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رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

نباید FATF به موضوع اختالفی
 در کشور تبدیل شود

اسراییل در میان مخالفان اصلی ایران 
FATF در

سموم چینی کشاورزی کرمان را شکننده کرد

 شروع موج سرطان در جامعه

معترضان فرانسوی در پنجمین شنبه به خیابان ها ریختند

بگیر و ببند جلیقه زردها

تجارت چند ده میلیارد تومانی برخی
 با حذف مشق شب از بین می رود

سال 98 را متفاوت ببینیم
منصور فرزامی

بازار ارز چگونه گمراه می شود؟
اصغر سمیعی*

2 معیار مهم برای سپردن مسئولیت به افراد
علی تبریزی

شاهزاده ناکام و مامان فرح
علی موجانی

هشــدار تلويحي رهبري معظم براي سال 98 
بســيار قابل تامل است چون ســال متفاوتي براي 
ما خواهد بود. اين هشدار به هيچ وجه براي خالي 
کردن دل ملت نيست بلکه براي آمادگي براي فردا 
و فرداهاســت. وگرنه ايران حوادثــي از اين قبيل 
از قرار مضايق و تنگناها را بســيار ديده و از ســر 
گذرانده اســت از قضا بزرگي و جاودانگي اين ملت 
هم همين بوده که در شرايط طوفاني با شجاعت و 
نترسي خود را به ساحل مقصود رسانيده است. به 
سبب همين سابقه تاريخي و اعتماد به نفس است 
که می گوييم دلش با اين حرف ها و تهديدها خالي 
نمی شــود. براي همين اســت که ما در منطقه دو 
کشور سعودي نداريم. بلکه يک ايران داريم؛ ايران 
شــگفت آور که باز هم جا دارد که در تکرار تاريخ، 

بزرگي هاي خود را دوباره تکرار کند. 
اما خطرها و تهديدهايي در ســال 98 متوجه 
ماســت که با سال 97 تفاوت ماهوي و مغاير دارد 
که در اينجا به بعضي از آنها اشــاره می شود باشد 
که با برنامه ريزي دقيق و هوشياري و غيرت ايراني، 
اين سال بسيار حساس را در تاريخ ايران، پشت سر 

بگذاريم و آسيبي بيشتر نبينيم! 
نخســت اينکه انبــوه غيرقابل بــاور زير خط 
فقري ها، در ســال آينده، تــوان و تحمل کمتري 
خواهنــد داشــت و ايــن، در صورتي اســت که 
تهديدهاي تورمي سال آينده، بيش از سال جاري 
خواهــد بود. لذا بايد بودجه را طوري تنظيم کنيم 
کــه اگر گروه هاي ذيل خط فقر را باال نمی کشــد 
و به طبقه متوســط ارتقا نمی دهد، برعکس عمل 
نکند چون تحمل اين انبار قابل انفجار و اشــتغال 

هــم حدي دارد. همسان ســازي و تعديل ثروت و 
داشــته ها، خيلي می تواند به آرامش جامعه تحريم 
شده ما کمک کند. می تواند همه طرح ها و برنامه ها 

در ذيل اين موضوع مهم تعريف شود. 
دوم: عربســتان، امارات و رژيم صهيونيســتي  
مثلث شــومي هســتند که جهت بــرون رفت از 
چالش هاي منطقه اي متکي به رهاکردن آخرين تير 
ترکش خود خواهند بود و نشــانه اي هم جز ايران 
ندارند چرا که اين ايران است که منافع منطقه اي 
و هژمونــي آنها را مورد تهديد واقعي و چالش قرار 
داده اســت به طوري که آنها در چارچوب وجودي 
خود هم تامين ندارند و به نظريه »گراهام« سناتور 
جمهوري خواه هم که ادعا کرده عربستان بيش از 
يک هفته نمی توانــد در مقابل ايران مقاومت کند 
نيز نمی توان مغرور شــد چــون در پس اين نظر، 

غرض و مرضي نهفته است.
ســوم: خود ترامــپ اســت و چالش هايي که 
بــا کنگره و نهادهاي پرسشــگر و حقوقي و حتي 
نهادهاي امنيتي دارد و از همه مهمتر اواخر ســال 
98 ما آغاز مبارزات انتخاباتي رياســت جمهوري 
آمريکاست و ســوابق تاريخ آمريکا هم دال بر اين 
است که چنين مشکالتي را با جنگ حل می کند. 
و البته پيشــينه تاريخ مردم آمريکا هم نشان داده 
در مصالــح و منافع ملي خــود، دو حزب مخالف، 
برخالف راســت و چپ ما به منافع ملي خود بيش 
از مصالح و قرابت ها و تناسبات حزبي می انديشند 
به تعبير ديگر، دموکرات ها، در اين موضوع، همان 

جمهوري خواهان هستند.
چهــارم: تکيه بر ياران و متحــدان هم چندان 

وجهــي ندارد. عراق و ســوريه و حزب اهلل به طور 
کلي »مقاومت« و يمن و ... که تکليفشان مشخص 
است و گرفتار معضالت عديده خود هستند و چشم 
اميد دارند که ما همچنان دستشــان را بگيريم. از 
طرفي، ســوابق ما در روابط با چين و روســيه هم 
حاکي از آن اســت که اين دو کشــور، هميشه با 
کارت ما در بازي هاي سياســي و اقتصادي، بازي 
کرده انــد و جهت حفظ منافع خــود آنجا که الزم 
بــوده در محکوميــت ما بي محابا عمــل کرده اند، 
نمونه اش تحريم هاي پيش از معاهده برجام است و 
محکوم کردن ما در قطعنامه هاي شوراي امنيت! از 
همه مهمتر اينکه به صالح اين دو کشور نيست که 
ايران قدرتي در مقابل و در همسايگي آنها باشد. 

بنابراين باتوجه بــه مراتب باال همانگونه که در 
يادداشــت هاي مشابه در همين ستون اشاره شده، 
هيچ چاره اي بعد از توکل به خداي اليزال، جز وفاق 
و همدلي و اعتمادبخشــي و توزيع عادالنه ثروت و 
ديدن مردم به تصريح مفاد اصول قانون اساســي 
جمهوري اســالمي ايران نيست. و بديهي است که 
اگر ما در داخل با خود آشــتي باشيم، می توانيم با 
تکيه بر همين وحدت و اتحاد مردمي ســال 98 را 
به 99 پيوند دهيم و از معرکه و مهلکه، به سالمت 
بگذريم اما نکته پاياني، حقيقت نهفته اي در خوي 
و منش ايراني اســت که دشمن نخواسته است که 
بفهمد و آن اينکه، آنجا که دشمن، ضعف ما تلقي 
می کند، همانجا، قوت ماســت. اين، راز جاودانگي 
يک ملت کهن با فرهنگ متعالي است. ملتي که از 
عمق آتش و خاکســتر ققنوس وار، دوباره جوانتر و 

شادابتر زندگي را آغاز کرده است. 

 چيــزی که واضح اســت اينکــه چند نرخی 
نگه داشــتن ارز يا هر کاالی ديگری باعث ايجاد 
نوعی رانــت برای عده ای می شــود که می توانند 
آن کاال را بــا نرخ ارزان تر بدســت بياورند چه آن 
طايفه از قدرتمندان باشــند يــا ثروتمندان،  چه 
از صرافان باشــند چــه بازرگانان، چــه بهانه آن 
کمک به محرومان باشــد و چه توســعه کســب 
و کار، چــه انگيــزه آن خيرخواهانه باشــد و يا 
 ســودجويانه اثر مخرب خود را بر اقتصاد خواهد 

گذاشت .
به هر روی درپنج ســال اول دولت آقای دکتر 
روحانی ايــن اتفاق مبارک نيفتاد در حالی که در 
مقاطعــی به راحتی امکان انجام آن بود و باالخره 
آنقــدر بر پائين نگه داشــتن نــرخ ارز به صورت 
دســتوری و مصنوعی اصرارکردند تا در سال97 
فقط به بهانه تهديدی که از طرف رهبر مستکبران 
صورت گرفت فنر قيمت ارز رها شــد و متاسفانه 
باعث صدمه فــراوان به اقتصاد کشــور و فعاالن 

اقتصادی شد.

انتظــار اين بود که اين تجربه باعث شــود که 
مســئوالن اقتصادی از رفتارهــای غير اقتصادی 
با اقتصاد کشور دســت بردارند و با واقعی کردن 
نرخ هــا و عالمت هــا ديگر باعــث گمراهی مردم 
و فعــاالن اقتصادی نشــوند و از رانــت خواری 
 تراســت ها و صاحبان قدرت و ثــروت جلوگيری 

کنند.
ولــی متاســفانه بازهــم با اعــالم قيمت های 
غيرواقعــی و ارزان و محــدود باعث شــدند بازار 
غيررسمی تقويت شود و سفته بازان اداره آن را به 
عهده گرفته و با ايجاد نوسانات مخرب باعث خالی 

شدن جيب مردم و پرکردن جيب خود شوند.
مســئوالن به جای اينکه با اعــالم نرخ واحد 
همه انرژی خــود را صرف جلوگيری از تالطمات 
و نوسانات در بازار ارز کنند هر از گاهی خودشان 
هــم با تزريق منابــع و يا با خــودداری از تزريق 
دانســته يا ندانسته، با تراســت های رانت خوار و 
دشمنان کينه جو همراه شدند بدون اينکه توجه 
کنند، ممکن اســت که دشمنان اقتصادی ما و در 

راس آن حکومت مرتجع ســعودی، با ميليارد ها 
دالر نفتی، نبض بازار را به دست بگيرد و با کمک 
عمال خود در دوبی و اربيل و افغانســتان و ترکيه 
و ... به ايجاد تنش های رو به باال يا رو به پايين در 
بازار بپردازد و با آشــفته کردن بازار ذهن مردم را 
مشغول و  آنها را نسبت به درايت مسئوالن بدبين 

کنند.
حقير بارها عرض کرده ام تنها راهی که می شود 
دشــمن را نااميد کرد قبول نمــودن واقعيت ها و 
توضيح آن برای مردم است قيمت يعنی عالمت و 
دادن عالمت های واقعی مردم را از اشــتباه بيرون 
می آورد و باعث تصحيح رفتار آنها می شــود، ولی 
قيمت غيرواقعی مســلما باعــث گمراهی فعاالن 
اقتصادی،  گســترش بيــکاری،  افزايش واردات 
کاالهای غيرضروری و خروج بی رويه ارز از کشور 
و  رانت و فســاد و خالصــه  ضرر و زيان  مردم و 

کشور خواهد بود.
*  کارشناس ارزی
منبع: خبرآنالین

رضــا پهلوی به تازگی اعالم کــرده، اگر می خواهيد 
آن رژيم را کنترل يا تنبيــه کنيد، اموال آن ها را ضبط 
و آن را در اختيــار مخالفان قرار دهيد. شــاهزاده ناکام 
سلســله پهلوی چند هفته پيــش در مصاحبه ای برای 
شفاف سازی منابع درآمدش طی يک مصاحبه گفته بود: 
»در اين چهل سال منابع درآمدی من و خانواده ام صرفا 
از محل کمک های مادرم، خانم فرح ديبا بوده است«. روز 
گذشته، مشــاراليه در يک اظهار نظر سياسی در محل 
انستيتو واشــنگتن که هم می تواند نشان جدی از آغاز 
تحرکی برای بازگشت به متن سياست تلقی شود و هم 
شايد سری را در خود مستور داشته باشد، مسير تازه ای 
را برای جذب منابع مالی افــزون بر »کمک های مادر« 
به بازيگران سياســت در آمريکا با اين مضمون پيشنهاد 
نمودند: »وقتی می دانيد يک رژيم امکاناتی در اختيار دارد 
که در جای ديگری آنها را ســرمايه گذاری کرده و مال 
مردم اســت و شما هم می خواهيد آن رژيم را کنترل يا 
تنبيه کنيد، بايد يک قدم فراتر برداريد و به جای اين که 
اين امکانات به سود رژيم و به ضرر آزادی خواهان مصرف 
شود. اين می تواند يکی از جنبه های عملی کمک کردن 

به مخالفين نظام باشد.«
چــون جمالت اصحاب قــدرت در بطن خود معانی 
بســيار می تواند داشته باشــد، برای نگارنده پرسش آن 

بود که دريابم »ســّر« اين ســخن چيست. علی االصول 
»امکاناتی که ايران در جاهای ديگر سرمايه گذاری نموده 
است«، دامنه وسيعی دارند. بخشی از آن ها اموالی است 
که به نظر چنين می آيد شاهزاده چه بسا از باب تضييقاتی 
که شايد مادر محترمه ايشان بر وی روا داشته اند، دست 
تکدی گشوده اند و از حصه اندک آن اين گونه نزد »غير« 
گاليه می دارند. اگر چنين است که شان تتمه الماضيين 
اعقاب سلطنت پهلوی نيست از بهر سهمی بيشتر، مادر 
را مخاطب قرار دهند. به رغم اين شق، اگر غرض عبارت 
جناب ايشان  صرفا »مال« نبوده و سرمايه های ايران بوده 
که در اين باب خستی نيست، بخش عمده اين سرمايه ها 
نقد نقد هستند، حاال چه از جنس حشد الشعبی باشند 
يا حزب اهلل، مردم کوچه های کنار مسجد الرفاعی قاهره 
يا فارسی گويان بخارايی و سمرقند، شيعيان در احساء يا 
شکرشکنان در هند، اين سرمايه ها را کسی به ايران نداده 
است که ديگری بتواند بگيرد. اين خنده ِمی که عارفی را 
به قول حافظ به طمع خام می اندازد، نبايد ايشــان را در 

برابر »آئينه اوهام« گذارد.
خاطــرم هســت در يکــی از آثــار مرحــوم دکتر 
محمدابراهيم باستانی پاريزی حکايتی به نقل از شاهزاده 
امان اهلل خان جهانبانی، از احفاد سلســله قاجار و مامور 
تحديد حدود مرزهای شرقی ايران در عصر پهلوی اول، 

نقل شده است. ظاهرا روزی آن مرحوم در يک چايخانه 
مرزی به يکی از مرزنشينان شــرق ايران وارد می شود، 
خســته و کوفته و طلب چای و قليان می کند. صاحب 
چايخانه به پسرک وارفته ای که نزدش فراشی می کرده، 
بانگ می زند: شــازده بدو چای بده آقا، شازده بدو قليان 

بيار برای آقا، شازده بدو شازده بدو...
باری، شاهزاده امان اهلل خان جهانبانی قاجار به پسرک 
نگاهــی کرده به فکر می رود که نکند مرحوم ناصرالدين 
شــاه قاجار يا يکی از اوالدش شبی اينجا اطراق نموده و 
به دامادی اين قوم ســرافراز و اين شازده کوچولو شل و 
بی تحــرک، از آقازادگان درگاه و  از بنی اعمام حضرتش 
باشد. پس آن گونه که خودش به استاد ما باستانی پاريزی 
روايت کرده مصمم می شــود پرسشی کند و اگر چنين 
است که پنداشــته، به رسم جوانمردی حق سرپرستی 
پســرک را عهده دار گردد و او را بزرگ نموده، به فرنگ 
بفرستد بلکه طبيبی يا مهندسی برای ايران شود. از اين 
جهت به صاحب چايخانه رو کرده می پرسد،: »آقا جان، 
اين پسر از پشت کدام قجر هستند که شاهزاده صدايش 
می کنی؟« صاحــب چايخانه بی عنايت در حالی که لب 
از نی قليان چندان برنداشــته زير لب می گويد: »واهلل ما 

اين جا به هر بی خاصيتی می گوييم شاهزاده!«
منبع: خبر آنالین

اگــر به ما بگويند از ميــان يک جمع فردی را 
که شايســته ترين آنها برای ســپردن مسئوليت 
اســت انتخاب کنيــم متر و معيارمان چيســت؟ 
ممکن اســت هريک از ما مالکــی را بيان کنيم، 
مثال بگوييم عبادتش، اخالق و رفتارش، سابقه يا 
مدرک تحصيلی اش، سواد يا فهمش و بسياری از 

موارد ديگر.
اما بارها شــاهد بوده ايم که افــرادی با همين 
معيارها انتخاب و ناکارآمدی شان هم برای همگان 
روشن شده است. پس يک جای کار ميلنگد! گويا 
اين مالک ها خيلی هم کارســاز نيستند. بسياری 
از مســئولين و افرادی که در سال های گذشته به 
جرم مفاسد اقتصادی و اخالقی و سياسی به کشور 
ضربه زدند ســوابق کاری خوبی داشتند، مقيد به 
يکسری از امور عبادی بودند، از مدارک تحصيلی 
بااليی بهره می بردند، بعضا سواد و فهم قابل قبولی 
هم داشتند - اين مورد را البته کمتر در بين قشر 
فوق الذکر شاهد بوده ايم!- اما اينها نتوانستند مانع 

کج انديشی و کج رفتاری آنها شوند.
نــه اينکه اين امور مالک نباشــند، بلکه اتفاقا 
همه موارد باال از ضروريات هســتند. لکن در کنار 
اينها دو صفت بايد باشــد کــه اگر فردی با وجود 
بهره مندی از همه صفات پسنديده از آن دو تهی 
شود قطعا به چنين فردی نمی توان اعتماد کرد و 

به او مسئوليتی سپرد.
امام صــادق عليه الســالم می فرمايند نه تنها 
نماز و روزه که بارزترين عبادات فردی اند- مالک 

مناسبی برای شــناخت افراد نيستند بلکه ممکن 
است شما فريب همين ظاهر را بخوريد حال آنکه 

باطن آن فرد چيز ديگری را نشان می دهد.
حضــرت فرمودنــد: »ال تغتــروا بصالتهم وال 
بصيامهــم، فان الرجل ربما لهــج بالصالة والصوم 
حتی لو ترکه اســتوحش ولکــن اختبروهم عند 

صدق الحديث واداء االمانه«.
»بــه نماز و روزه افراد فريفته نشــويد؛ چرا که 
شــخص گاهی به نماز و روزه عادت کرده که اگر 
آن را رها کند احساس وحشت می کند. اما ]برای 
شــناخت افراد[، آنــان را با ميزان راســتگويی و 

امانتداری بيازماييد. « )کافی، ج۲، ص۱۰۴، ح۲(
باز حضرت در پاســخ کسی که از طول نماز و 
فراوانی روزه شخصی تعريف می کرد فرمودند نگاه 
نکنيد که رکوع و ســجود طوالنی دارد چه بســا 
عادت کرده که رکوع و سجود کند و قرائت قرآنش 
خوب باشد اما اينها دليل نمی شود. آن جا هم امام 

به همين دو اصل مهم اشاره نمودند:
يک: در گفتار صادق باشد.

دوم: امانت دار باشد.
البتــه اين نکته را فراموش نکنيم که اهل بيت 
عليهم السالم نفرموده اند که نماز نخوانيد. مقصود 
اين اســت که نماز ظاهــری دارد و باطنی و آن 
بخش نماز که بر عملکرد افــراد تاثير دارد باطن 
نماز اســت ولی ما فقط ظاهر آن را می بينيم. چه 
بسا کســی برای ريا و خودنمايی عبادتی را انجام 

بدهد.

دوســتی نقل می کرد که يک روز در مســير 
رفتن به مســجد بالِل سازمان صدا و سيما فردی 
 را ديدم کــه دوان دوان خود را بــه صفوف نماز 

می رساند.
 تعجب کردم چــون تابه حال او را در جماعت 
نديده بودم. هنگام اقامه نماز پشــت ســرش قرار 
گرفتم و بــا صحنه تاســف آوری روبه رو شــدم. 
ديدم آن آقا درســت خود را به کنار رئيس وقت 
صداوسيما رسانده و هنگام انجام افعال نماز دائماً 
نيم نگاهش به رئيس اســت! در حقيقت آن فرد 
اصــال برای خدا نمــاز نخوانده، بــرای خلق خدا 
خوانده. چه بســا بشــود گفت اين عبادت نيست، 
نوعی حّقه بازی اســت. اين نماز اگر از بی نمازی 

بدتر نباشد بهتر هم نيست.
چنين شــخصی ممکن است موفق شود با اين 
ظاهرفريبی به پست و منصبی هم برسد. چه بسا 
افراد ديگری هم  که در پوشــش نمــاز و روزه و 
ظواهر اســالمی به مديريت هايی رســيده باشند. 
بعد ممکن است از همان افراد پرونده هايی منتشر 
شــود که همگان را به تعجب بينــدازد در حالی 
که حقيقت ماجرا اين اســت کــه آنها از ابتدا هم 
صالحيــت الزم را برای تصدی مناصب حســاس 
نداشــتند. امام صــادق )ع( به روشــنی دو معيار 
برای گزينش و شناخت افراد به ما معرفی نمودند. 
البته خود صداقت و امانت داری نيز نياز به تبيين 

بيشتری دارند.
منبع: خبر آنالین

سرمقاله

یادداشت
یادداشت

یادداشت

 ظریف در حاشیه نشست دوحه:

ایران هنر گریز از 
تحریم ها را  به دیگران 
هم آموزش خواهد داد

وزير امور خارجه جمهوری اســالمی ايران روز گذشته )شنبه( عازم قطر شد. »محمدجواد ظريف« 
برای حضور و سخنرانی در نشست بين المللی دوحه به اين کشور عربی سفر کرده است. 

نشســت مزبور تحت عنوان »شکل گيری سياســت در جهان به هم پيوسته« با تمرکز بر »امنيت«، 
»صلح و ميانجيگری«، »توســعه اقتصادی« و »روندها و گزار ها« برگزار می شود. به گزارش ايسنا وزير 
خارجه ايران در حاشــيه اين نشســت با برخی مقامات شــرکت کننده ديدار و گفت وگو می کند. وزير 
خارجه کشورمان در اولين ديدار خود با »شيخ عبداهلل بن ناصر آل ثانی«، نخست وزير اين کشور عربی 
ديــدار و رايزنی کرد. توســعه و تعميق روابط دو جانبه، امنيت و ثبــات منطقه ای و نيز ابراز حمايت از 
پيشــرفت مذاکرات صلح در يمن از مهم ترين محورهــای گفت وگوی اين دو مقام ايرانی و قطری بوده 

است.
وزيــر خارجه کشــورمان همچنين بــا همتايی قطری خــود نيز ديدار کرد، ظريــف و »محمد بن 
عبدالرحمــان آل ثانی« در خصــوص آخرين تحوالت روابط دو جانبه و مهمترين مســائل منطقه ای 
و بين المللــی رايزنی و تبادل نظــر کردند. عالوه بر ظريف، »آنتونيو گوترش« دبيرکل ســازمان ملل، 
»ماريا فرناندا اســپينوزا گارســز« رئيس مجمع عمومی سازمان ملل، »شيخ محمد بن عبدالرحمان آل 
ثانی« معاون نخست وزير و وزير خارجه قطر، »مولود چاووش اوغلو« وزير خارجه ترکيه، »حسن خير« 
نخست وزير ســومالی، »تارو کونو« وزير خارجه ژاپن، »يوسف بن علوی« وزير مسئول در امور خارجی 
عمان، »آليستر برت« معاون وزير خارجه بريتانيا در امور خاورميانه و »ناديا مراد« برنده صلح نوبل نيز 

از جمله ديگر شرکت کنندگان و سخنرانان اين نشست دو روزه هستند.
اين نشســت که از ديروز )شــنبه( به مدت دو روز در دوحه برپا شــده اســت، توســط »تميم بن 
حمد آل ثانی« امير قطر افتتاح شــد. به گزارش العالم وی در ســخنان خود در مراســم افتتاحيه اين 
 نشســت عنوان کرد که ســرکوبگری، اســتبداد و نقض حقوق بشــر به تهديدی برای بشريت تبديل 

شده است. 

صفحه10

 نگاهی به رونمایی از نخستین ارکستر ملی ویژه هنرمندان 
 با شرایط خاص 

آنها خواستند و توانستند
فقط چند لحظه چشــمانتان را ببنديد و به ملودی گوش کنيــد؛ اين قطعات هرچند کامال بی عيب و 
نقص اجرا نمی شــوند اما عجيب بر مخاطب اثر می گذارند. نوايی است که از جان برمی آيد و الجرم بر دل 
می نشيند. نت ها هم به احترام نوازندگانشان به خط می شوند؛ وقتی می دانند که برای درست نواختنشان 
چه زحمت ها کشــيده شده است. به گزارش ايسنا، ارکســتر ملی ويژه ايران، متشکل از هنرمندان دارای 
معلوليت ذهنی و جســمی عصر جمعه برای اولين بار به اجرا پرداخت و حاضران در سالن را به وجد آورد.

لوريس چکناواريان، آهنگســاز و رهبر ارکستر که به همراه جمعی از هنرمندان عرصه موسيقی و تئاتر در 
سالن سوره حوزه هنری حضور داشت...

در نامه ای به وزرای اقتصاد و صنعت مطرح شد

دستور ویژه جهانگیری درباره خودروهای دپو شده در گمرک

صفحه 10

صفحه9

صفحه4
صفحه3

پایتخت؛ شهر بی دفاع در مقابل زلزله
 حداقل 1/5 میلیون تهرانی در معرض خطر زلزله قرار دارند
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دادستان تهران آخرین وضعیت شناسایی اموال وحید 
مظلومین را تشریح کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه، عباس جعفری 
دولت آبادی در حاشیه نشست با مدیران رسانه ها در رابطه 
با آخرین وضعیت شناســایی اموال وحید مظلومین اظهار 
کرد: پلیس گزارش مبسوطی از شناسایی اموال مظلومین 
ارائه کرده که حداقل 17 ملک و تعدادی خودروهای گران 
قیمت از جمله یک دســتگاه BMW 2018 که در یک 
برج  مسکونی مخفی شده بود و همچنین امالکی در کیش 

شناسایی گردیده است.
وی افزود: قرار شده است پلیس ظرف یک هفته آینده 
گزارش را تکمیل کند، از آنجایی که دادگاه حکم به ضبط 
کلیه اموال ناشــی از جرم وحید مظلومین داده است ولی 
در زمانــی که پرونده به دادگاه رفت برخی از این اقدامات 
ناقــص مانده بود که این کارها ظرف یک ماه گذشــته به 
سرعت انجام شــد و هفته قبل نیز متهمی را از کیش به 
تهران منتقل کردند. در مجموع پیشــرفت خوبی صورت 
گرفته و امیدوارم ظرف یک هفته و ده روز آینده گزارش 

نهایی پرونده مظلومین ارائه شود.
وی در پاســخ به ســوالی درباره پرونده دالالن فوتبال 
نیز گفت: هفته گذشــته رئیس فدراســیون نامه ای را به 
دادســرای فرهنگ و رســانه مرقوم می دارد که بر اساس 
اســامی 22 نفر را اعالم کرده و عنــوان می دارد که این 
افراد در این بخش فعالیت می کنند که موضوع به شــعبه 
بازپرسی ارجاع شــده و منتظر هستیم تحقیقات صورت 

گیرد و در مراحل اولیه کار است.
دادســتان تهران در رابطه با مصوبات جلسه دیروز در 
رابطه با پرونده های اقتصادی بیان داشــت: جلسه شنبه 
این هفته طبق روال با ضابطین و قضات پرونده های شعب 

ویژه تشــکیل و در مورد پرونده های اقتصادی گزارشــات 
خوبی ارائه شد.

وی گفــت: در پرونــده پتروشــیمی ها تــا امروز 1۹ 
نفر دســتگیر شــدند که مربوط به پت ها بود که موجب 
گرانی مواد پالســتیکی در بازار شــده بود کــه از میان 
دستگیرشــدگان سه نفر از بخش دولتی و مابقی از بخش 

آزاد هستند.
وی بــا بیــان این کــه »در پرونده کاغذ شــش متهم 
دستگیر شــدند«، در رابطه با اقدامات مجرمانه این افراد 
بیان داشــت: دسته اول کسانی هســتند که ارزهایی که 
گرفته بودند در بــازار آزاد فروخته اند و یا کاغذهایی را با 

ارز دولتی وارد کرده بودند با فاکتورهای صوری به قیمت 
آزاد فروختــه بودند و در هر دو مورد کاال با قیمت واقعی 

به دست مصرف کننده نرسیده بود.
دادســتان تهران هم چنین با بیــان این که »در پرونده 
خــودرو، پلیس فتا گزارش بســیار جامعــی در رابطه با 
تخلفات مرتبط با ســایت ثبت سفارش ارائه کرد« افزود: 
به موجب این گزارش ۴۶ هزار ثبت ســفارش در 2 دوره 
محدودیــت و ممنوعیت رخ داده کــه از مجموع این ۴۶ 
هزار ثبت سفارش، در مورد حدود ۹ هزار اتومبیل تخلف 
صورت گرفته اســت، قبال گزارش ما در مورد ۶۵00 عدد 
بود و نســبت به گزارش قبلــی وزارت اطالعات و وزارت 

صمــت افزایش پیدا کرده اســت.  طی هفته اخیر دو نفر 
دیگر از متهمان در این رابطه دستگیر شدند و این پرونده 
بــه پایان تحقیقات نزدیک می شــود. حــدود 10 تا 1۵ 
کاربری که ادمین داشــته اند شناســایی و برخی از آن ها 

دستگیر شده اند.
وی در رابطه با پرونده باقــری درمنی گفت: مقدمات 

اجرای حکم باقری درمنی در حال انجام است.
وی در رابطــه با آخریــن وضعیــت پرونده های اخیر 
اقتصادی با اشــاره به صدور 10 کیفرخواســت جدید در 
این زمینه افزود: یکــی از این پرونده ها مربوط به یکی از 
صرافی ها بود که ارزش آن حــدود 1۳00 میلیارد تومان 
بوده اســت. اخیرا بانک مرکزی حدود 2۴0 مورد صرافی 
را معرفی و خواســتار شــده اســت که به وضعیت آن ها 
رســیدگی شــود. این صرافی ها بدون مجوز کار می کنند 
و گزارشــاتی که در پرونده های فساد اقتصادی به ویژه در 
شعب ویژه داشتیم نشان می دهد که بخشی از فسادها در 
صرافی ها شکل می گیرد که یا به گرانی ارز دامن می زنند 

و یا مجوز ندارند.
جعفــری دولت آبــادی بــا قدردانی بانــک مرکزی 
بــرای ورود به این موضــوع ادامه داد: از پلیس و ســایر 
 دســتگاه ها خواســته ایم که تمــام مجوزها را بررســی

 کنند.
وی بــا تاکید بر این که »صرافی هــا باید طبق مقررات 
بانــک مرکزی فعالیت کنند«، ادامــه داد: در مواردی که 
بانک مرکزی اعالم کند یک صرافی مجوز ندارد یا برخالف 
مقررات فعالیت می کنند، بانک مرکزی طبق برنامه ششم 
باید اســامی آن ها را اعالم کند و دادستانی برای تک تک 
صرافی ها کــه بانک مرکزی اعالم کرده پرونده تشــکیل 

نموده است.

دادستان تهران تشریح کرد

آخرین وضعیت شناسایی اموال سلطان سکه

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر این که نباید FATF به موضوع 
اختالفی در کشــور تبدیل شــود، اظهار کرد: منتقدان به 
FATF دغدغــه امنیت ملی را دارنــد که باید آنها را قانع 

کرد.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
صحبت های اخیر رییس جمهور درباره مخالفان پیوســتن 
 FATF گفت: نباید ،)FATF(  به گروه اقدام ویــژه مالی

تبدیل به موضوع اختالفی در کشور شود.
وی افزود: ما تالش کردیــم در حرکت اجماعی الیحه 
الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
)CFT( به عنوان بخش مهمی از ۴1 ســوال FATF را با 
حضور تمامی دستگاه ها و مسئوالن مربوطه بررسی کنیم؛ 

حتی در زمان رفع ایرادهای شــورای نگهبان هم این روال 
را در پیش گرفتیم. این نماینده مجلس شــورای اسالمی 
خاطر نشــان کرد: اعتقادم بر آن اســت که بخش اعظمی 
از منتقدان به CFT و FATF کســانی هســتند که دید 
واقع گرایانه دارند. کما این که نگاه های توام با انتقاد نسبت 
به FATF بعد از برجام جدی تر شد، چون حق ایرانی ها به 
صورت آشکار در برجام نادیده گرفته شد. برجام از معدود 
توافقــات بین المللی ایران بعد از انقالب بود که با بازیگران 

مختلف و در راس آن آمریکا منعقد گردید.
فالحت پیشــه ادامه داد: آمریکا در برجام نشان داد که 
اعتماد به این کشــور نتیجه الزم را نداد. آمریکا کارشکنی 
کرد و از طرف دیگر کشورهای دیگر به خصوص اروپایی ها 
هم به تنهایی نتوانستند کاری انجام دهند، همه این روند 

باعث شــد که ما حق شــرط های قوی را در CFT لحاظ 
کنیم. وی در ادامه خاطر نشــان کرد: براین اساس دلیلی 
ندارد موضوعی که دارای راهکار قانون گذاری است تبدیل 
به امر اختالفی شــود رییس جمهور هم نباید در قبال این 
مســائل وارد فضای اختالفی شود و به گونه تحقیرآمیز با 
منتقدان رفتار شــود. منتقدان نظرات خاص خود را دارند 
کــه باید آنها را قانع کرد نه این که با آنها با تحقیر صحبت 

کرد.
رییس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: منتقدان FATF تجربه برجام 
را در مقابل خود دارند که ایران تعدیل ها و تاخیرهایی در 
برنامه هسته ای اش را انجام داد، اما به حقوق خود نرسید، 
لذا منتقدان دغدغه ای نسبت به FATF داشته که در این 

شرایط باید فارغ از فضای تقابلی به صورت اجماعی کار را 
پیش ببریم. فالحت پیشــه اضافه کرد: بنده نشنیده ام که 
تاکنون کسی بگوید با FATF اســالم زیر سوال می رود، 
ولی این را می دانم که نقادان نسبت به امنیت و منافع ملی 
دغدغه داشــتند که ما هم با همین نگاه یکسری شروط و 
حق تحفظ ها را در CFT لحــاظ کردیم تا این دغدغه ها 

رفع شود.
 FATF وی در پایــان اظهار کرد: این که بــا الحاق به
مبــادالت گران و یا ارزان می شــود را هیچ گاه نمایندگان 
دولت در جلســات کارشناســی مطرح نکردنــد و تمامی 
صحبت ها بیشتر ناظر بر دفع ضرر بود، لذا اگر گزارشی در 
این باره وجود دارد الزم است به کمیسیون امنیت ملی به 

عنوان متولی بررسی CFT داده شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

نباید FATF به موضوع اختالفی در کشور تبدیل شود

یک اســتاد دانشــگاه با اشــاره به این که 
مستحیل شــدن جنبش دانشجویی در قدرت 
سیاسی یکی از آفات این جنبش است، گفت: 
جنبش دانشــجویی باید از بن بستی که در آن 

است خارج شود.
به گزارش ایســنا، عماد افروغ در سلســله 
جلســات بررسی جنبش دانشــجویی که در 
جهاد دانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: جنبش 
دانشــجویی متعلق به عرصه قدرت اجتماعی 
است نه قدرت سیاسی. قدرت اجتماعی را باید 
به گونه ای تعریف کرد که قدرت سیاســی را 
در بر می گیرد یا نســبت دیالکتیک با قدرت 
سیاسی داشته باشــد. اگر قدرت اجتماعی در 
قدرت سیاســی مستحیل شــود، باید فاتحه 
قدرت اجتماعی و قدرت سیاســی برخاسته از 

قدرت اجتماعی را خواند.
وی تاکید کرد: باید بین قدرت اجتماعی و 
قدرت سیاسی دیالکتیک برقرار شود و جهت 
اصلــی هم باید از قدرت اجتماعی به ســمت 
قدرت سیاسی باشد. اگر میان قدرت سیاسی 
و قدرت اجتماعی ایــن رابطه به وجود نیاید، 

سیســتم قفل می شــود و به تدریج نیروهای 
اجتماعی احســاس می کنند، نظام سیاســی 

مستقر با نیازهای روزانه آنها بیگانه است.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه با اشاره به 
این که جنبش دانشــجویی بخشــی از قدرت 
اجتماعی است، بیان کرد: جنبش دانشجویی 
در سال ۳2 چون به متعلق به قدرت اجتماعی 
بــود در جامعه مــوج ایجاد کرد و به ســایر 
نیروهای اجتماعی قدرت داد. جنبش اجتماعی 
1۶ آذر بــا 1۳ آبان فرق می کند، چون در 1۳ 
آبان نهادهای مستقر طرفدار اقدام دانشجویان 

در 1۳ آبان بود.
افروغ همچنیــن بیان کــرد: من جنبش 
دانشجویی 1۳ آبان را هیچ گاه زیر سوال نبردم، 
ولی معتقدم اگر 1۳ آبان رخ نمی داد انقالب به 
ریل اصلی خود باز نمی گشــت، اما برنمی تابم 
که این دانشجویان به قدرت سیاسی بپیوندند. 
خیلی از کسانی که در 1۳ آبان ماه نقش آفرین 

بودند در ادامه جذب قدرت سیاســی بودند و 
ماجرا هم از همین جا شروع شد. آنها یادشان 
رفت باید حافظان خوبی برای قدرت اجتماعی 
باشند و آنچنان جذب قدرت سیاسی شدند که 
مانع هر فعالیت در دانشــگاه شده و در  واقع 

ابزار هژمونی قدرت سیاسی شدند.
این استاد دانشگاه با اشــاره به این که این 
افــراد اهمیت قدرت اجتماعــی را نفهمیدند، 
گفت: قدرت سیاســی مســتقر همیشــه به 
استمرار اســتقرار خود می اندیشــد، بنابراین 
همیشــه باید ناقدانی بر قدرت سیاسی وجود 
داشته باشــد. این ناقدان همان روشنفکران و 
دانشجویان بوده که به قدرت اجتماعی متعلق 
هستند. در حالی که فعاالن جنبش دانشجویی 
یا ابــزار هژمونی قدرت سیاســی شــدند یا 
می گویند دوران جنبش دانشــجویی به ســر 
آمده این یعنــی حفظ وضع موجود، در حالی 
که من معتقدم هر آن ممکن است یک جنبش 

دانشــجویی رخ دهد. وی خاطر نشــان کرد: 
جنبش دانشجویی باید مراقب باشد که جذب 
قدرت رسمی نشود. اگر دانشجویی می خواهد 
به قدرت سیاســی بپیوندد، نباید این کار را به 
اســم جنبش دانشجویی انجام دهد تا جنبش 
دانشجویی مستحیل نشود. جنبش دانشجویی 
نباید با افراد تعریف شود، زیرا ممکن است آنها 
جذب قدرت سیاسی شــوند و مطالبات خود 
را فراموش کنند. در این شــرایط ممکن است 
اصل جنبش دانشجویی زیر ســوال برود، اما 
اگر جنبش دانشجویی با افراد تایید نشود، این 

اتفاق نمی افتد.
این اســتاد دانشــگاه بیان کــرد: جنبش 
دانشجویی در بن بست قرار گرفته و باید از آن 
خارج شود. این بن بســت بیش از آنکه اتفاق 
تاریخی باشد به این دلیل است که فهم دقیقی 
از قدرت اجتماعی، قدرت سیاســی و نسبت 
میان ایــن دو وجود نــدارد. وی ویژگی های 

جنبش دانشــجویی را تشــکل، ایدئولوژی و 
خــارج بودن از قدرت سیاســی نامید و ادامه 
و  استکبارســتیزی  استبدادســتیزی،  داد: 
عدالت خواهــی همواره ســه ویژگی جنبش 
دانشــجویی در ایــران بوده اســت. اکنون در 
جامعه مطالبه عدالت هم وجــود دارد، اما به 
صورت ســازمان یافته نمی بینید که جنبش 
برمطالبه عدالت خواهی حساسیت  دانشجویی 

داشته باشد.
افــروغ در پایان بیان کرد: نظام سیاســی 
به جــای آنکه قدرت اجتماعــی را باور کرده 
و ظرفیت هــای آن را بالفعل کنــد، مانع آن 
می شــود. در نهادســازی، به قدرت اجتماعی 
کم توجه شده است ولی با این وجود من قدرت 
اجتماعی را فائق بر قدرت سیاســی می دانم. 
ممکن اســت برای فعالیت جنبش دانشجویی 
محدودیت هایــی ایجاد شــود، امــا به عنوان 
بخشــی از قدرت اجتماعی باید مسیر خود را 
دنبال کند. یکی از آفت های جنبش دانشجویی 
این است که در قدرت سیاسی مستحیل شود، 
بنابراین باید از این آفات خود را دور نگه دارد.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با ارائه 
توضیحاتــی دربــاره اختالف مجلس شــورای 
اسالمی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر قانون 
مبارزه با پولشــویی، شایعات مربوط به آیت اهلل 

هاشمی شاهرودی را نیز تکذیب کرد.
به گزارش ایســنا، محسن رضایی در نشست 
خبــری، بعد از جلســه دیروز)شــنبه( مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با دلیل عدم 
حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
جلســات این مجمع اظهار کرد: حدود ۶ الی 7 
ماه است شایعات زیادی درباره ایشان در فضای 
مجازی منتشــر شــده اســت که تمام آن ها را 

تکذیب می کنیم.
وی ادامه داد: ایشــان در حال مداوا هستند، 
چون در سطح مجمع آیت اهلل موحدی کرمانی و 

جنتی را داریم جلسات را اداره می کنیم.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 

با توصیه پزشک ایشــان باید در صحبت کردن 
مراعات کنند. ما به توصیه پزشک ایشان گوش 
دادیم. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
ارتباط با موضوعات مطرح شده در جلسه امروز 
مجمع تشــخیص گفت: بحث های روز مجمع 
مربوط به اصالح قانون پولشــویی کشــور است 
بررســی آن از امروز شــروع شده و احتماال یک 
یا دو جلســه دیگر مجمع را به خود اختصاص 
می دهد. وی در توضیح چیستی قانون مبارزه با 
پولشویی تصریح کرد: این قانون حدود 10 سال 
اســت که تصویب و اجرایی شــده است. تالش 
خوبی هم از ســوی دولت و مجلس در راستای 
اجرایی شــدن این قانون صورت گرفته است  و 
تا امروز جمهوری اسالمی ایران از قانون مبارزه با 

پولشویی برخوردار بوده است.
وی ادامــه داد: این که عــده ای گفته اند در 
جمهوری اسالمی ایران قانون مبارزه با پولشویی 

وجود ندارد، خالف اســت. جمهوری اســالمی 
این قانون را داشــته و بر اساس آن هم دولت و 
هم قوه قضاییه ایــن قانون را اجرایی می کردند.

گزارش هایی در این رابطه به آنها می رسیده که 
جلوی برخــی از آنها را گرفته اند، برخی ترغیب 

شدند و متوجه شدند که چیزی نبوده است.
رضایی ســپس گفــت: اما دولــت مجلس 
فهمیده اند ضعف هایی در این قانون وجود دارد، 
بنابراین با اصالحاتی الیحــه را به مجلس ارائه 
دادند. وی افزود: ما در هیات عالی نظارت مواردی 
را که مغایرت با سیاست های کالن کشور داشت 
را تشخیص دادیم و به شــورای نگهبان ارسال 
کردیم. شورای نگهبان بر اساس وظایف قانونی 
خود که قوانین کشور را با قانون اساسی و شرع 
مقدس اسالم تطبیق می دهد نظر خود را اعالم 
کرده است. رضایی مجدد خاطرنشان کرد: برای 
اولین بار که مجلس شورای اسالمی مغایرت های 

هیات عالی نظارت را نپذیرفت. ما در برنامه ششم 
پنج ایراد گرفته بودیم که در جلسات مشترک با 
مجلــس مجلس ۴ مورد آن را اصالح کرد و یک 
مورد آن را هم ما از مجلس پذیرفتیم. در بودجه 

امسال هم همینطور بوده است.
رضایی گفت: از آنجایی که برای اولین بار بود 
که مجلس اصرار می کرد ما وظیفه داشــتیم که 
بر اساس مصلحت ایرادات هیات عالی نظارت را 

از بعد مصلحت در صحن مجمع بررسی کنیم.
وی ســپس گفت: امروز این بحــث را آغاز 
کردیــم  ماده یک قانون پولشــویی باید اصالح 
شود. مجلس شــورای اسالمی در ماده یک باید 
از نظر خود برگردد. ماده یک درباره ی منشــاء 
جرم است که در الیحه دولت هم نبوده و مجلس 
بعدا آن را اضافه کرده بود. وی تشــریح کرد که 
عنوان مصوبه ی بررسی شده در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام الیحه ی اصالح  قانون پولشــویی 

در کشور بوده اســت. رضایی سپس تاکید کرد 
که این قانون داخلی اســت و به قانون مبارزه با 
پولشــویی که در خارج طرح شده ربطی ندارد. 
وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی که در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام  بررسی می شود نه به 
CFT و نه بــه پارلمو ربطی نــدارد. وی ادامه 
 CFT داد: در حــال حاضر  نمی توانیم درباره ی
اظهار نظر کنیم. مصوبه ی مجلس دراین زمینه 
به دست ما نرسیده است؛ اما شما مطمئن باشید 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام از منافع ملی 
نخواهد گذشت. رضایی در بخش دیگری از این 
نشست خبری در  پاسخ به سوالی درباره ی منافع 
و ضررهای توافق نامه تاریخ برای کشور گفت: ما 
هنوز وارد این بحث نشده ایم اما قطعا امروز برای 
ما مساله ی اشتغال و تولید مساله ی مهمی است 
جلوی  هر کاری که به اشتغال و تولید ضربه بزند 

خواهیم ایستاد.

نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: رویکرد و برونمایه دانش حقوق 
بین الملل در خروجی شــورای نگهبان بســیار 

ضعیف است.
به گزارش ایسنا، محمود صادقی در نشست 
»ایــران و لوایــح چهارگانــه )FATF(« که 
بعدازظهر دیروز در جمع دانشحویان دانشکده 
حقوق دانشگاه شهید بهشــتی برگزار شد، به 
اصــل اول در مناســبات بین المللی که رعایت 
حقوق بین الملل است اشــاره و اظهار کرد: به 
نظر می رسد رویکرد و برون مایه دانش حقوق 
بین الملل در خروجی شــورای نگهبان بســیار 
ضعیف است و در مناسبات با کشورهای دیگر 

باید فضا تغییر کند.
وی افزود: از لحاظ تجربه عملی در 20 سالی 
که از عمر کنوانسیون می گذرد بیشتر سندهای 
همکاری بین دولت ها با تفاهم و همکاری آنها 

بوده است و عمال سند FATF به گونه ای است 
کــه فراتر از حق حاکمیت دولت ها نتوانســته 

چیزی را در عمل به آنها تحمیل کند.
صادقی افزود: در خصوص FATF این تلقی 
وجود دارد که اگر کشوری به نوعی با آن تقابل 
و مخالفت کند در تامین مالی تروریسم دخالت 
دارد و در این مورد و پیوستن به این کنوانسیون 
می توان به اتهام آمریکا علیه ایران در این زمینه 
اشــاره کرد که نپیوستن به آن به موضع گیری 

آمریکا علیه ایران کمک می کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:  با توجه 
به مواد 10 تا 1۵ این کنوانســیون که موضوع 
معاضدت قضایی را مطرح می کند، می توانیم با 
همکاری ها و مناســباتی که با کشورهای دیگر 
این کنوانســیون داریم از ابزار آن برای استرداد 
تروریســت هایی که در کشــورهای غربی و از 
جمله فرانســه و ایاالت متحده پنهان شده اند 

اســتفاده کنیم. صادقی حق شرط را مهمترین 
مساله اختالفی بین مراجع ذیربط در ایران مانند 
مجلس، شورای نگهبان و مجمع خواند و اظهار 
کرد: در هیچ جای کنوانسیون گفته نشده که این 
سند شرط پذیر نیست. از جمله ۶۳ کشور عضو 
کنوانسیون حق شرط را اعالم کرده اند و حتی 
در مواد کنوانسیون حق شرط آورده شده است.

وی تصریح کرد: اعتراض به حق شــرط به 
معنی بی اعتباری حق شــرط نیست. در ماده 
۶ کنوانســیون از دولت ها خواسته شده که به 
اقداماتی در چارچوب قوانین داخلی بپردازند که 

به نوعی راه را باز گذاشته است.
صادقی در خصوص مکانیســم حل و فصل 
اختالفات در کنوانســیون FATF اظهار کرد: 
خود کنوانســیون به کشــورها اختیار داده که 

اعالم حق رزرو و حق شرط کنند.
وی افزود: طبق فصل 7 منشور ملل متحد اگر 

ما عضو FATF نشــویم مفاد این فصل  شامل 
حال ما خواهد شد. این عضو کمیسیون حقوقی 
مجلس در خصــوص ایراد به موضوع گروه های 
تروریســتی یادآور شــد: ما باز از کشــورهایی 
هســتیم که بیشــترین مبارزه را با تروریسم 
بین المللی داریم و با توجه به اینکه بیشــترین 
تقابل را با گروه هایی مانند داعش، جبهه النصره 
و... داشتیم اما تبلیغاتی که علیه ما وجود دارد به 

نوعی است که از آنها حمایت می کنیم.
وی افزود: مــا در حوزه داخلی بیشــترین 
هزینــه را می پردازیم و در ســطح بین  المللی 
نیز بیشترین تقابل را با گروه های مذکور داریم 
ولی به نوعی تلقی می شــود که از آنها حمایت 

می کنیم.
صادقی تصریح کرد: تاکنون چهار ســازمان 
القاعده، داعش، جبهه النصره و بوکوحرام جزو 
گروه های تروریستی شناخته شده اند و در مورد 

سایر گروه ها اجماعی وجود ندارد. این نماینده 
مجلس اظهار کرد: ما همراه با کره شــمالی به 
عنوان کشور پر ریسک  تلقی می شویم و مصالح 
ملی ما وجــه المصالحه رقابت های سیاســی 
داخلی قرار می گیرد و برخی ارگان ها بدون در 
نظر گرفتن این داللت ها متاســفانه بعضا تحت 
الشــعاع این تبلیغات قرار گرفته اند. صادقی در 
رابطه با نظرات شــورای نگهبــان در خصوص 
FATF گفت: شــورای نگهبان 22 ایراد به این 
کنوانســیون گرفته که مجلس برخی از آنها را 
توانست تامین کند و برخی که مربوط به حقوق 

بین الملل بوده را نمی تواند.
وی یادآور شد: قانون اصالح قانون مبارزه با 
تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان نهایتا 
تایید شــده و در مورد الیحه پالرمو اشکاالتی 
مطرح شــده بود که برخی از اشکاالت لفظی و 

محتوایی بود.

افروغ: جنبش دانشجویی باید از بن بست خارج شود

محسن رضایی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام  در بررسی CFT از منافع ملی نخواهد گذشت

در نشست حقوقی ایران و لوایح چهارگانه FATF مطرح شد

صادقی: رویکرد حقوق بین الملل شورای نگهبان تقویت شود

تجارت چند ده میلیارد تومانی برخی
 با حذف مشق شب از بین می رود

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با 
حذف مشق شب، تجارت چند ده میلیارد تومانی برخی موسسات و صداوسیما از بین 
می رود، در توصیه ای به وزیر آموزش و پرورش گفت که با دیدار با مراجع آن ها را نسبت 

به درستی تصمیم خود توجیه کند.
به گزارش ایســنا، فاطمه سعیدی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توئیتر خود 
نوشــت: »اگر تکلیف شبانه دانش آموزان حذف شود بخش بزرگی از تجارت چند ده 
میلیارد تومانی برخی موسســات و صداوسیما از بین می رود. وزرات آموزش و پرورش 
نباید تسلیم فشارها شود. وزیر به دیدار مراجع برود و آنها را نسبت به درستی تصمیم 

خود توجیه کند.«
امروز رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به 
طرح تکالیف مهارت محور در راســتای پرورش خالقیت محــور در واکنش به برخی 
برداشــت های اشتباه در این مورد گفت: ما چیزی به اسم حذف تکالیف نداریم، بلکه 

منظور جایگزین کردن مهارت های تکالیف محور به جای مشق شب است.

کیانوش راد در گفت وگو با ایسنا:
 FATF جریان اصولگرا پاسخ دهد که از نفی

چه هزینه هایی بر کشور تحمیل می شود
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: اقدام درست مجلس و روسای قوا در تصویب 
FATF و همچنین اصرار در ماندن برجام حتی با کنار کشــیدن آمریکا گویای درک 
درستی است که در این شرایط حساس تاریخی باید جناح مدعی اصولگرایی هم بدان 

پایبند باشد.
کیانوش راد در گفت وگو با ایســنا در ارتباط با ضرورت توجه به منافع ملی بجای 
منافع گروهی در جریان تصمیم گیری های سرنوشت ساز در کشور اظهار کرد: با توجه 
به موضع اخیر آقای روحانی که به صراحت اشاره کردند کسانی که با طرحی مخالف یا 
موافق هستند باید به مردم اعالم نمایند نتایج چنین تصمیماتی چه خواهد بود؛ امروز 
جریان اصول گرا باید پاسخ دهد که از نفی برجام یا FATF چه هزینه هایی بر کشور 

تحمیل خواهد شد.
وی ادامــه داد: در دولــت آقای احمدی نژاد اصولگرایان یــک پارچه از هر چه که 
بــود حمایت می کردند؛ تنهــا در دوره دوم که این دولت با منافع آنان همســو نبود 
مخالفت هایی کردند. آنها همه با هم در موضوع پرونده های سیاست خارجی از جمله 

ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هم داستان بودند.
این فعال سیاســی اصالح طلب گفت: امروز جای تعجب است از کسانی که ادعای 
تبعیــت بی چون و چرا از رهبری دارند،  امــا در هنگامی که رهبری به اتخاذ موضعی 

بپردازند که با موضع آنان همخوان نیست به جریانات ضد رهبری تبدیل می شوند.
کیانوش راد در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: البته جناح تندرو می تواند با هر امری 
مخالفــت کند، اما تخریب موضوعی که به منافع ملی ایــران باز می گردد اگر عملی 
جاهالنه نباشد قطعا در راستای بهره برداری خائنانه قرار خواهد داشت و ثانیا رفتار جناح 
تندرو با ادعای تبعیت از رهبری سازگار نخواهد بود و این چیزی جز عدم صداقت این 
جناح را نشان نمی دهند. آن ها در راستای کوبیدن دولت آقای روحانی حاضر هستند 

منافع ایران و جمهوری اسالمی را به خطر بیندازند.
وی در پایان گفت: اقدام درست مجلس و روسای قوا در تصویب FATF و همچنین 
اصرار در ماندن برجام حتی با کنار کشیدن آمریکا گویای درک درستی است که در این 

شرایط حساس تاریخی باید جناح مدعی اصولگرایی هم بدان پایبند باشد.

جهانگیری در دیدار سفیر ایران در هند:
افزایش همکاری تهران و دهلی نو

 به نفع دو کشور و منطقه است
معــاون اول رییس جمهوری با بیان این که افزایش همکاری میان تهران و دهلی 
نو به نفع دو کشور و منطقه است، گفت: باید از همه ظرفیت ها برای توسعه مناسبات 

ایران و هند در همه سطوح استفاده کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری بعد 
از ظهر امروز - شــنبه - در دیدار سفیر ایران در دهلی نو افزایش سطح همکاری های 
دو کشــور بزرگ ایران و هند را به نفع دو کشــور و منطقه ارزیابی کرد و گفت: این 

همکاری ها می تواند به ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در منطقه کمک کند.
جهانگیری بر گســترش روابط دو کشور جمهوری اسالمی ایران و هندوستان در 
همه زمینه ها تاکید کرد و خواستار استفاده از همه ظرفیت ها برای ارتقا سطح مناسبات 

تجاری و اقتصادی دو کشور شد.
وی با اشــاره به سفر و دیدار رییسان جمهوری دو کشــور ابراز اطمینان کرد که  
تهران و دهلی نو می توانند با اتکا به منابع، دستاوردها و اهداف مشترک در حوزه های 

اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی گام های بلندی بردارند.
جهانگیری همچنین بر ضرورت پیگیری اجرایی شدن قراردادها و نیز تصمیمات 

کمیسیون مشترک ایران و هند از سوی سفیر ایران در این کشور تاکید کرد.
علی چگنی سفیر ایران در هند نیز گزارشی از محل ماموریت خود ارائه کرد.

ایران و هند در حوزه انرژی، معادن، فلزات و ســاختارهای ارتباطی همکاری های 
موثری با یکدیگر دارند به نحوی که حجم تجارت دو کشور در سال 2017 بالغ بر ۳0 

میلیارد دالر بوده است.
نقش بندر استراتژیک چابهار برای توسعه مناسبات ایران و هند بخصوص در دوران 
تحریم بسیار حائز اهمیت است و می تواند حجم تجارت دو کشور را بصورت چشمگیری 

افزایش دهد.

الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از ۱۰ سال 
از مرحله تقنین به نظارت وارد شده است

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در حال حاضر منتظر 
ابالغ نهایی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان هســتیم، گفت: پس از 10 سال این 

الیحه از فرآیند تقنین به مرحله نظارت وارد شده است.
ناهید تاج الدین در گفت و گو با ایســنا در خصــوص الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان در مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: کلیات و جزئیات این الیحه در مجلس 
بررســی و به شورای نگهبان ارجاع شد. شــورای نگهبان ایرادات جزئی به این الیحه 
گرفت که توســط مجلس برطرف شد و در حال حاضر منتظر ابالغ نهایی این الیحه 

هستیم.
وی افزود: نزدیک به 10 سال است که فرآیند تقنین این الیحه به طول انجامیده، 
اما امروز باید گفت که این الیحه از مرحله تقنین عمال وارد مرحله نظارت شده است 
و نمایندگان باید در مورد این الیحه از این به بعد از وظایف و اختیارات نظارتی خود 

استفاده کنند.
دبیر کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: الیحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان دارای ضمانت های اجرایی فراوانی است و دست نمایندگان را برای 
نظارت باز گذاشته است، فصل سوم الیحه در مورد جرایم و مجازات ها تنظیم شده و 

مفاد فراوانی از این الیحه به ضمانت های اجرایی تخصیص یافته است.
تاج الدین در پاســخ به این ســوال که چرا در این الیحه همه چیز به پس از وقوع 
اتفاق ختم شده و پیشگیری کمتر در آن مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: انتقاد 
کلی ما به قوانین این است که اکثر قوانین حمایتی و  قوانینی که تحت عنوان حمایت 
از کودکان و نوجوانان یا حمایت از خانواده مطرح است بیشتر جنبه حفاظتی دارد تا 
حمایت و معنای سلبی از حمایت را در بر می گیرد. مثال در  قانون حمایت از خانواده 

فصل اول مربوط به طالق است در حالی که قانون حمایت باید ایجابی و جامع باشد.
وی اضافــه کرد: در مورد حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز چنین اســت، 
اما پیشگیری صرفا امری نیســت که بتوان در قانون گنجاند و بیشتر امری آموزشی 
اســت و به ارتقای مهارت های اجتماعی جامعه بر می گردد، البته  در  ماده 80 قانون 
برنامه ششم توسعه نیز نسبت به بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره شده و 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی  الزام قانونی پیدا کرده است.

تشرف بیش از 9۰۰ هزار زائر زیارت اولی و محروم به 
حرم مطهر رضوی

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی از تشرف بیش از ۹00 هزار زائر زیارت 
اولی و محروم به حرم مطهر رضوی با مساعدت آستان قدس رضوی خبر داد.

مصطفی خاکسار قهرودی در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز، ضمن اعالم این خبر 
اظهار کرد: معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی از اوایل تابستان 1۳۹۵ و با 
دســتور تولیت آستان قدس رضوی برنامه اعزام زائران زیارت اولی استان های سراسر 
کشور را در دستور کار قرار داده است و تاکنون بیش از ۹00 هزار زائر محروم و زیارت 

اولی به مشهد مقدس مشرف شدند.
وی با بیان اینکه به طور متوســط روزانه بیش از هزار زائر زیارت اولی با مساعدت 
آســتان قدس رضوی وارد شــهر مشهد می شــوند، تصریح کرد: این زائران در قالب 
»کاروان های مهر درخشــان رضوی« با این پیش شــرط که سن این افراد باالی ۴0 
سال، محرومیت شان محرز و یا از آخرین سفرشان به مشهد سال های زیادی گذشته 
باشد، به حرم منور رضوی مشرف می شوند. خاکسار گفت: عالوه بر زائران زیارت اولی 
که تاکنون نتوانســته اند به مشهد ســفر کنند، ایتام و گروه های کم بضاعت، طالب، 
دانشــجویان، زوج های کم برخــوردار، نخبگان بی بضاعت، مددجویــان کمیته امداد، 

بهزیستی و بیماران خاص نیز تحت پوشش این طرح آستان قدس رضوی قرار دارند.

اخبار کوتاه
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دانشگاه بریتانیایی خطاب به دانشجوی ایرانی:
به خانه برو و پول نقد بیاور!

گاردین گزارش داد: دوره های آموزشی دانشجوهایی ایرانی در بریتانیا به دلیل 
دور جدید تحریم های ضدایرانی دونالد ترامپ به حالت تعلیق درآمده است.

به گزارش ایســنا به نقل از گاردین، دانشجوی ایرانی که دانشگاه »ریدینگ« 
انگلستان حقوق می خواند،  یکی از دانشجویان ایرانی است که در خطر بازماندن از 
تحصیل و باطل شدن ویزای شان به دلیل عدم پرداخت شهریه دانشگاه قرار دارند.

خانواده این دانشــجوی 23 ســاله به دلیل آن که تراکنش های مالی توســط 
تحریم های آمریکا هدف قرار گرفته اند، نمی توانند به خارج از کشــور پولی واریز 

کنند.
دانشــگاه ریدینگ به این دانشجو گفته است که تنها گزینه وی، بازگشت به 
تهران در ایام کریســمس و آوردن 5350 پوند پول نقد برای ثبت نام در ترم آتی 

است.
در ایمیل یکی از مســئوالن این دانشگاه آمده است: این باید زمان کافی برای 
آوردن پول از ایران بعد از تعطیالت کریسمس را در اختیار شما بگذارد. اگر شهریه 

تا زمان مقرر واریز نشود، شما از ادامه دوره آموزشی خود بازخواهید ماند.
دانشجوی ورد اشاره نیز  گفته است که تاکنون شش اخطاریه در همین راستا 
دریافت کرده که آخرینش در پنجم دسامبر )14 آذر( بوده است. این دانشجو در 
حال گذارندن سال آخر تحصیالت خود است و تا کنون 30600 پوند برای دو سال 

اول خود پرداخت کرده است.

ویژه

سفر نماینده پوتین در امور سوریه به تهران
نماینده رییس جمهوری روسیه در امور سوریه برای دیدار و گفت وگو با دستیار 

ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی به تهران سفر کرده است.
به  گزارش  ایســنا، الکســاندر الورنتیف ظهر دیروز )شنبه( با »حسین جابری 
انصاری« دیدار و رایزنی کرد. این دو دیپلمات ریاست هیات های دو کشور ایران و 

روسیه را در جریان مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه بر عهده دارند.
بر اســاس این گزارش یازدهمین نشست بین المللی صلح سوریه در دهه اول 
آذر ماه سال جاری در آستانه برگزار شد. همچنین سازمان ملل متحد روز جمعه 
اعالم کرد: نماینده ویژه این سازمان در امور سوریه طی روزهای آینده با مقامات 
عالی رتبه ایران روســیه و ترکیه دیدار خواهد کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، ســازمان ملل متحد با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد، »استفان 
دی میستورا«، نماینده ویژه این سازمان قرار است طی روزهای آتی در ژنو دیداری 
با مقام های عالی رتبه ســه کشور ایران روسیه و ترکیه داشته باشد. بر اساس این 
بیانیه، ایجاد کمیته قانون اساسی ســوریه محور اصلی این دیدار خواهد بود. در 
بیانیه سازمان ملل متحد آمده است، گفت وگو با مقام های این سه کشور با هدف 
تالش در راستای تشکیل کمیته ای »متعادل، معتبر و همه جانبه« به منظور تدوین 
پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه و همچنین برگزاری انتخابات در این کشور 
خواهد بود.  این دیدار در حالی برگزار خواهد شد که نماینده سازمان ملل متحد در 
امور سوریه قرار است بیستم دسامبر با اعضای شورای امنیت دیداری داشته باشد.

جایگزینی برای برجام وجود ندارد
ایسنا: ســفیر اســترالیا در اتریش اعالم کرد کــه جایگزینی برای برجام 
وجود ندارد. »برندون همر«، ســفیر اســترالیا در اتریش در صفحه شــخصی 
خود در توییتر با اشاره به این که هیچ جایگزینی برای برجام به منظور کنترل 
برنامه هسته ای ایران وجود ندارد، نوشت: »همانطور که نخست وزیر »اسکات 
موریسون« اعالم کرد، اســترالیا مواضع خود نسبت به برجام را حفظ خواهد 
کرد.« روزنامه گاردین که سخنرانی »اسکات موریسون«، نخست وزیر استرالیا 
در روز شــنبه را منتشر کرد، نوشته بود که  موریسون در رابطه با برجام ادعا 
کرده است: »ما نه تنها نسبت به آن چه که در این توافق موجود است نگرانیم، 
بلکه نسبت به آن چیزهایی که در این توافق نیستند نیز ابراز نگرانی می کنیم. 
ایــن توافق به فعالیت هــای بی ثبات کننده ایــران در خاورمیانه نمی پردازد و 

جامعه جهانی باید به این این گونه اقدامات واکنش نشان دهد.«

رویداد

کوتاه از دیپلماسی

وزیر امــور خارجــه جمهوری اســالمی 
ایران روز گذشــته )شــنبه( عازم قطر شــد. 
»محمدجواد ظریف« برای حضور و سخنرانی 
 Doha  ( بین المللــی دوحــه  در نشســت 
Forum 2018 ( به این کشــور عربی سفر 

کرده است. 
نشســت مزبور تحت عنوان »شکل گیری 
سیاســت در جهان به هم پیوسته« با تمرکز 
بر »امنیت«، »صلح و میانجیگری«، »توسعه 
اقتصــادی« و »روندهــا و گزار هــا« برگزار 
می شــود. به گزارش ایسنا وزیر خارجه ایران 
در حاشــیه این نشســت با برخــی مقامات 
شــرکت کننده دیدار و گفت وگــو می کند. 
وزیر خارجه کشــورمان در اولین دیدار خود 
با »شــیخ عبداهلل بن ناصر آل ثانی«، نخست 
وزیر این کشــور عربی دیــدار و رایزنی کرد. 
توســعه و تعمیق روابــط دو جانبه، امنیت و 
ثبات منطقه ای و نیز ابراز حمایت از پیشرفت 
مذاکرات صلح در یمن از مهم ترین محورهای 
گفت وگــوی این دو مقام ایرانی و قطری بوده 

است.
وزیر خارجه کشورمان همچنین با همتایی 
قطــری خود نیز دیدار کرد، ظریف و »محمد 
بن عبدالرحمان آل ثانی« در خصوص آخرین 
تحوالت روابط دو جانبه و مهمترین مســائل 
منطقه ای و بین المللــی رایزنی و تبادل نظر 
کردند. عالوه بر ظریــف، »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل سازمان ملل، »ماریا فرناندا اسپینوزا 
گارســز« رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، 
»شــیخ محمد بــن عبدالرحمــان آل ثانی« 
معــاون نخســت وزیر و وزیر خارجــه قطر، 
»مولود چاووش اوغلــو« وزیر خارجه ترکیه، 
»حســن خیر« نخست وزیر ســومالی، »تارو 
کونو« وزیر خارجه ژاپن، »یوسف بن علوی« 
وزیر مسئول در امور خارجی عمان، »آلیستر 
برت« معــاون وزیر خارجــه بریتانیا در امور 
خاورمیانه و »نادیا مراد« برنده صلح نوبل نیز 
از جمله دیگر شــرکت کنندگان و سخنرانان 

این نشست دو روزه هستند.
این نشســت که از دیروز )شنبه( به مدت 
دو روز در دوحه برپا شــده اســت، توســط 
»تمیم بن حمد آل ثانــی« امیر قطر افتتاح 
شد. به گزارش العالم وی در سخنان خود در 
مراســم افتتاحیه این نشست عنوان کرد که 
سرکوبگری، اســتبداد و نقض حقوق بشر به 

تهدیدی برای بشریت تبدیل شده است. 
امیــر قطــر افزود کــه منازعــات فراگیر 
تمام جهــان را فراگرفتــه و رژیم هایی را به 
وجود آورده که حقوق بشــر را به رســمیت 
نمی شناســند. وی همچنیــن گفــت که در 
منطقه غرب آســیا چالش های زیادی وجود 

دارد که مهم ترین آن قضیه فلسطین است
آل ثانی اظهار داشــت که موضع دوحه در 

خصــوص حل بحران به وجود آمده در روابط 
با چهار کشور عربی تغییر نکرده و ما همچنان 
بــر گفت وگو و عدم مداخلــه در امور داخلی 
کشــورها تأکیــد داریم. وی اشــاره کرد که 
گفت وگو تنها راه پایان دادن به شــکاف بین 
طرف هاست هر چند که اختالفات زیاد باشد.

در ادامــه نشســت دوحه صفحــه توییتر 
»دوحــه فروم«، به نقــل از وزیر امور خارجه 
کشــورمان عنوان کرد:  »واضح اســت که ما 
به خاطر تحریم های آمریکا تحت فشــار قرار 
داریــم؛ اما آیا این به تغییرسیاســت های مان 
منجر می شود؟ من تضمین می کنم که چنین 
چیزی پیش نمی آیــد.« وی همچنین تاکید 
کرده اســت که: اگر هنری باشــد که ایران 
بتواند به آن مسلط شــود و آن را به دیگران 
آموزش دهد، آن هنر گریز از تحریم ها خواهد 

بود.
موشک های ما قابل مذاکره نیست

همچنین در حاشــیه این نشست »محمد 
جواد ظریــف« وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در مصاحبه با خبرنگار شبکه 
قطــری الجزیره ضمن رد اظهــارات مقامات 
آمریکایــی در خصوص نقض قطعنامه 2231 
شــورای امنیت ســازمان ملل توسط ایران، 
دربــاره برنامه موشــکی تهــران و ادعاهای 

مقامات آمریکا در این باره پاسخ داد.
به گزارش ایرنا، خبرنگار الجزیره در حاشیه 
نشست بین المللی دوحه از ظریف سوال کرد 
که نظر شــما درباره اینکه دولت ترامپ ایران 
را به دلیل آزمایش های موشــک بالستیک به 
نقض قطعنامه 2231 شــورای امنیت متهم 

کرده است، چیست؟
وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
پاســخ گفت: اول از همه اینکه، موشک  های 
ایران، برای دفاع هســتند و مــا به آنها برای 
بازدارندگــی نیاز داریم. ما در منطقه   بســیار 
کمتر از هر کشــوری منابع برای هزینه های 
نظامی صرف می  کنیم و به همین جهت ما از 
همان اول هم گفتیم که موشک های ما قابل 

مذاکره نیستند.
ظریف تاکیــد کرد: موضــوع دوم آن که 
آمریکا با خروج از برجام، به صراحت قطعنامه 
2231 شورای امنیت ســازمان ملل را نقض 
کــرده اســت و در نتیجه آنهــا در موقعیتی 
نیســتند کــه بخواهند دربــاره آن قطعنامه 
حرف بزنند چرا که آنها تالش کردند که این 
قطعنامه را از بین ببرند، اما به رغم تالش  های 

آنها این قطعنامه همچنان پابرجا است.
وی افــزود: نکته ســوم، قطعنامه 2231، 
ایــران را از آزمایــش کردن موشــک  ها منع 
نمی کنــد بلکه از آزمایش موشــک  هایی که 
برای حمله کالهک هسته ای باشد منع کرده 
در حالی که به گــواه آژانس بین المللی اتمی 
فعالیت های هسته ای ایران برای اهداف صلح 

آمیز است.
ظریف درباره اقدامات یک سال اخیر دولت 
آمریکا علیــه ایران گفت: ترامپ به هر دلیلی 
تصمیم به خــروج از برجام گرفته و اگر حاال 
می  خواهد با ایران مذاکره داشــته باشد، این 
گفت  وگوها باید هدف مشخصی را دنبال کند.

وی در ادامه با کنایــه به مذاکرات رئیس 
 جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی گفت: ما 

صرفا برای فرصت عکس گرفتن )با یکدیگر( و 
امضای یک سند دو برگی گفت وگو نمی کنیم.

وزیر خارجه کشــورمان در پاسخ به سوال 
مجری این نشســت که در حال مطرح کردن 
ســوالی با مضمون »مداخله ایران در اوضاع 
کشــورهای منطقــه« بــود، بالفاصله گفت: 
مداخله چه کسی؟ این آمریکاست که در امور 
منطقه مداخله می  کند. کشــور ما در منطقه 

واقع شده است.
مجری برنامه تالش کرد با تغییر نوع سوال 
خود، وزیر خارجه را بــا مطرح کردن حضور 
نیروهای ایران در خارج از این کشــور تحت 
فشار بگذارد، اما ظریف در پاسخ گفت: »این 
منطقه ما است و هر کجا که ما نیرویی مستقر 
داریم و یا مستشار نظامی  اعزام کرده  ایم،  این 
اقدام کامال با درخواســت مستقیم دولت آن 
کشور صورت گرفته است. آیا آمریکا می  تواند 

ادعای مشابهی داشته باشد؟«
سندی بهتر از برجام نیست

ظریــف تاکید کرد: ما قبال نیــز با آمریکا 
گفت  وگو داشته ایم. ما یک سند امضا کردیم. 
به عنوان شخصی که در مذاکرات برای تنظیم 
این سند )برجام( حضور داشت باید بگویم که 
هیچ ســند بهتری از این توافق نمی توانست 
تنظیم شــود. بنابراین، جای گفت وگو وجود 
دارد، اما شما ابتدا باید به نتایج گفت وگوهایی 

که در گذشته داشته اید، پایبند باشید.
وزیر خارجه کشــورمان ادامــه داد: اولین 
مرحله، ما بایــد ببینیم که آمریکا واقعا مایل 
اســت تا نشــان دهد هــدر دادن وقت برای 
گفت  وگــو با آن ها ارزش دارد یا خیر. مجری 

برنامه از وی پرسید که آمریکا چطور باید این 
موضوع را نشــان دهد که ظریف پاســخ داد: 
با اجرای تعهدات خود ذیل قطعنامه شــورای 

امنیت سازمان ملل.
ظریــف تصریح کــرد: هیــچ دلیلی برای 
مذاکره بیشتر وجود ندارد آن هم در شرایطی 
که نتایج یک دوره نسبتا طوالنی و مذاکرات 
ســخت که در گذشــته انجــام گرفته، روی 
هواست، اقدامی که تمام جامعه بین المللی به 
جز اندک انگشت  شماری که به خاطر گرفتن 
منافع بیشتر از آمریکا، با آن مخالفت کرده اند.

مجری این نشســت ادامه داد: شما پاسخ 
دقیقی به سوال من نداده  اید که ظریف پاسخ 
داد: این تمام جوابی اســت که از من خواهید 
شنید. وزیر امور خارجه ایران در ادامه درباره 
هرگونه احتمــال گفت وگو با آمریکا در آینده 
تاکیــد کرد: ما هرگز با کشــوری که برای ما 
12 شــرط تعیین کرده، آن هم پس از نقض 
قطعنامه شــورای امنیت که خودش هم آن 
را تایید کرده بود، وارد مذاکره نخواهیم شد.

ظریف ادامه داد: من از آنها نمی خواهم که 
قانون مدار باشند چرا که این تقریبا غیرممکن 
اســت، اما من می خواهم که کمتر بی  قانونی 

کنند.
ظریف در پاســخ به سوالی درباره »میزان 
اختالفات و مباحثــات در ایران در خصوص 
هرگونه مذاکــره و توافق بــا آمریکا« گفت: 
خوشــبختانه، امــروز دربــاره هر مســئله  و 
موضوعی، در ایران مباحثــه  ای وجود دارد. 
طیف و گســتردگی دیدگاه  ها درباره مسائل 
مختلف در ایران، درست به میزان گستردگی 
عقاید و نظرها در هر کجای این دنیاست، در 
ایران هم این دیدگاه وجود دارد که گفت  وگو 
با آمریکا حالل تمام مشکالت است و هم این 
دیدگاه که گفت وگو با آمریکا بســیار مخرب 

خواهد بود.
روابط ایران و عربستان

در ادامــه مجری برنامــه از ظریف درباره 
چشم انداز روابط ایران و عربستان سعودی به 
ویژه از زمانی که »محمد بن سلمان« ولیعهد 
سعودی در این کشور به قدرت رسیده است، 
پرســید. ظریف پاسخ داد: متاسفانه عربستان 
بــه دنبال کاهــش تنش ها نیســت. در واقع 
ســعودی ها به این معتقد هستند که افزایش 
تنش ها به نفع منافع آنها است. ببینید با قطر 
چه کردند. نگاه کنید به زندانی کردن نخست 
وزیر یک کشور دیگر. نگاه کنید در یمن چه 
کردند. ســعودی ها و اماراتی ها با موشک های 
آمریکایی و انگلیسی یمن را به جهنم تبدیل 
کرده اند. وی افزود: نیروهای حوثی )انصاراهلل( 
از ســالح هایی استفاده می کنند که آن ها را 
در دوران حکومت »علــی عبد اهلل صالح« از 

عربستان خریداری کرده بودند.

 ظریف در حاشیه نشست دوحه:

ایران هنر گریز از تحریم ها را به دیگران هم آموزش خواهد داد

با عضویــت رژیم اســراییل در FATF به 
عنوان ســی و هشتمین عضو رسمی این گروه 
مالــی بین المللــی، کار برای ایران ســخت تر 
شــد. به گزارش ایســنا، وزیر دادگستری رژیم 
صهیونیســتی هفته گذشــته اعــالم کرد که 
اســرائیل به عنوان یکی از اعضــای گروه ویژه 
اقدام مالی پذیرفته شده است. رژیم اسراییل و 
عربستان دو کشوری هستند که در سال جاری 
میالدی وضعیت شان برای عضویت در این گروه 
مالی بین المللی بررسی شد و در نهایت اسراییل 
با پشت ســر گذاشتن عربستان سعودی موفق 
شــد تا به آن راه پیدا کند. برخی رســانه های 

خارجی با انتشار خبر فوق، عضویت اســراییل در گروه ویژه اقدام مالی را در ابعاد 
سیاسی و منطقه ای در راستای اعمال فشار به ایران در شرایطی تحلیل کردند که 
 FATF ایران تالش دارد به طور کامل خود را از لیست سیاه خارج کرده و دستور

برای اقدامات مقابله ای کشورها با خود را ملغی کند.
با اجرایی شدن برجام اقدامات مقابله ای علیه ایران در چارچوب توافق هسته ای 
باید در FATF نیز به تعلیق در می آمد که این اتفاق از ســال 2015 تا کنون هر 
سال انجام شده است. تالش های ایران در بخش های زیادی انجام شد، اما در چند 
بخش هم چنان مشــکالت و موانعی برای اجرای آنها باقی مانده است.  در نشست 
اخیرFATF، به ایران 4 ماه دیگر )تا فوریه 2019( فرصت داده شد، تا موارد مربوطه 
را برای ممانعت از بازگشت به لیست سیاه FATF یا رد تعلیق تکمیل کند. از این رو 
چند مورد باقی مانده از  اجرای 40 توصیه FATF همچنان در راهروهای مجلس 
شورای اسالمی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز در رایزنی  میان 

سران سه قوا در جریان است.
مقامات کشــورمان در سطوح عالی دولت همواره بر تسریع تصویب فرایندهای 
مورد نیاز برای خارج شدن نام ایران از لیست سیاه FATF تاکید کرده اند. در مقابل 
 FATF اصرار دولت برای تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اجرای ،FATF مخالفان

را بر خالف منافع ملی تحلیل می کنند.
دولت و موافقان FATF معتقدند یکی از مهم ترین دالیل این اصرار و تســریع 
روند کار، فرصت ندادن به دشمنان و مخالفان ایران در FATF برای سنگ اندازی 
در مسیر اجرا و حفظ برجام است. تالش برای ممانعت از خروج نام ایران از لیست 
سیاه FATF از آن رو حایز اهمیت است که آمریکا تالش داشته و دارد تا با بازگشت 
نام ایران در لیســت سیاه و از سر گرفتن اقدامات مقابله ای، تحریم های یک جانبه  
هسته ای و غیر هســته ای جدید تحت عناوین اقدامات تروریستی و حقوق بشری 
علیه ایران را وجاهت قانونی و بین المللی دهد. به این شکل آمریکا می تواند از محل 

FATF یک بار دیگر اجماع جهانی علیه ایران را ولو کم اثر شکل دهد.
به عالوه، اجرا نشــدن کامل توصیه های FATF به ویــژه بعد از خروج آمریکا 
از برجام موجب شــد تا اجرای برجام در بخش هایی کــه مربوط به ایران و منافع 

اقتصادی اش بود حتی فراتر از برجام به خوبی انجام نشود.

امــا یکی دیگــر از دالیل اصرار بر تســریع 
تصویب لوایح چهارگانه مرتبط FATF، نگرانی 
ایران از ورود اعضای جدید به این گروه بود که 
متاســفانه باید گفت حاال اسراییل از یک عضو 
ناظر به عضو رســمی در FATF تبدیل شده 
اســت و به یک واقعیت نگران کننده برای ایران 

تبدیل شده است.
اکنــون با عضویت اســراییل در FATF به 
عنوان عضو رســمی، کار برای ایران ســخت تر 
شده است؛ چرا که هم زمان با مخالفان داخلی

FATF بر مخالفان خارجی آن به طور رسمی 
افزوده شده است. تا پیش از این، مخالفان خروج 
نام ایران از لیســت سیاه FATF، آمریکا، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس 
)سه عضو رسمی( و عربستان و اسراییل )دو عضو ناظر( بودند و اکنون یک عضو ناظر 

به جبهه اعضای اصلی مخالف ایران تبدیل شده است.
ایران در حدود 12 ســال پیش کار با FATF را آغاز و قوانینی را در چارچوب 
مبارزه با تامین مالی تروریسم که از اهداف اولیه FATF بوده، به تصویب رساند، اما 
در اوخر دهه 80 مشــکالتی بر سر راه عضویت کامل ایران ایجاد شد به شکلی که 

این روند تا دولت فعلی به تاخیر افتاد.
شاید برخی از منتقدان FATF این گونه به جامعه و افکار عمومی القا کنند که 
تالش دولــت برای تصویب لوایح مرتبط با FATF به خاطر حفظ برجام یا منافع 
حاصل از آن اســت در حالی که سوابق همکاری ایران با این گروه ویژه مالی نشان 
می دهد جمهوری اسالمی ایران از یک دهه پیش ضرورت پیوستن به این نهاد مالی 

را احساس و اقدامات الزم را نیز اتخاذ کرده است. 
حضور کشــورهای مختلف در این سازوکار مستقل مالی از کشورهای قدرتمند 
و تراز اول به لحاظ اقتصادی گرفته تا کشــورهای در حال توســعه و کمتر توسعه 
یافته حاکی از اهمیت مســاله است و آمریکا و بریتانیا و سوریه و ایران و عربستان 
نمی شناســد.  با وجود نگرانی ها درباره پیوستن کامل رژیم اسراییل به FATF و 
تشدید فشارها علیه ایران در این جبهه مالی بین المللی، نباید دست از تالش برای 

جلوگیری از خودتحریمی و بسته شدن مسیرهای تنفسی مالی و پولی برداشت. 
در عیــن حــال، از آنجایی که ســاز و کار FATF مبتنی بــر رعایت اصول و 
استانداردهایی کامال مالی، فنی و قانونی است، هر چقدر هم که کشورهای مختلف 
برای این مانع بر ســر راه ایران در FATF تالش کنند اگر ایران بتواند توصیه های 
این نهاد مالی را به درستی اجرا کند و سازمان ها و نهادها بر اساس آن ضوابط اقدام 

به فعالیت کنند از تیررس آمریکا و اسراییل و عربستان و دیگران دور خواهد ماند.
ایران چهل سال است که با تحریم های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری 
و غیره مواجه است با این وجود در تمام این سال ها در ابعاد مختلف توانست نه به 
استقالل کامل بلکه استقالل نسبی دست یابد. با پذیرش این که کشور از گذشته تا 
کنون و نیز در آینده با تهدید و تحریم  مواجه بوده و هست، نگاه مان باید برای حضور 

در مجامع و نهادهای بین المللی ایجابی باشد نه سلبی.

تعــدادی از ســناتورهای آمریکایی درصدد 
ارائه طرحی در کنگره هســتند که بر اســاس 
آن تمامی بانک های ایران به اتهام پولشــویی و 
تامین مالی تروریسم تحت تحریم قرار گیرند. 
به گزارش تسنیم ، نشریه واشنگتن فری بیکن 
در گزارشی به نقل از منابعی نوشت که تعدادی 
از نمایندگان آمریکایی در مراحل اولیه طرحی 
هستند تا با طرح اتهام پول شویی وتامین مالی 
تروریسم علیه تمامی بانک های ایرانی، به تحریم 
و انزوای آنهــا بپردازند. این منابع به فری بیکن 
گفتند که این طرح جدید توســط »تد کروز« 
سناتور جمهوری خواه ایالت تکزاس و متحدانش 

در مجلس نمایندگان و ســنا به پیش برده می شــود و هدف آن قطع ارتباط تمام 
بانک های ایرانی از سیستم مالی جهانی به اتهام ایفای نقش در عملیات تروریستی 

هستند. این طرح که توسط فری بیکن نیز رویت 
شده، با تمام بانک های ایرانی به عنوان تهدیدی 
تروریستی و پولشــویی رفتار خواهد شد. این 
طرح به موضوع روش مالی جایگزینی که قرار 
اســت میان ایران و اروپا و با هــدف دور زدن 
تحریم های آمریکا علیه ایران به کار گرفته شود 
نیز می پردازد که از جمله می توان به ارزهای رمز 
نگار اشاره کرد. همچنین این طرح قصد دارد با 
تالش دولت ایــران در مداخله در بازار ارز برای 
جلوگیری از سقوط ارزش ریال ایران مقابله کند 
و با قرار دادن بخش مالی ایران در لیست سیاه 
به دنبال تحقق این هدف است. این طرح کنگره 
پس از آن مطرح شد که نمایندگان تندروی کنگره از دولت ترامپ در تحرک سریع 

برای قطع دسترسی  مالی ایران ناامید شدند.

FATF اسراییل در میان مخالفان اصلی ایران در

نقشه تازه آمریکا برای تشدید فشار علیه سیستم مالی ایران
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  خروج ۱۰ هزار آموزش دهنده از گردونه نهضت سوادآموزی
  بیش از دو دهک جامعه امروز در معرض آسیب قرار گرفته اند

تیتر اخبار

فعالیت دوباره کانال »سرباز ایران« 
در یک پیام رسانی ایرانی

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح از فعالیت دوباره کانال 
سرباز ایران در یک پیام رســان بومی خبر داد.یسردار موسی کمالی رییس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح در گفتگو با خبرنگار  حوزه نظام 
وظیفه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص فعالیت نداشتن کانال 
سرباز ایران در تلگرام اظهار کرد: به دلیل پیگیری  و اصرار افراد برای فعالیت مجدد 
کانال، بزودی کانال »سرباز ایران« در یک پیام رسان داخلی  فعالیت خود را آغاز 
می کند.رییس اداره سرمایه انســانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح در رابطه با 
پاســخ به سربازان به صورت انفرادی افزود: البته کماکان از طریق ارتباط با مدیر 
کانال، به سواالت افراد پاسخ داده می شود.گفتنی است؛ کانال »سرباز ایران« تحت 
نظر ســردار کمالی فعالیت دارد و به سواالت سربازان و مشموالن برای راهنمایی 

هرچه بهتر پاسخ داده می شود.

اجرای طرح »زنگ آسمانی« در صبحگاه مدارس
مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش، از اجرای طرح مدرســه ای قرآنی 
»زنگ آســمانی« در صبحگاه مدارس با محوریت حفظ جز سی قرآن کریم خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مسیب زاده گفت: یکی از اهداف و اصول 
اساســی ناظر برحوزه قرآن، عترت و نماز توسعه مشارکت است یعنی آموزش و 
پــرورش به تنهایی نه می خواهد و نه می تواند امر تعلیم و تربیت دانش آموزان را 
بــه عهده بگیرد قطعا همدلی و همیاری بخش های مختلف فرهنگی در روند کار 
آموزش و پرورش موثر اســت. به ویژه رسانه ملی که فراگیری بسیار زیادی دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا کار مشترکی با رادیو قرآن به نام » زنگ آسمانی« از 
روز قبل رونمایی شد و آغاز به کار کرد. فضای باطراوت و بانشاطی را در آغاز صبح 
در مدارس داریم به نام صبحگاه یا مراســم آغازین برای قرائت قرآن. این برنامه با 
رادیو قرآن هماهنگ شده است و به مدت ده دقیقه از ساعت ۷ و نیم صبح، »زنگ 
آسمانی« پخش خواهد شد که شامل یک تالوت برگزیده دانش آموزی، ترجمه، 
تفســیری مختصر یا پیام آیات قرآنی به بیان حجت االسالم راستگو است و همه 
این ها با محوریت جز ســی قرآن کریم هستند زیرا شعار اصلی آموزش و پرورش 

حفظ جز سی قرآن کریم است.

تولید چیپس چوب
 با هدف تهیه کود ارگانیک در منطقه 5  

سرشــاخه های هرس شــده درختان منطقه 5 با اســتفاده از دستگاه چیپر به 
چیپس چوب تبدیل و برای تولید کود گیاهی ارگانیک آماده می شود. به گزارش 
روابط عمومی شــهرداری منطقه 5 ، علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری 
و محیط زیســت منطقه هدف از استقرار دستگاه چیپر در محل دپوی ضایعات 
و سرشــاخه های منطقه را صرفه جویی، کاهــش هزینه های انتقال، خود کفایی 
منطقه در تولید کود گیاهی و ارگانیک دانست.  علی بخشی در تشریح این خبر 
افزود: سرشــاخه و ضایعات هرس شده درختان به وسیله دستگاه فوق، تبدیل به 
چیپس چوب )مالچ( شده که بعد از آسیاب شدن، در گودال های حفر شده فشرده 
وپس از 4 ماه تخمیر، تبدیل به کود گیاهی مناســب با محیط زیســت می شود 
.از دیگــر مزایای تهیه چیپس چوب، رنگ آمیزی در طراحی فضای ســبز بدنه 
بزرگراه ها، ارتقای زیبایی بصری شهر و بهره گیری در تولید نئوپان است. همچنین 
با پاشیدن این تراشه ها در زیر درختان آبیاری شده، شاهد صرفه جویی در مصرف 

آب هستیم.

موافقت ذینفعان تجریش
 مهمترین عامل اجرایی پیاده راه است

اجرایی شدن طرح پیاده راه حدفاصل میدان قدس- تجریش مستلزم جلب نظر، 
موافقت  و حمایت ذینفعان، اهالی و کسبه تجریش است.به گزارش روابط عمومی 
شهرداری منطقه یک مهندس محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسالمی 
شهر تهران در سومین نشست انجمن دوستداران تهران با موضوع »تجریش فردا« 
که با حضور دکتر بهمن ادیب زاده عضو هیات علمی دانشــگاه شــهید بهشتی، 
محمود منیعی مشاورعالی شهردارمنطقه یک و رییس انجمن دوستداران تهران، 
معاونان و مدیران شــهری این منطقه در ســینما آستارای تجریش برگزار شد با 
بیان مطلب فوق اظهار داشــت: طرح پیاده راه حد فاصل میدان قدس- تجریش 
یکی از طرح های ماندگار شــمال تهران خواهد بود که هویت فرهنگی، تاریخی و 
مذهبــی این منطقه را حفظ می کند و اگر ذینفعان این طرح موافق اجرای طرح 
باشــند  و کمپین آن شکل بگیرد و موفق عمل کند امکان اجرای آن نیز فراهم 
می شود .هاشمی اتصال مترو میدان قدس به خیابان ولیعصر )عج( را از طرح های 
ساماندهی ترافیکی این منطقه دانست و گفت: مترو یک ایستگاه باقی مانده تا به 
تجریش برسد که امیدواریم 2 ایستگاه مترو این محدوده بتواند به پروژه پیاده راه 
تجریش نیز کمک کند.هاشمی تصریح کرد: همه ما به عنوان شهروندان، مدیران 
و دوستداران تهران باید کمک کنیم تا شهر زیست پذیر و زنده ای داشته باشیم و 
مسئولیت اجتماعی ما این است که میراث و هویت این شهر را به همه بشناسانیم و 
معرفی کنیم.وی بازسازی سینما آستارا را نیز یکی از طرح های هویتی این منطقه 
دانســت و گفت: یکی از طرح های شورای شهر حفظ و بازسازی اماکن فرهنگی 
فرســوده و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیت اســت که سینما آستارا با همکاری 

موسسه بشرا فیلم در حال بازسازی است که این اقدام  نیاز به تحسین دارد.

تسهیالت و شرایط ایران برای سرمایه گذاری 
شرکت های دارویی خارجی

وزیر بهداشت با اشــاره به تالش های وزارت خارجه و بانک های هندوستان برای 
رفع دغدغه های همکاری های مشــترک صنایع دارویی ایران و هندوســتان، از 
حمایت ها و تسهیالت ایران برای سرمایه گذاری شرکت های داروسازی هندوستانی 
در ایران خبر داد.به گزارش ایســنا، دکتر سید حسن هاشمی در نشست مشترک 
صنایع دارویی و تجهیزات پزشــکی ایران و هندوستان در دهلی نو اظهار داشت: 
وزارت بهداشــت جمهوری اســالمی ایران تســهیالتی را برای حضور دائمی و 
سرمایه گذاری های شرکت های دارویی در ایران فراهم کرده است و اگر محصولی 
در ایران تولید شــود، برای واردات آن محصول که ساخت کمپانی های اروپایی و 

آمریکا است، محدودیت ایجاد می کنیم.

جشنواره ارگانیک، جشنواره ای محیط زیستی است
رییس کمیته محیط زیســت شورای چهارم شــهر تهران در دیدار از »جشنواره 
ارگانیک« گفت: جشــنواره ارگانیک فرصتی برای ارائه محصوالتی اســت که با 
سالمت شهر و شهروندان سر و کار دارد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت 
میادین شــهرداری تهران؛ محمد حقانی افزود: جشــنواره ارگانیک، جشنواره ای 
محیطی زیستی در راستای سالم سازی زیست شهری و سالمت شهروندان است.
وی با اشــاره به اینکه تغذیه ســالم، سالمت شــهروندان را به دنبال دارد، اظهار 
کرد: از جمله دســتاوردهای جشنواره ارگانیک، آشــنا کردن شهروندان با آثار و 
نتایج اســتفاده از محصوالت ارگانیک است.عضو شورای چهارم در پایان با دعوت 
از شــهروندان برای استقبال از جشنواره ارگانیک، خاطرنشان کرد: این جشنواره 
در زمینه آگاهی بخشی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی تغذیه سالم به شهروندان 

می تواند بسیار موثر باشد.

کاهش ازدحام ترافیک مقابل مدارس با ترویج 
دوچرخه سواری

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3 در نشست صمیمانه با معاونان 
ترافیکی شــهرداران مــدارس تاکید کرد بــا ترویج دوچرخه ســواری در میان 
دانش آموزان می توان شاهد کاهش ازدحام خودروها مقابل مدارس بود.به گزارش 
روابط عمومی شــهرداری منطقه 3: علیرضا اســفراینی نژاد خطاب به معاونان 
ترافیکی شــهرداران مدارس گفت: باید از ظرفیت دانش آموزان و سرای محالت 
جهت هم افزایی درجهت  پیشــبرد امور استفاده کرد.وی با اشاره به ازدیاد تردد 
خودروها در معابر شهری ابراز داشت: عریض کردن خیابان ها و استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی دو راهکار کاهش ترافیک در کالن شــهر تهران است، البته 
اولویت مســئولین شهری توقف توسعه خیابان ها و معابر و گسترش حمل و نقل 

عمومی است.

اخبار کوتاه

پایتخت؛ شهر بی دفاع در مقابل زلزله
 حداقل 1/5 میلیون تهرانی در معرض خطر زلزله قرار دارند

ایجاد 1۶ تیم سیار برای شناسایی مبتالیاِن ایدز در پاتوق ها

وزیر رفاه خبر داد

دستور رییس جمهور برای آغاز نوبت دوم توزیع بسته های حمایتی

خاک ایران همچنان قاچاق می شود

تخریب کارگاه های غیرمجاز پسماند در تهران

صادقــی با بیان اینکه شــهر تهران در برابر زلزله آســیب 
پذیر اســت،گفت: 3 هزار و 2۶۸ بافت فرسوده در پایتخت 
وجــود دارد.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، احمد 
صادقی رییس ســازمان مدیریت و پیشگیری شهر تهران 
در کارگاه آموزشــی جســتجو و نجات شــهری که صبح 
دیروز در این ســازمان برگزار شــد، اظهار کرد: ایران جزء 
۱۰ کشــور بالخیز جهان است و ما شــاهد وقوع حوادث 
بســیار بزرگی در ایران بوده ایم. صادقی با بیان اینکه شهر 
تهران به دلیل قرار گرفتن در گسل ها و دامنه های البرز در 
خطر زلزله قرار دارد، افزود: ســاخت و سازی های ناایمن، 
کمبود فضا، بافت فرســوده و ...پایتخت از مســائل مهمی 
است که اهمیت برنامه ریزی برای کاهش حوادث را نشان 
می دهــد.وی گفت: معابر کم عرض و عــدم رعایت اصول 
ساختمان ســازی در تهران امکان دسترسی هنگام حوادث 
را محدود کرده است. رییس سازمان مدیریت و پیشگیری 
شهر تهران افزود: گسل های متعددی در شهر تهران وجود 
دارد که از ســال ۹5 دستور ساخت ساختمان های مهم در 

این بخش ها داده نشــده است. احمد صادقی نیز گفت: در 
تهران گســل های اصلی و فرعی زیادی وجود داشــته و 3 
هــزار و 2۶۸ هکتار بافت فرســوده داریم که ۱5 درصد از 
جمعیت ۱۰ میلیونی شــهر تهران در آن ســاکن است و 
حداقل ۱.5 میلیون نفر در بافت فرســوده در معرض خطر 
زلزلــه در دقایق اولیه هســتند. وی با بیان اینکه 3 هزار و 
544 مدرسه در خطر زلزله قرار دارند، گفت: همچنین ۱2 
هزار و ۶3۰ قطعه در محــدوده خطر زلزله قرار گرفته اند.

رییس سازمان مدیریت و پیشگیری شهر تهران با اشاره به 
اینکه زمان رسیدن به مصدومان پس از وقوع زلزله محدود 
اســت، اظهار کرد: باید شــبکه هایی از تیم های جستجو و 
نجات به صورت محلی و ملی تشکیل شوند تا در کوتاه ترین 
زمان بیشترین امدادرسانی صورت گیرد.صادقی به حضور 
فرهنگ و قومیت های مختلف در شــهر تهران اشاره کرد 
و افزود: تهران بــه تیم های محلی، ملی و بین المللی برای 
کمک رســانی نیاز دارد و اگر بخواهیم این تیم ها فعالیت 

داشته باشند باید با فرهنگ بومی مردم نیز آشنا باشند.

معاون بهداشــت وزیر بهداشــت با اشــاره به 
اقدامات این وزارتخانه بــرای بیماریابی جدید 
در حوزه اچ آی وی/ایدز، گفت: برای شناســایی 
مبتالیان به اچ آِ وی در افراد پرخطر و در معرض 
آسیب، کارشناسان ما به پاتوق ها رفته و عالوه 
بر ارائه وسایل پیشگیری الزم، تست اچ آی وی 
هم از این افراد می گیرند.دکتر علیرضا رییسی 
در گفت وگو با ایســنا، درباره نحوه شناســایی 
موارد جدید ابتال به اچ آی وی/ایدز در پاتوق های 
معتادان و افراد پرخطر، گفت: یکی از اقداماتی 
که امســال در این زمینه انجام دادیم این بود 
که در هر استان، نقشه برداری از مناطق پرخطر 

انجام دادیم و محل پاتوق های افراد با ریســک 
باال را در هر اســتان شناســایی کردیم و تحت 
پوشش دانشــگاه علوم پزشــکی مربوطه قرار 
دادیــم. وی با بیان اینکه این افــراد در مراکز 
DIC خدمت دریافــت می کنند. عالوه بر این 
۱۶ تیم ســیار هم به آنها متصــل کرده ایم تا 
بتوانند وسایل پیشگیری و آموزش های الزم را 
به این افراد ارائه دهند و از آنها تست اچ آی وی 
نیز بگیرند. بر همین اســاس در یکی از مراکز 
DIC سطح کشور در قالب همین اقدامات 22 

مورد مثبت اچ آی وی را شناسایی کردیم.
رییســی ادامه داد: یکــی از گروه های هدف ما 

از ایجاد ۱۶ تیم ســیار اچ آی وی/ایدز، زنان در 
معرض آســیب اســت؛  به طوریکه این تیم ها 
با حضــور در پاتوق ها، این افراد را شناســایی 
و آموزش هــای الزم را به آنهــا ارائه می دهند. 
البته این اقدامات باید در ســطح کشور توسعه 
بیشتری یابد. با اقداماتی که در حاشیه شهرها 
برای شناســایی موارد جدیــد اچ آی وی انجام 
دادیم، در بین همین افراد حاشــیه شهر ۱۱3 
مورد مثبت پیدا کردیم که باردار بودند و با ارائه 
درمان های الزم به این افــراد در ۱۱۱ مورد از 

انتقال بیماری به نوزاد پیشگیری کردیم.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت در ادامه 

صحبت هایش گفت: یکی از اتفاقات خوبی که 
قرار اســت امسال انجام شــود،  در حوزه مراکز 
MMT اســت. در حال حاضــر ۷۰۰۰ مرکز 
MMT در کشــور وجــود دارد و قرار اســت 
در ایــن مراکز اقدام به شناســایی مبتالیان به 
اچ آی وی کنیم. بنابرایــن اگر این مراکز تحت 
پوشش قرار گیرند، می توان بیش از ۱.5 میلیون 
نفر را تحت آموزش و تســت اچ آی وی قرار داد 
و قطعا در میان این افراد می توانیم بیماری یابی 
خوبی انجــام دهیم؛ چراکه این افراد جزو افراد 
پرریســک و پر خطر محســوب می شوند.وی 
با بیان اینکه در ســال ۹5، تست اچ آی وی در 

2۰۰۰ مرکز انجام می شد، گفت: در حال حاضر 
این تست در ۸ هزار و ۶5۰ مرکز انجام می شود. 
بر این اســاس در تمام مراکزمان، بویژه مراکز 
حاشیه شــهر همه این تســت ها وجود دارد و 
انجام می شود.رییسی تاکید کرد: در عین حال 
اقدامات شناســایی برای افراد آسیب پذیر هم 
انجام می شود و کارشناسان ما به پاتوق ها رفته 
و عالوه بر ارائه وســایل پیشگیری الزم، تست 
اچ آی وی هم از افراد می گیرند. البته هنوز این 
اقدام به میزان کمی در کشور انجام می شود و 
پوشش ما در کشور کامل نیست، اما باید کامل 

شود.

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، از دســتور 
رییس جمهور برای شــروع نوبــت دوم توزیع 
بسته های حمایتی میان مددجویان بهزیستی 
و کمیتــه امداد خبر داد.به گــزارش خبرنگار 
خبرگــزاری مهــر، محمد شــریعتمداری در 
حاشــیه مراســم تودیع و معارفــه مدیرعامل 
شســتا با اشاره به اینکه اصل اول در اداره امور 
در دولــت تدبیر و امور در شــرایطی که بنده 
مسئولیت گرفتم شفافیت است گفت:در همین 
راستا ســهام شــرکت ها باید در بورس عرضه 
شــود باید برود و اقدامات به مردم اعالم و قدم 
خوبی برداشته شده است.وی با اشاره به اینکه 

۶22 هیات مدیره شستا داشتیم که ۱۰۷ نفر 
باالی۶۰ سال سن داشتند افزود: ممکن است 
خیلی ها افراد فعال و خوبی باشــند اما برخی 
به ســن بازنشستگی رسیده بودند و قرار شد ه 
به عنوان مشــاور فعالیت کنند و مسئولیت ها 
را به جوانتر ها بدهند.شــریعتمداری در مورد 
مدیران دوشــغله تاکید کرد: با توجه به اینکه 
شســتا شامل قانون نمی شــود اما روح قانون 
حاکم است که افراد در دو سه شغل ننشینند 
که عقلی و منطقی هم هست و برهمین اساس 
تعدادی خودشان آمدند استعفا را تقدیم کردند.

وی با اشــاره بــه اینکه  کمبــود مدیر نداریم 

اســتعفای مدیران چندشــغله یا بازنشســته 
پذیرفته می شود گفت: چرا که مدیر مستعفی 
تلقی میشود و امکان حضور در هیئت مدیره را 
ندارد این در حالی است که کشور پر از نیروی 
است. شــریعتمداری گفت:  فرهیخته  انسانی 
افزایــش 2۰ درصدی حقوق بــرای کارمندان 
دولت اســت  و با سیاست های جبرانی تالش 
داریم تا آخر سال مشکالت همه اقشار را حل 
کنیم و تصمیم عمومی دولت همین سبدهای 

حمایتی است.
وی با اشــاره به اینکــه در مرحله اول ۸۶ نفر 
خارج شدند، گفت: برخی در این مرحله استعفا 

دادند که پذیرفته شــد و در ادامه مســیر باید 
دارایی ها و خرید و فــروش ها را اعالم کنیم.
وزیر رفاه به توزیع سبد حمایتی دولت نیز اشاره 
کرد و افزود: مددجویان و کارمندان دولت که 
زیر 3 میلیون تومان دریافت می کنند سبد را 
گرفتند و گروه سوم نیز که رانندگان و کارگران 
ســاختمانی هســتند به تدریج در گروه های 

مختلف ساماندهی شدند.
وی با اشــاره به دســتور رییس جمهور برای 
شروع نوبت دوم ســازمان های حمایتی مثل 
بهزیســتی و کمیته امداد، گفت: این دســتور 
ابالغ شــده است.شــریعتمداری افزود: آنهایی 

که بیمه نیســتند و در گروه های مشمول قرار 
ندارندو ســبد دریافت نکرده اند می توانند به 
تمام مراکز کمیته امداد و بهزیستی بعد از اتمام 
این مرحله مراجعه و با ثبت نام تقاضایشان را 
اعالم  کنند.وی با تاکید بر اینکه در شــورای 
عالی کار کمیته دستمزد به صورت سه جانبه 
گرایانه در حال بررســی اســت، اظهار داشت: 
یــک طــرف کارفرمایان و یک طــرف دولت 
است و هرساله مکلف به اعالم تغییرات حقوق 
و دســتمزد ایم. فاصله معیشــت را با حقوق و 
دســتمزد می ســنجد و تعیین می کند مسیر 
چگونه طی شود تا این فاصله به حداقل برسد.

مدیــر کل دفتر آب و خاک ســازمان حفاظت 
محیط زیست اعالم کرد: قاچاق خاک های ایران 
از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه دار است.

طی ســال های گذشته »قاچاق خاک« یکی از 
موضوعات چالش برانگیز بوده است. علی مریدی 
در پاسخ به این پرســش که آیا از ایران خاک 
قاچاق می شــود؟ به ایسنا، گفت: قاچاق خاک 
مراتــع و مــزارع را داریم اما در مــورد قاچاق 
خاک های معدنی من گزارشی دریافت نکرده ام.

این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست 
در مــورد قاچاق خاک های مراتع و مزارع ایران 
اظهارکرد: قاچاق خاک های مراتع و مزارع بیشتر 
از اســتان های جنوبی از جمله اســتان فارس 

صورت می گیرد.مریدی در پاسخ به این پرسش 
که خاک  ایران به کجا قاچاق می شــود، گفت: 
این خاک های قاچاق شــده کشورهای  مقصد 
حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و قطر است 
که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در 

قطر برای خشک کردن دریا استفاده می شود.
وی تاکید کرد: قاچاق خاک از ابتدای دهه ۸۰ 
شروع شد و هنوز ادامه دارد البته در سال های 
اخیــر بــه دلیل کم شــدن تقاضــا و افزایش 
حساســیت ها، قاچاق خاک تــا حدی کنترل 
شده اســت.مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان 
حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به ارزش 
باالی خاک های معدنی کشور گفت: خاک های 

معدنی هم که بــرای تولید فوالد، آهن و مس 
استفاده می شود و ارزش اقتصادی باالیی دارد، 
در قالب صادرات  و از مبادی رســمی از کشور 
خارج می شــوند که با توجه به ارزش باالی این 
نوع خاک، صادرات آن هم به محیط زیســت 
و هم به اقتصاد کشــور ضربــه می زند. مریدی 
با بیان اینکه خاک عنصر ارزشــمندی اســت 
و بــرای صادرات آن هم بایــد مبلغ واقعی آن 
گرفته شود،اظهارکرد: اعتقاد من این است که 
باید خاک معدنی را که ارزش اقتصادی باالیی 
دارد در کشــور به فوالد و مس تبدیل کنیم و 
محصول و کاالی تولیدشــده را از کشور صادر 
کنیم تا ارزش افزوده و فرصت های اشــتغال آن 

برای کشــور خودمان باشد و به عبارت ساده از 
خام فروشی خودداری کنیم.

به گزارش ایســنا، دو سال پیش هم معصومه 
ابتکار - رییس وقت ســازمان حفاظت محیط 
زیســت- با اشاره به برداشــت بی رویه و حتی 
قاچاق خــاک جزیره هرمز خواســتار برخورد 
نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک شــده 
و به ایســنا گفته بود: قاچــاق خاک هرمز که 
امری غیرقانونی است، موجب مشکالت زیست 

محیطی می شود.
مسعود منصور- معاون حفاظت و امور اراضی 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری - نیز در 
همان سال ۹5، ضمن تایید خبر قاچاق خاک 

از کشــور، با اشــاره به اینکه قانونگذار صدور 
هر گونه خاک کشــاورزی، مرتعــی و نباتی 
را به خارج از کشــور ممنوع کرده اســت، در 
گفت وگو با ایســنا اعالم کرد که دستگاه های 
متولی خاک باید به ســرعت دور هم بنشینند 
و با قاچاق خاک از کشــور مقابله کنند. صادر 
کردن خاک حاصلخیز کشــور با هیچ منطقی 
مجاز شمرده نمی شود. خواهش می کنم همه 
دستگاه ها حساسیت های الزم را داشته باشند.

در گذشــته تعدادی از نمایندگان مجلس هم 
نســبت به قاچاق خاک حساسیت نشان داده 
و اعالم کرده بودند که خاک ایران در پوشش 

سیمان، قاچاق می شود.

رییس اداره محیط زیســت شــهر تهران با اشاره به تخریب 
کارگاه های غیر مجاز پسماند در منطقه تقی آباد تهران گفت: 
این پایان کار نیســت و شهرداری تهران باید هر چه سریعتر 
نســبت به جمع آوری زباله ها و نخاله های به جا مانده اقدام 
کند.محمدحســین بازگیر در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
جمع آوری کارگاه های پسماند در منطقه »تقی آباد تهران« 
اظهار کرد: متاســفانه در این منطقه از ســال های گذشــته 
فعالیت های تفکیک و بازیافت پسماندها به صورت غیراصولی 
انجام می شد. افرادی با ســازه ها و ضایعات دیوارکشی کرده 
بودنــد و در اراضی تقی آباد - که بیشترشــان اراضی وقفی 

هستند - مشغول به بازیافت و تفکیک پسماندها بودند.
وی ادامه داد: این افراد بخشی از پسماندها را که به آن احتیاج 

داشــتند جدا می کردند و بخشــی دیگر را یا آتش می زدند 
یا بدون هیچ اقدامــی در منطقه تقی آباد رها می کردند. این 
فعالیت آنها ســبب ایجاد آلودگی های زیادی در خاک، هوا و 
آب می شــد و به تبع آن سالمتی شهروندان تهران را تهدید 
می کرد.رییس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان این که 
در جلسات کارگروه مدیریت پسماند شهر تهران بسیار روی 
موضوع جمع آوری کارگاهی پسماند در محله تقی آباد تاکید 
شده بود، تصریح کرد: خوشبختانه در ماه های اخیر با همکاری  
دســتگاه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری توانستیم این 

کارگاه ها را جمع آوری کنیم اما این پایان کار نیست.

بازگیر در ادامه گفت: در حال حاضر باید زباله ها و نخاله های 
برجــا مانده حاصل از تخریب این واحدها جمع آوری شــود. 
شــهرداری تهران قول داده است که با سرعت هرچه بیشتر 
این کار را انجام دهد ســپس اراضی رها شــده تقی آباد باید 
تعیین تکلیف شوند و کاربری های مناسبی برای آنها تعریف 
شود همچنین باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا افرادی 
که در این منطقه مشــغول تفکیک پسماندها بودند به نقطه 
دیگری از تهران نروند بنابراین شــهرداری و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت باید اقدامی برای ســاماندهی این افراد انجام 
دهد و شهرک های مناسبی برای بازیافت در یک مکان مناسب 

در نظر بگیرد. رییس اداره محیط زیست شهر تهران ادامه داد: 
در منطقه ۱۹ محل دیگری به اسم »خالزیر« وجود دارد که 
در آن کارگاه های دفع پسماند به صورت غیراصولی مشغول 
فعالیت هستند. امیدواریم این منطقه به زودی سروسامان پیدا 
کند. وی با تاکید بر این که طرح جامع مدیریت پسماند شهر 
تهران باید به زودی تدوین شود، تصریح کرد: یکی از اشکاالت 
ما در مدیریت پســماندهای عادی شــهر تهران، نبود برنامه 
است. براســاس آخرین گزارش ها شهرداری تهران و سازمان 
مدیریت پسماند اخیرا اقدام به انتخاب پیمانکار و اخذ قرارداد 
برای تدوین برنامه جامع مدیریت پســماند شهر تهران کرده 
است. اگر این طرح تهیه شود بسیاری از مشکالت پایتخت در 

حوزه مدیریت پسماند حل می شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از احتمال افزایش 
نــرخ جرائم راهنمایــی و رانندگی خبر داد.ســردار تقی 
مهری در گفت وگو با ایســنا، درباره احتمال افزایش نرخ 
جرائم راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه ســال آینده 
گفت: برابر قانون هر سه ســال یکبار با هماهنگی وزرای 
کشور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا 
پیشــنهاداتی برای افزایش نرخ جرائم رانندگی داده می 
شود که امسال هم در دستورکار هست که این اتفاق بیفتد 
و برابر قانون زمانش رسیده است.رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا درباره اینکه آیا این جرائم افزایش می یابد یا 

خیــر نیز تصریح کرد: تصمیم نهایی در مورد این موضوع 
بســتگی به این دارد که هیت وزیران چه تصمیمی بگیرد 
و ما هم تابع نظر هیات وزیران هســتیم. ســردار مهری 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره نظر پلیس 
در مــورد افزایش نــرخ جرائم نیز به ایســنا تصریح کرد: 
قطعا برخی از کد جرائم اثر بازدارندگی خود را از دســت 
داده و مــا معتقدیم که برخی از ایــن جرائم باید افزایش 
پیــدا کند.وی دربــاره محل واریز جرائم نیــز اظهارکرد: 
 تمامی جرائم راهنمایــی و رانندگی به خزانه دولت واریز 

می شود.

دبیر شورای سیاست گذاری جذب امریه وزارت ارتباطات 
از تمدید مهلت ثبت نام ســرباز امریه ای تا ظهر پنجشنبه 
2۹ آذر ماه با هدف ایجاد فرصت های برابر برای همه خبر 
داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا؛ شاهین جعفرپور 
درباره تخصیص ســرباز امریه به وزارت ارتباطات با اشاره 
به اینکه مجــوز این تخصیص در تیرماه ســال جاری از 
ســتاد کل نیروهای مسلح صادر شد، اظهار کرد: جلسات 
سیاســت گذاری برای تعیین نوع و کیفیت جذب سربازان 
امریــه با حضور وزیــر ارتباطات برگزار شــد.وی با بیان 
اینکه شــاخص ها و مدل ارزیابی در کارگروه ارزیابی مورد 
بررسی قرار گرفت، افزود: بیش از 2۰۰ نفر ساعت جلسه 
کارشناســی برای بررســی این موضوع برگزار شد.وی با 
اشــاره به اینکه در هفته گذشــته فراخوان جذب سرباز 
امریه اعالم شد، تصریح کرد: برای ایجاد فرصت های برابر 
برای تمامی متقاضیان، ســامانه امریه تا پنجشــنبه 2۹ 
آذرماه ســاعت ۱2 برای ثبت نام تمدید شد.او با تأکید بر 
اینکه مهلت در نظر گرفته شده، آخرین فرصت متقاضیان 

ثبت نام اســت و به لحاظ محدودیــت زمان امکان تمدید 
ندارد، ابراز کرد: ســهمیه جــذب وزارت ارتباطات برای 
اسفند ماه در رشته های مختلف 35 نفر است.وی با اشاره 
به اینکه وزارت ارتباطات پرچمدار شــفافیت است، تأکید 
کرد: بر اســاس بخشنامه های ستاد کل نیروهای مسلح و 
مصوبات شورای سیاســت گذاری جذب سرباز امریه، این 
فرآیند باید عادالنه، دقیق و شــفاف باشد.جعفرپور افزود: 
باید فرآیند جذب ســرباز امریه طوری طراحی می شد که 
ضمن داشتن شــاخصه های مشخص، قابل ارزیابی و فهم 
برای همه مخاطبان هم باشــد.به گزارش تسنیم، در این 
مرحله از جذب نیروی سرباز امریه، با توجه به نیازمندی-

 های پرسنلی ستاد و دستگاه  های تابعه وزارت ارتباطات، 
نیروهایی با تحصیالت کارشناســی ارشــد و دکتری در 
رشــته های تحصیلی حقــوق، اقتصاد، علــوم اجتماعی، 
مخابــرات، کامپیوتر، فنــاوری اطالعــات، امنّیت فضای 
سایبری، مهندسی برق و بیوانفورماتیک در سطح تهران و 

مراکز استان ها و به شکل بومی، جذب می شود.

نوبخت گفت: در حــال حاضر کارت های مدت دار با مبلغ 
مشــخص برای استفاده از مترو در نظر گرفته ایم و تمامی 
شــهروندان می توانند این کارت هــا را خریداری کنند.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، فرنــوش نوبخت 
مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران با اشــاره 
به اینکه در صورت تمایل شــهروندان و مســافران مترو 
کارت های مدت دار و مبلغ دار ارائه می شــود و همه اقشار 
جامعــه می توانند آن را خریداری کننــد، اظهار کرد: در 
سال های گذشــته کارت های مدت دار بدون سقف ریالی 
ارائه می شــد، اما به دلیل سوء اســتفاد ه از این کارت ها، 

کارت های مدت دار با مبلغ مشــخص را در نظر گرفته ایم 
که افــراد می توانند بــا مراجعه به ســایت »کارت بلیت 
الکترونیک« شهرداری تهران این کارت را خریداری کنند. 
کارت های مدت دار در سه بازده زمانی سه ماه، شش ماه و 
یکساله عرضه می شوند و شهروندان و مسافران می توانند 
بنابــر نیاز خود آن ها را خریداری نمایند. کارت های مدت 
دار ســه ماهه با قیمت  ۱۱2 هزار و 5۰۰ تومان، ۶ ماهه 
به مبلغ ۱۸۷ هزار و 5۰۰ تومان و یکســاله به مبلغ 33۷ 
هزار و 5۰۰ تومان به فروش می رسد؛ این مبالغ 25 درصد 

تخفیف دارد که به اعتبار اصلی کارت اضافه می شود.

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشــامیدنی ســازمان 
غــذا و دارو الزامات این ســازمان برای برچســب گذاری 
محصــوالت و فرآورده هــای غذایی تراریخته را تشــریح 
کرد.دکتر وحید مفید در گفت وگو با ایســنا،  با اشاره به 
ابالغیــه به معاونت های غذا و داروی دانشــگاه های علوم 
پزشکی سراســر کشــور، درباره مصوبات جلسه شورای 
ملی ایمنی زیســتی )آبان ماه امسال( در زمینه برچسب 
گذاری محصــوالت غذایی تراریخته تاکید کرد: منظور از 
برچسب گذاری این محصوالت، درج عبارت »اصالح شده 
ژنتیکی« پــس از نام جزء تراریختــه در بخش ترکیبات 
ماده غذایی است.وی تاکید کرد: بنابراین از این به بعد در 
خصوص فرآورده های مشمول برچسب گذاری مانند سویا، 
ذرت، کلزا و پنبه دانه در صورتی که ماده غذایی شــامل 
یا حاوی ماده اولیه تراریخته باشــد، باید عبارت »اصالح 
شــده ژنتیکی« در مقابل جزء تراریخته درج شــود.مفید 
افزود: بر اساس مصوبه شورای ایمنی زیستی کشور، درج 
هرگونه عبارت یا عالمت دیگر به عنوان برچســب گذاری 

مســتلزم کسب مجوز از شورای مذکور است و از آنجا که 
درج لوگو به تصویب این شــورا نرسیده، لذا دیگر نیاز به 
درج لوگو نیست.وی تأکید کرد: در صورتیکه کارخانجات 
یا واحدهای تولیدی اقدام به چاپ برچســب یا طرح لوگو 
کرده انــد، در حال حاضر نیازی بــه درج عبارت »اصالح 
شــده ژنتیکی« روی برچســب نخواهد بود.مدیرکل امور 
فرآورده های غذایی و آشــامیدنی وزارت بهداشت افزود: 
همچنین در صورتی که متقاضی بنا بر مســتندات معتبر 
ادعای عدم تراریختگی محصول را داشــته باشد، باید فرم 
تعهدنامه عدم تراریختگی )دســتورالعمل اجرایی وزارت 
بهداشت در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیک یافته و 
فرآورده های آن مرتبط با مواد غذایی( را تکمیل کرده و با 
سایر مستندات در محلی مناسب که دسترسی ناظران در 
دانشگاه ها به آن به سهولت میسر باشد،  نگهداری کنند. 
طبق این دستورالعمل از محموله های غیر تراریخته جهت 
راســتی آزمایی تعهد عدم تراریختگی بــه طور تصادفی 

نمونه برداری انجام خواهد شد.

احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی

مهلت ثبت نام برای امریه سربازی در وزارت ارتباطات تمدید شد

جزئیات فروش کارت های مدت دار مترو

الزامات جدید سازمان غذا و دارو درباره غذاهای تراریخته
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تولید خودرو ۵۷ درصد کاهش یافت
براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو 
در آبان ماه امسال با کاهش ۵۷.۴ درصدی همراه بوده است.در این مدت تولید 
انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ 
دستگاه کاهش یافته اســت.آبان ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۵۸.۲ 
درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دســتگاه در آبان ماه ســال گذشته 
به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دســتگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع ون نیز ۷۳.۲ 
درصد کاهش یافته و از ۶۷ دســتگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش 
یافته اســت.تولید انواع وانت نیز با کاهــش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ 
دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.آبان ماه امسال 
تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت ۹۹.۴ درصدی 
از ۱۶۳ دســتگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دســتگاه رســیده است.تولید انواع 
کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۵۲.۶ درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در 

آبان ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.

افزایش 6 درصدی قیمت آپارتمان های پایتخت
 در آبان

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: در آبان 
ماه امسال میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
آپارتمانی در تهران به ۹۱.۹ میلیون ریال رسید که نسبت به مهرماه ۶.۴ درصد 
و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد رشد داشته است.به گزارش 
ایرنا، در آبان ماه ۹۷ تعداد معامالت واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به 
هفت هزار و ۱۷ واحد رسید که نسبت به مهرماه امسال ۲۶.۶ درصد و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۵۳.۱ درصد کاهش داشته است.در این ماه، منطقه ۵ تهران 
با ۹۷۲ فقره و با ۱۶.۴ درصد بیشترین سهم را در معامالت شهر تهران داشته و 
منطقه ۱۹ تهران با هفت دهم درصد کمترین معامالت را به خود اختصاص داد.
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، تعداد معامالت واحدهای مسکونی آپارتمانی 
شــهر تهران به ۹۴ هزار ۱۷ واحد رســید که در مقایســه با مدت مشابه سال 

گذشته ۱۸.۸ درصد کاهش داشته است.

مهلت ۳ روزه لبنیاتی ها برای ارزانی
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعالم کرد که براســاس ابالغیه  ارسال شده 
برای کارخانه های تولیدکننده محصوالت لبنی، آنها تا سه شنبه ۲۷ آذرماه برای 
کاهش قیمتهــا و رعایت نرخ های اعالمی فرصت دارنــد و در غیر این صورت 
برخوردها و جریمه های ســنگینی در انتظارشــان است.به گزارش ایسنا، هفته 
گذشــته رضا باکری - دبیر انجمن صنفی صنایــع لبنی - گفته بود که در پی 
بررسی های صورت گرفته، ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
کاهش قیمت لبنیات را با در نظر گرفتن حاشــیه سود قانونی ۱۴ درصدی در 
دســتور کار قرار داد که رضایت کارخانه ها را نیز در برداشــت.وی ادامه داد: در 
این میان نرخ های جدید که کاهش قیمت هفت تا ۱۱ درصدی انواع لبنیات را 
باعث می شود، به تصویب ســازمان حمایت رسید و به کارخانه های لبنی ابالغ 
شد که این قیمت های مصوب را روی محصوالت خود درج کنند.حاال حدود یک 
هفته از این اظهارات می گذرد و در همان زمان یک روز وقت برای لبنیاتی ها در 
نظر گرفته شده بود اما به نظر می رسد هنوز آن ها این نرخ ها را رعایت نکرده اند.

در این رابطه باکری در پاسخ به ایسنا درباره این که چرا صنایع لبنی به ابالغیه 
رسمی ستاد تنظیم بازار عمل نکرده و قیمت محصوالت خود را کاهش نداده اند؟ 
توضیح داد که ابالغیه مورد نظر بیســتم آذر ماه امسال برای کارخانه های لبنی 
ارسال شده است و به آن ها بابت اجرای قانون یک هفته فرصت داده شده است.

رشد ۴6درصدی صادرات زعفران 
نایب رئیس شــورای ملی زعفران از رشــد ۴۶درصدی صادرات زعفران در 
هشــت ماه ابتدای امســال خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت این محصول به 
ثبات رسیده و نرخ هرکیلوگرم آن حداقل ۶ و حداکثر ۱۱ میلیون تومان است.

غالمرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به میزان صادرات زعفران در 
۸ ماه ســالجاری، اظهارداشت: در هشت ماهه امسال، ۱۵۲ تن و ۶۰۲ کیلوگرم 
زعفران به ارزش ۲۴۰ میلیون دالر از خراســان رضوی صادر شده که این عدد 
نســبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۲.۴۶ درصد و از نظر دالری ۴۶ 
درصد رشــد داشته است.  وی افزود: حدود ۹۰ درصد صادرات زعفران کشور از 
خراسان رضوی انجام می شود.  نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 
قیمت زعفران بعد از نوســانات شــدیدی که تجربه کرد، به ثبات رسیده است، 
گفت: هم اکنــون قیمت هرکیلوگرم از این محصول حداقل ۶ میلیون تومان و 
حداکثر ۱۱ میلیون تومان است، این نرخ هایی است که ما زعفران را از کشاورزان 

خریداری می کنیم.

ذخیره سازی ۷٠ هزارتن سیب و پرتقال
معاون وزیر جهاد کشــاورزی از برنامه ریزی برای ذخیره سازی ۳۰ هزار تن 
ســیب درختی و ۴۰ هزارتن پرتقال برای تنظیم بازار شب عید ۹۸ خبر داد.به 
گزارش خبرنگار مهر، حســین شیرزاد در جلسه تنظیم بازار میوه شب عید، از 
برنامه ریزی برای ذخیره سازی ۷۰ هزارتن میوه برای تنظیم بازار شب عید ۹۸، 
خبر داد و گفت: ۳۰ هزار تن سیب درختی و ۴۰ هزارتن پرتقال برای عید ۹۸ 
ذخیره سازی می شود؛ همچنین ۲۰ درصد پرتقال و ۲۰ درصد سیب درختی نیز 
میزان ذخایر احتیاطی است.به گفته وی سقف قیمت خرید هرکیلوگرم پرتقال 

سر درخت از کشاورزان ۱۶۸۰ تومان است.

ادامه روند کاهشی قیمت ارز و طال
قیمت ها در بازار ارز و طال در پی ادامه روند کاهشــی به راه خود ادامه 
داد و دالر بــه کانال ده هزار تومان و ســکه طال هم به کانال ۳ میلیون و 

شش صدهزار تومان وارد شد.
بنابر این گزارش،ســکه طرح جدید روز شنبه، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان شــد. در جریان معامالت روزگذشــته سکه طرح قدیم سه میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان، نیم ســکه ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ 
میلیون و ۸۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ۶۵۰ هزار تومان قیمت پیدا 

کرد. 
هــر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۳۹ دالر و ۱۰ ســنت و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار ۳۰۸ هزار و ۴۱۶ تومان بود.
همچنین دیروز دالر در ســاعات آغاز معامــالت هفته جاری بازار ارز 
تهــران، برای خرید ۱۰۱۵۰تومان و برای فــروش ۱۰۱۸۵ تومان قیمت 

خورد.
همچنین روزگذشته نرخ خرید هر یورو در صرافی های بانکی ۱۱۹۵۰ 
تومــان و برای فروش ۱۲۰۵۰ تومان بود.نرخ در صرافی های غیربانکی در 

همین محدوده است و نوسان اندکی داشت.

اخبار کوتاه

بازار

آن دســته از ایرانیانی که هنوز سرمایه ای دارند، به امید 
حفظ آن یا گرفتن اقامت در کشــورهای همسایه اقدام به 
خرید خانه یا ملک می کنند.با نا امن شــدن وضع اقتصادی 
ایران و گســترش حس عدم اطمینان به آینده، بر شــمار 
ایرانیانی که تالش می کنند ســرمایه خود را از ایران خارج 
کنند افزوده می شود. مقصد بیشــتر این سرمایه ها ترکیه، 
ارمنســتان و گرجستان اســت. این روند از دو سال پیش و 
همراه با آغاز فصل جدیدی از تهدیدهای آمریکا اوج گرفت و 
اخباری حاکی از خروج ۳۰  میلیارد دالر در دو سه ماه پایانی  
سال ۹۶ در رسانه های ایران منتشر شد. هیچگاه روشن نشد 
که این حجم غیرمنتظره از پول توسط چه کسانی از ایران 
خارج شــد و در کجا سرمایه گذاری شد. اما یک چیز روشن 
شد، آنها که دستشان به جیب شان می رسید پول های خود را 
خارج کرده اند و این تال ش ها علیرغم سقوط ارزش پول ملی 
هم چنان ادامه دارد.رئیس اتحادیه مشــاوران امالک هشدار 
داده که این کار تنها به سود دالالن تمام شده است.مصطفی 
قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران 
به خبرگزاری ایلنا از آمــار به قول او »تکان دهنده« خرید 
ملک از سوی ایرانیان خبر داده و گفته است که تنها در سال 
جاری هشت هزار واحد مسکونی در ازمیر ترکیه خریداری 
شده است.  خرید ملک در گرجســتان نیز تا همین اواخر 
روی بورس بود.رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران 
در این باره گفته است: » پس از اینکه تعداد واحدهای قابل 
توجهی ملک به ایرانی ها فروخته شد اعالم کردند که خرید 
ملک معیار اعطای اقامت نیست و در این میان سود کالنی 
نصیب دالالن شــد و ایرانی های مالباخته امروز با مشــکل 
برگرداندن پول های ســرگردان خود مواجه هستند.« او در 
عین حال از ممنوعیت حق انجام معامله و تبلیغ برای فروش 
ملک در کشورهای خارجی سخن گفته و اضافه کرده است 
با مشاوران امالک که اقدام به چنین کاری کنند، »برخورد 
قانونی می شود.«مصطفی قلی خسروی پیشنهاد داده است 
که »عالقه مندان به خرید ملک در کشورهای خارجی وارد 
قرارداد با بانک های کشــور و وزارت امور خارجه شــوند تا 
هزینه های خرید ملک در این کشورها به بانک ایرانی منتقل 
شود و بانک به جای پرداخت پول به طرف خارجی،  مصالح 

ســاختمانی به این کشورها صادرات داشته باشد و به نوعی 
تهاتر پول ملک با مصالح ساختمانی تولید ایران انجام شود.« 
آیا این توصیه با اســتقبال ایرانی هایی که به امید زندگی در 
کشوری دیگر خود را به آب و آتش می زنند روبرو می شود؟
گرجستان بهشتی در برابر جمهوری اسالمی 

برای ایرانی ها
گرجســتان در یک دهه اخیر بیــش از پیش به یکی از 
مراکز عمده گردشگری و سرمایه گذاری ایرانی ها تبدیل شد. 
این روند تا مدتی ادامه داشــت تا این که دولت گرجستان 
در سیاســت خود نســبت به ا یرانیان تجدیــد نظر کرد. 
اوائل آذرماه امســال ورود ایرانی ها به گرجستان با مشکل 
مواجه شــد. گروهی از آنان در مرزهای گرجستان نه تنها 
بازگردانده، بلکه برخی نیز با رفتاری خشن روبرو شدند. این 
در حالی اســت که ایرانی ها برای سفر به گرجستان نیاز به 
ویزا ندارند و می توانند ۴۵ روز در این کشــور اقامت کنند.

خبرگزاری فارس با اشاره به این برخوردها نوشت: »به بهانه 
واهی همراه داشــتن مواد مخدر، باالترین ســطح تفتیش 
بدنی توســط پلیس زن گرجســتان از زنان ایرانی صورت 

می گیرد.«در پی مشــکالتی که برای گروهی از ایرانی ها به 
وجود آمد، روز پنجشــنبه ۲۲ آذر سیدجواد قوام شهیدی 
ســفیر ایران در گرجستان در یک نشست مطبوعاتی از این 
کشــور به خاطر رعایت نکردن »استاندادرهای بین المللی« 
در حق شــهروندان ایرانی انتقاد کرد و گفت: »کشوری که 
می خواهد وارد اتحادیه اروپا شــود و استانداردهای مدنی را 
رعایت کند، انتظار می رود با برخوردهای خشونت آمیز نقص 
قوانین خود را جبران نکند.« او با اشاره به برخوردهایی که 
اخیرا با ایرانی ها در گرجستان شــده، گفت: »اگر ایرانی ها 
به گرجســتان آمدند با دعوت، اصرار و تکرار دعوت چه در 
ســطح علنی، رسمی و سیاسی بین مقامات دو کشور و چه 
در مالقات های خصوصی بوده و پاســخ این دعوت و حضور 
مهمان در خانه میزبان کتک زدن و خشــونت نیست و ما 
این انتظار را نداریم و طبیعتا این رفتار نمی تواند پاسخ این 
دعوت تلقی شود.« سفیر ایران از »بهشتی« که از گرجستان 
برای ایرانی ها تصویر شــده انتقاد کرد و گفت که »دوستان 
گرجی« با تبلیغات وسیع »جماعت کثیری را به این کشور 
کشاندند. هنگامی که این بهشت را برای هر انسانی تصویر 

می کنند او هرگز شــک نمی کند که ممکن است در بهشت 
دچار مشکالت اقامتی شود.«

خرید ۳۵ هزار دالر ملک
 و اجازه اقامت یک ساله

اخیرا دویچه وله توانســت با یکی از شرکت هایی که کار 
معامالت ایرانی ها در گرجستان را را ه اندازی می کنند تماس 
بگیرد. این شــرکت به ما گفت که ظرف پنج ســال اخیر 

مشتریان زیادی از ایران داشته است. 
شــاید بالغ بر دو تا ســه هزار نفر. این شــرکت از سیر 
صعود و چندین برابر شــدن معامالت ایرانیان در این کشور 
در یک سال اخیر گفته است. به گفته این شرکت ایرانی ها 
باید حداقل ۳۵ هزار دالر ملک بخرند تا اقامت یک ســاله 
بگیرند و مــادام که این ملک را نگهدارند اقامت شــان نیز 
تمدید می شود. شرکت یاد شــده آمار جالبی نیز از میزان 
ســرمایه گذاری ایرانی هــا به ما داده اســت: پنج درصد در 
سرمایه گذاری  کالن یعنی  باالی یک میلیون دالر، مثال پنج 
میلیون تا ۱۰ میلیون دالر هســتند. تقریبا ۳۰ درصد هم 
ســرمایه گذاری متوسط می کنند که بیشتر آنها در صعنت 
ســاختمان یا صنایــع تولیدی زودبازده اســت. ولی عمده 
ســرمایه گذاری تا ســقف ۲۰۰ هزار دالر است.این شرکت 
تاکید می کند که این ســرمایه گذاری برای نجات از نابودی 
ســرمایه های ایرانی ها باتوجه به نوســانات نرخ ارز در ایران 
است.هم چنین بنا بر گزارشی که دفتر تحلیل و برنامه ریزی 
کمسیون دولتی مهاجرت گرجستان  در سال ۲۰۱۷ منتشر 
کرد در یک سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ شمار ایرانیانی که به این 
کشور مهاجرت کرده اند به ۱۷۶۶ نفر رسیده است که اکثر 
آنها تقاضای اجازه اقامت و کار کرده اند.به گفته سفیر ایران 
مقام های گرجستان از این که »ایرانی ها به گرجستان زیاد 
تردد می کنند و با ویزای توریســتی ۴۵ روزه می آیند ولی 
اهداف تجاری و کاری دارند« شاکی اند و این رفتار ایرانی ها 
را »مغایــر قانون« می دانند.او در مقابل می گوید »هر ایرانی 
که بخواهد بــا هدف غیر جهانگردی به گرجســتان بیاید 
هیچ انتخابی به غیر از ورود ۴۵ روزه ندارد و طبیعی اســت 
که هزینه نقص و خالء قوانین گرجســتان را ایرانیان نباید 

پرداخت کنند.«

بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس در 
هشت ماهه ابتدای امسال نشان می دهد، در مجموع ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون دالر 
کاال به این کشورها صادر شده است. طی هشت ماهه سال جاری میزان صادرات 
ایران به مجموع کشورهای حاشیه خلیج فارس یعنی عمان، امارات، قطر، بحرین 
و کویت ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون دالر بوده است در حالی که در مدت مشابه سال 
گذشته این رقم در حدود ۴ میلیارد و ۷۰۱ میلیون دالر بود که البته در این بین 

سهم امارات متحده عربی قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست.
صادرات ۵ میلیارد دالر کاال به امارات

بر اســاس تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هشــت ماهه نخست سال 
جاری، ایران در هشــت ماهه سال جاری ۱۱ میلیون و ۶۲ هزار تن کاال به ارزش 
۵ میلیارد و ۹۲ میلیون دالر به امارات متحده عربی صادرات داشته است.صادرات 
انجام شده به امارات از لحاظ وزنی ۱۴.۷۰ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۶.۱۷ درصد 
از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می شود و امارات را در رتبه سوم مقصد 
کاالهای صادراتی ایران قرار داده اســت.صادرات ایران به امارات در هشــت ماهه 
نخست سال گذشــته ۱۱ میلیون و ۷۲۸ هزار تن کاال به ارزش ۴ میلیارد و ۳۸ 
میلیون دالر بود که از لحاظ وزنی ۱۴.۷۸ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۴.۴۹ درصد 
از کل صادرات ایران را شــامل می شد.بنابراین میزان صادرات ایران به امارات در 
هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۵.۶۸ درصد 

کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۶.۰۸ درصد افزایش داشته است.
رشد ۵۷ درصدی صادرات به عمان

همچنین یک میلیون و ۵۶۸ هزار تن کاال به ارزش ۵۸۴ میلیون و ۴۶۶ هزار 
دالر از ایران به عمان صادر شــده اســت که رشد چشمگیری را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته نشان می دهد.صادرات انجام شده به عمان از لحاظ وزنی ۲.۰۸ 
درصد و از لحــاظ ارزش ۱.۸۶ درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را 
شامل می شود و از این حیث کشور عمان در میان کشورهای دریافت کننده کاال 
از ایران در رتبه ۹ قرار می گیرد.این در حالی است که در هشت ماهه نخست سال 
گذشته یک میلیون و ۲۹۸ هزار تن کاال از ایران به عمان صادر شده بود که ارزش 
آن ۳۷۲ میلیون دالر بوده اســت که از لحاظ وزنی ۱.۶۴ درصد و از لحاظ ارزش 
۱.۳۳ درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.به این ترتیب مقایسه 
میزان صادرات به عمان در هشــت ماهه سال جاری با مدت مشابه سال گذشته 
حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۲۰.۸۱ درصد و از لحاظ 

ارزش ۵۷.۱۱ درصد افزایش یافته است.

۱۸۴ میلیون دالر کاال به کویت صادر شد
ایران در هشت ماه ابتدای امسال ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار تن کاال به ارزش ۱۸۴ 
میلیون و ۶۴۶ هزار دالر به کویت صادرات داشــته اســت.صادرات انجام شده به 
کویت از لحاظ وزنی ۳.۱۴ درصد و از لحاظ ارزشــی ۰.۵۹ درصد از کل صادرات 
ایران در این مدت را شــامل می شــود و کویت را در رتبــه ۲۰ مقصد کاالهای 
صادراتی ایران قرار داده است.صادرات ایران به کویت در هشت ماهه نخست سال 
گذشته یک میلیون و ۶۷۸ هزار تن کاال به ارزش ۱۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار دالر 
بوده که از لحاظ وزنی ۲.۱۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۰.۵۲ درصد از صادرات کل 
ایران را شامل می شد.بنابراین میزان صادرات ایران به کویت در هشت ماهه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۴۰.۶۹ درصد و از لحاظ 

ارزشی ۲۷.۶۳ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۳۰ درصدی صادرات به قطر

در هشت ماه ابتدای امسال ۹۲۲ هزار و ۹۸۷ تن کاال به ارزش ۱۸۰ میلیون و 
۶۲۸ هزار دالر از ایران به قطر صادر شــده است که از لحاظ وزنی ۱.۲۳ درصد و 
از لحاظ ارزش ۰.۵۷ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می شود و از این 
حیث کشور قطر در میان کشورهای دریافت کننده کاال از ایران در رتبه ۲۱ قرار 
می گیرد.این در حالی اســت که در هشت ماهه نخست سال گذشته یک میلیون 
و ۱۵۸ هزار تن کاال از ایران به قطر صادر شــده بود که ارزش آن ۱۳۹ میلیون و 
۳۹۳ هزار دالر بوده اســت که از لحاظ وزنی ۱.۴۶ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۵۰ 
درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.به این ترتیب مقایسه میزان 
صادرات به قطر در هشــت ماهه سال جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از 
آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۲۰.۳۳ درصد کاهش اما از لحاظ 

ارزش ۲۹.۵۸ درصد افزایش یافته است.

صادرات به بحرین ۲۰ درصد رشد کرد
همچنین ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری ۴ هزار و ۴۹۷ تن کاال به ارزش 
۸ میلیون و ۳۳۱ هزار دالر به بحرین صادرات داشته است که از لحاظ وزنی ۰.۰۱ 
درصد و از لحاظ ارزشــی ۰.۰۳ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل 
می شــود و بحرین را در رتبه ۶۶ مقصد کاالهای صادراتی ایران قرار داده است.
صادرات ایران به بحرین در هشــت ماهه نخست سال گذشته ۴ هزار و ۶۴۳ تن 
کاال به ارزش ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار دالر بوده که از لحاظ وزنی ۰.۰۱ درصد و از 
لحاظ ارزشــی ۰.۰۲ درصد از صادرات کل ایران را شامل می شد.بنابراین میزان 
صادرات ایران به بحرین در هشــت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از لحاظ وزنی ۳.۱۳ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۰.۰۲ درصد افزایش 

داشته است.

آمار تکان دهنده ای از خرید ملک در کشورهای همسایه توسط ایرانیان منتشر شد

اقامت در کشورهای همسایه سرابی برای خروج سرمایه ایرانیان

وضعیت صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس

رشد۵۷درصدی صادرات ایران به عمان

مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در 
گزارشــی به بررســی عملکرد پنج ماهــه هدفمندی 
یارانه هــا و آســیب شناســی آیین نامــه اجرایی آن 
پرداختــه اســت.مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی گزارشی با عنوان »بررسی عملکرد پنج ماهه 
هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی آیین نامه اجرایی 
آن )موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه ســال ۹۷(« و در 
ســه  بخش »تبصره ۱۴ قانــون بودجه و تغییرات آن 
نســبت به سال گذشــته«،  »عملکرد منابع و مصارف 
قانــون هدفمندی در پنج ماه ابتدای ســال جاری« و 
»نکاتی پیرامون آیین نامــه اجرایی تبصره۱۴  قانون 
بودجه تهیه کرده اســت.بر اســاس این گزارش طبق 
تبصره ۱۴ اعتبار مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی به 
خانوارها، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شــده 
که دولت باید تعداد یارانه بگیران را از ۷۶ میلیون نفر 
به ۵۶ میلیون نفر برساند، اما در پایان پنج ماهه نخست 

سال گزارشــی درباره حذف سه دهک باالی درآمدی 
توسط دولت ارائه نشده اســت.همچنین تا پایان پنج 
ماهه نخســت سال وصول منابع هدفمندی ۳۷۷ هزار 
میلیارد ریال بوده کــه از این مبلغ ۱۷۸ هزار میلیارد 
ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته اســت 
.این به معنای انحراف حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی از 
مقدار مصوب پنج ماهه پرداخت یارانه نقدی است که 
حتی با در نظر گرفتن مجوز جابجایی ۱۰ درصدی بین 
ردیف ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت.در بخش 
دیگری از ایــن گزارش آمده که طبق برآوردها با دالر  
۸۰۰۰ تومانی، حــدود ۳۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد 
از این محل به دســت خواهد آمد، اما فقط ۱۵۷ هزار 
میلیارد ریال از آن برای هدفمندی در نظر گرفته شده 
اســت. به نظر می رسد مازاد منابعی که تا سقف ۱۱۰ 
هزار میلیارد ریال می تواند از محل صادرات فراورده ها 

حاصل شود، نادیده گرفته شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با بیان اینکه 
کاالهای غیراستاندارد، اجازه ورود به کشور را ندارند، 
گفت: تحریم ما را از نظارت بر اجرای اســتانداردها، 
منصرف نمی کند.به گزارش ســازمان ملی استاندارد 
ایــران، نیره پیروزبخت در حاشــیه نشســت ۱۶۷۰ 
اجالســیه خوراک و فرآورده های کشاورزی گفت: دو 
ســال قبل تفاهمنامه ای میان سازمان ملی استاندارد 
و وزارت جهــاد کشــاورزی بــه امضا رســید که بر 
مبنــای آن، تدوین اســتانداردها و نظارت بر اجرای 
اســتانداردهای تدوین شــده در حــوزه محصوالت 
کشــاورزی و اقالم اساسی، بیش از پیش مدنظر قرار 
گیرد؛ به خصوص اینکه در خصوص خوراک انســان 
و دام، این که اســتانداردها در چــه بخش هایی باید 
تغییر کند، به منزله سخت یا آسان شدن استانداردها 
نیست؛ بلکه در راســتای منطقی کردن استانداردها 
اســت که باید با توجه به شــرایط روز دنیا و کشور 

به آن توجه شود.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
بــا بیان اینکه در مورد خــوراک دام به ویژه در مورد 
ذرت و در بخــش خوراک انســان به ویــژه در مورد 
برنج مباحث مختلفی مطرح شــده است، افزود: این 
امیدواری وجود دارد که با تجدیدنظر، استانداردهای 
جدید مدنظر ســازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد 
کشــاورزی به منظور کنترل و نظارت بیشتر محقق 
شود.پیروزبخت در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که 
آیا تحریم ها موجب خواهد شــد سازمان استاندارد از 
مواضع خــود در ارتباط با تولیــد و واردات کاالهای 
استاندارد کوتاه بیاید، تصریح کرد: استاندارد مقوله ای 
ثابت شده است و به طور حتم سالمت و ایمنی مردم 
در اولویــت قــرار دارد و چه در بخــش غذایی و چه 
در حوزه خودرو، شــرایط برای ما فرقی نمی کند و به 
طور حتم به ســالمت و ایمنی مردم بیش از هر چیز 

دیگری توجه داریم.

ممنوعیت واردات کاالهای غیراستانداردانحراف ۵٠٠٠ میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی

 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

دســتگاه مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، به آدرس تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبی 
پالک ۴۸

موضوع مناقصه: واگذاری امور دفتری، تنظیفات، آبدارخانه، نگهداشت فضای سبز و خدمات فنی پشتیبانی ستاد منطقه و نواحی تابعه.
مدت اجرای قرار داد: یک سال شمسی.

مبلغ برآورد پایه: 6۴/۸9۱/۷۰۳/۰۰9 ریال برمبنای قانون کار.
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار )سپرده شرکت در مناقصه(: مبلغ ۲/۷9۷/۸۳۴/۰6۰ ریال )دو میلیارد و هفتصد و نود و هفت میلیون و 
هشتصد و سی و چهار هزار و شصت ریال( از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول شماره ۴ ماده ۴ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ارائه 

گردد.
شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز:

۱- دارا بــودن و ارائــه گواهــی تایید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ۱- خدمات عمومی ۲- نگهداری و خدمات فضای ســبز ۳- 
بهره برداری از تاسیسات و نگهداری ساختمان و ماشین آالت.

۲- دارا بودن و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت.
.)HSF( ۳- احراز امتیاز قابل قبول به تشخیص کمیته فنی بازرگانی براساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی

۴- احراز امتیاز قابل قبول )حداقل ۵۰ امتیاز( براساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی )معیارهای ارزیابی در اسناد فراخوان تحویل می گردد.(
۵- سوابق اجرایی و مالی شرکت کنندگان- از جمله: صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشت ها و توضیحات 

همراه صورت های مالی و گزارش حسابرسی صورت های مالی حداقل برای ۲ سال اخیر و گردش حساب بانکی به نام شرکت، مفاصا حساب...
۶- ارائه تصویر کارت ملی و شناســنامه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شــرکت، تصویر کلیه صفحات اسناسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آخرین تغییرات در 

روزنامه رسمی و کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.
۷- ارائه اصل گواهی امضاء محضری شخص و یا اشخاصی که طبق آخرین تغییرات در روزنامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهد آور شرکت می باشند الزامی است.

۸- قیمت ها می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل، بالحاظ کیفیت ارائه گردد. )خرید کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد ممنوع می باشد.(
* کلیه مستندات ارائه شده در بندهای ۱، ۲ و ۶ می بایست اصل و یا کپی برابر اصل محضری باشد.

* تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار، الزم و به عهده شرکت کننده مناقصه است.
* حضور شرکت ها به صورت مشارکت وکنسرسیوم در مناقصه امکان پذیر نمی باشد.

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت و تحویل فرم های ارزیابی کیفی:
از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ ۱۳9۷/۰9/۲۸، الزم اســت متقاضیان ضمن ارســال تقاضای کتبی و اخذ تاییدیه )شماره ثبت( 
دبیرخانه مرکزی منطقه تهران به آدرس تهران، خیابان انقالب اســالمی، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبی، پالک ۴۸، ساختمان 
 https://iets.mporg.ir( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، طبقه اول، معاونت بازرگانی، دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی با مراجعه به سایت های

وhttps://monaghese.niopdc.ir( اسناد ارزیابی را دریافت نمایند.
متقاضیان می بایست فرم های تکمیل شده و سایر مدارک مورد نیاز را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 9۷/۱۰/۱۲ به دبیرخانه کمیته فنی  بازرگانی واقع در 
آدرس فوق الذکر تحویل نمایند. در ضمن عالوه بر نسخ کاغذی کلیه اطالعات بر روی CD به صورت فایل PDF رایت و ارائه گردد. تلفن تماس: ۷۷۵۲۰۵۳۹ – شماره 

فکس دبیرخانه مرکزی: ۰۷۷۵۰6۰۸۱
* پس از ارزیابی کیفی؛ از متقاضیان واجد شرایط به صورت کتبی جهت مراجعه واخذ مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

ضمنا متن آگهی در سایت http://www.shana.ir نیز درج می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۹/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۹/۲۵

روابط عمومی منطقه تهران

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران
شماره مجوز: ۱۳9۷.۴۷۵9شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران

»نوبت دوم«

شرکت گاز اســتان اصفهان درنظر دارد مناقصه ای با موضوع و 
شرایط زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: اجرای کارهای ســاختمانی ایستگاه TBS و 
محوطه اداره گلیشاد، محوطه سازی اداره دولت آباد و بازسازی 

دیوار محوطه اداره باغبهادران )اصفهان(
میزان تضمین: ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) دویست و هفت میلیون 

ریال(
کد فراخوان: ۳۱۸۴۲9۲ 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ 
باال – شرکت گاز استان اصفهان 

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 9۷/۱۰/۰۵ 
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به پایگاه 
اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس، 
www.iets.mporg.ir  ، www.nigc-isfahan.ir
یا با شــماره تلفن ۳۸۱۳۲-۰۳۱ داخلی ۲۵۸۴ تماس حاصل 

فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۹/۲۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۹/۲۵ 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

آگهی مناقصه 
عمومی 

 شماره مجوز )۴۷۷۸-۱۳9۷(شرکت گاز استان اصفهان

»نوبت دوم«
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استفاده بی رویه سموم چینی در کشاورزی استان کرمان 
در حالی گمانه زنی هایی در خصوص بروز سونامی سرطان 
در استان ایجاد کرده که کشاورزی هم قربانی این سم های 
غیراستاندارد شده اســت.به گزارش مهر، کرمان در زمینه 
تولید حداقل ۱۰ محصول کشاورزی در رتبه اول کشور قرار 
دارد و یک چهارم باغ های کشــور نیز در این استان است و 
همه اینها یعنی بازار خوبی برای نهاده های کشــاورزی در 

استان کرمان ایجاد شده است.
سودآورترین بازار پایین دستی کشاورزی در زمینه سموم 
و کودهای کشاورزی اســت که البته تولید آن ها در داخل 
کشور محدود است و مهمترین منبع تامین نیاز کشاورزان 
در این زمینه واردات محصوالت گوناگون اســت که بعد از 
تحریم ها در دولت نهم و توقف تولید سم از اروپا مهمترین 
کشورهای صادر کننده سم و کود شیمیایی به استان کرمان 
چین و هند بودند.طبق آمار وزارت کشــاورزی در کشــور 
ســاالنه ۲۷ هزار تن سم مصرف می شــود که حداقل یک 
چهارم این سم ها خطرناک هستند. این آمار در استان کرمان 
نیز نگران کننده است و به خصوص به دلیل سود فراوانی که 
در این تجارت وجود دارد دروازه های قاچاق نیز به روی این 
کاال ها باز شده و سمومی مانند »ددت« در حالیکه سالهاست 
در سایر کشورهای منسوخ شده اما در برخی از شهرستانهای 
استان برای کشــت محصوالت جالیزی و گاه گلخانه ای از 

جمله خیار، گوجه، توت فرهنگی استفاده می شود.
هر چند ســالها در خصوص اســتفاده از این ســموم به 
دســتگاه های ذی ربط هشدار داده شــده و همواره دغدغه 
دانشــگاه های علوم پزشکی کرمان، جیرفت و رفسنجان به 
عنوان سه قطب پزشکی استان مطرح شده اما عمال تاکنون 

اقدامی برای کنترل این سموم انجام نشده است.
انبارهای نگهداری سموم کشاورزی 

در شهر کرمان و چشم های بسته مسئوالن
این مساله در شهر کرمان پا را فراتر گذاشته و شرکت های 
خرید و فروش ســم با وجود تذکرهای و درخواســت های 
متعدد شــهروندان و نگرانی های پزشکی در خصوص شیوع 
ســرطان انبارهای بزرگ سم های خطرناک کشاورزی را در 
کنار خانه های مسکونی ایجاد کرده اند که نمونه این مساله 
در خیابان جهاد شــهر کرمان به وفور دیده می شود البته با 
وجود پیگیری های رســانه ای دستگاه های مربوطه هیچ گاه 

قدمی برای حل این مشکل برنداشته اند.
اما در سال جاری یک رویداد دیگر نیز رخ داده که نشان 
از تاثیر منفی استفاده از این سم ها بر مهمترین محصول ارز 

آور و استراتژیک در بخش کشاورزی دارد.
دلیل اصلی خسارت به باغ های پسته 

سموم غیراستاندارد است
این روزها اگر ســری به باغ های پسته کرمان بزنید تنها 
چیزی که عاید کشــاورزان شــده، هیچ اســت، بسیاری از 
کشاورزان دلیل این امر را نوسانات دمایی می دانند اما دلیل 
اصلی پشت پرده مانده اســت و اگر پای حرف کارشناسان 
کشاورزی بنشینید حرف هایی شنیدنی دارند.استفاده پی در 
پی و بی قاعده و اصول از سموم و کودهای شیمیایی که از 
دو دهه گذشــته در استان کرمان آغاز شده است مهمترین 
دلیل ضعیف شــدن درختان در مقابل نوسانات دمایی بیان 

می شود.
کرمان به عنوان یکی از اســتان هایی محسوب می شود 
که طی نیم قرن گذشته بیشترین نوسانات اقلیمی را تجربه 
کرده است اما در همین مدت هیچ گاه تولید محصول پسته 
در اســتان از ۱۰۰ هزار تن در ســال کمتر نشده است در 
حالیکه در ســال جاری مجموع تولید پسته در کشور ۴۰ 
هزار تن بوده است.رئیس سابق اتاق ایران و یکی از مهمترین 
صادر کنندگان پسته که در خصوص تولید این محصول نیز 
فعال است در گفت وگو با مهر می گوید: واردات سموم چینی 
از مدتها قبل در اســتان کرمان آغاز شــده است که گمانه 

زنی هایی در خصوص تاثیر این سم ها بر درختان پسته وجود 
دارد که این امر باید مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد.

محسن جالل پور بیان کرد: این سم ها به صورت گسترده 
وارد شد و توسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفته است 
ســوال این است که اگر ســم های غیر استاندارد بودند چرا 
دستگاه های مربوطه در خصوص کیفیت و خطر این سم ها 

هشدار نداده اند.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از وارد کنندگان در این 
ســال ها رعایت امانات نکرده اند و این امر باید مورد بررسی 
قرار گیرد امــا مراجع علمی باید این تاثیــر را دقیق مورد 
مطالعه قرار دهنــد.وی گفت: با این وجود باید به این نکته 
توجه کرد که اگر درختان ســالم بودند و شادابی گذشته را 
داشــتند با یک تنش گرمایی نباید چنین خســارتی به جا 
می ماند. رئیس خانه کشــاورز شهرستان بهرمان نیز از روند 
اســتفاده از ســموم مختلف در باغ های پسته نگران است. 
صفریان به خبرنگار مهر می گوید: واردات این ســموم بیش 
از یک دهه قبل آغاز شــد و برای جبران مشکالت ناشی از 
تحریم ها مسئوالن به واردات سم از چین روی آوردند و چون 
کشاورزان برای کنترل آفت ها نیاز سم داشتند چاره ای جز 

استفاده از این سم های وارداتی نداشتند.
وی افــزود: در آن زمان نظــارت دقیقی هم بر روی این 

ســم ها انجام نشد و البته هنوز هم واردات سم های از چین 
و کشــورهایی که محصوالت درجه یــک ندارند ادامه دارد.

صفریان بیان کرد: به مرور زمان این ســم ها تاثیر منفی بر 
درختان پسته گذاشته و موجب خشکیدگی درختان شده 
اند.حاال اگر به مراکز بیماری های خاص در اســتان کرمان 
نگاهی کنید با ســونامی انواع سرطان مواجه می شوید این 
سونامی در شهر کرمان جنوب استان کرمان و شهرستان های 

رفسنجان و انار موج های بزرگتری ایجاد کرده است.
یک کارشناس تغذیه در خصوص سموم کشاورزی و تاثیر 
آنها بر روی محصوالت به خبرنگار مهر می گوید: میزان نفوذ 
برخی از ســم ها به خصوص بر روی بافت میوه ها آنقدر زیاد 
است که سم عالوه برپوست بافت میوه را نیز آلوده می کند و 

با شستن این آلودگی از بین نمی رود.
محمد ابراهیمی افزود: میزان ماندگاری برخی از ســم ها 
بیشــتر از حد معمول است و کشاورزان باید توجه کنند که 
از سموم استاندارد و مورد تایید کارشناسان کشاورزی برای 
هر میوه اســتفاده کنند.وی افزود: ماندگاری ســم بر روی 
محصول باید ســه روز باشــد و پس از سم پاشی و چیدن 
و رسیدن محصول به دســت مصرف کننده این ماندگاری 
باید از بین برود اما اینگونه نیست.وی تصریح کرد: به مردم 
توصیه می کنیم از میوه های ارگانیک اســتفاده کنند ضمن 
اینکه حتما باید پوســت میوه ها در زمان مصرف جدا شود.

وی گفت: باید به این نکته نیز توجه شود که سم ها اکثرا در 
زیر پوست میوه جمع می شوند ضمن اینکه شست و شوی 
میوه ها با مواد ضدعفونی استاندارد نیز انجام شود.وی تاکید 
کرد که با پوســت کندن پوست کردن میوه درصد باالیی از 

سم موجود در میوه از بین می رود.
ابراهیمی گفت: در مناطقی که بیشترین استفاده از سموم 
در بخش کشاورزی می شــود میزان بروز سرطان گوارشی 
بیشتر بوده که می توان به رفســنجان و انار اشاره کرد.وی 
ادامه داد: سم آندوُسلفان، می تاک، درسبان که سال ها پیش 
منســوخ شده است این روزها بیشترین مورد استفاده را در 
باغ ها دارد و همین امر موجب بروز مشــکالت در بین مردم 
شده است.نکته نگران کننده اینکه طی روزهای اخیر عده ای 
از استان های مجاور با مراجعه به مراکز فروش سم در شهر 
کرمان درخواست خرید سموم کشاوری تاریخ گذشته برای 
استفاده از این سموم در بخش تولید سم برای دفع حشرات 
خانگی مانند سوسک اشــپزخانه دارند که در صورت عدم 
نطارت در این بخش خطر این ســموم به خانه مردم استان 

نیز راه پیدا خواهد کرد.

سرپرست مرکز بهداشــت اراک گفت: مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
اراک در قبال ســاماندهی و مدیریت پسماندهای عفونی کوتاهی نکرده است، اما 
شهرداری در قبال جمع آوری تمامی پسماندها کم کاری می کند.به گزارش ایسنا، 
پیرو انتشار گزارش خبری منتشر شده از سوی خبرگزاری ایسنا با عنوان »استخوان 
پسماندهای عفونی الی گوشت اراک« و گزارش تصویری این خبرگزاری با عنوان 
»تیغ عفونت زیر گلوی اراک« که گوشه ای از وضعیت پسماندهای عفونی مطب ها 
و کلینیک ها در این شهر را به تصویر کشید که شرایط نابسامانی را در این حوزه 
نشان می داد، ضمن ورود مسئوالن ارشد استان مرکزی همچون نماینده ولی فقیه 
به موضوع که خواستار رسیدگی به این وضعیت شد، وزارت بهداشت نیز به موضوع 
ورود کرده و خواستار توضیحاتی از سوی مرکز بهداشت اراک شده است.سرپرست 
مرکز بهداشت اراک در این خصوص به ایسنا گفت: مرکز بهداشت اراک طی ۲ تا 
3 سال گذشته پیگیری مستمری در خصوص وضعیت پسماندهای عفونی مطب ها 
و کلینیک های درمانی داشته و حتی به عنوان رکن محوری و مهم در این راستا 
برای مدیریت این نوع پســماندها نسبت به تقسیم وظایف با دستگاه های مرتبط 

اقدام کرده است.
دکتر سعید محمد دوســت با بیان اینکه در این راستا شهرداری اراک مامور 
جمع آوری پسماندهاســت و پزشکان مجاب و موظف به همکاری هستند، افزود: 
در حال حاضر 35۰ پزشــک تولیدکننده پسماند عفونی با شهرداری اراک جهت 
جمع آوری پســماندها قرارداد امضا کرده اند و حدود ۱۲ پزشــک دیگر نیز هنوز 
اقدام به عقد قرارداد نکرده اند که اخطارهای الزم داده شده است و حتی حدود 5 
پزشک نیز به مراجع قضایی ارجاع شده اند.سرپرست مرکز بهداشت اراک تصریح 
کرد: با وجود اینکه پزشــکان ملزم به عقد قرارداد با شهرداری جهت جمع آوری 
پسماندهای عفونی هستند، اما برای عدم انعقاد قرارداد نیز دالیلی دارند، برخی از 
پزشکان نسبت به عدم مراجعه ماموران شهرداری جهت جمع آوری طی یکی دو 
ســال گذشته معترض هستند و به همین دلیل امسال قرارداد نبسته اند، درست 
اســت که طبق قانون، مدیریت پسماندهای عفونی وظیفه تولیدکننده است، اما 
در حال حاضر که شــهرداری به عنوان متولی امر انتخاب شده است باید وظایف 
محوله را به درســتی انجام دهد و به همه مطب ها و کلینیک ها جهت جمع آوری 

پسماند مراجعه کند.
وی اضافــه کرد: حتی در یکی از موارد یکی از دندانپزشــکان اراک به جهت 
اعتراض نسبت به عدم مراجعه ماموران شهرداری جهت جمع آوری پسماند کیسه 
زباله های عفونی خود را مستقیما به ســازمان مدیریت پسماند شهرداری برد تا 
کم کاری های صورت گرفته در این راســتا تنها به دوش پزشــکان نباشد.محمد 
دوســت تاکید کرد: این پسماندها بسیار خطرناک هستند، اما زمانی که ماموران 
شهرداری نسبت به جمع آوری درست و کامل از تمامی مطب ها و کلینیک ها اقدام 
نمی کنند، پزشــک مجبور است که کیسه پســماندهای عفونی خود را به داخل 
ســطل زباله خانگی بیاندازد، چراکه نمی تــوان داخل مطب خود نگهداری کند، 

هرچند این اقدام اقدامی اشتباه و غیربهداشتی است،
وی با بیان اینکه کارشناســان مرکز بهداشــت همواره و به صورت مســتمر 
بازدیدهایی از وضعیت پسماندهای عفونی مطب ها دارند، اما در این بین شهرداری 
در جمع آوری کم کاری هایی دارد، افزود: ماموران شــهرداری موظف هستند که 
پسماندهای عفونی همه مطب ها و کلینیک ها که با شهرداری قرارداد بسته اند را 
جمع آوری کنند و اگر پزشــکانی جابجایی مطب داشته اند نیز باید آدرس جدید 
مطــب خود را اعالم کنند، اما تا به امروز حتی شــهرداری برای یک مورد را هم 
به مرکز بهداشت متذکر نشده است که پزشکی در مطب نیست یا مطب خود را 
جابجا کرده است و امکان جمع آوری پسماندها وجود ندارد، در حالی که اگر این 
کار به درستی از سوی شهرداری انجام گیرد باید اطالع رسانی و همکاری مناسبی 

با مرکز بهداشت داشته باشد و تمامی موارد را منتقل کند.
محمد دوســت با اشــاره به ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 
موضوع و درخواست اعالم وضعیت از روند جمع آوری پسماندهای عفونی مطب ها 
و کلینیک ها، افزود: وزارت بهداشــت پس از انتشــار گزارشی خبری از وضعیت 
پســماندهای عفونی اراک خواستار توضیح شــد که در این راستا مرکز بهداشت 
تمامی مدارک، مستندات و اقدامات انجام شده را ارسال کرد و عملکرد انجام شده 
نیز مورد قبول قرار گرفت چراکه مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تاکنون در 
این راســتا کوتاهی نکرده است و در امر بازدید از مطب ها و رسیدگی به موضوع 
تخلفات را رصد و حتی تعدادی را پزشکان را به مراجع قضایی معرفی کرده است.
وی در خصوص روند دفن این پســماندها توسط شهرداری بیان کرد: بارها در 
جلسات امنیت غذایی به ســاماندهی این نوع پسماندها بواسطه زباله سوز یا هر 
روش دیگر تاکید شــده است و با توجه به شــرایط موجود زباله ها باید براساس 
شرایطی ویژه و آهک پاشی شده دفن شوند که در برخی از بازدیدهای کارشناسان 

مرکز بهداشت این امر به خوبی انجام نمی گیرد.
محمد دوســت تصریح کرد: طبق قاعده و اصول پســماندهای عفونی پس از 
جمع آوری و انتقال به ســایت پسماند و محل دفن باید آهک پاشی شده و سپس 
با خاک پوشــانده شوند و با لودر چندین مرتبط بر سطح آن تردد شود تا امکان 
دسترســی به آن از طریق حیوانات به صفر برســد که گاهی در روند آهک پاشی 

مشکالتی وجود دارد و حتی بدون آهک پاشی دفن انجام می گیرد.

وی افزود: برخی از گزارشــات حاکی از آن است که دفن پسماندهای عفونی 
روزانه انجام نمی شود درحالی که طبق قانون تمامی پسماندهای عفونی جمع آوری 
و منتقل شــده به ســایت پســماند باید ظرف کوتاه ترین زمان و در همان روز 
جمع آوری دفن شــود که متاسفانه گاهی تا یک هفته در فضای باز باقی می ماند 
که این امر بسیار خطرآفرین است چراکه به هرحال حیوانات امکان دسترسی به 

پسماندها را دارند و در این راستا نقدهایی به شهرداری وارد است.
محمد دوســت یک راهکار اصلی مدیریت پســماندهای عفونی را استفاده از 
زباله سوز دانست و گفت: در جلســات متعددی بر ساخت یک دستگاه زباله سوز 
توسط یکی از کارخانجات اراک تاکید و بحث شد که پس از ورود بخش خصوصی 
و ساخت دستگاه همه مطب ها و کلینیک ها با بخش خصوصی قرار ببندند تا پس 
از جمع آوری کامل و دقیق، امحا به روش درســتی انجام شــود که هنوز این امر 
محقق نشده است، اما خوشبختانه در تمامی بیمارستان ها به واسطه وجود دستگاه 
بی خطرســاز و اتوکالو مدیریت پسماندهای عفونی به خوبی در حال انجام است.

سرپرســت مرکز بهداشت اراک با اشــاره به بازدیدهای سرزده اخیر از مطب ها و 
کلینیک ها گفت: محیط زیست وظیفه دارد که در صورت بروز آالیندگی موارد را 
بررسی کند، اما مرکز بهداشت بازدیدهای مستمر و مداوم دارد و عالوه بر بازدید 
از مطب ها، نظارت های خود را تا مرکز دفن و ســایت پسماند دنبال می کند و به 
دلیل وظایف بین بخشی این بازدیدها به همراه دستگاه های مرتبط مانند محیط 

زیست صورت می گیرد.

سموم چینی کشاورزی کرمان را شکننده کرد

 شروع موج سرطان در جامعه

صدای پسماندهای عفونی اراک به وزارت بهداشت هم رسید

اختصاص 2 میلیارد ریال اعتبار 
برای مرمت محوطه تاریخی گندی شاپور

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با 
بیان این که دو میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای حفاظت، مرمت و کاوش 
محوطه گندی شاپور دزفول اختصاص یافته است، گفت: احیاء این محوطه در 
قالب طرح های مرمتی انجام خواهد شــد.به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، 
ســیدحکمت اله موســوی در نشســت هماهنگی دومین کنگــره بین المللی 
گندی شــاپور که با حضور ســید محمدعلی قاضی دزفولی امام جمعه دزفول، 
عباس پاپــی زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اســالمی، محمد حیدری 
فرماندار دزفول و محمدرضا عصاری رئیس دانشــگاه صنعتی جندی شاپور، در 
محل دانشــگاه صنعتی گندی شــاپور دزفول برگزار شد، ضمن اعالم آمادگی 
برای هرگونه همکاری در راســتای برگزاری کنگره بین المللی گندی شــاپور 
دزفــول، اظهار داشــت: ثبت ملی آثار تاریخی از ســال ۱3۰9 آغاز شــد که 
گندی شاپور دزفول به دلیل اهمیت تاریخی فراوان در ابتدا در سال ۱3۱۰ به 
ثبت ملی درآمد و ۷5 سال بعد در سال ۱385 نیز عرصه و حریم آن مشخص 
شد.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان 
ادامه داد: تشکیل پایگاه حفاظت و پژوهش محوطه تاریخی گندی شاپور یکی 
از اقدامات خوبی بود که باعث به سرانجام رسیدن روند حفاظت و مرمت این 
محوطه ارزشمند تاریخی می شود.وی با بیان این که امسال دو میلیارد ریال از 
محل اعتبارات ملی اداره  کل میراث فرهنگی خوزستان برای حفاظت، مرمت و 
کاوش محوطه تاریخی گندی شاپور دزفول اختصاص یافته است، افزود: عالوه 
بر اقدامات زیرســاختی، برنامه های دیگری نیز مدنظر است که باید مجوزهای 
آن ها از پژوهشــکده باستان شناسی کشور گرفته شود؛ ضمن این که احیاء این 
محوطه در قالب طرح هــای مرمتی انجام می شود.موســوی اظهار امیدواری 
کرد: با احیاء این محوطه تاریخی زمینه گردشــگری و استفاده از جاذبه های 
بی نظیر شهرستان دزفول فراهم شــود؛ زیرا وجود بافت آجری، پل ساسانی، 
سازه های آبی و جاذبه های طبیعی منجر به جذب گردشگران بسیاری خواهد 
شد.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان 
افزود: می توان در حاشیه کنگره بین المللی گندی شاپور با دعوت از سازمان های 
مردم  نهاد و تورلیدرهای سراســر کشور زمینه معرفی و جذب گردشگر به این 
منطقه تاریخی را فراهم و تورهای گردشــگری را به این منطقه هدایت کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره با اشــاره به پیشرو بودن 
دزفول در حوزه صنایع دستی  نظیر کپوبافی و خراطی، گفت: در حال بررسی 
و تالش هســتیم تــا خراطی دزفول را که تنها اثــر دارای مهر اصالت جهانی 
یونسکو در خوزستان است، به ثبت جغرافیایی یونسکو درآوریم.موسوی ضمن 
اشــاره به این که تســهیالتی به صنعتگران صنایع دزفول اختصاص می یابد، 
بیــان کرد: می توان اعتبــاری برای احداث بازارچه صنایع دســتی در دزفول 
در نظر گرفت تا زمینه اشــتغال و درآمدزایی از این راه فراهم شــود.گفتنی 
اســت، در این جلســه بر لزوم ادامه مطالعات تخصصی محوطه گندی شاپور، 
پژوهش ها و کاوش های باستان شناسی تا قبل از برگزاری همایش، ساماندهی 
زیرســاخت های محوطه گندی شــاپور اعم از جاده های دسترسی، تابلوهای 
معرفی و راهنمایی، ســاماندهی منظر، محوطه و... تأکید شــد.همچنین اهم 
اقدامات انجام شده پایگاه گندی شاپور در حوزه های حفاطت، مرمت و پژوهش 
از جمله کاوش های باستان شناســی، مرمت ترانشــه های کاوش، مرمت بنای 

یعقوب لیث، نصب تابلوهای معرفی و راهنما و... تشریح شد.

سخت پوست دریاچه ارومیه دیگر نفس نمی کشد!
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشــور گفت: دریاچه ارومیه آرتمیای زنده 
و بالــغ ندارد.علی نکوئی فر در گفت وگو با خبرنگار ایســنا با اشــاره به اینکه 
ارتمیا بالغ در دریاچه ارومیه وجود ندارد و فقط مقدار جزئی سیســت ارتمیا 
در یک ایستگاه جداسازی شــده، افزود:  براساس نمونه برداری از ۴ ایستگاه 
در استان بجز ایستگاه آغ گنبد که ۰.8 عدد در لیتر سیست آرتمیا دیده شد، 
مابقی ایستگاه ها فاقد سیست ارتمیاست.وی با بیان اینکه شرایط مساعد برای 
رشــد ارتمیا و حتی سیست در دریاچه ارومیه وجود ندارد، اظهار کرد: میزان 
شــوری آب ثبت شــده در دریاچه ارومیه طی آبان ماه  ۲۶8 تا ۴۴۰ گرم در 
لیتر بوده اســت که امکان زیســت را برای این گونه ارزشمند با مشکل روبرو 
کرده اســت.نکوئی فرد با بیان اینکه دمای آب برای زیست سیست ارتمیا باید 
بیشــتر از ۲۰ درجه باشــد ادامه داد: دمای آب دریاچه ارومیه در ابان بین 8 
تا ۱۰ درجه در نوســان بوده که با افزایش شــوری و کاهش دما امکان رشد 
جلبک برای تغذیه سیســت ارتمیا نیز وجود نداشــته و بــه دنبال آن میزان 
سیســت نیز کاهش یافته است.رئیس مرکز تحقیقات آرتمیا کشور با اشاره به 
راه اندازی بانک سیست و ژن آرتمیا در استان افزود: مقدمات  راه اندازی بانک 
سیســت و ژن آرتمیا، انجام و از 8 کشور و ۱9 منطقه داخل کشور نمونه های 
سیست ارتمیا جمع آوری، کدبندی و تعیین کیفیت شده که تا پایان سال به 
بهره برداری می رسد. نگهداری از نمونه های سیست آرتمیا برای جلوگیری از 
انقراض آرتمیا، کمک به پژوهش و کنترل واردات و صادرات سیست از اهداف 
راه اندازی این بانک است.نکوئی فرد با بیان اینکه مرکز استخر خاکی فسندوز 
و استخرهای ژئوممبر مرکز تحقیقات ارتمیا در استان در تولید ارتمیا فعالند، 
خاطرنشــان کرد: امسال ۱تن آرتمیا از اســتخرهای مرکز تحقیقات ارتمیای 
 )Artemia :اســتان برداشت شده است.به گزارش ایســنا، آرتمیا )نام علمی
جانداری است سخت پوست که در آب های شور زندگی می کند. دریاچه ارومیه 
در ایران، یکی از غنی ترین منابع آرتمیا در جهان شــمرده می شد. آرتمیا در 
صنایع پرورش میگو و ماهی مورد اســتفاده قرار می گیرد. در دنیا ساالنه بیش 
از ۲۰۰۰ تن سیســت آرتمیا معامله می شــود و به خصــوص از خود آرتمیا 
یا سیســت آن در تغذیه مراحل نوزادی ماهیان، ســخت پوســتان و نرم تنان 
و... ســود می برند.آرتمیا اورمیانا یکی از هفت گونه آرتمیای شناخته  شده در 
جهان اســت و در حالت طبیعی 5۲ درصد پروتئین و ۴ درصد چربی دارد که 
می توان میزان چربی آن را در پرورش مصنوعی و غذادهی دســتی به میزان 

۱۴ درصد افزایش داد.

دور جدید اعتراض در پتروشیمی فارابی
به دنبال عدم اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران پتروشیمی 
فارابی دســت از کار کشیدند. آنها خواســتار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
و پرداخت به موقع دســتمزدها هســتند.به گزارش خبرنــگار ایلنا، کارگران 
پتروشــیمی فارابــی، چهارمین دور از اعتراض صنفی خــود را از اواخر هفته 
گذشــته، آغاز کرده اند.این کارگران که خواســتار اجرای طــرح طبقه بندی 
مشاغل و پرداخت به موقع دستمزدها هســتند، می گویند: علیرغم وعده های 
مکرر هنوز وضعیت اشــتغال در این واحد پتروشــیمی به سامان نشده است.

کارگران معترض می گویند: مشــابه بسیاری از پتروشیمی های دیگر، خواستار 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش دستمزدهایمان هستیم؛ خواسته ای 

که بارها پیش از این نیز مطرح کرده ایم.
 در همین منطقه ویژه اقتصادی ماهشــهر، پتروشیمی های بسیاری وجود 
دارند که در  اکثریت آنها، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود.از قرار معلوم، 
دیروز جمعی از مســئوالن محلی و مقامات منطقه ویژه ماهشهر با حضور در 
پتروشــیمی فارابی، قدم هایی را برای حل مشکالت این واحد برداشته اند؛ این 
درحالیست که اسماعیل طرفی )مدیر روابط عمومی پتروشیمی فارابی( پیش 
از این به خبرنگار ایلنا گفته اســت: شــرکت پتروشیمی فارابی تحت پوشش 
ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته و ورشکســته است و باید ابتدا این مشکل 
حل شــود.کارگران می گویند قرار بود نهایتاً تا پایان مهرماه مشکالت ما حل 
شود ولی تا امروز که به روزهای پایانی آذر رسیده ایم هنوز هیچ خبری از حل 

این مشکالت نیست.

پدیده مینسک
 هیچ خطری برای شهروندان ایالمی ندارد

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری ایالم گفت: شرایط روی داده در ایالم 
بــه علت رطوبت بــاالی هوا که در اصالح علمی »پدیده مینســک« نام دارد 
هیچ گونه جای نگرانی برای ســالمت شهروندان ندارد.به گزارش ایلنا، سعید 
کریمیان  مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایالم گفت: شرایط حادث شده 
در ایالم به علت رطوبت باالی هوا رخ داده اســت که در اصالح علمی »پدیده 
مینســک« نام دارد و هیچ گونه جای نگرانی برای تنفس شهروندان ندارد.وی 
گفت: همشــهریان ایالمی می توانند بدون هیچ مشکلی به امورات عادی خود 
بپردازند. کریمیان خطاب به رانندگانی که در مســیرهای مواصالتی اســتان 
ایالم و در داخل شــهر ایالم تردد دارند، گفت:  با توجه به کاهش شدید دید، 
رانندگان نهایت دقت در تردد، توجه به قوانین و مقررات رانندگی را داشــته 

باشند تا شاهد سفری بی خطر و ایمن برای شهروندان باشیم.

اخبار کوتاه

کاهش دما در استان های شمالی و غربی کشور
ســازمان هواشناســی ضمن اعالم 
آخرین وضعیت جوی کشور، نسبت به 
بارش برف و باران در چندین اســتان 
کشور ظرف روزهای آینده هشدار داد.
هواشناسی  ایلنا، ســازمان  گزارش  به 
اعالم کرد: از دوشنبه تا اواخر سه شنبه 
بــارش بــاران و برف چندین اســتان 
کشــور را فرا می گیرد و دمای هوا در 
این مناطق کاهش خواهد یافت. شروع 
بارش ها از ســمت غــرب و به تدریج 
شــمال غرب، شــمال، تهران، کرج و 

مناطقی از شمال شرق خواهد بود.
بر اســاس پیش بینی ســازمان هواشناســی، بــارش برف و بــاران اغلب 
استان های کشور بویژه کردستان،کرمانشاه ، ایالم، همدان، لرستان، خوزستان، 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، گیالن، مازندران، گلستان، 
مرکزی، البرز، تهران، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری را دربر می گیرد.

این ســازمان تاکید کرده پیک بارش در اســتان های کردستان، کرمانشاه، 
ایالم، لرســتان، گیالن، جنوب آذربایجان های شــرقی و غربی ، زنجان، غرب 

مازندران، شمال خوزستان و همدان خواهد بود.

اعالم مفقودی
ســند کمپانی کامیونت کفی هیونــدای مدل: ۱388 
به شــماره انتظامی: 8۶ ایران- ۲39ع۲۷ و به شــماره  
شماره شاســی:  و   3۷9۱۲۰۰83۷8۴۶3 موتــور: 
3۷9۱۱۷8۷۰۱۰9۱8 بنام آقای محمد حســن رحمت 

اللهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره 139760318003006544، 97/8/9 هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای عطاء اله عشق 
پرست مجازی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 12095 صادره ازفومن به شماره ملی 2668066042  ششدانگ یک 
قطعه زمین بایرمشــتمل بر بنای احداثی به مساحت 375/25 مترمربع پالک  810  فرعی از 10  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک  3  فرعی از10  اصلی واقع درسنگ بیجار بخش24گیالن  خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم فیض 

اله عشق پرست مجازی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره 
ثبت  اســنادو امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف/1207
تاریخ انتشارنوبت اول : 97/9/11-تاریخ انتشارنوبت دوم  :97/9/25

سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابررای شــماره 139760318003007950، 97/8/24 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای محمود داستار 
فرزند حبیب به شماره شناســنامه 10 صادره ازفومن به شماره ملی 2669896863  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
برخانه مســکونی دارای پروانه ساختمان به مساحت 600/09 مترمربع پالک 344   فرعی از 65  اصلی مفروز و مجزی 
شده ازپالک  62  فرعی از65  اصلی واقع درسیاه پیران بخش24گیالن  خریداری از مالک رسمی حبیب داستارمحرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره 
ثبت اســناد و امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف/1215
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/9/11-تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/9/25

سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابررای شــماره 139760318003005968، 97/7/22 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی خانم معصومه حسین 
زاده کمسری  فرزند مهدی به شماره شناسنامه 6 صادره ازفومن به شماره ملی 2669690173  ششدانگ یک باب خانه 
و محوطه به مســاحت  1666/86مترمربع پالک  86  فرعی از 7  اصلی مفروز و مجزی شــده ازپالک  20  فرعی از 7 

اصلی واقع درکمسر بخش24گیالن  خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم مهدی حسین زاده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف/1225
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/9/11-تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/9/25

سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــررای شــماره 139760318003006030، 97/7/23 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای رحمن خندان 
فرزند ولی به شماره شناسنامه87  صادره ازتنکابن به شماره ملی 2219099822  ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مســاحت 952/17 مترمربع پالک  247  فرعی از 44  اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک 4   فرعی از44  اصلی واقع 

درقریه خطیب گوراب بخش24گیالن  خریداری از مالک رسمی سید معروف موسوی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره 
ثبت  اســنادو امالک محل تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف/1239
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/9/11-تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/9/25

سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760318012001947، 97/8/21هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی، تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای کریم نوید طالمی 
فرزند صفرعلی به شــماره شناسنامه 18  صادره از سنگر درششــدانگ یک قطعه زمین به صورت  مزروعی و باغ و 
خانه و محوطه به مساحت 307869/30 مترمربع به شماره  پالک فرعی 221 از59 اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک  
10  فرعی واقع درروســتای راسته کنارشهرستان شــفت بخش 24گیالن  ازمالکیت  رسمی آقای رحیم صفایی راسته 

کناری – میرزا آقانوروزی و غیره محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در اجرای ماده فوق ، دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود ، اشخاصی که نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا کتبا به این اداره  تســلیم وپس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یکماه  به مرجع ذیصالح قضایی)دادگستری 
شهرستان شــفت( مراجعه ودادخواســت مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق  مقررات نسبت به 

ادامه عملیات ثبتی و صدور سندمالکیت اقدام خواهدشد.م الف/1267
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/9/25-تاریخ انتشارنوبت دوم:97/10/9

رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان شفت-حسن عباس زاده
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابــررای شــماره 139760318012002095، 97/9/10  هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ، تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای صفر علیمحمدی بهمبری  
فرزندعباس  به شماره شناسنامه 1605  صادره از رشت  درششدانگ یک قطعه زمین باکاربری مسکونی و حریم راه 6متری  
به مساحت 910/45 مترمربع به شماره  پالک فرعی 41 از54 اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک  2  فرعی واقع درنوده شفت 

خیابان ولیعصرکوچه بوستان 8 بخش 24گیالن  ازمالکیت  رسمی گلعلی عابدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  دراجرای ماده فوق ، دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود ، اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا 
کتبا به این اداره  تسلیم وپس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یکماه  به مرجع ذیصالح قضایی)دادگستری شهرستان شفت( 
مراجعه ودادخواســت مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت وفق  مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور 

سندمالکیت اقدام خواهدشد.م الف/1275
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/9/25-تاریخ انتشارنوبت دوم:97/10/9

رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان شفت-حسن عباس زاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابررای شــماره 139660318012003903، 96/11/29  هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ، تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای علی رضا فریدونی  فرزند 
امامویردی به شماره شناسنامه 9  صادره از شمیران  درششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب خانه  به مساحت 377/44 
مترمربع به شماره  پالک فرعی 545 از26 اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک  438  فرعی واقع درروستای صیقالن شهرستان 

شفت بخش 21گیالن  ازمالکیت  رسمی آقای محمد زمان رشید کلی سرائی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  دراجرای ماده فوق ، دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود، اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
کتبا به این اداره  تســلیم وپس از اخذ رســید حداکثر ظرف مدت یکماه  به مرجع ذیصالح قضایی)دادگستری شهرستان 
شفت( مراجعه ودادخواست مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت وفق  مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و 

صدور سندمالکیت اقدام خواهدشد.م الف/1271
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/9/25-تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/10/9

رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان شفت-حسن عباس زاده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقدسندرسمی 
آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای 
فاقدسندرسمی برابررای شــماره139760301206002233مورخ1397/8/12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبرصالح نژاد بهرســتاقی فرزند محمدابراهیم به شماره شناسنامه 7 صادره از 
آمل نســبت به ششدانگ یک قطع زمین بابنای احداثی در آن به مساحت192/48مترمربع درقسمتی ازپالک210فرعی 
از135اصلی واقع درتهران حوزه ثبتی شهرستان بهارستان خریداری ازمالک رسمی خانم توران تاجیک محرزگردیده 
است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف2333
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/9/10-تاریخ انتشارنوبت دوم: 1397/9/25

عابدین نوری شیرازی-رئیس ثبت اسنادوامالک
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فرمانده انتظامی اســتان البرز از دســتگیری باند سارقان 
مســلح خودرو در اســتان خبر داد.به گزارش مهر، سردار 
عباســعلی محمدیــان پیــش از ظهــر شــنبه در جمع 
خبرنگاران به دســتگیری باند ســارقان مسلح خودرو در 
استان اشاره کرد و گفت: پانزده روز پیش فردی با مراجعه 
به مرکز فوریت های ۱۱۰ مدعی شــده بود که دو نفر مرد 
و یک زن را به عنوان مســافر سوار کرده و این افراد بعد از 
طی مسافتی با اسلحه وی را تهدید و خودرو را به سرقت 

برده اند.
وی بابیان اهمیت جرم انجام شــده بــه پیگیری های الزم 
نیروهــای پلیس اســتان اشــاره کرد و گفــت: چند روز 
پس ازاین حادثه ســرقت مجددی گزارش شــد که مشابه 
ســرقت اولی بود.فرمانده انتظامی استان البرز تأکید کرد: 
نیروهای پلیس اســتان توانســتند با توجه بــه اظهارات 
مال باختگان و همچنین اقدامات پیچیده پلیســی نسبت 

به شناسایی سارقان اقدام کنند.
ســردار محمدیان با تأکید بر اینکه مجرمان از حوزه های 
دیگری وارد حوزه استحفاظی اســتان البرز شده و اقدام 
به ســرقت کرده بودند، گفت: برای کشف پاتوق این افراد 
مدت زمانی گذشــت در این میان سرقت سوم نیز به وقوع 
پیوســت.وی با اشــاره به اینکه نیروهــای پلیس پاتوق 
مجرمان را در سه شهر از شهرهای غرب تهران شناسایی 

کردند، گفت: طی عملیات پلیسی آن ها دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی اســتان گفت: مجرمــان از خودروهای 

ســرقتی برای زورگیری اســتفاده می کردند به طوری که 
مســافران را ســوار و بعضــاً اقدام به ســرقت کارت های 
اعتبــاری آن ها می کــرده و با پول به دســت آمده طال و 

ســاعت می خریدند.ســردار محمدیان بابیان اینکه افراد 
دستگیرشــده چهار نفر هستند، گفت: سه مرد و یک زن 
در این ســرقت ها همکاری داشــته و دو نفر دیگر نیز به 

آن ها کمک می کرده اند. وی تأکید کرد: افراد دستگیرشده 
اعتراف کرده اند که در غرب تهران نیز دســت به ســرقت 
مسلحانه زده و اقدام به زورگیری کرده اند.فرمانده انتظامی 
استان البرز افزود: از این افراد دوقبضه سالح کمری واقعی 
و یک قبضه ســالح که تقریباً تقلبی اســت ولی مشابهت 
زیــادی با ســالح واقعــی دارد و در زورگیری هــا از آن 
استفاده می شــده کشف شده است.سردار محمدیان اضافه 
کرد: در محل پاتوق آن ها اموال ســرقتی، کارت اعتباری 
مالباختگان و قطعات خودروهای سرقتی کشف شده است.

وی گفت: از شــاکیان پرونده دعوت شده تا حضور یابند و 
سارقان را شناسایی کنند، ســارقان اقرار کرده و برخورد 
ســنگینی در انتظــار آن ها خواهد بود.فرمانــده انتظامی 
استان البرز به شــهروندان توصیه کرد در انتخاب وسیله 
نقلیــه برای جابه جایی از وســیله نقلیــه عمومی ازجمله 
تاکســی، اتوبوس و مترو اســتفاده کنند.سردار محمدیان 
گفت: اگر مــردم به توصیه های امنیتی پلیس توجه کنند 

به یقین مجرمان در ارتکاب به جرم ناکام می مانند.
وی تأکید کرد: سه نفر از چهار نفر دستگیرشده سابقه دار 
هســتند و تعداد ســرقت های مســلحانه آن هــا تاکنون 
هفت فقره اســت که به انجــام آن در تهران، غرب تهران 
و اســتان البرز اقرار کرده اند.فرمانده انتظامی گفت: افراد 
دستگیرشــده به ســرقت خودرو آن ها به صورت مسلحانه 
اعتراف کرده اند، کســی که به آن ها اسلحه فروخته اند نیز 

شناسایی و دستگیر خواهند شد.

دختر هجده ساله اصفهانی از پل پیروزی اصفهاندستگیری باند سارقان مسلح خودرو در استان البرز
 به پایین پرید

ظهر دیروز، دختری هجده ســاله از روی پل پیروزی اصفهان به قصد خودکشی 
پرید.به گزارش ایسنا، ساعت ۱2 و 2۰ دقیقه ظهر دیروز دختری هجده ساله از 
روی پل پیروزی اصفهان سقوط کرد. شاهدان عینی می گویند این سقوط به قصد 
خودکشی انجام شده است.عباس عابدی- مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان ضمن تایید این خبر به ایسنا گفت: فرد 

مصدوم هوشیار و زنده است و تنها دچار چند شکستگی شده است.

وقوع انفجار به علت نشت گاز
سخنگوی اورژانس کشور از وقوع انفجار به علت نشت گاز خبر داد.مجتبی خالدی 
در گفت و گو با ایســنا با اشــاره به اینکه حوالی ساعت 2بامداد دیروز یک مورد 
حادثه انفجار گاز به اورژانس تهران اعالم شــد، اظهار کــرد: با اعالم این حادثه 
دو دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند که مدت زمان رسیدن اولین 
آمبوالنس ۱2دقیقه بود. همچنین با رســیدن آمبوالنس ها به محل حادثه چهار 
مصدوم این حادثه برای طی کردن مراحل درمانی به بیمارستان اعزام شدند.وی 
افزود: این حادثه در ملک آباد، شهرستان ساوجبالع در استان البرز رخ داده بود و 

علت اصلی آن نیز از سوی کارشناسان ایمنی نشت گاز اعالم می شود.

آتش سوزی در بیمارستان امام حسین )ع( محمدشهر
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی البرز از وقوع آتش سوزی در بیمارستان 
امام حســین )ع( محمدشــهر خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر سیامک جبارنیا، 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی البرز گفت: این حادثه در بخش تأسیسات 
این بیمارســتان رخ داد.وی افزود: آتش ســوزی در این بخش باعث قطعی برق 
بیمارســتان و انتشــار دود در برخی سالن ها شــده بود که باعث شد 4۰ تن از 
بیماران برای ادامه روند درمانی به دیگر بیمارســتان های استان از جمله مدنی، 
کمالی و کوثر انتقال داده شــوند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهار 
کرد: خوشبختانه در این حادثه به کســی آسیبی وارد نشده و تیم های ویژه در 
حال بررســی دلیل اصلی این آتش سوزی هستند.وی اضافه کرد: در حال حاضر 
بیماران منتقل شده از این بیمارستان به مراکز درمانی دیگر استان روند درمانی 

خود را طی می کنند.

کشف بیش از 4 تن مواد افیونی در جنوب شرق کشور
جانشــین انتظامی استان سیســتان وبلوچستان از هالکت 2 ســوداگر مرگ، 
دســتگیری 2 قاچاقچی و کشف 4 تن و ۱۱ کیلوگرم مواد افیونی در شهرستان 
سرباز خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، سردار احمد طاهری 
جانشین انتظامی استان سیستان وبلوچستان گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان ســرباز با پشتیبانی اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( یک باند 
بزرگ قاچاق مواد افیونی که به صورت مســلحانه با استفاده از خودروهای تیزرو 
قصد جابه جایی محموله ســنگین مواد مخدر از مناطق مرزی به عمق کشور را 
داشتند، شناســایی کردند.وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان سرباز با رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مسلح، قاچاقچیان 
را که در یکی از محورهای کوهستانی با 2 دستگاه تویوتا لندکروز در حال جا به 
جایی مواد مخدر بودند، تحت نظر قرار دادند که سوداگران مرگ به محض ورود 
به منطقه کمین پلیس، با آنها درگیر شدند.جانشین انتظامی استان سیستان و 
بلوچستان تصریح کرد: در این عملیات با آتش پر حجم تیم های عملیاتی پلیس، 
2 تن از قاچاقچیان مسلح به هالکت رسیدند و 2 نفر از آنان نیز دستگیر شدند. 
سردار طاهری عنوان کرد: ماموران پلیس در پاک سازی منطقه درگیری و بازرسی 
از 2 خودروی متعلق به اعضاء این باند، 3 تن و 373 کیلو و56۰گرم تریاک ، 373 
کیلو و 92۰ گرم مرفین، ۱96 کیلو و ۱4۰ گرم حشــیش، 44 کیلو و 87۰ گرم 
هروئین، 23 کیلوگرم سایر مواد مخدر، یک قبضه اسلحه کالش مجهز به سیستم 
نارنجک انداز به همراه 4 گلوله نارنجک، سه تیغه خشاب و ۱8 تیر جنگی کشف 
کردند.وی افزود:پلیس با اشــراف کامل اطالعاتی و حضور در تمام نقاط اســتان 
اجازه نخواهد داد قانون شکنان و قاچاقچیان به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.

دستگیری لیدرهای شبکه ابتذال فرهنگی در شیراز
تعدادی از سرکرده های شبکه سازمان یافته ترویج فساد و فحشا با عنوان »دی جی 
بندها« در شــیراز دستگیر شدند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از شیراز ، 
روابط عمومی ســازمان اطالعات سپاه فارس اعالم کرد: تعدادی از سرکرده های 
شــبکه سازمان یافته ترویج فساد و فحشا با عنوان »دی جی بندها« که در زمینه 
تولید و اجرای موسیقی مبتذل و راه اندازی مراسمات مختلط و پارتی ها فعالیت 
می کردند دستگیر شدند.این شبکه سازمان یافته با هدف ابتذال فرهنگی اقدام به 
برگزاری پارتی و تهیه کلیپ از آن کرده و ســپس تصاویر این مجالس فحشا را 
در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام پخش می کردند که در این راستا ۱۱ نفر از 
لیدرهای این جریان ضد فرهنگی در شیراز با هماهنگی دستگاه قضایی بازداشت 

شدند.

برخورد کامیون با میني بوس 12 مجروح 
بر جاي گذاشت

رئیس پلیس راه شمالی استان فارس گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه مینی بوس 
با یک دستگاه کامیون در محور شهرمیان به طرف شادکام در شهرستان اقلید، ۱3 
نفر مجروح شدند. به گزارش میزان سرهنگ عبدالهاشم دهقانی اظهار داشت:به 
دنبال گزارش مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در 
محور »شهرمیان« به طرف »شادکام« شهرستان اقلید، بالفاصله ماموران در محل 
حاضر و مشــاهده کردند یک مینی بوس با ۱5 سرنشین با یک دستگاه کامیون 
برخورد کرده است.وی با بیان اینکه بر اثر وقوع این حادثه، ۱2 نفر از سرنشینان 
مینی بوس که مجروح شده بودند، توسط ماموران امدادی به مراکز درمانی منتقل 
شــدند، افزود: ماموران پلیس در بررسی صحنه تصادف، علت وقوع این حادثه را 
عدم توجه به جلو از سوی راننده مینی بوس و عدم رعایت نکات ایمنی از سوی 
راننده کامیون اعالم کردند.رئیس پلیس راه شمالی فارس افزود: تأکید همیشگی 
پلیس به رانندگان، پرهیز از عجله و شــتاب در رانندگی و اســتراحت در مواقع 

خستگی و خواب آلودگی است.

برخورد کشنده اسکانیا با کمپرسی بنز 
در خراسان شمالی

رئیس پلیس راه استان خراسان از برخورد یک دستگاه خودروی کشنده اسکانیا 
با کمپرسی بنز در محور »چمن بید- جنگل گلستان« با 3 نفر مجروح خبر داد. 
به گزارش میزان سرهنگ علیرضا حســین زاده اظهار داشت: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور »چمن بید- جنگل 
گلستان« بالفاصله کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل مورد نظر 
اعزام شدند.وی با اشاره به اینکه این تصادف بین یک دستگاه کشنده اسکانیا و یک 
دستگاه کمپرسی بنز به وقوع پیوسته بود، افزود: در این حادثه 3 نفر از سرنشینان 
هر دو خودرو به شــدت مجروح که توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی انتقال 
داده شــدند.رئیس پلیس راه اســتان با اشاره به اینکه کارشناسان علت وقوع این 
حادثه را انحراف به چپ خودروی کشنده اسکانیا اعالم کردند، یادآور شد: رانندگان 
عزیز با توجه به بارش نزوالت آسمانی و لغزندگی معابر، قوانین و مقررات راهنمایی 

و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد وقوع این گونه حوادث نباشیم.

برخورد وانت پیکان با عابر پیاده 
باعث مرگ راننده خودرو شد

رئیس پلیس راه اســتان خراســان جنوبی از برخورد یک دستگاه وانت پیکان با 
کودک 4 ساله در شهرســتان زیرکوه خبر داد و گفت: راننده وانت پیکان بر اثر 
واژگونی خودرو جان خود را از دســت داد و 2 نفر روانه بیمارســتان شــدند. به 
گزارش میزان، سرهنگ علیرضا رضایی اظهار داشت: ظهر روز جمعه با اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه وانت پیکان در محور فرعی 
»حاجی آباد-آبیز« شهرســتان زیرکوه، بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان 
پلیس راه به محل حادثه اعزام شــدند.رئیس پلیس راه استان گفت: مأموران با 
حضور در محل حادثه مشــاهده کردند یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ با 2 
سرنشین پس از برخورد با عابر پیاده 4 ساله واژگون شده که در این حادثه عابر 
پیاده و سرنشینان خودرو مصدوم و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهدای 
قاین اعزام شده اند. سرهنگ رضایی با بیان اینکه راننده خودرو در بیمارستان بر 
اثر شــدت جراحات جان خود را از دســت داده است، افزود: علت حادثه توسط 

کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

اخبار کوتاه

فرمانده انتظامی اســتان از کالهبــرداری 24۰ میلیاردی 
قاچاق گوشــی تلفن همراه و دســتگیری 28 نفردر این 
رابطــه خبر داد.به گــزارش ایلنا،  ســردار »علی آزادی« 
در تشــریح جزئیات این خبر، اظهارداشــت: درپی اعالم 
فراخوان عمومی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
در شهرستان مریوان مبنی بر واگذاری سیم کارت رایگان 
مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت 

عمومی قرار گرفت.
وی گفت: ماموران دربررســی های اولیه دریافتند فرد یا 
افرادی پس از اخذ مدارک هویتی شــهروندان با همکاری 
2 دفتر خدمات ارتباطی نسبت به ثبت نام آنان در سامانه 
یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای واگذاری ســیم کارت 

رایگان اقدام می کنند.این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: 
کالهبرداران با وقفه حدودا 2 هفته ای، ســیم کارت های 
فعال شــده را قبل از واگــذاری و بدون اطــالع افراد به 
شهرســتان های بانه و ســقز برای ثبت غیر قانونی طرح 
رجیســتری گوشی های تلفن همراه قاچاق ارسال و از آن 
طریق با استفاده از این سیم کارت ها، گوشی های فوق را  
ثبت و رجیســتری می کردند.وی ادامه داد:  متهمان با هر 
کدام از این ســیم کارت ها، 5 دستگاه گوشی تلفن همراه 

را در سامانه اپراتور مزبور ثبت می کردند.
ســردار آزادی ادامه داد: ماموران با توجه به ســرنخ های 
موجود و نیــز انجام اقدامات اطالعاتی موفق شــدند نفر 
اول و متهــم اصلی این پرونده را شناســایی و وی را طی 

عملیات ضربتی در مریوان دســتگیر کنند.وی اضافه کرد: 
در بازرســی از محــل فعالیت این متهــم، 7 هزار و 3۰۰ 
عدد سیم کارت، ۱3۰ جلد شناسنامه و مدارک هویتی، 6 
دستگاه لپ تاپ و 5 دستگاه کیس رایانه کشف شد.فرمانده 
انتظامی کردستان تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیسی 
به همدستی 28 نفر در ارتکاب این اقدام مجرمانه اعتراف 
کــرد که کلیــه اعضاء این باند طی عملیــات ضربتی  در 
شهرستان های ســقز، بانه، سنندج، سروآباد و شهرستان 

بوکان آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه برابــر اعترافات متهمان حدود ۱2 هزار 
دستگاه گوشی تلفن همراه از این طریق رجیستری شدند، 
تصریح کرد: اعضا این باند گوشی های تلفن همراه قاچاق 

را در سایر شهرها و اســتان های دیگر خصوصا تهران به 
فروش رســانده که ارزش ریالی آنها بالغ بر 24۰ میلیارد 

ریال برآورد شده است.
این مقام ارشــد انتظامــی گفت: متهمان پــس از انجام 
تحقیقات با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و با قرار 
صادره روانه زندان شــدند. بنابراعالم پایگاه خبری پلیس، 
فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان گفت: پلیس با 
اشــرافیت خوبی که در سطح استان دارد اجازه هیچ گونه 
فعالیت غیرقانونی و مجرمانه را به ســودجویان نمی دهد 
بنابراین به شــهروندان توصیه می کنیم با حفظ هوشیاری 
به هیچ وجه فریب تبلیغات افراد ســود جو و فرصت طلب 

را نخورند.

2 پسر دبیرستانی بعد فرار از مدرسه
 به استقبال مرگ رفتند

2 پســر جوان بعد فرار از مدرسه 
با تهیــه قرص ترامادول و مصرف 
آن بــه اســتقبال مــرگ رفتند.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران 
پویا؛ ســاعت ۱۱ صبح پنجشنبه 
مأموران کالنتری ۱26 تهرانپارس 
بازپرس کشــیک  با  تمــاس  در 
قتل پایتخت اعالم کردند جســد 
پارکی در  ناشناســی در  شخص 

محدوده اســتحفاظی این کالنتری کشف شده است که جسد با دستور محسن 
مدیرروســتا؛ بازپرس امور جنایی تهران برای تعیین هویت و بررسی علت مرگ 

به پزشکی قانونی منتقل شد. 
تحقیقات درباره این پرونده ادامه داشــت تااینکه حدود ســاعت ۱4 همان روز، 
مأموران کالنتری ۱26 تهرانپارس در تماس مجدد با بازپرس ویژه قتل پایتخت 
اعالم کردند هویت متوفی کشــف شده است.بنابر اظهارات مأموران و تحقیقات 
اولیه، متوفی پســر هجده ســاله دبیرســتانی بود که روز پیش از کشف جسد 
)چهارشنبه 2۱ آذر( به همراه یکی از دوستانش از مدرسه فرار کرده بود.متوفی 
همراه با دوستش پس از فرار از مدرسه اقدام به تهیه قرص ترامادول کرده، شب 
هنــگام به پارکی در محدوده تهرانپارس رفتــه و هر دو قرص ترامادول مصرف 

کرده بودند.
دوســت متوفی پس از این اقدام با وجود وخامت حال به نحوی از پارک خارج 
شــده، با پدرش تماس گرفته و اعالم کرده بود که قرص مصرف کرده  است که 
در نهایت به بیمارســتان لقمان انتقال یافته و نجات یافته بود. اما متوفی شب 
را در پارک ســپری کرده و جان خود را از دســت داده بود که در نهایت صبح 
روز بعد جسد وی توسط شهروندان کشف شد.در ادامه رسیدگی به این پرونده، 
پدر متوفی اعالم کرد که از دوســت فرزندش شــکایت دارد که با ثبت شکایت 
وی، تحقیقات درباره این پرونده و علت این اقدام مرگبار در دستور کار مأموران 

قرار گرفت.

درگیری مرگبار پس از مصرف مشروبات الکلی
همگی مشروب مصرف کردیم و زمانیکه قصد ترک محل را داشتیم ناگهان نادر 
و فرهاد به علل نامعلومی باهم درگیر شــدند؛ نادر یک ضربه ســیلی به صورت 
فرهاد زد و... به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ ساعت ۱:3۰ بامداد روز 23 آذر 
جاری مأموران کالنتری ۱59 بیسیم در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعــالم کردند مرد جوانی به نام نادر طی یک درگیری از ناحیه قفســه ســینه 
مــورد اصابت چاقو قرار گرفته و پس از انتقال به یک درمانگاه به علت شــدت 
جراحات وارده به کام مرگ فرورفته است. دقایقی بعد از اعالم این خبر محسن 
مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهی در 
محل حادثه حاضر شــده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده آغاز شد.بررسی 
اولیه نشــان داد محل درگیری یک دامداری واقع در خاوران بوده که چهار مرد 
از جمله مقتول در آنجا حضور داشــته اند.در ادامه تحقیقات دستور بازداشت دو 
متهــم حاضر در محل درگیری به نامهای محمود و یاســر صادر و هر دو متهم 

صبح امروز به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شدند.
یاســر درباره جزئیات قتل به بازپرس گفت: زمان حادثه همراه با محمود، نادر و 
فرهاد در یک اتاقک در دامداری بودیم، نادر و محمود از دوستانم بودند و فرهاد 
کارگر من بود؛ زمان حادثه همگی مشروب مصرف کردیم و زمانیکه قصد ترک 
محل را داشــتیم ناگهان نادر و فرهاد به علل نامعلومی با هم درگیر شدند؛ نادر 
یک ضربه ســیلی به صورت فرهاد زد و فرهاد نیز با چاقو به سمت نادر حمله ور 

شد و او را زخمی کرد.
وی ادامه داد: نادر روی زمین افتاد و خونریزی کرد که محمود او را با خودروی 
پــژو 2۰6 به درمانگاه منتقل کرد اما نادر به علت شــدت جراحات وارده جان 
باخــت؛ فرهاد نیز زمانیکه مشــغول انتقال نادر به بیمارســتان بودیم، از محل 
متواری شــد.محمود متهم دیگر این پرونده نیز اظهارات یاسر را تکرار کرد که 
در نهایت هر دو متهم با دســتور محسن مدیرروستا؛ بازپرس امور جنایی تهران 
دراختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات درباره بازداشــت فرهاد 

ادامه دارد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا از اجرای مرحله 
چهارم طرح مبارزه با ســارقان توام با خشــونت درسراسر 

کشور و دستگیری 9۱ سارق خشن خبر داد.
به گزارش ایلنا، ســرهنگ رضا موذن در تشریح این خبر، 
اجرای طرح مبارزه با سرقت های توام با خشونت را یکی از 
برنامه های پلیس آگاهی برشمرد و اظهارداشت: در راستای 
تحقق اهداف قــرارگاه مرکزی مبارزه با ســرقت، مرحله 
چهارم این طرح از جملــه زورگیری خیابانی، کیف  قاپی، 

ســرقت به عنف، سرقت تحت پوشش مأمور و شناسایی و 
دســتگیری سارقان خشن به مدت 2 روز در سراسر کشور 
به اجرا در آمد.وی با بیان اینکه در این طرح، 9۱ ســارق 
خشن دســتگیر شــدند که متهمان به 245 فقره سرقت 
اعتراف کردند، گفت: در بررســی سوابق متهمان مشخص 
شد 53 درصد از سارقان، سابقه دار و 47 درصد از آنها فاقد 
سابقه بوده اند. معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا با 
تاکید بر ضرورت آگاه سازی مردم و دعوت به رعایت موارد 

حفاظتی و امنیتی برای پیشــگیری از سرقت های خشن، 
خاطرنشــان کرد: افزایش هزینه ارتکاب جرم به شکل های 
مختلف با همکاری دستگاه قضائی، تشدید مجازات سارقان 
به عنف و سلب امتیازات حبس زدایی از آنان، مدیریت بر 
جرم ســرقت به عنف به منظور کاهش زمینه های ارتکاب 
جرم، ایجاد شرایط الزم برای بازگشت مجرمان به زندگی 
عــادی و نیز جلوگیری از تکرار جرم نقش به ســزایی در 

کاهش این گونه سرقت ها دارد.

کالهبرداری 240 میلیاردی با ثبت غیرقانونی طرح رجیستری

اجرای مرحله چهارم طرح مبارزه با سارقان توام با خشونت در سراسر کشور

افقی:
۱- صحابی ســاده لوحی که در جنگ 
صفین از طرف کوفیان برای حکمیت 

انتخاب شد- از ماه های شمسی
2- عزیز و ارجمند- جمع ادیب- اندازه 

لباس
3- به حساب آوردن- شهری در استان 

اصفهان
4- خبرگزاری ایتالیــا- مردم عادی- 

تنگه ای بین آسیا و آمریکا
5- برنــج فــروش- راه خارج شــهر- 

همسایه
6- باخت در شــطرنج- مژده و بشارت 
دهنده- از علفخواران آمریکا که به آن 

شتر بی کوهان نیز می  گویند
7- آالت، ابــزار- فیلمــی معــروف و 
پرفروش اثر اســتیون اسپیلبرگ- هم 

جنس بودن
8- آخرین توان- خنجر عیاران- جمع 

شریک- خم
9- هــر صفحــه گــرد و صیقلــی- 
مجموعه ای از ســلول های مشــابه که 
کار بــه خصوصی انجام می دهند- باغ، 

بهشت
۱۰- هــوس زن بــاردار- رود مرزی- 

بیهوشی
۱۱- ســنگی قیمتی و سبزرنگ که از 

بالد چین آورده می شد- از شهرهای استان یزد- امر به توقف
۱2- جمع الیحه- نشانی خانه- کوچکی

۱3- مشــتاق و امیدوار- پادشاه بابل که به ستمگری و بدخلقی ضرب المثل 
است

۱4- آدم آهنی- جایی که کالمی از آن آورده می شود- تند باد
۱5- حرف ندا- فیلمی از ابراهیم حاتمی  کیا.

عمودی:
۱- تخم مرغ فرنگی- کوهنورد زالندنو که برای اولین بار 

به قله اورست صعود کرد
2- تیز و برنده- پسوند شباهت- آش بیماران

3- کلمه افسوس و دریغ- دیکتاتور نیکاراگوا که در سال 
۱979 م توسط چریک های ساندینیستا از حکومت خلع 

و به قتل رسید
4- برگزیــده و برتر- زاپاس، ذخیره- از ایاالت کشــور 

آمریکا
5- معشــوقه رامین- از شهرهای استان گیالن- پادشاه 
حبشه که پیامبر در سال 5 بعثت در نامه ای او را به دین 

اسالم دعوت کرد
6- مرد بی زن- ستیز، جنگ- مظهر شوری

7- اســب بارکش- قلعه ای که هالکو خان اموال خود را 
در آن مخفی کرده بود واقع در دریاچه ارومیه- مجبور

8- ادب نشــده- رنگ زرد مایل به قرمز- خالی از چیزی 
خاص، مقابل واجد- تکرار حرف

9- آنچه رنگ فسفری داشته باشد و در شب بدرخشد- 
پراکنده شــدن، گونه گونی- تبعیــدگاه ابوذر غفاری به 

فرمان خلیفه سوم
۱۰- دندان فیل- شجاع و بی باک- ثابت قدم و پابرجا

۱۱- چه بهتر- نوعی پول که در عهد تیموریان و صفویان 

در ایران رایج بود- از حروف الفبای یونانی
۱2- سمت چپ- اهل یکی از کشورهای اروپایی است- خطیب

۱3- پرجمعیت ترین شهر ساحل عاج- بزرگترین مورخ تاریخ ادبیات ایران با 
کتابی جامع در این مورد

۱4- معبد شهر افسوس که از عجایب دنیای قدیم بود- پدر از دست داده- امر 
به وارد شدن

۱5- آخرین پادشاه ایران باستان- تکرار حرف.
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 مرور همه اشتباهات داوری این فصل استقالل

در هفت تا از مســابقات این فصل استقالل، اشــتباه تاثیرگذار داوری اتفاق 
افتاده است.

به گزارش وبسایت نود، بعد از جنجال بزرگ پرسپولیس و سپاهان، حاال نوبت 
به استقالل رسید که از داوری های این فصل لیگ برتر شاکی باشد. شفر روز قبل 
در کنفرانس مطبوعاتی انتقادات شدیدی نسبت به قضاوت مسابقه تیمش داشت 
و باشگاه استقالل هم اعالم کرد که روز شنبه به کمیته داوران شکایت می کند. به 
همین بهانه، همه اشتباهات تاثیرگذار این فصل داورها در مسابقات استقالل که 
در برنامه نود کارشناسی شد را مرور می کنیم.) برای مشاهده اشتباهات داوری در 

مسابقات این فصل پرسپولیس هم می توانید اینجا کلیک کنید(.
استقالل تا قبل از بازی روز قبل مقابل پدیده که هنوز داوری آن در برنامه نود 
کارشاسی نشده، 6 مرتبه از اشتباهات تاثیرگذار داوری سود برده و هشت سوت 
اشتباه هم به ضرر این تیم زده شده است. اگر مالک را اولین سوت اشتباه در هر 
مســابقه قرار دهیم، در 4 مسابقه اولین اشتباه تاثیرگذار داوری به ضرر استقالل 

بوده و در سه مسابقه هم استقالل پیش از حریف از اشتباه داوری سود برد.
هفته اول؛ استقالل – پیکان/ داور: موعود بنیادی فر/ کارشناس: مسعود مرادی

سجاد مشکل پور دفاع پیکان به خاطر خطا روی سجاد آقایِی استقالل باید از 
زمین مسابقه اخراج می شد.

سجاد آقایی وینگر استقالل خطای شدیدی روی علی حمودی مرتکب شد که 
جریمه اش کارت قرمز بود نه کارت زرد.

هفته دوم؛ ذوب آهن – استقالل/ داور: بیژن حیدری/ کارشناس: نوید مظفری
ضربه پــای وریا غفوری به صورت حبیب زاده گلــزن ذوب آهن طبق قانون 

خطای شدید بود و باید با کارت قرمز جریمه می شد.
گل فرشید اسماعیلی برای استقالل صحیح بود و به اشتباه آفساید اعالم شد.

دانشگر به دلیل خطا در موقعیت حمله تیم ذوب آهن دقایقی قبل از گرفتن 
کارت زرد دومش باید کارت می گرفت و اخراج می شد.

کارت زردی که دانشگر برای خطای بعدی و اخراجش گرفت اشتباه بود و این 
خطا شرایط گرفتن کارت زرد را نداشت.

هفته پنجم؛ استقالل - فوالد/ داور: کوپال ناظمی/ کارشناس: محمود رفیعی
سانتر وریا غفوری به دست میالد بدرقه مدافع فوالد برخورد کرد و باید پنالتی 

اعالم می شد.
هفته ششــم؛ نفت مسجدسلیمان – اســتقالل/ داور: سید مهدی سیدعلی/ 

کارشناس: محمد فنایی
ضربــه لگد نصاری به قائدی عمدا زده شــد و به جای کارت زرد فقط باید با 

کارت قرمز جریمه می شد.
خطای کولیبالی روی روح اهلل باقری در نقطه  آخر خط دفاعی به جای کارت 

زرد باید با کارت قرمز جریمه می شد.
پنالتی نفت مسجدسلیمان اشتباه بود و چشمی خطایی روی میداوودی انجام 

نداد.
هفته هشم؛ استقالل - پرســپولیس/ داور: علیرضا فغانی/ کارشناس داوری؛ 

نوید مظفری
 کشــیدن دست علیپور توســط منتظری در محوطه جریمه خطا بود و باید 

پنالتی اعالم می شد.
تکل آرمین سهرابیان روی پای سیامک نعمتی حداقل باید با یک کارت زرد 

جریمه می شد و با گرفتن کارت دوم بازیکن استقالل اخراج می شد.
هفته نهم؛ سایپا – استقالل/ داور: محمدحسین زاهدی فرد/ کارشناس: محمد 

فنایی
طارق همام بخاطر خطای شدید روی مهدی ترابی باید از زمین مسابقه اخراج 

می شد.
هفته دهم؛ استقالل – ســپاهان/ داور: رضا کرمانشاهی/ کارشناس: مسعود 

مرادی
خالد شفیعی روی دانشگر خطا کرد و داور باید به سود استقالل اعالم پنالتی 

می کرد.
 بازی استقالل و پدیده هم گالیه های دو طرف را به همراه داشت.  شاگردان 
گل محمدی معتقد بودند که دانشگر بخاطر خطای آشکار روی مهاجم پدیده باید 
به جای کارت زرد، با کارت قرمز داور جریمه می شــد و استقاللی ها هم به گل 
مردود الهیار صیادمنش شــاکی اند. سوت هایی که در برنامه نود این هفته مورد 

بررسی و کارشناسی قرار می گیرد.

نام بازیکنان مدنظر و مازاد را رسانه ای نمی کنیم

ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: لیست بازیکنان مازاد و مدنظرم را 
به باشگاه اعالم کردم اما تا زمانی که نتوانیم بازیکنان جدید را بگیرم نام آنها 

را رسانه ای نخواهیم کرد.
به گزارش فــارس: برانکو ایوانکوویچ، در خصوص حضورش در باشــگاه و 
دیدار با ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس، گفت: من جلسه ای را با آقای 
عرب برگزار کردم و لیســت بازیکنان مدنظر و مازاد را به او دادم اما فعاًل نام 

بازیکنانی که در لیست هست را برای افکار عمومی باز نمی کنیم.
وی ادامــه داد: ما در ابتــدای فصل 4 بازیکن جذب کردیــم که البته در 
نیم فصل اول نتوانســتیم از آنها به دلیل محرومیت استفاده کنیم اما در حال 
حاضر نام بازیکنانی را به باشــگاه اعالم کردم و قرار اســت سه بازیکن جدید 
دیگر به پرســپولیس اضافه شــود. وقتی با این بازیکنان توافق حاصل شد و 
قرارداد بســتیم نام آنها را رسانه ای خواهیم کرد اما در ابتدا باید این بازیکنان 
با پرســپولیس به توافق برسند و قرارداد امضاء شود و سپس نام آنها را اعالم 

می کنیم.
ســرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سوال که لیست مازاد شما چه زمان 
رسانه ای می شــود، تصریح کرد: من نام لیســت مازاد را هم به باشگاه دادم، 
اما این مســئله بســتگی به این دارد که بتوانیم چه بازیکنانی را بگیریم. اگر 
بتوانیــم بازیکنان مدنظرمان را بگیریم آن زمان نام بازیکنانی که در لیســت 
مازاد هســتند را اعالم می کنیم اما در حال حاضر باید ببینیم چه بازیکنانی را 

می توانیم جذب کنیم.
وی درباره اینکه اردوی پرســپولیس در قطر قطعی شده یا نه، تصریح کرد: 
ما به قطر می رویم اما فعاًل نام اردوی آنتالیا هم به میان آمده و از بین قطر یا 
آنتالیای ترکیه تا پایان وقت اداری صورت قطعی مشخص و انتخاب می کنیم. 
البتــه در این اردو بازی هــای تدارکاتی هم برگزار می کنیــم اما باید ببینیم 
کــه ابتدا محل اردو کجــا خواهد بود، چرا که بر اســاس محل برگزاری اردو 

رقبای مان را انتخاب خواهیم کرد.
برانکو در پاســخ به این سوال که چرا آنتالیا جزو گزینه های برگزاری اردو 
قرار گرفته، خاطرنشان کرد: هوای اســتانبول نسبت به آنتالیا سردتر است و 
این در حالی است که مشخص نیست در استانبول بتوانیم حریف تمرینی پیدا 
کنیم اما نظر خودم برای برگزاری اردو کشــور قطر است چرا که از نظر آب و 

هوا شرایط بهتری دارد و هوا گرمتر است.

نگاه

خبر

ســرمربی استقالل پیش از این وعده داده 
بود بعد از دیدار با پدیده لیست ورود و خروج 
خــود را رونمایی کند. به گــزارش »ورزش 
سه«، رونمایی و معرفی بازیکنان لیست ورود 
و خروج استقاللی ها وعده مدیران این باشگاه 
و وینفرد شفر در هفته های اخیر بود؛ سرمربی 
اســتقالل در تصمیمی حرفه ای اعالم کرده 
بود تصمیم گیری درباره لیست ورود و خروج 
بعد از نیم فصل انجام خواهد شد و حاال زمان 

اعالم این لیست پر تعداد فرا رسیده است.
 حداقل 5 خروجی

استقاللی ها 3 بازیکن به نام های داریوش 
شــجاعیان، مرتضی آقاخان و محسن کریمی 
را قطعا به لیســت خود اضافه خواهند کرد و 
به این ترتیب 3 نفر باید لیست را ترک کنند.

شــفر همچنین بــا هماهنگــی فتحی به 
دنبال جــذب دو بازیکن خارجی اســت که 
ایــن دو بازیکن نیز به احتمــال فراوان و به 
طور قطع باالی 23 ســال هســتند تا لیست 
خروجی اســتقالل حداقل 5 نفره باشد و اگر 
سرمربی آبی ها تصمیمی برای تغییرات بیشتر 
نداشته باشد، 5 خروج کمترین میزان لیست 

خروجی های تیم او خواهد بود.
 گمانه زنی نکنید اما...

باشــگاه استقالل هفته گذشــته با انتشار 
اطالعیه ای درخواست کرد تا رسانه ها از گمانه 
زنی پرهیــز کنند اما واقعیت این اســت که 

لیست خروجی تیم شفر به صورت کامل قابل 
حدس نیســت.جدایی گــرو و نویمایر تقریبا 

قطعی به نظر می رســد؛ گــرو در هفته های 
اخیــر در ترکیب قــرار نگرفتــه و نویمایر با 

موقعیت ســوزی های فراوان به بدترین شکل 
ممکن نیم فصل را تمام کرد تا به این ترتیب 
حاال فاصله زیادی تا در خروجی نداشته باشد. 
قبل از بازی سپیدرود پیش بینی خروج جابر 
انصاری کار سختی نبود اما شفر ناگهان از او 
استفاده کرد و انصاری نیز موفق به گلزنی شد 

تا پیش بینی وضعیت او دشوار باشد.
 ستاره ای جدا می شود؟

پیش بینی 2 یا 3 نفر باقی مانده لیســت 
خروج آبی ها، واقعا دشــوار است و شفر باید 
تصمیم بزرگی اتخاذ کند. ترانســفر تبریزی، 
قرض دادن محمــدی مهر و تیموری و یا هر 
تصمیــم دیگری می تواند برای اســتقاللی ها 
حاشیه ساز شــود و نقل و انتقاالت زمستانی 
آبی ها را تحت تاثیر قرار دهد.  شــفر در نیم 
فصــل باید به دنبال اســامی بزرگ تیم خود 
برای خالی کردن لیســت برود و می توانیم از 
همین حاال یک زمستان پر خبر برای تیم او 

را پیش بینی کنیم.
سرمربی استقالل البته همواره نشان داده 
تا قبل از جــذب بازیکن جدیــد، تصمیمی 
برای خــروج بازیکنان حال حاضر خود ندارد 
اما این بار شــرایط فرق می کنــد و 3 نفر از 
لیســت ورودی او همین حاال آمــاده اضافه 

شدن هستند.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با شرایطی که 
دارم می توانم نیم فصل از پرســپولیس جدا شده و به یک 

تیم بزرگ بروم.
به گزارش  مهر، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی سه بر 
یک تیم پرسپولیس مقابل پارس جنوبی جم در ورزشگاه 
آزادی گفت: خوشحالم که توانستیم آخرین بازی نیم فصل 
اول به یک پیروزی خوب دســت پیدا کرده و با شرایطی 
خوب آماده شــروع نیم فصل دوم شــویم. ما در طول نیم 
فصل اول تالش زیادی کردیم و با ارائه نتایج قابل قبول و 

تنها با اختالف گل صدرنشینی را به پدیده بدهیم.
بیرانوند خاطرنشــان کرد: مطمئنــا در نیم فصل دوم 
شرایط پرســپولیس فرق خواهد کرد و با  آمدن بازیکنان 

جدید پرسپولیس بهتر از گذشته ظاهر خواهد شد.
دروازه بان پرسپولیس در خصوص احتمال جدایی اش از 
این تیم در نیم فصل گفت: من با پرسپولیس  قرارداد دارم 
اما می توانم در نیم فصل از تیم جدا شــوم. مطمئن باشید 
اگر بخواهم جدا شــوم به تیمی می روم که بزرگ باشد. در 
آسیا پرسپولیس بزرگترین تیم است. بنابراین قطعا به یک 

تیم خیلی بزرگ خواهم پیوست.
وی در پاسخ به این سوال که اگر برانکو از تو بخواهد در 
پرسپولیس بمانی آیا به درخواستش پاسخ مثبت می دهی؟ 

تاکید کرد: برانکو با من صحبت و تاکید کرد اگر قرار است 
از پرســپولیس جدا شــوی به تیمی برو که بزرگ باشد.  
مطمئن باشید اگر قرار نباشد از پرسپولیس جدا شوم منت 
سر کسی نخواهم گذاشت. با تمام وجود برای پرسپولیس 

بازی می کنم چون من فرزند پرسپولیس هستم.
بیرانوند در پاسخ به این پرسش که تعدادی از بازیکنان 
استقالل علیه پرســپولیس صحبت کرده و گفته اند همه 
می خواهند این تیم قهرمان شــود و حمایت بیشــتری از 
پرســپولیس صورت می گیرد، گفت: از بازیکنان استقالل 
تعجب می کنم که چنین صحبت هایی انجام داده اند البته 
نمی خواهم به این موضوع ورود کنم ولی باید بگویم چنین 

چیزی نیست. 
ما با تالش خودمان به اینجا رســیده ایم. اگر به باشگاه 
استقالل بروم و پرینت دریافتی های خود را به آنجا برده و 
با تک تک بازیکنان اســتقالل مقایسه کنیم می بینیم چه 

کسی بیشتر دریافتی داشته است.
وی تاکیــد کــرد: نبایــد بازیکنان اســتقالل چنین 
صحبت هایــی به میــان می آوردند. آنها از شــرایط مالی، 
وضعیت تمرینشان ناراضی هستند. برای من جای تعجب 
است روزی که قرار شــد یکی از دو ورزشگاه را به دو تیم 
بدهند مدیرعامل اســتقالل اول قرار شد انتخاب کند و او 

ورزشــگاه کاظمی را قبول نکرد. آیا این مشکل ماست که 
آنها ورزشگاهی را انتخاب کردند که چمن مصنوعی داشته 
که حاال گالیه مند هستند که زمین تمرین خوب ندارند؟ 
اعتقاد دارم چنین حرف هایی نباید به میان بیاید که هم ما 

و هم بازیکنان استقالل دچار حاشیه نشویم.
بیرانونــد در پایــان تاکید کرد: جهان بزرگ اســت و 
هرکــس می تواند جای خود را پیدا کند نه اینکه به دنبال 

جای دیگری باشد و برای تصاحب آن بیهوده بجنگد.

چه کسی می رود؟ چه کسی می آید؟

نیم فصل و انتظار رونمایی از لیست شفر

علیرضا  بیرانوند:

قطعا به یک تیم خیلی بزرگ خواهم پیوست

تمرینات و آماده سازی تیم ملی 
فوتبال ایران این روزها در شرایطی 
استارت خورده که به نظر می رسد 
ملی پوشــان این روزهــا تنهاتر از 
گذشته هســتند. به گزارش فارس، 
کمتــر از 20 روز دیگــر تیم ملی 
فوتبال ایران باید در مسابقات جام 

ملت های آســیا به مصاف رقبای خود برود اما به نظر می رسد شرایط خاصی بر 
اردوی تیم ملی فوتبال حاکم است. شــاگردان کارلوس کی روش که در اردوی 
گذشــته تیم ملی از کمبودها و عدم توجه به تیم ملی ابراز نگرانی کرده بودند 
این روزها در کمپ تیم های ملی درســت مثل مردان دور افتاده از وطن، تمرین 
می کنند. وقتی به شــرایط ملی پوشــان دقت می کنیم )آن هم در شرایطی که 
مســابقات جام ملت های آســیا نزدیک اســت( به تنهایی تیم ملی بیشتر پی 
می بریم. در این بین برخی اختالفات بین مربیان و باشــگاه ها  وجود داشت اما 
با همه این شــرایط این انتظار از مدیران ورزش کشور می رود که تیم ملی را در 
آستانه مسابقاتی مهم تنها نگذاشته و به خواسته های کادر فنی و بازیکنان گوش 
کنند که این خواســته چندان زیادی نیست. طبیعتا وقتی ملی پوشان فوتبال 
کشــور چندی پیش از بی توجهی ها بعد از جام جهانــی گالیه کردند برخورد 
قهری با آنها راهکار مناســبی نیســت و این انتقاد به مسئوالن وزارت ورزش و 
جوانان که این روزها درگیری برگزاری مجمع های مختلف هستند وارد است که 
ملی پوشان فوتبال هم بخشی از ورزش همین مرز و بوم هستند. تصاویر سوت و 
کور تمرینات و آماده ســازی تیم ملی در آستانه جام ملت های آسیا  )البته هنوز 
ملی پوشان کامل در اردو  حاضر نشده اند( نشان از این ماجرا دارد و از طرفی خبر 
آمد که قرار است با یک تابلوفرش از کارلوس کی روش تقدیر شود! در اینکه شاید 
کی روش نیازی به تقدیر فدراسیون با یک تخته فرش ندارد شکی وجود ندارد اما 
آیا قرار است تیم ملی در آستانه جام ملت ها با این شیوه راهی جام ملت ها شود؟ 
بد نیست مدیران ورزش کشور از وزیر ورزش گرفته تا ... که مطمئنا در روزهای 
آغاز جام ملت های آســیا مرتب پیام های موفقیت آمیز برای ملی پوشان ارسال 
می کنند همین حاال وارد عمل شده و اجازه ندهند تیم ملی با روحیه خالی راهی 
مسابقات شود. تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در جام ملت های آسیا 

روز 17 دی ماه به مصاف یمن می رود.

مسابقات جام ملت های آسیا 
نزدیک است، تیم ملی را دریابید

نشریه اسپورتسکه نووستی در کرواســی برای اولین بار بعد از دریافت توپ 
طالی 2018 توســط لوکا مودریچ با این ســتاره کروات مصاحبه ای اختصاصی 
انجام داده اســت. به گزارش »ورزش ســه«، مودریچ در گفتگو با اسپورتســکه 
نووستی در مورد مسائل مختلف صحبت کرده، از اتفاقاتی که در طول سال برای 
او افتاده گفته و از موفقیت های بزرگش در این ســال میالدی و چالش هایی که 
در آینده در مقابل خواهد داشت سخن به میان آورده است. لوکا در این مصاحبه 
بدون پرده پوشــی از دشوارترین و زیباترین لحظات دوران فوتبالی خود گفته و 
به جایزه ها، منتقدین و حمله ها و توهین هایی که در کرواسی تحمل کرده اشاره 
می کند. و از همه جالب تر صحبت هایی اســت که مودریچ در این مصاحبه برای 
اولین بار درباره کریســتیانو رونالدو و مسی مطرح می کند.  مصاحبه گر نشریه 
کروات در سوالی از مودریچ می پرسد که بعد از 10 سال برتری بی چون و چرای 
مسی و رونالدو در جوایز توپ طال، امسال که جایزه به تو تعلق گرفت هواداران 
این دو ناگهان، به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم حمالت شدیدی را علیه تو 
ســازمان دادند و حتی خود این ستاره ها با عدم حضور در مراسم اهدای جوایز 
سعی کردند آن را کم اهمیت قلمداد کنند. نظرت در این باره چیست؟ مودریچ در 
پاسخ به این سوال گفت: »من نمی توانم بگویم که چرا بعضی ها تصمیم گرفتند 
چنین کاری بکنند. این انتخاب خود آنها اســت. چون از قرار معلوم این جوایز 
و افتخــارات تنها زمانی ارزش دارد کــه به آنها تعلق بگیرد. ولی این حرکت در 
واقع بی احترامی به دیگر بازیکنان و حتی رای دهنده هایی است که در 10 سال 
گذشــته به آنها رای داده اند. ولی باز هم تکرار می کنم هرکس هر طوری رفتار 
می کند که به نظر خودش درست می رسد و انتخاب همیشه با خود افراد است«.

طعنه مودریچ به توپ طالی مسی- رونالدو

 
استفاده بهینه از برق، وظیفه همگانی است

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره 9711007
نوبت دوم

شــرکت برق منطقه ای گیالن در نظردارد مناقصه احداث پست 63/20 کیلوولت ضیابر و تامین تجهیزات باقی مانده پست 63/20 کیلوولت صومعه 
ســرا را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد 200971097000026 و از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای برگزار نماید.

کلیه مراحل فرآیند مناقصه از دریافت اســناد مناقصه، ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به 

پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می شود:
1- نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای گیالن به نشانی رشــت- خیابان امام خمینی – چهارراه قدس – امورتدارکات و قراردادها. 

تلفن 01333325001-6
2- موضوع مناقصه: احداث پست 63/20 کیلوولت ضیابر و تامین تجهیزات باقی مانده پست 63/20کیلوولت صومعه سرا

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند ازتاریخ درج آگهی تا ساعت 16روز شنبه مورخ 97/10/01 به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ 3000000ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم 

بانک مرکزی به شماره 4001106106025220 به نام برق منطقه ای گیالن، برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4- شرایط پیمانکار: داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل EPC از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته نیرو و یا دارا بودن حداقل پایه 

یک )1( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته نیرو به همراه مشارکت نامه محضری با یک مشاور همکار دارای پایه یک در آن رشته
5- مدت انجام کار: 12 ماه شمسی

6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 4088560000) چهارمیلیارد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد و شصت هزار ریال(به صورت ضمانتنامه 
بانکی معتبر و یا واریز وجه به حســاب بانک مرکزی به شــماره 4001106107376580 و شماره شبا IR 580100004001106107376580 )تمرکز وجوه 

سپرده -  بودجه شرکتهای دولتی( می باشد.
7- مهلت ارسال پیشنهادها: تاساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/08 می باشد.

8- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ97/11/08 در دفتر مدیریت محترم عامل می باشد.
 تذکر مهم: پیشنهاد دهندگان می بایستی ضمن بارگذاری کلیه مدارک پاکتهای )الف، ب، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر، 
نسبت به ارسال اصل پاکت الف مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/08به 

دبیرخانه برق منطقه ای گیالن اقدام نمایند.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

10- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 021-41934
تاریخ انتشارنوبت اول:97/9/24
تاریخ انتشارنوبت دوم:97/9/25

شناسه آگهی:316408
دفتر روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن

شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن

حصروراثت
آقای حمید شــهبازی فرزند غالمرضا دارای شناســنامه 41/12/20 / 5496 به 
شــرح دادخواست به کالســه  970834 ح 127 از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان متوفی غالمرضا شهبازی 
فرزند محمد علی به شناســنامه شماره  1317/7/3 /83781 در تاریخ 82/10/3 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی / متوفیه 

منحصر است به 2 فرزند پسر و 1 فرزند دختر به اسامی ذیل و ال غیر
1 – حمید شهبازی فرزند غالمرضا – ش ش 5496 – متولد 1341/12/20

2 – امیر شهبازی فرزند غالمرضا – ش ش 1112 – متولد 1336/12/4
3 – معصومه شهبازی فرزند غالمرضا – ش س 581 – متولد 1345/9/20

ارزش مــا ترک متوفی غالمرضا شــهبازی فرزند محمد علی طبق نامه شــماره 
75205 مورخه 97/9/7 دارائی بیش از سی میلیون ریال می باشد.

اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هرکــس اعتراضی دارد و یا وصیت نامــه  از متوفی / متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م الف/3598
قاضی شعبه 127 شوراهای حل اختالف همدان

آگهی مفقودی کارت بازرگانی
کارت بازرگانی خانم فرح رسولی به شناسه ملی 
به  10610071393 شماره شناسنامه 50616 
شماره ملی 4720657567 فرزند احمد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
آگهی مفقودی برگ کمپانی 

اینجانب محبوبه پور بابا گل کله بســتی مالک خودرو پراید تیپ: جی تی ایکس 
آی رنــگ: نقره ای – متالیک به شــماره انتظامــی:61-622ص 39 مدل:1386  
شــماره موتور : 2233212 شماره شاسی: S1412286425040 به علت فقدان 
اسناد ســازمان فروش ایران خودرو وتقاضای رونوشت )المثنی( مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه هر شخصی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
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محدودیتی در تراکنش های روزانه مردم 
ایجاد نمی شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: قصد این بانک از محدودیت سقف تراکنش 
روزانــه برای کارت های بانکی، جلوگیری از ســفته بازی و کاهش ارزش پول 
ملی است و نمی خواهیم در تراکنش های روزمره مردم محدودیت ایجاد کنیم.

به گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصــر همتی این مطلب را در 
مراســم رونمایی از سامانه های »نهاب«، »ســپند«، »مدیریت هویت کارت - 
مهک« و »مدیریت کارت ســوخت« و در آســتانه بیست و پنجمین سالگرد 
تاســیس شرکت خدمات انفورماتیک بیان کرد.وی ضمن بازدید از مراکز داده 
و زیرساخت های فنی این شــرکت، بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثری 
فناوری های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشــور در راستای پویایی 
اقتصاد ملی کشور، تاکید کرد و گفت: استفاده از زیرساخت های فناورانه برای 
اعمال سیاست های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.وی با 
یادآوری اقدام های انجام شــده این بانک در اعمال محدودیت سقف تراکنش 
روزانه کارتی براساس کدملی و صدور چک های تضمینی در وجه ذینفع، ادامه 
داد: پولشــویی آشــکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط 
ســفته بازان انجام می شــد که این روند متوقف شده است.قصد ما جلوگیری 
از ســفته بازی و کاهش ارزش پول ملی اســت و نمی خواهیم محدودیتی در 
تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.در این مراسم آماری از عملکرد 
سامانه »مهک« اعالم شد مبنی بر اینکه از هفته گذشته تاکنون از فعالیت یک 
میلیون و 700 هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر جلوگیری شده است.

همتــی در این رابطه بر پاالیش و نظارت دقیق بر هویت مشــتریان و نظارت 
دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارتخوان و تراکنش های الکترونیکی 
تاکید کرد.جمع آوری و پاالیش داده های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک 
پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنین پرداخت صورتحساب های 
دوره ای به صورت خودکار از حساب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط 
سامانه ســپند انجام می شود.ســامانه »مهک« به عنوان زیرساخت نظارتی و 
از ســامانه مدیریت کارت ســوخت برای پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام 

مدیریت سوخت کشور استفاده می شود.

تغییر سقف برداشت کارتی
 در درگاه های الکترونیک بانک سپه

ســقف مبالغ تراکنش انتقال کارتی )اعم از شــتابی و داخلی( و تراکنش 
خرید، سقف برداشــت کارتی درگاه های الکترونیک بانک سپه تغییر کرد. بر 
اساس تأکید بانک مرکزی مبنی بر کنترل سقف مبالغ تراکنش انتقال کارتی 
)اعم از شــتابی و داخلی( و تراکنش خرید، ســقف برداشت کارتی درگاه های 
الکترونیک بانک ســپه تغییر کرد.سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و 
غیرشــتابی )داخی( کارتی در هر درگاه الکترونیک، اعم از عابربانک، اینترنت 
بانک و همراه بانک به جز کارت خوان شــعبه ای برای هر کارت در شبانه روز، 
مبلغ ســی میلیون ریال است و ســقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و 
غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر کارت در هر شبانه 
روز، با شــرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 
تعیین شد.بر اساس این گزارش، سقف عمومی تراکنش خرید کارت، برای هر 
کارت در هر شــبانه روز مبلغ پانصد میلیون ریال اســت و این سقف مشمول 
تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و کدهای صنفی خاص نمی شود.

تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی 
با تسهیالت مضاربه بانک ملی

بانک ملی ایــران با هدف حمایت از رونق تجارت داخلی کشــور و تامین 
نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و صاحبان کســب و کار، در هشت ماه 
ابتدای امســال بیش از 60 هزار فقره تسهیالت مضاربه پرداخت کرده است. 
بانک ملی ایران، در راستای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی و همسویی 
با اهداف کالن دولت جهت حمایت از بازار اشــتغال آمادگی دارد با پرداخت 
تســهیالت در قالب مضاربه، نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها و فعاالن اقتصادی را 
تامین کند.در چارچوب تسهیالت مضاربه، سرمایه مورد نیاز اشخاص حقیقی 
و حقوقــی برای انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی به منظور خرید و فروش 
کاال در داخل کشور ) بازرگانی داخلی( و خرید و صدور کاال به خارج از کشور 
)صادرات( از ســوی بانــک تامین و بدین ترتیب بانک نیز از ســود حاصل از 
فعالیت های مذکور، مطابق ســهم پیش بینی شده در قرارداد، منتفع می شود.

مدت قرارداد مضاربه متناسب با دوره گردش عملیات )فعالیت تجاری( بنگاه و 
حداکثر شش ماه بوده که منوط به رعایت ضوابط و مقررات قابل تجدید است. 

رشد تولید حق بیمه و کاهش نسبت خسارت
 در بیمه ایران

بیمه ایران در 8 ماهه سال 97 با رشدی معادل 25٫8 درصد افزایش درتولید 
حق بیمه و کاهش نســبت خســارت به میزان 18 درصد، برای نخستین بار در 
6 ســال اخیر، بهبود عملیاتی در این دو شــاخص اساسی را تجربه کرد. محمد 
زاهدنیا، معاون فنی بیمه ایران با تشریح وضع عملکرد فنی بیمه ایران اعالم کرد: 
با تداوم برنامه اصالح و بهبود شرکت، هم اکنون سهم پرتفوی بیمه های زندگی 
این شرکت که در سال گذشته 4 درصد بود به 8٫5 درصد افزایش یافته و سهم 
بیمه درمان نیز با تعدیالت صورت گرفته به 10 درصد رســیده اســت.وی پس 
ازبیمه های زندگی عمده رشد شرکت را در سایر رشته ها از جمله بیمه حمل ونقل 
کاال معادل 64 درصد ، بیمه آتش ســوزی 56 درصد و بیمه بدنه اتومبیل را 52 
درصد اعالم کرد و در همین ارتباط در 8 ماهه 97، نســبت خسارت شرکت نیز 
از 79 درصــد به 61 درصد کاهش یافته که در مجموع حاکی از بهبود عملکرد 
خسارت به میزان 18 درصد می باشد.محمدزاهدنیا ضمن تشکر از همت، تالش 
و کوشش مجموعه مدیران و کارکنان وفادار و صدیق شرکت و شبکه نمایندگی 
حرفه ای متبوع، موفقیت های اخیر را مرهون سیاستگذاری های شفاف مدیرعامل 
و اعضای هیأت مدیره و روحیه مشــتری مدارانه مجموعه همکاران بیمه ایران 

دانست.

تفاهم نامه همکاری بانک رفاه 
و صندوق ضمانت صادرات ایران

بانــک رفــاه کارگــران و صنــدوق ضمانت صــادرات در زمینه توســعه 
همکاری های فی ما بین تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. در راستای رشد و 
توسعه اقتصادی کشور و افزایش ظرفیت ها به منظور توسعه صادرات غیر نفتی 
کشــور، بانک رفاه و صندوق ضمانت صادرات در زمینه توسعه همکاری های 
فی ما بین تفاهم نامه همکاری امضــاء کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
رفــاه کارگران، این تفاهم نامه با حضور دکتر ســهمانی مدیر عامل بانک رفاه 
و ســید کمال سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران امضاء و بر 
گسترش تعامالت فی ما بین تاکید شد.گفتنی است، با امضای این تفاهم نامه 
که به منظور بهره گیری از توانمندی های طرفین برای توسعه صادرات کشور 
و تامین منابع مالی صادر کنندگان منعقد شــد، بانک رفاه با پشتوانه صندوق 
ضمانت صادرات ایران آمادگی خود را برای ارائه خدمات قابل اعتماد به فعاالن 

این حوزه اعالم کرد.

  واگذاری 6هزار میلیارد تومان اموال مازاد 
 بانک توسعه صادرات

بانک توســعه صادرات در مهلت قانونی با توجه به در اختیار نداشتن سهام 
مازاد، نسبت به واگذاری امالک و مستغالت از طریق مزایده اقدام کرده است. 
با توجــه به اعالم صریح رییس جمهور و وزیر اقتصاد در مورد حذر داشــتن 
بانک هــا از بنگاه داری و فروش اموال مازاد براســاس قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور در ســال 94 که مهلت قانونی آن تا 
پایان سال جاری است، برپایه آخرین آمار اعالم شده توسط امیر باقری معاون 
امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در6ماه ابتدای سال جاری 
6هــزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش رفته که از 
این میزان حدود 4هزار و 600میلیارد ســهام شرکت ها و هزار و 400میلیارد 
تومان اموال مازاد بوده اســت.همچنین از آغــاز دولت یازدهم موضوع فروش 
اموال مازاد بانک ها جدی تر از قبل در دســتور کار قرار گرفت به گونه ای که 
براســاس اعالم وزیر امور اقتصادی وقت از دولت یازدهم تا اردیبهشــت سال 
جاری 13 هــزار و 500 میلیارد تومان امــالک و دارایی های مازاد بانک ها و 

شرکت های بانکی دولتی به فروش رفته است.

بانک و بیمه

معــاون اول رییس جمهور در نامه ای به وزرای اقتصاد و 
صنعت در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک، تاکید 
کرد که در خصوص این خودروها مطابق قانون عمل شود.به 
گزارش گمرک ایران، اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و 
صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت 
ناشــی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در 
گمرکات کشــور، نامه ای نوشــت.در این پی نوشت آمده 
است: »جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر 
فضاســازی، موانع فعاالن اقتصــادی را برطرف نکنیم. اگر 
کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید 
برای کســانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده 
اند مشکل ایجاد شود.« گفتنی است؛ وزیر پیشین صنعت 
در مرداد ماه ســال جاری جزییاتی از تخلفات روی داده در 
خصوص ثبت سفارش غیر قانونی 6481 دستگاه خودرو را 
مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاههای نظارتی 
حــدود 1900 خودرو با ثبت سفارشــهای فاقــد اعتبار از 
گمرکات ترخیص شده و 4500دستگاه نیز در خود گمرک 
توقیف شــده بود.بعد از این ماجرا برای 39 فرد و شــرکت 
متخلف پرونده قضایی تشکیل شد از طرفی بعد از تحوالت 
ارزی در کشــور واردات خودرو از خرداد ماه ســال جاری 
ممنوع شــد و بیش از 10 هزار خودرو در گمرکات مختلف 
دپو شــد.رئیس کل گمرک با اشــاره به دالیل مطرح شده 
برای ترخیص خودروهای معطــل مانده در گمرک گفت:  
هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد 
شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه التفاوت آن با ارز 

نیمایی را پرداخت کنند. 
مهدی میراشــرفی درباره نامه منتشــر شــده مبنی بر 
ترخیص خودروهای وارداتی معطــل مانده در گمرکات و 
پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر 
خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت ها 
به مردم پیش فروش شده است.معاون وزیر اقتصاد با تاکید 
بر اینکه نامه منتشــر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ 
تصمیمی از ســوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، 
گفــت: 90 درصد ایــن خودروها بــا ارز متقاضی و بدون 
انتقال ارز هســتند و نیاز به تامین ارز نداشتند.رئیس کل 

گمرک افزود: ترخیص این خودروها می تواند قیمت در بازار 
خودروی وارداتی را تعدیل کند.وی یکی از عوامل مربوط به 
متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت های ارزی 
دانســت و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص 
خودروها شامل خودروهای باالی 2500 سی سی نمی شود.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کــرد: همچنین خودروهایی که 
ارزش آنها باالی 40 هزار دالر باشد مشمول پرداخت سود 
بازرگانی 55 تا 90 درصدی هســتند.معاون وزیر اقتصاد با 
اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی 
گرفته اند قطعاً مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خواهند 
شــد، گفت: اکنــون ارز دولتی که به بخشــی از خودروها 
اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن 
آنکه مردم نیز خودروهای پیش فروش به دستشان نرسیده 
و درآمد گمرک هم محقق نشــده اســت.همچنین سعید 
احمدخانی مدیرکل روابط  عمومی گمرک کشــور  درباره 
وضعیت بالتکلیفی خودروهــای وارداتی در گمرک گفت: 
براساس مقررات صادرات و واردات کشور، گمرک جمهوری 

اســالمی ایران صرفاً مجری مقررات و قوانین است و قانون 
تصمیم گیری برای هرگونه واردات ندارد و این تصمیم گیری 
در امورات واردات توسط نهادهای دیگر تصویب می شود که 
براســاس همین مصوبات واردات خودرو طی سال گذشته 
بنا بر دالیلی ممنوع اعالم شــد.احمدخانی افزود: گمرکات 
جمهوری اسالمی ایران براساس مصوبه 28 اسفندماه سال 
گذشته توسط هیات وزیران، خودروهایی که به محوطه های 
گمرکی مناطق آزاد وارد شــده بودند و مجوز ثبت سفارش 
معتبر داشــتند و قبض انبار آنها تا 9 دی ماه سال گذشته 
بــود و همچنیــن ارزش آنها کمتر از 40 هــزار دالر بوده 
توانســتند از طریق هیئت وزیران مصوبه آن را ثبت کنند 
و با محاســبه  40 درصد ســود بازرگانی  و مازاد بر حقوق 
ورودی می توانســتند این خودروهــا را ترخیص کنند.وی 
افزود: این مصوبه در تاریخ 31 تیرماه 97 دارای اعتبار بود و 
مجددا تمدید شد و تالش دولت بر این بود که خودروهایی 
که مجوز ثبت و سفارش داشتند از گمرکات ترخیص شوند 
که گمرک نیز براســاس مصوبات هیئت وزیران که توسط 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ می شــود اقدام به این 
کار کرد.وی ادامــه داد: همه این اقدامات طبق مقررات در 
چارچوب قانون ضوابط فنی خودرو اجرا شد و آن دسته از 
خودروهایی که مجوز ثبت و سفارش داشتند اجازه ترخیص 
داده شــد و منتهی در این بین خودروهایی هســتند که 
متاسفانه طبق تاریخی که دولت اعالم کرد برای ممنوعیت 
واردات خود ثبت و سفارش نتوانسته بودند بگیرند بنابراین 
نمی توانند خودروهایشان را ترخیص کنند.  وی عنوان کرد: 
خودروهای وارداتی در گمرک بوشــهر نیز قطعاً مشــمول 
همین مصوبه خواهند بود و به تازگی سرپرســت سازمان 
توســعه و تجارت اعالم کرد امکان باز شدن ثبت سفارش 
خودرو فعال وجود ندارد و تاکنون سیاســتی مبنی بر آزاد 
شــدن واردات خودرو در دولت تصویب نشده است.مهدی 
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت:خودروهای در 
گمرک مانده از هشت ماه قبل تاکنون به دالئل مختلفی از 
جمله منشا شناسی در گمرکات کشور متوقف واجازه ورود 

به داخل را پیدا نکرده اند.
دادفــر افزود تمامی این خودروها بصــورت قانونی وارد 
و متعلق بــه مردم هســتند.وی همچنین اظهارداشــت: 
خودروهای مزبور از هشت ماه قبل تاکنون به دالئل مختلفی 
از جمله منشا شناســی در گمرکات کشور متوقف واجازه 
ورود به داخــل را پیدا نکرده اند.دبیر انجمن واردکنندگان 
خــودرو گفت: اجازه خروج خودروهای موجود در گمرکات 
بجزء خودروهای شبه دار باید داده شودچون اثر کاهشی در 
قیمت بازار دارد.وی افزود: مکاتبات زیادی طی این مدت با 
مراجع مختلف کشور صورت گرفته متاسفانه تاکنون اقدامی 
در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی در گمرکات انجام 
نشده است.دادفر اظهارداشت: واقعیت اینکه از ورود کاالی 
دارای اثر کاهشــی در قیمت بازار جلوگیری می شــود اما 
درعــوض راجع به افزایش قیمت خودروی داخلی در مدت 
20 روز آن هم زیر پنج درصد حاشــیه بازار تصمیم گیری 
مــی کنند.وی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت: 
قیمت خودروهای وارداتی در کشــور به دلیل عدم عرضه 
وممنوعیت واردات از خردادماه ســال جاری افزایش 20 تا 

25 درصدی را تجربه کرده است.

معافیــت 45 روزه آمریکا به عراق بــرای واردات گاز 
طبیعی و برق از ایران رو به اتمام اســت و عراق قصد دارد 
هیاتی را به آمریکا اعزام کند که از تحریم های واشــنگتن 
علیــه ایران، معافیت گرفته و بــه واردات گاز ایران ادامه 
دهد. معافیتی که اگر به کســب آن موفق نشــود، خطر 

خاموشی بر سرعراق سایه خواهد انداخت.
به گزارش ایسنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال 
تحریم های نفتی علیه ایران، به برخی از مشتریان نفتی و 
گازی ایران برای ادامه واردات از ایران معافیت داده شــد 
و عــراق برای ادامه واردات گاز از ایران، موفق به کســب 
معافیتی 45 روزه شــد. البته مقامات عراقی اعالم کردند 
به حدود دو ســال زمان نیاز دارند تا منبع جایگزینی پیدا 

کنند. 
اکنون مهلت عراق درحالی رو به اتمام است که آمریکا 
مجددا فشار خود را برروی این کشور به منظور قطع واردات 
از ایران افزایش داده اســت. درمقابل عادل عبدالمهدی - 
نخســت وزیر عراق، اعالم کرده که این کشور هیاتی را به 
آمریکا اعزام خواهد کرد تا از تحریم های واشــنگتن علیه 

ایران، معافیت گرفته و به واردات گاز ایران ادامه دهد.
اقدامات عراقی ها برای جایگزین کردن گاز و برق ایران

در این راستا، ســیدحمید حسینی - کارشناس ارشد 
حــوزه انرژی - با تایید این خبر کــه عراق مجددا هیاتی 
را بــرای مذاکره به آمریکا اعزام می کند، به ایســنا گفت: 

معافیت های قبلی آمریکا به عراق 45 روزه بود. 
بنابرایــن این موضوع که عراق دوبــاره از آمریکا برای 
ادامــه واردات گاز از ایران مجوز بگیرد، مطرح اســت.وی 
درباره وضعیت تامین برق در عــراق توضیح داد: درحال 
حاضــر 80 درصد برقی که در نیروگاه هــای عراق تولید 
می شــود، به گاز وابسته اســت و این کشور از نظر ذخایر 
گازی بســیار فقیر است. کارشناسان بر این باورند که اگر 
عراق بتواند همه گازهــای همراه نفت خود را جمع آوری 
کنــد، می تواند 35 میلیــون مترمکعــب گاز تولید کند. 
درحالی که عراق به حدود 15 هزار مگاوات برقی نیاز دارد 
تا کمبودهای فعلی خود را برطرف کند و امکان این که با 
35 میلیــون مترمکعب گاز، بتــوان 15 هزار مگاوات برق 

تولید کرد، وجود ندارد.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی، درباره این که عراق 
می توانــد برای گاز یا برق ایران جایگزین پیدا کند، گفت: 
در دوره ای کــه مســائلی بین ایران و عــراق پیش آمد و 
وزارت نیرو، صادرات بــرق به عراق را برای دریافت طلب 

خود قطع کرد، باعث شد که عکس العمل هایی داخل عراق 
شکل بگیرد. برخی از وزرای عراق که عالقه ای به گسترش 
ارتباط با ایران نداشتند، در هیات دولت مطرح کردند که 
سایر کشورهای همسایه را برای واردات برق و گاز بررسی 
کنیــم و هیات هایی را به عربســتان، کویــت و ... و روانه 
کردنــد. این اقدام آن ها عمال نتیجه ای در پی نداشــت.او 
ادامه داد: از ســوی دیگر، عربستان اعالم آمادگی کرد که 
برای تاســیس برق خورشیدی، سرمایه گذاری می کند که 
قیمت آن یک چهارم قیمت برق ایران است اما باید گفت 
این طرحی نیســت که به زودی به نتیجه برسد و هنوز به 

مرحله قرارداد هم نرسیده است.
امکان جایگزینی گاز و برق ایران نیست

حســینی ادامه داد: از طرف دیگــر، عراقی ها از ادامه 
خرید برق و گاز از ســایر کشورها، منصرف شده و متوجه 
شدند که عمال نمی توانند کاری انجام دهند. اقدام دیگری 
که عراقی ها انجام دادند این بود که برای تامین برق آینده 
عراق، با شــرکت های زیمنس و جنــرال موتور مذاکراتی 
انجام دادند و ظاهــرا قراردادهای بزرگی هم امضا کردند. 
اما این شــرکت ها اعالم کردند تا سال 2022 نمی توانند 
این نیروگاه ها را به بهره برداری برسانند. درواقع مذاکرات 

انجام شــده اما بحــث تامین مالی، فاینانــس آن و نحوه 
قرارداد نهایی نشــده است. بنابراین، عراقی ها می دانند که 
به هیچ وجه امکان جایگزینــی گاز و برق ایران را ندارند.

وی ادامــه داد: هم چنین اوضــاع در جنوب عراق بحرانی 
اســت و با وجود این که درحــال حاضر از ایران گاز و برق 
وارد می کنند، اما باز هم مردم عراق، به شــدت ناراضی و 
بعضا آماده تظاهرات در بصره هستند. با این اوصاف، دولت 
عــراق نه می تواند و نه می خواهد نســبت به خرید برق و 
گاز از ایران تجدیدنظر کند؛ بنابراین باید به آمریکا فشــار 

بیاورد تا معافیت ها را تمدید کند. 
نخست وزیر عراق هم اعالم کرده که این کشور بخشی 
از تحریم هــای آمریــکا علیه ایران نیســت و عالقه ای به 
همراهــی با تحریم های آمریکا ندارد. به نظر من یا آمریکا 
مجبور است معافیت ها را تمدید کند یا نباید کال از آمریکا 
تبعیــت کند.به گفته این کارشــناس اقتصــادی، آمریکا 
درنهایت برای واردات گاز و برق از ایران به عراق معافیت 
می دهد اما هدف این کشور این است که سایر مسیرهای 
همکاری ایران و عراق را متوقف کند. درواقع می خواهد از 
این طریق به عراق فشــار وارد کند و هزینه هایی را بگیرد 

که عراق در سایر گزینه ها با ایران همکاری نکند.

در نامه ای به وزرای اقتصاد و صنعت مطرح شد

دستور ویژه جهانگیری درباره خودروهای دپو شده در گمرک

عراقی ها بر سر دو راهی ایران و آمریکا

خطر خاموشی بر سر همسایه ایران سایه افکند

اخبار انرژی

بورس

نفت دو درصد ریزش کرد
نفت روز جمعه را با کاهش قیمت به پایان برد و تحت تاثیر رشد ارزش دالر 
آمریکا و افت بازارهای ســهام جهانی، کاهش هفتگی دیگری را به ثبت رساند.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل 
در ژانویه 1.38 دالر یا 2.6 درصد کاهش یافت و در 51.20 دالر در هر بشــکه 
بسته شد و برای کل هفته 2.7 درصد کاهش ثبت کرد.بهای معامالت نفت برنت 
برای تحویل در فوریــه 1.17 دالر یا 1.9 درصد کاهش یافت و در 60.28 دالر 
در هر بشکه بسته شــد و برای کل هفته 2.3 درصد کاهش داشت.قیمت نفت 
روز پنج شنبه که آمار ماهانه، افزایش تولید نفت اوپک را نشان داد و همچنین 
آمار هفتگی آمریکا که از کاهش ذخایر و تولید این کشور حکایت داشت، صعود 
کرده بود و اواخر معامالت پنج شــنبه، تحت تاثیر گزارشــی مبنی بر این که 
عربستان سعودی قصد دارد صادرات به پاالیشگاه های آمریکایی را کاهش دهد، 
افزایش بیشــتری پیدا کرد.بازارهای سهام آمریکا تحت تاثیر نشانه های کندی 
رشــد اقتصادی چین و نگرانی های جدید نسبت به تقاضای این غول اقتصادی 
برای نفت، به عقب نشینی تن دادند.شاخص دالر آمریکا تحت تاثیر نگرانی های 
مربوط به رشــد اقتصادی و نامالیمات ژئوپلیتیکــی که تقاضا برای دارایی های 

مطمئن را تقویت کرد، 0.6 درصد صعود کرد.

روس نفت از ایران خارج می شود
بزرگترین شرکت تولید نفت روسیه، روس نفت، تصمیم گرفته است از ایران 
خارج شــده و پروژه های مشترک احتمالی توسعه میادین نفت و گاز، به ارزش 
30 میلیارد دالر را رها کند.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، روزنامه 
تجاری روسیه، ودوموســتی به نقل از 3 منبع آگاه از مدیریت ارشد روس نفت 
خبر داد که بزرگترین شــرکت تولید نفت روســیه، روس نفت، تصمیم گرفته 

اســت از ایران خارج شده و پروژه های مشــترک احتمالی توسعه میادین نفت 
و گاز، به ارزش 30 میلیارد دالر را رها کند.در نوامبر ســال گذشته، روس نفت 
و شــرکت ملی نفت ایران، نقشــه راهی را برای همکاری های استراتژیک امضا 
کردند که به گفته مدیر اجرایی روس نفت، ایگور ساچین، شامل 30 میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری در پروژه های مشترک بود. در آن زمان رسانه های روسیه اعالم 
کردند که دو کشور به زودی چندین قرارداد ساخت وساز را آغاز می کنند که در 
صورت تکمیل باعث افزایش تولید 55 میلیون تن در سال نفت، که معادل 1.1 
میلیون بشکه در روز است، خواهند شد.حاال به گفته منابع ودوموستی، به علت 
تحریم های آمریکا بر علیه بخش نفت و گاز ایران، روس نفت در مورد مشارکت 
خود در ایران تجدیدنظر کرده اســت و تمرکز خود را بر روی افزایش تولید در 
روســیه قرار می دهد.طبق گفته یک تحلیل گر که با ودوموســتی گفتگو کرده 
است، اقدام روس نفت اقدامی معقوالنه به حساب می آید چراکه ریسک انجام این 
پروژه ها از ســود آن بیشتر است و تهران هم شرایط جذابی برای سرمایه گذاران 

بین المللی ارائه نکرده است.

چین آماده ازسرگیری واردات نفت آمریکا 
شرکت دولتی یونی پک که بزرگترین واردکننده نفت آمریکا در چین است، 
وارداتش از آمریکا را بزودی و به میزان قابل توجهی ازسرخواهد گرفت.به گزارش 
ایسنا، یکی از مدیران یونی پک که مایل نبود نامش فاش شود، به پالتس گفت: 
ما واردات نفت از آمریکا را بزودی ازســرخواهیم گرفت و در حال حاضر سرگرم 
مذاکره در این خصوص هستیم. وی به جزییات اشاره نکرد اما گفت: زمانی که 

واردات آغاز شود، حجم آن قابل توجه خواهد بود.
یونی پک بازوی بازرگانی ســینوپک اســت که بزرگترین پاالیشگاه جهان از 
نظر میزان ظرفیت پاالیش و تولید است.این مدیر چینی درباره طرح یونی پک 
برای واردات بیشــتر نفت آمریکا تا اول مارس که مدت آتش بس تجاری میان 

دو کشــور به پایان می رسد، گفت: ما نقشــه های خودمان را داریم.اگرچه آتش 
بس تجاری از ســوی دولت ترامپ در اوایل دســامبر اعالم شد اما دولت چین 
هنوز جزییات مربوط به شرکتهایی که کاالهای مختلف آمریکایی را خریداری 
خواهند کرد، اعالم نکرده اســت.برای یک کشتی حدود 56 روز طول می کشد 
تا از خلیج گلف کاست آمریکا که عمده صادرات این کشور بارگیری می شود به 
چین برســد. بعالوه کریسمس، سال نو و تعطیالت چین در مدت 90 روزه قرار 
دارد که باعث تاخیر لجســتیکی خواهد شد. خریداران چینی از دولت تضمین 
خواسته اند که محموله های آمریکایی که خریداری می کنند مشمول تعرفه های 

سنگین قرار نگیرند. 

حذف ۴۵ تا 6۰ درصد
 سوخت پایه خودروهای سنگین

سخنگوی کارگروه توزیع سوخت بر اساس پیمایش، از حذف 45 تا 60 درصد 
ســوخت پایه خودروهای سنگین تا 3 ماه آینده خبر داد.به گزارش صداوسیما، 
فرامرز مداح افزود: از دی تا اســفند امسال بین 45 تا 60 درصد از سوخت پایه 
خودروهای ســنگین کسر خواهد شد و به جای آن رانندگان باید برای دریافت 

سوخت از باربرگ استفاده کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اعالم ســازمان راهداری ها و دهیاری های کشور از 
20 آبان استفاده از باربرگ در سطح شهرها اجباری شده و رانندگان خودروهای 
بین 10 تا 30 تن و 30 تن به باال باید برای جابجایی در داخل شــهر از باربرگ 
استفاده کنند.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
با توجه به آمادگی که در داخل شهرها از جانب سازمان راهداری ها و دهیاری ها 
به وجود آمده از ابتدای دی ماه سوخت خودروهای 10 تا 30 تن و باال بر اساس 
باربرگ هایی که ارائه می کنند به آنها داده می شود و سوخت های پایه ای که در 

حال حاضر دریافت می کنند به صورت پلکانی کاهش می یابد.

در آخرین روز معامالتی بورس و فرابورس ایران در هفته گذشته شاخص 
کل حدود 880 واحد افت کرد. روزگذشــته نیز این شاخص با ادامه کاهش 
قیمت ها روند کاهشــی را تجربه کــرد. بانکی ها، فلزی ها و خودرویی ها امروز 
دست به دست هم دادند تا شــاخص های بازار کاهش یابد.به گزارش ایسنا، 
دیروز با باز شــدن معامالت بورس اوراق بهادار تهران، فعاالن بازار شاهد افت 
آرام بیشــتر قیت ها بودند. در نتیجه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادر تهران 860 واحد کاهش یافت و به رقم به 164 هزار 491 واحد 
رســید. همچنین شــاخص کل هم وزن با 91 واحد کاهش تا رقم 27 هزار 
651 پایین رفت.در این ســاعات معامالتی شاخص آزاد شناور با 996 واحد 
کاهش تا رقم 176 هزار و 496 پایین رفت و شاخص بازار اول و دوم هر یک 
به ترتیب 733 و 1232 واحد کاهش پیدا کردند.گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید بانک ملت و ســرمایه گذاری پتروشیمی خلیج فارس هر یک به ترتیب 
112، 110 و 709 واحد تاثیر کاهنده در شــاخص های بازار سرمایه داشتند. 
اما گروه مپنا، پتروشیمی خارک و معدنی وصنعتی گل گهر هریک به ترتیب 
57، 28 و 27 تاثیر افزاینده ســعی کردند شاخص بازار را تقویت کنند.دیروز 
در گروه محصوالت شــیمیایی نوسان قیمت سهم ها اکثرا کمتر از دو درصد 

رو به باال یا پایین بود. در این گروه 59 میلیون سهم  به ارزش نزدیک به 29 
میلیارد تومان مورد داد و ســتد قرار گرفــت.از جمله گروه های پر معامله در 
اولین روز معامالت بورس تهران در این هفته گروه خودرو وســاخت قطعات 
بــود که ارزش معامالت آنها به بیش از 51 ملیارد تومان رســید و همچنین 
حجم معامالت به رقم 283 ســهم اوراق مالی رســید. اما در نهایت بسیاری 
از نمادهــای ایــن گروه با کاهش قیمت بیــش از دو درصد در قیمت پایانی 
مواجه شــدند.گروه بانک ها و موسسات اعتباری از دیگر گروه هایی بودند که 
روی شاخص های بازار تاثیر کاهنده داشتند. در برخی از نمادهای این گروه 
از جمله بانک ملت صف فروش مشــاهده شــد. بانکی ها نیز نسبت به دیگر 
گروه ها از ارزش معامالت باالی برخوردار بودند؛ به طوری که ارزش معامالت 
آنها به بیش از 45 میلیارد تومان رسید.اســتخراج کانه های فلزی نیز عمدتا 
با کاهش قیمت روبرو شــدند و نمادهای موجود در این گروه در جهت کلیت 
بازار کاهش قیمت را شاهد بودند. در گروه فرآورده های نفتی کک و سوخت 
هسته ای قمیت سهم ها عمدتا کمتر از یک درصد به سمت باال و پایین نوسان 
کرد. در این گروه 18 میلیون سهم به ارزش بیش از 12 میلیارد تومان مورد 
داد و ســتد قرار گرفت.ارزش معامالت بورس تهران روز شــنبه به رقم 346 

میلیارد تومان رســید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 1.2 سهم و 
اوراق مالــی بود. همچنین تعداد معامالت این بازار رقم 118 هزار 378 نوبت 
را تجربه کرد.شــاخص کل فرابورس نیز با 8.7 کاهش رقم 1842 واحدی را 
تجربه کرد. ارزش معامالت این بازار به رقم 354 میلیارد تومان رسد و حجم 

معامالت آن تا رقم 792 میلیون سهم و اوراق مالی افزایش یافت.

صنایع اصلی بورس را پایین آوردند
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پیش تولید فیلم سینمایی »لتیان« به کارگردانی علی تیموری و تهیه کنندگی مجید مطلبی در حالی به روزهای 
پایانی نزدیک می شــود که پس از امیر جدیدی و پری ناز ایزدیار به تازگی سارا بهرامی هم حضورش در فیلم قطعی 

شده است.
به گزارش ایســنا، سارا بهرامی که سال گذشته برای بازی در »دارکوب« سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن را دریافت کرد، تابستان امسال فیلم پرفروش »هزارپا« را در اکران داشت.
گفته می شــود »لتیان« یکی از پر بازیگرترین فیلم های امســال است که قرار است اواسط دی ماه جلوی دوربین 
برود. مجید مطلبی این روزها فیلم »هت تریک« را آماده اکران دارد و »سرخ پوست« به تهیه کنندگی او به احتمال 

فراوان با پایان مراحل فنی در جشنواره فجر رونمایی می شود.

گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر با ریاست محمد مهدی حیدریان و با حکم علیرضا اسماعیلی، سرپرست 
این فرهنگستان، تشکیل شد.

بــه گزارش ایلنا، همچنین طی حکمی جداگانه، منوچهر طیاب، داریوش مهرجویی، مجید مجیدی، ســیدمحمد 
بهشتی، از اعضای پیوسته فرهنگستان هنر، به عنوان عضو دائمی گروه سینمای فرهنگستان هنر منصوب شدند.

احمد ضابطی جهرمی، مستندساز و تدوین گر؛ منوچهر شاهسواری، تهیه کننده و مدیرعامل خانه سینما؛ امیرمحمد 
دهستانی، رییس دپارتمان انیمیشن دانشگاه هنر و نویسنده، کارگردان و انیماتور؛ نادر طالب زاده، کارگردان و تهیه کننده 
ســینما؛ علیرضا قاســم خان، تهیه کننده و مستندساز و محمد شهبا، عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر نیز با پیشنهاد 

محمدمهدی حیدریان، رییس گروه سینما، به مدت دو سال به عضویت این گروه منصوب شدند.

سارا بهرامی به جمع بازیگران »لتیان« پیوستحیدریان رییس گروه سینمایی فرهنگستان هنر شد

بودن یا نبودن مسئله این است...
فاطمه مشهدی باقر

نمایش ایرانی از مهمترین مباحث هنری این سرزمین است که مدتی 
است توسط اساتید این رشته مورد بررسی قرار گرفته است. طرح پرسش 
مهــم بودن یا نبودن نمایش در پیشــینه هزاره ایران زمین، ســمینارها، 
همایش ها و نشســت هایی را رقم زده اما هنوز پاسخ به این پرسش مهم، 
باقی اســت. آیا در پیشینه و گذشته دور ایران زمین نمایش وجود داشته 

است یا خیر؟
با توجه به این که خاستگاه نمایش در هر قوم و سرزمینی، اسطوره است 
و در پی برای تضمین زنده بودن اســطوره، آئین پا به عرصه وجود می گذارد، 
می توان گفت که ایران زمین با توجه به دارا بودن اساطیر کهن در دل خود و 
آئین هایی که اجرا می شده است، تردیدی نیست که نمایش را در بطن خود 
شکوفا کرده است. وجود نمایش در این سرزمین انکار ناپذیر است اما کمیت 
و کیفیت آن در هاله ای از ابهام اســت. در پی تجاوزهایی که به این سرزمین 
مینوی شــد و به تاراج بردن اسناد این دیار، انهدام و سوزاندن کتابخانه هایی 
که شهرت جهانی داشت، هنوز سندی دال بر داشتن نمایش در اندازه، طول و 
ساختاری که در جهان از ارسطو تاکنون تعریف کرده اند موجود نیست. از این 
رو باید در اساطیر این سرزمین بیشتر کاوید تا به شواهدی از اجرای نمایش 
دســت یافت. از مهم ترین بسترهای ساز و کار انسانی که می تواند آگاهی به 
بازماندگان و وارثان اجداد هر ســرزمینی به میراث دهد اسطوره ها است. یاد 
آور می شوم پیش تاریخ هر قوم و سرزمینی با توجه به نبود خط و ثبت وقایع، 
مناسبات زیستی خود را از دل اساطیر کاویدند. بر این ادعا اسطوره سیاوش 
از اســاطیر مهم این دیار اســت که مبتنی بر کشاورزیست و با اجرای آئین، 
سوگ سیاوش را در هزاره این دیار به وجود آورد که کنون در شکل تعزیه یا 
شبیه خوانی زنده مانده است.  در سرزمین هایی که نمایش پا به عرصه وجود 
گذاشت اسطوره کشاورزی باوری بود که با اجرای آئین این مهم را به ارمغان 
آورد. در یونان مهد تئاتر، اسطوره دیونیزوس خدای کشاورزی و انگور و شراب 
عامل آفرینش این رخداد مهم شد. کنون به عهده اساتید و پژوهشگران این 
هنر مردمی است که به این مهم بپردازند و هنر نمایش را در این سرزمین آن 
طور که شایسته و بایسته است مورد توجه و تفقد قرار دهند. اساتید بزرگوار 
دکتر داوود فتحعلــی بیگی و دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی با تالش های بی 
وقفه خود در صدد دایر کردن رشته نمایش ایرانی به عنوان رشته ای مستقل 
در دانشــگاه ها هستند تا این رشته در صورت مســتقل بودن و بدر آمدن از 
زیــر مجموعه ی تئاتر اروپایی، عرصه پرورش و تعالی را از آن خود داشــته 
باشــد. رویداد مهم این تالش و پرورش اساتید هنر نمایش، حضور خانم شه 
ناز روستایی اســت که با انتشار کتاب خود با عنوان »مبانی و اصول نمایش 
نامه نویسی روایی« گام ارزشمندی در جهت پردازش بیش از پیش این هنر 
برداشــته است. کتاب  »مبانی و اصول نمایش نامه نویسی روایی« بخشی از 
فقدان کتاب های این رشته را جبران کرده است. تکنیک های نگارشی که در 
این  اثر با توجه به تکنیک های اجرای نمایش ایرانی پرداخت شــده است از 
عناصر مهم نمایش ایرانی اســت که مورد نیاز دانشجوی این رشته می باشد. 
امید با انتشــار چنین آثاری نمایش ایرانی سمت و سوی خود را ورای  سایه 

خوش قامت افراشته تئاتر اروپایی در فراز در این سرزمین، بپیماید.

هدیه معمار استادیوم تختی به ایران درودی
نقشه موزه ایران درودی را جهانگیر درویش ـ معمار استادیوم تختی ـ 
طراحی و هدیه کرده و امیدوار اســت ساختمان این موزه را که این بانوی 
نقاش برای آن نگرانی بســیاری دارد هر چــه زودتر آماده و تحویل دهد. 
جهانگیر درویش در گفت وگو با ایســنا درباره  نقشــه موزه ایران درودی 
توضیح داد: به دلیل ســایز بزرگ تابلوها و همچنیــن تعداد زیاد آنها، به 
دیوارهای زیادی برای نصب نیاز داریم، پس شــرایط الزم برای این کار را 
به وجود می آوریم. امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم ســاختمان موزه خانم 
درودی را کــه بابت این موضوع نگرانی بســیاری هم دارد آماده و تحویل 
دهیــم. او درباره معماری این موزه بیان کرد: معماری این موزه در فضای 
باز اســت و وســط آن ســتونی وجود ندارد. به همین دلیل به اصطالح 
شــکل زین اسبی برای آن تعبیه شده اســت. همچنین بخشی به عنوان 
آمفی تئاتر در زیر ســاختمان موزه بــرای آن در نظر گرفته ایم. این معمار 
گفت: همچنین سالن کنفرانسی با ظرفیت صد و خورده ای نفر برای موزه 
در نظر گرفته ایم تا با اجاره آن به انجمن ها و برنامه های مرتبط مختلف و 

غیره، پول آب و برق موزه تامین شود.

نگاه

خبر

فقط چنــد لحظه چشــمانتان را ببندیــد و به ملودی 
گوش کنید؛ این قطعات هرچند کامال بی عیب و نقص اجرا 
نمی شــوند اما عجیب بر مخاطب اثر می گذارند. نوایی است 
که از جان برمی آید و الجرم بر دل می نشــیند. نت ها هم به 
احترام نوازندگانشان به خط می شــوند؛ وقتی می دانند که 

برای درست نواختنشان چه زحمت ها کشیده شده است.
به گزارش ایســنا، ارکســتر ملی ویژه ایران، متشــکل از 
هنرمندان دارای معلولیت ذهنی و جسمی عصر جمعه برای 
اولین بار به اجرا پرداخت و حاضران در سالن را به وجد آورد.

لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر که به همراه 
جمعی از هنرمندان عرصه موســیقی و تئاتر در سالن سوره 
حوزه هنری حضور داشت، اجرای ارکستر ملی ویژه  ایران را 
چنین توصیف می کند: بهترین کنســرتی که در این سال ها 

در آن شرکت کردم.
پیش از شــروع مراســم یک ورک شــاپ از نقاشی یک 
هنرمند دارای ســندروم دان به نام سولماز نورمحمد با نام 

هنری »ستاره« برگزار شد.
قبل از اجرا مریم گیالســیان، رهبر ارکســتر هم ضمن 
تشــکر از حضار، بیان کرد که اعضای این ارکستر ویژه را از 
شــهرها و استان های مختلف ایران همانند گلستان، مشهد، 

مازندران و... دور هم جمع کرده است.
او خطاب به حاضران ادامه داد: شــما به رونمایی عشق 
دعوت شــده اید؛ رونمایی از مراســمی که نوازندگان آن با 
ذره ذره وجود خود تالش کرده اند که امروز برای شــما اجرا 
داشته باشند. تفکر شکل گیری این ارکستر با کمک سازمان 

بهزیستی کشور پیش رفته و به اینجا رسیده است.
رهبر ارکســتر ملی ویــژه ایران در پایان ســخنانش از 
حاضران خواســت تا درصورت دیدن ناهماهنگی و یا نقص 
در کار آن را نادیده گرفته و ببخشــند؛ چرا که این کنسرت 

اولین اجرای آنها است.
گروه ارکســتر ملی ویژه ایران متشــکل از ۲۰ نوازنده و 
خواننــده با معلولیت ذهنی)اوتیســم(، جســمی و بینایی 

است که توســط مریم گیالســیان، مدیر مرکز توانبخشی 
و حرفه آمــوزی بهکوش گرگان در شــهرهای مختلف ایران 
شناسایی و ارزیابی شده اند. همچنین این گروه موسیقی در 
خرداد ماه ســال ۱۳۹۵ با همیاری سازمان بهزیستی کشور 
و اداره کل بهزیســتی استان گلستان در اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی با پیام صلح در جهان به ثبت رسید.
نوازندگان این کنسرت شــامل افرادی از جمله بنیامین 
آتابای گیتار کالســیک، علی جباری کمانچه، ارمیا مهدی 
تبار پیانو، علیرضا رحمانی ملودیکا، مهدی صفری راد گیتار 
باس، فرید زاهدی فلوت ریکوردر، علیرضا مهیمنی و المیرا 
خلیل زاده فلوت ریکوردر، ســمیرا شهبازی پیانو-ماراکاس، 
امیرحســین غالم ویبرافــون، هادی علیــزاده تنبک، بردیا 

عسکری دمام و کاخن و سیامک عسکری تنبک هستند.

مهتاب آل عباســیان، شــقایق گرامیان، تکتم فرید، ندا 
فکوریان، اعظم شیخ ویسی و مهرزاد قاسمی خوانندگان این 

ارکستر را تشکیل می دهند.
شــاید پیش از اجرای کنســرتی با قطعات ملی و حتی 
ســخت آن هم با وجود اعضایی دارای مشکالت و نقص های 
ذهنی و جسمانی، مخاطب دارای یک نوع پیش داوری باشد 
و گمان کند اجرای موســیقی برای این افراد کاری سخت و 
تقریبا غیرممکن اســت ولی زمانی که پای تماشای اجرای 
این بچه ها می نشــینیم با چیزی فــرای تصور خود روبه رو 
می شــویم. در واقع شاهد اجرایی هســتیم که نوازندگان و 
خوانندگان آن با عشق برای ما به ارائه هنر خود می پردازند.

زمانی کــه قطعه اول بــا همراهی پیانــو و تنبک اجرا 
می شود، پسربچه نابینایی را می بینیم که با وجود معلولیت 

به زیبایی به نواختن پیانو می پردازد و در سراســر کنسرت 
هم مهارت خود را به نمایش می گذارد؛ مهارتی که شــاید 
خیلی هامان اســتعداد فراگرفتن آن را نداشــته باشیم اما با 
دیــدن پیانو نوازی این نوازنده بــه وجد می آییم و به جمله 

خواستن توانستن است، ایمان می آوریم.
رهبر ارکستر حین ســخنان خود اشاره می کند که ۱۷ 
نفر از اعضای این گروه دارای ناتوانی ذهنی هستند اما زمانی 
که کلیه اعضای ارکســتر به روی صحنــه می آیند و قطعه 
اول را اجرا می کنند، کامال فراموش می کنیم که این افراد 
دارای ناتوانی هســتند؛ چرا که تک به تک آنها با نیرویی از 
عشــق و شــور به اجرا می پردازند و پس از هر بار تشویق 
مخاطبــان به وجد می آیند و گویی نیرویی دوباره برای اجرا 

پیدا می کنند.
در بیــن قطعاتی کــه اجرا می شــود قطعه هایی را می 
شنویم که به زبان انگلیســی و یا عربی خوانده می شوند و 
خوانندگان با صدای قابل قبــول خود به خوبی از پس این 

کار بر می آیند.
حین اجرا چندین بار شاهد یاری رساندن رهبر به اعضای 
گــروه جهت به خاطر آوردن قطعه در حــال اجرا و یا قرار 

گرفتن در جایگاه مناسب می شویم.
برخــورد رهبــر را با اعضــا می بینیم که با خونســردی 
و مهربانی ســعی در ادامــه اجرا به بهترین نحــو دارد. در 
همیــن حین چند نفر از اعضای گروه را نیز می بینیم که به 
هنرمندان نابینا جهت قرار گرفتن در جایگاه مناسب کمک 
می کننــد. در واقع در این اجرا شــاهد یک کارگروهی قوی 
همراه با عشق و مهربانی هستیم. خلوص و محبتی که بین 
اعضای گروه دیده می شود، یکی از شاخصه های مهم به دل 

نشستن این اجراست.
در پایان پس از روشــن شــدن چراغ ها، چهره های شاد 
و خندان تماشــاچیان به چشــم می خورد که از اجرای این 
هنرمندان راضی هستند و به یکدیگر از خوب بودن و راضی 

بودن از اجرا می گویند.

نگاهی به رونمایی از نخستین ارکستر ملی ویژه هنرمندان با شرایط خاص

آنها خواستند و توانستند

کارگردان فیلم سینمایی »مارمولک« معتقد است 
ارتباط با مخاطب به عنوان اساســی ترین وجه سینما 
باید در پژوهش فرهنگی حوزه سینما مورد توجه قرار 

گیرد.
به گزارش هنرآنالین، کمال تبریزی درباره ضرورت 
امــر پژوهش در ســینما گفــت: پژوهــش در حوزه 
نویسندگی فیلمنامه از اجزای تفکیک ناپذیر آن است 
و شــاید به جرات بتوان گفت کــه رمز موفقیت برای 
یک کار نمایشی مورد تایید اقشار متفاوت مخاطبین، 
تحقیق و پژوهش اســت و به همین دلیل اســت که 
اثری در بیــان وقایع کامال باورپذیر و موثر در عواطف 
و احساسات مخاطب جلوه می کند، از این رو توجهات 
گروه های مختلف را به خود جلب می نماید. وی افزود: 

مخاطب مهمترین اولویت پژوهشــی در حوزه سینما 
اســت و ارتباط با مخاطب به عنوان اساسی ترین وجه 
ســینما باید در پژوهش فرهنگی حوزه ســینما مورد 

توجه قرار گیرد.
کارگردان »لیلی با من است« همچنین گفت: باید 
مخاطب حوزه ســینما را از زوایای مختلف شناخت و 
درباره خصوصیات آنها تحقیق کرد. انجام پژوهش های 
موفق در حوزه پژوهش مخاطب ســینما نقش مهمی 

در افزایش تعامل هنرمندان سینما و مخاطبان دارد.
تبریزی با اشاره به لزوم توجه به پژوهش در کشور 
ادامه داد: متاســفانه باید گفت در کشور ما آنطور که 
باید در حوزه نگارش و نویســندگی که پایه و اســاس 
شــکل گیری اثر نمایشی است توجه و برای آن هزینه 

نمی شود .شاید لطمه اصلی که تاکنون مانع گسترش 
و حضور سینمای ایران در افکار مخاطبین عام جهانی 
بوده اســت همین عدم توجه کافــی به نگارش دقیق 
همــراه با پژوهش الزم برای آن باشــد. وی ادامه داد: 
اغلب نویســندگان در این حوزه همــراه با یک عادت 
قدیمی یا امکان و یا نیاز به تحقیق را در نوشــته خود 
نداشــته اند و همین کافی است تا ضرورت شناسایی و 
یا تربیت فیلمنامه نویســانی که تحقیق و پژوهش را 
سرلوحه کار خود قرار می دهند، اجتناب ناپذیر سازد.

مراســم اختتامیه دومیــن دوره جایــزه پژوهش 
سال ســینمای ایران به دبیری احمد ضابطی جهرمی 
سه شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱4 در فرهنگستان هنر برگزار 

می شود.

کمال تبریزی: مخاطب مهمترین اولویت پژوهشی در سینما است

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی 
در واکنش به نامه جمعی از سینماگران برای 
لغــو صدور پروانه ســاخت، تاکید کرد که هر 
تغییری باید از روال قانونی دنبال شــود نه در 

فضای رسانه ای.
ابراهیــم داروغــه زاده معاون ارزشــیابی و 
نظارت سازمان ســینمایی در واکنش به نامه 
۲۰۰ سینماگر مبنی بر حذف پروانه ساخت از 
فرآیند فیلمســازی به مهر گفت: روال صدور 
پروانه ســاخت در حال حاضر مبتنی بر قانون 

اســت و اگر تغییری هم نیاز باشــد باید روال 
قانونی خودش را طی کند.

وی ادامــه داد: طبعــا واکنش مــا به این 
کنش های رسانه ای، ضمن احترام به عزیزانی 
که در ایــن روزها در این موضــوع اظهارنظر 
کرده اند، ارجاع موضوع بــه مجاری مرتبط با 

خود در نظام صنفی و دولت است.
داروغه زاده فارغ از نامه اخیر ســینماگران، 
دربــاره اصل موضــوع لغو پروانه ســاخت در 
فرآینــد تولیــد ســینمای ایران هــم معتقد 
است: اختیاری شــدن پروانه ساخت موضوع 
تازه ای نیســت و خاستگاه صنفی آن هم نظام 

تهیه کنندگی در سینمای ایران است. این نظر 
تاکنون چندین نوبت مورد بررسی قرار گرفته 
و تهیه کنندگان هم به فراخور دیدگاه و منافع 

و موانع آن نظراتشان متفاوت است.
وی افــزود: دولت بــه تســهیل رویه ها و 
روزآمدســازی آن هــا و حذف موارد دســت 

و پاگیــر در اجــرای قانون معتقد اســت. با 
ساماندهی نظام تهیه کنندگی و یکپارچه سازی 
تشــکل های تهیه کنندگان که در حال انجام 
اســت، قاعدتاً هم در دولت و هم در تشــکل 
یکپارچه تهیه کنندگی، شیوه ها و ساختارهای 
مرتبط با نظام تولید که پروانه ساخت هم یکی 

از آن هاست، مورد بحث قرار می گیرد.
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی 
در پایــان تاکید کرد:  از هرگونه تغییری که به 
نفع سینمای ایران باشد استقبال خواهیم کرد.

واکنش داروغه زاده به نامه ۲۰۰ سینماگر

روال قانونی را رعایت کنید

 

فراخوان تجدید مناقصه عمومي )یك مرحله اي( 
شماره 97/11 )نوبت اول(

شــرحردیف

نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن۱

نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان گیالن– بندرانزلي– غازیان– خیابان شهید مصطفي خمیني نمابر 444۲۳۹۰۲-۰۱۳ تلفن  ۰۱۳-444۲4۷۰۱  ۲

موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه چراغ ترانزیت )سکتورالیت( اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن۳

4

تاريخ شروع و خاتمه فروش اسناد و تاريخ تحويل اسناد به مناقصه گزار: 
   تاريخ شروع فروش اسناد: از ساعت 8  صبح روز  یکشنبه تاریخ ۹۷/۹/۲۵ 

  تاريخ خاتمه فروش اسناد:  تا ساعت ۱۲روز شنبه تاریخ ۹۷/۱۰/۱
مهلت تحویل و بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ایران( تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه تاریخ ۹۷/۱۰/۱۱ 

۵

نحوه توزيع و نشاني محل دريافت اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگذاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های  
مناقصه گران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  مرکز تلفن: ۰۲۱-4۱۹۳4 

6

نحوه تحويل )بارگذاری( اسناد مناقصه توسط مناقصه گران:  
کلیه اسناد مناقصه باید مطابق شرایط ذکر شده، توسط مناقصه گران به صورت الکترونیکي به سامانه ستاد ایران )مندرج در بند ۵ آگهی( ارسال گردد، 

همچنین مقتضی است، پوشه الف )اصل تضمین فرایند اجراي کار( عالوه بر بارگذاری در سایت مذکور به صورت فیزیکي به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار 
واقع در طبقه همکف ساختمان اداري به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

۷
نوع ومبلغ تضمين شرکت درفرايند ارجاع کار:

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه و یا واریز نقدي به حساب سپرده اداره کل به شماره 2196454405002 
نزد بانک صادرات به مبلغ  700/000/000  ريال  هفتصد میلیون ریال می باشد.

8
تاريخ، زمان و محل گشايش اسناد مناقصه گران: روز سه شنبه تاریخ 97/10/11 راس ساعت ۱۵ در محل سالن جلسات واقع در طبقه چهارم 

ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی 

۹
  شرايط الزامي شرکت کنندگان در مناقصه: 

۱  -فروشنده باید نماینده رسمي فروش و خدمات پس از فروش دستگاه موضوع مناقصه باشد.

۱۰
بهاي اسناد مناقصه و هزينه انتشار آگهی: بهاي دریافت اسناد به مبلغ 300/000 ريال )سیصد هزار ریال( مي باشد که الزم است از طریق سامانه و قبل 

از دریافت اسناد توسط مناقصه گران به شماره حساب 2176454401004 بانک ملي)حساب مناقصه گزار(، واریز مي گردد. 
- پرداخت هزینه انتشار آگهي در روزنامه هاي کثیراالنتشار بر عهده و هزینه برنده مناقصه مي باشد.  

P.M.O

روابط عمومي اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيالن

P.M.O

 

آگهي مناقصه یك مرحله ای فشرده 

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه یک مرحله ای فشرده به شرح ذیل از طریق آگهي عمومي اقدام نماید. لذا کلیه مناقصه 
گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

شرکت آب و فاضالب آذربايجان غربي

۱- ازتاریخ 1397/09/25 لغایت 1397/10/01 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 
نزد بانک ملي، اســناد ارزیابی کیفی و اســناد مناقصه را از نشانی: ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل 

عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره 04431945373 )دفترقراردادها( تماس حاصل فرمایند.  
۲- واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاري سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعیین شده در بند یک از پایگاه 

 http://iets.mporg.ir. ملي اطالع رسانی مناقصات به آدرس
باتوجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی درخصوص اســناد مناقصه و غیره الزامی اســت مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت 
به ثبت مشخصات مورد نیاز: ۱- عنوان مناقصه ۲- نام شرکت ۳- مدیر عامل 4– پست الکترونیکی ۵- شماره تلفن، فکس، همراه 6- آدرس در سایت اقدام و فیش 
واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 

04431945376 فکس نمایند.  
بدیهی اســت در صورت عدم اطالع رســانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مســئولیت ناشــی از عدم دریافت 
اصالحیه های احتمالی اســناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شــده قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران 

قرار نخواهد گرفت.  
ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه به مسئول مناقصه تحویل دهند. 

آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات ساعت 09:00 صبح مورخ 1397/10/15 محل ارومیه، چهار راه مخابرات، شرکت آب وفاضالب آذربایجانغربی دفتر 
قراردادها می باشد. 

گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند راس ساعت 12:000 قبل از ظهر مورخ 1397/10/15 خواهد بود. 
توجه : الزم بذکر اســت با توجه به برگزاری مناقصه بروش فشــرده الزم اســت اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت الک و مهرشده و مجزا از پاکت مناقصه الک و 

مهرشده حاوی پاکات الف و ب و ج تحویل دفتر قراردادها گردد. 
تاریخ نشر آگهي نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

تاریخ نشر آگهي نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷   
)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.( 

شرکت آب و فاضالب آذربايجانغربي )سهامي خاص(

تاریخ: 
شماره:

»نوبت اول«

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

قیمت اسناد 
)ریال(

محل تامین اعتبار

خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دو 
جداره فاضالبی کوپلر دار به اقطار 6۰۰ 
تا ۱8۰۰ میلیمتر به همراه واشرهای 

مربوطه برای شهرهای ارومیه و 
میاندوآب   

 ۳۲/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰6۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
جاری و تبصره های 

قانونی 



بین الملل   11یکشنبه 25 آذر 397 1- 8 ربیع الثانی  1440 -16 دسامبر  2018 - سال هفدهم - شماره  4766

گروهبینالملل:  جلیقه زردهای فرانسه نمی خواهند 
بی خیال اعتراضات شوند. مخالفان رئیس جمهوری فرانسه 
در پنجمین شنبه اعتراضات باردیگر به خیابان های پاریس 
لشگرکشــی کردند . در طرف مقابل هــم 8 هزار پلیس 
برای جنــگ خیابانی به میدان آمدنــد. عالوه بر پاریس، 
اعتراض ها برای پنجمین هفته متوالی در شــهرهای دیگر 
فرانســه هم ادامه یافت. تصاویر منتشــر شده از شهر نیم 
در جنوب شرق این کشور نشــانگر درگیری شدید میان 
معترضان و نیروهای پلیس است.فرمانداری پاریس ساعت 
۲ بعد از ظهر شــمار تظاهرکنندگان در پاریس را ۳ هزار 
نفر تخمین زد؛ رقمی که نســبت به هفته های گذشــته 
کاهش داشته است. از ســوی دیگر وزارت کشور فرانسه 
در ساعت ۱۵، تعداد تظاهرکنندگان در کل فرانسه را ۳۳ 
هزار و ۵۰۰ نفر ارزیابی کرد. این درحالی اســت که هفته 
گذشته در همین ســاعت تعداد جلیقه زردهای معترض 
در کل فرانســه ۷۷ هزار نفر تخمین زده شده بود. اگرچه 
احتماال آمار معترضان بیش از این ارقام اســت اما تا عصر 

دیروز میزان درگیری ها به شدت کاهش یافته است.
بر اســاس گزارش بی بی ســی، هزاران پلیس به کوچه 
و خیابان های پاریس اعزام شــده اند تا جلوی خرابکاری و 
غارت احتمالی را بگیرند. در هفته های گذشته شماری از 
معترضان دست به خرابکاری و شکستن شیشه ماشین ها 
و مغازه ها زدند. در شمال فرانسه و در نزدیکی مرز بلژیک، 
راننــده یک خودرو پس از برخورد بــا یک کامیون، جان 
خود را از دســت داد. خبرگزاری فرانسه ضمن تایید این 
خبر به نقل از فرمانداری محلی گزارش کرد جلیقه زردها 
برای بســتن یک اتوبان کامیون را وســط جاده قرار داده 

بودند.
شانزهلیزهومیداناپرامحلتجمع

به گــزارش یورونیوز، ســاعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی، 
جلیقــه زردها دو گروه شــده بودند. بخشــی بــه مانند 
هفته های گذشــته در خیابان شــانزه لیزه جمع شدند و 
گروهی هــم در میدان اپرا گرد هــم آمدند. آن گروه که 
در میدان اپرا جمع شــدند، دســت های خود را پشت سر 
حلقه کردند و زانو زده بودند و که این حرکت در اعتراض 
به نحوه بازداشت دسته جمعی دانش آموزان دبیرستانی در 
حومه پاریس در هفته سوم اعتراضات بود که ویدئوی آن 
جنجالی شد. در همین حال، شماری از زنان معترض روز 
شــنبه با شکل و شــمایل ماریان، زنی که با لباس پاره و 
ســینه های عریان نماد انقالب ۱۷8۹ و جمهوری فرانسه 
اســت، به خیابان ها آمدند. این معترضان تن پوش های به 

شــکل لباس های انقالبی های فرانســه در قرن ۱8 به تن 
داشتند و بدن خود را نقره ای رنگ کرده بودند.

نظرمتفاوتجلیقهزردهادربارهادامهتظاهرات
چند روز بعد از ســخنرانی تلویزیونی امانوئل ماکرون 
رئیس جمهوری فرانســه کــه در آن وعده هایی اقتصادی 
برای پایــان دادن به ناآرامی ها در این کشــور داده بود، 
جلیقــه زردها برای ادامه اعتراض ها به دو گروه تقســیم 
شــدند. گروهی که بــه »جلیقه زردهــای آزاد« معروف 
شــده اند، »آتش بس« اعالم کردنــد و گفتند که »زمان 
گفت وگو« فرا رسیده است اما گروه دیگر همچنان معتقد 
است که باید برای پیشبرد مطالبات اقتصادی و اجتماعی 
در خیابــان مانــد و نباید این موضــوع را رها کرد. اریک 

دروئه، یکی از آغازگران این جنبش جزو دسته دوم است 
که روز پنجشنبه در ویدئویی این موضوع را مطرح کرد.

جنبشمستقلجلیقهزردها
جنبــش جلیقه زردهــا با هیچ حزب سیاســی مرتبط 
نیســت و فعالیــت آنهــا از طریق شــبکه های اجتماعی 
ســازماندهی می شــود. آنها با طرح های اصالحی امانوئل 
مکــرون ، رئیس جمهوری فرانســه، از جمله در ارتباط با 
گران شــدن قیمت ســوخت و ارزاق عمومی مخالف اند و 

علیه آنها دست به تظاهرات زده اند.
بــه این ترتیب تظاهــرات جنبــش جلیقه زردها وارد 
پنجمین هفته خود شــده اســت. طی چهارهفته گذشته 
طرفــداران این جنبش روزهای شــنبه به خیابان ها آمده 

و بعضا با خشــونت مخالفت خود را با طرح های اصالحی 
مکرون اعالم کرده اند.

در جریان این مخالفت ها و درگیری های وســیع میان 
تظاهرکنندگان و ماموران پلیس، خســارت های بسیاری 
ایجاد شــده  است. تظاهرکنندگان به آتش زدن خودروها، 
شکستن شیشــه فروشــگاه ها، غارت اموال فروشگاه ها و 
ایجاد مانع بــرای مقابله با مامــوران امنیتی پرداختند و 
ماموران نیز با استفاده از گاز اشک آور با آنها مقابله کردند. 
تاکنــون تنها در پاریس در پی این درگیری ها دوهزار نفر 

بازداشت شده اند.
اعتراضات عمومی جلیقه زردها بعد از حادثه تروریستی 
استراســبورگ در مقابل چالش امنیتی بزرگی قرار گرفته 
است. بعد از حادثه تروریستی استراسبورگ دولت فرانسه 
از تظاهرکنندگان جلیقه زرد خواســت که در آخر هفته 
تظاهرات نکنند و مشکالت را از راه »گفت وگو« حل کنند.

امــا معترضان بعد از ایــن حادثه تروریســتی درباره 
فراخوان دولت یک نظر نیســتند. بسیاری از جلیقه زردها 
هنوز هم می خواهند دســت بــه اعتراض بزننــد زیرا با 
امتیازاتــی که دولــت امانوئل مکرون ارائــه کرده راضی 
نیستند. آنها اعالم کرده اند که اعتراض آنها »هیچ ربطی« 

به حادثه تروریستی استراسبورگ ندارد.
امــا برخی دیگــر از نمایندگان معتــدل جلیقه زردها 
خواســتار متوقف شــدن اعتراض ها و آغــاز گفت وگو با 

نهادهای دولتی شده اند.
عقبنشینیفاحشمکرون

با وخیم شــدن اوضــاع در پاریس و دیگر شــهرهای 
فرانســه رئیس جمهوری این کشور در مقابل اعتراض های 
سراسری در فرانسه تسلیم شد و افزایش بهای سوخت را 

برای یک سال به تعویق انداخت.
امانوئل مکرون دوشــنبه شــب، ۱۹ آذر )۱۰ دسامبر( 
برای نخســتین بار در یک نطق تلویزیونی با مردم در این 
باره ســخن گفت. او در این سخنرانی با هدف فروکاستن 
از حجم تظاهرات معترضان، امتیازاتی اقتصادی پیشنهاد 
کرد. بر اســاس وعده رئیس جمهوری فرانسه قرار است به 
صــورت ماهیانه ۱۰۰ یورو به حداقل دســتمزدها افزوده 
شــود. اما هنوز بســیاری از معترضان خواستار استعفای 
مکرون  هستند. بعد از این تظاهرات اعتبار رئیس جمهوری 
فرانسه نزد شهروندان فرانسه به شدت کاهش یافته است. 
برمبنای نظرخواهی اخیر انستیتو ایفوپ محبوبیت مکرون 
در میان شــهروندان فرانســه به ۲۵ درصد کاهش یافته 

است.

معترضان فرانسوی در پنجمین شنبه به خیابان ها ریختند

بگیر و ببند جلیقه زردها
پلیس ده ها نفر را بازداشت کرد

اعالم استقالل کلیسای ارتدوکس اوکراین با تاسیس کلیســای ارتدوکس اوکراین از 
نفوذ رهبر کلیســای ارتدوکس مسکو بر امور 
دینــی اوکراینی ها کاســته می شــود. دعوای 
کلیسای روســیه و اوکراین بیشتر بر سر نفوذ 

و قدرت در منطقه است.
کلیسای ارتدوکس اوکراین سال هاست که 
درصدد ایجاد کلیســای مســتقل از کلیسای 
ارتدوکس روســیه بوده اســت. تــا اینکه در 
اکتبر سال جاری بارتولومیو اول، استف اعظم 
کلیسای ارتدوکس در قسطنطنیه )استانبول( 
که رهبری بیش از ۳۰۰ میلیون مسیحی پیرو 
این آئین را بر عهده دارد پس از سه روز رایزنی 
درباره وضعیت کلیســای ارتدوکس اوکراین، 
به طور رسمی اســتقالل این کلیسا از مسکو 
را تائید کرد. این تصمیم با اســتقبال مقامات 
مذهبی و سیاسی اوکراین و با مخالفت و انتقاد 
شدید سیاستمداران و رهبران کلیسا در روسیه 

روبرو شد. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
ایــن تصمیم را »تحریک آمیــز« خوانده بود و 
آمریکا را به دخالت در امور داخلی کلیســای 

ارتدوکس متهم کرده بود.
اما فقط مقامات سیاسی مسکو نبودند که از 
این موضوع انتقاد کرده اند بلکه رهبران دینی 

روسیه هم به آن معترض بودند.
متروپولیتــن هیالریــون، مســئول روابط 
خارجی کلیسای ارتدوکس روسیه ضمن انتقاد 
شــدید از تصمیم بارتولومیو اول، استف اعظم 
کلیســای ارتدوکس گفت که او علیه کلیسای 
ارتدوکس روســیه اعالم جنگ کــرده و این 
اقدام او مخالف وحدت کلیســای ارتدوکس در 

سرتاسر جهان است.

بحرانکریمهوتشدیداختالفات
اختــالف در درون کلیســای ارتدوکس با 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده بود. 
در آن زمان اســقف اعظم کی یف نتوانست به 
عنوان رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه تعیین 
شــود. به همین دلیل ســال ۱۹۹۲ اوکرائین 

متروپولیتن یا رهبر کلیسای ارتدوکس اوکراین 
را تاسیس کرد.یک بخش از مردم اوکراین از آن 
پیروی کردند اما بخش دیگر هنوز از کلیسای 
ارتدوکس روســی تحت نظر مســکو پیروی 
می کردند. این روند تا ضمیمه کریمه به خاک 
روســیه ادامه داشت. بعد از تشدید اختالف دو 
کشور همسایه و هم دین بر سر کریمه، شکاف 
میان دو کلیسا بیشتر شد و کلیسای ارتدوکس 
اوکراین رسما استقالل خود را درخواست کرد.

کلیســای ارتدوکس هم در روسیه و هم در 
اوکراین پیوند تنگاتنگی با ســاختار سیاسی و 
دولتی دارند بنابراین دعوای کلیسای دو کشور 
جنبه سیاســی دارد. پترو پروشــنکو، رئیس 
جمهور اوکراین استقالل کلیسای کشورش را 

به عنوان »تصمیمی تاریخی« توصیف می کند، 
چون به بــاور او این موضوع ضربه محکمی به 
قدرت طلبی روســیه زده اســت. روسیه ولی 
پروشنکو را متهم کرده است که از کلیسا جهت 
استحکام قدرت سیاسی خود استفاده می کند. 
کاهشنفوذکلیسایارتدوکسروسیه

بعد از استقالل کلیسای ارتدوکس اوکراین 
شهروندان این کشور باید تصمیم بگیرند تحت 
لوای کدام کلیســا می خواهند قرار بگیرند. اگر 
آنها از کلیسای ارتدوکس روسیه جدا بشوند و 
به کلیسای ارتدوکس اوکراین بپیوندند، امالک 
و مســتغالت مربوط به کلیســا هم  متعلق به 
کلیســای ارتدوکس اوکرائیــن خواهد بود. در 
نتیجه بعد از اســتقالل کلیســای ارتدوکس 
اوکراین، کلیسای ارتدوکس روسیه قدرت، نفوذ 
و همچنین بخشــی از منبع درآمد خود را از 

دست می دهد.

تداوم حضور نیروهای آمریکایی در ســوریه خطراتی 
بــه همراه را دارد و چالش های آن از هم اکنون به چشــم 
می خــورد. ماموریت جدید آمریکا در ســوریه ســواالت 
جدیدی را درباره نقش آنها به وجود آورده اســت و اینکه 
آیا حضورشان خطر وقوع درگیری ها و شورش های بیشتر 
را به همراه دارد یا خیر. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، 
رقه ســوریه؛ این شهر ویرانه و ترســناک زمانی پایتخت 
خالفت خودخوانده داعش و آهن ربای جذب شبه نظامیان 
خارجی از سراســر جهان بود. اکنون این شــهر در قلب 
جدیدتریــن تعهد ایاالت متحــده در یک جنگ دیگر در 
خاورمیانه قرار دارد. ۳ ســال پیــش آمریکا چندین هزار 
نیرو به منظور کمک به نبرد کردهای سوریه علیه داعش 

به سوریه اعزام کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
مــاه مارس گفت این نیروها به محض پیروزی در نبرد به 
کشورشان بازگردانده می شوند و فشار نظامی برای بیرون 
راندن داعش از آخرین پایگاه در این شــهر آغاز شــد. با 
این حال ماه ســپتامبر دولت با تغییر رویه اعالم کرد این 
نیروها تا زمان حل و فصل جنگ سوریه و با یک ماموریت 
جدید در ســوریه می مانند؛ ماموریتی با عنوان »سنگری 
مقابل توســعه نفوذ ایران.« تصمیم جدید، شاید نیروهای 
آمریکایی را به مدت نامحدود در منطقه ای که یک ســوم 
ســوریه را در بر گرفته و تقریبا هم ســایز ایالت لوئیزیانا 
می شــود، گرفتار می کند. پنتاگون تعداد دقیق نیروهای 

مستقر در شرق را اعالم نکرده است.

روزنامه »الرای« کویت نوشــت، ارتش ســوریه قواعد 
درگیــری با رژیم صهیونیســتی را تغییر داده اســت به 
گونه ای که دمشق برای مقابله به مثل با هرگونه حمله ای 
از ســوی تل آویو آماده می شــود. به گزارش ایســنا، این 
روزنامه در گزارش خود نوشــت، منابع رهبری ســوریه 
می گویند، دمشــق این تصمیم را پــس از آن گرفت که 
مســکو موضع شــدیدی را در قبال عملیات اسرائیل در 
ســوریه پس از ســقوط هواپیمای نظامی »ایلوشین۲۰« 
خود در ماه سپتامبر اتخاذ کرد. مسکو، تل آویو را مسؤول 
ایــن حادثــه دانســت و اقداماتی برای تضمیــن امنیت 
نظامیان خود در سوریه در پیش گرفت که بارزترین آنها 
تحویل ســامانه موشکی »اس۳۰۰« به نیروی هوایی این 

کشــور بود. الرای نوشت، دمشق در کمین هرگونه حمله 
اسرائیل به پایگاه های نظامی مشخص خود است تا حمله 
متقابــل انجام دهد و این یعنی بــه عنوان مثال حمله به 
فرودگاهی در ســوریه حمله متقابل بــه فرودگاهی را در 

اسرائیل در پی خواهد داشت.
منابــع اعالم کردند،  دمشــق تصمیــم گرفته هرگونه 
نقض هوایی خود از ســوی تل آویو کــه منجر به نابودی 
پتانســیل های نظامی ســوریه یا کشته شــدن مشاوران 
غیرسوری یا نظامیان سوری می شود را با فرمول مقابله به 
مثــل یعنی فرودگاه در مقابل فرودگاه، پادگان نظامی در 
برابر پادگان نظامی و مراکز تحت کنترل در مقابل مشابه 

آن در داخل تل آویو پاسخ دهد.

تغییر قواعد درگیری دمشق با تل آویوکردهای سوریه مهره جنگ آمریکا

وال اســتریت ژورنال می نویســد: »آمریکا دقیقا در همــان روزگاری که همه 
سیاســتمداران آمریکا راجع به »نقطــه اوج در تولید نفت« صحبت می کردند به 

بزرگ ترین تولید کننده نفت در جهان تبدیل شد.
دو هفته بعد روزی که »ســازمان کشــورهای صادر کننده نفت »موســوم به 
»اوپک« داشــت تقال می کرد ببیند چطور می تواند مقابل این خیزش آمریکا در 
زمینه تولید نفت بایستد؛ آمریکا به اوج تولید نفت رسید و برای اولین بار در تاریخ 

۷۵ سال گذشته خود به صادر کننده محض نفت خام در جهان تبدیل شد.
میزان تولید نفت خام در آمریکا ساالنه ۲۰ درصد رشد یافته و ظرف سه دهه به 
رشد تقریبا ۳ برابری رسیده است. امروز خروجی نفت آمریکا به باالترین نرخ ظرف 

یک صد سال گذشته دست یافته است.
چطورشدکهآمریکابهاینجایگاهرسید؟

این توانمندی، مرهون پیشــرفت هایی اســت که آمریکا در زمینه شکســت 
هیدرولیک و حفاری افقی بدان نائل آمده است.

از اوائل سال جاری میالدی، آمریکا دو کشور عربستان و روسیه را که بزرگترین 
تولید کنندگان نفت جهان بشمار می روند پشت سر گذاشت.

قریب به 6۰ سال است که اوپک نبض بازار نفت جهان را در دست دارد و برای 
تک تک ۱۵ کشور عضو خود ســهمیه تولید نفت معین می کند. از اواخر ۲۰۱4 
اوپک سیل نفت خود را به بازار تزریق کرد به این امید که روی آمریکا را کم کند 
که داشــت با حفاری از میادین تازه اکتشاف شــده نفتی اش؛ آینده نفتی خود را 
می ساخت. آمریکا با پول بی حسابی که هزینه این حفاری ها کرد، در واقع بر روی 

آینده انرژیایی خود سرمایه گذاری کرد.
در سال های ۲۰۱6-۲۰۱۵ قیمت نفت بشدت پایین آمد و به بشکه ای زیر 4۰ 
دالر رسید. بسیاری از شرکتهای اکتشاف کننده نفتی مجبور شدند یا در هم ادغام 
شوند و یا در کمپانی های بزرگتر نفتی حل شوند. اما کمپانی هایی هم که در این 

وانفسا زنده ماندند، بهره وری شان باال رفت و اثربخش تر شدند. 

تکنولوژی پیشــرفته در عملیات حفاری و اکتشــاف نفت به استخدام درآمد. 
به موازات آن از هواپیماهای بدون سرنشــین استفاده شد. از شیوه تصویربرداری 
حرارتی برای تشخیص نشتی نفت استفاده شد. حفاری نفتی دستخوش تحول و 
پیشرفت گشت. همه این راهکارها به خدمت گرفته شد و تولید نفت آمریکا را به 

یکباره به اوج رساند.
طی پنج ســال گذشته، میزان تولید در هر ســکوی حفاری در حوضچه های 
مربوط به دوران زمین شناســی »پرمیین« Permian Basin بیش از سه برابر 
رشــد داشته است. ظرف همین مدت میزان تولید در میدان سنگ های نفت زای 
»شیل« در سکوی حفاری »شیل باکن« Bakken Shale واقع در ایالت داکوتای 

شمالی چهار برابر بیشتر شده است. 
البتــه تولید در هر واحد در ســکوی حفاری باکن ۷۰ درصد افت داشــته اما 

خروجی این سکو یک سوم بیشتر بوده است.
اغلب پاالیشگاههای نفت آمریکا نفت خام سنگین را پاالیش می کنند. همین 
امر ســبب شده است تا قیمت نفت خام ســبک و شیرین که در چاههای جدید 
حفاری می شــود، پایین بیاید. اما در اواخر ۲۰۱۵؛ کنگره ای که در آن هنگام در 
سلطه محافظه کاران بود تصمیم گرفت تا بازار نفت خام »شیل« را گسترش دهد. 
کنگره این کار را با برداشتن موانع صادراتی نفت خام عملی کرد. این در واقع اجابت 
درخواست »باراک اوباما« بود که خواسته بود اعتبارهای مالیاتی بر روی انرژی های 

تجدید پذیر تمدید شود.
از همان هنگام به این ســو، صدور نفت خام آمریکا باال رفت و به ۳.۲ میلیون 

بشکه در روز رسید.
بســیاری از تولید کنندگان آمریکایی می گویند در میادینی که از حیث زمین 
شناســی مربوط به دوره »پرمین« هســتند و امکان اکتشاف نفت در آنها قطعی 
است و پربازده ترین مناطق از این حیث به شمار می روند؛ نفتی که از این میادین 

استخراج می شود بین ۳۰ تا ۵۰ دالر در هر بشکه ارزش خواهد داشت.

برنامه آمریکا برای فروپاشی اوپک

عزل توئیتری وزیرکشور آمریکا
رئیس جمهــوری آمریکا اعالم کرد که وزیر کشــور دولت وی به زودی از 
سمت خود کناره گیری می کند.» دونالد ترامپ« در توییتر خود نوشت:» رایان 
زینک، وزیر کشــور تا پایان سال میالدی جاری و پس از آنکه به مدت حدود 

دو سال مشغول به خدمت بوده است، از دولت خواهد رفت.«
وی ادامه داد: »رایان در دوره خدمت خود توفیقات بسیاری داشته و مایلم 

از او به خاطر خدماتش به ملت ما قدردانی کنم.«

ویژه

موافقت منصورهادی با توافق سوئد تحت فشار ریاض
در حالی که قرار اســت شــورای امنیــت طی چند روز آینــده پیش نویس 
قطعنامه ای را برای نظارت بر اجرای توافق های حاصل شده میان طرف های یمنی 
تصویب کند، فرستاده سازمان ملل تاکید کرد که هر دو طرف با نظارت سازمان 

ملل بر بندر الحدیده موافقت کرده اند.
از ســوی دیگر، منابع خبری به الجزیره گفتند کــه موافقت عبدربه منصور 
هادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن با توافق آتش بس در شهر الحدیده و بندر 

آن تحت فشار عربستان انجام گرفته است.
این منابع گفتند، هیئت دولت مســتعفی یمن سندی را به منصور هادی در 
ریــاض ارائه کرد که به امضا نکردن ایــن توافق به دلیل اینکه صراحتا بر خروج 
انصــاراهلل از شــهر و بندر الحدیده اشــاره نمی کرد، توصیه کرده بــود اما گویا 
رئیس جمهوری مســتعفی بعد از فشارهای عربستان این توافقنامه را امضا کرده 
است. منابع گفتند، محمد العامری، عضو هیئت دولت مستعفی جلسه اختتامیه 
رایزنی های سوئد را در اعتراض به موافقت با توافق الحدیده ترک کرد. این منابع 
افزودند، بقیه اعضا از جمله خالد الیمانی، وزیر خارجه دولت مستعفی نیز تمایلی 
به موافقت با توافقات حاصل شــده به سبک و سیاق کنونی اش نداشتند و آن را 

موفقیت و دستاوردی برای انصاراهلل می دانند.
در این راســتا مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به یمن در گزارشی به 
اعضای شــورای امنیت از طریق ویدیو کنفرانس از اردن از تالش های محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان به دلیل نقشش در انجام رایزنی های یمنی ها تشکر کرد. 
مذاکرات یمنی ها روز پنج شنبه در ریمبو سوئد تحت نظارت سازمان ملل خاتمه 
یافت و هر دو طرف بحران بر آتش بس در شــهر الحدیده در غرب یمن، کاهش 
تنش در شــهر تعز در جنوب این کشــور و برگزاری دور جدید مذاکرات در ماه 

ژانویه توافق کردند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز اظهار کرد، سازمان ملل نقش اصلی 
در بندر الحدیده که اکثر کمک های انســانی و مــواد غذایی از آن گذرگاه برای 

میلیون ها یمنی وارد می شود، ایفا خواهد کرد.

اختالف ژرمن ها درباره صدراعظم آینده
براساس نتایج نظرسنجی اخیر تنها ۳8 درصد از مردم آلمان بر این باورند 
که آنِگِرت کرامــپ  کارن باوئر رهبر جدید حزب دموکرات مســیحی قابلیت 
پیــروزی برای صدراعظمــی آلمان را دارد و در مقابــل 4۱ درصد براین باور 
هســتند که وی برای صدراعظمی مناسب نیست. با این حال، براساس نتایج 
نظرسنجی ماهانه محبوبیت احزاب حاکم در آلمان در میان رای دهندگان این 

کشور افزایش یافته است.
 در پی کناره گیری آنگال مرکل از رهبری حزب براســاس نظرسنجی اخیر 
محبوبیــت ائتالف محافظه کار CDU/CSU ســه درصد نســبت به نتایج 

نظرسنجی در ماه نوامبر افزایش یافته است.
همچنین شــبکه ARD آلمان در یک نظر ســنجی اعالم کرد که میزان 

حمایت از این ائتالف به ۳۱ درصد رسیده است.
با این حال براســاس نتایج نظر ســنجی اخیر تنهــا ۳8 درصد بر این باور 
هستند که کارن باوئر قابلیت پیروزی برای صدراعظمی آلمان دارد و در مقابل 

4۱ درصد براین باور هستند که وی برای صدراعظمی مناسب نیست.
68 درصد از رای دهندگان اتحادیه دموکرات مســیحی خواســتار ماندن 
آنــگال مــرکل در صدراعظمی آلمان تا زمان پایان دوره قانونی وی در ســال 

۲۰۲۱ هستند.
به تازگی آنگال مرکل پس از ۱8 ســال رهبری حزب دموکرات مسیحی با 
این پست خداحافظی کرد. مرکل ماه اکتبر گذشته اعالم کرد که قصد دارد از 
رهبریت حزب کناره گیری کند اما تا انتخابات آتی در ســال ۲۰۲۱ در سمت 
صدراعظمــی آلمان باقی خواهد ماند. به تازگــی گردهم آیی حزب دموکرات 
مسیحی در هامبورگ برگزار شد که اعضای این حزب آنِگِرت کرامپ  کارن باوئر 

را به عنوان جانشین او انتخاب کردند.
بعــد از ائتالف حاکم، میزان محبوبیت حزب ســبز آلمان اگرچه ۳ درصد 
کاهش داشــته است اما باز هم با کسب ۱۹ درصد از آرا توانست دومین حزب 

مورد حمایت مردم آلمان قرار گیرد.

اتهامات مالی علیه شکیرا
الپائیس: دادســتانی کل اسپانیا در بارسلون علیه شــکیرا، خواننده پاپ 
کلمبیایی به دلیل فرار مالیاتی اقامه دعوا کرده است.این خواننده 4۱ ساله متهم 
شده که بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱4 حدود ۱4 و نیم میلیون یورو فرار مالیاتی 
داشــته است. دادستانی اسپانیا می گوید، شکیرا قصد داشته با اعالم اقامت خود 
در جزایر باهاما از پرداخت مالیات هایش در اسپانیا شانه خالی کند. شکیرا هشت 
سال است که همسر جرارد پیکه، فوتبالیست باشگاه »اف سی بارسلونا« است و 
از او دو فرزند دارد. طبق قوانین اسپانیا، اگر فردی بیش از نیمی از سال را ساکن 

اسپانیا باشد باید مالیات خود در را این کشور پرداخت کند. 

تماس تلفنی ترامپ با اردوغان
روسیاالیوم: در آستانه عملیات ترکیه در شــرق فرات سوریه، رؤسای 

جمهور ترکیه و آمریکا درباره آخرین تحوالت سوریه گفتگوی تلفنی کردند.

پاچه خواری امارات از بن سلمان
القدسالعربی: پــس از آنکه رئیس جمهور ترکیه، محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان را به دســت داشتن در ماجرای قتل جمال خاشقچی متهم 
کرد، وزیر مشــاور در امور امارات دو کشور قطر و ترکیه را به هدایت طرحی 

برنامه ریزی شده علیه ریاض و رهبری آن متهم کرد.

رویداد

پولیتیک

کوتاه از جهان

اتهام کوهن علیه ترامپ

 

شیتیل سعودی به پاکستان

 

راز سفر نتانیاهو به عمان

 
وکیل سابق رئیس جمهور آمریکا گفته است که دونالد ترامپ می دانسته 
پرداخت حق الســکوت به دو زنی که ادعا کرده بودند با او رابطه داشــته اند، 
اقدامی اشــتباه بود. »مایکل کوهن« به شــبکه خبری ای بی ســی گفت که 
ترامــپ نگران علنی شــدن ادعاهای این دو زن در آن زمــان و تاثیر آن بر 
نتیجه انتخابات بود. مایکل کوهن اخیراً به ســه ســال زندان محکوم شــد. 
مهم ترین اتهام های کوهن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱6 مربوط 
می شــود. گفته شده که او در جریان مبارزات انتخاباتی به دو زنی که مدعی 
داشتن رابطه جنسی با دونالد ترامپ شده بودند، به نمایندگی از ترامپ پول 
پرداخت کرده تا این دو زن سکوت کنند.ترامپ روز گذشته با انتشار توییتی 
گفت که او هرگز از کوهن نخواسته قانون را نقض کند. او نوشت: من هرگز از 
کوهن نخواستم که قانون را نقض کند. او وکیل بود و باید قانون را بلد باشد. 

دولت پاکســتان یک میلیارد دالر دیگر از بســته سه میلیارد دالر کمک های 
عربستان به اســالم آباد را دریافت کرد. به گزارش بلومبرگ، اسالم آباد به دنبال 
از میــان برداشــتن کمبود مالی ۱۲ میلیارد دالری ناشــی از بحــران توازن در 
پرداخت های خود است و در حال حاضر با صندوق جهانی پول بر روی سیزدهمین 
وامش مذاکره می کند. عمران خان، نخســت وزیر پاکســتان به دنبال اصالحات 
پیشنهادی از ســوی صندوق بین المللی پول است و از زمان روی کار آمدن در 
ژوئیه ســال جاری میالدی با برقراری روابط با چین، عربستان و امارات به دنبال 
تضمین کمک مالی از جانب این کشورهاســت. پاکســتان در اکتبر سال جاری 
میالدی اعالم کرد که عربستان به صورت مستقیم مبلغ سه میلیارد دالر در بانک 
مرکزی این کشور سپرده گذاری می کند و اسالم آباد می تواند تا مبلغ سه میلیارد 

دالر هم نفت از عربستان وارد کند و یک سال بعد بهای آن را پرداخت کند. 

روزنامه االخبار لبنان نوشــت که ســفر »بنیامیــن نتانیاهو« به عمان با 
هماهنگــی امارات و با هدف دســتیابی به اطالعات دقیــق درباره وضعیت 
جسمانی سلطان قابوس صورت گرفته بود. گویا، »محمد بن زاید آل نهیان« 
ولیعهد ابوظبی نقش مهمی در ترغیب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
برای ســفر به عمان داشت و امارات و اســرائیل قبل از این سفر هماهنگی 
کاملی انجام داده بودند. امارات خواهان بهبود روابط با عمان اســت و برای 
دور کردن این کشــور از ایران و قطر تالش می کند؛ دو کشوری که مسقط 
روابط خوبی با آن ها دارد. محمد ســلطان السویدی، سفیر امارات در عمان 
به دولتش پیشــنهاد داده که با تشــویق یا تهدید موضع عمان درباره قطر 
را تغییر دهد. این مســاله در یکی از اســناد فاش شده از سفارت امارات در 

مسقط آمده است.

آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدینوسیله به سعید دارش فرزند حسین  به شناسنامه 450  صادره از اندیمشک  ساکن شهرک غرب  دادمان بوستان پالک 60 و بانک سرمایه شعبه 
آموزش  و پرورش  به استناد قرارداد شماره 1024/14/111808/2  مورخ 88/3/21  جهت وصول  مبلغ  535/463/763  ریال الزم االجرا که شامل 
مبلغ 234/394/652 ریال بابت اصل طلب   و مبلغ 32/905/156 ریال سود و مبلغ 268/163/955 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 97/2/16  
و از آن تاریخ به بعد تا تاریخ یوم الوصول  وفق مقررات  مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پرونده اجرائی  کالسه 9712000227 در این اد اره تشکیل 
شده و در جریان اقدام است. چون طبق  گزارش عدم  ابالغ  مامور پست ابالغ اجرائیه به شما در آدرس متن سند به لحاظ عدم شناسایی  نشانی 
میسور نگردیده لذا به استناد  تقاضای وارده شماره 12005525  مورخ 97/5/7 بستانکار  و وفق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی  مفاد 
اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز 

رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می گردد  اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات  اجرایی  وفق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
18909 رئیس  اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران 

تاسیس شرکت سهامی خاص بازرسی فنی میالد
 درتاریخ 1397/03/12 به شماره ثبت 526993 به شناسه ملی 14007631933 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات مشاوره، طراحی ، نظارت و اجرا در حوزه های : بازرسی فنی ، برق و نیرو، 
تاسیسات آب و فاضالب، آبیاری و زهکشی ،سد سازی ، راه و ابنیه، محیط زیست ،صنایع شیمیایی سلولزی دارویی و غذایی ، بهینه سازی انرزی ، 
پدافند غیر عامل و ایمنی ،اقتصاد سنجی و مدیریت و انجام کلیه امورات مرتبط به امر صادرات و واردات کلیه کاال ها و تجهیزات درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی 
- شهر تهران-جنت آباد جنوبی-خیابان شهید محمد رمضان دوست شمالی-خیابان شهید علی اصغر آذرشب-پالک 25-طبقه دوم-واحد 6 کدپستی 
1473836443 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 150000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 1500000 ریالی تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی مبلغ 52500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1470203 مورخ 1397/01/16 نزد بانک پست بانک ایران شعبه شعبه 
آبیدر سنندج با کد 2102282 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد حیدریان به شماره ملی 
3720124241و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای هوشمند کریمی به شماره ملی 3730529171و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای جمال نیلی به شماره ملی 3780349965و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی باامضاءمدیر عامل و رئیس 
هیت مدیره معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری به امضاء احدی از مدیر عامل یا رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای بابک معروفی به شماره ملی 3732303071 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی خانم آرینا رحیمی به شماره ملی 3733153189 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )317635(
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دختر گم شده 
»دختر گم شــده« فیلمی آمریکایی در ژانر معمایی 
اســت که در سال ۲۰۱۴ توزیع شد. کارگردانی این 
فیلــم را دیوید فینچر انجــام داده و فیلم نامه آن را 
جیلین فلین نوشــته است. این فیلم اقتباسی است 
از رمانــی به همین نام کــه آن را هم خود جیلین 
فلین در سال ۲۰۱۲ نوشته است. بن افلک و رزاماند 
پایک نیز بازیگران نقش های اصلی این فیلم هستند. 
این فیلم از روز ســوم اکتبر سال ۲۰۱۴ روی پرده 
سینماها رفت و نظر مثبت بسیاری از منتقدان فیلم 
را بــه خود جلب کرد. منتقدان از کارگردانی فینچر 
و همچنین بازی بازیگران اصلی فیلم تجلیل کردند. 
فینچر موفق شــد برای کارگردانی این فیلم نامزد 
دریافت جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردانی شود.

این فیلم به مســائلی همچون اختالف فرهنگی، اقتصادی و خیانت در زندگی زناشویی، رسانه، تأثیر فرایندهای اقتصادی 
روی زندگی خانوادگی و ظاهرسازی می پردازد. دو انسان هر قدر هم عاشق هم باشند هیچگاه از درون یکدیگر خبر ندارند 

و اصرار بر آگاه شدن از افکار درونی یکدیگر ممکن است عوابق فوق العاده خطرناکی داشته باشد.

فناوری

مشکل ترافیک به دست ژاپنی ها حل می شود
یکی از خودروسازهای ژاپنی با معرفی یک فناوری جدید می تواند 
مشــکل ســنگینی ترافیک را یک بار برای همیشــه حل کند و 
همچنیــن ایمنی جاده ها را به طور قابل مالحظه ای تقویت کند. 
به گزارش ایســنا و به نقل از انگجت، شرکت خودروسازی هوندا 
در نمایشگاه محصوالت الکترونیکی »CES ۲۰۱9« سر شلوغی 
خواهد داشــت، چرا که می خواهد چندیــن مفهوم و محصوالت 
مربوط به وسایل نقلیه و رباتیک را به نمایش بگذارد. از جمله این 
مفاهیم، یک سیستم جذاب ایمنی جاده ای است که از ارتباطات 

فی مابین وسایل نقلیه استفاده می کند. هوندا این سیستم را »ازدحام ایمن« نامیده است و هدف آن بهبود ترافیک و ایمنی 
  )V۲V( »در خیابان ها و جاده ها است. طرح مفهومی »ازدحام ایمن« نشان می دهد که چگونه ارتباط »خودرو به خودرو

و »خودرو به همه چیز« )V۲X(  می تواند جریان ترافیک و ایمنی را در شرایط مختلف بهبود بخشد.
این مفهوم ابتدا در ســال ۲۰۱7 در نمایشگاه CES معرفی شــده بود. هنگامی که معرفی شد، این مفهوم صرفا شامل 
مدل های کامپیوتری بود که کارکرد آن را نشان می داد. اما در حال حاضر هوندا این سیستم را با خودروهای واقعی و در 
یک جاده واقعی به نمایش گذاشته است. ارزیابی این ایده برای استفاده در دنیای واقعی ثابت کرده است که کارایی الزم 
را دارد و هوندا آماده قرار دادن »ازدحام ایمن« در معابر عمومی است. استفاده رسمی از این سیستم به زودی آغاز خواهد 
شد. این خودروساز قصد دارد از 33 مسیر هوشمند در اوهایوی آمریکا برای آزمایش این سیستم استفاده کند. این جاده 

طوالنی ترین مسیری خواهد بود که خودروهای متصل در جهان خواهند پیمود.
 هوندا به دنبال آزمایش هر دو فناوری »V۲V« و »V۲X« خود و همچنین کمک به دیگر خودروسازان برای آزمایش 
ارتباطات متصل خود است. هوندا از یک مسیر بسته برای ارزیابی ایده »ازدحام ایمن« در دنیای واقعی استفاده می کند. 
این سیســتم ایمن بر روی یک مفهوم بنا شده اســت که توسط بسیاری از محققان دیگر در حوزه وسایل نقلیه خودران 
تجســم شده اســت و از این جهت بدین صورت نامگذاری شده اســت که حتما تاکنون دیده اید که حرکت های شلوغ و 
ازدحامی حیوانات، به عنوان مثال شــنا کردن هزاران ماهی در کنار هم در یک توده متراکم، با هیچ برخورد و تصادفی 

همراه نیست.
 به همین دلیل، این سیســتم، »ازدحام ایمن« نام گرفته اســت. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۱، هواپیماسازی بوئینگ با 
اســتفاده از یک مدل حشره ای برای پرواز، فناوری ایمن مخصوص خود را معرفی کرد. ایده هوش ازدحامی ایده جدیدی 

نیست، اما هوندا قصد دارد تا با استفاده از فناوری های رانندگی خودران خود آن را به سطح جدیدی برساند.

چهره ها

بهرام شاه محمدلو؛ بازیگر و کارگردان
بهرام شاه محمدلو )زاده ۲۵ آذر ۱3۲9 در تهران( کارگردان، تهیه کننده و بازیگر تئاتر، 
ســینما و تلویزیون ایران است. شاه محمدلو که یکی از تشکیل دهندگان اولین گروه 
مرکز حرفه ای تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ســال ۱3۵۰ بود، در 
سال ۱3۵۲ تحصیالتش را در رشته هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای زیبا به پایان 
برده است. از آثار تلویزیونی وی می توان به مجموعه آقای حکایتی )کودک و نوجوان( و 
سریال گرگ ها در نقش هامون اشاره کرد. از فعالیت های وی در تئاتر، می توان ایفای 
نقش در نمایش افرا در ســال ۱3۸۶ و شــرکت در نمایــش دو لیتر در دو لیتر صلح 
در ســال ۱39۱ را نام برد. بهرام شــاه محمدلو همسر راضیه برومند نویسنده و بازیگر 

تلویزیون و تئاتر است.

نصراهلل زرین پنجه؛ نوازنده و آهنگساز
نصراهلل زرین پنجه )۱۲۸۵، تهران - ۲۵ آذر ۱3۶۰(، نوازنده سرشناس تار و آهنگ ساز 
بود. او همچنین در نواختن ســه تار، بربط و ترومپت مهارت داشت. در سال ۱۲۸۵ در 
تهران به دنیا آمد. در ۱3 سالگی نزد ربیع خان برادر درویش خان به نواختن تار مشغول 
شد و ســپس به خدمت موزیک نظام درآمد. روزی تار می زد که حسین هنگ آفرین 
صدای ســازش را شــنید و ذوق او را پسندید و به شــاگردی خود پذیرفت. بعدها از 
خدمت موزیک نظام اســتعفا داد و فرصتی یافت تا هنر خویش را تکمیل کند. مدتی 
نــزد مرتضی نی داوود و یحیی زرپنجه و علی اکبر شــهنازی تعلیم گرفت تا این که با 
موسی معروفی آشنا شد و ردیفی را که او روایت کرده بود، نواخت. نصراهلل زرین پنجه 
در سال ۱3۱3 از موسیقی دلسرد شد و تار را کنار گذاشت و عهده دار سمت هایی در 
وزارت دارایی شد. در سال ۱3۲۰ که علی نقی وزیری به هنرستان موسیقی بازگشت، 
دوباره نزد حسین سنجری به آموختن تار مشغول شد و در اثر تشویق روح اهلل خالقی 
از وزارت دارایی به وزارت فرهنگ منتقل شد. وی ضمن تدریس در هنرستان موسیقی 

ملی در تدوین کتاب های مقدماتی تار و سه تار نقش ارزنده ای ایفا کرد.
 زرین پنجه ســال ها با رادیو همکاری داشت و رهبر ارکستر سازهای ایرانی رادیو بود و آهنگ های بسیاری ساخت که اجرا 
شد. در برنامه های ساز و سخن که به ابتکار روح اهلل خالقی تدوین می شد نیز همکاری داشت. تمرین های که ساحته برای 
هنرجویان بســیار مفید است. این تمرین ها شامل ابوعطا، بیات ترک، چهارگاه و بیات اصفهان است که در کتاب سوم تار 
و سه تار هنرستان به کوشش حسین علیزاده به چاپ رسیده اند. وی حدود ۵۰ آهنگ ساخته و آموزگار موسیقی در مرکز 
حفظ و اشــاعه موســیقی ایران بود. ثمره ازدواج وی دو دختر است که از او به یادگار مانده به نام های مهین زرین پنجه و 

شهین زرین پنجه، که مهین پیانو و شهین ویولن می نوازند و هر دو از فارغ التحصیالن هنرستان موسیقی ملی می باشند.

جین آستن؛ نویسنده
جین آســتن )۱۶ دســامبر ۱77۵ – ۱۸ ژوئیه ۱۸۱7( نویسنده قرن هجدهم و نوزدهم 
انگلیسی است که آثارش ادبیات غرب را سخت تحت تأثیر قرار داد. شناخت او از زندگی 
زنان و مهارتش در گوشه و کنایه ها، او را به یکی از مشهورترین رمان نویسان عصر خودش 
تبدیل کرده اســت. جین آســتن با نگارش چهار رمان عقل و احســاس، غرور و تعصب، 
منسفیلد پارک و اما به ترتیب در سال های ۱۸۱۱، ۱۸۱3، ۱۸۱۴ و ۱۸۱۶ در زمان حیات 
جین آســتین نام خود را به عنوان نویسنده ای صاحب ســبک به ثبت رساند. رمان های 
نورثنگرابی و ترغیب در سال ۱۸۱۸، یعنی بعد از مرگ نویسنده، به چاپ رسیدند. دو اثر 
به نام های لیدی سوزان و واتسن ها که ناتمام مانده است نیز از کارهای اولیه جین آستین 
باقی مانده است. او پیش از مرگ مشغول نوشتن رمانی به نام سندیتن بود که قسمت های 
پراکنده آن در دســت اســت. اولین ترجمه رمان های آســتن با نام »غرور و تعصب« در 
ایران به کوشش شمس الملوک مصاحب و به تاریخ اسفند ۱33۶ منتشر شد. رمان های جین استن در طی سالیان توسط 
مترجمان متفاوتی ترجمه و توسط ناشران گوناگونی چاپ شده است که از آن جمله می توان جمشید اسکندانی )نشر ثالث( 

و رضا رضایی )نشر نی( را نام برد.

روزنامه کیهان - 25 آذر 1355
 تیتر اول روزنامه کیهان به سخنان محمدرضا 
پهلوی اختصاص داشــت که گفته بود: »نفت 
ایران ۱۰ ســال دیگر تمام می شود«! از دیگر 
ســخنان عجیب محمدرضا در آن زمان این 
بود که گفته بود: تعداد زندانیان ایران بیش از 
33۰۰ نفر نیست و اتفاقا همگی مارکسیست 

هستند!
تیتر مهــم دیگر کیهان درباره مســکن بود: 
»برای خانه ســازی در تهران و شهرســتانها / 

دولت با صاحبان زمین شریک می شود« .

فیلم بازی

روزنامه بازی

بی سواد و فرقی نمی کند
»می خوانم. مثل یک بیماری است. هرچیزی که به دستم بیفتد یا به چشمم بخورد، می خوانم: روزنامه ها، کتابهای 
درسی، اعالن ها، تکه کاغذهایی که در خیابان پیدا می کنم، دستورهای آشپزی، کتاب های کودک. هرچیزی که 
چاپ شــده باشــد. چهار سال دارم. جنگ تازه شروع شده اســت. آن زمان، در روستایی زندگی می کنیم که نه 
ایســتگاه دارد، نه برق، نه آب لوله کشــی و نه تلفن. پدرم تنها آموزگار روستاست. به همه پایه ها درس می دهد، 
از کالس اول تا ششــم. توی یک اتاق. مدرسه، فقط با حیاطش از خانه ما جدا می شود و پنجره هایش به باغچه 
سبزیکاری مادرم باز می شوند. وقتی از آخرین پنجره اتاق بزرگ چهاردست و پا باال می روم، همه کالس را می بینم، 
و پدرم را که آن جلو ایستاده و چیزی روی تخته سیاه می نویسد.« بي سواد نوعي حدیث نفس کریستوف است. 
آگوتا کریستوف نویسنده، شاعر و رمان نویس مجارستانی ساکن سوئیس در این داستان، کل زندگي اش را با دور 
تند از نظر مي گذراند، از کودکي و عشق به خواندن و نوشتن تا دوران جنگ، تبعید و تبدیل شدن به نویسنده اي 
معروف. همه این ها، مثل داستاني فشرده و موجز روایت مي شود، با جمله هاي کوتاه و ساده و میني مالیسم خاصي 

که کریستوف در آن استاد است. سرچشمه اصلي رمان دفتر بزرگ را مي شود در این اثر یافت. داستان هاي مجموعه فرقي نمي کند، شعرهایي 
هستند که به نثر نوشته شده اند، آمیخته به سوررئالیسم و رنج بودن. این رنج را مي شود در همه آثار کریستوف دید اما او همیشه دنیاي تلخ 
و ســیاه آثارش را با طنزي ظریف ترکیب مي کند تا پذیرفتني و حتي بســیار خواندني است. »در جنگل راه می رویم. طوالنی. خیلی طوالنی. 
شاخه ها صورت مان را می درند، توی چاله ها می افتیم. برگ های مرده کفش هامان را خیس می کنند، قوزک هامان روی ریشه ها پیچ می خورند. 
چند چراغ قوه روشن شده اند، اما نورشان چیزی نیست، جز چند دایره ی کوچک و درخت، فقط درخت. با این همه، انگار باید تا حاال از جنگل 
خارج می شدیم. حس می کنیم دور خودمان می چرخیم.« کتاب »بی سواد و فرقی نمی کند« مجموعه ای از داستان های »آگوتا کریستوف«با 

ترجمه اصغر نوری از سوی نشر مروارید در ۴۴ صفحه منتشر شد.

محمود احمدی نژاد حسن روحانی را به برگزاری مناظره تلویزیونی دعوت کرد

حمل بار با یک پژو قدیمی در کنگو

طرح روز

قاب

پیشنهاد
جواد لگزیان

خبرآنالین

انتخاب

درمان خشکی پوست در فصل های سرد 
خشکی پوست می تواند علل متعددی داشته باشد ولی بسیاری 
از افراد در فصل های ســرد دچار خشکی پوست می شوند علل 
این موضوع نیز قابل کنترل اســت.به گزارش انتخاب، مبارزه با 
خشکی پوست در فصل ســرما چندان سخت نیست، کافیست 

کمی حوصله به خرج دهید تا این مشکل حل شود:
- در تغذیه خــود دقت کنید و روغن زیتــون، آجیل ها و مواد 

مغذی خانگی بیشتری مصرف کنید.
- همیشه از کرم مرطوب کننده استفاده کنید.

- بخش هایی از پوسســتان مثل پاشنه پا، آرنج یا زانو را قبل از 
خواب با کرم های نرم کننده عمیق پوشــانده و سپس روی آن 

پالستیک بکشید تا صبح نرم تر شود.
- از کندن پوست های خشک به ویژه پوست های پاشنه پا بپرهیزید چون گاهی خون آلود و عفونی می شود.

- از روغن های گیاهی مثل بادام و زیتون برای ماساژ و بازگردانی طراوت پوست استفاده کنید.
- مصرف سبزیجات و مایعات را افزایش دهید.

- مکمل های ویتامین مصرف کنید.
- پوستتان را با آب بیش از حد داغ نشویید چرا که دچار خشکی می شود.

- از ماسک گلیسیرین و آبلیمو استفاده کنید. هر دو ماده را به یک اندازه مخلوط کرده و روی پوستتان ماساژ دهید تا نتیجه ای شگفت 
انگیز بگیرید.

- حتما پس از حمام پوست خود را خشک کرده و کرم بزنید.
- اگر در هوای سرد به استخرهای گرم روباز می روید به بهداشت استخر توجه کنید و پس از خروج از استخر در هوای سرد نمانید.

 دانستنی ها

منارجنبان خسته از تکان های شدید

یکی از معروفترین و بی نظیرترین آثار تاریخی اصفهان است، 
که نه فقط در ایران که در جهان شــهره عام و خاص اســت. 
منارجنبان دو ســاختمان دارد یکی ساختمان منارها که بر 
روی ســاختمان مقبره پیر عالمه »عمــو عبداهلل کارالدانی« 
بنا شــده، تاریخی که بر روی قبر این پیر عارف حک شــده 
است ســال 7۱۶ هجری قمری را نشان می دهد کارشناسان 
نیز اعتقاد دارند که این بنا متعلق به قرن هشتم هجری است.

بــه گزارش ایســنا، در این مکان ابتدا مقبــره »عمو عبداهلل 
کارالدانی« بنا شده و سپس برای جذب مردم به این مقبره با 
توجه به فاصله اش از شهر اصفهان تصمیم گرفته شده است که 
یکی از جذاب ترین بناها از نظر معماری یعنی منارهای جنبان 
بر فراز آن ساخته شود هرچند این موضوع یکی از حدسیات 
کارشناســان به حساب می آید، اما ظاهراً این حدس جدی به 
نظر می رسد. در این زمینه مرتضی فرشته نژاد کارشناس مرمت 
و معماری آثار تاریخی که خود از ۵۰ سال گذشته در جریان 
مرمت این بنا بوده است در خصوص وضعیت منارجنبان طی 
سالیان متمادی به خبرنگار ایسنا اینگونه توضیح می دهد: این 
دو منار پس از ساختمان مقبره ساخته شده و چون اصفهان 
تا کارالدان یک منزل راه بوده است و اینجا نیز قبرستانی مهم 
به حســاب می آمده و قبر این پیر عارف هم در این قبرستان 
وجود داشــته، احتماالً این منارها را به این شکل ساخته اند 
که حرکت کند. وی می افزاید: ضمن مرمت هایی که طی ۵۰ 
سال گذشته انجام داده ایم متوجه شدیم دو درز انبساط بین 
ساختمان مناره ها و ساختمان مقبره موجود است. در آن زمان 
به دلیل اینکه هرکسی می توانست باالی مناره ها حضور پیدا 
کند و کنترلی نبود همواره داخل این درزها پر از سنگ و زباله 
بود تصمیم بر این شد که میان این درزها با ورقه های الستیک 

پر شود تا مشکلی برای بنا پیش نیاید.
این کارشناس مرمت و معماری بناهای تاریخی معتقد است 
معمار ســازنده الزم دیده که این درزها وجود داشته باشد تا 
زمانی که مناره ها حرکت می کند دچار فرســودگی مضاعف 
نشود، اما متاسفانه به دلیل حضور افراد از سراسر جهان و ایران 
بــرای تکان دادن این منار و اصرار برای اینکه هر فرد خودش 
ایــن کار را انجام دهد این بنا را دچــار چالش کرده بود، به 
همین دلیل ۴۰ سال پیش تصمیم بر این شد که سیمیالتور 
یا شبیه سازی تعبیه شود تا مردم با قرار گرفتن در آن حس 

حرکت های منار را داشته باشند و منار نیز آسیبی نبیند.
فرشــته نژاد با انتقاد از اینکه متاســفانه طی سالیان گذشته 
هیچکس به مقبره پیر عارف در زیر این مناره ها توجه نکرده 
و امــروز هم توجه نمی کند بلکه همه بــه دنبال تکان دادن 
منارها بوده و هستند، می گوید: منارجنبان اسباب بازی نیست 
و ایــن منار فقط در زمان خودش جاذبــه برای ورود افراد به 
این قبرســتان داشته اســت و قرار بوده بازدید کنندگان را با 
پیر عارف دفن شــده در این بنا آشــنا کند. وی با اشــاره به 
اینکه تکان های متعدد به این بنا طی ســالیان گذشته تاکید 
می کند: برای جلوگیری از تخریب بنا قرار بر این شد که یک 
بار پیش از ظهر و یک بار بعد از ظهر این بنا تکان بخورد این 
تصمیم بیش از 3۰ ســال پیش اتخاذ شد، اما مسئوالن وقت 
ایراد گرفتند که مسافران از شهرهای مختلف می آیند تا این 
بنا را تکان بدهد هرچه اصرار کردیم که به صالح بنا نیســت 

کسی گوش نکرد.

تولد پیکاپ کوچک فورد در آینده ای
 نه چندان دور

هنوز فورد جزئیات مربوط به 
این خودرو را تأیید نکرده اما 
برخی اصحاب رسانه گفته اند 
پیکاپ جدید این خودروساز 
پایــه همان  بر  آمریکایــی 
پلتفرم نسل جدید فوکوس 

ساخته خواهد شد. به همین خاطر پیکاپ موردبحث از قوای 
محرکه  نصب شــده در طول خودرو استفاده خواهد کرد و به 
احتمال زیاد با پیشرانه های ۴ سیلندر تنفس طبیعی و توربو 
عرضه خواهد شــد. به گزارش پدال، گفته شده فورد فرایند 
توســعه  محصول جدید خود را از چند ماه پیش آغاز کرده و 
در حال آماده شــدن برای تست نسخه های پیش تولیدی در 
نیمه اول سال ۲۰۱9 است. اگرچه پیکاپ تولید شده بر پایه 
پلتفرم فوکوس کمی غیرعادی به نظر می رســد اما قلمروی 
جدید برای فرد نخواهد بود. این خودروساز قبال پیکاپی با نام 
کوریر را در آمریکای جنوبی عرضه کرده است. این پیکاپ بر 
پایه  فیستا ساخته شــده بود. موضوع جالب اینکه فورد ثبت 
تجاری جدیدی برای نام کوریر در جوالی ســال ۲۰۱۶ انجام 
داده اســت. شــاید پیکاپ جدید فورد از همیــن نام در بازار 
آمریکا اســتفاده کند. صرف نظر از نام انتخابی، پیکاپ جدید 
فورد کوچک تر از رنجر بوده و در نســخه های گوناگون عرضه 
خواهد شــد. بازارهای هدف این خودرو هنوز مشخص نیست 
اما احتمال عرضه  آن در آمریکای جنوبی، استرالیا و آفریقای 
جنوبی وجود دارد. ظاهرا معرفی این خودرو در سال ۲۰۲۱ و 

به عنوان مدل سال ۲۰۲۲ صورت خواهد گرفت.

گردشگری

تخت گاز


