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جاده یکطرفه برجام
» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را 

بررسی می کند
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به یاد »صالح زواوی«
آقای صالح زواوی سفیر سابق  فلسطین در ایران در  
روز دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ مصادف با بیستم فوریه 
۲۰۲۳ در یکی از بیمارستان های تهران به خاطر کهولت 

سن و در ۸۵ سالگی فوت کرد.
زواوی در سال  ۱۹۳۷ و قبل از تشکیل اسرائیل در 
فلسطین در شهر صفد در منطقه  الجلیل  متولد شد. 
خانواده وی در سال ۱۹۴۸ به سوریه مهاجرت و در 
شهر حلب ساکن شدند. زواوی در دوران جوانی به 
مبارزه با اسرائیل روی آورد و به همراه زنده یاد یاسر 
عرفات یکی از اعضای موسس جنبش فتح بود و در 

بسیاری از عملیات مبارزاتی حضور داشت. 
که  نقشی   و  دیپلماسی  کارهای  به  وی  عالقه 
می تو انست در برقراری روابط دیپلماتیک بین جنبش 
قرار  بر  مختلف  کشورهای  و  فلسطین  آزادی بخش 
و  برزیل   الجزایر،  کند، سفیر جنبش در کشورهای 
کنیا شد. بر عهده گرفتن نمایندگی جنبش فلسطین 
در کشورهای مختلف سبب شد تا وی یک دیپلمات با 

تجربه و آگاه به روابط بین الملل بشود.
آقای  ایران در سال ۱۳۵۷  انقالب اسالمی  در بعد 
هانی الحسن، سفیر فلسطین در تهران شد از آنجایی 
که هانی الحسن روابط نزدیک با یکی از سازمان های 
سیاسی بر قرار کرده بود، مورد حساسیت جمهوری 
اسالمی و وزارت خارجه قرار گرفت و حساسیت تهران 
به سازمان آزادی بخش فلسطین منتقل شد تا جایی که 
بعد از کوتاه زمانی از ماموریت هانی الحسن در تهران،  
از طرف ساف احضار شد و سفیر فلسطین در اردن 
شد ) در سال ۲۰۱۲ به علت سکته  در سن ۷۴ سالگی 
زواوی که  آقای صالح  امان فوت کرد( به جایش  در 
دیپلمات با تجربه بود در سال ۱۳۶۱ به تهران اعزام شد.

سیف الرضا شهابی  سرمقاله

هنوز دلیل مسمومیت دانش آموزان قمی مشخص نیست
هر سال بیش از هزاران نفر در ایران به دلیل مسمومیت 
با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست می دهند، به 
این آمار بستری شدن هزاران نفر دیگر در بیمارستان را هم 

باید اضافه کرد.
لیال شوقی در خبرآنالین می نویسد: تعدادشان به حدود 
۴۳۰ نفر رسیده است، دانش آموزان شهر قم را می گوییم که 
یکی پس از دیگری، دومینووار دچار مسمومیت می شوند. 
هرچند که دلیل مسمومیت دانش آموزان قمی هنوز به طور 
قطع مشخص نشده است، اما مسمومیت ها انواع مختلفی 
دارد که اتفاقا برخی از آن ها این روزها، در فصل سرد سال 
و نزدیک به نوروز از همه شایع تر است و آمارشان هم به 
از والدین می گوید که  رسم هر ساله، باالتر می رود. یکی 
عالئم تنفسی، سوزش گلو و حالت تهوع اولین نشانه های 
مسمومیت فرزندش بوده است. هرچند که حاال حال عمومی 
همه حدود ۴۳۰ دانش آموز مساعد و خوب است و دلیل 
این مسمومیت طبق نظر دادستانی شهر قم، هنوز مشخص 
نشده اما دانش آموزان می گویند که بوی بد ماهی در کالس 
درس شان پیچید و بعد از آن بود که عالیم مسمومیت در 
بین دانش آموزان شایع شد. انواع مختلف مسمومیت اما 

مانند مسمومیت دانش آموزان قم پیچیده نیست.
مرگی خاموش با مسمومیتی پنهان

هر سال بیش از هزاران نفر در ایران به دلیل مسمومیت 
با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست می دهند، به 
این آمار بستری شدن هزاران نفر دیگر در بیمارستان را 
هم باید اضافه کرد. »گاز بی رنگ و بی بو که منجر به مرگ 
خاموش می شود.« تعبیری است که سعید مهرسروش، 

رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز اورژانس تهران، از آن 
درباره مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن یاد می کند. او به 
خبرآنالین می گوید که هر سال تعداد زیادی از هم وطنان 
به دلیل ایمن نبودن سیستم گرمایشی و لوله های بخاری 
و یا لوله آبگرمن، دچار مسمومیت و یا مرگ می شوند. تنها 
راهی که می توان از انتشار گاز خطرناک پی برد، سنسورهای 
حساس به انتشار گاز مونوکسیدکربن است. به همین دلیل 
است که این کارشناس تنها راه پیشگیری از مسمومیت آن را 
توجه به ایمنی نصب لوله و بررسی وسایلی که با گاز شهری 
کار می کنند، می داند. این روزها که هوا سرد است و بسیاری 
از شهروندان با بخاری خانه را گرم می کنند آمار مسمومیت 

ناشی از گاز مونوکسیدکربن هم افزایش پیدا کرده است. با 
نگاه به اخبار حوادث، می توان صحت این ادعا را دریافت.

وقتی نظافت مسمومیت  زاست
مهرسروش می گوید که به جز مسمومیت ناشی از گاز 
شوینده  مواد  با  مسمومیت  روزها  این  مونوکسیدکربن، 
از  برخی  باعث می شود  هم شایع شده است، دلیلی که 
شهروندان با اورژانس تماس بگیرند. او توضیح می دهد: 
»در روزهایی که نزدیک به نوروز است و خانه تکانی هم 
به رسم هر ساله اتفاق می افتاد، تعداد تماس های ناشی از 

مسمومیت مواد شیمیایی هم زیادتر می شود.«
مهرسروش البته تاکید می کند که دلیل مسمویت مواد 

شیمیایی نه استفاده از مواد شوینده که شکل استفاده از 
آن هاست. زمانی که شهروندان، وایتکس را با مواد شوینده 
دیگری، مانند جرم گیرها و پاک کننده ها، مخلوط می کنند 
داشته  کردن  تمیز  برای  قوی تری  شست وشوی  ماده  تا 
باشند. محیط بازی و اسیدی مواد شوینده اما گازی مهیب 
و همین  ایجاد می کند  تنفسی  برای سیستم  و خطرناک 
باعث  را  و سپس مسمومیت  تنفسی  می تواند مشکالت 
و پژوهش مرکز  آموزش  اداره  پیشگیرانه رئیس  راه  شود. 
اورژانس تهران است که هیچ گاه مواد شوینده با هم ترکیب 
نشوند و اگر به اشتباه این اتفاق افتاد، افراد سریع محل را 
ترک کنند و شرایطی را برای تخلیه گاز خطرناک منتشر شده 
در محیط، ایجاد کنند؛ پنجره را باز کنند و یا این که نه، 

از سیستم تهویه هوا، برای خارج شدن گاز استفاده کنند.
مسمومیت غذایی و دارویی

درستش این است که غذا و دارو شفا دهنده اند، گاهی اما 
درصورتی که درست استفاده نشود، می توانند مسمویت  زا 
باشند، زمانی که دوز مصرفی بیشتر و یا خارج از تجویز 
نوع  شایع ترین  دیگر  کشورهای  در  شود.  مصرف  پزشک 
یا  و  مسمومیت، مسمومیت دارویی است؛ خود درمانی 
بی توجهی به تجویز پزشک و داروساز می تواند دلیلی بر 

مسومیت باشد.
به جز این اما مصرف چند دارو با هم و اثر مخرب آن ها 
که  درصورتی  کند.  ایجاد  را  دارویی  مسمومیت  می تواند 
مسمومیت دارویی اتفاق بی افتد، عملکرد عمومی اعضای 
بدن، مانند قلب، ریه و کبد تغییر می کند. در این شرایط 
باید نگران شد و سریع به پزشک مراجعه کرد، چراکه ممکن 

است، صدمات جبران ناپذیری در انتظار باشد.

وقتی مسومیت تهدیدکننده جان است

جمشید شارمهد به اعدام محکوم شد

اخبار

آیت اهلل جنتی در افتتاحیه یازدهمین اجالس مجلس خبرگان:
باید به داد مردم رسید

رییس مجلس خبرگان رهبری یادآورشد که هم دین ما و هم آرمان های انقالب 
و سنت و سیره پیامبر)ص( و ائمه به ما آموخته است که راضی نیستند حتی یکی 

از پیروان آنان گرسنه بماند.
به گزارش ایسنا، آیت الله احمد جنتی در سخنرانی افتتاحیه یازدهمین اجالس 
مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مشکالت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی 
کشور اظهار کرد: هم دین ما و هم آرمان های انقالب و سنت و سیره پیامبر)ص( 
و ائمه به ما آموخته است که راضی نیستند حتی یکی از پیروان آنان گرسنه بماند. 
آنان مقید بودند که باید شکم مردم سیر باشد. وی افزود: مبادا بچه های یتیم، 

زنان بی سرپرست و افراد بی بضاعت نتوانند زندگی خود را تامین کنند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه باید لوازم  زندگی مردم فراهم 
شود، اظهار کرد: ما هم باید در جایی که می توانیم از افراد متمکن بخواهیم به 
مردم کمک کنند تا مبادا افراد بی بضاعت نتوانند حداقل زندگی را تامین کنند باید 

به داد مردم  رسید تا در محضر پیامبر )ص( و امام علی )ع( شرمنده نباشیم.
رئیس مجلس خبرگان با یادآوری در پیش رو بودن سال  جدید گفت: 
از مسئوالن  در قوای سه گانه می خواهیم با برنامه ریزی موثر و نظارت 
جدی برای حل مشکالت مردم تالش کنند تا آنان با آراممش خاط بیشتری به 
استقبال سال جدید که ماه رمضان مقارن شده بروند. وی همچنین با قدردانی 
از مردم  برای حضور در  راهپیمایی ۲۲ بهمن ادامه داد: این حضور غیرتمندانه 
اعالم وفاداری مردم نجیب به انقالب بود که شکست دشمنان این ملت را 
کامل کرد و بهترین  راه شکرگزاری این  نعمت حضور، خدمت خالصانه و 

شبانه روزی به مردم است.

عضو مجلس خبرگان: 
تقویت ارزش پول ملی ضروری است

نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تالش برای ارتقاء 
ارزش پول ملی کشور، خواست همیشگی رهبری انقالب از دولت های مختلف 
بوده است، بر ضرورت تقویت ارزشی پول ملی در راستای حل مشکالت اقتصادی 

مردم تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین محسن کازرونی، در نطق پیش 
از دستور یازدهمین اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبری، گفت: کمیته امداد 
امام خمینی)ره( در جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش خود تالش و برای 
خودکفایی آنان برنامه ریزی می کند. وی با اشاره به اینکه فقر، پدیده وحشتناکی 
است و مشکالت عدیده دیگری برای جامعه به وجود می آورد، افزود: در تعالیم 

دینی ما تأکید زیادی بر تالش در جهت رفع فقر شده است.

نماینده گیالن در مجلس خبرگان:
مسئوالن برای رفع مشکالت اقتصادی مردم بیشتر تالش کنند

نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تالش دشمنان برای 
ایجاد شبهات اعتقادی در بین جوانان، گفت: امروز یکی از مصادیق مهم جهاد 

تبیین، پاسخگویی به شبهات اعتقادی است.
به گزارش ایسنا، آیت الله زین العابدین قربانی در نطق پیش از دستور خود 
در یازدهمین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دشمنان 
انقالب اسالمی به این نتیجه رسیده اند که عامل ایستادگی و مقاومت مردم در 
برابر آنان اعتقاد به اسالم است، اظهار کرد: آنان برای تضعیف اعتقادات اسالمی 
جامعه، برنامه ریزی کرده اند و از طرق مختلف به دنبال تضعیف روحیه دینی 
مردم و به ویژه جوانان هستند. وی ادامه داد: از علمای دلسوز کشور می خواهم به 
عرصه پاسخگویی به شبهات وارد شوند. رسانه ها و به ویژه رسانه ملی و سازمان ها 
و نهادهای آموزشی باید برای تقویت مبانی اعتقادی جامعه برنامه ریزی کنند و با 

تولید محصوالت فرهنگی، خألهای موجود در این عرصه را از بین ببرند.
قربانی با اشاره به تأثیر مشکالت اقتصادی و معیشتی بر وضعیت فرهنگی 
و  اقتصادی  رفع مشکالت  برای  بیشتری  تالش  از مسئوالن خواست  جامعه، 

معیشتی مردم داشته باشند.

دادگستری کل استان تهران از محکومیت جمشید شارمهد سرکرده گروه 
تروریستی تندر به اعدام خبر داد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی دادگستری کل استان تهران اعالم کرد:
پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، دادگاه انقالب تهران، 
جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر را به اتهام افساد فی االرض از 

طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد.
جمشید شارمهد متولد ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و 

اقامت در آمریکا است.
عناصر  از  تعدادی  توسط  سال ۱۳۸۲  اواسط  در  تندر  تروریستی  گروهک 
سلطنت طلب به سرکردگی فتح الله منوچهری و فرود فوالدوند با رویکرد تئوریزه 

کردن تروریست ضددینی در انگلستان تاسیس شده است.
این گروهک تروریستی با بهره گیری از رسانه های دیداری، شنیداری و مجازی 
مطالب توهین آمیزی علیه دین مبین اسالم انجام داده است. پس از انتخاب 
شارمهد در سال ۸۵ به عنوان سرکرده گروه از رویکرد نرم به رویکرد سخت 
و تروریستی تغییر مسیر می دهد و به اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی، 
اقتصادی و حساس می پردازد، به طوری که اقدامات جنایتکارانه این گروهک، 

موجب ناامنی جامعه و به خاک و خون کشیده شدن مردم شد.
براساس مستندات پرونده، جشمید شارمهد قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی 

داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است.
هدایت و رهبری گروهک تروریستی تندر، ارتباط با مقامات و افسران اطالعاتی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی، بمب گذاری در میان عزاداران حسینیه شهدا شیراز 
در ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ که منجر به  شهادت  رسیدن ۱۴ تن و مجروحیت ۳۰۰ تن 
دیگر شد، انفجار در کفشداری حرم مطهر امام خمینی)ره(، آتش سوزی در 

هتل جهان تهران در هنگام ساخت و تهیه بمب جهت انفجار در حوزه علمیه 
آیت الله العظمی گلپایگانی )ره( ، معاونت در تخریب عمدی از طریق آمریت 
در ایجاد انفجار دکل صدا و سیمای فارس، معاونت در اخالل در نظم عمومی 
از طریق ایجاد انفجار صوتی یک عدد بمب صوتی در شهرستان آبدانان استان 
ایالم، معاونت در تحریق عمدی از طریق آمریت در تحریق عمدی پاالیشگاه 
شده  بندی  طبقه  اطالعات  افشای  در  مباشرت  و  شاهرود  شهرستان  نفتی 
مختصات موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از طریق رادیو ماهواره ای تندر 
در تاریه ۱۴ ابان ماه سال ۹۶ و انتشار ان در برنامه تلویزیونی گروهک تندراز 

جمله اقدامات و اتهامات جمشید شارمهد است.
ترور  برای  برنامه ریزی  رشت،  مصالی  در  بمب گذاری  جهت  برنامه ریزی 
استاندار وقت گیالن، برنامه ریزی و طراحی برای انفجار لوله های انتقال نفت 
بندر گناوه، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در نمایشگاه کتاب تهران، قصد 
مواد  از  بهره گیری  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تروریستی  عملیات  انجام 
شیمیایی، برنامه ریزی اعضای گروه برای سرقت صرافی و بانک ها جهت ایجاد 
رعب و وحشت در جامعه و تأمین مالی برای انجام عملیات های تروریستی، 
قصد ترور یکی از مقامات و مسئوالن محلی شهرستان مریوان، قصد عملیات 
تروریستی انفجار در حوالی حرم حضرت معصومه )س( در قم، قصد بمب 
گذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز، برنامه  ریزی برای بمب گذاری 
در سرویس حمل و نقل مسئوالن و پرسنل اداری بسیج و سپاه در شهر شیراز 
و ترور آیت الله حائری امام جمعه وقت شیراز از اقداماتی است که گروهک 

تروریستی تندر قصد انجام آنها را داشتند.
پس از دستگیری متهم و صدور کیفرخواست، رسیدگی به این پرونده در 
هفت جلسه با حضور متهم و وکیل وی و شکات و خانواده شهدای ترور به 

ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
اقدامات  تمام  مسئولیت  پرونده،  به  رسیدگی  مختلف  مراحل  در  متهم 
تروریستی گروهک تروریستی تندر را برعهده گرفته و برتاثیرگذاری خود بر 
مجریان و عوامل اقدامات تروریستی که به شهادت و زخمی شدن ده ها تن از 

شهروندان ایران منجر شده اذعان داشته است.
پس از بررسی کامل پرونده، مستندات و قرائن موجود و اخذ دفاعیات متهم و 
وکیل وی، براساس رای دادگاه اقدامات جمشید شارمهد به طور گسترده موجب 
اخالل شدید در نظم عمومی و از مصادیق افساد فی االرض بوده و  بزهکاری 

متهم محرز و مسلم تشخیص داده و به اعدام محکوم شد.
 این حکم  قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

آرایشآرایش جدید ارزی جدید ارزی
ادعاهای تازه رئیس بانک مرکزی دربارهادعاهای تازه رئیس بانک مرکزی درباره

چهار شنبه 3 اسفند 1401وضعیت دالر و دستورات جدیدوضعیت دالر و دستورات جدید
1 شعبان 1444 
22 فوریه 2023
سال هجدهم
شماره 5317
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  4 صفحه  10 صفحه  3

وابط تهران- پکن در  ر
نقطه عطف

شرح در صفحه  2

رئیسی در گفت و گو با تلویزیون ملی چین مطرح کرد

رئیس جمهوری با بیان اینکه سفر به چین در راستای نگاه راهبردی جمهوری اسالمی ایران به همکاری 
با چین است، اظهار کرد: چین امروز یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است و همکاری های دو 

کشور در عرصه دوجانبه و نیز منطقه ای و فرامنطقه ای در یک نقطه عطف قرار دارد.
سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر به چین در گفتگویی با برنامه Xinwen Lianbo شبکه جهانی 
و ملی تلویزیون چین، در پاسخ به سوالی درباره جایگاه این کشور در سیاست خارجی ایران، با اشاره 

به روابط تاریخی دو تمدن کهن ایران و چین از مواضع مشترک دو کشور در مسائل بین المللی گفت.
رئیس جمهوری به نگاه مشترک چین و ایران در زمینه مبارزه با یکجانبه گرایی در جهان، حفظ استقالل 
و ضرورت قدرتمند شدن اشاره کرد و افزود: ظرفیت های متقابل دو کشور فرصت بسیار مناسبی برای 

گسترش همکاری های مشترک هم در سطح آسیا و هم در عرصه دو جانبه ایجاد کرده است.
رئیسی با بیان اینکه سفر به چین به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران در راستای نگاه 
راهبردی ایران به همکاری با چین صورت گرفته است، افزود :این نگاه راهبردی، امروز تبدیل به سند 
شراکت جامع راهبردی ایران و چین شده است و با توجه به توافقات صورت گرفته می توان این سفر 
را نقطه عطفی در جهت ارتقا و توسعه روابط و همکاری های ایران و چین در همه عرصه های سیاسی، 

اقتصادی، علمی و فناوری دانست.

سدها هنوز درگیر 
ناهنجاری آبی

 فاتحه ای
برای اقتصاد دیجیتال

 قصور عمدی
علیه تاریخ شیراز؟

افزایش ۲۰ درصدی بارش های 
زمستانی هم نجات بخش نبود

روایت فعاالن استارتاپی از 
ناامیدی ها و کاهش درآمد می گویند

» طرح ایتالیایی ها« برای نجات 
شیراز مسکوت مانده است

 صفحه  9

سخنگوی دولت تبیین کرد
 حکم قاچاق برای ارز و سکه خارج از مبادالت رسمی


