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سرمقاله

در فضای موجودعده ای تعمد دارند 
 روح جمهوریت را از ساختار نظام بگیرند!

 نیروی انتظامی معترض عملکرد شورای نگهبان

 باشد نه کسانی که کاندیدایشان ردصالحیت شده!
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 پزشکیان در نطق اعتراضی خطاب به شورای نگهبان:

احمد زیدآبادی فعال سیاسی تحول خواه در گفتگو با مستقل:
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 عزتی کارشناس اقتصاد:

چالش های اقتصادی
 پیش روی دولت جدید

 الشرق الوسط:
روسیه هم مانند آمریکا 
خواستار خروج ایران از 

سوریه است؟

تا دو هفته دیگر مرگ و میر 
کرونا به زیر ۱۰۰ نفر نمی رسد

حدود 2 میلیون هکتار از 
اراضی کشور در معرض 
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نه محسن رضایی انصراف 

می دهد نه جلیلی
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گیشــه تیتــر

جزئیات بازداشت 
جهانگرد فرانسوی را 

ندارم و باید بپرسم

سعید خطیب زاده:   

دست مردم
 در انتخابات نباید 

بسته شود

محسن غرویان:     

 عزت اهلل سحابی همیشه نگران ایران فرداست
 علی نظری -سردبیر

صفحه 2

 عباس عبدی:

 اولین بار بود که مفاهیمی از نهج البالغه می شنیدند
 جلیلی:

 مخالف مذاکره نیستیم
  العربیه:

دور پنجم مذاکرات وین 
روز  احتماال دور آخر نخواهد بود پزشکیان  مسعود 

دوشنبه ۱۰ خرداد در نطق 
میان دستور خود با اشاره 
نهج البالغه   ۱۶ خطبه  به 

گفت:
به  می ذارم  گرو  را  گردنم   
آنچه گفتم و عمل نکردم.

تشکر  نگهبان  شورای  از   
از  را  دین  این  که  می کنم 

گردن ما برداشت.
تبریز  مردم  نماینده  نطق 
البالغه  نهج  بر  تکیه  با  که 
واکنش های  با  شد  ادا 

متعددی مواجه شد. 

توئیت  واکنش ها  جمله  از 
در  که  بود  عبدی  عباس 

این خصوص نوشت:
دکتر  سخنرانی  اهمیت   
خاک  به  در  پزشکیان 
با  مقابل  طرف  کشیدن 

اتکا به نهج البالغه است.
نمایندگان  کنم  فکر 
بود  بار  اول  برای  اصولگرا 
که مفاهیمی از نهج البالغه 

را می شنیدند.
جاخورده  دلیل  همین  به   
دادن  نشان  توان  و  بودند 

واکنش نداشتند.

اول  و گوی شبکه  گفت  در  جلیلی  سعید 
سیما با اشاره به اینکه به نگاه بلندمدت 
و جهشی بزرگ در شأن ملت نیاز داریم، 

افزود: در اقتصاد نابسامانی داریم. 
مشکالت هشت سال پیش هم بود، ولی 
کمتر. من هشت سال پیش راهکار ارائه 
صد  وعده  و  درنیاوردم  کلید  ولی  دادم 
برای ظرفیت  اگر  گفتم  بلکه  ندادم  روزه 
باشیم، مشکل  داشته  برنامه  های کشور 

حل می شود. 
اما هشت سال کشور با کلیدی قفل شد 
و  منفعل  خود  توانمندی  با  کشور  نباید 
معطل یا االف این باشد که قاتالن شهید 

سلیمانی به ما عنایت کنند.
محقق  تان  وعده  چرا  داد:  ادامه  وی   
رویکرد  اینکه  یعنی  غلط  رویکرد  نشد؟ 

باشیم  خواسته  و  باشیم  داشته  حداقلی 
ما  کنیم.  حل  را  امروز  مشکالت  فقط 
اما  نیستیم،  مذاکره  مخالف  وقت  هیچ 
توانمندی  همه  از  باید  پیشرفت  برای 
همه  اینکه  نه  کرد،  استفاده  کشور 
گذاشت. سبد  یک  در  را  ها  مرغ   تخم 

وی اضافه کرد: اشتباه است امتیاز بدهیم 
و فقط وعده بگیریم. بر توانمندی کشور 

بتن بریزیم و پوزخند تحویل بگیریم.
قیمت  و  برابر  دو  ها  تحریم  امروز  
مشکالت  است.  شده  برابر  هفت  دالر 
بود.  کمتر  پیش  سال  هشت  اقتصادی 
بلکه  باشد،  معطل  و  االف  نباید  دولت 
های  ظرفیت  همه  یعنی  باشد  فعال  باید 
کشور را فعال کند. دولت باید باور ، اراده 

و برنامه داشته باشد.

در چند روز گذشته و از زمان برگزاری 
چندین  مشترک،  کمیسیون  نشست 
در  جانبه  چند  و  دوجانبه  نشست 
و  سیاسی  مدیران  و  معاونین  سطح 
همینطور در سطوح کارشناسی میان 
هیات های ایران با هیات های اتحادیه 
هیات  و  اروپایی  کشور   سه  اروپایی، 
 های چین و روسیه برگزار شده است.

بدون  تعطیل  روزهای  در  ها  نشست 
تغییر دنبال شده و گاه تا ساعات پایانی 
 شب هیات ها در حال گفتگو بوده اند.

در همین رابطه شبکه سعودی العربیه 
نوشت: دیپلماتیک  منابع  از  نقل   به 

رابطه  در  وین  مذاکرات  پنجم  دور 
درحال  ایران  ای  هسته  برنامه  با 

فزاینده ای  احساس  است.  برگزاری 
دور  این  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود 
بود. نخواهد  آخر  دور  مذاکرات   از 

مسائل اساسی مورد اختالف وجود دارد 
 که نمی توان آن ها را در وین حل کرد.

و  تهران  که  سیاسی  تصمیمات 
دور  به   بازگشت   از  قبل  واشنگتن 
پنجم مذاکرات وین اتخاذ کردند کافی 
دوشنبه  روز  راستا  همین  در  نیست. 
و  روسیه  ایران،  جانبه  سه  نشست 
در  نظر  تبادل  و  بررسی  برای  چین 
و  گفتگوها  وضعیت  آخرین  خصوص 
روسای  حضور  با  مواضع  هماهنگی 
هر سه هیات در محل گراندهتل وین 

برگزار شد.

از  تبار مجاهدان آزادی  از  ۱۰ خرداد سالروز پر کشیدن مردی بزرگ و 
این جهان فانی است.

مهندس عزت اهلل سحابی بیش از ۶۱ سال برای فردای ایران مرارت کشید 
و زندانهای مکرر را تحمل کرد.

از اواخر دهه بیست شمسی که وارد دانشگاه شد،فعالیت های سیاسی وی 
در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز شد.

نخستین انجمن اسالمی دانشجویی را وی در دهه سی در دانشگاه تهران 
داد.  ادامه  نهادسازی  به  نیز  ادامه عمر سیاسی خود  او در  تاسیس کرد. 

شاید بتوان این نقطه را، شروع فعالیت های تشکیالتی او دانست. 
پس از فارغ التحصیلی، اقدام بعدی او راه اندازی انجمن اسالمی مهندسان 
بود. اهمیت این کار این بود که شبکه ای از مهندسان جوان تشکیل دهند 
بخشی  آگاهی  مرکز  عنوان  به  ارشاد،  حسینیه  تاسیس  از  پیش  تا  که 

اسالمی در راه مبارزه با رژیم شاه در پایتخت ایران فعالیت کند. 
عزت اهلل از نخستین جوانانی بود که در دهه چهل در تشکیل نهضت آزادی 
 به موسسان سه نفره)طالقانی، یداهلل سحابی و مهدی بازرگان( لبیک گفت.

ویژگی بارز دیگر سحابی دینمداری وی بود. در پرتوی علقه دینی، او و 
روشنفکری  نحله های  تقویت  جهت  را  گام ها  نخستین  همراهانش  دیگر 

دینی در ایران برداشتند.
با توجه به اینکه مجموعه این اقدامات سحابی پیش از احداث حسینیه 
ارشاد انجام شده بود، می توان نتیجه گرفت که او نقش زیادی در تقویت 
برای  همراهانش  سایر  و  سحابی  کرد.  ایفا  دانشگاه  در  دینی  گفتمان 

جلوگیری از گرویدن دانشگاهیان به اندیشه مارکسیستی مسجد هدایت 
تهران را تبدیل به پایگاه دانشگاهیان کردند و بخاطر این اهتمام سحابی 
درس های قران شب های سه شنبه آیت اهلل طالقانی به کانون اسالم مبارز 

در نظام دانشگاهی ایران تبدیل شد.
با  پنجاه شمسی، سحابی  ابتدای دهه  در  ویژه  به  و  رژیم شاه  زندان  در 
استغنای مطلوب از فهم دینی برای جوانان مبارز تبدیل به یک مرجع شد 
و نقش بی بدیل این تحول خواه مسلمان در مقابله با مروجان مارکسیسم 

و التقاط بر کسی پوشیده نیست.
با پیروزی انقالب اسالمی سحابی به عضویت شورای انقالب درآمد و در 
دولت موقت رییس سازمان صنایع ملی شد. در نخستین مجلس خبرگان 
قانون اساسی یکی از ده منتخب مردم تهران بود. در مجلس خبرگان هم 
زمانی که حسن آیت، اصل والیت فقیه را پیشنهاد داد، عزت اهلل سحابی 
در  سحابی  مهندس  بود.  اساسی  قانون  در  اصل  این  جدی  مخالفان  از 
نخستین دوره مجلس شورای اسالمی بعنوان یکی از دوازده عضد لیست 
نهضت آزادی به پارلمان راه یافت و از موثرترین نمایندگان این دوره بود.

برای مثال زمانی که کمیسیون بودجه مجلس اول تشکیل شد، سحابی 
در نخستین گام برای نمایندگان جوان انقالبی مجلس اول کالس آموزش 

تفریغ بودجه گذاشت.
سحابی در مجلس اول که اکثریت اعضای آن به علت بی تجربگی و فقدان 
سابقه حضور در اداره امور کشور، اطالع زیادی از نحوه انجام امور نداشتند، 

یکی از متخصصین کارآمد این دوره بود.

فراکسیون  اعضای  عالقه  مورد  سخت  اول  مجلس  در  سحابی  اهلل  عزت 
 حزب اهلل بود. تا جایی که به وی لقب حزب الهی لیبرال ها داده بودند.

انقالب  قطار  از  همفکرانش  همراه  به  مجلس  دوره  نخستین  پایان  بعداز 
پیاده شد. اندیشه نهادسازی وجه تمایز سحابی با سایر همگنانش بود.

چهارم  رکن  نهاد  توده ها  بخشی  آگاهی  منظور  به  خاطر  همین  برای 
دموکراسی را برگزید و به مدد این رویکرد تشکیالت ملی و مذهبی را با 

جوانانی که تحت تاثیر اندیشه های دکترشریعتی بودند را بنا نهاد.
در دهه شصت سحابی به کادرسازی جوانان تحول خواه پرداخت و عمال 
تحول  همان  که  خویش  مقصود  پیشبرد  برای  آزادی  نهضت  برخالف 

خواهی بودن به افراد سالخورده و معمر بسنده نکرد.
در نخستین سال دهه هفتاد بازهم عزت اهلل سحابی برخالف دیگر یاران با تجربه 
 اش جای خالی مطبوعات بعنوان تریبون روشنفکری را شدید احساس کرد.

اوکه نگران فردای ایران بود در دوره وزارت خاتمی در ارشاد مجوز مجله 
راهبردی ایران فردا را گرفت.

سحابی با نشریه ایران فردا موفق شد نسلی از روزنامه نگاران را تربیت کند 
که در دهه های بعدی به استوانه های جامعه مدنی تبدیل شدند.

او در دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی توسط وزارت اطالعات دستگیر و 
مدتی زندانی شد. اما بعداز آزادی از زندان او به ماموریت راهبردی خویش 
از بسط گفتمان دموکراسی خواهی سحابی  ادامه داد.  در تحول خواهی 

دوم خرداد ۷۶ شکل گرفت.
در  اساسی  قانون  اصول  تنازل  بدون  اجرای  و  اساسی  قانون  به  بازگشت 

دوره بعدازجنگ ۸ ساله شالوده تفکر سحابی بود که در سرمقاله های ایران 
فردا موج می زند.

یکی از مطالبات سحابی از حاکمیت اجرای اصل مغفول شوراها بود که 
و  نخستین  از  یکی  یافت.  عینیت   ۷۶ دوم خرداد  در  خاتمی  پیروزی  با 
 جدی ترین اقدام دولت خاتمی برگزاری انتخابات شوراها درسال ۷۷ بود.

اتفاقا در شورای اول تهران مهندس سحابی یکی ازچند کاندیدای کسب 
مقام شهرداری بود و او حتی برنامه خویش را به شورا ارائه داد و در یکی 
اما  پرداخت  برنامه خویش  از  دفاع  به  تهران  انتخاب شهردار  از جلسات 

مقاماتی خارج از شورا مانع از انتخاب او بعنوان شهردار تهران شدند.
در ماجرای کوی دانشگاه درسال ۷۸ باز هم بعنوان مصلح مقبول در بین 
دانشجویان به کوی دانشگاه رفت و دانشجویان را به آرامش فرا خواند تا 

بستر اصالحات در جامعه آسیب نبیند. 
در ابتدای دهه هشتاد بازهم زندانی شد. اما بعد از چندماه تحمل حبس 
باز هم به رسالت روشنگری خویش ادامه داد. در جریان انتخابات ۸۸ هم 

وی یکی از عوامل موثر شکل گیری جنبش سبز بود.
آری او هرگز از پرداخت هزینه برای استقرار جامعه مدنی ایران استنکاف 
نکرد و عمرش را در این مسیر سپری کرد تا ما به ایرانی آباد و آزاد برسیم 

زیرا او نگران ایران فردا بود.
به روح بلندش و دخترایثارگرش هاله سحابی که یک روز بعد فراق پدر به 

وی پیوست درود می فرستیم.
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باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: از خبرگزاری فارس به دلیل افشای اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قبل از اعالم رسمی شکایت شد. 
جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در رادیو انتخابات گفت: بعد از اعالم اسامی ۷ نفر تائید صالحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری توسط خبرگزاری فارس، از این خبرگزاری 
شکایت کردیم و مسئوالن این خبرگزاری باید بگویند این اطالعات را از کجا آورده اند. رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: هنوز وزارت کشور اسامی تائید صالحیت شده ها را نداشت 
و شورای نگهبان هم اسامی را به ما اعالم نکرده بود، اما خبرگزاری فارس این اسامی را منتشر کرد. عرف درباره دلیل حساسیت این موضوع تصریح کرد: علت حساسیت این است 
که در مرحله نهایی حساسیت باالتر است و باید اقدامات الزم را انجام دهیم. باید ساز و کار حقوقی و قانونی الزم برای این نوع مسائل در نظر گرفته شود تا شاهد این اتفاقات نباشیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: این اعالن ها می تواند تنش زا باشد و جزو خط قرمزهای ما است و با آنها برخورد می شود.

خبر

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران ایران ایلنا، درخصوص آخرین 
موضع این حزب نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: حزب 
کارگزاران همواره اعالم کرده است که در چارچوب جبهه اصالحات فعالیت 
می کند و هر اقدامی که داشته باشیم، درون این جبهه تصمیم گیری خواهد 

شد.
وی افزود: البته حزب کارگزاران پیشنهادهایی برای مسیر پیش رو دارد که 
آن ها را در زمان مناسب به جبهه اصالحات تقدیم خواهیم کرد. اما اکنون از 

منظر عنصر زمانی امکان رسانه ای شدن آن ها نیست.
انتخابات  در  جریان  این  فعالیت  با  رابطه  در  ایران  اصالحات  جبهه  عضو 
شوراهای شهر، اظهار داشت: انتخابات شوراهای شهر طبق روال قبلی در 
جبهه اصالحات ادامه دارد و در این زمینه در جلسات پیش رو تصمیم گیری 
دقیق خواهد شد و حتما جزئیات اقداماتی که در این عرصه به مرحله تصویب 
و اجرا برسد، توسط سخنگوی جبهه یا رئیس ستاد انتخاباتی جبهه اصالحات 
اعالم خواهد شد. مجددا تاکید دارم که جبهه اصالحات ایران در این انتخابات 

با انسجام کامل حرکت خواهد کرد.
مرعشی در رابطه با اظهارنظر یکی از اعضای این حزب مبنی بر حضور در 
انتخابات حتی در صورت ردصالحیت همه کاندیداها، بیان داشت: ایشان نه 
سخنگوی کارگزاران هستند، نه سخنگوی جبهه اصالحات، من مطلب ایشان 
را ندیدم اما اگر چنین حرفی را مطرح کرده اند، برداشت شخصی خودشان 

است.
وی در رابطه با گمانه زنی ها در خصوص نزدیکی میان حزب متبوع خود با 
عبدالناصر همتی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: 
آقای همتی یکی از شخصیت های خوبی هستند که در انتخابات حضور دارند 
اما ما منتظر تصمیم جبهه اصالحات هستیم. در مجموع برای هر کنش و 
فعالیتی در انتخابات در حال بررسی شرایط هستیم و جمع بندی نهایی را 

سخنگوی جبهه اصالحات اعالم خواهند کرد.

جواد امام:
 نیروی انتظامی معترض عملکرد شورای 
نگهبان باشد، نه کسانی که کاندیدایشان 

ردصالحیت شده!
جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه 
با حضور و فعالیت جریان اصالح طلب در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار 
داشت: ما در جبهه اصالحات طی بیانیه ای رسماً اعالم کردیم که در انتخابات 
ریاست جمهوری کاندیدا نداریم؛ به این علت که تمام نامزدهایی که توسط 
مجمع عمومی اعالم شده بودند، همگی ردصالحیت شدند و نامزدهایی که در 
عرصه حضور دارند اگرچه اصالح طلب هستند یا ممکن است نزدیک به جریان 

اصالح طلبی باشند، اما هیچ کدام از این دو بزرگوار نامزدهای مدنظر ما نبودند.
این فعال سیاسی اصالح طلب در رابطه با هجمه های اخیر به سید حسن خمینی 
یادگار امام)ره(، گفت: آقای سید حسن خمینی با توجه به قانون اساسی و 
میثاقی که میان مردم و حکومت بوده یعنی جمهوریت نظام و نقشی که برای 
مردم تعریف شده اما اکنون از مردم گرفته شده، نگرانی هایی داشتند و این 
نگرانی را هم نسبت به زیر سوال رفتن قانون اساسی و حذف جمهوریت ابراز 
کردند؛ خب در چنین شرایطی طبیعی است آن هایی که به دنبال شرایط کنونی 

بودند، به ایشان حمله کردند و مورد توهین و دشنام قرار دادند.
وی افزود: من فکر می کنم هشداری که ایشان دادند، جدی است و فضای 
جامعه هم دارد همین مساله را به تصویر می کشد، ما برای ترمیم این حضور و 
برای مشارکت حداکثری فعالیت های قابل توجه را سامان دادیم اما این فضا با 
بن بست مواجه شد. وقتی عضوی از یک نهاد قانونی که مسئولیت پاسداری از 
قانون اساسی را برعهده دارد، می گوید اگر مردم هم اقبال نکردند و حضور پرشور 

نداشتند، مشروعیت زیر سوال نمی رود، دیگر فعالیت برای ما سخت می شود.
مدیرعامل بنیاد باران در بخش دیگری در رابطه با ردصالحیت های انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار داشت: امروز این آرایش میدان به شدت همه چیز را 
تحت تاثیر قرار داده است و آش به قدری شور شده که عضو فقهای شورای 
نگهبان آمده و معترض شده است؛ ضمن اینکه ما به این وجه توجه نکردیم 
که ایشان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند و جزو مسئوالن 

رده های اصلی تصمیم سازی کشور محسوب می شود.
وی ادامه داد: اینکه می گویند صالحیت شان احراز نشد ولی صالحیت دارند، 
دقیقا یعنی چه؟ آخر این چه حرفی است؟ در این دوره افرادی را ردصالحیت 

کردند که شگفت آور بود.
 افرادی که رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه یا معاون اول رئیس جمهور 
بودند و هستند. از آن باالتر برخی از این ها منصوب رهبری در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام هستند.
امام در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر مقامی از نیروهای انتظامی می گویند 
هرکسی مردم را تشویق به رای ندادن کند، ما برخورد می کنیم. اگر چنین 
است مجموعه شورای نگهبان که با رفتار خود باعث شدند مشارکت کم شود، 
باید توسط این عزیزان مورد اعتراض قرار گیرند؛ نه آن هایی که تالش کردند، 
جبهه تشکیل دادند، نامزد معرفی کردند و کاندیداهای آن ها رد صالحیت شد.

عبدالناصر همتی:
ایران را چه کنیم عزیزان؟

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در توئیتی نوشت: از 
رهبران سیاسی و کنشگران دارای مرجعیت در اجتماع می خواهم یاری گر 

من در پاسداری از منافع ملی باشند.
به گزارش عبدالناصر همتی در رشته توئیتی نوشت:

به عنوان یک تکنوکرات به حضور بیشتر فن ساالران در کابینه و تشکیل 
به  همچنین  دارم؛  باور  بحران ها،  بر  شدن  چیره  برای  مدرن  دولتی 
اثربخشی و ظرفیت سیاستمداران نیک اندیش در بهبود حکمرانی و اتخاذ 

تصمیم های سخت نیز آگاهم.
در  مرجعیت  دارای  کنشگران  و  سیاسی  رهبران  از  فروتنانه  بنابراین   
برابر  در  آنانکه  دارند،  باور  جهان  تا  ازخانه  تعامل  به  آنانکه  اجتماع، 
تمامیت خواهی، سوِی رواداری و گفت و گو می ایستند و آنان که انزوا و 
تحریم را سزاوار ایران نمی دانند، می خواهم که یاری گر من در پاسداری 

از منافع ملی باشند.
با تمام آنان که از حذف شایستگان آزرده اند همدلم؛ با تمام آنانکه برای 
روزنه های  عزیزان؟  کنیم  را چه  ایران  اما  همراهم،  نگران اند  جمهوریت 

امید را که نمی شود بست.

استاد حوزه  جماران نوشت: یک 
امــام فرمودند میزان  اینکه  گفت: 
رای ملت است، تفسیرش این است 
که اکثریت مــردم باید در صحنه 
باشــند تا بتوانیم بگوییم حکومت 
دینی و اســالمی اســت. از اینجا 
نقش و اهمیــت حضور حداکثری 

مردم روشن می شود. 
آیت اهلل محســن غرویان اظهار 
کرد: سیاســت ها نبایــد به گونه 
ای باشــند که مردم احساس کنند 
دستشــان در مســأله انتخابات و 
مسائل سیاســی و اجتماعی بسته 
شده است. امروز کسانی که نظراتی 
را در قبال عملکرد شورای نگهبان 
بازگو می کنند، اکثرا جزو اشخاصی 
هستند که از سر دلسوزی نقدی یا 
نظــری را بیان می کننــد. بله اگر 
کسی بخواهد غرض ورزانه برخورد 
کند، این کار نادرســتی است ولی 
عالمانه  نقدهــای  و  اظهارنظرهــا 
و مســتدل و فقیهانــه و حکیمانه 
هیچ اشــکالی ندارد و قطعا اعضای 

شــورای نگهبان نیز از این موضوع 
استقبال می کنند.

آیت اهلل غرویان با اشاره به اینکه 
نظریــات درباره خالص ســازی و 
انقالبی گری مختلف اســت، گفت: 
هرکسی از دیدگاه خاص خود این 
دو را تعریف می کند. این مســائل 
جزو مواردی نیست که هرکس به 
سلیقه خود ارائه کند. باید به همان 
اصول و معیارهایی برگردیم که امام 
رضوان اهلل تعالی علیه بیان کردند. 
خیلــی از نظراتی کــه مطرح می 
شود، ســلیقه ای بوده و با اندیشه 
حضرت امام فاصله دارد. کلی گویی 
ها و بیان ســلیقه ها دردی را دوا 
نمی کند. به هرحــال این ها نیاز 
بیشتری  کارشناسی  های  بحث  به 
دارد. اشــخاص باید با مســتدل و 
معیارها  امــام  اندیشــه  مبنای  بر 
را بیــان کنند. وی بــا بیان اینکه 
امام ســه میراث مهم برای جامعه 
ما باقی گذاشــتند، گفت: نخست، 
مربوط به حضــور مردم در صحنه 

اســت. مردم باید در صحنه حاضر 
باشند و نسبت به مسائل بی تفاوت 
نباشند و مسئولین هم باید به این 
نکته توجه داشته باشند که زمینه 
فراهم  را  حضور حداکثری مــردم 
کنند. این نقش مــردم و تاکید بر 
اینکه میزان رای ملت است برای ما 

بسیار مهم است.
وی گفــت: میراث دوم مربوط به 
باید  امروز  شناخت مصلحت است. 
مصلحت، منافع ملی و سرنوشــت 
ملــت مورد توجه و اهتمام باشــد 
و مســائل حزبی و گروهی، ثروت، 
قدرت و منافع شــخصی هرگز در 
جایگاهی  امــام  اندیشــه حضرت 
ایشــان صاحب اصلی  نداشــت و 
انقــالب و نظام و ایــن حکومت را 
مردم می دانستند و می فرمودند ما 
بر سر سفره پهن شده توسط ملت 
نشســته ایم. به هرحــال، در همه 
جا این ملت هســتند که این نظام 
را حفظ کرده و مــی کنند. امروز 
هم باید قوانین، سیاســتگذاری ها 

و برنامه هــا در جهت منافع ملت 
باشد.

او در پایان گفت: نکته سومی که 
ما می توانیم در راستای میراث امام 
از آن یاد کنیم، تعامل و اخالق در 
رفتارهای سیاسی و اجتماعی است. 
ما باید جامعه را به ســمت محبت، 
دوستی و انســجام و وحدت پیش 
ببریم. همچنین نســبت به جهان 
معاصر، سیاستگذاری ما در عرصه 
دیپلماسی جهانی باید به گونه ای 
باشــد که ملت ما منزوی نشود. و 
باید راه تعامل و گفت و گو با شرق 
و غرب عالم باز باشد. اگر رفتارهای 
ما طوری باشد که دنیا ما را منزوی 
کند، آن وقت ضررهای بسیار زیاد 
اقتصادی متوجه ملت  سیاســی و 
خواهــد شــد. به هرحــال رعایت 
اخــالق، ادب و احتــرام در روابط 
اجتماعــی از درس هــای بــزرگ 
حضرت امام اســت و خداوند به ما 
توفیق دهد که بتوانیم این میراث 

گرانبها را پاس بداریم. 

گفت:  پزشکیان  نوشت:  ایسنا 
فرهنگ،  در  جامعه  در  عدالتی  بی 
اگر  دارد.  وجود  اقتصاد  و  سیاست 
بزنند،  حرف  گروهی  است  قرار 
بگذارید یک گروه دیگر هم حرف 

بزنند.
جلسه  در  پزشکیان  مسعود 
در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
نطق میان دستور خود اظهار کرد: 
حضرت علی )ع( بعد از به خالفت 
رسیدن خطبه ای می خواند و اظهار 
حرف هایی  مقابل  "در  که  می کند 
گرو  را  گردنم  می گویم،  که 
می گذارم. اگر اشتباه گفتم، گردنم 
را بزنید." من به تبعیت از امام علی 
)ع(، گردنم را در مقابل حرف هایم 

گرو می گذارم.
نماینده مردم تبریز در مجلس و 
یکی داوطلبان عدم احراز صالحیت 
جمهوری  ریاست  ِانتخابات  شده 

تصمیمات  خصوص  در   ۱۴۰۰
هر  از  پیش  گفت:  نگهبان  شورای 
تشکر  نگهبان  شورای  از  چیزی 
می کنم چرا که لطف کرد و وظیفه 
سنگینی از روی دوش ما برداشت. 
در عین حال از این شورا خواهش 
می کنم که به صورت شفاف اشکال 
به  را علنی  ما  کار  و عیب  نقص  و 
عنوان  به  بگویند.  مردم  و  جامعه 
به  اقتدا  اساس  بر  یک اصالح طلب 
امام علی )ع( می گویم که به دنبال 

دنیا نبودم، نیستم و نخواهم بود.
بهداشت  کمیسیون  عضو  این 
وقتی  کرد:  اظهار  یازدهم  مجلس 
انسان به دنبال دنیا نباشد و تأسف 
گرفت  او  از  دنیا  که  را  چیزی 
که  دارد  را  این  جسارت  نخورد، 
حرف حق بزند و یار و یاور مظلوم 
باشد. من همیشه با مظلومان بودم. 
قدرتمندان  جبهه  در  وقت  هیچ 

نه   اینجانب  بود.   نخواهم  و  نبودم 
مطب زدم، نه سهمی دارم و هیچ 
گاه دنبال پول، قدرت و مال و منال 
نخواهم بود. شورای محترم معیارها 
و ناهم خوانی ما با معیارها را اعالم 

کند.
بر  اصل  اینکه  بیان  با  پزشکیان 
ما  گفت:  است،  انصاف  و  عدالت  
کنیم،  پیدا  را  عدالت  اینکه  برای 
انجام  اصالحات  هستیم  مجبور 
مالک  به  )ع(  علی  حضرت  دهیم. 
اشتر می گوید دلیل درست و حق 
اگر  بودن حاکمیت، مردم هستند. 
مردم ما را نپذیرند ما جزء صالحین 
نیستیم. ما باید در عمل نوکر مردم 
اینکه فقط شعار خدمت  نه  باشیم 
سر دهیم و هنگام انتخابات بگوییم 
ندارد،  اشکالی  نیامدند  مردم  اگر 

عده ای رأی می دهند.
ریاست  انتخابات  داوطلب  این 

صالحیتش  که   ۱۴۰۰ جمهوری 
همزمان با علی الریجانی و اسحاق 
جهانگیری احراز نشد، تأکید کرد: 
رییس جمهور باید تبلور تمام ملت 
ایران باشد. انصاف را مراعات کنید.

مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
دهم و یازدهم با اشاره به برخی بی 
کرد:  تأکید  جامعه   در  ها  عدالتی 
است که یک گروه حرف  قرار  اگر 
اجازه  هم  مقابلش  گروه  به  بزند، 
است  قرار  اگر  بدهید.  زدن  حرف 
یک جناح در قدرت باشد، بگذارید 
برای  ایران  باشند.  جناح ها  همه 

همه است برای یک دسته نیست.
کنید  ارزیابی  بروید  گفت:  وی 
پشت  مردم  که  شوید  متوجه  و 
نمی زنند  خوبی  حرف های  ما  سر 
رفتارمان  اگر  هستیم.  مقصر  ما  و 
در خطر  مملکت  نکنیم،  اصالح  را 

است.

امتداد: سیدمرتضی مبلغ گفت: امروز اما به شکل 
عجیبی شاهد هستیم که یک ساز و کار جدیدی 
به ساز و کار پیشــین افزوده شده است. آن هم، 
راهبرد خطرناک مشــارکت حداقلی در انتخابات 
اســت. امروز شــاهد تناقض عجیبــی در فضای 
سیاسی کشور هستیم که ظاهرا پاسخی هم برای 
آن وجود ندارد. از یک ســو مشاهده می کنیم که 
سیاست رسمی و اعالمی نظام، مشارکت پرشور و 
حداکثری بوده، اما از سوی دیگر، از درون برخی 
دســتگاه های نظام، بدون کمترین شرم و حیا از 
مضرات مشــارکت حداکثری سخن گفته و منافع 

مشارکت حداقلی را برمی شمارند.
 این عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد ملت 
همچنین، اظهار داشــت: مطمئنا کســانی که با 
جوانان دلســوز برای کشور و مردم، اینگونه رفتار 
می کنند، باید از عواقب کار خود در پیشــگاه خدا 
و خلق خدا؛ پاسخگو، شرمسار و ترسناک باشند. 
مگــر پیروزی تضمینی چقدر ارزش دارد که همه 
چیز فدای آن شــود و با مردم و مشــارکت آنان 
در تعیین سرنوشت خود و نهاد انتخابات که تنها 
مامن جامعــه بوده، اینگونه رفتار کنند؟ این همه 
ایثار و شهادتی که پیش و پس از انقالب داشتیم 

برای چه بود؟ مگر نبود به خاطر ســه شعار اصلی 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی؟

مبلــغ در پایان نیز، ادامه داد: مگر زیرســاخت 
تحقق این ســه شــعار محوری، این نبود که نهاد 
انتخابات از آزادی واســتقالل واقعــی برخوردار 
باشد؟ چرا کســانی به خود حق می دهند که این 
نهــاد را روز به روز تضعیف کــرده و با بی اعتماد 
ساختن مردم، آن را به این حال و روز دربیاورند؟ 
کســانی که  در صدد تضعیف نهاد انتخابات آزاد 
و مستقل هســتند، همواره باید نگران باشند که 

خون شهدا گریبان آن ها را بگیرد.

سیدمرتضی مبلغ:                                        

بیش از یک سال است که صداوسیما با کنار گذاشتن 
رودربایستی برای »رئیسی« رپرتاژ آگهی می کند

محسن غرویان:     

دست مردم در انتخابات نباید بسته شود

عضو  طباطبایی،  علیزاده  سیدمحمود 
درخصوص  کارگزاران،  حزب  مرکزی  شورای 
گفت:  همتی  و  مهرعلیزاده  کاندیداتوری 
اجماع ساز  نهاد  بیانیه  در  که  صحبتی  آخرین 
منتشر شد این بود که اذعان کردند ما کاندیدا 
نداریم، ولی حزب کارگزاران اصرار دارد همتی 
موردقبول  اصالح طلبان  کاندیدای  به عنوان 
مجمع  البته  گیرد.  قرار  اصالح طلبان  مجمع 
اصالح طلبان هنوز نظر قطعی نداده است، ولی 

موضوع قرار است در آنجا مطرح شود.
از  نقل  به  ادامه  در  را  وی  اظهارات  اهم 

بخوانید؛ فرهیختگان 
نهاد  به  همتی  که  بود  این  ما  بحث   *
همان طور  است،  نزدیک تر  بسیار  اصالح طلبان 
که سال ۹۲ اصالح طلبان روی روحانی اجماع 

کرده و موفقیت به دست آوردند، اکنون همتی 
مسئولیت  تجربه  هم  که  است  شخصیتی 
اقتصاد  دکتری  و  بانک  تجربه  هم  و  سیاسی 
است.  توانمندی  فرد  حال  درعین  و  دارد 
به  که  است  این  کارگزاران  تالش  این رو  از 
اصالح طلبان بقبوالنند از همتی حمایت کنند.

همتی  آنکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در   {*
کرده  هماهنگ  اصالح طلبان  با  ثبت نام  برای 
بود؟{: از این امر اطالع ندارم، ولی تالش این 
از همتی  قانع کنیم  را  اجماع ساز  نهاد  بود که 

حمایت کنند.
درباره  کروبی  و  خاتمی  نظر  درخصوص   {*
هنوز  آقایان  اصالح طلبان{:  فعلی  کاندیداهای 
را  آقایان  این است  ما  نداده اند و تالش  نظری 
قانع کنیم. اگر همه تالش کنیم از یک کاندیدا 

حمایت کنند، شانس موفقیت بسیار زیاد است.
*} در پاسخ به این سوال که  اگر در مناظرات 
یکی از این دو نامزد عملکرد خوبی مقابل رقبا 
اصالح طلبان  است  ممکن  آیا  باشد،  داشته 
دارد.  وجود  احتمال  این  کنند؟{:  تجدیدنظر 
شرایط  واجد  افراد  همه  از  اصالح طلبان 
افراد  این  از  کنند.  ثبت نام  کردند  درخواست 
واجد شرایط بیش از ۲۵ نفر ازجمله همتی و 
 ۱۰ باالی  نفر   ۱۴ کردند،  ثبت نام  مهرعلیزاده 
نفر  آوردند که هر ۱۴  اجماع ساز  نهاد  رای در 
رد شدند. آقایان می گویند پیام شورای نگهبان 
باشید.  شما  نمی خواهیم  که  است  این  ما  به 
وقتی حاکمیت این پیام را می دهد چه اصراری 
باشیم؛ ولی کارگزاران  دارید که حضور داشته 

این نظر را ندارد.

از  پایداری  جبهه  و  وحدت  شورای  اینکه  درباره  ایمانی  نوشت:  ایلنا 
ائتالف  شورای  که  نمی رسد  نظر  به  اما  کردند  حمایت  رئیسی  آقای 
تاکید  کند،  حمایت  رئیسی  از  است  آن  بانیان  از  رضایی  محسن  که 
کرد: مسلما شورای ائتالف از آقای رئیسی حمایت خواهد کرد و شکی 
روی آن نیست؛ فعاًل حمایت از آقای رئیسی مورد اجماع اکثریت قاطع 

تشکل های اصولگرا است.
نامزدهای  آرایش سیاسی  اصولگرا، درباره  ایمانی کنشگر سیاسی  ناصر 
انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: تصور می کنم که اکثریت کسانی 
ماند؛  باقی خواهند  انتخابات  تا روز آخر در صحنه  کاندیدا هستند  که 
ممکن است یک نفر و شاید به دو نفر از صحنه کنار برود که آن هم 
تا  انتخابات می مانند  تا روزهای نزدیک  اتفاق نمی افتد و  اکنون  قاعدتاً 

ببیند چه خواهد شد.
وی با بیان اینکه حداقل پنج نفر را در روز رای گیری خواهیم داشت، 
گفت: به تعبیر دیگر اگر بخواهیم کاندیداها را مرور کنیم قاعدتاً آقای 
رئیسی کنار نخواهند کشید، احتمال کنار کشیدن آقای رضایی را بسیار 
ضعیف می دانم و آقای جلیلی، مهرعلیزاده و همتی را نیز همینطور. اما 
ممکن است که آقای زاکانی و قاضی زاده هاشمی در روزهای آخر کنار 
را خواهیم  نفر  انتخابات پنج  نه؛ حداقل در روز  افراد  اما سایر  بکشند، 

داشت. اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
* یک نکته دیگر این است که کنار کشیدن ها دو نوع است؛ یک زمانی 
است که افرادی با هماهنگی با یک کاندیدا وارد صحنه انتخابات می شوند 
که بعد هم در روزهای پایانی به نفع آن فرد کنار بروند که اصطالحاً به 
این فرد کاندیدای پوششی یا اجاره ای می گویند. اما افراد دیگری ممکن 
پایانی  روزهای  در  منتها  نباشند؛  پوششی  یعنی  نباشد،  اینگونه  است 
بسیار  آنها  رای  میزان  نظرسنجی ها  طبق  که  کنند  مالحظه  انتخابات 
پایین است و یا دوستان و همفکران آنها تاکید کنند که کنار بروند که 
رای ندارند و آنها را مجاب کنند که رای ها تجزیه می شود و به نفع یک 

نفر کنار بکشند، اسم این کاندیدا پوششی نیست.
*} درباره اینکه با توجه به تحلیل گفته شده آیا رای ها جریان اصولگرا 
شکسته شده و انتخابات دو مرحله ای می شود{: نه الزاماً اینگونه نیست؛ 
وقتی رای شکسته می شود که دو نفری در صحنه باشند که تعداد آراء 
قابل توجه داشته باشند در آن صورت رای شکسته می شود. اگر فرض 
کنیم از چند نفری که در صحنه انتخابات هستند یکی از آنها رای بیش 
تا ۵ درصد رای  نفر دیگر بین ۳  باشد و آن چند  ۵۰ درصدی داشته 
داشته باشند، این آرا شکسته نمی شوند درست است که از آرا نفر اول 
کم می کند اما نمی شود گفت که به آن معنا رای شکسته می شود که به 
دور دوم کشیده شود. زمانی این اتفاق می افتد که دو یا سه نفر در صحنه 

باشند که آراء نزدیکی نسبت به یکدیگر داشته باشند.
*} درباره اینکه شورای وحدت و جبهه پایداری از آقای رئیسی حمایت 
کردند اما به نظر نمی رسد که شورای ائتالف که محسن رضایی از بانیان 
آن است از رئیسی حمایت کند{: مسلما شورای ائتالف از آقای رئیسی 
حمایت خواهد کرد و شکی روی آن نیست؛ فعاًل حمایت از آقای رئیسی 

مورد اجماع اکثریت قاطع تشکل های اصولگرا است.

سیدرضا اکرمی:
توهین به مردم، نارضایتی ها

 را افزایش می دهد
حجت االسالم سیدرضا اکرمی ایلنا، در واکنش به برخی اظهارات افراد منتسب به 
اصولگرایان مبنی بر تهدید مردم در صورت اعتراض و حضور در خیابان و تاثیر 
آن بر مشارکت مردم در انتخابات که مورد تاکید رهبر انقالب است، گفت: وقتی 
شخصی مثل آقای احمدی نژاد که روزی رئیس جمهور بوده میدان دار داستان شده 
افراد هم  باقی  بر خالف فرمایشات رهبری حرف می زنیم، تکلیف  و بگوید ما 
مشخص است. ممکن است این حرف ها و برخوردهای نامناسب تا زمان انتخابات 
هم بیشتر شود؛ چراکه هرکه تنها به قاضی برود راضی برمی گردد اما هرکسی 

وجدان داشته باشد، می داند که این سخنان نتیجه عکس می دهد. 
وی در خصوص لزوم برخورد با چنین سخنان ساختارشکنانه ای گفت: در اسالم 
َ َوقولوا َقواًل َسدیًدا«  ناب محمدی داریم که می فرماید »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّ
»ای کسانی که ایمان آورده اید! تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید«، 
ما باید با اخالق و ادب حرف بزنیم، با قانون و منطق حرف بزنیم و دلیل داشته 
باشیم واال با فرافکنی و توهین کردن به مردم هیچ مشکلی حل نمی شود و بر 
نارضایتی ها می افزاید. این عضو جامعه روحانیت مبارز در خصوص فضای سیاسی 
کشور در آستانه انتخابات گفت: اگر کسی به جمهوری اسالمی و قانون اساسی 
رای داده و به سخنان رهبر انقالب اهتمام دارد، حتما باید در انتخابات شرکت 
کند و به فرد اصلح رای دهد.  وی در خصوص اعتراض بخشی از جامعه مبنی 
بر عدم احراز صالحیت کاندیداهای شاخص جریان اصالح طلب از سوی شورای 
نگهبان، در پاسخ به این سوال که آیا الزم نبود شورای نگهبان برای فراهم کردن 
زمینه های مشارکت حداکثری با دید بازتری به بررسی صالحیت ها می پرداخت، 
گفت: ما اگر بخواهیم با شورای نگهبان حرف بزنیم یک میز اندیشه الزم داریم 
که روبروی هم با هم صحبت کنیم. وقتی مقام معظم رهبری می گویند باید 
حداکثری بیندیشیم و عمل کنیم، خود شورای نگهبان باید این را تکلیف و معنا و 

مفهوم جمهوری اسالمی تلقی کنند. 
وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که بتوانیم رو در رو با شورای نگهبان صحبت 

کنیم و اال اینکه بنده اینجا برای خودم مباحثی را مطرح کنم، چاره ساز نیست. 

محمد مهاجری:
آقای پژمانفر وندی شرمن زن است نه مرد!

محمد مهاجری به مناظره نصرالل پژمانفر با عباس عبدی که وندی شرمن، معاون وزیر 
خارجه آمریکا را آقا خطاب کرده بود، واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
نصرالل پژمانفر، رئیس کمیسون اصل ۹۰مجلس شورای اسالمی، در مناظره با عباس 
عبدی درباره برجام، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا را آقا خطاب کرد. برهمین 
اساس محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در واکنش به گاف این نماینده مجلس در 
کانل تلگرامی خود نوشت:» بی سوادی مضحک آقای نماینده، ضرب المثل »لیلی مرد 
بود یا زن » یادتان هست؟ آقای پژمانفر نماینده مشهد که ضد برجام است حتی نمی 
داند وندی شرمن زن است نه مرد. اطالعات قریب به اتفاق مخالفان شعارزده برجام که 
از طریق بولتن ها برایشان ارسال می شود همینجوری است. با اطالع می گویم همه 

اطالعات این آقا مخدوش و اکثرا حتی خنده دار است.«

حسین مرعشی:    

حزب کارگزاران در چارچوب جبهه اصالحات 
فعالیت خواهد کرد

ناصر ایمانی:          

نه محسن رضایی انصراف می دهد نه جلیلی 

سیدمحمود  علیزاده طباطبایی:

اصرار داریم همتی کاندیدای اصالح طلبان شود



سعید خطیب زاده:   

جزئیات بازداشت جهانگرد فرانسوی را ندارم و باید بپرسم

ابوذر ندیمی:     

بنا نبود از جیب مردم بخشی از هزینه های حکومت را بپردازیم

زاده،  خطیب  سعید  ایران؛  بان  دیده  گزارش  به 
در نشست خبری  وزارت خارجه کشورمان  سخنگوی 
صبح امروز در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر 
شده در مورد دستگیری یک گردشگری فرانسوی در 
ایران و اظهارنظر وزارت خارجه فرانسه در این زمینه 
 گفت: من جزئیات موضوع مورد اشاره را ندارم و باید 

بپرسم.
گفتنی است وزارت خارجه فرانسه اقدام ایران در صدور 
قرار مجرمیت برای بنجامین بریر، شهروند فرانسوی را 

»غیرقابل درک« دانسته است.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه خود ضمن رد این اتهام 
تاکید کرد که آقای بریر جهت گذراندن تعطیالت به 

موارد  این  درباره  چیزی  هیچ  و  بود  کرده  سفر  ایران 
اتهامی نمی دانست.

بنجامین بریر که که با یک وانت به ایران سفر کرده 
»یک  آنکه  از  پس  گذشته  سال  ماه  اردیبهشت  بود، 
و  ایران  مرز  به  نزدیک  دشت های  در  را  پهپاد« 

ترکمنستان به پرواز درآورد، بازداشت شد. 
گفته  و  کرده  متهم  جاسوسی  به  را  وی  قضائیه  قوه 
است که او از مناطق ممنوعه عکس برداری کرده است.

پیشتر اعالم شد که  یک سال پس از بازداشت یک 
دادسرای  بریر«،  »بنجامین  نام  به  فرانسوی  جهانگرد 
مشهد قرار مجرمیت در مورد دو اتهام جاسوسی و تبلیغ 
صادر  او  برای  را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  علیه 

کرده است و قرار است محاکمه شود. او یکسال پیش 
به دلیل عکاسی با پهپاد بازداشت شده است.

سعید دهقان، وکیل او در توییتر خود با اعالم این خبر 
نوشت که در مورد دو  اتهام دیگر علیه بنجامین بریر 
»تحت عناوین »افسادفی االرض و شرب خمر، قرار منع 

تعقیب صادر شده است.«
نظام  علیه  تبلیغ  حکم  دلیل  که  بود  گفته  پیشتر  وی 
در  سوال  این  »طرح  فرانسوی  گردشگر  این  برای 
سوشیال مدیا بوده که چرا حجاب در جمهوری اسالمی 
اسالمی  کشورهای  سایر  در  ولی  است  »اجباری« 
عکس برداری  جاسوسی،  اتهام  »دلیل  و  »اختیاری« 

این توریست فرانسوی از مناطق ممنوعه« است.

اینترنتی »تبادل«  برنامه  ایران؛  بان  به گزارش دیده 
و  مجلس  دوره  سه  نماینده  ندیمی  ابوذر  حضور  با 
موضوع  با  و  مجلس  رئیس  مشاور  قربانزاده  حسین 
»بازار پول و سرمایه در دولت آینده« از طریق فضای 

مجازی پخش شد.
نماینده سه دوره  ندیمی  ابوذر  برنامه،  این  ابتدای  در 
مجلس گفت: با انجام اصالحاتی در مجلس هفتم در 
زمینه قانون بورس اوراق بهادار، این بازار گسترده تر 
نامزدهای  جانب  از  بورس  اصالح  وعده های  شد. 
این نشان می دهد که  احترام است و  قابل  انتخاباتی 
بخواهند  اینکه  اما  است،  اقتصاد  کشور  اصلی  مسئله 
و  غیرممکن  کنند،  تعیین  آن  اصالح  برای  زمانی 

زمان بر است.
و  اعتمادبخش  باید  سرمایه  بازار  اینکه  بیان  با  وی 
امیدآفرین باشد، افزود: بازار سرمایه برای دولت نقش 
را  را دارد و حتی زیان دهی شرکت های دولتی  قلک 
با آن جبران می کند؛ بنا نبود از جیب مردم بخشی از 

هزینه های حکومت را بپردازیم.
مبنای بازار سرمایه ریسک پذیری است

سودآوری  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  پیشین  نماینده 
بیان کرد:  است،  تأمل  قابل  بورس  در  افسارگسیخته 
بازار  اداره  و  است  ریسک پذیری  بازار سرمایه  مبنای 
فردی.  امیال  نه  باشد  قانون  حد  در  باید  سرمایه 
سوددهی در میان مدت در بازار سرمایه طبیعی است، 

اما در لحظه خرید سهم، عقالنی نیست.
به عنوان  کرد:  تأکید  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
کار  دولتی  نهادهای  با  سال   ۴۰ حدود  در  که  فردی 
سرمایه  بازار  در  دخالت هایی  که  دارم  باور  کرده ام، 
صورت گرفته است؛ برای مثال تولیدکننده یک جنس 
اما دولت  تومان می فروشد،   ۶ تمام شده  قیمت  با  را 

می گوید باید ۵ تومان در بازار عرضه شود.
ندیمی با بیان اینکه اقتصاد ایران با یک پدیده ای به 
عمده  بخش  گفت:  است،  درگیر  سنواتی  بودجه  نام 
تشکیل  عامل  مهم ترین  و  است  عمومی  بودجه  آن 
سنواتی  و  جاری  بودجه های  باید  نیز  را  نقدینگی 

بدانیم.
برخورد  پیشگیرانه  نظارتی  دستگاه های  افزود:  وی 
نمی کنند، برای مثال بازرسی کل کشور نیاز به دستور 

کند.  نظارت  امور  همه  به  می تواند  و  ندارد  نهادی 
رأی ندادن مردم مشکلی را حل نمی کند و مشکالت 
موجود با حضور پای صندوق های رأی حل می شود.

برخی در واقعیت زندگی نمی کنند
نامزدهای  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  پیشین  نماینده 
عملیاتی  برنامه  بر  مبتنی  شعارهای  باید  انتخاباتی 

بدهند، گفت:
نخوانده اند،  را  برنامه  قانون  که  جمهوری  روسای   
می کنند.  تصمیم گیری  اشتباه  اقتصادی  مسائل  در 
در  و  نمی کنند  زندگی  واقعیت  در  برخی  متأسفانه 

خیال به سر می برند.
تا زمانی که دولت به حوزه کارفرمایی  ندیمی گفت: 
به  ثروتی  یک  شد.  خواهد  بدتر  شرایط  کند،  ورود 
 ۴ طول  در  و  دارد  وجود  کشور  در  عبور  عبرت  نام 
مکاتب  اقتصادی  تجربه های  همه  از  گذشته،  دهه 
شده  استفاده  کشور  در  لیبرالیستی  و  سوسیالیستی 
باید  شروطی.  و  به شرط  اما  نیستیم،  ناامید  است. 
پوپولیستی  رفتار  نوعی  اما  کنیم،  باور  را  خودمان 

باعث شده برخی ها حق را نگویند.
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حشمت اهلل فالحت پیشه:     

دولت بعدی تنش زدایی می کند

محسن مهرعلیزاده، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به اظهارات اخیر دادستان تهران در خصوص رعایت خطوط قرمز نظام از سوی نامزدها واکنش نشان داد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مهرعلیزاده نوشت: »چگونه به خود اجازه می دهند برای نامزدهای ریاست جمهوری خط و نشان کشیده و خط قرمز تعریف کنند؟

جناب قاضی القضات اگر نگران اند در این رقابت نابرابر، نقد ایشان تعرض به قوه قضائیه تعبیر شود، بهتر است یا از ریاست قوه استعفا دهند یا از نامزدی ریاست جمهوری.«

مهرعلیزاده خواستار
 استعفای رئیسی شد

خبر

انتظارها  و  وین  مذاکرات  به  اشاره  با  فالحت پیشه«  »حشمت اهلل  ایرنا: 
برای توافق ایران و آمریکا برای احیای برجام گفت: در دوره های قبلی 
تعهدات  تحریم ها و همچنین  رفع  مذاکرات، طرفین در مورد چگونگی 
موجب شده  مسئله  همین  و  بودند  کرده  تفاهم  ایران  هسته ای  و  فنی 
بود که پیش بینی شود ایران و آمریکا و همچنین گروه ۱+۴ توافقی ذیل 

احیای برجام داشته باشند.
وی با بیان اینکه اکنون نوعی فضای صبر و انتظار در مذاکرات به وجود 
آمده است، اظهار داشت: مسائلی نظیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
عبارت  به  انداخته اند.  سایه  مذاکرات  بر  و...  منطقه  تحوالت  ایران،  در 
و  گذاشته اند  تاثیرگذار  مذاکرات  بر  مذاکره  میز  از  خارج  مسائل  دیگر، 

موجب شده از سرعت مذاکرات کاسته شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر چقدر مذاکرات وین طوالنی تر شود، 
کنگره  در  کرد:  تصریح  می شود،  بیشتر  بازدارنده  و  منفی  عوامل  نقش 
و جمهوریخواهان  بیشتر شده  برجام  احیای  عدم  برای  تالش ها  آمریکا 
تالش می کنند دولت توافق پس از احیا را برای تصویب به کنگره بدهد 
تا مانع از تصویب و اجرای آن شوند. همچنین تحوالت منطقه ای مثبت 

نیست و تالش های اسرائیل در این باره مشهود است.
به  ایران  بعدی  دولت  می کنند  فکر  غربی ها  اینکه  بیان  با  فالحت پیشه 
برجام پایبند نیست، خاطرنشان کرد: برخالف این تصور، هر دولتی که 
در ایران روی کار بیاید دو مفهوم کلیدی را در مدیریت اجرایی کشور 
در عرصه داخلی و خارجی دنبال می کند. دولت بعدی در عرصه داخلی، 

توسعه و در عرصه خارجی، تنش زدایی را دنبال می کند.
وی ادامه داد: اینکه برخی ها بحث تندتر شدن دولت بعدی در سیاست 
خارجی را مطرح می کنند، یک موضوع انحرافی است. دولت آینده ایران 
از هر جریانی باشد، دید اقتصادی در داخل خواهد داشت و در سیاست 
خارجی به دنبال تنش نخواهد رفت. این فقط مربوط به مسائل داخلی 
هم نمی شود بلکه مجموع شرایط منطقه ای و بین المللی اجازه این تنش  

را نمی دهد.
به گفته رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اگر این 
بحث در مذاکرات مطرح شود که دولت بعدی به دنبال تنش زدایی خواهد 
بود و به برجام نیز پایبند می ماند، امکان سرعت بخشیدن به مذاکرات و 

دستیابی به آن در اسرع وقت ممکن می شود.

علی تاجرنیا:      
جریانی در کشور به دنبال حذف 

جمهوریت نظام است!

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت می گوید در مجموعه فضای موجود 
عده ای تعمد دارند روح جمهوریت را از ساختار نظام بگیرند تا پوسته ای 

از جمهوری اسالمی باقی بماند.
اعتمادآنالین:  علی رغم این که بخشی از جریان اصالحات با عبور از فضای 
شوک آور پس از اعالم نتایج بررسی صالحیت ها، در پی بررسی گزینه های 
موجود برای اعالم کاندیدا است، طیفی از این جریان اما در سکوت درباره 
نامزدها بر مساله اثرات سیاسی و اجتماعی رویه فعلی بررسی صالحیت 
ها تمرکز کرده اند. علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در 
این باره گفت: یک جریان فکری در کشور خواهان قبضه تمامی قدرت 
است؛ یعنی پس از این که تمامی نهادهای انتصابی را در اختیار گرفته، 
سعی دارد تا تمامی نهادهای انتخابی را هم از کانال نظارت استصوابی در 
دست بگیرد. وی تاکید کرد: تنها انتخاباتی که علی رغم همه محدودیت ها 
الزاما در جهت خواست این جریان نبوده، انتخابات ریاست جمهوری بود 
و اگر دقت کنیم در طی دو یا سه دهه گذشته انتخابات های انجام شده 

بعد از سال ۷۶ مورد خواست این جریان نبوده است.
 تاجرنیا در تشریح تصمیم شورای نگهبان برای تایید صالحیت ترکیب 
فعلی نیز گفت: شورای نگهبان با توجه به تجربه دوره گذشته که بخش 
عمده ای از کاندیداهای اصالح طلب رد شدند و اصالح طلبان بر روی آقای 
گرفتند،  نیز  نتیجه  و  کردند  اجماع  بود،  اصولگرا  چهره ای  که  روحانی، 
تمامی کسانی که احتمال رای آوری داشتند را ردصالحیت کرد تا تنها 

کاندیداهایی از پیش تعیین شده باقی بمانند.
 عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید کرد: این جریان می گوید 
هست  هم  انتخاباتی  اگر  و  باشد  انتخاباتی  نباید  اسالمی  جمهوری  در 
بیعت با یک کاندیدا است. انتخابات با این شیوه گام به گام در حال خالی 
شدن از روح دموکراسی است.  تاجرنیا درباره واکنش مردم به این شیوه 
تایید صالحیت ها نیز گفت: من تصور می کنم این که مردم و گروه های 
سیاسی بدانند انتخابات برای احراز صالحیت هیچ خط کشی ندارد، آنها 
را از حضور در انتخابات دلسرد می کند.  وی ادامه داد: البته بر اساس 
جریان  این  برای  که  کرد  پیش بینی  می توان  نتایج  و  تحلیل ها، سالیق 
میزان اقبال مردم نیز اهمیتی ندارد و همین که ۱۵ درصد مردم را هم 
به گونه ای  این که شرایط  بیان  با  تاجرنیا  حفظ کنند، کفایت می کند. 
شده است که امکان تفکر دیگری غیر از مجموعه ای که از قبل تشخیص 
داده می شود وجود ندارد، افزود: تصور می کنم با توجه به مجموعه فضای 
از ساختار نظام بگیرند و  را  موجود عده ای تعمد دارند روح جمهوریت 
پوسته ای از جمهوری اسالمی باقی بماند. وی خاطرنشان کرد: آنچه در 
این انتخابات و روند بررسی صالحیت ها گذشت نه تنها جمهوریت، بلکه 

نگاه اسالمی و انسانی را خدشه دار کرد.

علی مطهری:    
 شورای نگهبان فقط کسانی را رد کند 
که عدم صالحیت آنها احراز شده است

علی مطهری در توئیتی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت: بهتر 
است شورای نگهبان فقط کسانی را رد کند که عدم صالحیت آنها برای 
او احراز شده است. به گزارش دیده بان ایران؛ علی مطهری نماینده ادوار 
مجلس در توئیتی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مطلبی 
نوشت. وی نوشت: آقای کدخدایی گفته است عدم احراز صالحیت برخی 
افراد به معنی بی صالحیتی آنان نیست. می گویم پس بهتر است شورای 
نگهبان فقط کسانی را رد کند که عدم صالحیت آنها برای او احراز شده 
است. بقیه کار را به عهده مردم بگذارد. در این صورت مردم از حضور 

برخی شخصیت های ملی محروم نمی شوند.

نوه بنیانگذار جمهوری اسالمی گفت: دوستان انصاف داشته باشند. شما حق رای 
دارید، من هم حق دارم آن کســی که دلم می خواهد را انتخاب کنم. هر کدام که 
اکثریت را کسب کردیم محل اطاعت است. نمی شود تو برای من منتخب کنی و 
بگویی به این رای بده! به گزارش دیده بان ایران؛ گزیده ســخنان حجت االسالم 
و المسلمین سید حسن خمینی در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید در 

پی می آید:
 *اگر می گوییم حکومتی که اقبال عمومی را ندارد مشروع نیست، حکم خداست.

*وقتی می گوییم اقبال عمومی، نظر جمهور )اکثریت(، شــرط مشروعیت نظام 
است و انتخابات مشروعیت ساز است، از این جهت است که اقبال عمومی از نظر 

امام جزئی موضوع است.
*همان خدایی که گفته اگر فقیه نیستی والیت نداری، اگر عادل نیستی والیت 

نداری، اگر آگاه به زمان نیستی والیت نداری، این را هم قید گذاشته است.
*خــدا می گوید همه )پیامبران( را فرســتادیم تا خود مردم اقامه قســط کنند. 

خودشان اقامه داد کنند.
*جامعه باید خودش همراه باشد، خودش همدل باشد.

*نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد.
*دوستان انصاف داشته باشند. شما حق رای دارید، من هم حق دارم آن کسی که 
دلم می خواهد را انتخاب کنم. هر کدام که اکثریت را کسب کردیم محل اطاعت 

است. نمی شود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رای بده!
 مشــروح سخنان حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی  متعاقبا منتشر 

خواهند شد.

عزت اهلل یوسفیان مال:       
الریجانی عاقل است

برنا: -عزت اهلل یوسفیان مال-، در رابطه با فضای انتخاباتی پیش رو و احتمال 
حضور پرشــور مردم در این انتخابات گفت: من فکر می کنم آرام آرام به سمت 
فضایی بهتر می رویم چون کار دو سه روز است که شروع شده و هنوز ستادها در 
استان ها و شهرستان ها شکل نگرفته اند. اگر کاندیداها واقعا وارد رقابت سالمی 
با هم شــوند فضا از حضور آنها شکل می گیرد. همیشه کاندیداها به گرم شدن 
فضــای انتخاباتی دامن می زنند اگر کاندیداها چندان به میدان نیایند و نخواهند 
که رقابتی ســالم و محکم داشته باشــند فضا به همین صورت منفعل می ماند. 

تصور من این است که روز به روز فضای انتخابات بهتر خواهد شد.
یوســفیان مال در رابطه با عدم احراز صالحیت الریجانی در انتخابات ریاست 
جمهــوری ادامه داد: همه ما می گفتیم آقای الریجانی اهل عقالنیت اســت و 
عقالیی فکر می کند و فردی سنگین و متین است این سنگینی و متانت همیشه 
باید باشــد. او تاکید کرد: وقتی که فردی بر صندلی قدرت تکیه زده و متانت به 
خرج داده معلوم اســت که این متانت تصنعی اســت ولی وقتی از صندلی پایین 
آمد و مشــکلی برای او بوجود آمد و حتی اگر مشکل شایسته او نباشد اما باز هم 
عقالنیت به خرج بدهد یقینا او فردی عاقل اســت. آقای الریجانی اینجا امتحان 
خوبی پس داد. کســانی برای او شــعار می دادند و او را فردی عاقل و متین می 
دانســتند و او عقالنیت خود را در همه ابعاد نشــان داد و از کوره در نرفت و به 
یکباره نگفت شــما اشتباه کردید. او آرام و راحت برخورد کرد و به احدی مراجعه 
نکرد و به دوســتان و طرفداران خود گفت که در یکجا جمع نشوند و مساله ای 
اتفاق نیفتاده و این قانون اســت و آنها می توانند قانونا چنین تشــخیصی بدهند 
و آنچه از ایشــان انتظار می رفت دیده شد و همه از اینکه ایشان عقالنیت را در 
همه ابعاد دارند رضایت دارند. نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: رهبری بهترین 
تعبیرها را در مورد آقایان داشــته و یکی از آنها ایشــان هستند. ایشان مردم را 
دعوت کردند تا پای صندوق های رای بروند و حتی به اخوی خود ســپردند که 
هیچ کاری نکند و این نشــانه عقالنیت ایشان است و نشان می دهد اطرافیان و 

هواداران ایشان در مورد الریجانی اشتباه نمی کردند.
او در پایان گفت: احراز صالحیت و رد صالحیت ها تشخیص است و تشخیص 
ها با هم فرق دارد با شناختی که من از ایشان دارم رد صالحیت شایسته ایشان 

نبود.

ابوالفضل ابوترابی:     
از قالیباف درخواست کرده ام تا فایل 

جلسات غیرعلنی را منتشر کند

به گــزارش دیده بان ایــران؛ ابوالفضل ابوترابی نماینده مــردم نجف آباد در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: بر اســاس صدر تبصره 2 ماده 1۰2 آیین نامه 
داخلــی مجلس در نامــه ای خطاب به رئیس مجلس از وی خواســته ام تا فایل 
جلسات غیرعلنی منتشــر شود. وی افزود: در این نامه از رئیس مجلس خواستم 
تا با توجه به اتمام زمان اضطرار و با هدف شفافیت فایل های صوتی و تصویری 
جلســات غیرعلنی مجلس از سال ۵8 تا به امروز منتشر شود تا مردم در جریان 
این جلسات قرار گیرند. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشــت: نامه خود در این باره را به آقای متفکر آزاد عضو هیأت رئیســه مجلس 
تقدیم کردم تا به اطالع رئیس مجلس برســد. البته تصمیم گیری نهایی در این 

باره برعهده رئیس مجلس است که آیا این فایل ها منتشر شود یا خیر.

مهدی دوستی:    
تهیه کننده گاندو رئیس ستاد 

هنرمندان رئیسی نیست

به گزارش دیده بان ایران؛ مهدی دوستی سخنگوی شورای هماهنگی ستادهای 
مردمی ســید ابراهیم رئیسی در اولین اظهار نظر خود        پس از انتصاب به این سمت، 
برخی خبرســازی ها در روزهای اخبر درباره برخی انتصابات در ســتاد سید ابراهیم 
رئیسی را فاقد اعتبار دانست و گفت: آنچنان که آقای رئیسی در روز ثبت نام مطرح 
کردند، ایشــان در ایام انتخابات برنامه ای برای تاسیس ستاد انتخاباتی نداشته و بر 
همین اساس اخبار مربوط به انتصابات در ستادهای ایشان فاقد اعتبار است. بنا بر این 
مصاحبه خبر انتصاب مجتبی امینی تهیه کننده سریال -گاندو- هم بر ستاد هنرمندان 

آیت اهلل رئیسی تکذیب می شود.
گفتنی است پس از اعالم انتصاب -مجتبی امینی- به عنوان رئیس ستاد هنرمندان 
ابراهیم رئیســی انتقادهای زیادی در شبکه های اجتماعی از سوی حامیان رئیسی 

مطرح شده بود.

سید حسن خمینی:        

نمی شود تو برای من انتخاب کنی
 و بگویی به این رای بده

احمد زیدآبادی فعال سیاسی تحول خواه در گفتگو با مستقل:        

 حکومت یکدست مشمول تغییرات جدی می شود
اميرحسين جعفري/روزنامه نگار

شــرايط  در  انتخابات  جــاري  رونــد 
فعلي حــدودا قابل حدس اســت و مانند 
انتخابات هاي پيشــين تبليغــات و زمان 
مبني  هيجاني  ديگــر  انتخابات  به  منتهي 
بــر ابهام انتخابات رئيــس جمهور وجود 
ندارد. در اين شــرايط ديگر به مرور وارد 
بعد  آينده نگري سياســي در دولت  بحث 
خواهيم شد كه موضع و رفتار آن ها نسبت 
به سياســت خارجي، اقتصــاد، فرهنگ، 
آزادي هــاي اجتماعي و احزاب چيســت؟ 
به همين جهــت گفتگو كرديــم با احمد 
زيدآبادي، روزنامه نگار و فعال سياسي كه 

مشروح آن را مي خوانيم:

در  اصولگرا  جنــاح  پيــروزي  فرض  با 
چه  دچار  ما  خارجي  سياســت  انتخابات، 
تحولي خواهد شــد؟ آيا آمريكايي ها با به 
قدرت رســيدن يك دولت تندرو در ايران 

رفتار خود را تغيير خواهند داد؟
ایــن بحث تنــدرو و کندرو کــه در داخل جامعه 
سیاســي ایران مطرح هســت در بین آمریکایي ها 
چند وقتي ســت کــه موضوعیت خود را از دســت 
داده اســت، آن هــا فکــر مي کنند رئیــس جمهور 
از هــر جناحي باشــد تصمیم گیرنــده ي اصلي در 
حوزه سیاســت خارجي نیســت بنابراین مي خواهند 
روابــط خــود را با چیــزي به نام نظــام جمهوري 
 اســالمي با تمام خصوصیاتي که دارد تنظیم کنند.

بنابراین به خودي خود یک دولتي که سر کار مي آید 
از هر جناحي هم که باشــد چندان تاثیري بر رفتار و 

سیاست آمریکا نسبت به ایران ندارد.

 جامعه ي مدني ايران و نيروهاي سياسي 
در دولت بعدي چه موقعيتي پيدا مي كنند؟ 
آيا نگراني بســته تر شدن فضاي سياسي 

حقيقت دارد؟
دو سناریو در این زمینه قابل بررسي است. سیاست 
فعلي نظام این است که در همه ي نهادها مسئولین 
از نیروهــاي وفادار به خودش باشــند و بنابراین در 
حال بســتن راه مشــارکت براي افراد فاصله دار با 
دیدگاه هاي خودش است اما به نظر مي آید همزمان 
با این اتفــاق در حوزه مدني مقداري هم براي مثال 
آزادي بیان و بحث هایي از این قبیل در حال کاهش 
برخي سخت گیري هاي مرســوم است. نتیجتا اگر 
نیروهاي سیاسي داخل ایران اصرار داشته باشند به 
اینکه دوباره در قدرت سهیم شوند و بخواهند دولت 
را مرتبا نقد کنند و سیاست ورزي روزانه داشته باشند 
با فشــار بیشــتري رو به رو خواهند شد اما اگر قید 
حضور در قدرت را بزنند و سعي کنند از یک موضع 
مدني و با تکیه بر حل مســائل و مشــکالت عیني 
کشــور سیســتم را نقد کنند فکر کنم فضا مقداري 

براي آن ها باز شود و این بستگي به عملکرد همه ي 
این نیرو ها دارد. به هرحال همانطور که ممکن است 
خطراتي در پیش باشد یک فرصت هایي هم در پیش 
است و همه ي این ها بستگي به مجموعه ي آگاهي و 

عملکرد نیروهاي سیاسي و مدني دارد.

 بحث ايجاد جايگاه نخســت وزيري و 
حذف رياست جمهوري كه آقاي حجاريان 
نيز به خطر آن اشــاره كردنــد چقدر به 
واقعيت نزديك است؟و چقدر امكان پذير 

است؟
این مسئله هیچ نســبتي با واقعیت ندارد به دلیل 
اینکه تغییر سیســتم از ریاســتي یا نیمه ریاستي به 
پارلماني نیازمند اصالح قانون اساسي است و اصالح 
قانون اساســي نیز نیازمند رفراندوم است و فضاي 
عمومي جامعه بــراي برگزاري رفراندوم مناســب 
نیست. بنابراین این راهیست که حکومت نمي خواهد 
برود و نخواهد رفت اما دوگانگي بین نهادهای حاکم 
را از طریق همین تشــدید نظارت شــوراي نگهبان 
عملي مي کند. یعني رئیس جمهوري بیاید که رایي 
هم بگیرد اما هم ســو با نهاد هاي دیگر باشــد و از 
این طریق به هدف خود مي رســند و قرار نیست که 
ریاست جمهوري حذف شود و نخست وزیري بیاید 
گرچه عمال اگر این اتفاق مي افتاد هم مشکلي ایجاد 
نمي کرد ولي اساســا بحثي که آقاي حجاریان اشاره 

کرد به نظر اتفاق نمي افتد.

در دولت بعدي اصالح طلبان چه موقعيتي 
پيدا مي كنند؟ فعال تر مي شــوند يا كاركرد 

سياسي خود را از دست مي دهند؟
دقیقا بســتگي به خودشــان دارد و اینکه ارزیابي 
آن ها نســبت به شــرایط چه باشــد. فاصله گرفتن 
از قــدرت حاکم در ایران منجر به بازگشــت اعتبار 
اجتماعي اســت و مي تواند یک سرمایه اجتماعي را 
انباشت کند و با تکیه به آن سرمایه اجتماعي نقش 

بازي کند.
 گرچــه ایــن حکومت هــم با تجربــه اي که با 
یکدســت کردن مي کند خودش مشــمول تغییرات 
جدي مي شــود که صف بندي هــا را به هم مي زند 
و شــاید برخي از همین اصالح طلبان را به مشارکت 
در قــدرت دعوت کند اما در نهادهای انتصابي و بعد 
هــم در انتخابات هاي آینده. به هر حال همه ي این 
احتماالت ممکن است و چیزي که در حال رخ دادن 
است پایان جهان نیست و خیلي مهم است که همه 
به این مســئله به عنوان پایــان جهان نگاه نکنند و 

بخواهند همه چیز را به هم بزنند. 
اتفاق به نسبت بي اهمیتي در حال رخ دادن است 
به دلیل اینکه کسي که رئیس جمهور مي شود اینقدر 
گرفتاري و مشــکل در حــوزه ي اقتصاد و اجتماع و 
منابع آب و برق و منابع طبیعي و هزار بدبختي دارد 
که اساسا توان اینکه بخواهد همه را سرکوب کند و 

فضا را ببندد نــدارد. بنابراین باید با حوصله و بدون 
نگراني وارد شود. فرض کنید اصال اصالح طلبان را 
هم تایید کرده بودند، تقریبا هیچکدام شانسي براي 
پیروزي نداشــتند و داســتان همین مي شد که در 
 حال رخ دادن اســت و عمال تغییري ایجاد نمي شد.

بر فــرض كه اصولگرايان با يكدســت 
شدن نهادهاي قدرت و پشتيباني حاكميت 
اقتصادي  و  خارجي  مشــكالت  توانستند 
كننــد، در آن شــرايط كاركرد  را حــل 

اصالح طلبان براي جامعه چيست؟
مســائل اقتصادي و حل مشکالت به این سادگي 
نیســت. در ایــران براي حل مشــکالت باید ثبات 
سیاســي ایجاد شود و ثبات سیاســي نیز نیازمند باز 
کردن راه مشارکت و یا افزایش دامنه ي آزادي هاي 
سیاســي و فرهنگي است و اساســا کاري نمي شود 
انجام داد و همین هســت که مي گوییم حل مشکل 
اقتصاد ایران سیاسي است. ارتباط نیروهاي اصولگرا 
یا رئیس جمهور با جهان بیــرون هم اگر مبتني بر 
تشنج زدایي باشــد کل چینش نیروهاي سیاسي در 
ایــران را تغییر مي دهد و نیرو هــاي تندروی آن ها 
قطعــا نمي پذیرند و خیلــي از معادالت فعلي به هم 
مي ریزد و معادالت جدیدي ایجاد مي شود. بنابراین 
این نوع فرض ها باید با لوازمشــان مورد تحلیل قرار 
بگیــرد و اگر بخواهیم با لوازمشــان به آن ها توجه 

کنیم اساسا موقعیت جناح ها متفاوت خواهد شد.

با كاهش مشاركت  رئيس جمهور بعدي 
و راي پاييــن با چه مشــكالتي رو به رو 
مي شــود؟ آيا در مجامع جهاني نيز مورد 

سوال قرار خواهد گرفت؟
تا این لحظه هیچکدام از کشورهاي خارجي راجع 
به انتخابات ایران موضعي نگرفتند همانطور که قبال 
گفتم ریاست جمهوري براي آن ها مهم نیست چون 
فکر مي کنند با کل نظام سیاســي مواجه هستند و 
رئیس جمهور بخش کوچکي از آن اســت.  بنابراین 
بعید مي دانــم برخوردي که با انتخابات ســوریه از 
جانب اروپا و آمریکا شد با مثال انتخابات ایران شود. 
رئیــس جمهور از این جهت فکر نمي کنم مشــکل 
بزرگي برایش پیــش بیاید و به هر حال مي خواهند 
بــا هم تعامل کننــد و به نتیجه برســند. در داخل 
هم بســتگي دارد این موضوع چقدر در دســتور کار 
نیروهاي سیاســي مختلف قرار بگیرد یعني هر روز 
بخواهند بر این طبل عدم مشروعیت بنوازند و طرف 
مقابل را زیر ســوال ببرند یا در کنارش بگذرند مثل 
برخي انتخابات هایي که قبال هم با مشارکت پایین 
انجام شده است. بنابراین فقط تنها چیزي که در اثر 
کاهش مشــارکت اتفاق مي افتد ممکن است تلنگر 
جدي به بخش هاي میانه روی اصولگرایان وارد کند 
که ایــن روش مي تواند ســرانجام خیلي خطرناکي 

داشته باشد.



شرکت پتروشیمی جم، در اردیبهشت و خرداد 1400 
موفق به برگزاری کیفی کلیه مجامع شرکت های  تابعه 
خود شد. به گزارش روابط عمومی به نقل از سرپرست 
جم  پتروشیمی  شرکت های  ارزیابی  و  مجامع  امور 
پتروشیمی  تابعه  مالی شرکت های  »تمامی صورت های 
جم به تصویب مجمع رسید.« وی همچنین با اشاره به 
سرمایه گذاری های آینده، از افزایش سرمایه شرکت های 

توسعه پلیمر پادجم و توسعه پلیمر کنگان خبر داد.
سرپرست امور مجامع و ارزیابی شرکت های پتروشیمی 
جم  پلی پروپیلن  شرکت  »عملکرد  کرد:  عنوان  جم 
 20 در  شرکت  این  مجمع  برگزاری  با   1399 سال  در 
گرفت؛  قرار  حسابرس  قبول  مورد   ،1400 اردیبهشت 
همچنین عملکرد این شرکت در سال 1398 نیز مورد 

تایید حسابرسی بوده است.«
پلی  شرکت های  »عملکرد  خالق،  بهروز  گفته ی  به 
پروپیلن جم، پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهرافق، 
که   1399 سال  در  صنعتکاران  جم  و  پتروشمیران، 
جلسات مربوط به مجمع آنها در روزهای 26، 27، و 28 
اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد نیز بر اساس گزارشات 

مقبول حسابرس  نظریه  به  منتج  توانست  شده  بررسی 
شود. در مورد شرکت های توسعه پلیمر کنگان، آمیزه های 
پویاپلیمری جم، توسعه انرژی پادکیش و توسعه پلیمر 

پادجم نظریه حسابرس مشروط اعالم شد.«
تصویب صورت های مالی شرکت های تابعه جم

در  قانونی  بازرس  و  حسابرس  نظر  اظهار  به  توجه  با 
پتروشیمی  تابعه  شرکت های  مجامع  برگزاری  جریان 
جم، در سال مالی 1399 عملکرد چهار شرکت مقبول 
و چهار شرکت دیگر نیز به همراه بند شرط –مشروط- 
اعالم شد که بر این اساس بندهای مشروط حسابرسان 

نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
دستاوردهای کلیدی

خالق در تشریح اهم دستاوردهای کلیدی و اقدامات 
گفت:   1399 سال  در  جم  تابعه  شرکت های  موثر 
»پلی پروپیلن جم افزایش مبلغ فروش شرکت از 33 هزار 
میلیارد به 66 هزار میلیارد ریال -افزایش 97 درصدی 
میلیارد  هزار  از 10  بیش  افزایش سودآوری  و  فروش- 

ریال در مقایسه با سال گذشته داشته است.«
وی عنوان کرد: »از نقاط قوت پتروشیمی توسعه پارک 

پتروشیمی  با  خوراک  قرارداد  انعقاد  گوهرافق  صنعتی 
سایر  اتصال  جهت  مناسب  زیرساخت  ایجاد  و  پارس، 
اعضای پارک به شبکه توزیع استایرن منومر و یوتیلیتی 
است. شرکت پتروشمیران نیز افزایش 78 درصدی سود 

سرمایه گذاری در سهام داشته است.«
سرپرست امور مجامع و ارزیابی شرکت های پتروشیمی 
اسـتقـرار  شرکت،  سودآوری  درصدی   90 افزایش  جم 
سیــستم قـراردادها و مناقصات، تشکیل  منظم کمیته 
هزینه  و  درآمد  کنترل  پیــاده سـازی سیستم  حقوقی، 
دستاوردهای  جمله  از  را  قـــراردادهـا  و  پـروژه ها  در 

کلیدی شرکت جم صنعتکاران دانست.

دریافت مفاصا حساب مالیاتی در سال های 97، 98 و 99 
آمیزه های پویاپلیمری جم، تکمیل فرایند تصفیه توسعه 
انرژی پادکیش، و تهیه گزارش توجیهی و اخذ تاییدیه 
جهت افزایش سرمایه و آغاز پروژه PDH توسعه پلیمر 
 کنگان از نقاط قوت و اقدامات موثر این شرکت ها بوده 

است.
گفتنی است در سال 1399 فعالیت سه شرکت توسعه 
انرژی پادکیش، تاپکو استانبول و آمیزه های پویاپلیمری 
گرفتند.  قرار  تصفیه  جریان  در  و  شده  متوقف  جم 
شرکت های توسعه پلیمر کنگان و توسعه پلیمر پادجم 

نیز در مرحله قبل از بهره برداری قرار دارند.
افزایش سرمایه

این  در  جم؛  پتروشیمی  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  پادجم  پلیمر  توسعه  افزایش سرمایه شرکت  مجامع 
مبلغ 8.000 میلیارد ریال، و شرکت توسعه پلیمر کنگان 

به مبلغ 1.213 میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.
سالیانه  عادی  عمومی  یادآوری می شود مجمع  ضمناً 
برگزار  جاری  سال  تیرماه  در  جم  پتروشیمی  شرکت 

می شود.

مالرحمان در نشست با فعاالن حمل و نقل معدن خبرداد:

اختصاص بیش از 1000 میلیارد تومان به زیربناهای بخش معدن در سال جاری

 به گزارش روابط عمومی بیمه حکمت، همزمان با هفدهم شوال روز 
برترین های حوزه ورزشی سال 1399  از  تجلیل  آیین  پهلوانی،  فرهنگ 
از  رونمایی  و  حکمت  بیمه  حمایت  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
با حضور وزیر ورزش و جوانان »مسعود  فعال  و  آماده  ارتش  طرح ملی 
دریادار  امیر  ارتش  کننده  هماهنگ  هماهنگ  معاون  و  سلطانی فر«  
»حبیب اهلل سیاری« در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی 

ارتش برگزار شد.
ورزش های  فدراسیون  با  تفاهم نامه ای  امضای  طی  مراسم  این  در 
پرافتخار  مدال  و  شد  رونمایی  فعال  و  آماده  ارتش  ملی  طرح  همگانی، 
کوهنورد کشور توسط وزیر ورزش و جوانان به امیر دریادار سیاری اهدا 

شد.
همچنین نشان یادبود ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز از طرف امیر 

دریادار سیاری به وزیر ورزش و جوانان اهدا شد.
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مدیرعامل بیمه البرز، حمید جهاندیده را به عنوان سرپرست مدیریت بیمه های اشخاص این شرکت انتخاب کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، در حکمی که از سوی محسن پورکیانی مدیرعامل این شرکت به حمید جهاندیده ابالغ شده،  آمده است: در راستای منافع و مصالح شرکت با تکیه بر اصول راهبردی، سیاست ها و استراتژی های 
ابالغ شده و با رویکرد جامع و کامل،  اقدامات الزم به منظور چابک سازی و بازمهندسی فرآیندهای بیمه گری،  استفاده بیش از پیش از خدمات فناوری اطالعات برای ارایه خدمات مطلوب و سریع به بیمه شدگان و طراحی خدمات 

جدید بیمه ای متناسب با بازار را به عمل آورید.
این گزارش حاکی است، حمید جهاندیده رییس مجتمع بیمه های اشخاص و مدیریت توسعه بازار بیمه البرز را در کارنامه کاری خود دارد.

انتصاب مدیر بیمه های
 اشخاص بیمه البرز

اخبار

منطقه  پتروشیمی  شرکت های  از  حمایت  و  توانمند سازی  نمایشگاه 
ماهشهر و بندر امام خمینی)ره( با مشارکت و اعالم آمادگی بانک صادرات 
ایران برای مشارکت در تأمین مالی و پشتیبانی از طرح های توسعه ای این 

صنعت آغاز به کار کرد.
و  توانمندسازی  نمایشگاه  ایران،  بانک صادرات  روابط عمومی  گزارش  به 
حمایت از شرکت های منطقه ماهشهر و بندر امام خمینی)ره( در تأمین 
توسط  ماهشهر  پتروشیمی  شرکت های  تخصصی  و  عمومی  نیازهای 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با مشارکت بانک صادرات ایران 

در محل سالن تالش شهرک بعثت بندر ماهشهر آغاز به کار کرد.
برای  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید؛  سال  در  ایران  صادرات  بانک 
حمایت از صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت آینده دار و پرظرفیت و در 
افزوده در صنعت نفت  ارزش  ایجاد  برای  عین حال مهمترین جایگزین 
کشور، طرح ها و خدمات متنوع مالی و بانکی را به کار گرفته به نحوی که 
طرح ویژه اعتباری تولید )طراوت( در دو بخش طراوت تولید و طراوت 
واحدهای  گردش  در  سرمایه  تامین  برای  فراوانی  قابلیت های  توسعه 
از  و  کرده  فراهم  تولیدی  خطوط  توسعه  و  ظرفیت  افزایش  و  تولیدی 

ابتدای سال 98 تاکنون مورد استقبال صنایع قرار گرفته است.

آغاز نمایشگاه شرکت های پتروشیمی ماهشهر 
و بندر امام با حضور بانک صادرات ایران

با حضور وزیر ورزش و جوانان و امیر دریادار سیاری: 

از طرح ملی )ارتش آماده و فعال( با حمایت 
بیمه حکمت رونمایی شد

گفت:  ایمیدرو  عامل  هیات  مالرحمان عضو  جمشید 
این سازمان طی سال جاری 1000 میلیارد تومان در 

زیربناهای بخش معدن هزینه خواهد کرد.
نوسازی  و  توسعه  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
هیات  عضو  ایران)ایمیدرو(،  معدنی  صنایع  و  معادن 
عامل ایمیدرو، در نشست ویدئو کنفرانسی با محمدرضا 
دبیر  عیقرلو  محمد  ایران،  معدن  خانه  رئیس  بهرامن، 
نظری،  سبحان  لجستیک،  و  نقل  و  حمل  فدراسیون 
ریلی،  نقل  و  حمل  های  شرکت  صنفی  دبیرانجمن 
ایران و برخی  اعضای کمیته حمل و نقل خانه معدن 
معاونان و مدیران ایمیدرو به بررسی مسائل و مشکالت 

ارائه راهکار در حمل و نقل بخش معدن پرداختند.
مالرحمان گفت: منابع بخش معدن صرف توسعه این 
جاری  سال  طی  شد.  خواهد  آن  زیربناهای  و  بخش 
اما  هاست  بخش  سایر  از  تر  زیربنایی  بسیار  اکتشاف 
معدن  بخش  توسعه  زیربناهای  از  یکی  نقل  و  حمل 

است که نباید از آن غافل شد.وی تصریح کرد: بنابراین 
ایمیدروعالوه بر رقم فوق،اعتبارتی را نیز به این بخش 

تزریق می کند.
مالرحمان با بیان اینکه نگاه ایمیدرو به بخش حمل 
و نقل توسعه ای است، گفت: پیشنهاد ما این است که 
در  نقل  و  حمل  المللی  بین  الگوهای  درنظرگرفتن  با 
بخش  و  حوزه  این  بین  رابطه  بررسی  و  معدن  بخش 
و  حمل  مشکالت  حل  در  موثر  راهکارهای  به  معدن، 
نقل در بخش معدن پرداخته شود. به گفته وی، برای 
رسیدن به نگاه جامع در حمل و نقل بخش معدن باید 
گلوگاه های توسعه زیرساخت های حمل و نقل در این 

بخش را شناسایی کنیم.
ایمیدرو  کرد:  ایمیدروخاطرنشان  عامل  هیات  عضو 
ایجاد زیربناها برای معادن کوچک و هم  هم در طرح 
از طریق شرکت های زیرمجموعه در حال فعالیت برای 
می  جمله  از  که  است  معدن  بخش  زیربناهای  توسعه 

توان به انتقال آب از خلیج فارس به استان های شرقی 
کشورو احداث راه آهن سیرجان-کرمان اشاره کرد. از 
افزایش  از آنجا که  سوی دیگر محدرضا بهرامن گفت: 
قیمت های بخش حمل و نقل، فعالیت بخش معدن را 
با چالش جدی مواجه می کند. از این رو میزان ظرفیت 
ایمیدرو  تا  شود  کارشناسی  باید  ها،  ریل  و  ها  جاده 
بهتر بتواند در حمایت و تامین مالی پروژه های حمل 
و نقل تصمیم گیری کند. محمد عیقرلو در این نشست 
گفت: هدف ما تشکیل شرکت تعاونی چند منظوره ای 
است که تمام بخش های حمل و نقل را پوشش داده 
نظری  کند.  تامین  را  معدن  صنعت  نیازهای  بتواند  و 
نیز تصریح کرد: ایمیدرو و فعاالن معدنی برای رشد و 
مستقیم  گذاری  سرمایه  در  باید  پایدار،  فعالیت  تداوم 
در بخش حمل و نقل فعال تر باشند. همچنین فراهم 
بخش  در  لجستیکی  هلدینگ  یک  مقدمات  کردن 

معدن همزمان پیگیری شود.

سرمایه  صندوق  مدیرعامل  دهقانی  فرید  همچنین 
مالی  تامین  به  اشاره  با  معدنی  های  فعالیت  گذاری 
های  شرکت  منابع  از  نقل  و  حمل  بخش  های  طرح 
معدنی بزرگ تاکید کرد: بخش معدن به حمل و نقل 
آسان و ارزان نیاز جدی دارد اما نباید روش های تامین 
مالی را به گونه ای طراحی کنیم که شرکت های بزرگ 

معدنی دچار مشکل شوند.

با تسهیالت 185 میلیارد ریالي بانک صنعت و معدن و با حضور وزیر صمت؛

طرح توسعه شرکت فرش ستاره افشار میاندوآب در آذربایجان غربی افتتاح شد

یک قدم تا ورود به بازار؛

فیدلیتی به نمایندگی های بهمن موتور پا گذاشت
گروه  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  شبکه  مدیر 
بهمن از حضور فیدلیتی در دو مدل پنج و هفت نفره در 
25 نمایندگی منتخب بهمن موتور خبر داد و گفت: به 
منظور دسترسی مشتریان و مشاهده امکانات و قابلیت 
های فیدلیتی و همچنین سنجش سلیقه بازار و انجام 
بازدید میدانی، تعداد محدودی فیدلیتی در نمایندگان 

منتخب قرار داده شده است.
خسرو خسروی فر مدیر شبکه فروش و خدمات پس 
و  فروش  نمایندگی   25 گفت:  بهمن  گروه  فروش  از 
خدمات پس از فروش در 13 استان برای فیدلیتی در 
نظر گرفتیم که از امروز فیدلیتی در دو مدل 5 و 7 نفره 
موتور  بهمن  شوروم  دو  و  منتخب  های  نمایندگی  در 

برای عموم به نمایش گذاشته شد.
از  قبل  فیدلیتی  اینکه  به  اشاره  با  فر  خسروی 
با سایر  عرضه، فقط برای مشاهده مشتریان و مقایسه 
خودروهای بازار به نمایش گذاشته شده است، تصریح 
دسترسی  منظور  به  بهمن،  گروه  روال  طبق  کرد: 
مشتریان به خودرو، مشاهده امکانات و قابلیت های آن 
و همچنین سنجش سلیقه بازار، تعداد محدودی برای 

کسب بازخورد و توسعه و بهبود در نمایندگان منتخب 
قرار داده شده است.

گروه  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  شبکه  مدیر 
افزایش تعداد نمایندگی های منتخب به 35  از  بهمن 
نمایندگی تا پایان سال خبر داد و گفت: این نمایندگی 
ها از نظر سطح استاندارد ارتقاء پیدا کرده اند و مشتریان 
می توانند در هنگام ثبت نام با توجه به محل زندگی، 

نمایندگی مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
وی با تاکید بر اینکه فقط نمایندگی های استاندارد و 
با رضایتمندی بسیار باال، مجاز به ارائه خدمات فروش و 

پس از فروش فیدلیتی هستند، تصریح کرد: در راستای 
افزایش رضایتمندی مشتریان و همچنین ارائه خدمات 
مطلوب و متمایز نسبت به سایر شرکت ها، گروه بهمن 
به استاندارد سازی نمایندگی های مجاز از نظر تغییرات 
یکپارچه عناصر دیداری، رفاهی، شاخص های کلیدی 

عملکرد و... اقدام کرده است.
استرانژیک  و  جدید  محصول  فیدلیتی  است  گفتنی 
پرفروش  بین 10 خودرو  باشد که در  بهمن می  گروه 
اولین  عنوان  به  بهمن  گروه  دارد.  قرار  چین   SUV
اولین  برای  زیاد،  بسیار  گذاری  سرمایه  با  خودروساز 
است  کرده  خریداری  را  فیدلیتی  پلتفرم  کشور  در  بار 
می  مهندسی،  و  دانش طراحی  داشتن  اختیار  در  با  و 
تواند محصوالت دیگری روی این پلتفرم تولید و به بازار 

عرضه کند.
لیتری   1.5 سیلندر   4 پیشرانه  یک  دارای  فیدلیتی 
مجهز به توربوشارژر، با 155 اسب بخار قدرت و 230 
نیوتن متر گشتاور است و سیستم انتقال قدرت 6 سرعته 
دوکالچه آن کمک شایانی به رانندگی اسپرت خواهد 
لینک، سرنشینان  تعلیق مولتی  به لطف سیستم  کرد. 

سواری نرمی را داخل کابین تجربه می کنند. فیدلیتی 
دارای طول، عرض و ارتفاع به ترتیب 4735، 1900 و 
1710 میلی متر است، ابعادی که آن را به رقیبی جدید 

برای شاسی بلندهای لوکس بدل کرد.
 فیدلیتی در دو مدل 5 و 7 نفره به بازار عرضه می 
شود و از امکاناتی نظیر صفحه نمایشگر 10.25 اینچی، 
 ،LDW خطوط  بین  حرکت  دهنده  هشدار  سیستم 
پایداری  کنترل   ،BSD کور  نقاط  تشخیص  رادار 
الکتریکی خودرو ESC، ترمز پارک برقی به همراه اتو 
هلد، سنسور باران، کروز کنترل، سنسور پارک عقب و 

جلو و... بهره می برد. 
و  بوده  کلید  بدون  فیدلیتی  کابین  داخل  به  ورود 
دوربین 360  انجام مي شود.  با دکمه  استارت خودرو 
درجه در زمان پارک خودرو تسلط کاملي به راننده مي 
سیستم  کن،  گرم  همراه  به  برقي  هاي  صندلي  دهد. 
اینچی  پانوراما، جلوآمپر 12.3  تهویه مطبوع، سانروف 
LED، سیستم هوشمند  TFT، چراغ هاي  دیجیتال 
باز شدن اتوماتیک درب صندوق توسط پا و... از دیگر 

امکانات رفاهي این SUV لوکس به حساب مي آید.

تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  رزم حسینی  با حضور 

با  میاندوآب  افشار  ستاره  فرش  شرکت  توسعه  طرح 
تسهیالت 185 میلیارد ریالي بانک صنعت و معدن در 

استان آذربایجان غربی افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از شرکت تولیدی 
فرش صنعتی افشار زرینه و ستاره افشار میاندوآب  اظهار 
تولید فرش صنعتی در کشور طی 10  داشت: ظرفیت 
سال گذشته 2.5 برابر شده و از 52 میلیون مترمربع به 

142 میلیون مترمربع رسیده است.
اینکه فرش ماشینی یک کاالی  بیان  با  رزم حسینی 

بیان داشت: حدود  است،  بومی  و  کامال صادرات محور 
دارد  زمینه در کشور وجود  این  واحد صنعتی در  هزار 
که در سه شیفت کاری هم اکنون فعالیت کرده و زمینه 

اشتغال خوبی را در کشور فراهم کرده اند.
را  خود  تولیدات  واحدها  این  همه  اینکه  بیان  با  وی 
صادر هم می کنند، افزود: صادرات فرش در سال گذشته 
داشته  افزایش  درصد   26 آن  ماقبل  سال  به   نسبت 

است.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در حوزه صنایع 
داشت:  اظهار  دارد،  توجهی  قابل  پیشرفت  معادن  و 

حرف  و  فعال  فرش  صنعت  تولید  عرصه  در  میاندوآب 
های زیادی برای گفتن دارد.

وی با اشاره به دغدغه های کارآفرینان و فعاالن فرش 
صنعتی در رابطه با رفع تعهدات ارزی نیز گفت: پس از 
آبان ماه سال گذشته در راستای مصوبات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و همچنین ستاد اقتصادی، تمامي صادر 
سال  تا  قضایی  پرونده  یا  و  ارزی  تعهد  که  کنندگان 
واردات و صادرات  از محل  1397 داشتند، ملزم شدند 
واگذار  به دیگران  را  آن  یا  و  انجام دهند  واردات  خود، 

کنند.

مهر تأیید حسابرس بر عملکرد شرکت های تابعه پتروشیمی جم

زنگنه: 

تولید نفت ایران باید به روزانه ۶.5 
 میلیون بشکه افزایش یابد

مطالعات  نامه  تفاهم  امضای  مراسم  در  زنگنه«  »بیژن  ایرنا،  گزارش  به 
توسعه میدان مشترک آزادگان و آغاز عملیات اجرای احداث ایستگاه های 
تقویت فشار گاز در میادین هما، وراوی و تابناک، ادامه داد: در وضعیتی 
هستیم که ناچاریم برای تدام تولید و نگهداشت بازیافت قراردادهایی را 

امضا کنیم که به 25 تا 30 میلیارد دالر نیاز است.
تمام  و  می شود  منجر  داخل  در  اشتغال  افزایش  به  اینکارها  افزود:  وی 

تجهیزات در ایران ساخته خواهد شد.
زنگنه با اشاره به اینکه کاری که در منطقه پارسیان انجام می شود، تضمین 
برای تامین خوراک پاالیشگاه های گاز منطقه است، گفت : 3.3 میلیون تن 

خوراک در آن منطقه ایجاد خواهد شد.
زنگنه گفت: به راحتی می توانیم به 6.5 میلیون بشکه تولید نفت در روز 
با این  این واقعیتی است که برخی ها نمی خواهند بپذیرند.  برسیم  اما 
 حال هر دولتی که بیاید باید تولید نفت را به 6.5 میلیون بشکه برساند. 

برای  نفت  تولید  افزایش  بر  نظام  کلی  سیاست های  در  داد:  ادامه  وی 
باالبردن قدرت امنیتی و سیاسی کشور تاکید شده است.



فوالد مبارکه در شاخص کیفیت محصوالت رکورد زد؛

کسب بهترین عملکرد کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی

چشمگیر  رشد  با  هم زمان   1400 اردیبهشت ماه  در 
شرکت  محصوالت  کیفی  بازده  باالترین  شرکت  تولید 
در نواحی فوالدسازی، نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا 
به دست آمد که منجر به کسب رکورد 91 درصد در 
کل شرکت و بهبود 2درصد نسبت به سال قبل گردید 
که این رکورد از ابتدای راه اندازی تاکنون بی نظیر است.

شرکت  کیفی  کنترل  واحد  مدیر  کی یگانه  علیرضا 
فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: 
در اردیبهشت ماه سال جاری، هم زمان با رشد چشمگیر 
محصوالت شرکت  کیفی  بازده  باالترین  تولید شرکت، 
در نواحی فوالدسازی، نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا 
به دست آمد که منجر به کسب رکورد 91درصد در کل 
شرکت و بهبود 2درصد نسبت به سال قبل شد که در 

شرکت فوالد مبارکه رکورد محسوب می شود.
مبارکه  فوالد  شرکت  کیفی  بازده  رکورد  افزود:  وی 
باالترین  به  تولیدی  نواحی  تمام  آنجا مهم است که  از 
و  حجم  به  توجه  با  ماه،  این  در  خود  کیفی  عملکرد 

ظرفیت تولید محصوالت کیفی، دست یافتند.
اعالم  مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه 
واحد  کیفی  بازده  جاری،  سال  اردیبهشت ماه  در  کرد: 
درصد،   99.4 گرم  نورد  درصد،   95.3 فوالدسازی 
نورد سرد 96 درصد و فوالد سبا 98.4 درصد شد که 
کسب این رکورد در کنار افزایش تولید کّمی، منجر به 
دنبال  به  و  مشتریان  رضایت مندی  شرکت،  سودآوری 

آن کاهش ضایعات می شود.
وی در پایان از تمام مدیران نواحی تولیدی و کارکنان 
در  تولیدی  نواحی  پرسنل  کنار  در  که  کیفی  کنترل 
ردیابی و اعالم به موقع عیوب و مشکالت خطوط اهتمام 

کردند، تشکر و قدردانی کرد.
رکورد  با  همراه  فوالدسازی  ناحیه  ویژه  اهتمام 

کمی تولید به کیفی سازی محصوالت
فوالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیز  سلیمی  غالمرضا 
ناحیه  محصوالت  کیفی  تولید  رکورد  توضیح  در 
مبارکه  فوالد  شرکت  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی 
شعار  تحقق  راستای  در  کرد:  اظهار  اردیبهشت ماه  در 
سال، شرکت فوالد مبارکه به عنوان سازمانی متعالی و 
پیشرو همگام با رکورد کّمی در تولید، به کیفی سازی 

محصوالت اهتمام ویژه ای دارد.
وی افزود: اگرچه هدف گذاری در بنگاه های اقتصادی 
بزرگ بر افزایش کّمی محصوالت تولیدی است، اما در 
شرکت فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
هدف گذاری  هم  محصوالت  کیفیت  شاخص  مداوم، 

شده است.
شرکت  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه  مدیر 
سال  به  نسبت  گذشته  سال  در  گفت:  مبارکه  فوالد 
از  خارج  ذوب های  شامل  کیفی  پارامترهای  تمام   ،98

بهبود  با  تولیدی  و کاهش عیوب محصوالت  استاندارد 
به  نسبت  باید  که  بود  همراه  درصدی   2.5 تا   0.5

مقیاس تولید 7 میلیون تن فوالد خام سنجیده شود.
در  محصوالت  کیفی سازی  روند  کرد:  اضافه  وی 
اردیبهشت ماه  در  و  داشت  تداوم  سال  ابتدای  ماه  دو 
شکل گیری  تاریخ  در  محصوالت  کیفی سازی  رکورد 
بازده کیفی محصوالت  شرکت فوالد مبارکه ثبت شد. 
سهم  که  رسید  درصد   91 به  مبارکه  فوالد  شرکت 
به  رسیدن  در  مداوم،  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه 

این شاخص ویژه و مهم است.
تولید  در  کّمی  افزایش  اینکه  بر  تأکید  با  سلیمی 
تصریح  است،  مؤثر  محصوالت  کیفیت  بهبود  بر 
و  فوالدسازی  ناحیه  در  محصوالت  کیفی سازی  کرد: 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه شامل ذوب های 
خارج از استاندارد با 2.35 درصد و میزان بهبود 0.28 
این  در  کیفی  بهترین شاخص  که  همراه شد  درصدی 
بخش است و مهم ترین پارامتر بازده کیفی محصوالت 

تولیدی در شرکت فوالد مبارکه محسوب می شود.
وی افزود: میزان عیوب تختال در ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه که سهم مهمی 
در بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه دارد در 

اردیبهشت ماه 7.6 درصد بوده است.
شرکت  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه  مدیر 
از پارامترهای سنجش کیفی  فوالد مبارکه گفت: یکی 
محصوالت این ناحیه درصد ناخالصی نورد گرم با منشأ 
فوالدسازی است که در ناحیه نورد سرد و شرکت های 
بهره بردار محصول تختال شناسایی می شود که در ماه 
پایین ترین  به  و  یافت  کاهش  درصد   2.52 به  گذشته 

مقدار ممکن در دو سال گذشته رسید.
در  فوالدسازی  کیفی  بازده  کرد:  اضافه  وی 
افزایش یافت که میزان  اردیبهشت ماه به 95.3 درصد 

بهبود این بازده یک رکورد محسوب می شود.
کیفی  بازده  در  مذکور  پارامترهای  گفت:  سلیمی 
و  دارند  مهمی  سهم  مبارکه  فوالد  شرکت  محصوالت 
عالوه  توانست  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه 
بر رکورد در تولید فوالد خام این شاخص کیفی سازی 

محصوالت را هم ارتقا بخشد.
محصوالت  کیفی سازی  دستاورد  به  دست یابی  وی 
فوالد  شرکت  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه 
محصول  تولید  بخش  در  رکورد  با  همگام  را  مبارکه 
و  نگهداری  تجهیزات،  داشتن  نگه  آماده به کار  نتیجه  و 
تعمیرات به موقع و بازرسی انجام گرفته و تالش پرسنل 

این واحد دانست.
به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
تأمین  محدودیت های  چنانچه  مبارکه  فوالد  شرکت 
انرژی به ویژه برق برطرف شود، متناسب با ارتقای کّمی 
فوالد  شرکت  محصوالت  کیفی سازی  خام  فوالد  تولید 

مبارکه محقق می شود.
فوالد  در  گرم  نورد  محصوالت  کیفی  بازده 

مبارکه به 99.4 درصد رسید
ناحیه  مدیر  حاجیان نژاد  علی  گزارش،  این  بر  بنا 
اظهار  سال  شعار  تحقق  راستای  در  نیز  گرم  نورد 
رکورد  ثبت  به  موفق  گرم  نورد  ناحیه  تالشگران  کرد: 
نورد  ماهیانه محصوالت  بازده کیفی  افزایش  در  جدید 
در  بزرگ  موفقیت  این  شدند.  اردیبهشت ماه  در  گرم، 

شرایط سخت تحریم و بیماری کرونا با تالش و همدلی 
اهداف  تحقق  راستای  در  و  گرم  نورد  ناحیه  همکاران 

سازمانی به دست آمده است.
وی افزود: با توجه به روند افزایشی تولید محصوالت 
در  مشتریان  کیفیتی  انتظارات  افزایش  و  کیفی  گرم 
سال های اخیر، افزایش کیفیت محصوالت گرم همواره 
ازجمله اهداف مهم ناحیه نورد گرم بوده است. رکورد 
سال  سه  در  گرم  نورد  محصوالت  کیفی  بازده  قبلی 
گذشته، مربوط به شهریورماه 1398 و به مقدار 96.4 
مقدار  به  اردیبهشت ماه  در  رکورد  این  که  بود  درصد 

99.4 درصد ارتقا یافته است.
مصارف  عمده  کرد:  تصریح  گرم  نورد  ناحیه  مدیر 
مبارکه،  فوالد  گرم  نورد  ناحیه  تولیدی  گرم  ورق های 
گاز(،  و  نفت  )آب،  انتقال سیاالت  لوله های  در ساخت 
خودروسازی،  صنایع  ساختمانی،  لوله های  و  پروفیل 
فشار،  تحت  مخازن  صنعتی،  و  لوازم خانگی  صنایع 
اسکلت فلزی و صنایع سوله سازی، صنایع کشتی سازی 
سنگین،  و  سبک  فلزی  صنایع  دریایی،  سازه های  و 
است   ... و  رنگی  و  گالوانیزه  ورق های  تولیدکنندگان 
صادرت  کشور،  داخل  نیازهای  تأمین  بر  عالوه  که 
صورت  تحریم  سخت  شرایط  در  نیز  گرم  محصوالت 

پذیرفته است.
وی اضافه کرد: افزایش کیفی محصوالت ناحیه نورد 
گرم در ادامه دستاوردهای کسب رکورد کاهش مصرف 
تولید  تن  هر  ازای  به  مترمکعب   0.22 مقدار  تا  آب 
در  آب  مترمکعب  هزار   155 )صرفه جویی  گرم  کالف 
سال( و همچنین کسب رکورد کاهش قراضه و افزایش 
گذشته  سال  در  درصد   97.46 مقدار  تا  وزنی  بازده 

تحقق یافته است.
حاجیان نژاد این دستاورد مهم را به  تمامی همکاران 
از  و  گفته  تبریک  مبارکه  فوالد  گروه  ذی نفعان  و 
تمام  زحمات  و  شرکت  عالی  مدیریت  حمایت های 
نواحی  سایر  پشتیبانی  و  گرم  نورد  ناحیه  همکاران 

کمال تشکر کرد.
استراتژیک؛  و  ویژه  محصوالت  کیفیت  ارتقای 
صنایع  از  پشتیبانی  زمینه  در  بلند  گامی 

خودروسازی و لوازم خانگی
فوالد  نورد سرد شرکت  ناحیه  مدیر  بهادرانی  بهزاد   
مبارکه با اشاره به دستاوردهای این ناحیه در راستای 
تحقق شعار سال اظهار کرد: رکوردهای کیفی در سال 
فوالد  در سیکل شرکت  کیفیت کالف  بهبود  با  جدید 
مبارکه، بررسی کارشناسی، پیگیری مسائل بین نواحی 
و انجام آزمایش های مختلف و در نهایت اجرای اقدامات 
منجر  که  شد  آغاز  گذشته  سال  دوم  نیمه  از  اساسی 
به نتایج چشمگیری تا پایان اردیبهشت ماه شده است.

رویه  کالف های  کیفیت  راستا  این  در  افزود:  وی 
و  تن  هزار   81 تولید  با   ،98 سال  در   )MB( خودرو 
تن  هزار   128 تولید  به  درصد،   54.4 کیفی  شاخص 
و رشد 57.8 درصد در سال 99 ارتقا یافت. همچنین 
ناحیه  محصوالت  کیفی سازی  صعودی  روند  ادامه  در 
سرد، کیفیت کالف های رویه خودرو در اردیبهشت ماه 
سال جاری به رکورد 84.8 در شرکت فوالد مبارکه و 
94 درصدی در ناحیه نورد سرد رسید. مقدار متوسط 
کیفیت محصوالت این ناحیه در سال گذشته 85 درصد 

ثبت شده بود.

در   )MB( خودرو  رویه  کالف های  گفت:  بهادرانی 
فوالد  اکنون شرکت  که  می شد  وارد  به کشور  گذشته 
این  داخل  نیاز  عمده  بخش  است  شده  موفق  مبارکه 
با شرکت های  رقابت  به  و  تأمین کند  را  محصول مهم 

خارجی بپردازد.
وی افزود: در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه، 
کیفیت تمام محصوالت تولیدی در اردیبهشت ماه سال 
جاری از 85.7 درصد در سال 98 به 96 درصد افزایش 

یافته است.
اعالم  با  مبارکه  فوالد  نورد سرد شرکت  ناحیه  مدیر 
رنگی  محصوالت  مشتریان  رضایت مندی  افزایش 
گفت:  رنگی،  ورق  تولیدی  محصوالت  از  لوازم خانگی 
سال  ماه  آبان  در  رنگی  محصول  کیفی  رکورد  آخرین 
گذشته محقق شده بود که این رکورد در اردیبهشت ماه 

به 83.61 درصد ارتقا یافت.
وی دستاوردهای اخیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
تالش  مرهون  را  کیفیت محصوالت  ارتقای  در  مبارکه 
گروه  نورد سرد،  ناحیه  تولیدی،  نواحی  همکاران سایر 
فنی تولید، کنترل کیفی و برنامه ریزی تولید دانست و 
بر تداوم افزایش کّمی و کیفی در این ناحیه تأکید کرد.
ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی مجتمع فوالد 

سبا همگام با رکورد تولید
فوالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عطایی پور  مصطفی 
سال  از  ماه  دومین  در  سبا  فوالد  مجتمع  کرد:  اظهار 
ثبت  بر  عالوه  سال،  شعار  تحقق  راستای  در  جاری 
به میزان 98.4 درصد مطابق  رکورد کیفی محصوالت 
با سفارش مشتری، به رکورد تولید محصوالت به میزان 
برنامه  به  نسبت  درصدی   6 رشد  و  تن   129.340
تدوین شده دست یافت؛ این رکورد در حالی به دست 
آمد که رکورد کیفی قبلی در این واحد صنعتی 97.61 

درصد در مردادماه سال 1393 حاصل شده بود.
مدیر مجتمع فوالد سبا تصریح کرد: اجرای اقدامات 
ابعادی،  شرایط  بهبود  درخصوص  تعریف شده  اصالحی 
ریخته گری  واحد  تحویلی  تختال های  دمای  و  شکلی 
داشته  نقش  تولیدی  کیفیت محصوالت  بهبود  در  سبا 

است.
وی اضافه کرد: بهبود شرایط تجهیزاتی و دستگاه های 
جلسات  برگزاری  و  سبا  فوالد  مجتمع  اندازه گیری 
کیفیت و گزارش و بررسی روند عیوب اصلی در راستای 
اقدامات اصالحی هم در تحقق کیفی سازی محصوالت 

مجتمع سبا مؤثر بوده است.
تعامالت  و  کیفی  بازرسی های  ارتقای  پور  عطایی 
بین تیم های کیفیت و تولید را از ارکان مهم دستاورد 
برشمرد  صنعتی  واحد  این  در  محصوالت  کیفی سازی 
در  تولیدی  محصوالت  کیفی سازی  اهمیت  گفت:  و 
نهفته  نهایی  مشتری  رضایت مندی  در  سبا  مجتمع 
باکیفیت ترین  تهیه  درصدد  مشتری  چراکه  است؛ 

محصول است.
وی در پایان افزایش کّمی و کیفی محصوالت تولیدی 
واحد  این  را ماحصل همدلی کارکنان  در مجتمع سبا 
اضطراری،  توقفات  و کاهش  بهبود مستمر  راستای  در 
افزایش آماده به کاری خط و تعریف پروژه های بهبود در 
حمایت های  از  و  دانست  تولید  سرعت  افزایش  جهت 
تمام پرسنل که با روحیه جهادی درصدد تحقق شعار 

سال هستند، تشکر کرد.
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اقتصادی

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

میزان مصرف محصوالت فوالدی در کشور طی فروردین 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 8 درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اعالم کرد: در نخستین ماه امسال، یک میلیون و 521 هزار تن انواع محصوالت فوالدی 

)تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی، انواع ورق و غیره( در کشور مصرف شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، یک میلیون و 410 هزار تن بود.
همچنین طی ماه فروردین امسال، 2 میلیون و 239 هزار تن شمش فوالدی )اسلب، بیلت و بلوم( در کشور مصرف شد که در مقایسه با میزان مصرف مدت مشابه سال گذشته )2 میلیون و 101 هزار تن(، 
حاکی از رشد 7 درصدی است. میزان مصرف آهن اسفنجی نیز طی نخستین ماه 1400 با 13 درصد افزایش، به 2 میلیون و 956 هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 2 میلیون و 606 هزار تن بود.

خبر

عزتی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با »مستقل آنالین« مطرح کرد؛

چالش های اقتصادی پیش روی دولت جدید
مستقل آنالین / گروه اقتصادی: برخی از کارشناسان 
اقتصادی معتقدند که دولت آینده حداقل در چهار سال 
اول نباید به ســمت ایجاد یــک کالن پروژه اقتصادی 
حرکت کند، زیرا اقتصاد کشــور زخــم دیده و مردم، 
تولیدکننــدگان و فضای اقتصــادی آمادگی یک اتفاق 
یا پروژه جدید را ندارند. بــه بیان دیگر اولویت رییس 
دولت آینده باید بر اصالح باشد. حوزه هایی وجود دارد 
کــه در صورت اصــالح گره های کــور در اقتصاد را باز 
خواهد کرد. حوزه هایی مانند اصالح نظام بانکی کشور و 
ارتباطات نظام بانکی با تولید، اصالح نظام بودجه ریزی 
که کســری بودجه های سرســام آور تــورم را به وجود 
می آورد، اصالح نظام تامیــن اجتماعی و صندوق های 
بازنشســتگی که بخش مهمی از هزینه های دولت را به 
خــود اختصاص می دهد و نگرانی هــای جدی را مدت 
چند سال آینده برای مجموعه به دنبال خواهد داشت.  
همچنین اصالح نظام اداری و اســتخدامی باید مدنظر 
قرار گیرد زیرا نگرانی بابــت بزرگ بودن دولت مطرح 
می شــود، اما در طول این ســال ها مرتب به دامنه آن 
اضافه می کنند، بنابراین باید به معنای واقعی ساختاری 
تعریف شــود تا براساس آن نظام شــرکت های دولتی 
ســامان یابد. مورد آخر هم بهبود فضای کســب و  کار 
اســت. به طور کلی این موارد به تحریم های خارجی و 
تکانه های بین المللی مرتبط نیست، مواردی به حساب 
می آید که در داخل کشــور و با هزینه های پایین قابل 
انجام اســت. این موارد چنانچه محقق شود، صیانت از 
پول ملی را هم جامه عمل  پوشــانده خواهد شــد زیرا 
حفظ ارزش پول ملی یک معلول محســوب می شــود. 
زمانی که فضای کســب و کار بهبود بخشــیده شود و 
رابطــه بانک ها و تولید اصالح شــود، صادرات افزایش 

خواهــد یافت و عرضه ارز رو بــه افزایش می گذارد که 
در اینصورت کمبود تقاضای ارز وجود نخواد داشــت و 
همین امر از فشار بر بازار می کاهد. از طرف دیگر تورم 
به کنترل در می آیــد که در حقیقت قیمت ارز به طور 

غیرمستقیم کنترل خواهد شد.
در حال حاضر به نظر می رسد که برخی شعارها که 
اکنون داده می شود، جای تامل دارد. بر فرض در حوزه 
یارانه اصال نباید به جامعه شوک جدید وارد کرد، توان 
پذیرش آن را ندارد. فضای یارانه کشور را مثبت ارزیابی 
نمی کنــم، اما اولویت نباید این مســئله باشــد. به این 
معنا؛ طرحی جدید بــرای یارانه ها یا کاهش و افزایش 
یارانه های انرژی درست نیست، باید با همین فضا پیش 
رفت و نظام فعلــی را اصالح کرد. بر فرض اینکه با ارز 
یارانه ای خوراک دام وارد می کنیم فی النفسه بد نیست 
زیرا در جهت تولید انجام می شــود، اما باید توزیع آن 
اصالح شود.  طرح هایی از سوی برخی کاندیداها مطرح 
می شــود که مردم و اقتصاد کشــور گنجایش عملیاتی 
شــدن آن ها را ندارد و ســاختار فعلی دولت هم فاقد 
این توان اســت، زیرا در این میــان تنها رییس جمهور 
در حال تغییر اســت و زیرمجموعه، ادارات و کارمندان 

دچار تعویض نمی شوند.

*چالش های اقتصادی پیش روی دولت آینده
در همین ارتباط مرتضــی عزتی، عضو هیات علمی 
دانشــگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار »مستقل 
آنالین« درباره اولویت های اقتصادی دولت آینده گفت: 
هر دولتی با هر اســم، گرایشــی و عنوانی که عهده دار 
مســئولیت چهار یا هشــت سال آینده  شــود، باید به 
عناوین زیر اعتقاد داشته باشد. کشورها به طور طبیعی 
دارای قوانین عادی و دائمی مانند قانون برنامه یا موارد 
دیگر که تحت عنوان فرادست و عادی در کشور وجود 
دارد، هستند که باید در جهت اجرای آن کوشش شود. 
مسائلی مانند محیط زیســت، کارمندی و هزار عنوان 
دیگــر، عناوینی به حســاب می آید کــه تعیین کننده 

نیست و اولویت خاصی به شمار نمی رود.
این کارشــناس اقتصادی داد: بخــش دیگر قوانین 
اولویت هایــی دارد کــه یا مقطعی و نوآمــد و یا مزمن 
اســت. به تعبیر دیگر باید توجه داشت بر فرض مسئله 
بیکاری موضوع ده ها سال اخیر ایران محسوب می شود 
زیرا هم ســطح تحصیالت افزایش یافته و هم اینکه در 
یک دوره ای به خصوص دهه 60 تولید نســل زیاد بوده 
یا در راســتای مسائل مربوط به حوزه آموزش عالی، در 
ایــن رابطه دختران به روی کار آمدند و نصاب ها به هم 
خــورد. به ایــن معنا که در حقیقت اکنــون باید برای 
100 واحــد فکر کرد، در حالی که گذشــته برای 50 
واحد برنامه ریزی می شــد. همچنین مســئله بیکاری، 
موضع دائمی کشور است و نمی توان نسبت به آن اعتنا 
نداشــت. بحث معیشــت در تمام دوران ها به خصوص 
4 ســال اخیر با عنایت به ســطح تورم، کرونا، تحریم، 

ســوءمدیریت  یــا ناهماهنگی ها  افزایــش پیدا کرده، 
بنابراین موضوع معیشــت یا تــراز بین زندگی از جهت 
درآمــد و هزینه می تواند مهم باشــد که به راحتی هم 
قابل رفع نیســت، چــرا که در رابطه با سیاســت های 
مربوطه برای حل معضل باید عنایت داشــت که گرفتار 
چاله دیگر مانند انبساط نقدینگی یا کاهش ارزش پول 

نشویم.
این مدرس دانشــگاه اضافه کرد: نکته دیگر مباحث 
مربوط به موضوعات بین الملل است. دوستانی که اصرار 
دارند تمام مشــکالت به داخل ربط دهند، اســتدالل 
قوی برای این ادعای خود ندارند زیرا که به هر صورت 
نزدیک بــه 200 میلیارد دالر رابطه بین ایران و جهان 
بــوده، این مبلــغ چه حاصل عایــدات نفتی و گازی و 
میعانات و چه حاصل فعالیت های بخش خصوص باشد، 
امروز با بحران روبرو شــده و چــه آورد از باب واردات 
و چه برد از ســوی صــادرات می تواند موضوع بســیار 
مهــم و اثرگذار در زندگی مردم از جهت مواد، قطعات، 

کاالهای مصرفی، تراز تجاری و مانند آن باشد.
عزتی در پایان تصریح کرد: مســئله مهم دیگر بحث 
خروج ســرمایه اســت که در گذشــته وجود داشته و 
اکنون به شــکل حادتری درآمده اســت. نمونه آن هم 
مســئله بیت کوین است که براساس آن میلیاردها دالر 
در حال خروج از کشــور اســت و پیش بینی می کنند 
تــا پایان ســال 14 میلیون به 30 میلیون نفر برســد.  
رئیس جمهــور آینده باید بیــش از آنکه دعوای حزبی، 
گروهی و جناحی ســردهد از تمام سرمایه ها و تجارب 
بهره ببرد و یک هدف ملی داشــته باشد. چپ و راست 
مشکل کشور نیســت، معیشــت، فرهنگ، اقتصاد و... 

مسئله به حساب می آید.

طی فروردین 1400 رخ داد:

افزایش 8 درصدی مصرف محصوالت 
فوالدی در کشور

توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر؛
اختتامیه جشنواره داستانی پویش

 پایداری برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت استان 
اردبیل برگزار شد

نخستین جشنواره استانی ادبیات داستانی پویش پایداری با برگزاری مراسم 
اختتامیه به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، این جشنواره که 
با حمایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و کانون بسیج هنرمندان سیرجان آبانماه سال گذشته آغاز شد پس 
از طی مراحل ثبت نام، و داوری آثار، فروردین ماه سال جاری نفرات برگزیده 
خود را شناخت اما به دلیل شرایط کرونا، مراسم اختتامیه جشنواره چندی 

پیش برگزار شد.
حجت االسالم حسینی امام جمعه سیرجان در این مراسم گفت: انسان به 
عنوان گل سرسبد خلقت که دارای عقل و شعور روح است، بایستی در کنار 
شکرگزاری پروردگار، وظایف خود را نیز انجام دهد که همانا یکی از این وظایف 
استفاده از توان نویسندگی و هنر در راه موثر است. از برگزارکنندگان چنین 

رویدادهای فرهنگی و اجتماعی موثری بایستی تشکر کرد.
دکتر محمدجواد فریدونی معاون پشتیبانی شرکت گل گهر نیز در این مراسم 
گفت: سیرجان شهری با فرهنگ غنی است و بایستی با فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی تاثیرگذار، این فرهنگ غنی را تعمیم داد و موجبات نام آوری سیرجان 
را فراهم آورد. اگر امروز دغدغه فرهنگی نداشته باشیم و در مسایل فرهنگی و 
اجتماعی هزینه نکنیم، در آینده باید منتظر آسیب های اجتماعی و مشکالت 

مربوطه در جامعه باشیم.
در پایان از برگزیدگان این جشنواره استانی به شرح ذیل تجلیل شد: محمد 
مهربان اسماعیل پور، آیلین رئیسی و کیارش آزادی؛ برگزیدگان سطح دانش 
فروتن  مهرداد  و  رمضان نژاد  سپیده  آباده ای،  الهام  حاجب،  اسالم  آموزی. 
برگزیدگان سطح آزاد و مهناز رجبی زاده و طیبه شجاعی مشترکا به عنوان 

برگزیدگان محور ویژه همایش می باشند.

با حضور حسن قلندری معاون امور مشتریان و توسعه بازار و هادی احمدی مدیر 
امور شعب و به موجب حکم مدیرعامل شرکت بیمه دی، حسین میکائیل وند به 
سمت سرپرست مدیریت استان اردبیل شرکت بیمه دی منصوب شد. به گزارش 
روابط عمومی بیمه دی؛ در بخشی از متن این حکم آمده است:  » نظر به تعهد، 
تخصص و بررسی توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست 
مدیریت استان اردبیل منصوب می شوید. الزم است با توکل بر ایزد منان و در 
توان  از  بهره گیری  و  برنامه ریزی دقیق  و  سایه توجهات حضرت ولیعصر )عج( 
امور محوله در راستای تحقق  کارشناسی، تمامی مساعی خود را جهت پیشبرد 
اهداف و رعایت اصول تبیین شده شرکت شامل »سالمت«، »حرفه ای گری« و 

»انسجام سازمانی« به کار گیرید.« 
همچنین مراسم تودیع طناز مرادی پسند که پیش از این مدیر استان اردبیل بود 
نیز انجام شد و از خدمات ایشان در مدت تصدی این عنوان، تقدیر و تشکر به عمل 
آمد. در ادامه این مراسم که شبکه فروش و نمایندگان استان نیز در آن حضور 
داشتند، حسن قلندری با اشاره به برنامه های شرکت در سال پیش رو، بر تحقق 
اهداف و چشم انداز ترسیم شده با برنامه ریزی و دقت تاکید کرد و در پایان نیز 

طی جلسه پرسش و پاسخ به نظرات و دغدغه های نمایندگان پاسخ داد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان از شعبه خرم آباد بانک دی تقدیر 
کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، در جریان دیدار همکاران شعبه خرم آباد با خانواده 
شهید محمد تقی بیرانوند که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمهشر انجام شد،محمود 
زرین جویی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با اعطای لوح سپاس 
از ارائه خدمات مطلوب شعبه خرم آباد به جامعه ایثارگری استان و تالش بی شائبه و 

صادقانه همکاران این شعبه قدردانی کرد.
متن تقدیر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان از شعبه خرم آباد به 

شرح زیر است:
جناب آقای حامد صادقی

ریاست محترم بانک دی استان لرستان
سپاس بیکران بر همدلی، همراهی و همگامی جنابعالی با تالش و جدیت بی دریغ و 
در خدمت رسانی به بهترین بندگان خدا و غرور آفرینی ایران اسالمی، بی شک توفیق 
خدمت گذاری به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران موهبتی الهی است که نصیب 
بندگان خاص خدا می گردد و به آستانه این توفیق بر آستان پر عظمتش سر تعظیم فرود 

آورده و سجده شکر بجا می آوریم.
از حضرتعالی،  الخالق(  المخلوق و لم یشکر  به مصداق )من لم یشکر  اینجانب 
مدیر الیق برجسته و ساعی استان به واسطه مکارم اخالقی، ارائه خدمات مطلوب و 
حمایت های مستمر و مدبرانه از جامعه ذینفعان که همانا خانواده های محترم شهدا و 
ایثارگران می باشند، همچنین کارکنان صدیق و تالشگر تحت تصدی تقدیر و تشکر 

بعمل آورده، کوشش های بی دریغ و همت بلندتان را می ستایم.
محمود زرین جویی-   مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان

تقدیر بنیاد شهید لرستان از ارائه خدمات 
مطلوب شعبه خرم  آباد بانک دی به 

خانواده های شهدا و ایثارگران
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شبکه تلویزیونی 
علم و فناوری تاسیس شود

 از نامه منصور غالمی وزیر علوم به رییس سازمان صدا و سیما: با توجه به اهمیت همسو کردن اساتید و دانشجویان در توسعه و پیشرفت علمی کشور و همچنین، تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیۀ 
گام دوم برای ارتقای جایگاه علم و فناوری، پیشنهاد می شود به منظور ایجاد تمرکز بر مؤلفه های ارزشمند جامعه علمی، شبکه مستقل تلویزیونی با عنوان »شبکه تلویزیونی علم و فناوری« با مدیریت 

و هدایت تعدادی از دانشمندان و فرهیختگان رتبه برتر کشور تشکیل شود. 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خود را متعهد می داند که از ظرفیت تخصصی تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور برای حمایت و پشتیبانی از برنامه های این شبکه 

تلویزیونی حمایت کند./ ایرنا

ایران و ارمنســتان از دیربــاز با همدیگر 
پیوندهای نزدیک فرهنگی و سیاسی داشته 
و همواره عده ای از ارامنه در این ســرزمین 
بوده و در سراسر کشور حضور داشته اند؛ این 
قوم مانند دیگر ساکنین ایران زمین همگام با 
مراسم  برگزاری  برای  اجتماعی  فعالیت های 
دینی دارای معابد و زیارتگاههای خاص خود 
بوده و هستند که سابقه برخی از این ابنیه به 
قرون اولیه آزادی دیانت مســیح)ع( می رسد 
و در شکل کلیســاها و نمازخانه های بسیار 
قدیمی جلوه گر شده اند. به خاطر ویژگی های 
معماری و ارزش های هنری و اجتماعی، اکثر 
این بناهای مذهبی مانند سایر آثار ارزشمند 
تاریخــی کشــور، بر اســاس ضوابط تحت 
حفاظت و حمایت قانونی دولت قرار دارند و 
توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
با هماهنگی شورای خلیفه گری ارامنه طبق 

برنامه ساماندهی و حفاظت می شوند.
کلیســاهای ارامنه در ایران به ســه دسته 
تقسیم می شوند: کلیسای ارتدکسی، کلیسای 

کاتولیک و کلیسای پروتستان.
از مجموع قریب به ۲۵۰ کلیســای ایران، 
۲۰۰ کلیســا متعلق به جامعه ارمنیان ایران 
اســت. کلیســای ارامنه قوم ارمنی از هزاره 
دوم پیش از میالد مســیح در کوهستان های 
ارمنستان شــکل گرفت. آنان در سال ۳۰۹ 
میالدی، به عنوان اولین کشــوری که آیین 
مســیحیت را رســمیت بخشــید، شناخته 
می شوند. جمعیت مهاجر ارمنی که در چندین 
مقطع در ایران سکنا گزیدند، به طور پراکنده 
در ایــران زندگی می کننــد. این مهاجرت ها 
اکثــراً از قرن شــانزدهم میالدی یعنی طی 
جنــگ عثمانی با ایران آغاز شــد. ارمنی ها 
طی مهاجــرت خود به مناطق جلفا و از آنجا 
به مرکــز ایران آمدند. ارامنه در ایران ســه 
خلفه گری تاریخی بزرگ در سه شهر تهران، 
اصفهان و تبریز دارند و از امکانات اجتماعی، 
ورزشــی و فرهنگی برخوردارند. ارامنه طبق 
اصــل نوزدهم قانــون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران که می گوید »مردم ایران از 

هر قوم و قبیله که باشــند از حقوق مساوی 
برخوردارند و رنگ، نــژاد، زبان و مانند اینها 
سبب امتیاز نخواهد شد«، گذشته از امکانات 
عبادی یعنی مکان های خاص برای عبادت 
از دیگر امکانات ملی نیز به طور مســاوی با 

دیگر هموطنان خود برخوردارند.
به علت همجواری استانهای آذربایجان با 
کشور ارمنستان و حضور تعداد نسبتا بیشتری 
از هموطنان ارمنــی در این مناطق، به طور 
طبیعی شــمار قابل توجهی از کلیســاهای 
ارمنی و نمازخانه های مقدس در استان های 
آذربایجان شــرقی و غربی وجــود دارند که 
برخی از آنها همچنان فعال هســتند و برای 
انجام مراســم مذهبی مورد بهره برداری قرار 
می گیرنــد. اما در پاره ای از مناطق که بنا به 
دالیــل اقتصادی و اجتماعی، ارامنه در یکی 
دو سده اخیر از آنجا کوچ و مهاجرت کرده اند، 
برخی از این ابنیه متروکه شده، ولی به لحاظ 
ارزش های یاد شــده همچنان تحت حمایت 
و حفاظت قانونی هســتند. از جمله بناهای با 
اهمیت و معروف مورد اشــاره در استان های 
آذربایجان غربی و شرقی می توان از کلیسای 
تادئوس مقدس )قره کلیســا( در چالدران یاد 
کرد که مورد احترام ارامنه دنیاســت و همه 
ساله در ایامی خاص )اوایل مرداد ماه( تعداد 
زیادی از مؤمنین برای زیارت به آنجا می آیند.

مقدس  اســتفانوس  کلیســای  همچنین 
)سنت اســتپانوس( در جلفا، کلیسای چوپان 
)آندره ورتی مقدس( در جلفا و مریم مقدس 
)زور زور( در ماکــو هم جزء این کلیســاها 
هســتند که در ســال ۲۰۰۸ تحــت عنوان 
کلی مجموعــه آثار رهبانی ارامنه ایران ثبت 
یونسکو )سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 

سازمان ملل متحد( شده اند. 
»تادئــوس مقدس« که با نام محلی »قره 
کلیســا«، یکی از قدیمی ترین کلیســاهای 
جهان و بــه روایتی قدیمی ترین کلیســای 
جهــان مســیحیت اســت که در اســتان 
آذربایجان غربی )شهرســتان چالدران( قرار 
دارد. این کلیســا روی مزار تادئوس یکی از 

حواریون حضرت مسیح احداث شده است و 
تاریخچه ساخت آن به عنوان اولین کلیسای 
جهــان و مهم ترین کلیســای ارامنه ایران، 
بر اســاس اســناد موجود به بعد از شهادت 
»تادئوس مقدس« یکی از حواریون حضرت 
مســیح )ع( برمی گردد. کلیســای تادئوس 
مقدس که بر اساس منابع تاریخی در اوایل 
دوران مســیحیت ساخته شده است، در سال 
۶۴۴ یا ۶۴۵ هجری قمری تجدید بنا شد و 
فرمان شــاه عباس اول صفوی در حمایت از 

ارمنیان، روی سردر آن دیده می شود.
کلیسای »تادئوس مقدس« در سال ۱۳۳۴ 
و به شــماره ۴۰۵ در فهرست آثار ملی ایران 
به ثبت رسید و در سال ۲۰۰۸ و تحت عنوان 
کلــی مجموعه آثار رهبانــی ارامنه ایران در 

فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.
کلیسای »تادئوس مقدس« در سال ۲۰۲۰ 
نیز »آیین و مراسم زیارتی کلیسای تادئوس 
مقدس« در پرونده ای مشــترک با ارمنستان 
در فهرســت میراث جهانی ناملموس بشری 
قرار گرفت و به عنوان شــانزدهمین میراث 

ناملموس ایران در یونسکو ثبت شد.
آئین زیارتــی کلیســای تادئوس مقدس 
)شــهادت تادئوس از حواریون مسیح( همه 
ســاله با حضور انبوه مسیحیان طی سه روز 

متوالی در مردادماه برگزار می شود.
کلیســای »اســتپانوس مقدس« دومین 
کلیســای مهم ارامنه ایران اســت. این اثر 
فرهنگی ـ تاریخــی در ۱۷ کیلومتری غرب 

شــهر جلفــا و ۳ کیلومتری کرانــه جنوبی 
رودخانــه ارس و در نزدیکی مرز جمهوری 

آذربایجان قرار گرفته است.
عده ای تاریخ بنای کلیســای اســتپانوس 
مقدس را اوایل مســیحیت می دانند و برخی 
آن را بــه دوره صفویه نســبت می دهند. در 
حالی که شیوه معماری بنا، مصالح ساختمانی 
و تزئینــات مفصل و زیبــای آن مؤید این 
مطلب اســت که کلیســا همانند و همزمان 
با کلیســاهایی چون قره کلیسا در بین قرن 
چهارم تا ششــم هجری )دهــم تا دوازدهم 

میالدی( ساخته شده است.

علــت نامگذاری این کلیســا به نوبه خود 
جالب اســت: »استفان سنت استپانوس« که 
از حواریون مســیح بود، در سال ۳۶ میالدی 
در اورشــلیم توســط یهودیان به اتهام بیان 
سخنانی بر خالف شــریعت یهود، سنگسار 
شــد تا جزء اولین شهدای راه دین مسیحیت 
محســوب شــود. از همین رو، کلیســاهای 
 زیادی در سرتاســر جهان با همین نام وجود 

دارد.
کلیســای »اســتپانوس مقدس« در سال 
۱۳۴۱ و به شماره ۴۲۹ در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسید.

خبر

 قدیمی ترین کلیسای جهان در ایران است

معاون مطبوعاتی از تهیه لیســت اســامی خبرنگاران شــاغل در رسانه های 
مختلف بر اســاس اولویت، برای دریافت واکســن کرونا خبــر داد و تاکید کرد: 

از هیچ اقدامی برای حمایت از رسانه ها و فعاالن رسانه ای دریغ نخواهیم کرد.
به گزارش ایســنا، معاون امور مطبوعاتی در نشســتی با مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی استان همدان و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات این استان 
گفت: متاســفانه طی سال های اخیر در جریان رســانه ای کشور خطای اداراکی 
پیش آمد و آن هم کمی شدن رسانه بود. محمد ُخدادی، معاون امور مطبوعاتی 
و اطالع رســانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، پس از شنیدن سخنان مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و نماینده مدیران 
مســئول روزنامه های استان همدان با تاکید بر اینکه مسائل مطرح شده در این 
جلســه پیگیری شــده و نتایج آن به صورت گزارش مکتوب ارسال خواهد شد، 
گفت: ما ۱۳ هزار رسانه و ۵۰ هزار مدعی خبرنگاری در کشور داریم؛ ۵ هزار نفر 
از خبرنگاران آزاد که در رســانه های مختلف مشغول به کار هستند بیمه شده اند 
اما با این آمار و رشــد کمی رســانه ها عماًل هر کاری در این حوزه با مشکالت 
مختلفی مواجه است. وی ضمن اعالم آمادگی برای برگزاری دوره های آموزشی 
مجازی، خاطرنشــان کرد: بــا انجام هماهنگی هــای الزم و ارائه اولویت های 
آموزشی توســط خانه مطبوعات، کالس های این دوره در روزهای آینده برگزار 
خواهد شد. خدادی درباره توزیع کاغذ در بین نشریات هم توضیحاتی ارائه کرد و 
با بیان اینکه مشکل حوزه کاغذ، ارز است، گفت: کاغذ از ردیف ارز ۴۲۰۰ تومان 
خارج شــده است؛ ما به عنوان معاونت مطبوعاتی نه ساختار واردات، نه صادرات 
و نه ســاختار توزیع داریم؛ ولی از تمام امکانات و ظرفیت های موجود اســتفاده 
کردیم و به هر قیمتی کار را انجام دادیم. معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
تاکید کرد: به هرحال واقعیت ماجرا این اســت که شــاخص دریافت کاغذ تغییر 
کرده و در حال حاضر نشریه ای که ۸۰ درصد انتشار دارد، کاغذ دریافت می کند.

خدادی با اشــاره به درخواســت خانه مطبوعات اســتان همــدان مبنی بر 
ساماندهی سرپرستی نشریات سراسری گفت: خانه مطبوعات برنامه پیشنهادی 

خود را برای این مسأله ارائه دهد.

معاون مطبوعاتی خبر داد:

تهیه لیست اسامی خبرنگاران شاغل
 در رسانه ها برای دریافت واکسن

به نقل از ســی ان ان، »جف بــزوس« بنیانگذار آمازون، در تاریخ ۵ جوالی 
)۱۴ تیر( مصادف با سالروز تاسیس این شرکت از سمت مدیر عاملی غول رسانه 

ای جهان کنار می رود.
روز چهارشنبه در جلسه ساالنه ســهامداران شرکت اعالم شد، جف بزوس، 
بنیانگذار آمازون رســمًا از نقش خود به عنوان مدیر اجرایی کناره گیری خواهد 

کرد.
بزوس پس از تقریبًا ســه دهه اداره غول اینترنتی که باعث شد وی یکی از 
ثروتمندترین افراد جهان شــود، زمام امور را به اندی جاسی، که در حال حاضر 
خدمات وب آمازون را اداره می کند، خواهد ســپرد. بزوس از این پس کرســی 

اجرایی آمازون را عهده دار خواهد شد.
این شرکت ابتدا تغییر رهبری را به عنوان بخشی از گزارش درآمد فوریه خود 
اعالم کرد و گفت که جاســی در سه ماهه سوم مالی این مسئولیت را به عهده 

خواهد گرفت. آمازون قباًل تاریخ دقیق انتقال را به اشتراک نگذاشته بود.
بنیانگذار آمازون دلیل انتخاب روز ۵ جوالی را برای کناره گیری از ســمتش 
را اینچنین توضیح داد: آن تاریخ را انتخاب کردیم چون برای ما احساسی است، 

روزی که دقیقا ۲۷ سال پیش آمازون را به وجود آوردیم.
بزوس گفت: بسیار خوشــحالم که به فعالیت در سمت ]اجرایی[ می پردازم، 
جایی که انرژی و توجه خود را به محصوالت جدید و نوآوری های اولیه متمرکز 
خواهم کرد. او در ماه فوریه گفته بود که مشــتاقانه منتظر است تا وقت بیشتری 
برای کار در مشاغل خود خارج از شرکت مانند صندوق Bezos Earth و 

Blue Origin داشته باشد.
آمازون شرکت تجارت الکترونیک آمریکایی است، که در سال ۱۹۹۴ توسط 

جف بیزوس، در شهر سیاتل واقع در ایالت واشینگتن تأسیس شد.
این شــرکت فعالیت خود را در ســال ۱۹۹۵ با عنوان فروشگاه آفالین کتاب 
آغاز، و سپس اقدام به فروش محصوالت نو یا دست دوم از طریق اینترنت کرد. 
شــرکت آمازون هم اکنون طیف گســترده ای از کاالهــا و محصوالت را توزیع 
می کند که از کتاب، ســی دی و دی وی دی، بســته های نرم افزاری تا تجهیزات 
الکترونیکی و وسایل خانگی، کیف، کفش و انواع لباس را در برمی گیرد و امروزه 

بزرگترین فروشگاه های اینترنتی جهان به شمار می آید.
جف بیزس بنیان گذار و مدیرعامل فعلی این شرکت با در اختیار داشتن ٪۱۷ 
از ســهام و کپیتال گروپ با مالکیت ۶٪ از سهام آمازون، بزرگترین سهام داران 
آن محســوب می شوند. بخشی از سهام شرکت آمازون نیز در بازار بورس نزدک 
معامله می شود و بخشی از شاخص های اس اند پی ۵۰۰ و نزدک-۱۰۰ محسوب 
می شود. وبگاه های Alexa Internet، دیجیتال فتوگرافی رویو، گودریدز و 

بانک اطالعات اینترنتی فیلم ها، متعلق به آمازون هستند.

قسمت دوم فیلم ترسناک »یک مکان آرام« به اولین فیلمی در گیشه 
آمریکا تبدیل شد که در ۱۵ ماه اخیر به فروش نزدیک به ۶۰ میلیون در 

اکران آغازین دست می یابد.
به گزارش ایســنا به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم هیجانی و ترسناک 
»یــک مکان آرام ۲« که »جان کرازینســکی« کارگردانی آن را بر عهده 
داشــته، توانست در چهار روز نخســت اکران در ۳۷۵۲ سالن سینما در 
آمریکا به فروش۵۸.۵ میلیون دالری برسد که جهشی بزرگ برای گیشه 

آمریکا در دوران کرونا محسوب می شود. 
فروش قسمت دوم »یک مکان آرام« نوید بازگشت تدریجی سینمای 
آمریکا را به شــرایط عادی پس از بیش از ۱۵ ماه می دهد. »یک مکان 
آرام ۲« در حالی به فروش آغازین ۵۸.۵ میلیون دالر رسیده که قسمت 
نخست این فیلم در سال ۲۰۱۸ در شرایط عادی توانسته بود حدود ۵۰ 

میلیون دالر در چند روز نخست اکران بفروشد. 
این فیلم ۴۵ روز پس از آغاز اکران ســینمایی از سوی سامانه نمایش 

آنالین »پارامونت پالس« نیز عرضه خواهد شد. 
»یک مکان آرام ۲« عالوه بر آمریکا در گیشــه بین الملل نیز عملکرد 
موفق در آغاز راه اکران داشــت و از محل ســینماهای ۶ کشور جهان به 
فروش ۲۲ میلیون دالر دست یافت تا فروش جهانی خود را در چند روز 

نخست اکران در مجموع به حداقل ۸۰ میلیون دالر برساند. 
چیــن با ۱۴.۹ میلیون دالر، بهترین بازار خارجی »یک مکان آرام ۲« 
بوده و این فیلم پس از »ســریع و خشن ۹« در رتبه دوم گیشه سینمای 

چین قرار گرفت. 

کناره گیری جف بزوس از آمازون

رکورد سینمای آمریکا 
در دوران کرونا شکست

عینک و چوبدســتی بازیگر نقش 
اول مجموعــه فانتزی »هری پاتر«، 
مــاه آینــده در آمریکا بــه حراج 

گذاشته می شود.
به گــزارش ایرنــا از خبرگزاری 
رویتــرز، کاله لبــه دار شــخصیت 
ایندیانا جونز و عینک گرد و معروف 
هری پاتر در جمع یک هزار و ۲۰۰ 
یادگار  تاریخ ســینما و تلویزیون، 
ماه ژوئن )تیــر ۱۴۰۰( در حراجی 
پِراپ استور در کالیفرنیا به مزایده 

گذاشته می شود.
 )Matt Truex( مت تروکــس
مدیر بازاریابی پراپ اســتور از این 
مزایده به عنوان بزرگترین حراجی 
ایــن مجموعه یاد کرده اســت که 
انتظار می رود با اســتقبال گسترده 

مجموعه داران روبه رو شود.
وی در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
رویترز گفت: یکی از داغ ترین اقالم 
حراجی مــا کاله لبــه دار کاراکتر 
ایندیانا جونز اســت که هریســون 
هالیوودی-  معروف  ســتاره  فورد- 
در دومین قســمت از این مجموعه 
یعنی ایندیانا جونــز و معبد مرگ 
)۱۹۸۴( برســر می گذاشت. ارزش 
تخمینی این کاله چیزی بین ۲۵۰ 
تا ۳۵۰ هزار دالر برآورد شده است.

بزرگ  به رسم دیگر حراجی های 
جهان در روزگار کرونا، عالقه مندان 
به شرکت در این مزایده می توانند 
در  را  اقــالم  کامــل  فهرســت 
پلتفرم های برخط مشاهده و خرید 
خــود را به صورت آنالین و با تلفن 

همراه ثبت کنند.
بیــن صدها  در  مجموعــه داران 
یــادگاری که در ایــن حراجی به 
می توانند  می شود،  گذاشته  فروش 
ســینمایی  آثــار  از  یادگارهایــی 
معروفی چــون ترمیناتــور ۲: روز 
 ،)۱۹۸۹( بتمــن   ،)۱۹۹۱( داوری 
اِلف )۲۰۰۳(، تــاپ گان )۱۹۸۶(، 
و سری   )۲۰۱۱( ماپت ها  موزیکال 
پیدا  ســتارگان  جنــگ  فیلم های 

کنند.  
نگین  هری پاتــر،  عینــک 

حراجی
پیش بینی می شــود چوبدستی و 
عینکی که دنیل رادکلیف هنرپیشه 
نقش هری پاتر در قســمت هفتم 
این مجموعه- هری پاتر و یادگاران 

مرگ- از آنها استفاده می کرد، یکی 
از محبوب تریــن اقالم این حراجی 

باشند.
تروکس می گویــد: این اولین بار 
است که آرشیو استودیو فیلمسازی 
برادران وارنر چوبدســتی و عینک 
هری پاتــر را به حــراج می گذارد. 
ارزش تخمینی چوبدستی و عینک 
هرکدام بین ۳۰ تــا ۵۰ هزار دالر 
برآورد شــده اســت و ۱۰۰ درصد 
پول حاصل از حراج آنها به خیریه 

اهدا خواهد شد.  
ایــن حراج آنالین به مدت ســه 
روز، از ۲۹ ژوئن تــا اول ژوئیه )۸ 
تیر تا ۱۰ تیر(، برگزار و پیش بینی 
می شــود میزان فروش آن از مرز ۶ 
میلیون و ۱۰۰ هزار دالر عبور کند.

فرهنگــی،  مدیــرکل  میــراث   -
استان  گردشــگری و صنایع دستی 
خراسان جنوبی گفت: میانگین بازدید 
از موزه های این استان ساالنه ۵۰ هزار 
نفــر بود که این آمار از زمان شــیوع 
ویروس کرونا تاکنــون با کاهش ۹۵ 

درصدی همراه شده است.
حســن رمضانــی در گفــت و گو 
با ایرنا افزود: شــیوع ویــروس کرونا 
تمامــی  در  جــدی  خســارت های 
میــراث  بخش هــای  فعالیت هــای 
فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی 
داشــته و موزه ها نیز با توجه به اینکه 
محیط سربســته هســتند و تجمع 
جمعیت انســانی دارند به شــدت از 

شرایط کرونایی آسیب دیدند.
وی اظهار داشــت: استان خراسان 
جنوبــی دارای ۱۱ مــوزه دولتی و ۶ 
موزه خصوصی است که در شهرهای 
بیرجند، قایــن، نهبندان، ســرایان، 

طبس، فردوس و بشــرویه اســتقرار 
دارند و بیش از ۳ هزار شــی تاریخی 

و ارزشمند را در خود جای داده اند.
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی خراسان جنوبی گفت: 
قدیمی ترین اشــیای تاریخی موجود 
در موزه هــای اســتان مربوط به پنج 
هزار ســال پیش اســت که در موزه 
باستان شناســی بیرجنــد نگهداری 

می شود.
وی ادامه داد: عالوه بر موزه های زیر 
پوشــش میراث فرهنگی، موزه وقف 
وابسته به اداره کل اوقاف و امور خیریه 
و موزه گنجینه تنوع زیستی وابسته به 
اداره کل حفاظت محیط زیست نیز در 

این استان فعال است.
رمضانی گفت: موزه عروســک هم 
تاکنون در خراسان جنوبی رتبه سوم 
بازدیدهای مردمی را در کل موزه های 

خصوصی کشور کسب کرده است.

وی افزود: بازدید مجازی از موزه های 
اســتان و گنجاندن دروس آشنایی با 
میراث فرهنگی و موزه ها در کتاب های 
درسی از موضوعاتی است که در ایام 
شیوع کرونا بر آنها تمرکز شده تا خالء 
بازدیــد حضوری به گونــه ای جبران 

شود.
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی خراسان جنوبی با بیان 
اینکه سال گذشته هزار و ۵۰۰ نفر از 
موزه های استان بازدید کردند یادآور 
شــد: ۱۸ موزه استان در نوروز امسال 
بهداشتی  رعایت دستورالعمل های  با 
بــرای بازدید عالقه مندان باز بود و در 
این مدت نیز ســه هزار و ۵۰۰ نفر از 

موزه ها بازدید کردند.
وی اظهار داشــت: در حال حاضر 
بــا توجه به وضعیت نارنجی اســتان 
خراسان جنوبی و دستور ستاد کرونا 
امکان بازدید از موزه ها در شــهرهای 

نارنجی و قرمز وجود ندارد. 
رمضانــی گفــت: نخســتین موزه 
تخصصی لباس محلی و منســوجات 
کشــور نیز هفته قبل به مناســبت 
هفته میراث فرهنگی در خانه تاریخی 
پردلــی بیرجند با حضور اســتاندار 
خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

وی عنــوان کرد: این مــوزه که با 
هدف گــردآوری لباس های محلی از 
طریق خریداری یــا به امانت گرفتن 
راه اندازی شــد، به بازآفرینی و احیای 
انواع لباس های محلی استان خراسان 

جنوبی نیز می پردازد.

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی خراسان جنوبی افزود: 
موزه لباس و منسوجات سنتی از این 
پس میزبان گردشــگرانی خواهد بود 
که عالقه مند به شناخت فرهنگ غنی 
جنوب خراســان هستند و این بنا به 
روش درونگرا ساخته شده و عناصری 
همچون سردر، ورودی هشتی، داالن، 
حیــاط مرکــزی و ایوان ســتون دار 
معماری بنا را شــکل داده و یادگاری 

از دوران قاجار است.
وی گفــت: تاالر نمایــش، کارگاه 
پارچه بافی سنتی، پوشش های مناطق 
مختلف خراســان جنوبی، عکاسخانه 
و خیــاط خانه از بخش های این موزه 
اســت و انواع لباس های ابریشــمی 
دستباف، اطلس، کرباس، برک، قارت 
و عروس همچنین پارچه های سنتی 
برک، کرباس و مله به نمایش گذاشته 

شده است.
بیــش از هــزار و ۵۰۰ اثر تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی در خراسان جنوبی 
شناسایی شــده و تاکنون ۹۴۸ اثر از 
این استان در فهرســت میراث ملی 
به ثبت رسیده اســت که قدمت آثار 
تاریخــی از ۲۵ هــزار ســال پیش و 
مربوط به غار خونیــک قاین تا دوره 

معاصر را در بر می گیرد.
و  باستان شناســی  موزه هــای 
مردم شناســی در باغ اکبریه بیرجند 
که یک اثر تاریخی ثبت جهانی است، 
یکی از مکان های پربازدید به ویژه در 

نوروز محسوب می شود.

عینک »هری پاتر« زیر چکش حراج رفت

بازدید از موزه های خراسان جنوبی ۹۵ درصد کاهش یافت

راه شیری منتشر  از -هسته خشن- کهکشان  ناسا تصویر جدیدی 
کرده است که این تصویر پانوراما جزئیاتی از هسته اصلی راه شیری را 

که تاکنون دیده نشده بود، نشان می دهد.
خیره  تصاویر  انتشار  به  ناسا  آی ای،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
کننده از پدیده های فضایی معروف است و ما را نسبت به جهان هیجان 
انگیزی که در آن زندگی می کنیم بیشتر کنجکاو می کند. اکنون به 
آستین  در  دیگری  تصویر جدید  فضایی  آژانس  این  که  نظر می رسد 

دارد.
ناسا به تازگی تصویری از مرکز راه شیری منتشر کرده است که در 
آن میدان های گازی و مغناطیسی بسیار داغ وجود دارد. این تصویر 
با بهره گیری از رصدخانه اشعه ایکس -چاندرا- و رادیو تلسکوپ -میر 

کت-)MeerKAT( در آفریقای جنوبی تهیه شده است.
تصویر  این  می نویسد:  بخش  الهام  تصویر  این  توضیح  در  ناسا 
پانورامای جدید از مرکز کهکشان راه شیری بر اساس رصدهای قبلی 
در  که  تصویری  در  است.  شده  تهیه  دیگر  تلسکوپ های  و  -چاندرا- 
گرافیک اصلی ما نشان داده شده است، اشعه های ایکس از -چاندرا- به 
رنگ های نارنجی، سبز، آبی و بنفش است که انرژی های مختلف اشعه 
ایکس را نشان می دهد و داده های رادیویی -میر کت- به رنگ یاسی و 

خاکستری نشان داده شده است.
-دنیل وانگ- از دانشگاه -ماساچوست- در آمهرست این تصویر را 
نوارهای  توسط  آن  ویژگی های  که  است  کرده  فاش  و  کرده  مطالعه 
ناسا حدس  متصل می شوند.  به هم  مغناطیسی  میدان های  از  نازکی 
میدان های  شدن  تراز  هنگام  است  ممکن  نوارها  این  که  می زند 
مغناطیسی در جهت های مختلف، به هم برخورد کرده باشند و به دور 

هم پیچ خورده باشند و اینگونه شکل گرفته باشند.

یادآور  و  می شود  نامیده  مغناطیسی-  -اتصال  زیبا،  فرآیند  این 
پدیده ای است که ذرات انرژی زا را از خورشید دور می کند. همچنین 
قرار  تأثیر  تحت  را  زمین  گاهی  که  است  فضایی  هوای  و  آب  منبع 
می دهد. این رشته ها همچنین دیدگاه های کلیدی به ستاره شناسان 
در مورد وضعیت هوا در فضای کهکشانی مانند انفجارهای ابرنواختر و 

ابرسیاه چاله کهکشان ما می دهند.
این تصویر جدید همچنین انبوهی از گاز داغ را نشان می دهد که در 
وسعت حدود ۷۰۰ سال نوری در باال و پایین صفحه کهکشان گسترش 
یافته است. در واقع این تصویر از ترکیب کردن ۳۷۰ تصویر از کهکشان 

راه شیری در دو دهه اخیر به دست آمده است.
در مجموع، این تصویر نگاهی دقیق و هیجان انگیز از هسته کهکشان 
راه شیری به ما می دهد که قباًل هرگز با این جزئیات مشاهده نشده 
بود. گفتنی است که  هسته مرکزی کهکشان راه شیری ۲۶ هزار سال 
نوری از زمین فاصله دارد. اگرچه برای تجزیه و تحلیل آنچه در این 
تصویر وجود دارد، از متخصصان استفاده می شود، اما برای لذت بردن 

از زیبایی مطلق آن هیچ تخصصی الزم نیست.

فرد   ۳۰ جدید  تحقیقاتی  در  ساینس آلرت،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
بزرگسال سالم برای مدت سه ساعت تحت بیهوشی قرار گرفتند و گروه ۳۰ 
بررسی شود  تا  به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد  نیز  نفره ی دیگری 

چگونه مغز پس از بیهوشی خود را به حالت هوشیار بازمی گرداند.
در این تحقیقات مشخص شد که مغز بخش های مختلف خود را به طور 
مجزا به حالت هوشیاری برمی گرداند و کل مغز به یک باره هوشیار نمی شود. 
کنترل  پیشانی  قشر  توسط  که  مسئله  حل  قابلیت  به  مربوط  بخش های 

می شوند در سریع ترین شکل ممکن به حالت هوشیار در می آیند.
را  از جمله مناطقی که مدت زمان واکنش و توجه فرد  سایر مناطق مغز 
مکس  دارند.  نیاز  طوالنی تری  زمان  مدت  هوشیاری  برای  می کنند  کنترل 
می گوید:  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  بیهوشی  متخصص   ،)Max Kelz(کلز
اگرچه این موضوع در ابتدا باعث تعجب بود اما از نظر تکاملی منطقی است 
که بخش های مربوط به شناخت نیازمند بهبود سریع تر باشند. به طور مثال 
اگر فردی در شرایط خطرناک به هوش بیاید ساختارهای قشر پیشانی برای 
بررسی موقعیت و ایجاد یک برنامه ریزی مناسب برای واکنش اهمیت زیادی 
دارند. برای اندازه گیری آنچه که در مغز رخ می دهد از روش های گوناگونی 
استفاده شد از جمله گرفتن نوار مغز و انجام آزمون های شناختی پیش و پس 
از بیهوشی. این آزمایش ها سرعت عمل، حافظه و سایر مهارت های فرد را 
اندازه گیری می کنند. محققان با تجزیه و تحلیل نوار مغز دریافتند که با شروع 

بهبودی و بازگشت به شرایط عادی قشر پیشانی مغز فعال می شود.
آنها با مقایسه ی گروه شاهد و گروهی که تحت آزمایش قرار گرفته بودند 
دریافتند که بهبودی افرادی که بی هوش شده بودند سه ساعت زمان می برد.

محققان همچنین برنامه خواب شرکت کنندگان را چندین روز پس از انجام 
مطالعه تحت نظر گرفتند و فهمیدند که این آزمایش اثر منفی بر روی الگوی 
خواب آنها نداشته است. مایکل آویدان)Michael Avidan(، متخصص 
مغز  که  می دهد  نشان  موضوع  این  می گوید:  واشنگتن  دانشگاه  از  بیهوشی 
سالم انسان قابلیت بازیابی خود را دارد و برخی از اختالالت شناختی مانند 
هذیان که طی چند روز یا چند هفته پس از بیهوشی به صورت بالینی مشاهده 
بر  بیهوشی  داروهای  تاثیر  از  غیر  نتیجه ی عواملی  در  است  می شود ممکن 
روی مغز باشد. بسیاری از عمل های جراحی بدون انجام بیهوشی امکانپذیر 
نیست و به رغم استفاده ی گسترده از این روش ما اطالعات کمی در مورد 
را  روش  این  از  بی خطر  استفاده  نحوه ی  اگرچه  داریم.  آن  عملکرد  جزئیات 
بیهوشی  داروهای  با  مغز  برخورد  نحوه ی  مورد  در  زیادی  نظرات  می دانیم. 
وجود دارد اما شواهد مشخصی وجود ندارد. یافته های اخیر نه تنها به مراقبت 
و درمان از بیمار کمک می کند بلکه به دانشمندان در درک بهتر مغز و واکنش 

آن به اختالالت نیز کمک می کند.
این تحقیقات در مجله ی eLife به چاپ رسیده است.

انتشار تصویر "هسته خشن" 
راه شیری برای نخستین بار

چگونه مغز از بیهوشی و خواب 
عمیق بیدار می شود؟



ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حدود ۱۰ 
روزی است که آمار بســتری ها زیر دو هزار نفر است 
و حداقــل ۱۰ تا ۱۴ روز بعد آمــار مرگ و میر روزانه 
به زیر ۱۰۰ نفر نمی رســد و تخمین می زنیم ۱۰ روز 
دیگر بستری ها به زیر یکهزار نفر برسد و بعد از آن به 

تدریج مرگ و میر دو رقمی می شود.
علیرضا رئیسی ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
گفت: واکسیناســیون افراد باالی ۶۵ سال هفته آینده 
آغاز می شــود و باید دانست بسیاری از افراد فقط تک 
دوز دریافــت کرده اند و نباید فریــب تزریق تک دوز 

را خورد.
وی ادامه داد: ســالمندان ما بسیار منضبط هستند و 
٩۰ درصد ســالمندان در خانه بمانید و نکات بهداشتی 
را رعایــت کردند اما مشــکل همان جوانــان و نوه ها 
هســتند که با سالمندانشان ارتباط دارند، ممکن است 
یک نوه ۱۰ ســاله بدون عالمت مبتال شود و بیماری را 
به پدربزرگ و مادربــزرگ منتقل کند و ما در ابتدا به 
دنبال کاهش مرگ و میر و در واکسیناســیون عمومی 

بــه دنبال قطع زنجیره هســتیم و برای این هدف باید 
٧۰ درصد مردم واکسینه شوند.

رئیســی گفت: کرونا درمان قطعی ندارد و موثرترین 
درمان اکســیژن اســت و بقیه داروها کمکی اســت و 
بیماری که در بیمارســتان بســتری می شــود ممکن 
اســت بیماری زمینه ای داشته باشد و بسیاری از افراد 
مجموعه ای از مشکالت را دارد و دارویی که خیلی بحث 
آن مطرح شده رمدسیویر بوده و قیمت آن حدود ٧۰۰ 
هزار تومان اســت و تحت پوشش بیمه قرار دارد البته 
ایران جزو ارزانترین کشــورهای دنیا در زمینه هزینه 
درمان کروناست و ٩۰ درصد بیماران درمان های ارزان 
دریافت می کنند و قیمت -رمدســیویر- خارج کشــور 
۱۰ برابر ایران اســت و کیفیــت درمان کرونا در ایران 
باالســت و موج چهارم برغم بستری باالی مرگ و میر 
کمی داشت و ما در اوج بیماری ۴٣ هزار بیمار داشتیم 

و میزان مرگ و میر پایین تر بود.
وی ادامه داد: کسانی که هنوز پیامک دریافت نکردند 
واکسیناسیون آنها در هفته جاری انجام می شود و ٧۰ 

درصد هر گروه باید واکســینه شــوند تا گروه بعدی را 
اعالم کنیم و تاکنون ۵۶ درصد ســالمندان باالی ٧۰ 
سال واکســینه شده اند و ســرعت واکسیناسیون باال 

رفته است.
رئیســی گفــت: تعداد مراکــز تجمیعــی نزدیک به 
٩۰۰ مــورد شــده اســت و ٢٩۰۰ تیم واکســیناتور 
داریم و محاســبه کرده ایم که مــی توان روزی ٢٩۰ 
هزار واکســن روزی تزریق کنیم البتــه این به تعداد 
واکســنی که به دست ما برســد بستگی دارد و سامانه 
مــا قابل اعتماد اســت و پیامک به خوبــی و به دقت 
ارســال می شود و این احتمال وجود دارد که فردی به 
یک مرکز واکسیناســیون مراجعه کند و شــلوغ باشئد 
و نتواند واکســن بزند البته در شــهرها و روســتاهای 
زیــر ٢۰ هزار نفر و در شهرســتان های زیر ۱۰۰ هزار 
نفر واکسیناســیون به بهترین شــکل انجام می شود و 
در تهران هــم وضعیت مطلوب اســت و برنامه داریم 
 بــه ظرفیت تزریــق روزانــه ۵۰۰ هزار دوز واکســن 

برسیم.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: جاماندگان 
باید در ســامانه واکسیناسیون ثبت نام کنند و پیامک 
ظرف ٢۴ ساعت برای افراد ارسال می شود و در سطح 
دنیا و ایران بحثی پیرامون واکســن هراسی راه افتاده 
اســت و به عنوان مثال یک نفــر در ویدیویی می گوید 
که -واکســن بزنید دو ســال بعد می میریــد- و این 
اطالعات درست نیســت و بعد اسم پروفسور هم برای 
فرد می گذارند و این در حالی اســت که تعداد بسیاری 
از دانشمندان درباره واکسیناسیون و اثر خوب واکسن 
صحبت می کنند.برخی کشــورها تا ٧۰ درصد جمعیت 
را واکســینه کرده اند و اگر موضوع مرگ بعد از ٢ سال 
بعد از تزریق صحیح باشد همه مردم این کشور از بین 

می روند پس این اطالعات درست نیست.
وی ادامه داد: با زدن واکســن ویروس وارد بدن فرد 
نمی شود و تکه های ویروس یا ویروس کشته شده وارد 
بدن می شــود و بدن را گول می زنیم تــا پادتن تولید 
شود و حافظه سلول ها ویروس را به خاطر نگه می دارد 

و با ورود ویروس به بدن فعال می شوند.
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سخنگوی ستاد کرونا:

تا دو هفته دیگر مرگ و میر کرونا به زیر ۱۰۰ نفر نمی رسد
دادستان تهران:

 در صورت عبور نامزدها از خطوط
 قرمز نظام با آن ها برخورد خواهد شد

به گزارش فارس، علی القاصی مهر، دادستان تهران در جلسه هماهنگی 
ارتقاء ســطح عملکرد دستگاه های قضایی و امنیتی در انتخابات پیش رو، 
دادسرا های استان تهران را مکلف کرد با افزایش هماهنگی با دستگاه های 
ضابط قضایی و رعایت موازین قانونــی ضمن تأمین نظم و امنیت فضای 

انتخاباتی، با جرایم و تخلفات احتمالی برخورد کنند.
وی با اشــاره به اهمیت قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام مقدس 
جمهوری اســالمی تصریــح کرد: این جایگاه که متعلق به نظام اســت و 
صیانت آن بر ما واجب، نباید در شــرایط انتخابات پیش رو، مورد تعرض 

و خدشه واقع شود.
در این جلسه که به منظور گسترش تعامل و هم افزایی دستگاه قضایی 
با نیرو های امنیتی و انتظامی به عنوان ضابطان دستگاه قضایی و با دعوت 
از رئیس پلیس امنیت عمومی ناجا، رئیس سازمان اطالعات استان تهران، 
فرمانده قرارگاه ثاراهلل و معاون امنیتی و سیاســی دادســتانی کل کشور، 
معاونان ستادی دادستان تهران، سرپرســتان نواحی مختلف دادسرا های 
تهران و دادستان های شهرستان های استان تهران تشکیل شده بود، ضمن 
تحلیــل وضعیت امنیت جامعه از منظر فرصت ها، تهدیدها، پیش بینی ها 
و آینده نگری های مربوط به انتخابات، رویکرد های قضایی و امنیتی مؤثر 
بر افزایش مشــارکت و حفظ ســالمت انتخابات مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
مســئوالن قضایی و امنیتی حاضر در این نشســت با تأکید بر ضرورت 
فراهم ســازی مشــارکت حداکثری مردم در برگزاری انتخابات پرشــور، 
نسبت به خنثی سازی نقشه های دشمنان و معاندان و حفظ نظم و امنیت 
جامعه و پیشگیری از التهاب آفرینی و ایجاد تنش در جامعه اعالم آمادگی 

کردند.

رییس سازمان جنگل ها هشدار داد

حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی 
کشور در معرض بیابانی شدن

مصرف آب تهران در وضعیت نارنجی

رییس سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه متاسفانه پدیده فرونشست زمین 
در ایران کمتر مورد توجه قرار می گیرد، گفت: همه عرصه های کشور بین ۱۰ 

تا ۳۰ سانتیمتر در سال فرونشست دارند.
نوبخت  با حضور محمدباقر  نشستی  در  منصور  مسعود  ایسنا،  گزارش  به 
با  - رییس سازمان برنامه و بودجه - که در سازمان جنگل ها برگزار شد، 
اشاره به اینکه ما در کشور ۱۵ میلیون هکتار جنگل و ۸۳۰ میلیون هکتار 
مرتع داریم، اظهار کرد: حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض 
بیابانی شدن قرار دارند همچنین ساالنه ۱۵.۶ تن در هکتار فرسایش خاک 

در کشور داریم.
وی ادامه داد:۴۵۰ شهر در ایران جزو نقاط پرخطر ازنظر وقوع سیل هستند 
همچنین طی ۲۰ سال اخیر بیش از ۳۵۰۰ سیل در کشور به وقوع پیوسته 
به روزرسانی نشده  با قیمت روز دالر  البته هنوز  برآوردهای ما - که  است. 
است - نشان می دهد که هر سیل حدود ۴۰۰ میلیارد ریال به کشور خسارت 

وارد می کند.
درمعرض  کانون های  وسعت  هکتار  میلیون   ۱۳.۵ اینکه  بیان  با  منصور 
ایران ۱۰  این ها ما در  بر  فرسایش بادی در کشور است، اظهارکرد: عالوه 
درصد بیشتر از متوسط دنیا با پدیده تبخیر مواجه هستیم. دمای هوا نیز در 

کشور طی ۵۰ سال اخیر دو درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده است.
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در بخشی دیگر از صحبت های 
خود با بیان اینکه ۴۰۹ دشت کشور جزو دشت های ممنوعه هستند، گفت: 
پدیده  می گیرد،  قرار  توجه  مورد  کشور  در  کمتر  که  چالش هایی  از  یکی 
فرونشست زمین است. درحال  حاضر ما در همه عرصه های کشور بین ۱۰ تا 

۳۰ سانتیمتر در سال فرونشست زمین داریم.
عملیات  اجرای  گرفته  صورت  ارزیابی های  براساس  داد:  ادامه  منصور 
و  آب  متر مکعب  استحصال ساالنه ۳۱۱  باعث  آبخوان داری  و  آبخیزداری 
کاهش یک تا دو تن فرسایش خاک می شود. طی سال گذشته حدود یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در کشور انجام 

شد.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه تا پایان دولت کار 
کاداستر اراضی ملی به پایان خواهد رسید، گفت: طی شش ماهه دوم سال به 

رفع ایرادات و اصالحات احتمالی کاداستر خواهیم پرداخت.
طرح  کرد:  اظهار  پایان  در  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رییس 
جایگزین جنگل های هیرکانی نیز ابالغ شده است و از اول تیرماه فاز اول 

این طرح اجرایی خواهد شد.

محمدرضا بختیاری با اشاره به سرانه مصرف آب در پایتخت گفت: در حال 
حاضر سرانه مصرف آب در تهران به ۲۴۰ لیتر و در شهرهای استان  تهران 

هم به ۲۱۰ لیتر رسیده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او ادامه داد: به دنبال تامین منابع پایدار 
آب برای استان تهران هستیم تا شاهد قطعی آب و یا جیره بندی آن نباشیم 
ضمن اینکه در این مسیر نیاز به همکاری مشترکان در مدیریت مصرف آب 
را داریم. مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران بیان کرد: بهره برداری از 
تصفیه خانه ششم آب تهران و وارد شدن ۵۰۰ لیتر آب در ثانیه باعث شد تا 
با دغدغه نوبت بندی آب مواجه نشویم. بختیاری در ادامه در خصوص جیره 
جیره  برای  برنامه ای  هیچ  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  تهران  در  آب  بندی 
اما اگر مشترکان مصرف خود را رعایت کنند؛  بندی آب در تهران نداریم، 
هیچ مشکلی در تامین آب نداریم. به گفته این مقام مسئول اگر مصرف آب 
افزایش یابد؛ امکان جیره بندی وجود دارد. او گفت: ما در تهران ۳ نوع رنگ 
سبز، نارنجی و قرمز را تعریف کرده ایم که رنگ سبز مصارف عادی، نارنجی 
مصرف در وضعیت هشدار و قرمز وضعیت خطرناک را نشان می دهد که در 
حال حاضر مصرف آب در کالنشهر تهران در وضعیت نارنجی قرار دارد که 

امیدواریم به رنگ قرمز نرسد.
به جمعیت  توجه  با  کرد:  اضافه  تهران  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
باالی استان تهران، نمی توان تنها به فکر تامین آب یک سال بود، لذا الزم 

است هم اکنون برای سال آینده هم برنامه ریزی کرد.
به صرفه جویی  نسبت  است که  این  مردم  از  ما  تقاضای  بختیاری گفت: 
در منابع آبی حساسیت بیشتری داشته باشند، چرا که اگر مردم شهر تهران 
تنها ۱۰ درصد میزان مصرف خود را کاهش دهند به راحتی می توان از پیک 

تابستان عبور کرد.

 بیش از ۳۰ درصد از سیگاری های جهان معادل ۳۴۱ میلیون نفر چینی هستند.
 تعداد سیگاری ها در انگلیس نیز حدود ۱۰ میلیون نفر}بیش از انتظار{ بوده است.

 85درصد از سیگاری های جدید در سن ۲۵ سالگی معتاد به کشیدن شده اند.
بر اساس آمار تعداد افراد سیگاری در جهان در سال ۲۰۱۹ به باالترین رقم خود یعنی ۱.۱ میلیارد نفر رسید. محافل آکادمیک در سیاتل واشنگتن می گویند هرچند میزان استعمال دخانیات باید کاهش یابد اما از ۱۹۹۰ 
بدین سو و با افزایش جمعیت، به طور کلی شمار سیگاری ها نیز افزایش یافته است. سازمان Global Burden of Disease می گوید شاهد افزایش ۱۰ درصدی سیگار کشیدن در جهان بوده ایم. همچنین 

سیگار کشیدن مسبب مرگ 7.7 میلیون نفر شده است. مبارزه و جلوگیری از سیگاری شدن افراد زیر ۲۵ سال نکته مهم برای نابودی دخانیات در نسل بعدی به شمار می رود..

 ۱.۱ میلیارد سیگاری در جهان

دبیرکل اتحادیــه جهانی زنان مســلمان گفت: امروز 
مجاهدان راه انقالب اســالمی مثل کوه اســتوار در قله 

ایمان ایستاده اند.
به گزارش ایسنا، نشســت پرچمداران انقالب اسالمی 
در نهضت امام خمینی)ره( ویــژه بانوان با موضوع قیام 
خونیــن ۱۵ خرداد ظهر دوشــنبه ۱۰ خــرداد ماه در 
ساختمان مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با 
همکاری کارگروه زنــان و خانواده قرارگاه فرهنگی نماز 

جمعه شهرستان ورامین برگزار شد.
در این نشســت ســرکار خانم الله افتخاری دبیرکل 
اتحادیــه جهانــی زنان مســلمان، عضو جبهــه پیروان 
خط امام و رهبری، عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه 
اســالمی و نماینده سابق مجلس شــورای اسالمی بیان 
کرد: بصیرتی عمیق و شناختی دقیق و حرکتی به هنگام 
توسط قیام کنندگان ۱۵ خرداد و شهدای این قیام باعث 

شد که نام این دیار در تاریخ انقالب جاوادانه شود.
وی ادامــه داد: ۱۴خرداد واقعــه ای دردناک در تاریخ 
انقالب مــا رخ داد و بنیانگذار رخ داد بزرگ معجزه قرن 
از میان ما پرکشــید، عظمت امام را در خارج از مرزهای 
ایران باید جستجو کرد در کشورهایی که تمثال امام به 
عنوان یک آزادی خواه نصب شــده است و الگویی برای 

احقاق حق در میان مردمانش ترسیم گردیده است.
دبیــرکل اتحادیه جهانی زنان مســلمان بــا تقدیر از 
مجاهــدان راه حق و کســانی که عزت و آبــروی ایران 
اســالمی در آنها خالصه می گردد ، اظهــار کرد: امروز 
مجاهدان راه انقالب اســالمی مثل کوه اســتوار در قله 
ایمان ایســتاده اند ما باید پاســخگوی ایــن عزیزان که 
بخاطر احقاق حقی که دشمنان این آب و خاک به خاطر 
قلدری خود آن را قبول ندارند، باشیم و ادامه دهنده راه 

این عزیزان در سختی ها و مشکالت پیش رو باشیم.

عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ادامه داد: 
حضرت آقا فرمودند، ما خرمشــهر ها پیش داریم و یکی 
از این خرمشــهر ها انتخابات است، تشویق دیگران برای 
حضور حداکثری یکی از وظایف اصلی ما می باشد و این 
را بدانیم مشارکت حداکثری برای مردم و کشور امنیتی 

پایدار را به ارمغان خواهد آورد.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری شــناخت اصلح 
را در انتخابات برای  ســاختن ایرانی قوی مهم دانســت 
و تصریح کرد: امروز دفاع از مکتب ســید الشــهدا )ع( 
و حضرت زهرا)س( در شــناخت اصلح اســت بحمداهلل 
با کاری که شــورای نگهبان انجام داد، امروز نامزدهای 
خوبی معرفی شــدند اما باید  بهتریــن را انتخاب کنیم 
که شــاخص های اصلــح را در کالم رهبری معظم باید 

جستجو کنیم.
نماینده ســابق مجلس شــورای اســالمی با انتقاد از 

کســانی که نســبت به انتخابات و سرنوشت کشور بی 
تفاوت هستند بیان کرد: کسانی که رای ندادند با افتخار 
می گویند ما رای نمی دهیم اشتباه می کنند و غیرتی به 
خود و خانواده خود ندارند و هم صدای با دشمن هستند 
و از اینها باید کســانی که رای می دهند طلبکار باشند 
چرا که کشــوری را که در آن زندگی می کنند را قبول 
ندارند. عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در پایان با 
تاکید بر نقش ویژه بانوان در انقالب اسالمی گفت: نقش 
بانــوان در این انتخابات باید چندین بار آقایان باشــد و 
زنان همیشــه در تاریخ اسالم دوشادوش زنان نقشی بی 
بدیل داشــته اند و توصیه من بــه نیروهای انقالبی این 
است که فکر نکنند که از هم اکنون کار تمام شده است 
باید فعالیت کنیم و الیه های خاکستری جامعه که بعضا 
با ترویج دروغ و القا نمایی های کاذب توانسته اند نقش 

ایفا کنند را به آحاد مردم معرفی کنیم.

به گزارش فارس، محمد میرزا بیگی، رئیس ســازمان 
نظام پرســتاری در برنامه »تهران ما ســالمت« رادیو 
تهران با اشاره به کمبود نیروی پرستار در کشور، گفت: 
کرونا به ما نشان داد کمبود نیرو چه تاثیری در مرگ و 
میر بیماران دارد. هرجا که نیروی زبده و کافی داشتیم 
آمار مرگ و میر پایین بود و در مقابل آن هرجا نیروی 
متخصص کم بود ضربه آن را مردم متحمل شــدند؛ به 
ویژه در دوره پســا کرونا باید از بحث پرستار به تخت 
عبور کرده و بحث پرســتار و جمعیت را مورد بررسی 

قرار دهیم.
وی افــزود: چــون بحــث بیماری هــای نوپدیــد و 
بیماری های مربوط به ســالمندان در آینده هم وجود 
خواهد داشــت؛ بــه همین دلیل یکــی از چالش های 

اساسی در آینده کمبود پرستار است.
 رئیس ســازمان نظام پرســتاری اضافه کرد: برنامه 
هفتم توســعه همزمان با دولت سیزدهم آغاز می شود. 
توقع نداریم اســتانداردهای کشورهای غربی را داشته 
باشــیم ولی باید نیروی پرستار در حدی باشد که بین 

کشــورهای منطقــه و حتی بدتر از خودمــان بتوانیم 
ســرمان را باال بگیریم. قاعدتاً باید به ازاء هر ۱۰۰۰ نفر 
جمعیت حداقل ۴ پرســتار داشــته باشیم که در حال 

حاضر کمتر از یک نفر است.
میرزابیگی بر لزوم ایجاد انگیزه نیروی انسانی به ویژه 
برای پرســتاران تاکید کرد و گفت: برای بیماری کرونا 
نه واکســنی بود و نه دارویی. برای این بیماری مراقبت 
هنوز تنها چاره راه نجات بیماران است. پرستاران باید 
جرأت و رغبت ورود به مکان هایی که بیماران کرونایی 

درآن حضور دارند را داشته باشند.
رئیس ســازمان نظام پرســتاری بیان داشت: یکی از 
مهمترین موارد انگیزه بخشی به پرستاران قانون تعرفه 
گذاری است که قانونی ترین قانون نام گرفته است. به 
جز این قانون سه قانون دیگر هم هستند که بر اجرای 
آن تاکید دارند. ضمن اینکه مقام معظم رهبری هم بر 

اجرای این قانون تاکید فراوان دارند.
وی تصریــح کــرد:اراده ای در مســئوالن برای اجرا 
وجود ندارد. در مجموعه تصمیــم گیرندگانی که نوعاً 

بالینی کار می کنند و صرفا یک قشر را منبع درآمد در 
بیمارستان ها می دانند انگیزه ای وجود ندارد.

میرزابیگی ابراز داشــت: به همین دلیل شورای عالی 
بیمه باید حــوزه تصمیم گیری را از چنگ پزشــکان 
متخصص و مســئول دربیاورد. در شرایط کرونا دیدیم 
بسیاری از کارها حتی بدون پزشک متخصص هم پیش 
می رود؛ به همین دلیل همه کادر درمان مثل پرستاران، 
پیراپزشــکان، ماماها، متخصصان علوم آزمایشگاهی و 

پیراپزشکی هم باید از تعرفه برخوردار شوند.
رئیس ســازمان نظام پرستاری اضافه کرد: لذا تاکید 
مــن به دولــت آینده این اســت کــه در رأس وزارت 
بهداشت فردی قرارگیرد که تضاد منافع نداشته باشد و 
اقتصاد سالمت مردم برایش مهم باشد و حقوق متوازن 
و عادالنه ای برای مجموعه نظام سالمت در نظر گیرد و 

قانون تعرفه گذاری را اجرا کند.
وی خاطرنشــان کرد: عمده بحث ما نیروی انسانی و 
عدالت در نظام پرداخت است تا تمامی گروه های کادر 
درمان از محل درآمد خود دریافت داشــته باشند.البته 

می گویند نظام پرداخت به ســمت نظام گلوبال خواهد 
رفت. پرســتاران قطعا از نظام پرداخت جدید استقبال 
زیادی خواهند کرد.حدود ۱۰ سال است که این حرف 
ها را می شــنویم اما تا کنون اقدامــی صورت نگرفته 
است. رئیس ســازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه 
بیماران مزمن، ســرطانی، صعب العالج، روانی و مسن 
نیازی به بستری در بیمارستان ندارند، اظهار داشت: با 
بستری کردن این بیماران در بیمارستان ها هزینه را به 
شــدت افزایش داده ایم. در 8 سال گذشته بودجه نظام 

سالمت بیش از ۱۰ برابر رشد داشته است.
میرزابیگــی متذکر شــد: اگــر ما خدمــات را بین 
گروه هــای مختلف نظام ســالمت به صــورت عادالنه  
توزیع کنیــم اولین گروهی که بهره مند خواهد شــد 
مردم هســتند. دیگر نیازی نیست مردم برای دریافت 
خدمات در بیمارستان بســتری شوند بلکه ما خدمات 
را باالی ســر آنها می بریم. لذا دولت آینده باید عدالت 
در پرداخت و ســالمت، تامین نیروی انسانی مناسب و 
اجرای قانون تعرفه گذاری را در نظر داشته و اجرا کند.

رئیس سازمان نظام پرستاری:

در رأس وزارت بهداشت فردی قرارگیرد که تضاد منافع نداشته باشد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان تهران از 
وقوع ۱۱ مورد آتش ســوزی در سطح مناطق چهارگانه 

استان تهران طی اردیبهشت و خرداد خبر داد.
فرهاد زندی در گفت و گو با ایسنا اظها کرد: از ابتدای 
اردیبهشت ماه تاکنون در مجموع ۱۱ مورد آتش سوزی 
به وســعت ٢۵ هکتار در مناطق چهارگانه استان تهران 
رخ داده که از این تعداد یک مورد مربوط به اریبهشت 

ماه و ۱۰ مورد در خرداد بوده است.
وی ادامه داد: بیشترین مناطقی که دچار آتش سوزی 
شــده اند  پارک های ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه 
حفاظت شــده جاجرود بودند. علت این آتش سوزی ها 
عوامل انســانی و در بیشــتر موارد نیز عمدی بود. در 
هیچ یک از این ۱۱ مورد عوامل طبیعی نقشی در وقوع 

حریق نداشتند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
تهران، دو مورد از این آتش ســوزی ها سهوی و توسط 
گردشگران در منطقه رخ داده بود که  با توجه به وزش 
باد  پس از روشــن کردن آتش نتوانســته بودند آن را 

خاموش کنند. برای این دو مورد  پرونده تشــکیل شده 
است تا متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شوند.

زندی با بیان اینکه آتش ســوزی ها طی اردیبهشت و 
خرداد ماه ســال جاری زیاد و گســترده نبودند،  اظهار 
کرد: تیم های واکنش ســریع ما با رســیدن به موقع به 
محل های حریق و با همکاری آتش نشانی توانستند این 

آتش ســوزی ها را به موقع اطفا کنند. عوامل دیگری نیز 
مانند کم بارشــی در فصل بهار که باعث شــد  پوشش 
گیاهی در برخــی مناطق انبوه نشــود و بارندگی های 
اواخــر اردیبهشــت مــاه باعث کاهش مــوارد و حجم 

آتش سوزی ها شدند.
وی دربــاره تعلیف دســتی حیات وحــش در برخی 

مناطــق چهارگانه به دلیل کم  بارشــی و کم آبی گفت: 
تمهیــدات الزم بــرای تعلیف دســتی و آبرســانی به 
آبشــخورها به ویــژه در منطقه حفاظت شــده کویر و 
منطقه شمیرانات اندیشــیده شده است که با توجه به 
شرایط خشکســالی که در ماه های آینده با آن روبه رو 
خواهیم بود، انجام خواهد شــد. بــا این حال از ابتدای 
سال جاری تاکنون در هیچ یک از مناطق نیاز به تعلیف 

دستی نبوده است.
زندی در  پایان درباره آمار تخلفات و کشفیات دو ماه 
ابتدای ســال گفت: در فروردین و اردیبهشت ماه ۱۵۱ 
مورد تخلف زیســت محیطی ثبت شد که از این موارد 
8٢ مورد صید غیرمجاز آبزیان، ۴ مورد شکار  پرندگان، 
٧ مورد شــروع به شکار،  ۱۶ مورد نگهداری و خرید و 
فروش غیرمجاز حیات وحش زنده و غیر زنده، ٣ مورد 
سالح کشف شــده و ٣٩ مورد مربوط به ایجاد آلودگی 
و تخریب محیط زیســت بود. نعــداد کل متخلفان ٢٣ 
نفر بودند و تعــداد کل تخلفاتی که برای آن ها  پرونده 

تشکیل شده ٢۱ مورد بود.

وقوع آتش سوزی در۲۵ هکتار از مناطق چهارگانه تهران از اول اردیبهشت

دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان: 

نقش بانوان در انتخابات امسال باید چندین برابر آقایان باشد
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به گزارش فارس، یک روزنامه آمریکایی با اســتناد 
به برنامه های پیشنهادشــده در بودجه پیشــنهادی 
دولت آمریکا برای ســال مالی ۲۰۲۲ نوشته وزارت 
دفاع آمریکا تمرکزش را بــر جنگ احتمالی با چین 

قرار داده است.
دولت جــو بایــدن روز جمعه بودجه ســال مالی 
۲۰۲۲ را تقدیــم کنگره آمریــکا کرد. در این بودجه 
۷۱۵ میلیارد دالر بودجه برای وزارت دفاع آمریکا در 

نظر گرفته شده است.
روزنامه نیویورک تایمز که به تحلیل بودجه پنتاگون 
پرداخته می نویســد با آنکه بودجه ارتش آمریکا بابت 
افزایش  اندکی  افغانســتان  امنیتی  نیروهای  آموزش 
خواهد یافــت، اما هزینه ایــن وزارتخانه برای انجام 
عملیات های رزمی با کاهش ۲۱ درصدی مواجه شده 

و به ۱۸.۴ میلیارد دالر رسیده است. 
نیویورک تایمز نوشته بودجه نیروهای مسلح، تغییر 
تمرکــز دولت »جــو بایدن« از مبارزه بــا گروه های 
شورشــی و حرکت به ســمت اختصاص منابع برای 
آمادگــی جهت بروز جنگ های متعــارف احتمالی با 
کشورهای مجهز به کشتی ها و هواپیماهای پیشرفته 

را نشــان می دهد. چین، در صدر این کشــورها قرار 
دارد. مطابــق این گزارش، ارتــش، نیروی دریایی و 
نیروی هوایی آمریــکا همگی در حال برنامه ریزی  بر 
موشک هایی  هایپرسونیک هســتند:  تسلیحات  روی 
بــا کالهک هــای انفجاری متعــارف کــه قادرند با 
ســرعت فراتر از صــوت حرکت کــرده و اهدفی را 
که قبــاًل هدف گیری آنها فقط با موشــک های کروز 
یا موشــک های بالیستیک هســته ای امکان داشت، 
نابود کنند. نیویورک تایمز نوشــته بــا توجه به آنکه 
ایاالت متحــده آمریــکا اوت ۲۰۱۹ از »پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد« خارج شد ارتش این 
کشور ساخت توپخانه های راکتی با بردهایی که قباًل 

به موجب این معاهده ممنوع بود را ادامه می دهد.
پنتاگــون قرار اســت ۴۸ جنگنــده اف -۳۵ برای 
نیــروی هوایی، ۳۷ فرونــد برای نیــروی دریایی و 

تفنگداران دریایی خریداری کند.
پیش از این هم منابع خبــری گزارش داده بودند 
یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا قصد دارد تمرکزش 
را از ادعای »مبارزه با تروریســم« به سمت مقابله با 
تهدیدهای ناشــی از قدرت های جهانی مانند چین و 

روسیه تغییر دهد. 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس اردیبهشــت ماه ســال 
جاری گزارش داد یگان ویــژه نیروی دریایی آمریکا 
در حال انجام تغییراتــی عمده برای ارتقاء رهبری و 
توســعه توانمندی های تکاوری خــود جهت مقابله با 

»تهدیدهای چین و روسیه« است.
مطابق این گزارش، طرح جدید قرار اســت ترکیب 
تیم های یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا را به گونه ای 
تغییر دهد که آنها را »کشنده تر و پیشرفته تر« کند.

»هــاگ هوارد«، از فرماندهان ارشــد یــگان ویژه 
نیــروی دریایی آمریکا در مصاحبــه ای اختصاصی با 
آسوشــیتدپرس گفت که نیروهای او تا به حال روی 
عملیات های مبارزه با تروریســم متمرکز بوده اند اما 

اکنون باید مأموریت هایشان را متحول کنند.
او تصریح کرد بســیاری از نیروهای آمریکا طی دو 
دهه گذشته در بیانین های عراق و کوه های افغانستان 
در حال مبارزه بوده اند و اکنون باید به دریا برگردند.

نشان دهنده  تصمیم  این  نوشــته  آسوشــیتدپرس 
راهبرد گســترده تر پنتاگون بــرای اولویت دادن به 

چین و روسیه در محاسبات نظامی آمریکا است.

مقام هــای پنتاگــون معتقدنــد دو دهــه جنگ با 
شــبه نظامیان باعث تحلیل رفتن منابع آمریکا شده و 
موجب شده آنها در برابر مسکو و پکن تضعیف شوند.

در طرحــی اولیــه  بودجه که دولــت »جو بایدن« 
چندی پیش تقدیم کنگــره کرده بود نیز از »تهدید 
چین« به عنوان چالــش اول وزارت دفاع آمریکا نام 
برده شده بود. بایدن، خواستار افزایش بودجه وزارت 
دفاع آمریکا به ۷۱۵ میلیارد دالر شــده و اعالم کرده 
بود بخشــی از این بودجه برای مهار چین و روســیه 

هزینه خواهد شد.
در آن طرح اولیه، مهار چین و روســیه، نوســازی 
برنامــه هســته ای، ارتقاء وضعیت جــوی و مقابله با 
تهدیدهــای نوظهور بیولوژیکی اهــداف وزارت دفاع 

آمریکا اعالم شده اند.
دولت آمریــکا در ماه های گذشــته بــه خصوص 
تمرکزش را روی مقابله با چین متمرکز کرده. روابط 
میان واشــنگتن و پکن طی سال های گذشته بر سر 
مسائل مختلف از جمله جنگ تجاری، شیوع ویروس 
کرونا و فعالیت رســانه ها در دو کشور مخدوش شده 

است.

گاردین نوشت: مقامات نظامی در یمن می گویند که 
امارات متحده عربی در حال ســاخت یک پایگاه هوایی 
در جزیره مایون است. این جزیره در یکی از نقاط مهم 
حمل و نقــل دریایی جهان برای محموله های انرژی و 

تجاری قرار دارد.
به گــزارش »انتخاب«، در ادامه مطلب آمده اســت:  
تا کنون هیچ کشوری مســئولیت ساخت پایگاه هوایی 
جزیــره مایون واقــع در تنگه باب المنــدب را برعهده 
نگرفته است اما ترافیک دریایی مرتبط با عملیات ساخت 
یک باند فرودگاهــی در این جزیره ۵.۶ کیلومتری طی 
سال های گذشــته عمدتا به کشور امارات عربی متحده 

ارتباط داشته است.
مقامات دولت به رسمیت شــناخته شده بین المللی 
یمن می گویند که اماراتی ها مسئول ساخت این پایگاه 
هوایی هســتند. این در حالی اســت که امارات متحده 
عربی در ســال ۲۰۱۹ اعالم کرد کــه نیروهای خود را 
از ائتالف نظامی تحت رهبری عربســتان برای مقابله با 

شورشیان حوثی خارج می کند.
جرمی باینــی، ســردبیر بخش خاورمیانه شــرکت 
اطالعاتی »منبع باز« که سال هاســت عملیات ساخت 
و ســاز در جزیره مایون را دنبال می کند، معتقد است 
که این اقدام به منظور دســتیابی به هدفی استراتژیک 
و بلند مدت برای حضوری نســبتا دائمی در این جزیره 
انجام نشــده اســت. وی همچنین می گویــد: احتماالً 
ســاخت این پایگاه هوایی فقط بــه جنگ یمن ارتباط 

نــدارد، بلکه این اقدام را باید با توجه به اهمیت کلیدی 
این منطقه در حمل و نقل درک کرد.

آسوشــیتدپرس در گزارش خود تاکید کرده است که 
مقامات اماراتی در ابوظبی و مســئوالن سفارت امارات 
متحده عربی در واشــنگتن از پاســخ گویی به تماس ها 
درباره ی ســاخت پایگاه هوایی در جزیره مایون امتناع 

کرده اند.
پایگاه هوایی مورد بحث به صاحبانش این اجازه را می 
دهد که تنگه ی باب المندب را تحت کنترل خودشان 
در آورند و به راحتی حمالت هوایی را علیه ســرزمین 
اصلی یمن که درگیر یک جنگ خونین و طوالنی است، 
انجام دهند. همچنین با اســتفاده از این پایگاه هوایی 
می توان به انجام عملیات در دریای ســرخ، خلیج عدن 
و حوالی شرق آفریقا پرداخت. آسوشیتدپرس بر اساس 
تصاویر ماهواره ای شــرکت پلنت لبز تصریح کرده است 
که کامیون ها، گریدر ها و دیگر ماشــین آالت راه سازی 
هنگام فعالیت در جریان ســاخت یــک باند فرودگاهی 
۱.۸۵ کیلومتــری در این جزیره به وضوح دیده شــده 
است. از پایگاهی با این وسعت می توان برای بهره بردن 
از هواپیماهای تهاجمی، نظارتی و لجیستیکی استفاده 
کرد. گفتنی است، قباًل تالش شده بود که باند بزرگتری 
به طول سه کیلومتر در این جزیره ساخته شود، اما این 
اقدام متوقف شد. چنان باندی می توانست امکان پرواز 

سنگین ترین بمب افکن ها را امکان پذیر کند.
مهم اینکه، عملیات ساخت و ساز پایگاه هوایی فعلی 
ظاهراً در روز ۱۸ مه با احداث ســه آشــیانه که درست 
در جنوب فرودگاه روی باند قرار گرفته  اند، تکمیل شده 

است.
مقامات نظامِی دولت به رســمیت شناخته شده یمن 
که تحت حمایت ائتالفی به رهبری عربســتان نیز قرار 
دارد، اعالم کرده اند که امارات عربی متحده مســئول 
ســاخت این باند فرودگاهی اســت. آنان که نخواستند 
نامشان فاش شــود، تصریح کردند: کشتی های اماراتی 
طی هفته های گذشته حمل سالح،  تجهیزات و نیروهای 

نظامی به جزیره مایون را در دســتور کار خود قرار داده 
اند.

مقامات نظامی تصریح کــرده اند که تنش های اخیر 
میــان امارات عربی متحده و دولت یمن به رهبری عبد 
ربه منصــور هادی،  به خاطر درخواســت ابوظبی برای 
اجاره ۲۰ ســاله جزیره مایون بوده است. این در حالی 
است که مقامات اماراتی این اختالف نظر را تأیید نکرده 

اند.
گفتنی اســت، در ســال ۲۰۱۵ پروژه اولیه ساخت و 
ســاز پایگاه هوایی در جزیره مایــون که پس از بازپس 
گیری این جزیره از دست شــبه نظامیان حوثی توسط 
نیروهای اماراتی آغاز شــد، بدون نتیجه متوقف شد. اما 
تصاویر ماهواره ای حاکی از آن است که عملیات ساخت 
و ساز پایگاه هوایی در این جزیره طی اواخر سال ۲۰۱۶ 

جریان داشته است.
بر اســاس ســیگنال های ردیابی ثبت شــده توسط 
شــرکت اطالعاتی ریفینیتیو، یــدک کش های مربوط 
 Echo( به شرکت کشــتیرانی اکوکارگو اند شیپینگ
Cargo & Shipping( امــارات کــه در ابوظبی 
مســقر اســت و حامل های هواپیمای فرود که متعلق 
به شــرکت خدمات دریایی بن ناوی مستقر در ابوظبی 
اســت، به انتقال تجهیزات به ایــن جزیره کمک کرده 
اند. تصاویــر ماهواره ای همچنین نشــان می دهد که 
تجهیزات و وســایل نقلیه در بندر موقت ساحلی تخلیه 

شده اند.
مسئوالن شــرکت اکوکارگو اند شــیپینگ از اظهار 
نظر درباره ی این مســائل خودداری کرده اند. شرکت 
خدمات دریایی بن ناوی نیز به درخواست ها برای پاسخ 
درباره ی این اقدامات پاســخ نداده است. گفتنی است، 
داده های حمل و نقل اخیراً حضور هیچ کشــتی ثبت 
شده ای را در اطراف مایون نشان نمی دهند، این حاکی 
از آن اســت که کشتی هایی که برای ساخت و ساز در 
این منطقه تردد می کنند، سیســتم شناسایی خودکار 

خود را خاموش می کنند تا شناسایی نشوند.

احتماالً وقتی مهندســان فهمیدند کــه نمی توانند 
بخشــی از قســمت های این جزیره آتشفشانی را برای 
ترکیب سایت با باند قدیمی پرواز حفاری کنند، ساخت 
و ساز در ســال ۲۰۱۷ متوقف شد. تصاویر ماهواره ای 
نشان می دهد که چند هفته پس از آنکه رئیس جمهور 
جو بایدن اعالم کرد که به پشــتیبانی ایاالت متحده از 
حمله به عربســتان ســعودی علیه حوثی ها پایان می 
دهد، ســاخت و ســاز بر روی باند جدید پرواز از حدود 

۲۲ فوریه به طور جدی شروع شد.
تصمیم آشــکار اماراتی ها برای از ســرگیری ساخت 
پایــگاه هوایی در جزیره مایون پس از آن صورت گرفت 
کــه امارات متحده عربی بخشــی از پایگاه نظامی خود 
را که در کشور اریتره در شــرق آفریقا قرار داشت و از 
آن بــه عنوان زمینه ای برای فعالیت های خود در یمن 

استفاده می کرد، برچید.
الئونورا آردماگنی، تحلیلگر موسسه مطالعات سیاسی 
بین المللی ایتالیا تصریح کرده است: در حالی که شاخ 
آفریقــا به دلیــل حضور رقبا و خطــرات جنگ محلی 
برای اماراتی ها به مکانی خطرناک تبدیل شده، مایون 
جمعیت کمی دارد و یک مکان ارزشمند برای نظارت بر 
دریای ســرخ که حمالت و حوادث در آن افزایش یافته 

است، به شمار می رود.
آردماگنــی معقتد اســت که اماراتی ها از سیاســت 
فرافکنی قدرت به سیاســت محافظــت از قدرت روی 
آورده انــد. این سیاســت جدید، ظرفیــت آنها را برای 
نظارت بر آنچه اتفاق می افتد و جلوگیری از تهدیدهای 
احتمالی بازیگران غیــر دولتی نزدیک به ایران افزایش 

می دهد.
گفتنی اســت، مایون معروف به جزیــره پریم در دو 
مایلی جنوب غربی یمن واقع شــده است. قدرت های 
جهانی صدها سال است که به موقعیت استراتژیک این 
جزیــره اذعان دارند. به ویژه با افتتاح کانال ســوئز که 
دریای مدیترانه و ســرخ را به هم پیونــد می دهد، بر 

اهمیت این جزیره افزوده شده است.

إبراهیــم حمیدی، روزنامه نگار ســوری در الشــرق 
االوسط، چاپ لندن  نوشت: دمشق ائتالف استراتژیک 
خود با تهران را بنا نهاده و خواســتار دخالت این کشور 
در تظاهرات سال ۲۰۱۱ شد، دخالتی که در ابتدا »نرم« 
بود، اما در ادامه به حمایت های سیاسی و اقتصادی در 
سال ۲۰۱۲ رســید. در نیمه ســال ۲۰۱۵، مسکو که 
منتظر فرصت بود، برای جلوگیری از تکرار ســناریوی 

عراق یا لیبی، روسیه وارد سوریه شد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: 
به دالیلی که به این کشــور و منطقه خاورمیانه مربوط 
می شــود، همکاری روســیه و ایران در سوریه، عمیق و 
تکمیل شــد و به موازات آن، شاهد تفاهم های روسیه و 

ترکیه در شمال و شمال غرب سوریه بودیم.
تهــران و آنکارا با موافقت مســکو، حضور خود را در 
مناطق مختلف سوریه را توسعه دادند و همزمان، آمریکا 
بر پایگاه التنف در شــمال شرقی سوریه و شرق فرات، 
مسلط شــد، تا داعش را شکست دهد، اما هدف اصلی 

آن، قطع مســیر بین تهران، بغداد، دمشق و بیروت بود. 
تمــام این موارد، موجب تثبیت نفوذ بین چهار کشــور 
خارجــی در میان تنــش زایی و بمباران هــای هوایی 

اسرائیل شد.
پس از گذشــت ده سال، روسیه خوستار کنترل نفوذ 

ایران است، به این دلیل که رقیب آن است. 
آمریکا نیــز خروج تمام نیرو های خارجی از ســوریه 
به جز روســیه را شــرط اصلــی کمک به آبادســازی 
سوریه می داند. اســرائیل هم شرط مذکور را در لیست 
خواسته های خود برای مذاکرات صلح دانسته، همانطور 
که دولت های عربی، خروج شــبه نظامیان از سوریه را 
شــرطی برای راه حل ســوریه و بازگشت آن به جامعه 

عربی می دانند.
دولت ترامپ و هم پیمانان آن، روی فشــار حداکثری 
بر دمشق و تهران حساب کرده بودند، اما دولت بایدن، 
امور را به ســمت گزینه های دیگری برد و واضح است 
که مذاکرات وین، راهی برای بازگشــت آمریکا به توافق 

هسته ای بوده و نشــان می دهد دولت بایدن تمایلی به 
ماندن در خاورمیانه ندارد، البته به اســتثنای دو پرونده 

یمن و ایران.
در جریــان مذاکــرات برای امضای توافق هســته ای 
زمان دولت اوباما، تیم او قصد داشــت پرونده ســوریه 
را مطرح نکند، تا ایران را تحریک نکرده و برای امضای 
توافق تشویق کند. به عقیده برخی، یکی از دالیل عقب 

نشــینی اوباما از دخالت نظامی در پایان ســال ۲۰۱۳، 
ترس وی از انعکاس آن بر مذاکرات هســته ای با ایران 

بود.
تغییــر نقش تهران در ســوریه و اســتقرار حزب اهلل 
در این کشــور، منجر به ایجــاد روزنه های دیپلماتیک 
متعددی می شود؛ دولت های عربی را به عادی سازی با 
دمشق تشویق می کند و زمینه را برای مشارکت تهران 
در ابادانی سوریه و حل مشــکالت اقتصادی آن فراهم 
می کند. عالوه بر اینکه ترکیه در شرایطی قرار می گیرد 
که مجبور به خروج نیروهایش از ســوریه می شود. چه 
بســا این مهم، به ایجاد تغییر در توازن های منطقه ای 

انجامیده و شرایط خاورمیانه را تغییر دهد.
همیــن امر، صحبــت وزیر خارجه روســیه با انتونی 
بلینکــن، وزیر خارجــه آمریکا در دیدار اخیرشــان را 
تفسیر می کند: »ما از حضور ایران در سوریه خوشحال 
نیســتیم، اما مادامی که تحولــی در نزدیکی آمریکا به 

موضوع نباشد، راه حلی برای این حضور نیست«.

تمرکز آمریکا بر جنگ احتمالی با چین در بودجه ۲۰۲۲ پنتاگون

گزارش گاردین از 

ساخت یک پایگاه هوایی مرموز در جزیره آتشفشانی یمن

الشرق االوسط:

روسیه هم مانند آمریکا خواستار خروج ایران از سوریه است؟
خبر

به گزارش فارس، »ســعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران روز دوشنبه در نشســت هفتگی با خبرنگاران 
رســانه های داخلی و خارجی که به صورت حضوری برگزار شــد، ضمن 
تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران 

پاسخ داد. 
وی در ابتدا رحلت حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار انقالب اسالمی 
را تسلیت گفت. خطیب زاده همچنین اعالم کرد که رایزنی ها در وین در 

چارچوب کمیسیون مشترک برجام کماکان ادامه دارد.
* از زمان کلینتون نفتی از ایران خریداری نشده

سخنگوی وزارت خارجه درباره خبر منتشر شده رویترز مبنی بر این که 
آمریــکا اخیرا یک میلیون بشــکه نفت از ایران خریــداری کرده، اظهار 
داشــت: جزییاتی ندارم، از زمان کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا به 
خاطر قوانینی که گذاشــتند، نفتی از ایران خریداری نشده است. شاید 
منظورشــان موضوع دیگری باشــد که االن جزییاتش ندارم و اظهارنظر 

خاصی نمی توانم بکنم.
* برگزاری انتخابات در خارج از کشور

به گزارش فارس، خطیب زاده درباره برگزاری انتخابات در خارج از کشور 
نیز گفت: وزارت خارجه یک ســتادی در داخــل وزارت خارجه دارد که 
معاون کنسولی مسئولیت این ستاد را دارد. مسئولیت برگزاری انتخابات 
در خارج از کشــور با وزارت امور خارجه اســت. دیروز نشســتی در این 
خصوص در وزارت خارجه برگزار شــد. سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها 

دستورالعمل های الزم را گرفته اند. 
وی افزود: وزارت خارجه مثل همیشه امید دارد با تمهیدات اندیشیده 
شــده شــاهد حضور گســترده و گرم مردم بزرگ ایران و هموطنان در 

کشورهای مختلف باشیم.
وی همچنین درباره گفت وگوهای ایران و عربســتان و در پاسخ به این 
ســؤال که آیا امســال اعزام حجاج را خواهیم داشت، با بیان این که هیچ 
وقت مرســوم نیســت که گفت وگوها در فضای عمومی ادامه یابد، اظهار 
داشــت: اجازه دهید جزییات گفت وگوها در بیــن گفت وگو کنندگان تا 

زمانی که به نتیجه برسد، بماند.
خطیب زاده با بیان این که گفت  وگوها با عربســتان همچنان ادامه دارد 
و افزود: این گفت وگوها در فضای مناســبی ادامه داشته و امیدواریم این 

گفت وگوها به فهم مشترکی بین ایران و عربستان برسد.
وی خاطرنشــان کرد: در مورد حج هم رایزنی های گسترده ای صورت 
گرفته که بتوانیم این موضوع را امســال داشــته باشــیم. توافقات اولیه 

صورت گرفته که مثبت بوده است.

به گزارش فــارس، روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که با برافراشــته 
شدن پرچم امارات در کنار پرچم رژیم صهیونیستی، سفارت ابوظبی در تل آویو 
روز یک شــنبه رســما آغاز به کار کرد. دفتر سفارت امارات در ساختمان بورس 
اوراق بهادار تل آویو که میزبان چندین شــرکت فناوری اسرائیل نیز است واقع 

شده است. 
»محمد الخواجه« سفیر امارات از روز اول مارس 2021 در سرزمینهای اشغالی 
مستقر شده است. وی طی درگیری اخیر رژیم صهیونیستی با مقاومت فلسطین 
بــه ابوظبی رفته بــود و چندین روز در تل آویو که یکــی از اهداف مورد حمله 

فلسطینیها بود حضور نداشت.
همسر و فرزندان وی همچنان در امارات به سر می برند اما قرار است به زودی 

به فلسطین اشغالی بروند. 
براســاس این گزارش، الخواجه که پیش از این با چندین وزیر صهیونیســت 
دیدار کرده بود روز یک شنبه نیز با »یوآو گاالنت« وزیر آمورزش کابینه تل آویو 
دیدار و رایزنی کرد.  گاالنت پس از این دیدار در توئیتر نوشت: خیلی خوشحالم 
که با یکی از شرکای اسرائیل دیدار کردم. من از آقای سفیر برای این دیدار مهم 
متشکرم و امیدوارم طرحهای مشترک برای همکاریهای بیشتر میان دو طرف در 
زمینه آموزشی گسترش یابد.  امارات از جمله کشورهای عربی است که علیرغم 
مخالفتهای افکار عمومی جهان عرب و با زیر پاگذاشتن حقوق فلسطینیها، اقدام 

به برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی کرد.
مراسم امضای توافقنامه عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی 
در 1۵ ســپتامبر ســال 2020 و به میزبانی کاخ سفید برگزار شد. به موجب این 
توافــق، امارات متعهد به برقراری روابط دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی با رژیم 
صهیونیســتی شد. پیش از این قرار بود سفارت امارات در تل آویو در ماه ژانویه 

افتتاح شود.

به گزارش فارس، یک  رســانه  آلمانی یکشــنبه شب گزارش داد که 
 )NSA( ســرویس مخفی دانمارک به آژانس امنیت ملی ایاالت متحده
برای جاسوسی از سران اروپا از جمله »آنگال مرکل«، صدر اعظم آلمان و 
»فرانک والتر اشتاین مایر« رئیس جمهور  این کشور کمک کرده است.

به گزارش وبگاه شــبکه خبری »دویچه وله « افشای جاسوسی ایاالت 
متحده از متحدان خود برای اولین بار در ســال ۲۰۱۳ آشــکار شد، اما 
اکنون روزنامه نگاران به گزارش هایی با جزئیات بیشتری دسترسی پیدا 
کرده اند. این گزارش نشــان داد که دانمارک متحد و همســایه نزدیک 
آلمان با همکاری با ســرویس جاسوســی آمریکا، صــدر اعظم  و رئیس 

جمهور این کشور را هدف قرار داده بود.
در گزارش جدید همچنین مشخص شده که آمریکا از »پیر اشتینبرک« 
 )SPD( کاندیدای صدارت وقت حزب سوسیالیســت چپ میانه آلمان
نیز جاسوســی کرده است. اشتینبرک پس از اطالع از عملیات جاسوسی 

علیه خود  با اعضای تیم تفحص خود رایزنی کرد.
ایــن در حالی اســت که نه مرکل و نه اشــتین مایــر هیچ اطالعی از 
عملیات جاسوســی توسط مقام ها برجســته دولت دانمارک نداشته اند. 
دولت دانمارک و ســرویس جاسوسی این کشور تاکنون واکنشی در این 

زمینه نشان نداده است. 

خطیب زاده:  گفت وگوها با عربستان

 ادامه دارد

سفارت امارات در تل آویو
 رسما افتتاح شد

جاسوسی از متحدان؛ مرکل و اشتاین 
مایر در تور آژانس امنیت ملی آمریکا
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