
بورس: هم آوردِی بازیگران حرفه ای و آماتور
سید قائم موسوی

هشدار کواکبیان به مردم و تذکر به دولت برای سرمایه گذاری در بورس

دایی در بین گزینه های فاکس اسپورت برای برترین مهاجم تاریخ آسیا 

***
ایحه دفاعی پرونده نجفی در دور سوم رسیدگی به دادگاه ارائه شد

اقتصــاد ایــران در دهليز تحریم هــا، کرونا و 
اپيدمی مدیریت داخلی سر در گریبان بحران های 
درهم تنيده ای اســت. آنچه در عمل بر بازارهای 
مختلــف داخلی می گذرد ماحصــل تداخل انواع 
تئوری های نظری اقتباسی غيراصيل است. در هم 
تنيدگی تئوریک و به عبارت روشن تر سردرگمی و 
نوسان در ميانه اقتصاد سوسياليستی، ليبراليستی 
و اسامی با چاشــنی تعارض اینحل در سياست 
خارجی و عدم پيوستار اقتصادی آن فضای بشدت 
بحرانی و مبهمی بر کشــور تحميل کرده اســت. 
اقتصاد به شــکلی پيش رفت که نه دســتوری به 
جایی می رســد و نه باانس عرضه و تقاضا کارساز 
اســت. آنچه در عمل رخ می دهد در تعارض کامل 

با تئوری های مرسوم و معقول است.
تحریم و قفل شــدن صــادرات نفتــی، تورم 
افسارگسيخته و بلبشوی بی ارزش شدن پول ملی 
مردم و جامعه که جای خود دارد، دولت را هم به 
عنوان شــخصيتی عائله مند به دردسرهای طاقت 
فرســایی انداخت. در واقع دولت در مسلخ اقتصاد 
فعلی بيشتری از آنکه بازیگری تعيين کننده باشد، 
دیوار کوتاهی اســت که همه از سر و کول آن باا 

می روند.
 اقتصــادی که حداقل ۶۰ درصد آن زیرزمينی 
و غيرشفاف اســت، اقتضائات خودش را بر دولت 
تحميل می کند. اقتصاد ایران به شــکل کوه یخی 
اســت که صرفا آنچه بيرون است مربوط به دولت 
است و بخش اعظم آن زیر آب است. از قضا آنچه 
هر روز فربه می شــود و تعيين کننده، همان است 
که زیر آب است، مابقی که بيرون است در معرض 

اشعه های تيز آفتاب روز به روز آب می رود.
امروزه از اقتصاد که حرف زده شــود به آسانی 

همه مــردم با پوســت و اســتخوان آن را درک 
می کننــد. نيازی بــه هيچگونه افسانه ســازی و 
تئوری پردازی هم نيست. افسانه پراید ۹۰ ميليونی 
و فاصله قيمتی بــازار و کارخانه، نمادی از هویت 
اقتصادی جامعه شده است. چه مکانيزمی اینگونه 
اقتصاد را بر لبه پرتگاه های خطرناک هل می دهد 
و از آن مهم تر چه آن را از سقوط نهایی به ته دره 

باز می دارد؟
مابقــی بازارهای موازی هم شــرایط بهتری از 
پراید ندارند. چيزی که در این بين موتور محرکه 
اقتصاد بحران زده و کنار آمدن با آن اســت، این 
اســت که همه فارغ از تاش برای خاص شــدن 
از طاعــون اقتصاد، صرفا با انعطاف پذیری هر چه 
بيشــتر به دنبال بهره برداری از شــرایط موجود 
هستند. به عبارتی اقتصاد، دال زده شده و آنچه 
بازار را ســمت و سو می دهد واســطه ها هستند! 
اینقدر این پروســه کم هزینه است و درآمدهای 
لذتبخش دارد که قریــب به اتفاق مردم را نيز به 
این ســمت متمایل کرد. خرید پراید با کد ملی از 
کارخانه برای فروش در بازار برای منتفع شدن از 
سود حد فاصل، از همين فلسفه تأسی می پذیرد.

نيل به سود بادآورده و کم هزینه با حداقل زمان 
ممکن خيل زیادی را نيز رهســپار بازار ســرمایه 
کــرد. از قضا درماندگی دولت نيز مشــوق حضور 
مــردم در بورس و هدایت ســيل عظيم نقدینگی 
به این بازار شــده اســت. تاقی نقدینگی بعاوه 
سياســت های ســودهای بانکی و همچنين تلقی 
سرمایه داران خرد نســبت به بورس موجب رشد 
چشمگير شــاخص بورس شد. بورس بی محابا به 
سمت قله یک ميليونی می تاخت. مثبت ۵ هر روز 
با سبدهای سبز، تازه واردان بورس را سرخوش و 

افسوس زده کرد. ســرخوش از سودهای تصادفی 
و متاســف از اینکه تا اان از قافله ســود بورسی 
غافل بودند! تازه واردان بورس اگر یک روز مثبت 
نمی خوردند، ژســت طلبکارانه می گرفتند! تصور 
آنها ایــن بود که تمام بازار همين روزهای ســبز 
است. سه شــنبه هفته گذشــته نيشتر کوچکی 
بر خيال ســبز آنها بود! آنها یک لحظه از ســبزی 
جنگل بورس سرخورده شدند و بازار روی دیگرش 
را به آنها نشــان داد! عجوان بــی تجربه فرار را 
بر قرار ترجيح دادند! چهارشــنبه اگر چه شاخص 

بورس منفی خورد اما بازار کلی متعادل تر شد!
بازار صرفا کمی اخم کرد، همه به هم ریختند 
و رقيبان بورسی که دم از حباب می زدند و آرزوی 
ریزش را داشتند، سرخوش شدند! اما این اصاحی 
بيش نبود! بورس در این برهه آخرین تير ترکش 
دولت است و به سادگی دست از حمایت از بورس 
نمی کشد. به نظر می رسد راه دیگری ندارد، او دل 
به هدایت نقدینگی بــه بورس و انتفاع حداکثری 
مالياتی از معامات بورســی دارد! در هفته جاری 
بازار روند رو به صعودی دارد؛ اگر چه با نوسان هایی 
دامنه دار! نوســان ها که تمام شــود، بورس نفس 
تــازه ای چاق می کند و عزم قلــه یک ميليونی را 
می کند! شــاخص با فتح این قله و اســتيای بر 
مقاومت روانی آن، بی محابا تا یک و نيم ميليونی 
می تازد! تحليل، صبوری و سهامداری رمز موفقيت 
در این بازار پر ریســک است! دولت و مردم بریده 
از بازارهای سربه فلک کشيده موازی هر دو دل به 
بورس بســتند، دولت بازیگری حرفه ای و شاخص 
در برابر خيل عظيمــی از بازیگران آماتور! اکنون 
ســود هر دو در روند صعودی آن است... خدا کند 

یکی رفيق نيمه راه دیگری نشود!

مصطفی کواکبيان، در گفت وگو با ســایت خبر 
فوری با اشــاره به تشــویق دولت برای حضور مردم 
در بــورس و تذکر اخيری کــه در مجلس داده بود 
تــا مردم برای حضــور در بورس دســت به فروش 
اموال خود نزننــد، گفت: در تذکرم در صحن علنی 
مجلس شــورای اسامی به مردم توصيه کردم برای 
سرمایه گذاری در بورس خود را به دردسرهای بعدی 

نيندازند.
وی ادامه داد: حرف من این بود، وضعيت بورس 
به نحوی اســت که عده ای می گویند سرمایه گذاری 
در آن کار بســيار خوبی اســت و انقاب اقتصادی 
است، چرا که شفافيت در بعضی از شرکت های بزرگ 
ایجاد می شود اما از سوی دیگر عده ای می گویند این 
بورس حباب دارد که در آینده می ترکد و ضرر ایجاد 
می کند از این جهت سرمایه گذاری در بورس ریسک 

زیادی دارد.
ایــن عضو کميســيون امنيت ملی و سياســت 
خارجی مجلس بيان کرد: در واقع می خواهم بگویم 
کــه مردم اگر درآمدهای اضافی خــود را در بورس 

ســرمایه گذاری کنند خيلی مشکلی نيست، اما اگر 
بخواهند اموال خود را بفروشــند تا در بورس حضور 
پيدا کنند، باید بدانند که مشخص نيست در آینده 
سودی برایشان داشته باشــد و اگر بورس درصدی 

ضرر داشته باشد، برای مردم سنگين خواهد بود.
دبيرکل حزب مردم ســااری با بيان اینکه بنده 
مدعی و صاحب نظر در مباحث اقتصادی نيســتم، 
ادامه داد: با کسب اطاعات از کارشناسان اقتصادی 
اظهارنظر می کنم، از ایــن رو در جهت منافع مردم 
همچنين در راستای منافع امنيتی کشور این هشدار 
را دادم که در آینده دچار مشــکاتی نشویم، مردم 
ضربه خورده ضرر اقتصادی در بورس نشــوند و بعد 

بگویند دولت ما را تشویق به سرمایه گذاری کرد.
این نماینده مجلس تاکيد کرد: تشــویق در حد 
درآمد اضافی اشــکال ندارد اما اینکه مردم تشویق 
شــوند اموال خود را بفروش برســانند تا در بورس 
سرمایه گذاری کنند درست نيست و هشدار می دهم 

چنين نشود.
کواکبيان با بيان اینکه شــاید بســياری از مردم 

نداننــد چه وضعيتی در بورس اتفاق افتاده اســت، 
تصریح کرد: ۹ شــرکت بــزرگ اقتصادی در بورس 
حضور پيدا کردند؛ بانک ملت، بانک صادرات، بانک 
تجارت، شــرکت پتروشــيمی خليج فارس، شرکت 
پاایش بندرعباس، شرکت پاایشگاه نفت اصفهان، 
شرکت پاایشگاه نفت تهران، شرکت فواد مبارکه 
اصفهان و سازمان تامين اجتماعی شرکت های بزرگ 
بورس ایران هســتند و باید بررســی کنيم ببينيم 
چه ميزان ســرمایه گذاری شــده است. این نماینده 
توضيــح داد: ســرمایه گذاری ها را معموا با قيمت 
طا یا قيمت دار مقایســه و ارزیابی می کنند، هر 
گرم طا اان حدود ۶۳۵ هزار تومان است، مجموع 
ســرمایه گذاری های این ۹ شرکت در بورس معادل 
۱۲۰۰ تن طا اســت، یعنی ۱۲ برابر ذخيره بانک 
مرکزی است، می گویند ميزان ذخيره طا در بانک 
مرکزی بالغ بر ۱۰۰ تن اســت، از سوی دیگر ازم 
است بدانيد که ذخيره طای صندوق بين المللی پول 

حدود ۲ هزار تن برآورد شده است.
ادامه در صفحه 2

فاکس اســپورت با همکاری کنفدراسيون فوتبال 
آســيا از کاربران خود خواسته است بهترین مهاجمان 
فوتبال آسيا را انتخاب کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از 
فاکس، به خاطر ۶۶ سالگی کنفدراسيون فوتبال آسيا، 
کاربران این سایت می توانند با بررسی مهاجمان گذشته 

که به عنوان اسطوره مطرح شدند و نيز بازیکنان بزرگ 
و ستاره های آینده دار فوتبال در قاره آسيا، ۳ مهاجم برتر 
خود را انتخاب کنند.  در این بين نام علی دایی برترین 
گلزن رقابت های ملی نيز دیده می شود که توانسته است 
با زدن ۱۰۹ گل به عنوان برترین گلزن ملی فوتبال در 

جهان شناخته شــود. هر چند بازیکنان بزرگی در این 
فهرســت ۹ نفره از جمله بازیکنان تيم های غرب آسيا 
دیده نمی شود ولی علی دایی در کنار هيده توشی ناکاتا 
و سون هيونگ مين از جمله افرادی هستند که نامشان 

در کنار دیگر مهاجمان قاره کهن دیده می شوند. 

وکيل مدافع محمدعلی نجفــی از ارائه ایحه 
دفاعی پرونــده موکلش به عنــوان آخرین دفاع 
در دور ســوم رســيدگی به پرونده به دادگاه خبر 
داد. حميدرضا گودرزی در گفت وگو با ایســنا در 
این باره گفت: سه شنبه هفته گذشته ایحه دفاعی 
را به عنوان آخرین دفاع در دور ســوم رســيدگی 
بــه پرونده، به دادگاه ارایه دادیم و منتظر تصميم 
دادگاه هســتيم ولی تاکنون مطلبی بــه ما ارائه 

نشده است. وی افزود: اگر دادگاه پرونده را تکميل 
بداند احتماا مبادرت به انشــاء رای خواهد کرد 
و چنانچه نقایصی در نظر داشــته باشــد راجع به 
آن اتخــاذ تصميم خواهد کرد، امــا تا این لحظه 
تصميمی به وکای پرونده اباغ نشــده است. اگر 
چه این پرســش هنوز باقی اســت که چرا دادگاه 
درخصوص شبه عمد دانستن قتل و نقض دادنامه 
از سوی دیوان عالی کشور هيچ گونه ورودی نکرده 

اســت؟ براساس این گزارش، ميترا استاد - همسر 
دوم محمدعلی نجفی  شــهردار سابق تهران- ۷ 
خردادماه سال ۹۸ با شليک گلوله به قتل رسيد و 
عصر همان روز نجفی به قتل همســرش اعتراف و 
انگيــزه خود را اختافات خانوادگی عنوان کرد. از 
جمله اتهامات نجفی، قتل عمد خانم ميترا استاد، 
حمل و نگهداری ســاح غير مجاز و ایراد صدمه 

بدنی عمدی منتهی به جرح )غير فوتی( است.
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زلزله، پایتخت نشینان را به خیابان کشاند

تهران همچنان در حالت آماده باش
پارک ها و بوستان های پایتخت تا دو روز آینده شبانه روزی باز هستند
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در گفت وگو با پایگاه خبری »خبر فوری« صورت گرفت
هشدار کواکبیان به مردم و تذکر به دولت

 برای سرمایه گذاری در بورس
12 برابر ذخیره طای بانک مرکزی در بورس سرمایه گذاری شده است

دولت، مردم را تشویق نکند تا اموالشان را برای بورس بفروشند
نماینده مردم تهران، ری، شــميرانات، اسامشهر و پردیس در مجلس با هشدار به مردم و تذکر به 
دولت تاکيد کرد درآمد مازاد در بورس ســرمایه گذاری شود و دولت برای فروش اموالش سرمایه مردم 

را آتش نزند.
 عضو هيات رئيسه فراکسيون اميد مجلس دهم که روز دوشنبه در صحن علنی مجلس از مردم خواسته بود برای 
 سرمایه گذاری در بورس، خانه خود را نفروشند، در گفت وگویی، به تشریح نگرانی های خود از آینده بازار سرمایه 

گفت.

راز سکوت اسکوچیچ برما شد
پرداخت یورو به جای ریال از سوی فیفا!

خروج سامانه پدافندی پاتریوت از عربستان 
آمریکا پشت عربستان را خالی کرد

واشنگتن حریف جنگ طلبی رئیس جمهوری آمریکا نشد

شکست سنا مقابل جنون ترامپ
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 هانس یورگ دیلگر مطرح کرد
همه گیری کرونا

 آیینه ای از نابرابری های ناشی از 
جهانی شدن
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داریوش قنبری:
تأثیر کرونا

 بر بخش خدمات 
بیش از سایر بخش ها بود
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فرمول قیمت گذاری خودرو به زودی اعام می شود

چرخ خودرو روی گرانی می چرخد

15 رمضان؛ سالروز وادت کریم اهل بیت 
حضرت امام حسن مجتبی )ع( مبارک باد



نماینده ســمنان حرکت در جهــت ایجاد ثبات در 
کشــور و اجرای دقيق قانون را به عنــوان دو اولویت 
اساســی مجلس یازدهم برشمرد و گفت: مجلس دهم 
تاش کرد در همين راســتا حرکت کنــد تا بتوان با 
روابط دقيق و منطقی سياســت های کشور به درستی 

پيش رود.
احمد همتــی در گفت وگــو با ایســنا، در تبيين 
اولویت های مجلس یازدهــم گفت: مهم ترین موضوع، 
وجود ثبات در کشــور است که ما در مجلس دهم در 
این راســتا حرکت کردیم ما در بحث امنيتی وضعيت 
خوبی داریم اما در کنار امنيــت باید ثبات اقتصادی، 
سياســی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشــته باشد با 
همين نگاه ما از ابتدای شــروع کار مجلس دهم تاش 

کردیم تا ثبات در تمامی این حوزه ها برقرار باشد.
وی ادامــه داد: تــا زمانی که در عرصــه اقتصادی 
ثبات اقتصادی حاکم نباشــد حتی بهترین دولت ها و 
مجالس هم نمی توانند اقدام اساســی و ریشه ای برای 
توسعه کشور انجام دهند با همين نگاه در مجلس دهم 
پيگير ایجاد ثبات در عرصــه اقتصادی بودیم اکثریت 
قاطع نمایندگان تاکيد داشتند که برای  برون رفت از 
مشکات باید در یکسری از سياست گذاری های کان 
کشور تجدیدنظر شده و نواقص و ایرادات برطرف شود. 
باید برنامه های اقتصــادی – اجتماعی  و فرهنگی در 
پایه وجود ثبات در کشور باشد که با همين نگاه تاش 

ما در مجلس دهم مهار کردن عوامل بی ثباتی بود.
این عضو فراکســيون اميد ادامه داد: قطعا دولت و 
قوای دیگر می توانند در جهت ایجاد ثبات در کشــور 
حرکــت کنند اما گاهی برخــی صحبت ها و اقدامات 
برخاف این رویه اســت. لذا انتظــار می رود مجلس 
یازدهم با شــروع کارش اقدامات را در جهت برقراری 
ثبات در کشــور انجام دهد. کشــور بــه برنامه ریزی 
منطقــی، علمــی و عقانی نيــاز دارد نمی تــوان با 
شــعارهای احساسی و آتشين کشور را اداره کرد. باید 
مسير درســت را انتخاب کرد و پيش رفت. اميدواریم 
این نــگاه در مجلــس یازدهم هم برقرار باشــد و با 
استفاده از قوانين موجود این هدف دنبال شود. قطعا 
اجرا نشدن قوانين عاملی بر بی ثباتی در کشور خواهد 

بود.
همتی با بيان این که نمایندگان در مجلس یازدهم 
نظارت بر اجرای درســت قوانيــن را مبنا قرار دهند، 
اظهار کرد:  برنامه  ریزی برای ایجاد ثبات در کشــور و 
اجرای دقيق قانون دو محور اساســی مجلس یازدهم 
است. در کنار آن باید شفافيت در امور پيگيری شود تا 
شاهد طی شدن مسير درست باشيم. همان کاری که 
مجلس دهم هم تاش کرد انجام دهد ما می خواستيم 
عدالت سياســی، اقتصادی و اجتماعی را حاکم کنيم 
که مصوباتی هم دراین راستا داشتيم از جمله افزایش 

حقوق ها و ميزان ماليات بر آنها است.
وی بــا بيان این کــه مجلس دهــم همچنان برای 
برقراری عدالت حتی در روزهای پایانی کارش فعاليت 
می کند، اظهار کرد: افزایش حقوق ها در ســال جاری 
کافی نيســت این ميــزان افزایش حقــوق در بودجه 
مصوب شد که روند تصویب آن خارج از مسير معمولی 
بــود. افزایش ۱۵ درصدی با تــورم باا درصد منافات 
دارد باید افزایش حقوق ها عادانه باشــد چون اقشار 
کم درآمد و با حقوق های پایين دچار مشکات جدی 

شده اند .

رئيس فراکســيون کارگری مجلس گفت: مجلس 
یازدهم بایــد یکپارچه به فقرا و تاش برای آنها معتقد 
باشــند. آنها باید به حقوق کارگران، معلمان، کارمندان 
و بازنشســتگان توجه کنند. در این صورت، می توانند 
توفيق یابند. عليرضا محجوب در گفت وگو با ایســنا در 
مورد عملکرد مجلس دهم گفت: اساسا بيشتر مجالس 
شبيه هم هستند. گاها مطالبی نوشته می شود و مجالس 
را با هم مقایســه می کنند. این نوشته ها علمی نيست. 
حوادثــی در چند ماه اخير اتفاق افتاد که نمی توان آنها 
را به حساب ضعف مجلس گذاشت. صد البته بهتر این 
بود که مجلس عملکرد بهتری داشته باشد ولی نمی توان 

گفت که مجلس قصوری کرده است.
وی با بيان اینکه »بسياری از مسائل بيرون مجلس 
اتفاق می افتد« گفت: اگر کسانی سعی دارند مجلس را 
متهم کنند، باید با ســند و مدرک حرف بزنند. انتساب 
قضاوت های یک ســویه به مجلس دهم، خاف انصاف 
است. اگر کسانی اینگونه قضاوت می کنند مطمئن باشند 

که فردا روز راجع به خودشان اینگونه قضاوت می شود.
رئيس فراکسيون کارگری مجلس دهم ضمن تأکيد 
بر اینکه بر هر مجلســی می توان انتقاداتی را وارد کرد، 
اظهار کرد: مگر می شود ۲۹۰ نماینده کاما خوب داشته 
باشيم؟ مگر می شود همه قوانين، حسن باشد؟ نوع بشر 
و تصميماتش اینگونه است که بدی هایی دارد. بسياری 
از قضاوت ها راجع به مجلس دهم اما ناشــی از تحليل 

و تحقيق کافی نيست بلکه ناشــی از طمع ها و اهداف 
بعضی افراد است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: رئيس مجلس، 
هيئت رئيســه و همه نمایندگان باید راجع به عملکرد 
مجلــس دهم حرف بزنند. باید ضعف ها و اشــکاات را 
خاضعانه بپذیریم. مجلس یازدهم ان شــاءه پرشتاب 
شــروع خواهد کرد و ســعی می کننــد که ضعف های 
مجالس قبلی را نداشــته باشــند. دهم یا یازدهم بودن 
مجالس مهم نيســت. برای مردم این مهم اســت که 

مجلس مشکات آنها را رفع کنند.
رئيس فراکسيون کارگری مجلس، »مسئله اهميت 
دادن به اقشــار ضعيف« را به مجلس یازدهم پيشنهاد 
کرد و گفت: مجلس یازدهم باید یکپارچه به فقرا و تاش 
برای آنها معتقد باشــند. به همه افراد منتخب تبریک 
می گویم و متقاضی این هســتم که به حقوق کارگران، 
معلمان، کارمندان و بازنشســتگان توجه کنند. در این 
صورت، می تواننــد توفيق یابند. در غيــر این صورت، 
قضاوت های خوبی راجع به این مجلس صورت نخواهد 
گرفت. محجوب در پاســخ به این پرســش که مجلس 
دهم چه فرصت هایی را نادیــده گرفته؟، گفت: من در 
مقام نقد نيســتم. حرف هایــم را در مجلس با صراحت 
گفته ام. ســخنانم انتقادی بود و در بعضی موارد افرادی 
را خطاب می کردم و بعضی ناراحت می شدند. پس فکر 
می کنم گفتنی ها در این مورد گفته شده است. هم اکنون 
حمله به مجلس دهم  زیاد است و ما باید علی رغم همه 
انتقادات، از مجلس دهم دفاع کنيم که در اصل دفاع از 

نهاد مجلس است.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس ادامــه داد: 
کميســيون های مجلس دهم به شــدت تحقيق محور 
بودند و این باعث شد بعضی تصميمات به کندی گرفته 
شود. نمایندگان اما به دنبال نظرات کارشناسانه بودند به 
همين علت ممکن بود مجلس چااک تر و در عين حال 

پراشتباه تر تصميم بگيرد.

عضو فراکسیون امید:  
مجلس یازدهم به دنبال ایجاد ثبات در کشور باشد

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
مجلس یازدهم به حقوق کارگران، معلمان و بازنشستگان توجه کند
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رئيس جمهور در جلسه روســای کميته های تخصصی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکيد کرد که تداوم اجرای طرح 
غربالگــری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با 
گسترش و توسعه تســت های تشخيصی و شناسایی موارد 
مشکوک ضروری است و می تواند نقش عمده ای در حفظ 

سامت مردم ایفا کند.
به گزارش ایســنا، حجت ااســام والمســلمين حسن 
روحانی در این نشســت همچنين گفت که ارائه خدمات به 
اتباع خارجی مبتا به کرونــا در ایران، باید همچنان ادامه 

یابد.
رئيــس جمهور همچنين لزوم توجــه ویژه به آموزش و 
یادگيــری دانش آمــوزان از طریق روش هــای مجازی را 
مورد تاکيد قــرار داد و به وزیر آموزش و پرورش دســتور 
داد ســازوکارهای ازم  ایجاد شود تا دانش آموزان بتوانند 
اشــکاات درسی خود را توسط معلمان به صورت حضوری 

رفع کنند.
وی همچنيــن گفت که ضروری اســت ارزیابی دقيقی 
از روش های متنوع آموزشــی و مجموعه تاش هایی که از 
اسفندماه سال گذشته تاکنون توسط معلمان و دانش آموزان 

در زمينه آموزش انجام شده است، به عمل آید.
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نيز در این 
جلســه گزارش آمایش مناطق سفيد، زرد و قرمز در کشور 

را ارائه کرد که براســاس آن روند بهبودی بيماران در حال 
افزایش و نســبت درگذشــتگان به مبتایان بيماری کرونا 
در کشور همچنان کاهشی اســت که بيانگر توفيق وزارت 
بهداشت در غربالگری و شناسایی در مراحل ابتدایی بيماری 

با همکاری بسيار خوب مردم است.

دراین گزارش، تاکيد شــده که در صورت استمرار شعار 
»در خانه بمانيم« و رعایت دقيق دستور العمل های بهداشتی 
در همه زمينه ها و بخش ها،  در آینده بر مناطق سفيد کشور 

افزوده خواهد شد.
همچنيــن در این گزارش موضوع بازگشــایی برخی از 

کســب و کارها و فعاليت های جدید در مناطق سفيد مورد 
بررسی قرار گرفت.

در ادامــه این جلســه، گزارش وزیر علــوم، تحقيقات و 
فناوری از روند دروس دانشگاهی که از طریق شبکه مجازی 
تدریس می شــود مطرح شــد و رئيس جمهور با تاکيد بر 
ضرورت افزایش کيفيت تدریس در دروس نظری گفت: باید 
برای دروس آزمایشگاهی و کارگاهی و فعال شدن آموزش 
تکميلی دانشگاه ها، پيشــنهادات ازم به جلسه ستاد ملی 

مبارزه با کرونا ارائه شود.
وزیر راه و شهرســازی نيز گزارشــی از آخرین وضعيت 
حمل و نقل بين شــهری با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
همچنين اقدامات انجام شــده شامل تبادل تجاری در ۱۱ 
پایانه مرزی جاده ای با رعایت پروتکل های بهداشتی، ارائه 

شد.
در ایــن گزارش تصریح شــده که تبــادات تجاری در 
پایانه های مرزی با کشــورهای آذربایجان و ترکيه در حال 
انجام اســت و با رایزنی انجام شــده، تبــادات تجاری در 
پایانه های ریلی سرخس و اینچه برون نيز با توافقات حاصله 

بزودی از سر گرفته خواهد شد.
براســاس این گزارش، کااهای اساسی موجود در بنادر 
نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش دارد و ميزان خروج 

از بندر با قطار نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده است.

عضو شورای مرکزی حزب مردم سااری مطرح کرد
زلزله تهران

 هشداری به موقع برای تمرکززدایی فعالیت ها
عضو شــورای مرکزی حزب مردم 
ســااری با بيــان اینکــه »پایتخت، 
گنجایش این حجــم از فعاليت های 
را  سياســی  و  اداری   - تجــاری 
ندارد« گفــت: زلزله بامــداد جمعه 
پایتخت »هشــداری به موقع« برای 
تصميم گيران کشــور است تا بخشی 
از فعاليت ها را از تهران دور کنند. علی ابراهيمی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به 
زلزله بامداد جمعه تهران گفت: از گذشــته هشدارهایی جدی در مورد زلزله تهران 
و تبعات ســنگين آن مطرح شده بود. نوع بافت مسکونی تهران و تراکمی که به آن 
داده اند، اشــکاات جدی دارد. اگر اتفاقی ناگوار در این شــهر بيفتد، امدادرسانی به 
مردم تهران راحت نيست. این عضو کميسيون کشاورزی، آب، منابع طبيعی و محيط 
زیســت مجلس ادامه داد: تهران از نظر زیســت محيطی هم اشکاات جدی دارد. 
انبوه ســازی هایی بی رویه در غرب و شمال غرب تهران)اطراف دریاچه خليج فارس( 
صورت گرفته که عاوه بر خطرات عمرانی، تنفس برای شــهر را با مشــکل مواجه 
کرده اســت. نماینده مردم شازند در مجلس با بيان اینکه »پایتخت، گنجایش این 
حجم از فعاليت های تجاری - اداری و سياسی را ندارد« گفت: اگر به بيماری کرونا 
توجه کنيم، متوجه می شــویم که یکی از مشــکات جدی این شهر حمل و نقل و 
ترافيک است. این بحران هم آلودگی زیادی ایجاد می کند و هم وقت زیادی می گيرد. 
شــهروندان در شرایط عادی ســاعت ها در خيابان گير می کنند، در شرایط بحرانی 
همه چيز قفل می شود. سخنگوی کميسيون کشاورزی مجلس، زلزله بامداد جمعه 
پایتخت را »هشدار به موقع« دانست و گفت: این هشدار به تصميم گيران ارشد کشور 
می گوید که باید بخشی از فعاليت ها را از تهران دور کنند. آنها باید روی مجوزهایی که 
برای ساخت و ساز می دهند، تجدید نظر جدی کنند. نباید به موضوع ساخت و سازها 
نگاه درآمدزایی وجود داشته باشد. پس هر کجا که ظرفيت ارتفاع سازی ندارد، مجوز 
صادر نشود. وی افزود: بحران زمين لرزه تهران به هيچ عنوان راه حل مقطعی و کوتاه 
مدت ندارد. واقعه ای که برای یکی از ساختمان های بزرگ تهران یعنی پاسکو افتاد، 
سرنوشت نزدیک به هزار واحد تجاری را تهدید کرد. چه اصراری وجود دارد که دوباره 
همه این واحدها را همان جا متمرکز کنيم. مالکيت این سازمان با بنياد مستضعفان 
بود و مدعی خصوصی نداشــت. پس مالک می توانســت این حجم از فعاليت  را به 
بخش های مختلف تهران سرشکن کند. ابراهيمی در پایان سخنان خود گفت: ما باید 
یک تجدید نظر جدی کنيم و متوجه باشيم که تمرکز فعاليت های اداری - تجاری، 

اقتصادی و سياسی در یک نقطه هميشه این مشکات را در پی خواهد داشت.

گفت وگو 

رئیس جمهور مطرح کرد

توجه ویژه به آموزش دانش آموزان از طریق روش های مجازی 

معاون سياسی وزیر کشور گفت: استانداران 
تاش کنند تا در یک ســال باقيمانده از عمر 
دولت دوازدهم با محوریت مسائل و مشکات 
مردم، تعامل ســازنده و مفيــدی با مجلس 

جدید داشته باشيم.
به گزارش ایســنا، جمال عــرف در پایان 
همایش اســتانداران سراســر کشور در گفت 
و گو با خبرنگاران اظهــار کرد: برای ارزیابی 
آخرین وضعيت کشور و تصميم گيری نسبت 
به مســائل مهم کشور دو نيم روز در خدمت 
اســتانداران سراسر کشور بودیم و تبادل نظر 
و همفکری های خوب و موثری انجام شد. در 
این نشســت، اســتانداران و مسئوان وزارت 
کشور ضمن ارزیابی آخرین وضعيت تحوات 

جامعه، در مورد عملياتــی کردن برنامه های 
اقتصادی دولت و نيز تعامل ســازنده و مفيد 
با مجلس یازدهم بــا یکدیگر تبادل و رایزنی 
کردند. وی افزود: چهار کميســيون تخصصی 
اقتصادی، سياســی، اجتماعی و امنيتی این 
همایش تشــکيل شــد که در هر کميسيون 
تعــدادی از اســتانداران حضور داشــتند و 
مهمترین مباحث این چهار حوزه در ســطح 

کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عرف گفــت: در کميســيون اقتصادی با 
مختلفی  بحث های  توليــد،  محوریت جهش 
صــورت گرفت و راهکارهایی احصا شــد که 
مقرر گردید به صورت گزارش به دولت ارسال 
شــود. معاون سياســی وزارت کشور با اشاره 
به اینکه در کميســيون سياسی نيز مباحثی 
چون انتخابات مياندوره ای در شــهریورماه و 
انتخابات ریاســت جمهوری در ۱۴۰۰ مطرح 
شد، افزود: ماه آینده مجلس یازدهم تشکيل 

می شــود و به همين دليل، نحــوه تعامل با 
مجلس براســاس اصل تفکيک قــوا و تعامل 
ســازنده با آن در این کميسيون مورد بحث 

قرار گرفت.
وی افزود: مقرر شــد اســتانداران در این 
زمينه تاش کنند تا در یک ســال باقيمانده 
از عمــر دولت دوازدهم با محوریت مســائل 
و مشــکات مردم، تعامل ســازنده و مفيدی 
با مجلــس جدید داشــته باشــيم. به گفته 

دبير همایش اســتانداران سراســر کشور، در 
کميســيون امنيتــی نيز مباحــث مربوط به 
حوزه امنيت مطرح شد و تبادل نظرهای ازم 
برای تامين و تقویت هر چه بيشتر امنيت در 
جامعه به عمل آمد. عرف افزود: در کميسيون 
اجتماعــی نيز مباحث عمومــی اجتماعی با 
محوریت بيماری کرونا و تاثيرات این بيماری 
در جامعه مورد بحث قرار گرفت و تصميماتی 

در این زمينه اتخاذ شد.
معاون سياسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: 
در نشست سراســری استانداران گزارش این 
این کميسيون ها   دبيران  توسط  کميسيون ها 
بــه وزیر کشــور ارائــه و در همين راســتا 

تصميماتی از سوی وی اتخاذ شد.

توصیه های وزارت کشور به استانداران اعام شد 

تاش برای برقراری تعامل سازنده با مجلس یازدهم 

یک فعــال سياســی اصاح طلــب گفت: 
تحریم ها تا حدود زیادی باعث شدند که تاثير 
کرونا در کشــور کمتر و شرایط قابل کنترل تر 

شود.
داریوش قنبری فعال سياســی اصاح طلب 
در گفت و گو  با ایلنا در پاســخ به سوالی مبنی 
بــر اینکه  آیــا ویروس کرونا خــط بطانی بر 
جهانی ســازی می کشــد؟ اظهار کرد: به نظر 
می رسد شيوع و  همه گير شدن ویروس کرونا 
تا حدودی نتيجه جهانی شدن است؛ شاید اگر 
ایــن ویروس در یک یا دو قرن پيش که مردم 

کمتر با یکدیگر    ارتباط داشــتند، شيوع پيدا 
می کرد، شاهد بحران امروزی در سطح جهان 
نبودیم؛ بنابراین انتقال این ویروس از چين به 

همه دنيا نشانه جهانی شدن است. 
وی افزود: این وضعيت باعث شد تا بسياری 
از کشــورها مرزهایشان را بيشتر کنترل کنند 
یعنی اگر  جهانی شــدن را پدیــده ای تعریف 
کنيــم که مرزها را کمرنگ کرده بود، شــيوع 
ویروس کرونا باعث شد که حرکتی ضد جهانی 
شــدن شکل بگيرد و کشــورها مرزهایشان را 

بيش از قبل کنترل کنند.

قنبری بيان کرد: ضوابط قرنطينه حالتی را 
پدید آورد که حتــی در اتحادیه اروپا نيز نقل 
و انتقال از کشــوری به کشور دیگر امکان پذیر 
نباشد؛ البته این موضوع در داخل کشورها نيز 
به وجود آمده یعنی جابه جایی مردم از شهری 
به شــهر دیگر نيز تحت تاثير این شرایط قرار 
گرفت.  وی اضافه کرد: در مجموع این وضعيت 
نوعی فرآیند لوکاليزه شــدن را پدید آورده که 
در مقابل جهانی سازی است که به نظر می رسد 
این شرایط نمی تواند تداوم داشته باشد چون 

نيازهای اقتصادی مرز نمی شناسند. 

این فعال سياسی اصاح طلب با یيان اینکه 
بخش خدمات در کشورهای مختلف بيشترین 
آســيب را از کرونا دیده اســت، گفت: شيوع 
کرونا در بخش خدمات بيش از سایر بخش ها 
تاثيرگــذار بوده و بر همين اســاس مشــاغل 
جمعيت کثيری با مشــکل مواجه شده است. 
البته این به این معنا نيست که سایر بخش ها 

آسيب ندیده باشند.
وی دربــاره تأثير تحریم بــر گذر از بحران 
کرونا نيز گفت: کشــور ما نســبت به ســایر 
کشورها وضعيت بهتری دارد از این لحاظ که 

آمادگی چنين شــرایطی را از قبل داشتيم؛ به 
عبارت دیگر پيش از شــيوع کرونا با تحریم ها 
مواجه بودیم و تحریم ها ضربه های بسياری بر 

اقتصاد کشور وارد کرده بود.
قنبری افزود: در خصوص کاهش درآمدهای 
نفتی آســيب پذیری ما نســبت بــه عراق و 
عربستان که وابستگی بيستری به نفت دارند، 
بيشــتر بود و می توان گفت تحریم ها تا حدود 
زیادی باعث شــدند که تاثير کرونا در کشور 
کمتر شــود چون ما نسبت به سایر کشورها از 

آمادگی بيشتری برخوردار بودیم.

داریوش قنبری:
تأثیر کرونا بر بخش خدمات بیش از سایر بخش ها بود

آماده باش یگان های ارتش در پی زلزله اخیر تهران
ســخنگوی ارتش ضمن ابراز اميدواری برای در امان ماندن هم وطنان از هر 
نوع خســارت زلزله تهران، تاکيد کرد: یگان های ارتش در تهران و اســتان های 
همجوار، آماده کمک رســانی هســتند. به گزارش ایســنا، امير سرتيپ شاهين 
تقی خانی ســخنگوی ارتش، درباره زمين لرزه ۵.۱ ریشتری بامداد جمعه تهران 
گفت: اميدواریم هيچ خســارت جانی برای مردم شریف مان ایجاد نشده باشد. 
ســخنگوی ارتش تصریح کرد: یگان های ارتش در تهران و استان های همجوار، 
آماده کمک رســانی هستند و در صورت لزوم و نياز، همانند هميشه در خدمت 
مردم خواهند بود. امير سرلشــکر ســيد عبدالرحيم موسوی فرمانده کل ارتش 
هم ، به دنبال وقوع زلزله در تهران و استان های همجوار، خطاب به فرماندهان 
تاکيد کرد: پيش بينی های ازم را بعمل آورید، وضعيت یگان ها را ارزیابی کنيد، 
بيمارســتان ها و آتش نشانی ها و ســایر مراکز و امکانات مرتبط آمادگی کمک 

رسانی به ستاد بحران را داشته باشند.

فرصت از دست رفته اصاح قانون انتخابات
یــک فعال سياســی اصاح طلــب گفت: اصاح قانــون انتخابــات یکی از 
فرصت های ســوخته این مجلس به حساب می آید؛ در نتيجه این مجلس چوب 
همين موضوع را هم خورد. علی صوفی در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به این 
پرسش که پيشــنهاد شــما در یک ماه باقيمانده مجلس تصویب چه قانون یا 
قوانينی است؟ اظهار کرد: مجلس دیگر برای تصویب قانون جدید، مجالی ندارد. 
زمانی باقی نمانده که ابتکار عمل تصویب قوانين را به دست بگيرد. باید منتظر 
تشــکيل مجلس جدید بود. دیگر به نظر مــن از این مجلس نمی توان انتظاری 
داشــت. وی خطاب به نماینــدگان مجلس یازدهم گفــت: نمایندگان مجلس 
یازدهم طبعا باید به عنوان نماینده مردم ظاهر شــوند. نگرانی ما این است که 
این نمایندگان کاری به مطالبات مردم نداشــته باشند و برای حفظ موقعيت و 
جایگاه و تضمين تایيد صاحيت های آینده تمام نگاه شــان به حاکميت باشــد 
و مردم را فراموش کنند. دبيرکل حزب پيشــروی اصاحات ادامه داد: بهترین 
توصيه ای که به این نمایندگان می توانم بکنم این اســت که به سوگندی که در 
ابتدای کار مجلس می خورند همواره توجه داشــته باشند. به وظایفی که دارند 
توجه کنند. صدای مردم باشــند و ســعی کنند در این شرایط رضایت آنان را 
جلب کنند. در انتخابات گذشته این نارضایتی خود را نشان داد، سطح رای این 

نمایندگان نسبت به نمایندگان گذشته پایين تر است.

تحریم های آمریکا در شرایط کنونی
 اقدامی تروریستی است

رئيس کميســيون حقوقی و قضایی مجلس شــورای اســامی با اشاره به 
اقدامات ضد بشر دوستانه دولت ایاات متحده آمریکا در شرایط بحران جهانی 
کرونا تاکيد کرد: تحریم های آمریکا در شــرایط کنونی از منظر حقوق بشــر و 

موازین حقوق بين المللی خود اقدامی تروریستی است.
اللهيار ملکشــاهی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اقدامات  ضد بشــر 
دوستانه آمریکا همچون قطع بودجه سازمان بهداشت جهانی و  ممانعت از لغو 
تحریم های غيرانسانی عليه ایران در شرایط بحرانی کرونا گفت: دشمنی آمریکا 
با کشــور ما امری مبرهن و روشن است. ما نمی توانيم از این دشمن توقعی غير 
از این داشته باشيم. تاکنون دولت آمریکا تاش های زیادی داشته که ميان ملت 
و حاکميــت ایران ایجاد تفرقه کند. برای مثال در شــرایط کنونی ادعا می کند 
که قصد دارد کمک های بشــر دوستانه و اقام بهداشتی و پزشکی به کشور ما 
ارســال کند. دولت ایران هم در این خصوص موضع بسيار منطقی اتخاذ کرد و 
گفت اگر چنين قصدی دارید چرا تحریم ها را تشدید می کنيد و قصد لغو آنها را 
ندارید؟ اگر چنين قصدی دارید تحریم ها را لغو کنيد تا مشــکاتی مثل کمبود 

اقام ضروری که موجب تحریم ها ایجاد شده رفع شود.

هشدار کواکبیان به مردم و تذکر به دولت 
برای سرمایه گذاری در بورس

ادامه از صفحه 1
نماینده تهران با مقایسه سرمایه گذاری در بورس بر مبنای دار گفت: مجموعه 
سرمایه گذاری این شرکت ها در بورس معادل ۱۲۶ ميليارد دار برآورد می شود، اگر 
قيمت هر بشکه نفت را ۵۰ دار در نظر بگيریم سرمایه بورس در مقایسه با دار در 
شرایط غير تحریمی معادل ۴ برابر فروش ساليانه نفت است. وی تاکيد کرد: دولت 
حق دارد بانک ها و شرکت های خود را موظف به اموالشان با سرمایه گذاری در بورس 
کند، این همان انقاب اقتصادی اســت که توصيــه می کنند مردم در این انقاب 
مشــارکت داشته باشند، اما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسامی قرار 
نيست هر چه دولت گفت را ۱۰۰ درصد درست بدانم از این رو هشدار داده ام و باید 
گفت این حجم سرمایه گذاری نشانه قدرت اقتصادی کشور و مردم نيست. کواکبيان 
بيان کرد: وضعيت معيشتی مردم شاخص هایی دارد و آن شاخص ها را باید ماک 
قرار دهيم لذا نظر برخی کارشناســان اقتصادی این است که رشد سرمایه گذاری 
در بورس دوامی نخواهد داشــت و ممکن است ظرف چندماه آینده به شدت تنزل 
پيدا کند و همانطور که می گویند حباب بورس بترکد. این نماینده مجلس مطرح 
کرد: بسياری از اقتصادانان دلسوز سرمایه گذاری در بورس را مفيد نمی دانند، بنده 
به عنوان رئيس فراکســيون دیپلماسی و منافع ملی و عضو کميسيون امنيت ملی 
و سياست خارجی از نگاه منافع ملی و امنيت ملی موافق این نيستم دولت مشوق 
مردم برای ســرمایه گذاری در بورس باشد تا اموال خود را بفروشند، اما اگر کسی 
درآمد مازادش را در بورس سرمایه گذاری کند اشکالی ندارد؛ افراد صاحب اختيارند 
اما باید بدانند بورس ریســک باایی دارد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســامی تاکيد کرد: به دولت تذکر داده ایم برای فروش اموالش در بورس از طریق 
رسانه ها، رادیو و تلویزیون، بنگاه های خبری و مجموعه دولتی مردم را برای حضور 

در این بورس که ریسک باایی دارد و احتمال ضرر آن زیاد است تشویق نکند.

اخبار کوتاه

رئيس فراکسيون مســتقلين مجلس شورای اسامی با تاکيد بر ضرورت 
ایجــاد تغييراتی در ســاختار مجلس، گفت که باید فرصت بيشــتری برای 
رسيدگی به وظایف نظارتی مجلس نســبت به قانون گذاری اختصاص داده 
شود. غامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با ایسنا درباره اولویت های 
مجلــس یازدهم اظهار کرد: به نظر من مجلــس یازدهم در ابتدای کار باید 
سياســت های کلی و اســتراتژی خــود را تبيين کند، البته پيــش از آن با 
احترام به تمام منتخبان به صراحت بگویم کسانی که سابقه مجلسی ندارند 
حداقــل یکی دو ســال اول رئيس مجلس خوبی نمی شــوند و در این مدت 
هم فرصت های زیادی از دســت می رود. وی افزود: اصاح ساختار و نظام و 
مجلس، روند کميسيون ها، تشکيل جلسات، تقسيم زمان بين قانونگذاری و 
نظارت از جمله مواردی اســت که باید مجلس یازدهم در ابتدای کار به آنها 

اهتمام داشته باشد وگرنه باقی کارها به درستی پيش نخواهد رفت.
ایــن عضو کميســيون برنامه و بودجه مجلس در پایــان تاکيد کرد: من 
معتقدم باید ســاختار مجلس را به هم بزنيم، ما باید به تعداد هر وزارتخانه 
یک کميســيون تخصصی داشته باشيم. هفته ای ۳ روز قانون تصویب کردن 
اشــتباه اســت. در حال حاضر فرصت نظارت و تحقيق و تفحص کم است، 
نظام تحقيق و تفحص، اســتيضاح و ســوال از وزرا باید اصاح شوند و نهایتاً 

فراکسيون ها نيز باید در اداره مجلس نقش داشته باشند.

هفته ای 3 روز قانون تصویب کردن
 اشتباه است

نماینده مردم لنگرود در مجلس شــورای اســامی با بيان اینکه طرح ها 
و لوایــح اقتصادی نيمه تمام در مجلس دهم باید زودتر نهایی شــود، اصاح 
بودجه سال جاری و برقراری تعامل با کشورهای مختلف خصوصا همسایگان 

را از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم عنوان کرد.
مهرداد اهوتی در گفت وگو با ایســنا، درباره مهمترین اولویتهای مجلس 
یازدهــم اظهار کــرد: من فکر می کنم یکی از اقداماتــی که مجلس یازدهم 
باید نســبت به آن اهتمام داشته باشد اصاح بودجه سال جاری است؛ ما در 
بودجه سال جاری دو منبع مهم درآمدهای مالياتی و نفتی را داشتيم که هم 
درآمدهای ماليات کاهش یافته و هم درآمد نفتی تقریبا از بين رفته اســت، 
لذا باید هرچه ســریعتر بودجه را اصاح کنيم و از هر جا که ممکن اســت 
صرفه جویی کنيم تا بودجه را -که در شــرایط عادی و پيش از شيوع کرونا 

تدوین شده بود- به یک حد منطقی برسانيم.
وی افزود: اگر ما می خواهيم مشــکات اقتصادی کشــور حل شود باید 
تعصب را کنار بگذاریم و در سياست خارجی تعاملی با کشورهای دنيا داشته 
باشيم. وقتی حرف از تعامل بين المللی می شود بحث آمریکا به ميان می آید 
اما کشــورهای دور و بر خودمان هستند که ما می توانيم با آنها ۴۰۰ ميليارد 
دار مبادله اقتصادی داشته باشــيم، در این صورت مسئله اقتصادی ما هم 

حل خواهد شد.

 طرح ها و لوایح اقتصادی نیمه تمام
 نهایی شود

یک عضو کميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسامی معتقد 
اســت که قوانين مصوب مجلس دهم در بحث اجــرای عدالت، فقرزدایی و 

کاهش فاصله طبقاتی نتوانستند موفق عمل کنند.
محمد قمی در گفت وگو با ایســنا، درباره تحليــل عملکرد مجلس دهم 
گفت: مجلس دهم مانند مجلس های گذشــته در راستای وظایفی که برای 
مجلس تعریف می شــود اقدامات مختلف را انجام داد و قوانينی را به تصویب 
رســاند ولی به نظر  من این قوانين در اجرای عدالت، فقرزدایی و در کاهش 
فاصله طبقاتــی خيلی موفق نبوده؛ همچنين این مجلس در رســيدگی به 
مستضعفين خيلی نتوانسته است مطلوب  عمل کند. البته در تصویب برخی 
قوانين توفيقاتی حاصل شــد مانند قانون رتبه بندی معلمين که توانست تا 

حدودی مشکل را در این حوزه رفع کند.
وی افزود: اولویت و پيام مجلس آینده باید پيام وحدت و عزت برای ملت 
ما باشــد. در این راستا این مجلس باید در مسير ایجاد عدالت تاش کرده و 
گام های موثری بردارد چرا که یکی از اصلی ترین مبانی اســام بحث توجه 
به عدالت اســت. قمی در پایان اضافه کرد: مجلس یازدهم باید مشکات  و 
مســائل مرتبط با مردم را دسته بندی کند و براساس اولویت برای رفع این 
مشکات اقدام کند. به عقيده من مجلس یازدهم باید در جهت ایجاد عدالت 

تاش ازم را داشته باشد.

 قوانین مجلس دهم در اجرای عدالت 
موفق نبود
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مذاکره ایران و آمریکا برای مبادله دو زندانی
نيویــورک تایمز نوشــت: ایران و آمریکا در حال مذاکره برای رســيدن به 
توافقی هســتند که منجر به آزادی یک عضو ســابق نيروی دریایی آمریکا در 

مقابل یک پزشک ایرانی - آمریکایی می شود.
به گزارش انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده اســت: مذاکرات فعلی عجيب 
تلقی می شود چراکه در حالی اتفاق می افتد که تنش ها بين دو کشور افزایش 

یافته است.
ابوالفضل مهرآبادی مقام ارشــد ایرانی و معاون مدیر دفتر حفاظت منافع 
ایران در آمریکا گفت که هدف مذاکرات مبادله مایک وایت ۴۸ ســاله که دو 
سال اســت در ایران زندانی شده، با یک پزشــک ایرانی-امریکایی که نامش 

فاش نشده است.
مهرآبادی گفت که مذاکرات هنوز به نتيجه نرســيده اســت. ســخنگوی 
خانواده وایت نيز گفته است که مذاکرات بين دو کشور در جریان است. با این 

حال، او اطاعات بيشتر دیگری در اختيار نداشت.

ویژه

نامه اوروف به ظریف
»ســرگئی اوروف« وزیر امور خارجه روســيه به محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اســامی ایران نامه نوشــت. به گزارش ایسنا، متن این 

نامه به شرح زیر است:
جناب آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران

جناب آقای وزیر، دوست عزیز
در ابتدا مایلم حلول ماه رمضان که برای تمامی مســلمانان مقدس اســت 
را به شــما و همکاران وزارت امور خارجه ایــران تبریک عرض نمایم، آرزوی 

استقامت و پایداری دارم.
تمایل دارم همبســتگی کامل ما با ارزیابی های شما در خصوص خط مشی 
ضد بشــری واشنگتن در زمينه گسترش تحریم های غير قانونی یکجانبه عليه 
ایران که همانند بســياری از کشورهای جهان از شيوع عفونت جدید ویروس 
کرونا بطور جدی آســيب دیده است را خاطر نشان نمایم. این رویکرد اصولی 
در گفتگوی تلفنی وادیمير پوتين رئيس جمهور روســيه با حســن روحانی 
رئيس جمهوری اســامی ایران که در ۲۱ آوریل سال جاری برگزار شد، مورد 

تاکيد قرار گرفت.
ضمن نظارت بر پيامدهای ســنگين پاندمی برای بســياری از کشــورها و 
ملت هــا، به اهميت پيشــنهاد وادیمير پوتين رئيس جمهور روســيه که در 
اجاس سران گروه بيست در ۲۶ مارس سال جاری مطرح شد و در مورد لغو 
محدودیت های تحویل دارو و مایحتــاج اوليه و همچنين تراکنش های خرید 

آنها بود بيشتر متقاعد می شویم.
روسيه دائما ماهيت غير قانونی تحریم های یک جانبه آمریکا عليه ایران را 
خاطر نشــان می کند. همواره از آمریکا می خواهيم این تحریم ها را لغو کند و 
مانعی برای مبارزه تمام عيار با عفونت ویروس کرونا ایجاد نکند. کشــورهای 
اروپــای غربی را نيز فرا می خوانيم تحت تاثير ارعاب و تهدید واشــنگتن قرار 

نگيرد و به تعامل با شرکای ایرانی ادامه دهند.
دیپلماســی مصرانه و هماهنگ ما با کشــورهای همسو نتایج مشخصی به 
بــار می آورد. گوترش دبير کل ســازمان ملل متحد در پيــام خود به رهبران 
کشورهای گروه بيســت از آنها خواست تحریم های جاری عليه سایر کشورها 
بــه منظور مقابله با پاندمی COVID-۱۹ را متوقف نمایند. ميشــل باچلت 
کميســار عالی حقوق بشــر ســازمان ملل متحد از منظر حفظ حقوق بشــر 

اظهارات انتقادی در این خصوص داشت.
مسایل مطرح شــده در نامه شما دائما در دیدارهای ما با شرکای خود در 

مجامع بين المللی، بویژه در چارچوب بریکس بررسی می شوند.
با توجه به اهميت بسياری که به روابط ایران و روسيه معطوف می داریم، در 
آینده نيز کار فعال دیپلماتيک خو درا ادامه خواهيم داد. همزمان با آن، اجرای 
برنامه ها و پروژه های بزرگ اقتصادی که روســيه علی رغم فشــار تحریم ها و 
شرایط ســخت، در ایران تحقق می بخشد را ادامه خواهيم داد و با این کار از 

مردم دوست ایران حمایت کاربردی خواهيم کرد.
با بهترین آرزوها،
سرگئی اوروف

ماجرای پل ایرانی روی رود ارس
در پی انتشار برخی اخبار در رســانه های آذربایجانی مبنی بر اینکه ایران 
در حال ســاخت پل بر روی رود ارس اســت، معاون وزیر خارجه این کشور 
ضمن رد این خبار و ادعاها اعام کرد که بر اســاس توافق ســال ۲۰۱۶ ميان 
دو کشور، طرف ها براساس حق حاکميت، تماميت ارضی و منافع هر دو کشور 
بر روی رودخانه مرزی ارس در رابطه با ادامه ســاخت و بهره برداری ســدها و 

نيروگاه های خداآفرین و قيز قلعه سی به صورت مشترک فعاليت می کنند. 
به گزارش ایســنا، بر اساس گزارش »قفقاز اینفو« »خلف خلف اف« معاون 
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان اعام کرد: »توافقنامه ای درباره همکاری 
در زمينه ادامه ســاخت، بهره برداری و اســتفاده از منابع آب و انرژی سدها و 
نيروگاه هــای خداآفرین و قيز قلعه ســی، بر روی رودخانــه ارس در روز ۲۳ 
فوریه سال ۲۰۱۶ ميادی به امضا رسيده و دولت های جمهوری آذربایجان و 

جمهوری اسامی ایران طرف های این توافقنامه هستند.
وی گفــت که احترام به حق حاکميت و تماميت ارضی هر دو کشــور در 
این توافقنامه منعکس شــده اســت. با توجه به این اصول، در این توافقنامه 
مطابق با الزامات قطعنامه های ســازمان ملل متحد بر اهميت تامين تماميت 
ارضی جمهوری آذربایجان تاکيد شده است. همچنين مطابق با این توافقنامه، 
طرف ها بر اســاس حق حاکميــت، تماميت ارضی و منافع هر دو کشــور بر 
روی رودخانه مرزی ارس در رابطه با ادامه ســاخت و بهره برداری ســدها و 

نيروگاه های خداآفرین و قيز قلعه سی به صورت مشترک فعاليت می کنند. 
معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با اشــاره به مســایل منتشره 
در رسانه ها در رابطه با اجرای این توافقنامه، افزود: »مسایل مربوط به ساخت 
پل ها که در رســانه ها منعکس شده است، باید مطابق با توافقنامه مذکور و در 
چارچوب اجرای پروژه های ســدها و نيروگاه های خداآفرین و قيز قلعه ســی 
ارزیابی شود و همان طور که سفارت جمهوری اسامی ایران اعام کرد، طرف 
ایرانی بخش ســدها و پل ها که در اراضی آذربایجان قرار دارد، را در چارچوب 

تماميت ارضی جمهوری آذربایجان می پذیرد. 

لزوم پایان یکجانبه گرایی آمریکا
ایرنا: »سيدعباس موسوی«، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز جمعه 
در صفحه شخصی خود در تویيتر نوشت: برجام نه اولين و نه آخرین دستاورد 
چندجانبه ای است که ترامپ از آن خارج شده. رژیم آمریکا در ازای رفاه دراز 
مدت کشورها به دنبال اطمينان حاصل کردن از منافع کوتاه مدت خود بوده 
است. رژیم باید به  یکجانبه گرایی فرومایه اش پایان دهد. وی در انتهای تویيت 
خود از هشتگ »هرگز به آمریکای بی مسئوليت اعتماد نکنيد« استفاده کرده 

است.

ادامه کمک های بشردوستانه عمان به ایران
ایســنا: در راســتای روابط دوســتانه و برادرانه ميان جمهوری اسامی 
ایران و ســلطنت عمان و در چارچوب همکاری های نزدیک دو کشور در امور 
انســان دوستانه، دومين محموله از کمک های پزشکی و درمانی برای مقابله و 
پيشــگيری از بيماری کرونا اهدایی از سوی عمان به جمهوری اسامی ایران 
ارســال شد. بر اســاس هماهنگی های به عمل آمده از سوی سفارت ایران در 
عمــان و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشــت عمان، عصر  پنجشــنبه ۱۸ 
اردیبهشــت محموله مذکور در فرودگاه مســقط بارگيــری و بامداد امروز در 

تهران تحویل مقامات مسئول کشورمان شد.

همدردی ظریف با وزیرخارجه ازبکستان
ایسنا: »محمد جواد ظریف« صبح دیروز)جمعه( در گفت وگویی تلفنی با 
»عبدالعزیز کاميلف« وزیر امور خارجه ازبکســتان ضمن رایزنی درباره مسائل 
دوجانبه، با دولت و ملت این کشــور ابــراز همدردی کرد. در این گفتگو وزیر 
امور خارجه کشورمان با توجه به سيل اخير در ازبکستان با دولت و مردم این 

کشور خصوصا با آسيب دیدگان ناشی از سيل ابراز همدردی کرد.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از دیپلماسی

دموکرات ها در مجلس سنا با وجود جذب 
۷ سناتور جمهوری خواه نتوانستند حد نصاب 
ازم برای لغــو وتو دونالد ترامپ درباره اقدام 
نظامی عليــه ایران بدون دریافــت مجوز از 
کنگره را کسب کنند. این مصوبه پس از ترور 
سردار شهيد »قاســم سليمانی« تصویب شد 

اما ترامپ آن را وتو کرد. 
پایگاه خبری هيل، نمایندگان سنای آمریکا 
نتوانســتند وتوی دونالد ترامپ رئيس جمهور 
این کشور عليه طرح محدودسازی اختيارات 
نظامــی رئيس جمهــور را بشــکنند و بدین 
ترتيب دونالد ترامپ اختيارات نظامی خود را 

همچنان حفظ خواهد کرد.
در جلسه ســنای آمریکا ۴۹ سناتور – از 
جمله ۷ ســناتور جمهوری خواه- به شکستن 
وتوی دونالد ترامــپ رأی مثبت دادند، اما با 
توجه به اینکه رأی مثبت حداقل دوسوم )۶۷ 
نفر( از نمایندگان ســنا برای شکستن وتوی 
رئيس جمهور ازم اســت، ســنای آمریکا در 
شکستن وتوی دونالد ترامپ و سلب اختيارات 
وی برای اقدام نظامی عليه ایران بدون کسب 

مجوز از کنگره ناکام ماند.
بگو مگو در سنا

مصوبه کنگره آمریکا الــزام آور نبود ولی 
از نظر نمادین اهميت داشــت تا دست کم به 
رئيس جمهوری یادآور شود که مطابق قانون 
اساســی آمریکا، اعان رسمی جنگ بر عهده 

کنگره این کشور است.
ســناتور دموکرات تيم کين که این طرح 
را تهيه و ارایه کرده بود روز پنجشنبه، هفتم 
مه، گفــت: »ازم بود که کنگــره در اقدامی 
فراحزبی برای رئيس جمهوری روشن کند که 
نباید بدون کســب رای کنگره وارد جنگ با 
ایران و یا هر جنگ دیگری شود. امروز کنگره 
به وضوح موضع خود در این باره را مشــخص 

کرد.«

بــا این حــال، ميــچ مک کانــل، رئيس 
جمهوری خواه مجلس ســنا کــه از حاميان 
جدی دونالــد ترامپ اســت از رای نياوردن 
تــاش امروز بــرای لغو وتوی آقــای ترامپ 
اســتقبال کرده و گفته این »پيام روشنی به 

تهران خواهد فرستاد«.
خشم ترامپ

این مصوبه در ۲۴ بهمن با ۵۵ رای مثبت، 
شــامل رای دموکرات هــا و هشــت نماینده 
جمهوری خواه در مجلس ســنا تصویب شده 

بود.
در مجلس نماینــدگان هم این مصوبه در 

۲۱ اسفند با حمایت ۶ نماینده جمهوری خواه 
از اقــدام دموکرات ها تصویب شــد. در همان 
زمان، کاخ ســفيد در بيانيه ای مصوبه کنگره 
را »توهين بــزرگ دموکرات ها« خواند و آنها 
را متهم کــرد که از این طریــق می خواهند 
در انتخابات ریاســت جمهوری پيش رو بين 

رقبای جمهوری خواه تفرقه بيندازند.
بامداد روز پنج شــنبه، دونالــد ترامپ با 
انتشــار بيانيه ای رسماً از وتوی مصوبه کنگره 
مبنی بــر کاهش اختيارات وی بــرای اقدام 

نظامی عليه ایران خبر داد.
ترامــپ در این بيانيه  اعــام کرد: »امروز 

قطعنامه اس جی ۶۸ را که قصد داشــت من 
را به ســوی منع اســتفاده از نيروهای مسلح 
آمریــکا در شــرایط مخاصمــه و درگيری با 
ایران ســوق دهد، وتو کردم. ایــن قطعنامه 
کاما توهين آميز بــود که دموکرات ها آن را 
به عنوان بخشــی از راهبرد خود برای ایجاد 
تفرقه در بين حزب جمهوریخواه و پيروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری نوامبر تهيه کرده 
بودند. تعداد کمــی از جمهوریخواهان که به 
این قطعنامه رای مثبت دادند، در واقع بازیچه 

دست آنها شده اند.«
رئيــس جمهوری آمریــکا در ادامه ضمن 

اشــاره به ترور شهيد ســردار قاسم سليمانی 
فرمانده نيروی قدس ســپاه و حمله موشکی 
ایران به یکــی از پایگاه هــای نظامی آمریکا 
در عــراق، ادعا کرد: هيــچ نظامی آمریکایی 
در این حمله موشــکی کشــته نشده است. 
حمله به }سردار{ سليمانی بر اساس قوانين 
آمریکا مجاز بــوده و این حمله ذیل قطعنامه 
»مجوز اســتفاده از زور نظامی عليه عراق در 
ســال ۲۰۰۲« و ماده ۲ قانون اساسی آمریکا 

بوده است.
ترامپ یادآور شده است: قطعنامه اس جی 
۶۸ بــه توانایی و قــدرت رئيس جمهور برای 
حفاظــت از ایاات متحده و متحدانش لطمه 
می زد. این قطعنامه به طور تلویحی به معنای 
آن بــود که اختيارات قانونــی رئيس جمهور 
برای اســتفاده از نيروی نظامــی صرفا برای 
دفاع از آمریــکا و نيروهایش در برابر حمات 
احتمالــی و قریب الوقوع محدود شــود. این 
درست نيست. ما در جهانی زندگی می کنيم 
که تهدیدها رو به افزایش است و قانون اساسی 
ما تاکيــد می کند که رئيس جمهور باید قادر 
به پيش بينی تحرکات بعدی دشمنان و اتخاذ 
تصميم های سریع و قاطع در برابر آنها باشد. 

این دقيقا کاری است که من کردم.
مجلس سنای آمریکا در اواسط ماه فوریه 
به منظور  را  بهمن مــاه( قطعنامــه ای  )اواخر 
محــدود کــردن اختيــارات دونالــد ترامپ 
رئيس جمهور این کشــور برای اقدام نظامی 
عليه ایران به تصویب رســاند؛ قطعنامه ای که 
برخاف قطعنامه های مشــابه قبلی با وتوی 

فوری ترامپ مواجه نشد.
اما با توجه بــه اظهارات ترامپ قبل و بعد 
از تصویب این قطعنامه، کامًا قابل  پيش بينی 
بود کــه وی اجازه نهایی شــدن قطعنامه را 
نخواهــد داد و در فرصت مناســب اقدام به 

وتوی آن خواهد کرد.

واشنگتن حریف جنگ طلبی رئیس جمهوری آمریکا نشد

شکست سنا مقابل جنون ترامپ

»فارین پالیسی« بررسی کرد

ایران، عراق و آمریکا در بزنگاهی سرنوشت ساز
در آســتانه مذاکرات آمریکا و عــراق که در 
طول ماه ژوئن برگزار خواهد شــد، هنوز مسایل 
نامشــخص و مبهم زیادی درباره مناسبات حاکم 
بر منطقه وجــود دارد، که این مذاکرات شــاید 
بتواند نوری بــر این تاریکی هــا بتاباند و بخش 

عمده ای از ابهامات را روشن کند.
به گزارش شــفقنا ، فارین پاليسی می نویسد 
که در این مذاکرات بســياری از مســایل روشن 
خواهد شــد ، از جمله این که عراق باید تصميم 
بگيرد که در دوقطبی جمهوری اســامی ایران- 
آمریکا می خواهد به آمریکا نزدیک شــود، یا که 
روابط ریشه دار خود را با ایران ادامه دهد. آمریکا 
هــم از این فرصت اســتفاده خواهد کرد تا به به 
دولت عراق بگوید نزدیکی و پذیرش تسلط ایران 
برایش عواقبی چون تحریم و مصادره دارایی های 

عراق را در آمریکا در پی خواهد داشت.
فارین پاليسی نوشته که مذاکرات استراتژیک 
آمریکا و عراق بسياری از ابهامات روابط دوجانبه 
این دو کشــور را شــامل خواهد شــد، از جمله 
موضوع مناقشــه برانگيز حضور نيروهای نظامی 
آمریــکا در عراق، که در ماه هــای اخير حتی به 
پارلمان عراق هم کشــيده شده و سياستمداران 
نزدیک به جمهوری اســامی ایران برای خروج 

نيروهای آمریکایی ضرب العجل تعيين کرده اند.
کمک های اقتصــادی و نظامی صدها ميليون 
داری آمریکا به عراق و حمایت های دیپلماتيک 

از این کشــور از ســال ۲۰۰۳ تا هميــن امروز 
موضوع دیگر مذاکرات می تواند باشد. به هر حال 
آمریــکا این حمایت ها را با هــدف تبدیل کردن 
عراق به یکی از همراهان کليدی نيروهای مهاجم 
در حفظ امنيت خاورميانه به انجام رسانده و این 
نکته که عراق در گذر زمان به جمهوری اسامی 
ایران نزدیک شده و در حقيقت در جبهه مخالف 
آمریکا قرار گرفته ، منطق تمام این حمایت ها را 
زیر سوال می برد. آمریکا در مذاکرت استرانژیک 
فيمابين می خواهد عراق را وادار به تصميم گيری 
کند که این روند را تغيير داده و دوباره در جبهه 
آمریــکا قرار گيرد. البته اگــر بخواهد کمک ها و 
حمایت ها ادامه داشــته باشد، چون منطقی برای 
استمرار حمایت آمریکا در صورت اقدامات عراق 

عليه منافع آمریکا وجود ندارد.
در حقيقــت در مــاه آینده عــراق مجبور به 
اتخــاذ تصميمــات و انجام انتخاب های دشــوار 
است. تصميمی که نشان خواهد داد که آیا دوباره 
می توان عــراق را یکی از متحدان اســتراتژیک 
آمریکا دانست یا نه. موقعيت عراق را این واقعيت 
بغرنج تر جلوه می دهد که این کشور نياز اقتصادی 

و نظامی و امنيتی پررنگی به حمایت های خارجی 
دارد، و با توجه به اوضاع داخلی شــاید ایران هم 
تمایلی نداشته باشــد که جای خالی کمک های 
آمریــکا را جبران کند. به خصــوص که کاهش 
شدید قيمت نفت درآمدهای هر دو کشور ایران 

و عراق را کاهش داده است.
بــه این دليل اســت که گفته می شــود این 
مذاکــرات در بدترین زمان ممکــن برای عراق 
برگزار می شــود و این کشــور در شرایط حاضر 
اقتصادی،  نمی توانــد حمایت های  و  نمی خواهد 
حامــی  قدرتمندتریــن  نظامــی  و  سياســی 
بين المللی اش را از دست بدهد. بی تردید آمریکا 
قصد دارد در مذاکرات از این اهرم فشار بيشترین 
استفاده را به عمل آورد. حتی بعيد نيست آمریکا 
بخواهــد با اعمــال تنبيهاتی این اهرم فشــار را 
محکمتر نيز کند؛ که این اتفاق زمانی رخ می دهد 
که واشــنگتن به عراق بگوید ادامــه یا افزایش 
حضور جمهوری اســامی ایــران در عراق باعث 
کليد خوردن یک ســری اقدامات تنبيهی نيز از 
سوی آمریکا خواهد شد. اقداماتی که در دهه های 
اخيــر در مورد ایران نيز اعمال شــده و مواردی 

چون ممنوعيت های مســافرتی تا تحریم و ضبط 
دارایی ها و حتی ترور فرماندهان تحت تحریم را 
شامل بوده، و طبيعی است عراق نمی تواند بسان 
ایــران از پس این محدودیت ها براید. به خصوص 
اگر تحریم هایی شــبيه تحریم هــای اقتصادی و 
نفتی ایران بر عراق هم اعمال شــود، که با توجه 
به ادعاهای منابع نزدیک به آمریکا بعيد نيســت 
چنين اتفاقی هم رخ دهد و عراق تهدید شود که 

دچار تحریم های مشابه ایران خواهد شد.
آمریکا در مذاکرات برگ برنده کردها را هم در 
دست دارد. یعنی اگر عراق روی خروج نيروهای 
آمریکایی پافشاری کند، آمریکا می تواند به طور 
جدی به انتقال نيروهایش، از عراق به کردستان 
عراق که از خودمختاری نســبی برخوردار است، 
فکــر کند و این را در مذاکــرات و چانه زنی ها به 
عنوان یک اهرم فشار دیگر به کار بگيرد. به ویژه 
که کردها استمرار حضور آمریکا را به عنوان یک 
پرده امنيتی خواســتارند و برخاف دولت عراق، 
دولت کردســتان و نيروهای امنيتی اش از حضور 
نيروهای آمریــکا حمایت می کنند. این شــاید 
گزینه دلخواه آمریکا باشد. در واقع آمریکا اگر در 

کردستان بماند، هم قادر به ادامه ماموریت  عليه 
داعش در عراق و سوریه خواهد بود؛ و هم این که 
کمترین نگرانی از حمــات نيروهای نزدیک به 

ایران به نيروهایش نخواهد داشت.
فارین پاليســی در ادامه می نویسد که »انتقال 
نيروهای آمریکایی به کردســتان در کل به نفع 
این کشور است که بی نگرانی از تهدیدهای شبه 
نظاميان قدرتمنــد حاضر در عراق می تواند عليه 
این نيروها حتی دســت به عمليات  هم بزند«. در 
ادامه هم نوشته که »آمریکا باید در ازای حمایت ، 
درخواســت های منطقی ، محدود و واقع گرایانه 
از عراق داشــته باشــد. مثا باید بداند که هرگز 
و تحــت هيچ فشــاری بغداد به جنــگ تهران 
نخواهد رفت. یا پای شبه نظاميان حشدالشعبی 
از مناســبات عراق یک شــبه بریده نخواهد شد. 
پس به جای این خواســته های رویاپردازانه باید 
خواســته هایش را معطوف کند به حفظ تماميت 
ارضی، کم رنگ کردن نقش جمهوری اســامی 

ایران و رفع نگرانی های آمریکا«.
در بخش دیگری از یادداشــت فارین پاليسی ، 
ضمن تاکيد بر لزوم توقف سرکوب خشونت آميز 
اعتراضــات صلح آميز مخالفــان دولت، محاکمه 
ســرکوبگران و انجام گفتگو بــا معترضان، آمده 
کــه »آمریکا و ناتــو باید از اشــتباهات خود در 
افغانستان درس بگيرند و بدانند که رابطه آمریکا 

و عراق به نقطه سرنوشت سازی رسيده است«.

مقام ارشد روس در رشــته تویيتی اظهار کرد: خروج 
آمریکا از توافق هســته ای منجر به افول امنيت در خليج 

فارس شده است. 
به گزارش ایســنا، »ميخائيل اوليانوف« نماینده ویژه 
روسيه در ســازمان های بين المللی در وین روز جمعه در 

رشته تویيتی نوشت:
وی در تویيت دیگری نوشــت: مکانيســم بازگشــت 
ارتباطــی بــا رای دادن ندارد و اتوماتيک اســت اما اول 
ایاات متحده باید تمام اعضای شــورای امنيت ســازمان 

ملل و باقی جامعه بين المللی را قانع کند که هنوز یکی از 
طرفين توافق هســته ای با ایران محسوب می شود. اینکار 

تنها از طریق پایبندی اثبات شدنی ممکن است.
این مقام ارشد روسی در تویيت دیگری نوشت: ابهامات 
از تاش های مسخره و حســاب نشده آمریکا برای اثبات 
اینکه همچنان یکی از طرفين برجام محســوب می شود، 
شــکل گرفته است . خروج از برجام به عنوان یک تصميم 
ملی شناخته شده، بسيار بدبينانه بود. این وضعيت منحصر 

بفردی در روند کاری شورای امنيت سازمان ملل است.

وزیر امور خارجه آمریکا پس از آن که کابينه مصطفی 
الکاظمــی موفق شــد از پارلمان رأی اعتمــاد بگيرد، با 

نخست وزیر جدید عراق تلفنی گفت وگو کرد.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مایک 
پامپئو، وزیر امور خارجــه آمریکا در گفت وگوی تلفنی با 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر جدید عراق تصریح کرد، 
واشنگتن به منظور کمک به موفقيت دولت جدید بغداد، 
معافيت ۱۲۰ روزه ای را به عراق برای ادامه واردات برق از 

ایران اعطا خواهد کرد.

دســتگاه دیپلماســی آمریکا در بيانيــه ای اعام کرد: 
ایــاات متحده در حمایت از دولــت جدید معافيت ۱۲۰ 
روزه ای درخصوص تحریم های واردات برق از ایران لحاظ 
خواهــد کرد که نشــانه تمایل ما برای کمــک به فراهم 

ساختن شرایط درست برای توفيق دولت جدید است.
۱۰ روز پيــش یعنی هشــتم اردیبهشــت خبرگزاری 
رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا 
گزارش داد، واشــنگتن معافيت عــراق برای خرید برق از 
ایران را برای یک بازه زمانی ۳۰ روزه تمدید کرده است. 

تمدید معافیت عراق برای خرید برق ایرانتوسعه برنامه اتمی ایران با خروج آمریکا از برجام

وزارت امور خارجه کشورمان روز پنج شنبه 
در ســالگرد خروج آمریــکا از برجام در صفحه 
تویيتر خود در مطلبی در این زمينه نوشــت:» 
ایاات متحده از برجام نفرت دارد، از آن خارج 
شــده و آن را نقض می کند و همه آنانی را  که 
به برجام پایبند هستند، تنبيه می کند، ایاات 
متحده اصًا در جایگاهی نيست که موضوعات 

برجام را مطرح کند.«
خروج آمریــکا از توافق برجام در حالی وارد 
سومين ســال خود می شــود که کارزار فشار 
حداکثری ریيس جمهوری این کشور عليه ایران 
با هدف فروپاشــی جمهوری اسامی تاکنون 
نتيجه مطلوب نداشته و دستان دونالد ترامپ و 

متحدان وی خالی تر از هميشه است.
»بدتریــن توافق ممکــن« توصيف »دونالد 
ترامپ« ریيس جمهــوری آمریکا درباره برجام 
از همــان دوران تبليغات انتخاباتی بود. توافقی 
که ســرانجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 
۸ می ۲۰۱۸ از آن خارج شــد تا هم وعده های 
خود به متحدان منطقه ای و البته مخالف ایران 
را عملی ســازد، هم ميراث سلف خود »باراک 
اوباما« را از بين ببرد و هم کارزار فشار حداکثری 
عليه ایران به راه اندازد تا جمهوری اسامی به 
گفته مشاورش »جان بولتون« چهلمين سالگرد 
پيروزی خود را نبينــد! با این همه اما مرور دو 
ســال عناد ورزیدن با ملت ایــران به بهانه های 
مختلــف که دامنــه آن حتی بــه تحریم های 
دارویی و غذایی هم رســيد، نشان می دهد که 
گرچه شــرایط اقتصادی ایران با تاطم های بی 
شماری همراه است اما فروپاشی موردنظر تيم 

B محقق نشد.
 پیش و پس از نقض برجام  

دشمنی ترامپ با برجام از همان سال ۲۰۱۶ 
و ابتدای  حضورش در کاخ ســفيد قابل پيش 
بينی بود و او هشدار برجامی به ایران را از ژوئيه 
۲۰۱۷ آغاز کرد. زمانی که وزارت خارجه آمریکا 
از مفهوم تازه ای به نام پایبندی به متن برجام 
و نه روح این سند، سخن گفت. سپتامبر همان 
سال ترامپ بار دیگر توافق هسته ای را بدترین 
توافق ممکن خواند و اعام کرد که تصميم خود 

را در این زمينه گرفته است.
۲۱ اکتبر )مهرماه( همان سال ترامپ از عدم 

تایيد برجام خبر داد و وزارت خزانه داری آمریکا 
سپاه پاسداران انقاب اسامی را تحریم کرد و 
به این ترتيب پروســه خروج از برجام سرعت 
گرفت. آمریــکا در ژانویه ۲۰۱۸ به بهانه برنامه 
موشکی ایران، خواستار اصاح برجام و قبول ۱۲ 
شرط پيشنهادی به ایران شد و تهدید کرد که 
تعليــق تحریم های ایران را تمدید نمی کند. در 
مارس همان سال آژانس بين المللی انرژی اتمی 
پایبنــدی ایران به تعهدات خود در قالب برجام 
را برای بار یازدهم تکرار کرد. آوریل همان سال 
حضور »مایک پمپئو« در وزارت خارجه به جای 
»رکس تيلرسون« هم نشان از هماهنگ شدن 
تيم ترامپ و هم  نشان از عزم ترامپ برای ترک 
برجام داشــت که سرانجام آن را در می ۲۰۱۸ 
عملی کرد. مرور رویدادهای پس از خروج آمریکا 
از برجام طيف وسيعی از محدودیت های اعمال 
شــده عليه ایران با هدف فلج کردن اقتصاد را 

نشان می دهد.
-عصــر همان روز خروج از برجام ، مجوز دو 
شرکت بوئينگ و ایرباس برای فروش هواپيمای 

مسافربری به ایران لغو شد.
- با آغاز نخستين دور تحریم ها در مردادماه 
۹۷  مبــادات با دار، ریــال، خرید و فروش و 
صدور و بيمه محموله های طا و فلزات گرانبها 
و صنعتی، خرید و فروش اســناد و اوراق بهادار 
و تحریم صنایع خودروســازی کااهای ایرانی 

تحریم شد.
-دور دوم تحریم هــا بامــداد ۱۴ آبــان ماه 
۱۳۹۷ آغاز شــد و به این ترتيب کشتيرانی و 
نفتکش، صنایــع هوایی، بانک هــا و نهادهای 
مالی، منسوجات و توليدات معدنی، محصوات 
پتروشــيمی، صنایع آهن و فواد و ســيمان، 
بانک مرکزی، شبکه بانکی سوئيفت، موسسات 
بازرگانی و صنعتی، صندوق توسعه ملی ایران، 
شــرکت های عمرانی، ســازمان های فضایی و 
در نهایــت نفت و معيانات گازی در فهرســت 

تحریم ها قرار گرفت.
-آوریل ۲۰۱۹  )فروردیــن ۱۳۹۸( آمریکا 
سپاه پاســداران انقاب اسامی را در فهرست 
سازمان های تروریستی قرار داد و معافيت های 
نفتی معدود مشتریان نفت ایران را با هدف به 

صفر رساندن صادرات نفت ایران تمدید نکرد.

-در بحبوبــه تحریم های آمریکا ســازمان 
بين المللی انرژی صادرات نفت ایران را کمترین 
ميزان در ۴۰ ســاله گذشــته اعام کرد و آرام 
آرام شرکت ها، اشــخاص، سازمان ها، مسووان 
در فهرســت بلندباای تحریم های آمریکا قرار 
گرفتنــد. از ایــن قاعده رهبر معظــم انقاب، 
وزرای کابينه دولت دوازدهم، روســای پيشين 
مجلس، فرماندهان کنونی و سابق و اسبق سپاه 
پاسداران، قضات، دانشمندان هسته ای مستثنا 

نبودند.
چرا ترامپ از برجام خارج شد؟

دو ســال از نقــض برجام از ســوی ترامپ 
می گــذرد اما همچنان می تــوان درباره دایل 
این اقدام آمریــکا به گمانه زنی پرداخت. رفتار 
اجتماعی و روانشناســی سياسی ترامپ از یک 
سو و تاش های ابيهای ضد ایرانی و برخی از 
کشورهای منطقه برای آشوب در ایران از سوی 
دیگر، می تواند از دليل عمده ترامپ در خروج از 

برجام به حساب بياید. 
از سوی دیگر نابودی دســتاوردهای باراک 
اوباما، یکی از مهم ترین اهــداف ترامپ بعد از 
ورود به کاخ سفيد بود و برای عمل به این هدف، 
قراردادهای خارجی و اقدامات داخلی او را تا حد 
امکان ملغی کرد. »جان ليمبرت« مسوول پرونده 
هســته ای ایران در وزارت خارجه آمریکا همان 
زمان اذعان کرد: ترامپ می خواهد تمام ميراث 
بر جای مانده از دوران باراک اوباما را نابود کند و 
می گوید چون این توافق را اوباما امضا کرده است 
پس توافق خوبی نيست. من بهترین و حرفه ای 
ترین مذاکره کننده در جهان هستم و می توانم 

توافق بهتری نسبت به این به دست بياوم.
واقعيت آن است که ترامپ اوباما را نه ریيس 
جمهوری ســلف خود که رقيبی هميشــگی 
می دید و برای شکســت ذهنی او از ميان بردن 
ثمره تاش هایش بهترین راه حل می دانســت. 
اوباما مناقشه بيست ســاله هسته ای با ایران را 
حل کرده بود و تقریبا تمــام جهان )جز رژیم 
صهيونيســتی( تمام قد حمایتــش می کردند. 
حسادت سياسی به اوباما در موضوع برجام باا 
گرفت و یکی از دایــل خروج ترامپ از برجام 

شد.
دليل دیگر این بدعهدی اما خارج از مرزهای 

ایــاات متحده آمریکا بود. جایی که شــرکای 
عبــری و عربی بر ریيس جمهــوری تازه وارد 
هم به عرصه سياست آمریکا و هم جهان فشار 
وارد کردند تا بهانه های ایران هراســی آن ها را 
برگرداند. برخی همســایگان ایــران، از ثبات 
اقتصادی و سياسی به وجود آمده نگران بودند، 
ایران ظرفيت پيشرفت و حضور سرمایه گذاران 
خارجی را داشــت و صف شرکت های متقاضی 
حضور برخی از حاشيه نشين های خليج فارس 
را به شدت مضطرب کرده بود. ثبات ایران برای 
رژیم صهيونيستی هم کابوس بود به ویژه آنکه 
ایران تا ۱۰ سال آینده بسياری از محدودیت های 
موجــود در برجام را پایان یافته می دید و برای 

پيشرفت آماده تر می شد.
این موضوع برای ترامپ آســان نبود و پایان 
محدودیت هــا را تضــاد با زیــاده خواهی های 
خــود می دید بنابراین به شــرط حضور مطلق 
محصوات کارخانه های اسلحه سازی خود در 
قلب خاورميانه برهــم زدن برجام را قول داد و 

عملی کرد.
تروریسم اقتصادی

 آمریکا را راضی کرد؟
محدودسازی اقتصاد ایران، حراست از امنيت 
رژیم صهيونيستی و روی خوش به رقبای منطقه 
ای ایران را می توان سه هدف مشخص و آشکار 
ترامپ در پيگيری تروریسم اقتصادی عليه ایران 
دانســت. کشــاندن ایران به پای ميز مذاکره و 
بستن قراردادی از نوع ترامپ هم هدف آمریکا 
از شدت دادن تحریم ها بود اما واقعيت آن است 
که تمام تاش های آمریکا برای نابودی برجام، 
فشــارهای حداکثری، تحریم های بی شمار و 
اقداماتی خــاف عرف دیپلماتيک تنها در یک 

جمله خاصه می شود: »از ميان برداشتن نظام 
و در پی آن تضعيف و شاید تجزیه کليت ایران« 
هدفی که تاکنون به نتيجه  نرسيده است. ایران 
مذاکره در این شــرایط را رد کرده، اروپا ترامپ 
را مســوول عواقب جهان بی برجــام می داند، 
اداره کشــوری با این حجم از تحریم ها با تمام 
دشواری ها انجام می گيرد، زندگی روزمره مردم 
با همه ســختی ها در جریان است و دیدن این 
واقعيت در روزهایی که بسياری از اقتصادهای 
قدرتمند هم در برابر کرونا سرخم کرده اند، برای 
امثال  بولتون، بن سلمان، بنيامين نتانياهو دشوار 
است وقتی که ميلياردها دار برای تضعيف ایران 
صرف می کنند امــا نتيجه مطلوب نمی گيرند. 
نتيجه مطلوبی از جنس فروپاشی اقتصادی و در 

پی آن فروپاشی سياسی و اجتماعی.
از سوی دیگر تهران یک سال پس از خروج 
آمریکا از برجام و کارشــکنی های آن در قبال 
برجام و نيز بی عملی ســایر شرکای برجام در 
این خصوص و حتی عدم اجرای تعهداتشــان، 
یک ســال بعد از خــروج آمریــکا از برجام و 
اردیبهشــت ۹۸ سياست صبر راهبردی را کنار 
گذاشــت و اعام کرد که با هدف نجات برجام 
و تعادل بخشــی به حقــوق و تعهدات مندرج 
در آن از تعهدات خود عقب نشــينی می کند. 
ایران در ادامه و در بازه های زمانی دوماهه یکی 
یکی از محدودیت هایی که در زمينه هسته ای 
پذیرفته بود در پنج مرحله عقب نشينی کرد به 
طوری که غير از مباحث نظارتی آژانس تقریبا 
محدودیتی برای ایران باقی نمانده است. اقدام 
تهــران در این زمينه نشــان داد که ایران هم 
برگه هایی را در اختيــار دارد و در صورت لزوم 

می تواند از آن استفاده کند.

سومین سال خروج آمریکا از برجام
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شناسایی 1556 بیمار جدید مبتا به کرونا
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۵۵۶ بيمار جدید مبتا به کووید۱۹ 
در کشــور خبر داد.به گزارش ایســنا، دکتر جهانپور در این باره گفت: از روز 
۱۸ اردیبهشــت تا روز ۱۹ اردیبهشــت ۱۳۹۹ و بر اســاس معيارهای قطعی 
تشــخيصی ۱۵۵۶ بيمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد و 
مجموع بيماران کووید۱۹ در کشور به ۱۰۴ هزار و ۶۹۱ نفر رسيد.جهانپور با 
بيان اینکه متاســفانه در طول این ۲۴ ساعت، ۵۵ بيمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند، بيان کرد: مجموع جان باختگان این بيماری به ۶۵۴۱ نفر 
رســيد.وی افزود: خوشبختانه تا روز ۱۹ اردیبهشــت ۸۳ هزار و ۸۳۷ نفر از 
بيماران، بهبود یافته و ترخيص شــده اند؛ اما متاســفانه ۲۷۱۱ نفر از بيماران 
مبتا به کووید۱۹ در وضعيت شــدید این بيمــاری تحت مراقبت قرار دارند.

جهانپور در پایان خاطرنشان کرد: تا کنون ۵۵۸ هزار و ۸۹۹ آزمایش تشخيص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی با بيان اینکه موضوع بيماریابی روز به 
روز در حال فعالتر شدن است، گفت: قاعدتا اگر امروز ۱۹ اردیبهشت  ۱۵۵۶ 
نفر مورد جدید ابتا به کرونا شناســایی شده است دو سوم این تعداد مربوط 
به موارد ســرپایی و افراد در تماس نزدیک بوده اســت. به این معنا که موارد 
شناسایی شده جدید بيش از گذشته بوده و حتی افراد بدون عامت نيز امکان 

شناسایی و تست پيدا کردند.

واکنش باغ وحش تهران به خبر گم شدن شامپانزه
مدیر باغ وحش تهران ضمن اشــاره به اینکه خبر گم شــدن یک شامپانزه در 
ایــن باغ وحش صحت ندارد، گفت: ممکن اســت هدف از انتشــار این خبر، 
موضوع دیگری باشــد.امير الهامی در گفت وگو با ایسنا، درباره اخباری که در 
شــبکه های اجتماعی مبنی بر گم شــدن یکی از شامپانزه های باغ وحش ارم 
مطرح می شــود، اظهار کرد: چنين موضوعی صحت ندارد و مگر ممکن است 
که شــامپانزه در قفس باغ وحش گم شود؟وی ادامه داد: ممکن است منظور 
افرادی که چنين موضوعی را مطرح می کنند، شامپانزه ای باشد که در اختيار 
دامپزشــک قبلی باغ وحش ارم اســت، البته این موضوع نيز جدید نيست و 
حدود ســه سال است که یکی از شــامپانزه ها را دکتر معماریان - دامپزشک 
قبلی باغ وحش تهران - نگهداری می کند. مدیر باغ وحش تهران در پاسخ به 
این پرسش که در حال حاضر  شامپانزه های این باغ وحش چه تعداد هستند، 
گفت: ما نمی توانيم آمار داخل باغ وحش را به بيرون منتقل کنيم. این آمار و 
ارقام فقط در دست سازمان حفاظت محيط زیست، سازمان دامپزشکی و سایر 
دستگاه های مرتبط است. سازمان حفاظت محيط زیست و سازمان دامپزشکی 
همچنيــن به صورت مرتب از باغ وحش ارم تهران بازدید و آمار خود از تعداد 
حيوانات را به روز می کنند.الهامی در ادامه با اشــاره به اینکه خوشــبختانه با 
توجه به کاهش رفت و آمدها در باغ وحش تهران به دليل شيوع بيماری، آمار 
زاد و ولــد در این باغ وحش افزایش پيدا کرده اســت، تصریح کرد: گربه های 
جنگلی باغ وحش تهران پس از حدود شــش سال، جفت گيری موفقيت آميز 
داشــتند و در نتيجه آن دو توله گربه جنگلی در بــاغ وحش به دنيا آمد که 

اکنون ۱۴ روز دارند.

بلوکه شدن 910 میلیارد تومان پول مترو 
در بانک آینده

مشــاور اقتصادی و ســرمایه گذاری معاونت حمل و نقل شهرداری تهران در 
مورد آخرین وضعيت پرداخت ۹۱۰ ميليارد تومان بهای فروش اوراق مشارکت 
خط شش و هفت مترو توضيحاتی را ارائه کرد.مهدی همتی مقدم در گفت وگو 
با ایســنا، در مورد ســرانجام ۹۱۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه 
خــط ۶ و ۷ مترو که نزد بانک آینده مانده اســت، گفت: از ۳۱ تيرماه ســال 
گذشته ۹۱۰ ميليارد تومان بهای اوراق مشارکت فروخته شده، نزد این بانک 
مانده اســت و متاسفانه هنوز به شهرداری تحویل داده نشده است.وی با بيان 
اینکه این اوراق برای توســعه مترو در خطوط ۶ و ۷ مترو عرضه شــده است 
و براســاس قانون باید بهای آن بافاصله بعد از فروش، به حســاب ناشــر که 
شــهرداری تهران است، واریز می شــد، گفت: بيش از ده ماه از فروش اوراق 
مشارکت خط ۶ و ۷ مترو گذشته اما هنوز حتی یک ریال از بهای این اوراق به 
حســاب شهرداری واریز نشده است.مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت 
حمل و نقل شهرداری تهران افزود: این اوراق متعلق به مصوبه سال ۹۷شورای 
شــهر تهران برای انتشار ۱۳۰۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت است که انتشار 
این اوراق به دو قسمت تقسيم شد و دو بانک عامل برای انتشار این اوراق در 
نظر گرفته شده اند که در قسمت اول ۳۹۰ ميليارد تومان توسط بانک صنعت 
و معدن منتشــر شــد و در اواخر مهر ماه سال گذشته به مترو تزریق شد؛ اما 
قسمت اصلی این اوراق ۹۱۰ ميليارد تومان بود که بانک آینده به عنوان بانک 
عامل شــناخته شد که متاســفانه بر خاف بخشنامه بانک مرکزی، مسئوان 
این بانک هنــوز آن را پرداخت نمی کنند. همتی مقدم با بيان اینکه اخيرا در 
مذاکراتی که مدیرعامل بانک آینده با شــهردار تهران داشته ایم از ما خواسته 
شــد که شماره حساب بدهيم تا پول اوراق را واریز کنند اما با اینکه دو هفته 
از این موضوع گذشــته، هنوز واریزی نداشتند، ادامه داد: با توجه به اینکه این 
روزها پول هزینه فرصت زیادی دارد، به نظر می رســد بانک در نظر دارد این 
پول را دیرتر بدهد؛ اما با توجه به مصالح شــهر و توافقات اخير می بایست این 
اقدام هرچه سریعتر انجام شــود تا بتوانيم نسبت به توسعه مترو اقدام کنيم.

وی با بيان اینکه اگر در موعد مقرر این پول واریز می شد؛ می توانستيم شاهد 
افتتاح ۹ ایستگاه جدید و بيش از ۱۰کيلومتر مترو در تهران باشيم، ادامه داد: 
حتی می توانســتيم پيش پرداخت قرار داد ۲۱۰ واگن را نيز پرداخت کنيم و 
این رفتار ســليقه ای بانک آینده قطعا به ضرر مردم شهر بوده و اميد است هر 
چه سریعتر این پول را به شهرداری تهران بدهند تا بتوانيم توسعه خط شش 

و هفت مترو را سرعت ببخشيم.

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

شــهردار تهران از آماده باش شــهرداری تهران در پی وقوع زمين لرزه تهران 
خبر داد و گفت: سوله های مدیریت بحران آماده است اما به دليل کرونا، مردم 
را تشــویق به اســتفاده از آن نمی کنيم. پيروز حناچی در گفت و گو با ایسنا، 
با بيان اینکه  پس از وقوع زمين لرزه ســتاد بحران شــهر تهران تشکيل شده 
و همه نيروها در حال آماده باش هســتند. گفت: در چنين شــرایطی معموا 
فضاهای عمومی همچون ســوله های مدیریت بحران را برای اســتفاده عموم 
بازگشایی می کنند اما به دليل شــيوع کرونا به مردم توصيه نمی کنيم که به 
سوله ها بيایند و تنها اگر وضعيت حاد شود اعام خواهيم کرد.وی با بيان اینکه 
طبيعی اســت که مردم ترسيده اند و بهتر است در فضای باز باشند افزود: اگر 

شرایط کرونایی نبود سوله ها پذیرای مردم بودند.

داروی فاویپیراویر نمره قبولی در آزمون را نگرفت
رئيس ســازمان غذا و دارو گفت: داروی فاویپيراویر در عمل نتوانســته است 
خود را ثابت کند، یعنی این دارو نمره قبولی در آزمون ها را نگرفت.به گزارش 
ایلنا، محمدرضا  شــانه ســاز )رئيس ســازمان غذا و دارو( در نشست خبری 
با اصحاب رســانه که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شــد، گفت: مشــکات 
حمل و نقل و تامين ارز، نيازمند تدبير اســت. دسترسی بيماران به داروهای 
خود، اهميت ویژه دارد. وی گفت: فاویپيراویر در عمل نتوانســته اســت خود 
را ثابت کند. این موضوع در دنيا هم حاکم اســت. یعنی این دارو نمره قبولی 
در آزمون ها را نگرفت. ما جزو معدود کشــورهایی هســتيم که این داروها را 
مورد آزمایــش بالينی قرار می دهيم. هر کدام که مــورد تایيد قرار بگيرد ما 
ميتوانيم آن داروها را توليد کنيم. در رابطه با بحث واکســن نيز چند کميته 
کار می کنند. همچنين محققين ما و شــرکت های داروساز ما، بدون وقفه کار 
خود را انجام می دهند. به هر ویروس ویروســی پيچيده است اما ما پا به پای 
جهان در این زمينه پيش می رویم. شــانه ساز گفت: اینکه کشور ایران تحت 
تحریم اســت و اینکه بتواند در کمتر از ســه ماه ، اقام کشور را تهيه کند و 
آماده صادرات شــوند، قابل تقدیر است. در کشور ما به محض اینکه اعام نياز 
شــد، شرکت هایی ایجاد زیرساخت کردند که بتوانند به این توليد وارد شوند. 
اکنون دپوی ما به ســرعت کامل می شــود و اجازه صــادرات را خواهيم داد. 
مواد ضدعفونی در اولویت اســت. زیرا در رابطه نظرها متفاوت اســت، برخی 
هنوز بر بی اثر بودن آن مصر هســتند. اما مواد ضدعفونی مهم ترین کاا برای 
جلوگيری از ابتا اســت. در لباس نيز انقابی اتفاق افتاد . شش بار دوخت و 
پارچه این لباس ها دگرگون شــده است. لباســها به مراتب از جنس خارجی 
 بهتر است. یک پنجم نمونه های وارداتی قيمت دارد. مورد تایيد سازمان انرژی 

اتمی رسيد. 

اخبار کوتاه
زلزله، پایتخت نشینان را به خیابان کشاند

تهران همچنان در حالت آماده باش
پارک ها و بوستان های پایتخت تا دو روز آینده شبانه روزی باز هستند

در گفت وگو با  هانس یورگ دیلگر، انسان شناس فرهنگی و اجتماعی مطرح شد
همه گیری کرونا، آیینه ای از نابرابری های ناشی از جهانی شدن

آلمان می تواند برای غلبه بر بیماری های همه گیر از مدل کشورهای درحال توسعه هم استفاده کند
ترجمه: سمیه دالوند

بامداد جمعه )۱۹ اردیبهشــت  ماه( ساعت ۴۸ دقيقه و ۲۱ 
ثانيه زلزله ای به قدرت ۵.۱ ریشتر در حوالی مرز استان های 
مازنــدران و تهران و حوالی دماوند رخ داد. زلزله ای که بيش 
از ۲۰ مصدوم برجای گذاشت، اما خوشبختانه تلفات جانی 
ناشــی از ریزش آوار نداشت. رئيس ســازمان پيش بينی و 
مدیریت بحران شــهرداری تهران گفــت: در صورت وقوع 
زلزلــه بااتر از ۶ و نيم ریشــتر در تهران قطعا با یک فاجعه 
مواجه خواهيم شــد.رضا کرمی محمدیدر گفت وگو با ایلنا 
در خصوص وضعيت شــهر تهران پس از زلزله بامداد جمعه  
گذشــته گفت: زلزله ۵ ریشتری آسيب جدی به جایی وارد 
نمی کند و در نتيجه به شــهر تهران نيز آســيب وارد نشده 
و گزارشــی نيز 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 ببينند. کرمی محمدی با اشاره به 
فعال شدن گسل مشا اظهار داشت: اگر زلزله ای ۶ ریشتری 
در تهران رخ دهد قدرت آن ۳۲ برابر زلزله شــب گذشــته 
اســت و اگر به ۷ برسد، هزار برابر قدرت دارد و مساله خيلی 
جدی برای تهران اســت. با توجه به اینکه احتمال دارد این 
گسل تحرکاتی داشته باشد، منطقی است که همه در حالت 
آماده باش باشــند و به همين منظور ستاد هماهنگی شکل 
گرفت و در انتظار دســتورات ستاد مدیریت بحران هستيم. 
رئيس سازمان پيش بينی و مدیریت بحران شهرداری تهران 
گفت: در صورت وقوع زلزله بااتر از ۶ و نيم ریشتر قطعا در 
تهران یک فاجعه داریم.او در پاسخ به این سوال که آیا مردم 
به ســوله های مدیریت بحران مراجعه داشتند یا خبر گفت: 
خوشبختانه مردم به سوله ها مراجعه نکردند و بيشتر در سطح 
پارک ها حضور داشتند. پایگاه های مدیریت بحران در مجموع 
بمنظور امدادرسانی در نظر گرفته شده است و با هال احمر 
و اورژانس و مراکز مدیریت هماهنگی های ازم برای حضور 
در سوله ها و استفاده از آنها را فراهم کردیم. کرمی محمدی با 
بيان اینکه سوله های مدیریت بحران برای اسکان مردم جایی 
ندارند و بيشتر برای امدادرسانی درنظرگرفته شده اند، گفت: 
در چنين شرایطی مردم باید به مراکز امن اضطراری مراجعه 
کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا پارک ها و بوستان های 
پایتخت در شب های آینده نيز باز خواهند بود گفت: تا دو روز 
آینده پارک ها و بوستان های پایتخت به صورت شبانه روزی 
باز هستند. کرمی محمدی با بيان اینکه در صورت وقوع اتفاق 
بار اصلی کمک رسانی بر دوش مردم است تصریح کرد: مردم 
در ۷۲ ساعت اول انتظار هيچ امدادرسانی جدی نمی توانند 
داشته باشــند که در همه جای دنيا به همين صورت است 
لــذا در صورت وقوع زلزله در لحظــات اول پس از وقوع آن 
مردم باید به همدیگر کمک کنند و حفظ خونسردی ازمه 
این شــرایط 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 
گيرد. درست است که ماشين برای حرکت به بنزین نياز دارد 
اما اگر زلزله شــدیدی در تهران رخ دهد، امکان رفتن تا سر 
کوچه نيز فراهم نيست و  باک پر ممکن است حتی به آتش 
سوزی نيز منجر شود. رئيس سازمان پيش گيری و مدیریت 
بحران شهرداری تهران ادامه داد: از طرفی بنزین نيز در کشور 
فراهم است، لذا هيچوقت مشکلی برای بنزین وجود نخواهد 
داشــت. کرمی محمدی درخصوص آمادگی زیرساخت های 
شهر تهران درصورت وقوع زلزله احتمالی گفت: در بخش های 
مختلف ظرفيت های خيلی خوبی وجود دارد و هماهنگی ها 
نيز بد نيســت. البته یک نقصی وجــود دارد و تا زمانی که 
موضوع جدی نشــود متاسفانه مســئوان مربوطه مساله را 
خيلی جدی نمی گيرند در حالی که اکنون زمانی است که 
حتما باید ستادها تشکيل شده باشند. او در ادامه گفت: اگر 
اتفاقی رخ دهد در یک محدوده و چارچوبی مشخص ظرفيت 

خوبی موجود است اما این برای زمانی است که زلزله خيلی 
بزرگ نبوده و کمتر از ۶ ریشــتر باشد، اما  زلزله که بزرگتر 
شود ظرفيت های ما جوابگو نيست و باید به کمک خود مردم 
و کمک های بيــن المللی اتکا کرد. کرمی محمدی گفت: با 
توجه به اینکه در زلزله ۵ ریشتری اتفاق خاصی رخ نمی دهد 
درخواستی نداریم، اما اگر زلزله بزرگتری باشد به کمک های 
بين المللی نياز است و دولت باید سازوکارهای آن را در نظر 
بگيرد.رئيس سازمان پيش گيری و مدیریت بحران شهرداری 
تهران از شهروندان درخواست کرد اپليکيشن شهر آماده را 
حتما نصب کنند چرا که اطاعات مهم و موثری بر روی آن 
قرار دارد. وی افزود: مراکز اضطراری، نقشه ها وشبکه راه های 
اضطراری که مردم نباید در آن حضور داشــته باشند در این 
اپليکشــين تهيه و تدوین شده است. همچنين اقداماتی که 
در حين و بعد از زلزله باید انجام شود و محتویات کوله های 

نجات در این اپليکشين مشخص شده است.
آخرین آمار فوتی های زلزله تهران 

مدیرکل مدیریت بحران اســتان تهران گفت: متاسفانه یک 
مرد ۶۰ ساله حين فرار بر اثر تروما از ناحيه سر و یک زن ۲۱ 
ساله بر اثر ایست قلبی، جان خود را از دست دادند.به گزارش 
رکنا، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران گفت: زلزله تهران 
۲ فوتی و ۲۳ مصدوم برجا گذاشت و هيچ کدام از مصدومان 
در حال حاضر بستری نيستند.منصور درجاتی با بيان اینکه 
زلزله تهران ۲ فوتی و ۲۳ مصدوم داشــته است، اظهار کرد: 
از ميان مصدومان ۱۲ نفر مصدوميت  جدی نداشــتند و ۱۱ 
نفر مصدوم دیگر نيز پس از اعزام به مراکز درمانی ترخيص 
شــده اند و هيچ کدام از مصدومان در حال حاضر بســتری 
نيستند. مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بيان اینکه 
مرکزیت زلزله در امامزاده هاشــم و منطقه مشاء دماوند بوده 
است، خاطرنشــان کرد: از زمان وقوع کرونا تمامی نيروهای 
استان در آماده باش هستند و با وقوع زلزله نيز ستاد بحران 
دماوند تشکيل شد و تاکنون ارزیابی نيروهای امدادی نشان  

می دهد زمين لرزه خسارت محسوسی در پی نداشته است.
عدم تاثیر فعالیت گسل مشا بر دیگر گسل های تهران

رئيس مرکز لرزه نگاری از وقوع ۳۸ پس لرزه بعد از زمين لرزه 
ای ۵/۱ ریشتری در تهران خبر داد.علی مرادی در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا گفت: از بامداد جمعه تاظهر جمعه  ۳۸ پس 
لرزه بعد از زمين لرزه ۵.۱ ریشتری در تهران به وقوع پيوسته 
است. بزرگترین زمين لرزه ۳.۹ در مقياس ریشتر بوده است.  
وی ادامه داد: به نظر می رســد زمين لرزه ۵.۱ ریشتر زمين 
لرزه اصلی بوده است، اما این به معنی این است که باید خيال 
مان از بابت وقوع زمين لرزه راحت باشــد. متاسفانه هميشه 
اینگونه بوده است که زلزله فراموش می شود. وقوع زمين لرزه 

در غرب و شرق مازندران حاکی از پيش آگاهی هایی است که 
تهران مســتعد زمين لرزه است و نباید خطر زلزله را جدی 
نگيریم.رئيس مرکز لرزه نگاری کشــوری خاطرنشان کرد: 
زلزله بامداد جمعه گذشته زلزله اصلی بوده است، البته باید 
یک الی دو روز دیگر نيز صبر کنيم، اما به احتمال زیاد زلزله 
بامداد جمعه گذشته زلزله اصلی بوده است چراکه هم پيش 
لرزه و هم پس لرزه داشته است.مرادی در پاسخ به این سوال 
که آیا فعاليت گســل مشا تاثيری بر دیگر گسل های تهران 
داشته است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه فعاليت گسل مشا 
تاثيری بر دیگر گسل های منطقه نداشته است و روند فعاليت 
آنها کاما طبيعی است.وی درباره ایستگاههای لرزه نگاری 
گفــت: تعداد پس لرزه ها در این منطقه بيش از این تعدادی 
است که ثبت شده است، اما به دليل کمبود ایستگاه های لرزه 
نگاری در منطقه امکان ثبت آنها وجود نداشته است. اگرچه 
این منطقه از بهترین مناطق از نظر ایستگاه های لرزه نگاری 

است اما بازهم کمبود دستگاههای لرزه نگاری وجود دارد.
گسل مشا ظرفیت ایجاد زلزله های بزرگتر را هم دارد

یک اســتاد زلزله شناسی با اشاره به زمين لرزه تهران گفت: 
گسل مشا ظرفيت ایجاد زلزله های بزرگتر را هم دارد و تاقی 
آن با گسل شــمال تهران می تواند شمال شرقی پایتخت را 
تحــت تاثير قرار دهد.مهدی زارع اســتاد تمام پژوهشــگاه 
بين المللی زلزله شناســی و مهندســی زلزله و عضو وابسته 
فرهنگستان علوم جمهوری اســامی ایران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر به تحليل زلزله بامداد جمعه تهران پرداخت و 
در پاسخ گفت: همانطور که اعام شده این زلزله در اثر فعال 
شدن گسل مشا اتفاق افتاد و از آنجایی که این گسل پيش 
از این زلزله های بزرگ تری را ایجاد کرده است عجيب نيست.

وی در ادامه یادآور شــد: گسل مشا ۱۹۰ سال پيش زلزله ۷ 
ریشتری را ایجاد کرده که معروف به زلزله دماوند است.زارع 
خاطر نشان کرد: بنابراین این مساله برای ما مسجل است که 
این گسل توانایی لغزایی بااتری را هم دارد و نمی توان مدعی 
شد زلزله با بزرگای ۵ ریشتر بامداد جمعه  باعث تخليه کامل 
انرژی آن شده اســت.این استاد زلزله شناسی با بيان اینکه 
فعال شدن گسل مشا می تواند موجب فعال شدن گسل های 
پيرامونی هم بشود، ابراز داشت: نباید فراموش کنيم که این 
گسل همچنان ظرفيت ایجاد زلزله بزرگ تری را هم دارد و یا 
با تاقی با گسل شمالی تهران که ۲۰ کيلومتر با این گسل 

فاصله دارد، شمال شرقی تهران را تحت تأثير قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ده ها پس لرزه بامداد جمعه 
گذشــته را می توان گذر خطر زلزله بزرگ تر تهران برشمرد 
اظهار داشــت: خير، این پس لرزه ها می تواند ســيکل زلزله 
باشــد، کما اینکه در زلزله کرمانشاه هم شاهد بودیم ابتدای 

زلزله با قدرت ۴/۳ ایجاد شــده، پس از بيست دقيقه زلزله 
۲.۵ ریشتری آمد اما پس از ۲۰ دقيقه زلزله اصلی با بزرگای 
۷.۳ ریشتر ایجاد شد.زارع فاصله ميان پيش لرزه ها را از چند 
دقيقه، چند ساعت و یک یا دو هفته متغير دانست و گفت: 
همچنان امکان وقوع زلزله بزرگ تر هست.وی درباره احتمال 
فعال شدن آتشفشان دماوند نيز گفت: زلزله های آتشفشانی 
مشخصاتی دارد که با زلزله های گسلی تفاوت دارد، یعنی اگر 
مقدمه وقوع آتشفشان باشد، قابل تشخيص است و این زلزله 
مشخصات زلزله آتشفشانی را نداشت.این استاد زلزله شناسی 
افزود: صرف نظر از این مساله باید بررسی کنيم که آتشفشان 
دماوند چقدر فعال است، چون تاکنون نمادی از فعاليت آن 

دیده نشده است.
استفاده از امدادهای پهپادی برای هال احمر 

و اورژانس
اســتاندار تهران گفــت: بامداد جمعه گذشــته بافاصله با 
هماهنگی که با وزارت ورزش و جوانان داشتيم، درهای ۱۷ 
مرکز ورزشی روباز تهران برای اسکان موقت باز شده بود، هر 
چند نيازی نبود، اما این آمادگی نشــان دهنده آن است که 
باید خودمان را برای چنيــن مواقعی آماده کنيم.به گزارش 
ایسنا، انوشيروان محسنی بندپی با بيان اینکه بامداد جمعه 
گذشــته ســاعت ۱۱:۳۰ پيش لرزه ای با شدت ۲.۹ ریشتر 
داشــتيم، گفت: زلزله دوم، تهران و برخی از استان ها مانند 
جنوب استان مازندران و البرز را هم تحت تاثير قرار داد. وی 
افزود: از بدو وقوع زلزله تيم های امدادی، خدماتی، اورژانس و 
هال احمر وارد کار شدند. بافاصله اکيپ های امداد و نجات 
به روســتاهای محل وقوع زلزله که در گسل مشا بوده، اعزام 
شدند. خوشبختانه خسارت های مالی و جانی ناشی از زلزله 
نداشتيم و تا این لحظه دو مورد فوتی ناشی از عوارض غير از 
زلزله جان خود را از دست دادند.بندپی تاکيد کرد: ۲۶۰۰ نفر 
تيم اورژانس و ۶ اکيپ هال احمر به روستاهای شهرستان 
دماونــد اعزام شــدند؛ با همــکاری دهياران، بخشــداران، 
فرمانداری و آماده بودن تمامی دستگاه ها از جمله آتش نشانی 
و راهداری، شرایطی فراهم شد که اکنون با اطمينان خاطر تا 
این لحظه مسائل خاصی که شاهد مشکلی برای شهروندان 
در استان تهران باشيم گزارش نشده است.وی بيان کرد: بعد 
از زلزلــه رکورد بيش از ۴۰ پس لرزه را داشــتيم، زیرا تفکر 
اوليه این بود که زلزله از ۲.۹ به شــاید ۵.۱ افزایش یابد، اما 
آن چيزی که مهم اســت آمادگی تيم هایی است که موظف 
به خدمات رســانی برای امداد و نجات هستند. ما مکان های 
اضطراری برای اسکان موقت داریم، همچنين انبارهای هال 
احمر که در این شــرایط باید تغذیه مردم را فراهم کند نيز 
آمادگی دارند. مخازن آب ذخيره در مناطق مختلف اســتان 
نيز آمادگی دارند که در صورت قطع انشعابات آب به منطقه 
آبرســانی کنند.بندپــی تاکيد کرد: بامداد جمعه گذشــته 
بافاصله با هماهنگی که با وزارت ورزش و جوانان داشتيم، 
درهای ۱۷ مرکز ورزشــی روباز تهران برای اسکان موقت باز 
شده بود، هر چند نيازی نبود، اما این آمادگی نشان دهنده آن 
است که خودمان را برای چنين مواقعی آماده کنيم، اما تهران 
با توجه به ویژگی هایی مانند تراکم جمعيت و ساختمان های 
بلنــد مرتبه ای که دارد، باید برای آن اقدامات ویژه تری را در 
دراز مــدت برای وقوع و مقابله با چنيــن پدیده هایی آماده 
کنيم. یکی از اینها امدادهای پهپادی است که باید هم برای 
هــال احمر و اورژانس در نظر بگيریــم، زیرا زلزله با توجه 
به بررســی که تا به امروز شده اکثراً در دمادم صبح یا نيمه 
شــب اتفاق می افتد. استاندار تهران همچنين به اپليکيشن 
شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: اپليکيشن »شهر آماده و 
شهروندان آگاه« را می خواهيم برای ارتقای دانش و آگاه سازی 
 مــردم برای حفاظــت در مقابله با چنيــن پدیده هایی نيز

 داشته باشند.

همه گيری ویروس کرونا چه تغييراتی را با خود به همراه 
آورده اســت؟ چگونه زندگی افراد را تحت تأثير قرار داده 
اســت؟ چه تأثيراتی بر روی سياســت، جامعــه، اقتصاد، 
تحقيقات و فرهنگ  داشته است؟ به گزارش مردم سااری 
آنایــن، در مصاحبــه بــا  هانس یــورگ دیلگر اســتاد 
انسان شناســی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه فری برلين، 
این موضوع بررسی شده که جهان شمال از اختاف هایی 
کــه در زمينه آمادگی برای مقابله با بيماری های همه گير 
با جهان جنوب دارد، چــه چيزهایی می تواند بياموزد؟ از 
نظر او جامعه جهانی در آینده در سطح فردی و جهانی از 
نظر نحوه برخورد با اصول اخاقی و بشردوستانه در دوران 

بحران سنجيده خواهد شد. این گفتگو را بخوانيد:
پروفســور دیلگر! آلمان چقدر بــرای مواجهه با 
بحران هایــی مانند ویروس کرونا آماده اســت؟ یا 
ما  جامعه  مانند  جامعــه ای  به عبارت دیگر؛ چگونه 
که تجربه کمی  در زمینــه فاجعه های طبیعی دارد 
و چیزهایی مانند آزادی، رفاه و سایر دستاوردهای 
فرهنگی برای آن دارای اهمیت اســت، به وضعیت 

کنونی پاسخ می دهد؟
وضعيتی کــه اکنون در آلمان وجــود دارد تا چند هفته 
قبل به سختی قابل تصور بود. متخصصان چندین بار درباره 
یک همه گيری جهانی به مردم هشــدار دادند. اما در نظر 
مردم آلمان؛ بيماری هایی مانند ســارس، ابوا، آنفوانزای 
مرغــی، آنفوانزای خوکی و دیگــر بيماری های همه گير، 
بيماری هایی مختص جهان ســوم و جهان جنوب اســت. 
ویروس کرونا به ما نشــان داد که کشورهای توسعه یافته 
و به عبارتی جهان شــمال برای مقابله با چنين شرایطی 
آماده نشــده اند. جامعه ما در مقابل ميزان گســتردگی و 

سرعت شيوع این بيماری بسيار آسيب پذیر است. 
چه عواملی تعیین کننده نحوه برخورد و واکنش یک 

جامعه با بحران هاست؟
این موضوع به تجربه هایی که کشــورها و جوامع در رابطه 
با بحران های همه گير مشــابه، در گذشته داشته اند، نوع 
حکومت آن ها و نيز منابعی که برای مقابله با بحران ها در 
اختيار دارند؛ بســتگی دارد. در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، 
بيماری ســارس که آن نيز از چين شــروع شده بود؛ در 
آســيا شــيوع پيدا کرد و، از طریق اســتفاده از ابزارهای 
اقتدارگرایانه تا حدودی کنترل و به آن رسيدگی شد. مردم 
نگران تأثيرات اجتماعــی و جهانی این بيماری بودند که 
در درازمدت خود را نمایان سازد. در این راستا کشورهای 
منطقــه به مردم این آگاهی را دادند که ممکن اســت در 
آینــده بيماری های همه گير دیگری نيــز به وجود بياید. 
همه گيری و شيوع فعلی در اروپا بسيار سریع بود و تعداد 
موارد ابتای حاد به خصوص در ایتاليا و اســپانيا به شدت 

رشد باایی داشته اســت. همچنين سياست های ریاضت 
اقتصــادی در اروپا که در پی بحران اقتصادی ســال های 
۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اجرا شد، منجر به کاهش تخصيص اعتبار 
به سيســتم مراقبت های بهداشتی شــد و این مسئله بار 
زیادی را به شهروندان تحميل کرد. کشورهای اروپایی در 
ابتدا در اســتفاده از اقدامات سخت گيرانه تردید داشتند، 
اما پس از چندی به این نتيجه رســيدند که برای کنترل 
این بيماری به اعمال جدی مانند کنترل پليس یا نظارت 
پهپادی مانند آنچه در اســپانيا اجرا شــد، نياز است. در 
مقایسه با دیگر کشورهای اروپا، گرچه آلمان در سال های 
اخير به خصوصی سازی بيشتر پرداخته و سهم خود را در 
بخش های پرستاری و مراقبت های بهداشتی کاهش داده 

است، باز هم از آمادگی بهتری برخوردار بوده است.
نظر شــما راجع به گفتمان سیاسی و اجتماعی که 
اکنــون در پی این بیماری در آلمــان وجود دارد، 

چیست؟ 
نکته جالب در مورد مباحث فعلی این اســت که وقتی که 
درباره بهداشت و سامت عمومی  از منظر انتقاد اجتماعی 
ســؤال و بحث می شــود، دیگر مباحث اجتماعی فروکش 
می کننــد. این امر را می توان از طریق محدودیت هایی که 
برای آزادی های ابتدایی اعمال می شــود و شــرایطی که 
برای گروه های آســيب پذیر جامعه پيــش می   آید، اثبات 
کرد. ما باید درباره همبستگی بين المللی و جهانی و حفظ 
اصول بشردوستانه بيشــتر صحبت کنيم. انسجام داخلی 
اروپا، همبستگی در بين کشورهای اروپایی به عنوان مثال 
در برخورد با قضيه پناه جویان در مرزهای اروپا یا ســطح 
باای ميزان آسيب پذیری گروه های اجتماعی آسيب پذیر 
در کشــورهای آفریقایــی از همه گيــری ویــروس کرونا 
که تا حدی ناشــی از نظم اقتصادی جهانی اســت؛ همه 
نيازمند توجه بيشــتر به این مباحث اســت. این واقعيت 
که حفظ حيات و زندگی نسبت به دغدغه های اقتصادی، 
ااقل تاکنون؛ در اولویت بوده اســت، کامًا صحيح است. 
درعين حــال اولویت هــای اقتصادی چيزهایی هســتند 
که گروه های ضعيف اجتماعی را آســيب پذیر می ســازند 
و آن هــا را در معــرض ضرر قرار می دهند. این شــرایط، 
یکــی از مباحث مهم گفتمان انتقــادی درباره پيامدهای 
ســرمایه داری دیرهنگام در بســتر جهانی شــدن است، 
به عبارت دیگر جهانی شدن موجب عقب افتادگی اقتصادی 

بعضی از کشورها شده است. 
آیا جامعه آلمان می تواند از کشــورهایی که مجبور 
هستند به طور منظم با فجایع طبیعی یا بیماری های 
همه گیر مقابله کننــد، چیزی بیاموزد؟ معموا این 
آلمان است که به کشــورهاي تازه صنعتي کمک 
قابل جابه جایی  این مــورد  نقش ها در  آیا  مي کند؛ 

است؟
بر اســاس تحقيقاتم در شــرق آفریقا، می دانم که جوامع 
در آنجا در مواجهه با بحران ها انعطاف پذیرتر هســتند. از 
طریق اصاحات ساختاری نئوليبرال، مردم به این واقعيت 
عادت کرده اند که دولت قادر بــه حل کامل بحران برای 
آن ها نخواهد بود و نيز می دانند که اقدامات اقتدارگرایانه 
به گروه های آسيب پذیر بسيار ضربه می زند. به عنوان مثال 
درباره ایدز و ویروس اچ آی وی در ســاختارهای خانوادگی 
و اجتماعی شــکاف رخ داد و بسياری از مبتایان یا طرد 
شــدند یا در تنهایی جان باختنــد. البته در همين زمان، 
مــردم در مقياس های کوچک، طرح هــای حمایتی را در 
ســطح جامعه، از طریق کليساها یا سازمان های مردم نهاد 
اجرا کردند. در مورد شــيوع و همه گيــری ویروس کرونا 
نيز، مردم بــرای غلبه بر این بحران باید به همبســتگی 
متقابل بين افراد جامعه اعتماد و اتکا کنند. اقدامات دولت 
اغلب ناکافی اســت و به ویژه برای گروه های آســيب پذیر 
اجتماعی عواقــب ناگوار دارد و آن ها را تحت فشــار قرار 
می دهــد. نشــان دادن همبســتگی در زندگــی روزمره 
امری اســت که آلمان می تواند از این کشــورها بياموزد. 
ما در حال حاضر شاهد شــکل گيری پروژه های حمایتی 
متعددی در ســطح فردی و اجتماعی هســتيم. من شک 
ندارم که جهان شــمالی و توســعه یافته در حوزه غلبه بر 
بيماری های همه گير می تواند از مدل ها و تجربيات جهان 
جنوبی اســتفاده کند و یاد بگيرد. انسان شناسان به این 
موضوع توجه دارند که آینده جهانی شــدن، ازجمله طرف 
تاریک و پيامدهای منفی آن، به کشورهای جهان جنوب 
)توســعه یافته یا درحال توسعه( بســتگی خواهد داشت و 
آن ها نيز در این فرایند سهيم هستند. بحرانی مانند آنچه 
اکنون رخ داده است، می تواند فرصت هایی را فراهم کند. 
فرصت فراهم شــده، امکان همکاری و مشارکت در حوزه 
بهداشت جهانی اســت، مانند سایر مشارکت های سياسی 
به طورکلی؛ البته این مشارکت می تواند فراتر از مدل های 
همکاری باشــد که تا به امروز در قالب سلسله مراتب پسا 
استعماری اجرا می شده است که در چهارچوب آن کمک 
در قبال وابســتگی و از دســت دادن استقال کشورهای 
دریافت کننده کمک، ارائه می شده است. بااین حال، اجازه 
دهيد که من در اینجا کامًا شــفاف باشم و بگویم که این 
بدان معنا نيست که هر کاری که کشورهای دارای تجربه 
 بيشــتر انجام داده اند می تواند یا باید مستقيما در آلمان

 اعمال شود. 
براساس تحقیقات و مطالعاتی که تاکنون داشته اید، 
آیا می توانید توصیه ها و راهکارهایی را برای شرایط 

کنونی ارائه دهید؟ 
نحــوه برخــورد و مواجهــه با ایــن بحران قرار اســت 

نشــانه  و یادگاری مانــدگار در آلمان بگــذارد و در کنار 
پيامدهای شــخصی و اقتصادی که داشــته است، آگاهی 
مــا در ایــن زمينه را نيز تحــت تأثير قــرار می دهد که 
اثــرات منفی جهانی شــدن می تواند به طور مســتقيم و 
در حــدی که تاکنون متوجــه آن نبوده ایم، بر زندگی ما 
تأثيــر بگذارد. اميــدوارم که این آگاهــی منجر به تغيير 
 طوانی مــدت در تفکــر درباره نظم اجتماعــی و جهانی 

کنونی شود. 
نظر شما درباره آینده چیست؟

این بيمــاری همه گير، نمایانگر و آیينه جهانی ســازی و 
نابرابری هــای حاصل از آن اســت. پيامدهای همه گيری 
ویــروس کرونا نمی تواند تنها شــامل کاهــش حقوق و 
دســتمزد برخی از افراد و تعدیل نيروی کار باشد. بيشتر 
مشاغل انعطاف پذیر شــده اند و کارمندان می توانند از راه 
دور کار کننــد و بدین ترتيب نيروی کار ارزان تری فراهم 
شده است. هم اکنون زمان آن است که درباره موضوعاتی 
ازجمله حفاظت از آب وهوا و محيط زیســت، نحوه کنترل 
فعاليت هــای اقتصادی نئوليبرال یــا اصاحات پایدار در 
سيســتم مراقبت های بهداشــتی بحث کرد. به طورکلی، 
من همبســتگی را یک ارزش اساســی در شــرایط فعلی 
می دانم. همه گيری ها چه در کوتاه مدت و چه ميان مدت، 
هميشــه بر کســانی که از نظــر اجتماعی آســيب پذیر 
هستند، تأثير می گذارد. در مورد ویروس کرونا، این بدان 
معناســت که در یک جامعه معين، عاوه بر آن هایی که 
از نظر پزشکی بيشــتر در مخاطره هستند؛ بی خانمان ها، 
پناهندگان و افرادی که در شــرایط نابســامان ساختاری 
زندگی می کنند نيز در معرض خطر و آســيب هســتند. 
در مقيــاس بين المللی و جهانی، این مســئله بدان معنی 
اســت که کشــورها و جوامعی که به دليل تأثيرات منفی 
جهانی شــدن اقتصادی، وضعيت اقتصادی مناسبی ندارند 
نيز تحت فشار مضاعف قرار خواهند گرفت. تأکيد بر اصول 
اخاقی و بشردوستانه و در واقع زندگی بر اساس آن ها در 
شــرایط بحرانی چيزی است که ما را به عنوان یک جامعه 
 و نيــز یک جامعه جهانی برای ســال های طوانی تعریف

 خواهد کرد.
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN :منبع



اقتصادی 5 شنبه 20  اردیبهشت  399 1- 15 رمضان 1441 - 9 می 2020 - سال نوزدهم - شماره  5149

گزارش

اگر چه ســهام عدالت ۴۹ ميليون ایرانی را شامل شده است اما اقشار آسيب 
پذیری مانند کارگران وجود دارند که در توزیع این سهام توجه مناسبی به آنها 
نشــده است.طرح توزیع سهام عدالت، اولين بار در مرداد ماه سال ۸۴ و پس از 
اباغ سياست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه هيئت وزیران دولت وقت به 
تصویب رســيد. افزایش بهره وری شرکت ها، به واسطه سپردن سهام تعدادی از 
بهترین شــرکت های دولت به مردم شالوده این ایده بود. این شرکت ها غالبا در 
دسته پاایشگاه ها، پتروشيمی ها، فلزات، نيرو و مالی، آن هم از بهترین شرکت ها 
بودند که واگذاری ۴۰ درصد از هلدینگ پتروشيمی خليج فارس در قالب سهام 
عدالت، گواهی بر اســتراتژیک بودن شرکت هایی است که سهام شأن به مردم 
واگذار شــد. در طرف مقابل برای شناسایی مشمولين سهام عدالت از سال ۸۴ 
تا ســال ۸۹، در مجموع ۶ بار تصميم مسئولين وقت تغيير شد. در ابتدا بنا بود 
این ســهام به همه ایرانيانی که ۱۵ سال کامل دارند با اولویت دهک های پایين 
درآمدی واگذار شــود اما در آبان ماه سال ۸۵ این تصميم عوض شد و قرار شد 
ســهام عدالت تنها به دو دهک پایين درآمدی برسد و نهایتاً در فروردین ۸۸ با 

تصویب آئين نامه اجرایی توزیع ســهام عدالت، ارائه ســهام عدالت به ۶ دهک 
پایين درآمدی که ۲ دهک پایين درآمدی آن با اولویت روســتایيان و عشــایر 
بود، به تصویب رســيد.علی رغم تاکيد قانون اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی بر اختصاص این سهام به دهک های درآمدی، اما از همان ابتدا به 
جای بررسی دقيق درآمد افراد، اقشار جمعيتی مبنای تخصيص این سهم ها قرار 
گرفت. بر این مبنا اگر چه در گام اوليه، اقشار آسيب پذیر تحت پوشش نهادهای 
حمایتی مشمول دریافت سهام عدالت قرار گرفتند اما در ادامه اقشار جمعيتی 
خارج از دهک های پایين درآمدی نيز مشــمول دریافت سهام عدالت شدند که 
شاغلين دســتگاه های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمين اجتماعی 
و کارکنان شــاغل شهرداری ها از جمله آنها بودند.بر این اساس در سال ۸۴ در 
مرحله اول، مشــمولين را ۴/۵ ميليون نفر از افراد نيازمند طرح شهيد رجایی، 
کميته امداد امام خمينی )ره( و افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کل کشور 
تشکيل دادند. حدود ۳ ميليون نفر نيز به عنوان تکميلی مشموان مرحله اول 
شناســایی و در مجموع ۷.۵ ميليون نفر به عنوان مشموان مرحله اول نهایی 

شــدند.در مرحله دوم تمامی روستایيان و عشایر کشور که مجموعاً ۱۷ ميليون 
نفر را تشــکيل می دادند مشمول سهام عدالت شــدند. در ادامه اقشار مشمول 
سهام عدالت متنوع تر شــد و طی مصوبات مختلف ستاد مرکزی سهام عدالت 
در ۱۸ مرحله شناســایی، تعداد مشموان به ۴۹ ميليون نفر رسيد. به گزارش 
خبرگزاری مهر،به دليل عدم وجود سامانه ای جامع برای شناسایی ۶ دهک پایين 
درآمدی در سال های ذکر شده، توزیع سهام عدالت خطاهای نوع اول و نوع دوم 
زیادی را شــامل شده است. به عبارت دیگر هم بسياری از افراد متمکن، سهام 
عدالت گرفته اند و هم در طرف مقابل، بســياری از افرادی که بر اساس اهداف 
سهام عدالت، باید مشمول دریافت آن قرار می گرفتند، از دریافت این سهام جا 
مانده اند و معنای این سهام که به عدالت منسوب شده است را زیر سوال برده اند.

کارشناسان معتقدند دولت باید برای مشمول کردن جاماندگان، فکری اساسی 
کند چرا که ترکيب مشمول ان سهام عدالت، بی عدالتی در حق جاماندگان را 
نشــان می دهد و به تدریج با آزادســازی و قابل معامله شدن این سهام، تبعات 
اجتماعی آن اجتناب ناپذیر است.به عنوان نمونه از جمله اقشار ضعيف جامعه که 
باید حتماً مورد توجه این سهام قرار بگيرند قشر کارگر هستند که در شناسایی 

اوليه مشمولين سهام عدالت مورد توجه قرار نگرفتند. 

کارگران؛ غایب بزرگ سهامی به نام عدالت

تغییر مسیر شاخص بورس

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامات روز چهارشــنبه 
)۱۷ اردیبهشت( به عدد ۹۷۷ هزار و ۹۲۳ واحد رسيد که در مقایسه با پایان 
هفته پيش از آن ۱۱ درصد رشد را تجربه کرد.بازار سهام در پنج روز معامات 
هفته ای که گذشت متفاوت با دیگر هفته های سال ۹۹ به معامات خود ادامه 
داد، شاخص بورس از روز دوشنبه وارد فاز اصاحی شد که این اصاح در روز 
چهارشنبه شتاب بيشتری را نسبت به دو روز گذشته معامات خود تجربه کرد.

شاخص بورس در معامات هفته جاری  ۹۹ هزار و ۸۰۱ واحد افزایش داشت؛ 
شــاخص کل در پایان روز چهارشنبه )۱۰ اردیبهشت ماه( با عدد ۸۷۸ هزار و 
۱۲۲ واحد به معامات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه )۱۷ اردیبهشت 
ماه( به عدد ۹۷۷ هزار و ۹۲۳ واحد رسيد.همچنين شاخص کل )هم وزن( در 
پایان هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشــت ۲۸۵ هزار و ۶۶۸ واحد بود که در هفته 
گذشته این عدد به ۳۰۸ هزار و ۱۳۴ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( از ۲۰۴ 

هزار و ۵۰۲ واحد به عدد ۱۸۹ هزار و ۷۲۹ واحد رسيد.
در پنج روز معاماتــی این هفته بورس نمادهــای پاایش نفت اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو، بانک تجارت، 
فــواد مبارکه اصفهان، گلوکوزان و بانک ملت در گروه نمادهای پربيننده قرار 
داشتند.در هفته ای که گذشت گروه  بانک ها، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی، 
شــيميایی ها، سرمایه گذاری ها، مواد دارویی، سيمان، خودرو و قطعات، بيمه و 
بازنشسته، صنایع غذایی به جز قند و شکر، کانی های غيرفلزی، کانی های فلزی 

با رشد مثبت بر شاخص کل همراه بودند.
در هفته ای که گذشت بانک ها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی، خودرو 
و قطعات، کانه های فلزی، شيميایی ها، چندرشته ای صنعتی، سرمایه گذاری ها، 
فرآورده های نفتی، سيمان، آهک و گچ، مواد دارویی، محصوات فلزی، رایانه، 
صنایع غذایی به جز قند و شکر، بيمه و بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله، انبوه سازی اماک و مستغات، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، 
واسطه گری های مالی و پولی نسبت به دیگر صنایع بيشترین حجم معامات 
را داشتند.همچنين بانک ها و موسســات اعتباری، فلزات اساسی، شيميایی، 
کانه های فلزی، خودرو و قطعات، چندرشــته ای صنعتی، ســرمایه گذاری ها، 
مواد دارویی، محصوات فلزی، فرآورده های نفتی، سيمان، آهک و گچ، صنایع 
غذایی به جز قند و شــکر، حمل و نقل، رایانه، بيمه و بازنشستگی، محصوات 
فلزی، انبوه سازی اماک و مستغات، واسطه گری های مالی و پولی و صندوق 
ســرمایه گذاری قابل معامله بيشــترین ميزان از ارزش معامــات را به خود 

اختصاص دادند.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به ورود گسترده نقدینگی به بازار 
سرمایه کاما مشخص اســت که حداقل تا سه ماه آینده شاهد رشد شاخص 
بورس خواهيم بود، اما گاهی ممکن است در ميان این روزهای افزایشی، شاهد 
برخی از افت و خيزها باشيم.محمد عليزاده آرانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
به روند معامات بورس در دو روز اخير اشاره کرد و گفت: تا چند وقت گذشته 
اصاح بازار حدود یک هفته تا ده روز ادامه داشت تا از این طریق نفس تازه ای 
را به خود بگيرد و دوباره به مســير صعودی خود بازگردد اما اکنون با توجه به 
 ETF هجوم نقدینگی و دو متغير تاثيرگذار بر رشد شاخص مانند صندوق های
و آزادسازی سهام عدالت که امکان معامله در بورس را فراهم کرده است رشد 

بازار کماکان ادامه دار خواهد بود.
عليزاده آرانی به رشــد سهام شرکت های بزرگ اشاره کرد و گفت: در طی 
یک ســال گذشته شاهد رشد شــرکت های کوچکی بودیم که با سرمایه های 
کم از قابليت نوســان پذیری باایی برخوردار بودند و به صورت مداوم در حال 
رشد بودند،  اکنون وجود صف خرید در شرکت های بزرگی که از بنياد خوبی 
برخوردارند زمينه رشــد بيشتر شاخص بورس را فراهم کرده است و همچنان 
این شرکت ها دارای شایستگی رشد در بازار هستند. این کارشناس بازار سرمایه 
افزود: تا چند وقت گذشــته رشد هشت هزار واحدی شاخص بورس در طول 
یک روز نوعی رکوردشکنی در معامات روزانه بورس محسوب می شد اما اخيرا 
شاهد هستيم شاخص بورس در یک روز بيش از ۳۵ هزار واحد رشد را تجربه 
می کند.وی با بيان اینکه ذات شاخص بورس اصاح و نوسان پذیری است، ادامه 
داد: این موضوع نشــان دهنده تاثير قابل توجه شرکت های بزرگ بر شاخص 
اســت که می تواند زمينه شــتاب و ادامه رشد شــاخص بورس را فراهم کند.

عليزاده آرانی با اشــاره به اقدامات دولت در راستای آزادسازی سهام عدالت و 
عرضه برخی از ســهام دولتی در قالب صندوق های ETF به بورس اشاره کرد 
و گفت: این دو عامل نقش به ســزایی را در رشد بازار بازار سهام دارند و باعث 

افزایش تعداد سهامداران در بازار سرمایه خواهد شد. 
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: رشد و سودآوری این شرکت ها 
زمينه افزایش جذابيت برای ســرمایه گذاری  بــورس را فراهم خواهد کرد و 
افراد را عاقمند می کند تا ســرمایه خود را از سمت بازارهای موازی حرکت و 
به ســمت بازار ســرمایه هدایت کنند.وی افزود: در چند وقت اخير تب و تاب 
رشــد قيمت و معامات در بازارهای موازی کاهش پيدا کرده و روند صعودی 
آنها متوقف شــده اســت، در کنار این موضوع اقدامات و حمایت دولت باعث 
می شود تا روند صعودی بورس ادامه دار باشد و شاخص بورس به سمت رشد 

هدایت شود.

سکه 270 هزار تومان حباب دارد
در هفته ای که گذشت، بازار داخلی سکه و طا عليرغم ثبات نسبی قيمت های 
جهانی به شدت افزایشی بوده است؛ تا جایی که قيمت سکه طرح جدید رقم بی 
سابقه شش ميليون و ۷۰۰ هزار تومانی را برای اولين بار در بازار رسمی این صنف 

تجربه کرده و حباب ۲۷۰ تومانی روی آن شکل گرفته است.
محمد کشــتی آرای، نایب رئيس اتحادیه طا و جواهر تهران در گفت وگو با 
ایسنا، در رابطه با وضعيت یک هفته اخير بازار سکه و طا و همچنين قيمت های 
جهانی اظهار کرد: در هفته ای که گذشــت، قيمت انس جهانی از ۱۶۸۸ دار تا 
۱۷۰۵ دار در نوسان بود؛ البته بيشترین ثبات قيمت را هم همين انس جهانی 
داشته است که در محدوده ۱۷۰۲ تا  ۱۷۰۵ نوسان داشته و تنها یک روز و برای 
یک ســاعت به ۱۶۸۸ دار رسيد. اما می توان گفت که در مجموع در طول این 
هفته قيمت جهانی طا در محدوده ۱۷۰۳ دار بوده اســت.وی افزود: بنابراین 
کمترین ميزان نوسان را در خصوص قيمت جهانی داشته ایم و در نتيجه قيمت 
جهانی در هفته اخير تاثير چندانی روی قيمت ها و نوسانات داخلی نداشته است. 
این درحالی اســت که در طول یک هفته اخير شاهد بيشترین نوسان و افزایش 
قيمت ســکه و طا در بازار داخلی بوده ایــم؛ بطوریکه یک رکورد جدید در بازار 
طا، جواهر و سکه کشور رقم خورده و آن نيز افزایش قيمت سکه تمام بهار طرح 
جدید بوده است که روز گذشته به شش ميليون و  ۷۰۰ هزار تومان رسيد. البته 
در این روز، معامات با قيمت بيش از هفت ميليون تومان هم صورت گرفته است.

کشتی آرای در مورد قيمت طا در بازار داخلی نيز گفت: هم پای افزایش قيمت 
سکه، قيمت طا نيز در این هفته افزایشی بود. 

در حالی که در اوایل هفته هر گرم طای ۱۸ عيار ۶۳۵ هزار تومان دادوستد 
می شد، در روز گذشته )پنجشنبه( برای اولين بار به بيش از  ۶۵۰ هزار تومان و 
به ۶۵۳ هزار تومان رسيد. این درحالی است با توجه به ماه رمضان، شرایط کرونا 
و... رکود در بازار طا به شدت مشاهده می شود و خرید و فروش مصنوعات طا 
کاهش یافته و تقریبا به صفر رسيده است؛ اگر تقاضایی هم باشد برای سکه های 

طرح جدید و در جهت سرمایه گذاری بوده است.
نایــب رئيس اتحادیه طا و جواهر تهران علت این افزایش قيمت های داخلی 
علی رغم کم نوسان بودن قيمت های جهانی را وابسته به دو عامل دانست و گفت: 
دو علت اصلی اینکه در طول هفته قيمت ســکه به بااترین رقم خود رســيد، 
افزایش تقاضا برای خرید ســکه امامی جهت سرمایه گذاری و افزایش قيمت ارز 
بوده است. این دو عامل سبب شد که قيمت سکه حباب ۲۷۰ هزار تومانی پيدا 
کند؛ در حالی که هفته پيشــتر از آن حباب ســکه در حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار 

تومان بوده است.

بورس

بازار

گروه اقتصادی: با نگاهی به بازار خودرو در سال جاری 
متوجه خواهيد شد که قيمت انواع خودرو با افزایش قيمت 
بيش از ۵۰ درصدی مواجه شده است.این افزایش ناگهانی 
قيمت ها در بــازار خودرو در حالی رخ داده اســت که این 
بازار همچون شــایر بازارهای کشور چند ماهی است که به 
خاطر شيوع ویروس کرونا در کشور از رکود برخوردار است 
و آنچنان خرید و فروشی در این بازارها انجام نمی شود. البته 
صنعت خودرو هر از چندگاهی دستخوش اخبار حاشيه ای 
بســياری قرار می گيد. از اخبار مربوط به خروج خودروهای 
بــی کيفيت از چرخــه توليد تا ممنوعيت تــردد یک نوع 
خودروی پــر تيراژ بی کيفيت تا خبر چالش برانگيزدعوا بر 
ســر قيمتگذاری خودرو در کف کارخانه یا حياط شــورای 
رقابت همواره این بخش پرطرفدار از صنعت کشور را داغ تر 
از گذشته نگه می دارد. به گزارش مردم سااری، درروزهای 
گذشته پس از رشد افسارگسيخته قيمت ها در بازار خودرو 
موضوع بازنگری در شيوه قيمتگذاری این کاای پرمصرف 
مردم مطرح شــده اســت بطوریکه با ورود سازمان بازرسی 
به موضوع اعام شده اســت که شورای رقابت هفته آینده 
فرمول قيمت گذاری خودرو را ارائه می کند و قيمت خودرو 
بر اساس این فرمول تعيين می شود.بنابر این گزارش،حجت 
ااســام والمسلمين »حسن درویشــيان« درباره اقدامات 
سازمان بازرسی در برخورد با برخی تخلفات صنعت خودرو 
افــزود: همواره نظارت بر موضوع خودرو را به عنوان یکی از 
اولویت های اصلی برنامه های نظارتی مدنظر داریم.وی ادامه 
داد: در رابطــه با قيمت گذاری خودرو، عرضه آن به مردم و 
نحوه توزیع و تحویل خودرو، از چند وقت پيش مکاتباتی با 
معاون اول رئيس جمهوری و وزارت صنعت و اعضای ستاد 

تنظيم بازار داشتيم.
رئيس ســازمان بازرســی کل کشــور به جایگاه قانونی 
شورای رقابت اشــاره کرد و اظهار داشت: طبق بند ۵ ماده 
۵۸ قانون اجرای سياســت های کلی اصل ۴۴، باید شورای 
رقابت فرمــول تعيين قيمت خودورهــای انحصاری را که 
تشــخيص انحصاری بودن هم به عهده آن هاست، مشخص 
کند. تشخيص آن ها این است که خودروهای توليدی سایپا و 
ایران خودرو انحصاری است، بنابراین تعيين قيمت و فرمول 
قيمت به عهده شــورای رقابت است.درویشيان خاطرنشان 
کرد: متاسفانه مدتی است که شــورای رقابت را از گردونه 
انجام تکليف قانونی خود کنار گذاشته اند اما اخيرا با تاکيد 
معاون اول رئيس جمهوری و مکاتباتی که با وی داشــتيم 
همچنين جلســه ای که دیــروز در وزارت صنعت با حضور 
وزیر، معاونان و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی 
تشکيل شد از رئيس شورای رقابت هم دعوت شد.وی اضافه  
کرد: در این جلســه مقرر شد ظرف چند روز آینده شورای 
رقابت فرمول خود را بر اساس دستورالعملی که طبق قانون 
دارند، ارائه کند تا بر اســاس آن قيمت خودرو برای امسال 
تعيين شود.رئيس ســازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان 
کرد: یکی از اختاف های بين شــورای رقابت با ســازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و توليدکنندگان این اســت که 
آنها و خودروســازها می خواهند قيمت تعيينی را بر اساس 
همه هزینه های مرتبط بــا توليد خودرو و غيرمرتبط با آن 

تعيين کنند ولی شورای رقابت معتقد است طبق قوانين باید 
هزینه های تمام شده مرتبط با توليد خوردو به اضافه درصد و 
ميزان تورمی که هر سال بانک مرکزی اعام می کند قيمت 
خودرو را تعيين کند.وی تصریح کرد: وزیر صنعت در جلسه 
دستور اکيد داد حتما شــورای رقابت وظيفه خود را انجام 
دهد و ظرف چند روز آینــده فرمول خود را ارائه کند تا بر 
اساس آن تصميم گيری شــود.وی با اشاره به التهاباتی که 
در بازار در رابطه با خودرو رخ داده اســت، گفت: متاسفانه 
التهابات اخيرا تشدید شده در حالی که هيچ اتفاقی نيفتاده 
است و خودرویی که قيمت آن ۴۰ تا ۵۰ ميليون تومان بود 
به یکباره ۸۵ تا ۹۰ ميليون تومان شــده اســت، این اتفاق 
درست نيست.رئيس سازمان بازرسی کل کشور یک بخش 
از این التهاب را ناشی از نحوه عرضه خودرو دانست و افزود: 
اگر خودرو به ميزانی که بازار این التهاب را پيدا نکند، عرضه 
می شد قيمت ها اینگونه نجومی باا نمی رفت. از سوی دیگر 
این شرکت ها مثل ســابق به جز دو مورد، عرضه به صورت 
پيش فروش هم نداشته اند.درویشيان با اشاره به گایه ها و 
شکایات مردم به قوه قضائيه و سازمان بازرسی از نحوه ثبت 
نام خودرو در سایت ایران خودرو و سایپا افزود: مردم گایه 
می کنند که در ســایت ایران خودرو و سایپا اگر قوی ترین 
پهنای باند را هم کســی در اختيار داشته باشد و ماهرترین 
فرد هم پشت سيستم نشسته باشد گاهی ظرف چند دقيقه 
اعام می شــود که ظرفيت پر شد و امکان ثبت نام نيست.

رئيس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: حتما این بحث 
را با کمک مســئوان ذیربط دنبال می کنيم که شيوه ثبت 
نام و نحوه عرضه خودرو اصاح و از سوی دیگر بستر دالی 
جمع شود.وی ادامه داد: اینکه یک نفر تعداد زیادی خودرو 
را در اختيار بگيرد و احتکار کند تا قيمت افزایش پيدا کند و 
به سودهای نجومی برسد مناسبت نيست و باید اصاح شود 

و امروز وزیر صنعت دستور اکيدی داد که این موضوع پيگير 
شود و با کسانی که موجب التهاب بازار و افزایش قيمت های 
غيرواقعی می شــوند، برخورد شود.این مسئول عالی قضایی 
پيش بينی کرد ظرف هفته آینده شورای رقابت فرمول خود 

را ارائه کند و به زودی قيمت مشخص شود.
حاشیه های قیمتی پراید 90 میلیونی

هنوز چند ماهی از خبر مدیرعامل سایپا مبنی بر خروج 
پراید از خط توليد نمی گذرد که در یکی دو روز گذشته این 
گاوشيرده سایپا قيمت ۹۰ ميليون تومانی را در بازار تجربه 
کرد؛ قيمتی که حتی تعجب کارشناســان و فعاان بازار را 
برانگيخته است.چهارم اردیبهشت ماه جاری بود که با توليد 
آخریــن پراید ۱۱۱ از محصوات خانواده X۱۰۰،  توليد دو 
مدل ۱۳۲ و ۱۱۱ از مجموع ســه مدل خودروهای سواری 
پراید، برای هميشــه از سبد محصوات سایپا در بازار ایران 
خارج شد.در سال های گذشته مدیران پيشين سایپا بارها از 
توقف توليد محصوات خانواده پراید به دليل قدیمی بودن 
فناوری آن صحبت کرده بودند، اما هر بار به دایلی این کار 
عملی نشد، تا اینکه در دوره کنونی و مدیرعاملی »سيد جواد 
سليمانی« خروج این خودرو برای هميشه از خط توليد کليد 
خورد. مطابق برنامه ریزی، پراید ۱۳۱ به عنوان آخرین مدل 
این خانواده تيرماه امســال از سبد محصوات سایپا خارج 
شده و پرونده توليد آن در ایران برای هميشه بسته می شود.

با این حال شاهدیم تجربه توقف توليد پيکان ایران خودرو و 
زانتيای سایپا، یک بار دیگر این بار برای پراید در حال تکرار 
شدن است و روز گذشته این خودرو به محدوده قيمتی ۹۰ 
ميليون تومان پاگذاشت.در حالی که در همه کشورها وقتی 
توليد یک محصول به دليل فناوری قدیمی متوقف می شود، 
ميزان استفاده و در نتيجه قيمت آن کاهش چشمگير پيدا 
می کند، اما جوســازی و نقش آفرینی واسطه های بازار پس 

از توقف توليد دو مدل خودرو پراید باعث شــد قيمت این 
خودرو در بازار آزاد به شکل غيرمنطقی افزایش یابد.سعيد 
عبداللهی،عضو اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو پایتخت در 
این زمينه معتقد می گوید: ما نيز همچون سایر اقشار مردم 
از قيمت ۹۰ ميليون تومانی پراید متعجبيم و معتقدیم که 
دليل اصلی آن نبود عرضه خودرو در بازار است.وی گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون خودروسازان عرضه ای به آن صورت 
نداشــتند که همين مساله تاثير روانی در بازار داشته است.

عبداللهی بيان داشــت: »حتی با این قيمت شاهد خرید و 
فروش های اندک پراید در ســطح بازار هســتيم که آن هم 
ســرمایه گذاران و داان هســتند و نه مصــرف کنندگان 

واقعی.« 
وی ادامه داد: با اطمينان می توان گفت هيچ نمایشــگاه 
داری اکنون برای سرمایه گذاری، خودروی داخلی خریداری 
نمی کند و خریداران افرادی هســتند که ســرمایه گذار و 
دال بوده یــا به دليل تعامات با ایران خودرو و ســایپا و 
برخورداری از رانت اطاعاتی به خرید و فروش می پردازند.

این کارشــناس بازار خودرو همچنين شایعه افزایش قيمت 
خودرو و عدم تصميم گيری در این زمينه در ســتاد تنظيم 
بازار را عامل دیگری برشــمرد که در روزهای گذشته تأثير 
روانی شــدیدی بر بازار داشته اســت.»امراه امينی« عضو 
هيات علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی در 
این به ایرنا گفت: این موضوع مربوط به ضعف مدیریت است، 
وقتی اعام می شــود خودرویی همچون پراید از خط توليد 
خارج خواهد شــد باید جایگزینی برای آن معرفی شود، اما 
وقتی جایگزینی نيست و عرضه محدود است قيمت ها سير 
صعودی پيدا می کند.وی بيان داشت: امروز که نقدینگی به 
صورت سرگردان دست یکســری افراد وجود دارد، عجيب 
نيســت که قيمت خودروی پر متقاضــی مثل پراید به این 
محدوده وارد شــود.امينی، بخش عمده ای از مســائل این 
چنينی را مربوط به ضعف ســاختار مدیریت به ویژه ضعف 
وزارت صنعت و همچنين ضعف سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( مربوط دانست و گفت: بخشی دیگر نيز 
مربوط به تحریم ها، مســائل ارزی و سفته بازی سفته بازان 
است.وی یادآور شــد: زمانی حدود ۲۰ سال پيش در مورد 
پيکان اعام شــد که در توليد این خودرو خودکفا شــدیم، 
امــا امروز برای توليد محصوات داخلی نبود یا کمبود مواد 
اوليه را بهانه می کنند.امينی تاکيد کرد: در این شرایط باید 
به توانمند سازی ساخت داخل بپردازیم، بخشی از »جهش 
توليد« در این صنعت مربوط به کمک به قطعه سازان است 
که می توانند قطعات را در داخل بسازند، اما شاهد انبوهی از 

مطالبات قطعه سازان از خودروسازان هستيم.
وی گفت: خودروسازان نيز در این زمينه مقصرند و با کم 
کردن ميزان عرضه، به دنبال افزایش قيمت هستند و وقتی 
خودروســازان بزرگ کشــور حالت انحصاری پيدا کرده اند، 
چنين شرایطی دور از ذهن نيست.این استاد دانشگاه یادآور 
شــد: حتی اجازه ورود خودروهای کاس کوچک خارجی 
بــه بهانه نبود ارز داده نمی شــود، در حالی که خودرو های 
دســت دوم خارجی کيفيتی به مراتب بهتر از خودروهای 

صفر کيلومتر داخلی دارند.

یک کارشناس اقتصادی با ارائه راهکارهایی برای تامين 
کســری بودجه، اعام کرد: برای اینکــه منابع کنونی بازار 
سرمایه به سمت فعاليت های غيرمولد و سوداگرایانه حرکت 
نکند، باید بر این منابع نظارت و ســاماندهی جدی صورت 
بگيرد تا با ســرمایه موجود در بورس هم تورم کاهش و هم 
توليد افزایش پيدا کند.حســين راغفر در نشســت هفتگی 
موسســه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع »اقتصاد ایران 
در دوران پســاکرونا« که روز پنجشنبه به صورت آناین در 
اینستاگرام برگزار شــد، اظهار کرد: در ایام پس از کرونا، با 
اشکال مختلف با رشد آســيب های روحی و روانی، اعتياد، 
خشونت، طاق، خودکشی، مهاجرت و... مواجه خواهيم شد. 
بر اثر شيوع ویروس کرونا، یک رکود گسترده در دنيا شکل 
گرفته و خواهد گرفت که موجب بازنگری در سياست های 
داخلی و خارجی کشــورها می شــود و نوعی ملی گرایی را 
تقویت می کند.وی ادامه داد: در نتيجه شــيوع این ویروس، 
بازار جهانی شــدن اقتصاد فروکش می کند و کشورها برای 
ظرفيت های داخلی خود و تقویت زیرساخت های اجتماعی 

برای تقویت جامعه مدنی عمل می کنند. 
مشکاتی که در کشــور بر اثر شيوع این ویروس ایجاد 
شده، قابل اصاح است و در این زمينه راهکارهای متعددی 

مطرح شــده که یکی از آن ها تامين کســری بودجه است.
این کارشــناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی، یکی از 
منابع برای تامين کسری بودجه، نظام مالياتی است و اخذ 
ماليات باید معطوف به کسانی که در مصيبت های اقتصادی 
برنده شده اند، باشد که اخذ ماليات از اشکال مختلف سرمایه 
و درآمدهای حاصله مواردی از این نوع ماليات ها هســتند. 
می توان ار درآمد بادآورده کســانی که در بازار ســهام فعال 
بوده اند، تنها از ۲۰ درصــد آن ها معادل ۱۰۰ هزار ميليارد 

تومان درآمدزایی مالياتی داشت. 
در ادامه این اســتاد دانشــگاه با تاکيد بــر اینکه باید از 
فعاليت های سفته بازانه در بازارهای طا، سکه، ارز و...  ماليات 
اخذ شــود، گفت: در سال ۹۷ فعالين اقتصادی و بنگاه های 
بــزرگ حداقل ۲۰۰ هزار ميليارد تومــان درآمد حاصل از 
رانت ارزی داشــته اند که می توان از آن ها ماليات مناسبی 
دریافت کرد. در شــرایط کنونی، حداقل ۷۵۰ هزار ميليارد 
تومان درآمدهای مالياتی امــکان تحقق دارد که می توانند 

ظرفيت های مناسبی برای اقتصاد ایجاد کنند تا دیگر نيازی 
به فروش نفت نداشته باشيم. به گفته این اقتصاددان در این 
شــرایط، تصميم گيران باید از اقدامات شتاب زده خودداری 
کنند. اقدامی همچون حذف چهار صفر از پول ملی وضعيت 
تورم را بدتر خواهد کرد. راغفر اظهار کرد: در شرایط کنونی 
باید ظرفيت هایی که موجب رشــد مشارکت بيشتر مردم 
برای پاسخگویی به نيازهای جامعه می شود، ارتقا پيدا کند.

در ادامه این نشســت وی درباره تعيين قيمت ارز و نرخ ارز 
به صورت ترجيحــی، توضيح داد: منبع اصلی تامين ارز در 
کشور منابع عمومی است بنابراین، اینکه تعيين قيمت ارز 
باید به بازار محول شود، اشتباه است زیرا، ارز متعلق به همه 
مردم جامعه است. قيمت گذاری ارز باید متناسب با نيازهای 
عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز  در 
اختيار گروه های خاص قرار بگيرد.به گفته این کارشــناس 
اقتصادی، قيمت ارز باید متناسب با نيازهای توليدکنندگان 

تعيين شود و تقاضا برای کااهای لوکس محدود شود. 

همچنيــن، در ایــن شــرایط درآمدهــای ارزی بایــد 
بودجه ریزی شــوند تا مشخص شــود این ارز در چه اموری 
صرف شــده اســت.راغفر درباره وضعيت کنونی بورس نيز، 
تصریح کرد: به نظر من حباب بزرگی در بورس ایجاد شده  
اســت که با اصول علم اقتصاد در تعارض جدی قرار دارد و 
حضور برای افرادی که ســرمایه های خرد دارند، لطمه های 
جدی ای وارد می کند. اگر منابع بازار سرمایه وارد بازارهای 
دیگری برای سفته بازی و سوداگری شود، می تواند وضعيت 
اقتصادی را آشــفته تر کند. در این شرایط، باید منابع بازار 
سرمایه ساماندهی شود و به سمت فعاليت های مولد حرکت 
کند تا در اینصورت تا حدودی از آثار تورمی جلوگيری شود. 
این استاد دانشگاه در پایان سخنانش با بيان اینکه باید نظام 
مالياتی به ســمت حمایت از توليد برود، گفت: در اقتصادی 
که فعاليت های غيرمولد بسيار ســودآور باشند، سرمایه به 
ســمت توليد حرکت نخواهد کرد و این امر از طریق نظام 
مالياتی محقق خواهد شد. برای اینکه از حرکت نقدینگی از 
بازار سرمایه به بازارهای سوداگرایانه جلوگيری شود، راهی 
جز فعال شــدن نظام مالياتی نيســت و باید از درآمدهای 
فعاليت های غيرمولد ماليات گرفته شود تا منابع بازار سهام 

به سمت توليد حرکت کند

فرمول قیمت گذاری خودرو به زودی اعام می شود

چرخ خودرو روی گرانی می چرخد

حسین راغفر مطرح کرد

راهکارهایی برای تامین کسری بودجه

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: با وجود تمامی 
تحریم ها و فشارهای بين المللی، حجم تجارت خارجی 
ســال ۹۸ و ۹۷ تفاوت چندانی ندارد و کشور توانسته 
حــدود ۴۳ تا ۴۴ ميليــارد دار واردات و بيش از ۴۱ 
ميليارد دار صادرات غير نفتی داشته باشد.به گزارش 
شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شادا(، »فرهاد 
دژپسند« با بيان این مطلب اظهار داشت: مقام معظم 
رهبری وجوه گوناگون ضرورت های تحول در اقتصاد را 
در مجموعه  سياست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد 
توجه قرار داده انــد. وی افزود: با وجود اعمال بدترین، 
ظالمانه ترین و پيچيده ترین نوع تحریم ها بر کشــور، 
حجم تجارت خارجی ســال ۹۸ و ۹۷ تفاوت چندانی 
ندارد. وزیر اقتصاد افزود: کشــور توانســته حدود ۴۳ 
تــا ۴۴ ميليــارد دار واردات و همچنين بيش از  ۴۱ 
ميليارد دار صادرات غير نفتی داشــته باشد که این 
نشــان از ظرفيت باای اقتصاد ایران دارد؛ از مجموع 
واردات کشور ۸۵ درصد مربوط به کااهای واسطه ای، 
ســرمایه ای و مواد اوليه است.دژپســند تصریح کرد: 

بخش کشاورزی کشور در ســال های گذشته به رغم 
تمامی مشــقت ها و مشکات، رشــد خوبی را تجربه 
کرده اســت.وزیر امــور اقتصادی و دارایــی به مقوله 
بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: 
مقررات زدایی یکی از مقوات مربوط به بهبود بخشی 
به فضای کســب و کار است. وی افزود: کاهش حضور 
دولت در اقتصاد از جهت تصدی های اقتصادی از دیگر 
فاکتورهای بسيار مهم در این زمينه است که می تواند 
از مجــاری واگذاری ها صورت گيرد.دژپســند تصریح 
کرد: خوشــبختانه در بخش مقررات زدایی و تسهيل 
صــدور مجوز ها بــرای راه اندازی و تســهيل فعاليت 
کســب و کارها، طی سال های اخير اقدامات خوبی در 
کشور انجام شده است.وی ادامه داد: هم اکنون سایت 
پيشــخوان مجوزهای کشــور )G۴B.ir( پنجاه و دو 
درصد مجوزها را پوشش داده است، به نحوی که دیگر 
متقاضيان کسب و کار، نياز به مراجعه حضوری ندارند،  
به عبارتی تمامی فرآیندها به صورت الکترونيکی انجام 

می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: عرضه پروژه های 
مســکونی در بازار سرمایه، هم به توليد مسکن کمک 
می کند و هم سوددهی مناســبی را برای سهامداران 
خواهــد داشــت.محمود محمــودزاده در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: در خصوص تامين مالی پروژه های 
مســکن و حمل و نقل از طریق بورس، موضوع اصلی، 
صندوق های زمين و ســاختمان است که در خصوص 
سوددهی آنها هيات پذیرش بورس بررسی های دقيقی 
را انجام می دهد و اینطور نيســت کــه به راحتی هر 
پروژه ای برای عرضه در بورس انتخاب و تایيد شــود.

وی افزود: مطالعات جامع و کافی در خصوص ریسک 
و شرایط بازار بر روی پروژه ها انجام می شود. بنابراین 
پروژه هایــی که ما در بورس معرفــی می کنيم، حتماً 
اقتصادی است و سودآوری خوبی برای سرمایه گذاران 
خواهد داشــت.معاون وزیر راه و شهرســازی با بيان 
اینکه عرضه مسکن در بورس در رونق و توليد مسکن 
تاثيــر گذار خواهد بود، تصریح کرد: مســکن یکی از 
بازارهــای غير قابل انــکار در حوزه های اقتصادی در 

همه دنيا اســت.محمودزاده تاکيد کرد: کســانی که 
خواستار ســرمایه گذاری مطمئن هستند ولی محلی 
برای ســرمایه گذاری ندارند، وقتی به بورس می آیند 
و با اطمينان در پروژه های مسکن سهامدار شوند سود 
مناســبی برداشــت می کنند. از طرف دیگر به توليد 
مسکن و همچنين خدمات شــهری کمک می کنند.

وی توضيح داد: پروژه های صندوق زمين و ساختمان 
فقط شامل مسکن نيست بلکه پروژه های خدماتی را 
هم شامل می شود. ممکن اســت پروژه ای که توسط 
این صندوق در یک شــهر معرفی می شود بزرگترین 
مرکز تجاری آن شــهر باشــد. لذا بــا توجه به پيش 
بينی هایی برای باا بــردن جذابيت صورت می گيرد، 
اولویت خرید محصوات نهایی به سرمایه گذاران داده 
می شود.به گزارش ایســنا، موضوع امکان تامين مالی 
پروژه های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفيت 
بازار ســرمایه از حدود ۱۰ ماه قبل مطرح شد که در 
نهایت دو روز قبل با همکاری سازمان بورس و وزارت 
راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسيد. 

بورس مسکن حتما سودده می شودحجم تجارت خارجی یکسان سال های 97 و 98
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آگهی تأسیس شرکت سپهر راد نمونه قشم )با مسئولیت محدود(
خاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت سپهر راد نمونه قشم )با مسئولیت محدود( که در تاریخ 
۱3۹۹/۰۱/3۱ تحت شــماره  ۶۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۸۵۸۰۱ در این اداره به ثبت رسیده 

است برای اطاع عموم در روزنامه رسمی و کثیراانتشار آگهی می شود:
۱( موضوع شرکت: صادرات، واردات و فروش کاا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز 

فعالیت اقتصادی شماره  ۹۸/۶33 و تاریخ ۹۸/۱۱/۰۶ سازمان منطقه آزاد قشم.
۲( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3( مرکز اصلی شرکت: قشم- خیابان اصلی- بلوار ولیعصر- مجتمع تجاری فردوسی ۱۱۶۶- 
طبقه منفي ۱- واحد ۸۵، کدپستی ۷۹۵۱۹۱۱۸۷3- دفتر شرکت سپهر راد نمونه قشم.

۴( سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی می باشد.
۵( آقای خانم اشکان برنج کار به شماره ملی ۲۲۸۰3۲۷۹۵3 به سمت مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره و خانم گلنار زارع به شماره ملی ۲۲۹۹۸۷۹۲۹3 به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات 
و عقود اسامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیات 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷( آقای اشکان برنج کار دارنده نود و نه درصد از کل سهم الشرکه معادل پنجاه و نه میلیون 
و چهارصد هزار ریال و گلنار زارع دارنده یک درصد از کل ســهم الشــرکه معادل ششصد 

هزار ریال می باشند.
۸( روزنامه کثیراانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۹( اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱ تبصره در مورخ ۱3۹۸/۱۲/۱۰ به تصویب رسید.
رویازاهدنیا-رئیسادارهثبتشرکتها

آگهی تغییرات شرکت تارا دریا قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره  ثبت ۴۷۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۹۱3

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱3۹۹/۰۱/۱۷ 
شرکت مزبور به واصله مورخ ۱3۹۹/۱/3۰ که در تاریخ ۱3۹۹/۰۲/۰۲ از لحاظ واریز هزینه های 

ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقایان محمد تقی روشنائی به شماره  ملی ۱۷۵۴۶۶۰۰۵3 به سمت رئیس هیأت مدیره، نیما 
روشنائی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۵۵۷۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و خانم نگین 
روشنائی به شــماره ملی ۰۴۵3۴3۰۰۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲- کلیه اســناد و مدارک، اوراق بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود 
اســامی و قراردادها با امضای دو عضو از اعضای هیأت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با 

امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت هامون گستر نوین قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت 3۸۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰3۵۴۲۲3۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱3۹۹/۰۱/۱۶ 
شرکت مزبور به واصله مورخ ۱3۹۹/۰۱/۱۷ که در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۲ از لحاظ واریز هزینه های 

ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقای حمید فرزادیان به شــماره ملی ۲۱۴۲۱۶۷۶۸3 به ســمت رئیس هیأت مدیره، خانم 
مینا کریمی به  شــماره ملی ۲۱3۰۱3۶۶۰۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مجید 
فرزادیان به شــماره ملی ۲۱۴۲۱۶۷۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.
۲-  مکاتبات، اســناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود 
اســامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شــرکت و 
مکاتبات عــادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیــأت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
3- مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تأسیس شرکت آرتا هنگام قشم )سهامی خاص(
خاصه اظهارنامه و اساســنامه شــرکت آرتا هنگام قشــم )ســهامی خاص( که در تاریخ 
۱3۹۹/۰۱/3۱ تحت  شــماره ۶۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۸۵۷۶۱ در این اداره به ثبت رسیده 

است برای اطاع عموم در روزنامه رسمی و کثیراانتشار آگهی می شود:
۱( موضوع فعالیت شــرکت: صادرات، واردات و خرید و فــروش کااهای مجاز و انجام 
کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شــماره ۹۸/۶3۲ مورخ ۹۸/۱۲/۰۵ سازمان 
منطقه آزاد قشــم. صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه کااهای مجاز داخلی و خارجی 
و اخذ وام از موسســات مالی و اعتباری، سرمایه گذاری مشترک در مورد موضوع فعالیت با 
شرکت های داخلی و خارجی و استفاده از تسهیات بانکی و موسسات اعتباری و شرکت در 

کلیه مناقصات سراسر کشور
۲( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3( مرکز اصلی شــرکت: استان هرمزگان، شهرســتان قشم، بخش مرکزی، محله نخل زرین، 
بلوار ولی عصر، کوچه ســحر، طبقه اول، واحد ۱، کدپســتی ۷۹۵۱۶۱۵۴۷۹ - دفتر شرکت 

آرتا هنگام قشم.
۴( ســرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام ششصد هزار 
ریالی که ســی و پنج درصد آن معادل بیســت و یک میلیون ریال طی گواهی شماره ۱۹/۴ 
ص/۲-۴ مورخ ۹۹/۰۱/3۰ بانک پاسارگاد شعبه قشم پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد 

صاحبان سهام می باشد.
۵( خانم پریســا پنجه بند به شماره ملی ۰۹۲۵۰۸۲۵3۸ به ســمت عضو هیات مدیره، آقای 
حجت دهستانی به شماره ملی ۰۹۴۱۲۲۱۸۱۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و خانم 
محدثه غام زاده به شــماره ملی ۰۹۲3۰۴۲۱۹۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.
۶( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات 
و عقود اسامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیات 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷( اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت می باشد.

۸( آقای مهدی نجات به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه امامی به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۹- روزنامه کثیراانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۱۰- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در مورخ ۹۹/۰۱/3۰ به تصویب رسید.
رویازاهدنیا-رئیسادارهثبتشرکتها

آگهی تغییرات شرکت تسا موتور قشم )سهامی خاص(
به شماره  ثبت ۵۱۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۶۸۹۷

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱3۹۸/۱۲/۱۵ 
شــرکت مزبور به واصله مــورخ ۱3۹۹/۰۱/۲3 که در تاریــخ ۱3۹۹/۰۲/۰۲ از لحاظ واریز 

هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقای رامین وطن دوســت ایوریق به شــماره ملی ۰۶۰۲۷۵۸۶3۰۰ به سمت رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل، محمدرضا وطن دوســت ایوریق به شماره ملی ۰۰۲3۰۰۷۰۴۴ به سمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و خانم مائده وطن دوســت ایوریق به شماره ملی ۰۲۴۷۸۲۵۹۹۰ به 

سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲- مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری، بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسامی و 
قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس 

هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
رویازاهدنیا-رئیسادارهثبتشرکتها

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی جهان مورا قشم 
)با مسئولیت محدود(

به شماره  ثبت 3۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲3۷۲3۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۹۹/۰۲/۰۲ 
شــرکت مزبور به واصله مورخ ۹۹/۰۲/۰3 که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه های 

ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقای مصطفی کراچیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۸۷۱۱۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر 
عامل، خانم ها ســهیا رضوی نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۱۴۵۷۴۱۷ به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و ســحرناز کراچیانی به  شماره ملی ۱۲۷۱۲۷۵۲۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره 

برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
۲- کلیه اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای 
هیأت مدیره همراه با مهر شــرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضای مدیرعامل و 

نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
3- مرکز اصلی شرکت در قشم: میدان گلها- بلوار ۲۲ بهمن- ساختمان شماره  3۰۶- واحد 

۵- کدپستی ۷۹۵۱۶۱۷۵۹۱ تغییر و اصاح یافت.
رویازاهدنیا-رئیسادارهثبتشرکتها

آگهی عملی نمودن افزایش سرمایه شرکت گرین عمران قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۶۲۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۸۰۵۰

برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۹۹/۰۲/۰3 شــرکت مزبور به واصله مورخ ۹۹/۰۲/۰3 
که در تاریخ مورد اشــاره از لحاظ واریز هزینه های ثبتــی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل 

گردیده است:
- ســرمایه شــرکت مندرج در ماده ۴ اساســنامه از مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدی به مبلغ 
۶۵/۰۵۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال منقســم به ۱۰۸۴33 سهم با نام ۶۰۰۰۰۰ ریالی از محل آورده نقدی 
صاحبان سهام که طی گواهی شماره  ۰۱۵۰/۱۰۴۷/ب ه مورخ ۹۹/۰۲/۰3 بانک دی شعبه وزرا 

پرداخت گردیده است افزایش و اصاح یافت.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت فرح آرا نور قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت 3۵۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۲۷۸۶۶

برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ شرکت مزبور به واصله مورخ 
۹۹/۰۱/3۰ کــه در تاریخ ۹۹/۰۲/۰3 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت 

تکمیل گردیده است:
موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه به شرح ذیل افزایش و اصاح یافت:

ســاخت مواد و محصوات شیمیایی، تولید و بســته بندی محصوات آرایشی و بهداشتی و 
انجــام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شــماره ۹۸/۶۰۴ مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ 
ســازمان منطقه آزاد قشــم کلیه مفاد مندرج در بند فوق به تأئید مدیریت جذب سرمایه و 

رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت هابازاریابی رسیده است.

آگهی تأسیس شرکت آوا آب ستاره قشم
 )با مسئولیت محدود(

خاصه شــرکتنامه و اساسنامه شرکت آوا آب ستاره قشم )با مسئولیت محدود( که در تاریخ 
۱3۹۹/۰۲/۰۱ تحت شــماره ۶۷۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۹۱۱3۵ در این اداره به ثبت رسیده 

است برای اطاع عموم در روزنامه رسمی و کثیر اانتشار آگهی می شود:
۱( موضوع شرکت: عرضه آب تصفیه شده آشامیدنی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز 
فعالیت اقتصادی شماره ۹۸/3۴۷ مورخ ۹۸/۰۶/۰۵ سازمان منطقه آزاد قشم. مفاد مندرج در بند 

فوق به تأئید مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی رسیده است.
۲( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3( مرکز اصلی شرکت: استان هرمزگان، شهرستان قشم، بخش مرکزی، محله بیمارستان، بلوار 
شــهید باهنر، کوچه مصلی ۲، طبقه همکف، کد پستی ۷۹۵۱۹۷۵۱۷۹ - دفتر شرکت آوا آب 

ستاره قشم.
۴( سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی می باشد.

۵( آقای بیژن آزادپور به شماره ملی ۰۰3۵۸۹۸۶۲3 به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
و خانم نیلوفر ناظری به شــماره ملی 3۴۵۰۲3۱۶۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات 
و عقود اسامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیات 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷( آقای بیژن آزاد پور دارنده ده درصد از کل ســهم الشرکه معادل شش میلیون ریال و خانم 
نیلوفر ناظری دارنده نود درصد از کل سهم الشرکه معادل پنجاه و چهار میلیون ریال می باشند.

۸( روزنامه کثیراانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۹( اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده و۱ تبصره در مورخ ۹۸/۰۶/۲۷ به تصویب رسید.

رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نزمین قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۵۵۷۶

برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۹/۰۱/۱۷ شرکت مزبور به واصله مورخ 
۹۹/۰۲/۰۲ کــه در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۶ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت 

تکمیل گردیده است:
موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه به شرح ذیل افزایش و اصاح یافت:

موضوع در زمینه پخش سراســری محصوات ملزومات دارویی، دارو و انجام کلیه عملیات 
مرتبط به سراسر کشور در کلیه استان ها و توزیع به مراکز درمانی، داروخانه ها و مراکز معتبر. 

کلیه مفاد مندرج در بند فوق به تأئید مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی رسیده است.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تأسیس شرکت ساینا سینا دریای قشم
 )سهامی خاص(

خاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ساینا ســینا دریای قشم )سهامی خاص( که در تاریخ 
۱3۹۹/۰۲/۰۶ تحت شــماره  ۶۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۹۶۰۶۶ در این اداره به ثبت رسیده 

است برای اطاع عموم در روزنامه رسمی و کثیر اانتشار آگهی می گردد:
۱( موضوع شــرکت: گردشــگری دریایی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت 

اقتصادی شماره  ۹۸/۶۴۷ مورخ ۱3۹۸/۱۲/۱۲ سازمان منطقه آزاد قشم.
۲( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3( مرکز اصلی شرکت: استان هرمزگان- شهرستان قشم- بخش مرکزی- محله شهرک الهیه- 
خیابان اصلی- بلوار ســپیدار- طبقه اول، کد پستی ۷۹۵۱۱۸۹3۱۹ - دفتر شرکت ساینا سینا 

دریای قشم.
۴( ســرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام ششصد هزار 
ریالی می باشــد که سی و پنج درصد آن معادل بیست و یک میلیون ریال طی گواهی شماره 
۴۱۲ /3۲۱۵ مورخ ۱3۹۸/۱۲/۲۰ بانک انصار شعبه پردیس قشم پرداخت گردیده است و مابقی 

در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵( آقایان حامد مرادی به شــماره ملی ۲۵3۰۰۸۲3۷۵ به سمت رئیس هیات مدیره، علی شیخ 
آبادی به شــماره ملی 3۴۲۲۱۴۹۲۶۰ به ســمت عضو هیات مدیره و مهدی ذاکری قشمی به 
شماره ملی 3۴۵۹۶۹۴۵۰۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
۶( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات 
و عقود اســامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیات مدیره یا 

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷( اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت می باشد.

۸( آقایان محسن رهیده به سمت بازرس اصلی و محمد روزپیکر به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۹( روزنامه کثیراانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۱۰( اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در مورخ ۹۸/۱۲/۲۱ به تصویب رسید.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت عمران قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۹۹۲

برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۱۱/۰۷ شرکت مزبور به 
واصلــه مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ که در تاریخ ۱3۹۹/۰۲/۰۷ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای 

ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزاد رای امین حسابداران رسمی به سمت حسابرس 
و بازرس اصلی و موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به سمت بازرس علی البدل برای 

سال منتهی به ۱3۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت تعاونی زرین یاران قشم
به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲3۴۴۲۴

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ 
شــرکت مزبور به واصله مــورخ ۹۹/۰۱/۰۶ که طی نامه شــماره  ۹۸/۱۲۹۴/ت/ق مورخ 
۹۸/۱۲/۲۲ به تأئید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان قشم رسیده است و در تاریخ 

۹۹/۰۲/۰۷ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقای محمد صالح اســعدی قشمی به شــماره ملی 3۴۵۹۶۹۸۲۸۴ به سمت رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل، خانم ها مهسا اسعدی قشمی به شماره ملی 3۴۵۰۰۸۷3۸۱ به سمت نایب 
رئیس هیأت مدیره، فرزانه امینی قشــمی به شماره ملی 3۴۵۹۸۸۹۵۷۸ به سمت منشی هیأت 
مدیره، ســمیه امینی قشمی به شماره ملی 3۴۵۰۰۹۱۴۹۲ و مینا اسعدی قشمی به شماره ملی 
3۴۵۰۱۲۵3۰3 به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.

۲- کلیه قراردادها و اســناد تعهدآور از قبیل چک، ســفته و برات و اوراق بهادار با امضای 
مدیرعامل و خانم مهســا اسعدی قشــمی )نایب رئیس هیأت مدیره( و در غیاب خانم مهسا 
اسعدی قشــمی )نایب رئیس هیأت مدیره( با امضای خانم فرزانه امینی قشمی )منشی هیأت 
مدیره( همراه با همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضای آقای محمد صالح اسعدی قشمی 

)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3- بی بی مریم هاشمی قشمی و آقای معین یابنده نیا به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تأسیس شرکت ایده عطر آرا قشم )با مسئولیت محدود(
خاصه شرکتنامه و اساســنامه شرکت ایده عطر آرا قشم )با مسئولیت محدود( که در تاریخ 
۱3۹۹/۰۲/۰۶ تحت شــماره  ۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۹۷۷۱۵ در این اداره به ثبت رسیده 

است برای اطاع عموم در روزنامه رسمی و کثیر اانتشار آگهی می گردد:
۱( موضوع فعالیت شــرکت: صادرات، واردات و فروش کلیه کااهای مجاز از جمله لوازم 
آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی و انجام هرگونه داد و ستد مجاز داخلی و خارجی ترخیص 
کاا، اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی - شرکت در نمایشگاه های داخلی 
و خارجی- گشایش اعتبار در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری - داخلی و خارجی - اخذ 
وام و تســهیات مالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی- عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی- سازمان ها و موسسات دولتی و غیردولتی و انجام کلیه عملیات 

مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی ۹۸/3۹۸ مورخ ۹۸/۰۷/۰3 سازمان منطقه آزاد قشم.
۲( مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود

3( مرکز اصلی شــرکت: اســتان هرمزگان، شهرستان قشــم، بخش مرکزی، محله امام قلی 
خان، بلوار امام قلی خان، بلوار دریا مجتمع ســیتی سنتر ۱، طبقه اول، واحد ۲333، کدپستی 

۷۹۵۱۶۱۹۹۸۸، دفتر شرکت ایده عطر آرا قشم.
۴( سرمایه شرکت: مبلغ دویست میلیون ریال نقدی می باشد.

۵( آقایان کاکا ایری به شماره ملی ۴۹۷۹۴۴۶۶۶3 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و 
محمد امین امیری قشمی به شماره ملی 3۴۵۹۶۶۷۹۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب گردیدند.
۶( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات 
و عقود اســامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر 

عامل متفقأ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷( آقایان کاکا ایری و محمد امین امیری قشمی هر یک به تنهایی دارنده پنجاه درصد از کل 

سهم الشرکه معادل یکصد میلیون ریال می باشند.
۸( روزنامه کثیراانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۹( اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ و ۱ تبصره در مورخ ۹۸/۰۷/۰۴ به تصویب رسید.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت تعاونی میراب قشم
به شماره ثبت ۲۷۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۲۴۲۱۸

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ شرکت مزبور به واصله ۹۸/۱۱/۲3 که طی 
نامه شماره ۹۸/۱۲3۶/ت/ق مورخ ۹۸/۱۱/۲3 به تأئید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده 
اســت و در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۹ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل 

گردیده است:
کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با 
امضای ثابت آقای محمدرضا بذلی )رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل( و یک نفر از اعضاء هیأت 
مدیره، آقای هرمز حسینیان درونکا )عضو اصلی هیأت مدیره( و در غیاب ایشان آقای عباداله 
قاســمی )عضو اصلی هیأت مدیره( همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه فیلی )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۲۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷3۰۷۴

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۰۴/۲۶ شرکت مزبور به واصله مورخ 
۹۸/۰۷/۰۲ که در تاریخ ۹۹/۰۱/3۰ از لحاظ مدارک و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده 

است:
۱- صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی 

به ۲۹ اسفند ماه ۱3۹۷ به تصویب رسید.
۲- موسسه آرشین حساب )حسابداران رســمی( و خانم فاطمه پهلوانی به ترتیب به سمت 

بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
3- روزنامه کثیراانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی متین سپهر قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۴۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰3۷۰۲3۷۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ 
شــرکت مزبور به واصله مورخ ۹۹/۰۲/۰۸ که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه های 

ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقایان ناصر هژبری به شــماره ملی ۵۴۷۹۵3۴۹۲۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، سید فرج 
اله موسوی به شــماره ملی ۲3۹۰۰۱۵۱۴۱ به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره، خانم سیده 
زینب هاشمی به شــماره ملی ۵۴۷۹۹3۲۱۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای امین کیانی 
به شــماره ملی ۲3۹۲۰۴۵۰۷۰ به ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
۲- مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری، بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسامی 
و قراردادها با امضای آقای امین کیانی )مدیر عامل( و ناصر هژبری )رئیس هیأت مدیره( متفقأ 
همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای آقای امین کیانی )مدیرعامل( به همراه 

مهر شرکت معتبر می باشد.
3- خانم ها لیا آقائی و فاطمه دهقان به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند.
رویازاهدنیا-رئیسادارهثبتشرکتها

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه فیلی )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۲۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷3۰۷۴

برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۱۲/۰3 شرکت مزبور به 
واصله مــورخ ۹۸/۱۲/۱۹ که در تاریخ ۹۹/۰۱/3۰ از لحاظ مدارک و امضای ذیل دفاتر ثبت 

تکمیل گردیده است:
-:موسسه آریا منش امین و خانم فاطمه پهلوانی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل 

برای سال مالی ۱3۹۸ انتخاب گردیدند.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد آریان قشم )سهامی خاص(- در حال تصفیه
به شماره ثبت ۲۱۷3 و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۶۹۸۵

برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۱۱/۲۴ شرکت مزبور به 
واصله مورخ ۹۸/۱۲/۰۶ که در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۸ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل 

دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقای مهدی رجب زاده به شماره ملی ۰۴۹۱۶۲۱۱۶۷ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
۲- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای 

منفرد آقای مهدی رجب زاده )مدیر تصفیه( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت متین افروز قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۵۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۴۶۷۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۹۹/۰۱/۲۲ 
شــرکت مزبور به واصله مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ که در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۸ از لحاظ واریز هزینه های 

ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقایان محمد علی صافی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۷۶۵۶3 به سمت رئیس هیأت مدیره، محمد 
رضا صافی به شــماره ملی ۰۰۷۴۴۲۰۱۴3 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و 
متین صافی به شــماره ملی ۰۴۴۰۲۲۸۰۱۸ به ســمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
۲- مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور، تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسامی 
و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات 

عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر جاوید قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت 3۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۵۹۲۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ 
بــه واصله مورخ ۹۹/۰۱/۲۴ که در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۸ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای 

ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقایان علیرضا دوســتعلی به شــماره ملی 33۹۱۵۵۴۹۸3 به سمت رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل، خانم ها لیا دوستعلی به شــماره ملی 33۹۱۶۵۴۷۵۹ به سمت نایب رئیس هیأت 
مدیره، شــها دوستعلی به شماره ملی 33۹۱۷۷۹۵۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.
۲- مکاتبات، اســناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، ســفته، بروات، عقود 
اســامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقأ همراه با مهر 
شــرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه 

مهر شرکت معتبر می باشد.
3- مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

۴- آقایان امید عبدی و مسعود یوسف پور به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند.

رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت تعاونی گردشگری سفر سامت پایدار قشم
به شماره ثبت ۴۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰3۸۹۶۴۹۷

برابر صورتجلســات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شــماره مــورخ ۹۸/۱۱/3۰ و 
هیأت مدیره مورخ ۹۸/۱۲/۰3 شــرکت مزبور به واصله مورخ ۹۸/۱۲/۰۷ که طی نامه شماره  
۹۸/۱۲۶۷/ت/ق مورخ ۹۸/۱۲/۰۷ به تأئید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان قشم 
رســیده اســت و تاریخ ۹۹/۰۲/۰۷ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت 

تکمیل گردیده است:
۱- آقایان عبدالنور خشــابی به شماره ملی  3۴۵۹۸۶۸۱3۹به ســمت رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل، افشین مهین پرست به شماره ملی 3۴۵۰۰۸۰۰۷۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، 
هاشم عاهدی دیرستانی به شــماره ملی 3۴۵۹۵۱۸۹3۶ به سمت منشی هیأت مدیره، سلطان 
دیرســتانی به شماره ملی 3۴۵۹۸۶۸۹۱۰ و محمود دیرستانی به شماره ملی 3۴۵۹۴۵۸۷۰۴ به 

سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
۲- کلیه قراردادها و اســناد تعهدآور از قبیل چک، ســفته و برات و اوراق بهادار با امضای 
مدیرعامل و آقای افشــین مهین پرســت )نایب رئیس هیأت( و در غیاب آقای افشین مهین 
پرست )نایب رئیس هیأت مدیره( با امضای آقای هاشم عاهدی دیرستانی )منشی هیأت مدیره( 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی با امضای آقای عبدالنور خشایی )مدیرعامل( به همراه 

مهر شرکت معتبر می باشد.
3- آقایان خوشنام زینلی دیرستانی و بهنام دریانورد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی 

البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴- روزنامه کثیراانتشار دریا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت مارینا فجر قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۵۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۰۷۶

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ ۱3۹۹/۰۱/۱۶ به واصله مورخ ۹۹/۰۲/۰۲ که در تاریخ 
۹۹/۰۲/۰۹ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:

-:دفتر هماهنگی شــرکت در تهران به نشانی: خیابان شهید مدنی- جنب مترو فدک- مجتمع 
پالمیرا- واحد ۵۰3- کد پستی ۱۶۴۵۶۶۱۸۵۴ تعیین گردید.

رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۹۱۴۴

برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۱۲/۰۴ شرکت مزبور به 
واصله مورخ ۹۸/۱۲/۲۲ که در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۹ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل 

دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی )اصلی( و حسابرس مستقل و آقای اسمعیل نظری 

به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی تجهیزات دوار نگین خلیج فارس قشم
 )سهامی خاص(

به شماره ثبت ۶۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۶۰۸۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۹۹/۰۲/۰۸ 
شــرکت مزبور به واصله مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ که در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۴ از لحاظ واریز هزینه های 

ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقایان عبداله غامی نژاد به شــماره ملی ۱۸۱۸۰۲۶۶۰۰ به ســمت رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل، محمدامین غامی به شماره ملی 333۰۰۴۲۴۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره 
و خانم بتول طیب نژاد مطلق به شــماره ملی 3۵۰۰۸۶۲۱۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره برای 

مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شــرکت از قبیل چک، سفته و 
بروات و عقود اسامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
3- خانم سکینه درخت کاجی و آقای عبدالرسول دریاپور به ترتیب به سمت بازرس اصلی و 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴- روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت 3۱۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰3۲۷۸۶

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۱۲/۰۷ شرکت مزبور به 
واصله مورخ ۹۸/۱۲/۲۲ که در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۹ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل 

دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
-: سازمان حسابرســی به سمت بازرس قانونی )اصلی( و حسابرس مستقل و آقای اسمعیل 

نظری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت فروزش آان قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۶۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۴۶۸۱

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ شرکت مزبور به واصله مورخ ۹۹/۰۲/۰۹ 
که در تاریخ مورد اشــاره از لحاظ واریز هزینه های ثبتــی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل 

گردیده است:
 ۱- مرکز اصلی شرکت در قشم به نشانی: میدان ژئوپارک- مجتمع تجاری الماس- طبقه همکف- 

پاک G۱۵۱- کد پستی ۷۹۵۱۹۱۴3۵۸ تغییر و اصاح یافت.
۲- شعبه شــرکت در کرمانشاه به نشانی: زیبا شــهر- چهارراه پمپ گاز روبروی مبل زیبا 

ساختمان تاج ۲ واحد 3 کد پستی ۶۷۱۸۹۵۴۴۸۷ تعیین گردید.
3- خانم فاطمه پورابوقداره به شــماره ملی ۴۵3۹۶۱۴۶3۰ به ســمت مدیر شــعبه انتخاب 

گردیدند.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تأسیس شرکت درا فرا کاکتوس قشم )با مسئولیت محدود(
خاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت درا فرا کاکتوس قشم )با مسئولیت محدود( که در تاریخ 
۹۹/۰۲/۰3 تحت شماره  ۶۷۰3 و شناســه ملی ۱۴۰۰۹۰۹۱۸۴۰ در این اداره به ثبت رسیده 

است برای اطاع عموم در روزنامه رسمی و کثیراانتشار آگهی می شود:
۱( موضوع فعالیت شــرکت: کاشت و تولید کاکتوس علوفه ای )۲۰۰ تا ۵۰۰ تن در سال( و 
انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شــماره  ۹۷/۴۲3 مورخ ۹۷/۰۷/۲۸ 
سازمان منطقه آزاد قشم که طی نامه  شماره ۱۸۰/م س/۹۹ مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی 

تا تاریخ ۹۹/۰۷/۲۸ تمدید گردیده است.
۲( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3( مرکز اصلی شــرکت: قشم- ســام و زال، باای رســتوران بیرون بر ساحل، کدپستی 
۷۹۵۱۱۸۶۷۶3- دفتر شرکت درا فرا کاکتوس قشم.

۴( سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی می باشد.
۵( خانم راضیه راستگو به شماره ملی ۶۴۹۹۸۸۲۲۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
و آقای مرتضی سااریان به شماره ملی ۲۵۱۰۹۱۸۵۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب گردیدند.
۶( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات 
و عقود اســامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیات مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷( آقای مرتضی سااریان و خانم راضیه راستگو هر یک به تنهایی دارنده پنجاه درصد از کل 

سهم الشرکه معادل سی میلیون ریال می باشند.
۸( روزنامه کثیر اانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۹( اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱ تبصره در مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ به تصویب رسید.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت زیست ماهی کیهان قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۶۰۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶3۲۰۹

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۹۹/۰۱/۰۶ 
شــرکت مزبور به واصله مورخ ۹۹/۰۱/۲۵ که در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۰ از لحاظ واریز هزینه های 

ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقایان هونگ لین به شماره پاسپورت ۵۵۱۶۵۴۵۷G  به سمت رئیس هیأت مدیره، محمد 
حسین سنگانیان به شماره ملی ۰۴۴۰۲۹۰۸۹۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم مریم 
هوانگ به شماره ملی ۴۷۱۰۱۶۰3۶۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید شهاب حسینی 
به شــماره ملی ۰۰۲۰۴۵۵۶۶۶ به سمت مدیرعامل )خارج از سهامداران( برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
۲- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضای رئیس هیأت 
مدیره منفردا همراه با مهر شــرکت و مکاتبات عادی بــا امضای نایب رئیس هیأت مدیره یا 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3- مرکز اصلی شرکت در قشم به نشــانی: شهرک گلستان- شهرک گایل- خیابان گایل 

چهارم- کد پستی ۷۹۵۱۶3۷۴۷3 تعیین گردید.
۴- آقای مجید بهرامی و خانم مرحمت پناه زاده بقال به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی 

البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۵- روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

رویا زاهدنیا -رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت آداک اطهر قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵3۹۰۲۴

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۹۸/۱۱/۱۴ 
شــرکت مزبور به واصله مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ که در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۰ از لحاظ واریز هزینه های 

ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱- آقایان مهدی امین به شماره ملی ۱۲۸۱۶۵۴۸۱۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، 
علیرضا امین به شــماره ملی ۱۲۷۰۵۷۵3۷۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمد جواد 
امین به شــماره ملی ۱۲۷۲۰۲3۲۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند.
۲- مکاتبات، اســناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، ســفته، بروات و عقود 
اســامی و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
3- خانم ها زهرا معمار شهشهان و بهاره شریف به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴- روزنامه کثیراانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تأسیس شرکت فواد برساد امیر ویس قشم
 )سهامی خاص(

خاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فواد برساد امیر ویس قشم )سهامی خاص( که در تاریخ 
۱3۹۹/۰۲/۰3 تحت شــماره ۶۷۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۹۱۹۷۱ در این اداره به ثبت رسیده 

است برای اطاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
۱( موضوع فعالیت شرکت: صادرات، واردات و فروش کاا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق 

مجوز  شماره ۹۸/۵۷۲ مورخ ۹۸/۱۱/۰۲ سازمان منطقه آزاد قشم.
۲( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3( مرکز اصلی شرکت: استان هرمزگان، شهرستان قشم، بخش مرکزی، محله شهرک ساحلی، 
بلوار شــهید بهشتی خیابان استاندارد، طبقه همکف، کد پستی ۷۹۵۱۹۱۶۱۴۹ - دفتر شرکت 

فواد برساد امیر ویس قشم.
۴( سرمایه شــرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقســم به یکصد سهم با نام ششصد 
هزار ریالی که ســی و پنج درصد آن معادل بیســت و یک میلیون ریال طی گواهی شماره 
۱/۹۸/۱۵۴۷۹3۰ مورخ ۹۸/۱۱/۰۷ بانک سپه شعبه جزیره قشم پرداخت گردیده است و مابقی 

در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵( آقایان امیر یغموری به شــماره ملی ۱۵3۲۶۸۵۲۷۰ به ســمت رئیس هیات مدیره، اویس 
ســیاح گرجی به شماره ملی ۰۸۱۵۱۵۶۵۰۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و 
رضا ســیاح گرجی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۲۸3۶۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
۶( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات 
و عقود اســامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و عضو هیات 

مدیره و رئیس هیات مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷( اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه شرکت می باشد.

۸( آقایان عبداله مطهری نیا به ســمت بازرس اصلی و شعبان اسفندیار به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۹( روزنامه کثیراانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۱۰( اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در مورخ ۹۸/۱۱/3۰ به تصویب رسید.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی انحال شرکت مکث تجارت قشم 
)با مسئولیت محدود(

به شماره ثبت ۵۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۲۸۵۶
برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۱۲/۰۴ شرکت مزبور به واصله مورخ 
۹۸/۱۲/۲۰ کــه در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۴ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت 

تکمیل گردیده است:
۱- شرکت منحل گردید.

۲- آقای شمس الدین خجســته نیا به شماره ملی 3۴۵۹۹3۶۰۹۶ به سمت مدیر تصفیه برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.

3- روزنامه کثیراانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴- محل تصفیه در قشــم به نشانی: چهار راه رسالت- خیابان رسالت شرقی- کوچه جالی 

۴- کد پستی ۷۹۵۱۹۶۵۱3۴ تعیین گردید.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت دره ستارگان آداک قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۸3۸۶۷۴

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ ۹۹/۰۱/3۰ شرکت مزبور به واصله مورخ ۹۹/۰۲/۰۲ 
که در تاریــخ ۹۹/۰۲/۰۹ از لحاظ واریز هزینه های ثبتــی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل 

گردیده است:
-:مرکز اصلی شرکت در قشم به نشانی: میدان شهداء گمنام- کوچه سلمان ۲- پاک ۲- کد 

پستی ۷۹۵۱۶۶۸۱۴۱ تغییر و اصاح یافت.
رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکت ها
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سرپرســت پليس فتا پایتخت گفت: خانم مستخدمی که 
پس از ۱۸ ســال کار قصد داشت از صاحبکارش ۲ ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون ریال اخاذی کند، دســتگير شد.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ  داود معظمی گودرزی 
سرپرست پليس فتا پایتخت گفت: خانمی ۵۱ ساله ساکن 
حوالی غرب تهران به پليس فتا مراجعه و از خانمی که از او 
۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ریال تقاضای وجه کرده بود اعام 
شکایت کرد.این مقام انتظامی توضيح داد: با اعام شکایت 
از ســوی این خانم ميانســال پرونده ای با موضوع اخاذی 
تشکيل و تيمی از کارشناسان پلس فتا مسئوليت پرونده را 
برعهده گرفتند. وی عنوان کرد: شاکی در تکميل اظهارات 
خود گفت، متهم را می شناسد و بيش از ۱۷ سال خدمتکار 
خانه او بوده در این مدت طوانی به وی اعتماد کامل پيدا 
کرده است تا جایی که عکس ها و فيلم های خانوادگی اش 
را در دســترس او قرار داده است. ولی غافل از اینکه متهم 
نقشه ای در سر خود پرورش داده است.سرپرست پليس فتا 
توضيح داد: باشناســایی مخفيــگاه متهم و هماهنگی های 
قضائی تيمی از ماموران پليس فتا برای دســتگيری متهم 

به مخفيگــه وی در حوال یاتوبان محاتــی اعزام و موفق 
شــدند این خانم ۴۰ ســاله به نام )ز - الف( را دستگير و 
برای تحقياقت تکميلی به پليس فتا انتقال دهند. این مقام 
ســایبری با اشــاره به اینکه متهم در بازجوئی های اوليه به 
جرم ارتکابی اعتراف کرد، گفت: متهم در معترف شد، مدت 
۱۸ سال است که در منزل شاکی کار خدماتی کردم در این 
مدت از او کينه به دل گرفتم تا اینکه به تصاویر و فيلم های 
خانوادگی او دسترسی پيدا کرده و آن ها را با کپی کردن در 
گوشی موبایلم ذخيره کردم. پس از مدتی از کار برکنار شدم 
و در صــدد انتقال جوئی بر آمدم و پيام های تهدید آميزی 
را به شاکی ارســال کردم. وی گفت: متهم ادامه داد، او در 
ابتدا باور نمی کرد که من به اطاعات شخصی او دست پيدا 
کردم و درخواست مالی مرا رد می کرد ولی من در قبال عدم 
انتشار فيلم و تصاویرش، ملبغ دو ميليارد و ۵۰۰ هزار ریال 
از او درخواست کردم و، چون می دانستم توان پرداخت این 
پول را دارد مدام پيام های تهدید آميزی ارســال می کردم.

سرهنگ گودرزی گفت: متهم برای سير مراحل قانونی در 
اختيار مرجع قضائی قرار گرفت.

سارقان اماکن خصوصی دماوند دستگیر شدنداخاذی ۲ میلیاردی مستخدم قدیمی
ســرهنگ فاضلی از دستگيری ســارقان اماکن خصوصی روســتای جابان در 
شهرستان دماوند خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ حسين 
فاضلی فرمانده انتظامی شهرستان دماوند اظهار کرد: در پی افزایش وقوع سرقت 
اماکن خصوصی به شــيوه مشخص در حوزه روســتای جابان، موضوع به طور 
ویژه در دســتور کار عوامل انتظامی پاســگاه جابان این فرماندهی قرار گرفت. 
این مقام مســئول انتظامی افزود: عوامل انتظامی پاسگاه با کسب خبر از منابع 
موثق از تردد مشکوک فردی در مناطق ویایی روستای گرمابسرد مطلع شدند 
کــه بافاصله با حضور به موقع فرمانده پاســگاه و دیگر عوامل انتظامی در دو 
عمليات جداگانه منســجم موفق به دســتگيری سارق و همدست وی و کشف 
اموال ســرقتی شــدند. وی ادامه داد: پس از انتقال متهمان به پاسگاه و انجام 
بازجوئی های فنی و شــگرد های خاص پليسی به عمل آمده متهمان به ۶ فقره 
ســرقت اماکن خصوصی در سطح روستای گرمابســرد و حومه اعتراف کردند.

سرهنگ فاضلی بيان داشت: پس از تشکيل پرونده متهمان جهت سير مراحل 
قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان دماوند در خاتمه با بيان اینکه بدون مشارکت و همراهی 
شــهروندان، حصول امنيت مطلوب مقدور نيست، افزود: مالکان از قرار دادن و 
ســپردن اماکن خصوصی به افراد معتاد و بدون شناخت کافی قویا خودداری و 

در این رابطه قبل از هر گونه اقدام هماهنگی ازم را با پليس به عمل آورند.

انهدام باند سارقان 500 راس احشام در ورامین
ســردار عزیزی از شناسایی و انهدام باند حرفه ای ســرقت سریالی ۵۰۰ رأس 
احشام در جواد آباد ورامين خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار 
کيومرث عزیزی فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران گفــت: در پی دریافت 
گزارش ســرقت های ســریالی شــبانه در بخش جواد آباد ورامين، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار پليس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: تحقيقات 
کارآگاهان پليس آگاهی برای شناسایی و دستگير سارقان ادامه داشت تا اینکه 
ســرنخ هایی از فعاليت ۲ نفــر در زمينه فروش مخفيانه احشــام بدون آن که 
خودشــان دام زنده ای داشته باشند به دست آمد که با هماهنگی مقام قضایی 
هر ۲ متهم شناســایی و پس از دســتگير به پليس آگاهی منتقل شدند.سردار 
عزیــزی ادامه داد: متهمان در بازجویی های اوليــه منکر هرگونه جرمی بودند 
که در ادامه تحقيقات طی چند مرحله بازجویی به ســرقت بيش از ۵۰۰ رأس 
گوســفند و گوساله طی ۱۳ فقره به ارزش کارشناسی شده بالغ بر ۲۰ ميليارد 
ریال در روســتا های بخش جواد آباد ورامين و فروش آن ها به فردی مالخر در 
استان های همجوار اعتراف کردند. این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص 
شگرد سارقان بيان داشــت: این افراد ابتدا دامداری مورد نظر خود را در طول 
شــبانه روز مورد بررســی قرار می دادند و پس از اطمينان از نداشتن نگهبان و 
عدم نصــب تجهيزات ایمنی و دوربين در محل نگهداری احشــام، در تاریکی 
شــب با تخریب دیوار پشت دامداری اقدام به ســرقت احشام می کردند.سردار 
عزیزی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی عنوان کرد: تحقيقات پليس 
برای دســتگيری سایر همدستان، مالخر و کشف احشــام مسروقه ادامه دارد.

فرمانده انتظامی اســتان در پایان از دامداران خواست، محل نگهداری احشام را 
به تجهيزات ایمنی پيشگيری از سرقت مجهز کنند و از ورود افراد غریبه تحت 
عنوان مشــتری به محل نگهداری احشام جلوگيری کنند و در صورت مشاهده 
افراد ناشــناس و یا خودرو مشکوک از طریق تماس با شماره ۱۱۰ موضوع را به 

پليس اطاع دهند.

مصدومیت 17 نفر به دلیل واژگونی
 یک دستگاه مزدا وانت

سخنگوی ســازمان اورژانس کشور از مصدوميت ۱۷ نفر به دليل واژگونی یک 
دستگاه مزدا وانت خبر داد.مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور گفت: یک 
مورد حادثه واژگونی مزدا وانت در محور دلگان - زهکلوت )نرســيده به پليس 
راه دلگان( در ساعت ۶:۲۰ جمعه گذشته به سامانه اورژانس کشور اطاع داده 
می شــود.وی ادامه داد: بر اثر این حادثه ۱۷ نفر مصدوم شــده اند که ۱۱ نفر 
به صورت ســرپایی درمان و ترخيص شده اند و ۷ مصدوم نيز به مرکز درمانی 

منتقل شده اند.

ماجرای خودسوزی معلم مسجدسلیمانی چه بود؟
اداره آموزش و پرورش مسجد ســليمان توضيحاتی را در پی خودسوزی یکی 
از معلمان این شهرستان منتشــر کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در 
توضيحات اداره آموزش و پرورش مسجدســليمان آمده است: »این حادثه پس 
از اینکه کادر اجرایيات شهرداری اقدام به تخریب قسمتی از دیوار حياط منزل 
شخصی معلم که مدعی بودند در حریم خيابان قرار دارد، به وقوع پيوست.همکار 
فرهنگی آسيب دیده به بيمارستان سوانح ســوختگی اهواز منتقل شد و ادامه 
روند معالجه وی در حال پيگيری اســت. همچنين مسئله کمبود گروه خونی 
وی با پيگيری های مدیرکل آموزش و پرورش از طریق مسئوان سازمان انتقال 
خون استان خوزستان مرتفع شد. با دستور مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان 
کار گروهی ویژه ای در راســتای بررسی زوایا و جزئيات این حادثه تشکيل شد. 
همچنين اداره آموزش و پرورش مسجدســليمان در راســتای حمایت از این 

همکار فرهنگی اقدام ازم را از طریق مراجع ذی ربط به عمل خواهد آورد«.

مدیر کانال تلگرامی تخریب گر 
مسئولین استان مرکزی دستگیر شد

رئيس پليس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگيری مجرم سایبری 
خبر داد که با راه اندازی یک کانال تلگرامی اقدام به انتشــار مطالب خاف واقع 
عليه مســئوان استانی در فضای مجازی می  کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، سرهنگ احسان آنقی رئيس پليس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
گفت: طی رصد و پایش فضای مجازی توســط کارشناســان پليس فتا استان، 
کانالی که درباره انتشــار مطالبی خاف واقع سعی در تخریب مسئولين استان 
را داشــت در شبکه اجتماعی تلگرام شناسایی شد.او ادامه داد: کارشناسان این 
پليس با تحليل مســتندات جمع آوری شده و با بررسی اطاعاتی و تخصصی، 
مدیر کانال را شناســایی کردند و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی، این 
فرد دســتگير و برای تکميل تحقيقات به پليس فتا استان انتقال شد.این مقام 
انتظامی بيان کرد: در مراحل بازجویی های تخصصی پليس، فرد دستگير شده با 
مشاهده شواهد و مدارک موجود به جرم و انتشار مطالب در این کانال تلگرامی 
اعتراف کرد.آنقی با اشــاره به جرم بودن انتشار اکاذیب و مطالب خاف واقع در 
فضای مجازی گفت: بر اســاس قانون هر کس نسبت به انتشار اکاذیب به قصد 
تشــویش اذهان عمومی یا عليه مقامات رسمی به وسيله ســامانه رایانه ای یا 
مخابراتی اقدام کند یا در دســترس دیگران قرار دهد، مرتکب جرم شده و برابر 
قانون مجازات اسامی با ایشان برخورد خواهد شد.رئيس پليس فتا فرماندهی 
انتظامی استان مرکزی به مجرمان فضای مجازی هشدار داد: تيم رصد و پایش 
پليس فتا به صورت تمام وقت، مقتدرانه در برابر مجرمان سایبری ایستاده و با 
اشرافيت کامل به صورت شبانه روز، اقدام به رصد فضای مجازی برای برقراری 
امنيت سایبری کاربران خواهد کرد.او در پایان گفت : سایت پليس فتا به آدرس 
الکترونيکیwww.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش های مردمی بوده و 
همچنين کاربران گرامی می توانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری 
را از این ســایت دریافت کنند، همچنين شــماره تماس ۰۸۶۲۱۸۲۶۰۶۸ به 
صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سواات شهروندان در حوزه سایبر است.

قطاری در هند از روی 17 کارگر رد شد
رســانه های داخلی هند اعام کردند عبور قطار از روی دست کم ۱۷ کارگر که 
روی ریــل به خواب رفته بودند، منجر به مرگ آنها شــد.به گزارش ایســنا در 
این حادثه که روز جمعه گذشــته در یکــی از ایاات جنوبی هند رخ داد، چند 
نفر دیگر نيز مصدوم شــده اند.همچنين حادثه در ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت 
محلی در شــهر »اورنگ آباد« واقع در ایالت ماهاراشــترا اتفاق افتاده است.یک 
ســخنگوی اداره راه آهن هند در این بــاره گفت: این قطار با واگن های خالی از 
روی این کارگران که در مســير بازگشــت به خانه روی ریل یا در اطراف آن به 
خــواب رفته بودند، عبور کرده و ۱۷ تن از آنان جان خود را از دســت داده اند.

راننده قطار با دیدن افرادی که روی ریل راه آهن خوابيده بودند سعی در متوقف 
کردن قطار داشــته اما موفق نشده است. بنابر گزارش اسپوتنيک، پس از اعام 
قرنطينه سراسری از سوی دولت هند و با هدف مقابله با شيوع کرونا، ميليون ها 
کارگر مهاجر ناچار شــده اند با پای پياده و در شرایطی سخت به خانه های خود 

بازگردند.

اخبار کوتاه

دستگیری سارقان لوازم خودرو جنوب پایتخت
ســرکانتر دهم پایتخت گفت: اعضای باند ۵ نفره سارقان لوازم خودرو با ۱۰۰ 
فقره ســرقت منهدم شدند و در این رابطه ۴ سارق و یک مالخر دستگير شدند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ عباس مرادی اظهار داشت: در 
پی وقوع چند فقره ســرقت لوازم داخلی خودرو در ســطح کانتری ۱۶۱ ابوذر 
شناسایی و دستگيری سارق یا سارقان در دستور کار پليس قرار گرفت.این مقام 
انتظامی عنوان کرد: با حضور تيمی از ماموران و کارشناسان تخصصی کانتری 
ابوذر مشخص شد که سرقت ها توســط تعدادی سارق با همکاری یکدیگر و با 
اســتفاده از شاه کليد رخ داده است و ســارقان با باز کردن در خودرو ها اموال 

داخلی آن را سرقت کرده اند. 
ســرکانتر دهم پایتخت با اشاره به افزایش گشت های انتظامی هدفمند افزود: 
شــانزدهم اردیبهشت ماه ماموران کانتری ابوذر هنگام گشت زنی در محدوده 
خيابان »حســنی« به راننده و سرنشين یک دستگاه پراید مشکوک شده و در 
استعام انجام شــده مشخص شد که خودرو سرقتی بوده و سابقه ثبت سرقت 

دارد.
وی تصریح کرد: با محرز شــدن ســارق بودن این افراد، خودرو گشت انتظامی 
کانتری، طرح مهار و دستگيری سارقان را اجرا و دستور توقف خودرو را صادر 
کردند، ولی راننده خودرو بدون توجه به فرمان های پليســی با افزایش سرعت 
سعی در فرار از محل را داشت که در یک عمليات پليسی خودرو سرقتی توقيف 
و راننده و سرنشين آن دستگير شدند.سرهنگ مرادی گفت: با انتقال متهمان به 
کانتری ابوذر هر دو متهم به ۱۰۰ فقره سرقت لوازم داخلی خودرو با همکاری 
همدستشــان اعتراف و اظهار داشتند در پاتوق همدستمانمان که برای مصرف 
مواد مخدر مراجعه می کردیم با یکدیگر آشــنا و تصميم به سرقت لوازم داخل 
خودرو گرفتيم و اموال سرقتی را وی تحویل می دادیم.این مقام انتظامی با اشاره 
به شناســایی پاتوق سارقان با هماهنگی مقام قضائی تيمی از ماموران کانتری 
ابوذر به مخفيگاه سارقان اعزام و موفق شدند متهم را که قصد فرار از بالکن طبقه 

چهارم را داشت دستگير کنند.
وی گفت: با حضور ماموران در محل زنی که در آن مکان حضور داشت دستگير 
و در بازجویی های اوليه به مشــارکت در ســرقت ها اعتراف کرد.سرکانتر دهم 
توضيح داد: با دســتگيری ســارقان هر ۴ متهم در تحقيقــات مقدماتی اظهار 
داشتند، لوازم سرقتی را به مالخری در منطقه خازیل به قيمتی بسيار پایين تر 
از قيمت واقعی می فروختند و مبلغ به دســت آمده را بين خودشــان تقسيم و 
صرف تامين هزینه مصرف مواد مخدر می کردند.وی تصریح کرد: با شناســایی 
مخفيگاه مالخر اموال ســرقتی در منطقه خازیل با دستور قضائی مالخر اموال 
سرقتی نيز دستگير و در بازسی از مخفيگاه وی تعداد زیادی اموال سرقتی لوازم 

خودرو و لوازم منزل از قبيل تلویزیون، فرش و... کشف شد.
سرکانتر دهم پليس پيشگيری پایتخت به سابقه دار بودن این متهمان اشاره و 
تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را بيش از یک ميليارد ریال برآورد 
کرده اند.این مقام انتظامی با اشــاره بر اینکه عدم استفاده از تجهيزات بازدارنده 
توسط شهروندان علت عمده وقوع سرقت ها است، افزود: شناسایی مال باختگان 

در دستور کار قرار دارد.سرهنگ مرادی گفت: هر ۵ متهم روانه دادسرا شدند.

رئيس پایگاه ششــم پليس آگاهی گفت: سارق حرفه ای 
داخل خودرو با ۵۰ فقره سرقت دستگير و بازداشت شد.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ کارآگاه بهزاد 
اختياری رئيس پایگاه ششم پليس آگاهی گفت: اواخر دی 
ماه ســال گذشــته پرونده ای از کانتری ۱۲۸ تهران نو با 
موضوع سرقت لوازم داخل خودرو حسب دادخواهی خانم 

جوانی به پایگاه ششم آگاهی ارجاع شد.
وی گفت: شــاکی با حضور در پایگاه ششم به کارآگاهان 
گفت، من روز سرقت خودروی ۲۰۶ ام را مقابل ساختمان 
محل ســکونتم پارک کردم و صبح فــردای آن روز وقتی 
مراجعــه کردم متوجه ســرقت محتویــات داخل خودرو 
)مــدارک- ضبط و پخش- وجه نقــد( جمعاً به ارزش ۵۰ 
ميليون ریال شــدم که سریعاً با پليس ۱۱۰ تماس گرفتم.

رئيس پایگاه ششــم پليس آگاهی تهــران بزرگ در ادامه 
گفت: کارآگاهان پس از شنيدن اظهارات مال باخته راهی 

محل شــدند و در تحقيقات اوليه مشــخص شــد سارقی 
ناشناس با یک دستگاه خودوری پژو ۴۰۵ به محل مراجعه 
و سرقت را انجام داده است. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
در تحقيقــات اوليه کارآگاهان موفق شــدند مالک خودرو 
را بنام ســارا شناســایی و با دعوت وی به پایگاه ششــم 
اظهار داشــت، اطاعی از ســرقت ندارم و یک فرزند پسر 
بنام مهرداد ۳۰ ســاله دارم.ســرهنگ اختياری ابراز کرد: 
کارآگاهان بدنبــال اظهارات مالک خــودرو طی اقدامات 
پليسی با بررسی سوابق پسر وی مشخص شد مهرداد یکی 
از مجرمان حرفه ای و ســابقه دار در زمينه ســرقت داخل 

خودرو در سال های اخير است.
وی ابراز داشــت: با انعکاس اطاعات بدست آمده به مقام 

قضائی، دستور دســتگيری مهرداد صادر شد و کارآگاهان 
بيست و هفتم فروردین ماه وی را در یک عمليات پليسی 
در مخفيگاه اش در محدوده جنوب تهران دســتگير و در 
بازرســی از آن مکان تعاددی اموال سرقتی شامل: آی پد، 
کيف حاوی مدارک واســناد پزشــکی ولوازم و تجهيزات 

رایانه ای کشف کردند.
این مقام پليسی با اشــاره به انتقال متهم به همراه اموال 
کشف شده به این پایگاه تصریح کرد: سارق جوان با قبولی 
ســرقت از مال باخته در اعترافاتش گفت، من به تنهایی با 
خودروی مادرم در محدوده حنوب شرق پرسه زنی می کردم 
و با انتخاب خودور های فاقد تجهيزات ایمنی درب آن ها را 
بــاز و در کمتر از چند دقيقه امــوال با ارزش داخل آن را 

سرقت و متواری می شدم و بخشی از اموال را به مخفيگاهم 
منتقل و بخشی دیگر را به افراد عبوری می فروختم و پول 
حاصله را صرف تهيه مواد مخدر می کردم. سرهنگ بهزاد 
اختياری گفت: در تحقيقات تکميلی صورت گرفته متهم به 
۵۰ فقره سرقت داخل خودرو به ارزش تقریبی یک ميليارد 
ریال معترف و تا کنون ۱۰ تن از مال باختگان شناســایی 
شده اند. وی افزود: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مقام 

قضائی روانه زندان شد.
رئيس پایگاه ششم پليس آگاهی از شهروندان خواست: از 
پارکينگ خصوصی و عمومــی برای محافظت از خودرو و 
اموال داخل آن اســتفاده کند و خودرو رابا نصب دزد گير، 
محافظ کامپيوتر، محافظ باطری، محافظ زاپاس و پيچ قفل 
دار برای چرخ ها ایمن کند.این مقام انتظامی تاکيد کرد: از 
گذاشــتن اموال و اشيا گران قيمت در داخل خودرو دوری 

کنند.

رئيس پایگاه نهم پليس آگاهی گفت: عامل آدم ربایی ناموفق 
در شهر ری دستگير شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
سرهنگ کارآگاه کرم یوســف وند گفت: در اواخر بيست و 
چهارم دی ماه ســال گذشته با تماس تلفنی شهروندان به 
مرکز فوریت های پليسی ۱۱۰ ماموران کانتری ۱۶۷ دولت 
آبــاد از وقوع یک فقره آدم ربایی ناتمام مرد ۴۵ ســاله در 
محدوده خيابان قدس مطلع شدند.رئيس پایگاه نهم پليس 
آگاهی تهران بزرگ توضيح داد: با حضور مأموران کانتری 
در محل و انجام تحقيقات اوليه مشــخص شد شاکی به نام 
سهيل در حال عبور بوده که سه مرد ناشناس با یک دستگاه 
خودروی پراید به وی حمله ور شده و با استفاده از گاز اشک 
آور قصد ربودن وی را داشتند که با سرو صدا و فریاد، اهالی 
محل به کمک وی آمده و مهاجمان با خودروشــان متواری 

شــدند.این مقام انتظامی بيان داشت: پرونده با موضوع آدم 
ربایی تشــکيل و برای رسيدگی تخصصی و شناسایی افراد 
ناشناس با دســتور بازپرس شعبه نهم دادسرای شهرری به 
پایگاه نهم ارجاع شد. وی تصریح کرد: در تحقيقات تکميلی 
شــاکی اظهار داشت، درکار ساختمان ســازی مشغول به 
فعاليت بوده و به دليل طوانی شــدن زمان پایان کار قادر 
به تحویل ســند بــه چند تن از خریداران نشــده، احتمال 
دارد این افراد از طرف خریداران آپارتمان ها ســاخته شده 
اجيرشده باشند.سرهنگ اختياری افزود: کارآگاهان بدنبال 
اظهارات شــاکی راهــی محل آدم ربایی شــدند و با انجام 

تحقيقات ميدانی ســرنخی از آدم ربایان بدست نيامد.این 
مقــام انتظامی تصریح کرد: در شــاخه دیگری از تحقيقات 
کارآگاهان دریافتند شاکی دخترخوانده ای بنام مهسا دارد و 
در بررسی های بيشتر مشخص شد وی در روز حادثه با فردی 
بنام »شــاهرخ ۳۰ ساله« در ارتباط بوده است. بدین ترتيب 
ظن اینکه نقشــه آدم ربایی توسط وی طراحی و مشارکت 
داشته باشد بيشتر شــد. سرهنگ اختياری با بيان اینکه با 
هماهنگی های قضائی دستور دستگيری شاهرخ گرفته شد، 
گفت: مخفگياه شــاهرخ در حوالی شهر ری شناسایی و در 
پانزدهم اردیبهشت ماه وی در مخفيگاهش در یک عمليات 

ضربتی دستگير و به پایگاه نهم انتقال یافت. وی ابراز داشت: 
شــاهرخ که ابتدا منکر هرگونه بزهی بود، در بازجوئی های 
بيشتر لب به اعتراف گشود و گفت: نقشه آدم ربایی را مادر 
مهسا که همسر صيغه ای شاکی است به دليل اختافاتی که 
با یکدیگر داشتند طراحی کرده است. شاکی چندین مرحله 
دختر خوانده اش را مورد ضرب وجرح قرارداده اســت. برای 
انتقام جویی با دادن پول به چند نفر شــرور با مشارکت من 
قصد آدم ربایی و انتقام جویی از وی را داشتيم که با دخالت 
اهالی محل، آدم ربائی ناموفق بود.ســرهنگ کارآگاه یوسف 
وند در پایان اشــاره کرد: با توجه به اعتراف صریح متهم به 
جرم خود و با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده متهم 
برای انجام تحقيقات تکميلی و کشف زوایایی پنهان پرونده 

در اختيار کارآگاهان پایگاه نهم قرار دارد.

سرهنگ رجبی درباره کاهبرداری برخی از سودجویان با برقراری تماس تلفنی 
و ارسال پيامک به شهروندان هشدار داد.سرهنگ علی محمد رجبی رئيس مرکز 

تشــخيص و پيشــگيری پليس فتا ناجا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
گفت: برنده شــدن در جشنواره ها و قرعه کشــی های مختلف یکی از مهمترین 

روش های افراد سودجو برای فریب قربانيان است.وی افزود: برقراری تماس های 
تلفنی، ارسال پيامک و ... از مهمترین روش های مهندسی اجتماعی برای ترغيب 
کاربران به انجام خواســته های مورد نظر اســت که گاهی اوقات این تماس ها و 
پيامک ها تحت عنوان برنامه های مطرح رادیویی و تلویزیونی و یا اپراتور های تلفن 

همراه صورت می گيرد.
ســرهنگ رجبی با بيان اینکه دریافت رمز پویا یکی از مهمترین اهداف مجرمان 
سایبری است، تصریح کرد: کاربران باید مراقب مطالب اغوا کننده در این زمينه 
باشند و به هيچ عنوان پيامک های فعالسازی نرم افزار های پرداخت و رمز پویا را 
در اختيــار دیگران قرار ندهند و فریب چرب زبانی فرد تماس گيرنده را نخورند.

به گفته رئيس مرکز تشــخيص و پيشــگيری پليس فتا ناجا، نيازی نيست که 
شــهروندان به دســتگاه عابر بانک مراجعه کنند و از سوی دیگر به پيامک های 
ارسالی با عناوین »فعالسازی نرم افزار های پرداخت« توجه نکنند.سرهنگ رجبی 
ضمن هشــدار در خصوص کاهبرداری برخی از افراد در پوشــش کار در منزل 
تأکيد کرد: هموطنانی که به دنبال کســب درآمد از طریق مشــاغل پاره وقت 
هســتند، در صورت مواجهه با چنين تبليغاتی باید از صحت و سقم این مشاغل 
اطمينان حاصل کنند و با بررســی مجوز شــرکت نسبت به پيگيری آگهی های 
تبليغاتی اقدام کنند.ســرهنگ رجبی گفت: کارجویــان به خصوص بانوان برای 
حضور در آدرس درج شده در آگهی ها، به هيچ عنوان به تنهای به نشانی  مندرج 
در آگهی های کار مراجعه نکنند و حتما شــخصی از بستگان یا دوستان خود را 

به همراه ببرند.

بازداشت سارق حرفه ای داخل خودرو

دستگیری عامل آدم ربایی ناموفق در شهر ری

تبلیغات اغوا  کننده شگرد شیادان برای کاهبرداری تلفنی و پیامکی

افقی:
۱-  اثر جاودانه موانا شــاعر 

بزرگ ایرانی- تعداد، حساب
۲- ســخن زیادی- خاکی به 
رنــگ زرد و ســرخ که از آن 
برای رنگ ســازی اســتفاده 
لبــاس  محــل  می شــود- 
درآوردن و پوشيدن در حمام

هر  درنده خو-  لغزنــده-   -۳
سيســتمی که بــرای جمع 
کثيری از مخاطبان خود پيام 

بفرستد
۴- محــل کار دادســتان و 
زمستانی  لباس  بازپرســان- 
کــه روی لباس هــای دیگر 

می پوشند- مایع حيات
۵- صحرایی بزرگ در کشور 
استراليا- نابغه بزرگ فيزیک 
در قرن بيستم و ارائه دهنده 

تئوری نسبيت
۶- ابزار، آلت- مشــهوریت- 

ماده شيميایی تقویتی خاک
رئيس جمهور  ندا-  حرف   -۷

سوریه- از نام های خداوند
۸- جزء اعشــاری لگاریتم را 

گویند- نبود نور
آمدن- سخت ترین  بدنيا   -۹
هنوز  ســاختمانی-  مــات 

سفت نشده
۱۰- شریک قایل شدن برای خدا- تمامی جهان، فضای ایتناهی- دستورات

۱۱- پایتخت استراليا- آزاد ساختن
۱۲- تکرار حرف- وزیر خشایارشا شاه ایران که نزد یهود مظهر پليدی است- 

آهنگساز بزرگ و ناشنوای آلمان
۱۳- سبک ترین عنصر فلزی- رایگان- حشره خونخوار

۱۴- برهنه و یک اقبا- هر صفحه گرد و صيقلی- بزرگترین 
رود ایتاليا

۱۵- پاک و تميز شــدن- دانشمند بنام شيعی در عهد 
صفوی با اثر بزرگ بحار اانوار.

عمودی:
۱- از کشورهای اروپایی- سازمان ها

۲- ستاره پروین- طبقه جنگجوی ژاپن
۳- آفتاب زدگــی بــدون وجود آفتــاب- کندزبان- کوه 

کوچک
۴- تعجــب خانم ها- هر آنچه برای مهار ســيل در نظر 

گرفته شود- پرستار
۵- حلوایی از نشاسته و شير و قند- گرفتگی ماهيچه

۶- نام پدر ضحاک- بزرگترین کمپانی سازنده کامپيوتر 
در جهان- مخفف تعالی در متن

۷- همگانــی- نجات یافته- اثری اســت از فيلســوف 
فرانسوی ژان ژاک روسو

۸- خباز- از مرکبات
۹- مرکز لهستان- نوعی برنج مرغوب داخلی- انسان

۱۰- آب منجمدشده- سر نگه دار- ساختمان ها
۱۱- کشــور دو قاره ای- سبکی در ادبيات که به صورت 

رویایی و شاعرانه است
۱۲- خرد شــدن جسم شــکننده- عبث و بی حاصل- 

راست نيست
۱۳- قربانگاه مکه- مردد و دودل- پيش پرده فيلم در سينما

۱۴- سبکی در هنر که به عشق به طبيعت زیاد بها می دهد- عقب، پشت سر
۱۵- مرتب کردن و تقسيم بندی- اهل یکی از کشورهای اروپایی.
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سرقت از منزل لمپارد و مالک فقید لستر
سارقان به منزل فرانک لمپارد 
لسترسيتی  باشگاه  فقيد  مالک  و 
دســتبرد زدند. به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از روزنامه ســان، یک 
باند تبهکار بــه خانه های فرانک 
لمپارد ســرمربی چلسی ویشای 
فقيــد  مالــک  ســریوادانانپابها 
لسترسيتی حمله کردند. سرقت از 
خانه ميلياردر تایلندی که زندگی او در پایيز سال ۲۰۱۸ به دليل سقوط هواپيما به 
پایان رسيد ، ۱۰ روز پس از سرقت از خانه لمپارد اتفاق افتاد. پليس فرض می کند 
که همان باند مشغول به کار بوده است. بيش از یک ميليون دار کاای سرقت شده 
از خانه ویشای در نایتسبریج، غرب لندن به سرقت رفت. از خانه لمپارد در چلسی، 
جواهرات و ساعت های این سرمربی جوان تيم فوتبال چلسی و همسرش به مبلغ 
حدود ۶۰ هزار پوند به سرقت رفت.  پليس لندن اعام کرده است به احتمال زیاد 
همان افرادی که به منزل ویشای دستبرد زدند توانستند به منزل فرانک لمپارد نيز 

دستبرد بزنند و به دنبال سرنخ هایی برای دستگيری آنها است.

پاسخ مثبت پیانیچ به بارسلونا
هافبک یوونتوس دوست دارد 
فصل آینده برای بارســلونا بازی 
کند. به گزارش ایســنا و به نقل 
از آس، ميرالم پيانيچ به پيشنهاد 
بارسلونا پاسخ مثبت داده است و 
توافقی ميان بازیکن یوونتوس و 
تيم کاتاانی به وجود آمده است. 
هافبک ۳۰ ســاله آماده است تا 
ایتاليــا را ترک کنــد و آخرین گام بزرگ خود را در دوران ورزشــی اش بردارد. 
بازیکن اهل بوسنی خود را با روش بازی بارسا وفق خواهد داد و انتقالش هزینه 
زیادی برای تيم کاتاانی نخواهد داشت .  اکنون تنها موافقت یوونتوس باقی مانده 
است که می توانست فصل گذشته پيانيچ را بفروشد. تيم ایتاليایی ارزش هافبک 
خود را ۶۰ ميليون یورو قرار داد. بحران ویروس کرونا موجب شــده است باشگاه 
بارسلونا پيشــنهاد کمتری بدهد و با معاوضه بازیکن این جا به جایی را ممکن 
کند.  یوونتوس خواهان آرتور است اما تيم کاتاانی ترجيح می دهد ایوان راکيتيچ 
و آرتورو ویدال را پيشــنهاد دهد. ارزش هافبک کروات کمتر از پيانيچ اســت. از 
طرفی بارسا می تواند نلسون ســمدو و کارلس آلنيا را هم پيشنهاد دهد. در هر 
صورت یونتووس از ارزش پيانيچ آگاه اســت و نمی خواهد به راحتی و با قيمت 

ارزان بازیکن خود را از دست بدهد.

لیگ  ملت های 2020 والیبال لغو شد
رقابت های ليگ ملت های ۲۰۲۰ با تصميم  مســئوان برگزاری مســابقات 
FIVB، لغو شــد. به گزارش ایسنا و به نقل از volleyball.it، پس از تصميم 

مسئوان برگزاری مسابقات فدراسيون جهانی واليبال، ليگ ملت های ۲۰۲۰ که 
به دليل شيوع  ویروس کرونا به زمان دیگری موکول شده بود، با تصميم  جمعی 
مسئوان به طور کامل لغو شــد. البته فعا این تصميم به صورت رسمی اعام 
نشــده اما با این  حال تعطيلی این رقابت ها قطعی اســت. به این ترتيب واليبال 

جهان در سال ۲۰۲۰ مسابقات بين المللی خاصی نخواهد داشت. 

کوهنوردان تا یک هفته صعود نکنند
بخش جســتجو و نجات  فدراســيون کوهنوردی به دنبال وقوع زلزله تهران 
اعام کرد که احتمال ســقوط ســنگ و بهمن در ارتفاعات وجود دارد بنابراین 

از کوهنوردان خواسته شد که برنامه های کوهنوردی خود را به تعویق بيندازند.
به گزارش ایســنا، باتوجه به وقوع زمين لرزه در اطراف اســتان های تهران و 
لرستان بخش جستجو و نجات فدراســيون کوهنوردی  اعام کرد که احتمال 
سقوط سنگ و همچنين خطر سقوط بهمن در ارتفاعات وجود دارد. بنابراین از 
کليه کوهنوردان تقاضا شد جهت جلوگيری از وقوع هرگونه حادثه ای از صعود به 
ارتفاعات خودداری کنند.   همچنين انجمن پزشکی کوهستان ایران طی اطاعيه 
ای خواســتار تعویق یک هفتــه ای صعود کوه نوردان با توجــه به زلزله و پس 
لرزه های آن و احتمال ریزش سنگ  شد. بنا بر این از کليه کوهنوردان خواسته 
شــد  جهت حفظ جان خود و همنوردانشان از رفتن به کوهستان در این هفته 
جدا اجتناب کنند چرا که با توجه به لرزش زمين، ســنگهای کوهستان ناپایدار 

شده و احتمال سقوط آنان بسيار زیاد خواهد بود.

اخبار کوتاه

نکته

دراگان اسکوچيچ تاکنون درباره ریالی بودن قراردادش 
با فدراســيون فوتبال ســکوت کرده و آن را مســئله ای 
شــخصی دانســته اما شــواهد حاکی از این است که او 

حقوقش را به صورت یوریویی دریافت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، عدم اطاع رسانی فدراسيون فوتبال 
برای ســرمربی کروات تيم ملی تبدیل به دردسر بزرگی 
شده و او تاکنون با حواشی و شایعات زیادی رو به رو شده 
اســت. یکی از مهمترین سواات درباره قرارداد اسکوچيچ 
با فدراســيون جزیيات یا حداقل کليات قرارداد این مربی 
با تيم ملی بود که فدراســيون همانند ماجرای ویلموتس، 
قصد روشنگری ندارد اما یکی از موضوعاتی که فدراسيون 
فوتبال بارهــا روی آن تاکيد کرده، رایلــی بودن قرارداد 

سرمربی تيم ملی است.
مســئوان فدراسيون در ماه های گذشــته بارها اعام 
کردند که دستمزد ســرمربی تيم ملی به پول رایج ایران 
بســته شــده و این بار خبری از پرداخت ارزهای خارجی 
نيســت. حتی در هففته های گذشــته از ایــن قرارداد به 

عنوان الگویی برای سایر تيم ها یاد شده است.
با ایــن وجود، در مصاحبه اخير دراگان اســکوچيچ با 
ایســنا، وی درباره سوالی مبنی بر اینکه دستمزد به ریال 
پرداخت خواهد شــد یا سایر ارزهای ریالی، از پاسخ دادن 
خودداری کرد و گفت که این موضوع شــخصی اســت و 

ميان او و فدراسيون فوتبال قرار دارد.

ســکوت اســکوچيچ در برابر اصرار فدراسيون فوتبال، 
موجب افزایش شایعات و گمانه زنی ها درباره این موضوع 
شد که آیا اسکوچيچ حقوقش را به صورت ریالی می گيرد 

یا سایر ارزهای خارجی؟
الحاقیه در قرارداد سرمربی کروات تیم ملی!

یکی از شــواهدی که بر این موضوع دامن زد، انتشــار 

تصویری از دستور دبيرکل وقت فدراسيون یعنی ابراهيم 
شــکوری در اواخر بهمن به مسئوان بخش های مختلف 
این فدراســيون از جمله خزانه داری، بين الملل، سازمان 
تيم های ملی و همينطور کميته تعيين وضعيت بود که در 
آن بر اضافه شدن الحاقيه ای به قرارداد اسکوچيچ دستور 
داده شــده است که براســاس آن، فيفا حقوق اسکوچيچ 

را پرداخــت خواهد کرد. طبق این نامــه، معادل یورویی 
حقوق او در صورت امکان از طریق فيفا به حســاب ارزی  

اسکوچيچ در کرواسی واریز خواهد شد.
دبیرکل سابق راز سکوت اسکوچیچ را برما کرد

مسئوان فدراســيون در روزهای گذشــته نسبت به 
ایــن موضوع ســکوت کردند و هيچ پاســخی درباره این 
موضوع نداشتند اما اکنون ابراهيم شکوری، دبيرکل سابق 
فدراســيون آن را تایيد می کند و علت آن را اســتفاده از 
پاداش های فدراســيون فوتبال در فيفا دانسته که به علت 

تحریم های بانکی امکان انتقال به ایران وجود ندارد.
در واقع طبــق گفته های شــکوری و الحاقيه قرارداد 
اســکوچيچ، در صورتی که فدراســيون فوتبــال پولی در 
فيفا داشته باشــد، می تواند دستمزد سرمربی تيم ملی را 
با توجه به مشــکات بانکی مبنی بر نقل و انتقال پول با 

حساب های خارج از کشور حل کند.
امــا هنوز یک ابهــام دیگر در این ماجــرا وجود دارد. 
فدراســيون فوتبال عنوان کرده تبدیــل ارزش ریالی به 
یورویی بر عهده خزانه دار فدراسيون فوتبال است. با توجه 
به نوسانات قيمت ارز در ایران که تقریبا به صورت روزانه 
یا در هر ســاعت تغيير می کند، مشــخص نيست تبدیل 
ریال به یورو براساس چه معياری صورت خواهد گرفت و 
فدراسيون چطور و با چه اسنادی می تواند فيفا را قانع به 

پرداخت حقوق اسکوچيچ کند؟

مهاجــم جوان تيم فوتبال پاری ســن ژرمن به عنوان 
آقای گل فصل ۲۰-۲۰۱۹ ليگ فرانســه انتخاب و کفش 

طا را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف، با وجود آنکه تعداد 
گلهای کيليان ام باپه و ویسام بن یدر در ۱۸ گل برابر بود، 
کيليان مباپه به عنوان بهترین گلزن ليگ فرانســه برای 

فصل جاری انتخاب و معرفی شده است.
به دنبال تصميم به پایان رساندن فصل جاری، کيليان 
ام باپه مهاجم پاریسی ها به عنوان برنده کفش طای ليگ 

فرانسه برای فصل ۲۰۱۹-۲۰ معرفی شد. 
هفته گذشــته، پس از اینکه مقامات فرانســوی حکم 
دادند هيچ رویدادی ورزشــی تا ســپتامبر به دليل همه 
گيری کروناویروس وجود نخواهد داشــت، مقامات ليگ 
تصميــم گرفتند که این فصــل را زودتر از موعد به پایان 

برسانند.
پاری سن ژرمن براساس امتيازات کسب شده قهرمان 

شد و جام قهرمانی را به خود اختصاص داد. 

ام باپــه با ۱۸ گل، همراه با ویســام بــن یدر، مهاجم 
موناکــو در صدر جدول گلزنان ليگ قــرار گرفت. با این 
حال، ليگ ۱ از طریق وب ســایت رسمی خود تأیيد کرد 
که ام باپه به عنوان بهترین گلزن فصل شــناخته می شود 
زیرا تمام گل های او در جریان بازی ثبت شده است و این 
در حالی است که سه مورد از گل های بن یدر پنالتی بود.

نســبت گل به هر بازی ام باپه نيز برتر بود، ۱۸ گل او 
در ۲۰ بازی ثبت شــد، در حالی که بن یدر در ۲۵ بازی 

توانست این تعداد گل را به ثمر برساند.
موســی دمبله، مهاجم ليون، با ۱۶ گل در رده ســوم 
جدول رده بندی قرار گرفت، در حالی که آنخل دی ماریا 
هم تيمــی ام باپه به عنوان بهترین بازیکن خاق ليگ ۱ با 

۱۴ پاس گل تأیيد شد.
عملکرد خوب  گلزنی او باعث شــده اســت که  رئال 
مادریدبه دنبال او باشد و سسک فابرگاس از جمله کسانی 
است که فکر می کند برنده ۲۱ ساله جام جهانی می تواند 

یک مهاجم عالی در سانتياگو برنابئو باشد.

insidethegames  به بازتاب فعاليت های ســتاره های 

فوتبال آســيا از جمله عليرضا بيرانوند در زمان شــيوع 
ویــروس کرونا پرداخــت. به گزارش ایســنا و به نقل از 
ســایت insidethegames،  کنفدراسيون فوتبال آسيا 
)AFC( و بازیکنان برتــر این قاره  در طول همه گيری 
COVID-۱۹، کمپين ihd جدیدی را راه اندازی کرده 
اند. ابتکار عمل Stay Active بر اهميت شرایط جسمی 
و روانی در دوره ای که بسياری از کشورها همچنان دارای 

محدودیت های اجتماعی هستند تأکيد می کند.

ســه چهره ای که در کمپين شکســتن زنجيــره انتقال 
کنفدراســيون  در   )Break the Chain( ویــروس 
 Stay Active فوتبال آسيا ظاهر می شوند نيز با عنوان
همراه خواهند بــود. اینها عليرضا بيرانوند بازیکن ایران و 
پرسپوليس، گورپت سينگ دروازه بان بان هند و بنگالورو 
و وانگ شوانگ بازیکن برتر سال AFC ۲۰۱۸ در بخش 
بانوان هستند. بيرانوند بر لزوم برقراری تمرین ها در طول 
این دوران تأکيد کرد و از مردم خواست تا از این وضعيت 
نهایت استفاده را ببرند. او گفت: ما می دانيم که این روزها 

چالش برانگيز هســتند، بنابراین اکنون بيش از هر زمان 
دیگری باید مراقب شــرایط جسمی و روحی خود باشيم. 
من می دانم که بســياری از ما در حال مبارزه هســتيم 
زیرا همه گيری COVID-۱۹ ما را مجبور کرده اســت 
که روال هميشــگی خود را از دســت بدهيم. برای ما به 
عنوان فوتباليست، آمادگی بدنی و روحی روانی از اهميت 
زیادی برخوردار است، اما برای همه افراد در خانه، حفظ 
تناســب اندام می تواند به شــما کمک کند خيلی بهتر با 
این شــرایط جدید سازگار شوید. بيش از ۶۰۰ هزار مورد 

COVID-۱۹ در آســيا تأیيد شــده است که منجر به 
کشته شدن بيش از ۲۰ هزار نفر شده است.

راز سکوت اسکوچیچ برما شد

پرداخت یورو به جای ریال از سوی فیفا!

کفش طای فصل 20-2019 اشامپیونه به ام باپه رسید

بازتاب فعالیت های اجتماعی بیرانوند در زمان شیوع کرونا

لژیونــر ایرانی تيم اســکرای لهســتان می گوید روزها 
بدون واليبال برای او ســخت سپری می شوند و دلش برای 
هم تيمی های خود تنگ شده اســت. به گزارش ایسنا و به 
 PlusLiga بازی های ،siatka نقل از سایت لهستانی زبان
پيش از موعد مقرر با همه گير شدن ویروس کرونا به پایان 
رسيده است و معلوم نيست این رقابتها ادامه خواهد داشت 
یا به پایان می رسد. اکثریت قریب به اتفاق بازیکنان خارجی 
مدتی قبل لهستان را ترک کرده اند، اما استثنائاتی نيز وجود 
 ،PGE Skra دارد، از جمله اینها می توان به بازیکن ایرانی
مياد عبادی پور اشاره کرد که این روزها را در شهر باژتوف 
می گذراند. در این شرایط غيرمعمول، او سعی می کند فرم 
بدنی اش را حفظ کند، اگرچه تأکيد می کند که کار آسانی 
نيســت. بازیکن ایرانی گفت: بيشتر وقتم را صرف تماشای 
فيلــم یا خواندن کتاب می کنم.  من هفته ای ســه روز به 
باشگاه می روم و برای حفظ تناسب اندام کار می کنم. معلوم 
اســت که این تمرینات مانند تمرینات فصل نيست، اما من 
هنوز هم می خواهم در حرکت باشــم. در واقع من منتظر از 

سرگيری تمرینات عادی هستم. آنطور که شنيدم اسکرا در 
حال بازگشــت به کار در اواسط ژوئن است. در مقابل، آغاز 
فصل در پاس ليگا اواسط ماه سپتامبر است، به شرط آنکه 
اوضاع کرونا اجازه دهد بازی ها آغاز شود. آخرین دیدارهای 
پاس ليگا در اواســط ماه مارس انجام شد، بنابراین واليبال 

تقریباً دو ماه تعطيل بوده است. 
دریافت کننده ایرانی اضافه کرد: این یک وضعيت عادی 
نيســت. من واقعاً دلم برای هم تيمی های خود در اسکرا و 
تيم ملی واليبال ایران تنگ شده است. قرار بود عبادی پور  
کارش را با تيم اســکرا تمام کنــد و در ادامه در اردوی تيم 
ملی واليبال ایران برای المپيک آماده شود. بازیکن ایرانی در 
پایان گفت: برنامه های تيم ملی تغيير کرده است، بنابراین 
من نمی توانم هم تيمی هایم را ببينم. با این حال باید به خاطر 
داشــت که مشکل همه گيری کرونا مشکلی جهانی است و 
ما نمی توانيم فقط در مورد خودمان فکر کنيم. واليبال شغل 
و عشق من است، بنابراین بدون داشتن آن روزها برای من 

سخت سپری می شوند.

عبادی پور: 

دلم برای بچه های والیبال تنگ شده است

بهترین شناگر بازی های پاراآسيایی جاکارتا گفت: هدف 
اصلــی من حضــور در پارالمپيک توکيو اســت و برای 
رســيدن به این هدف همچنان منتظــر تصميم نهایی 
کميته ملی پارالمپيک هســتم تــا ببينم چه تمهيداتی 

برای این رشته در نظر خواهد گرفت.

شاهين ایزدیار در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی سه 
ماهی که به دليل شــيوع ویروس کرونا تمرینات خود را 
در خانه پيگيری می کنم ایــن تمرینات تنها به صورت 

کششی و دویدن است تا دچار افت آمادگی بدنی شوم.
وی ادامه داد: متاســفانه رشــته ما آبی است و چون در 
حال حاضر اســتخرها تعطيل اســت ما چاره ای نداریم 
که تنها از نظــر بدنی خود را آماده نگه داریم. قطعا این 
مســاله تاثير زیادی در افت عملکرد ما از نظر رکوردی 
خواهد داشــت. بهترین شــناگر بازی هــای پارالمپيک 
جاکارتا تصریــح کرد: هدف گذاری من توکيو اســت و 
تمام تاشــم براین است بتوانم در توکيو به مدال دست 
پيــدا کنم. البته این امر منوط بــه تصميم کميته ملی 

پارالمپيک دارد که اجازه حضور رشته شنا در بازی های 
پارالمپيــک را بدهد یا خير. اگر چنانچــه به هر دليلی 
امکان شرکت در توکيو را نداشته باشم سعی خواهم کرد 
بهترین عملکرد را در بازی های پاراآسيایی چين داشته 
باشم و مدال های جاکارتا را دوباره تکرار کنم. وی اضافه 
کرد: مــن همچنان منتظر تصميــم نهایی کميته ملی 
پارالمپيک هســتم تا ببينم بعد از اتمام این بيماری چه 
تمهيداتی را برای شــناگرانی که موفق به کسب سهميه 
ورودی پارالمپيک توکيو شدند، اندیشيده اند تا بتوانيم 
برنامه ریزی خود در این راستا را انجام دهيم. ماده اصلی 
من ۱۰۰ متر قورباغه است و تمام تمرکزم را برای حضور 
در پارالمپيک توکيو بر روی این ماده قرار دادم تا بتوانم 

در صورت حضور در توکيو بهترین نتيجه را کسب کنم. 
وی در پایان خاطر نشــان کرد: اميدوارم هرچه سریع تر 
این بيماری در کشــور ریشه کن شود تا زودتر تمرینات 
آبی خود را شروع کنم. در حال حاضر نيز تحت نظر کادر 
فنــی تمرینات خود را در خانه پيگيری می کنم تا ببينم 
در آینده چه تصميماتی برای رشته شنا از سوی کميته 
ملی پارالمپيک گرفته خواهد شد. به هر صورت من تابع 
تصميم کميته ملی پارالمپيک هستم و برای رسيدن به 
هدفم از هيچ تاشــی کوتاهی نخواهم کرد؛ حال این که 
در توکيو حضــور پيدا کنم و یا بخواهــم در بازی های 
پاراآسيایی چين شــرکت کنم. برای هر دو رویداد خود 
را آماده خواهم کرد تا به بهترین نتيجه دست پيدا کنم.

امیدواری بهترین شناگر معلول برای حضور در توکیو

با وجود اینکه سرپرســت باشگاه پرسپوليس رسما 
اعام کرده قرارداد این باشــگاه و کارگزارش فسخ 
شــده، اما کماکان فضاهای رسانه ای پرسپوليس  در 

اختيار کارگزار است.
بــه گزارش ایســنا، دوم اردیبهشــت ماه باشــگاه 
پرســپوليس در نامه رسمی به شــرکت داده آتيه 
پرداز رســما اعام کرد قرارداد طرفين فســخ شده 
اســت. پس از این نامه نيز مهدی رسول پناه هشتم 
اردیبهشــت طی یک مصاحبه در جمع خبرنگاران 
رسما عنوان کرد که قراداد پرسپوليس  با کارگزارش 
)شــرک داده آتيه پرداز( فسخ شده است تا اینگونه 
مهر تایيــدی بر خاتمــه همکاری پرســپوليس  و 

کارگزارش زده باشد.
مدیران شرکت کارگزار که تمایلی به پایان همکاری 
نداشــتند، پــس از دریافت نامه فســخ، مذاکرات 

مختلفــی را انجام دادند تــا بتوانند به فعاليت خود 
ادامه بدهند. با این حال مهدی رسول پناه در آخرین 
مصاحبــه خود در تاریخ ۱۷ اردیبهشــت که با یک 
شبکه رادیویی انجام داد، درباره همکاری با شرکت 
داده آتيه پرداز اظهار کرد: ما فسخ کردیم تا شرایط 
بهتر شــود. این قرارداد نه تضمينی داشت و نه کف 
درآمد. ما آن را فســخ کردیم تا با شــرایط بهتری 
روبرو شویم. این شرکت هم مثل شرکت های دیگر 
پيشنهاد تازه ای داد، ما هم در حال بررسی هستيم 

و ان شااه به نتيجه هم می رسيم.
اظهارات سرپرست باشگاه پرسپوليس نشان می دهد 
این باشگاه رسما قرارداد خود را با شرکت داده آتيه 
پرداز فســخ کرده اما نکته جالب در اینجا است که 
شــرکت کارگزار کماکان اداره فضاهای رســانه ای 
باشــگاه پرســپوليس را در اختيار دارد. به عبارت 

دیگر با وجود ارسال نامه فسخ از سوی پرسپوليس، 
اینســتاگرام رسمی باشگاه، حســاب رسمی تویيتر 
باشــگاه و اپليکيشــن رســمی در اختيار کارگزار 
اســت. نکته جالب تر این است که کما فی السابق 
بازیکنان و مربيان تيم  هم با بخش رسانه ای کارگزار 
به صــورت اختصاصی مصاحبــه می کنند تا روی 
فضاهایی که در اختيار دارند )اینســتاگرام، تویيتر 

و اپليکيشن( منتشر شود.
بررســی ها نشان می دهد با وجود درخواست باشگاه 
پرسپوليس، شــرکت کارگزار از بازپس دادن اداره 
فضاهای رســانه ای باشــگاه خودداری کرده است. 
همين امر هم سبب شده در آخرین جلسه مدیران 
شرکت و پرســپوليس ، مهرداد هاشــمی به عنوان 
عضو هيات مدیره، جلســه را تحریــم کند. از قرار 
معلوم هاشــمی اعام کــرده تا زمانی که شــرکت 

کارگزار فضاهای رسانه ای باشگاه را پس ندهد، برای 
همکاری مجدد حاضر به مذاکره نيست.

این روزهــا اتفاقــات عجيبی در پرســپوليس رخ 
می دهد. اینکه چطور مدیران پرسپوليس  می گویند 
قــرارداد همکاری با کارگزار فســخ شــده اما عما 
همــکاری ادامه دارد موضوعی اســت که نهادهای 
نظارتــی باید به آن ورود کننــد اما موضوع مهم تر 
این اســت که به راستی پرســپوليس  تا چه زمانی 

می خواهد در این باتکليفی اداره شود؟

گروکشی به سبک کارگزار پرسپولیس!

چه زمانی عفونت های ویروسی 
در ورزشکاران افزایش می یابد؟

دانشيار دانشگاه تربيت مدرس 
در مورد مســائلی که احتمال 
ابتا به عفونت های ویروسی در 
ورزشکاران حرفه ای را افزایش 

می دهد، توضيح داد.
مهدیــه مانوری شمســی در 
گفــت و گو با ایســنا، در مورد 
احتمــاات ابتا به عفونت های 
ویروســی در ورزشکاران حرفه ای، اظهار کرد: بعضی از شاخص های سيستم 
ایمنی در ورزشــکاران حرفه ای و عموما ورزشکاران رشته های استقامتی که 
فعاليت های ورزشی طوانی مدت باای ۲ ساعت دارند و یا حتی ورزشکارانی 
که به صورت شــدید تا حدود یک ساعت فعاليت ورزشی مداوم را پشت سر 
می گذارند به ویژه در ســاعات ابتدایی بعد از انجام یک وهله فعاليت، تحت 
تاثير قــرار می گيرد و اصطاحا می تواند منجر به ایجاد پنجره باز سيســتم 

ایمنی و افزایش احتمال ابتای افراد به عفونت شود.
مدت زمان فعالیت ورزشی عاملی موثرتر در تضعیف 

سیستم ایمنی بدن
وی ادامه داد: باید توجه داشت که مدت زمان فعاليت ورزشی عامل موثرتری 
در تضعيف سيســتم ایمنی بوده و عموما ورزشکارانی که دچار عفونت¬ های 
مجاری تنفســی فوقانی می شوند، در محيط تمرین دچار عفونت شده و این 
مشــکل منجر به کاهش عملکرد در آنها خواهد شــد و تمرین را مختل و از 

شرکت در مسابقه با بهترین عملکرد جلوگيری می کند.
افزایش احتمال ابتا به عفونت بر اثر دم و بازدم های عميق و تعداد تنفس باا

دانشيار دانشگاه تربيت مدرس با بيان اینکه مشکات تغذیه¬ ای، استرس و 
شرایط محيطی نامتعارف )سرد، گرم و تمرین یا مسابقه در ارتفاع( و عوامل 
دیگر تشــدید کننده سرکوب سيستم ایمنی هستند و احتماا ورزشکاران را 
مســتعد به عفونت خواهند کرد، گفت: تضعيف سيستم ایمنی موجب فعال 
شــدن ویروس  های مخفی مانند تب خال و یا موجــب ابتا به عفونت های 
جدید در ورزشــکاران خواهد شد. دم و بازدم های عميق )عمق تنفس باا( و 
تعداد تنفس باا احتمال ابتا به عفونت را افزایش می دهد و مطالعات نشان 
داده اند یک ساعت تمرین ورزشی در فضای سرپوشيده باعث افزایش کلونی 

ویروسی در مجاری تنفسی فوقانی در ورزشکاران شده است.
ورزشکاران رشته های استقامتی؛ مستعد عفونت و سرماخوردگی

مانوری ادامه داد: ســلول های ســفيد خون بخش مهمی از سيستم ایمنی 
هستند که در جریان پيشگيری از عفونت ها یا مبارزه با عفونت نقش بسزایی 
را ایفا می کنند و خســتگی، بيماری های ویروسی و سندرم بيش تمرینی با 
تغييرات ســلول  های سفيد خون همراه است، بنابراین ورزشکاران رشته های 
اســتقامتی از ذخایر نوتروفيل مغز استخوان کمتری برخوردار هستند که در 

نتيجه ورزشکار مستعد عفونت و سرماخوردگی خواهد شد.
به گفته وی یکی دیگر از شــاخص هایی که در ورزشــکاران تحت تاثير قرار 
می گيرد لنفوســيت ها بوده که در پژوهشــی نشــان داده است که سطوح 
لنفوسيت ها در انتهای فصل در فوتباليست ها کاهش یافته است و همچنين 
باا رفتن ســطوح مونوسيت ها که شاخص عفونت مزمن بوده در ورزشکاران 
مشاهده شــده است. این دانشيار دانشــگاه تربيت مدرس با اشاره به اینکه 
افزایش بيش از معمول سطوح کراتين کيناز نشان دهنده خطر عفونت است 
که به دنبال فعاليت های شدید در ورزشکاران حرفه ای رخ خواهد داد، اظهار 
کرد: همچنين سطوح پایين IgA بزاقی نشان دهنده این است که ورزشکار 

در معرض عفونت مجاری تنفسی فوقانی قرار دارد.

سامت
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اعام حمایت بانک پاسارگاد از پروژه های تحقیقاتی 
تولید واکسن و دارو برای کووید - 19

در مراســمی با حضور دکتر عليرضا زالی، فرمانده ســتاد عمليات مقابله با 
کرونا در کانشــهر تهران و دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، ۳۵۰ هزار 
ماســک N۹۵ و ۱۰ هزار واحد لباس مخصوص بيماران کرونایی از طرف این 
گروه به کليه  دانشــگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور اهدا شد. به گزارش 
تابناک، مجيد قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد در این مراسم از حمایت مادی 
و معنوی این مجموعه از هر پروژه تحقيقاتی و توليدی برای ســاخت واکسن 

بيماری کرونا و همچنين توليد دارو برای این بيماری خبر داد. 
در این مراسم دکتر قاسمی ضمن تشکر از دکتر زالی با بيان اینکه شواهد و 
بررسی های داخلی و بين الملی نشان می دهد، جامعه پزشکی و درمانی کشور 
عملکرد قابل قبولی داشــته اند، ادامه داد: از ابتدای تأسيس بانک پاسارگاد در 
خصوص مسئوليت اجتماعی برنامه  جدی داشتيم و نخستين شرکت بورسی 
هستيم که هر ســال در کنار ترازنامه، گزارش مسئوليت اجتماعی خود را نيز 
منتشــر کرده ایم.وی ادامه داد: در حوزه  بهداشت و درمان طی چند سال اخير 
ظرفيت هایــی را اضافه کرده ایم. به طور مثال در مأموریتی که با هماهنگی با 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی برای گروه مالی پاسارگاد تعریف 
کرده ایم، قرار است حدود ۷ هزار تخت بيمارستانی را در نقاط مختلف کشور، 
در قالب شهرک های سامت بسازیم. در حال حاضر احداث اولين بيمارستان 
شهرک ســامت در شهرستان قم آغاز شده است و پيشرفت قابل توجهی هم 

داشته است.
وی ادامه داد: در تمام این مراکز قرار است ۶۰ درصد از تخت ها با تعرفه های 
عمومی و دولتــی و ۴۰ درصد با تعرفه های غيردولتــی خدمات ارائه دهد تا 
مردم بتوانند به طور عادانه از کليه  امکانات این مراکز استفاده کنند.وی ضمن 
دعوت از دکتر زالی برای بازدید از این مرکز که در شهر قم در حال ساخت و 
در مراحل تکميلی به ســر می برد، گفت: ۶۵۰ تخت این بيمارستان در مرحله  

نخست به بهره برداری خواهند رسيد.
مدیرعامل بانک پاســارگاد ادامه داد: همچنين در شهرهای مشهد، قزوین، 
کرج، اهواز و تهران در حال ســاخت بيمارســتان با ظرفيت ۱۵۰۰ تختخواب 
هستيم که ۵۰۰ تخت به بيماران خاص و سرطانی اختصاص خواهد داشت.وی 
در خصوص اقدامات بانک پاسارگاد در دوران شيوع بيماری کووید ۱۹ ادامه داد: 
بانک پاســارگاد از ابتدای وقوع بحران کرونا در کشور، سعی کرده است در حد 
توان خود، تجهيزات مورد نياز برای حمایت و حفاظت از کادر درمان و پزشکی 
و همچنين عموم مردم در کشور را فراهم کند و در همين راستا خدمات خاصی 

را ارائه داده است.
به عنــوان مثال ایجــاد امکان ویزیت مجــازی مردم از طریق سيســتم 
تله مدیسين، ارسال تجهيزات محافظتی کادر درمان و همچنين راه اندازی مرکز 
پایش ســامت توسط شرکت نسيم سامت پاســارگاد برای ارائه  خدمات به 

همکاران در نظام بانکی از جمله  این اقدامات است. 
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به ارتباط مستقيم همکاران نظام بانکی با مردم، 
ميزان شــيوع ویروس کرونا در بين این عزیزان بسيار باا است. به  طوری که از 
بين تعداد بسيار زیاد مبتایان در نظام بانکی، ۸۰ نفر از همکاران در مسير ارائه  
خدمات به هم ميهنان به این بيماری مبتا و به شهادت رسيدند. مرکز پایش 
سامت همکاران در بانک پاســارگاد با هدف کاهش مراجعه به بيمارستان ها 
و مراکز درمانی، ایجاد شــد. با این اقدام شــرایطی را فراهم کردیم که به نوبه  
خودمان بار اضافی بر دوش کادر درمان نباشــيم و از طرفی برای همکارانمان 
در بانک و گروه مالی پاســارگاد امنيت خاطری برای ارائه  خدمات به بهترین 

شکل ممکن ایجاد کنيم. 
وی افزود: امروز نيز در بخشــی دیگر از حمایت های گروه مالی پاســارگاد، 
۳۵۰ هزار ماســک N۹۵ و ۱۰ هزار لباس مخصوص ویزیت بيماران کرونایی 
به کليه  دانشــگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور اهداء کردیم.وی در پایان 
تصریح کرد: بانک پاسارگاد آمادگی خود را برای حمایت مالی از توليد واکسن 
این بيماری، داروهایی که برای تشــخيص این بيماری نياز است و به طور کلی 
حوزه هایی که می تواند در خدمت فناوری این کار باشد، اعام می کند.در ادامه  
این مراسم، دکتر زالی، فرمانده ستاد عمليات مقابله با کرونا در کانشهر تهران، 
ضمن تبریک ماه مبــارک رمضان از مدیریت گروه مالی پاســارگاد به دليل 

اقدامات مؤثر این مجموعه تشکر کرد.

بانک رفاه حامی حوزه تولید کشور است
 اساس و پایه رشد، حرکت و توسعه کشور، توليد است و بانک رفاه افتخار 
می کنــد که در خدمت فعاان اقتصادی، توليدی و قشــر زحمت کش کارگر 

است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، للـه گانی مدیر عامل این بانک 
از شرکت لوله و ماشين ســازی چهار دانگه بازدید و در جلسه ای با مسئوان 
این شــرکت گفت: بانک رفاه کارگران خدمت به قشــر زحمت کش کارگر، 
بازنشستگان و فعاان اقتصادی را جزو افتخارات خود می داند و همواره آمادگی 
ازم برای گسترش تعامات با پيشگامان حوزه توليد کشور را دارد.للـــه گانی 
افزود: ارتباط نزدیک با حوزه توليد و آشــنایی با مدیران فعال و خوشنام این 
حوزه از الزامات کســب اطاع از فعاليت هــای این عرصه برای بهره برداری در 

تصميم گيری های بانک است.
مدیر عامل بانک ضمن قدردانی از مدیران و کارگران این شــرکت تصریح 
کرد: با وجود مشــکات داخلی و تحریم های ظالمانه ای که عليه کشور ما در 
جریان است، شرکت لوله و ماشين سازی ایران بسيار خوب و موفق عمل کرده 
است که نشان از مدیریت عالی و تاش و همت جمعی این شرکت دارد.للـــه 
گانی اظهار داشت: این شرکت در منطقه کم برخوردار عاوه بر اینکه توانسته 
است به حرکت چرخ های توليد کشور کمک کند، در ایجاد اشتغال نيز موفق 

عمل کرده است که اميدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
مدیر عامل بانک ادامه داد: ایجاد اشتغال یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد 
کشور است که بانک رفاه نيز با ایجاد »مرکز حمایت اجتماعی و اشتغال زایی 
مناطق محروم« درصدد حمایت از واحدهای توليدی و کمک به ایجاد اشتغال 
به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار است تا بتوانيم در سالی که با عنوان 
»جهش توليد« نام گذاری شــده، وظيفه و مســئوليت خود را انجام دهيم.در 
ابتدای این جلسه، مدیر عامل شرکت لوله و ماشين سازی، گزارشی از فعاليت ها 

و شرایط کنونی این شرکت ارائه کرد.
همچنين بنابر گزارش روابط عمومــی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه 
خبری دنيای بانک و بيمه، با توجه به اینکه کارگران کشــور به عنوان یکی از 
عوامل اصلی رشــد اقتصادی کشور و البته سرمایه اصلی بنگاه های توليدی و 
خدماتی هستند. در همين راستا تمرکز بانک رفاه بر تقویت معيشت کارگران 
و بازنشستگان تحت پوشش تأمين اجتماعی به عنوان بزرگ ترین چتر اجتماعی 
کشور یکی از واقعيت های آشکار است.ازمه تحقق اهداف بانک در این مسير 
در سال »جهش توليد«، سوق دادن تسهيات و اعتبارات به سمت فعاليت های 
مولد و اشتغال زا در یک فضای رقابتی و سالم است. فعاليت هایی که با استفاده 
صحيح و مدیریت منابع بانک رفاه کارگران می توانند موتور اقتصادی کشور را 
روشــن نگه دارند و به تقویت معيشت و سامت و آینده بهتر جامعه کارگری 
و البته بازنشســتگان کمــک کنند.به عنوان یکی از سياســت های منطقی و 
مبتنی بر نيازهای جامعه کارگری کشور، می توان به افزایش ميزان تسهيات 
ارزان قيمت اشاره کرد؛ به نحوی که مدیرعامل بانک رفاه اخيراً در خبری اعام 
کرد، با افزایش سرمایه، بانک رفاه کارگران بهتر می تواند به رسالت خود در ارائه 

خدمات به مشتریان و شهروندان عمل کند. 
به گفته اســماعيل للـــه گانی با تقویت نرخ کفایت ســرمایه بر اســاس 
استانداردهای بين المللی و افزایش سرمایه بانک رفاه از ۲۳ هزار ميليارد ریال 
به بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد ریال، پرداخت تســهيات قرض الحسنه و سایر 
تســهيات به کارگران زحمتکش و بازنشســتگان در سال جدید بيش از ۱۰ 
برابر خواهد شد تا در آینده وضعيت بهتر و مطلوب تری را تجربه کنند. افزون 
بر اینکه یکــی از اهداف مهم بانک رفاه کارگران کمــک به فعاان اقتصادی 
در بخش های کشــاورزی، صنعت و معدن، مســکن و ساختمان و بازرگانی و 
خدمات است تا با پرداخت تسهيات مناسب، در مسير تحقق شعار سال گام 
برداریم.راه اندازی مرکز حمایت های اجتماعی و اشتغال زایی در مناطق محروم 
در راستای ایفای مســئوليت های اجتماعی بانک رفاه کارگران به عنوان یک 
بانک اجتماعی هم از جمله گام های بزرگی اســت که می تواند چهره مناطق 
محروم و کم برخوردار را در شــاخص هایی چون رشد اقتصادی توأم با عدالت 
اجتماعی به  عنوان راهبرد اقتصاد مقاومتی دگرگون سازد و طعم شيرین رشد 
اقتصاد در ابعاد مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و در یک کام رشد توليد 
کشــور را با ميوه عدالت اقتصادی به ارمغان آورد؛ چرا که یکی از سياست های 
این بانک اشــتغال آفرینی در مناطق محروم و حمایت از زنان بی سرپرست و 

سرپرست خانوار است. 

بانک وبیمه

گروه اقتصادی: طرح توســعه ذوب مــس خاتون آباد 
کرمان که منجر بــه افزایش ۵۰ درصدی توليد مس آندی 
و کارخانه اسيد ســولفوریک با ظرفيت توليد ۶۰۰ هزار تن 
در ســال با دستور رئيس جمهور در مجتمع مس شهربابک 
به بهره برداری رسيد. بنابر این گزارش،روز پنجشنبه عاوه 
بــر این دو طرح، کارخانه اکســيژن و انبار کنســانتره نيز 
افتتاح شــد که به گفته مدیرعامل شرکت ملی مس ارزش 
ســرمایه گذاری این ۴ طرح جمعا ۲۵۲ ميليون یورو بعاوه 
۲۲۱ ميليارد تومان است و منجر به اشتغال زایی برای ۲۴۸ 
نفر خواهد شــد.ورود نقدینگی به معــادن و صنایع معدنی 
عاوه برافتتاح پروژه های جدید با اعتبار خود معادن، موجب 
اشتغالزایی و سودآوری بيشتر و افزایش درآمدهای غير نفتی 
کشــور و سطح رفاه و معيشت جامعه شــده، به نحوی که 
دولت با برنامه ریزی اصولی و ماندگار در خصوص توســعه 
اکتشــافات معدنی و جلوگيری از خام فروشی ضمن ایجاد 
زیرســاخت های توليد پایدار و ارزش افزوده، آینده اقتصاد 
کشور را نيز تضمين می کند.حسن روحانی،رئيس جمهوری 
در مراســم افتتاح طرح های چهارگانه زیســت محيطی و 
اقتصادی شــهربابک از طریق ویدئو کنفراس با بيان اینکه 
معادن از سرمایه های بزرگ دولت است، اظهار داشت: دولت 
ســرمایه های خيلی بزرگی دارد. معــادن بزرگ نفت و گاز، 
جنگل ها، مرتع و زمين های فراوان و ثروت های زیادی دارد. 
یکی از این ثروت ها معادن اســت که از ثروت های بســيار 
بزرگی هســتند که اوا باید پهنه ها را آزاد کنيم.روحانی با 
بيان اینکه با آزادشــدن پهنه های معادن می توان اشــتغال 
زیادی ایجاد کرد، گفت: مســاله مهم دیگر در حوزه معدن، 
خام فروشی است که مراحلی دارد. مثا وقتی ما سنگ آهن 
صادر نمی کنيم، کنســانتره وزمانی به جای کنسانتره آهن 
اســفنجی صادر می کنيم و یا زمانی می گویيم کنسانتره یا 
آهن اسفنجی را هم صادر کنيم که می گویيم این هم خام 
فروشی اســت.رئيس جمهوری تاکيد کرد: اصل اینکه خام 
فروشــی را متوقف کنيم باید معادن ما برای ساختمان های 
خاص سفارش بگيرند اگر کسی می خواهد ساختمان بسازد 
اندازه گيری ها انجام و برای معدن ارســال می شود در معدن 
سنگ را برای ســاختمان مذکور آماده می کند و در نهایت 
این کار را باید بکنيم. بنابراین این هم مســئله مهمی است 

که دولت باید اهتمام ورزد.
 اردشير ســعد محمدی، مدیرعامل شرکت مس با بيان 
این  که طرح توســعه ذوب مس خاتون آباد شــامل دو طرح 
پروژه احداث انبار کنسانتره مس به ظرفيت ۶۰ هزار تن در 
ســال و کارخانه توليد اکسيژن به ظرفيت ۴۴۰ تن در روز 
اســت اظهار داشت: طرح توسعه ذوب مس خاتون با هدف 
افزایــش ۵۰ درصدی توليد مس آنــدی از ۸۰ هزار تن به 
۱۲۰ هزار تن در سال تعریف و طراحی شد و با اتکا به توان 
داخلی تنها ظرف مدت ۵ ماه به بهره برداری رسيد که یک 
رکورد زمانی در راه اندازی این کارخانه محســوب می شود.

وی با اشــاره به سرمایه گذاری ۱۱۸ ميليون یورویی و ۱۱۱ 
ميليارد تومانی طرح توسعه ذوب خاتون آباد و اشتغال زایی 
۱۲۰ نفــری این طــرح گفت: برای دو پــروژه احداث انبار 
کنســانتره مس و کارخانه توليد اکســيژن نيــز جمعاً ۳۴ 
ميليون یــورو و ۳۵ ميليارد تومان ســرمایه گذاری صورت 
گرفته اســت و منجر به اشــتغال زایی برای ۶۳ نفر خواهد 
شد. سعدمحمدی با اشــاره به این که با بهره برداری از انبار 
کنسانتره مس از اتاف فيزیکی ماده ارزشمند کنسانتره مس 
جلوگيری می شــود بيان کرد: پروژه احداث کارخانه توليد 
اسيدســولفوریک خاتون آباد که یکی از مهم ترین طرح های 
محيط زیستی صنعت مس است و با هدف توليد ۶۰۰ هزار 
تن اسيدسولفوریک در سال طراحی شده است نيز با دستور 
رئيس جمهور به بهره برداری خواهد رســيد.وی افزود: این 
طرح با سرمایه گذاری ۱۰۰ ميليون یورو و ۷۵ ميليارد تومان 
و با ظرفيت اشتغال برای ۶۵ نفر به بهره برداری رسيده است.

اردشير سعدمحمدی روز پنجشنبه در آیين افتتاح طرح های 

صنعت مس منطقــه خاتون آباد کرمان بــا حضور رئيس 
جمهوری به صــورت ویدئوکنفرانس افزود: اميدواریم ظرف 
چهار ســال آینده این ظرفيت را به ۵۵۰ هزار تن در سال 
افزایش دهيم.وی با بيان اینکه جمعيت فعلی جهان حدود 
۷.۷ دهم ميليارد نفر است گفت: پيش بينی ميشود در کمتر 
از ۱۵ ســال آینده این تعداد به ۹ ميليارد نفر افزایش پيدا 
کند.وی ادامه داد: بنابراین ميزان تقاضای جهانی برای فلزات 
به طور چشــمگيری افزایش پيدا می کند لذا برای مس نيز 
پيشبينی بر این است بين ۶ تا هشت ميليون تن به تقاضای 
فعلی جهان که اکنون ۲۴ ميليون تن اســت افزوده شود و 
در این راســتا این مجموعه برنامه ریزی کرده تا همســو با 
اقتصاد جهانی قســمتی از بازار جهانی را به خود اختصاص 
دهد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: با 
توجه به کيفيت منحصر به فرد توليد مس ایران که به پنج 
- ۹ در جهان معروف اســت که منظور همان عيار ۹۹.۹۹۹ 
اســت و با توجه به اینکه از این مس در صنایع هایتک و نانو 
دنيا استفاده ميشود اميدواریم بتوانيم ميزان بيشتری از بازار 
صادراتی جهان را به خودمان اختصاص دهيم.سعدمحمدی 
گفت: ميزان سرانه مصرف مس دنيا در حال حاضر ۳.۲ دهم 
کيلوگرم به ازای هر نفر اســت و این رقم در ۲۰ سال آینده 
به پنج کيلو اضافه خواهد شــد و با برنامه ریزی می توانيم 
بازارهای بيشــتری را در دنيا به خــود اختصاص داده و در 
زمينه صادرات ارز آوری بيشــتری را برای کشور به ارمغان 
بياوریم.وی افزود: ســال گذشته رکوردهای بسيار خوبی در 
توليد، فروش و صادرات اتفاق افتاد به طوری که در صادرات 
طی سال گذشــته ۲ و نيم برابر سال ۹۷ صادرات داشتيم 
و اميدواریم در اکتشــاف در چند ماه آینده خبرهای بسيار 
خوبی را اعام کنيم.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران 
تصریح کرد: ميزان ذخایر ما هشت ميليارد تن پانسنگ است 
کــه ۳۲ و نيم ميليون تن مس خالص دارد و رتبه هشــتم 
جهــان را داریم و در توليد ذوب در حال حاضر با ۲۵۰ هزار 
تن که در سال جهش توليد اميدواریم از مرز ۲۷۰ هزار تن 
عبــور کنيم و در افق ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۰۰ هزار تن مس قادر 
به توليد است.وی ادامه داد: سرمایه گذاری های شرکت مس 
در حــال حاضر ۲ ميليارد و ۲۷۰ ميليون یورو به عاوه ۲۰ 
هزار ميليارد تومان اســت و اميدواریم ظرف دو سال آینده 
توليد کنســتانتره را از یک ميليون ۱۸۰ هزار به دو ميليون 
تن کنستانتره در کشور ارتقا بدهيم. حمایت های دولت تدبير 
و اميد از طریق بازار ســرمایه و هدایت سرمایه ها به سمت 
فروش سهام معادن و صنایع معدنی موجب جذب اعتبارات 
بســياری به این بخش شده به گونه ای که تنها در یک روز 
گذشــته چهار پروژه با اعتبار چهار هزار ميليارد تومان تنها 
توسط شرکت صنایع ملی مس ایران در شهربابک کرمان به 

بهره برداری رسيد.

استخراج 470 میلیون تن ماده معدنی در کشور 
در سال 98

وزیر صنعــت، معدن و تجارت با اعــام اینکه ایران در 
برنامه انقاب معدنی و ســاخت داخل آب دیده شده است 
و با وجود تحریم ها مشکل حل نشدنی ندارد، گفت: پارسال 
۴۷۰ ميليون تن ماده مدنی در کشــور اســتخراج شــد. 
رضا رحمانی اظهار داشــت: پس از افتتاح بزرگترین واحد 
آلومينيوم در هفته های قبل، امروز شاهد طرح های توسعه 
مس در استان کرمان هســتيم.وی اظهار داشت: بر اساس 
برنامه های دولت امســال هفت محور تعریف شــده و سال 
گذشته انقاب معدنی در کشور آغاز شد و ذیل محور توسعه 
معادن محورهای ازجمله اجرای نقشه راه، نوسازی و تجهيز 
معادن، فعال سازی معادن کوچک و اکتشاف را امسال دنبال 
می کنيم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعام اینکه امسال 
اکتشاف اولویت بخش معدن است، اظهار داشت: طرح های 
بزرگ امسال بيش از ۱۰ هزار نفر اشتغالزایی دارند.وی بيان 
داشت: کشــور ما برنامه معدن و صنایع معدنی را با تاکيد 
مقام معظم رهبری و دولت جدی گرفته و اکتشــافات سال 
گذشــته، به اندازه کل اکتشافات کشور تاکنون بوده است و 
این امر نشــان می دهد جایگاه معدن کشور شکوفا خواهد 
شد.رحمانی تصریح کرد: کشــور ایران اکنون ۶۸ نوع ماده 
معدنــی دارد که جایگاهی ویژه ایجاد کرده و در این زمينه 
جزو ۱۰ کشــور برتر دنيا قرار داریم.وی افزود: دولت با بهره 
گيری امکانات معدنی، نســبت به توسعه این صنایع فعال 
است و امروز خوشبختانه بسياری از دانش های دنيا را کسب 
و بومی ســازی کردیم و کشور از واردکننده به صادر کننده 
تبدیل شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعام ینکه 
سال گذشــته ۴۷۰ ميليون تن استخراج انواع مواد معدنی 
داشتيم که ۳۵ درصد آن مربوط به فلزات بوده است، افزود: 

برنامه امسال ۵۰۰ ميليون تن برنامه ریزی شده است.
رحمانی یکی از دایل رشــد اســتخراج مــواد معدنی 
را توســعه بخش مســکن ذکر کرد و ادامه داد: در راستای 
فرمایشــات رهبر معظم انقاب و رئيس جمهوری و کمک 
همه ارکان دولت از ســال های گذشــته اقدامات خوبی در 
بخش معدن آغاز شده و امروز معادن ضمن تامين نياز ارزی 
خود، به بخش های دیگر کمک می کند.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت یادآور شد:بخش معدن سال گذشته با استفاده از 
تهاتر، عاوه بر تامين ارز حاصل صادرات و نيازهای خود، نياز 
بخش های دیگر اقتصاد کشور را تامين کرد.وی تصریح کرد: 
فواد، مس آلومينيوم به ســختی تحریم شد و با جدیت در 
ساخت داخل، مس امروز پيشرفت های خوبی دارد.وی افزود: 
ذخایر مس با وجود اکتشــافات سه برابر گذشته شده و این 
اکتشافات عاوه بر کرمان و آذربایجان شرقی در استان های 
سيستان و بلوچستان و یزد و خراسان کشف شده است.وی 

عنوان کرد: ســرمایه گذاری خوبی در سال های گذشته در 
حوزه صنایع معدنی شده و با برنامه پيش می رویم، و ظرفيت 
توليد فواد، آلومينيوم و مس سه برابر مصرف و ۲ برابر نياز 
داخلی توليد می کنيم.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در 
فاصله سال های ۸۶ تا ۹۴ بين ۲۰ تا ۲۳ ميليون تن سنگ 
آهن از کشــور صادر می شد که سال گذشته این آمار به ۶ 
ميليون تن رسيد و امسال نيز احتماا به نصف می رسد.وی 
ادامه داد: خام فروشــی را کاهش دادیم و مواد معدنی را با 
ارزش افزوده باا به توليد کشور اضافه کردیم و سال گذشته 
۹ ميليــارد دار انواع مواد معدنی را صــادرات و ارز خود و 
بخشی از واحدها را تامين کردیم و در حوزه صنایع معدنی 

باید اکتشاف را برای سال های آینده جدی بگيریم.
فروش 72 شرکت معدنی ایران
 به 150 هزار میلیارد تومان 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: فروش ۷۲ 
شرکت معدنی و صنایع معدنی کشور اکنون به بيش از ۱۵۰ 
هزار ميليارد تومان رســيده و این رقم در حالی به دســت 
آمده که ریاســت جمهوری با مدیریت اقتصاد کان ایران، 
بر ارتقای قابليت های حوزه بازار سرمایه تاکيد دارند.خداداد 
غریب پور افزود: روز گذشته آخرین وضعيت مارکت در بازار 
سرمایه سه ميليون و ۷۰۰ هزار ميليارد تومان ارزیابی شد و 
سهم معدن و صنایع معدنی به ۹۰۰ هزار ميليارد تومان بود.

وی اظهار داشــت: فواد مبارکه با ۲۱۳ هزار ميليارد تومان 
و شرکت مس با ۱۴۸ هزار ميليارد تومان به ترتيب دومين 
و سومين شرکت بزرگ بازار سرمایه کشور هستند و پس از 
آن شرکت های شســتا و گل گهر و چادرملو قرار دارند که 
ســهم باای آن در بازار نشــان دهنده قدرت این بخش در 

اقتصاد است. 
رئيس هيات عامل سازمان توســعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران)ایميدرو( گفت: با توجه به سياست های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایميدرو از ســال قبل ۱۰ 
هزار ميليارد تومان ســهام شرکت مبارکه، سه هزار ميليارد 
تومان شرکت مس و یکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان چادرملو 
را افزایش دادیم.غریب پور ادامه داد: امسال پنج هزار و ۲۰۰ 
ميليارد تومان گل گهر، شــرکت مس و مبارکه هرکدام ۱۰ 
هزار ميليارد تومــان پروژه جدید تعریف می کنند که آن را 

افزایش سرمایه خواهيم داد.
وی افزود: از ســال قبل تاکنون ۴۰ هزار ميليارد تومان 
پروژه حاصل از ســود شــرکت ها را در خود شــرکت ها با 
ظرفيت اســتان ها ســرمایه گذاری کردیم.وی با اشاره به 
توسعه اکتشافات معدنی در کشور بيان داشت: شرکت مس 
از سود ســهام خود توانسته پروژه های جدیدی اجرا کند و 
بهترین راه در این حوزه افزایش سهام و سرمایه شرکت های 
بــزرگ در بورس اســت که در قالب سياســت های وزارت 
صمت اجرا می شــود.معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
گفت: توســعه صنایع معدنی و مس حاکــی از توجه ویژه 
و اعمال نظر ریاســت جمهوری بــه این بخش مهم اقتصاد 
کشــور دارد.غریب پور ادامــه داد: معدن و صنایع معدنی و 
نفت به عنوان محصوات طبيعی در دنيا هشت هزار ميليارد 
دار گــردش مالی دارند که صنایع معدنی ۲۸ درصد از این 
ميزان را به خود اختصاص داده و ۱۰ درصد از توليد ناخالص 
داخلی)GDP( دنيا نيز مربوط به حوزه نفت، معدن و صنایع 
معدنی اســت.رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران)ایميدرو( گفت: امروز در مس 
چهار هزار ميليارد تومان پروژه افتتاح شــد که اولين پروژه 
کارخانه کنســتانتره مس بود و این پروژه ها ۲ جنبه زیست 
محيطی و اقتصادی دارند.وی ادامه داد: ظرفيت ذوب مس 
بــا افتتاح این طرح ها از ۸۰ هــزار به ۱۲۰ هزار تن افزایش 
یافته و کارخانه اسيد نيز So۲ کوره ها را به اسيد سولفوریک 
تبدیل می کند و مصرف سوخت فسيلی کوره ها را به حداقل 
ممکن می رساند و همچنين انبار کنستانتره مس خاتون آباد 

مانع آایندگی محيط زیست می شود.

چهار طرح توسعه ای مس در شهربابک با دستور رئیس جمهور افتتاح شد

 افزایش ظرفیت تولید مس کشور به ۴00 هزارتن

خودرو

ارائه گزارش فعالیت های گروه رایزکو 
در ارتباط تصویری با مقام معظم رهبری 

به مناسبت هفته کاروکارگر، ارتباط تصویری مستقيم و ۳ ساعته رهبر انقاب 
اســامی با هفت مجموعه توليدی در صفادشت )استان تهران(، ورزقان )استان 
آذربایجان شرقی(، زنجان، شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان، پاکدشت )استان 
تهران(، شهرک صنعتی پرندک )استان مرکزی( و روستای به آباد مشهد برقرار 
شــد.حضرت آیت اه خامنه ای در این دیدار ویدیویی با تبریک هفته کارگر به 
همه کارگران و زحمتکشان، شنيدن گزارش های اميدبخش از توليد را شيرین و 
جذاب خواندند و با تأکيد بر انتشار عمومی این گزارش ها گفتند: رفع مشکات 

جامعه کارگری یکی از مسائل مهم است که باید نسبت به آن اهتمام شود.
مقام معظم رهبری کارگر و کارفرما را دو ســتون اصلی رشــد و پيشــرفت 
اقتصادی خواندند و با اشــاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر 
در آنها ماحظه نشــده اســت، افزودند: این مقررات حتما باید با نگاه عادانه 
تنظيم شود.ایشــان، مقوله توليد در اقتصاد کشور را همچون سيستم ایمنی و 
دفاعی بدن انســان دانســتند و گفتند: همانگونه که نقش سيستم ایمنی بدن 
در مقابله با ویروس ها بســيار مهم اســت، اگر توليد مناسب و رو به رشد باشد، 
می تواند پيکره اقتصادی کشــور را در مقابل ویروســهای طبيعی و ویروسهای 

دست ساز همچون تحریم و یا نوسانات قيمت نفت و تکانه های مختلف محافظت 
کند.حضــرت آیت اه خامنه ای حمایت از توليــد و توليدکننده را اصلی ترین 
وظيفه مســئوان دانســتند و تأکيد کردند: حمایت از توليــد فقط به معنای 
تزریق نقدینگی نيست بلکه باید با برداشتن موانع، ميدان را برای سرمایه گذار، 
صاحب فکر و توليدکننده باز کرد.در ادامه این برنامه حميدرضا صمدی رئيس 
هيئت مدیره شــرکت اورند پيشــرو ضمن اعام آمادگی این مجموعه و سایر 
شــرکت های زیر مجموعه هلدینگ رایزکو در راســتای تحقق داخلی سازی و 
افزایش ظرفيت های توليد در ســال جهش توليد، گزارشهایی از وضعيت توليد، 
دستاوردها و مســائل واحدهای توليدی خود و پيشنهاداتی در راستای تحقق 
شعار سال ارائه و بر نياز سرمایه گذاری جهت ساختارهاي دانش بنيان و توسعه 
توانمندي در توليد مواد اوليه صنایع و کاهش واردات، سهولت در ارائه تسهيات 
بانکــی، ارزی و امور گمرکی برای واردات مــواد اوليه مورد نياز صنایع، و انجام 
دستورات معظم له در کاهش مجوزها، مقررات دست وپا گير و ایجاد انگيزه برای 
ورود ســرمایه گذاران و کارآفرینان و همچنين نياز هدفگذاری دقيق تسهيات 
دولتی برای ارائه به توليدکنندگان واقعی با توجه به کمبود ســرمایه در گردش 
واحدهای دولتی خدمت معظم له عرضه داشتند. شرکت اورند پيشرو به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های هلدینگ رایزکو با ایجاد اشــتغال برای بيش از هزار و 
دویســت نفر از خانواده چهار هزار نفري رایزکو و ســهم بسيار موثر در منطقه 

صفادشــت، همواره در مسير گسترش دانش، مهارتها و تخصص فني، مطابق با 
پيشرفت هاي روز دنيا و در جهت بهبود ایمني، سامت و رفاه جامعه و مشتریان 
نهائي خود گام برداشته و با بکارگيری توانایي هاي خود در تحقيقات و نوآوري و 
با استفاده از تکنولوژي هاي نوین، نسبت به توليد قطعات متنوع خودرو بااخص 

سيستم هاي انتقال سوخت اقدام نموده است.

انجام تعهدات معوق فروش بهمن موتور
بهمن موتور در پی بد عهدی شــرکای تجاری و عدم واردات قطعات خودرو 
به واسطه ی شــرایط تحریم های ظالمانه، طی طرح های متفاوت اقدام به ارائه 
خودروی جایگزین کرد. این شــرکت با استفاده از همه ی ظرفيت خود، جهت 
کسب رضایت مشتریان و حل مشکل به وجود آمده، بيش از۹۵درصد از تعهدات 
معوق فروش خود را رفع کرد.به گزارش مردم سااری آناین،با شروع تحریم هاکه 
منجر به عدم واردات قطعات خودرو شــد، بســياری از شرکت های داخلی در 
تحویل خودروهای وارداتی دچار مشکل شــدند اماشرکت بهمن موتور با ارائه 
خودروهای جایگزین توانسته تعهدات مشــتریان و خریداران خودرو را براورده 
کند.گفتنی اســت با توجه به وجود شرایط جایگزین و با همکاری سازمان های 

نظارتی، باقی موارد جهت جایگزینی و رفع کامل تعهدات در حال انجام است.

قیمت نفت در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی
قيمت نفت در معامات روز جمعه بازار جهانی با آغاز تسهيل محدودیتهای 
قرنطينه مقابله با شيوع ویروس کرونا از سوی کشورهای بيشتر که خوش بينی 
به بهبود تقاضا برای را تقویت کرد، افزایش یافت.بهای معامات آتی نفت برنت 
با ۴۷ ســنت ســنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، به ۲۹ دار و ۳۳ سنت در هر 
بشکه رسيد. معامات نفت برنت روز پنجشنبه با حدود یک درصد کاهش قيمت 
بسته شــده بود.بهای معامات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۴۸ سنت 
معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۲۴ دار و ســه ســنت در هر بشکه رسيد. 
شاخص نفت آمریکا روز پنجشنبه با حدود دو درصد کاهش بسته شده بود.هر 
دو شاخص قيمت به سوی دومين رشد هفتگی متوالی پيش می روند اما چشم 
انداز اســتمرار اشــباع عرضه و محدودیت مخازن نگهداری نفت در خشکی و 
دریا، رشد قيمتها را محدود نگه داشته است.به گفته استفن اینس، استراتژیست 
ارشــد شرکت اکسی کورپ، حتی با وجود نشانه های اوليه از آغاز تثبيت تقاضا، 
رشــد ذخایر نفت احتماا برای مدتی ادامه خواهد داشت و محدودیت ظرفيت 
مخازن نفت نگران تداوم پيدا می کند.به گزارش ایسنا،معامله گران با اشاره به آمار 
شــرکت جن اسکيپ اعام کردند که ذخایر نفت در کاشينگ اوکاهاما که هاب 
تحویل معامات نفت آمریکا است، در هفته منتهی به پنجم مه حدود ۴۰۷ هزار 
بشکه در روز افزایش پيدا کرده است. اداره اطاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه 
در گــزارش هفتگی خود اعام کرد که ذخایر نفت آمریکا هفته گذشــته برای 
پانزدهمين هفته متوالی افزایش داشته و به ميزان ۴.۶ ميليون بشکه رشد کرده 
است اما این رقم کمتر از ۷.۸ ميليون بشکه رشد ذخایر نفت بود که تحليلگران 
در نظرسنجی رویترز پيش بينی کرده بودند. ذخایر بنزین آمریکا در پی کاهش 
محدودیت های قرنطينه برخی ایالت های این کشــور و افزایش تردد خودروها، 
کاهش داشت.بر اساس گزارش رویترز، در این بين، استراليا جدیدترین کشوری 
است که کاهش محدودیت های قرنطينه و رفت و آمد را با کاهش روند ابتا به 
ویروس کرونا آغاز کرده اســت و دولت این کشور در چهار هفته آینده تسهيل 

محدودیت ها را به تدریج افزایش می دهد. فرانســه، بخشهایی از آمریکا و سایر 
کشــورها هم سرگرم برنامه ریزی برای تسهيل محدودیتهایی هستند که برای 

مقابله با گسترش بيماری کووید ۱۹ اعمال شده اند.

عربستان قیمت فروش نفت را باا برد
غول نفتی آرامکوی سعودی قيمت فروش همه گریدهای نفتی خود به مقصد 
همه مناطق جهان را برای بارگيری در ماه ژوئن افزایش داد.گرید نفت ســبک 
»عرب ایت« عربســتان سعودی به مقصد آسيا در ژوئن پنج دار و ۹ سنت در 
هر بشکه ارزان تر از شاخص قيمت عمان/دوبی فروخته خواهد شد که یک دار 
و ۴۰ سنت در هر بشکه نسبت به قيمت ماه مه افزایش نشان می دهد.سعودی ها 
در ماه مه قيمت عرب ایت را هفت دار و ۳۰ سنت پایين تر از شاخص قيمت 
عمان/دوبی تعيين کرده بودند.طبق نظرســنجی رویترز، پاایشگاه های آسيایی 
انتظار افزایش قيمت فروش گریدهای نفتی عربســتان ســعودی را نداشتند و 
پيش بينی می کردند که این کشــور دوبــاره قيمت فروش نفت خود را کاهش 
خواهد داد.آرامکو ماه گذشته با وجود انعقاد پيمان کاهش توليد تاریخی اوپک 
پاس، برای دومين ماه متوالی تخفيفهای بيشــتری را برای فروش نفت در ماه 
مه برای مشــتریان آسيایی خود اعام کرده بود.عربستان سعودی دو ماه پيش 
در پی شکست مذاکرات پنجم مارس اوپک پاس در وین و انحال پيمان قبلی 
این گروه و آغاز جنگ قيمت برای ســهم بازار با روس ها، کاهش شدید قيمت 
فروش نفت را آغاز کرده بود.بر اســاس گزارش اویل پرایس، تحليلگران چنين 
اقدامــی را آغاز روند بهبود تقاضا برای نفــت ارزیابی کردند. قيمت گذاری نفت 
عربســتان روی تجارت بيش از ۱۲ ميليون بشــکه در روز نفت خاورميانه تاثير 
می گذارد زیرا توليدکنندگان نفت این منطقه اغلب قيمت گذاری آرامکو را برای 
صادراتشان به مقصد آسيا دنبال می کنند. عمده نفت توليدکنندگان خاورميانه 
تحت قراردادهای بلندمدت به فروش می رود و تعيين قيمت فروش رســمی به 
مشتریان اجازه می دهد بدانند برای محموله های آینده چقدر باید پول بپردازند.

ماهانه 50 هزار خودرو گازسوز می شود
 قائم مقام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از آغاز گازسوز کردن 
ماهانه ۵۰ هزار خودرو از خرداد خبر داد و گفت:  شــهرداری برای ارائه زمين در 
مناطق شمالی تهران به منظور احداث جایگاه سی ان جی موافقت کرده است.

حميد قاســمی ده چشمه در گفت و گو با ایرنا افزود: در شمال تهران با کمبود 
جایگاه ســی ان جی رو به رو هستيم،  که در این زمينه شهرداری چند زمين را 
برای احداث جایگاه های کوچک مقياس ســی ان جی معرفی کرده اســت.قائم 
مقام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بــا بيان اینکه قرارداد تامين 
تجهيزات با مخزن سازان بزرگ برای تامين مخازن سی ان جی خودروها تکميل 
شده، ادامه داد: خط توليد این شرکت ها فعال است و هر مخزن ساز روزانه ۳۰۰ 
تــا ۶۰۰ مخزن توليد می کند.وی افزود:  اکنون نرم افزار ثبت نام آماده اســت و 
متقاضيــان می توانند برای اقدام به تبدیل خودروهای خود درآن ثبت نام کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه اولویت اول گازسوز کردن وانت بارها است،  گفت: تبدیل 
خودروهــا در دو بخش کارخانه ای با هدف توليد موتور گازســوز و کارگاهی با 
تبدیل موتورهای بنزینی موجود انجام می شود.وی تاکيد کرد: دو کارخانه ایران 
خودرو و سایپا به طور مستقيم خودروها را دوگانه سوز تحویل خواهند داد.قائم 
مقام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اضافــه کرد: هر کدام از این 
کارگاه ها موظفند از ماه آینده، ماهانه ۱۰ هزار خودرو را تبدیل کنند و به صورت 
متوسط با تغييراتی که عملياتی می شود باید هر ماه بين ۵۰ هزار خودرو تبدیل 
کنيم. وی با اشاره به اینکه شيوع کرونا باعث شد تا کار با تاخير رو به رو شود،  
گفت: اکنون با پنج مخزن ساز و دو خودروساز قراردادهای نهایی امضا شده است.

قاسمی اولویت بعدی برای تبدیل خودروها را مسافربرهای شخصی عنوان کرد 
و افزود:  زیرســاخت های این کار نيز آماده شده و دوگانه سوزکردن این خودروها 
جزو تعرفه رایگان خواهد بود.وی در مورد تبدیل خودروهای مسافربر اینترنتی 
نيز تاکيد کرد:  حدود ۵۰ درصد از مبلغ مورد نياز برای دو گانه سوز کردن این 

خودروها در قالب وام باعوض پرداخت می شود. 

اخبار انرژی
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به مناسبت هشتاد و چهارمین
 بهار زندگِی »محمد مجتهد شبستری«

برتر از سقراط
علی جان بزرگی»جهانی«

او را بدون هيچ عنوانی نام بردم چون خودشان دوست ندارند و معتقدند 
که »این القاب، افســون کننده و ضد شّفافيت هستند.« هرچند ایشان از 
لحاظ رتبه بندی علمی و دانشگاهی »استاد تمام« هستند و در عرصه های 
بين المللــی به ویژه در آلمان که حدود ده ســال در آنجا به کار فرهنگی 
اشتغال داشته اند، پرفسور خوانده می شوند. خودشان درجایی گفتند که 
»از القابی چون روشنفکر دینی و ... بيزارم و من یک الهی دان )تئولوژیست(

هستم.«
ایشــان در شهرستان شبستر در آذربایجان شــرقی به دنيا آمده اند و 
همشهری شيخ محمود شبســتری یکی از عارفان بزرگ سده ی هشتم 
و صاحب کتاب مشهور»گلشــن راز« است. اما همچون گفته ی سهراب 
ســپهری)۱۳۰۷-۱۳۵۹، که می گوید: »اهل کاشــانم، اما / شــهر من 
کاشان نيست /شهر من گم شده است« شهر ایشان نيز گم شده است و 
سال هاست که شهر این دانشمند ایرانی بزرگ، دنيا است، چون آموزه های 
او در همه ی جهان تأثيرگذار است و نخستين کسی است که تحليل های 

هرمنوتيکی را در ادبيات دین در ایران وارد کرده است.
توفيق نگارنده ی این ســطور به دیدار و کسب دانش از ایشان به عنوان 
دانشجو به ســال ۱۳۶۴)۳۵سال پيش( و دو واحد فلسفه در دانشکده ی 
الهيات دانشگاه تهران می رسد. ایشان سر کاس با صابت و متين و باوقار 
و منظم با ما زندگی می کرد و ما از کاس ایشان لذت می بردیم درحالی که 
فهم سخنان ایشــان برای من دشوار بود چون پيش دانسته های فلسفی 
من اندک بود. امتحان ایشــان هم جالب بود چون چند پرسش دادند که 
تأکيد کرده بودند که پاســخ هر پرسش بيش از پنج خط نباید باشد. به 
خاف اســتاد ابوالقاسم گرجی)۱۳۰۲-۱۳۸۹(، که یک روز سر جلسه ی 
امتحان اصول فقه، از ایشان پرسيدم : استاد پاسخ هر پرسش را چقدر باید 

بنویسيم و ایشان فرمودند: »آنچه می دانيد بنویسيد«.
متن درسی فلسفه ی ما کتاب بدایه الحکمه )آغازفلسفه( استاد عّامه ی 
طباطبایی بود؛ اســتادی که استاد شبستری به مناسبت های مختلف از 
بزرگواری ایشان و تأثيرگذاری شان بر خودشان یاد می کردند و همواره از 

عامه به عنوان استاد بزرگ خودشان یاد می کردند.
ارتباط حضوری من با استاد شبستری نزدیک به دوازده سال منقطع 
گردید. هنگامی که برای تحصيل به هندوستان رفتم، استاد راهنمای من 
پرفســور محمد مظهر صّدیقی، که مردی بزرگ و فروتن بود ایشــان را 
می شناخت و یک همکاری علمی هم به گفته ی خودشان با ایشان داشته 
است. به لحاظ اخاق و منش انسانی این دو استاد بسيار شبيه به هم بودند 

و به گفته ی موانا»...متحد جان های شيران خداست«.
چون به ایران بازگشتم خدمت استاد شبستری شرفياب شدم و سام 
گرم پرفسور صدیقی را به ایشان اباغ نمودم. استاد شبستری نزدیک به 
یک ســاعت با مهر و متانت با من ســخن گفتند و قرار شد چند جلد از 
کتاب های جدیدشــان را برای من بياورند. ازجمله ی آن کتاب ها، کتاب 
»هرمنوتيک کتاب و سّنت« و کتاب »ایمان و آزادی« بود. ساعت هشت 
صبح ســر قرار حاضر شدم اما استاد نبودند و من شگفت زده شدم چون 
نظم ایشان زبان زد همگان بود. پس از نيم ساعت آماده ی برگشت شدم 
و از نگهبان درب ورودی پرسيدم: استاد شبستری تشریف نياوردند؟ایشان 
پاســخ دادند چرا آمدند ولی نمی دانم چه شــد که بی درنگ برگشتند. 
همين که داشتم از درب دانشکده بيرون می رفتم دیدم ماشين استاد وارد 
شــد و پس از پياده شدن همراه ایشــان به دفترشان رفتم. ایشان از من 
عذرخواهی کردند که دیر آمده اند و گفتند که به دانشکده آمده بودند اما 
فراموش کرده بودند که کتاب ها را برای من بياورند و به خانه برگشــتند 
و کتاب ها را آوردند. من شرمنده شدم چون به یاد نداشتم که یک استاد 
بزرگ چون ایشان با دانشجوی خودش این گونه رفتار کند. از طرفی هم 
به خود باليدم که این گونه برای من ارزش قائل شده اند.از ایشان خواستم 
پشــت جلد یکی از کتاب ها را برایم یادبود بنویسند و ایشان با مهربانی 
پشــت جلد یکی از کتاب های اهدایی شان را با عبارت هایی دلگرم کننده 
برایم نوشتند. بی درنگ به یاد آوردم که یکی دیگر از استادان مشهور که 
در مســجد ميرزا عيسی خان وزیر کاس تفسير نهج الباغه داشت و من 
کتاب ایشان را خریده بودم و از ایشان خواستم تا برایم یادبودی بنویسد 
ایشان ابتدا نپذیرفت و بعد هم با تلخی و بدون ذکر نام خودش و من، یک 
آیه از قران برایم نوشت. در جایی خواندم که استاد محسن رنانی در وصف 
استاد شبستری به زیبایی تمام نکات ارزنده ای را نوشته بودند و از جمله ی 
آن نکات این بود که »ایشــان )محمد مجتهد شبســتری( سقراط زمانه 
هستند.« اما من می خواهم بگویم با شناختی که این حقير از سقراط دارد، 

ایشان را در پاره ای از سجایای انسانی از سقراط برتر می داند.
کتاب اخير ایشان که اجازه ی نشر نگرفت اما در وب سایت شخصی شان)از 
سال ۱۳۹۶ تاکنون( به صورت رایگان در اختيار همگان قرار گرفته است- و 
نشان از عشق فيليایی دارد)عشق برادرانه(- یکی از عالی ترین کتاب هایی 
بود که در حوزه ی الهيات بر جانم نشســت و کشــمکش های درونی ام را 
درمان کرد. درس گفتارهای ایشــان در »فلســفه ی زبان«، »هرمنوتيک 
جدید چيست«، و »معنای زندگی در پنج دین بزرگ جهان«)همگی در 
وب سایت ایشان هست(،آن چنان لذت معنوی را به من چشانيد که تاکنون 
از هيچ الهی دانی نشــنيده بودم. جلساتی را هم که پس از سال ها، تا سه 
سال پيش در محضر ایشان و در حسينيه ی ارشاد تجربه کردم، به گفته ی 

ادامه در صفحه 12خودشان مرا به »زمان شفایابی« رسانيد. 

یادداشت

 حسين محجوبی نقاش اسب ها و درختان، ۲۴ اردیبهشت ماه 
۹۰ ساله می شود. او در گفت وگو با هنرآناین با بيان اینکه در 
این سال ها ماجراهای عجيب و غریبی طی شده تا به ۹۰ سالگی 
رسيده است، گفت: من چند سال پيش دچار مشکل قلبی شدم، 
اما از آن زمان با ورزش روزانه و رعایت یک رژیم غذایی مناسب 
توانستم محکم و استوار به کار خود ادامه دهم. من یک برنامه 
روزانه مشخص دارم و هر روز پس از ورزش صبحگاهی از ساعت 
۱۰ تا ۲ نقاشی می کنم و پس از کمی استراحت دوباره از ساعت 
۴ تا ۹ شب مشغول کار هستم. محجوبی ادامه داد: در روزهای 
قرنطينه نيز همچنان با جدیت مشغول کار بودم اما از خانه خارج 
نشدم. جدیدترین تابلویی که در دست دارم نيز نشان دهنده سه 
اسب است که سمبل انرژی هستند و درخت به عنوان سمبل 
حيات نيز در کار دیده می شود. با توجه به اینکه من اهل شمال 
کشور هســتم، تمام زندگی من با طبيعت و حيوانات گذشته 
اســت و اگرچه ۷۰ سال است که ساکن تهران هستم اما سوژه 
کارهایم هميشــه طبيعت بوده است که در آن آرامش و فضای 
نفس کشــيدن وجود دارد. با این تابلوها به ماشينيزم اعتراض 

کرده و نابودی طبيعت به دست انسان را نقد می کنم.
او درباره مدت زمانی که صرف هر تابلو می کند گفت: معمواً 

تعداد زیادی تابلو را هم زمان نقاشی می کنم، چون روی هرکدام 
از آنها در چند نوبت کار می کنم. همين شيوه باعث می شود با 
وجود اینکه متریال کار من رنگ روغن اســت اما تصویر نهایی 
از آبرنگ هم لطيف تر اســت. محجوبی با اشاره به اینکه برنامه 
ویژه ای برای سالگرد تولد او در نظر گرفته شده بود، افزود: تولد 
۹۰ سالگی من مصادف با هزاره خيام است و به همين مناسبت 
از تعدادی از هنرمندان خواســته بودیم نقاشی هایی با موضوع 
خيام آماده کنند تا بتوانيم نمایشگاهی از این آثار را هم زمان با 
تولدم برگزار کنيم. من هم چند اثر به این مناسبت نقاشی کردم 
و عاوه بر اینها قرار بود جلسات سخنرانی هم به مناسبت هزاره 
خيام داشته باشيم، اما شيوع بيماری کرونا باعث شد فعا همه 
این برنامه ها لغو شود. این هنرمند افزود: تعداد زیادی از کارهای 
من در کشــورهای اروپایی یا کمپانی هــای مختلف نگهداری 
می شود. آرامشــی که در آثارم وجود دارد را همه دوست دارند 
و اســتقبال زیادی از کارهایم می کنند زیرا با دیدن آنها به یاد 
طبيعت می افتند. بااین حال پس  از این همه سال فعاليت به این 
نتيجه رســيدم که معمار و نقاش واقعی فقط خداست و بعد از 
۷۰ سال کار جدی احساس می کنم هر کاری می کنم مصنوعی 

و کپی از کار اوست.

90  سالگی حسین محجوبی در هزاره خیام 

 لغو برنامه های بزرگداشت نقاش پیشکسوت به دلیل کرونا

مدتی اســت که نگرانی  ناشــی از مبتا نشــدن به یک بيماری ناشــناخته با 
دغدغه های معيشــتی ترکيب شــده و معجون بدی را به وجود آورده است. انگار 
»غم نان« در شرایطی عجيب و نابرابر با دغدغه »حفظ جان« در حال رقابت است.

با تعطيل شدن بسياری مشاغل و اصناف برای جلوگيری از شيوع هرچه بيشتر 
ویروس کرونا در کشور، مشکات معيشتی و ترس از بيکار شدن هم به دغدغه های 
مردمی اضافه شده است. قشر عظيم هنرمندان و صنعت گران صنایع دستی و به ویژه 
آنهایی که در روســتاها مشــغول به کار بودند نيز از این جمله اند که بيکاری آنها 

در این روزهای کرونایی برای برخی از فعاان این حوزه دغدغه آفرین شده است.
این درحالی اســت کــه وضعيت توليد و فروش صنایع دســتی به ویژه در ميان 
توليدکنندگان روستایی پيش از شــيوع ویروس کرونا هم چندان قابل قبول نبود 
و حاا با کاهش شــدید فروش های پایان ســال ۹۸ و تعطيلی کليه نمایشگاه های 

نوروزی صنایع دستی بازار فروش صنایع دستی بيش از پيش کساد شده است. 
در ایــن ميان آنچه در شــرایط فعلی حائز اهميت اســت و بارها نيز از ســوی 
کارشناســان حــوزه صنایع دســتی مــورد تاکيد قرار گرفته اســت، رســيدگی 
معاونت صنایع دســتی به هنرمندان و به ویژه آن دســته از هنرمندان روســتایی 
 اســت کــه به صــورت مســتقل در کارگاه ها یــا خانه هایشــان مشــغول به کار

 بوده اند.

وضعیت صنایع دستی بد بود، بدتر هم شد!

»رابــرت دنيرو« با احمق خواندن »ترامپ« گفت: اگر او کار خود را درســت 
انجام داده  بود، می توانســتيم در مدیریت بحران شيوع ویروس کرونا خيلی بهتر 

عمل کنيم.
به گزارش ایســنا به نقل از گاردین، »دنيرو« در  برنامه »گفتگوی آخر شب 
اســتيون کلبر« با تمجيد از »اندرو کوئومو« فرماندار نيویورک گفت: او در حال 
انجام کاری اســت که یک رئيس جمهور بایــد انجام دهد و می توانم یک رئيس 
جمهور کوئومو ببينيم، گرچه طرفدار »جو بایدن« در انتخابات هستم اما حداقل 
کسی را داریم که بسيار تواتمند است و در حال انجام کاری فوق العاده است که 

رئيس جمهور )ترامپ( باید انجام می داد. 
»دنيــرو« همچيين ابراز اميدواری کرد روزی در یک فيلم ســينمایی درباره 

شيوع ویروس کرونا در نقش »اندرو کوموئو« فرماندار نيویورک بازی کند. 

این بازیگر ۷۶ ساله در ادامه با احمق توصيف کردن »ترامپ« و عکس العمل 
بسيار بد دولت نسبت به بحران شيوع ویروس کرونا گفت البته که اگر این احمق 
کار درســت را انجام داده بود و به تمامی هشدارها گوش داده بود می توانستيم 
خيلــی بهتــر از این ویروس همه گير جان ســالم به در ببریــم. همه می دانند 
 کــه همه بازی  ترامپ بــرای رای آوردن مجدد در انتخابات ریاســت جمهوری 

است. 
»نيــرو« که از پيش تــر از انتخاب ترامپ به عنوان رئيــس جمهور آمریکا از 
منتقدان سرسخت او بود اضافه کرد: این دیوانه وار است و دیگر نمی توانم چيزی 
بگویم. ترســناک تر این اســت که جمهوری خواهان و اطرافيان او نيزهيچ کاری 
انجــام نمی دهند. آنها اطراف یک آدم دیوانــه قرار گرفته اند و کاری نمی کنند و 

مقابل او نمی ایستند. 

»رابــرت دنيرو« پيش از این در انتقادهــای متعدد خود دونالد ترامپ را یک 
احمق تمام و کمال، یک نژادپرســت واقعــی و ... خوانده بود و عنوان کرده بود 

دوست دارد او را در زندان ببيند. 

هرچند ایــن روزها بازار فضای مجازی داغ تر 
از هميشه است و به دنبال تعطيلی فعاليت های 
جمعی، بسياری از هنرمندان به ناچار به این فضا 

کوچ کرده اند، هدایت هاشــمی اما تمایلی ندارد 
دوباره به فضای مجازی بازگردد.

این بازیگر می گوید، دیگر اشتياقی به حضور 

در فضای مجازی ندارد ولی خوشحال است برخی 
از دوستانش در شرایط کرونایی با فعاليت هایی 
کــه در صفحه های خود انجــام دادند، قرنطينه 

خانگی را برای مردم قابل تحمل تر کردند.
او در گفت وگو با ایسنا ادامه می دهد: واقعيت 
این است وقتی فضای مجازی را از زندگی ام کنار 
گذاشــتم، فرصتی برای کارهای اساســی مثل 
کتاب خوانــی و پژوهش پيدا کردم. ســال های 
زیادی برای کارهای پژوهشی فيش برداری کرده 
بودم و حاا فرصتی پيش آمده به این فيش ها سر 
و سامانی بدهم. پس می بينيد بهتر است به جای 

فعاليت در فضای مجازی، به این امور بپردازم.
هدایت هاشمی می گوید: دورادور می دانستم 

دوستانی مانند افشين هاشــمی، علی یداللهی، 
حســين جمالی و دوســتان دیگر فعاليت های 
ارزشــمندی را در صفحات خود دنبال می کنند 
و از این بابت خوشــحالم که دوستانم در شرایط 
دشوار و کســالت بار قرنطينه با فعاليت هایشان 
توانســته اند ســهمی در سرگرم ســازی و البته 
آموزش مردم داشــته باشــند ولی خودم دیگر 

شوقی برای حضور در فضای مجازی ندارم.
او که تصميم داشــته امسال نمایشی را روی 
صحنه ببرد، اضافه می کند: سال گذشته پيشنهاد 
اجرایی خود را به تماشاخانه ایرانشهر ارایه کردم 
کــه ناگهان کرونا آمد و همه چيز روی هوا رفت 
و حاا هم هيچ چشــم انداز مشخصی برای تئاتر 

نداریم. بنابراین فعا کاری نمی کنم ولی اگر قرار 
باشد این ویروس همچنان مهمان ما باشد و این 
وضعيت به همين منــوال ادامه یابد، قطعا باید 
فکری کرد و به فضاها و تجربه های تازه اندیشيد.

هاشمی که در ســریال »کتونی زرنگی« به 
کارگردانی علی ماقلی پور بازی کرده است، در 
پایــان ابراز اميدواری کــرد وضعيت پخش این 
سریال مشخص شــود و گفت: مدتی است این 
ســریال در محاق توقيف مانده و اميدوارم زودتر 
تکليفش معلوم شــود، چــون در این روزها که 
تلویزیون باید آثار سرگرم کننده پخش کند، این 
سریال می تواند لبخندی بر لبان مردم کرونازده 

و غم زده ما بياورد.

حمله »رابرت دنیرو« به سیاست های ترامپ در مواجهه با کرونا

هدایت  هاشمی:
دوست ندارم به فضای مجازی برگردم

 
فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )99-03(

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید. شرکت ملی گازایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 
آگهی مناقصه عمومی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

شهرداری کوهبنان در نظر دارد از اول خرداد ماه سال 1399 به مدت یک سال انجام امور تنظيف خيابان ها، 
کوچه ها، نگهداری فضا های سبز، جمع آوری زباله و دفع آن، حمل گوشت، نظافت کشتارگاه ها  و امور مربوط به 
متوفيات را به صورت حجمی از طریق مناقصه به پيمانکار واجد شــرایط واگذار نماید، لذا از کليه شــرکت های 
پيمانکاری واجد صاحيت که در این امور فعاليت دارند دعوت می شــود بعد از درج آگهی جهت دریافت اسناد 
مناقصه به شهرداری مراجعه و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/2/30 با ارائه فيش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال به حســاب 2178300213102 نزد بانک سپه شــعبه کوهبنان به نام شهرداری بابت سپرده 
شــرکت در مناقصه جهت تحویل اسناد و قيمت پيشنهادی به دبيرخانه شهرداری مراجعه نمائيد. ضمنا جلسه 

افتتاح پاکات راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/2/31 در محل شهرداری می باشد.
شرایط شرکت در مناقصه:

۱- ارائه سوابق و تائيد صاحيت و گواهی ایمنی تایيد شده توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 100/000/000 ریال.

۳- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۴- به پيشــنهادات فاقد ضمانتنامه، مشروط، مخدوش، ناقص و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۵- شهرداری در رد یا قبول هریک از پيشنهادات مختار است.
تلفن های تماس: 034-33492644، 034-33492566

دورنگار: 034-33492515
روابط عمومی شهرداری کوهبنان

 
رعایت حریم خطوط لولة فشار قوي انتقال گاز حفظ امنیت و سامت شما را به ارمغان می آورد.

فراخوان ارزیابي کیفي همزمان با تحویل اسناد مناقصه شماره 87990130  )یک مرحله ای(
شرکت انتقال گازایران

منطقه شش عملیات انتقال گاز

)نوبت اول(

)نوبت اول(

)نوبت اول(

شــرکت انتقال گاز )منطقه شش عمليات انتقال گاز( در نظر دارد مناقصه تهيه، نصب 
و راه اندازي سيســتم ارتينگ و صاعقه گير تاسيسات تقویت فشار گاز سيرجان را از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ســتاد( برگزار نماید. کليه مراحل برگزاري مناقصه 
)دریافت استعام ارزیابي کيفي ارائه اســناد ارزیابي کيفي، دریافت مابقي اسناد مناقصه، 
ارائه پيشــنهاد قيمت، بازگشــایي پاکات ها( بصورت الکترونيکي و از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد ( انجام خواهد گرفت.
1- نام و نشاني مناقصه گزار: منطقه شش عمليات انتقال گاز، بندرعباس، روبروی 

پليس راه ميناب/ بندر، فرعی سمت راست، کيلومتر۲
2- موضوع مناقصه: مناقصه تهيه، نصب و راه اندازي سيســتم ارتينگ و صاعقه گير 

تاسيسات تقویت فشار گاز سيرجان
 3- محل اجراي پروژه: اســتان کرمان شهرستان ســيرجان )ایستگاه تقویت فشار 

گاز سيرجان(
4- مهلت زماني دریافت کاربرگ هاي استعام ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه: 
ســاعت 08:00 روز شــنبه مــورخ 1399/02/20 تا ســاعت 16:00  روز یکشــنبه مورخ 

1399/02/28، صرفا از طریق »سامانه ستاد« خواهد بود.
5- مهلت زماني ارائه و بارگذاري کاربرگ ها اســتعام ارزیابي کیفي و اسناد 
مناقصه: ساعت 08:00 صبح مورخ 1399/02/28 تا ساعت 16:00 مورخ 1399/03/13، 

صرفا از طریق »سامانه ستاد« توسط مناقصه گران بارگذاري شوند. 
6- شــماره مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(: 

2099092036000003
7- نحوه دریافت اسناد کاربرگ هاي استعام ارزیابي کیفي:

آدرس بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونيکــي  تــدارکات  ســامانه  درگاه  طریــق   از 
www.setadiran.ir 

 8- نــوع و مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصــه: مطابــق مصوبه شــماره
 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 هيات وزیران و اصاحيه هاي بعدي آن خواهد 

بود.
9- اطاعات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطاعات بيشتر 
یا داشتن هرگونه ابهام در خصوص اسناد مناقصه با تلفن شماره  6012-07632196169 یا 

از طریق نمابر شماره 07632196571-07633671267 مکاتبه نمایند.

تبصره: اسناد ارزیابي کيفي، اســناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به صورت فشرده 
در بســتر سامانه تدارکات الکترونيکي بارگذاري گردیده که مناقصه گر مجاز به دریافت آن 
خواهنــد بود. لذا مســئوليت اطاع از روند برگزاري مناقصــه و کنترل هاي  ازم بر عهده 

مناقصه گران می باشد.
10- گشایش پیشنهادها: پــاکات پيشنهاد قيمت روز یکشنبه مورخ 99/04/08 
ســاعت10:00 به نشانی: تهران– خيابان نلســون ماندا )جردن( بلوار اسفندیار – پاک 

27- صندوق پستي - 15875-7647، بازگشایي خواهد شد.
 11- نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:

مبلــغ ضمانتنامه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار 1/811/150/000 ریال متناســب 
 بــا انــواع تضمين هــاي اعام شــده در آیين نامــه تضميــن معامات دولتي بشــماره

 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22 
12- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

۱-۱۲- توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان 10 % بار مالی پيمان در صورت 
برنده شدن، متناسب با انواع تضمين هاي اعام شده در آیين نامه تضمين معامات دولتي 

بشماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22
۲-۱۲- ارائــه گواهــی صاحيت معتبر پایه 5 نیرو یا پایه5 ابنیه و ســاختمان از 

سازمان برنامه و بودجه
۳-۱۲- ارائه گواهي صاحيت ایمني امور پيمانکاري 

۴-۱۲- دارا بودن ظرفيت آزاد معادل 36/223/000/000 ریال.
۵-۱۲- قيمت ها متناسب با کااي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.

۶-۱۲- داشتن ظرفيت خالي ارجاع کار
۱۳- اطاعات کلي مناقصه در پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور با کد فراخوان 
3273783 و ســایت shana.ir موجود می باشــد پاکات پيشــنهاد نرخ مناقصه گراني 
بازگشــایي خواهد شــد که براســاس آئين نامه اجرائــي بند ج ماده 12 قانون برگزاري 

مناقصات تائيد صاحيت شده باشند.                                

روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز 
تاریخ انتشا نوبت اول: 99/02/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/02/22

شهرداری گرمدره

در اجرای ماده 4 آیين نامه مالی شهرداری ها شهرداری گرمدره در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و انتخاب پيمانکار واجد صاحيت موضوع: تامين 
نيروی انسانی به شماره 2099005638000001 از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت اقدام نماید. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند اقدام نماید.

  تاریخ انتشار مناقصه 1399/02/20 می باشد.
  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8:30 روز شنبه تاریخ 1399/02/20 

  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12:30 روز سه شنبه تاریخ 1399/03/06 

  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 1399/03/06 
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها.

سایر اطاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
کليه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 آدرس: کيلومتر ۲۲ جاده مخصوص تهران - کرج شهرداری گرمدره و تلفن 026-36101201-3 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934  

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/2/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/27

داوطلبان واجد شــرایط دارای شناســه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان درج اولين نوبت آگهی نسبت به تهيه 
نامه اعام آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شــماره 33239661 یا تحویل آن به دبيرخانه شــرکت گاز اســتان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن حد فاصل سه 
راه ادیب با چهار راه شــعبانيه )در ســاعات اداری شنبه تا سه شنبه 7 - 16 و چهارشنبه ها 7 – 15( اقدام و دفترچه استعام ارزیابی کيفی را نيز از سایت پایگاه ملی 
اطاع رســانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir  دریافت و با توجه به مفاد آن، مدارک مورد نياز را جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهيه، تنظيم و 
تکميل و حداکثر تا 14 روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبيرخانه شرکت گاز استان کرمان تسليم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط 
به ارزیابی کيفی مناقصه گران توســط کميته فنی و بازرگانی می باشــد. )نوع تضمين شــرکت در مناقصه: یکی از تضامين معتبر در آیين نامه تضمين معامات دولتی 
 مطابق شــرح مندرج در اســناد مناقصه( متقاضيان می بایست جهت کسب اطاعات بيشتر به ســایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطاع رسانی مناقصات

 http://iets.mporg.ir  مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطاع رسانی مناقصات اقدام نمایند. 
کد فراخوان1399/740شماره مجوز99/2/20تاریخ چاپ نوبت اول450مدت زمان اجرا )روز(

5/350/000/0003/272/897مبلغ تضمین )ریال(99/2/21تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

موضوع: تهيه مصالح و اجرای حدود ۲۸۶ کيلومتر شبکه توزیع گازرسانی به روستاهای باقيمانده شهرستان
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانریگان شامل روستاهای )حشرآباد، هجرت، حسين آباد و ...(
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ایاات متحده آمریکا قصد دارد ۴ ســامانه 
دفاع ضد موشکی پاتریوت خود را از خاورميانه و 
عربستان سعودی خارج کند. طبق ادعای منابع 
رسانه ای، کاهش نيروهای نظامی آمریکایی بر 
اســاس این برآورد صــورت می گيرد که ایران 
دیگر خطر مســتقيمی بر منافع اســتراتژیک 

آمریکا در منطقه ندارد.
به گزارش عصرایران به نقل از وب ســایت 
»بلومبرگ« آمریکا، یک مقام آمریکایی گفته 
است آمریکا ۲ سامانه موشکی »پاتریوت« خود 
را از عربستان ســعودی و ۲ سامانه دیگر را از 

منطقه خارج می کند.
همچنين بنا به گفته ایــن مقام آمریکایی 
که نخواســته نامش فاش شود ایاات متحده 
آمریکا دهها پرســنل 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 عربســتان سعودی و منطقه 
خاورميانه در پی کاهــش تنش با ایران انجام 
می شــود. بنا بر این گزارش مقامات آمریکایی 
در ارزیابی جدید خود معتقدند که تهران دیگر 
تهدیدی فوری عليه منافع راهبردی آمریکا در 

منطقه به شمار نمی رود.
این مقام آمریکایــی تاکيد کرده: همچنان 
۱۲ ســامانه پاتریوت و یک ســامانه »تاد« که 
می توانند موشک های بالستيک را در ارتفاعات 
بااتر رهگيری کنند ، در منطقه باقی خواهند 

مانــد. برخی از ســامانه های دفاع موشــکی 
پاتریــوت و دهها پرســنل نظامــی آمریکا در 
سپتامبر )شهریور( سال گذشته ميادی و در 
پی حمله موشکی و پهپادی به تاسيسات نفتی 

سعودی )آرامکو( به عربســتان سعودی اعزام 
شدند. ایاات متحده آمریکا این حمات را به 
ایران نسبت داد، اتهامی که از سوی جمهوری 
اســامی ایران رد شــده اســت. بنا به نوشته 

روزنامه وال اســتریت ژورنــال آمریکا ایاات 
متحده آمریکا قصد داشــته ۴ سامانه موشکی 
پاتریــوت را در ماه مارس از منطقه خارج کند 
اما حمات موشــکی به پایگاه های آمریکا در 

عراق این اقدام را تاخير انداخت. دولت آمریکا 
شبه نظاميان شيعه )گروه های مقاومت( تحت 
حمایــت ایران را به انجــام این حمات متهم 
می کند. طی هفته های گذشته و در پی سقوط 
تاریخی قيمــت نفت، دولت ترامــپ و دولت 
ســعودی در موضع مقابــل و مخالف هم قرار 
گرفته اند. دولت ترامــپ عرضه اضافی و بيش 
از حد نياز بازار از ســوی دولت های سعودی و 
روسيه را یکی از علل و عواملی می داند که در 
ســقوط تاریخی قيمت نفت در بازار جهانی و 
زیان کم سابقه شــرکت های نفتی آمریکایی و 
منفی شدن مقطعی قيمت نفت »وست تگزاس 

اینتر ميدیت« آمریکا موثر می داند.
هفته گذشته خبرگزاری رویترز در خبری 
مدعی شــده بود ترامپ در یک مکالمه تلفنی 
اخيــر خود بــا »محمد بن ســلمان« وليعهد 
ســعودی، او را تهدید کــرده در صورت عدم 
کاهش صدور نفت از سوی سعودی به بازارهای 
جهانی، دولت آمریــکا نيروهای خود را از این 
کشور خارج کرده و سعودی ها را در برابر ایران 
تنها خواهد گذاشت. با وجودی که دولت ترامپ 
روابط نزدیکی با دولت سعودی دارد، اما شخص 
ترامــپ بارها در ســخنرانی های خود با لحنی 
تحقيرآميز درباره پادشــاه و خاندان سعودی 
ســخن گفته و بارها تاکيد داشته هيچ ریيس 
ایاات متحده آمریکا در طول تاریخ این کشور 
مثل او قادر به دوشيدن پول های کان خاندان 

حاکم بر عربستان سعودی نبوده است.

خروج سامانه پدافندی پاتریوت از عربستان 

آمریکا پشت عربستان را خالی کرد

فرســتاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت که واشنگتن برای این امر تاش 
نمی کند که روســيه از سوریه عقب نشــينی کند. به گزارش ایسنا، به نقل از 
نووستی، جيمز جفری، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه در کنفرانسی خبری 
تصریح کرد: درخصوص تاش برای آنکه روسيه از سوریه عقب نشينی کند، ما به 
هيچ وجه برای این هدف تاش نکرده ایم. روسيه از ۳۰ سال قبل در این کشور 
حضور دارد و روابط بلندمدتی با سوریه دارد. ما بر این باور نيستيم که این مساله 
برای منطقه یا خود روسيه خوب باشد، اما چنين سياستی را دنبال نمی کنيم. 
وی تصریح کرد که از نظر آمریکا، امتيازدهی های گسترده به روسيه درخصوص 

حل و فصل مساله سوریه مساله ای غير قابل قبول است.

موافقت آمریکا با حضور روسیه در سوریه
بر اســاس سندی منتشر شده از ســوی روزنامه واشنگتن پست، اعضای 
اپوزیســيون ونزوئا در اکتبر ۲۰۱۹ بر روی توافــق ۲۱۳ ميليون داری با 
یک کمپانی امنيتی در فلوریدا به منظور حمله به ونزوئا و ســرنگونی دولت 
این کشور مذاکره داشتند. به گزارش رویترز، مقام های ونزوئایی اخيرا ده ها 
تن شــامل چند شهروند ایاات متحده را که برای این کمپانی امنيتی به نام 
Silvercorp USA کار می کننــد، به اتهام تــاش برای حمله به ونزوئا 

و ســرنگونی دولت نيکواس مادورو، رئيس جمهوری این کشــور بازداشت 
کرده اند. دو آمریکایی دســتگير شــده روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه در 

تلویزیون دولتی ونزوئا حضور یافتند.

اعتراف به  پروژه سقوط  »مادورو«
در ســاعات آخر پنجشنبه شــب، چند راکت در نزدیکی سفارت ترکيه و 
نيز منزل ســفير ایتاليا و وزارت خارجه ليبــی در منطقه زاویه الدهمانی در 
طرابلس ســقوط کرد. سایت بوابة الوسط ليبی از شاهدان عينی در طرابلس 
نقل کرد کــه چند راکت در منطقه زاویه الدهمانی که در آنجا ســاختمان 
رادیو، وزارت خارجه، ســفارت ترکيه و منزل ســفير ایتاليا در طرابلس قرار 

دارد، سقوط کرد.
در همين حال، ایتاليا به شــدت حمله موشکی نيروهای خليفه حفتر در 
روز پنجشنبه به تعدادی از مناطق در طرابلس را که چندین کشته و زخمی 

داشته است، محکوم کرد.

شلیک به سفارت ترکیه و ایتالیا در لیبی

تاش اروپا برای بازگشت به مرزهای شنگن

یکی از مقام های ارشد اتحادیه اروپا گفت، 
این اتحادیه بایســتی هر زمــان که ویروس 

کرونا تحت کنترل درآمد، به مساله »بازگشت 
به مرزهای باز« بيندیشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات 
حاکی از فشــار از سوی کميســيون اجرایی 
اروپا به کشــورهای اتحادیه است تا سفر در 
منطقــه شــينگن را که در نتيجــه اقدامات 
یکجانبه برای کنترل و جلوگيری از انتشــار 
ویروس کرونا متوقف شده بود، از سر بگيرند.

متوقف شدن ســفر بين ۲۶ کشور منطقه 
شينگن یادآور بسته شــدن بدون هماهنگ 
مــرز در جریان بحــران مهاجرتی ۲۰۱۵ – 
۲۰۱۶ است. حاا هم واکنش کشورهای عضو 
به همه گيری ویروس کرونا شامل توقف های 
موقــت در مرزها و چک آپ های اورژانســی 

سامت مســافران ورودی است که به نوعی 
وحــدت اتحادیه اروپا را در مقابل یک آزمون 

سخت تر دیگر قرار داده است.
»یيلوا یوهانسون«، کميسيون امور داخلی 
اتحادیه اروپا گفت: ما حاا باید به آینده نگاه 
کنيم و به عادی شــدن اوضاع برگردیم. هر 
زمان که وضعيت سامت اجازه دهد، این کار 
را انجام می دهيم. کشــورهای عضو اقدامات 
متفاوتــی را در یک رفتــار ناهماهنگ انجام 
ایــن محدودیت های  از بين بردن  می دهند. 
متفــاوت ملــی خــودش زمان بر اســت اما 

می توانيم این کار را انجام دهيم.

از کشــورهای عضو  اروپایی  کميســيون 
می خواهد تــا به تدریــج کنترل های مرزی 
ملی را بــردارد و در روزهــای آتی نيز خط 
مشــی هایی را برای یک اقــدام متوازن برای 
جلوگيــری از موج جدید عفونــت و احيای 

اقتصادی ارائه می کند.
یوهانســون این مســاله را یادآور شد که 
منطقه شينگن برای نخســتين بار بين پنج 

کشور و در ۱۹۸۵ ایجاد شد.
در حال حاضــر، محدودیت هــای اعمال 
شده مرزی ضربه سختی بر بخش گردشگری 

اتحادیه اروپا وارد کرده است.

»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا که حضور نظامی 
و اشغالگرانه نيروهای کشــورش در عراق رنج های فراوان بر 
مردم این کشــور جنگ زده تحميل کرده اســت، در تماس 
تلفنی با »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق مدعی شد 
که واشنگتن از دولت جدید بغداد حمایت می کند.  به گزارش 
روز جمعه دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق، در تماس تلفنی 
مایک پمپئو وزیــر امور خارجه آمریکا با الکاظمی، دو طرف 
در مورد موضوع های مختلف و همکاری های دو جانبه گفت 
و گــو کردند.  پمپئو با تبریک آغــاز به کار کابينه الکاظمی 
گفت کــه آمریکا از دولــت جدید عــراق حمایت می کند.  
وزیــر خارجه آمریکا ادامه داد که واشــنگتن از دولت عراق 
برای حل مشــکات و بحران اقتصــادی و نيز تقویت گفت 
وگوهــای راهبردی دو طرف حمایــت خواهد کرد.  پارلمان 

عراق بامداد پنجشنبه در نشستی که چندین ساعت به درازا 
کشــيد با حضور ۲۳۳ نماینده از مجمــوع ۳۲۹ نماینده، به 
بخشــی از وزیران کابينه مصطفی الکاظمی رای اعتماد داد. 
نمایندگان حاضر در این نشست از مجموع ۲۲ وزارتخانه به 
۱۵ وزیر پيشــنهادی رای اعتماد دادنــد و از موافقت با پنج 
وزیر پيشــنهادی خودداری کردند.  در این جلســه تصميم 
گيری درباره دو وزارتخانه نفت و امور خارجه به دليل وجود 
اختاف ها بر سر وزیران پيشنهادی، به زمان دیگری موکول 
شــد.  به این ترتيب و با رای اعتماد پارلمان به اکثر وزیران 
کابينه، الکاظمی به طور رسمی نخست وزیر عراق شد.  دولت 
مصطفی الکاظمــی جایگزین دولت پيشــبرد امور »عادل 
عبدالمهدی« شد که در ۲۹ نوامبر سال گذشته )نهم آذرماه 
۹۸( به علت اعتراض های خيابانی استعفای خود را اعام کرد.

سازمان ملل خواستار سه برابر شدت کمک ها به کشورهای 
آسيب پذیر برای مقابله با گسترش و تاثيرات بی ثبات کننده 
ناشــی از کروناویروس شده و درخواست ۶.۷ ميليارد داری 
برای کمک به ۶۳ کشــور به ویژه در آفریقا و آمریکای اتين 
کرده اســت. به گزارش خبرگزاری رویترز، درحاليکه ایاات 
متحده و اروپا در بحبوحه کروناویروس گرفتار شده اند، مارک 
لوکاک، رئيس کمک رســان ســازمان ملل هشدار داد، این 
ویروس در سه تا شش ماه آتی در فقيرترین کشورهای جهان 

به پيک نمی رسد. 
وی ادامه داد: در این کشــورهای فقير، ما شــاهد از بين 
رفتن گردشــگری، مشکل در پرداخت دســتمزدها و سایر 
رکودهای اقتصادی هســتيم. اگر هميــن اان کاری انجام 
ندهيم، باید خود را برای رشــد عجيب درگيری ها، قحطی ها 

و فقر آماده کنيم. همچنين دورنمای قحطی شــدید در این 
کشورها دیده می شود. بر اساس آمارهای خبرگزاری رویترز، 
بيماری کووید-۱۹ مسبب ویروس کرونا تاکنون ۳/۷ ميليون 
تن را در سراسر جهان آلوده کرده و بيش از ۲۶۳ هزار تن نيز 
در پی ابتا جان باختند. این ویروس نخستين بار در ووهان، 
چين باعث آلودگی و مرگ شــد. سازمان ملل در ابتدای امر 
مبلغ دو ميليارد دار برای طرح واکنش بشــری در سراسر 
جهان تا پایان مارس درخواســت کــرده بود. تا پنجم مه اما 
اعــام کرد که تنها ۹۲۳ ميليون دار دریافت کرده اســت. 
آنتونيو گوترش، دبيرکل ســازمان ملل ماه گذشته ميادی 
درباره پشتيبانی نامناسب برای کشورهای فقير هشدار داده و 
فقدان رهبری از سوی قدرت های جهان و جامعه بين المللی 

دچار تفرقه را در مبارزه با کروناویروس مورد انتقاد قرار داد.

نیاز کشورهای فقیر به افزایش کمک ادعای حمایت پمپئو از دولت جدید عراق

بيست سال است که حزب کمونيست چين، 
کنگره  ملی خلــق را در اوایل ماه مارس برگزار 
می کند و این رســم به خصوص از هنگامی که 
رئيس جمهوری ژی جين پينگ، زمام امور کشور 
را با اقتدار تمام در دســت گرفته، به طور منظم 
اجرا می شــود. در کنگره مباحث زیادی مطرح 
نمی شــوند، بلکه بيشتر کف می زنند و تعریف و 
تمجيد می کننــد. باید ملت و جهان ببينند که 
فعاان استان ها تا چه اندازه از رهبری در پایتخت 
رضایــت دارند. بنابراین آنچه اکنون به خصوص 
اهميت دارد، این است که امسال هم کنگره علی 

رغم ویروس کرونا برگزار شود.
ایــن که ژی اکنون اعام کرده کنگره در ۲۲ 
ماه مه برگزار می شود، در درجه  اول نشانگر آن 
اســت که نظام او می خواهد ثابت کند بر بحران 
کرونا پيروز شــده است. پکن شــرایط ورود به 
کشــور را از مدت ها پيش محــدود کرده بود تا 
مبادا پراکندگی ویروس از ســر گرفته شود. به 
طور کلــی ميهمانان خارجی مطلوب شــمرده 
نمی شوند، حتی ۱۶۳ سفارتخانه ای که در پکن 
مستقر هســتند، اجازه ندارند تا اواسط ماه مه 
ميهمان از وطن خود دعوت کنند. هر کسی هم 
که بخواهد از یک شهرســتان به پکن سفر کند 
باید سه هفته معطل بماند. تا مدتی چنين به نظر 
می رسيد که شيوع ویروس کرونا چين را سال ها 
به عقب خواهد انداخت. اما اکنون دونالد ترامپ، 
ریيس جمهور آمریکاست که ناچار شده هر روز 
در اتاق متعفن مطبوعات کاخ سفيد اذعان کند 
که قادر نيست بر این بيماری همه گير فائق آید. 
از ابتدای هفته  گذشته تعداد مبتایان در آمریکا 
از یک ميليون نفر بيشتر شد. در چين در کشور 
مبداء پاندمی روز پنجشنبه )۱۳۹۹/۲/۱۱ برابر با 
۳۰آوریل ۲۰۲۰( به طوری که در آمار دانشگاه 
جانز هاپکينز آمریکا اعام شــد، ۸۳۹۴۴ نفر به  
ویروس کرونا مبتا شــده بودنــد. پکن اکنون 
موقع را مناســب می بيند تا بر دامنه نفوذ خود 
بيفزایــد، به خصوص در ناحيــه دریای جنوب 
چين که با جســارت و با به خشم آوردن آمریکا 
ادعاهای ارضی خــود را مطرح می کند. در یک 
گزارش محرمانه  وزارت دفاع آلمان آمده اســت: 
»نيروی دریایی آمریکا بر این عقيده اســت که 
نيروی دریایی چين به علت شــيوع کووید ۱۹ 

بــا از کار افتادن – دســت کم موقتی – ناوگان 
هواپيمابر آمریکا در اقيانــوس آرام حضور خود 
را توســعه می دهد.« مقصود آن است که در ناو 
هواپيمابر آمریکایی تئودور روزولت ویروس کرونا 
شيوع پيدا کرده و تا به حال نزدیک به ۱۰۰۰ نفر 

را مبتا کرده است.
این طنز آور اســت که چين درست در زمان 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ سرانجام به یک 
ابرقدرت مبدل می شود. چرا که ترامپ بود که در 
مبارزات انتخاباتی خود از آن دم می زد که این 
رقيب را به ســر جای خود خواهد نشاند. ترامپ 
پس از پيــروزی در انتخابات، اقتصاددانی به نام 
پيتر ناوارو را به عنوان مشاور تجاری خود برگزید 
که در کتابی نوشت: »کشته شدن توسط چين 
خطری کاماً واقعی است. چرا که پرجمعيت ترین 
کشور جهان بزودی قدرتمندترین اقتصاد جهان 
خواهد شد – و به یک قاتل همه فن حرف مبدل 

خواهد شد.«
ویروس، دعوای بين آمریکا و چين را دوباره 
شعله ور کرده است، به خصوص جمهوریخواهان 
پافشــاری می کنند چين را  منشــاء بروز این 
بيماری نشان دهند. وقتی فراگيری ویروس در 
آمریکا شدت گرفت، ترامپ هم شروع کرد آن را 
»ویروس چينی« بنامد. در آخر ماه مارس مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به عبث ســعی 
کرد عبارت »ویروس ووهان« را در بيانيه  پایانی 
کنفرانس کشورهای جی ۷ بگنجاند و در دوشنبه 
هفته پيش )۱۳۹۹/۲/۷( هم ترامپ گفت از چين 
ادعای خســارت »اساسی« خواهد شد، زیرا این 
کشور نتوانسته است ویروس را »در همان نقطه  

ظهور خود متوقف کند.«
در واقع نيز چنين به نظر می رســد که اگر 
رژیم کمونيستی دهان پزشکانی را که نسبت به 
این بيماری نوظهور هشدار داده بودند، نبسته بود، 
شاید این فاجعه بروز نمی کرد. اما اکنون چينی ها 
برخاف آمریکایی ها بــا قاطعيت تمام با عامل 
بيماری مبارزه می کنند. دولت چين در ۲۳ ژانویه 
شهر ووهان و استان اطراف آن را محصور کرد. در 
دوران اوج بيماری، نزدیک به ۸۰۰ ميليون چينی 
موظف شدند محدودیت های سخت تردد را اجرا 
کنند. هر فردی که از خود عایم بيماری را نشان 
می داد، بافاصله در بيمارستان بستری می شد تا 

دیگر اعضــای خانواده اش را مبتا نکند. اگر هم 
در شمار اعام شــده  مبتایان دستکاری شده 
باشد، مسلم است که چين اپيدمی را مهار کرده، 
در حالی که در آمریکا بر تعداد جان باختگان از 
کرونا هر روز افزوده می شود. تناقض با چين هم 
مدام بيشتر می شود. در ووهان محدودیت ها در 
۸ آوریل برداشــته شدند –پس از یک قرنطينه 
یازده هفته ای. اما تا به امروز بســياری از کسبه، 
مشــتریان را به داخل مغازه راه نمی دهند، بلکه 
در جلــوی در، جنس مورد تقاضــای آنها را در 
اختيارشان می گذارند. ســالن های مد پيش از 
آن که مشــتری را بپذیرند، درجه حرارت او را 
 App می ســنجند. همگی ماســک می زنند و
کرونا روی تلفن های دستی هوشمند خود نصب 
کرده اند. اما آیا تاریخ به سادگی تکرار می شود؟ 
محرز است که چين قصد دارد در سلسله مراتب 
ملل در جهان جای محکمی را تصاحب کند. اما 
این درست نيست که گفته شود چين هم مانند 
اتحاد شوروی در گذشته افکار امپریاليستی در 
سر می پروراند. به گفته  کيشوره ماهبوباتی، یکی 
از روشنفکران سياسی برجسته آسيا: »تصادفی 
نيست که چين از ۴۰ سال پيش به جنگ بزرگی 
نپرداخته و از ۳۰ ســال پيــش گلوله ای به آن 
سوی مرزهای کشور پرتاب نکرده است.« سوزان 
شــيرک هم که در زمان ریاست جمهوری بيل 
کلينتــون در وزارت امور خارجه آمریکا خدمت 
می کرد، می گوید: »بعيد است که پکن بخواهد 
حکومت حزب کمونيســت را در سرتاسر جهان 
بگســتراند.« رژیم پکن خيلی زود دریافته است 
که اپيدمی چه فرصت هایی را ایجاد می کند. هر 
اندازه که آمریکا بيشــتر در قعر بحران فرو می 
رود، چين برتری خود را بيشــتر به منصه  ظهور 
می رســاند. چين طی ماه های مــارس و آوریل 
چندین تيم پزشــکی به جمعاً ۱۶ کشور اعزام 
کرد. چين در عين حال به بيش از ۱۲۵ کشور و 
چهار سازمان بين المللی کااهای امدادی تحویل 
داده است. زمانی که ایتاليا در آغاز بحران کرونا 
به اروپا برای کمک التمــاس می کرد، جک ما، 
ميلياردر چينی دو ميليون ماســک حفاظتی به 

اتحادیه ای اروپایی فرستاد.
البتــه نظــام چين تنهــا به ایــن اقدامات 
انسان دوســتانه دســت نمی زند، بلکه از تهمت 

زدن هم بيم ندارد. در ماه مارس یک سخنگوی 
وزارت امور خارجه پکن مدعی شد که سربازان 
آمریکایی ویروس کرونا را به چين منتقل کرده 
اند. رژیم سپس اعتراضات خشم آلود واشينگتن 
را مدت ها نشنيده گرفت، چرا که ترامپ در واقع 
حربــه ای برای مقابله با چيــن در اختيار ندارد. 
تنها ندانم کاری در مبارزه با بحران کرونا نيست 
که دولت واشــينگتن را فلج کرده است. صعود 
چين پيامد خودبزرگ بينی امپریاليستی آمریکا 
هم هســت که به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی 
خود را آسيب ناپذیر احســاس می کرد و به این 
سبب نيز به جنگ های پرهزینه و بی ثمر دست 
زد. تنها عمليات خاورميانه و آسيا از سال ۲۰۰۱ 
به تخمين مطالعاتی که در این کشــور به عمل 
آمــده اند، برای آمریــکا ۶/۴ بيليون دار خرج 
برداشته و به کشته شدن ۷۰۰۰ سرباز آمریکایی 
منجر شده اســت. چين در عوض در این مدت 
در تاش بود تا ســطح زندگــی مردمش را باا 
ببرد. درآمد ســرانه ســاليانه مردم که در سال 
۱۹۸۰ حــدود ۴۳۰ دار بود، امــروزه به بيش 
از ۱۰۰۰۰ دار رســيده است. در تاریخ بشریت 
هرگز کشوری بزرگ موفق نشده در مدتی کوتاه 
چنين رفاهی بــرای ملت فراهم کند. در آمریکا 
درآمد ســرانه طی همين مدت از ۳۳۴۰۰ دار 
به ۶۵۱۰۰ دار رسيد. در عين حال آمریکا خود 
را از سيســتم همکاری بين المللی که خود بانی 
آن بود، بيرون می کشد. با تاش واشينگتن بود 
که پس از جنگ دوم جهانی بنيانگذاری سازمان 
ملل، ناتو و صندوق بين المللی پول ميســر شد. 
آمریکا گرچه برای این اقدامات بهای ســنگينی 
پرداخت، اما در ضمــن موقعيت خود به عنوان 
یــک ابرقدرت را تثبيت کرد. در عوض ترامپ از 
معاهده  اقليمی پاریس خارج شد، معامله اتمی با 

ایران را برهم زد و حاا نيز پرداخت به ســازمان 
جهانی بهداشــت را قطع کرده اســت. به گفته  
کریستف هویسگن، سفير آلمان در سازمان ملل، 
چين با زیرکی جای خالی آمریکا در سازمان های 
بين المللی را پر می کند. به طور مثال ليو ژن مين، 
رئيس نهاد امور اقتصادی و اجتماعی ســازمان 
ملــل در نيویورک، وقتی دیپلمات های غربی به 
سراغش می آیند، خود را چنين معرفی می کند: 
»مــن در اینجا مامــور چيــن و پرزیدنت ژی 
هســتم.« در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ چند هفته پس 
از انتخاب ترامپ به ریاســت جمهوری، رئيس 
جمهوری چين به کنفرانــس اقتصادی جهان 
در داووس ســفر کرد تا در آنجا نطق آتشــينی 
در حمایت از جهانی شــدن ایراد کند. سه روز 
بعد ترامپ در ســخنرانی خود در واشينگتن به 
مناسبت روی کار آمدنش گفت: »از این لحظه 
 America :کشــور ما تنها یــک هــدف دارد
irst.« تضاد نمی تواند بيش از این باشــد. برای 
چين مهم آن اســت که دوباره جایی در صحنه  
جهان برای خود دست و پا کند. امپراتوری چين 
۲۰۰۰ سال عمر کرد و این کشور طی قرن های 
متمادی در کنار هند بزرگترین قدرت اقتصادی 
جهان محسوب می شد. امپراتوری چين تازه در 
قرن ۱۹ متزلزل شد که به بليات طبيعی گرفتار 
شد و سپس انگليس طی دو جنگ این کشور را 
به خرید تریاک وادار کرد که چينی ها را به بای 
اعتياد سوق داد. در سال ۱۹۱۱ سلسله کوینگ 
پس از ۳۰۰ سال منقرض شد. این کشور سپس  
اســير آماج حمات ژاپن قــرار گرفت و بعد از 
آن نيز گرفتار مائو و انقاب فرهنگی شــد. تازه 
گشایش چين در دوره  دنگ شيائوپينگ در دهه  
۱۹۷۰ بود که زمينه را برای صعود بی نظير این 

کشور آماده کرد.

احیای امپراتوری اژدهای زرد به لطف ترامپ

اعتراف سوئیس به حرکت اک پشتی اینستکس
دولت سوئيس اعام کرد که کانال تجاری ای که با تائيد آمریکا و به منظور 
تسهيل در تجارت کااهای اساسی با ایران ایجاد شده بود، کندتر از حد انتظار 

بوده و نتيجه خاصی در بر نداشته است.
تارنمای خبری آمریکایی دیلی بيســت در گزارشــی اختصاصی به نقل از 
دولت ســوئيس خبر داد که این کانال »بشردوســتانه« که دولت ترامپ بنای 
آن را بــرای صادرات دارو و دیگر اقام به ایران نهاده بود، در واقع به تبادات 
خاصی منجر نشده است. »فابيان ماینفيش« )Fabian Maienisch( یکی 
از سخنگویان دبيرخانه دولتی امور اقتصادی سوئيس که بر این کانال نظارت 
می کند، به دیلی بيســت گفت: هيچ تراکنشی انجام نشده است. متاسفانه کل 
این فرآیند به دليل شيوع جهانی بيماری کووید ۱۹ کندتر از حد انتظار بوده 
است. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این خبر به 
دیلی بيست گفت: تاسف آور است که دولت ایران پيشنهاد کمک بشردوستانه 

ما برای بيماری کووید ۱۹ را رد کرد. این پيشنهاد هنوز روی ميز است.
وی افــزود: آمریکا و ســوئيس بــه موفقيت »توافق تجارت بشردوســتانه 
سوئيس« کماکان متعهد بوده و انتظار داریم که تبادات به زودی ادامه یابند. 
روحانی رئيس جمهوری ایــران نيز تائيد کرده که تحریم های آمریکا واکنش 

ایران به کووید ۱۹ را مختل نکرده است.

ویژه

مخالفت آلمان با دیدگاه آمریکا درباره منشا کرونا
در گزارش اطاعاتی آلمان نســبت به اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا 
مبنی بر اینکه منشا ویروس کرونا در یک آزمایشگاه چينی بوده، تردید وجود 

دارد.
به گــزارش خبرگزاری رویتــرز، در این گزارش همچنيــن آمده که این 
اتهامات تاشــی برای منحرف کردن توجه از شکســت  آمریکا در کنترل این 
بيماری ویروســی است. نشریه »در اشــپيگل« دیروز )جمعه( نوشت، مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا روز یکشــنبه گفته بود که شواهدی کافی و محکم 
دارد که کروناویروس از یک ابراتوار چينی نشت کرده اما در عين حال نتيجه 
گيری آژانس های اطاعاتی آمریکا را که این مســاله دســت ساز بشر نيست، 

زیر سوال نبرد.
اشــپيگل همچنين نوشــت، آژانس جاسوســی آلمان از اعضــای ائتاف 
اطاعاتی موســوم به »پنج چشــم« تحت رهبری آمریکا خواسته تا شواهدی 
را برای پشــتيبانی از این اتهام مطرح شــده از ســوی دولت واشنگتن ارائه 
کنند. هيچ یک از اعضای این ائتاف شــامل ایــاات متحده، انگليس، کانادا، 
اســتراليا و نيوزیلند نمی خواســتند از این ادعا از سوی پامپئو حمایت کنند. 
گزارش اطاعاتی ارائه شــده برای وزیر دفاع آلمان به این نتيجه گيری رسيده 
کــه اتهامات آمریکا یک تاش عمدی برای منحــرف کردن توجه عمومی از 
ناکامی دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهوری این کشــور اســت. ترامپ گفته 
که شواهدی دارد که منشا این ویروس احتماا از یک آزمایشگاه چينی است 
اما به جزئيات آن اشــاره نکرده است. بر اساس آمارهای خبرگزاری رویترز و 
پيام های کاخ سفيد و مقام های ایالتی تا روز پنجشنبه، تعداد مرگ ها ناشی از 

ویروس کرونا در ایاات متحده ۷۵ هزار تن شده است.

نیاز ترامپ به تفاهم تجاری با جانسون
مدیر گروه پژوهشــی گروه هفت به خبرگزاری اســپوتنيک گفت، »دونالد 
ترامپ« و »بوریس جانسون« احتماا برای دستيابی به یک توافق تجاری تازه 
ميان آمریکا و انگليس اولویت بيشــتری قائل خواهند شد اما به نظر می رسد 
که ترامپ لزوم بيشــتری برای دســتيابی به این توافق حس می کند. »جان 
کرتون«، مدیر گروه پژوهشــی گروه هفت اظهار کــرد، دونالد ترامپ، ریيس 
جمهور آمریــکا احتماا با توجه به تمرکز کمپيــن انتخاباتی اش بر موفقيت 
اقتصادی آمریکا، به دنبال برگزاری هرچه ســریع تر مذاکرات با انگليس برای 

دستيابی به توافق تجاری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنيک، کرتون گفت، در حالی که حدود شش 
ماه به برگزاری انتخابات ریاســت جمهــور آمریکا باقی مانده، دونالد ترامپ با 
بحران کرونا و پيامدهای اقتصادی آن روبه رو شــده و این برای او که کمپين 
انتخاباتی اش را بر موفقيت های اقتصادی دوران ریاست جمهوری اش متمرکز 

کرده، بسيار هولناک است.
وی افزود، ترامپ در شــرایط فعلی به دستاوردی نياز دارد که از شعارهای 
انتخاباتی اش پشتيبانی کند و در چنين شرایطی انگليس احتماا تنها کشوری 
است که آمریکا می تواند در بازه ای کوتاه با آن به توافقی دست یابد. کرتون در 
شرایط پيش روی ترامپ، انگليس را تنها اميد او برای موفقيت عنوان می کند 
و در مقایســه ترامپ با بوریس جانسون، نخست وزیر انگليس، ریيس جمهور 

آمریکا را طرفی می داند نياز بيشتری به این توافق دارد.

کتک کاری در پارلمان هنگ کنگ
رویترز: قانونگذاران حامی دموکراســی بــا قانونگــذاران حامی پکن و 
نگهبانانــی که قصد خارج کردن یک قانونگذار حامی پکن از این نشســت را 

داشتند، درگير شدند. 
ایــن قانونگذار حامی پکن تاش کرد تا این نشســت را ریاســت کند اما 

حاميان دموکراسی اقدام او را ناقض روند نشست دانستند.

انتقاد کره شمالی از کره جنوبی
یونهاپ: رســانه رسمی کره شــمالی دیروز )جمعه( گزارش کرد، پيونگ 
یانــگ به انتقاد از رزمایش هــای اخير کره جنوبی پرداختــه و در عين حال 
رهبری کره شــمالی نيز در پيامی شخصی به رئيس جمهوری چين موفقيت 

وی را در کنترل ویروس کرونا تبریک گفته است.

از سرگیری مذاکرات استراتژیک آمریکا و روسیه
رویترز: »سرگئی ریابکوف«  معاون وزیر خارجه روسيه این خبر را در پی 
مذاکره روز گذشــته دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمریکا با وادیمير پوتين، 
رئيس جمهوری روسيه اعام کرد که در آن ترامپ بر تمایل خود برای کنترل 
تسليحات و عقد معاهده ای جدید در این زمينه با روسيه و چين سخن گفت.

از سوی دیگر،کاخ ســفيد در بيانيه ای اظهار کرد، دونالد ترامپ در گفتگویی 
تلفنی با ریيس جمهور روســيه بر تمایلش برای کنترل تسليحات با مشارکت 

روسيه و چين تاکيد کرد.

تماس اردوغان با امیرقطر
الجزیره: »رجب طيب اردوغان«، رئيس جمهوری ترکيه تماس تلفنی با 
»تميــم بن حمد آل ثانــی« امير قطر برقرار کرد و این دو مقام در این تماس 
درخصوص روابط اســتراتژیک ميان دو کشور برادر و راه های تحکيم و توسعه 

این روابط گفتگو کردند.

بازداشت مظنون داعش در اسپانیا
اسپوتنیک: پليــس اسپانيا یک فرد مراکشی را در بارسلونا که مظنون به 

ارتباط با داعش بود، بازداشت کرد.

مصادره اموال خاندان و دوستان البشیر
رویترز: در پی تحقيقيات نظام کنونی ســودان دربــاره اماک خانواده و 
نزدیکان رئيس جمهوری مخلوع این کشــور، کميته لغو تمکن سودان بخشی 

از اماک داماد، خانواده برادر و وزیر دفاع دوره البشير را مصادره کرد.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان

آگهی طاق
احتراما در اجرای دادنامه رسمی شماره ۹۸۰۹۹۷۸۷۱۱۲۰۱۱۲۸ مورخه ۹۸/۱۰/۲۶ 
صادره از شــعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سنندج مبنی بر طاق به درخواست آقای 
پدرام ميره کی فرزند اسمعيل بطرفيت مينا محمدی فرزند جمال الدین مجهول المکان 
زوج جهت اجرای حکم صادره به این دفترخانه مراجعه نموده اســت ظرف ۱۰ روز به 
زوجه خانم مينا محمدی مهلت داده می شود به این دفترخانه جهت اجرای حکم صادره 
مراجعه بنماید در صورت استنکاف برابر مقررات اقدام می گردد و مسوليت آن بر عهده 

خود زوجه می باشد. 
سردفتر ازدواج و طاق شماره 46-6 سنندج – محمد علی مامیرزائی
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»افرادي در رابطه با جن گيري دستگير 
شــده اند«؛ این تيتری بود که روزنامه 
مردم ســااری به نقل از محسنی اژه ای 
ســخنگوی قوه قضائيه زده بود. در آن 
زمان ارتبــاط جنگير و رمالها با جریان 
انحرافــی دولــت احمدی نژاد بســيار 
مطرح بــود . اژه ای در آن زمان گفت 
که دستگيرشدگان در بازداشت به سر 
می برند و پرونــده در مرحله مقدماتی 
است. تا این زمان اطاع رسانی چندانی 

در رابطه با عاقبت این دستگيری ها نشده است!
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رفتگان
رفتگان یا ازدســت رفته نام فيلمی در ژانر 
جنایی به کارگردانی مارتين اسکورسيزی 
و با بازی لئوناردو دی کاپریو، مت دیمون و 
جک نيکلسون است که برنده چهار جایزه 
اسکار بهترین فيلم سال ۲۰۰۶ از هفتاد و 
نهمين جشنواره اسکار شده است: بهترین 
کارگردانی، بهتریــن فيلم، بهترین تدوین 
)شــونميکر( و بهترین فيلمنامه اقتباسی 
)ویليام موناهــان(. به عاوه مارک والبرگ 

نيز نامزد بهترین بازیگر نقش دوم بود.
فيلمنامه بيست و نهمين فيلم اسکورسيزی 
بر اســاس فيلم اعمال شيطانی محصول 

هنگ کنگ ســاخته اندرو ائو و سو فای ماک تنظيم شده است که ۴ سال پيش از آن ساخته شده بود. نویسنده رفتگان، 
ویليام موناهان اســت که نوشــته او اقتباسی است از فيلمنامه فيلم اعمال شيطانی نوشته فليکس چونگ و سو فای ماک 

می باشد.
فــروش ایــن فيلم در اولين آخر هفته ای که فيلــم در آمریکا به نمایش درآمد بالغ بر ۲۷ ميليون دار شــد و تنها فيلم 
اسکورســيزی بود که در هفته اول نمایش در رده اول فيلم های روز قرار گرفت و در حالی که ۹۰ ميليون دار بودجه آن 

بود در نهایت در اکران سينمایی اش به فروشی معادل ۲۸۰ ميليون دار دست یافت.

فناوری
قابلیت شگفت انگیز »گوگل لنز« ارائه شد

گفته می شــود برنامه گوگل لنز)Google Lens( اکنون می تواند متنی را که 
چه به صورت رایانه ای نوشته شده و چه به شکل دست خط و اسکن شده است، 
بخوانــد تا کاربران به تلفظ صحيح کلمات واقف شــوند و این متون را در رایانه 

کپی کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از جی اس ام آرنا، داشتن وقت اضافه و اوقات فراغت در 
خانه فرصتی عالی برای فراگيری یک زبان جدید است، اما از آنجا که کمتر کسی 
به انجام این کار می پردازد، خوشحاليم که گوگل هست و می توانيم ویژگی های 

جدیدی را که به برنامه »لنز« اضافه می کند، تجربه کنيم.
اکنون این برنامه می تواند به تمرین تلفظ صحيح کلمات کمک کند و برای این 
کار، تنها ازم است مقداری متن را با دوربين اسکن کرده و گزینه »Listen« را 

بزنيد. این ویژگی با کلمات تکی و حتی پاراگراف های کامل کار می کند.
بعضی اوقات ما به کلماتی برمی خوریم که آنها را درک نمی کنيم، حتی برای یک 

انگليسی زبان هم ممکن است این اتفاق رخ دهد. اکنون با ویژگی جدید گوگل لنز می توان یک کلمه یا مفهوم را انتخاب 
کرده و با یک اشاره آن را در گوگل جستجو کرد تا نتایج مفيدی از ویکی پدیا و سایر سایت ها حتی همراه با ویدیو پيش 

چشمان کاربر نمایان شود.
اگر شما از آن دسته افرادی هستيد که اهل یادداشت نویسی به صورت دستی هستيد، اکنون با این ویژگی جدید می توانيد 

به راحتی آن یادداشت ها را به رایانه خود منتقل کنيد.
گوگل لنز اکنون مدتی است که می تواند دستخط افراد مختلف را تشخيص دهد و بخواند، اما نسخه جدید به شما امکان 
می دهد آنها را در رایانه خود کپی کنيد که در این فرآیند، متن از موبایل شما به هر مرورگر کروم که به آن وارد شده اید، 
منتقل می کند. این ویژگی های جدید هم اکنون در برنامه »گوگل لنز« برای سيستم عامل اندروید در دسترس هستند. 
ضمن اینکه برای دریافت ویژگی عملکرد »Listen« برای iOS باید کمی صبر کرد، اما دو ویژگی دیگر برای این سيستم 

عامل هم اکنون در دسترس هستند.

چهرهها

ایرج زهری؛ منتقد و کارگردان تئاتر
ایرج زهری در ســال ۱۳۱۱ در شــهر تهران چشم به جهان گشود.وی پس از اخذ 
دیپلم از دبيرستان رازی برای تحصيل به دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفت، اما بر 

اثر آشنایی با هنر تئاتر زندگی او دگرگون شد.
او با خود عهد کرد که جز اشتغال به تئاتر به هيچ کار دیگری نپردازد. با این عشق 
پرشــور بود که برای تحصيل تئاتر عازم آلمان شد. زهری پس از تحصيل تئاتر در 
مونيخ در ســال ۱۳۴۵ به ایران بازگشــت و با بيشتر بنيادهای نمایشی و نهادهای 
هنــری، هم به عنوان کارگردان و بازیگــر و هم به عنوان منتقد و مدرس همکاری 
نزدیــک برقرار کــرد. زهری مرد نمایش بود، هم در صحنــه تئاتر، هم روی اکران 
تلویزیون و هم پشت بلندگوی رادیو. او طی همکاری ۱۲ ساله خود با بنيادهای گوناگون تئاتری ده ها نمایشنامه نوشت و 
اجرا کرد. ترجمه های زیبا و دقيق، مقاات تئوریک و نقدهای زهری مرتب در مجات فرهنگی مانند نگين، تماشا و رودکی 
منتشر می شد. زهری از اوایل دهه ۱۳۶۰ به آلمان مهاجرت کرد و به رغم فشارها و سختی های زندگی، از کار و تاش باز 
نایستاد، از هر فرصتی برای اجرای نمایش بهره گرفت، و در غربت بيشتر وقت خود را به کارهای پژوهشی و ترجمه متون 
نمایشی اختصاص داد. از ایرج زهری چندین نمایشنامه به جا مانده است که بيشتر لحنی طنزآميز و انتقادی دارند و بيشتر 

آنها در ایران یا خارج، به کارگردانی خود او یا هنرمندان دیگر، روی صحنه رفته اند.
او ده ها اثر نمایشی را از زبان های آلمانی و فرانسوی به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده است. بسياری از ترجمه های او 
نخست با تيراژی اندک در خارج منتشر شد، اما بعد توسط ناشران معتبر در ایران بازنشر یافت و مورد استقبال اهل تئاتر 
قرار گرفت. زهری از نویسندگان پرآوازه غرب آثار فراوانی را به فارسی برگردانده است، مانند: گئورگ بوشنر، برتولت برشت، 

ارنست توللر، اوگوست استریندبرگ، داریو فو، کورت گوتز، هاینر مولر، کارل فالنتين، ژان تردیو و... .
زهری از اوایل دهه ۱۳۸۰ به ایران برگشــت و کوشــيد به عنوان مربی و مشاور هنری با گروه های تئاتری، به ویژه جوانان 
عاقه مند به تئاتر همکاری کند. وی خاطرات خود را در کتابی به عنوان »یادها و بودها« به یادگار گذاشته است. این کتاب 

تنها خاطرات شخصی نيست، بلکه به نوعی تاریخچه سرگذشت تئاتر مدرن در ایران به شمار می رود.
ایرج زهری، منتقد و کارگردان تئاتر ایران، ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به علت بيماری سرطان خون در منزل خود در شهر 

بوخوم آلمان درگذشت.

رضا عطاران
رضا عطاران زاده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ در مشهد بازیگر، کارگردان، فيلم نامه نویس، 
خواننده و تدوینگر ایرانی اســت. او دیپلم خود را در رشته اقتصاد در مشهد گرفت 
و برای ادامه تحصيل در رشته طراحی صنعتی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران به تهران آمد. با وجود عاقه به رشته تحصيلی اش به کارگردانی، نویسندگی 
و بازیگــری روی آورد. وی کار اصلــی خــود را در دهه ۱۳۶۰ در تئاتر مشــهد با 
حسن حامد شروع کرد، در این دوران او تماماً نقش های غير کميک بازی کرد. این 

همکاری تا مرگ حسن حامد در سال ۱۳۷۱ ادامه داشت.
درســال ۱۳۷۳ با مجموعه ســاعت خوش به کارگردانی مهــران مدیری در کنار 
بازیگرانی چون رضا شــفيعی جم، نصراه رادش، ارژنگ اميرفضلی، نادر سليمانی کارهای کمدی خود رادر تلویزیون آغاز 
کرد. در ميانه سال ۱۳۷۷ به همراه مجيد صالحی و یوسف تيموری در گروه کودک و نوجوان شبکه یک تلویزیون، مجموعه 
»مجيد دلبندم« و در سال ۱۳۷۹ مجموعه »قطار ابدی« را عرضه کرد و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ مجموعه های سيب خنده، 
کوچه اقاقيا را ارائه کرد و همچنين گروه موســيقی »دمپایی« را به همراه یوسف تيموری و چند تن دیگر تشکيل داد. در 
سال ۱۳۸۳ وارد عرصه توليد سریال های مناسبتی ماه رمضان شد و سریال »خانه به دوش« را ساخت. پس از آن در سال 
۱۳۸۴ مجموعه »متهم گریخت« را به نویسندگی سعيد آقاخانی، کارگردانی کرد. علی صادقی و مجيد صالحی با حضور در 
کارهای رضا عطاران به شهرت رسيده اند. او همچنين در فيلم های سينمایی هوو و تيغ زن )هر دو ساختٔه عليرضا داودنژاد( 
بازی کرد و پس از آن در فيلم سينمایی کاهی برای باران ساخته مسعود نوابی به ایفای نقش پرداخت. دیگر ساخته وی 
ســریالی به نام ترش و شيرین بود که در نوروز ۱۳۸۶ از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش شد. او همچنين در ماه رمضان 
ســال ۸۷ مجموعه تلویزیونی بزنگاه کارگردانی کرد و توانست طرفداران زیادی را جذب کند. بنا به اخبار غيررسمی او به 
ســعيد آقاخانی کمک کرد تا برای نوروز ۱۳۸۹ سریال زن بابا را برای شبکه سه بسازد. وی به موجب موفقيت های هنری 
که با بازی در فيلم های طبقه حســاس، رد کارپت و کاشينکف کسب کرد، با سودآوری ۱٬۶ ميليارد تومان، سودآورترین 

بازیگر سينمای ایران در سال ۱۳۹۳ لقب گرفت.

فیلمبازی
درآمدی بر علم تصمیم گیری

این کتاب بر پایه  یادداشــت های کاس پرطرفدار نویســنده در دانشگاه استنفورد شکل گرفته است. 
جيمز مارچ در این کتاب دری به دنيای تصميم گيری ـ  این فعاليت اساسی بشریـ  می گشاید؛ فعاليتی 
که در زندگی فردی، گروهی، ســازمانی، و اجتماعی اهميت بنيادی دارد. مارچ در این کتاب از نتایج 
پژوهش های علوم اجتماعی و علوم رفتاری بهره می گيرد تا تصميم گيری را در وســيع ترین گستره  آن 
به ما بشناساند. به جای پرداختن به »چگونه باید تصميم گرفت«، تأکيد او بر آن است که »تصميم در 
عمل چگونه گرفته می شود«. بدین گونه، مارچ کسانی را که دست اندکار تصميم گيری هستند یا آن را 

مطالعه می کنند، قادر می سازد تصميم گيری را بهتر فهم کنند.
نویســنده این کتاب »جيمز جی. مارچ« )تولد ۱۹۲۸( اســتاد ممتاز دانشگاه استنفورد و دارای درجه  
دکتری از دانشــگاه یيل است. شــهرت او به دليل مطالعاتش در زمينه  علوم سياسی و تحقيق درباره  
نظریه  سازمانی و نيز طرح نظریه  شرکت است. او طی بيش از هفتاد سال فعاليت دانشگاهی خود ده ها 

مقاله و نزدیک به سی عنوان کتاب به تنهایی یا با همکاری دیگر پژوهشگران، تأليف کرده است. عاوه بر این، او صاحب چند مجموعه 
شعر است؛ نيز نویسندگی دو فيلم نامه را در موضوع های مرتبط با زمينه های پژوهشی اش برعهده داشته است. مارچ عضو آکادمی های 
مهم در کشــور خود )ایاات متحده( و سوئد و نروژ است، و به خاطر خدمات علمی اش از ۱۶ دانشگاه مهم در جهان دکترای افتخاری 

دریافت کرده است. این کتاب نخستين تک نگاشت از اوست که به فارسی ترجمه می شود.
»درآمدی برعلم تصميم گيری: تصميم گيری چگونه رخ می دهد« اثر جيمزمارچ با ترجمه »ابراهيم افشــار« را نشر نی در ۳۵۰ صفحه 

رهسپار بازار کتاب کرده است.

برتر از سقراط
ادامه از صفحه 10

زمان شــفایابی زمانی اســت که آدمی در یک وضعيت هرمنوتيکی قرار می گيرد که آن قدر خوشحال می شود که متوجه گذشت 
زمان نيســت.محمد مجتهد شبستری به عنوان یک »الهی دان« در قرن بيست و یکم که قرن رویارویی با بحران اعتماد به همه ی 
پدیده هاســت، توانسته است کار یک عارف، متکلم، فيلســوف، هرمنوتيکر و یک الگوی اخاقی و انسانی را از خود نشان دهد که 
جان های تشنه ی جویندگان معرفت را سيراب می کند. ایشان توانسته اند یک فهم هرمنوتيکی از پدیدارها و معنای زندگی را در این 

سده کرونا زده، به جویندگان دانش و فضيلت، ارائه دهند.

آقای رئیس جمهور موج دوم کرونا رو بپا! 

مامور فرودگاه بین المللی شهر روم ایتالیا با کاه هوشمند مجهز به حسگر دمای بدن مسافران
 و دوربین حسگر دما در حال کنترل مسافران ورودی و خروجی

طرحروز

قاب

پیشنهاد

یادداشت

 میلت پریگی

 رویترز

تاثیر شگفت انگیز »یوگا« در کاهش سردردهای میگرنی
 All India Institute of(  پژوهشــگران موسسه علوم پزشکی آل هند
Medical Sciences in New Delhi( در دهلــی نو اظهار کرده اند 

افرادیکــه مرتبا یوگا انجام می دهند، کمتر از ســایر افراد از ســردردهای 
دردناک رنج می برند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی ميل، بنابر یافته های این مطالعه افرادی 
کــه از ميگرن رنج می برند اما بــه طور مرتب یوگا تمرین می کنند، کمتر 
سردرد می گيرند و اگر هم بگيرند سردرد آنها در زمانی کوتاه از بين رفته 

و چندان دردناک نيز نخواهد بود.
محققان دریافتند که تجویز انجام یوگا به طور مرتب برای بيماران مبتا به 
ميگرن ممکن است حتی بهتر از داروها عمل کند. یوگا یک عمل ذهنی و 

معنوی است که در هند باستان سرچشمه گرفته است. این عمل شامل تکنيک های تنفس، ورزش و مراقبه است.
روهيت باتيا )Rohit Bhatia( نویسنده مقاله از موسسه علوم پزشکی آل هند در دهلی نو گفت: ميگرن یکی از شایع ترین اختاات 
ســردرد اســت، اما مصرف دارو تنها نيمی به از افراد مبتا به این اختال کمک می کند و آنها تسکين ميابند. خبر خوب این است که 
تمرین عملی ساده و در دسترس همانند یوگا ممکن است خيلی بيشتر از داروها به این افراد کمک کند و تنها چيزی که برای انجام 

این عمل افراد به آن نياز دارند تنها یک مت است.
طی این مطالعه محققان ۱۱۴ نفر در ســنين ۱۸ تا ۵۰ ســال که از ميگرن های اپيزودیک رنج می بردند و در ماه بين ۴ تا ۱۴ بار این 
سردردها را تجربه می کردند، مورد بررسی قرار دادند. این شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تقسيم شدند: گروه اول تنها دارو 

مصرف می کردند و گروه دوم مصرف دارو همراه با انجام عمل یوگا.
به افراد گروه دوم نحوه انجام عمل یوگا که یک ســاعت به طول می انجاميد آموزش داده شــد. این تمرین ها شامل تمرینات تنفس و 
تمرینات آرامش بخش و همچنين وضعيت های ایستاده بود.آنها پيش از اینکه به تنهایی در خانه، پنج روز در هفته، به مدت دو ماه یوگا 
تمرین کنند، ســه روز در هفته به مدت یک ماه توســط یک مربی یوگا تحت نظارت بودند. هر دو گروه طی این مدت در مورد سبک 
و شــيوه زندگی از جمله خواب کافی، خوردن وعده های غذایی منظم و ورزش و داروهای که می تواند به ميگرن کمک کند، مشــاوره 

مناسب را دریافت کردند.
پس از بررسی ها محققان دریافتند که سامتی هر دو گروه بهبود یافته است، اما این فواید در گروه دوم که عمل یوگا انجام می دادند 
بسيار بيشتر بود چراکه آنها فواید یوگا را در کاهش تعداد دفعات سردرد و شدت درد و حتی کاهش استفاده از دارو مشاهده کرده بودند.

در حقيقت، گروه دوم که عمل یوگا انجام می دادند با ميانگين ۹.۱ سردرد در ماه این آزمایش را آغاز کردند و در پایان آزمایش ان رقم 
به ۴.۷ کاهش یافت که این به معنای تاثير یوگا در کاهش ۴۸ درصدی ســردردهای ميگرنی اســت. اما گروه اول که تنها دارو مصرف 
می کردند با ميانگين ۷.۷ سردرد در ماه این آزمایش را آغاز کردند و در پایان آزمایش ان رقم به ۶.۸ کاهش یافت که این به معنای آن 

است که مصرف قرص در طول سه ماه تنها باعث کاهش ۱۲ درصدی سردرد ميگرنی آنها شده است.
دکتر باتيا در انتها افزود: نتایج ما نشان می دهد یوگا می تواند نه تنها درد، بلکه هزینه درمانی ميگرن را کاهش دهد.این می تواند یک 
گام مهم به خصوص برای افرادی که به سختی می توانند داروهای خود را تهيه کنند، باشد. معمواً بعضی از داروهایی که برای ميگرن 

تجویز می شوند، گران هستند.

دانستنیها

روزگار رؤیایی »کم جان«
محمد درویش

برخــی فيلم ها و تصاویری که می بينيد، روزگار رویایی امروز 
تااب کم جان را نشــان می دهد که تا چندین سال پيش به 

مرز بی جانی کامل پيش رفته بود.
این تااب ارزشمند، با وسعتی بالغ بر پنج هزار هکتار – متعلق 
به مجموعه ای از تااب های آب شيرین دایمی و فصلی است 
که با پوشش غالب نی و لویی در ناحيه  سفلی رودخانه ُکر و 
دلتای کربال واقع شده و به  دليل برخورداری از ویژگی هایی 
کم نظيــر، در ســياهه  تااب های بين المللی ثبت شــده در 
کنوانسيون_رامســر قرار گرفته است؛ چرا که یکی از منابع 
مهــم تغذیه و زادآوری پرندگان مهاجــر آبزی و کنارآبزی و 
زیستگاه ماهی_گورخری در ناحيه  بختگان به شمار می رود.

هشتم مردادماه سال هشتاد و شش یادداشتی را در تارنمایم 
- مهار_بيابان زایی - منتشر کردم با عنوان: کم جان را چگونه 
بی جان کردیم؟ - عکس هفتم - و در آن یادداشت که هنوز 
هم موجود اســت و خوانندگان این سطور می توانند مطالعه 
کنند، اشاره کردم به سه عامل سدسازی_افراطی در باادست 
رودخانه های ُکر و سيوند - ویدئو آخر - کانال های_زهکشی 
و بارگذاری خارج از توان در باادســت کم جان، طشــک و 

بختگان.
از ميان همــه  آن چندهزارنفری که یادداشــتم را خواندند، 
نام یک نفر، ســيروس_زارع بود - ویدئــو چهارم - از اهالی 
روســتای کم جان. او تاش کرد تا به کمک هم وایتی هایش 
دوباره کم جان را احياء کند. در این راه، ســختی های فراوانی 
را متحمل شد و حتی تهدید شده و کارش به دادگاه و زندان 
هم کشــيد. اما جانانه مقاومت کرد و نترســيد تا در نهایت، 
تااب ستيزان آزمند و زمينخوار عقب نشينی کرده و به عنوان 
قهرمــان تااب از او قدردانی شــد. بعدها بــه من می گفت: 
یادداشــت شــما در من تحول ایجاد کرد، چون نمی دانستم 
روســتای ما در کنار یک تااب اســت کــه اوایل انقاب، به 
بهانه توسعه کشــاورزی، آن را زهکش کرده و خشکاندند تا 
به وســعت اراضی زراعی بيافزایند. غافــل از اینکه این اقدام 
سرانجام به شورشــدن اراضی، نابودی کشــاورزی، افزایش 

سرطان و متروکه شدن روستا انجاميد.
شــاید باور نکنيد که کم جان یک گورســتان دارد که اغلب 
جان باختگان آرميده در آن کمتر از چهل سال داشته و علت 
مرگ جملگی، سرطان بوده است که در مستند تکان دهنده 
آزاده_دهقانــی - روزگاری بختگان - به آن پرداخته شــده 

است.
جفایی که در حق کم جان روا شده، در طول چند دهه  اخير و 
عموما با نيتی خير و ایجاد اشتغال یا افزایش توليد کشاورزی 
در بســياری از مناطق و زیستگاه های طبيعی ایران رخداده 
است که می توان به گاوخونی در پایاب زاینده رود، خان ميرزا 
و گندمان در چهارمحال و بختياری، بيشه داان در بروجرد، 
آبی بيگلــو در اردبيل، بندعليخان وراميــن، دریاچه اروميه، 
هورالعظيم، جازموریان، تااب صالحيه، هامون، دشت فامنين 
همدان، دریاچه پریشان، دریاچه کافتر، تااب ارژن، شادگان، 
زریوار، بامدژ، ميانگران و ... اشــاره کرد. زهکشــی اراضی به 
بهانه نمک زدایی از خاک و رونق کشــاورزی به همراه طرح 
افيونی پوشش انهار، سدسازی و طرح های انتقال آب، یکی از 
فاجعه بارترین رفتارهایی بوده که عمًا هم تاب آوری را کاهش 
داده و هم به متروکه شــدن روســتاها و افزایش چشمه های 
توليد گرد و خاک در باادســت و پایين دســت حوضه های 
آبخيز شــتاب بخشيده است. گمان برم به اندازه کافی اینک 
می توان ثمره ناميمــون این نابخردی را دید و عبرت گرفت. 
بنابراین، اگر همچنان بر روش های مخرب پيشين اصرار شود، 
دیگر نمی توان با خوشــبينی آن را ریشه در نادانی دانست؛ 
این یک طرح دشمن شــادکن است و همه باید با مظاهر آن 

مقابله کنيم.
 منتشر شده در کانال تلگرام نویسنده

81 سال با کانتیننتال در 4 دقیقه!
گذشــته  ســال  در 
از  یکی  ميــادی)۲۰۱۹( 
خــاص ترین نســخه های 
لينکلــن در تمــام دوران 
محصولی  شــد؛  معرفــی 
به مناســبت ۸۰ ســالگی 
کانتيننتال که فقط در ۸۰ 

دستگاه توليد و در همان لحظات اوليه پيش فروش شدند.
نام لينکلــن در صنعت خودروی جهان همــواره مترادف با 
تجمل و کيفيت در لوکس ترین شــکل آن بوده است. سابقه 
فعاليت این کمپانی که از زیرمجموعه های گروه خودروسازی 
فورد محسوب می شود به سال ۱۹۱۷ ميادی باز می گردد 

و دفتر مرکزی آن در ميشيگان)آمریکا( قرار دارد.
توليــدات لينکلن طــی چندین دهه اعتبــار خاصی به رده 
محصوات لوکس خودرویی داده اســت و این حقيقتی غير 
قابل انکار اســت. در آلبوم افتخارات این کمپانی محصوات 
مختلفی وجــود دارد اما یکی از متفاوت ترین آنها خودرویی 
است که در سال ۱۹۳۹ با نام کانتيننتال معرفی شد. طراحی 
جــذاب و لوکس محصول مذکور در آن دوران موفقيتی فوق 
العاده را برای لينکلن به همراه داشــت و زمينه ای را فراهم 
کرد تا طی دهه های آینده شاهد تداوم حضور کانتيننتال در 

خط توليد کمپانی آمریکایی باشيم.
پس از آنکه ۸۰ دســتگاه کانتيننتال ویژه ۸۰ ســالگی طی 
همان ۴۸ ســاعت اول به فروش رســيدند؛ لينکلن از عرضه 
تعداد محدودی)۱۵۰ دستگاه( از این خودرو در مدل ۲۰۲۰ 

و با نام ُکچ ُدر ادیشن خبر داد.

نگاه

تختگاز

اللهّم اْرُزْقنی فیِه طاَعَة الخاِشعین واْشَرْح فیِه َصْدری بإنابَِة الُمْخبتیَن 
بأمانَِک یا أماَن الخائِفین.

خدایا روزی کن مرا در آن فرمانبرداری فروتنان وبگشا سینه ام در 
آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت ای امان ترسناکان.

جواد لگزیان
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