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سود 9 میلیون دالری ایران
از حضور در جام جهانی

نگاهی به هزینه های قطر در جام جهانی و پاداش 
تیم های حاضر در جام
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 چهار عمل اصلی ریاضی
و سرمایه گذاری

این روزها همه جهان از هزینه قطر برای برگزاری و 
ساخت زیر ساختهای جام جهانی صحبت می کنند، 
با احتساب زیرساختها چیزی در حدود ۲۰۰ میلیارد 

دالر.
این عدد را قطری ها از سرمایه گذاری درست خود 
فارس  در خلیج  میادن خود  از  گاز  استحصال  در 
مسیر  در  هم  قطری ها  البته  است.  آورده  بدست 
انجام  زیادی در جهان  امارات سرمایه گذاری های 
این  البته صندوق سرمایه گذاری ملی  و  اند  داده 
از بزرگترین صندوق های سرمایه  کشور هم یکی 
گذاری جهان است و بیش از ۴۰۰ میلیار دالر ارزش 

دارایی های تحت مدیریت ان است.
کمی به لیست زیر نگاه کنید:

صندوق ثروت نروژ  : 1۲68 میلیارد دالر
صندوق سرمایه گذاری چین: 1۲۰۰ میلیارد دالر

صندوق ثروت ابوظبی: ۷۰8 میلیارد دالر
صندوق ثروت کویت: ۷۰8 میلیارد دالر

صندوق ثروت سنگاپور: 6۹۰ میلیارد دالر
صندوق ثروت عربستان: 6۲۰ میلیارد دالر

 و…
ما هم هر ثانیه 11۰۰ دالر عدم النفع صادرات نفت 
)یک میلیون بشکه( و صندوق ملی که اصال در حد 

و اندازه رقبایش نیست.
همانطور که می بینید اعداد بسیار بزرگی هستند 
تحت  دارایی  این  تمام  آیا  که  اینجاست  سوال  و 
مدیریت توسط فروش نفت و منابع و انباشت آن 
ایجاد شده است یا روشی جایگزین هم برای توسعه 

آن وجود دارد؟

پیمان مولوی سرمقاله

»والدیمیر پوتین برای پیروزی در جنگ اوکراین، به عدم 
حمایت غرب از کی یف احتیاج دارد. هم زمان با فرا رسیدن 
فصل سرما، فرصتی برای ایجاد شکاف میان طرف ها ایجاد 
از شروع حمله  به ذکر است که پیش  خواهد شد. الزم 
مسکو به کی یف، روسیه حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد گاز طبیعی 
اتحادیه اروپا را تامین می کرد اما در ماه اوت با بستن خطوط 
گازی به اروپا توسط آقای پوتین، قیمت های سوخت افزایش 

پیدا کرد و اقتصاد متحدان اوکراین در هم شکست.«
به گزارش ایسنا، روزنامه اکونومیست در گزارشی نوشت: 
با  اما  کرده  تحمل  به خوبی  را  این شوک  اروپا  »تاکنون، 
آغاز فصل سرما و افزایش مصرف سوخت، هزینه ها باالتر 
از حد معمول رفته و نگرانی هایی را برای مصرف کنندگان 
ایجاد می کند. این هزینه ها نسبت به رعب و وحشتی که 
اما  اوکراینی ها متحمل شده اند، چندان چشمگیر نیست 
با سرمای  زیرا  همچنان مسئله مهمی محسوب می شود 
بیشتری که مردم تجربه می کنند، احتمال تلف شدن آن ها 
فدراسیون روسیه از سربازانی که تاکنون در جنگ کشته و میر ناشی از سالح انرژی آقای والدیمیر پوتین، رئیس  از سرما بیشتر می شود. و اگر این روند ادامه پیدا کند، مرگ 

شده اند، فراتر می رود.
اگرچه موج گرما هم می تواند تلفاتی را شامل شود اما 
با فصل گرما  پایین و سرمای زمستان در مقایسه  دمای 
کشنده تر است. بین دسامبر و فوریه، ۲1 درصد اروپایی ها 
در  می شوند.  تلف  اوت  تا  ژوئن  ماه  از  بیشتر  هفته  در 
گذشته، تغییرات ناشی از قیمت های انرژی تاثیر کوچکی 
بر میزان تلفات داشت اما افزایش قیمت ها در سال جاری 
بسیار چشمگیر است. امسال، ارتباط میان هزینه های انرژی 
و تلفات زمستانی می تواند تغییر کند. اما اگر آمارهای قبلی 
ادامه دار باشد، هزینه های فعلی برق تلفات تاریخی را حتی 

در معتدل ترین زمستان رقم خواهد زد.
البته که میزان تلفات به درجه سرمای زمستان امسال 
این موضوع به حساب  از عوامل در  بستگی دارد و یکی 
می آید. در زمستانی معتدل، با توجه به تغییرات جمعیت 
مرگ ومیر ناشی از سرما ممکن است به ۳۲ هزار بیش از 
و  زمستانی سخت  در  اما  محدود شود  تاریخی  میانگین 
طاقت فرسا این رقم می تواند به ۳۳۵ هزار تغییر پیدا کند.«

یک دیپلمات پیشین کشورمان با بیان این که قطعنامه های 
سیاسی  انگیزه های  دارای  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
قائل  قطعنامه ها  این  برای  اعتباری  ما  کرد:  تاکید  است، 
نیستیم، آن ها فاقد ارزش هستند و صدور چنین قطعنامه هایی 

مصداق دخالت در امور داخلی کشورهاست. 
محسن پاک آیین در گفت وگو با ایسنا در  تحلیل خود از 
تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر سازمان ملل متحد 
حقوق  کمیسیون  در  ایرانی  ضد  قطعنامه های  این  گفت:  
بشر سازمان ملل متحد موضوع جدیدی نیست و ربطی به 
وضعیت فعلی ایران هم ندارد، آن ها هر سال به یک بهانه ای 
علیه ایران قطعنامه صادر می کنند. از ابتدای انقالب شاهد 
این وضعیت هستیم، هر سال به بهانه های مختلف یک بار 
در مورد  حقوق بهائی ها و بار دیگر درباره اعدام قاچاقچی های 
مواد مخدر چنین قطعنامه هایی را علیه ایران صادر می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع انگیزه اصلی این قطعنامه ها 
به همین دلیل  به هیچ وجه فنی نیست،  سیاسی است و 
کامال قطعنامه های بی ارزشی از سوی ایران تلقی می شوند، 
شامل  نیست  ایران  علیه  تنها  بشر  حقوق  اقدام  این  البته 
این  کشورهایی می شود که مخالف آمریکا هستند، ضمن 
که وقتی آمریکایی ها یا غربی ها قصد دارند در کشورهایی 
انقالب مخملی ایجاد کنند قبل از آن، از کمیسیون حقوق بشر 
استفاده کرده و قطعنامه هایی را صادر می کنند تا نشان دهند 
در این کشورها دموکراسی و حقوق بشر وجود ندارد مانند 

اقداماتی که علیه افغانستان، عراق، لیبی و ... انجام دادند. 
این دیپلمات پیشین کشورمان همچنین بیان کرد: بنابراین 
ماهیت کمیسیون حقوق بشر سیاسی است، شاهد هستیم 
عربستان علیه یمن جنایات زیادی را مرتکب شد اما چند بار 
شورای حقوق بشر آن را محکوم کرد؟! و یا فشارهای زیادی که 

در برخی از کشورها عیله زنان، زندانیان سیاسی و یا مسلمانان 
اعمال می شود آیا تاکنون  این شورا قطعنامه ای صادر کرده 
است؟ پاک آیین ادامه داد:  آنچه مشخص است، این که در 
طول سال های گذشته تعداد کشورهایی که به قطعنامه های 

شورای حقوق بشر رای داده اند کمتر شده عمده آن یا رأی 
ممتنع می دهند، یا غایب هستند و یا رای منفی می دهند. 

وی اظهار کرد:  چرا در پی اقدامی که تروریست ها در شیراز 
انجام دادند همین شورای حقوق بشر محکومیت و یا اعتراضی 
نکرد. همه این ها نشان دهنده انگیزه سیاسی قطعنامه های 
شورای حقوق بشر است همان طور که ایران اعالم کرده ما 
اعتباری برای این قطعنامه ها قائل نیستیم، آن ها فاقد ارزش 
هستند و صدور چنین قطعنامه هایی مصداق دخالت در امور 

داخلی کشورهاست. 
در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که برای 
بررسی »وضعیت حقوق بشر« در ایران تشکیل شده بود، 
قطعنامه ای علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل 
با ۲۵ رای موافق، 6 رای مخالف و 1۵ رای ممتنع به تصویب 

رسید.

وپا زمستان در جنگ ار
اخبار

لطفی: 
ارفاق در آزادی زندانیان بیانگر نگاه مثبت حاکمیت به 

آنهاست
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از رئیس قوه 
قضائیه در راستای ارائه ارفاق های قانونی ویژه آزادی زندانیان، گفت: ایشان با نگاه 
مثبت وحدت بخش خود شادی را برای یک خانواده رقم زدند که نشان از سعه 

صدر ایشان داشت و هم اینکه نگاه مثبت حاکمیت به زندانیان بود.
حسن لطفی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با دستور محسنی اژه ای رئیس قوه 
قضائیه برای بهره گیری از ارفاق  های قانونی ویژه آزادی زندانیان و اینکه این ارفاق 
ها چه تاثیری بر فضای وحدت و شادی در جامعه خواهد داشت، گفت: یکی از 
بهترین کارها در همه حوزه ها که آقای اژه ای زحمت آن را کشیدند، این موضوع 
بود. وی تصریح کرد: باالخره ما افرادی را داریم که اقداماتشان از روی عمد نبوده 
و از روی احساسات و هیجان خطایی را انجام داده اند و یا اینکه خطاهایشان 
در حدی نیست که خدشه ای به ساختار قانونی کشور وارد کند، لذا این تصمیم 
دستگاه قضا منجر به نشاط خانواده های این افراد شده و در نهایت نیز منجر به 
نشاط اجتماعی و نگاه مثبت جامعه به حاکمیت و سیستم قضایی کشور خواهد 
شد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی افزود: به نظرم این 
اقدام آقای اژه ای یک حرکت انسان دوستانه و وحدت بخش بود. نماینده مردم 
رزن در مجلس شورای اسالمی گفت: به عنوان یک نماینده مجلس از رئیس قوه 
قضائیه تشکر می کنم که با نگاه مثبتشان شادی را برای یک خانواده رقم زدند و هم 
اینکه این حرکت آقای اژه ای وحدت بخش بود و سعه صدر ایشان را نشان می داد 

و هم اینکه نگاه مثبت حاکمیت به زندانیان بود.

حزب اهلل لبنان: 
مذاکره و تفاهم مطمئن ترین راه برای انتخاب رئیس 

جمهوری است

عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تأکید کرد که مذاکره و تفاهم مطمئن ترین 
راه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان است.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی 
حزب الله لبنان گفت: مقاومت بزرگترین مانع در برابر طرح های عادی سازی روابط 
با دشمن اسرائیلی است، برای همین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف اسرائیل 
باید نگران باشد نه ما. اینکه رسانه های دشمن می گویند ارتش اسرائیل برای مقابله 
با حزب الله لبنان آماده نیست دستاوردی برای مقاومت و عنوان سرافرازی برای 
لبنان و سپری مستحکم برای وطن در برابر تمام دولت های اسرائیلی است. وی 
گفت: ناتوانی دشمن از مقابله با حزب الله دشمنان لبنان را وادار کرد تا بر آشوب 
در کشور و فروپاشی آن و انتخاب رئیس جمهوری که در خدمت اسرائیل باشد، 
حساب باز کنند. نبیل قاووق گفت: تیمی که شعار چالش و مقابله را سر می دهد با 
بیش از نیمی از مردم لبنان رو در رو می شود. این تیم رئیس جمهوری می خواهند 
که با مقاومت مقابله کند نه با دشمنان لبنان و بحران های این کشور. ما در لبنان 
معادالت داخلی حساسی داریم. ما دستاوردهایی داریم که با خون شهدا نوشته 
شده است و معادالت ملی داریم که اجازه نمی دهد رئیس جمهوری روی کار 
بیاید که دشمن روی او حساب باز کند. ما رئیس جمهوری می خواهیم که رنج و 
مشکالت لبنانی ها را کاهش دهد و اولویتش اعتمادسازی میان لبنانی ها باشد. 
قاووق تأکید کرد: حزب الله و هم پیمانانش تفاهم و مذاکره را برای نجات کشور با 
رئیس جمهوری که وحدت ملی را حفظ کند، مطرح می کنند. کشور ما به مذاکره 

و توافق ملی نیاز دارد و این مطمئن ترین راه برای انتخاب رئیس جمهوری است.

شکایت برادر شهید ابومهدی المهندس از ترامپ و مصطفی الکاظمی

یک دیپلمات پیشین کشورمان تاکید کرد
انگیزه های سیاسی؛ دلیل اصلی قطعنامه  شورای حقوق بشر علیه ایران

برادر شهید ابومهدی المهندس با متهم کردن برخی شخصیت های آمریکایی 
و عراقی به دست داشتن در ترور ابومهدی المهندس و شهید سلیمانی از آن ها 

شکایت کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از بغداد الیوم، محمد حسن جعفر )برادر شهید 
ابومهدی المهندس( و ۷6 نفر دیگر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و 
مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین 
عراق و ضیاء الموسوی، سرپرست اطالعات نظامی عراق و همچنین سفیر آمریکا 
در بغداد به خاطر جنایت فرماندهان مقاومت )ابومهدی المهندس و سپهبد 
شهید سلیمانی( در فرودگاه بین المللی بغداد در دادگاه سوم الکرخ شکایت 

کردند.
در این شکایت آمده است که سه متهم اول با هماهنگی متهم چهارم و پنجم 

دستور ترور فرماندهان پیروزی به وسیله پهپاد در خاک عراق را دادند.
در بخش دیگری از این شکایت با استناد به اظهارات مایک پمپئو آمده است که 
متهم دوم اعالم کرد که این عملیات از داخل سفارت آمریکا در بغداد مدیریت 
می شد و یک تیم ویژه اطالعاتی خودروهایی که برای استقبال از فرماندهان 

پیروزی می رفتند را تعقیب می کرد.
برادر شهید المهندس در شکایت خود آورده است که این امر نقض حاکمیت 

عراق و در تضاد با منشور سازمان ملل است.
در این شکایت با اشاره به نقض قوانین بین المللی و ایجاد رعب و وحشت 
میان شهروندان و همچنین استفاده از سالح ممنوعه در این جنایت آمده است 

که ما خواهان انجام تمام اقدامات قانونی علیه متهمان هستیم.
فراکسیون پارلمانی صادقون عراق ضمن متهم کردن دولت مصطفی الکاظمی 
به سرپوش گذاشتن بر جنایت فرودگاه بغداد)ترور شهید سلیمانی و ابومهدی 
المهندس( خواهان بازگشایی این پرونده و مجازات تمام مسئوالن و افرادی شد 

که در آن دست داشتند.
علی ترکی الجمالی، نماینده این فراکسیون در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه 
تاکید کرد: تنها چند هفته تا سومین سالگرد جنایت فرودگاه بغداد و ترور 

فرماندهان پیروزی ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی مانده است.
وی بدون نام بردن از طرف هایی که در این جنایت با دولت آمریکا همکاری 

داشته اند، خواستار مجازات آن ها شد.

این نماینده عراقی گفت که در زمان دولت پیشبرد امور به ریاست مصطفی 
الکاظمی پنهان کاری هایی درخصوص این پرونده شد و برخی شواهد نشان 
می دهد که افسرانی در دولت الکاظمی در این پرونده تعلل کردند و بر آن 
سرپوش گذاشتند. نماینده فراکسیون صادقون تاکید کرد که مصطفی الکاظمی 
به تمام سواالت در این خصوص پاسخ نداده است و به نظر می رسد که با 
آمریکایی ها تبانی کرده است. علی ترکی الجمالی پیش از این نیز دولت الکاظمی 

را به تعلل در اخراج نیروهای آمریکایی از عراق متهم کرده بود.
همچنین احمد االسدی، رئیس فراکسیون پارلمانی السند الوطنی عراق پیش 
از این دولت مصطفی الکاظمی را به تعلل و سرپوش گذاشتن بر جنایت ترور 
فرماندهان پیروزی )شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس( متهم کرده بود.
وی گفت که دولت مصطفی الکاظمی به وعده خود درخصوص اخراج نیروهای 

خارجی از خاک عراق و در راس آن ها نیروهای آمریکایی عمل نکرد.
االسدی گفت که جنایت ترور فرماندهان پیروزی که آمریکا مرتکب آن شد، 
نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار می رود و اقدامات اتخاذ شده در این راستا 

متناسب با حجم جنایت آمریکا نیست.

بغدادبغداد  میانمیان  تهران و ریاضتهران و ریاض
هدف از سفر نخست وزیر عراق به ایران چیست؟هدف از سفر نخست وزیر عراق به ایران چیست؟
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باید به فال نیک گرفت

شرح در صفحه  2

اقدام قوه قضائیه برای آزادی برخی از زندانیان با واکنش های مثبتی همراه شد

گروه سیاسی- طی روزهای گذشته خبر آزادی برخی از چهره های ورزشی، سیاسی و فرهنگی 
نشان از رویه مثبت قوه قضائیه به حوادث اخیر دارد. رئیس قوه قضائیه البته در سخنان خود پیش 
از این هم از رویه تسامح سخن به میان آورده بود. حاال  اما روز گذشته دادستان تهران گفت: در 
پی دستور رئیس قوه قضائیه ۴۶ زندانی که شرایط ارفاق قانونی را داشتند آزاد شدند. که باید این 
موضوع را به فال نیک گرفت. ظهر روز شنبه پنجم آبان دستورالعمل حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای در پی پیروزی شورانگیز و بازی غیرتمندانه ملی پوشان تیم ملی فوتبال کشورمان 
و شعف و شادمانی پدید آمده در سراسر ایران اسالمی خطاب به مراجع و مراکز ذیربط قضایی 
صادر شد. در دستور رئیس دستگاه قضا خطاب به مراجع و مراکز ذیربط قضایی آمده بود: نسبت 
به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا می باشند، نهایت مساعدت 
و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده های شان در اولین 
فرصت ممکن فراهم شود. یک روز پس از صدور این دستور، دادستان تهران از بررسی پرونده 
۴۶ زندانی که شماری از آنها از اغتشاشگران وقایع اخیر بوده اند خبر داد. علی صالحی در تشریح 
این خبر گفت: پس از دستور روز گذشته رئیس قوه قضائیه پرونده شماری از افرادی که شرایط 
بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا بودند مورد بررسی قرار گرفت و ۴۶ نفر که شماری از آنها در 
جریان اغتشاشات اخیر تهران دستگیر شده بودند با مساعدت و معاضدت انجام شده از زندان 
آزاد شدند. دادستان تهران تصریح کرد: نسبت به بررسی پرونده  افرادی که در جریان اغتشاشات 
اخیر بازداشت شده بودند و شرایط ارتکاب جرم آنها اجازه می داد مساعدتی در مورد آن ها صورت 

پذیرد، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و این افراد با قرار تامین مناسب آزاد شدند.

 آتش در جان 
هیرکانی

بازی نظامی اردوغان با 
همسایگان جنوبی

 بازی تازه با
سن بازنشستگی

۴۰  هکتار از جنگل های گیالن 
بیش از ۵ روز است که می سوزند 

» ابتکار« عملیات تهاجمی ترکیه 
در شمال عراق را بررسی می کند

دولت به دنبال اصالحات اساسی 
در قوانین بازنشستگی
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