دالیل فیفا برای تغییر قوانین فوتبال

معاون علمی رئیس جمهوری خبر داد

فوتبال
«اتو کشیده» میشود؟

فعال شدن  ۱۶خانه خالق
برای حمایت از ایدههای
حوزه علوم انسانی

صفحه8
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سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد

آمادگی تهران برای تبادل  10زندانی با آمریکا
صفحه3

کشته شدن دو جوان خوزستانی در اعتراضات به وضعیت آب این استان

چه کسی به سوی مردم تیراندازی کرد؟
صفحه2

وزیر کشور اعالم کرد

پیشنهاد  ۳روز تعطیلی اضافه برای تهران و کرج
وزیر کشور گفت :با توجه به تعطیلی سه روز آخر هفته ما به ستاد ملی کرونا پیشنهاد دادهایم که بتوانیم
دو یا ســه روز دیگر را از ســتاد مجوز بگیریم و یک تعطیلی در تهران و کرج داشته باشیم .به گزارش ایسنا،
عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلســه قرارگاه ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت :با توجه به
روند بیماری و در خصوص چگونگی مدیریت آن در جلســه دیروز وزارت بهداشت ابراز نگرانی کرد که این
ابراز نگرانی بیشــتر در حوزه ســرعت باالی انتشار این بیماری در خیز پنجم است که پیشنهاد شد با کمک
مردم اقدامات موثری در دستور کار قرار گیرد .همچنین از سوی دیگر میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی
در کشــور از حدود  77درصد به حدود  50درصد کاهش پیدا کرده که این موضوع نگران کننده اســت و
در جلســه دیروز تصمیماتی در خصوص تقویت رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور اتخاذ شد.وی افزود:
مقرر شــد تصمیماتی که در جلسه ستاد ملی اتخاذ شده است در جلسه دیروز قرارگاه تکمیل و همه افراد
مســئول در همه حوزهها اعم از اصناف و فرمانداری و  ...جلســات فوقالعادهای را در همه استانها برگزار و
کارگروههایی برای...
صفحه4

کرملین درباره کییف فعال صبراستراتژیک را اجرا میکند

نگاه حیثیتی پوتین به اوکراین
صفحه11

توافق اوپک پالس برای افزایش عرضه نفت

اروپا در محاصره سیل و آتش

وزرای کشورهای عضو اوپک پالس روز یکشنبه در زمینه افزایش عرضه نفت از ماه اوت (مرداد) به توافق
دســت یافتند .به گزارش رویترز ،این گروه که متشکل از کشــورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) و متحدانی چون روســیه است ،در زمینه سهمیه جدید تولید از ماه می ۲۰۲۲توافق کردند تا
اختالفات بین عربستان و امارات متحده عربی از میان برداشته شود.

صفحه11

سرمقاله

صفحه11

یادداشت
درس مدیریت بحران از سیالب در آلمان

مشکل اقتصاد کشور چیست؟

علی ابراهیمی*

عدم ثبات در اتخاذ تصمیــم دولت در قوانین
مرتبــط با واردات و صادرات از مشــکالت اقتصاد
است؛ دولت به یکباره واردات و صادرات را ممنوع
میکند یا هر دوی اینها را به یکباره آزاد میکند،
این نوع تصمیمات تنشهای جدی در بازاریابی و
یا تامین نهادهها و مواد اولیه ایجاد میکند.
عدم ثبات دولت در اتخاذ تصمیمات مرتبط با
واردات و صادرات موجب تنش میشــود .اقتصاد
ایران یک اقتصاد دولتی است که این دولتی بودن
موجب شده قیمتها به شکل دستوری و خارج از
واقعیت و تنها بر اساس اعداد و ارقام روی کاغذ و
غیرواقعی نه عملیاتی و در کف بازار تعیین کنند.
دولتــی بودن یکی از مشــکالت جدی اقتصاد
ایران اســت وتا زمانی که تعیین قیمتها از سوی
دولت باشــد و احاطه دولــت از اقتصاد بین نرود،
مشکالت همچنان پابرجا خواهد بود.
عــدم ثبــات قیمتها در حــوزه دامپروری و
خدمات کشــاورزی از چالشهــای جدی صنعت
دامپروری اســت ،عدم ثبات قیمتها موجب شده
تولیدکننده نداند که چگونه باید برنامهریزی کند
و آینده فعالیت اقتصادیاش به کجا ختم میشود؛

عدم ثبات در بازار همیشــه آســیبزا بوده و
زمانــی هم که قیمتها باال بــوده افزایش قیمت
قبل از آنکه ســودش به جیــب تولیدکننده برود،
نصیب داللها واسطهها شده است.
در قوانیــن مرتبط بــا واردات و صــادرات از
دیگر مشــکالت این بخش است ،دولت به یکباره
واردات را ممنوع میکنــد یا به یک باره صادرات
را ممنوع میکند یــا هر دوی اینها را به یکباره
آزاد میکند ،اگر قیمتها افزایش یابد ،صادرات را
آزاد ،اگــر کاهش یابد ،ممنوع ،این نوع تصمیمات
تنشهای جدی در بازاریابی و یا تأمین نهادهها و
مواد اولیه ایجاد میکند.
تنظیم کردن بازار با نظام تعرفهای آنهم نه از
طریق سندیکاها و اتحادیهها و تشکلهای مرتبط
بلکه از طریق مقامات دولتی که اساساً ضررو زیان
این بخش متوجه آنها نیست و در عالم غیرواقعی
تصمیم میگیرند را موجب بروز مشــکالت عدیده
اســت و برای رفع این مشــکالت باید به ســمت
اقتصاد آزاد حرکت کنیــم و قیمتهای واقعی را
به رسمیت بشناسیم.
با سرکوب قیمت نمیتوان جامعه را اداره کرد
و حتی اقشار آســیبپذیر هم با پایین نگهداشتن
قیمتهــا حمایــت نمیشــوند ،چراکــه پایین
نگهداشــتن قیمت فرصت را برای سوءاســتفاده
واســطهها و داللها و رانتخواران فراهم میکند،

در صورتی که میتوان قدرت خرید مردم افزایش
داد ،زمانی که افزایش قیمتها واقعی شــد تولید
معنــی پیدا میکنــد و رقابتهــا در یک فضای
سالمتری صورت میگیرد.
امســال خشکســالی و نبودن آذوقه و علوفه
و مخصوصــاً کمبــود نهادههای دامــی به دلیل
مشــکالت تأمین ارز و تحریمها گریبانگیر حوزه
کشــاورزی و دامپروری شــده و مشکالت را چند
برابر کرده است با آزاد شدن اقتصاد و حذف دولت
در تصمیمگیریهــا قیمتها از قاعده بازار تبعیت
خواهند کرد و دولت بــه جای تعیین قیمتهای
دســتوری به وظیفــه خود که همــان حمایت و
نظارت است ،حرکت خواهد کرد.
دخالت دولت در حــوزه تولید عمدتاً بازدارنده
است ،کمیسیون کشــاورزی مجلس باید مقررات
و قوانین ضد تولید بخش دامپروری و ســازمانها
و نهادهایی چون ســتاد تنظیم بازار و ســازمان
حمایــت از مصــرف کننده که علیرغم اســامی
زیبا و دلنشــین تصمیماتی عمدتاً مشکلزا اتخاذ
میکنند ،را حذف کند.
نقش صنعــت دامپروری در تأمیــن پروتئین،
امنیت غذایی و تحکیم پایههای اســتقالل است؛
صنعت دامپروری در حــوزه اقتصاد امنیت غذایی
ایجاد میکند و کشور را از وابستگی نجات میدهد.
*نماینده مردم شازند در مجلس دهم

یادداشت
خوشبینی بیدلیل

محمد جواد پهلوان*

بــه نظر میرســد برخــی فعاالن سیاســی و
رســانهای اصالحطلب بیش از حد در مورد دولت
آتی خوشبین هستند .منظور من در مورد کیفیت
و عملکرد دولت بعدی نیست بلکه منظور ترکیب
سیاســی کابینه اســت .بعضا اظهاراتی شنیده و
خوانده میشــود که گویی نیمی از کابینه دولت
ســید ابراهیم رئیســی از جریــان مقابل انتخاب
خواهد شــد و حتی برخی از دولتمردان فعلی در
مقام خود ابقا میشوند!
این دوســتان را باید توصیه به واقعبینی کرد.
ســید ابراهیم رئیســی حداقل در دولت نخست
خود علیالخصوص در سالهای ابتدایی آن سعی
میکند بیشــترین و با کیفیتتریــن همکاری و
هماهنگــی را با نیروهای جریان راســت و حتی
بخش تندرو آن داشته باشد؛ درست همانند دولت
نخست احمدی نژاد که شاهد چنین هماهنگی و
همراهی بودیم.
به دوســتان خوشبین باید متذکر شــد وقتی
در جریان مناظــرات انتخاباتی ســعید جلیلی و
علیرضا زاکانی بازوان اصلی ســید ابراهیم رئیسی
برای پیروزی و چیره شدن بر رقیب بودند چگونه
ممکن اســت رئیسجمهور منتخب برای انتخاب

یاران خود میل و کشــش به ســمت نحله فکری
ای داشــته باشد که در مناظرهها تمام تالش خود
را (در حد وســع خود) داشــت تا مانند سال 96
سیدابراهیم رئیسی پیروز نشود؟
این درســت کــه پیش از مشــخص شــدن
نتایج انتخابات ،ســید ابراهیم رئیســی اعالم کرد
کابینهاش تناســبی با ســتاد انتخاباتیاش ندارد
اما این بدین معنی نیســت که این کابینه با ستاد
رقیب در تناسب باشد!
شــواهد و قرائن به ما میگوید کابینه رئیسی
ترکیبــی از پایداریها ،جمعیــت ایثارگران و تا
حدودی اصولگرایان ســنتی و میانهرو است.یعنی
برخالف باور و عقیده عدهای از اصالحطلبان همان
افرادی که ما آنها را به عنوان یاران آیتاهلل مصباح
و جبهه پایداری میشناسیم در این کابینه حضور
و ظهور جدی دارند.
به نظر میرســد به طور نانوشتهای کابینه در
میــان جریانهای موثر در پیروزی ســید ابراهیم
رئیســی تقسیم شــود .تیم دیپلماســی به نوعی
سهم سعید جلیلی است .حضور پر رنگ باقری از
نزدیکان تیم مذاکره کننده ســعید جلیلی در تیم
رئیسی و حضور در تیم مذاکره کننده فعلی برای
نظارت بر مذاکرات وین تایید این مدعاست.
نیکزاد وزیر مســکن احمدینژاد از چهرههای
موثر ستاد رئیسی بوده و به نظر میرسد او بخش
سیاست داخلی کابینه رئیسی را که همان وزارت

کشــور باشــد از آن خود کند .یعنــی باید آماده
بازگشــت اســتانداران احمدینژادی به استانها
باشیم.
بخــش اقتصــادی بــه نظر میرســد ســهم
فرهاد رهبر اســت .او نزدیکتریــن و موثرترین
چهــره اقتصــادی نزدیک به رئیســی اســت و
بــه احتمال فــراوان تیــم اقتصــادی دولت باب
تفکــر و میل او چیده میشــود .فرهــاد رهبر از
چهرههای اصولگرا کــه در دولت احمدینژاد نیز
حضور داشت.
در بخشهای دیگر مثــل فرهنگ نیز یحتمل
از همیــن قاعده پیروی میشــود و بســیار بعید
اســت اتفاق خارقالعادهای در کابینه دولت جدید
رخ دهد .طبیعی هم اســت .مگر زمانی که حسن
روحانی به پیروزی رسید کسی از او انتظار داشت
وزارت مسکن و شهرســازیاش را مثال به همین
نیکزاد بسپارد؟ اصالحطلبان چه تعابیری در مورد
حســن روحانی در صورت چنین تصمیمی به کار
میبردند؟ در مورد رئیســی نیــز همین موضوع
مصداق دارد.
متاسفانه برخی اصالحطلبان همان خوشبینی
که در جریان انتخابات داشتند را به موضوع کابینه
دولت جدید منتقل کردند .البته بنده امیدوارم این
خوشبینی از روی خطای تحلیل باشد نه موضوع
دیگر!
*حقوقدان

مهدی زارع*

بعد از ماهها خشــکی و کم آبی ،در هفته سوم
تیرماه هشدار ســطح نارنجی هواشناسی ،خبر از
احتمال وقوع سیالب در  ۱۱استان کشور داد.
در اســتان آذربایجان شــرقی بر اثر سیل یک
نفر جان باخت ،در اســتان آذربایجــان غربی ۲
شهر سلماس و خوی و  ۸روستا از سیل خساراتی
دیدند .در اســتان سیستان و بلوچستان ،که یکی
از خشکترین ســالهای آبی خود را در نیم قرن
اخیر ســپری میکند ،و در جنوب استان ،چابهار
میزان بارش تا نیمه تیر 1400صفر گزارش شــد!
 ۴۳روستا در شهرستانهای سرباز ،چابهار و قصر
قند دچار سیل و آبگرفتگی شدند .یکشنبه  27تیر
 1400در برخی مناطق شمالی آذربایجان غربی،
اردبیل ،گیالن ،مازندران ،گلســتان ،قزوین ،البرز،
ارتفاعات تهران و سمنان رشــد ابر ،بارش باران،
وزش باد شــدید موقتی و رعدوبــرق پیشبینی
میشــود .از منظر زمینشناســی ،سیالب نتیجه
طبیعی جریان آب در یــک محیط دائما در حال
تغییر است .جریانها بیشــتر آب ورودی خود را
از بارش دریافت میکنند و میزان بارندگی در هر
حوضه زهکشی مشــخص ،از روز به روز ،سال به
سال و قرن به قرن دیگر متفاوت است.
کشــور ما در توالیهای مخرب خشکســالی و
بارشهــای ناگهانی ،کوتاه مدت و شــدید ،که به
سیالب منجر میشود ،خســارتهایی هرچه بیشتر

میبینــد .در دهههــای اخیر تغییــرات اقلیمی
این توالیها و شــدت رخدادها (خشکســالیها و
بارشهای ناگهانی و کوتاه مدت) را شدیدتر کرده
اســت .در  23و  24تیرماه وقوع سیالب در آلمان
با تلفات بیش از  80کشــته خســارتهای مهمی
در غرب این کشور و در کشورهای همسایه هلند،
بلژیک و لوگزامبورک شــد .دولت فدرال در حال
برنامهریزی یک برنامه کمک برای آســیبدیدگان
طوفان در راینالند-فالتس و نور در این -وستفالن
است .احتمال جاری شدن سیل باتوجه به الگوهای
آب و هوایی شدید ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش
یافته است .تغییرات در جغرافیای سرزمین نیز در
افزایش ســیل نقش دارد .با از بین رفتن برخی از
پوششهای گیاهی ،ساخت و ساز در حریم و بستر
رودخانهها و شهرسازی در دامنه کوهها ،در هنگامه
تغییر دما و الگوی هوای به سرعت متغیر ،بشر خود
به دست خود بسیاری از موانع طبیعی پیشگیرانه
در برابر ســیالب از بین برده و در کشــوری مانند
کشور ما به این کار ادامه میدهد.
اگرچه ممکن است سیالب غیر قابل کنترل به
نظر برســد ،اما با توزیع آب باران به روش پایدار،
امکان جلوگیری از بدتر شــدن شــرایط و کمتر
شدن ایمنی شهرها در برابر سیالب وجود دارد.
آزاد کردن حریم رودخانهها و توســعه فضای
ســبز راهبردی برای جــذب آب بــاران اضافی،
خطر ســیالب را کاهش میدهد .در چین ،مفهوم
«شهرهای اســفنجی» رایج شده اســت ،آبیاری
نویــن باغها و مزارع شــهری به جذب آب اضافی
کمک میکند .با ترکیــدن لولهها به دلیل جاری

شدن سیل ،مدیریت فاضالب به یک مسئله بزرگ
تبدیل میشــود .در اروپا« ،بامهای سبز» راه حل
ابتکاری دیگری برای کاهش خطر طغیان است ،با
جذب بهتر در بامهای سبز از رواناب سیالب و در
نتیجه از سرریز فاضالب جلوگیری میشود.
عدم تخلیه آب ســطحی مسیرهای بتنریزی
شده و آسفالت شــده پیادهروها و جادهها مشکل
عمده همــه شهرهاســت ،زیرا ســیمان قادر به
جذب آب نیســت .یک راه حل هوشمندانه ،نصب
روسازیهای نفوذ پذیر اســت که میتواند آب را
جذب کند و به فضای سبز شهری منتقل کند.
بسیاری از کشورهای نیمکره شمالی گرمترین
ماههای خرداد وتیر خود را در همین ســال1400
تجربه کردهاند .در نتیجــه این موج گرما ،تبخیر
افزایش مییابد .با افزایش تبخیر ،افزایش بارندگی،
با مدت زمان طوالنیتر و همچنین شدت و تکرار
بیشتر تجربه خواهد شد .دما با سرعت باالتری در
باالی خط استوا افزایش مییابد ،به این معنی که
کشورهای نیمکره شمالی تغییرات چشمگیرتری
را تجربه خواهند.
کشــورما در معــرض یکــی از شــدیدترین
خشکســالیهای نیــم قرن اخیر و هــم زمان در
معرض خطر ســیالبهای ناگهانی در تابســتان
اســت .نگاه بــه مدیریت بحران و خســارتهای
ســیالب در آلمان در تیــر  1400حتما برای ما
درس آموز است.
*استاد زلزلهشناسی مهندسی
پژوهشگاه بینالمللی زلزله
منبع :خبرآنالین

خبر
آمار واکسیناسیون کرونا در ایران به تفکیک واکسن مورد استفاده تا دیروز
سخنگوی سازمان غذا و دارو ،آمار واکسیناسیون
کرونا به تفکیک واکسن مورد استفاده در کشور تا
 ۲۷تیر ماه  ۱۴۰۰را اعالم کرد.
کیانوش جهانپور  -رئیس مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت در گفتوگو با ایسنا،
در توضیح آمار واکســنهای کرونا که تا کنون به
وزارت بهداشت تحویل و تزریق شده است ،گفت:
تا کنون بیش از  ۱۳میلیون ُدز واکســن وارداتی
و ایرانی (تولید داخل) به وزارت بهداشــت تحویل
شده است.
به گفتــه وی ،تا  ۲۷تیرمــاه  ،۱۴۰۰جمعا ۸
میلیون و ۴۴۸هزار و ُ ۷۰دز واکســن در سراســر
کشور تزریق شده است.

بنابر اعالم جهانپور ،آمار واکسیناسیون کرونا به
تفکیک واکسن مورد استفاده تا امروز  ۲۷ -تیرماه
 ۱۴۰۰به شرح زیر است:
اسپوتنیک روسیه نوبت اول۴۲۱۴۴۹ :
اسپوتنیک روسیه نوبت دوم۳۴۸۴۴۰ :
واکسن چینی نوبت اول٣٨۴٧٧٣۵ :
واکسن چینی نوبت دوم۱۷۷۰۵۱۱ :
بهارات هند نوبت اول۵۹۰۶۰ :
بهارات هند نوبت دوم۵۳۹۵۰ :
آسترازنکا نوبت اول۱۶۴۵۲۴۵ :
آسترازنکا نوبت دوم۹۵۹۲۵ :
کووایران برکت نوبت اول۲۰۵۷۵۵ :
مجموع نوبت اول۶١٧٩٢۴۴ :

مجموع نوبت دوم۲۲۶۸۸۲۶ :
وی همچنین به واجدین شرایط دریافت واکسن
تاکید کرد که جهت دریافت نوبت واکسیناسیون
در سامانه ســامت به نشانی salamat.gov.ir
ثبت نام کنند و قبل از دریافت پیامک ،از هر گونه
مراجعه حضوری به مراکز خودداری کنند.
جهانپــور همچنین ضمن اشــاره به ســرعت
گرفتن روند واکسیناسیون در کشور و گذشتن از
مرز ۳۰۰هزار تزریق روزانه ،ابراز امیدواری کرد که
با رســیدن محمولههای جدید واکسن به کشور و
همچنین افزایش تولید واکسنهای داخلی ،بزودی
واکسیناســیون سنین  ۶۰ســال به باال در کشور
کامل شود.

***

«قهرمان» نشان بالندگی سینمای پر آوازه ایران است
ســفیر جمهوری اســامی ایــران در پاریس
به عوامل فیلــم «قهرمان» بــه کارگردانی اصغر
فرهادی کــه جایزه بزرگ هفتاد و چهارمین دوره
جشنواره کن را بدست آورد ،تبریک گفت.

به گزارش ایســنا ،بهرام قاســمی در توییتی
«قهرمان» اصغر فرهادی کارگردان و
نوشــت :با
ِ
سینماگر بزرگ ایرانی در جشنواره کن ،نام ایران
و ســینمای پرافتخار و فاخر آن بار دیگر درصحنه

هنر و ســینمای جهــان طنین انداز شــد .این
دستآورد که نشــان از بالندگی ایرانیان هنرمند و
سینمای پر آوازه ایران است را به او و سایر عوامل
«قهرمان» تبریک میگویم.

