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1521- آنچه ک��ه از عملکرد رئیس فعلی 
صدا و س��یما آقای جبل��ی می بینیم با این 
سطح نازل و کیفیت پایین برنامه ها و نگاه 
حداقلی و ت��ک محوری این رس��انه فقط 
می ت��وان گفت قبال چه مدیرانی داش��تیم.

)10/28(
1541- آی��ا آن موضوعی که یک آقایی در 
برنام��ه تلویزیونی عنوان کرد رئیس جمهور 
آمریکا یک کیف دارد که هرگاه خواس��ت 
می تواند اینترنت جه��ان را قطع کند. یک 
شوخی بوده؟ احتماال چنین است! )10/28(

1707- در ی��ک حمل��ه روس��یه ب��ه یک 
س��اختمان در اوکرای��ن خس��ارات زیاد و 
کشته های زیادی بر جای گذاشت. تصاویری 
که از این حمله مشاهده شد واقعا غم انگیز 

بود. )10/28(
1721- یک فعال سیاسی اصولگرا در دفاع 
از دولت گفته عملکرد دولت نه تنها منفی 
نبوده در بس��یاری از موارد هم مثبت بوده. 
ما که بخیل نیستیم امیدواریم آنچه ایشان 

می گوید باشد! )10/28(
1732- در ح��ال حاض��ر رابط��ه دول��ت، 
دانشگاهیان و نخبگان چگونه است؟ چقدر 
از این��ان برای مش��اوره و همکاری در حل 

مسائل کمک گرفته می شود؟ )10/28(
1742- چرا ب��ا وجودی که کرونا در چین 
شیوع مجدد داشته س��فارت ایران از مردم 
چین خواسته به ایران سفر کنند؟ این رفتار 

عجیبی نیست؟ )10/28(
1756- در برخ��ی خبره��ا آم��ده کمبود 
انرژی در تابس��تان هم ادام��ه دارد. واقعا با 
این حساب باید گفت دیگر چه شود؟ پس 

تابستان سخت هم داریم! )10/28(
1807- لزوم نگاه به روش های گذش��ته و 
تغییر و بازنگری آنها برای حوزه های مختلف 
مدیریتی یک ضرورت اس��ت. بس��یاری از 
مس��ائل با تغیی��ر روش های حل ش��دنی 

هستند. )10/28(
1812- م��ا در حال حاضر هم ب��ا اروپا در 
یک بح��ران و تنش قرار داری��م اما باید با 
تدبیر دستگاه دیپلماسی بحران ها را حل و  

برطرف کنیم. )10/28(
1821- وزی��ر ارتباط��ات بفرمایند چگونه 
می خواهن��د نیاز به فیلترش��کن ها را برای 
مردم کاهش دهند؟ حتما روش خالقانه ای 

در این مورد دارند! )10/28(
1835- مشکل کندی سرعت اینترنت در 
ایران جدا از مش��کالت کاری و... که ایجاد 
می کن��د واقع��ا روی اعص��اب و روان مردم 

می رود! )10/28(
1921- در اروپ��ا در ح��ال حاض��ر تالش 
گس��ترده ای صورت گرفته که وابستگی به 
منابع انرژی روس��یه را کاهش دهند و این 
موضوع به جدیت تمام در حال محقق شدن 

است. )10/28(
1932- زمستان امس��ال زمستان چندان 
س��ختی هم تا ح��اال نبوده ام��ا چیزی که 
باعث شده از آن به زمستان سخت یاد کنند 
برخی س��وءمدیریت ها بوده! غافلگیر شدن 

مردم به خاطر کمبود گاز بوده. )10/28(
1945- هر کاری که در جهت رضایت مردم 
و خرس��ندی آنان صورت گیرد پسندیده و 
خداپسند هم هس��ت. رضایت مردم و حق 
مردم خود یک حق الناس است که بر گردن 

مسئوالن است. )10/28(
1421- آی��ا با قطع ک��ردن اینترنت برای 
کنکور مش��کلی حل ش��د؟ یعنی تنها راه 
جلوگی��ری از تقل��ب قطع اینترن��ت بود؟ 

)10/29(
1521- درگذشت دوبلور قدیمی و باارزش 
کش��ورمان که با آثاری مث��ل رابین هود و 
ماجراه��ای گالیور از او خاط��رات زیادی را 
داری��م به خانواده ایش��ان و خانواده هنری 

تسلیت عرض می کنیم. )10/29(
1612- آمریکایی ها سیاس��ت های دوگانه 
دارن��د. حت��ی تالش آنه��ا ب��رای برقراری 
اینترن��ت آزاد در ایران به دلیل تحریم های 
آنها علیه کش��ورمان به مانع خورده است! 

)10/29(
1012- دولتمردان محترم توجه کنند تقریبا 
در بس��یاری از حوزه ها گالیه های زیادی به 
مدیریت ها وارد است. این ناراحتی های مردم 

را نادیده نگیرند. )10/29(
1105- آزادی بی��ان ح��ق هم��ه اس��ت. 
اما برخی اف��راد حتی مثل مدی��ر روزنامه 
کیهان حرف های��ی می زنند که فقط باعث 
بروز اختالف و ناراحتی جامعه می ش��وند. 
رفتاره��ای تن��د و افراطی کش��ور را دچار 

مشکل می کند. )10/29(
1205- متاس��فانه دور جدی��د تحریم ها و 
دش��منی های غرب شکل جدیدی به خود 
گرفته و حال تش��دید شدن است. دستگاه 
دیپلماس��ی چ��را فکری ب��رای رف��ع این 
دشمنی ها نمی کند؟ پس دیپلماسی به چه 

درد می خورد؟ )10/29(
1304- برخی کارشناس��ان امور بین الملل 
حت��ی دیپلمات های س��ابق خودم��ان در 
مورد اقدامات اخیر اروپا هشدار می دهند و 
معتقدند این اقدامات را باید جدی گرفت و 
فکری برای خنثی کردن این اقدامات کرد. 

)10/29(
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 ناکارآمدی مدیریت سوخت 
چراغ معابر را خاموش کرد!

تماس هایی از طرف مردم دراین باره داشته ایم، اما 
خاموشی روشنایی معابر مربوط به شرکت برق 
اس��ت، این قبیل اقدامات در راستای مشکالتی 
است که درخصوص تامین انرژی پیش  آمده و 
سبب ش��ده برخی از معابر را به نوبت خاموش 
کنن��د و برای صرفه جویی در مصرف انرژی این 
کار را انجام می دهند.عضو شورای شهر تهران در 
واکنش به تاریکی معابر پایتخت به خبرآنالین 
می گوی��د: »برخی از م��ردم جرات نمی کنند با 
خ��ودرو از مناطقی که روش��نایی ن��دارد عبور 
کنند، این مس��ئله به نوعی زندگی شبانه مردم 
را مختل می کند.«خطر زیست شبانه در تهران؛ 
نا امنی، س��رقت و خفت گیری در خیابان های 
تاریک پایتخت، ش��هری که چراغ های خاموِش 
برخ��ی معابر »زندگی ش��بانه م��ردم را مختل 
می کند.«برای کس��انی که شب هنگام در معابر 
تهران ت��ردد دارند، تجرب��ه رانندگی یا عبور از 
خیابان های تاریک تکراری است، انتشار عکس 
و فیلم ها در فضای مجازی نش��ان می دهد این 
روزها روشنایی ش��هر در شب برای همه معابر 
میس��ر نیس��ت، مش��اهدات میدانی حکایت از 
خاموش��ی چراغ برخی بزرگراه ها مانند بزرگراه 
ش��هید مدرس دارد، آن طورکه عضو ش��ورای 
 ش��هر تهران ب��ه خبرآنالین می گوی��د: »برای 
صرفه جویی در مصرف انرژی روش��نایی برخی 
معابر را به نوبت خاموش می کنند.«ناصر امانی 
با تایید خاموشی های معابر عمومی در شب های 
تهران می گوید: »با این مسئله مواجه شده ایم و 
تماس هایی از طرف مردم دراین باره داشته ایم، 
اما خاموش��ی روشنایی معابر مربوط به شرکت 
برق اس��ت، ای��ن قبی��ل اقدامات در راس��تای 
مش��کالتی اس��ت که درخصوص تامین انرژی 
پیش آمده و س��بب ش��ده برخی از معابر را به 

نوبت خاموش کنند.«

 آقای نوری 
مسئولیت می پذیرید؟

ادامه از صفحه اول:
6-برای یک بار به صورت ش��فاف و صادقانه به 
جای پرهیز از کلی گویی و اعالم هشدار بررسی 
کنید تبعات حضور دانش آموزدر این هوای آلوده 
ب��رای دانش آموز چه هس��ت و از طرفی اگر به 
مدرسه نرود چه آسیب هایی متوجه او می شود.

7-متاسفانه در بیشتر مسائل اصرار بر گرفتن 
تصمیماتی داریم ک��ه کم خطر و حتی وارونه 
است، کسی مخالف بازگشایی مدارس نیست 
ام��ا اینکه نمی توانید آلودگ��ی را کنترل کنید 
تصمیم غلط در غلط نگیرید، هنگام نگارش این 
یادداشت، تهران یکی از بدترین روزهای خود در 
آلودگی را بنابر آنچه اصرار بر بازگشایی مدارس 
بود سپری کرد. این حجم از تصمیمات اشتباه 
هم قابلیت ثبت رکورد را دارد هم مشکوک به 

نظر می رسد.

از آمار تا بازار
ادامه از صفحه اول:

... به ایشان پاسخگوی این اختالف معنی دار 
در آمار و بازار باش��ند: ظاه��را تیم اقتصادی 
دولت براین تصوراست که هرچه آمار باالتری 
نشان دهند توفیق بیش��تری حاصل کردند 
همانگونه که با اشاره به رشد نامه نگاری های 
مردمی به رئیس جمهوری در یزد ازافزایش 
آن احساس ش��عف کرده اند درحالی که این 
افزایش نامه نگاری حکایت از وخامت اوضاع 
اقتصادی ومعیشتی جامعه دارد درهرصورت 
آمارباب��ازار همخوانی ندارد. رئیس��ی ضمن 
ارائ��ه آم��ار در مجلس گفته دول��ت در اکثر 
موضوع��ات موفق ب��وده و آمارهای��ی برای 
گفته های خود ارائه داده که بدین شرح است: 
رش��د 4 درصدی اقتصاد، ، رشد 5 درصدی 
در حوزه تولید، رش��د بیش از 5 درصدی در 
حوزه اب��زار و تجهیزات تولید، رش��د 6 تا 7 
درصدی شاخص تولید شرکت های صنعتی 
و معدنی بورسی، رشد 13 درصدی در تولید 
 ان��واع س��واری، وانت 54 درص��د، اتوبوس و 
مینی ب��وس 157 درصد، رش��د 8 درصدی 
بخش پتروشیمی، رشد 12.54 و 37 درصدی 
 تولیدات ل��وازم خانگی، رش��د 17 درصدی 
ارزش تج��ارت کش��ور در 10 ماهه ابتدایی 
س��ال 1401، رش��د 19 درص��دی صادرات 
غیرنفت��ی، افزایش صادرات 20 میلیون تنی 
در تج��ارت محصوالت کش��اورزی، افزایش 
60 درص��دی خرید تضمینی گندم، رش��د 
71 درصدی تولید محص��والت دانش بنیان 
در بخش کش��اورزی... این در حالی است که 
که در عالم واقعیت، تورم و گرانی و کوچکتر 
ش��دن س��فره م��ردم و افزایش مش��کالت 
اقتصادی و معیش��تی و مدیریتی، جامعه را 
با نگرانی و التهاب و افزایش افسارگس��یخته 
قیمت ها و تورم مواجه کرده ولذا میطلبد که 
آمارنویس��ان و تیم تصمیم گیری واقتصادی 
رئیس جمهور دقت و تالش مضاعفی پیش��ه 
نمایند چراکه احساس امنیت از خود امنیت 

مهمتر است.

 سوخت 

س��فیر پیش��ین ایران در ریاض با بیان اینکه عربستان برای ما یک 
آشنای ناشناخته است و در واقع یک جعبه سیاه محسوب می شود، 
تصریح کرد:عربستان در دوران جدید در حال پوست اندازی جدی و 
واقعی است.به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی سفیر پیشین ایران 
در عربس��تان در نشست راه گفت وگو که با موضوع واکاوی تحوالت 
رواب��ط دو جانبه و منطقه ای ایران و عربس��تان در روزنامه اطالعات 
برگزار شده بود، در اظهاراتی با بیان اینکه تنش ایران با عربستان یک 
تعارض ذاتی نیست، اظهار کرد: به نظر می رسد که همچنان عربستان 

برای ما یک آشنای ناشناخته و یک جعبه سیاه است.
وی با بیان اینکه ما با عربستانی مواجه هستیم که کمترین شباهت 
را با عربستان دهه قبل دارد تصریح کرد: با روی کار آمدن بن سلمان 

و ملک سلمان عربستان در حال پوست اندازی جدی و واقعی است.
وی با اعتقاد بر اینکه اصالحاتی که در عربستان در دوران بن سلمان 
در حال رخ دادن اس��ت یک رفرم ظاهری نیس��ت، خاطرنشان کرد: 
قبال عربستان از دریچه امنیت به اقتصاد نگاه می کرد ولی امروز حتی 

امنیت را از دریچه اقتصاد نگاه می کند.
وی با بیان اینکه عربس��تان در چند مقط��ع نگرانی جایز الوصفی از 
به هم خوردن توازن منطقه ای داش��ته که از جمله این مقاطع زمان 
پیروزی انقالب اس��المی بوده است، گفت: ما هیچ وقت با عربستان 
س��عودی حتی در زمان مرحوم هاش��می رابطه راهبردی نداشتیم. 

پروژه بزرگ با آنها تعریف نکردیم.
این دیپلمات جمهوری اس��المی ایران با بیان اینکه یکی از مقاطعی 
که سعودی از تحوالت در منطقه نگران شد زمان سقوط صدام بود، 
افزود: در نگاه س��عودی ها این بود که س��قوط صدام یعنی حاکمیت 
ایران در عراق و این برای سعودی ها بسیار سنگین بود چرا که یکی از 
خطوط قرمز سعودی ها این است که در کشورهای اسالمی حکومت 

شیعه روی کار نیاید.
حسینی با بیان اینکه منازعات بین ایران و عربستان بیشتر به جای 
اینکه دو جانبه باش��د بحث منطقه ای است، تصریح کرد: سعودی ها 
 به ش��دت نگ��ران به هم خ��وردن ت��وازن منطقه هس��تند که این 
به هم خوردن را در ارتباط با گسترش نفوذ ایران در کشورهایی چون 
یمن، لبنان، س��وریه می بیند. در واقع نگرانی آنها بیشتر از تحوالت 

ژئوپلیتیک در منطقه ناشی از نفوذ ایران است.
حس��ینی با بیان اینکه ما باید در تعامل با عربس��تان از الگوی تقابل 
به الگوی رقابت و همکاری برس��یم تصریح ک��رد: اولین قدم در این 
زمینه شناخت عربس��تان است و ما باید از تحوالت داخل عربستان 

دغدغه های عربس��تان و روند اصالحات پیش رو در عربستان اطالع 
داشته باشیم و آن را بشناسیم.

س��فیر پیشین ایران در عربس��تان در بخش دیگری از صحبت های 
خود در این نشس��ت که رئیس موسسه اطالعات نیز حضور داشت، 
تصریح کرد: حاکمان جدید در عربستان به این درک رسیده اند که با 
سیستم سنتی قبلی نمی توانند در نظم آینده جایگاهی داشته باشند، 
بنابراین تالش کردند که در این سیس��تم تغییرات و اصالحات موثر 

ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان مش��ارکت هر کش��ور در 
اقتصاد بین المللی جایگاه آن کشور در عرصه بین المللی را مشخص 
می کند تصریح کرد: در همین چارچوب عربس��تان س��عودی تالش 
ک��رد که در گ��روه 20 جایگاه پیدا کند و با اقدامات��ی که انجام داد 
توانست چندی پیش نشست گروه 20 را در عربستان میزبانی کند. 
آنها می دانند که باید حکمرانی در عرصه جدید مس��تظهر با فناوری 

جدید باشد.
این دیپلمات جمهوری اس��المی ایران با بیان اینکه امروز دو کشور 
ایران و عربس��تان به صورت نیابتی و از طریق موکالن خود در حال 
جنگ هستند و در همین چارچوب شاهد حاکم شدن دو قطبی در 

منطقه هس��تیم که یک قطب آن ایران و قطب دیگر آن عربس��تان 
اس��ت، افزود: به نظرم کش��ورهایی مثل ترکیه و عراق نیروی س��وم 

محسوب می شوند.
سفیر پیشین ایران در عربستان در بخش دیگری از صحبت های خود 
با بیان اینکه متاسفانه در تحوالت جدید در عرصه منطقه و بین الملل 
ایران تبدیل به مسئله شده و اسرائیل به یک راه حل تبدیل شده است 
ادام��ه داد: بر خالف دیدگاه جاری در ایران پیمان ابراهیم با جدیت 
در منطقه در حال اجرا اس��ت. چنانکه در طول یک س��ال گذش��ته 
حدود 200 ایونت مش��ترک بین امارات و اسرائیل برگزار شده است 
و م��ا می بینیم که اینگونه اقدامات با همکاری کش��ورهایی همچون 
آذربایجان و منطقه کردستان عراق نیز در حال انجام است. بنابراین 
باید به این موضوع توجه داشت که اسرائیل در حال پیداکردن جایگاه 

در ائتالف منطقه ای است.
این دیپلمات جمهوری اس��المی ایران با اعتقاد بر اینکه بعد از فوت 
ملک س��لمان، محمد بن س��لمان به عنوان پادش��اه عربستان اقدام 
ب��ه علنی کردن روابط عربس��تان و اس��رائیل می کند در پاس��خ به 
این س��وال که باید برای حل مش��کالت در روابط ایران و عربستان 
چ��ه کاری انجام داد؟ خاطرنش��ان کرد: جواب این س��وال به نوعی 
س��هل و ممتنع اس��ت. به نظرم بای��د مراکز فکری در کش��ورمان 
در ح��وزه عربس��تان بیش از گذش��ته فعال ش��وند و م��ا هنوز در 
 دانشکده مطالعات جهان دانش��گاه تهران کرسی عربستان شناسی

 نداریم.
حسینی با بیان اینکه رابطه با عربستان حاوی فرصت ها، امتیازات و 
در عین حال تهدیدهایی است، تصریح کرد: باید عربستان را آنچنان 
که هس��ت، فهم کنیم. باید دیپلماس��ی غیر رسمی را فعال کنیم و 
تجربه گذش��ته نشان می دهد که فعال کردن دیپلماسی غیر رسمی 
در این حوزه می تواند موفقیت آمیز باشد و عربستانی ها نیز از برگزاری 

این نوع گفت وگوها استقبال می کنند.
سفیر پیشین ایران در عربستان با بیان اینکه عربستانی ها از واسطه 
 بدش��ان می آید و تاکید دارند که باید مذاکره به صورت مس��تقیم و 
رو در رو انجام ش��ود و این امر ش��دنی اس��ت، ادامه داد: عربس��تان 
سعودی بعد از پادشاهی محمد بن سلمان وارد فاز جدیدی می شود 
و ما باید برای این فاز جدید پیش بینی داشته باشیم. در این دوره به 
احتمال زیاد جوانان حاکم می شوند و نسل قدیم بازنشسته می شود. 
نس��لی مسئولیت را بر عهده می گیرد که ش��ناختی از ایران ندارد و 

عموما تحصیل کرده غرب است.

سفیر پیشین ایران در ریاض:

عربستان یک آشنای ناشناخته است 

معاون فنی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ضمن 
تشریح وضعیت کرونا در کش��ور، گفت: در حال حاضر شیب روند 
صعودی کرونا در کش��ور بسیار آرام اس��ت، اما نباید فکر کنیم که 
شرایط عادی است.دکتر بابک عشرتی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
روند موج هش��تم کرونا در کش��ور، گفت: پیش از این اعالم کرده 
بودی��م که روند افزایش موارد کرونا را در کش��ور خواهیم داش��ت 
ک��ه اتفاق افتاد. همچنین اعالم کرده بودیم که نمی توان از ش��دت 
بیماری در این موج برآوردی داش��ت؛ چراک��ه اطالعات مان در آن 
زمان زیاد نبود. در عین حال اکنون به نظر می رسد که افزایش مان 
مانند موج های قبلی که در مرداد یا بهمن گذش��ته تجربه کردیم، 
نخواهد بود. البته هنوز هم ممکن است که تعداد باال رود، اما شدت 
سال گذشته را نخواهد داشت.وی با بیان اینکه در حال حاضر شیب 
روند صعودی کرونا در کشور، بسیار آرام است، گفت: بنابراین روند 
افزایشی مان آرام تر است و در نتیجه در این شرایط انتظار نداریم که 
تعداد موارد خیلی باال رود و موج یا پیک بس��یار سنگینی را تجربه 

کنیم. عشرتی با اش��اره به سویه های در گردش فعلی کرونا، افزود: 
طبق گزارش هایی که از دو هفته قبل داریم، س��ویه های در گردش 
کرونا در کش��ور ترکیبی از س��ویه های قدیم و جدید کروناست؛ به 
طوری که س��ویه های قدیمی مانن��د BA5را داریم و در عین حال 
س��ویه های جدی��دی مانن��د BN1.5،BQ1.1 ،XBB1و... هم در 
کش��ور شناسایی ش��ده و وجود دارد. حال از آنجایی که سویه های 
جدید کرونا، سرایت پذیری زیادی دارند، نباید فکر کنیم که شرایط 
عادی اس��ت. علی رغم اینکه تعداد موارد ابتالیمان هم باال نیست، 
هن��وز نباید ش��رایط را عادی پنداش��ت. یکی از دالیل��ی که موارد 
ابتالی رس��می مان باال نیس��ت، این اس��ت که ان��واع جدید کرونا، 
بیماری خفیف ایجاد می کنند و بنابراین به گزارش دهی نمی رس��د 
و مردم خودشان با درمان عالمتی بهبود می یابند.وی با بیان اینکه 
سرایت پذیری سویه های جدید از جمله XBB بسیار باالست، گفت: 
البته هنوز درباره شدت بیماری زایی این سویه ها و مرگ ومیر ناشی 
از آن ها اطالعات مان کامل نیست، اما سرایت پذیری شان نسبت به 

سویه های ووهان، دلتا و... بسیار باالتر است.وی تاکید کرد: بنابراین 
مردم همچنان باید مراقب باش��ند پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنن��د و هنوز نمی ت��وان جامعه را به حالت ع��ادی رها کرد و باید 
رعایت های بهداشتی مانند استفاده از ماسک را انجام دهیم. در عین 
حال طبق توصیه ها اف��راد مبتال به کرونا یا افرادی که عالئم کرونا 
را دارند، 10 روز از ش��روع عالئم و پن��ج روز از پایان عالئم باید در 
منزل بمانند.عشرتی با بیان اینکه همچنان شیب مراجعات ناشی از 
کرونا افزایشی است، اما شیب آن بسیار مالیم است، گفت: به عنوان 
مثال در حوزه بیماران سرپایی مراجعه روزانه به طور متوسط 70 تا 
80 نفر اس��ت و بستری مان هم هنوز کم است.عشرتی درباره زمان 
رسیدن به قله موج هشتم نیز گفت: البته هنوز برای صحبت قطعی 
درباره رس��یدن به قله موج و... زود اس��ت، اما به نظر می رسد که تا 
اس��فند ماه روند افزایش��ی را خواهیم داشت. در عین حال شاید به 
دلیل افزایش سفرها در عید نوروز هم بعد از تعطیالت عید، مجددا 

افزایش موارد را داشته باشیم.

ب��ه دنب��ال ورود اولی��ن بخ��ش از موتورس��یکلت های برقی به 
ن��اوگان موتوری ش��رکت ملی پس��ت در ابتدای هفت��ه جاری، 
مدیرعام��ل ش��رکت کنت��رل کیفیت ه��وای تهران با اش��اره به 
بخش��ی از آثار و نتایج جایگزینی موتورس��یکلت های کاربراتوری 
با موتورسیکلت های برقی گفت: برقی سازی ناوگان موتورسیکلت 
در قالب طرح س��وآپ )امکان تعویض بات��ری( برای اولین بار در 
کشور اجرایی می شود.دکتر س��یدمحمدمهدی میرزائی قمی در 
گفتگو با ایس��نا درباره ناوگان موتوری ش��رکت ملی پست اظهار 
کرد: تجهیز ناوگان موتوری شرکت ملی پست به موتورهای برقی، 
ضم��ن اثرات مثبت محیط زیس��تی با توجه ب��ه پیمایش باال در 
سطح ش��هر می تواند به الگویی برای س��ایر دستگاه هایی تبدیل 
شود که خدمات آن ها مبتنی بر استفاده از ناوگان موتوری و تردد 
موتورسیکلت های در اختیار آن ها در سطح شهر است.وی با اشاره 

به اینکه یک دس��تگاه موتورس��یکلت کاربراتوری فرسوده معادل 
13 دس��تگاه خ��ودروی بنزینی یورو 5 آالینده منتش��ر می کند، 
توضیح داد: س��هم موتورس��یکلت ها از حمل و نقل روزانه تهران 
در س��اعات اوج ترافیک به 13 درصد می رس��د، در صورتی که بر 
اساس آمار سیاهه انتشار سال 96 شهر تهران، 21 درصد از انتشار 
آالینده هایگازی هوای تهران ناشی از تردد موتورسیکلت ها است.

میرزائی قمی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته فقط 250 دستگاه 
موتورس��یکلت - هفته ای پنج دس��تگاه - به مراک��ز معاینه فنی 
مراجعه کردند، تصریح کرد: این در شرایطی است که هر دستگاه 
موتورس��یکلت کاربراتوری، س��الیانه 267 کیلوگ��رم آالینده های 
گازی را در هوا منتشر می کند که جایگزینی آن با موتورسیکلت  
برقی از انتش��ار این حجم از آلودگی در تهران جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه منافع اقتصادی حاصل از کاهش انتشار این 

میزان آالینده در هوای تهران، از منظر سالمت ساالنه 30 میلیون 
تومان و در طول 12 س��ال عمر مفیدیک دس��تگاه موتورسیکلت 
برق��ی، 360 میلیون تومان خواهد ش��د، گفت: با جایگزینی یک 
دستگاه موتورس��یکلت کاربراتوری با موتورسیکلت برقی، ساالنه 
600 لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی می شود که معادل ریالی 
آن رقم��ی در حدود 16 میلیون تومان در س��ال خواهد بود و به 
این ترتیب در طول 12 سال عمر مفیدیک دستگاه موتورسیکلت 
برقی، صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف س��وخت معادل 192 
میلیون تومان خواهد بود.مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران ادامه داد: به طور کلی جایگزینی یک دستگاه موتورسیکلت 
کاربرات��وری با موتورس��یکلت برقی س��االنه 46 میلیون تومان و 
در ط��ول عمر مفی��د آن در مجموع 552 میلی��ون تومان منافع 

اقتصادی در بر دارد.

یک ش��رکت انگلیس��ی اعالم کرد که وزارت خزانه داری آمریکا این 
ش��رکت را به مدت دو س��ال دیگر از تحریم های ایرانی میدان گازی 
دریای شمال معاف کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه انرژی 
ُویس، شرکت انگلیسی سریکا اعالم کرد که وزارت خزانه داری آمریکا 
معافیت این ش��رکت را از تحریم های می��دان گازی رهام در دریای 

شمال تمدید کرده است.

ای��ران که تح��ت تحریم های اقتصادی آمریکا ق��رار دارد، 50 درصد 
سهام این میدان گازی را در اختیار دارد. شرکت انگلیسی سریکا نیز 
سهام دار 50 درصد دیگر این میدان گازی در دریای شمال است.طبق 
معافیتی که ش��رکت سریکا دریافت کرده است، تمامی شرکت های 
مرتبط با س��ریکا و این میدان گازی و پیم��ان کاران آن ها می توانند 
بدون نگرانی درباره مشمول شدن تحریم های آمریکا، خدماتشان را 

عرضه کرده و تعامالت تجاری مرتبط را انجام دهند. دوره این معافیت 
که در 31 ژانویه]11 بهمن[ به پایان می رس��ید، به مدت دو س��ال و 
با تصمیم اداره کنترل دارایی ه��ای وزارت خزانه داری آمریکا)اوفک( 
تمدید شده است.میچ فلگ، مدیرعامل شرکت سریکا پیش تر گفته 
بود که ایران هیچ نقش��ی در تصمیمات مرتبط با میدان گازی رهام 

ندارد و از تولیدات آن منفعت اقتصادی نمی برد.

معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش گفت: خواس��ته بازنشستگان 
فرهنگی معترض قانونی اس��ت و رتبه بندی ش��امل حال این افراد 
می ش��ود، اگرچه در رتبه بندی، ش��اغلین در اولویت هستند. اخیرا 
جمعی از فرهنگیان بازنشس��ته، مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش 
در تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. از اصلی ترین مطالبات این 
معترضان صدور احکام رتبه بندی و پاداش بود. فرهنگیان بازنشسته 
در این تجمع اعتراضی، از استان های مختلف کشور حاضر بودند و 

با بنر »ما بازنشستگان 1400 خواهان حکم اصلی رتبه بندی طبق 
وعده داده ش��ده و اعمال هر چه س��ریع تر آن می باشیم.« ساعاتی 
در مقابل وزارتخانه ش��عار دادند. «قاس��م احمدی الشکی« معاون 
حقوق��ی و امور مجلس وزیر آم��وزش و پرورش در گفت وگو با ایلنا 
در مورد بررسی علت این تجمع توضیح داد: تجمع دیروز مربوط به 
بازنشستگان فرهنگی بخصوص آن هایی بود که بعد از 31 شهریور 
1400 بازنشست شده اند. رتبه بندی شامل حال این افراد می شود و 

حق هم با این بازنشستگان است و به زودی کار آن ها انجام می شود. 
دیروز با این افراد صحبت شد و توضیح داده شد که مشکالت آن ها 
در حال رسیدگی است. معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه ابالغ رتبه بندی به صورت یکباره امکان پذیر نیس��ت، توضیح 
داد: ما یک میلیون معلم داریم و باید فرایند رتبه بندی را با حساب 
و کتاب و دقی��ق انجام دهیم. در رتبه بندی معلمان، ش��اغلین در 
اولویت هستند و بعد از اینکه رتبه بندی کسانی که سرکار هستند 
تمام ش��د، خیلی زود مس��ائل مربوط به مطالبات بازنشستگان هم 
حل خواهد ش��د.معاون حقوقی وزیر آم��وزش و پرورش بیان کرد: 
خواسته بازنشستگان معترض قانونی است و باید به درستی به آنها 

رسیدگی شود.

وزیر امور خارجه کش��ورمان در توئیتر نوش��ت: کاخ س��فید در 
جایگاه��ی قرار ندارد که از حقوق بش��ر دم زند. کش��تار حدود 
2 میلیون انس��ان در افغانس��تان، عراق، یمن، فلسطین، سوریه 
و دمی��دن در آتش جن��گ اوکراین و مانع صلح ب��ودن، از نتایج 

مداخالت آمریکاس��ت.به گزارش ایلنا، حس��ین امیرعبداللهیان 
وزی��ر خارجه کش��ورمان در صفحه توییتر نوش��ت: کاخ س��فید 
در جایگاه��ی ق��رار ندارد ک��ه از حقوق بش��ر دم زند. کش��تار 
حدود 2 میلیون انس��ان در افغانس��تان، عراق، یمن، فلس��طین، 

س��وریه و دمی��دن در آتش جن��گ اوکراین و مان��ع صلح بودن، 
از نتای��ج مداخ��الت آمریکاس��ت. به اظه��ارات ریاکاران��ه پایان 
 دهی��د. مردم آگاه ای��ران، دندان زینت ش��ده گرگ ها را بخوبی 

تشخیص داده اند.

 شیب آراِم صعوِد کرونا

ساالنه ۴۶ میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی با جایگزینی هر دستگاه موتورسیکلت برقی

 معافیت یک شرکت انگلیسی از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران

معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش:

امیرعبداللهیان:

خواسته بازنشستگان معترض قانونی است

کاخ سفید در جایگاهی نیست که از حقوق بشر دم بزند
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باید عربستان را آنچنان که هست، فهم کنیم. 
باید دیپلماسی غیر رسمی را فعال کنیم و تجربه 
گذشته نشان می دهد که فعال کردن دیپلماسی 
غیر رسمی در این حوزه می تواند موفقیت آمیز 
نوع  این  برگزاری  از  نیز  عربستانی ها  و  باشد 

گفت وگوها استقبال می کنند


