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مصرف بنزین در تعطیالت 
 اخیر رکورد شکست؛ 
۹۰ میلیون لیتر در روز

در حالی که میانگین مصرف بنزین در 6 ماهه 
نخســت امســال برابر با ۸5میلیــون لیتــر در روز 
بــوده، ایــن رقــم در تعطیــات هفتــه گذشــته با 
5میلیون لیتــر افزایش به ۹0میلیون لیتــر در روز 
رسید که می تواند هشداری برای افزایش مصرف 
کسینه شده  بنزین باشد. با افزایش تعداد افراد وا
در کشور، شرایط زندگی به حالت عادی نزدیک 
و  دورکاری هــا  حــذف  زمزمــه  می شــود.کم کم 
بازگشــت 100درصــدی کارکنــان بــه مشــاغل بــه 
گــوش می رســد و در ایــام تعطیــل نیــز جاده هــا 
خودروهای بیشــتری به خود می بینند.همین 
موضوع افزایش مصرف بنزین را به دنبال خواهد 
داشــت. افزایش مصرفی که به نظر می رسد آغاز 
شــده و ایرانی هــا در حالــی در 6 ماهــه نخســت 
امسال و همزمان با شرایط قرمز کرونایی، روزانه 
۸5میلیون لیتــر بنزین مصرف کرده انــد که این 
عدد برای 6 ماهه نخست سال ۹۹، حدود ۷4.5 
میلیــون لیتــر بــوده اســت و حکایــت از رشــدی 
14درصــدی دارد.این روند رشــد البتــه ادامه دار 
بوده و هفته گذشته همزمان با تعطیات پایان 
ماه صفر، میانگین مصــرف بنزین به ۹0میلیون 
لیتر در روز رسیده است که می تواند زنگ خطری 
بــرای صــادرات بنزیــن ایــران باشــد.ادامه روند 
کنونی مصرف در صــورت رفــع محدودیت های 
کرونا می تواند مصرف بنزین در کشور را به شدت 
افزایــش دهــد. موضوعــی کــه ایــران را از دایــره 
صادرکننــدگان بنزیــن خارج کــرده و حتــی تا دو 
ســال آینده دوباره بــه واردکننــده بنزین تبدیل 
کند.البتــه بــا اصــاح الگــوی مصــرف و افزایــش 
بهینه ســازی مصــرف ســوخت می تــوان از ایــن 
اتفاق جلوگیــری کرد. با این حــال در کنار اصاح 
الگوی مصرف باید افزایش مصرف سی ان جی را 

نیز در دستور کار قرار داد.

پیمان فروهر پاسخ داد؛
آیا آب معدنی های بازار همان 

آب شرب است؟
ضمــن  فروهــر،  پیمــان 
کــه  گفتــه  ایــن  تکذیــب 
معدنــی  آب هــای 
درواقــع  بسته بندی شــده 
شــهری  شــرب  آب   همــان 
گفــت:  هســتند، 
»محمدحسین عزیزی، مدیر کل فرآورده های 
غذایــی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو، ایــن 
ســخن را طــرح کردنــد کــه باعــث تعجــب مــن 
شــد.«دبیر اجرایــی انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان آب هــای معدنــی و آشــامیدنی  
ادامه داد: »من امیدوارم که این گفته برداشــت 
گــر در واقعیت  غلط از ســخنان ایشــان باشــد. ا
چنین سخنی طرح شده باشــد، باید بگویم که 
صنعــت  مجموعــه  تمــام  یک ســو  از  ایشــان 
بسته بندی آب  در کشور و از سوی دیگر عملکرد 
دستگاه های نظارتی را زیر سوال  بردند. سازمان 
ملــی اســتاندارد و ســازمان غــذا و دارو دو نهــاد 
مســئول در نظارت بــر تولید و کیفیــت آب های 
آب هــای معدنــی هســتند.«دو  آشــامیدنی و 
گانــه به نــام آب آشــامیدنی و آب  محصول جدا
معدنی تولید می شود. کارخانه های تولیدکننده 
آب معدنی از آب های زیرزمینی و چشــمه برای 

تهیه محصول خود استفاه می کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا:
پرداخت ساالنه ۲هزار میلیارد 

تومان بابت تصادفات ساختگی 
و کروکی های مخدوش

»ســیدکمال  ســردار 
هادیانفــر« بــا بیــان اینکــه 
عنــوان  تحــت  گزارشــی 
جعلــی  گواهینامه هــای 
نداریم، گفت: »امروزه تقریبا 
۹0درصد افسران ما مجهز به 
دســت افزار پلیــس هســتند و بــا وجــود ایــن 
هیــچ  مــا  افســران  و  مامــوران  دســت افزارها 
احتیاجــی بــه رویــت گواهینامــه فیزیکــی افــراد 
ندارنــد.« رئیس پلیــس راهــور ناجــا ادامــه داد: 
»برنامــه کروکــی الکترونیکــی بــه طــور کامــل در 
پلیــس راه  و راهنمایی ورانندگــی اســتان قــم در 
کنون در  حال اجراســت و بالغ بر ۷هــزار کروکی تا
ایــن اســتان ترســیم شــده اســت کــه تمــام این 
کروکی هــا بــه صــورت الکترونیــک اســت. طبــق 
تفاهم نامه ای که با رئیس بیمه مرکزی داشتیم 
قرار شد این کار توســعه پیدا کند و با اجرای این 
طرح بسیاری از خسارت هایی که بیمه ها تحت 
عنوان کروکی ها و تصادفات ساختگی پرداخت 
می کنند، برطرف می شود. ساالنه بیش از 2هزار 
و  ســاختگی  تصادفــات  بــه  تومــان  میلیــارد 

کروکی های مخدوش پرداخت می شود.«

شــهروند| شــماری از کارشناسان و ســازمان های 
بین المللی با اشــاره به افزایش خطر تروریســم، فقر، 
بیکاری و بحران اقتصادی و نبود اســتقال سیاسی 
در افغانســتان نســبت به فروپاشــی اقتصــادی این 
کشــور و تاثیر آن بر منطقه و جهان هشــدار داده اند. 
بیکاری هزاران نفر از کارمندان و کارکنان بخش های 
دولتی و خصوصی افغانســتان در  پی سقوط دولت 
اشرف غنی، مختل شــدن دادوســتد در بازار، توقف 
کــم ارزش شــدن  رونــد ساخت وســاز خصوصــی، 
پول ملــی، قطع کمک های موسســات بین المللی، 
مسدودشــدن میلیاردهــا دالر پــول افغانســتان در 
بانک های آمریکا و مهاجرت نخبگان روند فروپاشی 
این کشور را فراهم کرده اســت. سازمان ملل هشدار 
دارایی هــای  دالر  میلیاردهــا  مسدودســازی  داد 
افغانســتان بــرای در امان مانــدن از دســت طالبان 
می تواند بــه فروپاشــی جــدی اقتصادی این کشــور 
منجر و باعث شود تا میلیون ها افغانستانی دیگر به 

فقر و گرسنگی دچار شوند.

حفظ استقالل سیاسی افغانستان نه تنها یک 
مصلحــت ملــی، بلکــه یــک ضــرورت منطقــه ای 

است
در همیــن راســتا رئیــس شــورای راهبــردی روابط 
کمیتــی را تامین  خارجــی اصلی ترین وظیفــه هر حا
حقــوق مــردم از جملــه امنیــت آن  دانســت و گفت: 
کمیت فعلی افغانستان نیز صادق  »این در مورد حا
اســت.« ســیدکمال خــرازی  اظهــار داشــت: »رفتــار 
کمیــت می تواند  طالبــان پس از قبضــه قــدرت و حا
با رفتار گذشته آن متفاوت باشــد و این باید در رفتار 
طالبان نســبت به اقوام، گروه هــا و مذاهب مختلف 
افغانســتانی و از ســوی دیگــر در برقــراری حســن 
همجــواری بــا کشــورهای همســایه و تامیــن منافع 
مشروع آنها عینیت یابد. به همین جهت جمهوری 
اســامی ایــران سیاســت ها و رفتارهــای طالبــان در 
کابل و دیگر نقاط افغانســتان را به دقــت و از نزدیک 

رصد می کند.«
 خرازی همچنیــن گفت: »منافع طالبــان و منافع 
کســتان به عنــوان حامی اصلــی طالبــان، ایجاب  پا
کمیت تغییر یابد  می کند رفتار طالبــان در دوران حا
تــا صلــح در داخل افغانســتان و حســن همجــواری 
آن با همســایگانش تحقق یابد. تنهــا در این صورت 
کستان از داشتن همسایه ای با ثبات  است که اوال پا

همچون عمــق اســتراتژیک خود، بهره منــد خواهد 
شد و ثانیا کشورهای همســایه دیگر نیز به توسعه و 

برقراری آرامش در افغانستان کمک خواهند کرد.«
رئیــس شــورا در ادامه گفــت: »جمهوری اســامی 
ایــران قصد مداخلــه در امــور داخلــی افغانســتان را 
ندارد، ولی طبعا منافع مشروعی در آن کشور دارد که 
باید تامین شود. این منافع در زمینه امنیت مرزهای 
دو کشور، جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی و 
ک جمهوری اسامی ایران،  نفوذ تروریست ها به خا
جلوگیــری از انتقــال موادمخــدر بــه ایــران، رعایــت 
حقوق شــیعیان و دیگر اقــوام افغانســتانی، حفظ و 
گسترش زبان فارسی به عنوان بخشی از میراث مردم 
افغانســتان، فراهم شدن زمینه بازگشــت مهاجران 
افغانستانی مقیم ایران، تامین حقابه ایران، توسعه 
تجارت و بازرگانی بین ایران و افغانســتان و مشارکت 

در بازسازی و توسعه افغانستان است.«
کیــد کــرد: »حفــظ اســتقال  خــرازی همچنیــن تا
سیاسی افغانستان نه تنها یک مصلحت ملی، بلکه 
یک ضرورت منطقــه ای برای توســعه صلــح و ثبات 
اســت و بــر طالبــان اســت کــه بر اســتقال سیاســی 
افغانســتان و جلوگیــری از حضــور و نفوذ هــر قدرت 
خارجی پافشــاری کند. حضور چند دهــه نیروهای 
ک  خارجی از جمله نیروهای آمریکایــی و ناتو در خا
افغانســتان و فجایعی که آفریدند، باید درس عبرتی 
کمیــت و مــردم مظلوم افغانســتان باشــد  بــرای حا
کــه دیگــر بــار سرزمین شــان جوالنــگاه قدرت هــای 

بین المللی و منطقه ای نشود.«
رئیس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی در پایان 
کیــد کــرد: »سیاســت مــا در افغانســتان بســتگی  تا
کامل به رفتار طالبــان دارد و چنانچه مســیر حرکت 
گیر، حفظ  در افغانستان به سمت یک حکومت فرا
حقوق و امنیت همه اقوام، مقابله با تروریسم و اتخاذ 
سیاست حسن همجواری باشد، جمهوری اسامی 
ایــران آمادگــی همــه گونه همــکاری با دولــت و ملت 
افغانســتان را دارد و تمامــی تجــارب و ظرفیت هــای 
در  خــود  خواهــران  و  بــرادران  اختیــار  در  را  خــود 

افغانستان قرار خواهد داد.«
کمیتی  کیــد کــرد: »اصلی ترین وظیفه هــر حا او تا
تامین حقوق مــردم از جمله امنیت آنهاســت و این 
کمیت فعلی افغانستان نیز صادق است.  در مورد حا
مقابله با تروریسم و جلوگیری از جنایاتی چون کشتار 
انســان های بی گناه در مدارس و مســاجد شیعیان 

توسط گروه تروریستی داعش، در درجه اول وظیفه 
کمیــت فعلی اســت کــه تروریســت ها را از صحنه  حا
افغانستان حذف کند و البته حق طبیعی شیعیان 
مظلوم افغانستان هم هست که از حقوق خود دفاع 

کنند.«

نگرانی کشورهای همسایه افغانستان از آینده 
منطقه

همچنین یــک دیپلمات پیشــین کشــورمان ابراز 
کــرد: »کشــورهای همســایه نگــران آینــده  عقیــده 
افغانســتان هســتند و تاش می کنند تا نشســت ها 
و گفت وگوهــا به ســمتی بــرود کــه طالبــان اقداماتی 
را انجــام دهــد کــه ایــن ســرزمین پناهگاهــی بــرای 

گروه های افراطی نباشد.«
محسن روحی صفت درخصوص نقش کشورهای 
همســایه بــرای کمــک بــه حل مشــکل افغانســتان 
گفت:  »کشورهای همسایه افغانستان نگران آینده 
منطقه اند و این کشورها شامل ایران، روسیه، چین 

کستان هستند.« و پا
او تصریــح کــرد:  »البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 
گروه های افراطی در افغانستان یک خطر بالقوه علیه 
منافع این کشورها هستند و آنچه که در افغانستان 
شــاهد بودیــم، جریانی اســت که گفت وگــو می کند و 
دارای منش و روش میانه رو است، اما آنچه که قدرت 
بیشــتری در اختیــار دارد، همین گروه هــای افراطی 
هســتند که روابط نزدیکی بــا گروه هایی در خــارج از 

مرزها در خاورمیانه و آسیای میانه دارند.«
معــاون پیشــین دفتــر مطالعــات سیاســی وزارت 
خارجه اظهــار کرد: »بنابراین کشــورها به دنبال این 
هســتند که هر گونه ثبــات و امنیــت در افغانســتان 
منوط به این است که همه اقوام و گروه های نژادی و 
مذهبی در حکومت مشارکت داشته باشند تا اینکه 

احساس جدایی نکنند.«
روحی صفت درخصوص حوادث تروریســتی اخیر 
در قندوز افغانستان نیز گفت: »گروه هایی که دست 
بــه ایــن اقدامات می زننــد، امــروز بخشــی از طالبان 
شــده اند. از اول هــم بودنــد، خصوصــا اینکــه گــروه 
حقانی متشکل از پشــتون هایی است که طایفه ای 
از آنهــا در گذشــته از مناطق جنوبــی کوچ کــرده و در 
کنــون  قنــدوز پایگاهــی ایجــاد کرده انــد. همان هــا ا
بخشــی از طالبان هســتند کــه بــه آزار و اذیــت مردم 

شیعه و فارس زبان پرداخته اند.«
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واشینگتن پست
»بــا قایــق، بــا دوچرخــه، پــای پیــاده؛ ســفری بــرای 
کسیناســیوِن  وا بــرای  »ســفر  کسیناســیون«؛  وا
دورافتاده تریــن جوامــع کلمبیــا« عناوین گــزارش اصلی 
کسیناســیونی کــه عــازم نقــاط  اســت بــا تصویــر تیــم وا
کســینه کردن مــردم اســت. تیتــِر »بــا  دورافتــاده بــرای وا
مشــاهده گزینه هــا، میلیون هــا نفــر شــغل خــود را تــرک 
گوســت شغل شــان را  می کنند« گفته: »4.3میلیون نفر آ
ترک کردند، تقریبا 3درصد از نیروی کار. تعداد این افراد به 

باالترین حد رسیده.«

نیویورک تایمز
گفتــه:  تصویــر اصلــی نیویورک تایمــز از افغانســتان 
»توجه به نیازها در افغانســتان« و »آوارگان افغانستانی 
در کابــل. اتحادیــه اروپــا متعهــد شــد 1.15 میلیــارد دالر 
کمــک کنــد.« عناوین »وقفــه در عرضــه و ویــروس مانع 
بهبود جهانی می شــود« و »گــزارش اقتصــادی صندوق 
کسن ها اشاره  بین المللی پول به دسترسی نابرابر به وا
می کنــد« گفتــه: »صنــدوق بین المللــی پــول در گــزارش 
خود از  اقتصاد جهان گفته در حالی که اقتصاد دنیا برای 

یافتن جایگاهش تالش می کند.«

تایمز
کشــتی ها را مجبــور بــه  کــم در بزرگ تریــن بنــدر،  »ترا
عقب نشــینی می کند« عنوان گزارش اصلی تایمز اســت 
که بر هرج ومرج در بنــدر Felixstowe تمرکز کرده، جایی 
که کانتینرها انباشته شده و به دلیل کمبود راننده کامیون، 
امکان جابه جایی نیســت. تایمز گفتــه: »محموله های 
کریســمس از جمله کاالهای معطل مانده است، شامل 
اســباب بازی، کاالهــای برقــی، دوچرخه و لــوازم خانگی.
Felixstowe  معمــوال بیــش از یک ســوم محموله هــای 

واردات و صادرات بریتانیا را مدیریت می کند.«

»کارشــکنی ســعودی ها کار دســت پرســپولیس داد؛ پرسپولیســی ها به خانه بازگشــتند. 
گردان گل محمدی پس از حدود 4 ســاعت معطلی در فــرودگاه مهرآباد تصمیم گرفتند  شــا
این محل را ترک کنند تا پس از دریافت مجوز سفر به عربستان بار دیگر به فرودگاه بروند.« یا 
»توی این معطلی تیم توی فرودگاه شک ندارم ایرانی ها مقصرن، قطعا یه جای کار رو انجام 
گذار کردن به دقیقه نود. حتی نمی تونــم یک درصد هم عرب ها رو مقصر بدونم  نــدادن یا وا
بس که باشگاه و فدراسیون پر از آدمای بی عرضه و بی سواد و بی لیاقته.«یا »عربستان مجوز 
 Amirabdolahian@ ! هم که خفه خون گرفته AFC# پرواز برای #پرسپولیس صادر نکرده و
کرات روبه رشدتون یه کاری بکنید.«یا »کارشکنی سعودی ها برای ورود  حداقل شما در مذا
پرســپولیس به ریاض. انصاری فــرد این روزهــا رو دیده بــود، ولی ما مســخرش می کردیم!«یا 
»سعودی ها هنوز بازی شروع نشده، مسخره بازی را شروع کرده اند. پرواز پرسپولیس پس از 

پنج ساعت انتظار در فرودگاه به علت صادر نشدن مجوز پرواز از سوی سعودی ها لغو شد!«
»مردی که در اصفهان از پشت به زنان شلیک می کرده، بعد از چند روز با وثیقه آزاد شده است. 
خانواده هر ســه نفر می گویند در خیابان از پشــت با تفنگی که ظاهرا ســاچمه ای و مخصوص 
شکار بوده، به این سه زن جوان شلیک شده، طوری که مجبور شده اند به بیمارستان مراجعه 
کنند.« یا »نه تنها عامل اسیدپاشــی دســتگیر نشــد، عامل شــلیک به زنان در اصفهــان هم با 
قید وثیقه آزاد شــد.«یا »دادگســتری اصفهان: متهم پرونده تیراندازی به زنــان در اصفهان به 
موادمخدر صنعتی اعتیاد داشته است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان درباره شلیک به 
چند زن در اصفهان گفت: پس از تشکیل پرونده ای در این زمینه، متهم به سرعت بازداشت و 
در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد این فرد به موادمخدر صنعتی محرز شد.«یا »این کسانی که 
در این کارها از قبیل اسیدپاشی یا شلیک به زنان هستند، مردم معمولی نیستند، لطفا بیشرف 
نباشــید.«یا »جوالن خفاش شــب جدید در #اصفهان. مردی که در اصفهان از پشت به زنان 

شلیک می کرده، بعد از چند روز بازداشت با وثیقه آزاد شده است.«

جمهوری اســالمی ایران قصد مداخله در امور داخلی 
افغانستان را ندارد، ولی طبعا منافع مشروعی در آن کشور 

دارد که باید تامین شود.

منافع طالبــان ایجاب می کنــد رفتار طالبــان در دوران 
کمیــت تغییــر یابــد تــا صلــح در داخــل افغانســتان و  حا

حسن همجواری آن با همسایگانش تحقق یابد.

کمیت فعلی است که تروریست ها را از صحنه  وظیفه حا
افغانستان حذف کند و البته حق طبیعی شیعیان مظلوم 

افغانستان هم هست که از حقوق خود دفاع کنند.
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منافع مشروع ایران در افغانستان باید تامین شود
خرازی: سیاست ما در افغانستان به رفتار طالبان بستگی دارد
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رویداد

دوستی کهن بین ایران و ژاپن؛

کبر عالمی تمام  مستند ا
می شود

کبر عالمی در حین  ادامه ســاخت فیلمی که ا
فیلمبرداری آن درگیر کرونا شد و از دنیا رفت، تا 

یکی دو ماه دیگر از سر گرفته می شود.
قبــل  ســال  یــک  عالمــی  کبــر  ا زنده یــاد 
مشــغول ســاخت مســتندی بــود کــه در هنگام 
فیلمبــرداری بــه کرونــا مبتــال شــد و درگذشــت. 
در  عالمــی  مرحــوم  کــه  مســتندی  دربــاره  او 
بیمارســتان و در روزهــای کرونایــِی ســال قبــل 
مشــغول ســاخت آن بود هم توضیــح می دهد: 
»قــرار بــود ایــن مســتند در پنــج شــهر مختلــف 
کشــور ســاخته شــود که بخش هــای مربــوط به 
امــا  کردنــد،  فیلمبــرداری  را خودشــان  تهــران 
چهــار شــهر دیگــر باقــی مانــده کــه مســئولیت 
بــرای  اســت.  مــن  عهــده  بــر  مســتند  تکمیــل 
تــا  می کردیــم  صبــر  بایــد  فیلمبــرداری  ادامــه 
کسیناسیون در کشور کمی پیشرفت داشته  وا
باشد و برهمین اســاس از آذرماه فیلمبرداری را 

شروع خواهم کرد.«
ایــن فیلــم دربــاره دســتگاه های ماموگرافــی 
اســت کــه شــرکت فوجــی ژاپــن بــه ایــران داده 
کــه می دانیــم ســرطان ســینه  بــود. همان طــور 
یکی از شــایع ترین انواع سرطان هاســت و این 
دستگاه بسیار پیشــرفته قدرت تشخیص زیاد 
و ســریعی در این بیمــاری دارد. این دســتگاه ها 
بــه 5۰نقطــه ایــران فرســتاده شــده اند کــه برای 
نمونــه بــه چند شــهر ســفر خواهیــم کــرد. آقای 
عالمــی نگاهی انســانی در این فیلم داشــتند و 
از ایــن جهت موضــوع برایشــان جالب بــود که 
تشــخیص ســریع بیماری چطور به نجات جان 
انســان ها کمــک می کنــد. عالوه بــر ایــن رابطه 
دوســتی کهن بیــن ملت هــای ایــران و ژاپن هم 
موضوع دیگری اســت کــه در این مســتند مورد 

توجه ایشان بود.
 ، اهــواز در   1324 تیــر  متولــد  عالمــی،  کبــر  ا
غ التحصیــل رشــته ســینما بــا مــدرک دکتری  فار
از انگلســتان بــود کــه عالوه بــر مستندســازی، 
و  ســینما  حــوزه  در  آثــاری  ترجمــه  و  تالیــف 
عکاســی، در ســال های دهــه ۷۰ هــم مجــری 
برنامــه »هنــر هفتــم« بــود. او بــه  دلیــل ابتــال بــه 
ویــروس کرونا، بامــداد سه شــنبه 22 مهرماه در 

بیمارستان درگذشت.

شــهروند | ســخنگوی قوه قضائیه گفــت: »دادگاه 
حکم پرونده منافقین را صادر کرده اســت و سرکرده 
گروهک منافقین به پرداخت حــدود ۷660میلیارد 
تومان در حق آســیب دیدگان و کســانی که خسارت 
مادی و معنوی به آنها وارد شده، محکوم شده است 

و حکم پرونده الزم االجراست.«
ذبیح اهلل خداییان درباره حکم »دادگاه منافقین« 
گفــت: »در ایــن پرونــده جمعــی از جداشــدگان از 
ایــن گروهــک بیــش از 40نفــر و تعــدادی از مــردم که 
دچار آســیب شــدند، طــرح دعــوا کردنــد.« او افزود: 
»دادگاه مراتــب را از طریــق وزارت امــور خارجــه بــه 
وزارت دادگستری کشورهایی که این گروهک در آنها 

فعالیت می کند، به این گروهک اباغ کرده است.«
خداییــان تصریــح کــرد: »دادگاه حکــم پرونــده را 
صادر کرده و ســرکرده گروهــک منافقین به پرداخت 
حدود ۷660میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و 
کسانی که خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده، 

محکوم شده و حکم پرونده الزم االجراست.«
مراحل کارشناســی پرونده بــورس رو به اتمام 

است
ســخنگوی قــوه قضائیــه دربــاره تخلفــات بــورس 
تصریح کرد: »دادســرای تهــران کارهای زیــادی روی 
این پرونده جهت شناسایی افرادی که ممکن است 
در ایــن پرونده دخالت داشــته باشــند، انجــام داده 
است.«او افزود: »افرادی احضار یا دعوت شدند، اما 
هنوز کسی به عنوان متهم احضار نشده و به احتمال 
قوی در آینده نزدیک این کار صورت خواهد گرفت.«

خداییان بیان داشت: »مراحل کارشناسی پرونده 
رو به اتمام است و درخصوص نصب ماینر در سازمان 
گانه ای تشکیل شده که در جریان  بورس پرونده جدا

رسیدگی است.«
وزیر ســابق ارتباطات با قرار تامین کیفری آزاد 

شده
ســوالی  بــه  پاســخ  در  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
درخصــوص آخریــن وضعیــت شــکایت تعــدادی از 
شهروندان در اهواز و مدعی  العموم از آذری جهرمی، 
وزیر سابق ارتباطات اظهار داشت: »درخصوص این 

فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی 
کاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی،  به اتهام نشر ا
استنکاف از دستور قضائی و استنکاف از اجرای اوامر 
حکومتی مقامات قانونــی، پرونده ای در دادســرای 

فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.«
خداییــان گفت: »ایــن فرد احضــار و تفهیــم اتهام 
شــده و با قــرار تامین کیفــری آزاد شــده اســت. در آن 
مرحله، آخریــن دفاع از این فرد اخذ نشــده بود. بعد 
از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و 

پرونده در جریان رسیدگی است.«
محکومیت امید اســدبیگی و مهرداد رستمی به 

2۰ سال حبس
ســخنگوی قوه قضائیــه در مــورد آخرین وضعیت 
پرونــده هفت تپــه گفــت: »در ارتبــاط بــا کســانی که 
گذار شده و سوءاستفاده هایی کرده  شرکت به آنها وا
و مرتکــب جرایمی شــده بودنــد؛ اخیــرا حکم قطعی 

پرونده صادر شده است.«
او افزود: »تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در 
اخال در نظــام ارزی محکــوم شــده اند.« خداییان 
تصریح کرد: »امید اسدبیگی به 20ســال حبس و رد 
امــوال و جــزای نقــدی و انفصــال از خدمــات دولتی 
محکوم شــد.« ســخنگوی قــوه قضائیــه ادامــه داد: 
»مهرداد رستمی به 20 ســال حبس، رد مال و جزای 
نقدی محکوم شد.«سخنگوی دستگاه قضا با اشاره 
به محکومیت سایر متهمان پرونده هفت تپه اظهار 
کرد: »دو نفــر از متهمان هر کدام به 15 ســال حبس، 
ســه نفر دیگر هر کدام به 10 ســال و بیش از 1۷ نفر هر 
کــدام به 5 ســال حبــس محکــوم شــدند.«او افــزود: 
»اتهام اســدبیگی مشــارکت در قاچــاق یک میلیارد 
و 3۹6میلیــون یورو و مباشــرت در قاچاق 2میلیون 
کید کرد:  و ۸۹4هــزار یورو بوده اســت.« خداییــان تا

»متهمان محکومیت قطعی پیدا کرده اند.«
علت مرگ شاهین ناصری مسمومیت دارویی 

اعالم شد
ســخنگوی دســتگاه قضا گفت: »پزشــکی قانونی 
علت مــرگ شــاهین ناصــری را مســمومیت دارویی 

اعام کرده است.«

عکس خبر3

بورس باز هم عقب 
نشست

حرکت بازار سرمایه همچنان 
بر مدار کاهش است، به 

طوری که شاخص کل بورس 
دوباره به کانال یک میلیون 
و ۳۰۰هزار واحد عقب گرد 

کرد. به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس دیروز با ۲۱هزار و 
۲۳۶ هزار واحد کاهش در 
رقم یک میلیون و ۳۹۷هزار 

واحد ایستاد. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم با 

۸۷۸۶ واحد کاهش رقم 
۳۹۲هزار و ۷۸۱ واحد را ثبت 

کرد. معامله گران این بازار 
۵۱۶هزار معامله به ارزش 

۴۰هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال 
انجام دادند. در معامالت 
این بازار ۸۳ نماد مثبت و 

۳۰۳ نماد منفی بودند که از 
میان آنها صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس، گسترش نفت 
و گاز پارسیان، پاالیش 

نفت اصفهان، ملی صنایع 
مس ایران، سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی، پاالیش 
نفت بندرعباس و معدنی 
و صنعتی چادرملو نسبت 
به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی بورس 

گذاشتند. فرابورس نیز 
همانند بازار بورس روندی 

کاهشی داشت، به طوری 
که شاخص کل این بازار 

دیروز ۴۱۶ واحد نزولی کرد 
و تا رقم ۲۰هزار و ۶۷ واحد 
کاهش یافت. معامله گران 

این بازار ۳۰۲هزار معامله به 
ارزش ۶۲هزار و ۹۹۴میلیارد 

ریال انجام دادند.۶۳ نماد 
فرابورسی مثبت و ۱۹۷ نماد 

فرابورسی منفی بودند که 
از میان آنها بیمه پاسارگاد، 

پلیمر آریاساسول، سنگ آهن 
گوهرزمین، فرابورس ایران، 

پتروشیمی تندگویان، پاالیش 
نفت شیراز و فوالد هرمزگان 

جنوب نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

کو  تسنیم- ساری شهر رهاشــده ای که میزبان کشــورهای گردشگری ا
2۰22 اســت. در مهرمــاه ســال13۹۸با پیشــنهاد اســتانداری و اداره کل 
میــراث فرهنگی،گردشــگری و صنایــع دســتی مازندران، شــهر ســاری به 
کــو در ســال 2۰22 انتخاب  عنــوان پایتخت گردشــگری کشــورهای عضو ا
شد. متاسفانه بعد از گذشت بیش از سه سال از انتخاب ساری به عنوان 
پایتخت گردشگری، همچنان نه بناهای مرمت شده از سال های گذشته 
وضعیت مناسبی برای میزبانی دارند و نه دیگر ابنیه های تاریخی و دارای 

ثبت ملی شده.

تسنیم- مراسم استقبال از میثم دلخانی، محمدرضا گرایی و محمدعلی 
گرایــی مــدال آوران و همچنین محمدرضا مختــاری و رحیم گیــوی قهرمانان 
مســابقات جام جهانــی کشــتی فرنگــی فــارس با حضــور پرشــکوه مــردم و 

مسئوالن نظامی و انتظامی استان برگزار شد.

عددخبر3 چهره روز3

بعــد از گذشــت چنــد ســال از تکلیــف 
قانــون برنامــه ششــم توســعه مبنی بــر 
الــزام دســتگاه های اجرایــی بــرای ثبت 
کارکنــان در ســامانه  اطاعــات حقــوق 
»ثبــت حقــوق و مزایــا« در حالــی دوره 
پایانی برنامه در حال طی شدن است که 
گزارش های رسمی نشان می دهد هنوز 
حدود 632 دستگاه اطاعات خود را در 

سامانه ثبت نکرده اند.
در اواخــر مردادماه ســال 13۹۸ بود که 
هیــأت دولــت در جلســه خــود عملکرد 
دســتگاه ها در ورود اطاعــات حقوقــی 
کارکنــان به ســامانه حقوق و دســتمزد را 
مورد بررســی قرار داده و طی یک فرصت 
حــدود یک ماهــه تمامــی دســتگاه ها را 
مکلف به ورود اطاعات یا برطرف کردن 
نقص اطاعاتی کرد.بعد از آن دیگر هیچ 
گزارشــی در رابطــه بــا وضعیــت حقــوق و 
دستمزد اعام نشد تا اینکه گزارش اخیر 
دیوان محاســبات از تفریغ بودجه سال 
13۹۹ نشــان می دهــد که تعــداد زیادی 

از دســتگاه های اجرایــی اطاعات خود 
را در ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا ثبــت 
یــا به روزرســانی نکرده اند،  ایــن درحالی 
اســت کــه در چنــد ســال اخیــر و حتــی 
امســال  بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 
در  کارکنــان،  حقــوق  شفاف ســازی 
قانون بودجه موضوع ســطح اطاعات 
کارکنــان در ســامانه های مربوطــه مورد 
کیــد بــوده اســت.در تبصــره 21 قانون  تا
بودجه سال 13۹۹ دستگاه های اجرایی 
موضوع مــاده 2۹ قانون ششــم توســعه 

مکلف شدند اطاعات کارکنان رسمی، 
پیمانــی و قــرارداد کار معیــن، کارگــری و 
کارکنان حــوزه ســامت براســاس قانون 
تعیین شده را تا 20 اردیبهشت ماه سال 
13۹۹ در ســامانه کارمند ایران و سامانه 
ثبت حقــوق و مزایــا ثبت یا به روزرســانی 
کید شــد کــه از تیرماه  کننــد.از ســویی تا
حقــوق  اعتبــار  و  تخصیــص   )13۹۹(
کارکنــان رســمی، پیمانــی و قــراردادی 
دارای شناســه دســتگاه اجرایــی، صرفا 
کارمنــد  ســامانه  اطاعــات  براســاس 

ایران صــورت بگیرد. همچنیــن هرگونه 
پرداخــت مســتقیم و مســتمر بــه کلیــه 
کارکنــان دســتگاه های اجرایــی از محل 
اعتبــارات هزینــه ای و منابــع عمومــی و 
اختصاصــی مشــروط به ثبــت اطاعات 
آنها در ســامانه کارمند ایــران بود.با این 
وجود براســاس اعام دیوان محاسبات 
در ســال گذشــته 232دســتگاه اجرایی 
اطاعات خود را در سامانه کارمند ایران 
ثبــت کردنــد و در رابطــه با ســامانه ثبت 
و حقــوق و مزایــا 632 دســتگاه اجرایــی 
اطاعات خود را در ســامانه ثبت حقوق 
و مزایــا ثبــت و به روزرســانی نکرده انــد. 
با توجــه به اینکه در ســه ســال گذشــته 
شــرط پرداخت حقــوق و مزایا بــه نوعی 
وابسته به ثبت اطاعات در سامانه های 
حقوقــی بــوده، مشــخص نیســت ایــن 
دستگاه هایی که هنوز اطاعات خود را 
در سامانه های مربوطه ثبت نکرده اند، 
بر چه اساســی منابــع دریافــت و حقوق 

پرداخت کرده اند؟
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باشــگاه خبرنگاران جوان- جمعی از بــزرگان ادیان توحیدی شــامگاه 
2۰ مهر 14۰۰ به مناســبت هفته نیروی انتظامی با سردار حسین رحیمی، 

رئیس پلیس پایتخت به میزبانی انجمن کلیمیان دیدار کردند.

ایسنا- در ســاعت اولیه بامداد چهارشنبه 21 مهرماه، یک دستگاه تریلی 
در جاده سلفچگان-قم و در حاشیه بیمارســتان امام رضا)ع( دچار حادثه 
شده و پس از برخورد با خودروی سواری وارد دو واحد تجاری فعال بین راهی 
می شــود. در ایــن حادثــه کــه بــا آتش ســوزی و تخریــب کامــل ســقف یکــی از 

واحدهای تجاری همراه بود، تنها راننده تریلی دچار مصدومیت جزئی شد.

سرپیچی ۶۳۲ دستگاه از اعالم حقوق!

سرکرده »منافقین« به پرداخت 
۷۶۶۰میلیارد تومان محکوم شد 

سخنگوی قوه قضائیه: علت مرگ شاهین ناصری مسمومیت دارویی اعالم شد


