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دور جدید مذاکرات برجامی آغاز می شود

هیأت مذاکرهکننده ایرانی
عازم وین شد

روز گذشــته ســخنگوی وزارت امــور خارجــه از
عزیمت هیأت مذا کــر ه کننده ایران بــه وین برای
ادامــه مذا کرات دربــاره رفع تحری مهــای ظالمانه
علیهملتایرانخبر داد.
ناصــر کنعانــی گفــت« :در چارچــوب سیاســت
رفع تحریمهای ظالمانه علیه کشــورمان ،هیأت
مذا کرهکننده جمهوری اسالمی ایران به ریاست
علیباقریمذا کره کنندهارشدجمهوریاسالمی
ایرانعازموینخواهدشد».
به گفته کنعانی ،در این دور از گفت وگوها که به
روال قبل با هماهنگی اتحادیه اروپا برگزار خواهد
حشــده از سوی
شــد ،در خصوص ایدههای مطر 
طرف هــا از جملــه ایده هــای ارائه شــده از ســوی
جمهوری اســامی ایران که هفته جاری به طرف
مقابلارایهشد،بحثوتبادلنظر صورتخواهد
گرفــت .ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا تأ کید
مجددبــر عــزمو ارادهجمهوریاســامیایــرانبر
دســتیابیبهیکتوافــقپایدار کــهضامنحقوق
و پاســدار منافع ملت ایران باشــد ،ابراز امیدواری
کرد طرفهای مقابل نیز با اتخاذ تصمیمات الزم
وتمرکز جدیبر حلمسائلباقیمانده،شرایطرا
برایپیشبردموثر گفتوگوهافراهمکنند.
همچنین نماینــده اتحادیــه اروپــا در مذا کرات
احیایتوافقهستهایدر پیامیخبر داد کهبرای
ازسرگیری این مذا کرات میان ایران و قدرتهای
جهانیراهیوینشدهاست.
انریکهمــورا،نمایندهاتحادیهاروپــادر مذا کرات
ویــن ،در صفحــه توییتــرش نوشــت« :در راه وین
بــرایمذا کرهدربارهاجراییشــدن کاملبرجامبر
مبنای متن ارائهشده هماهنگکننده مذا کرات
[جــوزپ بــورل] در  ۲۰ژوئیــه .از مقامــات اتریــش
کمالقدردانیرادارم».
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واشینگتنپست

روزنامههای جهان چهارشــنبه 3،آ گوســت ،متأثر از سفر
نانسیپلوسیبهتایوانبودند؛سفری کهدر بحبوحهتنش
میان پکن و واشــنگتن و بــا وجود هشــدارهای مکــرر دولت
چین،انجامشد«.باسفر پلوسیبهتایوان،تنشهاشعلهور
میشود»عنوان گزارشواشینگتنپستاست«:کاخسفید
ً
شبــاچیــنواردعملشــد،بعــداز آنکه
فــورابــرای کاهشتن 
نانسیپلوسی،رئیسمجلسنمایندگانآمریکا،چهارشنبه
بــا رئیسجمهــوری تایــوان و ســایر مقامــات ،در دیــداری
خبرســاز از این جزیره خودمختــار -که برخــاف میل دولت
آمریکا بود -بــه امید جلوگیری از بحــران ژئوپلیتیکی در میان
تهدیداتومانورهاینظامیپکن،مالقات کرد».

برخی کارهای دولت از آرزوهای دیرینه کشور بود
ســید ابراهیم رئیســی به وضعیت اختالالت شــبکه
ارتباطــی و اینترنت ثابت و همراه در کشــور و به برخی
گالیههای مردمی اشاره کرد و گفت« :وزارت ارتباطات
با دقت مواردی از این دســت را پیگیری کند تا خللی
در خدماترســانی به مردم و فعالیت کس ـبوکارها و
مشــاغلی کــه در بســتر فضــای مجــازی جریــان دارد،
ایجادنشود».
سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت ،ضمن
عرض تســلیت و تعزیت به مناســبت فرا رســیدن ایام
ســوگواری حضرت اباعبــداهلل الحســین(ع) به تبیین
فلســفه قیام عاشــورا پرداخــت و بــا تا کید بــر ماهیت
زنده و حیاتبخش پیام عاشورا ،آن را اتمام حجتی با
انسانهای تمامی اعصار و قرون خواند و گفت« :پیام
محوری حادثه عاشورا عدالتخواهی و ظلمستیزی
اســت کــه گذشــت زمــان نــه تنهــا از درخشــش آن
نکاسته ،بلکه این پیام روز به روز فرا گیرتر میشود».
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه عدالتخواهــی و
ظلمستیزی گرایشهای فطری همه انسانهاست،
گفت« :رمز و راز ماندگاری قیام عاشــورا همین در هم
نهــای انســانی همچــون
تنیدگــی عمیــق آن بــا آرما 
آزادگی ،عدالتخواهی و ظلمستیزی است».
رئیســی در ادامــه پــس از اســتماع گزارشــی از رونــد
اجــرای طــرح «دارویــار» از ســوی وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،نــگاه منصفانــه را الزمــه
حهــای بــزرگ در دســت اجــرای
قضــاوت دربــاره طر 
دولت دانســت و گفــت« :اجرای این دســت طر حها،
نیازمنــد هماهنگیهای بیــن بخشــی و ظرافتهای
بســیاری اســت که گاهی در اظهار نظرها و قضاوتها
یشــود .کار بزرگی در حوزه
نســبت به آن کمتوجهی م 
دارو آغاز شده است که ممکن است در ابتدای انجام
آن ،برخی نقایص و کاستیها هم وجود داشته باشد،
اما امروز کمتر کســی در اصل اجرای ایــن طرح تردید
دارد».
رئیســی حکمرانــی عالمانــه و مســئوالنه را در گــرو
شــجاعت دولــت در تصمیمگیــری دانســت و اظهــار
داشت« :ما نباید متاثر از برخی حواشی و پیامدهای
کوچــک احتمالــی ،از زیــر بــار مســئولیت تصمیمات
بزرگ و ضروری برای کشــور شــانه خالــی کنیم .دولت
تجلی اراده مردم اســت و باید در راســتای تامین خیر
عمومی و منافع مردم گام بردارد».
رئیســی توفیق در اجرای طر حهای بزرگی همچون
دارویــار را در گــرو اطالعرســانی جامــع و دقیــق و
روایتگری مسئوالنه دانســت و تا کید کرد« :در اجرای
چنین طر حهایی الزم است نسبت به گرههای ذهنی
و ابهاماتــی کــه در افــکار عمومــی بــه وجــود میآیــد،
حســاس باشــید و بــا ســرعت و دقــت در ایــن زمینــه
اطالعات الزم را به مردم بدهید».
رئیسجمهــوری بــا تا کیــد بــر اهمیــت روایتگــری و
اقدامــات تبیینــی از ســوی دســتگاههای اجرایــی،

افــزود« :ا گــر دســتگاههای مجــری ،خــود روایــت
تشــان ارائــه نکننــد،
درســت و بهنــگام از اقداما 
دیگران این اقدامــات را به شــکلی روایت میکنند که
نتایج اقدامات مهم دولت زیر ســوال م ـیرود و بعضا
نقاط قــوت در افکار عمومی نقطه ضعــف جلوه داده
میشود».
رئیســی در ایــن زمینــه موضــوع بیمــه رایــگان افراد
فاقد بیمه را مثــال زد و گفت« :مثال تا بــه امروز حدود
 ۶میلیون نفــر از افراد فاقد بیمه تحت پوشــش بیمه
رایگان قرار گرفتهاند و بررســی پرونده افراد باقیمانده
هم ادامــه دارد ،اما نبایــد در اظهارات و اخبــار ،اقدام
مهــم دولــت در پوشــش بیم ـهای  ۶میلیــون نفــر بــه
حاشــیه بــرود ».رئیسجمهــوری برخــی کارهــای
انجا مشــده در این دولــت را از آرزوهای دیرینه کشــور
برشــمرد و گفــت« :از بین بــردن زمینه رانــت و قاچاق
دارو بــا اجــرای طــرح دارویــار ،ســاماندهی صــدور
شهــای اصلــی ســامانه جامع
مجوزهــا و اجــرای بخ 
تجارت از جمله مواردی اســت که باید به خوبی برای
افــکار عمومــی تبیین شــود تــا بزرگــی کاری کــه انجام
شده از نظرها پنهان نماند».
در پایــان این جلســه ،رئیسجمهــوری با اشــاره به
اینکه در آســتانه اولین ســالروز آغاز دولت مردمی قرار
داریــم ،گفــت« :رســانهها ب هطــور طبیعــی در چنیــن
مناســبتهایی به ارزیابی عملکرد دولت میپردازند
و ا گــر وزرا و مدیــران اجرایــی نتواننــد اطالعــات الزم
را دربــاره عملکــرد دســتگاه تحــت مدیریــت خــود در
اختیــار رســانهها بگذارنــد یــا خــود در اطالعرســانی
عملکردشان ابتکار عمل را در دست نداشته باشند،
ممکــن اســت روایــت خدمــات دولــت ،آنچنــان کــه
شایسته است صورت نگیرد».
رئیسی با تا کید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت
رســانهای بــرای اطالعرســانی موثر بــه مــردم ،اذعان
داشــت« :صــرف ارائــه عــدد و رقــم و آمار پاســخگوی
نیــاز افــکار عمومــی نیســت و بایــد اطالعرســانی
دستگاههای دولتی ،هدفمند و معطوف به نیازهای
حشــده در فضــای
افــکار عمومــی و شــبهات مطر 
رسانهای کشور باشد».

چارچوب قوانین و مقررات باشــد و از رفتار سیاســی
کــه متأثــر از فشــار صهیونیســتی اســت ،دســت
بــردارد .بــرای ایشــان متأســفم زیــرا آژانــس در تمام
فرآیندهای ما طبــق پادمان حضور و نظــارت دارد و
عملیات اجرایی ما در حوزه ســازمان انرژی اتمی در
شهــای گونا گونی که بــه مواد هســتهای مرتبط
بخ 
میشود ،تحت نظارت آژانس بوده ،هست و خواهد
بــود ».او افــزود« :در اجــرای قانــون راهبــردی بــرای
لغــو تحری مهــا ،در پاســخ بــه ایــن تحریمهــا گازدهی
به ســانتریفیوژهای پیشــرفته را آغاز کردیم تا نشــان
دهیم که اراده ما اراده مســتحکمی است و برای لغو
تحریمهــا از هیچگونــه اقدامی که در راســتای منافع
ملت ایران است ،کوتاه نخواهیم آمد».
سیل قابل پیشبینی است ،اما در حد اندک
علــی ســاجقه ،رئیس ســازمان محیط زیســت ،در
پاســخ به پرسشــی دربــاره پیشبینی هواشناســی از
وقوع ســیل گفت« :از لحاظ آمــاری قابل پیشبینی
اســت ،ولــی در حــد انــدک .شــرایط تغییــر اقلیمــی
وضعیتــی ایجــاد کــرده کــه پیشبینــی ســازمان
هواشناســی و دســتگاههای دیگر خیلــی نمیتواند
دقیق باشد».
پرونــده ویلموتــس را تــا آنجا کــه وظیفــه قانونی
ماست پیگیری میکنیم
وزیــر ورزش و جوانان اعالم کــرد پرونده ویلموتس
را تا آنجــا که وظیفه قانونی ماســت تا پایــان پیگیری
میکنیم تا به نتیجه برسد.

اختصــاص معــادل یکونیــم میلیــون تومــان
ســهام بــه متولــدان  ۱۴۰۱بــرای حمایــت از
فرزندآوری
علــی بهــادری جهرمــی ،ســخنگوی دولــت ،از
اختصــاص ســهامی معــادل یکمیلیــون تومــان
بــرای متولــدان ســال  ۱۴۰۰و معــادل یکونیــم
میلیــون تومــان بــرای فرزنــدان متولد ســال  ۱۴۰۱در
راســتای سیاســت حمایــت دولــت از خانوادههــا
بــرای فرزندآوری خبــر داد و افزود« :دولــت مقرر کرد
اعضــای کابینــه ســیزدهم در حاشــیه جلســه که متناســب بــا تــورم ســاالنه در ســالهای آتــی این
وا گذاری سهام استمرار یابد».
دولت چه گفتند؟
اعضــای کابینــه ســیزدهم در حاشــیه جلســه
هیــات وزیــران در حیــاط دولت بــا حضــور در جمع علت اختالل اینترنت در تهران و مشهد
عیســی زار عپــور ،وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
خبرنگاران به سواالتشان پاسخ دادند.
اطالعــات ،وقوع دو حادثه را عامــل اختالل اینترنت
در مشــهد و تهــران اعــام کــرد و توضیــح داد« :دو
گروسی مطابق ضوابط آژانس اظهار نظر کند
محمــد اســامی ،رئیس ســازمان انــرژی اتمــی ،در حادثــه قطعشــدن فیبرهــای نــوری در مشــهد و
پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اظهــارات اخیر گروســی ،آتشگرفتــن حوضچــه مخابراتــی در خیابــان کارگــر
گفــت« :انتظــار داریم آقای گروســی مطابــق ضوابط تهران به دلیل رعایت نکردن اصول حرفهای توسط
آژانــس گفتوگــو و اظهــار نظــر کنــد و اظهاراتــش در اپراتورهای مربوط بوده است».
هشتگ روز

تایمز

« 60درصــد محافظهکاران تــراس را به عنوان نخس ـتوزیر
بعدی ترجیح میدهند» عنوان گزارش اصلی تایمز است که
گفتهلیز تراسفاصلهخودرااز ریشیســوناک،رقیباو برای
رهبــریحــزبمحافظ ـهکار و نخس ـتوزیریبریتانیــا،به34
امتیاز رســاندهاســت.در این گزارش آمدهاست کهباسبقت
گرفتــنلیــز تــراساز ریشــیســوناک،وزیــر داراییســابق60،
درصد اعضای حزب محافظهکار او را به عنوان نخستوزیر
بعدیخودترجیحمیدهند.تایمز گفتهبر اساسنظرسنجی
موسســه یــوگاو ( 26 )YouGovدرصــد از اعضــای حــزب
محافظهکار ریشیسوناکراترجیحمیدهند.

چاینادیلی

«ســفر پلوســی به تایوان ب هشــدت محکــوم شــد» عنوان
گزارشچاینادیلیاست«:پکنسهشنبهسفرنانسیپلوسی،
رئیسمجلسنمایندگانآمریکابهتایوانرابهشدتمحکوم
ومخالفتقاطعخودراباآنابراز کرد؛اقدامیتحریکآمیز که
چیــناز آنبهعنواننقضفاحــشحقحاکمیتو تمامیت
ارضی این کشور انتقاد کرد .وزارت خارجه چین در بیانیهای
کهاندکیپساز ورودپلوسیبهتایپهمنتشر شد ،گفت:چین
قاطعانه با ســفر پلوســی مخالفــت و ب هشــدت آن را محکوم
میکند و اقدامات دیپلماتیک جدی انجــام داده و اعتراض
شدیدخودرابهآمریکاابراز کردهاست».

#چین_تایوان

نقل قول3
معاون سیاسی وزارت کشور:

وظیفه پایش انقالبی ماندن
مدیران را بر عهده داریم

محمدرضاغالمرضاخطاب
بــه معاونــان سیاســی
اســتانداریهای سراســر
کشــور گفت« :بایــد متوجه
مســئولیت خدمت در یک
نظــام مرد مســاالری دینــی
بود».غالمرضاباتبیینمسئولیتهایسیاسی
و ضــرورت پیشــبرد برنام ههــای دولــت مردمی
اظهــار کــرد« :تحقــق برنام ههــای دولــت در گرو
همدلــی و اقــدام جهــادی همــه مســئوالن و
مشارکت حدا کثری مردم است و استانداریها
در اینزمینهمسئولیتمهمیدارند».اواضافه
کــرد« :معاونــت سیاســی اســتانداریها بــا
انتصابــات صحیــح ،متولــی انقالبــی بــودن و با
ارزیابــی مســتمر ،وظیفه پایش انقالبــی ماندن
مدیران را بــر عهــده دارد ».معاون وزیر کشــور از
معاونــان سیاســی اســتانداریها خواســت کــه
برای نشاط سیاسی نســبت به تقویت فعالیت
احــزاب سیاســی ،همچنیــن ارتباط مســتمر با
نخبگاناهتمامداشتهباشند.غالمرضاتوضیح
داد« :احــزاب نقــش مهمی در پیشــرفت کشــور
دارند ،با این شرط که توانمند شده و نسبت به
فعالیــت سیاســی ،رویکــردی مســئولیتپذیر
داشتهباشند».
دبیر شورای عالی فضای مجازی:

وزارت ارتباطات عامالن اختالل
در اینترنت را به دستگاه قضائی
معرفی کند

علل و عوامل اختالل اخیر
در شبکه اینترنت پایتخت
و برخی نقاط دیگر کشــور،
در نشســت شــورای عالــی
فضــای مجازی به ریاســت
رئیسجمهــوری بررســی
شــد .ابوالحســن فیروزآبــادی تخطــی برخــی
پیمانــکاران از دســتورالعملها -از جملــه
لهــای برق فشــار قوی
اســتفاده از مســیر کاب 
بــرای شــبکههای ارتباطــی -را از علــل اصلــی
اختــال اخیــر در شــبکه اینترنــت پایتخــت و
برخی نقاط دیگر کشــور دانســت و گفــت« :در
جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی ،وزارت
ارتباطــات مکلــف شــد عوامــل بــروز حادثــه را
شناســایی و بــه قــوه قضائیــه معرفی کنــد ».او
گفت« :شورای عالی فضای مجازی همچنین
در ایــن جلســه ،مرجــع تصویــب  ۳۹اقــدام در
زمین ههــای اقتصــاد دیجیتــال ،رمــزارز،
فناوریهای مالی ،دیپلماسی عمومی و سواد
فضــای مجــازی را تعیین کــرد و دســتگاههای
مرتبطموظفنــد ظرف ســه مــاه ،ایــن مــوارد را
بــرای تصویــب بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی
ارجاعدهند».

#کنکور

«امپراتوری آمریکا مانند سیاس ـتهای تمام صد ســال اخیرش در آمریکای جنوبی ،در ایــران و غرب
آسیا،در عراقوپاکستانوهندو گوشهگوشهجهان،جنایتکارانهدر امور داخلی کشورهادخالتمیکند
و اینبار بلندپروازیهایسیاس ـیاشمردمتایوانرادر رنجو عــذابفرو خواهدبرد».یا«جزیرهتایوان
صدهاســالپارهایاز چینبوده.مدتیتوســطژاپندر جنگاشــغالشــده.در جریــانجنگداخلی
چین ،شورشــیان شکس ـتخورده به آنجا فرار و اعالم خودمختاری کردهاند .این جزیره هیچگاه کشــور
مستقلینبودهونخواهدبود».یا«آمریکادر اوکراینشکستخوردوروسیهتوانستبرنامههایغربرا
بههمبریزد؛چندروز پیشهمبرایاولینبار از آغاز جنگ،بلینکنباالوروف گفتوگو کرد.آمریکابدش
نمیآیدجبههاوکراینبهمرور کمرنگشــودو تاقبلاز زمســتاناز حساســیتهابکاهد.ســفر پلوســی
بهتایواناذهانرااز اوکرایندور کرد!»یا«باتوجهبهاینکهبایدندر نزاعاوکراینو ایرانباعقبنشــینی
نیروهای زلنسکی از دونتســک و نزدیک شــدن ایران به گریز هستهای توفیقی کســب نکرده؛ گشودن
جبههجدیداز نزاعدر تایوانبزرگتریناشتباهاستو بیشترینتأثیر رادر نزدیک کردنروسیه،ایرانو
چینبهیکدیگر خواهدداشت».
«نتایج #کنکور_سراسری امســال هم اعالم شــد و طبق آمارهای اولیه مشخص شد فقط یک نفر! از
 40نفر قبولــی رتبههای 1تا 10رشــتههای نظــری در مــدارس دولتی درس خوانــده اســت! 23درصد در
مــدارسغیرانتفاعیو 72درصددر مدارسســمپاددرسخواندهانــد».یا«مرکز پژوهشهایمجلس
کمترینشــانسقبولیدر کنکور راســهمیهمناطقمحرومو بیشترینشانسقبولیراسهمیهمنطقه
یکاعالم کرده.از برکات کسبرتبهیک کنکور توسطخانمحسنزادهعالوهبر ایجاداعتمادبهنفسدر
دانشآموزاناستان کهگیلویهوبویراحمد،یادآوریمجددتبعیضآموزشیاست.عدالتنجاتبخش
استعدادهاست».یا«راجعبه کنکور،نتیجهموردقبولیآوردم.سوالی کهپیشمیآداینه کهبهاینهمه
زحمت،اســترس،فشار عصبی،نپرداختنبهعالیقو هزینهجانیو مالیمیارزیدیانه؟احتماال نه».یا
«ناراحتمیشیدا گهبهجایی کهتوشپولوسهمیه،حرفاولوواسهقبولیدانشگاهمیزنهبگمجهان
سوم؟!یاهمینجوریبهخودموندروغبگیم کهماخیلیخوبیم؟!»
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سخنگوی قوه قضائیه :خبر بازداشت خاوری صحت ندارد؛ کانادا همکاری نمیکند

رسیدگی به اتهامات هواشناسی
در دادگاه در صورت احراز قصور
سخنگوی قوه قضائیه گفت« :در خصوص قصور
دستگاه مربوطه درباره پیشگیری از سیل و تلفات
آن در اســتهبان ،پرونده مقدماتی تشــکیل شده و
ا گر ترک فعــل یا تقصیری ـ که اقدام مجرمانه اســت
ـ وجــود داشــته باشــد ،بررســی و در شــعبه قضائــی
مربوطهپیگیریمیشود».
مســعود ستایشــی ،ســخنگوی قــوه قضائیــه در
پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه «طی سالیان اخیر
شــاهد بروز حوادث تلــخ و مرگبــاری بودهایم که به
نوعی پای قصور یا اشتباهات سازمان هواشناسی
در آنهــا در میــان بــوده اســت ماننــد ســقوط
یت ـیآر» در پــرواز تهران ـ یاســوج که
هواپیمــای «ا 
ن باختن  66نفــر از هموطنان شــد یا
منجر به جــا 
طوفان چند ســال قبل تهران با  6فوتی و در ســیل
اخیر در اســتهبان اســتان فارس متاســفانه شاهد
جان باختن  26نفر بودیم که به نوعی در تمام این
حــوادث مرگبار ،پــای ســازمان هواشناســی و عدم
یهــای دقیــق و بهموقــع در میــان
ارائــه پیشبین 
بوده است».
آیــا تــا بــه امــروز دادســتانیهای اســتانهای
مختلــف کشــورمان در ایــن حــوادث مرگبــار که به
حــوزه عملکــردی ســازمان هواشناســی مربــوط
بوده ،ورودی داشــتهاند و پروندهای تشکیل شده
است؟
ستایشــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا در
خصــوص حادثــه ســیل اخیــر اســتهبان و قصــور
ســازمان هواشناســی در ایــن حادثــه ،گزارشــی بــه
دادستانی کل ارسال شــده است و آیا دستگاه قضا
تا به امــروز با مســئوالن مقصر یا صاحــب ترک فعل
در حــوزه هواشناســی که منجر بــه حــوادث مرگبار
شــده ،برخوردی داشــته اســت؟ گفت« :براســاس
مقــررات مــاده  556مــاده مجــازات اســامی ،ترک
فعل قابل تعقیب و در صورت احراز ،قابل مجازات
اســت؛ در ســیل اســتهبان براســاس گزارشــی کــه
ریاســت کل دادگســتری اســتان فارس اعالم کرده،
بالدرنــگ رئیس حــوزه قضائی اســتان ،دادســتان
مرکــز اســتان و مرجــع قضائــی حــوزه درگیــرســیل
وارد محــل حادثه و فعال شــدند و اقدامــات الزم را
برای حل مســائلی که موجببروزاین ســیل شده
مانند مســدود بودن معیر و  ...را انجــام دادند ».او
افزود« :در ارتباط با مســائل پیشــگیرانه ،ســازمان
متکلــف مشــخص اســت کــه بایــد معترضــات در
بســتر و حریم را رفــع کند و ا گــر ممانعتیبــرای رفع
معارضــات بــود دســتور دادســتان را بخواهــد و بــر
اســاس آن تصمیمی که اتخاذ میکند محــور را آزاد
کند .دســتورات پیشــگیرانه به تمام دســتگاههای
مربوطه اجرایی ابالغ شده و در حال انجام است».
ستایشــی متذکــر شــد« :در خصــوص قصــور
دستگاه مربوطه درباره پیشگیری از سیل و تلفات
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آن پرونده مقدماتی تشکیل شده و ا گر ترک فعل یا
تقصیری  -که اقدام مجرمانه است  -وجود داشته
باشد ،بررســی و در شــعبه قضائی مربوطه پیگیری
میشود».
پروند ههــای ثبــت ســفارش خــودرو ،اســدی،
خاوری ،میرسلیم و تبعه سوئد
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره
پرونده ثبت ســفارش خودرو گفــت« :پرونده ثبت
ســفارش خــودرو ا کنــون در دادســرای ناحیــه ۲۸
تهران مطرح است و تا  ۱۰روز آینده به دادگاه ارسال
خواهــد شــد ».ستایشــی اظهارداشــت« :الیحــه
معاهده انتقال محکومان بین ایــران و بلژیک را به
فال نیــک میگیریم امــا ا کنــون بحث تبــادل آقای
اسدی فعال در دستور کار نیست».
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره
اســترداد محمودرضــا خــاوری ،مدیرعامل اســبق
بانــک ملــی و بازگردانــدن او به کشــور گفــت« :خبر
یشــود و
مربــوط به دســتگیری این فــرد تکذیب م 
صحت ندارد ».ستایشی اقدام دولت کانادا را نقض
حقوقبشــر دانســت و افــزود« :اســترداد مجرمــان
از طریــق اینترپــل یــک قاعــده بینالمللی اســت و
استنکاف دولت کانادا برداشتهایی دارد و دولت
کانادا پناهگاه متهمان و مجرمان شده و این اقدام
جای نگرانی برای جامعه بینالمللی دارد».
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره
ســیدمهدی میرســلیم گفــت« :عنــوان اتهامــی او
اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به
پنج سال حبس محکوم شده است».
ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی
دربــاره دســتگیری جاســوس تبعــه ســوئد گفــت:
«طبــق گــزارش ضابــط ،فــرد دستگیرشــده ارتباط
غیرســازندهای با عناصر جاســوس داشــته است و
ماموریت او کســب اطــاع از جاســوس دیگــر بوده
و طبــق دســتور قاطــع و بهموقــع مرجــع قضائــی
بازداشت شده است».

3چهره روز

خواسته مادر ارشا اقدسی یک
سال بعد از درگذشت

میخواهمعلتمرگ
پسرممشخصشود

از مرداد سال قبل که خبر وقوع یک حادث ه
تلــخ برای ارشــا اقدســی هنــگام چــپ کردن
ماشــین ،ســر صحن ه فیلمی در لبنان منتشر
شد تا زمانی که این بدلکار سینمای ایران از
دنیا رفت و حتی هنوز ،دوســتان و همکاران
او در ناباوری از اینکه او در این اتفاق اشتباه
کرده باشــد به ســر میبرند .پس از یک سال
مادر ایــن هنرمند همچنان در انتظار اســت
که علت واقعی این حادثه مشخص شود.
«فرزانه موجودی» که در ماههای گذشــته
مصاحبهای با رســانهها نداشــته و بیشــتر از
هر چیز قــدردان لطف مــردم و عالقهمندان
ارشاســت ،در گفتوگویــی کوتــاه میگویــد:
«یــک ســال گذشــته و مــا در ایــن مــدت
هیــچ خواســته و توقعــی بــرای انجــام کاری
بــه نــام ارشــا نداشــتیم و ندار یــم ،هرچنــد
دوســتانش کارهایــی انجــام دادهانــد ،ولــی
برای من شخصا فقط دو مسأله مهم است.
اول اینکــه مــن هنــوز ،هنــوز و هنــوز منتظــرم
بدانم به چه علتی ارشــا از میان مــا رفته؟ آیا
کســی کوتاهــی کــرده؟ ا گــر کوتاهــی در میان
باشــد بایــد حتمــا پاســخگو باشــند و حتمــا
میخواهم که این موضوع برایم روشن شود
بلکه دل من هم کمی آرام شود».
دوم اینکــه گروهــی کــه ســر صحن ـه
فیلمبــرداری در لبنــان بودنــد ،براســاس
فیلمهایــی کــه ضبط شــده گفتنــد که ارشــا
رکورد بینظیری در آنجــا زده و آنها قول ثبت
ایــن رکــورد را در گینــس دادهانــد .همچنیــن
قــول ســاخت یــک فیلمــی از بیوگرافــی و
کارهای ارشا دادند که برای انجام هر دو این
کارها در انتظارم».
ارشا اقدســی که در  ۳۹سالگی درگذشت،
ا گرچه ظاهــرا از میان خانواده و دوســتانش
رفته ولی طبق وصیتش اعضای بدنش اهدا
شــد تا منشــأ دمیدن جان و نفســی تــازه به
زندگی کسانی دیگر باشد.

3عددخبر
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جزئیات میزان سود
سهامعدالت
دستیار رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار از دو برابر
شدن میزان سود سهام
عدالت سال  ۱۴۰۰که در
سال جاری واریز خواهد شد،
خبر داد .پیمان حدادی
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به برگزاری مجامع برخی
شرکتها ،اظهار کرد« :بر
اساس میزان سودی که در
این مجامع تقسیم شده،
سهم سود سهام عدالت
نیز مشخص است .بر
این اساس مجامع برخی
شرکتها نیز طی دو ماه آینده
برگزار خواهد شد و پیشبینی
میشود با توجه به سودی
که در مجامع پیش رو تقسیم
میشود ،امسال سود سهام
عدالت حدود دو برابر سود
سال قبل باشد».
او ادامه داد« :در واقع سال
گذشته مشموالنی که ارزش
اولیه سهام آنها یک میلیون
تومان بود ،حدود یک
میلیون تومان و افرادی که
ارزش اولیه سهام آنها ۵۳۲
هزار تومان بود حدود ۵۵۰
هزار تومان سود گرفتند .بر
این اساس امسال احتماال
یک میلیون تومانیها دو
میلیون تومان و  ۵۵۰هزار
تومانیها ،بیش از یک
میلیون تومان سود دریافت
کنند».دستیار رئیسسازمان
بورس و اوراق بهادار در
مورد زمان پرداخت سود
سهام عدالت نیز توضیح
داد« :زمان پرداخت به این
بستگی دارد که شرکتهای
سرمایهپذیر سودهایی که
در مجمع مصوب کردهاند
را چه زمانی به شرکت
سپردهگذاریمرکزیمنتقل
کنند و سپردهگذاری بر اساس
مصوبه شورای عالی بورس
سودها را پرداخت کند».

ایسنا -مراســم یادبود دکتر عادل آذر ،رئیس اســبق مرکز آمار ایران دیروز در
مسجدنور باحضور چهرههایعلمیوسیاسیبرگزار شد.

ایســنا -مراســم ســوگواره عاشــورایی اصحــاب فرهنــگ ،هنــر و رســانه با
حضــور محمدمهــدی اســماعیلی ،وز یــر فرهنــگ و ارشــاد روز گذشــته در
حیاط وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار شد.

ایرنــا  -مراســم عــزاداری اباعبداهللالحســین(ع) صبــح دیــروز بــا حضــور
سالمندانومعلوالنساکندرآسایشگاهخیریه کهریزکبرگزار شد.

ایرنــا -هــر ســاله روز چهــارم محــرم آییــن ســنتی علمبنــدان در
روســتای درخــش خراســانجنوبی برگــزار میشــود .در این مراســم
چهــارده علم بــه نام چهــارده معصوم بســته و هــر یــک از علمها با
رســم خاصــی توســط بزرگخانــدان در خانــه تزیین شــده و ســپس
علمها در مسجد جامع درخش گردهم میآیند.

اینفوگرافی
3
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دولت تصویب کرد

اختصاص  ۲.۵همت برای بیمه حوادث طبیعی ساختمان
وزیــر اقتصــاد گفــت« :هیــأت دولــت مصــوب کــرد
 ۲.۵همــت بــرای ســال  ١۴٠٠بــه صنــدوق بیمــه
حــوادث طبیعــی ســاختمان اختصــاص یابــد کــه از
طریق قرارداد با ســایر شــرکتهای بیمــه بتوانیم در
کوتاهترین زمان ممکن خســارتهای ناشی از سیل
و زلزله را جبران کنیم».
سیداحســان خاندوزی در گفتوگو بــا خبرنگاران
اظهار داشــت« :بعد از بازدیدی که رئیسجمهوری
از مناطق سیلزده داشت ،یکی از تصمیمات دولت
بــرای شــیوه رســیدگی بــه خســارات ناشــی از ســیل
تغییر در رویه گذشــته بود ».او با بیــان اینکه تخریب
ســرپناه مــردم از مســائل بســیار دردنــا ک و نیازمنــد
چارهجویــی فــوری اســت ،افــزود« :پیــش از ایــن از
مکانیــزم تخصیص بودج ههــای الزم بــرای مدیریت
بحــران یــا جبــران خســارت ســیل و زلزلــه اســتفاده
یشــد اما وزارت اقتصادودارایی گزارشــی به هیأت
م 
دولــت ارائــه کرد تــا بــرای جبــران خســارات ناشــی از
سیل و زلزله از ظرفیت صنعت بیمه که در بسیاری از
کشورها به عنوان شــیوهای کارآمد استفاده میشود

و در احکام قانونی هم درج شده ،بهره ببریم».
خانــدوزی بــر همیــن اســاس خاطرنشــان کــرد:
«صندوق بیمه همگانی ساختمان در کشور از سال
گذشــته فعال شــده اما به جهت اینکــه بودجههای
الزم در اختیــار نگرفتــه بــود ،تا کنــون آنگونه کــه باید
فعال نبوده اســت ».وزیر اقتصاد اعــام کرد« :هیأت
دولت امروز مصوب کرد دوونیــم هزار میلیارد تومان
برای ســال  ١۴٠٠بــه صنــدوق بیمه حــوادث طبیعی
ســاختمان اختصــاص یابــد کــه از طریــق قــرارداد بــا
ســایر شــرکتهای بیمه بتوانیــم در کوتاهترین زمان

ممکــن خســارات ناشــی از ســیل و زلزلــه را جبــران
کنیم».
خانــدوزی تصریــح کــرد« :ا گر خــودروی مــردم نیز
در حوادث ناشــی از سیل دچار مشــکل شود ،مردم
بهراحتــی میتواننــد بــه شــرکتهای بیمــه مراجعــه
کرده و در کوتاهترین زمان خسارت بگیرند».
خانــدوزی درباره ابالغ بســته دهگانه بورس گفت:
«پیام مهم این بسته در اواخر سال گذشته از سوی
معاون اول ابالغ شــد این نکته بــود که از بخشهای
مختلــف دولت درگیر بورس کشــور عزم بر این اســت
کــه بــا مراعــات دســتورالعملها بتوانیــم بیشــترین
اطمینــان خاطــر را برای فعــاالن بازار ســرمایه فراهم
کنیــم ».او ادامــه داد« :رئیسجمهــوری تا کیــد دارد
که همــه دســتگاهها به مصوبــات پیشــین پایبندی
داشته و از بازار سرمایه حمایت کنند».
وزیــر اقتصــاد درباره برگزاری نشســتی بــرای تعیین
افزایــش حقــوق بازنشســتگان گفــت« :ایــن جلســه
برگزار شده است و سرپرست وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی در این باره سخن خواهند گفت».
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