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سخن روزسرمقاله

بلوک های مناظره  چرایی شرکت در انتخابات 

 سید قائم موسوی -تحلیلگر سیاسی حمید رضا فتحی سقزچی حقوقدان

اوایل دهه شصت جوان  در  ما  را.  اهلل مشکینی  آیت  کند مرحوم  خدا رحمت 
بودیم. آثار ایشان را مطالعه می کردیم و به دستورات ایشان عمل می نمودیم. به 
توصیه ایشان برای رای دادن در روز انتخابات وضو می گرفتیم و پای صندوق 
این  تکلیفی شرعی می دانستیم. پرسش  و  را عبادت  انتخابات  رای می رفتیم. 
دارند؟  نگاهی  چنین  انتخابات  به  نسبت  هم  امروزی  جوان های  آیا  که   است 
نگارنده این سطور، در سه دهه گذشته، به فراخور تدریس قانون اساسی برای 
دانشجویان، دریافته است آنان برای شرکت در انتخابات، سواالتی علمی را مطرح 
می کنند. و ذهن آن ها از پرسش هایی بسیار انباشته است.  بدیهی است بدون 
پاسخ به پرسش های جوان ها نمی توان از آنان انتظار داشت در انتخابات شرکت 
کنند. بدون اقناع علمی و منطقی آنان نمی توان آنان را به مشارکت در سرنوشت 
سیاسی خویش، تحریض کرد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اطالعیه ای صادر 
کرد و شرکت در انتخابات را وظیفه ای شرعی دانست. امام جمعه مشهد هم 
با کفر و شرک مساوی تلقی کرد. آیا جوان ها با  انتخابات را  عدم شرکت در 
شنیدن این قبیل دیدگاه ها تحت تاثیر قرار می گیرند؟ اگر مسئوالن فرهنگی 
و حوزه های علمیه با مسئله مشارکت در انتخابات، به صورتی علمی برخورد 
اقناع خواهد شد.  انتخابات،  افکار عمومی جوان ها به منظور شرکت در   کنند؛ 
به طور مثال آنان می توانند با استفاده از کارشناسان متخصص به این پرسش ها 

پاسخ دهند: 
الف. آیا مشارکت در انتخابات، باری از دوش ملت بر خواهد داشت؟ 

ب. آیا به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد؟ 
ج. آیا از دشمنی بسیاری از کشورهای جهان با کشورمان خواهد کاست؟ 

د. آیا می تواند از فقر عامه مردم بکاهد؟ 
ه. آیا ما را به توسعه متوازن خواهد رسانید؟ 

و. آیا باعث عزت و شرف ما در جامعه جهانی خواهد شد؟ 
تجزیه  با  که  ایرانیان-  هویتی  تجزیه  از  می تواند  انتخابات  در  حضور  آیا  ز. 

سرزمینی متفاوت است- جلوگیری کند؟ 
را  فوق  مشکالت  از  یکی  کم  دست  می تواند  انتخابات،  در  مشارکت  آیا  ح. 
است  پرسش هایی  این ها  باشد؟  داشته  پی  در  مثبت  نتیجه ای  و  کند  برطرف 
رفع  برای  بگویند  و  دهند  پاسخ  می توانند  جمهوری  ریاست  کاندیداهای  که 

مشکالت چه برنامه ای دارند؟ 
 سخن پایانی

تکلیفی شرعی  را  انتخابات  در  امامان جمعه، حضور  این که  نظر می رسد؛  به 
و دینی اعالم کنند- هر چند درست است- کافی نیست. این که خبرنگاران 
صدا و سیما در کوچه و خیابان با افرادی مصاحبه کنند کافی نیست. این که 
عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسالمی، در رسانه ملی، سخنانی 
عجیب و غریب بر زبان آورد درست نیست. وی گفت: »پر شور بودن انتخابات، 
به خودی خود اهمیت ندارد و می تواند به انتخاب نادرست منجر شود و حاصل 
انتخابات های پرشور، انتخابات نادرست بوده است و اتفاقات دی ماه ۹۶ یکی از 
نتایج آن است«. معلوم نیست چرا رسانه ملی از پخش سخنان غلط او جلوگیری 
با  مجلس  رئیس  نایب  عجیب  سخنان  ننمود.  قطع  را  او  برنامه  چرا  و  نکرد. 
سخنان روز پنج شنبه رهبر انقالب مغایر است. رهبر انقالب در دیداری مجازی 

با نمایندگان مجلس بر برگزاری پر شور انتخابات تاکید نمود. 
آیا رسانه ملی در روزهای آینده، باز سخنان غلط برخی از مسئوالن را پخش 
خواهد کرد؟ آیا رسانه ملی، منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح خواهد داد؟ آن 
چه که اهمیت دارد؛ ارائه پاسخی علمی به چرایی مشارکت در انتخابات است.

اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری چنگی به دل نمی زد. از قبل 
اینقدر در آرایش آن ها دقت شده بود و برایشان رجز خوانده شده بود که 
همگی عصا به دست حاضر شده بودند. ظاهرا شمشیِر داموکلس تا روز 

انتخابات با نخی نازک باالی سرشان آویزان است.
سوای کیفیت نامزدها و محافظه کاری یا عدم اشراف نسبت به ریشه ی 
بود،  کرده  کمک  مناظره  بی مزگِی  به  بیشتر  آنچه  مختلف  بحران های 

فرمت برگزاری آن بود.
 فرمتی که تا نامزد گرم می شد و سوار سخن و برنامه می شد، میکروفون 
اتومات قطع می شد. سخت و عبوس بودن مجری نیز به خشک بودن 

فضا افزوده بود.
هیچ کدام از نامزدها نتوانست ارتباط معناداری با مخاطبین داشته باشد. 
بودند که در داالن دادسرا، منتظر  افرادی  مثابه ی  به  و  همگی عصبی 

محاکمه شان هستند. 
بر همین اساس پرخاش جو و مهاجم ظاهر شدند. دریغ از رد و بدل شدن 

پاسخ های مبتنی بر برنامه ی واقعی و شدنی!
نامزدها دانش آموزاِن توجیه گِر دیگر مقصر جلوه کنی بودند که با ترفند 
قصد داشتند در نوبت خودشان از زیر ضرِب محتوای سواالت از یکسو و 

حمالت رقیب از سوی دیگر فرار کنند.
و  مهرعلیزاده   .۵ به   ۲ بلوک  بود.  مناظره مشخص  بلوک  وجود  این  با 
همتی اگر چه از همدیگر حمایت نمی کردند اما پیمان بی طرفی داشتند. 
آن ها و بیشتر همتی وانمود می کردند که مظلوم هستند و در یک بازی 

نابرابر قرار دارند.
حمله  رئیسی  یعنی  اصلی  هدف  به  درست  و  می کردند  سازی  دوگانه 
می کردند. سالحی که از طرف مقابل شان قابلیت استفاده نداشت. آن ها 

حریف مشخصی نداشتند.
با  و  نبود  قدرت  ارکان  جزو  هم  همتی  و  نبود  قدرت  در  مهرعلیزاده 
خریده  موجود  وضع  از  فرار  نوعی  خودش  برای  شدن  گذاشته  کنار 
بود. دو حملهٔ کارِی مهرعلیزاده به رئیسی او را به شدت آسیب پذیر 
ترفند  با  رئیسی  ابتدایی[.  ششم  مدرک  و  بی قرار  پست  کرد ]سندرم 

جاخالی دادن عملکرِد ضعیفی داشت. 
تا  و  بود. در حالیکه جلیلی  به جد مشهود  تقسیم کار  بلوک دیگر  در 
اندازه ای قاضی زاده بنا داشتند برنامه محور ظاهر شوند، بار حمالت و 

ضدحمالت بر عهده زاکانی و رضایی بود.
سیبِل طرف  و  قطبی  دو  داِم  در  ممکن  جای  تا  داشت  تالش  رئیسی 
مقابل قرار نگیرد. بر همین اساس دم به تله نمی داد. او سعی کرد اخالقی 
نشان دهد و پاسخگویی به ایرادات بنیادین همتی و مهرعلیزاده را زیر 

لواِی نصایح اخالقی بی پاسخ بگذارد.
امری که در اذهان بیشتر نشانگر فقدان قدرت استدالل و پاسخگویی 
هویدا شده است. طبعاً برای مناظرات بعدی مشاوران نامزدها نقاط قوت 

و ضعف آن ها را پوشش خواهند داد.
بازنده ی  شک  بدون  اما  نداشت  محسوسی  برنده  مناظره  این  چه  اگر 

بارزی داشت: ایران و مردمش!
آموزان  دانش  آن ها  نبودند،  کنونی  ایران  قواره ی  و  قد  در  هیچکدام 
چینش  خوبی  به  بزرگ،  مسابقه ای  برای  که  بودند  پایینی  به  متوسط 

نشده بودند!

دیدار تیم ملی فوتبال ایران و بحرین در رقابت  های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
انجام شد. به گزارش موج، تیم ملی فوتبال ایران و بحرین در رقابت  های مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر دوشنبه 17 خرداد از ساعت ۲1:۰۰ در ورزشگاه ملی بحرین  به 

مصاف هم رفتند.
* ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

تیم ملی فوتبال ایران با ۲ تغییر نسبت به دیدار برابر هنگ کنگ رو در روی بحرین قرار 
گرفت. دیدار ۲ تیم ملی فوتبال ایران و بحرین از سری رقابت های مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ در منامه دیشب از ساعت ۲1 با قضاوت »فو مینگ، داور چینی« در ورزشگاه 
ملی بحرین برگزار شد که دراگان اسکوچیچ ترکیب تیم ملی فوتبال ایران را اعالم 
کرد: علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، احسان حاجی صفی، شجاع خلیل زاده، میالد 
محمدی، مهدی طارمی، وحید امیری، محمد حسین کنعانی زادگان، احمد نوراللهی، 

علی قلی زاده و سردار آزمون
* ترکیب تیم ملی فوتبال بحرین

سعید محمد جعفر، سید رضا عیسی، ولید الحیام، احمد نبیل، حمد شمسان، علی 
حرم، جاسم الشیخ، عبدالوهاب المالود، مهدی حمیدان، محمد مرهون، محمد الرمیحی

* نیمه نخست
بازی راس ساعت با سوت داور آغاز شد. 

دقیقه ۲: ارسال بلند بازیکن بحرین را بیرانوند به خوبی مهار کرد.
دقیقه 8: بازیکن بحرین از کناره زمین نفوذ می کند و پاس رو به بیرون خطرناکی می 

فرستد که مدافعان ایران هوشمندانه توپ را دفع می کنند.
دقیقه 1۰: اولین موقعیت عالی برای ایران را مهدی طارمی از دست داد و نتوانست با 

ضربه سر دروازه بحرین را باز کند.
دقیقه 11: موقعیت برای بحرین که ضربه مهدی حمیدان به سمت دروازه ایران با 

اختالف از باالی دروازه ایران به بیرون رفت.
دقیقه 17: ارسال سید رضا عیسی از باالی دروازه ایران به اوت رفت.

به  ایران  برای  اولین کرنر  بازیکن بحرین خورد و  به پای  نوراللهی  دقیقه 18: ضربه 
دست آمد.

کرد. دفع  بحرین  مدافع  الحیام  ولید  را  آزمون  سردار  سر  ضربه   :19  دقیقه 
دقیقه ۲۰: ضربه حاج صفی از پشت محوطه جریمه را دروازه بان بحرین در دو مرحله 

گرفت.

کرد. مهار  خوبی  به  بیرانوند  را  بحرین  بازیکن  ارسالی  ضربه   :۲۲  دقیقه 
دقیقه ۲6: ضربه بازیکن بحرین در چارچوب دروازه تیم ملی فوتبال جای نگرفت.

دقیقه 3۰: پاس بی نقص وحید امیری به مهدی طارمی که ضربه طارمی را دروزاه 
بان بحرین گرفت.

دقیقه 31: احمد نبیل  به دلیل خطا روی مهدی طارمی کارت زرد گرفت.
دقیقه 3۲: ارسال بلند حاج صفی از باالی دروازه بحرین به بیرون رفت.

دقیقه 3۵: شوت علی قلی زاده با اختالف از کنار دروازه بحرین به بیرون رفت.
دقیقه 38: ضربه محمد مرهون با اختالف به بیرون رفت.

دقیقه 39: ضربه محمد مرهون، بازیکن بحرین را علیرضا بیرانوند به خوبی مهار کرد.
دقیقه 4۲: پرتاب اوت بلند امیری را بازیکن بحرین از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه 4۵: محمد حسین کنعانی زادگان کارت زرد گرفت. داور یک دقیقه وقت تلف 
شده در نظر گرفت. این دیدار در نیمه نخست با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

* نیمه دوم
دقیقه 47: ضربه سامان قدوس از پشت محوطه جریمه را سعید محمد جعفر دروازه 

بان بحرین در اختیار گرفت.
گرفت. زرد  کارت  داور  از  امیری  وحید  روی  خطا  دلیل  به  حرم  علی   :۵1  دقیقه 

سردار آزمون در دقیقه پنجاه و چهار گل اول دیدار را به ثمر رساند و چند دقیقه 
 بعد از گل اول، روی پاس مهدی طارمی گل دوم خود را هم وارد دروازه بحرین کرد. 
 ایران در اکثر لحظات بازی مالک توپ بود و تیم بحرین با تجمع در زمین خودی به 

دنبال استفاده از ضد حمله ها بود.
این یکی از مهم ترین بازی های تاریخ ایران در ادوار مختلف مقدماتی جام جهانی است. 
تیم فوتبال ایران با دو گل سردار آزمون و یک گل طارمی با نتیجه سه بر صفر از بحرین 
پیش افتاد. این یکی از مهم ترین بازی های تاریخ ایران در ادوار مختلف مقدماتی جام 

جهانی است.

**ایران به صعود از مرحله مقدماتی جام جهانی امیدوار شد
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی سه بر صفر برابر بحرین و کسب دوازده امتیاز و قرار 
گرفتن در رده دوم گروه سوم به صعود از مرحله مقدماتی جام جهانی امیدوار شد. تیم 
ملی باید دو دیدار آینده خود برابر کامبوج و عراق را هم با پیروزی پشت سر بگذارد تا 

بتواند صعود خود را بعنوان تیم نخست  و بدون اما و اگر قطعی کند

عکاس: سعید زارعیان 
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رهبری انقالب در پیامی درگذشت روحانی مجاهد حجت االسالم سیدعلی اکبر محتشمی پور را تسلیت گفتند. به گزارش دیده بان ایران؛  متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح 
است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت روحانی مجاهد جناب حجةاالسالم آقای سید علی اکبر محتشمی رحمةاهلل علیه را به خاندان مکّرم ایشان تسلیت عرض میکنم. فعالیت های مبارزاتی آن مرحوم که به 
خدمات انقالبی ایشان در دوران جمهوری اسالمی و مسئولیت های مهم و آنگاه به جانبازی بر اثر اقدام تروریستی دشمنان منتهی شد، سابقه ی ارزشمند و افتخارآمیزی است که 
مشمول تفّضالت الهی و ذخیره ی اُخروی برای ایشان خواهد بود ان شاءاهلل. از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و سکینه برای بازماندگان محترم مسألت می کنم.

خبر

فعال  و  تهران  شهر  شورای  عضو  حق شناس  محمدجواد  رویداد24: 
سیاسی اصالح طلب  می گوید: به نظرم مناظرات انتخاباتی یکی از تعیین 
کننده ترین و تاثیرگذارترین برنامه هایی است که در کشور ها به مخاطبین 
از  شفافی  و  دقیق  دریافتی  به  خودشان  واسطه،  بدون  می کند  کمک 
کاندیدا ها برسند. طبیعتا در کشور ما به نظر می رسد که این مناظرات 
اهمیت  از  داریم  رسانه ای  فضای  در  که  انحصاری  دلیل  به  تلویزیونی 

بیشتری برخودار باشند.
وی افزود: نکته بعدی درباره ترکیب نامزد های انتخاباتی است که در این 
دوره چندان مورد تایید مردم نبوده و شورای نگهبان درخصوص تایید 
صالحیت ها عملکرد قابل قبولی مطابق با انتظار مردم و نخبگان سیاسی و 
احزاب نداشته است و با حذف چهره های شاخص ترکیب غیرقابل قبولی 

را برای انتخاب روی به روی مردم گذاشتند.
یک  شدند،  سیاسی حذف  چهره های شاخص  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 
شوک دیگری به فضای سرد انتخاباتی به مردم وارد کرد. طبیعی است 
که با نبود چهره هایی مانند الریجانی، جهانگیری، احمدی نژاد، تاجزاده، 
شریعتمداری، پزشکیان، دهقان و ...  جامعه با مشکل شناخت روبه رو 

باشد. از همین رو اهمیت مناظره بار دیگر بیشتر می شود.
این فعال سیاسی درباره برگزاری مناظره نخست گفت: در این مناظره 
از  رفت  برون  برای  مدونی  برنامه  کاندیدا ها  ببینند  بودند  منتظر  مردم 
مشکالت اقتصادی را دارند یا خیر. از میان ۵ نامزد اصولگرایان در این 
تحصیالت  دارای  نوعی  به  که  بود  رضایی  محسن  فقط  شاید  مناظره، 

اقتصادی است و حرفی برای گفتن داشت.
دادند  نشان  مهرعلیزاده  و  همتی  داد:  ادامه  تهران  شهر  شورای  عضو 
همه  که  نگهبان  شورای  ناعادالنه  صالحیت های  تایید  پذیرش  باوجود 
نظرم  به  نیست.  درد  چاره  انتخابات  تحریم  اما  معترض هستند،  آن  به 
دوستان وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و احزاب اصالح طلب باید 
به درک درستی از فضای موجود برسند. جریان اصالحات همواره نشان 
داده که اهل قهر کردن با صندوق رای نبوده و نیست. از سوی دیگر فکر 
نمی کنم که مهرعلیزاده در مقایسه با ۱4 نفری که در لیست اصالحات 
بودند، به لحاظ سوابق اجرایی، توانمندی، باور های اصالح طلبی و ... از 
میانگین آن ۱4 نفر، سابقه بیشتری دارد و هیچ دلیلی ندارد که جبهه 
تصمیمی برای حمایت از او نگیرد. همه می توانند نقد خود را به شورای 
نگهبان و حکومت داشته باشند، اما معتقدم راه کار قهر از صندوق های 

رای نیست.
حق شناس با بیان اینکه حزب اعتماد ملی در حال تصمیم گیری برای 
از  برخی  گفت:  است،  مهرعلیزاده  یا  همتی  از  حمایت  عدم  یا  حمایت 
چهره های حزب که از سایر استان ها آمده اند برای حمایت از مواضع حزب 
اعالم آمادگی کرده اند اما به هر حال حزب اعتماد ملی در انتخابات ضمن 
اینکه همواره سعی کرده فضای تحلیل را پیش ببرد اما هیچ گاه همراهی 
نداشته است. در این دوره هم امیدوارم برنامه همراهی را در پیش بگیرد 

و در روز های آینده حتما مواضع خود را اعالم کند.
کاندیداهای پوششی انتخابات ریاست جمهوری به زودی کنار می روند

وی ادامه داد: در میان کاندیداهای موجود، نمی توان روی افرادی مانند 
اجرایی  کار  سابقه  افراد  این  کرد،  حساب  هاشمی  قاضی زاده  و  زاکانی 
بسیج  ریاست سازمان  یا  تنها حضور در مجلس  و در سوابقشان  ندارند 
بوده است. خب حضور این افراد چندان منطقی نیست و مردم هم قطعا 
صفتی  بهترین  بودن  پوششی  عنوان  گرفت.  خواهند  را  درست  تصمیم 
است که می توان به چنین افرادی داد. به نظرم در روز های آینده و بعد از 
مناظرات این افراد به نحوی از انتخابات کنار خواهند رفت تا لطمه ای به 

کاندیدای اصلیشان وارد نشود.
حق شناس ادامه داد: همتی و مهرعلیزاده در دو مناظره بعدی می توانند 
به صورت ایجابی خودشان را معرفی کنند و از عملکرد و داشته هایشان 
در  کنند  تالش  باید  و  است  اصلی  مسئله  شجاعت  و  صراحت  بگویند. 
چنین فضای محدود و سختی که وجود دارد، مسائل و مشکالت کشور 
را به صورت کلید واژه و کوتاه برای مردم بگویند و به نوعی جامعه را 
برای رای دادن تحریک کنند، این مهمترین توفیقی است که می توانند 
داشته باشند. مهمترین موضوعی که اکنون مطرح است به خطر افتادن 
نهاد انتخابات و جمهوریت است و اگر مردم حضور جدی داشته باشند، 
به  را  جمهوریت  مقدس  امر  گروهی،  یک  که  دهند  اجازه  نمی توانند 

قربانگاه ببرند.

عبدالناصر همتی:    

اول با رئیسی مناظره می کنم
 بعد با سعید جلیلی!

همتی به پیشنهاد مناظره جلیلی پاسخ داد.
به گزارش دیده بان ایران؛ عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ 
به دعوت جلیلی برای مناظره دو نفره، در توییتر نوشت: آقای جلیلی پیشنهاد مناظره دو 
نفره داده اند. خیلی هم خوب است.  همین جا از رقیب اصلی خودم، آقای رییسی دعوت 

می کنم در اینستاگرام بصورت زنده مناظره کنیم. بعد خدمت آقای جلیلی هستم.

صداوسیما به رئیسی فقط پاسخگویی
 داد به دولت نه!

ستاد  نماینده  اسماعیلی  مهدی  محمد  ایران؛  بان  دیده  گزارش  به 
سیدابراهیم رئیسی در رسانه ملی، در نامه ای به کمیسیون تبلیغات صداوسیما 
خواستار اختصاص زمان جهت پاسخگویی به اظهارات عبدالناصر همتی و 
محسن مهرعلیزاده علیه رئیسی در جریان مناظره اول شد. براساس این 
انتخابات  تبلیغات  کمیته  به  رئیسی  نماینده  رسمی  نامه  پیرو  و  گزارش 
صداوسیما، پس از رسیدگی های صورت گرفته، مدت ۵ دقیقه زمان جهت 
پاسخگویی به اظهارات مهرعلیزاده و همتی برای سیدابراهیم رئیسی منظور 
خواهد شد. گفتنی است پس از برگزاری مناظره اول و تهمت های بی سابقه 
پنج نماینده وابسته به جریان اصولگرایی و انقالبی، سخنگوی دولت طی 
ارسال نامه ای خطاب به ریاست سازمان صداوسیما، برای پاسخگویی به 
اتهامات فرصت پاسخگویی درخواست کرد که تاکنون پاسخی از سوی رسانه 

ملی یه این درخواست داده نشده است.

رســولی، عضو  مــدارا: حســن 
درخواست  درباره  اصالحات  جبهه 
مهرعلیــزاده و همتی بــرای ارائه 
گفت:  اصالحات  جبهــه  به  برنامه 
در آئین نامه و فرایند مصوب قبلی 
از بین ۱4 نفر پیشــنهادی توسط 
اعضــای مجمــع عمومــی جبهه 
اصالحــات فقــط ۹ نفــر ثبت نام 
کردند که هر ۹ نفر احراز صالحیت 
نشدند. آقایان مهرعلیزاده و همتی 
جزو آن ۱4 نفر و ۹ نفر نبودند. به 
عبارتی این دو شخصیت بر اساس 
اصالحات  و دعوت جبهه  پیشنهاد 

ایران وارد عرصه نشدند.
وی ادامــه داد: من هم در فضای 
مجازی این خبر را دیدم ولی اصل 

تقاضانامه این دو نامزد را شــخصاً 
ندیــدم که این دو شــخصیت هم 
اصالح طلبان هســتند  به  نزدیک 
تقاضا کرده باشــند بــا حضور در 
بــه فرایند مصوب  مجمع عمومی 
مذکور بپیوندنــد. چنین تقاضایی 
حســب آئین نامه بایــد به هیئت 
رئیسه داده شــود و هیئت رئیسه 
بررســی اولیــه را روی آن انجــام 
دهد و در مجمع عمومی بیاید. من 
شــخصاً با دعوت از این دو چهره 
انتخاباتی موافق هستم مشروط به 
اینکه هر دو نفر ضوابط و شــرایط 
جبهه اصالحــات را بپذیرند. البته 
ایــن نظر شــخصی اســت و باید 
ببینیم نظر جمعی چیســت و من 

فکر می کنم در اولین جلسه آقای 
مهنــدس نبوی به عنــوان رئیس 
موضوع  این  ایران  اصالحات  جبهه 
را به بحث بگذارند و مورد تصمیم 
گیری واقع شــود. او تصریح کرد: 
موضع رســمی اصالحــات همانی 
اســت که خانم منصــوری عنوان 
کردنــد. قبــول دعــوت از این دو 
شــخصیت به معنای عدول از آن 
ضوابط نیست. به هر حال دو تقاضا 
متوجه جبهه است و اخالقاً صحیح 
نیست که مورد پذیرش قرار نگیرد. 
مهم این است که جبهه اصالحات 
ایران از هدف و راهبردهای مصوب 
خود عدول نکند که من فکر نکنم 

چنین اتفاقی بیفتد.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ 
به این ســوال که با توجه به فضای 
انتخابــات آیا جبهه لیســتی برای 
شورای شهر ارائه میدهد گفت: من 
پیش بینی می کنم که طی روزهای 
آینده جبهــه اصالحات ایران برای 
انتخابات میاندوره ای مجلس حوزه 
تهران که آقــای محجوب نامزد ما 
هستند و هم برای انتخابات شوراها 
که علی رغم ردصالحیت گسترده 
هنوز هم امکان ارائه لیست داریم، 
به جمع بندی برسیم و نامزدها را 
اعالم کنیم البتــه باز یادآوری می 
کنــم این نظر فردی من اســت و 
موضع رســمی جبهه را سخنگوی 

محترم جبهه اعالم خواهد کرد.

اشکال  هم  مناظره  گفت:  برنا: 
ذاتی داشت و هم اشکال در نحوه 
مناظره  بود.  کاندیداها  پاسخگویی 
به  رسیدن  برای  نظر  تبادل  یعنی 
حقیقت و معموال بین دو نفر برگزار 
می شود و از ویژگی های آن این 
است که انصاف رعایت شده یعنی 

مبنای قضاوت انصاف باشد.
او افزود: مناظره باید بین دو نفر 
و  باشد  موضوع  و  سوال  یک  با  و 
آنها گذاشته  وقت کافی در اختیار 
جواب  برای  کافی  فرصت  تا  شود 
دادن داشته باشند. سواالت به این 
مهمی مثل تورم، نقدینگی، کاهش 
زمان،  دقیقه  با 4  ملی  پول  ارزش 

قابل تبیین نیست.
  نمازی با بیان اینکه مناظره برای 
حزبی  کارکرد  که  است  جاهایی 
حاکم است و دو کاندیدا رقابت می 
پرداختن  برای  کافی  وقت  و  کنند 
به موضوع دارند گفت: از اشکاالتی 
که خود کاندیداها داشتند این بود 
که کمتر به اصل سوال پرداختند و 

از موضوع خارج می شدند و مسائل 
دیگری را توضیح می دادند. راهکار 
بود  شده  مطرح  که  مشکلی  برای 
شعارگونه  ها  صحبت  و  نداشتند 
شد  می  داده  که  هایی  قول  بود. 
که  دادند  نمی  توضیح  هیچکدام 
این  اجرای  برای  نیاز  مورد  منابع 
کجا  از  می شود  داده  که  ای  وعده 
می  هرکسی  شد.  خواهد  تامین 
تواند ادعا کند مهم این است بگوید 
را  نیاز  مورد  مالی  منابع  چگونه 

تامین خواهم کرد.
این  دیگر  ایراد  داد:  ادامه  او   
پرداخته  معلول  به  بیشتر  که  بود 
دانیم  می  همه  خوب  شد،  می 
اقتصادی  فشارهای  دالیل  از  یکی 
آقای  جز  کسی  هاست،  تحریم 
همتی اسمی از تحریم نیاورد و یا 
خارجی  سیاست  در  که  مشکالتی 

است.
اولین  در  کرد:  اضافه  نمازی   
از  که  شد  هایی  صحبت  مناظره 
نیست.  جمهور  رئیس  اختیارات 

که  گفت  می  رضایی  محسن  مثاًل 
من اگر رئیس جمهور شوم دستور 
ممنوع الخروج شدن همتی را می 
که  شدن  الخروج  ممنوع  دهم، 
قضایی  مراجع  طریق  از  آن  حکم 

باید صادر شود.
ایرادهای  از  یکی  افزود:  او   
را  ها  ذهن  که  چشمگیری  بسیار 
توهین  برخوردهای  کرد  آزرده 
رضایی  بود.  رضایی  و  زاکانی  آمیز 
از  بعد  دولت  ترین  سیاه  که  گفت 
است.  روحانی  آقای  دولت  انقالب 
وقتی صفت تفصیلی به کار می برد 
سیاه  هم  دیگر  های  دولت  یعنی 
یا  است  ترین  سیاه  این  اما  بودند 
دولت را متهم به همراهی با آمریکا 
کرد. یا همتی به عنوان نماد دولت 
قرار  حمله  مورد  اینقدر  روحانی 
بگوید  اینکه مجبور شود  تا  گرفت 
من را از بانک مرکزی برداشتند و 
مشکل من با آقای روحانی این بود 

که اقتصاد بلد نبود.
طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این 

مناظره  اشکاالت  از  یکی  گفت: 
وقتی  بود،  دولت  به  حمله  اول 
دولت آنجا نماینده ندارد نباید این 
همه، مورد اتهام قرار گیرد. سواالت 
کامل مورد پاسخگویی قرار نگرفت 
بلکه کلی گویی بود و خود کاندیدا 
به جای اینکه راهکار و برنامه ارائه 
بدهند مشکل تعریف می کردند که 
هستیم.  روبرو  مشکالت  این  با  ما 
رعایت  کرد  می  سعی  که  جلیلی 
داد  می  جواب  ای  گونه  به  کند 
را  این سواالت  باید  که یکی دیگر 
افشاگری  دیگر  ایراد  بدهد.  جواب 

علیه همدیگر بود.
نظام  مخالفان  کرد:  تصریح  او   
می  زحمت  خیلی  باید  خارج  در 
ها  حرف  این  بتوانند  تا  کشیدند 
توسط  راحت  بیاورند.  دست  به  را 
می  فکر  شد.  گفته  کاندیدا  خود 
کردند کاندیدا را در تنگنا قرار می 
برای  آبروریزی  موجب  ولی  دهند 
نظام شد. در مجموع چندان راهنما 

برای انتخاب مردم نبود.

نامزد انتخابات ریاســت جمهــوری توضیح داد 
که آقای رئیســی »مدرک حوزوی« دارد و آن را 
معادل سازی کرده اســت. او اظهار داشت اقتصاد 
یک علم است و یک فرد باید تا دکترا خوانده باشد 
تا لمس درستی از امور اقتصادی به دست بیاورد.

به گزارش دیده بان ایران؛ محســن مهرعلیزاده 

از نامزدهای تایید صالحیت شده انتخابات ریاست 
جمهــوری، امروز در یک مصاحبــه مطبوعاتی با 
دفــاع از آنچه درباره تحصیالت ابراهیم رئیســی 
گفته بود اظهار داشــت که گفته اش در این مورد 
»دقیق« بوده اســت. او گفت از آنجا که مهندس 
اســت و همه چیز را با دقــت میلی متری می بیند 

اشــاره به سواد »کالســیک« آقای رئیسی کرده 
اســت. او توضیح داد که آقای رئیســی »مدرک 
حوزوی« دارد و آن را معادل ســازی کرده است. 
او اظهار داشــت اقتصاد یک علم است و یک فرد 
باید تا دکترا خوانده باشد تا لمس درستی از امور 

اقتصادی به دست بیاورد.

محسن مهرعلیزاده:                                     

چون مهندس هستم بادقت گفتم رئیسی
 ۶ کالس کالسیک خوانده است

حسن رسولی: 

جبهه اصالحات ایران از هدف و راهبردهای
 مصوب خود عدول نکند

گفت:  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
رای و کمک  پای صندوق های  یکپارچه  حضور 
توانمند  مدیر  یک  عنوان  به  ایشان  انتخاب  به 
اقتصادی می تواند نقطه امیدی برای آینده ایران 

باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان: غالمحسین کرباسچی 
در  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
عبدالناصر همتی  ورود  اظهار کرد:  گفت وگویی 
عنوان  به  ریاست جمهوری  انتخابات  به صحنه 
خوب،  سابقه  با  و  تجربه  با  اجرایی  مدیر  یک 

نقطه امیدی برای حل معضالت و گرفتاری ها و 
مشکالتی است که بدان مبتال هستیم.

سیاسی  و  اقتصادی  سخت  شرایط  افزود:  وی 
کشور خانواده ها و آینده جوانان و نسل آتی ما را 
تهدید می کند و مشکالت فزاینده ای را در افق 
نزدیک و دور نشان می دهد و حضور آقای همتی 

نقطه عطفی در این میان است. 
آقای  انشاهلل  کرد:  امیدواری  اظهار  کرباسچی 
توانمند،  اقتصادی  مدیر  یک  عنوان  به  همتی 
بردارد  کشور  معضالت  حل  برای  قدمی  بتواند 

که  سختی  شرایط  و  ناامیدی ها  از  دور  به  و 
از  امید های واهی بعضی  البته  و  تبلیغ می شود 
اقتصادی  شرایط  اصالح  برای  قدمی  متوهمین 
کشور و به طبع آن شرایط اجتماعی و سیاسی 

داخلی و خارجی بردارد.
گفت:  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
رای و کمک  پای صندوق های  یکپارچه  حضور 
توانمند  مدیر  یک  عنوان  به  ایشان  انتخاب  به 
اقتصادی می تواند نقطه امیدی برای آینده ایران 

باشد.

روزنامه جمهوری اسالمی به نقل از فرزند سردار 
انتخابات  نامزدهای  از  وی  حمایت  سلیمانی 

ریاست جمهوری را تکذیب کرد.
جمهوری  روزنامه  ایران؛  بان  دیده  گزارش  به 
اسالمی به نقل از فرزند سردار سلیمانی حمایت 
را  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  از  وی 

تکذیب کرد.
در پی انتشار مطلبی مبنی بر مسئولیت دختر 
شهید سردار سلیمانی در ستاد انتخاباتی آقای 

رئیسی، زینب سلیمانی اعالم کرد:
کذب  رئیسی  آقای  ستاد  در  من  مسئولیت 
محض است و همانطور که قباًل گفته ام خانواده 
سردار سلیمانی در انتخابات از هیچ کاندیدایی 

حمایت نخواهد کرد.
وی افزود: 

از طرفداران کاندیداهای محترم تقاضا داریم از 
ایشان سوءاستفاده  خانواده  و  نام سردار شهید 

نکرده و تقوا را رعایت نمایند.

ایلنا: علی تاجرنیا در خصوص آرایش سیاسی انتخابات، اظهار کرد: رد 
صالحیت های فله ای مجلس در دوره گذشته و تشکیل یک مجلس مداح 
و  مجیزگو و فاصله دار با حقوق ملت به دهان برخی مزه کرده و به دنبال 

این هستند که انتخابات مجلس را مجدداً تکرار کنند.
صورت  کاندیداها  در خصوص  انتخابات  قبل  از  که  طراحی  افزود:  وی 
که  بپرسید  مردم  از  امروز  اگر  که  است  این  نشان دهنده  گرفته، 
رییس جمهور بعدی کشور چه کسی خواهد بود، با احتمال ۹۰ درصد 
و  جوهره  از  انتخابات  عماًل  بنابراین  کنند.  پیش بینی  می توانند  همه 
ماهیت خود خارج شده، چون جریان های سیاسی غیر اصولگرا نمی توانند 

همه توان و ظرفیت خود را به عرصه بیاورند.
مشارکت  درصد   4۰ از  ما  امروز  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
صحبت می کنیم، یعنی ۶۰ درصد مردم به نوعی با انتخابات قهر کرده اند 
و هر کسی که انتخاب شود، نمی تواند معدل خواست همه جامعه باشد؛ 
گونه ای  به  سیاسی  آرایش  است.  موجود  انتخابات  نکته  مهمترین  این 
طراحی شده که از نظر برخی، شرایط به صورتی پیش برود که به هیچ 

عنوان چهره ای غیر از شخص مورد نظر آنها به ریاست جمهوری نرسد.
آرایش  بنابراین  کرد:  بیان  مهرعلیزاده  مرکزی محسن  سخنگوی ستاد 
سیاسی به گونه ای است که بخش عمده ای از اصالح طلبان و مستقلین 
و رأی خاکستری ها به عرصه نمی آیند و کمتر از نصف مردم به عرصه 
اینکه بخش عمده شرکت کنندگان عمدتاً  به  توجه  با  که  آمد  خواهند 
رأی  جمع  موجود  شرایط  در  می کنند،  پیدا  حضور  تکلیفی  نگاه  با 

اصولگرایان بیشتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه سوابق گذشته نشان داده که بعضاً 
در آستانه انتخابات با توجه به احساس نگرانی که توسط بخشی از مردم 
به دلیل روی کار آمدن دولت های ناکارآمد شکل می گیرد، ممکن است 

تغییراتی در این آرایش تا روز قبل از انتخاب ایجاد شود.
تاجرنیا اظهار کرد: من تصور می کنم که اگر آقای همتی و مهرعلیزاده 
بتوانند در کنار یکدیگر برنامه درستی را جلو ببرند، بدون شک ممکن 
دوم  دور  به  انتخابات  اصولگرا  کاندیدای  سایر  ماندن  صورت  در  است 

کشیده شود و قطعاً در دور دوم شرایط قابل تغییر می شود.
و  کرد  اشاره  سیما  و  صدا  برخورد  و  تهران  دادستان  اطالعیه   به  وی 
در  موازی کاری  به شدت  که  است  این  نشان دهنده  رفتارها  این  گفت: 
مسئولیتی  هیچ گونه  که  نهادهایی  و  است  انجام  حال  در  انتخابات  امر 
کاندیداهای  کردن  محدود  دنبال  به  قانونی  ضوابط  از  خارج  ندارند،  
را  خود  نقش  نگهبان  شورای  تنها  نه  یعنی  هستند.  ریاست جمهوری 
به صورت کامل در رد صالحیت کلیه کاندیدای جبهه اصالحات انجام 
داده بلکه همین دو نفری که از کاندیدای اصالحات نبودند و تمایالت 
اعتدالی دارند هم تحمل نمی شوند و سعی می شود با تهدید کردن آنها 
از ابتکار عمل آنان جلوگیری کنند. اطالعیه دادستانی اطالعیه نگرانی از 
رد شدن از خطوط قرمز نیست بلکه با این اطالعیه ها قصد خالی کردن 

دل کاندیداها را دارند.

تحلیل فائزه هاشمی از تاثیر مناظره ها بر مشارکت 
مردم در انتخابات؛

همتی نباید کم بیاورد
بخشی از مصاحبه خبرآنالین با فائزه هاشمی از اعضای شورای مرکزی 

حزب کارگزاران سازندگی را می خوانید؛
آقای  روی  به  روی  مناظرات  در  همتی  آقای  شما  نظر  به  *االن 
رئیسی یا کاندیدای پوششی که به قول شما ممکن است بعد از 

مناظرات انصراف دهند، بسیار تنها نیست؟
طبیعی است. چون این طرف 2 نفر هستند و آن طرف ۵ نفر هستند، 
بنابراین اگر به صورت تعدادی هم حساب کنید تعداد اصالح طلبان به 
اصولگرایان 2 به ۵ است. در مناظره ها حتما از نظر زمان و تعداد کم 
می آورد، اینکه ۵ نفر مقابل شما، نقد می کنند، سؤال می کنند یا شما 
را زیر سؤال می برند، بعد شما که می خواهید جواب دهید 2 نفر این 
بین  تعادلی  یعنی  آورید  می  کم  زمان  که  است  معلوم  هستید  طرف 
آنها وجود ندارد. طبیعتا جبهه آنها در این قضیه قوی تر است ولی به 
نظر من از آنجایی که جبهه اصولگرایان منطقی در حرفهایشان ندارند 
ام مثال  زنند. چون من دیده  پوپولیستی حرف می  و  بیشتر شعاری  و 
از من سؤال می کند و خبرنگار اصالح طلب هم  خبرنگار اصولگرایان 
سؤال می کند، من می بینم که اصولگرایان منطق چندان قوی ندارند 
اگر  یعنی  ندارند،  برای مطرح کردن مسائل  پُری  بنابراین دست بسیار 
آقای همتی شجاعت داشته باشد می تواند بسیاری از مسائلی که مطرح 
می شود را به خود آنها برگرداند چون پایه مشکالت کشور اینها هستند؛ 
حاال اگر مثال امثال من نسبت به اصالح طلبان ایراد داریم، ایرادمان به 
اصولگرایان سر جای خود باقی است یعنی پایه اصلی آنها هستند ضمن 
اینکه ما هم کم کاری کرده ایم؛ بنابراین می توانند ورق را به نفع خود 
برگردانند ولی به این شرط که شهامت داشته باشند چون ممکن است 
مجبور شوند که بخواهند خیلی جاهای باال باال را زیر سؤال ببرند و نباید 
کم بیاورند ولی در مجموع چون 2 به ۵ هستند طبیعی است که این 

جبهه ضعیف تر است.

کاندیداها  این  از  یک  کدام  دهید  می  احتمال  هاشمی!  *خانم 
رئیس جمهور شود؟

من با توجه به شرایط االن با قاطعیت می گویم که آقای رئیسی رئیس 
جمهور می شود.

*یعنی نمی توان شاهد یک شگفتی باشیم؟
هر چیزی می تواند اتفاق بیفتد؛ ولی درباره شگفتی باید گفت ، مثال  دوره 
ای که بابا رد صالحیت شد، حمایت پدرم )مرحوم هاشمی رفسنجانی( 
چه  االن  ولی  بود،  شگفتی  روحانی  آقای  از  طلبان  اصالح  مجموعه  و 
شگفتی می خواهد روی دهد؟! یعنی باید یک واقعه ای اتفاق بیفتد که 
پشت سر آن شگفتی در انتخابات ایجاد شود. االن رد صالحیتها تمام 
شده و وضعیت کاندیداها معلوم است، االن با توجه به این شرایط چه 
شگفتی می تواند شکل بگیرد که نتیجه انتخابات برعکس شود؟ بنابراین 

من احتمالی به این قضیه نمی دهم.

محمدجواد حق شناس:     

علی تاجرنیا:        تحریم انتخابات چاره درد نیست

 ۹۰ درصد مردم می توانند پیش بینی کنند
 چه کسی رئیس جمهور می شود

غالمحسین کرباسچی:       
انتخاب »همتی« می تواند نقطه امیدی برای آینده ایران باشد

زینب سلیمانی:           
هیچ مسئولیتی در ستاد 

آقای رئیسی ندارم



سیدحسین موسوی تبریزی:     

 محتشمی پور اهل ریاکاری نبود

اسحاق جهانگیری:

هیچ نامزدی در مناظره به تحریم های ظالمانه
 و بحران  کرونا نپرداخت     

مسیح مهاجری:     

چرا شورای نگهبان، خود را از هر اشتباهی مصون می داند؟

سیاسی  فعال  تبریزی،  موسوی  حسین  د  ی س
اصالح طلب نوشت: خبر درگذشت سید علی اکبر 
منتشر شد.  اسالمی  انقالب  محتشمی پور، جانباز 
که  چرا  شدم  متاثر  بسیار  بسیار  ایشان  فوت  ز  ا
یک دوست صمیمی، شخصیت فهمیده و از خود 

گذشته را از دست داده ایم.
 من با آقای محتشمی پور همسن هستیم و هر 
کداممان به فاصله ۲ یا ۳ ماه به قم آمده ایم و باهم 
آشنا شده ایم. در همان سال اولی که امام از ترکیه 
به نجف تبعید شده بودند؛ با اقای محتشمی پور به 
نجف رفتیم. البته به من به قم برگشتم اما ایشان 
تا آخر در کنار امام خمینی)ره ( ماندند. به درس 
و بحث پرداختند و همیشه مورد توجه امام بودند. 

بعد از پیروزی انقالب نیز در وزارت کشور و مسائل 
از آن  بودند. پس  امام و نظام  یاور  دیگر همیشه 
هم به نجف بازگشتند و مسئولیت اداره و مدیریت 
کتابخانه، منزل و بیت رهبری را به عهده گرفتند 
که فضا و طلبه ها در آن مکان درس می خواندند. 

هوس  و  هوا  اهل  محتشمی پور،  آقای  صیت  خ ش
از مردم فاصله نگرفت و همواره  او هیچگاه  بود.  ن
به آنان کمک می کرد. خدایش او را رحمت کند. 
ایشان اهل ریاکاری، حقه بازی و سوء استفاده از 

جایگاه و مناصب خود نبود.
البته این صفا و صمیمت، اعتقاد به انقالب، اخالص 
زمان  در  و حتی  انقالب  زمان  در  افراد،  نیت  در 
جنگ در میان همه افراد علی الخصوص پاسداران، 

سپاهیان، بسیجیان و ارتشی ها و مسئوالنی چون 
آقای محتشمی پور وجود داشت.

خمینی)ره(  امام  دیدن  به  زمانی  دارم  خاطر  ه  ب
گریه می  بودند که  آنجا  در  بودی؛ گروهی  ته  ف ر

کرده و می گفتند می خواهند شهید شوند. 
امام نیز در پاسخ می گفت که من دعا می کنم 
در جنگ پیروز شوید؛ سالم بیایید تا مملکت را 

اداره کنید.   
همچین تفکری در آن زمان وجود داشت که در 

حال حاضر کمرنگ تر و کم سوتر شده است. 
همچنین  و  ایشان  فرزندان  و  همسر  خانواده،  ه  ب
دوستاداران ایشان، درگذشت آقای محتشمی پور 

را تسلیت می گویم. 

شیوه  از  انتقاد  با  جمهوری  رئیس  اول  اون  ع م
کاندیداهای  اظهارات  همچنین  و  گزاری  ر ب
مناظره  نخستین  در  ریاست جمهوری  تخابات  ن ا
ریاست  نامزد  هفت  کرد:  اظهار  ویزیونی،  ل ت
مورد  کشور  اقتصادی  مسائل  درباره  هوری  م ج
سوالی  هیچ  آنکه  بدون  گرفتند  قرار  سش  ر پ
اقتصاد  بر  آن  آثار  و  ظالمانه  باره  تحریم های  ر د
و نیز بحران  کرونا و پیامدهای آن بر اشتغال و 

معیشت مردم مطرح شود.
اسحاق  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  ه  ب
در  جمهوری  رئیس  اول  معاون  انگیری  ه ج
حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به مطالب 
تلویزیونی  مناظره  نخستین  در  شده  رح  ط م
ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات  ندیداهای  ا ک

جمهوری نوشت:
را  جمهوری  ریاست  نامزدان  ولین  مناظره  ا «
بود.  عجیب  اجرا  هم  و  برنامه ریزی  هم  دم،  ی د
مسائل  درباره  جمهوری  ریاست  نامزد  ت  ف ه

اقتصادی کشور مورد پرسش قرار گرفتند بدون 
و  ظالمانه  های  درباره  تحریم  سوالی  هیچ  که  ن آ
آثار آن بر اقتصاد و نیز بحران  کرونا و پیامدهای 

آن بر اشتغال و معیشت مردم مطرح شود.
 هیچ نامزدی به این مسئله نپرداخت و پنج نامزد 
همسو نیز یک صدا، خرابی همه اوضاع را تنها به 

این دولت ارجاع دادند.
آنها نگفتند مقصر ارجاع  پرونده هسته ای کشور 
مدیریت  تحت  ملل  سازمان  امنیت  ه  شورای  ب
آمریکا در سال ١۳٨٥ چه تیمی و چه جریانی 
بود و چه هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل 

کرد.
توانست  چگونه  روحانی  اول  دولت  نگفتند  نها  آ  
ایران را از ذیل  فصل هفتم شورای امنیت خارج 
و تحریم ها را رفع کند و  برجام، ثبات اقتصادی، 
دستیابی به نرخ  تورم تک رقمی و رشد اقتصادی 
١۲ درصدی در سال ٩٥ سبب شد تا دولت دوم 

روحانی با رای ۲٤ میلیونی مردم تشکیل شود.

سال  در  از  برجام  خروج  ترامپ  با  نگفتند  نها  آ  
٩٧ و وضع سنگین ترین تحریم ها و راه اندازی 
سال  سه  طول  در  سابقه  بی  اقتصادی  نگ   ج
شدیدی  اقتصادی  تنگناهای  چه  با  مردم  خیر،  ا

مواجه شدند.
 آنها نگفتند که در این مدت چه جریانی نگذاشت 
شدن  باز  و  ها  از  تحریم  کشور  خروج  ه های  ا ر
درهای  اقتصاد که نتیجه مستقیم آن کاهش رنج 

ها و نگرانی های مردم بود به فرجام برسد.
کشور  اقتصاد  اداره  که  بدانند  باید  احتماال  ها  ن آ
اولویت  و  ها  بدون تحریم سیاست  و  در تحریم 

های متفاوتی دارد.
 اگر فهم مسائل واقعی کشور و راه حل های به 
دور از شعار و تبلیغات سیاسی مد نظر باشد باید 
اظهارات  و  وزرا  امکان  پاسخگویی  سیما  و   صدا 
تنها  را فراهم کند.  نخبگان و کارشناسان مطلع 
با گروه خود به  قاضی رفتن خود را  راضی کردن 

است.«

روزنامه  سرمقاله  در  مهاجری  مسیح  رآنالین:  ب خ
جمهوری اسالمی نوشت:قطع نظر از اینکه چند نفر 
از احراز صالحیت شدگان و احراز صالحیت نشدگان 
داوطلبان ریاست جمهوری واقعاً همانگونه هستند 
که شورای نگهبان درباره آنها اعالم نظر کرده، این 
واقعه مهم را نمی توان نادیده گرفت که سخن پایانی 
رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی ١٤ خرداد که در 
آن با صراحت گفتند به بعضی از این افراد جفا و 
ظلم شده، دریچه جدیدی را برای نگاه عمومی به 

عملکرد شورای نگهبان گشوده است.
قبل از آنکه رهبری سخن از این جفا و ظلم به میان 
فعاالن سیاسی،  به ویژه  مردم،  از  بسیاری  اورند،  ی ب
رسانه ای  صاحبنظران  و  دانشگاهیان  زویان،  و ح
نه تنها به وقوع چنین ظلمی معتقد بودند بلکه آن 
را به زبان هم می آوردند و در رسانه ها هم منتشر 

می کردند ولی عده ای ازجمله خود اعضاء شورای 
نگهبان تالش می کردند با ترسیم هاله ای از عصمت 
از خطا جلوه  این شورا خود را مصون  در اطراف 
دهند و نقطه نظرهای خود را عین صواب بدانند. 
کالب هاوس ها  در  کردن ها،  توئیت  با  افراد،  ن  ی ا
داد سخن دادن و نوشتن مقاله و فعال شدن به 
شکل های دیگر در فضای مجازی، تمام فکر و ذکر 
خود را مشغول اینکه چه کسی برمی گردد و نتیجه 
انتخابات چه خواهد شد کردند و از اصل ماجرا که 
است  مزمن »خودمصون پنداری«  بیماری  الجه  ع م
از  بخش  این  اهمیت  که  حالی  در  کردند  لت  ف غ
سخن رهبری در اینست که بر توهم مصون از خطا 
بودن خط بطالن کشیده است. نکته بسیار تأسف بار 
نیز همین است که حضرات »خود مصون از خطا 
 پنداران« دقیقاً از همین غفلت استفاده می کنند و 

هرگز اجازه معالجه این بیماری را نمی دهند.
حاال که رسماً اعالم شده شورای نگهبان و نهادهای 
خطا  دچار  شورا  این  اتکاء  مورد  اطالعات  رجع  م
شده اند، مطالبه اصلی باید این باشد که مسئوالن 

نظام برای تحقق دو هدف اقدامات جدی نمایند.
اول تجدیدنظر در ساختار این مجموعه به منظور 
کاهش دادن خطاها و دوم نهادینه کردن این تفکر 
که نهادهای نظارتی اعم از شورای نگهبان و مراجع 
از  این شورا مصون  اتکاء  مورد  اطالعاتی  منابع  و 
خطا نیستند و باید در برابر خطاهای خود پاسخگو 
باشند و تجدیدنظر کردن در عملکردهای خود را 
به عنوان یک اصل قطعی بپذیرند. مسئوالن نظام 
و مشارکت  نهادها  این  ماندن  معتبر  گر خواهان  ا
حداکثری مردم در انتخابات هستند، باید به این 

اقدامات همت کنند.
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سعید جلیلی:         

در سه ماهه نخست برای سهامداران
 خرد بورس امنیت ایجاد می کنیم 

علی مطهری از نادیده گرفتن تحریم ها، اف ای تی اف و کرونا در سواالت اولین مناظره انتخابات ۱۴۰۰ انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، علی مطهری، نماینده سابق مجلس، در توئیتی در واکنش به سواالت اولین مناظره انتخابات و نادیده گرفتن تحریم ها، اف ای تی اف و کرونا 
نوشت: سواالت مناظره نامزدها به گونه ای تنظیم شده بود که گویی تحریم ها و نپیوستن به اف ای تی اف و نیز همه گیری کرونا نقشی در وضع اقتصادی کشور نداشته است. 
پاسخ های اکثر نامزدها هم به گونه ای بود که گویی با شرایط موجود می خواهند شاخص های اقتصادی را به نقطه مطلوب برسانند، یعنی کاری نشدنی. نامزدها باید دو گونه برنامه 

بدهند، یکی با فرض رفع تحریم ها و دیگری با شرایط موجود.

انتقاد علی مطهری از سواالت
 اولین مناظره انتخابات

خبر

ایرنا نوشت: سعید جلیلی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: یکی از هنرهای رییس جمهوری این است که بین بازار پولی، سرمایه 

و بیمه هماهنگی ایجاد کند و ما برای این کار برنامه داریم.
وی اضافه کرد: باید بین بازار پولی و بازار سرمایه هماهنگی وجود داشته باشد، 
این هنر رئیس  جمهور است که بتواند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان 
بورس را با هم هماهنگ کند. باید تدبیری اتخاذ شود گه اگر کسی وارد این 
عرصه می شود اطمینان حاصل کند که مشکلی نیست و ما در سه ماهه 

نخست برای سهامداران خرد این امنیت را ایجاد خواهیم کرد.
جلیلی در پاسخ به سوالی درباره برنامه خود برای کم کردن فاصله طبقاتی 
در کشور گفت: عدالت و کاهش فاصله طبقاتی یکی از شعارهای انقالب بوده 
و اگر می خواهیم با فقر مبارزه کنیم باید با تبعیض و بی عدالتی هم مبارزه 
کرد. یکی از کارهایی که رییس جمهور باید انجام دهد این است که توزیع 
عادالنه فرصت در سراسر کشور محقق شود و فرقی بین تهران و سایر استان 

های کشور نباشد.
 نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: متاسفانه امروز 
فاصله چشمگیری را شاهد هستیم که در برخی از شاخص ها خود را نشان 
می دهد. بانک های ما تسهالت می دهند اما ٥۰ درصد مردم از این تسهیالت 
استفاده نکرده اند و متاسفانه ٩۰ درصد آن نیز فقط به ١۰ درصد رسیده است.

 وی در ادامه گفت: یک مساله مهم وجود دارد و آن به بحث واردات و صادرات 
باز می گردد. واردات غلط مانع تولید می شود و کافی است تا تولیدکنندگان 
نتوانند در این عرصه رقابت کنند. برای همین مناطق آزاد شکل گرفت اما 

باید به ماهیت شکل گیری مناطق آزاد توجه کرد.
این بود که سکویی برای  اینکه ماهیت اصلی این مناطق  با بیان  جلیلی 
صادرات کشور باشد، گفت: در تمام پایانه های مرزی باید رویکردی را در 
پیش بگیریم که اشتغال زایی و ارزآوری را به همراه داشته باشد. برای افزایش 

تولید باید میزان صادرات افزایش پیدا کند نه اینکه واردات بیشتر باشد.
 نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: دولت باید 
صادرات را یک وظیفه محوری برای همه دستگاه ها تعریف کند. در این 
شرایط همه باید پاسخگو باشند و بگویند چه برنامه ای دارند و این برای 

توسعه صادرات مهم است و شامل همه دستگاه های کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد: هر جوان مرزنشین ایرانی باید یک صادرکننده برای کشور 

باشد نه اینکه به کولبری تن درهد.
 جلیلی با اشاره به مصوبه افزایش مناطق آزاد در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اظهار کرد: باید ببینیم که آیا مناطق آزاد به نفع کشوراست یا خیر. اگر 
این مناطق برای صادرات کشور باشد، خوب است و باید افزایش پیدا کند. 
مناطق آزاد باید در پایان سال گزارش دهند و مشخص کنند که چه میزان 
صادرات داشته اند تا معلوم شود میزان صادرات و  واردات به چه صورت 

بوده است.
 نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه درباره حق مسکن 
برای هر شهروند ایرانی اظهار کرد: طبق قانون اساسی داشتن مسکن حق هر 
شهروند است و دولت وظیفه دارد که مسکن مردم را تامین کند. متاسفانه در 
٨ سال گذشته میزان ساخت مسکن از ٨۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ هزار در سال 
کاهش پیدا کرد، به همین شکل شاهد کاهش میزان ازدواج هم بودیم.  دولت 
باید برنامه داشته باشد تا حداقل در سال بتواند یک میلیون مسکن بسازد.  

واعظی:      
این روزهای تلخ تجربه ای برای 

دولتمردان آینده هم هست

یرنا نوشت: نادیده انگاشتن توفیقات این دولت و سیاه نمایی، عالوه بر  ا
اینکه جفا در حق خانواده میلیونی دولت است، موجب ناامیدی مردم و 
مشارکت کمتر آنها در انتخابات خواهد شد. دوران مسئولیت این دولت 
کمتر از دو ماه دیگر به اتمام خواهد رسید اما این رویکرد غیرمنصفانه در 

خاطره و یاد ملت بزرگ ایران خواهد ماند.
اقتصادی  مسائل  محوریت  با  ریاست جمهوری  انتخابات  مناظره  ولین  ا
دیروز برگزار شد. آنچه انتظار می رفت این بود که نامزدهای محترم در 
این مناظره با هدف اقناع مردم و افزایش مشارکت و اثبات توانایی های 
بیشتر  متاسفانه  مناظره  محتوای  اما  عوض  در  بگویند.  سخن  ود  خ
به  نسبت  حضار  درشت گویی  و  دولت  غیرمنصفانه  تخطئه  یاه نمایی،  س

یکدیگر بود. 
قوای  مسئولیت های  در  طوالنی  سابقه  که  نامزدهایی  مناظره،  این  ر  د
سه گانه دارند، به گونه ای نسبت به گذشته صحبت می کردند که گویی 
این  انتظار  از مناظره  امروز نداشته اند. قبل  هیچ نقشی درایجاد شرایط 
کشور،   مشکالت  برای  راه حل  ارائه  و  برنامه ها  بیان  با  نامزدها  که  ود  ب
افزایش  نتیجه  در  و  کشور  آینده  به  مردم  امید  افزایش  راستای  ر  د
مشارکت گام بردارند.ولی آنچه در عمل بر مناظره سایه افکند شعارهای 
پوپولیستی و تخریب دولتی بود که در چهار سال گذشته در مقابل جنگ 
اقتصادی همه جانبه آمریکا سینه سپر کرده و همزمان با آن، در یک و 
نیم سال گذشته در نبرد دشوار دیگری در مقابل بیماری منحوس کرونا 
صف آرایی کرده بود.  سوال از برگزارکنندگان مناظره و نامزدهای محترم 
این است که در تحلیل شرایط اقتصادی کشور، آیا مردم نباید بدانند که 
دولت آینده چه سیاستی در مواجهه با اصلی ترین مولفه های تاثیرگذار بر 
اقتصادی کشور در سال های گذشته یعنی سنگین ترین تحریم های تاریخ 

معاصر و بحران کرونا به کار خواهد بست؟
که  حداکثری  تحریم های  کردن  خنثی  و  اقتصادی  جنگ  مدیریت  یا  آ
و  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  عزیزمان،  مردم  بی نظیر  مقاومت  ا  ب
تالش های شبانه روزی دولت به دست آمد،  افتخار بزرگ برای نظام نبود؟ 
آیا این دو مولفه بسیار مهم موثر در اقتصاد که بخش اعظمی از تمرکز 
دستگاه اجرایی را به خود اختصاص داده بود، باید از مناظره حذف شود؟ 
بسیار  که  گذشته  سال  هشت  در  دولت  این  توفیقات  انگاشتن  ادیده  ن
فراوان است و سیاه نمایی، عالوه بر اینکه جفا در حق خانواده میلیونی 
انتخابات  در  آنها  کمتر  مشارکت  و  مردم  ناامیدی  موجب  است،  دولت 
اتمام  به  دیگر  ماه  دو  از  دولت کمتر  این  دوران مسئولیت  خواهد شد. 
بزرگ  ملت  یاد  و  در خاطره  غیرمنصفانه  رویکرد  این  اما  رسید  خواهد 
ایران خواهد ماند.  این روزهای تلخ تجربه ای برای دولتمردان آینده هم 
هست. وقتی رییس جمهوری که با ۲٤ میلیون رای و مشارکت کم نظیر 
مردم روی کار آمد و پنجه در پنجه دشوارترین مشکالت داخلی و خارجی 
انداخت و برای موفقیت ایران همراه مردم مردانه جنگید، اینچنین مورد 
بی حرمتی قرار گیرد، آیا تضمینی وجود دارد که برای دولت بعدی این 

بی اخالقی ها افزایش نیابد؟

نخســتین مناظره انتخاباتی روز شنبه برگزار شد تا واکنش های زیادی به 
همراه داشته باشد. برخی باور دارند که سطح تنش در این مناظره به شدت 
باال بود و کیفیت چندانی نداشــت و البته برخی نیز آن را در راستای کمک 
به افزایش مشارکت مثبت ارزیابی کرده اند. به گزارش دیده بان ایران؛ احمد 
کریمــی اصفهانی در تحلیل آنچه در این مناظره گذشــت به »فردا« گفت: 
»ای کاش مناظره ای میان نامزدها برگزار نمی شــد زیرا اساســا آنچه در روز 
شــنبه دیدیم، مناظره نبود بلکه مشــاجره بود. نامزها خود و البته انتخابات 

ریاست جمهوری را به دعواهای شخصی تقلیل دادند «.
او ادامه داد: »انتخابات در نظام جمهوری اســالمی جایگاه مرتفعی دارد و 
متأسفم که نامزدها آن را تا این حد پایین آوردند. نامزدهای ریاست جمهوری 
باید شأن خود و البته نظام را حفظ کنند و سخنانی بگویند که با نظام اسالمی 
همخوان باشد«. این فعال سیاسی درباره ضرورت ارائه برنامه از سوی نامزدها 
بیان کرد: »نامزدها باید به جای دعواهای فردی، برنامه هایشان را ارائه دهند. 
آنها اصال پاسخ سواالت مطرح شده در برنامه را جواب نمی دادند و مسئولین 
برگزاری مناظره وظیف دارند به آنها بگویند که باید فقط به ســواالت پاسخ 
دهند و در زمان نقد نامزدهای دیگر برنامه ها را نقد کنند نه یکدیگر را. در این 
مناظره هیچ نفعی در بین نبود و کامال ضرر مشاهده شد«. او بیان کرد: »من 
در مجموع نپسندیدم و امیدوارم شورای نگهبان در دوره های بعد در بررسی 
صالحیت ها دقت بیشــتری به خرج دهــد و البته رویکرد نامزدها در همین 

مناظره ها معیار بررسی صالحیت ها نزد شورای نگهبان باشد«.
کریمی اصفهانی در پایان در پاسخ به این پرسش که کدام یک از نامزدها را 
برنده مناظره نخست می دانید، گفت: »من نتوانستم برنده ای پیدا کنم. البته 
رأی من به آقای رئیسی است اما از او هم انتظار داریم در مناظره های بعدی 

صرفا برنامه های خود را بگوید و به هیچ وجه به دیگر نامزدها پاسخ ندهد«.

کنایه تند عباس عبدی به پناهیان: 
تازه متوجه شده اید؟

عبــدی در واکنش به اظهــارات پناهیان درباره مناظــره کاندیداهای 
انتخابات نوشــت: رجال سیاسی و مذهبی شما با گزینش شورای نگهبان 
همین ها هســتند. به گزارش خبرگزاری خبرآنالیــن، عباس عبدی در 

توئیتی با اشاره به اظهارات پناهیان نوشت:
پناهیان: دیشب حالم از دیدن مناظره بد شد! رجال سیاسی و مذهبی ما 
اینها هستند؟! *این بحران اصولگرایی است. بله رجال سیاسی و مذهبی 

شما با گزینش شورای نگهبان همین ها هستند. آیا تازه متوجه شدید؟

شوهر خواهر الریجانی
 استاد راهنمای رئیسی

اقتصادنیوز نوشــت: اســتاد راهنمای پایان نامه دکتری رئیسی شوهر 
خواهر برادران الریجانی اســت. تسنیم در گزارشی به روایت جلسه دفاع 
از پایان نامه ابراهیم رئیســی نامزد انتخابات ١٤۰۰ پرداخت. این سایت 

نوشته است:
عنوان رســاله ابراهیم رئیســی تعارض اصل و ظاهر بود و آیت اهلل سید 
مصطفی محقق داماد راهنمای رســاله بودند. اما محقق داماد کیســت؟ 
محقق داماد در ١۳۲٤ شمســی در قم به دنیا آمد. او فرزند سید محمد 
محقق داماد و نوه دختری شیخ عبدالکریم حائری یزدی )بنیان گذار حوزه 
علمیه قم( است. او با فاضله الریجانی، تنها دختر استاد خود میرزا هاشم 
آملی )خواهر برادران الریجانی(، ازدواج کرده اســت و سه دختر و دو پسر 
دارد. در واقع استاد راهنمای رئیسی شوهر خواهر برادران الریجانی است.

پیام سیدمحمد خاتمی درپی
 درگذشت محتشمی پور

رئیــس دولت اصالحات با صدور پیامی، درگذشــت حجت االســالم و 
المسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، متن پیام حجت االسالم و المسلمین 
سیدمحمد خاتمی را بخوانید؛ رحلت عالم پارسا و انقالبی و روشن اندیش 
و یار صدیق انقالب و امام، حضرت حجت االســالم والمسلمین حاج سید 
علی اکبر محتشمی، خسارتی اســت بزرگ برای ایران و انقالب و اسالم 
کــه تنها لطف ویژه حضرت پروردگار می تواند آن را جبران کند. من این 
مصیبت دردناک را به همه دوســتداران فضیلت و عدالتخواهان و به همه 
یاران و همراهان آن عزیز و به خاندان شریف محتشمی بخصوص همسر 
گرانقدر و باوفایش و به فرزندان بزرگوار و شایســته اش تسلیت می گویم 
و از درگاه حضرت پروردگار علو درجات این فقید ســعید و صبر و اجر و 

سالمتی بازماندگان معززش مسألت می کنم.

روحانی درگذشت محتشمی پور
 را تسلیت گفت

بــه گزارش دیــده بان ایــران؛ رییس جمهــوری در پیامی درگذشــت 
حجت االسالم والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور روحانی مجاهد و عالم 
وارسته و از پیشگامان و همراهان پرتالش و دلسوز نهضت امام خمینی )ره( را 
تسلیت گفت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
والمســلمین حســن روحانی در این پیــام با ابراز تاثر و تالم از درگذشــت 
حجت االسالم والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور نوشت: این روحانی 
مجاهد و مبارز که جزو پیشــگامان و همراهان پرتالش و دلسوز نهضت امام 
خمینی)ره( بود، پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز با پذیرش مسئولیت ها و 
مأموریت های مختلف سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور همه عمر 
خویش را صرف ترویج نهضت اسالمی و تحقق آرمان های بلند انقالب و نظام 
اسالمی کرد. رییس جمهوری این ضایعه را به حوزه های علمیه، عالقمندان 
و به ویژه بیت مکرم آن مرحوم تســلیت گفت و از درگاه خداوند بزرگ برای 
آن عالم پرهیزگار، غفران و رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر 

مسألت کرد.

احمد کریمی اصفهانی:         

شورای نگهبان در دوره های بعد در بررسی 
صالحیت ها دقت بیشتری انجام دهد!

محمدرضا عارف:

اولین مناظره انتخاباتی سقوط اخالق بود
ایسنا نوشت: رییس بنیاد امید ایرانیان گفت: 
اولین مناظره انتخاباتی به نوعی سقوط اخالق 
بود، آنچه بیش از هــر چیز در مناظرات اخیر، 
اذهان را به خود مشــغول کرده، سقوط اخالق 

سیاسی است.
محمدرضا عارف، در ارزیابی از اولین مناظره 
انتخابات ریاســت جمهوری، اظهار کرد: آنچه 
بیــش از هر چیز در مناظــرات اخیر، اذهان را 
به خود مشــغول کرده ، سقوط اخالق سیاسی 
است. قرار بود در نظام جمهوری اسالمی ایران، 
جمهوریــت ، متصف به ارزش های اســالمی ، 
از جمله اخالق باشــد. وقتی جمهوریت تحت 
الشــعاع قرائت های سلیقه ای قرار می گیرد و 
قرائت ضد حقــوق مردم میدان داری می کند، 
اســالم اخالقی و انســانی  در حاشیه قرار می 
گیرد. معتقدم اگر با تفسیری حقوقی به بررسی 
صالحیــت ها پرداخته می شــد،  کاندیداهای 
حاضر در عرصه،  بسی اخالقی تر ، انسانی تر و 

اسالمی تر عمل می کردند.

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
خاطرنشــان کرد: نامزدهای محتــرم انتخابات 
می توانستند از فرصت این مناظره برای تبیین 
برنامــه های خود بویــژه در موضــوع اقتصاد  
اســتفاده بهتری  بکنند اما با کمال تاسف این 
فرصت عمدتا به اتهــام زنی به یکدیگر و طرح 

مسائل حاشیه ای طی شد .
وی افزود: همه نامزدهای محترم در نهادهای 
مختلف حاکمیت اعم از قوه قضاییه،قوه مقننه 
و قوه مجریه مســئولیت داشــته و دارند و به 
جای مســئولیت پذیری در قبال نارسایی های 
موجود وقت مناظره  بــه اتهام زنی به یکدیگر 
و نقد گذشــته و  دولت مستقر که نماینده ای 
 برای پاسخگویی به اتهامات وارده نداشت صرف 

شد.
عضو شــورای عالی انقــالب فرهنگی تصریح 
کرد: روی آوردن به شعارهای موهوم و نداشتن 
راهکارهای دقیق و حساب شده برای فائق آمدن 
بر مشکالت کشور در یک زمان بندی مشخص  

عمده مواردی بود که از اولین مناظره انتخاباتی 
برداشت شد.برخی از نامزدهای محترم به جای 
آنکه با نگاه به آینده برنامه های خود را تشریح 
کنند به گذشــته برگشتند و نقد گذشته را در 
دستور کار خود قرار داده بودند در حالیکه قرار 

نیست در گذشته متوقف بمانیم. 
عارف با بیان اینکه اولیــن مناظره انتخاباتی 
به نوعی ســقوط اخــالق بود،تاکیــد کرد: به 
عنوان یک شــهروند ایرانی از نامزدهای محترم 
انتخابــات میخواهــم با شــفافیت برنامه های 
اقتصادی  خــود را در موضوعاتی به مانند مهار 
تورم،اشتغال،قیمت ارز،قیمت حامل های انرژی 
و نیز قیمت اقالم مصرفی نظیر  گوشــت و مرغ  
اعالم کنند و متعهد شوند اگر در یک بازه زمانی 
مشخص - به عنوان مثال یکساله به وعده های  
خود در خصوص موارد اعالم شده عمل نکردند 
و یا نتوانســتند عمل کنند ،بــا عذرخواهی از 
مردم برای ادامه مســیر در راســتای پاسخ به 

مطالبات بحق مردم چاره اندیشی کنند.



 تکذیب اظهارات نامزد ریاست جمهوری

 بانک صادرات ایران نه تنها پولی از بورس خارج نکرد، بلکه
 هزاران میلیارد برای رونق آن پرداخت

نمایندگان مجلس یازدهم مطرح کردند:

مجلس، دولت و بخش خصوصی، یاریگران ضروری برای 
پیشرفت بیمه توقف کسب و کار

و  دولت  حمایت  ضرورت  از  اسالمی  شورای  مجلس  مایندگان  ن
بخش خصوصی از بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی سخن 

گفتند.
توقف  بیمه  طرح  از  یازدهم  اسالمی  شورای  مجلس  مایندگان  ن
کسب و کار ناشی از پاندمی و اپیدمی سخن گفتند و حمایت دولتی 

و تصویب بودجه در مجلس را از ضرورت های این طرح دانتستند.
** نقش آفرینی مطلوب صنعت بیمه در کشور

بیمه  در خصوص  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند،  فرهاد   
توقف کسب و کار ناشی از پاندمی و اپیدمی معتقد است: »طراحی 
برای  پاندمی«  و  اپیدمی  دلیل  به  کسب وکار  تعطیلی  بیمه نامه  «
خدمات  ارائه  همچنین  و  کرونا  شرایط  در  کسب وکارها  از  مایت  ح
بیمه ای در حوادث طبیعی سال های اخیر از جمله موارد نقش آفرینی 

مطلوب صنعت بیمه در کشور است«.
** مانع زدایی از کاهش رشد اقتصادی

        سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده و بر این اساس حمایت و 
پشتیبانی از تولید و تدوین سیاست ها برای مانع زدایی بیش از پیش 
نیاز است تا در دستور کار قرار بگیرد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون 
بیمه  طرح  تا  است  معتقد  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  رنامه  ب
آرامش  افزایش  »به  اپیدمی  و  پاندمی  از  ناشی  کار  و  وقف کسب  ت

کسب وکار کمک کرده و مانع از کاهش رشد اقتصادی می شود.«
        رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس و نماینده مردم 
تربت حیدریه همچنین از ضرورت حمایت دولتی از این طرح سخن 
با  و  کند  بیمه ها حمایت  از  باید  کند: »دولت  بیان می  و  می گوید 
تعامل بین دولت و شرکت های بیمه ، صندوقی ایجاد شود و بخشی از 
ریسک شرکت های بیمه در مباحث مربوط به اپیدمی ها توسط دولت 
تعیین شود تا آن شرکت بیمه ای هم بتواند سقف حمایت ها از کسب 

وکارهای آسیب دیده از اپیدمی ها را ارایه دهد.«
** کمک به رشد صنعت بیمه در کشور

 محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت در مجلس شورای 
اسالمی دیگر مسئولی است که معتقد است »راه اندازی بیمه توقف 
کسب وکار ناشی از کرونا توسط بیمه تعاون موجب خوشحالی است و 

باعث رشد صنعت بیمه می شود.«
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس  نایب  خدابخشی،  محمد   
حمایت مجلس  به ضرورت  نیز  اسالمی  محاسبات مجلس شورای 
ز این طرح اشاره کرده و می گوید: »طرح بیمه توقف کسب وکار  ا
نوآوری ها هم  این گونه  ابتکاری بسیار خوب است و  از کرونا  ناشی 
به  که  کسب و کارهایی  از  هم  و  می شود  بیمه  صنعت  رونق  اعث  ب
دالیل مختلف مجبور به تعطیلی در یک مقطع زمانی به دلیل بیماری 

همه گیر شده اند، حمایت می کند.«
  نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی همچنین معتقد 
است: »زمانی که در کشور با کرونا مواجه شدیم، این بیماری باعث 
تعطیلی یک سری از کسب وکارها شد و ممکن است در آینده اتفاقات 

این سمت  به  داشت  بنابراین ضرورت  دهد،  رخ  نیز  دیگری  مشابه 
برویم که بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی و اپیدمی ایجاد 
پیدا  کاهش  مختلف  کسب وکارهای  و  اقتصاد  آسیب پذیری  تا  شود 

کند .«
فرهنگسازی  برای  مرکزی  بیمه  حمایت  * ضرورت  *

بیمه توقف کسب و کار
        لطف اهلل سیاه کلی، نماینده مردم قزوین در مجلس یازدهم 
و  واکسیناسیون  فراگیرشدن  تا  اینکه  بیان  با  نیز  اسالمی  ورای  ش
پابرجاست،  مشکالت  کرونا،  اپیدمی  از  ناشی  بحران  شدن  رطرف  ب
عنوان کرد: »موج های بعدی کرونا نیز محتمل است و ممکن است 
اپیدمی های  کرده،  پیش بینی  جهانی  بهداشتی  سازمان  که  ن گونه  آ
دلیل  به همین  در جهان شایع شود؛  کووید 19  از  غیر  به  دیگری 
آن  از  ناشی  اقتصادی  و  بهداشتی  تبعات  با  را  بتواند خود  باید  شر  ب
با حمایت  بیمه  تا شرکت های  است  رو الزم  این  از  و  داده  طبیق  ت
 دولت  بتوانند بخشی از ریسک ناشی از زیان های احتمالی را پوشش 

دهند.«
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به ضرورت فرهنگسازی و حمایت از سوی بیمه مرکزی برای طرح 
های جدیدی چون بیمه توقف کسب و کار مطرح می کند: »مردم 
بیمه ها  از  بیشتر  آگاهی  آشنایی و  برای  برنامه هایی  فقدان  ه دلیل  ب
بیمه نامه های  بیمه، حتی  از خدمات شرکت های  استفاده  به  مایلی  ت
با  به طور قطع  اذعان داشت که  باید  اما  نمی دهند؛  نشان  ضروری 
اطالع رسانی، شفاف سازی و فرهنگ سازی، نه تنها می توان ضریب 
نفوذ بیمه را در کشور افزایش داد بلکه در مورد بیمه نامه های جدیدی 
اپیدمی ها« نیز می  از  همچون »بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی 

توان دستاوردهای مطلوبی را به دست آورد.«
محل  از  کار  و  کسب  توقف  بیمه  منابع  تأمین   * *

پیش بینی های دولتی
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده  ایزدخواه،  وح اهلل  ر
اپیدمی معتقد  پاندمی و  از  ناشی  بیمه توقف کسب و کار  خصوص 
است: »دقت در طراحی بیمه نامه توقف کسب وکار ناشی از اپیدمی ها 
و ایجاد شفافیت برای فعاالن اقتصادی، واحدهای صنفی و صاحبان 
مشاغل، به استقبال مردم از این رشته بیمه ای کمک زیادی خواهد 
اطالع رسانی  نیازمند  آن  نفوذ  ضریب  افزایش  قطع  طور  به  و  رد  ک

بیشتری است.«
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ضروری دانستن حمایت 
دولتی از این طرح، بیان می کند: »بخشی از منابع الزم برای اجرای 
تعاون  بیمه  توسط  که  اپیدمی  از  ناشی  وکار  توقف کسب  یمه نامه  ب
یا  بانکی  منابع  کرونا،  اعتبارات  محل  از  می تواند  می شود،  جرایی  ا
صندوق توسعه ملی تامین شود؛ معتقد هستیم که دولت در موضوع 
کرونا سیاست های انقباضی نداشته باشد و از کسب و کارها حمایت 
تنها محدود  این حمایت ها می تواند  البته  باشد که  حداکثری داشته 

به حمایت های مالی نباشد و حمایت های نهادی نیز تامین شود.«

کرونا  از  ناشی  کار  و  کسب  توقف  بیمه  طرح    * *
موثرترین پوشش بیمه ای برای اصناف آسیب دیده

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
گفت: طرح بیمه توقف کسب و کار ناشی از کرونا موثرترین ابزار در 

استفاده از ساز و کارهای بیمه ای است.
 احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی درباره طرح بیمه توقف کسب و کار ناشی از کرونا که 
از سوی بیمه تعاون در حال اجراست، گفت: این طرحی است که نه 
تنها اصل آن به شدت مورد نیاز به آن احساس می شود بلکه تقویت 

و تکمیل آن نیز از موضوعاتی است که باید دنبال شود.
  نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی افزود: 
در یک کشور و جامعه قانون مدار این سوال پیش می اید که اگر 
ضرر و زیانی برای فردی ناشی از الزام و تکلیف دولت به تعطیلی و 
محدودیت ایجاد شود،چگونه باید آن را جبران کرد؟ که یکی از مهم 

ترین و موثرترین ابزارها استفاده از ساز و کارهای بیمه ای است.
مالی که  بر روش های مستقیم  ارکانی خاطرنشان کرد: عالوه   
دولت باید طراحی و اقدام کند ، موضوع حمایت و پرداخت خسارت 
۶0 روزه ای که توسط بیمه تعاون در حال انجام است از مهم ترین 

اقداماتی است که باید تکمیل شود.
از  باید  ادامه داد: دولت   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
خسارت  جبران  نوعی  نیز  مشاغل  نوع  این  برای  بیمه  ابزار  طریق 
تعریف کند که همه مشاغل، کسب و کارها و صنوفی که از اپیدمی 

کرونا آسیب دیده اند مشمول این طرح شوند.
از  ناشی  بیمه توقف کسب و کار  ازطرح  ** استقبال 

کرونا توسط بخش خصوصی
اقتصادی مجلس شورای    مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون 
اسالمی درباره طرح بیمه توقف کسب و کارها ناشی از کرونا که از 
بیمه  کار  اساسا  داشت:  اظهار  اجراست،  حال  در  تعاون  بیمه  سوی 
همین پوشش ریسک های مختلفی است که در جامعه ایجاد میشود؛ 
به این معنا که امروزه ریسک جدیدی با عنوان »توقف کسب و کارها 
در اثر اپیدمی ها یا پاندمی ها« به وجود آمده که پیش از این وجود 
نداشته همچون بیمه های مسئولیت و بسیاری دیگر از ریسک هایی 

که در گذشته سابقه نداشته است.
البته  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده   
که  است  این  دارد  وجود  ها  طرح  این  اندازی  راه  در  که  ای  کته  ن
به  گذار  بیمه  در  تلقی  این  ونباید  است  محتمل  ریسک  یک  ین  ا
وجود آید که امروز پول می دهد و فردا ریسک او را به طور کامل 

پوشش می دهند.
حمایت  لزوم  خصوص  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی   
وابسته  که  است  این  واقعیت  گفت:  های خصوصی  بیمه  از  ولت  د
دنبال  به  تبعاتی  امدادی  های  و مجموعه  ها  بانک  ها،  بیمه  شدن 
دارد چرا که این وابستگی آن ها را از کار اصلی شان باز می دارد 
و احساس می کنند که باید همیشه دولت از آن ها حمایت کند در 

حالی که دولت از عهده کارهای معمول خودش به سختی بر می آید.
** بخشی از تعهدات در بیمه توقف کسب و کار باید 

توسط دولت انجام شود
   علی جدی، نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
اظهار کرد:  تا زمانی که واکسن بیماری کرونا یا سایر بیماری ها به 

صورت فراگیر در دسترس مردم قرار گیرد. 
زیان های اقتصادی ناشی از این بیماری ها و اپیدمی ها نیز وجود 
دارد و باید ابزارهایی حمایتی برای صنایع و اقتصادها پیش بینی شود 
تا بتواند زیان های اقتصادی یا بیکاری کارکنان و نیروی کار واحدها 

را پوشش دهد.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  دوم  رئیس  نائب    
توقف  بیمه  در  باید  تعهدات  از  بخشی  کرد:   خاطرنشان  سالمی  ا
کسب و کار توسط دولت انجام شود که قطعا پیش بینی آن نیز در 
بودجه های ساالنه است اما اجباری شدن آن منطقی نخواهد بود و 

کسب وکارها باید به صورت اختیاری به خرید آن اقدام کنند.
فراگیر هستند و  اپیدمی ها معموال در سطحی  اینکه  بیان  با  وی 
خسارت ممکن است گسترده باشد، گفت: به همین دلیل دولت باید 

از بیمه ای که این رشته بیمه ای را ارایه می دهد حمایت کند.
 شایان ذکر است که طرح بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی 
و اپیدمی در شهریور 1399 توسط بیمه مرکزی مجوز فعالیت خود 
ارائه  تعاون  بیمه  از سوی  انحصاری  به صورت  و  کرده  دریافت  ا  ر

می شود.
فعالیت  پروانه  دارای  کسب وکار  صاحبان  طرح،  این  به  توجه  ا  ب
می توانند با خرید بیمه نامه یک ساله توقف کسب وکار ناشی از کرونا، 
حداکثر  کرونا،  ملی  ستاد  یا  دولت  سوی  از  تعطیلی  اعالم  از  س  پ
تعاون  بیمه  از  بیمه ای  پوشش  قالب  در  را  خود  درآمد  از  دوماه  ا  ت

دریافت کنند.
 بیمه تعاون در طرح بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی و 
اپیدمی، حداقل حق بیمه سالیانه پرداختی در این بیمه را 210 هزار 
تومان و حداکثر 10 میلیون و هشتصدهزار تومان در نظر گرفته و بر 
مبنای آن به صورت روزانه از 500 هزار تومان تا 12 میلیون تومان را 

به مدت حداکثر ۶0 روز به بیمه گذار پرداخت می کند.

توسعه فعالیت های اکتشافی و افزایش ذخایر شناخته شده 
مس کشور مهم ترین چشم انداز استراتژیک امور اکتشافات و 
توسعه ذخایر معدنی شرکت مس است و در این چشم انداز 
بسیار مثبت، ارتقای جایگاه جهانی کشور در میزان ذخایر 

شناخته شده جهانی تا 1404 را ترسیم کرده ایم.
به گزارش مس پرس، شهریار متوکل مدیر اکتشافات و 
توسعه ذخایر معدنی شرکت مس با اعالم این خبر گفت: 
در همین راستا، با تدوین استراتژی نوین اکتشافی در سال 
1397، اهداف و دورنمای فعالیت های اکتشافی و ارتقای 
الزم  که  اهدافی  مجموعه  و  آینده  افق  در  ایگاه کشور  ج
است امور اکتشافات به منظور دستیابی به آن ها اقدام کند 
به گونه ای در نظر گرفته شده است که نیازهای بلندمدت 

شرکت ملی صنایع مس ایران را پاسخگو باشد.
به گفته متوکل، چشم انداز ارائه شده نگاهی علمی و عملی 
معدنی  ذخایر  پشتوانه  ایجاد  و  اکتشافات مس  آینده  ه  ب
به منظور توسعه پایدار در شرکت ملی صنایع مس ایران 

را در بر دارد.
وی افزود: افزایش عمق اکتشافی تا متوسط 1500 تا 
2 هزار متر و تأکید بر شناسایی و اکتشاف ذخایر پنهان و 
همچنین اکتشاف سایر تیپ های کانساری از جمله اهداف 
اکتشافی این امور هستند که مطالعات اکتشافی هدفمند 
و سیستماتیک به منظور اکتشاف این گونه مدل ها در حال 

انجام است.
مس  شرکت  معدنی  ذخایر  توسعه  و  اکتشافات  دیر  م
ادامه داد: این امور در نظر دارد سطح حفاری های اکتشافی 
خود را تا پایان سال 1400 به بیش از 150 هزار متر در 
از  اکتشافات  سراسری  پوشش  به  توجه  با  برساند.  ال  س
شمال غرب تا جنوب شرق و همچنین میزان حفاری های 

پیش بینی شده در محدوده های اکتشافی جدید، امیدواریم 
نتایج مثبت و درخور توجه اکتشافات در سال جاری نیز 

تداوم یافته و به ثمر برسد.
متوکل ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر دانش نوین و 
بهره مندی از نیروهای متخصص در زمینه اکتشاف و تالش 
به  اکتشاف،  دست اندرکار  عوامل  تمام  و  خدوم  یروهای  ن

ذخایر جدید دیگری نیز دست یابیم.
وی اظهار داشت: همچنین تکمیل حفاری ها و شناخت 
ابعاد اصلی چند کانسار جدید شناسایی شده و تخمین دقیق 
این ذخایر در دو سال آتی، می تواند در ارتقای جایگاه کشور 
از لحاظ ذخایر شناخته شده تأثیری شگرف بر جای بگذارد.

به  نسبت  اکتشافی  حفاری های  درصدی   103 شد  ر
متوسط دوره 5 ساله گذشته

مدیرعامل شرکت  با حمایت  اینکه  به  اشاره  با  توکل  م
اکتشافات  و  توسعه  معاونت  مستمر  تالش های  و  س  م
موفق به انجام بیش از 100 هزار متر حفاری اکتشافی در 
سال 1399 شدیم، گفت: رکورد هفت ساله اخیر میزان 

حفاری های اکتشافی شرکت ملی صنایع مس ایران شکسته 
شده و این میزان حاکی از رشد 103 درصدی حفاری های 
اکتشافی نسبت به متوسط دوره 5 ساله گذشته است. در 
این راستا متراژ حفاری اکتشافی از میانگین کمتر از 50 
هزار متر در 5 سال گذشته به بیش از 100 هزار متر افزایش 

یافته است.
مس  شرکت  معدنی  ذخایر  توسعه  و  اکتشافات  دیر  م
تکمیلی  سطحی  اکتشافات  ادامه  این،  بر  عالوه  فزود:  ا
در  توپوگرافی(  و  ژئوفیزیک  ژئوشیمی،  زمین شناسی،  (
مجموع به وسعت 104 هزار و 900 هکتار در محدوده های 
و  اکتشافی  پهنه های  مطالعات  از  برآمده  معدنی  مستعد 

اندیس ها و کانسارهای معدنی انجام شده است.
متوکل ادامه داد: در سال 99 مطالعات زمین شناسی و 
آلتراسیون جمعاً به وسعت 34100 هکتار، ژئوشیمیایی در 
مجموع با وسعت بیش از 48100 هکتار و ژئوفیزیک جمعاً 
به وسعت 15300 هکتار و تهیه نقشه توپوگرافی به وسعت 
خوشبختانه  است.  رسیده  انجام  به  هکتار   7400 معاً  ج
مطالعات اکتشافی سطحی نسبت به متوسط دوره 4 ساله 
قبل رشد 150 درصدی داشته است و به رکورد باالترین 
میزان مطالعات اکتشافی سطحی در 7 سال اخیر دست 
یافته ایم. به گفته وی، دستیابی به رکورد باالترین میزان 
محدوده های ثبتی امیدبخش در 7 سال اخیر به تعداد 90 

فقره از دیگر موفقیت های شرکت مس به شمار می رود.
مس  شرکت  معدنی  ذخایر  توسعه  و  اکتشافات  دیر  م
محدوده های  اکتشافی  پروانه های  اخذ  کرد:  اطرنشان  خ
اخذ  و  کشف ها  گواهی  تمدید  همچنین  و  میدبخش  ا
پروانه های بهره برداری کانسارها و ذخایر معدنی در دوره 
اخیر، در دستور کار قرار گرفته است. خوشبختانه رشد 

گواهی های  و  اکتشافی  پروانه های  تعداد  درصدی   1 43
کشف و محدوده های ثبتی نسبت به متوسط دوره 5 ساله 
قبل و افزایش تعداد پروانه های اکتشافی و گواهی کشف و 
محدوده های ثبتی از میانگین 37 به 90 فقره را در سال 

گذشته شاهد بودیم.
وی گفت: سرعت بخشی به عملیات اکتشافی در پروانه های 
اکتشافی و همچنین تمدید گواهی کشف ها و اقدام جهت 
توسعه عملیات اکتشاف و اخذ پروانه های بهره برداری نیز در 

دستور کار این امور قرار گرفته است.
و  ارائه  به  می توان  فعالیت ها  این  از  نمونه ای  ه عنوان  ب
نام  به  اکتشاف  پروانه  صدور  و  ثبت  درخواست  یگیری  پ
محدوده   39 تعداد  در  ایران  مس  صنایع  ملی  رکت  ش
امیدبخش جدید به وسعت 1423 کیلومترمربع )برآمده 
اکتشافات  انجام  جهت  اکتشافی(  پهنه های  مطالعات  ز  ا
استان های  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  به  فصیلی  ت

مربوطه اشاره کرد.
و  ناحیه ای  مطالعات  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  توکل  م
بررسی های اکتشافی و تعریف 11 پهنه اکتشافی در مجموع 
به وسعت 69 هزار کیلومتر مربع، در راستای اکتشاف ذخایر 
جدید و با توجه به پتانسیل مناسب متالوژنی مس پورفیری 
و سایر کانسارهای وابسته در امتداد کمربندهای متالوژنیک 
یران عمده طرح های شناسایی و پی جویی شرکت ملی  ا
مابین  همکاری  تفاهم نامه  قالب  در  ایران،  مس  نایع  ص
شرکت ملی صنایع مس ایران و سازمان های صنعت معدن و 
تجارت استان های مربوطه و با همکاری آن سازمان ها انجام 
شد. در این راستا اجرای عملیات در 5 پهنه در استان های 
کرمان، خراسان رضوی، قم و آذربایجان غربی در مجموع به 
وسعت حدود 25 هزار کیلومترمربع در سال 99 انجام شد.

با توجه به حادثه آتش سوزی در پاالیشگاه شهید تندگویان تهران، به 
اطالع می رساند سهم شرکت بیمه پارسیان از بیمه نامه این پاالیشگاه 
که به صورت کنسرسیومی و با راهبری شرکت بیمه ایران صادر شده است 

به شرح زیر می باشد:
شرح   درصد

سهم صادره شرکت بیمه از پارسیان از کنسرسیوم   80/5
کسر می شود سهم واگذاری اجباری و اختیاری   44/3

خالص سهم نگهداری شرکت بیمه پارسیان   36/2
از این بیمه نامه با توجه به اینکه سهم شرکت بیمه پارسیان از خسارت 
این  همچنین  و  باشد  می  درصد   36/2 معادل  حداکثر  نامه  بیمه  ین  ا
شرکت دارای قرارداد اتکایی مازاد خسارت می باشد، لذا اثر سود و زیان 
آن برای این شرکت قابل توجه نبوده و مبلغ نهایی ریالی سهم از خسارت 
پس از اعالم راهبر کنسرسیوم )بیمه ایران( محاسبه و اطالع رسانی می 

گردد.
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 رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سال 99 حدود 100 معدن در استان تولید شان از صفر افزایش داشته است و از حالت غیر فعال به حالت نیمه فعال یا فعال درآمدند.
به گزارش می متالز، محمدرضا افشین در خصوص احیاء معادن راکد در استان طی سال گذشته اظهار کرد: در خراسان رضوی 950 پروانه بهره برداری معادن وجود دارد. در سال گذشته تعداد پروانه بهره برداری فعال و 
نیمه فعال در استان حدود 500 عدد بوده است. وی درباره وضعیت فعالیت معادن در خراسان رضوی در سال 9۸ افزود: همچنین در سال 9۸ تعداد پروانه بهره برداری معادن فعال و نیمه فعال در استان حدود 340 بوده 

است. رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: در سال گذشته نسبت به سال 9۸ حدود 100 معدن در استان تولید شان از صفر افزایش داشته است و از حالت غیر فعال به حالت 
نیمه فعال یا فعال درآمدند. وی افزود: تعداد معادن فعال در سال 99 رشد داشته است. در سال گذشته نسبت به سال 9۸ افزایش معادن فعال حدود 1۶0 واحد بوده است.

افشین در رابطه با اشتغال زایی این 950 پروانه بهره برداری معدنی در استان خاطرنشان کرد: این تعداد پروانه بهره بردای معادن در خراسان رضوی موجب اشتغالزایی مستقیم برای 11 هزار و ۷00 نفر شده است.

رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:

احیاء ۱۰۰ معدن غیرفعال
 در خراسان رضوی

اخبار

ماهیگیری  بنادر  و  صید  معاون  همراه  به  هرمزگان   شیالت  دیرکل  م
روند  از  استان  عمرانی شیالت   و  فنی  اداره  رئیس  و  هرمزگان  شیالت 

احداث سرد خانه 250 تنی  شیالت درتنب بزرگ بازدید کرد.
در  دریایی  عبدالرسول  هرمزگان،  شیالت  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
حاشیه این بازدید ضمن تاکید بر تسریع در اتمام پروژه از پیمانکار پروژه 
خواست تا باتوجه به حمایت ها و تالش های صورت گرفته در هفته دولت 

این پروژه راه اندازی و افتتاح شود.
وی راه اندازی این پروژه را در مسیر خدمت رسانی به جامعه صیادی 
اندازی این سردخانه نقش بسزایی در توان  خواند و گفت: بی شک راه 

صید و همچنین ارتقای شاخص های کیفی صید صیادان منطقه دارد.
توابع  از  کیلومترمربع  یازده  حدود  وسعت  با  جزیره  این  است  فتنی  گ
شهرستان ابوموسی بوده که در جنوب جزیره قشم واقع  شده است و  از 
تنب کوچک  به  از غرب  و  به عمان  از شرق  ابوموسی  به جزیره  جنوب 

ختم می شود.

در راستای رفع موانع تولید صورت گرفت:

بازدید مدیرکل شیالت هرمزگان
 از از روند احداث سرد خانه 25۰ تنی

 شیالت درتنب بزرگ

اطالعیه بیمه پارسیان درخصوص میزان سهم 
این شرکت در حادثه آتش سوزی پاالیشگاه 

شهید تندگویان تهران

از سوی مدیر اکتشافات شرکت مس صورت گرفت؛

تشریح چشم انداز اکتشافات مس تا سال ۱4۰4

فرماندار شهرستان لنجان:
شرکت فوالد مبارکه زیرساخت ریلی 

چهارراه مواصالتی کشور در منطقه
 لنجان را ارتقا بخشید

فرماندار شهرستان لنجان گفت: شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاری ساخت پل ریلی 
فوالد سبا چهارراه پرترافیک مواصالتی کشور را در منطقه لنجان بهبود بخشید و این پل 

به نام شهید باغبانی از سرداران شهید دوران دفاع مقدس مزین شد.
به گزارش ایراسین؛ آیین افتتاح و بهره برداری اتصال پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا به 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران، به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور حمیدرضا عظمیان، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، احمد سعید بخش، معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه، 
مصطفی عطایی پور، مدیر مجتمع فوالد سبا، هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه، حجت االسالم والمسلمین قاسم باقریان، امام جمعه شهرستان زرین شهر، 
خدامراد صالحی، فرماندار شهرستان لنجان، ابوالقاسم صباغی رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شهرستان لنجان و تعدادی از اعضای شورای شهر شهرستان لنجان در 

سالن تشریفات مجتمع فوالد سبا برگزار شد.
خدامراد صالحی، فرماندار شهرستان لنجان از تالش مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تشکر 
کرد و گفت: پل راه آهن مجتمع فوالد سبا )جاده اصفهان-زرین شهر( در ۸ نقطه حادثه 

آفرین بود و از سوی دیگر در ارتفاع و عرض پل اشکاالتی بود.
پروژه ای که در کمتر از 4 ماه افتتاح شد

وی افزود: مشکالت پل راه آهن مجتمع فوالد سبا سالیان گذشته مطرح بود و در جلسات 
با  بار ترافیکی مطرح شد و امروز شاهد هستیم که  با توجه به  متعدد مشکالت این پل 
سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه این پروژه درکمتر از 4ماه افتتاح و به بهره برداری 

رسید.
فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه ارتفاع پل راه آهن فوالد سبا افزایش یافت و امکان 
تعریض این پل فراهم شد تا از بار ترافیکی محور مواصالتی اصفهان شهرکرد کاهش یابد.

وی اضافه کرد: اهمیت بهره برداری اتصال پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا به راه آهن 
جدید مجتمع فوالد سبا به راه آهن جمهوری اسالمی ایران از دو منظر قابل توجه است. 
از یک سو افتتاح پروژه مذکور در راستای خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی به مردم 
است و برگ زرینی از افتخارات شرکت فوالد مبارکه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی 

این شرکت است.

معاون بانک صادرات ایران در پاسخ به اظهارات قاضی زاده 
پولی  هیچ  تنها  نه  ایران  بانک صادرات  کرد:  عنوان  هاشمی 
برای  ریال  میلیارد  هزار   1۸0 بلکه  نکرده،  خارج  بورس  ز  ا
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به  است.  پرداخته  بورس  ونق  ر
صادرات ایران، احمد فاضلی، معاون مالی این بانک در پاسخ 
به اظهارات سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری اسالمی ایران در رسانه ملی مبنی بر خروج 
از بورس توسط بانک صادرات  9 هزار و 400 میلیارد تومان 

ایران، ضمن تکذیب این مطلب گفت: موضوع فوق از اساس 
کذب است و در سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 
بانک صادرات ایران و شرکت های تابعه آن نه تنها هیچ پولی 
را از بازار سهام خارج نکرده اند بلکه در روند خرید و فروش و 
برای رونق بخشی به بازار سرمایه و همچنین کمک به تامین 
مالی عمومی به طور خالص بیش از 2۸۸ هزار میلیارد ریال هم 
برای رونق بورس و بازارگردانی سهام پرداخته اند؛ به گونه ای 
که 10۸ هزار میلیارد ریال آن مستقیمًا در بازار سرمایه و مابقی 

آن شامل ۶0 هزار میلیارد ریال نقد و 120 هزار میلیارد ریال 
از محل مطالبات از دولت به خرید سهام شرکت های بورسی 
اختصاص یافته است.  فاضلی اضافه کرد : به راحتی با مراجعه 
فوق  ادعای  می توان  سهام  بازار  در  موجود  ارقام  و  اعداد  ه  ب
این  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن  وی  کرد.  راستی آزمایی  ا  ر
نامزد انتخابات ریاست جمهوری از قاضی زاده هاشمی خواست 
اظهارات  و  کرده  بررسی  فن  اهل  توسط  دوباره  را  وضوع  م

خویش در این باره را به نحو مناسب اصالح کند



مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه به مناسبت روز جهانی محیط زیست اظهار کرد:

افزایش 90 درصدی بهره وری در حوزه محیط زیست با طرح تحول دیجیتال

دکتر دژپسند در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی:

 حمایت ویژه مالیاتی وزارت اقتصاد از صنایع متأثر از شرایط کرونا

آزمون  از طرح محیط  رونمایی  اقتصاد که در حاشیه جلسه  وزیر 
تنظیم گیری )سند باکس( بازار سرمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد 
با خبرنگاران رسانه ها گفتگو می کرد،  هوشمند و تحول دیجیتال 
اظهار داشت: وزارت اقتصاد از صنایع متأثر از شرایط کرونا حمایت 

ویژه مالیاتی را صورت داد.
درآمدهای  جایگاه  و  در خصوص سهم  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
که  نظرهایی  اظهار  مواقع  بعضی  گفت:  کشور  بودجه  در  مالیاتی 
صورت می گیرد، از دقت کافی برخوردار نیست، برای اینکه وقتی 

می خواهیم مقایسه کنیم باید در شرایط برابر،  مقایسه کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: مثال وقتی نسبت مالیات به بودجه را بیان می 
کنیم اولین سؤال این است که کدام بودجه مدنظر است ؟ بودجه کل 

کشور، بودجه عمومی دولت یا منابع دولت؟
وی با بیان اینکه، در سال گذشته، کل هزینه های دولت در بودجه 
عمومی ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود، گفت: در این عدد، سهم مالیات 
۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود و امسال این عدد به  ۱۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان رسیده است اما آیا بودجه دولت مثاًل ۲/۲ برابر شده است؟
آنچه  یعنی  است،  کرده  پیدا  تغییر  تعاریف  کرد:  تصریح  دژپسند 
که در سال ۹۹ به عنوان بودجه عمومی تعریف نمی شد، در بودجه 

سال ۱۴۰۰ اجزای دیگری به آن اضافه شده است که می توان با 
عنوان شفاف سازی بودجه از آن نام برد یا هر چیز دیگر، که دالیل 

گوناگونی برای آن وجود دارد.
وزیر اقتصاد در تشریح این موضوع افزود : ما مخرج کسرمان که 
آنرا G در نظر می گیریم؛ از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده است؛ اما نباید انتظار داشته باشیم مالیات هم 
همان اندازه سهم داشته باشد. اگر همان سهم را داشته باشد باید آن 
۱۹۱ هزار میلیارد تومان مالیات سال قبل، به ۴۰۴ هزار میلیارد تومان 

افزایش یابد که معادل ۳۳ درصد است.
وی در ادامه گفت: حاال اگر آن ۳۳ درصد بخواهد اتفاق بیفتد باید 
با ۱۹۱ هزار میلیارد  ۴۰۴ هزار میلیارد تومان مورد نظر در مقایسه 
تومان درآمد مالیاتی سال قبل تحقق یابد که به معنی این است که 

۱۰۹ درصد رشد داشته باشد.
وی تصریح کرد: لطفا کسانی که ادعای آشنایی با اقتصاد ایران 
را دارند بگویند که آیا امکان دارد مالیات را در ظرف یکسال ۱۰۹ 
درصد نسبت به سال قبل رشد دهیم؛ یعنی بیش از دو برابر کنیم؟ در 

شرایطی که با بیماری کرونا مواجه هستیم؟
 وزیر اقتصاد گفت: االن واحدهای صنفی ما، اتاق اصناف ما، به 
شدت دنبال این هستند که بخش های قابل توجهی از فعالیت های 
اقتصادی را معاف کنند. بنگاههای کوچک مقیاس ما، به دنبال معاف 
شدن هستند. گردشگری ما در سال گذشته کال شرایط خاصی داشته 
است و صنایع غذایی و هتلینگ شرایط ویژه ای را به دلیل شیوع 
از دامنه  بیماری کرونا در سال گذشته تجربه کردند، به نحوی که 

مؤدیان مالیاتی خارج شده اند.
دکتر دژپسند در ادامه و با طرح این پرسش که با وجود این شرایط 
دارد؟  وجود  مالیاتی  درآمدهای  برای  درصدی   ۱۰۹ رشد  امکان  آیا 

گفت: بنابر این مشخص است که این ناشی از بی دقتی در محاسبه 
مبنای نسبت ها است؛ نسبت باید یک نسبت هوشمند و معنادار باشد؛ 

باید صورت و مخرج کسر را تعریف کنیم تا واقعیت مشخص شود.
متوجه  باید  کنند  می  مطرح  را  موارد  این  که  کسانی  افزود:  وی 
دنبال  به  تبعات منفی  اقتصاد،  در  قبیل مسائل  این  باشند که طرح 
دارد . وزیر اقتصاد تصریح کرد: نکته ای که وجود دارد این است که 
درآمدهای مالیاتی ما در سال ۹۷ به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که 
۲۳ درصد از آن مربوط به اسفند ماه بود، چون در ماه های آخر برنامه 
های خاصی را به اجرا درآوردیم که در اسفند ماه، تأثیرات مثبت خود 
را نشان داد. دژپسند عنوان کرد: این ۱۰۷ هزار میلیارد تومان در سال 
۹۸ به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۱۹۳ هزار میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرد که نشان دهنده جهش مناسبی در این بخش 
بود، اما در بحث اصالح ساختار بودجه که پایه در آن تغییر می کند 
باید این نکته را در نظر بگیریم که افزایش هزینه ها هر چه که باشد، 

نمی توان از محل مالیات ها و به طور یکباره آنرا تأمین کرد.
وی افزود: البته به تدریج و با برنامه ریزی و کامل کردن پروژه 
به  دارد  اهداف وجود  این  به  امکان دستیابی  مالیات هوشمند  های 
اما  کند،  پیدا  اتکاء  مالیاتی  درآمدهای  بر  کشور  بودجه  که  نحوی 
الزمه دستیابی به این هدف اصالح ساختار هزینه ها و کاهش هزینه 

های دولت است .
 وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مالیات بر خانه ها و 
خودروهای لوکس گفت: در این زمینه دو بحث مطرح است؛ یکی 
مالیات بر عایدی سرمایه است که کلیات آن تصویب شده است و 
برنامه و بودجه مجلس مورد  شور دوم آن قرار است در کمیسیون 

بررسی قرار بگیرد.
دژپسند در ادامه گفت: در قانون بودجه، مالیات خانه و خودرو مورد 

ایم  برای دولت فرستاده  را  نامه آن  آیین  قرار گرفته است و  بحث 
که انشااهلل پس از تصویب آیین نامه، به سرعت اجرایی خواهد شد.

ادامه و در پاسخ به پرسشی در خصوص مالیات  اقتصاد در  وزیر 
بر خانه های خالی گفت: هدف از تصویب و اجرای قانون مالیات بر 
خانه های خالی ترغیب و تشویق مالکان به عرضه واحدهای خالی 
در بازار مسکن است نه افزایش درآمدهای مالیاتی و منتظر هستیم 
ببینیم که در چهار ماه اول سال عرضه مسکن صورت می گیرد یا نه 
و اگر بعد از این چهار ماه خانه های خالی وجود داشته باشند مشمول 

مالیات خواهد شد.
وی افزود: زیرساخت ها و سامانه های مربوط به این مالیات در 
وزارت مسکن آماده شده و در مراحل نهایی آماده سازی است که در 
نهایت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه و توسط این سازمان مورد 
رسیدگی قرار می گیرد. دکتر دژپسند در پاسخ به پرسش دیگری در 
خصوص پرداخت سود سهام عدالت نیز گفت: منتظر هستیم بتوانیم 
اطالعات کامل شرکت های سرمایه پذیر را بگیریم به گونه ای که 
هم سریع تر بتوانیم سود سهام عدالت را به سهامداران برسانیم و هم 

این شرکت ها دچار فشار نشوند.
در پایان این گفت و گو یکی از خبرنگاران پرسشی در خصوص 
پرداخت  جمله  از  جمهوری  ریاست  نامزدهای  اقتصادی  شعارهای 
ارزیابی  و  نقد  گفت:  پاسخ  در  دژپسند  که  کرد  مطرح  وام  و  یارانه 
نیست، چون  ما  برنامه  در  ریاست جمهوری  نامزدهای  برنامه های 
ارزیابی کرده و در نهایت داوری  باید در این خصوص نقد و  مردم 
کرده و انتخاب کنند ، اما اگر اطالعات نادرستی نسبت به عملکرد 
حوزه وزارت اقتصاد ارائه شود مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به سرعت در این زمینه پاسخ گویی 

خواهد کرد.
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خبر

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

مشکل مردم ایران دریافت وام، یارانه و صدقه نیست
مستقل آنالین / گروه اقتصادی: در ارتباط با ریشه های 
بحران اقتصادی بحث های عمیقی انجام شــده اســت و 
می توان گفت یک مسأله ســخت و بنیادی است که باید 
در ابتدا ریشــه های بحران را ریشــه یابی کنیم و در مورد 
آن بحث های تفصیلی صورت بگیرد.اما ریشــه های بحران 
اقتصادی که بسیار مشهود است و همه به آن واقف هستیم 
و در مورد آنها اقتصاددان ها و سیاستمدارها صحبت کرده اند 
عبارت است از تحریم، نوسان های نرخ ارز، بی ارزش شدن 
پول ملی که به تبع آن تورم ایجاد شــده است و همچنین 
سوءاستفاده های داخلی در زمینه افزایش قیمت ها و گرفتن 
مجوز افزایش قیمت و نیز گران شدن فوالد و سیمان که به 
دالیلی مسئوالن آن را توجیه و قیمت ها را افزایش دادند و... 
که در نهایت همه این ها به معضل رکود و تورم و بیکاری 

تبدیل شد.
به صورت مختصــر می توان گفت این ها نشــانه های 
بحران اقتصادی در کشور ما است که البته بحران اقتصادی 
موضوعی دائمی بوده و همه دولت ها درگیر آن هستند. تا 
رکود و تورم و بیکاری وجود داشته باشد صداهای ناراضی 
در همه جا وجود دارد. دلیل آن هم این اســت که تحریم 
ها، کاهش درآمد و مشــکل انتقال های درآمدهای ارزی و 
همچنین ســوء مدیریت ارزی که زمینه رشد ارز از 25 به 
30 هزار تومان می شود در نهایت همه اینها موجب افزایش 
قیمت تمام شده محصوالت و خدمات خواهد شد.همچنین 
سوءاستفاده هایی که برای گرفتن مجوز افزایش قیمت شده 
است مانند خودرو، سیمان و فوالد و نهاده های اولیه که از 
نهاده دامی گرفته تا نهاده های داخل کشــور موارد دیگری 
از این دســت هستند. این موارد نهایتاً دست به دست هم 

داده اند و بحران و چالش را به وجود آورده اند.
از طرف دیگر در شرایط کنون اما اینکه چگونه می توان 
تورم را کم کرد یک موضوع و داســتان دیگر است. تورم را 
می توان با مدیریت ارزی سامان بخشید، یعنی اینکه تا نرخ 
ارز پایین تر نیاید قیمت هیچ کاالیی کاهش نمی یابد. بانک 
مرکــزی باید ارز را مدیریت کند، یــا در بحث دیگری در 
مورد اینکه بانک ها به صنعت تسهیالت نمی دهند یا شرایط 
ریزش بورس فراهم می شود ،همه به این موضوع برمی گردد 
که ما زمینه را برای بروز چنین شرایطی ایجاد کرده ایم؛ در 
جمع بندی نهایی هم باید گفت متأسفانه همیشه به دنبال 
مدلول ها می رویم، در حالی که تا زمانی که تحریم است و 

نرخ ارز بهبود پیدا نکند شرایط به همین گونه است.
موج ســواری روی مشــکالت اقتصادی مردم درست 
نیســت، صاحبان تریبون پیش از آنکــه به بیان این گونه 
مســائل بپردازند باید میزان سهم خود در نابه سامانی ها را 
بسنجند و به بیان اقداماتی که خود در زمان مسئولیت انجام 
داده اند بپردازند. چشم پوشی از کوتاهی دولت یا نقایص آن 
هم درســت نیست اما انتقادات باید طوری مطرح شود که 
اثرگذار باشد. به عنوان مثال اگر گرانی های اخیر ربطی به 

برجام داشته باشد، به نقض آن و نه اصل برجام مرتبط است 
لذا ناقضان باید شماتت شوند.

*مردم می خواهند که چرخ تولید بچرخد
در همین ارتباط غالمحسین دوانی، کارشناس اقتصادی 
در گفتگو با خبرنگار »مســتقل آنالین« درباره برنامه های 
اقتصادی کاندیداهای ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: برنامه های اقتصادی کاندیداها از جمله ارایه 
وام ها و یارانه های با اعداد و ارقام نجومی شــعارگونه و عوام 
فریبانه  اســت.  از بعد از انقالب تا به امروز تمام نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری در بیان مشکالت و معضالت، 
مشکلی ندارند و در تمام ادوار هر چند مشکالت گفته شده 
اما تاکنون راه حلی به رفع این مشکالت هم ارایه نشده  است 
و هر آنچه هم به عنوان راه حل و راهکار بیان شده، مشتی 

شعار بیش نیستند. 
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: ارایه هرگونه راهکار 
به این معنا اســت که منافع گروهی یا عــده  ای را از بین 
ببرند و به نظر می رســد این آقایان هر کدام در فکر تامین 
منافع گروهی دیگر هســتند بنابراین بعید اســت که این 
کاندیداها منافع گروه های خاص و گروه های قدرت را مورد 
تعرض قرار دهند. حقیقت این اســت که مشکالت کشور 
ساختاری است و مشکالت ساختاری به غیر از  برنامه های 
عملی از طرق دیگر برطرف نخواهد شد. شعار صرفا به درد 
سیاست می خورد و در اقتصاد شعار کاربرد ندارد زیرا مبانی 
علــم اقتصاد همه جای دنیا یکســان و راه حل های آن نیز 
مشخص است. بعید به نظر می رسد این کاندیداها در صدد 

ساختارشکنی اقتصادی باشند.

این تحلیلگر مســائل و امور اقتصادی درباره شعارهای 
تســهیالت محور نامزدها اینکه برخی از آنها پرداخت وام 
500 میلیون تومانی را وعده می دهد و برنامه افزایش یارانه 
را دارند، گفت: پاسخ شعارهای وامگونه و پرداخت یارانه بیش 
از توانایی اقتصادی همان پاسخی را که مردم در دوره های 
قبل به نامزدها داده اند، است، اینکه از کجا می آوری؟  یارانه 
و وام های پرداختی صرفا شعارهای پوپولیستی هستند و اگر 
این نامزدها رییس جمهور شوند به طور قطع از عهده اجرای 

این شعار برنمی آیند.
دوانی تاکید کرد: مشکل مردم ایران دریافت وام، یارانه 
و صدقه نیســت، مردم می خواهند چرخ تولید به راه بیفتد 
و اشتغال ایجاد شود اما به نظر می رسد این کاندیداها خود 
از عوامل محل تولید هستند. از آنجایی که نارضایتی مردم 
از بــورس افزایش یافته آقایان می خواهند بر روی این موج 
نارضایتی ســوار شــوند و رای اخذ کنند وگرنه هر کسی 
می داند که چرا بورس ســقوط کرد.  دالیل سقوط بورس 
سفته بازی در این بازار، دامن زدن به انتظارات غیر واقعی 
مردم و کسب درآمد برای کسری بودجه بوده و هر دولتی 

که بر سر کار بیاید این روند را ادامه می دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از کاندیدای این 
دوره تاکید کرد: کشــور نیازمند رییس جمهوری است که 
متعهد به منافع مردم در مقابل گروه های قدرت باشد و هیچ 
کشوری به دنبال رییس جمهوری که صرفا اقتصاد خوانده 
نیست کمااینکه می بینیم در کشورهای جهان روسای جمع 
لزوما اقتصاددان نیستند اما مدیرانی هستند که در استفاده 
از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کارآمد انتخاب درستی 

داشتند.

در فروردین 1400 صورت گرفت:

افزایش 25 درصدی تولید کنسانتره
 فسفات اسفوردی

گرامیداشت »روز جهانی شیر« در صنایع شیر ایران؛

مهمانی شیر به میزبانی پگاه

مدیرعامل شرکت آتیه صبا:

حمایت آتیه صبا از شرکت های تابعه سودآور

همزمان با »روز جهانی شیر«، طرح اهدای شیر توسط شرکت صنایع شیر 
ایران، به اجرا درآمد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، در 
مراسم گرامیداشت روز جهانی شیر و توسط شرکت های گروه صنایع شیر ایران 
در مناطق مختلف کشور با اهدای شیر و فرآورده های شیری از شهروندان، 

پذیرایی شد.
این طرح با هدف توسعه سالمتی و ارتقای افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات 

به صورت همزمان در سراسر کشور، برگزار شد.
افتتاح رسمی »رادیو پگاه«، انتشار محتوای مرتبط با فواید شیر و لبنیات در 
فضای مجازی و رسانه ای، مصاحبه با شبکه های تلویزیونی و رادیویی محلی و 
سراسری توسط شرکت های گروه صنایع شیر ایران، از جمله اقدامات در این 

روز، بود.
از دیگر اقدامات انجام شده این روز تهیه و نصب پوستر گرامیداشت روز جهانی 
شیر در شرکت های گروه و بر ناوگان توزیع، محصوالت تولیدی و فاکتورهای 
فروش پگاه بود که به صورت هماهنگ در شرکت های گروه صنایع شیر ایران، 

اجرا شد.
گفتنی است، شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( در راستای مسئولیت اجتماعی 
و با هدف ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه چگونگی تغذیه سالم و افزایش سرانه 

مصرف لبنیات، اقدامات متعددی را در قالب های متنوع، به انجام می رساند.

ایمنی  تجهیزات  تولیدی  از شرکت  بازدید  در  آتیه صبا  هلدینگ  مدیرعامل 
راهها بر حمایت این هلدینگ و صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت های 

تولیدی سودآور تاکید کرد.
بازنشستگی  صندوق  الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
تاجیک  حسن  راهها،  ایمنی  تجهیزات  تولیدی  شرکت  از  نقل  به  کشوری 
مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا که به همراه نرگس یزدانیان معاون نظارت بر 
شرکت های این هلدینگ از بخش های مختلف شرکت تجهیزات ایمنی راهها 
بازدید می کرد، گفت: ما همواره از شرکت های تولیدی زیرمجموعه هلدینگ 
آتیه صبا که در واقع زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است، حمایت 

می کنیم.
وی گفت: کمک های هلدینگ در راستای شفاف شدن ساختار مالی و حساب 
های بانکی و نیز مشکالت بدهی مالیاتی شرکت تجهیزات ایمنی راهها جهت 

استقالل شرکت و ورود به پروژه های بزرگ است.
تاجیک در ادامه اظهار داشت: شرکت های تابعه آتیه صبا باید بتوانند در زمینه 
در  تعیین شده  اهداف  و  باشند  بهره وری« خودکفا  و  تولید  تحقق »جهش 
صندوق بازنشستگی و هلدینگ آتیه صبا که همواره استقالل مالی و سوددهی 

شرکت ها بوده را مدنظر قرار دهند.
جواد تن زاده مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تجهیزات ایمنی 
راهها در جریان این بازدید که با هدف شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های 
آن  تولیدات  مسیر  در  موجود  مشکالت  و  موانع  بررسی  و  شرکت  موجود 
انجام شد، گفت: خوشبختانه شرکت تجهیزات ایمنی راهها توانسته با اعمال 
تغییرات و سیاست های جدید برخی از مسایلی که در گذشته مانع تولید و 

تحقق اهداف مورد نظر سهامداران می شد، برطرف کند.
وی مشکالت حساب های بانکی و تسـویه حسـاب با بانک های عـامـل جهت 
آزادسازی زمین ها و سوله های کارگاهی را از جمله همین مشکالت برشمرد و 
افزود: با توجه به چنین اقداماتی، در آینده نزدیک شاهد برون رفت از وضعیت 

رکود و تعیین تکلیف بدهی های بانکی سنوات گذشته خواهیم بود.
شرق  آزادراه  پروژه  پیشرفت  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  همچنین  زاده  تن 
راهکارهای  خواستار  و  ارائه  اصفهان  به  شیراز  آزادراه  پروژه  نیز  و  سپاهان 

حمایتی الزم توسط هلدینگ آتیه صبا شد.
در  کرد:  تاکید  همچنین  راهها  ایمنی  تجهیزات  تولیدی  شرکت  مدیرعامل 
سوی  از  الزم  های  ضمانتنامه  صدور  و  گردش  در  سرمایه  تامین  صورت 
هلدینگ آتیه صبا می توانیم با تجهیز کارگاه ها و خرید برخی ماشین آالت 
مورد نیاز و افزایش تولید؛ می توانیم تمام سرمایه در گردش دریافتی را به 

هلدینگ باز گردانیم.
کلیه خطوط  از  برنامه  این  در  همراه  هیات  و  صبا  آتیه  هلدینگ  مدیرعامل 
تولیدی شرکت تجهیزات ایمنی راهها شامل نیوجرسی، تابلو عالئم، فلزکاری و 
گاردریل بازدید و ضمن بررسی محصوالت تولیدی شرکت، بر استفاده درست 
پروژه  های  هزینه  به  توجه  تولیـد،  افزایش  برای  موجـود  های  ظرفیـت  از 
های مختلف با نگاه به میزان سود حاصل از سرمایه گذاری ها و تجهیز و به 
روزرسانی ماشین آالت موجود جهت افزایش ظرفیت تولید شرکت تاکید کرد.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
به  و  فوالد  حوزه  در  آینده پژوهی  اهمیت  به  اشاره  با  مبارکه 
مناسبت روز جهانی محیط زیست گفت: طرح تحول دیجیتال 
طرح  است.  داده  رخ  مسئله  همین  راستای  در  مبارکه  فوالد 
تحول دیجیتال شاه کلید بحث مصارف انرژی، منابع و حفظ 
محیط زیست است. گسترش این طرح در صنایع فوالد، تقریبا 
به  را  یادشده  حوزه های  در  بهره وری  درصدی   ۹۰ افزایش 

دنبال خواهد داشت.
درباره  ایراسین  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مدرسی فر  حسین 
محیط زیست اظهار کرد: مقوله محیط زیست از دیرباز تاکنون 
بسیار حائز اهمیت بوده است. ما برای زندگی یک کره زمین 
از آن حفاظت کنیم که برای  باید به گونه ای  بیشتر نداریم و 
آیندگان نیز قابل سکونت باشد. همین اهمیت باعث شده است 
که در سطح جهانی یک روز به عنوان روز جهانی محیط زیست 

)مصادف با ۱۵ خردادماه در ایران( نام گذاری شود.
وی افزود: فوالد مبارکه نیز از ابتدای تأسیس با درک این 
محیط زیست  دوستدار  فناوری های  دنبال  به  همواره  اهمیت، 
یا به بیان دیگر فناوری های سبز بوده و بنابراین در انتخاب 
فناوری های موردنیاز خود دقت بسیاری داشته است. استفاده 
از فناوری احیای مستقیم در تولید آهن اسفنجی، استفاده از 
ایجاد  و  گرم  نورد  در  پیش گرم  فرایند  برای  ویژه  کوره های 
با فناوری های تک در بخش نورد سرد به منظور  تصفیه خانه 
تصفیه پساب ناشی از واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی ازجمله 

این موارد است.
مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
یا  آب  بازیافت  برای  تصفیه خانه ها  از  استفاده  گفت:  مبارکه 

آب  مصرف  کاهش  به منظور  آب  بازچرخانی  دیگر  بیان  به 
تازه و افزایش بهره وری در این حوزه یکی از استراتژی های 
فوالد مبارکه در جهت صیانت از محیط زیست کارخانه، ایفای 
مسئولیت های اجتماعی خود در این حوزه و همچنین کاهش 

مصرف این نعمت ارزشمند بوده است.
فوالد  تومانی  میلیارد   1200 سرمایه گذاری   

مبارکه در جهت افزایش بهداشت منطقه
مبارکه در  بااین حال شرکت فوالد  مدرسی فر تصریح کرد: 
رکورد  جهان،  به نام  و  مطرح  فوالدسازان  دیگر  با  مقایسه 
در  را  تختال  تن  هر  تولید  ازای  به  مصرف  میزان  کمترین 
اختیار دارد. اکنون نیز به منظور حفاظت از محیط زیست منطقه، 
کل فاضالب شهرهای اطراف خریداری شده است که پس 
از تصفیه اولیه در مبدأ به این شرکت منتقل و پس از انجام 
اقدامات تکمیلی به عنوان آب قابل استفاده در صنعت استفاده 
می شود. این اقدام کمک بزرگی در راستای حفظ محیط زیست 

و ارتقای بهداشتی منطقه به شمار می رود.
 با سرمایه گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت فوالد مبارکه 
تاکنون، در شهرهای اطراف شبکه فاضالب ایجاد شده است. 
این آب در سال های گذشته با ورود به رودخانه، باعث آلودگی 
آن و مشکالت بهداشتی می شد. در نتیجه این اقدام، شرکت 
شرکت  به عنوان  انرژی  جهانی  بنیاد  سوی  از  مبارکه  فوالد 
تقدیر قرار گرفت.  این زمینه در سال ۲۰۱۸ مورد  پیشرو در 
سایر  توسط  روش  این  شد  باعث  نیز  امر  همین  به عالوه 
فوالدسازان ایران و حتی در سطح جهانی توسط فوالدسازان 
مستقر در مرکز )جغرافیایی( کشورهایی مانند چین، مکزیک 

و هند استفاده شود.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
هوا  از  حفاظت  زمینه  در  این شرکت  اقدامات  درباره  مبارکه 
و  ایجاد سیستم کنترل  اقدامات  ازاین   اظهار کرد. یکی  نیز 
انتشار  احتمال  که  است  مکان هایی  همه  در  غبار  جمع آوری 
هرگونه  انتشار  صورت  در  و  دارد  وجود  آن ها  در  گردوغبار 
همه  همچنین  می شود.  گرفته  آن  انتشار  جلو  آلودگی، 
توسط  لحظه ای  و  آنالین  به صورت  موجود  دودکش های 
سازمان های  همچنین  و  مبارکه  فوالد  شرکت  اپراتورهای 

محیط زیست اصفهان و تهران در حال رصد است.
برای  تومانی  میلیارد  هزار   2 سرمایه گذاری 

جلوگیری از انتشار غبار در فوالدسازی
متعدد  پروژه های  اجرای  و  تعریف  به  اشاره  با  مدرسی فر 
پروژه  اقدام،  آخرین  در  داد:  ادامه  هوا  از  حفاظت  زمینه  در 
کنترل گردوغبار خروجی از سقف ناحیه فوالدسازی در دست 
اجراست. ازآنجاکه شرکت فوالد مبارکه تنها شرکت فوالدی 
در دنیاست که ۸ کوره قوس الکتریکی زیر یک سقف دارد، 
بودجه  با  بخش  این  به  مختص  گردوغبار  کنترل  سیستم 
 تقریبا ۲ هزار میلیارد تومانی، طی ۲ سال آتی اجرایی خواهد 

شد.
بالغ بر  گذشته  سال   ۵ در  مبارکه  فوالد  شرکت  گفت:  وی 
6 هزار میلیارد تومان در حوزه محیط زیست هزینه کرده که 
مابقی  و  ریالی  به صورت  تومان  میلیارد  مقدار ۳ هزار  این  از 
مهم  اهداف  از  یکی  که  است.ازآنجا  بوده  ارزی  به صورت 
شرکت فوالد مبارکه بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی این 
شرکت  این  واحدهای  زیست محیطی  عملکرد  است،  شرکت 
عالوه بر کنترل و پایش لحظه ای، به صورت ماهیانه نیز مورد 

بررسی قرار می گیرد. یکی از مهم ترین شاخص های این حوزه، 
شاخص گردوغبار محیطی شرکت است که استاندارد آن ۰.۰۴ 
در  عدد  این  درحالی که  شده؛  تعیین   مترمکعب  بر  میلی گرم 
بر  میلی گرم  بدترین حاالت ۰.۰۳۸  در  مبارکه  شرکت فوالد 
مترمکعب و در سایر موارد حوالی ۰.۰۰۱ یا ۰.۰۰۲ میلی گرم 

بر مترمکعب بوده است.

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

 با توجه به میزان تقاضای موجود در بازار و با هدف ارائه فرصت یکسان برای 
تمامی مشتریان، این شرکت عرضه محصوالت خود به صورت فروش اینترنتی 
از طریق آدرس www.bahman.ir از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 18 
خرداد ماه آغاز و تا ساعت 16 روز چهارشنبه بیست و ششم خرداد ماه ادامه 
دارد. این ثبت نام برای عموم خریداران و فقط با کد پالک استانهای تهران و 
قزوین مجاز است. تحویل محصوالت ظرف مدت 10 روز پس از زمان تکمیل 

خرید اینترنتی انجام خواهد شد.
شایان ذکر است در فروش اعالمی 5 مدل موتورسیکلت، با نامهای وترانو، 
آرشیا 150 سی سی با کمک عقب گازی و ایردوکو 10 بی جدید ، سه چرخه 
برقی 500 وات و موتور برقی جیران 500 وات محصول جدید این شرکت 

جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع خریداران ارائه شده است.

شرایط فروش اینترنتی محصوالت
 ایران دوچرخ اعالم شد
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سه شنبه  18 خرداد 1400   شماره 1096 
"زنی که می گذرد"

کتاب "زنی که می گذرد" در 74 صفحه نوشــته فاطمه راکعی توسط انتشارات مروارید به چاپ رسید. در توضیحات این کتاب آمده است: در 
میدان بزرگ شــهرزنجیر بر دست و پایمی کشندش به جرمی سترگ...بی سروپا! آراسته ای می گویدانگل اجتماع! طبیبیکثافت! رفتگریپناه بر 

خدا! وارسته ای»مادرت بمیرد جوان!«زنی میگذرد...

ســازمان  حفاظت  و  مرمت  مدیرکل 
اســناد و کتابخانه ملی ایران در تشریح 
عملکرد چهارســاله این اداره کل گفت: 
طی این سال ها ۱۲۱ هزار و 4۵4 برگ، 
معــادل ۱۱۶ هزار و ۸۸۹ برگ اســناد 
تاریخــی، کتب خطــی و چاپی نفیس 

مرمت شد.
به گزارش ســازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران، محمد حــدادی گفت: اداره 
کل مرمت و حفاظت ســازمان اســناد 
و کتابخانــه ملی ایــران در حوزه های 
مختلف اعــم از مرمت و بازســازی و 
ساخت جعبه حفاظتی، ضدعفونی و آفت 
زدایی، پایــش محیطی منابع و مخازن 
سازمان، تدوین و ترجمه استانداردهای 
نگهداری و حفاظتی اسناد، ارائه مشاوره 
فنی، برگزاری نشست و کارگاه آموزشی 

فعالیت دارد.
وی ادامــه داد: برهمین اســاس می 
توان به ۲۶ درخواســت دریافتی برای 
مشــاوره های فنی و پایــش مخازن، 
مجموعــه هایی چــون کتابخانه مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی، 
فرهنگی،  میراث  اسناد ســازمان  مرکز 
صنایع دستی و گردشــگری، کتابخانه 
مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه هنر 
تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد 
انجبی  موزه مرحوم  دانشــگاه شــیراز 
و  دهخدا  لغتنامه  موسســه  شــیرازی، 
مرکز بین المللی آموزش زبان فارســی، 
کتابخانــه مکتب ولیعصر، مرکزاســناد 
حراســت وزارت کشور، خانه موزه دکتر 
علی شریعتی، سازمان انتشارات علمی و 
فرهنگی، کتابخانه دانشگاه الزهرا )س(، 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی، کتابخانه استاد مینوی سازمان 
ثبت احــوال کشــور، کتابخانه علوم و 
فنون دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
شمال، موزه هنرهای معاصر، اداره کل 
بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، اداره 
کل اقتصاد و دارایی اســتان مازندران، 
کتابخانه مرحوم استاد سید احمد فردید 

اشاره کرد.

ســازمان  حفاظت  و  مرمت  مدیرکل 
اســناد و کتابخانه ملی ایران گفت: طی 
این ســال ها ۱۲۱ هزار و  4۵4 برگ، 
 A۴ معــادل ۱۱۶ هــزار و  ۸۸۹ برگ
از اســناد تاریخی، کتب خطی و چاپی 
نفیس مرمت شــد که از شاخص ترین 
آنها می توان بــه مرمت صفحات یک 
جلد نســخه خطی به نام جواهرالتفسیر 
لتحفه االمیر از کشور قزاقستان، به تعداد 
4۶۱ برگ و ساخت جعبه حفاظتی برای 
این نســخه نفیس و مرمت و بازسازی، 
تعداد ۲ بــرگ از قدیمی ترین »یرلیغ« 
)فرمان( و اســناد موجــود در مخازن 
آرشــیو ملی دوره ی ایلخانی 7۲۶ ه.ق 
، »رقــم« )فرمان( شــاه عباس متعلق 
به ســال ۹۹۹ )۱۰۰۰( ه.ق ، ساخت ۲ 
راهبردهای  اجرای  قاب حفاظتی جهت 
حفاظت پیشگیرانه و نگهداری طوالنی 
مدت، مرمت و بازسازی تعداد ۱۱۰ فقره 
از وقفنامه های ســازمان اوقاف و امور 
خیریــه مربوط به ســال های ۱۲۰۰ تا 

۱۳۰۰ ه.ق اشاره کرد. 
حــدادی ادامــه داد: ۲7۶ عدد جلد 
مربــوط به کتب خطــی و نفیس چاپی 
مرمت شــده است که شــاخص ترین 
آنها مرمت و بازســازی یک جلد آلبوم 
بیوتــات متعلق به آثار و نقاشــی های 
ناصرالدین شــاه، چهار جلدآلبوم بیوتات 
حاوی مکاتبات و نامه های مهم مربوط 
به دوران قاجــارو آلبوم عکس ملکه ها 
و شاهزاده های اروپایی مربوط به دهه 

۱۸۸۰ میالدی است.
وی اضافــه کرد: ســاخت ۱۹۲جلد 
بــرای کتاب های فاقد جلد و ســاخت 
۱۰7 مورد جعبــه و قاب حفاظتی برای 
نگهداری کتب و اســناد نفیس از دیگر 
اقدامــات صــورت گرفته توســط این 
اداره کل در طی چهارســال اخیر است 
که از شــاخص ترین آنهــا می توان به 
ســاخت ۳ عدد جعبــه حفاظتی برای 
نمایشــگاه آثار مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی، ساخت قاب حفاظتی جهت 
حفاظت و نگهداری بهینه سند آرم صدا 

وسیما، ساخت چهار آلبوم آرشیوی برای 
ایران  شــهرهای  پرچم های  نگهداری 
مربوط به وزارت کشــور و ساخت جعبه 
هــای حفاظتی برای 4۰ عــدد طومار 
بســیار نفیس و خطــی اداره کل کتاب 

های خطی و نادر اشاره کرد.
ســازمان  حفاظت  و  مرمت  مدیرکل 
اسناد و کتابخانه ملی ایران به ضدعفونی 
و آفت زدایی اسناد و منابع اشاره کرد و 
افزود: ۱۰۲ میلیون و ۲۵7 هزار برگ از 
منابع ضدعفونی شــده است و اقدامات 
دیگری نظیر سمپاشــی و طعمه گذاری 
علیه جانــوران موذی نیز صورت گرفته 
است. همچنین عملیات اسیدزدایی، لکه 
زدایی و غبارزدایی به ترتیب برای یک 
میلیون و ۳ هزار و ۲4۳ برگ، ۱۵ هزار 
و 7۶۹ برگ و یک میلیون و ۳۱۵ هزار 

و ۱۰۹ برگ انجام شده است.
ترجمــه  و  تدویــن  دربــاره  وی 
استاندارد و شــیوه نامه های حفاظت و 
نگهداری اســناد طی چهار سال گذشته 
ISO/ اظهارداشــت: ترجمه استاندارد

TR ۱۹۸۱4 »اطالعات و مســتندات 
و  آرشــیو  برای  مجموعه  –مدیریــت 
نامه حفظ و  کتابخانه«، تدوین شــیوه 
نگهداری اســناد در بایگانی ها )اصول 
کلی حفاظت پیشگیرانه(، تدوین کتابچه 
راهنمای عمومــی حفاظت و نگهداری 
اســناد و دست نوشــته ها، انجام طرح 
تحقیقاتی بررســی روشــهای سنتی و 
نوین صحافــی و انجام طرح تحقیقاتی 
بررســی سیســتم های اطفــاء حریق 
مناســب برای آرشیوها و کتابخانه ها از 
جمله اقدامات انجام شــده در این حوزه 
اســت ضمن اینکه هــم اکنون تدوین 
شیوه نامه حفاظت و نگهداری از منابع 
دیداری و شنیدار ی در دست اقدام بوده 

و در حال انجام است.
حــدادی برگزاری نشســت و کارگاه 
آموزشــی را از دیگر اقدامات این اداره 
کل عنــوان کــرد و افــزود: در همین 
رابطه دوره های آموزشــی خارجی ویژه 
کارشناســان متقاضــی از آرشــیوها و 

متقاضی  کشــورهای  هــای  کتابخانه 
برگزار شــد که می توان بــه برگزاری 
دوره آموزشــی کوتاه مــدت حفاظت و 
کارشناســان  برای  کاغذی  آثار  مرمت 
اعزامی از کشــور تانزانیا، دوره آموزشی 
کوتاه مــدت »حفاظــت و مرمت آثار 
کاغذی« برای کارشناســان اعزامی از 
کشور ازبکســتان، دوره آموزشی کوتاه 
مدت حفاظــت و مرمت آثــار کاغذی 
بــرای کارشناســان اعزامی از کشــور 
قزاقســتان، دوره آموزشــی تئــوری و 
عملی »حفاظت و مرمت آثار کاغذی« 
به هفــت  نفر از مدیران و مســئوالن 
کشور پاکستان اشاره کرد؛ همچنین در 
همین راســتا دوره های آموزشی داخلی 
ویژه متقاضیان داخلی نیز برگزار شــد 
کــه می توان به  برگــزاری پنج  دوره 
کوتاه مدت آســیب شناســی و مرمت 
آثار کاغذی ویژه ۱۱ نفر از دانشجویان 
کارشناسی ارشد رشته مطالعات آرشیوی  
و برگزاری چهار دوره آموزشــی کوتاه 
مدت حفاظت و مرمت آثار کاغذی برای 

سایرعالقمندان به مرمت اشاره کرد.
وی یادآور شد: همچنین طی این سال 
ها ۱۰ کارگاه ها و نشست در حوزه مرمت 
و حفاظت اسناد برگزار شد که برگزاری 
کارگاه آموزشــی آشــنایی با صحافی 
کتاب بــرای کــودکان و نوجوانان به 
مناسبت روز جهانی کودک در ساختمان 
کتابخانه ملی، برگزاری کارگاه آموزشی 
آشــنایی با صحافی از مجموعه کارگاه 
های نگهداری یار مهربان به مناســبت 
نشســت  برگزاری  کودک،  جهانی  روز 
روشــهای حفاظت و نگهداری اسناد و 
کتابها در ســی و یکمین نمایشگاه بین 
المللی کتاب برگزاری نشست تخصصی 
»آشــنایی بــا فرایندهــای حفاظت و 
نگهداری در آرشــیو ملــی مکزیک«، 
برگزاری نشســت تخصصی اسناد ملی 
و جلوه های هنری به مناســبت چهل 
و هفتمین ســال تاســیس اسناد ملی و  
برگزاری نشســت تخصصــی با عنوان 

حفاظت آرام از جمله آنهاست.

خبر

بیش از ۱۲۱ هزار برگ سند تاریخی
 و کتاب های نفیس مرمت شد

مرزهای اسپانیا از امروز با هدف آغاز فصل گردشگری تابستانه به روی 
مسافران کامال واکسینه شده سراسر جهان باز شد.

به گزارش ایســنا و به نقل از تلگراف، اسپانیا به منظور احیای صنعت 
گردشــگری خسارت دیده کشور که همچون حوزه گردشگری بسیاری از 
نقاط جهان در دوران کرونا با مشکالتی مواجه شده است از امروز، هفتم 
ژوئن، عالوه بر پذیرش مســافران بین المللی کامال واکسینه شــده، اجازه 

ورود کشتی های تفریحی به بنادر این کشور را نیز صادر می کند.
وزیر بهداشــت اسپانیا با اشــاره به امن بودن این کشور به عنوان یک 
مقصد گردشــگری اعالم کرد اســپانیا روند بازگرفتن جایگاه ارشــد در 

گردشگری جهانی را آغاز کرده است.
از ماه »می« مسافران بریتانیایی بدون نیاز به ارائه مدرک واکسینه شدن 

یا آزمایش کرونا امکان ورود به اسپانیا را داشتند.
 با این حال وزارت خارجه بریتانیا تصمیم های پیشین درخصوص سفر 
به اسپانیا را تغییر نداده و اعالم کرده است همچنان به شهروندان توصیه 

می کند جز در مواقع ضروری به اسپانیا سفر نکنند.
اسپانیا در فهرست زرد مســافرتی بریتانیا قرار دارد و این یعنی تمام 
کسانی که از این کشور به بریتانیا بازمی گردند باید تا ۱۰ روز در قرنطینه 

بمانند.
خبرگزاری فرانســه اعالم کرده بود، انتظار می رود صبح روز دوشنبه 
در فــرودگاه ماالگا حدود ۲۰ پرواز متفاوت از نقاط مختلف اروپا از جمله 

لندن و برلین انجام شود.

اسپانیا به روی گردشگران
 واکسینه شده باز شد

فیلم »احضار: شیطان مرا وادار کرد« در نخستین هفته نمایش در سینماهای 
آمریکا به فروش ۲4 میلیون دالری دست یافت.

به گزارش ایســنا، با واکسینه شــدن ۶۰ درصد از جمعیت آمریکا با دریافت 
حداقل دوز اول واکســن کرونا، ســینما به تدریج و پــس از بیش از ۱۵ ماه به 
روزهــای معمول خود بازمی گردد و فیلم »احضار: شــیطان مرا وادار کرد« در 
اکران آغازین خود در بیش از ۳ هزار ســالن ســینمایی در آمریکا به فروش ۲4 
میلیون دالری دست یافت و باالتر از »یک مکان آرام ۲« در رتبه نخست گیشه 

آخر هفته میالدی قرار گرفت. 
فیلم ترسناک »یک مکان آرام« به کارگردانی »جان کرازینسکی« نیز هفته 
گذشته با فروش رکوردشکن 4۸ میلیون دالری اکران خود را در آمریکا آغاز کرد 
و در پنج روز نخست اکران به فروش چشمگیر ۵۸ میلیون دالری درست یافت. 
»یک مکان آرام ۲« با بــازی »امیلی بالنت« در نقش اصلی، این هفته نیز 
به عملکرد خوب خود در گیشــه ادامه داد ۱۹.۵ میلیــون دالر از محل بیش از 
۳7۰۰ سالن ســینما فروخت تا مجموع فروش گیشه آمریکای این فیلم به ۸۸ 

میلیون برسد.
 این فیلم در دیگر کشــورها نیــز ۱۹ میلیون دالر فروخت تا مجموع فروش 

جهانی خود را تاکنون به ۱۳۸ میلیون دالر رسانده باشد. 
تا به امروز 7۵ درصد از سینماهای آمریکا بازگشایی شده اند و عملکرد خوب 
دو فیلم »احضار: شــیطان مرا وادار کــرد« و »یک مکان آرام ۲«، ناظران را به 
بهبود شــرایط سینما پس یک دوره بسیار اسفناک برای سینما در سراسر جهان 

امیدوار کرده است. 
اما فیلم »ســریع و خشــن ۹« با بازی »وین دیزل«، »جان سنا« و »مایکل 
رودریگوئز« نیز به لطف فروش ۲۰۳ میلیون دالری در ســینمای چین، فروش 
جهانــی خود را از مرز ۲۵۰ میلیون دالر عبور داد. این فیلم از تاریخ ۲۵ جوالی 
در آمریکا نیز اکران خواهد شد و پیش بینی می شود یکی از پرفروش ترین فیلم 

های گیشه تابستانی آمریکا باشد. 
عالونه بر چین که بخش قابل مالحظه ای از فروش فیلم »ســریع و خشن 
۹« را تامین کرده، کره جنوبی با ۱7.7 میلیون دالر و روسیه با ۱۵.۸ میلیون دالر 

از دیگر بازارهای پرفروش، این فیلم اکشن و هیجانی هستند. 

استودیو فیلمســازی برادران وارنر از نســخه نهایی فیلم ابرقهرمانی 
»بتمن« با بازی »رابرت پتینســون« راضی نیســت و احتمال تعویق در 

اکران و ضبط مجدد برخی از صحنه ها را بررسی می کند.   
 ،)AceShowbiz( به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی اِیس شوبیز
طرفداران ســینمای ابرقهرمانی ممکن اســت ناچار شوند برای تماشای 
فیلم بتمن )The Batman( روی پرده ســینماها کمی بیشتر صبر 
کنند. بنابر یک گزارش غیررســمی، قرار است برای این فیلم ابرقهرمانی 
که فیلمبرداری آن پیش تر چند باری به دلیل شــیوع کرونا متوقف شده 
بود، تاریخ اکران جدیدی اعالم شــود چون استودیو فیلمسازی برادران 

وارنر از فیلم ساخته شده راضی نیست.
این شــایعه از سوی یکی از کاربران ســایت ردیت )Reddit( به نام 
دیکتــور ون دومکاک )Dicktor Van Doomcock( مطرح شــد. 
وی در پستی نوشــت: یکی از دوستانم برای استودیو مارول کار می کند 
همچنین به تازگی از کســی که می گفت جزء عوامل فیلم بتمن اســت، 
شــنیدم این فیلم فوق العاده است اما دســت اندرکاران برادران وارنر به 
دالیل احمقانه از آن راضی نیستند. آنها فکر به تعویق انداختن اکران این 
فیلم را در سر دارند اما هنوز در این باره تصمیم نهایی گرفته نشده است.

دومکاک در ادامه مدعی شد احتماال اکران بتمن به سال ۲۰۲۳ میالدی 
موکول خواهد شد. یک منبع آگاه به او گفته است که تهیه کنندگان این 
فیلم تجاری به فکر فیلمبرداری و ضبط دوباره برخی از صحنه ها هستند 

هرچند این کار به معنای افزایش هزینه های تولید است. 
فیلمبــرداری بتمن به کارگردانی مت ریوز و بازی رابرت پتینســون، 
دوبــار به حال تعلیق درآمد؛ اولین بار شــیوع کرونا و تعطیلی پروژه های 
ســینمایی ســاخت این فیلم را متوقف کرد و دومین بــار مثبت اعالم 
شدن تســت کرونای بازیگر نقش اصلی. اواســط ماه مارس )۲۵ اسفند 
۹۹( کارگردان بتمن با انتشــار پســتی در صفحه توییتری خود از پایان 
فیلمبرداری این فیلم پس از بیش از یک ســال در انگلیس خبر داد. این 
فیلم ابرقهرمان قرار بود اول اکتبر سال ۲۰۲۱ )۹ مهر ۱۴۰۰( روی پرده 
ســینماها برود اما جای خود را به فیلم تل ماسه ساخته دنی ویلنوو داد 
و تاریخ اکرانش به ۴ مارس سال ۲۰۲۲ )۱۳ اسفند ۱۴۰۰( موکول شد.

عالوه بر رابرت پتینسون که نقش بتمن را بازی می کند، در این فیلم 
زویی کراویتز در نقش ســلینا کایل یا کت وومــن، کالین فرل در نقش 
آزوالد کابلپات یا پنگوئن گاتهام، پُل دانو در نقش ادوارد نشتون یا ریدلر 

و پیتر سارگارد در نقش دادستان محله گاتهام ظاهر می شوند.

گیشه آمریکا در قبضه سینمای وحشت

تعویق در اکران »بتمن« به دلیل 
نارضایتی تولیدکنندگان

برنامه اقدام مشــترک لغو روادید 
گروهــی میان تهران-مســکو روز 
دوشنبه توسط »علی اصغر مونسان« 
وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و 
اسالمی  جمهوری  دســتی  صنایع  
ایران و »زارینــا دوگوزووا« رئیس 
روســیه  جهانگردی  فدرال  آژانس 
ترتیب  بدین  و  امضا  )روستوریسم( 
ایــن موافقتنامــه بین دو کشــور 

عملیاتی شد.
به گزارش ایرنا از مسکو موافقتنامه 
لغو روادید گروهی میان دو کشــور 
در سال ۱۳۹۶)۲۸ مارس ۲۰۱۷( 
در مســکو به امضا طرفین رسیده 
بــود اما برای اجــرای آن، ضرورت 
داشت برنامه اقدام مشترکی تنظیم 
شود تا فرایند اجرای آن را مشخص 
ســازد که امروز دوشنبه به امضای 

دو طرف رسید.
بر اســاس ایــن موافقتنامه گروه 
های گردشــگر ۵ تا ۵۰ نفره ایرانی 
و روسی می توانند بدون روادید به 
ایران و روســیه سفر کنند و اکنون 

فقــط باید منتطر فروکش شــدن 
ویروس کرونا شد.  

مونســان وزیر میــراث  فرهنگی، 
دســتی  صنایــع   و  گردشــگری 
جمهوری اســالمی ایــران در این 
باره گفت: یکی کشــورهای هدف 
دولــت دوازدهم برای روانســازی 
گردشگری، روسیه بود که با توجه 
به روابط خوب دو کشور و همچنین 
ایران  گردشــگران  منــدی  عالقه 
به روســیه وظرفیت هــای موجود 
در کشــور برای بخــش فرهنگی و 
روادید  لغــو  تاریخی گردشــگران 
و گردشگران  گروهی عملیاتی شد 
دو کشور در قالب گروههای حداقل 
پنج  و حداکثر ۵۰ نفری می توانند 
بدون داشتن روادید به دو کشور و 

به مدت یکماه سفر کنند.
امیــدواری  اظهــار  مونســان 
کــرد که بــا امضای برنامــه اقدام 
مشــترک و همچنین روند افزایش 
واکسیناســیون و عبور از شــرایط 
افزایش  شــاهد  بتوانیم  کرونایــی 

گردشــگران بین دو کشور ایران و 
روسیه باشیم.

وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دســتی جمهوری اسالمی 
ایران خاطر نشــان کــرد تا قبل از 
همــه گیری کرونا بیش از ۶۰ هزار 
گردشگر ایرانی به روسیه و ۳۶ هزار 
گردشگر روســی به ایران سفر می 
کردند اما با عملیاتی شــدن طرح 
لغــو روادید،  با توجه به مســافت 
کم و ظرفیت های خوب دو کشور 
امیدواریم که این تعداد گردشــگر 

افزایش بیشتری پیدا کند.
وی گفت: این اقدام بســیار مهم 
اســت و عزم دو کشور را جزم می 
کند تا رفت و امد گردشــگری بین 

دو طرف توسعه یابد.
مونســان خاطر نشــان کرد که 
پیشــتر هم عمان و چیــن نیز از 
کشــورهایی بودند که لغو  روادید 
با آنها انجام شــد و شــاهد رشد و 
افزایش چشمگیر گردشگران بودیم 
که با شــرایط همه گیــری کرونا 

متوقف شد.
  »زارینا دوگوزووا« رئیس آژانس 
فدرال جهانگردی روسیه هم گفت  
با توجه به روابط خوب دو کشور و 
ظرفیت های عالی گردشگری الزم 
اســت حجم تردد  گردشــگران به 
مناطق گردشگری دو کشور بسیار 

افزایش یابد.  
کاظــم جاللی ســفیر جمهوری 
اسالمی ایران در روسیه نیز توضیح 
داد بر اســاس ایــن موافقت نامه 
شرکت های معتبر قادر به دریافت 
یک ویزا برای کل گروه گردشگران 
هستند که اجازه ورود به روسیه یا 
ایران را می دهد. وی گردشگری را 
تضمین قابل اعتمادی برای توسعه 

روابط ایران و روسیه خواند.
محمــد جوادظریف و ســرگئی 
خارجــه  امــور  وزرای  الوروف 
ایران و روســیه در مــاه مه ۲۰۱۹ 
)اردیبهشت ۹۸( نیز پروتکل ساده 
ســازی ویزا بین دو کشورها  امضا 

کرده بودند.

موافقتنامه لغو روادید گروهی بین ایران و روسیه اجرایی شد

در حالی که مدتی از ادعای یک افسر ارتش آمریکا مبنی بر مشاهده 
پرواز اشیای پرنده بر فراز ناو آمریکایی می گذرد، بررسی های سازمان 
هوانوردی فدرال نتوانست وجود بشقاب پرنده ها یا یوفوها را تأیید کند 
و حاال رئیس جدید ناسا در حال برنامه ریزی برای مطالعه بیشتر این 

اشیای پرنده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، ماه گذشته بود که -رایان گریوز- 
افسر سابق نیروی دریایی آمریکا از تجربه خود در مشاهده پرواز چند 

باره اشیای پرنده ناشناس بر فراز ناو محل خدمت خود سخن گفت.
-گریوز- اظهار کرد که او و دیگر همکارانش از اوایل سال ۲۰۱۵ به 
مدت دو سال تقریباً هر روز اشیای پرنده شبیه به بشقاب پرنده ها را در 
آسمان در جنوب شرقی ساحل ویرجینیا می دیده اند. ارتش آمریکا از 
 -UAP- این اشیای پرنده به عنوان -پدیده های هوایی ناشناخته- یا
را به طور  این حوادث   )FAA(یاد می کند. سازمان هوانوردی فدرال
مداوم رد کرده است و هیچ وقت نتوانسته آنها را توضیح دهد. اما اکنون 
موضوع  می خواهد  و  گرفته  دست  به  را  فرمان  ناسا  می رسد  نظر  به 

بشقاب پرنده ها یا همان UAPها را بررسی کند.
حال  در  ناسا  جدید  رئیس  نلسون-  -بیل  سی ان ان،  گزارش  به 
ناشناس  پرنده  اشیاء  روی  بیشتر  بررسی  و  مطالعه  برای  برنامه ریزی 
در اولین ماه حضور خود در ناسا است. وی که سناتور سابق فلوریدا 
و پیشکسوت پروازهای فضایی است در مصاحبه با این پایگاه خبری 
شده  مشاهده  سرعت  پر  اشیای  این  نمی داند  کس  هیچ  که  گفت 
که  نیست  معتقد  اما وی  دریایی چه هستند،  نیروی  خلبانان  توسط 
اینها شواهدی از بازدید فرازمینی ها از زمین باشد. وی گفت: من فکر 

می کنم اگر چنین بود، می دانستم.

نمی دانیم  نه.  یا  هستند  فرازمینی  آنها  که  نمی دانیم  ما  افزود:  وی 
به  نه.  یا  هستند  نوری  پدیده  یک  نمی دانیم  نه.  یا  هستند  دشمن 
دلیل خصوصیاتی که خلبانان نیروی دریایی توصیف کرده اند ما فکر 
نمی کنیم که یک پدیده نوری باشد، اما می خواهیم بدانیم چه هستند.

از طرفی چین هم با بهره گیری از هوش مصنوعی برای بررسی این 
 ،SCMP موضوع وارد عمل شده است. به نقل از خبرگزاری چینی
محققان نظامی چینی شروع به استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی 
و تجزیه و تحلیل تعداد فزاینده اشیای ناشناخته در حریم هوایی چین 
کرده اند. ارتش آزادی بخش خلق چین از این بشقاب پرنده ها به عنوان 
زودی  به  که  است  امیدوار  و  می کند  یاد  ناشناخته-  هوایی  -شرایط 

پاسخ هایی در مورد منشاء آنها بدست آورد.
درباره  پنتاگون  جدید  گزارش  منتظر  مشتاقانه  همه  بین،  این  در 
بشقاب پرنده ها هستند که انتظار می رود در اواخر ماه جاری منتشر 
شود. این گزارش باید به بسیاری از سواالت افکار عمومی پاسخ دهد و 
یا ترس آنها را فرو بنشاند و یا موجب نگرانی شود. به گزارش سی ان ان، 
بر  ناظر  گزارش  این  موضوع،  این  به  آگاه  منابع  برخی  اطالع  طبق 

ماهیت فرازمینی این پدیده نیست.
اکنون این سوال باقی مانده است که این مشاهدات چه هستند؟ آیا 
ناسا خواهد توانست به این سوال دیرینه پاسخ دهد یا محققان چینی 
اقبال بیشتری در این امر خواهند داشت؟ به هر حال گذر زمان همه 

چیز را نشان خواهد داد.

نیروی هوایی و نیروی فضایی ایاالت متحده آمریکا موشک ها را به 
عنوان راهی برای ارسال مهمات به مناطق غیر قابل دسترس جنگی 

در نظر گرفته اند.
 )Vanguard(به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، طی پروژه  ونگارد
به رهبری آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی)AFRL( راه های استفاده 

از موشک های تجاری برای ماموریت های لجستیک بررسی می شود.
یکی از موارد اساسی در عملیات های نظامی ضرورت تامین تجهیزات 
و راهی برای انتقال آن ها است. حتی توانمندترین ژنرال ها نیز شاهد 
غذایی،  منابع  از  گرفتن  فاصله  هنگام  نیروهایشان  سرعت  شدن  کم 

سوخت و مهمات مورد نیاز هستند.
مشکل این جاست که در زمان جنگ و فجایع به طور معمول شرایط 

برای تامین و انتقال تجهیزات بسیار دشوار است. 
شرایط  با  کشوری  در  و  دور  بسیار  است  ممکن  نظر  مورد  هدف 
ارسال مهمات وجود  برای  یا ممکن است زمان کمی  باشد  نامناسب 

داشته باشد. 
برنامه ریزان به دنبال یافتن راه هایی بسیار سریع و  به همین دلیل 

انعطاف پذیر برای انتقال مهمات هستند.
از دهه ۱۹۶۰ تاکنون وزارت دفاع آمریکا موشک ها را به عنوان راهی 
سریع برای انتقال مهمات و سربازان به مناطق دور دست در نظر دارد. 
این موشک ها می توانند به مدار رفته و سپس در منطقه ی مورد نظر 

فرودی کنترل شده داشته باشند.
با این حال در آن سالها فناوری آپولو هنوز قادر به انجام این ماموریت 
نبود و موشک ها در مراحل اولیه ساخت خود به سر می بردند و بسیار 
 Rocket Cargo(گران بودند. اکنون پروژه ی راکت کارگو ونگارد

Vanguard( بار دیگر نگاهی به این ایده دارد.
دنبال  به  هوایی  نیروی  تحقیقات  آزمایشگاه  پروژه  این  انجام  برای 
یافتن راهی برای فرود آوردن موشک در نزدیکی کارکنان و سازه ها، 
و  کرد  تخلیه  و  پر  را  آن  سرعت  به  بتوان  که  باری  محفظه  ساخت 
همچنین به دنبال یافتن راهی برای انداختن محموله از هوا بر روی 

زمین است.
افزایش  و  هزینه ها  کاهش  تجاری  موشک های  استفاده ی  از  هدف 

سرعت ساخت نمونه های نظامی است.

سازمان هوانوردی آمریکا وجود 
یوفوها را تایید نکرد

آمریکا به دنبال ارسال مهمات 
جنگی با کمک موشک های فضایی!

سرپرســت کمیتــه بازاریابــی و 
اعالم کرد پس  فدراسیون  تلویزیون 
از رایزنــی و مکاتبــات متعــدد، در 
نهایــت حق پخش بازیهای تیم ملی 
فوتبال ایران در بحرین به حســاب 

فدراسیون فوتبال ریخته شد.
به گزارش ایســنا، احسان اصولی 
صفار، سرپرســت کمیتــه بازاریابی 
فوتبال در  تلویزیونی فدراســیون  و 
خصوص حق پخــش دیدارهای تیم 
ملــی فوتبال در مســابقات انتخابی 
جــام جهانی ۲۰۲۲ قطــر گفت: به 
دلیل شــرایط کرونا و مشکالتی که 
بــرای ما در بحــث میزبانی رخ داد، 
کنفدراســیون فوتبال آسیا میزبانی 
بازی های فوق را بــه بحرین واگذار 

کــرد. از همین رو نامــه نگاری های 
مختلفــی میــان مدیــران ارشــد 
فدراســیون با AFC، فدراســیون 
فوتبال بحرین، شرکتی که فرکانس 
بازی هــای گــروه C را در اختیــار 
فدراسیون هایشــان قرار می دهد و 

سپس ســازمان صدا و سیما انجام 
شد تا هزینه ای که بابت حق پخش 
بازیها وجــود دارد، به مبلغ ۶۸ هزار 
دالر )۱.۶ میلیارد تومان( به حساب 
فدراسیون فوتبال ایران ریخته شود.

وی ادامــه داد: بــرای حق پخش 

دیدارهــای تیــم ملی فوتبــال در 
مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲، 
تالشــهای شــبانه روزی همکارانم 
در کمیتــه بازاریابــی و مســئولین 
فدراســیون فوتبال و اعضای هیات 
رئیسه خوشبختانه به نتیجه رسید و 
در واقع حقی که متعلق به فوتبال ما 

بود، در اختیارمان قرار داده شد.
ادامه  بازاریابی  سرپرســت کمیته 
داد: تماشــای مســابقات فوتبــال 
می شود محصول فرآیندی که در آن 
باشــگاه ها، بازیکنان، مربیان و سایر 
عوامل به فعالیت می پردازند. اگر می 
خواهیم فوتبال پاک داشــته باشیم، 
باید حق و حقــوق تولید کنندگان 

این محصول را رعایت کنیم.

درآمد ۱.۶ میلیارد تومانی از بازی های تیم ملی در بحرین



معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری تهران دو 
مولفه مترو و اتوبوســرانی را رکن اصلی توسعه مبتنی بر 
حمل و نقل همگانی ذکر کرد و افزود: تهران دارای ۲۵۰ 
کیلومتر مســیر مترو است. عالوه بر این خطوط اتوبوس 
تندروی تهران به عنوان الیه بعدی حمل و نقل همگانی 

تهران فعال است.
به گزارش شــهر، سید مناف هاشــمی، معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران در وبینار تخصصی 
TOD شهر تهران، بیان کرد: دیرزمانی است که شهرها 
و کالن شــهرهای دنیــا از پیامدهای ناشــی از افزایش 
بی رویه خودرو و رشــد مهارگسیخته خودرومحوری رنج 
می برند. آلودگی هوا و ترافیک شــدید شــهرها تنها دو 
نمونــه از ملموس ترین آثار حاکمیــت مطلق خودرو بر 
شــهرهای دنیاســت. چه باید کرد؟ آیا افزایش ظرفیت 
راه هــا و بزرگراه ها هرگز امکان رســیدن بــه گردپای 
خودروهــا را خواهد یافت؟ اگر ایــن راهکار بود، قطعا با 
توســعه زیرساخت ها در کشورهای توســعه یافته دیگر 

مشکلی با عنوان ترافیک و ازدحام وجود نداشت. 
او بــا بیان اینکــه حمل و نقل نه یــک علت، که یک 
معلول اســت، معلول نیازهای زندگی آحاد یک جامعه، 

توضیح داد: در واقع مردم برای دسترســی به فرصت ها 
و رفع نیازهایشــان، مجبور به حابجایی هستند و حمل 
و نقــل، باید این امکان را برایشــان فراهم آورد. با توجه 
به محدودیت منابع و نیز ســیری ناپذیری نیاز جمعیت 
روزافزون و نیازهایشــان، دیگر زمان آن نیست که برای 
تامیــن نیاز به جابجایی شــهروندان، صرفــا به افزایش 

ظرفیت و توسعه زیرساخت ها با هزینه گزاف اندیشید.
هاشــمی در ادامــه اضافه کــرد: روش هــای کاهش 
مطلوبیت و جذابیت و افزایش هزینه استفاده از خودروی 
شخصی با عنوان مدیریت تقاضای سفر، چند دهه است 
که به عنوان راهکار موثر و کارآمد کاهش سهم خودروی 
شخصی در ســفرهای روزانه، جای توســعه سرسام آور 
زیرساخت ها را در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا گرفته 
اســت. در کنار این راهکار، توسعه مبتنی بر حمل و نقل 
همگانی، راه حل مناســب دیگری است که اساسا روی 
به حداقل رســاندن نیاز به جابجایی با خودروی شخصی 
بــرای دسترســی به فرصت هــا و رفع نیازهــای روزانه 
زندگــی، تمرکز دارد. در این روش، ســکونت و خدمات 
و اشــتغال به طور ترکیبــی، در فاصله قابل پیاده روی و 
دوچرخه سواری از یکدیگر یا از ایستگاه های مترو و حمل 

و تقل همگانی استقرار می یابند و با تقویت حمل و نقل 
همگانی، امکان دسترسی شــهروندان به نیازهایشان با 
استفاده از شیوه های حمل و نقل پاک و سالم یا حمل و 
نقل همگانی مطلوب و ایمن و راحت، در باالترین سطح 

ممکن فراهم می شود.
به گفته او؛ شــهر تهران در حــال حاضر، دارای ۲۵۰ 
کیلومتر مســیر مترو اســت و در افق ۲۰ ساله از حدود 
۴۰۰ کیلومتر مسیر مترو برخوردار خواهد شد. عالوه بر 
ایــن خطوط اتوبوس تندروی تهران به عنوان الیه بعدی 

حمل و نقل همگانی تهران فعال است.

هاشــمی با بیان اینکه در کنار این دو مولفه که رکن 
اصلی توســعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی را تشکیل 
می دهند، افزود: مســیرهای دوچرخه تهران در دســت 
گسترش و توسعه هستند و به موازات آنها، مناسب سازی 
و تعریــض پیاده روهــا و احــداث پیاده راه هــا باید در 
اولویت های مدیریت شــهری قرار گیرد. اینها بخشی از 
ملزومات TOD هستند که در حوزه وظایف و اختیارات 

حوزه حمل و نقل است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان 
گفت: خوشــبختانه، با همکاری و هماهنگی دو معاونت 
شهرســازی و حمــل و نقل در این چند ســال، رویکرد 
واحدی اتخاذ شــده و حوزه شهرســازی نیز تغییراتی را 
در طرح های جامع و تفصیلی برای بهبود بافت و ساختار 
 TOD شــهر و انطباق طرح های توسعه جدید با مبانی
در دست اجرا دارد. همه این موضوع ها و اقدامات مترتب 
آن، در این وبینار به اشــتراک گذاشــته می شود به این 
امید که نقطه نظرهای تخصصی و تجربی سایر مدیران و 
متخصصان از جمله متخصصان جایکا در بهبود فرآیندها 
و عملکــرد مدیریت شــهری در حوزه حمــل و نقل و 

شهرسازی به ویژه TOD مفید و موثر واقع شود.

خبر

7
E-mail: mostagheldaily@gmail.com

سه  شنبه   18 خرداد  1400   شماره 1096
اجتماعی

معاون شهردار تهران:

حمل و نقل شهری معلول نیازهای زندگی یک جامعه است

شهردار منطقه ۲۱:

فرهنگ سازی میان شهروندان، الزمه 
موفقیت اجرایی طرح کاپ است

شــهردار منطقه ۲۱ صبح دیروز با همراهی معاون خدمات شــهری و 
رئیس مدیریت پسماند این منطقه از طرح پایلوت جمع آوری پسماندهای 

خشک با همکاری کیوسک های مطبوعاتی بازدید کرد.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱، رضا رجب 
زاده شــهردار ورودی غربی پایتخت در ابتدای این بازدید محیط زیستی 
صبحگاهــی گفت: با توجه به محدودیت منابع طبیعی و اشــباع شــدن 
ظرفیت محل های دفن بهداشــتی زباله، اهمیت مساله تفکیک پسماند از 

مبدا بیش از هر زمان دیگری بر همگان آشکار شده است.
وی با اشاره به همکاری کیوســک های مطبوعاتی منطقه ۲۱ در طرح 
جمع آوری پســماندهای خشک شهروندان و ارائه نشریه، روزنامه و سایر 
ملزومــات مرتبط بــه آنان، افزود: این اقدام نوین و همراهی این قشــر از 
جامعه شــهروندی در امر مهم تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک 
و تعامل خوب شــهروندان، خود به تنهایی گواه این مدعاست که فرهنگ 

سازی ها به خوبی نتیجه داده است.
وی پس از بازدید ســرزده از کیوسک های مطبوعاتی منتخب در سطح 
نواحی ســه گانــه ورودی غربی پایتخت، با حضــور در محل جمع آوری 
پسماندهای خشک طرح تفکیک از مبدا واقع در انتهای ناحیه سه منطقه 

۲۱ از نزدیک در جریان اقدامات این بخش قرار گرفت.

مصطفی دینی خبر داد

منطقه ۹ قطب تحقیقات فضای سبز شهری

آغاز اجرای پروژه تجهیز تقاطعات
U.P.S شهر تهران به سیستم 

کلینیک گل و گیاه منطقه ۹، در راستای بهبود وضعیت فضای سبز شهر 
و  در موضوع فضای سبز  آموزش شهروندان  و  ها  آسیب  تهران، شناسایی 

محیط زیست، تبدیل به قطب مطالعاتی فضای سبز شهری شده است.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، مصطفی دینی، 
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعالم این خبر گفت: کلینیک 
بهبود وضعیت  به  تواند  می  که  است  ظرفیتی  دارای   ۹ منطقه  گیاه  و  گل 

محیط زیست و فضای سبز شهر تهران کمک موثر کند.
او در ادامه با اشاره به لزوم آموزش شهروندان در موضوع فضای سبز گفت: 
آموزش شهروندی و ارتقاء دانش و فرهنگ شهروندان در این زمینه از اهداف 

مهم مد نظر مدیریت شهری در منطقه است.
بر  تاکید  با   ،۹ منطقه  شهرداری  زیست  محیط  و  خدمات شهری  معاون 
از روش های علمی در حوزه توسعه و نگهداشت فضای  لزوم بهره گیری 
سبز شهری، اضافه کرد: شهر تهران با موقعیت شکننده محیط زیستی نیاز 
به نگرش جامع علمی دارد تا از طریق احیا بتوان از آستانه شکنندگی خارج 

و به شرایط پایداری مطلوب نزدیک شد.

دینی در خاتمه با اشاره به موفقیت این کلینیک در طرح مطالعاتی و اجرایی 
استفاده از عناصر عصاره های گیاهی در مهار حشره سفید بالک، گفت: این 
طرح مطالعاتی به صورت مقاله، در ژورنال ها و کنفرانس های علمی ارائه 
شده و یکی از نتایج مهم و اثر گذار این مجموعه است که امیدواریم انجام 

این گونه طرح ها بتواند در حوزه اجراء به بهبود زیست شهری کمک کند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از آغاز اجرای پروژه تجهیز تقاطعات 
سطح شهر تهران به سیستم U.P.S خبر داد. به گزارش شهر به نقل از روابط 
عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، کوروش جدی ثانی، مدیرعامل شرکت کنترل 
ترافیک تهران با اشاره به اینکه تقاطعات مهمترین گلوگاه های ترافیکی در سطح 
معابر شهری بوده و حل معضالت و گره های ترافیکی آن ها با رویکردی منسجم و 
یکپارچه گامی حیاتی و اساسی در ساماندهی ترافیک شبکه معابر سطح شهر است 
گفت: قطعی برق تقاطعات، منجر به گره های ترافیکی در سطح شهر، اختالل در 
عبور و مرور ناوگان حمل و نقل عمومی، خودروهای امدادی و عدم ایمنی تردد 
عابرین پیاده که منجر به تصادفات جرحی و فوتی می شود و هم اکنون با وجود 
قطعی های مکرر برق در ساعات شبانه روز و با توجه به اینکه تمامی چراغ های 
سطح شهر به برق شهر متصل می باشند،  مستلزم ایجاد راه کاری جهت روشن 
ماندن تقاطعات در زمانی قطعی برق می باشد. او افزود: با توجه به برنامه ریزی های 
به عمل آمده در انتهای سال گذشته و همچنین پیش رو بودن فصل تابستان 
و گرمای هوا در سال جاری و نظر به اهمیت باالی عملکرد صحیح چراغ های 
راهنمایی در عبور و مرور شهری، پروژه تجهیز تقاطعات به سیستم ups )سیستم 
تامین انرژی بدون وقفه( آغاز شد. مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اعالم 
این که تاکنون این تجهیزات در ۴۰ تقاطع زماندار با اولویت باال و با عزم مدیریتی 
ظرف مدت یک ماه نصب و راه اندازی شده است، بیان کرد: با ایجاد مانورهای قطعی 
برق مجازی صحت و کیفیت عملکرد آن ها تست شده است و با توجه به قطعی 
گسترده برق از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ این تقاطعات پس از قطع برق شهری، 
بدون کوچکترین خللی روشن و مشغول به سرویس دهی بودند. که می توان مجدد 
بر عملکرد صحیح این تجهیزات صحه گذاشت. او با اشاره سطح تقاطعات شهرداری 
که دارای تجهیزات حساسی می باشد و با قطعی های مکرر برق باعث از بین رفتن 
 Uninterruptible(  عمر این تجهیزات می شود. درباره نوع عملکرد  سیستم
power supply(  که یک منبع تغذیه الکترونیکی است افزود: وظیفه اصلی 
این سیستم، تأمین بدون وقفه توان مورد نیاز بار مصرفی می باشد، این سیستم عالوه 
بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختالالت شبکه به تجهیزات حساس 
مصرف کننده می شود. همچنین UPS به عنوان منبع توان بدون وقفه با  استفاده از 
انرژی ذخیره شده در باتری، برق مورد  نیاز تجهیزات مصرف کننده را تأمین می کند. 
در حقیقت استفاده از یک انرژی پشتیبان مانند سیستم تامین انرژی بدون وقفه 
)UPS( ما را قادر می سازد که بر بیشتر مشکالت ناشی از برق شهر فائق آییم و 

محافظت در برابر قطع کلی برق را نیز بدست آوریم.

همزمان با هفته جهانی محیط زیست، برنامه های مناسبتی مختلفی در راستای نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست تدارک دیده شده است.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، علی توکلی شهردار منطقه با اشاره به ضرورت حفظ حیات محیط زیست و نهادینه سازی آن به عنوان یک فرهنگ عمومی در بین شهروندان 

گفت: در همین راستا برنامه های مناسبتی مختلفی همزمان با هفته جهانی محیط زیست تدارک دیده شده که برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع »زیبایی های طبیعت« از جمله آن ها است.
او مدت برگزاری مسابقه عکاسی را تا ۲۰ خرداد اعالم کرد و افزود: در پایان این مسابقه از ۵ اثر برگزیده تقدیر خواهد شد. او درخصوص نحوه ارسال آثار مسابقه بیان کرد: شهروندان می توانند تصاویر 

خود را از طریق آدرس اینستاگرام mohitezist_region۱۹@ ارسال و یا به آدرس gmail.com@mohitezist۱۹ ایمیل کنند. همچنین زمینه ثبت آثار برای شهروندان منطقه از طریق 
واتساپ، تلگرام و یا اپلیکیشن شاد به شماره همراه ۰۹۱۲۸۱۹۸۴۴۹ فراهم شده است.

نمایش مجازی آثار شهروندان
 منطقه ۱۹ از زیبایی های طبیعت

معاون حمل و نقل و ترافیک، شــهرداری منطقه ۱۶ 
در یادداشــتی نوشــت: برگزاری روز جهانی دوچرخه 
سواری سبب تشــویق کشــورهای عضو سازمان ملل 
می شــود تا توجه ویژه ای به فرهنگ دوچرخه سواری 
داشته باشند و استفاده از دوچرخه را در سیاست ها و 
برنامه ریزی های توسعه خود در سطح ملی، منطقه ای 

و جهانی در نظر بگیرند.
به گزارش شــهر، علی محمد کریم پور، معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهرداری منطقه ۱۶ در یادداشتی به 
مناســبت روز جهانی دوچرخه سواری نوشت: سازمان 
ملل در ســوم ژوئن ۲۰۱۸ برابر با ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ را 
اولین ســال ” روز جهانی دوچرخه سواری ” اعالم کرد 
و از تمامی فعاالن فرهنگ دوچرخه ســواری خواست 
کــه در این تاریخ، اولین روز زندگی خود را با دوچرخه 
تجربــه نمایند تا حفظ محیط زیســت و ســالمت در 

جامعه پوشش همگانی یابد.
برگزاری روز جهانی دوچرخه ســواری سبب تشویق 
کشورهای عضو سازمان ملل می شود تا توجه ویژه ای 
به فرهنگ دوچرخه ســواری داشته باشند و استفاده از 
دوچرخه را در سیاســت ها و برنامه ریزی های توسعه 
خود در سطح ملی، منطقه ای و جهانی در نظر بگیرند. 
ثبت این رویداد منجر به تأکید بر استفاده از دوچرخه 
به عنوان ابزاری در راســتای توســعه پایدار، تقویت و 
آموزش اصول تربیت بدنی به کودکان و جوانان، ترویج 
سالمت جامعه، جلوگیری از بیماری ها، افزایش قدرت 
تحمل، تســهیل پذیری اجتماعی و حمایت از فرهنگ 

صلح در سراسر جهان می شود.
روز جهانی دوچرخه ســواری فرصتی ارزشمند برای 
مردم سراســر جهان اســت که به دوچرخه و مزایای 
بسیاری که برای جامعه به ارمغان می آورد ادای احترام 
کنند. دوچرخه ســواری می تواند به شکل یک حرفه 
ورزشــی، نوعی ســرگرمی و به عنوان تفریح و تفنن، 
راهی برای کمک به ســالمت جسم و روان، جهشی به 
ســوی نجات طبیعت از اثرات مخرب زندگی ماشینی 
و همچنین روشــی مقرون به صرفــه و اقتصادی برای 
جابجایــی از محلی به محل دیگر مورد اســتفاده قرار 
گیرد. پیشــرفت جوامع بشری و شیب تند شهرنشینی 
همراه با ســاخت و واردات انــواع خودروها پیامدهای 
تلخــی همچون آلودگی هوا و ترافیک های ســنگین و 
کالفه کننده ای را برای شهروندان به همراه داشته است. 
در سال های اخیر آلودگی هوا بر کالنشهرها مانند شهر 
تهران چیره شــده و عالوه بر ایجاد اختالل در زندگی 
شــهروندان، ســالمت آن ها را نیز به مخاطره انداخته 
است. اهمیت به موضوع دوچرخه و دوچرخه سواری در 
حمل ونقل شهری اصوالً جزئی از یک تفکر کلی بشمار 
می رود که هدف منطبق نمودن شــهر بــا معیارهای 
انسانی فراموش شــده را دنبال می کند تا بدین وسیله 
انسان ها را از التهاب و اضطراب ناشی از توسعه بی رویه 

شهرها برهاند .
به  عقیده من مسئوالن شــهری برای افزایش میزان 
دوچرخه سازی و کاهش استفاده از خودروی شخصی 
باید به دو عامل مهم بهبود زیرســاخت های شــهری 

و ترویج فرهنگ دوچرخه ســواری توجه کنند. ایجاد 
مســیرهای دوچرخه ســواری، در نظر گرفتن ایستگاه 
هــای دوچرخــه در شــهرها،احداث پارکینــگ ویژه 
دوچرخه ، ترمیم آسفالت خیابان ها و....همگی از جمله 
اقدامات مهم مســئوالن ذیربط در تجهیز زیرســاخت 
های شــهری و هموار کردن بســتر افزایش دوچرخه 

سواری میان شهروندان است.
همچنین اســتفاده از دوچرخه بعنوان وسیله حمل و 
نقل روزمره نیاز به رشــد و توسعه فرهنگ دوچرخه در 
بین افراد جامعه دارد که وظیفه این رشد و بستر سازی 
و ایجاد فرهنگ استفاده از دوچرخه به عهده یک ارگان 
یا ســازمان خاصی نیست بلکه نیاز است تمامی عوامل 
فکری و اجایی همت کنند و در انجام این رسالت مهم 

ایفای وظیفه نمایند.
توسعه فرهنگ دوچرخه ســواری به لحاظ کمک به 
رفع مســائل ترافیکی، زیست محیطی توسعه همگانی 
استفاده از دوچرخه اهمیت ویژه ای در تامین سالمتی 
فــرد و اجتماع دارد که نیازمند همــکاری همه جانبه 
ارگانهای مسئول شــهر می باشد. پویش سه شنبه های 
بدون خودرو، از جمله مواردی اســت که شهروندان را 
به اســتفاده نکردن از خودروهای شخصی برای کاهش 
آلودگی و ترافیک و به جای آن استفاده از وسایل نقلیه 

عمومی، و البته دوچرخه سواری دعوت می کند.
از جمله اهدافی که این پویش دنبال می کند، فرهنگ 
سازی مناســب برای استفاده از دوچرخه برای حمل و 
نقل های درون شــهری و کوتاه مدت است. در راستای 

ترویــج اســتفاده از دوچرخه در منطقه ۱۶ ،شــهردار 
منطقه دقت نظر و حساســیت وافری نسبت به مبحث 
برگزاری پویش سه شنبه های بدون خودرو و همچنین 
اســتفاده شهربانان و ناظران این منطقه از دوچرخه در 
بازدید هــا و ماموریت های خوددارد و هچنین در این 
منطقه اقدامات مهمی مانند پویایی بوســتان ترافیک 
منطقــه در برگزاری کالس های آموزشــی و همایش 
های دوچرخه سواری ، ایجاد بیش از ۶ کیلومتر مسیر 
دوچرخــه ســواری در این منطقه ، نصــب وجانمایی 
پارکینگ و ایستگاه ویژه دوچرخه و....انجام داده است.

در پایان به عنوان عضو کوچکی از مدیریت شهری از 
همه شهروندان ومسئوالن دعوت می کنم تا با استفاده 
از دوچرخه حتی برای سفرهای کوتاه مدت خود نقش 
مهمی در ارتقای سالمتی خود ، کاهش آلودگی صوتی 
و محیط زیستی و در نتیجه ایجاد توسعه پایدار داشته 

باشند.

به بهانه روز جهانی دوچرخه سواری؛

افزایش فرهنگ دوچرخه سواری پلی به سوی توسعه پایدار

طبــق آمار اعالمی از ســایت تهران هوشــمند، ماه 
گذشــته )اردیبهشــت ۱۴۰۰( حدود ۲۵ هزار و ۵۳۶ 
کیلومتر مســیر با دوچرخه با اســتفاده از اپلیکیشــن 

»دوچرخه« در شهر تهران پیموده شده است.
به گزارش شــهر، هزار و ۶۳۲ ســفر با اپلیکیشــن 
»دوچرخه« تنها در یک ماه یعنی اردیبهشــت ۱۴۰۰ 
صورت گرفته اســت. مجموع مسیرهای طی شده در 
این اپلیکیشــن برابر با  ۲۵ هزار و ۵۳۶ کیلومتر است. 
این مســافت نسبت به اســفند ۱۳۹۹ افزایش داشته 
چرا کــه ۲۴ هزار و ۱۵۸ کیلومتر مســیر با دوچرخه 

در اســفند ماه توسط این اپلیکیشن ثبت شده است.
انجام این تعداد ســفر با دوچرخــه، ۵ هزار و ۶۱۸ 

 )CO۲( کیلوگــرم در کاهش گاز مونوکســید کربن
تأثیر داشــته اســت. همچنین یک هزار و ۷۸۸ لیتر 
مصرف سوخت در اردیبهشت صرفه جویی شده است.

آیا می دانید که خودروهای ایرانی به طور متوســط 
در هــر ۱۰۰ کیلومتر بین ۸ تا ۱۰ لیتر بنزین مصرف 
می کننــد؟ روزانه در ســفرهای درون شــهری که با 
انجــام می دهید، چنــد کیلومتر  خودروی شــخصی 
مســیر طی می کنید؟ اگر روزانه حــدود ۳۰ کیلومتر 
مســیر رفت و برگشــت برای رفتن به محل کار را با 
خودروی شــخصی خــود انجام دهید، حــدود ۳ لیتر 
بنزین می ســوزانید. ســوزاندن یک لیتــر بنزین که 
CO۲ و  ۷۴/۰ کیلوگــرم وزن دارد، ۳/۲ کیلوگــرم 
یک کیلوگرم آب آزاد می کند. حاال حســاب کنید که 
هفتگی و ماهانه و ساالنه چه مقدار بنزین می سوزانید 
و باعــث آلودگی هوای شــهری می شــوید که در آن 

می کنید. زندگی 
شــاید جالب باشد که بدانید انجام همان یک هزار و 
۶۳۲ ســفر با دوچرخه برابر با کاشت ۲۶ اصله درخت 

با عدم تولید CO۲ است.
براســاس برنامه ۵ ساله »توسعه دوچرخه سواری در 
کالن شــهر تهران« یکی از پروژه ها در بخش اقدامات 
نرم فــزاری، تهیه نــرم افزار پایش میــزان دوچرخه 
ســواری شهروندان است. در راستای تحقق این برنامه 
شــهرداری تهران و مالک اپلیکیشــن پایش دوچرخه 
سواری شهروندان با نام »دوچرخه« را در بهار ۱۳۹۹ 
با هدف ترویج دوچرخه شــهری به عنوان یک شــیوه 

حمل و نقل پاک تهیه به بهره برداری رســاند.

تهیــه طرح بازآفرینی عرصه های رهاشــده )اراضی مزروعی، 
بالاســتفاده و ناســازگار( منطقه ۱۸ با رویکرد غالب طرح نیز 
برندســازی و رقابت پذیری مکانی با تأکیــد ویژه بر موضوعات 

زیست محیطی شروع شده است.
به گزارش خبرنگار شــهر، تهیه طــرح بازآفرینی عرصه های 
رهاشــده )اراضی مزروعی، بالاستفاده و ناســازگار( منطقه ۱۸ 
از آذرماه سال گذشته توسط ســازمان نوسازی شروع شد. این 
اراضی به وسعت ۸۴۱ هکتار است که در محدوده در ناحیه ۲ و 
۳ منطقه ۱۸ شــهر تهران قرار دارد و در محالت صاحب الزمان، 
شهید رجایی، یافت آباد شمالی و جنوبی، شاد آباد و بخش هایی 

از محله سعید آباد واقع شده است.
بخش  جنوبی منطقه ۱۸ دارای اراضی کشــاورزی گسترده و 
خارج از محدوده ۲۵ ســاله شهر تهران بوده که در طرح جامع 

جدید شهر تهران به محدوده شــهری الحاق شده است. زمین 
های مزروعی این بخش به صورت تاریخی از روستای یافت آباد 
تا سمت شهریار امتداد دارد که با احداث بزرگراه آزادگان منقطع 
شده است. موقعیت و کاربری های عمده موجود در این محدوده، 
بســتری را ایجاد کرده که این منطقــه دارای جمعیت کمتری 

نسبت به مساحت آن در مقایسه با سایر مناطق باشد.
زون های صنعتی فرامنطقه ای با وســعت بسیار زیاد و وجود 
آلودگی های مختلف و فقدان برنامه ای مشخص و سایر کاربری 
های مزاحم و تداخل آن ها با حوزه های مسکونی در بخش هایی 
از محــدوده و پیرامون آن از تهدیدات جدی برای این منطقه به 
شــمار می روند. از سوی دیگر نبود خدمات منطقه ای و کمبود 
خدمات محله ای و ناحیه ای شــرایط زندگی در این محدوده را 

برای ساکنان سخت کرده است.

عمد فضاهای محدوده تحت پوشش هیچ نوع فعالیتی نیست 
و از فرصت مناسبی برای توسعه های آتی برخوردار هستند. در 
عین حال این بخش از منطقه ۱۸ دروازه ای برای گسترش شهر 
تهران اســت که به دلیل هموار بودن، شــیب عمومی مناسب، 
برخورداری از شبکه ارتباطی متنوع و خدمات زیربنائی موجود، 
از پتانســیل باالیی برای توســعه کالبدی، تزریق کاربری های 
خدماتی و اســتقرار جمعیت برخوردار است. از این رو سازمان 
نوسازی شهر تهران، در عمل به وظایف ذاتی خود در بازآفرینی 
عرصه های ناکارآمد طرحی را به منظور ســاماندهی این عرصه 
ها در دســتور کار قرار داده اســت. اهداف کلی طرح بازآفرینی 

منطقه ۱۸
از جمله اهداف مهمی که شهرداری را بر آن داشت که این طرح 
بازآفرینی را ارائه کند، بهبود ســاختار فضایی، ارتباطی، کالبدی 

و زیســت محیطی در محدوده، توزیع بهینه جمعیت و خدمات 
در ســطح منطقه، توسعه و ارتقاء قلمرو عمومی، تأمین خدمات 
محله ای و ناحیه ای و امکان سنجی ارائه خدمات فرامنطقه ای، 
استفاده و بهره برداری بهینه از زمین های رهاشده و ارائه الگویی 
پایدار به عنوان کلیدی ترین فرصت های توســعه شهر و حفظ 
ارزش هــای اکولوژیکی موجود در محدوده از جمله زمین های 

وسیع کشاورزی و پیشنهاد فعالیت های مناسب است.
در این پروژه مطالعات شناخت، تحلیل و جمع بندی های الزم 
به اتمام رسیده و چشم انداز و راهبردهای مورد نیاز تدوین شده 
اســت. رویکرد غالب طرح نیز برندسازی و رقابت پذیری مکانی 
با تأکید ویژه بر موضوعات زیســت محیطی اســت و مشاور در 
حال ارائه پیشنهادهای نهایی در فرآیندی مشارکتی با ذینفعان 

پروژه است.

صرفه جویی ۱۷۸۸ لیتری سوخت در اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق دوچرخه سواری

تهیه طرح برندسازی و رقابت پذیری مکانی منطقه ۱۸
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هاآرتص در مطلبی به قلم گیل مورسیانو، متخصص سیاست 
خارجی و امنیتی اسرائیل نوشت: آموزه -جنگ بین جنگ ها- به 
مفهوم اصلی استراتژی ملی اسرائیل در دهه گذشته تبدیل شده 
است. این کارزار نظامی بی پایان، جایگزین مناسبی برای هرگونه 

ابتکار عمل دیپلماتیک در درگیری اسرائیل و فلسطین است.
به گزارش -انتخاب-، در ادامه این مطلب آمده است: آخرین 
مرحله تشدید تنش بین اسرائیل و حماس نشان می دهد که این 
استراتژی نظامی در غیاب یک چارچوب دیپلماتیک، در شکل 

دادن به یک واقعیت پایدار برای اسرائیل بسیار ناتوان است.
استراتژی -جنگ بین جنگها- بر این فرض استوار است که 
اسرائیل هر چند ســال، یک درگیری قابل توجه و موقتی را با 
محور مقاومت اعم از حماس، حزب اهلل یا ایران تجربه می کند. 
هدف این اســتراتژی به تأخیر انداختن هرچه بیشتر درگیری و 
تقویت موقعیت استراتژیک اسرائیل به منظور آماده شدن برای 

دور بعدی تنش ها است.
با این حال، این استراتژی طی سال های اخیر نتوانسته است به 
اهداف گسترده خود دست یابد. به طوری که در هر دور از جنگ 

ها، موقعیت اسرائیل بیشتر از قبل فرسایش یافته است.
به موازات قدرت گیری بیشــتر حمــاس در عرصه ی داخلی 
فلسطین، شاهد تضعیف فزاینده ی اسرائیل در صحنه بین المللی 
هســتیم و وضعیتش با هر دور جدید جنگ بدتر می شود. این 
موضوع با توجه به تصمیم دادگاه بین المللی کیفری برای تحقیق 
درباره جنایات جنگی اسرائیل طی عملیات لبه محافظ در سال 
۲۰۱۴ کاماًل روشن شده است. دور اخیر تنش فلسطین-اسرائیل 
نیز باعث بروز شکاف عمیق در روابط بین یهودیان و اعراب در 

اسرائیل شد.
عالوه بر این، واقعیت این اســت کــه با وجود موفقیت های 
عملیاتی ارتش اسرائیل، حماس و جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
از نظر کمی و کیفی ظرفیت خود را برای وارد کردن خسارت به 

جبهه داخلی اســرائیل ارتقا داده اند. به جای اینکه -جنگ بین 
جنگ ها- واقعیت را در طول دوره های نبرد شکل دهد، دور های 

نبرد در حال شکل دادن به واقعیت کلی برای اسرائیل هستند.
با این حال، نقص اصلی استراتژی -جنگ بین جنگ ها- عدم 
موفقیتش در دستیابی به اهداف عملیاتی نیست. بلکه مشکل 
اساساً در اتخاذ این استراتژی به جای دیپلماسی توسط رهبران 

اسرائیل است.
-جنگ بین جنگ ها- مبتنی بــر حفظ وضع موجود به هر 
قیمتی و پذیرش تنش های دوره ای است، در حالی که از تالش 

واقعی برای شکل دادن به واقعیت دوری می کند.
هدف اســتراتژی مورد بحث به عنوان طرحی که توســط 
مأموران امنیتی اسرائیل در پاسخ به تغییر ماهیت تهدید طراحی 
شده است، محدود کردن توانایی های دشمنان و تأثیرگذاری بر 
مالحظات کوتاه مدت آن ها است. در واقع در این استراتژی تأثیر 
بر انگیزه های دشمنان مطرح نیست. سرزنش طراحان نظامی این 
طرح که با شکست مواجه شــده است، دشوار به نظر می رسد. 
اما واقعیت این است که استراتژی جنگ بین جنگ ها یک ابزار 
نظامی و چاره ای موقت برای مشکالت است و هرگز در پی تغییر 
شرایط سیستمی درگیری و یا ارائه مشوق های سیاسی طوالنی 

مدت نیست.
اســتراتژی مورد بحث توسط یک نهاد امنیتی تحت کنترل 
رهبری سیاسی اســرائیل طراحی شده است و تمایلی ندارد که 
سیاستی طوالنی مدت را به ارمغان بیاورد. تصویب آن به عنوان 
یک برنامه کاری ملی متناسب با رویکرد ضد راه حل است که طی 
دهه گذشته توسط دولت های اسرائیل به اجرا گذاشته شده است. 
دولت های تحت کنترل نتانیاهو تصمیم برای اجتناب از تصمیم 
گیری را به یک استراتژی تبدیل کرده اند. دراین چارچوب، پرهیز 
از بحث در مورد راه حل های طوالنی مدت در دســتور کار قرار 
گرفته است. به طوری که تل آویو به ایجاد یک واقعیت خزنده 

پرداخته و با این رویکرد در مسائل مختلف خواه الحاق منطقه ج 
به اسرائیل، رفتار در برابر حماس یا رابطه دولت با شهروندان عرب 
خود عمل کرده است. حتی تحوالت مهم دیپلماتیک سال های 
اخیر، از جمله معامله قرن که توسط رئیس جمهور ترامپ مطرح 
شد و توافق نامه های ابراهیم، محصول ابتکار صلح اسرائیل نبود. 
بلکه مقامات تل آویو به ســادگی از فرصت هایی که در شرایط 

خاص به وجود آمد، بهره برداری کردند.
-جنگ بین جنگ ها- یک احساس پیشگیری کاذب ایجاد 
می کند. این سیاستی اســت که خالقیت و ابتکار نظامی را در 
از بین بردن خطرات عملیاتــی مورد توجه خاص قرار می دهد، 
اما همزمان این امکان را فراهم می ســازد که مقامات سیاسی 
به اقدامات دیپلماتیک دســت نزنند؛ بنابراین ما به جای اینکه 
متشکل از دولتمردان و سیاست گذاران خارجی باشیم به دولتی 
در قالب -شــکارچیان- تبدیل شده ایم که در این عرصه عالی 
عمل می کنیم. اما واقعیت این است که ما در غیاب یک سیاست 
استراتژیک یا حتی اهداف خاص مبتنی بر سیاست، دستاورد های 
ارزشــمند خود را بار ها و بار ها از بین می بریــم. در واقع توهم 
پیشگیری با هر اوج گیری درگیری ها از بین می رود. در حالی که 
ما مشغول حفظ وضعیت موجود هستیم، ایران، حماس و حزب 
اهلل در حال یادگیری، انطباق و بهبود شــرایط برای دور بعدی 
درگیری ها هستند. اسرائیل با توجه به رخوت دیپلماتیکی که دارد، 
در یک لحظه حساس برای تعیین تکلیف آینده درگیری ها قرار 
گرفته است. از یک طرف مجموعه ای بی سابقه از فرصت های 
منطقه ای وجود دارد که اسرائیل می تواند از آن ها استفاده کند، اما 
به خاطر استراتژی های اتخاذ شده توسط تل آویو، این فرصت ها 
در حال سوخت شدن هستند. از سوی دیگر، سطح قابل توجهی 
از خطرات در صحنه ملی و در ارتباط با فلسطین وجود دارد که 
تل آویو باید به آن ها رسیدگی کند. از سوی دیگر، منافع مشترک 
فرصتی را برای اســرائیل فراهم می کند تا از مشــارکت خود با 

کشور های منطقه به ویژه مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی به عنوان اهرم فشار برای احیای مجدد روند مذاکره 

با تشکیالت خودگردان فلسطین استفاده کند.
با این حال، اسرائیل همچنین با محمود عباس به عنوان یک 
سیاستمدار متوسط الحال که نه به طور کامل متمایل به تل آویو 
اســت و نه در ضدیت تمام و کمال با آن قرار دارد، مواجه است. 
از سوی دیگر، شــاهد هماهنگی های غیرمعمول امنیتی میان 
اسرائیل و فلسطین هستیم که تجدید حمالت از قلمرو تشکیالت 

خودگردان )کرانه باختری( را از بین برد.
واقعیت جدید منطقه شامل ضعف سیاسی تل آویو، جنبش فتح 
تقسیم شده که توسط شرکای عرب خود رها شده و به وسیله ی 
دولت اسرائیل تضعیف شده است، می شود. این شرایط بر ادامه 
هماهنگی امنیتی با تشکیالت خودگردان سایه افکنده و احتمال 
افزایش قدرت حماس در کرانه باختری را به دنبال دارد. به این 
ترتیب، دور بعدی جنگ می تواند جبهه جدید و فعالی را در کرانه 

باختری در مقابل اسرائیل قرار دهد.
در پایــان باید گفت که اســرائیل به دنبال یــک دهه فلج 
دیپلماتیک داوطلبانه با مشکالتی روبرو شده است، بنابراین تل 
آویو باید دیپلماسی را بار دیگر در اولویت قرار دهد و تالش خود 

را برای صلح با فلسطینیان تجدید کند.
اســرائیل باید یک طرح سیاســی جدید برای روابط خود با 
تشــکیالت خودگردان تنظیم کند که شــامل توقف شهرک 
سازی ها و ایجاد ســازوکار های مشترک برای کاهش تنش در 
بیت المقدس و اطراف آن باشــد. چنین ابتکاری با ایجاد ثبات 
در روابط با جانشینان عباس، امید را در میان فلسطینیان ایجاد 
می کند و امکان هماهنگی های مداوم امنیتی اسرائیل-فلسطین 
را فراهم می کند. ســرانجام اینکه، این طرح می تواند زمینه ساز 
ایجاد اعتماد بین رهبران طرفین و از سرگیری روند صلح اسرائیل 

و فلسطین باشد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی با بیان 
اینکه به جای پرداخت نقدی یا کاالهای تولیدی، تجهیزات 
فنی و ماشین آالت بخش تولید وارد ایران می شود، گفت: 
قرار است تا با پیگیری توافق ها از سه ماه آینده تجارت بین 

دو کشور بار دیگر آغاز شود.
طی سال های اخیر تحریم ها شــرایط جدیدی را برای 
تجارت ایران بــا جهان ایجاد کرد و به دلیل فشــارهای 
حداکثری دولت آمریکا برخی کشورها مبادالت کاالیی را 

با ایران به حداقل رساندند.
از سوی دیگر به دلیل تحریم شدن بانک های ایرانی، پول 
کاالهای دریافت شده از ایران در کشورهای مقصد بلوکه 
شــد که در پی آن، طی سال های اخیر مذاکرات بسیاری 
برای حل این روند شــکل گرفت، یکی از این کشورها که 
حواشی بسیاری به همراه داشت تجارت با کره جنوبی بود.

براساس اعالم بانک مرکزی حدود هشت میلیارد دالر از 
پول های ایران در بانک های کره جنوبی بلوکه شده است و 
در یکسال اخیر مذاکرات بسیاری برای دریافت نقدی یا در 
ازای آن ارسال غذا و دارو انجام شد که با وجود توافقات دو 

طرف، هیچ کدام به مرحله اجرایی نرسید.
در حال حاضر بار دیگر شرایط به گونه ای پیش می رود 
که تحریم ها کم اثر شــده و با توجه به روند مذاکرات وین 
برای احیای برجام با پیوستن دوباره آمریکا به این توافق، 
پیش بینی های کارشناســان حاکی از افزایش چشمگیر 

تجارت ایران با جهان است.
بر همین اســاس، »حســین تنهایی« با بیان اینکه در 
روزهای اخیر مسئوالن و فعاالن اقتصادی کره جنوبی به 
ایران رفت و آمد بیشتری دارند، اظهار داشت: با کم شدن 
تحریم ها شرکت های کوچک و متوسط این کشور تالش 

بســیاری برای آغاز تجارت با ایران دارند و از سوی دیگر 
شرکت های بزرگ در کره جنوبی نیز اعالم آمادگی کرده اند 

تا بار دیگر به فهرست تجاری ایران بپیوندند.
وی با تاکید بر اینکه پیش بینی شــده طی ســه تا پنج 
مــاه آینده تجارت با کره جنوبی آغاز شــود، تصریح کرد: 
در خصوص پول های بلوکه شــده ایران در این کشــور 
نیز مقرر شــده تا به جــای پرداخت نقــدی یا کاالهای 
 تولیدی، تجهیزات فنی و ماشــین آالت تولید وارد ایران 

شود.
تنهایی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیشتر از کاال، 
اقالم زیربنایی بــرای افزایش تولید و صادرات مورد توجه 

قرار دارد.
وی با بیان اینکه پیش از این ایران و کره جنوبی تجارت 
چهار میلیارد دالری را تجربه کــرده بودند، تصریح کرد: 

در صورت اجرایی شــدن توافقــات دو طرف طی ماه های 
آینده و با توجه به عالقه مندی تجار برای پیوستن به این 
مبادالت اقتصادی می توان انتظار داشــت که این رقم به 

سرعت بازیابی شود.
رییــس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و کره جنوبی 
تاکید کرد: کره جنوبی به لحاظ اقالم فنی، الکترونیکی و 
پتروشیمی غنی است و می توان در حجم باالیی تجارت در 

این زمینه را در دستور کار قرار داد.
بر اساس اعالم گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع 
۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۷۳ میلیارد دالر 
از مبادی کشــور صادر و وارد شده است که سهم صادرات 
۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دالر 
و ســهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ 

میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بوده است.

اکونومیست نوشت: دونالد ترامپ سعی کرد تا حد امکان متفاوت 
از باراک اوباما باشــد، اما اقدامات او در خاورمیانه تفاوتی با سلفش 
نداشــت. به طوری که، به روش های مختلف، هر دو در راســتای 
کاهش تعهدات آمریکا در منطقه تالش کردند. جو بایدن نیز همین 
هــدف را دارد و بر اولویت های جایگزیــن خود از جمله چین و آب 
و هوا حتی با وضوح بیشــتری نسبت به اســالف خود تأکید دارد. 
خشونت بین اسرائیل و فلسطین که اخیراً رخ داد و به لحاظ گستره 
بدترین مورد از ســال ۲۰۱۴ تا کنون است، آزمایش اولیه ای برای 

چشم انداز موفقیت سیاست های وی در خاورمیانه بود.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: همانطور 
که برخی مترقیان ادعا می کنند، مواضع بایدن در درگیری اسرائیل-

فلسطین احتمااًل در راستای حمایت کامل از اسرائیل و ناامید کردن 
فلســطینی ها نبود. گفتنی اســت که رویکرد ترامپ چنین بود. مهم 
اینکه، در هفته های نخست ریاســت جمهوری بایدن، کمک ۲۵۰ 
میلیون دالری به فلسطین که در زمان ترامپ قطع شده بود، از سر 
گرفته شــد. وی همچنین وعده داد که کنسولگری مستقل آمریکا 
برای فلســطینیان را در بیت المقدس کــه ترامپ تعطیل کرده بود، 
بازگشــایی کند. به طور کلی، بایدن حمایتش را از دولت فلســطین 
اعالم کرد و سیاســتی را به اجرا گذاشــت که با مواضع ترامپ در 
درگیری اسرائیل-فلســطین ضدیت داشــت. با این حال، بایدن بر 
این عقیده اســت که در شرایط فعلی امکان هیچ گونه توافقی میان 
اســرائیل و فلســطین وجود ندارد. در واقــع، همانطور که وی قباًل 
در مورد افغانستان ســیگنال داده بود، درگیری اسرائیل و فلسطین 

فاصله ی زیادی تا شکست ندارد.
این اعتقاد بایدن را از اوباما متمایز می کند. سلف دموکرات بایدن 
در دوره دوم ریاســت جمهوری خود اگرچه بر این باور بود که حل 
و فصل درگیری اســرائیل و فلســطین کمتر امکان پذیر است، اما 
اعتقاد داشــت که این مسئله از آنچه وی قباًل فکر می کرد، اهمیت 

کمتری برای ثبات منطقه دارد. با این حال، وی به جان کری، وزیر 
امور خارجه امیدوارتر خود اجازه داد که دیپلماسی صلح را آغاز کند. 
درســت همانطور که قبــاًل نیز برای غلبه بر بدبینــی و مداخله در 
لیبی و افزایش حضور آمریکا در افغانســتان تحت تأثیر قرار گرفته 
بــود. بایدن، کــه در آن زمان با این اقدامات مخالف بود و شــاهد 
ناکامی هــای آن ها بود، در حال حاضر در مواضعش راســخ به نظر 
می رســد. او ترجیح می دهد که اقدام خاصی در درگیری اسرائیل-

فلســطین انجام ندهد و اولین رئیس جمهوری در آمریکا باشد که از 
زمــان جرالد فورد به بعد طرحی برای ابتکار صلح در خاورمیانه آغاز 
نکرده اســت. به عبارت دیگر، باید گفــت که بایدن هیچ عالقه ای 
به دریافت جایزه ی نوبل به خاطر حل و فصل درگیری اســرائیل-

فلسطین ندارد.
ایــن نگرش بایدن به ما کمک می کند تا کندی دولت در پاســخ 
به تنش ها در بیت المقدس شــرقی را طی ماه جاری توضیح دهیم. 
گفتنی اســت، آخرین دور درگیری های خشــن فلسطین-اسرائیل 
پس از اعتراض به اخراج پیش بینی شــده شش خانواده فلسطینی 
به دســتور دادگاه صورت گرفت. اما ســه روز طول کشید تا جیک 
ســالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریکا در مورد این درگیری که در 
آن زمان به یک موضوع داغ بین المللی تبدیل شــده بود، با همتای 
اسرائیلی خود گفتگو کند. این یک پاسخ معمولی از سوی واشنگتن 
به درگیری اسرائیل-فلســطین بود، و نشــان دهنده تالش آمریکا 
بــرای محروم کردن یک منطقه بی ثبــات از اهمیت ژئوپلیتیک و 
داخلی بود. این یک استراتژی اســت که نیاز به توجه دقیق دارد و 
دیپلماســی زیرکانه ای به شمار می رود که آمریکا به طور کلی برای 

باالترین اولویت های خود از آن استفاده می کند.
این روش همچنین از جمله اســتراتژی هایی اســت که از وضع 
موجــود پشــتیبانی می کند. همانطــور که در درگیــری اخیر بین 
فلسطین-اسرائیل شــاهد بودیم، در جریان پرتاب موشک از جانب 

دو طرف به مواضع طرف مقابل، این استراتژی به اجرا گذاشته شد. 
دموکرات های چپ مانند راشــیدا طالیب، نماینده کنگره آمریکا از 
بایدن خواســتند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را دلگرم 
کنــد. اما دولت در اقدامــی برعکس این درخواســت، به صراحت 
خواســتار آتش بس نشد و یا به شــورای امنیت سازمان ملل اجازه 
ایــن کار را نــداد. این در حالی اســت که اوباما ایــن دو کار را در 
زمان ریاســت جمهوری اش انجام داد. با وجود تعهد دیرینه بایدن 
به امنیــت دولت یهود به عنوان یک صهیونیســت نادر دموکرات، 
موضع گیری دولت تحت ریاست وی در مقابل درگیری اخیر، نشان 
می دهــد که وی قصد نــدارد خود را در این بحــران بیش از آنچه 
الزم اســت، درگیر کند. از سوی دیگر، علی رغم موضع گیری خانم 
طالیب و به طور کلی حدود یــک چهارم دموکرات های کنگره در 
مقابل سیاست های آرام بایدن در خاورمیانه، دولت دیپلماسی خود را 
عملی ترین راه برای متوقف کردن اســرائیلی ها می داند. شاید بایدن 
بدان دلیل این سیاســت را در پیش گرفته است که در دوران اوباما 
شــاهد بود که نکوهش ها علیه اسرائیل نتوانست مقامات تل آویو را 
از انجام اقدامات تنش زا منصرف کند. در چارچوب اســتراتژی مورد 
نظر بایدن، بهتر اســت در ابتدای بحران از اهرم فشار علیه رهبران 
اســرائیل استفاده نکنیم، تا بتوانیم در آینده آن ها را محدود کنیم. به 
همین ترتیب، دولت انزجار رو به رشــدی را کــه در میان مترقیان 
نســبت به اســرائیل وجود دارد، یکی دیگــر از اهرم های احتمالی 

می داند که می تواند از آن علیه نتانیاهو بهره ببرد.
طرفداری از فلســطین در میان دموکرات ها، امری بدیع و از نظر 
اســرائیلی ها موضوعی شوم است. البته ممکن است در آینده رئیس 
جمهوری در آمریکا روی کار بیایــد که به موضوع خاورمیانه حتی 
بیشتر از آنچه ترامپ می پرداخت، توجه داشته باشد. اما واقعیت این 
است که در حال حاضر فشار بر بایدن از طرف حزب وی برای تغییر 
تاکتیک های آرام او کافی نیســت. از ســوی دیگر، امکان دارد که 

قطعنامه ای در حمایت از اسرائیل در کنگره تصویب شود.
با توجه به جــاه طلبی بایدن برای بازگرداندن توافق هســته ای 
ایران، دولت وی ممکن است بیشــتر نگران چگونگی نتیجه دادن 
تــالش هایش در ایــن زمینه در منطقــه باشــد. در همین حال، 
اســرائیل، عربستان سعودی و ســایر عوامل بالقوه مذاکرات ایران، 
در حال سنجش تمایل بایدن برای ایستادن در کنار متحدان سنتی 

واشنگتن هستند.

جنگ و مدیریت بحران
به نظر می رســد دولت بایدن برای مدیریت درگیری فلسطین-

اســرائیل پس از شــروع آرامی که داشــت، تالش هایی را به اجرا 
گذاشــت. هر دو اقدام به نظر رضایت بخش می رسید. گفتنی است 
در برخــی از مطبوعات آمریکایی چنین اعالم شــد که درگیری ها 
در غزه طی چند روز به پایان می رســد و مانند سال ۲۰۱۴ هفته ها 
به طول نمی انجامد. شــاید پایان دادن به درگیــری بر اثر توصیه 
خصوصی بایدن به نتانیاهو بوده اســت یا به توصیه ی آمریکایی ها 
به فلسطینی ها که از طریق مصر انجام می شود، مربوط باشد. شاید 
بتــوان موضع بایدن را با توجه به این ایده ی او که آمریکا با تمرکز 
بر کشور خودش بهتر از یکجانبه گرایی می تواند، موثر باشد، تفسیر 

کرد.
اما ثبات خاورمیانه شــکننده به نظر می رســد، زیرا این موضوع 
در گروی شــرایط منطقه اســت و نه اقدام آمریکا. شاید با توجه به 
این واقعیت نیز بیشــتر بتوان رویکــرد غیرمتعهدانه ی بایدن را در 

خاورمیانه فهمید.
در پایان هم باید تصریح کرد که شــواهد نشــان می دهد آمریکا 
وقتی کــه محلی های یک منطقه موضوعی درجــه دوم را به یک 
موضوع درجه اول برای واشــنگتن تبدیل می کنند، کنترل کمی بر 

اوضاع دارد.

هاآرتص:

استراتژی »جنگ بین جنگ ها« علیه ایران، حماس و حزب اهلل چیست؟

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی: 

 به جای پول های بلوکه شده، تجهیزات فنی و ماشین آالت تولید وارد ایران می شود

گزارش اکونومیست از تفاوت سیاست بایدن با اوباما در خاورمیانه؛

 بایدن به جای دلگرمی دادن به اسرائیل، روی تعامل
 با تهران حساب باز کرده است

خبر

 پایگاه خبری اکسیوس نوشت: آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا 
در یک گفت و گوی تلویزیونی بدون ارائه مســتندات، چین را مســوول 
همه گیری کنونی جهانی دانســت و اعالم کــرد دولت بایدن مصمم به 

پیداکردن منشا اصلی ویروس کرونا است.
به گزارش ایرنا به نقل از این پایگاه خبری آمریکایی، -آنتونی بلینکن- 
وزیر امور خارجه آمریکا در یک گفت و گوی تلویزیونی با اکسیوس گفت 
که دولت -جو بایدن- مصمم اســت منشا اصلی کووید-۱۹را کشف کند 

و افزود: آمریکا، چین را مسوول می داند.
وزیر امور خارجه آمریکا مهمترین دلیل این امر را پیدا کردن سرمنشا 
اصلی ویروس کرونا دانست که به گفته وی تنها راهی است که می تواند 
مانع از یک همه گیری جهانی دیگر شــود و یا دستکم کمک شایانی در 

کنترل بهتر آن خواهد بود.
بلینکن تاکید کرد: چین هنوز مدارک مورد نیاز و شــفاف را به ما ارائه 
نکرده، دسترســی بازرسان و کارشناســان بین المللی را فراهم ننموده و 

اطالعات الزم را به اشتراک نگذاشته است.
وی افــزود: چنین چیزی باید اتفاق بیفتد، زیرا در نهایت کامال به نفع 

چین است.  
این مقام دولت بایدن خاطرنشــان کرد: اگر چین ادعا می کند که یک 
بازیگر بین المللی مســئولیت پذیر اســت، باید تمام تالش خود را برای 
در اختیار گذاشــتن تمامی اطالعاتی که دارد بکار گیرد تا این اطمینان 
ایجاد شود که از وقوع یک همه گیری جهانی دیگر جلوگیری می شود.

بحث در مورد منشــا ویروس کرونا با گزارش -وال استریت ژورنال- در 
۲۳ مه )۲ خرداد( دوباره آغاز شد که براساس آن این روزنامه مدعی شد 
سه محقق از موسسه ویروس شناسی ووهان چین در نوامبر ۲۰۱۹ عالئم 
شــبه کووید-۱۹ داشته و پیش از آنکه این بیماری حتی در چین اعالم 
شود برای درمان به بیمارستان مراجعه کرده بودند. همین امر سبب شد 
تــا اندکی بعد بایدن در بیانیه ای غافلگیرانه خواســتار تحقیقات مجدد 
درباره منشا ویروس شود. رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت: 
-سازمان های اطالعاتی ایاالت متحده ارزیابی های متناقضی از احتمال 
انتقال ویروس از حیات وحش یا نشــت از انســتیتوی ویروس شناسی 
ووهان داشتند-. لذا وی به سازمان های اطالعاتی دستور داد تالش خود 
را دو برابر کنند و ظرف ۹۰ روز باردیگر در خصوص ریشه اصلی ویروس 

کرونا به او گزارش دهند.

پلیس مالزی اعالم کرد برای شناســایی افــراد مبتال به ویروس کرونا 
در مکان های عمومی، از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می کند.

به گزارش ایرنا از نشــریه »گاردین«، خبرگزاری رسمی مالزی )برناما( 
با اعالم این خبر افزود: پلیس این کشــور با بکارگیری هواپیماهای بدون 
سرنشــین افرادی را که تب داشته باشند و در مکان های عمومی حاضر 

شوند، شناسایی می کند.
این هواپیماها قادر به شناسایی افراد از ۲۰ متری سطح زمین هستند 

و با فرستادن نور قرمز حضور این افراد را  به مقامات هشدار می دهند.
مالزی از هفته گذشــته وارد قرنطینه سراسری شده است و تالش می 
کند روند افزایشی ابتالی روزانه به ویروس کرونا را متوقف کند. تا پایان 
ماه مه شمار مبتالیان به این ویروس به بیش از ۹ هزار نفر در روز رسید. 
با وجــود کاهش روزانه ابتال به ویروس کرونا » نور هیشــام عبداهلل « 
رئیس کل بهداشــت مالزی هشدار داد، اکثریت مبتالیان جدید به دلیل 
ظهور گونه های جهش یافته و خطرناک تر این ویروس بیمار می شوند. 

وی در ادامه مردم را به ماندن در منزل ترغیب کرد. 
براساس قوانین جدید محدودیت ها، تنها دو نفر از اعضای یک خانواده 
مجازند برای انجام کارهای ضروری از خانه خارج شوند و مدارس و مراکز 

خرید تعطیل شده اند. 
پلیس مالزی اخیرا هشــدار داده بود که ممکن اســت از هواپیماهای 
بدون سرنشــین برای اعمال محدودیت های مسافرتی و آمد و رفت نیز 

استفاده کند. 
چین سال گذشته از شیوه ای مشابه برای کنترل این بیماری استفاده 

کرده بود. 

اولین ســکوی تولیــد و ذخیره نیمه غوطه ور گاز طبیعــی در آبهای عمیق با ظرفیت 
۱۰۰ هزار تن در جهان با نام ایستگاه انرژی -دریای عمیق ۱-که توسط چین طراحی و 
ســاخته شده، پس از سه سال و انجام مراحل طراحی، ساخت و نصب اکنون وارد مرحله 

آزمایشی پیش از تولید شده است.
به گزارش ایرنا از رادیو بین المللی چین، -دریای عمیق ۱- در فاصله ۱۵۰ کیلومتری 
از جنوب شــهر -سان یا- اســتان -هایی نان- قرار دارد و اولین ایستگاه انرژی اعماق 

دریای چین به شمار می رود.
این ایستگاه می تواند برای تولید گاز طبیعی و ذخیره نفت مورد استفاده قرار گیرد و در 
عین حال نخســتین میدان گاز دریایی فوق عمیق ۱۵۰۰ متری چین محسوب می شود 

که ظرفیت ذخیره آن بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب است.
قرار است ایستگاه انرژی -دریای عمیق ۱- پایان ماه ژوئن / ۱۰ تیر/ به بهره برداری 
برسد و ســاالنه ۳ میلیارد متر مکعب از گاز مورد نیاز استان های گوانگ دونگ و هایی 

نان و منطقه هنگ کنگ را تأمین کند.
با بهره برداری از این ســکو، یک شبکه بزرگ گازی دریایی شامل جزایر استان هایی 

نان، هنگ کنگ و استان گوانگ دونگ زیر پوشش قرار می گیرد.  
چیــن بزرگتریــن مصرف کننده انرژی جهان اســت که بیــش از ۶۰ درصد آن را از 

کشورهای دیگر وارد می کند.
این کشور همچنین با هدف تامین انرژی خود، اولین مسیر انتقال گاز طبیعی از آسیای 
مرکزی به این کشــور را در سال ۲۰۰۹ میالدی مورد بهره برداری قرار داد و اکنون سه 
خط لوله برای انتقال گاز قزاقستان و ازبکستان به چین وجود دارد که ساالنه ۵۵ میلیارد 

متر مکعب گاز طبیعی را به چین منتقل می کند.  

جنگ ویروسی واشنگتن علیه پکن؛

 اصرار آمریکا به چینی بودن کرونا

استفاده مالزی از هواپیماهای بدون 
سرنشین برای ردیابی مبتالیان به کرونا

چین به دنبال ساخت میدان 
گازی فوق عمیق
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