ایران به دریافت مطالبات خود از عراق نزدیک شد

از صادرات گاز تا خرید واکسن
با پولهای بلوکه شده

صفحه10
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بازخوانی داستانهای سیاسیکه پیرامون موضوع سالمت ایرانیان شکل گرفته است

چه کسی واکسن خرید و چه کسی مانع شد؟
صفحه2

رویای واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی بدون واقعیسازی درآمدها

ایران در صدر پرداختکنندگان
یارانه انرژی در جهان
صفحه5

اجالس شانگهای مسائل منطقه را بررسی میکند

نشست متحدین شرقی در دوشنبه

ســران  ۱۲کشــور منطقه از جمله آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری اسالمیایران برای
شرکت در اجالس شانگهای در  ۱۶و  ۱۷سپتامبر( ۲۵و  ۲۶شهریور) به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر
میکنند؛ به نظر تحلیلگران بحران افغانستان یکی از موضوعات اصلی این اجالس خواهد بود.
به گزارش ایرنا به نقل از رســانههای تاجیکســتان ،شهر دوشــنبه این روزها خود را برای دو نشست
مهم منطقهای شــامل سازمان پیمان امنیت جمعی ( )CSTOو ســازمان همکاری شانگهای ()SCO
در آخــر ایــن هفته آماده کرده اســت .ایران به عنوان کشــور ناظر در ســازمان همکاری شــانگهای،
بــه دنبــال عضویت دایمیدر این ســازمان اســت .بر اســاس گزارش رســانهها ،قرار اســت «ابراهیم
رئیســی» رئیس جمهوری ایران در اولین ســفر خارجی خود به تاجیکســتان ،بــا والدیمیر پوتین نیز
دیدار کند.
صفحه3

مردم دغدغه گرانی مصالح داشته باشند یا سرمای سوزان؟

زلزله سیسخت و زخمهای عمیقی که
هنوز التیام نیافتهاند

کند
جایگاه زنان در کشور با جوسازی رشد نمی

صفحه6

داستانسرایی درباره ممنوعیت دریافت کارنامه توسط مادر
سرمقاله

مدیریت مردمی ،راه حل مشکالت ناتمام فوتبال

مرتضی دهرویه

تیم استقالل تهران در مقابل تیم الهالل عربستان
با نتیجه دو بر صفر شکســت خــورد و از صعود به
مرحله بعدی بازماند .این شکست جدا از وابستگی به
هر رنگ و تیم ،برای یکایک ما ایرانیان سخت بود و
همه از این سریال همیشگی دست نیافتن به عنوان
قهرمانی باشــگاههای آسیا ناراحت و دلگیر هستیم؛
بهویژه هواداران تیم اســتقالل با پیروزی و شکست
این تیم زندگی میکنند.
سالهاســت که بعد از هر شکســت میگوییم
«توان فوتبال باشــگاههای کشورمان همین است و
نمیتوانیم در مقابل تیمهای ســر تا پا مجهز ،کمر
راســت کنیم و تاب آوریم» و این برچسب تکراری
هر سال بر پیشانی تمام تیمهای آسیایی کشورمان
مینشیند.
راهکار چیســت؟ اگر قــرار اســت خودمان را
پیشــاپیش بازنده بدانیم چرا اصــ ً
ا کوله میبندیم
و راهی مســابقات در غربت میشویم و بودجهها را
میسوزانیم؟
بالفاصله پس از شکست تیم استقالل در مقابل
ی که فرهاد مجیدی ســرمربی
تیم الهــال در حال 

یادداشت

سیدجالل ساداتیان

توافق اخیــر ایران و آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی میتواند زمینه را برای آغاز مذاکرات برجامی
در ویــن نیــز فراهم کند و به نظر میرســد ایران
نیز در این مســیر به دنبال حل و فصل و پیگیری
این گفتوگوها باشــد؛ گفتگوهایی که میتواند راه
حلهایــی را پیش روی طرفین برای رســیدن به
توافق نهایی بگذارد.
عدم همکاری ایــران با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی میتوانست شــرایط را برای ایران همزمان با
روی کار آمدن دولت جدید دشــوارتر کند .در این
راستا اگر از سفر رافائل گروسی به تهران جلوگیری
میشــد ،احتمال صــدور قطعنامــهای علیه ایران
در شــورای حکام آژانس بینالمللــی انرژی اتمی
و ارجاع آن به شــورای امنیت ســازمان ملل قوت
میگرفت .اما دولت ســیزدهم تصمیم بر آن گرفت

باشــگاه مسئولیت شکســت را بر دوش گرفت ،در
برنامه ورزشی «سیما دو» مجری و یک پیشکسوت
این باشگاه علت شکست را به مدیریت باشگاه ربط
دادند .بعد از تماس تلفنی با معاونت اجرایی باشگاه
و به جای شــنیدن سیر تا پیا ِز گفتههای او ،ارتباط
را قطع کردند و به تحلیل و القای نظرات خودشــان
پرداختنــد تا ثابت کنند که علت شکســت ،همانا
اختالفات مدیریتی با کادر فنی و بازیکنان است.
اینکه علت واقعی شکســت چه بوده است و چه
زمانی قرار است این ناکامیها به پایان برسد را باید
از ریشــه کارشناسی کنیم؛ اما واقعیت این است که
خودمان هم نمیدانیم جویای چه چیز هستیم و با
این طیف برنامهها فقط روی اعصاب هواداران و مردم
رژه میرویــم .فرض را بر این بگذاریم که ســجادی
وزیر ورزش و جوانان با اقدامی ضربتی ،اعضای هیأت
مدیره و ســپس مدیرعامل باشــگاه را جابهجا کند.
در آنصورت آیا مشــکل استقالل و سایر تیمهای
دولتی حل خواهد شد؟ آنگاه خودمان نمیگوییم
که؛ بیثباتی در مدیریت باعث میشود تا باشگاهها
به هدف نرسند؟
از ســویی صدای ما بلند اســت که باید با فساد
در فوتبال مبارزه شــود .باید جلــوی دالالن و مافیا
فوتبال گرفته شــود .باتوجه به مشکالت اقتصادی
مردم ،بستن قراردادهای میلیاردی معنا ندارد .مبلغ

فالن بازیکن توسط دالالن چندین برابر شده که غیر
منصفانه است و...
بنابراین هر مدیر که بخواهد در این مسیر حرکت
کند با مقاومتها و فضای وحشــتناک ایجاد شده
از ســوی مافیاها روبهرو خواهد شد که باید عطای
کار کردن را به لقایش ببخشــد .به هر صورت باید
قبل از حل تمام این مشــکالت ،بدانیم که خودمان
با خودمان چند ،چند هستیم و چه میخواهیم .اما
راهحل تمام این مشکالت ،حرکت کردن در مسیری
اســت که بسیاری از باشگاههای بزرگ جهان در آن
قرار دارند؛ یعنی واگذاری تمام و کمال باشــگاه به
هواداران و بخش خصوصــی تا در نتیجه ،هواداران،
خود را صاحب تیم بدانند و در مدیریت باشگاه نقش
داشته باشند.
این همان اتفاق فرخنده است که متأسفانه سالها
به تأخیر افتاده و تحقق آن از ســطح حرف و شعار
فراتر نرفته است .تا وضع به همین گونه است که با
آمدن هر دولت تازه ،مدیرانی دیگر بیایند و بروند و
مسئوالن سیاسی بهدنبال استفاده از این دو تیم برای
منافع جناح و خط سیاســی خودشان باشند ،نباید
انتظار نتایج بهتر از این را داشت و هواداران و مردم
را سر کار گذاشت!
تیم مردمی آنگاه مردمی است که خود مردم در
مدیریت آن نقش داشته باشند.

ایران و آژانس در مسیر تعاملی تازه
تــا هماهنگیهای الزم را با آژانس در دســتور کار
خود داشته باشــد .در همین حال با سفر مدیرکل
آژانس به ایــران توافقی بین طرفین صورت گرفت
کــه میتوان آن را مثبت ارزیابــی کرد .توافقی در
ســایه مصوبه بحث برانگیز مجلس شورای اسالمی
که پیشتــر دولت آقای روحانی را از رســیدن به
هر گونه توافــق با آژانس انرژی اتمی منع میکرد.
در همین حال آژانــس بینالمللی انرژی اتمی نیز
نگرانیهایی داشــت که القائات رژیم صهیونیستی
مبنی بــر اقدامات ایران در ســکوت خبری به آن
دامن میزد.
اما براســاس بیانیــه مشــترک و توافق جدید
به بازرســان آژانس اجازه داده شــد تا نســبت به
ســرویس فنی تجهیزات نظارتی مشــخص شده و
جایگزینی کارتهای حافظه آنها که تحت مهر و
موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد ،اقدام
نماینــد .موضوعی که اگر در دولتهای قبلی یعنی
یازدهم و یا دوازهم صورت میگرفت میتوانست با
واکنشها و جنجالهــای زیادی روبرو و همچنین

مورد انتقاد شدید نمایندگان مجلس قرار گیرد اما
همگرایی بین قــوای مجریه و مقننه مانع هر گونه
انتقاد نسبت به این موضوع شد .گروسی که با ابراز
خرسندی نسبت به این توافق تهران را ترک کرد،
بار دیگر از ســفر مجدد خود به ایــران خبر داد و
اظهار داشــت که عزیمتش به تهران پس از اتمام
ســفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین و به
زودی انجام خواهد شــد .بنابراین سفر گروسی به
تهران ،آژانس و جمهوری اسالمی ایران را از مسیر
اختــاف و تنش دور کرد و فضایی مثبت ،همراه با
تعامل و همکاری را در روابط دو طرف ایجاد کرد.
شکلگیری چنین فضای مثبتی بالطبع میتواند
زمینه را برای آغاز مذاکــرات برجامی در وین نیز
فراهم کند و به نظر میرسد ایران نیز در این مسیر
بــه دنبال حل و فصل و پیگیــری این گفتوگوها
باشــد؛ گفتوگوهایی که میتواند راه حلهایی را
پیش روی طرفین برای رســیدن بــه توافق نهایی
بگذارد.
منبع :خبرآنالین

ورود سن واکسیناسیون کرونا در کشور به دهه ۶۰

واکسیناسیون  ۱۷سالهها از هفته آینده
صفحه1

صفحه4

خبر
ورود سن واکسیناسیون کرونا در کشور به دهه ۶۰

واکسیناسیون  ۱۷سالهها از هفته آینده

تمامی متولدین  ۱۳۶۰و قبل در سراســر کشور
میتوانند با مراجعه به سامانه زمان و محل دریافت
واکسن را بالفاصله خودشان انتخاب کنند.
حداقل سن ثبتنام و دریافت نوبت واکسن کرونا
در کشور  ۲سال کاهش یافت.
به گزارش ایســنا ،از هماکنــون تمامی افراد ۴۰
سال به باال (متولدین  ۱۳۶۰و قبل) در سراسر کشور
میتوانند با مراجعه به ســامانه salamat.gov.ir
زمان و محل دریافت واکســن را بالفاصله خودشان
انتخاب کنند .برای این کار ،نیازی به داشتن پرونده
بهداشت نیست.
بنابر اعالم وبدا ،همچنین افراد  ۳۰تا  ۳۹ســال
(متولدین  ۱۳۶۱تا )۱۳۷۰که ســاکن اســتانهای
آذربایجان غربی ،ایالم ،بوشــهر ،خراســان جنوبی،
خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،کردستان ،کرمان،
کرمانشاه ،قم و هرمزگان هســتند و در پایگاههای
بهداشت پرونده ســامت دارند میتوانند از طریق
همین سامانه ثبتنام کنند.
برای جلوگیری از ازدحام جمعیت ،داشتن نوبت از
سامانه  salamat.gov.irبرای مراجعه به پایگاههای
تزریق واکســن ضروری است .همچنین از مراجعان

عزیز تقاضا میشــود صرفا در زمــان نوبت مراجعه
فرمایند .همچنین وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون
گروه سنی  ۱۷سال کشور با واکسنهای خاصی که
وارد کشور شده است ،خبر داد.
دکتر بهــرام عین اللهی گفت :از هفته آینده ۱۷
سالههایی که میخواهند کنکور دهند با واکسنهای
خاصی که آوردیم یعنی واکســنهای زیر  ۱۸سال،
واکسینه میشوند؛ یعنی جوانانی که سال آخر دوره
تحصیلی دبیرستان را طی میکنند.
وی گفت :به این ترتیب همه واکسینه میشوند تا
برای برگزاری کنکور مشکلی نداشته باشیم.
عین اللهی گفت :قدم اصلــی برای کنترل این
بیماری واکسیناسیون اســت و انشاهلل امیدواریم تا
دهه فجر این بیماری را در کشور کنترل کنیم.
وزیر بهداشــت در بازدید از سازمان صدا و سیما،
گفت :هرکسی که بخواهد از کشور خارج شود باید
حتما واکسن تزریق کرده باشد و این موضوع مشمول
تمام سفرها است چون اکنون نگاه میکنند ببینند
کشور مقابل چه چیزی میخواهد و برخی کشورها با
تست منفی میپذیرند.
عین اللهی همچنین در مجلس شورای اسالمی

***

گفت :هماهنگی خیلی خوبی بین نمایندگان محترم
کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت بهداشت وجود
دارد و در رابطه با برنامههای آینده وزارت بهداشــت
دوســتان تذکراتی دادند و مــا در رابطه با وضعیت
واکسیناسیون خوشبختانه توانستیم مقداری فراوان
واکســن را با مساعدت ریاســت جمهوری و معاون
رئیس جمهور به کشور وارد کنیم.
وی افــزود :امروز ما  ۳۸میلیون دوز واکســن را
تزریق کردیم و دیگر قرار اســت کارهایی که انجام
دادیم را اعالم کنیم و وعده به مردم ندهیم .تا پایان
تیر ماه فقط  ۵میلیون دوز واکســن تزریق شده بود
یعنی از مرداد و شــهریور حــدود  ۳۳میلیون دوز
واکسن تزریق کردیم و امیدواریم تا آخر شهریور به
باالی  ۵۰میلیون دوز برسیم و این خبر خوب برای
مردم است.
او تاکید کرد :رتبه دوم میزان واکسیناســیون در
هفته را در دنیا به دست آوردیم و رتبه اول مربوط به
آلمان است با تزریق  ۶میلیون دوز واکسن در هفته
و بعد ما هســتیم با تزریق  ۵میلیون دوز واکسن در
هفته و این هفته هم امیدوار هستیم که رکورد آلمان
را هم بزنیم.

ضرب االجل  ۴۵روزه مجلس به دولت برای ارائه الیحه ساماندهی کارکنان دائمی و موقت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
از ضرب االجل  ۴۵روزه کمیسیون اجتماعی مجلس
به دولت برای ارائه الیحه کلیات طرح ســاماندهی
کارکنان دائمی و موقت دستگاههای اجرایی خبر داد.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا ،در
تشریح جلسه سه شنبه اعضای کمیسیون اجتماعی
مجلس شــورای اســامی ،بیان کرد :این جلسه با
حضــور آقای لطیفی رئیس ســازمان امــور اداری
تشکیل شد .با بررسیهایی که کمیسیون اجتماعی
انجام داده بود در صورتی که کلیات طرح ساماندهی
کارکنان دائمی و موقت دستگاههای اجرایی تصویب
میشد برخی اشــکاالت قابل پیش بینی بود که از
جمله آن مخالف بودن با اصل  ۷۵قانون اساسی و بار
مالی بود که به دولت تحمیل میکرد و در نتیجه با

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی
ماهیان سردابی کشــور ،خشکسالی ،کاهش تولید،
افزایــش قیمت خوراک ،حــذف ارز ترجیحی تخم
چشم زده ماهی ،افزایش صادرات و باالرفتن تقاضای
خرید مــردم در هفتههای اخیــر را دالیل افزایش
قیمت ماهی قزل آال و سالمون دانست.
آرش نبی زاده در گفت و گو با ایسنا ،با بیان اینکه
امسال خشکســالی ،کاهش تولید و افزایش قیمت
نهادههــا منجر به افزایش هزینههــای تولید ماهی
از جمله قزل آال شده اســت ،گفت :افزایش قیمت
نهادهها و خوراک ماهی بیشترین تاثیر را در قیمتها
گذاشته است ،زیرا  ۶۰تا  ۷۰درصد قیمت تمام شده
ماهی قیمت خوراک است.
وی ادامه داد :همچنین ســال گذشــته ارز تخم
چشــم زده ماهی حــذف شــد و تولیدکنندگان با

سد شورای نگهبان مواجه میشد.
وی افزود :از ســوی دیگر با استناد به اینکه مقام
معظم رهبری تاکید داشتند که اگر قرار است قانونی
تصویب شود ،بیشتر به صورت الیحه باشد تا هم از
بدنه تخصصی و کارشناسی دولت استفاده شود و هم
در مجلس نیز از نظر تخصصی پخته تر شود ،مجموعا
به این نتیجه رســیدیم که این طرح در قالب الیحه
دولت ارائه شود ،اما الزاماتی نیز داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
در ادامــه بیان کرد :الزامات اولیه بعد از مباحثی که
مطرح شــد این بود که رئیس ســازمان امور اداری
ملزم شــد ظرف  ۴۵روز با کمک کمیته تخصصی
کمیسیون اجتماعی این طرح را بررسی کنند و در
قالب یــک الیحه به مجلس ارایــه دهند که هم از

***

چرا ماهی گران شده است؟

افزایــش  ۴تــا  ۵برابری قیمت بچــه ماهی مواجه
شدند .یعنی بچه ماهی که قیمت یک گرم آن ۵۰۰
تومان بود به  ۲۰۰۰تومان رسید .مدیرعامل اتحادیه
مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور
اضافه کــرد :ماهی قزل آال و ســالمون در یک ماه
اخیر افزایش قیمت داشــته است و انتظار داریم که
در نیمه دوم ســال باز هم افزایش داشــته باشد .در
حال حاضر نیز قیمت عمده فروشــی ماهی قزل آال
در بــازار تهران ۶۴تا  ۶۵هزارتومان و در بازار خرده
فروشــی حدود  ۷۵تا  ۷۷هزارتومان است .این عدد
در اســتانهایی که تولید کم است  ۱۰تا  ۱۵درصد
باالتر است .همچنین قیمت عمده ماهی سالمون نیز
به دلیل افزایش درخواســت صادرات از حدود  ۶۷تا
 ۶۸هزارتومان به ۷۴رسیده است .وی در ادامه گفت:
البته این ارقام نشان دهنده گرانفروشی نیست بلکه

ضریــب اطمینان باالیی از لحاظ جامع و مانع بودن
برخودار باشد و هم اینکه ایرادات احتمالی که ممکن
بود شورای نگهبان به لحاظ مغایر بودن با اصل ۷۵
قانون اساســی به آن بگیرد ،وجود نداشته باشد .در
مجموع تصمیم گرفته شــد که به صورت الیحه از
طرف دولت ارایه شود اما مدت زمان  ۴۵روزه ضرب
االجل برای آن قرار داده شــد که کمیته مربوطه ما
هم با آنها همکاری کنند تا ان شاءاهلل تصویب شود.
سرمدی در پایان گفت :با توجه به اینکه ظاهرا دو
هفته آینده مجلس تعطیل باشــد ،بر اساس بررسی
دولت و همکاری کمیته ویژه ای که داریم قرار شــد
بالفاصله از فردا این موضوع به صورت ویژه رسیدگی
شود و ظرف  ۴۵روز آینده دوباره به صحن کمیسیون
اجتماعی ارایه شود.

قیمت واقعی ماهی است .نبیزاده در بخش دیگری
از صحبتهایش افزایش تقاضــای خرید ماهی در
نیمه دوم سال را یکی دیگر از عوامل افزایش قیمتها
دانست و گفت :مردم در نیمه دوم سال بیشتر ماهی
میخرند و ایــن فرهنگ غلط نیز جا افتاده که باید
مصرف در این بازه سال بیشــتر شود .در حالی که
ماهی مختص به فصل خاصی نیست و باید در تمام
فصول اســتفاده شود .وی در پاسخ به اینکه افزایش
قیمت ماهی قزل آال تا ۷۵هزارتومان دست مصرف
کننده را در خرید این کاالی پروتیینی کوتاه میکند
و این قیمتها قرار است تا کجا باال رود ،اظهار کرد:
تولیدکنندگان ماهیان ســردابی با توجه به سرمایه
گــذاری که در این بخــش دارند بایســتی  ۲۰تا
۲۵درصد سود کسب کنند اما در سال گذشته این
سود کمتر از  ۸درصد بوده است.

