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با تصمیم بانک مرکزی امکان پذیر شد

 واریز و برداشت
 به حساب سپرده ارزی

 ممنوعیت کار اقماری در منطقه ویژه پارس 
چه عواقبی دارد؟

مصیبت های کوچ اجباری 
به عسلویه

در نشست نقد و بررسی فیلم »اجباری« عنوان شد

 ادای دین »اجباری«
 به سالمندان

گروه اقتصادی      بر اســاس سیاســت های بانک مرکــزی، صاحب 
ســپرده کوتاه مدت ارزی می تواند به تناوب، به مانده حساب واریز یا از 
آن برداشت کند. همزمان با اجرای سیاســت های ارزی دولت، یکی از 
مواردی که کارشناســان همواره بر آن تاکید می کردند، ارائه مجوز به 
بانک ها برای افتتاح حساب های سپرده ارزی و پرداخت سود و اصل آن 

به ارز افتتاح حساب بود.

نســرین هزاره مقدم     کارگران پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی پازس 
نگران آبان ماه هستند؛ زمانی که قراردادهایشان تمام می شود و مجبورند 
یا در عسلویه ساکن شــوند یا کار را رها کنند. آیا عسلویه اصًا زیرساخت 

ازم برای سکونت دو هزار خانواده را دارد؟!

کامبیز حضرتی    جلســه نقد و بررســی فیلم  »اجبــاری«  با حضور  
حمیدرضــا رفایی کارگردان، امیــر مهدی عزیزی و فرهــاد تاوتلی  از 

بازیگران فیلم و ساسان گلفر منتقد برگزار شد.

گروه اقتصادی    عملیات حفاری تونل 
شــرقی البرز به عنوان طوانی ترین تونل 
جــاده ای خاورمیانه به طول شــش هزار 
و ۴۰۰ متر در منطقــه دو آزادراه تهران - 

شمال با حضور وزیر راه به پایان رسید.
صبح دیروز مراسم اتمام عملیات حفاری 
تونل شــرقی البــرز واقــع در منطقه دو 
آزادراه تهران- شــمال با حضور وزیر راه 
و شهرســازی، رئیس بنیاد مستضعفان، 
استاندار البرز و مدیرعامل شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل ونقل و جمعی 
دیگر از مســئوان اســتان و کشوری در 

محل پروژه برگزار شد.
قــرارداد حفــاری و اینینگ ایــن تونل 
سال ۸۹ منعقد شــد اما اقدامات ویژه ای 
از دهانه شمالی و جنوبی در اواخر سال ۹۳ 

به وقوع پیوست.
این پروژه از شرایط زمین شناسی ویژه ای 
برخوردار است که ازجمله آن می توان به 
سازند کرج، دورود و شمشک و همچنین 
ناپایداری تکتونیکی و ورم های گســلی 

اشاره کرد.
مجموعه تونل البرز شــامل ســه رشته 
تونل طولی به طول شــش هــزار و ۴۰۰ 
متر شــامل تونل های رفت وبرگشــت و 

دسترسی است.
در قسمت تونل های دسترسی در فواصل 
هر ۶۰۰ متر دستک های نفررو و هر ۵۰۰ 
متر دســتک های ماشــین رو قابل رؤیت 

است.
قطر تونــل اصلی ۱۳ متر و هــر ۵۰۰ متر 
پارکینگی در نظر گرفته شــده اســت. از 
ویژگی های این تونــل می توان به کاهش 
زمــان و مصــرف ســوخت اشــاره کرد 
به طوری کــه ارتفاعات کنــدوان به طور 
کامل حذف می شــود، از طرفی این تونل 
دارای ســقف دوم کاذب برای جداسازی 

هوای پاک از آلوده است.
در این تونل جت فن های پرقدرت دمنده 
و مکنده نصب شــده و از سیستم حساس 
برای انواع گازها، مهار آتــش و تهویه هوا 

و مدیریت هوشمند ترافیک بهره می برد.

 اجرای بزرگ ترین تونل کشور در آزادراه
 تهران - شمال

 وزیر راه و شهرســازی گفــت: بزرگترین 
تونل ایران که تونل البرز اســت به طول ۶ 

هزار و ۴۰۰ متر اجرایی شده است.
عبــاس آخونــدی  در جریــان بازدید از 
قسمت شــرقی تونل البرز واقع در آزادراه 
تهران - شمال در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و گفت: عملیات قطعه دوم این پروژه 
از ســال گذشــته به طــول ۲۲ کیلومتر 
آغازشده است. در این قطعه بیش از ۱۳.۵ 

کیلومتر تونل احداث می شود.
وی با اشــاره به اینکــه بزرگ ترین تونل 
کشــور یعنی تونل البرز واقــع در آزادراه 
تهران - شمال به طول ۶ هزار و ۴۰۰ متر 
اجرایی شده است، گفت: عملیات اجرایی 
تونل از دو طرف آغازشــده که حدود سه 
هزار متر بــوده که بــدون کوچک ترین 

انحرافی دو سوی تونل را به هم می رساند.
وزیر راه و شهرســازی تأکید کرد: در حال 
حاضر سطح و کناره های سقف اجراشده 
و کوچک ترین خطایی در اجرای رساندن 

دو بخش تونل به هم حادث نشده است.
آخوندی اضافه کــرد: در پــروژه آزادراه 
تهــران - شــمال کار مهندســی بزرگ، 
رکوردی بــاا و افتخاری واا و شایســته 
برای جامعه مهندســی ایران انجام شده 

است.
وی توضیــح داد: هم زمــان بــا اجــرای 
حفاری ها در دو طرف تونــل البرز حدود 
۵ هزار متر از اینینــگ تونل هم اجرایی 

شده است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد 
که بعد از آماده شــدن قطعه یک آزادراه 
تهران - شمال برای استفاده مردم و تردد 
خودروها بــه زودی و بافاصلــه کمی کار 

قطعه دوم هم به اتمام برسد.
آخوندی بابیــان اینکه بهره بــرداری از 
این پروژه مردم را بــه آرزوی دیرینه خود 
یعنی دسترســی راحت تر به استان های 
شمالی می رســاند، گفت: این پروژه یک 
کار مهندسی بزرگ و بی نظیر است که در 

تاریخ ایران ثبت خواهد شد.

آزادراه تهران-شمال بزرگ ترین پروژه 
مهندسی ایران است

 وزیر راه و شهرســازی از آزادراه تهران-
شــمال به عنــوان بزرگ تریــن پــروژه 

مهندسی ایران یادکرد.
عباس آخوندی اظهار کــرد: به خاطر این 
موفقیت مهندسی به دســت اندرکاران، 
اجراکننــدگان و ملــت ایــران تبریک 

می گویم.
وی گفت: این پروژه بی تردید بزرگ ترین 
پروژه مهندسی ایران در حوزه مهندسی 
سیویل است که در تاریخ مهندسی کشور 

بی نظیر خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با بهره برداری 
از این پــروژه مردم خواهنــد دید که چه 
عظمت مهندسی خلق شــده است و باید 
بابت اجرای آن به جامعه مهندسی کشور 

و آینده مهندسان جوان بالید.
آخونــدی بابیــان اینکه اجــرای پروژه 
آزادراه تهران - شــمال افق مهمی پیش 
روی آینده مهندســی کشور است، گفت: 

استفاده از فناوری های نوین و استفاده از 
رویه بتنی به صورت گسترده در این پروژه 

مشاهده می شود.
وی در بخش دیگری گفت: در فاز نخست 
اجرای پــروژه آزادراه تهران- شــمال با 
طــول ۳۲ کیلومتــر ۱۸ دســتگاه پل و 
تونل اجراشــده که در هر طرف حدود ۱۶ 

کیلومتر تونل وجود دارد.
وزیر راه و شهرســازی اضافــه کرد: تونل 
البرز در پروژه آزادراه تهران- شــمال به 
طول ۶ هزار و ۴۰۰ متر اجراشــده که در 
ادامه قرار است حفاری های دو طرف آن به 

هم وصل شود.
آخوندی تشریح کرد: در عملیات منطقه 
دو پروژه آزادراه تهران - شــمال به طول 
۲۲ کیلومتر حــدود ۶۷ درصد تونل و پل 
اجرایی شده که مشــتمل بر ۴۴ دستگاه 

تونل در این مسیر است.
وی گفت: اتفاق مهندسی مهم و عظیمی 
در این پــروژه وجود دارد که مشــتمل بر 
تهویه تونــل ۶ هــزار و ۴۰۰ متری و دفع 

آب های زیرزمینی در دو طرف آن است.
وزیر راه و شهرســازی با توضیــح اینکه 
بحث کنترل آتش در تونــل عظیم البرز 
هم کار مهندســی مهمی اســت، گفت: 
در طول مســیر رویه بتنی کارشده است. 
شش پیمانکار برای تحقق این مهم به کار 

گرفته شده اند.
آخوندی با اشــاره به اینکــه کار در پروژه 
آزادراه تهران- شــمال شــور و شــعف 
زیادی دارد، گفــت: بــر روی ایه بتنی 
در این پروژه کارشــده و ظرف ۲۴ ساعت 
بــه مقاومت ازم رســیده کــه این مهم 

قابل ستایش و تقدیر است.
وی در بخــش دیگری با تأکیــد بر اینکه 
متخصصــان ایرانــی در تولید ســیمان 
از ســنگ های معدنی به منظــور تولید 
قیــر اقدامات مهمــی را انجــام داده اند، 
گفت: اجــرای رویه بتنــی در این پروژه 
کم هزینه تر از رویه های آســفالتی است و 
طور عمر مفید آن تا ۵۰ سال هم می تواند 
باشــد، این نشــان می دهد که کمترین 
هزینه نگهداری بــرای بهره برداران آن را 

در پی خواهد داشت.

وزیر راه و شهرســازی گفت: امــروز قرار 
است شاهد اتصال حفاری دو طرف تونل 
البرز باشــیم که طول آن ۶ هــزار و ۴۰۰ 
متر اســت و رکوردی بی نظیر برای کشور 

محسوب می شود.

افتتاح آزادراه تهران - شمال مشروط به 
رعایت نکات ایمنی و فنی

معاون وزیر راه و شهرســازی معتقد است 
که هرچند در ســال جاری اقدامات فنی 
ازم در قطعــه نخســت آزاد راه تهران - 
شمال به پایان می رســد، اما برای زیربار 
ترافیک بــردن این مســیر قطعــا تمام 

شرایط ایمنی و فنی لحاظ خواهد شد.
 خیراه خادمی در حاشــیه مراسم پایان 
حفاری تونل البرز در جمــع خبرنگاران 
تاکید کرد: در حال حاضر قطعه نخســت 
آزاد راه تهران - شــمال به پیشــرفت ۹۱ 
درصدی رسیده و آخرین مراحل اجرایی 
کار را پشت ســر می گذارد و قطعا تا پایان 
سال جاری اقدامات فنی ازم برای افتتاح 

آن نهایی خواهد شد.
به گفتــه وی، در کنــار مســائل فنی 
موضوعی کــه اهمیــت زیــادی دارد 
مدیریــت بــا ترافیکی جاده اســت؛ به 
طــوری که به پــس زدن ترافیــک و به 
وجود آمدن صف هــای طوانی ترافیک 
در مســیرهای مجــاور ماننــد چالوس 
یا همت منجر نشــود. از ایــن رو پس از 
پایان کارهــای فنی باید تمــام جوانب 

برای افتتاح این پروژه بررسی شود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی درباره  
آخرین وضعیت ســاخت قطعه دوم این 
آزادراه نیز گفــت: ما در ایــن قطعه ۲۲ 
کیلومتری طوانی تریــن تونل جاده ای 
کشــور را داریم که ۶۴۰۰ متر طول دارد 
و خوشــبختانه امروز تونل شــرقی آن به 
مرحله پایانی حفاری رســیده و همزمان 

عملیات اینینگ آن در جریان است.
مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــور ادامه داد: 
در تونل غربی نیز اقدامات ابتدایی صورت 
گرفته و در صورتی که محدودیت ها مانع 
کار نشــود عملیات حفاری با شیوه های 
نویــن انجام خواهنــد شــد، در غیر این 
صــورت آمادگــی کامل بــرای پیگیری 
پروژه با شیوه های ســنتی وجود دارد و از 
نظر هزینه ای تفاوت چندانی میان این دو 

شیوه وجود نخواهد داشت.
طبــق  این کــه  بیــان  خادمی بــا 
برنامه ریزی های صــورت گرفته قطعه 
دوم آزادراه می تواند تا ســال ۱۴۰۰ به 
بهره برداری برســد، تاکید کــرد: این 
طــرح با وجــود این که حدود یکســال 

از آغــاز کار اجرایی اش می گــذرد، اما 
بــه پیشــرفت ۱۲ درصدی رســیده و 
با احتســاب تونل البرز این پیشــرفت 
بــه ۲۳ درصــد افزایش پیــدا می کند. 
خوشــبختانه تجهیــزات خارجی ازم 
برای این پــروژه تا حد زیــادی تامین 
شــده و در صورت نیاز در دیگر حوزه ها 

نیز مذاکرات ادامه پیدا می کند.
وی در پایان خاطر نشــان کــرد: آزادراه 
تهران - شــمال بــرای حدود ۱۷ ســال 
با پیشــرفت ســاانه حــدود ۱.۵ درصد 
پیگیــری می شــد، این در حالی اســت 
که در ســال ۱۳۹۲ تــا امروز مــا ماهانه 
پیشرفت ۱.۵ درصد را به ثبت رسانده ایم. 
خوشبختانه کار با قدرت و تمام توان ادامه 
دارد و ما امیدواریم کــه ظرف کوتاه ترین 
زمان ممکن این پــروژه در اختیار مردم 

قرار گرفته و زیربار ترافیک نرود.

 سه هزار و300 میلیارد تومان صرف 
آزاد راه تهران - شمال شد

 رئیــس بنیــاد مســتضعفان  همگفت: 
تاکنون ســه هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
برای احداث آزاد راه تهران - شمال هزینه 

شده است.
 محمد ســعیدی کیا  در آیین گشــایش 
بزرگترین تونل جــاده ای خاورمیانه در 
آزاد راه تهران - شــمال، اظهار داشــت: 
قطعــه یــک آزاد راه تهران - شــمال با 
ســرعت و کیفیت در حال انجام اســت 
و عملیات اجرایی قطعه  دوم نیز از ســال 
گذشــته توســط پیمانکاران ایرانی آغاز 

شده است.
وی اضافه کــرد: امروز عملیــات حفاری 
تونل البرز شــرقی با طول ۶ هزار و ۴۰۰ 
متر نیز با همت مهندســان ، مشــاوران و 

پیمانکاران ایرانی به خوبی پایان یافت. 
ســعیدی کیا گفت: پیش بینی می شود 
قطعه دوم آزاد راه تهران - شــمال تا سه 

سال آینده به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: بنیاد مســتضعفان و وزارت 
راه و شهرســازی به صورت مشارکت ۵۰ 
درصدی ســاخت ایــن آزاد راه را پیش 

می برند.
ســعیدی کیا گفت: منابع مالی این پروژه 

از منابع مختلف تامین می شود.
آزاد راه تهــران - شــمال در چهار قطعه 
اجرایی شده که قطعه چهارم این آزاد راه 
در شمال کشور زیر بار ترافیک رفته است.

همچنین قرار است قطعه یک این آزاد راه 
تا پایان امســال به بهره برداری برسد که 
ســاخت این آزاد راه موجب روان سازی 
ترافیک در بخشی از محورهای مواصاتی 

البرز و تهران می شود.

میز تیتر

فروش صندلی کاس به دانش آموز در پی بحران 
کسری و کمبود

حمزه علی نصیری
  آموزگار 

    

کســری بودجه یکی از مشــکات دیرین در آموزش و پرورش بوده و 
تقریباً گوش همه اقشــار جامعه به این خبر عادت کرده است. افزایش 
تراکم کاسی و کاهش نسبت معلم به دانش آموز راهکاری برای کاهش 
فشار این کسری روزافزون بوده که سالهاست در دستور کار قرار گرفته 
و تاحدودی هم به امر صرفه جویی در هزینه ها کمک کرده اســت اما به 

بهای سقوط آزاد کیفیت آموزشی!
ولی حاا کسر نیرو نیز به مشــکات قبلی اضافه شده و کمبود معلم در 
مدارس به مرز بحران رسیده اســت و دولت برای حل این بحران ناچار 

شده که مدارس را واگذار و از زیر بار مسئولیت تأمین نیرو فرار کند!
واگذاری )اجاره دادن( مــدارس به بخش خصوصی یکی پس از دیگری 
تقریباً در همه جا مشاهده می شود. این اتفاق بدون توجه به ویژگیهای 
اکولوژیکی مناطق و سبک امرار معاش و کیفیت زندگی مردم و میزان 

درآمد و توان مالی آنها در حال وقوع است.
اینکه آیا خانواده هــا تمّکن مالی ازم را برای همراهی با این سیاســت 
های پولی دارند یــا نه، انگار مورد توجه سیاســت گــزاران و مجریان 

نیست!
اینکه آیا همه کودکان و نوجوانان خواهند توانســت با این گرانی های 
کمر شکن و افزایش نجومی قیمت مایحتاج اولیه زندگی، یک صندلی 
پولی نیز در مدرسه داشــته باشــند یا نه، انگار برای دولت موضوعیت 
ندارد! این در حالی اســت که دولت موظف اســت با بکارگیری صحیح 
منابع مالی کشــور، زمینه تحصیل رایــگان را برای همــه کودکان و 

نوجوانان فراهم کند.
انگار کسی به این فکر نمی کند که پولی ســازی آموزش و گذاشتن بار 
مالی مدارس بر دوش اولیا و اضافه کردن هزینه تحصیل بر سبد هزینه 
های خانواده های فقیر چه صدمات روحی ســنگینی به پدران و مادران 

کارگر و بویژه کودکان وارد میکند!
امروزه بــه تبع وضع اقتصادی کشــور، اوضاع کســب و کار، مخصوصاً 
وضعیت زندگی کارگری بسیار خراب اســت. سرپرست خانواده ای که 
دغدغه اش فقط و فقط نان شب اهل خانه است و فکر لباس نو و کفش نو 
و مسافرت و حتی غذای گرم برای خود و فرزندانش را از سر بیرون کرده، 
وقتی هزینه صندلی مدرسه نیز به سایر هزینه های سرسام آور زندگی 
اضافه می شــود، قطعاً از نظر روحی و روانی به هم می ریزد و آوار اندوه و 
عصبانیتش بر سر بچه مدرسه ای هایی که پهلویش نشسته اند نیز فرو 
می ریزد. و فرزندی که تعلیم و تربیتش برای سرپرســتش غم و اندوه و 
عصبانیت به همراه داشته باشــد، قطعاً از درس و مدرسه و معلم متنفر 

خواهد شد و این خیلی مخّرب است!
   ادامه در صفحه 4
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گروه سیاســی    ســرانجام روز موعود 
فرا رســید و ایحه CFT امــروز با حضور 
کارشناســان مخالــف و موافــق در صحن 

مجلس بررسی می شود.
علی اصغر یوســف نژاد در خصوص بررسی 
ایحه الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه با 
تامین مالی تروریســم گفت: روز یکشنبه 
ســاعت ۷ تا ۸ صبــح این ایحــه با حضور 
کارشناســان مخالــف و موافــق در صحن 

مجلس بررسی می شود.
نماینده مردم ســاری در مجلس شــورای 
اســامی ادامه داد: از ساعت ۸ جلسه علنی 
مجلس شــورای اســامی آغاز می شود و 
بررســی این ایحه در دســتور کار صحن 
علنی مجلس قرار خواهــد گرفت. احتماا 
مسئوان دولتی نیز برای بررسی این ایحه 

در صحن علنی حضور می یابند. 

اعتماد به نظرات کارشناسی
عضویت ایــران در گروه ویژه اقــدام مالی 
موسوم به FATF مدتی است که در محافل 
سیاســی، اقتصادی و رسانه ای مطرح است 
و جمع زیادی از کارشناســان بر این باورند 
که پیوســتن به این گروه، تســهیل کننده 
مبادات مالی با کشــورهای جهــان و در 
نتیجه تامین کننده منافع ملی محســوب 

می شود.
بر اســاس نظرات کارشناســی ارائه شده و 
مســتندات موجود روابط بانکی و اقتصادی 
جمهوری اسامی ایران حتی با کشورهایی 
که شــریک تجــاری ایران نیز محســوب 
می شوند، به واســطه عضویت نداشتن در 
گروه ویژه اقدام مالی در حال تضعیف است 
که با وجود فشارهایی که از سوی دشمنان 
برای محــدود ســاختن فعالیت های مالی 
ایران صــورت می گیرد، ایــن محدودیت 
خودخواسته نیز مزید بر علت خواهد بود تا 
کشــور در مبادات پولی با مشکات جدی 
مواجه شــود. پیوســتن به گروه ویژه اقدام 
مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به 
عبارتی انجام لوایح چهارگانه است که ایحه 
الحاق ایران به کنوانســیون ســازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرائم ســازمان یافته 
فراملی )پالرمو(، اصاح قانون پولشــویی، 
اصاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 

و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین 
مالی تروریسم )CFT ( از آن جمله است.

تاکنــون مجلس کلیــات ایحــه اصاح 
قانون مبــارزه بــا تأمین مالی تروریســم، 
ایحه اصــاح قانون مبارزه با پولشــویی و 
همچنین ایحه مبارزه با جرائم ســازمان 
یافته فراملــی )پالرمــو( را مــورد تایید و 
تصویب قــرار داده و حال نوبــت به الحاق 
ایران به کنوانســیون مقابله با تامین مالی 
تروریســم )CFT( رســیده تا سرنوشــت 
پیوســتن ایران به FATF مشخص شود. 
تقریبا همه کشــورهای جهان به عضویت 
این گــروه درآمده اند تا بتواننــد مبادات 
مالی بین المللی خود را با سهولت بیشتری 
به ســرانجام برســانند، در این میان حتی 
کشــورهایی کــه برخــی از گروهک های 
تروریســتی را ایجاد کــرده و از آن حمایت 
مالی می کنند نیز عضو این گروه هستند و از 
این طریق درصدد هستند که فعالیت های 

مالی خود را ادامه دهند. 
تاکنون بررسی های دقیقی درباره پیوستن 
ایران به این گروه صورت گرفته و بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی این اقدام را ضروری و 
تامین کننده منافع ملی دانسته اند و برخی 
لوایح مربوط به آن نیــز در دوره های قبلی 

مجلس به تصویب رســیده است و حتی در 
برخی موارد حق تحفظ ایران مطرح شــده 
اســت تا موضوعی مغایر با منافع ملت ایران 

بر ما تحمیل نشود.
بســیاری معتقدند که اظهارنظــر و بحث 
دربــاره این موضــوع بیشــتر در تخصص 
اقتصاددان ها و اهل سیاست است، از سویی 
به عقیده بهمن کشــاورز حقوقدان تصویب 
این لوایح باعث تســریع و تسهیل مبادات 
بانکی دولــت ایران خواهد شــد. به عبارت 
دیگر محتوای لوایــح چهارگانه در مواردی 
که حکایت از لزوم شفاف ســازی مبادات 
مالی دارد، دالتــی ندارد بــر اینکه دولت 
ایران و موسسات کشور باید اطاعات خود 
را به صورت کامــل در اختیار مقامات خارج 
از کشور قرار دهد. بلکه هدف و مفهوم اولیه 
آن این است که مبادات و نقل و انتقاات به 
اطاع دولت ایران برسد به نحوی که چیزی 

مکتوم و پوشیده نمانده باشد. 
جمهــوری  در  موجــود  ســازوکارهای 
اســامی ایران نیز بــه گونه ای اســت که 
ایه های مختلف برای نظــارت بر تصویب 
قوانین وجود دارد تا قوانیــن مغایر با منافع 
عمومی، قانون اساســی و شــرع مقدس به 
تصویب نرسد. مجلس شــورای اسامی با 

بررسی های کارشناسانه نسبت به تصویب 
طرح ها و لوایح اقدام می کنــد و فراتر از آن 
نیز شورای نگهبان قرار دارد که مصوبات را 
از نظر تطبیق با شــرع و قانون اساسی مورد 
بررســی قرار می دهد و در صورت اختاف 
نظر بین این دو مجمع تشــخیص مصلحت 

به موضوع ورود می کند.
مخالفــان عضویت ایــران در گــروه ویژه 
اقدام مالــی نیز در موقعیت هــای مختلف 
نظــرات خود را بیــان کرده اند و بــه تعبیر 
محمدرضا باهنر نایب رییس سابق مجلس 
که درگفت وگــو با ایرنا گفتــه این موضوع 
بایــد روال طبیعــی و قانونی خــود را طی 
کند، اکنون مجلس باید بر اســاس نظرات 
کارشناسی موجود تصمیم نهایی را در این 
خصوص اتخــاذ کرده و در نهایــت به تایید 

شورای نگهبان برسد.
تهدیــد نمایندگان و فشــار بر آنــان برای 
تصویب نکردن این موضوع و برپایی تجمع 
در مقابل مجلس که کشــاندن یک موضوع 
کارشناســی به کوچه و خیابان محســوب 
می شــود، گرچــه در تصمیــم مجلــس 
تاثیرگذار نخواهد بود، اما ســوءتفاهماتی را 
در افکار عمومی به ویژه کسانی که آشنایی 
دقیقی از محتوای آن ندارند، ایجاد می کند.

مراودات مالــی و بانکی برای کشــورها از 
درجه اهمیت باایی برخوردار اســت، گروه 
ویژه اقدام مالــی یا همــان FATF نیز در 
سال 19۸9 میادی شکل گرفت تا با وضع 
اســتانداردهایی برای مقابله با پولشــویی، 
تامین مالی تروریسم و ســایر جرایمی که 
ســامت نظام مالی را تهدیــد می کند، به 

تسهیل مبادات مالی بین المللی بپردازد. 
در زمانی که ایران با کارشــکنی های دولت 
آمریکا در زمینــه اقتصــادی مواجه بوده 
و هدفگــذاری آنان محدودیــت مبادات 
اقتصادی با کشورهاست، عضویت نداشتن 
ایــران در ایــن گــروه باعث می شــود که 
دشــمنان بهانه مناســبی برای فضاسازی 
علیه جمهوری اسامی ایران به دست آورده 
و حتی شــرکای تجاری تهران را برای عدم 

همکاری با ایران متقاعد سازند.
بانک مرکــزی چین که از شــرکای اصلی 
تجاری ایران محسوب می شود در تازه ترین 
اقدام خــود و به خاطر عــدم عضویت ایران 
در FATF ، جمهوری اســامی ایران را در 
صدر کشورهای پر ریســک بانکی قرار داده 
است، در این فهرســت که حدود 20 کشور 
و سازمان را شامل می شود ایران بعد از کره 

شمالی در جایگاه دوم قرار گرفته است. 
با قرار دادن ایران در فهرســت کشــورهای 
تحریــم شــده و دارای خطرپذیــری باا، 
هیچ بانک چینی به ایرانیان و شــرکت های 
ایرانــی مقیم این کشــور خدمــات بانکی 
ارائه نمی دهد. اکنون مخالفــان و موافقان 
پیوســتن ایران به این گروه باید نســبت به 
چارچوب های قانونــی موجود تمکین ازم 
را داشته باشــند و اجازه دهند که موضوع از 
مجــاری قانون و طبیعی خود بررســی و به 
نتیجه برسد و یقین داشته باشند که دولت، 
مجلس، شــورای نگهبان، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ودیگر اجزا در نظام اســامی 
هدفی جــز تامیــن منافع ملــی و مصالح 

عمومی را دنبال نمی کنند.
اعتماد به ســازوکارهای قانونــی و نظرات 
کارشناســانی که تنها بــه مصالح عمومی 
می اندیشــند و بررســی طرح ها و لوایح در 
مسیر قانونی بدون اعمال فشــار و تهدید، 
به طور قطع تامین کننــده منافع همه ملت 

ایران خواهد بود. 

نوبت به CFT رسید

صبحانه با ایحه پرحاشیه
 حکم دادگاه اهه وقدرت چانه زنی ایران

 برای حفظ برجام
مهدی مطهرنیا

کارشناس حقوق بین الملل
    

بر اســاس حکم دادگاه اهه، قــدرت چانه زنی ایران 
و مکان جغرافیایــی تنفس ایران بــرای همکاری با 
کشــورهای اروپایی با چنین حکم حقوقی فراخ تر می شود و می تواند 
تا حدود زیادی مؤثر بر توان دیپلماتیک ایــران برای چانه زنی در حوزه 
مذاکرات بین ایران و نظام بین الملل به نمایندگی اروپایی ها و همچنین 

چین و روسیه باشد
دیوان اهه روز چهارشــنبه به نفع ایران حکم داد و قــرار موقت برای 
رفع محدودیت های هوانوردی، کشاورزی و دارویی ایران را صادر کرد. 
بر اســاس این حکم، آمریکا طبق معاهده مودت ســال 19۵۵ موظف 
است تا موانع ناشی از تحریم های 1۵ مرداد در مورد صدور دارو، وسایل 
پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی های مربوطه را به 

ایران بردارد.
حکم این دادگاه از منظرهای مختلف بااهمیت و قابل بررســی است و 
از نگاه حقوقی غیرقابل کتمان اســت. به هرتقدیر ایران توانست در یک 
دادگاه بین المللی آن هم در فراز جهانی با توجه به تعهد حقوقی ناشی از 
پیمان مودت سال 19۵۵ که بین ایران و ایاات متحده آمریکا بسته شد 
موفق شود و از طرفی دیگر به شکل تلویحی اما مؤثر اذعان کند که هر دو 
طرف باید از اقدام ها و کنش هایی کــه منجر به امکان تنش میان روابط 
دو طرف و اســتفاده از ابزارهای غیرسیاسی شــود اجتناب کنند و لذا 
این موضوع از منظر حقوقی می تواند به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک 
محسوب شــود و آنچه به عنوان حکم حقوقی دیوان اهه انجام داد یک 
پیروزی حقوقی اســت که این پیروزی حقوقی فارغ از ازم ااجرا بودن 
آن توسط آمریکا قابل اعتنا و تأمل است؛ اما گذشته از اهمیت حکم این 

دادگاه، این حکم قدرت سیاسی و دیپلماسی ایران را نشان داد.
به هرتقدیر وجود عناصر بســیار متخصص در نمایندگــی ایران برای 
پیگیری این پرونده به ویژه وجود اســتادی مانند دکتر جمشید ممتاز 
که دارای برد تخصصی در این زمینه و در تراز بین المللی و جهانی است 
و همچنین تاش دستگاه دیپلماسی با مدیریت دیپلمات برجسته ای 
همچون محمدجــواد ظریف در این زمینه را نمی تــوان نادیده گرفت، 
به هرتقدیر دســتیابی به این پیــروزی حقوقی با همــه نقص هایی که 
ممکن اســت از منظر عملیاتی به آن وارد باشــد آن هــم درزمانی که 
ایاات متحده آمریــکا بااترین میــزان هجمه ها را به ســازمان های 
بین المللی دارد می تواند یک پیروزی برای دســتگاه های دیپلماســی 
ایران باشــد. اما گرچه آمریکا با اقداماتی می تواند رای دادگاه را نادیده 
بگیرد همانطور که  در گذشــته بســیاری از مــوارد آرای دادگاه های 
بین المللی از ســوی بســیاری از دولت ها، نادیده گرفته شــده است از 
همین رو  با وجودی که موفقیت نسبی ایران، موفقیت خوبی است ولی 

نباید این پیروزی حقوقی را قطعی دانست.
از سوی دیگر حکم این دادگاه در مجامع بین الملل هم موضوع دیگری 
است که بر این اســاس قدرت چانه زنی ایران و مکان جغرافیایی تنفس 
ایران برای همکاری با کشورهای اروپایی با چنین حکم حقوقی فراخ تر 
می شــود و می تواند تا حدود زیادی مؤثر بر توان دیپلماتیک ایران برای 
چانه زنی در حوزه مذاکرات بین ایران و نظــام بین الملل به نمایندگی 
اروپایی ها و همچنین چین و روسیه باشــد تا بتوانند برجام را به عنوان 
یک عهدنامه بین المللی بین ایران و 1+۴ و بین ایران و آمریکا با سهولت 
بیشتری حفظ کنند. از همین رو پیروزی حقوقی نسبی ایران می تواند 

در مذاکرات و در روابط بین الملل موثر باشد.

شریعتمداری برای تصدی وزارت کار به مجلس 
معرفی می شود

دبیرکل حزب اســامی کار از معرفی محمد شــریعتمداری به عنوان 
وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسامی 

خبر داد.
حســین کمالی در گفت وگو با ایلنا، با اعام این خبر گفت: براســاس 
اطاعات واصله، محمد شــریعتمداری، وزیر کنونــی صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان وزیر پیشــنهادی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

مطرح شده و ایشان برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.
وی ادامه داد: همچنین شنیده شده اســت که فرهاد دژپسند که قبا 
معاونت ســازمان برنامه و بودجه را برعهده داشــته اند، به عنوان وزیر 

پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی می شود.
وزیــر کار و امــور اجتماعــی در دولت هــای ســازندگی و اصاحات 
درخصوص ارزیابی اش از محمد شــریعتمداری بــرای تصدی وزارت 
کار اظهار داشــت: پس از بررســی های نســبی، محمد شریعتمداری 
نســبت به ســایر کســانی که برای تصدی ایران مســئولیت مطرح 
شده اند، از توانمندی و تجارب بیشــتری برخوردار است. وزارت کار، از 
جمله بنگاه های اقتصادی اســت که ده ها واحد اقتصادی و صنعتی در 
زیرمجموعه آن فعالیت می کند و این در حالی اســت که شریعتمداری 
فردی آشــنا به کار اقتصادی و بنگاه داری است و به احتمال زیاد در این 

عرصه موفق باشند. 
کمالی افزود: در گفت وگوهایی که با دوســتان خانه کارگر داشــته ام، 
مجموعه های کارگری هم نسبت به محمد شریعتمداری نظر مساعدی 

دارند و معتقدند که وی می تواند در وزارت کار موفق باشد.
این فعال سیاســی اصاح طلب با اشــاره لزوم رای اعتمــاد مجلس به 
شــریعتمداری تصریح کرد: امیدواریم مجلس در ایــن باره همکاری 
کرده و رای خوبی را به آقای شــریعتمداری بدهند زیرا وزارت کار پس 
از استیضاح علی ربیعی با سرپرست اداره می شود و ضرورت دارد هرچه 

سریع تر این وزارتخانه با انتخاب وزیر به سروسامان برسد.

رئیس کمیسیون اروپا: باید به توافق هسته ای 
پایبند بمانیم

رئیس کمیســیون اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپــا باید به تعهد خود 
درقبال توافق هســته ای با ایران پایبند بماند و تحت تاثیر تغییرات در 

سیاست آمریکا قرار نگیرد.
 ژان کلود یانکر رئیس کمیســیون اروپا که در پارلمان اتریش صحبت 
می کرد، اظهار داشــت: اروپایی ها باید پای حرف خود بمانند و در برابر 
تغییرات )در سیاســت آمریکا( تنهــا به این دلیل کــه دیگران چنین 

می کنند، تسلیم نشوند.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، وی افزود: اتحادیه اروپا باید 
به توافق هسته ای با ایران متعهد بماند و تحت تاثیر سیاست آمریکا قرار 
نگیرد. یانکر تصریح کرد: در این شــرایط ما باید از خودمان بیشتر دفاع 
کنیم چراکه شرکت های اروپایی نباید به دلیل تحریم های یک قدرت 

بزرگتر علیه ایران آسیب ببینند.
رئیس جمهور آمریکا با اعام خروج خود از توافق هســته ای در ماه مه 
گفت که تحریم ها علیه ایــران را بازمی گرداند. بخش دوم این تحریم ها 

در حوزه نفت و بانکداری است که اوایل ماه نوامبر اعمال خواهد شد.
اکنون دیگر طرف هــای توافق، به ویژه اروپایی ها در تاشــند راه هایی 
برای پرهیز از این تحریم های آمریکا و ادامه تجارت با ایران ایجاد کنند. 
در همین راستا قرار است یک سازوکار ویژه برای پرداخت پول به ایران 

پس از اجرایی شدن تحریم های واشنگتن ایجاد شود.

یادداشت

میز خبر

 FATF نماینده ســابق مجلس گفت: نماینــدگان به
رای مثبــت دهند؛ عــدم تصویب این لوایــح به نوعی 
کمک به آمریکا است تا کشــورهای دیگر را علیه ما با 

خودش همسو کند.
ابراهیم نکو در گفت وگو با ایســنا، در ارتباط با ضرورت 
تصویب لوایح FATF  اظهار کرد: امیدوارم نمایندگان 
محترم مجلس هرچه ســریع تر تکلیف ایــن قضیه را 
روشــن کنند؛ اما با این رویکرد که بــه آن رای موافق 
بدهنــد. وی ادامــه داد: نمایندگان بــا تصویب لوایح 
چهارگانه مرتبــط با FATF  می توانند مــا را از برخی 

اتفاقاتی که می تواند به ضرر ماتمام شود تبرئه کنند.
نکو با اشــاره به مخالفــان تصویب ایحــه فوق گفت: 

برخی ها شبهاتی دارند که هیچ وقت عملی 
نخواهد شد، اما فضاسازی هایی که می کنند 
این ذهنیــت را در جامعه ایجــاد کرده که 
تصویب FATF  محدودیت هایی را برای ما 
ایجاد می کند. یکــی محدودیت در حمایت 
دوســتانمان در خارج از مرزهــا و یکی هم 
محدودیت برای شــخصیت های حقیقی و 

حقوقی داخل کشور اســت؛ اما من فکر می کنم چنین 
نخواهــد بود. وی یادآور شــد: ما تعریــف مخصوصی 
درباره تروریســت داریم، درحال حاضر از هرکســی 
در ایران سوال کنید که دوســت دارید از تروریست ها 
حمایت شــود یا نه و یا پولشــویی خوب است یا خیر، 

جواب منفی خواهیم شــنید. وقتی خودمان 
مخالف تروریســت هســتیم و پولشویی را 
مخالف شــفافیت اقتصادی کشور می دانیم 
چه لزومی دارد کــه مخالفت کنیم یا بگوییم 

نمی خواهیم به این کنوانسیون بپیوندیم؟
ایــن نماینــده ســابق مجلس گفــت: این 
ذهنیت ها باید از ســوی افــراد صاحب نظر 
دولت و چهره های سیاســی و کارشناســان مربوطه 
شفاف برای مجلســی ها تبیین شود که بدانند تصویب 
این امر به نفع کشــور خواهد بود. وی ســپس تصریح 
کرد: اگر مجاری اداری کشــور ما با مشــکات رو به رو 
شــود و بانکداری ما بیش از اان مورد هدف قرار بگیرد 

ضررهای بیش تری از تصویب این ایحه به کشور وارد 
می شود. پیوستن به این کنوانســیون در شرایطی که 

آمریکا کمر به انزوا کشاندن ما بسته بسیار مهم است.
نکو خاطرنشــان کرد: عدم تصویب این لوایح به نوعی 
کمک به آمریکا است تا کشــورهای دیگر را علیه ما با 
خودش همســو کند. اان اتحاد جهانی علیه سیاست 
های یک جانبه گرایانه آمریکا شــکل گرفته است. این 
امر نشان از این است که ما توانســته ایم کشورهایی را 
به اتحاد در حمایت از حق و حقوق خودمان برســانیم؛ 
اگر این لوایح تصویب نشــود به نظرم برای ما مشکات 
جدیدی ایجاد خواهد شــد که به مراتب بیش از آنچه 

است که اان مطرح می شود.

اعضای شورای مرکزی حزب وحدت و همکاری ملّی، 
پس از ارائه توضیحات دبیرکل تشــکل متبوع خود در 
مورد پارلمــان اصاحات، به اتفاق آراء با تشــکیل آن 

موافقت کردند.

 شورای مرکزی حزب وحدت و همکاری ملّی، تشکیل 
جلســه داد و پس از گــزارش محّمدرضــا راه چمنی، 
دبیرکل حزب وحــدت و همکاری ملّــی در خصوص 
مفاد طرح تشــکیل پارلمان اصاحات و نکات مثبت 

آن، شــورا پس از بحث و بررســی طرح مذکور، با رأی 
اکثریــت قریب بــه اتفاق اعضــا با تشــکیل پارلمان 
اصاحات که می تواند به وحدت بیشــتر اصاح طلبان 
و مشــارکت جمع کثیری از آنان در تصمیم گیری ها و 

سیاست گذاری های اصاحات بیانجامد موافقت کرد.
در این جلسه بنا شد که نظرات تکمیلی حزب از طریق 
دبیرکل به شورای هماهنگی جبهه اصاحات و کمیته 

سیاسی آن منعکس شود.

نمایندگان به FATF رای مثبت دهند

موافقت حزب وحدت و همکاری مّلی با تشکیل پارلمان اصاحات

چهره

احزاب

گروه سیاسی     عضو کمیســیون عمران 
مجلس بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیت 
اســتیضاح وزرای صمــت، راه، آمــوزش 
و پــروش و کشــور، از جمــع آوری امضاء 
برای اســتیضاح وزیر اطاعات خبر داد و با 
بیان این کــه رییس جمهور بایــد با معرفی 
گزینه های جایگزیــن وزرای کار و اقتصاد، 
مانع از بــه خطر افتادن حدنصــاب کابینه 
و تحقق اســتراتژی احتمالــی اصولگرایان 
در این خصوص شــود و در عین حال گفت: 
آقای روحانی اخیــراً پیغــام داده که فعًا 
استیضاح ها به جریان نیفتد تا راساً دولت را 
ترمیم کند که در صورتی کــه صحت، باید 

ظرف امروز و فردا اتفاقاتی بیفتد.
هادی بهادری در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره 
به برخی اخبار و شنیده ها درمورد استیضاح 
بعضــی وزرای دولت در مجلس شــورای 
اســامی اظهار کرد: هم اکنون اســتیضاح 
چندنفــر از وزرا به طور جدی مطرح اســت 
و همزمان زمزمه هایی هــم درمورد برخی 

دیگر از وزرا به گوش می رســد. به نحوی که 
باید بگوییم در حال حاضر از استیضاح اکثر 

وزرای دولت صحبت می شود.
وی با اشاره به برخی از موارد جدی تر یادآور 
شــد: با این همه، مواردی کــه جدی تر از 
دیگران مطرح و دنبال می شــود، عملیاتی 
شده در آســتانه برگزاری است، استیضاح 
وزیر صنعت، معدن و تجارت است که اعام 
وصول شده، استیضاح وزیر راه و شهرسازی 
از جانب هیات رییسه به کمیسیون عمران 
ارجاع شــده و در نوبت بررســی اســت و 
استیضاح وزیر کشور نیز به طور جدی کلید 

خورده است.
نماینــده اصاح طلب ارومیــه در مجلس 
شــورای اســامی همچین اضافه کرد: از 
طرفی باتوجــه به عبور از موعد آغاز ســال 
تحصیلی اســتیضاح وزیر آموزش و پرورش 

نیز دوباره نمایندگان قرار گرفته است.
بهادری خاطرنشان کرد: همزمان درحالی 
که اســتیضاح وزیر کشــور درپــی حمله 

تروریســتی اهواز به جریــان افتاده، برخی 
همکاران نیز برای استیضاح وزیر اطاعات 

به دائل مشابه امضاء جمع می کردند.
این عضو فراکســیون امید مجلس در پاسخ 
به این پرســش که باتوجه بــه برکناری 2 
نفر از وزرای دولت در مــدت اخیر که البته 
با حضــور برخی از اصاح طلبــان به نتیجه 
رسید، آیا تداوم اســتیضاح وزرا در راستای 
خواست اصولگرایان نبوده و منجر به تحقق 

اســتراتژی آن ها جهت از نصــاب انداختن 
کل کابینــه نمی شــود، گفت: شــخصاً با 
این دیــدگاه موافق نیســتم. معتقدم آقای 
روحانی فرصت کافــی در اختیار دارد که با 
معرفی جاگزین های 2 وزیر برکنارشــده، 

مانع از شکستن نصاب کابینه شود.
وی افــزود: هم اکنــون بیــش از 2 مــاه از 
اســتیضاح آقای ربیعی می گذرد اما هنوز 
وزیر جدیــد کافی معرفی نشــده اســت. 
همچنین مدت قابل توجهی نیز از استیضاح 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گذشته و در این 
مورد هم جایگزینی معرفی نشــده اســت. 
درنتیجه به نظر می رســد بخشی از مشکل 
هم همین کندبودن دولت در تصمیم گیری 
اســت. عضو کمیســیون عمــران مجلس 
خاطرنشــان کــرد: درصورت اســتیضاح، 
برکناری یا اســتعفای ۵ نفر از وزرای دولت، 
هیات وزیران باید مجدداً تشــکیل شــده 
و رای اعتمــاد بگیــرد اما از طرفــی به نظر 
می رســد دولت عاقه ای به معرفی همان 2 

وزیری که درحال حاضر برکنار شده اند نیز 
ندارد.

این نماینــده اصاح طلب در عیــن حال با 
اشــاره به 2 نامه مهم نماینــدگان مجلس 
به رییس جمهوری برای اعمــال تغییرات 
ضــروری در تیــم اقتصــادی از جانــب 
خود دولت، تاکیــد کرد: به نظر می رســد 
رییس جمهــور و دولت تاحــدی کم لطفی 
می کننــد. چراکــه مجلس تاکید داشــت 
که آقــای رییس جمهــور راســاً تغییرات 
موردنظرش را اعمال کند که چنین نشــد. 
متاسفانه رییس جمهوری به جز یک تغییر 
در راس بانک مرکزی، اقدام خاصی نداشت.

بهادری در پایــان تصریح کرد: اگرچه اخیراً 
شنیدم که رییس جمهوری پیغام فرستاده 
که استیضاح ها فعًا به جریان نیفتد، چراکه 
می خواهنــد تغییــرات را ازجانــب دولت 
اعمال کنند. البته ایــن موضوع فعًا قطعی 
نیســت امــا در صورتی که صحت داشــته 
باشد، باید ظرف امروز و فردا اتفاقاتی بیفتد.

روحانی می تواند مانع تحقق استراتژی از نصاب افتادن کابینه شود

آخرین وضعیت استیضاح  وزرا
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گروه اقتصــادی    دادســتان تهــران از 
دســتگیری متهم پرونده ســکه ثامن خبر 
داد و گفــت: طبق گزارش پلیــس، بامداد 
امروز متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به 

دستگاه قضایی تحویل داده شد.
 جعفری دولت آبادی در حاشــیه نشســت 
با صرافان از دســتگیری متهم پرونده سکه 
ثامن خبــر داد و اظهار کــرد: طبق گزارش 
پلیس، بامداد دیروز متهم پرونده سکه ثامن 
دستگیر و به دســتگاه قضایی تحویل داده 
شــد. وی ضمن قدردانی از اقدامات پلیس 
در رابطه با دســتگیری این متهــم، افزود: 
طبق گزارش ها متهم در برخی اســتان ها 
نیــز پرونده دارد. دادســتان تهــران ادامه 
داد: در مورد دستگیری ســایر متهمان نیز 

دستورات ازم صادر شده است.
جعفری دولت آبادی بــا رد ادعای مطروحه 
مبنی بــر عامدانه بودن فــرار متهم و وجود 
همکاری در این زمینه، تصریــح کرد: این 
فرد قبل از تشــکیل پرونده فرار کرده بود و 
بامداد امروز پلیس با زحمات بسیار زیادی 

موفق به دستگیری این فرد شده است.
وی خاطرنشــان کرد: تحقیقات بافاصله 
پس از دســتگیری آغاز شــده و به تدریج 
اطاع رسانی در این زمینه صورت می گیرد.

دادســتان تهــران در بخــش دیگــری از 
اظهاراتش در رابطــه با فلســفه برگزاری 
جلســه با دســتگاه های مرتبط و رفع این 
ابهام کــه چنین اموراتــی در حوزه وظایف 
دادستانی نیست، افزود: وقتی پرونده های 
اقتصادی تشکیل می شــود، الزاما ابهاماتی 
در آن وجود دارد که به تبــع این پرونده ها 
جلساتی برگزار می شود که هم رفع ابهامات 

برای قضات حاضر در جلســه صورت گیرد 
و هم دســتگاه ها موقعیتی داشته باشند که 

بتوانند مطالبشان را بیان نمایند.
وی با بیــان اینکه این جلســات الزاما برای 
پیگیری وظایف دستگاه های دولتی نبوده؛ 
اما تریبونی برای انعکاس مشــکات آن ها و 
جلســه ای برای کمک کردن به روان سازی 
وضعیت جاری کشــور اســت، به تشــریح 
موضوعات مطرح شــده در جلســه امروز با 
صرافــان پرداخت و گفــت: در پرونده های 
زیادی گزارش شــده که برخی از صرافی ها 
که تعداد آن ها محدود هم اســت، بعضا ارز 
چهارهزار و دویســت تومانــی را خریداری 

کرده و فروخته اند و یا در بــازار آزاد زمینه 
فروش آن را فراهم کرده و مرتکب تخلفاتی 
شــده بودند. جعفری دولت آبادی با اشاره 
به نقش موثــری که صرافی هــا در تثبیت 
قیمت ارز می توانند ایفا کنند، بیان داشت: 
بخصوص که در حال حاضر دولت بسته های 
جدید ارائه می کند، سیاست های جدیدی را 
به عهده گرفته و اعام کرده است، صرافی ها 
می توانند نقش مثبت بیشــتری ایفا کنند 
وهم اینکــه برخــی از مشــکاتی که در 

پرونده ها گزارش شده، برطرف گردد.
نظارت بانــک مرکزی بــر صرافی ها، انجام 
وظیفه طبق دســتورالعمل بانک مرکزی، 

نظارت بر نحوه اقــدام صرافی ها، چگونگی 
ایفای نقش صرافی ها و رفع تخلفات، کمک 
به حل مشــکات برای واردات کاا و انتقال 
حواله ها از جمله مســایلی بود که دادستان 
تهران در رابطه با موضوعات جلســه به آن 

اشاره کرد.
وی به پیشــنهاد ارائه شــده در جلسه از 
ســوی بانک مرکزی مبنی بر ابطال مجوز 
صرافی هایی که تخلــف می کنند، گفت: 
نماینــده بانک مرکزی پیشــنهاد داد که 
می توانیم مجوز صرافی هایــی که تخلف 
می کننــد را در آینده باطــل کنیم که ما 
نیز از این پیشنهاد، اســتقبال کردیم چرا 

که معتقدیم همه راه ها از مســیر قضایی 
نمی گذرد کــه امیدواریــم در چارچوب 
وظایف نظارتــی بانک مرکــزی این کار 
عملی شــود تا در مورد تعــداد معدودی 
صرافــی که تخلــف می کنند پاکســازی 
خوبی صورت خواهد گرفــت و صرافی ها 
می توانند بــا قاطعیت به کار خودشــان 

ادامه دهند.
جعفــری دولــت آبــادی بــا اشــاره به 
مسدودسازی ســایت ها و کانال هایی که در 
رابطه با قیمت ارز التهــاب ایجاد می کنند، 
در پاســخ به پرسشــی مبنــی براینکه آیا 
می تواننــد قیمت تثبیت شــده ارز را اعام 
کنند، گفــت: معتقدیم قیمتــی که بانک 
مرکزی بــرای ارز تعییــن می کند، قیمت 
تثبیت شــده اســت، بنابراین سایت های 
خبری و کانال های اطاع رسانی می توانند 
قیمت های حداقلی و تثبیت شده منتهی به 
بانک مرکزی را اعام کرده، ولی حق ندارند 
با اعام قیمت هایی که وجود خارجی ندارد 
و یا موجب ســردرگمی مردم می شــود، در 

جامعه التهاب ایجاد کنند.
دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت 
رسیدگی پرونده های شعب ویژه نیز گفت: 
عاوه بر صدور چهار کیفرخواست در مورد 
پرونده های تلفن همراه و ۹ کیفرخواســت 
در مــورد پرونده هــای ارز، شــش فقــره 
کیفرخواست نیز در حوزه تلفن های همراه 
و ارز در شعب ویژه در روز جاری صادر شده 
که بر این اساس مجموع کیفرخواست های 
صادره در هفته گذشــته و طی امروز به ۱۹ 
فقره رسیده اســت و امیدواریم به زودی به 

دادگاه ها ارجاع شود.

دادستان تهران:

متهم پرونده»سکه ثامن« دستگیر شد
 خرید ارز یا دریافت سپرده ارزی

 به صورت اسکناس در شعب ارزی بانک رفاه
شــعب ارزی بانک رفاه آمادگی دارند نســبت به خرید ارز و یا دریافت 

سپرده ارزی متقاضیان به صورت اسکناس اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومــی بانک رفاه کارگــران، در چارچوب رویه ها و 
تصمیمات بانک مرکزی، همه شــعب ارزی این بانک بــه عنوان یکی 
از بانک های عامل آمادگی دارند نســبت به خرید و یا دریافت ســپرده 
ارزی به صورت اســکناس با تضمین بازپرداخت اصل و سود به صورت 

اسکناس به نرخ روزانه خرید اعامی از سوی این بانک اقدام کنند.

مشتری، سرمایه اصلی بانک مّلی ایران است
مدیرعامل بانک ملــی ایران با بیان این که ســاختمان هــا و امکانات 
فیزیکی، ابزارهایی برای خدمت رســانی به مشــتریان هستند، گفت: 
سرمایه اصلی بانک، مشتری اســت، چرا که اگر مشتری وجود نداشته 

باشد، فعالیت بانک متوقف خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین زاده 
با بیان این که سامانه بازرسی سیســتمی در این بانک، همه شعب را به 
صورت لحظه ای رصد می کند، گفت: اقدامات کنترلی دقیقی در بانک 
ملی ایران جریان دارد تا تراکنش های مشــکوک در لحظه شناســایی 

شوند.
به گفته وی، عاوه بر این روش، عملکرد شــعب در میــان مدت و بلند 
مدت نیز به صورت دوره ای بررســی و تحلیل می شوند، بنابراین سود و 

زیان شعب به طور دقیق و تک به تک قابل شناسایی است.
حسین زاده با اشاره به رقابتی شــدن بازار پول و سرمایه، اظهار کرد: در 
شرایط کنونی، حفظ مشــتری برای بانک در اولویت است، اما این نباید 

به تخطی از قوانین و مقررات جاری نظام بانکی منجر شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که مشــتریان نظام بانکی امروز 
حاضر نیستند سرمایه خود را با ریســک های غیرقابل جبران به خطر 
بیاندازند، گفت: آنها به دنبال حفظ امنیت دارایی خود همراه با کســب 
ســود معقول، منطقی و قانونی هســتند، بنابراین بانک ملــی ایران با 

پشتوانه ۹0 سال فعالیت، محل خوبی برای این سرمایه گذاری است.

گردهمایی مدیرعامل، اعضایهیأت مدیره، 
معاونین و مدیران ستادی بیمه ایران

گردهمایــی صمیمانه رییس هیأت مدیــره و مدیرعامل، اعضاء هیأت 
مدیره، معاونین و مدیران ســتادی بیمه ایران در باشــگاه ایران زمین 

برگزار شد.
در این نشســت صمیمانه محســن پورکیانی رئیس هیــأت مدیره و 
مدیرعامل، ضمــن قدردانی از تاش  های ارزشــمند همــه مدیران و 
کارکنان شرکت در تمامی سطوح، با تشــریح آنچه در دو سال گذشته 
در مســیر عبور از بحران  های مختلف از جمله بحــران نقدینگی، عدم 
توازن ضرایب خســارت به ویژه در قراردادهای ثالث و درمان واقع شده 
بود، توفیقات بیمه ایران در زمینه کنترل ریســک نقدینگی و تسویه با 
تمامی طرفهای قرارداد و اصاح پورتفوی و قرار گرفتن پروژه ساختمان 
گلســتان در مســیر تکامل را حاصل همت و عزم و همدلی و همکاری 
شایســته اعضای هیأت مدیره، مدیران ستادی و اســتانی و واحدهای 

اجرایی و یکایک کارکنان شریف شرکت بیمه ایران دانست.
مدیرعامل بیمه ایران در بخش دیگری از ســخنان خــود که در قالب 
گفتمانی تعاملی و دوســتانه صورت پذیرفت، با اشــاره بــه اینکه قرار 
داشتن در شرایط سخت ما را متوجه و متمرکز بر تکاپو و تاش مجدانه 
توام با ابتــکار عمل برای یافتــن راه حل های کلیدی نمود، یادآورشــد 
شــرایطی که امروز در آن قرار داریم با تمامی اوصــاف و مختصاتی که 
دارد، عیناً نتیجه عملکرد خود ماســت بنابراین باید نقاط قوت را بیشتر 
کنیم و نقاط ضعف را بشناسیم و برای بهتر شدن، مسئوانه و بی مضایقه  

و با تمام وجود و توان خود صادقانه تاش نمائیم.
رئیس هیــأت مدیره بیمــه ایران در ادامــه با مروری بر شــاخص های 
عملکردی پنج ماهه شرکت، رشــد 20 درصدی در حق بیمه ها، کاهش 
و کنترل خســارت ها و کاهش کم نظیر بدهکاران که در خال 25 سال 
گذشته بی سابقه بوده و حدود 27 درصد کاهش داشته است، همچنین 
رشد 44 درصدی بیمه های زندگی را به عنوان نقاط قوت و شاخص های 

عملکردی که شایسته تقدیر است اعام کرد.
 پورکیانی با اشــاره به اولویت های ۱+5 که در همایش ابتدای ســال در 
مشــهد مقدس اباغ شــده بود، تصریح کــرد این تجربــه ثابت کرد 
می بایست اهداف و سیاست  های بنیادین خود را به سادگی بیان کنیم 
و با تمام قوا برای تحقق آن گام برداریم، در این صورت حتماً با استعانت 
از الطاف خداوند و در ســایه عزم و تاش و همدلــی توفیق نصیب همه 
خواهد شد؛ اینکه ما توانسته ایم در پنج ماه اول امسال نسبت خسارت 
به حق بیمه را در مقایسه با ســال قبل از 72 درصد به 62 درصد کاهش 

دهیم، تجلی و ترجمان نتایج توجه به اولویت های ۱+5 است.
مدیرعامل بیمه ایران درخصوص ســهم قابل توجه خســارات شخص 
ثالث جانی که بالغ بر  کل خســارت هاری شرکت اســت، نتایج اقدامات 
ماه های گذشته برای کنترل این خســارت ها که با مشارکت مدیریت های 
اتومبیل، حقوقی و فن آوری اطاعات و معاونتهای برنامه ریزی و نوآوری 
و فنی شرکت صورت پذیرفته اســت را امیدوار کننده دانست و تصریح 
کرد برای اســتان هایی که متوســط خســارت جانی آنها باا بوده است 
اقدامات ارزشمندی صورت گرفته که بدون ایجاد تأخیر در فرآیند امور، 

نظارت ها و دقت ها افزایش یابد.

میز خبر

گروه اقتصادی      بر اســاس سیاست های 
بانک مرکزی، صاحب ســپرده کوتاه مدت 
ارزی می تواند به تناوب، به مانده حســاب 

واریز یا از آن برداشت کند.
همزمان با اجرای سیاست های ارزی دولت، 
یکی از مواردی که کارشناســان همواره بر 
آن تاکید می کردند، ارائــه مجوز به بانک ها 
بــرای افتتاح حســاب های ســپرده ارزی 
و پرداخت ســود و اصــل آن بــه ارز افتتاح 
حساب بود. بر اســاس برآوردهای اعامی، 
بین 20 تــا 25 میلیــارد دار ارز خانگی در 
کشور موجود است که بیشتر دارندگان آن 
به منظور حفظ ارزش دارایی یا تنوع بخشی 
به ســبد دارایی های خود اقدام به نگهداری 
اســکناس ارز می کنند. با توجــه به تجربه 
ناموفق ســال ۹۱ که براســاس آن بانک ها 
ابتدا اقدام به ســپرده گیری ارزی کردند و 
سپس اصل و سود سپرده را به شکل ریالی و 
با در نظر گرفتن نرخ مبادله ای به دارندگان 
بازگرداندنــد، این بار بانــک مرکزی تاکید 
کرده اســت که بانک ها تنها عاملیت افتتاح 
حساب را دارند و بازگشت ارزی اصل و سود 
سپرده ها را به شکل ارزی تضمین می کند. 
بــر این اســاس بانــک مرکزی روز ســوم 
شهریورماه ۱۳۹7 بخشنامه سپرده گیری 

ارزی را به بانک ها اباغ کرد که براساس آن 
بانک ها مجاز شدند ســپرده گیری ارزی به 
صورت اسکناس ارزهای یورو، درهم امارات 
و دار آمریکا را با نرخ های سود به ترتیب ۳، 
2 و 4 درصد سالیانه با تضمین بانک مرکزی 
برای متقاضیان افتتاح کننــد. بازپرداخت 
اصل و ســود وجوه ارزی ســپرده گذاری 
شده به صورت اسکناس ارزی توسط بانک 
مرکزی تضمین شــده اســت و در حقیقت 
دارندگان ارزهای اشاره شــده، پول خود را 
با عاملیت بانک هــا در اختیار بانک مرکزی 

قرار می دهند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دوفوریتی 
مجلس دربــاره ســپرده های ارزی ، اظهار 
داشــت: در این طرح پیشــنهادی، مردم 
می توانند منابع ارزی کــه در اختیار دارند 
را در حساب ســپرده ارزی در اختیار نظام 
بانکی و با ضمانت بانک مرکزی قرار دهند؛ 
یعنی بانک ها در حــال حاضر عاملیت بانک 
مرکزی را برعهده دارند و هیچگونه ریسکی 
برعهده نظام بانکی نیســت و لذا با ضمانت 
بانک مرکزی میــزان پرداخت تعهدات آنها 

انجام خواهد شد.
معصومه آقاپــور علیشــاهی، عضو هیات 

رییسه کمیســون اقتصادی مجلس درباره 
تضمیــن کاغــذی بانــک مرکــزی برای 
سپرده های ارزی، گفت: ســاختار گذشته 
سپرده های ارزی مشکل داشت و متاسفانه 
مردم برای تحویل وجوه خــود که در قالب 
این ســپرده ها سرمایه گذاری شــده بود با 
مشکاتی مواجه شــدند اما در حال حاضر 
بانک مرکزی با تضمین کاغــذی در بحث 
ســپرده های ارزی بــه منظــور تضمیــن 
اصل سرمایه و سود ســاختار جدید و قابل 
اطمینانی را برای ســپرده های ارزی ایجاد 
کرده است که می تواند حجم منابع سپرده 
ارزی که تا به امروز به بیــش از ۱0 میلیون 

دار رسیده را به چندین برابر افزایش دهد.

چگونه حساب ارزی افتتاح کنیم؟
رونــد افتتــاح این حســاب ها مشــابه 
سپرده های بلندمدت اســت بدین معنی 
که یک ســپرده بلندمدت افتتاح می شود 
و یک سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه 
ارزی که سود ســپرده به آن حساب واریز 
می شود. حداقل ســرمایه مورد نیاز برای 
افتتاح حســاب ۱00 یورو یا ۱00 دار )یا 

500 درهم امارات( است. 
در حال حاضر اما هنــوز برخی از بانک های 
دولتی و خصوصی آمادگی افتتاح حساب به 
درهم امارات را ندارند اما همه آنها نســبت 
به افتتاح حســاب بــا دار آمریــکا و یورو 
اقــدام می کنند. همچنیــن برخی بانک ها 
حســاب های ارزی شــش ماهه برای دار 
افتتاح می کنند که سود آن بین 2.5 تا ۳.5 

درصد عنوان می شود.
مسئول بخش ارزی یکی از بانک های دولتی 
در این رابطه گفت که در روزهای گذشــته 
و همزمان با افت قیمت ارزهای خارجی در 
بازار، روند افتتاح حســاب های ارزی توسط 
دارنــدگان ارزهای خانگــی افزایش یافته 

است.
از ســوی دیگــر برخــی از بانک هــا برای 
ســپرده های یکســاله داری تا 5.5 درصد 
ســود در نظر گرفتــه اند که 
بیــش از رقــم تعیین شــده 
توســط بانک مرکزی است. 
از آنجایی که اتبــاع خارجی 

نیز امکان افتتاح حساب ســپرده ارزی در 
بانک هــای ایران بــا مدارک و مســتندات 
مشــخص شــده از جمله گذرنامه معتبر و 
پروانه اقامت دائــم یا موقــت را دارند، این 
سپرده جذابیت باایی برای آنها دارد. البته 
اتباع افغانســتان و عراق مقیم ایران شرایط 
متفاوتی بــرای افتتاح ســپرده ارزی دارند 
کــه می توانند بــا مراجعه به شــعب ارزی 
بانک های مختلــف از این شــرایط با خبر 

شوند.
از مهــم تریــن ویژگی های این ســپرده 
می توان به ایــن موضوع اشــاره کرد که 
صاحب سپرده کوتاه مدت ارزی می تواند 
به تناوب از مانده حســاب خود برداشت 
یا وجهــی بــه آن واریز کنــد. همچنین 
براســاس بخشــنامه بانک مرکزی اتباع 
خارجــی نیز می تواننــد با ارائه اســناد و 
مدارک مورد نیاز اقــدام به افتتاح این نوع 

حساب ها در بانک های ایران کنند.
با این حــال بانک ها در پایان دوره ســپرده 
گذاری ارزی یک ســاله 0.۳ درصد نسبت 

به حجم سپرده دریافتی کارمزد می گیرند.
همچنین اگر ســپرده گذار قبــل از پایان 
دوره سپرده گذاری نسبت به بستن حساب 
ارزی خود اقدام کنــد، بانک ها باید از محل 
منابع خود اصل و سود سپرده را به پرداخت 
اسکناس ارزی به مشــتری پرداخت کنند 
و ســپس ارز پرداختی را از اداره بین الملل 

بانک مرکزی دریافت کرد.

با تصمیم بانک مرکزی امکان پذیر شد

واریز و برداشت به حساب سپرده ارزی
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نســرین هزاره مقدم     کارگران پیمانکاری 
منطقــه ویژه اقتصــادی پازس نگــران آبان 
ماه هســتند؛ زمانی که قراردادهایشان تمام 
می شود و مجبورند یا در عسلویه ساکن شوند 
یا کار را رها کنند. آیا عسلویه اصًا زیرساخت 

ازم برای سکونت دو هزار خانواده را دارد؟!
مشــکات و دغدغه هــای نیــروی کار این 
روزها بی شــمار اســت؛ دغدغه هایی که به 
شــماره نمی آید؛ از گرانی همه چیز گرفته تا 
احتمال تعدیل و بیــکاری قریب الوقوع؛ حال 
در این وانفسا اگر قرار باشــد همه ی ساختار 
و شرایط شــغلی ات هم، به یکباره تغییر کند، 
دیگر نور علی نور است. »فریاد کمک خواهی و 
مساعدت طلبی ما از ابای دود و گاز عسلویه 
حضور شــما تقدیم می شــود« این بخشی از 
دردنامــه ی کارکنان منطقه ویژه عســلویه 
است. آنهایی که گیر افتاده اند و »مجبورند« یا 
کار را کامل رها کنند یا خانواده شان را بیاورند 

عسلویه و همانجا ساکن شوند.

۲۰ آاینده سرطان زا در محیط عسلویه 
وجود دارد

ساکن شــدن در عســلویه ای که مشکات 
بســیار دارد، به همین ســادگی ها نیســت. 
همان عسلویه ای که مرداد ماه امسال، عیسی 
کانتــری، معــاون رئیس جمهــور و رئیس 
سازمان محیط زیست کشور درباره اش گفت: 
هیچکس نمی تواند ۴۸ ســاعت در عسلویه 
زندگی کند و از نظر قوانین زیســت محیطی 
همین »امروز« باید عســلویه تعطیل شــود؛ 
همان عســلویه ای که کارگران آن می گویند 
وقتی قرار شــد رئیس جمهور بــرای بازدید 
به منطقه بیایــد، به خاطر شــدت آلودگی، 
یک روز کامــل، »فلرهــا« را خاموش کردند 
تا  کســی درنیابد که ما کارگــران هر روز چه 
میــزان آلودگــی را استنشــاق می کنیم! و 
همان عســلویه ای که آبان ماه سال گذشته، 
سرپرست مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط 
زیسِت شرکت ملی پتروشــیمی در گزارش 
دقیق خود که پس از سه سال نمونه برداری و 
بررسی کامل، منتشر شد، اینگونه آورد: بیش 
از ۲۰ آاینده از نظر غلظت و اثرات بهداشتی 
مهم ازجمله بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن 
)BTEX(، اســتایرن، هگــزان نرمال، ۱.۳- 
بوتادین، متانــول، آمونیاک، اتیلن گایکول، 
اتیلن اکســاید و... شناسایی شــده است که 
در این میان بنــزن، به عنوان یــک آاینده 
مهم و ســرطان زا، در هوای کلیه شرکت ها، 
کریدورها ومحل های اسکان کارکنان در کل 

منطقه وجود داشته است.

مشکل از بخشنامه وزارت نفت شروع شد
همه چیز از بخشنامه وزارت نفت شروع شد؛ 
در بهمن ماه ۹۶، با دستور وزیر نفت و موافقت 
شــورای اداری و اســتخدامی صنعت نفت، 
اجرای طرح حذف فعالیت هــای اقماری در 
صنعت نفت و تبدیِل »کار اقماری« به »نوبت 
کاری« یا »روزکار« در تمامی شــرکت های 
اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت )به اســتثنای 

کارکنان شاغل در سکوها و جزایر( اباغ شد.
براســاس این اباغیه، همه کارکنان اقماری 
زیرمجموعه صنعت نفت، یعنی همه کسانی 
کــه براســاس قانــون ۱۴ روز کار و ۱۴ روز 
تعطیات یا مشابه آن کار می کرده اند، از این 
به بعد بایستی در محل کار خود ساکن شوند. 
البته مقرر شــده که به همه آنها وام خرید و یا 
اجاره مســکن بدون بهره به صورت ۱۲ ساله 
و با کســر از حقوق در قالب اقســاط به میزان 
۵۰ میلیون تومان داده شــود کــه این امتیاز 

حداقلی، هیچ مشکلی از کارکنان پیمانکاری 
عسلویه حل نمی کند.

نزدیک بــه دوهــزار کارگر پیمانــکاری در 
بخش هــای مختلف منطقه ویــژه اقتصادی 
پارس مشــغول به کار هســتند؛ از حراست 
و اجرائیات گرفتــه تا کارگــران پیمانکاری 
خدمات و نگهداری؛ حتی به کارکنان رسمی 
و قرارداد مســتقیم هم گفته شده که بایستی 
به زودی در عسلویه ساکن شوند؛ در شرایطی 
که عســلویه نــه از امکانات زیســتی کافی 
برخوردار است و نه آلودگی های محیطی آن 
اجازه زندگی ســالم به خانواده ها را می دهد؛ 
اجرای اباغیه نفت برای کارگران این منطقه 
به شدت مشکل ســاز شده اســت. کارگران 
پیمانکاری عســلویه کــه پیــش از این نیز 
مشکات بسیاری داشتند، این روزها درگیر 
نگرانی مضاعفی شده اند که به نظر نمی رسد 
راهکاری حداقــل در کوتاه مــدت برای آن 
وجود داشته باشــد؛ این کارگران که همیشه 
از تاخیر در پرداخت دســتمزدها و شرایط بد 
غذا و کمپ های اقامتی انتقاد داشته اند، حاا 
درگیر معضلی هستند که قرار است مثل یک 
»چاه بی انتهــا« همه زندگی آنهــا را در خود 
ببلعد: چگونــه خانواده هایمان را بیاوریم و در 
عسلویه ساکن شویم؟! پای درد دل های چند 
نفر از ایــن کارگران می نشــینیم؛ کارگرانی 
کــه نمی خواهند نام خانوادگی شــان در این 
گزارش ذکر شــود؛ چراکه پیمانکاری اند و در 
معرض خطر بیکاری و قرارداد همه شــان نیز 

اول آبان تمام می شود.

زندگی در عسلویه؛ با چه 
امکاناتی؟!

کارگــران  از  یکــی  علــی، 
پیمانــکاری منطقــه ویــژه 
پارس، می گویــد: حذف طرح 
اقماری و اســکان در عسلویه، 
آنهم به صورت ناگهانی، حتی 
خانواده های مــا را هم نگران 
کرده اســت؛ مخصوصاً اینکه 
قــرارداد همــه مــا کارگران 
پیمانــکاری منطقــه ویژه، تا 
اول آبان اســت و بعد از آن باید 
»قــرارداد روزکار« ببندیم و 

دیگر اقماری نباشیم.
روابــط عمومــی منطقه ویژه 
اعام کرده که بخشــنامه ای 
خاص نیروهای اقماری صادر 
نشده ولی ما نیز از »دستورات 
عالــی« وزارت نفــت تبعیت 
می کنیــم. او منظــور از این 

اظهارات را همان »اســکان اجباری« نیروها 
می داند و می گوید: منظورشــان این است که 
هیچ »بخشنامه داخلی« نداریم اما دستورات 

وزارت نفت برایشان ازم ااجراست.   

اول زیرساخت ها را بچینند بعد مردم را 
»به زور« بکوچانند!

محمد که یــک کارگر پیمانــکاری تبریزی 
است، دردهای مشابهی دارد: قراردادهای ما 
از نوع »اقماری« است؛ یعنی یکسری آیتم ها 
و مزایای خــاص دارد مثــل ۱۴ روز کار و ۱۴ 
روز اســتراحت، یا مزایای مــزدِی مخصوص 
کار اقماری که شامل هزینه ایاب و ذهاب هم 
می شود؛ کمپ های کارگری هم برای سکونت 
داریم؛ حــاا قرار اســت ایــن قراردادها به 
قرارداد »روزکار« با آیتم های خاص خودش 
تبدیل شــود؛ یعنی ساکن عســلویه شویم و 
مثل کارگران ســاکن با ما رفتار شــود؛ دیگر 
از تعطیلی  ۱۴ روزه، کمــپ و مزایای اقماری 

خبری نیست.
او به مشــکات خــودش برمی گــردد: همه 
زندگی ام را ســرجمع کردم با هــزار قرض و 
قوله توانســته ام در شــهر خودم صاحب یک 
آپارتمان نقلی بشــوم؛ چطور آن را رها کنم و 
خانواده را بیاورم عســلویه؟! ضمن اینکه در 
همین عســلویه کرایه خانه ها با غرب تهران 
برابری می کند؛ شما حداقل ماهی دو میلیون 
تومان برای اجاره یک پارتمان باید بپردازید! 
تازه مسکن مناسب به اندازه همه نیست؛ شما 
فرض کنید بخواهنــد همه کمپ ها را تعطیل 

کنند و کارگــران به همراه خانواده هایشــان 
در محدوده شــهر ســاکن شــوند؛ آیا خانه 
مناســب به اندازه دو هزار خانواده هست؟! به 
نظر می رســد فکر هیچ جا را نکرده اند و فقط 
دست گذاشــته اند روی نیروی کار اقماری و 

می گویند اقماری تعطیل!
او ادامه می دهــد: اینها می گویند می خواهیم 
خانواده ها کنار هم باشــند؛ اما کو امکانات! نه 
مدرسه درستی نه بیمارستان تخصصی! اول 
زیرساخت ها را بچینند بعد مردم را »به زور« 

بکوچانند! آخر اینکه رسمش نیست!

کدام مدرسه مناسبی اینجا هست که 
فرزندم را بیاورم؟!

و در نهایــت، احمد که یک کارگــر پیمانکاِر 
مشهدی ست و همســرش هم یک مهندس 
عمران و شاغل در یکی شرکت خصوصی شهر 
مشهد است، می گوید: نمی شــود از همسرم 
بخواهم که کارش را رها کنــد؛ او یک کارگر 
قراردادی ســت؛ نه امکان انتقالــی دارد و نه 
می تواند کارش را رها کنــد؛ همین اان هم 
زندگی مان لنگ می زند؛ چه برســد به اینکه 
بخواهد درآمدمان نصف شود؛ از اینها گذشته 
آیا می شــود از یک زن تحصیلکرده ی ساکن 
کانشهر بخواهم بیاید عســلویه خانه داری 

کند؟!
احمد فرزند مدرســه ای هم دارد؛ او می گوید: 
قراردادهای ما اول آبان تمام می شــود؛ مگر 
می شــود اول آبان، بچه ای که یک ماه اســت 
مدرســه می رود را از مدرســه گرفت و آورد 

عسلویه؟ اصًا کدام مدرســه مناسبی اینجا 
هست که فرزندم را بیاورم؟!

او در پاســخ به »چــه می خواهــی بکنی«؛ 
می گوید: هیچ؛ یا کارمان را رهــا می کنیم و 
بیکار می شویم یا اینکه بعد تعطیلی کمپ ها، 
با چند نفر از همکاران می رویم خانه مجردی 
کرایه می کنیم؛ شــما حســاب کنید زندگی 
در کمپ بیشتر آســیب اجتماعی دارد یا در 
خانه مجردی؟! آخر یکی از بهانه ها این است 
که می خواهند با »طرح اســکان« از اعتیاد و 
آســیب های اجتماعی جلوگیــری کنند اما 

چطور با ترویج خانه مجردی؟!
احمــد در پایــان صحبت هایــش می گوید: 
می خواهنــد سیســتم ۱۴ روز کار، ۱۴ روز 
مرخصــی را تعطیل کنند؛ وقتــی مرخصی 
نداشــته باشــیم که برویم خانواده هایمان را 
ببینیم؛ خودش یک آســیب بزرگ است؛ آیا 

فکر اینها را کرده اند؟!
کارگران پیمانکاری پــارس جنوبی، بارها به 
همه مقامات نامه نوشــته اند؛ به نمایندگان 
مجلس؛ به امــام جمعه؛ به همه مســئوان؛ 
اما انگار قرار نیســت چیزی عوض شــود. در 
یکی از این نامه های متعدِد آنها آمده اســت:  
»اینجا عسلویه است. جایی که نفس کشیدن 
در آن دشوار است اما ما نیروهای پیمانکاری 
و قــراردادی در ایــن مــکان کار می کنیم تا 
بــرای خانــواده و فرزندانمان امــرار معاش 
مهیا کنیم. بعد از بیست ســال کار کردن در 
این محیــط آلوده به صورت تــردد اقماری یا 
همان ۱۴-۱۴، ســقف حقوق ما چهار ملیون 
است؛ آقای وزیر محترِم نفت که حتی حاضر 
نیســت یک روز در این محیط، شب را سپری 
کند دستور ساکن شدن این نیروهای بینوا را 
صادر نموده؛ این درحالیست که اکثر مسوان 
انســان دوســت و حتی معاون ریس جمهور 
اعام نموده اند که عســلویه بایســتی تخلیه 
گردد. جان ما هیــچ؛ فرزندانمان چه گناهی 
کرده اند که بایســتی در این محیــط آلوده 
بدون هیچ امکانات زیرساختی اعم از مدرسه، 
بیمارستان و پارک بازی ســپری کنند؟! آیا 
حاضرید فرزند خودتان چنین جایی زندگی 
کند؟! آیا می دانید اجاره یک منزل صد متری 
در جم و عســلویه ماهی دو میلیون شــده؟! 
می دانیــد در عمل هیــچ خانــواده ای اینجا 
ساکن نمی شــود و در نهایت هر چند نفر یک 
خانه اجاره می کنند و باعث فســاد اخاقی در 
این مناطق می شــود؟ می دانید باعث جدایی 

خانواده ها و طاق می شوید؟!«

ممنوعیت کار اقماری در منطقه ویژه پارس چه عواقبی دارد؟

مصیبت های کوچ اجباری به عسلویه
فروش صندلی کاس به دانش آموز در پی بحران 

کسری و کمبود
   ادامه از صفحه اول

باید هشیار بود؛ در کوران فشــار بیکاری و نداری اگر دولت فکر فروش 
صندلی به دانش آموز را هم در سر داشته باشد، بچه هایی که پدر و مادر 
شــان بیکار ند و یا ماهها حقوق نگرفته اند و پول تخم مــرغ به بقالی و 
پول نان نیز به نانوایی بدهکارند، چاره ای جــز ترک تحصیل نخواهند 

داشت!!
اما به چالش کشیدن خانواده ها و شکســتن بال و پر دانش آموزان فقط 
یکی از رهاوردهای شوم پولی ســازی مدارس و فروش صندلی کاس 
برای فقراســت. رهاورد دیگر این اقدام نســنجیده و غیرمسئوانه، هر 
چند پنهان، اما بسی پر زیان است و پیامدهای منفی و ضرر و زیان ناشی 

از آن واقعاً قابل برآورد نیست. 
وقتی یک مدرســه دولتی به یک نفر اجاره داده میشــود، قطعاً مسئله 
ســود و زیان نیز، هم برای مؤجر و هم برای مستأجر مطرح است؛ دولت 
در چنین اقدامی، نه تنها دنبال کم کردن هزینــه های خود، بلکه فکر 
درآمدزایی را نیز در سر می پروراند! کسی هم که مدرسه را اجاره میکند، 
انگیزه ای جز دســتیابی به سود و منافع بیشــتر ندارد. در این میان دو 
اتفاقی که وقوع شــان قطعیت دارد، این است؛ دســت بردن در جیب 

ملت، بکارگیری نیروی ارزان قیمت.
در چنین معامله ای، تنها منبع تأمین هزینه های تحصیلی دانش آموز، 
جیب ولی دانش آموز و تنها راه رسیدن به سود سرشار، کم کردن هرچه 
بیشتر هرینه هاست! بهترین راه کاهش هزینه ها نیز بکارگیری نیروی 
ارزان قیمت و کوچک کردن رقم دســتمزدها در کنار ســایر اقدامات 

انقباضی و صرفه جویانه است!
اگر بخواهیم تعبیر و تعریفی واقع بینانه و شــفاف از نیروی ارزان قیمت 
ارائه دهیم، مناســب ترین تعبیر این خواهد بود: نیــروی ارزان قیمت 
یعنی نیروی بی کیفّیــت. نیرویی که تخصص ازم بــرای ایفای نقش 
در حوزه تعلیــم و تربیت را نــدارد. نیرویی که روانشناســی کودک و 
نوجوان نمی داند. نیرویی که حرفه آموزگاری بلد نیســت. نیرویی که 
مهارت مدیریــت کاس درس را ندارد. نیرویی کــه دوره های تربیت 
معلم را نگذرانده است. نیرویی که اساســاً از هیچ مرکز و مرجعی جواز 
آموزگاری اخذ نکرده اســت. نیرویی که قادر به ارائه خدمات آموزشی 
با کیفیت نیســت. چنین نیرویی، نیروی ارزان قیمت اســت و با توجه 
به معضل بیکاری، حاضر اســت در ازای دریافت مــزدی اندک، در هر 

کسوتی با هرکسی همکاری کند.
امروزه پیدا کردن نیــروی ارزان قیمت هم کار چندان مشــکلی برای 
سوداگران این عرصه نیســت؛ معضل بیکاری و خیل عظیم بیکاران و 
عدم ثبات شــغلی، هر شــخص بیکاری را قانع میکند که به مزد اندک 

راضی شود و هرجا
قسمت شــد، تن به همکاری دهد. از این نظر نیز از چنین نیرویی حتی 
با مهارتهای قابل قبول و شایســتگیهای باا نمیتوان انتظار کار خوب 
داشــت. کســی که خودش می داند که به دلیل قرار گرفتــن در انواع 
تنگناها استثمار شده و مورد سوءاســتفاده قرار گرفته، محال است که 
بتواند در همــان موقعیت، کار با کیفیت انجام دهد و مفید واقع شــود. 
حقیقت این اســت که؛ از نیروی ارزان قیمت نمی توان انتظار خدمات 

با کیفیت داشت.

تاکید فرمانده ناجا بر اجرای طرح های عفاف و 
حجاب توسط دستگاه ها

تاکید فرمانده ناجا بر اجرای طرح های عفاف و حجاب توسط دستگاه ها 
فرمانده ناجا گفت: اجــرای طرح های عفاف و حجابــی که به تصویب 
شورای عالی انقاب اســامی تصویب می شود، باید توسط ۲۶ دستگاه 

اجرایی شود.
 سردار حسین اشــتری، فرمانده ناجا در دومین روز از هفته ناجا با بیان 
اینکه در این هفته می توانیم ارتباط بیشــتری با مردم داشــته باشیم، 
افزود: شــعار امســال هفته ناجا »پلیس مقتدر، امین مردم« است. اگر 
کسانی باشــند که حقوق مردم را زیر پا بگذارند با آن ها برخورد خواهد 

شد و »امین مردم« برای خدمت به مردم است.
سردار اشتری گفت: در ماه های گذشــته  که در بازار و عرصه اقتصادی 
مشکاتی وجود داشت با اشراف اطاعاتی کســانی که اخال در نظم 
اقتصادی داشتند، شناسایی و تحویل قانون شدند کسانی که باعث بی 
نظمی در بازار بودند و این روزها در تعیین ارزش ارز و ســکه تاثیر گذار 
بودند شناسایی شدند. وی ادامه داد: کسانی که مایحتاج مردم را احتکار 
کرده بودند، شناسایی شــدند و نیروی انتظامی در تمامی موارد بنا به 
ضرورت حضور خواهند داشــت. فرمانده ناجا با اشــاره به اینکه اجرای 
طرح های عفاف و حجابی که به تصویب شــورای عالی انقاب اسامی 
تصویب می شود، باید توسط ۲۶ دســتگاه اجرایی شود، اظهار داشت: 

دستگاه ها باید به نقش خود عمل کنند.

 صندوق پرداخت سهام به بازنشستگان
 ایجاد می شود

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( گفت: یکی 
از اقدامات شستا توجه ویژه به معیشــت بازنشستگان تامین اجتماعی 
اســت که به همین منظور برای واگذاری ســهام به این افراد، صندوق 

سرمایه گذاری ایجاد می شود.
مرتضی لطفی در گفت و گو با ایرنا افزود: تاش می شود واگذاری سهام 

به بازنشستگان صورت گیرد تا این افراد از مزایای آن بهره مند شوند.
وی اظهار داشت: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از تشکیل 
صندوق سرمایه  گذاری در شستا، صاحب ســهام می شوند، به همین 
منظور سبد سهامی به صورت اقســاط در اختیار بازنشستگان قرار می 

 گیرد و ارزش آن از حقوق آنان کسر می شود.
لطفی تصریح کرد: برای این منظور بیش از ســه هزار میلیارد تومان در 
برخی صنایع ســهام مازاد وجود دارد که تا پیش از این به صورت ُخرد 
از طریق بورس ارائه می  شــد اما امسال با تاســیس و ثبت این شرکت 

سرمایه گذاری، سهام شرکت از طریق بازار بورس ارائه می شود. 

 نخستین کارت هوشمند ملی تولید داخل
 وارد بازار می شود

سخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت: نخســتین کارت هوشمند ملی 
تولید داخل در آینده نزدیک وارد بازار می شــود و بــا ورود این کارت، 

مشکات صدور کارت هوشمند ملی حل خواهد شد.
ســیف اه ابوترابی در گفت و گو با ایرنا افزود: تولیدکننده داخلی قول 
داده اســت که نخســتین محموله را به زودی تحویل دهد، این کارت 
مشابه نمونه خارجی است و تمام نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت 
شده است. وی ادامه داد: در دی و بهمن ماه سال گذشته حدود ۹ تا ۱۱ 
میلیون نفر برای دریافت کارت هوشــمند ملی به سازمان ثبت احوال 
مراجعه کردند که این میزان مراجعه کننده زیاد و ظرفیت تولید کارت 
نیز محدود بود. ابوترابی اعام کرد: از ابتدای پروژه کارت هوشمند ملی 
از سال ۹۴ به دنبال تولید داخل بودیم تا اینکه اکنون تولید این کارت به 
نتیجه رسید. چناچه اعتبارات ازم مالی که منتظر آن هستیم به موقع 
تامین شــود، پیش بینی می شود تا پایان ســال ۹7 همه جامعه هدف 

)واجدان دریافت کارت هوشمند ملی( تحت پوشش قرار گیرند.

سخن نخست

میز خبر



»ونایی« در محاصره قهوه خانه های غیرمجاز
 ایجاد قلیان ســرا و قهوه خانه هــای غیرمجاز در منطقه گردشــگری 
»ونایی« بروجرد در لرستان به عنوان نگین سبز این شهرستان موجب 

انتقاد گردشگران و همچنین فرماندار بروجرد شد.
 منطقه سرسبز و بکر روســتای »ونایی« از توابع بخش اشترینان نیز از 
جمله مناطق پر جاذبه بروجرد به شــمار می رود که اغلب گردشگران و 
به ویژه دوســتداران کوهپیمایی و کوهنوردی اوقات خوشی را در آن 
سپری می کنند، »ونایی« از مناطق گردشگری طبیعی بروجرد است و 

در فهرست روستاهای گردشگری استان لرستان قرار دارد.
وجود چشمه سارهای جوشان همچون سراب سفید، دو روزنه، طوطیا 
و ســراب پنبه که از دامن کوههای این منطقه می جوشد و منبع اصلی 
آب شرب شهر بروجرد است، عاوه بر رونق کشاورزی، صحنه های دل 

فریب و چشم نوازی را در مقابل چشم گردشگران به تصویر می کشد.
برای رفتن به این روستا از سمت شــهر بروجرد جاده ای با طول نزدیک 
به پنج کیلومتر وجود دارد که در کنار آن درختانی از نوع بید و ســپیدار 
سر به فلک کشیده و مســیر جاده را پوشــانده که در فصل بهار با زنده 
شــدن طبیعت سرســبزی آن نمایان می شــود و این منطقه پذیرای 

مهمانان و گردشگران زیادی از سراسر کشور است.
مستعد بودن این منطقه گردشــگری توانسته ساانه بازدید کنندگان 
زیادی به خود جذب کند، این در حالیست که برخی از افراد سودجو به 
بهانه ســرویس دهی برای رفاه بازدیدکنندگان و گردشگران دست به 

ایجاد قهوه خانه های بین راهی غیر مجاز کرده اند.
این در حالیســت که فعالیت قهوه خانه های غیرمجــاز در این منطقه 
گردشــگری عاوه بر انتقاد گردشــگران از ارائه خدمــات نامطلوب، 
موجب آســیب هایی به طبیعت منطقه از جمله قطــع درختان و دفع 

غیربهداشتی پسماندها و نخاله ها شده بود.

ضرورت ساماندهی قهوه خانه ها و صدور مجوز برای آنها
رضا آریایی فرمانــدار بروجرد در ایــن رابطه در گفت و گــو با مهر بر 
ضرورت ساماندهی قهوه خانه های مسیر جاده »ونایی« بروجرد تاکید 
کرد و اظهار داشــت: باید قهوه خانه های سنتی مســیر جاده منطقه 
گردشگری »ونایی« را ســاماندهی کنیم و برای همه آنها مجوز صادر 

شود.
وی، افزود: بــه میراث فرهنگی اباغ شــده اســت که بــا هماهنگی 
بخشــداری، دهیاری و اداره اماکن، مالکین و صاحبان ســفره خانه ها 
شناسایی و ســاماندهی شــوند تا در قالب یک برنامه مدون به فعالیت 

اقتصادیشان ادامه دهند.
فرماندار بروجرد، تصریح کرد: نمی خواهیم جلــوی فعالیت این قهوه 
خانه ها را بگیریم چون »ونایی« یک قطب گردشگری در بروجرد است 
که در فصول بهار و تابستان جاذبه های زیادی برای جذب گردشگر در 

این منطقه ایجاد می کند اما باید این واحدها اقدام به اخذ مجوز کنند.
وی، تاکید کرد: ضروری است ساماندهی سفره خانه ها با هدف افزایش 
سطح بهداشت عرضه مواد غذایی، بهبود سرویس دهی به گردشگران، 
شناســایی صاحبان ســفره خانه ها و صدور کارت فعالیت، حفاظت از 

محیط زیست و... انجام شود.

گزارش
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گروه ســرزمین     شــهر کرمان در حالی 
شاهد کندی سوال برانگیز در اجرای پروژه 
های بزرگ شهری است که شهرداری برای 
اتمام این پروژه ها تنها مانده و کمبود اعتبار 

نیز گریبان این پروژه ها را گرفته است.
 این روزها بدون تردید مهمترین درخواست 
شهروندان کرمان از مســئوان اتمام پروژه 
های شهری است که سالها قبل کلید خورده 
اند و افرادی که انها را آغــاز کردند با وجود 
وعده هایی کــه برای اتمام بــه موقع پروزه 
ها داده بودند حاا دیگر در اســتان کرمان 

مسئولیتی ندارند.
تابلوهای روزشــمار این طرحها مدتهاست 
خاموش شده است و وعده های افتتاح پروژه 
ها چندین بار تمدید شــده و بی پولی و عدم 
همراهی و همکاری دستگاههای مختلف با 
یکدیگر و عدم توانمندی پیمانکاران سبب 
شــده طرح ها آنقدر کند اجرا شود که گاه 
بعد از یک ماه بخش بسیار کوچکی از پروژه 

اجرا می شود.

بام کرمان خاک گیر شد
هر چند گفته می شــود پروژه های شهری 
کرمان تعطیل نشده و در حال اجرا هستند 
اما وقتــی از نزدیک به رونــد اجرایی پروژه 
ها نگاه کنید گاه بخــش کوچکی از مجموع 
پروژه بــا تعداد محــدودی نیــرو در حال 
اجراست و کمبود اعتبار موجب شده بخش 

عمده طرح رها شود.
شاید باور کردنی نباشــد اما پل سیدی در 
شهر کرمان تقریبا هشــت سال بعد از کلید 
خوردن چند روز قبل به اتمام رســید و در 
حالی که بخشــی از پروژه بــه خصوص در 
سطح هنوز اجرا نشده است زیر بار ترافیک 

قرار گرفت.
پروژه بام کرمان که برای اجرای آن بخشی از 
کوه مشرف بر کرمان تخریب شد رها شده و 
تله کابین هم به کندی پیش می رود، پروژه 
میدان آزادی هر چند که قــرار بود مهر ماه 
بعد از چندین بار تمدید زمان بهره برداری 
زیر بار ترافیک بــرود اما نیمــه کاره مانده 
است و پل شــهیدبادپا به کلی رها شده، پل 
چهارراه کشاورز بسیار کند پیش می رود و 
پل ابوذر هم سرنوشــتی بهتر از سایر پروژه 
های کرمان ندارد، پروژه گود خشت مالهای 
)ســاروج( کرمان نیز رسما به حال خود رها 

شده و دیگر کسی سراغی از آن نمی گیرد.

بی پولی یقه شهر کرمان را گرفته است
پروژه های بخــش خصوصی از جمله مراکز 

تجــاری و برج هایــی که در خیابان شــفا، 
ابتدای هفت باغ و در اطراف بــازار در حال 

احداث بوده اند نیز به کلی رها شده اند.
اما از دید مردم مهمتریــن پروژه ای که رها 
شده است پروژه میدان آزادی، خشت گود 
مالها، میدان ابــوذر و پل تقاطــع راه آهن 

است.
آنچه که طی روزهای اخیر شاهد آن هستیم 
پاسکاری این پروژه ها بین مسئوان کرمان 
به جای اتحاد و همدلی در راســتای اجرای 
آنهاســت، حقیقــت ماجرا این اســت که 
پیمانــکار این طرح ها هیچ گاه ســرعتی را 
که در پروژه های مشــابه در استانهای دیگر 
نشــان دادند در کرمان اجرایــی نکردند از 
سوی دیگر شهرداری کرمان نیز در اجرای 
پروژه ها به خصوص در بخش مالی دســت 

تنها مانده است.
در شــرایط کنونی کــه کمبــود اعتبارات 
عمرانی به یکی از مشــکات کشور تبدیل 
شده است باعث شــده که شهرداری کرمان 
باید با مشــکات مختلفی پنجــه در پنجه 
بگذارد تا بخشی از اعتبارات را تامین کند اما 
عما دولت در این بین فقط نقش هماهنگ 
کننده را ایفا کرده اســت در حالیکه به نظر 
می رســد به خصوص در مباحث اعتباری 
دولت بــرای حل مشــکات پــروژه های 

عمرانی کرمان باید وارد عمل شود.
متاسفانه پروژه هایی هم که اجرا می شوند 
به دلیل نیمه کاره ماندن و عدم زیباســازی 
نتوانسته اند باعث تحویل در عمران شهری 

و زیباسازی شهر شوند.
به هر صورت مســئوان فعلی شــهرداری 
میراث دار پروژه های نیمه تمام اســتاندار 
سابق و شهردار سابق کرمان شده اند و هنوز 
مشخص نیســت اجرای آنها تا چه زمانی به 

طول می انجامد.
گفته می شود، سرنوشــت پروژه هایی که 
قرارگاه خاتم اانبیــاء در کرمان کلید زده 
بود، نامعلوم اســت. در حالی که قرار بود از 
پروژه زیرگــذر میدان آزادی تــا پایان مهر 
ماه ۹۷ و از پروژه پل ابوذر تا پایان سال بهره 
برداری شــود، پروژه آزادی تعطیل شده و 
پروژه ابوذر در آستانه ی تعطیلی قرار دارد. 
البته شــهردار کرمان می گویــد پروژه ها 

تعطیل نیست و کار به کندی پیش می رود.
اما قرار گاه سازندگی خاتم اانبیاء می گوید 
که اجرای تعهدات مشروط به تامین منابع 
بوده اســت و با وجود اینکه با تمام توان کار 
را پیش برده ایم، با مشکل مالی مواجه شده 
ایم و اکنون پروژه آزادی تعطیل شده است  
در صورت عدم تامین منابع، پروژه ابوذر نیز 

متوقف خواهد شد.
مهران عالم زاده، شــهردار کرمــان در این 
خصوص مــی گوید: در شــهرداری کرمان 
ماهانه حدود ۱۹ میلیــارد تومان باید برای 
حقوق و بیمــه بپردازیــم و قطعــا در این 
وضعیت، پروژه  های عمرانی در اولویت دوم 
هستند و نمی توانیم انتظارات پیمانکاران و 

پروژه ها را به موقع تامین کنیم.
پس ازاین اظهــارات محمدجــواد فدایی، 

سرپرست استانداری کرمان هم آب پاکی را 
روی دست شهرداری کرمان و قرارگاه خاتم 
اانبیا ریخت و گفت: در تاخیر افتتاح پروژه 
میــدان آزادی بنده چیزی بــه عهده نمی 
گیرم. اگر شهرداری نمی تواند تامین اعتبار 

کند، کار را تعطیل کند.
زمــان بندی اتمام پــروژه آزادی تــا پایان 
مهرماه به دلیل مشکات مالی قابل اجرایی 
شدن نیست و شهرداری و قرارگاه خودشان 
مشــکل را حل کنند و این آخرین جلســه 
پروژه های شــهری در اســتانداری کرمان 

است.

سرعت اجرای پروژه ها افزایش یابد
سرپرســت اســتانداری کرمان در حالی از 
دســتگاههای مربوط و پیمانکار می خواهد 
در اجرای پروژه ها ســرعت را بیشتر کنند 
که می گوید: بهره برداری آزمایشــی پروژه 
تله کابین کرمــان بر اســاس برنامه زمان 
بندی تعیین شــده در آخر اسفندماه سال 
جاری انجام خواهد شــد و در این راستا رفع 
مشــکات تامین برق و حفــاری های ازم 

باید در اسرع وقت انجام شود.
محمد جواد فدایی در بررســی روند اجرای 
پروژه میــدان آزادی نیز گفت: بر اســاس 
صورت جلســه قبل قرار است که این پروژه 
تا  پایان مهرماه به بهره برداری برســد و بر 
اساس وضعیت موجود زمان بندی آخر مهر 
به دلیل مشکات مالی شــهرداری و پروژه 

قابل عمل نیست.

سرپرست استانداری کرمان عنوان کرد: در 
روز بهره برداری از پل سیدی به دلیل تاخیر 
۱5 روزه از قول داده شــده برای افتتاح این 

پل، از مردم عذرخواهی کردیم.
وی گفت: پروژه صاروج پــارس نیز در حال 
حاضر مشــکلی ندارد و توافقاتی با سازمان 
میراث فرهنگی انجام شــده که از ســوی 

سرمایه گذار بررسی خواهد شد.
شــهردار کرمان در گفتگو با مهــر در این 
خصوص مــی گوید: شــهرداری کرمان در 
اجرای پروژه های شــهری که از گذشته به 
ما رسیده است تنهاست و از ابتدا تا کنون را 
انجام داده و هیچ نهادی از جمله استانداری 
هیــچ آورده ای در اجــرای این پــروژه ها 

نداشته است.
مهران عالم زاده همچنیــن با کمبود اعتبار 
جدی در خصوص اجرای ایــن پروژه ها رو 
برو هستیم اما ســعی کرده ایم با مدیریت 
منابع هیچ کدام از پروژه ها تعطیل نشــود 
و کار در همــه آنها هر چند بــا وجود موانع 
ادامه دارد و به دلیــل همین موانع که گاه به 
دلیل زیر ساختها و گاه اعتبار می باشد زمان 
بندی ها عقب افتاده اســت. وی بیان کرد: 
اســتانداری در اجرای این پروژه ها بیشتر 
نقش هماهنــگ کننده بین دســتگاه ها را 
داشته است. شهردار کرمان بیان کرد: اتمام 
پروژه ها مهمترین اولویت ما محســوب می 
شــود ضمن اینکه تامین حقــوق نیروهای 
شــهرداری نیــز از اهمیت بســیار باایی 

برخوردار است.
عالم زاده در خصوص زمــان بندی قبلی در 
خصوص افتتــاح پــروژه آزادی در مهر ماه 
و تاخیر مجدد در اجرای ایــن پروژه گفت: 
شــهرداری به دلیل مشــکات مالی پیش 
بینی نشده ۱2 میلیارد تومان کمبود اعتبار 
دارد و همین امر موجب تاخیــر در اجرای 

پروژه میدان آزادی شد.
وی تاکید کــرد: با وجود ایــن کمبودها اما 
قرار گاه سازندگی کار خود را تعطیل نکرده 
و قرار اســت کار ادامه یابد و با تاخیر هزینه 
ها را دریافت کند. وی تاکیــد کرد که برای 
پیش برد پروژه ها تصمیم گرفتیم پروژه ها 
را یکی یکی پیش ببریم تا به نتیجه برسند و 

تاخیر کمتر شود.
حاا آخرین وعده برای افتتاح پروژه آزادی 
بهمن ماه است و مردم کرمان که مرکز شهر 
را زخم خــورده می بینند چشــم انتظارند 
که مســئوان به جای کشــاندن مشکات 
عمرانی به رســانه ها مشــکل اصلی یعنی 

کمبود اعتبار را رفع کنند.

مردم: پروژه های شهری کرمان پاسکاری نشود

میدان آزادی اسیر بی پولی
رقابت۵۰۰نخبه قرآنی درچهل و یکمین دوره 

مسابقات سراسری قرآن در اراک
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان مرکزی گفت: 5۰۰ قاری قرآن و 
نخبه قرآنی در چهل و یکمین دوره مســابقات سراسری قرآن کریم به 

میزبانی اراک، از دهم تا بیست و سوم ماه جاری با هم رقابت می کنند.
 حجت ااسام حسین داوری در نشست با خبرنگاران در اراک اظهار 
داشــت: این قاریان و نخبه های قرآنی در دو گــروه خواهران و برادران 
در رشــته های مختلف شــامل قرائت، ترتیل، حفظ، اذان، دعا خوانی، 

تفسیر، معارف و... با یکدیگر به رقابت می پردازند.
وی با اشــاره به اینکه مســابقات قرآن کریم کشــور از ابتدای انقاب 
اســامی آغاز شــده و بزرگترین رویــداد تعلیمی قرآن در کشــور به 
شمار می رود، بیان داشــت: برادران در چهار گروه در هفته اول از دهم 
تا شــانزدهم مهرماه به رقابت می پردازند و بعــد از آن هم خواهران در 
مرحله دوم یعنی از شانزدهم تا بیســت و سوم مسابقات خود را آغاز می  
کنند. داوری تصریح کرد: با توجه به تجربه ای که در سال های گذشته 
در برگزاری مســابقات سراسری قرآن در دیگر اســتان های کشور  به 
دســت آمده، در این دوره تاش کردیم تمامی برنامــه ها در یک مکان 
متمرکز باشد که هم از اتاف وقت برای شــرکت  کنندگان جلوگیری 

شود و هم از هزینه های اضافی در چنین شرایط اقتصادی کاسته شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان مرکزی خاطرنشــان کرد: تمامی 
دســتگاه ها و نهادها به خاطر احترام به قرآن کریــم و اینکه خود را در 
این رویداد بزرگ سهیم کنند، مساعدت و همکاری های خود را به طور 
رایگان ارائه داده اند. داوری با اشاره به اینکه  برنامه های جنبی متنوع 
در ایام مســابقات تدارک دیده شــده، بر پایی ۳5 محفل انس با قرآن، 
25 کرسی تاوت قرآن، برپایی نمایشــگاهی از دستاوردهای قرآنی در 
بیش از 25 غرفه توســط دستگاه ها در جوار محل مســابقه، مسابقات 
پیامکی، رونمایی از کتاب سوره های ســرخ با هدف معرفی ۶۳ شهید 
قرآنی اســتان مرکزی، برپایی محفل انس با قرآن با حضور ۷۰۰ دانش 
آموز در کانون امام علی )ع( با مشــارکت آموزش و پرورش و... از جمله 

برنامه های متنوع جنبی در این ایام است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان مرکزی بیان داشت: تمام تاش به 
کار گرفته شده تا افراد عاقمند حتی از دورترین روستاها برای شرکت 
در مسابقات حضور داشته باشــند و از این فضای معنوی استفاده کنند. 
همچنین ۶۰ داور، داوری مسابقات را بر عهده دارند و ۷۰ نفر از اصحاب 
رسانه اخبار مسابقات را پوشش می دهند. برنامه با تشکیل کمیته های 

یازده گانه به طور مطلوب مدیریت می شود.

خط لوله انتقال فرآورده ری - ساری فعال شد
 خط لوله ۱2 اینچ انتقال فرآورده ری - ســاری با ترمیم شکستگی در 

سوادکوه مجدد در مدار عملیاتی قرار گرفت.
ارســان رحیمی مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شمال با 
اشاره به تاش ســه روزه متخصصان منطقه شــمال برای مهار نشتی 
بنزین و ترمیم  پارگی خط لوله ۱2 اینچ فرآورده های نفتی ری - ساری 
در منطقه سوادکوه، از اتمام این عملیات شــبانه روزی و بازگشت خط 

لوله به مدار انتقال در ساعت 2۱ و ۳۰ دقیقه دوشنبه شب خبر داد.
وی حساسیت باای این عملیات را مهم ارزیابی کرد و افزود: با اقدامات 
پیشــگیرانه انجام شــده، عاوه بر جلوگیری از بروز حــوادث ثانویه، 

خسارت های زیست محیطی نیز به حداقل ممکن رسید.
رحیمی با قدردانــی از نقش راهبردی مدیریت شــرکت در این حادثه 
و همدلی و انســجام تمام نیروهای فعال، از همکاری اهالی روســتای 
طالع و فرمانداری شهرســتان ســوادکوه، مدیــرکل مدیریت بحران 
استانداری مازندران، نیروهای امدادی، پلیس راه نیروی انتظامی، اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل محیط زیســت، سازمان 
آتش نشانی شــهرهای ساری و سوادکوه، شــرکت پخش ناحیه ساری 
و همه دســتگاه های یاری دهنده در اجرای موفقیت آمیز این عملیات 
خاطرنشان کرد:  از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای رفاه حال مردم و 
جلوگیری از احتمال بروز حوادث بیشتر، جابجایی چند خانواده مجاور 
خط به خارج از منطقه خطر بود که این اهالی نیز با کنترل شــرایط پس 

از چند ساعت به منازل خود باز گشتند.

 بازار چهارمحال و بختیاری
 با کمبود هیچگونه کاایی مواجه نیست 

معاون صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری گفــت: بازار چهارمحال 
و بختیاری از ارزاق عمومی و کااهای اساســی اشــباع شــده و هیچ 

کمبودی وجود ندارد. 
حسن شمســی پور اظهار داشــت: با توجه به اینکه تقاضای مردم برای 
خرید کاا افزایش یافتــه اما بازار بــا هیچ کمبودی به ویــژه در حوزه 
کااهای اساسی مواجه نیســت. وی افزود: بازار استان از ارزاق عمومی 
اشباع شده و جنس به اندازه کافی انبار شده است که در صورت افزایش 
تقاضا به بازار تزریق می شود. معاون بازرگانی صنعت و معدن چهارمحال 
و بختیاری بیــان کرد: با وجود افزایش تقاضا اما عرضه نســبت به تقاضا 
افزایش یافته اما مردم باید به اندازه نیازشــان خرید کنند. شمسی پور با 
بیان اینکه عطش مردم سبب افزایش قیمت شده است، تصریح کرد: اگر 
تقاضا کاهش یابد حتم بدانید قیمت کاا نیز کاهش می یابد. باید توجه 

داشته باشند تنها کااهایی را که نیاز دارند خرید کنند. 

پیش بینی توزیع بیش از 1۰ میلیون لیتر نفت سفید 
جهت مناطق سخت گذر چهارمحال و بختیاري

جعفر ســااري نســب گفت: با توجه بــه اقلیم منطقــه چهارمحال و 
بختیاری و سردســیر بودن آن تأمین  نفت ســفید مناطق سخت گذر  

استان در دستور کارشرکت  قرار گرفت است .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چهار محال و بختیاری، مدیر پخش منطقه جعفر ســااري نســب از 
پیش بیني بیش از ۱۰ میلیون لیتر نفت سفید جهت  توزیع در مناطق 
ســخت گذر اســتان  خبر داد وی گفت   عمده مصرف ســوخت مردم  
این نقاط، نفت ســفید بوده که  جهت  گرمایش و سایر مصارف خانگي 
استفاده مي گردد  ازاین رو تامین ســوخت مورد نیاز آنها به عنوان یکي 
از اولویت هاي اصلي  قبل از نزول بارش هاي آسماني و مسدود شدن راه 

هاي مواصاتي این مناطق  در دستور کار قرار گرفت .
وی همچنیــن از آمادگی مطلــوب جایگاه های عرضه فــرآورده هاي 
نفتي اعم از بنزین و نفتــگاز و.. در ارائه خدمات مطلوب به مشــتریان 
خبر داد و افزود فرآورده مورد نیاز مجاري عرضه اســتان  با همکاري بي 
وقفه و شــبانه روزي  ناوگان نفت بري تحت پوشش تأمین   و هیچگونه  

کمبودي در عرضه بنزین در سطح استان وجود ندارد .

برگزاری دهمین جلسه آموزشی طرح جامع 
مالیاتی در استان البرز

دهمین جلســه بازآموزی طرح جامع مالیاتی با حضور مدرسین طرح 
آقایان کمرروســتا و کریمی در ســالن اجتماعات اداره کل و با حضور 
مامورین مالیاتی در سطوح مختلف مالیاتی برگزار شد. طی این جلسه 
نســبت به تبیین پیمانه های مختلف طرح جامع مالیاتی از جمله ثبت 
نام، بایگانی و حسابرسی آموزشهای ازم نسبت به همکاران ارائه گردید 
و مقرر شد بنابر صاحدید مدیرکل امورمالیاتی استان البرز دکتر سید 
مجتبی تقوی در فواصل زمانی مختلف نســبت به آموزشهای دوره ای 

طرح جامع اقدامات ازم صورت پذیرد.

میز خبر
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گروه ورزشــی     اســتقال خوزستان در 
مرحله یــک هشــتم نهایی جــام حذفی 
در دیداری پــرگل مغلوب دیگــر تیم هم 
استانی خود شــد تا پس از باخت ۶ گله برابر 
تراکتورســازی در لیگ برتر، در جام حذفی 
هم متحمل شکست ســنگین ی شده و از 

این رقابتها حذف شود.
در این دیدار کــه به میزبانی تیــم اهوازی 
برگزار شد، صنعت نفت آبادان موفق شد در 
دیداری که یک پنالتی را هم از دست داد، با 
نتیجه ۵ بر ۲ قهرمان پانزدهمین دوره لیگ 
برتر را شکســت داده و به مرحله بعد صعود 
کند. در جدال جذاب و دیدنی خوزســتانی 
های لیگ برتر در جام حذفی، صنعت نفت 
آبادان که تا دقیقه ۲۴ بــا دو گل از میزبان 
آبی پوش عقب افتاده بود، در ادامه شــرایط 
بازی را کامًا تغییر داد و از همان نیمه اول، 
آتش بازی را روی دروازه اســتقال شروع 
کرد و در پایان هم با نتیجه ۵ بر ۲ تیم پیروز 
میدان لقب گرفت تا بازگشــت فوق العاده 
خود را کامل کنــد. از دیگر نکات قابل توجه 
در این بازی، اعام سه ضربه پنالتی به سود 
صنعت نفت بود که ضربه اول را کرار جاسم 
عراقی از دست داد اما دو پنالتی دیگر برای 

زردپوشان به گل تبدیل شد. 
در این بازی زیبا، ۷ بار توپ از خط دروازه ها 
عبور کرد تا یک بازی پــرگل دیگر در رقابت 
های جام حذفی کشــور انجام شــود؛ با این 
وجود، دیدار دو تیم لیگ برتری پرگل ترین 
بازی در رقابت های جام حذفی نیست و بازی 
های پرگل تری در تاریخ ایــن بازیها برگزار 
شــده اســت. در ادامه نگاهی به پرگل ترین 
دیدارهای جام حذفی )۷ گل زده یا بیشــتر( 
در ادوار مختلــف خواهیم داشــت که هر دو 
تیم در بااترین ســطح فوتبال کشور )لیگ 

برتر یا دســته اول( حضور داشته اند. گرچه 
در گذشــته بازیها به صورت رفت و برگشت 
برگزار می شد، اما در این گزارش بازی های 

پرگل در یک مسابقه لحاظ شده اند.

همای تهران - ذوب آهن اصفهان
در دومین دوره بازی هــای جام حذفی در 
فصل ۵۶-۵۷ تیم همــای تهران در مرحله 
نیمــه نهایی حریــف ذوب آهــن اصفهان 
شــد. در این بازی تیم تهرانی موفق شد در 
دیداری پرگل بــا نتیجه ۴ بــر ۳ به برتری 

دست یابد تا حریف تاج در فینال شود.

ذوب آهن اصفهان - پگاه گیان
در فصل 8۲-8۳که دیدارها به صورت رفت 

و برگشــت برگزار می شــد، ذوب آهن در 
مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی پگاه 
گیان را پیش رو داشــت. در بازی رفت در 
شــهر اصفهان، ذوب آهن کار را یکسره کرد 
و حریفش را با نتیجه 8 بر یک شکست داد. 
پگاه که امیدی برای جبــران این نتیجه در 
بازی برگشت نداشــت، از این بازی انصراف 

داد تا اصفهانی ها راهی مرحله بعد شوند.

صبا باتری - استقال اهواز
ایــن دیــدار در مرحله نیمــه نهایی فصل 
8۳-8۴ برگزار شــد و 8 گل در برداشــت. 
تیم های صبــا و اســتقال در پایان وقت 
های معمول و اضافی بازی به تساوی ۴ بر ۴ 
رسیدند تا سرنوشت بازی در ضربات پنالتی 

مشخص شود. صبا در پنالتی ها موفق تر بود 
و فینالیست شد. یاران علی دایی در فینال 
هم در مجمــوع دو بازی مقابل ابومســلم 
مشــهد به برتری رســیدند و قهرمان جام 

حذفی شدند.

استقال تهران - داماش گیان
تیم پیــروز این دیــدار راهــی مرحله یک 
شــانزدهم می شــد؛ در مرحله ســوم جام 
حذفی در فصل 8۷-88 آبی پوشــان تهران 
به مصــاف دیگر تیــم لیگ برتــری یعنی 
داماش گیان رفتند و این تیــم را گلباران 
کردند. اســتقال 8 بر یــک مقابل حریف 
گیانی پیروز شد و راهی یک شانزدهم شد؛ 
گرچه در این مرحله مقابل تیم دســته اولی 

مس رفســنجان در ضربات پنالتی شکست 
خورد.

استقال تهران - استیل آذین
اســتقال جام حذفــی فصــل 88-۹ را با 
پیــروزی ۱۳ بر صفــر مقابــل ذرت کاران 
پارس آباد آغاز کرد تا حریف اســتیل آذین 
در مرحله یک هشتم شود. دیدار این دو تیم 
حساســیت های خاص خود را داشــت اما 
یکی از زیباترین و پرگل تریــن بازی های 
آن روزها بود. آمادگــی خیره کننده مهدی 
مهدوی کیا، داســتان حنیف عمران زاده و 
گل به خودی و پنالتی و گل سوم استقال، 
تغییر چندباره نتیجه به ســود هر دو تیم در 
طول بازی، پنالتی چیپ علــی کریمی در 
اواخر بازی، شادی گل عجیب حسین کعبی 
و حنیف و حرکت بســیار جالــب کیانوش 
رحمتی پس از اشتباه مرگباری که در نیمه 
دوم مرتکب شــد، این بازی را سراسر مهیج 
و تماشایی ســاخته بود. نتیجه ۴ بر ۴ پایان 
کار دو تیم در وقت هــای معمول بازی بود، 
اما اســتیل آذین با گل زیبای رضا نوروزی 
بــه گل پنجم و برتری دســت یافت و راهی 

مرحله یک چهارم نهایی شد.

تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز
در مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی در 
فصل 8۹-۹۰، دو تیم تبریزی برگزار کننده 
یک بازی زیبا و پرگل بودند. تراکتورسازی 
به لطف هواداران پرشــور خود در این بازی 
توانست با نتیجه ۵ بر ۲ تیم همشهری خود 
را از پیش رو برداشــته و راهــی مرحله بعد 
شود. هرچند تیم اول شهر تبریز در مرحله 
بعدی نتوانست از پس ملوان انزلی بر بیاید و 

از دور بازیهای این فصل حذف شد.

نگاهی به پرگل ترین دیدارهای لیگ برتری ها در جام حذفی

جدال هایی برای ماندگار شدن
اولین حضور فیکس جهانبخش و پیروزی برایتون

برایتون در اولین حضور ثابت علیرضا جهانبخش توانســت وستهام را 
شکست دهد.

 در آغاز هفته هشــتم لیگ برتر انگلیس یک دیدار برگزار شد که در آن 
برایتون توانست با یک گل وستهام را شکست دهد. تک گل این بازی را 

گلن مورای در دقیقه ۲۵ برای برایتون به ثمر رساند.
در این دیدار علیرضا برای اولین بــار در لیگ برتر از ابتدا برای تیمش به 

میدان رفت. او در این دیدار ۷۱ دقیقه برای تیمش بازی کرد.

باخت یاران قلی زاده و نورافکن برابر سرکل بروژ
شــارلروا در حضور تعویضی ملی پوش ایرانی خود مقابل ســرکل بروژ 

شکست خورد.
در نخستین مســابقه هفته دهم ژوپیر لیگ بلژیک تیم شارلروا که مثل 
دیدار اخیرش امید نورافکن و علی قلی زاده را روی نیمکت داشــت، در 

ورزشگاه جان بریدل به مصاف سرکل بروژ رده یازدهمی رفت.
یاران علی قلی زاده و امید نورافکن که در پنج مســابقه اخیرشــان سه 
پیروزی و دو تســاوی داشــتند، با نتیجه ۲ بر یک مقابل ســرکل بروژ 
شکســت خوردند تا ۱۱ امتیازی بمانند و با یک پله سقوط در رده دهم 

جدول ژوپیر لیگ قرار بگیرند.
 علی قلی زاده، وینگر ملی پوش ایرانی شــارلروا مثل هفته قبل به عنوان 
بازیکن تعویضی وارد زمین شــد و از دقیقه ۶۱ به جای ماســیمو برونو 

برای تیمش به میدان رفت.
امید نورافکن که در این فصل دو بازی برای شــارلروا انجــام داده و به 
دلیل مصدومیت در بیشتر مســابقات حضور نداشته، برابر سرکل بروژ 

نیمکت نشین بود.

آتش بازی 5 دقیقه ای طارمی و پیروزی الغرافه
از بازی های هفته هشتم لیگ ســتارگان قطر، دو تیم الغرافه و العربی 
به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت این تیم الغرافه بود که توانســت به 

برتری برسد.
در این بازی مهدی طارمی نیــز از ابتدا در ترکیــب الغرافه پا به میدان 
گذاشــت و ۹۰ دقیقه در خط حمله این تیم جنگید. اوج کار مهدی در 
نیمه اول بود که توانست دو گل تیمش را مهیا کند. او ابتدا در حالی که 
الغرافه با یک گل از حریف خود پیش بود توانســت در دقیقه ۴۰ با یک 
پاس به موقع احمد عاءالدین را صاحب توپ کنــد و او نیز دومین گل 

تیمش را به ثمر برساند.
 پنج دقیقه بعد و در آخرین دقیقه نیمــه اول این دیدار یک حمله دیگر 
از ســوی طارمی با خطای مدافع العربی مواجه شــد و داور نیز به نشانه 

پنالتی در سوت خود دمید تا این بار هم عاءالدین گلزنی کند.
در نیمه دوم نیز دو تیم نتوانســتند کاری را پیش ببرند و در نهایت بازی 
با همان سه گل نیمه اول به پایان رســید. بدین ترتیب الغرافه با توفان 
پنج دقیقه ای مهاجم ایرانی خود توانســت ســه امتیاز شــیرین را به 
دست بیاورد و خود را ۱۰ امتیازی کند و به رده هفتم جدول رده بندی 

برساند.

 AFC ۱۸ آبان تهران یا دوحه میزبان جلسه 
برای تعیین سهمیه ها

روزنامه الرایه قطر خبر داد که جلسه سرنوشت ساز AFC برای تعیین 
سهمیه های کشورها در لیگ قهرمانان آسیا در تاریخ ۱8 آبان در تهران 

یا دوحه برگزار می شود.
روزنامه الرایه قطر خبر داد که جلســه آینده کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در تاریخ ۹ ماه نوامبــر)۱8 آبان( در دوحه یا تهران برگزار می شــود تا 
سرنوشت سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا سال آینده مشخص 
شــود. این روزنامه قطری عنوان کرد که با توجه به راه یابی دو تیم السد 
و الدحیل قطر به مرحله یک چهارم نهایی و حضور السد در نیمه نهایی 

سهمیه قطر از ۲+۲ به ۳+۱ می رسد.

 کارت پایان خدمت جعلی
 کار دست ملی پوش فوتسال داد

یکی از ملی پوشان فوتســال به دلیل اســتفاده از کارت پایان خدمت 
جعلی از حضور در میادین محروم شده است.

یکی از ملی پوشان فوتســال که از ۶ ســال پیش با کارت پایان خدمت 
ســربازی جعلی در لیگ برتر و تیم ملی بازی کــرده، از حضور در ادامه 
مسابقات فصل جاری لیگ برتر منع شــد. این بازیکن در ابتدای فصل 
مدارک خود را برای صدور کارت بازی به ســازمان لیگ فوتسال داده و 
با مشکوک شدن سازمان لیگ و بررســی اصل مدارک دریافتی، جعلی 
بودن کارت پایان خدمت محرز می شــود. او نتوانسته بود به دلیل صادر 
شــدن کارت بازی، در هفته های ابتدایی لیگ به میدان برود اما با توجه 
به غیبت هشت ســاله اش، معافیت خود را از نظام وظیفه دریافت کرد و 
مشکلش برای حضور در لیگ حل شد اما با توجه به جعل کارت، از سوی 

کمیته انضباطی تا اطاع ثانوی محروم شده است.

میز خبر

مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس با بیان اینکه برانکو 
ایوانکوویــچ را بارها آزمایــش کرده اســت، از تعداد 
بازیکنان دعوت شــده پرســپولیس به تیم ملی انتقاد 
کرد و به خبر بازگشت طارمی و رضاییان واکنش نشان 

داد.
حمیدرضا گرشاســبی درباره برد پرســپولیس مقابل 
الدحیل و الســد گفت: تمام تاشمان این بود که حلقه 
های موفقیت باشــگاه از هم گسسته نشــود؛ از هیات 
مدیره تــا کادر فنی و بازیکنان و هواداران. پشــت این 
قضیه هم پیشکســوتان عزیزی مثل علی پروین بودند 
که همیشــه حامی تیم بوده اند. خیلی شــیطنت ها 
شــد که نمی خواهم کام هواداران را بــا گفتن آنها تلخ 
کنم. خدا کمک کرد با این محرومیت سنگین به اینجا 
رســیدیم. وی افزود: بازیکنان حتی در شــدیدترین 
آســیب ها هم به روی خودشــان نمــی آوردند چون 
نیمکت ما خالی بــود. برانکو هم بچه های کم ســن و 
سالی که روی نیمکت بودند مدیریت کرد و انگیزه آنها 

هم باا رفت.
مدیرعامــل پرســپولیس دربــاره مشــکات ارزی 
تصریح کرد: شــخص وزیر دنبال قضیه است. برانکو و 
دســتیارانش حتی یک ریال و یک یورو دریافت نکرده 
اند. آنهــا را با رفاقت نگه داشــته ایم. تیــم ما به خاطر 
محرومیت مظلوم اســت. برانکو هم خودش حرفه ای 
است و عاشق پرســپولیس اســت. او اینرا نشان داده. 

همه جــوره برانکو را امتحــان کردیم. با برد 
پرســپولیس مردم ســاعت ها مشکات را 
فراموش و احساس غرور کردند. تمام باشگاه 
ها هم به ما تبریــک گفتند. مــی طلبد که 
مشکل ارزی حل شــود و تا قبل از بازگشت 

کادر فنی این مشکل را رفع کنیم.
گرشاســبی گفت: قانون اجازه نمی دهد ارز 

آزاد بگیریم. ارز دولتی هم نمی دهند. دنبال ارز »نیما« 
هستیم. یک حساب ارزی هم باز کرده ایم. وزیر ورزش 
هم خودش پیگیر تیم بود و قول داد شــنبه یا یکشنبه 

این مشکل برطرف شود و پول تمام بازیکنان را بدهیم.
وی تصریح کرد: فقط مجوزی مــی خواهیم تا بتوانیم 
ارز را بگیریم. اسپانســر هم باید یک کمک ویژه داشته 
باشــد. اگر هم فینالیســت شــویم یک کمک دیگر 

خواهیم داشت.
مدیرعامل پرسپولیس خاطرنشــان کرد: اگر به فینال 
برویم قهرمان ۴ میلیــون و نایب قهرمــان ۲ میلیون 
دار مــی گیــرد. در واقع اگر فینالیســت شــویم در 
مجموع ۳۰ میلیارد تومان نصیب می شــود. نباید این 
ذهنیت باشــد که تمام این پول به کیســه ما می رود. 
گرشاسبی خاطرنشــان کرد: همین اان ۱۲۰ تا ۱۳۰ 
اتاق برای مســئوان کنفدراسیون و مسئوان اجرایی 
درخواست شده است و کلی هزینه های مختلف داریم 
که رقم سنگینی است. بخشــی از آن هم صرف جشن 

قهرمانی می شــود. چه ما قهرمان شویم چه 
تیم دیگری هزینه جشن با ما است.

وی ادامــه داد: بخــش زیــادی از مطالبات 
باشــگاه پرداخت شــده اســت مگر اینکه 
چیزی مثل قارچ از زمین خارج شــود. عمده 
خطرات و همچنین خطر کسر امتیاز را از سر 
گذراندیم. بخشــی از آن را قسطی کردیم و 
باید سر موقع پرداخت شــود. آنچه کمر ما را خم کرد، 
بحث ارز بود که نوســانات آن آسیب ســنگینی به ما 

بخصوص در بخش جرایم خارجی زد. 
گرشاســبی درباره مشــکل بازنشســتگی و اینکه آیا 
از پرسپولیس می رود؟ گفت: آقای ســلطانی فر وزیر 
ورزش نامه ای برای واگذاری اســتقال و پرسپولیس 
زده اســت. این دو باشــگاه امکانات دولتی ندارند. نه 
اتومبیل دولتی داریم، نه محل تمرین و نه ســاختمان 
دولتی. بودجه دولتی هم نداریم. دارند برنامه ریزی می 
کنند به هر شــکلی بشــود کار جلو برود. ما تابع قانون 
هســتیم.  وی در رابطه بــا حضور مهــدی طارمی در 
اردوی پرســپولیس در قطر و تمایل وی برای بازگشت 
به پرســپولیس گفت: من چنین چیزی را نشــنیدم 
و مهــدی را هم در قطر ندیدم. مشــکاتی دســت به 
دســت هم داد و نمی شــود طارمی را به تنهایی مقصر 
محرومیت پرسپولیس دانست. همه باید حواسشان را 
جمع می کردند تا این مشــکل ایجاد نشود. طارمی را 

مثل بچه خودمان می دانیم. 

رایزنی  گرشاسبی با وزیر ورزش
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس برای حل مشکات 

مالی این باشگاه به دیدار وزیر ورزش و جوانان می رود.
حمیدرضا گرشاســبی که تاش زیادی برای پرداخت 
مطالبات باشــگاه به خارجی های ســابق پرسپولیس 
کرد حاا مــی خواهد بدهــی به برانکــو ایوانکوویچ و 

دستیارانش را نیز بدهد. 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اواخر شهریور ماه نیز با 
گادوین منشــا، بوژیدار رادوشوویچ و بشار رسن جلسه 
ای را برگزار کرد و به آنها قول داد تا طلب هایشان قبل 

از بازی برگشت مقابل السد قطر پرداخت می شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قصد دارد ظرف روزهای 
آینده جلسه ای را با وزیر ورزش برگزار کند. گرشاسبی 
قصد دارد با همراهی مسعود سلطانی فر ارز مبادله ای 
ازم را دریافت کرده تا بتواند بدهی های جاری خود به 

اعضای خارجی تیم را پرداخت کند.
تاش مدیرعامل پرســپولیس بــرای پرداخت ارز به 
برانکو ایوانکوویچ در حالی جدی تر از قبل شــده است 
که سرمربی سرخپوشان در قرارداد خود با این باشگاه 
قید کرده است اگر پنج ماه از حقوق وی و دستیارانش 
پرداخت نشــود می تواند قراردادش را یکطرفه فســخ 

کند و از پرسپولیس شکایت کند.

مشکات پرسپولیس برای برپایی جشن قهرمانی آسیا در تهران
باشگاه
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کامبیز حضرتی    جلســه نقد و بررســی 
فیلم  »اجباری«  با حضور  حمیدرضا رفایی 
کارگردان، امیــر مهدی عزیــزی و فرهاد 
تاوتلی  از بازیگــران فیلم و ساســان گلفر 

منتقد برگزار شد.
ساســان گلفر در ابتدای این نشست عنوان 
کرد: »فیلم در ژانر رئالیسم اجتماعی است 
اما مایلم آن را ناتورالیســتی بدانم. فیلم به 
ســمت نماهای بلند رفتــه و در طول کار 
کلــوزآپ افراد در آن بیشــتر اســت. فیلم 
متکی بــه بازی های خــوب و نقش آفرینی 
جذاب اســت.« او درباره روایت فیلم اشاره 
داشت: »در شــخصیت کریم بیشتر انفعال 
وجود دارد به جای آن که عمل و کنش انجام 
دهد او دست به عمل نمی زند.از طرفی دیگر 
حس طنز در فیلم نامه درآورده نشده است 
و این جدیت به فضای فیلم آســیب می زند. 
همه چیز در  این فیلــم از دیالوگ ها و قصه 

سرراست است و ایه دیگری ندارد.«
او اضافه کرد: »مفهوم استعاری ای در فیلم 
وجود دارد کــه می گوید نیروی نظم دهنده 
به جامعه که سرباز نماینده آن است سنتی 

و پدرساارانه است.«
این منتقد درباره وجوه فیلم  »اجباری« اشاره 
داشــت:  » دنیای مدرن به هرحال شــرایط 
خودش را تحمیل می کند. ایــن موضوع در 
پات اســت و تقویت نشده اســت. بحث پیر 
شدن جمعیت در ایران بسیار مهم است. ما از 
نظر سنی روبه پیر شدن هستیم و فیلم به این 
موضوع توجه دارد. مسایل سالخوردگان باید 
حل شود. ما راه حلی جز پیروی از راهکارهای 

ارایه شده جهانی نداریم.«

 رفائی: در این فیلم شرافت وجود دارد
در ادامه این نشســت نوبت بــه کارگردان 
رســید. رفائی درباره حضورش در ســینما 

بیان کرد: » ۱۶ سال در ســینما، تلویزیون 
و تئاتر دستیار برنامه ریز بودم. دلیل ساخت 
»اجباری« این است که در این فیلم شرافت 
وجود داشــت و همه چیز رئال است. حفظ 
شرافت در شرایط سخت از همه چیز مهم تر 
اســت. هرکاری اقتضای خودش را دارد. ما 
ســاختاری را  انتخاب کردیم و در راستای 

فیلم نامه آن را اجرا کردیم.«
کارگردان »اجبــاری« دربــاره موضوع این 
فیلم عنوان کرد: » این اتفــاق را از نزدیک در 
بین آشــنایانم دیدم. به همین دلیل سکوت 
در فیلم زیاد بود تا این شیوه زندگی و آلزایمر 
شدید را نشان دهم. دوست داشتم این پان ها 
را طوانی تر نشان دهم. وقتی پدر حضور دارد 

نماها کش دارتر و طوانی تر است.«
رفائی در ادامه این نشست درباره تولید این 

فیلم بیان کرد: » ما در ۸ -۹ سکانس با حذف 
هایی مواجه شــدیم و فیلم در آن بخش ها 
شــیرین تر بود. چون کاراکتر اصلی لباس 
نظامی داشت دست مان برای هر شوخی ای 
باز نبود. ما به رئال بودن قصه توجه داشتیم. 
چون می خواستیم قصه را همان گونه که در 
فیلم نامه هســت بیان کنم. به همین دلیل 

روند تاثیرگذاری قصه را حفظ کردم.«
او افزود: »شــروع فیلم با گــره زدن پوتین 
سرباز است که نشان می دهد راه سختی در 
پیش است. در آخر دســت پینه بسته پدر را 
می بینیم کــه پوتین پســرش را می بندد. 
هدف ما از این فیلم آن بود که زندگی مدرن 

خیلی چیزها را از ما می گیرد.«
دربــاره  ادامــه  در  کارگــردان  ایــن 
شــخصیت های فیلم و واکنش هایشــان 

توضیــح داد : »فیلــم می توانــد اجبار پدر 
و پســر و شــدیدتر شــدن درام درباره او را 
در برگیرد. شــخصیت ســرباز قصه کمی 
منفعل است اما او ســعی می کند این تغییر 
را باوجود شرایط پیش ببرد و تاش خودش 
را می کند. اتفاقات قصه ما در جاهایی حدف 
شد. گرفتاری سرباز و نرفتن پیش برادرش 
حذف شــد. در مورد خانه ســالمندان هم  
ما خواســتیم تلنگر بزنیم تا به این وســیله 

حواس مان بیشتر به سالمندان باشد.«
او درباره وجه آموزشی و تربیتی سینما بیان 
کرد: » وقتی به معضــل اجتماعی پرداخته 
شود،گامی برای برای حل شدن آن برداشته 
می شود. احترام گذاشتن به سالمند احترام 
گذاشتن به تجربه است. اما این نوع احترام 
به خاطر شــرایط دنیای مدرن کم تر شده و 

آدم ها از هم دور شده اند. در فیلم خواستم به 
ســالمندان ادای دین کنم. آدم آزاده کسی 
اســت که در زمان حیات به والدین خودش 

احترام بگذارد.«
رفایی ضمن مقایســه کاراکتر دو ســرباز 
فیلم اشــاره داشت : »انســان ها در شرایط 
مختلف عکس العمل هــای مختلف دارند. 
جعفر خودش را از خانواده دور می شــود اما 
کریم زمین و آســمان را به هم می دوزد تا با 

خانواده اش باشد.«
 عزیزی:

 فیلم می توانست شوخ طبعانه تر باشد
در بخش دیگری از این نشســت امیر مهدی 
عزیزی دربــاره شــخصیت کریــم عنوان 
کرد:»من خدمت ســربازی رفتــم اما نحوه 
خدمت در دوران سربازی ام با کریم خیلی فرق 
داشت و من باید تمام سعی خودرم را می کردم 
تا بتوانم حس و حال او را منتقل کنم.به ویژه که 
به لحاظ شخصی هم خیلی به این شخصیت 
نزدیک نبودم. کاراکتر کریم به نزدیک بودن به 
پدرش عاقه داشت و همین نزدیکی و عاقه 
روایت فیلم را پیش می بــرد.« او در مورد کم 
بودن حس طنز فیلم هم اشــاره داشت:»ما 
سکانس های داشــتیم که می توانست شوخ 
طبعانه تر باشد در این فیلم کریم با احساس و 

فکر عمل می کند.«
در ادامه این نشســت فرهاد تاوتلی بازیگر 
نقــش جعفر هم دربــاره نقش اش اشــاره 
داشت: » خیلی تاش کردم نقش را به جای 
بازی کــردن زندگی کنم تــا مخاطب با آن 
همذات پنداری کند. نقش من باید شیرین 
می بود تا شــلختگی جوان های این دوره را 
نشان دهم برای همین به این رندگی نزدیک 
شدم تا نقشم را بقبوانم. استاد سمندریان 
می گوید اگر نقش را زندگی کنید همه چیز 

درست در می آید.«

در نشست نقد و بررسی فیلم »اجباری« عنوان شد

ادای دین »اجباری« به سالمندان
گران ترین جایزه داستان کوتاه جهان اعطا شد

داستان کوتاه »شکر ســیب« موفق به کســب جایزه ۱۵ هزار پوندی 
جایزه ملی داستان کوتاه بریتانیا شد.

 »اینگرید پرساد« نویسنده اهل کشور ترینیداد با اولین داستان کوتاه 
خود با عنوان »شکر ســیب« جایزه ۱۵ هزار پوندی جایزه ملی داستان 
کوتاه بریتانیا )جایزه ملی داســتان کوتــاه BBC( را در رقابت با دیگر 

نامزدها به خانه برد. 
این داستان کوتاه درباره پدری در حال مرگ و پسرش است که سال ها 
با هم بیگانه هســتند. این داســتان کوتاه در رقابت با چهــار اثر دیگر 
نویسندگان زن شــامل »مسافر ناگهانی« از »ســارا هال«، »کارت فن 
روزنبرگ« نوشته »کیار ادنر«، »دقایق« نوشته نل استیونز و »متعلق 

بودن به« از »کری اندرو« موفق به کسب این جایزه شده است. 
داستان کوتاه »شکر سیب« سال گذشــته نیز جایزه بهترین اثر جوایز 

داستان کوتاه کشورهای مشترک المنانفع را از آن خود کرد.
»اینگرید پرساد« که متولد کشــور ترینیداد است و هم اکنون در لندن 
زندگی می کند نوشــتن را در دهه چهارم زندگی خــود آغاز کرده و در 
ســال ۲۰۱۴ نیز اولین رمان خود بــه نام »اگر هرگز بــه خانه نروم« را 

منتشر کرد. او هم اکنون مشغول نگارش دومین رمان خود است. 
سال گذشته جایزه ملی داستان کوتاه بریتانیا به »لبه کم عمق« نوشته 

»سینان جونز« نویسنده ولزی رسید. 

آثار تصویرگران »چک« در ایران
نمایشــگاه  آثار تصویرگــران کتاب های کودکان معاصــر چک برگزار 

می شود.
»دوازده دنیا« نشــانگر ذهنیــت تصویرگران معاصر چــک، از دنیای 
کودکانه کتاب ها و دیگر رســانه های مرتبط با کودکان در این کشــور 
است که تاکنون در بسیاری از کشــورهای دنیا نمایش داده شده و حاا 
همزمان با روز جهانی کودک  در موزه گرافیک ایــران روی دیوار رفته 
اســت. موزه گرافیک ایران در بزرگــراه بابایی، خیابان اســتخر، بلوار 

استقال، خیابان توحید، محوطه شمالی پارک پلیس قرار دارد.

آلبوم »مجنون زمانه« سینا سرلک منتشر شد
آلبوم »مجنون زمانه« اثر جدیدی با صدای ســینا سرلک و آهنگسازی 
انوش جهانشــاهی است که از ســوی پخش موســیقی رها راهی بازار 

موسیقی شد.
آلبوم »مجنون زمانه« اثر جدیدی با صدای ســینا سرلک و آهنگسازی 
انوش جهانشــاهی است که از ســوی پخش موســیقی رها راهی بازار 
موسیقی شد. این در حالی ســت که هم زمان با نشر اثر، می توان آن را از 

طریق سایت ریتمو، به صورت آناین و قانونی خریداری کرد.
مجموعه حاضر شــامل هفت آهنگ باکام تصنیــف و آواز و دو آهنگ 
بی کام به نام های باز آمدم، آواز چهــارگاه، مجنون زمانه، حلقه رندان، 
من نه منم، آواز همایون، چه کنم!؟، آوای کجاوه و ما ز بااییم اســت. در 
قطعات باکام از سروده های شاعران کهن مثل موانا، فروغی بسطامی، 

وحشی بافقی، جامی و نظامی بهره گرفته شده است.
همچنیــن از نوازندگان این اثر می توان به انوش جهانشــاهی، ســینا 
جهان آبادی، پاشا هنجنی، روشــنک نوری، مجید عسگری و محسن 
علیزادگان اشــاره کرد.آلبــوم »مجنون زمانه« به آهنگســازی انوش 
جهانشاهی و صدای سینا سرلک، توســط پخش موسیقی رها منتشر 
شده و عاقمندان می توانند نســخه فیزیکی و اورجینال اثر را از مراکز 
معتبر فروش در بازار موسیقی تهیه و یا جهت خرید آناین و قانونی آن 

از طریق سایت www.ritmo.ir اقدام کنند.

»پرواز ستاره  ای« در شهرزاد
نمایش خردسال »پرواز ســتاره ای« به کارگردانی نیما بیگلریان از ۱۶ 

مهر در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه می  رود.
 نیما بیگلریــان کارگردان نمایش »پرواز ســتاره ای« دربــاره این اثر 
نمایشــی گفت: نمایش »پرواز ستاره  ای« ســال ۲۰۱۷ در خانه تئاتر 
فرانکفورت اجرا و مورد استقبال مخاطبان کودک قرار گرفت. همچنین 
این نمایش تجربه حضور در بیست و دومین جشنواره تئاتر بین  المللی 
کودک و نوجوان را دارد و امســال همزمان با روز جهانی کودک صبح و 

بعدازظهر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می  رود.
وی گروه سنی مخاطب این نمایش را خردساان ۳ تا ۸ سال عنوان کرد 
و گفت: این نمایش درباره پرواز، آرزوها و رویاهای کودکان است؛ روایت 

به پرواز درآمدن و رشدکردن کودکان ... .
نمایش »پرواز ســتاره  ای« از ۱۶ مهرماه لغایت ۳۰ آبان  ماه ساعت ۱۰ و 
۱۶ در پردیس تئاتر شهرزاد به نشــانی: تهران، خیابان حافظ، خیابان 

نوفل لوشاتو، پاک ۷۴ روی صحنه می  رود.

 »پیشونی سفید۲« 
همزمان با هفته کودک روی پرده می رود

اکران فیلم سینمایی »پیشــونی ســفید ۲« به کارگردانی سید جواد 
هاشمی از ۱۸ مهر ماه آغاز می شود.

»پیشــونی ســفید۲« همزمان با هفته کودک روی پــرده می رودبه 
گزارش حوزه ســینما گروه فرهنگی باشــگاه خبرنگاران جوان؛ فیلم 
ســینمایی »پیشــونی ســفید ۲« به کارگردانی و تهیه کنندگی سید 
جواد هاشمی از روز چهارشــنبه ۱۸ مرداد در سینماهای سراسر کشور 
آغاز می شــود. قرارداد اکران این فیلم با گروه سینمایی پردیس زندگی 
منعقد شده و اکران آن از ۱۸ مهرماه همزمان با هفته کودک )که از ۱۴ 
تا ۲۱ مهرماه هر سال نامگذاری شده است( در سینماهای سراسر کشور 
آغاز می شود. اولین اکران مردمی این فیلم روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در 

پردیس سینمایی کورش با حضور عوامل فیلم برگزار می شود.
فیلم »پیشونی سفید ۲« در ادامه قســمت اول این فیلم و موفقیت آن 
ساخته شده و در جشــنواره فیلم کودک و نوجوان نامزد بهترین فیلم 
کودک شده بود. در فیلم »پیشونی ســفید ۲«، محمدرضا شریفی نیا، 
پژمان بازغی، لیا اوتــادی، تران پروانه، امیر رضا احمدی، ارســان 
قاسمی، امیر غفارمنش، هومن حاجی عبداللهی، امیر سهیلی، ابراهیم 
شفیعی، ســاغر عزیزی، ســید جواد هاشــمی، داریوش پیرو، یوسف 
طاهریان، فرزانه زهره وند، رکسانا وطن خواه وحسام نواب صفوی نقش 

آفرینی کرده اند.

احتمال اکران »سرو زیر آب« در اواسط پاییز
فیلم سینمایی »سرو زیر آب« ساخته محمد علی باشه آهنگر احتماا 

اواسط پاییز اکران می شود.
احتمال اکران »سرو زیر آب« در اواسط پاییزسید حامد حسینی تهیه 
کننده سینما، درباره آخرین وضعیت اکران »سرو زیر آب« به خبرنگار 
حوزه سینما گروه فرهنگی باشــگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: احتماا 

این فیلم اواسط پاییز اکران می شود.
فیلم سینمایی »ســرو زیر آب« که در سی و ششــمین دوره جشنواره 
فیلم فجر حضور داشــت، به کارگردانی محمد علی باشه آهنگر و تهیه 
کنندگی سید حامد حسینی است. بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا 
بهبودی، مینا ساداتی، همایون ارشــادی، مهتاب نصیر پور، هومن برق 
نورد، ستاره اســکندری، شهرام حقیقت دوســت، حسین باشه آهنگر، 
فرخ نعمتی، هادی قمیشــی، ســیاوش چراغی پور، حســن نجاریان، 

حسین فاح و امیر دلفانی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

میز خبر

کارگردان فیلم »عرق ســرد« می گوید: صداوســیما 
به ما اعام کرده که تیزری را بایــد در اختیار آنها قرار 
بدهیم که هیچ صحنه ای از بازی بــاران کوثری در آن 
استفاده نشده باشد و از آنجا که با توجه به ساختار فیلم 
امکان ســاخت چنین تیزری وجود ندارد، از تبلیغات 

تلویزیونی محروم هستیم.
ســهیل بیرقی،کارگردان فیلم »عرق سرد« با گایه از 
عدم حمایت تبلیغاتی نهادهای مختلــف از این فیلم 

به ایلنا گفت: متاســفانه ما از بین سالن هایی 
که فیلم های ســینمایی را اکران می کنند، 
۹۷ سالن متعلق به حوزه هنری را در اختیار 
نداریم و حوزه هنری از اکــران این فیلم در 
ســینمایی همچــون آزادی جلوگیــری 
می کند.وی ادامه داد: علیرغم مذاکراتی که 
داشتیم و حتی پیشنهاداتی که برای اصاح 

بخش هایی از فیلم مطرح کردیم اما بازهم حوزه هنری 

با نمایش این فیلم در ســالن های سینمایی 
خود موافقت نکــرد و به نظر می رســد این 

مجموعه با مضمون فیلم مخالف است.
بیرقی ادامه داد: تبلیغات شــهری نیز شامل 
حال ما نشــده و بعد از پیگیری های فراوان، 
شــهرداری و ارگان های مربوط به شهر هیچ 

بیلبوردی را در اختیار ما قرار ندادند.
کارگردان »عرق سرد« با اشاره به اینکه صداوسیما نیز 

تیزرهای این فیلم را پخش نمی کند، گفت:  صداوسیما 
به ما اعام کرده که تیزری را بایــد در اختیار آنها قرار 
بدهیم که هیچ صحنه ای از بازی بــاران کوثری در آن 
استفاده نشده باشد و از آنجا که با توجه به ساختار فیلم 
امکان ساخت چنین تیزری وجود ندارد، ما از تبلیغات 
تلویزیونی نیز محروم هســتیم.بیرقی ادامــه داد: به 
صورت غیرمســتقیم صداوســیما به ما اعام کرده که 

امکان پخش تصاویر باران کوثری وجود ندارد.

تلویزیون تیزر »عرق سرد« را به خاطر باران کوثری پخش نمی کند
اکران
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 محسن خوشنود    کشور سوئیس در کنار رشته 
کوه زیبای آلپ و با داشــتن امن ترین بانک های 
جهان، به ساخت معروف ترین و گران قیمت ترین 
ساعت های دنیا نیز شــهرت دارد و سالهاست که 
ثروتمندان برای نمایش هرچه بیشتر توانایی مالی 
خود، ساعت های ساخت ســوئیس به دست می 
کنند. اما عبارت »ساخت سوئیس« از همان ابتدا 
معتبر نبود و پس از فراز و نشــیب های بسیاری در 
دنیای ساعت ســازان به اعتبار کنونی خود دست 

یافت.
در واقع نخستین ســاعت مکانیکی که به ساعت 
مچی های امروزی شباهت داشت، در سال 1510 
میادی توســط یک قفل ســاز آلمانی به نام پیتر 
هنلین طراحی شــد و به خاطر قیمــت باا، تنها 
توســط طبقه متمول مورد اســتفاده قرار گرفت. 
ساعت های جیبی هنلین تا یک قرن بدون تغییر 
به بازار عرضه می شــدند؛ تا اینکه انگلیســی ها با 

ابداعات جدید خود پا به میدان گذاشتند.
نوآوری هایی مانند فنر تعــادل، پاندول )آونگ( 
و کرونومتر باعث شــد ساعت ســازان انگلیسی 
تا پایــان قــرن 18 میــادی به مشــهورترین 
تولیدکنندگان ســاعت در دنیا تبدیل شــوند. در 
آن سال ها ساعت های انگلیســی دقیق ترین و با 
کیفیت ترین محصواتی بودند که می شد خرید؛ 
اما این ساعت ها یک مشکل اصلی داشتند: اندازه 
بزرگ که حمل آنها را در طول روز مشــکل ســاز 

می کرد.
با فراگیر شدن ساعت های شخصی، مشتریان به 
دنبال زیبایی و راحتی بیشــتر بودنــد و به همین 
خاطر ساعت سازان کشــورهای مختلف اروپایی 
هرکدام به دنبال ســاخت ســاعت هــای زیباتر 
و باریک تــر رفتنــد. چالش اصلــی آن روزهای 
صنعت ساعت سازی بسیار شبیه به چالش امروز 
ســازندگان ســاعت های هوشــمند بود: چگونه 

کارایی بیشتر را در بدنه ای کوچکتر ارائه کنیم؟
پاسخ این سؤال را یکی از ساعت سازان خوش ذوق 
و ماهر سوئیســی به نام آبراهام لوییز برگوت یافت 
که به نوعی پدر ساعت مچی های مدرن محسوب 
می شود. ظرافت کار او باعث شــد در مقابل دقت 
ســاعت های انگلیسی، ساعت ســازان سوئیسی 
محصواتی زیبا، باریک و چشم نواز را به مشتریان 

تقدیم کنند.
در واقع اندکی پس از ظهور ســاعت های برگوت، 
ساعت سازان بســیاری در کشور سوئیس از روش 
او الگوبرداری کردند و برندهای مشــهوری مانند 
لونژیــن، شــفوزان و رولکس پا بــه عرصه وجود 

نهادند.
از اوایل قرن بیســتم تا دهه 1960، سوئیســی ها 

یکه تاز دنیای ســاعت بودند و محصوات خود را 
از همان ابتدا با درج مهرهای مخصوصی به دست 
مشتریان می رســاندند. اما پس از مدتی به دلیل 
طوانی شــدن عبارات مهرها و همچنین افزایش 
ظرافت ســاعت ها، صنعت ساعت سازی سوئیس 
تنها دو کلمه را بــرای درج روی بدنه محصوات 

این کشور انتخاب کرد: ساخت سوئیس.
اما سلطه سوئیســی ها بر بازار ساعت همیشگی 
نبود. در ســال 1969 میادی و دورانی که ساعت 
ســازان سوئیســی همچنان به روش های سنتی 
خود پایبند بودند، شــرکت ژاپنــی »Seiko« از 
نخستین ساعت مچی کوارتز دنیا که با باتری کار 
 »35SQ Quartz Astron« می کرد تحت عنوان
رونمایی نمــود و انقابی در صنعت ســاعت به پا 
کرد. هزینه تولید پایین ســاعت های ژاپنی باعث 
کاهش شــدید قیمت ســاعت مچی در دنیا شد و 
بیش از 60 هزار شغل را در کشــور سوئیس نابود 
کرد. تا پایان ســال 1982 نیــز در حدود 1000 
کارگاه ساعت ســازی در سراسر دنیا تعطیل شد و 

این ماجرا به »بحران کوارتز« مشهور گشت.
سوئیســی ها برای عبور از بحران کوارتز نیازمند 
نوآوری بودنــد و از اقبال خوبشــان، در این دوره 
هم یک ساعت ســاز خوش سلیقه به نام نیکواس 
هایک به دادشــان رســید. هایک با ایده های نو و 
طراحی های ساختارشــکنانه، نظرات را به خود 
 »Swatch« جلب نمود و گروه ســاعت ســازی
را تأسیس کرد. پس از ورود ســواچ به میدان نبرد 
ساعت سازان سوئیسی و ژاپنی، به مدت 30 سال 
صنعت ساعت دنیا دوران با ثباتی را طی کرد و در 
این مدت تولیدکنندگان مختلف با یافتن جایگاه 
اصلی خود در بــازار، به ارائه محصــوات متنوع 
مشغول شدند؛ غافل از اینکه انقاب بعدی دنیای 

ساعت در راه است.
مسلماً دگرگونی بازار ســاعت در قرن 21 نیازمند 
چیزی بیش از رنگ های جدید بود و شاید چنین 
کاری تنها از عهده ســاعت های هوشــمند بر می 
آمد. هرچند ایده ســاعت هوشمند چیز جدیدی 
نیست و در فیلم های قدیمی شاهد حضور چنین 
ابزاری در دست شــخصیت هایی مانند جیمز باند 
بوده ایم. امــا محصوات واقعی کــه اوایل به بازار 
آمدند، بسیار بزرگ و سنگین بودند و به دلیل عمر 
ضعیف باتری، نتوانستند موفقیت چندانی کسب 

کنند.
البته در ســال 2012 اوضاع تغییر کــرد و اریک 
میجیکفســکی با ارائه ایده ســاعت هوشــمند 
»Pebble« که بــه تلفن های هوشــمند متصل 
می شد، توانســت 10 میلیون دار سرمایه جذب 
کند. ســاعت Pebble بــا عمر باتــری طوانی، 

تجربه کاربری مناســب و قابلیت همگام سازی با 
اندروید و iOS به بازار عرضه شد و نخستین ساعت 

هوشمند تجاری دنیا لقب گرفت.
اما پس از مدتی، ســاعت هوشــمند Pebble با 
رقیب قدرتمندی مواجه شــد؛ در ســال 2014 
اخباری مبنی بر عاقــه مندی کمپانــی اپل به 
همکاری با ســاعت سازان سوئیســی منتشر شد 
که خیز شــرکت ســاکن کوپرتینو برای تصاحب 
بازار اســمارت واچ ها را نشــان می داد. اما مدیر 
عامل ســواچ که پیش از این طعم شکســت را در 
همکاری با مایکروســافت چشــیده بود، اعتقاد 
داشت که محدودیت های فنی در نهایت طرح اپل 
را با شکســت مواجه می کنند و به همین خاطر از 

همکاری با آمریکایی ها سر باز زد.
درســت همان ســال و یک هفته پیش از مراسم 
رونمایی از آیفون 6، جاناتان آیو طراح ارشــد اپل 
در یک مصاحبه گفت سوئیســی ها به دردســر 
افتاده اند. این جمله زمانی معنی پیدا کرد که پس 
از معرفی آیفون جدید، تیــم کوک به حضار گفت 
اپل یک محصول دیگر هم بــرای ارائه آماده کرده 

است.
 iWatch ساعت هوشمندی که بسیاری نام آن را
 Apple Watch پیش بینی کــرده بودند، با نــام
معرفی شــد و به گفته مدیر عامل کمپانی، فصل 

جدیدی را در داستان اپل آغاز کرد.
ســاعت اپل در ابتدا مورد انتقاد برخی از ســاعت 
ســازان دنیا قرار گرفت که طراحــی آن را نابالغ و 
زشــت می خواندند. اما کمپانی ساکن کوپرتینو 
با قدرت به کار خود ادامه داد تا جایی که نســخه 
اول اپل واچ به پرفروش ترین ســاعت هوشــمند 
دنیا تبدیل شــد. موفقیت ســاعت هوشمند اپل 
همچنان ادامه پیــدا کرد تا جایی که در مراســم 
رونمایی از اپــل واچ 3 )ســال2017(، تیم کوک 
اظها داشت که اپل واچ حاا پرفروش ترین ساعت 
دنیاســت. در واقع کمپانی اپل با ترکیب ساختار 
اســتاندارد ســاعت های مچی متــداول و زبان 
طراحی مخصــوص خود، که قبًا بــا محصواتی 
مانند آیفــون و آیپاد در میان مصــرف کنندگان 
جا انداخته بود، توانســت تاج سوئیســی ها را در 
بازار ســاعت دنیا برباید و آنها را در بازی خودشان 

مغلوب کند.
هرچند باید در نظر داشــت که بــا وجود موفقیت 
قابل توجه اپل در بازار ســاعت و ایجاد بزرگترین 
تحول در این حوزه پس از بحــران کوارتز، تاریخ 
صنعت ســاعت به ما آموخته کــه موفقیت های 
قبلی معمــواً آینده تضمین شــده ای را نمایش 
نمی دهند و ممکن است در ســال های پیش رو، 

شاهد انقاب دیگری در دنیای ساعت ها باشیم.

از چرخ دنده تا پردازنده

 ساعت سازان سوئیسی چگونه به زانو درآمدند؟
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    حسین کاظمیقاب آخر

کپی برداری دوباره اینستاگرام از اسنپ چت
اینســتاگرام باز هم بــه دنبــال اضافه کردن 
ویژگی هــای جدید اســت و این بار به ســراغ 
ســاده تر کردن یکی از پایه ای ترین مســائل 
صفحــات اجتماعی رفته: دوســت یابی یا فالو 
کردن راحت تــر افراد جدید. اینســتاگرام نام 
این ویژگی را »nametags« گذاشــته که به 
سادگی با اسکن کردن یک کد -مثل چیزی که 

در اسنپ چت شاهد بودیم- می توانید نسبت به فالو کردن دوستان تان 
اقدام کنید.

هر زمان که یک Nametag ســاختید )که در آن می توانید از رنگ ها، 
اموجی ها و عکس های ســلفی استفاده کنید( کافیســت دوستتان با 
دوربین آن را اسکن کند تا به ســرعت به یکی از دنبال کننده هایتان در 
اینستاگرام بدل شــوند یا برایتان یک پیام ارسال کنند. شما می توانید 
Nametag ســاخته شــده را با دیگران از طریق پیام هــای متنی به 

اشــتراک بگذارید. اســتفاده از این ویژگی در حال حاضر در اندروید و 
iOS در دسترس قرار گرفته است.

البته این تنها ویژگی اضافه شــده نیســت. اینســتاگرام همچنین در 
حال ارزیابی ویژگی دیگریســت که کاربران را تشــویق به اضافه شدن 
به گروه های دانشــگاهی می کند تا پیشــینه های تحصیلــی خود را با 
دیگران به اشتراک بگذارند. مثل مدارســی که رفته اند، تحصیاتی که 

داشته اند، سال های ورود و خروج از آن ها و ... .
همچنین می توانید به مسیر یکی از مدارس یا دانشگاه ها در اپلیکیشن 
اینستاگرام رفته و همه افرادی که از پیشینه ای خاص استفاده می کنند 
را مشــاهده کنید. در بین افراد ممکن اســت دوســت های قدیمی و 

همکاسی هایتان را هم بعد از سال ها ماقات کنید.
این ویژگی فعا محدود به چند دانشــگاه در آمریکاست اما احتماا به 
زودی موسسات علمی بســیار زیاد دیگری نیز می توانند از این ویژگی 

بهره مند شوند.

نوکیا 7.1 رسما معرفی شد
کمپانی HMD Global صاحــب برند نوکیا 
که بیشــتر به تولید گوشی های میان رده برای 
بازارهای آسیا می پردازد، امروز از جدیدترین 
محصول خود با نام »نوکیا 7.1« برای بازارهای 
جهانی رونمایی کرد. ازم به اشــاره اســت که 
پیش از این، تلفن مذکور در اخبار مختلف با نام 

»نوکیا X7« نیز شناخته می شد.
Pure-« 7.1 نخستین محصول این برند است است که از فناوری  نوکیا
Display« بهره می برد و قادر است تصاویر HDR را در نمایشگر 5.84 

اینچی LCD خود نمایش دهــد. صفحه نمایش ایــن محصول که از 
رزولوشن 1080 در 2280 برخوردار است، از HDR 10 نیز پشتیبانی 

کرده و یک بریدگی برای جای دادن دوربین سلفی در باای خود دارد.
از نظر ســخت افزار، نوکیــا 7.1 با چیپســت اســنپدراگون 636 و 4 
گیگابایت رم، از پس اکثر بازی های موجــود برآمده و با حافظه داخلی 
64 گیگابایتی که از طریق کارت حافظه 400 گیگابایت دیگر نیز به آن 
اضافه می شــود، خیال کاربر را از نظر فضای ذخیره ســازی راحت می 
کند. HMD Global همچنین جک 3.5 میلیمتری هدفون را در این 
محصول حفظ کرده که مســلماً مورد توجه عاقه مندان به موســیقی 

قرار خواهد گرفت.
نوکیا 7.1 در زمینه تصویربــرداری نیز امکانات قابل قبولی داشــته و 
ماژول دوربین دوگانه آن با سنســورهای 12 مگاپیکسلی )f/1.8( و 5 
مگاپیکســلی )f/2.0(، امکان ثبت تصاویر بوکه را فراهم می کند. برای 
ثبت تصاویر سلفی هم می توان از دوربین 8 مگاپیکسلی )f/2.0( بهره 
برد و با استفاده از حالت »Bothie« مخصوص نوکیا، به طور همزمان با 

سنسورهای ماژول اصلی و سلفی عکس گرفت.
ازم به ذکر اســت که نوکیا 7.1 مانند اکثر محصــوات این برند، عضو 
برنامه Android One بوده و تا 2 ســال سیســتم عامــل های جدید 
گوگل را دریافت می کند. تلفن مورد بحث همچنیــن با اندروید اوریو 
به بازار می آید اما بــه زودی به اندروید پای ارتقا خواهــد یافت. این به 
روزرســانی باعث افزایش طول عمر باتری 3060 میلی آمپر ســاعتی 
دستگاه خواهد شــد که از طریق پورت USB-C، در نیم ساعت تا 50 

درصد شارژ می شود.
نوکیا 7.1 در دو رنگ خاکستری و مشــکی تولید شده و با قیمت 350 

دار از هفته آینده به مشتریان عرضه خواهد شد.

 تولید و فروش تبلت ها تا سال ۲۰۲۳ 
کاهش می یابد

بنابر آخرین ارزیابی هــای دیجی تایمز از بازار، 
پیش بینی می شــود که تولید و فروش تبلت ها 
تا ســال 2023 با کاهش رو به رو باشد. فروش 
تبلت هــا در ســال جــاری بــه 141 میلیون 
واحد کاهش پیدا کرده اســت و به طور مشابه 
پیش بینی می شــود کــه این عدد در ســال 
23-2021 بــه 120 میلیــون واحد کاهش 

پیدا کند. این کاهش فروش احتماا به خاطر افزایش ســایز تلفن های 
هوشمندیست که اخیرا به عنوان پرچمدار عرضه و معرفی شده اند.

تاثیــر افزایش انــدازه صفحــات تلفن هــای هوشــمند روی فروش 
تبلت هایی که صفحه نمایش بزرگتری دارند حداقلی اســت و احتمال 
می رود تعداد فروش این تبلت ها در ســال های آتی بــا افزایش رو به رو 
شود. پیش بینی می شود این دســته از تبلت ها علی رغم پیشرفت روز 
افزون تلفن های هوشــمند با صفحه نمایش بزرگ به پیشــرفت خود 

ادامه دهند. دیجی تایمز در گزارش خود اینگونه نوشته:
انتظار مــی رود تبلت هایی که صفحــه نمایش 9 اینچ به بــاا دارند با 
فزایش فروش مواجه شوند، چرا که درخواســت بازار برای جایگزینی 
مدل هایی با صفحه نمایش کوچکتر بااســت و همچنین بســیاری از 
این تبلت ها برای امور آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند که نیازمند 
صفحات بزرگتریســت. اما موضوع مطرح شده در گزارش باا، در رابطه 
با تبلت ها با صفحــه نمایش های کوچکتر کاما برعکس اســت. پیش 
بینی می شود تا سال 2023 هر ســال میزان فروش تبلت های کوچکتر 
2 تا 3 درصد کاهش یابد. برای متعادل نگه داشــتن این فروش احتماا 
تولید کننده ها تبلت های کوچکتر خود را با تخفیف به فروش برسانند. 
تبلت هایی با صفحه نمایش حدود 7 اینچ احتماا فروششان 10 تا 20 

درصد با کاهش رو به رو خواهد شد.
اخیرا اپل و دیگر شــرکت های تولیــد کننده تلفن های هوشــمند به 
معرفی گوشــی های 6.5 اینچی پرداخته اند و به نظر بعید می رسد در 
شرایط فعلی شرکت های تولید کننده موبایل  بخواهند صفحه نمایش 
خود را بیش از این هــا بزرگ نمایند. بنابراین تا حــدی می توان انتظار 
داشت فشار روی بازار تبلت ها کاهش یابد. طبق این گزارش پیش بینی 
می شود که در ســال های آینده میانگین اندازه تبلت ها بین 9.7 اینچ تا 
12.7 اینچ باشــد. البته در این بین احتماا اپل تنها شرکتی خواهد بود 
که تولید تبلت های خود را کاهش نمی دهد. این شرکت آمریکایی قصد 
دارد میزان تولید تبلت های خود را در پنج ســال آینده گسترش دهد و 
با تبلت هایی در ســایز های مختلف به بازار بیاید. همچنین یکی دیگر 
از دایل این اقدام به خاطــر عمر طوانی تر تبلت های اپل نســبت به 

تبلت های اندرویدی باشد.

گوشی

سلفی هایی که آدم می کشند
 در سال های اخیر با پیشرفت تلفن های همراه 
و گسترش استفاده از شــبکه های اجتماعی، 
پدیده ای به نام »سلفی« شــدیداً فراگیر شده 
به طوری که پیر و جوان، گوشــی در دســت 
)یا حتی با استفاده از چوبدســتی هایی به نام 
مونوپاد( در حــال عکس انداختــن از خود و 

محیط اطراف هستند.
اما یکی از معضات به وجود آمده، مرگ و میرهای ناشی از سلفی است 
که به دلیل عدم تمرکز حواس کاربران، به خصوص در اماکن پر خطری 

مانند لبه پرتگاه یا مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه، رخ می دهند.
بر اساس آمار، در بازه زمانی بین ســال های 2011 تا 2017 میادی، 
رسانه های انگلیسی زبان دنیا خبر 259 مرگ ناشی از سلفی را منتشر 
کرده اند که مربوط به 137 اتفاق مختلف بوده است. در این آمار مواردی 
مانند غرق شدن، پرت شــدن از ارتفاع، تصادف با وسایل نقلیه، حمله 
حیوانات، بــرق گرفتگی و برخورد گلوله، به عنــوان عامل مرگ مطرح 
شــده که در این بین، غرق شــدگی با 70 مورد بااترین رقم را به خود 

اختصاص داده است.
جالب است بدانید که بر اساس آمار مذکور، کشور هند بیشترین تعداد 
مرگ و میر بر اثر سلفی را داشــته و پس از آن روسیه، آمریکا و پاکستان 
در رتبه های بعدی قرار دارنــد. در ضمن تنها 17 مــورد از مرگ های 
ناشی از ســلفی مربوط به افراد باای 40 ســال بوده و بیشترین آمار به 

کاربران 10 تا 29 ساله مربوط می شود.
همچنین سه چهارم از کشته شدگان پســران و مردانی بودند که طبق 
گزارش، به انجــام کارهای پرخطر و ریســکی که به نوعــی »مردانه« 

محسوب می شوند، پرداخته و جان خود را از دست داده اند.
در این بین یکــی از راهکارهای کاهش مرگ و میر ناشــی از ســلفی، 
گســترش محدوده های »ســلفی ممنوع« اســت که البته به گزارش 
گاردین در صــورت عدم حضور مأمــوران امنیتی، به راحتی توســط 
کاربران نادیده گرفته می شــوند. راه دیگر حصارکشــی و جلوگیری از 
دسترســی افراد به اماکن پرخطر اســت که می تواند تا حدودی مؤثر 
باشد. با این وجود اماکن خطرناک بسیاری در سراسر دنیا وجود دارد که 
ســلفی گرفتن در آنها می تواند به قیمت جان کاربر تمام شود و مسلماً 
حصارکشی دور تمام این اماکن یا استخدام مأمورانی برای جلوگیری از 

ثبت سلفی امکان پذیر نخواهد بود.
به همین خاطر پیشــنهاد می کنیم با توجه به آمار بــاای مرگ و میر 
ناشی از سلفی که مسلماً بسیار بیشــتر از 259 مورد بوده و هر سال نیز 
نسبت به قبل بیشتر می شــود، خود به اصول ایمنی اهمیت دهید و از 
به خطر انداختن جانتان برای دریافت چند ایک بیشتر در شبکه های 

اجتماعی صرف نظر کنید.

ال جی رسما توسعه موبایل تاشو را تایید کرد
در ماه جوای امســال، پتنتی از سوی ال جی 
به ثبت رســید که نشــان می داد این کمپانی 
مشغول توسعه یک اســمارت فون تاشو است. 
حاا بعد از ماه ها گمانه زنی، ال جی به صورت 
رسمی توســعه چنین دیوایسی طی سال های 

اخیر را تایید کرده است.
همانطور که انتظار می رفت کره ای ها اطاعات 
چندانی درباره طراحی یا مشــخصات ســخت افزاری دستگاه منتشر 
نکرده اند؛ اما ال جی می گوید که هیچ عجله ای در عرضه دستگاه ندارد. 
در عوض کمپانی مورد اشاره می خواهد دستگاهی بسازد که مشتریان 
واقعا به دنبال خرید آن به هنگام عرضــه خواهند بود. تحقیقات ال جی 
نشان داده که مصرف کنندگان هنوز نسبت به موبایل های تاشو تردید 
دارند و مطمئن نیستند که چنین دیوایسی ارزش پرداخت هزینه های 
کان تــر را دارد یا خیر. بــه همین خاطر، ال جی می خواهد نخســت 

بازخورد مشتریان به دیوایس های هواوی و سامسونگ را ببیند.
برای آن دسته از افراد ناآگاه باید گفت که سامسونگ قرار است موبایل 
تاشو گلکسی F را طی ماه ژانویه سال آتی روانه بازار کند و احتمااً تعداد 
محدودی از آن هم زودتر و در ماه نوامبر عرضه شــوند. به همین شکل 
هواوی هم تایید کرده که موبایل تاشــو خود را تا اواســط سال 2019 
عرضه می کند و ضمناً این دستگاه، نخســتین موبایل 5G هواوی هم 
خواهد بــود. در حال حاضر به نظر می رســد که تمرکــز اصلی ال جی 
بر عرضه موبایل هایی ســنتی تر مثل V40 تینکیو معطوف اســت که 
بامداد امروز رسماً معرفی شــد. این موبایل به 5 دوربین مجهز شده و از 

به روزرسانی های دیگری نسبت به V30 سال پیش بهره می برد.

پلتفرم سامسونگ DeX احتماًا وایرلس شود
به گفته یکی از ادمین های فروم سامســونگ 
اروپا، این کمپانی مشــغول توســعه راهکاری 
وایرلس برای پلتفرم DeX خود اســت. چنین 
کاری می تواند بــه محبوبیت هرچه بیشــتر 
DeX کمک کند چرا که آن دســته از دیوایس 

هایی که از این قابلیت پشتیبانی می کنند یا به 
داک مخصوص DeX یا دانــگل USB-C نیز 

دارند که مورد دوم هم اکنون تنها با گلکسی نوت 9 سازگار است.
این شــایعه زمانی در فضای مجازی پیچید که یکی از ادمین های فروم 
سامسونگ به ســوال یکی از کاربران مبنی بر اینکه شــاهد راهکاری 
وایرلس برای سامسونگ DeX خواهیم بود یا خیر پاسخ داد. این مدیر 
که با نام کاربری ChrisM شناخته می شــود گفت: »آنها مشغول کار 
روی اتصال وایرلس برای DeX هســتند اما ابتدا باید چند بهبود ایجاد 
شود. هنوز تاریخ دقیقی برای تعبیه این تکنولوژی جدید وجود ندارد.«

این امکان وجود دارد که راهکار جدید سامســونگ نیازمند یک دانگل 
باشد؛ درســت مانند کاری که گوگل با کروم کســت انجام داد. در این 
صورت قادر به گرفتن خروجــی از موبایل یا تبلت سامســونگ خود، 
بدون نیاز به داک مخصوص یا کابل USB C که مســتقیماً به دستگاه 
متصل می شــود خواهید بود. اما این امکان هم وجــود دارد که راهکار 

سامسونگ کامًا نرم افزاری باشد.

آناین


