکار است.
زنگ خطــر فاجعه بزرگ بــرای اردوغان 
اینجاســت که براساس نظرســنجی موسسه 
»یون ایلم« حدود ۵۴.۶ درصد رای دهندگان 
صراحتا گفته اند که »به اردوغان رای نخواهیم 
داد.« تنهــا ۳۵.۴ درصد از مردم گفته اند که 
»حتماً به اردوغان رای خواهند داد.« شــمار 
مرددها و تصمیم نگرفته ها نیز حدود ۸ درصد 
درصد است و اگر رای آنان را به شکل صحیح 
سرشــکن کنیم، شــانس اردوغان از این هم 
پایین تر می آید. برخی از اعضای حزب عدالت 
و توسعه معتقدند که اگر اردوغان به نفع یک 
فرد دیگر کنار بکشد ، آک پارتی می تواند رای 
سنتی خود را پای صندوق های رای بکشاند ؛ 
اما او کسی نیســت که میدان را خالی کند ، 

حتی اگر بداند که شکست می خورد. 
همین نظرسنجی صراحتا می گوید که اکرم 
امام اوغلو با ۵۵.۵ درصد می تواند ۴۱.۴ درصد 
اردوغان را شکســت دهد. قلیچیدار اوغلو هم 
با ۴۳.۳ درصد با شــانس میلی متری می تواند 
اردوغان ۴۲.۵ درصدی را از میدان بیرون کند. 
در ایــن میان »منصور یــواش« هم گزینه ای 
ضمنی برای شکســت اردوغان است. او مورد 
حمایت حزب جمهوری خلــق، با کمک این 
حزب و رای کردهای مخالف اردوغان شهردار 
آنکارا شد. شناسنامه یواش نشان می دهد که 
او یک ملی  گرا است و قباًل به دولت باغچلی و 

حزب حرکت ملی، نزدیک بوده است.
به موازات نظرســنجی ها ، رئیس جمهوری 
ترکیه به شــکل ســنتی شــهردار استانبول 
بوده اســت یعنی اکرم امام اوغلو گزینه نهایی 
اســت که خودزنی هــای اردوغان هــم او را 
شاخص تر و شــاید حتی محبوب تر از گذشته 
می کنــد. ۵ مــاه آینده برای تاریــخ ترکیه و 
این کشــور سرنوشت ساز  ریاســت جمهوری 

خواهد بود. 

اردوغان دنبال حذف رقیب پیش از انتخابات 2۰23 ترکیه است

پاپوش برای شهردار استانبول
اکرماماماوغلوبااتهاماتسیاسیمحاکمهمیشود

مردم مغولســتان در اوج افزایش قیمت انرژی و کاهش 
قیمت دام با مشــکالت فزاینده ای روبه رو هستند و با باال 
رفتن قیمت آرد و برنج که از جمله محصوالت اساسی است 
که کشاورزان مغولستان قادر به تولید آن در داخل نیستند، 
به تازگی جرقه های اعتراض های مردمی در این کشور زده 

شده است.
به گزارش شــبکه الجزیره، نرخ تورم کلی در مغولستان 
۱۴.۵ درصد اعالم شــده و بدتر از آن جهش ۴۰ درصدی 
قیمت زغال ســنگ و کمبودهایی که به اتهام سرقت ۳۸۵ 
هزار تن زغال سنگ از سوی مقام های فاسد برای فروش در 
چین نسبت داده شده، به اعتراض ها در این کشور دامن زده 
است. در مغلوستان که دمای هوا در زمستان اغلب به منفی 
۳۵ درجه سانتیگراد می رســد، حدود ۶۰ درصد جمعیت 
چادرنشــین هستند، به شبکه های آب و گرمایشی مربوطه 
به دوران شوروی متصل نیستند و برای گرم کردن خود از 

اجاق های زغال سنگ استفاده می کنند.
بیش از یک چهارم خانوارها نیــز گله داری می کنند و 

گله ها و چادرهایشان را چند بار در سال جابجا می کنند.
در حالی که صادرات مغولســتان بــه چین در ماه های 
اخیر کاهــش یافته زیــرا اقتصاد مغلوســتان تحت تاثیر 
محدودیت های کرونایی به کندی گرائیده، اما قیمت بنزین 
در این کشــور از زمان آغاز جنگ روســیه در اوکراین، ۶۵ 
درصد افزایش یافته است. مغلوستان که یکی از کم جمعیت 
ترین کشورهای جهان اســت، به لحاظ اقتصادی از سوی 
چین و روسیه تحت فشــار قرار دارد. این کشور به روسیه 
بــرای تامین بــرق، بنزین، ســوخت و گاز مایع و گازوئیل 
وابسته است. چین نیز بیش از ۸۰ درصد مجموع صادرات 
مغولســتان، ۶۰ درصد واردات و بیــش از ۴۰ درصد تولید 

ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.
مغولســتان در ســال ۱۹۲۱ پس از تقریبا ۳۰۰ ســال 
حاکمیت سلســله چینگ چین اســتقالل یافت. تا زمان 
فروپاشــی کمونیســم در اوایل دهــه ۹۰، جمهوری خلق 
سوسیالیست مغولستان به عنوان یک کشور اقماری اتحاد 

جماهیر شوروی عمل می کرد.

چند ســاعت پیــش از انقضای حداکثر مدت بازداشــت 
مقدماتی »پدرو کاســتیو« رئیس جمهوری برکنار شده پرو، 
دادستانی این کشــور، ۱۸ ماه بازداشت پیشگیرانه برای وی 
درخواست کرد. به گزارش روزنامه ال پائیس، به این ترتیب، 
این درخواســت منجر به ادامه بازداشت پدرو کاستیو خواهد 
شد. دوره اولیه بازداشت پیشــگیرانه رئیس جمهوری سابق 
پرو، امروز چهارشــنبه به پایان رســید و دادگاه اکنون ۴۸ 
ســاعت فرصت دارد تا جلسه رســیدگی را برگزار کرده و در 
مــورد رد یا قبول این درخواســت، تصمیم گیری کند. پدرو 
کاستیو رئیس جمهوری ســابق پرو که قصد داشت با صدور 
حکمی، کنگره را منحل کند، هفتم دسامبر دستگیر شد و با 
گذشت ۷ روز از بازداشت مقدماتی، طبق گزارش رسانه های 
محلی، »اوریِل تِران« دادستان عالی این کشور، برای بازداشت 
پیشــگیرانه کاستیو درخواســت کرده است. کاستیو نه تنها 
به ارتکاب شــورش و توطئه احتمالی متهم است بلکه طبق 
ادعای »پاتریســیا بِناویدس« دادستان، به رهبری و هدایت 
یک »ســازمان جنایتکار« از داخل مقر ریاست جمهوری با 

هدف جعل قراردادهایی با سوء استفاده از قدرت متهم است. 
اتهام هایی که ممکن اســت کاســتیو را تا ۱۰ سال به زندان 
محکوم کند. بر اســاس اظهارات وزیر امور خارجه و شخص 
رئیس جمهــوری مکزیک، »آندرس مانوئل لوپــز اوبرادور«، 
کاســتیو زمانی که برای درخواســت پناهندگی سیاسی به 
سفارت مکزیک می رفت، در لیما )پایتخت( بازداشت شد. از 
ســوی دیگر ، بحران سیاسی ناشــی از دستگیری کاستیو و 
روی کار آمدن »دینا بلوآرته« به عنوان رئیس جمهوری جدید، 
پرو را به سمت تشــدید اعتراض ها و تظاهرات خشونت آمیز 
و اقدامات خرابکارانه ســوق داده اســت. تا کنون در جریان 
اعتراض ها، هفته نفر کشته و ۱۳۰ پلیس زخمی شده اند. دولت 
پرو در پی تداوم بحران سیاسی از اعالم وضعیت اضطراری در 
شــبکه جاده ها و راه های این کشور خبر و به نیروهای مسلح 
برای محافظت از زیرساخت های راهبردی از جمله فرودگاه ها 
و نیروگاه های برق آبی ماموریت داد. به گزارش خبرگزاری افه، 
»آلبرتو اوتاروال« وزیر دفاع پرو اعالم کرد: در شــبکه راه های 

داخلی قرار است وضعیت اضطراری اعالم شود. 

تمدید بازداشت رئیس جمهوری مخلوع پروسرخوردگی مردم مغولستان از دکترین چین و روسیه

هشدار مسکو درباره استقرار سامانه پاتریوت در اوکراین
ســخنگوی کاخ کرملین دیروز چهارشنبه درباره برنامه ارسال سامانه پدافند 
موشکی پاتریوت آمریکا به اوکراین، اعالم کرد: درصورت ورود این سامانه ها 

به اوکراین، مسکو مجاز به مقابله با آن خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف افزود: مسکو در این باره 

منتظر دریافت اطالعات رسمی است.
شبکه خبری ســی  ان ان آمریکا گزارش داد واشنگتن در حال نهایی کردن 
ارسال سامانه پدافند موشکی پاتریوت به اوکراین بوده و ممکن است تصمیم 
نهایی خود را برای ارســال سامانه های دفاع موشکی پاتریوت به اوکراین در 

هفته جاری اعالم کند.
ســی ان ان به نقــل از مقام هایی که نام آنها را بیان نکرده اســت، می گوید 
کــه انتظار می رود بایدن برنامه هایی را جهت تامین موشــک های پاتریوت 
برای اوکراین تایید کند. بر اســاس این گزارش، اوکراینی ها برای استفاده از 

موشک های پاتریوت در پایگاه ارتش آمریکا در آلمان آموزش خواهند دید.
پیش از این، ســخنگوی پنتاگون اعالم کرده بود که کشــور در حال حاضر 

برنامه ای برای ارسال این سامانه های  موشکی به اوکراین ندارد. 

استراتژیک



روزنامه کیهان – 24 آذر 1358
»امام:  مبارزه با منافقین از مبارزه با محمدرضا 
سخت تر است«؛ تیتر اول کیهان سخنانی از 
بنیانگذار انقالب بــود که مفهوم »منافق« را 
وارد فرهنگ سیاسی کشور کرد. منظور امام 
خمینی در آن زمان از منافق گســترده تر از 
ســازمان مجاهدین خلق بود و تمام کسانی 
را که ظاهــرا با انقالب همراهــی می کردند 
اما در باطن تیشــه به ریشــه آن می زدند در 
بر می گرفــت. امام خمینی همچنین توضیح 
داد: »معلوم بود که هویدا و نصیری دشــمن 
اسالمند اما با آن منافق مقدس مآب و تسبیح 
به دســت چه کنیم؟« موضــوع دیگری که 
کیهــان در صفحه اول خــود به آن پرداخت 

ناآرامی های آذربایجان بود که نهایتا به انحالل »حزب خلق مسلمان« انجامید. این وضعیت آغازی بود بر جدایی آیت اهلل 
شریعتمداری از همراهی با انقالب. این روزنامه عکس و گزارشی از هیات اعزامی به آذربایجان را در صفحه اول خود چاپ 

کرد. در این هیات آیت اهلل شریعتمداری، آیت اهلل جعفر سبحانی و آیت اهلل اشراقی داماد امام خمینی دیده می شوند.
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هنوز آلیس
»هنوز آلیس« یک فیلم مســتقل در ژانر 
درام به نویسندگی و کارگردانی مشترک 
ریچــارد گلتــزر و واش وســتمورلند و 
محصــول ســال ۲۰۱۴ آمریکا اســت. 
فیلمنامه براســاس رمانی بــه همین نام 
نوشــته »لیســا جنوا« به رشــته تحریر 
درآمده است. گلتزر که در سال ۲۰۱۱ به 
بیماری نورون های حرکتی مبتال شده بود 
در حین ســاخت فیلم درگذشت و ادامه 
فیلم را همسرش واش وستمورلند ساخت. 
ســازندگان هنوز آلیس فیلم را تقدیم به 

روح گلتزر کردند. از بازیگران فیلم می توان به الک بالدوین، هانتر پریش، جولیان مور، کیت باسورث، و کریستن استوارت 
اشاره کرد. هنوز آلیس با استقبال نسبتاً خوب منتقدان و تماشاگران همراه بود. عمده تعریف ها و نکات مثبتی که منتقدان 
در نقدها به آن اشــاره کردند مربوط به بازی خیره کننده جولین مور در نقش استاد دانشگاهی است که مبتال به آلزایمر 
می شــود و در نهایت هم جولین مور بخاطر بازی در این نقش توانست در اسکار هفتاد و هشتم جایزه بهترین بازیگر زن 

نقش اول زن را به خود اختصاص دهد. جولین مور این افتخار را در هفتاد و دومین مراسم گلدن گلوب هم تکرار کرد.

دانستنیها
درمان نابینایی افراد مسن با کمک شبکیه مصنوعی

یک گروه بین المللی از پژوهشــگران توانســتند یک شبکیه مصنوعی 
ابداع کنند که می تواند به پیشــگیری از نابینایی در افراد مسن کمک 
کند. به گزارش مدیکال اکسپرس، یک پژوهش بین المللی به سرپرستی 
»دانشگاه کمپلوتنسه مادرید« ، پژوهشگران را یک قدم به حل مشکل 
 )AMD( »نابینایی ناشــی از »تباهی لکه زرد« یا »دژنراسیون ماکوال
نزدیک تر کرده اســت. این گروه پژوهشی، نخستین شبکیه مصنوعی 
بیوهیبریدی را با استفاده از فیبروئین ابریشم و سلول های شبکیه ابداع 
کرده اند. دژنراســیون ماکوال، مشکلی است که طی آن، تخریب عصبی 
صــورت می گیرد و به از بین رفتن تدریجی بینایی مرکزی و حتی بروز 

پیشــرفته ترین مراحل نابینایی منجر می شود. علت اصلی بروز این عارضه، مکانیسم های ناهمگن و پیچیده ای هستند که 
درک ناچیزی از آنها وجود دارد. دژنراسیون ماکوال، دلیل اصلی کاهش برگشت ناپذیر بینایی در افراد باالی ۶۵ سال به شمار 
می رود. سلول های شبکیه مصنوعی باید به یک الیه زیستی بسیار نازک از جنس فیبروئین ابریشم بپیوندند. این الیه زیستی، 
یک ماده بیولوژیکی است که با بافت های انسانی، ۱۰۰ درصد سازگاری دارد. این الیه می تواند از سلول های شبکیه مصنوعی 
محافظت کند و با بافت های اطراف ادغام شود. روی این الیه با ژلی پوشانده شده است که می تواند پس از پیوند، تا مدتی 
باقی بماند. شبکیه پیوند زده شده، سلول های مزانشیمی را نیز در بر دارد که به عنوان تولیدکنندگان مولکول های محافظ 
عصبی و مولکول های ترمیم کننده عصب عمل می کنند و به تقویت عملکرد میان ســلول های پیوند زده شده و سلول های 
بیمار می پردازند. پژوهشــگران برای ساخت این شبکیه مصنوعی، یک الیه فیبروئین ابریشم با ویژگی های مکانیکی ابداع 
کردند که مانند الیه ای از چشم موسوم به »Bruch’s membrane« عمل می کند. این الیه، حاوی سلول هایی است که 

از شبکیه عصبی پشتیبانی می کنند.

چهرهها

محمود عزیزی؛ بازیگر، نویسنده و مدرس تئاتر
محمود عزیزی )متولد ۲۴ آذر ۱۳۲۳، تهران( بازیگر، نویســنده، کارگردان و مدرس تئاتر، 
تلویزیون و سینما ایران است. وی عضو هیات علمی و استاد تمام دانشکده هنرهای نمایشی 
و موســیقی، پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران اســت. وی پس از پایان تحصیالت 
آکادمیک و اخذ مدرک دکترای تئاتر از کشــور فرانسه و همزمان با بازگشایی دانشگاه ها 
به کشــور بازگشــت. او به دلیل تجربه و دانش روز و فراگیر در زمینه هنر،از اهمان ابتدا 
جذب دانشــگاه تهران شــد و به عضویت هیات علمی آن درآمد و به امر مقدس تدریس 
و همچنین نویســندگی ، ترجمه، بازیگری و کارگردانی مشغول شد.از سوابق اجرایی این 
هنرمند پیشکسوت نیز می توان به مواردی چون؛ نخستین مدیرعامل خانه تئاتر، ریاست 
اداره تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،دبیری جشنواره تئاتر فجر و بسیاری موارد دیگر 
اشاره کرد. وی در حال حاضر عضو شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی و رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت است.

رضا ارحام صدر؛ بنیانگذار »مکتب تئاتر اصفهان«
رضا ارحام صدر )زاده ۱۲ اردیبهشــت ۱۳۰۲ اصفهان - درگذشته ۲۴ آذر ۱۳۸۷( بنیانگذار 
مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران بود که بعدها به »مکتب تئاتر اصفهان« نیز مشهور شد. 
او فعالیت هنری خود را از ســال ۱۳۲۶ با بازی در تئاتر آغاز کرد. وی مؤسس »گروه هنری 
ارحام صدر« در سال ۱۳۴۳ بوده است. وی به »شکرپاره اصفهان« معروف بود. فیلم ویدئویی 
درســا که در ســال ۱۳۸۴ توسط محسن دامادی ساخته شــد، آخرین حضور او در جلوی 
دوربین بود؛ و ۱۷۶ نمایش حاصل ۵۰ سال فعالیت هنری استاد بود. شب نشینی در جهنم 
در سال ۱۳۳۶، اولین حضور ارحام صدر در سینما بود. روزی که مهدی میثاقیه برای تماشای 
نمایش وادنگ به اصفهان آمده بود نسخه ای از سناریو را از ارحام صدر گرفت که بعدها تبدیل 
به فیلم شب نشینی در جهنم گردید. در این فیلم ابتدا قرار بود ارحام صدر در نقش حاج جبار 
ظاهر شود ولی به دلیل ضعف هنر گریم در آن زمان، نقش نوکر حاج جبار را بر عهده گرفت. 
ارحام صدر در مجموع در هفده فیلم ســینمایی و سه مجموعه تلویزیونی بازی کرد. بعد از 
انقالب اسالمی، تئاتر در اصفهان تعطیل شد و پس از احیا تئاتر نیز ارحام صدر تا پایان عمر ممنوع التصویر بود و تنها در اواخر 
عمر از وی برای شــرکت در ســریال کوچه اقاقیا دعوت به عمل آمد که به دلیل بیماری آن را نپذیرفت. ارحام صدر تا پایان 
عمر در اصفهان زندگی کرد. وی در سال ۱۳۸۷ در اصفهان درگذشت و در قطعه نام آوران باغ رضوان به خاک سپرده شد.

گوستاو ایفل؛ طراحی برج ایفل
الکساندر گوستاو ایفل )۱۵ دسامبر ۱۸۳۲ - ۲۷ دسامبر ۱۹۲۳( یک مهندس ساختمان، 
معمار و متخصص ســازه های فلزی فرانســوی بود. شهرت وی به جهت طراحی برج ایفل 
اســت. او در طول عمر خود و در طی ســاخت مجســمه آزادی، او دنیا را برای سازه ها و 
آســمان خراش های مدرن آماده کرد. احتماالً یکی از بزرگ ترین ســاختمان های ساخت 
ایفل که ما می شناسیم، همانی است که نام خود او را بر خود دارد؛ »برج ایفل«. برج ایفل 
برای نمایشگاه جهانی پاریس در سال ۱۸۸۹ برای برگزاری بزرگداشت یکصدمین سالگرد 
انقالب فرانسه ساخته شده بود. از بین ۷۰۰ طرح پیشنهادی که در مسابقه طراحی به ثبت 
رسیده بود، طرح گوســتاو ایفل به اتفاق آرا انتخاب شد. ساختن برج بزرگ در اول ژوئیه 
سال ۱۸۸۷ شروع شد. ایفل برنامه اجرایی کارگرانش را برای رسیدن به کمال تنظیم کرد. 
طراحی بسیار دقیق و ساختمان برج به هیچ اصالحی احتیاج نداشت. گوستاو ایفل توانایی 
قابل توجه خود را در ریاضیات و علوم در برج ایفل به نمایش گذاشــت. او فاصله بین دو 
میلیون و پانصد هزار میخ پرچ به کار رفته در برج را تا یک واحد میلیمتری برای فشارهای باد در تمام ارتفاعات اندازه گیری 

کرد تا برج بتواند در برابر همه آنها ایستادگی کند.
همچنین محاسبات منحنی شاه تیر اصلی را انجام داد تا کشش و فشار باد به نیروهای درهم فشردگی تبدیل شود تا باد، 
زیربنای برج را تحت تأثیر قرار ندهد. این روش ها الهام بخش معماران و مهندســان اَبَر آســمان خراشهای معاصر همانند 
برج های مرکز تجارت جهانی بودند. همراه با موفقیت های بسیار ایفل، او چند ناکامی بزرگ نیز داشت. شرکت کانال پاناما 
که ایفل را برای ساختن ده قفل مأمور کرده بود، در سال ۱۸۸۹ دچار ورشکستگی اقتصادی شد. نقشه های بخصوص او 
برای یک خط آهن زیرزمینی کم هزینه برای پاریس که در سال ۱۸۹۰ ارائه شدند، همانند نقشه تقریباً ماجراجویانه او در 

همان سال، برای احداث یک تونل زیر دریایی از میان کانال انگلیس، نادیده گرفته شدند.

فیلمبازی

گل قرمز
دیوانه ای فکر می کند بدیهای دنیا در گلی قرمز اســت که باید از حیاط تیمارستان چید پس آن را می  چیند 
و با آن می میرد و با آن دفن می شود.این داستان را به همراه داستان های زیبای دیگر می توانید در این کتاب 

بخوانید.
فســی والود گارشین متولد سال ۱۸۵۵ در دونتسک از داستان نویسان روس است که مجموعه داستان او در 

مجموعه داستان گل قرمز منتشر شده است. 
داســتان های کوتاه گارشــین در کنار داســتان های چخوف و گوگول از مطرح ترین داستان های کوتاه قرن 

نوزدهم روسیه به شمار می آید. 
گل قرمز کتابی از فســی والود گارشین با ترجمه حمیدرضا آتش بَرآب را نشر هرمس  در ۴۲۴صفحه رهسپار 

بازار کتاب کرده است.

بدون شرح

فرود کپسول اوریون سازمان فضایی ناسا در اقیانوس آرام

طرحروز

قاب

پیشنهاد

دوگان ارسالن

رویترز

ابداع روشی بدون آالیندگی برای بازیافت پالستیک
دانشــمندان دانشگاه »کلرادو« می گویند که روشــی بدون آالیندگی برای 
بازیافت پالســتیک ابداع کرده اند، اما با این حال، کارشناسان محیط زیست 

می گویند که این روش ممکن است چیز خوبی نباشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، پژوهشگران دانشگاه کلرادو روشی را برای 
ســاختن مواد مفید از برخی از پالستیک هایی که محل های دفن زباله را پر 

کرده اند، ابداع کرده اند.
در این فرآینــد جدید از اتانول بــرای تجزیه پالســتیک ها به کوچکترین 
مولکول های خود اســتفاده می شــود. ســپس از آن مولکول هــا به عنوان 
بلوک های آغازین برای ســاختن یک محصول پالســتیکی جدید به همان 

اندازه مفید و بادوام اســتفاده می شود. نتیجه نهایی، مجموعه ای از شــبکه های پلی سیانورات است که برای دهه ها در دستگاه های 
الکترونیکی، خودروها، بردهای مدار، صنعت فضایی و موارد دیگر استفاده شده است. اما برخی از کارشناسان محیط زیست استدالل 
می کنند که این روش ممکن اســت بهترین گزینه نباشد. کارشناســان محیط زیست می گویند که این روند در وهله اول منجر به 
اســتفاده بیشــتر از پالستیک می شود، در حالی که استفاده از آن باید کاهش یابد. یکی از این کارشناسان به نام کیت بیلی، مشاور 
موسســه غیر انتفاعی اکو-ســایکل)Eco-Cycle( می گوید که این نوآوری ممکن است حتی تولید پالستیک های بیشتر را که از 

فرآورده های نفتی ساخته می شوند، تشویق کند.
وی می گوید: نقش فناوری های جدید کجاست؟ برای چه نوع پالستیکی باید استفاده کرد؟ یک راه حل چه زمانی مناسب است و چه 
زمانی جایگزین های دیگری وجود دارد که بسیار منطقی تر باشند؟ در عین حال، دنی کاتز مدیر اجرایی گروه پژوهشی اکو-سایکل 
می گوید که کاهش اســتفاده از پالســتیک، موضوعی کلیدی است و نسبت به پاک بودن این فرآیند جدید ابراز تردید کرد. در این 
میان، وی ژانگ رئیس دپارتمان شیمی دانشگاه کلرادو و پژوهشگر اصلی این پروژه با بیلیو کاتز مخالف است و استدالل می کند که 

روش ابداعی او گزینه ای بسیار ایمن تر و پاک تر نسبت به آذرکافت)pyrolysis(، شکل دیگری از تجزیه پالستیک است.
آذرکافت یا پیرولیز یک فرآیند انرژی بر و با انتشار آالیندگی باال است که باعث آلودگی زیاد می شود. به این ترتیب، ژانگ استدالل 

می کند که اختراع او گزینه بسیار بهتری است.
آذرکافت فرآیندی گرماشیمیایی است که طی آن مواد آلی در اثر گرما تجزیه می شوند. این فرآیند مشتمل بر تغییر همزمان ترکیب 

شیمیایی و فاز فیزیکی و فرآیندی برگشت ناپذیر است.
ژانگ توضیح می دهد که روش او از دمای باال اســتفاده نمی کند یا هیچ گونه انتشــار آالینده مضری ایجاد نمی کند. وی همچنین 

می گوید که این روش به دلیل شرایط مالیم و قابل تکرار، این پتانسیل را دارد که به راحتی به تاسیسات صنعتی منتقل شود.
از آنجایی که فرآیند ابداعی ژانگ مواد اولیه محصوالت جدید را تولید می کند، هیچ محصول فرعی نفتی مورد نیاز نیست. در واقع 
اختراع او حلقه بســته ای ایجاد می کند که ســازگار با محیط زیست و کاربردی است. ژانگ می گوید: شما واقعا می توانید این حلقه 
بســته را ایجاد کنید و از همه چیز بدون اســتفاده مکرر از نفت استفاده کنید، زیرا نفت محدود است و کمتر استفاده کردن از آن 

برای محیط زیست بهتر است. 
این آینده ای اســت که من رویای آن را دارم و محتمل اســت. این فرآیند هنوز برای تولید در مقیاس کالن آماده نیســت، اما این 
بدان معنا نیست که جایگزین مناسبی برای روش های فعلی بازیافت پالستیک ارائه نمی کند و اگر به درستی اعمال شود، می تواند 

صنعت بازیافت را متحول کند.

فناوری

پس ِکی می رسد بادمجان  های تان؟!
مهرداد خدیر

امروز بر عکســی مکث می کنیم که ســال گذشته توجه 
کاربــران را بــه خود جلب کــرد و مدام بازنشــر و به آن 
ارجاع می شــود.. یکی از حامیان فعال آقای رییســی در 
واکنش بــه انتقادات از دولت تازه بر ســر کار آمده - که 
معتقد بود بی برجام و با نگاه به شــرق و با حذف نیروهای 
قدیمی و ترجیح مدیران ارزشــی و وفادار بر تکنوکرات ها 
و بوروکرات هــا- کاری می کنند کارســتان ولی در تأمین 
مایحتاج اولیه مردم هم با مشکل رو به رو شدند تصویری 
از خود را با این نوشــته - بی پرخاش و اهانت و با ادبیاتی 
نرم - در دســت به نمایش گذاشت و اصطالحا هم رسانی 
کرد: »آیا می دونید اگر  ۵ ماه پیش بادمجون رو کاشــته 
بودین هنوز هم وقت برداشــت نشــده بود؟ خواستم بگم 
حداقل به اندازه ی رشد یه بادمجون به دولت رییسی وقت 

بدید«.
یک ســال پس از آن و با افســار گسیختگی قیمت دالر و 
ســکه و اقالم خوراکی و کاهش فاحش سرمایه اجتماعی 
و ابهام دربارۀ آینده و ســرخوردگی در جامعه خود آقای 
رییســی نه از مزرعۀ بادمجان که مدام از حرکت شتابان 
»قطار پیشرفت« می گوید. َطَبق های حامیان و مبلغان اما 
برای عرضۀ این بادمجان های رســیده خالی است و مثل 
یک ســال و نیم گذشته هم نمی توانند بگویند بادمجان نیز 
یک سال بعد می رسد، صبر کنید! کما این که دربارۀ محقق 
نشــدن وعدۀ یک میلیون خانه در سال نیز  معاون ایشان 
-که معموال حرف های بامزه ای می زند- توضیح داده گفته 
بودند »چهار میلیون در چهار سال نه یک میلیون در یک 
ســال« یعنی نه حاال که یک روز مانده به پایان کار دولت 
ابراهیم رییســی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ خانه ها را بشــمرید 
و اگــر آن روز ســه میلیون و ۹۹۹ هــزار و ۹۹۹ تا بود و 
۴ میلیون نشــده بود ایراد بگیرید چون ظاهرا مثل برخی 
محصلین که کل کتاب را می خواهند شب امتحان بخوانند 

۴ میلیون خانه را گذاشته اند روزهای آخر دولت!
بامــزه این که خود وزیر جدید راه و شهرســازی )مهرداد 
بذرپاش( در همان جلســۀ رأی اعتماد ۱۶ آذر آب پاکی 
را ریخت روی دست کســانی که وعدۀ ابراهیم رییسی را 
جدی گرفته یا مطالبه می کردند  و گفت بودجه احداث ۴ 
میلیون خانه یعنــی عدد ۴ میلیون ضرب در ۱۰۰ ) متراژ 
متوسط( ضرب در ۷ میلیون )قیمت تمام شده هر متر مربع 
با توجه به تورم ســال های اخیر( و خواست یک عدد ۲۸ 
بگذارند و ۱۴ تا صفر هم مقابل آن تا ببینند از کل بودجه 

 ساالنه هم بیشتر می شود!
  از بحــث بادمجان دور نیفیتم! طعنــه به مثال بادمجان 
واکنش به اســتهزای تشــبیه توافق برجام به باغ سیب و 
گالبی هم هســت چون حســن روحانی رییس جمهوری 
پیشــین در واکنش به دلواپســان مخالف توافق که مدام 
می پرسیدند »چی شد پس« و در آبان ۹۵ و یک سال بعد 
از برجام در اراک گفته بود: »ما غاصب را از باغ خود بیرون 
کردیــم و درهای باغ به روی مردم باز شــده ولی عده ای 
کودک َدِم َدِر باغ آمده می گویند پس کو سیب و گالبی؟! 
در حالی که نهال های آن تازه غرس شــده و آمادۀ باروری 
است اما برای به ثمر نشستن آن صبر الزم است«. کنترل 
نــرخ تورم در فاصله ۹۵ تا ۹۷ و قبــل از خروج ترامپ را 
اعتدال گرایان مهم ترین سیب و گالبی های آن باغ دانستند 

هر چند که با خروج آمریکا از برجام آن باغ سرما زد.
در ۱۴۰۰ اما حامیان آقای رییســی دیگر کاری به آن باغ 
نداشتند و ســراغ احیای آن هم نرفتند ولو ترامپ رفته و 
بایدن آمده باشــد و در واقع گفتنــد بادمجان خودمان را 
می کاریم و در این میان برخی هم فارغ از دسته بندی های 
سیاسی و حســب منافع خودشــان بادمجان دور سینی 
نواصول گرایان می چیدند تا از این خوان بهره ببرند. بعضی 
هم یادآور آن داستان مشــهور شدند که  چون پادشاهی 
بادمجان دوست داشــت وزیر از بادمجان تعریف می کرد 
و وقتی به خاطر مصرف زیاد دچار مشــکل شــد وزیر از 
مضرات آن گفت و شاه که از این تناقض برآشفت و گفت: 
چرا صبح یک حرف می زنی و شــب، سخنی دیگر پاسخ 
داد: »ســلطانا! من وزیر و نوکر شما هستم نه وزیر و نوکر 

بادمجان!«
حکایــت بادمجان در سیاســت اما محدود بــه بادمجان 
دور قاب چین ها و داســتان پادشــاه و وزیر یا مورد اخیر و 
توصیه به صبر به اندازۀ انتظار رسیدن بادمجان نیست. ۱۰ 
سال قبل محمود هم احمدی نژاد -رییس برخی از وزیران 
دولت کنونی - حکایتی نقل کرد: روزی سفیر روسیه نزد  
امیرکبیر دربارۀ تمامیت ارضــی ایران موضوعی را مطرح 
کرد و صدر اعظم به جای پاســخ مستقیم از او پرسید: آیا 
شــما تا به حال کشــک بادمجان خورده اید و سفیر طبعا 
پاسخ داد: نه! امیر هم گفت: »بسیار خوب، پس به فاطمه 
خانم خودمان می گویم  برایتان کشک بادمجان پُرکشکی 
بپزد و می فرســتم خدمت تان. یعنی برو کشکت را بساب 

)بسای(!«
زیاده مکث شــد و قرار عکس و مکث این نیســت اما چه 
کنیم چون شــعر نیما هم به یــاد می آید که قاصد روزان 
ابری! دارَوگ ِکی می رســد باران؟از آقای رییسی می توان 
خواست قدری از سرعت »قطار پیشرفت« بکاهد و جایی 
بایســتد و نگاهی به مزرعۀ بادمجان بیندازد و بگوید: ِکی 
می رســد این بادمجان های وعده داده شده؟! چون به قول 
ســعدی بیم آن هســت که »تا تریاق از عراق آورده شود 

مارَگزیده مرده باشد!«

نگاه

جواد لگزیان


