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درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد
تشکیل کمیته ای برای بازنگری در تعیین پلکان و تعرفه گذاری گاز

در آخرین روزهای سال، انتشار خبر توافق بین 
ایران و عربســتان برای برقراری روابط و وســاطت 
چیــن همانند بمب خبری بازتاب گســترده ای در 
رســانه های داخلی و خارجی داشته است. در این 
دور از مذاکرات، ایران و عربستان توافق کردند تا دو 
ماه آینده روابط دیپلماتیک خود را از ســرگرفته و 
سفارتخانه ها و نمایندگی ها را بازگشایی کنند. این 
پدیده شگفت انگیز در روابط بین الملل بدین سبب 
خبرســاز شده که این بار یک کشور غیر اسالمی و 
شبه کمونیستی با مهارت تمام برای امنیت و حفظ 
منابع تامین انرژی خود تالش می کند دو کشــور 
اســالمی همســایه را در کنار یک میز گرد آورد و 
رابطه دوســتی و مفاهمه بین آنــان برقرار کند. از 
ســوی دیگر شکل گیری اتحادهای جدید و روابط 
چندجانبه نوین بین کشورهای آسیایی و احتمال 
گســترش این روابط و تبدیل شدن به پیمان های 
نظامی - اقتصادی بدون دخالت غرب و نقش آفرینی 
چین در معــادالت خاورمیانه، برخی کشــورهای 
منطقه ای همســو با غرب را نگران کرده است ولی 

کاخ سفید اعالم کرده از مذاکرات فیمابین این دو 
کشور مطلع اســت و از هرگونه تالش برای پایان 
دادن جنــگ در یمن و کاهش تنش در خاورمیانه 

استقبال می کند. 
در درون نیز شــگفتی این رخداد بدین جهت 
اســت که شــکل گیری چنین رخدادی در دولت 
سیزدهم و هنگامی که هژمونی اصولگرایان بر همه 
ارکان نظام تسری یافته و نیروهای تندرو اقتدارگرا 
مجددا به مراکز قدرت دســت یافته اند جای تامل 
دارد. کســانی که در دولت روحانی با سازماندهی 
نیروهای آتش به اختیار از دیوار ســفارت عربستان 
باال رفتنــد و در جراید تیتر زدند که ننگ رابطه با 
آل سعود از دامان ایران اسالمی پاک شد، اکنون با 
اســتقبال از این رخداد، توافق ایران و عربستان را 
ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی می دانند. 
مهمتر اینکه جامعه و جهانیان این گروه را چندان 
اهل مذاکره و گفت وگو نمی داند و سیاست خارجی 
انــزوا، منطق تهدید و تکیه بر تــوان نظامی، ابزار 
مواجهــه با دیگــران و برخی دولت های حاشــیه 
خلیج فارس اســت. اکنون چه فشــار اقتصادی و 
چه مقابله با غرب یا هر علتی دیگر موجب شــده 
تــن به گفت وگو داده اند باید بــه فال نیک گرفت. 
به هر جهت توافق و مذاکره بر هر روش خشــونت 

آمیزی دیگری ارجحیت دارد و نخبگان و مردم در 
هر دو طرف از توافق و دوستی دولت های همسایه 

با یکدیگر استقبال می کنند. 
نکتــه دیگر در این توافــق همگرایی طرفین و 
تاکید بــر این جمله طالیی در سیاســت خارجی 
است که می گوید: در سیاســت خارجی دوست و 
دشــمن دائمی وجود ندارد و بــاب گفتگو و توافق 

برای همیشه باز است. 
در ایــن راســتا چنانچه حاکمان در سیاســت 
خارجی حداقل تغییر تاکتیک دهند و از اندیشــه 
اقتدارگرایی و نظامی به ســوی توسعه اقتصادی و 
گفتگو و ارتباط بیشــتر با دیگران روی آورند قطعا 
در کوتاه مدت اثر این تغییر را در اقتصاد و افزایش 
اعتمــاد جامعه خواهند دید و مــردم ایران از روند 
پیش رو که افقی جز فقــر و فالکت و تباهی ندارد 

تغییر مسیر خواهند داد. 
ملت ها اهل دوستی و گفت وگو و ارتباط با دیگر 
جوامع هســتند. جنگ و فقر و فالکت را دولت ها 
می آفرینند. رها شــدن از تعصب و دشمن انگاری 
همگان و ایجاد مفاهمه بــا دیگران نیاز ضروری و 
اساسی ایران امروز اســت. به قول حضرت حافظ: 
درخت دوســتی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال 

دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد.

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی از تشکیل کمیته ای بین کمیسیون انرژی 
و وزارت نفت بــرای بازنگــری در تعریف پلکان و 
تعرفه گــذاری پلکانی گاز به منظــور تحقق اهداف 
قانــون گذار خبر داد. مالک شــریعتی نیاســر در 
گفت وگو با ایسنا در تشریح جلسه دیروز کمیسیون 
انرژی مجلس با بیان اینکه در این جلسه از شرکت 
ملی گاز بابت زحماتی که در زمستان سال جاری- 
که سرمای بی سابقه ای داشت- کشیدند، قدردانی 
شد، بیان کرد: جلسه دیروز کمیسیون انرژی طبق 
دستور رئیس مجلس به بررسی برخی مغایرت ها در 
اجرای قانون و تعیین تعرفه های قبوض گاز خانگی 
در مناطق مختلف کشــور اختصاص داشت. وی در 
ادامه اظهار کرد: همچنین در این نشســت درباره 
اجرای قانون جدید مجلس در تعرفه گذاری گاز چند 
نکته تاکید شــد؛ اول اینکه این قانون با تاخیر اجرا 
شد و بعد ۹ ماه در فصل سرد سال اجرای آن شروع 
شد که زمان مناسبی برای تغییرات نبود چون مردم 

نمی توانستند خودشان را تطبیق دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کــرد: نکته دوم مربوط به تکلیف قانونی در 

تعریف مصارف زیرالگوی مصرف بود که نباید برای 
آنها تغییری رخ می داد. وزارت نفت و شــرکت ملی 
گاز حدود ۶۴ درصد میزان مصرف را به عنوان الگو 
در نظر گرفته بود که به نظر ما این ســطح الگوی 
مصرف کاملی نیســت. وی در ادامــه تاکید کرد: 
نکته بعدی این اســت که تعرفه ها باید در پله های 
مختلف به صورت افزایشــی - پلکانی اعمال شود. 
هر پله نســبت به پله قبلی با افزایش تعرفه مواجه 
می شــد. اینجا مقداری عدم توازن در تعرفه گذاری 
پلکان ها را شاهد بودیم. به طوری که درصد افزایش 
در میانه مسیر بسیار شدید بود اما در انتهای پله ها 
حتی کاهشی می شد. به طوری که از پله ۱۱ به ۱۲ 
درصد افزایش به نسبت پله ۱۰ به ۱۱ کاهشی شده 

بود که باید این رویه اصالح شود.
وی افزود: نکتــه بعدی این بود که خود ۱۲ پله 
را نیز تغییر داده بودند که مقایســه را برای مصرف 
کننده نهایی دچار اشــکال می کــرد.  نکته بعدی 
ایــن بود که اصالح اقلیم ها و برخی مناطقی که در 
یــک اقلیم در ظاهر گرم واقع شــده اند اما در اصل 
آن منطقــه کوچک شــرایط آب و هوایی متفاوتی 
دارد. از ســوی دیگر زمان قرائت شمارشگرها باید 

متناســب با اقلیم ها باشد. مثال فصل سرد سال در 
برخی از اقلیم ها از اواخر شــهریور آغاز و در برخی 
مناطق دیگر دیرتر شروع می شود. این زمان ها باید 
تطبیق داده شود تا کم ترین اجحاف در حق مردم 
صورت گیرد. ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
خاطرنشــان کرد: در این نشســت تاکید شد آنچه 
که اجرا شده آئین نامه مصوب هیات وزیران بوده و 
مجلس در تعیین تعرفه ها و پلکان ها نقشی نداشته 
و ما فقط سیاســت گذاری انجام دادیم. شــریعتی 
گفــت: تاکید مجلس بر این اســت که پرمصرف ها 
باید غیریارانه ای تعرفه بپردازند و کم مصرف ها یارانه 
بگیرند و افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی 
هستند برای آنها رایگان باشد. تعیین پله ها و میزان 
تعرفه ها کامال اختیار هیات دولت است اما امیدواریم 
این نکات را برای ســال ۱۴۰۲ مدنظر قرار دهند و 
هم قانون درســت اجرا شود و هم به طبقات پایین 

فشار وارد نشود.
وی در پایان گفت: بنا شــد یک کمیته مشترک 
بین کمیســیون انرژی و وزارت نفت تشکیل شود 
تا هم در تعیین پله هــای مصرف و هم در تعرفه ها 

بازنگری شود تا نیت قانون گذار کامال محقق شود.
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با افتتــاح بزرگترین مجتمع 
آموزشی کشــور در ساری و ۴۹ 
مدرســه دیگر در کشور، تعداد 
احداث شــده  برکت  مــدارس 
فرمان  اجرایی  توســط ســتاد 

امام)ره( به عدد ۲۰۰۰ رسید.
بزرگ ترین مجتمع آموزشی 
بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امــام)ره( برای دختران 
ایران ساخته شــده است. بنیاد 
برکت به عنوان نهادی خدمتگزار، 
معظم  رهبر  منویات  براســاس 

انقالب و سیاســت های ابالغی از ســوی ستاد اجرایی 
فرمان امام و به منظور توســعه فضاهای آموزشــی و 
توزیع عادالنه امکانــات تحصیلی در مناطق محروم و 
کم برخوردار سراسر کشــور، اقدام به راه اندازی نهضت 
مدرسه ســازی در این مناطق  کرده و ساخت مدرسه 
یکــی از بنیادی ترین و ماندگارترین اقدامات این بنیاد 
اســت. بنیاد برکت، مجتمع آموزشــی حیات طیبه 
برکت سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی را به عنوان 
دوهزارمین مدرسه برکت و بزرگ ترین مدرسه ساخته 
شده تا به امروز توسط این بنیاد، برای دختران ایران در 

روستای سنگریزه ساری به بهره برداری رسانده است.
سرپرســت ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( در این 
مراسم گفت: امروز دعوتیم به جشن تحقق یک آرزوی 
بزرگ و شکرانه به ثمر نشستن یک نهضت ملی، یعنی 

افتتاح دوهزارمین مدرسه  برکت در کشور
عارف نوروزی با اشاره به سابقه ورود بنیاد برکت به 
نهضت مدرسه سازی گفت: در سال های اخیر با دستور 
رهبر معظم انقالب، نهضت ساخت مدرسه توسط ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( در مناطق محروم و روســتایی 
کشــور کلید خورد. وی افزود: در سال اول ۲3 مدرسه 
احداث شــد، امروز دوهزارمین  مدرســه برکت با نام 
قهرمان ملی ایران حاج قاســم سلیمانی افتتاح شد و 
این یعنی به طور میانگین ۱۵۰ مدرسه در سال توسط 
برکت احداث شــده که این رقم در سال های اخیر به 

۲۲۰ مدرسه در سال رسیده است.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام)ره( ادامه داد: با 
ساخت این دو هزار مدرســه، ۱۰ هزار و ۲۵۰ کالس 
درس در کشور ایجاد شد که برای ساخت این مدارس 
۴ هزار و 3۴7 میلیارد تومان توسط ستاد و شرکا هزینه 
شده است. نوروزی خاطرنشان کرد: در مجموعه بنیاد 
۱۵ خــرداد هم از ابتدای فعالیت تاکنون ۲ هزار و ۲8 
مدرسه احداث شده که با لحاظ کردن این آمار، مدارس 
ساخته شده توسط زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( به ۴ هزار و ۲8 مدرسه رسیده است. وی تاکید 

کرد: اغلب مدارس ســاخته شده توسط ستاد اجرایی 
در مناطق محروم و روستایی ساخته شده اند، اما دلیل 
ورود بنیاد برکت به این پروژه که در شهر ساری احداث 
شده، نیمه کاره ماندن چندین ساله ساخت این مدرسه و 

درخواست کمک از برکت برای تکمیل آن بود.
نــوروزی با اشــاره به مجتمع افتتاح شــده گفت: 
این مدرســه ۲۴ کالسه در زمینی به وسعت ۱۰ هزار 
متر بنا شــده و نمونه یک مدرسه سبز و الگویی برای 
»مدارس آینده« و مطابق با اصول محیط زیست است 
و با ســرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد تومانی احداث شده 
اســت. وی ادامه داد: امروز همزمان با این مدرسه، ۵۰ 
باب مدرســه بــا ۲۵۱ کالس درس هم در ۹ اســتان 
)مازندران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
اردبیل، گیالن، قزوین، لرستان و فارس( با مشارکت 3۲ 
میلیارد تومانی بنیاد برکت افتتاح می شود. سرپرست 
ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( در خاتمه افزود: ساخت 
7۰۰ مدرســه دیگر نیز در دستور کار بنیاد برکت قرار 
دارد، همچنین عالوه بر موارد فوق، مشارکت با آموزش 
و پرورش برای جایگزینی ۱۰۰۰ باب مدرسه کانکسی 

با مدارس استاندارد در حال انجام است.
اســتاندار مازندران نیز در این آیین گفت: مدرسه 
حیات طیبه برکت سردار ســلیمانی در کشور نمونه 
ندارد، خرســندیم که امروز پس از چندسال وقفه، با 
کمک بنیاد برکت شــاهد افتتاح این مدرسه هستیم. 
سیدمحمود حسینی پور افزود: این مجموعه آموزشی 
دولتی پایــه تحصیلی ابتدایی تا دبیرســتان را تحت 
پوشش قرار می دهد و ۲۴ کالس درس و تمام امکانات 
الزم استاندارد را دارد. حسینی پور همچنین خاطرنشان 
کرد: افتتاح این مجتمع آموزشی در یک منطقه محروم 
با این امکانات کار باعظمت، بابرکت و ماندگاری است 
و از ایــن بابت از زحمات شــبانه روزی دکتر نوروزی و 
همکاران شــان در ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و بنیاد 

برکت سپاسگزاریم.
مدیرعامــل بنیاد برکت نیز در این مراســم گفت: 

مدرسه حیات طیبه برکت سردار سلیمانی 
در ســاری بزرگترین مجتمع آموزشــی و 
پروژه نمونه و فاخری است که در آن تمام 
امکانات در تمامی مقطع تحصیلی در نظر 
گرفته شده است. محمد ترکمانه با اشاره 
به تاریخچه ای از فعالیت ۱۵ساله این بنیاد، 
اظهار کرد: اولین تفاهمنامه بنیاد برکت با 
اداره تجهیزات و نوسازی مدارس در سال 
۱387 منعقد شــد و یک سال بعد اولین 
مدرسه در استان البرز افتتاح شد و تاکنون 
نیز ادامه دارد. وی افزود: امروز شاهد افتتاح 
دوهزارمین مدرسه از ۲ هزار و 7۰۰ مدرسه 
طبق تفاهمنامه هستیم که در این مدارس ۲۵۰ هزار 
دانش آمــوز تحصیــل می کنند و به نوعــی از عدالت 
آموزشی برخوردار شدند. وی همچنین اذعان داشت: 
بنیاد برکت در بحث ســاخت مراکز بهداشتی درمانی، 
ساخت پل، آبرسانی، ساخت مساجد و حسینیه، ساخت 
مسکن محرومین و غیره مشارکت دارد و تا به امروز ۵3 

هزار پروژه عمرانی را به سرانجام رسانده است.
معاون وزیــر آموزش و پرورش و رئیس ســازمان 
نوسازی مدارس نیز در این مراسم گفت: در سند تحول 
به مدارس چند ساحتی یا حیات طیبه اشاره شده که 
ما امروز شاهد افتتاح یکی از بزرگترین و مجهزترین آنها 
هستیم که با کمک ستاد اجرایی فرمان امام)ره( تکمیل 

و در خدمت مردم قرار گرفت.
حمیدرضا خان محمدی با بیان اینکه تقدیم 3۶ هزار 
شــهید دانش آموز و ۵ هزار شهید معلم نشان از تاثیر 
تربیت آموزشی دارد، اظهار کرد: امروز به برکت پشتکار 
و ظرفیت ســتاد اجرایی فرمان امــام)ره( و مدیریت 
جهادی دکتر نوروزی شاهد افتتاح دوهزارمین مدرسه  
برکت در کشور هستیم که اغلب این مدارس در مناطق 

روستایی و کم برخوردار احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مقام معظم 
رهبری بحث ســند تحول است، افزود: در سند تحول 
به مدارس چندســاحتی یا حیات  طیبه اشاره شده که 
ما امروز شاهد افتتاح یک مورد از آن هستیم و اعتقاد 

داریم که مدرسه کانون تربیت و پیشرفت محله است.
گفتنی است سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
در جریان سفر یک روزه خود به استان مازندران ابتدا 
در جلسه شورای اداری اســتانداری مازندران شرکت 
کرد. دیدار با آیت اهلل محمدی الیینی نماینده ولی فقیه 
در اســتان، بازدید از چند پــروژه و همچنین اهدای 
بسته های لبخندمادری به چندخانواده دارای سه فرزند 
بــه باال و اهدای جوایزی به گروه های جهادی فعال در 
مناطق محروم اســتان و همکار بنیاد احسان، از دیگر 

بخش های این سفر یک روزه بود.

دوهزارمین مدرسه بنیاد برکت به بهره برداری رسید
مدارسـی برای دختـران ایـران

علی اکبر صالحی با اشاره به توافق با عربستان:

می شد بدون واسطه به توافق برسیم و وام دار کسی نباشیم
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صفحه10

صفحه5
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 250 هزار تن گوشت
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گروه سیاســی - حمیدرضا شکوهی: اکبر هاشمی 
رفســنجانی همواره از حامیان برقــراری تعامل نزدیک 
بین ایران و عربســتان ســعودی بود. او چــه در دوران 
ریاســت جمهوری خود و چه در دوران ریاست جمهوری 
سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی مشوق برقراری تعامل 
نزدیک با عربســتان بود و البته به روش محمود احمدی 
نژاد هم انتقاد داشت. اما در دوران ریاست جمهوری او با 
توجه به قدرت و اختیارات بیشتری که نسبت به روسای 
جمهوری بعدی خود داشــت روابط ایران و عربســتان، 

بهترین دوران خود را سپری کرد.
نوروز 1394، کمتر از دو ســال پــس از روی کار آمدن 
دولت حســن روحانی و چند ماه پیــش از توافق برجام، 
ســالنامه »مردم ســاالری« در گفتگویــی اختصاصی با 
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی، روایت او از روابط ایران و 
عربستان را محور گفتگو قرار داد. جالب اینجاست که ده 
ماه پس از انجام این گفتگو و تاکید هاشــمی رفسنجانی 
بر تعامل مطلوب با عربستان، حمله تندروها به سفارت و 
کنســولگری عربستانف موجب قطع روابط دو کشور شد. 
حاال که پس از هفت ســال این روابــط دوباره در حال از 
سرگیری اســت، بازخوانی بخشهایی از سخنان آن زمان 
هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفتگو با »مردم ساالری« حاوی نکات و یادآوری های 

جالبی است.
مرحوم هاشــمی در گفتگو با مردم ســاالری با اشاره به 
مشکالتی که پس از کمکهای عربستان به عراق در جنگ 
هشت ساله و ماجرای حوادث خونین مکه ایجاد شده بود 
گفت: بعد از جنگ، در اولین اجالس ســران کشــورهای 
اسالمی در سنگال، مذاکره ای با امیر عبداهلل داشتم که در 
آن زمان ولیعهد بود و من رئیس جمهور بودم. با او صحبت 
و ذهن ایشان را قدری باز کردم و گفتم: »اشتباه کردید؛ 
انقالب اسالمی می توانست مایه عزت ما باشد. صدام مایه 
ذلت همه ما شد و مشــکالتی را برای ما درست کرد که 
شــما هم از او حمایت کردید. ولی چون هدف ما وحدت 
اســالمی اســت نمی خواهیم اختالفات ادامه پیدا کند. 

می خواهیم با شــما و دیگران با برادری اسالمی کار کنیم 
و ثابت می کنیم که حرفمان صادقانه است.« از این حرف 
خیلــی تکان خورد. بعدها کمک کرد که میزبانی اجالس 
سران کشورهای اسالمی را به ما بدهند چون عمدتا مانع 
این امر بودند. چون میزبانی دور بعد را به کشــور دیگری 
داده بودند عربستان کمک کرد تا میزبانی دو دوره بعد را 
به ایران بدهند و این موضوع تصویب شد. این اولین قدم 

در زمینه بهبود روابط با عربستان بود.  
او درباره مالقاتش با امیرعبداهلل گفت: در حاشیه اجالس 
ســران با امیر عبداهلل قرار مالقات گذاشتیم. این بار قرار 
بود او به اتاق من بیاید. اواخر جلسه بود که شخصی آمد 
و به آقای والیتی گفت که امیر در اتاقش منتظر شماست. 
دیدیم که این موضع عجیبی اســت چون قرار را برعکس 
کردند. در نهایت گفتیم برویم و از تواضع ضرر نمی کنیم؛ 
چون هدف داریم. به ســمت اتاق امیــر عبداهلل حرکت 
کردیم. طراحی ســالن به گونه ای بود که از داخل اتاقها 

میشــد دید در سالن چه می گذرد. دیدند که ما داریم به 
ســمت اتاقشان می رویم. فکر نمی کردند که ما این کار را 
بکنیم. امیر عبداهلل و همراهانش از اتاق بیرون آمدند و از 
دور سالم کردند و تعبیرات جالبی هم داشتند. گفتند ما 
آماده ایم که بیاییم اتاق شــما. من گفتم فرقی نمی کند. 
به هر حال جایی می نشــینیم. ما اینجا مهمان هستیم. 
بــه اتاق ما رفتیم و مدت کوتاهی هــم حرف زدیم. ولی 
همان رفتار ما کار خودش را کرده بود. اولین صحبتی که 
کردیم درباره میزبانی ایران بود. ما گفتیم »دیدیم که آقای 
ســعود الفیصل بیانیه ای را صادر کرده اند و میزبانی ما را 
منتفی اعالم کرده اند. این یعنی چه؟ این مصوبه سنگال 
بود.« ایشــان گفتند: »من از این موضوع خبر ندارم.« به 
همراهانش گفت:» زنگ بزنید به سعود بگویید که بیانیه 
را پس بگیرد.« اولین مساله مان حل شد. جلسه تمام شد 
و قرار بود به میهمانی ناهار نخست وزیر پاکستان برویم. 
مهمان ها منتظر ماشین ها بودند. ماشین من رسید و امیر 

عبداهلل بدون محافظ ســوار ماشین من شد. همه تعجب 
کردند که در کشوری مثل پاکستان با آن شرایط، او چنین 
کاری کرد. حتی خبرنگاران این موضوع را منتشر کردند...
با هم وارد مراســم شدیم. خود این حرکت حضار را دچار 
حــال جدیدی کرد چون فکر می کردند که ما مخالفیم و 
می خواستند از این شرایط اســتفاده کنند. از آن به بعد 
روابط ما خیلی صمیمی شد...هاشــمی رفســنجانی در 
ادامه به تیره شــدن روابط در زمان محمود احمدی نژاد 
اشــاره کرد و درباره نقش حسن روحانی در بهبود روابط 
با عربســتان گفت: آقای روحانی تصمیم گیرنده نیست. 
مسائل ما و عربستان در حال حاضر )اسفند 1393( بسیار 
پیچیده است. در عراق، سوریه، فلسطین، یمنف بحرین و 
خیلی جاهای دیگر مســائل مختلفی وجود دارد. من که 
آن موقع آن کارهــا را کردم در محدوده اختیارات خودم 
بود و رهبــری هم با من کامال یک نظــر بودند یعنی با 
هم عمــل می کردیم. اما آقــای روحانی چنین وضعیتی 
ندارد و باید کمکش کنند. کمک هم عمدتا باید از سوی 
رهبری صــورت بگیرد. باالخره مصلحت نظام و منطقه و 
مسلمانان این است که نزاع میان ما و عربستان که بسیار 
در کشــورهای اسالمی موثر اســت کم بشود و به همان 
وضعیت قبلی برگردد. به هر حال باید رابطه عادی شود. 

ده ماه پس از این ســخنان هاشمی رفسنجانی، حمله به 
سفارت عربســتان موجب قطع ارتباط ایران و عربستان 
شــد. آن هم زمانی که برجام، وضعیت کشور را متفاوت 
از قبــل کرده بود و دولت به دنبال برجام های بعدی برای 
رفع سایر مشکالت کشور بود. حسن روحانی آن زمان از 
این موضوع به شــدت انتقاد کرده بود اما رئیس جمهور 
فعلی ابراهیم رئیسی که آن زمان رییس قوه قضاییه بود و 
سایر همفکران او و البته روزنامه کیهان، از قطع ارتباط با 
عربستان استقبال کرده بودند. حاال اصولگرایان به جایی 
رســیدند که 7 ســال پیش بودیم؛ هرچند تا رسیدن به 
نقطه ای که در دوران هاشمی رفسنجانی در روابط ایران 
و عربستان شکل گرفته بود و تا دوران ریاست جمهوری 
سیدمحمد خاتمی هم ادامه یافتف فاصله زیادی داریم.  
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ســفیر ایران در بغداد بــا رئیس جمهور عــراق دیدار و 
دعوتنامه رســمی رئیــس جمهور کشــورمان را به وی 
تحویل داد.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رسمی 
عراق)واع(، محمدکاظم آل صادق، ســفیر ایران در عراق 
دیروز)یکشنبه( با عبداللطیف رشید، رئیس جمهور ایران 
کشور دیدار و گفت وگو کرد.آل صادق در این دیدار دعوت 
نامه مکتوب ابراهیم رئیســی، رئیــس جمهور ایران برای 
سفر به تهران را به رئیس جمهور عراق تحویل داد. رئیس 
جمهور عراق ضمن تقدیر و تشکر از این دعوت گفت که 
در اولین فرصت به ایران ســفر می کند. رشید ضمن ابراز 
خرسندی نســبت به توافق ایران و عربستان خاطرنشان 
کرد که امیــدوارم این گام منجر بــه تحوالت مثبت در 

منطقه و جهان شــود. وی همچنین بر اهمیت همکاری 
و هماهنگی مشــترک میان تهران و بغداد که در راستای 
تقویت ثبات و امنیت در منطقه است، تاکید کرد. رئیس 
جمهور عراق بر لزوم تالش جدی برای توقف درگیری ها 
و تحقق صلح و امنیت جهانی تاکید کرد. از ســوی دیگر 
سفیر ایران در عراق از تالش های بغداد در نزدیکی روابط 
تهران و ریاض و میزبانی از چند دور مذاکره تقدیر و تشکر 
کرد. وی همچنین گفت که ایران خواهان تداوم همکاری 

مشترک با عراق و گسترش روابط دوجانبه است.
دیدار سرپرست وزارت خارجه ازبکستان با رئیسی

ســید ابراهیم رئیســی روز یکشــنبه در دیدار »بختیار 
ســعیداف« سرپرســت وزارت امور خارجه ازبکستان که 

همراه با وزیر راه و ترابری این کشــور به تهران سفر کرده 
است، ضمن تاریخی توصیف کردن روابط دو کشور تصریح 
کرد: اگر چه ایران و ازبکستان اقدامات خوبی برای توسعه 
روابط انجام داده انــد، اما با توجه به ظرفیت های متقابل، 
باید با تالش بیشتر سطح روابط را ارتقا داد. رئیس جمهور 
تقویت سیاســت همگرایی با کشــورهای همســایه را از 
رویکردهای مهم دولت مردمی و عدالت گرا برشــمرد و با 
اشاره به سفر اخیر خود به ازبکســتان، از وزرای مربوطه 
خواست در روند اجرایی شدن توافقات دو رئیس جمهور 
در حوزه های فرهنگی و اقتصــادی، بویژه در بخش های 

تجاری، ترانزیت و کشاورزی تسریع کنند.
»بختیار سعیداف« سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان 

نیز در این دیدار با بیان اینکه کشــورش به دنبال تقویت 
همه جانبه روابط خود با جمهوری اســالمی ایران است، 
به مشــترکات تاریخی و روابط عمیق تمدنی و فرهنگی 
دو کشــور و دو ملت اشاره کرد و سفر آیت اهلل رئیسی به 
ســمرقند را باعث گشوده شدن صفحه جدیدی در تاریخ 
روابط دو کشور دانســت. وی با اشاره به توافقات صورت 
گرفته با ایران برای توسعه و تقویت فعالیت های کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی و برگزاری همایش تجاری 
بین دو کشور و همچنین مذاکرات صورت گرفته در جهت 
بهره گیری از کریدورهای مشــترک تأکید کرد: ازبکستان 
همه تالش خود را برای اجرایی شدن توافقات حاصله بکار 

خواهد گرفت.

حکم اعدام »حبیب فرج اهلل چعب« به اتهام 
افســاد فی االرض از طریق تشکیل و اداره و 
ســرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال  
و طراحی و اجرای عملیات های تروریســتی 
متعدد در استان خوزســتان از سوی دیوان 
عالی کشــور ابرام شــد. به گزارش ایسنا به 
نقــل از روابط عمومی دیوان عالی کشــور، 
»حبیب فرج اهلل چعــب« ملقب به »حبیب 
اسیود« سرکرده گروهک تروریستی »حرکة 
النضال«، فردی است که حسب محتویات و 
مستندات موجود در پرونده اش و اقاریری که 
داشــته عملیات های تروریستی متعددی را 
علیه مردم ترتیب داده که یکی از آن ها حمله 
به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز در 31 
شهریور سال 97 است که این اقدام تروریستی 

منجر به شهادت ۲۵ نفر از شهروندان ازجمله 
یک کودک و مجروح شــدن ۲49 نفر دیگر 
شــد. گروهک حرکة النضال به سرکردگی 
»چعب« اقدامات تروریستی خونبار دیگری 
را نیز علیه امنیت مردم ایران انجام داده که 
ازجمله آن ها بمب گذاری در اماکن دولتی و 
سرقت مســلحانه بوده و در مجموع اقدامات 
تروریستی اعضای این گروهک، ۲74 نفر از 

شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شده اند.
چعب آخرین نفر از سردســتگان این گروه 
باغــی بود که با هوشــیاری نیروهای حافظ 
امینت مردم ایران پس از خروج از ســوئد با 
شگردهای اطالعاتی دستگیر شد، وی سال ها 
در کشــور سوئد مســتقر بود و از امکانات و 
تسهیالت دولت و دستگاه امنیتی این کشور 

بهره  مند می شــد. پس از دستگیری متهم، 
تکمیل تحقیقات و نهایتاً صدور کیفرخواست، 
جلسات متعدد دادگاه با حضور متهم، وکالی 
وی و شــکات و خانواده شهدای ترور برگزار 
شــد. دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود 
در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مســلم 
دانســت و فرج اهلل چعب را به اعدام محکوم 
کــرد. در نهایت پس از فرجام خواهی وکالی 
متهم، پرونده در دیوان عالی کشــور مجددا 
مورد بررسی های همه جانبه و دقیق حقوقی 
و قضایی قرار گرفت.  دیوان عالی کشور پس 
از این بررسی ها در رای خود اعالم کرده: »در 
الیحه فرجام خواهی وکیل، اســتداللی که 
اســاس دادنامه فرجام خواسته را مخدوش 
کند، مالحظه نمی شود و رای دادگاه باتوجه 

به اوراق پرونده و اســتدالل قضات شــعبه 
منطبق بــا موازین قانونی و شــرعی صادر 
شــده اســت و اعمال ارتکابی محکوم علیه 
با بزه سردســتگی گروه باغــی موضوع مواد 
13۰ و ۲۸7 قانون مجازات اســالمی انطابق 

دارد؛ علیهذا باســتناد بند الــف ماده 4۶9 
قانون آیین دادرســی کیفری دادنامه فرجام 
خواســته تایید و ابرام می  شــود.« در نتیجه 
 این نظر دیــوان، حکم اعــدام چعب تایید، 

نهایی و قطعی می باشد.

دعوت رئیسی از رئیس جمهور عراق برای سفر به تهران

حکم اعدام »حبیب فرج اهلل چعب« در دیوان عالی کشور تایید شد

آغاز بررسی  برنامه هفتم توسعه در دولت
بررسی ســند برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه از دیروز 
در دولت کلید خورد. به گزارش ایرنا، مجلس شــورای اسالمی پانزدهم اسفند 
با پیشــنهاد دولت، قانون برنامه ششم توسعه را تا زمان تصویب برنامه هفتم، 
حداکثر برای ۶ ماه تمدید کرد تا دولت مهلت کافی برای تدوین برنامه هفتم 

را داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
میزان آزادی بیان در کشور ما

با جاهای دیگر قابل مقایسه نیست
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: توصیه همه ما این است که چهره های 
فرهنگی، هنری و رسانه های کشور نقش خودشان را پاس بدارند و در شرایط 
مهمی که در کشــور پدید می آید و دشــمنان می خواهند از آن سوء استفاده 
کنند، کاری نشود که به ضرر مردم کشورمان شود. محمدمهدی اسماعیلی در 
گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص این که دادســتانی تهران نسبت به انتشار 
اخبار مسمویت دانش آموزان علیه سه رسانه کشور و برخی از هنرمندان اعالم 
جرم کرده است و اینکه پیگیری وزارت ارشاد در این خصوص چه بوده است، 
گفت: ما در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی حسب وظایف قانونی که داریم، 
عمل میکنیم و در این خصوص، دوســتان هیأت نظارت بر مطبوعات که یک 
هیأت فراقوه ای است تذکراتی داشتند و احتماال برحسب تشخیصی که دستگاه 

قضایی داده در این مورد ورود پیدا کرده است.
وی افزود: به هرحال توصیه همه ما این است که چهره های فرهنگی، هنری و 
رسانه های کشور نقش خودشان را پاس بدارند و در شرایط مهمی که در کشور 
پدید می آید و دشمنان می خواهند از آن سوء استفاده کنند، کاری نشود که به 
ضرر مردم کشورمان شود. ان شا اهلل همه بتوانند در آستانه سال جدید با اتحاد، 
وحدت و یکدلی مسائل مهم کشور را حل کنند. اسماعیلی گفت: هرکاری باید 
طبق قانون انجام شــود و ما هم طبــق قانون با این بحث ها برخورد می کنیم. 
میزان آزادی بیان و فضایی که در کشور وجود دارد، قابل مقایسه با جاهای دیگر 
نیست. ممکن است کسی هم خطایی کند و طبق قانون برخورد شود. بنابراین 

ما در وزارت فرهنگ طرفدار جدی اجرای کامل قانون هستیم.

راه اندازی مرکز فرماندهی و کنترل 
والیت نیروی پدافند هوایی

معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی از آغاز تمرین تخصصی دیده بانی 
نیروی پدافند هوایی با رمز یا بصیر خبر داد. به گزارش ایســنا به نقل از روابط 
عمومی ارتش، امیر ســرتیپ دوم محمد یوسفی خوش قلب معاون هماهنگ 
کننده و رئیس ســتاد نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در مرکز فرماندهی 
و کنترل والیت نیروی پدافند هوایی آغاز تمرین تخصصی دیده بانی این نیرو 
را با رمز یا بصیر اعالم کرد. معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی گفت: 
تمرین تخصصی دیده بانی بصیر از امروز در دو منطقه مهم پدافند هوایی مرکزی 
و شــمال کشــور به مدت دو روز برگزار می شود. وی با بیان اینکه این مناطق 
پدافند هوایی از مناطق مهم در شــبکه یکپارچه پدافند هوایی هستند، افزود: 
فرمان آغاز تمرین تخصصی از مرکز فرماندهی و کنترل والیت نیروی پدافند 
هوایی صادر شــد. معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی اظهار داشت: 
سالیانه رزمایش ها و تمرین های تخصصی ویژه در تمام نیروهای مسلح پیش 
بینی ابالغ و اجرا می شود. این تمرین تخصصی هم جزو برنامه های مصوب است 

که برای پایان سال 14۰1 پیش بینی شده است و برابر برنامه اجرا می شود.
وی با اشــاره به اهمیــت انجام این تمرین تخصصی توضیــح داد: همه  نقاط 
دیده بانی برای ما در شبکه یکپارچه پدافند هوایی با ارزش بوده و گزارش های 
دیده بانی در کنار گزارش های راداری اکتیو و پســیو از اهمیت ویژه برخوردار 
است؛ گزارش یک دیده بان با سریعترین وسیله ارتباطی در کمترین زمان وارد 
شبکه می شود و از لحاظ راستی آزمایی و دقت مورد بررسی قرار می گیرد، ما 
در این تمرین عالوه بر ارزیابی نیروی انسانی در پست های دیده بانی، شبکه و 
الیه هــای ارتباطی خود را مورد ارزیابی قرار می دهیم که آیا می تواند در زمان 
و مکان مناســب پاسخگوی نیازهای شبکه یکپارچه پدافند هوایی بدون فوت 
وقت باشد. امیر سرتیپ دوم یوسفی خوش قلب بیان داشت: چند سال گذشته 
شبکه دیده بانی خود را از حالت سنتی خارج کرده ایم و به سامانه های دیده بانی 
الکترو اُپتیک ویژه که در شــب و روز عملیات جستجو و تَِرک اهداف را انجام 
می دهند تجهیز کرده ایم و امروز تلفیقی از آنچه که دیده بان با چشم می بیند 
و آنچه که دیده بان با تجهیزات می بیند به صورت مکانیزه وارد شبکه یکپارچه 
پدافند هوایی می شود و دیده بانی به عنوان یک سازمان رزم با اهمیت در شبکه 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بررسی موادی از طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
سخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها از بررسی و رفع ایرادات 
در مــواد 1 و 1۰ طرح اصالح قانون انتخابات مجلس در نشســت دیروز این 
کمیســیون خبر داد. علی حدادی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه 
دیروز کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراها، بیان کرد: در نشست امروز 
کمیســیون مواد ارجاعی از طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس که 
ابهامات و ایراداتی در صحن مجلس به آن وارد شــده بود، مورد رسیدگی قرار 
گرفــت. این اصالحات در مــاده 1 و 1۰ این طرح اعمال شــد. وی در ادامه 
اظهار کرد: از سوی دیگر مقرر شــد کارگروه مربوطه با همکاری کارشناسان 
مرکز پژوهش ها جزییات طرح را مجدد ارزیابی کنند. اصالحات صورت گرفته 
در مــاده 1 و 1۰ مربوط به نحوه برگــزاری انتخابات میان دوره ای مجلس و 
اختصاص شعب ویژه جرایم و تخلفات انتخاباتی بود. ما بقی مواد این طرح نیز 

در جلسه دوشنبه کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرلشکر صفوی: 
دوران پسا آمریکا در منطقه خلیج فارس شروع شد

دستیار و مشــاور عالی فرمانده کل قوا گفت: توافقنامه ایران و عربستان یک 
زلزله در حوزه سیاسی و پایانی بر هژمونی آمریکا در منطقه است و با این توافق 

دوران پسا آمریکا در منطقه خلیج فارس شروع شده است.
سرلشکر سید یحیی صفوی در مراســم افتتاح موزه هوانیروز ارتش که صبح 
دیروز در ســتاد هوانیروز ارتش برگزار شــد، گفت: ما در شــرایط فوق العاده 
پیچیده و سیال مسائل دفاعی امنیتی قرار گرفته ایم. انقالب اسالمی در غرب 
آسیا و سلسله مراتب قدرت در جهان در گذار ژئوپلیتیکی است. آنچه در آینده 
در منطقه شاهد آن خواهیم بود از آنچه تاکنون گذشته است متفاوت خواهد 
بود و مهم آن است که با عقالنیت و سیاست به توافقی که بین ایران و عربستان 
صورت گرفته است، نگاه کنیم. به نفع منطقه و طرفین توافق است که صداقت و 
عقالنیت را در دراز مدت مدنظر قرار دهندو به نظر من این توافقنامه به نفع دو 
کشور و منطقه غرب آسیا است و علیه هیچ کدام از کشورهای منطقه نیست. 
البته طبیعی اســت که استکبار از این موضوع ناراحت باشد و کارشکنی کند. 
سرلشکر صفوی با اشــاره به دوران افول آمریکا و صهیونیست ها گفت: دوران 
افول قدرت آمریکا و صهیونیست ها فرا رسیده است. نگاه به همسایگان و نگاه 
به شــرق باعث افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران و گذار وضعیت مردم از شرایط 
فعلی خواهد شــد. ایران باید از این وضعیت تنش آمریکا و اروپا در اوکراین و 
تنش تایوان به عنوان یک فرصت نگاه کند و بر اساس منافع مشترک با چین 
و روسیه و تهدیدات مشترک آمریکا علیه سه کشور با یک استراتژی مشخص 
حرکت کند. دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به توافق میان ایران 
و عربســتان بیان کرد: امیدواریم منطقه ما با این توافقنامه به سمت امنیت و 
صلح پایدار حرکت کند. رهبر انقالب از ســال 7۶ یک نگاه راهبردی به روابط 
ایران و عربستان داشتند و در رابطه با چین هم پیامی که رهبر انقالب به رئیس 
جمهور چین فرستادند موجب شروع توافقنامه ۲۵ سال ایران و چین شد. وی 
ادامه داد: در مورد توافقنانه اخیر هم باید گفت که این توافقنامه یک زلزله در 
حوزه سیاســی و پایانی بر هژمونی آمریکا در منطقه بود و با این توافق دوران 
پسا آمریکا در منطقه خلیج فارس شروع شده است.  چینی ها تصمیم دارند تا 
۲۰3۰ اقتصاد اول جهانی شوند و این توافقنامه بین ایران و عربستان با وساطت 
چین دومین ضربه بزرگ چین به آمریکا بود. چراکه عربستان بزرگترین منبع 
تامین کننده نفت چین است و از طرف دیگر توافق راهبردی چین با ایران برای 

سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های ما هم یک توافق بزرگ بود.
دستیار و مشــاور عالی فرمانده کل قوا در پایان خاطرنشان کرد: چین با یک 
اســتراتژی مشخص حوزه ژئواکونومیک خود را از دریای چین به خلیج فارس 
گسترش داده است. به نظر می رسد در ادامه هم چین و روسیه کمک کنند تا 
عربستان هم عضو سازمان همکاری شانگهای شود. این پیوند می تواند در آینده 

به عنوان سدی در مقابل ناتو و قدرت نظامی غرب ایفای نقش کند.

اخبار کوتاه

مدیــرکل انتخابات شــورای نگهبان بــا بیان اینکه 
مجلس شورای اسالمی قول داده است حداکثر تا آخر 
فروردین اصالحیه قانون انتخابات تصویب شود، گفت: 
در شــورای نگهبان برنامه ریزی شده در صورت عدم 
تصویب قانون انتخابات، طبــق قانون موجود برنامه 

پیش برود و کار متوقف نشود.
به گــزارش ایرنا، امیــن اهلل زمانی روز یکشــنبه در 
نخســتین همایش مشــترک مســئوالن آموزش 
اســتانداری ها و دفاتر نظارت سراسر  کشور انتخابات 
دوازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و ششمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری، گفت: برای نخستین 
بار با همکاری دفتر انتخابات معاونت سیاسی وزارت 
کشــور تصمیم گرفته شــد تا با رویکرد جدید و با 
همکاری دو حوزه ناظر و اجرا، یک برنامه زمان بندی 
انتخابات را برای سال آینده تدارک ببینیم. وی ادامه 
داد: در همین راســتا پنج کارگروه تخصصی تشکیل 
شــد و جلســات خوبی با همدلی و تعامل باال شکل 
گرفت. مدیرکل انتخابات شــورای نگهبان همچنین 
آمــوزش مجریان و ناظران انتخاباتــی را امری مهم 
برشــمرد و گفت: در این خصوص باید تهیه موشن 
و ســایر ظرفیت هــای رســانه ای مورد توجــه قرار 
گیرد. زمانی در ادامه به ضرورت رســیدگی هر چه 

ســریعتر به قانون اصالح انتخابات از ســوی مجلس 
شورای اسالمی اشــاره کرد و یادآور شد: هر قانونی 
در موقعیت و زمان خودش تصویب شــود، ارزشمند 
خواهد بود. مدیرکل انتخابات شورای نگهبان با بیان 
اینکه قانون اصالح انتخابات مطالبه عمومی و براساس 
سیاســت های کلی ابالغی مقام معظم رهبری است، 
تصریح کرد: تصویب این قانون باعث برطرف شــدن 
چالش ها خواهد بود. زمانی خاطر نشــان کرد: البته 
مجلس شــورای اســالمی قول داده است حداکثر تا 
آخر فروردین قانون انتخابات تصویب شود. وی خاطر 
نشان کرد: البته در شورای نگهبان برنامه ریزی شده 
در صــورت عدم تصویب قانون انتخابات، طبق قانون 
موجود برنامه پیش برود و کار متوقف نشود. مدیرکل 
انتخابات شورای نگهبان اضافه کرد: اینکه ما پیش از 
برگزاری انتخابات در کنار مقام محترم اجرا هستیم، 
نشان می دهد که هدف هر دو مجموعه اجرا و نظارت، 
زمینه ســازی برای برگزاری انتخابات باشکوه است. 
زمانــی با بیان اینکه هدف هــر دو نهاد حوزه اجرا و 
نظارت بر انتخابات، آسیب شناسی و پیشگیری است، 
به برگزاری چهل انتخابات سالم در کشور اشاره کرد و 
افزود: این میزان از انتخابات در شرایط جنگ و تحریم 

برگزار شده است و جای افتخار دارد.

معــاون اول رئیس جمهور در مراســم آغاز معامالت 
شــمش طال در بــورس کاال، گفــت: اگــر بتوانیم 
شــاخص های کالن اقتصــادی را به ثبات برســانیم، 
دشمن نمی تواند بازارهای کشور را مختل کند بنابراین 
در بخش اقتصادی هــم به نقطه بازدارندگی خواهیم 
رســید. به گزارش ایرنا، محمد مخبر ظهر یکشنبه در 
این مراسم در محل وزارت اقتصاد و دارایی، با تاکید بر 
برنامه ریزی و زمانبندی دولت سیزدهم برای تمامی 
موضوعات و مسائل اقتصادی، رشد نقدینگی زیر 3۰ 
درصد امروز کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: این 
دستاوردها بدون برنامه ریزی دقیق میسر نمی شود و 
تمام ناترازی های اقتصاد کشور زیر ذره بین دولت قرار 
دارد اما باید بدانیم که حل این مســائل کاری سخت 
و زمان بر اســت. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به 
اقدامات دولت برای کنترل نوسانات نرخ ارز و به دنبال 
آن تالشــهای جدی دشــمنان برای ایجاد نابسامانی 
در بــازار ارز ایران، تصریح کــرد: هر حرکت و اقدامی 
که دولت بــرای کنترل نرخ ارز انجام داد دشــمنان 
بالفاصله اقدام دیگــری را برای بی تاثیر کردن تدابیر 
دولت در دســتور کار خود قــرار داده و تالش کردند 
با فشــار بر کشورها، تحریم بانکها، افراد و شرکت های 
ایرانی فضاســازی روانی در ایران انجام دهند و از این 

طریق اثرگــذاری تدابیر دولت را برای کنترل نرخ ارز 
کاهش دهند. مخبر تصریح کرد: امروز مساله نوسانات 
نرخ ارز و نابسامانی های موجود در بازار ارز در دستور 
کار قــرار دارد و دولت حل مســائل ارزی را با جدیت 
دنبال می کند. وی با اشاره به اینکه مردم گاهی برای 
حفظ ســرمایه ها و دارایی های خود ناچار هستند به 
بازارهایی نظیر بازار ارز و طال ورود کنند، گفت: مردم 
از تعقل، مدیریت و خالقیت برخوردار هســتند و اگر 
بستر مناسبی برای سرمایه گذاری جامعه فراهم شود، 
دارایی های مردم می تواند در بخش های مولد سرمایه 
گذاری شــود که به ثبات اقتصادی در کشــور منجر 
خواهد شــد. در این زمینه با ایجاد تنوع در ســرمایه 
گذاری باید به مردم برای هدایت سرمایه های شان به 
بازارهای مولد کمک کنیم. معاون اول رئیس جمهور با 
یــادآوری اینکه امروز در بخش اقتدار نظامی به نقطه 
بازدارندگی رسیده ایم، افزود: امروز دیگر دشمنان ملت 
ایــران جنگ نظامی با ما را از تصــور خود نیز خارج 
کرده اند و اگر بتوانیم شاخص های کالن اقتصادی را 
به ثبات برسانیم، دشمنان آگاه خواهند شد که با ایجاد 
نوسانات نمی توانند بازارهای کشور را مختل کنند و از 
این طریق در بخش اقتصادی نیز به نقطه بازدارندگی 

خواهیم رسید.

مدیرکل انتخابات شورای نگهبان:
در صورت عدم تصویب اصالحیه قانون انتخابات 

طبق قانون موجود پیش می رویم

معاون اول رئیس جمهور:
 اقتصاد کشور باید به نقطه بازدارندگی 

مقابل هجمه های خارجی برسد

سردار سرتیپ پاسدار محمدتقی اوصانلو فرمانده قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا )س( در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 
شــهدای بدر و خیبر و شهدای شــمالغرب کشور که در 
حســینه اعظم ثار اهلل ارومیه برگزار شد، اظهارکرد: یاد و 
خاطره شهدایی را گرامی می داریم که از هیچ اقدامی برای 
پیروزی انقالب و اسالم دریغ نکردند و عقب نشینی را در 
قاموس راه خود ندادند و کارد به استخوانشــان می رسید 
اما با اقتدار و اتکا به موالیشــان می جنگیدند. وی افزود: 
ما مدیون شهدایی مانند سردار سلیمانی، باکری ها، شهید 
کاظمی، صیاد شیرازی، محمد بروجردی، محمد حنیفه و 
هزاران شهید دیگر هستیم و باید راهشان را با افتخار ادامه 
دهیم چنانچه شهدا در محضر حق تعالی روزی می خورند 

و شــاهد اعمال و رفتار ما هستند. فرمانده قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا )س( افزود: رســالت دفاع از خون  شهدای 
جنگ تحمیلی اکنون برعهده ماســت و نباید در مقابل 
هجمه های دشمنان میدان را خالی کنیم و با تمام وجود 
به حراست و حفاظت از انقالب اسالمی و خون های ریخته 
شده شــهدای انقالب و جنگ تحمیلی بپردازیم. سردار 
اوصانلو با اشاره به اینکه شجاعت شهدا برگرفته از روحیه 
انقالبی آنان بود و محافظه کاری در خونشان جایی نداشت 
تصریح کرد: شــهدا در دفاع مقدس با دست های خالی و 
با فرماندهی امام خمینی )ره( به دنیا نشــان دادند با اتکا 
به مردم و توان داخلی خود می توانند در مقابل اســتکبار 

جهانی بایستند.

نمایشگاه معارف جنگ و دستاوردهای هوانیروز ارتش با 
حضور سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل 
قوا افتتاح و در آن موشک کروز هواپایه نقطه زن »حیدر« 

و موشک »شفق« به نمایش در آمد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابــط عمومی ارتش، موزه 
معارف جنــگ و دســتاوردهای نوین هوانیــروز ارتش 
جمهــوری اســالمی ایران صبــح دیروز )یکشــنبه ۲1 
اسفندماه( با حضور سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار 
و مشــاور فرمانده کل قوا، امیر کیومرث حیدری فرمانده 
نیروی زمینی ارتش، امیر خلبان یوســف قربانی فرمانده 
هوانیــروز ارتش و جمعی از فرماندهان و پیشکســوتان 

هوانیروز ارتش افتتاح شد.

همچنیــن، بخشــی از توانمندی های هوانیــروز نیز در 
حوزه های مختلف در این نمایشــگاه به نمایش گذاشته 

شده است.
یکی از دســتاوردهای جدید هوانیــروز ارتش که در این 
نمایشــگاه به نمایش درآمده، موشک کروز هواپایه نقطه 
زن »حیدر« اســت که ۶۰ کیلوگــرم وزن و 3 متر و 7۰ 
ســانتی متر طول دارد. موتور موشک حیدر از نوع میکرو 
توربین با وزن 4۰ کیلوگرم اســت که این موشک با برد 
۲۰۰ کیلومتر و ســرعت حدود ۵۰۰ کیلومتر در ساعت 
قابلیت شناســایی اهداف، ارســال تصویر از هدف و قفل 
اپتیکی بر روی اهداف و انهدام دقیق اهداف را دارد نیز در 

این نمایشگاه به نمایش عموم گذاشته شد.

نمایش موشک کروز »حیدر« و »شفق« ارتشآمادگی سپاه برای خنثی سازی توطئه ها در شمال غرب کشور
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بهشتی پور تشریح کرد
تاثیر سفر لوکاشنکو بر روابط تهران – مینسک

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که سفر لوکاشنکو شروع مجددی 
برای گســترش روابط ایران و بالروس است، گفت: ارتباطات ایران و بالروس در 
چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراســیا قابل بررسی و تامل است. حسن بهشتی پور 
در گفت وگو با ایســنا در تحلیل خود از سفر الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور 
بالروس به تهران گفت: بالروس یا همان روســیه سفید نیز از جمله کشورهایی 
اســت که خود در تحریم قرار دارد البته تحریم ها به گستردگی روسیه نیست، 
امکانــات محدودی دارد اما از نظــر جغرافیایی و ژئوپلیتیک در موقعیت مهمی 
قرار گرفته است. وی تصریح کرد: بالروس، متحد نزدیک روسیه است و  طی دو 
سال اخیر که شاهد گسترش روابط ایران و روسیه بودیم، بالروس هم از توسعه 
روابط دو کشور استقبال کرده است. البته ارتباطات ایران و بالروس در چارچوب 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کنار روسیه، قزاقستان و چند کشور آسیای مرکزی 

قابل بررسی است.
این کارشناس مسائل بین الملل یادآور شد: اتحادیه اوراسیا مرکز خوبی است 
در جهت گسترش صادرات و تامین نیازها، اما ایران در سطح معافیت های گمرکی 
با اتحادیه اوراســیا همکاری می کند که هنوز به عضویت کامل آن هم در نیامده 
اســت. بهشتی پور ادامه داد: در سال های قبل صحبت از همکاری مدل شمال-
جنوب بســیار مطرح بود اما اجرایی نمی شــد بعد از این که روسیه با تحریم ها 
رو به رو شــده به این نوع همکاری ها توجه ویژه ای داشــته اســت تا بتواند از 
طریق بنادر ایران، مرز آذربایجان و دریای خزر نیازهای روسیه و همچنین روسیه 
سفید تامین شــود. وی با بیان این که سفر لوکاشنکو به تهران شروع مجددی 
برای ادامه همکاری ها و گســترش روابط است، گفت: بالروس اقتصاد محدودی 
دارد. آنچه مهم اســت جایگاه این کشور از نظر ژئوپلیتیکی و نزدیکی مناسبات 
با روسیه و اتحادیه اوراسیاســت که از این منظر همکاری های دو جانبه توجیه 
پذیر اســت.اگر بالروس خیلی بتواند در همکاری ها تاثیرگذار باشد در چارچوب 
اتحادیه اوراسیاســت. بهشتی پور در ارتباط با سیاست های دولت برای گسترش 
همکاری ها با کشورها خاطرنشان کرد: کلیت این مساله تالش درستی است که 
ایران انجام می دهد و مناسباتش را با کشورهای همسایه تقویت می کند، باید در 
عرصه بین الملل بازیگر فعالی باشیم  و با همه کشورها روابط نزدیک برقرار کنیم 

و سیاست تعامل براساس منطق قدرت و نه ضعف را دنبال کنیم.

دیدگاه

رایزنی باقری با مقامات عمان در مسقط
علی باقری به عمان ســفر کرد. به گزارش ایسنا، علی باقری معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی در جریان ســفر به عمان  با »ســید بدر 
البوسعیدی« وزیر خارجه و »شــیخ خلیفه الحارثی« معاون دیپلماتیک وزارت  
امــور خارجه عمان دیدار و رایزنــی کرد .   باقری به منظــور برگزاری کمیته 

مشورتهای سیاسی ایران و عمان  به مسقط سفر کرده است.

انتقاد کنعانی نسبت به عدم احترام به حقوق 
معترضان در فرانسه

سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان با انتقاد از عملکرد اروپا در قبال حقوق 
بشــر گفت: درس های حقوق بشــری این مدعیان برای دیگران است و خود در 
عمل بدان ها بیگانه اند.به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در پی برخورد پلیس فرانسه 
با معترضان در این کشور در توییتی نوشت: درس عملی پلیس فرانسه به دیگران 
در رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق معترضان؛ این نمونه ای از رعایت حقوق 
بشــر و احترام به حقوق معترضان در »باغ اروپا« است! درس های حقوق بشری 
این مدعیان برای دیگران است و خود در عمل بدانها بیگانه اند. از این نمونه ها 
در آمریکا و اروپا بسیار است! روز شنبه ده   ها هزار نفر در فرانسه به عنوان بخشی 
از هفتمین اعتصاب سراســری علیه افزایش سن بازنشستگی تظاهرات کردند و 
نیروهای نظامی فرانســه با بدترین سالح ها با شیوه ای خشونت بار با معترضان 

برخورد کردند.

برگزاری پنجمین اجالس کمیسیون مشترک
ایران و عراق در بغداد

پنجمین اجالس کمیسیون مشترک جمهوری اسالمی ایران و عراق در بغداد 
برگزار می شــود. به گزارش ایسنا، براســاس اعالم وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران، با توجه بــه رایزنی های صورت گرفته با مقامــات عراقی و در 
راستای اهتمام دولت سیزدهم به منظور برگزاری موثر کمیسیون های مشترک 
اقتصادی با کشــورهای هدف به خصوص کشورهای همسایه، پنجمین اجالس 
کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اســالمی ایران و عراق در روزهای 
۲۱ تا ۲۳ اســفند در شــهر بغداد عراق برگزار می شــد. مهدی صفری، معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به موضوع فوق اظهارکرد: هیئت 
ایرانی متشکل از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی به ویژه جمعی از تجار 
و فعاالن اقتصادی کشورمان به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به بغداد سفر 
مــی کنند  تا در این اجالس موضوعات مهم همکاری در زمینه های مختلف از 
جمله بانکی،  حمل ونقل و ترانزیت،  کشــاورزی، سرمایه گذاری،  بیمه، تجاری 
و بازرگانی، صدور خدمات  فنی و مهندســی، انرژی، علمی، ورزشی و ... را مورد 
بررسی قرار داده و اسناد مختلف در زمینه تعمیق همکاری های دو جانبه را امضا 
کنند. براساس این گزارش، چهارمین اجالس کمیسیون مشترک بین دو کشور 

در دی ماه سال ۱۳۹۹ در تهران به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد.

تنش زدایی به سبک بن سلمان
ناصر پورحســن در یادداشــتی برای دیپلماســی ایرانی می نویسد که روابط 
جمهوری اســالمی ایران و عربستان ســعودی پس از هفت سال با میانجیگری 
چین از ســر گرفته شــد. روابط دو کشور طی ۱۳ سال اخیر فرود و فراز فراوانی 
داشــته است. تنش بین دو کشور با جنبش بیداری اسالمی یا بهار عرب تشدید 
شد. ایران و عربستان در ســال ۲0۱۱ دربحرین و سوریه، طرفین اصلی بحران 
بودند. برخی حوادث در جریان مراســم حج بویژه حادثه ســقوط جرثقیل و نیز 
حادثه منا، روابط آنها را متشــنج تر کرد و حمله به سفارت عربستان در تهران 
و کنســولگری آن در مشهد، تیر خالصی بود بر روابط لرزان دو کشور؛ و موجب 
قطع روبط آنها شــد. محاصره قطر، برکناری شگفت انگیز سعد حریری نخست 
وزیر لبنان، خروج آمریکا از برجام، حمله موشکی گمنام به آرامکو و ترور سردار 
ســلیمانی، روابط ریاض و تهران را به وخامت کشاند. طی سال های مذکور، هیچ 

نشانه ای از تصمیم طرفین برای احیای روابط مشاهده نشد.
محمد بن سلمان جوان ۲۹ ساله که در وخامت جسمی و فکری پدرش، ملک 
سلمان، عمال پادشاه سعودی محسوب می شود، تحت تاثیر تحوالت بین المللی 
مانند به قدرت رســیدن دونالد ترامپ، و تاثیرگذارتر از آن، طیفی از مشــاوران 
و سیاســتگذاران مانند عادل الجبیر که به شــدت گرایش ضدایرانی داشتند، از 
»کشاندن بحران به داخل خاک ایران« خبر می داد. حمالت موشکی به تاسیسات 
نفتی عربســتان در سال ۲0۱۹ عمال ایران و عربســتان را تا آستانه یک جنگ 
تمام عیار پیش برد. اما از ســال ۲0۲۱ نشــانه هایی از تغییر رویکرد ها در روابط 
عربســتان و ایران مالحظه شد تا اینکه در نهایت به از سرگیری روابط دو کشور 
در روزهای گذشته منتهی شد. این تغییر رویکرد از زوایای مختلف قابل تحلیل 
است. تحلیلگران و رسانه ها بیشتر نقش چین را برجسته کرده اند. به این دلیل 
شــبکه الجزیره عنوان »تغییر نظم جهانی« را برای ابتکار چین بکار برده است. 
برخی نیز مانند تریتا پارسی از کاهش نقش اعتبار آمریکا به عنوان میانجی سخن 
به میان آورده اند. رسانه های رسمی در جمهوری اسالمی نیز از سرگیری روابط 

را ابتکارات و سیاست همسایگی دولت سیزدهم تلقی کرده اند.
تحلیل های مذکور، بخشی از واقعیت هستند و بدون تقلیل نقش ایران و چین، 
به نظر می رســد، نقش محمد بن سلمان در این رابطه بسیار برجسته تر باشد. 
مروری بر تصمیمات وی که البته مســتظهر به طیفی از مشاوران جدید است، 
حاکی از آن اســت که وی برخالف تندروی های سال های نخست، به سرعت در 
رفتار سیاســت خارجی خود تجدیدنظر کرده است. وی که با قتل فجیع جمال 
قاشــقجی تا مرز انزوای بین المللی پیش رفته بود و در جریان نشســت گروه 
بیســت هیچ کدام از رهبران جهان حاضر نبودنــد در کنار وی عکس یادگاری 
بگیرنــد، خود را از دام انتقادات جــو بایدن رهاند؛ با دعوت رجب طیب اردوغان 
به عربستان، رســوبات پرونده قاشقجی را زدود؛ وقتی متوجه شد محاصره قطر 
به جایی نمی رسد، فرمان سیاست خارجی عربستان را چرخاند و با میانجی قرار 
دادن برخی رهبران حوزه خلیج فارس، در مســابقات جام جهانی قطر، به عنوان 
حامی قطری ها وارد دوحه شد؛ اگرچه روابط ریاض با مسکو دچار تنش نشده بود 
با این وصف در جریان حمله روسیه به اوکراین جانب احتیاط را نگه داشت و راه 

حل میانه را انتخاب کرد. 

رویداد

استراتژیک

وزیر امــور خارجه ایــران در گفت وگویی 
به بیان جزئیاتی دربــاره گفت وگوهای ایران 
و عربســتان ســعودی برای ازسرگیری روابط 
دیپلماتیک پرداخت. به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیــان، وزیر امــور خارجه ایران در 
گفت وگو با شــبکه خبر درباره توافق ایران و 
ازســرگیری روابط  برای  عربستان ســعودی 
دیپلماتیــک گفــت: ما در همیــن چارچوب 
پیشــرفت های خوبــی را در بحــث توســعه 
مناســبات با همســایگان در ماه های گذشته 
شــاهد بودیم. از ماه هــا قبــل ایده هایی در 
خصوص حل مشــکالت با برخی از کشورهای 
منطقه از جمله عربستان سعودی مطرح بود. 
در جریان نشست بغداد ۲ در اردن گفت وگوی 
اولیه ای بیــن من و آقای فرحــان، وزیر امور 
خارجه عربستان، در محل ورودمان به اجالس 
چند دقیقه ای انجام شد. امیرعبداللهیان افزود: 
طرف سعودی تاکید داشت بر آمادگی خودش 
برای این که روابط به حالت طبیعی بازگردد. 
طبعا این مســئله یک زمینه دیگری را هم با 
خودش همراه کرد و آن به این بر می گردد که 
آقای شی، رییس جمهور چین زمانی که قصد 
سفر به عربستان سعودی را داشت، ایده هایی 
را با ما در میان گذاشــتند. مدیرکل سیاسی 
ما مالحظاتی نســبت به مواضع منطقه ای ما 
و چین داشــتند که مقامات چینی را توجیه 
کردند  گفت وگوهایی که شــکل می گیرد، در 
چه چارچوبی می تواند به نفع مناسبات منطقه 
و کشورهای منطقه باشد. او همچنین تشریح 

کرد: در نهایت، در سفری که جناب آقای دکتر 
رئیسی به پکن داشتند، در مالقات خصوصی، 
آقای شی، ریییس جمهور چین هم گزارشی را 
ارائه کردند از گفت وگوهایشان با مقامات عالی 
عربســتان سعودی و از آن سفرشان و هم این 
که ایشان برای این که یک نقش میانجی را ایفا 
کنند برای برون رفت تهران و ریاض از چالش ها 
و مشکالتی که وجود دارد، ایده هایی رامطرح 
کردند. آقای دکتر رئیســی، مواضع جمهوری 
اســالمی ایران را در این رابطه تبیین کردند؛ 

نگاه دولت شان را نســبت به حل مشکالت با 
کشورهای منطقه و حرکت در مسیر گفت وگو 
و فراتــر از آن، شــکل گرفتــن همکاری های 
دوجانبه و چندجانبه در منطقه بیان کردند و 
در نهایت قرار شد که گفت وگویی بین تهران و 
ریاض در پکن شکل بگیرد. ایده های مختلفی 
مطرح بود که این گفت وگو در چه ســطحی 

انجام شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: تبادل پیام ها همچنان در گفت وگوهای 

لغــو تحریم ها در جریان اســت و در موضوع 
تبادل زندانیان به یک توافق در روزهای اخیر 
دســت یافتیم و اگر همه چیز از طرف آمریکا 
خــوب پیش بــرود در روزهای آینــده انجام 
خواهد شــد. امیرعبداللهیان ادامه داد: ما این 
پرونده را یک پرونده کامال انسانی می دانیم. از 
مارس ســال گذشته در این رابطه یک سندی 
بین ما و طرف آمریکایی به طور غیرمستقیم به 
امضا و تایید رسید اما زمنیه اجرای آن اکنون 
فراهم شــده اســت. از نظر ما همه چیز آماده 

است. طرف آمریکایی در حال هماهنگی های 
فنــی خــودش قــرار دارد. امیرعبداللهیــان 
همچنیــن درباره مذاکرات لغــو تحریم ها در 
وین که با وقفه ای چندماهه روبه روست، گفت: 
ما معتقد هســتیم که جمع بنــدی گفت وگو 
برای لغو تحریم ها در دســترس هســت. رفع 
اتهام بی اســاس از ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی یک مسئله مهم و یکی از خطوط 
قرمزمان مطرح می شود. او افزود: در سفر اخیر 
آقای رافائل گروسی به تهران پیشرفت خوبی 
حاصل شد. االن یک همکاری نیرومندی بین 
ســازمان انرژی اتمی ما و آژانس جریان دارد 
که نتیجــه این همکاری تاثیــر خیلی خوبی 
در جمع بندی مذاکرات خواهد داشــت. وزیر 
امور خارجه بیان کرد: من به عنوان مســئول 
دســتگاه دیپلماسی در ارســال پیام ها هم به 
مقامات آمریکایی گفته ام. مقامات آمریکایی در 
اتخاذ تصمیم نهایی جرات و جســارت الزم را 
تاکنون نتوانسته اند از خود به نمایش بگذارند، 
در حالی که طرف ایرانی را عقالنیت، با ابتکار 
و با شــجاعت، خیای شــفاف در میز مذاکره 
غیرمسقیم ایده های رو به جلو را مطرح  کرده 
است. من فکر می کنم زمینه خوبی با توجه به 
آنچه گذشته است، برای رسیدن به جمع بندی 
گفت وگوهای طوالنی ماه های گذشــته وجود 
دارد. ما در مسیر دیپلماسی و مذاکره به خوبی 
قرار داریم و امیدواریم هر چه زودتر نتیجه ای 
که مطلوب است با رعایت کامل منافع ملت مان 

حاصل شود.

امیرعبداللهیان اعالم کرد

توافق ایران و آمریکا در موضوع زندانیان

نخست وزیر پیشین عراق:

میان تهران و واشنگتن پیام  های زیادی منتقل کردم

نخست وزیر پیشین عراق در اظهاراتی به سفر 
اولش به تهــران به عنوان نخســت وزیر و دیدار 
با مقامات ارشــد ایرانی و دیگر مسائل مربوط به 
وســاطت بغداد میان ایران و عربســتان و ایران و 

آمریکا پرداخت.
به گزارش ایســنا، مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر پیشــین عراق در گفت وگو با روزنامه الشرق 
االوسط در پاســخ به این سوال که سفر اول شما 
به ایران بعــد از انتخاب به عنوان نخســت وزیر 
چگونه بود و با چه کســانی دیــدار کردید گفت: 
در آن زمان آقای حســن روحانی، رئیس جمهور 
بود، به صراحت در یک نشســت خبری با حضور 
روحانی اعالم کردم که ما نیازمند روابط میان دو 
کشــور هستیم نه دخالت در امور داخلی عراق. ما 
از کشــورهایی که در جنگ با داعش به ما کمک 
می کنند تشکر می کنیم و باید فراموش نکنیم که 
بخشــی از این کمک ها دواطلبانه و بخشی دیگر 

بهای آن را پرداخت می کنیم. من این اظهارات را 
با شفافیت در تهران اعالم کردم و همچنین تاکید 
کردم که روابطمان با کشورهای عربی در راستای 

منافع عراق و منافع تمام منطقه است.
وی درخصوص دیدارش با مقام معظم رهبری 
تاکیــد کرد که ایــن دیدار برپایــه ی صراحت و 
شفافیت بود؛ عراق همسایه ایران، مسلمان و عربی 
اســت و نیازمند توازن و تعادل در روابط است، ما 
علیه ایران نیســتیم اما می خواهیم که شرایط و 
اوضــاع ویژه ما را درک کنید، ما حتی به روابط با 
آمریکا نیاز داریم زیرا آمریکا در رهایی از صدام به 
ما کمک کرد و در جنگ با داعش نیز به ما کمک 
کرد. الکاظمی گفت که موضع مقام معظم رهبری 
بسیار شــفاف بود و تاکید کرد که ما به حاکمیت 
عراق و سیاســت و شرایط ویژه این کشور احترام 
می گذاریم. نخست وزیر پیشین عراق گفت که در 
این سفر با سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی 

قدس سپاه و رئیس پارلمان ایران دیدار کردم و در 
مورد روابط بغداد با واشنگتن گفت وگو کردیم.

الکاظمی در پاسخ به این سوال که آیا ایرانی ها 
از کانال نخست وزیری عراق برای انتقال پیام ها به 
آمریکا اســتفاده می کنند و آیا شما در این زمینه 
نقش ایفا کردیــد گفت: بله پیام های زیادی میان 
ایرانی ها و آمریکایی رد و بدل می شــد به ویژه در 
دوره ای که برخی گروه های عراقی سفارت آمریکا 
را مورد هدف موشــکی قرار می دادنــد، در زمان 
ترامپ برخی ها ســفارت آمریکا در بغداد را تهدید 

می کردند و ما توانستیم آرامش ایجاد کنیم.
وی درخصوص ترور شهید سلیمانی گفت که 
ایــن اقدام نقض حاکمیت عراق بود، این اتفاق در 
خاک عراق و در جاده فرودگاه بغداد اتفاق افتاد ، 
موضع دولت ما بسیار شــفاف بود و این عملیات 
را محکوم کردیم، این تصمیم کامال آمریکایی بود 
و هیــچ گونه طرف منطقــه ای و یا عراقی در آن 

دخالت نداشت.
الکاظمی گفت که بعد از این ترور ایرانی ها از ما 
نخواستند که روابطمان با آمریکا را قطع کنیم اما 
برخی گروه های هم پیمانان ایران خواستار بیرون 
کردن نیروهای آمریکایی از عــراق و قطع روابط 
شدند که ما بعد از آن توانستیم تنش ها را کاهش 

و ثبات را تقویت کنیم.
الکاظمی گفت که در زمان نخست وزیری اش 
پیام های زیــادی میان ایران و آمریکا تبادل کرده 

است و در موضوع آزادی زندانیان نیز ورود کرده و 
مذاکراتی در این زمینه انجام شده است.

وی گفت: این زندانی هــا آمریکایی بودند و با 
برخی از آن ها دیدار کردم و بعضی از آن ها ایرانی 
االصل بودند، بعد از آن انتخابات آمریکا برگزار شد 
و این مساله به تعویق افتاد و در نهایت برخی از این 

زندانی ها چند ماه پیش آزاد شدند.
الکاظمــی گفت:در ایران با این زندانی ها دیدار 
کردم و دیدارها محرمانه بود، برای حل این موضوع 
میانجیگری کردیم و مذاکــرات به مراحل نهایی 
رســید اما انتخابات آمریکا انجام شد و موضوع به 
تعویق افتاد. بعد از آن کانال ها دیگری از کشورهای 

دیگر ایجاد شد و برخی از زندانیان آزاد شدند.
مصطفی الکاظمی که چنــد روز قبل از اعالم 
توافق ایران و عربستان با الشرق االوسط مصاحبه 
کرده است اما این مصاحبه امروز)یکشنبه(  منتشر 
شــد، در مورد میزبانی از مذاکرات تهران و ریاض 
گفــت که ما کنفرانس بغداد را برگزار کردیم و در 
آن عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر و ملک 
عبداهلل دوم، پادشاه اردن و شیخ محمد بن راشد، 
حاکم دبی و تمیم بن حمــد، امیر قطر و امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه و همچنین وزرای 
خارجــه ایران و عربســتان و ترکیه در آن حضور 
یافتند، آنجا بود که ایده گفــت وگوهای ایرانی-
سعودی مطرح شد و جلساتی در بغداد برگزار شد 

و همه این امور دستاوردهایی برای عراق هستند.

وی گفــت که مذاکرات ایران و عربســتان در 
بغداد در سطح روسای دستگاه ها)امنیتی( برگزار 
شد و به مسائل متعددی پرداخته شد و این گفت 
وگوها بسیار موفقیت آمیز بود و به مراحل نهایی 
رســیدیم اما دخالت ها در منطقه برخی مسائل را 
بــه تعویق می انــدازد. وی در اظهارات خود گفته 
اســت که گفت وگوهای ایران و عربستان نتیجه 
بخش بود و احتماال روابط این دو کشــور بزودی 
از سرگرفته شود. الکاظمی با بیان اینکه طرف های 
ایرانی و ســعودی به همه مسائل پرداختند تاکید 
کرد که من در جلسات گفت وگوها حضور داشتم 
و مذاکرات را مدیریت می کردم و جلســات گاهی 

اوقات به پنج الی شش ساعت می رسید.
نخست وزیر پیشین عراق گفت که این جلسات 
در یک مکان ســری در بغداد برگزار می شد و من 
همیشه نگرانی امنیتی داشتم که مبادا امنیت آن ها 

به خطر بیفتد.
وی گفت که موفقیــت گفت وگوهای ایران و 
عربســتان در ایجاد آرامش در منطقه موثر است، 
عربســتان و ایران کشــورهای مهمی در منطقه 
هستند، این دو کشور همسایه و مسلمان هستند 
و مشترکات زیادی باهم دارند. الکاظمی در بخشی 
از اظهارات خود با اشاره به هوش و ذکاوت محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربســتان گفت که او حامی 
گفت وگوهای تهران و ریاض بود و از مدت ها پیش 

به دنبال پیدا کردن مشترکات بود.

زمزمه ازسرگیری مذاکرات احیای برجام
یک مقام ســابق آمریکایی با بررسی نقش 
پکن در حصول توافق میان تهران و ریاض برای 
عادی سازی روابط خاطر نشان کرد: تعجب آور 
نیســت اگر خبر بعدی، از سرگیری مذاکرات 

احیای برجام با میانجی گری چین باشد.
به گزارش ایســنا، ویلیام وکســلر، معاون 
دستیار وزیر دفاع ســابق آمریکا و مدیر ارشد 
مرکز رفیق حریری و برنامه های خاورمیانه در 
اندیشکده شورای آتالنتیک در یادداشتی برای 
این اندیشــکده آمریکایی که در آن به بررسی 
ابعاد مختلف توافق عادی سازی روابط ایران و 
عربستان پرداخته است، تاکید کرد که باتوجه 
به تاثیر سیاســت های چین در خاورمیانه طی 
دو دهه گذشــته بعید نیســت که خبر بعدی 

ازسرگیری مذاکرات احیای برجام باشد.
این کارشــناس در یادداشــت خود با بیان 
اینکه »توافق ایران و عربستان با میانجی گری 

چین با دو اخطار جدی برای واشنگتن همراه 
است« نوشت: بدیهی ترین و مورد اول این است 
که چین با اعالمی که همزمان با آغاز سومین 
دوره ریاســت جمهوری شــی جیــن پینگ 
بــود، طرفین را گرد هم آورد. پس از ســال ها 
اعالمیه هــای پکن مبنی بر اینکه این کشــور 
صرفاً می خواهد روابط اقتصادی در خاورمیانه 
ایجاد کند و به دنبال هیچ گونه نفوذ سیاســی 
نیســت، به وضوح می توان دریافت که چنین 

اظهاراتی نادرست بوده است.
در واقــع، چیــن به مــدت دو دهه به طور 
پیوســته در حــال افزایــش نفوذ سیاســی 
منطقه ای خود بوده اســت که اخیراً با ســفر 
شی جین پینگ به ریاض در ماه دسامبر و سفر 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به پکن در 
ماه گذشته برجسته شد. وی ادامه داد: دیروز 
چین وعده داد کــه منافعش در منطقه فقط 

اقتصادی اســت و نمی خواهــد بازیگر اصلی 
سیاسی باشد اما امروز چین قول خواهد داد که 
فقط خواهان نفوذ دیپلماتیک است، نه حضور 
نظامی منطقه ای. جهان هرگز نباید وعده های 
دیروز را باور می کــرد و قطعا نباید وعده های 
امروز را هم باور کند. این مقام سابق آمریکایی 
همچنین نوشــت: دومین مورد این است که 
این اعالمیه در حالی منتشــر شده که ایاالت 
متحده و اسرائیل از نزدیک در مورد پاسخ های 
احتمالی به برنامه هســته ای در حال توســعه 
ایران با مانورهای نظامی مشترک و در جریان 
سفر مشاور امنیت ملی اسرائیل به واشنگتن، 
پیش از ســفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

اسرائیل به اروپا هماهنگ می شوند. 
در حالی که کاخ ســفید ممکن اســت از 
تنش زدایی استقبال کند، دولت اسرائیل از این 
کار استقبال نخواهد کرد، زیرا این تحول را به 

عنوان اقدامی برای کاهش تهدید گزینه نظامی 
علیه ایران تفسیر می کند. ویلیام وکسلر با اشاره 
به نقش چین در حصول توافق عادی ســازی 
روابط ایران و عربستان افزود: تعجب آور نیست 
اگر اعالم بعدی از سرگیری گفت وگوهای ایران 
و آمریکا در مورد برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( باشد که بار دیگر با میانجی گری چین 

انجام خواهد شــد. در حالــی که من در مورد 
احتمــال )یا حتی توصیه( چنیــن توافقی در 
شرایط کنونی تردید دارم، ممکن است چنین 
اعالمیه ای در واشــنگتن مورد اســتقبال قرار 
گیرد، اما قطعاً )در قدس اشــغالی( به عنوان 
کاهش بازدارندگی آمریکا و اسرائیل علیه ایران 

تلقی می شود.

علی اکبر صالحی با اشاره به توافق با عربستان:

می شد بدون واسطه به توافق برسیم و وام دار کسی نباشیم
دکتر علی اکبر صالحی وزیر اسبق خارجه 
و رئیس ســابق ســازمان انرژی اتمی ضمن 
اســتقبال از توافــق ایران و عربســتان برای 
عادی ســازی روابــط،  این رویــداد را امری 
»نســبتا به موقــع« برای برون رفــت از »بن 
بست سیاســی« عنوان کرد. صالحی در گفت 
و گوی اختصاصی با »انتخاب« اظهار داشــت: 
ســه کشور عمده در غرب آسیا هستند که هر 
کدام به اعتبــار ویژگی های خاص خود اعم از 
ژئــو پلیتیک، سیســتم حکمرانی و فرهنگ و 
مدنیــت از اهمیت راهبردی و جایگاه ممتازی 
برخوردارند. یکی از آنها ایران،دیگری عربستان 
و سومی ترکیه می باشــد.  وزیر اسبق خارجه 
افزود: بنده زمانی که توفیق خدمت در وزارت 
خارجه را یافتم اولین ســخنم اشاره به اولویت 

بخشــیدن به تنظیم و تقویت و تعمیق روابط 
با عربســتان و ترکیه بود. زمینه های روابط با 
ترکیــه جغرافیایی، قومی و فرهنگی اســت  و 
زمینه های روابط با سعودی اقتصادی و دینی 
اســت. اعتقاد دارم که هر گاه این سه کشور با 
هم در تعامل سازنده باشــند نفعش در وهله 
اول به خودشــان و در وهلــه دوم به منطقه 
می رســد.  معاون اسبق ســازمان بین المللی 
»همکاری های اســالمی« ادامه داد: به عبارت 
دیگر تأمین امنیــت و آرامش منطقه بر آمده 
از درون و بدون نیاز به برون ســپاری خواهد 
بود،در غیر ایــن صورت باید همواره شــاهد 
دخالت های نابجای قدرت های بیرونی که صرفا 
به دنبال منافع خود می باشــند بود.  صالحی 
ضمن اســتقبال از توافق ایران-سعودی گفت: 

توافق با عربســتان را باید به فال نیک گرفت 
و امید اســت که طرفین به آن ملتزم بمانند. 
این یکی از اقدام های نسبتا به موقع برای برون 

رفت از بن بست سیاسی بود. 
البته نقدی که می توان وارد کرد این است 
که اوال یک مقدار در تحقق آن تعلل شد و ثانیا 
بدون واسطه هم می شد به نتیجه رسید و وام 
دار کسی نبود.  وی افزود: به هر حال امیدوارم 
از ایــن به بعد شــاهد یک تحول چشــم گیر 
و گشایشــی معنی دار در روابــط بین المللی 
کشور عزیزمان ایران باشیم. نباید گذاشت که 
بدخواهان ایران عرصه بین المللی را بر ما تنگ 
کنند و نیات و امیال خودرا به ســهولت پیش 

ببرند. 
معــاون پژوهشــی و قائــم مقــام رئیس 

فرهنگستان علوم خاطرنشان کرد: نباید کاری 
کرد که جای مظلــوم و ظالم بخاطر تعلل در 
تعامالت بین المللی نــزد افکار عمومی جهان 
جابجا شــود. بنده به ســهم خــودم از دولت 
 سیزدهم  و شورای عالی امنیت ملی به عنوان 
یک هم وطن بخاطر این اقدام شایسته تشکر 
می کنم.  صالحی در پایان تاکید کرد: یقینا این 

رویه صحیح سیاســی در به سرانجام رساندن 
برجام نیز بی تأثیر نخواهد بود. تاکید می کنم 
کــه با هوشــیاری و هوشــمندی باید جلوی 
انسداد سیاسی را گرفت و در این برهه حساس 
توصیه می شــود که تمامی جناح های سیاسی 
متحد و پشیتبان این حرکت سیاسی عقالنی 

و عقالیی باشند.

یک روزنامه چینی در یادداشــتی اهمیت توافق ایران 
و عربستان ســعودی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک 
را از جنبه های مختلف بررســی کرد. به گزارش ایســنا، 
روزنامه چینی گلوبال تایمز در یادداشــتی درباره توافق 
ایران و عربســتان ســعودی بــرای ازســرگیری روابط 
دیپلماتیک نوشت: توافق اخیر ایران و عربستان سعودی 
بیشــتر ناظران را سخت شگفت زده کرده است اما اعالم 
آن و شرح جزئیاتش از ســوی پکن شگفتی بزرگ تری 
بوده اســت. گلوبال تایمز در ادامه نوشــت: ازسرگیری 

روابط میان ایران و عربســتان ســعودی با میانجیگری 
چین گواه دیگری برای جهان شــد که تک قطبی بودن 
دیگری وجود ندارد و ما همین حاال هم، عمال در جهانی 
چندقطبی به ســر می بریم. همچنیــن در این گزارش 
آمده اســت: خاورمیانه و جهان نه تنها دیگر در نظامی 
پســا آمریکایی نیستند، بلکه در نظامی پسا غربی به سر 
می برند. عرصه سیاسِی منطقه ای و جهانی که به سرعت 
در حال تغییر اســت، به طور فزاینده ای با آن چه طی دو 

قرن اخیر بوده است، تفاوت دارد. 

وزارت امــور خارجه رژیم صهیونیســتی از اظهار نظر 
درباره توافق ایران و عربســتان سعودی برای ازسرگیری 

روابط دیپلماتیک خودداری کرد.
به گزارش ایســنا، خبرگــزاری تاس نوشــت، دفتر 
مطبوعاتی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیســتی به این 
خبرگزاری گفت که رژیم اســراییل فعــال درباره توافق 
میان ایران و عربستان ســعودی برای ازسرگیری روابط 
دیپلماتیک که با میانجیگری چین انجام شد، اظهار نظر 
نمی کند. بنابر گزارش تاس، بنیامین نتانیاهو،  نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی نیز هنوز درباره این موضوع اظهار نظر 
نکرده اســت. او طی ســفر اخیرش به ایتالیا که جمعه 
گذشته انجام شد، باری دیگر تاکید کرد که رژیم اسراییل 

به دنبال عادی سازی روابط با عربستان سعودی است.
روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته در گزارشی درباره 
دیدگاه رژیم صهیونیستی درباره این توافق نوشت: چین 
در زمانی عربســتان سعودی و ایران را به یکدیگر نزدیک 
کرد که اســراییل امیدوار بود آمریکا آن را به عربســتان 

نزدیک کند.

سکوت کابینه نتانیاهو درباره بهبود روابط تهران و ریاضتمجید روزنامه حاکمیتی چین از توافق ایران و عربستان
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۴۲۳ نفر در شرایط شدید بیماری
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شبانه روز ۶۸۶ بیمار کووید- ۱۹ در کشور 
شناسایی شدند و متاسفانه ۱۳ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش 
ایســنا، از روز ۲۰ اسفند ماه تا روز ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۶۸۶ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی و 
۳۶۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون 
و ۵۷۴ هزار و ۱۴ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت، ۱۳ نفر از بیماران 
کووید-۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۹۶۹ رسید. خوشبختانه تا روز ۲۱ اسفند ماه ۷ میلیون 
و ۳۴۰ هــزار و ۴۱۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شده اند.۴۲۳ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲۱ اسفند ماه ۵۵ میلیون و ۴۶۰ 
هزار و ۴۳۰ آزمایش تشــخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین 
تا روز ۲۱ اسفند ماه ۶۵ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۵۳۲ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و 
۶۰۱ هزار و ۵۲۰ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۰۷ نفر، دوز سوم و 
باالتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 

در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۴۵۹ دوز رسید.

بارش باران و برف در ۱۳ استان
سازمان هواشناسی کشور نسبت به احتمال طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی معابر 
در ۱۳ استان براثر بارش باران و برف و تشدید بارش در شش استان هشدار داد.
به گزارش ایسنا،  سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی رنگ از تشدید 
فعالیت ســامانه بارشی، رگبار و رعدوبرق، بارش تگرگ، وزش باد شدید موقت، 
در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و کوالک برف خبر داد.این مخاطرات فردا 
)۲۲ اسفند( در خوزستان، جنوب ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، غرب چهارمحال 
و بختیاری، شمال بوشهر، جنوب لرستان رخ خواهد داد.براثر این وضعیت جوی 
احتمال لغزندگی جاده ها، کاهش دید، اختالل در ناوگان حمل و نقل جاده ای، 
ریلــی و هوایی، آبگرفتگی معابر، جاری شــدن روان آب، طغیان رودخانه ها، در 
نواحی کوهســتانی کوالک برف و خسارت به صنعت کشاورزی وجود دارد.این 
ســازمان برای کاهش تلفات ناشــی از این وضعیت اجتناب از ســفرهای برون 
شــهری، خودداری از اتراق در حاشیه و بســتر رودخانه ها و مسیل ها، پرهیز از 
فعالیت هــای کوهنوردی، خــودداری از انجام هر گونه عملیات کشــاورزی در 
زمان بارندگی )کود ســرک، سم پاشی و غیره(، خودداری از تردد ماشین آالت 
کشــاورزی در مزارع و انتقال نهاده های کشاورزی به مکان مسقف، خودداری از 
چرای دام و عدم تردد عشــایر در حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها، جلوگیری از 
ورود رواناب )آب گل آلود( به استخرهای پرورش ماهی و دامداری ها، محافظت 
از محصوالت کشاورزی در برابر تگرگ به ویژه کشت های زیر پالستیک، آمادگی 
دســتگاه های اجرایی و امدادی، الیروبی کانال ها و آب روها در نواحی سردسیر 
و آمادگی برای برف روبی توســط دســتگاه های مربوطه را الزم می داند.سازمان 
هواشناســی کشــور با صدور هشدار زردرنگ از فعالیت ســامانه بارشی، بارش 
باران، گاهی رعدوبرق ، ارتفاعات بارش برف، وزش باد شدید موقتی، رخداد مه 
خبر داد.این وضعیت جوی از امروز )۲۲ اســفند( در ایالم،  کرمانشاه،  بوشهر،  
لرستان،  جنوب همدان،  چهارمحال و بختیاری،  اصفهان،  فارس،  یزد،  غرب 
هرمزگان،  دامنه و ارتفاعات شرق تهران تا فردا )۲۳ اسفند( شرق اصفهان،  یزد،  

کرمان،  خوزستان،  فارس،  هرمزگان  مورد انتظار است.

فراخوان جشنواره »ماهور« منتشر شد
ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فراخوان جشنواره »ماهور« نخستین 
مسابقه »ســحرخوانی ایرانیان« را منتشر کرد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی 
فرهنگ و هنر، ســید محسن حسینی دبیر جشنواره »ماهور« با اعالم این خبر 
افزود: در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران در نظر دارد جشنواره »ماهور« نخستین مسابقه »سحرخوانی ایرانیان« را 
با مشارکت انجمن موسیقی ایران برگزار کند.وی با اشاره به موسیقی رمضان به 
عنوان یکی از انواع شاخص و شناخته شده موسیقی مذهبی بیان کرد: نیایش و 
مناجات یکی از موارد با اهمیت در ماه مبارک رمضان و دیگر مناسبات مذهبی 
اســت و از گذشته های دور مرسوم بوده است. از این رو، جشنواره »ماهور« را با 
هدف آشنایی و تقویت بخش مناجات خوانی در موسیقی مذهبی و آیینی در سه 
حوزه سحرخوانی، مناجات خوانی و نیایش در آئینه اقوام، طراحی کرده ایم که هر 
شرکت کننده می تواند همزمان در هر سه حوزه شرکت کند.حسینی در خصوص 
شرایط ارســال آثار افزود: عالقه مندان می توانند تا ۱۰ فروردین سال ۱۴۰۲ به 
 farhangsara.ir پرتال ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران به نشانی
 mp۳ مراجعه کنند و حداکثــر ۳ اثر خود در هر حوزه را در قالب فایل صوتی
یا wave  در این سامانه بارگذاری کنند. شرکت کنندگانی که از اشعار شاعران 
معاصر استفاده می کنند می بایست رضایت نامه شاعر را نیز در سامانه بارگذاری 

کنند.

برگزاری پویش »نذر یاری« 
برای آزادی زنان زندانی جرایم غیر عمد

پویش »نذر یاری« ویژه جشــن گلریزان آزادی زنــان زندانی جرایم غیر عمد 
امروز یکشــنبه با حضور خیرین در محل ایوان شــمس برگزار شد.به گزارش 
ایســنا، احمدی صدر در حاشیه مراسم پویش »نذر یاری« ویژه جشن گلریزان 
آزادی زندانیان جرایم غیــر عمد و حمایت از خانواده آنان در جمع خبرنگاران 
گفت: سلســله پویش هایی در شهرداری تهران با عنوان »نذر یاری« راه اندازی 
کرده ایم که این پویش ها در طول سال و به بهانه های مختلف برگزار می شود تا 
از شــهروندان، خیرین و سازمان های مردم نهاد و ... دعوت کنیم که اقدامی که 
سال های سال خودشان در دستگیری از نیازمندان انجام می دهند را ما با نقش 
حمایتی و تسهیل گری انجام دهیم.مدیر عامل سازمان خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران افزود: امروز پویش نذر یاری در قالب طرح بهار ایران 
به موضــوع آزادی زنان زندانی جرایم غیر عمد اختصاص دارد که امیدواریم به 
همت همه کسانی که در این حوزه دغدغه دارند بتوانیم سال جدید و همچنین 
ماه مبارک رمضان را به شــکلی آغاز کنیم کــه زن زندانی جرایم غیر عمد که 
عمدتا مالی هســتند؛ نداشته باشــیم.وی ادامه داد: متاسفانه تعداد کسانی که 
گرفتار این مسئله شده اند کم نیست اما معتقدیم همین پویش می تواند به این 
موضوع خاتمه دهد و تعدادی از آنها در هنگام لحظه سال تحویل در کنار کانون 
خانواده خود حضور داشته باشند.احمدی صدر در بخش دیگری از صحبت های 
خود به پویش جمع آوری اســباب بازی با عنوان نذر همدلی و نذر یاری اشاره 
کرد و افزود: در بســیاری خانواده ها پس از بزرگ شدن کودکان اسباب بازی ها 
باقی می ماند که می توانند آن را در این پویش به کودکانی که توانایی مالی خرید 
اسباب بازی ندارند هدیه بدهند. این اسباب بازی ها نهایتا در محلی جمع آوری 
و پس از ضد عفونی، بخشــی که قابل اســتفاده خواهد بود مرتب می شود و به 
کودکانــی که توانایی خرید ندارند هدیه داده می شــود.وی همچنین به پویش 
افطاری ساده در قالب پویش نذر یاری اشاره و یادآور شد: در ۳۵۲ محله تهران 
در قالب پویش نذر یاری پیش بینی ســه میلیون افطاری ساده انجام شده که 
توســط مردم برای مردم داده خواهد شد و ما نیز از این طرح حمایت می کنیم 
و هدف اصلی آن این است که مردم بتوانند سفره های خود را با یکدیگر تقسیم 

کنند.

تخریب ساختمان غیر مجاز 
در ارتفاعات گالبدره

شــهردار منطقه یک از آغاز تخریب ملک غیرقانونی و ناایمن در محله آبک در 
محدوده گالبدره خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مهدی 
صباغ در مورد تخریب ســاختمانی هفت طبقه در محله آبک گفت: ساختمانی 
در محله آبک در منتهی الیه گالبدره بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون رعایت 
اصول ایمنی ساخته شده بود که نهایتا ساختمانی ناایمن و غیرقانونی در هفت 
طبقه وجود داشــت. وی با بیان این که حتی اگر این ساختمان اصول ایمنی را 
رعایت می کرد به دلیل ســاخت و ساز در محدوده کوهپایه ، این ساخت و ساز 
غیرقانونی بود اظهار کرد: از ســال گذشته این ســاخت و ساز آغاز شده بود و 
شهرداری منطقه و ناحیه به دفعات مکرر نسبت به صدور تذکر اقدام کرده بودند 
اما مالک ســاختمان نســبت به این موضوع بی تفاوت بود و با اتکاء به خألهای 
قانونی نســبت به ادامه ساخت و ساز اقدام کرد. صباغ با بیان این که شهرداری 
نیز حسب وظیفه پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داد و رأی قلع و قمع 
اخذ شد، افزود: شهرداری منطقه بارها نسبت به جلوگیری از ادامه ساخت و ساز 
اقدام کرد؛ اما مالک با اتکاء به خأل های قانونی در آستانه بهره برداری از ساختمان 
قرار گرفته بود و اگر اقدامات شــهرداری در ایجاد محدودیت های مقطعی نبود 

حتما این ساختمان به اتمام می رسید.

اخبار کوتاه
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هشدار داد

اولتیماتوم مدیریت بحران به سازندگان ساختمان های ناایمن

معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد

طلب ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی بیمارستان ها از تامین اجتماعی

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی  تشخیص طبی ایران مطرح کرد

تحریم ها و مشکل دسترسی به کیت های تخصصی و هورمونی

رئیس جمعیت هالل احمر:

۶۹ هزار داوطلب در عملیات نوروزی هالل احمر مشارکت دارند

رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور با هشدار نسبت به 
ساخت و سازهای غیرمجاز در کشــور از برخورد قانونی با 
عامالن چنین ساخت و سازهایی خبر داد.به گزارش ایسنا، 
محمد حســن نامی در حاشیه نشست ستاد ملی مدیریت 
بحران کشور که صبح دیروز در وزارت کشور برگزار شد، با 
حضور در جمع خبرنگاران، گفت: این چهارمین جلسه ستاد 
ملی مدیریت بحران کشور بود که با حضور تمام دستگاه های 
مســئول برگزار شد. در این جلسه چهار موضوع در دستور 
کار قرار گرفت که دســتورالعمل سطح بندی هشدارهای 
هواشناســی، دســتورالعمل به هنگام هشــدار ســیالب، 
دستورالعمل اجرایی انتظام امور، تامین جانی و مالی مردم 
در حوادث و سوانح و ارائه گزارش درس آموخته های زلزله 
ترکیه از جمله آنها بود.وی با اشاره به هشدارهای هواشناسی 
و دستورالعمل صادره در این خصوص گفت: ما در این زمینه 
بحث کردیم تا هشدارهای هواشناسی و سطح آن به گونه ای 
باشد که به لحاظ عملیاتی نیز بتوان کار جدی انجام داد. بنا 

شد دستورالعمل ها در این خصوص تدوین شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ورود پدیده 
مانســون به کشور در مرداد ماه سال جاری گفت: برای این 
پدیده هشدار سطح قرمز صادر شده بود و جالب است بدانید 
که از دو ماه و نیم قبل از ورود این پدیده به کشور برخی از 
سازمان ها پیش بینی کرده بودند که بین ۲ تا ۲.۵ میلیون 
نفر کشته خواهند شد. پیش بینی درستی هم بود اما اینکه 
تعداد تلفات و خسارات بسیار کمتر از آنچه که پیش بینی 

شده بود رخ داد مدیریتی بود که انجام شد.
وی با بیان اینکه متاســفانه در هنــگام حوادث و بحران ها 
فضای مجازی و ســوء استفاده رسانه های معاند ما را اذیت 
می کند، گفت: مثال در مورد همین ســیل بی بی سی ۱۱۶ 
برنامه را در سه نوبت پخش و تالش کرد که بگوید در ایران 
مدیریت بحران وجود ندارد. نامی با بیان اینکه یکی از دالیل 
افزایش خســارات در زلزله ترکیه این بود که به ســاخت و 
سازها توجه نشده بود، گفت: در بررسی هایی که انجام شد 

دیدیم که مثال به جای میل گرد عاج دار از میل گرد صاف 
استفاده کرده بودند یا قطر تیرها و ستون ها را کمتر از آنچه 
که باید اجرا کرده بودند. متاسفانه چنین وضعیت هایی بعضا 
در کشــور خودمان هم وجود دارد.رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشــور با بیان اینکه اســتاندارد مصالح و ساخت و 
ساز مهم اســت، گفت:  الزم است مردم بر ساخت و سازها 
نظــارت کنند و عالوه بر مهندس ناظــر از کمک نفرات و 
متخصصان دیگر هم کمک بگیرند.رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور با بیان اینکه متاسفانه در اطراف شهرهایمان 
ســاخت و سازهای غیر مجاز و غیر اصولی داریم، گفت: در 
بعضی جاها می بینیم که می خواهند ظرف پنج روز یک خانه 
بسازند. خب معلوم است که نتیجه اینجور ساخت و سازها 
چه می شــود. من از همین جا اعالم می کنم که سازندگان 

چنین بناهایی و همین طور کســانی که به این بناها مجوز 
بدهنــد تحت تعقیب قضایی قرار گرفتــه و با آنان برخورد 
خواهد شــد.وی ادامه داد: در برخی از شهرهای ما ساخت 
و ســازهایی می شود که بر اســاس قوانین نیست. هشدار 
می دهم که اگر شــهردار، دهیار و ... در این زمینه کوتاهی 
کنند با آنان برخورد خواهد شد.نامی با تاکید بر اینکه وزارت 
راه و شهرسازی موظف است تا نقشه تمام گسل ها و حریم 
آن را تدویــن و در معرض دید مردم قرار دهد، گفت: مردم 
باید بدانند که خانه ای را در کجا خریده یا می ســازند. تمام 
ساختمان های ما باید پیوست مدیریت بحران داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به وظایف وزارت نیرو 
نیز اشــاره کرد و گفت: وزارت نیــرو نیز در حوزه مدیریت 
بحــران وظایفی را بر عهده دارد و اتفاقا یک وزارتخانه موثر 

اســت. اگر اســتانداردها را در مصرف آب رعایت نکنیم به 
زودی بــا بحران کمبود آب مواجه می شــویم. ببینید برابر 
دســتورالعمل ها باید ۷۵ درصد آب تهران از ســدها تامین 
و مابقی آن از چاه ها اســتخراج شود. در حالیکه امروز این 

نسبت در حال برعکس شدن است.
پلمپ ساختمان های ناایمنی که به اخطارها 

بی توجه بودند
رئیس شورای شهر تهران گفت: قرار شده است ساختمان های 
ناایمنی که تا پایان ســال اقدامات الزم را با وجود اخطارها 
انجام ندا ده اند، پلمب شــوند.به گزارش ایلنا، مهدی چمران 
در حاشــیه یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسالمی 
شــهر تهران در جمع خبرنگاران دربــاره نرخ گذاری گفت: 
نرخ گذاری پس از برنامه بودجه انجام می شــود.وی با بیان 
اینکه ساختار و تشــکیالت نهاد راهبری و پایش طرح های 
توســعه شهری تهران آماده شــده خاطرنشان کرد: بخشی 
از نرخ ها برای تاکســی آماده نشــده اما نرخ اتوبوس و مترو 
آماده شده و در این جلسه نهایی خواهد شد.رئیس شورای 
اسالمی شهر تهران گفت؛ در این جلسه گزارشی از وضعیت 
آب هم توسط مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ارائه خواهد 
شــد.چمران با بیان اینکه نرخ اتوبوس به دلیل اینکه تعداد 
زیادی از دســتگاه ها شخصی است باید به گونه ای طراحی 
شــود که برای رانندگان به صرفه باشد و مردم نیز بتوانند 
هزینه را بپردازند، گفت: نرخ تاکســی های خطی بر اساس 
پیمایش و حتی شیب خیابان تعیین خواهد شد اما مطمئن 
باشید که نرخ باالیی نخواهیم داشت و نرخ بهینه ای اعمال 
می شود تا برای مردم سنگین نباشد و رانندگان نیز بتوانند 

از پس هزینه ها بربیایند.
وی با بیان اینکه اعالم اســامی ساختمان ها با شورا نیست، 
تاکیــد کرد: شــورا و دادســتانی کار خــود را در خصوص 
ســاختمان های ناایمن انجام می دهــد و اخطارهای الزم را 
می دهد و قرار شده ساختمان هایی که تا پایان سال اقدامات 

الزم را انجام ندادند، پلمب شوند.

معاون درمان وزارت بهداشــت با اشــاره به طلب ۱۳۰۰۰ 
میلیارد تومانی بیمارستان ها از ســازمان تامین اجتماعی، 
گفت: بیمه ها باید ســعی کنند که پول های مراکز درمانی 
را هرچــه زودتر بپردازند.دکتر ســعید کریمی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره وضعیت پرداخت مطالبات بیمارستان ها از 
ســوی ســازمان های بیمه گر، گفت: در حال حاضر بالغ بر 
۱۳ هزار میلیارد تومان مراکز درمانی ما از ســازمان تامین 
اجتماعی طلب دارند. همچنین حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان 
از منابع هدفمندی که باید به مراکز درمانی پرداخت می شد، 

هنوز پرداخت نشــده است.  این موضوع برای مراکز درمانی 
مشــکل ایجاد می کند؛ چراکه مراکز درمانی خدمت را ارائه 
کرده انــد و دارو و تجهیزات و ... را خریده و خدمات را ارائه 
می دهند، اما پولــش را نمی گیرند.وی با بیان اینکه بیمه ها 
باید ســعی کنند که پول های مراکز درمانی را هرچه زودتر 
بپردازند، گفت: یکی از موضوعاتی که روی آن بسیار تاکید 
داشتیم، این بود که مراکز درمانی نباید بیمار را برای خرید 
دارو یا تجهیزات به خارج از بیمارستان بفرستند و هنوز هم 
روی این موضوع تاکید داریم و فرســتادن بیمار به خارج از 

بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات تخلف است. هرچند 
که پولی که بیمارستان ها باید در این حوزه هزینه کنند، از 
سوی بیمه ها پرداخت نشده است، اما تالش کردیم از منابع 
دیگری هزینه ها را برای بیمارستان ها جبران کنیم تا بیمار 
را به خارج از بیمارســتان نفرســتند.کریمی تاکید کرد: در 
عین حال سازمان های بیمه گر هرچه زودتر باید طلب مراکز 
درمانی را پرداخت کنند.وی درباره تمهیدات وزارت بهداشت 
برای حوادث احتمالی چهارشــنبه آخر ســال نیز گفت: در 
این زمینه دستورالعمل مفصلی را برای همه مراکز درمانی 

ابالغ کردیم. البته عمدتا در چهارشــنبه سوری باید از بروز 
حادثه پیشگیری شود. خیلی حیف است که فردی در سنین 
نوجوانی و جوانی معلول شود. در عین حال در مراکز درمانی 
دستورالعمل داریم. بیشترین آسیب هایی که در چهارشنبه 
سوری اتفاق می افتد، آسیب های چشم و دست است که در 
این راستا مراکز چشم پزشکی مان و مراکز جراحی پالستیک 
و ارتوپد در آماده باش قرار داشــته و تیم درمانی شان کامل 
است.کریمی درباره وضعیت ارائه خدمت در نوروز نیز گفت: 

برای نوروز هم دستورالعمل ابالغ و تیم ها مشخص شده اند.

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشــگاهی تشــخیص طبی 
ایــران با بیان این نکته که با پیشــرفت تکنولوژی و مجهز 
شدن اکثر آزمایشگاهها به دســتگاههای اتوماتیک در دو 
دهــه اخیر، میزان خطاهای انــدازه گیری در مرحله انجام 
آزمایش بطور قابل مالحضه ای کاهش یافته اســت، گفت: 
متاسفانه در ســنوات اخیر به دلیل محدودیت های ارزی و 
تحریم ها، دسترســی به کیت های با کیفیت بخصوص در 
مورد برخی آزمایشات تخصصی و هورمونی آزمایشگاهها را 
با مشکل مواجه نموده است.به گزارش انجمن دکترای علوم 
آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، غالمرضا حمزه لو دبیر 
اجرایی بیستمین کنگره کشوری و چهاردهمین کنگره بین 
المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی 
ایران با اشاره به برنامه ریزی ۲۷ نشست علمی و حدود ۴۰ 
برنامه آموزشی کارگاهی بهمراه جشنواره حکیم جرجانی و 
نمایشگاه جانبی در کنگره فوق که در روزهای ۲۶ الی ۲۹ 
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در مرکز همایش های برج میالد 
برگزار می شــود، بیان داشت: کنگره ارتقاء کیفیت خدمات 
آزمایشــگاهی یکی از بزرگ تریــن و مهم ترین رویدادهای 

علمی در حوزه آزمایشگاه پزشکی است که میزبان بیش از 
۳۵۰۰ شرکت کننده از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید 
دانشــگاهی از داخل و خارج از کشور و ارائه سخنرانی های 
کلیدی توســط اساتید برجسته و شناخته شده بین المللی 
اســت.دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشــگاهی تشخیص 
طبی ایران با اشاره به دستاوردهای کنگره ارتقاء کیفیت در 
نظام سالمت، افزود: از مهم ترین دستاوردهای کنگره ارتقا 
کیفیت در راســتای نیازمندی های نظام سالمت می توان 
به معرفی و پیشــنهاد برنامه ملی غربالگری نوزادان از نظر 
ســه بیماری شایع در نوزادان شــامل: کم کاری مادرزادی 
 G۶PD تیروئید، بیماری فنیل کتون اوری و کمبود آنزیم
اشــاره کرد که هم اکنون به عنــوان برنامه ملی غربالگری 
نوزادان، پوشــش آن به بیش از ۹۸ درصد نوزادان رسیده 

است. 

همچنین معرفی اســتانداردهای آزمایشــگاهی و موضوع 
اعتباربخشی آزمایشگاههای پزشکی یکی از دستاورد های 
مهــم این کنگره اســت که برای اولین بــار این موضوع و 
اهمیت آن در این کنگره طرح شــد و پیرو آن و با اهتمام 
مدیران محترم آزمایشگاه مرجع ســالمت، استاندارد های 
ملی تدوین و ابالغ شد و هم اکنون مبنای نظارت و ارزیابی 
آزمایشاهها قرار گرفته است. حمزه لو ادامه داد: یکی دیگر 
از دســتاوردهای مهم کنگره ارتقاء کیفیت، تعیین فاصله 
مرجع براساس داده های بزرگ در ایران است که با هدایت 
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و با همکاری فدراسیون 
بین المللی شیمی بالینی IFCC در کنگره گذشته شروع 
شد که نتایج نهایی آن در کنگره بیستم ارائه خواهد شد که 
برای اولین بار در کشور و با جمع آوری و آنالیز ۳۰ میلیون 
داده تســت های آزمایشگاهی انجام شده است.دبیر انجمن 

دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: بطور 
کلی خطاهای آزمایشگاهی عموما به سه مرحله ی قبل از 
انجام آزمایش، انجام آزمایش و بعد از انجام آزمایش تقسیم 
بندی می شــود و در این میان بیشترین سهم این خطاها 
مربوط به مرحله قبل از انجام آزمایش شامل آماده سازی و 
شرایط فرد یا بیمار، مراحل نمونه گیری، نگهداری و انتقال 
نمونه است بطوریکه در منابع تا ۷۰ درصد خطاها را مربوط 
بــه این مرحله ذکر کرده اند و در مرحله انجام آزمایش که 
بــه روش اندازه گیری، نوع و کیفیــت کیت مصرفی، مواد 
کنترلــی و کالیبراتورها و تجهیزات مورد اســتفاده بر می 
گردد، که با توجه به پیشــرفت تکنولوژی و مجهز شــدن 
اکثر آزمایشــگاهها به دســتگاههای اتوماتیک در دو دهه 
اخیر، میزان خطاهای اندازه گیری در مرحله انجام آزمایش 
بطور قابل مالحضه ای کاهش یافته اســت ولی متاسفانه 
در ســنوات اخیر به دلیل محدودیت های ارزی و تحریم ها، 
دسترســی به کیت های با کیفیت بخصوص در مورد برخی 
آزمایشــات تخصصی و هورمونی آزمایشگاهها را با مشکل 

مواجه نموده است.

رئیــس جمعیت هالل  احمــر گفت: ۶۹ هزار جوان و داوطلــب این جمعیت از 
روز ۲۴ اســفند، عملیات بزرگ نوروزی را شــروع می کنند. پیرحسین کولیوند، 
رئیــس جمعیت هالل احمر در مانور بزرگ ملی خدمات نوروزی اظهارداشــت: 
۱۶۰۰ پایگاه ثابت و ســیار و ۶۹ هزار نیرو به همراه دو میلیون نیروی پشتیبان 
داریم که در نوروز امســال از هالل احمر فعال خواهند بود.رئیس جمعیت هالل 
احمر گفت: در این روزهای پایانی ســال و در پایان صدمین ســالگرد جمعیت 
هالل احمر با شــور و نشاط انقالبی و روحیه جهادی آماده خدمت رسانی بزرگ 
در نوروز ۱۴۰۲ هســتیم.وی بیان کرد: ۶۹ هزار جــوان و داوطلب هالل احمر، 
عملیات بزرگ نوروزی را از سه شنبه ۲۴ اسفند شروع می کنند. در این عملیات 
عــالوه بر خدمات امداد و نجات، خدمــات فرهنگی و اجتماعی نیز در ورودی و 
خروجی های شــهرها ارائه می شود.وی افزود: زنان در قالب تیم سحر در عملیات 

نوروزی مشــارکت دارند و تمام تــالش را باید انجام تا کمترین مصدوم و تلفات 
را در نوروز شــاهد باشیم و مردم بیشترین آرامش را داشته باشند.کولیوند گفت: 
امــروز در محیط مقدس در جوار حرم امام خمینی )ره( طرح را رقم می زنیم و 
من به همه نیروی هالل احمر افتخار می کنم.وی بیان داشت: هالل احمر امسال 
۳ کرســی مدیریتی از صلیب سرخ کسب کرد و موفقیت های بین المللی زیادی 
حاصل شــده که ناشی از فعالیت نیروها است.کولیوند بیان داشت: نیمه شعبان 
خدمات ارزنده ای از ســوی هالل احمر به زائران ارائه داد و در چهارشــنبه آخر 
سال هم با اهتمام حضور خواهیم داشت که کمترین مشکل باشد و در نوروز هم 
پیشــقدم هستیم و در آموزش ها هم برنامه ها اجرا می شود.رئیس جمعیت هالل 
احمر اعالم کرد: در ماه رمضان در جهت کمک به نیازمندان اقدام خواهد شد و 
هالل احمری ها جهت تکریم بزرگ ســال ها به خانه سالمندان خواهند رفت. در 

شــب های قدر، روز قدس و عید فطر هم برنامه های جامعی داریم و لذا طی یک 
ماه برنامه های فشرده ای خواهیم داشت.

فراخوان عمومی به منظور شناسایی
 شرکت های متقاضی سرمایه گذاری جهت احداث

 و بهره برداری از مخازن روغن خام خوراکی
 در بندر انزلی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
در نظــر دارد احداث و بهره بــرداری از مخازن 
روغن خــام خوراکی را پس از انجام فراخوان و 
شناسایی شرکت های متقاضی مطابق با ضوابط 
و فرآیندهای جذب ســرمایه گذاری ســازمان 
بنادر و دریانوردی به ســرمایه گذار منتخب در 
قالب قرارداد BOT واگذار نماید. عالقه مندان 
می تواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر به 
  https://anzaliport.pmo.ir اینترنتــی  آدرس 
به  قســمت ســرمایه گذاری بخش اطالعیه ها 
مراجعه و از طریق شماره های: 44992998 - 
44992785 - با پیش شماره ۰۱۳  سواالت 

خود را مطرح نمایند.

فراخوان عمومی به منظور شناسایی 
شرکت های متقاضی سرمایه گذاری 

جهت احداث و بهره برداری از مارینای 
بندر چمخاله

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
در نظر دارد احــداث و بهره برداری از مجموعه 
گردشگری دریایی بندر چمخاله را پس از انجام 
فراخوان و شناسایی شرکت های متقاضی مطابق 
با ضوابط و فرآیندهای جذب ســرمایه گذاری 
ســازمان بنــادر و دریانوردی به ســرمایه گذار 

منتخب در قالب قرارداد BOT واگذار نماید.
کســب  جهــت  می تواننــد  عالقه منــدان 
اینترنتــی آدرس  بــه  بیشــتر   اطالعــات 

قسمت  به   https://anzaliport.pmo.ir
سرمایه گذاری بخش اطالعیه ها مراجعه و از طریق 
شماره های: 44992998 - 44992785 - با 
پیش شماره ۰۱۳  سواالت خود را مطرح نمایند.

فراخوان عمومی به منظور شناسایی 
شرکت های متقاضی سرمایه گذاری 

جهت احداث ترمینال اختصاصی کانتینری
 در بندرانزلی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
در نظر دارد احــداث و بهره برداری از ترمینال 
اختصاصی کانتینری را پس از انجام فراخوان و 
شناسایی شرکت های متقاضی مطابق با ضوابط و 
فرآیندهای جذب سرمایه گذاری سازمان بنادر و 
دریانوردی به سرمایه گذار منتخب در قالب  قرارداد 
BOT  واگذار نمایــد.  عالقه مندان می توانند 
 جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی
قسمت  به   https://anzaliport.pmo.ir
مراجعه  اطالعیه هــا  بخــش  ســرمایه گذاری 
 -  44992998 شــماره های:  طریــق  از  و 
44992785 - با پیش شماره ۰۱۳  سواالت 

خود را مطرح نمایند.

)نوبت اول(
)نوبت اول(

)نوبت اول(
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بازار

قیمت طالی جهانی در سه سال گذشته فراز و نشیب بسیاری داشت و به 
زیر ۱۵۰۰ دالر در هر اونس رســید و البتــه رکوردهای باالی ۲۰۵۰ دالر در 
هر اونس را نیز ثبت کرد.به گزارش ایســنا، بانک سرمایه گذاری لیبروم اعالم 
کرد که بازار طال در سه سال گذشته منطقی و تحلیل آن برای سرمایه گذاران 
آســان تر بوده اســت. تام پرایس، تحلیلگر لیبروم به کیتکو نیوز اظهار کرد: با 
توجه به این نوســانات، جهت قیمت طال نسبتا آسان است. پس از محدودیت 
ســال ۲۰۲۰، آنچه طال و ســایر کاالها نســبت به آن واکنش نشــان دادند، 
ســرازیری ســرمایه به اقتصادها و این جبرانی برای رشد ضعیف اقتصاد بود.
البته بعد از آن تورم نیز مشــاهده شد و شاید مرتبط با رقابت اقتصادها برای 
ذخیره سازی کاالها در یک زمان بود. این یک فشار بیش از اندازه و همزمان 

کشــورها به ســمت کاالهای صنعتی بود. طال در این زمینه تحت تأثیر قرار 
گرفت زیرا افرادی که در طال سرمایه گذاری کردند، شوک تورمی را تشخیص 
دادند.زمانی که بازار دریافت که فدرال رزرو چرخه افزایش نرخ خود در ســال 
۲۰۲۲ را جدی کرده اســت، همه بازارهای کاالیی متوقف شــدند و با کاهش 
چرخه افزایش نرخ بهره، عوامل صعودی مانند پایان محدودیت در چین و ادامه 
جنگ روســیه و اوکراین به عنوان نگرانی اقتصادی مطرح شدند.در آغاز سال 
جاری، محرک های اصلی طال این دو عامل صعودی بودند؛ با این حال، فدرال 
رزرو به عنوان محرک اصلی قیمت طال مطرح شــد و این ایده پس از هشدار 
جروم پاول، رئیــس فدرال رزرو، در مورد احتمال افزایش نرخ بهره با توجه به 
داده های اقتصادی قوی و تورم باال، تقویت شــد.دارایی بدون بازده مانند طال 

با تهاجمی تر بودن فدرال رزرو بیش از حد انتظار، با مشکل مواجه خواهد شد. 
پرایس گفت: این همان فشاری است که طال در حال حاضر تحت آن قرار دارد 

و فروش چند هفته اخیر را توضیح می دهد.
چشــم انداز طال به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو برای مدت طوالنی تر 
و رشد ضعیف اقتصاد ایاالت متحده، کاهشی خواهد بود. پرایس افزود که من 
انتظــار دارم، فدرال رزرو در ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده نرخ ها را به طور قابل توجهی 
مثبت نگه دارد و چشــم انداز رشد مثبتی برای اقتصاد داشته باشد و مردم به 
انتقال ســرمایه گذاری های خود به سایر کاالها و به ویژه فلزات صنعتی ادامه 
خواهنــد داد.بانک لیبروم با توجه به این چشــم انداز، به دنبال فلزات صنعتی 
از جمله نقره برای پیشــی گرفتن از طالســت و ســرمایه گذارانی که احتماالً 
مقداری پول در طال به دســت آورده اند، بخشــی از آن را به کاالهایی مانند 
مس، آلومینیوم، نیکل و روی اختصــاص خواهند داد. پرایس عنوان کرد که 
اگر دیدگاه ســازنده ما در مورد اقتصاد ایاالت متحده عملی شود، قطعاً  شاهد 

عملکرد بهتر نقره از طال خواهیم بود.

پیش بینی بازارهای جهانی طال
برنده بازار رقابت با طال چیست؟

۳۲۰ هزار تن سیب در سردخانه های کشور 
مدیرکل دفتر میوه های سردســیری و خشــک از موجــودی ۳۲۰ هزار تن 
سیب در سردخانه های عمده کشور تا ۱۵ اسفند ماه خبر داد و گفت: موجودی 
سیب های سردخانه ها از رقم های ممتاز، درجه یک و درجه دو هستند.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی، داریوش سالم پور در گفت و گو با 
خبرنگار ما افزود: برای تامین میوه شــب عید نیز نزدیک به ۱۵ هزار تن سیب 
و پرتقال ذخیره ســازی شده که برای روزهای پایانی ســال توزیع می شود.وی 
اظهار داشت: در مورد تامین میوه شب عید با دستور وزیر جهاد کشاورزی، یک 
سلســله اقدامات از ماه های پیش توسط ســازمان مرکزی تعاون روستای ایران 
صورت گرفته و دستورالعمل های فنی و اجرایی خرید، ذخیره سازی و توزیع این 
محصوالت با عاملیت تشــکل های بخش خصوصی و نظارت این سازمان تدوین 
و ابالغ شــده است.ســالم پور ادامه داد: توزیع ســیب و پرتقال شب عید از ۲۰ 
اســفند آغاز و تا ۱۳ فروردین بــا قیمت کمتر از قیمت میانگین میادین میوه و 
تره بار ادامه خواهد داشــت.وی گفت: ســازمان میوه و تره بار امسال برای عرضه 
مســتقیم میوه های شب عید، غرفه هایی را در نقاط مختلف کالن شهر تهران و 
سایر شهرستان های این استان در اختیار خواهد گذاشت تا مردم راحت تر به میوه 

شب عید دسترسی پیدا کنند.

عرضه کاالهای اساسی تنظیم بازار و میوه شب عید 
در نمایشگاه محصوالت کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی از عرضه مستقیم کاالهای اساسی تنظیم بازاری و میوه 
شب عید در نمایشــگاه محصوالت کشاورزی در سراسر کشور خبر داد و گفت: 
تولیدکنندگان در این نمایشــگاه ها تولیدات خود را به طور مستقیم و با تخفیف 
۱۰ تا ۲۰ درصدی عرضه می کنند.به گزارش ایسنا، سید جواد ساداتی نژاد - وزیر 
جهاد کشاورزی - در مراسم افتتاحیه »مراکز عرضه کاالهای اساسی و محصوالت 
کشــاورزی و صنایع غذایی« در جمع خبرنگاران، گفت: آغاز سال نو و با فاصله 
اندک آغاز ماه مبارک رمضان را پیش رو داریم که ســبب به اوج رسیدن میزان 
مصرف خواهد شد. وی از عرضه کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی و صنایع 
غذایــی در مراکز عرضه خبر داد و گفت: همچنین با کمک اتاق تعاون کشــور، 
مجموع تولیدکنندگان، میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران و شــرکت های 
تعاونی مصرف مختلف در سراسر کشــور، نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت 
کشاورزی و غذایی در استان ها راه اندازی شده است.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
به آغاز به کار این نمایشگاه ها از روز جاری، افزود: این نمایشگاه ها تا پایان اسفند 
ماه ادامه خواهد داشــت تا کاالهای تنظیم بــازاری را با قیمت مصوب به مردم 
عرضه کند.بــه گفته وی، تولیدکنندگان در این نمایشــگاه تولیدات خود را به 
صورت مســتقیم عرضه خواهند کرد که با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی و کمتر از 

قیمت بازار است.

 نحوه تعریف حساب وکالتی
 برای متقاضیان دو طرح خودرویی

نحوه تعریف حســاب وکالتــی و واریز وجه برای شــرکت در طرح یکپارچه 
عرضه خودروهای داخلی، به  ویژه در رابطه با افراد دارای حســاب وکالتی به نام 
ایران خودرو، شفاف سازی شد.به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه قرعه 
کشی شرکت ایران خودرو با ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو همزمان 
شده و به دلیل ابهام پیش آمده در مورد افتتاح حساب وکالتی از سوی متقاضیان 
خرید خودرو، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد که »متقاضیانی که 
در طرح اخیر فروش فوق العاده ایران خودرو ثبت نام کرده اند اما تا زمانی که نتیجه 
قرعه کشی آن مشخص شود، می خواهند، فرصت ثبت نام اولیه در طرح یکپارچه 
خودروهای داخلی را هم از دست ندهند، )البته به شرطی که در طرح ایران خودرو 
برنده اعالم نشــوند( می توانند از همان حســاب وکالتی تعریف شده برای طرح 
ایران خودرو خود هم استفاده کنند و ضروری نیست که دو حساب افتتاح کنند، 
اما بایســتی حتماً موجودی دو طرح معادل ۲۳۰ میلیون تومان )۱۳۰ میلیون 
بــرای ایران خودرو و ۱۰۰ میلیون تومان طــرح یکپارچه خودروهای داخلی( را 
در حســاب خود داشته باشند. ضمن اینکه، آن حساب وکالتی را عالوه بر اینکه 
وکالت با ایران خودروست، با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز 
وکالتی کنند.«به گفته وی، »متقاضیان باید نزد بانک عاملی که حساب وکالتی 
تعریف کرده اند، درخواست دهند که برای سازمان حمایت هم حساب مذکور را 
وکالتی کنند.«وی تاکید کرد: »البته تنها در صورتی ثبت نام در طرح یکپارچه بر 
قوت خود باقی خواهد ماند که افراد برنده طرح فروش فوق العاده اخیر ایران خودرو 
اعالم نشــوند. چنانچه افراد جزو برندگان طرح ایران خودرو باشند، به هیچ وجه 
امکان ثبت نام در طرح یکپارچه خودروهای داخلی را نخواهند داشت و به صورت 

اتوماتیک حذف خواهند شد. 

افت ۷ تا ۱۳ درصدی قیمت خودروهای داخلی
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: با ریزش قیمت 
دالر، قیمــت خودروهای داخلی نیز بین ۷ تــا ۱۳ درصد و خودروهای مونتاژی 
مثل هایمــا و الماری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان افت کرد.ســعید موتمنی 
در گفــت و گو با خبرنگار مهر در مــورد وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: زمانی 
که قیمت دالر از کانال ۳۲ هزار تومان فراتر رفت، قیمت خودرو بســیار نجومی 
شــد اما با ریزش قیمت دالر، قیمت خودروهای داخلی نیز بین ۷ تا ۱۳ درصد 
و خودروهــای مونتاژی مثل هایما و الماری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان افت 
کــرد.وی گفت: طی ۵ روز گذشــته قیمت خودروی پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۵۵۵ 
میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان، قیمت خودروی پژو پارس ســاده از ۵۵۰ 
میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان، قیمت خودروی تارا دنده ای از ۷۵۰ میلیون 
تومــان به ۶۹۰ میلیون تومان، قیمت تیبا صندوق دار از ۳۵۵ میلیون تومان به 
۳۲۷ میلیــون تومان، قیمت تیبا هاچبک از ۳۶۵ میلیون تومان به ۳۳۷ میلیون 
تومان، قیمت کوییــک آر دنده ای از ۳۷۰ میلیون تومان به ۳۴۲ میلیون تومان 
و قیمت هایما S۷ از یک میلیــارد و ۷۲۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۷۰ 
میلیون تومان رسیده است.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران افزود: نکته این است که همواره افزایش قیمت خودرو خیلی سریع اتفاق 
می افتد اما کاهش آن به صورت الک پشــتی اســت.وی ادامــه داد: با توجه به 
بالتکلیف بودن بازار و امید مصرف کنندگان به کاهش بیشتر قیمت ها، خرید و 
فروش فعاًل در رکود کامل است. حتی با وجود اینکه نزدیک عید هستیم اما مردم 
منتظر ثبات قیمت دالر و به تبع آن ثبات قیمت خودرو در بازار هستند تا برای 

خرید مراجعه کنند.

تداوم  افت شاخص بورس در دومین روز هفته
شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشته با ۳۳ هزار و ۵۴۲ 
واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۷۸۳ هزار واحدی ایستاد.به گزارش ایرنا، 
شــاخص هم وزن با ۹ هزار و ۶۰۹ واحد کاهش بــه ۵۳۹ هزار و ۶۵۱ واحد و 
شــاخص قیمت با پنج هزار و ۶۸۶ واحد افت به ۳۱۹ هزار و ۳۶۸ واحد رسید.

روز یکشــنبه در معامالت بورس تهران، بیــش از ۱۲ میلیارد و ۶۵۵ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۵ هزار و ۳۴۸ میلیارد ریال معامله 
شــد.همچنین سرمایه گذاری گروه توســعه ملی )وبانک( با ۳۰۸ واحد، فوالد 
خراسان )فخاس( با ۲۳۵ واحد، صنایع شیمیایی ایران )شیران( با ۱۰۹ واحد، 
سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی ۳( با ۱۰۱ واحد و بانک پارسیان )وپارس( با 
۹۷ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.در مقابل فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با چهار هزار و ۹۸۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲ 
هزار و ۲۴۵ واحد، شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار 
و ۷۶۵ واحــد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۵۹۵ واحد تاثیر 

منفی بر شاخص بورس همراه شد.

اخبار کوتاه

خودرو

بورس

گروه اقتصادی – شهرام صدوقی: گوشت 
قرمز، قیمت باالیی در بازار دارد و قرار است با 
واردات نرخ ها تعدیل شود. روزگذشته معاونین 
وزیر جهاد کشاورزی طی گفت و گوهایی خبر 
از تعدیل قیمتهــا در روزهای آتی دادند. بنابر 
این گــزارش، معاون توســعه بازرگانی وزارت 
جهاد کشاورزی به قیمت محصوالت پروتئینی 
به صورت خاص اشــاره کرد و گفت: طی چند 
روز گذشته شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز 
بودیم که این کاهش قیمت در گوشــت قرمز 
گوساله بیشتر بود و این روند کاهشی با توجه 
به سیاست دولت در واگذاری امور به تشکل ها 
و بخش خصوصی است.محسن شیراوند افزود: 
بحث تنظیم بازار و تامین محصوالت پروتئینی 
شب عید به اتحادیه سراسری و انجمن گاوداران 
کشور واگذار شــد، همچنین بحث واردات نیز 
همزمان بــه این مجموعه ها واگذار شــد، لذا 
اتفاق مثبتــی در کاهش قیمــت محصوالت 
پروتئینی افتاد که ماحصل مشــارکت دولت و 
بخش خصوصی و ورود جدی بخش خصوصی 
به ایــن موضــوع و همراهــی و کمک دولت 
برای تســهیل گری این اقدام اســت.همچنین 
روزگذشته سیدمحمد آقامیری ، رئیسسازمان 
دامپزشــکی با بیان اینکه اخیرا مجوز واردات 
۲۵۰ هزار تن گوشــت صادر شده است،  گفت: 
قیمت های فعلی گوشــت کاذب است و قطعا 
کاهش می یابد.به گزارش مردم ساالری، معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی با بیــان اینکه عالوه بر 
واردات گوشــت ، عرضه دام داخلی از اواســط 
بهمن بیشتر می شود و این  دو عامل قیمت های 
گوشت را بیشــتر کاهش خواهد داد.به گفته 
آقامیری واردات بیشــتر از کشورهای روسیه و 
برزیل انجام می شــود.وی در پاسخ به اینکه آیا 
با وجود گزارش بیماری جنون گاوی از برزیل 
واردات از این کشور ادامه دارد؟ گفت:  سازمان 
بهداشــت جهانی دام یک منطقه ای از برزیل 
را اعــالم کرد که گــزارش دام مبتال به جنون 

گاوی وجود داشــته اســت و ما از این منطقه 
واردات انجام نمی دهیم و ســازمان بهداشــت 
جهانی دام بقیه نقاط را سالم اعالم کرده است.

آقامیری اظهار داشــت:  نظارت بر قیمت ها با 
اینکه جزو اختیارات سازمان دامپزشکی کشور 
نیست اما به عنوان یک وظیفه انجام می شود. 
به طوری که در ســال ۱۴۰۱ با نظارت دقیقی 
که روی قیمت مکمل هــای غذایی و افزودنی 
انجام شــد ۳۵ درصد از خروج ارز از کشــور 
انجام شــد.معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز 
نظارت ها بر محصوالت پروتئینی از ۱۳ اسفند 
ماه اشــاره کرد و گفت: این نظارت ها تا پایان 
عیدفطر ادامه می یابد.وی اضافه کرد: اتحادیه ها 
و کشــتارگاه ها از ۱۷ فروردیــن باز هســتند 
ناظرین شــرعی هم حضور خواهند داشت.به 
گفته وی،  سال گذشته ۷۰۰ تن گوشت مرغ و 
۴۰ تن گوشت قرمز از چرخه مصرف مردم کنار 
گذاشته شــدند که بخشی از آنها معدوم یا در 

بخش های صنعتی استفاده شدند.وی در پاسخ 
به این گفته که شــائبه هایی در مورد سالمت 
بهداشتی گوشــت های وارداتی وجود داشت، 
گفت:  پروتکل های بهداشــتی ما با کشورهای 
مبدأ بســیار دقیق و محکم است و هیچ وقت 
از آن عدول نمی کنیم ما حامی سالمت مردم 
هســتیم و در گوشــت های اخیر وارداتی هم 
هیچ مشــکلی وجود نداشت.معاون وزیر جهاد 
کشاورزی در پاسخ به اینکه اخیرا بیماری تب 
برفکی در کشور عراق دیده شده چه اقداماتی 
برای کنترل این بیماری انجام داده اید؟ گفت: 
ابتدا مرزهای خود را با عراق بستیم به هر حال 
کامیون هایی که دام را از ایران به سمت عراق 
منتقل می کردند احتمال داشت موقع برگشتن 
مبتال به ویروس شــود و جمعیت دام کشور را 
درگیر کند در گام دوم استان هایی که در مرز 
بودند را کنترل کردیم اســتان های کرمانشاه، 
کردستان،  آذربایجان غربی و خوزستان اجازه 

ورود و خروج دام متوقف شد. بنا بر اعالم پایگاه 
اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی، وی با 
بیان ایــن که قاچاق نیز یکی از عوامل کاهش 
عرضه گوشــت و افزایش قیمت آن در کشور 
است، گفت: در زمان التهابات ارزی، قیمت دام 
ایرانی در کشورهای منطقه از ۴ دالر به باالی ۶ 
دالر می رسد، این تفاوت قیمت در ارز و قیمت 
ثابت دام زنده ایرانی باعث می شــود که قاچاق 
به کشــورهای همسایه و به چند کشور خاص 
در حجم قابل توجهــی صورت گیرد که قطعا 

بی تاثیر در شرایط قیمتی نیست.
توزیع روزانه 700تا هزار تن 

گوشت منجمد در کشور
وزارت جهاد  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
کشــاورزی با بیان این که روزانه بین ۷۰۰ تا 
یک هزار تن گوشــت منجمد در کشور توزیع 
می شــود، گفت: گوشت گوســفندی منجمد 
بــه قیمت ۱۵۰ هزار تومان در فروشــگاه های 

زنجیره ای توزیع می شود، قیمت گوشت گوساله 
وارداتی چــرخ کرده ۱۷۵ هزار تومان، مخلوط 
۱۹۷ هزار تومان و گوشــت ران هم ۲۲۰ هزار 
تومان است که در شبکه فروشگاه های زنجیره ای 
در حال توزیع است. همچنین گوسفند وارداتی 
نیز به قیمت میانگین ۲۴۷ هزار تومان توزیع 
می شــود.به گفته وی، براساس تفاهمات انجام 
شده با بخش خصوصی و ماموریت محول شده 
به شرکت پشتیبانی امور دام، امیدواریم شاهد 
افزایش چشمگیر میزان واردات گوشت به ویژه 
در حوزه دام سبک و گوشت گوسفندی باشیم 
تا بتوانیم گوشــت مرغــوب و باکیفیت را در 
اختیار مردم قرار دهیم.معاون توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشــاورزی به تامین مرغ در این 
ایام اشــاره کرد و گفت: تا این لحظه مشــکل 
خاصــی در تامین پروتئین طیور و مرغ نداریم 
و تولید انجام می شــود و در خصوص بازار این 
محصــول پروتئینی نیز با همکاری با مجموعه 
اتحادیه ها، تامیــن و توزیع مرغ در بازار نیز به 
قیمت مناســبی صورت می گیرد.وی به توزیع 
مرغ منجمد نیز اشــاره و تصریح کرد: با توجه 
به نزدیکی به ایام پایانی سال، دو پیک مصرفی 
را همزمان با هم داریم، یکی ایام پایانی سال و 
دوم حلول ماه مبارک رمضان، لذا برای این که 
التهابی ناشــی از افزایش یکباره تقاضا در بازار 
ایجاد نشود، توزیع مرغ منجمد هم در دستور 
کار قــرار گرفته و با قیمــت هر کیلو ۴۵ هزار 
تومان در حال اجرا است.شــیراوند با بیان این 
که توزیع محصوالت پروتئینی تنظیم بازار در 
فروشگاه های زنجیره ای انجام می شود که شامل 
بیش از ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ شعبه در سراسر کشور 
است، ادامه داد: اســتفاده از شبکه زنجیره ای 
در حــوزه تنظیم بازار و توزیع گوشــت گرم و 
منجمد، یک تجربه جدید اســت و اثرگذاری 
خوبی دارد، در شهری مثل تهران مراکزی مثل 
میادیــن میوه و تره بار شــهرداری را داریم که 

شاید همه شهرها این مراکز را نداشته باشند.

وزیر کار با ابراز امیدواری از اینکه دســتمزد کارگران تا 
قبل از پایان سال تعیین شود، می گوید: مقتضیات تعیین 
دستمزد هر سال متفاوت اســت و اینطور نیست که برای 
یک سال حداقل دســتمزد کارگران را مشخص کنیم و تا 
چند سال اجرا شود.به گزارش ایسنا،  سیدصولت مرتضوی 
در حاشیه دومین نشست کمیته ملی برنامه تقویت کسب 
وکار و معیشــت مرزنشینان با اشــاره به برگزاری جلسات 
کمیته دستمزد شــورای عالی کار اظهار کرد: نشست های 
چندجانبه میان نمایندگان کارگــران، کارفرمایان و دولت 
تشکیل شده و هنوز به جمع بندی نرسیده است اما تعیین 
حداقل دستمزد بر اساس مذاکره سه جانبه بین نمایندگان 
کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود و امیدواریم تا 
قبل از پایان ســال حداقل دستمزد مشخص و اعالم شود.
وی تصریح کرد: هر ســال مقتضیات برای تعیین دستمزد 
متفاوت اســت و این طور نیست که برای یک سال حداقل 

دستمزد را مشخص کنیم و تا چند سال اجرا شود.
به گفته مرتضوی، اشتباه برخی افراد این است که تصور 
می کنند وزیر کار دســتور می دهد تا حداقل مزد مشخص 
شود در حالی که طبق قانون  شرکای اجتماعی و نمایندگان 
کارگر، کارفرما و دولت با  اتفاق نظر دســتمزد را تعیین می 
کنند.وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در ادامه به اجرای 
طرح کاالبرگ الکترونیکی اشــاره کــرد و گفت: در طرح 
کاالبرگ مردم مردد هستند که بین دریافت یارانه نقدی یا 
کاالبرگ الکترونیکی کدام را انتخاب کنند و فکر می کنند 
که یارانه نقدی برایشــان مناسب تر است ولی در عین حال 
تکلیف قانون اســت که برای اجرای طرح کاالبرگ بسترها 

فراهم شــود و ما این بستر را فراهم کرده ایم و امیدواریم با 
مشوق هایی اقبال مردم بیشتر شود اما فعاًل با اقبال گسترده 
در کاالبرگ الکترونیکی مواجه نشــدیم.وی افزود:  در حال 
حاضر ســامانه کاالبرگ الکترونیک در کل کشور اجرا شده 
و مــردم می توانند در هر جای ایران که اراده کنند به جای 
یارانه نقدی یک ماه زودتــر از اعتبار کاالبرگ الکترونیکی 

برای خرید اقالم مدنظر خود استفاده کنند.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشــاره به تعیین حقوق بازنشستگان اظهار 
کرد: بخشی از حقوق بازنشستگان تابع قانون عمومی دولت 
است. در الیحه بودجه همانگونه که حقوق کارمندان با ۲۰ 
درصد افزایش مواجه می شــود، حقوق بازنشستگان دولتی 
هم به همــان میزان افزایش پیدا می کند ولی بخشــی از 
مستمری بازنشستگان تابع حداقل دستمزد کارگران است 
که در جلسه شورای عالی کار بر  اساس اصل سه جانبه گرایی 
تعیین می شود.مرتضوی درباره اشتغال ایجاد شده در کشور 
گفت: خوشــبختانه به وعده ای که برای ایجاد اشــتغال به 
رئیس جمهور داده بودیم عمل کردیم و تعداد فرصت های 
شغلی ایجاد شده از مرز یک میلیون فرصت شغلی گذشته 
است. امیدواریم سال آینده رکورد جدیدی در ایجاد اشتغال 
به ثبت برســانیم.وی در عین حال بــه برنامه ریزی برای 
اشتغال مرزنشینان اشــاره و خاطرنشان کرد: امروز دومین 
جلسه ساماندهی اشــتغال و معیشت مرزنشینان با حضور 

نمایندگان دستگاه ها برگزار شد. 
هدف ما ایجاد اشــتغال پایدار در نقاط مرزی است و در 
این جلسه دستگاه های اجرایی گزارشی از اقدامات صورت 

گرفته برای اشتغال مرزنشینان را ارائه کردند، کارهای خوبی 
در این زمینه انجام شده و تعدادی بازارچه مرزی هم شکل 
گرفته و مراودات اســتانداران مرزی با کشورهای همجوار 
تسهیل شده است.به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ایجاد اشتغال از طریق ســامانه رصد قابل پیگیری است و 
برای اشتغال مرزنشینان باید همه دستگاه های اجرایی دست 
به دست هم داده و آنچه حق مرزنشینان است، ادا شود زیرا 
اشتغال مرزنشــینان موجب ماندگاری آنها و جلوگیری از 
مهاجرتشان می شود.وی همکاری همه دستگاه های اجرایی 
برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را خواستار شد و 
خاطرنشان کرد: مرزنشینان باید به ماندن در مناطق مرزی 
تشــویق شــوند زیرا ایجاد مراکز تولیدی و کسب و کار در 

مناطق مرزی به منزله ایجاد امنیت است.
مرتضوی در دومین نشســت کمیته ملی برنامه تقویت 
کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق مرزی گفت: اجرای قانون تقویت معیشت و کسب و 
کار مرزنشــینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
قــرار دارد و قانون برای دســتگاه های مختلف وظایفی را 
تعیین کرده که غفلت از وظایف بستر پیگیری دستگاه های 
نظارتی را فراهم می کند.وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افــزود: اگر می خواهیم که تولید ناخالص کشــور و ضریب 
جینی افزایش داشته باشد، باید به کسب و کار آحاد مردم 

به ویژه مرزنشینان اهمیت بدهیم.
وی ضمن تاکید بر برنامه ریزی برای جلوگیری از مهاجرت 
مرزنشیان گفت: ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق مرزی نه  
تنها منجر به ماندن جوانان در شهرهای مرزی می شود بلکه 

ارزش افــزوده به وجود می آورد.به گفته مرتضوی مبادالت 
مرزی با کشــورهای همســایه اثرگذار است و استانداران و 
فرمانــداران در مناطق مرزی نقش مهمی در برنامه تقویت 
کســب و کارها دارند لذا برای ایجاد اشــتغال پایدار باید از 
تجارب همسایگان مرزی اســتفاده و بازارچه های مرزی را 

بیش از پیش فعال کرد.
محمــود کریمی بیرانوند - معاون توســعه کارآفرینی و 
اشتغال وزیر کار هم در این نشست با اشاره به برنامه تقویت 
کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق مرزی گفت: در این برنامه ۱۶ استان مسئول هستند 
و باید در این زمینه فعالیت داشــته باشند. اصل کار از سال 
۱۳۹۷ آغاز شــد و در پایان ســال ۱۴۰۰ بــا ۱۴ ماده و ۳ 
تبصره به تصویب رســید.وی ادامه داد: در حال حاضر ابالغ 
ســاز و کارهای اجرایی برنامه ملی تقویت کســب و کار و 
معیشت مرزنشیان به ۱۲ دســتگاه و ۱۶ استانداری اعالم 
شــده و دستگاه ها وظایف مختلفی در خصوص این مصوبه 

دارند که باید به آن عمل کنند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مواد ۱، ۱۲ 
و ۱۳ را مهمتریــن مواد قانون مذکور برشــمرد و گفت: در 
این زمینه کارگروه تلفیق در کمیته ملی تشــکیل می شود 
و دســتگاه ها و استانداری ها باید برنامه ها را به این کارگروه 
و کمیته اعالم کند.به گفته کریمی بیرانوند، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی وظیفه تهیه ساز و کارهای برنامه ملی، 
تهیه دستورالعمل اجرایی مدل های کسب و کار اجتماعی 
در مناطق مرزی و نظارت بر اجرای حســن کار را بر عهده 

دارد و دستگاهها باید گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

صدور مجوز جدید واردات 250 هزار تن گوشت

وزیر کار:

امیدواریم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال تعیین شود

دبیرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران با بیان 
اینکه به طور متوسط ۳۰ درصد مواد اولیه این صنعت از 
طریق واردات تامین می شود، از تغییر ارز تخصیص داده 
شــده به مواد اولیه از نیمایی به تاالر دوم مرکز مبادله 
ارز و طال خبر داد.عباس هاشــمی در گفت وگو با ایسنا، 
بــا بیان اینکه در حال حاضر ارز مورد نیاز برای واردات 
مواد اولیه لوازم خانگی عمدتا از تاالر دوم مرکز مبادله 
ارز و طال تامین می شود، اظهار کرد: در حدود یک ماه 
و نیم گذشته تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند ارز 

دریافت کنند. 
در نهایت وزارت صمــت تالش هایی برای حل این 
مشــکل کرد و بانک مرکزی اعالم کرد واحدها از تاالر 
دوم ارز دریافت کنند، اما همچنان در صف هســتند.
وی با بیان اینکه نرخ ارز مواد اولیه لوازم خانگی از ۲۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۵ هزار تومان رســیده، 
گفت: البته بــرای تامین همین ارز هم تولیدکنندگان 
با مشکالتی مواجه هســتند و گفته می شود. در اصل 
بانک مرکزی تخصیــص ارز را انجام داده، اما می گوید 
از تــاالر دوم دریافت کنید که آنجا هــم به اندازه نیاز 
همه ارز نیســت.به گفته دبیر کل انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران به طور متوســط ۳۰ درصــد مواد اولیه 
صنعت لوازم خانگی از طریق واردات و مابقی در داخل 
تامین می شود.به گزارش ایسنا، از دوم اسفند ماه مرکز 

مبادله ارز و طالی ایران بر اســاس مصوبه شورای پول 
و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه معامالت ارزی 
)اســکناس و حواله( آغاز کرد. در مرحله نخست تاالر 
ارز خدماتی و تاالر حواله در آن گشــایش شــد. با راه 
اندازی این مرکز اعالم شد که منابع الزم ارزی از محل 
صادرات شرکت های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، 
فوالد، پاالیش نفــت، قیر و ســایر صادرکنندگان در 
تــاالر حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طالی ایران تامین 
و جهت فــروش به واردکنندگان عرضه می شــود. اما 
تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و 
کاالهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان 
بر بستر سامانه نیما کماکان ادامه خواهد یافت.بنابراین 
در اطالعاتی که از این مرکز منتشــر شده صحبتی از 
مواد اولیه تولید نشد، اما گمانه زنی تولیدکنندگان این 
بود که احتماال بایــد ارز مورد نیاز خود را از تاالر دوم، 
یعنــی تاالر حواله ارزی مرکــز مبادله ارز و طال تامین 
کنند که بــا صحبت های اخیر بعضی انجمن ها به نظر 
می رسد این موضوع صحت دارد. با این حال هنوز اظهار 
نظر رسمی در این رابطه نشده است.نرخ معامالت ارزی 
در مرکز مبادله ارز و طالی ایران در دو تاالر نقد و حواله 
ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشــور و بر اساس 
متغیرهای بنیادی اقتصادی کشــف و مبنای معامالت 

فیمابین قرار می گیرد. 

مجموع تناژ بار نفتی و غیر نفتی ترانزیتی جابجا شده 
توسط ناوگان حمل و نقل ریلی به یک میلیون و ۲۱۵ 
هزار تن طی ۱۰ ماهه امســال رسیده است.به گزارش 
وزارت راه و شهرسازی، بر اساس آمارهای منتشر شده 
از ســوی گروه آمار و اطالعات دفتر هوشمندسازی و 
داده کاوی شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران، 
میزان تناژ بار نفتی ترانزیت شــده توسط ناوگان حمل 
و نقل ریلی طی ۱۰ ماهه ابتدایی ســال جاری به ۱۳۳ 

هزار و ۴۹۵ تن رسید.
میــزان تناژ بــار غیر نفتی نیــز در همین مدت به 
یک میلیــون و ۸۲ هزار و ۴۰۳ تن رســید به عبارت 
دیگــر مجموع تناژ بار نفتی و غیــر نفتی ترانزیتی که 
توســط ناوگان حمل و نقل ریلی جابجا شده است به 
یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۸۹۸ تن رسیده است.ناوگان 
حمل و نقل ریلی در ســال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴ هزار و 
۸۱۳ دســتگاه واگن ترانزیت نفتی و غیر نفتی داشته 
است.به طور کلی متوسط ســیر بار ترانزیتی صادره از 
طریق خطوط ریلی جمهوری اســالمی ایران طی ۱۰ 
ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۸۱ کیلومتر و متوسط سیر 
بار ترانزیتــی وارده در همین مدت ۵۳۰ کیلومتر بوده 
اســت.مجموع واگن های نفتی بار صادره در این مدت 
به ۱۵۲ دستگاه رسیده و واگن های نفتی وارده نیز ۶۹ 
دستگاه اعالم شده است.گفتنی است ترانزیت ریلی به 

دلیل صرفه باالی اقتصادی یکی از مهم ترین مزیت های 
حمل و نقل ریلی محســوب می شود.در ترانزیت ریلی 
عالوه بر کاهش مصرف سوخت به میزان حدودی یک 
هشتم سایر مدهای حمل ونقلی که یک مزیت زیست 
محیطی به حساب می آید، از لحاظ صرف زمان و ایمنی 
نیز به سایر روش های جابجایی بار برتری دارد.در همین 
راســتا افزایش جذب بار توســط ناوگان ریلی و رشد 
ترانزیت در این ناوگان به ویژه در دولت سیزدهم مورد 
توجه قرار گرفته است تا جایی که به گفته مدیر عامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، رکورد ترانزیت 
ریلی، رکورد صادرات از مرزهای ریلی و مجموع حمل و 
نقل بین المللی در طول تاریخ راه آهن طی سال گذشته 

شکسته شد.
همچنین در ۶ ماهه نخســت امســال، برنامه ریزی 
برای عبور پنج قطار ترانزیتی تمام ریلی از شمال شرق 
روسیه انجام شد که تا نیمه اول مهرماه، تعدادی از این 
قطارهــا از ایران عبور کرده و بخش دیگر در حال عبور 
است. این قطار ترانزیتی پس از خروج از روسیه با عبور 
از قزاقســتان و ترکمنســتان و طی مسافت بیش از ۴ 
هزار کیلومتر از مرز ریلی سرخس وارد کشور شده و با 
سیر در راهگذر شمال- جنوب ایران، پس از طی مسیر 
حدود ۱۶۰۰ کیلومتری در کشــورمان، به بندر شهید 

رجایی در بندرعباس می رسد.

ترانزیت ریلی به بیش از یک میلیون و ۲۱۵ هزار تن رسیدجدیدترین وضعیت تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۶۷۸۳ -۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض کاظم رفیعی پورچیرانی فرزند 
محمد به شماره ملی ۲۶۶۸۰۸۰۹۵۹ نسبت به ششدانگ یک باب خانه نیمه ساخت با سربندی و آجرچینی با پروانه ساخت 
به مساحت ۲۸۷/۷۷  متر مربع به شماره پالک ۳۴۲ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱۵ فرعی از ۳۳ اصلی واقع 
در چیران بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی شــمس اله گلی چیرانی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی 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 1007
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/22

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن
سید مجتبی قیوم زاده
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زورگیران خشــن تهران شــکات زیادی داشتند که 
متأســفانه در مالء عام با استفاده از قمه از شهروندان 
به ویــژه زنان زورگیری می کردنــد و فیلم بعضی از 
سرقت هایشــان در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
اســت.به گزارش رکنا، دادســتان تهــران گفت: در 
راستای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی 
خارج از نوبت و برخــورد قاطع و قانونی با مرتکبین 
جرایم  وسرقت های خشــن، قرار جلب به دادرسی 
و کیفرخواســت دو زورگیر به اتهام محاربه از طریق 
کشیدن سالح سرد صادر شد.این افراد شکات زیادی 
داشتند که متأسفانه در مالء عام با استفاده از قمه از 

شــهروندان به ویژه زنان زورگیری می کردند و فیلم 
بعضی از سرقت هایشــان در شــبکه های اجتماعی 
منتشر شده است.متهم اصلی که برای او کیفرخواست 
به اتهام محاربه صادر شد، با استفاده از شمشیر و قمه 
و ایجاد رعب و وحشــت در میــان مردم، دربازه های 
زمانی متعدد، ۹ نفر را به یک سبک و جلوی جمعیت 
مورد ارعاب و تهدید و ضرب وجرح شدید قرار می داد 
و گوشــی موبایل و سایر وسایل آنها را با زور سرقت 
می کرد.نفــر دوم به عنوان راننده موتورســیکلت در 
بعضی از سرقت ها همدستی می کرده و اتهام وی نیز 

معاونت در محاربه است.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری 
قاتل فراری که توســط سالح گرم مرتکب قتل مرد 
47 ساله شده بود، خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ 
علــی زنگنه گفت: در پی وقوع یــک فقره قتل مرد 
47 ســاله در حوزه کالنتــری 16 وهن آباد، که طی 
درگیری با شــلیک توسط سالح گرم به قتل رسیده 
بود، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی 
شهرستان پس از بررسی های تخصصی و یک سری 
کارهای اطالعاتی موفق به شناســایی قاتل در یکی 
از استان های غربی کشور شــدند.این مقام انتظامی 

ادامــه داد: ماموران پس از هماهنگــی قضاِئی و در 
عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را به همراه 2 نفر 
از همدســتانش که در نزاع و درگیری منجر به قتل 
شرکت داشتند در عملیات هایی جداگانه دستگیر و به 
پلیس آگاهی منتقل کردند.سرهنگ زنگنه در پایان با 
اشاره به اینکه قاتل انگیزه خود را از این جنایت انجام 
سرقت بیان داشته خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر 
شده در پلیس آگاهی طی بازجویی های پلیسی جرم 
خود را قبول داشــته و به بزه ارتکابی اعتراف کردند 
که پس از تشکیل پرونده قضائی جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

بازداشت عامالن قتل مسلحانه مرد جوان در رباط کریم اعدام برای مخوف ترین زورگیر تهران 

معــاون فرهنگی و اجتماعــی پلیس فتای 
فراجا نســبت به احتمال کالهبــرداری از 
شهروندان در پوشش خریدها و تخفیف های 
پاشایی  رامین  داد.سرهنگ  نوروزی هشدار 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به افزایش 
خریدهــای مردم در شــب عیــد گفت: در 
ســال های اخیر با توســعه فضای مجازی 
بخشی از خریدهای شب عید مردم به فضای 
مجازی منتقل شده و آنان مایحتاج خود را 
در این فضا تهیــه می کنند، همین موضوع 
نیز سبب شــده تا برخی از افراد سودجو و 
فرصت طلب بخواهند بــا ایجاد درگاه های 
جعلی یا کالهبــرداری از خریداران از آنان 

سوءاستفاده کنند.
وی با بیــان اینکه فروشــندگان اینترنتِی 
محصــوالت که در بســتر پیام رســان ها و 
شبکه های اجتماعی خارجی فعال هستند، 
هیــچ مجــوزی دریافت نکرده انــد، گفت:  
تجزیــه و تحلیــل پرونده هــای قضایی در 
دوره های گذشته نشــان می دهد که خرید 

از فروشــگاه های اینترنتی بــرای عده ای از 
مردم شــکلی از ســرگرمی به خود گرفته 
و در ایــن زمینــه عده ای فروشــنده نما با 
تبلیغات جعلی و دروغین که عمدتا در بستر 
شــبکه های اجتماعی خارجی مانند تلگرام، 
واتساپ، اینستاگرام و... انجام می شود، اقدام 
می کنند.پاشــایی  مردم  از  به کالهبرداری 
با اشــاره به روش های کالهبــرداری افراد 
سودجو در فضای مجازی گفت: این افراد در 
بستر فضای مجازی فروش اجناسی را تبلیغ 
می کنند که در واقع آن را در اختیار ندارند.

یا در مــواردی کاالیی را با قیمت بســیار 
پایین تر برای فروش آگهــی کرده و از این 
طریق مشــتری را جــذب می کنند. معاون 
فرهنگی و اجتماعی پلیــس فتای فراجا با 
بیان اینکه این افراد عمدتا در شــبکه های 
اجتماعی خارجی حضور دارند، گفت:  دامنه 
تبلیغات این افراد از تهیه میوه، آجیل گرفته 
تا پکیج مسافرتی، رزرو بلیت هواپیما، هتل 

و... را نیز در بر می گیرد.

پاشــایی با تاکید بر اینکه کسب وکارهایی 
که در بســتر پیام رســان ها و شــبکه های 
اجتماعــی فعال هســتند، به هیــچ عنوان 
مجوزی دریافت نکرده اند، گفت: مجوز برای 
سایت های فروش صادر می شود و شهروندان 
اگر با صفحه فروشــگاهی در فضای مجازی 
روبه رو شدند، حتما باید سایت آن را یافته از 
مرتبط بودن حساب شبکه های اجتماعی با 
سایت مذکور مطمئن شود.معاون فرهنگی 
و اجتماعــی پلیس فتای فراجا ادامه داد:  به 
طورکلی شهروندان باید توجه داشته باشند 
کــه از پرداخت بیعانه بــرای خرید اجناس 
دست دومی که در برخی از سایت ها آگهی 

می شود، پرهیز کنند. 
همچنین حتما باید به داشــتن اینماد برای 

کسب و کارهای آنالین توجه شود.
وی افــزود: گاهــی افراد ســودجو با طرح 
تبلیغات فریب دهنده اقــدام به جذب افراد 
به ســمت فروش محصوالت کرده و از این 
طریق آنان را صفحات جعلی و فیشــینگ 

هدایت می کنند.
شــهروندان بهتــر اســت بــه آدرس های 
درگاه هــای پرداخــت نیــز دقــت کنند. 
همچنین در مواردی دیگر نیز ســودجویان 
با بهانه هایی ماننــد تخفیف و ... لینک های 
آلوده را برای کاربران ارســال می کنند که 
لمس کــردن و ورود به آن می تواند موجب 

آلوده شــدن تلفن همراه یــا رایانه کاربران 
به بدافزار شــود.به گفته معــاون فرهنگی 
و اجتماعــی پلیــس فتای فراجا، بررســی 
سوابق فروشگاه های اینترنتی، داشتن تلفن 
ثابت و دفتر مشخص، بررسی نظرات دیگر 
مشتریان و ... نیز در جلوگیری از افتادن به 

دام کالهبرداران سایبری موثر است.

یک راننده کامیون اهل تگزاس با ورود به خانه یک زوج 
ایرانی آنها را به قتل رســاند و ســپس خودکشی کرد.
به گزارش رکنا، روزنامه »دیلی بیســت« در گزارشــی 
در این باره نوشــت: مقامات محلی هویــت قربانیان را 
»زهره صادقی«، ۳۳ ساله و همسرش »محمد ناصری«، 
۳۵ ســاله شناســایی کردند. متهم نیز »رامین خداکرم  
رضایی«، ۳۸ ســاله و راننده کامیون اســت.این راننده 
کامیون که از شنوندگان پادکست های زهره صادقی بود، 
مدت 1۸ ماه این زن را تعقیب می کرد و با پارک کردن 

کامیــون و منتظر ماندن در بیــرون خانه اش و بمباران 
کردن او با حجمی توصیف ناپذیــر از پیامک و تماس و 
گل، به یک مزاحم تعقیب کننده برای این زن و شــوهر 
تبدیل شــده بود و در نهایت این ســناریو به مرگ هر 
سه نفر آنها منجر شد. پلیس ایالتی می گوید که اجساد 
صادقی، ناصری و خداکرم  رضایی را پس از دریافت یک 
تماس تلفنی مبنی بر تیراندازی در خانه ای در »ردمونِد« 

واشنگتن در حدود 1۵ مایلی شرق سیاتل، پیدا کردند. 
به گفته بازپرس، مــادر صادقی در زمان هجوم خداکرم  
رضایی به داخل خانه در آنجا حضور داشــته و موفق به 
فرار و رفتن به خانه یکی از همســایه ها شده و با پلیس 
تماس گرفته اســت. دارل لو، رئیــس پلیس ردموند در 
مصاحبه با دیلی بیســت گفت که خداکرم  رضایی ابتدا 
پس از گوش دادن به پادکستی درباره »به دست آوردن 

شــغل در صنعت فناوری« با زهره صادقی آشــنا شده 
است. در بیانیه پلیس آمده است که خداکرم  رضایی پس 
از گوش دادن به پادکســت، قبل از بحرانی شدن اوضاع، 
با صادقی مکاتبه کرد اما در نهایت زهره صادقی موضوع 
را به دادگاه کشــاند و با حکــم دادگاه، خداکرم  رضایی 
منع تماس با صادقی را گرفت.اما صادقی همچنان نگران 
محتــوا و فراوانی پیام های خداکرم  رضایی شــده بود.به 
گفتــه لو، خداکرم  رضایی یک بار بیش از 1۰۰ نوبت در 

روز با او تماس گرفته بوده است.

هشدار پلیس فتا درباره خریدها و تخفیف های نوروزی

قتل زن و شوهر ایرانی در سیاتل 

تعداد فوتی های حادثه تبریز به ۷ نفر رسید
در پی انفجار یک واحد مسکونی در تبریز که منجر به تخریب ساختمان های 
مجاور نیز شد، تا بعداظهر دیروز پیکر 4 قربانی این حادثه به پزشکی قانونی 
منتقل شده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور در حادثه ریزش ساختمان مسکونی 
که در تبریز اتفاق افتاد هفت پیکر به پزشــکی قانونی این شهرستان منتقل 
شده اند.بر اساس این گزارش از این قربانیان شش تن تعیین هویت شده اند 
و مراحل شناسایی در خصوص یک تن از قربانیان در حال انجام است. اسامی 
متوفیات این حادثه عبارت اســت از: خلیل حامد - پروین عیوضی - آویسا 
شــکری )کودک چهار ســاله( - فهیمه جباری - محمود دلیری - غالمرضا 

دلیری.

کشف کارگاه تولید لواشک غیر بهداشتی در پاکدشت
یک کارگاه تولید لواشــک غیر بهداشــتی در شهرستان پاکدشت پلمب شد.به 
گزارش رکنا، سرهنگ  نجم الدین مرادی  فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت 
گفت: مأموران این فرماندهی در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و 
با کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در کارگاه خود اقدام به تولید لواشک غیر 
بهداشتی و غیر مجاز می کند، رسیدگی به موضوع در دستور کارقرار گرفت.وی 
افزود: مأموران پلیس پس از شناسایی کارگاه مذکور و هماهنگی با مرجع قضایی 
به محل اعزام و در بازرسی صورت گرفته مقدار بیش از 2 تن مواد انواع لواشک 
و آلوچه که به صورت غیر بهداشــتی تولید و نگهداری می شــد، کشف و ضبط 
گردید.فرمانده انتظامی شهرســتان پاکدشت خاطرنشانشد: کارگاه مذکور هیچ 
مجوز قانونی نداشته که این رابطه یک نفر مسئول کارگاه دستگیر و جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع محترم قضایی معرفی و کارگاه مذکور پلمب شد.

کالهبرداری 3 هزار میلیاردی مرد شیاد 
با ترفند اجاره ویال در مازندران 

فــردی که با فــروش ویال و آپارتمــان غیر به 2۰ نفر، ۳ هــزار میلیارد ریال 
کالهبرداری کرده بود، دستگیر شــد.به گزارش رکنا، سردارمرتضی میرزایی 
درباره جزئیات این خبر اظهار داشــت: در پی چند شــکایت  قضائی مبنی بر 
کالهبرداری از 2۰ نفر از شــهروندان توســط فردی در شهر سرخرود محمود 
آباد، موضوع در دســتور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.فرمانده 
انتظامی استان مازندران گفت: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی های 
همه جانبه، موفق به شناسایی متصدی یکی از دفاتر مشاوره امالک در ارتباط 
با این پرونده شدند.سردارمیرزایی، تصریح کرد: متهم که با اجاره چندین واحد 
ویالیی و آپارتمانی در نوار ســاحلی این شهرستان، با اسنادی جعلی آن ها را 
به فروش می رســاند در اقدامی غافلگیرانه توســط ماموران دستگیر شد.این 
مقام انتظامی، در ادامه اظهار داشــت: متهم در بازجویی های به عمل آمده به 
کالهبرداری ســه هزار میلیارد ریالی از 2۰ شهروند در استان های مازندران و 
تهران اعتراف کرد و پس از تشــکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.فرمانده 
انتظامی اســتان مازندران در خاتمه به مردم توصیه کرد: برای خرید و فروش 
خانه و زمین نسبت به استعالم از مبادی مربوطه و دستگاه های مسئول اقدام 

کنند تا شاهد بروز چنین کالهبرداری هایی در این خصوص نباشیم.

بازداشت مرد جوان 
که عکس های غیر اخالقی پخش می کرد 

متهم در صفحه اینستاگرام اقدام به انتشار گسترده تصاویر غیر اخالقی می کرد 
که با اقدام سریع پلیس البرز دستگیر شد.به گزارش رکنا، سرهنگ رسول جلیلیان 
رئیس پلیس فتا گفت: کارشناســان پلیس فتــا در حین رصد فضای مجازی از 
فعالیت یک صفحه اینســتاگرامی غیر اخالقی مطلع و شناســایی گرداننده این 
صفحه را در دســتور کار قرار دادنــد.وی با بیان اینکه متهم در این صفحه اقدام 
به انتشــار گسترده تصاویر غیر اخالقی می کرد، افزود: در ادامه ماموران با انجام 
اقدامات پلیسی مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی این شخص 
را دستگیر کردند.رئیس پلیس فتا البرز اضافه کرد: با دستور مرجع قضایی صفحه 
اینستاگرام این شخص نیز از دسترس خارج شده و متهم با تشکیل پرونده برای 
انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.وی بیان کرد: افرادی که با انتشار 
تصاویر غیر اخالقی باعث ایجاد آســیب اجتماعی در بین جوانان و نوجوانان می 

شوند بایستی منتظر برخورد قانونی از سوی مراجع قضایی باشند.

نوجوانان ۱3 و ۱۷ ساله 
اولین مجروحان چهارشنبه سوری بوشهر

سرپرست بیمارستان سوانح ســوختگی گناوه گفت: نوجوانان 1۳ و 17 ساله 
اولین مجروحان چهارشنبه ســوری استان بوشهر در سال 14۰1 بوده اند.دکتر 
عصمت حیدری اظهار کرد: در این حادثه پســر نوجوان 1۳ ساله ای با انفجار 
مواد محترقه دست ســاز دچار مصدومیت شده اســت، این مصدوم دچار 1۵ 
درصد ســوختگی و شکستگی در ناحیه دست چپ شده است.وی اضافه کرد: 
مصدوم دیگر نیز نوجوان 17 ســاله که دچار سوختگی در قسمت پا در حین 
ساختن ترقه دست سازشده بود از بهبهان برای مداوا به بیمارستان گناوه اعزام و 
در این بیمارستان بستری و تحت درمان است.دکتر حیدری اضافه کرد: مصدوم 
پس از وقوع حادثه از شهرستان جم به بیمارستان سوانح سوختگی شهرستان 
گناوه انتقال یافته و پس از دریافت درمان های اولیه جهت تکمیل روند درمان 

در بخش حاد سوختگی بستری شده است.

مرگ ۵ تن درپی واژگونی پژو در حاشیه زاهدان
سرپرســت ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از مرگ پنج تن درپی 
واژگونی سواری پژو پارس در مسیر زاهدان خبر داد.صادق محمودی در گفت وگو 
با ایســنا، دراین باره گفت: در ساعت 21:۰6 شنبه شب وقوع یک مورد حادثه 
رانندگی به ســامانه 112 سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر اطالع داده 
شد که درپی آن امدادگران نزدیک ترین پایگاه های امدادونجات به محل حادثه 
واقع در کیلومتر 16 نصرت آباد به زاهدان اعزام شــدند.وی با اشــاره به حضور 
امدادگران در محل حادثه گفـت: امدادگران جمعیت هالل احمر پس از حضور 
در محل مشــاهده کردند که یک دستگاه ســواری پژو پارس در حال حرکت 
در مســیر بوده که ناگهان واژگون شــده است.سرپرست سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر با بیان اینکه در این تصادف هفت نفر دچار آســیب شدند، 
گفت: متاسفانه پنج نفر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده 
و دو تن نیز خدمات درمانی را دریافت کردند.وی افزود: علت این حادثه از سوی 

کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و اعالم خواهد شد. 

اقدام به خودکشی زن میانسال در متروی گلشهر
یک زن حدودا 4۰ ســاله در ایســتگاه گلشهر در خط ۵ متروی تهران با ورود 
به حریم ریلی اقدام به خودکشــی کرد.به گــزارش ایلنا، صبح دیروز یک زن 
میانسال هنگامی که قطار برای مســافرگیری به ایستگاه گلشهر وارد شد، با 
وجود هشدار لوکوموتیوران درحین ورود به ایستگاه، خود را جلوی قطار پرتاب 
کرد. البته خوشــبختانه اقدام به خودکشــی این زن حدودا 4۰ ساله نافرجام 
ماند. پیگیری های ما از زنده مانــدن، بروز برخی جراحات و انتقال این زن به 

بیمارستان توسط عوامل اورژانس و ماموران ایستگاه گلشهر حکایت دارد. 

مرگ تلخ 2 دختربچه و 2 پدر در استخر کشاورزی
2 دختر ۵ ســاله هنگام بازی وارد محوطه اســتخر یک گلخانه کشاورزی در 
روســتای بدرآباد نرماشیر شدند که هر دوی آنها به داخل استخر سقوط کرده 
و غرق شدند.به گزارش رکنا، طبســی نژاد فرماندار شهرستان نرماشیر گفت: 
متاســفانه دو پدر این کودکان که از کارگران فصلی گلخانه بودند دقایقی بعد 
از حادثــه برای نجات جــان بچه ها اقدام کردند که در اســتخر گیر کردند و 
نتوانســتند خود را نجات دهند.وی افزود: با توجه به داشتن حصار و فنس اما 
این کودکان خود را به محوطه داخلی استخر رسانده بودند که به دلیل وجود 
پالســتیک در کف استخرهای کشاورزی به داخل سر خوردند و وجود همین 
نوع پالستیکها باعث شده بود که پدران آنها نیز نتوانند خود را از استخر بیرون 
بکشــند.فرماندار نرماشیر ادامه داد: به دلیل کمبود نیروی امدادگر غواص و تا 
رسیدن غواص از هالل احمر بم به محل حادثه، یکی از افراد محلی که غواص 
دوران جنگ تحمیلی بوده توانســت اجساد را بیرون بکشد.هر ساله تعدادی از 
کودکان کارگران و کشــاورزان در استخرهای کشاورزی جنوب و شرق استان 
کرمان غرق می شــوند. این افراد اهل شهرستان ایرانشهر در استان سیستان 

اخبار کوتاه

)آگهي فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اداره کل ورزش و جوانان 
 استان آذربایجان غربی( اسفند 1401

)نوبت اول( واگذاری طرح
اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي در نظر دارد 
پروژه های جدید خــود را با همکاری بخش خصوصی بصورت واگذاری 
کامل طرح به اســتناد ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )2( مطابق دستورالعمل شماره 586206 
مورخ 1395/04/05 ســازمان برنامه وبودجه کشور و اصالحیه شورای 
اقتصاد به شــماره 1342590 مورخ 1396/05/25 و نیز در راســتای 
عمل به دستورالعمل اجرایی ماده )2۳( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( ضمن رعایت شرایط و ضوابط 

تعیین شده احداث نماید.

 از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صالحیتدار و عالقمند به مشارکت 
دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل جهت دریافت فرم درخواست 
مشارکت و اسناد ارزیابی به اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان 
غربی به آدرس ذیل مراجعه و نســبت به دریافت و تکمیل اوراق مورد 

نظر اقدام نمایند. 
حداکثر فرصت برای ارائه درخواست مشارکت و اخذ مدارک ارزیابی 
تا تاریخ 31 فروردين ماه ســال 1402 خواهد بود. اسناد کیفي توسط 
کمیته فني، ارزیابي شده و به متقاضیانی که حداقل امتیاز الزم را کسب 

کرده باشند دعوت نامه ارائه طرح تجاری ارسال خواهد شد.

* سرمایه گذار منتخب پس از صرف هزینه مورد نیاز جهت احداث پروژه 
به مدت معینی اقدام به بهره برداری نموده و پس از ســپری شدن مدت 

قرارداد، پروژه موضوع فراخوان را به دولت عودت خواهد نمود.
* درصورت پیشنهاد سایر مدل های مشارکتی توسط متقاضی موضوع 

حسب پروژه و تصویب کارگروه واگذاری استان بررسی خواهد شد.
* جهت دریافت اطالعات بیشتر به دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و 
جوانان استان واقع در ارومیه خیابان سربازان گمنام )برق( جنب مجتمع 

فرهنگی هنری مراجعه بفرمایید. تلفــن تماس: 46 ۳7 4۵ ۳۳ -۰44 
داخلي 14۳      

اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با اســتناد به ضوابط و قوانین 
مربوطه در قبول و رد یک یا همه پیشنهادها مختار می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1402/01/15

روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان آذربايجان غربي

اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي

برآورد اولیه نام پروژه
روش مشارکتمتراژ)میلیون ریال(

12۰.۰۰۰۹7۸B.O.Tاحداث سالن ورزشی سقف بلند در ابعاد 2۰*۳6 شهر الجان پیرانشهر1

احداث 2 باب فضای ورزشــی روباز چمن مصنوعی مینی فوتبال با رختکن و سیســتم روشنایی 2
شهرستان نقده در روستاهای)حسنلو و بیگم قلعه(

2۰.۰۰۰1۰4۰B.O.T به ازاء هرباب

احداث ۸ باب فضای ورزشــی روباز چمن مصنوعی مینی فوتبال با رختکن و سیســتم روشنایی ۳
شهرستان نقده در روستاهای )کالکین، اشنوزنگ، سیلوه، حاجی غلده، قره خضر، خورنج، پردانان(

2۰.۰۰۰1۰4۰B.O.T به ازاء هرباب

1۰۰.۰۰۰1۰۰۰B.O.Tاحداث یک باب سالن طبقاتی در شهرستان نقده4

1۰۰.۰۰۰1۰۰۰B.O.Tاحداث یک باب سالن طبقاتی در شهرستان پیرانشهر۵

۸۰.۰۰۰4۰۰B.O.Tاحداث خانه تخصصی کمپ تیم های ملی در جوار سد حسنلو برای قایقرانی6

1۰۰.۰۰۰1۰۰۰B.O.Tاحداث یک باب سالن طبقاتی در شهرستان شاهیندژ7

احداث یک باب فضای ورزشــی روباز چمن مصنوعی مینی فوتبال با رختکن و سیستم روشنایی ۸
شهرستان شاهیندژ

2۰.۰۰۰1۰4۰B.O.T

احداث یک باب فضای ورزشــی روباز چمن مصنوعی مینی فوتبال با رختکن و سیستم روشنایی ۹
شهر محمودآباد شاهیندژ

2۰.۰۰۰1۰4۰B.O.T

B.O.T = احداث، بهره برداری، انتقال به دولت

جمهوری اسالمی ايران

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از کشف بیش از 
1۵ هزار عــدد موادمحترقه غیرمجــاز و بیش از ۵6۰۰ 
ثوب انواع البســه قاچاق در جریان دو ماموریت پلیسی 
خبر داد.ســرهنگ محمد معظمی گودرزی به تشــریح 
برخی از ماموریت های پلیس پیشگیری در یک شبانه روز 
پرداخت و گفت: روز گذشــته ماموران عملیات کالنتری 
1۵2 خانی آبادنو حین گشت زنی به دو دستگاه خودروی 
سواری پژو و سمند مشکوک شده و برای بررسی موضوع 
دســتور توقف خودرو ها را اعالم کردند، اما راننده یکی از 
خودرو ها به محض مشــاهده ماموران با سرعت از محل 
متواری شــد.وی بــا بیان اینکه درپی اقــدام راننده این 
خودرو تعقیب و گریز میان پلیس و این خودرو آغازشد، 
گفت: دقایقی بعد خودروی مذکور توقیف و مورد بازرسی 
قرار گرفت کــه در جریان آن ۵6۰۰ ثوب انواع البســه 
فاقد بارنامه و مجوز های قانونی کشــف شد.رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه راننده هر دو خودرو 
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند، گفت: این دو نفر 
تحت بازجویی قرار گرفتند که در جریان آن به جرم خود 

مبنی حمل البســه قاچاق از استان غربی کشور به قصد 
تحویــل در بازار تهران معترف شــدند.معظمی گودرزی 
با بیان اینکه کارشناســان ارزش اموال کشــف شــده را 
دو میلیــارد ریال اعالم کردند، گفــت: برای متهمان نیز 
پرونده ای تشــکیل شده و آنان برای ادامه روند رسیدگی 
به جرم روانه دادســرا شدند.وی همچنین از کشف بیش 
از 1۵ هزار عــدد مواد محترقه در محــدوده بازارتهران 
طی ماموریتی دیگر خبــر داد و گفت: به دنبال دریافت 
اخباری مبنی بر توزیع مواد محترقه قاچاق در محله بازار 
تهران رسیدگی به موضوع در دستورکار تیمی از ماموران 
کالنتری 11۳ بازار قرار گرفت و آنان در نخســتین اقدام 
محل استقرار توزیع کننده موادمحترقه را مورد شناسایی 
قرار دادند.رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ با اشاره 
به انجام هماهنگی و اخذ مجوز قضایی برای دســتگیری 
متهــم، گفت: ماموران در جریان یک عملیات منســجم 

پلیســی به محل مذکور مراجعه کــرده و این فرد را نیز 
دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین در 
بازرســی از محل نیز تعداد 1۵ هــزار و 2۰۰ عدد انواع 
مواد محترقه کشف و ضبط شد.معظمی گودرزی با اشاره 
به انجام بازجویی از متهم دســتگیر شده، گفت: این فرد 
در جریان بازجویی ها به جرم خود و توزیع مواد محترقه 
غیرمجاز و خارجی اعتراف کرد. کارشناســان نیز ارزش 
اموال کشــف شــده را بیش از ۵۰۰ میلیون ریال اعالم 
کردند. برای متهم دســتگیر شــده در این عملیات نیز، 
پرونده ای تشکیل شده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم 
روانه دادسرا شد. وی از دستگیری سارق محتویات خودرو 
در محله یافت آباد خبر داد و گفت: به دنبال وقوع چندین 
مورد ســرقت محتویات داخل خودرو در محله یافت آباد 
رســیدگی به موضوع و دستگیری ســارق یا سارقان را 
تیمــی از ماموران کالنتری این محــل بر عهده گرفته و 

تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.معظمی گودرزی با بیان 
اینکــه ماموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی راز 
سرقت محتویات خودرو در محله را کشف کردند، افزود: 
در بررســی های به عمل آمده مشــخص شد سارقان به 
خودرو های پارک شــده مراجعه و اقدام به سرقت از آن 
کرده اند. در همین راســتا ماموران روز گذشته با حضور 
در محل هــای جرم خیز متهمان را با همان مشــخصات 
در حال بازکردن در خودرویی مورد شناســایی قرار داده 
و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه آنان را دســتگیر و 
به مقر انتظامی منتقل کردند. رئیس پلیس پیشــگیری 
تهران بزرگ با بیان اینکه متهمان ۳۸ و 44 ســال سن 
داشــتند، گفت: این افراد در جریان بازجویی های انجام 
شده به جرم خود و سرقت محتویات از داخل پنج خودرو 
اعتراف کردند. همچنین از متهمان یک دستگاه باطری، 
تجهیزات الکترونیکی و سیستم دزدگیر خودرو نیز کشف 
و مالباختگان نیز شناســایی شدند.به گفته وی متهمان 
دستگیر شــده پس از تشــکیل پرونده برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم به مراجع قضائی معرفی شدند.

کشف لباس های قاچاق از دو خودروی سواری

خالکوبی روی گردن، قاتل را لو داد 
زن همســایه هنگام خانه تکانی و تمیز کردن شیشه های خانه اش متوجه فرار 
مرد جوانی شــد که پشت گردنش خالکوبی »آدیداس« داشت و همین موضوع 
ســرنخ دســتگیری قاتل را به پلیس داد.به گزارش رکنا، بامداد 1۹ اسفند خبر 
مرگ مشکوک زنی جوان به پلیس اعالم شد . پسر 1۸ ساله این زن به مأموران 
کالنتــری 1۳۵ آزادی گفت: پدر ومادرم از هم جدا شــده بودند و من با مادرم 
زندگی می کردم دیشــب به خانه یکی از دوســتانم رفته بودم نیمه شــب که 
به خانه برگشــتم با جسد مادرم رو به رو شــدم در حالی که باالی سرش چند 
بســته خالی قرص و یک لیوان آب دیدم. خانه بهم ریخته بود، فکر کردم مادرم 
خودکشی کرده است. اما این امکان ندارد چون او زنی سر زنده و سرحال بود و 
من به مرگ او مشکوک هستم.بدنبال این تماس، بازپرس محمد مهدی براعه و 
تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند. در معاینات اولیه، متخصصان 
پزشکی قانونی با خراشیدگی روی بینی زن جوان  مواجه شدند و همچنین در 
بازرسی از سر او، آثار ضربه  مشاهده شد. زمان مرگ حدود ظهر پنج شنبه اعالم 
شــد و بدین ترتیب احتمال خودکشی رنگ باخت و فرضیه قتل پررنگ شد.با 
شروع تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به سراغ همسایه ها 
رفتند. یکی از همسایه ها که زن جوانی بود گفت: بعد از ظهر پنجشنبه در حال 
خانه تکانی و تمیز کردن شیشــه های خانه بودم که ناگهان مرد جوانی هراسان 
از خانه خارج شد. او را نشناختم  اما موضوعی که توجهم را جلب کرد خالکوبی 
پشت گردن او بود که به نظرم عالمت برند »آدیداس« بود. با توجه به اظهارات 
زن همسایه کارآگاهان باردیگر به سراغ پسر زن جوان رفتند و او با شنیدن اینکه 
مردی با این خالکوبی بر گردن از خانه آنها خارج شــده گفت:  این مرد را می 
شناسم او پسرخاله مادرم اســت که پشت گردنش خالکوبی آدیداس دارد ولی 
یک ســارق سابقه دار و خالفکار است.با مشــخص شدن هویت متهم، بازپرس 
جنایی دســتور بازداشت مرد جوان را صادر کرد. تحقیقات برای دستگیری وی 
ادامه داشــت تا اینکه کارآگاهان جنایی موفق شدند صبح شنبه 2۰ اسفند او را 
بازداشت کنند.وی، زمانی که در مقابل بازپرس شعبه سوم دادسرای امورجنایی 
تهران قرار گرفت به قتل دختر خاله اش اعتراف کرد و به دستور بازپرس جنایی، 
متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد و تحقیقات در 
این خصوص ادامــه دارد. اختالفت با مقتول چه بود؟ مقتول دختر خاله ام بود 
اما او را خاله صدا می کردیم،  هر چند وقت یکبار هم به او سر می زدم. من به 
خاطرسرقت بازداشت شدم و بعد از تحمل حبس حدود یک سال قبل از زندان 
آزاد شــدم اما دوباره خالف هایم را شــروع کردم. حــدود ۵۰ فقره  زورگیری و 
خفتگیری دارم. از سوی پلیس هم تحت تعقیب بودم. من در کارگاه رویه کوبی 
مبل کار می کنم و گاهی اوقات نیز شب ها در کارگاه می خوابم اما گاهی اوقات 
هم در پاتوق خالفکارها به ســر می برم. شب هایی که به پاتوق می روم، وسایل 
سرقتی را با خودم نمی برم، چون می ترسم از من سرقت کنند. وسایل سرقتی 
را در خانه دختر خاله ام مخفی می کردم. دختر خاله ات از اين موضوع  خبر 
داشــت؟ بله، اما همیشه مرا نصیحت می کرد که دست از خالف بردارم وقتی 
دید گوش نمی کنم تهدید کرد که دیگر اجازه نمی دهد اموال مسروقه را به خانه 
اش ببرم و اگر باز هم این کار را انجام دهم مرا لو می دهد. به همین خاطر او را 
كشتی؟ روز حادثه سر این موضوع و اینکه از من خواست با مادرم آشتی کنم با 
هم دعوایمان شد  و او شروع به داد و فریاد کرد. سه شب بود که به خاطر مصرف 
مواد نخوابیده بودم و حال خوبی نداشتم، نمی دانم چه شد که بالش را برداشتم 
و روی صورتش گذاشتم. به خودم که آمدم متوجه شدم که او دیگر نفس نمی 
کشد. بعد چه کار کردی؟ جسد را روی تخت گذاشتم و چند قرص از بسته های 
قرص خارج کردم و دور ریختم و چند قرص و بسته های خالی را هم باالی سر 

او گذاشتم تا به نظر بیاید که او خودکشی کرده است.
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توقف طرح گردشگری آشــوراده، با وجود حداکثر نرمش 
مدیران ارشد گلستان برابر برخی رویکردهای غلط در قبال 
این جزیره، مصداق کوتاهی در اجرای دستور رئیس جمهور 
برای رونق گردشگری است.به گزارش مهر، ساحل نشینان 
گلستان سال ها است که چشــم انتظار اجرای گردشگری 
در تنها جزیره ایرانی دریای خزر هستند تا بتوانند در کنار 
حضور گردشــگران و مســافران به این جزیره، به کسب و 
کار خــود در بخش های مختلف رونق دهند.همه اتفاقات و 
اظهارنظرهــا در ماه های اخیر بر این محور اســتوار بود که 
گره های کور گردشــگری آشوراده با انعطاف طرفین، یعنی 
استانداری گلستان و سازمان محیط زیست گشوده شده و 
بزودی عملیات اجرایی این پروژه درآَشوراده آغاز خواهد شد 
اما محیط زیست مازندران در روزهای قبل، عملیات تسطیح 
و مهندســی در عرصه پیش بینی شده برای گردشگری در 
آَشوراده را متوقف کرد و امیدها به کما رفت.از سال ۱۳۹۵ 
اجرای طرح گردشــگری در جزیره آشوراده در دستور کار 
مدیران گلســتان قرار گرفت و براساس طرح اولیه قرار بود 
این موضوع در عرصه ای به مساحت ۳۸۰ هکتار اجرا شود 
اما دغدغه های محیط زیســتی سبب شد تا عرصه منظور 
شــده برای این طرح ابتدا بــه ۳۸ و در ادامه به ۲۲ هکتار 
کاهش یابد.ظرفیت های بکر و چشم اندازهای بدیع جزیره 
آشوراده بر کسی پوشیده نیست و مخالفان و موافقان پروژه 
گردشگری آشوراده بر این موضوع اتفاق نظر دارند و هر دو 
طیف بر این باور هســتند که راه اندازی بومگردی در این 
منطقه می تواند پیشرانی برای توسعه و پیشرفت شهرهای 
ســاحلی و حتی کل استان گلســتان باشد.با وجود آنکه از 
ابتدای طرح این موضوع، همگان بر رعایت ملزومات زیست 
محیطی ایــن پروژه تاکید کردند اما بنا به دالیل نامعلومی 

این پروژه به سرانجام نرسیده است.
مدیران اجرایی و نمایندگان ادوار مختلف مجلس شــورای 
اسالمی، بارها وبارها پشت تریبون رفته اند و خبر از نهایی 
شــدن طرح گردشگری آشــوراده داده اند اما در گام اجرا 
و در دقیقــه ۹۰ این پــروژه متوقف شــد، گاهی انقضای 
اعتبار مجوز مطرح می شود و گاهی همخوان نبودن مجوز 
صارده به عملیات اجرایی پیش بینی شــده!اما آنچه اهالی 
گلستان را خسته کرده است؛ وعده های بی سرانجام است. 
وعده هایی که هر چند وقت یکبار کور سوی امیدی در دل 
مردم ایجاد می کند و دوباره خاموش می شــود.این اتفاقات، 
بارها و بارها تکرار شد تا اینکه در شانزدهمین سفر استانی 

رئیس دولت ســیزدهم در اسفندماه ســال گذشته، وی پا 
در جزیره آشــوراده نهاد و دو ســاعتی در این منطقه پای 
حرف مدیران و کارشناسان گردشگری، محیط زیست، راه 
و شهرســازی و نمایندگان مجلس و مدیران ارشد گلستان 
نشست.رئیس جمهور در بازدید دو ساعته از آشوراده گفت: 
تــا کی باید معطــل بمانیم و در پیچ و خم دســتگاه های 
اداری این نعمت الهی راکد و بالاستفاده بماند، باید هر چه 
سریع تر روی زمین شــاهد اتفاقات اجرایی باشیم.آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی ادامه داد: در چند ساعتی که در جزیره 
آشوراده بودم، هیچ مطلبی که بتوان برای مخالفت با طرح 
گردشــگری به آن استناد کرد شــنیده نشد؛ حرف محیط 
زیست را هم گوش کردم محیط زیست حرفی ندارد، توقف 
این طرح دلیل می خواهد نمی توان این ســرمایه بزرگ را 
متوقف کرد، گردشگری اشتغال و تولید از راهبردهای دولت 
است.اهالی گلســتان انتظار داشــتند وقتی باالترین مقام 
اجرایی کشور، صراحتاً خواستار اجرای این طرح گردشگری 
در جزیره آشوراده می شود شاهد بهانه های مدیران مرتبط 

ملی نباشیم.
با وجود آنکه مسئوالن ارشد گلستان حاضر شدند از مصوبه 
سال ۱۳۹۹ شورای عالی معماری و شهرسازی که در آن به 
بیتوته شبانه گردشگران اشاره شده بود، چشم پوشی کنند 

و مصوبه اخیر این شورا )بدون امکان شب ماندگاری( را به 
رسمیت شناختند باز هم، محیط زیست مازندران این پروژه 
را در نطفه متوقف کرد.پس از آنکه مدیران ارشــد گلستان 
در یک نرمش قهرمانانه از حق بیتوته مسافران چشم پوشی 
کردند، اینک شاهد آن هستیم که محیط زیست مازندران 
حتی موافق اجرای تفرج غیر متمرکز که همانا اسب دوانی، 
قایق سواری و پیاده روی در جزیره آشوراده هم نیست.این 
وقایع در حالی است که بارها مدیران گلستان، خبر قطعی 
شــدن اجرای پروژه گردشگری آشــوراده را بر زبان آورده 
بودند.مشاور استاندار گلستان در حوزه سرمایه گذاری هم با 
اشاره به صدور تمامی مجوزهای الزم برای طرح گردشگری 
آشوراده گفت: تمام مجوزهای قانونی برای طرح گردشگری 
آشــوراده صادر شــده و هیچ دغدغه ای بــرای اجرای این 
مطالبه کهن مردم گلستان نداریم.علیرضا حاج محمدعلی 
گفت: در حال حاضر ۲۲ هکتار از جزیره آشــوراده و ۱۳۸ 
هکتار در ســایت پشــتیبان آماده واگذاری به سرمایه گذار 
است.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران گفت: 
عملیــات عمرانی و اجرایی طرح گردشــگری محدوده ۲۲ 
هکتاری جزیره آشوراده به سبب نداشتن مجوزهای قانونی، 

تا زمان تحصیل مجوز متوقف شده است.
اما مدیــرکل حفاظت محیط زیســت مازنــدران در این 

خصوص به خبرنگار مهر گفــت: با توجه به اینکه مجریان 
پروژه گردشــگری بــرای عملیات عمرانــی در عرصه ۲۲ 
هکتــاری هیچ گونه مجوزی را ارائه نداده اند این فعالیت ها 
توسط محیط زیســت متوقف شده اســت.عطااهلل کاویان 
افزود: اجرای هرگونه پروژه عمرانی و گردشگری در مناطق 
چهارگانه محیط زیســت مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از 
ســازمان حفاظت محیط زیست است و در خصوص پروژه 

بوم گردی جزیره آشوراده هم، این موضوع صدق می کند.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شــورای اسالمی 
هم به خبرنگاران گفت: باید نظام مســائل مشکالت حوزه 
گردشگری دسته بندی شود، برخی قوانین مزاحم و برخی 
کم اثر هستند، باید این دغدغه ها احصا و برای آن چاره جویی 
و عالج بخشی شود.غالمرضا منتظری افزود: ما منطقه ای به 
نام آشوراده داریم ولی هیچ استفاده ای از آن نمی شود. کل 
استان گلستان هیچ چیزی حتی کشاورزی نمی خواهد اگر 
تنها به صنعت گردشگری آن بپردازیم.استاندار گلستان هم 
در خصوص جزیره آشــوراده گفت: حمایت از بومگردی ها 
و ســرمایه گذاران در بخش گردشگری اصل مهم پیشرفت 
و توســعه استان گلستان اســت، امروز صنعت گردشگری 
به عنوان یکی از منابع درآمدی کشــورهای دنیا محسوب 
می شــود و رونق اقتصادی در صنعت گردشــگری بسیار 
چشــمگیر و قابل توجه است.وی گفت: هیچ کوتاهی را در 
اجرای مصوبات پیشــرفت و توسعه جزیره آشوراده نخواهم 
پذیرفت و همه مدیران و دستگاه ها باید بر مصوبات پایبند 
بوده و آنها را به صورت کامل اجرا کنند، اقدامات توسعه ای 
در استان نباید در گیر و دار بروکراسی اداری متوقف شود.
زنگانه گفــت: تمام تالش دولت بر این اســت بتوانیم این 
محیط زیست ارزشــمند را احیا کند و اجازه نخواهیم داد 
هیچ فردی با ســلیقه های شخصی و غیرکارشناسی در کار 
خلل ایجاد کند.اســتاندار گلستان همچنین تاکید کرد: در 
اجرای طرح گردشگری در مناطق حساس زیست محیطی، 
حفظ و صیانت از ذخایر ارزشمند حیات وحش و زیستگاه 
بکر منطقه مورد تاکید است و نمی خواهیم برای دستیابی به 
توسعه، محیط زیست را فدا کنیم.به گزارش خبرنگار مهر، 
به زعم برگزاری جلسات، مکاتبات، مجوزها و حتی دستور 
صریح باالترین مقام اجرای دولت در خصوص طرح طبیعت 
گردی آشوراد اما عده ای در سطوح مدیریتی ملی سهوی یا 
عمدی، در اجرای این پروژه سنگ اندازی می کنند، پروژه ای 

که می توان سبب توسعه گلستان شود.

گره گردشگری آشوراده کورتر شد

فقر اراده در اداره یک جزیره
احیای بازار فرش مشهد در آینده نزدیک

وجود ۴۰ اثر ثبتی ملی در محدوده بافت اطراف حرم
شهردار منطقه ثامن مشهد از راه اندازی ۱۶ گذر تشرف به حرم رضوی و اجرای 
هشت محور آن خبرداد.به گزارش ایلنا از مشهد، ساسان نورین مقدم در بازدید 
اصحاب رسانه از پروژه های منطقه ثامن مشهد اظهار داشت: یکی از موضوعات 
ما اماکن تاریخی و میراث فرهنگی در محدوده بافت اســت و در مقیاس کالن 
۴۰ اثر ثبتی ملی در محدوده بافت اطراف حرم رضوی داریم. شــهردار منطقه 
ثامن از  احیای بازار فرش مشــهد خبرداد و گفت:فاز دوم آن نیز به زودی آغاز 
می شود. همچنین فســتیوال های فروش مانند فروش فرش خراسان را در نظر 
داریم وخوشــبختانه اکنون مالکان بازار همکاری های الزم را با ما می کنند و در 
آینده با تکمیل این پروژه بخشودگی هایی نیز برای آن ها در نظر خواهیم گرفت.
نورین مقدم تاکیدکرد: اقدامات این چنینی در ســبد گردشــگری زیارت بسیار 
مؤثر وبخشی که در بازار فرش مرمت شده، داالن اصلی است، اما مرمت مغازه ها 
توسط خود افراد صورت می گیرد.وی با بیان اینکه طبق مصوبه شورا به کاسبان 
بازار فرش ، پروانه رایگان ارائه شده است نیز افزود: فاصله ای که بین سازه قدیم 
و ســازه جدید ایجاد شده اســت، باعث ریزش آب در زمان بارندگی می شودو 
کاســبان بازار فرش حق دارند و ما  پیگیر حل مشــکل آن ها هستیم. شهردار 
منطقه ثامن درباره طرح تحولی با عنوان گذر تشــرف نیز عنوان کرد:محدوده 
حرم طبق مطالعات ۱۶ محور وجود دارد که به حرم رضوی منتهی می شــود. 
کار ۸ گذر از ۱۶ گذر تشــرف آغاز شده است و مجموع این گذر ها ۱۳ کیلومتر 
است ضمن اینکه اولویت گذر تشرف پیاده راه و ارتقای پیاده مداری است.نورین 
مقــدم در ادامه ارتقا پیاده مداری را از اولویت های محورهای تشــرف به حرم 
عنوان کرد و گفت: گسترش فضای سبز، ادامه گذر رواق حضرت زهرا واستفاده 
از فضاهای مرده و بدون اســتفاده به عنوان پارک وفضای ســبز و سرویس های 
بهداشتی،و تکمیل گذر تشرف حاج نوروز از اقدامات دیگر اجرایی در این منطقه 
اســت.وی اذعان کرد: به منظور ایجاد شــتاب فزاینده و تحول جدی درتامین 
خدمات و زیرســاخت ها،اقدامات اجرایی در۸ محور باعنوان های مدیریت حمل 
ونقل،گسترش مجتمع های بهداشتی،توسعه اماکن مذهبی، حفظ واحیاء میراث 
فرهنگی ،گسترش فضای سبز،گســترش خدمات عمومی وایمنی، ارتقاء پیاده 
مداری وتقویت اقامت وســکونت برنامه ریزی شــده اســت وگام نخست از ۸ 
اقــدام طرح تحول در بهمن مــاه  به ارزش ۴۰۸/۱ هزار میلیــارد تومان بوده 
است.شــهردارمنطقه ثامن تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی احداث پارکینگ 
عمومــی ،گام اول پارکینگ رضوان با ظرفیــت ۶۰۰ جای پارک، آغاز عملیات 
اجرایی احداث ســرویس های بهداشــتی و حمام، آغاز عملیات اجرایی احداث 
پارک رازفر با اعتبار۶۲۰ میلیارد تومان، افتتاح مسجد تاریخی مرمت شده امام 
حسن عسگری، افتتاح مسجد امام زمان ، آغاز عملیات اجرایی احداث کالنتری 
آستانه پرست،آغاز عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان طبرسی با اعتبار ۱۵ 
میلیاردتومان، بهره برداری از پیاده روســازی بلوار امیرالمومنین، آغاز عملیات 
اجرایی گذر تشــرف مخابــرات، آغاز عملیات اجرایی گذر تشــرف حاج نوروز، 
تکمیل راه باغ رضوان،آغاز عملیات اجرایی توســعه زائرسرای نبی اکرم ،افتتاح 
مجتمع مسکونی پردیس با ظرفیت ۱۱۸ واحد ،بهره برداری از قطعه یک پروژه 
مرمت بــازار فرش و آغاز عملیات مرمت و احیای فاز ۲ بازار فرش با اعتبار ۱۹ 

میلیارد تومان از اقدامات در حال اجرا است.

۱۰۰ درصد اراضی ملی در البرز رفع تصرف شده است
رئیس کل دادگســتری اســتان البرز گفت: اکنون ۱۰۰ درصد اراضی ملی در 
استان البرز رفع تصرف شده مگر تعداد کمی اراضی که مربوط به اوقاف هستند 
یا به اســتان قزوین داده شده اند.به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی  در 
مراســم افتتاح ساختمان بازرسی اســتان البرز و تکریم  معارفه مدیر کل این 
سازمان افزود: از ســال ۹۷ تا بهمن امسال در مجموع ۱۰۹ گزارش از بازرسی 
اســتان به دادگستری ارجاع داده شده که برای اغلب این پرونده ها حکم تبرئه 
و برای ۱۱ مورد هم محکومیت قطعی صادر شــده است و البته تعدادی از این 
گزارش ها همچنان در حال بررســی است.این مسئول ادامه داد: حساسیت کار 
بازرسی باال است و گزارش هایی که از سوی این نهاد به سیستم قضا ارجاع داده 
می شــود باید متقن باشد چون در صورتی که به قرار منع تعقیب و تبرئه منجر 
شوند، در افکار عمومی جلوه خوبی نخواهد داشت، بنابراین بازرسی برای وقوع 
جرم باید دارای ادله الزم و کافی باشــد.این مســئول اضافه کرد: هدف سازمان 
بازرســی دستگاه های اجرایی و اداری هستند که عملکردها در این زمینه تاثیر 
مســتقیم در دیدگاه مردم نسبت به شاکله حاکمیتی دارد.فاضلی گفت: اکنون 
۱۰۰ درصد اراضی ملی در استان البرز رفع تصرف شده مگر تعداد کمی اراضی 
که مربوط به اوقاف هســتند یا به استان قزوین داده شده اند.رئیس دادگستری 
اســتان البرز افزود: در ســتاد اقتصاد مقاومتی چهار هزار و ۹۰۰ شــغل احیا و 
تداوم یافته اســت که در این ســتاد بازرسی عضوی موثر بشمار می رود.رئیس 
دادگستری استان البرز افزود: سازمان بازرسی با اعمال نظارت نسبت به حسن 
اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دســتگاه های اجرایی فعالیت می کند و 
به جز اینکه وظیفه گزارش فساد و تخلفات را دارد باید با عملکرد مناسب خود 
از وقوع تخلف پیشــگیری کند.وی ابراز کرد: هر چند در جریان فساد و تخلف 
برخورد قانونی با متخلف مهم اســت ولی اگر جلوی جریان فساد گرفته شود، 
هیچ کس جرأت فساد نخواهد داشت چون در صورت تخلف باید هزینه سنگینی 

پرداخت کند.

آب و فاضالب آذربایجان شرقی
 برای چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 

خدمت رسانی می کند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی، با بیان اینکه در دو حوزه آب 
و فاضالب خدمات گسترده ای به مردم ارائه می کنیم، گفت: ۷۰ درصد جمعیت 
۴.۲ میلیون نفری استان از این خدمات بهره مند هستند.محمد خانی، افزود: در 
۳۴ شــهر با رویکرد آینده نگری و برنامه ریزی های ۲۵ ساله آبرسانی می کنیم 
اما در برخی شــهرها حتی برای یک ســال آینده نیز با مشکل روبه رو هستیم.

وی ادامه داد: در این بین ۱۵ شــهر اســتان سال گذشته در وضعیت کمبود یا 
سربه ســری تولید و مصرف آب قرار داشتند و امسال تعداد این شهرهای دارای 
مشــکل تأمین آب به هفت مورد و در شــهرهای تبریز، سهند، مرند، هادیشهر، 
آذرشهر، هریس و هوراند کاهش یافت و در تابستان امسال شاید در این شهرها 
مشکالت جزئی مانند قطعی موقت داشته باشیم که تالش می کنیم با اقدامات 
فوری و یک ســاله و البته ترویج فرهنگ درســت مصرف این مشــکالت را به 
حداقل کاهش دهیم و از ســوی دیگر شرایط دمایی نیز در شدت و ضعف این 
تنش ها نقشــی حیاتی دارد.مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 
در ۷۰۰ روســتا نیز عدم توازن تولید و مصرف آب داشــتیم که در یک ســال 
گذشــته مشکل آب پایدار ۲۰۳ مورد از آنها حل شده و با مجموع این اقدامات 
تابستان ۱۴۰۱ را با کمترین مشکل سپری کردیم و به عنوان یکی از سه استان 
پایدار در تأمین آب از ســوی وزارت نیرو معرفی شدیم چرا که با وجود کاهش 
بارندگی ها و افزایش دما پایدارترین تابســتان از لحاظ تأمین آب در ۱۰ ســال 
گذشــته را داشــتیم و عالوه بر این با با بهره برداری از طرح تأمین آب پایدار 
۲۴۷ روستا در ســال آینده، طی دو سال بیش از ۵۰۰ روستای استان صاحب 

آب پایدار خواهند شد.

اخبار کوتاه

ریزگردهای »آق بالغ مصطفی خان« در حالی 
شروع شده است که در یک سال گذشته هیچ 
اقدام عملی از طرف دستگاه های اجرایی برای 
کنترل ریزگردها انجام نشــده است.به گزارش 
مهر، پدیــده گرد و غبار یکــی از پدیده های 
مخرب مناطق خشــک و بیابانی اســت این 
پدیده اکنون در بســیاری از مناطق کشور به 
یکی از معضالت زیســت محیطی تبدیل شده 
است.آق بالغ مصطفی خان شهرستان نمین در 
استان اردبیل هم یکی از این مناطق در معرض 
خطر اســت که وجود خشکسالی های متناوب 
ســال های اخیر، کاهش سطح سفره های آب 
زیرزمینی، انتقال آب ویلکیج به شهر اردبیل، 
اســتقرار صنایع آب بر، چرای بی رویه، از بین 
بردن چمنزارها و کشاورزی غیر اصولی باعث 
فرسایش خاک و به وجود آمدن پدیده گرد و 
غبار در این روستا شده است.تلنبار شدن خاک 
بین معابر و ساختمان های روستا و زمین های 
کشــاورزی موجب مهاجرت اهالی به شهرها 
شده اســت که همین موضوع آینده اقتصادی 
این منطقه و حتی شهر اردبیل را نیز به خطر 
می اندازد.هم اکنون محــدوده گرد و غبار در 
روســتای مذبور به ۱۰۰ هکتار رســیده است 
و اداره محیط زیســت استان اردبیل محدوده 
بالفعل و بالقوه منطقه برای تبدیل شــدن به 
کانون مولد گرد و غبار را تا سطح ۲۸۵ هکتار 
اعالم کرده است.خبرگزاری مهر پیش از این در 
گزارش روستای »آق بالغ مصطفی خان« نمین 
مرکز طوفان های غبار به موضوع ریزگردها در 

روستای آق بالغ مصطفی خان پرداخته بود.
یکی از فعاالن محیط زیســت در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار کرد: انتقال آب ویلکیج به 
اردبیل این موضوع را تشــدید کرده است در 
شــرایطی که آب به این منطقه نرسد و اقدام 
مثبتی صورت نگیرد ایــن ریزگردها فرودگاه 

اســتان و خود شــهر اردبیل را نیز فرا خواهد 
گرفت.محســن نعمت زاده بــا تاکید بر اینکه 
اقدامــات بازدارنــده در ایران بــه موقع انجام 
نمی شــود، افزود: در شــرایط بحرانی ضمن 
اینکه پیدا کردن راهکار ســخت است هزینه 
کالنی نیز خواهــد بــرد.وی ریزگردهای آق 
بــالغ را یک تهدید جدی برای مردم و محیط 
زیست دانست و گفت: تغییرات اقلیمی و افت 
محسوس نزوالت آسمانی، بی کفایتی مدیران 
در دولت های گذشــته سبب شده تا مساحت 
عظیمی از زمین های بخش ویلکیج به سرزمین 
خشــک و لم یزرع تبدیل شود و این عرصه ها 
را به محلی برای تشــکیل کانون های ریزگرد 

تبدیل کند.
این فعال محیط زیســت با بیــان اینکه طبق 
هشــدارهای محیط زیســت زندگی مردم و 
اکولوژی روســتا در معرض خطر است، ادامه 
داد: بر اساس مطالعات انجام یافته راهکار برای 
این تنش کاشــت گیاهان چند ساله و مقاوم 
به تنش های محیطی است.نعمت زاده با اشاره 
به اینکه شــدت و تناوب ریزگردهای »آق بالغ 
مصطفی خان« در سال های اخیر بیشتر شده 
اســت، افزود: مدیران استان و شهرستان باید 
حل این مشــکل را در اولویت قرار دهند و به 
خواســته مردم اهمیت دهند.رئیس شــورای 
اسالمی روستای آق بالغ مصطفی خان نیز در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه بیش 
از ۱۵ ســال اســت پیگیری های اهالی روستا 
بی نتیجه مانده اســت، افــزود: آنچه موجب 
رها شــدن اراضی کشــاورزی و تبدیل آنها به 
کانون های جدید گردوغبار می شود عدم تأمین 

منابع آبی برای انجام کشت است.
حســین دادخواه ادامه داد: تنها راهکار نجات 
اراضی روســتای »آق بــالغ مصطفی خان« و 
چندین روســتای اطراف تأمین آب مورد نیاز 

برای زراعت است و تا زمانی که این اتفاق رخ 
ندهد نمی توان انتظار بهبود شرایط را داشت.
وی با تاکید بر اینکه »آق بالغ مصطفی خان« 
تاوان ســو مدیریت مسئوالن در ادوار مختلف 
را می دهد افزود: در جایی می توان کشــاورزی 
انجام داد که آب کافی و با کیفیت وجود داشته 
باشد، بنابراین هر جا که اراضی کشاورزی رها 
شده دلیل آن عدم وجود منابع آب بوده است.
رئیس شــورای اسالمی روســتای آق بالغ با 
اشاره به اینکه روســتا بدون آب نیست افزود: 
آب روســتاهای منطقه را با پمپاژ باال برداشت 
می کنند در حالی کــه آب هر منطقه ای باید 
اول نیاز آن منطقــه را برطرف کند.دادخواه با 
اشاره به تصمیمات جلسه فوق العاده مدیریت 
بحران در فرمانداری نمین گفت: در این جلسه 
تصمیماتی گرفته شــد اما تمام تصمیمات در 
حــد حرف باقی مانده و تا بــه امروز عملیاتی 

انجام نشده است.
وی به عدم اجــرای کالس های توجیهی برای 
مردم اشــاره و افزود: یکی از تصمیمات جلسه 
فوق العاده مدیریت بحــران، فک پلمپ یکی 
از چاه های روســتا بود که از طریق استانداری 
پیگیر شدیم اما اداره آب منطقه ای اجازه فک 
پلمپ را نداد.این مســئول با بیان اینکه مردم 
منطقه از وضعیت موجود به ســتوه آمده اند و 
دیگــر در بین مردم حرفی برای گفتن نداریم، 
تصریح کرد: در یک ســال گذشته چندین بار 
به اداره کل بحران استان مراجعه کردم هر بار 
گفتند طرح می نویسیم اما تا کنون بی نتیجه 

بوده است.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتان اردبیل در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماهنگی که 
صورت گرفته است باید جهاد کشاورزی طرح 
مطالعاتــی را تهیه و در اختیار مدیریت بحران 
قرار دهند تــا از اعتبارات ملی بودجه بگیریم.

مهدی خدمتی خاطر نشــان کــرد: موضوع 
ریزگردهــا مختــص منطقه ویلکیج نیســت 
قسمت های زیادی استان را شامل می شود.وی 
با اشاره به اینکه تاکنون طرح مذکور به دست 
ما نرسیده است، افزود: تا این طرح تهیه نشود 

نمی توانیم برای دریافت بودجه اقدام کنیم.
مشاور مدیر کل جهاد کشــاورزی استان نیز 
در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه 
مشــکل ریزگردهای »آق بالغ مصطفی خان« 
در بیست روز گذشته طی دو جلسه با حضور 
بررسی گردیده  اســتانداری  اقتصادی  معاون 
اســت افزود: برای احیای اکوسیستم منطقه 
آبی بی گلو طرحی در قالب تثبیت شــن های 
روان اجرا خواهد شــد.فیروز فوالدی با تاکید 
بر اینکه هیــچ گونه پوشــش گیاهی در این 
منطقه وجود ندارد افزود: مطالعه این طرح به 
مرکز تحقیقات و منابع طبیعی اســتان واگذار 
گردید تا این طرح با کمک اساتید دانشگاه ها 
و کارشناسان مطالعه و پیشنهادات الزم برای 

عالج بخشی ارائه گردد.
وی به مشــکل تأمین آب این منطقه اشاره و 
افزود: حل این معضل زیست محیطی همکاری 

و همیاری تمــام ادارات را می طلبد اداره آب 
منطقــه ای و آب و فاضالب باید در تأمین آب 
این طرح را یاری کنند.مشاور مدیر کل جهاد 
کشاورزی اجرا و موفقیت این طرح را در سایه 
همت مردم دانست و گفت: مردم باید همکاری 
الزم را داشــته باشــند و از شــخم برگردان 
بپرهیزند.فوالدی با اشاره به اینکه تصمیم داریم 
کشاورزی حفاظتی را به منطقه بیاوریم تصریح 
کرد: با پیگیری های معاون اقتصادی استاندار 
پیش طرح تا یک ماه آینده آماده و پیشنهادات 
الزم را ارائــه خواهیم داد تــا تصمیمات الزم 
اتخاذ شود.وجود و انباشت ریزگردهای غباری 
در روســتای آق بالغ شهرستان نمین یکی از 
معضالت جــدی در منطقه بــوده که در این 
باره بی توجهی مسئوالن در سال های گذشته 
مردم را به ستوه آورده است و در صورت تداوم 
ریزگردهــا اهالی چندین روســتا چاره ای جز 
مهاجرت ندارند.بدون شک این معضل زیست 
محیطی باید به دست مسئوالن شهرستانی و 
استانی حل شود بنابراین تعلل بیشتر محدوده 
ریزگردهــا را افزایــش داده و هزینه ها را باال 

خواهد برد.

سرپرســت منابع طبیعــی و آبخیزداری لرســتان گفت : 
متاسفانه فرسایش خاک و رسوب در این استان نسبت به 

استان های دیگر بیشتر است.
به گزارش ایلنا ، حســین میرزایی با بیان اینکه باید منابع 
طبیعی را مدیریت کنیم چراکه اثرگذار و اثرپذیر هستند، 
افزود: یکی از جنبه های حوزه های اداره کل منابع طبیعی 
مردمی ســازی و اجتماعی هایی کارها و فعالیت های منابع 
طبیعی است. وی ســرمایه اجتماعی را مهم ترین سرمایه 
دانســت و با بیان اینکه باید این بخش تقویت شود، افزود: 
لرســتان اولین استان جنگلی در زاگرس است و در کشور 

رتبه چهارم را دارد.سرپرســت منابع طبیعی و آبخیزداری 
لرستان با اشاره به اینکه توسعه منابع طبیعی وجنگل کاری 
در حد توان تقویت شــود ، بیان داشت : در راستای طرح 
مردمی سازی کاشت نهال، با سازمان صمت، تفاهم نامه ای 
انجام شــده تا ۱۵ میلیون اصله نهال تولید شــود و منابع 
طبیعی اســتان توان تولید ۱۲ میلیون اصله نهال در سال 

را دارد.
وی در خصوص حوضه آبخیزداری با بیان اینکه لرستان به 
شــدت نیازمند آبخیزداری و آبخوان داری دارد، بیان کرد: 
هم اکنون ۲۵ درصد لرســتان شیب باالی ۴۰ درصد دارد 

و متاســفانه فرسایش خاک و رسوب در لرستان نسبت به 
استان های دیگر بیشتر است.

سرپرســت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تاکید بر 
اینکه فرســایش در کشور ۱۶.۷ تن در هکتار است، افزود: 
این درحالی اســت که این میزان فرسایش در لرستان ۲۵ 

تن در هکتار است.
میرزایــی با بیان اینکه در ۱.۵ میلیون هکتار از عرصه های 
جنگلی و منابع طبیعی لرستان باید آبخیزداری انجام شود، 
گفــت: تاکنون تنها ۶۲۰ هزار هکتــار از عرصه های منابع 
طبیعی لرســتان مورد آبخیزداری قرار گرفته و این امر به 

شدت نیاز به اعتبار دارد و البته مشارکت مردم را در اجرای 
طرح های آبخیزداری نیــاز دارد.وی بر حفظ وضع موجود 
منابع طبیعی و عرصه های جنگلی در اســتان تاکید کرد 
و افزود: در حوزه حفاظت باید حفاظت را هوشمندســازی 

کنیم چراکه نگاه سنتی کفایت نمی کند.
سرپرســت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان بیان کرد: 
مردمی سازی و هوشمندسازی در حفاظت امری مهم است 
و باید به سازماندهی مردم و عالقمندان به طبیعت را پیش 
ببریم در حال حاضر ۱۳ هزار نفر همیار طبیعت در استان 
داریم و از این ظرفیت باید در رصد و پایش استفاده شود.

مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شــرقی با تاکید 
بــر اینکه اعتبــارات موجــود آب و فاضالب کفاف 
هزینه ها را نمی کند، گفت: برخی مسئوالن در مورد 
وجــود جلبک در آب تبریز اظهــار نظر کرده  بودند 
که آب تبریز طبق آزمایشــات فاقد جلبک است.به 
گزارش خبرنگار ایلنــا از تبریز، محمد خانی گفت: 
۷۰ درصد جمیعت اســتان با خدمات این شــرکت 
در ارتباط بوده و این شــرکت به بیش از ۴ میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر در اســتان ارائــه خدمات می کند.

خانی متذکر شد: طی سال های گذشته در ۱۵ شهر 
اســتان مشکل کمبود و مشکل ســربه سر داشتیم 
که در ســال ۱۴۰۱ این کمبود به ۸ شــهر کاهش 
یافت و در ۷ شــهر اســتان قطعی جزیی نیز پیش 
بینی می شــود.وی با بیان اینکه پیش آمدن مشکل 
قطعی آب در برخی شــهرهای اســتان دور از ذهن 

نیســت، ادامه داد: اصلی ترین مشــکل ما در تامین 
آب تبریز وضیعت ســد نهند و آب ته نشین شده و 
کف رسیده اســت و به همین خاطر کیفیت آب در 
مناطق مختلف تبریز متفاوت است.خانی با تاکید بر 
اینکه در مورد روســتاها ۷۰۰ روستای استان میزان 
مصرف و تولید برابری نمی کند، افزود: در تابســتان 
سال گذشته آذربایجان شرقی جزو استان های پایدار 
شناخته شــد و با کمترین قطعی بهترین تابستانی 
را در ۱۴۰۱ پشــت سر گذاشــتیم.مدیرعامل اب و 
فاضالب آذربایجان شــرقی گفت: متاســفانه بحث 
مالی و اعتبــارات تامینی کفــاف هزینه های آب و 
فاضالب را نمی کند و همچنان تداوم خشکســالی و 
بارش کم از مشکالت در آب و فاضالب استان است.
وی با بیان اینکه۴۵ درصد نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته کمبود بارش داریم، افزود: در مورد 

مدیریت مصرف آب، همواره با مصرف مشکل داریم 
به صورتی  که هــر نفر روزانه ۲۳۰ لیتر آب مصرف 
می کند و گزارش کمبود مصرف در ایام اسفندماه، به 
همزمانی مصرف مربوط می شود و کمبود تامین آب 
در اســتان برای ایام اسفند نداریم.خانی خاطرنشان 
کرد: یکی از مســئوالن درباره وجود جلبک در آب 
تبریز اظهاراتی داشــتند که طبق آزمایشــات مرکز 
بهداشت و آزمایشگاه مرجع کشور جلبک مضری در 
آب تبریز وجود ندارد.وی با بیان اینکه شبکه توزیع 
تبریز با مشکل مواجه است، افزود: این مسئله هم در 
اثر تراکم فروشی بیش از ظرفیت در مناطق شهری 
است که باعث به هم خوردن موازنه شهرسازی شده 
اســت.مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی در 
پایان خاطرنشــان کرد: کشف انشعابات غیرمجاز در 

سطح تبریز۴ برابر افزایش یافته است.

تداوم ریزگردهای »آق بالغ مصطفی خان« و تصمیماتی که بر زمین ماند

مدیر کل منابع طبیعی استان هشدار داد
افزایش فرسایش خاک در لرستان نسبت به استان های دیگر

اعتبارات کفاف هزینه های آب و فاضالب را نمی  دهد

 آب تبریز فاقد جلبک مضر است
آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی  

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به اجاره موارد به شرح جدول ذیل از طریق مزایده و 
تجدید مزایده عمومی اقدام نماید.

اجاره بها مساحت و نشانی کاربری 
)ماهیانه( )ریال( 

اجاره بها سالیانه 
)ریال(

سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

مورد استفاده خواروبار، لبنیات، لوکس فروشی و تزئینات، گل فروشی، فست فود، 
کافی شاب، خدمات موبایل، صنایع دستی، کیف و کفش، عطر و ادکلن، ساعت 

فروشی لوازم تحریر و کتاب فروشی و امور خدماتی با تایید سازمان 

روبروی شورای اسالمی شهر به متراژ 
حدودا ۲۵متر مربع 

۷۰/۰۰۰/۰۰۰۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰

مورد استفاده تجاری کاربری آزاد با در نظر گرفتن شرایط پارک و پس از اخذ 
مجوز کتبی از سازمان و صنف 

میدان کوثر بوستان اهدا مغازه ای به 
متراژ ۱۲متر مربع )مغازه شماره سه(

۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰

پیست اسکیت واقع در پارک سیمرغ مورد استفاده پیست اسکیت 
شهربازی سمینا به مساحت تقریبی 

۳۲۵۰متر مربع 

۲۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اطالعات مزایده به آدرس: سمنان، میدان استاندارد، بلوار شهدا پدافند هوایی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
سمنان )واحد حقوقی( مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۳۳۷۰۳۰۶ تماس حاصل و همچنین جهت تکمیل اطالعات به سامانه ستاد مراجعه نمایند. الزم به ذکر است سازمان در رد یا 

قبول پیشنهادات مختار می باشد.
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سکوت طوالنی یحیی جنجالی شکست

تسلیم نخواهیم شــد و ادامه می دهیم؛ این شاید امیدوارکننده ترین جمله 
نشست خبری طوالنی یحیی گل محمدی بود.

به گزارش »ورزش ســه«، شــاید خبرنگاران مســتقر در ورزشگاه آزادی 
هم انتظارش را نداشــتند که یحیی بعد از شکســت تلخ مقابل ســپاهان، به 
ســکوت طوالنی مدت خاتمه دهد اما سرمربی پرسپولیس درحالی که ماسک 
مشــکی رنگ بر صورت داشــت، وارد ســالن کنفرانس خبری استادیوم شد و 

نشست خبری خود را آغاز کرد.
یحیــی صحبت هایش را با عذرخواهی از هــواداران آغاز کرد اما خیلی زود 
حرف به گله و شــکایت از مســائل مالی و داوری کشــیده شد. البته سرمربی 
سرخپوشان ترجیح داد گالیه چندانی در مورد مشکالت مالی نداشته باشد، اما 
درباره داوری دقایقی را صحبت کرد و قضاوت پیام حیدری را هم زیر سوال برد.
گل محمدی همچنین در مورد شانس قهرمانی تیمش اظهارنظر کرد و گفت 
کــه از بازیکنانش می خواهد تا آخریــن روز بجنگند و همچنین به خبرنگاران 
گفت تیمش برای هر دو جام تالش خواهد کرد و یکی را فدای دیگری نمی کند.

اظهارات سرمربی پرسپولیس را در ادامه می خوانید:
بچه ها شجاعانه و جانانه بازی کردند

یحیــی در ابتدای صحبت هایش گفت: قبل از هرچیز، باید از همه هواداران 
عذرخواهی کنم. در هر صورت با وجود حضور گرم و پرشورشــان، نتوانســتیم 
آنها را خوشــحال کنیم و از این بابت شــرمنده هستیم. نیمه اول بازی خوبی 
نداشــتیم و تحت تاثیر حریف بودیم و به نظرم با ده نفره شــدن تنبیه شدیم. 
نیمه دوم بچه ها شــجاعانه بازی کردند و توانستند دفاع جانانه داشته باشند و 
در هر صورت شرایط در نیمه دوم خیلی سخت شده بود اما موقعیتی به حریف 

ندادیم و گلی هم که خوردیم، در دقایقی بود که نمی شد اصال جبران کرد.
به آینده و جام قهرمانی امیدوار هستیم

وی افــزود: من به نیمه دوم بازیکنان افتخار می کنم. باخت بدموقعی بود و 
کارمان را برای قهرمانی خیلی ســخت کرد. فاصله زیاد شد، اما فکر کنم نباید 
ناامید شــد. باید تالش کنیم و بیشــتر و بیشــتر کار کنیم. تنها چیزی که از 
بازیکنان می خواهم این اســت که با تالش خودشان تسلیم نشوند. کار سخت 

است اما به آینده امیدوار هستیم و انشاهلل بتوانیم جبران کنیم.
مهاجم بیرون کشیدم و مهاجم آوردم

گل محمدی در مورد ورود عیســی آل کثیر عنوان کرد: ما مهاجم کشیدیم 
بیرون و مهاجم اضافه کردیم. می خواســتیم در سرعت به فضاهای پشت دفاع 

حریف برسیم و بهتر دفاع کنیم. بیشتر به این خاطر بود.
در مورد مسائل مالی حرفی ندارم

او راجع به مشــکالت مالی پرســپولیس توضیــح داد: ببینید ما االن بازی 
را باختیم و متاســفانه نتوانســتیم امتیاز بگیریــم. االن بخواهیم در مورد این 
مســائل صحبت کنیم فکر نکنم گوش شنوایی وجود داشته باشد و حرف های 
من خریدار داشــته باشد. در هر باشــگاهی، اگر تیمی بخواهد قهرمان شود و 
بــه روزهای خوب برگــردد و روزهای خوبی برای هواداران بســازد، همه باید 
وظایفشان را درست عمل کنند. من زیاد در این خصوص وظایفی ندارم و ادامه 

خواهیم داد ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد.
صدرنشین اشتباهات داوری هستیم

ســرمربی قرمزها درباره این اظهاراتش که گفته بود بعدا در مورد مســائل 
مختلف صحبت خواهد کــرد، گفت: ببینید همان طور کــه می دانید اتفاقات 
زیادی در چند ماه اخیر افتاد و نمی خواهم مســائل را زیاد باز کنم. هم داخل 
تیــم و هم بیــرون تیم ماند و هــم وضعیتی که برای ما وجود داشــت و هم 
بحث های داوری. شــما آمار اشــتباهات داوری را بررسی کنید و تیم ما قطعا 
صدر جدول است. االن تیم ما باخته و هر حرفی بزنیم شاید کسی اهمیتی به 

این مسائل ندهد.
شاید این اشتباهات از تلویزیون مشخص نباشد

وی افزود: اما امروز در 5 دقیقه آخر شــما ببینید دو خطای خیلی راحت را 
داور به سپاهانی ها هدیه داد. روی کمال پرید و سر زد، خطای کمال را گرفت. 
آنجا هم عیســی آل کثیر رد شده از حریف و بعد سوت زده و خطای عیسی را 
گرفته. در دقایقی که تیم ما تحت فشار بود، بازی را خیلی راحت به حریف داد. 
شــاید در تلویزیون، افراد متوجه قضایا نشوند اما ماها که باالخره در فوتبالیم 
و بــاال پایین فوتبال را دیده ایم، این صحنه هــا زیاد بودند. من فقط دو صحنه 
را گفتم اما شــما بروید ببینید چقدر ســوت سختگیرانه علیه ما زده شد و آن 
هم در شــرایطی که ده نفره بودیم. آن دو صحنــه را بروید ببینید. آنها خیلی 
راحــت بازی را به حریف دادند. من نمی خواهم در مورد بحث های گذشــته و 
اتفاقات گذشته صحبت کنم اما در هر صورت در صحبت هایم گفتم که شرمنده 

هواداران هستم.
تسلیم نخواهیم شد و با تمام وجود خواهیم جنگید

گل محمدی در جواب به این ســوال که آیا اختالف چهــار امتیازی باعث 
می شــود که تمرکزش را روی جام حذفی بگذارد، پاســخ داد: ما برای هر دو 
جام یک کاری باید انجام دهیم و آن هم این است که تمرکز کنیم و بجنگیم. 
درســت اســت فاصله یک مقدار زیاد شــده، اما ناامید نخواهیم شد و تسلیم 
نمی شویم و هر دو جام برای ما مهم است. نمی توانیم از این دو جام بگذریم و 
شک نکنید که با تمام وجود باید بیشتر تالش کنیم و این تنها راهی است که 

می توانیم انتخاب کنیم.
ده نفره خوب بودیم و خوب دفاع کردیم، اما...

ســرمربی قرمزها در پاسخ به این ســوال که آیا تیمش تحت تاثیر پیروزی 
جــام حذفی بود، گفت: ما قبل از بازی متاســفانه اتفاقات بدی برایمان افتاد. 
یکی بحــث مصدومیت و دیگری بیماری بازیکنان بــود. 5-6 بازیکن نیمکت 
ما در حد پنج دقیقه می توانســتند بازی کننــد. مصدومیت و بیماری بدموقع 
به ما ضربه زد. خیلی شــرایطمان را سخت کرد و نسبت به حداقل بازی قبلی 
تغییراتی داشتیم. بازیکنانی که به میدان رفتند هم بازیکنان خوبی هستند اما 
شــرایط نیمکتمان خوب نبود. بازیکنان نیمکت مثل وحدت و گئورگی در حد 
5-6 دقیقه می توانستند بازی کنند. نیمه اول تحت تاثیر بازی سپاهان بودیم، 
اما نیمــه دوم ده نفره بودیم، البته خوب هم دفاع کردیم و بعد هم زمانی گل 

خوردیم که دیگر جای جبران نبود.
محمد عمری یک مصدومیت مزمن دارد

گل محمدی دربــاره مصدومیت متعدد بازیکنان پرســپولیس عنوان کرد: 
ببینید مثال محمد عمری یک مصدومیت مزمن دارد و بعد از استراحت خوب 
می شود، اما دوباره به پایش فشار می آید و اینطور می شود. در هر صورت با این 
فشار بازی ها، مصدومیت هم جزئی از بازی است و ممکن است بازیکنان درگیر 
شــوند. مصدومیت بعضی بازیکنان طوالنی شد و مصدومیت هایی داشتیم که 
خیلی طول کشــید. در هر صورت وقفه ای که وجود دارد، فرصت خوبی برای 
ریکاوری ذهنی و رســیدن بازیکنان مصدوم و بیمار ماست. در هر صورت این 

جزئی از فوتبال است و نمی شود از آن اجتناب کرد.
بازیکنان ذخیره ما مثل اصلی ها هستند

او دربــاره تفاوت بازیکنان اصلی و ذخیره گفت: مــن زیاد اعتقادی به این 
مســئله ندارم و بازیکنان تیم ما، باالخره بازیکنانی هســتند که تقریبا شرایط 
برابری دارند. در هر صورت در هر تیمی ممکن است سه چهار نفر ممتاز باشند 

و شرایط فنی بهتری داشته باشند.
به هر حال بازیکنانی که برای ما بیشتر بازی کردند، قطعا بیشتر در شرایط 

بازی هستند و اعتماد به نفس بیشتری دارند.
 اما وقتی تغییرات ایجاد می شود، بازیکنی که وارد زمین می شود از شرایط 

بازی به دور است. 
اما به هر حال این اتفاقی است که برای ما چندین بار رخ داده و این چیزی 

است که ممکن است برای هر تیمی پیش بیاید.

گزارش

امیر قلعه نویی و فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی 
به توافق رسیده اند.

به گزارش ایســنا، بعد از به نتیجه نرســیدن مذاکرات 
فدراسیون فوتبال با فلیکس ســانچس که به طور رسمی 
به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی اکوادور اعالم شد، امیر 

قلعه نویی به گزینه اصلی تیم ملی ایران تبدیل شد.
احتماال قلعه نویی همزمــان هدایت تیم ملی و گل گهر 
را تا پایان فصل بر عهده خواهد داشــت و با اتمام لیگ، به 
سرمربی تمام وقت تیم ملی ایران تبدیل می شود تا بعد از 

۱6 سال، بار دیگر سکان هدایت این تیم را برعهده بگیرد.
فدراســیون فوتبال به خاطر مدت قرارداد با سانچس به 
توافق نرسید چرا که این سرمربی خواهان قرارداد بلند مدت 
بود اما هدف گذاری اولیه فدراسیون فوتبال، جام ملت های 

آسیاست که دی ۱۴۰۳ برگزار می شود.
باید دید قرارداد قلعه نویی با فدراسیون فوتبال چه مدت 
خواهد بود چرا که فدراسیون و مردم انتظار قهرمانی از تیم 

ملی در جام ملت ها را دارند.
پرافتخارترین سرمربی تاریخ لیگ برتر بعد از چند سال 

برای بار دوم هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت.
به گزارش ایسنا، امیر قلعه نویی برای دومین بار به عنوان 
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. پیش تر امیر 
قلعه نویی، حســین فرکی، مهدی تارتار، فرهاد مجیدی و 
جواد نکونام به عنوان پنج گزینه داخلی نهایی فدراســیون 
فوتبال برای هدایت تیم ملی معرفی شــده بودند که از این 
بین، قلعه نویی به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه های قبول 
این سمت، پیش از سایرین از این رقابت انصراف داد. او در 

استوری اینستاگرام این موضوع را اعالم کرده بود.
قلعه نویی مربیگری خود را از کشــاورز و برق تهران در 
اوایل دهــه ۸۰ آغاز کرد و با حضور در اســتقالل بود که 

توانست خود را به عنوان یک مربی قهرمان مطرح کند.
»برنامه سه ســاله« یکی از همان کلیدواژه هایی بود که 
امیرقلعــه نویی وارد فوتبال ایران کرد و توانســت بعد از ۳ 
ســال حضور در اســتقالل این تیم را به قهرمانی در لیگ 

برتر برساند. 
او بعــد از این موفقیــت با اســتقالل و از طرفی نتایج 

ناامیدکننــده تیم ملــی در جام جهانــی ۲۰۰6 به عنوان 
سرمربی ایران انتخاب شــد تا در جام ملت های آسیا روی 
نیمکت ایران بنشــیند. قلعه نویی در تیم ملی ایران در ۱۷ 
بازی به ۱۰ برد، 6 مســاوی و یک باخت رسید. تیم او تنها 

یک شکست مقابل مکزیک با نتیجه ۴-۰ را تجربه کرد.
این اولین شکست امیرقلعه نویی به عنوان سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران بود. او دراین دیدار ســعی کرد بازیکنان 
لیگ برتر و لژیونرهای شاغل در لیگ امارات را محک بزند.

او در جام ملت های آسیا توانست با ایران به دور حذفی 
برســد و برابر کره جنوبی در ضربات پنالتی شکست خورد. 
تعویــض دقایــق پایانی وحیــد طالب لو به جای حســن 
رودباریــان آخرین تاکتیکی بود که قلعه نویی در آن دیدار 
استفاده کرد ولی بدشــانس بود که بازیکنانی چون رسول 
خطیبی و مهدی مهدوی کیا که معموال پنالتی زن هستند 
در آن دیدار پنالتی های خود را از دســت دادند و با وجود 
اینکــه طالب لو یکی از پنالتی ها را گرفت، ایران شکســت 

خورد و حذف شد.
قلعه نویــی پس از جدایی از تیم ملی روی نیمکت مس 

کرمان نشست و ســپس در بازگشت به استقالل بار دیگر 
این تیم را به قهرمانی رساند. تیم فوتبال استقالل تهران با 
قهرمانی در هشتمین دوره لیگ برتر موفق شد برای بار دوم 
قهرمان ایران شــود و جشن قهرمانی را در شهر مشهد برپا 
کند.تمجید قلعه نویی از مجید جاللی بعد از مسجل شدن 
قهرمانی استقالل در این سال نیز یکی از خاطره انگیز ترین 
جمالت این مربی در فوتبال ایران شــد. او بعد از قهرمانی 

استقالل عنوان کرد: »مجید جاللی خیلی مرد است.«
 این مربی سپس به سپاهان اصفهان رفت و دو قهرمانی 
پیاپی را با ســپاهان به دست آورد تا برای سه فصل پیاپی 
حــرف اول را در فوتبال ایران تیم های امیر قلعه نویی زده 

باشند. 
در دومین ســال او با ســپاهان شاهد رکوردشکنی های 
ایــن مربی هم بودیم. ســپاهان در دوره  دهــم لیگ برتر 
عنوان نخســتین تیم را به دست آورد که توانسته از عنوان 
قهرمانی اش دفاع کند. امیر قلعه نویی در دوره ی نهم لیگ 
برتر هم توانسته بود تیمش را به مقام قهرمانی برساند. امیر 
قلعه نویی هم با ثبت این موفقیت، چهارمین قهرمانی اش را 

در لیگ برتر تجربه کرد.
ســپاهان در حالی قهرمان دوره  دهم لیگ برتر شد که 
فصل را بســیار بد آغاز کرده بود و امتیازهای زیادی را در 

هفته های آغازین از دست داده بود.
 ســپس پس از یک فصــل حضور در تراکتــور دوباره 
سرمربی استقالل شد و این تیم را ضمن قهرمانی در ایران 
به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا رســاند. قلعه نویی در 

استقالل جانشین پرویز مظلومی شد.
اســتقالل در نیم فصل لیگ دوازدهم با ۳۱ امتیاز و به 
خاطر تفاضل گل کمتر نســبت به ســپاهان در جای دوم 
ایستاد اما در نیم فصل دوم با کسب ۳6 امتیاز موفق شد با 

کسب 6۷ امتیاز موفق به کسب عنوان قهرمانی شود. 
استقالل در نیم فصل با کنار گذاشتن توسی، جانواریو، 
لیام ردی، میداوودی، منوچهری و محمد انصاری و جذب 
اشجاری، چهارمحالی، فرزاد حاتمی، موسوی، محمدرضایی، 
آرزه و مجیــدی چهره ای نو به خود داد و همین تغییرات 
در نوع نتیجه  گیری استقالل در نیم فصل دوم تاثیری بسزا 
داشــت. بعد از این همه قهرمانی یعنی 5 قهرمانی در لیگ 
و دو قهرمانــی در جام حذفی، ســال های زیادی از آخرین 
قهرمانی امیر قلعه نویی ســپری می شود. این مربی بعد از 
پایان کارش در اســتقالل در تیم های تراکتور، ذوب آهن، 
ســپاهان و گل گهر نیز حضور داشت ولی نتوانست عنوان 

قهرمانی را به دست بیاورد.
 امیر قلعه نویی به اولین ســرمربی تاریخ فوتبال ایران 

تبدیل شد که از مرز ۱۰۰۰ امتیاز به دست آمده گذشت.
امیر قلعه نویی در نخســتین فصــل مربیگری خود در 
اســتقالل موفق شد به اولین پیروزی خود در داربی تهران 
دســت یابد. سال ها طول کشــید تا باالخره قلعه نویی در 
داربی تهران بازنده باشد و به همین خاطر به مربی داربی ها 
معروف شــده بود. او یازده سال برابر سرخپوشان شکست 
ناپذیر بود تا اینکه سرانجام در داربی ۲ آذر ۹۳ پرسپولیس 
با گل های محمد نوری و امید عالیشاه برابر تک گل سجاد 
شــهباززاده موفق به شکست اســتقالل شد تا باالخره نوار 
شکســت ناپذیری پرافتخارترین ســرمربی لیگ برتر برابر 

سرخپوشان پاره شود.

فوتبــال ایران بــا باخت مقابل عراق و از دســت دادن 
شانس صعود به جام جهانی جوانان، فرصت بزرگی را برای 

نمایش بین المللی استعدادها و ستاره هایش از دست داد.
بــه گــزارش  مهر، تیم فوتبــال جوانان ایران شــروع 

امیدوارکننده ای در مســابقات قهرمانی آســیا داشت که 
به میزبانی ازبکســتان برگزار شــد. این تیم با بازیکنان با 
اســتعداد و نفراتی که بعضی از آنها حتی در لیگ برتر هم 
تعیین کننده هســتند، امید داشت با صعود به جمع چهار 

تیم برتر قاره آسیا ســهمیه جام جهانی را هم کسب کند 
اما همه این امیدها در بازی روز شنبه جوانان ایران مقابل 

عراق بر باد رفت.
تیم ایران جام ملت های آســیا را با پیروزی یک بر صفر 
مقابل قطر آغاز کرد و ســپس برابر اســترالیا با نتیجه ۲ 
به ۳ شکســت خورد. در حالی که چیــزی تا حذف ایران 
از مسابقات قهرمانی آســیا در همان مرحله گروهی باقی 
نمانده بود، تیم صمــد مرفاوی در بازی آخر مقابل ویتنام 
عملکرد بسیار خوبی داشت و ۳ بر ۱ ویتنام را شکست داد.
با این نتایج، ایران در گروه B به عنوان صدرنشــین به 
مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد و حریف عراق شــد؛ 
تیمی که در گروه A حتی در آســتانه حذف قرار داشــت 
اما به لطف تساوی ازبکســتان برابر اندونزی همراه با تیم 

میزبان پای به جمع هشت تیم برتر گذاشت.
عراق هرچنــد امید داشــت در این بازی از »شــربل 
شمعون« بازیکن خود که در بازی نخست با دریافت کارت 
قرمز اخراج شــده بود استفاده کند، اما با تاکید AFC بر 
تداوم محرومیتش مقابل ایران در آستانه این دیدار شوکه 

شد.
بــا وجود این تصمیم اما عراقی هــا مقابل ایران حریف 
دست و پا بسته ای ظاهر نشدند و بازی هجومی و شجاعانه 

ای به نمایش گذاشتند. آنها در نیمه نخست یک موقعیت 
خوب داشتند که ضربه بازیکن حریف با اختالف بسیار کم 

از باالی تیرک افقی به اوت رفت.
در نیمه دوم عراق بیشتر کنترل بازی را در دست گرفت 
و بارها خط دفاعی ایران را آزار داد؛ به ویژه »علی جاسم« 
که قبل از گلزنی در دقیقــه ۱+۹۰ فرصت خوبی را برای 
یکی از هم تیمی هایش با ارسال در عرض روی خط دروازه 

ایران ایجاد کرد.
کادر فنی ایــران اما برنامه ای برای مهــار این بازیکن 
خطرناک نداشــت و در نهایت این جاسم بود که روی بی 
دقتی مدافعان ایران با یــک حرکت در کانال میانی خود 
را به محوطه جریمه تیم کشــورمان رساند و با یک ضربه 

محکم تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.
گل علی جاســم که گزارشگر شــبکه الرابعة الریاضیة 
عــراق از آن با عبارت »علی جاســم کان حاســم« )علی 
جاســم تعیین کننده بود( ضربه ای بود بر پیکره تیمی که 
تا رسیدن به جام جهانی فاصله چندانی نداشت؛ تیمی که 
با بازیکنان توانمندش می توانست یکی از سهمیه های قاره 
آسیا در جام جهانی باشد اما ترمز ایران که شباهتی به تیم 
ایران در سه مسابقه قبلی نداشت در بدترین زمان ممکن 

کشیده شد.

قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال شد

حسرت بزرگ ایران مقابل عراق و نسلی که سوخت

یــک لیگ قهرمانان و یک ناکامی دیگر در پرونده پاری 
ســن ژرمن ثبت شد. به گزارش ایســنا، از زمانی که قطر 
اســپورتس  پیش از فصل ۲۰۱۳-۲۰۱۲ مالک پاری سن 
ژرمن شــد خیلی از هواداران ایــن تیم منتظر قهرمانی در 
لیگ قهرمانــان بودند ولــی اوضاع برای ایــن تیم تغییر 
نکرده اســت. حذف چهارشنبه شب به دست بایرن مونیخ 
جدیدترین شکســت این تیم در لیگ قهرمانان است که به 
نظر می رسد این شکست ها پایان ناپذیر باشد. ناصر الخلیفی، 
رئیس باشگاه هر کاری از دستش برمی آمد، برای موفقیت 
این تیم انجام داده است ولی شاید پول تنها راه خوشبختی 

نیست. 
فرمول موفقیت چیست؟

لوئیس کامپوس در این فصــل و لئوناردو در فصل های 
قبلی نقش  برجســته ای را در پاری سن ژرمن داشتند. در 
حالی که ســرمربیان متعددی )لوران بــالن، اونای امری، 
توماس توخل، مائوریســیو پوچتینو، کریســتوف گالتیه( 
آمده انــد و رفته اند. بدون یافتن فرمــول جادویی موفقیت 
در لیــگ قهرمانان. یک تیم دیگر بــرای موفقیت در لیگ 
قهرمانان چه می خواهد؟ پاری ســن ژرمن نشان داد قطعا 
پول کافی نیست. نمی توانیم ستاره هایی که در این سال ها 
در پاری ســن ژرمن بودند را نیز فراموش کرد؛ ستاه هایی 
که پیراهن پاریس را پوشــیدند ولی نتوانستند قهرمانی در 
لیگ قهرمانان را به دست بیاورند. نه زالتان ابراهیموویچ و 
ادینسون کاوانی و نه لیونل مسی، کیلیان ام باپه و نیمار. نه 
گران ترین خرید تاریخ فوتبال، نه برنده هفت توپ طال و نه 
بهترین بازیکن جوان روی کره زمین. حتی سرخیو راموس، 
»متخصص« لیگ قهرمانان اروپا که چهار بار با رئال مادرید 

جام را باالی سر برد در پاریس موفق نبودند.
PSG از سال ۲۰۱۲ چقدر هزینه کرده است؟

چلســی ۲.۱۷6 میلیارد یورو و یــک قهرمانی در لیگ 

قهرمانان
بارســلونا ۱.6۳۸ میلیارد یــورو و یک قهرمانی در لیگ 

قهرمانان
پاری ســن ژرمن ۱.۴۸۲ میلیارد یورو و بدون قهرمانی 

در لیگ قهرمانان
رئــال مادرید ۱.۱۳۴ میلیارد یورو و 5 قهرمانی در لیگ 

قهرمانان 
بایرن مونیخ ۸۸5.۷ میلیون یورو  و ۲ قهرمانی در لیگ 

قهرمانان
لیورپول ۱.۱۶۱ میلیارد یورو  و یک قهرمانی در 

لیگ قهرمانان
تلخ ترین چیز برای پاری ســن ژرمن این است که آن ها 
در این مدت بســیار بیش تر از تقریباً همه رقیبان مستقیم 
خــود هزینه کرده اند بدون این کــه یک قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا داشــته باشــند. از زمانی که سرمایه گذاران 
قطری باشــگاه را در اختیار گرفتند، آن ها ۱.۴۸۲ میلیارد 
یورو برای بازیکنان جدید هزینه کرده اند ولی هیچ افتخاری 

در لیگ قهرمانان نداشته اند.
موفقیت در لیگ قهرمانان 

برای باشگاه های نخبه »سنتی«
باشگاه های »سنتی« در سطح نخبگان اروپا هم چنان در 
لیگ قهرمانان اروپا موفق می شــوند. رئال مادرید بارزترین 
مثال است، از زمانی که قطری ها در پاریس حضور داشتند، 
رئال مادریــد پنج بار در ۱۱ فصل )۲۰۱۴، ۲۰۱6، ۲۰۱۷، 

۲۰۱۸ و ۲۰۲۲( قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است. 
در همین حال، بایرن مونیخ از ســال ۲۰۱۲ تاکنون دو 
بار )۲۰۱۳ و ۲۰۲۰( قهرمان لیگ قهرمانان شــده اســت. 
پروژه های ســران فوتبالی پاری سن ژرمن ثابت کرده است 
که نام های بزرگ و هزینه های کالن همیشــه نتایج بزرگی 
به همراه ندارند. حذف روز چهارشنبه احساسی را به همراه 

داشت که این احساس در پاریس بسیار آشنا شده است.
پاری سن ژرمن از فصل ۱۳-۲۰۱۲ چه جام هایی 

کسب کرده است؟
در حالی که افتخارات اروپایی برای پاریسی ها به یک رویا 
تبدیل شده اســت، این تیم موفقیت داخلی زیادی کسب 
کرده است. قبل از سال ۲۰۱۲، این باشگاه که در اواخر سال 
۱۹۷۰ تأسیس شده بود تنها دو بار قهرمان فرانسه شده بود 
که به ســال های ۱۹۸6 و ۱۹۹۴ بر می گردد. آن ها از آن 
زمان تاکنون هشــت بار لیگ ۱ را باالی سر برده اند و تنها 
دو تیم )موناکو ۱۷-۲۰۱6 و لیل در ۲۱-۲۰۲۰( توانستند 
در این سال ها قهرمان شوند.  پاریسی ها هم چنین بر کسب 
جام های دیگر در فرانســه هم تسلط داشتند، با 6 قهرمانی 
از ۱۴ قهرمانی در جام حذفی در ۱۱ ســال گذشــته آن ها 

نشان دادند که تیم اول فوتبال فرانسه در این سال ها بودند.
آیا پاری سن ژرمن تا به حال جام اروپایی کسب 

کرده است؟ 
PSG در واقع یک جام مهم اروپایی را به دســت آورده  
که به ســال ۱۹۹6 بر می گردد. پاریسی ها با شکست دادن 
راپید وین در فینال بروکســل، قهرمان جام برندگان جام  
باشگاه های اروپا شــدند. برونو انگوتی، مدافع تیم تنها گل 
بازی را در تیمی به ثمر رســاند کــه بازیکنای چون یوری 
یورکائف و برنارد الما را در اختیار داشت که بعدها در سال 
۹۸ قهرمان جام جهانی شــدند. آن ها ســال بعد دوباره به 
فینال مســابقات رســیدند اما با گل رونالدو از روی نقطه 
پنالتی از بارسلونا شکست خوردند که پپ گواردیوال، لوییس 

انریکه و لوییس فیگو را نیز در ترکیب اصلی خود داشت.

این همه سال ناکامی برای پاری سن ژرمن در اروپا

باشگاه پالما اسپانیا از فدراسیون فوتبال ایران بابت دعوت 
مسلم اوالدقباد به تیم ملی فوتسال و تشدید مصدومیت او 

در تورنمنت تایلند انتقاد و گالیه کرد.
بــه گزارش  مهر، تیم فوتســال پالما در چارچوب هفته 
بیست و دوم لیگ دسته اول اسپانیا امروز یکشنبه به مصاف 
تیم ال پوزو می رود. شرایط پالما برای این بازی تحت تاثیر 
بازیکنان ملی پوشی است که در پنجره فیفا برای تیم های 
ملی خود به میدان رفته اند و حاال با مصدومیت یا خستگی 

بازگشــته اند از جمله حسین طیبی و مســلم اوالدقباد دو 
لژیونر فوتسال ایران.

طیبی و اوالدقباد همراه با تیم ملی ایران در تورنمنت 6 
جانبه تایلند حضور داشتند و با این تیم به عنوان قهرمانی 
دست یافتند. حاال باشگاه پالما با انتقاد از فدراسیون فوتبال 
ایران تاکید کرد که نسبت به مصدومیت این بازیکن تذکر 
و هشــدار الزم را داده بود اما اوالدقباد نه تنها به تیم ملی 
دعوت شد بلکه حتی برای ایران در مسابقات به میدان رفت 

و آسیب دیدگی او تشدید شد.
بازی پالما با ال پــوزو از این جهت اهمیت دارد که این 
تیم در صورت پیروزی در مسابقه امروز، حضورش در مرحله 
پلی آف را قطعی می کند. از سوی دیگر پالما در این فصل 
تاکنون در خانه خود شکســت نخورده است و با حفظ این 

روند برابر ال پوزو می تواند رکوردش را بهبود ببخشد.
پس از بازی ایران با مصــر در مرحله گروهی تورنمنت 
تایلند به شدت مصدوم شد و حتی فدراسیون فوتبال ایران 
در خبری اعالم کرد که دو بازی آینده را از دست داده است. 

اوالدقبــاد در مرحله نیمه نهایی مقابل تایلند بازی نکرد اما 
در جریان بازی با ژاپن به میدان رفت!

سایت باشگاه پالما در آستانه این مسابقه نوشت: »آنتونیو 
وادیلو )ســرمربی پالما( نفرات قابل توجهی را از دست داده 
اســت زیرا مســلم از تیم ملی ایران مصدوم شــده و برای 
بازی در دسترس نیســت. چهار بازیکن بین المللی دیگری 
کــه در تعطیالتبا تیم های خود بازی کردند، به خوبی از راه 

رسیده اند. 
حسین طیبی که او نیز با مشکل مچ پا به اسپانیا برگشته 
اما می تواند در این مســابقه باشد؛ در حالی که سرمربی به 
ســختی توانســته در تمرین قبل از بازی دو تیم را تکمیل 

کند.«
»فوتسال پالما مایورکا از فدراسیون ایران ناراحت است 
چرا که مســلم اوالدقباد پس از بــازی با تیم ملی مصدوم 
بازگشت؛ باوجود این واقعیت که باشگاه به خاطر مشکالتی 
که او داشــت، توصیه به عدم دعوت از این بازیکن و انجام 
برنامه های درمانی جایگزین برای جلوگیری از مصدومیت 

کرده بود.
او نمــی تواند برای پالما به میــدان برود و احتماالً چند 
بازی دیگر را از دســت خواهد داد. باشــگاه منتظر است تا 
از میزان دقیق مشــکالتی که قباًل در هنگام ترک تیم ملی 

داشت، مطلع شود.
علیرغم اینکه باشــگاه با ارســال نامه ای به فدراسیون 
ایران در مورد مشــکالت این بازیکن توضیــح داده بود تا 
برای جلوگیری از مصدومیت و با توصیه پزشکی استراحت 
کند، اوالدقباد نه تنها به تیم ملی دعوت شــد بلکه در تمام 
مســابقات هم بازی کرد و حتی پس از آســیب دیدگی در 
بــازی قبل )در تورنمنت تایلند( مجبور شــد در فینال هم 

به میدان برود.
این بازیکن در بازگشت به پالما تحت آزمایشات پزشکی 
قرار گرفته اســت تا میزان دقیق مشــکالت جســمی اش 
مشخص بشود. این یک مشکل بزرگ برای هفته های آینده 
اســت که در آن تیم نمی توانــد روی یک بازیکن مهم در 

لحظه تعیین کننده فصل حساب کند.«

انتقاد شدید باشگاه اسپانیایی از فدراسیون فوتبال ایران
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گروه سیاسی - موسی حسنوند: شنبه ۱۲ دی ۱۳۹4، 
ساعت ۲۲، مکان: تهران، جمعیت معترضان به اعدام شیخ نمر 
روحانی مخالف دولت ســعودی، در مقابل ســفارت این کشور 
تجمع کرده اند. تجمعی که در نهایت با ورود به سفارت، به زیر 
کشیده شدن پرچم عربستان و تخریب اموال داخل ساختمان 
به پایان رســید. فردای آن روز عربستان سعودی با صدور یک 
بیانیه، به کلیه ارتباطات دیپلماتیک و تجاری خود با ایران پایان 
داد و بدین شکل ۱4 روز پیش از اجرای برجام، دولت روحانی 
که در رویای تنش زدایی با جهان به ســر می برد، با بزرگترین 
بحران از زمان تشــکیل دولت روبرو شــد. حمله خودسرهای 
خشــمگین به سفارت عربســتان به هرگونه خوش بینی درباره 
بهبود روابط تهران-ریاض مهر ابطال زد. خودسرهایی که البته 

می توان حدس زد، چندان هم خودسر نبوده باشند.
محمدجــواد ظریــف، زمانی گفته بود: »حمله به ســفارت 
عربســتان به نظر من خیانت بود. چرا این حمله شکل گرفت؟ 
مــن اعتقاد دارم کــه از ۱4 ژوئیه ۲۰۱۵ تــا روزی که برجام 
اجرایی شــد حدود شش ماه شــما فقط کافیست اتفاقاتی که 
در طول این شــش ماه رخ داده است را مرور کنید. آخرین آن 
حمله به سفارت سعودی و گرفتن دو کشتی آمریکایی بود ولی 

اولینش آنها نبود.«
رابطه ایران و عربستان همواره پرتنش بوده... چه زمانی که 
رضاشاه تازه به قدرت رسیده بود؛ چه مقاطع مختلف حکومت 
محمدرضاشــاه و چه زمانی که جمهوری اسالمی مستقر شد، 
این تنش وجود داشت و همچنان هم ادامه دارد. جغرافیا، نژاد، 
زبان، مذهب، نفوذ سیاسی و ساختار فرهنگی هم عواملی است 
کــه همواره به این تنش دامن می زند. عربســتان خود را رهبر 
مســلمانان جهان و کشــورهای عربی می داند و ایران قدرتی 
چندهزارســاله در این منطقه است. قدرتی که حاال ایدئولوژی 
تشــیع هم به آن افزوده شــده و همه این عوامل در دهه های 

گذشته بر شدت تنش افزوده است.
تســخیر سفارت عربستان در تهران، اولین تنش نبود. اولین 
تنش ها زمانی رخ داد که دولت ســعودی در حال شکل گیری 
بود. فضایی شبیه به تسخیر آسان افغانستان توسط طالبان در 
ســال ۲۰۲۱ که همگان را در بهت و حیرت فرو برد. در ایران 
هم تالش های زیادی برای جلوگیری از دسترســی سعودی به 
حجاز اتفاق افتاد. شیخ محمدرضا شریعتمدار دامغانی، نماینده 
شــاهرود، پس از تصــرف طائف، وهابی هــا را مردمانی خواند 
کــه »معتقد به هیچ دیانتی نیســتند« و »با کلیه ادیان طرف 
هســتند«. در پنجم شــهریور ۱۳۰4 رضا خان که در آن زمان 
نخســت وزیر بود از مجلس خواست کمیسیونی تشکیل دهد و 

نگرانی ها درباره اقدامات آل سعود را بررسی کند. 
بهبهانی نماینده مجلس در تابســتان ۱۳۰۵ خواستار یک 
شورای بین المللی شد و گفت: »بیاید بفوریت با ممالک سه گانه 
همکیش که در ایران نماینده دارند، یعنی ترکیه، افغان و مصر 
داخل مذاکره شــده و نقشه کنفرانس اسالمی در یکی از نقاط 
طرح و ضمنا از مســلمین هندوستان، مراکش، الجزائر، تونس، 
حبشه، سوریه، بین النهرین و قفقاز نمایندگانی دعوت شوند و با 
توافق آنها یک حکومت بین المللی اسالمی در حجاز تشکیل و از 
هریک ممالک مستقل اسالمی کمیسرهایی در حجاز گماشته و 
همین طور نمایندگان مسلمین که هنوز در قید اسارت اجانب 
هستند، حق شرکتی داده شــود و باالخره یک کانون اسالمی 
در خانه خدا و حضرت رســالت پناهی)ص( تاســیس و عموم 

مسلمین دنیا، نقشه اجانب را خنثی نمایند.«
اما در نهایت پس از اســتقرار حکومت پادشاهی سعودی در 
عربستان، دولت ایران مشــروعیت این حکومت را به رسمیت 
شناخت و با آن رابطه دیپلماتیک برقرار کرد. »عهدنامه مودت« 
در دوم شهریور ۱۳۰۸ میان مخبرالسلطنه هدایت، نخست وزیر 
وقت با شیخ عبداهلل فضل و شیخ محمد عبدالرئوف فرستادگان 

پادشاه عربستان، در تهران امضا شد.
بحران گردن زده شدن یک حاجی یزدی

در عربستان
امــا اولین بحران بزرگ خیلی زود رخ داد. در ســال ۱۳۲۲ 
یکی از حجاج ایرانی به نام ابوطالب یزدی به اتهام آلوده کردن 
عمدی خانه خدا در مال عام گردن زده شــد. اتهامی که معلوم 
شــد به دلیل سوتفاهم حاضران و پلیس و بکلی بی اساس بوده 
است. پس از رسیدن خبر، موجی از خشم و ناراحتی و اعتراض 
در میان شــیعیان جهان به وجود آمد. سیدابوالحسن اصفهانی 
مرجع تقلید وقت که در نجف مقیم بود، واکنشــی شــدید به 
حادثه نشــان داد. اهالی نجف و کربال اعتراض شان را به حادثه 
اعــالم داشــتند. در ایران عزای عمومی اعالم شــد و مردم در 
اکثر شــهرها مجالس ختم برگزار کردند. در پی این اقدام و با 
فشــار مجلس شــورای ملی و افکار عمومی، دولت با عربستان 
قطع رابطه کرد. عطاءالملک روحی نماینده جیرفت در مجلس 
شــورای ملی به بی عملی دولت اعتراض کرد و با طرح ســؤال، 
محمد ســاعد نخست وزیر را به مجلس خواست و خواهان قطع 
رابطه ایران با عربســتان سعودی شد: »در سال گذشته دیدیم 
که این قضیه اســف آور واقع شــد این جوان یزدی خداپرست 
بی گناه را به طرز بس فجیعی در مکه کشتند و دولت از آن روز 
تا این تاریخ به عقیده بنده هیچ ترتیب اثر و هیچ عکس العملی 
از خود نشــان نداده... اینها طوری رفتار کردند عیناً مثل عملی 
اســت که قرون وســط در عصر بربریت و وحشی گری معمول 
بوده... هیچ جای دنیا یک نفر را بدون حکم دادگاه در یک محل 
نمی کشــند، آن هم به این طرز فجیع... ولی در آنجا کشتند... 
یک نفر مسلمان را به صرف شهادت دو نفر و قضاوت یک نفر... 
یــک آخوند رأی داد و آنها هم او را کشــتند، آیا امروز با عصر 
حاضر یک همچو اصلی منبع اســت قابل قبول اســت؟ ما باید 
با همچو دولتی روابط داشــته باشــیم که به این طرز ظالمانه 

رفتار کنند؟« 
در نهایت پادشــاه عربســتان تلگراف عذرخواهی برای شاه 
فرستاد، اما ارتباط دو کشور تا ۱۳۲7 و دوران هژیر برقرار نشد. 
پس از آن هم ارتباط کمابیش ادامه داشــت، تا سال ۱۳۳۲ و 
جایگزینی تدریجی ایاالت متحده با انگلستان در ایران، نقشی 

اساسی در تنظیم ارتباط و همکاری های دو کشور داشت. 
پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس، پادشاه ایران تالش کرد 
ضامن امنیت انرژی در این منطقه حساس شود. پیش از این و 
در تاریخ ســی ام دی ماه ۱۳47 شاه در مصاحبه ای اظهار کرده 
بود: »در خلیج فارس جایی برای قدرت های بزرگ نیست، پس 
از خروج بریتانیا از خلیج فارس، نمی خواهیم هیچ قدرت بزرگی 
ســعی کند جای آن را بگیرد و ایران از پایان یافتن کمک های 
آمریکا احساس غرور می کند. او در شهریور سال 4۸ هم گفت: 
»هیچ قدرت و نفوذ خارجی دیگری حق ورود به خلیج فارس را 
ندارد و ایران آزادی کشتیرانی را تضمین می کند.« موقعیتی که 
ایران تا امروز هم آن را هر چند به طور غیررســمی حفظ کرده 

و امنیت خلیج فارس را بر عهده دارد.
ایران، عربستان و ماجرای بحرین

اما تنش های ایران و عربســتان ادامه یافت. دولت ایران که 
در دوره قاجار و اوایل پهلوی تقریباً تبعیت بحرین از انگلستان 
را پذیرفته بود، ســعی کرد آن را دوباره به ایران ضمیمه کند. 
در ســال ۱۳47 عربســتان از امیر بحرین به عنوان رئیس یک 
کشــور استقبال کرد و شــاه در اعتراض به این استقبال، سفر 
خود را به عربستان سعودی لغو کرد. اما وضعیت تغییری نکرد 
تا اینکه در نهایت بحرین طی یک نظرسنجی که توسط سازمان 
ملل برگزار شــده بود، مستقل اعالم شد. تیمسار کمال حبیب 

اللهی می گوید از دست دادن بحرین خسارت بزرگی برای ایران 
بود:»بزرگ ترین اشتباهی که به نظرم ما کردیم در مورد بحرین 
بود. بحرین را وقتی ما از دست دادیم یعنی نصف خلیج فارس 
را دادیم...« محسن پزشک پور نماینده مجلس و عضو حزب پان 
ایرانیســت هم از مخالفین واگذاری اختیار بحرین بود:»یکایک 
این دالیلی را که خلعتبری مطرح کرد رد کردم با بیان دالیلی 
که اوالً این که می گویید که دیگر دارای اهمیت سوق الجیشــی 
نیســت در خلیج فارس برعکس. برای این که این در دورترین 

قسمت خلیج فارس قرار گرفته نزدیک به سواحل عربستان.«
دهه چهل ایران و عربســتان همزمان درگیر مساله نفت هم 
بودند. ابوالفتح نحوی مشاور نفتی شاه درباره یک میدان مشترک 
نفتی با عربستان چنین می گوید: »روزی خبر رسید که هیئتی 
به ریاســت عباس آرام وزیر امور خارجه و با شرکت مقام های 
عالی رتبۀ شرکت ملی نفت به عربستان رفته و پروتکلی را امضاء 
کرده اســت تا قراردادی دربارۀ خط میانــۀ خلیج فارس امضاء 
شــود....« اما دشمنی مشــترک به نام کمونیسم باعث می شد، 
علی رغم رقابت های پنهانی، ایران و عربستان، همکاری نزدیکی 

با یکدیگر داشته باشند.
اوج همکاری های ایران و عربستان

اوج همکاری های ایران و عربســتان در دهه ۵۰ اتفاق افتاد. 
وقتی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده پس از 
خروج بریتانیا از خلیج فارس و خال قدرت در منطقه، دکترینی 
تعریف کرد که به دو ســتونی مشــهور شد. براساس این طرح، 
امنیت خلیج فارس به عهده ایران بود و عربستان تامین مالی آن 
را به عهده داشت. البته در نهایت به گفته ابوالحسن ابتهاج این 
ایران بود که هزینه آن را به تنهایی پرداخت کرد:» دولت آمریکا 
کارت بالنش داده بود به شاه که شاه هرچی که اسلحه بخواهد 
بدون گفت وگو بدهند. این کارت بالنش را نیکسون داده بود به 
این آدم. چون همین اواکس ها که این همه االن های وهوی بلند 
می شــه برای دادن چناتا ـ فروختن چندتا آواکس به عربستان 
سعودی بدون این که هیچ کس صداش دربیاید شش تا به ایران 
فروختند. چرا فروختند؟ برای این که این آدم داوطلب شــد که 
پلیس خلیج فارســه بشــه. آخه خلیج فارس اهمیت داره من 
قبــول دارم اما همان امنیتی که برای ما داره برای عربســتان 
ســعودی داره برای کویت داره برای عراق داره برای شــیخ ها 
داره بــرای آمریکا داره برای اروپا داره و برای ژاپن داره.« عالوه 
بــر این آمریکا با نظارت از دور و کمک های اقتصادی و نظامی، 
تالش می کرد شــوروی در منطقه حضور پیــدا نکند. اما این 
همکاری ها بــا وقوع انقالب در ایران پایان یافت و کمونیســم 
دیگر نمی توانســت هم گرایی ایران و عربستان را تضمین کند. 

چون متحد استراتژیک ایران دیگر آمریکا نبود.
البتــه این رقابت ها خصوصا در بعد خرید اســلحه و فروش 
نفت تداوم داشــت. ابوالحسن ابتهاج میگوید به هویدا گفته بود 
که این راه به ترســیدن اعراب منجر خواهد شد: »یک روز به او 
گفتم این عملی را که دارید می کنید که اســلحه می خرید این 
باعث خواهد شــد که عرب ها عربستان سعودی بخصوص شما 
اگر یک کشــتی می خرید اودتا کشــتی می خرد، شما اگر یک 
هواپیما می خواهید او سه تا هواپیما بخرد این راه مصلحت ایران 
نیست. از راه دوســتی با عرب ها گفتم من اگر جای شما بودم 
یک جائی Projectهایی را در این قسمت دنیا تهیه می کردم 
و به آن ها می گفتم بیائید با مشارکت همدیگر این کار را بکنید. 
یک کاری می کردم که آن ها دوست ایران بشوند و ایران با مقام 
خصوصی که دارد بالطبع ریاســت خواهد داشت برتری خواهد 

داشت در این ناحیه. اما این را نترسانیدشان...«
ایران و عربستان پس از پیروزی انقالب اسالمی

پس از انقالب، ملک خالد در اولین عکس العمل خود، برپایي 
حکومت اســالمي در ایران را مقدمه نزدیکــي و تفاهم هرچه 
بیشتر دو کشور خواند و فهد، ولیعهد این کشور نیز تاکید کرد 
بــرای رهبري انقالب ایران احترام زیادي قائل هســتیم. البته 
این تبریکات چند روزه، با تأســیس دفتــر جبهه آزادیبخش 
شبه جزیره عربستان در تهران و برگزاري نخستین حج توسط 
حجاج ایراني که این بار با راهپیمایي برائت از مشــرکین همراه 
بــود، به زودي جــاي خود را به تنش های پنهان و آشــکار دو 

کشور داد. 
شورش »جهیمان العتیبی« اسالم گرای تندروی عربستانی، 

۱6 روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، روابط دو کشور 
را تیــره کرد. در این ماجرا جهیمــان همراه حدود ۵۰۰ نفر از 
یارانــش با ادعای ظهور منجی، با حمله به مســجدالحرام، این 
مکان را به مدت ۱۵ روز اشغال کردند. عربستان انگشت اتهام را 
به سوی ایران گرفت، هرچند نایف، وزیر کشور وقت اعالم کرد 

که ارتباط این جماعت با ایران به اثبات نرسیده است. 
شورش جهیمان عربستان را در الک محافظه کارانه تری فرو 
برد. فهد در آن زمان ولیعهد بود و سعی کرد مدلی غربگرایانه و 
توسعه محور را با وزرایی تکنوکرات جلو ببرد. اما این شورش که 
از طرف تندروترین وهابیون اتفاق افتاده بود، خاندان سعودی را 
نگران کرد. راه حل خاندان سعودی هم برخورد محافظه کارانه تر 
و تن دادن به خواســت های مخالفین مذهبــی بود در واقع به 
نظر می رسید حاکمان عربستان با نگاه به تجربه ایران از طریق 
مدارا با محافظه کاران مذهبی، بقیه مخالفین را سرکوب کردند 
. عکس زنان از دیوارها، مجله ها و بیلبوردها حذف شد، دروس 
دانشــگاهی و علوم انســانی و هر آنچه غربی و غیراسالمی بود 

بکلی حذف شد و نهاد مذهب قدرت بیشتری گرفت. 
نقطه بحرانی دیگر خیلی زود اتفاق افتاد. صدام حسین که ۵ 
سال پیش مجبور شده بود حاکمیت ایران بر نیمی از اروندرود 
را بپذیرد، حاال و در اوج تنش های داخلی ارتش، تصمیم گرفت 
قرارداد الجزایر را پاره کند و نه تنها حاکمیت عراق را بازگرداند، 
بلکه در صورت امکان خوزستان را هم از ایران جدا یا در شرایط 
بهتر رژیم نوپای ایران را سرنگون کند. پس در اقدامی غیرقابل 
پیش بینی به ایران اعالن جنگ کرد. جنگی هشــت ســاله که 
زیرســاخت های دو کشــور را بکلی از بین برد و خسارت های 
جبران ناشــدنی مالی و جانی بســیاری به هر دو کشــور وارد 
کــرد. اما عراق در این جنگ تنها نبــود و حمایت ۳۰ میلیارد 
دالری عربستان سعودی، تنها بخشی از کمک های بی پایان به 
این کشور به شــمار می آمد. استقرار هواپیماهای آواکس برای 
جاسوسی از خطوط مقدم ایران و پرداخت هزینه ساخت راکتور 
اتمی اوسیراک به فرانسه بخشی از این بذل و بخشش بود. حتی 
بعد از آنکه نیروگاه اوســیراک در دو عملیات شمشیر سوزان و 

اپرا توســط ایران و اسرائیل منهدم شــد، عربستان با پرداخت 
هزینه بازسازی این نیروگاه موافقت کرد. 

عربســتان روزانه ۲۸۰ هزار بشــکه نفت از منطقه بي طرف 
اســتخراج مي کرد و به حســاب عراق در بازارهاي بین المللي 
به فروش مي رســاند. مبلغ آن هم به حســاب هاي مالي کشور 
عراق واریز مي کرد و روزانه بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار بشــکه نفت 
خام عــراق را از خاک خود به بندر ینبوع عبور مي داد و از این 
طریــق به عراق کمک مي کرد تا منابع نفتي اش را در بازار هاي 

بین المللي به فروش برساند.
در ســنگین ترین اقــدام، عربســتان که مرز خــود را برای 
جنگنده های عراقی باز گذاشته بود، در یک درگیری هوایی که 
۱۵ خرداد ۱۳6۳ رخ داد، دو جنگنده ایرانی اف-4 را سرنگون 
کرد. ظاهرا هواپیماهاي آواکس، جنگنده هاي اف-۱۵ عربستان 
را در حمله هدایت کردند. دولت ایران، اعتراض شــدید خود را 
نســبت به اقدام دولت عربستان سعودي ابراز داشت و همزمان 
یازده فروند اف-4 دیگر را به منطقه درگیری فرستاد؛ در مقابل 
عربستان ســعودی هم یازده اف-۱۵ خود را به منطقه فرستاد 

که در نهایت همه بدون درگیری بازگشتند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت شورای عالی دفاع، 
در خاطرات خود نوشــته: »دیروز یــک هواپیماي اف-4 ما در 
فضاي عربستان ]ســعودي[ سرنگون شــده و عربستان، زدن 
هواپیما را رســماً به عهده گرفته اســت. حادثه تلخي است و 
انعکاس وسیعي داشته است؛ این جریان، مي تواند به عنوان آغاز 
درگیري ما با عربســتان ]سعودي[ باشد.« در پي این درگیري، 

کاردار عربستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. 
ایران و ماجرای حجاج

مناســک حج در دوران جنگ هشت ساله با عراق همچنان 
برقرار و البته تنش آلود بود. در ۱۹۸۱ تعداد حجاج ایراني بیشتر 
شــد و براي اولین بار بعد از قرن ها، مراســم برائت از مشرکین 
اجرا و شــعارهایي علیه اسرائیل، آمریکا و شوروي سر داده شد. 
البته درگیري مختصري هم با پلیس عربستان نیز روي داد. در 
سال ۱۹۸۲ امیرالحجاج ایران، سخنراني تندي در بین حاجیان 
در مدینــه انجام داد و گفت:« باید این فکر را که مکه و مدینه 
مال شما است و ما باید از آنجا بیرون برویم را از سرخود بیرون 

کنید.« واکنش عربستان اخراج او بود.
اما پس از چند ســال مجددا وضعیت عادی شــد. سال 6۵ 
مقامات سعودی اعالم کردند که قبرستان بقیع را مجددا برای 
زائران شــیعه باز می کنند. اما همان ســال ۱۵۰ کیلوگرم مواد 

منفجره در ساک زائرین ایرانی پیدا شد.
براســاس توافقات سال 6۵، حجاج ایرانی مطالب چاپ شده 
سیاســی توزیع نمی کردند و در مقابل، مقامات سعودی اجازه 
دادنــد دو تظاهرات جداگانه در مکه و مدینه برگزار شــود. در 
سال 6۵ مقامات سعودی اعالم کردند که دوباره قبرستان بقیع 
را برای زائران شیعه باز می کنند. اما ناگهان همان سال، مساله 

مواد منفجره در ساک حجاج ایرانی پیش آمد.

هاشمی رفســنجانی در خاطرات ۲۰ مرداد 6۵، با اشاره به 
بی اطالع بودن حجاج، نوشــته: درباره کاروانی که در جده گیر 
افتاده و جمعی از حجاج که در ساک آنها مواد منفجره کشف و 
بازداشت شده اند، پیگیری کردم. معلوم شد که حجاج بی اطالع 
بوده اند. فقط رئیس کاروان می دانســته... بــه وزارت خارجه و 

اطالعات گفتم که برای مالقات با رئیس کاروان تالش کنند.
اما ســال بعد وضعیت از این هم بدتر شــد. مراسم برائت از 
مشــرکین در مرداد ۱۳66 به یک درگیری خونین بدل شــد. 
توافق بر این بود که تظاهرات ۵۰۰ متر قبل از مسجدالحرام به 
پایان برســد؛ اما در نهایت به درگیری میان طرفین منجر و به 
خون کشیده شد. براساس اعالم رسمی دولت 4۰۵ نفر در این 
حادثه جان باختند، اما دولت ســعودی نه تنها شلیک نیروهای 

نظامی، بلکه استفاده از گاز اشک آور را نیز منکر شد. 
آیــت اهلل منتظــری قائم مقام وقت رهبــری، چند ماه بعد 
از ایــن واقعه در نامه ای بــه امام خمینی نســبت به عملکرد 
مســئوالن ایرانی در این واقعه اعتراض کرد: »بسیاری از افراد 
مورد اطمینان که خود ناظر جریان و در خط مقدم راهپیمایی 
بوده اند می گویند همه گناه گردن ســعودی ها نیست و ممکن 
بود راهپیمایی آبرومندانه انجام شود و به این جا هم منجر نشود، 
ولــی در اثر تندی بچه ها و بی برنامگی، اجماالً هجوم و حمله از 
طرف بچه های نپخته ما شروع شد و سوژه به دست دشمن داد، 
هر چند دشمن مجهز و مهیا بود و دنبال بهانه می گشت تا ما را 
سرکوب کند. دشمن در سال قبل از آن در موضوع جاسازی و 
قرار دادن مواد منفجره در ساک های حجاج با ما عاقالنه برخورد 
کرد و تا اندازه ای اغماض کرد و ما موضوع را رسیدگی نکردیم، 
بلکه مغرور شدیم و در ســال بعد چنین مصیبت بزرگی برای 

عالم اسالم رخ داد...«
هاشــمی رفســنجانی در خاطرات ۹ مرداد 66 می نویسد: 
»اول شــب احمدآقا اطالع داد کــه در اواخر برنامه راهپیمائی 
حجاج ایرانی در مکه که امروز عصر انجام شده، نیروهاي نظامی 
عربســتان به حجاج حمله کرده و عده زیادي کشته و مجروح 
شده اند. نخست وزیر از قول دکتر هادي نقل کرد که رقم شهدا 

حدود دویست نفر و مجروحان بیش از هزار نفر است. شد.«
و فردای آن روز: »قرار شــد ســه روز عزاي عمومی اعالن 
شــود و فردا تعطیل و راهپیمائی عمومی در سراســر کشــور 
باشد و رئیس جمهور مصاحبه کنند. با عربستان تماس گرفته 
شــد . آقاي کروبی گفت پنجاه ویک جنازه به دست خودمان 
رسیده و تعدادي هم در دست سعودي ها است و به مجروحان 
ایرانی که در دســت سعودي ها اســت، اجازه مالقات و عیادت 
نمی دهند. قرار شد هیأتی براي بررسی امور به عربستان بروند 
که تا ســاعت یک و نیم بعدازظهر، هنوز ویزا داده نشده است... 
درباره ضربه هایی که می توانیم به عربستان بزنیم، بررسی شد. 
توصیه شــد کمک کنند یک گروگان آلمانی را از طریق سوریه 

آزاد کنند.«
هاشــمی فردای آن روز در جمع تظاهرات ســخنرانی کرد 
و گفــت: »ما با راندن حکام آل ســعود در کــوره راهی که این 
خبیث هــا انتخاب کرده انــد، آنها را به جهنــم و مرگ حتمی 
می رسانیم. ما دست آل سعود را در این جنایت می بینیم و شکی 
نداریم که این فاجعه با دســتور حامی آنها آمریکا اتفاق افتاده 
اســت.« و در نهایت در ۲۲ مرداد می نویســد: »آقاي عبداهلل 
نوري آمد. او از مکه برگشــته اســت . کمی از وقایع درگیري 
با ســعودي ها را گفت. تردید دارد که همه تقصیرها از سعودي 
باشد. ضمن اینکه جنایت آنها را غیرقابل گذشت می داند. گفتم 
دیشب همین موضوع مطرح شد و قرار شد خود ایشان، موضوع 

را به صورت سري بررسی کند و گزارش نماید.«
در نهایت حمله تظاهرکنندگان تهراني به سفارت عربستان 
در تهران در روز ۲6 مرداد ۱۳66 که کشته شدن یک دیپلمات 
سعودي به نام الغامدي را به همراه داشت، بحران را به اوج خود 
رســاند. سرانجام در ششم اردیبهشت ۱۳67 عربستان اقدام به 
قطع یک جانبه مناسبات سیاســي با جمهوري اسالمي ایران 
کرد و این قطع رابطه حدود سه سال به طول انجامید. در طول 
6۰ سال گذشــته، این دومین بار بود که روابط دیپلماتیک دو 
کشــور قطع می شد و همین موضوع شــدت تنش را به خوبی 

نشان می دهد.
روابط با عربستان 

در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
با آغاز ریاســت جمهوری هاشمی رفسنجانی، دو اتفاق مهم 
در منطقه و جهان، بر روابط ایران و عربســتان تاثیر گذاشــت. 
حمله عراق به کویت و ســقوط شوروی، عوامل مهمی بود که 
روابط ایران و عربســتان را به ســمت تنش زدایی برد. عالوه بر 
اینکه مســئوالن بلندپایه در ایران، تاکید کردند که سیاســت 
صدور انقالب به معناي مداخله در امور داخلي کشورهاي دیگر 
نیست و سعي شد تا از این طریق به بهبود روابط با کشورهاي 
اسالمي و عرب منطقه خاورمیانه و خلیج فارس پرداخته شود. 
این مسئله باعث شد تا پس از پایان یافتن جنگ ایران و عراق 
و آغاز دوران سازندگي ثبات و آرامشي نسبي در روابط ایران و 

عربستان حاکم گردد. 
در اجالس ســران کنفرانس اســالمی که در سنگال برگزار 
شد، آقای هاشمی رفسنجانی با عبداهلل ولیعهد وقت عربستان، 
مالقات می کنند. هاشمی در این باره می گوید: »آقای امیرعبداهلل 
هم از طرف عربســتان به آنجا آمده بود. من رئیس جمهور بودم 
و ایشان ولیعهد بود. طبیعتش این بودکه اگر مالقاتی می شود، 
ایشان پیش من بیاید. کشور ما بزرگتر بود. وقتی بحث مالقات 
شد، ایشان گفته بود که فالنی بیاید، گفتم: چه عیبی دارد؟ ما 

می رویم. دو کشور مسلمان که با هم این حرف ها را ندارند.«
واقعیت این اســت که به دلیل همین مالقات ها، هاشــمی 
جایگاه ویژه ای نزد مقامات عربســتانی داشــت. این جایگاه به 
حدی بود که در ۲۰ خرداد ۱۳7۸، از وی به عنوان مهمان ویژه 
کنفرانس بین المللی گفتگوی اسالمی دعوت به عمل آمد تا در 
این کنفرانس شــرکت کند. در این ســفر ۱۰ روزه به هاشمی 
اجازه داده شــد از منطقه فدک بازدید نماید. او در آذر ۱۳۹۲ 
در گفت وگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت که ملک عبداهلل از 
او برای شرکت در مراسم حج دعوت کرده و او در صورت اتفاق 
نظر بین سیاستمداران ایرانی آماده است که نقش میانجی را در 

روابط دو کشور بر عهده بگیرد.
 اما در کل هیچ گاه سوءظن و بدگمانی اعراب به طور کامل 
نســبت به ایران برطرف نشد و ایران نیز هیچ وقت به عربستان 
اعتماد نکرد. ارتباط مساعد ایران و عربستان هم در واقع رابطه 
شخصی اکبر هاشمی رفسنجانی با ملک عبداهلل بود تا رابطه دو 
کشور... با درگذشت ملک عبداهلل در بهمن ۹۳ و آقای هاشمی 
در دی ۹۵ این ماه عســل به پایان رســید و با روی کار آمدن 
ســلمان بن عبدالعزیز و قدرت گرفتن مجدد خاندان سدیری، 

این وضعیت به شکل خصمانه بازگشت.
ملک عبداهلل جدای از روابط شــخصی با هاشمی، به کلیت 
حاکمیت در ایران خوشبین نبود و در زمان دولت احمدی نژاد، 
براساس اسناد ویکی لیکس، در گفتگویی خصوصی به واشنگتن 
پیشنهاد داده بود که سر افعی را قطع کند. اتهامی که هیچگاه 

به اثبات نرسید و در سکوت طرفین به فراموشی سپرده شد.
ایران و عربستان در دوران گفت وگوی تمدن ها

دوران خاتمی با گفتگوی تمدن ها، تداوم ارتباطات مناسب با 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی بود، 
تا جایی که گفته شــده روابط دولت خاتمی با دولت عربستان 
چنان حسنه بود که در جریان یکی از سفرهای رئیس جمهور 
وقت ایران به ریاض، پادشــاه عربســتان نقشه حمله آمریکا به 
ایران را به نشــانه دوستی و حسن نیت به مقامات ایرانی نشان 
می دهد. گسترش همکاري ها، سرانجام موجب انعقاد قراردادي 
امنیتي در ۱۸ آوریل ۲۰۰۱ میان شاهزاده نایف بن عبد العزیز 
وزیر کشــور عربســتان و عبدالواحد موسوي الري، وزیر کشور 
وقت ایران شد . به عقیده بســیاري از صاحب نظران سیاسي، 
امضاي این قرارداد امنیتي میان دو کشور نقطه عطفي در روابط 
آنان محســوب مي شود. در واقع، از آنجا که بخشي از مشکالت 
امنیتي، ناشي از عدم گفت و گوي مسؤوالن ایران و عربستان با 
یکدیگر بود، امضاي ایــن موافقت نامه، باب گفت و گو را بازکرد 
و دولت ســعودي که پیش از این با ســفر اتباعش به ایران به 
شدت مخالفت مي کرد، با ایجاد خط هوایي تابستاني از دمام به 

شهرهاي مشهد و تهران موافقت نمود. 
اما کمتر از پنج ماه بعد، باز عاملی خارج از اراده دو کشــور، 
تاثیرات خود را بر روابط ایران و عربســتان گذاشــت. حمله به 
برج های دوقلوی تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نه تنها 
روابط ایران و عربســتان را وارد دوره ای جدید کرد، بلکه طرح 
پذیرش دو کشور اسرائیل و فلسطین که چند روز بعد قرار بود 
توسط جرج دابلیو بوش اعالم رسمی شود را به بایگانی فرستاد. 
آمریکا در پاییز همان سال به افغانستان و دو سال بعد به عراق 
یورش برد. حمالتی که منطقه را در موجی از ناامنی فرو برده و 
قدرت های منطقه ای را وارد درگیری های طوالنی مدت کرد که 

تا امروز هم ادامه دارد.
حمله آمریکا به عراق موجب قدرت گرفتان شیعیان در عراق 
و به تبع آن افزایش نفوذ ایران در این کشــور شــد. امری که  
موجبات نارضایتی عربستان را فراهم آورد. البته نباید دسترسی 
ایاالت متحده به منابع نفتی عراق را نیز نادیده گرفت که باعث 
کم رنگ شدن نقش عربســتان در معادالت انرژی آمریکا شد. 
عربســتان که در سال های پیشــین می توانست رئیس جمهور 
ایاالت متحده را به چالش بکشد، حاال دست پایین تر را داشت. 
برای همین رویکرد این کشــور به ایران بسیار دوستانه تر شد. 
در ســال ۱۳7۸ تعامل و رایزنی های دو کشــور در زمینه نفت 
در قالب مذاکره و ارســال پیام موجب شد تا قیمت نفت با 6۰ 

درصد رشد به بیش از ۲۵ دالر در هر بشکه برسد.
محمد صدر که در این دوره معاونت عربی و آفریقایی وزارت 
خارجه را بر عهده داشــت درباره این روابط می گوید: »پادشاه 
عربســتان عالقــه فراوانی به آقای خاتمی داشــت. بارها ملک 
عبداهلل به من گفت که خاتمی را برای حج به عربســتان بیاور. 
عبداهلل گفت اگر این ســفر انجام شود من تمام کارهای خود را 
رها خواهم کرد و همراه خاتمی، لباس احرام خواهم پوشــید و 

اعمال حج را انجام خواهم داد.«
در این اثناء منافع ملي جمهوري اســالمي ایران با استقرار 
حکومت شــیعي در عراق تأمین مي شد، در حالي که عربستان 
سعودي از این مسئله ناخشنود بود و از دولتي سکوالر در عراق 
که ســني ها در آن قدرت داشته باشــند حمایت مي کرد. برای 
همین عربســتان حامی حضور نیروهاي آمریکایي در عراق بود 

که سدي در مقابل نیروهاي شیعي محسوب مي شدند.
ایران و عربستان در دوران احمدی نژاد و روحانی

روی کار آمدن احمدی نژاد مشــابه بــا یک انقالب تازه در 
سیاست خارجی ایران بود. اگرچه محمود احمدی نژاد در دوران 
ریاســت جمهوری اش ۵ بار به عربســتان رفت، اما این سفرها 
باعث نشد تنش بین دو کشور کاهش یابد. اعدام چند شهروند 
ایرانی در عربستان و همدستی با آمریکا برای سناریوچینی علیه 
ایران روابط دو کشور را سردتر کرد. ایران در دوره احمدی نژاد 
بارهــا خواهان کاهش تولید اوپک و افزایش قیمت نفت شــد، 
اما عربســتان با این پیشنهاد مخالفت کرد. البته سال های وفور 
درآمد نفتی هر دو کشــور را سرشار از پول و طرح های عمرانی 

کرد.
نفوذ ایران در عراق، دســت باالی ایران در جنگ ســوریه، 
ســاقط شــدن دولت های محافظه کار عربــی و قدرت گرفتن 
حزب اهلل و حوثی ها در لبنان و یمن، فرازهایی بود که عربستان 
را در موضع ضعف قرار داده بود. همچنین برنامه هسته ای ایران 
باعث شــد مقامات عربستان به شــدت از جانب ایران احساس 
خطر کنند. ریاض پیــش از تحریم های بین المللی ابتدای دهه 
۹۰ که به مذاکرات برجام انجامید، بارها به کشــورهای خریدار 
نفت ایران اطمینان خاطر داده بود که نگران جایگزینی و قیمت 
نفت نباشــند، چون این کشور می تواند با جبران سهمیه ایران 
از افزایش قیمت و عدم تامین نفت جلوگیری کند. تالش هایی 
که نشان از سطح باالی نگرانی در موازنه قدرت با ایران داشت.
با روی کار آمدن روحانی، رئیس جمهوری که مورد حمایت 
جدی هاشمی رفسنجانی قرار داشت، امیدها به باال رفتن سطح 
همکاری در دو طرف ایجاد شــد. اما مولفه های ارتباط بین دو 
کشــور به کلی تغییر کرده بود. عالوه بر اینکه ملک عبداهلل هم 
به زودی جای خود را به ملک ســلمان داد. کسی که ارتباطات 
شخصی با مقامات ایران نداشت و طبعا نمی توانست روابطی در 

حد و اندازه پیشین با ایران برقرار کند. 
ایران و عربســتان تقریبا در همه مسائل منطقه در دو نقطه 
مقابل هم ایستاده بودند، اما برجام جنس دیگری بود. در جریان 
مذاکرات برجام، عربســتان که نزدیک شدن ایران و آمریکا به 
یکدیگر را برای منافع اســتراتژیک خود خطرناک می دانست، 
با تمام توان بــرای جلوگیری از آن تالش کرد. حضور ناگهانی 
ســعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان در محل مذاکرات و 
گفت وگوهایش با جان کری وزیر خارجه آمریکا که باعث تعویق 

توافقات بود، ناگفته های بسیاری را  درون خود داشت.
 ظریف درباره حضور وزیر خارجه عربستان گفته: »واقعیتی 
که وجود دارد این اســت که آن روز تقریبا ما به توافق رسیده 
بودیم. همان تفاهمی که بعدها در لوزان مطرح شــد. قرار بود 
عصر همان روز اعالم کنیم که روی کلیات توافق کردیم؛ همان 
چیــزی که تقریبا در لوزان صــورت گرفت. اما به چه دلیلی به 
هم خورد؛ برخــی معتقدند تماس هایی در واشــنگتن با کاخ 
سفید گرفته شــد و برخی می گویند در مالقات فیصل و کری 

صحبت هایی رد و بدل شد.«
ایــران از زمان پیدایــش، همواره در مرزهــای غربی خود 
دچار چالش ژئوپلتیک و ژئواســتراتژیک بوده است. از درگیری 
بــا امپراتــوری روم و بعدتــر عثمانی، عراق و عربســتان، این 
درگیری حاصل از یک موقعیت جغرافیایی اســت که بسیاری 
از تصمیمــات و موقعیت ها را بر ایران تحمیل می کند. خصوصا 
کــه ایران در اقلیت مذهبی، فرهنگی، نژادی و زبانی در منطقه 

خاورمیانه است.
بنابرایــن ماهیــت رقابت در ســطح اســتراتژیک، با ادغام 
ایدئولوژي های متضاد شیعی-وهابی، از سطح همکاری و رقابت 
به سطحی پایین تر یعنی تنش رسیده است. تنشی که در آینده 
پتانسیل تبدیل شدن به درگیری یا بازگشت به سطح همکاری 
و رقابت را خواهد داشت. نقطه ای که به انتخاب طرفین بستگی 

خواهد داشت.

مروری بر صد سال روابط ایران و عربستان

صـلـح مسـلـح

با آغاز ریاســت جمهوری هاشمی رفســنجانی، دو اتفاق مهم در منطقه و جهان، 
بر روابط ایران و عربســتان تاثیر گذاشــت. حمله عراق به کویت و سقوط شوروی، 
عوامل مهمی بود که روابط ایران و عربســتان را به سمت تنش زدایی برد. عالوه بر 
اینکه مسئوالن بلندپایه در ایران، تاکید کردند که سیاست صدور انقالب به معناي 
مداخله در امور داخلي کشــورهاي دیگر نیســت و سعي شــد تا از این طریق به 
بهبود روابط با کشورهاي اسالمي و عرب منطقه خاورمیانه و خلیج فارس پرداخته 
شــود. این مسئله باعث شد تا پس از پایان یافتن جنگ ایران و عراق و آغاز دوران 

سازندگي ثبات و آرامشي نسبي در روابط ایران و عربستان حاکم گردد. 
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تاثیر توافق ایران و عربستان بر قیمت نفت
نوسانات شدید طالی سیاه خبرساز شد

عربستان سعودی و ایران به دنبال احیای روابط دیپلماتیک خود هستند، 
اتفاقــی که رقابت ژئوپولیتیک در خلیج فــارس را کاهش خواهد داد و تاثیر 
بسزایی بر بازار نفت خواهد گذاشت.همان طور که علی شمخانی، دبیر شورای 
عالــی امنیت ملی، اعالم کرد، این توافق امنیت منطقه را توســعه می دهد و 
همکاری های کشورهای حاشــیه خلیج فارس را افزایش می دهد؛ توافقی که 
بازارهــای جهانی به خصوص بازار نفت را به شــدت تحت تاثیر قرار می دهد.
تولید شــیل آمریکا در حال کاهش است، اتفاقی که می تواند بار دیگر فرمان 
هدایت بازار نفت را به دست اوپک بیاندازد و با توافق ایران و عربستان سعودی 
این کارتل بین المللی می توانــد به تاثیرگذارترین نیرو در عرضه جهانی نفت 
بدل شود.روزهای رشد تصاعدی عرضه نفت ایاالت متحده از قبل از همه گیری 
در حال پایان است و در پس پرده توقف عرضه، بازگشت اقتصاد به سهامداران، 
تنگناهــای زنجیره تامین، تورم افسارگســیخته و کاهش ظرفیت چاه ها قرار 
گرفته اســت. در طول سال های ۲۰۱۰، صنعت شیل آمریکا رونق بی سابقه ای 
را تجربه کرد زیرا اغلب شــرکت ها حتی بیشتر از توانشان ظرفیت های تولید 
خود را افزایش دادند و همســو با افزایش تقاضــا در بازارهای جهانی، عرضه 
خود را افزایش دادنــد. اما پاندمی کرونا روند تولید را متحول کرد و با وجود 
آنکه صنعت شیل آمریکا در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رو به بهبود گذاشت 
اما نتوانســت به سطح قبل از همه گیری باز گردد.اداره اطالعات انرژی ایاالت 
متحده در آخرین چشم انداز انرژی کوتاه مدت خود تخمین می زند که تولید 
نفت خام آمریکا از ۱۱.۸۸ میلیون بشــکه در روز در ســال ۲۰۲۲ به ۱۲.۴۴ 
میلیون بشــکه در روز در سال جاری افزایش خواهد یافت؛ رشد مورد انتظار 
۵۶۰۰۰۰ بشکه در روز در سال نیمی از سرعت رشد قبل از همه گیری است. 
برای چندین ســال، تولید نفت ایاالت متحده تا سال ۲۰۱۹ هر سال بیش از 
۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت.طبق برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا، 
رشد در ســال ۲۰۲۴ کندتر خواهد شد و طبق برآورد آن، تولید سال آینده 
به طور متوســط  ۱۲.۶۳ میلیون بشــکه در روز خواهد بود. این رشد کمتر از 
۲۰۰۰۰۰ بشــکه در روز از سطح متوسط  تخمین زده شده برای سال ۲۰۲۳ 
اســت.با وجود انتقادات کاخ ســفید، صنعت نفت ایاالت متحده اکنون بازده 
ســهامداران را در اولویت قرار داده اســت. نرخ تخلیه سریعتر در بسیاری از 
چاه ها با نیروی کار و موانع زنجیره تامین مواجه شده اســت تا رشد را متوقف 
کند.قیمت نفت خام این هفته با اعالم خبر توافق نزولی شد اما بالفاصله روند 
قیمت ها دوباره صعودی شــد و در واقع، قیمت نفت دائما در نوسان است، تا 
حدی که پیش بینی دقیق روند قیمت نفت بســیار دشوار است، به خصوص 
در یــک دوره زمانی کوتاه تر. با این حال باید به این نکته اشــاره کرد که به 
نظر می رسد اکثر پیش بینی کنندگان انتظار قیمت های باالتر نفت را در اواخر 
سال جاری دارند و به نظر می رسد اجماع گسترده ای در این مورد وجود دارد.
برخی، مانند بیل ســاروبی از فوربس، به داده های فنی معامالت نفت اشــاره 
می کنند که نشــان می دهد قیمت ها در حال افزایش است. ساروبی در یک 
یادداشتی که اخیرا منتشر شده است گفت که داده های تاریخی نشان می دهد 
که قیمت نفت در بیشــتر مواقع بین ماه های مــارس و مه افزایش می یابد، 
بنابراین منطقی اســت که انتظار داشته باشیم که قیمت نفت در سال جاری 

نیز افزایش یابد. 

استفاده از پشت بام های آلمان
 برای توسعه خورشیدی

آلمان برای سرعت بخشیدن به توسعه انرژی خورشیدی و کاهش اتکا به 
ســوختهای فسیلی، روی استفاده از پشت بام های این کشور حساب باز کرده 
اســت.به گزارش ایسنا، پیش نویس راهبرد جدید دولت آلمان نشان می دهد 
نیمی از ســلولهای فوتوولتائیک جدید، باید در هفت سال آینده، در پشت بام 
ساختمانها قرار داده شود.آلمان قصد دارد تا پایان دهه جاری، ظرفیت نیروی 
خورشیدی را بیش از سه برابر افزایش داده و عمده برق خود را از منابع انرژی 
پاک به دست آورد. اما برای نیل به این هدف، این کشور باید میزان ظرفیتی 
که هر ســال اضافه می کند را سه برابر کند.بزرگترین اقتصاد اروپا برای جذب 
نوع ســرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه ســریع تجدیدپذیرها، به سختی 
تالش می کند و این هدف، با تالش برای کاهش وابســتگی به زغال سنگ و 
گاز روسیه، فوریت بیشتری پیدا کرده است.برای سرعت بخشیدن به فرآیند 
نصــب و تائید، راهبرد جدید دولت آلمــان، ۱۱ اقدام از کاهش فرآیند اداری 
گرفته، تا فراهم کردن مشــوق برای گسترش پشــت بام های خورشیدی، را 
پیشنهاد کرده است.طبق اعالم انجمن صنعت خورشیدی آلمان، تقاضا رو به 
رشد است و از هر پنج مالک، چهار نفر در نظر دارند یک ماژول فوتوولتائیک 
برای تامین برق یا گرمایش خانه خود نصب کنند. با این حال، اکثر پنلها باید 
در پشــت بام ها شــرکتها یا در پارکهای زمینی نصب شود.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، این چالش وجود دارد که کارفرمایان انتظار دارند ســرمایه گذاری 
خورشیدی به طور میانگین در مدت هفت تا هشت سال به ثمر بنشیند. تحت 
چنین شــرایطی، این کار در اکثر موارد ممکن نیســت. دولت آلمان راهبرد 

فوتوولتائیک نهایی را اوایل مه اعالم می کند.

بیت کوین در آستانه سقوط دوباره است؟
در حال حاضر، بیت کوین هر هفته ضرر ۱۵ درصدی را ثبت می کند اما آیا 
در ۲۰ هزار دالر باقی می ماند یا ســقوط دیگری در راه است؟به گزارش ایسنا 
به نقل از کریپتو، بی ثباتی یو اس دی کوین باعث ترس شدید در بازار کریپتو 
شده است زیرا استیبل کوین ها نقش مهمی در صنعت ارزهای دیجیتال دارند؛ 
قیمت بیت کوین نیز تحت تاثیر آشفتگی های اخیر قرار گرفته و کاهش یافته 
اما همچنان با سطح حمایت قوی مواجه است.به تازگی قیمت بیت کوین، پس 
از تشکیل الگوی سه درایوی معکوس و شکستن خط گردن، روند نزولی قابل 
توجهی را تجربه کرده و آشفتگی اخیر یو اس دی کوین به عنوان کاتالیزوری 
برای روند نزولی بوده در نتیجه قیمت را به سمت سطح ۱۹ هزار دالر کاهش 
داده اســت.با این حال، قیمت در میانگین متحــرک ۲۰۰ روزه، تقریبا ۱۹.۶ 
هزار دالر، با حمایت قابل توجهی روبرو شده و در تالش است تا از آن پیشی 
بگیرد. این میانگین متحرک، ســطح حمایتی قدرتمند محســوب می شود و  
ممکن اســت خرس ها برای افزایش فشار قیمت به زیر آن مشکل پیدا کنند 
اما بازه زمانی روزانه نشــان می دهد که حرکت نزولی ضعیف شــده و ممکن 
اســت یک مرحله تثبیت کوتاه مدت قبل از حرکت تکانشی بعدی رخ دهد.

قیمت بیت کوین پس از شکستن سطح حمایت بحرانی ۲۲ هزار دالر، کاهش 
شدیدی را تجربه کرده و منجر به شمع های قرمز بزرگ متوالی شده است. با 
این حال، هر روند تکانشــی نیاز به یک مرحله کاهش همراه با اصالح دارد.به 
نظر می رســد بیت کوین پس از رسیدن به سطح قیمت تعیین کننده در ۲۰ 
هزار دالر، وارد مرحله اصالح روند میانی شــده است البته این سطح به عنوان 

سطح حمایت عاطفی نیز عمل می کند. 
عالوه بر این، سطح ۶۱.۸ اصالحی فیبوناچی برای روند صعودی کنونی با 
سطح حمایت ۲۰ هزار دالر همراه شده و آن را به سطح قابل توجهی تبدیل 
کرده به همین دلیل ممکن اســت قیمت در منطقه فعلی تثبیت شود و قبل 
از کاهش روند، الگوی اصالحی تشــکیل دهد.بازار ارزهای دیجیتال به دلیل 
آشــفتگی اخیر با سیرکل و شکست بانک ســیلورگیت بار دیگر وارد مرحله 
ترس و عدم اطمینان شــده است. در نتیجه، فعاالن بازار تسلیم شده اند و به 
سرعت دارایی های خود را واگذار کردند تا بتوانند ریسک های خود را مدیریت 
کنند.معیار نرخ های سرمایه، بینشی از احساسات معامله گران ارائه می دهد و 
به تازگی همزمــان با کاهش قیمت بیت کوین به طور ناگهانی کاهش یافتند. 
معامله گران باید مراقب باشــند و در صورت حرکت ناگهانی دیگری از قیمت، 

بازار را از نزدیک زیر نظر داشته باشند. 
بــا وجود این، ممکن اســت بــازار در روزهای آینده بــدون هیچ جهت 
مشخصی بی ثبات شود.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۹۵۳.۶۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل 
۰.۱۰ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۸۰ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۲ درصد افزایش داشته 
اســت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۶.۴۳ میلیارد 
دالر اســت که ۱۲.۸۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۹.۰۵ میلیارد دالر است که ۱۱.۸۴ درصد از کل حجم 
۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۸۸.۰۹ میلیارد دالر اســت که ۱۱۵.۲۶ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار 

ارزهای دیجیتال است.

بازار انرژی

ارز دیجیتال

هر ســال کمبود بلیت هواپیما برای برخی 
مسیرها دردسر ســاز بوده اما امسال بلیت ها 
موجود است ولی با بســته اجباری به فروش 
می رســد که این نوعی تخلف است.هرســال 
نزدیک به ایام نوروز بحث سفر و گردشگری در 
خانواده ها داغ است و یکی از دغدغه های اصلی 
خانواده ها است در این راستا، افزایش بی رویه 
قیمت ها است که تقریباً از اواسط اسفند شروع 
می شود و تا پایان تعطیالت ادامه دارد به نظر 
می رسد مافیای فروش بلیط هواپیما در این ایام 
نیز سرشان شلوغتر از مابقی روزهای سال است 
تا بیشــترین سود را از افزایش قیمت ها ببرند؛ 
در این آشفته بازارهمواره سخن از نظارت ها در 
میان است؛ اما در عمل هیچ ترتیب اثری داده 
نمی شود.در ماه های گذشته تغییر قیمت بلیت 
از ســوی ایرالین ها رخ داد اما مســؤولین این 
افزایش را تخلف دانســته و قیمت ها به قبل از 
افزایش بازگشــت با این وجود در حال حاضر 
قیمت بلیت هواپیما شناور بوده است. هرچند 
در حال حاضر سازمان هواپیمایی اعالم کرده 
که مســافران پروازهای داخلــی و بین المللی 
که از شــرکت های هواپیمایی داخلی یا حتی 
خارجی برای سفرهای خود می توانند از طریق 
ســایت سازمان هواپیمایی کشــوری به نشانی 
اینترنتــی https://www.cao.ir و در بخش 
ســامانه حقوق مسافر شــکایت خود را ثبت 
کنند، اما واقعیت این اســت که این شکایت ها 
هم خیلی نتیجه بخش نیست به هر حال دیگر 
ســازمان هواپیمایی هم به عنوان متولی باید 

پاسخگوی این نابسامانی ها باشد.
البته در شــرایط کنونی ممکن اســت که 
ســازمان هواپیمایــی و ایرالین هــا دلیل این 
تکمیل ظرفیت باال و آشفتگی در فروش بلیت 
را کمبود نــاوگان هواپیمایی عنوان کنند، اما 
با توجه به اینکه مردم در ســال های گذشته با 
همین تعداد ناوگان هواپیمایی تردد می کردند 

آشفتگی امسال جای سوال دارد.
فروش بسته های اجباری تخلف است

جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی 

کشــوری در خصــوص بســته های اجباری 
ایرالین ها به مهر گفت: مســیرهایی که دارای 
بسته هستند به زودی اعالم خواهد شد و طبق 
مجوزهــای داده شــده ایرالین ها حق فروش 
این بســته ها را دارند منتهی در مسیرهای پر 
فروش معموالً بســته ای ارائه نمی شــود و اگر 
کســی برای خرید بلیت مراجعه کند ایرالین 
نمی تواند مجبور کنند تا بســته ای خریداری 
شود.وی در ادامه بیان کرد: فروش این بسته ها 
بدون رضایت مشتری خالف است و ایرالین ها 
نمی توانند به صورت بســته ای اجبار به فروش 
بلیت کنند و حتی نمی توانند خارج از عرف که 
قیمت ها اعالم شده بلیتی را به فروش رسانند.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
در حال حاضر گشــت های نوروزی و تعزیرات 
حکومتی برای رســیدگی به شــکایات مردم 
و همچنین رســیدگی به تخلفــات ایرالین ها 
کار خــود را آغــاز کرده اند و اگــر تخلف ایر 
الینی محرز شــود از سوی سازمان هواپیمایی 

کشــوری مجوز ایر الین ابطال می شــود و از 
ســوی نهادهای دیگر هم که متولی رسیدگی 
به تخلفات هســتند قطعاً جریمه نقدی همراه 
خواهد داشــت.در حــال حاضر بــا توجه به 
اعالم برخورد با متخلفیــن باید دید در هفته 
آخر ســال آژانس های مسافرتی بازهم مرتکب 
تخلف خواهند شد یا مشکل بلیت های نوروزی 
با گشــت های تعزیراتی به پایان خواهد رسید 
با توجه به اینکه روز گذشته سازمان تعزیرات 
نامه ای به ســازمان هواپیمایی کشــوری داده 
مبنی بر خــورد قاطع با متخلفین که به بهانه 
نــوروز مــردم را مجبور به خرید بســته های 
اجباری یا فروش بلیت در بازار سیاه کرده اند. 
حــال باید دید که در هفته پایانی ســال بازار 

بلیت فروشی چطور خواهد شد.
حرف وزیر راه روی زمین ماند

در حالیکه نرخ مصوب بلیت تهران- کیش 
در بیشــترین حالت یک میلیون و ۳۵۹ هزار 
تومان اســت اما بلیت هواپیما برای این مسیر 

تــا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم به فروش 
رفته اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
اواخر دی ماه امســال شرکت های هواپیمایی 
اعالم کردند که با افزایــش ۳۰ درصدی نرخ 
بلیت هواپیما موافقت شــده اما بالفاصله ستاد 
تنظیم بــازار این موضــوع را رد و اعالم کرد 
فعال افزایش قیمتی برای بلیت هواپیما اعمال 
نمی شود. هر چند شــرکت های هواپیمایی به 
رد مصوبه شــورای عالی هواپیمایی کشــوری 
معترض بودند امــا به طور قانونی افزایش نرخ 
بلیت لغو شــد.اما پس از دســتور لغو افزایش 
نرخ بلیــت هواپیما، افزایش قیمت ها همچنان 
ادامه پیدا کرد و حتی بیشتر از ۳۰ درصد هم 
قیمت ها باال رفت. شرکت های هواپیمایی هم 
مدعی هستند که این افزایش قیمت از سوی 
چارتر کنندگان اعمال می شــود و شــرکت ها 
بلیت ها را با همان قیمت مصوب به آژانس ها و 
چارترکنندگان می فروشند و آژانس ها هستند 

که گرانفروشی می کنند.

البته رئیس سازمان هواپیمایی به ایلنا اعالم 
کرد که افزایش قیمت چه از ســوی ایرالین ها 
انجام شــود چــه از ســوی چارترکنندگان و 
آژانس های مســافرتی، تخلف است و سازمان 
هواپیمایی ایــن تخلف را پیگیــری می کند. 
البته وزیر راه و شهرسازی، دادستانی، تعزیرات 
و ســتاد تنظیم بازار هم بارها به گرانفروشان 
تذکر داده انــد و اخیرا »مهرداد بذرپاش« وزیر 
راه و شهرســازی اعالم کرد که اجازه افزایش 
قیمت بلیت در شــقوق حمل و نقل برای ایام 
نــوروز را نمی دهیم و بلیت ها بــدون افزایش 
قیمت به فروش می روند اما در شرایط کمبود 
ناوگان هواپیمایی و نایاب بودن بلیت هواپیما 
به ویژه برای ایام عید نه تنها بازار سیاه فروش 
بلیت هواپیما کنترل شد بلکه افزایش قیمت ها 
بعضا تا بیش از دو برابر به فروش رفته و حتی 
بــا افزایش ۱۰۰ درصدی بلیت هواپیما باز هم 
بلیت با این قیمت نایاب اســت و از چند هفته 
مانده به تعطیالت عیــد تمام بلیت های گران 
هم به فروش رفته انــد.در حالیکه نرخ مصوب 
بلیت تهران- کیش در بیشــترین حالت یک 
میلیــون و ۳۵۹ هزار تومان اســت اما بلیت 
هواپیما برای این مســیر تا ۳ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان هم به فروش رفته است. 
همچنین بلیت یک میلیــون و ۳۰۳ هزار 
تومان مسیر تهران – قشم با نرخ  دو میلیون و 
چهارصد هزار تومان هم به فروش رفته و بلیت 
تهران- مشهد با قیمت مصوب یک میلیون و 
۱۹ هزار تومان را بــرای ایام عید به قیمت ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته اند.ســوالی 
که مطرح می شــود این اســت کــه نهادهای 
نظارتی که در این روزها دائما از دســتور برای 
ممنوعیــت افزایش قیمت بلیت و کنترل بازار 
بلیت هواپیما را دارند؛ کجا هســتند و چطور 
نظــارت می کنند که این بلیت ها با بیش از دو 
برابــر افزایش به فروش رفته اند و در شــرایط 
انحصــاری و نبــود رقابت مردم هــم چاره و 
گزینه ای جز خریــد همین بلیت های گران را 

ندارند.  

بلیت نوروزی با بیش از دو برابر افزایش قیمت فروش رفت

بازار سیاه بلیت فروشی توسط چارترها

وزیر نیرو در دیدار با وزیر انرژی پاکستان با بیان اینکه 
حجم مبادالت اقتصادی ایران و پاکستان برابر با ۲ میلیارد 
دالر در سال است، روند مذاکرات صورت گرفته درخصوص 
تبادل برق بین دو کشــور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در 
چارچوب توافق جدید، حجم تبادل برق دو طرف به حدود 

۲۰۰ مگاوات ارتقا می یابد.
به گزارش ایســنا، علی اکبر محرابیان در حاشیه دیدار 
با »خرم دســتگیر خان« وزیر انرژی پاکستان با اشاره به 
اشتراکات فرهنگی دو کشــور گفت: در کنار ظرفیت های 
مشــترک تمدنی و مذهبی، ایران و پاکســتان از دیرباز و 
در طول اعصار مختلف دارای ریشه های فرهنگی مشترک 

فراوان از جمله زبان فارسی و شعرای مشترک به نامی چون 
عالمه اقبال الهوری برخوردار هستند که موجب برقراری و 
توسعه روابط مثبت شده است.وزیر نیرو در ادامه با اشاره به 
تاکید دولت سیزدهم مبنی بر تعمیق و توسعه روابط ایران 
با کشورهای همسایه، افزود: در زمینه روابط اقتصادی نیز 
همکاری های خوبی بین دو کشور برقرار است، به طوری که 
امروز حجم مبادالت اقتصادی ایران و پاکســتان در سال 

برابر با ۲ میلیارد دالر است.
وی با اشــاره به انجام عملیــات طراحی و اجرایی خط 
انتقال برق ایران به پاکستان در کمتر از یک سال، تصریح 
کرد: آزمایش  و تســت های الزم در این زمینه انجام شد و 

این خط هم اکنون برق دار اســت؛ امروز درخصوص نحوه 
تجارت و مبادالت برق دو طرف با حضور وزیر انرژی کشور 
پاکســتان و تیم های فنی و تجاری مذاکرات خوبی صورت 

گرفت.
محرابیــان ضمن ابراز امیدواری بــه برقراری توافق دو 
کشــور برای تبادل برق، اظهار کــرد: در چارچوب توافق 
جدید، حجم تبادل برق ایران و پاکســتان به حدود ۲۰۰ 
مگاوات ارتقا می یابد که این امر گامی بلند برای توســعه 
روابط محســوب می شود و امید است به موجب آن شاهد 

پایدارسازی تبادل برق بین دو کشور باشیم.
در ادامه »خرم دســتگیر خان« با اشاره به سفر پیشین 

خود به ایران گفت: در این ســفر پیشبرد توافقات قبلی در 
خصوص مبادالت برق بین دو کشــور ایران و پاکستان از 
طریــق خط انتقال برق پیگیری و تالش شــد تا توافقات 
نهایی حاصل شود.وزیر انرژی پاکستان با تاکید بر ضرورت 
توسعه و تعمیق روابط دو کشــور ایران و پاکستان افزود: 
امید اســت با حصول توافق نهایی ذیل تشــکیل جلسات 
تیم های فنی و تجاری، شــاهد توسعه و گسترش تبادالت 
برق بین دو کشور باشــیم.وی خاطرنشان کرد: روابط دو 
ملت فراتر از رویدادهای منطقه ای و بین المللی اســت و 
هر دو کشــور دارای مشــترکات قوی فرهنگی، تاریخی و 

جغرافیایی هستند.

گواهی سپرده نفت خام با حضور وزیر نفت و وزیر اقتصاد 
راه اندازی و از روز دوشنبه در بورس انرژی ایران قابل معامله 
می شــود. سرمایه گذاران به جای توجه به بازار ارز و طال از 
این پس می توانند در طالی سیاه نیز سرمایه گذاری کنند. 
بازار ثانویه این گواهی راه اندازی شــده است و این اوراق در 

بانک ها قابلیت تضمین شدن دارد.
در کنــار امــکان ســرمایه گذاری دالری، در صــورت 
درخواســت دارنده، امکان تبدیل به ریال بــرای این اوراق 
وجود دارد. عالوه بر این، گواهی ســپرده نفت خام یک ابزار 
خالقانه و جدید اســت و دارندگان این اوراق، مالک فیزیک 
نفت خام خواهند بود.رئیس ســازمان بورس در این مراسم 
اظهار داشــت: هزار همت ارزش مبادالت بورس کاال بوده و 
همچنین در طول یک سال گذشته ۱۱۰ میلیون تن کاال در 

بورس کاال معامله شده است.
به گزارش ایلنا، مجید عشــقی  در مراسم افتتاح مراسم 
معامالت شــمش طال  در بازارهای مالی و مشــتقه بورس 
کاالی ایران با بیان اینکه امروز توانستیم در زنجیره ابزارهای 
ســرمایه گذاری مربوط به طال که یکــی از ابزارهای جذاب 
محسوب می شود اقدام جدیدی را اضافه کنیم، اظهار داشت: 
از سالیان گذشته در بازار سرمایه در حوزه های مختلف این 
ابزار راه اندازی شده و یکی از حلقه های مفقوده شمش طال 
بود امروز توانستیم به این مرحله برسیم که معامالت شمش 

طال را افتتاح کنیم.
 وی ادامه داد: بورس کاال به عنوان بازار شفاف در سالیان 
گذشــته نقش مهمی در مبادالت کاالهــا به ویژه کاالهای 
واســطه ای را بازی کرده و در حوزه پتروشیمی، فلزی نقش 
محوری داشــته که این نقش خود را ایفا کرده است.رئیس 

ســازمان بورس با بیان اینکه به رکوردهای خوب در بورس 
کاال دســت یافتیم، تاکید کرد: هزار همت ارزش مبادالت 
بــورس کاال بوده و همچنین در طول یک ســال گذشــته 
۱۱۰ میلیون تن کاال در بورس کاال معامله شــده اســت.
عشــقی افزود: مبادله کاال در بورس کاال منافع زیادی دارد 
از جمله اینکه معامالت کامال قابل ردیابی است و دو طرف 
عرضه و تقاضا قابل نظارت هســتند و ابزار قوی در دســت 
سیاست گذار محسوب می شــود که با توجه به آمار بورس 
کاال بتوانــد برای آینده برنامه ریــزی کند. همچنین بورس 
کاال به به عنوان دماســنج عمل می کند با ابزارهای مختلف 
می تواند به مدیریت بازار کمک کند.رئیس ســازمان بورس 
با بیان اینکه از ابــزار بورس کاال می توان برای برای تنظیم 
بازار کاالها استفاده کرد، اظهار داشت: همکاری های خوبی 
با ذی نفع های این بازارها انجام شــده و اخیرا انتشار اوراق 
سلف ســکه بانک مرکزی راه اندازی شــد و بخشی از نیاز 
بازار را پاســخ داد و همچنین فروش سکه از طریق بورس 

کاال انجام شد.
عشــقی با اشــاره به راه اندازی معامالت شمش طال در 
بورس کاال گفت: با توجه به مشکل در معادن طال درخواست 
زیادی در بازار طال داشتیم و به همین دلیل ابازار شمش طال 
در بورس کاال راه اندازی شد که مردم بتوانند از طریق بورس 
کاال بر روی قطعات یک گرمی طال سرمایه گذاری کنند.وی 
با بیان اینکه بازارهای غیر رســمی لطمات غیرقابل جبرانی 
را به اقتصاد وارد می کنند، ادامه داد: این ابزار کمک می کند 
مردم هم بتوانند از طریق بازار رســمی در بازار طال سرمایه 
گذاری کنند و این ابزار نه تنها به نفع مردم اســت بلکه به 

تنظیم بازار و به ذخایر طال هم کمک می کند. 

از ســوی دیگر در بازارهای رســمی به راحتی می توان 
نظارت داشت و داد و ستدها قابل رصد هستند.رئیس سازمان 
بورس با تاکید براینکه گواهی سپرده شمش به عنوان دارایی 
ســرمایه ای امکان توثیق را دارد، گفت: خریداران می توانند 
از این گواهی ســپرده به عنوان وثیقه استفاده کنند.عشقی 
ادامه داد: از دیگر مزیت های این ابزار جمع آوری نقدینگی 
مردم برای حفظ سرمایه و دارایی هایشان است.وی همچنین 
با اشــاره به عرضه خودرو در بــورس گفت: در روال قیمت 
گــذاری در خودرو در نهایت دود آن چشــم مصرف کننده 
رفته و از سوی دیگر باعث شده بود که خودروساز هم نتواند 
تولیدات بــا کیفیت به مردم ارائه دهد و همچنین تولیدات 
کاهش یافته بود. هدف این بود که از نحوه قیمت گذاری در 
بازار فاصله بگیریم از این رو اصالح قیمتی که در دو ســال 
گذشته در حال انجام است، اتفاق بیفتد هم مصرف کننده و 

هم تولید کننده می تواند منتفع شوند.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد :برای توسعه این حوزه 
از وزارت صمت درخواست کردیم که در نحوه قیمت گذاری 
جدید شرکت های خودروســاز زیان نکنند و سود منطقی 
داشته باشــند تا بتوانند محصوالت بهتری در اختیار مردم 
بگذارند.وی همچنین با اشاره به راه اندازی صندوق کاالیی 
در بازار سرمایه گفت: فعالیت صندوق کاالیی فلزی مطرح 
شده که بحث این است که برای اینکه بتوانیم کاالهایی که 
برای مردم جذاب اســت را به آنها ارائه کنیم این اقدام را در 
قالب صندوق های که انجام دهیم و یونیت های آن را عرضه 
کنیم و مردم بتوانند از این اقدام استفاده کنند.عشقی ادامه 
داد: همچنین امکان توثیق گواهی سپرده شمش طال بعد از 

عید وجود دارد.

صادرات نفت ایران
 به باالترین سطح ۴ سال اخیر رسید

وزیر نفت در مراســم راه اندازی گواهی سپرده نفت خام 
و میعانــات گازی در بورس انرژی گفت: از ســال ۱۳۹۷ به 
بعد، امروز باالترین میزان فروش نفت را داریم.وی ادامه داد: 
امسال ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ 
میلیون بشــکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ نفت صادر کردیم.وزیر 
نفت افزود: همچنین میزان صادرات گاز امســال نسبت به 
سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است. صادرات LPG نیز 
نسبت به سال قبل افزایش یافته است.وی با اشاره به افتتاح 
فاز ۱۴ پارس جنوبی عنوان کرد: با افتتاح این فاز ســاالنه 
یــک میلیون تن دیگر میعانــات گازی و ال پی جی و یک 
میلیون تن اتان به ظرفیت تولید کشــور اضافه خواهد شد. 
میزان ذخایر در کشور امروز کمتر از ۲۰ میلیون بشکه است، 
درحالی که زمانی که دولت را تحویل گرفتیم هیچ مخزنی 
خالی نبود.وزیر نفت با اشاره به این که درحال حاضر میزان 
درامدهای ارزی کشور باالتر از نیازهای ارزی است،  در ادامه 
با اشاره به گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی، با بیان 
اینکه طرح مذکور بیش از یک سال است که درحال بررسی 
است، عنوان کرد: همه ایرادها که در طرح های قبلی صورت 
گرفته بود برطرف شده است.اوجی با اشاره به این که دولت 
در ابتدای کار مشــکالت سختی داشت، افزود: مخصوصا در 
وزارت نفــت یکی از دغدغه ها صادرات نفت بود.  از ســال 
۹۷ به بعــد فروش نفت در برخی از ماه ها صفر بود و اولین 
سوال این بود که وضعیت صادرات چه خواهد شد؟ درحالی 
که اکنون به درامد ارزی نفت و فراورده ها و پتروشــیمی با 

استفاده از همه ظرفیت ها و دیپلماسی قوی رسیده ایم.

وزیر نیرو خبر داد

افزایش حجم تبادل برق ایران و پاکستان به ۲۰۰ مگاوات 

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

ارزش معامالت بورس کاال به هزار همت رسید

هیأت ازبکستانی و وزیر راه و شهرسازی کشورمان 
در خصوص تدوین و اجرایی کردن برنامه جامع توسعه 
همکاری هــای حمل ونقلی در تمام شــقوق و اجرای 

موافقتنامه عشق آباد توافق کردند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش 
در نشست مشــترک با بختیار سعید اف رئیس هیأت 
مذاکره کننده ازبکســتانی و سرپرســت وزارت امور 
خارجه و ایلهام محکم اف وزیر حمل و نقل ازبکستان، 
حــوزه ترانزیت را یکی از محورهــای مهم و راهبردی 
همکاری دو کشــور دانست و گفت: فرصت و ظرفیت 
همکاری ایران و ازبکســتان در حمــل ونقل ترکیبی 
و توســعه روابط ترانزیتی مهیاســت و ایران آمادگی 
همــکاری در این حوزه را دارد.وزیر راه و شهرســازی 
اظهار کرد: پیش نویس برنامــه جامع توافق میان دو 
کشــور در حوزه حمل ونقل آماده شده و ظرفیت های 
باالیی برای مشــارکت و همکاری ازبکستان در بنادر 
جنوبی و شــمالی و همچنین کریدور شمال- جنوب 
وجود دارد.وی با اشــاره به امکان رونق اقتصاد دریا در 
بنادر جنوبی ایران، گفت: درخواســت ازبکستان برای 
عضویت در موافقتنامه چابهار پذیرفته شــده اســت.
بختیار ســعید اف رئیس هیأت ازبکستانی، ضمن ابراز 

خرسندی از برگزاری این دیدار به انجام توافقات مهم 
میان دو کشــور از سال گذشته اشــاره کرد و افزود: 
محور اصلی روابط اقتصادی ایران و ازبکســتان حمل 
و نقل و لجســتیک اســت.وی ادامه داد: میزان حمل 
و نقل بار ایران و ازبکســتان با وجود امکانات و عالقه 
مندی دو کشــور می تواند افزایش قابل توجهی داشته 
باشد.گفتنی است، تدوین نقشه راه تفصیلی در حوزه 
حمل بار و مســافر و در همه شقوق حمل ونقل میان 
دو کشــور، اجرای توافقنامه ۱۹۹۳ بــا اعمال برخی 
تغییرات و اصالحات از جمله موضوعات مطرح شــده 
در این نشســت بود.در این دیدار تسهیل حمل و نقل 
جاده ای و ریلی با کاهش تعرفه ها و تســهیل شــرایط 
عبور و مرور رانندگان میان دو کشور نیز مورد بررسی 
قرار گرفت و مقرر شــد برای حصول بهتر و ســریع تر 
نتایج، نماینده تام االختیار از ســوی دو کشور معرفی 
شوند و درباره جزئیات موضوعات مورد مذاکره به توافق 
برســند.در این نشست معاون حمل و نقل وزارت راه و 
شهرسازی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس 
مرکــز بین الملل وزارت راه و شهرســازی، مدیر عامل 
سازمان بنادر و دریانوردی وهمچنین نمایندگان حوزه 

حمل ونقل جاده ای و ریلی دو کشور حضور داشتند.

بازار مسکن شهر تهران در واکنش به ریزش سریالی 
قیمت ارز دچار رکود شده و انتظارات تورمی که بعضا 
از ســوی برخی فعاالن بازار ملک القا می شــود را به 
چالش کشیده است.به گزارش ایسنا، برخالف تصورات 
در روزهای اخیر بازار مســکن دچار رکود شده است؛ 
در حالی که معموال در روزهای منتهی به پایان سال، 
خرید و فروش خانه رونق داشــت. مشــاوران امالک 
می گوینــد افت ادامه دار قیمت ها در بــازار ارز، در فاز 
اول جلوی بزرگ تر شــدن حباب نرخ های پیشنهادی 
را گرفتــه و حتی به کاهش تــا ۱۵ درصدی نرخ های 

پیشنهادی منجر شده است. 
ممکن است در فاز دوم شــاهد ریزش قیمت های 
پیشنهادی در سطح کلی بازار باشیم.کاهش قیمت ارز 
که روز گذشــته هم ادامه پیدا کرد، برآوردها از آینده 
بازار ملک را به چالش کشید. برخی کارشناسان مسکن 
که بعضا بر طبل گرانی می کوبند این تئوری را مطرح 
کردند که مسکن از بازارهای موازی جا مانده و در سال 
آینده با رشــد مواجه می شود؛   این در حالی است که 
قیمت خانه در تهران طی یک سال اخیر بیش از نرخ 
تورم عمومی افزایش یافته است.میانگین قیمت هر متر 
خانه در تهران طبق آخرین آمار به ۵۵ میلیون تومان 

رسیده که افزایش ۶۶ درصد را در یک سال اخیر نشان 
می دهد؛ در حالی که تورم عمومی سالیانه ۴۷ درصد و 
تورم نقطه به نقطه ۵۳ درصد بود. در واقع مســکن در 
پایتخت ۱۳ درصد باالتر از  ســایر کاالها رشد قیمت 
داشــته است. بنابراین فرضیه گرانی مجدد آن چندان 
منطقی نیست.مشاوران امالک شهر تهران هم معتقدند 
که ظرفیتی برای رشــد مجدد این بازار در سال آینده 
وجود ندارد. بخصوص این که بازارهای موازی مثل ارز و 
نهاده های ساختمانی در روزهای اخیر دچار افت قیمت 

شده اند. 
هــر دو گروه خریدار و فروشــنده از حدود ۱۰ روز 
قبل کــه روند ریزش قیمت ها در بازار ارز آغاز شــده 
معامالت را به حالت تعلیق درآورده اند. البته بســیاری 
از کسانی که نرخ های غیرمتعارف برای واحدهای خود 
در نظر گرفته بودند قیمت ها را تعدیل کرده اند.آن طور 
که واســطه های ملکی می گویند بــا توجه به ماهیت 
دیرپذیری بازار مســکن، کنشــگران این بازار مدتی 
در انتظــار نتایج تاثیر بازارهــای موازی می مانند و در 
صورت ایجاد ثبات در اقتصــاد کالن و بخصوص بازار 
ارز، کنترل بازار مسکن محتمل ترین سناریو برای سال 

۱۴۰۲ خواهد بود.

سناریوی احتمالی بازار مسکن در سال آیندهتوافق برای توسعه روابط ترانزیتی حمل ونقل میان ایران و ازبکستان
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گــروه بین الملل - علی ودایع: شــاید 
باورش برای اســرائیلی ها ســخت باشــد که 
سرزمین اشــغالی به میدان نبرد تن به تن یا 
حتی جنگ داخلی تبدیل شود؛ اما وضعیت بد 
آنها هر روز وخیم و و خیم تر می شــود. شامگاه 
شــنبه، صدهاهزار نفر از مخالفان نخست وزیر 
اسرائیل در حیفا، تل آویو، قدس اشغالی، نتانیا 
، ریشون لتسیون هرتزلیا و کفار سابا به خیابان 
آمدند. در همین راستا روزنامه عبری »یدیعوت 
آحارانــوت« گزارش داد کــه حدود 200 هزار 
نفر در شــهر تل آویو و بیــش از 25 هزار نفر 
دیگر در شــهر حیفا در اعتــراض به این طرح 
تظاهرات کرده اند. نکته حائز اهمیت اینجاست 
که شمار زیادی از افسران و مقامات عالی رتبه 
صهیونیســتی هم در میــان معترضان حضور 
یافتند. درهمین حال گفته شده که که »اوری 
از یک  مســگاو« خبرنگار روزنامه هاآرتصپس 
توئیت که علیه نتانیاهو نوشــته بود، بازداشت 

شده است.
 طی 10 هفته گذشته ، هر شنبه معترضان 

در سرزمین اشغالی به خیابان آمده اند و اتفاقا 
بــر حجم آنها افزوده شــده اســت. معترضان 
روز پنجشــنبه هم جاده ها را بســتند و تالش 
کردند که مانــع پرواز آقای نتانیاهو بشــوند. 
او با تاخیــر راهی ایتالیا شــد. مخالفان »بی 
بی« می گویند که »این نخســت وزیر فاســد 
و دیکتاتــور از جمهوری اســالمی و حزب اهلل 
برای اسرائیل خطرناک تر است.« »یائیر الپید« 
رهبر مخالفان، به جمعیت معترضان در شــهر 
بئرشبع گفت که اسرائیل با »بزرگترین بحران 
در تاریخش روبروســت.« نخست وزیر پیشین 
رژیم اشغالگرقدس همچنین گفت: »در معرض 
موجی از حمالت تروریســتی هستیم، اقتصاد 
درحال ســقوط است، ســرمایه درحال فرار از 
کشور است، و ایران همین دیروز توافق تازه ای 
با عربستان امضا کرده. اما تنها چیزی که دولت 
به آن اهمیت می دهد له کردن دمکراســی در 

اسرائیل است.«
»تامیر گویتسابری« یک تظاهرکننده در تل 
آویو، به رویترز گفت: »موضوع فقط اصالح نظام 

قضایی نیست، تغییراتی ایست که اسرائیل را به 
طرف دیکتاتوری کامل می برد.«

شکاف عمیق 
نتانیاهو و کابینه راست افراطی با اصالحات 
سیاســی می خواهند اختیــارات در انتصابات 
قضایی را در مشــت دولت بگیرنــد و توانایی 
دیوان عالــی را در رای دادن علیه قوه مجریه 
یا لغو مصوبــات دولت محدود کنند. حاال یک 
شــکاف عمیق در جامعه صهیونیستی ایجاد 
شــده اســت. اوضاع آنچنان وخیم اســت که 
»اسحاق هرتزوگ« رئیس دولت صهیونیستی 
حداقل پنج بار گفته اســت که »اســرائیل در 

آستانه فروپاشی قرار گرفته است.« 
ماجرای عزل رئیس پلیس تل آویو توســط 
»ایتمار بن گویر« وزیر امنیت داخلی اسرائیل 
هم به یک چالش جدی بین سیستم قضایی و 
دولت نتانیاهو تبدیل شده است. افسران پلیس 
تهدیــد به تمرد از دســتورات دولت کرده اند. 
بنا به شواهد اختالفات به قلب ارتش اسرائیل 
هم کشــیده شده است.  در این میان نیروهای 

احتیاطی، که ستون فقرات ارتش هستند، برای 
ابراز مخالفت با این طرح تهدید کرده اند که از 
خدمت نظامی خــودداری خواهند کرد.هفته 
گذشته ده ها خلبان ذخیره در یک واحد ویژه 
نیروی هوایی گفتند که در جلســات آموزشی 

شرکت نخواهند کرد.
رویگردانی واشنگتن از نتانیاهو

اوضاع نخســت وزیر مغضوب اســرائیل در 
واشنگتن و مشخصا کاخ سفید هم خوب نیست. 
تا این لحظه ، از نتانیاهو برای ســفر به آمریکا 
دعوت نشده اســت. »موریا وولبرگ« خبرنگار 
سیاســی شــبکه 1۳ تلویزیون رژیم صهیونی 
اسرائیل ستی در این خصوص اظهار کرد: »یک 
منبع سیاسی جمعه با یکی از همراهان نتانیاهو 
در ســفرش به رم گفت وگو کــرد و از او علت 
اینکه تا این لحظــه از نتانیاهو برای حضور در 
کاخ سفید دعوت نشده سوال کرد.« این چهره 
نزدیک به نتانیاهو پس از اصرار منبع یاد شده 
بر سوالش و ربط دادن آن به اصالحات قضایی 
گفت، باید از آمریکایی ها علت اینکه نتانیاهو تا 
این لحظه به واشــنگتن دعوت نشده را سوال 
کنید. وولبرگ تاکید کرد: »این جواب نشــان 
می دهد که دفتر نتانیاهو نیز بر این باور اســت 

که او عنصری نامطلوب در کاخ سفید است.«
  NBC در همین راســتا ، شبکه آمریکایی
خبر داده که ممکن است واشنگتن در ائتالف 

خود با رژیم صهیونیستی تجدید نظر کند.
نگرانی اساسی آمریکا و هشدار رسمی سیا 
این اســت که تشدید حمالت شهرک نشینان 
صهیونیستی منجر به شکل گیری موج انتفاضه 
سوم بشود. جامعه بین المللی از ظهور برخی از 
شــخصیت های راست افراطی، از جمله وزیری 
که اخیراً از اسرائیل خواسته بود تا یک روستای 

فلسطینی را »محو کند« نگران است.
برای دولــت بایدن کــه بســیاری از این 
نگرانی ها را اعالم کرده اســت، سوال مهم این 
است که آیا این امر مستلزم تغییری در سیاست 
در قبال دولتی اســت که به شــدت به کمک، 
همکاری نظامی و حمایت سیاسی بین المللی 

از سوی واشنگتن متکی است؟
می توان گفت کــه ظهور راســت افراطی 
اســرائیل عملکرد سیاســی در ایاالت متحده 
را تغییر داده اســت . در حالی که زمانی تنها 

دموکرات ها و گروه های حقوق بشــری که به 
جناح چپ گرایش داشــتند از اسرائیل انتقاد 
می کردنــد؛ امــا اکنون این انتقــادات به طور 
فزاینده در میــان دموکرات هــای میانه رو و 
ســازمان های یهودی آمریکایی هم رایج شده 

است.
در کنگره، بیــش از ۹0 قانونگذار دموکرات 
به رهبری رزا دالئورو، نماینده کنتیکت، نامه ای 
به بایدن ارسال کردند و از او خواستند از همه 
ابزارهای دیپلماتیــک موجود برای جلوگیری 
از آسیب رســاندن بیشتر دولت فعلی اسرائیل 
به نهادهای »دموکراتیک« اسرائیل و تضعیف 

راهکار تشکیل دو کشوری استفاده کند.
اواخر ســال گذشــته، گروهی متشکل از 
بیش از ۳00 خاخام نامه ای سرگشاده منتشر 
و در آن اعــالم کردند، از اعضای ائتالف حاکم 
نتانیاهو برای ســخنرانی در کنیسه های خود 
استقبال نمی کنند. مشکل اصلی دولت بایدن 
عقب نشــینی دولت اسرائیل از حمایت لفظی 
از راهکار تشــکیل دو کشوری است، امری که 
بــه ایاالت متحده اجازه مــی داد چندین دهه 
از اســرائیل دفاع کند و چشم خود را به روی 
اشغال کرانه باختری ببندد با این تصور که این 
اشغالگری موقت اســت و بهترین راه حل در 

مذاکرات حاصل می شود.
نمونه بــارز اینکه چگونه بحران های متعدد 
اســرائیل در حال حاضر بــرای ایاالت متحده 
دردســر ساز شــده است این اســت که لوید 
آســتین، وزیر دفــاع آمریکا بــه دلیل اینکه 
معترضان به اصالحات قوه قضائیه تهدید کرده 
بودند که مانع از ورود امن او به تل آویو خواهند 

شد، سفرش را به اسرائیل با تاخیر انجام داد.
آستین هنگامی که با همتای اسرائیلی خود 
در نزدیکــی فرودگاه دیدار کرد، به اهمیت قوه 
قضائیه مستقل و نیاز به تنش زدایی در کرانه 
باختری اشــاره کرد؛ اما تصریح کرد که ایاالت 
متحده هیچ قصدی بــرای کاهش تعهد خود 

نسبت به امنیت اسرائیل ندارد.
مقام ارشد ســابق دولت اسرائیل گفت که 
ظهور یک تهدید بزرگ برای »دموکراســی« 
اسرائیل یک »معضل بزرگ« برای نزدیکترین 
متحد آن اســت. اما این مقــام گفت، هرگونه 
تالش ایاالت متحده برای تعیین شــروط برای 
ادامه روابط قوی احتماالً نتیجه معکوس خواهد 
داشــت زیرا نتانیاهو با ائتالف حساسی که با 
احزاب راست افراطی برای تضمین بازگشت به 

قدرت تشکیل داده، اکنون در اختیار آنهاست.
وی افــزود، انتقاد از نخســت وزیر در حال 
حاضر بی فایده اســت، زیرا اعضــای ائتالف او 
اوضاع را تشدید می کنند و او نمی تواند اعضای 

ائتالف را کنترل کند.

معترضان اسرائیلی به خیابان آمدند

لشکرکشی مخالفان نتانیاهو
واشنگتن مشغول تجدید نظر در روابط با تل آویو است

پلیس فدرال آمریکا FBI اطالعات شخصی 
به ســرقت رفته از یک وبــگاه بیمه خدمات 
درمانی را که مورد استفاده هزاران تن از اعضای 
کنگره، کارمندانشــان و خانواده هایشان است، 
پس از قرار گرفتن آنها بر روی یک وب ســایت 

بزهکار برای فروش، خریداری کرد.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، به دنبال 
هک شــدن یک وبگاه بیمــه خدمات درمانی 
موسوم به »DC Health Link« که توسط 
اعضای کنگره آمریکا استفاده می شود، اطالعات 
شــخصی حســاس و مهم هزاران قانونگذار، 

کارمندانشــان و اعضای خانواده شان به سرقت 
رفت.

گمان مــی رود که FBI  این اقــدام را در 
راســتای محافظت از اطالعات شخصی تقریبا 
11 هزار تن از اعضای کنگره و کاربران مربوطه 
این وبگاه بیمه انجــام داده و تالش کرده تا از 
اســتفاده از این داده ها بــرای جعل هویت یا 

ارسال هرزنامه جلوگیری کند.
بر اســاس گزارشــی از نیویــورک تایمز، 
اطالعات شخصی - از جمله شماره های تامین 
اجتماعی - بیــش از 5۶000 نفر در هک یک 

بازار مراقبت های بهداشــتی برای قانونگذاران 
و ساکنان واشــنگتن دی سی به سرقت رفته 
اســت. بازرســان فدرال روز جمعه به  رئیس 
کنگــره اطــالع دادند که اطالعات شــخصی 
اعضای مجلــس نمایندگان، ســنا، خانواده ها 
و کارکنــان آنهــا را در دارک وب در نتیجــه 
این رخنه افشا شده اســت. یکی از مقاله های 
خبرگزاری آسوشیتدپرس در روزنامه واشنگتن 
پست در روز پنجشنبه تاکید کرد که پیشنهاد 
فروش و نمونه داده های سرقت شده از روی این 

وب سایت متخلف حذف شده است. 

FBI سرقت اطالعات هزاران آمریکایی توسط

تصویب طرح جنجالی مکرون در سنا 
سنای فرانسه طرح منفور رئیس جمهوری درباره اصالحات بازنشستگی را با 
1۹5 رای موافق در برابر 112 رای مخالف تصویب کرد؛ الیحه ای که اصلی ترین 
اقدامش افزایش ســن بازنشستگی از ۶2 به ۶۴ سال است. به گزارش رویترز، به 
دنبال هفتمین روز از اعتراضات سراسری علیه این طرح، مجلس سنای پارلمان 
فرانســه این الیحه جنجالی را تصویب کرد. براساس نظرسنجی های انجام شده، 
اکثر رای دهندگان با این طرح مخالف هستند. اکنون که سنای فرانسه این طرح 
را تصویب کرد، احتماال روز چهارشــنبه توسط کمیته مشــترک قانون گذاران 
مجلس نمایندگان و ســنا مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. اگر این کمیته با این 
طرح موافقت کند، رای گیری نهایی در هر دو مجلس پارلمان فرانســه احتماال 
روز پنجشنبه برگزار خواهد شــد اما نتیجه آن همچنان در مجلس نمایندگان 
که حزب امانوئل ماکرون برای کســب اکثریت در آن به آرای متحدان نیاز دارد، 

مشخص نیست.
اگر دولت نتواند آرای کافی برای تصویب این طرح را در مجلس نمایندگان به 
دست آورد، احتماال بدون رای پارلمان و از طریق روندی معروف به »روند ۴۹:۳« 

این طرح را تصویب خواهد کرد.
روز شــنبه ، ده   ها هزار نفر در فرانســه به عنوان بخشی از هفتمین اعتصاب 
سراسری علیه افزایش سن بازنشستگی تظاهرات کردند که منجر به فلج نسبی 
ترافیک راه آهن و لغو ده ها پرواز در فرودگاه اورلی شد. در میان تظاهرکنندگان، 
نمایندگان اتحادیه های کارگری، کارگران بخش های حمل و نقل، انرژی و صنعت، 
همچنین کارکنان و کارگران بخش های پزشکی و آموزشی، اعضای سازمان های 

جوانان و دانشجویی و اعضای جنبش جلیقه زردها حضور داشتند.

ویژه

همکاری موشکی فرانسه و بریتانیا
لندن و پاریس اعالم کردند که قصد دارند تا در همکاری با یکدیگر تا ســال 

20۳0 یک موشک کروز ضدکشتی جدید بسازند.
به گزارش ایســنا، به نقل از وبسایت یونایتد نیوز آو ایندیا، در بیانیه نشست 
فرانســه-انگلیس که در پاریس برگزار شد آمده اســت: در حوزه همکاری های 
تســلیحاتی، فرانســه و انگلیس پروژه هایی کلیدی برای توســعه ســامانه های 
تسلیحاتی پیچیده در آینده اجرا خواهند کرد. دو کشور متعهد شدند که اقداماتی 
قاطع در راســتای پیشبرد برنامه »سالح کروز و ضدکشتی فردا« اتخاذ کنند تا 
توان برابری داشــته باشــند. در این بیانیه همچنین آمده است: پاریس و لندن 
متعهد شدند که تا 20۳0 به یک توانایی تازه در حوزه موشک های کروز برسند. 
پاریس روز جمعه میزبان سی وششمین نشست فرانسه-انگلیس بود که دور قبلی 

آن در 201۸ برگزار شده بود.

اعتراض اقتصادی در پراگ
هزاران نفر در خیابان های پراگ، جمهوری چک علیه دولت، تورم باال و پایان 

حمایت نظامی از اوکراین دست به راهپیمایی زدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری چک برای یک سال است که به دلیل 
افزایش هزینه های انرژی ناشی از جنگ اوکراین با تورم زیادی روبرو شده است.

در فوریه سال جاری میالدی، تورم ساالنه در این کشور 10.5 میلیونی عضو 
اتحادیه اروپا و ناتو، به 1۶.۷ درصد رسید.

راهپیمایی روز شــنبه با نام »مردم چک علیه فقر« توسط یک حزب جدید 
سیاسی برگزار شد. رهبر حزب تازه تاسیس »PRO« در جمع معترضان گفت: 

ما اینجا جمع شده ایم تا علیه فقر بایستیم.
معترضان همچنین از دولت راســت میانه »پتر فیاال«، نخست وزیر جمهوری 
چک خواســتند تا استعفا دهد. منتقدان، دولت را به توجه بیش از حد به مساله 
اوکراین و ارسال کمک های بشردوستانه و نظامی زیاد متهم می کنند. معترضان 
همچنیــن ناتو را مورد انتقاد قرار داده و رســانه های جمهوری چک نیز گزارش 
کردنــد که یکی از معترضان شــرکت کننده با اســتفاده از یک بلندگو از جمع 

معترضان خواست تا پرچم اوکراین را تکه تکه کنند.

انتصاب ژنرال تحت تحریم آمریکا 
به وزارت دفاع چین

ژنــرال »لی شــانگفو« از کهنــه کاران ارتش آزادی بخــش خلق چین که 
تالش هایی برای نوسازی این ارتش انجام داده، دیروز )یکشنبه( به عنوان وزیر 

دفاع جدید چین منصوب شد.
بــه گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، این ژنــرال چینی چند 
ســال پیش به دلیل خرید تسلیحات از روســیه تحت تحریم های آمریکا قرار 
گرفت. اگرچه پســت جدید او در سیســتم چین دیپلماتیک و تشــریفاتی به 
حســاب می آید اما به گفته دیپلمات های منطقه ای، انتصاب او پیشتر به دلیل 

پیشینه اش می باشد.
کارشناســان بر این باورند، ســابقه لی به عنوان یک تکنوکرات به او کمک 
خواهــد کرد تا نقش کلیــدی را در تحقــق اهداف موقت شــی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین برای ارتش آزادی بخش خلق این کشــور ایفا کند. سابقه 
لی شــانگفو– شخصی که مهندس هوافضا اســت و در برنامه ماهواره ای چین 
فعالیت داشــته – می تواند برای ارتشی که قصد دارد تا سال 20۴۹ به ارتشی 

در سطح جهانی بدل شود، مهم تلقی شود.
لی در ســال 201۶ به عنوان معاون فرمانده نیروی پشــتیبانی استراتژیک 
ارتش انتخاب شــد؛ یک نهاد نخبه که مسئولیت تسریع توسعه فضایی چین و 

قابلیت های جنگ سایبری این کشور را برعهده داشت.
لی ســپس به مدیریت دپارتمان توســعه تجهیزات در کمیسیون مرکزی 
نظامی رســید، کمیســیونی که خط مشــی نظامی چین را تعیین می کند و 

رئیسش شخص شی جینپینگ است.
او بــه عنوان مدیر، در 201۸ هدف تحریم هــای وزارت خارجه آمریکا قرار 
گرفت، تحریم هایی که به دلیل خریدهای نظامی چین از روسیه وضع شد. در 
201۷ پکن 10 فروند جنگنده سوخو ۳5 و تجهیزات مربوط به سامانه پدافند 

هوایی اس-۴00 روسی را خریداری کرده بود.
برخــی صاحب نظران حــوزه امنیت بر ایــن باورند که ایــن تحریم ها در 
حدی نیســتند که به اصطالح معامله دو طرف را بر هــم بزنند، اما می توانند 
پیچیدگی هایی ایجا کرده و حتی اهرم قدرتی باشند برای تصمیم گیران حوزه 

نظامی چین.
ژنرال مارتین مینرز، یکی از ســخنگویان پنتاگون چندی پیش در پاسخ به 
احتمال انتصاب لی گفت: ارتــش آمریکا نمی تواند بر گزارش هایی درخصوص 
تغییرات مربوط به رهبری چین اظهار نظر کند اما مشخص است که می خواهیم 
ارتباطات را با ارتش آزادی بخش خلق چین حفظ کنیم. خطوط باز این ارتباط 
می تواند به کاهش خطرات کمک و از ایجاد اشــتباهات محاسباتی جلوگیری 

کند و رقابت را به شکلی مسئوالنه مدیریت کنیم.
گرچه جایگاه جدید لی شانگفو در نظام چین بیشتر دیپلماتیک و فرمایشی 
است، اما انتخاب او با توجه به سابقه اش، توجهات را به خود جلب کرده است.

فعالیت او در حالی آغاز شده که واشنگتن سعی دارد روابط و گفت وگوهای 
نظامی با چین را که در پی ســفر سال گذشــته میالدی رئیس وقت مجلس 

نمایندگان آمریکا به تایوان خدشه دار شد، دوباره برقرار کند.
تایوان جزیره ای خودگردان است که چین آن را بخشی از خاک خود دانسته 

و حمله نظامی را یکی از راه های پس گرفتنش می داند. 
پکن تاکید دارد که کشــورها نباید با تایوان به عنوان کشوری مستقل رفتار 
کنند و گرچه آمریکا اســتقالل تایوان را به رسمیت نمی شناسد، اما سفر سال 
گذشــته نانسی پلوســی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره، 

خشم شدید چین را برانگیخت.
جیمز چار، اســتاد دانشگاه مطالعات بین الملل ســنگاپور گفت: با توجه به 
اینکه ارتش چین قصد دارد تا سال 20۴۹ به یکی از ارتش های قدرتمند جهان 
تبدیل شــود، پیشینه عملیاتی و فناورانه وزیر دفاع جدید چین می تواند کامال 

مناسب و مرتبط باشد.
او در 201۶ بــه عنوان معاون نیروی پشــتیبانی اســتراتژیک ارتش چین 
انتخاب شــد،  یک نهاد نوپا که وظیفه تسریع توسعه قدرت سایبری و فضایی 

ارتش چین را داشت.
اوریانا اسکایلر ماسترو، استاد موسسه مطالعات بین الملل دانشگاه استنفورد 
پیش بینی می کند که چین از موقعیت پیش آمده برای کسب امتیاز دیپلماتیک 
اســتفاده کند. به باور او، پکن یا تحریم ها را نادیده گرفته و آن ها را بی اهمیت 
خواهد شــمرد و یا اینطور جلوه خواهد داد که این واشنگتن است که خواستار 

گفت وگو نیست، نه پکن.

استراتژیک

اکونومیک

پولیتیک

نشریه دیلی تلگراف گزارش داد، لهستان از روی نگرانی 
به ســبب جنگ در کشــور همســایه اش، اوکراین و ترس 
فزاینــده از اینکه کرملین روزی به آنجا حمله کند، مصمم 
به تقویت ارتش خود در مدت زمانی سریع است. به گزارش 
ایسنا، نشریه انگلیسی دیلی تلگراف نوشت، لهستان در سال 
جاری میالدی چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خود را 
صرف ارتشش می کند که دو برابر نرخ الزامی تعیین شده از 

سوی ائتالف ناتوست.
این بودجه ســبب می شود که لهســتان به ازای سرانه 
خود، مبدل به کشوری که بیشترین هزینه را در ائتالف ناتو 
صرف بودجه نظامی کرده، شود. برخی از معامالت لهستان 
برای دریافت تجهیزات نظامی جدید به زمان قبل از جنگ 
اوکراین، هنگامی که این کشور شروع به نوسازی نیروهای 
مســلح خود و انبوه تجهیزات متعلق به دوران شوروی در 
ارتشــش کرد، برمی گردند. با این حال به نوشــته نشــریه 
دیلی تلگراف، حمله روســیه به اوکرایــن این فرآیند را در 
لهستان تسریع کرد و این کشور به سراغ انعقاد قراردادهای 
جدید بیشتر رفت. ماریوش بالشاک، وزیر دفاع لهستان در 

مصاحبه ای به پایگاه اینترنتــی دیفنس 2۴ گفت: »حمله 
مجرمانه فدراسیون روســیه که اوکراین را هدف قرار داد و 
ماهیت غیرقابل پیش بینی پوتین به این معنی است که ما 
نیاز به تســریع روند نوسازی تجهیزات حتی بیشتر از قبل 
داریم.« وی در این مصاحبه گفت: »افزایش ســطح امنیت 
در سریعترین زمان ممکن برای لهستان از اهمیت اساسی 
برخوردار اســت. ما فقط با ایجاد یک ارتش قوی می توانیم 
ایــن کار را انجام دهیم. ارتشــی آنقدر قوی که هر متجاوز 
احتمالــی را از تصمیم به اجرای حمله باز دارد.« لهســتان 
در راستای این طرح نوسازی تسلیحاتش، سفارش دریافت 
1000 دستگاه تانک جنگی اصلی K2 از کره جنوبی و 250 
دستگاه تانک جدید آبرام مدل SEPv۳ M1A2 از آمریکا 
را داشته است. لهستان پس از دریافت این سفارش ها، مالک 
بزرگترین یگان تانکی اروپا شده و از ناوگان انگلیس که 22۷ 
تانک دارد فراتر خواهد رفت. از سوی دیگر نیروی توپخانه ای 
آن هم قرار است ۶00 دستگاه توپ K۹s، هجده راکت انداز 
هیمارس با ۹000 راکت مخصوص و 2۸۸ دستگاه سامانه 

Chunmoo K2۳۹ از کره جنوبی دریافت کند.

رئیس گروه واگنر روسیه اعالم کرد که مایل است برای 
انتخابات ریاست جمهوری 202۴ اوکراین کاندیدا شود. به 
گزارش آناتولی، یوگنی پریگوژین، رئیس این گروه شــبه 
نظامی خصوصی روســی در ویدئویی که در تلگرام منتشر 
شد، گفته اســت: من در حال ایجاد یک نمایش سیاسی 
هســتم. به اطراف من نگاه بیندازیــد. من جاه طلبی های 
سیاســی دارم. تصمیــم دارم تا برای انتخابات ریاســت 

جمهوری اوکراین در سال آتی میالدی کاندیدا شوم.
پریگوژین همچنین گفت، انتظار دارد برای این پست با 
پترو پروشنکو، رئیس جمهوری سابق اوکراین و ولودیمیر 

زلنسکی، رئیس جمهوری کنونی این کشور رقابت کند.
این مقام نظامی روســی افزود: اگر مــن در انتخابات 
ریاســت جمهوری اوکراین پیروز شــوم، همه چیز خوب 

می شود و دیگر نیازی به تیراندازی نیست.
وی در پاسخ به اینکه چرا از بابت تامین ناکافی مهمات 
از سوی صنعت دفاعی روسیه شکایت دارد و خودش این 
مهمات را خریداری نمی کند، نیز گفت: اگر من همه چیز 
را با پول خودم بخرم، این دیگر یک مدیریت دولتی است 

نه تجارت.
به گفته پریگوژین، گروه واگنر به 10 هزار تن مهمات 

به ارزش تقریبی یک میلیارد دالر در ماه نیاز دارد.
وی درباره تلفات انسانی نیز گفت، سربازان در جنگ به 

هر صورتی کشته می شوند.
جنگ طوری اســت که یک ارتشــی یک نظامی دیگر 

را می کشد.
رئیس گروه واگنر ادعاهایی مبنی بر اینکه با مقام های 
اوکراینی درگیر است و برای پول و لغو تحریم، منطقه نبرد 
را در لحظه مناسب ترک خواهد کرد، رد کرد و ادامه داد: 

من هیچ جا نمی روم. 
ســوال اینجاست؛ زمانیکه ما حســن نیت خودمان را 
نشان دادیم و خرســون، خارکیف و سایر مناطق را تحت 

کنترل درآوردیم، چه کسی پول گرفت؟
پریگوژیــن در یک اظهارنظر دیگر اعالم کرد که مراکز 
جذب نیروی گروه واگنر در ۴2 شــهر روسیه باز شده اند: 
نیروهای جدیدی به ما ملحق می شوند که در کنار ما برای 

خانواده هایمان و کشورمان می جنگند.

قدرت طلبی رئیس گروه واگنر در اوکراینتشکیل بزرگ ترین نیروی زمینی اروپایی توسط لهستان

گروه بین الملل: روند اصالحات سیاســی 
با هدف تقویت نهادهای دموکراتیک کشور در 
جمهوری قزاقســتان ادامــه دارد. پس از وقایع 
ژانویــه 2022، مقامــات قزاقســتان یک همه 
پرسی سراســری در مورد اصالحات و الحاقات 
به قانون اساســی دولت برگــزار کردند که در 
نتیجه آن قاســیم-ژومارت توکایــف ، رئیس 
جمهور جمهوری قزاقستان بخشی از اختیارات 
خود را به پارلمان منتقل کرد، انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار شــد و معاونان ســنا منصوب 
شــدند و یک نهاد دولتی جدید ایجاد شــد - 
شورای قانون اساســی. اکنون به عنوان مرحله 
نهایــی، در 1۹ مــارس 202۳، انتخابات فوق 
العــاده پارلمان در جمهوری قزاقســتان برنامه 
ریزی شــده است.مجموعه تحوالت سیاسی در 
قزاقستان ثبات سیاسی داخلی را تقویت خواهد 
کرد و امکان توســعه بیشــتر روابط تجاری و 

اقتصادی با قزاقســتان را به ایران ثابت خواهد 
نمود. در همین راســتا، رئیــس جمهور ایران، 
امنیت، ثبات و آرامش کشــور دوســت و برادر 
جمهوری قزاقســتان را برای جمهوری اسالمی 
ایران مهم خوانــد و گفت که تهران از برقراری 
صلح و ثبات در منطقه حمایت می کند. تمایل 
دوجانبه ایران و قزاقستان برای گسترش روابط 
تجاری و تمایل ایران برای تبدیل شدن به یک 
قطب مهم ترانزیت منطقه ای زمینه ساز روابط 

قوی دوجانبه است.
در ایــن رابطه، اصالحات سیاســی جاری و 
همچنین تقویــت نظام دولتــی در جمهوری 
قزاقستان، تأثیر مثبتی بر گسترش بیشتر روابط 

تجاری و اقتصادی ایران و قزاقستان در چارچوب 
توافقات قبلی خواهد داشت، که بازتابی آشکار از 
همکاری نزدیک بین کشورهاست.سال گذشته، 
رئیس جمهوری قزاقســتان، قاســیم-ژومارت 
توکایــف، در پیام خود در ماه ســپتامبر، علناً 
پیشنهاد برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای 
محلی را در نیمه اول ســال 202۳ داد. به این 
ترتیب مــدت زمان اعالم این ابتــکار تا تاریخ 
رای گیری بیش از شش ماه است که این امکان 
را برای نامزدها و احزاب سیاسی فراهم می کند 
تا با دقت خود را برای تبلیغات انتخاباتی آماده 
کنند. برگــزاری انتخابات فوق العاده مجلس بر 
اساس منطق اصالح قانون اساسی مورد حمایت 

شهروندان در همه پرسی 5 ژوئن 2022 است. 
بر اساس نتیجه گیری آن، جمهوری قزاقستان 
بــه قوانین جدیــد و عادالنه تر برای تشــکیل 
شــاخه نماینده حکومت روی آورده است.یکی 
از ویژگی های بــارز انتخابات پارلمانی پیش رو 
در قزاقســتان افزایش تعداد نامزدهای مستقل 
است که نشان دهنده شکل گیری فضای رقابتی 
اســت. در حال حاضر نیز در فهرســت نامزدها 
چهره های عمومی و فعاالنی دیده می شوند که 
قباًل چنین فرصتی را نداشــتند. تنها از طریق 
برگــزاری انتخابات پارلمانی جدید اســت که 
می توان زمینه حزبی قزاقستان را از نظر کیفی 

تغییر داد و آن را رقابتی تر کرد.

»قاسیم-ژومارت توکایف«، زئیس جمهوری 
قزاقستان اظهار داشــت که : » قزاقستان وارد 
دوره جدیدی از توسعه شده است. این کشور در 
حال گذراندن یک فرآیند پویا و پیچیده نوسازی 
است. این انتخابات انعکاسی از تغییرات در حال 
وقوع در جامعه خواهد بود و انگیزه قدرتمندی 
برای نوسازی بیشــتر نظام سیاسی قزاقستان 
خواهد داد.«  انتخابات پیش رو به قزاقســتان 
امکان تشکیل لیک سیستم چند حزبی رقابتی 
را می دهد که برای توسعه یک دموکراسی قوی 
و با ثبات که منافع گروه های مختلف جامعه را 
نمایندگی می کند، ضروری اســت. تغییر چشم 
انداز انتخاباتی و افزایش تعداد احزاب سیاســی 
منجر به حضور نمایندگان بیشــتر و پارلمانی 
متنــوع خواهد شــد که به نوبــه خود کیفیت 
مدیریت سیاست عمومی در جمهوری قزاقستان 

را بهبود می بخشد.

انتخابات فوق العاده پارلمان در جمهوری قزاقستان برگزار می شود

تقویت ثبات سیاسی در آستانه

یک ژنــرال آمریکایی پس از بازدیــد از زندان های 
شمال ســوریه که نیروهای داعش در آن ها نگهداری 
می شوند، نسبت به خطری قریب الوقوع هشدار داد که 
این »ارتش در بند« داعشیان برای خاورمیانه به دنبال 

دارند.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه، مایــکل کوریال، 
فرمانده سنتکام )فرماندهی مرکزی آمریکا( از چندین 
بازداشــتگاه بازدید کرد، از جمله زندان »غویران« در 
شــهر حســکه که در حمله افراطی ها در اوایل ســال 
گذشته میالدی، صدها تن در آن کشته شدند. سنتکام 

در بیانیه ای به نقل از کوریال نوشــت: در بازدید از این 
بازداشــتگاه، متوجه خطر قریب الوقــوع جنگجوهای 
زندانی داعش در این زندان شــدم. وی افزود: کسانی 
که در عراق و سوریه زندانی هستند، واقعا یک »ارتش 
داعشیان در بند« را تشــکیل می دهند که در صورت 
آزادی، تهدید بزرگی برای منطقه و ورای آن محسوب 
می شوند. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها 
تحــت حمایت آمریکا قرار داشــته و به بهانه مبارزه با 
داعش در سوریه در این کشور فعالیت دارند و در 201۹ 

با داعش درگیری سنگینی داشتند.

مال هبت اهلل، رهبر گروه طالبان، به اعضای این گروه 
دستور داده اســت که برای »پیش برد جهاد در خارج 
از کشــور« آماده  شوند. این موضوع در گزارش نشست 
هبت اهلل با رییسان منابع انسانی نهادهای تحت کنترل 
طالبان اعالم شده است. نسخه ای از این گزارش که به 
روزنامه ۸ صبح -چاپ افغانستان- رسیده است، نشان 
می دهد که هبت اهلل زیر دســتانش را برای گســترش 
جنگ فرامرزی تشویق می کند. به گفته او، جنگجویان 
طالبان باید زره های شــان را بر تن کنند و برای حاکم  
کردن شــریعت در سراسر جهان آماده شوند. هبت اهلل 

تصریح کرده است که روزی اعضای طالبان را به دیگر 
نقاط جهان اعزام خواهد کرد.

این ســخنان در حالی مطرح می شود که براساس 
توافق طالبان با غرب، به ویــژه آمریکا، این گروه نباید 
به هیچ گروهی اجازه دهد که امنیت ســایر کشــورها 
را تهدیــد کند. هرچند منابع آگاه معتقدند که طالبان 
در حــال حاضر توانایی لشکرکشــی را ندارنــد، اما با 
توجه به داشــتن جغرافیایی برای محافظت از اعضای 
گروه های افراطی بین المللی، هم اکنون به عنوان حامی 

و الهام دهنده این گروه ها عمل می کنند.

فرمان جهاد برون مرزی طالباننگرانی درباره »ارتش در بند« داعش در سوریه
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آنابل: آفرینش
»آنابل: آفرینــش« یک فیلم آمریکایی در ســبک 
فراطبیعی و ترسناک، به نویسندگی گری دوبرمن و 
کارگردانی دیوید اف. سندبرگ است. آنابل: آفرینش 
پیش درآمــدی بر فیلم آنابــل )۲۰۱۴( و چهارمین 
قســمت در مجموعــه فیلم های احضار محســوب 
می شــود، که منشأ تسخیر شــدن عروسک آنابل را 
به تصویر می کشــد. در این فیلم بازیگرانی همچون 
استفانی سیگمن، تالیثا بیتمن، لولو ویلسون، آنتونی 
الپالیا و میراندا اتو ایفای نقش می کنند. این فیلم در 

۱۱ اوت ۲۰۱۷ در ایاالت متحده اکران شد.
فیلم بــا واکنش مثبت منتقدین همراه بوده اســت. 
پایگاه اینترنتــی راتن تومیتوز گزارش کرد که ٪۶۸ 

منتقدان آنابل: آفرینش را مثبت ارزیابی کرده اند که این میانگین از روی ۱۴۱ نقد بدست آمده است. در سایت متاکریتیک نیز فیلم 
امتیاز ۱۰۰/۶۲ را گرفته اســت که این نمره بر اســاس ۲۹ نقد بدست آمده است.فیلم داستان یک عروسک ساز و همسرش را روایت 
می کند که دوازده سال بعد از مرگ غم انگیز دختر کوچکشان، به یک کشیش و چند یتیم همراه او در خانه خود پناه می دهند، اما 
بعد از آن فقط شاهد هدف قرار گرفتن آن ها توسط موجود وحشتناک و دیوانه ای که خودشان خلق کرده اند هستند. ولی آنها فقط 

میخواستند دختراشان برگردد...وگرنه؟

فناوری
دانشمندان مغز یک حشره را نقشه برداری کردند

دانشمندان یک نقشه سه بعدی از مغز الرو مگس میوه ایجاد کرده اند 
که شامل بیش از ۳۰۰۰ نورون و نیم میلیون سیناپس است. به گزارش 
ایسنا و به نقل از آی او، دانشمندان برای اولین بار موفق به نقشه برداری 
از مغز یک حشــره با بیش از نیم میلیون سیناپس شدند. دانشمندان 
یک نقشه ســه بعدی از مغز الرو مگس میوه ایجاد کرده اند که شامل 
بیش از ۳۰۰۰ نورون و نیم میلیون ســیناپس اســت. این نقشه سه 
بعدی جدید، معماری سیستم عصبی این حشره از جمله انواع نورون ها 
و ارتباطات متقابل آنها را نشــان می دهد و بینش هایی را درباره نحوه 
پردازش اطالعات و ایجاد رفتار توســط مغــز ارائه می دهد. نتایج این 

مطالعه نشــان داد که مغز با بازخورد فراوان از نورون های نزولی و چندین مدار جدید، بســیار به هم مرتبط است. برخی 
از ویژگی های مغز مگس میوه شــبیه معماری های پیشــرفته یادگیری عمیق است که مبنایی برای مطالعات تجربی و 
نظری آینده مدارهای عصبی فراهم می کند. این یافته ها راه را برای درک بهتر عملکرد مغز با کاربردهای بالقوه در هوش 
مصنوعی و رباتیک هموار می کند. گروهی از دانشــمندان به رهبری محققان دانشگاه کمبریج از میکروسکوپ الکترونی 
برای تصویربرداری از مغز الرو مگس سرکه و بازسازی اتصاالت آن در وضوح سیناپسی استفاده کردند. تجزیه و تحلیل 
نشــان داد که مغز الرو دارای ۳۰۱۶ نورون و ۵۴۸ هزار سیناپس است. محققان تجزیه و تحلیل دقیقی از معماری مدار 
مغز آنها از جمله انواع اتصاالت و نورون ها، هاب های شبکه و موتیف های مدار انجام دادند. آنها دریافتند که بیشتر هاب های 
درونی- خارجی مغز)۷۳درصد(، پس سیناپسی به مرکز یادگیری یا پیش سیناپسی به نورون های دوپامینرژیک هستند 
که یادگیری را هدایت می کنند. عالوه بر این، آن ها الگوریتمی برای ردیابی انتشار سیگنال در سراسر مغز در مسیرهای 
چند سیناپســی ایجاد کردند و مسیرهای بازخورد)از حســی به خروجی( و ادغام چندحسی و تعامالت متقابل نیمکره 
را تجزیه و تحلیل کردند. این تیم همچنین یکپارچگی چندحســی گسترده در سراسر مغز و مسیرهای به هم پیوسته 
متعدد در اعماق مختلف از نورون های حسی تا نورون های خروجی را یافتند که یک شبکه پردازش توزیع شده را تشکیل 
می دهند. مغز دارای معماری بســیار عود کننده ای بود، به طوری که ۴۱ درصد نورون ها ورودی دوره ای مکرر را دریافت 
می کردند. با این حال، عود به طور مساوی توزیع نشده بود و به ویژه در مناطقی که در یادگیری و انتخاب عمل دخیل 
بودند، زیاد بود. نورون های دوپامینرژیک که باعث یادگیری می شوند، از عودکننده ترین نورون های مغز بودند. بسیاری از 
نورون های طرف مقابل که در نیمکره های مغز پخش می شوند، هاب های درونی بودند و روی یکدیگر سیناپس می شدند 

و ارتباطات بین نیمکره ای گسترده را تسهیل می کردند.
اتصال کامل با وضوح سیناپسی مغز الرو مگس سرکه، یک مطالعه مرجع ماندگار خواهد بود که مبنایی برای بسیاری از 

مطالعات نظری و تجربی در مورد عملکرد مغز فراهم می کند.

فیلم بازی

بدون شرح

طرح روز
الكساندر کاستنكو

پشه ها برای نیش زدن »رادار« دارند!

دانشمندان در پژوهش جدیدی که می تواند برای تولید مواد 
دافع حشــرات مورد استفاده قرار گیرد، می گویند این رادار 

پشه ها است که به آنها می گوید چه کسی را نیش بزنند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آی ای، هر کــس که تا به 
حال توســط پشه گزیده شده باشــد از خود پرسیده است 
کــه چرا این حشــرات جذب من می شــوند؟ طبق بیانیه 
مطبوعاتی منتشــر شده دانشکده پزشــکی جانز هاپکینز 
اکنون پژوهشــگران ممکن است پاســخی برای این سوال 
داشته باشند. آنها ادعا می کنند گیرنده های تخصصی روی 
سلول های عصبی حشرات را یافته اند که می توانند توانایی 
آنها را برای تشخیص بوی های خوشایند به ویژه در پوست 
انســان تنظیم کنند. دکتر کریســتوفر پاتر دانشیار علوم 
اعصاب در دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز می گوید: 
درک زیست شناسی مولکولی حس بویایی پشه برای ایجاد 
راه های جدید بــرای جلوگیری از نیش زدن و بیماری های 
مهلکی کــه ایجاد می کنند، کلیدی اســت. این تحقیقات 
جدید بسیار مهم هستند، چرا که بیماری های منتقل شونده 
از طریق پشــه مانند ماالریا، تب دنگی و ویروس نیل غربی 
تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیون نفر را در سراســر جهان مبتال 
کرده و ساالنه ۷۵۰ هزار نفر را به کام مرگ می کشد. اکنون 
امید این پژوهش جدید، یافتن مواد و روش های دافع بهتری 
است که بتوانند در جذب بوها توسط پشه ها اختالل ایجاد 

کنند. 
پاتــر می گوید، حشــرات از حواس چندگانــه برای یافتن 
میزبان ها)بو، چشــایی و یونوتروپیک( اســتفاده می کنند، 
اما تصور می شــود گیرنده های بو به پشه ها کمک می کنند 
تا بین حیوانات و انســان ها تمایز قائل شوند، در حالی که 
گیرنده های چشایی کربن دی اکسید را تشخیص می دهند.

برای این پژوهش، پاتر، جاشوا راجی و جوانا کونوپکا بر روی 
گیرنده های یونوتروپیک تمرکز کردند، زیرا یونوتروپیک به 
توانایی هدایت پشــه ها برای ترجیح دادن یک نوع پوست 
انســان بر نوع دیگر از طریق واکنش به اســیدها و آمین ها 
گفته می شود. در واقع پژوهشــگران به دنبال رادار و آنتن 
روی شــاخک های این حشــرات گشــتند. پژوهشگران از 
تکنیکی به نام »هیبریداسیون درجای فلورسنت« استفاده 
 RNA کردند که نه خود گیرنده ها، بلکه ماده ژنتیکی به نام
که پسرعموی DNA است را مشخص می کند. پژوهشگران 
ادعا کردند: یافتن RNA مرتبط با گیرنده های یونوتروپیک 
به این معنی اســت کــه نورون ها به احتمــال زیاد چنین 

گیرنده هایی را تولید می کنند.

دانستنی ها

چهره ها

ایرج میرزا، شاعر عصر مشروطه
ایــرج میرزا ملقب به »جالل الممالک« در ســال ۱۲۵۳ در تبریز بــه دنیا آمد. پدر 
و پدربزرگش هر دو شــاعر بودند و ایرج طبع شــعری خویــش را از آنها به ارث برد. 
وی فارســی، عربی و فرانســوی را در تبریز آموخت و در محضر اســتادانی چون آقا 
محمد تقی عارف اصفهانی و میرزا نصر اهلل بهار شــیروانی کسب فیض کرد. وی برای 
تحصیالتش به مدرسه دارالفنون تبریز رفت و در همان مدرسه مقدمات عربی و فرانسه 
را آموخت. وقتی امیرنظام گروســی مدرســه مظفری را در تبریز تاسیس کرد، ایرج 
میرزا سمت معاونت آن مدرسه را عهده دار شد و در این سمت مدیریت ماهنامه ورقه 
)نخستین نشریه دانشجویی تبریز( را برعهده گرفت. در نوزده سالگی ملفب به »ایرج 
بن صدرالشــعرا« شد. لیکن بزودی از شــاعری دربار کناره گرفت و به مشاغل دولتی 
مختلفی از جمله کار در وزارت فرهنگ )معارف آن زمان( پرداخت. سپس به استخدام 
اداره گمرک درآمد و پس از مشروطیت هم در مشاغل مختلف دولتی در وزارت کشور 
در سمت فرماندار آباده و معاونت استانداری اصفهان خدمت کرد. آثار ایرج را می توان به دو بخش پیش و پس از مشروطه 
تقســیم کرد. اشــعار دوره پیش از مشروطه او که محصول دوران جوانی اوست، بیشتر قصایدی در ستایش رجال زمان و 
بزرگان قاجار اســت. بخش بزرگی از این دسته اشــعار ایرج امروزه در دست نیست. اشعار دوره پس از مشروطه ایرج که 
بیشتر به انتقادهای اجتماعی در قالب مضامین بکر اختصاص دارد، دارای اعتبار ادبی بیشتری هستند. بخشی از آثار منظوم 
وی، در پاسخ به مسابقات ادبی )مطروحه( انجمن های شعرا و یا نشریات معتبر ادبی بوده است. قطعات »دل مادر« و »هدیه 
عاشق« در پاسخ به مطروحه های مجالت »ایرانشهر« و »اقدام« سروده شده اند. استفاده تقریباً بی نظیر ایرج از زبان ساده 
و خروج او از چارچوب ها و قالب های رایج در شعر فارسی، باعث شده تا شعر او، جایگاه ویژه ای نسبت به شاعران هم دوره 
خود در ادبیات فارسی بیابد. »عارف نامه« معروفترین شعر ایرج میرزاست که در قالب مثنوی در ۵۱۵ سروده شده است. 
»زهره و منوچهر« هم مثنوی عاشقانه ای از ایرج میرزا است که برگرفته از اسطوره »ونوس و آدونیس« از اساطیر یونانی 
است. در طول تاریخ شاعران و نویسندگان بزرگی آثار مهمی را مورد این عشق نافرجام و تلخ خلق کرده اند از جمله منظومه 
ونوس و آدونیس اثر ویلیام شکسپیر که شعر ایرج میرزا نیز برداشت آزادی از شکسپیر است. هرچند ایرج تغییرات زیادی 

در داستان داده و با ذکر مسائل فرهنگی ایران آن را بومی کرده است.
ایرج میرزا در پی یک سکته قلبی در منزلی در تهران در ۲۲ اسفند ۱۳۰۴درگذشت. ایرج میرزا به زبان های ترکی، فارسی، 
عربی و فرانســه تسلط داشت و روسی نیز می دانست و خط نستعلیق را خوب می نوشت. آرام گاه ایرج میرزا در گورستان 
ظهیرالدوله تهران قرار دارد. گفتنی است در شعر ایرج اندیشه های مجرد و عرفانی دور از ذهن و نقاط مبهم و تاریک وجود 
ندارد. سرچشمه افکار او حقایق موجود است که با اشکال گوناگون آن او سعی میکند زندگی روزانه ایران معاصر را چنان که 
هست نمایش دهد. وی به هیچ دسته و حزبی وابسته نیست و خود را از دخالت مستقیم در امور سیاسی بر کنار میدارد. او 
نه مرد عمل بلکه شاعریست میهن پرست که ملیت خود را از صمیم قلب دوست دارد و نمیتواند شاهد بدبختی های کشور و 
ملت خود باشد. در اشعار او افکار دموکراتیک خود را به خوبی منعکس کرده و درد های جامه را به خوبی نمایش میدهد. راز 
موفقیت او در سادگی و ساده گویی است که همین امر سبب شده تا او را شاعر شیرین سخن گویند. ایرج در شعر خود زبان 
ادیبانه را به زبان متداول عامیانه نزدیگ ساخته و متعهد است که بیانش ساده باشد تا همه مردم آن را بخوانند و بفهمند.

آگهي مزايده اجاره
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد مكان مازاد بر نیاز خود ، را  به صورت اجاره اي به شرح ذیل واگذار نماید 

  موضوع مزایده :
اجاره ساختمان آموزشی مبین آموزش و پرورش منطقه3 شهر تهران    با شماره مزایده  در ستاد ایران : 5001003079000067 

متقاضیان از تاریخ انتشار آگهي اول به مدت 4 روز جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده  و از اتمام مهلت دریافت اسناد 10 روز جهت  ارسال 
مدارك و پیشنهاد قیمت درسامانه تدارکات الكترونیكي دولت ) www.setadiran.ir  ( مهلت دارند . 

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده 

گران محترم از این طریق امكان پذیر می باشد.
کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می 

باشد.
برای بازدید و  رویت مكان مورد نظر به :  تهران – خ شریعتی –دو راهی قلهک- نرسیده به سه راه یخچال - پالك 1400  مراجعه نمایید

تلفن : 02184820000
شناسه آگهی: 1468116

م.الف:4948

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با  
ارزیابی کیفی )فشرده(

شماره مناقصه 2001003007000178
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )مجتمع سنگ 
آهن ســنگان( در نظر دارد تجدیــد مناقصه عمومی یک مرحلــه ای همزمان 
بــا ارزیابی کیفی )فشــرده( با موضوع »احداث پل های بتنــی کیلومتر از ۰+۲۴۰ 
و ۴۵۰+۰ مســیر دسترســی منبــع آب ۹۰۰۰  مکعبی به منظور حفظ مســیر 
دسترســی و خط انتقال آب« را به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت برگــزار نماید. لــذا از عالقمندان واجد شــرایط دعوت بــه عمل می آید 
 جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس
www.setadiran.ir  )شماره مناقصه 2001003007000178( مراجعه نمایند.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )مجتمع ســنگ آهن ســنگان( به نشانی: مشــهد، خیابان کوهسنگی، بین 
کوهسنگی ۱۹ و ۲۱، پالک ۳۷۷، کدپستي: ۹۱۷۶۷۱۵۶۸۳  تلفن: ۳۸۴۲۷۰۰۸-

۰۵۱ – داخلی ۲۱۲
2- موضوع مناقصه: احداث پل های بتنی کیلومتر از ۲۴۰+۰ و ۴۵۰+۰ مســیر 
دسترســی منبع آب ۹۰۰۰  مکعبی به منظور حفظ مسیر دسترسی و خط انتقال 

آب
3- مدت اجرای کار: 10)ده( ماه شمسی 

4- مدت اعتبار پیشنهادها: 180 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.
5- برآورد اجرای کار: مبلغ 89.605.087.747 )هشــتاد و نه میلیارد و 
ششصد و پنج میلیون و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و چهل و هفت( ریال
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: فیش بانکی واریز نقدی و یا تودیع 

یک فقــره ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 4.480.254.387 )چهار میلیارد 
و چهارصد و هشــتاد میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار و سیصد و 
هشتاد و هفت( ریال که برای مدت ۳ ماه اعتبار داشته و برای ۳ ماه دیگر قابل 
تمدید باشــد )ضمانتنامه باید دارای شماره سپام بوده و نباید هیچ گونه شرطی از 

سوی بانک در ضمانتنامه درج گردد(.
7- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه از روز دوشنبه 
مورخ 1401/12/22 ساعت ۱۲ لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/12/28 ساعت ۱۲ 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران( در دسترس خواهد بود.
8- مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد و زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 
اســناد و مدارک مناقصه باید پس از ثبت مهر و امضای الکترونیکی حداکثر تا روز 
چهارشنبه مورخ 1402/01/09 ســاعت ۱۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد ایران( بارگذاری شده و از طریق آن سامانه ارسال شوند. فقط اصل تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار )پاکت »الف«( می بایست عالوه بر بارگذاری در سامانه 
مذکــور، ظرف مهلت فوق الذکــر به صورت فیزیکی و مهر و موم شــده به آدرس 
مناقصه گزار )مندرج در بند ۱۲ فصل اول اســناد مناقصه( تحویل گردد. شــایان 
ذکر است که جلسه بازگشــایی پاکات )ارزیابی کیفی( مناقصه روز دوشنبه مورخ 

1402/01/14 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
مجتمع سنگ آهن سنگان

)نوبت اول(

شناسه آگهی: 1467576

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/22                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/23

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي نوبت دوم 
شماره 1401/13

نوبت دوم
اداره کل نوســازي، توســعه و تجهیز مدارس هرمزگان در نظر دارد 
پروژه های مشروحه زیر را براساس بخشنامه 96/1299188 مورخ 96/05/04 
با فهرست بهاي ابنیه سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  به مناقصــه بگذارد، لذا از کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی واجدالشــرایط دعوت به همکاری می نماید و در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. کلیه متقاضیان 
جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد از روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 لغایت 

1401/12/28 مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/01/19 
به سامانه ســتاد و دبیرخانه اداره کل نوســازي مدارس هرمزگان به آدرس 
بندرعباس – کوي فرهنگیان - بلوار شهید ناصر - اداره کل نوسازي، توسعه و 
تجهیز مدارس استان هرمزگان می باشد و پاکت هاي مناقصه در روز یکشنبه 
مــورخ 1402/01/20 در محل اداره کل نوســازي مدارس اســتان هرمزگان 
بازگشــایي خواهد شــد. این اداره کل در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات 
مخــدوش یا بدون مهر و امضاء مختار می باشــد. ضمناً، هزینه درج آگهي بر 
عهده برنده می باشــد. در صورت هر گونه ابهام با واحد امور قراردادهاي این 

اداره کل به شماره تلفن 33350095-076 تماس حاصل فرمایید.

یف
مبلغ برآوردشهرستانعنوان پروژهرد

به ریال
مبلغ تضمین

نوع تضمینبه ریال

تکمیل تخریب و بازسازی دبیرستان ۱
۵۴/۶۰۵/۷۲۰/۲۸۴۲/۷۳۰/۲۸۶/۰۱۴بستک۶ کالسه مطهری کوخرد 

۱( ضمانتنامه معتبر بانکي به 
مدت سه ماه اعتبار از تاریخ 

آخرین روز تسلیم  پیشنهادها                                                                                                                                       
    ۲( واریز نقدي به شماره 

حساب  تمرکزی وجوه سپرده 
بانک مرکزی

تخریب و بازسازی مدرسه ۶ کالسه ۲
۷۰/۵۷۰/۷۲۴/۰۸۳۳/۵۲۸/۵۳۶/۲۰۴مینابسولقان 

تکمیل بازسازی و نوسازی دبستان ۳
۱۱۴/۷۱۵/۶۹۸/۴۲۴۵/۷۳۵/۷۸۴/۹۲۱بندرخمیر۱۲ کالسه فاطمیه بندر پل 

۴
بازسازی و نوسازی دبستان ۱۲ 

۹۶/۳۰۵/۲۶۱/۹۴۵۴/۸۱۵/۲۳۶/۰۹۷مینابکالسه گوربند 

آگهي مذکور در سایت اطالع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir و اداره کل نوسازي مدارس هرمزگان به نشاني 
http://www.nosazihormozgan.ir و http://www.setadiran.ir  قابل رویت می باشد.

شناسه آگهی: 1467157
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان


