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مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در گفت وگو با »ایران« خبر داد

امروز، عرضه 10 هزار دستگاه خودروی دنا پالس دستی در بورس کاال
حذف رانت 11 هزار میلیارد تومانی با بورسی شدن خودرو

»ایران« از تأثیر دیپلماسی انرژی در تأمین پایدار گاز در دولت سیزدهم گزارش می دهد

صدور پروانه ساختمانی بعد از 4 فصل رشد منفی، در تابستان امسال رشد 7 درصدی را نشان می دهد

 22:30 امشب؛ جدال رئال مادرید
 و بارسلونا در سوپرجام اسپانیا

دیپلماسی انرژی از جمله رابطه گازی ایران و ترکمنستان به دلیل سیاست های زنگنه قطع شده بود

عرضه بورسی خودرو 
ادامه می یابد

 سوآپ گازی ضامن گرمای
استان های شمالی

پرواز پروانه های ساختمانی

 ال کالسیکو 
با طعم جام

10

 »ایران« دو قسمت اول سریال »سقوط« 
را بررسی می کند

درخشش مدافع تیم ملی ایران در ترکیه

از عشق تا داعش
طارمی؛ برترین گلزن آسیا 

15در سال ۲۰۲۲ 13

به یاد استاد شهیدی

چرا »پلن بی« امریکا از قبل 
شکست خورده است؟

 سناریوی 
3سوخته

2

2

2

12

4

7

14

13

 حکم اعدام  جاسوس
 دو تابعیتی MI6  اجرا شد

روزنامه های مخالف دولت  با سکوت 
از کنار   سفر رئیس جمهور به استان  یزد 

عبور کردند

رؤسای سه قوه ضمن اتخاذ تصمیماتی 
برای کاهش مشکالت به وجود آمده  در 

تأمین انرژی گرمایشی خواستار شدند

علی رغم تعطیلی بازار  فریدونکنار 
صورت می گیرد

قیمت ربع سکه 10 درصد کاهش یافت

 رئیس مرکز ارزشیابی
 وزارت آموزش و پرورش خبر داد

 به رغم کمک های میلیاردی اروپا و امریکا
 کی یف همچنان از پاسخگویی به روسیه 

ناتوان است

 انگلیس: 
داغدار اکبری 

هستیم!

سانسور مردم!

صرفه جویی برای 
عبور از پیک سرما 

 فروش 
پرندگان مهاجر 

در پیاده رو

 بورس 
حباب سکه را 

ترکاند

امتحانات نهایی 
لو نرفت

چاه ویل اوکراین 
برای ناتو 
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دالیــل  بــه  بنــا  هســته ای  و مشــخصی کــه ریشــه در زیاده خواهــی مذاکــرات  امریــکا  فرابرجامــی  مطالبــات  بــه و  و بی توجهــی  اروپایــی  به خصــوص پیــش مــی رود. مقامــات امریکایــی و درخواســت های ایــران دارد، به کندی طرف هــای  نیــز  اروپایــی  بــا کشــور های  همزمــان  و  گذشــته  ســه ماه  توافــق به شــکل بی ســابقه ای افزایش به مذاکرات هســته ای با ایــران و آینده و منفــی مقام هــای امریکایــی نســبت در هفته هــای اخیر نیز، رویکرد ســلبی دیگــر روی احیای توافق تمرکز ندارند. بار به صورت رســمی اعالم کرده اند که اغتشاشــات داخلی در کشــور، چندین در 
»نــد پیدا کرده است. اظهــارات،  جدیدتریــن  در 

خــود، متحــده امریکا هــم در گفت وگــو با الی کــه آنتونی بلینکن، وزیــر خارجه ایاالت رســانه های صهیونیســتی مدعی شدند خبــر را اعــالم کنــد. بعــد از ایــن برخی وی فعــاًل نمی تواند یــا نمی خواهد این توافــق اتمی با ایران »ُمرده«، اما دولت بایــدن، رئیس جمهور امریــکا، می گوید اجتماعی منتشر شد که نشان می داد جو این اظهارات نیز ویدیویی در شبکه های بر احیای توافق متمرکز نیســت. قبل از بــار دیگــر اعالم کــرد که کشــورش دیگر پرایس« سخنگوی وزارت خارجه امریکا  صهیونیســتی  همتــای  ارزیابی جو بایدن، رئیس جمهور امریکا کوهــن، 
در این سو، جمهوری اسالمی ایران را تأیید کرده است. 

اصلــی هم ضمــن خارج کــردن گفت و گو های  اولویت هــای  از  پیشــبرد و بــدون اینکــه منتظــر احیــای توافــق بین المللــی اش را از توافــق جدا کرده تعامــالت منطقــه ای و همکاری هــای سیاست خارجی خود، روابط خارجی، هســته ای  حــال  در  باشــد،  تجــاری، اهــداف سیاســت خارجــی و اســتفاده هســته ای  اقتصــادی،  ظرفیت هــای  تأکیــد بــر اصل سیاســت همســایگی و بازرگانــی و... منطقــه و بین الملــل بــا از 
آسیاگرایی است.

در بــا ایــن تفاســیر، به تازگــی میخائیل  روســیه  نماینــده  معتبر باشــد. بــه احتمال زیــاد بیهوده بتوان تصور کرد چنین طرحی، گزینه ای می شوند. اشتباهی بزرگ است. دشوار حرکــت بــه ســمت »پلن بی« وسوســه می رسد امریکا و سه کشور اروپایی برای قصــد از بین بــردن آن نباشــد(. به نظر ویــن در خصــوص توافق اســت )اگر به بهانه ای ناشــیانه برای توقف مذاکرات عرضه پهپاد ]از ســوی ایران به روسیه[ در توئیتر نوشــته اســت: »ادعا ها درباره سازمان های بین المللی مستقر در وین اولیانــوف، 
خواهد بود.«

ë دســتور کار غــرب خــارج کــرده اســت، میــالدی در شــرایط کنونــی را کامــاًل از درواقع بازگشــت به توافق ســال ۲۰۱۵ در جنــگ اوکراین ارتبــاط دهند، آنچه به حمایت تســلیحاتی ایران از روســیه کــه تــالش می کنند توقــف مذاکرات را برخــالف ادعــای کشــور های غربی چرا کار شکنی می کنند؟
طــرح نخست، اصرار امریکا و دولت های متأثر از دو مسأله است: بــر  مذاکــرات،  طــرف  ایــران اغتشاشــات اخیــر، موجــب تضعیــف اروپا و امریکا احســاس کــرده بودند که مذاکرات شــده اســت. به ایــن معنا که علت شــده و عماًل باعــث توقف کامل گذشــته ایــران که جمــع شــد، مزید بر اروپا در خصوص اغتشاشــات چند ماه اســت کــه محاســبات غلــط امریــکا و موشــکی و منطقــه ای. ایــن در حالــی موضوعــات فراتــر از توافــق از جملــه اروپایــی  چانه زنــی  قــدرت  و  می تــوان بــه اهــداف و موضوعــات در طرح شــان این بود که بدون توافق هم بشدت روی آن شرط بندی کرده بودند. در سیاســت خارجــی شــده اســت؛ لذا موقعیــت 

دوم، سرســختی ایران در خصوص حال پیگیری، دست یافت!
تحریم ها به شــکل تضمین شــده رفع در برجــام. از نظــر ایــران، تــا زمانی که بــر احقــاق حقــوق از دســت رفته خود مطالباتش و اصرار جمهوری اســالمی 

کی یف همچنان از پاسخگویی به روسیه ناتوان استبه رغم کمک های میلیاردی اروپا و امریکا
درماندگی غرب در آوردگاه اوکراین

4

می رود و شکاف داخلی میان همپیمانان اوکراین، تهدید …که همچنان ارتش روســیه برای رســیدن بــه اهداف تعیین شــده اش پیش غربی کی یف در حالی کمک های تســلیحاتی سنگین خود را از سرگرفته اند پس از گذشت 325 روز از آغاز عملیات نظامی مسکو در شرق اروپا، شرکای 

 به مناسبت روز 25 دی ماه؛ روز تاریخ نگاری انقالب اسالمی 
و نسبت آن با جهاد تبیین

تاریخ انقالب، تاریخ مردم است

6

خمینی)ره( توجه ویژه ای به تاریخ داشــتند و این انگاره در اندیشه و عمل عظیم الشأن را در طلیعه کتاب های درســی تاریخ دیده ایم. حضرت امام »تاریــخ، روشــنگر نســل های آینــده اســت«؛ ایــن فــراز از بیانــات امــام 
ایشان اثر بسیاری داشت. 

بــه توافــق برگردنــد هــم می خواهنــد می دهنــد. امریکایی ها هم می خواهند و مذاکراتــی هــم در ایــن زمینــه انجــام 
تنهــا هزینه های توافق را پرداخت نکنند. و  نمــی رود  پیــش  مذاکــرات 

سیاســی درباره آن صحبتی نمی شــود، بی معنا طرح »پلن بی « که هنوز به طور آشــکار و گام های طرفین کاماًل واضح اســت، اســناد رد و بــدل شــده و جزئیات فنی بازگشت به توافق است. در صورتی که اراده سیاســی در طرف امریکایی برای مانع آن، رفتــار دوگانه، ریاکاری و نبود  و  قانونــی  وجاهــت  فاقــد  مطرح کننــده بیش از این خدشــه وارد اســت و جز اینکه به اعتبــار طرف های و 
می کند، فایده دیگری ندارد.

ë در دستور کار قرار گرفتن »پلن بی« چند نکته درباره پلن بی
نــکات قابل توجهــی وجــود دارد که به گفته انــد. در خصــوص طــرح مذکــور، آن در صورت شکست مذاکرات سخن مقام هــای امریکایــی از اجرایــی کردن در حالی اســت کــه پیش از ایــن، بارها از ســوی کشــورهای اروپایــی و امریــکا 

کاخ نکتــه اول؛ امریــکا دیگــر عضــوی از موارد مهمی از آن اشاره می شود: مقامــات  اینکــه  نیســت.  مــرگ توافق صحبت کنــد که طی این موضوعیت اســت. کشوری می تواند از یــا شــرط و شــروط و... می کننــد، فاقــد و عــدم تمایــل بــه مذاکرات هســته ای  ســفید مــدام صحبت از مــرگ برجام برجــام 

و بی ربط اســت که فرضًا ایــران درباره خصوص توافق همان قدر غیرمنطقی باشــد. اظهارات مقامات امریکایی در کــرده باشــد و عضــوی از ایــن توافــق ســال ها بــه توافــق و تعهد خــود عمل 
رویکــردی »مرگ ناتو« صحبت کند. بــی«،  »پــل  دوم؛  فشــارهای قهری متشکل از اجزای سه گانه شامل نکتــه  اقتصــادی،  نظامــی تحریم هــای  گزینــه  حتــی  و  صــورت مجزا دربــاره ایران اجرا شــده طرح جدیدی نیســت و پیش از این به مذکــور کــه گاه گاهــی مطرح می شــود، جمهــوری اســالمی ایــران اســت. پلن جهــت حل وفصــل مســأله هســته ای دیپلماتیــک 

است.

جمهوری اسالمی ایران  اســت در عین حال که در معرض تحریم های نکته سوم؛  بین المللــی  ســنگین  و  را آغازکنندگان اســت که اساســًا قابلیت پیامدبار و همراه با تبعات منفی برای حمله نظامی هم به قدری خطرناک، خــود نیز روبه رو اســت. در همین حال برای عقب نشــینی از مواضع هسته ای سیاسی در ســطح منطقه و بین الملل بــا بیشــترین فشــارهای دیپلماتیــک و کشــوری اعمال نشــده است، همچنان کــه در طــول تاریــخ بشــر علیــه هیــچ شــدید  اســالمی  جمهــوری  قبــال  در  بــی«  قبــل از اینکــه طــرح شــود، یــک ندارد. لذا مشــاهده می شــود که »پلن اجــرا 
سناریوی سوخته است.

سناریـوی سوختـه
چرا »پلن بی« امریکا از قبل شکست خورده است؟

نگــردد، بازگشــتی بــه تعهــدات در کار ایــران از منافع اقتصادی توافق منتفع نشــود و طی یک روند راســتی آزمایی، 
از نخواهد بود. نقــل  بــه  کــه  همان طــور  بخواهنــد آن را اجــرا کننــد، اصــاًل این اســت؛ ولــو اینکــه اروپــا و حتــی امریکا واقعــی کلمــه از پیش شکســت خورده شنیده می شــود؛ طرحی که به معنای خصــوص پررنــگ شــدن »پلــن بــی« در مذاکــرات ذکر شــد، زمزمه هایی در میخائیــل اولیانــوف، نماینــده روســیه امــا 

طرح قابل اجرا هم نیست.

ë !جــز امریــکا و اروپا، بنا به دالیل امنیتی، بافتن کاله از نمد اغتشاشات چــاره ای  اقتصــادی،  و  اینکــه سیاســی  ندارنــد.  توافــق  بــه  و بهره بــرداری از اوضــاع داخلــی ایــران دولت هــای اروپایی و امریــکا به دنبال بازگشــت  چانه زنــی  قــدرت  تضعیــف  باشند، خواب آشفته ای است که تعبیر در نتیجــه اخــذ امتیــاز بیشــتر از ایــران بــرای 
مذاکــرات نخواهد شد. توافــق،  چهارچــوب  در 

الزم  توافقــات  و  گرفتــه  صــورت  کــه هم انجام شــده اســت. بــا مذاکراتی که الزم  و پیش نویس هایــی  امریکاســت اساســی وجود دارد و آن، رفتار به شدت فراهم اســت.اما در اینجا، یک مشــکل توافقات و بازگشــت طرف هــا به توافق ارائه شده است، زمینه برای جمع بندی صورت گرفتــه  سیاســی کاری  و  عــوض می بیننــد فضــای اغتشــاش و آشــوب بــرای خود درســت کنند؛ امــا همین که قول عامیانه از نمد اغتشاشــات کالهی داخلی ایران متمرکز شــدند تا بلکه به می کنــد. ســه مــاه روی اغتشــاش های ایران، هم دروغ می گوید و هم ریاکاری بــه معنای واقعــی کلمــه در خصوص کــه مانــع توافــق اســت. دولــت امریکا ریاکارانــه  سیاســت  ســریع  شــد،  کانال هــای جمــع  از  پشــت پرده  در  و  برای بازگشــت به توافق تأکید می کنند گوناگــون، پیــام داده و بــر آمادگی خود کــرده 

امریکا و اروپا، بنا به دالیل 
امنیتی، سیاسی و اقتصادی، 

چاره ای جز بازگشت 
به توافق ندارند. اینکه 

دولت های اروپایی و امریکا 
به دنبال بهره برداری از 

اوضاع داخلی ایران برای 
تضعیف قدرت چانه زنی و 

در نتیجه اخذ امتیاز بیشتر از 
ایران باشند، خواب آشفته ای 

است که تعبیر نخواهد شد

امریکا دیگر عضوی از برجام 
نیست. اینکه مقامات کاخ 

سفید مدام صحبت از 
مرگ برجام و عدم تمایل 

به مذاکرات هسته ای  یا 
شرط و شروط و... می کنند، 

فاقد موضوعیت است. 
کشوری می تواند از مرگ 

توافق صحبت کند که طی 
این سال ها به توافق و تعهد 

خود عمل کرده باشد و 
عضوی از این توافق باشد. 

اظهارات مقامات امریکایی 
در خصوص توافق همان قدر 

غیرمنطقی و بی ربط است 
که فرضًا ایران درباره »مرگ 

ناتو« صحبت کند

 گروه سیاسی/  حســین امیرعبداللهیان روز گذشته به 
دمشــق ســفر کــرد و در مهم ترین برنامه خــود در این 
ســفر با »بشــار اســد«، رئیــس جمهــور و وزیــر خارجه 
ســوریه مالقــات کــرد. وزیــر امــور خارجــه در نشســت 
خبــری با »فیصل مقداد«، همتای ســوری خود اعالم 
کــرد که بشــار اســد بار دیگــر از ســید ابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهور برای سفر به سوریه دعوت کرد و تالش 
می شــود که مقدمات انجام  این سفر در آینده فراهم 

شود. 
 امیرعبداللهیــان همچنین با یادآوری اســناد فراوانی 
که بین دو کشــور به امضا رســیده و در حال اجراســت، 
اختــالف نظــر پیرامــون رونــد اجــرای این اســناد را رد 
کــرد و بــا بیــان اینکه امروز آقای بشــار اســد نیــز تأکید 
کرد که اراده رهبران دو کشــور بر توســعه هر چه بیشتر 
مناســبات قــرار دارد، اعالم کــرد:» در جریان رایزنی با 
آقای فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه  توافق کردیم 
که ســند همکاری بلندمدت راهبردی بین دو کشــور را  
آمــاده کنیم  تــا در آینده  نزدیک  به امضا برســانیم«. 
رئیــس دســتگاه دیپلماســی همچنیــن همکاری های 
ایــران و ســوریه در حوزه های مختلــف از جمله انرژی 
را برقرار دانســت و افزود:» در ســطح وزرای نیروی دو 
کشــور گفت وگوهایــی برای ایجــاد نیروگاه های برق در 

سوریه انجام شده است«.
وزیــر امــور خارجه همچنین در پاســخ به پرسشــی 
دربــاره گفت وگوهای ترکیه و ســوریه، نقش جمهوری 
اســالمی در رایزنــی با ترکیــه برای جلوگیــری از حمله 
این کشــور به شمال ســوریه را مورد توجه قرار داد و بر 

اهمیت حفظ تمامیت ارضی کشورها تأکید کرد.
ë پنجمین سفر

امیرعبداللهیان در حالی برای پنجمین بار از زمان 
تصــدی مســئولیت وزارت امــور خارجــه راهی ســوریه 
شــده اســت که دیدارهای پرشــمار مقام های بلندپایه 
ایرانــی و ســوری و گفت و گوهــای تنگاتنگــی کــه میــان 
آنهــا صــورت می گیرد، تنهــا فرصت برای تــازه کردن 
دیدارهــای سیاســی نیســت بلکــه از یک ســو محملی 
اســت بــرای ترســیم چشــم انداز ســوریه پســاداعش و 

بازســازی و ترمیم چهره ویران زده این کشــور از آتش 
جنــگ و از ســوی دیگر پیگیــری روند مذاکــرات صلح 
سوریه موســوم به مذاکرات »آستانه«؛ 2 موضوعی که 
جمهوری اســالمی در روند به اجرا درآمدن آنها نقش 

حائز اهمیتی برای دولت دمشق دارد. 
نقــش تهران از یک ســو اهمیــت خود را بــر تمرکز 
بــر روند دیپلماتیک صلح ســوریه پدیدار کرده اســت؛ 
روندی که برای محقق کردن اهداف پیش بینی شــده، 
نیــاز بــه تحــرک دیپلماتیک ویــژه جمهوری اســالمی 
دارد و رئیس دســتگاه دیپلماســی با سفرهای متعدد 
به ســوریه و تبادل نظر با دیگر کشورهای مرتبط با این 
کشــور می کوشــد نهایت تأثیرگذاری ایران را به منصه 
ظهــور برســاند. واقعیتی که عالوه بــر رایزنی های مؤثر 
دیپلماتیــک از طریــق مشــاوره های نظامــی ایــران و 
همکاری هــای امنیتی و دفاعی در دوره پس از ســقوط 

داعش در سوریه جریان دارد.
ë وجه اقتصادی همکاری دوجانبه

در  می کوشــد  اســالمی  جمهــوری  دیگــر  ســوی  از 
گرماگــرم کمــک به حــل و فصل چالش هــای فراروی 
دمشــق، بخش های مختلف اقتصــادی اعم از دولتی 
و خصوصی را برای حضور مؤثر در ســوریه تجهیز کند. 
خاصــه آنکــه آن دســته از کشــورهای عربی که پیشــتر 
ســوریه را تحــت تأثیر بحــران ناخواســته این کشــور از 
معادالت منطقه ای از جمله از گروه کشــورهای عربی 
خارج کرده بودند، اینک برای احیای رابطه با دمشــق 

خیز بلندی برداشته اند.
از  همه جانبــه  بهره گیــری  بــرای  تهــران  عــزم 
ظرفیــت مناســبات اســتراتژیک بــا دمشــق در حالــی 
اســت که تعامــالت اقتصادی دو کشــور همپــای وجه 
همکاری هــای امنیتــی و راهبــردی پیش نرفته اســت. 
ایــن مهم را محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهور 
در دیــداری کــه تیرمــاه گذشــته بــا »فیصــل مقــداد«، 
وزیــر خارجــه ســوریه در تهــران داشــت، مــورد توجــه 
قــرار داد. این مقام بلندپایه کشــورمان یادآور شــد که 
با وجــود روابــط صمیمانه دو کشــور و ســطح مناســب 
روابط سیاســی فی مابین، مناسبات اقتصادی تهران و 

دمشق متناســب با روابط سیاســی ارتقا پیدا نکرده بر 
همین اســاس توســعه همکاری های بانکی و تســهیل 
در مبــادالت مالــی امری مهم و ضــروری برای تحقق 
سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های اقتصادی 

دو کشور است.
به نظر می رســد تأکید بر این وجــوه مهم در رابطه 
میان دو کشــور، تبادل نظر فشرده و مستمر مقام های 

دو کشور در عرصه های مختلف را ضروری می سازد.
ایــن در حالــی اســت کــه مشــارکت هوشــمندانه، 
اثرگــذار و بهنگام ایران در پروســه بازســازی اقتصادی 
ســوریه و پیگیری توافق  هــای مهم تجاری و اقتصادی 
در کوتاه مــدت می توانــد عــالوه بر جبــران هزینه های 
مــادی در خــالل ســال ها جنــگ داخلــی ســوریه بــه 
بهره گیــری اقتصــادی متقابــل دو کشــور بینجامد و از 

فرصت سوزی دوباره برای ایران جلوگیری کند.
میــان  متقابــل  رایزنی هــای  فضایــی  چنیــن  در 
مقام های ایرانی و سوری از منظر تقویت همکاری های 
اقتصادی در کنار تعامالت سیاسی و امنیتی از آن درجه 
از اهمیت برخوردار اســت که فــارغ از پیگیری تحوالت 
میدانــی می توانــد بــه طراحی یــک راهبــرد بلندمدت 
برای به اجرا در آوردن اهداف یاد شــده و توجه ویژه به 
نقش ایران در فرایند احیای زیرساخت های اقتصادی 
ســوریه بینجامد؛ نقشــی که با توجه به قرابت و ســابقه 
همــکاری تاریخــی جمهــوری اســالمی و ســوریه مورد 

استقبال مقام های هر دو کشور واقع شده است.
 گفتنــی اســت امیرعبداللهیــان پیــش از ســفر بــه 
دمشق با حضور در لبنان و دیدار با مقام های بلندپایه 
این کشــور به بررســی مهم ترین موضوعات در دستور 
کار تهــران و بیروت پرداخته بود. وزیر خارجه در دیدار 
مهمی که با ســید حســن نصراهلل، دبیــر کل حزب اهلل 
لبنان از ســر گذراند، بر اهمیت تالش همه طرف های 
لبنانــی به منظــور تکمیل روند سیاســی در این کشــور 
تأکید کرد و تســریع در روند انتخاب رئیس جمهوراین 
کشــور را منــوط بــه دســتیابی همــه طرف هــای لبنانی 
بــه توافق سیاســی بــه دور از هرگونــه مداخله و فشــار 

خارجی دانست.

در ادامــه چانه زنی گروه هــای منفعت طلب  برای 
کارشــکنی در تــداوم عرضه خــودرو در بورس کاال، 
دیــروز وزیر امور اقتصــادی و دارایی اعــالم کرد که 
سیاست وزارت اقتصاد حمایت از سرمایه گذاران و 
افزایش شفافیت است و با توجه به مصوبه شورای 
عالی بورس و اوراق بهادار و عدم دریافت مصوبه 
از ســایر نهادهــا، عرضــه خــودرو در بــورس کاال بر 
اســاس مصوبــه شــورای عالــی بــورس طبــق روال 
گذشــته ادامه یابد. در این نامه عنوان شــده است، 
در صــورت دریافت هر درخواســت از ســوی ســایر 
دســتگاه ها و نهادهــا، موضــوع مجــدداً در شــورای 
عالی بورس و اوراق بهــادار مطرح گردد. این نامه 
در پــی نامه مجید عشــقی، رئیس ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار بــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 

درخصــوص تعیین تکلیف ادامــه پذیرش عرضه 
خودروهای جدید در بورس کاال، ارســال شده بود و 
بر اســاس آن، عرضه روز یکشنبه )امروز( خودروی 
دنا پــالس از طــرف شــرکت ایــران خــودرو انجــام 
خواهد پذیرفــت. همچنین دیروز، مدیر نظارت بر 
بورس های ســازمان بورس گفت: ســازمان بورس 
بــا اتکا بــه اختیــارات قانونــی و در جهــت حمایت 
از حقــوق ســهامداران و بــازار ســرمایه و بــا اتکا به 
اختیــارات قانونــی خــود، تــا این لحظــه تصمیمی 
بــرای لغو عرضــه دنا پــالس شــرکت ایران خودرو 
و  عرضــه  فرایندهــای  و  نگرفتــه  کاال  بــورس  در 
ثبــت ســفارش در حال انجــام اســت و متقاضیان 
می تواننــد در چهارچوب اطالعیــه عرضه اقدام به 

ثبت سفارش کنند.

بررســی آمار مربوط به ســمت و ســوی بازار مسکن، 
اســت.  ســاختمانی  پروانــه  صــدور  رشــد  از  حاکــی 
افزایش تعداد پروانه ساختمانی، افزایش ساخت و 
تولید مســکن در ماه های آینــده را نمایش می دهد. 
عامــل  ســاختمانی  پروانــه  صــدور  رشــد  کنــار  در 
دیگــری کــه افزایــش ســاخت مســکن را پیش بینــی 
می کنــد، افزایــش ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
در ســاختمان های جدیــد اســت. بر اســاس گزارش 
مرکز آمار از تحوالت بازار مســکن کشور،  در تابستان 
امســال بعد از چند فصل رشــد منفی صــدور پروانه 

ســاختمانی، ایــن رقــم به مثبــت 7 درصــد افزایش 
یافته اســت. در بهار امسال صدور پروانه ساختمانی 
منفــی16.6 درصــد بود اما در تابســتان بــه مثبت 7 
درصــد رســید و بــه عبارتی 23 درصد رشــد داشــته 
اســت. بــا توجه بــه اجرای برنامــه ارائه مشــوق های 
نوسازی از آبان ماه، صدور پروانه ساختمانی در پاییز 
و زمستان رشدی به مراتب بیشتر از تابستان خواهد 
داشــت به طوری که در ســه ماه گذشــته درخواســت 
صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده ۴۰ درصد 

افزایش یافته است. 
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 وزیر امورخارجه روز گذشته با رئیس جمهور 
و  وزیر خارجه سوریه در دمشق دیدار کرد

 کارت دعوت اسد 
برای رئیسی

بــزرگ  از ســاعت 22:3۰ ال کالســیکوی  امشــب 
فوتبال اســپانیا در شــهر ریاض برگزار خواهد شد. 
رئال مادرید چهارشــنبه شــب در ضربــات پنالتی 
برابــر والنســیا بــه پیروزی رســید و یک شــب بعد 
هــم کار بارســلونا بــرای غلبــه بــر رئــال بتیس به 

پنالتی های آخر بازی کشیده شد. 

مهر 65 درس تاریخ اسالم را باز هم با دکتر شهیدی گرفتم. 
درس ایشــان دلنشــین و مغتنم بــود و حاصل پژوهش هایی 
ســترگ و تأمالتی عالمانه که با صداقت و هوشــمندی بیان 
می شــد. نکات ارزنــده ای چون توضیح دو جریــان عدنانی- 
قحطانــی و تــداوم آن بــه اســم های دیگــر، تبییــن »الملک 
عقیــم« در رفتــار خلفای عباســی که چگونــه یاری گران خود 
را چونــان داربســتی کــه پــس از تکمیل ســاختمان برداشــته 
می شــود، به کنار می گذاشــتند و... یادگار این درس هاســت. 
دو بــار هــم که برای »سیاســت خارجــی پیامبر« در مؤسســه 
دهخدا خدمت ایشان رســیدم، راهنمایی های ارزنده  ایشان 
بــرای پژوهــش گرانبهــا و دلنشــین بــود. جالب آنکه بــا نگاه 
دهخدایــی بــه تعبیــر »اســتراتژی« خــرده گرفتــه و معــادل 
»راهبرد« را هم نپسندیدند. چند هفته ای از آن ترم نگذشته 

بــود که با جمعی از دوســتان رفتیم جبهه و بعد هم کربالی 
برگشــتم   66 اردیبهشــت  دی.   23 در  و مجروحیــت   5 و   4
دانشــگاه. مرحوم بکائی مســئول دایره امتحانات در نامه ای 
بــه اســاتید ترم قبــل از جمله دکتر شــهیدی، مــن را معرفی 
کــرد تــا درس مربوط را امتحان بگیرنــد. یک روز بهاری پس 
از درس، در حیــاط دانشــگاه نامــه را بــه ایشــان دادم. بدون 
مقدمه پرســید بــرای امتحان آمــاده ای؟ و بعد در حال قدم 
زدن پرســش هایی مطــرح کرد. به دایــره امتحانــات رفتیم، 
نمــره را اعــالم کرد و ســپس خداحافظی. در ذهنم گذشــت 
اســتاد هیچ پرسشــی از جبهــه و... نکــرد و خود پاســخ دادم 
اســتاد غرق علــم و مطالعــات و در دنیایی دیگر اســت. 23 
دی ماه 1386 خبر آمد اســتاد شــهیدی دعوت حق را لبیک 
گفت. خاطرات تازه شــد. کربــالی 5 و مجروحیت در همین 
روز. امتحان شفاهی استاد و نگاه او به آسمان هنگام شنیدن 
پاســخ ها. خداحافظــی از جوان 21 ســاله و پرس وجو نکردن 
از جبهــه و حــال و هوای آن و تحلیل جوان که فضای اســتاد، 

فضای علم و عالم دیگر است.

21 ســال بعــد و چرخش احوال. اکنون 42 ســاله بــودم. اخبار 
رحلــت اســتاد را دنبال کردم. خانــه اش را بــرای کتابخانه به 
شــهرداری هدیه کرد و ســکه های »نشــان علــم« را به کمیته 
امــداد. فضیلت هــای پنهــان تــازه یکایــک بیان می شــد و در 
میان آنها، اینکه »طلبه شــهید ســید احسان شــهیدی فرزند 
21 ســاله استاد در کربالی 5 شهید شــد و پیکر پاکش هیچ گاه 
برنگشــت.« نگاه هــای اســتاد بــه آســمان، هدیه او بــه خدا و 
نداشــتن هیچ ادعــا. علم، عمل مجاهده، ایثــار، اخالص و... 

اولیایی تحت قبائی الیعرفونهم غیری.

بــا  خبــری  نشســتی  در  زارعــی  محســن 
امتحانــات  برگــزاری  رونــد  بــه  اشــاره 
نهایــی گفت: لو رفتــن امتحانــات نهایی 
کــذب محــض اســت و بــه هیــچ عنــوان 
امــکان لــو رفتــن ســؤاالت امتحانــی قبل 
از آزمــون وجــود نــدارد. چــه کســی بایــد 
پاســخگوی نگرانی های ایجاد شــده برای 
دانش آمــوزان به دلیل این موضوع که به 
غلط جاافتاده است، باشد؟ »لو رفتن« با 
»انتشــار ســؤال در حین آزمون« متفاوت 

است. 

پــس از گذشــت 325 روز از آغــاز عملیــات 
نظامی مســکو در شــرق اروپا، شــرکای غربی 
تســلیحاتی  کمک هــای  حالــی  در  کی یــف 
ســنگین خود به این کشــور را از ســرگرفته اند 
کــه همچنــان ارتش روســیه برای رســیدن به 
اهداف تعیین شده اش پیش می رود و شکاف 
داخلی میان همپیمانان اوکراین، تهدید قطع 

پشتیبانی را برای این کشور جدی کرده است.

یادنامه
دکتر سعید جلیلی
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