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استقبال جهانی از رای اعتماد پارلمان عراق به دولت الکاظمی

  سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۵۵۶ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا،  جهانپور در این باره گفت: از روز پنجشنبه گذشته 
تا دیروز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 
۱۵۵۶ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و مجموع 

بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۰۴ هزار و ۶۹۱ نفر رسید.
جهانپور با بیان اینکه متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۵ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند، بیان کرد: مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۶۵۴۱ نفر رسید.
وی افزود: خوشبختانه تا کنون ۸۳ هزار و ۸۳۷ نفر از بیماران، بهبود 

یافته و ترخیص شده اند؛ اما متاسفانه ۲۷۱۱ نفر از بیماران مبتا به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

جهانپور در پایان خاطرنشان کرد: تا کنون ۵۵۸ هزار و ۸۹۹ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه موضوع بیماریابی روز به روز در حال فعالتر شدن 
کرونا  به  ابتا  جدید  مورد  نفر  امروز ۱۵۵۶  اگر  قاعدتا  گفت:  است، 
شناسایی شده است دو سوم این تعداد مربوط به موارد سرپایی و افراد 
در تماس نزدیک بوده است. به این معنا که موارد شناسایی شده جدید 
بیش از گذشته بوده و حتی افراد بدون عامت نیز امکان شناسایی و 

تست پیدا کردند.

 شناسایی ۱۵۵۶ بیمار جدید مبتا به کرونا

منتخب مجلس یازدهم:

 طرحی برای کاهش قدرت
 رئیس مجلس آماده کرده ایم
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خروج سامانه های پاتریوت آمریکا از عربستان
 به خاطر کاهش تنش با ایران

 آمریکا در پی حمله به تاسیسات نفتی سعودی و تشدید تنش های 
منطقه ای، سامانه های پاتریوت و دهها پرسنل نظامی و اسکادران 

جنگنده به عربستان سعودی اعزام کرده بود.
موشکی  ضد  دفاع  سامانه   ۴ دارد  قصد  آمریکا  متحده  ایاات 
کند. خارج  سعودی  عربستان  و  خاورمیانه  از  را  خود  پاتریوت 

به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت »بلومبرگ« آمریکا، یک 
مقام آمریکایی گفته است آمریکا ۲ سامانه موشکی »پاتریوت« 
خود را از عربستان سعودی و ۲ سامانه دیگر را از منطقه خارج 

می کند.
همچنین بنا به گفته این مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش 
شود ایاات متحده آمریکا دهها پرسنل نظامی خود را به همراه ۲ 

اسکادران جنگنده از عربستان سعودی خارج کرده است.
بنا بر اظهار این مقام آمریکایی کاهش ادوات نظامی آمریکا در 
عربستان سعودی و منطقه خاورمیانه در پی کاهش تنش با ایران 
ارزیابی  در  آمریکایی  مقامات  گزارش  این  بر  بنا  انجام می شود. 
منافع  تهدیدی فوری علیه  تهران دیگر  معتقدند که  جدید خود 

راهبردی آمریکا در منطقه به شمار نمی رود.
این مقام آمریکایی تاکید کرده: همچنان ۱۲ سامانه پاتریوت و یک 
سامانه »تاد« که می توانند موشک های بالستیک را در ارتفاعات 

بااتر رهگیری کنند ، در منطقه باقی خواهند ماند.
برخی از سامانه های دفاع موشکی پاتریوت و دهها پرسنل نظامی 
آمریکا در سپتامبر )شهریور( سال گذشته میادی و در پی حمله 
موشکی و پهپادی به تاسیسات نفتی سعودی )آرامکو( به عربستان 
سعودی اعزام شدند. ایاات متحده آمریکا این حمات را به ایران 
نسبت داد، اتهامی که از سوی جمهوری اسامی ایران رد شده 

است.
ایاات متحده  بنا به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا 
پاتریوت را در ماه مارس  آمریکا قصد داشته ۴ سامانه موشکی 
از منطقه خارج کند اما حمات موشکی به پایگاه های آمریکا در 
عراق این اقدام را تاخیر انداخت. دولت آمریکا شبه نظامیان شیعه 
)گروه های مقاومت( تحت حمایت ایران را به انجام این حمات 

متهم می کند.
نفت،  قیمت  تاریخی  سقوط  پی  در  و  گذشته  هفته های  طی 
دولت ترامپ و دولت سعودی در موضع مقابل و مخالف هم قرار 
گرفته اند. دولت ترامپ عرضه اضافی و بیش از حد نیاز بازار از 
سوی دولت های سعودی و روسیه را یکی از علل و عواملی می داند 
که در سقوط تاریخی قیمت نفت در بازار جهانی و زیان کم سابقه 
نفت  قیمت  مقطعی  شدن  منفی  و  آمریکایی  نفتی  شرکت های 

»وست تگزاس اینتر میِدیت« آمریکا موثر می داند.
هفته گذشته خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شده بود ترامپ 
با »محمد بن سلمان« ولیعهد  در یک مکالمه تلفنی اخیر خود 
سعودی، او را تهدید کرده در صورت عدم کاهش صدور نفت از 
سوی سعودی به بازارهای جهانی، دولت آمریکا نیروهای خود را 
از این کشور خارج کرده و سعودی ها را در برابر ایران تنها خواهد 

گذاشت.

 رهبر انقاب با صدور پیامی ؛
 درگذشت پدر سعید و وحید جلیلی را 

تسلیت گفتند
 حضرت آیت اه خامنه ای رهبر انقاب اسامی در پیامی درگذشت پدر 

سعید جلیلی و برادر ایشان را تسلیت گفتند.
به گزارش مهر، حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در 

پی درگذشت پدر سعید جلیلی و برادر ایشان پیام تسلیتی صادر کردند.
متن این پیام به شرح زیر است؛

حضرات آقایان دکتر سعید جلیلی و وحید جلیلی دام توفیقهما
تسلیت  محترم  بازماندگان  سایر  و  شما  به  را  تان  گرامی  والد  درگذشت 
می کنم. مسئلت  را  الهی  غفران  و  رحمت  مرحوم  آن  برای  و  می گویم 
سید علی خامنه ای
۹۹/۲/۱۸

 
یک نماینده:

مجلس اریجانی راهبرد نداشت
سّم  روزمرگی  اینکه  بر  تأکید  با  وایی  فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو 
مهلک برای مجلس یازدهم است، گفت: در صورت اتخاذ این راهبرد کارنامه 
مجلس یازدهم مشابه مجلس دهم با عملکرد دولت روحانی گره می خورد.

احمد علیرضابیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مجلس یازدهم با توجه 
را  مردم  زندگی  و  می کنند  دنبال  را  آن  به جدیت  مردم  که  مطالباتی  به 
متأثر کرده است، باید به سمت تغییر ساختارهای اقتصادی و زیرساخت های 
اقتصادی کشور گام بردارد، گفت: مجلس یازدهم باید به سمت واقعی شدن 

اقتصاد حرکت کند.
وی افزود: اقتصاد رانتی و اقتصادی که مبتنی بر روابط است، باید برچیده 
شود. کارکرد اقتصادی ما نشان می دهد که به دست آوردن ثروت بدون زد 
و بند با ساختارهای قدرت امکانپذیر نیست و تنها راهکار مقابله با این رانت، 

تکیه بر عمومی و مردمی کردن اقتصاد است.
ادامه داد: امروز مسکن به عنوان پیشران  نماینده مردم تبریز در مجلس 
برنامه ریزی  باید  لذا  نماید،  نقش  ایفای  می تواند  کشور  اقتصادی  حرکت 
دقیقی در این خصوص انجام شود تا بتوانیم این صنعت را رو به جلو ببریم. 
رفاه حداقلی است.  آوردن  به دست  برای  آحاد جامعه  اقدام، خواسِت  این 
طبیعی است این مهم با تغییر در سیاست های اداره کشور امکانپذیر است.

بر  تاکید  با  مجلس  وایی  نمایندگان  فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو 
اینکه نمی توانیم با مناسبات ۲۰ سال پیش کشور را اداره کنیم. گفت: باید 
تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد و سیاست داخلی کشور رخ دهد. مجلس 
باید از روزمرگی و انفعال پرهیز کند، قابل قبول نیست که عده ای بر کرسی 
نمایندگی بنشینند اما منتظر باشند و ببینند چه اتفاقی رخ خواهد داد و خود 

برنامه مستقلی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: مجالس تحت مدیریت اریجانی فاقد راهبرد بودند. تنها 
دولت  پایان  با  بود.  احمدی نژاد  دولت  کردن  ساقط  مجالس،  این  راهبرد 
احمدی نژاد، مجلس راهبردی نداشت و دچار روزمرگی شد. مجلس یازدهم 

باید تاش کند از روزمرگی و غفلت پرهیز نماید.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان وایی مجلس با تأکید بر اینکه 
حفظ وضع موجود سِم مجلس یازدهم خواهد بود، گفت: در صورت تاش 
مجلس یازدهم برای حفظ وضع موجود، کارنامه مجلس یازدهم نیز مشابه 
مجلس دهم با عملکرد آقای روحانی گره خواهد خورد و مردم همان گونه 
که در مورد مجلس دهم قضاوت کردند، در مورد مجلس یازدهم نیز قضاوت 
خواهند کرد.وی افزود: اساساً تمام تاش ها باید در راستای تحقق خواست 

مردم و تغییر در سطوح مختلف اداره کشور باشد.

واسكو:

 پیشنهاد ایران را
 قبول نمی کنم!

  

همراه  به  گفت:  یازدهم  مجلس  منتخب  ایرنا- 
برخی از دوستان منتخب مجلس یازدهم، طرحی 
ساختار  اصاح  »طرح  نام  به  کرده ایم  تهیه  را 
این طرح، کاهش  در  اول  اولویت  مجلس« که 

است. مجلس  رییس  قدرت 
محمود احمدی بیغش در گفت وگو با ایرنا درباره 
مجلس  به  راه یافتگان  تحرکات  و  رایزنی ها 
به  ورود  برای  آینده  مجلس   : اظهارداشت 
اولویت های کشور، اولین قدم را از اصاح ساختار 
خود مجلس شروع و خودش را اصاح کند تا بعد 

بپردازد. دیگر  نهادهای  اصاح  به  بتواند 
وی با اشاره به عملکرد دوره های گذشته مجلس 
گذشته،  دوره  چند  در  افزود:   اسامی،  شورای 
مجلس رییس محور بود و رای یک نفر به عنوان 
رییس مجلس تلقی می شد و همه ناچار به تبعیت 

بودند.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  پیشین  عضو 
خارجی مجلس شورای اسامی تصریح کرد: به 
همراه برخی از دوستان منتخب مجلس یازدهم، 
اصاح  »طرح  نام  به  کرده ایم  تهیه  را  طرحی 
این طرح،  در  اول  اولویت  که  ساختار مجلس« 

است. مجلس  رییس  قدرت  کاهش 
در مجلس،  اینکه کسی  بیان  با  بیغش  احمدی 
نماینده تر از دیگر نمایندگان نیست، گفت: رییس 
مجلس فقط نقش هماهنگی بین نماینده ها را دارد 
و حق مدیریت و یا ریاست بر آنها و تصمیم گیری 

به جای آنها را با اعمال نظر شخصی ندارد.
نظارتی  و  اداری  ساختار  اصاح  خواستار  وی 
مجلس شد و خاطرنشان کرد: زحمات کارکنان 
مجلس  کمیسیون های  دبیران  ویژه  به  مجلس 

بر کسی پوشیده نیست اما عده کمی از آنها در 
ابی گری های بین نمایندگان دخالت می کنند که 

باید اصاح شود. این موضوع 
بیان  با  دهم  دولت  در  شمالی  خراسان  استاندار 
باید  نهاد  این  صحن  در  مجلس  رییس  اینکه 
نظر  در  نمایندگان  دیگر  را همسان  قدرت خود 
کاهش  ما  نظر  مورد  طرح  هدف  گفت:  بگیرد، 
قدرت رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه 
نیست و همه نمایندگان از نقش رییس مجلس 

با دیگر قوا حمایت می کنند. تعامل  در 
احمدی بیغش، کاهش قدرت نظارتی مجلس را 
یکی از آفات رییس محور شدن این نهاد ارزیابی 
و تاکید کرد: مجلس باید بر دیگر نهادها از جمله 
دولت و شخص رییس جمهوری و وزرا نظارت 
کند و از آنها پاسخگو بودن در قبال مسائل کشور 

را طلب کند.
وی با اشاره به رایزنی ها بین اصولگرایان برای 
بیرون  از  نباید  گفت:  مجلس  ریاست  کرسی 
تصمیم  مجلس  داخل  برای  احزاب  مجلس، 
بگیرند و اعضای هیات رییسه یا کمیسیون ها در 

شوند. انتخاب  حزبی  شبانه  جلسات 
هشتم  دوره  در  شازند  انتخابیه  حوزه  نماینده 
مجلس شورای اسامی به اعام آمادگی حدود 
اشاره  برای ریاست مجلس  نمایندگان  از  نفر   ۶
باید  ساده زیستی  و  بی حاشیه  فرد  افزود:  و  کرد 
رییس مجلس شود که خود را نماینده تر از دیگر 
نمایندگان و امپراطور نداند و وابسته به جریانات 
در  و  نگیرد  آنها خط  از  و  نباشد  بیرون مجلس 
عدالت  برقراری  و  مردم  رفع مشکات  راستای 

کند. تاش 

احمدی بیغش درباره عملکرد مجالس قبلی نیز 
گذشته  مجلس های  بودن  محور  رییس  گفت: 
باعث ضعف این مجالس شد.  زیرا وقتی فقط 
گرفت،  تصمیم  نماینده ها  تمام  برای  نفر  یک 
خود به خود وارد ابی با دولت ها می شود و قطعا 
این ابی ها  از  هم  دیگر  نهادهای  و  سازمان ها 
استفاده می کنند و مجلس قدرت نظارت خود را 

می دهد. دست  از 
اگر  وی اضافه کرد: در دوره های گذشته، حتی 
تعدادی نماینده هم قصد استیضاح یا سئوال یا 
داشتند، قدرت مطلقه رییس  تحقیق و تفحص 
مجلس، مانع به نتیجه رسیدن سئوال نمایندگان 

می شد.
استاد دانشگاه امام حسین)ع( به تاکید مقام معظم 
رهبری بر جهش تولید در سال ۹۹ اشاره کرد و 
گفت: یک جراحی عمیق اقتصادی را در کشور 
نیاز داریم و وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی 

در شان مردم و نظام ما نیست.
احمدی بیغش با بیان اینکه ما کشور ضعیف و 
هستیم  کشوری  کرد:  تصریح  نیستیم،  فقیری 
به  دسترسی  کنار  در  فراوان  انرژی  ذخایر  که 
دریای  و  فارس  خلیج  طریق  از  آزاد  دریای 
و  مس  و  طا  بزرگ  معادن  شیات،  عمان، 
 دیگر مواد معدنی و هزاران نعمت خدادادی دیگر

 دارد.
وی، اصاح بی عدالتی در توزیع ثروت را یکی از 
ضرورت ها عنوان کرد و گفت: صنایع، کشاورزی 
به روز شوند و صنایع متوسط  باید  ما  و شیات 
تحریم ها  از  را  آسیب  بیشترین  که  کوچک  و 

قرار گیرند. دیده اند، مورد حمایت 

 منتخب مجلس یازدهم:

طرحی برای کاهش قدرت رئیس مجلس 
آماده کرده ایم

سالروز شهادت دردانه خلقت، یاس کبود پیامبر خاتم)ص(، ام ابیها و اائمه، همسر گرامی حضرت امیرالمؤمنین حضرت فاطمه زهراء علیهما الّسام را تسلیت می گوییم

میاد مبارك کریم اهل بیت عصمت و طهارت، دومین امام همام،حضرت حسن بن علي)مجتبي( علیهما السام را به شیعیان و عاشقان امامت تبریک مي گوییم
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سنا در لغو وتوی ترامپ علیه کاهش اختیارات جنگی ناکام ماند
 سنای آمریکا نتوانست مانع از وتوی رئیس جمهور این کشور علیه طرح کاهش اختیارات 

جنگی این کشور شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از سی ان ان، سنای آمریکا با تعداد آرای 49 در مقابل 44 نتوانست 

وتوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه کاهش اختیارات جنگی اش را لغو کند.
این طرح مانع از آن می شد که رئیس جمهور آمریکا بدون مجوز کنگره علیه ایران جنگ افروزی 

کند.
سنای آمریکا برای لغو وتوی ترامپ به دو سوم آرا نیاز داشت.

سخنگوی ارتش مطرح کرد؛

آماده باش یگان های ارتش در پی زلزله اخیر تهران
سخنگوی ارتش ضمن ابراز امیدواری برای در امان ماندن هم وطنان از هر نوع خسارت زلزله 
تهران، تاکید کرد: یگان های ارتش در تهران و استان های همجوار، آماده کمک رسانی هستند.

به گزارش ایسنا، سرتیپ شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش، درباره زمین لرزه 5.1 ریشتری 
بامداد جمعه تهران گفت: امیدواریم هیچ خسارت جانی برای مردم شریف مان ایجاد نشده 

باشد.
آماده  همجوار،  استان های  و  تهران  در  ارتش  یگان های  کرد:  تصریح  ارتش  سخنگوی 
کمک رسانی هستند و در صورت لزوم و نیاز، همانند همیشه در خدمت مردم خواهند بود.

معاون سیاسی وزارت کشور:

انتخابات دور دوم مجلس در شهریور
ماه آینده مجلس جدید تشكیل می شود

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در شهریور انتخابات دور دوم مجلس برگزار می شود، 
گفت: ماه آینده مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد و نحوه تعامل با مجلس بــر اساس اصل 

تفکیک قوا و تعامل سازنده است.
به گزارش مهر، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در حاشیه دومین همایش استانداران 
سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
ارائه و تصمیم بر آن شد تا این  امنیتی با محوریت جهش تولید و راهکارهای تحقق آن 

راهکارها و پیشنهادها به دولت ارسال شود.
وی با بیان اینکه در شهریور انتخابات دور دوم مجلس برگزار می شود افزود: ماه آینده هم 
مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد و نحوه تعامل با مجلس بر اساس اصل تفکیک قوا و تعامل 

سازنده است.
معاون سیاسی وزارت کشور یادآور شد: ما برای ارزیابی آخرین وضعیت کشور و تصمیم گیری 
مسائل مهم، دو جلسه را به صورت کمیسیونی با استانداران برگزار کردیم؛ در هر کمیسیون 

تعدادی از استانداران حضور داشتند و مهم ترین مباحث مورد بحث قرار گرفت.
وی بیان کرد: در کمیسیون امنیتی، موضوعات مربوط به ناامنی ها و پیش بینی ها مطرح و 
تصمیمات جدید برای مقابله با ناامنی های احتمالی اتخاذ شد؛ در کمیسیون اجتماعی هم 

مباحث مهم با محوریت کرونا ویروس و تأثیرات آن مطرح شد.
عرف با اشاره به آثار اقتصادی کرونا بر جامعه، اظهار کرد: دولت تا به امروز تصمیمات مهمی 

را برای مشکات اقتصادی مطرح کرده و به سرعت هم اجرا می شود.
وی در پایان گفت: بورس یک فرصت برای استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت آنها در اقتصاد 
ملی است؛ البته اقتصاد موضوع وزارت کشور نیست و فقط به عنوان هماهنگی ورود پیدا 

می کنند.

 مسكو:

 آمریکا و روسیه مذاکرات استراتژیک را
 به زودی از سر می گیرند

معاون وزیر خارجه روسیه دیروز اعام کرد، آمریکا و روسیه به زودی گفت وگوها درباره »ثبات 
استراتژیک« را از سر می گیرند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه این 
خبر را در پی مذاکره روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه اعام کرد که در آن ترامپ بر تمایل خود برای کنترل تسلیحات و 

عقد معاهده ای جدید در این زمینه با روسیه و چین سخن گفت.
 

تمدید تحریم های آمریکا علیه سوریه
 رئیس جمهوری آمریکا طی نامه ای به کنگره از تصمیم خود برای تمدید تحریم ها علیه سوریه 

خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نیشن، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا طی نامه ای به کنگره 
از تصمیم خود برای تمدید تحریم ها علیه سوریه به دلیل ادامه تنش ها در این کشور خبر داد.

وی در نامه ای به »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: »ازم است که 
وضعیت اضطراری اعام شده در قبال سوریه و تحریم ها علیه این کشور همچنان به قوت 

خود باقی بماند«.
ترامپ در ادامه از دولت سوریه خواست به تنش ها در این کشور پایان دهد و از روسیه و ایران 

به دلیل حمایت از »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه انتقاد کرد.
وی از دولت سوریه خواست آتش بسی ملی را به اجرا گذاشته و راهکاری سیاسی برای بحران 

این کشور پیدا کند.

تذکر به وزیر راه و شهرسازی
 برای کنترل قیمت مسکن

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری به محمد اسامی خواستار کنترل قیمت 
حبابی مسکن اعم از خرید، رهن و اجاره شد.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای 
اسامی در تذکری به محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی خواستار کنترل قیمت مسکن، اعم 

از خرید، رهن و اجاره شد.
متن کامل تذکر نماینده مردم شاهین شهر به وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:

خاصه تذکر: 
ضروری است جهت کنترل قیمت های کاذب و حبابی زمین و مسکن اعم از خرید و رهن و 

اجاره با همکاری دستگاه های دیگر اقدام عاجل نمایند.
شرح تذکر:

جناب آقای وزیر
در هفته های اخیر شاهد رشد حبابی و در عین حال فزاینده قیمت خرید، اجاره، رهن زمین، 

مسکن هستیم که افرادی بی خانمان و جوانان را شدیدا دچار نگرانی نموده است.
لذا ضروری است با همکاری وزرای صمت، ارتباطات و فناوری و دادگستری نسبت به کنترل 
و نظارت برخی مشاورین اماک و مسکن و بسترهای فضای مجازی مثل »دیوار« و غیر 

اقدامات ازم را به عمل آورید.

 ایحه دفاعی پرونده نجفی در دور سوم رسیدگی به دادگاه ارایه شد
ارایه  از  نجفی  مدافع محمدعلی  وکیل 
ایحه دفاعی پرونده موکلش به عنوان 
به  آخرین دفاع در دور سوم رسیدگی 

پرونده به دادگاه خبر داد.
با  گفت وگو  در  گودرزی  حمیدرضا 
ایسنا در این باره گفت: سه شنبه هفته 
گذشته ایحه دفاعی را به عنوان آخرین 
دفاع در دور سوم رسیدگی به پرونده، 
ارایه دادیم و منتظر تصمیم  به دادگاه 
دادگاه هستیم ولی تاکنون مطلبی به ما 

ارایه نشده است.
وی افزود: اگر دادگاه پرونده را تکمیل 
رای  انشاء  به  مبادرت  احتمااً  بداند 
خواهد کرد و چنانچه نقایصی در نظر 
داشته باشد راجع به آن اتخاذ تصمیم 
خواهد کرد، اما تا این لحظه تصمیمی 
به وکای پرونده اباغ نشده است. اگر 
چه این پرسش هنوز باقی است که چرا 

دانستن  عمد  شبه  در خصوص  دادگاه 
قتل و نقض دادنامه از سوی دیوان عالی 
کشور هیچ گونه ورودی نکرده است؟

 - استاد  میترا  گزارش،   این  براساس 
نجفی  شهردار  همسر دوم محمدعلی 
  9۸ سال  خردادماه   7 تهران-   سابق 
با شلیک گلوله به قتل رسید و  عصر 
همسرش  قتل  به  نجفی  روز  همان 
اختافات  را  خود  انگیزه  و  اعتراف 
خانوادگی عنوان کرد. از جمله اتهامات 
استاد،  میترا  خانم  عمد  قتل  نجفی، 
حمل و نگهداری ساح غیر مجاز و ایراد 
صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح )غیر 

است. فوتی( 
در دور اول رسیدگی به این پرونده سه 
جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کیفری 
قاضی  ریاست  به  تهران  استان  یک 
نهایتا  و  شد  برگزار  کشکولی  محمدی 

استاد  میترا  عمد  قتل  احراز  با  نجفی 
به قصاص محکوم شد. بعد از آن  برادر 
انتشار پستی در صفحه  با  میترا استاد 
از  رضایت  اعام  از  خود  اینستاگرام 

داد. خبر  نجفی  قصاص 
حکم    9۸ سال  شهریورماه  سرانجام 
تهران  یک  کیفری  دادگاه  نهم   شعبه 
در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل 
میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی 
شده  ارسال  کشور  عالی  دیوان  به 
نقض  قضایی  مرجع  این  سوی  از  بود، 
و  تحقیقات  نقص  رفع  برای   و  شد 
رسیدگی  بدوی  شعبه  به  آن  تکمیل 
دادگاه   9 شعبه   - پرونده  به  کننده 
اعاده تهران-   استان  یک   کیفری 

 شد.
دو  پرونده،  به  رسیدگی  دوم  دور  در 
جلسه دادگاه در  ششم و نهم  آذرماه 

نهم دادگاه کیفری  سال 9۸ در شعبه 
قاضی  ریاست  به  تهران  استان  یک 
محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه 
و  دانست  محرز  را  عمد  قتل  مجددا 
نجفی به 7 سال و نیم حبس محکوم 
شد. به این حکم اعتراض شد و پرونده 
ارجاع  عالی کشور  به شعبه 41 دیوان 
را  پرونده  عالی هم حکم  دیوان  و  شد 
شعبه   - عرض  هم  شعبه  به  و  نقض 
تهران-   استان  یک  کیفری  دادگاه   10
فرستاد.در دور سوم رسیدگی به پرونده 
در 14 اردیبهشت سال 99  در شعبه 
10 دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاست قاضی متین راسخ پس از اخرین 
دفاع نجفی ختم رسیدگی اعام شد و 
داده  فرصت  روز  پرونده سه  به وکای 
شد که ایحه دفاعی را به دادگاه ارایه 

دهند.

قالیباف: 

نارضایتی مردم نشانگر عملکرد ضعیف مسئولین
صدای همۀ مردم باید در مجلس شنیده شود

 منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسامی گفت: 
جریان انقابی در این انتخابات با تدبیری که به خرج 
داد پیروز شد و در 4 سال پیش رو، باید چنان عمل 
کند که چهار سال بعد مردم با جان و دل و رضایت 

دوباره با رأی بیشتری به این جریان رای بدهند.
مردم  منتخب  قالیباف،  محّمدباقر  فارس،  گزارش  به 
تهران در مجلس یازدهم در جمع فعاان اجتماعی و 
جهادی اسامشهر گفت: انتخابات اخیر نشان داد مردم 
و جریان ها.  افراد  نه  و  بسته اند  اخوت  انقاب عهد  با 
مردم از انقاب و آرمان های آن خسته نشده اند بلکه 
از وعده های عمل نشده و بی عملی خسته شده اند و در 

انتخابات به آن نه گفتند. 
وی افزود: جریان انقابی در این انتخابات با تدبیری که 
به خرج داد پیروز شد و برای چهار سال مجلس را در 
اختیار خواهد داشت و باید چنان عمل کند که چهار 
سال بعد مردم با جان و دل و رضایت دوباره با رای 

بیشتری به این جریان رای بدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم رأی دادن 
از  ناشی  را  تهران  در  مخصوصاً  انتخابات  در  برخی 
البته  گفت:  و  دانست  خود  نمایندگان  از  نارضایتی 
نماینده مجلس، نمایندۀ آنهایی هم که رای نداده اند 
هستند. مجلس متعلق به همه است. صدای همه باید 
باید  اما جریان های سیاسی  در مجلس شنیده شود. 
بدانند هر چه از آرمان های انقاب و در راس آنها مردم 
پیروزی  برای  کمتری  شانس  بگیرند  بیشتری  فاصله 
خواهند داشت. البته اشکااتی هم وجود دارد که در 

گام دوم انقاب باید این اشکاات بر طرف شود.
سال  چهل  تجربه  از  باید  ما  اینکه  بیان  با  قالیباف   
گذشته در جبران صعف ها کمک بگیریم، تصریح کرد: 
همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم با 
تیزبینی اشاره کردند جبران این ضعف ها منوط به ورود 
نیروهای جوان تر و با انگیزه تر به مجلس بود که بحمد 

اه این امر تا حد زیادی در انتخابات اسفندماه محقق 
شد. نفس ورود این تعداد جوان متخصص با انگیزه به 

مجلس یازدهم مبارک و مفید است.
از  زیادی  تعداد  با  که  مدتی  این  در  داد:  ادامه  وی 
نمایندگان منتخب جلسه داشتم دیدم که واقعاً برای 
کار کردن انگیزه و برنامه دارند. این اتفاق مهمی برای 
انقاب  انقاب اسامی و جمهوری اسامی است. در 
هم جوان ها نقش اصلی را داشتند و اکنون زمان آن 
است که جوانان با تکیه و ایمان به آرمان های انقاب 
نظیر  اسامی  از جمهوری  آمده  بر  نهادهای  اسامی 
مجلس شورای اسامی را جانی تازه بخشند و هر چه 

بیشتر در مسیر آرمان های انقاب قرار دهند.
 منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسامی، بزرگ 
به مشکات مردم و  را رسیدگی  انقاب  آرمان  ترین 
مخصوصاً محرومین دانست و افزود: هرگاه جمهوری 
اسامی این آرمان را نادیده بگیرد از انقاب اسامی 
آرمان  این  برای  جایگزینی  هیچ  است.  گرفته  فاصله 
وجود ندارد. هیچ کس و هیچ جریانی بدون خدمت 
به مردم موفق نخواهد شد. اگر به هر بهانه ای مردم را 
نادیده بگیرد و از اداره امور کشور کنار بگذارد موفق 
و  بااتر  را  اگر خود  نخواهد شد. همچنین مسئولین 

قوی تر از مردم بداند موفق نخواهد شد.
یعنی  باشند  ناراضی  مردم  اگر  داد:  ادامه  قالیباف 
عملکرد مسئولین ضعیف بوده است. یعنی مسئولین 
مشکات  مخصوصاً  و  مردم  مشکات  حل  جای  به 
معیشتی به سراغ تخریب سیاسی رقیب رفته اند. یعنی 
برای مردم کاری نکرده اند و می خواهند حواس مردم 

را پرت کنند تا نپرسند چرا کار نمی کنید؟
تهران  در  که  است  رسیده  جایی  به  کار  افزود:  وی 
اگر همین  نخواستیم،  اتوبان جدید  مردم می گویند 
اینها  کرده اید.  هنر  کنید  پر  را  ها  اتوبان  های  چاله 
به  بی باوری  نتیجه  است.  مردم  از  شدن  دور  نتیجۀ 

آرمان های انقاب است. مردم انقاب را دوست دارند 
و در انتخابات اسفندماه باز هم این را اثبات کردند اما 
آنهایی را که به مردم خدمت نمی کنند دوست ندارند. 
به آنهایی که آرمان های انقاب و خدمت به مردم را 
عوام زدگی و عقب ماندگی می دانند رأی ندادند. درس 

بزرگ انتخابات اخیر برای ما این بود.
به یک  انتخابات  این  در  اینکه مردم  بیان  با  قالیباف 
جریان نه و به یک جریان آری گفتند، تصریح کرد: 
جریان انقابی در سایۀ وحدت و عقانیت پیروز شد. 
وحدتی در جریان انقابی ایجاد شد و همه زیر یک 
و  مردم  بخاطر  را  اختافات جزئی  چتر جمع شدند. 
انقاب کنار گذاشتند. برخی ها حتی در داخل جبهۀ 
تهران  در  مخصوصاً  وحدت  به  چندانی  امید  انقاب 
نداشتند اما دیدیم که وقتی پای آرمان بزرگی به نام 
خدمت به مردم در میان باشد وحدت شدنی و ممکن 
دو  تا  و  برد  زمان  این وحدت  البته  افزود:  است. وی 
روز مانده به روز رای گیری گفتگو ها و رایزنی ها و 
تبادل نظر ها ادامه داشت. اما نتیجه کار رضایت بخش 
دلشان  ته  همه  دهم  می  اطمینان  شما  به  من  بود. 
خواستار وحدت بودند. خیلی از افراد وارد شدند و وقت 
گذاشتند تا وحدت حاصل شد. مردم هم سنگ تمام 
گذاشتند. با رأی دادن به همه فهرست سی نفره اعام 
کردند که طرفدار عقل و تدبیر جمعی و کنار گذاشتن 

تک روی ها هستند.
قالیباف با بیان اینکه ما به عنوان منتخبان مردم باید 
مردم  به  اگر  کرد:  تصریح  بدانیم،  را  اعتماد  این  قدر 
کما  کرد  خواهند  قدرشناسی  هم  آنها  کنیم  خدمت 
از وحدت  به پاس قدردانی  اینکه در دوم اسفند 9۸ 
به همه فهرست رای دادند. پیام مردم به ما روشن و 
انقاب  صریح بود گفتند وحدت کنید و آرمان های 
را در اولویت قرار دهید تا ما هم با رای دادن از شما 

کنیم. حمایت 

صورت  در  گفت:  تهران  شهرداری  بحران  مدیریت  و  بینی  پیش  سازمان  رئیس 
خواهیم مواجه  فاجعه  یک  با  قطعا  تهران  در  ریشتر  نیم  و   6 از  بااتر  زلزله   وقوع 

 شد.
»رضا کرمی محمدی« رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران« در 
گفت وگو با ایلنا در خصوص وضعیت شهر تهران پس از زلزله پنجشنبه شب گذشته 
گفت: زلزله 5 ریشتری آسیب جدی به جایی وارد نمی کند و در نتیجه به شهر تهران 

نیز آسیب وارد نشده و گزارشی نیز اعام نشده است. 
او ادامه داد: تنها در برخی نقاط مردم خونسردی خود را از دست دادند و عجله باعث 

شد برخی از این لحاظ صدمه ببینند. 
کرمی محمدی با اشاره به فعال شدن گسل مشا اظهار داشت: اگر زلزله ای 6 ریشتری 
در تهران رخ دهد قدرت آن 32 برابر زلزله شب گذشته است و اگر به 7 برسد، هزار 
برابر قدرت دارد و مساله خیلی جدی برای تهران است. با توجه به اینکه احتمال دارد 
این گسل تحرکاتی داشته باشد، منطقی است که همه در حالت آماده باش باشند و 
به همین منظور ستاد هماهنگی شکل گرفت و در انتظار دستورات ستاد مدیریت 

بحران هستیم. 
رئیس سازمان پیش بینی و مدیریت بحران شهرداری تهران گفت: در صورت وقوع 

زلزله بااتر از 6 و نیم ریشتر قطعا در تهران یک فاجعه داریم.
او در پاسخ به این سوال که آیا پارک ها و بوستان های پایتخت در شب های آینده نیز 
باز خواهند بود گفت: تا 72 ساعت آینده پارک ها و بوستان های پایتخت به صورت 

شبانه روزی باز هستند. 
کرمی محمدی با بیان اینکه در صورت وقوع اتفاق بار اصلی کمک رسانی بر دوش 

جدی امدادرسانی  هیچ  انتظار  اول  ساعت   72 در  مردم  کرد:  تصریح  است   مردم 
 نمی توانند داشته باشند که در همه جای دنیا به همین صورت است لذا در صورت 
وقوع زلزله در لحظات اول پس از وقوع آن مردم باید به همدیگر کمک کنند و حفظ 

خونسردی ازمه این شرایط است. 
او درخصوص هجوم مردم به سمت پمپ بنزین  ها پس از زلزله گفت: رفتن مردم 
به پمپ بنزین ها پس از زلزله اشتباه است و باید نسبت به آن فرهنگ سازی صورت 
گیرد. درست است که ماشین برای حرکت به بنزین نیاز دارد اما اگر زلزله شدیدی در 
تهران رخ دهد، امکان رفتن تا سر کوچه نیز فراهم نیست و  باک پر ممکن است حتی 

به آتش سوزی نیز منجر شود. 
وقوع  درصورت  تهران  شهر  های  زیرساخت  آمادگی  درخصوص  محمدی  کرمی 
زلزله احتمالی گفت: در بخش های مختلف ظرفیت های خیلی خوبی وجود دارد و 
هماهنگی ها نیز بد نیست. البته یک نقصی وجود دارد و تا زمانی که موضوع جدی 
نشود متاسفانه مسئوان مربوطه مساله را خیلی جدی نمی گیرند در حالی که اکنون 

زمانی است که حتما باید ستادها تشکیل شده باشند. 
او در ادامه گفت: اگر اتفاقی رخ دهد در یک محدوده و چارچوبی مشخص ظرفیت 
خوبی موجود است اما این برای زمانی است که زلزله خیلی بزرگ نبوده و کمتر از 6 
ریشتر باشد، اما  زلزله که بزرگتر شود ظرفیت های ما جوابگو نیست و باید به کمک 

خود مردم و کمک های بین المللی اتکا کرد. 
کرمی محمدی گفت: با توجه به اینکه در زلزله 5 ریشتری اتفاق خاصی رخ نمی دهد 
درخواستی نداریم، اما اگر زلزله بزرگتری باشد به کمک های بین المللی نیاز است و 

دولت باید سازوکارهای آن را در نظر بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران تهران:

وقوع زلزله بااتر از 6/5 ریشتر
 در تهران » فاجعه « است
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ــر داد و  ــرزه تهــران خب ــن ل ــوع زمی ــی وق ــران در پ ــاش شــهرداری ته ــاده ب ــران از آم شــهردار ته
ــه  ــردم را تشــویق ب ــا، م ــل کرون ــه دلی ــا ب ــاده اســت ام ــت بحــران آم ــای مدیری ــوله ه ــت: س گف

اســتفاده از آن نمی کنیــم. 
ــتاد  ــرزه س ــن ل ــوع زمی ــس از وق ــه  پ ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف ــروز حناچ پی
بحــران شــهر تهــران تشــکیل شــده و همــه نیروهــا در حــال آماده بــاش هســتند. گفــت: در چنیــن 
شــرایطی معمــوا فضاهــای عمومــی همچــون ســوله هــای مدیریــت بحــران را بــرای اســتفاده عموم 
بازگشــایی مــی کننــد امــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا بــه مــردم توصیــه نمی کنیــم کــه بــه ســوله ها 

بیاینــد و تنهــا اگــر وضعیــت حــاد شــود اعــام خواهیــم کــرد.
در  اســت  بهتــر  و  انــد  ترســیده  مــردم  کــه  اســت  طبیعــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مــردم پذیــرای  ســوله ها  نبــود  کرونایــی  شــرایط  اگــر  افــزود:  باشــند  بــاز   فضــای 

 بودند.
شــهردار تهــران بــا بیــان اینکــه مــردم تــا صبــح بــا آمادگــی در جاهــای امــن حضــور داشــته باشــند 
همچنیــن از آمادگــی بوســتانها بــرای حضــور مــردم خبــر داد و افــزود: در بوســتان ها گشــوده شــده 

و آمــاده پذیرایــی از همشــهریانی اســت کــه مایلنــد شــب را در فضــای بــاز باشــند.

حناچی: 
سوله های بحران آماده است اما به دلیل کرونا توصیه نمی کنیم

 آمادگی بوستانها

اجتماعی
  شهردار منطقه یک در تجلیل از استاد قاسم رفعتی : 

مدیریت شهری
 نیازمند نگاه فرهنگی هنرمندان است

 

ــا  ــگاه فرهنگــی هنرمنــدان اســت ت مدیریــت شــهری نیازمنــد ن
بتوانــد بــا ایجــاد شــهری خــاق در جــذب و پــرورش اســتعدادها، 
باشــد.  توانــا  هــا  پــردازی  ایــده  و  هــا  نــوآوری 
ــید  ــک،  س ــه ی ــهرداری منطق ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاه  ــبت م ــه مناس ــه  ب ــن منطق ــهردار ای ــوی ش ــد موس حمی
مبــارک رمضــان ضمــن تجلیــل از اســتاد قاســم رفعتــی اظهــار 
داشــت: ایــن اســتاد گرانقــدر شــهروند و مایــه مباهــات منطقــه 
ــان و خواننــدگان آیینــی و پیــش  یــک و یکــی از مناجــات خوان
ــاز محضــر  کســوتان عرصــه موســیقی کشــور اســت کــه از دیرب
نــام داران بــزرگ موســیقی ایرانــی را درک کــرده و امــروز، 
ــته ــتاقان، نشس ــه در دل مش ــتر از همیش  آواز و آوازه اش خوش

 است.
ــه  ــد ب ــهری جدی ــت ش ــژه مدیری ــه وی ــه  توج ــاره ب ــا اش وی ب
هنرمنــدان بعنــوان ســرمایه هــای انســانی افــزود: این توجــه ویژه 
موجــب توســعه و تعامــل همــکاری بیــن شــهروندان و مدیریــت 
شــهری و ســرمایه هــای فرهنگــی مــی شــود و نقطــه عطفــی در 
ــر خواهــد شــد  ــن دوســتداران هن ــر در بی ــور فرهنــگ و هن تبل
چــرا کــه شــهر خــاق رویکــردی فرهنگــی در توســعه شــهری 

اســت.
ســید عبــاس ســجادی معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
ــر چــه  ــی اگ ــت : اســتاد رفعت ــز گف ــک نی ــه ی شــهرداری منطق
بــا خوانــدن قطعــه ســحرگهان کــه ســال هــای متمــادی اســت 
ــی شــود،  ــی پخــش م ــانه ی مل ــارک رمضــان از رس ــاه مب در م
ســبک وســیاقی نویــن در مداحــی ابــداع نمود،امــا خــود را در این 
ــن اســتاد گرانقــدر  ــار ای ــد. از دیگــر آث حــوزه، مدعــی نمــی دان
ــی )ع( ــوا عل ــدح م ــی در م ــق و عل ــب و عش ــه و ش ــاه نمون  م

 است.

ــت:  ــور گف ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــخنگوی س س
شــهرداران مناطــق 22 گانــه شــهرداری تهــران و 
اســتان اصفهــان بــه عنــوان اســتان معیــن و جانشــین 
تهــران از بامــداد جمعــه آماده بــاش هســتند و جلســات 
ــان  ــر همچن ــال حاض ــد. در ح ــزار کردن ــود را برگ خ
ــادی ــرایط ع ــا ش ــود، ام ــظ می ش ــاش حف ــاده ب  آم

 است.
بــه گــزارش ایســنا، بختیــاری بــا بیــان اینکــه ســاعت 
ــت  ــه )۱۹ اردیبهش ــروز جمع ــداد دی ــه بام ۴8 دقیق
ــی  ــتر در حوال ــی 5.۱ ریش ــه بزرگ ــه ای ب ــاه( زلزل م
ــم  ــای ک ــه از زلزله ه ــن زلزل ــزود: ای ــد رخ داد، اف دماون
ــه  ــف از جمل ــن در شــهرهای مختل ــود، بنابرای عمــق ب
تهــران احســاس شــد و تــا ســاعت 8:۳۰ صبــح حــدود 
ــاده ــاق افت ــز اتف ــزرگای ۳.۹ نی ــا ب ــرزه ت ــس ل  ۳۴ پ

 است.
ــاش  ــاده ب ــه آم ــات اولی ــان لحظ ــه داد: از هم وی ادام
بــه همــه دســتگاه های عضــو مدیریــت بحــران کشــور 
ــه  ــون زلزل ــه کان ــدادی ب ــای ام ــد و گروه ه ــام ش اع

ــد( اعــزام شــدند.  )دماون
ــزود:  ــور اف ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــخنگوی س س

شــهرداران مناطــق 22 گانــه شــهرداری تهران و اســتان 
اصفهــان بــه عنــوان اســتان معیــن و جانشــین تهــران، 
از بامــداد جمعــه آماده بــاش بودنــد و جلســات خــود را 

برگــزار کردنــد. 
در حــال حاضــر همچنــان آمــاده بــاش حفظ می شــود، 

امــا شــرایط عادی اســت.

تهران همچنان در آماده باش است
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: 
این حجم از نقدینگی اگر با عرضه های عمده در بازار بورس همراه 

نباشد می تواند اثرات مخربی در اقتصاد ایجاد کند.
به گزارش مهر، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به احتمال سقوط بورس 
هشدار داده و خواستار عرضه سهام عمده در بازار بورس شده و 10 

راهکار نیز برای تعمیق رونق این بازار ارائه داده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

»جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

با سام
احتراماً چنانچه مستحضر هستید در شرایط کنونی اقتصاد ایران 
روزانه بیش از 1,200 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه 
نقدینگی  مدیریت  برای  تصمیم  شرایط  وضعیت  این  و  می شود 
این  در  است.  نموده  همراه  خاصی  پیچیدگی های  با  را  شتابان 
خصوص رشد شاخص بورس در ماه های گذشته متاثر از افزایش 
حجم نقدینگی در کشور و ورود آن به بازار سرمایه شرایط خاصی 

را رقم زده است.
مشابه  به مدت  نسبت  پایان سال 139۸  در  بورس  شاخص کل 
سال قبل 1۸6 درصد رشد کرده است و از ابتدای سال تا تاریخ 16 
اردیبهشت 1399 این رشد به رقم بی سابقه 91 درصد رسیده است 
که این به معنای آن است که شاخص بورس طی 27 روز کاری 
تقریباً 50 درصد رشد کل سال گذشته را داشته است. شاخص کل 
هم وزن طی سال 9۸ با رشدی 430 درصدی روبرو بوده است و 
از ابتدای سال نیز بیش از 75 درصد رشد را به خود دیده است. 
شاخص فرابورس ایران نیز در سال 9۸ بالغ بر 1۸۸ درصد رشد و 
از ابتدای سال بالغ بر 69 درصد رشد کرده است. ارزش بازار بورس 
و فرابورس طی سال 9۸ با رشدی 1۸4 درصدی به رقم بی سابقه 
24,566,546 میلیارد ریال رسیده است و از ابتدای سال تا تاریخ 
16 اردیبهشت ماه با 79 درصد رشد بالغ بر 43,۸52,۸49 میلیارد 

ریال شده است.
از ابتدای سال 1399 تاکنون در برخی روزها بیش از 100 هزار 
نفر کد سهامداری دریافت کرده اند و مردم نسبت به سرمایه گذاری 
در بورس استقبال ویژه ای کرده اند به طوری که از ابتدای سال 
تومان  میلیارد  هزار  بر 3۸  بالغ  ماه  اردیبهشت  تاریخ 16  تا   99

منابع نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده است. و میانگین ارزش 
معامات بورس تهران به روزانه 6,۸00 میلیارد تومان رسیده است.

حوزه  در  ثبات  لزوم  و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  امروز 
اقتصاد و نیز اجتناب از سفته بازی در ارز و مسکن و … فرصتی 
آمده  وجود  به  سرمایه  بازار  طریق  از  مالی  تامین  برای  تاریخی 
است، افزایش چند برابری شاخص بازار بورس در مدت کوتاه اگر 
با تمهیدات و تصمیم گیری صحیح به همراه نباشد علیرغم تمام 
محسنات آن می تواند تبعات منفی مهلکی نیز برای اقتصاد کشور 
به همراه داشته باشد. دولت باید از فرصت تاریخی به وجود آمده 
)اذن مقام معظم رهبری در آزادسازی سهام عدالت، امکان عرضه 
سهام شرکت های دولتی، سهام شرکت های شبه دولتی و نیز سهام 
نقدینگی  جذب  جهت  دولتی(  بانک های  به  متعلق  شرکت های 
اگر  نقدینگی  از  این حجم  بنماید،  را  استفاده  سرگردان حداکثر 
با عرضه های عمده همراه نباشد می تواند اثرات مخربی در اقتصاد 
ایجاد و موجب گردد ارزش ذاتی سهام شرکت های موجود در بورس 
با ارزش روز سهام فاصله معنادار پیدا نموده و در آینده مخاطرات 
ملی  منافع  و  اقتصادی  بنگاه های  گذاران،  برای سرمایه  را  جدی 
انجام شده  بررسی های  به  توجه  با  رابطه  این  در  آورد.  همراه  به 
می توان به این نکته اشاره کرد که برخی از شرکت ها که حدود 
40 درصد شرکت های بورس و فرابورس را تشکیل می دهند هیچ 
ارتباط منطقی بین قیمت سهم و سودآوری آنها وجود ندارد و به 
عنوان مثال شرکتی که NAV آن منفی است )شرکتی که ارزش 
قیمت  به  روز  هر  است(  دارایی هایش  ارزش  از  بیشتر  تعهداتش 
سهمش اضافه می شود و حتی شرکت هایی که غیرفعال هستند 
و یا سودآوری ندارند و یا با سودآوری بسیار ناچیز می باشند در 
قیمت های بسیار باا معامله می شوند و این عامت جدی است که 
اگر سریعاً در بازار سرمایه برای آنها تصمیمی گرفته نشود نگرانی 
برای این دسته از ارزش سهام شرکت ها در روزها و هفته های آینده 
زیاد بوده و سقوط آنها خارج از تصور نیست. درست است که این 
دسته از سهام حدود 40 درصد بورس را تشکیل می دهند اما وقتی 
بازار رو به کاهش حرکت کند تمام بازار را دچار تاطم و چالش 
خواهد کرد و حتی شرکت هایی که انتظار می رود روند رو به رشد 
داشته باشند را نیز به دلیل جو روانی بازار دچار چالش و تاطم 

خواهد کرد.
اینجانب  اجمالی  پیشنهادات  عنوان  به  ذیل  موارد  اساس  این  بر 

می گردد: ارائه  حضورتان 
1- تشکیل شورای ثبات مالی با حضور روسای بانک مرکزی، بورس 
و بیمه و افراد مستقل و متخصص حقیقی و نمایندگان بخش واقعی 
اقتصاد به منظور بررسی و رصد سیاست های ارزی، مالی و پولی و 

ارائه پیشنهاد به نهادهای قانونگذار.
2- واگذاری مابقی سهام شرکت های دولتی و نیز شرکت های بزرگ 
دولتی همانند شرکت های سرمایه  بانک های  به  متعلق  اقتصادی 

گذاری غدیر، امید، گروه توسعه ملی و...
3- عرضه سهام نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شرکت های زیر 
مجموعه سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و 
… و هدایت نقدینگی حاصل از فروش سهام برای شروع و تکمیل 

پروژه های ناتمام در جهت توسعه اقتصادی کشور.
پروژه های  در  سهام  به  تبدیل  قابل  اختیار  اوراق  اندازی  راه   -4
سودآور که به دلیل عدم منابع مالی توسط دولت متوقف یا حتی 
شروع نگردیده است و تضمین سود اوراق در صورت عدم استفاده 

از تبدیل سهام در سررسید مقرر.
5- فروش سهام دولت در پروژه های بزرگ ملی از جمله فازهای 
پارس جنوبی و میادین بزرگ نفتی و گازی در قالب صندوق پروژه 
و یا شرکت سهامی عام و تامین مالی جهت اتمام پروژه های نیمه 

تمام.
6- اعمال سیاست های تشویقی بیشتر برای بخش خصوصی و برای 
پذیرش شرکت ها در بورس و نیز تسریع فرایند این شرکت ها توسط 

شرکت بورس و فرابورس.
7- آغاز معامات مجدد اوراق آتی سکه طا و انتشار اوراق آتی 
کاایی در حوزه انرژی کشور با توجه به صادرات بنزین و گازوئیل.

به  واگذاری سهام دولت  از  منابع حاصل  از  ۸- تخصیص بخشی 
سقوط  از  ناشی  بحران های  با  مقابله  برای  بازار  تثبیت  صندوق 

سرمایه. بازار  در  قیمت ها 
بازار سرمایه و اختصاص آن  9- وضع کارمزد جدید بر معامات 
منابع به صندوق تثبیت بازار جهت حمایت از بازار سرمایه کشور 

اضطراری. در شرایط 
10- اتخاذ تمهیدات مناسب با همکاری قوه قضائیه برای مقابله 
موثر با افرادی که در شبکه های مجازی اقدام به اعمال مجرمانه 
با هدف دستکاری قیمت نموده و از مردم نا آشنا به بازار سرمایه 
از طرق مختلف از جمله اغواگری و ارائه سیگنال، منافع غیرقانونی 

برای خود ایجاد می نمایند.
ازم به ذکر است بخشی از حضور و استقبال مردم در بازار سرمایه 
ایران  اقتصاد کشور است و مردم شریف  از تورم پنهان در  ناشی 
پوشش  و  دارایی  به خرید  اقدام  ملی  پول  ارزش  به خاطر حفظ 
تورم لجام گسیخته کرده اند به نظر می رسد دولت و مشخصاً بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران بایستی تمهیدات ویژه ای را برای 
کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی کشور به کار ببندد. این 
در حالی است که بانک مرکزی اولویت خود را به کنترل نرخ ارز 
برای  مالی  و  پولی  اجرای سایر سیاست های  از  و  داده  اختصاص 
کنترل نرخ تورم که ماموریت ذاتی این بانک می باشد، فاصله گرفته 

است.
بدیهی است در صورت عدم تمهیدات به موقع و مناسب در جذب 
نقدینگی و افزایش بی رویه قیمت سهام که با معیارهای علمی و 
ارزشگذاری ذاتی فاصله ای معنادار پیدا می کند ممکن است موجب 
بحران های اقتصادی و اجتماعی جدی در کشور شده و نظام مقدس 
جمهوری اسامی را با مخاطرات تازه ای روبرو سازد و انتظار می رود 
عالی  نیز شورای  و  پولی  بازار  ناظر  مقام  عنوان  به  مرکزی  بانک 
بورس و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر 
بازار سرمایه بر اساس تکالیف قانونی خود تمهیدات ازم را برای 
حفظ و صیانت از سرمایه گذاران و همچنین رشد منطقی شاخص 
بورس به کار بسته و حضور مردم در بازار سرمایه را به یک فرصت 
تازه در اقتصاد ایران برای رهایی از سفته بازی های کاذب و تامین 

مالی پروژه های مهم اقتصادی تبدیل کنند.«
با تقدیم احترام
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی

 پورابراهیمی در نامه ای به رئیس جمهور؛

 عرضه عمده سهام نداشته باشیم
بورس سقوط می کند

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 شرکت مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو )سهامی خاص(

 شماره ثبت: 58080 شناسه ملی: 10101031424
عمل  به  آنها دعوت  قانونی  نمایندگان  یا  کلیه سهامداران  از   بدین وسیله 
می آید تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که روز چهارشنبه مورخ 
31 اردیبهشت ماه 1399 ساعت 10 صبح در محل شرکت واقع در تهران 
خیابان ولیعصر- نرسیده به خیابان مطهری- کوچه شهید حسینی راد - پاك 

38 طبقه سوم برگزار می گردد، حضور به عمل رسانند .
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره )ماده 36 اساسنامه(.
هیئت مدیره شرکت
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
 شرکت نگاه ساز الکترونیک )سهامی خاص( 

به شماره ثبت124760 و شناسه ملی10101682124
پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیراانتشار ابرار در روز پنج شنبه 
اینكه  به  توجه  با  و   5 صفحه   8896 روزنامه  شماره   1399/2/4 مورخه 
مورخ  شنبه  پنج  روز  صبح   10 ساعت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
،جلسه تشكیل  نرسیدن سهامداران  نصاب  به حد  علت  به   1399/2/18
آنها  قانونی  نمایندگان  یا  و  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله  لذا  نگردید 
عمومی  مجمع  جلسه  در  که  آید  می  عمل  به  دعوت  الذکر  فوق  شرکت  در 
عادی سالیانه )نوبت دوم(شرکت که ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
 - تهران  استان  نشانی  به  شرکت  مرکزی  دفتر  محل  در   1399/2/31
شهرستان تهران - بخش مرکزي - شهر تهران-فاطمي-خیابان رهي معیري-
خیابان دکتر سید حسین فاطمي-پاك 241-طبقه پنجم-واحد 14 کد پستی 

رسانند. بهم  حضور  گردد  می  تشكیل   1414657958
دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه)نوبت دوم(: 1-انتخاب بازرسین 
2-انتخاب مدیران 3-انتخاب روزنامه کثیراانتشار 4-تصویب ترازنامه و 

صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1397
 هیات مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم بنیاد دعوت می گردد تا در مجمع عمومی 
عادی نوبت اول که راس ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 1399/03/20 
واقع در تهران، خیابان ولیعصر)عج(، نبش دوراهی یوسف آباد، پاك 1968، 

طبقه اول تشكیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین 2- رسیدگی و 
اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه ترازنامه ها و سود و زیان صورتهای مالی تا 
انتخاب  بطور جداگانه 3-  ذخایر  و  تقسیم سود  نحوه  و  پایان سال 1398 
بازرسین 4- انتخاب اعضای جدید هیات مدیره 5- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1399  6- طرح و تصویب خط مشی آتی بنیاد 7- تعیین 
روزنامه کثیراانتشار 8- تغییرات اعضاء و سرمایه 9- تعیین حق جلسات 
هیات مدیره و حقوق و مزایای مدیرعامل 10- تعیین پاداشت هیات مدیره، 
بازرسین، مدیرعامل و کارکنان 11- مجوز اخذ تسهیات از بانكها، موسسات 

و ... 12- اخذ کارت بازرگانی، عضویت در اتاقها، اتحادیه ها و...
تعیین  متقاضیان  و  بازرسین  یا  و  مدیره  هیات  عضویت  کاندیدای  ضمنا 
نماینده تام ااختیار جهت شرکت در مجمع حداکثر تا تاریخ 1399/03/17 

نمایند. مراجعه  مذکور  آدرس   هیات مدیرهبه 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 صاحبان سهام شرکت صنایع فلزی ایران )سهامی عام(
 به شماره ثبت 12520 و شناسه ملي 10100483788 

و سرمایه ثبت شده 10.000.000.000ریال
ایران  کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع فلزی  از  بدینوسیله 
)سهامی عام( یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در 
چهارشنبه  روز  در  که  شرکت  این  فوق العاده  عمومی  مجمع  جلسه 
بلوار  تهران،  محل  در  رأس ساعت 08:00  مورخ 1399/02/31 
نلسون ماندا، پاك 55، ساختمان مهرگان برگزار خواهد شد، حضور 

رسانند. به هم 
اخذ تصمیم در  به اساسنامه؛ 2-  الحاق موضوع  دستور جلسه: 1- 
خصوص سایر مواردي که در صاحیت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
به جلسه  ورود  برگه  تجارت،  قانون   )99( ماده  به  استناد  با  ضمنًا 
مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه در صورت ارائه برگه سهام و 
کارت شناسایی معتبر )در مورد نمایندگان قانونی با ارائه وکالتنامه 

رسمی(، توزیع می گردد.
هیأت مدیره شرکت صنایع فلزی ایران )سهامی عام(

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
 شرکت اچپانل  مسئولیت محدود 

به شماره ثبت  3044 و شناسه ملی  10420113273 
 بدینوسیله از کلیه شرکا و سهامداران محترم  شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  3044 و  اچپانل  
شناسه ملی  10420113273  دعوت می شود جهت 
شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت  
9  مورخ  1399/03/06 در محل قانونی شرکت حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه: 1-کاهش / افزایش تعداد اعضای هیات 
در  که  مواردی  3-سایر  سرمایه  2-افزایش  مدیره 

باشد. فوق  مجمع  صاحیت 
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تولیدي مصالح ساختماني سفال فخر 
)سهامی خاص(  به شماره ثبت  50448 به شناسه 10100956109 دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 08:00 و 
صبح   10:00 ساعت  العاده  بطورفوق  عادی  عمومی  مجمع  و  صبح   09:00
حضور  میشود  تشكیل  شرکت  قانونی  محل  1399/03/06در  تاریخ   در 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی  فوق العاده در ساعت ۰8:۰۰ صبح: 1- نقل و انتقال 

سهام  
دستور جلسه مجمع عمومی  فوق العاده در ساعت ۰9:۰۰ صبح: 1- اصاح مواد 
اساسنامه درتصمیمات  پیش بینی نشده سامانه   2- اصاح ماده اساسنامه 

)کاهش/ افزایش تعداد اعضا هیات مدیره (
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده ساعت ۱۰:۰۰ صبح: 1-انتخاب 
مدیران  سمت  3-تعیین  مدیران  2-انتخاب  مدیره  هیات  سمت  تعیین  و 

4-تعیین وضعیت حق امضا 5-انتخاب بازرس
هیات مدیره شرکت تولیدي مصالح ساختماني سفال فخر

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت صنایع فلزی ایران )سهامی عام(
 به  شماره ثبت 12520 و شناسه ملي 10100483788 

و سرمایه ثبت شده 10.000.000.000 ریال
ایران  کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع فلزی  از  بدینوسیله 
)سهامی عام( یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در 
روز  در  که  این شرکت  بطور فوق العاده  عادی  جلسه مجمع عمومی 
محل  در   09:00 ساعت  رأس   1399/02/31 مورخ  چهارشنبه 
برگزار  مهرگان  ساختمان   ،55 پاك  ماندا،  نلسون  بلوار  تهران، 

رسانند. به هم  حضور  شد،  خواهد 
دستور جلسه: 1- انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت؛ 
مجمع  صاحیت  در  که  مواردي  سایر  خصوص  در  تصمیم  اخذ   -2

العاده باشد. عمومي عادی بطور فوق 
به جلسه  ورود  برگه  تجارت،  قانون   )99( ماده  به  استناد  با  ضمنًا 
مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه در صورت ارائه برگه سهام و 
کارت شناسایی معتبر )در مورد نمایندگان قانونی با ارائه وکالتنامه 

رسمی(، توزیع می گردد.
هیأت مدیره شرکت صنایع فلزی ایران )سهامی عام(

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
 شرکت اچپانل  مسئولیت محدود 

به شماره ثبت  3044 و شناسه ملی  10420113273 
بدینوسیله از کلیه شرکا و سهامداران محترم  شرکت  
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  3044 و  اچپانل  
جهت  شود  می  دعوت   10420113273 ملی  شناسه 
شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 
9 مورخ  1399/03/07 در محل قانونی شرکت حضور 

به هم رسانند.
شریک  خروج  و  سرمایه  1-کاهش  جلسه:  دستور 
2-تغییر آدرس و مرکز اصلی شرکت 3-سایر مواردی 

باشد. فوق  مجمع  صاحیت  در  که 
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت نگین حدید غرب )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 406674 و شناسه ملی 10320577473 )نوبت دوم(
با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول 
مورخ 1399/02/18 و عدم رسمیت مجمع مذکور، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام 
شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که 
در تاریخ  1399/02/31 ساعت 10 صبح درآدرس قانونی شرکت تشكیل می گردد 

حضور بهم رسانید.
مدیر عاملدستور جلسه : انتخاب بازرسین شرکت

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 صاحبان سهام شرکت اچپانل با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت  3044 و شناسه ملی  10420113273 
بدینوسیله از کلیه شرکا و سهامداران محترم شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  3044 و  اچپانل  
جهت  میشود  دعوت   10420113273 ملی   شناسه 
شرکت در جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده راس 
ساعت 10 مورخ 1399/03/06 در محل قانونی شرکت 

حضور به هم رسانند.
تعیین سمت هیات  و  اعضا  : 1-انتخاب  دستور جلسه 
روزنامه  مجاز 3-تعیین  امضا  دارنده  مدیره 2-تعیین 
مجمع  صاحیت  در  که  مواردی  4-سایر  کثیراانتشار 

باشد. هیات مدیره شرکتفوق 

 آگهی دعوت به مرحله دوم مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی انرژی گستر توزیع برق

به شماره ثبت 434679 و شناسه ملی 10320848320
العاده  فوق  عمومی  مجمع  مرحله دوم  در جلسه  اعضاء دعوت می شود  محترم  نمایندگان  از 
نوبت  دوم که در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 در محل شرکت تعاونی واقع در 
 تهران، ستاری، بااتر از کوروش، نبش کوچه اسدی، پاك 39، طبقه سوم، واحد جنوبی تشكیل 
–  تغییر نشانی شرکت تعاونی در ماده 6   1 : دستور جلسه  می گردد حضور بهم رسانند. 
 – رسانی  نامه   – تنظیفات  شامل  عمومی:   خدمات  )ارائه   موضوع  افزودن   –  2 اساسنامه 
خدمات  نیز  و  مشابه  موارد  و  تلفنی  پاسخگویی  خدمات   – خانه  آبدار  امور   – پیشخدمتی 
پشتیبانی از طریق تامین نیروی انسانی برای واحد های اداری، خدمات مشترکین و بهره برداری 

اساسنامه  ماده 3  فعالیت شرکت در  به  برق(  هیات مدیره شرکتهای 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه 
موسسه خیریه مهرسهیا به شماره ثبت 2702

  بدینوسیله از کلیه اعضای محترم هیئت امنای موسسه خیریه مهرسهیا دعوت بعمل
تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساانه در روز سه شنبه مورخ 99/3/20،   می آید 
ساعت 16 الی 18 در محل سالن همایش های شرکت کیمیاران واقع در کرج ، سه راه 

رجایی شهر، بلوار یادگار امام خیابان بال پنجم پاك 17 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:  - استماع گزارش عملكرد توسط مدیرعامل موسسه - انتخاب بازرس 
جدید و یا تمدید بازرس پیشین  - استماع گزارش مالی بازرس  - تصویب صورتهای 

محمدتقی غیاثی - رئیس هیات مدیره موسسه خیریه مهرسهیامالی منتهی به پایان سال 98

استاندار تهران گفت: پنجشنبه شب گذشته بافاصله با هاهنگی که با وزارت ورزش و جوانان داشتیم، درهای ۱۷ مرکز 

ورزشی روباز تهران برای اسکان موقت باز شده بود، هر چند نیازی نبود، اما این آمادگی نشان دهنده آن است که باید 

خودمان را برای چنین مواقعی آماده کنیم.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه پنجشنبه شب گذشته ساعت ۱۱:۳۰ پیش لرزه ای با شدت ۲.۹ 

ریشر داشتیم، گفت: زلزله دوم، تهران و برخی از استان ها مانند جنوب استان مازندران و الرز را هم تحت تاثیر قرار 

داد.وی افزود: از بدو وقوع زلزله تیم های امدادی، خدماتی، اورژانس و هال احمر وارد کار شدند. بافاصله اکیپ های 

امداد و نجات به روستاهای محل وقوع زلزله که در گسل مشا بوده، اعزام شدند. خوشبختانه خسارت های مالی و 

جانی ناشی از زلزله نداشتیم و تا این لحظه دو مورد فوتی ناشی از عوارض غیر از زلزله )یکی در گیاوند که بر اثر فرار 

 یک سامند از منزل دچار ربه مغزی شده و مورد دومی نیز خانم ۲۱ ساله ای بوده که در اثر اضطراب و حمله قلبی

 ترس ناشی از زلزله( جان خود را از دست دادند.

استاندار تهران عنوان کرد

دو فوتی در زلزله تهران
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سرهنگ  موقوفه ای خبر داد

اعزام گشت های ویژه پلیس
 برای جلوگیری از سرقت منازل در سطح محات

برای  پلیس  ویژه  گشت های  اعزام  از  پایتخت  پیشگیری  پلیس  جانشین 

داد. خر  محات  سطح  در  منازل  رقت  از  جلوگیری 

رهنگ جلیل موقوفه ای در گفت وگو با مهر اظهار کرد: پس از وقوع زلزله 

بافاصله گشت های کانری ها برای تأمین امنیت در مکان هایی که افزایش 

حضور شهروندان را شاهد بودیم حار شدند که این مأموریت هم اکنون 

خودرو،  در  حضور  هنگام  به  می کنیم  توصیه  افزود:  دارد.وی  ادامه  نیز 

نیز برای  باشند، همچنین گشت های ویژه ای  مراقبت های ازم را داشته 

پیشگیری از رقت منازل در سطح محات فعال هستند.

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت گفت: مجدداً تاکید می گردد شهروندان 

ضمن توجه به توصیه های پلیسی، به شایعات توجه نکنند و اخبار را از 

منابع رسمی و معتر دنبال کنند.

وی در پایان گفت: آن دسته از افرادی که در فضاهای مختلف با شایعه 

پراکنی اقدام به تشویش اذهان عمومی می کنند اقدامشان جرم می باشد و 

قطعاً تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

رییس سازمان اورژانس کشور: 
هیچ یک از مصدومان زلزله بر اثر ریزش آوار 

مصدوم نشدند
لرزه ۵.۱  تاکید کرد: همه مصدومان زمین  اورژانس کشور  رئیس سازمان 

فرار دچار مصدومیت شدند. اثر  بر  ریشری 

دکر پیرحسین کولیوند در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: هیچ 

یک از مصدومان و جان باخته زمین لرزه ١.۵ ریشری به دلیل حوادث ناشی 

از زلزله یا ریزش آوار دچار مصدومیت نشدند.

وی افزود: بر اساس گزارش هایی که تا کنون دریافت شده همه این افراد بر 

اثر فرار دچار مصدومیت شدند.

 هشدارهای ایمنی پلیس به شهروندان درپی زلزله

افزایش گشتی ها در پایتخت
 رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از افزایش گشت های پلیس در پی زلزله 

بامدادی دیروز در پایتخت خر داد و هشدارهایی را هم به شهروندان ارائه 

کرد.

رتیپ کیوان ظهیری در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت:  بعد از وقوع 

زلزله با توجه به حضور مردم در خیابان ها و معابر و رورت تامین امنیت، 

گشت های کانری ها را افزایش دادیم و ماموران ما در پارک ها و فضاهای 

عمومی نیزحار شدند.

وی با هشدار به شهروندانی که اقدام به ترک منازل خود کرده یا در خودرو 

و فضاهای عمومی مستقر شده اند، گفت:  با توجه به اینکه شهروندان اقدام 

به ترک شتابزده منازل خود کرده اند، ازم است دوباره به منازل خود بازگشته 

و از بسته بودن درها و پنجره ها مطمن شوند. همچنین اقام قیمتی و وجه 

نقد خود را نیز در دسرس قرار ندهند.

شهروندانی  از  آندسته  همچنین  افزود:  پایتخت  پیشگیری  پلیس  رییس 

یکری  که  باشند  داشته  توجه  است  ازم  هم  هستند  خودرو  در  که 

و  خودرو  در  بازگذاشن  از  اینکه  جمله  از  کنند،  رعایت  را  ایمنی  موارد 

قبول  از  همچنین  کنند.  پرهیز  هم  ثانیه  چند  برای  حتی  آن  کردن  رها 

خودداری  افرادی  چنین  به  خود  وسایل  سپردن  یا  ناشناس  افراد  از   بسته 

کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا به تریح وضعیت خدمت مشموانی 

پرداخت که به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا هنوز نتوانسته اند کنکور 

بدهند.

خدمت  وضعیت  به  اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  مهری،  تقی  رتیپ 

مشموانی که امسال کنکوری بودند، اظهار کرد: برابر قانون کسانی که 

به سن ۲۰ سالگی می رسند، ۱۸ سال آنها مام می شود و حداکر تا ۲۰ 

سالگی باید وضعیت ربازی خود را معلوم کنند، البته از ۱۸ تا ۲۰ سالگی 

بگیرند. تحصیلی  معافیت  می توانند 

وی افزود: افرادی هستند که به عنوان به مثال امسال خرداد ماه امسال 

دیپلم می گیرند این افراد یک سال زمان دارد تا به خدمت ربازی بیاید 

یعنی تغییر تاریخ کنکور تغییری در وضعیت اینها ندارد چراکه تا خرداد 

سال آینده این افراد مهلت دارند تا دانشگاه قبول شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: بنابراین کسانی که در خرداد 

امسال دیپلم گرفتند یک سال زمان و مهلت معرفی دارند که برای خدمت 

ربازی بیایند. در واقع می توانند در کنکور امسال که مردادماه برگزار 

می شود، رکت کنند.

رتیپ مهری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وضعیت خدمت 

یا کارشناسی ارشد در حال  مشموان دانشجو که در مقطع کارشناسی 

تحصیل هستند و باید کنکور ارشد و یا دکرا می دادند و اان زمان این 

آزمون هم به تأخیر افتاده است، گفت: کسانی که در مقطع دکرا هستند 

 یا مقاطع فوق لیسانس می خواهند رکت کنند بستگی به رایط فرد 

داد.

 به عنوان مثال لیسانسه ها ۵ سال وقت دارند. حتی اگر دچار مشکل 

کمیسیون  دارد،  اجازه  دانشگاه  آمده  پیش  که  کرونا  هانند  شوند 

تحصیل  ادامه  که  دهد  اجازه  آنها  به  سال  یک  و  می کنند   برگزار 

بدهند.

سال   ۵ از  بیشر  فردی  تحصیل  زمان  مدت  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 

در  افتاد  عقب  دلیلی  به  و  کشید  طول  پیوسته  لیسانس  گرفن  برای 

کمیسیون یک سال دیگر هم به او اجازه می دهند. یعنی ۶ سال وقت 

 دارد لیسانس خود را بگیرد و هیچ مشکلی هم از نظر وظیفه عمومی 

ندارد.

دیپلمه ای  حار  حال  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس  گفته  به 

نداریم که اجازه رکت در کنکور را نداشته باشد چراکه هر کسی اان 

دیپلم گرفت یک سال فرصت دارد تعیین تکلیف ربازی خود را انجام 

دهد و یک بار هم کنکور را اجازه دارد رکت کند.

اینکه آیا احتال دارد ستاد  رتیپ مهری در پاسخ به سوالی مبنی بر 

کل نیروهای مسلح برای کسانی که کنکور سال گذشته را قبول نشدند و 

امسال قصد داشتند تا بار دیگر در کنکور رکت کنند ولی به دلیل کرونا 

و تعویق آزمون ها این شانس را از دست دادند، مهلتی در نظر بگیرد تا 

بتواند از شانس خود استفاده کنند، گفت: این را مطلع نیستم مگر آموزش 

و پرورش یا هر نهاد دیگری از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کند و 

آنها تصمیم جدیدی در این باره بگیرند.

به گفته وی تا به این لحظه هنوز نه آموزش و پرورش و نه وزارت علوم و 

نه هیچ نهاد دیگری این درخواست را نه از ستاد کل نیروهای مسلح و نه 

از سازمان وظیفه عمومی ناجا نداشته است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پایان گفت: مامی دیپلمه ها نگران 

نباشند و اسرس هم نداشته باشند چراکه همه می توانند یک بار در کنکور 

رکت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:

وضعیت خدمت مشموانی که امسال کنکوری بودند
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آیینه هنر 

آیین هنر 

گفت وگو با محمد اطبایی

روایتی از تاثیر کرونا بر پخش بین المللی 
سینما و جشنواره های جهانی

یک کارشناس بخش بین امللی سینا با اشاره به اینکه پاییز 

شلوغی برای جشنواره ها و فیلم های سینایی در راه است، 

گفت:  حوزه عرضه و پخش بین امللی سینا در ردیف اول 

آسیب دیده های شیوع کرونا است و قطعا رکت های زیادی 

ورشکسته خواهند شد.

شیوع کرونا نه تنها باعث تعطیلی سیناها شده بلکه بسیاری 

از پروژه های تولید فیلم های سینایی را هم متوقف کرده 

است. همچنین یکی از مهم ترین بخش های دیگری که تحت 

پخش کنندگان  فعالیت  عرصه  گرفته،  قرار  ماجرا  این  تاثیر 

حوزه بین امللی سیناست که با تعطیلی سیناها یا لغو و به 

تعویق افتادن جشنواره های مختلف کار و مشغله شان آسیب 

آیا  این است که  راستا یک سوال مهم  این  دیده است. در 

با برطرف شدن این همه گیری  یا  این آسیب موقتی است؟ 

از  یکی  اطبایی،  محمد  برمی گردد.  سابق  روال  به  اوضاع 

قدیمی ترین کارشناسان این حوزه که در بخش خصوصی و با 

عنوان »مستقل های ایرانی« فعالیت می کند در گفت وگویی 

با ایسنا درباره وضعیت این گروه از فعاان سینا و نیز آینده 

کرد.   اظهارنظر  کرونا  شیوع  پایان  از  پس  بین املل  سینای 

او ابتدا در پاسخ به اینکه پیش بینی اش از وضعیت برگزاری 

جشنواره های معتر سینایی در سال ۲۰۲۰ پس از شیوع کرونا چیست، بویژه 

اینکه سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده شاید تا پایان سال جاری رایط فعلی 

ادامه داشته باشد؟ بیان کرد: هانطور که پیش بینی میشد مامی جشنواره های 

تعویق  به  لغو شده،  امسال  پایان مردادماه  تا  اسفند  نیمه  از  فیلم  بین امللی 

یا به صورت آناین برپا شده و خواهند شد. حتی برای جشنواره های  افتاده 

ماه شهریور و به ویژه ونیز و تورنتو و سن سباستین هم اطمینانی نیست و 

از جشنواره خود هم مشغول  این دوره  آناین  تورنتو  روی نسخه  جشنواره 

کار است. جشنواره های بعد از شهریور نیز به روال سابق به کار خود مشغول 

هستند، اما باید در نظر گرفت که پاییز شلوغی برای جشنواره ها و فیلم ها در 

راه است!او افزود: بسیاری از فیلم هایی که قرار بر مایش آن ها در کن، لوکارنو، 

کارلو وی واری و ... بود اکنون به طرف جشنواره های دیگر رازیر شده و رقابت 

شدیدی برای انتخاب فیلم ها در باقی جشنواره های معتر مانند ونیز، تورنتو، 

سن سباستین، توکیو و... وجود دارد و از طرفی هم برخی از جشنواره های نیمه 

اول سال به نیمه دوم سال به تعویق افتاده و ترافیک زیادی در برنامه ریزی 

حضور فیلم ها و فیلمسازان در جشنواره های ر راه وجود دارد. تعداد قابل 

کرونا جرأت  ویروس  باقی  به علت خطِر همچنان  از سیناگران هم  توجهی 

مسافرت و حضور در جشنواره های فصل پاییز را نخواهند داشت و این مهم بر 

حامیان مالی جشنواره ها تاثیر خواهد گذاشت. لذا در کل، ما سال جشنواره ای 

طبیعی نخواهیم داشت و جشنواره های جهانی فیلم هم متاثر از رایط کلی 

دنیا خواهند بود.وی درباره اینکه آیا برگزاری آناین جشنواره های معتر چه به 

لحاظ اعتبار و جذابیت و چه به لحاظ فنی و صیانت از آثار امکان پذیر هست 

این  به  پاسخ واحدی  باشد؟ گفت: می توان  راه جایگزین مناسبی  و می تواند 

پرسش داد چون به رایط فیلم و جشنواره بستگی دارد. تردیدی نیست فیلمی 

که هنوز در هیچ جشنواره ای به مایش در نیامده و ظرفیت های حداقلی حضور 

در رویدادهای مهم سینایی را دارد، نباید به مایش آناین در یک جشنواره 

تن بدهد، اما برای فیلم هایی که مایش  اول خود )پرمیر( را 

داشته اند، جشنواره های آناین معتر می توانند تنها ظرفیت 

باقی مانده برای معرفی و ارتقای این آثار باشند. یادمان باشد 

که تقریبا مام جشنواره های فیلم آناین اعتباری نداشته و 

اینجا، جشنواره هایی است که به  از مایش آناین در  نیت 

ناچار و امسال به صورت آناین برگزار می شوند.اطبایی در 

پاسخ به اینکه این اتفاق ها چقدر بر صنعت سینا و روند 

فعالیت جشنواره ها به دلیل کاهش تولیدات تاثیر داشته و 

اگر این  رایط در ماه های آینده ادامه داشته باشد، آیا ممکن 

است جشنواره ها با تعطیلی دو ساله روبرو شوند؟ بیان کرد:  

وضعیت تولید فیلم و جشنواره ها را می توان به گونه ای به 

وضعیت تولید اضافه نفت و نیاز بازار تشبیه کرد که عرضه 

بیش از تقاضاست! آنقدر فیلم در کشورهای مختلف تولید 

است  بعید  که  دارند  قرار  تولید  از  پس  مراحل  در  یا  شده 

جشنواره ها با کمبود تولید فیلم روبرو شوند. برای مثال هم 

بر آمار و مستندات دقیق،  بنا  اکنون در کشور خودمان و 

نزدیک به دویست فیلم آماده مایش یا در مرحله تولید و 

پس از تولید وجود دارد و اگر به این آمار انبوه، فیلم های 

همچنان به مایش در نیامده  سال های قبل را اضافه کنیم، 

سیناهای ایران تا حداقل دو سال فیلم کافی برای مایش خواهند داشت. البته 

این بحث رفا به کمیت فیلم ها اشاره دارد و نه کیفیت فیلم ها. همین وضعیت 

در دیگر کشورها هم وجود دارد و هیچگاه ظرفیت های مایشی تکافوی تولیدات 

هر کشور و فیلم های وارداتی را نداشته اند.این کارشناس بخش بین امللی سینا 

درباره اینکه آیا به عنوان یکی از پخش کنندگان فعال و باسابقه سینا در بازار 

جشنواره کن که آناین خواهد بود، رکت می کند و آیا اصا این نوع برگزاری 

بازار را راهکار مناسب و موفقیت آمیزی می داند؟ با اشاره به اینکه خودش در 

این بازار رکت می کند، ادامه داد: اگرچه در بازار آناین کن حضور خواهم 

داشت، اما ابهامات زیادی هنوز وجود دارد و دست اندرکاران بازار هم فرم هایی 

را ارسال کرده و در حال نظرسنجی و بررسی نیازهای فروشندگان و خریداران 

فیلم هستند. با این حال وضعیت مطلوبی نیست، ولی تنها امکان موجود در 

شش ماه اول سال بوده و باید از آن استفاده کرد.

نسیم ادبی از اجرای آناین تئاتر می گوید 

می دانم شب اجرا تنها هستم
»به عنوان بازیگر می دانم که شب اجرا تنها هستم، بدون ماشاگر، 

بدون نور، حتی بدون کارگردانی که کارم را ببیند.«

این جمله ای است که نسیم ادبی می گوید. بازیگری که قرار است 

پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه در اجرای آناین مایش 

»خانم آناین« نوشته و کار آریان رضایی بازی کند.او در گفت وگو 

با ایسنا ادامه داد: بازی در یک اجرای آناین برای بازیگر تجربه ای 

جالب ولی بسیار دشوار است چون شا به عنوان بازیگر اصلی ترین 

و مهمرین ویژگی تئاتر یعنی ماشاگر را ندارید. خودت هستی و 

خودت و از این نظر کمی شبیه فضای مرین است و آن هم یک 

مرین تک نفره؛ نه همراه با گروه، نه در کنار کارگردان و...او با 

تریح شیوه مرین خود برای بازی در این اجرا افزود: به تنهایی 

جلوی لپ تاپم نشسته ام و مرین می کنم، آن هم در فاصله ای بسیار 

نزدیک به لپ تاپ، چون بحث کیفیت صدا هم خیلی مهم است و 

می توان با فاصله زیادی از لپ تاپ قرار گرفت چون صدا به ماشاگر 

»یک  و  قاتانه«  عاشقانه،  »عامدانه،  مایش های  می رسد.بازیگر 

صبح ناگهان« اضافه کرد: در چنین تجربه ای دوربین ثابت است. 

گویی برای مدیوم دیگری کار می کنی و این بسیار مهم است که 

در عرض ۳۰ یا ۴۰ دقیقه بتوانی ماشاگری را که می بینی، جذب 

کنی. ممکن است این گونه تصور شود که گویی ماشاگر مشغول 

باید فضایی  بازیگر  ماشای فیلم است؛ درحالیکه چنین نیست و 

تئاتر و فیلم برای او ایجاد کند.ادبی نقش خود را هم در  مابین 

این مایش بسیار دشوار توصیف کرد و گفت: این نقش حتی برای 

نیاز  زیادی  به مرین  و  است  تئاتر صحنه ای هم سخت  در  بازی 

ولی  می دهد  آشپزی  درس  که  است  زنی  درباره  مایش  این  دارد. 

ناگهان دچار فراموشی و متوجه اتفاقاتی درون خود می شود.او با 

اشاره به اینکه در این مایش به نوعی ارتباط با ماشاگر وجود دارد، 

توضیح داد: آریان رضایی کارگردان مایش به دلیل تجربه ای که در 

تئاتر شورایی دارد، شیوه ای را انتخاب کرده که به نوعی با ماشاگر 

در ارتباط است. در اجرای قبلی او مایش »آقای شادی« که با بازی 

افشین هاشمی اجرا شد، ماشاگران می توانستند پیامک بدهند. در 

اجرای ما هم مخاطبان می توانند کامنت بگذارند و من به عنوان 

بازیگر این امکان را دارم که با این شیوه با ماشاگرم ارتباط داشته 

باشم.او اجرای آناین تئاتر را امکانی تازه برای این هر دانست و 

توضیح داد: حتی وقتی اجراهای زنده تئاتر از ر گرفته شود، تئاتر 

آناین می تواند به عنوان یک فضای دیگر ادامه پیدا کند. در اجرای 

همین مایش هم قصد ما یک ارزیابی است و اگر بازخورد مثبتی 

بگیریم، اجرای آناین خود را ادامه خواهیم داد.بازیگر مایش های 

اینکه هیچ چیز جای اجرای زنده  با تاکید بر  »کسوف« و »ترن« 

تئاتر را می گیرد، افزود: در کشورهای دیگر اشکال گوناگون تئاتر 

... رایج است. اجرای آناین هم به عنوان  مانند تئاتر آپارمانی و 

یک سبک می تواند مورد توجه قرار بگیرد ولی همه می دانیم که 

می تواند جایگزین تئاتر صحنه ای شود. 

اینکه  تا  دارد  متفاوتی  بسیار  و حال  در سالن حس  تئاتر  ماشای 

این شیوه ها گاهی می تواند  ببینیم.  را  از طریق دوربین، مایشی 

جالب باشد ولی تئاتر یعنی ارتباط نفس به نفس ماشاگر و بازیگر.

ادبی اضافه کرد: وقتی ماشاگری نیست، هیچ کس نیست که بعد 

از اجرا تشویقت کند. ناگهان همه چیز به پایان می رسد و گویی 

ارتباط قطع می شود و می دانم بعد از این اجرا ناگهان تک و تنها 

از هر  بعد  ندارم. همیشه  عادت  آن  به  اصا  که  می مانم. چیزی 

اجرا ماشاگران هستند که ما را با دست زدن تشویق می کنند و به 

ما انرژی می دهند.او خاطرنشان کرد: در این رایط که هیچ کاری 

می توانیم روی صحنه بریم، بهر است دنبال فضاها و تجربه های 

تازه باشیم تا اینکه دست روی دست بگذاریم و منفعل مانیم.نسیم 

ادبی در پایان تاکید کرد: درست است ریشه ما اجرای زنده تئاتر 

است و هرگز از اصل خود جدا می شویم ولی می توانیم همیشه 

هم مستبد باشیم و در به روی همه تجربه های تازه ببندیم. اجرای 

اگر موفق  را آزمود و  آناین هم یک شیوه است که می توان آن 

بود، بعدا می تواند در کنار اجرای صحنه ای تئاتر به شکل مقطعی 

و به عنوان امکانی تازه وجود داشته باشد.   مایش »خانم آناین« 

بر اساس مایش نامه ی »روز عزیز مرده« نوشته ی محمد چرم شیر، 

برای اجرای آناین و تعاملی توسط آریان رضایی به نگارش درآمده 

و قصه ی آن درباره ی زنی است که در ایام قرنطینه به صورت آناین 

به مردم آموزش آشپزی می دهد.
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جبرئیل سیسه ستاره سابق تیم ملی فرانسه می گوید حاضر است برای رسیدن به 
رکورد 100 گل در لیگ1 برای هر کدام از تیمهای این لیگ رایگان بازی کند.به 
گزارش »ورزش سه«، جبرئیل سیسه، ستاره سابق تیم ملی فرانسه و باشگاه لیورپول 
که در چند باشگاه فرانسوی هم سابقه بازی دارد می گوید از اینکه چهار گل تا رسیدن 
به رکورد 100 گل زده در لوشامپیونا فاصله دارد و با این رکورد بازنشسته شده ناراحت 
بوده و حاضر است برای رسیدن به رکورد 100 گله، رایگان برای هر تیم فرانسوی 
حاضر در این لیگ بازی کند.  سیسه در سال 2015 در حالی به دلیل مصدومیت 
بازنشسته شد که آمار گلزنی اش در لوشامپیونا 96 گل زده بود. او در این باره گفت:« 
می دانید جریان از چه قرار است، مهاجمین عاشق گل زدن و رسیدن به رکوردها 

هستند. رکورد 25 گل، 50 گل، 75 گل و غیره. چیزی که من را هنوز هم ناراحت 
می کند نرسیدن به رکورد 100 گل زده است. من وقتی بازنشسته شدم رکوردم 96 
گل بود«. ستاره سابق فرانسوی در ادامه گفت:« من با این رکورد فقط 4 گل فاصله 

دارم و این برایم خیلی ناراحت کننده است. 
دلم میخواهد برای زدن این چهار گل به لیگ1 برگردم. اگر یک باشگاه فرانسوی 
آنها  برای  این رکورد برسم.  حتی حاضرم  به  بپذیرد، دو سه ماهه می توانم  را  من 
مجانی بازی کنم، اینطوری برای آنها هم هیچ ریسکی ندارد. البته با هیچ باشگاهی 
پیش  پا  مایلند  که  باشگاه هایی  امیدوارم  ولی  نیستم  پیشرفته  مذاکرات  حال   در 

بگذارند«.

سیسه: حاضرم مجانی برای تیمهای فرانسوی بازی کنم

محمود اسامیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
می گوید، مهم ترین ماموریت او در دوران کی روش 
قراردادش  وارد جزئیات  و  بوده  مربی  این  داشتن  نگه 
نشده است. طی روزهای گذشته یکی از موضوعات مهم 
و پرحاشیه فوتبال ایران، بحث پاداش 200 هزار داری 
بابت کسب عنوانی سومی جام  ملت های  کی روش 
در  ایران  با شکایت  موضوه  این  پرونده  که  است  آسیا 
دادگاه عالی ورزش )CAS( در حال پیگیری است.کی 
روش روز دوشنبه در مصاحبه از ساکت و اسامیان به 
عنوان دو فردی یاد کرد که زیر قرارداد او و فدراسیون 
فوتبال را امضا کرده اند و تاکید کرد آنها حرف های او 
با محمود اسامیان  تایید می کنند.به همین دلیل  را 
گفتگو کردیم و البته به موضوعات دیگری هم این که 
روزها فوتبال ما با آن درگیر است، پرداختیم.در ادامه 
رئیسه  هیئت  عضو  اسامیان  محمود  با  ما  گفتگوی 

فدراسیون فوتبال را می خوانید.
وزارتخانه نمی خواست کی روش بماند، مجبور شدیم 

6 ماهه ببندیم  
تجربه  با  و  تاثیرگذار  اعضای  از  یکی  که  اسامیان 
فدراسیون فوتبال است، اینطور حرف هایش را در مورد 
مسابقات  از  بعد  ببینید  کرد:»  آغاز  روش  کی  قرارداد 
جام جهانی قرارداد کی روش تمام شد و مخالفت های 
او  همکاری  خاتمه  برای  مختلف  جاهای  از  سنگینی 
وجود داشت. فشار اصلی از سوی وزارتخانه بود و نمی 
به همین دلیل نمی توانستیم قرارداد بلند مدت ببیندیم 
و مجبور بودیم قراردادی 6 ماهه تا بعد از جام ملت ها 
امضا کنیم تا ببینیم بعد از بازی ها شرایط چطور می 

شود. 
کی روش با ماه راه آمد و قرارداد بستیم 

قرارداد  این  این موضوع که عقد  به  اشاره  با  او سپس 
ای  ساده  کار  روش  کی  مانند  ای  حرفه  مربی  یک  با 
سطح  این  با  هم  ای  مربی  کرد:»  اضافه  است،  نبوده 
نمی خواست شش ماهه قرارداد ببندد. به هر حال اما 
هر طوری بود و پس از جلسات متعدد و مذاکراتی که 
البته  و  راضی شد  آقای کی روش  با زحمت  داشتیم، 
را  قرارداد  و  آمد  راه  ما  با  و  بزرگواری کرد  ایشان هم 
بستیم. مبلغ دقیق قرارداد ایشان را حضور ذهن ندارم، 
ولی شما مبلغ قرارداد او را مقایسه کنید با قراداد مربیان 
خارجی دیگری که به ایران آمده اند؛ مثل ویلموتس و 
...که با رقم های سنگین آمدند و هیچ کاری نکردند. بعد 
هم که آقای کی روش 2 برابر ایران با کلمبیا قرارداد. 
سال   15 از  بعد  ایشان  مربیگری  ما  ما  اینکه  ضمن 

توانستیم به رتبه سوم برسیم.«
با مربیان دیگر کار سختی  مقایسه کارنامه کی روش 

نیست 
سوال بعدی ما از اسامیان در رابطه با شکایت کی روش 
برای دریافت مطالباتش از فدراسیون فوتبال پرسیدیم 
که او اینطور پاسخ داد:» این هم بحث حقوقی است و 
به نظرم ایشان خیلی بیشتر از این ها برای فوتبال ما 
زحمت کشیده است. کاری ندارد. خیلی راحت می توان 
کاری که او برای فوتبال ایران انجام داده را با مربیان 

دیگر مقایسه کرد.« 
وارد  و  بود  ماه  برای 6  روش  من حفظ کی  ماموریت 

نشدم  جزئیات 
بند  مورد  در  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو  از 
به  او  آیا  اینکه  جنجالی قرارداد کی روش پرسیدیم و 
عنوان فردی که زیر آن را امضا کرده، اطاع نداشته که 
در جام ملت های آسیا 2019 دیگر دیدار رده بندی 
وجود ندارد؟ او در پاسخ به این سوال بیان کرد:» حضور 
امضا  را  قرارداد  که  عنوان کسی  به  من  و  ندارم  ذهن 
کرده، در مورد کلیات اطاع داشتم و وارد جزئیات نمی 
شدم. ماموریت ما این بود که برای 6 ماه ایشان را راضی 
کنیم و روی عدد و رقم توافق کنیم و با کمی بیشتر از 
مبلغ قرارداد قبلی اش ایشان را راضی کردیم. مهم ترین 
موضوع این بود که ایشان را راضی کردیم که با قرارداد 
قبلی و یک مقداری بیشتر بماند و خودتان هم دیده اید 
که در کلمبیا چقدر ارزش قرارداد او است. ضمن اینکه 

پیدا کردن یک مربی در سطح او در آن برهه کار ساده 
ای نبود. واقعا این ها چیز خاصی نیست. اان هم که 
فوتبال نیست؛ قبا 50 درصد فوتبال بود، 50 درصد 
حاشیه ولی اان فوتبال نیست و فوتبال صفر است و 

حاشیه 100 درصد.« 
یکی از مربیان خارجی از ایران حمایت نکرد حتی برانکو 
اسامیان در ادامه با تاکید بر این نکته که اگر دست او 
بود کی روش را حفظ می کرد، افزود:» البته منصفانه 
اگر بخواهیم فکر کنیم، این حق ایشان بود. من عضوی 
از هئیت رئیسه هستم و نظر خودم را می گویم. شرایط 
را گفتیم و ایشان راضی شد. ولی اگر واقعا دست من 
یا فدراسیون بود، حتما کی روش را حفظ می کردیم؛ 
قیمت هم پایین تر بود. شما ببینید یکی از این مربیان 
خارجی از کالدرون گرفته تا استراماچونی و ویلموتس 
و حتی برانکو در ماجراهای تحریم های خارجی از ما 
حمایت نکردند، کی روش ولی چندین مرتبه از ما دفاع 
کرد و شما می دانید که این موضوع برای یک مربی در 

سطح او هزینه دارد.
4 نفر از کی روش خوششان نمی آمد و او را از دست 

دادیم و حاا هی باید بکشیم 
او سپس در رابطه با بعد فنی و مدیریتی کی روش حرف 
زد و گفت:» از نظر فنی هم که من در چند سفر همراه 
تیم ملی بودم. مدیری که اقتدار و مهربانی را به صورت 
توامان با خودش بیاورد، عالی است. از کی روش حساب 
می بردند. کی روش بازیکن سااری را در فوتبال ما تمام 
کرد و همه بازیکنان هم دوستش داشتند. واقعا فداکاری 
می کردند این را من در تمرینات و بازی هایی که کنار 
تیم ملی بودم، دیدم. همه قلبا برای او احترام قال بودند. 
ما برای اینکه 4 نفر از کی روش خوششان نمی آمد، او 

را از دست دادیم و حاا هی باید بکشیم.« 
عملکرد کی روش و قراردادش را با بقیه مقایسه کنید

از اسامیان در رابطه با حرف های کی روش در آخرین 
مصاحبه اش پرسیدیم که گفته اسامیان و ساکت هم 
حق او را به او می دهند. عضو هیئت رئیسه فدراسیون در 
واکنش به این موضوع عنوان کرد:» ببینید این موضوع 
شخصی است. به هر حال من در مباحث حقوقی وارد 
نیستم. کان قضیه را به شما می گویم. شما مقایسه 
کنید عملکرد کی روش را با مربیان خارجی دیگر؛ پول 
هایی را گرفتند را مقایسه کنید و بعد ببینید انصاف چه 

می گوید.« 
یک چهره هایی یک دفعه از مریخ به فوتبال می آیند

بود  شایعاتی  با  رابطه  در  اسامیان  از  ما  بعدی  سوال 
که از رفتن اسکوچیچ مربی فعلی تیم ملی می گویند. 
اسامیان که دل پری از حاشیه سازان داشت، به این 
سوال اینطور واکنش نشان داد:» بله. متاسفانه در فوتبال 
ما یک سری چهره ها مثل اینکه یک دفعه از کره مریخ 
از سال  من  آیند. خود  می  فوتبال  به  اند،  وارده شده 
بودم، شروع کردیم  اصفهان  استانداری  71 که معاون 
به جمع کردن اسپانسر. سیمان سپاهان را گرفتیم. بعد 
هم که خودم وارد کارخانه شدم و کارخانه را آوردیم. 
بعد هم در ذوب آهن بودم و دو سه سالی هم در مس 
کرمان بودم که آسیایی هم شدیم. به هر حال خودم هم 
فوتبالیست معمولی بوده ام. اان ولی چهره هایی می 
بینیم که تا دیروز اسم این آقا را نشنیده بودم. این آقا 
بعد به فدراسیون می آید. بعد می رود و یک باشگاه را به 
هم می ریزد. این آقا دست به شکایتش هم خوب است. 

این خبرها کذب محض است.« 
در استقال هم آشوب ها کار همین آقا است

اسامیان سپس با تکذیب خبرهایی که پیرامون حضور 
استراماچونی روی نیمکت تیم ملی وجود دارد، اضافه 
فدراسیون  اصا  است.  این خبرها کذب محض  کرد:» 
به آقای استراماچونی یک تلفن هم نزده است. حاا ما 
این همه مصیبت با وجود کرونا داریم و فوتبال خوابیده 
و اقتصادمان خوابیده، بعد یک عده با یک سری اخبار 
دروغ جامعه را به هم می ریزند. این بهتر است توسط 
شود  مشخص  تا  شود  بررسی  نظارتی  های  دستگاه 
افرادی که یک روز در ورزش این کشور نبوده اند و از 

کره مریخ آمده اند، چطور این کارها را می کنند و آیند 
شاخ می شوند و هر جا می روند دعوا راه می اندازند. در 
استقال هم آشوب ها کار همین آقا است. من اسمش 
را نمی آورم، چون حوصله دادگاه رفتن ندارم و این آقا 
دست به شکایتش هم خوب است. چند وکیل هم دارد 
که هر کسی می گوید باای چشمت ابرو است، شکایت 
می کند. البته من ترسی ندارم ولی حوصله این ماجراها 

را ندارم.« 
مگر می شود یک آدم بیاید فدراسیون کار کند برای 

ماهی 5 میلیون ؟! 
اروپا  اسامیان ادامه داد:» فکر کنید من 20 سال در 
آیم  می  و  می شوم  پا  بعد  و  ام  خوابیده  و  ام  خورده 
اینجا برای ماهی 5 میلیون تومان در فدراسیون شغل 
می گیرم؟ مگر می شود؟ اینکه می گویم دستگاه های 
نظارتی ورود کنند برای همین است. اینکه بفهمند این 
آدم ها چطوری می آیند و وارد سیستم می شوند. ما 
این همه چهره ورزشی داریم. ما این همه مدیر ورزشی 
داریم. این همه پیشکسوت ورزشی داریم که یک تاری 
مویشان می ارزد به این آدم ها. داستان این حاشیه ها و 
اخبار هم همین است. من سوالم این است که این آدم 

ها بدون هیچ رزومه ای باید بیاید به این سطوح.« 
در 10 سال 12 مدیر برای پرسپولیس گذاشته اند ! 

ادامه صحبت های خطیر انتقادی بود از تغییرات مداوم 
مدیران در دو باشگاه استقال و پرسپولیس و در این 
اخیر 12  سال  در 10  شما  ببینید  کرد:»  بیان  رابطه 
مدیر برای پرسپولیس گذاشته اند. ببینید با استقال 
اند. آدم می آورند بدون هیچ  و پرسپولیس چه کرده 
انقاب بود  اوایل  بابا سال 40 انقاب است.  تخصصی. 
که ما جوان بودیم و استاندار بدون تجربه می گذاشتند. 
دیگر ولی سال 40 انقاب که جای این کارها نیست. 
شما این همه مدیر ورزشی دارید؛ خب بروید و آنها را 
بیاورید روی کار. این ها را می آورید و بعد طرف چون 
کار نکرده، 6 ماه بعد عوضش می کنند؛ خب چرا این 

کارها را می کنید؟«
وزارتخانه نمی خواهد فدراسیون مستقل باشد

اساسنامه  با  رابطه  در  اسامیان  بعدی  های  حرف 
فدراسیون و ایرادی بود که به آن گرفته شده است و در 
این زمینه تاکید کرد:» تمام دعوای اساسنامه فدراسیون 
هم سر این موضوع است که فیفا می گوید فدراسیون 
باید غیردولتی باشد ولی در وزارت ورزش می گویند نه 
و می گویند باید وابسته به دولت باشد. برای چه چیزی؟ 
فیفا 209 عضو  بگذارند.  یکبار یک مدیر  ماه  تا هر 6 
دارد و همه اساسنامه هایشان درست است. ببینید ما 
از اول انقاب تا قبل از دوران آقای کفاشیان 13 رئیس 
فدراسیون  در 27 سال داشتیم. هر 2 سال یک مدیر. 
به هر حال شما مدیرید و می خواهید کار کنید؛ مگر 
می شود با این شرایط کار کرد؟ هر 2 سال یک مدیر؟ 
از  کدامیک  اصا  دارد؟  وجود  شرایط  این  دنیا  کجای 
کشورهای اطراف ما چنین شرایطی دارند؟ مگر مدیر 
می تواند در این شرایط کار کند؟ ولی شما ببینید در 
14 سال گذشته و از زمانی که فدراسیون کمی استقال 
پیدا کرد، ما دو مدیر داشته ایم و نتیجه هم مشخص 
ثبات مدیریت یعنی مدیر فدراسیون شب نمی  است. 
خوابد و صبح که بیدار می شود با یک کاغذ 5 زاری 
عوضش کنند ! شما وقتی ثبات داشته باشید، می توانید 
برنامه ریزی کنید؛ اقتدار داشته باشید؛ کار کنید ولی 
وقتی نباشد .. اان سر کشتی ببینید چه کاری کرده 
اند. عقل می گوید هر کاری را به اهلش بدهید. اهل 
فدراسیون هیئت ها، باشگاه ها و .. هستند. اصا این چه 

کاری است می کنند.« 
محاسبه کرده بودیم ولی ویلموتس با ایران جور درنیامد 
بود  موضوع  این  با  رابطه  در  اسامیان  از  نهایی  سوال 
که چطور در حضور او که یکی از چهره های کلیدی 
و کاربلد فدراسیون است، قراردادی با ویلموتس بسته 
می شود که تبعات منفی زیادی دارد. او در این زمینه 
با  به هر حال ما در هیئت رئیسه  اینطور پاسخ داد:» 

هستیم.  درگیر  کلیات 

اسامیان: چهار نفر از کی روش خوششان نمی آمد

 
واسکو: پیشنهاد ایران را قبول نمی کنم!

سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران اعام کرد برنامه ای برای بازگشت و هدایت دوباره این تیم 
ندارد.

 به گزارش »ورزش سه«، رای اسپورت ایتالیا در مطلبی به خصوصیات خولیو واسکو پرداخته 
و درباره شرایط زندگی او، اقداماتی که در طول دوران حرفه ای خود انجام داده و افتخاراتی که 
به دست آورده، صحبت کرده و گفت وگویی هم با او داشته است. در ابتدای این مطلب عنوان 
شده خولیو واسکو یک مربی در رده جوانان فیپا بود که در تمام رده های ملی و باشگاهی 
فعالیت کرده و همه مقام های بین المللی را به دست آورده، اما فقط مدال طای المپیک برای او 
مانده است که البته نمی شود گفت هرگز به آن نمی رسد. واسکو در ابتدای مصاحبه اش با بیان 
اینکه همیشه ایده های جدید دارم، می گوید: زندگی را با ایده ها و رؤیاهای تازه ادامه می دهم 
تا آنها را به واقعیت برسانم. رای اسپورت نوشته، از کیفیت باای فنی سرمربی سابق تیم ملی 
ایران قطعا خیلی ها سود بردند و چند نسل در والیبال از این کیفیت به منفعت رسیدند که این 
اتفاقات مهم در پرونده کاری و درخشان او دیده می شود که از جمله آنها می توانیم به تیمی که 
از والیبال زنان در ایتالیا درست کرد، اشاره کنیم؛ تیمی که توانست به موفقیت درخشانی برسد 
و در سال 2002 در مسابقات آلمان به قهرمانی جهان دست پیدا کند. واسکو از داخل خانه ای 
که در نزدیکی تپه های شهر بولونیا دارد، از 360 درجه)گوشه گوشه( دنیا صحبت می کند و در 
مصاحبه کوتاه اش با رای اسپورت، به دوره سختی که همه دنیا با آن مواجه هستند و در مقابله با 
ویروس کرونا سپری می کنند، اشاره دارد. سرمربی سابق تیم ملی والیبال می گوید نمی تواند در 
این گفت وگو بدون اشاره به اولین عشق ورزشی اش که از 15 سالگی آن را شروع کرده و البته 
در این شرایط با سامت جامعه ارتباط مستقیم دارد، صحبتی انجام ندهد؛ او تأکید دارد که باید 
در خانه ماند و برای مبارزه با ویروس باید در خانه ماند. رای اسپورت در میانه های این مطلب 
برای کسانی که خولیو واسکو را نمی شناسند، می گوید که او عاوه بر حضور در عرصه والیبال، 
یک تجربه مدیریتی ورزش با توپ در اتزیوی کرانیوتی و همچنین یک دوره کوتاه مدت با اینتِر 
ماسیمو موراتی داشته است. واسکو اضافه می کند: »شروع مجدد فوتبال این معنی را نمی دهد 
تمام  مثل  معتقد هستند،  همه  که  همانطور  اتوماتیک شروع شود.  به صورت  همه چیز  که 
ورزش های دیگر، شروع رقابت های ورزشی، حکایت خود را دارد.« این مربی ایتالیایی- آرژانتینی 
درباره برگزاری مسابقات ورزشی و به ویژه والیبال پشت درهای بسته عنوان می کند: »خیلی 
نظرات مختلفی راجع به این قضیه وجود دارد؛ من بیشتر اعتقاد دارم که مسابقات باید در هر 
حالتی انجام شود چون بهترین کار است تا تحرک در جامعه به وجود بیاید و ساکن نمانیم.« او 
ادامه می دهد: »البته برای انجام مسابقات ورزشی ازم است تا کمیته فنی و علمی نظرشان را 
بدهند و شرایط را بگویند که اگر هم بازی پشت درهای بسته و بدون تماشاگران برگزار شود، 
باید پوشش تلویزیونی به سطح خیلی خوبی برسد تا بیشتِر مردم بتوانند مسابقات را ببینند.« 
واسکو درباره خطر انتقال کرونا در صورت برگزاری بازی ها ابراز کرد: »چند وقت قبل، والیبال 
جزو ورزش هایی بود که روی آن تحقیق دانشگاهی انجام گرفت و مشخص شد ورزشی است که 
بیشتر از همه ی رشته ها این ریسک را دارد تا کرونا ویروس در آن منتقل شود. البته این یک 
تحقیق دانشگاهی بوده که بعدا تکذیب شده و واقعیت ندارد.«  سرمربی سابق تیم ملی والیبال 
ایران از خود به عنوان پدرِ خانواده مثال می زند که همه ورزشکاران و قهرمانانی که زیر نظر او 
بودند و همه مثل فرزندان اش به حساب می آیند. او می گوید تعدادی از قهرمانان که با او کار 
کردند نیز مسیرهایشان را بعد از پایان دوران حرفه ای خود تغییر دادند، به کارهای دیگری روی 
آوردند و در آن موفق بودند. مثل لوِکتا که یک گزارشگر و زورتسی که یک روزنامه نگار عالی 
شده است، اما واسکو یادآور می شود که البته نمی تواند وضعیت همه شاگردان اش را پیگیری 
کند. واسکو تأکید می کند: »همه آدم ها و ورزشکارانی که من با آنها کار کردم، آدم های مهمی 
بودند که هر کدام یک قسمتی از تاریخ پرونده ورزشی من را ساختند.« او اشاره می کند: دوره ای 
که با آرژانتین گذرانم، دراماتیک بوده ولی در هر صورت می توانم بگویم اتفاقاِت زندگی ورزشی ام 
بیشتر از آنکه منفی باشد، مثبت بوده است. این سرمربی با تجربه و پُر افتخار می گوید: »فکر 
نمی کنم ایده درستی باشد که این بیماری)کرونا( موجب تغییر رفتار آدم ها شود چون انسان ها 
در شرایط مختلف، واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند که ممکن است عادی نباشد و در 
کل، با تغییر رفتار آدم ها به دلیل شیوع این ویروس موافق نیستم.« واسکو تأکید می کند: »قطعا 
آدم ها به اصل خودشان برمی گردند. ما نباید بگذاریم که ضعیف شویم و روحیه مان پایین بیاید. 
باید با هم در ارتباط باشیم و به تاش مان ادامه دهیم. اتفاقاتی که بخاطر این ویروس افتاده، 
خیلی بد است چون ما همیشه می خواهیم در سطوح مختلف حضور داشته باشیم. وقتی می بینم 
آدم ها کمتر در رفت و آمد هستند، خوشایند نیست. ما آدم هایی هستیم که به اجتماعی بودن 
بیشتر از هر چیز عادت داریم. اان انسان ها در کانال های مجازی خودی نشان می دهند و با هم 
ارتباط برقرار می کنند.« اما موضوع مهمی که در روزهای اخیر پیرامون نام واسکو وجود داشته، 
بحث بازگشت این سرمربی محبوب به ایران است؛ کسی که عاقه مندان به والیبال خاطرات 
شیرینی با او به یادگار دارند و محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال نیز از تاش برای 
آوردن واسکو صحبت کرده است. واسکو در جدیدترین مصاحبه اش نیز خبر ارائه پیشنهاد 
توسط فدراسیون والیبال ایران را تأیید کرده، اما می گوید در حال حاضر نمی تواند این پیشنهاد 

را بپذیرد چون مشغله های دیگر و قرارداد دارد و به ایران نخواهد آمد.

نیمار به من گفت در پی اس جی می ماند
هافبک آرژانتینی پاری سن ژرمن، از ماندنی شدن نیمار در این باشگاه خبر داد.

به گزارش »ورزش سه«، نیمار همواره یکی از سوژه های نقل و انتقااتی مهم رسانه های دنیا 
محسوب می شود. سه سال پس از انتقال جنجالی اش از بارسا به پی اس جی، او همچنان توانسته 

خودش را در متن جنجال ها و حواشی رسانه ای حفظ کند.
تابستان گذشته نیمار تاش زیادی برای جدایی از پی اس جی انجام داد. او قصد داشت به الیگا 
برگردد و با هر دو باشگاه رئال و بارسا هم وارد مذاکره شد ولی در نهایت، به دلیل توقعات مالی 

باای باشگاه پاریسی، یک فصل دیگر ماندنی شد.
گفته می شود تابستان پیش رو بارسا جدی تر از همیشه برای بازگرداندن او اقدام خواهد کرد ولی 

لئاندرو پاِرِدس معتقد است که ستاره برزیلی در پاریس خواهد ماند.
او به فاکس اسپورتس گفت:» نیمار دوست صمیمی من است و ما همیشه با هم صحبت می کنیم. 
در روزهای قرنطینه و تعطیلی فوتبال نیز بارها از طریق ویدیویی با یکدیگر تماس داشته ایم. نیمار 
فوق العاده است و  از صحبت با او لذت می برید. با او حرف زدم و به من گفت که در پی اس جی 

خواهد ماند. پی اس جی اهدافی جاه طلبانه دارد و ما برای موفقیت، به نیمار نیاز داریم.«
 پاِرِدس ادامه داد:» در پی اس جی تیمی بسیار باکیفیت داریم و خوشحالم که کنار بهترین های 
دنیا تمرین و بازی می کنم. حضور در رختکن، کنار این بازیکنان، باورنکردنی است. خیلی از 
بازیکنان می توانند به تنهایی لیدر تیم باشند. سطح کیفی پی اس جی فراتر از تصورات است.«
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حضرت امام علی علیه السام:
هر کس در آنچه آموخته است بسیار بیندیشد، دانش خود 
را استوار گرداند و آنچه را نمی فهمیده است بفهمد.
شرح غررالحكم 397/5

نشست شورای امنیت درباره الحاق کرانه باختری
نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل اعام کرد شورای امنیت 2۰ ماه 
جاری میادی نشستی را برای بررسی طرح های صهیونیستی برای الحاق 
اراضی فلسطینی به اراضی اشغالی و اقدامات بین المللی برای اعمال فشار 
علیه اسرائیل جهت متوقف کردن این طرح ها برگزار می کند.به گزارش 
ایسنا، ریاض منصور نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل در گفتگو با 
رادیو صدای فلسطین گفت که دیدارهایی را با رئیس شورای امنیت و 
رئیس مجمع عمومی برگزار می کند و در آینده هم با نماینده اتحادیه اروپا 

و اعضای شورای امنیت دیدار خواهد کرد.

سنای آمریکا طرح تحریم چین
 بر سر سرکوب اویغورها را به رای می گذارد

رهبر اکثریت سنای آمریکا اظهار کرد، پیش بینی می کند که سنا به 
زودی برای تصویب طرحی اقدام کند که از دولت ترامپ می خواهد 
واکنش نسبت به سرکوب اقلیت مسلمان چین را سختگیرانه تر 

کند.
آمریکا  سنای  اکثریت  رهبر  مک کانل،  میچ  ایسنا،  گزارش  به 
از سوی مارکو روبیو، سناتور  این طرح دوحزبی که  اظهار کرد، 
جمهوری خواه مطرح شده، از دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
می خواهد که »علیه مسئوان این سرکوب از تحریم های هدفمند 
استفاده کند«. یک منبع آگاه گفته است، رای گیری درخصوص 
انجام  آتی  روزهای  طی  و  زودی  به  است  ممکن  طرح  این 
افتادن آن هم وجود دارد.به گزارش  به تاخیر  اما احتمال  گیرد 
خبرگزاری رویترز، مک کانل در سخنرانی خود در برابر سنا گفت: 
بشر  زودی طرح »سیاست حقوق  به  سنا  که  پیش بینی می کنم 

را تصویب کند. اویغوِر« سناتور روبیو 
اتفاق  به  زودی  به  این طرح  که  کرد  امیدواری  ابراز  روبیو  دفتر 
ارائه  اما جزییاتی را درباره زمان رای گیری  به تصویب برسد  آرا 
نکرد.طبق گفته یک منبع آگاه، تصویب این طرح از سوی سنا 
 آن را برای رای گیری نهایی به مجلس نمایندگان ارجاع خواهد

 داد.

آمریكا: 
برای خارج کردن روسیه از سوریه

 تاش نمی کنیم
فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت که واشنگتن برای این 

امر تاش نمی کند که روسیه از سوریه عقب نشینی کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از نووستی، جیمز جفری، فرستاده ویژه 
آمریکا در امور سوریه در کنفرانسی خبری تصریح کرد: درخصوص 
به هیچ  ما  از سوریه عقب نشینی کند،  آنکه روسیه  برای  تاش 
وجه برای این هدف تاش نکرده ایم. روسیه از ۳۰ سال قبل در 
بر  ما  دارد.  سوریه  با  بلندمدتی  روابط  و  دارد  کشور حضور  این 
این باور نیستیم که این مساله برای منطقه یا خود روسیه خوب 
باشد، اما چنین سیاستی را دنبال نمی کنیم.وی تصریح کرد که 
از نظر آمریکا، امتیازدهی های گسترده به روسیه درخصوص حل 
و فصل مساله سوریه مساله ای غیر قابل قبول است.جفری عنوان 
داشت که آمریکا برای بازگرداندن امور به شرایط قبل از درگیری ها 
تاش می کند و این مساله می تواند به عقب نشینی تمامی نیروهای 
این  در  داد:  ادامه  وارد سوریه شده اند.وی  که  بیانجامد  مسلحی 
خصوص، بیشتر به عقب نشینی ایرانی ها و نیروهای حامی ایران 

اهمیت می دهیم.

اعتراضات مقابل کاخ دادگستری و پارلمان لبنان
 در بیروت

خبرنگار روسیا الیوم گزارش داد، تظاهراتی در مقابل پارلمان و 
از خیزش مردمی  بیروت در حمایت مجدد  کاخ دادگستری در 
به رغم مقررات وضعیت فوق العاده به منظور مقابله با شیوع کرونا 

برگزار شد.
و  فعاان  از  گروهی  الیوم،  روسیا  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
چهره های مردمی مقابل کاخ دادگستری در بیروت برای آزادی 
تعدادی از بازداشتی های خیزش مردمی در طرابلس شمال لبنان، 
شهرک المرج در البقاع در مرکز و صیدا در جنوب لبنان تظاهرات 
کردند.این افراد در تظاهرات هفته گذشته بازداشت شدند.همچنین 
جمعی دیگر از معترضان مقابل ورودی پارلمان لبنان دربیروت در 
اعتراض به وضعیت بد معیشتی و افزایش بهای اجناس و کاهش 
دولت  سوی  از  کارآمد  تدابیر  اتخاذ  عدم  و  دار  مقابل  ارز  نرخ 

تظاهرات کردند.

مصادره بخشی از اماک خانواده 
و شخصیت های نزدیک به عمر البشیر

و  خانواده  اماک  درباره  سودان  کنونی  نظام  تحقیقیات  پی  در 
تمکن  لغو  کمیته  کشور،  این  مخلوع  جمهوری  رئیس  نزدیکان 
دوره  دفاع  وزیر  و  برادر  خانواده  داماد،  اماک  از  بخشی  سودان 
خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  کرد.به  مصادره  را  البشیر 
آنکه  از  بعد  کرد،  اعام  سودان  فساد  با  مبارزه  کمیته  رویترز، 
تحقیقات درباره اماک و مستغات نزدیکان عمر البشیر، رئیس 
جمهوری مخلوع این کشور به این نتیجه رسید که آنها این اماک 
استرداد  اماک  این  کرده اند،  تصاحب  پارتی بازی  طریق  از  را 
کرد،  اعام  سودان  تمکن  لغو  کمیته  رابطه،  همین  می شود.در 
بخشی از اماک متعلق به داماد، پسران و دختران برادران البشیر 
و نیز وزیر دفاع سابق را مصادره کرده است.این کمیته مالکیت 
به  را  با مساحت حدود ۹2 هزار متر مربع  اراضی مصادره شده 
وزارت دارایی واگذار کرد.کمیته مذکور همچنین هیئت مدیره های 
شرکت هلدینگ فرودگاه های سودان و شرکت فرودگاه بین المللی 
خارطوم را به دلیل اتهامات فساد منحل کرد.کمیته لغو تمکن در 
حال حاضر مشغول به تحقیقاتی پیرامون جرایم مربوط به اموال 
عمومی و فساد رئیس جمهوری پیشین، اعضای خانواده و دولت 
در سال  البشیر  برکناری  از  است.دادستان کل سودان پس  وی 
2۰۱۹  به کمیته مذکور دستور داد که دارایی های نظام سابق را 

از آنها بستاند.

استقبال جهانی از رای اعتماد پارلمان عراق 
به دولت الکاظمی

بسیاری از کشورها از تشکیل دولت جدید عراق 
و دست یابی آن به رای اعتماد پارلمان استقبال 

کردند.
نیوز  از سایت سومریه  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
ویژه  فرستاده  پاسخارت،  هنیس  جنین  عراق، 
دبیرکل سازمان ملل در عراق ، پنج شنبه از رای 
اعتماد پارلمان این کشور به مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر و اکثر ترکیب کابینه او استقبال کرد.

بیانیه ای به تکمیل ترکیب دولت  پاسخارت در 
فصل  و  حل  جهت  فوری  تحرک  برای  جدید 
سیاسی،   اجتماعی،  امنیتی،  فراینده  چالش های 
اقتصادی و بهداشت ترغیب کرد.وی اظهار کرد، 
وقت  و  است  دشوار  نبردی  شاهد  عراق  دولت 
زیادی نیست چالش های اقتصادی در سایه بحران 
است.به  اولویت  در  نفت  قیمت  کاهش  و  کرونا 
گفته پاسخارت، اما باید بدون تعلل با چالش های 
دیگری مقابله شود که شامل ارائه خدمات کافی 
مبارزه با فساد و تقویت حکومت و نیز عدالت و 
ادامه  بر  ملل  سازمان  نماینده  است.این  برابری 
حمایت این نهاد از دولت عراق در مقابله با این 
چالش ها تاکید کرد.پیشتر پارلمان عراق به اعضای 
داد.وزیر  اعتماد  رای  الکاظمی  مصطفی  دولت 
خارجه آمریکا شب گذشته تشکیل دولت جدید 
عراق به ریاست مصطفی الکاظمی را تبریک گفت، 
این اولین واکنش دولت دونالد ترامپ به انتخاب 
عراق  اطاعات  سازمان  رئیس  قبا  که  اوست 
مصطفی  از  بغداد  در  آمریکا  است.سفارت  بوده 
اجرا  را  شده  تاکید  اصاحات  خواست  الکاظمی 
کند.این  برطرف  را  عراق  مردم  نیازهای  و  کرده 
سفارتخانه در بیانیه ای اعام کرد، هیئت آمریکا 
در عراق اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی در 
پارلمان این کشور را تبریک گفته و تاکید کرد، از 
الکاظمی و مردم عراق در مبارزه با کرونا، پیروزی 
قطعی بر داعش، ارسال کمک های بشردوستانه و 
برقراری آرامش برای آوارگان و مناطق آزادشده 
است،  آمده  بیانیه  این  ادامه  می کند.در  حمایت 
کابینه جدید عراق اکنون باید کار دشوار اجرای 
اصاحات مدنظر مردم و رفع نیازهای آنها را در 
پیش بگیرد، هدف از گفت وگوی استراتژیک آتی 
با دولت عراق تاکید دوباره بر ارزش همکاری های 
آمریکا و عراق برای هر دو کشور است.همچنین در 

این بیانیه آمده است، وعده الکاظمی برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام و قصد او برای تقویت ساختار 
و  فال نیک می گیریم  به  را  دموکراسی در عراق 
امیدواریم با کابینه جدید همکاری های خوبی در 
زمینه تحقق حاکمیت، کرامت، شکوفایی و امنیت 
برای عراقی ها داشته باشیم.از سوی دیگر، مشعل 
بن فهم السلمی، رئیس پارلمان عربی در بیانیه ای 
ضمن استقبال از تشکیل کابینه جدید عراق به 
ریاست الکاظمی تاکید کرد: امنیت و ثبات عراق 
است. عربی  کشورهای  ملی  امنیت  از  بخشی 

تقویت روابط دولت  اهمیت  بر  ادامه  السلمی در 
و مردم عراق با جهان عرب تاکید کرده و توسعه 
شد.استفان  خواستار  را  همکاری ها  و  روابط  این 
تایید  نیز در پی  انگلیس در عراق  هیکی، سفیر 
تبریک  توییتی ضمن  انتشار  با  الکاظمی  کابینه 
این مساله به الکاظمی، تاکید کرد، به همکاری با 
کابینه الکاظمی امیدوار هستیمهیکی در ادامه بر 
آمادگی انگلیس برای حمایت از کابینه الکاظمی 
در مقابله با بحران کرونا، اصاح اقتصادی و امنیتی 
عراق و نیز مبارزه با داعش تاکید کرد.مک گورک، 
فرستاده رئیس جمهور سابق آمریکا در ائتاف ضد 
برای  الکاظمی  داعش هم ضمن تبریم به دولت 
وی آرزوی موفقیت کرد.وزارت امور خارجه ترکیه 
نیز طی بیانیه ای از کابینه جدید عراق به رهبری 
مصطفی الکاظمی که از پارلمان این کشور رای 
اعتماد گرفت، استقبال کرده و برای الکاظمی به 
عنوان نخست وزیر که مسؤولیت مهم و اساسی را 
در این دوره دشوار بر عهده دارد، آرزوی موفقیت 

که  معتقدیم  ما  است:  آمده  بیانیه  این  کرد.در 
به  را  کشور  این  مردم  تمام  عراق  برادر،  کشور 
آغوش گرفته و به خواسته های قانونی آنها توجه 
ما  ثبات منطقه نقش خواهد داشت.  کرده و در 
عراق  قبلی  دولت های  مانند  نیز  جدید  دولت  با 
زمینه های  در  ویژه  به  مشترک  منافع  اساس  بر 
بازسازی  و  گذاری  سرمایه  تجارت،  امنیت، 
همکاری خواهیم کرد.همزمان عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر سابق عراق با آرزوی موفقیت برای 
دولت جدید این کشور از همگان خواست شرایط 
برای نخست وزیر و کابینه اش جهت پیشبرد  را 
کنند. فراهم  کشور  پیشرفت  در  برنامه هایشان 

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق 
نیز در تماسی تللفنی با الکاظمی به وی تبریک 
به خاطر کسب رای اعتماد از پارلمان آن هم در 
شرایط فعلی و بحران به وجود آمده میان اربیل و 
بغداد تبریک گفت و تاکید کرد: ما با چالش های 
مشترکی روبرو هستیم و آماده همکاری با دولت 
نیویورک  روزنامه  دیگر  می باشیم.از سوی  جدید 
نخست  روی  فرا  چالش های  مهمترین  از  تایمز 
وزیر جدید عراق با توجه به اینکه الکاظمی مردی 
با  مستحکمی  روابط  که  است  لیبرال  و  سکوار 
است،  نیز  ایران  قبول  مورد  و  دارد  آمریکایی ها 
پرده برداشت.این روزنامه چاپ آمریکا در گزارشی 
رئیس  الکاظمی،  مصطفی  عراق  پارلمان  نوشت: 
مورد  که  را  کشور  این  اطاعات  سازمان  سابق 
جدید  نخست وزیر  عنوان  به  آمریکاست  حمایت 
عراق  دولت  می شود  منجر  مساله  این  برگزید 

نخستین دولت واقعی خود را بعد از بیش از پنج 
ماه سرگردانی در حالیکه با بدترین چالش ها دست 
و پنجه نرم می کرد داشته باشد؛ چالش هایی که 
کشور  این  پیشرفت  چرخ  ای  چوبی  به  تبدیل 
شده اند.این روزنامه در ادامه این گزارش می آورد، 
مصطفی الکاظمی 5۳ ساله از روابط مستحکم با 
است  برخوردار  پرگماتیک  وجهه  و  آمریکایی ها 
الکاظمی  ایران نیز فردی مقبول است.  و از نظر 
از زمان استعفای  اولین نخست وزیر واقعی عراق 
می شود.الکاظمی  محسوب  عبدالمهدی  عادل 
گرفتن  پیش  در  یعنی  کرد  وعده  آنچه  به  عما 
عمل  اجتماعی  تنش های  برای  جدید  رویکردی 
با تظاهرکنندگان دور یک میز نشست و  کرد و 
برای  قبلی  دولت   تاش های  از  به جای حمایت 
متفرق کردن آنها به زور و نادیده گرفتن شان وارد 
رایزنی شد.درباره کاهش قیمت نفت این گزارش 
می افزاید، کاهش بهای نفت تقریبا میزان درآمد 
این  امر  این  و  می دهد  کاهش  نصف  تا  را  عراق 
حقوق  الکاظمی  که  می کند  تقویت  را  احتمال 
را  آنها  تعداد  یا  دهد  کاهش  را  دولت  کارمندان 
در هفته های آتی به طور گسترده کاهش داده و 
دست به تعدیل نیرو بزند در هر دو صورت عواقب 
وخیمی در انتظار او خواهد بود.این گزارش اشاره 
بستگی  مشاورانش  و  الکاظمی  به  مساله  کرده 
دارد که کی و چگونه اقتصاد را بازگشایی کرده 
و مقررات منع آمد و شد که شهرها را برای قطع 
کنند.طبق  لغو  کرده،  آرام  کرونا  شیوع  زنجیره 
سلسله  با  اینکه  رغم  به  الکاظمی  گزارش،  این 
مشکاتی روبه روست حضورش در صحنه سیاسی 
سیاسی  نظام  در  انعطاف پذیری  از  درجه ای  به 
این کشور اشاره دارد که در مسیر بن بست قرار 
گرفته است. این واقعیت نشان از آن دارد که نقش 
گسترده احزاب سیاسی شیعه در حال رنگ باختن 
الجبوری،  رحمان  از  نقل  به  روزنامه  این  است. 
در  آمریکایی  دانشگاه  در  الکاظمی  همکاسی 
سلیمانیه آورده است: او فردی لیبرال و سکوار 
است.در عین حال این گزارش در خاتمه می آورد، 
به لحاظ واقعی الکاظمی اگر بخواهد مستقیما با 
شبه نظامیان تقابل داشته باشد یا با احزاب شیعه 
خواهد روبه رو  قوی  مقاومت  با  کند   مخالفتی 

 شد.
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واگنر  روسی  گروه  که  کرده  افشا  ملل  سازمان  محرمانه  گزارش 
)گروه نظامی ویژه روسیه( برای تقویت نیروهای خلیفه حفتر حدود 
رئیس شورای  از طرفی  است.  لیبی مستقر کرده  در  نیرو   ۱2۰۰
ریاستی دولت وفاق ملی لیبی نظارت کامل بر ممنوعیت صادرات 
ساح به این کشور را با اجرای قطعنامه سال 2۰۱۱ شورای امنیت 
خواستار شد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، 
که  ملل  سازمان  کارشناسان  کردند،  اعام  دیپلمات  منابع  برخی 
مسؤول نظارت بر ممنوعیت تسلیحاتی لیبی هستند، در گزارشی 
طی  »واگنر«  روسی  گروه  به  وابسته  شبه نظامیان  کردند،  تایید 
درگیری های لیبی در کنار نیروهای وابسته به خلیفه حفتر، موسوم 
این  دیپلمات،  منابع  گفته  دارند.به  لیبی حضور  »ملی«  ارتش  به 
کارشناسان در گزارشی که 2۴ آوریل به شورای امنیت ارائه کردند، 
نوشتند: ارتباط این مزدوران روس با فرماندهی نظامی  وابسته به 
مرد قدرتمند شرق لیبی )خلیفه حفتر( تنش های متعددی را ایجاد 
کرده است.این گزارش نسخه به روز شده گزارش ساانه ای است که 

کارشناسان دسامبر تهیه کرده و در آن مشارکت گروه های مسلح 
خارجی طی درگیری های لیبی را تایید کرده اما نامی از مزدوران 
این گزارش  یاد شده، کارشناسان در  منابع  نبردند.به گفته  روس 
اعام کردند که تعدادی از نظامیان ویژه گروه واگنر در حدود 8۰۰ 
تا ۱2۰۰ تن، از اکتبر 2۰۱8 در لیبی حضور دارند.این اولین باری 
است که سازمان ملل حضور مزدورانی وابسته به گروه واگنر روسیه 
رئیس جمهوری  پوتین،  وادیمیر  با  نزدیک شان  ارتباط  به  که  را 
روسیه مشهور هستند، تایید کرد.البته مسکو همواره هرگونه حضور 
اظهارات  می کند.طبق  تکذیب  را  لیبی  در  کشور  این  نیروهای 
نیروهای  تعمیر خودروهای زرهی  واگنر در  نیروهای  کارشناسان، 
حفتر به آنها کمک کرده و در عملیات ها در کنار آنها حضور دارند 
و در حمات توپخانه ای، رصد هوایی و مقابله با حمات سایبری 
و نیز استقرار تک تیراندازها به آنها کمک می کنند، در واقع حضور 
این مزدوران به منزله نیروی بیشتری برای نیروهای حفتر است.از 
سوی دیگر، طبق بیانیه منتشر شده از سوی دفتر فائز سراج، رئیس 

شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی، او در گفت وگوی تلفنی با 
لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا بار دیگر مخالفت خود را با 
این مساله که عملیات »ایرینی« اتحادیه اروپا تنها به نظارت دریایی 
محدود شده اعام و تاکید کرد که این عملیات باید زمینی، هوایی 
و دریایی باشد.اتحادیه اروپا عملیات خود را از آوریل گذشته برای 
نظارت بر ممنوعیت صادرات ساح به لیبی در دریای مدیترانه آغاز 
کرده است.سراج گفت: یادداشتی در این خصوص برای اتحادیه اروپا 
ارسال شده است.دی مایو نیز در این تماس تلفنی حمایت خود 
راه حلی  به  دستیابی  برای  سیاسی  روند  و  ملی  وفاق  دولت  از  را 
مسالمت آمیز در خصوص این درگیری ها اعام کرد.در این گفت وگو 
تاش های دو کشور لیبی و ایتالیا برای مقابله با کرونا بررسی شده 
و دو طرف درباره اقدامات در این زمینه توافق کردند.طبق بیانیه 
دفتر سراج، وزیر خارجه ایتالیا ضمن تقدیر از اقداماتی که دولت 
لیبی برای مقابله با این ویروس در پیش گرفته، از ابراز همدردی 
و حمایت این کشور از مردم ایتالیا در مواجهه با کرونا تشکر کرد.

سازمان ملل: 

روسیه حدود ۱۲۰۰ نیرو در لیبی دارد

بولسونارو ارتش برزیل را مسئول مبارزه با تخریب آمازون کرد
رئیس جمهوری برزیل دستور داد تا نیروهای ارتش برای مقابله با تخریب جنگل های بارانی آمازون مستقر شوند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام از سوی ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل در حالی صورت گرفته که نفوذ ارتش در دولت در حال رشد است.مدافعان محیط زیست به شدت این دستور 
از سوی بولسونارو را مورد انتقاد قرار داده و گفتند، آژانس های محیط زیست تنها نهادهایی هستند که دارای تجربیات ازم برای حفاظت از جنگل های آمازونند.سال گذشته میادی، بولسونارو تا ماه اوت منتظر 
ماند تا نیروها را در پی انتقادهای بین المللی ناشی از موج گسترده آتش سوزی ها در آمازون در این جنگل های بارانی مستقر کند.جنگل زدایی در آمازون برزیل در 2۰۱۹ رکورد زد و در مارس سال جاری میادی 
نیز رشد 5۱ درصدی داشت.در این دستور برخاف سال گذشته میادی،  رئیس جمهوری برزیل به ارتش این اختیار را داده تا فعالیت های آژانس های حفاظت محیط زیست را هماهنگ کند.یکی از مقام های 
حفاظت محیط زیستی برزیل درباره دستور از سوی رئیس جمهوری برزیل گفت، انتقال قدرت از نهادهای حافظ محیط زیست به ارتش غیرقابل قبول است.وی ادامه داد: ارتش می تواند در موقعیت های حساس 
یاری رسان باشد اما در ارتباط با آژانس های حفاظت از محیط زیست،  بایستی با آنها مشورت شود نه آنکه تابع باشند. این آژانس های محیط زیستی هستند که تجربه ازم را دارند و می دانند چطور باید عمل 
کنند.حکم ارتش از ۱۱ مه تا ۱۰ ژوئن سال جاری میادی قابلیت اجرایی دارد اما از آنجا که بولسونارو سال گذشته میادی این حکم را تمدید کرد، می توان در مجموع برای ۶۰ روز قابل تمدید باشد.معاون 

رئیس جمهوری برزیل نیز گفته بود که دولت قصد دارد تا ارتش را به عنوان بخشی از برنامه ایجاد پایگاه ها در منطقه آمازون به منظور مقابله با جنگل زدایی مستقر کند.


	Abrar (1)
	Abrar (2)
	Abrar (3)
	Abrar (4)
	Abrar (5)
	Abrar (6)
	Abrar (7)
	Abrar (8)

