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با توجه به اعالم نتایج انتخابات کنست اسراییل و عدم دستیابی نخست 
وزیر قبلی یعنی نتانیاهو به تعداد کرسی های الزم برای کسب دوباره این 
جایگاه، باید انتظاِر تالش های سخت و اقدامات ُپر رنگی را از نتانیاهو برای 
طوالنی  سال های  داشت.  را  خود  کرسی های  حفظ  و  قدرت  به  بازگشت 
و  می باشد  اسراییل  سیاست های  و  اهداف  برنده  پیش  نتانیاهو  که  است 
اتخاذ سیاست های خود  با  او  بوده است.  این سرزمین  سردمدار قدرت در 
توانسته در سال های گذشته به برخی اهداف سیاسی اسراییل دست یابد 
برخی  باعث  رقیب  احزاب  نظر  از  و  پربار  بسیار  موافق  احزاب  نظر  از  که 
مورد  است.  آن شده  قدرت  و  اسراییل  برای  به شدت مخربانه  چالش های 
اسراییل  ارتباطات  توانست  وی  که  است  آن  نتانیاهو  کارنامه  در  مهم 
این  در  و  برده  سیاسی  عرصه  باالترین  به  ترامپ  زمان  در  آمریکا  با  را 
و  قدرت  در  وی  حضور  سال   ۱۲ از  پس  که  حال  کند.  محکم تر  زمینه 
ریاست کابینه قرار است به فرد دیگری واگذار شود او تالش های وافری 
برسد  توافق  به یک  احزاب مختلف  و  اعضای مختلف  با  تا  آغاز کرده  را 
اخبار معتبر اعالم شده پیشنهاد  بنابر  که مهمترین پیشنهاد و تالش وی 
 نخست وزیری چرخشی به نفتالی بنت یعنی رقیب سرسختش می باشد. 

اکثریت  توانسته  امنیت  ایجاد  اصلی  با شعار  نتانیاهو  در سال های گذشته 
کرسی های مورد نیاز را برای بدست گرفتن قدرت از آِن خود نماید اما اکنون 
از نگاه رقیبانش برخی اقدامات وی به خصوص در زمینه عدم جلوگیری از 
فساد باعث زیر سوال رفتن وی و ایجاد چشم اندازهای منفی به دولتش شده 
است و رقیبان او بر این اعتقاد هستند که سیاست های وی باعث افزایش 
برخی شاخصه های ناامنی در اسراییل شده است. اما علیرغم پیشی گرفتن 
سخنان و ایرادات منفی بر دولت نتانیاهو باید گفت که اکنون که این دولت 
یکی از حامیان اصلی خود یعنی ترامپ را از دست داده است بی تردید ادامه 
سیاست های اتخاذ شده در آن دوران، در دولت های جدید و نظم محتمل 
در کمرنگ شدن  تاثیرگذار  از مهمترین عوامل  بود.  جدید مشکل خواهد 
این سیاست ها اول روی کار آمدن دولت بایدن و اعمال سیاست هایی مانند 
خروج از افغانستان، ادامه ی مذاکرات برجام در وین می باشد و اگر بخواهیم 

برخی گرایش های  از  باید  باشیم  داشته  اشاره ای  منطقه ای هم  به عوامل 
کشورهای عربی برای ارتباطات مختلف با کشورهای منطقه را نام برد که 
نمونه بارز آن ارتباطات عربستان و ایران است که در حال مذاکره و رایزنی 
می باشد. اما این سوال مطرح است که آیا شکست نتانیاهو یک بن بست 
سیاسی در اسراییل است؟ در پاسخ باید چند عامل در این احتمال را در نظر 
گرفت که قوی ترین آن ها عدم وجود یک متحد مانند ترامپ می باشد تا 
به حمایت گسترده از اقدامات متضاد اسراییل برای امنیت در اطراف خود 
از ایجاد صلح بیشتر بپردازد. دومین احتمال را باید در داخل  و جلوگیری 
فساد  و  اقتصادی  کارنامه  در خصوص  دانست که  داخلی  نگاه  و  اسراییل 
اقتصادی در دولت وی می باشد که منجر شده اتهامات به سمت نتانیاهو 
از  نامناسبی  موقعیت  به  را  که وی  برود  پیش  زیادی  قدرت  و  هیجان  با 
نظر فساد اقتصادی و وجود رشوه در دولت او خواهد کشاند. سومین مورد 
احتمالی واکنش کشورهای عربی به سیاست های بایدن و کمرنگ شدن 
تاثیر صلح های عربی و اسراییلی می باشد در حالی که قبل از دولت جدید 
آمریکا صلح عربی اسرائیلی یکی از مهمترین موارد برای دولت نتانیاهو به 
حساب می آمد که بر روی آن مانور قدرت اعمال می کرد. از موارد دیگر باید 
به همسو شدن برخی کشورهای منطقه و جهان برای دست یافتن به یک 
 صلح در فلسطین نام برد که البته هنوز به عرصه عمل قطعی نرسیده است. 

در هر حال در یک جمعبندی عوامل موثر بر بن بست سیاسی دولت نتانیاهو 
بسیار زیاد است که به طور مختصر برخی از آن ها نام برده شد. ولی با عطف 
به روش های نتانیاهو، سیاست های ماهرانه و مکارانه وی برای دست یابی 
به قدرت نمی توان به طور قطع از کنار گذاشتن وی در عرصه قدرت در 
اسراییل سخن گفت چرا که هنوز متحدانی هرچند با اهداف متفاوت و به 
خصوص تاثیرات مختلف البی های اسراییل در برخی کشورهای قدرتمند 
ادامه دارد. اما واکنش های داخلی و خارجی تا حدودی نشان از بن بست 
اغلب سیاست های نتانیاهو دارد ولی این احتمال هم دارد که قدرت بتواند 
هرچند با چالش های موجود و بن بست های پیش بینی شده نتانیاهو را در 

مسند مهمی نگه دارد. 

نماینده روسیه در وین در صفحه توییترش جزئیاتی را درباره برگزاری جلسه 
آتی شورای حکام و موضوعات در دستور کار آن بیان کرد.

به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین در صفحه توییترش درباره جلسه آتی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نوشت: جلسه شورای حکام ۷  ژوئن با دستور کاری گسترده آغاز 
می شود. در میان موضوعات دیگر، به دو گزارش مدیرکل آژانس می پردازد 
که چندان برای ایران خوشایند نیست، اما انتظار می رود اتفاق خاصی نیافتد. 

اولیانوف در این راستا ادامه داد: همه درک می کنند که ایجاد مانع در مذاکرات 
وین جایز نیست.

اظهارات نماینده روسیه در وین در پی این مطرح می شود که نشریه پولیتیکو 

روز جمعه گزارش داد، شورای حکام، شامل ۳۵ کشور عضو نشستی خواهد 
داشت تا مذاکراتی پیرامون گزارش های اخیر درباره ایران انجام دهد.  شورای 
حکام همچنین درباره گزارش محرمانه دومی بحث و گفت و گو خواهد کرد 
ایران  در  محل  چند  در  قبل  ها  دهه  قدمت  به  اورانیوم  ذرات  وجود  به  که 
دارند  مشارکت  وین  مذاکرات  در  که  دیپلمات  دو  این،  علیرغم  پردازد.  می 
کنند  نمی  گمان  که  گفتند  پولیتیکو  به  نشود،  فاش  نامشان  خواستند  می  و 
کند،  خارج  مسیر  از  را  ای  هسته  مذاکرات  آژانس  حکام  شورای  نشست 
ایران خودداری خواهد کرد.  علیه  ای  قطعنامه  از صدور  احتماال شورا   چون 

مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام درباره احیای توافق هسته ای 
در وین و با حضور آمریکا در مقر مذاکرات از ماه گذشته برگزار شده است. 
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عضو مجمع روحانیون مبارز در توئیتی نوشت: هیچ یک از مخالفین دولت از ترامپ و تحریم هایش یاد نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین محمد علی ابطحی در واکنش به مناظره امروز در توئیتی نوشت:

از وقتی مناظره ها رفته به پاسخ صرف مسائل اقتصادی، همه، شعارهای خوب را که مشاوران یاد داده اند کلیشه ای می خوانند.
دقت کردید هیچ یک از مخالفین دولت از ترامپ و تحریم هایش یاد نکرد.

خبر

اظهارات سید رضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، به 
نقل از اعتمادآنالین را در ادامه بخوانید؛ 

* ما در کشور نقشه سوئیسی می ریزیم، اما کار آفریقایی انجام می دهیم.
همه  خانواده  فضای  در  است.  کرده  رسوخ  ما  خانه های  در  بیکاری 
شغل  خانه داری  ما  جامعه  در  است.  مادر  و  پدر  گردن  بر  مسئولیت ها 

محسوب نمی شود. چرا نباید مادری یا همسری شغل محسوب شود؟
در جامعه ما فقط شغل هایی که برآمده از درس و دانشگاه است شغل 

شناخته می شود.
 ۸۵ برای  کشور  این  ظرفیت های  که  است  شده  متوجه  کسی  چه   *

میلیون جمعیتش کافی است؟
هیچ   گفتاردرمانی  شیوه  شعار.  و  حرف  نه  بگذاریم  کار  بر  را  بنا  باید   
وقت در هیچ دوره ای راه حل نبوده است. در خصوص کرونا هم مردم به 
دستورالعمل ها توجه نمی کنند. شما نگاه کنید از ساعت ۱۰ شب به بعد 
به  نسبت  مردم  است.  راه  به  غلغله ای  تهران چه  در همین خیابان های 

گذشته قانون گریزتر شده اند.
* مردم نباید همه انتظارات خود را حول محور دولت قرار دهند. مردم 
باید خودشان دست به کار شوند و اگر نیاز به کمک مالی دارند، وام بگیرند. 
بیشترین مشکالت ما در حال حاضر ناشی از افزایش نقدینگی در دست 

مردم است. 
گفته می شود روزی ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود. چرا 
از نقدینگی وارد حوزه تولید و کارآفرینی نمی شود؟ همیشه  این حجم 
که نباید پای دولت در میان باشد. اروپایی ها که چنین پیشرفت کرده اند 
مگر متکی به دولت بوده اند؟ بخش اطالعاتی و امنیتی باید زیر نظر دولت 

باشد، اما در سایر موارد خود مردم باید دست به کار شوند. 
در حال حاضر اقتصاد ایران ۸۰ درصد در دست دولت و فقط ۲۰ درصد 
در دست بخش خصوصی و مردم است که این رویه اشتباه است و باید 

برعکس باشد.
* در خصوص انتخابات و رد صالحیت ها سوالی که پیش می آید این است 
که چرا شورای محترم نگهبان آقای پزشکیان را با آن سابقه رد صالحیت 
کردند، اما آقای قاضی زاده هاشمی که اصاًل سابقه اش با آقای پزشکیان 

قابل مقایسه نیست تایید صالحیت شده است؟
هم  اتفاقی  هیچ  و  داریم  انتقاد  و  اعتراض  رویه  این  به  نسبت  ما   همه 
اعتراضات  این  را رها کرده ایم و  اعتراض مان نمی افتد. مملکت  با گفتن 

نسبت به وضع موجود طبیعی است. 
*} درباره دو قطبی شدن این دوره از انتخابات{: انتخابات در ایران به 

شدت موجی است. 
سال ۹۶ در مناظرات آقای روحانی یک جمله به آقای قالیباف گفتند که 
من حقوقدان هستم نه سرهنگ، کل دیدگاه ها بر این اساس تغییر پیدا 

کرد. برای پاسخ به این سوال باید تا مناظرات نامزدها صبر کنیم.

علی محمد نمازی: 

مردم می گویند چرا رئیسی قوه قضاییه
 را رها کرده است؟

بخشی از مصاحبه خبرگزاری خبرآنالین با علی محمد نمازی از اعضای 
حزب کارگزاران را می خوانید؛

*یعنی شما می گویید که یکی از قطبهای انتخابات ممکن  است آقای 
همتی باشد؟

بله. االن آقای همتی دارد به سمت قطب شدن پیش می رود و هرچه 
رای می گیرد، چون آن ۵ نفر دیگر رای چندان زیادی ندارند و اگر آن ۵ 
نفر در صحنه بمانند رای حداقلی خودشان را دارند، آقای همتی هرچه 

جلوتر رود دارد از آقای رئیسی رای می گیرد.

*آقای همتی در فضای مناظرات چگونه می توانند به تنهایی در مقابل 
آقای رئیسی و کاندیداهای پوششی آقای رئیسی بایستند؟

از دو جهت من می توانم نظر دهم، یکی جنبه مثبت آن است و دیگر 
جنبه منفی آن است. اول جنبه منفی آن را می گویم، من بعضا می شنوم 
که آقای همتی از بیرون که نیامده و سالها رئیس بانک مرکزی بوده و این 
حرفهایی که االن مطرح می کند را آیا آن موقع نمی توانسته انجام دهد؟! 
آن  به  اکثریت  اما  شود  می  مطرح  حرفهایی  چنین  یک  االن  خالصه 
قولهایی که اصولگرایان می دهند و وعده ها و شعارهایی که مطرح می 
کنند توجه می کنند یعنی بیشتر مردم را تحریک می کند که چرا آنها 
با  مبارزه  از  صحبت  رئیسی  آقای  وقتی  مثال  زنند،  می  را  حرفها  این 
فساد می کند، مردم می گویند که ایشان در دستگاهی بوده که وظیفه 
.. بوده  با جرم و  با تخلف، مبارزه  با بی قانونی، مبارزه  اصلی اش مبارزه 
است، آنها می گویند چرا ایشان آنجا را رها کرده و می خواهد وارد قوه 

مجریه شود؟
آقای  وقتی  یا  می شود  گفته  مردم  بین  در  که  است  بحث هایی  اینها   
محسن رضایی صحبت از این می کند که می آید و FATF را به تصویب 
می رساند، این واکنش را در بین مردم داشته که ایشان سالها دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بوده و هست و این تصویب FATF در آنجا به 
شود  هم  جمهور  رئیس  ایشان  اگر  حاال  و  است  افتاده  تاخیر  به  نوعی 
یک رای در مجمع دارد که آن هم رای خودش به عنوان رئیس جمهور 
است، پس چه تضمینی وجود دارد که بتواند بقیه را در این قضیه همراه 

خودش سازد.
یا اینکه می گویند مثال یارانه را فالن میزان می کنم و باال می برم و فالن 
می کنم، مردم آگاه هستند و می گویند ابتدا بگویند منبع آن را از کجا 
تامین می کنند بعد محل خرج آن را بیان کنند چون این خرج ها اول 
باید منبع درآمدش درست شود. پس به نظر من مردم با شعارها، با دقت 

برخورد می کنند و آن را تحلیل می کنند.

پیشــین  نوشــت:عضو  ایرنــا 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
با بیــان اینکه آقــای الریجانی در 
مظلوم  صالحیت ها  بررسی  جریان 
واقع شــد، گفت: خدا کمک کرد و 
از زبــان عالی ترین مقام دینی این 
حقانیت بیــان و حکم قضیه صادر 
شــد و به اعتقاد ما موضوع حل و 

فصل شده است.
عزت اهلل یوسفیان مال روز جمعه با 
اشــاره به بیانات امروز رهبر معظم 
انقالب به خبرنگار ایرنا گفت: قابل 
تقدیر و تشکر اســت که معظم له 
هر زمان بــه هر ایراد و اشــکالی 
پــی می برند، بالفاصلــه برای حل 
آن اقــدام می کنند و هیچ توجهی 
به مالحظات در هیچ بعدی ندارند 
جز احقاق حق و این رویه واقعا دل 
هر حق طلبی را شــاد می کند که 
رهبری هیچ مالحظه ای جز اعتقاد 

و ایمان به حق ندارند.
عضو پیشــین کمیسیون حقوقی 

و قضایی مجلس شــورای اسالمی 
اضافــه کرد: ایشــان وقتی متوجه 
شــدند دیگر نفرمودنــد که دیگر 
گذشــته و عذرخواهی شــود بلکه 
ایشــان فرمودند کــه مطالبه من 
این است که دستگاه مسئول اقدام 
کند شــورای نگهبان هم بالفاصله 
جــواب دادنــد و گفتند مــا نظر 
اعالم می کنیم  بــه زودی  را  نهایی 
و همیــن یعنــی نظری کــه داده 
شــده نهایی نیســت و نظر نهایی 
را اعــالم می کنند این هــم واقعاً 
دغدغه شــورای نگهبان در اجابت 
اوامــر مقام معظم رهبری اســت. 
وی با بیان اینکــه آقای الریجانی 
بررســی صالحیت ها  جریــان  در 
مظلوم واقع شد، گفت: ما ۱۲ سال 
با آقای الریجانی کار کردیم. بینی 
و بین اهلل ما می دانســتیم آنچه که 
نسبت داده بودند،  واقعیت نیست 
و صحت ندارد. خدا هم کمک کرد 
از زبــان عالی ترین مقام دینی این 

حقانیت بیــان و حکم قضیه صادر 
شــد و موضوع حل و فصل شد به 

اعتقاد ما تمام شده است.
نماینده ســابق مجلس شــورای 
اسالمی در پاسخ به سوال دیگری 
دربــاره مشــارکت حداکثــری و 
تاکیدات مقام معظم رهبری در این 
زمینه و فضایی کــه طی روزهای 

اخیر در جامعه وجود داشت.
ادامــه داد: کاماًل  یوســفیان مال 
نســبت می دادنــد و می گفتند که 
اصاًل کنار گذاشتن آقای الریجانی 
دســتوری هســت که مثــاًل افراد 
بخصوصی باال بیایند. مشخص شد 
کــه چنین چیزی واقعاً نیســت و 
آنهایی که چنین برداشتی داشتند 
و اشــتباه فکر می کردند حتماً باید 

تجدید نظر بکنند.
وی عنــوان کــرد: از اینجــا هم 
مشــخص می شــود این انتخابات 
انتخاباتی اســت که همــه منتظر 
رای مردم هســتند انتخابات واقعا 

»مهندســی شــده« نیســت و با 
رهبر  فرمایشــات  در  کــه  اتفاقی 
معظم انقالب افتاد دیگر این کلمه 
را باید کنار بگذارند. عضو پیشــین 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اســالمی بیان کرد: آمدن 
مردم پای صنــدوق رای فقط یک 
راه دارد و آن ایجاد اعتماد عمومی 
اســت و این حرکت ایشان اعتماد 
عمومی ایجاد کرده اســت و کسی 
مدنظر نیســت که انتخاب بشود یا 
نشود. هر کسی رای آورد او مدنظر 
کرد:  اظهار  یوســفیان مال  اســت. 
بنابراین نظر، نظر مردم اســت  که 
به معنای تقویت جمهوریت اســت 
داشــتند  تعابیری  چنین  خیلی ها 
این تعابیر با فرمایشــات و اقدامی 
که شــورای نگهبان بالفاصله اعالم 
کرد جلسه را به زودی می گذاریم و 
نظــر نهایی را اعالم می کنیم یعنی 
تبعیت کامــل از نظر به حق مقام 

معظم رهبری.

االسالم  حجت  نوشت:  نیوز  نامه 
پورمحمدی  مصطفی  والمسلمین 
مبارز  روحانیت  جامعه  عالی  دبیر 
عنوان  با  سرگشاده  ای  نامه  در 
به  عمل  بر  تاکید  ضمن  دردنامه 
انقالب  معظم  رهبر  امروز  سخنان 
های  حاشیه  پیرامون  را  مسایلی 
در  ها  صالحیت  بررسی  ماجرای 

شورای نگهبان مطرح کرد.
بخشی از متن نامه به این شرح 

است: 
امام خمینی »کلمه طیبه« خدا 
درخت  کریمش  دستان  با  که  بود 
در  را  اسالمی  جمهوری  سرسبز 
ایران  بزرگ  ملت  جان  اعماق 
را  آن  برکات  روز  هر  و  کرد  بارور 
بینیم.  در جلوه های گوناگون می 
ویژه  مراقبت  با  بارآور،  این درخت 
آن  صالح  خلف  هوشمندانه  و 
و  رهبری  معّظم  مقام  بزرگمرد، 
با  و  او  سختکوش  و  وفادار  یاران 

رغم  علی  ایران،  شریف  ملّت  ایثار 
همه توطئه ها، دشمنی ها، خیانت 
و  مانده  استوار  ها،  جهالت  و  ها 
و  ناجوانمردی  از  لبریز  دنیای  در 
فریاد  همچنان  تحمیلی،  مشکالت 
بلند حق طلبی، آزادگی و انسانیت 
سر می دهد و مشعل امید و رهایی 

را بر افروخته می دارد.
جانسوز  رحلت  سالروز  در  امروز 
انتظار  لحظه  در  و  عزیزمان  امام 
لمقدمه  )ارواحنا  ها  خوبی  امام 
الفدا( رشحاتی از آن ندای آسمانی 
را به گوش جان شنیدیم. سخنان 
حکیمانه امروز مقام معّظم رهبری 
بزرگ،  ابتکار  تبیین  و  تشریح  در 
تاریخ ساز و جاودانه امام خمینی، 
کلمه  اسالمی«،  »جمهوری  یعنی 
درخت  که  است  دیگری  طیبه 
و  ها  آفت  از  را  انقالب  شکوفای 
و خواهد  داشته  ها مصون  هرزآب 

داشت؛ الحمدهلل علی هذه النعمه.

اسالم با مردم به حاکمیت رسید 
تعالی،  به  اسالم  با  نیز  مردم  و 
دست  آزادی  و  استقالل  شرافت، 
متن  از  اسالمی  جمهوری  یافتند. 
و  برآمده  دینی  آموزه های  و  دین 
عقالنیت  و  سنت  و  کتاب  پایه  بر 
رحمت  است؛  یافته  قوام  آگاهی  و 

بی کران خدا بر این مبتکر بزرگ.
آنچه در فراز دردمندانه کالم آخر 
بیان  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
در  که  بود  سالیان  نهفته  غم  شد، 
و  ها  تأیید صالحیت  و  رد  جریان 
آن،  بعد  و  قبل  و شایعات  حواشی 
به بسیاری ظلم شده است؛ بررسی 
های  گزارش  اساس  بر  که  هایی 
طرفه  یک  بعضاً  و  ناقص  نادرست، 
امکان دفاِع صاحبان حق،  و بدون 
به سرنوشت هایی تلخ و قصه هایی 

پرغصه انجامید.
بررسی  جریان  متأسفانه 
صالحیت ها و حواشی آن، بیش از 

هر مجموعه و فرد، ساحت شورای 
محترم نگهبان را مخدوش ساخته 
است؛ در حالی که به حفظ حریم 
باید  نیازمندیم.  سخت  جایگاه  آن 
صادقانه و دردمندانه بگوییم که این 
پیامدهای  و  ها  رسیدگی  سازوکار 
آن، بیش از آنکه به افراد ذی حق و 
خانواده هایشان آسیب برساند و به 
آنها ظلم و جفا کند، ظلم و جفایی 
به مراتب سهمگین تر در حق نظام 
و  امام  حضرت  اسالمی،  جمهوری 
و هست.  بوده  رهبری  معظم  مقام 
نظامی که در بیانات امام و رهبری 
با این استحکام، صالبت، طهارت و 
جامعیت دیده و شناخته می شود، 
و  ما  ناآگاهانه  رفتار  دار  و  گیر  در 
سازوکارهای معیوِب قانونی و رویه 
های متضاد و سلیقه ای، مخدوش 
سوژه  را  ما  نسل  متأسفانه  و  شده 
توزی  کینه  و  بدخواهی  بدگویی، 
بداندیشان و بدخواهان کرده است. 

رهبــری در بخشــی از ســخنرانی تلویزیونی 
به مناســبت ســی و دومیــن ســالگرد رحلت 
 امــام خمینی بــه انتخابات پرداختنــد و گفتند: 
خب چنــد جمله هم دربــاره ی انتخابات کنونی 
عرض بکنیم. گفته میشــود کــه برخی به خاطر 
فشــارهای معیشــتی ای که وجــود دارد و همه 
میدانیــم و همــه آن را لمس میکنیــم، مرّددند 
که آیا در انتخابات شــرکت بکنند یــا نکنند؛ یا 
بعضی ها مثــاًل میگویند »ما در دوره های مختلف 
به یک کسی با شــوق رأی دادیم، بعد منجر شد 
بــه دلخوری، و در آخر دوره دلخور شــدیم؛ پس 
بنابراین خوب است شرکت نکنیم در انتخابات«؛ 
بعضی از این حرفها زده میشــود. به نظر میرسد 
که اینها استداللهای درستی نیست. نبایستی این 
چیزها ما را دلســرد کند از مشارکت در انتخابات. 

اگر نابســامانی ای وجود دارد، اگــر ناکارآمدی ای 
وجــود دارد، مــا باید آن را با انتخاب درســت و 
انتخــاب خوب جبران کنیم، نه بــا عدم انتخاب. 
خب اگــر چنانچه واقعاً یک ضعفی وجود دارد در 
مدیریّتها، راه چاره اش چیســت؟ راه چاره اش این 
است که ما اصاًل در مدیریّتها دخالت نکنیم، یا راه 
چاره اش این است که دخالت کنیم و یک مدیریّت 
درست و حسابی، مدیریّت به معنای واقعِی کلمه 
اســالمی و مردمی به وجود بیاوریم؟ راهش این 
اســت دیگر؛ یعنی اگر چنانچه دلخوری ای وجود 
دارد، این دلخوری را این جوری بایســتی جبران 

بکنیم، نه با وارد نشدن در منطقه ی انتخابات.
 البّته در انتخاب بایســتی دّقت کرد. من تأکید 
میکنم که به وعده و حرف نمیشود اطمینان کرد. 
ما نســبت به دیگران هم همین حرف را میزنیم؛ 

نسبت به خارجی ها که مدام حرف و وعده تحویل 
مــا میدهند، من به مســئولین محترم در همین 
قضایای هســته ای  که در جریان اســت، همیشه 
همیــن را میگویــم که به حرف و وعــده اعتماد 
نکنید: به عمل کار برآید؛ به حرف زدن و به گفتن 
و به وعده دادن نمیشــود اعتماد کرد؛ در مسائل 

مهّم کشور هم همین جور است. 
خب حرف، آسان اســت؛ هر کسی می آید یک 
اّدعایی میکند، یــک وعده ای میدهد، یک حرفی 
میزند؛ به اینها نمیشود اعتماد کرد؛ باید نگاه کرد 
و دید که آیا یک عملی در گذشــته ی این شخص 
وجود دارد که این وعــده را تأیید کند و تصدیق 
کند، یا نه؛ اگر چنانچه وجود داشــت میشود به او 
اعتمــاد کرد، َوااّل نه. بنابراین کارآمدی را با حرف 

نمیشود تشخیص داد.

رهبر معظم انقالب:                                     

در انتخاب باید دقت کرد، به حرف 
و وعده نمی شود اطمینان کرد

عزت اهلل یوسفیان مال:     

الریجانی در جریان بررسی صالحیت ها مظلوم واقع شد

کارگزاران  حزب  سخنگوی  نوشت:  ایسنا 
به  تمایل  حزب  این  اینکه  بیان  با  سازندگی 
حمایت از همتی دارد، گفت: بسیاری از احزاب 
معرفی  به  عالقمند  هم  اصالحات  جبهه  عضو 

نامزد هستند.
حزب  تصمیم  آخرین  درباره  مرعشی  حسین 
ریاست  انتخابات  برای  سازندگی  کارگزاران 
اصالحات  جبهه  عضو  ما  کرد:  اظهار  جمهوری 
بوده و منتظر تصمیم این جبهه درباره انتخابات 

هستیم.

وی درباره گرایش کارگزاران برای معرفی نامزد 
جبهه  عضو  احزاب  از  بسیاری  کرد:  تصریح 
اصالحات هم عالقمند به معرفی نامزد هستند 
و همگی منتظر تصمیم نهایی جبهه اصالحات 

هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد 
اصالحات  جبهه  از  جدا  تصمیمی  کارگزاران 
این  در  شود  نمی  حاال  از  کرد:  بیان  بگیرد، 
بعد  کارگزاران   حزب  در  ما  گفت.  سخن  باره 
از تصمیم جبهه اصالحات ، نظر نهایی خود را 

اعالم خواهیم کرد.
مرعشی در پاسخ به این پرسش که چرا حزب به 
حمایت از عبدالناصر همتی گرایش دارد، گفت: 
این گرایش طبیعی است به هر حال همتی سال 

ها عضو شورای مرکزی کارگزاران بوده است .
این فعال سیاسی در پایان درباره موضع مجمع 
در  نامزد  نکردن  معرفی  بر  مبنی  روحانیون 
جبهه  عضو  روحانیون  مجمع  گفت:  انتخابات 
اصالحات نیست ،ولی آنها نظرات خاص خود را 

دارند که برای ما قابل احترام است.

مهر نوشت: عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از احتمال 
ریاست  انتخابات  در  همتی  عبدالناصر  از  اصالحات  جبهه  حمایت 
بلکه  نیست  ترک  صحنه  انتخابات  صحنه  گفت:  و  داد  خبر  جمهوری 

صحنه حضور است.
محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره 
دوره  سیزدهمین  در  همتی  عبدالناصر  از  اصالحات  جریان  حمایت 
جبهه  که  دارد  وجود  احتمال  این  گفت:  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
امیدوار  باره  این  از همتی وارد میدان شود و در  اصالحات در حمایت 
هستیم. اگرچه او در لیست اولیه اصالحات حضور نداشت اما او هویتی 

اصالح طلب دارد و یک عنصر معتدل از این جبهه به حساب می آید
در  افزود  کنند،  خالی  را  نباید صحنه  اصالح طلبان  اینکه  بیان  با  وی   
این نکته نهفته است که صحنه  منطق اخالق سیاست ورزی اصالحات 

انتخابات صحنه ترک نیست بلکه صحنه حضور است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت: تمام تالش 
جبهه اصالحات برای حضور سیاسی و اجتماعی و انتقال پیام این تفکر 
به جامعه است، بنابراین قهر با صندوق رأی حتماً پدیده نامانوسی است 

و با اصالحات سازگاری ندارد.
عطریانفر با اشاره بر اینکه همتی هویت اصالح طلبانه قوی دارد، تصریح 
کرد: ماهیت، سوابق، تجارب سیاسی و ارتباطات ساختاری و تشکیالتی 
شخص عبدالناصر همتی در درون جریان اصالح طلبی تعریف می شود. 
از بدنه، تفکر و  وقتی اصالحات منطقی مبنی بر همراهی یک شخص 
برای  آنها  رأی  دارد،  وجود  امید  و  حس  این  است  اصالحات  گفتمان 

حمایت از همتی به یک رأی موافق تبدیل شود.
انتخابات مشخص نبود، نامش در  وی اضافه کرد: چون ثبت نام او در 
لیست اولیه نیامد بنابراین در ناسا )جبهه اصالحات ایران( بررسی های 
الزم انجام نشد، همین موضوع مانعی بر سر حمایت از همتی شده است.

اگر  کرد:  خاطرنشان  سازندگی  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
انتخابات شرکت کند، تماس  مشخص می شد که همتی می خواهد در 
برقرار می شد و پیام ها انتقال می یافت چه بسا در لیست جمعی می آمد 
و رأی قابل قبولی هم از ناسا )جبهه اصالحات ایران( دریافت می کرد و 

چه بسا که این حمایت در شرایط فعلی اتفاق بیفتد.
اصالحات  لیست  در  همتی  حضور  عدم  شاید  اینکه  بیان  با  عطریانفر 
مایه خیر شده باشد، افزود: همین که همتی احراز صالحیت شده است 
فرصتی برای اصالح طلبان است که همتی را برای این انتخابات مورد 

توجه قرار بدهند و این مایه خوشحالی است.
وی افزود: ما به دنبال شکل قضیه نیستیم که نام همتی در لیست اولیه 
به ذات روحیات و رفتار اصالح طلبی  باید  نبوده، بیشتر توجه  یا  بوده 

معطوف باشد.
اینکه  به  اشاره  با  سازندگی  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
همتی  از  حمایت  برای  را  اصالحات  است  است  تالش  در  کارگزاران 
است  تاکید  مورد  جهت  این  از  کارگزاران  تالش  کرد:  بیان  کند،  قانع 
که کارگزاران حتماً از گفتمان حضور انتخاباتی دفاع می کند و در مقام 

حضور، قرار نیست بگوییم حضور داریم اما نامزد نداریم.
عطریانفر با بیان اینکه از میان نامزدهای موجود باید دست روی گزینه 
فارغ  و  می درخشد  مجموعه  این  در  همتی  چهره  افزود  بگذاریم،  بهتر 
شخصیتی  اصالحات،  جبهه  و  کارگزاران  به  سیاسی اش  وابستگی  از 

اقتصادی و موفق است که تجربه های ملی خوبی در کارنامه خود دارد.
وی با بیان اینکه نکته مهم این است که همتی عضو خاندان اصالح طلبی 
شورای  عضو  همتی  کرد:  تصریح  است،  بوده  سازندگی  کارگزاران  و 
تشکیالتی  ارتباط  سال  پنج  و  بیست  تجربه  و  بوده  کارگزاران  مرکزی 
که  می کند  هدایت  سمتی  به  را  ما  مختصات  این  مجموعه  لذا  دارد، 
مشارکت  مسیر  در  اصالحات  جبهه  موافق  رأی  کند  تالش  کارگزاران 
قطعی و فعال در انتخابات و حمایت از یک چهره موجه اصالح طلبی را 

بگیرد و نظر اصالحات را جلب کند.
اینکه  به  اشاره  با  سازندگی  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده هر دو چهره، موجه اصالح طلبان 
هستند، گفت: با توجه به پیشینه و زمینه موفق اجتماعی و دست برتری 
که همتی نسبت به مهرعلیزاده در افکار عمومی دارد، او را نامزد موجه 

و مطرح این جبهه معرفی می کند.

فاطمه کروبی:      

آقای کروبی همواره بر لزوم انتخابات  
آزاد و رقابتی تاکید داشته اند

فاطمه کروبی در نامه ای، درباره موضع انتخاباتی حجت االسالم مهدی 
کروبی شیخ در حصر توضیحاتی را ارائه نمود.

موضع  درباره  ای،  نامه  در  کروبی  فاطمه  ایران،  بان  دیده  گزارش  به 
انتخاباتی حجت االسالم مهدی کروبی شیخ در حصر توضیحاتی را ارائه 

نمود. 
 بنا به بیانیه این نماینده سابق مجلس، آقای کروبی از ایشان خواسته 
و همچنین جریان  برجسته  مواضع شجاعانه شخصیت های  »از  تا  اند 
های اصالح طلب به ویژه بیانیه جامع مجمع روحانیون مبارز تقدیر و 

تشکر کند.«
هیچ  که  بود  کرده  اعالم  رسما  خود  نامه  در  مبارز  روحانیون  مجمع 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ندارد؛ »تا از افتادن در دامی 

که مهندسان انتخاباتی تدارک دیده اند«، بپرهیزد. 
متن نامه خانم کروبی بدین شرح است:

پیرو تماس های مکرر دوستان و همراهان پیرامون مواضع آقای کروبی 
در قبال انتخابات ۲۸ خرداد الزم است نکاتی به اجمال جهت تنویر افکار 

عمومی بیان شود.
آقای کروبی همواره بر لزوم انتخابات های  آزاد و رقابتی تاکید داشته اند. 
ایشان پیش از حصر بیش از ده نامه در راستای حذف نظارت استصوابی 
به مقامات ارشد نظام و شورای نگهبان نوشته اند. ایشان هرگونه دخالت 
فراقانونی که منجر به تضییع حقوق ملت شود را به رسمیت نشناخته 

و نمی شناسند. 
نامزدهای  ای  فله  کنار گذاشتن  در  نگهبان  رفتار شورای  با  ارتباط  در 
انتخابات پیش رو ایشان از من خواستند که از مواضع شجاعانه شخصیت 
های برجسته و همچنین جریان های اصالح طلب به ویژه بیانیه جامع 

مجمع روحانیون مبارز تقدیر و تشکر کنم. 
الزم به ذکر است که مواضع آقای کروبی تنها از طریق خانواده به اطالع 

عموم خواهد رسید.

 سیدرضا اکرمی:     

نقشه سوئیسی می ریزیم، آفریقایی
 عمل می کنیم

محمد عطریانفر:        

عدم حضور همتی در لیست اصالحات
 مایه خیر شد

حسین مرعشی:      
مجمع روحانیون عضو جبهه اصالحات نیست



سیدحسن خمینی:          

خیلی ها می خواستند انتقام خودشان را از جمهوریت بگیرند

محمدرضا خباز:

شانس پایین همتی و مهرعلیزاده برای حمایت اصالح طلبان

جماران نوشت: حجت االسالم و المسلمین سید حسن 
خمینی تأکید کرد: نباید »جمهوریت« لطمه بخورد و به 
همان اندازه که اسالم برای ما مقدس است، جمهوریت 
هم رکن بزرگی برای حکومت اسالمی است. لذا باید 
که  بدانیم  هم  را  این  البته  و  داشت  توجه  هم  این  به 
اگر »جمهور« برود اسالم هم لطمه می بیند و حکومت 

اسالمی هم باقی نمی ماند.
وی اظهار داشت: من جا دارد تقدیر کنم و عرض ارادت 
کنم خدمت رهبر معظم انقالب که در سالگرد ارتحال 
شاهد  که  چرا  دادند؛  توضیح  خوب  را  مسأله  این  امام 
بودیم خیلی ها می خواستند در این آب گل آلود مسائل 
سیاسی انتقام خودشان را از جمهوریت بگیرند و فراموش 
کرده بودند که میراث بزرگ امام »جمهوری اسالمی« 
است و باید با حفظ احترام و تکریمی که رهبر معظم 
انقالب نسبت به بحث جمهوریت داشتند و تأکیدی که 
روی این مسأله کردند به هوش باشیم در مقام عمل هم 

کسانی نباشند که این را لطمه بزنند.
نباید  نیز  نظری  حوزه  در  کرد:  تأکید  امام  یادگار 
»جمهوریت« لطمه بخورد و به همان اندازه که اسالم 
برای ما مقدس است، جمهوریت هم رکن بزرگی برای 
حکومت اسالمی است. لذا باید به این هم توجه داشت و 
البته این را هم بدانیم که اگر »جمهور« برود اسالم هم 
لطمه می بیند و حکومت اسالمی هم باقی نمی ماند. 
لذا تنبه روز گذشته ایشان امر بسیار مبارکی بود و جای 

تکریم دارد.
وی گفت: اندیشه بلندی که انقالب را پدید آورد تقارن 
چهار مسأله مهم استقالل، آزادی، جمهوری و اسالمی 
است. این را باید از دانش آموزان دریغ نکرد و همه باید 
این را بگوییم و چه بهتر در از محیط دانش آموزی؟! چه 

کسی برای بیانش بهتر از معلم ها؟!
سیدحسن خمینی یادآور شد: ما در تاریخ مملکت خودمان 
کم از استعمار لطمه نخورده ایم. واقعیت این است که 

به  اواسط دوره صفوی  از  البته  و  قاجار  اواسط دوره  از 
نوع دیگری، پای استعمارگران به ایران باز شده است. 
اواخر دوره قاجار که دیگر اساسا تقدیر امور ما به دست 

خارجی ها بوده است.
 من جای دیگر هم عرض کرده ام یکی از نقاط تاریک 
مشروطه ما شکل گیری او در سفارت انگلیس است. از 
نظر تاریخی هیچ امر شیرینی نیست ولو اینکه اهداف 

سردمداران او اهداف بلندی بوده است.
وی افزود: برای ضدیت با روسیه به سراغ آلمان و بعد 
داشته  باور  خودمان  به  اینکه  از  غافل  رفتند،  آمریکا 
امروز  که  چیزی  بایستیم.  خودمان  پای  روی  و  باشیم 
تحت عنوان »استقالل« از آن یاد می کنیم، یعنی »نفی 
استعمار« و این چیزی است که از خواسته های تاریخی 
مردم ایران است و به تعبیر مرحوم مدرس -که در کالم 
دکتر مصدق هم بوده- »موازنه منفی« است. ما نمی 

خواهیم به کسی تن بدهیم و زیر بار کسی برویم.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: فعال سیاسی اصالح 
جبهه  حمایت  درباره  توضیحاتی  بیان  به  طلب 
اصالح طلبان از نامزدی همتی یا مهرعلیزاده پرداخت.

دولت  در  سمنان  سابق  استاندار  خباز  محمدرضا 
راهبرد  درباره  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  و  روحانی 
 ۱۴۰۰ جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اصالح طلبان 
عبدالناصر  یا  مهرعلیزاده  محسن  از  حمایت  برای 
همتی گفت: اصال خبری از حمایت جبهه اصالحات 
جبهه  اینکه  در  نیست.  همتی  یا  علیزاده  مهر  از 
می کند  حمایت  همتی  از  کرده  اعالم  کارگزاران 
باید به این نکته توجه کرد که حزب کارگزاران یک 
کلیه حزب  البته  و  است  طلبی  اصالح  بدنه  از  حزب 
فقط  بلکه  نکرده،  حمایت  همتی  از  هم  کارگزاران 

دبیرکل حزب کارگزاران از همتی حمایت کرده است.  
خباز در ادامه بیان کرد: در انتخابات سال ۸۸ دبیرکل 
حزب کارگزاران رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی 
شد.  جبهه اصالح طلب در بیانیه های خود گفته بود 
احراز  آن ها  از  کدام  هیچ  که  ایم  داشته  نامزد   ۹ که 
صالحیت نشدند، بنابراین جبهه اصالحات کاندیدایی 
داد:  ادامه  خباز  ندارد.  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
از  طلبان  اصالح  جبهه  حمایت  از  خبری  هیچ  هنوز 
نامزدی مهرعلیزاده یا همتی وجود ندارد و یا حداقل 
اصالحات صرفا  که جبهه  است  بعید  ندارم.  خبر  من 
جهت داشتن نامزدی از یکی از این دو گزینه حمایت 
کند.   این فعال اصالح طلب افزود: اگر بعد از سخنان 
تائید  فرآیند  در  کردند  اعالم  که  انقالب  معظم  رهبر 

شورای  گرفته؛  صورت  ظلم  و  جفا  صالحیت ها 
رفع  و  قرار می داد  را نصب العین خودش  آن  نگهبان 
نامزدهای ریاست  ظلم می کرد ممکن بود در آرایش 
جمهوری تغییراتی به وجود بیاید. اما هنوز هم خبری 

نشده و بعید هم است اتفاقی بیفتد. 
از  بعد  است  بعید  داد:  ادامه  سمنان  سابق  استاندار 
مجمع  اصالح طلبان  ساز  اجماع  نهاد  که  بیانیه ای 
روحانیون و سایر احزاب دادند و گفتند تمام نامزدهای 
ما تائید صالحیت نشدند، تغییری در مجموعه اصالح 

بیفتد.   طلبان 
انتخابات کدام  خباز درباره اینکه پیروز نهایی جریان 
از  بعد  انتخابات  پیروز  داد:  توضیح  بود  خواهد  نامزد 

برگزاری مناظره اول، دوم و سوم مشخص می شود.
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خبر

عبدالناصر همتی:         

یک نفر در برابر ۵ نفر بودم 

محمد مهاجری به ادعای ابراهیم رئیسی درباره داشتن ۲ میلیون فالوور واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا  در توئیتی نوشت:

آقای رئیسی در مناظره با افتخار از دو میلیون فالوئر در فضای مجازی خبر داد. همان فضای مجازی که برای فیلتر نکردنش،وزیر ارتباطات با شکایت دادستان کل کشور احضار شد. 
کاش آقای رئیسی یادش نرود که پیروزی اش در انتخابات ۱۴۰۰ را مدیون مقاومت جوانی است به نام آذری جهرمی! 

محمد مهاجری:
آقای رئیسی! مدیون جوانی هستی

 به نام آذری جهرمی! 
خبر

باشگاه خبرنگاران نوشت: نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: بپذیریم 
که قیمت گذاری باید در بازار صورت بگیرد. نتیجه قیمت گذاری دستوری همین 
مسائلی است که شاهد آن هستیم. عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری در حاشیه ضبط برنامه های تبلیعاتی خود در سازمان صدا و سیما در جمع 
خبرنگاران گفت: بپذیریم که قیمت گذاری باید در بازار صورت بگیرد. نتیجه قیمت 
گذاری دستوری همین مسائلی است که هم اکنون شاهد آن هستیم. وقتی وارد 
قیمت گذاری دستوری بشویم یعنی وارد رانت شده ایم. توزیع رانت هم قابل کنترل 
نیست و امکان ندارد وضعیت درست شود. دولت به جای دخالت در بازار، اقداماتی 
انجام دهد تا بازار درست عمل کند و این مهم ترین سیاست و اقدام من برای کنترل 
بازار و قیمت محصوالت است. همتی در ادامه گفت: مناظره ای که دیروز برگزار 
شد دیروز مثل مسابقه هفته بود و فرصت برای اعالم برنامه ها نبود و متاسفانه من 
یک در برابر ۵ نفر بودم و جریان خاصی متحد شده بودند تا من را تخریب کنند. با 
اینکه من گفته بودم نماینده دولت نیستم و مستقل به صحنه آمده ام دوستان تالش 
کردند من نتوانم برنامه هایم را بگوئیم و حاشیه ایجاد کردند تا من مجبور شوم به 
این حاشیه ها جواب دهم. نامزد ریاست جمهوری ادامه داد: نمره دادن به مناظره اول 
مبنای درستی ندارد. انتطار دارم راجع به بزنامه ها صحبت شود و مسائلی که خودشان 
می دانند به دلیل اقدامات خودشان بوده و به جای فرافکنی و انداختن مشکالت به 
گردن دیگران برنامه هایشان را ارائه کنند و اجازه بدهند ما هم برنامه هایمان را برای 
مردم تشریح کنیم. اگر مسیر مناظره ها به سمت برنامه محوری و نقد برنامه ها برود، 

نتیجه بخش تر خواهد بود.

سیدابراهیم رئیسی:
خانوده ام اشک ریختند و گفتند کاندیدا نشو

رئیسی گفت: خانواده ام اشک ریختند که وارد عرصه انتخابات وارد نشو، ولی به 
آنان گفتم تکلیف من چیز دیگری است. عدم حضور در عرصه را راحت طلبی 
از  بعد  ساعاتی  رئیسی  ابراهیم  خبرآنالین،سید  خبرگزاری  گزارش  به  می دانم. 
اولین مناظره انتخاباتی در مدرسه عالی شهید مطهری به سخنرانی پرداخت و 
انتخابات وارد نشوم ولی گفتم  گفت: خانواده ام اشک ریختند که وارد عرصه 

تکلیف من چیز دیگری است.
پیش  مردم  با کمک  و  شویم  متوقف  افترا  و  تهمت  با  نیست  قرار  گفت:  وی 

خواهیم رفت. مهمترین بخش های اظهارات رئیسی به شرح زیر است:
دستگاه اجرایی مهم تر از دستگاه قضاء است، زیرا در قوه مجریه پرونده ها ایجاد 
می شوند. با رهنمودهای رهبری در قوه قضاییه اقداماتی انجام شد که برخی باور 
به اجرای آن نداشتند. می شود به مردم امید داد که جریانی آمده که مشکالت 

را رفع کند. من در جایگاه قدرتمندی هستم و به دنبال قدرت بیشتر نیستم.
انواع  انتخابات  را راحت طلبی می دانم. حضور درعرصه  عدم حضور در عرصه 
ترکش ها را به دنبال دارد. شهدا برای ما پیام دارند و آن این است که نگذارید، 
ولی فقیه تنها بماند. امروز کاالی اساسی به یک کاالی لوکس دست نیافتنی 

تبدیل شده است. با حرف و متلک مطلقا جا نمی خورم.
تصمیمات نادرست اقتصادی یک شبه چند نفر را میلیاردر می کند و هزاران نفر 
را فقیر. بارها رهبری گفتند که به داخل توجه کنید، اما دیدیم که بازار را فقط به 
خارج بند کردند. پس از انتخابات دور قبل ریاست جمهوری برخی به من گفتند 

ایام انتخابات »رفع القلم« است، خیر چنین نیست ما فقه خوانده ایم.

علی مطهری:    
 شورای نگهبان التزام عملی به نظام ندارد

معظم  رهبر  تذکر  از  پس  نگهبان  شورای  بیانیه  به  واکنش  در  مطهری  علی 
انقالب نوشت: جبرانی صورت نگرفت و معلوم شد شورای نگهبان التزام عملی 
به نظام ندارد، همان چیزی که این شورا تاکنون افراد زیادی را به این بهانه 
در  مطهری  علی  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به  است.  کرده  رد صالحیت 

یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت؛
»شورای نگهبان در بیانیه خود مطالبه رهبری در خصوص جبران جفا و ظلم 
به برخی از نامزدها را اوال متوجه فضای مجازی کرد و ثانیًا گفت اصاًل گزارش 

دروغ تأثیری در رد صالحیت ها نداشته است.
»دستگاه های  از  را  جبران  این  رهبری  اواًل  که  است  این  استدالل  این  پاسخ 
این  فقهای  از  تن  دو  ثانیًا  کاربران فضای مجازی.  نه  مسئول« مطالبه کردند 
شورا قبال اعالم کرده بودند گزارش دروغ درباره فرزند یکی از نامزدها عامل رد 
صالحیت او بوده است.  پس جبرانی صورت نگرفت و معلوم شد شورای نگهبان 
التزام عملی به نظام ندارد، همان چیزی که این شورا تاکنون افراد زیادی را به 

این بهانه رد صالحیت کرده است.«
پست معنادار اینستاگرام سایت رهبر انقالب پس از اولین مناظره

رهبر انقالب فرمودند: هر وقتی نامزدها در مناظرات تلویزیونی روش اهانت و 
توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب را دنبال کردند، 

کشور به نحوی ضرر کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، اینستاگرام سایت رهبر انقالب پس از پخش 
اولین مناظره انتخابات ۱۴۰۰، با انتشار بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در 
دیدار با نمایندگان مجلس نوشت: هر وقتی نامزدها در مناظرات تلویزیونی روش 
را  از رقیب  اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم 

دنبال کردند، کشور به نحوی ضرر کرد. ۶/۳/۱۴۰۰«
این پست با هشتگ انتخاب درست کار درست منتشر شده است. 

اسماعیل دوستی:
مهرعلیزاده از ابراهیم رئیسی عذرخواهی کند

یک اصالح طلب از اظهارات مهرعلیزاده در اولین مناظره انتقاد کرد.
جمهوری  ریاست  انتخابات  مناظره  اولین  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
سیزدهم درحالی به پایان رسید که عملکرد ۷ کاندیدا در این مناظره که بیشتر به 
دنبال حمله به یکدیگر بودند چندان نتوانسته نگاه ها را به سمت خود جلب کند.

اسماعیل دوستی فعال سیاسی اصالح طلب در اظهارنظری در کالب هاوس از 
عملکرد مهرعلیزاده انتقاد کرد و گفت:  آقای مهرعلیزاده باید از اصالح طلبان و 

مردم و آقای رئیسی بابت اظهارات عذرخواهی کند.
وی خاطرنشان کرد: بحث سندروم پست بیقرار و مدرک ششم ابتدایی که توسط 
آقای مهرعلیزاده مطرح شد بی احترامی بود و باید ایشان حتما باید از بیان این 
توهین ها عذرخواهی کند. رئیس قوه قضاییه باید مجتهد باشد و رهبری هم طبعًا  
یک مجتهد را برای ریاست  قوه قضاییه منصوب می کنند و بنده از اظهارات آقای 

مهرعلیزاده خیلی متاسف شدم.

محســن مهرعلیزاده از نامزدهای ریاســت جمهوری خطاب به رئیسی 
گفت: چرا رئیس قوه قضاییه رو رها کردید و به ســمت ریاست جمهوری 
آمدیــد مردم نمی تواننــد اعتماد کنند که چه تضمینــی وجود دارد که 

ریاست جمهوری را رها نکنید.
بــه گزارش خبرگزاری خبرآنالین، محســن مهرعلیــزاده از نامزدهای 

ریاست جمهوری در نقد سخنان رئیسی درباره موانع تولید گفت:
مطلبی که دارم بیشــتر در خصوص برادر عزیزمان آقای رئیســی است 
ما به جد بزرگوار ایشان احترام می گذاریم. بنده یک سوال از ایشان دارم 
آقای رئیســی شما که در پاسخ به سواالت، اظهاراتی را برای موانع تولید 
ارائه دادید چقدر با بحث تولید آشنایی دارید این صحبت ها به درد مردم 
نمی خورد . مردم طی سال های گذشته مشکالت بسیاری داشته اند مردم 
االن مشکل تولید دارند و االن بیش از ۷۰ درصد از تولید ما معطل است.

سوال ما از آقای رئیسی این است که آیا خودتان می توانید بدون کمک 
مشاورانتان سوال اقتصادی مطرح کنید که آقای رئیسی از کارخانه های 
بســیاری بازدید کردید و ۴۰، ۵۰ میلیون هزینه شــد و در نهایت با یک 
مصاحبه تمام شــد سوال من این است که چند تا از این کارخانه ها بسته 
بودند که االن باز شــدند ۱۵۰۰ تا و غیره بســیاری از این کارخانه ها به 
دالیل مختلف بسته شده اند از اسرائیل و آمریکا که نیامدند این کارخانه ها 
را ببندند. بخش عمده مشــکالت تولید این است که باید مدیریت کرد و 
مشکالت را حل کرد یکی از ارکان توسعه اقتصادی دادرسی عادالنه است 

اگر دلشان برای اقتصاد می سوزد این را حل کنند.
برخی می گویند جناب آقای رییســی ســندروم پســت بی قرار شدید 
دارند؛ از دادستانی به دادستانی تشریف می برند؛ از آنجا کاندیدای ریاست 
جمهوری میشــوند و سپس به ریاســت قوه قضاییه میروند؛ شما ۵ سال 
فرصت  کار دارید بر اساس نظر و تصمیم مقام معظم رهبری در حساس 
ترین محل یعنی قوه قضاییه؛ اتفاقاً سیستم قضا جای مبارزه با فساد است 
اما شما هوس ریاســت جمهوری کرده اید؛ چه تضمینی است که ریاست 

جمهوری را هم به سودای یک مقام باالتر رها نکنید؟
 مردم نگران هســتند،  مردم نگراننــد و نمی توانند اعتماد کنند. آقای 
زاکانی گفتند که شما انشاء نوشتید؛ اتفاقا حرف حق با منطق و اصول از 
روی کاغذ خوانده می شود. اینکه بخواهیم تهمت بزنیم، خیلی راحت می 

توانیم حرف بزنیم و هیچ ترمزی هم نداشته باشیم.

علیرضا معزی:
در مناظره غیابی با روحانی هم پیروز نشدید

علیرضا معزی در توئیتی نوشــت:هم کاندیداها و هم صدا وسیما تحریم 
و کرونا را سانسور کردند. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، علیرضا معزی 
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری در توئیتی نوشت:

حتــی در #مناظره غیابی بــا #روحانی هم پیروز نشــدند گواه آنکه 
مخالفان، کوچکترین اشــاره ای به تأثیــر #جنگ-تحریمی و #کرونا بر 
اقتصاد ایران نداشتند و تاریخی ترین فشار اقتصادی و مهیب ترین بحران 

سالمت عمومی را #سانسور کردند.
جالب آنکه این دو واقعیت حتی در سؤاالت طراحی شده رسانه ی ملی 
هم وجود نداشــت. هر روایتی از واقعیت بدون #ترامپ، تحریم و کرونا، 
تالشی است برای فرار از شکست حتی در مناظره های غیابی، تالشی برای 
پنهان کردن صورت مســأله های بزرگ و منحرف کردن افکار عمومی از 

فقر و ضعف پاسخ ها و ساده سازی ها.

محسن رضایی:     
با یارانه نقدی مردم قسط جهیزیه 

دختران خود را پرداخت کنند!

تســنیم نوشت:محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: از 
طریق صرفه جویی در یارانه های پنهان، کسری بودجه دولت را جبران و از 

اینکه دولت دستش را در جیب مردم کند جلوگیری می کنیم.
محسن رضایی نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 
برنامه رادیو اقتصاد گفت: من یک بار دیگر لباس ســربازی به تن کردم و 
آمدم تا خودم را ســپر بالی مــردم کنم و کاری کنم که نظم و آرامش و 
نشــاط به جامعه برگردد. در خصــوص بیانیه گام دوم باید بگویم که بعد 
از سه ســال می بینیم که به آن توجه الزم نشده اســت. نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری با اشــاره به برنامه هایش در حوزه مسکن گفت: اولویت 
ما در مســکن، بحث مســکن معلمان و راننده های برون شهری است. در 
این عرصه ســعی می کنیم بانک ها را به پیمانــکاران وصل کنیم و از آن 
طریق مردمی که به مســکن نیاز دارند را هم به این بانک ها وصل کنیم 
که بتوانند با ۱۰ درصد آورده صاحب خانه شــوند. وی در بخش دیگری 
از گفتگویش گفت: ما از طریق صرفه جویی در یارانه های پنهان، کســری 
بودجه دولت را جبران خواهیم کرد و از اینکه دولت دســتش را در جیب 
مردم کند جلوگیری خواهیم داشت. ما با سلطان های شکر، فوالد، خودرو 
که یارانه های بســیاری دریافت می کنند مقابله خواهیم کرد و دست آنها 
را کوتاه می کنیم و نمی گذاریم که یک عده یک شــبه پولدار شوند. ما با 
اصالح سیاســت های پولی و مالی کاری خواهیم کرد که ثبات در اقتصاد 
کشــور ایجاد شود. نامزد انتخابات ریاســت جمهوری گفت: مسأله دیگر 
که به آن توجه خواهیم کرد، اســتفاده از تجارت همســایگان اســت. ما 
باید از ظرفیت های ۱۶ اســتانی که با ۱۵ کشور همسایه هستند استفاده 
کنیم. ما به صورت جدی بازارهای مرزی را ساماندهی و تقویت و تجارت 
همســایگان را قوی می کنیم تا هرآنچه مــردم می خواهند بتوانند وارد 
کنند و هر چه می خواهند صادر کنند. نامزد انتخابات ریاست جمهوری با 
اشــاره به مشکالت تخصیص یارانه ها، گفت: زمانی یارانه ۴۵ هزار تومانی 
به مردم داده می شد که امروز این مقدار حدودا ۸۰۰ هزار تومان می شود. 
ما گفتیــم، می خواهیم که یارانه ۴۵۰ هزار تومانی بدهیم و با این حرف، 
سر و صدای زالو صفتان که دستشان در جیب مردم است درآمده است.

رضایی با اشاره به اینکه ما یارانه را هدفمند خواهیم کرد و به دو قسمت 
۱۵۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان تقســیم خواهیم کرد، تا با ۱۵۰ هزار 
تومان کاالهای مصرفی خواهند خرید و با ۳۰۰ هزار تومان دیگر، یا قسط 
مسکن می دهند یا قسط جهیزیه دختران و قسط هایی که به تولید ملی 
مرتبط هستند پرداخت خواهند کرد، گفت: یعنی ما یارانه را به دوقسمت 
مصرفی و تولیدی تقســیم خواهیم کرد و مردم هستند که برای مصرف 

آن تصمیم خواهند گرفت.

محسن مهرعلیزاده:            

مردم می گویند رئیسی
 سندرم پُست بیقرار دارد 

۵ اصولگرا با ۲ اصالح طلب نبردی غبارآلود داشتند

هیچکس برنده نشد
سرویس سیاسی: اصــوال مناظره انتخاباتی 
بیش از اینکه در راســتای اعالم مواضع کاندیدا 
باشد برای رد مواضع طرف مقابل و بیش از آن 

برای جلب توجه مخاطبان، عمل می کند. 
هــر کاندیدا ســعی دارد با اســتفاده بهینه 
از رســانه ملی، خود را با ویژگی های شــخصی 
متانت، حضــور ذهن،  همچــون ســخنوری، 

اطالعات و... به مخاطبان عرضه کند.
اما در مناظره ای که روز شــنبه دیدیم فقدان 
کاریزما و افول سطح انتخابات به چشم می آمد. 
تا جایی کــه زاکانی خطاب بــه همتی گفت: 
"دربــاره رد صالحیت ها صحبــت کردید، اگر 
دیگران را تایید کرده بودند شــما اینجا نبودید 
 و قواره شــما کوچکتــر از کاندیداتوری بود."

جمله زاکانی دور از حقیقت نیســت. اما همتی 
که سوابق مدیریت عالی در نظام از صدا و سیما 
تا دیپلماسی و مدیریت اقتصادی را در کارنامه 
دارد، رزومه اش حجیم تر از اکثر کاندیداها است. 
گنــاه ورود همتی به این عرصــه ییش از آنکه 
بر گردن خود او باشــد بر عهده کسانیست که 
به دنبال حریف آســان و انتخابــات غیررقابتی 

بودند.
 در عین حال همتی نیز رقبایش را کاندیدای 
پوششی خواند زیرا بنظر می رسد حداقل ۲ نفر 
و حداکثر ۴ نفر به نفع رئیســی از صحنه خارج 

خواهند شد. 
همه ی ایــن مقدمات بدین معنی اســت که 
احتماال این کاندیداها بــدون برنامه به صحنه 

آمده اند و حتی تبلیغ خاصی هم نمی کنند.
هدف کســب رای مردم نیست، حتی از این 
فرصت برای توضیح و توجیه پیشینه و عملکرد 
خود نیز استفاده نمی کنند. این گروه بدون نیاز 
به هیچگونه توضیحی در باب مهمترین مباحث 
روز همچــون واکسیناســیون، تحریم و بحران 
اقتصادی، کاندیدای ریاست جمهوری شده اند. 

همتی به عنوان یک کاندیدای جدی حرف از 
نشدن و ناتوانی در بهبود اوضاع می زند.

مواضع همتی در عین اینکه واقع گرایانه است 
 ولــی خودش می داند رای جمــع نخواهد کرد.

با این اوصاف این ســوال پیش می آید که هدف 
از برگزاری مناظره  چیست؟ 

شواهد نشان می دهد هیچکس سودی از این 
مناظره ها نمی برد و اساســا به شکلی سطحی و 
نمادین به هر حوزه ای ورود می کند و بالفاصله 
خارج می شود، نه ســوالی را جواب می دهد نه 
کسی را ترغیب به شرکت در انتخابات می کند 

حتی تهدیدهای کاندیداها علیه هم، نمادین به 
نظر می رسد. 

کال مناظره ها هم در جزئیات و هم در کلیات 
نمادین است و شبیه مراســم یادبود روزگاری 
است که در آن مناظره های جدی برگزار می شد.

گرچه ســبک و ســیاق این انتخابات خاص 
در ایران چندان هم بی ســابقه نیست. با اینکه 
دهه هشتاد و نود انتخابات های پرشوری برگزار 
شــد ولی در تاریــخ انقالب بــه انتخابات هایی 
برمی خوریم که یک کاندیدای شاخص و مدنظر 
نظام با یک یا چند کاندیدای متوســط رقابت 

کرده و به راحتی پیروز شده است.
محــض نمونه بــه خاطرات هاشــمی ارجاع 
 می دهیــم کــه در ســال ۷۲ چنین نوشــته:

** »آقای محمد غرضی، وزیر پســت و 
تلگراف و تلفن آمد و برای کاندیدا شدن 
ریاســت جمهوری مشورت  انتخابات  در 

کرد.
 گفتم ما دنبال این هستیم که کسی به 
عنوان رقیب انتخابات در صحنه باشــد؛ 
اگر بتواند این نقش را داشته باشد، خوب 

است. جهات منفی هم تذکر دادم.«
»عصر شــورای انقالب فرهنگی جلسه 
داشــت... با دکتر عبداهلل جاسبی، رئیس 
دانشــگاه آزاد اسالمی صحبت شد که در 
انتخابات ریاســت جمهوری نامزد شود تا 

صحنه بی رقیب نباشد. 
دیروقت به خانه رسیدم. عفت که هم از 
جلسه مراســم تقدیر معلمان نمونه آمده 
نوری  آقای عبداهلل  تعریف کرد.  بود، کلی 
وزیر کشور هم تلفنی از خالی بودن صحنه 
از رقابت در انتخابات اظهار نگرانی کرد که 
گفتم، قرار شــده فردا دکتر جاسبی اسم 

بنویسد.«
»شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱3۷۲

به دفترم مراجعه کــردم. ظهر به دفتر 
مورد  در  آمد.  توکلی  احمد  آقای  رسیدم. 
علت نامزد شــدنش توضیح داد و درباره 
به خاطر کمک  شیوه تبلیغ مشورت کرد. 
به جدی تر شدن انتخابات و امکان رقابت 

انتخاب تشویقش کردم.«
انتخابات  روز  از  هاشــمی در روایــت 
ریاســت جمهوری بــه رای آوری دور از 
انتظار رقبایش اشاره کرده و نوشته است 
مقدار زیادی از آراء مــن به دلیل رقیب 

تراشی از دست رفته که این امر برای جو 
دادن به انتخابات محتمل بود.**

اما انتظارات جامعه در ســال ۷۲ با انتظارات 
جامعه در ســال ۱۴۰۰ از بیــخ و بن متفاوت 

است. 
هاشــمی به عنوان یکــی از معماران و ارکان 
انقالب اســالمی در صحنه انتخابات به نحوی 
بی بدیل، دارای برنامــه، تیم همراه و همچنین 
ارائه چشــم اندازی تقریبا مشــخص بود. اما در 
مناظــره اخیــر، کاندیدای "مطلــوب" به نظر 
برنامــه ای نداشــت و حتی نتوانســت عملکرد 
ضعیف دولت روحانی در بخش اقتصادی را نقد 
کند. در این شــرایط، آینده کشور بسیار مبهم 

به نظر می رسد. 
عالوه بر این، واضح است که الگوی سال ۷۲ 
هاشــمی در ۱۴۰۰ جواب نمی دهد. شــخص 
هاشــمی در دهــه ۸۰ و ۹۰ مرتبا ســعی کرد 
شــخصیت خودش را بازتعریف کند و به چهره 

مطلوب جوانان تبدیل شود.
 یعنی هاشــمی تغییراتی که در جامعه ایران 

اتفاق افتاده بود را درک کرد. 
حاال اما انتظارات مردم هم از انتخابات تغییر 
کرده و طی سال های گذشــته، مردم با الگوی 
انتخابات در کشــورهای دیگر آشــنا شده اند. 
بنابرایــن اســتفاده اشــتباه از الگوهای کهنه 
 دلیل دیگــری برای نگرانی ما از آینده اســت.

بازمی گردیم به هاشــمی. او صبــح روز اعالم 
 نتایــج در دفتــر خاطراتــش چنین نوشــت:

»یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۷۲
ســاعت هشــت و نیم صبح دفترم بودم. آمار 

قطعی انتخابات اعالن شد: 
۶۳.۱ درصد من و بقیه، سه نفر دیگر؛ به نظرم 

آرایم کم و تلخ است.«
گویا او نیــز، که از پیش  برگزیده شــناخته 
می شــد، انتخابــات رقابتــی و پرهیجــان را 
 بــر رقابــت قابــل پیش بینی ترجیــح می داد

بــا این توصیفات یک انتخابــات غیررقابتی در 
پیش داریم با کاندیداهای زیر متوسط، بنابراین 
بهتر است گزینه "مطلوب" در فرصت باقیمانده 
به ارائه و تشــریح برنامه های خود بپردازد و در 

دام مجادالت بی پایان مناظره نیفتد.
فضای سیاســی امروز کشــور که نارضایتی 
و ناکامــی توده های مردمــی را در خود حمل 
می کند توان هضــم تنش های این کاندیداها را 

ندارد.



و  تولید  جهش  دلیل  به  جم  پتروشیمی  مجتمع 
رکوردشکنی های پیاپی در سال جهش تولید، مورد تقدیر 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

ایران قرار گرفت.
همین  به  که  مطبوعاتی  نشست  در  محمدی  بهزاد 
مناسبت برگزار شد ضمن تبریک به مدیرعامل پتروشیمی 
جم و همکاران پرتالش این مجموعه به سبب دستیابی به 
رکورد تولید در سال ۱۳۹۹ عنوان کرد: ثبت رکورد تاریخی، 
بی نظیر و موفقیت های چشمگیر اخیر صنعت پتروشیمی را 
به تمام مدیران، متخصصان و کارگران زحمتکش صنعت 

پتروشیمی و مردم عزیز ایران تبریک عرض می کنم.
وی افزود: بسیار خرسندم که صنعت پتروشیمی به عنوان 

صنعت طالیی کشور، روز به روز نقش و جایگاه خود را در 
اقتصاد ملّی مستحکم تر می کند.

شرکت   ۲۴ عملکرد  از  تقدیر  با  نفت  وزیر  معاون 
پتروشیمی ایران به دلیل افزایش تولید و دست یافتن به 
رکوردهای جدید در سال ۱۳۹۹ که به نام جهش تولید 
مزین بود، عنوان کرد: ثبت رکوردهای جدید تنها اعداد و 
ارقام نیست بلکه نویدبخش و امیدآفرین و به معنای تالش، 
همدلی و اخالص تالشگران این شرکت ها و همچنین مایه 

سرافرازی است.
در  شده  انجام  موثر  تالش های  از  قدردانی  با  محمدی 
تحقق شعار محوری »جهش تولید« و تعهد به شکوفایی 
و خودکفایی کشور اظهار امیدواری کرد با اتحاد و ایمان در 

این مسیر، رکوردهای جدیدتری ثبت شود.
گفتنی است پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین 

و مهم ترین پروژه های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس دارای واحدهای تولیدی مختلف با ویژگی های 
خاص از جمله الفین، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن خطی، 
بوتادین و بوتن۱ است که طی دو سال گذشته توانسته با 
مدیریت و برنامه ریزی و تالش و پشتکار نیروهای متخصص 
خود رکوردهای بی نظیری را در تولید و فروش محصوالت 
برای  پتروشیمی بر جای بگذارد. همچنین سال گذشته 
نخستین بار، با ثبت رکورد تولید بیش از یک میلیون و ۲۲۰ 
هزار تن در واحد الفین به عنوان واحد مادر این مجتمع و 
تامین کننده خوراک سایر واحدها، پتروشیمی جم توانست 
در زمینه سودآوری و فروش نیز با جهش ۹۵ درصدی از 

مرز ۲۶ هزار و ۲۸۰ میلیون تومان عبور کند.

پیام تسلیت مدیرعامل بانك صنعت و معدن به مناسبت رحلت بنیانگذار
 انقالب اسالمی و بزرگداشت قیام 15خرداد

توسعه ایران دو چرخ با عرضه محصوالت جدید به بازار

مدیر مجتمع مس شهربابک از ثبت چندین رکورد در تولیدات ماهیانه 
این مجتمع در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خبر داد که باالترین ثبت رکورد 

جدید ساالنه در کارنامه تولید مجتمع به شمار می رود.
مس  مجتمع  مدیر  ابراهیمی نسب  حسین  پرس،  مس  گزارش  به 
تالش  با  مانع زدایی ها  پشتیبانی ها؛  تولید؛  سال  در  گفت:  شهربابک 
مس  مجتمع  ارشد،  مدیران  حمایت  و  همکاران  حداکثری  کوشش  و 
شهربابک برای دومین بار موفق به ثبت چندین رکورد جدید در تولیدات 

ماهیانه خود شده است.
خاتون آباد  ذوب  مصرفی  کنسانتره  تولید  میزان  افزود:  ابراهیمی نسب 
در اردیبهشت ماه ۳۳۸/۳۸ تن بوده که نسبت به باالترین رکورد ماهیانه 
در مجتمع مس شهربابک در فروردین با رقم ۲۲۸/۳۶ تن، ۸/۵ درصد 

افزایش داشته است.
ذوب  کنسانتره  از  حاصل  آند  گفت:  شهربابک  مس  مجتمع  مدیر 
در  مجتمع  این  در  قبلی  رکورد  برابر  در  که  ۹۲۳/7بوده  نیز  خاتون آباد 

فروردین ماه به میزان 77۳/7 تن ۹/۱ درصد رشد نشان می دهد.
آند  در  شده  موفق  شهربابک  مس  مجتمع  داد:  خبر  همچنین  وی 
تولیدی ذوب خاتون آباد هم ۸۵7/۱۱ تن را در اردیبهشت به ثبت برساند 
درصد   ۸/۵ تن،   ۲۱۰/۱۱ میزان  به  ماه  فروردین  رکورد  به  نسبت  که 

افزایش نشان می دهد.
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دو شنبه   17 خرداد 1400   شماره 1095

مهلت زمانی پرداخت تسهیالت در قالب طرح ربیع رفاه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ به منظور رضایت مشتریان، مهلت زمانی پرداخت تسهیالت در قالب طرح ربیع رفاه تا پایان اسفند ماه سال 1400 تمدید شد.

گفتنی است، یکی از مزایای مهم این طرح، بازگشت کل سود هر قسط در صورت پرداخت قسط مربوطه قبل از سررسید آن است.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به پورتال بانک به نشانی www.refah-bank.ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه )فراد( به شماره تلفن 8525-021 تماس بگیرند.

طرح ربیع رفاه تمدید شد

اخبار

مدیرعامل بیمه دی با صدور حکمی مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه 
دی را منصوب کرد.

این  کشاورز طی  محمدرضا  رسانی؛  واطالع  عمومی  روابط  گزارش  به 
حکم مجتبی عابد را در این سمت منصوب کرد، در بخشی از متن این 

حکم آمده است: 
» نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به 

سمت سرپرست مدیریت بیمه های درمان منصوب می شوید.
قرار دادن راهبردها،  یکتا و سرلوحه  از پروردگار  استعانت  با  امیدوارم 
برنامه ها و اصول تبیین شده شرکت شامل »سالمت«، »حرفه ای گری« 
و »انسجام سازمانی« و نیز بهره گیری از نیروهای کاردان و استفاده بهینه 
از کلیه امکانات و منابع دراختیار، در پیشبرد امور محوله و تحقق اهداف 

موفق و سربلند باشید«
می  تبریک  ایشان  به  را  انتصاب  این  دی  بیمه  عمومی شرکت  روابط 

گوید.

انتصاب مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه دی

شهربابك باز هم رکورد زد

دکتر حسین مهري با پیامی سالروز رحلت جانگذار معمار 
کبیر انقالب اسالمی و قیام خونین ۱۵ خرداد را به مردم 

شریف و والیت مدار ایران تسلیت گفت.

به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، متن 
این پیام به شرح زیر است:

چهاردهم خرداد سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر 
نظام مقدس جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی )ره( 
روز ماتم یک ملت در سوگ جانگداز رهبر و مقتدای خویش 

است.
به راستي که امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است 
و تا تاریخ زنده است راه و اندیشه ایشان زنده خواهد ماند 
چراکه با درایت و شجاعتي بي سابقه در برابر طاغوت زمان 
با رهبري بي بدیل خود فصل  ایستادگي کرد و  خویش 
جدیدي را در تاریخ این مرز و بوم رقم زد که با گذشت 
بیش از چهار دهه همچنان الهام بخش قیام ها و خیزش 

هاي حق طلبانه در سراسر جهان است.
اکنون که ثمرات این انقالب میراث ارزشمند امام خمیني 
)ره( با رهبری و امامت حضرت آیت اهلل خامنه اي تعلیم 
ولی  عنایات حضرت  پرتو  در  انقالب  و  امام  یافته مکتب 
عصر بر همگان نمایان شده است بر ماست که بار دیگر با 
آرمان هاي رفیع امام راحل و رهبر فرزانه انقالب اسالمي 
و شهداي گرانقدر تجدید میثاق نماییم و در برابر توطئه 
ها و کارشکني هاي مستکبرین و دشمنان دیرینه اسالم 
و انقالب با اتحاد و همبستگي همیشگي خود ایستادگي 

نماییم و همواره لبیک گو و پشتیبان والیت فقیه باشیم.
همچنین یاد و خاطره قیام مردمی ۱۵ خرداد ماه که 
و  استبداد  علیه  ایران  مردم  اسالمی  انقالب  زمینه ساز 

استعمار و یادآور رشادت ها و از خود گذشتگی هاي آنان 
در سایه رهبري و رهنمودهاي امام خمیني )ره( مي باشد 
را گرامي مي داریم و امیدواریم در پاسداري از آرمان های 
واالی بنیانگذار جمهوری اسالمی و ادامه دادن راه شهدای 
انقالب و عمل به فرامین مقام معظم رهبری و سرافرازی و 
سربلندی ایران عزیز در پرتو عنایات الهي توفیق روزافزون 

یابیم.
اینجانب سالگرد رحلت جانسوز حضرت امام خمینی )ره( 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و شهادت یاران ایشان در 
را به مردم شریف  فاجعه قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 
میهن اسالمي تسلیت و تعزیت عرض نموده و بهروزي و 

سرافرازي همگان را از درگاه ایزد منان خواهانم.

فروش اینترنتی محصوالت شرکت ایران دوچرخ از روز سه 
شنبه 18 خرداد ماه ویژه خریداران استانهای تهران و قزوین 
آغاز می شود. شرکت ایران دوچرخ در راستای پاسخ به نیاز 
مشتریان، عرضه مستقیم موتورسیکلت های تولیدی خود را به 

صورت نقدی - اینترنتی ویژه خرداد ماه آغاز می کند.
این شرایط فروش ساعت 10 صبح روز سه شنبه 18 خرداد 
ماه آغاز و تا ساعت 16 روز چهارشنبه بیست و ششم خرداد 
ماه ادامه دارد. این ثبت نام برای عموم خریداران و فقط با کد 

پالک استانهای تهران و قزوین مجاز است.
تولید  کارخانه  بزرگترین  عنوان  به  دوچرخ  ایران  شرکت 
دوچرخه و موتورسیکلت در کشور با همکاری فنی و تجاری 
یاماها  و  فرانسه  پژوی  مانند  بزرگی  و  مشهور  های  شرکت 
دوچرخه،  انواع  تولید  منظور  به   1349 سال  در  ژاپن  موتور 
موتور سیکلت گازی و دنده ای تأسیس شد. در حال حاضر 
این شرکت توانسته با ارائه محصوالت متنوع و مطابق با نیاز 
روز بازار، سهم قابل توجهی از سبد خرید مشتریان را به خود 

اختصاص دهد.
با ظرفیت ساالنه 120 هزار دستگاه  ایران دوچرخ  شرکت 
تولیدکننده  اولین شرکت  برقی،  بنزینی و  انواع موتورسیکلت 
ایران  شرکت  تاسیس  سابقه  است.  ایران  در  موتورسیکلت 

دوچرخ به سال 1349 باز می گردد، به زمانی که این شرکت 
دنده ای  و  گازی  موتورسیکلت  و  دوچرخه  انواع  تولید  برای 
چون  بزرگی  مشهور  تجاری شرکت های  و  فنی  همکاری  با 
دو  از  پس  و  شد  تاسیس  ژاپن  موتور  یاما ها  و  فرانسه  پژو 
صنعتی  در شهرک  را  خود  کارخانجات  از  بهره برداری  سال، 
به  زمیني  در  این شرکت  کرد.  آغاز  قزوین  نزدیکی  در  البرز 
مساحت 25هزار متر مربع واقع شده که بر روي آن مجموعا 
و  اداري  هاي  ساختمان  و  سالن  مربع  متر  پانصد  و  14هزار 
خدماتي احداث شده است و امروزه با داشتن پرسنل مجرب 
تولید  کارخانجات  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  متخصص  و 
صادرکنندگان  مهم ترین  از  یکی  و  ایران  در  موتورسیکلت 
پاکستان  و  عراق  افغانستان،  مانند  همسایه  کشورهای   به 

است.
آزمایشگاه  تحقیقاتی،  واحد  داشتن  با  امروزه  شرکت  این 
تولید  و  مونتاژ، عملیات طراحی  و سه خط  و شیمی  فیزیک 
اساس  بر  اینکه  ضمن  می دهد  انجام  را  موتورسیکلت  انواع 
و  استاندارد  موسسه  طرف  از  فنی  و  علمی  توانمندی های 
تحقیقات صنعتی ایران یکی از آزمایشگاه های مورد اطمینان 
)آکرودیته( است. این شرکت عنوان صادرکننده نمونه کشوری 
در سال 138۷، تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 
89 و عنوان واحد نمونه استاندارد توسط اداره استاندارد قزوین 

در سال 1392 را در لیست افتخارات خود دارد.
گفتنی است ایران دو چرخ امسال عرضه محصوالت جدید 
را در برنامه کاری خود دارد. وترانو یکی از جدیدترین محصول 
این شرکت تولید و عرضه انبوه آن با مدل سال 1400 به بازار 
دوچرخ  ایران  شرکت  جدید  محصول  این   است.  شده  آغاز 
به  که  باشد  زیبا می  با طراحی  اسکوترکالسیک،  در کالس 
جنس  از  بدنه ای  ودارای  است  رسیده  عرضه  و  تولید  مرحله 
ABS و محکم و انجین 150 سی سی انژکتوری کامل می 
باشد که تمام تست های آزمایشگاهی، عملیاتی و میدانی را 
اگزوز، عدم لرزش در  با موفقیت گذرانده است.  صدای کم 
یکصد  در  لیتر   5/2 مقدار  با  پایین  سوخت  ومصرف  حرکت 
کیلومتر پیمایش و حجم باک بنزین 5 لیتری از ویژگیهای این 
موتور به شمار می آید. این موتور سیکلت اتوماتیک، با وزن 
102 کیلو گرم به سیستم سوخت رسان انژکتوری مجهز است. 
شرکت  محصول  جدیدترین  جیران  برقی  موتور  همچنین 
 30 با  برابر  سرعتی  از  که  شود  می  محسوب  دوچرخ  ایران 
کیلو متر در ساعت برخوردار است این موتور برقی از باتری 
lead-acid با ظرفیت 48 ولت بر 12 آمپر ساعت  بهره 

می برد جیران برقی با قدرت موتور 500 واتی که در آن تعبیه 
شده است با وزن خالص 63 کیلوگرم توانایی تحمل و جا به 
اینکه  را ساپورت می کند. ضمن  تا 90 کیلوگرم  جایی وزن 
این موتور برقی با موتور الکتریکی 500 وات و گشتاور شروع 

5/ 2۷نیوتن متر را فراهم می کند.
با  بین محصوالت خود  در  ایران دوچرخ همچنین  شرکت 
معرفی اسکوتر برقی سه چرخ به بازار، راحتی را برای مشتریان 
خود فراهم کرده است.  این موتور سه چرخ به دلیل فیزیک 
و مکانیک خود، امکان کنترل و حرکت راحت تری دارد.  این 
برخودار  ساعت  در  کیلومتر   40 با  برابر  سرعتی  از  محصول 
است و از باتری lead-acid  بهره می برد که با قدرت 
موتور 500 واتی که در آن تعبیه شده است توان جا به جایی 

وزن تا ۷3 کیلوگرم را ساپورت می کند.
 گفتنی است شرکت ایران دوچرخ به زودی شرایط فروش 
اینترنتی این محصوالت خود را که ویژه فروش خرداد ماه است 
اعالم خواهد کرد . در فروش اعالمی 5 مدل موتورسیکلت، 
با نامهای وترانو، آرشیا 150 سی سی با کمک عقب گازی و 
ایردوکو 10 بی جدید، سه چرخه برقی 500 وات و موتور برقی 
جیران 500 وات محصول جدید این شرکت جهت پاسخگویی 

به نیازهای متنوع خریداران ارائه خواهد است.

دیدار مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با معاون مدیرعامل بانك ملی ایران

پیام تسلیت مدیرعامل بانك ملت به مناسبت
 ارتحال بنیانگذار انقالب اسالمی

ارتحال  سالروز  پیامی  در  ملت  بانک  مدیرعامل 
را  خمینی)ره(  امام  حضرت  اسالمی  انقالب  بنیانگذار 

تسلیت گفت.
محمد  دکتر  ملت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیگدلی در این پیام با اشاره به نقش تاثیرگذار حضرت 
ایشان  از  انقالب اسالمی،  پیروزی  امام خمینی)ره( در 
به عنوان اسطوره صبر و مقاومت در برابر ظلم و ستم 
طاغوت و استکبار جهانی یاد کرد و گفت: بی تردید یاد 

ترین  از مهم  به عنوان یکی  بزرگوار  امام  و خاطره آن 
استوانه های نظام مقدس جمهوری اسالمی، همیشه در 

یاد و خاطره مردم قدرشناس ایران باقی خواهد ماند.
رهبر  نام  است:  آمده  بیگدلی  دکتر  پیام  ادامه  در 
کبیر انقالب اسالمی، به عنوان یکی از رهبران مقتدر، 
تاثیرگذار و حاکم بر دل های مردم ایران، برای همیشه 

در تاریخ جاودان خواهد بود. 
انقالب  بنیانگذار  فرمایش  به  ملت  بانک  مدیرعامل 

اسالمی مبنی بر این که«میزان، رای ملت است« اشاره 
انتخابات  در  بزرگان، شرکت  به گفته  بنا  و گفت:  کرد 
برای حفظ و استحکام پایه های نظام جمهوری اسالمی، 
واجب است و بنابراین از همه انتظار می رود تا با حضور 
پرشور در پای صندوق های رای، ضمن تجدید بیعت با 
انقالب حضرت  بزرگوار و رهبر فرزانه  امام  آرمان های 
آیت اهلل خامنه ای، یک بار دیگر دشمنان کشور را از 

دستیابی به اهداف شوم خود، ناامید سازند.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با معاون مدیرعامل 
یازدهم  شنبه  سه  روز  همراه  هیات  و  ایران  ملی  بانک 
سلیمانی  قاسم  شهید  سردار  سالن  در   ۱۴۰۰ خرداد 

دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، در این دیدار امین 
ابراهیمی اظهار داشت: نگاه سهام داران ما نگاه توسعه 
خوزستان  باشد.  می  مدت  بلند  گذاری  سرمایه  و  ای 
به آب  و دسترسی  انرژی  و  لحاظ آب  از  بستر  بهترین 

های آزاد، جهت سرمایه گذاری است.
وی افزود: 

بزرگترین عرضه کننده شمش  عنوان  به  این شرکت 
بانک ملی  نمونه کشور، همواره  فوالدی و صادر کننده 

و  دانسته  فعال  و  خوشنام  بسیار  های  مجموعه  از  را 
فوالد  گروه  برای  ارزنده  تجاری  شریک  یک  بانک  این 

خوزستان از بدو تاسیس تاکنون می باشد.
در  کلیدی  فرصتی  بانک ها  همکاری  گفت:  ابراهیمی 
بهترین  فرصت  این  از  باید  و  باشد  می  توسعه  راستای 

بهره را کسب نمود.
وی اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی ما معیشت 
ی  حوزه  در  داریم  انتظار  ها  بانک  از  و  است  پرسنل 

تسهیالت، رضایت مندی همکاران را فراهم آورند. 
مونسان معاون مدیرعامل بانک ملی ایران در این دیدار 
اظهار داشت: یکی از سیاست های بانک ملی حمایت از 
واحدهایی است که برای کشور ارزش آفرینی می کنند و 

سعی در قطع وابستگی به بیرون کشور را دارند.
عنوان  به  خوزستان  فوالد  شرکت  داشت:  اظهار  وی 
خود  تعهدات  ایفای  در  برتر  و  اصلی  مشتریان  از  یکی 

است.
وی ضمن تمایل به توسعه کمی و کیفی همکاری های 
بانک ملی را یک شریک تجاری در  تجاری فی مابین، 
کنار فوالد خوزستان توصیف نمود و بر باالبردن سطح 
دو  ارتباط  زمینه  ایجاد  و  تعامالت  و  همکاری  ارتقای 

سویه تاکید کرد. 
گفتنی است، در این جلسه مدیران دو بنگاه اقتصادی 
کشور، ضمن مذاکره و بیان نقطه نظرات، راه های توسعه 
و تقویت روابط و همکاری  های آتی را مشخص نمودند.

دیدار  این  پایان  در  است،  حاکی  ما  خبرنگار  گزارش 
سایت  و  تولید  خطوط  از  ایران  ملی  بانک  مسئوالن 

صنعتی شرکت فوالد خوزستان بازدید کردند.

از سوی معاون وزیر نفت و مدیرعامل صنایع پتروشیمی صورت گرفت؛

تقدیر از رکوردشکنی های پیاپی پتروشیمی جم 

همگام با پژوهش در صنعت بیمه:

تبیین استفاده از رسانه های اجتماعی
 در تعامالت میان شرکت های بیمه، 

نمایندگی های فروش و مشتریان
راستای  در  تعاون  بیمه 
علم  ترویج  های  سیاست 
به  اقدام  بیمه،  صنعت  در 
پژوهشی  دستاوردهای 
کرده  آکادمیک  متخصصان 

است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
بیمه تعاون، این شرکت نظر 

به اهمیت بهره مندی علم کاربردی، اقدام به بیان دستاوردهای کاربردی 
مقاله  بررسی،  دومین  در  اساس،  این  بر  است؛  کرده  پژوهشی  مقاالت 
میان شرکت های  تعامالت  در  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  »تبیین 
بیمه، نمایندگی های فروش و مشتریان« نوشته »نرگس دل افروز، علیرضا 
فرخ بخت فومنی و محمدرضا خسروی« که در نشریه »مدیریت بازرگانی« 

منتشر شده است، مورد بازخوانی قرار گرفت.
در این مقاله که با هدف بررسی تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی در 
انجام  تعامالت میان شرکت های بیمه، نمایندگی های فروش و مشتریان 
شده، ۳۲ نفر از مدیران، ۱۳۸ نفر از نمایندگان و ۴۱۴ نفر از مشتریان 

بیمه ایران در استان گیالن مورد بررسی قرار گرفت.
در این تحقیق نتیجه گرفته شد که به کارگیری رسانه های اجتماعی در 
دفترهای مرکزی و شعب می تواند به فروش بیشتر کمک کرده و مشتریان 

را نیز به بهره مندی از فناوری ترغیب کند.



افزایش بیش از 34 درصدی سهم بازار ایرانول در حوزه صنایع معدنی فلزی و فوالدی

معاون فروش شرکت نفت ایرانول از افزایش بیش از 
34 درصدی سهم بازار ایرانول در حوزه صنایع معدنی 

فلزی و فوالدی در سال 99 خبر داد .
به گزارش روابط عمومی ایرانول به نقل از خبرگزاری 
فارس، امیر عظیمی معاون فروش شرکت نفت ایرانول  
در  تخصصی  بررسی  مطابق  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
رقابتی  مزیت  داشتن  نظر  در  و  مختلف  حوزه های 
استراتژی های  اجرای  شرکت،  این  تولیدی  انحصاری 

بازاریابی در دستور کار قرار گرفت که ماحصل آن رشد 
34 درصدی حجم فروش در سال 99 نسبت به سال  و 

رشد 3.5 برابری فروش ریالی بود.
وی در ادامه افزود: کارشناسان واحد مهندسی فروش 
واحدهای  با  ارتباط  ایجاد  با  توانسته اند  مدت  این  در 
شرکت های  نیازمندی های  تامین  و  االحداث  جدید 
معدنی،  صنایع  فوالد،  صنعت  نظیر  صنایعی  بزرگ 
صنایع آلومینیومی و صنعت مس مشتریان جدیدی در 

حوزه فروش صنایع جذب کنند.
با تاکید بر سیاست های کالن شرکت مبنی  عظیمی 
کردیم عالوه  ما تالش  افزود:  بر حفظ مشتریان سابق 
بر گسترش دامنه بازار صنایع و ارتباط بیشتر با صنایع 
بازار مشتریان سابق  از  بیشتری  بتوانیم سهم  مختلف، 
به   توان  می  مثال  عنوان  که  بگیریم  اختیار  در  هم  را 
تامین موفقیت آمیز بیش از 90درصد روغن های خط 
نورد گرم 1 شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 

فوالد  بزرگ  سازندگان  دیگر  کشورو  فوالدی  کت  شر 
کشور اشاره کرد.

این  ادامه  در  کرد:  تصریح  ایرانول  فروش  معاون 
جذب  ضمن  بازار،  سهم  افزایش  منظور  به  مسیر، 
متخصص  کارشناسان  فعال  حضور  جدید،  مشتریان 
واحد مهندسی فروش در رخدادهای تخصصی مرتبط، 
با شرکت های فعال در این حوزه به  افزایش تعامالت 
ارزیابی  و  بازار  جدید  های  نیازمندی  دریافت  منظور 
امکان داخلی سازی محصوالت خارجی در حال مصرف، 
ارائه مشاوره های فنی به منظور ارائه مزیت های کیفی 
راندمان  افزایش  با هدف  تولیدی  و  محصوالت صنعتی 

تولید مشتریان در دستور کار قراردارد.
اقدامات  انجام  با  است  امید  کرد:  اضافه  عظیمی 
و سود سهامداران  بازار  افزایش سهم  نظر ضمن  مورد 
و  خارجی  محصوالت  به  نیاز  کاهش  به  موفق  عزیز، 
زنجیره  در  غیرایرانی  محصوالت  به  وابستگی  قطع 

نهایی  تولید محصوالت  تا  از معدن  فلزات آهنی  تولید 
ناخالص  تولید  افزایش  در  ایرانول  برند  سهم  و  شده 

ملی)GDP( بیش از پیش نمود پیدا کند.
در  شده  اجرا  اقدامات  سایر  جمله  از  پایان  در  وی 
این مدت را تدوین برنامه های پایش وضعیت روغن با 
هدف بهبود بهره برداری و کاهش هزینه های مصرف، 
برگزاری  همچنین  و  تولید  های  توقف  از  جلوگیری 
کارگاه های آموزشی مرتبط در محل صنایع مذکور به 
منظور افزایش مهارت مشتریان در بهره برداری مناسب 
از روغن های صنعتی و تبادل تجربیات با شرکت های 
این  خدمات  گفت:  و  کرد  عنوان  حوزه  این  در  فعال 
مهندسی  واحد  خبره  کارشناسان  توسط  که  شرکت 
فروش ارائه می گردد، برای مشتریان بدون هزینه بوده 
و ایرانول با نگاه هم افزایی با صنایع و به منظور ارتقای 
کیفی محصوالت خود نسبت به برنامه ریزی و اجرای 

آنها اقدام می کند.
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واعظ برزانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با »مستقل آنالین« مطرح کرد؛

تعیین استراتژی پولی، نخستین اولویت بانک مرکزی در دولت آینده
مســتقل آنالین / گروه اقتصادی: در دهه 90 انتظار بر 
این بود که دولتمردان با درس گرفتن از تجربیات گذشته 
خود بتوانند بر غول تورم فائق آیند اما این چنین نشــد و 
فرصت از دست رفته اصالحات پولی و بودجه ای و همچنین 
تشدید دوباره تحریم ها مانع ریشه کن شدن تورم ساختاری 
در کشور شد. حال در شــرایطی که می توان دوباره ثبات 
را به اقتصــاد برگرداند در اولین مرحله باید فکری به حال 
تورم ساختاری در اقتصاد کرد. بنابر تجربه سایر کشورهای 
دنیا راه حل کشف شده برای بیماری تورم، نه قیمت گذاری 
دســتوری و اســتفاده از لنگر نرخ ارز، بلکه بهره برداری از 
سیاســت هدف گذاری تورم و استقالل بانک مرکزی است. 
اگر الیحه جدید قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در 
دســتور کار مجلس قرار دارد تصویب شود آنگاه می توان 
امیدوار بود که تا حد زیادی اســتقالل بانک مرکزی تامین 
شود. در این شرایط، فرصت خوبی فراهم می شود تا دولت 
جدیــد بتواند با اصالحات بودجه ای راه را برای ریشــه کن 
شــدن تورم در اقتصاد ایجاد کنــد. در مقابل تهدیدی نیز 
وجود دارد که رئیس جمهور آینده با استفاده از راهکارهای 
پوپولیستی، با شــعار حمایت از تولید یا حمایت از اقشار 
ضعیف جامعه به پول پاشی در اقتصاد روی آورد که نتیجه 
ایــن امر جز به افزایش نقدینگی و تورم منجر نمی شــود. 
دولتمــردان منابع الزم برای این اقدامات را از دو راه تامین 
می کنند؛ یا از طریق بانک مرکزی که موجب افزایش پایه 
پولی می شــود و یا از طریق فروش نفــت و آوردن منابع 
حاصله به بودجه عمومی که این نیز ســبب سرکوب نرخ 
ارز یا افزایش نقدینگی در کشور می شود. به هر روی اولویت 
مهمی که دولت بعد باید آن را دنبال کند مهار معضل تورم 

ساختاری در اقتصاد است.
پس از مهار معضل تورم، اقتصاد نیازمند رشد است. باید 
توجه داشت که پیش نیاز رشد و توسعه، ثبات اقتصاد کالن 
اســت و نمی توان از طریق تورم رشدی پایدار و فراگیر به 
وجود آورد. نکته مهمی که در بحث رشــد اقتصادی وجود 
دارد این اســت که این امر، یک شبه و با بخشنامه و دستور 
مستقیم حل نمی شود. نمی توان به بهانه حمایت از تولید، 
بانک هــا را مجبور به دادن اعتبار بــه بنگاه های اقتصادی 
کرد یا به بهانه حمایت از تولید و مســکن خانوار از منابع 
عمومــی بانک هــا و بانک مرکزی برای ساختمان ســازی 
اســتفاده کرد. اینها همه راه حل های دم دستی هستند که 
در آخر می توانند هزینه های ســنگینی برای اقتصاد به بار 
بیاورند. وظیفه سیاســتگذار در زمینه رشــد اقتصادی، نه 
دســتور و بخشنامه نویســی و نه بنگاه داری است. وظیفه 
اصلی سیاســتگذار در این مورد، ایجاد یــک زمین بازی 
صاف و هموار است که بنگاه های تولیدی ضمن رقابت آزاد 
و منصفانه با یکدیگر بتوانند به کارآفرینی بپردازند. دولت 
جدید می تواند قوانین دست و پاگیر و مجوزهای بی دلیل را 
لغو یا تعدیل و تا حد امکان با تسهیل فضای کسب وکارها 

راه را بــرای ورود به بازارها برای آحــاد اقتصادی باز کند. 
به هر روی نکته مهم این اســت که سیاستگذار خود قرار 
نیست رشد اقتصادی ایجاد کند و این خانوارها و بنگاه های 
اقتصادی هستند که  در یک شرایط مناسب می توانند باعث 

رشد اقتصادی در کشور شوند.

*نقش سیاستگذار پولی در دولت جدید
در همین ارتباط محمد واعظ برزانی، کارشناس مسائل 
اقتصادی در گفتگو با خبرنگار »مســتقل آنالین« با اشاره 
به اینکه مهمترین فعالیت دولت جدید مســائل اقتصادی 
و معیشت مردم اســت، معتقد است: نقش سیاست گذار 
پولی، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در چارچوب دو اصل 
اساسی یعنی تراز مالی در اقتصاد کالن و دوم رعایت عدالت 
در تخصیص منابع پولی اســت. در توضیح اصل اول باید 
گفت که سیاست گذار پولی اگر سیاست تثبیت اقتصادی 
را در چارچــوب تراز مالی اقتصــاد کالن برای همه بخش 
های اقتصادی دنبال نکند عمال در بلند مدت موجبات رشد 
حجــم پول و نقدینگی را فراهم خواهد کرد.  این تحلیلگر 
امور اقتصادی ادامه داد: به عبارت دیگر سیاســتگذار پولی 
الزم است سیاست تثبیت اقتصادی را در قالب یک برنامه 
تکثیر بدهی تعقیب نکند چرا که در غیراینصورت در بلند 

مدت ناکام می شود. 
از سوی دیگر سیاســت گذار پولی الزم است سیاست 
تثبیت اقتصادی را به صورت عادالنه اجرا کند به طوری که 
امکان بهره مندی عادالنه در منابع پولی بطور اعم و منابع 
بانکی به طور خاص فراهم شــود و در این خصوص مقابل 
رانت های ناشی از زد و بند افراد پرنفوذ با بانک های تجاری 

برای اخذ تسهیالت بانکی یا تحت پوشش تسهیالت تجاری 
و تولید نیز گرفته شود. 

واعظ برزانی با بیان اینکه استقالل بانک مرکزی متاسفانه 
مانند برخی دیگر از راهبردهای اقتصادی در کشــور ما به 
طور عمیق مورد تحلیل و استفاده قرار نگرفته است، افزود: 
استقالل بانک مرکزی یک بستر سازمان یافته است برای 
آنکه بتوان به معیارهای اصلی اقتصاد کالن مانند تراز مالی 
رسید. در غیراینصورت اســتقالل بانک مرکزی می تواند 
پوششی شود برای توسعه مالی بی کیفیت مبتنی بر تکثیر 
بدهی در طی زمان که زمینه ســاز انواع بحران های مالی 

است.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت آینده باید هم و غم 
خــود را با یک تیم قوی و جدی به کار بگیرد تا مردم را با 
انگیزه وارد میدان کند؛ من معتقد نیستم که به کمک قوه 
قضاییه می شود رونق را بازگرداند بلکه ابتدا باید به دنبال 
انگیزه برویم. مردم باید به قدری به دولت اعتماد داشــته 
باشند که سرمایه های خود را به جای سرمایه گذاری های 
غیرمولــد وارد بازارهای مولد کنند. در هر حال به نظر می 
رسد که اولین وظیفه دولت آینده ایجاد انگیزه و بازگشت 

اعتماد مردم باید باشد.
واعظ برزانی در پایان سیاست گذار پولی در دولت آینده 
گفت: اولین کاری که بانک مرکــزی باید در دولت آینده 
انجام دهد این اســت که استراتژی پولی ارائه کند. هرچند 
قبل از آن، باید بانک مرکزی باید اســتقالل الزم را داشته 
باشد. سال هاست درباره استقالل و ساختار بانک مرکزی 
و اقتدار رئیــس کل بانک مرکزی مبنی براینکه در مقابل 

فشارها ایستادگی و از چاپ پول امتناع کند، گفته ایم.

پیام تسلیت مدیرعامل فوالد سنگان به 
مناسبت فرارسیدن 14 خرداد سالگرد ارتحال 

حضرت امام خمینی ره

به همت گل گهر و به مناسبت سالگرد ارتحال امام)ره(؛

 محفل شعر »عصری با امام خوبی ها«
 در سیرجان برگزار شد

استاندار خراسان جنوبی؛

 تمام مجموعه دولت برای حل مشکالت 
حوزه معدن پای کار است

محفل شعرخوانی عصری با امام خوبی ها، به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت 
حضرت امام خمینی)ره(، به همت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل 
گهر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، کانون بسیج هنرمندان و با 
حضور جمعی از هنرمندان، شاعران و مسئولین شهرستان سیرجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گل گهر، محمدعلی حافظی رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان در این مراسم گفت: امام)ره( ابر مرد 
بزرگی بود و یک رسالت مهم داشت که اسالم را در جهان گسترش دهد، 

تثبیت کند و به دست صاحب اصلی آن امام عصر )عج( برساند.
سرهنگ علی دستوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان نیز در این 
مراسم گفت: امام خمینی)ره( بدون تردید یک شخصیت کامل و الهام بخش 
برای همه بشریت است. مبارزات مذهبی و انقالبی ایشان، الگوی مهمی برای 

انسان در انتخاب مسیر مستقیم در زندگی است.
امام  با محوریت  از شاعران، شعرهای آیینی خود را  این مراسم جمعی  در 
راحل)ره( و شهادت امام جعفر صادق)ع( قرائت کردند و گروه تواشیح تبیان 

نیز به اجرای برنامه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران؛ استاندار خراسان 
در مجلس  و خوسف  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  به همراه خسروی؛  جنوبی 
فرماندار  آخوندی؛  نیز  و  استان  سازمان  صمت  رئیس  اسالمی، جرجانی؛  شورای 

خوسف از معدن و طرح فرآوری طالی هیرد بازدید کردند.
مالنوری ؛ استاندار خراسان جنوبی در این بازدید با اشاره به ظرفیت های معدنی 
در استان، گفت: این استان دارای ظرفیت های منحصربفرد در حوزه معدن است 

که باید به سرمایه گذاران معرفی شود.
وی همچنین به اقدامات انجام شده توسط شرکت تهیه و تولید در استان اشاره 
و بیان کرد: حضور شرکت های بزرگ معدنی در استان و اقدامات  انجام شده در 
حوزه زیرساخت سبب ایجاد رغبت در  بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 

حوزه معدنی استان می شود.
وی اضافه کرد: تمام مجموعه دولت نیز  برای رفع موانع و مشکالت پیش روی 

این حوزه پای کار هستند.
گفتنی است؛ معدن طالی هیرد با ذخیره قطعی حدود 5 میلیون تن کانسنگ طال 
در 140 کیلومتری مرکز استان در حال فعالیت است که همزمان طرح فرآوری و 

استحصال طال نیز در جوار این معدن در دست احداث می باشد.
تولید  و ظرفیت  کانسنگ طال  تن  هزار  معدن 100  این  اسمی ساالنه  استخراج 

ساالنه ی طرح استحصال طالی آن ۲00 کیلوگرم شمش طال می باشد.
پیش بینی می شود با سرمایه گذاری حدود 3000 میلیارد ریالی در واحد فرآوری 
این معدن، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۲00 نفر در این واحد فراهم شود.

تحقق شعار سال این بار با ارتقاء کیفیت محصوالت؛

دستیابی به باالترین رکورد بازده کیفی محصوالت در شرکت فوالد مبارکه
شرکت تولید چشمگیر رشد با همزمان 1400 اردیبهشتماه در
باالترینبازدهکیفیمحصوالتشرکتدرنواحیفوالدسازی،نورد
گرم،نوردسردوفوالدسبابهدستآمدکهمنجربهکسبرکورد
91درصددرکلشرکتشدکهاینرکوردازابتدایراهاندازیتاکنون

بینظیراست.
مبارکه فوالد شرکت کیفی کنترل واحد مدیر کییگانه علیرضا
سال اردیبهشتماه در کرد: اظهار فوالد خبرنگار با گفتوگو در
جاری،همزمانبارشدچشمگیرتولیدشرکت،باالترینبازدهکیفی
محصوالتشرکتدرنواحیفوالدسازی،نوردگرم،نوردسردوفوالد
سبابهدستآمدکهمنجربهکسبرکورد91درصددرکلشرکت
وبهبود2درصدنسبتبهسالقبلشدکهدرشرکتفوالدمبارکه

رکوردمحسوبمیشود.
ویافزود:رکوردبازدهکیفیشرکتفوالدمبارکهازآنجامهماست
کهتمامنواحیتولیدیبهباالترینعملکردکیفیخوددراینماه،با

توجهبهحجموظرفیتتولیدمحصوالتکیفی،دستیافتند.
در کرد: اعالم مبارکه فوالد شرکت کیفی کنترل واحد مدیر
اردیبهشتماهسالجاری،بازدهکیفیواحدفوالدسازی95.3درصد،
نوردگرم99.4درصد،نوردسرد96درصدوفوالدسبا98.4درصد
شدکهکسباینرکورددرکنارافزایشتولیدکّمی،منجربهسودآوری
شرکت،رضایتمندیمشتریانوبهدنبالآنکاهشضایعاتمیشود.
ویدرپایانازتماممدیراننواحیتولیدیوکارکنانکنترلکیفی
کهدرکنارپرسنلنواحیتولیدیدرردیابیواعالمبهموقععیوبو

مشکالتخطوطاهتمامکردند،تشکروقدردانیکرد.
سهم ویژه ناحیه فوالدسازی در رسیدن به رکورد بازده 

کیفی محصوالت »شرکت فوالد مبارکه«
غالمرضاسلیمینیزدرگفتوگوباخبرنگارفوالددرتوضیحرکورد
تولیدکیفیمحصوالتناحیهفوالدسازیوریختهگریمداومشرکت
فوالدمبارکهدراردیبهشتماهاظهارکرد:درراستایتحققشعارسال،
شرکتفوالدمبارکهبهعنوانسازمانیمتعالیوپیشروهمگامبارکورد

کّمیدرتولید،بهکیفیسازیمحصوالتاهتمامویژهایدارد.
بر بزرگ اقتصادی بنگاههای در هدفگذاری اگرچه افزود: وی
افزایشکّمیمحصوالتتولیدیاست،امادرشرکتفوالدمبارکهو
ناحیهفوالدسازیوریختهگریمداوم،شاخصکیفیتمحصوالتهم

هدفگذاریشدهاست.
ناحیهفوالدسازیوریختهگریمداومشرکتفوالدمبارکه مدیر
گفت:درسالگذشتهنسبتبهسال98،تمامپارامترهایکیفیشامل
با تولیدی عیوبمحصوالت کاهش و استاندارد از خارج ذوبهای
بهبود0.5تا2.5درصدیهمراهبودکهبایدنسبتبهمقیاستولید7

میلیونتنفوالدخامسنجیدهشود.
ویاضافهکرد:روندکیفیسازیمحصوالتدردوماهابتدایسال

تداومداشتودراردیبهشتماهرکوردکیفیسازیمحصوالتدرتاریخ
محصوالت کیفی بازده شد. ثبت مبارکه فوالد شرکت شکلگیری
شرکتفوالدمبارکهبه91درصدرسیدکهسهمناحیهفوالدسازیو
ریختهگریمداوم،دررسیدنبهاینشاخصویژهومهماست.سلیمی
باتأکیدبراینکهافزایشکّمیدرتولیدبربهبودکیفیتمحصوالت
مؤثراست،تصریحکرد:کیفیسازیمحصوالتدرناحیهفوالدسازی
از خارج ذوبهای شامل مبارکه فوالد مداومشرکت ریختهگری و
استانداردبا2.35درصدومیزانبهبود0.28درصدیهمراهشدکه
بازده بهترینشاخصکیفیدراینبخشاستومهمترینپارامتر
کیفیمحصوالتتولیدیدرشرکتفوالدمبارکهمحسوبمیشود.

ویافزود:میزانعیوبتختالدرناحیهفوالدسازیوریختهگری
مداومشرکتفوالدمبارکهکهسهممهمیدربازدهکیفیمحصوالت

شرکتفوالدمبارکهدارددراردیبهشتماه7.6درصدبودهاست.
ناحیهفوالدسازیوریختهگریمداومشرکتفوالدمبارکه مدیر
گفت:یکیازپارامترهایسنجشکیفیمحصوالتاینناحیهدرصد
ناخالصینوردگرمبامنشأفوالدسازیاستکهدرناحیهنوردسردو
ماه در که تختالشناساییمیشود بهرهبردارمحصول شرکتهای
گذشتهبه2.52درصدکاهشیافتوبهپایینترینمقدارممکندر

دوسالگذشتهرسید.
ویاضافهکرد:بازدهکیفیفوالدسازیدراردیبهشتماهبه95.3
درصدافزایشیافتکهمیزانبهبوداینبازدهیکرکوردمحسوب

میشود.
سلیمیگفت:پارامترهایمذکوردربازدهکیفیمحصوالتشرکت
فوالدمبارکهسهممهمیدارندوناحیهفوالدسازیوریختهگریمداوم
توانستعالوهبررکورددرتولیدفوالدخاماینشاخصکیفیسازی

محصوالتراهمارتقابخشد.
ویدستیابیبهدستاوردکیفیسازیمحصوالتناحیهفوالدسازی
وریختهگریمداومشرکتفوالدمبارکهراهمگامبارکورددربخش
تولیدمحصولونتیجهآمادهبهکارنگهداشتنتجهیزات،نگهداریو
واحد این پرسنل تالش و گرفته انجام بازرسی و بهموقع تعمیرات
دانست.بهگفتهمدیرناحیهفوالدسازیوریختهگریمداومشرکت
فوالدمبارکهچنانچهمحدودیتهایتأمینانرژیبهویژهبرقبرطرف
شود،متناسبباارتقایکّمیتولیدفوالدخامکیفیسازیمحصوالت

شرکتفوالدمبارکهمحققمیشود.
رسیدن به بازده کیفی 99.4 در محصوالت نورد گرم با 

وجود کاهش مصرف آب
در نیز گرم نورد ناحیه مدیر حاجیاننژاد علی گزارش، این بر بنا
راستایتحققشعارسالاظهارکرد:تالشگرانناحیهنوردگرمموفق
بهثبترکوردجدیددرافزایشبازدهکیفیماهیانهمحصوالتنورد
شرایطسخت در بزرگ موفقیت این شدند. اردیبهشتماه در گرم،

تحریموبیماریکروناباتالشوهمدلیهمکارانناحیهنوردگرمو
درراستایتحققاهدافسازمانیبهدستآمدهاست.

ویافزود:باتوجهبهروندافزایشیتولیدمحصوالتگرمکیفیو
افزایشانتظاراتکیفیتیمشتریاندرسالهایاخیر،افزایشکیفیت
محصوالتگرمهموارهازجملهاهدافمهمناحیهنوردگرمبودهاست.
گذشته، سال سه در گرم نورد کیفیمحصوالت بازده قبلی رکورد
مربوطبهشهریورماه1398وبهمقدار96.4درصدبودکهاینرکورد
دراردیبهشتماهبهمقدار99.4درصدارتقایافتهاست.مدیرناحیهنورد
گرمتصریحکرد:عمدهمصارفورقهایگرمتولیدیناحیهنوردگرم
انتقالسیاالت)آب،نفتوگاز(، لولههای فوالدمبارکه،درساخت
پروفیلولولههایساختمانی،صنایعخودروسازی،صنایعلوازمخانگی
سولهسازی، صنایع و فلزی اسکلت فشار، تحت مخازن صنعتی، و
صنایعکشتیسازیوسازههایدریایی،صنایعفلزیسبکوسنگین،
تولیدکنندگانورقهایگالوانیزهورنگیو...استکهعالوهبرتأمین
نیازهایداخلکشور،صادرتمحصوالتگرمنیزدرشرایطسخت
تحریمصورتپذیرفتهاست.ویاضافهکرد:افزایشکیفیمحصوالت
ناحیهنوردگرمدرادامهدستاوردهایکسبرکوردکاهشمصرفآب
تامقدار0.22مترمکعببهازایهرتنتولیدکالفگرم)صرفهجویی
155هزارمترمکعبآبدرسال(وهمچنینکسبرکوردکاهش
تامقدار97.46درصددرسالگذشته بازدهوزنی افزایش قراضهو
تحققیافتهاست.حاجیاننژادایندستاوردمهمرابهتمامیهمکاران
وذینفعانگروهفوالدمبارکهتبریکگفتهوازحمایتهایمدیریت
عالیشرکتوزحماتتمامهمکارانناحیهنوردگرموپشتیبانیسایر

نواحیکمالتشکرکرد.
ارتقای کیفیت محصوالت ویژه و استراتژیک؛ گامی بلند 

در زمینه پشتیبانی از صنایع خودروسازی و لوازم خانگی
بهزادبهادرانیمدیرناحیهنوردسردشرکتفوالدمبارکهبااشاره
اظهارکرد: راستایتحققشعارسال در ناحیه این بهدستاوردهای
سیکل در کالف کیفیت بهبود با جدید سال در کیفی رکوردهای
شرکتفوالدمبارکه،بررسیکارشناسی،پیگیریمسائلبیننواحی
از اقداماتاساسی انجامآزمایشهایمختلفودرنهایتاجرای و
نیمهدومسالگذشتهآغازشدکهمنجربهنتایجچشمگیریتاپایان
اردیبهشتماهشدهاست.ویافزود:دراینراستاکیفیتکالفهای
رویهخودرو)MB(درسال98،باتولید81هزارتنوشاخصکیفی
54.4درصد،بهتولید128هزارتنورشد57.8درصددرسال99ارتقا
یافت.همچنیندرادامهروندصعودیکیفیسازیمحصوالتناحیه
سرد،کیفیتکالفهایرویهخودرودراردیبهشتماهسالجاریبه
رکورد84.8درشرکتفوالدمبارکهو94درصدیدرناحیهنوردسرد
رسید.مقدارمتوسطکیفیتمحصوالتاینناحیهدرسالگذشته85

درصدثبتشدهبود.

به گذشته در )MB( خودرو رویه کالفهای گفت: بهادرانی
کشورواردمیشدکهاکنونشرکتفوالدمبارکهموفقشدهاست
بخشعمدهنیازداخلاینمحصولمهمراتأمینکندوبهرقابتبا

شرکتهایخارجیبپردازد.
نوردسردشرکتفوالدمبارکه،کیفیتتمام ناحیه افزود:در وی
در از85.7درصد اردیبهشتماهسالجاری در تولیدی محصوالت

سال98به96درصدافزایشیافتهاست.
افزایش اعالم با مبارکه فوالد شرکت سرد نورد ناحیه مدیر
رضایتمندیمشتریانمحصوالترنگیلوازمخانگیازمحصوالت
تولیدیورقرنگی،گفت:آخرینرکوردکیفیمحصولرنگیدرآبان
ماهسالگذشتهمحققشدهبودکهاینرکورددراردیبهشتماهبه
83.61درصدارتقایافت.ویدستاوردهایاخیرناحیهنوردسردشرکت
فوالدمبارکهدرارتقایکیفیتمحصوالترامرهونتالشهمکاران
سایرنواحیتولیدی،ناحیهنوردسرد،گروهفنیتولید،کنترلکیفیو
برنامهریزیتولیددانستوبرتداومافزایشکّمیوکیفیدراینناحیه
با تأکیدکرد.کیفیت98.4درصدیمحصوالتفوالدسباهمزمان
رکوردتولیدمصطفیعطاییپوردرگفتوگوباخبرنگارفوالداظهار
کرد:مجتمعفوالدسبادردومینماهازسالجاریدرراستایتحقق
میزان98.4 به کیفیمحصوالت رکورد ثبت بر عالوه سال، شعار
درصدمطابقباسفارشمشتری،بهرکوردتولیدمحصوالتبهمیزان
تدوینشدهدست برنامه به نسبت ورشد6درصدی تن 129.340
یافت؛اینرکورددرحالیبهدستآمدکهرکوردکیفیقبلیدراین
واحدصنعتی97.61درصددرمردادماهسال1393حاصلشدهبود.

اصالحی اقدامات اجرای کرد: تصریح سبا فوالد مجتمع مدیر
دمای و شکلی ابعادی، شرایط بهبود درخصوص تعریفشده
تختالهایتحویلیواحدریختهگریسبادربهبودکیفیتمحصوالت
تولیدینقشداشتهاست.ویاضافهکرد:بهبودشرایطتجهیزاتیو
دستگاههایاندازهگیریمجتمعفوالدسباوبرگزاریجلساتکیفیتو
گزارشوبررسیروندعیوباصلیدرراستایاقداماتاصالحیهمدر

تحققکیفیسازیمحصوالتمجتمعسبامؤثربودهاست.
عطاییپورارتقایبازرسیهایکیفیوتعامالتبینتیمهایکیفیت
وتولیدراازارکانمهمدستاوردکیفیسازیمحصوالتدراینواحد
صنعتیبرشمردوگفت:اهمیتکیفیسازیمحصوالتتولیدیدر
مجتمعسبادررضایتمندیمشترینهایینهفتهاست؛چراکهمشتری

درصددتهیهباکیفیتترینمحصولاست.
ویدرپایانافزایشکّمیوکیفیمحصوالتتولیدیدرمجتمعسبا
راماحصلهمدلیکارکناناینواحددرراستایبهبودمستمروکاهش
توقفاتاضطراری،افزایشآمادهبهکاریخطوتعریفپروژههایبهبود
درجهتافزایشسرعتتولیددانستوازحمایتهایتمامپرسنلکه

باروحیهجهادیدرصددتحققشعارسالهستند،تشکرکرد.

جلسه تودیع مدیر و معارفه سرپرست بازارگستر پگاه منطقه 4، برگزار 
شد.

ایران  الملل شرکت صنایع شیر  بین  امور  و  روابط عمومی  به گزارش 
بازار  سراسری  پخش  شرکت  مدیرعامل  صولی  مهدی  حضور  با  )پگاه(، 
گستر پگاه و محمدعلی کارگر مطلق معاونت تحقیق، توسعه و هماهنگی 
تولید صنایع شیر ایران، جلسه معارفه احمد صدیقی سرپرست بازار گستر 

پگاه منطقه4، برگزار شد.
در این مراسم که عبداله کاشانی زاده مدیرعامل شرکت پگاه اصفهان، 
محمد زنگنه مشاور ارشد مدیر عامل و نادر شجاعی معاون پشتیبانی و 
منابع انسانی شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه و سعید عبدالهی نژاد 
مدیر بازارگستر پگاه منطقه 5 نیز حضور داشتند، از زحمات محمد جواد 

درستکار مدیر سابق این منطقه، تقدیر شد.

با حضور مدیرعامل شرکت پخش سراسری پگاهش برگزار شد:

معارفه سرپرست بازارگستر پگاه منطقه 4
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کاهش محدودیت های
 مسافرتی در فرانسه

فرانسه در راستای کاهش محدودیت های پذیرش گردشگران خارجی فهرستی متشکل از کشورهای مختلف منتشر کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کشور فهرستی از کشورهای مختلف را که در گروه های مختلف دسته بندی کرده است منتشر کرد که به واسطه آن محدودیت ها برای 

ورود مسافران اتحادیه اروپا لغو می شود.
از نهم ژوئن، ساکنان اتحادیه اروپا می توانند بدون ارائه دلیل موجه برای مسافرت وارد فرانسه شوند و فقط مسافران واکسینه نشده این منطقه باید نتیجه منفی آزمایش کرونای خود را ارائه کنند. 

بر اساس این خبر، این کاهش محدودیت ها همچنین استرالیا، اسرائیل، کره جنوبی، ژاپن، لبنان، نیوزیلند و سنگاپور را که در گروه »سبز« مسافرتی قرار گرفته اند نیز شامل می شود.

معــاون مطبوعاتی وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســامی با بیان اینکه مشکل 
حوزه کاغذ ارز اســت، گفــت: کاغذ از 
ردیــف ارز ۴۲۰۰ تومان خارج شــده و 
برای  ســاختاری  مطبوعاتی  معاونــت 

واردات، صادرات و توزیع کاغذ ندارد.
به گزارش ایرنا، »محمد ُخدادی« در 
ارتباط تصویــری با مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اســامی و اعضای هیات مدیره 
خانــه مطبوعات اســتان همدان که به 
صورت آناین برگزار شد، اظهار داشت:

 ۱۳ هــزار رســانه و ۵۰ هزار مدعی 
خبرنگاری در کشــور داریم و پنج هزار 
نفر از خبرنگاران آزاد که در رسانه های 
مختلف مشــغول به کار هســتند بیمه 
شــده اند اما بــا این آمار و رشــد کمی 
رسانه ها عمًا هر کاری در این حوزه با 

مشکات مختلفی مواجه است.
وی ضمــن اعــام آمادگــی برای 
مجازی،  آموزشــی  دوره های  برگزاری 
خاطرنشان کرد: با انجام هماهنگی های 
الزم و ارائه اولویت های آموزشی توسط 
خانه مطبوعــات، کاس های این دوره 

در روزهای آینده برگزار خواهد شد.
خدادی در خصــوص توزیع کاغذ در 

بین نشــریات هم توضیحاتی ارائه کرد 
و با بیان اینکه مشــکل حوزه کاغذ، ارز 
اســت، گفت: کاغذ از ردیف ارز ۴۲۰۰ 
تومان خارج شده و ما به عنوان معاونت 
مطبوعاتی هیچ ساختاری برای واردات، 
صادرات و توزیع کاغــذ نداریم ولی از 
تمــام امکانات و ظرفیت هــای موجود 
استفاده کرده و تاکنون به هر قیمتی که 

بوده کار را انجام داده ایم.
معاون امور مطبوعاتی و اطاع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی تاکید 
کرد: به هرحال واقعیت ماجرا این است 
که شاخص دریافت کاغذ تغییر کرده و 
در حال حاضر نشریه ای که ۸۰ درصد 

انتشار دارد، کاغذ دریافت می کند.
خدادی با اشــاره به درخواست خانه 
مطبوعــات اســتان همــدان مبنی بر 
ساماندهی سرپرستی نشریات سراسری، 
گفت: خانه مطبوعات برنامه پیشنهادی 
خود دراین خصوص را بررسی و تصمیم 
گیری بــه معاونــت مطبوعاتی وزارت 

ارشاد ارائه کند.
از تهیــه فهرســت  وی همچنیــن 
خبرنگاران شاغل در رسانه های مختلف 
بر اساس اولویت، برای دریافت واکسن 

کرونا خبــر داد و تاکید کــرد: از هیچ 
اقدامــی بــرای حمایت از رســانه ها و 
فعاالن رســانه ای کشور دریغ نخواهیم 

کرد.
»مهرداد حمــزه« عضو هیات مدیره 
خانــه مطبوعات اســتان همدان نیز در 
این دیدار با اشــاره بــه ظرفیت باالی 
رســانه های استان، خواستار ساماندهی 
سرپرستی نشــریات سراسری و تعیین 
رســانه ها  غیرفعال  تکلیف مجوزهای 
شد. وی همچنین خواستار افزایش سهم 
رسانه های استان از یارانه و اختصاص 
سهمیه کاغذ به رسانه های استان شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
اســتان همدان نیــز در ادامه این دیدار 
با ارائه گزارشــی از وضعیت مطبوعات 
استان، خواســتار توجه ویژه برای رفع 
مشکل کاغذ نشــریات و سامانه آگهی 

های دولتی شد.
به  اشــاره  با  احســانی«  »احمدرضا 
ظرفیت و توانمندی رسانه های استان، 
افزود: رســانه های اســتان همدان در 
زمینه اطاع رســانی موضوع مقابله با 
ویــروس کرونا و همچنیــن انتخابات 

حضوری موثر و فعال دارند. 

به گزارش ایرنا، اعضای هیات مدیره 
خانــه مطبوعــات و نماینــده مدیران 
مسئوالن روزنامه های استان همدان نیز 
دراین جلسه به بیان مسائل و مشکات 

حوزه رسانه استان پرداختند.
تعییــن تکلیف مجوزهــای غیرفعال 
رســانه های  سهم  افزایش  رســانه ها، 
اســتان از یارانه و اختصاص ســهمیه 
کاغذ به مطبوعات اســتانی، توجه ویژه 
به آموزش خبرنگاران اســتانی، تسریع 
در واکسیناســیون خبرنــگاران در برابر 
ویــروس کرونا، اختصاص ردیف بودجه 
بــه خانه های مطبوعــات و رفع برخی 
مشکات سامانه خانه مطبوعات ازجمله 
موضوعات مطرح شــده از سوی هیات 
مدیره خانه مطبوعات استان همدان بود.

همچنین در این نشست مقرر شد که 
جلسه ای با حضور معاون امور مطبوعاتی 
و اطاع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی، هیات مدیره خانه مطبوعات و 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
همدان با اعضای کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسامی برگزار و 
مشکات مطبوعات استان مورد بحث و 

بررسی قرار گیرد.

خبر

معاون وزیر ارشاد:

مشکل حوزه کاغذ تامین ارز است
به گزارش فارس، کاظم جالی ســفیر ایران در روســیه در پیامی در شبکه 
مجازی خود درباره سفر »علی اصغر مونسان« وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی ایران توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری »تاس«،  ســفیر ایران در روسیه طی پیامی در صفحه 

فیسبوک خود از خیز دو کشور برای لغو روادید گردشگری گروهی خبر داد.
بنا بر گزارش این رســانه روس، کاظم جالی در این مطلب نوشت: »امروز 
)یکشــنبه( علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به مســکو می آید تا برای لغو روادید برای گروه های گردشگری یک توافق امضا 

کند«.
به گفته جالی، طبق این توافق گزدشگران هر دو کشور از طریق شرکت های 
معتبر قادر به ســفر به ایران و روسیه با روادید گروهی خواهند بود. سفیر ایران 
در روسیه افزود، گردشگری اساسی برای توسعه روابط بین ایران و روسیه است

کاظم جالی هفته گذشته در خصوص سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی ایران به مسکو در توییتر توضیحاتی داده بود.

این دیپلمات ایرانی مستقر در پایتخت روسیه نوشته بود، علی اصغر مونسان 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی کشورمان هفته آینده برای 
امضای ســند اجرایی موافقتنامه لغو روادید گردشگری گروهی به مسکو خواهد 

آمد  
در توییت جالی تصریح شده بود: »گردشگری عامل مهمی در شناخت مردم 
دو کشــور و پشتوانه ای محکم برای گسترش مناســبات ایران و روسیه  بشمار 
می رود . ارتقا و ایجاد توازن در حوزه های همکاری در دســتور کار سفارت قرار 

دارد«.

خیز ایران و روسیه برای 
لغو روادید گردشگری گروهی

دستمزد بازیگران ســریال »دوستان« )ِفِرندز( برای قســمتی که به تازگی 
منتشر شده است، مشخص شد.

به گزارش ایسنا، الجزیره در گزارشی با پرداختن به مجموعه کمدی پربیننده 
»دوستان« که از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در ۱۰ فصل منتشر شد، اعام کرده است 
که بازیگران ســریال »دوستان« )ِفِرندز( برای قسمتی که به تازگی منتشر شده 

است، هر کدام یک میلون دالر دستمزد گرفته اند.
در این گزارش همچنین آمده اســت: این ســریال که عصر هر پنجشنبه در 
آمریکا به پخش  می رسید، از آنجا که روابط دوستانه را به جای روابط خانوادگی 
مطرح کرده بود، نوع متفاوتی از مفاهیم اجتماعی را در جامعه پایه گذاری کرد.

یکی از قســمت های این ســریال که در ســال ۱۹۹۶ به پخش رسید، ۵۲ 
میلیون بیننده داشــت و به نوشــته روزنامه نیویورک تایمز این سریال به لحاظ 
تعداد مخاطب حتی از برنامه هایی مانند اســکار و )American Idol( نیز 

پیشی گرفته است.
پس از آنکه ۲۳۶ قســمت از ســریال »فرندز« از شبکه نتفلیکس نیز عرضه 
شــد، طرفداران آن در سرتاسر جهان افزایش پیدا کردند. پس از آن نیز برادران 
وارنر حق پخش سریال »دوستان« را به مدت پنج سال از سال ۲۰۲۰ در مقابل 

۴۲۵ میلیون دالر خریداری کردند.
مجله ورایتی هم اعام کرده اســت، قســمت ویژه »دوســتان« که چندی 
پیش به پخش رســید، تنها در روز اول پخش توسط ۲۹ درصد از خانواده های 
امریکایی مشــاهده شد و حدود ۵۵ درصد از بینندگان اچ بی او مکس نیز آن را 
تماشــا کردند. بیش از ۵۰  درصد امریکایی هایی که قسمت ویژه »دوستان« را 

تماشا کردند، بین ۳۵ تا ۵۴ سال سن داشتند.
طبق گزارشــی در پایگاه اینترنتی فوربس، هر کدام از شش بازیگر دوستان 
یعنی )جنیفر انیســتون، مت له بانک، کورتنی کاکس، لیسا کودرو، متیو پری و 
دیوید شویمر( برای تک قســمتی که به تازگی  به پخش شد، یک میلیون دالر 

دستمزد گرفته اند.
به طور کلی این کمدی از زمان انتشار اولین قسمت تاکنون حدود ۱.۴ میلیارد 
دالر ســود داشــته است. درآمدی که از این ســریال در طول این سال ها به ۶ 
بازیگر اصلی رسیده اســت، حدودا نفری ۱۳۶ میلیون دالر و جمعا ۸۱۶ میلیون 
دالر بوده اســت. طبق این  گزارش، درآمد هر یک از بازیگران ســریال دوستان 
از ۲۲ هزار و ۵۰۰ دالر در قســمت های فصل اول، اکنون به یک میلیون دالر 

رسیده است.

یک هنرمند ایتالیایی اثر هنری که از آن به عنوان »مجسمه غیرمادی« 
یاد می کند را به فروش رساند.

به گزارش ایســنا و به نقل از نشنال، »سالواتور گرو« که یک هنرمند 
ایتالیایی است اثر هنری که کسی قادر به مشاهده آن نیست را به عنوان 
یک »مجسمه غیرمادی« در یک حراجی به قیمت ۱۵هزار یورو به فروش 

رساند.
این اثر هنری که »من هســتم« نام دارد، یا نامرئی اســت یا به بیان 
دیگر وجود ندارد. در حقیقت این اثر در شــکل هیچ ماده ای وجود ندارد. 
با این حال »گرو« که ۶۷ ساله است این اثر را چنین توصیف نمی کند و  

معتقد است نیستی »وزن« و بنابراین »انرژی« دارد.
این اثر ماه گذشــته در یک حراجی ایتالیایی به مزایده گذاشته شد و 
به قیمتی فراتر از ارزش تخمین زده شــده که بین ۶هزار الی ۹هزار یورو 

برآورد شده بود فروخته شد.
خریدار این اثر، گواهی اصالتی که توسط »گرو« امضا شده است را به 
همراه دســتورالعمل نحوه نمایش آن که نمایش آن در یک فضای یک و 

نیم در یک و نیم متری را شامل می شود دریافت کرد.
»گرو« پیش از این مفاهیمی همچون نیســتی و غیرمادی بودن را در 
آثارش به نمایش گذاشــته بود. اثری دیگری از »گــرو« به نام »بودا در 
تامل«  با یک مربع ســفید در پیاده رو ســنگ فرش شده ای در »میالن« 
مشخص شده بود. این هنرمند در ویدئویی که درباره این اثر منتشر کرده 
بود اعالم کرد که این مجســمه در باالی مربع ســفید نصب شده است. 
»گرو« بیان کرد: » شــما آن را نمی بینید، اما آن وجود دارد... این اثر از 
شــما می خواهد قوه تخیلتان را به کار بگیرید، قوه ای که در همه وجود 

دارد، حتی کسانی که فکر می کنند آن را ندارند.«
به چالش کشــیدن ماهیــت یک اثر هنری و تمایــل خریداران برای 

پرداخت هزینه برای خرید آن ها موضوع چندان جدیدی نیست. 
  NFT چندی پیش اثر هنری »روزمره« اثر »بیپل« به عنوان یک اثر
به قیمت ۶۹ میلیون دالر فروخته شــد. یا در سال ۲۰۱۹ یک موز که با 
چسب به دیوار چسبانده شــده بود نیز به قیمت ۱۲۰هزار دالر فروخته 

شد.

بازیگران »فرندز« چقدر دستمزد گرفتند؟

یک هنرمند مجسمه  نامرئی اش 
را فروخت!

به گزارش فارس تفاهم نامه همکاری  
مرمت، احیــاء و بهره برداری از بناهای 
تاریخــی، فرهنگی و مذهبی ثبت ملی 
با مالکیت سازمان اوقاف و امور خیریه 
بین سازمان اوقاف و »صندوق توسعه 
صنایع دســتی، فرش دستباف و احیاء 
از اماکــن تاریخی و  و بهره بــرداری 
فرهنگی« وزارت گردشــگری، صنایع 

دستی و میراث فرهنگی منعقد شد.
بهــره وری  معــاون  پندار  مهــدی 
اقتصــادی موقوفات و بقــاع متبرکه 
سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه 
مراســم انعقاد ایــن تفاهم نامه اظهار 
کــرد: تفاهم نامــه همــکاری  مرمت، 
احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی ثبت ملی با مالکیت 
ســازمان اوقاف و امور خیریه به همت 
معاونت بهــره وری اقتصادی موقوفات 
و بقاع متبرکه ســازمان اوقاف و امور 
خیریه و صندوق توسعه صنایع دستی 
و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری 
از اماکــن تاریخــی و فرهنگی، پیرو 
تفاهم نامــه منعقده فی ما بین ریاســت 
ســازمان اوقاف و امــور خیریه و وزیر 
میراث،  گردشــگری و صنایع دستی در 

یازدهم آبان ۱۳۹۸ منعقد شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه تــا قبل از 
امضای ایــن تفاهم نامه دید هم افزایی 
وجود نداشــت، تأکید کرد: خوشبختانه 
موضــوع مالکیت و بهره بــرداری در 
ذیل این تفاهم نامه حل خواهد شــد؛ 

پس از راه اندازی کارگروه مشــترک با 
صندوق توســعه، فعالیت هایی را ذیل 
این کارگروه مشترک داریم تا تعارضی 
در موضوع مالکیت و نوع بهره برداری 

بوجود نیاید.
موقوفات  اقتصادی  بهره وری  معاون 
و بقاع متبرکه ســازمان اوقاف و امور 
خیریه با بیان اینکه موضوع تفاهم نامه 
این اســت که بتوانیم در وهله اول از 
دانــش فنی کــه در صندوق توســعه 
صنایــع دســتی و فرش دســتباف و 
احیاء و بهره بــرداری از اماکن تاریخی 
و فرهنگی وجود دارد، اســتفاده کنیم، 
و  پیمانکاران  درباره  شناســایی  گفت: 
شده  انجام  خوش نام  ســرمایه گذاران 
اقتصادی  بتوانیــم ســرمایه گذاری  تا 
مناســبی را برای بناهــا تعریف کنیم؛ 
نتیجه این فعالیت هــای اقتصادی نیز 

حفظ عین موقوفات خواهد بود.
پندار با بیان اینکه قبل از اجرای نیت 
بر اساس قوانین، حفظ عین از اهمیت 
زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: 
آنچــه که تا به امروز در اداره موقوفات 
براســاس قوانین موجود قبل و بعد از 
انقاب اسامی داشتیم، روح حاکم بر 
آن قوانین اجاره داری بود؛ با اجاره داری 

حفظ عین اتفاق نمی افتد.
وی بــا تأکید بــر اینکه براســاس 
سیاســت گذاری که با حضــور رئیس 
ســازمان اوقاف و امــور خیریه اتفاق 
افتاده است، از اجاره داری به سمت انواع 

روش های مشــارکت حرکت می کنیم، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه فضاهای 
میراث  فرهنگی زیــادی در مالکیت و 
اختیار ســازمان اوقــاف و امور خیریه 
قرار دارد، به کارگیری روش های جدید 
مشارکت موجب می شود تا احیای این 
بناها به بهترین نحو ممکن انجام شود 
و چه بســا بتواند فعالیت های اقتصادی 
در ایــن اماکن، راه را برای اجرای نیت 

فراهم کند.
هادی میرزائــی مدیرعامل صندوق 
توســعه صنایع دستی و فرش دستباف 
و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی 
و فرهنگی در حاشــیه این مراســم با 
اشــاره به اینکه امضای این تفاهم نامه 
موجب هم افزایــی میان وزارت میراث  
فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی و 
ســازمان اوقاف و امور خیریه می شود، 
گفت: صندوق توســعه به اســتناد بند 
)ز( ماده )ی( ۱۱۴ قانــون برنامه پنج 
ساله چهارم توسعه کشور موظف شده 
تا نســبت به تعیین و اعطای کاربری 
و بهره برداری مناســب و خردمندانه از 
بناهای تاریخی اقدام کند؛ این موضوع 
توانســته در طی ۱۵ سالی که صندوق 
فعالیت کرده اســت، جریانی را تحت 
عنوان احیــای ابنیه تاریخی ایجاد کند 
کــه از نمونه های موفــق آن می توان 
مجموعه  سعدالسلطنه،  کاروانسرای  به 
سرای عامری ها و... اشاره کرد؛ تمامی 
این موارد نشــان می دهد احیای ابنیه 

تاریخی عــاوه بر اینکه باعث معرفی 
شــاهکارهای بی بدیــل تاریخــی ما 
می شــود، زمینه ارائه خدمــات را نیز 

فراهم می کند.
وی بــا بیان اینکه اگــر همکاری و 
نگاه ژرف مجموعه ســازمان اوقاف و 
امور خیریه نبــود، تفاهم نامه امروز بعد 
از سالیان متمادی تحقق پیدا نمی کرد، 
افــزود: بعد از انجــام اقدامات مرمتی 
بــر روی تعــدادی از ۲۷۳ مجموعــه 
فرهنگی تاریخــی کــه با نــگاه احیاء 
یا ارائــه خدمت به عنوان زیرســاخت 
ایــن صندوق  اختیار  گردشــگری در 
قرار گرفت، متوجه شــدیم که سازمان 
اوقــاف و امور خیریــه مالک آن بوده 
یا به صورت مشــاعی در وقف بوده که 

موجب شده یک اثر باتکلیف بماند.
صنایع  توســعه  صندوق  مدیرعامل 
دســتی و فــرش دســتباف و احیاء و 
تاریخــی و  اماکــن  از  بهره بــرداری 
فرهنگی یادآور شــد: صندوق توسعه، 
انتفاعی از این موضــوع ندارد و قصد 
تاریخی، وحدت  بناهای  با احیای  دارد 
و همگرایــی در حوزه احیاء ایجاد کند؛ 
اگــر بتوانیم تمام بناهــای تاریخی را 
به دلیل ظرفیت هایی که دارند، کاربری 
اعطا کنیم و با توجه به نیازسنجی هایی 
که در حوزه طرح های تفصیلی و طرح 
موضوعــی اتفاق می افتــد، می توانیم 
زمینه اشتغال پایدار را در همه بناهای 

تاریخی فراهم کنیم.

بناهای تاریخی زیر نظر اوقاف با همکاری میراث فرهنگی
 مرمت و احیا می شوند

ارتش  ناشناس  پدیده های هویتی  ویژه  پژوهشگران گروه  از  تیمی 
آمریکا در حال بررسی ویدئویی هستند که در آن ۹ شی ناشناس در 
حال پرواز که گفته می شود بشقاب پرنده هستند، دیده شده است. 

این ویدئو توسط یکی از کشتی های جنگی آمریکا گرفته شده است.
و  ها  پرنده  بشقاب  بحث  که  است  ها  سال  سیناپرس،  گزارش  به 
بوده و گزارش های  پرنده در گوشه و کنار جهان داغ  ناشناس  اشیا 
غیر رسمی متعددی در این رابطه نقل شده است اما به نظر می رسد 
این بار قضیه تا حدی جدی تر باشد زیرا  به تازگی تصاویر ۹ بشقاب 
پرنده که توسط رادار یکی از کشتی های نیروی دریایی ایاالت متحده 
آمریکا ثبت شده است، مورد تائید قرار گرفت. سخنگوی پنتاگون در 
این رابطه به خبرنگاران اعالم کرد: من می توانم تأیید کنم ویدئویی که 
شما هم مشاهده کردید توسط پرسنل نیروی دریایی گرفته شده است 
و گروه ویژه پدیده های هویتی ناشناس )UAPTF(  در حال بررسی 

و مطالعه این اشیا پرنده جهت شناسایی و یافتن منشا آن ها است.
نیروی  توسط کشتی های جنگی  ویدئو  این  گزارش سیناپرس،  به 
و  پانزدهم جوالی سال ۲۰۱۹ ضبط شده  در  متحده  ایاالت  دریایی 
دهنده  نشان  الکترواپتیکی،  اطالعات  اساس  بر  فوق  راداری  تصاویر 
حضور تعدادی شی پرنده ناشناس و شبیه به بشقاب پرنده در منطقه 

نظامی ممنوعه سن دیگو است.
این ویدئو برای نخستین بار توسط فیلمساز تحقیقاتی جرمی کوربل 
در بیست و هفتم می سال جاری منتشر شده و وی ادعا می کند که 
این  ویدئوی چهل و سه ثانیه ای هرگزپیش از این منتشر نشده است.

در این ویدئو تعدادی شی پرنده ناشناس و غیرمعمول دیده می شود 
فناوری   ، الکترواپتیک  داده های  اند.   رادار ضبط شده  از طریق  که 
هدایت کننده راداری است که معموالً در هواپیماها ، کشتی ها و پایگاه 
آسمان   در  هواپیماها  تردد  داشتن  نظر  تحت  با هدف  و  زمینی  های 
نصب می شود. در این ویدیو ، صدای یک اپراتور شنیده می شود که 
اشیا پرنده فوق را مشاهده کرده و از میزان سرعت ان ها ابراز شگفتی 
می کند. در ادامه وی با چرخش سریع این اشیا مواجه شده و سپس 

این اشیا ناپدید می شوند.
جرمی کوربل )JeremyCorbell(، یکی از خدمه حاضر در این 
کشتی در رابطه با مشاهده فوق گفت:  این چشمگیرترین مدرکی است 
که تا کنون در رابطه با بشقاب پرنده ها شاهد بودیم. این رویداد بیش 
از یک ساعت طول کشید و سپس به طور ناگهانی تمام تماس ها از 
بین رفتند. ما هرگز نتوانستیم تشخیص دهیم که این اشیا از کجا آمده 

و به کجا عزیمت کرده اند. 
چهارده  واقع  در  که  کند   می  ادعا  کوربل  سیناپرس،  گزارش  به 
هایی ضبط  فیلم  در  که  داشتند  این حادثه حضور  در  پرنده  بشقاب 
شده است که به گفته وی علنی نخواهند شد. وی همچنین خاطرنشان 
کرد از آنجا که برخی از این اشیا از سیستم ردیابی ناپدید شده اند ، 
می توان احتمال داد که تعداد آن ها بسیار بیشتر باشد. این خدمه 
نیروی دریایی ارتش ایاالت متحده آمریکا اعتقاد دارد این اشیا ناشناس 
احتماالً به دلیل غوطه ور شدن در آب و یا رفتن به ارتفاعی فراتر از 

قابلیت تشخیص رادار، دیگر ردیابی نشده اند.
کوربل همچنین خاطرنشان کرد: این نوع تأیید اطالعات بین پلتفرمی 
از داده های حسگر منحصر به فرد و نادر است. در یک ویدیوی طبقه 
بندی نشده که قبال پخش شده بود نیز تصاویری دیده می شود که در 
آن یک  بشقاب پرنده کروی که  ادعا می شود توسط اعضای نیروی 

دریایی فیلمبرداری شده ، به دریا رفته و ناپدید می شود.
تا  بود  تحقیقات  این  رسمی  نتایج  اعالم  منتظر  باید  حال  هر  به 
مشخص شود آیا به راستی با بشقاب پرنده ها سر و کار داریم یا این 

اشیا پرنده ناشناس دارای منشا زمینی هستند؟

فضاپیمای جونو)Juno( ناسا برای مطالعه بهتر قمر -مشتری- در فاصله ای 
نزدیک به آن قرار خواهد گرفت. به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، فضاپیمای جونو 
در روز دوشنبه ۷ ژوئن)۱۷ خرداد( ساعت ۱:۳۵ بعد از ظهر به وقت منطقه زمانی 
شرقی)۲۲:۰۵ به وقت تهران(   در فاصله ی ۶۴۵ مایلی)۱۰۳۸ کیلومتر( از سطح 

بزرگ ترین قمر مشتری یعنی گانیمد)Ganymede( قرار خواهد گرفت.
از ۲۰ مه سال ۲۰۰۰ تاکنون این نزدیک ترین فاصله ای است که یک فضاپیما با 

بزرگ ترین قمر منظومه ی شمسی تجربه می کند.
عاوه بر ثبت تصاویر خیره کننده این ماموریت اطاعاتی در مورد ترکیبات این 
قمر، یونوسفر)یون سپهر(، مگنتوسفر)مغناطیس سپهر( و پوسته ی یخی آن فراهم 
خواهد کرد. فضاپیمای جونو تابش های این قمر را نیز اندازه گیری خواهد کرد که 

برای ماموریت های آینده مفید خواهد بود.
گانیمد از سیاره ی عطارد نیز بزرگ تر است و تنها قمر در منظومه ی شمسی است 
که مگنتوسفر خاص خود را دارد، مگنتوسفر منطقه ای حباب شکل، دارای ذرات 
 ،)Scott Bolton(بارداری است که این قمر را احاطه کرده اند. اسکات بولتون
محقق اصلی فضپیمای جونو از موسسه ی -Southwest- در سن آنتونیو 
می گوید: جونو تجهیزاتی دارد که امکان بررسی گانیمد را به گونه ای به ما می دهد 
که پیش از این هرگز امکان پذیر نبود. با نزدیک شدن به این قمر ما اطاعاتی 
از گانیمد برای تکمیل ماموریت های آینده با حسگرهای منحصر به فرد به دست 
خواهیم آورد. تجهیزات این فضاپیما سه ساعت پیش از رسیدن به نزدیک ترین 
فاصله از گانیمد جمع آوری اطاعات را آغاز خواهند کرد این تجهیزات شامل طیف 
سنج ماوراءبنفش)UVS( و ابزار نقشه برداری مادون قرمز)JIRAM( خواهد 
بود. همچنین رادیومتر میکروویو)MWR( این فضاپیما پوسته یخی گانیمد را 
بررسی خواهد کرد و اطاعاتی در مورد ترکیبات و دمای آن جمع آوری می کند. 
بولتون می گوید: پوسته ی یخی گانیمد مناطق روشن و تیره ای دارد که نشان 
می دهد برخی از نقاط حاوی آب خالص و برخی حاوی آب آلوده هستند. رادیومتر 
جونو به درک بهتر از ترکیبات و ساختار این مناطق و نحوه ی تشکیل آنها کمک 
می کند. این نتایج در سال ۲۰۳۲ طی ماموریت -JUICE- آژانس فضایی اروپا 
تکمیل خواهد شد. مدارگرد این آژانس قرار است با استفاده از رادارهایی با طول 
موج مختلف به بررسی یخ های قمر گانیمد بپردازد و تبدیل به اولین مدارگردی 

شود که به دور قمری به غیر از ماه خواهد چرخید.
داستین بوچینو)Dustin Buccino( مهندس بررسی سینگال از ماموریت 
جونو در مرکز پیشرانه جت ناسا می گوید: با گذر جونو از کنار گانیمد سیگنال های 
رادیویی به سمت یونوسفر این قمر ارسال می شود و تغییراتی در فرکانسی ایجاد 
می کند که توسط دو آنتن واقع در مجتمع ارتباطات فضای دور کانبرا در استرالیا 
جمع آوری می شود. اگر ما بتوانیم این تغییرات را اندازه گیری کنیم می توانیم ارتباط 
میان یونوسفر گانیمد، میدان مغناطیسی ذاتی آن و مگنتوسفر سیاره  مشتری را 

درک کنیم.

پنتاگون مشاهده اشیا ناشناس
 پرنده را تایید کرد

فضاپیمای "جونو" به قمر 
مشتری نزدیک می شود
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مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ســتاد مبارزه 
با موادمخدر گفــت: تمایل به اســتفاده از متادون در 
ســالهای اخیر بســیار زیاد شــده به طوریکه در سال 
گذشــته باالترین آمار مســمومیتهای دارویی و مرگ 

ناشی از مخدرها به متادون نسبت داده شد.
به گزارش تســنیم رضا تویســرکان منش در مراسم 
افتتاح کارخانــه جدید تولید داروهــای درمان اعتیاد 
بــا فناوری نویــن اظهار کرد: ســوءمصرف مواد مخدر 
و اعتیاد به مــواد مخدر و روانگردانهــا یکی از بالها و 
آســیبهای اجتماعی مزمنی است که از دیرباز در تمام 
جوامع بشــری وجود داشته و آمارها و ارقام در ده های 
گذشــته نشــان از افزایش مصرف مواد مخدر در دنیا 

دارد.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ســتاد مبارزه 
با موادمخدر افزود: علیرغم تمام اقدامات و حمایتهایی 
کــه در مجامع بین الملل و کشــورهای مختلف صورت 
می گیــرد، پیچیدگــی ماجرای اعتیاد کــه یک پدیده 
زیستی و اجتماعی است، باعث شده کار کنترل و مهار 

آن با دشواری روبه رو باشد.
وی تصریح کــرد: طبق آخریــن تخمینهای صورت 
گرفته طبق شیوع شناســی، حــدود دو میلیون و 800 
هزار نفر مصرف کننده مســتمر مواد مخدر یا اصطالحاً 
معتاد وجــود دارد که معادل 5.4 درصد جمعیت فعال 
کشور را تشکیل می دهند همچنین یک میلیون و 600 
نفر نیز در کشــور به صورت غیرمســتمر و تفننی مواد 

مخدر مصرف می کنند.
این مقام مســئول ادامه داد: در این بین ســهم زنان 
کمتــر از 6 درصد بوده و مواد مخدر مورد اســتفاده به 
طور عمده در ایران، مواد افیونی شامل تریاک، هروئین، 
انواع و اقسام موادی است که از تریاک گرفته می شود.

تویســرکان منش خاطرنشــان کرد: مواد مخدر مورد 
استفاده در ایران در سهم کمتر نیز شامل مواد محرک 
و روان گردان از جمله حشــیش، شیشــه یا ترکیبی از 

مواد محرک جدید است.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ســتاد مبارزه 
با موادمخدر عنوان کرد: ســاالنه حــدود چهار تا پنج 
هزار نفر در کشــور به دلیل مصرف مــواد مخدر جان 
خود را از دســت می دهند یعنی حــدود 12 تا 13 نفر 
در هر شــبانه روز بر اثر مصرف مواد مخدر به کام مرگ 

می روند.
وی بیان کرد: به طور کلی شیوع عمومی مصرف مواد 
مخدر در کشــور 5.4 درصد، در جمعیــت کارگری تا 
22.3 درصد، در جمعیت دانش آموزی حدود دو درصد، 
جمعیت دانشــجویی 4.7 درصد و در زنان 0.6 درصد 

جمعیت فعال زنان را تشکیل می دهد.
این مقام مســئول افزود: به موجــب قانون مبارزه با 
مواد مخدر، برای درمان اعتیاد در کشور مسیر مشخص 
وجود دارد؛ درمان اختیاری با عنوان ماده 15 در مراکز 
سرپایی، بستری و اقامتی کشور شامل مطبها، کمپها و 

مراکز اقامتی بلندمدت انجام می شود.
تویسرکان منش یادآور شــد: در مراکز کاهش آسیب 
نیز شــامل مراکز گذری، ســرپناه گاه ها و مراکز سیار 
خدمات کاهش آسیب ارائه می شود، در بُعد دوم و سوم 
نیــز معتادان متجاهر و بی خانمان در کمپهای ماده 16 
تحت درمان قرار می گیرند همچنین معتادانی که مصر 
به عدم درمان باشند و از فرصت درمان اختیاری استفاده 
 نکنند، به موجب قانــون در اردوگاه یا زندان نگهداری 

می شوند.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ســتاد مبارزه 
با موادمخدر با بیان اینکه یکی از گســترده ترین مراکز 
درمانــی در درمان اعتیاد در ایران وجــود دارد، ادامه 
داد: در کشور 7 هزار و 462 مرکز سرپایی برای درمان 
اعتیاد وجود دارد که سال گذشته به حدود یک میلیون 

و 200 هزار نفر خدمت  ارائه کردند.
بــه گفته وی، در کشــور هــزار و 146 مرکز اقامتی 
میان مدت برای درمان معتادان در کشــور وجود دارد 

که ســال گذشــته بیش از 214 هزار نفر در این مراکز 
پذیرش شدند.

این مقام مســئول با بیان اینکه در سال 99، بیش از 
یــک میلیون و 500 هزار نفر داوطلب درمان اعتیاد در 
مراکز درمان، تحت درمانهای ســم زدایی، نگهدارنده و 
کاهش آســیب قرار گرفتند، گفت: 33 مرکز فعال ماده 
16 نیز برای نگهداری معتادان متجاهر در کشور وجود 
دارد که سال گذشــته به حدود 60 هزار معتاد در این 

مراکز خدمت رسانی شد.
تویســرکان منش متذکــر شــد: اســاس درمانهای 
اعتیاد بر درمانهای غیر دارویی و روانشــناختی اســت، 
درباره مــواد محرک و روان گــردان، درمان اختصاصی 
ســم زدایی و جایگزیــن وجود نــدارد و درمان در این 
رابطه از مباحث تکنیکال، رواشــناختی و با اســتفاده 
از حمایتهــای اجتماعی انجام می شــود اما درباره مواد 
افیونی تعداد معدودی دارو وجود دارد که کمک کننده 
مراحل ســم زدایی یا درمانهای نگهدارنده است که در 
این رابطه عمدتاً از سه داروی متادون، شربت تریاک و 

بوپرنورفین استفاده می شود.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ســتاد مبارزه 
با موادمخدر افــزود: تمایل به اســتفاده از متادون در 
طی ســالهای اخیر بسیار زیاد شــده و سهم باالیی از 
درمان اعتیاد در کشــور به متادون اختصاص پیدا کرده 
به طوریکه در سال گذشته باالترین آمار مسمومیتهای 
دارویی و مرگ ناشی از مخدرها به متادون نسبت داده 
شــد به همین دلیل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تدابیر 
دبیر کل محترم ســتاد، بر آن شد که شیوه های متنوع 
خدمات دارویی و غیردارویی را در کشــور ترویج دهد 
البته خط قرمز ما این است که اینگونه داروها مبتنی بر 
شــواهد علمی باشند، حتماً مجوزهای قانونی و اخالقی 
را اخــذ کرده و بعداً به عنوان یک روش اســتاندارد در 

کشور استفاده شود.
وی بــا بیان اینکه امروز به دنبال ترویج اســتفاده از 

-بوپرنورفیــن- در درمــان اعتیاد هســتیم، گفت: این 
دارو، ســالها در دنیا مورد استفاده قرار گرفته، احتمال 
ســوءمصرف آن کم اســت و وابســتگی کمتری ایجاد 
می کند همچنین در بحث عالئم محرومیت و وسوســه 
ناشــی از اعتیاد مؤثر بوده و به فــرد کمک می کند با 
توجــه به مصرف طوالنی  اثر ایــن دارو، زندگی خود را 

ادامه دهد.
این مقام مســئول بــا بیان رونــد بوپرنورفین، امروز 
ســهم باالیی در درمان اعتیاد در دنیا دارد، اظهار کرد: 
پیش بینی تا ســال 2026 میالدی ســهم این دارو در 
درمان اعتیاد بیشتر شود البته متأسفانه سهم این دارو 

در درمان اعتیاد در کشور ما پایین بود.
تویســرکان منش بــا بیان اینکــه قیمت ایــن دارو 
تاکنون نســبت به متادون و شــربت تریاک باالتر بود، 
عنوان کرد: درمان گران ما آشــنایی کمتری با این دارو 
داشتند همچنین سود حاصل از تولید و فروش متادون 
و شــربت تریاک بیشــتر بوده همچنین این دارو اصاًل 
تحت پوشــش بیمه قرار نــدارد و مددجویان به دلیل 
 شناخت کمتر، تمایل پایینی برای استفاده از آن نشان 

می دادند.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ســتاد مبارزه 
بــا موادمخدر افزود: ما در جلســه 76 کمیته درمان و 
کاهــش آســیبهای اجتماعی 12 راهکار بــرای ترویج 
استفاده از بوپرنورفین تعیین و تصویب کردیم، استفاده 
از شــرکتهای دانش بنیان برای تولیــد ارزان قیمت و با 
کیفیــت ایــن دارو و ترکیبــات آن و ایجــاد تنوع در 
ترکیبــات بوپرنورفین از جمله ایــن 12 راهکار بود، به 
دنبال این مصوبه در جلســه هشــتادم، شیوه نامه ای را 
تدوین و تأیید کردیم که بر مبنای آن در سال 1400، 
با کمــک معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
ســازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سهم این دارو را 
در درمان و کاهش آسیب اعتیاد به میزان قابل توجهی 

به طور منطقی باال خواهیم برد.
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مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان کرد:

مرگ روزانه ۱۳ ایرانی بر اثر مصرف مواد مخدر
مجوز چین برای تزریق واکسن کرونا 

به کودکان سه ساله
چین از تایید واکسن کووید-19 برای کودکان سه ساله خبر داد.

به گزارش ایسنا، مقامات چین تزریق واکسن کروناویروس سینوواک را 
برای کودکان تایید کردند لذا چین اولین کشوری است که مجوز استفاده 

از واکسن را برای کودکان سه ساله صادر کرده است.
تاکنون مصون ســازی در برابر بیماری کووید-19 به افراد 18 ســال و 

باالتر محدود بود.
مدیران شــرکت داروســازی ســینوواک در اطالعیه ای از تایید تزریق 
واکســن کروناویروس تولیدی این شرکت برای کودکان خبر دادند. هنوز 
دولت چین زمان دقیق آغاز واکسیناســیون برای کودکان را اعالم نکرده 

است.
رســانه های محلی گزارش کردند: تزریق واکسن سینوواک به گروه های 

جوان تر به تدوین استراتژی های واکسیناسیون در چین بستگی دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز، نتایج اولیه آزمایشات بالینی 
فاز نخست و دوم این واکسن نشان می دهد که واکسن سینوواک می تواند 
باعث ایجــاد واکنش ایمنی در کودکان شــود. همچنین تاکنون عوارض 

جانبی این واکسن خفیف بوده است.

استاندار تهران:

مشکالت و تنگناهای محیط زیستی 
محلی و ملی نیست

نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم :

دولت سیزدهم مطالبات زنان
 را سیاسی نکند

استاندار تهران در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط زیست بر 
لزوم تغییر نگاه در استفاده پایدار از محیط زیست تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی به مناسبت گرامیداشت 
روز جهانی محیط زیست پیامی صادر کرد و تاکید کرد که در جهان 
امروز مسائل، مشکالت و تنگناهای محیط زیستی، دیگر به عنوان یک 
موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی آید و هر مسئله محیط 
زیستی در هر نقطه از کره زمین، موضوعی فراگیر برای کل ساکنان 
آن خواهد بود. بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران، 

متن پیام استاندار تهران به شرح زیر است:
-محیط زیست میراث مشترک بشریت بوده و صیانت از آن وظیفه 
همگانی است؛ افزایش و پیشرفت دانش بشر در حوزه های مختلف و 
ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، نیازهای جدیدی را پیش روی انسان قرار 
به فعالیت های توسعه ای  برآورده ساختن آن بدون توجه  داده که 

امکانپذیر نبوده و نخواهد بود.
از سوی دیگر محیط زیست از ارکان توسعه پایدار بوده و بدون توجه 
به محیط زیست، منابع طبیعی- ملی و انسانی دچار آسیب می شود 
و این موضوع پیامدهای ناگواری را بر کره خاکی تحمیل خواهد کرد؛ 
از اینرو تحقق توسعه پایدار مستلزم مشارکت دو سویه به لحاظ بعد 
تنگناهای  و  امروز مسائل، مشکالت  و زمانی است. در جهان  مکانی 
محیط زیستی، دیگر به عنوان یک موضوع محلی و یا حتی ملی به 
شمار نمی آید و با توجه به وابستگی متقابل و غیرقابل تفکیک محیط 
ابعاد مختلف زندگی بشر، در واقع وقوع هر مسئله محیط  با  زیست 
زیستی در هر نقطه از کره زمین، موضوعی فراگیر برای کل ساکنان 
آن خواهد بود. روز جهانی محیط زیست تلنگری است برای همگان تا 
با بازنگری در آن چه که در اثر نگاه یک سویه انسان در بهره برداری 
غیر اصولی و بی ضابطه، بر طبیعت و محیط زیست وارد شده است 
به گونه ای تغییر یابد که حقوق نسل های فعلی و آینده در استفاده 

پایدار از محیط زیست را تضمین کند.
اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست 
به همه فعالین و دلسوزان این حوزه، از زحمات و تالش های همه 
همکاران در مجموعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در 

صیانت و حفاظت از محیط زیست قدردانی می کنم.-

وزیر  ویژه  نماینده  و  مشاور  دهم،  مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس  نائب 
به  اشاره  با  مکران،  توسعه سواحل  در شورای  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
وعده های نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، گفت: هردولتی 
که بر سر کار آید باید به مسائل و مطالبات زنان نگاه ملی و فراجناحی داشته 

باشد چراکه مطالبات و حقوق زنان نباید سیاسی شود.
فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کاندیداها باید برنامه های 
باید  شعارها  کرد:  اظهار  کنند،  مطرح  را  زنان  حقوق  حوزه  در  خود  مدون 
منطبق با عقل و منابع و ظرفیت های کشور باشند و همچنین باید کاندیداها 
تامین منابع مالی مرتبط با وعده ها و شعارهای انتخاباتی را شفاف بیان و از 

کلی گویی و رفتارهای پوپولیستی پرهیز کنند.
وی ادامه داد: وعده هایی که داده می شود باید  قابلیت اجرا داشته باشند 
نه اینکه به صرف ایام انتخابات و کسب رای به هر قیمتی باشد چراکه در 
منطق دینی، اسالمی و سیره و شیوه ی رفتار حکومتی امام علی)ع( هدف، 
وسیله را توجیه نمی کند و در پیش گرفتن سیاستهای ماکیاولیستی در نهایت 

منجر به نا امیدی و سرخوردگی جامعه خواهد شد.
نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم، افزود: حضور زنان در مناصب 
مدیریتی دولت سیزدهم باید به دور از نگاه های سیاسی و جناحی باشد. در 
دو دولت گذشته گام های خوبی برای انتصاب زنان شایسته برداشته شد و 
در  آنها  از ظرفیت  باید  داریم که  توانمندی  و  زنان شایسته   در حال حاضر 
دولت  بعدی استفاده شود تا در هنگام تغییر دولت ها آسیبی به جامعه زنان 
وارد نشود. وی در ادامه با اشاره به وعده یکی از نامزدهای انتخابات مبنی 
بر پرداخت حقوق به زنان خانه دار گفت: باید توضیح، تفسیر، نحوه پرداخت 
و منابع مالی این حقوق مشخص شود. در غیر این صورت وعده های این 
چنینی انتظارات و توقعاتی ایجاد می کند که در نهایت نیز عملیاتی نخواهد 
باالدستی  اسناد  چشم اندازهای  می خواهیم  اگر  گفت:  پایان  در  شد.ذوالقدر 
زودتر محقق شوند باید از ظرفیت زنان موفق در پست های مدیریتی دولت 
سیزدهم استفاده کنیم. قطعا حضور زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند و در دوران های مختلف، از آغاز نهضت امام خمینی)ره(، ٨ سال 
افتخار   ... و  تاکنون در عرصه های علمی، ورزشی، پزشکی  و  دفاع مقدس 

آفرینی کردند، به سازندگی و رسیدن به جامعه ایده آل کمک خواهد کرد.

  داغ ترین تابستان  پیش روی همه استان های کشور است. خشکسالی در ایران از سال ۷۴ آغاز شد. اما سال ۱۴۰۰ رکورددار کم بارش ترین سال آبی در ۵۰ سال اخیر است.
 الگوهای هواشناسی نشان می دهد هوا نیز گرم تر می شود و ایران نخستین تابستان داغ در نیم قرن اخیر را تجربه خواهد کرد. میانگین افزایش دمای بلند مدت ایران تا نیمه دهه ۹۰، ساالنه ۰.۴درجه بود که 

امسال این عدد به یک درجه طبق پیش بینی ها می رسد/ همشهری

منتظر داغ ترین تابستان ایران
  در نیم قرن اخیر باشید

بســیاری از مردم دوست دارند شاد باشند، اما دست 
یافتن به این هدف همیشــه هم آســان نیســت. آیا 
معادله خاصی برای شــادی و خوشبختی وجود دارد؟ 
فرمول های زیادی برای کســب احســاس شــادمانی 
پیشنهاد شده؛ مثاًل خواب خوب، ورزش، مراقبه، کمک 
به دیگران، معاشرت با دوستان و اعضای خانواده. همه 
این موارد با احساس شادی در ارتباطند اما این فرمول 

پاسخگوی نیاز همه نیست.
 The« بــه گــزارش اعتمادآنالیــن، بــه نقــل از
Conversation«، احســاس شادی و خوشبختی 
امــری پیچیده اســت. این حس می تواند به ســرعت 
تغییر کند. دانشمندان عقیده دارند که شادی در افراد 
گوناگون متفاوت است. آنها در تالش اند تا دید روشنی 

از آنچه خوشبختی نامیده می شود به دست آورند.
نظرسنجی هایی که درباره داشتن احساس خوشبختی 
انجام شده اطالعات خوبی در اختیار ما قرار می دهد و به 
ما می گوید که مردم به طور کلی چه احساساتی دارند. 
ما در این نظرســنجی ها نمی دانیم افراد شرکت کننده 
چند دقیقه قبل چه می کردند، اگر این مساله را بدانیم، 
می توانیم درک بهتری از پاسخ های آنان داشته باشیم.

ما در این تحقیق به ســراغ گوشــی های هوشــمند 
رفته ایــم که میلیاردها نفر در دنیا تقریباً به طور مداوم 

از آنها اســتفاده می کننــد. بعضی از مــردم معتقدند 
این گوشی ها برای داشــتن حس شادی و خوشبختی 
مضرند، اما بســیاری از مردم از داشتن گوشی ها حس 
 The« خوبــی دارند. محققان اخیــراً برنامه ای به نام
Happiness Project« طراحی کرده اند که همه 
می توانند به صورت رایگان آن را بارگیری کنند. چهار 
بازی در این برنامه گنجانده شده و کمتر از پنج دقیقه 
طول می کشــد تا این بازی ها تکمیل شــوند. تاکنون 
هزاران نفر این بازی ها را انجام داده اند و به این ســوال 

که »اکنون چقدر خوشحالید؟« پاسخ داده اند.
توقع ها و انتظارات ما

محققــان تاکنون توانســته اند دریابند کــه توقعات 
اشــخاص بسیار مهم  اســت. از 18 هزار و 420 نفری 
که یک بازی ســاده را در گوشی های خود انجام دادند 
مشخص شد خوشحالی ربطی به عملکرد خوب آنها در 
زندگی ندارد، بلکه بســته به این است که بهتر از حد 

توقع شان عمل کرده اند.
پژوهش ها نشان داده انتظارات و توقعات ما می تواند 
تا چه اندازه برایمان مشکل ســاز شود. روشن است که 
وقتی می خواهید از دوســت تان هدیه ای بگیرید به او 
نمی گویید چه هدیه ای باید به شــما بدهد پس پایین 
آوردن سطح توقعات احتمال غافلگیری در جهت مثبت 

را افزایش می دهد.
مشــکلی که در اســتفاده از این ترفند پیش می آید 
این اســت که توقعاتی که ما نسبت به آینده داریم بر 
میزان شادیمان تاثیر می گذارد. اگر پس از اتمام ساعت 
کاری تان با دوســتی قرار گذاشــته باشــید و این قرار 
ناگهان لغو شــود، ممکن است در شما حس نارضایتی 
به وجود آید؛ اما اگر انتظار داشــته باشــید که ممکن 
است قرارتان لغو شــود، با داشتن این آگاهی در طول 

روز حس بهتری خواهید داشت.
مســاله دیگری که درباره توقعات ما وجود دارد این 
اســت که این توقعــات بر تصمیم گیری انســان تاثیر 
می گذارد. اگر همیشه انتظار داریدبدترین اتفاق ها روی 
دهد، تصمیم گیری درســت برایتان مشــکل می شود. 
وقتی اوضاع بهتر از انتظار شما پیش می رود، اطالعاتی 
کــه مغزتان برای ایجاد تجدید نظر در انتظارات شــما 
اســتفاده می کند باعث می شــود بتوانید بهتر تصمیم 
بگیرید؛ مثاًل وقتی می خواهید به تعطیالت بروید بهتر 
است انتظارات خود را پایین بیاورید. اگر مقصد سفر را 
بر اساس پیشــنهاد دوست تان انتخاب کرده اید، ممکن 
است انتظارات تان برآورده نشود، اما اگر انتظار نداشته 
باشــید همه چیز خوب پیش برود، ممکن اســت لذت 

بیشتری از سفر خود ببرید. 

ابزار در مقابل هدف
درس دیگــری که از بازی های مزبور گرفتیم این بود 
که اکثر اتفاقات مدت زمانی طوالنی بر حس شادی فرد 

تاثیر نمی گذارند. 
به این موقعیت »ســازگاری لذت گرایانه« )یا تردمیل 
هدونیک( گفته می شود. ممکن است فکر کنید که اگر 
ارتقای شــغلی تان مدت زمان زیادی شما را خوشحال 
نگه ندارد، مشــکلی در میان است، اما لذت کوتاه مدت 
نوعی ســازگاری است که به مغز شما کمک می کند با 
شــرایط موجود وفق پیدا کنید و آماده حرکت بعدی 
شوید. در بازی ها یا موقعیت های واقعی اتفاقی که یک 
دقیقه پیش افتاده ربطی به کاری که در آن زمان انجام 

می دهید ندارد.
ماهیت زودگذر شــادی به این معنی اســت که بهتر 
اســت با دیدی دیگر به قضیه شادی فکر کنیم. شادی 
و خوشــبختی ابزار است نه هدف. این دید به ما کمک 
می کند بفهمیم چه چیزهایی برای ما مهم است. بدین 
وسیله می توانیم بفهمیم که همه چیز دارد خوب پیش 
مــی رود و این فهم، انگیزه الزم برای ادامه کار را در ما 
ایجاد می کند. وقتی احساس شادی در ما کم می شود، 
شــاید نشــانه این اســت که باید چیزهای جدیدی را 

امتحان کنیم.

چرا احساس شادمانی در انسان زودگذر است؟

باشــگاه خبرنگاران جوان نوشــت: تیمــی از محققان 
دانشگاه شیکاگو در جریان مطالعات خود دریافتند اضافه 
وزن ناگهانــی در برخی افراد می توانــد نتیجه تغییرات 

ژنتیکی باشد.
بر اســاس مطالعه جدید محققان دانشــگاه شیکاگو، 
مجموعــه ای از انــواع ژنتیکی بر بیــان ژن های مرتبط 
با چاقــی در مغز و بافــت چربی تاثیر می گــذارد. تیم 
تحقیقاتــی دریافتند که تغییــر در بیان ژن های مرتبط 
با چاقی با تغییرات متابولیکی و رفتاری ارتباط دارد که 
نشان می دهد این ژن ها اثرات ترکیبی ایجاد می کنند که 
خطر چاقی را افزایش می دهد. نتایجی که دانشــمندان 
امیدوارند منجر به درک بهتر مکانیســم هایی شــود که 

برخی افراد را مستعد چاقی می کند.
قوی ترین ارتباط ژنتیکی با چاقی در انســان مربوط به 
گروهی از انواع ژنتیکی درون یک ژن به نام FTO است. 
بیش از 40 ٪ انســان ها یک نسخه از این گونه ها و 16 
٪ دو نسخه دارند که خطر چاقی آن ها را 70 ٪ افزایش 
می دهــد. علیرغم تاثیر برجســته آن ها، ســازوکارهایی 
کــه این گونه های رایج منجر به چاقی می شــوند، هنوز 

نامشخص هستند.
مارسلو نوبرگا محقق اصلی این مطالعه گفت: گروه های 

تحقیقاتی دیگر نشــان داده اند یک نوع ژن ممکن است 
بر متابولیســم ســلول های چربی و میزان چربی آن ها 
تاثیر بگــذارد، در حالی کــه مطالعات قبلی ما نشــان 
می دهد انواع مختلف FTO بر عملکرد بخشــی از مغز 
به نام هیپوتاالموس تاثیر می گــذارد، ما از این اختالف 
متحیر شــده و قصد داشتیم سازوکار این نوع FTO را 
کالبدشکافی کنیم. محققان برای اولین بار دریافتند انواع 
ژنتیکی درون ژن FTO از نظر جســمی با دو ژن دیگر 
IRX۳ و IRX۵ در تعامل است که نشان می دهد این 

ژن ها خطر چاقی را افزایش می دهند.
 FTO از آنجــا که قبــال گفته شــده بود که انــواع
می توانند بــر بافت چربی یا هیپوتاالموس تاثیر بگذارند، 

تیــم تحقیقاتی می خواســتند درک کنند کــه آیا بیان 
IRX۳ و IRX۵ تحــت تاثیر انــواع FTO در هر دو 

بافت قرار دارد یا خیر.
دبورا آر. ســوبریرا یکی دیگر از محققان مطالعه گفت: 
ما موشی تولید کردیم که در FTO فاقد منطقه مرتبط 
با چاقی بود که به ما این امکان را می داد رشد حیوان را 
با گذشــت زمان دنبال کنیم و دریابیم کجا و چه زمانی 
ایــن گونه ها به طور بالقوه بر بیــان Irx۳ و Irx۵ تاثیر 
می گذارند. محققان دریافتند که بیان Irx۳ و Irx۵ هم 
در بافت چربی و هم در هیپوتاالموس کاهش می یابد، اما 
فقط در مراحل جنینی نه در بافت بزرگساالن. همچنین 
نتایج مشابهی در آزمایش های نورون های هیپوتاالموس 

انسانی کشت دیده شد.
 FTO در حالی که تیم تحقیــق چگونگی تاثیر انواع
بــر بیان IRX۳ و IRX۵ را کشــف کرده بودند، آن ها 
هنــوز هم می خواســتند از تاثیر تغییر بیــان این ژن ها 
بدانند. IRX۳ و IRX۵ قبال برای تنظیم متابولیســم 
سلول های چربی شناخته شده بودند و این یک مکانیسم 
احتمالی در ارتباط با چاقی را نشان می دهد. برای درک 
نقش این ژن ها در هیپوتاالموس، محققان از موش هایی 
که ســاخته بودند و فاقد Irx۳ بودند، استفاده کردند تا 

به این سوال پاســخ دهند که آیا این موش ها رفتارهای 
مختلف تغذیه ای دارند یا خیر؟

نوبرگا گفــت: با کمال تعجب متوجه شــدیم که این 
موش ها نسبت به غذاهای شیرین که قبال توصیف نشده 
بودند، عالقه کمتری دارند. ما می خواســتیم بدانیم این 

برای انسان چه معنایی دارد؟
نوبرگا افزود: مرحله آخــر درک عملکرد متابولیکی و 
رفتــاری متفاوت این انواع بود. کار دبورا نشــان داد که 
این منطقه ژنتیکی FTO در واقع شــامل چندین نوع 
مســتقل است که همه با هم به ارث می رسند و هر یک 
بر بیان IRX۳ و IRX۵ در بافت چربی و هیپوتاالموس 
تاثیــر می گذارند که منجر بــه تفاوت در متابولیســم 
و ترجیــح مواد غذایی می شــود. اساســا فنوتیپ چاقی 
بزرگســاالن تظاهراتی از اثرات ترکیبی متعدد است که 

در اوایل رشد ایجاد شده است.
این ژن هــا در واقع حتی در خــارج از هیپوتاالموس 
بیش از آنچه در هیپوتاالموس وجود دارد بیان می شوند. 
جای تعجب نخواهد بود که سایر مناطق مغز نیز درگیر 
شوند و ما عالقه مندیم که در صورت وجود موارد اضافی، 
مکانیسم های جدیدی را که انواع FTO در سایر مناطق 

مغز درگیر آن هستند، شناسایی کنیم.

چه عاملی استعداد چاقی را ۷۰ درصد افزایش می دهد؟



عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت 
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واشنگتن پست نوشت: مقامات آمریکایی و ایرانی در 
آخرین دور مذاکرات غیرمستقیم درباره برنامه هسته ای 
تهران در وین تشکیل جلســه دادند. به عنوان بخشی 
از دیپلماسی شاتل، وزیر امور خارجه ایاالت متحده به 
کمک رئیس جمهور مصر متکی شــد. کشوری که در 
همســایگی نوار غزه قــرار دارد، منطقه ای که محاصره 
شده و مورد خشــونت قرار گرفته است. گفتنی است، 
ســازمان های بین المللی هزینه های بازسازی را پس از 
جنگ اخیر بین اســرائیل و گروه شبه نظامی حماس 
برآورد کردند. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اسرائیل از این فرصت استفاده کرده است تا درباره 
ایران ابراز نگرانی کند و نسبت به تالش های آمریکا برای 

دستیابی به روابط نزدیک با تهران هشدار دهد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: 
این ها همه تحوالت هفته گذشته است، اما احتماالً این 
جریانات برای ناظران سیاســت خارجی ایاالت متحده 
در طول دو دوره ریاســت جمهوری باراک اوباما بسیار 

آشنا است.
پس از آشوب های بهار عربی، دولت اوباما که به دنبال 
خنثی کردن جنگ های ویرانگــر و درک دوران جورج 
دبلیو بوش بود، به شــدت درگیر بحران های خاورمیانه 
شــد. دولت وی بیداری دموکراتیک را که جوامع عربی 
را در سال ۲۰۱۱ لرزاند، تشویق کرد، اما بعداً با موضع 
گیری در برابر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر 
کــه در کودتای ۲۰۱۳ به قدرت رســید، جایگاه خود 
را یافت. اوباما تالش کرد، اما نتوانســت اســرائیلی ها و 
فلسطینی ها را آشــتی دهد و اسرائیل بیش از ۵۰ روز 
در سال ۲۰۱۴ در نوار غزه مشکل آفرینی کرد. در سال 
۲۰۱۵، توافق هســته ای با ایران پــس از ماه ها مذاکره 
گســترده و علیرغم البی شــدید نتانیاهو و جمهوری 

خواهان کنگره منعقد شد.
بایدن در همه ی این سال ها معاون اوباما بود و بسیاری 

از مقامــات مهم در دولت بایدن نیــز از جمله افرادی 
هســتند که در دولت اوباما خدمت کرده اند. هنگامی 
که آن ها در ژانویه کار خود را آغاز کردند، امیدوار بودند 
که بتوانند سیاســت های ایاالت متحــده در خاورمیانه 
را تغییر دهند و برخی از تأثیرات سیاســت های چهار 
ساله دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را معکوس 
کنند. همچنین آن ها تالش داشــتند مسائل محوری 
استراتژیک طوالنی مدتی را که در آسیا وجود دارد، به 
سرانجام برسانند. جایی که بسیاری در واشنگتن تصور 
می کنند که مرکز بزرگترین چالش ها در دهه های آینده 

است.
شعله ور شدن خشونت بین اسرائیل و فلسطین برای 
دولت اوباما که قصد نداشــت در این درگیری طوالنی 
مدت نقش گســترده ای ایفا کند، یک چالش به شمار 
می رفت. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز که 
از اعقاب اوباما به شــمار می رود، این هفته را طی یک 
سفر در خاورمیانه گذراند و با نتانیاهو در بیت المقدس، 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در 
کرانه باختری، السیسی در قاهره و عبداهلل دوم، پادشاه 

اردن در امان دیدار کرد.
بلینکن پس از نزدیک بــه دو هفته بمباران نوار غزه 
توسط اســرائیل و تجهیز مجدد پدافند اسرائیلی، قول 
مســاعدت ایاالت متحده در بازســازی غزه را داد. وی 
ضمــن ابراز امیدواری در مــورد اینکه آتش بس هفته 
گذشته کارساز باشد، از تعامل همسایگان عرب اسرائیل 
اســتقبال کرد. وی همچنین با جامعه مدنی فلسطین 
دیــدار کرد و حمایت دولت بایدن را از اســرائیلی ها و 
فلســطینی ها به صورت برابر به منظور ایجاد آزادی و 
رفاه برای آنان ابــراز کرد. این موضع گیری جدیدی از 
سوی کاخ سفید است که با حمایت گسترده ی ترامپ 

از تل آویو تفاوت دارد.
اما منتقدان ادعا می کنند که محافظت از اســرائیل 

توســط دولت بایدن در ســازمان ملل منعکس کننده 
نقش مــداوم ایاالت متحــده در درگیری اســرائیل-

فلسطین اســت که طی دهه ها از زمان اشغال اسرائیل 
در سرزمین های فلسطین به اجرا گذاشته شده و مبتنی 
بر حمایت از تل آویو است. عمر رحمان، یکی از اعضای 
بازدید کننده از مرکز بروکینگز دوحه به Vox گفت: از 
خارج این طور به نظر می رسید که دولت عالقه کمتری 
به مداخله در درگیری و حل و فصل آن دارد و بیشــتر 
عالقه مند به مداخله در روند اجرای عملیات اســرائیل 
در غزه اســت. مقامات دولت بایدن به ادعای خود برای 
هدایت جهان در زمینه حقوق بشــر آسیب زدند، حتی 
اگر در پشت صحنه برای جلوگیری از جنگ سخت کار 

کرده باشند.
اکنــون تعداد کمی از متخصصان به پیشــرفت قابل 
توجهی در درگیری فلســطین و اســرائیل امید دارند، 
زیرا شــواهد در گذشــته این طور نشــان می دهد که 
آمریکا در این زمینه اقدام اساسی ای انجام نخواهد داد. 
آرون دیوید میلر، دیپلمات سابق آمریکا که با مشاوران 
دولت های جمهوری خواه و دموکرات در امور خاورمیانه 
همکاری کرده اســت، تصریح کرد: اقدامات و اظهاراتی 
که واشنگتن درباره ی درگیری اسرائیل و فلسطین دارد، 
فقط یک چرخه ی تکراری است که نتیجه ای در بر ندارد. 
اقداماتی که االن در غزه به اجرا گذاشــته شده فقط به 
منظور بازســازی آن است و در مورد درگیری های آتی 

اقدامی انجام نشده است.
در داخل آمریکا نیز شــاهد اعتراضاتی علیه اقدامات 
دولت در حمایت از فلسطین هســتیم. مثاًل، در سایه 
نبرد های بین حماس و اسرائیل، ۴۴ جمهوری خواه سنا 
با ارســال نامه ای به دولت خواستار توقف تالش هایش 
برای احیای توافق هســته ای ایران که توســط ترامپ 
از بین رفت، شدند. اســتدالل آن ها که همان سخنان 
نتانیاهو را تکرار می کرد، این بود که لغو تحریم ها علیه 

ایــران فقط منجر به تأمین بودجه بیشــتر تهران برای 
نمایندگان مبارز خود، از جمله حزب اهلل لبنان و حماس 

می شود.
سناتور ها نوشــتند: ایاالت متحده نباید کاری انجام 
دهد که در راســتای غنی ســازی دشــمنان اسرائیل 
باشــد. از جمله بایدن نباید از تحریم ها علیه ایران که 

می خواهد اسرائیل را نابود کند، بکاهد.
گفتنی اســت، مقامات آمریکایی این هفته پنجمین 
دور مذاکرات غیرمستقیم خود را با ایرانیان در وین آغاز 
کردند. فراتر از مخالفت جمهوری خواهان در واشنگتن، 
مذاکرات همچنین تحت تأثیر شرایط انتخاباتی در ایران 
قرار گرفت. گفتنی است، هفته گذشته، شورای نگهبان 
لیســتی از نامزد های تایید شده برای انتخابات ریاست 

جمهوری ماه آینده را منتشر کرد.
بــه طور کلــی، بایدن طــی مبــارزات انتخاتی اش 
وعده های زیادی داد که بســیاری از آن ها هنوز محقق 
نشده اســت. مثاًل، او قول داد که با عربستان سعودی 
به خاطر قتل جمال خاشــقچی برخــورد کند که این 
کار را نکــرد. همچنین بایدن ادعا کرد که با السیســی 
به عنوان حاکم اقتدارگــرای مصر برخورد خواهد کرد 
که ایــن کار را هم انجام نداد. آمریــکا باید به موضوع 
مداخله ی عربستان در جنگ یمن نیز بپردازد و مسائلی 
همچــون درگیری مصر و اتیوپــی در مورد رودخانه ی 
نیــل را حل و فصل کند. اما بایدن سیاســت آرامی را 
در خاورمیانه به اجرا گذاشته است، به طوری که حل و 
فصل مسائل و درگیری های مختلف در هاله ای از ابهام 
قرار گرفته است. شواهد نشان می دهد که دولت بایدن 
در جبهه های مختلف از خاورمیانه گرفته تا شمال آفریقا 
درگیر است و مسائل مختلفی را باید تعیین تکلیف کند. 
دولــت بایدن به موضوعات مختلــف ورود کرد و برای 
آن ها برنامه هم داشت، اما آنچه در ادامه اتفاق افتاد در 

راستای برنامه ریزی ها نبود.

کاردینال راینهارد مارکس، مقام ارشد کاتولیک آلمان، 
به خاطر رسوایی ناشی از سوء استفاده جنسی از کودکان 
توسط اعضای کلیســای کاتولیک آلمان از پاپ خواسته 
است او را از ادامه خدمت در این مقام معاف کند. مارکس 
بارها به سوءاستفاده جنسی در کلیسا و پنهانکاری رهبران 

کلیسا اعتراض کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، کاردینال راینهارد 
مارکس، باالترین مقام کلیسای کاتولیک در آلمان استعفای 
خود را به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان تقدیم 

کرد.
کاردینــال راینهــارد مارکس اســقف اعظــم مونیخ و 
فرایزینگ روز جمعه چهارم ژوئــن )۱۴ خرداد( با صدور 
یک بیانیه خطاب به پاپ فرانسیس گفته است مسؤولیت 
خود در برابر فاجعه سوءاستفاده جنسی توسط مقام های 

کلیسای کاتولیک در دهه اخیر را می پذیرد.
بــه گفته کاردینال مارکس تحقیقات و گزارش های ۱۰ 
سال گذشته به او نشان داده است که بروز این اتفاقات به 

-اشتباهات شخصی و اداری- برمی گردد.
کاردینال مارکس در نامه  خود به پاپ فرانسیس نوشته 
اســت: -برای من مهم اســت که خود را در بار مسؤولیت 
فاجعه ســوء استفاده جنســی از کودکان توسط مقامات 

کلیسا در دهه های گذشته سهیم بدانم.-
کاردینال مارکس همچنین گفته است بحث های اخیر 

مربوط به سوءاســتفاده های جنسی در کلیسای کاتولیک 
نشان داده است که -برخی از افراد در کلیسا نمی خواهند 
مســؤولیت این فاجعه را قبول کنند و با هرگونه گفتمان 
اصالح در رابطه با بحران سوءاســتفاده جنســی مخالف 
هستند. باالترین مقام کلیسای کاتولیک آلمان از شفافیت 
در ارتباط با سوءاستفاده های جنسی در کلیسای کاتولیک 
حمایــت کرده و گفته اســتعفای او می تواند آغازی نوین 
باشــد. به گفته مارکس کلیسای کاتولیک به یک -نقطه 
مرگ- رسیده و او با کناره گیری از سمت خود برای شروع 
جدید راه را هموار می کند. مارکس همچنین افزود برای او 
نه پست و مقام بلکه ماموریت و وظایف دینی مهم تر است. 
او در بیانیه شخصی خود همچنین اظهار داشت که طی 
چند ماه گذشــته او بارها به فکر استعفا از مقام خود بوده 
است. راینهارد مارکس سراسقف حوزه اسقفی مونیخ است 
و واتیکان گفته اســت که پاپ در حال بررسی درخواست 
کناره گیری اوست. پاپ فرانسیس دو اسقف را برای تحقیق 
در مورد اتهام ارتکاب سوء استفاده جنسی توسط مقامات 

کلیسای کاتولیک به شهر کلن اعزام کرده است.
در سال ۲۰۱۸، تحقیقاتی به خواست واتیکان در مورد 
احتمال وجود سوء استفاده جنسی در کلیسای کاتولیک 
آلمان صورت گرفت. این تحقیقات به این نتیجه رســید 
که بین سال های ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۴ میالدی بیش از ۳۶۰۰ 
کودک در معرض تعرض یا آزار جنســی توسط کشیشان 

کاتولیک قرار گرفتند.
بــا اینهمه، تنها ۳۸ درصد از متهمان به این اقدام تحت 
تعقیب قرار گرفتند و اکثر آنها تنها به تنبیهات انضباطی 
محکوم شدند. براساس این تحقیقات، از هر شش مورد آزار 
جنسی، یک مورد شــامل تجاوز بوده است. اکثر قربانیان 
پســر و بیش از نیمی از آنان ســیزده ساله یا حتی کمتر 
بودنــد. کاردینــال مارکس در نامه خود گفته اســت که 
تحقیقاتی که در ســال های اخیر انجــام گرفته -نه تنها 
حکایت از شکســت های شــخصی و اشتباهات مدیریتی 
دارد بلکه بازگوکننده ناکارآیی سازمانی و نهادی- در زمینه 

جلوگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان است.
در بیانیه ای به زبان آلمانی که در وب ســایت سراسقف 
مونیخ منتشــر شده آمده اســت که نامه او به پاپ تاریخ 
۲۱ ماه مه را دارد. پاپ از او خواسته است تا اتخاذ تصمیم 

درمورد استعفانامه او همچنان در سمت خود باقی بماند.
کاردینال مارکس در نامه خود گفته است که کلیسا -با 
بن بست مواجه شده- و افزوده است که شاید استعفای او 

-راهگشای آغازی جدید و نقطه عزیمتی نو باشد.-
او در نامه خود افزوده است: -من می خواهم نشان دهم 
که آنچه محوریت دارد، تشــکیالت کلیسایی نیست بلکه 

رسالت انجیلی است.-
دیمین مک گینیس، خبرنگار بی بی سی در برلین می گوید 
که کاردینال مارکس به داشتن گرایش های لیبرالی شهرت 

دارد و در گذشته هم بارها خواستار اصالحات در تشکیالت 
کلیسای شده است.

این اتهام که در گذشته برخی از رهبران کلیسای آلمان 
بر مساله کودک آزاری سرپوش نهاده بودند به اعتبار کلیسا 
آسیب زده است. خبرنگار بی بی سی می گوید که کاردینال 
راینر ماریا وولکی، سراســقف کلن کــه از جمله مقامات 
محافظه کار کلیسای کاتولیک آلمان است، در این ارتباط 

بیش از سایرین هدف انتقاد قرار داشته است.
با وجود گزارش مســتقلی از تخطی از وظیفه از سوی 
شــماری از مقامات حوزه اســقفی کلن که در ماه مارس 
منتشر شد، کاردینال وولکی از کناره گیری از سمت خود 

امتناع ورزیده است.
در این گزارش آمده بود که بررسی سوابق کلیسا حاکی 

از بیش از ۳۰۰ مورد سوء استفاده از کودکان است.
کاردینال وولکی گفته اســت کــه از تصمیم پاپ برای 
اعزام دو اسقف برای تحقیق در مورد ادعاهای سوء استفاده 
جنسی در حوزه تحت نظارت خود استقبال و از تحقیقات 

آنان حمایت خواهد کرد.
وی در مــورد خودداری از کناره گیری گفته اســت که 
استعفا -راه آسان تر- برای گریز از مسؤولیت بود و افزوده 
اســت که -با ادامه خدمت، من مسؤولیت آنچه را در کلن 
آغاز کرده ام برعهده می گیرم و از افشاگری کامل و بی مانع 

حمایت می کنم.-

المیادین در مطلبی به قلم شــارل أبي نادر نوشــت: 
عملیات اخیر اســرائیل علیه محور مقاومت فلســطین، 
نشــان داد گنبد آهنین در مقابله با موشــکهایی که به 

سمت اسرائیل شلیک می شود، ناتوان است.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: 
از نظر فنی و تجربی، گنبد آهنین اسرائیل و هر سامانه 
پدافند هوایــی دیگری در جهان، توانایی حمایت کامل 
را ندارد. گزارش های تمام کارشناسان نظامی و موضع 
گیریهایی که نتیجه بررســی های دقیق است، حاکی از 
محال بودن موفقیت هر وسیله دفاع هوایی در رویارویی 
 با تمام موشــکها، پهپادهــا یا هر نوع ســالح دیگری 

است.
علی جزینی، در یک مقاله تخصصی در این باره که در 
المیادین منتشــر شد، محال بودن قدرت مقابله صد در 
صدی سامانه های دفاع هوایی را با دالیل تکنولوژیکی 

و علمی ثابت کرد. 
همچنیــن، پژوهش های زیادی در مــود ویژگیهای 
ســامانه های پدافند هوایی و ظرفیتهای آنها، نشان می 
دهد جمع توانایی مقابله با تمام انواع موشکها و پهپادها 
در ارتفاعات پایین، بوســیله یک ســامانه دفاع هوایی، 

بسیار دشوار است و همین امر، باعث می شود اسرائیل 
ظرفیت حمایت کامل از خود در برابر حمالت موشکی 
غزه را نداشــته باشــد. البته در این میان، ممکن است 
سامانه دفاعی اس ۴۰۰ روسیه، که قدرت زیادی دارد، 
دلیل برتری اش بر ســایر سامانه های دفاعی در جهان، 

بویژه سامانه های دفاعی آمریکا باشد.
اما اسرائیل در برابر یک معضل بزرگ قرار دارد:

عزم مقاومت فلســطین برای ادامه مبارزه، با استناد 
به معادالتی که پس از عملیات »شمشیر قدس« شکل 
گرفت و به دنبال سخنرانی رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس در غزه، یحیی ســنوار در مورد قدرت متکی بر 
دستاوردهای حماســی این جنبش، به اضافه اظهارات 
زیاد نخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسالمی در فلسطین 

در بمباران تل آویو، مشخص شد.
در واقــع مقاومت فلســطین در مســیر پیشــرفت 
توانایی های نظامی خود قرار گرفته که شامل موشکها، 
تاکتیکهــا و امکانات نظامی و امنیتی می شــود، امری 

نهایی که امکان توقف آن وجود ندارد.
با ثابت شــدن نا کارآمدی گنبد آهنین اســرائیل و 
ســامانه دفاع هوایــی آن در برابر موشــکهای حماس، 

صهیونیســتها چه موضعی در برابر ایــن معادالت تازه 
اتخاذ می کنند؟ آیا تسلیم می شوند، تصمیم می گیرند 
به اشــغال پایان داده و به دنبال سرزمین دیگری برای 
خود باشند؟ سرزمینی دور از منطقه ما؟ شاید تا کنون 
اســرائیل هنوز در این باره قانع نشده و این واقعیت به 
تدریج برایش روشن شــود، تا در نهایت به آن اعتراف 

کند.
آیا اسرائیل به ســمت جنگ زمینی برای اشغال غزه 
و نابودی کامل ظرفیتهای نظامی آن حرکت می کند؟ 
ایــن امر موانع زیادی پیش روی خــود دارد و نیازمند 
بهای گزافی اســت. جنگ زمینی در غزه برای ریشــه 
کن کردن توانایــی نظامی این منطقــه، فراتر از توان 
صهیونیستهاســت، چرا که اســرائیل بخوبی می داند 
در این صورت محــور مقاومت برای حمایت از مقاومت 
فلسطین وارد عمل می شود و همین مساله مانع مهمی 

بر سر راه ورود زمینی به غزه است.
بنابراین، حتی اگر اسرائیل خطر کرده و گزینه جنگ 
زمینــی با غزه را انتخاب کنــد، در ورطه ای به مراتب 
خطرناکتــر و بزرگتر گرفتار می شــود که همان مقابله 

با موشکهای دقیقتر محور مقاومت از هر جهت است.

با تمام این پیچیدگی ها، راه حل اسرائیل چیست؟
حمله موشــکی به تل آویو و دیگر شهرکها به دنبال 
تجاوزهای متعدد اسرائیل در قدس و مسجد االقصی و 
محله شیخ جراح، انجام شد و شرط توقف این حمالت 
از سوی مقاومت فلسطین، توقف تجاوزهای اسرائیل در 
قدس، مسجد االقصی و دیگر مناطق تاریخی فلسطین 

بود.
بر همین اســاس، راه حل اسرائیل در معضل کنونی، 
که توســط موشکهای مقاومت ایجاد شده، دیگر حضور 
دائمی و ادامه اشــغال ســرزمینهای مقدس فلسطین 
نیســت، بلکه بهترین راه حل، توقف تجاوزها و حمالت 
صهیونیستها در قدس، توقف تالشها برای یهودی سازی 

و عملیات شهرک سازی است.
این راه حل می تواند با تصمیمی از سوی دولت جدید 
آمریکا مبنی بر منصرف شدن از انتقال پایتخت اسرائیل 
به قدس و به رسمیت شناختن آن بعنوان محل سفارت 
آمریکا در سرزمینهای اشــغالی باشد، بویژه در صورتی 
که واشنگتن از بازگشت اسرائیل به مذاکرات مربوط به 
راه حل تشکیل دو دولت با نظارت عربی و منطقه ای و 

با حضور ناظران سازمان ملل، حمایت کند.

واشنگتن پست:

اگر بایدن قصد تحول در خاورمیانه دارد، اکنون وقت آن است

کاردینال آلمانی به خاطر رسوایی سوء استفاده جنسی از کودکان استعفا کرد

المیادین:

اسرائیل از انتقال پایتخت به قدس صرف نظر می کند؟

خبر

فارس نوشت: یک ســرمایه دار بزرگ آمریکایی می گوید: یوآن چین 
زودتر از آن چیزی که فکر می کنید جای دالر را در حساب ذخیره ارزی 

کشورها می گیرد.
به گزارش ســی ان بی ســی،  ری دالیو، میلیــاردر معروف آمریکایی، 
می گویــد: یوآن چین زودتر از آن چیزی که انتظار می رود جای خود را 

در حساب ذخیره ارزی بین المللی و کشورها باز خواهد کرد.
در حال حاضر دالر ارز مرجع حساب ارزی کشورهاست اما دالیو بر این 
باور اســت که فضا برای یوآن طی چند ســال آینده بسیار بازتر و بزرگ 

تر خواهد شد.
وی کــه بنیان گذار یکی از بزرگ ترین صندوق های ســرمایه گذاری 
در جهان به نام بریج واتر اســت در این باره می گوید: ممکن است طی 
ســال های آینده یوآن به جای دالر بــه ارز غالب در تجارت بین الملل و 

تراکنش های مالی جهانی تبدیل شود.
این ســرمایه دار آمریکایی معتقد است که شــرایط به گونه ای پیش 
خواهــد رفت که به یوآن کمک می کند تا در حــوزه بین الملل کاربرد 

وسیع تری پیدا کند.
دالیو بر این باور اســت که یوآن در آینده بســیار جذاب خواهد شد و 
شکل دیجیتال آن نیز می تواند یک ســرمایه گذاری جایگزین منطقی 

باشد.

کارشناســان سازمان ملل گزارش می دهند که طالبان احتماالً در حال 
آماده سازی برای افزایش تعداد عملیات نظامی خود در افغانستان است.

به گزارش ایســنا، به نقل از اســپوتنیک، کارشناســان شورای امنیت 
ســازمان ملل با ارائه گزارشــی مربوط به اوضاع افغانستان اعالم کردند 
که جنگجویان طالبان اقدامات خشــونت را در افغانستان نه تنها کاهش 
نخواهند داد، بلکه این گروه حمالت شــان را به ســطح جدیدی خواهد 

رساند.
کارشناسان شورای امنیت ســازمان ملل متحد در این گزارش گفتند 
برخی رهبران گروه طالبان عالقه ای به تامین صلح و ثبات در افغانستان 

ندارند.
در این ســند آمده اســت: "ســخنان طالبان و گزارش های مربوط به 
آموزش فعــال جنگجویان این گــروه برای عملیات های بهاری نشــان 
می دهند که این گروه احتماالً عملیات نظامی را در سال ۲۰۲۱ افزایش 

خواهد داد".
بــر بنیاد این گــزارش، طالبان مســؤول قتل های هدفمنــد اخیر در 

افغانستان بوده و وضعیت امنیتی این کشور قابل نگرانی است.
در این گزارش همچنان از روابط نزدیک طالبان با القاعده در افغانستان 
و تبدیل شــدن این دو گروه به تهدید بزرگ و جدی برای آمریکا اشاره 

شده است.
شــورای امنیت سازمان ملل نوشته است که طالبان تالش می کند ۵۰ 

تا ۷۰ در صد خاک افغانستان را در کنترل خود بیاورد.
براســاس این گزارش رهبران ارشد شــبکه القاعده در مناطق مرزی 
افغانستان و پاکستان زندگی می کنند و در هماهنگی تنگاتنگ با طالبان 

حمالت شان را در افغانستان سازماندهی و اجرا می کنند.
سازمان ملل دریافته است که درحال حاضر هشت تا ۱۰ هزار جنگجوی 

مختلف خارجی با حمایت طالبان در افغانستان می جنگند.
این درحالی است که ارتباط القاعده با طالبان همه روزه با کشته شدن 
جنگجویان این شبکه در کنار طالبان در میدان های جنگ ثابت می شود 
اما طالبان همواره  داشتن ارتباط با گروه های تروریستی خارجی را انکار 

کرده  است.

بــه گزارش فــارس،  دونالد ترامــپ که برای ســخنرانی در مجمع ســاالنه حزب 
جمهوری خواه در کارولینای شــمالی به این ایالت سفر و در جمع حامیان خود سخنرانی 
کرد، علیه جو بایدن و مواضع سیاســت خارجی دولت او مواضع تندی گرفت. به گزارش 
-ای بی ســی نیوز-، او در بخشــی از این ســخنرانی گفت: -دولت بایدن دارای یکی از 
شرم آورترین سیاســت خارجی و در همه موضوعات فاجعه بوده است. حتی وزیر خارجه 
پیشین )آمریکا( گفته که -جو )بایدن( هرگز یک تصمیم خوب در حوزه سیاست خارجی 
نگرفته اســت--. ترامپ در ادامه این بخش از اظهارات خــود ادعاهایی درباره مواضع 

سیاست خارجی دولت بایدن مطرح و طبق عادت خود درباره ایران لفاظی  کرد.
وی در جمــع جمهوری خواهان کارولینای شــمالی به تعریف و تمجید از مواضع چهار 

ساله دولت خود پرداخت و از -دستاوردهای- این دولت لیستی ارائه کرد.
رئیس جمهور سابق آمریکا گفت: -در دولت من، یک بار دیگر احترام به آمریکا برگشت 
و کامال )در جهان به آمریکا( احترام گذاشــته شــد. ما از توافق هسته ای فاجعه بار ایران 
خارج شدیم، ما در کنار اسرائیل قرار گرفتیم، اورشلیم )بیت المقدس( را به عنوان پایتخت 
ابدی )رژیم صهیونیستی( به رسمیت شناختیم و حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جوالن 
را به رسمیت شناختیم-. وی در ادامه ادعای تکراری خود درباره -توافق با ایران- ظرف 
مدت زمانی کوتاه را تکرار کرد. ادعای تازه ترامپ در شــرایطی مطرح شــده که به رغم 
خــروج غیرقانونی آمریــکا از برجام در دولت او و اعمال کارزار -فشــار حداکثری علیه 
ایران-، مقام های ایران درخواســت های مکرر او برای مذاکره را رد کرده بودند و دست 
دولت ترامپ از توافق با ایران خالی ماند. ترامپ در ســخنرانی بامداد روز یکشنبه مدعی 
شــد: -دولت بایدن با ولع تحریم ها علیه ایران را برداشت. درباره ایران )باید بگویم اگر 
مــن رئیس جمهور بودم( ظرف یک هفته توافــق می کردیم )فقط( ظرف یک هفته. من 
حتی به آنها گفتم -می دانید موضوع چیســت؟ اول بیایید انتخابات را تمام کنیم و بعدا ما 
توافــق خواهیم کرد-. دونالد ترامپ افزود: -)اگر من رئیس جمهور بودم و با ایران توافق 
می کــردم( آن توافــق، یک توافق عالی بود-. وی همچنین مدعی شــد: -اما حاال آنها 
)ایرانی ها( خواهان دریافت پول )از آمریکا( هســتند. باز هم دوباره دارد تکرار می شــود. 
خاطرتان هست؟ آنها ۱۵۰ میلیون دالر به اضافه ۱.۸ میلیارد دالر پول نقد گرفتند. اکنون 
خواهان دریافت پول هستند. آنها هرگز از من درخواست پول نمی کردند. واقعا باورنکردنی 

است. واقعا دیدن این موضوع، ناراحت کننده است-.

میلیاردر آمریکایی:

یوآن زودتر از آن چیزی که فکر 
می کنید دالر را کنار می زند

سازمان ملل:

طالبان مخالف تامین صلح و ثبات 
در افغانستان است

ترامپ: 
من بودم یک هفته ای با ایران

 توافق می کردم
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