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رئیسسازمانبرنامهوبودجه:

ارقامیارانههاینقدی،نانودارودربودجه۱۴۰۲قابلتوجهاست

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برای دفاع از 
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور امروز - دوم 
بهمن - در صحن علنی مجلس شــورای اســامی 
حضــور می یابد. علیرضا ســلیمی در گفت و گو با 
ایرنا با بیان اینکه یکشــنبه مجلس شورای اسامی 
گزارش کمیسیون تلفیق بودجه درباره کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را در دستور کار دارد، بیان 
داشــت: رئیس جمهور برای دفاع از کلیات الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ کل کشور روز یکشنبه بعد از جلسه 
غیر علنی در مجلس شورای اسامی حضور می یابد.

عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اســامی 
اظهارداشــت: به دلیل اهمیت موضوع جلســه غیر 
علنــی در مــورد اقــدام پارلمان اروپا علیه ســپاه 
پاســداران انقاب اسامی، ابتدا جلسه غیر علنی با 
حضور حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و 
سردار سرلشکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه 

برگزار می شود و پس از آن رئیس جمهور برای دفاع 
از کلیات الیحه بودجه در صحن علنی حضور خواهد 

یافت.
رئیــس جمهور ۲۱ دی ماه الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
کشور را تقدیم مجلس شورای اسامی کرد؛ کلیات 
این الیحه هفته گذشــته در کمیســیون تلفیق به 
تصویب رسید و فردا در صحن علنی مجلس به رای 

گذاشته می شود.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه ارقام یارانه های 
نقــدی، نان و دارو در بودجــه ۱۴۰۲ را قابل توجه 
دانســت و گفت: عاوه بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان 
یارانــه نــان، ۳۰ هزار میلیارد تومــان دیگر نیز در 
این الیحه در نظر گرفته شــده است. سیدمسعود 
میرکاظمی در گفت و گو با ایرنا، درباره ســازوکار و 
اعتباراتی که دولت در بودجه سال آینده برای تامین 
یارانه اقام اساسی بخصوص نان و دارو در نظر گرفته 
است، اظهار داشت: در الیحه ارسالی به مجلس ۳۶۰ 
هــزار میلیارد تومان برای یارانــه نقدی، ۱۰۴ هزار 

میلیارد تومان یارانــه نان و ۶۹ هزار میلیارد تومان 
یارانه دارو در نظر گرفته شده است. وی توضیح داد: 
در قانون بودجه امســال یارانه نان ۷۰ هزار میلیارد 
تومان بود که در الیحه بودجه ســال آینده به ۱۰۴ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت ضمن آنکه 
همچون ســال های گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان 
به صورت تسهیات برای سرمایه در گردش در نظر 
گرفته شده است. معاون رئیس جمهور ادامه داد: در 
یارانه دارو، نظام ارجاع خانوار به پزشــک یا پزشک 
خانواده و همچنین بحث بخشودگی در طرح درمان 

دیده شده است؛ در این زمینه رقم خوبی در بودجه 
ســال آینده در نظر گرفته شــده و امیدواریم که با 
اجرای نظام ارجاع بتوانیم مصرف دارویی و مراجعه 
به بستری شــدن را کاهش دهیم. به گزارش ایرنا، 
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور هفته گذشته 
در کمسیون تلفیق بودجه مجلس به تصویب رسید 
و فردا در جلســه علنی مجلس به رای نمایندگان 
گذاشــته می شود؛ قرار است ســیدابراهیم رئیسی 
رئیــس جمهور برای دفاع از کلیــات این الیحه در 

صحن مجلس حضور یابد.

خبر

ایران
مذاکراترا

جدینگرفتهاست
صفحه3

خسارتصنایع
ازکمبودگازوبرق

جبرانشود
صفحه10

یکشنبه۲بهمن۱۴۰۱-۲9جمادیالثانی۱۴۴۴-۲۲ژانویه۲۰۲3-سالبیستودوم-شماره59۱3-۱۲صفحه-7۰۰۰تومان

حقوقهاینجومیرابابتچهدریافتمیکنید؟!
کرم محمدی

متغیرهایاثرگذاربرنقشروسیهدرخلیجفارس
محمدمهدی مظاهری

»مردم خودشان به خودشان یاری برسانند تا در 
این سرما آســیب نبینند«؛ این جمله از زبان آقای 
چمران رئیس تقریبا مادام العمر شورای اسامی شهر 

پایتخت جمهوری اسامی ایران جاری شده است.
امــروز کشــور در تمامی بخش هــای مختلف 
قانونگذاری و اجرا دربست در اختیار اصولگرایان قرار 
دارد. نمایندگان خــود را انقابی می دانند و دولت 
ســیزدهم نیز خود را مردمــی و جهادی به جامعه 
معرفی کرده اســت. اینان با شعارها و وعده های پر 
طمطراق در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاست خارجی وارد گود انتخابات شدند 
و در میدانی تقریبا بی رقیب، برنده نتیجه انتخابات 
شدند. اینک تقریبا سه سال از عمر مجلس و بیش از 
۱۵ ماه نیز از شروع بکار دولت سیزدهم سپری شده 
است. نگاهی خیلی گذرا به وضعیت فعلی و مقایسه 
آن با مدت مشابه نشان می دهد که وعده های داده 
شــده کماکان در حد همان »وعــده بودن« باقی 
مانده اند. در هنگامه حــذف کامل تمامی جریانات 
رقیب و استیای بدون کم و کاست جناح اصولگرا بر 
مقتدرات مملکت، روز به روز وضعیت معیشت مردم 
خراب تر، سفره هایشان کوچک تر، سیاست خارجی 

کشــور تقریبا به بن بست رسیده تر، فاصله دولت - 
ملت عمیق تر، پول ملی کم ارزش تر، گرانی ها افسار 
گسیخته تر و کاما رها شده، با کمترین برودت هوا 

مملکت به تعطیلی کشیده شده و...
شــورای شهر پایتخت هم در اختیار اصولگرایان 
قرار دارد و شــهردارش مدعی جلــوس بر جایگاه 
ریاست جمهوری ســیزدهم بود و زمین و زمان را 
ناتوان و ضعیف قلمــداد و خود را ناجی مملکت و 

پیام آور رفاه و آسایش و عزت ملت معرفی می کرد.
حاال رئیس شورای شهر تهران کلمات ابتدای این 

نوشته مختصر را بر زبان جاری کرده است؟!
قبل از ایشان هم جناب مخبر معاون اول رئیس 
جمهور نیز درباره یکــی از وعده های بزرگ حجت 
االسام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور محترم 
مبنی بر ســاخت ۴ میلیون واحد مســکونی برای 
مردم، خیلی راحت اظهار داشــت: منظور ســاخت 

مسکن توسط مردم بوده است؟!
خب اگر مشکل مســکن و تورم و کمبود گاز و 
سوخت زمستانی و برف روبی خیابان های پایتخت و 
مبارزه با گرانی و ایجاد رفاه و آسایش و آرامش مردم 
و اشتعالزایی پایدار و توسعه متوازن و... باید توسط 

مــردم انجام پذیرد، پس آقایان در دولت، مجلس و 
شورای شهر پایتخت چکاره هستند؟ این حضرات 
حقوق هــای نجومی را بابت کــدام خدمات و کدام 

برنامه های راهبردی دریافت می نمایند؟
حاال که اینقدر برای مردم و مشــارکت آنها در 
زمینه مباحث فوق داد سخن سر می دهند، چرا به 
هنگام رقابت های انتخاباتی این اصل مهم را فراموش 
می کنند و خود یکه تاز بی رقیب این عرصه هستند؟

در کمال تعجب آقای رئیس جمهور محترم مدام 
از توفیقات دولت و حرکت پرشتاب قطاری که بطور 
حتم شخص ایشان و اعضای دولت اش هدایت آن را 
عهده دار هستند، سخن می گویند. او از قطار پیشرفت 
سخن می گوید و مردم در عرصه عمل شاهد افزایش 
فشارهای اقتصادی و خرد شدن استخوان های خود 
در زیر چرخ های بی تدبیــری دولتمردان و ناتوانی 
مجلس نشینان در جهت طراحی و تدوین نقشه راه 

برون رفت از این وضعیت اسفناک هستند.
خــوف آن می رود که اگر حرکت قطار مورد نظر 
آقای رئیس جمهور متوقف نشود، بیرون آوردن آن 
از دره هولناکی که با شتاب هر چه تمامتر بطرف آن 

در حرکت است، به این آسانی ها میسر نگردد.

تمایل روســیه برای حضور و نقش آفرینی مؤثر 
در خلیــج فــارس در ابعاد و زمینه هــای مختلف، 
بــه منظور کاســتن از تبعات جنــگ اوکراین و در 
چارچوب دیدگاه گسترده تر این کشور برای افزایش 
شــبکه منافع و روابط خود در حوزه های ژئوپلیتیک 
اثرگذار، رقابت با آمریکا و کشــورهای غربی و ایجاد 
یک توازن قدرت بین المللی قابل تفســیر است. بعد 
از حمله روســیه به اوکراین در آغازین ماه های سال 
۲۰۲۲، بســیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی 
گمان می کردند کشــورهای عربی حاشــیه خلیج 
فارس به دلیل نزدیکی به آمریکا و کشورهای غربی، 
بافاصله این حمله را محکوم می کنند و در ســمت 
جبهه غرب قرار می گیرند. اما تخمین ها درست از آب 
درنیامد؛ کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج 
فارس )GCC( از جمله عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی تا حد زیادی ســکوت اختیار کردند و 
حتی امــارات متحده عربی به همــراه چین و هند 
در رای گیری شــورای امنیت، به قطعنامه آمریکا که 
خواستار خروج نیروهای روسیه از اوکراین شده بود، 
رای ممتنع داد. چنین جهت گیری نشان داد انرژی، 
پول و امنیت، به فاکتورهایی مهم در روابط روسیه و 
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تبدیل شده اند و 
روابط اقتصادی این کشــورها با مسکو در حال رشد 
به روابط امنیتی- نظامی نیز هست. از سمت روسیه 
نیز، رویارویی با آمریکا و تشدید رقابت ها و اختافات 
ژئوپلیتیک، نقش مهمی در افزایش توجه مسکو به 
خلیج فارس نیز دارد. هدف روســیه کاهش حضور و 
نفوذ آمریکا در مناطق مختلف از جمله خلیج فارس 
و ایجاد ائتاف های نظامی جدید با کشــورهای این 
منطقه اســت. بر این اساس، منافع و اهداف کلیدی 
که ســبب اشــتیاق روســیه برای نقش آفرینی در 
منطقه خلیج فارس می شوند را می توان در سه جهت 

شناسایی کرد: منافع اقتصادی، امنیتی و نظامی.
منافع اقتصادی

از منظر اقتصادی، منطقه خلیج فارس از اهمیت 
اقتصــادی و ژئوپلیتیک ویژه ای برخوردار اســت که 
 این منطقه را برای کشورهای بزرگ، به ویژه روسیه 
که به دنبــال حفظ ثبات قیمت نفت اســت، واجد 
اهمیت می کند.  این منطقه همچنین بازار مناسبی 
برای محصوالت صنعتی و نظامی روســیه و جذب 

سرمایه گذاری در این کشور محسوب می شود.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز 
به دلیل کاهش مشارکت و تعهدات  ایاالت متحده در 
منطقه، به  ایجاد روابط با سایر قدرت های فرامنطقه ای 
مانند روسیه و چین عاقه مند شده اند. براین اساس، 
بخش انرژی یکی از حوزه های کلیدی است که منافع 
اعراب و روسیه در آن به هم نزدیک می شود. کرملین، 
به ویژه در شــرایط کنونی که به دلیل طوالنی شدن 
جنگ اوکراین تحت فشار و تحریم قرار دارد، شورای 
همکاری خلیج فارس، به ویژه عربســتان ســعودی 
را مهره ای کلیدی برای تنظیم بــازار جهانی انرژی 
می داند.  این کشــور همچنین در بازارهای انرژی با 
سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز تعامل 
دارد. با وجود رقابت ظاهری روسیه و شورای همکاری 
خلیج فارس در زمینه نفت و گاز، فضای کافی برای 

همکاری و هماهنگی بین آنها برای حفظ تعادل در 
بازارهای جهانی وجــود دارد به نحوی که منجر به 
کاهش قابل توجه قیمت ها نشــود. این گرایش تنها 
مربوط به دوران کنونی درگیری در جنگ نیست؛ در 
واقع، روسیه به دنبال همکاری بیشتر در حوزه نفت 
و گاز با شــورای همکاری خلیج فارس برای رقابت 
با نفت شــیل آمریکا اســت. دراین زمینه، در سال 
۲۰۱۹، روسیه و شورای همکاری خلیج فارس منشور 
همــکاری در داخل اوپک پــاس را امضا کردند که 
درصدد شکل دهی به »یک مشارکت نفتی گسترده با 
هدف پیوند دادن استراتژی های تولید برای دستیابی 

به اهداف مشترک اقتصادی« بود.
منبع مهم سرمایه گذاری

روســیه شــورای همکاری خلیج فارس را یکی 
از مهم تریــن منابع ســرمایه گذاری در اقتصاد خود 
می داند.  این ســرمایه گذاری ها در انواع شرکت های 
تجاری، کشــاورزی و زیرساخت ها انجام می شوند. از 
سال ۲۰۱۴ تاکنون، قطر با سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد 
دالری رتبه نخست همکاری با روسیه را داشته است. 
حجم سرمایه گذاری عربستان ســعودی در روسیه 
نیز به بیش از ۲/۵ )دو و نیم( میلیارد دالر رســیده و 
امارات و کویت نیز هر کدام کمتر از یک میلیارد دالر 

در این کشور سرمایه گذاری کرده اند.
بااین وجود، روابط اقتصادی ابوظبی و مســکو در 
ســال های اخیر رشــد قابل توجهی داشته و شامل 
عرصه هــای تازه ای مانند انرژی هــای تجدیدپذیر و 
فناوری های نوین نیز شــده اســت. بیش از ۴ هزار 
شــرکت روســیه ای در بخش های مسکن، صنایع و 
مواد غذایی و زیرســاخت ها و بنادر و پتروشیمی در 
امارات فعال هســتند و ۵۵ درصد مبادالت تجاری 
روسیه با کشورهای شورای همکاری متعلق به امارات 
است. براین اساس، رویکرد روسیه نسبت به شورای 
همــکاری خلیج فارس از یــک عامل تعیین کننده 
اقتصادی به منظور تقویت موقعیت روسیه در اقتصاد 
جهانی از طریق بازار خلیج فارس نشــأت می گیرد 
وگسترش روابط با شورای همکاری خلیج فارس یک 

رکن اساسی در سیاست خارجی روسیه است.
موازنه سازی امنیتی

در حوزه نظامی- امنیتی نیز روسیه از سال ها قبل 
به دلیل تشدید تحوالت امنیتی و نظامی در منطقه 
غرب آسیا به ویژه از زمان حمله آمریکا به افغانستان 
و عراق، روابط خود با کشورهای  این منطقه را افزایش 
داد. در ســال های اخیر نیز به ویژه از آنجا که آمریکا 
بخشی از توجه خود را معطوف به مهار چین ساخته، 
روســیه می کوشــد خأل قدرت نظامی برتر در غرب 
آسیا و خلیج فارس را پر کند. البته باتوجه به تمایل 
جمهوری اســامی ایران برای کاهش حضور نظامی 
آمریکا و قدرت های غربی در خلیج فارس، روســیه 
این فرصت را مغتنم شــمرده و می کوشد از طریق 
همکاری با ایران، به عنوان قدرت برتر منطقه ای، در 
خلیج فارس حضور داشته باشد؛ هر چند این کشور 
فرصت های خود را محدود به همکاری با ایران نکرده 
و در هر کجا الزم باشــد، با رقبــای منطقه ای ایران 
نیــز وارد معامله و مذاکره شــود. پوتین در طی این 
سال ها، از کارت های برنده روسیه برای احیای نقش 

خود در خلیج فارس، در زمینه های مختلف و به ویژه 
بازار تسلیحات استفاده کرده است. از منظر مقامات 
روسیه  این کشور می تواند در  ایجاد موازنه قوا و امنیت 
منطقه ای در منطقه خلیج فارس نقش مهمی داشته 
باشــد و به واسطه روابط مستحکم با ایران و در عین 
حال روابط مستمرش با شورای همکاری خلیج فارس 
از این قابلیت برخوردار اســت که نقشی کلیدی در 

حمایت از امنیت و صلح و ثبات در منطقه  ایفا کند.
خرید و فروش تسلیحات

روسیه پس از  ایاالت متحده، دومین صادرکننده 
اصلی تسلیحات در جهان است.  این کشور ۱۸ درصد 
از کل حجم واردات تســلیحات توســط کشورهای 
خاورمیانه و شــمال آفریقا را به خود اختصاص داده 
اســت و در ســال های اخیر، به منظور بازگرداندن 
نفوذ خود در منطقه، فروش تسلیحات به کشورهای 
حــوزه خلیج فارس را گســترش داده اســت. برای 
کشــورهای این منطقه نیز، دستیابی به تسلیحات 
روســیه جذابیت دارد؛ چرا که  این امر به آنها اجازه 
می دهد منابع تامین تسلیحات خود را متنوع کنند 
و در نتیجه کمتر به تامین کنندگان غربی تسلیحات 
وابسته شــوند. این گرایش، روسیه را قادر می سازد 
تا با ســایر تامین کنندگان تسلیحات معتبر مانند 
 ایاالت متحده و فرانســه رقابت کند. در این شرایط، 
روســیه تاش های بی وقفــه ای بــرای ورود به بازار 
تسلیحات در منطقه غرب آسیا به ویژه منطقه خلیج 
فارس انجام می دهد. عربستان سعودی یک شریک 
بالقوه در توسعه همکاری در صنایع دفاعی و تامین 
تسلیحات از روسیه است. در فوریه ۲۰۱۷، دو کشور، 
 توافقنامه ای برای تولید مشترک تفنگ های خودکار 
)AK-103( و مهمات ساح های سبک امضا کردند. 
امارات متحده عربی نیز مشــتری اصلی تسلیحات 
روســی در منطقه خلیج فارس است. این کشور در 
سال ۲۰۱۷، قرارداد بزرگی برای خرید جنگنده های 
ســوخو ۳۵ که از پیشرفته ترین جنگنده های جهان 
تسلیحات است با روسیه امضا کرد. در فوریه ۲۰۲۱ 
نیز روسیه نمایشگاهی نظامی در ابوظبی برگزار کرد 
که در آن ۴۰۰ مدل از انواع محصوالت نظامی خود را 
عرضه کرد. در حاشیه همین نمایشگاه، قراردادهایی 
برای فروش ۱۰۰ بالگرد و ۱۰۰ پهپاد به امارات امضا 
شد. انجام توافقاتی برای فروش جنگنده های سوخو 
۳۵ به جمهوری اســامی ایران که گفته می شود در 
مقابل دریافت انواع پهپادهای شناسایی و تهاجمی از 
ایران صورت می گیرد نیز جنجالی ترین معامله نظامی 
روســیه با کشــورهای حوزه خلیج فارس محسوب 
می شود؛ هر چند مقامات ایران بارها تأکید کرده اند 
که، فروش این پهبادها به روســیه مربوط به قبل از 
آغاز جنگ اوکراین بوده اســت. در مجموع می توان 
گفت تمایل روسیه برای حضور و نقش آفرینی مؤثر 
در خلیــج فارس در ابعــاد و زمینه های مختلف، به 
منظور کاستن از تبعات جنگ اوکراین و در چارچوب 
دیدگاه گســترده تر این کشــور برای افزایش شبکه 
منافع و روابط خود در حوزه های ژئوپلیتیک اثرگذار، 
رقابت با آمریکا و کشورهای غربی و ایجاد یک توازن 

قدرت بین المللی قابل تفسیر است.
منبع: خبرآنالین 
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مهدی تاج در سفر خود به مشهد با حواشی مختلف به علت اختاف میان رئیس هیات فوتبال و مدیرکل 
ورزش و جوانان این استان رو به رو شد و در نهایت با انتشار فایل صوتی یک مصاحبه که به نظر می رسد 
او سواالتش را به خبرنگار دیکته کرده، حاشیه ها به اوج خود رسید اما واقعیت ماجرا چیست؟ به گزارش 
ایسنا، مهدی تاج و اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در سفر پرحاشیه خود به مشهد و حضور در...

مکرون خبر از افزایش بودجه ارتش فرانسه داد
عطشنظامیپاریس

سفر پرحاشیه رئیس فدراسیون فوتبال به مشهد

ماجرایلورفتنفایلصوتی
مصـاحبهسـفارشیتاجچیسـت؟
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گروه سیاســی - خاطره میرزا: اولین 
کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار عصر جمعه 
۳۰ دی  ماه  با حضور انســیه خزعلی معاون 
امور زنان رئیس جمهور و همســران رؤســای 
دولت هــای کشــورهای مختلف در ســالن 
اجالس سران در تهران برگزار شد؛ کنگره ای 
که نه مشخص است به چه دلیلی برگزار شده 
و نه اســامی کامل میهمانــان آن که مدعی 

تاثیرگذاری آن هستند اعالم شده است. 
ایــن کنگــره با حضــور جمیله ســادات 
علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی و سخنرانی 
زینــب نصراهلل دختر ســید حســن نصراهلل 
دبیرکل حزب اهلل لبنان برگزار شــد. اما از کل 
زنان عرصه سیاست یا همسران سیاستمدارانی 
کــه به این کنگــره دعوت شــده بودند تنها 
همســران رؤســای جمهور و نخســت وزیر 
چهار کشــور به این کنگره آمدند: ارمنستان، 
بورکینافاســو، قرقیزســتان، صربستان! حتی 
همسر رییس جمهور کشــور دوست و برادر 
سوریه هم حاضر نشــد به این کنگره بیاید و 
فرســتاده ویژه رئیس جمهور سوریه به ایران 
آمد. بانوی اول نیجریه هــم خودش نیامد و 
یک نفر را به جای خود فرستاد! بقیه حاضران 
هم  همسر رئیس جمهور اسبق گینه، همسر 
رئیس جمهور اســبق نیجر و بانوی اول سابق 
ســریالنکا بودند و تمام! حتی یک شخصیت 
برجســته سیاسی یا همســر یک شخصیت 

برجسته سیاسی هم در بین میهمانان نبود!

در بیــن افرادی هم که مــورد تقدیر قرار 
گرفتند هیچ چهره برجســته ای نبود. اولین 
جایــزه خارجی به خانم لی محقق برجســته  
حوزه شیمی و استاد دانشــگاه کشور تایلند 
تعلق گرفــت. جایزه دوم به ســوده غفوری 
فرد دکتــرای ژنتیک پزشــکی از ایران اهدا 
شــد. خانم الینا از بانوان برجسته روسیه نفر 
برگزیده ســوم بود و خانم زهرا امام جمعه از 

دانشمندان ایرانی نیز نفر چهارم بود.

خانــم مریا بتریز یونس بانــوی تأثیرگذار 
آرژانتین هم نفر برگزیــده پنجم بود. مژگان 
زندی دارای مقاالت متعدد در حوزه شیمی و 
پلیمر به عنوان نفر ششــم و پن آبه شیامی از 

چین به عنوان نفر هفتم جایزه گرفتند.
مشــخص نیســت این افراد بر مبنای چه 
شــاخص هایی و توســط چه هیاتی به عنوان 

نفرات برگزیده معرفی شده اند.
حتی شــیوه انتخــاب زنانی کــه به ایران 

دعوت شــدند نیز مشخص نیست. فقط گفته 
شــده »فراوانی دیگراِن اثــر پذیر«، »کیفیت 
اثــر گــذاری در تغییــر دیگــران«، »نقش 
آفرینــی مادران«، »نقــش آفرینی جهادی و 
حرکت های ایثارگرانه و جهاد گرانه«، »شرایط 
ویژه محیــط« و »نوع تاثیرگــذاری متاثر از 
محیط« و »تعیین عرصه اثرگذاری« از جمله 
شاخص های انتخاب زنان در کنگره زنان تاثیر 

گذار بوده است.

پرســش اسسی اینجاست که معاونت امور 
زنان رئیس جمهور از چه جایگاهی و بر مبنای 
کدام مصوبه، چنین کنگره پرخرجی را برگزار 
کرده است؟ در این  کنگره بنا به اعالم مقامات 
رسمی، ۳۰۰ میهمان خارجی حضور داشتند. 
با یک حســاب سرانگشــتی بابت هزینه های 
سفر، اقامت، غذا و بازدیدها و هدایا و ... در می 
یابیم که هزینه برگزاری این کنگره میلیاردها 

تومان بوده است.
در شــرایطی که کشور با مشکالت فراوان 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و تورم و 
گرانی، امان مردم را بریده، برگزاری این کنگره 
بــا هزینه های کالن، با یک ســری میهمانان 
گمنام که در خوشــبینانه ترین حالت همسر 
روســای جمهور یا نخســت وزیر تنها چهار 
کشــور کمتر تاثیرگذار و همچنین همسران 
روســاس جمهور اسبق دو ســه کشور درجه 
چندم هســتند و حضورشان هیچ دستاوردی 
ندارد، دولت چرا چنیــن کنگره ای را برگزار 
کرده اســت؟ اینکه انســیه خزعلی و همسر 
رئیس جمهور پشت برگزاری این کنگره بودند 
ایا مجوز قابل قبولی برای برگزاری آن است؟ 
انتظار می رود دولت رئیســی که با شعار 
حمایت از محرومان و مســتضعفان روی کار 
آمده، اسامی میهمانان، مسئولیت یا شاخصی 
که موجب دعوت از میهمانان شده و همچنین 
هزینه های برگــزاری این کنگــره را به طور 

روشن اعالم کند. 

ریخت و پاش دولت رئیسی برای زنان گمنام!

ضرورت شفاف سازی درباره هزینه برگزاری کنگره زنان تاثیرگذار

عیسی امینی مدیر پیشین گروه حقوق خصوصی دانشکده 
حقوق دانشــگاه آزاد تهران مرکز می گوید که او و جلیل 
مالکی رئیس پیشــین این دانشــکده از تدریس در این 

دانشگاه تعلیق شده اند.
به گزارش ایسنا، عیســی امینی که سابقه ریاست کانون 
وکالی دادگســتری مرکز را نیز دارا است، یادداشتی در 
اینســتاگرام خود در این باره منتشر کرده که بخش هایی 

از آن را می خوانید:
»در ســال ۱۳۹۸ و در زمان ریاست آقای دکتر آقامیری 
بر دانشــگاه تهران مرکز )سرپرست فعلی دانشگاه شهید 
بهشــتی!(، تمدید مدیرگروهی این جانب به امضای فرم 
التزام به نظام منوط گردید. علی رغم آنکه این جانب سال ها 
مدیرگروه بوده و همواره ملتزم به قانون بوده ام، به هرحال 
عدم امضای فرم به اتمام ســمت مدیرگروهی این جانب 

منتهی شد.
معاون حقوقی وقت ســازمان دانشــگاه آزاد که اختالف 
این جانب با ایشــان در زمان ریاست بنده بر کانون وکالی 
دادگســتری مرکز و چرایی آن بر همگان محرز اســت- 
ناگهان در زمستان ۱۴۰۰ اعضای هیات انتظامی دانشگاه 

را تغییر دادند که ترکیب هیات و رئیس آن بماند. دو هفته 
پس از تعیین اعضای جدید، ناگهان ادعایی مطرح شــد 
مبنی بر اینکه این جانب و رئیس پیشین دانشکده )جناب 
دکتر جلیل مالکی رئیس سابق کانون وکالی مرکز( چند 
سال قبل فرم امتحان جامع دانشجویان را به امضای احد 
از استادان نرساندیم و از این جهت مرتکب تخلف آموزشی 

شدیم.
پیرو این ادعای عجیب، هیــات انتظامی بدوی با حضور 
۱۲-۱۳ نفــر )برخالف رویۀ قانونــی( و همراه با عکاس-
فیلمبردار تشکیل جلسه داد که نتیجۀ آن تعلیق دوسالۀ 

این جانبان از هیات علمی بود.
پس از اعتراض به رای، پرونده جهت رسیدگی نزد معاون 
حقوقی وقت ســازمان دانشگاه آزاد و معاون ایشان ارسال 
شد! رای به فوریت تایید گردید و بدون بیان این حقیقت 
که فرِم نمرۀ دانشــجویان توسط اســتاد بدواً امضا شده 
بود و همان نمره اســت رای به نحوی انشــاء و در محیط 
مجازی منتشــر گردید که گویی دانشکده نمرۀ استاد را 
قبل از اعالم وی، ثبت کرده اســت. این در حالی است که 
استاد پس از اعالم نمره قصد تغییر نمره را داشته و رئیس 

دانشکده با آن مخالفت کرده و فوراً  موضوع را به معاونت 
آموزشی منعکس نمود.

باتوجه به شائبۀ پرونده سازی و سخت شدن احقاق حق، به 
ســازمان بازرسی کل کشور شکایت بردم و هیات قضایی 
)متشــکل از چند بازرس، بازرس کل، قضات عالی رتبه و 
معاون سازمان( طی گزارش قضایی ده صفحه ای به رئیس 
سازمان دانشگاه آزاد )آقای دکتر طهرانچی( اعالم کردند 
که فرم اعالم نمرۀ آزمون جامع به امضای اکثریت استادان 
حاضر رسیده و اســتاد مربوطه نیز قباًل نمرۀ دانشجویان 
را به طور کتبی اعالم کرده اســت. طبعاً هرکسی می داند 
دانشکده به جهت تعیین تکلیف امور آموزشی دانشجویان 
ازجملــه انتخاب واحد و ثبت نام نیم ســال بعد، برای فرِم 
شــکلی منتظر امضای هر پنج استاد نمی ماند و به همان 
نمرۀ اعالمی استاد و امضای اکثریت اکتفاء می کند. جالب 
توجه آن اســت که استاد مربوطه فرم هیچ دانشجویی را 
امضا نکرده و به ارسال فرم نمره اکتفاء نموده بود. به ویژه 
رئیس واحد مرکز، همین نمره با فرم مزبور را مطابق رویۀ 
جاری، قانونی دانست و تایید نهایی کرد ولی این پرونده را 
هم تشکیل داد. پس از رسیدگی و گزارش رسمی سازمان 

بازرسی کل کشور، دانشگاه در تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۱، دستور 
توقف آرای انتظامی و طرح در هیات عالی دانشگاه را صادر 
نمود. البته در این میان، به نحوی به بنده اشاره شد تا در 

بیان دیدگاه ها و اظهارنظرهای خود دقت کنم.
هرچند تصور می شــد این مستمســِک بی اساس چهار 
ســال قبل منتفی گردید، ولی مشخص شد چنین نبود و 

مصلحت بر توقف هیات علمی این جانبان بود.
گویا اخیراً اعالم شــده است صالح بر نبودن ماست. امروز 
کافی است ببینید در آن دانشگاه و دانشکدۀ منظم و قوِی 
گذشــته چه می گذرد، مدرسان آن چه کسانی هستند و 

وضعیت آن به کجا رسیده است.
ایــن آقایــان باید بدانند کــه هرچند لــذت همراهی با 
دانشجویان و علم آموزی بی پایان است، ولی این جانب نه به 
نفس هیات علمی محتاجم و نه این گونه خصومت ورزی ها 
مــن را از فعالیت و پژوهش ناامید می ســازد و نه ســند 
محکومیت ماســت و نگرانی و هشــدار من از این گونه 
حذف ها و جریانات و آیندۀ دانشگاه هاست. تردیدی ایجاد 
نشود که من در دادخواهی و بیان حقایق پای پس نخواهم 

کشید.«

پارلمان اروپا در اقدامی خواســتار قرار گرفتن نام ســپاه 
پاســداران ایران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شده 
است. در این ارتباط ســردار محمد اسماعیل کوثری در 
گفتگــو با جماران گفت: این عمــل پارلمان اروپا، آب در 
هاون کوبیدن اســت. به این علت کــه حتی قوانینی که 
خودشــان در سازمان ملل نوشتند با چنین موضوعی که 
در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است هم خوانی 
ندارد. ســپاه از ۴۳ سال قبل در قانون اساسی ایران و در 
قوانین مشــخص رسما تشکیالت نظامی است. این کاری 
که امروز اروپایی ها انجام دادند از روی عصبانیتی است که 
مقابل آن ها محکم ایستاده ایم. خصوصا ضربات سنگینی 
که از طریق سپاه به آنان وارد شده است باعث شده دست 
به چنین عملی بزنند که هیچ اثری نیز در روابط بین الملل 
ندارد. ســپاه کار خود را می کند و نظام جمهوری اسالمی 

مقتدرانه کار خود را پیش می برد.
وی در ارتباط با دستگیری جاسوس انگلیس گفت: قانونا 
همان جاســوس انگلیس محاکمه شده اســت. با وجود 
وکیل، به اندازه ای اسناد و مدارک قوی بود که خود متهم 
اعتراف کرده و از این قبیل موردها طی ۴۳ ســال باز هم 
بوده است و آن ها در این زمینه بازی در می آورند، چرا که 
دســت این ها از نظام جمهوری اسالمی ایران قطع شده 
اســت. لذا این ها چنین کارهایی می کنند که هیچ اثری 
ندارد و خودشــان را ضایع می کنند، زیرا ملت ها دیگر به 
حرف آن ها توجــه نمی کنند. به این خاطر حضور و نفوذ 
آن ها در میان ملت ها کمرنگ شده است و از این موضوع 

بسیار عصبانی شدند.
کوثــری از ادامه تحریم ها توســط غربی ها نیز گفت: این 
همه ایران را تحریم کردند، به کجا رســیدند؟ این ها تنها 

مدعی دموکراسی هستند و با آن گوش دنیا را پاره کردند 
و می گویند ما آزادی داریم و این دروغ را به خورد ملت ها 
دادند و چون دستشــان رو شده است این کارها را انجام 

می دهند و این در حالی است که هیچ اثری ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی با وجود 
تحریم سپاه در ادامه روند مذاکرات برجام تصریح کرد: در 
برجام تا زمانی که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکنند 
همین بســاط است. دولت قبل در برجام به توافق رسید، 
ما به تعهدات خود عمل کردیم اما این آمریکایی ها بودند 
کــه به تعهدات خود عمل نکردند، ترامپ آمد و گفت من 
قبول ندارم و همه چیز را کنار گذاشــت! حال چه چیزی 
باعث شده دوباره به دنبال برجام آمدند؟ برجام اگر دوباره 
ادامه پیدا کند که ما آن را صد در صد قبول داریم، بیایند 
و به تعهدات خود عمل کنند تحریم ها را بردارند تا مذاکره 

صورت بگیرد و ادامه پیــدا کند. وی تاکید کرد: مردم ما 
علیــه تصمیم پارلمان اروپا در قبال تحریم ســپاه حرف 
دارند؛ به این خاطر که سپاه به نفع و برقراری امنیت مردم 
را همیشــه به عهده گرفته و مســئولیت پذیرفته است و 

امروز اروپا در نزد مردم ایران زیر سوال رفته است.
کوثــری در پایان افزود: ما کار خــود را انجام می دهیم و 
آن ها با این کار به نتیجه نمی رسند چون غیرمنطقی و غیر 
قانونی حتی از نگاه بین الملل است و به هیچ راهی بلکه به 

ضرر خودشان تمام خواهد شد.

شفقنا نوشت: وحیدی گفت: فعاًل، تغییر فوری استانداران 
در دستور کار نیست، ولی طبیعتاً مراحل ارزیابی علملکرد 
همه مسئولینی که مربوط به حوزه وزارت کشور هستند 

در دستور کار قرار دارد.
احمد وحیدی درباره اینکه »بنا بود در دولت ســیزدهم 
اختیارات اســتانداران افزایش یابد، اما چرا هنوز تغییری 
در این زمینه شــاهد نیستیم؟« گفت: افزایش اختیارات 
اســتانداران مــورد تأکید رئیس جمهور بوده و هســت، 
پیشــنهادهای الزم در ایــن موضــوع تهیه شــده و به 
کمیسیون مربوطه ارجاع شده و در حال بررسی هستند. 

وی ادامــه داد: در صورت موافقت بــا افزایش اختیارات 
اســتانداران، می توانیم تا حدود بسیاری تمرکز گرایی را 

کاهش دهیم.
وحیدی درباره اینکه آیا وزارت کشور برنامه ای برای تغییر 
استانداران دارد؟ بیان کرد: فعاًل تغییر فوری استانداران در 
دســتور کار نیست، ولی طبیعتاً مراحل ارزیابی علملکرد 

همه مسئولینی که مربوط به حوزه وزارت کشور هستند 
در دستور کار قرار دارد.

وی درباره آخرین وضعیت انتقال گاز به تربت جام، اظهار 
داشت: علت اصلی قطع گاز در تربت جام این بود که این 
شهرستان در آخر خط انتقال بود و افت فشار موجب شد 
برای مدتی گاز قطع شــود. آنچه مسئولین انجام دادند 

اعم از وزارت نفت، استانداری و فرمانداری، اقدامات بسیار 
خوبی بوده است. مســئولین تالش کردند که با رساندن 
بخاری ها، نفت سفید و سایر اقداماتی که الزم بود، مشکل 

قطعی گاز در تربت جام را برطرف کنند.
وحیدی درباره احتمال تغییر فرماندار تربت جام به دلیل 
نارضایتی برخی مردم از عملکرد این مســئول در زمان 
قطعی گاز، گفت: ما هنوز دلیلی برای تغییر فرماندار تربت 
جام پیــدا نکردیم و باید ارزیابی کنیــم که آیا کوتاهی، 
از ســوی این مســئول بوده اســت؛ تاکنون گزارشی از 

کوتاهی ها دریافت نکردیم.

جمعی از نمایندگان دانشــجویی دانشــگاه های مختلف 
پیش از ظهر دیروز )شــنبه( در جلســه ای سه ساعته 
با معاون اول رئیس جمهور به تشــریح دغدغه ها و ارائه 
پیشــنهادات خود در خصوص مســائل جاری کشــور 
خصوصا در حوزه اقتصادی پرداختند. به گزارش ایســنا، 
محمد مخبر در این جلســه با اشــاره به رویکرد جدی 
دولت ســیزدهم مبنی بر تعامل بــا طیف های مختلف 
دانشجویی در دانشگاه های کشور، گفت: دولت از ارتباط 
با دانشــگاهیان استقبال می کند و آماده تعامل صحیح و 

منطقی با دانشجویان است. 
معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره به برخی دیدارهای 

خود با دانشــجویان، افزود: دانشجویان به دلیل ارزیابی 
میدانی که دارند، از دانش و دیدگاه هایی دقیق نســبت 
به مسائل جامعه برخوردار هستند که این دیدگاه ها برای 
سیاست گذاری و تصمیم گیری های دولت مفید و راهگشا 

خواهد بود.
وی ثبات و آرامش را الزمه توســعه و پیشــرفت کشور 
دانست و تاکید کرد: دشمنان خارجی با تولید روایت های 
نادرســت و هراس افکنی به دنبال فرار سرمایه و ایجاد 
ناامنی اقتصادی در کشور هستند تا بتوانند مانع حرکت 
جمهوری اسالمی به سمت اهداف متعالی خود شوند که 
این توطئه نیز با تالش هــای دولت و یاری مردم خنثی 

می شود.
در این جلســه که رئیس کل بانــک مرکزی نیز حضور 
داشــت، دکتر مخبر بــه برخی ســواالت و دغدغه های 
دانشجویان در خصوص مسائل مختلف کشور پاسخ داد و 

با آنان در فضایی صمیمانه به گفت و گو پرداخت.
در ادامه این جلسه دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی 
نیز به سواالت دانشــجویان درباره بازار ارز و راهکارهای 
دولت برای ســاماندهی نرخ ارز پاسخ داد و گفت: امروز 
بانک مرکــزی از نظر منابع و ذخایــر ارزی و طال هیچ 
محدودیتی ندارد و عامل اصلی نوســان در نرخ ارز آزاد، 
فضاسازی های رسانه ای و عملیات روانی در جامعه است.

وی با بیان اینکه اختیــارات الزم برای مدیریت بازار ارز 
اخذ شــده اســت،  گفت: به زودی بازار مبادله طال و ارز 
در راســتای مدیریت بازار آزاد راه اندازی خواهد شد. وی 
تصریح کرد: مدیریــت ارز نیازمند ایجاد آرامش در بازار 
اســت و با توجه به گشــایش های خوب ارزی که اخیرا 
صورت گرفته، فضای مثبت روانی در بازار تقویت شده و 

نرخ ارز به ثبات بیشتری خواهد رسید.
در این جلســه دانشــجویان دانشــگاه های مختلف نیز 
ســواالت و دغدغه های خــود را در خصوص بــازار ارز، 
خودرو و ســایر سیاست های پولی و مالی دولت مطرح و 

پاسخ های خود را دریافت کردند.

تعلیق مدیرگروه و رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز از تدریس

سردار کوثری: 

برجام را »صددرصد« قبول داریم 

وزیر کشور: 
»تغییر فوری« استانداران، »فعال« در دستورکار نیست 

مخبر در نشستی سه ساعته با جمعی از دانشجویان:

دشمنان به دنبال فرار سرمایه و ایجاد ناامنی اقتصادی در کشور هستند

پیام تسلیت رهبر انقالب
در پی درگذشت همسر آیت اهلل سبحانی

رهبر انقالب اسالمی در پیامی درگذشت همسر آیت اهلل آقای حاج شیخ جعفر 
سبحانی را تسلیت گفتند. به گزارش ایسنا، متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضور مبارک آیۀاهلل آقای حاج شیخ جعفر سبحانی دامت برکاته
درگذشت همسر گرامی آن جناب را تسلیت عرض میکنم و تساّلی جنابعالی 
و دیگر بازماندگان و رحمت الهی برای آن مرحومه را از خداوند متعال مسألت 

مینمایم.
سّیدعلی خامنه ای

۱ بهمن

معاون اول قوه قضائیه:
هیات رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی به  زودی 

تشکیل می شود
معاون اول قوه قضائیه گفت: پیشــنهادی از قوه قضائیه به ریاســت جمهوری 
مبنی بر تشــکیل هیئتی با حضور معاون اول قوه قضائیــه، نائب رئیس اول 
مجلس و معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی 
مورد موافقت رئیس جمهور واقع و ابالغ شده است و به زودی این اتفاق می افتد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، حجت االسالم محمد مصدق در حاشیه 
اولین جشنواره آثار حقوقی نیروهای مسلح، درباره زمان برگزاری آزمون کانون 
وکال گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررســی این موضوع اســت و 
جلســاتی با روسای کانون ها گذاشته اند. وی با بیان اینکه مطالبه مردم درباره 
برگزاری آزمون  وکالت مطالبه به حقی است، افزود: اگر این آزمون امسال برگزار 

نشود حتما سال بعد برگزار می شود.
مصدق درباره آخرین وضعیت رســیدگی به پرونده های کثیرالشــاکی گفت: 
پیشــنهادی از سوی قوه قضائیه به ریاست جمهوری داده شد مبنی بر اینکه، 
هیئتــی با حضور معاون اول قوه قضائیه، نائب رئیس اول مجلس و معاون اول 
رئیس جمهور تشکیل شود و پرونده های کثیرالشاکی را بررسی کنند و نتایج 
را به شــورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد دهند. معاون اول قوه قضائیه 
خاطرنشــان کرد: خوشبختانه اخیراً این پیشنهاد مورد موافقت رئیس جمهور 

واقع و ابالغ شده است و به زودی این اتفاق می افتد.
 

حضور »قالیباف« در ستاد کل فرماندهی سپاه
رئیس مجلس شــورای اســالمی در ستاد کل فرماندهی ســپاه حضور یافت. 
محمدباقر قالیباف در اولین ســاعات بامداد دیروز با حضور در ستاد فرماندهی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای اعالم حمایت از این نهاد مردمی و انقالبی 
با سردار سالمی فرمانده کل سپاه دیدار و گفت وگو کرد. وی  گفت: اگر شورای 
اروپا بخواهد دریچه عقالنیت را ببندد و در جهت دفاع از تروریسم حرکت کند، 
ما در مجلس شورای اسالمی آماده ایم با هر اقدامی که بخواهد ثلمه ای به سپاه 

پاسداران وارد کند، با قاطعیت برخورد کنیم.

توضیح واعظی درباره ادعای بازداشت 
یکی از وزرای روحانی 

منیبان نوشت: رئیس دفتر روحانی در دولت دوازدهم گفت: اگر یکی از اعضای 
دولــت و وزرا در زندان بودند قطعا من در جریان قرار می گرفتم اما هیچ کس 
در زندان نیست. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم، 
با ادعای کریمی قدوســی مبنی براینکه یکی از وزاری دولت روحانی اکنون به 
دلیــل ارتباط با علیرضا اکبری در زندان به ســر می برد گفت: اکبری با هیچ 
یک از وزاری ما ارتباطی نداشت او ارتباط محدودی با دبیر خانه شورای عالی 
امنیت ملی داشت که به دولت مربوط نمی شود. او افزود: این اقایی که این ادعا 
را مطرح کرده قبال هم ادعاهای دیگری داشته که هیچ کدام اثبات نشده است. 
واعظــی در پایان گفت: اگر یکی از اعضــای دولت و وزرا در زندان بودند قطعا 
من در جریان قرار می گرفتم اما هیچ کس در زندان نیســت و او اولین نفری 
اســت که چنین ادعایی دارد. کریمی قدوسی در توییتر مدعی شده بود: یکی 
از وزرای دولت روحانی که با اکبری  جاســوس معدوم شده انگلیس خبیث در 

ارتباط بوده، هم اکنون در زندان است.

شرط سردار نقدی برای »تغییر دین« خود به مسیحیت
سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران گفت: اگر اروپا 
پیشرفت هایی که در ۴۰ ســال گذشته داشتند، شیب و شدت اوج گیری آن 
به اندازه زنان ایران بود من به دین آن ها در می آیم. در ویدئوی کوتاهی که از 
سخنان وی در خبرگزاری فارس منتشر شده، او می گوید، امید به زندگی زنان 
از ابتــدای انقالب تاکنون ۹۳ پله صعود کرده و زنان در برخی عرصه ها ۲۰۰۰ 

برابر پیشرفت داشته اند بنابراین ما در حوزه زنان طلبکار هستیم نه بدهکار.

بررسی جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
در کمیسیون های مجلس 

رســیدگی به جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشــور در دستور کار این هفته 
کمیســیون های مجلس قرار دارد و هر کمیســیون بندهــا، تبصره ها و بودجه 
اختصــاص یافته بــه بخش های تخصصی در این الیحه را بررســی می کند. به 
گزارش ایرنا، بر اساس برنامه اعالمی مجلس،  کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی گزارش رفتارهای مداخله جویانه و اقدامات آلمان علیه جمهوری اسالمی 
ایران را این هفته بررسی می کند. کمیسیون اصل ۹۰ دوشنبه - سوم بهمن - با 
حضور احمد وحیدی وزیر کشور، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، 
علیرضا زاکانی شــهردار تهران و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی مدیریت 
و تنظیم بازار کاالهای اساســی و رفع موانع حمایت از تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان محصوالت کشــاورزی را بررســی می کنند. همچنین این کمیسیون 
در جلســه دیگری با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما و محمد 
مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تنظیم مقررات 
رســانه های صوت و تصویــر فراگیر طرز کار دســتگاه های ذیربط در خصوص 

سامانه های نمایشی ناشر محور و کاربر محور را بررسی خواهد کرد.
کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در جلسه روز یکشنبه - دوم بهمن - طرح 

اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را بررسی می کنند.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه برای پاسخگویی 
به سواالت تعدادی از نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور می یابد. 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز دوشنبه میزبان سید احسان خاندوزی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی اســت تا پاسخگوی سواالت نمایندگان باشد. کمیسیون 
عمران نیز با حضور وزیر راه و شهرســازی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی 

اجاره بهای امالک مسکونی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

مصباحی مقدم: 
دولت رئیسی »ثروت آفرینی« نکرده است

حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم، بیش از یک هفته قبل در گفت وگو 
با خبرآنالین از دغدغه های خود برای ارتقاء حوزه های سیاست و اقتصاد ایران 
ســخن گفت. از آن جا که این روزها رســانه ها پیگیر تحقق برنامه های رئیس 
جمهور سیزدهم هستند، خبرآنالین نیز از وی در مورد برنامه هفت هزار صفحه 
ای رئیسی پرسید که در پاسخ گفت درجلسه ای از آقای رئیسی برناهم مذکور 
را مطالبه کرده اند، ولی چیزی به دستشــان نرسیده است. او افزود که برنامه 
مدونی از رئیس دولت ســیزدهم سراغ ندارند و از پیشنهادهای خود به رئیس 
جمهور گفتند. این گفت و گو پس از انتشار، بازتاب هایی داشت و در پی انتشار 
این مطلب دولتی ها بیکار ننشســتند، چنانکه براســاس گفته آقای مصباحی 
مقدم، رئیس دفتر رئیس جمهور در تماس با ایشان، از ارسال برنامه سند تحول 
به ایشان و سایر اعضاءمجمع سخن گفتند. غالمرضا مصباحی مقدم در گفت 
و گو با »خبرآنالین« در نهایت تاکید کرد که ســند مذکور برای ایشان ارسال 
شده، و از رئیس جمهور تشکر کرده اند. او درباره سند تحول دولت تاکید کرد 

»من سند تحول دولت مردمی را دیدم، سند، جامع و کامل بود«
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با انتقاد از اینکه انتظار این را داشته تا 
نتایج برنامه های اقتصادی دولت به »ثروت آفرینی« منتهی شــود، اذعان کرد 
»همان طور که قبال هم گفته ام، مســئله من، مســئله ثروت آفرینی است که 

چنین چیزی از دولت ندیده ام«.

اخبار کوتاه

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت اعالم کرد: اجازه تخصیص بودجه به طرح هایی 
که از پیشرفت فیزیکی باال برخوردار نبوده و فاقد مجوز 

زیست محیطی باشند، داده نمی شود.
علی سالجقه روز شــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
درباره اینکه گفته شــده در الیحه بودجه ســال آینده 
کشــور ۴۱۱ طرحی که هنوز ارزیابی زیســت محیطی 
ندارند، ردیف اعتبار دریافت کرده اند، اظهار داشت: سال 
گذشته نیز چنین بحثی درباره طرح های عمرانی مطرح 

شد و ما امسال غربالگری و طبقه بندی کردیم.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت بر 
این اساس، مکلف کردیم طرح هایی که پیشرفت باالتر از 
آن حد برخوردار هستند، گزارش ارزیابی محیط زیست 
و همراه با مجوزها انجام شــود اما اگر طرح ها در مرحله 
باالتر از حد پیشرفت قرار نگرفته باشند، اجازه تخصیص 

بودجه به آنها داده نمی شود.
طرح های بــدون ارزیابی زیســت محیطی همــواره از 
چالش هــای ســازمان حفاظت محیط زیســت با دیگر 
دســتگاه های اجرایــی بوده اســت؛ دولت بــرای حل 
این مشــکل آیین نامــه ای با عنــوان »ارزیابــی اثرات 

زیســت محیطی طرح هــا و پروژه های بــزرگ تولیدی، 
خدماتی و عمرانی« تهیه کرده که بر اساس آن مجریان 
طرح ها می بایســت برای انجام مسئولیت اجتماعی خود 
در پاسداری از محیط زیست، در مرحله امکان سنجی و 
مکان یابی طرح ها، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی 
مربوط را تهیه و برای بررسی و تأیید به »کارگروه ارزیابی 
اثرات زیســت محیطی« ارائه کنند کــه معاون محیط 
زیست انسانی ســازمان محیط زیست، نماینده سازمان 
برنامه و بودجه و نماینده ای از دســتگاه اجرایی مسئول 

طرح، عضو آن هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 

طرح های فاقد ارزیابی زیست محیطی با پیشرفت فیزیکی کم، بودجه نمی گیرند
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کارنگی پیش بینی کرد 
2023 سال گسترش تقابل اتحادیه اروپا با ایران

Cornelius Adebahr در اندیشــکده آمریکایــی »کارنگی« ضمن توجه 

به ایران می نویســد که احتماال ســال ۲۰۲۳ برای تهران آبستن تحوالتی حتی 
گسترده تر از ۲۰۲۲ باشد. در نتیجه این تحوالت اروپا هم باید رویکرد خود را در 

برابر جمهوری اسالمی تغییر دهد.
در ادامه این مطلب آمده اســت: مشخص نیســت در پایان آیا کشور شاهد 

تغییرات معنادار خواهد شد یا اینکه ناآرامی های بیشتری در پی خواهد بود.
کارنگی در ادامه با اشــاره به نظرات مقامات کشور در مورد حجاب و اجرای 
حکم اعدام برای تعدادی از بازداشتی ها و همچنین علی رضا اکبری نوشت: این 
چند خبر از روزهای گذشــته نشان می دهد که چه چیزی در ایران تغییر کرده 

است - و چرا این موضوع برای اروپا و بقیه جهان مهم است.
اگر گزارش ها در مورد برنامه ریزی برای ایجاد ســایت تولید پهپاد از ســوی 
تهران در روســیه تایید شــود، حمایت ایران از جنگ پوتین علیه اوکراین وارد 
مرحله جدیدی می شــود. برای ایاالت متحــده به عنوان مجری اصلی تحریم ها 
بســیار مایه شرمساری بود که پهپادهای تهاجمی ایران که بر شهرهای اوکراین 

می بارند عمدتاً از قطعات تولیدی شرکت های آمریکایی ساخته شده اند.
در حالی که جنگ به پایان اولین ســال خود نزدیک می شود، اکتبر ۲۰۲۳، 
موعد پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در افق دید سیاست گذاران 
قرار گرفته است. بر اساس قطعنامه شورای امنیت درمورد برجام، از آن زمان به 
بعد تهران مجددا مجاز به صادرات موشــک های بالستیک کوتاه برد خواهد بود. 

اگر همه چیز درست پیش برود، مسکو اولین مشتری است.
از این نظر، نتیجه تحوالت داخلی ایران و موضع گیری تهران در قبال روسیه 
می تواند پیامدهای جدی برای گسترش جنگ در اوکراین داشته باشد. آیا غرب 
تحت فشــار قرار خواهد گرفت تا با تانک های جنگی از کی یف حمایت کند تا 
قبل از پایان تحریم ســازمان ملل به یک نتیجه مطلوب دست یابد؟ یا برعکس، 
آیــا تالش خواهد کرد تا اوکراینی ها را متقاعد کند که تا تابســتان به آتش بس 
بسنده کنند تا از تشدید شرایط جلوگیری کنند؟ یا اینکه اسرائیل با دولت جدید 
راست افراطی و بسیار ضدایرانش، باالخره به حمایت از اوکراین با سیستم دفاعی 

ارزشمند خود یعنی گنبد آهنین تن خواهد داد.
چنین تحوالتی زمینه را برای رویارویی گسترده تر اروپا با ایران در سال جاری 
فراهم می کند. این رویارویی به پیشرفت های مداوم اما پنهان ایران در غنی سازی 
اورانیوم  افزوده و خطر شــدید گســترش سالح های هســته ای را ایجاد کرده و 
هم زمان آژانس بین المللی انرژی اتمی کمتر و کمتر قادر به نظارت بر آن خواهد 
بود. در روزهایی که گزارش های مربوط به اعتراضات از سرخط خبرها کنار رفته، 

توجه به چنین موضوعات مغفولی، مهم است.
اکنون اتحادیه اروپا باید به یک رویکرد جامع در برابر ایران و منطقه برســد. 
ممکن است اوضاع در ایران خوب، بد یا زشت شود. تنها چیزی که قطعی است 

اینکه استراتژی گذشته دیگر جواب نمی دهد.

ویژه

آغاز به کار سرپرست جدید سفارت ایران در کابل
حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با حفظ 
ســمت و به عنوان سرپرست و رئیس جدید سفارت ایران در این کشور دیروز 
رسما آغاز به کار کرد.  به گزارش ایسنا، سفارت کشورمان در کابل در توییتی 
با اعالم این مطلب نوشت:  حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری 
اســالمی ایران در امور افغانستان که با حفظ ســمت به عنوان رئیس جدید 
ســفارت جمهوری اســالمی ایران در کابل تعیین شده است، امروز وارد کابل 
شــد و رسماً آغاز به کار کرد. پیش از او »بهادر امینیان« عهده دار مسئولیت 

در محل سفارت کشورمان در افغانستان بود.

جنجال توییت عضو منافقین در حاشیه پارلمان اروپا
ماجرا از انتشــار تصویر یک به اصطالح »فعال 
دانشــجویی ســابق ایرانی« در پارلمــان اروپا در 
شهر»استراســبورگ« فرانسه در ۲۸ دی ماه آغاز 
شــد؛ روزی که اعضــای پارلمان اروپــا به متمم 
طرحــی رأی دادند که در آن از کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا خواسته شــده است سپاه پاسداران 
جمهوری اسالمی ایران را در فهرست به اصطالح 
سازمان های تروریســتی این اتحادیه قرار دهند. 
به گزارش ایسنا، انتشــار تصویر این فرد در قالب 
پوشش معمول زنان سازمان تروریستی مجاهدین 

خلق در پارلمان اروپا، بار دیگر پرونده»شــبنم مددزاده« که این روزها به عنوان 
چهــره ای جوان یکی از وظایف اصلی اش ارتباط با نهادهای اروپایی و بین المللی 
از سوی منافقین برای اعمال فشار علیه جمهوری اسالمی در جریان ناآرامی های 

اخیر در ایران است را در بین فعاالن شبکه های اجتماعی برجسته کرده است.
شبنم مددزاده کیست؟

شــبنم مددزاده )متولد ۱۳۶۷( نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت 
و عضو انجمن اســالمی دانشــگاه تربیت معلم کرج بود که از تاریخ یکم اسفند 
ماه ۱۳۸۷به همراه برادرش »فرزاد مددزاده »توســط نیروهای امنیتی به دلیل 
همکاری با منافقین بازداشــت  و به زندان اوین انتقال داده شــد. در خردادماه 
۱۳۸۹ پس از یک ســال و چهار ماه که از بازداشتش در زندان اوین می گذشت، 
توســط قاضی مقیسه در دادگاه شــعبه ۲۸ انقالب به اتهام ارتباط و همکاری با 
سازمان تروریستی منافقین به ۵ سال حبس همراه با تبعید به زندان رجایی شهر 

کرج محکوم شد.
 شــبنم مددزاده پس از گذراندن دوران حبس خود در بهمن سال ۱۳۹۲ از 
زندان آزاد شــد و پس از مدتی از ایران خارج شــد وپس از این خروج به صورت 

رسمی و تشکیالتی به عضویت گروهک تروریستی منافقین در آمد.
در آذر ماه ۱۳۹۵ شهر پاریس یکی از مقرهای  فعالیت های سیاسی و رسانه 
ای  سازمان تروریستی مجاهدین خلق، میزبان یکی از نشست های این سازمان 
با حضور تعددی از سیاستمداران غربی  بود و  نکته جالب توجه در این نشست، 

سخنرانی »شبنم مددزاده« در این مراسم بود.
سخنرانی شبنم مددزاده در نشست رسمی  منافقین در حالی انجام گرفت که 
در زمان بازداشــت وی در ایران، خانوده و وکالی مددزاده بر این موضوع اصرار 
داشتند که او هیچ گونه ارتباط تشکیالتی و حتی اندیشه ای با این سازمان ندارد.

حضــور مدد زاده در پارلمان اروپا محدود به چند روز گذشــته نیســت و او 
تاکنون چندین بار به عنوان یک زندانی سابق ایران در جمع اعضای پارلمان اروپا 
سخنرانی کرده اســت که در این ارتباط می توان به سخنرانی وی در کنفرانس 
حقوق بشر در پارلمان اروپا در آذر ماه سال ۱۳۹۵ نیز اشاره کرد، او همچنین در 
پارلمان برخی از کشــورهای اروپایی نیز حضور و با اعضای آنها دیدار کرده است 
که نمونه اخیر آن حضور در پارلمان لوکزامبورگ  و دیداری با تعدادی از اعضای 
پارلمان این کشــوو و وزیران دولت این کشور اروپایی در جریان اعتراضات اخیر 

در ایران است.
بر اســاس این گزارش، مهدیه و اکبر مددزاده خواهر و بردار شبنم  که عضو 
گروه تروریستی منافقین بودند  و در کمپ اشرف حضور داشتند روز ۱۹ فروردین 
سال ۹۰ درجریان  درگیری که بین منافقین و ارتش عراق در اردوگاه اشرف رخ 

داد، کشته شدند.
فرزاد مددزاده دیگر بردار شبنم که به همراه وی در اسفندماه ۱۳۸۷ بازداشت 
شــده بود با گذراندن دوران حبس خود، پس از مدتی از کشــور خارج شــد و 
بعضا به نمایندگی از گروهک تروریســتی منافقین در برخی از نشست ها حضور 

و سخنرانی می کند.
در ذهن بســیاری از افراد جامعه ایران، اعضای منافقین که دستشان به خون 
هزاران  شــهروند بی گناه ایرانی  آلوده اســت، زنان و مردانی  هســتند که در« 
تیرانا« یکی از مراکز اصلی این ســازمان بر اســاس  اصولی که این سازمان در 
مورد جزئی ترین و شخصی ترین امور زندگی  اعضای خود تعیین کرده در حال 
گذراندن دوران میان ســالی هستند و نهایت فعالیت آنها حضور در نشست های 
ساالنه گروهک منافقین  و  انجام اقدام رسانه ای علیه جمهوری اسالمی ایران و 
هشتگ سازی در این ارتباط  باشد، اما با توجه به انتشار تصاویری از افرادی چون 
شــبنم مددزاده ۳۷ ساله در نشست های این سازمان و البی کردن های او  علیه 
جمهوری اســالمی ایران در برخی از نهادها و سازمان های اروپایی این سوال در 
ذهن افکار عمومی به وجود آید که چگونه در دوران کنونی یک فرد جوان  جدا  
از وابســتگی های خانوادگی اش حتی به بهانه مبارزه با ساختار کنونی می تواند 
جذب چنین سازمانی متصلب، مخوف و تروریستی شود که نفرت مردم ایران از 
آن امری عیان و آشکارا است و موارد نقض حقوق بشر توسط این سازمان حتی 

علیه اعضای خود بارها در رسانه های جهان منتشر شده است.

رویداد

پولیتیک

گروه سیاســی- مهدی یزدی: رســانه 
انگلیســی میدل ایست آی خبرداده که انتظار 
می رود ایران تا اوایل بهار جنگنده های سوخو-

۳۵ روسیه را دریافت کند. »شهریار حیدری« 
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی ایران، هفته گذشــته گفت که تهران 
عالوه بر هواپیماهای جنگی SU۳۵ تجهیزات 
نظامی دیگــری از جمله ســامانه های پدافند 
هوایی، ســامانه های موشــکی و بالگردها را به 

روسیه سفارش داده است.
همزمان ، خبرگزاری روســی اسپوتنیک با 
اشاره به احتمال خرید SU۳۵ روسیه از سوی 
ایران، نوشت: »ابزارسازی سوخو-۳۵ به شبکه 
دفاعی هوشــمند ایران می تواند هرگونه حمله 
مســتقیم تل آویو و واشــنگتن را بسیار دشوار 

سازد.«
از ســوی دیگر نیوزویک با برجسته کردن 
نگرانی های آمریکا می نویســد که »این تحول، 
اولین خرید بزرگ ایران از جنگنده های خارجی 
در قرن حاضر محســوب می شــود که نیروی 
هوایــی ایران را تقویت می کنــد و راه را برای 
مبادالت تســلیحات نظامی بین این دو قدرت 

در آینده، هموار می سازد.« 
»گای پالبسکی« کارشناس صهیونیست در 
امور تســلیحاتی در این باره به نیوزویک گفت: 
این جنگنده روسی با توجه به ویژگی هایی که 
از آن بهره مند اســت، یک درنده خطرناک در 
برابر جنگنده های نســل چهارم و حتی نسل 
۴.۵ کشورهای غربی محســوب می شود. وی 
با اشاره به اینکه تحویل جنگنده های سوخوی 
ســو ۳۵ روســی به ایران می تواند قواعد بازی 
نظامــی در خاورمیانــه را تغییر دهــد، افزود: 

تحویل این جنگنده ها به ایران در کنار استقرار 
سیستم دفاع موشکی اس ۴۰۰ در این کشور، 
می تواند به چالش بزرگــی برای جنگنده های 
نسل چهارم نیروی هوایی ارتش اسرائیل )رژیم 

صهیونیستی( تبدیل شود.
ســوخو SU۳۵( ۳۵(را می تــوان نــواده 
ســوخوSU۲۷( ۲۷( نامید که نســبت به آن 
ویژگی های آیرودینامیکی و مانورپذیری بهتر، 
برد بیشتر، موتور قوی تر، تجهیزات الکترونیکی 

و ارتباطات هوایی پیشرفته تری دارد.
 جنگنده SU۳۵ جنگنده تک سرنشین و دو 
موتوره فوق مانورپذیر است که برای رهگیری و 
انهدام تمامــی کالس های اهــداف هوایی در 
درگیری هــای هوایــی دور و نزدیک طراحی 
شــده اســت . این جنگنده دارای قابلیت های 
اســتثنایی در رهگیری است و می تواند اهداف 
زمینی، دریایی و زیرساخت های تحت پوشش 
ســالح های ضد هوایی را در فاصله قابل توجه 
مــورد هــدف قرار دهــد. ســوخو۳۵ یکی از 
قدرتمندترین جنگنده های نسل ۴++ دنیاست 
که به رادار پیشرفته آرایه فازی N-۰۳۵ مجهز 
اســت و امکان کشف ۳۰ هدف و درگیری با ۸ 
هدف را به صورت هم زمان دارد. حداکثر سرعت 
این جنگنده در ارتفاع پست ۱۵۰۰ کیلومتر و 
در ارتفاع باال ۲۵۰۰ کیلومتر بر ســاعت است 
و عمــر عملیاتی موتورهای قدرتمند آن در هر 
دوره خدمــت قبل از نیاز بــه کنترل و اورهال 

۴۰۰۰ ساعت است.
این جنگنــده به صورت همزمــان به انواع 
موشک های هوابه هوا و هوا به زمین و ضدکشتی 
و ضدرادار نیز مســلح می شــود، عالوه بر آن 
توانایی پرتاب و شلیک انواع بمب و موشک های 

لیزری و ماهواره ای و راداری را نیز در خود دارد.
ابهام طرف غربی

»حمیدرضا عزیزی« کارشناس ژئوپلیتیک 
و امنیت خاورمیانه در یک موسســه مطالعاتی 
آلمانی به میدل ایســت می گویــد: اظهارات 
حیــدری اولیــن تأییــد رســمی بــر خرید 

جنگنده های SU۳۵ توسط ایران است.
ایران ۲۴ فروند از پیشــرفته ترین جت های 
روسیه را ســفارش داده است. با این حال و با 
وجود اعالم ایران، روسیه هنوز چنین معامله ای 

را تایید نکرده است.
عزیزی به میدل ایســت آی گفت: در طرف 
روســی، بیشتر شایعاتی در ســطح کانال های 
غیررســمی مانند تلگرام دربــاره این مبادالت 
نظامی وجود داشــته و به همیــن ترتیب، در 
طرف ایرانی هم فرماندهان عالی رتبه نظامی، 

هنوز چنین مسئله ای را تایید نکرده اند.
عزیزی گفت: برخالف اظهارات گذشته، این 
بار صحبت ها در مــورد هواپیماهای جنگنده 
»جدی تر« اســت. این اولین بار است که این 
بعد از انتشار چنین گزارش هایی، روسیه و ایران 
آنها را رد نمی کنند.« با کاهش ســریع ذخایر 
موشکی روسیه، مسکو به ایران روی آورده است 
تا به روشی ســریع و مقرون به صرفه، جلوی 
پیشــرفت های نظامی اوکراین و از دست دادن 
قلمرو بیشــتر را بگیرد. گزارش ها حاکی از آن 
است که روســیه صدها پهپاد ایرانی خریداری 
کرده و هزار فروند دیگر نیز سفارش داده است. 
عزیزی گفت: آخرین معامله یعنی هواپیماهای 
جنگنــده، در صورت تحقق این فروش، به این 
معنی است که »همکاری نظامی ایران و روسیه 
وارد مرحله کاماًل جدیدی شــده است که در 

تاریخ روابط دو طرف بی سابقه است.«
تغییر موازنه قوا

روســیه در گذشته نسبت به برتری نظامی 
ایــران در منطقه محتاط بوده اســت. عزیزی 
گفت: سیاســت روســیه در خاورمیانه همواره 
بر حفظ تعــادل بین ایــران و رقبایش مانند 
عربستان سعودی، اســرائیل و سایرین استوار 
بوده اســت. در حالی که ایران و روســیه برای 
مدت طوالنی روابط خوبی داشته اند و در جنگ 
سوریه در دهه گذشته شریک بوده اند، انزوای 
جهانی مسکو بر سر اوکراین، با توجه به اتکای 
فزاینده روسیه به ایران، این روابط را به سمتی 
نامشخص ســوق می دهد. عزیزی گفت: »تنها 
چیزی که ایران عماًل در حوزه نظامی فاقد آن 
است و واقعاً نیاز به ارتقاء آن دارد، قدرت هوایی 
است که دلیل آن کمبود هواپیماهای جنگنده 
پیشرفته است«. کمبود نیروی هوایی البته در 
درجه اول باعث پیشرفت پهپادها و موشک های 

ایران در دهه های اخیر شده است.
تعــداد جت های موجود در این قرارداد تنها 
تا حدی پاسخگوی نیازهای ایران است. عزیزی 
گفت: باید در نظر داشت که تعداد هواپیماهای 
جنگنده ای که ممکن اســت روسیه در اختیار 
ایــران قرار دهــد چندان قابل توجه نیســت. 
بنابرایــن، این فروش به شــکل قابل توجهی 

قدرت هوایی ایران را تقویت نخواهد کرد.«
با این حال، این توافق می تواند به این معنا 
باشد که روسیه ممکن اســت به طور فزاینده 
ای با ایران در مورد مســائل منطقه ای همسو 
شود، یا می تواند منجر به سوگیری کشورهای 
منطقه بر علیه روابــط نزدیک فزاینده بین دو 

کشور شود.

عزیزی می گوید »مطمئناً این مسئله باعث 
تغییر در نوع نگاه و مواجهه با مســکو خواهد 
 SU۳۵ شــد. گزارش ها در مورد جنگنده های
هر چه که باشــد، واضح است که هر دو طرف 
در حال تالش برای ارتقای همکاری های نظامی 

خود هستند«.
قدرت عملیاتی 

»محمدحسن سنگتراش« کارشناس نظامی 
ایرانی هم به خبرگزاری اســپوتنیک روســیه 
گفت: ویژگی های رزمی SU۳۵ توانایی مقابله 
با اهداف هوایــی، زمینی و دریایی را برای این 

سوپر فالنکر فراهم می کند.
وی افــزود: این جنگنده به ویژه در صورتی 
موثر خواهد بود که ایران بتواند سالح های اصلی 
 SU۳۵ را بر روی آن نصب کند. ســوپر فالنکر
می تواند نقــش یک مینی آواکس رزمی را ایفا 
کند و در صورت اتصال به شبکه راداری ایران، 
قابلیت هــای منحصربفردی را در اختیار تهران 

قرار خواهد داد.
این کارشناس نظامی تصریح کرد:در صورتی 
که ایران اقدام به خرید فناوری و شروع به تولید 
انبوه مشــترک SU۳۵ کند، می تواند برتری 
محسوسی را نسبت به جنگنده ها و کشتی های 

جنگی کشورهای همسایه خود بدست بیاورد.
سنگتراش اظهار داشــت:SU۳۵ در طبقه 
جنگنده هــای نســل ۴++ اســت و می تواند 
جنگنده های نسل سوم و چهارم ایران را تکمیل 

کند.
وی ادامه داد: ســوپر فالنکر SU۳۵ دارای 
موتــور ۱۱۷ ســترون بــا طول عمــر ۴ هزار 
ساعتی اســت. این موتور نسبت به موتورهای 
جنگنده هــای غربی ماننــد یوروفایتر تایفون 
و داســو رافائل عمر کوتاه تــر و هزینه باالتری 
دارد اما دارای قدرت بیشــتری است و در بین 
جنگنده های غربی فقط اف-۳۵ آمریکایی که 
جنگنده نسل پنجم است، توانایی رقابت با آن 

را دارد.
این کارشــناس نظامی افزود: اگرچه هزینه 
نگهداری و بهره بــرداری از این جنگنده برای 
ایران باال به نظر می رســد، اما در صورت توافق 
دو کشور برای تولید مشترک موتور SU۳۵ در 

ایران، این هزینه ها کاهش خواهد یافت.
ســنگتراش اظهــار داشــت: رادارهای این 
جنگنده آن را قادر می ســازد تا یک هدف سه 
متری را در فاصله ۴۰۰ کیلومتری شناســایی 
کند که واقعا منحصربفرد اســت. این جنگنده 
می تواند یک F۱۶ را در فاصله ۳۰۰ کیلومتری 
و یــک موشــک تام هــاوک را در فاصله ۷۰ 

کیلومتری خود شناسایی کند.
این کارشــناس نظامی با بیان اینکه ایران و 
روسیه می توانستند پیش از این اقدام به تولید 
مشــترک جنگنده کنند، افزود: بعد از جنگ 
هشــت ســاله ایران و عراق، سرلشگر منصور 
ستاری فرمانده اســبق نیروی هوایی ایران به 
توافقات ارزشــمندی با اتحاد جماهیر شوروی 
دســت یافت؛ در آن زمان، ایران جنگنده های 
MIG۲۹ و SU۲۴ را خریداری کرد و به پروژه 
»اینتگرال« روســیه برای ساخت هواپیماهای 
آموزشــی و جنگی بســیار عالقه مند شد. این 
پروژه در ایران »شفق« نام داشت، اما متأسفانه 
به دلیل فشــار آمریکایی ها، دوستان روسی ما 
از این پروژه خارج شــدند. اگر تعامل تهران و 
مسکو ادامه پیدا می کرد، امروز ایران در تولید 

جت های جنگنده از چین پیشی می گرفت.

جنگنده های سوخو در راه آسمان ایران هستند

SU35 تغییر وزن بازی در خاورمیانه با

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای 
امنیت ملی کاخ سفید در تداوم رویکرد دوگانه 
آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران، بدون 
کوچکترین اشــاره به عهد شــکنی واشنگتن 
درباره برجام، تهران را متهم به جدی نگرفتن 

مذاکرات احیای برجام کرد.
ارتباطات  جان کربــی هماهنگ کننــده 
راهبردی شــورای امنیت ملی کاخ سفید روز 
جمعه به وقت محلــی در حالیکه اذعان کرد 
که مذاکرات هســته ای بــرای احیای برجام 
در تمرکــز آمریکا قرار نــدارد، در همان حال 
جمهوری اســالمی ایــران را متهم به جدی 
نگرفتن مذاکــرات کرد و مدعی شــد ایران 

مذاکرات را جدی نگرفته است.
این مقام ارشــد کاخ ســفید ادعا کرد که 
ایران مذاکرات را جدی نگرفته و این مذاکرات 

فعال در تمرکز و دستور آمریکا قرار ندارد.
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای 
امنیت ملــی ملی آمریــکا همچنین با طرح 
اتهامات همیشــگی درباره برنامه هســته ای 
ایران و نزدیک شــدن ایــران به نقطه ادعایی 
گریز هسته ای مدعی شــد جو بایدن رئیس 
جمهور ایاالت متحده بر اینکه به ایران اجازه 
دســتیابی به سالح هســته ای را نخواهد داد، 

تاکید کرده است.
به گزارش ایرنا، ند پرایس سخنگوی وزارت 
امــور خارجه آمریکا ۲۰ دی مــاه با اذعان به 
رویکــرد دوگانه دیپلماســی و فشــار دولت 
بایدن به همراه شــرکایش علیــه جمهوری 
اســالمی ایران، در عین حال اظهار داشت که 
دیپلماســی در قبال ایران نمرده اســت. این 

ســخنگوی دولت بایدن در جمع خبرنگاران 
در واشنگتن درباره لفاظی های مقامات کابینه 
جدید رژیم صهیونیستی و موضع دولت بایدن 
دراین خصــوص گفت:آمریکا و اســرائیل در 
سطح اســتراتژیک مبنی بر اینکه ایران نباید 
هیچگاه به ســالح هسته ای دست یابد، کامال 

با یکدیگر اتفاق نظر دارند و همسو هستند.
سخنگوی وزارت خارجه دولت بایدن گفت 
کــه ما به صراحت نظــرات مخالف خود را به 
اسرائیل می گوییم و آنها نیز نظر مخالف خود 

را به ما اطالع می دهند.
این مقام آمریکایی اضافه کرد: ما معتقدیم 
که دیپلماســی همچنان موثرتریــن و بادوام 
ترین روشی اســت که به وسیله آن می شود 
از دسترسی ایران به سالح هسته ای به صورت 

کامل جلوگیری کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار 
ادعاهــای مقامــات آمریکایــی در هفته ها و 
ماه هــای اخیر گفت: امــا ایرانی ها به صورت 
مکرر به یک توافق دیپلماتیک پشت کرده اند. 
از ماه ســپتامبر تاکنون بازگشت به برجام در 

تمرکز آمریکا نبوده است.
پرایس ســپس اذعان کرد: ما با شــرکای 
اســرائیلی مبنی بر اینکه نباید هیچ گزینه ای 

را از روی میز حذف کنیم، موافقیم.
در ایــن هنگام خبرنــگاری با اشــاره به 
اظهارات جو بایــدن رئیس جمهور آمریکا در 
جمع تعدادی از مخالفان جمهوری اســالمی 
ایــران که او را برای اعــالم مرده بودن برجام 
و عــدم مذاکره تحت فشــار گذاشــته بودند 
که بایدن در پاســخ گفته بــود نمی تواند این 

را بگویــد، خطاب بــه ند پرایس، با تفســیر 
خود از ســخنان بایدن مدعی شد که شما با 
رئیس جمهور مخالفید که گفت بازگشتی به 

دیپلماسی وجود ندارد؟
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ 
تاکیــد کرد: رئیــس جمهور ابــدا نگفت که 
دیپلماسی مرده اســت بلکه به این امر اشاره 
می کند که ایرانی ها فرصت بازگشت سریع به 

برجام را از بین برده اند.
خبرنــگاری از ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا پرسید، شما می گویید ایرانی ها فرصت 
بازگشت ســریع به برجام را از بین برده اند و 
همچنین دیپلماسی گزینه ترجیحی در قبال 
ایران اســت، چگونه رئیس جمهور می خواهد 
به تعهد خود مبنی بر عدم دستیابی ایران به 

سالح هسته ای دست یابد؟
ند پرایس به فشــارهای اقتصادی آمریکا 
در ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ اشــاره کرد و 
مدعی شد که فشارهای اقتصادی قابل توجه 
واشنگتن و متحدان غربی اش، ایران را به پای 

میز مذاکره آورد.
پرایس در عین حال به ناکارآمدی سیاست 
فشــار حداکثری در دولت ترامپ اشاره و ادعا 
کرد که این سیاست زمانی کارآمد است که با 

همراهی سایر شرکا باشد.
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا تهدید 
کرد تا زمانی که ایران رویکرد و مسیر خود را 
تغییر نداده، به فشارهای اقتصادی علیه ایران 

با شرکا ادامه خواهیم داد.
جیک سالیوان مشــاور امنیت ملی آمریکا 
نیز پیــش از نــد پرایس اعالم کــرد: دولت 

آمریکا به صراحت اعالم کرده است که توافق 
هســته ای با ایران در حــال حاضر در اولویت 
نیست اما همچنان معتقد است که دیپلماسی 
بهتریــن راه برای اطمینان از عدم دســتیابی 

ایران به سالح هسته ای است.
ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ 
با هــدف لغو تحریم های ظالمانــه، به عنوان 
کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون 
عیــب و نقص اجرا کرد و این مســاله در ۱۶ 
گزارش آژانس بین المللــی انرژی اتمی مورد 
تائید قرار گرفت اما پس از ورود دونالد ترامپ 
به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ )دی ماه ۱۳۹۵( 
و پس از چند اقــدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ 
مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه 
و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشــت 
مرحلــه  دو  در   ،)۲۰۱۸ مــی   ۸(  ۱۳۹۷
تحریم های ثانویه آن علیــه ایران بازگردانده 
شد. اجرای نامتوازِن این توافق از یک طرف و 
فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم های 
یکجانبــه آمریکا از طرف دیگر، باعث شــد تا 
یکســال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً 
درتاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ )۸ می ۲۰۱۹( 
شــورایعالی امنیت ملی جمهوری اســالمی 

ایــران تصمیماتی در راســتای متوقف کردن 
گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات 
هســته ای با اعطای فرصت هــای ۶۰ روزه به 

دیپلماسی، اتخاذ کند.
ایران تا یک ســال پس از خــروج آمریکا 
از برجام بــه تمامی تعهداتش ذیل این توافق 
عمل کرد تا به کشــورهای اروپایی که وعده 
می دادند آثــار خروج واشــنگتن از توافق را 
جبران می کنند، فرصــت دهد تا برای تحقق 
ایــن وعده تالش کنند اما بــا توجه به اینکه 
کشــورهای اروپایــی به وعده هایشــان عمل 
نکرده اند، در چنــد گام تعهداتش ذیل برجام 
را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس 

مفاد توافق هسته ای برجام صورت گرفت.
دولــت دموکرات جو بایــدن پس از روی 
کار آمــدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقــدام یکجانبه 
دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق 
ایران و گــروه ۱+۵ محکــوم کرداما تاکنون 
دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار 
نادرست گذشــته کوتاهی کرده و همزمان با 
حوادث داخلی ایران، تمرکز خود را بر ناآرامی 
و اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در 

جنگ اوکراین قرار داده است.

جان کربی: 

ایران مذاکرات را جدی نگرفته است

الرنس نورمن خبرنگار وال اســتریت ژورنال در توئیتی نوشت: یک مقام 
ارشــد اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسشــی درباره قرار دادن سپاه در لیست 
ســازمان های تروریســتی گفت: »فکر می کنم این ایده خوبی نیســت، زیرا 
شما را از پیشــبرد مســائل دیگر باز می دارد.« این خبرنگار افزود: بنابراین 
دیدگاه های متفاوتی در بروکســل وجود دارد. اورسوال فون در الین ]رئیس 
کمیســیون اروپا[ این هفته گفت که از پیشنهاد ]قرار دادن سپاه در لیست 
ســازمان های تروریســتی[ حمایت می کند. در ادامه توئیت الرنس نورمن 
آمده اســت: این مقام مسئول می گوید همانطور که آمریکا موافقت کرده بود 
پس از احیای توافق، در مورد موضوع حضور ســپاه در فهرست سازمان های 
تروریســتی خارجی FTO گفتگو کند )توجه داشــته باشید بحث، نه لغو(، 
اتحادیه اروپا نیز در صورت احیای برجام )هر چند بســیار بعید اســت(، اگر 
ســپاه را در لیست سازمان های تروریســتی قرار داده باشد، باید این کار را 

انجام دهد. »ما باید در مورد آن مذاکره کنیم؟ بله.«
این مقام ارشــد اتحادیه اروپا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ارسال 
موشک های بالستیک ایرانی به روسیه اذعان کرد: اتحادیه اروپا هیچ مدرکی 
دال بر اینکه ایران درحال ارسال موشک های بالستیک به روسیه است ندارد.

اختالف در اتحادیه اروپا درباره سپاه
سخنگوی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که برای قرار 
گرفتن نام ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در لیست سازمان های تروریستی 
اتحادیه اروپا، ابتدا یک کشور عضو این اتحادیه باید درخصوص آن تصمیم گیری 
کند و آن را برای گفت وگو به شورای اروپا بیاورد. به گزارش ایسنا، پیتر استانو، 
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری در پاسخ 
به ســوال ایندیپدنت فارســی درخصوص قرارگیری نام سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در لیست سازمان های تروریســتی عنوان کرد: از آنجایی که تصمیم 
پارلمان اروپا، تصمیم یک نهاد مستقل اتحادیه اروپا است، ما در کمیسیون اروپا 
امکان زیادی برای اظهارنظر درخصوص آن نداریم؛ البته تصمیم در این باره که 
مربوط به سیاست خارجی است، برعهده دولت های عضو می باشد که در شورای 
اروپا درخصوص این مسئله تصمیم خواهند گرفت. وی ادامه داد: اما نکته  مهمی 
که باید به خاطر داشــته باشیم این اســت که سپاه پاسداران پیشاپیش تحت 
تحریم ۴ رژیم حقوقی اتحادیه اروپا قرار دارد. این چیزی اســت که باید آن را 
به خاطر بســپاریم. افراد یا نهادهایی که یا عضو سپاه پاسداران هستند یا با آن 
ارتباط دارند تحت تحریم های حقوقی قرار گرفته اند اما وقتی که نهاد در پارلمان 

به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود.

نیاز اروپا به یک پیش قدم در تقابل با سپاه
وزارت خارجه آلمان عنوان کرد که قرار دادن نام ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در لیست ســازمان های تروریســتی اتحادیه اروپا با موانع حقوقی 

مواجه است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، کریستوفر برگر، سخنگوی 
وزارت خارجــه آلمان در کنفرانســی خبری در برلیــن در رابطه قرارگیری 
ســپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا گفت: موضع 
ما - که وزیر خارجه بارها آن را تکرار کرده - این است که این کار از لحاظ 
سیاسی منطقی است اما خاطرنشان نیز کرده ایم که این کار نه تنها با موانع 

سیاسی بلکه با موانع حقوقی مواجه است.
همزمان، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد در گفت وگوی تلفنی 
با حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان درخصوص قطعنامه اخیر 
پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد که این قطعنامه 
غیرالزام آور اســت. وی همچنین بر اهتمام کشــورش در دوره ریاســت بر 
اتحادیه اروپا برای گســترش گفت وگو ها میــان اتحادیه اروپا و ایران تاکید 
کرد. برلین ظرف سه ماه اخیر همواره تاکید کرده است از هر راهی به دنبال 

افزایش فشار به ایران است.

مشکل حقوقی اروپا  در اقدام علیه سپاه 
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شناسایی ۱۰۶ مبتالی جدید کووید-۱۹
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
اطالعیه ای از شناسایی ۱۰۶ بیمار جدید کووید- ۱۹ در شبانه روز گذشته در 
کشــور خبر داد.به گزارش وبدا، در این اطالعیه آمده است: تا روز ۱ بهمن ماه 
۶۵ میلیــون و ۱۷۹ هزار و ۹۱۰ نفــر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۷۱۳ 
نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۶۴ نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و 
۳۲۵ هزار و ۶۸۷ دوز رسید.در یک شبانه روز ۵ هزار و ۱۱۴ دوز واکسن کرونا 

در کشور تزریق شده است.
از روز ۳۰ دی مــاه تــا روز ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۱۰۶ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی و ۴۸ نفر 
از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۳ 
هزار و ۲۷۳ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۲ نفر از بیماران کووید-۱۹ 
در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 
۱۴۴ هزار و ۷۳۴ نفر رسید.خوشبختانه تا روز ۱ بهمن ماه ۷ میلیون ۳۳۷ هزار 
و ۱۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۲۱۰ نفر از 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت 
مراقبت قــرار دارند.تا روز ۱ بهمن ماه ۵۴ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۵۶۴ آزمایش 
تشــخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۰ شهرستان در 
وضعیت قرمز، ۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۲۲ شهرستان در وضعیت زرد 

و ۳۲۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

برنامه های جبرانی آموزش وپرورش
 برای دانش آموزان

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری امتحانات باتوجه به 
غیرحضوری شــدن مدارس در برخی استان ها گفت: اکنون نیمسال دوم سال 
تحصیلی شــروع شده اســت و امتحانات هم باید در مابین همین نوبت برگزار 
شــود، جمعه شــب هم اطالعیه ای در این باره صادر کردیم.به گزارش ایسنا، 
یوسف نوری در حاشیه نشستی که با وزرای آموزش، خانواده و جوانان جمهوری 
نیکاراگوئه در دفتر مرکزی وزارت آموزش و پرورش داشت در جمع خبرنگاران 
گفت: عوامل عارضی به مدت زمان آموزش لطمه بســیاری زد. تعطیلی مدارس 
در دوران کرونا که ۲۶ ماه و از نظر ما ســه ســال تحصیلی بود و پس از آن از 
ابتدای سال تحصیلی، تعطیلی ها بسیار و بی سابقه بوده است.وی افزود: از رئیس 
جمهور خواهش کردم فکری برای تعطیلی مدارس شــود، اکنون در بخش های 
مختلف و در صورت بروز هر اتفاقی تعطیلی مدارس اولین اقدام است و این در 
صورتی اســت که مدرسه باید آخرین مکان برای تعطیلی باشد. به ما می گویند 
هوا آلوده است و بچه ها اذیت می شوند و بحث سالمت دانش آموزان که مطرح 
می شود ما متوقف می شــویم.وزیر آموزش و پرورش درباره برنامه های جبرانی 
برای عقب ماندگی تحصیلی مدارس عنوان کرد: چند پیشنهاد ارائه شده که یکی 
برگزاری کالس جبرانی در روزهای پنجشنبه ، دیگری افزایش سال تحصیلی و 
ادامه دادن زمان تحصیل و دیگری برگزاری کالس های جبرانی در تابستان است 
که هنوز هم حق الزحمه آن پرداخت نشده است، علی رغم آنکه در ستاد کرونا 
مصوب شــده بود.وی ادامه داد: اینها جزو بسته هایی است که باید اجرا کنیم تا 
دانش آموزان از آن ساعات آموزشی که در برنامه درسی ملی برایشان پیش بینی 

شده است جا نمانند.

کاهش ۳ تا ۵ درجه ای دما در نقاط مختلف کشور
ســازمان هواشناسی کشور نســبت به نفوذ توده هوای ســرد و کاهش ۳ تا ۵ 
درجه ای دما در نقاط مختلف کشور هشدار داد و بر ضرورت محافظت کشاورزان 
و باغداران از محصوالتشان تاکید کرد.به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور 
با صدور هشــدار زردرنگ از نفوذ و ماندگاری توده هوای ســرد به طور متوسط 
کاهش ۳ تا ۵ درجه ای دما و ماندگاری توده هوای ســرد از اوایل وقت امروز تا 
اواخر وقت سه شنبه )۲ تا ۴ بهمن ماه( در جنوب فارس، جنوب کرمان، هرمزگان 
و جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد.براثر این شرایط جوی احتمال خسارت 

به محصوالت کشاورزی وجود دارد.

افزایش ۴۰ درصدی »حقوق« مستمری بگیران 
صندوق بیمه روستائیان و عشایر 

مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از 
افزایش ۴۰ درصدی مستمری و واریز حقوق ماهانه کلیه مستمری بگیران این 
صندوق بیمه ای خبر داد که تا پایان ســال ۱۴۰۰ مشمول بهره مندی از مزایای 
مستمری شده اند.به گزارش ایسنا، مصطفی شریعتی افزود: برهمین اساس مبلغ 
مستمری دی ماه مستمری بگیران صندوق پس از اعمال افزایش ۴۰ درصدی 
به همراه معوقات مربوطه از ابتدای ســال ۱۴۰۱ ، به حســاب کلیه مستمری 
بگیران واریز شــد. برای اولین بار در روز گذشــته بالغ بر ۴ هزار و ســیصد و 
هفتاد میلیارد ریال به حساب ۱۵۱.۴۸۲ نفر از مستمری بگیران صندوق واریز 
شــد. بر این اساس میزان حقوق حداقل بگیران صندوق بیش از ۱۹۰ درصد و 
در ســایر گروه ها به صورت میانگین بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داده شده است. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتائیان و عشایر، الزم به ذکر است در حال حاضر مجموعاً تعداد ۱۶۳.۱۵۶ 
نفر از مزایــای تعهدات بلند مدت صندوق بصورت ماهیانه اســتفاده می کنند 
که از ایــن تعداد ۸۲.۹۹۷ نفر از مزایای مســتمری بازماندگان )فوت( ، تعداد 
۴۵.۷۴۳ نفر از مزایای مستمری بازنشستگی پیش ازموعد، تعداد ۲۵.۲۵۸ نفر از 
مزایای مستمری بازنشستگی سالمندی و تعداد ۹.۱۵۸ نفر از مزایای مستمری 

ازکارافتادگی کلی بهره می شوند.

اجرای طرح ارتقای امنیت تغذیه ای مادران باردار 
در سراسر کشور

اجرای طرح ارتقای امنیت تغذیه ای مادران باردار در سراســر کشــور به همت 
بنیاد ۱۵ خرداد ســتاد اجرایی فرمان امام آغاز شد.نشســت کارگروه مشترک 
طرح ارتقای امنیت تغذیه ای مادران باردار، شیرخواران و کودکان مناطق محروم 
با حضور معاون هماهنگی ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، مدیران عامل 
بنیاد ۱۵ خرداد و گروه دارویی برکت، مدیران وزارت بهداشت و رئیس انستیتو 
تغذیه ای کشــور برگزار شد.معاون هماهنگی ســتاد اجرایی فرمان امام در این 
مراسم با اشاره به نامگذاری امسال به تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، اجرای 
این طرح را مهم ارزیابی کرد و گفت: تولید این مکمل های غذایی که با همکاری 
گروه دارویی برکت، شــرکت ایران دارو، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت و 
انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در حال انجام است، توسط 
بنیاد ۱۵ خرداد، هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله تولید حمایت می شود 
و این بنیاد پس از تولید محصول، در مرحله توســعه و توزیع نیز نظارت خواهد 

داشت.
سیدهاشمی با اشاره به آمارهای رسمی و غیررسمی که به سوءتغذیه و مشکالت 
جسمی ناشــی از آن اشــاره دارد اضافه کرد: با اجــرای این طرح که مخصوص 
مادران باردار و نوزادان شــیرخوار و کودکان ۲ تا ۵ ســال اســت، مکمل های 
تولیدشده به تغذیه روزانه آنها اضافه می شود و بنیاد ۱۵ خرداد باید کاری کند 
که در مناطق محروم اگر مادرانی هســتند که پول خرید این مکمل ها را ندارند 
با قیمت پایین تر به دست آنها برساند.وی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح، 
مادران باردار و شــیرخواران ۶ تا ۶۰ ماه هســتند افزود: ما در بنیاد ۱۵ خرداد 
در تالش هســتیم با رفع دغدغه هایی که بــه لحاظ امنیت تغذیه ای در مناطق 
کم برخوردار وجود دارد کمک کنیم نســلی سالم، چابک، باهوش و عالقمند به 

توسعه و آبادانی کشور تربیت شود.

چهارمین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 
برگزار می شود

چهارمین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک با رونمایی از کمپین شهر 
و سازنده با هدف طرح و بررسی مشکالت ساخت و ساز از دیدگاه سازندگان در 
سلســله نشست های رو در رو با مدیران شهری برگزار می شود.به گزارش روابط 
عمومی شهرداری منطقه یک، سرفصل های این گردهمایی شامل بررسی قانون 
موسوم به برج باغ، طرح موضوع اخذ وجوه مازاد بر مقررات قانونی، بررسی قانون 
مربوط به فضای سبز و اخذ جریمه درختان، بهبود تعامل سازندگان با سازمان 
نظام مهندسی ساختمان و سازمان تامین اجتماعی و ... است.گفتنی است این 
گردهمایی ۵ و ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مرکز همایش های آسمان زعفرانیه برگزار 

می شود.

اخبار کوتاه
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا اعالم کرد

مرگ ساالنه ۴۵ هزار ایرانی به خاطر آلودگی هوا

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد

خطر مشکل در تامین دارو و شیرخشک

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:
ایمن سازی کامل مراکز درمانی فراتر از توان مالی و اعتباری آنهاست

بودجهبیمارستانهادرگروتائیدیهآتشنشانی

چشم مراکز نگهداری معلوالن و سالمندان به دست دولت

معوقات کمک هزینه مراکز هنوز پرداخت نشده است

هشدار نسبت به مهاجرفرستی و دست اندازی به نیروی انسانی کشور

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا نسبت روند 
افزایشی آلودگی هوا هشدار داد و گفت: ساالنه 
۴۵ هزار مرگ ناشی از آلودگی هوا وجود دارد 
که در این میان هفت درصد مرده زایی است.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد صادق حسن وند 
صبح دیروز در مراسم رونمایی از بسته حمل 
و نقل پاک که با حضور شهردار تهران برگزار 
شد، گفت: برای اولین بار در تاریخ کشور پنج 
سال اســت که روند افزایش غلظت آالینده ها 
را شــاهد هستیم و تقریبا غلظت  ذرات معلق 
کمتر از ۲.۵  میکرون افزایش شــش برابری 
پیدا کرده است.وی با بیان اینکه دو سال است 
که شاهد برگشت دی اکسید گوگرد هستیم 
که این نشــان می دهد وضعیت خوبی نداریم، 
گفت: ســاالنه ۴۵ هزار مرگ ناشی از آلودگی 
هوا وجــود دارد که در این میان هفت درصد 
مرده زایی  اســت این در حالیســت که ما به 
دنبال جوانی جمعیت هستیم.این عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: 
پنج برنامه توسعه ای داشتیم که در همه آن ها 
تاکید شــده اســت که هوای پاک حق مسلم 
است اما در هیچ کدام از این برنامه ها این حق 
به وجود نیامده است.حسن وند در پایان گفت: 
اثر باد خیلی بیشــتر از اقدامات مسئوالن در 

کاهش آلودگی هوا بوده است این در حالیست 
که ۹۹ درصد مردم دنیا با آلودگی هوا مواجه 
هستند و حتی جمعیت زیادی از مردم آمریکا 
در محل هایی زندگــی می کنند که هوا آلوده 
اســت اما روند آلودگی آن ها کاهشی است اما 

در کشور ما از ســال ۹۷ روند افزایشی است 
و به نظر می رســد نیازمند اقدامات و مدیریت 
علمی فارغ از ایده پردازی های لحظه ای هستیم 
و انتظار می رود که مســئوالن حقیقتا به فکر 
ســالمتی مردم باشند و اقداماتشان علمی و بر 

اســاس مطالعات و بر اســاس هزینه - فایده 
باشد.

ماندگاری هوای سرد و افزایش 
آلودگی هوای تهران

بر اســاس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای 

تهــران ماندگاری هــوای ســرد و افزایش و 
انباشــت آالینده های جوی به ویژه در مناطق 
پرتردد، شــهری پرجمعیت و صنعتی استان 
پیش بینی می شــود.به گزارش ایسنا بررسی 
نقشــه های هواشناســی و تصاویر ماهواره ای 
و خروجــی مدل هــای پیش یابی عددی طی 
چند روز آینده به دلیل پایداری نســبی جو و 
عدم وزش با قابل مالحظه، جوی پایدارهمراه 
با ماندگاری هوای ســرد، افزایش و انباشــت 
آالینده هــای جــوی و کاهــش کیفیت هوا 
به ویژه در مناطق پرتردد شــهری، پرجمعیت 

و صنعتی استان پیش بینی می شود.
از دوشنبه تا چهارشــنبه )۳ تا ۵ بهمن ماه( 
در ارتفاعات شــرقی استان در بعضی ساعات 
افزایش ابرناکی با احتمال بارش های پراکنده 
بــرف دور از انتظار نخواهد بود.تا پنجشــنبه 
هفته جــاری )۶ بهمــن ماه( رونــد کاهش 
تدریجی دما پیش بینی می شود.آسمان تهران 
امروز )۲ بهمن مــاه( کمی ابری همراه با غبار 
محلی با حداقل دمای ۱-  و حداکثر دمای ۸ 
درجه سانتیگراد و فردا )۳ بهمن ماه( قسمتی 
ابری همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۰ و 
حداکثر دمای ۷  درجه سانتیگراد پیش بینی 

می شود.

رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه این سازمان نسبت 
به اعتباری که برای بودجه طرح دارویاری در الیحه بودجه 
سال آتی پیش بینی شــده، انتقاد دارد، گفت: در اعتبارات 
۳ ردیف بودجه ای ســازمان غذا و دارو برای ۱۴۰۲ کاهش 
شــدید داشــته ایم که در صورت عدم اصالح، تامین دچار 
مشکل می شــود.دکتر ســید حیدر محمدی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره وضعیت اعتبارات طرح دارویاری در سال 
۱۴۰۲، گفت: در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، اعتباری ۶۹ 
هزار میلیارد تومانی به عنوان اعتبار مربوط به طرح دارویاری 
در نظر گرفته شده که سازمان غذا و دارو نسبت به اعتباری 
که برای بودجه طرح دارویاری پیش بینی شــده، اعتراض 
دارد. اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای بودجه دارویاری 
در حالی مطرح شده که درخواست سازمان غذا و دارو برای 
اعتبار اجرای این طرح در ســال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد 
تومان بوده است.وی افزود: متاسفانه در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲، اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، یارانه کاهش 
فرانشــیز و داروهای صعب العالج و طرح دارویاری به شدت 
کاهش پیدا کرده و حتی نســبت به اعتبارات امســال هم 

پایین تر بوده اســت. بنابراین سه ردیف اعتباری مربوط به 
سازمان غذا و دارو، در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه 

۱۴۰۱ به شدت کاهش داشته اند.
محمدی تاکید کرد: باید توجه کرد که اگر وضعیت اعتبارات 
مربوط به ردیف های بودجه ای ســازمان غذا و دارو اصالح 
نشود، قطعا تامین مان در این حوزه ها به مشکل می خورد. 
در عین حال یکی از مشــکالت دیگری کــه اکنون با آن 
مواجهیم، این است که تنها بخشی از اعتبارات سازمان غذا 
و دارو را دریافت کردیم؛ به این معنی که بخشــی از اعتبار 
مربوط به یارانه را بابت تجهیزات پزشــکی، شیر خشک و 
برخی داروها که در چهار ماه اول سال هنوز ارزشان دولتی 
بود، ارز ترجیحی دریافــت کردیم و قرار بود که مابقی آن 
را بــه صورت اعتبار ریالی به مــا بپردازند، اما از کل اعتبار 
حدود ۳۶ هزار میلیاردی که باید ســهمیه یارانه ارزش اش 

را به صورت ریالی می دادند تا بیمه ها پرداخت کنند، فقط 
۵۰۰۰ میلیــاردش تاکنون محقق شــده و مابقی آن هنوز 
محقق نشــده است.محمدی ادامه داد: میانگین سالیانه ارز 
تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشــکی در چهار سال اخیر 
معادل ۳.۲ میلیارد دالر بوده اســت که امسال ۱.۶ میلیارد 
دالر آن را بــه صورت ارزی دریافــت کردیم و قرار بود که 
مابقی آن را به صورت ریالی دریافت کنیم. باید توجه کرد 
کــه معادل ریالی که باید دریافت کنیــم، بالغ بر ۳۶ هزار 
میلیارد تومان اســت که از این میزان تاکنون فقط ۶۰۰۰ 
هزار میلیاردش را مصوب کردند و همانطور که اعالم کردم، 
از این میزان، ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن را دریافت کرده ایم، 
امــا هنوز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار باقی 
مانده است.وی تاکید کرد: در عین حال کل اعتبارات طرح 
دارویاری در ســال ۱۴۰۱، ۷۳ هزار میلیارد تومان بود. این 

در حالی است که اکنون در الیحه بودجه ۱۴۰۲، این اعتبار 
به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اســت که می تواند 
تامین را دچار مشکل کند. این در حالی است که درخواست 
ما برای این طرح اعتباری بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت.وی گفت: از طرفی شرکت های دارویی ما برای 
تامین نقدینگی شــان به مشــکل برخوردند. زیرا ارز دارو، 
نیمایی شده و اعتبارات مربوط به نقدینگی شان باید تامین 
می شــد، اما بانک های عامل همــکاری خوبی برای تامین 
نقدینگی نداشتند و بسیاری از شرکت های ما اعتراض دارند 
که میزان تسهیالتی که دریافت کردند، از سال گذشته هم 
کمتر اســت که می تواند برای شرکت های ما مشکل ایجاد 
کند. عدم اصالح نقدینگی می تواند در ماه های پایانی سال 
مشکل ساز باشد.رئیس سازمان غذا و دارو در بخش دیگری 
از صحبت هایش درباره وضعیــت صادرات داروهای ایرانی، 
گفت: قطعا میزان صادرات دارو به دلیل اصالح سیاست های 
ارزی افزایش پیدا کرده اســت. عمده صادرات داروی ما به 
کشورهای سوریه، عراق، تاجیکستان، آذربایجان و مقداری 

هم به ترکیه و ... است. 

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
آخرین وضعیت سنجش و ارتقای ایمنی در ساختمان های 
تهران را تشــریح کرد.به گــزارش ایســنا، موضوع ایمنی 
ساختمان ها و به خصوص ساختمان های بلندمرتبه و پرتردد 
نظیر بیمارســتان ها، ورزشــگاه ها، مراکز خرید، سالن های 
ســینما و ... موضــوع جدیدی نیســت و سال هاســت که 
به آن پرداخته می شــود. با این وجــود وقوع حوادثی نظیر  
آتش سوزی مســجد ارک در سال ۱۳۸۳، ریزش ساختمان 
پالسکو در سال ۱۳۹۵، آتش سوزی کلینیک سینا اطهر در 
سال ۱۳۹۹، ریزش ســاختمان متروپل در سال جاری و ... 
هرکدام منجر به توجه بیشــتر به این موضوع شــده است. 
توجهی که البته تا همین چند وقت منجر به اقدامی عملی 
در خصوص ایمنی ساختمان ها نشــده بود، اما حاال به نظر 
می رسد که دادستانی تهران، شهرداری و دیگر دستگاه های 
مسئول عزمشان را جزم کرده اند تا ایمن سازی ساختمان ها 

در تهران به نتیجه مطلوب برسد.
علی نصیری، رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران همزمان با سالگرد ریزش ساختمان پالسکو به 
آخرین وضعیت ایمنی در ساختمان های شهر تهران پرداخته 
اســت. او در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آخرین روز دی 
ماه، یادآور شهادت جانسوز جمعی از آتش نشانان فداکار و 
ایثارگر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در 
حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پالسکو است، گفت:  
یاد این آتش نشانان را که در میان مردم به عنوان نماد ایثار، 
شجاعت و فداکاری شناخته می شوند، گرامی می داریم.وی با 
بیان اینکه همواره بر این دیدگاهیم که برای پیشــگیری از 
وقوع حوادثی نظیر ریزش ساختمان پالسکو و ... جدیت در 
اعمال سیاست های مدیریت ریسک به جای نشستن به انتظار 
وقوع حادثه و شکل دهی نظام مدیریتی و فرماندهی یکپارچه 
و هماهنگ با مشارکت همه جانبه سازمان ها و نهادها، یک 
ضرورت انکارناپذیر است، گفت:  سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران در همین راستا نیز با رویکردی جهادی، 
دانش بنیان، جامعه محور و پیشدســتانه در راستای تحقق 
چشم انداز تهران، شهر ایمن و آماده گام خواهیم برداشت. 

نصیری درباره وضعیت ایمنی ساختمان ها در شهر تهران و 
اقدامات انجام شده در این خصوص نیز گفت: سال هاست که 
حرف زده شده و کمتر به آنچه که گفته شده عمل هم شده 
است. البته برخی اقدامات در این راستا انجام شده اما عمل 
جدی که به سرانجام برسد رخ نداده است. در این میان تنها 
حوزه آتش نشانی مستثنی است و عوامل آتش نشانی تهران 
سال ها زحمت کشیده و توانستند لیستی از ۱۲۹ ساختمان 
ناایمن در شــهر تهران را از منظر حریق تهیه کنند. البته از 
این ۱۲۹ ســاختمان ۱۰ ساختمان نیز ایمن سازی شده اند، 
اما ما نیاز داریم که وضعیت ایمنی ساختمان ها از تمام ابعاد 
از جمله ابعاد سازه ای و ... نیز مورد بررسی قرار بگیرد. وی با 
بیان اینکه در این راستا اقداماتی نیز در دستورکار قرار گرفته 
اســت، گفت:  یکی از اقدامات جدی ما امضای تفاهم نامه ای 
مشــترک با دســتگاه های مختلف از جمله ســازمان نظام 
مهندسی، آتش نشانی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت 
شهرســازی و .... بود.  در این راســتا نیز بنا شد تا تیم هایی 
نسبت به بازدید از ســاختمان های شهر تهران اقدام کنند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره 
وضعیت ایمنی بیمارستان های شهر تهران نیز گفت:  مراکز 
درمانی که ممکن است مشکالت ایمنی داشته باشند، عمدتا 
بیمارستان های قدیمی هستند که درصد قابل توجهی از آنها 
نیز دولتی است. واقعیت این است که ایمن سازی ایده آل این 
مراکز بسیار فراتر از توان مالی و اعتباری آنهاست و به همین 
دلیل نیز اقدام خوبی که انجام شــده فاز بندی ایمن سازی 

این مراکز است. 
بر این اساس آتش نشانی تهران، دستورالعمل ایمن سازی این 
مراکز را سه فازی کرده که موارد اورژانسی و حاد در فاز اول 
قرار گرفته اســت. با رفع این موارد و انجام ایمن سازی اولیه 

پروانه موقتی به بیمارستان داده می شود.
نصیری با بیان اینکه ایمنی بیمارســتان ها جزو مالک های 
اعتبارســنجی آنها قرار گرفته است، گفت:  این اقدام خوبی 
اســت که انجام شــده و البته گام اول برای این اســت که 
موضوع ایمنی از سوی بیمارستان ها و مراکز درمانی جدی 
گرفته شــود. در واقع با این اقدام بیمارستان ها برای اینکه 

بتوانند اعتباربخشی شده و درجه  بهتری بگیرند باید تاییدیه 
آتش نشانی را هم دریافت کنند.

وی درباره اینکه اگر بیمارستانی نتواند این تائیدیه را دریافت 
کند، چه خواهد شــد، گفت:  در صورتی که بیمارســتانی 
تائیدیه را دریافت نکند، از اختصاص یکسری منابع محروم 
می شــود. ببینید مبلغ پرداختی از سوی وزارت بهداشت بر 
اساس درجه بیمارستان داده می شود و با توجه به اینکه این 
تائیدیه در درجه بندی موثر است، بسیاری از بیمارستان ها 
آن را رعایت می کنند. به عبارت دیگر بودجه بیمارستان ها 
وابسته به این درجه بندی است و همین موضوع سبب شده 
تا تعدادی زیادی از مراکز درمانی در این خصوص تشــکیل 
پرونده بدهند. البته این ها فقط در مورد حریق است.نصیری 
درباره اقدامات انجام شده برای ایمنی سازه ای و ابعاد دیگر 
ایمنی از جمله موارد تاسیســاتی و ... نیز گفت:  واقعیت این 
است که عالوه بر آتش سوزی، ممکن است در یک ساختمان 
اتفاقات دیگری مانند ریزش ساختمان، انفجار دیگ بخار و... 

نیز رخ دهد. 
پس ما باید تمام ابعاد ایمنی یک ســاختمان را رصد کنیم، 
در همین راســتا نیز و برابر همــان تفاهم نامه ای که به آن 
اشــاره کردم، ما گشت های مشــترک ایمنی ساختمان را 
در ســطح مناطق ۲۲گانه شــهر تهران فعال کردیم.رئیس 
سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد:  
اقدامی که ما در میدان شــروع کردیم این است که ۲۲ ون 
هر روز در هر منطقه تهران با حضور نمایندگان دستگاه های 
مختلف مرتبط با موضوع مانند وزارت کار، آتش نشانی، نظام 
مهندسی، راه و شهرســازی، شهرداری و... حضور دارند و با 
چک لیســت ۱۷ صفحه ای که توسط مرکز تحقیقات راه و 
مســکن و شهرسازی وزارت راه تهیه شده و با اطالعاتی که 
از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران اخذ 

کرده اند اقدام به بازدید از ساختمان ها خواهند کرد. 
وی با بیان اینکه در تهران ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه 
داریم که باید مورد بازدید قرار بگیرد، گفت: این ساختمان ها 
شامل بیمارستان ها، مراکز خرید، ساختمان های دولتی و ... 
است که تمام این ها ازسوی این تیم ها بازدید می شوند. این 

به این معنا نیست که تمام این ساختمان ها ناایمن هستند، 
این تعداد ســاختمان های مهم اســت و باید بررسی شود.
نصیری درباره نحوه بازدید نیز گفت:  این تیم ها بر اســاس 
چک لیســت تهیه شده وضعیت ایمنی را ارزیابی می کنند. 
در جریان این ارزیابی ها ممکن اســت که این ساختمان ها 
نیازمند ارزیابی بیشتری باشــند که اقدامات ثانویه در این 
خصوص انجام خواهد شد. تا کنون در این ارزیابی ها یکی از 
ورزشگاه ها و یکی از بیمارستان های معروف تهران نیازمند 
ارزیابی های فنی بیشتر شده است.رئیس سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر اسم 
این ساختمان ها را نمی آوریم، گفت: تالش ما این است که از 
ساختمان ها بازدید و مشکالت ایمنی آن رفع شود. اگر یک 
یا دو ساختمان بود می شد اسم آن را منتشر کنیم اما فعال 
بنا نداریم تا اسامی را اعالم کنیم و هدف اول ما ایمن سازی 
آنهاست ، در همین راستا نیز با مالکان آنها جلساتی برگزار 

شده است.
وی در پاســخ به این پرسشــی دربــاره چرایی کم اهمیت 
شدن اخطارهای آتش نشــانی، گفت:  واقعیت این است که 
در این خصوص ســازوکار قانونی وجود ندارد و الزم اســت 
که نماینــدگان محترم مجلس شــورای اســالمی در این 
خصــوص ورود کرده و عدم رعایت ایمنــی را جرم انگاری 
کنند. شورای شهر هم نمی تواند در این سطح قانون گذاری 
کنــد و این قانونگذاری یا در اختیار مجلس اســت یا اینکه 
از طریق شورایعالی اســتان ها می توان آن را پیگیری کرد.
رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
ادامه داد:  با این وجود اقدامات خوبی در حال انجام اســت 
و مســیر ایمن سازی ساختمان های شــهر تهران آغاز شده 
است، درحال حاضر دادستانی کل کشور و دادستان تهران 
پای کار آمده اند و هر هفته جلســاتی با حضور دادستانی و 
آتش نشانی تشکیل می شود و مالکان ساختمان های ناایمن را 
احضار کردیم و موضوع به آنها تفهیم و فرصت داده می شود 
تا مشــکالت خود را حل کنند. خوشبختانه اقدامات جدی 
شکل گرفته است، شاید این اقدامات ایده ال نباشد اما نسبت 

به گذشته خیلی بهتر شده است.

درحالیکه تنها ۲ ماه تا پایان سال ۱۴۰۱ باقی مانده است، 
سازمان بهزیستی کشــور می گوید که تخصیص اعتبارات 
مربوط به مابه التفاوت کمک هزینه ماه های گذشــته مراکز 
نگهداری بهزیستی محقق نشــده و این درحالیست که با 
وجود افزایش قیمت ها و تــورم، مراکز نگهداری در زمینه 
تامین اقالم بهداشــتی، خدمات توانبخشــی و هزینه های 
روزانه با مشــکالت زیادی دســت و پنجه نرم می کنند.به 
گزارش ایســنا، همزمان با هفته گرامیداشــت افراد دارای 
معلولیــت و در آذرمــاه، افزایش کمک هزینــه مراکز در 
ســال ۱۴۰۱ در هیات دولت به تصویب رسید تا به دنبال 
آن کمک هزینه مراکز نگهداری و توانبخشــی برای ســال 

جاری افزایش یابد.مطابق ایــن میزان از افزایش ها، کمک 
هزینه مراکز شــبانه روزی از دو میلیون تومان برای هر نفر 
در ماه به ۳ میلیون تومــان و کمک هزینه مراکز روزانه با 
رشــد ۳۵ درصدی از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برای 
هر نفــر در ماه به یک میلیون و ۸۲۰ هــزار تومان، مراکز 
ارائه خدمات تخصصی توانبخشــی در منزل با رشــد ۴۶ 
درصــدی از ۵۰۰ هزارتومان بــه ۷۳۰ هزار تومان و کمک 

هزینه مراکز مراقبت در منزل از یک میلیون تومان به یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت.به دنبال این 
تصویب ، سازمان بهزیستی در همان موقع در خصوص زمان 
پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه پرداختی ماه های گذشته 
)معوقات( به مراکز، به ایســنا اعالم کرده بود که »براساس 
تصمیم اتخاذ شده و افزایش لحاظ شده برای کمک هزینه 
مراکز، زمان پرداخت مابه التفاوت ماه های قبل بستگی به 

تخصیــص اعتبار دارد و هر زمان تخصیص اعتبار به میزان 
مکفی صورت گیرد، این مبالغ نیز واریز خواهد شــد.« این 
درحالیســت که باوجود اینکه تنها ۲ ماه تا پایان سال باقی 
مانده است، هنوز مابه التفاوت کمک هزینه نگهداری مراکز 

به حساب آنها واریز نشده است. 
به طوریکه علیرضا انجالسی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیســتی کشــور در این باره به ایسنا می گوید: 
تاکنون فقط یک ماه مابه التفاوت به حســاب مراکز واریز 
شــده است و واریز کمک هزینه نگهداری و توانبخشی دی 
مــاه و مابه التفاوت ماه های قبل منوط به ابالغ و تخصیص 

اعتبار است.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت 
 )YÖS( آموزش و پــرورش در مورد برگزاری آزمون یوس
در ایران گفت: این آزمون مهاجرفرســتی و دست اندازی به 
نیروی انسانی کشور ماست. این کار مالباختگی و اغواگری 

مردم را در پی دارد.
مهدی فیاضــی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج 
از کشــور وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا در مورد خبر امروز ســازمان سنجش در مورد برگزاری 
نخســتین آزمون رســمی ورود به دانشــگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشور ترکیه یوس )YÖS( در ایران و مشورت 
بــا مرکز امــور بین الملل و مدارس خارج از کشــور وزارت 
آموزش و پرورش برای برگزاری این آزمون اظهار کرد: هیچ 

چیزی با ما هماهنگ نشده و ما کامال مخالف برگزاری چنین 
آزمونی هستیم و اگر چنین اقدامی انجام شود، با آن برخورد 
خواهد شــد. پیش از این فیاضی تاکید کرده بود که دانش 
آموزان ایرانی به دلیل اغوا به مالباخته تبدیل می شوند، زیرا 
مدارس و دانشگاه های ترکیه در مقطع لیسانس هیچ برتری 
بر مدارس و دانشگاه های ایرانی ندارند، اما تبلیغات موسسه 
مذکور آن ها را نهایتاً پــس از مهاجرت به مالباخته تبدیل 

می کند.
 او در رابطه با پیگیری مرکز امور بین الملل و مدارس خارج 
از کشور در خصوص برگزاری رسمی چنین آزمونی در کشور 
تاکید کرد که همین حاال و به محض شنیدن خبر در حال 
پیگیری این موضوع هســتند. وزارت آموزش و پروش ایران 

در خردادماه ســال جاری در نامه ای به اداره کل کنســولی 
وزارت امــور خارجه نســبت به فعالیت برخی موسســات 
خصوصی خارجی که بدون اخذ مجــوز قانونی مبادرت به 
جذب دانش آموزان ایرانی در مدارس کشــورهای خارجی 
می کنند، هشــدار داده و خواستار جلوگیری از فعالیت یک 
موسسه ترکیه ای شده بود.  همچنین فیاضی گفته بود که 
از وزارت امور خارجه خواسته اند که این موضوع به سفارت 
ترکیه منعکس و از آن ها خواسته شود فعالیت اعزام دانش 
آموز ایرانی به مدارس ترکیه از طریق موسســه یاد شــده 
متوقف شــود و با هیچ یک از موسسات ایرانی دیگر در این 
گونــه اعزام های بدون مجوز دانش آموزان ایرانی به مدارس 
ترکیه همکاری نکنند. رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس 

خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: این کار 
بســیار خبط و خطاســت و همین حاال برای پیگیری این 
موضوع به یکی از نهادهای نظارتی آمده ام. او در مورد چرایی 
اشــکال برگزاری چنین آزمونی در کشور بیان کرد: مشکل 
این آزمون مهاجر فرســتی و دست اندازی به نیروی انسانی 
کشور ماست. این کار مالباختگی و اغواگری مردم را در پی 
دارد. همه دانشــگاه های ما تا فوق لیسانس از دانشگاه های 
ترکیه بهتر هستند و ما با یکدیگر رقابت داریم و این کار با 
نگاه جذب و نگهداشت نخبگان در کشور مغایرت دارد. ما در 
برخی موارد از کشور ترکیه بهتر هستیم و آنها از ما عقب تر 
هستند و در برخی موضوعات دیگر ترکیه از ما جلوتر است و 

حتی در موضوعاتی با یکدیگر برابری می کنیم. 
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 بورس

شــاخص کل بــورس تهــران در پایان 
معامالت روز شــنبه بــا ۳۱ هــزار و ۵۶۶ 
واحد کاهش در ارتفــاع یک میلیون و ۶۵۷ 
هــزار واحدی ایســتاد.به گــزارش خبرنگار 
ایرنا، شــاخص هم وزن با چهار هزار و ۲۴۵ 
واحــد کاهش به ۵۲۱ هــزار و ۹۴۲ واحد و 
شاخص قیمت با ۲ هزار و ۵۲۴ واحد افت به 
۳۱۰ هزار و ۳۷۴ واحد رسید.شــاخص بازار 
اول، ۲۸ هزار و ۵۷۰ واحد و شــاخص بازار 
دوم، ۴۶ هــزار و ۸۱۲ واحــد کاهش را ثبت 
کردند.روزگذشته در معامالت بورس تهران، 
بیــش از ۱۴ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ســهم، 
حق تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۸۴ هزار 
و ۱۶۰ میلیــارد ریال معامله شــد.همچنین 
با ۷۲۵ واحد،  پتروشیمی شــیراز )شــیراز( 
پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۲۸۹ واحد، 
پاالیش نفت تهران )شتران( با ۲۵۳ واحد و 

صنایع پتروشیمی کرمانشاه )کرماشا( با ۱۹۵ 
واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با سه 
هــزار و ۷۳۲ واحد، ملــی صنایع مس ایران 
)فملــی( با ۲ هــزار و ۳۸۳ واحد، توســعه 
معادن و صنایــع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
بــا یک هزار و ۴۴۱ واحد، پتروشــیمی نوری 
)نــوری( با یک هزار و ۳۵۰ واحد، شــرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک 
هزار و ۳۲۹ واحد و صنعتی و معدنی چادرملو 
) کچــاد( با یک هــزار و ۲۵۷ واحد با تاثیر 
منفی بر شــاخص بورس همراه شــد.بر پایه 
این گزارش، روز شنبه نماد گسترش سرمایه 
گذاری ایران خودرو )خگستر(، ایران خودرو 
)خودرو(، پاالیش نفت تهران )شتران(، سایپا 
ســرمایه گذاری  پاالیش شرکت  )خســاپا(، 
تامیــن اجتماعــی )شســتا(، پاالیش نفت 

بندرعباس )شبندر( و فوالد مبراکه اصفهان 
)فوالد( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه خــودرو هم در معامالت روزگذشــته 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شــد 
و در این گروه ســه میلیارد و ۵۴۳ میلیون 
برگه ســهم به ارزش ۱۳ هزار و ۲۰ میلیارد 
ریال دادوستد شد.شاخص فرابورس نیز امروز 
بیش از ۲۱۹ واحد کاهش داشــت و به ۲۱ 
هزار و ۲۸۸ واحد رســید.در این بازار بیش 
از هفت میلیارد و ۵۵۴ میلیون برگه ســهم 
و اوراق مالی دادوستد شــد و تعداد دفعات 
معامالت دیــروز فرابورس بیش از ۴۴۰ هزار 
و ۵۱۶ نوبت بود.شرکت سرمایه گذاری مالی 
سپهر صادرات )وسپهر(، پویا زرکان آق دره 
صنعتی  )مارون(،  پتروشــیمی مارون  )فزر(، 
مینو )غصینــو( و اعتباری ملل )وملل( تاثیر 
مثبــت بر این شــاخص داشــتند.در مقابل 

پلیمر آریا ساســول )آریا(، بیمه پاســارگاد 
)بپاس(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، شــرکت ســرمایه 

گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس( و پاالیش نفت شیراز )شراز( با تاثیر 

منفی بر این شاخص همراه بودند.

افت ۳۱ هزار واحدی شاخص بورس 

جوابیه سازمان برنامه و بودجه به گزارش »مردم ساالری«
حل معضل کسری بودجه با مدیریت منابع و مصارف 

برای اولین بار
در پی انتشــار گزارشــی با عنوان »معجزه غیب شدن کســری بودجه« در 
روز ۲۱ دی ماه در روزنامه مردم ســاالری، ســازمان برنامه و بودجه جوابیه ای 
ارســال کرده که متن آن بدین شرح اســت: با مدیریت منابع و مصارف بودجه 
۱۴۰۱ کمتریــن مغایرت بین عملکرد و پیش بینی بودجه در ۹ماهه اول ســال 
صورت گرفته و معضل کسری بودجه برای اولین سال حل شده است.ادعای برخي 
از رسانه ها مبني بر کسري بودجه دولت مطلقاً واقعیت ندارد، و در نشست علمي 
و کارشناسي سازمان برنامه و بودجه با اعضاي کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
و با همفکري و همکاري کمیسیون کارشناسي و تخصصي مجلس، به ریز موضوع 
درآمدها و هزینه هاي دولت بررســي و تشــریح شد که جمع بندي نظرات همه 
اعضاي کمیسیون در خصوص عملکرد ۹ماهه و پیش بیني ۱۲ماهه تحقق منابع 
نزدیک به ۱۰۰ درصد است.گفتنی است مجموع منابع در ۹ماهه ۹۰۰ همت بوده 
که معادل آن هم مصارف انجام شــده، و پیش بیني مي شود که تا پایان سال به 
بالغ بر هزار و ۳۰۰ همت برسد.در واقع اولین سالي است که با کمترین مغایرت 
بین عملکرد و پیش بیني بودجه، منابع و مصارف مدیریت شده و بدون استقراض 
از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت معضل کسری بودجه که هرسال مشکالت 

زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می کرد برطرف شده است.

عرضه ۳00میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی
 در عراق 

پس از مذاکرات پولی و بانکی موفق با مقامات بانکی عراق، گشایش های ارزی 
جدیدی جهت عرضه ارز در ســامانه نیما صورت گرفت به طوری که بعد از یک 
وقفه یک ساله امروز مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی کشورمان 
در عراق در ســامانه نیما عرضه و کل آن بالفاصلــه به فروش رفت و این فرایند 
طی روزهای آتی نیز تداوم خواهد داشــت.به گزارش ایلنا، پس از مذاکرات پولی 
و بانکی موفق با مقامات بانکی عراق، گشــایش های ارزی جدیدی جهت عرضه 
ارز در ســامانه نیما صورت گرفت و این مبلغ عالوه بر سایر تأمین ارزهای روزانه 
صورت گرفته در سامانه نیما است که آمار آن هر روز اعالم می شود.براساس این 
گزارش متعاقب سفر هیأت بانکی – تجاری کشورمان به عراق طی روزهای اخیر 
و انجام مذاکرات بــا بانک مرکزی عراق و یکی از بانک های تجاری زیرمجموعه، 
گشایش های ارزی جدیدی در زمینه استفاده از منابع موجود در آن کشور پس از 
بیش از یک سال وقفه دوباره از سرگرفته شد و طی روز جاری از همین محل بالغ 

بر ۳۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه و به طور کامل فروش رفت.

افزایش چراغ خاموش قیمت بلیت هواپیما
رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری در حالی می گوید هنوز هچ مجوزی برای 
افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده که بررسی ها نشان می دهد شرکت های 
هواپیمایی اقدام به افزایش خودســرانه نرخ بلیت در همه مســیرها کرده اند.به 
گزارش خبرگزاری صداوسیما ،هم اکنون در اپلیکیشن های فروش بلیت هواپیما، 
بلیت مسیر تهران - کیش در بهمن ماه، دو میلیون و ۴۰۶ هزار تومان به فروش 
می رسد درحالیکه بر اســاس نرخ نامه مصوب، قیمت مسیر تهران - کیش یک 
میلیون و ۳۵۹ هزار تومان بوده است.در مسیر تهران - مشهد نیز قیمت مصوب 
یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان بوده است که در حال حاضر، یک میلیون و ۳۴۰ 
هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می رســد و در مســیر تهران - قشم نیز بلیت یک 
میلیون و ۳۳۸ هزار تومانی مصوب، در حال حاضر یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۴۰۰ 
تومان اســت.در مسیر چابهار نیز، قیمت بلیت هواپیما که طبق نرخنامه مصوب 
۱۳ دی ۱۴۰۰، یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده در حال حاضر، یک 
میلیون و ۷۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می شود.نرخ نامه جدیدی که در سایت 
انجمن شرکت های هواپیمایی بارگذاری شده نیز در سایر مسیرهای پرتردد نیز 

افزایش قیمت اعمال کرده است.

رشد ۱00 درصدی پروازهای خارجی
 نسبت به سال گذشته

مطابق آمار ثبت شده در ۹ ماهه سال جاری پروازهای خارجی نسبت به سال 
گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
راه وشهرسازی، تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی و بین المللی در ۹ 
ماهه ســال جاری به ترتیب ۲۱۰ هزار فروند و ۱۸ هزار فروند بوده اســت که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )داخلی ۲۳۵ هزار فروند و بین المللی ۹ هزار 
فروند( به ترتیب ۱۱ درصد کاهش و ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.همچنین با 
بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می شود که در ۹ ماهه 
سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و 
بین المللی به ترتیب به میزان ۲۷۷ و ۲۲ هزار فروند ثبت شده است.گفتنی است 
مقایســه عملکرد ۹ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به 

ترتیب کاهش ۲۴ و ۱۷ درصدی را نشان می دهد.

۱۲0  خودروی وارداتی دیگر به ایران رسید
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شــرق هرمزگان گفت: ۱۲۰ دستگاه 
خودرو امروز شــنبه یکم بهمن وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شد.مدیر بنادر 
و دریانوردی شــهید باهنر و شــرق هرمزگان گفت: ۱۲۰ دستگاه خودرو امروز 
شنبه یکم بهمن وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شد.حمیدرضا محمدحسینی 
تختی در گفت و گو با تســنیم با اعالم واردات خودرو به بندر شهید باهنر افزود: 
با هدف گذاری دولت در واردات ۱۰۰ هزار دســتگاه تا پایان سال جاری، دومین 
محموله خودروها به تعداد ۱۲۰ دســتگاه به وسیله ۲ فروند لندینگ کرافت وارد 
بندر شهید باهنر شد.وی ادامه داد: این خودروها ساخت شرکت هیوندا محصول 
کره جنوبی از نوع ســواری سدان و مدل ۲۰۲۳ هســتند که پس از پایان رویه 
گمرکی از بندر شــهید باهنر خارج خواهند شد.به گفته مدیر بنادر و دریانوردی 
شــهید باهنر و شــرق هرمزگان؛ تا پایان ســال جاری نیز تعداد دیگری از این 
خودروها وارد بندر شهید باهنر می شود.گفتنی است؛ سوم دیماه نخستین محموله 
خودروهای وارداتی شامل ۲۲ خودرو از ۶ نمونه محصوالت کیا ازجمله سراتو، ریو، 
پیکانتو، پگاس، سونت )شاسی بلند( و اسپورتیج )شاسی بلند( وارد بندر لنگه شد.

ناوگان موتور برقی پست رونمایی شد
مدیر عامل شــرکت ملی پست گفت: پست یکی از عوامل توسعه در دنیاست 
اما متاسفانه سرانه پستی در کشــور عدد مناسبی ندارد و این عدد در ایران ۲۰ 
است و تالش می شود سرانه پستی کشور به سرانه پستی کشورهای توسعه یافته 
برسد.به گزارش ایسنا، محمود لیائی - مدیر عامل شرکت ملی پست - در مراسم 
رونمایی از ناوگان موتور برقی شرکت پست اظهار کرد: درباره مساله محیط زیست 
که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، شرکت ملی پست اولین شرکتی دولتی 
است که به این فرمان لبیک گفته است و ان شاهلل این موضوع در کالن شهرها و 
با همکاری شهرداری و محیط زیست ادامه داشته باشد تا بتوانیم سهم عمده ای 
در کاهش آالیندگی داشته باشیم.مدیر عامل شرکت ملی پست در ادامه سخنانش 
تأکید کرد: در بحث الگوهای توزیع مرســوله های پستی، تقریبا در اکثر کشورها 
زودتر از ما در این مسیری که دنبال می کنیم، قدم برداشته شده است و ماشین 
و موتورهــای برقی و غیــر آالینده را در برنامه خود دارند.لیائی گفت: هر ســفر 
نامه رســان به طور متوسط از ۲۰۰ نفر دیگر جلوگیری می کند این عدد در شهر 

تهران بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر سفر را کاهش می دهد.

تولید بیش از ۲/7 میلیون مترمربع فرش دستباف 
رئیس مرکز ملی فرش گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذرماه، ۲ میلیون و 
۷۲۲ هزار و ۴۸۷ متر مربع فرش دستباف در کشور تولید شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.به گزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، »فرحناز رافع« افزود: میزان تولیدات فرش دســتباف کشــور در سال 
گذشته سه میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۱۵ متر مربع بود که در مقایسه با سال ۹۹ با 
۲ میلیون و ۲۶۵ هزار ۹۲۰ متر مربع  رشد ۴۶.۸ درصدی داشته است.وی با اشاره 
به اقدامات حمایتی به منظور افزایش تولید فرش در مرکز ملی فرش دســتباف، 
افزود: طرح شناســنامه دار کردن اصالت فرش  فروش اقساطی فرش دستباف در 
اکوسیســتم دیجیتال فروش، برگزاری همایش مشاهیر فرش ایران  و جشنواره 
ملی قالی فاخــر از جمله اقدامات حمایتی این مرکز در حمایت از صنعت فرش 

دستباف است.

جوابیه

بانک و بیمه

گروه اقتصادی – شهرام صدوقی: روز شنبه قیمت ها 
در بازار ارز و ســکه به رکوردهای جدیدی دست یافتند.به 
گزارش مردم ســاالری، پس از چندین روز ثبات قیمتی در 
این بازار که پس از به روی کار امدن رئیس کل بانک مرکزی 
بوده اســت ، قیمتها در روزگذشته با تغییر روند حرکتی به 
سمت روند صعودی ســوق پیدا کردند و رکوردهای جدید 
در این بازار بدســت آمد. بنابر این گزارش ) تا لحظه تنظیم 
گزارش( روزگذشته هر دالر آمریکا تا مرز ۴۵ هزار تومان و 
هر یورو تا مرز ۴۹ هزار تومان و هر قطعه سکه بهار آزادی تا 
قیمت ۲۴ میلیوت و ۶۰۰ هزار تومان پیش رفت.کارشناسان 
اقتصادی نقش تحوالت سیاسی چند روزگذشته در بوجود 
آمدن وضعیت فعلی بــازار ارز را بی تاثیر نمی دانند. میزان 
تاثیرپذیری بازار ها از جریانات و اخبار سیاســی به اندازه ای 
قدرتمند اســت که حتی اقدامات و وعده های مســئولین 
اقتصادی و دولتمردان هم به آرامش بازار کمکی نکرده است.
 اگرچــه هفته گذشــته بانک مرکزی اقــدام به فروش 
ســکه های ربع در بازار سرمایه کرده است و امید داشته که 
قیمتها را در بازار ارز و ســکه کاهشی خواهد کرد اما دیروز 
فنر قیمتها پرید و دالر و سکه به رکوردهای قیمتی جدیدی 
دست یافتند. یکی از مهم ترین برنامه های دولت و البته بانک 
مرکــزی در حوزه اقتصادی مهار تــورم و کنترل نقدینگی 
اســت که محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی نیز 
به عنوان یکی از مهم تریــن ماموریت های این مجموعه به 
آن تاکید کرده است.همچنین طبق آنچه از برنامه های بانک 
مرکزی مشــخص شده، قرار اســت به زودی نرخ های سود 
سپرده بانکی در راســتای کنترل نقدینگی اصالح شود که 
به اعتقاد کارشناسان، این امر نیز به خودی خود در کاهش 

رشد نقدینگی موثر است. 
رشد نقدینگی براساس آمارهای بانک مرکزی در مهرماه 
سال گذشته ۴۰.۱ درصد بود که در پایان آذرماه امسال به 
پایین ترین حد خود در ۱۴ ماه گذشــته از دولت سیزدهم 
یعنی ۳۳.۴ درصد رســیده اســت که کاهش حدود هفت 
درصدی را نشان می دهد.همچنین طبق اعالم وزیر اقتصاد، 
در پایان آذرماه امســال نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه ۳۳.۴ 

درصــد بوده که هفت واحد درصد نســبت به زمان آغاز به 
کار دولت و یک درصد نســبت به ماه قبل کاهش داشــته 
است.به گفته خاندوزی، این وضعیت نشان دهنده اثربخشی 
برنامه های بانک مرکزی اســت.البته جداول رشد نقدینگی 
نشان می دهد که از مهرماه ســال گذشته تا آذرماه امسال 
غالبا نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است و در برخی ماه ها 
که با افزایش این شــاخص اقتصــادی مواجه بودیم در ماه 
بعد روند کاهشــی ادامه پیدا کرده است تا این که در پایان 
آذرماه ســال جاری به پایین ترین نرخ رشــد نقدینگی از 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ رسیده ایم.بر اساس این گزارش، 
یکی دیگر از دالیل نامتالطم شــدن بازارها در روزگذشته 
تصویب تحریم سپاه در پارلمان اروپا بوده است که بر اساس 
این مصوبه کشورهای اروپایی سپاه و مجموعه های وابسته 

به آن را در لیســت گروههای تروریســتی قرار خواهند داد 
و تعامالت اقتصادی با این ارگان نظامی اقتصادی جمهوری 
اســالمی ایران را منع خواهند کرد. در این خصوص اســتاد 
اقتصاد دانشــگاه اصفهان در گفت وگو با ایلنا با اشاره به آثار 
و تبعات بیرونی ورود نهادهــای نظامی به اقتصاد گفت: در 
بُعد بیرونی و خارجی اثر ورود نهادهای نظامی این است که 
وقتی مشمول تحریم قرار می گیرند به طور صد در صد آثار 
ایــن تحریم ها را در اقتصاد می بینیم و اقتصاد را درگیر این 
تحریم ها می کنند.  مرتضی ســامتی درباره اثرات و تبعات 
اقتصــادی اقدام پارلمان اروپا علیه ســپاه و وضع تحریم ها 
علیه این نهاد نظامی اظهار داشــت: اصل موضوع این است 
که یک مجموعه نظامی یا انتظامی  نباید وارد اقتصاد شــود 
که امروز نگران آثار اقتصادی این اقدام اروپا علیه آن باشیم. 

هرگاه نیروهای نظامی وارد اقتصاد شــدند فعالیت های آنها 
با آســیب های زیادی به همراه بوده اســت. ورود نظامی ها 
به اقتصــاد از این بُعد باید مورد توجه قــرار بگیرد که این 
مجموعه ها از یک قدرت فیزیکی برخوردار است و به واسطه 
آن این احتمال وجود دارد که قاعده بازار رعایت نشــود.به 
گفته این استاد دانشگاه فعالیت های اقتصادی این نهادهای 
نظامــی و انتظامی به واردات و صادرات متصل اســت و هر 
فعالیت اقتصادی چه عمرانی و غیر عمرانی از مســیرهای 
خــارج از مرزها انجام می دهنــد و تمام این جریانات تحت 
تأثیر تحریم ها قرار می گیرند.این کارشناس مسائل اقتصادی 
که با ایلنا گفتگو کرده اظهار داشــت: مردم ایران سال های 
ســال با تورم ۵۰ درصد زندگی کرده اند و اگر اثرگذاری این 
تحریم ها خود را به شــکل افزایش تورم نشان دهد مسأله 
جدیــدی برای مردم ایران نیســت چراکه تورم تن مردم را 

کرخت کرده  است.

قیمت انواع سکه در بازار شنبه
قیمت هر قطعه ســکه بهار آزادی طرح جدید روز شنبه 
بــا افزایش قیمت انــس جهانی طال، بــا ۹۰۰ هزار تومان 
افزایش نسبت به روز کاری قبلی )پنجشنبه، ۲۹ دی ماه(، 
۲۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان معامله شــد.به گزارش مردم 
ساالری، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ 
اعالمی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، 
نقره و ســکه تهران در ساعت ۱۵ روزگذشته ۲۴ میلیون و 

۵۶۰ هزار تومان دادوستد شد.
ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز قبلی معامالتی ۲۳ 
میلیــون و ۲۴۰ هزار تومان خریدوفروش شــد؛ همچنین 
دیروز نیم ســکه ۱۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان، ربع  ســکه 
۱۰ میلیــون تومان و ســکه یک گرمــی ۵ میلیون تومان 
قیمت خورد.عالوه بــر این، در بازار طال نرخ هر گرم طالی 
۱۸ عیار ۲ میلیــون و ۱۲۸ هزار تومان و قیمت هر مثقال 
طال ۹ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان شد.بهای هر اُنس طال در 

بازارهای جهانی یک هزار و ۹۲۶ دالر و ۹ سنت است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشــاره به اینکه هنوز 
ثبت سفارش واردات برنج باز نشده، گفت: گاهی مشکالت 
ســامانه و بخش توزیع به پای شرکت های واردکننده برنج 
گذاشته می شود و وزارت جهادکشاورزی تصور می کند که 
شــرکت ها به تعهدات خود عمل نکرده اند.اخوان اکبری در 
گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به اینکه وزارت جهادکشاورزی 
مدعی است که ممنوعیت ثبت سفارش برنج برداشته شده 
و شــرکت هایی که به تعهدات خود عمل کرده باشند قادر 
به انجام ثبت ســفارش جدید هســتند و آیا این شرکت ها 
می توانند ثبت سفارش انجام دهند یا خیر؟ گفت: این گونه 
نیســت که ثبت سفارش ها باز شده باشــد. شرکت ها را به 
صورت جداگانه بررسی می کنند و هنوز هم سفارش جدیدی 
ثبت نشده اســت.وی ادامه داد: وقتی شرکتی کاالیی را به 

گمرک می آورد و اظهار می کند از روز اظهار تا رســیدن  آن 
کاال به دست مشتری با احتساب طی شدن مراحل تاییدیه 
گمرک، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو ۱۵ تا ۲۰ روز 
طول می کشد. مساله ای که در این بین وجود دارد این است 
که گاهی در ســامانه مشکالتی پیش می آید که به حساب 
شرکت ها گذاشته می شود.رئیس انجمن واردکنندگان برنج 
اضافــه کرد: برخی از عمده فروش ها جنس را از شــرکت ها 
خریداری می کنند ولی چون در بخش خروج سامانه  جامع 
تجارت)بخش فروش( مشــکالتی دارند نمی توانند تاییدیه 

بگیرند و این کاال در انبار شــرکت ها دیده می شــود. یعنی 
مشــکل بخش توزیع به پای انبار شرکت ها دیده می شود و 
وزارت جهادکشاورزی تصور می کند که شرکت ها به تعهدات 
خود عمل نکرده اند.وی با اشاره به اینکه در ۸ ماهه گذشته 
یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۹۹ تن برنج وارد کشــور شده 
اســت، گفت: به وزارت جهادکشاورزی اعالم کردیم که باید 
این محدودیت واردات برنج برداشته شود زیرا شب عید و ماه 
رمضان نزدیک است و تقاضا افزایش می یابد و نیاز است تا با 
واردات برنج بازار تنظیم شود.اکبری در پایان به ارز واردات 

برنج اشاره کرد و گفت: مشکلی که امروز واردکنندگان برنج 
با آن دست و پنجه نرم می کنند مشخص نبودن ارز واردات 
است. بانک مرکزی ارز برنج را از نیمایی خارج کرده و اعالم 
کرده اســت که خودش این ارز را تامین می کند ولی هنوز 
نرخ اعالم نشده  و ما نمی دانیم که  آیا قرار است با کاالهای 
دیگر یکسان باشــد یا خیر و اینکه کارمزد آن دقیقا چقدر 
است.به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته با انتشار خبرهایی 
مبنی بــر ممنوعیت ثبت ســفارش واردات برنج، مدیرکل 
بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهادکشاورزی 
اعالم کرد که انجام ثبت ســفارش جدید برای واردات برنج 
منوط به این است که شرکت ها به تعهدات خود عمل کرده 
باشــند و فرآیند واردات تا توزیع در سامانه جامع تجارت به 

صورت شفاف ثبت شده باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران می گوید: دولت در بودجه 
سال آینده حدود ۵۹ درصد ســهم مالیات ها را نسبت به 
ســال قبل افزایش داده و این در حالی اســت که افزایش 
حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ درصد تعیین کرده است.
به گــزارش خبرآنالین ، قرار بر این اســت رئیس جمهور 
امروز ) یکشنبه( برای دفاع از کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
به مجلس برود؛ این خبر را علی رضا ســلیمی، عضو هیات 
رئیس مجلس اعالم کرده است. بودجه ای که کارشناسان و 
صاحب نظران اهل فن احتمال می دهند با کسری شدیدی 

به دلیل غیرواقعی بودن درآمدها روبه رو خواهد شد.
جزئیات ارقــام کلی بودجه نشــان می دهد که بودجه 
ســال آینده از نظر منابع و مصــارف در رقم ۵۲۶۱ هزار 
میلیارد تومان تراز می شــود که این عدد نسبت به بودجه 
امســال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بزرگ تر شــده 
اســت. این اعداد در حالی است که دولت در بودجه سال 
آینده تصمیم بــه افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی 
دارد و بــه این ترتیب، درآمدهــای مالیاتی از حدود ۵۲۶ 
هزار میلیارد تومان که در بودجه امســال مصوب شده، به 
بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رســیده است.کارشناسان 
اقتصادی اعتقاد دارند که اقتصاد کشور در سال آینده توان 
پرداخــت این میزان مالیات را نــدارد و اگر همین الیحه 
دولت تصویب شــود، با کســری بودجه شــدیدی مواجه 

خواهیم بود.در همین رابطه، سید مرتضی افقه، کارشناس 
اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت وگو 
بــا خبرگزاری خبرآنالین دربــاره بودجه ۱۴۰۲ می گوید: 
اگــر به همین روال بودجه تصویب شــود و در عین حال، 
مشکل تحریم ها حل نشــود، به نظر می رسد پیام بودجه 
برای اقتصاد کشــور در ســال آینده، فقیرتر شدن مردم، 
رکــود اقتصادی و افزایش بیکاری باشــد.وی می افزاید: با 
توجه به عدم حل مشــکل تحریم ها و نبود یک جایگزین 
مناســب درآمدی برای درآمدهــای نفتی، طبیعی بود که 
دولت به این ســمت برود کــه درآمدهای خود را از جیب 
مردم تامین کند و این یعنی افزایش تورم.اســتاد اقتصاد 
دانشــگاه چمران اهــواز تصریح می کنــد:» همان طور که 
دیدید، دولت در بودجه سال آینده حدود ۵۹ درصد سهم 
مالیات ها را نسبت به سال قبل افزایش داده و این در حالی 
اســت که افزایش حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ درصد 
تعیین کرده است.«افقه عنوان می کند:» افزایش حقوق به 
اندازه ۲۰ درصد هم بهانه ای است برای آقای میرکاظمی، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه که افزایش حقوق منجر به 
تورم می شــود اما عمال در شرایط فعلی اینگونه نیست، اما 
ایشــان با این بهانه که افزایش حقوق ها منجر به افزایش 
تورم می شود، برای ســال دوم افزایش حقوق را فقط ۲۰ 
درصد در نظر گرفته؛ در حالی که تورم همچنان ۴۵ درصد 

اســت. این یعنی قدرت خرید کارکنان مثل سال گذشته 
حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می کند.«استاد اقتصاد 
دانشــگاه چمران اهواز یادآور می شود:» با این شرایط، در 
بودجه ســال آینده می بینیم که از یــک طرف حقوق ها 
متناســب با تورم افزایــش پیدا نکــرده و از طرف دیگر، 
مالیات ها ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده اســت. با توجه به 
ساختارهای حاکم بر نظام مالیات گیری که به طور معمول 
فرار مالیاتی به وسیله ابرثروتمندان و افرادی که در بخش 
داللی فعال هســتند، بیشتر اســت و حقوق بگیران عمال 
مالیات زیادی را پرداخت می کنند، مجموعه این اقدامات، 
فشــار بیشتری به سفره مردم وارد می کند و این هم برای 

سال دوم است که اتفاق می افتد.«
سفره مردم کوچک تر شد

او با ذکر این نکته که دولت می گفت ســفره مردم را به 
تحریم ها گره نمی زنیم، می گوید:» در عمل ســفره مردم 
به دلیل عدم حل مشــکل تحریم ها ســال آینده هم مثل 
امسال کوچک تر می شود و مردم احتماال فقیرتر می شوند. 
این مســیر ادامه خواهد داشــت اگر مشکل تحریم ها حل 
نشود.«استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز درباره پیش بینی 
نرخ تورم با توجه به بودجه سال آینده، عنوان می کند:» با 
توجه به این که اقتصاد کشور در سال آینده توان پرداخت 
این میزان افزایش مالیات را ندارد و دولت هم حاضر نیست 

و یا مایل نیســت ردیف های هزینه ای را کاهش دهد، اگر 
همین الیحه دولت تصویب شود، با کسری بودجه شدیدی 
مواجه خواهیم بود؛ چراکه درآمدهای مالیاتی قابل تحقق 
نییســت. این کســری بودجه منجر به استقراض دولت از 
بانک مرکزی می شــود و این اســتقراض عمــال منجر به 

افزایش فشار بر مردم خواهد شد.«
وی دربــاره احتمــال این کــه میــزان افزایش حقوق 
کارکنــان دولــت در مجلس باال می رود یــا خیر؟ متذکر 
می شــود: بعید می دانم کــه نماینــدگان مجلس میزان 
افزایــش حقوق کارمنــدان را از ۲۰ درصــد باالتر ببرند، 
چون احتماال فشار دولت مبنی بر این که با کسری بودجه 
روبه رو خواهد بود، مانع از افزایش حقوق ها می شود.استاد 
اقتصاد دانشــگاه چمران اهواز یادآور می شــود: متاسفانه 
نمایندگان مجلس بیشــتر به این سمت می روند که منافع 
منطقه ای برای شــهرهای خود تامیــن کنند و احتماال به 
دولت فشــار می آورند و جهت گیری نمایندگان به سمت 
شــهرهای خودشــان خواهد بود. دلیل هم این است که 
سال آخر نمایندگی آنها اســت و به رأی مردم نیاز دارند.
افقه خاطرنشــان کــرد: نمایندگان احتمــاال نمایندگان، 
بودجه را در جهتــی چکش کاری می کنند که مورد توجه 
رأی دهندگان شــان در شهرهایشان باشد و این هم یکی از 

معضالت مجالس در ارتباط با بررسی بودجه ها است.

دالر و سکه دوباره رکورد زدند

فنر قیمت ها در بازار ارز و طال پرید

رئیس انجمن واردکنندگان برنج عنوان کرد
ثبت سفارش  واردات برنج هنوز باز نشده

پیام بودجه ۱۴0۲ برای معیشت مردم

قدرت خرید کارمندان در سال آینده ۲۵ درصد کمتر می شود

بیت کوین در دو تا ســه هفته گذشته به خوبی بهبود 
یافته و توانســته اســت از ۱۶هزار و ۵۰۰ دالر در ابتدای 
ســال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۱هزار دالر افزایش یابد. با این 
وجود، هنوز این خطر وجود دارد که شاهد آخرین بحران 
عظیم در بازار باشــیم اما چه اتفاقی می تواند باعث شود 

بیت کوین به زیر ۱۰هزار دالر سقوط کند؟
به گزارش ایســنا به نقــل از کریپتو، در آغاز ســال 
۲۰۲۳، قیمــت بیت کوین حدود ۱۶هزار و۵۰۰ دالر بود. 
در هفته های قبل، شــاهد حرکت بازار بودیم؛ در روزهای 
اول ســال ۲۰۲۳، قیمت  از مرز ۱۷هزار دالر باالتر رفت 

و با گذشــت زمان، مقاومت ۱۷هزار دالر کاهش یافت و 
بیت کوین توانست به باالی ۱۸هزار دالر برسد. در روزهای 
بعد نیز این افزایش ادامه داشــت و شــاهد انفجار قیمت 
بــاالی ۲۰هزار دالر بودیم. عالوه بــر این، در دوره اخیرا 
قیمت حتی توانســت از مرز ۲۱هزار دالر نیز صعود کند 
و کمی زیر ۲۱هزار دالر تثبیت شــد.قیمت بیت کوین در 
هفته های اخیر پس از سقوط صرافی اف تی ایکس در ماه 

نوامبر توانسته است قوی تر بهبود یابد. 
به نظر می رســد که ارز برتر، بر بدترین بحران در بازار 
غلبــه کرده اما به این معنا نیســت که در ســال ۲۰۲۳ 

بدترین اتفاقات را پشت سر گذاشته است. در حال حاضر، 
بــازار کریپتو از ارقام خوب تورم در ایاالت متحده ســود 
می برد که باعث رشد بازارهای بزرگ می شود اما هنوز هم 
ممکن اســت اتفاقات خاصی رخ دهد که می تواند دوباره 
ارزش بیت کویــن را به زیر ۱۰هــزار دالر کاهش دهد.در 
چند ساعت گذشته مشخص شد که ارائه دهنده خدمات 
وام رمزنگاری »جنســیس« باید برای ورشکستگی اقدام 
کند. مشــکالت مالی این شرکت مدتی طوالنی شناخته 
شده است. شــرکت مادر جنســیس، گروه ارز دیجیتال 

)DCG( است.
 عــالوه بــر جنســیس، گــروه ارز دیجیتــال مالک 
شــرکت های دیگــری در حوزه کریپتو اســت و اگر این 
شــرکت با مشکالت مالی مواجه شــود، می توانیم شاهد 

ســقوط بیت کوین باشــیم.مجموع ارزش بــازار جهانی 
ارزهای دیجیتالــی در حال حاضــر ۱.۰۴ تریلیون دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۵.۸۱ درصد 
بیشــتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۸۸ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 
۰.۴۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۷.۳۴ میلیارد دالر است 
که ۴۳.۳۵ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۲۱ میلیارد دالر است 
که ۷.۳۴ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بــازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۵۱.۴۸ 
میلیارد دالر اســت که ۸۹.۷۸ درصــد از کل حجم ۲۴ 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

ارز دیجیتال 

کدام شرکت سرنوشت بیت کوین را تعیین می کند؟
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فردی که با ترفند ارســال پیامک با عنوان تمدید تبلیغات 
سایت دیوار اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان 
کرده بود دســتگیر شــد.به گزارش رکنا، سرهنگ سامع 
خورشــاد رئیس پلیس فتا مازندران گفت: در پی مراجعه 
چند تن از شــهروندان به پلیس فتا استان مبنی بر اینکه 
پیامکی با عنوان تمدید تبلیغات در ســایت دیوار دریافت 
کرده انــد و بــه درگاه جعلــی پرداخت هدایت شــده اند، 
رســیدگی به موضوع دردســتور کار پلیس قرار گرفت.او 
افزود: در این ترفند با عنوان تمدید تبلیغات ســایت دیوار 
عده ای از مجرمان سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی 

یک لینک آلوده به بدافزار فیشــینگ ، کاربران را ترغیب 
به ورود به ســامانه جعلی و تمدیــد تبلیغات خود در ازای 
واریز وجوه اندک می کنند که در نهایت به کالهبرداری از 
شهروندان منجر می شود.رئیس پلیس فتا مازندران گفت: 
کارآگاهان در بررســی های انجام شــده متوجه شدند که 
شــهروندان دیگری نیز به همین شیوه مورد کالهبرداری 
قرار گرفتند.ســرهنگ خورشاد افزود: با تالش کارشناسان 
پلیس فتا هویت از متهمان مشــخص، و با اقدامات انجام 

گرفته محل اختفاء مورد شناســایی قرار گرفت که در یک 
عملیات غافلگیرانه مجرم سایبری دستگیر و ادله دیجیتال 
جمع آور گردید.او با بیان اینکه متهمان پس ازســرقت و 
برداشت غیرمجاز از حســاب بانکی افراد، اقدام به خرید و 
فروش ارز های دیجیتال بصورت گسترده می کردند، گفت: 
این مجرم ســایبری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شد 
و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت، ولی 
با هوشیاری کارشناســان پلیس فتا و روبه رو شدن با ادله 

دیجیتال انکارناپذیر جمع آوری گردیده لب به سخن گشود.
رئیس پلیس فتا اســتان مازندران افزود: ۱۵ نفر از افرادی 
که وجوه ازحساب بانکی آن ها برداشت شده است تاکنون 
شناسایی شــده و با توجه به ارز های فروخته شده توسط 
متهم تا این لحظه مبلغ ۵ میلیارد ریال بر آورد شده است.

او با اشاره به اینکه ارسال هر گونه پیامک با نام تمدید آگهی 
در پوشش سایت های نیازمندی با شماره تلفن های شخصی 
و اپراتور های مختلف تلفن همراه صرفا شــگردی در جهت 
کالهبرداری افراد ســود جو است، از شهروندان خواست به 

این گونه پیامک ها و پیام های ارسالی مشابه توجه نکنند.

برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان با ترفند ارسال پیامک

رئیس پلیس آگاهی استان از شناسایی سارقان حرفه ای 
غیربومی منازل و دســتگیری متهمان در شهرســتان 
رضوانشــهر خبر داد. به گزارش رکنا از گیالن، سرهنگ 
علیرضا حدادی با بیان اینکه سرقت اصلی ترین مؤلفه ای 
اســت که امنیت اجتماعی جامعه را تحت الشــعاع قرار 
می دهد، اظهار داشــت: پیشــگیری از وقوع ســرقت، 
برخورد قاطع با سارقان و تشــدید اقدامات پیشگیرانه، 
مهمترین اولویت مجموعه انتظامی اســت.وی به وقوع 
سرقت های متعدد از منازل مسکونی در شهرستان های 

رشت، فومن و رضوانشهر، توسط سرنشینان یک دستگاه 
خودرو پژو 207 با شــیوه و شــگردهای خاص خبر داد 
و گفت: شناسایی و دســتگیری سارقان به صورت ویژه 
در دســتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهی اســتان قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی اســتان 
به بررســی شیوه، شگردها و مســتندات به جا مانده از 
متهمان در صحنه های سرقت توسط کارآگاهان آگاهی 

اشــاره کرد و بیان داشــت: محل اختفــاء متهمان در 
شهرستان رضوانشهر شناســایی و ماموران با هماهنگی 
قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند. این مقام انتظامی 
در ادامه افزود: ســارقان با بی توجهی به دســتور پلیس، 
با تیراندازی به ســمت خودروی ماموران با یک دستگاه 
خــودروی 207، از محل اختفای خود متواری شــدند. 
سرهنگ حدادی از تیراندازی متقابل ماموران به سمت 

خــودروی متهمان غیربومی جهــت متوقف نمودن آن 
خبر داد و افزود: خودروی متهمان پس از طی مســافتی 
متوقف و 3 سرنشین آن پس از فرار در عملیات تعقیب 
و گریز دستگیر و یکی از آنها به علت جراحات وارده در 
اثر تیراندازی، به بیمارستان منتقل شد. وی از کشف 2 
قبضه سالح ســرد و مقادیری طال و جواهرات سرقتی، 
یک پالک خودرو مسروقه از خودروی مذکور اشاره کرد 
و بیان داشت: تحقیقات پلیس در خصوص کشف زوایای 

پنهان این پرونده ادامه دارد.

بازداشت هالیوودی سارقان مسلح 

سخنگوی سازمان آتش نشانی شــهرداری تهران از 
وقوع یک تصادف مرگبار در بزرگراه شهید کاظمی در 
جمعه شب خبر داد.جالل ملکی در گفت وگو با ایلنا 
درباره جزییات این حادثه گفت: در ســاعت 22:3۵ 
جمعه شب یک مورد حادثه تصادف در بزرگراه شهید 
کاظمی مسیر جنوب به شــمال نرسیده به پاسگاه 
نعمت آباد به سامانه ۱23 سازمان آتش نشانی اطالع 
داده شــد.وی با بیان اینکه دو ایســتگاه با تجهیزات 
کامل در کمتر از ســه دقیقه به محــل حادثه اعزام 
شــدند، ادامــه داد: در محل حادثه یک دســتگاه 
خودروی ســواری سراتو با ۵ سرنشین شامل سه آقا 
و دو خانم حدود ۱۸ تا 2۵ به دالیل نامشــخصی در 
مسیری که الین تندرو از کندرو جدا می شود از مسیر 

منحرف شده و با گاردریل های جداکننده مسیر، تیر 
چــراغ برق و در نهایت با پایه های فلزی یک پل عابر 
پیاده برخورد کرده بودند و در محل حادثه به صورت 

نیمه واژگون متوقف شده بود.
وی گفت: پیش از رســیدن آتش نشــانان و توسط 
خودروهای عبوری چهار نفر از سرنشین ها از خودرو 
خارج شده بودند. یک جوان در داخل خودرو محبوس 
شده بود. آتش نشانان به سرعت عملیات را آغاز کرده 
و زن جوانــی را که در داخل خودرو محبوس شــده 
بــود از خودرو خارج کردند. هر ۵ سرنشــین خودرو 
تحویل عوامل اورژانس شدند.به تایید عوامل اورژانس 
مشخص شد که یک پســر 2۴ ساله جان خود را از 

دست داده است.

رئیس پلیس فتای استان زنجان از دسترسی غیرمجاز 
به حساب های کاربری افراد در شبکه های اجتماعی 
با عنوان شبکه پشــتیبان شبکه اجتماعی شاد خبر 
داد.به گزارش رکنا، موســوی رئیــس پلیس فتای 
اســتان زنجان گفت: مجرمان با ایجاد چندین اکانت 
در شــبکه شاد با نام« اپراتور پشتیبان« پیامی تحت 
عنوان حذف حســاب کاربری برای کاربران ارسال و 
افراد را ترغیــب می کنند برای تایید هویت خود کد 
پنج رقمی که از طریق پیامک برای آن ها ارسال شده 
را برای پشتیبان ارسال کنند، غافل از اینکه این کد، 
همان رمز تایید ورود به شبکه اجتماعی قربانیان است 
که افراد ســودجو از این طریق اقدام به هک حساب 

تلگرام می کنند.

رئیس پلیس فتای استان زنجان گفت:پس از ارسال 
کد برای سارقان توسط کاربران شبکه آموزشی شاد 
که عموما قشر نوجوان هستند، شیادان با دسترسی 
غیرمجاز به شبکه اجتماعی تلگرام قربانیان، اقدام به 
سوء استفاده از شــماره تلفن و هویت آن ها کرده و 
با ارســال پیام اقدام هتک حیثیت یا کالهبرداری از 
مخاطبین و دوســتان این افراد می کنند.موسوی با 
بیان اینکه کاربران به هیچ عنوان محتوای پیامک کد 
ورود به شاد را در اختیار افراد غیر قرار ندهند، تاکید 
کرد: کاربران می توانند با مراجعه به بخش تنظیمات 
شاد و لمس گزینه دستگاه های فعال در قسمت حریم 
خصوصی و امنیت دسترسی های غیرمجاز به حساب 

کاربری خود را قطع کنند.

کالهبرداری با ترفند پشتیبان شبکه اجتماعی شادوقوع یک تصادف مرگبار در بزرگراه شهید کاظمی

رئیس پلیس فتــای تهران بزرگ از دســتگیری زنی که 
از طریق پخش زنده اینســتاگرام اقدام به انتشــار تصاویر 
خصوصی مردی جوان در شب عروسی اش کرده بود، خبر 
داد.سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت وگو با ایسنا به 
تشــریح جزئیات این خبر پرداخت و گفت:  چندی پیش 
مــردی جوان بــا مرجوعه قضایی به پلیــس فتای تهران 
بــزرگ مراجعه و با طرح شــکایتی اعالم کــرد که فرد یا 
افرادی ناشناس در شب عروسی اش اقدام به انتشار تصاویر 
خصوصی او در یک الیو اینستاگرامی کرده و موجب هتک 

حیثیت او به خصوص در نزد خانواده همسرش شده اند.
وی با اشاره به اظهارات این مرد جوان گفت: شاکی در ادامه 
اظهاراتش به ماموران گفت:  مدتی بعد از آشــنایی بنده با 
نامزدم، فردی ناشناس درفضای مجازی مرا تهدید کرد که 
بایــد به این رابطه پایان دهم و اگر این کار را نکنم تصاویر 

خصوصی ام را منتشر خواهد کرد. 
من اهمیتی به این موضوع ندادم تا اینکه در شب عروسی ام 
یــک صفحه جعلی با نام و شــماره تلفن بنده در شــبکه 
اجتماعی اینســتاگرام ایجاد شــد و ایــن صفحه در یک 

پخش زنده و به اصطالح الیو اینســتاگرامی تمام تصاویر 
خصوصی ام را منتشر کرده است.رئیس پلیس فتای تهران 
بزرگ با بیان اینکه تیمی از ماموران پلیس فتا رسیدگی به 
موضوع را در دستورکار خود قرار دادند، گفت:  ماموران پس 
از مطالعه اظهارات شــاکی و بررسی همه جوانب پرونده با 
بهره گیری از روش های علمی و فنی موفق شــدند ردپای 

مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.
معظمی گودرزی افزود:  کارشناســان پلیس فتا با استفاده 
از تجارب ســایبری و تحقیقات گسترده در فضای مجازی 
اطالعات هویتی متهم را به دست آورده و پس از تشریفات 
قضایی این فرد را که یک زن جوان بود، در یکی از مناطق 
جنوبی تهران دســتگیر و به همراه ادله دیجیتال به پلیس 

فتا منتقل کردند.
وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، گفت: 
ایــن فرد پس از حضور در پلیس فتا ابتدا از موضوع اظهار 
بی اطالعی کرد اما پس از روبه رویی با شاکی لب به اعتراف 
باز کرد و گفته که مدت زیادی در فضای مجازی با شاکی 
ارتباط عاشقانه داشته اما وی بعد از مدتی با شخص دیگری 

ازدواج کرد و این زن هم برای تالفی و انتقام از وی در شب 
عروسی آنها دســت به انتشار تصاویر خصوصی که شاکی 
قبال برایش ارســال کرده بود، زده اســت. به گفته رئیس 

پلیس فتای تهران بزرگ برای این زن پرونده ای تشــکیل 
شده و به همراه آن برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه 

دادسرا شده است. 

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اجرای طرح مبارزه 
با سرقت لوازم، قطعات و محتویات خودرو به طور همزمان 
در سراســر کشــور گفت: در این طرح تعداد 970 فقره 
ســرقت لوازم و تعداد 900 فقره سرقت محتویات داخل 
خودرو کشف کردند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار 
محمد قنبری ضمن اعالم این خبر گفت: ســرقت یکی 
از جرایم شــایع در کشور اســت که همواره دغدغه های 
جدی برای مردم و ارکان نظام بوده و آثار و تبعات فردی، 
اجتماعی و امنیتی و نیز تاثیر منفی بر احســاس امنیت 

دارد که توجه و عزم جدی تمامی دستگاه های متولی این 
حوزه را می طلبد.وی افزود: لذا اجرای طرح های عملیاتی 
مقطعی و استمرار و پیگیری اجرای آن در بلند مدت نتایج 
ملمــوس و قابل قبولی را در بر خواهد داشــت؛ بر همین 
اســاس » طرح عملیاتی مبارزه با سارقان قطعات خودرو 
و لوازم داخل خودرو« در پلیس آگاهی سراســر کشور در 
ماه گذشــته به مدت 3 روز به طور همزمان در سراســر 

کشور اجرا شد.
رئیس پلیس آگاهی فراجــا گفت: ماموران پلیس آگاهی 

سراسر کشور در این خصوص و طی این بازده زمانی 970 
فقره ســرقت لوازم و تعداد 900 فقره ســرقت محتویات 
داخل خودرو کشــف کردند.وی اقدامات مقابله ای نظیر 
اجرای طرح های عملیاتی و ضربتی در کاهش ســرقت ها 
تاثیر انکارناپذیری داشــته و گزینه مناســبی در کنترل 
مجرمان می باشد تا ضمن ناامن کردن محیط برای فعالیت 
ســارقان و پیشگیری جرم اماکن، کاهش و کنترل نسبی 
ســطح وقوعات جرم مربوطه و به تبع آن کاهش وقوعات 
مجموع سرقت ها، ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش 

روانی در سطح جامعه شود.رئیس پلیس آگاهی فراجا در 
ادامه ضمن هشدار به شهروندان برای جلوگیری از سرقت 
لوازم و محتویات خــودرو گفت: اتومبیل خود را به لوازم 
ایمنی ضد سرقت همانند سیستم دزد گیر، قفل فرمان، 
قفل پدال، سوئیچ مخفی و غیره مجهز  کنید.وی همچنین 
تاکید کرد: هنگام ترک اتومبیل از به جای گذاشتن کیف 
پول، گوشی تلفن همراه ، رادیو پخش، اسناد و مدارک و 
هرگونه لوازم و اموال با ارزش در داخل اتومبیل که باعث 

تحریک سارقان می شود، پرهیز کنید.

یک باند هشــت نفره کــه صرفا در زمینه ســرقت طال، 
جواهرات و پول نقد از منازل در اقصی نقاط کشور فعالیت 
می کردند در نظرآباد اســتان البرز شناســایی و بازداشت 
شدند.به گزارش رکنا؛ سامان قاضی زاده دادستان عمومی 
و انقالب نظرآباد از شناسایی و بازداشت باند ۸ نفره سرقت 
در ایــن حوزه قضایی خبر داد و گفــت: اعضای این باند 
۸ نفــره نزدیک به 6 ماه اخیــر فعالیت خود را آغاز کرده 
بودند که با استفاده از شرایط ناامنی ایجاد شده در نتیجه 
اغتشاشــات اخیر اقدام به افزایش موارد سرقت از منازل 
می کردند.وی درباره نحوه فعالیت این باند اضافه کرد: این 

شبکه که متشــکل از 2 زن و ۵ مرد به همراه یک مالخر 
بودند در شــهرهای مختلف کشور اقدام به سرقت منازل 
می کردند.دادســتان عمومی و انقالب نظرآباد ویژگی این 
شبکه را صرفا سرقت طال ، جواهرات و پول نقد بیان کرد 
و افزود: اعضای این باند در شهرهای نظرآباد، ساوجبالغ، 
آبیک، ســبزوار، نیشابور، اردبیل، تبریز و بستان آباد فعال 
بوده و پس از اجاره منزل اقدام به شناســایی خانه هایی 
می کردند که فاقد نگهبان یا دوربین بودند و سپس برای 

اینکه کســی به آنها شــک نکند در پوشش زن و شوهر، 
اقــدام به تردد به محل مذکور و ســپس باز کردن درب 
منازل با اســتفاده از دیلم کــرده و پول و جواهرات مردم 
را به سرقت می بردند.قاضی زاده با تشریح اقدامات متعدد 
انجام شده توســط نیروی انتظامی در خصوص این باند، 
گفت: در بین اعضای بازداشتی باند یک مالخر نیز وجود 
دارد که طالفروشــی داشــته و در دو مــاه اخیر بیش از 
900 میلیون تومان به حساب اعضا واریز کرده است.وی 

تعداد سرقت های انجام شده توســط این باند را تاکنون 
200 مورد بیان کرد و متذکر شــد: از این تعداد تنها 2۵ 
مورد در شــهرهای اســتان بوده است که با اقدامات فنی 
انجام شده توســط نیروی انتظامی، متهمان شناسایی و 
بازداشت شدند.دادستان عمومی و انقالب نظرآباد ارزش 
ریالی سرقت های انجام شده را بیش از 600 میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: تصاویر متهمان به منظور شناســایی 
شاکیان احتمالی با دستور قضایی منتشر می شود تا شکات 
برای طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقالب نظرآباد 

مراجعه کنند.

دردسر ارتباط عاشقانه اینستاگرامی برای تازه داماد

رئیس پلیس آگاهی فراجا خبر داد

اجرای طرح مبارزه با سرقت لوازم، قطعات و محتویات خودرو در سراسر کشور

سارقان حرفه ای خانه های کرجی ها 2 زن و 6 مرد بودند 

کشف ۵ تن مرغ زنده قاچاق در قزوین
فرمانده انتظامی شهرســتان آوج در اســتان قزوین از توقیف یک دســتگاه 
کامیونت باری و کشــف ۵ هزار کیلو مرغ زنده قاچاق در این شهرستان خبر 
داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ علی زرینی در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: ماموران یگان امداد شهرســتان آوج حین گشت زنی و کنترل 
خودروهای عبوری در حوزه اســتحفاظی به یک دستگاه کامیونت باری حامل 
مرغ زنده مشــکوک و برای بررسی بیشتر دستور توقف آن را صادر کردند.وی 
افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی ازآن توسط ماموران، ۵ هزار کیلوگرم 
مرغ زنده قاچاق که فاقد هر گونه مجوز حمل از سازمان دام و طیور بود، کشف 
و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.فرمانده انتظامی شهرستان آوج با اشاره 
به اینکه ارزش تقریبی محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 
2 میلیارد و 2۵0میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم پس از 

تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۷ قبضه سالح شکاری 
توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه

جانشین فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف 7 قبضه سالح شکاری طی 
عملیات ضربتی توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ عباس مرادی با تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در 
پی اشراف و تسلط اطالعاتی مرزبانان بر مرزهای منطقه، از فعالیت شخصی به 
هویت معلوم در زمینه قاچاق و فروش سالح در سطح شهرستان ارومیه مطلع 
شدند و با توجه به حساســیت موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
قرار گرفت.وی افزود: مرزبانان هوشــیار با انجام اقدامات فنی و عملیاتی موفق 
شدند متهم  را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی وی را 
در منزلش دستگیرش  دستگیر کنند.جانشین فرمانده مرزبانی استان با بیان 
اینکه در بازرسی از منزل متهم، تعداد 7 قبضه سالح شورشی و شکاری کشف 
شــده اســت، اظهار کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی شد.ســرهنگ مرادی خاطر نشان کرد: مرزبانان 
استان به طور جد با عامالن فروش سالح غیر مجاز برخورد شدید خواهند کرد 
و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعاً موضوع را با 

مرزبانی استان در میان بگذارند.

کشف محموله یک تنی مواد مخدر 
توسط نیروی دریایی سپاه

فرمانده پایگاه چابهار نیروی دریایی ســپاه از کشف و ضبط یک محموله مواد 
مخدر توسط نیروهای این پایگاه خبر داد.به گزارش رکنا، ناوساالریکم پاسدار 
نوذری فرمانده پایگاه دریایی امام علی )ع( از کشــف محموله یک تنی تریاک 
توســط نیروهای این پایگاه خبر داد.وی افزود: این محموله مواد مخدر از نوع 
تریاک و با وزن تقریبی نزدیک به یک تن اســت که در منطقه عمومی چابهار 
و دریای عمان با هوشــمندی کامل اشراف اطالعاتی و رصد محیط پیرامونی 
کشف و ضبط شــد.فرمانده پایگاه دریایی امام علی )ع( چابهار ادامه داد: این 
اقدام با هدف مبارزه با ســوداگران مرگ و در راستای انجام گشت های دریایی 
مســتمر نیروهای اطالعاتی این پایگاه صورت می گیرد.از سال ۱397 نیروی 
دریایی ســپاه عالوه بــر ماموریت های رزمی خود ماموریــت مقابله با قاچاق 

سوخت، کاال، مواد مخدر و مقابله با صید ترال را نیز در دستور کار خود دارد.

دستگیری عامل انتشار تصاویر خانوادگی 
در فضای مجازی 

فرمانده انتظامی شهرســتان نوشهر از دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی 
یک خانواده در فضای مجازی توسط پلیس فتا آن شهرستان خبر داد. به گزارش 
ایســنا، اکبر درویشی نیز در تشــریح این خبر گفت: با دریافت گزارشی توسط 
فردی جوان مبنی بر انتشــار تصاویر خصوصی خود و خانواده اش در شبکه های 
اجتماعی و اقــدام به توهین و افترا، موضوع بالفاصله در دســتور کار تیمی از 
ماموران پلیس فتا قرار گرفت.وی افزود: کارشناســان پلیس فتا با اقدامات فنی 
و تخصصی، عامل انتشــار عکس های خانوادگی در فضای مجازی را که همسر 
شاکی بود، شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند.درویشی با بیان اینکه 
متهم در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرم شــد اما در مواجهه با مستندات و ادله 
پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و به انگیزه انتقام جویی متهم اشاره و تصریح کرد: 
متهم پس از اینکه با همسر خود دچار اختالف می شود برای انتقام جویی اقدام 
به ســرقت عکس های خانوادگی از گوشی همســر کرده و صفحه ای در شبکه 

اجتماعی اینستاگرام ایجاد و عکس ها را در آن منتشر می کند.

بازداشت 2 قاچاقچی مواد مخدر در آبادان
رئیس پلیس آبادان از کشــف یک کیلونیم مواد مخدر صنعتی در آبادان خبر 
داد.به گزارش رکنا، سرهنگ کیومرث کشوری رئیس پلیس آبادان در گفت وگو 
با خبرنگار حوزه انتظامی رکنا درخوزســتان گفت: با اقدامات فنی و اطالعاتی 
پلیس شناســایی 2 قاچاقچی مواد مخدر در آبادان آغاز شد.وی افزود: بر این 
اســاس در حالی که این قاچاقچیان با یک دستگاه خودروی پژو  قصد انتقال 
یک محموله مواد مخدر صنعتی را داشتند مورد شناسایی قرار گرفتند.کشوری 
تصریح  کرد: دراین راســتا مأموران ایست بازرسی ، خودروی مذکور را متوقف 
و 2 سرنشــین این خودرو را دســتگیر کردند. در بازرسی صورت گرفته شده 
از خودروی متهمین مقدار یک کیلو نیم مواد مخدر صنعتی کشــف و ضبط 
شد.سرهنگ کشــوری در پایان گفت متهمین پس از تشکیل پرونده به مقام 

قضایی معرفی شدند.

2 قاچاقچی سوخت در پراید زنده زنده سوختند 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: برخورد 
خودروی کوئیک و پراید ســوخت بر، منجر به فوت دو سرنشین پراید شد.به 
گزارش رکنا، حیاتی رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بیرجند  گفت: ساعت ۴:۴3 دیروز برخورد خودروی کوئیک و پراید سوخت بر 
در پلیس راه بیرجند به مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی بیرجند 
اعالم و سریعا 2 تیم عملیاتی از ایستگاه های ۴ و 6 به محل اعزام شدند.او افزود: 
در این حادثه خودروی کوئیک از قسمت جلو با خودروی پراید حامل سوخت 
بنزین برخورد کرد که به محض برخورد خودروی پراید کامال شــعله ور شده 
و راننده و سرنشــین جلو که داخل خودرو حبس شده بودند، دچار سوختگی 
شــدید شدند.حیاتی بیان کرد: تیم عملیاتی از ایستگاه ۴ کمتر از 3 دقیقه به 
محل رســیده و ابتدا با اســتفاده از تجهیزات اطفایی اقدام به خاموش کردن 
شعله های آتش کرده و سپس اجساد سوخته 2 سرنشین خودروی پراید را از 

کابین خودرو خارج و تحویل عوامل بهشت متقین دادند.

کیفرخواست پرونده »سها رضانژاد«
در دادسرای کردکوی صادر شد

دادستان عمومی و انقالب کردکوی گفت: کیفرخواست پرونده »سها رضانژاد« 
دختر طبیعت گردی که خبر مفقودشدن و مرگ دلخراش او در ارتفاعات جهان 
نمای کردکوی در تیرماه ۱399 بازتاب گســترده ای داشــت در دادسرای این 
شهرســتان صادر شــد.به گزارش ایلنا، هادی عزیززاده اظهار کرد: بازپرس بر 
اســاس نظریه کارشناسی در این پرونده پنج نفر از سرپرستان و اعضای گروه 
گردشگری را به علت بی احتیاطی و رعایت نکردن نظامات دولتی که منجر به 
مرگ خانم رضانژاد شد، مقصر شناخت.وی گفت: در کیفرخواست همچنین از 
دادگاه خواســته شده است به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسالمی 
مصــوب ۱392 ما به التفــاوت دیه نیز از صندوق تامین خســارت های بدنی 
پرداخت شود.دادستان عمومی و انقالب کردکوی افزود: انتظار برای مشخص 
شــدن نتیجه آزمایش تشخیص هویت، طوالنی شدن اعالم نظر کارشناسی و 
اعتراض چندباره طرفین به نظریه کارشناسی و ساکن نبودن طرفین پرونده در 
استان و صدور نیابت قضایی برای تحقیق از متهمان از علل زمانَبر شدن، صدور 
کیفرخواست بود.سها رضانژاد که تیرماه ۱399 همراه با یک گروه گردشگری 
در ارتفاعات جهان نمای کردکوی حضور داشت، مفقود و پیکر او پس از 2۸ روز 
جستجو در منطقه ِچِکل سر جنگل شموشک این شهرستان کشف شد.مرگ 
خانم رضانژاد بازتاب گســترده ای در افکار عمومی و رسانه ها داشت.شهرستان 
کردکــوی در 30 کیلومتری غرب گرگان واقع و ارتفاعات سردســیر جنگلی 
آن عالوه بر چشــم اندازهای زیبا به دریای خزر هم مشــرف اســت که برای 
گردشــگران جذابیت بیشتری ایجاد می کند.پزشکی قانونی فوت سها رضانژاد 

را قطعی اعالم کرد.

اخبار کوتاه

چند روز گذشــته خانواده های چند بازیکن نونهال یک 
باشــگاه فوتبال در مشــهد با تجمع مقابل ســاختمان 
هیئت فوتبال خراســان رضوی به دنبال پیگیری ادعایی 
عجیب بودند.به گزارش رکنا، انتشــار خبری در فضای 
مجــازی ، نه تنها به فوتبال خراســان بلکــه به ورزش 
خراسان و مشهد شــوک عجیبی وارد کرد؛ خبری تلخ 
و نگران کننــده برای ورزش فوتبال و تمام رشــته های 
ورزشــی؛ تجاوز به فوتبالیست  های پایه! تیتر خبری بود 
که جواد طاری بخش، مدیر رسانه سابق تیم شهر خودرو 
با انتشــارش در استوری اینستاگرامش خبر از وقوع این 
فاجعه برای فوتبال مشهد می داد.بنابر این خبر در چند 
روز گذشته تعدادی از خانواده های بازیکنان یک باشگاه 
فوتبال در مشهد با تجمع مقابل ساختمان هیئت فوتبال 
خراســان رضوی به دنبال پیگیری ادعایی عجیب بودند؛ 
تجمعی که البته چندان چاره ساز نبود تا این خانواده ها 
پس از شــکایت در حراســت اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان به دنبال پیگیری از طریق رســانه ها باشــند.بر 
اساس صحبت های مطرح شده از سوی خانواده های این 
بازیکنــان، پس از تغییر رفتار فرزندانشــان و پیگیری و 
بررســی محتوای گوشــی تلفن همراه بازیکنان، متوجه 
می شوند مربی این باشگاه آن ها را مورد آزار و اذیت قرار 
داده است و این نونهاالن از ترس بازگو شدن این موضوع 

تحت فشار روحی و روانی قرار دارند.در همین راستا علی 
اکبر هاشمی جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی امروز اظهار داشت: به محض اطالع از این موضوع 
که به اتفاقات رخ داده در یک باشــگاه فوتبال غیرمجاز 
در مشــهد مربوط بود، موضوع به شکل جدی در دست 
بررســی و پیگیری قرار گرفت.وی افزود: پس از مطرح 
شدن خبر اولیه دستور داده شد حراست اداره کل ورزش 
و جوانــان به دقت تمام ابعــاد موضوع را مورد تحقیق و 
بررســی قرار دهد تا صحت و ســقم و ابعاد آن مشخص 
شود.هاشــمی جواهری با بیان اینکه در مبارزه با فساد 
ذره ای کوتــاه نمی آییم ادامــه داد: تا امروز کوتاهی های 
متعددی از هیئت فوتبال اســتان مشاهده شده که اگر 
این موضوع نیز در بررسی های ما مورد تایید قرار بگیرد، 
مســلماً با عوامل دخیل در ماجرا برخورد قاطع و قانونی 

خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی تصریح کرد: 
از روز اولی که وارد شــدیم موضوع سالم سازی ورزش 
خراســان را مدنظر قرار دادیم و در این موضوع با کسی 
مماشــات نداریم و اگر تخلف محرز شود به شدیدترین 

شــکل ممکن برخورد می کنیم. جامعــه ورزش جامعه 
ســالمی اســت و نباید برخی رفتارهای احتمالی را به 
پای تمام جامعه ورزش نوشت.هاشــمی جواهری درباره 
انتشــار خبر فعالیت بدون مجوز این باشگاه و حضورش 
در مســابقات نیز گفت: این موضــوع از موارد مهم و در 
حال بررســی است و اینکه باشگاهی بدون مجوز چگونه 
در مسابقات شرکت کرده، تخلف آشکار است.با اعالم این 
خبر در رســانه ها ساعتی پیش نیز سجادی، وزیر ورزش 
برای پیگیری تخلف در این مدرســه فوتبال  به حراست 
این وزارت خانه دستور داد تا به موضوع رسیدگی کرده و 
پس از بررسی این ادعاها، در صورت صحت گزارش های 
رســیده با عامل یا عاملین این اتفاق با قاطعیت برخورد 
کند.در حال حاضر اداره کل حراســت ورزش و جوانان 
خراســان رضوی با همکاری یکی از نهادهای امنیتی در 
حال بررســی دقیق موضوع هستند و قرار است گزارش 
بررسی این ادعاها به محض تکمیل، تقدیم وزیر ورزش و 

مراجع ذی صالح شود.
محســن حیدری، دبیر هیئت فوتبال اســتان خراسان 
رضوی نیز اظهارداشــت: شــکایتی به هیئت فوتبال در 

این زمینه واصل نشــده اســت، گویا بعــد از تعطیالت 
اخیــر خانواده ها بــه اداره کل ورزش و جوانان مراجعه 
داشته اند و اداره کل هم از خانواده های شاکی درخواست 
مســتندات کرده و این کل موضوعی اســت که رسمی 
و مشــخص اعالم شده اســت.وی با بیان این مطلب که 
هیئــت فوتبــال در حال پیگیری موضوع اســت گفت: 
امروز کمیته اخالق تشــکیل خواهیم داد و از دو طرف 
خواســته ایم که حضور پیــدا کنند.حیدری تاکید کرد: 
هنوز شکایتی به هیئت فوتبال ارسال نشده و اثبات و رد 
این موضوعات زمان بر اســت. به نظر من کار غیراخالقی 
رســانه ای صورت گرفته اســت و هنوز چیزی مشخص 
نیست، یک هفته از شکایت گذشته است و اینطور خبر 
منتشر شــد و واژگانی در آن استوری به کار برده شده 
است که دارای بار حقوقی است لذا هیئت فوتبال به جد 
در حال بررسی موضوع است.صادقی مدیر روابط عمومی 
سازمان ورزش وجوانان خراسان رضوی نیز اظهار داشت: 
هنوز چیزی مشخص نیست و صحت این موضوع تأیید 
نشده اســت لذا  حراست نســبت به این موضوع ورود 
پیدا کرده اســت.گفتنی است علی رغم تماس های مکرر 
حراست ســازمان ورزش و جوانان اعالم کرده است که 
این موضوع محرمانه اســت و تا ثابت شدن آن نمی توان 

اظهارنظر و تصمیم گیری کرد.

تجاوز مربی فوتبال به پسران نونهال مشهدی 

رئیس پلیس آگاهی اســتان از شناسایی سارقان حرفه ای 
غیربومــی منــازل و دســتگیری متهمان در شهرســتان 
رضوانشــهر خبر داد.به گزارش رکنا از گیالن، ســرهنگ 
علیرضا حدادی با بیان اینکه ســرقت اصلی ترین مؤلفه ای 
اســت که امنیت اجتماعــی جامعه را تحت الشــعاع قرار 
می دهد، اظهار داشــت: پیشگیری از وقوع سرقت، برخورد 
قاطع با ســارقان و تشــدید اقدامات پیشگیرانه، مهمترین 

اولویت مجموعه انتظامی اســت.وی به وقوع ســرقت های 
متعدد از منازل مسکونی در شهرستان های رشت، فومن و 
رضوانشهر، توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو 207 
با شــیوه و شــگردهای خاص خبر داد و گفت: شناسایی و 
دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 

اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.رئیس 
پلیس آگاهی استان به بررسی شیوه، شگردها و مستندات به 
جا مانده از متهمان در صحنه های سرقت توسط کارآگاهان 
آگاهی اشــاره کرد و بیان داشت: محل اختفاء متهمان در 
شهرستان رضوانشهر شناسایی و ماموران با هماهنگی قضائی 

به محل مورد نظر اعزام شــدند.این مقام انتظامی در ادامه 
افزود: سارقان با بی توجهی به دستور پلیس، با تیراندازی به 
ســمت خودروی ماموران با یک دستگاه خودروی 207، از 
محل اختفای خود متواری شدند.خودروی متهمان پس از 
طی مسافتی متوقف و 3 سرنشین آن پس از فرار در عملیات 
تعقیب و گریز دستگیر و یکی از آنها به علت جراحات وارده 

در اثر تیراندازی، به بیمارستان منتقل شد.

بازداشت هالیوودی سارقان مسلح 
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آذربایجان شــرقی از فرصت های بی بدیــل و راهبردی در 
بخش معدن سطح کشــور برخوردار است اما سالیان سال 
بــود که چنــدان توجهی بــه این عرصه نشــده و مغفول 
مانده بود.به گزارش مهر، آذربایجان شــرقی از استان های 
معدن خیز کشور به شمار می رود، به گونه ای که از ۶۴ نوع 
ماده معدنی شناخته شــده در کشور، ۵۲ نوع ماده معدنی 
شامل طال، مس، منگنز، آهن، آهک و... در آذربایجان شرقی 
کشف شده است.بنابه گفته ی مسئولین، آذربایجان  شرقی 
از نظــر تنوع معادن فلزی، رنگین  کمانی از معادن اســت؛ 
یک درصد مس دنیا و ۳۰ درصد مس کشور در این استان 
وجود دارد، آذربایجان  شــرقی ۸ میلیارد تن ذخایر معدنی 
دارد که ۵ میلیارد تن آن به نفلین ســینیت، ۳ میلیارد آن 
به سایر معادن مانند آهک، گچ، مس، سنگ های تزئینی و 
... اختصاص یافته اســت.با وجود ظرفیت های باالی معدنی 
خطه آذربایجان شرقی اما سالهاست که چندان توجهی به 
آن نشده و این حوزه مغفول مانده است؛ به ویژه معدن مس 
و نفلین سینیت که ذخایر اعظمی از آنها در استان ما وجود 
دارد و تاکنون چندان توجهی به آن نشده بود و امسال پس 
از مدت ها مسئولین استانی بخش معدن را به جد پیگیری 
می کنند.استاندار آذربایجان شرقی اخیرا در جلسه شورای 
معادن استان اظهار کرد: اجازه نمی دهیم که افرادی بدون 
اینکه فعالیتی انجام دهند، معادن را در اختیار داشته باشند 
و اگر چنین افرادی به تعهدات قانونی و تکالیف خود عمل 

نکنند خلع ید خواهند شد.
عابدین خّرم در همین راســتا به وضعیت نابسامان معادن 
طال در اســتان اشــاره کرد و گفت: ضعف مدیریت و عدم 
برنامه ریزی برای استفاده بهینه در این معادن مشهود است 
و اگــر این معادن خود را بــا چارچوب های قانونی تطبیق 
ندهند، با جدیت برای ســلب صالحیــت آنها اقدام خواهد 
شــد تا افراد یا شــرکت های صاحب صالحیت بتوانند این 
معادن را اداره کنند.وی همچنین با اشــاره به تاثیر معادن 
در رشد و شــکوفایی اقتصادی استان، بر استمرار برگزاری 
مزایده های واگذاری معــادن و محدوده های معدنی تاکید 
کــرد.وی درخصوص اخذ یک درصد فــروش معادن برای 
جبران خسارت های ناشی از فعالیت های معدنی نیز گفت: 
در محاسبه این مبلغ برای معادن، کار کارشناسی، دقیق و 
عادالنه انجام شود تا حق هیچ بهره برداری در استان ضایع 

نشود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
نیــز در گفت وگو با خبرنگار در خصــوص وضعیت معادن 
اســتان اظهار کرد: معادن انفال هستند یعنی به عنوان یک 
موهبت الهی محسوب می شوند اما در کشور ما در حوزه ی 
معدن غفلت بسیاری شده اســت چراکه تمام توجه ما در 
بخش صنعت بوده اســت.صابر پرنیان ادامه داد: آذربایجان 

شــرقی استان پر پتانسیلی در بخش معدن است که از ۶۴ 
نوع ماده معدنی در کشــور ۵۲ نوع آن در استان ما وجود 
دارد که عمده ی آن نفلین ســینیت و مس است.وی افزود: 
کشور ما در زنجیره اکتشاف مشکل دارد، یعنی تنها هفت 
درصد عرصه در اکتشــاف بوده اســت که آن هم سطحی 
اســت؛ بنابرایــن ظرفیت های معدن در کشــور ما مغفول 
مانده است و آذربایجان شــرقی نیز به دلیل اینکه صنعت 
مقدم بر حوزه ی معدن بوده، چندان توجهی نشــده است، 
اما معدن فرآیندی پیچیده تر و خاص تر نســبت به صنعت 
و تجارت اســت و همه ی بخش ها بایــد همکاری کنند تا 
تولید ثروت افزایش یابد.وی با اشــاره به معادن غیر فعال 
استان نیز خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد معادنی که غیر فعال 
هســتند، معادن سنگ ساختمانی، آهک، معادن کوچک و 
الشه ســنگ بوده اند که مقرون به صرفه نیستند؛ بنابراین 
عمده دلیل تعطیل شــدن آنها، بهره وری پایین اقتصادی 
است البته برخی معادن مشکالت دیگری نیز دارند از جمله 
بحث زیســت محیطی، منابع طبیعی و محدوده مربوط به 
نیروهای مســلح و و برخی معادن که صالحیت ندارند که 
همه دست به دســت هم داده اند تا معادن مغفول بمانند.
پرنیان ادامه داد: جلســات شورای معادن آذربایجان شرقی 
به طور مرتب برگزار می شود تا سیاست گذاری در حوزه ی 
معدن رخ دهد، معادنی که بیش از پنج سال تعطیل بوده اند 
و در مراحل اکتشــاف مانده اند، تعیین تکلیف شوند.وی در 
خصوص تعیین تکلیف معادن تعطیل اســتان یادآور شد: 
شورای معادن اختیارات معادن را به فرماندار هر شهرستان 

داده است و امسال با جدیت بیشتر پیش می رویم و به جد 
در حوزه ی معدن وارد شــده ایم تا معادن را تعیین تکلیف 
کنیــم یا با روش های نوین و کمک به بهره برداران، زنجیره 
معدن را از اکتشــاف بــه بهره برداری و فرآوری برســانیم 
به عنوان مثال بیش از یک دهه، کنســانتره مس استان ما 
۲۵ درصد بوده است که اثرات زیست محیطی آن در استان 
ما بوده ولی از ســود آن، استان دیگری بهره مند می شد که 
امســال اقدامات ویژه ای در این عرصه انجام شد.وی اضافه 
کرد: قانون گذار مشخص کرده است تا افراد دارای صالحیت 
در مزایده معادن تعطیل اســتان شرکت کنند که دو هفته 
پیش مزایده برگزار شــد و ۲۲۶ معدن در مزایده قرار داده 
شــدند اما استقبال کمی داشــت و معادنی که بیش از پنج 
ســال تعطیل مانده اند، سلب صالحیت شــده و به فرآیند 
جذب ســرمایه گذار می روند چراکه قانون گذار امســال به 

بخش معدن توجه ویژه ای دارد.
رئیس ســازمان صمت استان با اشــاره به هوشمندسازی 
معادن اظهار کرد: معادن در بحث کاداســتر ثبت شــده و 
تا آخر بهمن ماه به ســامانه جامع تجــارت می روند یعنی 
هر معدن شناســنامه دار می شود و آمار و محصوالت تولید 
معادن ثبت می شــود که سبب هوشــمند شدن نظارت بر 
معادن شــده و حقوق معادن شفاف می شــود و این اقدام 
بزرگی برای فعال ســازی و بهره وری اســت که اکنون ۴۰ 
درصــد معادن فعال ما در این ســامانه ثبت شــده و بقیه 
هــم تا آخر بهمن ماه ثبت می شــوند و این حمایت واقعی 
از تولید کننده اســت.وی در ارتباط با آزمایشــگاه  معدن 

مرند خاطرنشــان کرد: با همکاری شرکت مس ایران، مس 
سونگون و دانشــگاه تبریز آزمایشگاه جامع معدن در مرند 
تاسیس شد که به تجهیزات آزمایشگاهی الزم تجهیز شده 
و انواع مواد معدنی اســتان در آنجا وجود دارند و به معدن 
کاران در بهبود ســطح کیفی و تسریع فعالیت های معدنی 
کمک می کند چراکه آزمایشگاه جزو ملزومات معدن است.
وی همچنین با اشــاره به آمار بــاالی معادن تعطیل مرند 
متذکر شــد: بحث کوچک بودن و مقرون به صرفه نبودن 
معــادن در مرند نیز وجــود دارد البتــه معارضین در این 
شهرستان پررنگ تر از سایر شهرستان ها است؛ بنابراین در 
فرمانداری مرند جلسات متعددی برگزار کردیم و امیدواریم 
معادن مرند نیز فعال شوند.پرنیان ادامه داد: وقتی نام معدن 
به میــان می آید، آن را ثروت بزرگی می دانیم که اثرات آن 
بسیار است درحالیکه گاها معادن کوچک هستند و ثروت 
اندکی دارند.وی در بخش دیگر ســخنان خود در رابطه با 
حقوق معادن خاطرنشــان کرد: قانون گــذار ۱۵ درصد از 
حقوق دولتی معــادن را به شهرســتان ها اختصاص داده 
اســت اما تاکنون اجرا نشده اســت عالوه بر آن یک درصد 
فروش معدن نیز در شهرســتان ها جهــت حفظ طبیعت 
باید صرف شــود همچنین بخش بعدی نیز مسئولیت های 
اجتماعی اســت و معدن کاران باید مقداری از درآمد خود 
را در راســتای بهبود وضعیت مردم خرج کنند؛ یک معدن 
می تواند چندین بار انتقال یابد که این صالحیت فنی است 
از نمایندگان درخواســت می کنیم قانون معدن به گونه ای 
اصالح شــود که اهلیت افراد در آن در نظر گرفته شود.وی 
اضافه کرد: در نه ماهه سال گذشته ۸۵۰ میلیارد تومان از 
حقوق دولتی معادن به استان ما اختصاص یافت اما امسال 
این رقم به دو هزار ۵۰ میلیارد تومان رســیده اســت که 
۱۵ درصد در بخش بهســازی و نوسازی است؛ اکثر ثروت 
بخش معدن اســتان در نفلین ســینیت و مس است البته 
در بخش طال هم توجه جــدی داریم که بی نظمی ها تمام 
شوند و در یک درصد فروش معادن، برای اولین بار امسال 
ورود کرده ایم تا تمامی معادن از بابت خسارات وارده جبران 

هزینه کنند.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی در پایان در ارتباط با 
نفلین سینیت سراب نیز تاکید کرد: نفلین سینیت در استان 
ما حجم باالیی دارد و ســال های گذشته با تکنولوژی های 
مختلف سعی شده است تا روی کار آورده شود، چندین بار 
هم فرآوری آن را بررسی کرده  بودند اما در برزخ مانده بود 
که اخیراً قرارگاه خاتم االنبیا)ص( ورود کرده و ســالن های 
فرآوری را تجهیز کرده اســت که ســرعت کار نسبتاً بهتر 
اســت؛ آلومینیوم سومین فلز استراتژیک دنیا است که اگر 
این طرح با جدیت پیگیری شــده و شــهرک پایین دست 

آلومینیوم احداث شود، ارزش افزوده آن باال می رود.

۳ محور اصلی و روستایی معادن آذربایجان شرقی ظرفیتی ثروت آفرین اما مغفول
در جنوب سیستان و بلوچستان بازگشایی شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان سیستان وبلوچستان 
از بازگشــایی محور اصلی کنارک-کهیر،محور روســتایی پارک- پیرسهراب و 
همچنین محور مرزی ریمدان در جنوب این استان خبر داد.جالل الدین قادری 
در گفت وگو با ایسنا- اظهار کرد: براثر بارندگی های ۲۸ دیماه ۴ محور در جنوب 
استان مسدود شد که با تالش راهداران بعد از فروکش کردن سیالب سه مسیر 
ذکر شــده بازگشایی شد.وی ادامه داد: همچنان محور روستایی چاهان_زرآباد 
مسدود است.قادری با بیان اینکه ۵۰ گشت راهداری در قالب ۳۴۰ نیروی راهدار 
و با ۱۵۰ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین در محور های جنوب سیستان و 
بلوچستان در آماده باش کامل هستند افزود:پس از بارندگی های اخیر با تالش 
نیروهای راهداری ریزش برداری در محور های جنوب اســتان انجام و عملیات 
بازگشایی محورهای مسدود شده همچنان ادامه دارد.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای جنوب سیســتان وبلوچســتان با بیان خسارات ناشی از سیل و 
طغیان رودخانه های محلی در محورهای جنوب استان گفت:در مجموع میزان 
خسارت اولیه به زیرساخت راه های ارتباطی جنوب استان تا کنون ۸۵ میلیارد 
تومان برآورد شــده اســت.قادری تصریح کرد:هم اکنون بجزء محور ذکر شده 
سایر راه های ارتباطی اصلی،فرعی وروستایی بازگشایی و باز است و تردد در آنها 
جریان دارد.وی خاطر نشان کرد:هم استانی های عزیز می توانند از طریق تماس 

با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه های جنوب استان مطلع شوند.

۹۹ درصد روستاهای لرستان برق دارند
سرپرست شرکت توزیع برق لرستان گفت: ۹۹ درصد روستاهای استان برق دار 
هســتند و یک درصد نیز روستاهای پراکنده با تعداد خانوار کم هستند.مهران 
امیری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تعریف ما از روستا باالی ۲۰ خانوار است 
اما ما ادعا داریم که روستای باالی ۱۰ خانوار و حتی باالی پنج خانوار نیز بدون 
برق نداریم.وی ادامه داد: برگشــت به روستا داریم که روستا را احیاء می کنند 
یا روســتاهای سیاری داشــتیم که االن در آن سکونت پیدا کردند، حاضر شده 
و درخواســت های خود را می دهند.امیری عنوان کرد: عموم درخواست های ما 
معموالً زیر پنج خانوار هستند که یک مقدار شرایط تأمین برق این روستاها از 
نظر قانونی ســخت تر شده، یعنی باید یک سری مجوزهای الزم کسب شود که 
ما بتوانیم آن ها را برق دار کنیم.سرپرست شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به 
این که امســال هشت روستا را در برنامه داریم که عموماً بین پنج تا ۱۰ خانوار 
هستند، عنوان کرد: روستای باالی ۱۰ خانوار نداریم که برق نداشته باشند.وی 
افزود: اکثر روســتاهایی که درخواســت برق دارند جدید هستند و کمتر از ۱۰ 
خانوار دارند که از قبل ســاکن نبودند ولی االن کد روستا را گرفته و به عنوان 
روستا معرفی شــده اند.امیری تصریح کرد: ۹۹ درصد روستاهای استان برق دار 
هســتند و آن یک درصد نیز روستاهای پراکنده با تعداد خانوار کم هستند که 
شرایط قانونی فعاًل فراهم نشــده یا ساکن منطقه ای هستند که امکان عبور از 

آن وجود ندارد.

پایان مازوت سوزی 
در نیروگاه رامین اهواز با تامین گاز

مدیرعامل شــرکت گاز خوزستان از تامین گاز مورد نیاز پنجمین واحد نیروگاه 
بــرق رامین اهــواز خبر داد و گفــت: در حال حاضر همــه نیروگاه های گازی 
خوزســتان از گاز مطمئن و پایدار اســتفاده می کنند.نادرقلی زری میدانی در 
گفت و گو با ایسنا، با اشــاره به تامین گاز مورد نیاز نیروگاه رامین اهواز اظهار 
کــرد: در روزهای اخیر گاز مورد نیاز واحد پنجــم نیروگاه برق رامین اهواز که 
قابلیت اســتفاده از سوخت مازوت را نیز دارد تامین شــده است و اکنون این 
واحد نیز از گاز اســتفاده می کند.وی با بیان اینکه نیــروگاه رامین اهواز نقش 
تعیین کننده ای در پایداری شــبکه برق خوزســتان دارد، افزود: با تامین گاز 
مورد نیاز این نیروگاه در حال حاضر هر ۵ واحد این نیروگاه گازی به شبکه گاز 
متصل شدند.مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به اینکه سهم روزانه گاز 
نیروگاه ۲ هزار مگاواتی رامین به عنوان بزرگترین نیروگاه برق خوزســتان ۷.۵ 
میلیون مترمکعب است، گفت: در حال حاضر این نیروگاه روزانه حدود ۵ میلیون 
مترمکعب گاز مصرف می کند.زری میدانی عنوان کرد: همه نیروگاه های گازی 
خوزستان در حال حاضر از گاز مطمئن و پایدار استفاده می کنند و همه تالش 
بر تداوم گازرسانی به نیروگاه های برق استان با وجود سرمای زمستانی و افزایش 
مصرف گاز خانگی است.به گزارش ایسنا، اواخر آذرماه بود که سرپرست نیروگاه 
رامین اهواز از اســتفاده از سوخت مازوت به عنوان سوخت جایگزین در یکی از 
واحدهای نیروگاه رامین خبر داد که این مساله با توجه به شرایط آلودگی هوای 

کالنشهر اهواز واکنش ها و نگرانی هایی در پی داشت.

۲ هنر سنتی گیالن در آستانه ثبت ملی
مدیرکل میراث فرهنگی گیالن، از تهیه و ارسال پرونده دو هنر سنتی استان به 
منظور ثبت در فهرســت آثار ملی به دبیرخانه شورای ثبت خبر داد.ولی جهانی 
در گفت وگو با ایســنا، از ارســال پرونده های جدید بــرای ثبت ملی خبر داد و 
اظهار کرد: »مرواربافی آستانه اشرفیه« و »بامبوبافی الهیجان« از جمله مواردی 
هســتند که پرونده ثبتی آنها در معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیالن تهیه و به منظور 
ثبت در فهرســت آثار ملی به دبیرخانه شــورای راهبردی ثبت ملی روستاها و 
شــهرها ارسال شده است.وی هدف از ثبت این هنرهای دستی را توجه بخشی 
به جایگاه معنوی آن دانست که می تواند به عنوان شاخصه ای مهم برای معرفی 

شهرستان ها و نیز جذب گردشگری به شمار رود.
مدیرکل میراث فرهنگی گیالن هنرهای سنتی و صنایع دستی هر شهرستان را 
از جمله ســرمایه های معنوی آن دانست و عنوان کرد: ثبت این هنرها می تواند 
به مشارکت بخشی اهالی آن و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.جهانی تصریح 
کرد: صنایع بومی و دســتی هر سرزمینی بدون شک یکی از افتخارات آن ملت 
است، زیرا ریشه های عمیق و استواری در اعتقادات، آداب، عادات، رسوم، سنن 
و در مجموع فرهنگ معنوی جامعه دارد و نمایشگر فرهنگ و تمدن اقوام بوده 
اســت.وی با بیان اینکه صنایع دستی سفیران فرهنگی یک مرز و بوم به شمار 
می آیند، گفت: صنایع دستی به مجموعه ای از هنرها و صنایع اطالق می شود که 
به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی  ساخته می شود و قسمتی از مراحل 
اساســی تولید به کمک دســت و ابزاری ساخته می شــود که سرشار از ذوق و 

خالقیت سازنده آن است.

اخبار کوتاه

رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس با گالیه از وضعیت 
نامناســب صنایع لبنی راکد و نیمه تعطیلی فارس، اعالم 
کرد: بر اســاس اطالعات دریافتی و آمارهای موجود بیش 
از ۶۰ درصد کارخانجات لبنی اســتان راکد شده اند که این 
مسئله یک آسیب جدی در حوزه تولید است.به گزارش ایلنا، 
محمدجواد عسکری در نشست با مدیران عامل کارخانجات 
لبنی فارس در رابطه ضــرورت احیای کارخانجات تعطیل 
و نیمه فعال لبنی فارس از مســئوالن دولتی، خواستار شد: 
تمامی دســتگاه های اجرایی موظف هستند در اسرع وقت 
نســبت به ارائه اطالعات دقیق راه اندازی مجدد واحدهای 
تولیدی و بررسی مســائل تولیدکنندگان فعال نیز اهتمام 
جدی داشــته باشــند و مجلس از جایگاه نظارتی و قانونی 
خود این موضوع را پیگیری جدی خواهد کرد.وی با تاکید 
بر اینکه تولید محصوالت ســالم در کشور از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار اســت، مطرح کرد: تولید محصوالت لبنی 

به عنوان یک کاالی اساسی مورد نیاز مصرف کنندگان باید 
بر اساس اســتانداردهای جهانی باشد تا بتوانیم نسبت به 
سالمت جامعه دوراندیشی داشته باشیم.او با اشاره به اهمیت 
کیفیت تولید محصــوالت لبنی در دنیای امروز و تأثیر آن 
در بازارهای جهانــی، افزود: متولیان حوزه ســالمت باید 
نسبت به فرآیند تولید محصوالت دقت نظر ویژه ای در ارائه 
گواهی بهداشــت محصوالت داشته باشند که خوشبختانه 
برخی از کارخانجات لبنی فارس توانســتند در این زمینه 
به تولیدکننده برتر از نظر کیفیت و سالمت محصول دست 
پیدا کنند.عسکری ادامه داد: کیفیت محصوالت لبنی باید 
به گونه ای باشــد تا امکان خلق فرصــت  در ارائه کاالهای 

ایرانی در سطح بین الملل فراهم بشود.
رئیس شورای سیاست گذاری بخش کشاورزی اتاق بازرگانی 
با بیان اینکه توســعه صادرات محصــوالت و فرآورده های 
کشــاورزی و دامی باید در مسیر مناسبی قرار داشته باشد، 

اظهار داشت: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته اخیر این 
امکان وجود دارد تا بتوانیم برخی از فرآورده های لبنی تولید 
داخل دارای مزیت رقابتــی در حوزه صادرات را به صورت 
هدفمند در بازارهای جهانی عرضه کنیم.عضو اصلی شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه با تاکید بر 
اینکه نگاه و رویکرد دولت باید معطوف به توسعه واحدهای 
تولیدی برتر باشد، تصریح کرد: انتظار ما از دولت سیزدهم 
این است فضا و فرصت مناسب برای تولیدکنندگان برتر را 
در حوزه های گوناگون به ویژه در بخش صادرات فراهم کند 
که در این زمینه اگر موانع قانونی وجود داشته باشد مجلس 
یازدهم و کمیسیون تخصصی کشاورزی در راستای اصالح 

یا وضع قوانین حمایتی آمادگی کامل دارد.
نماینده داراب و زرین دشــت در مجلس شورای اسالمی با 
تشــریح بر اینکــه بایــد در زمینه پیاده ســازی طرح ها و 
برنامه های توسعه ای صنایع تبدیلی و تکمیلی اقدام جدی 

داشته باشــیم، گفت: صنایع غذایی باید پیشران اقتصادی 
بخش کشــاورزی و دامپروری در کشور باشد که ظرفیت ها 
و قابلیت های منحصربه فرد اســتان فــارس باید از فضای 
بالقــوه ای به فضای عملیاتی و بالفعــل  تغییر پیدا کند.این 
نماینــده مجلس با بیان اینکه باید در راســتای حمایت از 
جذب سرمایه نســبت به رفع موانع قانونی تولیدکنندگان 
و دغدغه ســرمایه گذاران تعهد داشــته باشیم، خاطرنشان 
کرد: ایجاد زیرســاخت ها و بســترهای الزم سرمایه گذاری 
در حوزه هــای مختلف صنایع تبدیلــی و تکمیلی باید به 
صورت یک برنامه مشــخص و طبق یک نقشه راه هدفمند 
در سیاست ها و راهبردهای کالن کشور و استان ها به صورت 
یک فرآیند تعریف شــده عملیاتی بشود تا بتوانیم در حوزه 
اشتغال و توسعه اقتصادی نسبت به تحقق شعار سال مبنی 
بر تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نیز کارنامه قابل قبولی 

به ملت ایران ارائه کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه، جوانرود، 
کرندغرب، صحنه و ســنقر را از مهمترین شهرهای دارای 
تنش آبی اســتان برشمرد که در سفر رئیس جمهور ۲۰۰ 
میلیــارد تومان برای تامین آب آنها در نظر گرفته شــده 
اســت.رضا داوودی در جلسه قرارگاه آب کرمانشاه، با بیان 
اینکه کرمانشــاه نیز مانند سایر نقاط کشور درگیر شرایط 
خشکسالی و کم آبی است، گفت: این وضعیت باعث شده 
برخی از شهرهای اســتان که از مهمترین آنها می توان به 
جوانرود، کرند، صحنه و سنقر اشاره کرد، در معرض تنش 
آبی قرار بگیرند.وی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات سفر 

رئیس جمهور ۲۰۰ میلیارد تومان برای شــهرهای درگیر 
تنش آبی استان در نظر گرفته شده که از این میزان ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای سنقر و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر برای 
صحنه، جوانرود و کرندغرب پیش بینی شده است.داوودی 
تنش آبی در شــهری مانند جوانرود را جدی عنوان کرد و 
ادامه داد: در پیک مصرف جوانرود نزدیک به ۱۰۰ لیتر در 
ثانیه کمبود آب داریم و چنانچه طرح نهضت ملی مسکن 

نیز اجرا شود این کمبود جدی تر خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه راهکار 
تامین آب شــهر جوانرود را اســتفاده از ظرفیت حفر چاه 

در حوزه ســرزمینی شهرستان روانســر و همچنین وارد 
مدار کردن چاه »تم تم« دانست.وی همچنین از وضعیت 
تنــش آبی در ثالث باباجانی هم یــاد کرد و افزود: در این 
شهرســتان نیز برای تامین آب شهرهای ازگله، تازه آباد و 
میرآباد و روســتاهای اطراف آن برنامه هایی در دست اجرا 
اســت.داوودی با بیان اینکه مقرر شــده تامین آب ازگله 
توســط آب نیرو انجام شــود، عنوان کرد: برای میرآباد و 
روســتاهای اطراف نیز توســط قرارگاه نجف ســپاه طرح 
آبرســانی در حال اجرا داریم که امیدواریم تا اردیبهشــت 
ســال آینده به بهره برداری برســد.به گفته این مســئول، 

برای شــهر ازگله نیز تامین آب هم از محل حفر چاه و هم 
تامین آب بلندمدت از محل ســد آزادی باید بررسی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه اشاره ای 
هم به وضعیت تصفیه خانه های فاضالب در دســت اجرا در 
پنج شــهر تازه آباد، جوانرود، روانسر، کرند و صحنه داشت 
که مقرر شده ۱۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل آنها اعتبار 
اختصاص یابد.داوودی ابراز امیدواری کرد، با تامین اعتبار 
این طرح ها، شاهد بهره برداری از آنها در سال آینده باشیم 
که منجر به تصفیه فاضالب جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار 

نفر خواهد شد.

یک کارشــناس محیط زیســت با بیان اینکه 
وارونگــی دما، آلودگی ناشــی از صنعت را به 
نمایش گذاشته است، گفت: ترافیک و خودرو 
عامل اصلی آلودگی نیســت، توپ را در زمین 
مردم نیندازیم.حســین اینانلــو در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با بیــان اینکه در آلودگی هوا 
سه عامل مهم نقش دارند، اظهار کرد: صنعت، 
سکونتگاه ها و وســایل نقلیه سه عامل اصلی 
آلودگی هوا محســوب می شــوند.وی با بیان 
اینکه در حوزه صنعت نیروگاه شــهید رجایی 
نماد آلودگی هوا محســوب می شــود، افزود: 
با توجه به جمعیت شــهر قزویــن دو عامل 
دیگر یعنی ســکونتگاه ها و وســایل نقلیه را 
نمی توان علت های اصلی این آلودگی دانست.

این کارشناس حوزه محیط زیست ادامه داد: 
قزوین از نظر جمعیتی یک شــهر میانه است 
و ســکونتگاه ها و وسایل نقلیه در این شهر در 
حدی نیســت که عامل اصلی آلودگی آسمان 

باشــد.وی با بیان اینکه آلودگی روزهای اخیر 
در قزوین تنها مختص به همین روزها نیست 
و از قبل نیز وجود داشــته است، ادامه داد: در 
این چنــد روز مواد آالینده در شــاخص های 
ســنجش آلودگی خود را نشــان داده است.
اینانلــو با بیان اینکه علت نمایش این آلودگی 
به شــرایط هواشــناختی حاکم بر قزوین در 
روزهای گذشته مربوط می شود، تصریح کرد: 
پدیــده وارونگی دما که در قزوین به نســبت 
ســایر استان ها شدید تر بوده است باعث بروز 

این آلودگی شده است.
وی در تشــریح معنای وارونگی دما گفت: در 
حالت عــادی و نرمال هوای ســطح زمین و 
هوای مجاوری که ما انسان ها با آن در تماس 
هستیم نســبت به هوای باالتر گرم تر است و 
وقتی ســطح زمین گرم تر است هوا شروع به 
صعود می کند و آلودگی هایی که انســان وارد 
هوا کرده به ســطح باال رفته و این آلودگی را 

زیست  کارشناس محیط  نمی کنیم.این  حس 
اظهار کرد: وقتــی وارونگی دما اتفاق می افتد 
هوای ســرد باال با هوای مجاور زمین وارونه و 
جابجا می شود و هوای سرد سنگین در سطح 
زمین هــوای آلوده را به باالتر مننقل نکرده و 
در ســطح زمین حبس می کند و نتیجه این 
اســت.وی  آلودگی  افزایش شــاخص  حبس 
افزود: وارونگی دمایی که منشأ سیستمی دارد 
و نتیجه اســتقرار و عمل مراکز فشار اتمسفر 

است.
اینانلو تصریح کرد: هوای این روزهای ســطح 
زمین در اکثر مناطق ایران و قزوین یک هوای 
پرفشاری اســت که از عرض های باال مستقر 
شــده و با توده های هوای غربی ادغام شده و 
بارندگی را ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه 
توده و سیستم هوایی پرفشار باعث وارنگی دما 
شده اســت، عنوان کرد: این سیستم در همه 
استان ها وجود دارد ولی عوامل دیگری نقش 

این هوای ســرد و پرفشار را در استان قزوین 
تشــدید کرده و به وارونگی بیشتر دما کمک 
کرده اند.اینانلــو تصریح کرد: دمای پرفشــار 
سیبری، پوشیده بودن زمین از برف و آسمان 
شفاف و صاف به وارونگی دما در قزوین کمک 
کــرده و منابع آالیندگی موجود در قزوین نیز 
باعث شــده تا شرایط طبیعت وضعیت هوا در 
قزوین اینگونه که امروز می بینیم شــود.وی با 
بیان اینکه هر شــهر و سکونتگاه های شهری 
ویژگی هــای خاص خــود را دارد، تاکید کرد: 

شــبکه حمل و نقل، ترافیک و سبک زندگی 
مــردم ســهم خودروهــا را در آالیندگی هوا 
افزایش دهــد اما ترافیــک و خودروها عامل 
اصلی نیســتند و نباید توپ را در زمین مردم 
بیندازیم.این کارشناس محیط زیست با بیان 
اینکه وارونگی دما ایحاد آلودگی نمی کند بلکه 
آلودگی ایجاد شــده توسط انسان را در زمین 
حبس می کند، ادامه داد: تا زمانی که آسمان 
قزوین صاف است و برف نیز در زمین است از 

این وارونگی کاسته نخواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری مازندران گفت: 
تجربه اخیر کندی سوخت رســانی در مازندران نشان داد 
ناوگان این بخش به روز نشده است.به گزارش خبرنگار مهر، 
رضا علیخانی در نشست شــورای حمل و نقل مازندران با 
بیان اینکه در پی افت فشار کاز کشور در روزهای گذشته و 
تعطیلی موقت جایگاه های توزیع سی ان جی برای خودروها 
در مازندران رخداد، اظهار کرد: کندی در توزیع بنزین پس 
از تعطیلی جایگاه های ســی  ان جی نشــان داد که ناوگان 
حمل و نقل سوخت رسانی در مازندران به روز نشده است.
وی به روز رســانی ناوگان حمل و نقــل به ویژه در بخش 
ســوخت رســانی را از اولویت های مهم مازندران دانست و 

افزود: برای رصد کامل وضع موجود و نیازمندی برای بهبود، 
کمیته ای جهت بررســی کامل، تشکیل می شود تا عالوه 
بر شناســایی توان شرایط عادی، نیازمندی در زمان بحران 
نیز شناسایی شود.معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره 
به اینکه در بحران افت فشــار گاز روزهای گذشته و توزیع 
ناهماهنگ بنزین در استان نشان داد که مدیران این بخش 
از آمادگی بین بخشی برخوردار نبودند، یادآورشد: مدیران 
شرکت های خدمات رسان به ویژه شرکت های توزیع کننده 

حامل های سوختی باید در آمادگی کامل به سر ببرند تا در 
زمان بحران بتوانند ســوخت جایگزین را بدون اتالف وقت 
عرضه کنند و شــهروندان درگیر صف های طوالنی نشوند.
علیخانی همچنین درباره توزیع الســتیک بــرای ناوگان 
حمل و نقل باری از تشــکیل کمیته رصد توزیع خبر داد و 
تصریح کرد: این کمیته مکلف می شود تا برای توزیع نیمایی 
الســتیک ناوگان حمل و نقل باری و مسافری در مازندران 
بررســی ویژه داشــته باشــد تا با وزارت راه و شهرسازی 

هماهنگی الزم انجام پذیرد و البته در اســتان الستیک در 
بازار آزاد موجود اســت ، اما برای رفع دغدغه کامیون داران 
جهت تهیه الســتیک دولتی اقدام جدی خواهیم کرد.وی 
با بیــان اینکه برای تصریح در عملیات ناوگان حمل و نقل 
عمومی تهیه و توزیع روغن آن هم با کیفیت نیز در دستور 
کار قرار دارد، گفت: نیازمندی استان با همکاری اتحادیه ها 
بررســی و میزان تهیه نیز برآورد می شــود.معاون عمرانی 
استاندار مازندران از پلیس راه خواست تا با خودروهایی که 
بیش از حد ظرفیت بار حمل می کنند و موجب ترافیک یا 
حوادث در جاده می شــوند، برخورد جدی شود و به معدن 

دادان نیز هشدار داده شود.

ضرورت راه اندازی مجدد کارخانجات لبنی فارس

بیش از ۶۰ درصد کارخانجات لبنی فارس راکد شده اند

تنش آبی برخی شهرهای کرمانشاه جدی است

توپ را در زمین مردم نیندازیم
صنعت عامل اصلی آلودگی هوای قزوین

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران:

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ناوگان سوخت رسان در مازندران به روز نشده است
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۵۰۷۶ -۱۴۰۱/۰۹/۲۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض محمدرضا مجتبائی ثبوتی فرزند مرتضی به شماره ملی 
۲۶۶۹۲۷۳۴۰۸ نســبت به ششدانگ یک باب خانه نیمه ساخت با آجرچینی و سربندی با پروانه ساخت به مساحت ۳۰۰  متر مربع 
به شماره پالک ۲۱۶ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در سرابستان بخش ۲۴ گیالن از مالکیت 
رسمی نازعلی آبیار محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 839
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/02

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۵۱۷۵ -۱۴۰۱/۰۹/۲۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض ایران پروانه گشتی فرزند ابوالحسن 
به شماره ملی ۲۶۶۸۹۱۱۹۴۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت ۲۴۰  متر مربع 
به شماره پالک ۱۴۳ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۵ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در رودبارچیره بخش ۲۴ گیالن از 
مالکیت رسمی ابوالحسن پروانه محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و 
در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 894
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/16

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۲۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی هاجر احمد شعر بافی فرزند احمد به شماره شناسنامه 
۶۰ صادره از رشت نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۱۸۵۱/۲۷ متر مربع که از این مقدار مساحت ۷۸۸/۵۰ متر مربع دارای 
کاربری مسکونی و مابقی به مساحت ۱۱۵۰/۳۲ متر مربع دارای کاربری استخر )کشاورزی( میباشد. به شماره پالک ثبتی فرعی ۲۱۵ مجزی شده 
از پالک ۴۹ واقع در قریه مژدهه شفت سنگ اصلی ۳۷ بخش ۲۱ گیالن از مالکیت رسمی علی طوفان زاده )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم 

دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. م الف 890

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندان

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندان

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- نعمت ذوقی
تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/16
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سیفی:ازمبارزهکردنلذتمیبرم
خوش نــام  ووشــوکار 
کشــورمان تنها یک حسرت 
در دنیــای قهرمانــی دارد. او 
با وجود داشــتن ســه طالی 
بازی های آسیایی و پنج طالی 
جهان، نبود ووشو در المپیک 

را تنها حسرتش می داند.
محمدســیفی  محســن 
قهرمان پرافتخار ووشوی ایران و جهان که پنج طال و یک نقره جهان، سه طالی 
بازی های آســیایی، سه طالی جام جهانی ســاندا و یک مدال طالی بازی های 
کشورهای اسالمی را در کارنامه دارد در گفت وگو با ایرنا به تشریح برنامه هایش 

در سال پیش رو پرداخت که شرح آنرا در زیر می خوانید:
در سه سال اخیر هیچ رویداد بین المللی در ووشو نداشتیم. شما در 

این مدت چگونه آمادگی خود را حفظ کردید؟
در دو دیدار فینال لیگ برتر مبارزه کردم و در مرحله نهایی جنگجویان ووشو 
هم روی رینگ رفتم. باید حتما شــرکت می کردم چراکه تابع قوانین فدراسیون 
هستم و هیچ گاه نخواستم از نامم استفاده کنم. همچنین دو مبارزه حرفه ای هم 

در بحرین انجام دادم که آخرین آن حدود یک ماه قبل بود.
بنظر می رسد تمرینات را به صورت جدی پیگیری می کنید؟

دقیقا همین اســت و به طور مداوم، تمرین بدنسازی، ووشو و بوکس دارم. به 
صورت جداگانه در این سه بخش مربی دارم که برایم خیلی زحمت می کشند و 

همواره قدردان آنان هستم.
و مثل همیشه برای طالی بازی های آسیایی با انگیزه هستید؟

بازی های آســیایی برای ورزش کشــور خیلی مهم بوده و طالی آن بســیار 
ارزشــمند است. می دانم برای سکوی نخســت این رویداد بزرگ باید شبانه روز 

تالش کنم.
ســه طالی بازی های آســیایی دارید و چگونه می شود باز هم برای 

موفقیت در آن تا این حد تالش کنید؟
متاسفانه ووشو در بازی های المپیک تابستانی نیست که این برایم یک حسرت 
اســت. به همین دلیل بازی های آسیایی مهمترین رویداد ووشو تلقی می شود و 
گل سر ســبد این رشته بوده و هست. همیشه سعی می کنم بهترین باشم. سه 
طالی قبلی به کنار و می دانم برای طالی هانگژو باید به اندازه مجموع سه دوره 

قبلی تالش کنم.
سال آتی مســابقات جهانی ووشو پس از چند سال وقفه در آمریکا 

برگزار می شود. چه برنامه ای برای آن دارید؟
امیدوار بودم آمریکا میزبان نشود. واقعیت این است که نگرانم تا به تیم ایران 
رویداد ندهند که احتمالش بسیار زیاد است. بازی های آسیایی و قهرمانی جهان 
در فاصله حدودا یک ماهه برگزار می شــود و اگر تیم ایران به آمریکا اعزام شود 

حتما برای قهرمانی به میدان می روم.
شما اکنون در ۳۳ سالگی هستید. فکر می کنید تا چه زمانی در دنیای 

ووشو خواهید بود؟
تا زمانی که ذهن و جســمم اجازه بدهد دوست دارم به میدان بروم چراکه از 
مبارزه کردن لذت می برم. هر وقت احساس کردم، دیگر توان مبارزه ندارم خودم 
اعالم می کنم اما دوست دارم کنار ووشو باشم و عنوانش اصال برایم مهم نیست.

یعنی به مربیگری تیم ملی فکر می کنید؟
برایم مهم نیســت که حتما مربی تیم ملی باشم اما دوست دارم کنار ووشو 
حضور داشته باشم. اگر یک نفر هم به خاطر من قهرمان جهان شود، ِدین خود 

را به ووشو ادا کرده ام.
به  عنوان بازیکن باتجربه، چه نظری در خصوص کادر فنی تیم ملی 

دارید؟
شــرایط بعد از رفتن حسین اوجاقی، کمی سخت شد تا اینکه امیر اوجاقی و 
علی دهقان آمدند. حدود ۲ ماه تمرین داشتیم که خوب بود و طبق همان روال 
گذشته با کمی تغییرات انجام می شد. متاسفانه لغو بازی های آسیایی دوباره همه 
چیز را سردرگم کرد. هر فردی که بخواهد مربی تیم ملی شود باید برنامه کامل و 
دقیقی داشته باشد چرا که ووشوکار باید با آمادگی صد درصد بدنی و فنی راهی 

بازی های آسیایی شود.
در ادامه ورزش قهرمانی، حضــور در مبارزات حرفه ای را به صورت 

جدی پیگیری می کنید؟
زیاد پیگیر نیستم. تمریناتم را با قدرت دنبال می کنم و اگر در این بین مبارزه  
حرفه ای هم باشــد شــرکت می کنم اما دنبال چیدن مبارزه نمی روم. باور کنید 
خیلی اســم سازمان یا کمربند برایم مهم نیســت. اگر آماده باشم و مسابقه ای 

پیشنهاد شود به میدان می روم.
از انتخاب ووشو راضی هستید؟

از ســال ۸۶ وارد تیم ملی شدم و شکر خدا شرایط بد نبوده است. نمی شود 
ورزش ها را مقایسه کرد اما نسبت به دیگر رشته های رزمی که دارای فدراسیون 
هســتند، راضی ام که ووشو را انتخاب کرده ام. اگر بخواهم گالیه ای کنم، نامردی 

است.
و در پایان، حسرتی از دنیای قهرمانی دارید؟

فقط المپیک. حیف که ووشو در المپیک نیست وگرنه می توانستم حداقل یک 
مدال خوشرنگ المپیک را کسب کنم.

واکنشفدراسیونبهاتفاقدریکمدرسهفوتبال
فدارســیون  ســخنگوی 
فوتبال بــه اتفاق جنجالی در 
یک مدرســه فوتبال واکنش 
نشــان داد. احسان اصولی در 
گفت وگو با فــارس، در مورد 
مباحث مطرح شده نسبت به 
تخلف یک مدرسه فوتبال در 
مشهد اظهار داشــت:  فدراسیون فوتبال از طریق رسانه ها متوجه شد که چنین 
موضوعی در یکی از مدارس فوتبال مطرح شــده اما تاکنون شــکایتی در هیأت 
فوتبال خراسان رضوی یا فدراسیون دریافت نکرده ایم. آئین نامه ها به ویژه آئین نامه 
کمیته اخالق در اینگونه موارد روشن است. با پیگیری های انجام شده و با توجه 
به اینکه کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در همه استان ها نماینده دارد، پرونده ای 
تشکیل شد و وظایف اولیه نیز انجام می شود. وی افزود: موضوع به صورت کامل 
و دقیق با احضار طرفین، اخذ توضیحات و به صورت دقیق در چارچوب قوانین، 
مقررات و آئین نامه های مرتبط پیگیری خواهد شــد و نتایج آن به سمع و نظر 
مردم و رسانه ها می رسد. ساز و کار ارکان قضایی و کمیته اخالق مشخص است و 
در اینگونه موارد و مباحث ورود خواهیم کرد. سخنگوی فدارسیون فوتبال عنوان 
کرد: به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم افرادی دنبال چنین اتفاقات و مسائلی بروند و 
قطعا در صورت احراز موضوع، با مسببان برخورد جدی خواهیم کرد. تمام جوانب 
بررســی خواهد شد و اگر تخلف اثبات شود با متخلفان به شکل قاطعی برخورد 

می کنیم و نتایج را به اطالع مردم و رسانه ها می رسانیم.

فتحاهللزاده:8امتیازفاصلهباپرسپولیسچیزینیست
مدیرعامــل اســتقالل در 
خصــوص آخریــن شــرایط 
ایــن تیــم پس از شکســت 
را  توضیحاتی  سپاهان  مقابل 
ارائــه کرد. علی فتــح اهلل زاده 
در  اســتقالل  مدیرعامــل 
خصــوص شکســت این تیم 
مقابل ســپاهان در لیگ برتر 
اظهار داشــت: نســبت به بازیهای قبلی بد بازی نکردیم ولــی به هر حال باید 
حواسمان بیشتر جمع باشد یک لحظه اشتباه کردیم و یک پنالتی دادیم و باعث 
شکســت تیم شد. وی ادامه داد: نگران مصدومان تیم هستیم و باید قبول کنیم 
تعداد آنها بیش از حد شده است. فتح اهلل زاده در خصوص اشتباهات داوری بیان 
داشــت: ما تا کنون از داوری 11 امتیاز ضرر کردیم. دوستان می گویند مصاحبه 
نکنیــد ما هم اطاعت می کنیم  ولی وقتی چیزی نمی گوییم دلیل نمی شــود 
اعتراض نداشته باشــیم. انتظار داریم کمیته داوران وقتی نجابت ما را می بیند 
بیشــتر از تیم ما مراقبت کند. وی در خصوص اختالف ۸ امتیازی با پرسپولیس 
در صدرجدول تصریح کرد: در بازی های 3 امتیازی ۸ امتیاز چیز زیادی نیســت 
و بــا یکی دو بازی می توان آن را جبــران کرد. باید تالش کنیم و این فاصله را 

هرچه زودتر کمتر کنیم. 

گفتوگو

خبر

مهدی تاج در سفر خود به مشهد با حواشی مختلف به 
علت اختالف میان رئیس هیات فوتبال و مدیرکل ورزش 
و جوانان این اســتان رو به رو شــد و در نهایت با انتشار 
فایل صوتی یک مصاحبه که به نظر می رســد او سواالتش 
را به خبرنگار دیکته کرده، حاشیه ها به اوج خود رسید اما 

واقعیت ماجرا چیست؟
به گزارش ایســنا، مهدی تاج و اعضای هیات رئیســه 
فدراســیون فوتبال در ســفر پرحاشــیه خود به مشهد و 
حضور در جلســه مجمع عمومی ســاالنه این اســتان، با 
ماجــرای جدیدی رو به رو شــدند. به نظر می رســد که 
رئیس فدراســیون فوتبال به جای پاسخگویی به سواالت 
اهالی رسانه، در پشت درهای بسته در حال دیکته کردن 
ســواالت سفارشــی خود به یک خبرنگار است تا او عینا 

سواالت مدنظر تاج و اصولی را بپرسد.
سفر پرحاشیه به مشهد

آغاز حواشی از آنجا بود که علی اکبر هاشمی جواهری، 
مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی که همزمان نایب 
رئیس اول هیات فوتبال این استان است، به علت اختالف 
با اصولــی و نارضایتی از عملکرد وی در مجمع ســاالنه 
هیات فوتبال خراســان رضوی که با حضــور تاج برگزار 

می شد، حاضر نمی شود.
بعد از این جلسه مهدی تاج راهی ساختمان اداره کل 
ورزش وجوانان خراســان رضوی می شود تا در جلسه ای با 
علی اکبر هاشــمی جواهری شرکت کند اما شایعات حاکی 
از این اســت که مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی 

اجازه حضور احسان اصولی را در این جلسه نداده است.
در نتیجه همین مساله هم اصولی از تاج می خواهد که 
درباره راه ندادن خود به اداره کل ورزش و جوانان صحبت 
کند و تــاج می گوید چنین چیزی مطــرح نبوده و اصال 

اصولی قرار نبوده به جلسه بیاید. 
اما یک رســانه فعال در مشــهد فایل صوتی از جلسه 
تاج و همکارانش منتشــر کرده کــه آن ها به جای حضور 
در جمع خبرنگارانی که بیرون از سالن منتظر پاسخگویی 

تاج و اصولی هستند، در یک اتاق خصوصی در مقابل یک 
خبرنگار گزینشــی قرار گرفته اند و از خبرنگار می خواهند 

عینا سواالت مدنظرشان را بپرسند! 
در ایــن مصاحبه تاج از خبرنــگار می خواهد فقط دو 
ســوال را از او بپرسد که »یکی شــایعه برکناری احسان 
اصولی از ســمت سخنگویی فدراســیون فوتبال است« و 
دومــی هم مربوط به »حضور تــاج در اداره کل ورزش و 
جوانان می شــود«. در همین حین اصولی به تاج می گوید 
کــه به خبرنگار بگویــد »هیات فوتبال با قــدرت به کار 
خود ادامــه می دهد« اما اصولی به تاج گوشــزد می کند 
کــه »نمی خواهد درباره راه ندادن مــن )اصولی( به اداره 
کل بگویید؟«تاج در نهایت ایــن نکته را تکذیب می کند 
و می گوید » قرار نبوده که اصولی در جلســه با مدیرکل 

ورزش و جوانان استان شرکت کند.«
واقعیت چیست؟

محســن حیدری، دبیر هیات فوتبال اســتان خراسان 

رضــوی در گفت وگــو با ایســنا، درباره فایل لــو رفته از 
مصاحبــه مهدی تاج با یک خبرنگار که به نظر می رســد 
رئیس فدراسیون فوتبال در حال تلقین برخی سواالت به 
این خبرنگار اســت، گفت: صبح چهارشنبه مجمع ساالنه 
هیــات فوتبال را داشــتیم که با اقبــال اعضای مجمع و 
رســانه ها برگزار شــد. آقای تاج، براتی، حیدری و اصولی 
به عنوان اعضای هیات رئیســه یک ربع تا نیم ســاعت با 
رســانه ها صحبت کردند. بعد از مجمع تماس تلفنی بین 
آقای تاج و آقای هاشــمی جواهــری )مدیرکل ورزش و 
جوانان خراســان رضوی و نایب رئیس هیات فوتبال این 
اســتان( برقرار می شود و تاج به اداره کل ورزش و جوانان 
می رود چرا که ایشان )هاشمی جواهری( به مجمع نیامده 
بودند. وی ادامه داد: در این بین یک رسانه ای که متاسفانه 
اهــداف انتخاباتی دارد، حضور آقای تــاج در اداره کل را 
وارونــه اینطور جلوه می دهد کــه حضور تاج در این اداره 
کل در راستای عزل آقای اصولی است. بعد از اینکه آقای 

تاج از اداره کل برگشــتند، بــه خاطر این کار غیراخالقی 
و اشــتباه اکثر رسانه ها در اطالع رســانی، یک مصاحبه با 
روابط عمومی هیــات فوتبال انجــام می دهند تا بگویند 
»جلسه ایشــان با آقای جواهری در راستای شایعاتی که 

مطرح شده نبوده است.«
دبیر هیات فوتبال مشــهد با اشاره به صداهای موجود 
در این فایل صوتی اظهار کرد: فردی که به عنوان خبرنگار 
در حال پرســش از آقای تاج است، خبرنگار هیات فوتبال 
خراسان رضوی اســت. آقای تاج بنای مصاحبه نداشت و 
قبل از آن ۲۰ دقیقه با اصحاب رســانه صحبت کرده بود. 
به همین دلیل آقای تاج به خبرنگار ما می گوید که »فقط 
همیــن دو مورد را بپرس  چون هر چه الزم بود را گفته ام 

و درباره مجمع و موارد دیگر سوال نپرس.«
حیدری درباره شایعه راه ندادن احسان اصولی، رئیس 
هیــات فوتبال به اداره کل ورزش و جوانان و پاســخ تاج 
مبنی بر اینکه اصال اصولی به آنجا نیامده بود، گفت: رسانه 
بداخالق این شــایعه را مطرح کرد کــه اصولی را به اداره 
کل راه نداده اند. آقای اصولی و براتی جای دیگری جلسه 
داشــتند و قرار بود آقای تاج به تنهایی بروند. اصال آقای 
هاشــمی جواهری می گویند »با شما )تاج( به تنهایی کار 
دارم« اما همان جا هم بی اخالقی صورت می گیرد و پنج، 
شــش نفر از مخالفان اصولی در جلسه بوده اند. در کل بنا 

نبود که آقای اصولی به اداره کل ورزش و جوانان برود.
او درباره چگونگی انتشــار فایــل صوتی تاج و اعضای 
هیات رئیســه نیز گفت: گویا خبرنگاری دســتگاه ضبط 
صوت خــود را قبل از خروج از اتاق روشــن می گذارد و 
صداها را ضبط کرده و بعــدا به هوای اینکه چیزی را جا 
گذاشــته، به اتاق بر می گردد و دستگاه خود را بر می دارد 

و از جلسه خارج می شود.
دبیر هیات فوتبال مشــهد یادآور شد: خودم رسانه ای 
بــودم. نگاه هیات فوتبال به رســانه ها همراهی اســت و 
نقــد رســانه ها را می پذیریم و عاری از ایراد نیســتیم اما 

بی اخالقی پسندیده نیست.

ضربات ایســتگاهی و شوت از پشت محوطه: یحیی این 
یک ماه دشــوار را اینگونه بدون مهاجم و با موفقیت سپری 

کرد.
به گزارش »ورزش ســه«، در شــب بازی حساس دربی 
مقابل اســتقالل بود که خبر عجیب جدایی یورگن لوکادیا 
از پرســپولیس منتشر شــد. مهاجم باتجربه و صاحب نام 
قرمزپوشان که فصل را فوق العاده آغاز کرد و خیلی زود رتبه 
اول جــدول آقای گلی را به خود اختصــاص داد. در فصل 
تابستان، پرسپولیس تالش زیادی برای جذب مهاجم کرد 
و در نهایت در اواخر پنجره تابستانی بود که لوکادیا باالخره 
به ترکیب قرمزپوشــان اضافه شد و همین تاخیر باعث شد 
او در هفته های ابتدایی نتواند در بین بازیکنان پرسپولیس 
حاضر شود. اما لوکادیا در همان چند هفته حضور در ترکیب 
تیم جدیدش نیز نشان داد از کیفیت باالیی برخوردار بوده 
و می تواند در مسابقات حساس، سرنوشت یک بازی را رقم 
بزند. اما این بازیکن مشــهور به یکباره تصمیم به جدایی از 
پرسپولیس گرفته و در دشوارترین مقطع دست یحیی گل 
محمدی را خالی گذاشت. اما علی رغم این بحران ناخواسته 
نیز پرسپولیس در هفته های اخیر نتایج درخشانی گرفته و 
حاال با اقتدار و فاصله ای قابل توجه با رقبا، در صدر جدول 

لیگ برتر قرار دارد.
نبود یک مهاجم نوک و هدف در ترکیب پرسپولیس، افت 
غیرمنتظره مهدی عبــدی و البته مصدومیت های تکراری 
شیخ دیاباته باعث شد یحیی گل محمدی در یک ماه اخیر 
روش های تــازه و متفاوتی را برای باز کردن دروازه حریفان 
انتخاب کند. از دربی برابر اســتقالل این تغییر تاکتیکی در 
ترکیب قرمزپوشان ایجاد شد و آنها در اولین مسابقه با این 
بحران بزرگ، دو بار و روی ضربات ایستگاهی توسط مهدی 

ترابی و ضربات سر دقیق گولسیانی به گل رسیده و در نهایت 
از شکست مقابل رقیب دیرینه در دقایق پایانی فرار کردند.

دفاع متراکــم و چند الیه پیکان اجازه نداد شــاگردان 
یحیی گل محمدی برابر تیم مجید حسینی به گل برسند و 
ارسال های متوالی این تیم در نهایت منجر به خلق گل نشد. 
در دیدار مقابل گل گهر اما پرســپولیس از یک روش عرف 

و متداول دیگر در دنیای فوتبال برای گلزنی استفاده کرد.
استفاده از توپ های دوم و البته ضربات فوق العاده محمد 
عمری و سینا اســدبیگی از پشت محوطه جریمه، پیروزی 
مهم این تیم در سیرجان مقابل گل گهر را رقم زده و یکی 
از مسابقات حساس و تعیین کننده فصل در کورس قهرمانی 

را به سود این تیم رقم زد.
در بــازی برابر نســاجی جریــان بازی کامال به ســود 
پرسپولیس پیش رفت و تمامی موقعیت های مهم این تیم 
تبدیل به گل شد. دانیال اسماعیلی فر که در هفته های اخیر 
نقشــی محوری تر یافته و به وضــوح و با فرمان یحیی گل 
محمدی به حمالت پرســپولیس اضافه شد، ستاره تیمش 
در آن مســابقه بود و با دو بار گلزنــی، عامل برتری پرگل 

قرمزپوشان لقب گرفت.
اما در شرایطی که به نظر می رسید جریان بازی با ذوب 
آهن نیز گره خورده و این تیم نیز مانند پیکان با دفاع چند 
الیه و شلوغ کردن خط دفاعی خود قصد دارد با یک امتیاز 
تهــران را به مقصد اصفهان ترک کند، یک بار دیگر ضربات 
ایستگاهی به داد پرسپولیس رسید. به شکل جالب و برنامه 
ریزی شــده ای، اغلب بازیکنان قرمزپوش در صحنه ارسال 
یحیی در سمت دیرک اول حضور یافته و مدافعان حریف را 
به ســمت خود کشاندند. در سوی مقابل و در لحظه ارسال 
دقیق ســروش رفیعی، فضا برای ســرزنی امید عالیشاه به 

بهترین شــکل فراهم شــد و این بازیکن کوتاه قامت بدون 
مدافع یارگیر و در فضای مناســب، موفق شد با یک ضربه 
سر دقیق دروازه حریف را باز کرده و سه امتیاز حساس این 

دیدار را به حساب تیمش واریز کند.
در شرایطی که تا دقیقه ۶۸ به نظر می رسید پرسپولیس 
قادر به فرار از ســد دفاع متراکم ذوب آهن نیست و باز هم 
غیبت یک مهاجم هدف به وضوح در ترکیب این تیم حس 
می شــود، یک ضربه ایستگاهی دیگر کار را برای تیم یحیی 
گل محمدی تمام و این یک امتیاز حیاتی را نصیب آنها کرد.
عیسی آل کثیر به جمع بازیکنان پرسپولیس اضافه شده 
و اخبار حاکــی از احتمال جذب یک مهاجم خارجی دیگر 

برای ترکیب این تیم در نیم فصل دوم است. تردیدی وجود 
ندارد که یک تیم برای کســب عنوان قهرمانی به ترکیبی 
کامل و چند وجهی نیاز دارد و دشوار است با همین شرایط 
در مسابقات سخت نیم فصل دوم به موفقیت دست یافت. اما 
یحیی گل محمدی در همین یک ماه سخت و غیرمنتظره 
نیز ثابت کرده حتی بدون مهاجم نوک کارآمد نیز می تواند 
در دیدارهایی دشوار و برابر مدعیان نیز نتیجه بگیرد و تنوع 
تاکتیکی ترکیب پرسپولیس، استفاده از ضربات ایستگاهی و 
اضافه شدن دیگر بازیکنان به بخش هجومی، آنها را همین 
حاال تبدیل به جدی ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی در 

لیگ برتر کرده است.

تیم فوتبال فوالدخوزستان به دنبال جذب گادوین منشا 
مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس خواهد بود.

به گزارش ایرنا، فوالد خوزستان برابر صنعت نفت آبادان 
متوقف شــد تا شــاگردان جواد نکونام به مانند بازی رفت، 
در بازی برگشــت هم ناکام در کسب امتیاز کامل باشند و 
از مجموع ۶ امتیاز دربی خوزســتان تنها ۲ امتیاز را کسب 

کرده باشند.
تیم فوتبال فوالدخوزســتان که تنهــا نماینده ایران در 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان آســیا محسوب می شود برای 
تقویت خود دست به خرید بازیکنان جدید شده است. یکی 
از خریدهای جذاب این تیم روبرتو تورس کاپیتان ســابق 

اوساسونا اســپانیا بود. او بیش از دو هفته است که در این 
شهر به ســر می برد ولی در کمال تعجب باردیگر نامش در 
لیست فوالد خوزستان دیده نمی شود و دلیل عدم حضورش 
پر بودن لیست خارجی های فوالد خوزستان است که به این 

تیم اجازه صدور کارت بازی را نمی دهد.
کریســتوفر کنت، آیاندا پاتوســی و موسی کولیبالی 3 
بازیکن خارجی فوالد هستند که باید یکی از آنها از لیست 
خارج شود تا این بازیکن بتواند کارت بازی خود را دریافت 
کند. شنیده ها حاکی از آن است که آیاندا پاتوسی بازیکنی 
خواهد بود که از این تیم جدا می شود تا جا برای روبرتو باز 
شود. مقصد احتمالی پاتوسی آلومینیوم اراک یا مس کرمان 

خواهد بود.
از طرفی فوالدی ها مشــکل بزرگ گلزنی دارند که این 
امر باعث شــده تا جوادنکونام بــه دنبال یک مهاجم گلزن 
باشد. گادوین منشــا مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس 
که توانست فصل گذشته با 1۴ گل در لباس مس رفسنجان 
عنوان آقای گلی لیگ را بدست بیاورد گزینه اصلی تقویت 
خط حمله فوالد خواهد بود و شنیده ها حاکی از آن خواهد 
بود که توافق اولیه با این بازیکن به انجام رسیده است. چند 
تیــم لیگ برتری دیگر نیز خواهــان به خدمت گرفتن این 
بازیکن خواهند بود ولــی حضور با فوالد در لیگ قهرمانان 

قطعا برای این مهاجم جذاب تر خواهد بود.

جواد نکونام در نشســت خبری بعــد از دیدار با صنعت 
نفت آبادان اعالم کرد که موسی کولیبالی از لیست این تیم 
کنار گذاشته شــده و با این حرکت جا برای گادوین منشا 

باز خواهد شد.

سفرپرحاشیهرئیسفدراسیونفوتبالبهمشهد

ماجرای لو رفتن فایل صوتی مصاحبه سفارشی تاج چیست؟

رسیدنپرسپولیسبهگلازمسیرهایجدید

یحییچگونهیکماهدشواررابدونمهاجموباموفقیتسپریکرد؟

فوالدخوزستانبهدنبالجذبگادوینمنشا

باشگاه یوونتوس با جریمه سنگین کسر 15 امتیاز مواجه 
شده است.

به گــزارش ایلنا، پس از بازگشــایی پرونده ای مبنی بر 
افزایــش هزینه نقل و انتقاالت توســط دادگاه ایتالیایی از 
باشــگاه یوونتوس در جریان فصل جاری مسابقات سری آ 

15 امتیاز  کسر شد!
تیم ایتالیایی اعالم کرده اســت که پس از سقوط به رده 

دهم جدول سری آ، به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.
آندره آ آنیلی، رئیس ســابق یوونتوس به مدت دو سال 
محروم شد و فابیو پاراتیچی که اکنون به عنوان مدیر عامل 
باشــگاه تاتنهام مشغول به کار اســت، 3۰ ماه محروم شده 

است!
این حکم در مورد فدراسیون فوتبال ایتالیا اعمال می شود، 
اما در این مرحله مشخص نیست که آیا پاراتیچی می  تپاند 
خــارج از ایتالیا همچنان فعالیت کند یا خیر. فدراســیون 
فوتبال ایتالیا البته درخواست کرده است که محرومیت را به 
یوفا و فیفا گسترش دهد. در آوریل سال گذشته، 59 مدیر 
اجرایی و 11 باشگاه در پرونده plusvalenze تبرئه شدند.

درخواست تجدیدنظر اولیه توسط جوزپه چین، دادستان 
فدرال فدراسیون فوتبال ایتالیا برای بازگشایی آن، متعاقبا رد 
شــد. اما شواهد جمع آوری شده توسط دادستان تورین در 
 Prisma یک پرونده مدنی جداگانه که به عنوان تحقیقات

شناخته می شود، چین را بر آن داشت تا درخواست دیگری 
برای رسیدگی مجدد به این پرونده ورزشی ارائه دهد.

یوونتوس با 37 امتیاز از 1۸ بازی قبل از رســمی شدن 
کســر امتیاز در عصر جمعه در رده سوم جدول قرار داشت. 
تیم ماسیمیلیانو آلگری تنها یک امتیاز کمتر از میالن رده 
دومی و 1۰ امتیاز از ناپولی صدرنشین فاصله داشت. با این 
حال آنها اکنون با تنها ۲۲ امتیاز به رده دهم سقوط کرده اند.
یوونتوس هرگونه تخلف را رد می کند و معتقد است که 
این باشــگاه مطابق با رویه بین المللی در صنعت فوتبال و 

شرایط بازار نقل و انتقاالت عمل کرده است.
احکام زندان افراد دخیل در فساد مالی یوونتوس به شرح 

زیر است:
فابیو پاراتیچی ۲.5 سال

آنیلی ۲ سال
آریوابنه ۲ سال

پاول ندود ۸ ماه
یک سال و ۴ ماه برای چروبینی

باشــگاه های دیگری که تحت بازرســی قرار گرفتند اما 
همگــی به غیر از یوونتوس تبرئه شــدند: امپولی - جنوا - 
ناپولی - ســمپدوریا - پارما - پیزا - پســکارا - پرو ورچلی 

- کیه وو و نوارا
بر اســاس اعالم جانلوکا دیمارزیو، جریمه درخواستی 9 
امتیازی از سوی وکیل مخالف یووه، مشروط بر اینکه طرفین 
دادگاه بر گناهکار بودن باشــگاه تورینی توافق کنند ارسال 
شد و از نظر دادگاه نامعقول تلقی نشد. از این رو نظر دادگاه 
از 9 به 15 امتیاز پیشرفت کرد. حکم به دفتر وکالت ُکونی  
می رود، که اگر تشخیص داده شود دادگاه فدرال روند را به 
درستی انجام نداده است، حکم را تأیید می کند یا می تواند 

آن را لغو کند. تخفیف در جریمه به هیچ وجه قابل مذاکره 
نیست. 

به گزارش اسکای ایتالیا، ظرف 1۰ روز آینده دالیل حکم 
دادگاه تجدیدنظر فدراسیون فوتبال ایتالیا منتشر می شود 
که درخواست دادستان برای بازگشایی دادگاه بر علیه یووه 

را پذیرفت و یوونتوس را با 15 امتیاز جریمه محکوم کرد.
بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال ایتالیا به این شرح است: 
»دادگاه استیناف فدرال به ریاست ماریو لوئیجی تورسلو تا 
حدی درخواســت تجدیدنظر دادستان فدرال را پذیرفت و 
یوونتــوس را با 15 امتیاز مجازات در فصل ورزشــی جاری 
و با یک ســری ممنوعیت برای 11 مدیــر یوونتوس )3۰ 
ماهه( تحریم کرد. پاراتیچــی 3۰ ماه، آنیای و آریاوبنه ۲۴ 
مــاه، فدریکو چروبینی 1۶ ماه و ۸ ماه بــرای پاول ندود و 

گارمیبرتی، والنو، ونیر، هوفز، مارلونگو و رونکایلو!
وکیل قانونی یوونتوس درخصوص رای اعالمی از طریق 
رســانه باشــگاه گفت: »از نظر ما، پذیرش این حکم توسط 
دادگاه فدرال ایتالیا، یک نابرابری آشــکار را نمایان ساخته 
اســت کــه در آن، یوونتوس و مدیران باشــگاه بیش از هر 
شخص و نهاد حقوقی دیگری بصورت ناحق متضرر شده اند. 
ما به دقت دالیل درخواست بررسی مجدد از سوی دادستانی 
را مطالعه می کنیم با این حال خاطرنشان می کنیم که تا به 
االن، یوونتوس و مدیران باشگاه تنها به یک تخلف محکوم 
شــده اند که دراین خصوص نیز دادگاه عالی عدالت ورزشی 
نیز بارها تشــخیص داد چنین تخلفی صورت نگرفته است. 
با این حال ما معتقدیم این یک ظلم آشــکار علیه میلیون 
هوادار اســت که در مرحله بعدی قضاوت، این ظلم برطرف 
خواهد شد. ما به دادگاه ضمانت CONI درخواست تجدید 

نظر خواهیم داشت.«

هرآنچهبایددربارهجریمه15امتیازییوونتوسبدانید
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گیوین هامبلی، نویســنده کتاب »شهرهای 
هندوســتان گورکانــی«، می نویســد کــه 
ریشــه های ایرانــی تاج محل، نخســتین و 
پایدارترین برداشــتی خواهد بــود که یک 
دانش پژوه رشــته معماری اسالمی با دیدن 
این بنای یادبــود حاصل می کند. به نظر او، 
تاج محل نمونه ای از معماری صفوی است و 
در واقــع، نمایانگر حد اعالی نبوغ ایرانی در 
هنر معماری در خاک هند اســت. هامبلی با 
استناد به ســخنان هرمان گوتز، کارشناس 
تاریخ هنر، می افزایــد: »تاج محل از بهترین 
نمونه های معماری است که با ذوق و سلیقه 

صفوی انجام شده  است.«
به گزارش ایسنا، تاج محل یکی از مقاصد مهم 
گردشگری و همچنین دارای پرشکوه ترین و 
زیباترین معماری اســالمی است. این بنا در 
۲۰۰ کیلومتــری جنوب دهلــی، پایتخت 
هندوستان واقع شده است و یکی از عجایب 

هفتگانه جدید دنیا به شمار می رود.
تاج محل بر اصول طراحی معماری گورکانی 
اولیه و معماری ایرانی بنا شده  است. انگیزه 
ایجاد ایــن اثر، از موفقیت ســاختمان های 

دودمان تیمور و گورکانی، ریشه گرفته بود.
گفته می شــود شــاه جهان از میان معماران 

بسیار، استاد عیسی افندی را برگزید و وی به 
کمک استاد احمد الهوری این بنای مجلل را 
از سال ۱۶۳۱ تا ۱۶۴۸م با ۱۷ هزار کارگر و 
ســرمایه ای بالغ بر ۵۰ لک - )هر لک معادل 
صدهزار روپیه اســت( بنا کرد؛ اما وجود یک 
معمار الهوری در طراحی تاج محل به معنی 
فقدان یک یا چند معمار ایرانی نیست؛ زیرا 
چندان پربیراه نیست اگر بگوییم که طراحی 
و ساخت این مجموعه عظیم و باشکوه، تنها 
توسط یک معمار صورت نپذیرفته  است و به 
احتمال زیاد چنــد نفر معمار و عده کثیری 

هنرمند در این کار مشارکت داشته اند.
مقبره ای که مرکز مجموعه تاج محل است، 
همچون اکثر مقبره های گورکانی که ریشــه 
در فرهنگ فارســی دارند دارای یک ســازه 
بزرگ از جنس مرمر ســفید است که روی 
یک پایه قرار داشته و با بنایی متقارن و همراه 

با ایوان، با گنبدی پوشیده شده است.
قســمت بیرونــی تــاج محــل از بهترین 
می روند.  به شــمار  گورکانی  معماری هــای 
تزیینات متناسب با تغییرات ناحیه سطحی 
بنا تمیزکاری شده اند و عناصر تزیینی با انجام 
نقاشی، گچ بری و حکاکی یا کوبیدگی سنگ 
ایجاد شده اند. عناصر تزیینی تاج محل همانند 

هنر اسالمی از به کار بردن »انسان انگاری« 
امتنــاع می کنــد و صرفاً از خوش نویســی، 
طرح های انتزاعی یا نقش مایه های به  شــکل 

گیاه به  وجود آمده اند.
تاالر داخلی تاج محل تزییناتی فراتر از عناصر 
ســنتی تزیینــی دارد. خاتم کاری ها از نوع 
پرچین کاری نیستند؛ بلکه از گوهرسنگ های 
نیمه ارزشمند و ارزشــمند تشکیل شده اند. 
جالب توجه اســت که در ســنت اسالمی، 
قــرار دادن جســد در تابــوت و قبرهــای 
تزیین شده ممنوع است؛ بنابراین جسد ممتاز 
و شــاه جهان در زیرزمین تاالر دفن شــد و 
چهره هایشان به سمت راست، به سمت مکه، 
قرار گرفته اســت. مجموعه تــاج محل در 
یک باغ گورکانی مربع  شــکل به طول ۳۰۰ 
متــر )۹۸۰ فوت( قــرار دارد. این باغ دارای 
مسیرهایی است که هر یک از چهار قسمت 
باغ را به ۱۶ باغچه تقسیم می کنند. در فاصله 
بیــن مقبــره و دروازه و در مرکــز باغ، یک 
مخزن مرمرین آب قرار گرفته و یک استخر 

بازتاب برای بازتــاب تصویر مقبره در جهت 
شمالی جنوبی آن قرار گرفته  است که حوض 
کوثر نامیده می شود. معماری چهارباغ توسط 
بابر، نخستین امپراتور گورکانی، به هند وارد 
شــده  است که نمادی از چهار رود جاری در 

جنت بوده و مشابه باغ بهشتی است؛ این نوع 
معماری از باغ ایرانی ریشه گرفته  است.

می توان گفت در بیــن بناهایی که خارج از 
ایران ســاخته شده اســت و به نوعی یادآور 
فرهنــگ و تمدن ایرانی اســت، هیچ بنایی 
به اندازه تاج محل با عشــق، افســانه و هنر 
آمیخته نیســت. این بنا نشان می دهد هنر 
و معماری ایرانی ـ اســالمی تــا نقاطی دور 
از خــاک ایران نفوذ کــرده و تاثیرگذار بوده 
است. این مجموعه برای ایرانیان از این جهت 
اهمیت دارد که الگوی طراحی آن بر اساس 
الگوهای طراحی معماری ایرانی استوار است 
و بــه نوعی بازتاب فرهنگ معماری ایران در 
سرزمین هند اســت که در دوره گورکانیان 
در تــداوم معماری تیموری در آنجا شــکل 
گرفت و توسعه یافت. طرح چهارطاق، چهار 
ایوانی برون گرا، چهارباغ، چهارسو، چهارمنار، 
چهار برج، چهار دروازه و هشــت بهشــت از 
طراحی هــای ایرانی در معمــاری تاج محل 

است.

درسالروزپایانساختعمارتتاجمحل
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جایزه ادبی »جــالل« )جالل آل احمد( یکی از جایزه های 
ادبی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی است که به منظور 
معرفی آثار برگزیده ادبیات داســتانی در ایران پایه گذاری 
شده  اســت. این جایزه که به نام جالل آل احمد نویسنده 
مشهور ایرانی نام گذاری شده  و از سال ۱۳۸۷ شروع به کار 
کرده است، گران ترین جایزه ادبی ایران است. ابتدا قرار بود 
این جایزه به برگزیدگان خود ۱۱۰ سکه بدهد که در اولین 
دوره برگزاری خود، اعالم کرد در هیچ کدام از رشــته های 
داســتان کوتاه، رمان، نقد ادبی و تاریخ، برگزیده ندارد و به 
اعالم آثار شایسته تقدیر اکتفا کرد. این موضوع در سال های 
بعد هم تکرار شد و کم پیش آمده، نویسنده ای گران ترین 

جایزه را با خود به خانه ببرد.
هرچند چندســالی اســت که این جایزه از سکه افتاده، به 
برگزیدگان تا ســال گذشته مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان اهدا 
می کرد و امسال هم قرار بود ۲۵۰ میلیون تومان به برگزیده 
بدهند که به روال ســال های قبل، امسال نیز نویسنده ای 
موفق به دریافت گران ترین جایزه نشــد و فقط حمیدرضا 
اسماعیلی نویسنده »سازمان سیاســی بهاییت« به عنوان 
برگزیده مستندنگاری معرفی شد و هیئت داوران جایزه، در 
بخش های )رمان و داستان و نقد ادبی( به معرفی شایسته 

تقدیر و اهدای جایزه ۵۰ میلیونی اکتفا کرد. 
این روند باعث شــد، برخی ایــن گمانه را مطرح کنند که 
دبیرخانه برای کاهش هزینه ها، قصد ندارد به کسی جایزه 
بدهد. این موضوع را ایســنا با وجیهه سامانی، دبیر علمی 
جایزه در میان گذاشــته  اســت. وجیهه ســامانی مدرس 
داستان و نویسنده آثاری همچون »خواب باران«، »آن مرد 
با باران می آید«، »بادبادک ها«، »عروس آســمان« و غیره  
اســت.  در کارنامه او نامزدی چهره هنر سال انقالب حوزه 
هنری، برگزیده جشنواره شهید حبیب غنی پور، برگزیده 
جشــنواره داســتان انقالب حوزه هنــری، برگزیده جایزه 
شهید اندرزگو، برگزیده جشنواره نویسندگان جوان وزارت 
ارشاد و... به چشــم می خورد. دبیری جایزه »قلم زرین«، 
دبیری »جشنواره جوان سوره«، دبیری جشنواره داستانی 
»می خواهم بمانم« ، همچنین داوری جشنواره های مختلف 
ادبی از جمله: »جشنواره اشــراق«، »جایزه ادبی یوسف«، 
»کتاب ســال دفاع مقدس«، »جایزه قلم زرین«، »جایزه 
شــهید اندرزگو«، »جشنواره تلوزیونی شــبکه مستند«، 
»جشنواره ســبک زندگی« و »جایزه ادبی خودنویس« از  
دیگر  ســوابق اجرایی  او است.که در ادامه پاسخ مکتوب او 

را به پرسش های ایسنا می خوانیم:
در طــول ۱۵ دوره برگزاری جــال  تنها در چند 
دوره موفق به انتخاب کتاب برگزیده شــده است، 
این موضوع ایــن بحث را در فضای مجازی و گاه در 
رســانه ها  ایجاد کرده که جایزه جال برای کاهش 
هزینه ها، نویســنده و کتابی را به عنوان برگزیده 
انتخاب نمی کننــد. در این باره توضیح می دهید که 
چرا چندسالی کســی گران ترین جایزه را به خانه 

نمی برد؟
اوال باید بپذیریم داشــتن یا نداشــتن برگزیده، به نظر و 
خواســت دســت اندرکاران و متولیان جایــزه، دبیر علمی 
و اهالی رســانه و جامعه ادبی برنمی گردد. بلکه کیفیت و 
کمیــت کتاب های موجود در هــر دوره، تعیین کننده این 
مطلب است. این فشار و تحمیل از سوی رسانه ها در طول 
زمان داوری هم وجود داشــت که به نوعی دخالت در امر 
قضاوت و مهندسی کردن داوری در جهت خواست جامعه 

ادبی و اصحاب رسانه بود.
در مورد قســمت اول ســوال تان در جایــگاه دبیر علمی 
پانزدهمیــن دوره جایزه ادبی جالل و امانتدار آرای داوران، 
باید به صراحت عرض کنــم در طول فرایند داوری، هرگز 
محدودیت و منعی در دادن جایزه و هیچ تذکری نســبت 
به نداشتن برگزیده در جهت کاهش هزینه ها نداشتیم. این 
پرسش نادرستی ست که در این مدت از سوی رسانه ها زیاد 

مطرح شد.
حقیقت این است از اولین روز پذیرش این مسئولیت، عمیقا 
مایــل بودم در هر چهار بخش اصلی جایزه جالل، برگزیده 
داشــته باشــیم. این را در جلســه اول با داوران گروه های 
چهارگانه مطرح کردم و گفتم هم بنده به عنوان دبیر علمی 
و هم تمام مدیــران و متولیان این جایزه ادبی، مایلند این 
اتفاق بیفتد و از داوران خواســتم با این نیت و با این دید و 
رویکرد به روند داوری ورود کنند. اما در ادامه و با بررســی 
دقیق آثار، شــرایط به نحوی پیش رفت که حتی در یکی 
دو بخش، داوران در انتخاب کتاب شایسته تقدیر هم دچار 

تردید شــده بودند، چرا که آثار به لحاظ تکنیک و ساختار  
یا محتوی و مضمون دچار ضعف های عمده و جدی بود.

البته هشدار در مورد این بخش ها از ادوار پیش جایزه داده 
شــده بوده و این در بیانیه دبیرعلمــی دوره های قبل این 
جایزه هم مستند و موجود است و این ضعف ها فقط منوط 
به این دوره نمی شــود.  مثال در بخش نقد ادبی از مجموع 
پانزده دوره، فقط چهار دوره اثر برگزیده داشــته ایم و بقیه 
دوره ها فقط اثر شایســته تقدیر معرفی شده است که این 

نیازمند بررسی و آسیب شناسی دقیق در این حوزه است.
در این دوره چون از نزدیک شاهد بررسی دقیق و بحث های 
تخصصی و مشــفقانه داوران بودم، می توانم ادعا کنم همه 
تالش شــان را برای انتخاب اصلــح کردند. اما به این جمع 
بندی رسیدند که اگر کتابی با ضعف های جدی ساختار یا 
محتوی را به عنوان برگزیده و برنده  گران ترین جایزه ادبی 
کشــور معرفی کنند، از یک طرف زیر تیغ تیز منتقدان و 
اصحاب رسانه خواهند رفت که چطور چنین اثری برگزیده 
شده است و شان و اعتبار علمی آن ها را زیر سوال خواهند 
برد. از طرف دیگر، اگر به خیرالموجودین آثار اکتفا می شد 
و اثری با حداقل امتیازات برگزیده اعالم می شد، به نوعی در 
حق ادبیات جفا شده بود. وظیفه اخالقی و حرفه ای داوران 
حکم می کرد به جامعه ادبی و دســت اندرکاران و متولیان 
حوزه نشر و کتاب، هشدار بدهند و اعالم خطر کنند تا در 

این حوزه ها آسیب شناسی جدی شود.
البته در بیانیه هیات داوران اذعان شده که تا رسیدن 
آثار شاخص و ماندگار راه زیادی در پیش داریم، آیا 
این موضوع توجه هــا را بیش از پیش به کتاب های 
ترجمه جلب نمی کند؟ آیا ضعــف در بخش تالیف 
به این معناســت که آثار ترجمه در جایگاه رفیعی 

ایستاده اند و آثار قابل توجهی هستند؟
قطعــا خیر. اگر ما آثار تالیفی مان را نقد و آسیب شناســی 
می کنیم و به جامعه ادبی این هشدار را می دهیم که سطح 
کیفــی آثار پایین آمده و ادبیات داســتانی که روزگاری با 
نویسندگان شهیر خود، با شــتاب خوبی به سمت قله در 
حرکت بود، حاال از ســرعت افتــاده و دچار نوعی جمود و 
درجا زدن و فقر محتوی و ضعف ســاختار شده، به معنای 
خوب بودن آثار ترجمه و تشــویق به خواندن آن ها نیست؛ 
بلکه هدف دلسوزانه و مشفقانه کارشناسان و داوران، اعالم 
خطر، آسیب شناســی و کمک به حرکت رو به جلو و رشد 
صعودی ادبیات است تا دوباره در مسیر درست و رو به قله 

قرار بگیرد.
همچنین در بیانیه  هیئت داوران نسبت به داستان 
کوتاه نقد بسیاری شده از فقر موضوعی و تا پرداختن 
به ناهنجاری های اخاقی و بزرگ نمایی مسائل. البته 
این نکته یاد آورد شــده است که این موضوع بدون 
نگاه آسیب شناسانه و نقادانه مطرح شده و با معنای 
ادبیات فاصله دارد، منظور شــما چه بوده اســت؟ 
نگاه تان به ادبیات چیست با بهتر است بپرسم ادبیات 

به نظر شما باید چگونه باشد؟
ادبیــات، زبان گویای هر جامعه و نمایان گر احوال روزگار و 
منعکس کننده صفات نیک و بد مردمان آن جامعه است. اما 
در کنار این که وظیفه دارد همچون آینه ای، منعکس کننده 
زشــتی ها و زیبایی ها باشد، باید متعهد هم باشد. یعنی در 
راســتای هدف متعالی و به قصد اصالح، تیرگی ها و رذایل 
اخالقی را به تصویر بکشد، نه این که صرفا روایتگر محض 
باشد و با اســتفاده از قدرت خیال و تصویر، باعث انحطاط 

فکری مخاطبان شــود. یعنــی برآیند اثر بایــد نقادانه و 
آسیب شناسانه و به قصد اصالح آن رذیله اخالقی باشد، نه 

تشویق و دامن زدن و تایید آن.
فقدان تعهــد در آثار ادبــی باعث افتادن نویســندگان و 
مخاطبان در گرداب بی هویتی، سردرگمی و ابتذال می  شود 
و با ادبیات زرد و داســتان های پاورقی مجالت که فقط به 
قصد لذت و سرگرمی و البته دامن زدن به انحطاط اخالقی 

جامعه نوشته می شود، هیچ تفاوتی ندارند.
در مورد بخش داســتان کوتاه اوضــاع در همه ادوار جایزه 
جالل مطلوب نبوده اســت. از مجمــوع ۹ دوره ای که این 
ژانر ادبی در جایزه جالل گنجانده شــده است، به جز دوره 
نهم که مشترکا دو برگزیده داشته، بقیه دوره ها برگزیده ای 
نداشــته و فقط یک یا دو شایسته تقدیر داشته است!  در 
دوره ســیزدهم حتی داوران هیچ اثری را شایســته تقدیر 
اعالم نکرده اند و این بخش هیچ برنده و منتخبی نداشــته 

اشت.
پس سال هاســت که ما در بخش داســتان کوتاه که اتفاقا 
هنرمندانه ترین و رساترین قالب ادبیات داستانی است که 
متر و معیار خوبی در ارزیابی قلم نویســندگان است، دچار 
ضعف های جدی در تکنیک و ساختار یا محتوی و مضمون 
هستیم و باید اهالی دلسوز ادبیات، فکری به حال این گونه 

ادبی بکنند.
در مراسم پایانی جایزه جال، شاهد حضور پرشمار 
ناشران، نویســندگان و فعاالن حوزه کتاب بودیم. 
رویکرد شما به این موضوع چیست، آیا فکر می کنید 
برگزاری مراســم پایانی با حضور پرشــمار فعاالن 
می تواند توجه ها را به جایزه جلب کند و تأثیری بر 

تولید در این حوزه بگذارد؟
این که اهالی خانواده بزرگ ادبیات، از ناشران و نویسندگان 
گرفته تا فعاالن حوزه کتاب و اهالی رســانه، حضور پررنگ 
و پر شــوری در اختتامیه جایزه ادبی جالل داشتند، اتفاق 
خوب و مبارک و البته دلگرم کننده  بود. این که حوزه نشر 
و جریان ادبی کشــور، به رغم تمام مشکالت و چالش های 
چند سال اخیر، علی الخصوص رکود سخت دوران کرونا و 
تنگناهای اقتصادی و گرانی کاغذ و مشکالت عدیده دیگر 
که از آن باخبریــم، در یک رویداد ادبی حول محور کتاب 
و کلمه گرد هم می آیند، نشــان دهنده زنده بودن و پویایی 
حوزه نشــر ماســت و این که مردم ما همچنان میراث دار 
فضیلت و دانایی و تمدن اصیل نیاکان خود بوده و هستند.

شایسته تقدیر جایزه جال: 
ناشران کتابم را منتشر نمی کردند

شایسته تقدیر بخش مستندنگاری پانزدهمین دوره جایزه 
ادبی جالل با بیان اینکه بازار نشر بسیار گرفتار تجارت شده 
اســت و این نگاه اشتباه باید اصالح شود، گفت: بیش از دو 
سال برای انتشار کتاب »عقیله« تالش کردم و هیچ ناشری 

حاضر به انتشار آن نبود.
الهام امین با بیان اینکه برای نخســتین بار در جشنواره ای 
ملی صاحب مقام شده است، گفت: سال های قبل هم پیگیر 
جایزه جالل بودم و نتایــج این جایزه ادبی برایم مهم بود. 
نمی توانم درباره نتایج قضــاوت کنم، اما با توجه به اعتبار 
جایزه جالل و اهمیت این جایزه در جریان های ادبی، فکر 
می کنم داوری های معتبر و درستی انجام شده است. چنین 
جایزه معتبری نمی تواند داوری ضعیفی داشــته باشــد و 
انشــاهلل که اینطور باشد. وی انتخاب نویسندگان جوان در 
داوری پانزدهمین دوره جایزه جالل را نکته مثبت این دوره 

اعالم کرد و ادامه داد: افرادی که صاحب رتبه شدند، اغلب 
از نســل جوان بودند. این بســیار خوب است که آثار نسل 
جوان در کنار نویســندگان پخته تر دیده می شود. در واقع 
افق روشنی را برای آن ها فراهم می کند تا بتوانند کار خود 
را عرضه کنند و امید داشته باشند که جایی دیده می شوند.

نویسنده کتاب »عقیله« با اشاره به افزایش ۹۰ درصدی آثار 
دریافتی در بخش مستندنگاری گفت: اقبالی که به بخش 
مستندنگاری شده نشان می دهد این بخش جای خود را در 
ادبیات ایران باز می کند. همچنین باید توجه داشت که این 
دوره از جایزه جالل فقط در بخش مســتندنگاری برگزیده 
داشــت. این در حالی است که در بخش رمان و همچنین 

داستان کوتاه اثر برگزیده نداشتیم.
شایسته تقدیر بخش مستندنگاری پانزدهمین دوره جایزه 
جالل آل احمد با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به بخش مستند 
این جایزه ادامه داد: مســئوالنی که می توانند به تولید این 
آثار کمک کنند، توجه داشته باشد حوزه مستندنگاری جای 
کار بســیار دارد، همچنین این بخش اهمیت ویژه ای دارد 
زیرا مبتنی بر کار پژوهشــی و تاریخی است و می تواند در 

حل مشکالت فرهنگی اثرگذار باشد.
امین با تاکید بر اهمیت و جایگاه رمان و داستان کوتاه در 
ادبیات ایران، ادامه داد: نمی خواهم ارزش رمان و داســتان 
کوتاه را کم کنم اما مستندنگاری که مبتنی بر کار پژوهشی 
اســت، فقط خیال و خیال پردازی نیســت، مستندنگاری 
مبتنی بر واقعیت بیرونی است و می تواند به انتقال فرهنگی 
به نســل بعد و تبیین حوادث و مشکالت اجتماعی کمک 
کند؛ به همین دلیل باید به این بخش توجه بیشتری شود. 
او ادامه داد: اهالی ادبیات به جایزه جالل اهمیت می دهند. 
من بیش از اینکه نویســنده باشم، شاعر هستم و همیشه 
دنبال ایــن بودم تا برگزیدگان و منتخب های این جایزه را 
دنبال کنم. قطعا رسانه ها می توانند برای معرفی آثاری که 
انتخاب می شــوند به جامعه، نقش داشته و اثرگذار باشند. 
رسانه ها می توانند حلقه واصل این بخش باشند. جایزه هایی 
مانند جالل مخاطب خاصی دارد و شاید نتیجه این جایزه 

را باید از راه رسانه ها ببینیم.
شایسته تقدیر بخش مستندنگاری پانزدهمین دوره جایزه 
جالل آل احمد درباره اضافه شدن بخشی در حوزه شعر به 
این جایزه اعالم کرد: جالل آل احمد نویســنده بود و همه 
این تصور را دارند که این جایزه باید مختص نویســندگان 
باشــد. از طرفی در ایران جز کنگره شــعر فجر که سالی 
یک بار )با جشــنواره فیلم و تئاتر فجر( می شــود، رویداد 
فرهنگی برجسته ای در حوزه شعر نمی بینم. می شود به این 
جشنواره بخشی برای شعر اضافه شود، زیرا جشنوراه جالل، 
جشنواره ای ادبی است و شعر هم جزئی از ادبیات ما است.

امین با ارائه پیشنهادی دیگر افزود: می توانیم کاری مشابه 
به جایزه جالل در حوزه شعر راه اندازی کنیم. برای مثال به 
نام یک شاعر برجسته رویدادی را برگزار کنیم زیرا شعر در 
ایران ریشه های عجیبی دارد، مردم شعر را دوست دارند و 
جا دارد که به شعر بیشتر توجه کنیم. مطمئنم شاعران هم 

از چنین جشنواره ای استقبال می کنند.
نویسنده کتاب »عقیله« با تاکید بر نقش ناشران در انتشار 
آثاری که می تواند در جامعه مورد استقبال قرار بگیرد، بیان 
کرد: باید توجه داشــت که بخش زیادی از کار را ناشــران 
انجام می دهند، کتاب »عقیله« در جشــنواره جالل جایزه 
گرفته و در استان خراسان رضوی هم به عنوان کتاب سال 
هجدهمین دوره این اســتان جایزه گرفت. دو تا سه سال 
نمی توانستم همین کتاب را توسط هیچ ناشری منتشر کنم، 
یعنی صرف اینکه می گفتند این داســتان با سوژه مذهبی 
نوشته شده است، در نتیجه خواننده ندارد، کتاب را منتشر 
نمی کردند. حتی ناشــران دولتی که بودجه دولتی دریافت 
می کنند، حاضر به چاپ این کتاب نبودند و نمی خواستند 
روی این کتاب سرمایه گذاری کنند. درناامیدترین وضعیت 
بودم که انتشــارات به نشر حاضر شد با من همکاری و این 
کتاب را منتشر کند، این اتفاق مانند معجزه برای من بود. 
به گفته امین وقتی که کتاب »عقیله« چاپ شد در کمتر 
از یک ســال به چاپ ششم رســید. این نشان می دهد که 
کتاب مخاطب دارد. بازار نشــر بسیار گرفتار تجارت شده 
اســت و این نگاه اشــتباه باید اصالح شود. این حد از نگاه 
تجاری در نشــر آسیب است و دولت می تواند در این حوزه 
فعالیت کند. نویسنده بعد از تالشی که برای نوشتن کتاب 
انجام می دهد، با اینکه حق التالیف آنچنانی ندارد، فقط به 
این دلیل که کتاب منتشر شده است، راضی می شود، این 

ظلم به نویسنده است.

دبیرعلمیجایزه»جالل«پاسخداد

شایعهبرگزیدهنداشتنجایزه»جالل«برایکاهشهزینهها!
بهروزافخمی:

بااجرای»هفت«
میخواهمدونکیشوتبازیدربیاورم!

بهروز افخمی درباره اجرای 
برنامــه تلویزیونی »هفت« 
گفت: با خــودم فکر کردم 
جشــنواره   کــه  امســال 
تغییراتی کرده، خوب است 
یک دوره  دیگر دون کیشوت 

بازی دربیاورم.
ایــن کارگردان ســینما با 
برنامه  اجــرای  خبر  تایید 
تلویزیونی »هفت« همزمان 
با چهل ویکمین جشــنواره 
فیلم فجر به ایســنا گفت:  

این برنامه قرار اســت به صورت زنده از شــبکه »نمایش« واحتماال از یک 
شب پیش از شروع رسمی جشنواره، پخش شود.

افخمــی که اخیــرا در گفت وگویی با ایســنا بیان کرده بود که مشــغول 
آماده سازی ساخت فیلم »صبح اعدام« است و باید در همین فصل، پیش از 
آنکه برگ درخت ها سبز شود، آن را کلید بزند و تمام کند، درباره انگیزه اش 
از پذیرش اجرای این برنامه تلویزیونی گفت: فکر کردم با جشنواره  امسال 
و تغییراتــی که کرده، خوب اســت یــک دوره دیگر دون کیشــوت بازی 
دربیاورم. برای برنامه رویکردم همان دون کیشــوت است و با آسیاب های 
بادی می جنگیم. افخمی که سال گذشته عضو هیات انتخاب جشنواره بود، 
امســال به عنوان تهیه کننده  فیلم »استاد« به کارگردانی عماد حسینی در 

جشنواره فجر حضور دارد.
این فیلمساز درباره جشــنواره امسال که حاشیه هایی داشته معتقد است: 
جشــنواره فجر یک خصوصیت غیرقابل پیش بینی دارد که باعث می شود 
راحت نتوان درباره آن نظر داد مثال نمی دانم تعداد فیلمسازهای اول چقدر 
اســت ولی همیشه این ها باعث حیرت می شــوند و قوانین بازی را عوض 

می کنند.

خانههنرمندانایران
میزبان»همهمردانرئیسجمهور«

پانصدوبیست وششــمین برنامه ســینماتک خانه  هنرمندان ایران که روز 
دوشــنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۷ در سالن اســتاد ناصری برگزار 
می شود، به نمایش فیلم سینمایی »همه مردان رئیس جمهور« ساخته آلن 

جی پاکوال محصول ۱۹۷۶ اختصاص دارد.
به گزارش ایرنا پس از نمایش فیلم، نشســت نقد و بررسی با حضور سعید 
ارکان زاده یــزدی روزنامه نــگار و دکترای فرهنــگ و ارتباطات با موضوع 

»نسبت رسانه با قدرت« برگزار می شود.
همه مردان رئیس جمهور درباره تقلب انتخاباتی در زمان ریچارد نیکسون 
که به رســوایی واترگیت مشــهور شد و استعفای نیکســون را از ریاست 
جمهوری آمریکا در پی داشــت، است. این فیلم نامزد هشت جایزه اسکار 

بود که چهار جایزه را دریافت کرد.
داستان این فیلم بر اســاس ماجرای واقعی نوشته شده است. ماجرایی که 
در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ در دوره ریاســت جمهوری ریچارد نیکســون از ستاد 
فرماندهی دموکرات ها در واشــینگتن با دســتگیری پنج سارق با وسائل 
مدرن اســتراق سمع آغاز می شــود و با ورود باب وودوارد )رابرت ردفورد( 
گزارشــگر تازه کار واشــنگتن پست و کارل برنســتاین )داستین هافمن( 

گزارشگر پرانرژی و پی گیر روزنامه وارد مرحله تازه ای می شود.

گلهیکبازیگر:
فیلترشدناینستاگرام،بایدکارماراتعطیلکند؟!

محمــد حاتمــی گفــت: 
نمی دانــم این حکم از کجا 
صادر شــده که فیلترینگ 
اینســتاگرام بایــد باعــث 

تعطیلی کار ما شود.
این کارگردان و بازیگر تئاتر 
در گفتگو با ایسنا از توقف 
جریان تئاتری سخن گفت 

و البته تاکید کرد که قصد ندارد حکمی بدهد اما این پرســش را دارد که 
نظریه تعطیلی تئاتر در شرایط فعلی ، از کجا نشات گرفته است.

او با اشــاره به عقیده بخشــی از جامعه تئاتری مبنی بر تعطیلی تئاتر در 
شــرایط فعلی افزود: در حال حاضر این تفکر در اذهان بخشــی از جامعه 
تئاتری شــکل گرفته که در شرایط اجتماعی فعلی نباید تئاتر کار کرد. در 
حالیکه این عقیده حتی در حد یک تصمیم هم نیســت و بیشــتر در حد 
یک کامنت )نظر( در فضای مجازی اســت. این یک تصمیم جمعی نیست 
که مثال امســال تئاتر کار نکنیم یا بخشی از تئاتر را که در قالب جشنواره 

است، نپذیریم.
حاتمی با بیان اینکه قصد ندارد برای کســی حکم صادر کند، خاطرنشان 
کرد:اصوال آدمی هســتم که از اول به طور مستقل کار کرده ام و حتی خود 

را رهاتر از محصور شدن در قالب یک گروه می دانم.
سال ها پیش گروهی به نام »جم« درست کردم ولی اعضای آن آزاد بودند 
که با گروه های دیگر همکاری کنند زیرا سرپرست یک گروه هرگز نمی تواند 
در مقاطع بیکاری، زندگی اعضای آن گروه را تامین کند. کمپانی ها چنین 
قدرتی دارند و اعضای خود را استخدام می کنند ولی ما از وضعیت کمپانی 
بودن فرســنگ ها فاصله داریم و بیشتر در رودربایستی با یکدیگر است که 

گاهی پشت سر هم با یک گروه یا کارگردان همکاری می کنیم.
او با تاکید بر اینکه بر هیچ موجی سوار نخواهم شد، یادآوری کرد: ۱۴ سال 
است که در هیچ جشنواره ای شــرکت نکرده ام و دالیل خاص خود را هم 
دارم. همیشه اعتقاد داشته ام که تئاتر باید جریان طبیعی خود را طی کند، 

فارغ از اینکه در جشنواره ای شرکت کند یا نکند. 
االن هــم همه ســخنانم درباره جریان کلــی تئاتر اســت و درباره هیچ 
جشنواره ای صحبت نمی کنم. حاتمی با اشاره به محدودیت های چند ماهه 
اخیــر در فضای مجازی افزود: تئاتر همیشــه باید جریان حرفه ای خود را 
طی کند. آیا چون امروز اینستاگرام فیلتر شده، باید تئاتر را تعطیل کرد؟! 
وظیفه تئاتر اندیشــه ورزی و ایجاد تفکر اســت. آیا می توان جلوی تفکر را 
گرفت؟ مگر چند ســال است که فضای مجازی به وجود آمده، قبل از آن 
چه می کردیم، کدام یک از بزرگان ما بوده که پوستر نمایشش را پشت در 

کافه ها و کتابفروشی ها نچسبانده باشد.
ســال ۵۷ در اوج انقالب ما نمایشی اجرا می کردیم و کارگردان کار پشت 
موتور از میدان امام حسین تا سالن اجرا مدام اسم نمایش را تکرار می کرد. 
ما با این شــیوه ها، مخاطب را از اجرای نمایش های خود با خبر می کردیم. 
حاال که فضای مجازی محدود شــده، باید کارمــان را تعطیل کنیم؟! آیا 
نباید کمی جنگنده باشیم و راه دیگری پیدا کنیم، اگر قرار باشد ما همان 
آدم هــای دیروز باشــیم و نتوانیم برای مشــکالت و محدودیت های امروز 

چاره جویی کنیم، پس تکلیف رشد انسان چه می شود.
او تاکید کرد: تئاتر همیشه باید در جریان باشد. مگر می توان جلوی حرکت 

رودخانه را گرفت.
وقتی تئاتری در جریان نباشد، اتفاقی هم نمی افتد. مثل اینکه بگوییم سه 
ماه کتاب نخوانیم. خب ســه سال از زندگی و اندیشه عقب می افتیم. مگر 
می توان جریان فرهنگ و تفکــر را متوقف کرد. بخصوص درباره تئاتر که 
اســاس آن اندیشه ورزی است. تئاتر مانند  بخش عمده ای از آثار سینمایی 

نیست که بیشتر به دنبال ایجاد سرگرمی یا تفریح باشد.
حاتمی که دســتی هم بر نوشــتن دارد، بار دیگر یادآوری کرد:. ســئوال 
من این اســت که حکم تعطیلی تئاتر در شرایط فعلی از کجا صادر شده. 

معیشت یک طرف ماجراست و مسئولیت شغلی بحث دیگری است.
هر یک از مشاغل وظایفی دارند ولی شغل فرهنگی، وظیفه ای بسیار رفیع و 
حساس است.  درصد باالیی از ارزش تئاتر به دلیل پرورش انسان و تفکرات 
نو اســت. حال اینکه تئاتر در ســبد مصرف خانواده قرار دارد یا نه، بحث 
مهمی اســت که مدام باید بر آن کار کنیم ولی با این تعطیلی راه به جایی 
نمی بریم. مثل این است که تصمیم بگیریم یک هفته فکر نکنیم، خب در 
ذهن خالی ما چه اتفاقی می افتد. چه کسی از این توقف، متضرر می شود، 

این نکته ای است که نباید از آن غافل شویم.

اخبارکوتاه
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جوابیه سازمان برنامه و بودجه به یک گزارش
تدوین الیحه بودجه 

مبتنی بر درآمدهای واقعی و پایدار
در پی انتشــار گزارشی با عنوان »حســاب ویژه دولت روی درآمد ملت« در 
روز 28 دی ماه در روزنامه مردم ســاالری که به نقل از اقتصادنیوز منتشر شده 
بود، ســازمان برنامه و بودجه جوابیه ای ارســال کرده که متن آن بدین شــرح 
است:متأســفانه، برخی انتقادات مطرح شــده اگر غرضی در کار نباشد حداقل 
از روی بی اطالعی و نخواندن الیحه بودجه 1402 اســت، برخی رســانه ها هم 
که ســال ها در قبال برهم زدن قواعد بودجه از رشــد کسری بودجه تا افزایش 
هزینه های جاری سکوت کرده بودند این روزها بدون توجه به بهبود شاخص های 
بودجه نویســی و انجام اصالحات ساختاری مهمی که در این مقال نمی گنجد به 
نقدهایی می پردازند که رنگ و بوی سیاسی دارد.ابتدا در مورد برنامه هفتم باید 
گفت آنچه تدوین برنامه هفتم توسعه،  طلب می کرده، آغاز فرایند تهیه و تشکیل 
کارگروه ها و انجام مطالعات قبل از اتمام برنامه ششم )در سال 1399( بوده که 
با تمدید یک ســاله آن به این مهم توجهی شده. در دولت جدید و از آبان سال 
1400 فرایند انجام مطالعات و آسیب شناسی های الزم به صورت مستمر و پیگیر 
توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شده و هم اکنون تهیه و تدوین برنامه هفتم 

توسعه مراحل پایانی خود را می گذراند.
در این مورد که بودجه 1402 زودتر از برنامه هفتم توســعه به مجلس ارائه 
شــده باید بدانیم که هر دو سند مذکور در ســال جاری در یک سازمان واحد 
و البتــه با کمک و جذب مشــارکت بخش خصوصی و دانشــگاهی تهیه و در 
حال نهایی شــدن است و حتی با وجود تأخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، بیم 
عدم تطبیق این دو ســند نسبت به یکدیگر وجود نخواهد داشت. البته الزم به 
ذکر اســت که تأخیر در زمان بندی های برنامه هفتم توســعه به زمان بر شدن 
فرایند ابالغ سیاست های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مربوط 
بوده که با وجود این ها برنامه هفتم توســعه هــم اکنون جمع بندی های نهایی 
را می گذارند.ســازمان برنامه و بودجه کشــور با نگاه بــه 12 موضوع کلیدی و 
تشکیل 12 کمیته مربوط به آن با نگاه متفاوت و نقطه زن و بدون کل نگری های 
مرسوم در نظام برنامه ریزی کشور در حال جمع بندی برنامه هفتم توسعه بوده 
و تمام تالش این ســازمان، ارائه برنامه تا پایان ماه جاری خواهد بود. همچنین 
الیحه بودجه ســال 1402 کل کشور به همراه جداول و پیوست ها پس از انجام 
توافقات، در 21 دی ماه 1401 توسط ریاست محترم جمهوری به مجلس شورای 
اســالمی تقدیم شد. مبانی تدوین الیحه بودجه ســال 1402 مشتمل بر سند 
تحول دولت مردمی، سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه، سند ملی آمایش 
سرزمین و بخشــنامه بودجه سال 1402 می باشد. از رویکردهای قابل توجه در 
تدوین الیحه بودجه می توان به احصای احکام با ماهیت دائمی و درج به شــکل 
جداگانه در ماده واحده اشاره نمود که ضرورتی به تکرار در قوانین سنواتی ندارند 
و در صورت تصویب توسط قانون گذار، به عنوان احکام دائمی تنظیم لوایح بودجه 
در ســال های آتی مورد عمل قرار می گیرد. از دیگر رویکردهای تدوین ضوابط 
تبصره ای الیحه بودجه سال 1402 در راستای اصالحات ساختاری، عدم تغییر 
یا اصالح قوانین دائمی مصوب قبلی بوده اســت و تدوین ضوابط یادشــده صرفاً 
به اجازه های قانونی موردنیاز برای اجرا در ســال 1402 معطوف شــده است.از 
رویکردهای کالن و خط مشی های تدوین الیحه بودجه، می توان به هدف گذاری 
جهت دســتیابی به رشــد با ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کارآمدسازی نظام 
حکمرانی و اصالح ســاختار بودجه در تطابق با اســناد باالدســتی اشاره نمود.
متأســفانه، برخی انتقادات مطرح شده اگر غرضی در کار نباشد حداقل از روی 
بی اطالعی و نخواندن الیحه بودجه 1402 است، برخی رسانه ها هم که سال ها 
در قبال برهم زدن قواعد بودجه از رشــد کســری بودجه تا افزایش هزینه های 
جاری ســکوت کرده بودنــد این روزها بــدون توجه به بهبود شــاخص های 
بودجه نویســی و انجام اصالحات ســاختاری مهمی که در این مقال نمی گنجد 
به نقدهایی می پردازند که رنگ و بوی سیاســی دارد.به طور خالصه درخصوص 
الیحه بودجه باید توجه داشــت این الیحه برنامه محور بوده و به معیشت مردم 
توجه ویژه ای دارد در ادامه به اختصار مطالب زیر قابل ذکر اســت1- رویکردهای 
کالن و خط مشــی تدوین الیحه بودجه ســال 1402 مستند به سیاست های 
کلی برنامه هفتم توسعه، اســناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی، 
عبارت است از دستیابی به رشد با ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کارآمدسازی 
نظام حکمرانی و اصالح ســاختار بودجه اســت. 2- برخالف مطالب مطروحه 
درخصوص عدم تغییر ســاختار بودجه ریزی کشــور، الزم به توجه است که در 
ادامه اجرای بسته اصالحات ســاختاری بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه 
کشور، الیحه بر اســاس تداوم سیاست برنامه محوری و در قالب تنظیم بودجه 
برای برنامه های کالن دستگاه های سیاست گذار )148 برنامه کالن( و برنامه های 
اجرایی دستگاه های تابعه )480 برنامه اجرایی( و سیاست گذاری برای تخصیص 
اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص های برنامه های اجرایی انجام شده است که 
این موضوع منجر به اصالح نظام اختیارات و افزایش پاســخگویی دستگاه های 
اجرایی و پرداخت های متناسب با تحقق شاخص های عملکردی و نهایتاً افزایش 
بهره وری خواهد شد. ضمن اینکه با اجرای نظام هوشمندسازی اجرای بودجه از 
طریق یکپارچگی سامانه های نظام مدیریت مالی دولت، ضمن مدیریت جریان 
نقد و پرداخــت اعتبارات در کمترین زمان ممکن به ذی نفع واحد، شــفافیت 
هزینه کرد بودجه افزایش خواهد یافت و از رســوب منابع مالی در دستگاه های 
اجرایــی جلوگیری خواهد شــد. 3- درخصوص مطالب عنوان شــده پیرامون 
اصالح نظام اداری و استخدامی و تعداد کارکنان دولت، تمهیدات اصالحی الزم 
اســت در قوانین مربوط مورد رسیدگی و اصالح قرار گیرد و در ظرفیت قوانین 
بودجه سنواتی نمی باشد؛ ضمن اینکه از رویکردهای الیحه بودجه سال 1402 
عدم اصالح قوانین دائمی و عدم درج احکام فاقد ماهیت ســنواتی بوده اســت. 
4- درخصــوص مطالب مطروحه در رابطه با ایرادات فروش اموال و دارایی های 
مازاد دولت، الزم به توضیح است که همواره صاحب نظران و منتقدان حوزه های 
مختلف درخصوص انباشــت دارایی های بالاســتفاده دولت و ضرورت استفاده 
از عواید آنها )اعم از فروش، واگذاری و مولدســازی( اظهار نظرهایی داشــتند. 
با عنایت به اهمیت این موضوع و ضرورت کارآمدســازی و اســتفاده بهینه از 
مجموعه دارایی های یادشده و با اخذ اجازه از مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 
هیئت عالی مولدسازی به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور از آذرماه سال 
جاری با اختیارات و مســئولیت های خاص در این زمینه تشــکیل شده است و 
راهبری و مدیریت این حوزه را برعهده گرفته است؛ لذا منابع حاصل از واگذاری 
دارایی های مازاد منقول و غیرمنقول دولت به عنوان بخشــی از منابع حاصل از 
واگذاری دارایی های ســرمایه ای منظور شده اســت که در صورت فروش و بر 
اســاس مصوبه هیئت عالی واگذاری، 50 درصد عواید حاصله، صرف اعتبارات 
تملک دارایی های ســرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه خواهد شد و اساساً با در 
نظر گرفتن مصارف پیش بینی شــده، مطالب مطروحه پیرامون فروش اموال و 
پرداخــت حقوق و نظایر آن منتفی خواهد بود. 5- دولت همواره ســعی نموده 
با اتخاذ سیاســت های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از 
بانک مرکزی و هم راســتایی سیاســت های پولی و مالی در مسیر کاهش نرخ 
رشــد قیمت های عمومی حرکت نماید و روند یک سال و چند ماه گذشته نیز 
مؤید این نکته است. 6- ضریب حقوق اعالمی در الیحه بودجه، میانگین افزایش 
حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام 
حقوقــی کارمندان در دامنه 15 تا 25 درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با 
رویکرد عدالت محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق های پایین تر خواهد 
بود. 7- پیش بینی مصارف متناســب با میزان درآمدهــای پایدار قابل تحقق، 
به جهت اجتناب از تحمیل کســری بودجــه و آثار تورمی متعاقب آن، از جمله 
اصول تنظیم الیحه بودجه اســت. بر این اســاس صرفاً بار مالی ناشی از اعمال 
ضریب میانگین حقوق 20 درصدی در الیحه بودجه سال 1402 برای کارکنان 
دولت بالغ بر 224 هزار میلیارد تومان و برای صندوق های بازنشســتگی اعم از 
کشوری و لشــکری بالغ بر 102 هزار میلیارد تومان نسبت به ارقام عملکردی 
ســال جاری خواهد بود و در مجموع 326 هزار میلیارد تومان از افزایش 454 
هــزار میلیاردتومانی در بخش اعتبارات هزینه ای الیحه بودجه 1402 نســبت 
به قانون مصوب 1401 صرفاً به دلیل افزایش حقوق اختصاص یافته اســت در 
حالی که پرداخت های اجتناب ناپذیر دیگری غیر از حقوق از جمله در حوزه های 
بهداشت، رفاه، دفاع و آموزش، بازپرداخت تعهدات داخلی و بین المللی، پاداش 
پایان خدمت نیز بر عهده دولت می باشــد که باید در ســقف منابع قابل وصول 
پایدار، مدیریت شــود. 8- جبران قدرت خرید کارکنــان دولت صرفاً با معیار 
افزایش ضریب حقوق نباید سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده شده برای 
تأمین معیشــت از جمله افزایش حداقل حقــوق به میزان هفت میلیون تومان 
و معافیت مالیات حقوق تا ســقف یادشــده، تداوم پرداخت های نقدی از محل 
اعتبارات هدفمندی به میزان 315 هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظورشــده 
بــرای کاهش فقر مطلق خانواده های تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه های گمرکی نهادهای دامی و 
کاالهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت های کاالهای 

اساسی باید مالک اظهارنظر قرار گیرد.

جوابیه

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با 
اشاره به تعطیلی حدود 10 روزه صنایع در خراسان رضوی 
به واسطه تشدید بحران گاز و برق گفت: درخواست صریح 
ما، احتســاب و جبران خســارتهای وارده به این بخش در 
کمترین زمان ممکن اســت.به گزارش ایرنا به نقل از اتاق 
بازرگانی خراســان رضوی، غالمحسین شافعی در نشست 
هیات نمایندگان این اتاق در مشــهد با اشــاره به تعطیلی 
گســترده صنایع در روزهای اخیر به دلیل چالش انرژی و 
اولویت گرفتن ســایر بخش ها در تخصیص گاز و برق ادامه 
داد: بنگاه های اقتصادی خراســان رضوی با وجود چالشی 
که متحمل شــده  اند باید مالیات، بیمه، حقوق کارکنان و 
خسارت مشتریان خود را نیز متقبل شوند و این در اصطالح 
جبــران مافات )به همان روالی که در قانون تأکید شــده( 
باید به موقع انجام بگیرد تا ُحکم »نوشــداروی بعد از مرگ 
ســهراب« را پیدا نکند.وی تاکید کرد: بنگاه های اقتصادی 
مولد و حوزه های صنعتی که بنیان اقتصاد و معیشت جامعه 
به آنها وابســته اســت نباید نخســتین قربانیان بحران در 
بخش تامین و تخصیص انرژی و ناکارآمدی های مدیریتی 
در پیش بینی این چالش ها باشــند.رئیس اتــاق بازرگانی 
خراســان رضوی تاکید کرد: سالهاســت کــه در خصوص 
نیازهای زیرســاختی تولید و موانــع کوچک و بحران های 
بزرگ برای فعاالن این حوزه هشدار داده می شود اما دریغ 
از آن اقدام اساســی و بنیادین که ایــن نگرانی ها را مرتفع 
سازد و از تکرار هر ساله قطعی یا محدودیت مصرف انرژی 
برای صنایع، جلوگیری کند.شافعی افزود: ایجاد محدودیت 
یا حتی قطع برق در تابستان و تکرار همین بحث برای گاز 
در زمســتان، صنایع را با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد 
کرد و جبران خسارت های ناشی از توقف خطوط تولید، عدم 
ایفای تعهدات در قبال مشتریان داخلی و خارجی و تضعیف 

حوزه صادرات، اغلب به سادگی امکان پذیر نیست و در عمل 
شاهدیم که با تداوم و تکرار این وضعیت در سال های اخیر، 
بدنه بخش تولید و بنگاه های اقتصادی ما تضعیف شــده و 
گریز سرمایه رقم خورده است.وی ادامه داد:این ابهام جدی 
بــرای فعاالن اقتصادی وجود دارد که به تناســب ادعاها یا 
ســخنانی که در خصوص حمایت از تولید عنوان می شود، 
درجه و اعتبــار این بخش در عمل، نــزد متولیان امر چه 
میزان اســت که نه عزمی برای اصالح این وضع وجود دارد 
و نه اراده ای برای جبران خســارت ها؟رئیس اتاق بازرگانی 

خراســان رضوی گفت: بــه واقع اگر حمایــت از تولید در 
اولویت برنامه های اقتصادی است، نباید برای چندمین سال 
پیاپی، چراغ صنعت به خاطر کمبود برق خاموش و یا خط 
تولید به واســطه بحران گاز، از مدار فعالیت خارج می شد.
شــافعی افزود: بارها عنوان  شده که کشور نیازمند افزایش 
ســرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی و حتی ممانعت از 
گریز سرمایه  هاست اما آیا آنچه در عمل رخ می دهد، خالف 
این هدف گذاریها نیست؟شافعی افزود: به دفعات از اهمیت 
معیشت مردم، ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش اشتغال 

ســخن به میان آورده شــده اما آیا بخــش مولد که رابطه 
مســتقیمی با این موضوعات دارد، آن توجه و حمایت الزم 
را دریافت می کند؟ خسارتی که بنگاه های تولیدی ما امروز 
براثر برخی تصمیمات مخل محیط کســب و کار متحمل 
می شوند در آینده بر معیشت مردم اثرات سوء باقی خواهد 

گذاشت.
وی به تسلسل مشــکالت در بخش تولید در سال های 
گذشــته اشــاره و بیان کرد: آنچه امروز بــه عنوان بحران 
در بخش انرژی اعالم می شــود در ســال های گذشته هم 
گریبانگیر بخش های مختلف بوده و در آن مقاطع هم صنایع 
و بنگاه های تولیدی ما تاوانش را پرداخته اند اما منطق حکم 
می کرد که از پس آن چالش ها، تدبیری هم اتخاذ شود ولی 
با همان نگاه که مشــکالت امــروز را به فردا حواله می کند 
در حال حاضر بحران ها و مشــکالت جدی تری را شاهدیم 
و نگرانیم که توانــی برای بخش تولید ما باقی نماند.رئیس 
اتاق ایران تاکیــد کرد: ما هم اذعان داریم که تامین انرژی 
بخش خانگی در فصل ســرد، یک ضرورت مهم اســت اما 
مدیریت انرژی نباید به معنای قطع فعالیت بخش های مولد 
و تخصیص برق و گاز آن به ســایر حوزه ها تلقی شود و از 
همین حاال باید برای سال  آینده و سنوات پیش رو، اقدامات 
الزم انجــام بگیرد تا این اتفاقات تلخ تکرار نشود.شــافعی 
افــزود: بخش خصوصی درخواســت رعایت قوانین مصوب 
کشور را دارد و این مطالبه ای به حق است چون طبق ماده 
25 قانون بهبود مستمر محیط کسب  و کار، در زمان کمبود 
انرژی، قطع بــرق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت 
قــرار بگیرد و در صورت ایجاد ضــرورت برای اتخاذ چنین 
تدبیری، می بایســت نحوه جبران خسارت این قطعی ها و 
کمبودهــا برای واحدهای تولیــدی و صنعتی پیش بینی و 

سپس پرداخت شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شد

خسارت صنایع از کمبود گاز و برق جبران شود 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کشــور اعتقاد دارد: دالیل افزایش قیمت خودرو در 
بازار آزاد اساسا به عواملی همچون انتظارات تورمی، افزایش 
حجــم نقدینگی و نوســان نرخ ارز مرتبط است.بررســی 
قیمت ها در بازار خودرو، از افزایش عجیب و غریب قیمت ها 
حکایــت دارد، به طوری که فقط در طول یک ماه شــاهد 
گرانی 60 میلیون تومانی پرایــد در بازار بودیم. این یعنی 
پراید تنها در ماه اول زمســتان 26 درصد گران شده است.
به گزارش خبر آنالین،افزایش قیمت خودرو در حالی است 
که نرخ ارز نیز در بازار نوسان داشته و با توجه به گفته های 
وزیر صمت، افزایش نــرخ دالر دلیل اصلی افزایش قیمت 
خودرو است. البته با وجود این که دالر دلیل اصلی افزایش 
قیمت خودرو عنوان شده، ولی تشنگی بازار و انباشت تقاضا 
به خصوص در کالس خودروهــای اقتصادی و ارزان قیمت 
نیز تاثیر قابل مالحظه ای بر گرانی خودروها دارد.محمدرضا 
نجفی منــش، رئیس انجمن صنایع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور اعتقاد دارد: دالیل افزایش قیمت 
خودرو در بازار آزاد اساســا به عواملــی همچون انتظارات 
تورمــی، افزایش حجم نقدینگی و نوســان نرخ ارز مرتبط 
اســت.به گفته او، حجم نقدینگی به 5 هزار و 600 میلیارد 

تومان رســیده که این امر افزون بر قیمت نهایی خودرو بر 
ســایر محصول ها نیز اعم از مسکن، طال، سکه و غیره تاثیر 
قابل توجهی داشــته است.در این شــرایط، در حال حاضر 
فعاالن بازار خودرو از رکود شدید در معامالت خودرو سخن 
می گویند و این که رشد شــدید قیمت ها در بازار، از تعداد 
خریداران به دلیل کاهش قدرت خرید نیز کاســته اســت.
به باور فعاالن بازار، هم اکنون رکود نبض بازار را به دســت 
گرفته است و تعداد فروشندگان خودرو در بازار بسیار بیشتر 
از تعداد خریداران است.بر همین اساس، پیش بینی بسیاری 
از نمایشگاه داران در این جهت است که با توجه به شرایط 
بازار خودرو، بازار شب عید نیز در وضعیت رکودی بماند و 

تغییری در آن ایجاد نشود.
ســعید موتمنــی، رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو گفته اســت که بازار خودرو به خواب 
رفته و رکود ســنگینی بر بازار حاکــم و معامالت در حد 
صفر اســت.به باور او، با توجه بــه آنکه تحویل خودروهای 
عرضه شده در بورس کاال از جمله خودرو دنا به خریداران 
در ماه های آینده صــورت می گیرد و همچنین با توجه به 
رکود حاکم بر بازار خودرو، عرضه اخیر در بازار فعال تاثیری 
نداشــته و آثارش در بازار نمایان نشــده است.گزارش های 

میدانی حاکی از آن اســت که طی یک ماه گذشته قیمت 
پراید 111 در حدود 60 میلیون تومان گران شده و به 290 
میلیون تومان رسیده اســت. پراید 131 نیز در بازار 280 
میلیون تومان قیمت پیدا کرده و این در حالی است که این 
خودرو یک ماه قبل 61 میلیــون تومان ارزان تر بود. پراید 
151 هم در حدود 26 میلیون تومان افزایش قیمت داشته 
و هم اکنون در بازار به قیمت 245 میلیون تومان به فروش 
می رود.در این میان، پژو206 تیپ دو در بازار در طول یک 
ماه گذشــته 40 میلیون تومان گران شده و با قیمت 460 

میلیون تومان به فروش می رود. 
همچنیــن پژو206 تیــپ 5 مــدل 1399 در بازار 37 
میلیــون تومان افزایش قیمت داشــته و هم اکنون در بازار 
به قیمت 500 میلیون تومان فروخته می شود. اما پژو207 
دنده ای مدل 1401 در بازار 600 میلیون تومان قیمت پیدا 
کرده و این در حالی اســت که این خــودرو یک ماه قبل 
35 میلیــون تومان ارزان تر بود. پــژو GLX 405 بنزینی 
مــدل 1399 نیز با افزایش 40 میلیــون تومانی قیمت در 
طول یک ماه گذشته، 420 میلیون تومان قیمت پیدا کرده 
است. اما پژو GLX 405 دوگانه سوز مدل 1401 افزایش 
قیمت 45 میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر در 

بازار 395 میلیون تومان قیمت پیدا کرده اســت. پژوپارس 
اتوماتیک مدل 1399 هم 35 میلیون تومان گران شــده و 
به قیمت 615 میلیون تومــان به فروش می رود.بنا به این 
گــزارش، روند بازار خودرو همچنین حکایت از آن دارد که 
قیمت تارا اتوماتیک مدل 1400 25 میلیون تومان افزایش 
قیمت داشــته و به 715 میلیون تومان رســیده است. تارا 
دنده ای مدل 1400 هم 25 میلیون تومان گران شده و به 
قیمت 590 میلیون تومان به فروش رفته اســت.اما قیمت 
تیبا هاچ بک EX مدل 1401 در بازار به 300 میلیون تومان 
رسیده و این در حالی اســت که یک ماه قبل 30 میلیون 
تومــان ارزان تر بود. تیبا هاچ بک پالس مدل 1400 هم 30 
میلیون تومان گران شده و 300 میلیون تومان قیمت پیدا 
کرده است.در این میان، قیمت دنا معمولی مدل 1401 در 
حدود 45 میلیون تومان در طول یک ماه گذشته باال رفته 
و به 575 میلیون تومان رســیده است. دناپالس اتوماتیک 
توربو مدل 1401 هــم در بازار 710 میلیون تومان قیمت 
پیدا کرده و این در شــرایطی است که این خودرو یک ماه 
قبل 20 میلیون تومان ارزان تر بود. اما راناپالس مدل 1401 
در بــازار 20 میلیون تومان گران شــده و به قیمت 440 

میلیون تومان رسیده است.

افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک و روغن موتور 
خاطر نشان کرد: قیمت روغن موتور را دستوری ثابت 
نگه داشــتند و به نظر می رسد تولیدکنندگان عرضه را 
محدود تا قیمت روغن موتور در بازار واقعی شــود؛ این 
در حالیست که تولیدکنندگان این ادعا را طرح می کنند 
که توزیــع و عرضه روغن موتور نــه تنها کاهش پیدا 
نکرده بلکه افزایشی نیز بوده است.محمدرضا آل سارا در 
گفت وگو با ایلنا، با اشــاره به نوسان های نرخ ارز و تاثیر 
آن در قیمــت روغن موتور در بازار، گفت: کارخانه های 
تولیدکننده روغن موتور تغییری در نرخ هایشان اعمال 
نکردند و هیچگونه افزایش نرخی به صورت رسمی اعالم 
نشده است این در حالیست که بعد از نوسان های نرخ 
ارز در بازار برخی فروشــندگان افزایش چند درصدی 
برای نرخ روغن موتور در نظر گرفتند.وی با بیان اینکه 
روغن موتور وارداتی نیست، افزود: بیش از نیاز داخلی 
روغن موتور تولید می شــود و در حال حاضر نگرانی در 
بحــث تامین وجود ندارد؛ اینکه گاهــی در بازار تنش 
ایجاد می شــود طبیعی است چراکه این احتمال وجود 
دارد که در یک مقطع شاهد افت تولید و عرضه آن در 

بازار باشیم.این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که 
آیا عرضــه روغن های تقلبی در بازار را تایید می کنید؟ 
گفت: روغن های تقلبــی در واحدهای صنفی که فاقد 
پروانه کســب هستند عرضه می شــود چراکه در این 
واحدها نمی توانند روغن موتور از کارخانه ها خریداری 
کننــد از این رو به ناچار از بازار روغن  تهیه می کنند که 
امکان تقلبی بودن آنها وجــود دارد؛ واحدهای صنفی 
که دارای پروانه کسب هستند از کارخانه های تولیدی 
ســهمیه مشــخص دریافت می کنند.به گفته رئیس 
اتحادیه فروشــندگان الســتیک و روغن موتور؛ روغن 
موتور قیمت مصوب دارد و قیمت آنها درب قوطی درج 
شده اســت و مصرف کنندگان می توانند به قیمت های 
حک شــده در قوطی توجه کنند.وی در پاسخ به این 
پرسش که گزارش های میدانی نشان می دهد که میزان 
عرضه روغن موتور در بازار کاهش پیدا کرده اســت آیا 
موضوع را تایید می کنید؟ خاطر نشان کرد: قیمت روغن 
موتور را دســتوری ثابت نگه داشتند و به نظر می رسد 
تولیدکنندگان عرضه را محدود تا قیمت روغن موتور در 

بازار واقعی شود.

طبق آمار ارائه شــده از ســوی ســازمان توسعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو(، از 
ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه بالغ بر 35 میلیون 
تن از انواع محصــوالت معدنی و صنایع معدنی صادر 
شده اســت که ارزشــی بیش از 9 میلیارد دالر برای 
آن تخمین زده اســت.به گزارش ایسنا، براساس آمار 
ایمیدرو، شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی اطی 
9 ماهه ســال جاری، 35 میلیون و 544 هزار و 900 
تن انواع محصوالت معدنی و صنایع معدنی به ارزش 9 
میلیارد و 98 میلیون و 500 هزار دالر صادر کرده اند.
علیرغم کاهش قیمت های جهانــی محصوالت حوزه 
معدن و صنایع معدنی، صادرات این محصوالت نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی پنج درصد 
افزایش یافته اما از نظر ارزشی دو درصد کاهش داشته 
است.گفتنی است که ارزش صدور تولید این بخش، از 

مهر ماه امسال با رشد همراه شده است.
طبق آمار، بیشــترین صادرات مربــوط به زنجیره 
فوالد و محصوالت فوالدی )صنایع باالدســتی و پایین 
دستی( به ارزش چهار میلیارد و 883 میلیون و 600 

هزار دالر ثبت شــده اســت.پس از آن، زنجیره مس و 
محصوالت پایین دســتی، رتبه دوم صادرات را معادل 
یک میلیارد و 118 میلیــون و 200 هزار دالر و رتبه 
سوم صادرات را زنجیره آلومینیوم و محصوالت پایین 
دستی به ارزش 854 میلیون و 300 هزار دالر به خود 
اختصاص داده اند.در آذر ماه امســال، میزان صادرات 
انواع محصوالت حوزه معــدن و صنایع معدنی با یک 
روند صعودی )از مهر ماه(، یک میلیارد و 237 میلیون 
دالر ثبت شده است. در حالی ارزش صادرات مهر ماه 
امسال به یک میلیارد و 38  میلیون و ماه آبان به یک 
میلیارد و 193 میلیون دالر رســیده بود که بیشترین 
میزان صادرات محصوالت این بخش در ســال جاری 
مربوط به خرداد ماه معادل یک میلیارد و 314 میلیون 
دالر است.در مقابل طی 9 ماهه امسال، سه میلیون و 
198 هــزار و 300 تن انواع محصوالت بخش معدن و 
صنایع معدنی به ارزش ســه میلیــارد 544 میلیون و 
700 هزار تن وارد شــده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشــته، از نظر وزنی سه درصد و از نظر ارزشی 

32 درصد رشد داشته است.

صادرات بخش معدن از ۳۵ میلیون تن گذشتعرضه روغن موتور محدود شد

خودرو

بیــوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در نشســت خبری در یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی خودرو کرمان با تاکید بر اینکه بهمن سال 1401 را پر 
تالش و پر تنش اما موفق را پشــت سر گذاشته اســت، گفت: در سال جاری 
عرضه دو محصول سواری از جمله سدان ریسپکت و دیگنیتی پرستیژ را شاهد 
بودیم.علیمرادلو با اشــاره به اینکه تا ســال آینده چند محصول تجاری را وارد 
بازار خواهد شد، اظهارداشت: سیبا موتور امپاور 460 را مطابق با استاندارهای 
85 گانه را عرضه خواهد کرد.وی با اشــاره به اینکه اتوبوس 18 متری اسنا تا 
پیش از پایان ســال رونمایی می شود، بیان داشت: سال آینده اتوبوس 9 متری 
بین شهری و درون شهری را وارد چرخه حمل و نقل می کنیم .مدیر عامل گروه 
بهمن با اشــاره به ثبت نام نه میلیون نفر برای ســی هزار خودرو ایران خودرو 
گفت: طبیعی نیســت که 9 میلیون نفر برای قرعه کشی ثبت نام کنند و اگر 

فردی برنده شــود می خواهد با فرصت برتری که بدست آورده، گرانتر بفروشد. 
وی در همین رابطه افزود: مشــکل اینجاست که مابقی احساس باخت دارند .
علیمرادلو با اشاره به آمار مالکیت برندگان قرعه کشی محصوالت بهمن موتور 
گفت: 84 درصد کســانی که از طریق قرعه کشــی محصوالت ما را خریده اند، 
حتی به اولین دوره خدمات دوره ای هم نمی رسند. علیمرادلو در پاسخ به سوالی 
درباره موعد عرضه پیکاپ G9 گفت: پیکاپ G9 اول سال 1402 عرضه خواهد 
شــد. خطوط این پیکاپ در حال راه اندازی و این پروژه مشترک بهمن موتور 
و دیزل اســت.مدیرعامل گروه بهمن در خصوص اتوبوس شــهری عرضه شده 
به شــهرداری تبریز گفت: امیدواریم این محصوالت تا سال آینده وارد چرخه 
حمل و نقل شــود؛ ایران دوچرخ نیز محصوالت متنوع را وارد بازار کرده است .

حسین خضری مدیرعامل بهمن دیزل نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در 

نمایشگاه بین المللی خودروی کرمان BD300 را عرضه کردیم، اظهارداشت: 
کرمان یکی از محورهای مواصالتی حمل بار است بنابراین این نمایشگاه  یکی 
از اهداف معرفی محصوالت برای مخاطبین و بازدیدکنندگان است.وی با تاکید 
بر اینکه کامیون BD300 باری و کمپرسی به بازار عرضه می شود، اظهارداشت: 
ما برای پاسخ به نیاز واقعی مشتریان افزایش تیراژ را در دستور کار قرار داده ایم 
 BD و برنامه افزایش تولید را نیز مد نظر داریم. خضری با بیان اینکه کامیون
300 منطبق با استانداردهای 85 گانه است، تصریح کرد: البته باید رعایت این 
استانداردها از سوی تمامی خودروسازان صورت گیرد.آرمان موسوی مدیرعامل 
ابران دوچرخ نیز در این نشســت اظهار داشت: ایران دوچرخ در سال 1401 با 
رشــد تولید دو برابری همراه بوده است و در ســبد محصوالت تنوع زیادی را 
شاهد بودیم.وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار طراحی دو نوع موتور برقی را 
در دســتور کار قرار دادیم، بیان داشت: این محصول دانش بنیان را برای اولین 
بار در داخل کشــور و متناســب با نیاز بازار برنامه ریزی کرده ایم. یازدهمین 
نمایشــگاه خودرو کرمان از 28 دی تا 1 بهمن در محل نمایشگاه های کرمان 

برگزار شد و گروه بهمن در سالن اختصاصی مس میزبان بازدیدکنندگان بود.

مدیرعامل گروه بهمن:

اتوبوس ۹ متری به چرخه حمل و نقل وارد می کنیم 

چین، ساز افزایش قیمت نفت را 
کوک کرد

نفــت در معامالت روز جمعه حدود یک درصد افزایش 
یافت و تحت تاثیر چشــم انداز اقتصادی روشن تر چین و 
بهبود تقاضای این کشور برای سوخت، دومین رشد هفتگی 
متوالی را به ثبت رساند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت 
برنت با یک دالر و 47 سنت معادل 1.7 درصد افزایش، در 
87 دالر و 63 سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت 
نفت آمریکا با 98 سنت معادل 1.2 درصد افزایش، در 81 
دالر و 31 سنت در هر بشکه بسته شد.نفت برنت برای کل 
هفته 2.8 درصد و شاخص نفت آمریکا 1.8 درصد افزایش 
ثبت کرد.آژانس بین المللی انرژی چهارشنبه گذشته یک 
روز پــس از آن که اوپک بهبود تقاضای چین برای نفت را 
پیش بینی کرد، اعالم کرد لغو محدودیتهای کووید 19 در 
چین، تقاضای جهانی برای نفت در سال میالدی جاری را 

به رکورد باالیی خواهد رساند.نعیم اسلم، تحلیلگر شرکت 
کارگزاری آواترید در این باره گفت: بسیاری از معامله گران 
بر این باورند که به احتمال زیاد، شــاهد تقاضای باالتری 
از ســوی چین خواهیم بود که به لغو سیاست های کووید 
خود ادامه می دهد.عامل دیگری که از روند افزایشی قیمت 
نفت پشتیبانی کرد، امیدواری به افزایش اندک نرخ بهره از 
سوی بانک مرکزی آمریکا بود که دورنمای اقتصادی ایاالت 

متحده را روشن تر خواهد کرد.

توافق گروه ۷ برای بازبینی دیرتر 
سقف قیمت نفت روسیه

مقامات آمریکا و متحدان این کشور توافق کردند سطح 
سقف قیمت نفت روســیه را در مارس بازبینی کرده و به 
ســمت اجرای ســقف قیمت برای فرآورده های سوختی 
پاالیش شده روسیه حرکت کنند.به گزارش ایسنا، وزارت 

خزانه داری آمریــکا در بیانیه ای پس از دیدار مجازی والی 
آدیمو، معاون وزیر خزانه داری با سایر معاونین وزیر، اعالم 
کرد این توافــق در مذاکرات میان مقامــات گروه هفت، 
حاصل شــد.این گروه در ابتدا قرار بود سطح سقف قیمت 
را در فوریه، دو ماه پس از آغاز فعال شــدن آن در دسامبر، 
بازبینی کند اما اعضای این گروه موافقت کردند برای دادن 
زمان بیشتر برای ارزیابی تحوالت بازار پس از اجرای سقف 
قیمت برای فرآورده های سوختی روسیه، زمان ارزیابی آن 
را به مارس موکول کنند.بعضی از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا شامل لهستان و استونی خواستار تعیین سقف قیمت 
پایین تــر از قیمــت فعلی 60 دالر در هر بشــکه بودند تا 
درآمدهای روسیه را محدودتر کنند. اما آمریکا تالش کرد 
این ســقف قیمت را در آستانه اجرای محدودیتهای جدید 
برای تجارت فرآورده های ســوختی پاالیش شده روسیه، 
حفظ کنــد.وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد معاونین با 
رویکردی برای فرآورده های پاالیشی موافقت کردند که دو 

سقف قیمت متمایز را عالوه بر سقف قیمت نفت خام، به 
اجرا خواهد گذاشــت: یک سقف قیمت برای فرآورده هایی 
ماننــد دیزل یا گازوئیل خواهد بود که باالتر از قیمت نفت 
خام معامله می شوند و  یک سقف قیمت برای فرآورده هایی 
مانند نفت کوره خواهد بود که ارزان تر از نفت خام هستند.
فشارهایی برای موافقت با اجرای سقف قیمت روی صادرات 
سوخت روسیه پیش از آغاز تحریم اتحادیه اروپا در فوریه 
وجود دارد. طبق آمار شــرکت ورتکسا، اتحادیه اروپا سال 
گذشته حدود 220 میلیون بشــکه محصول نوع دیزل از 
روسیه وارد کرده ست. این سوخت برای اقتصاد اروپا حیاتی 
بوده و در خودروها، کامیون ها، تجهیزات تولید و بخشهای 
دیگر اســتفاده می شــود.با این حال، معامله گران دیزل، 
محموله های دیــزل را از اتحادیه اروپا بــه بازارهای دیگر 
ارسال می کنند که نشــان می دهد با وجود سقوط قریب 
الوقوع صادرات محموله های روســی به این بلوک، آمریکا 

ممکن است وضعیت حادتری داشته باشد.

بازار انرژی 
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رئیس جمهوری فرانســه در یک سخنرانی 
با موضوع رونمایی از جاه طلبی های خود برای 
تغییر ارتش فرانسه برای مقابله با »مخاطرات« 
بزرگ قرن حاضر، برنامه کشورش برای افزایش 
بودجه نظامی خود در سالهای آینده به میزان 

بیش از یک سوم را اعالم کرد.
به گــزارش رویترز، »امانوئــل مکرون« در 
ســخنرانی خود با اذعان به پایان مفهوم »بهره 
صلح« مربوط به دوران پس از جنگ سرد گفت 
که بودجه برنامه ریزی شده کشورش برای بازه 

2024-2030 قرار است ارتش فرانسه را برای 
درگیری های احتمالی شدید تطبیق دهد و این 
تطبیق از زمان حمله روســیه بــه اوکراین در 
تقریباً 11 ماه قبل فوریت بیشتری پیدا کرده 
است. مکرون خاطرنشان کرد قرار است بودجه 
نظامی فرانســه برای این دوره به 413 میلیارد 
یــورو )447 میلیارد دالر( برســد که در مقام 
مقایسه 295 میلیارد یورو صرف بودجه نظامی 
فرانســه در بازه 2019-2025 شده است؛ این 
مقایســه به این معنی است که تا سال 2030، 

بودجه نظامی فرانسه از زمان به قدرت رسیدن 
او در سال 2017 دو برابر خواهد شد.

مکرون در سخنرانی در محل پایگاه هوایی 
مون دو مارسان در جنوب غربی فرانسه گفت: 
همچنان که جنگ دستخوش تغییر می شود، 
ارتش فرانســه برای خطرات قرن آماده شده و 

این آمادگی را حفظ خواهد کرد.
مکرون افزود: ما باید به اندازه یک جنگ از 

بقیه جلوتر باشیم.
وی افــزود، فرانســه قصــد دارد بــه طور 

گســترده در زمینه پهپادها و اطالعات نظامی 
سرمایه گذاری کند؛ به گفته مقامات فرانسوی 
درگیری های اخیر وجود شکافها در این بخشها 
را آشکار کردند و ارتش باید به سمت استراتژی 

برای درگیری های با شدت باال حرکت کند.
سخنان مکرون در حالی انجام شد که وزرای 
دفاع ناتو و ســایر کشورها در قالب به اصطالح 
گروه تماس اوکراین در پایگاه هوایی رامشتاین 

در آلمان طی روز جمعه گرد هم آمدند.
مکرون بســته حمایتی جدیــدی را برای 
اوکراین اعالم نکرد، اما گفت فرانسه باید برای 
عصر جدیدی همراه با انباشت تهدیدها آماده 
باشــد. وی همچنین گفت که فرانسه ظرفیت 
خود را برای پاسخ به حمالت سایبری تقویت 
خواهد کرد و بودجه اطالعات نظامی را نزدیک 

به 60 درصد افزایش خواهد داد.
همچنین به گزارش پایگاه راشاتودی، رئیس 
جمهور فرانسه پیشتر در یک مصاحبه با موضوع 
روسیه گفت، روسیه یک »کشور بزرگ« است 
که اکنون فعاالنه یک »سرنوشــت« جدید را 

جستجو می کند.
امانوئل مکرون، در مصاحبه مفصلی با نشریه 
اســپانیایی ال پایس اظهار کــرد، جنگ بین 
مسکو و کی یف تبدیل به بخشی از این جستجو 
شــده و غرب برای رسیدن به صلح پایدار تنها 
باید از طریف گفتگو با روسیه به راه اندازی این 

پروسه کمک کند.
مکــرون ادامه داد: »روســیه به عنوان یک 
قــدرت، خود جدیدش را جســتجو کرده و به 
دنبال یک سرنوشــت است. روسیه یک کشور 
بزرگ چه از جنبه ارضی و چه از جنبه تاریخی 
است.« رئیس جمهور فرانسه همچنین در ادامه 

روسها را »مردمی بزرگ« خواند.
مکرون اذعان کرد روند احیای روســیه در 
دهه 1990 بعد از فروپاشی اتحاد شوروی یک 

دوره »بسیار دشوار« بوده است.
رئیس جمهوری فرانســه بیــان کرد، حاال 

روسیه در مقابل یک »ورطه« دیگر قرار گرفته 
و آینده اش »در مخاطره است.« رئیس جمهور 
فرانســه با این وجود مسکو را به دست زدن به 
بلندپروازی های »امپریالیســتی« و تمایل به 
تعیین کردن سرنوشت همسایگانش کرد اما از 
طرف دیگر بیان کــرد، غرب باید به نحوی به 

روسیه در پیدا کردن سرنوشتش کمک کند.
او ادامه داد: صلح پایدار اگر ما ســهممان را 
در قبال پاســخ به این مساله ایفا نکنیم وجود 
نخواهد داشــت. او بار دیگر بــه غرب در قبال 
میل به این که مســکو را »بــه زانو در بیاورد« 
هشــدار داد. رئیس جمهور فرانسه اظهار کرد، 
نمی تــوان جغرافی را »تغییــر داد« و اروپا در 
آینده همچنان صرف نظر از روابطش با روسیه، 

با این کشور همسایه خواهد بود.
مکرون به نشریه ال پایس گفت: الزم است 
بدانیم که در دراز مدت چطور راه ها و ابزارهای 

ایجاد صلح را پیدا کنیم.
رئیس جمهوری فرانسه ادعا کرد، او زمانی 
که همه این موضــوع را فراموش کردند از آن 
صحبــت کــرد، در حالی که برخی کشــورها 

خواستار تحقیر مسکو شدند.
او تاکید کــرد: »ما باید قابلیــت برگزاری 

مذاکرات را حفظ  کنیم.«
پاریس در تمام طــول درگیری جاری بین 
مسکو و کی یف موضعی مبهم اتخاذ کرده است. 
مکرون پیش از این بارها قول حمایت از کی یف 
را داده و فرانســه تا کنون از اوکراین حمایت 
تسلیحاتی به عمل آورده از جمله اینکه در ماه 
دسامبر سال گذشته میالدی تصمیم به ارسال 

»تانکهای سبک« غربی برای اوکراین گرفت.
با این وجود رئیس جمهور فرانسه چندین 
بــار نیز از لزوم حفظ ارتباط با کرمین صحبت 
کرده و از غرب خواســته از »تحقیر« روسیه بر 
سر اوکراین اجتناب کند که این موضع به نوبه 
خود انتقاد برخی از متحدان فرانســه را در پی 

داشته است.

مکرون خبر از افزایش بودجه ارتش فرانسه داد

عطش نظامی پاریس 

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که روسیه »واقعاً در اوکراین متحمل 
آسیب های زیادی شده اســت« و از والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
خواســت تا به جنگ پایان دهد. به گزارش وب سایت اینسایدر، ژنرال »مارک 
میلی« رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در آلمان 
در کنار لوید آســتین، رئیس پنتاگون در مورد تلفات نیروهای روس در جنگ 
بــا اوکراین اظهارنظر کرد که جدیدترین صحبت های او در این خصوص از ماه 
نوامبر محسوب می شود. ژنرال میلی گفت: آخرین سری که علنا در مورد تلفات 
روسیه صحبت کردم، گفتم بالغ بر 100 هزار مورد است و اکنون می گویم که 
به طور قابل توجهی بسیار بیشتر از 100 هزار مورد است. میلی گفت که »تلفات 
عظیم« روسیه شامل »نیروهای عادی و همچنین مزدوران آنها در گروه واگنر و 

سایر نیروهایی است که در کنار روس ها می جنگند.«

ارزیابی آمریکا از تلفات ارتش روسیه
دیپلمات پیر اروپا گفت که غرب باید به ارســال سالح به کی یف ادامه دهد 
و به کســانی که فکر می کنند روسیه شکست خورده یا ضعیف عمل می کند، 
هشــدار داد که مسکو ســابقه پیروزی در جنگ های طوالنی را دارد. »جوزپ 
بورل« کمیســیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی روز جمعه خود 
در مادرید گفت »روسیه کشور بزرگی است، ملت بزرگی که عادت دارد تا آخر 
بجنگد و سپس بهبود یابد« و در ادامه به حمله 1۸12 توسط ناپلئون بناپارت، 
امپراتوری فرانسه و حمله 1941 توسط آدولف هیتلر آلمان به عنوان نمونه های 
تاریخی این امر اشــاره کرد. بورل افزود: »بیهوده است که فکر کنیم روسیه در 
جنگ شکســت خورده یا ارتش این کشور ناتوان است.« او مدعی شد که فعال 
مســکو »در جنگ شکست خورده اما هنوز قدرت زیادی دارد و توانایی دارد تا 

به این جنگ ادامه دهد.«

روسیه تا آخرین نفس می جنگد 
یکی از مقامات نیروی دریایی آمریکا که خواســت نامش فاش نشــود، به 
خبرنگاران گفت: »دنیل ســوئیفت« اپراتور جنــگ ویژه نیروی دریایی آمریکا 
1۸ ژانویه ســال جاری میالدی بر اثر جراحت هایی که در درگیری با نیروهای 
روســی متحمل شــده بود، جان باخت. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای 
بدون اشــاره به نام ســوئیفت اعالم کرد: ما می توانیم مرگ اخیر یک شهروند 
آمریکایــی را که در اوکراین مبارزه می کرد، تایید کنیــم. ما با خانواده اش در 
تماس هســتیم و تمامی کمک های کنسولی ممکن را ارائه می دهیم. به دلیل 
احترام به حریم خصوصی این خانواده در این دوران ســخت، از ارائه اطالعات 
بیشتر معذوریم. براســاس گزارش مجله تایمز، سابقه خدمت سوئیفت نشان 
می دهد که این تفنگدار دریایی ساکن اورگان در سال 2005 میالدی داوطلب 

خدمت سربازی شد.

کشته شدن نظامی سابق آمریکا در اوکراین

اختالف ناتو در تامین تانک های لئوپارد برای کی یف
بــا تداوم فشــارها بر آلمان برای ارســال 
به  لئوپــارد2  زرهی ســنگین  خودروهــای 
اوکراین، اظهارات تند لیندسی گراهام خطاب 
به برلین و ســرباز زدن دولت شولتس از این 
اقدام بدون همراهی آمریکا، به نظر می رســد 
شکاف در میان متحدان غربی کی یف عمیق 
تر شده اســت. به گزارش روزنامه فایننشــال 
تایمز، با ادمه فشار بر آلمان از سوی متحدان 
برای ارسال تانک های لئوپارد2 به اوکراین، این 
کشور اعالم کرده است که باید ذخایر خود را 
بررسی کند. »بوریس پیستوریوس« وزیر دفاع 
جدید آلمان دیروز جمعه در نشست متحدان 
نظامــی اوکراین در پایــگاه هوایی آمریکا در 
رامشــتاین آلمان، امیــدواری متحدان خود 
مبنی بر اعزام تانک هــای جنگی به اوکراین 
را از بین برد. این درحالی اســت که بسیاری 

از کشــورهای غربی استدالل می کنند ارسال 
تانک های جنگی لئوپارد 2 ســاخت آلمان به 
کی یف در مقابل روسیه کمک زیادی می کند. 
اما برلین با وجود هفته ها فشار شدید از سوی 
متحدانش، هنوز موافقت نکرده اســت. »لوید 
آســتین« وزیر دفاع آمریکا پس از نشســت 
ناامیدکننده در رامشتاین گفت: »]آلمانی ها[ 
تصمیمی در مورد ارســال تانک های لئوپارد 
نگرفته انــد«. تانک های لئوپــارد2 اگرچه در 
ارتــش 12 کشــور اروپایی دیگــر نیز وجود 
دارد و تمامی این کشــور ها از اعالم آمادگی 
خود برای ارســال ایــن خودروهای زرهی به 
کی یــف خبر داده اند، اما این امر نیز در گرو 
تائید آلمان اســت. از سوی دیگر، اوکراین نیز 
می گوید بــرای بازپس گیری قلمروی خود از 
روســیه که کارزار عظیمی از تسلیحات به راه 

انداخته، به تانک های زرهی سنگین بیشتری 
نیاز دارد. اما وزیر دفاع جدید آلمان گفت که 
وزارت متبوعش برای ارســال این تانک ها به 
اوکرایــن نیاز به بررســی های الزم دارد. وی 
افزود: ما در این بررســی تالش خواهیم کرد 
کــه آیا تانک های لئوپارد با ســامانه هایی که 
شرکای آلمان استفاده می کنند سازگار است 
یا خیر و اینکه چه تعداد از این تانک ها وجود 
دارد. »اوالف شــولتس« صدراعظم آلمان هم 
تاکید کرده است که کشورش در مورد ارسال 
تانک به اوکراین به تنهایی پیش نخواهد رفت. 
اظهارات وی نشــان می دهد کــه وی تنها با 
هماهنگی آمریکا اقــدام خواهد کرد. در واقع 
آلمان می گوید درصورتی که آمریکا تانک های 
آبرامز خود را به اوکراین بفرســتد برلین نیز 
آماده اتخاذ تصمیمی مشــابه خواهد بود. اما 

مقام های دولت بایدن اســتدالل می کنند که 
لئوپاردها که سبک تر و راحت تر از تانک های 
آبرامز ساخت آمریکا نگهداری می شوند، برای 
جنگ در اوکراین مناسب تر هستند. واشنگتن 
معتقد است که تامین تجهیزات اوکراین یک 
موضوع فوری اســت. لوید آستین نیز در این 

خصوص توضیح داد: »ما تا بهار فرصت داریم، 
هر زمان که آنهــا عملیات خود را آغاز کنند، 
ضد حمله شــروع می شود و این زمان زیادی 
نیست«. پیســتوریوس در عین حال این ادعا 
که برلین تنها مانع ارســال تانک به اوکراین 

است را رد کرد.

بر اســاس گزارش رســانه های آمریکایی، نســخه ای از 
فهرســت مهم مظنونان »پرواز ممنــوع« دفتر تحقیقات 
فدرال آمریکا )اف.بی.آی( روی اینترنت لو رفته و یک هکر 

سوئیسی به آن دست پیدا کرده است.
گزارش شــده که اداره امنیت حمل ونقل آمریکا بعد از 
آنکه یک هکر سوئیسی نسخه ای از فهرست بدنام مظنونان 
»پــرواز ممنوع« اف.بی.آی را به روی یک ســرور غیرایمن 
متعلق به شرکت هواپیمایی منطقه ای »کامیوت ایر« آمریکا 

پیدا کرد، در تالش برای کنترل تبعات این رخداد است.
اداره امنیت حمل ونقل آمریکا اعالم کرد، »از وقوع حادثه 
بالقوه برای امنیت ســایبری مطلع اســت« و درباره آن به 

همراه دیگر آژانس های فدرال تحقیق می کند.

 maia arson « بر اســاس این گزارش، این هکر با نام
crimew« یک نســخه مربوط به چهار سال قبل فهرست 
مظنونان »پرواز ممنوع« اف.بی.آی را به هنگام کاویدن یک 
سرور ناامن جنکینز یافته است. این فهرست اف.بی.آی زیر 
مجموعــه پایگاه داده رصد »تروریســتی« این دفتر بوده و 
متشکل از مشخصات افرادی است که به دلیل ارتباطات با 
»تروریست« شناخته شده یا مظنون بودنشان با داشتن این 

ارتباطات از سفر هوایی منع شده اند.
این مشــخصات در یک فایل رمزنگاری نشده که حتی 
nofly. نامش نیز محتــوای آن را لو می دهد، تحت عنوان
csv ذخیره شــده بود و دارای 1.5 میلیون مدخل شــامل 

اسامی و تاریخ تولدهای آنها بوده است.

دو مجری یک برنامه رادیویی صبحگاهی با اشــاره به 
گاف های متعدد جو بایدن، ضمن تمســخر وی، پیشنهاد 
ارزیابــی ذهنی رئیس جمهوری آمریــکا را پیش از اعالم 
نامزدی مجــدد وی مطــرح کردند. به نوشــته روزنامه 
نیویورک پســت، بحث بر سر وضعیت سالمت روانی »جو 
بایدن« رئیس جمهــوری آمریکا پس از آنکه مجری یک 
برنامه صبحگاهی پیشنهاد آزمایش زوال عقل را برای وی 
داد، باال گرفته است. براساس این گزارش، بحث ها در این 
زمینه زمانی باال گرفت کــه مجریان یک برنامه رادیویی 
)The Breakfast Club( اســتدالل کردند که بایدن 
در حال از دست دادن کنترل خود بر واقعیت است و باید 

به عنوان رئیس جمهوری یک دوره ای بازنشسته شود.

مجــری این برنامه پیشــنهاد کرد که بایــدن قبل از 
هرگونــه اعالم نامزدی برای انتخاب مجدد، آزمایش زوال 
عقل بدهد؛ پیشــنهادی که منجــر به خنده مجری دیگر 

این برنامه شد.
ســپس این دو مجری با یادآوری صحبت کردن بایدن 
با شــخصی خیالی، رفتارهای بایــدن را احمقانه توصیف 
کردند. منظــور مجریان این برنامــه رادیویی احتماال به 
ماجرای سپتامبر اشاره دارد؛ زمانی که بایدن یک ماه پس 
از کشته شدن »جکی والورسکی« نماینده جمهوری خواه 
در یک تصادف اتومبیل، در مهمانی کاخ سفید سراغ او را 
می گرفت. این گاف بیش از پیش به گمانه زنی ها در مورد 

شرایط روانی بایدن دامن زد.

دردسر گاف های متعدد برای بایدنافشای فهرست مظنونان اف.بی.آی در اینترنت

ائتالف شش حزب »اپوزیسیون« برای رقابت 
با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه 
در سایه بحران شدید اقتصادی و برخی تغییرات 
در قوانین در این کشــور، شــرایط متفاوتی را 
نســبت به گذشــته برای انتخاباتی پارلمانی و 
ریاســت جمهوری پیــش روی ترکیه رقم زده 

است.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به بررسی 
اجمالی فضای انتخابات ترکیه در ســایه رقابت 
حزب حاکــم و احزاب اپوزیســیون پرداخت و 
نوشت: رئیس جمهوری ترکیه که تقریباً قدرت 
مطلق را در دست دارد، به دنبال یک دوره دیگر 
ریاســت جمهوری از طریق انتخاباتی است که 
احتماالً در تابستان ســالجاری برگزار می شود، 
هر چند بــا توجه به بحران اقتصــادی در این 
کشور، نظرسنجی ها نشــان از این دارد که این 
رقابت می تواند20 سال حاکمیت »رجب طیب 
اردوغان« را که طوالنی ترین در نوع خود در این 

کشور است، در معرض تهدید قرار دهد.
به نوشــته بلومبرگ، رقابت هــای انتخاباتی 
ریاســت جمهوری در ترکیه در حالی که هنوز 
زمان برگزاری آن دقیقا مشــخص نشده، مملو 

از »جهت گیری« به نظر می رســد زیرا قوانین 
انتخاباتی با هدف دادن دست برتر به اردوغان و 

حزبش، بازنگری شده است.
بلومبرگ در این گزارش با اشــاره به اینکه 
اردوغان 26 فوریه امســال 69 ســاله می شود، 
ادامه داد: اردوغان اکنون بیش از پیش با نوعی 
همه پرســی درباره ریاســت خود مواجه است 
زیرا عمال ترکیه را از ســال 201۸ به یک نظام 
ریاستی با اختیارات گسترده تبدیل کرده است.

بــه ندرت احزاب مخالــف در ترکیه به یک 
راهبرد واحد می رســند اما این بــار اردوغان با 
چالشی جدی از سوی یک بلوک مخالف شش 
حزبی که شامل متحدان سابق وی است، رو به 
رو شــده اســت؛ احزابی که در گذشته او را در 

تشکیل این امپراتوری سیاسی یاری رساندند.
بر اســاس این گــزارش، انتخابــات ترکیه 
در حالی برگزار می شــود که کشــور با بدترین 
بحران هزینه زندگی در دو دهه اخیر دســت به 
گریبان است، گرچه اردوغان همچنان محبوب 
ترین سیاســتمدار ترکیه است اما حزب عدالت 
و توســعه تحت رهبری او حمایت مردمی خود 
را بخصوص در بین فقرا که معموالً از سرسخت 

ترین حامیانش بودند، از دست داده است.

رهبــران بلوک مخالف متعهد شــده اند که 
کشور را از طریق اجماع اداره کنند، در حالی که 
اردوغان به طرح آنها حمله و آن را به بازگشت به 
نزاع در دولت های ائتالفی متهم می کند؛ امری 
که قبل از به قدرت رسیدن او، منجر به چندین 
دهه بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شد. بلومبرگ 
در ادامــه نوشــت: نرخ تــورم در ترکیه در ماه 
دسامبر حدود 64 درصد بود که در پی باالترین 
نرخ تورم 24 ساله در این کشور، به ۸5.5 درصد 
در ماه اکتبر رســید، این رقــم دومین نرخ باال 
در میان اقتصادهای نوظهــور پس از آرژانتین 
بحران زده تلقی می شود. درست است که تبعات 
اپیدمی کرونا و حمله روسیه به اوکراین منجر به 
افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورها شد، اما 
دیدگاه های اقتصادی غیرمتعارف اردوغان، این 

مشکالت را در ترکیه تشدید کرد.
بسیاری از بانک ها در کشور به منظور مقابله 
با تورم، نرخ بهره را افزایش دادند، اما اردوغان در 
موضع گیری متفــاوت اعالم کرد که انجام این 
کار نتیجه معکوس خواهد داشــت و به همین 
دلیل و تحت فشار او، بانک مرکزی ترکیه، نرخ 

بهره را به جای افزایش، کاهش داد.
بلومبــرگ اضافه کرد: قرار اســت انتخابات 
ریاســت جمهوری ترکیه 1۸ ژوئن برگزار شود، 
اما اردوغان که برای برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهــوری و انتخابات پارلمانــی در هر زمان 
صاحب اختیار است، بارها اعالم کرده که ممکن 
اســت این انتخابات در ماه مه و شــاید 14 مه 

برگزار شود. این تاریخ همزمان با تصمیم دولت 
بــرای بازنشســتگی پیش از موعــد بیش از 2 
میلیون نفر و استخدام صدها هزار نفر دیگر در 

بخش دولتی خواهد کرد.
بلومبرگ نوشت: اگرچه ائتالف احزاب شش 
گانه اپوزیســیون هنوز نامزد ریاست جمهوری 
خود را اعــالم نکرده اما »کمال قلیچدار اوغلو« 
رهبــر بزرگترین حزب جریــان مخالف )حزب 
جمهوری خواه خلق( اکنون در صدر قرار دارد. 
درست اســت که او به اندازه »اکرم امام اوغلو« 
شهردار استانبول محبوبیت ندارد، اما امام اوغلو 
اخیرا به اتهام توهین به مسئوالن انتخابات، به 
دو سال و 7 ماه حبس محکوم شد که در صورت 
تایید در دادگاه تجدیدنظر، از فعالیت سیاســی 

محروم خواهد شد.
در همین حال مخالفــان، اردوغان را متهم 
می کنند که بر قوه قضائیــه برای جلوگیری از 
نامزدی رقبایی مانند امام اوغلو تأثیر گذاشــته 

است؛ اتهامی که دولت آن را رد کرده است.
به گزارش بلومبرگ، نظرســنجی ها نشــان 
می دهد که حزب اردوغان و حزب جنبش ملی 
گرا شریک کوچک آن، ممکن است برای حفظ 
اکثریت پارلمانی که در انتخابات 201۸ به دست 
آوردند، در سختی قرار بگیرند اما وضعیت آنها 
ممکن اســت در شرایطی بهبود یابد که مجبور 
به رقابت با حــزب دموکراتیک ملل که مدافع 
حقوق اقلیت ُکرد در ترکیه و نماینده ســومین 
فراکســیون بزرگ در پارلمان اســت، نشــود. 

بلومبرگ در ادامــه گزارش خود آورد: مخالفان 
دولت می گویند که اردوغان دیگر نمی تواند نامزد 
شود، زیرا قانون اساسی تصریح دارد که رؤسای 
جمهور می توانند تنهــا برای دو دوره متوالی 5 
ســاله، مسئولیت کشور را بر عهده بگیرند، مگر 
اینکه پارلمان در دوره دوم، انتخابات زودهنگام 
برگزار کرده باشد. در همین حال مقامات دولت 
می گویند که اردوغان هنوز در نخســتین دوره 
ریاســت جمهوری خود اســت زیرا او در سال 
201۸ یک سال پس از همه پرسی که سیستم 
حکومتی کشور را به نظام ریاستی تبدیل کرد، 
توسط مردم انتخاب شد.هرچند اردوغان پس از 
11 سال نخست وزیری در سال 2014 از سوی 
پارلمان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شــد، 
اما فصل الخطاب دربــاره صالحیت نامزدهای 
ریاست جمهوری با هیات عالی انتخابات است 
که بعید به نظر می رســد با درخواست اردوغان 
برای نامزدی مخالفت کند. به گزارش بلومبرگ، 
دولت اردوغان موافقت پارلمان را برای اصالحات 
مــورد نظر خود در قانون انتخابات گرفت که به 
موجــب آن، از 6 آوریل، درصــد کل آرای یک 
حزب برای ورود بــه پارلمان از 10 به 7 درصد 

کاهش خواهد یافت.
قوانیــن جدید همچنین شــانس کســب 
کرســی های پارلمانی را بــرای احزاب کوچک  
دشــوارتر و آنها را مجبور می کنــد تا فقط در 
کرسی هایی که توسط متحدان بزرگ تر کسب 

می شود، شریک شوند.

ترکیه در انتظار انتخابات متفاوت 

تشدید تظاهرات ضددولتی در پرو
در جریان اعتراضات ضد دولتی اخیــر در پرو و درگیری معترضان با پلیس 
در سراســر این کشور دســت کم 50 تن از معترضان زخمی شدند. به گزارش 
رویترز، در لیما افسران پلیس از گاز اشک آور علیه معترضانی که در گوشه گوشه 
خیابان های این شهر آتش به پا کرده بودند و به سمت آنها بطری های شیشه ای 
و ســنگ پرتاب می کردند، استفاده کردند. »وینسنت رومرو« وزیر کشور پرو در 
بیانیه ای اعالم کرد، در منطقه پونو واقع در جنوب پرو، 1500 معترض به پاسگاه 
پلیس در شهر »ایالو« حمله کردند. همچنین پایگاه پلیس در زپیتا در این شهر 

به آتش کشیده شد.
مقام های بهداشــت و درمان در شــهر ایالو نیز اعالم کردند هشــت بیمار با 
جراحت شامل دست و پای شکسته و جراحت چشمی و شکمی بستری شده اند.
همچنین گزارش شد 5۸ تن در اعتراضات سراسری در پرو که روز جمعه رخ 

داد، زخمی شده اند.
این درگیری ها در پی ناآرامی های روز پنجشــنبه و زمانی رخ داد که یکی از 
ساختمان های تاریخی لیما در آتش سوخت و نابود شد و این اتفاق زمانی صورت 
گرفت که دینا بلوآرته، رئیس جمهوری پرو وعده داد که با تخریب گران شدیدتر 

رفتار شود.
انهدام این ســاختمان که عمارتی با عمر حدودا نیم قرن در لیما بود از سوی 
مقام های پرو از بین رفتن دارایی ارزشــمند توصیف شــد و مقام ها قول بررسی 

دلیل این اقدام را دادند.
وزیر کشــور پرو نیز مدعی شد که آتش سوزی منجر به انهدام این بنا، کامال 

سازماندهی و برنامه ریزی شده بود.
هزاران معترض در هفته ها و روزهای گذشته در لیما و دیگر شهرهای پرو به 
خیابان ها آمده و خواستار تغییرات اساسی در کشور شده و از بابت افزایش تلفات 
ناشی از درگیری با ماموران پلیس خشمگین هستند؛ تا روز جمعه 45 تن در این 

درگیری ها کشته شدند.
اعتراضات از زمان برکناری پدرو کاســتیو، رئیس جمهوری پرو در دســامبر 
گذشته میالدی و پس از تالش وی برای انحالل پارلمان به منظور جلوگیری از 

رای استیضاح آغاز شده است.
درخواســت اصلی در این اعتراضات اســتعفای بلوآرته و برگزاری انتخابات 
زودهنگام اســت اما او گفته که کناره گیری نمی کند و به جایش درخواســت 
برگزاری گفت وگو دارد و قول داده آنهایی که در این ناآرامی ها در کشــور دست 
دارند، محاکمه کند. در این میان، گروه های حقوق بشری نیز پلس و ارتش را به 
استفاده از سالح مرگبار متهم کرده اند اما پلیس می گوید، این معترضان هستند 

که از سالح و مواد منفجره دست ساز استفاده می کنند.

ویژه

معرفی نخست وزیر جدید نیوزلند
حزب حاکم کارگر نیوزلند اعالم کرد، در پی اعالم اســتعفای »جاســیندا 
آردرن« حزب حاکم این کشــور »کریس هیپکینز« را بــه عنوان تنها نامزد 

نمایندگان، نخست وزیر این کشور انتخاب کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از استعفای شوکه کننده آردرن در روز 
پنج شــنبه، کریس هیپکینز سیاستمدار ارشــد 44 ساله باید روز یکشنبه به 
طور رســمی توسط گروه حزبی تأیید شود تا به عنوان چهل و یکمین نخست 
وزیر کشــور انتخاب شود. دانکن وب یکی از اعضای ارشد حزب کارگرنیوزلند 
در بیانیه ای گفت: گروه های حزب کارگر ســاعت 13 روز یکشنبه برای تأیید 
نامزدی و تأیید کریس هیپکینز به عنوان رهبر حزب تشــکیل جلسه خواهند 
داد. هیپکینز به عنوان رهبر حزب کارگر، نخست وزیر نیوزلند نیز خواهد شد.
جاســیندا آردرن نخســت وزیر نیوزیلند روز پنج شــنبه اعالم کرد از این 

منصب روز 7 فوریه )1۸ بهمن( کناره گیری می کند.
وی این تصمیم غیرمنتظره را در نخســتین نشســت خبری خود در سال 
2023 اعالم کرد و گفت: »منصب نخست وزیری بزرگ ترین افتخار زندگی ام 
بوده و از مردم نیوزیلند به خاطر امتیاز بزرگی که برایم قائل شــدند تا در این 

پنج سال و نیم اخیر کشور را هدایت کنم، تشکر می کنم.«

انتقاد از بایدن به دلیل تالش برای استرداد آسانژ
»جو بایدن« با درخواست اســترداد »جولیان آسانژ« به دورویی متهم شده، 
زیرا همزمان با طرح این درخواســت، از آزادی روزنامه نگاران بازداشتی در دیگر 

کشورها حمایت می کند.
به گزارش روزنامه گاردین، پویش فشار بر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
برای لغو اتهامات جولیان آســانژ، بنیان گذار وبســایت افشاگر ویکی لیکس، به 

واشنگتن رسید.
در روز جمعــه، کارشناســان حقوقی و حامیان جولیان آســانژ تحت عنوان 
»دادگاه بلمارش« در واشنگتن، پایتخت آمریکا تجمع کردند. نام این گردهمایی 
با اشاره به زندان امنیتی »بلمارش« در لندن انتخاب شد، زندانی که آسانژ در آن 
محبوس است. این کارشناسان اعالم کردند که آسانژ نه یک جاسوس، بلکه یک 
روزنامه نگار و ناشر است که باید تحت قوانین آزادی بیان آمریکا، مورد حفاظت قرار 
گیرد. سرکو هوروات، رئیس این مجمع و یکی از بنیانگذاران »جنبش دموکراسی 
اروپا 2025« به اظهارات بایدن در کارزار تبلیغاتی انتخابات 2020 آمریکا اشاره 
کرد که خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی سرتاسر جهان شده بود. بایدن این 
اظهارات را با اشاره به گفته توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا مطرح کرد. جفرســون باور داشت که »آزادی آمریکا به آزادی مطبوعات 
وابسته اســت و محدود کردن آن، مساوی از بین بردنش است«. هوروات گفت: 
بایدن معموال از آزادی مطبوعات حمایت می کند، اما همزمان خواستار محاکمه 

جولیان آسانژ است.

کشف پاپیروس باستانی ۱۶ متری حاوی طلسم  

باستان شناســان مصری هنگام تحقیق و کاوش در منطقه »سقاره« برای 
نخســتین بار در طول یک قرن گذشــته یک پاپیروس باستانی به طول 16 
متر کشف کردند. سقاره در واقع گورستان وسیع و یا شهر امواتی بزرگ واقع 
در »منف«، پایتخت مصر باســتان است که در فهرست میراث جهانی یونسکو 
به ثبت رســیده اســت. این بخش از تاریخ مصر باستان بیش از دوازده اهرام، 
مکان های دفن حیوانات و صومعه های باستانی مسیحی قبطی را در خود جای 
داده است. دانشــمندان ابتدا بر این باور بودند که طومار های باستانی نگاشته 
شــده روی پاپیروس  یا قرطاس ها تنها 9 متر طول دارد، اما پس از بازســازی 
نمونه های تازه کشف شده و ترجمه کامل آن، مشخص شد که در واقع اندازه 
آنها 16 متر اســت. »مصطفی وزیری« دبیرکل شورای عالی آثار باستانی مصر 
هفته گذشــته در روز باستان شناسان از کشــف این پاپیروس خبر داده بود. 
وزارت گردشــگری و آثار باستانی مصر هر سال روز 14 ژانویه را به عنوان روز 
پاسداشت از باستان شناسان مصری جشن می گیرد. دبیرکل شورای عالی آثار 
باستانی مصر همچنین در ادامه یادآور شد که پاپیروس 16 متری کشف شده 
در ســقاره، در البراتوار مرمت موزه »تحریر« مصر بازسازی شده و »پاپیروس 
وزیری« لقب گرفته اســت. این پاپیروس اولین نمونه از نوع خود اســت که 
توسط یک مصری کشــف شده و به نام یک مصری نیز نامگذاری شده است. 
پاپیروس 16 متری وزیری حاوی متونی از کتاب مردگان فرعونی است که در 
یکی از 250 تابوت دفن شــده در گورستان باستانی سقاره کشف شده است. 
کتاب مردگان، نســخه مصوری از دست نوشته ها شــامل اوراد و طلسم هایی 
است که در دوره مصر باستان برای کمک به متوفیان در زندگی پس از مرگ 
در آیین خاکســپاری مورد اســتفاده قرار می گرفت. کشف یک پاپیروس 16 
متری حاوی طلســم های کتاب مردگان می تواند روشنگر باورهای جاری در 

مصر باستان در خصوص زندگی پس از مرگ و اعتقاد به دنیایی دیگر باشد.

پولیتیک

حقوق بشر

هیستوری



روزنامه شرق - 2 بهمن 1395
»ســوگ سیاوشــان«، تیتر کوتاه، پرمعنا و 
ارزشــمندی اســت که شــرق برای فاجعه 
ساختمان پالسکو و جان باختن آتش نشان ها 

در این فاجعه برگزید. 
سوگ سیاوش، سیاوشــان یا سوَوشون، نام 
آئین و نیز اماکنی اســت که در آنها ســوگ 
ســیاوش، قهرمان پاک و مظلوم اسطوره ای 

ایران، گرفته می شده است. 
در شاهنامه، سیاوش فرزند کاوس شاه، برای 
اثبات بی گناهی خویش از آتش گذر می کند. 
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حقیقت تلخ
»حقیقت تلخ« فیلمی در ســبک کمدی 
رمانتیک به کارگردانی لئو مک کری است 
که در سال ۱۹۳۷ منتشر شد. از بازیگران 
آن می توان به کــری گرانت، آیرین دان، 
رالف بالمی، سیســیل کانینگهام و رابرت 

وارویک اشاره کرد.
خالصه داستان: سوءظنی بی مورد منجر 
می شــود زوجی در آســتانه جدایی قرار 
گیرنــد. در نتیجه ایــن کار آنها تصمیم 
می گیرند به دنبال عشــق جدیدی برای 

خود بروند... .
این فیلم برنده اسکار بهترین کارگردانی و کاندیدای ۵ اسکار دیگر )برنده اسکار بهترین کارگردانی-کاندیدای اسکار بهترین 
تدوین- کاندیدای اسکار بهترین فیلمنامه-کاندیدای اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد-کاندیدای اسکار بهترین بازیگر 

نقش اول زن-کاندیدای اسکار بهترین فیلم( در سال ۱۹۲۸ شد.

چهرهها

غالمحسین امیرخانی؛ استاد هنر خطاطی
غالمحســین امیرخانی در ســال ۱۳۱۸ در طالقــان به دنیا آمــد. او از هنرمندان و 
خوشنویســان معاصر ایران است. غالمحسین امیرخانی دو ســال اول دبستان را در 
طالقان طی می کند، سپس با اســتقرار خانواده اش در تهران تحصیالت ابتدایی خود 
را در دبســتان مسعود سعد سلمان، به اتمام می رســاند و دوره دبیرستان را همراه با 
کار، در کالس های آزاد طی می کند. ســپس به آموختن هنر خوشنویسی روی آورد 
و با ممارست فراوان در زمینه این هنر سرآمد شد. او در نگارش خط نستعلیق از ریز 
و درشــت دســتی قوی و مهارتی مثال زدنی و فوق العاده دارد. بسیاری او را برترین 
نســتعلیق نویس حال حاضر می دانند. امیرخانی از سال ۱۳۴۰ در اداره کل هنرهای 
زیبا در وزارت فرهنگ و هنر به سمت خطاط استخدام شد. از مشاغل دیگر وی می توان 
به مدیریت و ریاست شــورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، مدیریت فرهنگسرای 
ارســباران )هنر( و ریاست شورای عالی خانه هنرمندان ایران اشاره کرد. امیرخانی در 
انجمن خوشنویسان ایران به کار تعلیم خط به خوشنویسان و استادان دیگر مشغول 
اســت. از ایشــان برای کاریاری ارزشمند فرهنگی و هنری با عنوان پیشکسوت خط نستعلیق ارج گزاری شد. از جمله در 

چهره های ماندگار شناخته شده است. 
غالمحسین امیرخانی در خط نستعلیق شاگرد استادانی چون سیدحسین میرخانی و سیدحسن میرخانی بود. افزون بر آن 
وی از خط استادان قدیمی مانند میرعمادالحسنی، میرزای کلهر،عمادالکتاب، علی اکبر کاوه و چند تن دیگر مشق کرد. 
امیرخانی در نستعلیق نویسی شیوه ای ویژه به خود را دارد که مورد اقبال بسیاری از استادان خوشنویسی است. بسیاری از 
خوشنویسان صاحب نام معاصر از جمله کرمعلی شیرازی علی اشرف صندوق آبادی امیراحمد فلسفی شاگرد غالمحسین 
امیرخانی هســتند و بیشــتر خوشنویسان معاصر به طور مستقیم یا غیر مســتقیم از خط او مشق کرده اند. غالمحسین 

امیرخانی ده ها نمایشگاه فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور بر پا کرده است.
از جمله نشان هایی که او دریافت کرده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سال ۱۳۷۸ نشان درجه یک فرهنگ و هنر - سال ۱۳۸۱ چهره برگزیده همایش »چهره های ماندگار« - سال ۱۳۸۸ برای 
دومین بار، نشان درجه یک فرهنگ و هنر - سال ۱۳۹۵ مدال ادب و هنر فرانسه )درجه شوالیه( ازفرانسه

ابوالحسن نجفی؛ زبان شناس و مترجم ایرانی 
ابوالحسن نجفی در ۷ تیر سال ۱۳۰۸ در نجف به دنیا آمد. به گفته خودش، او تنها عضو 
خانواده نجفی بود که در شهر نجف متولد شد، زیرا پدرش برای تحصیل علوم دینی به 

آن شهر رفته و مجتهد جامع الشرایط بود. 
نجفی چند سال بعد، همراه خانواده به ایران آمد. او تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در 

اصفهان گذراند و در سال ۱۳۲۶ در رشته ادبی دیپلم گرفت.
نجفی ســپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در 
رشــته زبان فرانسه مشغول به تحصیل شــد. او به دالیلی دو سال ترک تحصیل کرد و 
در ســال ۱۳۳۲ با ارائه رساله ای به زبان فرانسه درباره صادق هدایت فارغ التحصیل شد. 
نجفی پس از فارغ التحصیلی، به عنوان دبیر دبیرستان های اصفهان مشغول به کار شد. 
در همان سال ها همراه با عبدالحســین آل رسول و احمد عظیمی، انتشارات نیل را در 
تهران پایه گذاری کرد. ابوالحســن نجفی در سال ۱۳۶۹ به عضویت فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی درآمد و در سال ۱۳۸۳ مدیر گروه ادبیات تطبیقی شد. 
انتشار شش ماه یک بار مجله ادبیات تطبیقی با مقاالت، گزارش ها و نقدهایی در این حوزه، از فعالیت های این بخش است 
که زیرنظر ابوالحسن نجفی و با نظارت او انجام می شدند وی در شهریور و مهر ۱۳۹۴ به علت کسالت مدتی در بیمارستان 

بستری بود و در نهایت ابوالحسن نجفی، ۲ بهمن ۱۳۹۴ خورشیدی در ۸۶ سالگی در بیمارستان مهر تهران درگذشت. 

فیلمبازی

عالمت های رایج مشکالت کبدی 

یکی از سواالت رایج بین افراد مختلف این است که از کجا باید تشخیص دهند دچار مشکالت کبد شده اند. این روزها مشکالت کبد 
بسیار شایع شده اند و در نتیجه شناسایی مشکالت کبد پیش از حاد شدن از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

بسیاری از افراد بسیار دیرتر از آن چه که باید متوجه مشکالت کبد خود می شوند و در نتیجه با عوارضی جدی و درمان هایی طوالنی 
دست و پنجه نرم می کنند.

اما شاید بتوان با برخی عالئم به شناسایی زودهنگام مشکل کبد پی برد. البته فراموش نکنیم که تشخیص دقیق و درمان مشکالت کبد 
تنها با معاینه پزشک متخصص انجام پذیر است. _تجمع و احتباس آب در بافت های مختلف بدن می تواند نشانه ای رایج از مشکالت 

کبد و کلیه باشد.
 _زرد شدن سفیدی چشم یکی از مشخص ترین مشکالت کبد است.

_زرد شدن پوست از نشانه های مشکالت کبدی است. 
_اگر با کوچک ترین ضربه ای پوستتان دچار کبودی های حاد می شود احتمال دارد دچار مشکالت کبدی باشید

_یکی از عالئم مشکالت کبدی خارش شدید پوست است.
تشــخیص این موضوع که علت خارش چیست بسیار سخت است، چرا که مشکالتی مثل حساسیت های پوستی، تنش روانی و... نیز 

می توانند خارش پوستی ایجاد کنند. 
- تغییر در عمل دفع و رنگ ادرار نیز می تواند نشــانه ای از اختالالت کبدی باشــد. به طور کلی برای حفاظت از کبد خود بیشتر آب 

بنوشید، سیگار و الکل را ترک کنید، بیشتر سبزیجات بخورید و از تنش و استرس های بیجا خودداری کنید.

طرح: بدون شرح

طرحروز

دانستنیها

کنستانتین کیوسو

هوش مصنوعی 
جایگزین20 درصد از کارهای انسان 

متخصصان حوزه فناوری می گویند که هوش مصنوعی در 
آینده جای انسان را در ۲۰ درصد از کارها می گیرد اما برای 
انسان ها جای نگرانی نیســت. به گزارش ایسنا و به نقل از 
دیلی میل، راه اندازی یک چت بات مبتنی بر هوش مصنوعی 
موسوم به »ChatGPT«، عصر جدیدی را در حوزه هوش 
مصنوعــی رقــم زد و نگرانی های گســترده ای را در مورد 
تأثیــر هوش مصنوعی بر بازار کار ایجــاد کرد. توانایی های 
ChatGPT در نوشــتن شعر، فیلم نامه، شرکت کردن در 
امتحانات و شبیه سازی کل اتاق های گفتگو باعث شده است 
که برخی بگویند این چت بات می تواند کارهایی مانند خدمات 
مشتریان، کپی رایتینگ و حتی حرفه حقوقی را به سرعت 
 ۱۰ ،)Microsoft(»تصاحب کند. شــرکت »مایکروسافت
میلیارد دالر در ChatGPT سرمایه گذاری کرد و گفت که 
این فناوری، نحوه تعامل مردم با رایانه ها را تغییر خواهد داد.
»ریچارد ِدوِر«، کارشناس هوش مصنوعی و رئیس مهندسی 
اجتماعی شرکت »اولتیما«، در مصاحبه با دیلی میل گفت: 
من باور دارم که ChatGPT می تواند جایگزین ۲۰ درصد 
از نیروی کار شــود. فناوری ChatGPT یک مد نیســت، 
بلکه یک انقالب جدید در فناوری است. ربات ها لزوما برای 
تصاحب کار شما نمی آیند اما یک انسان همراه با یک ربات 
این کار را می کنــد. ِدوِر ادامه داد: این کار یک فرآیند یک 
شبه نخواهد بود که در آن انسان ها به  طور خودکار با ربات ها 
جایگزین  شوند، بلکه نخستین موج از سوی افراد کم تجربه 
خواهد بود که از ماشــین های هوش مصنوعی برای انجام 
دادن کارهای روزمره خود استفاده می کنند. چندین شرکت 
در حال حاضر راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی را برای 
خودکارسازی مشاغل انسانی ارائه می کنند؛ از جمله شرکت 
»Jounce AI« که کپی رایتینگ هوش مصنوعی رایگان 
 »DoNotPay« و نامحدود را وعــده می دهد. ســازمان
از ChatGPT بــرای دفــاع از مــردم در دادگاه در برابر 
جریمه های ســرعت غیرمجاز استفاده می کند. در بریتانیا، 
ChatGPT توانست با تکمیل یک کار نوشتن، جایگاهی 
را در فهرســت نهایی برای مصاحبه شغلی کسب کند. ِدوِر 
گفت که چندین نفر را می شناسد که در حال حاضر از این 
فناوری در مشاغل خود استفاده می کنند و خاطرنشان کرد 
کــه ما هنوز در آغاز انقالب هوش مصنوعی هســتیم. وی 
افزود: ما هنوز در مراحل اولیه ChatGPT هســتیم. من 
می ترســم فکر کنم که انتظار داریم یک متخصص هوش 
مصنوعی و نیروی کار، چــه کاری انجام دهند. احتماالت 
مبنی بر موارد اســتفاده ChatGPT بی پایان هســتند. 
ما نمونه هایی از افــرادی را دیده ایم که از این پلتفرم برای 
کارهای گوناگونی، از چگونگی تعمیر خودرو گرفته تا نوشتن 
رمزهای صریح برای هک اســتفاده می کنند. ِدوِر گفت که 
برخالف برخی هشدارها در مورد این فناوری، افراد شاغل در 
حرفه های خالق باید در مشاغل خود ایمن باشند. به گفته  
ِدوِر، متخصصان خالق باید از این فناوری استقبال کنند و 

آن را برای تقویت مهارت های خود به کار ببرند. 

سوزوکی فرانکس؛ معرفی فامیل جذاب ویتارا در هند!
فرانکس نــام یکی از محصــوالت هندی 
سوزوکی اســت که در سگمنت B تولید 
می شــود. فرانکس را باید جز جدیدترین 
محصوالت ســوزوکی دانست زیرا رونمایی 

از آن نیز به ژانویه ۲۰۲۳ مربوط می شود.
ماروتــی ســوزوکی در طراحــی فرانکس 

عملکرد بسیار موفقی داشــته زیرا حاصل کار، یک مجموعه جمع و جور و البته 
بسیار جذاب شــده که می تواند نقش مهمی در موفقیت فروش محصول داشته 
باشــد. ســوزوکی فرانکس از منظر ابعاد برابر با ۳۹۹۵ میلیمتر در طول، ۱۷۶۵ 
میلیمتر در عرض و ۱۵۵۰ میلیمتر در ارتفاع توسعه یافته است. فاصله بین محورها 
نیز ۲۵۲۰ میلیمتر است. با این ابعاد، نزدیک ترین محصوالت سوزوکی به فرانکس 
را باید بالنو و ســوئیفت دانســت که البته در قامت بلندتری ظاهر شده است. در 
قسمت دماغه، سوزوکی سراغ الگوی حجیمی رفته که اخیرا در برخی محصوالتش 
مورد استفاده قرار داده است. چراغ های اصلی جلو نگاهی مرموز و خشن به فرانکس 
داده اند که نوار کرومی مرتبط کننده فاصله بین آنها و بافت جلوپنجره نیز امضای 
لوکس این منظره محســوب می شوند. در نمای جانبی نیز فلیرهای پالستیکی و 
طراحی خاص گلگیرها، بخشــی از فرمول حجیم و کوچک سوزوکی هستند که 
انصافا به خوبی اجرا شده است. شیب سقف و طراحی ستون آخر نمایی از طراحی 
کوپه را ایجاد کرده اند تا امداد سقف را به اسپویلر و شیشه عقب برسانند. چراغ های 
اصلی عقب مرتبط هستند و با فاصله کمی از آن به سپر بسیار حجیم این قسمت 
می رســیم. فرانکس حدود ۱۹۰ میلیمتر از ســطح زمین فاصله دارد. رینگ های 
اســتاندارد تریم پایه در اندازه ۱۶ اینچی نصب می شوند. فرانکس میزبان تپنده ۳ 
سیلندر ۱ لیتری توربو و سیستم هیبرید مالیم است که مجموعه برابر با ۹۹ اسب 
بخار خروجی و ۱۴۸ نیوتن متر گشــتاور دارد. در بخش جعبه دنده نمونه های ۵ 

سرعت دستی یا ۶ سرعته اتوماتیک با محور جلو قابل سفارش است. 

فناوری

تختگاز

 

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی 
بصورت یک مرحله ای 

مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصهردیف
 )ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

محل تامین شماره فراخوان
اعتبار

صالحیت های 
مورد نیاز

تجدید احداث ۱
شبکه جمع آوری 
فاضالب شهر قره 

ضیاءالدین

اعتبارات عمرانی ۶۶،۱۷۰،۰۲۳،۶۱۷۱۸۳،۳۰۹،۰۰۰،۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵۳۹۰۰۰۰۱۴۹
)طبق نوع 
تخصیص از 

سازمان برنامه و 
بودجه(

رشته آب پایه۵ 
و باالتر 

از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و 

گواهینامه صالحیت 
ایمنی از وزارت کار لوله گذاری و ۲

احداث ابنیه 
در مجتمع دو 

روستائی )شاهوانه 
و هگرجی( 

شهرستان اشنویه

اعتبارات عمرانی ۸،۱۴۹،۴۴۳،۳۷۴۶۴۰۸،۰۰۰،۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵۳۹۰۰۰۰۱۵۰
سال ۱۴۰۱

قیمت اسناد هر مناقصه: 1،000،000ریال

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي 
)سهامي خاص(

)نوبت دوم(

شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان غربــي در نظر دارد 
مناقصــه عمومی یک مرحلــه ای مطابق جدول زیر را از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولت برگــزار نمایــد. کلیه مراحــل برگزاری 
مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد تــا ســایر مراحــل مناقصه از 
 طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس:

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/11/01 

می باشد.

مهلــت دریافت اســناد مناقصه: تا ســاعت 13:00 روز دوشــنبه تاریخ 
1401/11/03

مهلت ارسال پاسخ مناقصه: تا ساعت 13:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/11/16
گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گران به ترتیب ردیف جدول فوق در 

ساعت 10:00 و 10:30 روز دوشنبه تاریخ 1401/11/17 خواهد بود.
توجه: الزم بذکر اســت پاکات مناقصه حاوی پاکات الــف و ب و ج در مواعد 
مقرر، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف )تضمین 
شــرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور به صورت فیزیکی نیز 
بایستی قبل از آخرین مهلت ارســال پیشنهادها پس از رویت دفتر قراردادها 

تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار: آدرس: ارومیــه خیابان ارتش چهار راه 
مخابرات، صندوق پســتی ۳۶۳ شــرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر 

قراردادها و تلفن 04431945224 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 021-41934  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/02
شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

فراخوان مناقصه
 با ارزیابی کیفی )دو مرحله ای(

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي در 
نظر دارد مناقصات به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکي دولت برگزار 

نماید. تاریخ انتشار در سامانه 1401/10/29 مي باشد.

شماره فراخوان در موضوع مناقصهشماره مناقصه
سامانه 

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد 
)ریال(

1401/31/335

خرید و نصب و 
راه اندازی، آموزش، 

مستندسازی 
دوربین هاي مداربسته، 

تجهیزات مربوطه و 
اقالم مصرفی پایانه 

مرزی باجگیران 
)نوبت اول(

200100142300031110/240/000/000212/000/000/000

- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 00: 17 روز  شنبه تاریخ 1401/11/08
- مهلت تحویل پاکات مناقصه: تا ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 

- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: ســاعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 
1401/11/24

- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار: مشــهد– انتهاي خیابــان فدائیان 
اســالم – کدپســتي 9173695636- تلفن تماس۸-33412024-051 و نمابر: 

 051-33435888
- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به 

www.setadiran.ir نشانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/3

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

)نوبت اول(

شناسه آگهی: 1443475

وزارت راه و شهرسازی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 استان خراسان رضوی

تشنگی و گشنگی
»دیر شده. خیلی دیر شده. هوا سرده. دیگه اون منظره ی قبلی نیست. وقتی امید ضعیف میشه، همه چیز تغییر می کنه. ]به اطرافش نگاه می کند.[ 
و اینم دشت های غم انگیِز کابوِس واقعیت. این دشت های خشک و مرداب ها ...« تشنگی و گشنگی در واقع داستان سفر اودیسه گونه  قهرمان برای 
یافتن خوشبختی است. او ابتدا در بخش نخست )فرار(، داشته های خود را که پیش پا افتاده و بی ارزش می بیند به دور می اندازد. در بخش دوم 
)قرار( به وعده گاه محبوبی فرضی می شتابد و ناکام می ماند. در بخش سوم )پای دیوار( به مانعی عبورناپذیر برمی خورد و سر انجام در بخش چهارم 

)در مهمانخانه روستایی( به محفل دوزخیان با تصور این که مؤمنانند وارد می شود. 

پیشنهاد
جواد لگزیان


