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***
دنبال توسعه همکاری های بین المللی هستیم

در این زمان که طرح بودجه شــفاف کشــور و 
طرح ســاماندهی آن مطرح اســت، مردم به طرق 
ممکــن به دولــت و مجلس متذکر می شــوند که 
دیگر در این ســرزمین چیزی برای بذل و بخشش 
باقی نمانده اســت. از سرمایه مادی، منابع طبیعی، 
نفت و جنگل و مرتع و...  تا ذخابر معنوی، انسانی، 
مقدســات، عایق و پیوندهای اجتماعی و امید به 
آینده، از همه چیز ما تا توانسته اند خرج کرده اند، 
مبادا که شــما هــم این بار تحت نام شــفافیت و 
ســاماندهی اقتصادی و به بهانه تقــدم عدالت بر 
توســعه و تامین و توزیع کااهای اساسی بر تولید، 
آن تــه مانده تولید را هم بر باد دهند. در تمام دنیا 
و در تمام مکاتب و حتی در مکتب مارکسیسم نیز، 

می گویند اول باید تولید باشد، بعد توزیع.
       تــا زمانی که این ســنت قدیمی »هزینه 
کردن« بی تعهد و بی ارزشــیابی برقرار است، هیچ 
برنامه سیاسی و اقتصادی به اهداف خود نمی رسد 
و اگــر در سیاســت های خارجــی و داخلی، اصل 
پیگیری، ارزشــیابی، ســنجش و اصاح مستمر با 
هدف افزایش کارآمدی نظام و توسعه سرمایه های 
مادی و معنوی ملی برقرار نشود هیچ برنامه توسعه 
سیاسی، اقتصادی و مالی یا حتی فرهنگی-اخاقی 
درســتی به ســرانجام مشــخصی نخواهد رسید و 
نهایتاً اینکه دولت های این مرزوبوم، تنها با شــعار 

تبدیل سنت و فاســد هزینه کردن به سنت تعهد، 
یعنی ارائــه خدمات ملموس و محســوس و قابل 
شمارش وارزشیابی است که می تواند عمًا کشوری 
با اســتعدادهای انســانی فــراوان و منابع مادی و 
طبیعی کاملی را به سیر تحرک و ترقی، استقال و 
استغنای ملی واقتدار وطنی رهنمون گردند و بس.

کشــور و ملت ما در این لحظات حســاس در 
بدترین و پیچیده ترین شــرایط تاریخی خود قرار 
گرفته اســت. حدت و خطر خیزی این شــرایط را 
جز گوش های شــنوا و پرظرفیــت و عقول مجرب 
واســتوار در نمی یابند. هیچ کــس تردید نمی کند 
که حاکمیت ما، دولتــی هزینه کن از تمام ابعاد و 
زمینه های موجودیت ملی ودینی ما است و ابدا در 
غم آن نیســت که در برابر این همه هزینه کردن، 
چه چیز بدســت آورده و چه ارمغانی باید به ملت 

تقدیم نماید.
نظام اداری ما از زمان مشــروطیت تاکنون یک 
نظام هزینه کننده اســت نه ارائه کننده خدمات به 
جامعه، سال هاست از سرمایه های مادی، انسانی و 
تاریخی خودمان خرج می کنیم بی آنکه به توسعه و 
پیشرفت دست یافته باشیم، در نتیجه همواره گرد 

خودمان می گردیم.
چندین ســال اســت کــه نهادهــای فرهنگی 
غیردولتی و اشــخاص خاص، از کیســه بیت المال 

بدون پاسخگویی و ارائه گزارش کار به ملت، دولت 
و مجلس، از خزانه دولت، اعتبار و مســاعدت مالی 
در خور توجه بهره مند می شــوند. این هزینه های 
غیــر ضرور تا کی ادامه خواهــد یافت. در اولویت، 
اقتصاد ایران و ایرانی را بایســتی دریابند، نه منافع 
اشــخاص خاص.  این در حالی اســت که  شعار ما 
در تظاهــرات مبارزات انقــاب: »حکومت علی را 
برقرار می کنیم ما« بود. به سیره علوی برگردید. در 
تصویب بودجه ســالیانه کشور، باید عدالت، دقت و 
پافشاری و قاطعیت از ریخت و پاشها و اتاف منابع 
دولت جلوگیری بعمل آیــد. و اصل صرفه جویی، 
پس انداز، ایجاد ظرفیت های شغلی برای جوانان و 
بیکاران، انباشت و سرمایه گذاری را در میان ملت و 

دولت با سخت گیری و خست پیش برد.
طی 40 ســال پس از انقاب شــکاف طبقاتی 
همچنان رو به گســترش اســت و رانت خواران و 
بهره مندان از درآمدهای باد آورده را می بینیم که 
همچنان بر اریکه قدرت ســوارند و درست برعکس 
سیاست علی)ع( که در مسائل اقتصادی سخت گیر 
بــود، برخی صاحب منصبــان در برابر خرج کردن 
از اموال عمومی برای مصارف شــخصی، تبلیغی و 
در برابر ریخت و پاش های وحشــتناک و اشرافی و 
تخصیص اموال عمومی به هم فکران و دوســتان و 

خویشان سهل گیرند.

»مردم خرمشــهر کجا هستید؟ مســئوان شهر چرا 
غایب هستید؟ مدافعان شما پس از ۳0 سال با تنی خسته 
و زخمی به دیدنتان آمده اند، نمی خواهید آنها را ببینید؟« 
این ســخنان واپســین بانگی بود که دریادار »داریوش 
ضرغامی« بر ســر خفتگان زد و با این فریاد واپســین، 
همچــون آرش کمانگیر که جــان خویش در تیر نهاد تا 
ایران بماند و ایرانیان در برابر دشمنان سر خم نکنند و با 
آزادگی زندگی کنند، تن او نیز جان بی تابش را برنتافت و 

با این واپسین هشدار از این جهان بگذشت.
به گزارش »مردم ســااری آناین«، ســرتیپ دریادار 
داریــوش ضرغامی از تکاوران جان بر کف نیروی دریایی 
ارتش بود که به همراه هم رزمانش حماســه  پایداری در 

خرمشهر آفرید و با درهم شکستن حصر آبادان ضربه ای دندان شکن به دشمن زد.
او که خود از ایرانیان آذری میهن پرست و از قهرمان راستین جنگ تحمیلی 
بود، نه از خوشه چینان و بهره مندان آن، از جایگاهی که بایسته و شایسته اش بود 

بهره ای جز دیدن و درد بردن و رنج کشیدن نداشت.
داریوش ضرغامی در سال ۱۳۱۹ در تبریز زاده شد. در سال ۱۳۳۹ در دانشکده  

افسری نیروی زمینی ارتش پذیرفته شد.
او که در خانواده ای ارتشــی زاده شده بود، همچون پدرانش از میهن پرستان 
و مبارزان راه ایران بود. ضرغامی تا ســال ۱۳۵4 در نیروی زمینی ارتش خدمت 
کــرد و پس از آن، با گذراندن دوره  عالــی، از میان ۸۶ تن که داوطلب عضویت 
در گردان های تکاوران دریایی ارتش ایران بودند به عنوان نخســتین فرد نظامی 

برگزیده شد.
او در مرکز آموزش تکاوران منجیل دوره  تکاوری را پشــت سر گذاشت و در 
همانجا به عنوان فرمانده  آموزش به خدمت پرداخت. وی ســپس برای گذراندن 
دوره  عملیات آبی و خاکی و ستاد به آمریکا فرستاده شد که در دوره های آموزشی 
در آمریکا در میان افسرانی از کشورهای گوناگون خوش درخشید و با درجه  عالی 

دانش آموخته شد و به ایران بازگشت.
از ۱۹ آذرماه ۱۳۵۷ در بوشهر به فرماندهی گردان تکاوران برگزیده شد. پس 
از انقاب، در فرماندهی آموزش تکاوران دریایی باز به کار پرداخت و در بحبوحه  
رجزخوانی اعراب برای جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی با 

تیپ تفنگداران برای حفاظت از این جزایر به منطقه رفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، از مرکز آموزشی منجیل، با گردانی از تکاوران دریایی 

به جبهه  خرمشهر اعزام شد.
دریادار ضرغامی، خود، درباره  شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر چنین 
گفته است: »نابسامانیها وحشتناک بود. کسی نیامد از ما بپرسد شما کجا بودید؟ 
چرا جنگیدید؟ چرا نجنگیدید؟ دست شما درد نکند و... سازمان تکاوران دریایی 
هــم در اثر تلفات از بین رفته بود. ما تا آن موقع ســرباز وظیفه در واحد رزمی 

نداشتیم اما به تدریج مجبور شدیم بگیریم. خوشبختانه 
نیروی زمینی و بســیج داشت شــکل می گرفت منتها 
دخالت در کار نظامی ها زیاد بود. خود رییس جمهور هم 
که نظامی نبود. بدون حســاب و کتاب و آمادگی دستور 
حمله داد که نتیجه اش عملیات هــای ناموفق بود. به ما 
فرماندهان ارتش هم با وجــود این همه فداکاریها هنوز 
اعتماد نداشتند و می گفتند اینها طاغوتی هستند. اما در 
درجه اول فرمان هشــت ماده ای امام خمینی)ره( و نظر 
بعضی مســئولین اوضاع را بهتر کرد. آرام آرام انضباط در 
واحدها بیشتر شد و حرف فرماندهان برش پیدا کرد. وقتی 
در مهرماه ۱۳۶0 ما عملیات ثامن اائمه را انجام دادیم و 
حصر آبادان شکسته شد من به خودم گفتم ما خرمشهر 
را هم به زودی پس خواهیم گرفت. این عملیات خیلی مدیون شهامت و مدیریت 
سرهنگ شــهاب الدین جوادی، فرمانده  لشکر ۷۷ مشهد، بود. تکاوران دریایی تا 
آزادسازی خرمشهر مسئولیت پدافندی منطقه  آبادان و خرمشهر را در کنار سایر 
رزمندگان داشــتند. در عملیات آزادسازی خرمشهر هم تکاوران در پشتیبانی از 
نیروهایی که از کارون عبور کردند نقش مهمی داشــتند. روز سوم خرداد هم که 
خرمشهر به دست ما  افتاد تکاوران با قایق به شهر رفتند و اولین عراقی های خود 
شهر را تکاوران اسیر کردند. خود من هم چند ساعت بعد از آزادی شهر با قایق با 
تعدادی از تکاوران به شهر رفتیم و بسیار خوشحال بودم که آرزویم محقق شد.«

ناخدا هوشــنگ صمدی از قهرمانان جنگ تحمیلی و از فرماندهان تکاوران 
نیروی دریایــی ارتش در دوران دفاع مقدس، از دلیری های همرزم خود، دریادار 
داریوش ضرغامی، چنین یاد می کند: »رشادت ها، داوری ها و جانفشانی های این 
فرمانده  بزرگ و سربازان تحت امرش در خرمشهر لرزه بر تن ارتش بعثی انداخت. 
تا جایی که صدام برای ســر ایشان جایزه تعیین کرد. خاک خرمشهر و آبادان به 
خون پرســنل تحت امر ایشان آغشته است. این تکاور بزرگ چندین بار مجروح 
شد؛ اما به رغم آسیب دیدگی هیچ گاه از جبهه خارج نشد. ترکش های گلوله های 
دشمن هنوز در جای جای پیکر مبارک این عزیز موجود است، وی در عملیات های 
شکســت حصر آبادان، عملیات بیت المقدس، عملیات اسکورت کاروانها، دفاع از 
جزایر ســه گانه و دفاع از اروندرود نقش آفرین بوده و همچنین فرماندهی منطقه  
سوم خرمشهر و فرماندهی گروه رزمی آبادان و خرمشهر را در کارنامه خود دارد.«
دریادار ضرغامی، ســرانجام، در آیین گشایش باشگاه قایقرانی شهید ناخدای 
تکاور محمد مختاری، در گردهمایی تکاوران دریایی در خرمشــهر، همان جایی 
که همرزمانــش جان خویش را فدای ایران کردنــد، هنگامی که از دلیری های 
همرزمانش می گفت، ایســتاده، چونان ســرو، جان داد و بــه همرزمان دلیرش 
پیوســت. مراسم تشییع، ادای احترام نظامی و خاکسپاری او دیروز سه شنبه در 
تهران برگزار شد. فردوسی درباره  کسانی همچون او فرموده  است: »هر آنکو شود 

کشته ز ایران سپاه، بهشت برینش بَُود جایگاه«.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات دیروز  طی مراســمی طرح توســعه هسته 
شبکه ملی اطاعات را افتتاح کرد.

به گزارش ایرنا، در این مراسم با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی 
فضای مجازی و تعدادی از معاونان وزیر ارتباطات، عاوه بر افتتاح پروژه ارتقای سه 
برابری هسته IP شبکه ملی اطاعات از بسته اقتصادی حمایت از کسب و کارهای 

خدمات ابری، میزبانی و شبکه توزیع محتوا نیز رونمایی شد.
محمدجــواد آذری جهرمی در این آیین گزارش یک ســاله ای را از اقدامات 
وزارت ارتباطات و بخش ای سی تی کشــور در توسعه شبکه ملی اطاعات ارایه 
کرد و اظهار داشت: شبکه ملی همانطور که از نامش پیداست صرفا شبکه وزارت 
ارتباطات نیست و یک شبکه ملی است. این گزارش حاصل دستاورد صرفا وزارت 
ارتباطات نیست و تمام بخش ها شامل بخش های خصوصی و عمومی و دولتی در 
این گزارش آمده است. او در ادامه گفت: امید داریم دو سند ایه محتوا و خدمات 
در مرکز ملی فضای مجازی به جمع بندی برسد تا مطالبه دستگاه هایی که امروز 
شبکه ملی اطاعات را در کام بلد هستند و در عمل نمی دانند که خودشان هم 

وظایف جدی دارند و گاهی خودشان بزرگ ترین مانع توسعه شبکه ملی اطاعات 
در ایه خدمات و محتوا هستند. تعیین تکلیف شود و مرکز ملی و شورای عالی 

فضای مجازی به وظیفه تاریخی خود عمل کنند.
ادامه در صفحه 12

بــا آنکه دأب صاحب این قلم در بیش از دو دهه، 
نگارش مقاات تخصصی و یادداشتهای اختصاصی 
در حوزه های نفت و انرژی، مســائل پول ملی و ارز، 
مســائل اقتصاد خــرد و کان، سیاســت داخلی و 
خارجــی، فرهنگ و امور راهبــردی توام با پرهیز از 
ورود به موضوعات چالشی مابین افراد و گروهها بوده 
اســت ولی نگارنده خود را مکلف می بیند تا این بار، 
بر خــاف دأب و رویه اش  عمل کنــد؛ گرچه و در 
تحلیل نهایی،  هدف از این یادداشــت نیز پرداختن 
به دغدغه ها در سطح ملی و نظام مقدس جمهوری 

اسامی ایران است.
طــی روزهای اخیر و در بزرگداشــت ســالگرد 
عملیات بزرگ کربای 4 فرمانده وقت سپاه پاسداران 
انقاب اسامی جناب آقای دکتر محسن رضایی که 
از این پس در این نوشتار، از ایشان به برادر محسن 
یاد می شود طی دو توئیت چنین نوشت: با عملیات 
کربای چهار به دشــمن وانمود کردیم که عملیات 
ساانه ما تنها همین بوده است. ده روز بعد در همان 
نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش بعثی به مرخصی 
رفتــه بودند، عملیات کربای پنــج را انجام دادیم. 
عملیات کربای چهار برای فریب دشمن انجام شد. 
اگــر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد، پس 
وای به حال نوشــته های او. انتشار همین توئیت در 
فضای اجتماعی و در فضای سایبری کشور کافی بود 
تا همانند یک زلزله ای عظیم در کف اقیانوس دریای 

شــهادت ایثار و جان بازی شــهادت بزرگ مردان 
هشت سال دفاع مقدس، چنان طوفانهای توئیتری 
و تلگرامــی و نظایر آن ایجاد شــود که عملکرد آن 
بیشتر از آنکه مفید باشد، چونان یک سونامی مخرب 
در ایــن روزها عمل کرد تا آنجا که برادر محســن 
در یک حرکت حساب شــده و درست که از همان 
اول نیز باید چنین می کــرد، در برنامه زنده جذاب، 
پرمخاطب و شــفاف و البته برخی اوقات بیخودی 
زیادی شفاف »حاا خورشید« شبکه ۳ سیما شرکت 
کرد و در تعاملی ســازنده با مجری دوست داشتنی، 
همیشه خندان و البته به اصاح خود مجریان سیما 
خوشتیپ! یعنی آقای مهندس رشیدپور برای طیف 
بزرگی از مخاطبین، روشنگری های ازم را در مورد 

عملیات بزرگ کربای 4 ارائه کرد.
با تمام احترامی که به برادر محسن قائلم اما ایشان 
نیز به استداات تالی نگارنده، همانند بسیاری دیگر 
از مردم و مســئولین اقتصادی، فرهنگی، سیاســی 
کشور نشان داد که درک کامل و جامعی از مفهومی 
به نام ســایبر اسپیس یا همان فضای سایبری ندارد 
چــرا که اگر هر یک از مــا نیز به جنس و چگونگی 
تولید و تبادل اطاعات، عمق ریشه ها، ابعاد این فضا، 
ابزار، سبک و ســیاق، میزان و شکل ضریب نفوذ و 
تعاملی فضای سایبری اشراف و تسلط ازم را نداشته 
باشــیم و به گمان و زعم اینکه وارد یک فضای غیر 
حقیقی و مثا مجازی می شــویم و آنگاه از ابزارهای 

آن بخواهیم بهــره ببریم، همین اتفاقی می افتد که 
برادر محســن برای تنویر افکار عمومی در خصوص 
بحث برانگیزترین عملیات از عملیاتهای نظامی در 
دوران دفــاع مقدس یعنی کربای 4 به خطا از ابزار 
تیغ دو دم بسیار مهم و تاثیرگذار توئیت استفاده کرد 
و شد آنچه نباید می شد.  اگر مرکز ملی فضای ملی 
کشور به خود زحمت دهد و فقط به عنوان یک نمونه 
کاربردی، برای رســیدن به شناخت بهتر از فضای 
سایبری و عمق و جنس بی بدیل تاثیر و تاثرات آن در 
میان خرد و کان کشور و حتی در سطح بین المللی، 
ناشی از توئیت برادر محسن یک گزارش کامل تهیه 
کند، به پیش بینی نگارنده خروجی آن، انتشار یک 
کتاب نســبتا قطوری خواهد شد. این نمونه و دهها 
هزار نمونه دیگر، شــاهد و گواهی بر این خواهد بود 
که با اجازه مقام معظم رهبری و در صورت صاحدید 
ایشــان، نام مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی 
به مرکز ملی و شــورای عالی فضای سایبری تغییر 
نام دهد تا زین پس، بجای این همه آسیب ناشی از 
بهره برداری های نادرســت از شبکه های اجتماعی و 
فضای سایبر، به دلیل عدم درک کامل و برخورداری 
از دانش ازم برای ورود به سایبر همچنین به دلیل 
مجــازی و غیر حقیقی دانســتن آن، حداکثر بهره 
برداری های درســت از این بزرگترین دست آور بشر 

طی سه دهه اخیر، صورت پذیرد.
ادامه در صفحه 2

خبرسرمقاله

یادداشت

 حجم معامات مسکن به یک سوم پارسال رسید 

انتظار رونق
 در معامات بازار مسکن 

واســطه های ملکی از رســیدن حجم معامات به حدود یک سوم زمان مشابه ســال قبل خبر می دهند اما 
می گویند که انتظار دارند در ماه های پیش رو با ایجاد ثبات قیمت های مسکن، متقاضیان به تدریج اقدام به خرید 
کنند. در دوران اوج خرید و فروش مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۶ هزار معامله انجام شد 
که یک رکورد برای دفاتر اماک محسوب می شود. پس از آن با ورود مسکن به دوران رکود، معامات به تدریج 
افت کرد و تا پنج سال بعد از آن در میانگین ماهیانه ۱۵ هزار فقره قرار گرفت. تا این که از ابتدای سال ۱۳۹۶  در 

صفحه5اثر افت ارزش واقعی قیمت ملک نسبت به تورم و...

معاون اول رییس جمهور:
گاز به همه شهرستان های 
سیستان و بلوچستان می رسد

صفحه3

هنوز خبری از SPV نیست

اروپا بازهم بدقولی کرد

مشاور عالی فرمانده کل ارتش:
ارتش

 ماموریت اقتصادی ندارد
صفحه2 صفحه2

وزیر ارتباطات:
دنبال توسعه همکاری های 

بین المللی هستیم
صفحه1

به  طراحی  و  مطالعه  جهت  مشاور   انتخاب  به  نسبت  دارد  نظر  در  اسامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
منظور تعمیر و بهسازی ساختمانهاي فرهنگي و با ارزش ملی خود اقدام نمايد. ازمشاوران متقاضي 
فرهنگی(  و  تاريخی  بناهای  برداری  بهره  و  ،احیاء  ، مرمت  )حفاظت  گواهینامه های صاحیت  داراي 
با  امر  اين  با رزومه كاري كامأ مرتبط در    ) ، بهداشتی و درمانی  ، ورزشی  و)ساختمانهای آموزشی 
حداقل 5 سال سابقه كار مفید ومستند دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي لغايت حداكثر سه روز 
كاري جهت دريافت اسناد مربوطه به سامانه تداركات الکترونیکی دولت مراجعه و حداكثر تا يک هفته 

پس از آخرين مهلت اعام شده نسبت به تکمیل و بازگرداندن اسناد اقدام نمايند. 
كارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي   1

2- موضوع خدمات مشاوره : مطالعه و طراحی به منظور  تعمیر  و بهسازی ساختمانهاي فرهنگي و با 
ارزش ملي پروژه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي

محل اجراي پروژه ها : تهران   3
نشاني دريافت و تحويل مدارك درخواستي: سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس اينترنتی   4

.
تذكر: دريافت و تحويل مدارك به صورت الکترونیکی و از طريق آدرس اينترنتی مورد اشاره امکانپذير 

می باشد. 
م.الف:3625

فراخوان ارزيابي كیفي مشاوران جهت مطالعه و طراحی به منظور  تعمیر و 
بهسازي ساختمانهاي فرهنگي و با ارزش ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي

فراخوان ارزيابي كیفي مشاوران جهت 
مطالعه و طراحی به منظور  تعمیر و 

بهسازي ساختمانهاي فرهنگي و با ارزش 
ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي

م.الف:3625                                                  رجوع به صفحه داخلی
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معاون اول رییس جمهور در بدو ورود به شهرســتان 
ایرانشهر به خبرنگاران گفت: تاش می کنیم خط لوله گاز 
که از عســلویه به ایرانشهر و سپس زاهدان و زابل رسیده 
را به همه شهرهای استان برسانیم تا صنایع توسعه آفرین 

بتوانند در این استان مستقر شوند.
به گزارش ایسنا ، اسحاق جهانگیری گفت: یکی دیگر 
از تنگناهای اصلی توســعه استان، مساله آب است که در 

این سفر به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت.
وی افــزود: مجموعه وزارت نیرو از قبل کارهای خوبی 
را در زمینه تامین آب اســتان آغاز کرده است؛ لذا بحث 
و بررســی در زمینه انتقال آب از دریای عمان، تامین آب 
رودخانه هیرمند از طریق دیپلماســی با کشور افغانستان 
و تامین آب شــرب مردم از جمله دستور کارها و مسائل 

کلیدی این سفر خواهد بود.
وی افزود: بحث شــن های روان و محدودیت هایی که 
برای مردم ایجاد کرده از دیگر مســائل قابل طرح اســت 
که البته جزو برنامه های اصلی دولت هم بوده و در بودجه 
۹۸ برای تامین منابع مالی مورد نیاز مالچ پاشــی تصمیم 

گیری شده است.
جهانگیری گفت: اســتان سیستان و بلوچستان دارای 

ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی برای توسعه است.
وی افزود: این استان با دو کشور افغانستان و پاکستان 
مرز زمینی مشترک و با کشورهای حاشیه اقیانوس هند و 
دریای عمان نیز مرز دریایی مشــترک دارد و عاوه بر آن 
دارای منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیل  کرده و 

پر انرژی و همچنین استعدادهای خوب است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کسب موفقیت دانش 
آموزان و قبولی ۱۶ نفر در یک مدرســه در ســراوان در 
رشته پزشــکی نشان دهنده استعداد و بیانگر ظرفیت های 

فراوان این استان است.
جهانگیری بیان کرد: با تکیه بر این ظرفیت ها می توان 

به توسعه استان از مسیرهای مختلف دست یافت.
وی اضافــه کرد: بــا در نظر گرفتن صنایــع دریایی، 
شــیات، کشتی سازی، صنایع معدنی مرتبط با تجارت و 
غیره می توان جایگاه مهمی را برای توسعه استان طراحی 

کرد.
معاون اول رییس جمهور گفت: اســتان سیســتان و 
بلوچستان با همه اســتعدادها و پتانسیل هایی که دارد از 
بسیاری از امکانات محروم مانده است و این محرومیت ها 
بــه هیچ وجه قابل قبول نیســت و باید کارهای بزرگتر و 

جدی تری برای این استان انجام دهیم.

وی گفت: در آغاز جشــن های چهلمین سال پیروزی 
انقاب اســامی قرار داریم و علیرغــم اینکه در این ۴۰ 
سال در کل کشور کارهای زیربنایی و عمرانی خوبی انجام 
شده، اما وضعیت استان سیستان و بلوچستان به گونه ای 

است که باید به طور ویژه دیده شود.
اســحاق جهانگیری اظهار کرد: در این ســفر بر چند 
موضوع اصلی تمرکز می کنیم که پیش نیاز اصلی توسعه 
استان اســت و اگر انجام نشود، توســعه هم امکان پذیر 

نخواهد بود.
وی گفــت: در بحث زیربناها، راه، بنــادر و راه آهن از 
جمله موارد مهم اســت که بر این اســاس در بخش بندر 
تصمیمات مهمی در مرکز کشــور گرفته شده و چابهار و 

ســواحل دریای عمان در آینده مهمترین بندر و سواحل 
کشورخواهد بود.

وی گفت: چابهار حلقه ارتباطی کشور ما با کشورهای 
آسیای میانه است و با تسریع در عملیات احداث راه آهن 
چابهار به زاهدان و سرخس یکی از زیربناهای مهم توسعه 

میسر خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشــان کرد: مســائل 
فرهنگی و هنری اســتان سیســتان و بلوچستان یکی از 
بخش های مهم است که در جامعه ما مغفول مانده و این 
اســتان با توجه به ســابقه قدیمی و نقش آن در تاریخ و 
تمدن ایران می تواند در زمینه مسائل فرهنگی بسیار نقش 

آفرین باشد.
وی گفت: در زمینه گردشــگری استان از استعدادهای 
بی نظیری برخوردار است که در سفر به شهرستان محروم 
قصرقند نیز خواهیم دید و مردم ایران نیز از طریق صدا و 
ســیما خواهند دید که چه استعدادهایی در زمینه صنایع 

دستی و گردشگری در آنجا وجود دارد.
وی گفــت: نهادهای حمایتی تاکنــون اقدامات خوبی 
در راستای ساخت مســکن نیازمندان و عمران و آبادانی 
مناطقی که محرومیت بیشــتری دارنــد؛ انجام داده اند و 
در این ســفر نیز که رییس بنیاد مستضعفان هم در این 
سفر حضور دارند و به این مسائل به طور ویژه می پردازیم.

معاون اول رییس جمهور در پایان گفت: مردم اســتان 
سیســتان و بلوچســتان با تاش و پشــتکاری که دارند 
موجب سربلندی همیشه کشور و اسام بودند و مرزداران 
غیوری هســتند که همواره برای امنیت و پیشرفت کشور 
کارهــای بزرگی در تاریخ ایران انجــام داده اند؛ بنابراین 
تاش می کنیم در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی 

اشتغال و معیشت مردم به وضعیت مطلوبی برسد.

اشتباه برادر محسن در کجا بود؟
ادامه از صفحه 1

نتیجه گیری
حضور مغتنم برادر محســن در شبکه توئیتری و ســایر مقامات را صد البته 
قدر دان هستیم اما باید دانست که تفاوتهای عظیمی در استفاده از توئیتر، فیس 
بوک، تلگرام، اینستاگرام و سایر ابزارهای پیام رسان در شبکه های اجتماعی فضای 
ســایبری وجود دارد. چه بسا در برخی تصمیمات و سیاستگذاری ها فقط باید از 
این ابزارهای بی بدیل یا برخی از آنها استفاده کرد؛ چه بسا از این ابزار هم می توان 
در کنار سایر امکانات دیگر، بهره جست و چه بسا در موضوعاتی نمی بایست از آن 
بهره جست همانند توئیت برادر محسن برای تنویر ابعاد ناشناخته عملیات بزرگ 

کربای ۴ به شرحی که گذشت.

ارتش ماموریت اقتصادی ندارد
مشــاور عالی فرمانده کل ارتش جمهوری اســامی ایران گفت: ماموریت 
اصلی ما حفظ حریم امنیت کشــور اســت و ارتش بالذات ماموریت اقتصادی 
ندارد. به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ رضا خرم طوسی در آیین واگذاری 2 هزار 
واحد مســکونی طرح مجتمع بزرگ آبشار)شهید کشــوری( در پایگاه چهارم 
پشتیبانی هوانیروز اصفهان افزود: نقش ارتش جمهوری اسامی در برنامه های 
کان کشــور، فعال و معنادار اســت. وی با اشاره به اباغ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی از سوی رهبر معظم انقاب و نیاز جدی کشور به اشتغال افزود: بنیاد 
تعاون ارتش با تقویت ســاخت و ســاز در طرح هایی همچون شهید کشوری، 
چیتگر، شــهید بهشتی و... در سراسر کشــور، عاوه بر مدیریت و تسریع در 
پیشرفت آنها، سهم بسزایی نیز در ایجاد اشتغال داشته است. امیر خرم طوسی 
همچنین امر رهبری مبنی بر رســیدگی به مشکات کارکنان ارتش را نشانه 
توجه ایشــان به مسائل این نیروها دانست و گفت: ما تمام توان خود را به کار 
خواهیم گرفت تا پاســخگوی نیاز همکارانمان باشیم. مشاور عالی فرمانده کل 
ارتش اظهار داشــت: در گذشته برای اجرای پروژه شــهید کشوری اصفهان 
تاش فراوانی انجام شــد که مورد حمایت فرماندهان و مسئوان نیز بود ولی 
به دایل مختلف فراسازمانی، رضایتمندی ازم وجود نداشت. این مقام ارتش 
افزود: ما با حذف برخی از ساختارهای دست و پاگیر و با کار جهادی و شبانه 
روزی، رکورد بی سابقه ای در اجرای طرح ها داشته ایم. امیر خرم طوسی گفت: 
باید با برنامه ریزی، حرکت درست، استفاده از نیروهای کار بلد، آهنگ اجرای 

طرح ها را با سرعت مناسبت تر، ارزانتر و تمیزتر پیش ببریم.

یادداشت

خبر

معاون اول رییس جمهور:

گازبههمهشهرستانهایسیستانوبلوچستانمیرسد

اعضای کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس با کلیات 
ایحه بودجه ۹۸  موافقت کردند.

محمدرضا تابش با اعام این خبر به ایســنا، گفت: در 
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به مباحث دیروز 
و توضیحات نماینده دولت و صحبت های مخالف و موافق 
و پاسخ به سواات و ابهامات، کلیات ایحه بودجه به اتفاق 
آرا به تصویب رســید و اعضای کمیســیون وارد بحث در 

جزییات ایحه شدند.
وی  افزود: در این جلسه اعام شد براساس برآوردهای 
انجام شــده مجموعــه یارانه های پیدا و پنهان در ســال 
۹۳۶ هزار میلیارد تومان اســت که حدودا سهم هر ایرانی 
۱۱ میلیون تومان می شــود و بایــد برای این امر خطیر و 

تخصیص بهینه این یارانه ها تمهیداتی اندیشیده شود.
تابــش همچنین اضافه کرد: در ادامه جلســه با توجه 
به حضــور مهندس فتاح رییس کمیته امداد امام)ره(، که 
با تشــکر از حمایتهای دولت و مجلس خواســتار افزایش 
اعتبارات این نهاد بودند، نماینده دولت گفت که سرجمع 
اعتبارات این نهاد نســبت به ســال گذشــته از رشد ۱2 
درصدی برخوردار بوده و ســهم مســتمری بگیران نیز از 

رشد 2۰ درصدی برخوردار بوده است.
به گفته وی، مقرر شــد در حین بررسی ایحه بودجه 
اگر منابع جدیدی حاصل شــد، بخشی از آن برای تقویت 
اعتبــارات کمیته امداد و ســازمان بهزیســتی و خصوصا 

افزایش پرداختی به مستمری بگیران اختصاص یابد.

تابش همچنیــن در موافقت با کلیــات بودجه گفت: 
ایحه تقدیمی ایده آل نیســت، اما در شــرایط اضطراری 
تهیه شده و رای به کلیات آن ضمن اعمال اصاحات قابل 

تحقق، مورد انتظار است.
وی اضافه کرد: شــرایط کنونی کشــور آمادگی برای 
جراحی های ضروری که به نجات کشــور از چنبره رانت و 
فساد می انجامد را مهیا کرده است. ما همچنین باید کمک 
کنیم تا اهداف خوب پیش بینی شــده در ایحه تقدیمی 
بودجه ازجمله تقویت معیشــت مردم، پایداری در مقابل 
تحریم هــا، حمایت از عدالت اجتماعی، اشــتغال، محیط 
زیســت که بسترساز همه فعالیتهاســت و علم و فرهنگ 

محقق شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر ضرورت 
اعمال شــفافیت در ارقام بودجه و انتشــار لیست کمک 
گیرندگان و حذف موارد غیرضرور در شــرایط حســاس 
کشور، یادآور شد: انتظار است اصاحات ساختاری، کاهش 
وابســتگی به نفت، هدفمندسازی واقعی یارانه های پیدا و 
پنهان، تمرکززدایی و تفویض اختیار بیشتر به استانها در 

حین رسیدگی به ایحه بودجه مورد اهتمام قرار گیرد.
تابــش در پایان حاکم کردن نگاه ملی و احتراز از ابی 
گری و پرهیز از بخشی نگری در کمیسیون های تخصصی 
و کمیســیون تلفیق و اتخاذ تصمیمات شجاعانه مبتنی بر 
کار تخصصی را از اقدامــات مورد انتظار در بودجه عنوان 

کرد.

تصویب کلیات ایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون برنامه و بودجه 

دبیــرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، 
اظهار کرد: برای سال ۱۳۹۸ این نگرانی وجود 
دارد چون در این ســال انتخابات است برخی 
از افراد حقیقی و حقوقی که می خواهند وارد 
فضای انتخابات شــوند قرارشان این باشد که 

روی موج نارضایتی مردم سوار شوند.
به گــزارش ایســنا، محمدرضــا باهنر در 
نشســت خبری که در خبرآناین برگزار شد، 
با اشــاره به ســالگرد ۹ دی  اظهار کرد: فتنه 
۸۸ توطئه ای سنگین و سختی بود که در آن 
برخــی آگاهانه و برخی ناخودآگاه وارد میدان 
شــدند و خواب های آشفته ای دیدند؛ به ویژه 
در زمانــی که نظام جمهوری اســامی ایران 
به عنوان یک مراد و مرشــد بــرای تحوات 
منطقه ای محسوب می شد. عده ای خواب هایی 
دیده بودند که تغییراتــی در نظام جمهوری 
اســامی ایران ایجاد کنند و به همین دلیل 

بهانه تقلب در انتخابات را مطرح کردند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در آن سال 
بســیاری از حرمت ها شکسته شد و خسارات 
زیادی به جامعه وارد گردید، اما نظام همه آنها 
را تحمل کرد تا این که 22 بهمن فرا رســید؛ 

سران فتنه در این زمان بیانیه ای صادر کردند 
تــا مردم در روز 25 بهمن به خیابان ها بیایند 
و راهپیمایی کننــد؛ در این نقطه بود که اوج 
تاش برای براندازی انجام شد و حصر خانگی 
آغاز گردیــد. 22 بهمن ماه برخــی اقداماتی 
انجــام دادند کــه یاد آخریــن اقدامات رژیم 
شاهنشاهی برای تغییر تاریخ رسمی کشور از 

هجری شمسی به شاهنشاهی می افتیم.
دبیرکل جبهــه پیروان خط امام و رهبری 
اظهار کــرد: در این زمان طبیعی بود که باید 
از طــرف نظــام برخورد ســخت تری صورت 
می گرفت، امــا نظام نرم ترین برخورد را انجام 
داد. امیــدوارم اگــر زمان فرا رســد و آقایان 
متوجه شوند که چه فشارهایی به جامعه وارد 

کردند، وضعیت بهتری داشته باشیم.
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه در پاسخ 
به پرسشی درباره برنامه های اصولگرایان برای 
حضور در انتخابات ســال ۱۳۹۸، اظهار کرد: 
مشکل نظام مردم سااری دینی ما که تحقیقا 
همه مسئوان کشور نتیجه انتخابات هستند، 
وجود نداشــتن چند حزب فراگیر، قدرتمند و 
چارچوب دار اســت. من در غیبت این احزاب، 

برای آینده مردم سااری دینی نگران هستم.
دبیرکل جبهــه پیروان خط امام و رهبری 
با اشــاره به آماده ســازی جریان های سیاسی 
برای حضور در انتخابات ســال ۱۳۹۸، اظهار 
کرد: جبهــه اصولگرا نیز در حال آماده کردن 
خود برای انتخابات ۱۳۹۸ اســت و ما ناگزیر 
از وحــدت در بین خودمان هســتیم. اگرچه 
در جریــان اصولگرایی ممکن اســت افرادی 
تنــدرو، معتدل و کندرو باشــند و اختافات 
درون  تشکیاتی وجود داشته باشد، اما در هر 
صــورت باید یک ائتاف بزرگ در اصولگرایان 
ایجاد شود و این ائتاف در حال شکل گیری 

است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات راهبردی 
اصولگرایــان برای دســتیابی بــه وحدت در 
انتخابات ســال ۱۳۹۸، گفت: این جلســات 
تقریبا با حضور افــراد حقیقی و حقوقی موثر 
برگــزار می شــود و من نیز به این جلســات 
دعوت می شــوم؛ هنوز به یک نام تشکیاتی 
قطعی نرسیده ایم اما قرار است که نتیجه این 

جلسات شورای وحدت اصولگرایی باشد.
باهنر در پاســخ به پرسشــی درباره تعهد 

اصولگرایــان بــر عدم مــوج ســواری روی 
نارضایتی هــای مردمی برای انتخابات ســال 
۱۳۹۸ و تکــرار اتفاقات دی ماه ســال ۱۳۹۶ 
تاکید کرد: نگران اصولگرایان نباشید؛ آنهایی 
که در ۴۰ سال گذشــته دنبال هنجارشکنی 

بودند خواستگاه شان جای دیگری است .
وی اظهار کرد: دی ماه سال ۱۳۹۶ اگرچه 
اتفاقــات خوبی نیفتاد، امــا نتایج خوبی برای 
کشور داشــت. از جمله این نتایج آن بود که 
بسیاری به این نتیجه رسیدند که صدای مردم 
شنیده شود. مشاهده کردیم که در اعتراضات 
دی ماه ســال قبل زمانی که حرکت به سمت 
هنجارشکنی آغاز شــد، مردم به هیچ وجه با 

این هنجارشکنی ها همراهی نکرده است.
دبیرکل جبهــه پیروان خط امام و رهبری 
ادامــه داد: مشــاهده می کنید کــه از پس از 
اعتراضات دی ماه، تجمعات بسیاری با اهداف 
مختلف در کشــور شــکل گرفت، اما هیچ گاه 
مردم با وجــود انتقاداتی که بــه همه اعم از 
اصولگرایــان، اصاح طلبــان، دولت یا ســایر 
جریان های سیاســی دارند هیــچ گاه به این 

ناآرامی ها نپیوستند.

وی بــا تاکید بر این که برای ســال ۱۳۹۸ 
باید مراقب باشیم تا فشارهای خارجی و جنگ 
اقتصادی به تحرکات انتخاباتی برخی نامزدها 
گره نخورد، گفت: امروز حتی ضد انقاب های 
ناب نیز می گویند اگرچــه ما نظام جمهوری 
اســامی ایران را قبول نداریم، اما از آنجایی 
کــه آلترناتیوی بــرای آن وجود نــدارد، اگر 
می خواهیم ایران بمانــد باید تاش کنیم که 

نظام فعلی باقی بماند.
باهنر بــا تاکید بر اینکــه در مجموع این 
دوران ســخت تر از دوران گذشــته نیست و 
تجربه های گذشته را داریم و نیازهای ضروری 
مردم  نیز تأمین شده ، درباره منابع بودجه ۹۸ 
گفت: منابع درآمدی مشخص است و بیشتر از 
این هم نمی توان مصرف و هزینه کرد؛ تدبیر و 
موقعیت شناسی و زمان شناسی حکم می کند 
که این بودجه عادانه توزیع شود. بعضی فکر 
می کنند که عادانــه یعنی اینکه همه را بین 
مــردم توزیع کرد یا اینکه فقط به بهداشــت، 
ســامت، دفاع یا آموزش تخصیص داد، این 
درحالی اســت که در قانون بودجه کشور باید 

همه این جوانب مورد توجه قرار بگیرد.

عباس جعفری دولــت آبادی در گفت وگو 
بــا رادیو تهران درباره آخرین وضعیت پرونده 
بابــک زنجانی گفت: تنهــا مانعی که در این 
پرونــده وجود دارد این اســت که دســتگاه 
قضایی می خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری 

وجود ندارد.
به گزارش ایســنا، وی درپاسخ به سوالی 
درباره اینکــه دو هفته پیش گفته شــد که 
حــراج برخی امــوال در این پرونده  شــروع 
شــده اســت گفت: این امر طبق روال وجود 
دارد ولی اموالی که مشــمول حکم است دو 

میلیارد و اندی یورو اســت کــه رقم باایی 
اســت و ما تــاش داریم که امــوال برگردد 
و اموالــی که مزایده شــده اموالی بود که در 
 اختیــار ما بــود و طبق مقررات بــه مزایده

 گذاشتیم.
آخرین وضعیت پرونده های مشایی و بقایی

دادســتان تهران دربــاره آخرین وضعیت 
پرونده های مشــایی و بقایی و جوانفکر گفت: 
حکم پرونده آقای مشایی تایید شده و دوران 
محکومیت یعنی 5 ســال )اشــد مجازات( را 
می گذرانند  و آقــای بقایی حکمش در حال 

اجرا است و در مورد آقای جوانفکر هم حضور 
)ذهن( ندارم.

وی درباره آخرین وضعیت حادثه واژگونی 
اتوبوس در دانشــگاه علوم تحقیقات گفت: ما 
دو روز پیش که به دانشــگاه رفتیم برخی از 
دانشــجویان گفتند که مــا اطاعاتی داریم 
در مــورد اینکه نامه و طومار نوشــتیم و من 
از همین تریبون به دانشــجویان می گویم که 
اگر نامه و طوماری قبا  نوشــتند به بازپرس 
و دادســتانی تهران تحویل دهنــد و ما اگر 
مطمئن باشــیم که قبا تذکراتی به دانشگاه 

داده شده حتما بررسی می کنیم.
دادســتان تهران در ادامه گفــت: ارز در 
کشــور ما به یک شــاخص تبدیل شده است 
لذا شما میبینید وقتی ارز باا می رود شاخص 
اقتصــادی ما بهــم می خــورد. موضوع دیگر 
خصوصی سازی اســت و مجموع این عوامل 
می تواند فسادهایی ایجاد کند. وقتی واگذاری 

مطابق قانون نیســت موجب می شود که شما 
ســرمایه زیادی در اختیار افــراد غیر دارای 
اهلیت بگذارید و فســادهایی ایجاد شود. اما 
شــیوه مبارزه قوه قضاییه به دو نوع عادی و 

ویژه تبدیل می شود.
وی یادآور شد: در سال های گذشته مبارزه 
در ســاختار عادی شــکل می گرفت و طبق 
قانون رســیدگی می کردیم و زمان می برد و 
بعــد از اینکه در تیرماه که وضع ارز کشــور 
بهم خورد قــوه قضاییه تصمیــم گرفت که 
شــیوه مبارزه را تغییر دهد و به شــیوه ویژه 
تبدیــل کند و آن هم اجازه ای بود که از مقام 
رهبری گرفتیم. این اجازه موجب سرعت شد 
و دقت همراهش بود و قاطعیت داشــت؛ لذا  
شــما دیدید ظرف شــش ماه گذشته ۱۷۰۰ 
نفر احضار شــدند و ۴2۰ نفر بازداشت و ۶5 
کیفرخواســت صادر شد و سه نفر محکوم به 
اعدام و حکمشــان اجرا شد و ۴۸ نفر همین 

اان برای این احکام در زندانند. از ۴2۰ نفری 
که دستگیر کردیم ۱۶۰ نفر در زندان اند و از 
۱۷۰۰ نفر نیز ۴۸ نفر حکمشان اجرا می شود.
تخلف در ثبت ســفارش ۹ هــزار خودرو 

خارجی
جعفری دولت آبادی افــزود: پرونده هایی 
که اان موجود اســت به چند دسته تقسیم 
می شــود. یکی پرونده های شرکت هایی است 
کــه ارز گرفتنــد و کاا وارد می کنند و ۱5۰ 
شــرکت در این زمینه پرونده هایشان مفتوح 
اســت.  دیگر  پرونــده مهم ثبت ســفارش 
کااهــای خارجــی )ماشــین های خارجی( 
اســت  که پرونده مهمی در دادستانی است 
و ۹ هزار ماشــین در این پرونده تخلف شده، 
از مجموع ۱۰۶ هزار ثبت سفارشــی که بوده 
است. حدود ۳۰ متهم بازداشت است و افراد 
زیادی شناسایی شــدند و هم عدم نظارت و 

عدم انجام وظیفه را در این زمینه دیدیم.

 ســخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلــس گفت: براســاس گزارش مســئوان 
دانشــگاه آزاد و فرماندهــان ناجا مقصر اصلی 
این ســانحه عدم نظارت بر اجرای دقیق مفاد 
قرارداد با پیمانــکار حمل و نقل بوده، قرارداد 
منعقــده بیــن این شــرکت و واحــد علوم و 

تحقیقات یکساله بوده است.
میرحمایت میــرزاده در گفت وگو با ایرنا، 
درباره جلسه کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسامی که با حضور مسئوان 
دانشگاه آزاد و فرماندهان نیروی انتظامی برای 
بررسی ســانحه واحد علوم و تحقیقات برگزار 
شد، افزود: در جلسه کمیسیون محمد مهدی 

طهرانچی رییــس دانشــگاه آزاد، فرماندهان 
نیــروی انتظامی بــه همراه اعضــای کمیته 
بررسی این ســانحه حضور داشتند. ظهر روز 
سه شــنبه )چهارم دی ( اتوبوسی که تعدادی 
از دانشجویان را در داخل محوطه دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقیقات جابجا می کرد به دایل 
نامعلومی واژگون شــد و این حادثه دلخراش 
منجر به مرگ ۱۰ دانشــجو و مصدومیت 2۶ 
نفر شد. میرزاده ادامه داد: گزارش اعضای این 
کمیسیون نشــان می داد که مهمترین عاملی 
که باعث این سانحه شده است، بی دقتی نقش 
نظارتی در قرارداد اولیه بوده که براســاس این 
قرارداد باید خودروها اســکانیا یا بنز باشند اما 

از خودروهای شــهاب مدل ۱۳۸۱ و خارج از 
رده استفاده شــده است. نماینده مردم گرمی 
در مجلــس تصریح کرد: این خودرو همچنین 
معاینــه فنی نداشــته و راننده پیــش از این 
سانحه تخلفاتی داشــته که منجر به دریافت 
اخطارهایی شــده بود، همچنین در مســیری 
کــه این اتفاق رخ داده قالب های آهن و بتونی 
وجود داشته که باعث سنگین تر شدن سانحه 
شده که اگر این اشــیاء نبودند حتی با وجود 

رخداد، خسارت به این میزان نبود.
وی گفت: البته احتمال بریده شــدن ترمز 
ماشــین و شیب زیاد جاده نیز مطرح است که 
به تشدید حادثه کمک کرده است و مسئوان 

مربوطــه در این قــرارداد، دقت هــای ازم را 
نکردند و دانشــگاه آزاد نیــز در گزارش خود 
دربــاره برخورد با متخلفــان توضیحاتی ارایه 
کرده بــود که معاون اداری مالــی و 5 نفر از 
مدیران این دانشــگاه برکنار شدند که شامل 
مدیر مالی، مدیر ترابری، مدیر دانشجویی، دو 

پیمانکار و مسئول تاسیسات در زندان است .
میــرزاده با بیان اینکه این پرونده همچنان 
باز و توسط مسئوان قضایی در حال پیگیری 
اســت، گفــت: در نهایت کمیســیون به این 
نتیجه رســید که باید با تمام عوامل خاطی در 
هــر رده، برخورد و مجازات شــوند و از طرف 
دیگر نیز دانشــگاه آزاد باید با تمام توان خود 

در کنار دانشــجویان در بیمارستان باشد . وی 
با تاکید بر اینکه مســئوان دانشگاه آزاد باید 
مسیر دانشگاه علوم و تحقیقات را ایمن کنند، 
ادامه داد: رییس دانشــگاه آزاد قول داد که با 
تمامی توان به این مســائل رسیدگی کرده و 
انجام دهند. ســخنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات همچنین درباره مدت قراردادی که 
با این پیمانکار منعقد شــده است، گفت: این 
قرارداد ســاانه بوده یعنی از ۱۸ فروردین ۹۷ 
آغاز و 2۹ اســفند ۹۷ پایان می پذیرفته است 
ولی مشــکل متن قرارداد نبوده بلکه بی دقتی 
و عدم نظارت مســئوان واحد علوم تحقیقات 

باعث ایجاد چنین سانحه ای شده است.

محمد رضا باهنر: 
اعتراضات دی ماه سال گذشته  نتایج خوبی برای کشور داشت

دادستان تهران:
جز بازگشت وجوه، مانع دیگری در پرونده بابک زنجانی وجود ندارد

در  کمیسیون آموزش مجلس  صورت گرفت
بررسی مقصران اصلی سانحه اتوبوس دانشگاه آزاد 

 از ریختن آبروی مسلمان دست برداریم
نایب رییس مجلس شورای اســامی گفت: اگر قرار باشد کسی را بگیرند 
در همان صدا و ســیما و جاهایی که می گویند »تبیین و شــفاف« می کنیم، 
هســتند افرادی که گیر می افتند. به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در نطق 
میان دستور مجلس شورای اسامی، گفت: معموا آیات قرآن را یا در مجلس 
ترحیم می خوانیم یا در آغاز جلســات، اما آیات قــرآن برای عمل و پایبندی 
انسان هاســت. حضرت علی )ع( می فرمایند »وقتی مشکات شما به استخوان 
رسید و به گرفتاری و شک افتادید به خدا و رسول ارجاع دهید« ارجاع به خدا 

یعنی ارجاع به قرآن و ارجاع به رسول یعنی ارجاع به سنت حضرت رسول.
نماینــده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: ما مســلمانان با هم برادریم اما 
چقــدر در جهت اخوت و بــرادری صحبت می کنیم و  چقــدر بر طبل فتنه 
می زنیــم؟ چقــدر همدیگر را متهم یا مســخره می کنیم و بــه یکدیگر انگ 
می چســبانیم؟ این صحبت ها زشت اســت و اگر فرد مرتکب توبه نکند و به 
کارش ادامه دهد، ظالم است. از بدگمانی دست برداریم، برخی از این گمان ها، 
 گناه اســت. از تجســس و غیبت کردن و از ریختن آبروی مســلمان دست 
برداریم. وی ادامه ادامه داد: طبق فرمایش قرآن هیچ قومی بر هیچ قوم دیگر 
و هیــچ زبانی بر هیچ زبان دیگر برتری ندارد بلکه تنها کســانی در پیشــگاه 
الهــی ارزش دارند که اهل تقوا باشــند. ُکرد، تُرک، عــرب، عجم، لُر، چپ و 
راســت برتر از دیگری نیســتند. بینی و بین اه آیا ما در کشور به آیات قرآن 
عمل می کنیم؟ آبروی نماینده، مدیر و مســؤول در صدا و سیمای جمهوری 
اســامی و از پشت تریبون ها به اسم اسام ریخته می شود و اسم مسلمان هم 
بر خود می گذاریم. به اســم شفافیت و تبیین شفافیت آبرو می ریزیم در حالی 
که آبروی یک انســان از حرمت کعبه بااتر است. از پشت تریبون ها از کسانی 
که برادران مان هســتند، بدگویی می کنیم. چه کسی گفته من یا شما بهتر از 
دیگرانیم؟ مســلمانان با هم برادرند، اگر در حق هم برادری نکنیم، خدا عذاب 

نازل می کند. بروید توبه کنید شاید خدا به همه رحم کند.

خرید کاا با مشابه داخلی ممنوع می شود
نمایندگان مجلس تصویب کردنــد که خرید کااها و خدمات خارجی که 
محصوات داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.  نمایندگان مجلس در 
جلسه علنی دیروز)سه شنبه( مجلس و در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاای ایرانی ماده 5 این طرح 

را تصویب کردند.

ولیعهد عربستان با تغییر وزیر خارجه
 به دنبال دور کردن انتقادات است

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس با بیان اینکه 
مقامات ســعودی در سراشــیبی انفعال افتاده اند، گفــت: تغییر وزیر خارجه 
عربســتان از آن جهت صورت گرفته که ولیعهد سعودی به دنبال دور کردن 
انتقادات از عملکردش اســت. حال اینکه روز به روز عملکرد ولیعهد عربستان 
بیشــتر از قبل زیر ســوال می رود. حشــمت اه فاحت پیشه در گفت وگو با 
ایســنا، با اشــاره به تغییر وزیر خارجه عربســتان گفت: مقامات سعودی در 
سراشــیبی انفعال افتاده اند. تمامی تحوات اخیــر در حوزه یمن و بعد از آن 
قتل خاشــقجی به مولفه های ثبات، امنیت و شــأن سیاســی عربستان ضربه 
زد کــه این مــوارد به عملکــرد ولیعهد بر می گــردد. لذا ولیعهــد با چیدن 
مهره های جدید شــطرنج تــاش می کند که خود را از محــل انتقادات دور 
کنــد. وی افزود: وزیر خارجه جدید عربســتان از جمله کســانی اســت که 
قبا مغضوب شــده بود که با شــرایط جدید، ولیعهد عربستان تاش می کند 
نیروهای اطراف خود را از حوزه ســلطنتی و از میان کسانی که قبا مغضوب 
شــده بودند جــذب کند. حال اینکــه روز به روز عملکرد ولیعهد عربســتان 
 بیش از گذشــته زیر ســوال می رود و دنیا نگران اســت که صدام دیگری از

 راه برسد.

حکم درازهی تذکر کتبی و شفاهی است
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه نماینده سراوان در نحوه 
گفت وگو با مامور گمرک دچار خطا شــده است گفت: به هیات نظارت اعام شد 
قصد و غرض خاصی در گمرک برای برخورد با آقای درزاهی وجود نداشته است. 
محمد جواد جمالی در حاشیه جلسه علنی دیروز )سه شنبه( مجلس با بیان اینکه 
هیات نظارت درباره اتفاقات رخ داده در خصوص نماینده سراوان در گمرک و بعد 
از آن انتشار فیلمی از جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی این موضوع بیانیه داده 
است، گفت: بررسی های هیات نظارت ناظر به سه جلسه با حضور مسئوان مربوطه 
از دولت و گمرک است. وی توضیح داد: بر اساس بررسی های هیات نظارت آقای 
درازهی برای حضور در گمرک از قبل وقت گرفته بود اما ســاعتش قطعی نشده 
بود و نماینده سراوان هماهنگ کرده بود که جلسه ای با رییس گمرک برای طرح 
مسائل حوزه انتخابیه اش داشته باشد. وی درباره حکم کسر از حقوق درازهی گفت: 
هیات می تواند حکم کسر از حقوق را بدهد ولی این موضوع برای نماینده سراوان 
اعمال نشــده است. چون اصا ســنخیتی با این اتفاق نداشت. سخنگوی هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان درباره اینکه آیا مامور گمرک می تواند از نماینده سراوان 
شکایت کند، گفت: طبق قانون شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند از طریق 
مقام قضایی یا هیات نظارت از هر نماینده ای شکایت کنند که مورد رسیدگی قرار 
گیرد. وی در پایان در پاســخ به این پرسش که آیا این اولین حکم هیات نظارت 
مبنی بر تذکر کتبی به یک نماینده اســت، گفت: هیــات نظارت در موارد دیگر 
هم تذکر کتبی داشــته است. حدود دو هفته گذشته فیلمی از نماینده سراوان با 
محتوای درگیری لفظی با مامور گمرک در فضای مجازی پخش شد که به دنبال 
 آن مجلس جلسه غیر علنی را تشکیل داد و هیات نظارت را مامور رسیدگی به این

 موضوع کرد.

بهارستان
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طالبان سفر به ایران را تایید کرد
ســخنگوی طالبان تایید کرد که یک هیات از امارت اسامی روز یک شنبه 

در ضمن تماس هایش با کشورهای منطقه به تهران آمده است.
به گزارش ایســنا، بر اساس گزارش ســایت صدای جهاد متعلق به امارت 
اسامی افغانســتان، »ذبیح اه مجاهد« ســخنگوی امارت اسامی )طالبان( 
ضمن تایید ســفر هیاتی از این گروه به ایران گفت که »این سفر در ارتباط با 
مســایل و شرایط بعد از اشغال، بازگشت صلح و امنیت به افغانستان و منطقه 

انجام شده است.«
وی هم چنین اعام کرد: هیات های امارت اســامی به کشورهای همسایه 
و منطقه ســفرهای دارند تا حمایت سیاسی و اخاقی کشورها و نیز همکاری 
آنها را به منظور برای پایان دادن به اشغال و آمدن صلح و امنیت جلب کنند.

فوری

»حمیرا ریگی« سفیر جدید ایران در برونئی
معــاون اول رییــس جمهور در 
جریان ســفر به قصرقنــد از معرفی 
»حمیــرا ریگــی« فرمانــدار ایــن 
شهرســتان به عنوان سفیر ایران در 

برونئی خبر داد.
بــه گــزارش مهــر، »اســحاق 
جهانگیــری« معــاون اول رییــس 
جمهور در جریان سفر به قصرقند از 
معرفی »حمیرا ریگی« فرماندار این شهرستان به عنوان سفیر ایران در برونئی 
خبر داد. وی با اشــاره بــه اینکه حکم خانم ریگی امشــب در زاهدان قرائت 
می شــود، افزود: ایشــان یکی از فرمانداران موفق دولــت بوده اند که خدمات 

بسیاری در شهرستان قصرقند انجام داده است.
»حمیرا ریگی« اولین فرمانــدار زن در دولت یازدهم و اولین فرماندار زن 

اهل سنت است که پیش از این نیز بخشدار شهر بندری چابهار بوده است.
ریاســت اداره بهزیســتی چابهار، مشــاور مدیرکل بهزیســتی سیستان و 
بلوچســتان، دبیر کمیســیون امور بانوان فرمانداری چابهار و دبیر کمیسیون 

شورای شهر چابهار از دیگر سوابق خانم ریگی است.

ایرانشناس ترک سفیر شد
بــا توجه به اتمام مدت ماموریت »رضا هاکان تکین«، ســفیر کنونی دولت 
آنکارا در تهران، به زودی »دریا اورس«، یکی از ایران شناســان برجسته ترک 
راهی ایران خواهد شــد تا ریاســت نمایندگی ترکیه در کشورمان را برعهده 

بگیرد.
 به گزارش ایسنا، »رضا هاکان تکین«، سفیر ترکیه در کشورمان در پایان 
ماموریــت خود در ایران با حضــور در وزارت خارجه با »محمد جواد ظریف« 
دیــدار و خداحافظی کرد تا طی روزهای آینده مســئولیت امور در ســفارت 
ترکیه در تهران را به پروفســور »دریا اورس«، سفیر جدید این کشور همسایه 

در ایران واگذار کند .
 هاکان تکین از شهریور سال 1393 به عنوان سفیر دولت آنکارا در تهران 
مشغول به فعالیت بوده اســت . براساس این گزارش، پروفسور اورس ریاست 
مؤسســه عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاتورک را بر عهده دارد و کاما به زبان 

فارسی مسلط است.
 گفته می شود وی در تعدادی از  سفرهای رییس جمهوری ترکیه به ایران، 
به عنوان مترجم فارســی او را همراهی کرده است. او تاکنون کتب تعداد قابل 
توجهی از نویســندگان ایرانی را به ترکی ترجمه کرده اســت و باعث آشنایی 

هرچه بیشتر مردم ترکیه با فرهنگ و ادبیات ایران شده است .

»معامله قرن« ترامپ دادوستدی به نفع اسرائیل
بعد از دو ســال جنجال، »معامله قرن« ترامپ برای فلســطین و اسرائیل 
در آســتانه ورود به آن چه که ســازندگانش »مرحله آماده سازی برای اجرا« 
می خواند، شــده اســت اما رهبران فســلطینی دیگر واشــنگتن را به عنوان 
میانجی گر قبول ندارند و سیاســتمداران اسرائیلی نیز علنا تاش ها برای صلح 

را به تمسخر می گیرند.
به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه گاردین، دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا گفته اســت این طرح صلح که توسط تیم وی شامل دو وکیل شخصی 
ســابق و دامادش جارد کوشــنر تهیه شــده تا پایان ماه ژانویه برای رونمایی 

آماده خواهد شد.
بــا این حال به رغم انتظار برای پیشــنهادهای ترامپ به منظور حل یکی 
از پرمناقشــه ترین درگیری های جهان، یک طــرح فوری تر آمریکا در منطقه 
از قبل به اجرا درآمده اســت؛ تاش برای تقویت موضع اســرائیل و تضعیف 

فلسطینی ها.
در دوره اخیر آمریکا یک به یک خواســته های کلیدی ابی راســت گرای 
تندرو اســرائیل را به اجرا درآورده، به شدت کمک های انسانی به فلسطینی ها 
را کاهش داده، شــهر قدس را به عنوان پایتخت اســرائیل اعام کرده، دفاتر 
دیپلماتیک فلســطینی ها در  واشــنگتن را تعطیل کرده و کنسولگری کشور 

خودش در کرانه باختری اشغالی و غزه را بسته است.
برای فلســطینی ها و بسیاری از اسرائیلی ها طرح صلح از سوی ترامپ یک 
نمایش جانبی است و مسئله بزرگتر اجرای خواسته های اسرائیل توسط یکی 

از مطیع ترین دولت های تاریخ آمریکا است.
ترامپ مکررا گفته تدابیرش با هدف مجبور کردن رهبران فلســطینی -که 
فورا او را به عنوان یک میانجی گر غرض ورز رد کردند- به ورود به تاش های 
صلح است. ترامپ همچنین گفته اسرائیل مجبور خواهد شد برای صلح هزینه 

بپردازد. هرچند که مشخص نکرد این هزینه چه خواهد بود.
رهبران فلســطین در پاســخ گفته اند، هیچ گونه طرح واقعی برای یک راه 
حل عادانه وجود ندارد. حنان عشــراوی یک  سیاستمدار برجسته فلسطینی 
می گوید: این حقیقتا یک دروغ اســت همه در حــال کار بر روی این مفهوم 
خیالی هستند. آمریکا شــریک اسرائیل است و دارند سیاست های اسرائیل را 
اجرا می کند. تمام چیزی که ما می بینیم تدابیری یک جانبه توســط آمریکا و 

اسرائیل هستند. واقعیت میدانی اکنون دارد مهندسی می شود.

پیام سال نو ترامپ
ایســنا: رییس جمهوری آمریکا در ویدیویی توییتری، خروج از برجام را 
یکی از دست آوردهای دولت خود خطاب کرد. »دونالد ترامپ«، رییس جمهور 
آمریکا با انتشار ویدیویی در صفحه توییتر شخصی خود به مناسبت آغاز سال 
جدید میادی به دســت آوردهای دولت خود در طی سال ۲۰1۸ پرداخت و 
اظهار کرد که خروج دولت وی از توافق هســته ای یکجانبه و وحشــتناک با 

ایران، یکی از این دستاوردها است.

هشدار بعیدی نژاد از نقض حریم هوایی لبنان
ایسنا: سفیر ایران در لندن نســبت به اقدامــات رژیم اسراییل در تعرض 
به خاک کشــورهای منطقه و به خطــر انداختن جــان غیرنظامیان به ویژه 
هواپیماهای مسافربری در سوریه هشــدار داد. »حمید بعیدی نژاد« در کانال 
تلگرامی خود با اشــاره به گــزارش تفصیلی فرماندهی ارتش روســیه گفت: 
»شــش روز پیش در روز بیســت و پنج دســامبر در حالی  که در کشورهای 
غربی به مناســبت کریسمس همه در تعطیات به سر می بردند، هواپیماهای 
جنگنده اسرائیلی در حماتی به سوریه، با به خطر انداختن امنیت هوانوردی 
بین المللی و از طریق اســتفاده از روش گمراه کردن و پناه گرفتن در مســیر 
هواپیمای مســافری برای به اشتباه انداختن دفاع ضد موشکی نزدیک بود دو 
هواپیمای مســافری غیر روســی که به مقصد دمشق و بیروت در پرواز بودند 
را با خطر ســقوط مواجه ســازند و یک فاجعه انسانی ایجاد کنند.« وی ادامه 
داد: »چندی پیش با همین روش، هواپیمای ایلیوشین روسیه در فضای شهر 
اذقیه در ســوریه مورد اصابت موشــک قرار گرفت و با تمامی مسافران خود 
در هوا منفجر شــد. ورود این هواپیماهای جنگی به فضای ســوریه به صورت 
غیرقانونی از فراز فضای لبنان صورت گرفت. دولت لبنان مکررا از نقض حریم 
هوایی خود توسط اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده 

است که واکنشی در بر نداشته است.«

ویژه

رویداد

پولیتیک

کوتاه از دیپلماسی

مســئول ارشد سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا درنخســتین روز ســال جدید میادی، 
درگفت و گو با پایــگاه اینترنتی خبری ایو 
مینت، تاکید کرد که اساس کار اتحادیه اروپا 
گزارش های آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
بوده و این اتحادیه همچنان به توافق با ایران 

پایبند است.
»مارک لئونــاردو« خبرنــگار ایو مینت 
در این مصاحبه نظــرات »فدریکا موگرینی« 
را درباره مســائل مهم جهانی از جمله توافق 
هسته ای ایران، امنیت اروپا، برگزیت، موضوع 

مهاجرت و کنترل مرزها جویا شد.
موگرینی که سال ۲۰19 به عنوان مسئول 
ارشد سیاســت خارجی اروپا به کار خود در 
این ســمت پایان می دهد، خــروج آمریکا از 
توافق هسته ای با ایران را در سال ۲۰1۸ یکی 

از مهمترین اتفاقات این سال برشمرد.
خبرنــگار ایو مینت به عنوان نخســتین 
پرســش پرســید: خانم موگرینی! شــما در 
سالی که گذشــت بارها از اروپا خواستید که 
برای حفظ حاکمیت خود تاش کند. درباره 
موضــوع خروج آمریکا از توافق هســته ای با 
ایران نیز تاش خود را برای ایجاد ســازوکار 
مالی مختص ایران و اروپا به کار بستید. واقعا 
چقدر به اجرایی شدن این ساز و کار امیدوار 

هستید؟
مســئول ارشد سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا پاسخ داد: اتحادیه اروپا ۲۸ عضو دارد که 
همگی آنها با همکاری جامعه بین الملل تاش 
می کنند تا توافق هســته ای ایران حفظ شود. 
اســاس کار ما، 13 گــزارش پی در پی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اســت که در همه آنها 
بر پایبند بودن ایران به همه تعهداتش تاکید 
شده اســت. تاش ما حفظ این توافقنامه در 
سال جدید است. ما این کار را به علت تامین 

امنیت جمعی خود انجام می دهیم.
به  ایران  موگرینــی گفت:»نمی خواهیــم 
ســاح هسته ای دســت یابد و توافقی که ما 
در ســال ۲۰15 آن را امضــا کردیــم، دقیقا 
در همین راســتا اســت. این را می گویم که 
به برخی از شــایعه ها پایان دهم. درسالی که 
گذشت بارها شنیده ام که هدف اروپا از ادامه 
پایبندی بر توافق با ایــران، صرفا ماحظات 
اقتصادی و تجاری با این کشور است. خیر به 

هیچ عنوان اینگونه نیست.«

ما به این دلیل به توافق با ایران ادامه می 
دهیم که ایــن توافقنامه از دســتیابی ایران 
به ســاح هســته ای جلوگیــری می کند. ما 
می خواهیــم تا مانع از بروز یک بحران امنیت 

در منطقه بحران زده خاورمیانه شویم.
مســئول ارشد سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا گفت: البته بخشی از این هدف، مستلزم 
این اســت که شــرکت های ما با شرکت های 
ایرانی بتوانند رابطه اقتصادی و تجاری داشته 
باشــند. ما برای حصول این هــدف همواره 
تاش های زیادی را انجــام داده ایم و اکنون 
نیز این تاش ها ادامه دارد. ما تاش می کنیم 
به تجار اروپایی ابزارهایی بدهیم که از آنها در 
برابــر تحریم ها و تهدیدهای آمریکا محافظت 
کند و آنها برای مبادلــه تجاری با ایران گام 

بردارند.
موگرینی گفت: البته این موضوع بحث های 
زیــادی را درباره حاکمیت و اســتقال اروپا 
مطرح کرده است. ما اروپایی ها به هیچ عنوان 
نمی توانیــم بپذیریم که یــک قدرت خارجی 
حتی اگر نزدیکترین دوست و متحد ما باشد، 

برای مــا تعیین تکلیف کنــد و بگوید با چه 
کشوری کار کنیم و با چه کشوری کار نکنیم. 
این اساســی ترین حق ما است و نه تنها اروپا، 
بلکه هیچ کشــوری در جهان نمی پذیرد که 
یک کشــور خارجی برای آنها تعیین تکلیف 

کند.
تحــوات مربوط به برگزیــت، تهدیدهای 
اروپا  اتحادیه  هسته ای در جهان، تحریم های 
علیه روسیه، تاش های اروپا برای ممانعت از 
دستیابی روسیه و چین به داده های اطاعاتی 
کشــورهای عضــو اتحادیه اروپــا، بحران در 
کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله سوریه، 
عراق و لیبی ،دیگر مسائلی بود که موگرینی 

در این مصاحبه به آنها پرداخت.
بدقولی اروپا 

موگرینی پیش از این از اجرای ســازوکار 
مالی تســهیل تجارت با ایران تا پایان ســال 
۲۰1۸ میــادی خبر داده بود، با پایان یافتن 
این ســال هنــوز خبــری از گام عملی برای 
سازوکار مالی جدید موسوم به SPV نیست. 
بــه گزارش ایســنا، پس از خــروج آمریکا از 

برجام و اعمــال تحریم های جدید علیه ایران 
از سوی این کشور، ســایر کشورهایی که در 
برجام حضور داشــتند بر ضرورت حفظ آن و 
اســتفاده ایران از منافــع اقتصادی آن تاکید 

کردند.
آمریکا در این مدت تاش کرده اســت که 
راه های دسترسی ایران به منابع مالی ارزی را 
محدود کند و از سوی دیگر با کاهش صادرات 
نفتی و غیرنفتی ایــران بتواند ایران را از نظر 

اقتصادی در فشاری مضاعف قرار دهد.
در مقابل ایران نیز می کوشــد با استفاده 
از منافع اقتصادی برجام، جلوی این اقدامات 
آمریکا را بگیرد، ضمــن اینکه مقامات ایران 
نیز بارها تاکید کرده اند در صورتی که منافع 
برجام برای ایران، سود چندانی نداشته باشد، 
ایــران گزینه های دیگــری از جمله خروج از 
برجام و بازگشــت به فعالیت های هســته ای 

پیشین خود را خواهد داشت.
اروپا در تابستان سال جاری اعام کرد که 
به دنبــال ایجاد یک کانال مالی اروپایی برای 
تســهیل تجارت با ایران است و از راه اندازی 

این کانــال تا 13 آبان ماه کــه زمان اجرای 
بخش دوم تحریم های آمریکا علیه ایران بود، 

خبر داد.
با گذشــت زمان، اتفاقــی در ایجاد آن چه 
اروپــا وعده داده بــود نیفتاد و پــس از آن 
طرف هــای اروپایی و ایــران اعام کردند که 
اروپــا در انتخاب میزبان این ســازوکار مالی 
با چالش مواجه اســت؛ به طوریکه کشورهای 
اتریــش و لوکزامبــورگ در ابتــدا به عنوان 
میزبان این ســازوکار انتخاب شده بودند که 
هیچ کدام میزبانی آن را نپذیرفتند که شــاید 
دلیل اصلی آن ترس از جریمه ها و تحریم های 

آمریکاست.
با پیشــرفت مراحل اجرایی این سازوکار، 
»فدریکا موگرینی«، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا چند هفته پیش، از اجرایی شدن 
سازوکار مالی موسوم به SPV تا پایان سال 

۲۰1۸ میادی خبر داد.
راشــاتودی به نقل از وی، پس از نشست 
شــورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، نوشته 
بــود که »انتظار دارم ســازوکار مالی تا چند 
هفته آینده و پیش از پایان این سال )۲۰1۸( 
به عنــوان راهی برای حفــظ و ارتقای داد و 
ســتدهای مشروع مستقر شــود و کارمان به 

خوبی در حال پیشرفت است.«
پیــش از این موگرینی زمانی که برای این 
ســازوکار تعیین کرده بــود، 13 آبان ماه بود 
که اروپایی ها نتوانســتند وعده خود را عملی 
کنند، اما این بار به نظر می رســید که اعام 
زمان از سوی وی باعث شود تا زودتر اقدامات 
مربوط به استفاده ایران از مزایای برجام انجام 
شــود، اما با پایان یافتن سال جاری میادی، 
هنوز خبری از ســازوکار مالی ویژه اروپا برای 
ایران نیست و حتی گمانه زنی هایی هم درباره 

اجرای آن در کوتاه مدت نمی شود.
چرخــش ســخنان موگرینــی از مفاهیم 
تاریک و مبهمی که مشخص نبود چه زمانی 
این پروژه به قطعیت می رسد به سمت اعام 
شــفاف زمان اجرای آن، به نظر می رسید که 
بیان گر جدیت بیشــتر اروپا بــرای ایجاد این 
سازوکار و نگه داشــتن ایران در برجام باشد، 
اما این دومین باری اســت که اروپایی ها زیر 
قولشــان می زنند و مشــخص نیست که در 
نهایــت اصا از نظر عملی قصد انجام این کار 

را دارند یا خیر؟

هنوز خبری از SPV نیست

اروپا بازهم بدقولی کرد

نتانیاهو:
در روابط اسرائیل با کشورهای عربی انقاب ایجاد شده است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای 
با یک رسانه برزیلی گفت که در روابط این رژیم 
با برخی کشــورهای عربی، انقاب ایجاد شــده 

است.
به گــزارش تســنیم، »بنیامیــن نتانیاهو«، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی بــار دیگر به 
وجــود همکاری های مخفیانه میــان این رژیم 
و کشــورهای عربی اعتراف کــرده و گفته این 
کشــورها اســرائیل را »متحدی ضروری« برای 

مقابله با ایران می بینند. 
نتانیاهــو که به »ریو دو ژانیرو« ســفر کرده 
در مصاحبه ای با Globe TV این کشور گفته 
که این موضوع باعــث ایجاد »انقابی در روابط 

اسرائیل با جهان عرب شده است.«
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، علی رغم 
آنکه به اعتراف رسانه های غربی از حامیان فعال 
گروه های تروریستی در ســوریه بوده گفت که 

اسرائیل خودش را در مبارزه با افراط گرایی فعال 
نشان داده است. 

منابع مختلف سوری و غربی گزارش داده اند 
رژیم صهیونیستی تروریست های جبهه النصره را 
پس از مداوا در بیمارستان های فلسطین اشغالی 
به ســوریه باز می گرداند. بهمن ماه سال 139۲ 
تصاویــری از عیادت نتانیاهو از تروریســت های 

سوریه منتشر شد.
حمله به اسرائیل از راه عراق

رییــس اطاعات ارتش اســرائیل نیز مدعی 
شــد حضور فزاینــده ایران در عــراق تهدیدی 
برای اســرائیل  محسوب می شــود. به گزارش 
عصرایران به نقل از وب ســایت تایمر اســرائیل 
، ژنــرال »تمیرهیمن« رییــس اطاعات ارتش 
اسرائیل  در یک کنفرانس خبری در تل آویو، با 
ادعای اینکه نفوذ رو به گســترش ایران درعراق 
یک تهدید بالقوه علیه اسرائیل است مدعی شد، 

ایران می تواند از عراق به عنوان ســکویی برای 
حمله علیه اسرائیل استفاده کند.

این ژنرال اســرائیل ی با ادعای اینکه حضور 
نیروهای قدس سپاه پاسداران در عراق می تواند 
تهدیدی بــرای امنیت کل منطقــه خاورمیانه 
باشد، افزود: ایران ممکن است از عراق به منزله 
صحنه نمایش بی دردسر در پیشبرد تجاوزهایش 
استفاده کند، همان کاری که تاکنون در سوریه 
انجام می داده اســت؛ چنین حضوری می تواند 

یک تهدید جدی برای اسرائیل باشد.«
ایــن مقام نظامی اســرائیل ی با اشــاره به 
تثبیت موقعیت »بشار اسد« در سوریه به کمک 
ایران، روســیه و حزب اه لبنان، در کنار اعام 
خروج نیروهای آمریکائی از سوریه، سال جاری 
میادی )۲۰19( را سال تغییر و تحوات بالقوه 
مهم دانست که اسرائیل  تحوات منطقه در این 

سال را از نزدیک دنبال خواهد کرد.

او همچنیــن با اشــاره به پای بنــدی ایران 
بــه برجــام تاکید کــرد اســرائیل  تاش های 
خــود را برای ممانعــت از دور زدن تحریم های 
کار خواهــد بــه  ایــران،  از ســوی   آمریــکا 

 بست.
این ژنــرال اســرائیل ی همچنیــن درباره 
چشــم انداز روابط با حزب اه و حماس در سال 
۲۰19 گفــت ایــن دو گروه خواهــان جنگ با 

اسرائیل  نیســتند، اما در عین حال تاکید کرد 
بر اثر شــرایط متشنج بین اسرائیل  و حزب اه 
و حماس، هر نوع اشــتباه محاسبه ممکن است 

به جنگ بینجامد.
او در عیــن حال گفت حزب اه به واســطه 
تنش های سیاســی داخلی لبنان و مشــکات 
تحریمــی ایران برای حمایت مالی، از این گروه، 

در تنگنا قرار گرفته است.

وزارت خارجــه مصــر اعام کرد که پرونــده صیادان 
مصری بازداشت شــده در ایران به اتهام ورود غیرقانونی 

به آبهای ایران را با دقت پیگیری می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری المصری الیوم، 
وزارت خارجــه مصر اعام کرد که پرونده صیادان مصری 
بازداشت شده در ایران به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای 
ایران در نزدیکی جزیره فارس را با دقت پیگیری می کند.

قاهره اعام کرده است که قایق ماهیگیری مصری در 
عربستان سعودی فعالیت می کند.

براساس این گزارش، »یاســر محمود هاشم«، معاون 
وزیر خارجه مصر در امور کنسولگری و مصری های خارج 
کشــور اعام کرد که این صیادان مصری به دادگاه ویژه 
رســیدگی به امور آنها ارجاع داده شده اند و تاش وزارت 

خارجه مصر در رابطه با این پرونده ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این صیادان در ســامت کامل به سر 
می برند افزود: پیگیری این مساله از طریق مسئوان ایرانی 

ذی ربط ادامه دارد و برای آزادی آنها تاش می کنیم.
بــه گزارش اســپوتنیک عربــی، »ماجــد القطارنه«، 
سخنگوی رســمی وزارت خارجه اردن پیش از این اعام 
کــرد که ارتباط بــا قایق صیادی اماراتی که در آن ســه 
شــهروند اردنی، دو مصــری و دو اماراتــی بودند از روز 

پنجشنبه گذشته قطع شده است.
وی در ادامه اعام کرد که مسئوان مربوطه در کشور 
امارات جست وجو برای پیدا کردن قایق و مشخص کردن 
آخرین نقطه آبی که به آن رسیده است را آغاز کرده اند و 

از ایران برای یافتن آن ها درخواست کمک کرده اند.

یک هواپیمای نروژی بوئینــگ 737 مکس که 1۸ روز 
پیش از دوبی به مقصد اســلو در پــرواز بود به دلیل نقض 
فنی در فرودگاه شــیراز به زمین نشســت و همچنان این 
هواپیما به دلیل مشــکل تحریم های آمریکا علیه ایران، در 
ایران مانده اســت. به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت 
سیمپل فایینگ، این هواپیمای نو بوئینگ جمعه دو هفته 
پیش از دوبی عازم اســلو بود که به دلیل از کار افتادن یکی 
از موتورهای هواپیما در فرودگاه شیراز فرود اضطراری کرد. 
پــس از این فرود اضطراری، 17۰ سرنشــین این هواپیما و 
1۸ خدمه آن با یک پرواز اختصاصی از شــیراز به اسلو، به 

نروژ بازگشتند، اما هواپیمای نقص فنی دیده همچنان گرفتار 
تحریم های آمریکا علیه ایران در فرودگاه شــیراز زمین گیر 
است. بر اساس گزارش سیمپل فایینگ یک تیم کارشناسی 
از نروژ به شیراز آمده و نقص آن را بررسی کردند و تشخیص 
دادند که هواپیما برای پرواز دوباره نیاز به یک موتور جدید 
دارد. اما بر اســاس این گــزارش به دلیل تحریم های هوایی 
آمریکا علیه ایران و نیز تعطیات سال نو میادی روند ورود 
یک موتور جدید بوئینگ به ایران برای سوار کردن روی این 
هواپیما با موانعــی برخورد کرده و این هواپیما همچنان در 

فرودگاه شیراز مانده است.

رییس کمیسیون گذرگاه های مرزی عراق در مجلس بصره 
اعام کرد که شــهروندان عراقی در روزهای آتی بدون ویزا 

می توانند به مناطق آزاد ایران سفر کنند.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از موازین نیــوز، »مرتضی 
الشحمانی«، رییس کمیســیون گذرگاه های مرزی عراق در 
مجلس بصره اعام کرد که شهروندان عراقی در روزهای آتی 

بدون ویزا می توانند به مناطق آزاد ایران سفر کنند.
وی در بیانیه ای ضمن رد خبر ورود بدون ویزای شهروندان 
عراقی از طریق مرز شلمچه به خرمشهر و آبادان گفت: بعد 
از توافق با ایران و انجام ترتیبات ازم، زمینه ورود شهروندان 
عراقی به مناطق آزاد ایران بدون ویزا در روزهای آتی فراهم 
خواهد شــد. پیش از این نیز محمد اسماعیلی، مدیر روابط 
عمومی و اطاع رسانی کنسولگری جمهوری اسامی ایران 

در بصره در آبان ماه امســال اعام کرد: انتظار می رود که در 
هفته آینده با از سرگیری ورود گردشگران عراقی به مناطق 
آزاد آبادان و خرمشــهر بدون ویزا موافقت شود. تاش های 
فراوانی در این راستا شده است. براساس این گزارش، پیش از 
این قصی الشاوی، مدیر گذرگاه مرزی شلمچه در بصره اعام 
کرده بود که ورود بدون ویزا عراقی ها به آبادان و خرمشهر تا 
اطاع ثانوی ممنوع شده است. وی ادامه داد: این تصمیم با 
توافق دو طرف)ایران-عراق( و همزمان با انجام مراسم اربعین 
حسینی اتخاذ شد. آذر ماه 96 دستور لغو ویزا در منطقه آزاد 
اروند به اجرا گذاشــته شد، قانونی که سال ها است در دیگر 
مناطق آزاد کشور اجرا می شود، اما کمتر کسی از آن اطاع 
دارد و تا بــه حال آنچنان که باید از این فرصت برای جذب 

گردشگر استفاده شود، نشده است.

»بهرام قاسمی«، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
عصر دیروز )سه شــنبه( در گفت و گو با ایسنا، درمورد برخی 
از مطالب منتشــر شــده در تعدادی از رســانه های عربی و 
فضای مجــازی در ارتباط با نگاه جمهوری اســامی ایران 
به رژیم اشــغالگر صهیونیســتی با تاکید بر ایــن که نگاه و 
سیاست جمهوری اسامی ایران نسبت به  این رژیم نامشروع 
غیرقابل تغییر اســت، اظهار کرد: در چند روز اخیر شــاهد 
ســفر دو هیات فلســطینی به تهران و دیدار آنها با مقامات 
ارشد کشــورمان بودیم که البته همواره تماس ورایزنی بین 
ایــران و گروه های فلســطینی وجود داشــته و این موضوع 

جدیدی نیســت.  این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر 
این که با  توجه به اهمیت آرمان فلســطین و نگاه جمهوری 
اسامی ایران به این موضوع، تماس ها و رایزنی ها بین ایران و 
گروه های فلسطینی که بعضا در مورد همه مسائل نیز یکسان 
فکر نمی کنند به صورت منظم و مستمر وجود دارد، گفت: در 
جریان این سفرها آخرین تحوات فلسطین مورد بررسی و 
ارزیابی قرار گرفته است. وی با بیان این که البته هیچ اشغالگر 
و متجاوزی در طول تاریخ  نتواســت به اهداف نا مشــروع 
 خود دســت پیدا کند و این شــامل رژیم صهیونیستی نیز 

خواهد شد.

مصر پیگیر پرونده صیادان مصری بازداشت شده در ایران 

تحریم های ایران هواپیمای نروژی را زمین گیر کرد

سفر بدون ویزای عراقی ها به مناطق آزاد ایران

نگاه واحد ایران به رژیم صهیونیستی و آرمان فلسطین 

پــس از اعام خــروج آمریکا از ســوریه، 
تحلیل ها و گزارشــات زیادی مبنی بر چرایی 
ایــن تصمیم ناگهانی ترامپ منتشــر شــد. 
تحلیل هایی کــه هر کدام فرض های متنوعی 

را در این باره مطرح کرده اند.
بــه گزارش تابناک، در این میان، برخی از 
ناظــران و تحلیل گران غربی، خروج آمریکا از 
سوریه را نشانه ای از تمرکز واشنگتن بر تهران 

قلمداد می کنند.
این دســت از ناظران، اســتعفای »جیمز 
متیــس« وزیر دفاع ترامپ را نشــانه دیگری 
می دانند که ممکن اســت واشنگتن بر روی 

ایران تمرکز نظامی داشته باشد.
در همین زمینه، مجله شــورای آتانتیک 
در گزارشــی ضمــن پرداختــن بــه معنای 
اســتعفای متیس برای ایران، نوشــته است: 
»استعفای متیس از وزارت دفاع پس از اعام 
تصمیم رییس جمهور مبنی بر عقب نشینی 
از ســوریه موجب شگفتی نبود. بیانیه سوریه 
در واقــع آخرین ضربه به رابطه ای بود که در 
نتیجه موضوعاتــی همچون اهمیت متحدان، 
اعزام نیــروی نظامــی به مــرز مکزیک و... 

تصنعی شده بود.«

ژنرال بازنشســته نیروی دریایی به همین 
ترتیب سیاستی متفاوت از رییس جمهور در 
قبال ایران داشت. متیس در عین وفاداری به 
ایده مهار ایران، خواهان ماندن ایاات متحده 

در برجام بود.
اســتعفای او وزن جناح بازها )که صراحتاً 
تغییر رژیــم در تهران به مثابه راه حل نهایی 
تفاوت ایاات متحده با جمهوری اســامی را 
توصیه مــی کنند( در تیم امنیت ملی ترامپ 

را افزایش می دهد.
متیس در مواجهه با ایران سست نیست؛ او 
از 19۸3 و انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در 
بیروت توسط لبنانی های مورد حمایت ایران 
از ایران کینه به دل دارد. در سال ۲۰1۰ و در 
ســمت فرمانده سنتکام پس از سال ها جنگ 
با گروه های نیابتی ایران در عراق اولویت های 
خود در منطقه را چنین برشــمرد: »نخست 
ایران، دوم ایران و سوم هم ایران. شاید همین 
امر اوباما را به تغییر فرمانده سنتکام در سال 
۲۰13 و همزمان با آغــاز مذاکرات با تهران 

ترغیب کرد.
به هنگام بازنشســتگی از پست نظامی در 
سال ۲۰16 متیس ایران را یک مورد انقابی 
متعهد به آشوب و ویرانی خواند. اما در زمان 
تصدی سمت وزیر دفاع در کابینه ترامپ این 
ظاهارات خود را تعدیل کرده و به ریسک های 
برخورد نظامی آمریکا با ایران صحه گذاشت.

بــا توجه بــه مواضــع متیــس در مورد 
توافــق هســته ای، متیس در ایــن زمان در 
قالب متوازن کننــده اقدامات رییس جمهور 
ظاهر شــد. چرا که کســانی که یــک بار به 
 جنگ رفته اند به ســختی هــوادار تکرار آن 

می شوند.
اگرچه خبر خروج ایاات متحده از سوریه 
و تضعیف سیاست مهار ایران برای تهران خبر 
اما اســتعفای متیس نمی تواند  خوبی است؛ 

برای ایران یک پیروزی محض باشد.
در رأس شورای امنیت ملی آمریکا مشاور 
امنیت ملی »جان بولتــون« قرار دارد که به 
یک واقــع گرای تهاجمی و کســی که برای 

بمباران تأسیســات اتمی ایران فشار می آورد 
مشهور است؛ کسی که به توافقات چندجانبه 
بی اعتمــاد اســت و پیوندهایی با ســازمان 
مجاهدین خلــق دارد که ســازمانی مخالف 
جمهوری اســامی و دارای ســابقه در قتل 
شهروندان آمریکایی اســت. آخرین بازمانده 
از کابینه نمایشــی ترامــپ وزیر امور خارجه 
»مایک پمپئو« اســت کــه جایگزین »رکس 
تیلرســون« شد؛ کســی که معتدل تر بوده و 

چندان فوبیای ایران نداشت.
پمپئو در گذشــته خواهان در نظر گرفتن 
حملــه نظامی به بخش های هســته ای ایران 
از ســوی ایاات متحده شده بود. در ساخت 
تقنینــی ایاات متحده ســناتور »تام کاتن« 
حضــور داردکه به مثابه یکی از بازها در قبال 
ایران مطرح اســت. او به همراه 46 ســناتور 
دیگر در مارس ۲۰15 طــی نامه ای به رهبر 
عالی ایران به جمهوری اسامی هشدار دادکه 

وارد فرایند مذاکره با ایران نشود.
کاتــن هم درســت مثل بولتــون صریحاً 

خواهان تغییر رژیم در تهران است. او اگرچه 
ایــاات متحده در  خواهان تشــدید حضور 
سوریه است، اما آمال سیاسی او ممکن است 
به حمایت او از موضع رییس جمهور و حضور 

و در کابینه منجر شود.
محور بولتــون، پمپئو، کاتن و حمایت آن 
از ســوی رییس جمهوری که از اقدام نظامی 
علیــه تهران ســخن می گوید بــرای تهران 
نشــانه هایی به همــراه دارد. اگرچه خروج از 
سوریه و افغانستان امکان درگیری و برخورد 
تصادفــی میــان دو کشــور و همچنین بین 
نیروهای تحــت حمایت تهــران و نیروهای 

ایاات متحده را کاهش می دهد.
اما در عین حال این احتمال مطرح اســت 
که در نتیجه این اقدام توجه دولت ترامپ بر 
ایران حتی بیشــتر از قبل شود. در عین حال 
ایاات متحده باید اســرائیل ، امارات متحده 
عربی و عربستان سعودی را از این امر ممکن 
سازد که خروج از سوریه به معنای رها کردن 
آنان در برابر توسعه طلبی ایران نخواهد بود. 
در همین راســتا ســفر کوتاه ترامپ به عراق 
در دسامبر ۲۰1۸ تقریبا همین امر را مسجل 

ساخت.

نتیجه خروج آمریکا از سوریه و استعفای »جیمز متیس«
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دانشجویان ما به کدامین گناه کشته شدند؟

عبدالرسول دشتی

مصیبت کشته شدن جوانان دانشجوی کشور در حوادثی اینگونه، خیلی سخت 
و غیر قابل تحمل است. خانواده های جوانان دانشجوی از دست رفته در حادثه 

دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به تنهائی قادر به تحمل آن نیستند.
خبر خیلی فاجعــه آمیز بود. آخر چگونه می توان تصــور کرد فرزندان مانند 
دســته گل این والدین صبح سالم و سرحال از منزل به قصد درس و دانشگاه 
از منزل خارج شــوند و چند ســاعت بعد ناباورانه مطلع شوند که باید جنازه 
عزیزانشان را تحویل بگیرند؟ برای من که فرزند دانشجو دارم این حادثه قابل 

تحمل نیست؛خدا به داد خانواده های داغدار برسد.
چرا هیچکس پاســخگو نیست؟ چرا هر روز شــوربختی و مصیبت ما بیشتر 
می شــود؟ چرا نمی خواهیم باور کنیم آنقدر ناتوان شــده ایم که حتی فرصت 
شمارش ناکارآمدی ها و مصیبت های هر روزمان را هم نداریم؟ وقتی کودکان 
معصوم زاهدانی در آتش بی مبااتی ســوختند تمــام توجه ما به محرومیت 
آن منطقــه و کمبود امکانات بود. حاا که در دل پایتخت و در میان غفلت و 
بی کفایتی ســازمانی سرشار از امکانات و درآمدهای نجومی، ده نفر از جوانان 
بی گناه و دانشــجوی ما فدای یک بی کفایتی می شــوند و مسئولین مربوطه 
از ســر بیچارگی دنبال آن هستند تا ســکته راننده را علت حادثه ثبت کنند، 
چه باید کرد؟ چگونه می شــود اتوبوســی که به گفته ستاد معاینه فنی تهران 
شــش ســال پیش از رده خارج شــده و اصا معاینه فنی نداشته اجازه تردد 
در این مســیر خطرناک و پر پیچ و خم را داشــته و هنوز چــه تعداد از این 
 خودروهای از رده خارج شــده و فاقد کیفیت در شــهرها در حال رفت و آمد

 هستند؟
به نظر می رســد بسیاری از ما ایرانیان نســبت به مصیبت بی تفاوت شده ایم. 
هیهات که از هرآنچه بترســیم بر سرمان می آید و به نظر می رسد از هر آنچه 

تاکنون ترسیده ایم بر سرمان آمده است.
 نگاهی به سابقه چنین حوادثی نشان می دهد:

در اســفند ۱۳۷۶ اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در مسیر 
بازگشــت از بیست و دومین دوره مسابقات ریاضی از اهواز به دره سقوط کرد 
و هفت نفر از دانشــجویان به اضافه دو عضو هیئت علمی این دانشگاه کشته 
شــدند. مریم میرزاخانی نابغــۀ فقید ریاضی از سرنشــینان این اتوبوس و از 

بازماندگان آن حادثه بود.
  در سال ۱۳۹۱ در سانحه ای مشابه برای اتوبوس راهیان نور که عازم اردوی 
مناطق جنگی بود ۲۶ دانش آموز دختر ســاکن استان چهارمحال و بختیاری 

کشته شدند.
 در تاریخ ۱5 آذر ۹۱ در مدرســه دخترانه روســتای شین آباد) یکی از توابع 
شــهر پیرانشهر(به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی آتش سوزی جانگدازی رخ 
داد که طی آن حادثه ۲۹ دانش آموز دختر دچار ســوختگی شدند. دو نفر از 
آنها بر اثر شدت جراحات وارده فوت کردند و انگشتان سه تن دیگر از دختران 

به دلیل شدت سوختگی وعدم قبول پیوند قطع شد.
 در ســال ۱۳۹5 یک اتوبوس حامل دانش آموزان لرستان در مسیر برگشت از 

مشهد واژگون شد و 5 دانش آموز کشته و ۳ نفر فلج شدند.
  واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز از استان هرمزگان که عازم اردوی 
شــیراز بودند در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ در نزدیکی داراب استان فارس رخ 

داد که در پی آن ۱۳ نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.
 و حــاا 4دی ماه امســال در پی واژگونی اتوبوس دانشــگاه آزاد نه فقط ۱۰ 
خانواده که به تعبیری همه مردم عزادار شدند. )داد از دل بازماندگان خانواده 
ای که پدر بــرای حضور در برنامه دفاع پایان نامه دخترش رفته بود و هر دو 

در حادثه جان باختند.(
این را مقایســه کنیم با یک حادثه مشــابه که در اسفند سال ۱۳۹۰ برای دو 
کشور هلند و بلژیک رخ داد. در آن حادثه پس از واژگونی اتوبوس حامل دانش 
 آمــوزان بلژیکی و هلندی، ۲۲ دانش آموز در راه بازگشــت از اردوی تفریحی 

کشته شدند.
 در پی آن حادثه وزرای آموزش و پرورش هر دو کشور بافاصله استعفا دادند 
و نخست وزیر بلژیک آن روز را روز سیاه در تاریخ کشورش خواند و سه روز در 

هر دو کشور عزای عمومی اعام شد!
 دو ســال پیــش در بحبوحه مناظره هــای داغ داوطلبان انتخابات ریاســت 

جمهوری به این موضوع پرداختم که:
آیا داوطلبان ریاســت جمهوری به فکر ســاانه ۲۰ هزار نفر کشــته شدگان 

تصادفات جاده ای هم هستند؟
در آن یادداشت به این موضوع پرداختم که کاندیداهای شناخته شده ریاست 
جمهوری برای جلب آراء مردم هر روز مباحث گسترده ای را در رابطه با ایجاد 
رفاه اجتماعی، اشــتغال جوانان، کنترل تورم و توســعه مناسبات بین المللی 
مطرح می کنند. ولی آنچه تاکنون نه از سوی آنان مورد اشاره قرار گرفته و نه 
خبرنگاران رسانه های گروهی از آنها پرسیده اند، آمار بسیار باای تلفات جاده 
ای کشور می باشــد. آمار کشته های ساانه کشور در تصادفات جاده ای رقمی 
حدود ۲۰ هزار نفر می باشــد و این از جمله مقام های نخست جهانی است که 
مطمئنا هیچ ایرانی از بابت داشــتن آن احساس غرور و افتخار نمی کند. وقتی 
تصور کنیم با کشــته شــدن این تعداد از هموطنان هر ساله چند هزار نفر یا 
چند هزار خانواده عزادار می شوند باید بهتر متوجه عمق این آمار فاجعه آمیز 
شــویم . تازه این رقم فقط مربوط به کشته شدگان تصادفات می باشد وگرنه 
آمار کســانی که در تصادف ها زخمی و دچار نقص عضو می شــوند باید رقم 

بااتری را در بر بگیرد.
  هر سال با آغاز تعطیات عید و هفته های پایانی تابستان که مردم برای یک 
تفریــح کوتاه و گذراندن اوقات فراغت به جاده های بین شــهری رو می آورند 
تا همراه با خانواده استراحتی داشــته باشند شاید بیشترین دغدغه و نگرانی 
همه تصادفات غم انگیزی باشــد که گوئــی جزئی از اخبار همراه با تعطیات 

شده است.
حقیقت غیر قابل انکار این اســت که ناوگان حمل و نقل عمومی کشور هنوز 
نتوانســته رضایت و امنیت مردم را تامین کند. جدای از تلفات بسیار ناشی از 
حوادث جاده ای، خطوط راه آهن بین شــهری کشور نیز حوادث مرگباری را 

شاهد بوده است.
فاجعه انفجار قطار نیشابور که بزرگترین سانحه راه آهن ایران است در روز ۲۹ 
بهمــن ماه ۱۳8۳ و یک روز پیش از برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس 
شــورای اسامی در نزدیکی ایستگاه خیام در ۱۷ کیلومتری شهر نیشابور رخ 

داد. در آن حادثه ۳۲۰ نفر کشته و 4۶۰ نفر زخمی شدند.
حادثــه بعدی برخورد قطار در محور ســمنان-دامغان بود که در تاریخ 5 آذر 
۱۳۹5، میان دو قطار مســافری در حوالی ایستگاه هفت خوان رخ داد. در آن 
حادثه قطار ســمنان به مشهد از پشــت به قطار تبریز به مشهد که در همان 
ریل متوقف بود برخورد کرد. آن حادثه نیز 4۷ نفر کشــته و ۱۰۳ نفر مصدوم 

به همراه داشت.
در رابطــه با حوادث هوایی، آخرین حادثه هوایی کشــور نیز مربوط به پرواز 
شــماره ۳۷۰4 هواپیمائیآسمان بود که در مسیر تهران به یاسوجدر تاریخ ۲۹ 
بهمن ماه ۱۳۹۶ بعد از اصابت به کوه دنا ســقوط کرد و تمام سرنشــینان آن 

کشته شدند.
در آن یادداشــت گفته بودم کاش می شــد کاندیداهای ریاست جمهوری در 
مــورد اینکه برای کاهش تلفات حوادث مختلف بویــژه حوادث جاده ای چه 
راهــکاری در نظر دارند نیز توضیحی به مــردم می دادند و می گفتند چگونه 

مشکل را ریشه یابی کرده، برای رفع آن اقدام خواهند کرد؟
باید بپذیریم که هیچ اولویتی ارزشــمندتر و اساســی تر از حفظ جان مردم 
نیســت و متاســفانه هیچ اقدامی که حاکی از تاش دولت و مسئولین ارشد 

کشور برای افزایش ایمنی آنان باشد را شاهد نبوده ایم.
در تمام حوادث رخ داده یک نکته قابل مشاهده است و آن اینکه هیچ درسی 
از آنها گرفته نشــده و هیچ تدبیری برای آنها مشــاهده نشده است. از سوی 
دیگــر دولت بدون توجه به این حوادث در پی آماده کردن افکار عمومی برای 
افزایش قیمت بنزین، کسب درآمد از طرح ترافیک، توسعه محدوده زوج و فرد 
و مواردی از این دست بوده، هیچگاه خدمات ارزشمند، قابل توجه و همراه با 

ایمنی را در قبال عوارض دریافتی ارائه نکرده است.
متاسفانه دولت تاکنون نتوانسته گزارشی از بهبود خدمات حمل و نقل و ایمن 
سازی مرتبط با آن ارائه کند. طرح های مربوط به ایمن سازی جاده ها و کاهش 

تلفات جاده ای عما عقیم مانده است. همیشه هر
حادثه ای به بایگانی ســپرده شــده تا حادثه بعدی از راه برســد. آنچه بطور 
واضح قابل اشاره است اینکه علیرغم فشار وارده به مردم برای گرفتن عوارض 
گوناگون در رابطه با حمل و نقل، مخصوصا مواردی مانند طرح ترافیک، هدف 
اصلی فراموش شــده و کنترل آلودگی هوا به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل 

شده است.

یادداشت
»مردم سااری آناین« بررسی می کند

متن و حاشیه استعفای وزیر بهداشت

استاندار تهران مطرح کرد
لزوم ورود جدی شهرداری تهران به مساله آسیب های اجتماعی 

ساخت داروی ایرانی بیماران تااسمی 
توسط محققان ایرانی

حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت به دلیل اختافات 
بودجــه ای با محمدباقــر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه، اســتعفا داده، در جلســات هیات دولت شرکت 
نمی کنــد و حتی با معاونین خود نیــز خداحافظی کرده 
است. در همین حال، علی نوبخت، نماینده مجلس و برادر 
محمدباقر نوبخت، قاضی زاده هاشمی را آماج انتقادات خود 

قرار داده و وی را به »فرار به جلو« متهم کرده است. 
علــی نوبخــت در عین حال گفته اســت که پیشــنهاد 
سرپرستی وزارت بهداشت را نپذیرفته است! گمانه زنی ها 
در مورد جایگزین قاضی زاده هاشمی آغاز شده و حتی نام 
محمدباقر اریجانی، برادر علی، صادق و فاضل اریجانی، 
نیز در میان گزینه های سرپرســتی وزارت بهداشت دیده 
می شــود! در پشــت پرده اســتعفای وزیر بهداشت چه 

می گذرد؟
به گزارش »مردم ســااری آناین«، خبرها حاکی از این 
است که حســن قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت هفته 
گذشته در اعتراض به بودجه بخش سامت، از مقام خود 
کناره گیری کرده اســت. دولت ماه ها اســت که سخنگو 
ندارد و خبر رسمی هنوز در این مورد منتشر نشده است. 
با این حال، شــواهد حاکی از آن است که حسن روحانی، 

رئیس جمهور، هنوز با این استعفا موافقت نکرده است.
هاشــمی روز گذشــته برای آخرین بار در جلسه شورای 
معاونین وزارت بهداشــت شــرکت کرد و در پایان جلسه 
با خداحافظــی  از معاونین، این وزارتخانــه را ترک کرد. 
احتمااً وی با این اقدام خواســته به دولت نشان دهد که 

در استعفای خود جدی است و قصد بازگشت ندارد.
متن استعفای قاضی زاده هاشــمی هنوز منتشر نشده، اما 
یکی از معاونین وی گفته است که وی به این دلیل استعفا 
داده که هم بودجه بخش ســامت به اندازه کافی نیست 
و هم ایــن بودجه به موقع پرداخت نمی شــود. علی اکبر 
حق دوســت، معاون برنامه ریــزی راهبردی و هماهنگی 
وزارت بهداشت، گفته اســت: »اختاف نظراتی به وجود 
آمده که البتــه فقط مربوط به موضوع بودجه نیســت و 
اصل موضوع به مسائل دیگر از جمله برنامه تحول سامت 

مربوط می شود. 
زیرا منابعی که باید به برنامه تحول سامت تخصیص پیدا 
کند، چه در حوزه بیمه ســامت و چــه در حوزه وزارت 
بهداشــت به اندازه کافی و به موقع نبوده است... برخی از 
شــرکت های تولیدی دارو به علت تاخیر پرداخت بیمه ها 

در مرز ورشکستگی قرار گرفتند و اگر تولید این شرکت ها 
متوقف شــود، مجبوریم با هزینه های بســیار زیاد دارو را 

وارد کنیم.«
 بودجه طرح تحول سامت، محل دعوا

طــرح تحول ســامت مهم ترین برنامــه اجتماعی دولت 
حسن روحانی بوده است. حسن قاضی زاده هاشمی مجری 
این طرح بــود؛ طرحی که هــدف آن کاهش هزینه های 
درمــان و بهبود خدمات عمومی در بخش ســامت بود. 
دولــت روحانی مانور زیادی روی این طرح داد و حتی در 
مناظره هــای انتخاباتی، روحانی این طرح را به عنوان یکی 

از موفقیت های دولت یازدهم برجسته ساخت.
با این حال، بیش از یک سال است که طرح تحول سامت 
به دلیل کمبود بودجه به بن بســت رسیده است. سازمان 
بیمه ســامت، بدهی عظیمی به نهادهای درمانی کشور 
دارد. طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سامت گفته 
است: »براساس گزارش کارشناسان سازمان برنامه بودجه 
و بــا توجه به رقم بودجه در نظر گرفته شــده برای بیمه 
سامت، این سازمان در ســال آینده با پنج هزار میلیارد 
تومان بدهی مواجه خواهد شــد. حتی بر اســاس اسناد 

باادستی این بدهی هفت هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ 
زیرا طبق قوانین باادســتی باید ۶ و نیم میلیون جمعیت 

فاقد بیمه را بیمه کنیم«!
ســهم بیمه سامت در ایحه بودجه سال آینده، ۱۲ هزار 
میلیارد تومان درنظر گرفته شــده است. گفته می شود که 
وزارت بهداشت، درخواست بیمه ۱۶ هزار میلیارد تومانی 
را برای بیمه سامت در ســال آینده داشته است. به جز 
میزان بودجه، پرداخت به موقع آن نیز بین وزارت بهداشت 

و سازمان برنامه و بودجه، محل اختاف بوده است.
در هر صورت، کمبود بودجه و عدم تخصیص آن در زمان 
مناســب، باعث به شکست رســیدن طرح تحول سامت 
شــده اســت و این امر اختافاتی را بین وزیر بهداشت و 
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه ایجاد کرده اســت. این 
اختافات در نهایت به استعفای وزیر بهداشت منجر شد.

 علی نوبخت، جدی ترین منتقد وزیر بهداشت
علی نوبخت، رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسامی، جدی ترین منتقد قاضی زاده هاشمی بوده 
اســت. علی نوبخت، بردار محمدباقر نوبخت است که در 

سال ۹4 توانست با رای مردم تهران به مجلس راه یابد.

علــی نوبخت همچنین از پیشــنهاد سرپرســتی وزارت 
بهداشــت به خود خبر داده اســت. وی گفته است: »به 
بنده پیشنهاد شد تا سرپرستی وزارت بهداشت را بپذیرم 
که بنده این موضــوع را نپذیرفتم. با توجه به اوضاعی که 
وزارت بهداشــت دارد، صاح ندانســتم، سرپرستی آن را 

بپذیرم«.
وی امروز انتقادات شــدیدی را به وزیر مستعفی بهداشت 
وارد کرده اســت. علی نوبخت گفته است: »به عنوان یک 
کارشــناس می گویم بودجه ای که به وزارت بهداشت داده 
شده است زیاد است. اگر در این وزارتخانه قانون را رعایت 
کنند، خرج شــان زیاد نمی شود اما چون این کار را رعایت 

نمی کنند، هزینه هایشان زیاد است.
 اگر ما تحریم هســتیم و دارو و تجهیزات پزشــکی نباید 
برســد، آقای وزیر بیاید چــه در دولت و چه در مجلس با 
اســتدال بودجه دریافت کند و مشــکل مردم را برطرف 
نمایند؛ فرار کردن معنا ندارد. استیضاح قاضی زاده هاشمی 
کلید  خورده اســت و حدود یک هفته پیش ۳5 نماینده 
برگه اســتیضاح وزیر بهداشت را امضاء کردند؛ به نظر من 
فــرار رو به جلوی ایشــان به همین منظور اســت«. علی 
نوبخت خطاب به قاضی زاده هاشمی گفته است: »امروز که 
فصل فرار کردن نیست؛ باید باشند و این آشی که پخته اند 

را به عمل بیاورند!«
 گمانه زنی ها در مورد سرپرست وزارت بهداشت

هنــوز مشــخص نیســت کــه رئیس جمهور اســتعفای 
قاضی زاده هاشــمی را پذیرفته اســت یا خیر. با این حال، 
گمانه زنی ها در مورد سرپرســت احتمالــی این وزارتخانه 
آغاز شده اســت. طبق گمانه زنی رسانه ها، علی نوبخت، 
محمدباقــر اریجانــی، غامرضا اصغری و ســعید نمکی 

گزینه های جدی تصدی وزارت بهداشت هستند.
 از بین این گزینه ها، علی نوبخت این پیشنهاد را نپذیرفته 

است.
برخی رســانه ها از احتمال انتصــاب محمدباقر اریجانی، 
معاون آموزشــی وزیر بهداشــت به عنوان سرپرست این 
وزارتخانه خبر داده اند. محمدباقر اریجانی، برادر کوچکتر 

علی و صادق اریجانی است.
در حال حاضر مشــخص نیســت که این گمانه زنی ها تا 
چه حد قریب واقعیت باشــد. اینکه دولت ماه ها است که 
ســخنگو ندارد، خود بر ابهامات اســتعفای وزیر بهداشت 

افزوده است.

استاندار تهران گفت: انتظار می رود شهرداری 
پایتخت بیش از پیش برای حل معضل اعتیاد 
وارد شود چرا که مقابله با آن در ارتقای امنیت، 
آرامش و حفظ حقوقی شــهروندی موثر است.
به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی روز 
سه شــنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران افزود: در زمینه بیماری های جســمی با 
پیشــرفت های علمی به دست آمده در کشور، 
شــرایط مطلوبی برای همه مردم ایجاد شــده 
اســت اما ایــن موضوع در مورد آســیب های 

اجتماعی صدق نمی کند.
وی یادآورشد: در درمان و مواجهه با آسیب های 
اجتماعــی همانگونه که رهبــر فرزانه انقاب 
فرمــوده اند بســیار عقب هستیم.محســنی 
بندپی اظهارداشــت: اگر حساسیت و دخالت 
مستقیم رهبری به موضوع مبارزه با آسیب های 
اجتماعی نبود، معلوم نبــود که این معضل تا 
کجا پیش می رفت.استاندار تهران گفت: اکنون 
دولت و تمام دســتگاه ها پــای کار آمده اند تا 
بتوان ابتدا این آسیب ها را مهار و کنترل کرد و 
سپس به سمت کاهش آنها گام برداشت.وی با 

بیان اینکه اعتیاد با دیگر آسیب های اجتماعی 
هم افزایی دارد، خاطرنشــان کرد: اعتیاد برای 
افراد بحران هویت ایجاد می کند و متاســفانه 
هدفگذاری هم بر روی نســل جــوان جامعه 
است.محســنی بندپی ادامه داد: هر شــخصی 
که مسئولیت بر عهده دارد، باید یک نگاه همه 
جانبه، علمی و کارشناسی برای رفع این آسیب 
جدی در جامعه داشته باشد.وی با بیان اینکه 
بناســت برای ۱5 هزار معتاد، یک کمپ ترک 
اعتیاد ایجاد شود، شــهرداری را موظف به راه 

اندازی ظرفیت دو هزار نفری آن اعام کرد.
زنگ خطر نرخ اعتیاد دبیرستانی ها 

دبیرکل ســتادمبارزه با مواد مخدر از پیگیری 
این ســتاد دبرای ضربه زدن به بنیان های مالی 
قاچاقچیان عمده مواد مخدر خبر داد.به گزارش 
ایسنا، اســکندر مومنی در مقام دبیرکلی ستاد 
مبارزه با موادمخــدر گفت: یکی از اولویت های 
مبارزه با مــواد مخدر که در کوتاه مدت تعریف 
شــده برخورد و جمــع آوری معتادان متجاهر 

است. 
آنطور که ما پیش بینــی کردیم امیدواریم که 

تا پایان امســال بتوانیم معتادان متجاهر را در 
سراسر کشــور جمع آوری کنیم.مومنی با بیان 
اینکه طبق برآوردها بین 5۰ تا ۶۰ هزار معتاد 
متجاهر در سراســر کشــور داریم گفت: از این 
تعــداد حدود ۱5 هزار نفر در تهران هســتند.

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
ضرورت همکاری تمام دســتگاه ها در مبارزه با 
مواد مخدر و معتادان متجاهر  خاطر نشان کرد: 
در همین مدت کوتاه توانســتیم ظرفیت مراکز 
نگهداری از معتادان متجاهر را افزایش دهیم به 
طوری که تنها در تهران طی همین مدت کوتاه 
حدود 5۶۰۰ ظرفیت به ظرفیت مراکز نگهداری 
از معتــادان متجاهر افزوده شــد که این امر با 
هماهنگی و همکاری پلیس بهزیســتی و دیگر 
دســتگاه های مرتبط انجام شده است.دبیرکل 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسش 
ایسنا درباره گردش های مالی کان قاچاقچیان 
مواد مخدر و اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: یکی از موضوعات ستاد، پیگیری پرونده 
های عمده قاچاقچیان در ســطح کان اســت 
که ما نسبت به شناســایی اموال این افراد نیز 

اقدام می کنیم تا بتوانیم به بنیان های مالی این 
قاچاقچیان ضربه وارد کنیم.

مومنی با بیــان اینکه خوشــبختانه همکاری 
خوبــی در این خصوص با قــوه قضاییه وجود 
دارد گفــت: در پیگیری های ما بنیان های مالی 
ایــن قاچاقچیــان نیز پیگیری می شــود البته 
معتقدیــم که در برخی از موارد نیازمند اصاح 
قوانین هستیم که در همین راستا رایزنی هایی 
نیز انجام داده ایم تا آنچه را که مد نظر اســت 
در قوانین داشــته باشــیم.مومنی اضافه کرد: 
آنچه که مدنظر ماســت این است که قوانینی 
داشته باشیم تا بتوانیم به بنیان های اقتصادی 
قاچاقچیــان در ســطح کان ضربه جدی وارد 
کنیم.مومنی در پاســخ به پرسشی دیگر درباره 
پولشــویی و نقش قاچاقچیان مــواد مخدر در 
این تخلــف اظهار کرد: این موارد جزء تخلفات 
اقتصادی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
پیگیر آن هستند و ما هم در این زمینه کمک 

می کنیم.
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر درباره آمار 
شیوع اعتیاد در میان زنان و دانش آموزان اظهار 

کــرد: برابر آماری که ما داریم از جمعیت فعال 
کشور یعنی افرادی که بین ۱5 تا ۶4 سال سن 
دارند، شش دهم درصد را زنان شامل می شوند.

وی درباره آمار اعتیــاد در میان دانش آموزان 
نیز گفت: طبق آمارهای ما نرخ اعتیاد در میان 
دانش آموزان مقطع دبیرستان حدود ۲ درصد 
است که یک زنگ خطر جدی به حساب می آید 
و باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود.
وی افزود: البته ما نیز در این خصوص اقداماتی 
را انجــام داده و با وزارت آموزش و پرورش نیز 
هماهنگی های ازم انجام شده است تا بتوان این 
توانایی هــا و مهارت های دانش آموزان برای »نه 
گفتن« را افزایش دهیم.دبیر کل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر با تشریح اولویت ها و اقدامات سپاه 
اظهــار کرد: اقدامــات بین المللی برای کاهش 
تولید مواد مخدر در کشور افغانستان و همراهی 
با دیگر کشورها برای مبارزه با این پدیده شوم 
جزو اولویت های ما است. خوشبختانه در حوزه 
مقابله سپاه ؛ گمرک، مرزبانی، و دیگر حوزه ها 
هماهنگی خوبی داشته واقدامات موثری نیز از 

سوی آنها انجام شده است.

گروه اجتماعی: یک شرکت دانش بنیان ایرانی 
موفق به دستیابی به فرمواسیون ساخت دارو های 
خوراکی آهن زدا برای بیماران تااســمی شده 
است. تااسمی نوعی بیماری کم ببار مادرزادی 
است که برخی کشورها از جمله ایران شیوع بسار 
دارد در ابن بیماری به دلیل اختال در ســاخت 
هموگلوبین در مغز استخوان بیماران ،مجبورند در طول عمر خود مرتباً خونگیری 
داشــته باشــند و همین موضوع باعث تجمع آهن بیش از نیاز در بدن بیماران 
تااسمی شود که همبن بار اضافی آهن در کارکرد ارگانهای مهم و حساس بدن 
همچون قلب، کبد، لوزالمعده، کلیه و غیره تاثیر منفی بگذارد.اینگونه بیماران در 
طول حیات خود باید برای دفع آهن اضافی بدن خود از داروهای دفع کننده آهن 
استفاده کنند تا دچار عوارض ســوء بار اضافی آهن نشوند.تاکنون این داروهای 
دفع کننده آهن عمدتاً از برخی شــرکت های اروپایی انحصاری تهیه میشده که 
مشــکات بســیاری را برای دولت و بیماران بوجود می آورده است.اخیراً شرکت 
داروسازی دانش بنیان برای نخستین بار در کشور با دست یابی به فرمواسیون 
داروی خوراکی دفراسیروکس موفق به تولید داخلی این نوع قرص خوراکی شده 
است . گفته بهزاد تقی پور مدیرعامل این شرکت دانش بنیان  دارو های خوراکی 
ضد آهن از خارج کشــور با ارزی بسیار باا تامین می شود که با توجه به شرایط 
اقتصادی کشــور مشــکات فراوانی را برای دولت و بیماران ایجاد کرده است اما 
با ارائه محصول ایرانی این شــرکت دانش بنیان داروی خوراکی با شرایط بسیار 
راحت تری را به دســت بیماران خواهد رساند و مطابق پیگیری های انجام شده 
این دارو تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی به صورت 
رایــگان در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.مدیرعامل این شــرکت دارویی در 
خصوص بر طرف شــدن برخی مشکات مصرف نمونه خارجی این دارو از قبیل 
طعم نامناســب دارو، مصرف بصورت ناشتا و عوارض گوارشی گفت: با این داروی 
ایرانی مشــکاتی نظیر زمان مصرف و الزاما ناشتا بودن برای مصرف دارو و حتی 
شــرایطی چون وابستگی دارو به حل شدن در آب رفع شده است.تقی پور افزود: 
این دارو مانند قرص های معمولی دیگر می تواند به راحتی مصرف شود و طبیعتا 
این موضوع موجب راحتی بیش تر بیماران شــده و از این روش درمانی با رضایت 
استقبال خواهند کرد.گفتنی است؛ این محصول به صورت خوراکی و با دوز های 
۹۰، ۱8۰ و ۳۶۰ میلی گرم برای مصرف بیماران مبتا به تااســمی تولید شده 
اســت؛ محصول با نام ژنریک دفراسیروکس از گروه دارو های شات کننده آهن 
است و برای دفع آهن اضافی بخصوص در بیماران مبتا به تااسمی که در معرض 
مسمومیت با آهن قرار دارند به کار می رود.همچنین حمید هورفر متخصص خون 
در خصوص وضعیت کیفیت داروی جدید ایرانی تولید شده گفت: سهولت روش 
مصرف قرص های روکشدار و کاهش عوارض گوارشی و عدم نیاز به فاصله گذاری 
با مصرف وعده غذایی باعث افزایش همکاری بیمار در مصرف درست و به موقع 
داروشده و در نتیجه باعث کاهش بار آهن و یا جلوگیری از افزایش آن می شود.به 
گفته این متخصص از نظر تحمل دارو توسط بیمار و عوارض، دارو تفاوت معنی 
داری با مشــابه خارجی ندارد؛ بر اســاس این گزارش، در هفته جاری با حضور 
مســئوان صنعت دارویی کشــور و همچنین رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور 

بیماری های وزارت بهداشت از داروی جدید ایرانی رونمایی خواهد شد.

بدین وسیله به
 ۱- حســین طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناســنامه: ۳8۶۰۲۹5۹۰۱، شماره / 
شناســه ملی: ۳8۶۰۲۹5۹۰۱، متولد: ۱۳۶۹/۹/۲۶، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ 

فرهنگ ۱۲ متری نسترن ک نیما
۲- مریم طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: ۳8۶۰۹۷5۷۲۲، شماره/ شناسه 
ملی: ۳8۶۰۹۷5۷۲۲، متولد: ۱۳۷۶/۱۲/۱۳، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 

۱۲ متری نسترن ک نیما
۳- فرخه زنگنه، نام پدر: قربانعلی، شماره شناسنامه: 5، شماره / شناسه ملی: ۶4۷۹۷۷۶585، 

متولد: ۱۳۳۶/۲/4، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ ۱۲ متری نسترن ک نیما
4- ســهیا طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: ۳4۷۶، شماره / شناسه ملی: 
۳8۷۳۹۶۲۰8۱، متولد: ۱۳۶۰/8/۱5، به نشــانی: همدان شــهرک بهشتی خ فرهنگ ۱۲ 

متری نسترن ک نیما
5- ناصر طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شــماره شناســنامه: ۶۳۳، شماره / شناسه ملی: 
۶4۷۹۳5۹۶۲۳، متولد: ۱۳55/4/5، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ ۱۲ متری 

نسترن ک نیما
۶- اکبر طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: ۱454۹، شماره / شناسه ملی: 
۳8۷5۷۰۰58۹، متولد: ۱۳۶۶/۷/4، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ ۱۲ متری 

نسترن ک نیما
۷- اصغر طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شــماره شناسنامه: 8۳، شــماره / شناسه ملی: 
۳8۷4۰۶۹۱۲5، متولد: ۱۳۶۳/۱/۱۱، به نشــانی: همدان شــهرک بهشتی خ فرهنگ ۱۲ 

متری نسترن ک نیما
8- مینا طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: ۳8۶۰۹۷5۷۳۰، شماره / شناسه 
ملی: ۳8۶۰۹۷5۷۳۰، متولد: ۱۳۷۶/۱۲/۱۳، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 

۱۲ متری نسترن ک نیما
۹- فاطمه طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناســنامه: ۶۳4، شماره / شناسه ملی: 
۶4۷۹۳5۹۶۳۱، متولد: ۱۳5۶/5/۶، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ ۱۲ متری 

نسترن ک نیما
۱۰- رمضان طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: ۱۱۱۲۰4، شماره / شناسه 
ملی: ۳8۷۱۰۹۶۰۰8، متولد: ۱۳54/۳/۲، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ ۱۲ 

متری نسترن ک نیما
اباغ میشــود که بانک کشــاورزی جهت وصول طلب خود به استناد سند رهنی شماره  
555۹۰ علیه شــما بمبلغ ۳۳۹5۳۰۹۹5۰ ریال کل طلب بانضمام خسارت روزانه بمبلغ 
۱۶۳۳458 از تاریخ  ۹۷/5/۱۷ اجرائیه  صادر نموده  و پرونده اجرائی  به کاسه ۹۷۰۱۲5۰ 
در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ ۹۷/۹/۱۰ مامور محل اقامت شما به شرح 
متن سند اباغ واقعی میسر نشده و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان 

خواهد یافت .
تاریخ انتشار: 97/10/12

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جال حدادی
 م الف/3733

آگهی اباغ اجرائیه طبق مواد 18 و 19 آیین نامه اجرای اسناد رسمی 

اعام مفقودی 
  NADG۳DV۲4BH۶۱۰۰۳8 :کارت هوشمند ماشین کامیون کشنده به شماره شاسی
و شماره موتور: ISLE3753087713839 و شماره انتظامی: ایران ۷8- 4۳۲ع۱۶ 
متعلق به آقای حمید رضا خلج فرزند شــعبانعلی به کدملی 4۹۱۰۶۲۹۱۷۳ مفقود 

........................................گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 قرار تامین خواسته 

 تاریخ ۹۷/۹/۲۰ – شماره قرار 48۲- کاسه پرونده ۹۷/ح48۰/۲ – مرجع رسیدگی 
کننده حوزه دوم حقوقی شــورای حل اختاف چهاردانگه – خواهان: فاطمه خازنی 
به نشــانی چهاردانگه قاســم آباد ک مبارزان پ ۱4 ط اول – خوانده: منوچهر مرادی 
توکانی مجهول المکان – خواســته: صدور قرار تامین خواسته – گردشکار: خواهان به 
شرح باا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی 
وصدور قرار تامین خواســته به اســتناد مدارک موجود در پرونده را نموده است که 
پس از قبول دادخواست وثبت به کاسه فوق حوزه در وقت فوق العاده بتصدی امضا 
کنندگان زیر ودرحضور غیاب تشــکیل با بررســی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می شــود. قرار تامین خواسته: نظربه اینکه خواهان با تقدیم درخواست 
تقاضای قرار تامین خواســته وقبض سپرده شــماره 458۲4۲-۹۷/۹/5 نموده است 
چون ارکان وشرایط درخواســت فراهم می باشد لذا شورا به استناد ماده ۲۹۲ قانون 
تجارت وماده ۱۰8 و ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل 
مبالــغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازاموال خوانده /خوانــدگان / بالمناصفه با درنظر گرفتن 
مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر واعام می دارد این قرار پس از اباغ قابل اجرا 

و ظرف ده روز قابل اعتراض دراین حوزه می باشد .
شعبه 2 شورای حل اختاف چهاردانگه 

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک همدان – منطقه دو همدان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۶۰۳4۰۰۰۹۶4 مورخــه ۱۳۹۷/8/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفــات مالکانه بامعارض  متقاضی آقای حبیب اه 
شاهسوند فرزند خیراه  به شماره شناسنامه ۲۲۷۷5  صادره از مایر. در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱84/۲۷ متر مربع تحت پاک ۱۰۱۱۳ / ۱۷5 اصلی واقع در همدان حومه 
بخش دو خریداری مع الواسطه از غامرضا طاهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماهه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۹/۲۷

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
موسی حنیفه – رئیس اداره اسناد و اماک منطقه دو همدان
م الف/۳۶۰۳
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فروش حدود 5 هزار میلیارد تومان سهام دولتی
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی گفت: دولت در ایحه 
بودجه ســال آینده پیش بینی کرده حدود 5 هزار میلیارد تومان از محل فروش 
سهام شرکت های دولتی درآمد کسب کند.محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو 
با ایرنا اظهار داشت: مجموع درآمد پیشنهادی دولت از محل انتشار ابزارهای مالی 
و فروش سهام شرکت های دولتی حدود 30 هزار میلیارد تومان است که بخشی 
از آن از محل انتشار اوراق بهادار تامین می شود.وی مجموع رقم پیشنهادی دولت 
در ایحــه را مبنای کار مجلس برای درآمدهای دولت حاصل از فروش ســهام 
شرکت های دولتی و نیز انتشــار اوراق بهادار اعام کرد و گفت: عددی که برای 
فروش سهام شرکت ها در نظر گرفته شده بین 4 تا 5 هزار میلیارد تومان است.

پورابراهیمی در این ارتباط که چه شرکت هایی در اولویت واگذاری سهام هستند، 
اظهار داشت: این که چه شرکت هایی در اولویت واگذاری سهام هستند را سازمان 
خصوصی سازی باید اعام کند و ما فقط عدد کلی درآمد حاصل از آن را داریم.

ثبت شماره شبای مشموان سهام عدالت فعال شد
سازمان خصوصی سازی اعام کرد: وزیر امور و اقتصادی و دارایی با درخواست 
این سازمان برای ثبت شماره شبای مشموان سهام عدالت موافقت کرد و سامانه 
آن از امروز )11 دی ماه( دوباره فعال شــد.به گزارش سازمان خصوصی سازی، 
مشموانی که تاکنون موفق به ثبت شماره شبای بانکی خود نشده اند، می توانند 
به این سامانه به نشــانی اینترنتی www.samanese.ir مراجعه کنند.پس از 
راستی آزمایی شماره شبای بانکی ثبت شده توسط بانک های عامل، سود عملکرد 
سال 1395 و در مرحله بعد ســود عملکرد سال 1396 این دسته از مشموان 
توســط سازمان خصوصی سازی به حســاب آنان واریز خواهد شد.براساس این 
گزارش، اقدامات آماده ســازی جهت واریز ســود ســهام عدالت ســال 1396 
شرکتهای سرمایه پذیر ســهام عدالت ویژه گروه مشموان روستائیان و عشایر 
سراســر کشور در سازمان خصوصی سازی در حال انجام است و پس از اقدامات 

صورت گرفته، به حساب این گروه واریز خواهد شد.

واردات بدون ثبت سفارش مواد اولیه تولید 
به مناطق آزاد 

معاون گمرک ایران در بخشــنامه ای به گمرکات سراسر کشور اعام کرد که 
واردات مــواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و 
ویژه اقتصادی بدون ثبت سفارش مجاز است و نیاز به ثبت سفارش ندارد. مهرداد 
جمال ارونقی در این بخشــنامه، فهرستی از فهرست 3۲43 ردیف تعرفه ای که 
ورود آنها به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیازی به ارائه 
ثبت ســفارش ندارد را به گمرکات سراسر کشور اباغ و اعام کرد که به منظور 
تســهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز 
تولید به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب فهرســت 
اعامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مقررات این مناطق و بدون ثبت 
ســفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز است.طبق اعام گمرک، این 
بخشــنامه شامل گمرکات اجرایی مســتقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، 

اروند، انزلی، ارس و ماکو و تمامی مناطق ویژه اقتصادی می شود.

  کریدور ریلی ایران-آلمان راه اندازی می شود
 در راستای تحقق افزایش ســاانه 10 درصد حجم عبور )ترانزیت( خارجی 
کاا از کشور، اولین موافقت نامه  جاده ای با کشور سوئیس پس از 19 سال تبادل 
شــد و قرار اســت کریدور ریلی ایران-آلمان راه اندازی شود.به گزارش فارس،در 
جز 3 بند »چ« ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است: 
ســاز و کارهای ازم برای تحقق افزایش ساانه 10درصد حجم عبور )ترانزیت( 
خارجی کاا فراهم شود و دستگاه اجرایی این حکم سازمان راهداری و جاده ای 
تعیین شــده است.براساس اطاعات سازمان برنامه و بودجه، از اقدامات سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده  ای در ســال 96 در این حوزه می توان به آماده سازی 
پایانه های مرزی مهران، چزابه و شلمچه، پایان عملیات اجرایی پایانه های مرزی 
بیله سوار و لطف آباد و تبادل اولین موافقت نامه  جاده ای با کشور سوئیس پس از 

19 سال اشاره کرد.

اخبار کوتاه

واسطه های ملکی از رســیدن حجم معامات به حدود 
یک سوم زمان مشابه سال قبل خبر می دهند اما می گویند 
که انتظار دارند در ماه های پیش رو با ایجاد ثبات قیمت های 
مسکن، متقاضیان به تدریج اقدام به خرید کنند. در دوران 
اوج خرید و فروش مســکن شهر تهران در بهمن ماه سال 
1391 بالغ بر 36 هزار معامله انجام شد که یک رکورد برای 
دفاتر اماک محسوب می شود. پس از آن با ورود مسکن به 
دوران رکود، معامات به تدریج افت کرد و تا پنج سال بعد 
از آن در میانگین ماهیانه 15 هزار فقره قرار گرفت. تا این که 
از ابتدای سال 1396  در اثر افت ارزش واقعی قیمت ملک 
نسبت به تورم و رسیدن قیمت مسکن به کف، معامات نیز 
مقــدار اندکی باا رفت و در آذرماه 1396 به اوج خود طی 
پنج سال قبل از آن رسید. در آذرماه سال گذشته 1۷ هزار 
و ۸00 مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شد 
که رشد 50 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 
نشــان می داد. اما با رشد تدریجی قیمت ها مجددا خرید و 
فروش پایین آمد تا این که در آذرماه امسال به 6۸00 فقره 
یعنی کمی بیش از یک سوم مدت مشابه سال قبل رسید.

مشتری در بازار مسکن وجود ندارد
یک کارشناس دفاتر مشاور اماک واقع در منطقه  یک 
تهران با بیان این که معامات در این منطقه به حدود یک 
ســوم  سال قبل رسیده اســت گفت: فروشندگان به طور 
دائم قیمت های پیشــنهادی را باا می برند. از طرف دیگر 
حجم زیادی از آپارتمان هــای کلیدنخورده که بین یک تا 
پنج ســال از عمر آنها می گذرد در منطقه یک قرار دارد. با 
این حال قیمت های منطقه نســبت به آبان ماه تکان خورد 
و بین یک تا چهار میلیون تومان در هر متر مربع باا رفت 
اما خریدار چندانی وجود ندارد. این موضوع به کار ما لطمه 
می زند. به نظر من تا شــب عید قیمت ها ثابت می شــود و 

خرید و فروش مقداری انجام خواهد شــد. در  حال حاضر 
بجز معدود سرمایه دارانی که ملک را به قصد حفظ سرمایه 
خریداری می کنند، مشــتری دیگری در بازار وجود ندارد.

بنابراین گزارش، قیمت  مســکن شــهر تهران تحت تاثیر 
احتیــاط طرف عرضه، رشــد تقاضا در منطقــه 1 و ورود 
سرمایه های بازار ارز به بخش مسکن، برخاف پیش بینی ها 
در آذرماه رشــد 4.1 درصد ماهیانــه را تجربه کرد که رقم 
باایی محسوب می شــود؛ هرچند سرعت رشد ماهیانه آن 
نسبت به شهریورماه، مهرماه و آبان ماه 139۷ که به ترتیب 
9.4، 6.4 و 6.6 درصد بود کاهش  یافته و یک کارشــناس 
اقتصاد مسکن از احتمال صفر شدن سرعت افزایش قیمت 

مسکن شهر  تهران تا پایان امسال خبر می دهد.

ظرفیت بازار مسکن پر شده است
مهدی ســلطان محمدی، کارشــناس بازار مسکن افت 
شدید توان طرف تقاضا را در کاهش 6۲ درصدی معامات 
مسکن شهر تهران در آذرماه موثر دانست و افزود: با توجه 
به روندی که در بازار مسکن می بینیم بخش تقاضا باوجود 
این حجــم از افزایش قیمت هم چنان ضعیف باقی مانده و 
رشــد قابل توجهی که مســکن در طول یک سال گذشته 
داشــته، همه حاکی از آن است که ظرفیت اقتصاد مسکن 
پر شــده و یک دوره رکود نســبتا طوانی را در این بخش 
انتظار داریم.مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران 
اماک نیز پیش بینی کرده با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار 
مسکن شــهر تهران در ماههای پیش رو دچار ثبات شود 

و تاطم قیمتی فروکش کند. تابلوی معامات مســکن در 
آذرماه نشــان می دهد که این گزاره در مسیر تحقق قرار 
گرفته است. در آذرماه 139۷ بیشترین رشد ماهیانه قیمت 
مسکن شهر تهران به ترتیب در مناطق 1، 1۲ و ۷ رخ داده 
که نســبت به آبان ماه به ترتیب با 11، 11 و9 درصد رشد 

قیمت مواجه بودند. 
در ســایر مناطق رشــد محسوسی نســبت به آبان ماه 
مشــاهده نشــده و حتی در منطقه 16 که البته تنها 119 
مورد معامله در آن صورت گرفته میانگین قیمتها 6.6 درصد 
نســبت به آبان ماه کاهش یافته است.از سوی دیگر همانند 
ماههای گذشــته سهم واحدهای نوساز در معامات، باز هم 
شیب کاهشی داشت. با اینکه واحدهای تا 5 سال ساخت با 
43 درصد بیشترین سهم از معامات مسکن شهر تهران را در 
آذرماه 139۷ به خود اختصاص داده، این سهم نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 5.4 درصد از کل قراردادها کاهش یافته و در 
مقابل به ســهم واحدهای با قدمت 6 سال به باا 5.5 درصد 
افزوده شده اســت. حرکت طرف تقاضا به سمت واحدهای 

کوچکتر، دیگر متغیر بازار مسکن شهر تهران است. 
به گزارش ایسنا، سال گذشته در همین زمان واحدهای 
60 تــا ۷0 متــر با ســهم 14.3 درصــد از کل معامات، 
بیشــترین فروش را به خود اختصاص داده بودند. امســال 
این رتبه مربوط به واحدهای 50 تا 60 متر با 14.۸ درصد 
است.بنابراین افت شدید معامات، وجود فضای سفته بازانه، 
رشد سهم واحدهای قدیمی از کل معامات و افزایش سهم 
واحدهای کوچک متــراژ چهار گزاره اصلی بازار مســکن 
شــهر تهران را تشکیل می دهد که می تواند نشان دهنده 
قرار گرفتن بازار در بااترین ســطح ظرفیت خود باشد و از 
ماههای آینده رکود تورمی جای خود را به رکود غیرتورمی 

خواهد داد.

حجم معامات مسکن به یک سوم پارسال رسید

انتظار رونق در معامات بازار مسکن 

رویتــرز گزارش داد، هند پول واردات نفت از ایران 
را کــه با روپیه پرداخت می شــود، از پرداخت مالیات 
سنگین معاف کرده است.به گزارش دوشنبه شب ایرنا، 
ایــن خبرگزاری یک حکم دولت هند در این رابطه را 
رویت کرده که تاریخ آن بــه پنجم نوامبر )14 آبان( 
بازمی گردد و از ۲۸ دسامبر )هفتم دی( اجرایی شده 
است.این حکم به پاایشگاه های هندی امکان می دهد 
تا حدود یک و نیم میلیارد بدهی معوقه خود به شرکت 
ملی نفت ایران را تسویه کنند. به نوشته رویترز، هند 
و ایــران دوم نوامبر )یازدهم آبان( تا پول فروش نفت 
ایران از طریق بانک هندی »اوکو« و به روپیه پرداخت 
شود. بنا بر این گزارش، درآمد شرکت های خارجی که 
در حســاب بانک هندی سپرده گذاری شده، مشمول 
مالیــات تکلیفی 40 درصدی و همچنین ســایر انواع 
مالیــات و هزینه ها می شــود که در مجمــوع بالغ بر 
۲4.5 درصد خواهد شــد.این مساله باعث می شد که 
توافق میان ایران و هند قابلیت اجرایی شدن نداشته 
باشد. از همین رو، پرداخت پول ایران تا زمان معرفی 
معافیت جدید متوقف شــده بود.رویترز نوشت طبق 

سند دولتی دیگری که به رویت این خبرگزاری رسیده 
اســت، ایران این امکان را خواهد داشت که طیفی از 
هزینه هــا را به روپیه پرداخت کند، از جمله واردات از 
هند، هزینه دفاتر دیپلماتیک، سرمایه گذاری مستقیم 
در پروژه های هندی و تامین مالی دانشــجویان ایرانی 
در هند. ایران همچنین می تواند وجوهش را در اوراق 
قرضه دولتی هند سرمایه گذاری کند.یک مقام دولت 
هند که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: ایران 
در دور قبلــی تحریم های اجازه داشــت که از وجوه 
خود برای واردات کاا از ایران اســتفاده کند اما این 
بار دامنه آن را گســترش داده ایــم تا از این وجوهات 
به نحوی اســتفاده شود که به نفع دو کشور باشد. به 
نوشته رویترز، دستور مربوط به معافیت مالیاتی فقط 
به نفت خام اشــاره دارد. این به معنای آن اســت که 
ایــن حکم در خصوص واردات ســایر کااها از جمله 
کود و گاز مایع اعمال نمی شود.یک مقام شرکت نفت 
هند که بزرگترین مشتری و پاایشگاه نفت ایران است 
گفت که این شــرکت از ماه ژانویه پرداخت ها به ایران 

را آغاز می کند.

نظرسنجی رویترز نشــان داد قیمت نفت در سال 
۲019 احتمــاا پایین ۷0 دار در هر بشــکه خواهد 
ماند زیرا عرضه بیش از حد و کندی رشــد اقتصادی 
به تاشــهای اوپک برای تقویت بــازار ضربه می زند.

در نظرســنجی رویترز از 3۲ اقتصــاددان و تحلیلگر، 
میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت دریای شــمال 
69.13 دار در ســال ۲019 پیش بینی شد که بیش 
از 5 دار کمتر از پیش بینی ماه گذشــته بود.میانگین 
قیمت نفت برنت ۷1.۷6 دار در هر بشــکه در سال 
۲01۸ بوده است.اشلی پترسن از شرکت »استراتاس 
ادوایزرز« اظهار کرد: در نیمه اول سال ۲019 نگرانیها 
نســبت به مازاد عرضه بر بازار حاکم خواهد بود.اوپک 
و متحدانش شامل روســیه در اوایل دسامبر با هدف 
کاهش سطح ذخایر جهانی و تقویت قیمت ها، موافقت 
کردند تولیدشان را مجموعا 1.۲ میلیون بشکه در روز 
کاهــش دهند.اما این کاهش تــا ژانویه انجام نخواهد 
گرفت و قیمت های نفــت از زمان اعام این تصمیم، 
بیش از 15 درصد کاهش یافته اســت.کایلین بیرچ، 
تحلیلگر واحد اطاعات اکونومیست در این باره گفت: 

بازار تا حد زیادی روی تجدید کاهش تولید از ســوی 
اوپک حساب کرده بود. در نتیجه ما انتظار داریم اگر 
اوپک یا روســیه از سهمیه تولیدشــان تخطی کنند 
قیمت های نفــت ریزش پیدا کند. وی در ادامه افزود: 
ما انتظــار داریم کاهش تولید اوپک در آوریل که این 
گروه به بازبینی سیاست تولید خود خواهد پرداخت، 
تمدید شود زیرا تولید بااتر از سوی آمریکا و ضعیف 
شدن تقاضای جهانی تداوم محدودیت عرضه را ایجاب 
می کند.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز،قیمت های 
نفت به دلیل تاثیر اختاف تجاری میان آمریکا و چین 
و کندی رشد اقتصاد جهانی و دورنمای تقاضای کمتر 
برای نفت، از اوجش در اوایل اکتبر بیش از 40 درصد 
کاهش پیدا کرده است.رویداد دیگری که مانعی برای 
بــاا رفتن قیمت های نفت خواهد بود، کندی رشــد 
مصرف است.طبق اعام اداره اطاعات انرژی آمریکا، 
بســیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند تقاضا در 
سال ۲019 اندکی بیش از یک میلیون بشکه در روز 
رشد خواهد کرد در حالی که تقاضا در سال ۲01۸ به 

میزان 1.54 میلیون بشکه در روز رشد کرد. 

نفت سال آینده پایین ۷۰ دار خواهد ماندمعافیت پول پرداختی نفت ایران از مالیات سنگین در هند

بورس

شــاخص بورس روزگذشــته با رشــد 435 پله 
ای در جایگاه 161 هزار و ۸40 واحدی ایســتاد.به 
گزارش ایرنا، در معامات روز سه شنبه سه میلیارد 
و ۷3۲ میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار به 
ارزش هفــت هــزار و ۷۲6 میلیارد ریــال در 1۸9 
هزار نوبت دادوســتد شد.بررسی شاخص های اصلی 
بازار ســرمایه نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی - 
ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر 
بیشتری بر شاخص می گذارد، 1۲6 واحد رشد کرد 
و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه 
شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، 
یکســان در نظر گرفته می شود، ۲1۸ واحد افزایش 
یافت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز 153 واحد باا 
رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام 
شرکت های پذیرفته شده در بورس است.گروه بانک 
در معامات دیروز بورس صدرنشــین شــد؛ در این 
گروه دو میلیارد و ۲96 میلیون ســهم به ارزش سه 
هزار و 559 میلیارد ریال دادوستد شد.گروه خودرو 

به ارزش 6۷4 میلیارد ریال و شیمیایی به ارزش 3۸۲ 
میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص 
دادند.گروه فلزات اساسی با دادوستدی به ارزش ۲1۸ 

میلیــارد ریال در رده چهــارم معامات قرار گرفت؛ 
گروه سرمایه گذاری ها نیز با معاماتی به ارزش 1۸۸ 

میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.

شاخص بورس 435 پله باا رفت

در نشســت اخیر شــورای گفت وگــوی دولت 
و بخــش خصوصی برخــی فعاان اتــاق بازرگانی 
پیشــنهادات جدید ارزی را به بانــک مرکزی ارائه 
کردند.بــه گزارش ایســنا، وزیر امــور اقتصادی و 
دارایــی با حضور در اتاق بازرگانــی ایران در جمع 
فعــاان بخش خصوصی حاضر شــد تا جدیدترین 
دغدغه های آنها را بشــنود، دغدغه هایی که به نظر 

می رسد تمامی آنها حول محور ارز می چرخند.
بانــک مرکزی چند ماه پس از تحوات جدیدی 
که در عرصه نرخ ارز به وجود آمد، آبان ماه امســال 
دســتورالعملی را نهایی کرد کــه همچنان تا امروز 
اجرایی می شــود. این دســتورالعمل هرچند تاش 
کرده بخشی از مشکات فعاان اقتصادی را پوشش 
دهد اما در عمــل برای برخی از صادرکنندگان نیز 
مشکاتی را به وجود آورده که همین مسئله بخش 
قابــل توجهی از وقت شــورای گفت وگوی دولت و 
بخــش خصوصی را بــه خود اختصــاص داد.بانک 
مرکزی در بخشــنامه اخیر خود صادرکنندگان را 
به چهار دســته تقسیم کرده و برای هر یک از آنها 

شرایطی خاص در نظر گرفته است. 
صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو در سال 
از ورود به ســامانه نیما معاف هســتند و سپس در 
چهار مرحله تا سقف 10 میلیون یورو معافیت هایی 
خواهند داشت.این سیاســت بانک مرکزی هرچند 
بــرای صادرکنندگان خــرد شــرایط خوبی مهیا 
کــرده اما برای صادرکنندگان بزرگ مشــکاتی را 
به وجود آورده و از این رو اصلی ترین درخواســت 
اتاق بازرگانی از مســئوان دولت تغییر در شرایط 
اجرای این بخشــنامه است.فعاان بخش خصوصی 
درخواست های خود را در چهار محور مختلف ارائه 

کردند:
1- عدم تفکیک محصوات پتروشیمی و دریافت 

کننده ارز دولتی از سایر محصوات صادراتی. بخش 
خصوصی معتقد است که دولت باید در تصمیمات 
ارزی میــان کااهای پتروشــیمی، میعانات گازی، 
مشتقات نفتی و کانی های فلزی که دریافت کننده 

ارز دولتی هستند با سایر کااها تفاوت قائل شود.
۲- در نظــر نگرفتن موانع جــدی انتقال ارز به 
کشــور در زمــان تحریم. بخــش خصوصی معتقد 
است در بخشنامه اخیر بانک مرکزی به طور دقیق 
شرایط به وجود آمده پس از تحریم و سختی هایی 
که بازگشت ارز به کشور دارد لحاظ نشده است. از 
این رو پیشنهاد آنها این است که ااقل برای بعضی 
از صادرکنندگان شرایطی فراهم شود که بتوانند با 
روش برگشــت معادل ریالی ارز ناشــی از صادرات 

کااهای خود را به فروش برسانند.
3- تنبیه شــدن صادرکننــدگان بزرگ. بخش 
خصوصی معتقد اســت که بخشــنامه اخیر بانک 
مرکزی تنها برای صادرکنندگان کوچک مناســب 
اســت و عما برای صادرکننده ای که در سال بیش 
از ۲00 میلیــون دار صــادرات دارد، معافیت یک 
میلیون داری تفاوت خاصی ایجاد نمی کند. از این 
رو پیشنهاد این اســت که شرایطی فراهم شود که 
صادرکننــدگان بزرگ که از ســال ها پیش فعالیت 
داشــته اند بتوانند از توان خود بــرای فعال کردن 

اقتصاد کشور و ارزآوری استفاده کنند.
4- تغییــر در اجــرای بندی از بخشــنامه. در 
پیشــنهاد چهارم نیز از بانک مرکزی خواسته شده 
صادرکنندگان کااهای ســبز )کااهایی که از ارز 
دولتی اســتفاده نمی کنند( اجرای بخشــنامه را از 
تاریخ ابــاغ آن یعنی ۲۷ آبــان 139۷ آغاز کنند 
و بــرای پیش از آن همچنان از شــیوه های قبل و 
بازگشت ریالی ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

با مطرح شدن این درخواست ها و صحبت هایی که 

از ســوی نمایندگان بخش خصوصی انجام شد، در 
پایان این نشســت وزیر اقتصاد موافقت کرد که به 
منظور بررســی این طرح ها و روش های جایگزین 
احتمالی کارگروهی تشــکیل شود.این کارگروه که 
باید حداکثر تــا پایان دی ماه نظــر ابتدایی خود 
دربــاره تغییــرات احتمالی مدنظــر را اعام کند، 
با حضــور نماینگانی از دولــت و بخش خصوصی 
نظرات و پیشــنهادات را بررسی می کند و از این رو 
در صورتی کــه صادرکنندگان بتوانند نظارات خود 
را به دولت منتقل کنند، شــاید تا پایان ماه جاری 
شــرایط اجرایی دســتورالعمل بانک مرکزی تغییر 
کند.به گزارش ایســنا، فرهاد دژپســند در جلسه 
شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار 
کرد: اصلی ترین هدف تحریم ها و ابزار دشــمن این 
اســت که ایران را با بســتن منابع ارزی و مالی به 
زانو درآورد. در این شــرایط این صادرات است که 
می تواند برای کشــور منابع ارزی آورده و شرایط را 

برای سرمایه گذاری و رشد مهیا کند.
 ما برای آنکه بتوانیم به آمارهایمان روند باثبات 
بدهیــم باید برخی مبانــی را تغییــر داده و برای 
مشــکات راه حل های مناســب تعریف کنیم. وزیر 
امور اقتصادی و دارایی معتقد است در شرایط فعلی 
کشــور و شــکل گیری از دور جدیدی از تحریم ها، 
صادرات عصای دســت دولت برای عبور از فشارها 
خواهد بود.وی با بیــان اینکه بانک مرکزی، وزارت 
اقتصاد و ســایر نهادهای دولت باید تعاملی قوی با 
بخش خصوصی داشته باشــند، توضیح داد: اینکه 
بخشــنامه اخیر بانک مرکزی به طــور کامل کنار 
رود، قطعا در شــرایط فعلی ممکن نیســت.  اما ما 
تاش می کنیم با استفاده از نظرات بخش خصوصی 
روبنای آن را در صورت نیاز تغییر دهیم تا شــرایط 

برای فعالیت سرمایه گذاران فراهم شود.

پیشنهادات ارزی بخش خصوصی به بانک مرکزی



بدین وسیله به
1 - اصغر طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 83، شماره / شناسه ملی: 
3874069125، متولد: 1363/1/11، به نشــانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 12 

متری نسترن ک نیما
2 - فرخه زنگنه، نام پدر: قربانعلی، شــماره شناســنامه: 5، شــماره / شناســه ملی: 
6479776585، متولد: 1336/2/4، به نشــانی: همدان شــهرک بهشتی خ فرهنگ 12 

متری نسترن ک نیما
3 - سهیا طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره / شناسه ملی: 3873962081، متولد: 

1360/8/15، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 12 متری نسترن ک نیما
4 - مریم طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 3860975722، شماره / 
شناسه ملی: 3860975722، متولد: 1376/12/13، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ 

فرهنگ 12 متری نسترن ک نیما
5 - اکبر طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 14549، شماره / شناسه 
ملی: 3875700589، متولد: 1366/7/4، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 12 

متری نسترن ک نیما
 6 - فاطمه طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شــماره شناسنامه: 634، شماره / شناسه 
ملی: 6479359631، متولد: 1356/5/6، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 12 

متری نسترن ک نیما
 7- ناصر طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 633، شماره / شناسه ملی: 
6479359623، متولد: 1355/4/5، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 12 متری 

نسترن ک نیما
8 - حسین طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 3860295901، شماره 
/ شناسه ملی: 3860295901، متولد: 1369/9/26، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ 

فرهنگ 12 متری نسترن ک نیما
9 - مینا طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 3860975730، شماره / 
شناسه ملی: 3860975730، متولد: 1376/12/13، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ 

فرهنگ 12 متری نسترن ک نیما
اباغ می شــود که بانک کشاورزی  به استناد سند رهنی  شــماره 55589 دفتر 11 
همــدان  جهت وصول مبلغ 613042074 ریال تا تاریخ  97/5/17 به انضمام خســارت 
تاخیر متعلقه  و از تاریخ مذکور  تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه  
صادر نموده و پرونده اجرائی به کاســه 9701269 در این اداره تشــکیل شــده و طبق 
گزارش مورخ 97/9/10 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا  
به تقاضای بستانکار طبق  ماده 18 آئین نامه اجرا  مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های  کثیرالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز  از تاریخ این 
آگهی که روز اباغ محسوب می گردد  نسبت به پرداخت بدهی  خود اقدام ننمایید مورد 
وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی  از طریق مزایده فروخته 

و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/10/12

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جال حدادی
 م الف/3735

آگهی اباغ اجرائیه طبق مواد 19 آیین نامه اجرای اسناد رسمی 

بدین وسیله به
1- رمضان طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 111204، شماره / شناسه 
ملی: 3871096008، متولد: 1354/3/2، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 12 

متری نسترن ک نیما
2- فاطمه طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناســنامه: 634، شماره / شناسه 
ملی: 6479359631، متولد: 1356/5/6، به نشــانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 

12 متری نسترن ک نیما
3- حســین طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 3860295901، شماره 
/ شناسه ملی: 3860295901، متولد: 1369/9/26، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ 

فرهنگ 12 متری نسترن ک نیما
4 - ناصر طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 633، شماره / شناسه ملی: 
6479359623، متولد: 1355/4/5، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 12 متری 

نسترن ک نیما
5 - محمد رضا عزیزی، نام پدر: مرادعلی، شــماره شناســنامه: 584، شماره / شناسه 
ملی: 3872357956، متولد: 1339/4/4، به نشــانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 

12 متری نسترن ک نیما
6 - مریم طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 3860975722، شماره / 
شناسه ملی: 3860975722، متولد: 1376/12/13، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ 

فرهنگ 12 متری نسترن ک نیما
7- مینا طاهری شکیب، نام پدر: علی، شــماره شناسنامه: 3860975730، شماره / 
شناسه ملی: 3860975730، متولد: 1376/12/13، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ 

فرهنگ 12 متری نسترن ک نیما
8 - ســهیا طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 3476، شماره / شناسه 
ملی: 3873962081، متولد: 1360/8/15، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 

12 متری نسترن ک نیما
9 - اکبر طاهری شــکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 14549، شماره / شناسه 
ملی: 3875700589، متولد: 1366/7/4، به نشانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 12 

متری نسترن ک نیما
10- فرخه زنگنه، نام پدر: قربانعلی، شــماره شناســنامه: 5، شــماره / شناسه ملی: 
6479776585، متولد: 1336/2/4، به نشــانی: همدان شــهرک بهشتی خ فرهنگ 12 

متری نسترن ک نیما
11- اصغر طاهری شکیب، نام پدر: علی، شماره شناسنامه: 83، شماره / شناسه ملی: 
3874069125، متولد: 1363/1/11، به نشــانی: همدان شهرک بهشتی خ فرهنگ 12 

متری نسترن ک نیما
اباغ می شــود که بانک کشاورزی  به استناد سند رهنی  شــماره 55593 دفتر 11 
همدان  جهت وصول مبلغ 707356240  ریال  اصل طلب تا تاریخ  97/5/17 به انضمام 
خسارت تاخیر متعلقه  و از تاریخ مذکور  تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
اجرائیه  صادر نموده و پرونده اجرائی به کاســه 9701272 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 97/9/10 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا  به تقاضای بستانکار طبق  ماده 18 آئین نامه اجرا  مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های  کثیرالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز  از تاریخ این 
آگهی  که روز اباغ محسوب می گردد  نسبت به پرداخت بدهی  خود اقدام ننمایید مورد 
وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی  از طریق مزایده فروخته 

و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/10/12

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان – جال حدادی
 م الف/3734

آگهی اباغ اجرائیه طبق مواد 19 آیین نامه اجرا کاسه 9701272 
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مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی گردشــگری 
خوزستان نســبت به خطر رانش در دیواره غربی سازه های 
آبی شوشــتر هشــدار داد. به گزارش ایســنا، سید حکمت 
اه موســوی مدیــر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان  با اشاره به اینکه احتمال رانش این دیواره 
باید از سوی دستگاه های مرتبط مورد توجه قرار بگیرد، اظهار 
داشت: سازه های آبی تاریخی شوشتر یک بنای تاریخی است 
کــه به ثبت جهانی رســیده و ارتباط عملکــردی در حوزه 
رودخانه های گرگر و شــطیط به لحاظ ســاختار فنی واجد 
اهمیت و ارزش جهان اســت.وی با اشاره به اینکه حفاظت 
از آثار تاریخی و میراثی بخصوص اگر به ثبت جهانی رسیده 
باشد یک ضرورت اســت، بیان داشت: اتفاقات حداقلی نیز 
در ســازه ها و بنا های جهانی از درجه اهمیت بســیار باایی 
برخوردار است کوچکترین اتفاقی واکنش های استانی، ملی 
و جهانی در پی دارد.وی گفت : در چند روز گذشــته هم در 
محوطه تاریخی شوش یک گودبرداری اتفاق افتاد و دیدیم 
که این اقدام تا چه اندازه سیســتم مدیریتی استان را بعد از 
حساسیت های به وجود آمده به تاطم انداخت، ولی این بار 
سازه های آبی تاریخی شوشتر در معرض خطر قرار دارد.دبیر 
شورای گردشگری استان وضعیت موجود در سازه های آبی 
شوشتر را یک خطر بالقوه عنوان کرد و افزود: در صورتی که 
دیوار غربی سازه های آبی شوشتر ریزش کند این حادثه قطعا 
آثار و تبعات آن موقعیت تاریخی و تمدنی ایران اســامی را 
خدشه دار می کند.مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خوزستان گفت: این خطر بالقوه در حال حاضر 
متوجه صنعت گردشگری است و باید مراقب باشیم که این 
اتفاق احتمالی منجر به مصدوم شــدن توریست هایی که از 
این محوطه تاریخی بازدید می کنند نشود.موسوی شوشتر را 
یکی از مقاصد مهم گردشگران خارجی بخصوص اروپایی ها 
دانســت و تاکید کرد: نگرانی ها در ایــن حوزه جدی بوده و 
باید قبل از اینکه این گنجینه آسیب جدی ببیند فکری به 

حال آن شود.
 هرلحظه ممکن است ریزش اتفاق بیفتد

مدیرپایگاه تاریخی شوشــتر و معــاون اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان در این خصوص بیان کــرد : دیواره غربی 
محوطه آسیاب های شوشتر در شاخه گرگر از رودخانه کارون 
قرار دارد و این مجموعه به همراه بخشــی از نهر گرگر که از 
جمله آثار ســیزده گانه نظام آبی تاریخی شوشتر هستند به 
ثبت میراث جهانی رســیده اند، ولی با این وجود چند سالی 
اســت که زنگ خطر در این مجموعه به صدا درآمده است.
محمدحسین ارسطو زاده تصریح کرد: آنچه کنوانسیون های 
بین المللی بر روی آن تاکید دارند امنیت و ســامت جانی 
انســان ها و گردشــگران در هنگام بازدید از مجموعه های 
تاریخی اســت و از آنجایی که هر لحظه ممکن اســت این 
ریزش اتفاق بیفتد نیاز است تا اقدامات و تعهداتی که ایجاد 
شده اجرایی شوند.وی با اشــاره به اینکه شاهدگذاری ها در 
بنای آبی تاریخی شوشتر نشان می دهد که دیواره غربی در 

حال حاضر 1.5 ســانتیمتر به حرکت درآمده و جابجا شده 
اســت، یادآور شد: طول این دیواره تقریباً 600 متر است که 
به آسیاب ها مشرف اســت و طبیعتاً روی این دیوار بنا های 
مســکونی وجود دارد که اغلب آن ها از خطــری که آنها را 
تهدید می کند مطلع هســتند.مدیر پایگاه تاریخی شوشتر 
ادامه داد: در صورت ریزش این دیوار بی شــک بخش عمده 
آسیاب ها نابود می شوند و به این دلیل بعد از فرسایش پوسته 
و جداره این سازه ها، سازند موجود در منطقه تاریخی موجود 
شکسته خواهد شد و به دلیل فشار مضاعف بخش عمده ای 
از مجموعه تخریب می شود و برای همیشه از دست می رود.

وی یادآور شد: اضافه بر آن نیز نهر گرگر خود یک نهر دست 
کن و یکی از آثار مربوط به دوره هخامنشی است و درصورت 
مســدود شدن جریان آبرســانی این نهر به پایین دست، به 
لحــاظ اجتماعی و تلفات جانی خســارت های جدی را رقم 

می زند و کشور را دچار مسائل بعد از آن می کند.
ارسطو زاده به صورت جلســه مردادماه امسال در سطح 
وزارتخانه های نیرو، کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات 
سلسله نشســت هایی که با موضوع آبشار های شوشتر برگزار 
شد دستگاه های مختلف مکلف به انجام تکالیف متعدد شده 
اند و از جمله آن وزارت نیرو و اســتانداری خوزستان هستد 
کــه باید با اختصاص اعتبار 80 میلیارد ریالی در ســال 97 
نسبت به پرداخت هزینه مطالعه انجام فعالیت های پیشگیرانه 
اقدام می کردند، اما تا کنون در این زمینه دستاوردی حاصل 
نشده است.معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خوزســتان تاکید کرد: این اداره کل نیز موظف 
به پیگیری تملک بنا هایی که بر روی دیواره قراردارند، شــده 
است.مشاور مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان در امور 

گنجینه آب نیز با اشاره به اینکه یکی از دیگر تعهدات وزارت 
نیرو که مجری آن سازمان آب و برق خوزستان است ایروبی 
ســه کیلومتر از رودخانه در باا دســت سازه های آبی است، 
عنوان کرد: تا کنون 150 متر از این مســاحت اجرایی شده، 
ولــی در کل وزارت نیرو 450 میلیارد ریال جهت حفاظت از 
این بنا ها کار تعریف کرده اســت.محمد اسحاقی بنی در این 
خصوص ادامه داد: این اقدامات که وزارت نیرو متعهد به انجام 
آن شــده باید از سال جاری در طول سه سال انجام شود، اما 
به دلیل عدم صدور مجوز های ازم از ســوی شورای اقتصاد 

نمی توان افقی در این خصوص برای امسال متصور بود.
وی بــا تاکید بر اینکه نمی تــوان نقدینگی را دلیل عدم 
اجرای این تعهدات در سال جاری عنوان کرد، گفت: درعین 
حال انجام فعالیت ها و واگذاری کار حفاظت و مرمت تا زمانی 
که مجوز شورای اقتصاد صادر نشود، مقدور نیست.این مقام 
مسئول در سازمان آب و برق خوزستان یادآور شد: در حال 
حاضر ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در 
نامه ای واگذاری قرارداد فعالیت های متعهد شــده از ســوی 
وزارت نیــرو برای مرمــت دیوار را منوط بــه انعقاد قرارداد 
EPC و چند مشــاوره ای اعام کرده است در صورتی که ما 

با دانشگاه شهید بهشتی تهران وارد کار شده ایم و این نامه 
عما مانع ادامه فعالیت ها شده است.

پنج خانه در معرض خطر بر روی دیواره غربی
 در حال جابجایی

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خوزستان با اشاره 
به اینکه هفته جاری مقدمات جابجایی پنج خانه مســکونی 
بر روی دیواره غربی که در معــرض ریزش قرار دارند انجام 
شده است، گفت: در این رابطه از امور مالیاتی استان خواسته 
شــده تا از محل درآمد های مالیات بــر ارزش افزوده که به 

شهرداری شوشتر اختصاص داده می شود هزینه جابجایی و 
اســکان مجدد این خانه ها پرداخت شود.حاجی زاده تصریح 
کرد: سازه های آبی شوشتر بخشی از هویت میراثی و تاریخی 
استان خوزستان است و باید پیش از این مشکات بین اداره 
کل میراث، سازمان های آب و برق و مدیریت و برنامه ریزی 
استان رفع می شد.وی همچنین با اشاره به اینکه نباید منتظر 
بود تا اتفاق ناگواری رخ دهد که بعد از آن بفکر رفع پیامد ها 
باشیم، یادآور شــد: این وضعیت نشان دهنده آن است که 
دستگاه ها با یکدیگر تعامل ندارد و مصوبات روی هم انباشته 

می شود که این امر ناشی از عدم پیگیری کافی آنهاست.
دراین نشست استاندار خوزستان از دستگاه های مربوطه 
خواســت هرچه ســریعتر وضعیت ســازه های آبی را مورد 
رســیدگی قرار دهند، گفت: برنامه ریزی ها باید به ســمتی 
باشد که هرچه سریعتر از بنا های این منطقه حفاظت شود.

غامرضا شریعتی تاکید کرد: صنعت گردشگری برای استان 
خوزســتان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دستگاه ها در 
این راستا هماهنگی بیشتری داشته باشد.نماینده عالی دولت 
در اســتان خوزستان تصریح کرد: در حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری کم کاری صورت گرفته است و 
باید هرچه زودتر این عقب ماندگی ها جبران شــوند.وی از 
سازمان آب و برق خواست محوطه تاریخی شوشتر را با توجه 
به ضرورت آن در زمان بارندگی ها پاکســازی و ایروبی کند 
و دســتگاه های مرتبط در جابجایی فوری منازل در معرض 

خطر همکاری شود.
سازه های آبی شوشتر از جمله آثار شناخته شده ایران 

در جهان
ســازه های آبی شوشتر، سیستمی به هم پیوسته از تونل 
ها، آبشارها، بندها، آسیاب ها و کانال های بزرگ هدایت آب 
هستند که با هماهنگی و پیوستگی فوق العاده در کنار هم 
کار میکنند. این مجموعه صنعتی-تاریخی در ســال 2009 
توانســت 3 معیار ثبت I, II, V. را از یونسکو دریافت کند.
اصلی ترین کار سازه های شوشتر، مسدود کردن رود »گرگر« 
اســت تا سطح آب برای آبگیری تونل ها در تخته سنگ باا 
بیایــد. تونل های گرگر با انتقــال آب از مجرا های خود، آب 
ساکنین منطقه را تامین میکند. در جنوب محوطه آبشارها، 
پلکانی چهار هزار ســاله از سنگ ســاخته شده که بیش از 
200 پله دارد. این پله ها محوطه آبشار را به مناظق مسکونی 
متصل میکنند. جالب است که در مسیر پلکان ها اتاقک های 
کوچکی تعبیه شــده که به نظر میرســد محل قرار گرفتن 
نگهبانان بوده است.اتاقک های دیگری که شوادون نام دارند 
به موازات مجرا های ســرعت دهنده جریان آب ساخته شده 
اند. این اتاقک ها محلی برای استراحت آسیابان شوشتر بوده 
اند که برای فرار از گرما به این اتاق ها پناه می  بردند، به دلیل 
تعبیه پنجره ها و سقف های روباز، آسیابان به هنگام استراحت 
نیز میتوانستند به حرکت چرخ های آسیاب و جریان آب ناظر 
باشــند. دقیقا رعایت همین نکات اســت که باعث شگفتی 

باستان شناسان دنیا شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هر لحظه 
احتمال فاجعه ناشــی از بخاری های نفتی مدارس اســتان وجود دارد.به گزارش 
خبرنگار ایســنا، عزیز فیلی در نشست کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء 
کیفیت کاا و خدمات استان با اشاره به اینکه بخاری نفتی اخیرا در شهر زاهدان 
حادثه آفرید، افزود: هر چه ســریعتر باید مدارس روستایی نزدیک به خطوط گاز 
استان گازرسانی و نسبت به استانداردسازی سیستم گرمایشی این مدارس اقدام 

شود.
وی اظهارکرد: در صورتی که نیاز باشــد بهتر است مدرسه جدیدی نسازیم اما 

سیستم گرمایشی مدارس موجود را استانداردسازی کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: 
50 درصد از اعتبار مورد نیاز استانداردســازی سیستم گرمایشی مدارس استان 
از محل اعتبارات ملی و 50درصد نیز از محل اعتبارات اســتانی تامین شود.فیلی 
تصریح کرد: حتما باید به فکر استانداردســازی سیستم گرمایشی مدارس استان 

باشیم و اقدام جدی در این زمینه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ظرف 6 ماه تا یک سال می توانیم بخاری های نفتی استان را 
جمع آوری کنیم، ادامه داد: بهترین راهکار برای مدارس روستاهای فاقد گاز ایجاد 

و راه اندازی موتورخانه گازوئیلی) شوفاژ( است.
همچنین جهان مهرابی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان 
کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه گفت: بخشــی از سیســتم گرمایشی مدارس 
اســتان بخاری نفتی و بخشی نیز بخاری گازی فاقد اســتاندارد است.وی افزود: 
برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس استان نیازمند همکاری شرکتهای 

خدمات رسان از جمله گاز و برق هستیم.
ازم به ذکر اســت کــه مهرابی پیش از این در گفت و گو با خبرنگار ایســنا 
گفت: 1200 مدرسه و فضای آموزشی در قالب بیش از 3000کاس درس استان 
کهگیلویــه و بویراحمد از بخاری نفتی اســتفاده می کنند.معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: از 84 دستگاه آسانسور 
ادارات و دســتگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد تنها 7 آسانسور دارای پروانه 
استاندارد هتستند که از این تعداد 4 آسانسور اعتبار پروانه استاندارشان به پایان 

رسیده است.
فیلی تصریح کرد: کمیته ســه نفره دفتر فنی و شــهری استانداری و نماینده 
استاندارد از مراکز تفریحی و شهربازی و بازی در سطح شهرهای دهدشت، یاسوج 
گچساران و سی ســخت بازدید نواقص اولیه را احصا به شهرداری ها اباغ شود و 
در بازه زمانی مشخص در صورتی که رفع نواقص نکرده اند در صورت نیاز تعطیل 
شــود. آموزش و پرورش و بهزیستی ظرف یک هفته اعام کنند که چه اقداماتی 
در خصوص استانداردسازی تجهیزات پیش دبستانی ها و مهدکودک های استان 
انجام داده اند. وی عنوان کرد: شــهرداری استانداردسازی پارک های سرپوشیده 
بازی کودک را پیگیری کند اگر جایی اســتاندارد نیســت و احتمال خطر وجود 

دارد بسته شود.
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار کهگیلویه و بویراحمــد ادامه داد: 

فرمانداران کهگیلویه گچســاران و دهدشت با حضور اداره استاندارد، بهزیستی و 
دســتگاه متولی جلسه ای در این زمینه برگزار و نتیجه را به کارگروه اعام کنند.

فیلی اضافه کرد: واحدهایی که قرار است به بهره برداری برسند قبل از اخذ مجوز 
استاندارد شهرداری ها و نظام مهندسی حق ندارند پایان کار به آنها بدهند.

خطررانشدیوارهغربیسازههایآبیشوشترراتهدیدمیکند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد
احتمال فاجعه بخاری های نفتی در مدارس

برای نخستین بار در کشور؛
اجرای تکنولوژی لیزر مارک لوله های فلزی

 در شرکت گاز استان اصفهان
گروه شهرستانها: برای نخستین بار در سطح کشور تکنولوژی لیزرمارکینگ 
لوله های فلزی گاز با رویکرد مدیریت و کنترل دارایی های فیزیکی در شرکت گاز 

استان اصفهان اجرا شد.
تکنولوژی نوین لیزرمارکینگ با پیشــنهاد بازرســی فنی شرکت گاز استان 
اصفهان و در قالب پروژه پژوهشــی، در شبکه و لوله های فلزی به مرحله اجرایی 
رســیده که در این فرآیند تمامی مشــخصات فنی لوله مطابق با استاندارد های 

جاری شرکت ملی گاز ایران نشانه گذاری و مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرد.
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره به اینکه، این تکنولوژی 
طی یک پروژه پژوهشــی با دانشگاه صنعتی اصفهان، مورد بررسی دقیق فنی و 
کارشناسی قرار گرفته است،گفت: امکان ردیابی مشخصات فنی لوله  به هنگام 
تولید در کارخانه ســازنده بدون هرگونه آسیب فیزیکی و ظاهری، سازگاری با 
فرآیند تولید و امکان پیاده ســازی در خط تولید لوله سازی، ماندگاری در زمان 
حمل ونقل و جابجایی تا انبارهای شــرکت گاز و پیمانکاران اجرایی، ردیابی در 
کارگاه های پوشــش و عایق کاری و حتی پس از اجرا و در زمان بهره برداری از 
ویژگی های منحصر به فرد این روش نشــانه گذاری است که بر اساس الزامات و 

نیازمندی های استاندارد لوله های فلزی API 5L  موردتأیید قرار گرفته است.
ســید مصطفی علوی افزود: طرح اولیه این روش پس از ارائه به لحاظ امکان 
سنجی طی چندین جلسه فنی بین سازندگان لوله با حضور کارشناسان بازرسی 
فنی شــرکت های گاز استانی مورد بحث و بررســی قرار گرفت و پس از ارائه از 
ســوی واحد بازرسی فنی شرکت گاز استان اصفهان، نتایج تئوری و عملی آن با 
حمایت امور پژوهش شــرکت ملی گاز در کنفرانس جهانی پژوهش های گاز در 

سال 2017 ثبت گردید.
وی، بیان داشــت: نکته مهم این طرح که آنرا در ســطح مدیریت گازرسانی 
کارآمــد می کند آن اســت که ضمن امــکان ردیابی لوله های فلــزی در پروژه 
گازرســانی و جلوگیری از جابجایی لوله ها در پروژه ها، مانع از آسیب به خواص 

ساختاری و ویژگی های عملکردی لوله در زمان حکاکی می شود.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، یادآور شد: مشخصات فنی، در شرح 
یک کاا و همچنین نحوه ثبت و تشــخیص آن از اهمیت باایی برخوردار است 
که این اطاعات فنی  طی گذشــت زمان، شرایط نگهداری و ماهیت پروژه های 
اجرایی از بین خواهد رفت، اما با استفاده از تکنولوژی لیزر مارکینگ ، اطاعات 
فنــی یک کاا طی یک روش ماندگار، علمــی و غیر مخرب بر روی لوله ثبت و 

حکاکی می شود.
علوی افزود: این روش با همت کارشناســان فنی شرکت گاز استان اصفهان 
به صورت یک پیش نویس اجرایی بصورت ضمیمه استاندارد تدوین و به عنوان 
ضمیمه قراردادهای جدید لوله در کمیته فنی تأیید گردیده و برای اولین بار در 
سطح شرکت ملی گاز ایران در پروژه خرید لوله های 6 اینچ عملی و پیاده سازی 

شده است.
گفتنی است که براساس مصوبه کمیته فنی شرکت گاز استان اصفهان از این 
به بعد درج مشخصات لوله به روش مذکور روی لوله های فوادی ضروری، ازم و 

عما مورد استفاده خواهد شد.

لزوم ایجاد توسعه زیرساخت ها در شهرک ها
 و نواحی صنعتی آذربایجان غربی

گروه شهرســتانها: معاون فني ســازمان صنایع کوچک و شــهرک هاي 
صنعتي ایران در جمع پرسنل شرکت شهرکهاي صنعتي آذربایجان غربي گفت: 
ماهیت وجودي و هدف اصلي شــرکت شــهرک هاي صنعتي خدمات رساني به 

سرمایه گذاران بخش صنعت و تولید و تهسیل امر سرمایه گذاري است.
به گزارش روابط عمومي شــرکت شــهرک هاي صنعتــي آذربایجان غربي، 
فتحعلي محمدزاده در این نشســت که در محل شــهرک فناوري ارومیه برگزار 
شــد، با بیان اینکه می بایستي صیانت و توسعه زیرساختها مورد توجه ویژه قرار 
گیرد،  اظهار داشت: باید حداکثر استفاده را از منابع مالي شرکت در جهت ایجاد 
و توســعه زیرساخت ها در شــهرک ها و نواحي صنعتي بکار گیریم و در حد نیاز 

فازهاي عملیاتي را شناسایي و پروژه هاي اولویت دار را اجرا نماییم.
وي با اشاره به اینکه اراضي صنعتي واگذاري به سرمایه گذاران بخش تولید در 
واقع محصول قابل ارائه شده شرکت شهرک هاي صنعتي می باشد،  تصریح کرد: 
می بایستي زیرساختها را به بهترین نحو ممکن در شهرکها و نواحي صنعتي در 
حال واگذاري تأمین نماییم تا بتوانیم بخشي از دغدغه کارآفرینان بخش صنعت 

را به حداقل برسانیم.
محمــدزاده در ادامه با بیان اینکه اســتان آذربایجان غربــي با توجه به هم 
مرزي با سه کشور از پتانسیل صنعتي شــدن باایي برخوردار است،  افزود: این 
استان می تواند نگین درخشان صنعت، معدن و تجارت بویژه درصنایع تبدیلي و 

کشاورزي درکشور باشد.
وي با اشاره به اینکه شرکت شهرکهاي صنعتي بصورت درآمد هزینه اي اداره 
می شود و همدلي و همیاري در انجام امور می تواند موجبات پیشبرد اهداف باشد، 
 گفت: ارتقای جایگاه شرکت،  رونق کسب و کار،  تحقق اهداف و مأموریت شرکت 

باید در اولویت کارها قرار گیرد.

دو پروژه تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان
 با همکاری دانشگاه آزاد اسامی قزوین
 و دانشگاه شهید بهشتی انجام می شود

گروه شهرســتانها: مهندس مســعود خواجه وند معاونــت برنامه ریزی و 
مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به پروژه های تحقیقاتی 
درحال انجام گفت: در راستای مصوبه کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان قزوین دو پروژه تحقیقاتی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه 
آزاد اســامی قزوین با موضوع تحلیل هارمونیک شــبکه فشار ضعیف و ارزیابی 
عملکرد کارکنان در مدت یک ســال و با هزینه ای بالغ بر 1815 میلیون ریال 

اجرا می گردد .
وی در ادامــه گفت: ازجملــه مواردی که درقالب پــروژه تحلیل هارمونیکی 
شبکه توزیع مدل ســازی فیدرها انجام می شود می توان به بررسی تکنولوژی ها، 
پیاده سازی الگوریتم ها اشاره کرد و همچنین در پروژه ارزیابی عملکرد کارکنان 
نیز مواردی از قبیل بررسی شــناخت آسیب شناسی وضع موجود نظام ارزیابی 
عملکرد، تدوین مدل نرم افزاری نظــام ارزیابی عملکرد مطلوب، تهیه نرم افزار 

کاربردی مناسب و کاربرپسند برابر دستورالعمل توانیر انجام خواهد شد .
شایان ذکر است درهمین راستا طی حکمی از سوی مهندس سعید بهادیوند 
چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین مهندس مجید بیگناه 
میکال و مهندس ابراهیم ایراندوســت به ترتیــب به عنوان ناظران داخلی پروژه 

تحقیقاتی مذکور منصوب شدند .

60  درصد از حوضه های آبخیز گیان
 کانون بحرانی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری گیان، هنر آبخیزداری را حفظ خاک 
در باادســت و جلوگیری از سیاب در پایین دست دانست و گفت: گیان 52 
حوزه آبخیــز دارد که 60 درصد از این حوزه ها جزو کانون های بحران اســتان 
هستند.محسن یوســف پور در گفت وگو با ایسنا ، با اشاره به خیزش غیر قابل 
مهــار آب در ا به ای کوه هــا و دره ها و آبراهه ها، اظهار کرد: آبخیزداری تاش 
دارد خیزش آب را کنترل و جهتدهی کند و از ســرعت آن بکاهد تا خاکشویی 
از باا صورت نگیرد و پوشــش گیاهی در ارتفاعات از بین نرود.وی جلوگیری از 
وقوع ســیاب در پایین دست را یکی دیگر از اهداف آبخیزداری دانست و افزود: 
آبخیزداری از طریق عملیات مکانیکی مانند احداث ســازه های مهندسی شامل 
سدها و بندهای گابیونی در مسیر آبراهه ها سرعت آب را تنظیم می کند. همچنین 
عملیات بیولوژیکی در باادست مانند بذرپاشی و کپه کاری در مرتع و نهال کاری 
در جنگل صورت می گیرد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیان، هنر 
آبخیزداری را حفظ خاک در باادســت و جلوگیری از ســیاب در پایین دست 
دانســت و گفت: گیان 52 حوزه آبخیز دارد که 60 درصد از این حوزه ها جزو 
کانون های بحران استان هستند.این مقام مسئول، کانون های بحران آبخیزداری 
را به دو دسته سیلخیز و رسوبخیز تقسیم کرد و متذکر شد: برای اینکه در سطح 
شهرها و روستاهای استان شــاهد سیل نباشیم عملیات آبخیزداری در مناطق 
مرتفع و کوهســتانی را مد نظر قرار داده ایم.وی حوزه های آبخیز در ماســوله، 
ماسال، تالش، پلرود و... را سیلخیز دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه هایی مانند 
تااب انزلی هدف ما جلوگیری از ورود رسوب است، زیرا رسوبات یکی از عواملی 

است که باعث خشکیدگی تااب و کاهش عمق آن می شود.

اخبار کوتاه

نشست ستون های مسجد تاریخی جامع دزفول
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول گفت: مسجد جامع 
شهرستان دزفول که یکی از مساجد تاریخی استان خوزستان است که به علت نشت 
فاضاب آســیب دیده است و نیاز فوری به تخصیص بودجه و مرمت دارد.به گزارش 
ایســنا، حجت اه آریایی نیا با بیان این که  مسجد جامع دزفول یکی از قدیمی ترین 
مساجد استان خوزستان است که بارها مرمت شده است، افزود: مشکل اصلی آسیب 
بخشــی از این مســجد، نشت فاضاب از کوچه ضلع جنوب شــرقی آن است. طی 
چندین ســری مکاتبه با شهرداری و باوجود همکاری آن ها، متأسفانه زمان از دست 
رفته بود و آب وارد دیوارهای مسجد شده بود. او ضمن اشاره به بارندگی ها به عنوان 
یکی از عوامل آســیب خانه های قدیمی و تاریخی، تصریح کرد: بارندگی های خوب 
امســال برای ما مشکل ساز شد و با وجود این که سال گذشته بام این مسجد ایزوگام 
شده بود، اما به این دلیل که کسی به صورت مستمر در آنجا حضور ندارد که مراقبت 
کند، قســمت هایی نشت پیدا کرده و چند آجر از سقف فرو ریخته است.  آریایی نیا 
درخصوص نشست ستون های ضلع شــرقی این مسجد، عنوان کرد: این نشست به 
دلیل نشــت فاضاب است که سازمان آبفای دزفول باید پاسخگوی آن باشد.  وی با 
بیان این که برنامه فاضاب شهری دزفول باید جامع باشد، تصریح کرد: سال های قبل 
مقداری برای برنامه فاضاب هزینه کردند، اما حدود دو ســال است که دیگر اقدامی 
در این زمینه صورت نگرفته است. اولین و قدیمی ترین مسجدی که در دزفول ساخته 
شده است، جامع اســت که در مرکز شهرستان دزفول٬ در خیابان امام خمینی قرار 
دارد. ساخت این مسجد که به سبک معماری دوره ساسانی است، بین قرن های سوم 
و چهارم هجری قمری صورت گرفته است؛ البته اختاف نظراتی وجود دارد و برخی 

مأخذها تاریخ ساخت مسجد جامع دزفول را سده هفتم هجری قمری می دانند.  

اعام مفقودی
ســند کمپانــی خودرو پرایــد  هاچ بک مــدل: 77 به 
شماره انتظامی: 88 ایران – 265ج96به شماره شاسی:   
S1442276139148  و شــماره موتور: 00045923 
بنام آقای حسن درویش مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

اعام مفقودی
برگ ســبز وســندکمپانی خودرو ســمند مدل: 84 به 
شماره انتظامی: 96ایران-649س14 و به شماره شاسی: 
14506494 وبه شــماره موتور: 12484011572 بنام 
آقای محمد صباغیان مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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رئیــس پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهــدام باند۱۱ نفره 
سارقان که سابقه درگیری  مســلحانه داشتند خبر داد.به 
گزارش ایسنا، ســردار علیرضا لطفی دراین باره گفت: در 
روز ۱۹ خردادماه امسال پرونده ای با موضوع سرقت منزل 
از کانتری ۱۶۴ قائم به پایــگاه یکم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ ارجاع شــد و درپی آن مالباختــه با حضور در مقر 
پلیس در اظهاراتش به کاراگاهان گفت: در ساعت ۱۶ خانه 
ام را در بلوار ارتش- کوی اله ترک کرده و در ســاعت ۲۳ 
هنگام مراجعه به منزل متوجه شــدم که پشت در ورودی 
خانه مسدود شده است به سختی در را بازکردم و دیدم که 
وسایل منزل به هم ریخته و مقادیری جواهرات و سکه طا 
به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان به ســرقت رفته و سارقان با 
تخریب در بالکن از محل متواری شده اند.وی با بیان اینکه 
با بررســی دقیق تیم بررسی صحنه سرقت پلیس آگاهی، 
کارآگاهــان پایگاه یکم پلیس آگاهــی تهران بزرگ موفق 
به شناسایی یکی از ســارقان حرفه ای و سابقه دار به نام 
»نجف« شدند، گفـت: در پی شناسایی هویت »نجف« به 
عنوان یکی از سارقان و با اقدامات ویژه پلیسی مشخص شد 
نجف با همدستی تعدادی از سارقان سابقه دار و خطرناک 
بصورت باندی و کاما ســازمان یافته اقدام به ســرقت از 
منازل شــهروندان در نقاط شمالی شهر تهران کرده است.
رییس پلیس آگاهی پایتخت اضافه کرد: در ادامه رسیدگی 
به پرونده و بــا اقدامات کارآگاهان پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ و کنترل دقیق تحرکات این باند، تمامی اعضای باند 
شناسایی و طی یک عملیات هماهنگ در تهران، فردیس 

و اندیشــه پنج عضو اصلی این گروه از ســارقان به اسامی 
»نجف . الف«، »مســعود . الف« )برادر نجف(، »اکبر . م« 
)معروف به امین(، »یعقوب . م« )برادر اکبر( و ناصر . ح به 
همراه شــش نفر از همراهان و نوچه هایشان  دستگیر و به 
پایگاه یکم منتقل شدند.به گفته لطفی، ماموران در بازرسی 
از مخفیگاه های متهمان، عاوه بر کشــف تجهیزات مورد 
استفاده در تخریب در منازل، چندین قبضه قمه، گاز اشک 
آور به همراه چندین پاک خودرو دارای ســابقه ســرقت 

مورد استفاده از سوی سارقان نیز کشف کردند، همچنین 
در این تحقیقات، عضو دیگری از این گروه به همراه خریدار 
اصلی اموال مســروقه در غرب کشــور شناسایی شدند که 
در بررسی سوابق شان مشخص شــد که این دو نفر اخیراً 
توســط پلیس آگاهی همدان دستگیر شده بودند اما یکی 
از آنها با تأمین قرار قانونی از ســوی مقام قضایی آزاد شده 
بود که با هماهنگی با مقام قضایی اســتان همدان، متهم 
حاضر در زندان به کارآگاهان تحویل داده شد و دیگر متهم 

پرونده نیز مجددا با همکاری پلیس آگاهی همدان دستگیر 
و هر دو متهم برای ادامــه تحقیقات به پایگاه یکم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند .وی افزود: در تحقیقات 
پلیسی از اعضای این گروه از سارقین حرفه ای و خطرناک، 
تاکنون بیش از ۷۵ محل ســرقت در مناطق شمال، شمال 
غرب، شمال شرق تهران شناسایی شده که با جمع بندی 
اظهارات این تعداد از شــکات و مالباختگان، تاکنون ارزش 
این پرونده بیش از هفت میلیارد تومان برآورده شده است 
همچنین بررسی سوابق متهمان نیز نشان داد که دو عضو 
این گروه از ســارقان حرفه ای به اتهام درگیری مسلحانه با 
مأموران گشت انتظامی در غرب کشور، تحت تعقیب پلیس 
قرار داشــتند که با بررسی موضوع مشخص شد که این دو 
متهم طی درگیری بــا مأموران انتظامی، در یک درگیری 
مســلحانه یکی از مأموران را با شلیک گلوله از ناحیه کتف 
مجــروح کرده و پس از آن بافاصله متواری شــده بودند 
کــه در این خصوص به محض اتمــام تحقیقات در پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، رسیدگی به پرونده درگیری مسلحانه 
این دو متهم نیز در محل وقوع درگیری مســلحانه انجام 
خواهد شــد.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: 
با دســتگیری این گروه از سارقان خطرناک، شاهد کاهش 
چشمگیر در وقوع ســرقت های منازل به شیوه تخریب در 
شهر تهران به ویژه در مناطق شمالی شهر تهران هستیم و 
تحقیقات ویژه پلیسی برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی 
متهمان همچنان در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قراردارد.

هشدار پلیس درباره جیب بری از شهروندانانهدام باند ۱۱ نفره سارقان خطرناک
 در اماکن شلوغ پایتخت

ســرهنگ ظهیری گفت: شهروندان از نشان دادن موجودی داخل کیف یا جیب 
خود در انظار عمومی خودداری کنند.

ســرهنگ کیوان ظهیری در گفتگو با خبرنگار حوزه حــوادث و انتظامی گروه 
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: سهل انگاری در مراقبت از محتویات 
کیــف و یا جیب، قرار دادن کیف پول و دیگر امــوال با ارزش در داخل جیب یا 
قسمت های در دســترس لباس، بی توجهی نسبت به حرکات مشکوک افراد در 
مکان های شــلوغ و همچنین جلب توجه افراد به حوادث ســاختگی ایجاد شده 

توسط جیب بر ها از عوامل جیب بری در اماکن شلوغ سطح شهر است.
وی تاکید کرد: شــهروندان از نشان دادن موجودی داخل کیف یا جیب در انظار 

عمومی خودداری کنند.
سرهنگ ظهیری با بیان اینکه شهروندان از کیف های کمری به جهت حمل پول 
استفاده کنند، گفت: هم وطنان در هنگام استفاده از وسیله نقلیه عمومی کیفشان 
را طوری در کنار خود قرار دهند تا در معرض دید باشد و چناچه احساس کردند 
افرادی به آن ها نزدیک شــده و هل دادند و یا تنه زدند هوشــیار بوده و بیشتر 

مراقبت کنند.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه شهروندان در صورت همراه داشتن 
کارت بانکی از نوشتن رمز بر روی آن خودداری کنند، در توصیه هایی خطاب به 
شهروندان خاطرنشان کرد: شــهروندان تمام پول خود را در یک جیب و یا یک 
قســمت از کیف پول خود نگذارند و پول خود را در انظار عمومی نشمارند و در 
صــورت امکان از حمل وجه نقد خــودداری کنند و مبالغ را به صورت چک رمز 

دار جابه جا کنند.

واژگونی خودروی سواری در بزرگراه تهران-کرج
واژگونی خودروی ســواری در بزرگراه تهران-کرج، راننده را راهی بیمارستان 
کرد.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، پس از دریافــت خبر این حادثه 
از ســوی شاهدین، ســتاد فرماندهی آتش نشــانی تهران ساعت ۱۴:۳۳ روز 
دوشــنبه، نیرو های عملیات ایســتگاه ۲۰ را به بزرگراه تهران-کرج روی پل 
آزادگان روانه کرد.علیرضا بابایی فرمانده ایســتگاه ۲۰ در این باره گفت: یک 
دستگاه خودروی سواری سمند به دلیل نامعلوم پس از انحراف از مسیر اصلی 
و برخورد بــا گاردریل به صورت واژگون در بزرگــراه متوقف و راننده نیز به 
گفته شــاهدان در داخل خودرو گرفتار و قبل رســیدن نیرو های آتش نشانی 
توســط رانندگان عبوری از خودرو خارج شــده بود.وی افزود: آتش نشانان 
ضمن ایمن سازی محل حادثه و نصب عائم هشدار دهنده  ایمنی در بزرگراه 
پس از قطع برق خودرو و جلوگیری از نشــت بنزین مشغول عملیات شدند.

بابایی تصریح کرد: نیرو های عملیات با رعایت موارد ایمنی، راننده ســمند را 
تحویل عوامل اورژانس دادند.

کشف سوخت قاچاق به ارزش ۷۲۰ میلیون ریال
 در پاکدشت

سردار ناظری از کشــف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان پاکدشت 
خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار عبدالرضا ناظــری فرمانده 
انتظامی شــرق اســتان تهران اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش شریف آباد 
شهرســتان پاکدشت در راستای اجرای طرح تشــدید مبارزه با قاچاق کاا و 
ســوخت، با انجام اقدامات اطاعاتی از قاچاق مقادیری ســوخت توسط یک 
تریلی تانکــر دار در محور امام رضا )ع( مطلع شــدند.وی افــزود: بافاصله 
ماموران با حضور در محــور و کنترل خودرو های عبوری، تریلی مورد نظر را 
شناســایی و توقیف کردند.فرمانده انتظامی شرق استان تهران تصریح کرد: با 
بررسی مدارک مشخص شد، تانکر ســوخت به صورت غیر متعارف در تانکر 
اصلی تعبیه و راننده فاقد مجوز حمل سوخت بوده که در بازرسی از تریلی ۳۰ 
هزار لیتر ســوخت گازوئیل کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.سردار 
ناظری بیان داشت: با حضور نماینده شرکت نفت و محرز شدن حمل سوخت 
قاچاق توســط تریلی مورد نظر، ســوخت تحویل شــرکت نفت شد.فرمانده 
انتظامی شــرق استان تهران با اشــاره به ارزش ۷۲۰ میلیون ریالی سوخت 
مکشــوفه برابر اعام کارشناسان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۱۷۵ هزار عدد اقام دارویی غیرمجاز
 از یک کلینیک دندانپزشکی در اراک

پلیس اســتان مرکزی ۱۷۵ هزار عدد اقام دارویی غیرمجاز از یک کلینیک 
دندانپزشــکی در اراک کشــف کرد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از 
اراک؛ ســرهنگ محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
مرکزی گفــت: در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
این اســتان، ۱۷۵ هزار عدد اقام دارویی قاچــاق، غیرمجاز و تاریخ مصرف 
گذشته به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال از یک کلینیک دندانپزشکی کشف 
شد.سرهنگ خلجی افزود: در پی اعام گزارش های مردمی به پلیس، ماموران 
پلیس اســتان مرکزی از نگهداری و اســتفاده اقام دارویی غیرمجاز در یکی 
از کلینیک های دندانپزشــکی شهر اراک مطلع شــدند و با هماهنگی مرجع 
قضایی بررسی موضوع در دســتور کار این پلیس قرار گرفت.وی اضافه کرد: 
در بازرســی که با حضور نماینده دادستان، اداره تعزیرات حکومتی و دانشگاه 
علوم پزشــکی از این کلینیک دندانپزشــکی انجام پذیرفت، تعداد ۱۷۵ هزار 
عدد انواع دارو های قاچاق، غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشــته دندانپزشکی به 
ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
مرکــزی ادامه داد: با دســتور قضائی کلینیک دندانپزشــکی مذکور پلمب و 

پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

یک  پیش دبستانی دیگر در زاهدان طعمه حریق  شد
 صبــح دیروز یک واحد پیش دبســتانی و مهدکــودک در خیابان بزرگمهر 
زاهدان طعمه حریق شد. به گزارش ایسنا،علی مرادی روابط عمومی آموزش 
و پرورش سیســتان و بلوچســتان در این زمینه گفت: بر اثر اتصالی برق در 
پیش دبســتانی و مهد قرآنی  ایلیا، آتش سوزی جزیی رخ داد که با اقدام به 

موقع مهار شد.

سوختگی 6 نفر از کارکنان واحد گندله سازی عقدا
مدیر مجتمع صنعتی چادرملو، انفجار و آتش سوزی در این شرکت را تکذیب 
کرد.محمــود مســری نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایســنا ضمن تکذیب خبر 
انفجار در مجتمع صنعتی گندله ســازی عقدا اظهار کرد:  هیچ آتش سوزی و 
انفجاری در این مجتمع اتفاق نیفتاده اســت.وی در مورد انتشار خبری مبنی 
بر مسدوم شدن ۶ نفر از پرسنل این شرکت افزود: صبح امروز به دلیل خطای 
انســانی تعــدادی از کارکنان، مقداری از مواد مــذاب از مخزن خود خارج و 
منجر به سوختگی ۶ نفر از کارکنان واحد ذوب منجر شده است.مدیر مجتمع 
صنعتی چادرملو گفت:  تمام مصدومین این حادثه به بیمارســتان منتقل که 
۵ نفر بعد از درمان ســرپایی از بیمارستان ترخیص و یک نفر به دلیل شدت 

جراحت به بیمارستان شهید چمران تهران منتقل شده است.

سکته راننده آتش نشانی حین عملیات حادثه ساز شد
رییس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اهواز گفت: پایین 
آمدن سطح هوشیاری و سکته خفیف راننده تانکر پشتیبانی آب این سازمان، 
موجب برخورد وی با چهار خودروی دیگر شــد.علی تراب پور در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: پایین آمدن سطح هوشیازی راننده تانکر پشتیبانی یکی از 
ایستگاه های آتش نشانی اهواز در اتوبان آیت اه بهبهانی و در نزدیکی ایستگاه 
مرکزی آتش نشــانی جنب مصلی، موجب برخورد تانکر آتش نشــانی با چهار 
خودروی شخصی شــد که در نهایت با برخورد تانکر به دیوار ساختمان یک 
نمایندگی خودرو، متوقف شــد.وی افزود: راننده آتش نشــانی که از ایستگاه 
سپیدار جهت آبرسانی به یکی از کارگاه های سازمان قطار شهری در نزدیکی 
ایســتگاه مرکزی به ماموریت اعزام شده بود، حین این ماموریت دچار حادثه 
شده است.رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: 
این حادثه به علت نقص فنی رخ نداده بلکه پایین آمدن ســطح هوشیاری و 
سکته خفیف راننده تانکر پشتیبانی آب موجب حادثه شده است. این حادثه 
تلفات جانی در پی نداشته و چهار خودرو و دیوار ساختمان نمایندگی خودرو 

نیز دچار صدمات جزئی شده اند.

تلنگر

اخبار کوتاه

سرهنگ یوســف وند از کشــف ۱۵ میلیاردی انواع داروهای 
رژیمی، مکمل های غذایی، لوازم بهداشــتی و آرایشی و غیره 
در پایتخــت خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
سرهنگ کرم یوسف وند رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی 
قصد دارد مقادیری کاای قاچاق از استان های جنوبی کشور 

خریداری و با یک دستگاه کامیونت ضمن دپو کردن در ۲ انبار 
در محدوده شورآباد، به شهر تهران منتقل کند، بررسی موضوع 
در دســتور کار قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه در تحقیقات 
انجام شــده مشخص شــد که خبر صحت دارد، تصریح کرد: 
محور های مواصاتی به شهر تهران تحت کنترل درآمد تا اینکه 
مأموران موفق شدند، کامیونت موصوف را در محور مواصاتی 

به شــورآباد مشــاهده کنند و دریافتند که ۲ دستگاه خودرو 
دیگــر منتظر محموله کاای قاچــاق در درب انبار مورد نظر 
هســتند.رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: 
بافاصله ماموران وارد عمل شــدند و ضمن توقیف ۳ دستگاه 
خودرو متهمــان، هر ۳ راننده را دســتگیر و برای تحقیقات 
تکمیلی به پایگاه نهم منتقل کردند.وی با اشــاره به اینکه در 

تحقیقات پلیسی انبار دیگری در همان محدوده شناسایی شد، 
تصریح کرد: در بازرسی از انبار های دپو کاا و خودرو متهمان 
تعدادی اموال قاچاق از قبیل: دارو های رژیمی و مکمل غذایی، 
لوازم بهداشــتی و آرایشی، سیگار و غیره کشف شد.سرهنگ 
یوسف وند خاطر نشــان کرد: کارشناسان ارزش ریالی کاای 

کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورده کرده اند.

دستگیری ۵ کاهبردار در حوزه اسکیمر
سرهنگ کاظمی درباره کاهبرداری از شهروندان با استفاده از دستگاه های اسکیمر 
هشدار داد.سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از راه های مقابله با کاهبرداری در حوزه اسکیمر 
کاهش خطرپذیری و ریســک بوده که ازمه آن انجام چند اقدام است.وی افزود: 
در قدم اول زمانی که شــهروندان به فروشگاه ها مراجعه می کنند، فرهنگ انجام 
مراحل پرداخت باید نهادینه شود یعنی اینکه خود خریداران رمز کارت بانکی را 
وارد کنند که این امر هیچ منع قانونی ندارد. یک بستری است که باید در اختیار 
خریداران قرار بگیرد.رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه کارت بانکی فرآیند 
خرید را تسهیل می کند، تصریح کرد: در قدم دوم فرهنگ دیگری که باید در بین 
شهروندان نهادینه شود این است که آنها خرید های خرد خود را به صورت نقدی 

و همانند گذشته انجام دهند.
وی ادامه داد: شــهروندان از یک مکان مطمئن از دستگاه خودپرداز مبلغ کمی را 
به جهت خرید از دســتگاه دریافت کنند و خرید های خرد خود را به صورت نقد 
تسویه کند، به طور مثال گاهی اوقات مشاهده شده است که در نانوایی ها هم برای 
پرداخت قیمت یک عدد نان از کارت بانکی و دســتگاه پز اســتفاده می شود، لذا 
شهروندان خرید های روزمره خود را به صورت نقدی تسویه کنند تا آسیب پذیری 
کمتر شود.سرهنگ کاظمی بیان کرد: در قدم سوم شهروندان از مکان هایی خرید 
کنند که احتمال شک، تردید، فریب و ایجاد طعمه در مشتری کم باشد. به عنوان 
مثال در یک فروشــگاه میوه و تره بار قیمت موز ۱۰-۱۵ هزار تومان است، افراد 
ســودجو قیمت این محصول را به عنوان مثال ۸ هــزار تومان درج می کنند و از 
طرفی خریدار با دیدن قیمت کمتر محصول به نسبت دیگر فروشگاه های عرضه 
رغبت می کند تا این محصول را خریداری کند و در زمان پرداخت وجه به راحتی 

کارت بانکی خود را در اختیار سودجویان قرار می دهند.
وی با بیان اینکه شهروندان از فروشنده های دوره گرد و بدون مجوز خرید نکنند، 
گفت: پلیس توانایی کنترل کلی و نظارت بر این افراد را ندارد چرا که نه امکانات 
کافــی وجود دارد و نه توانایی کنترل تک تک این فروشــنده ها را دارد به عاوه 
دستگاه های پز به تنهایی مشکل خاصی ندارد، با این دستگاه ها دو کار را می توان 
انجام داد؛ اول اینکه اطاعات کارت بانکی را کپی کرد و دوم انتقال وجه توســط 
دستگاه های پز انجام شود که انجام مورد دوم صحیح و قانونی است. رئیس پلیس 
فتا تهران بزرگ در توصیه ای خطاب به شهروندان بیان کرد: دارندگان کارت های 
بانکــی به صورت دوره ای رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند و در هر مکانی که 
احتمال می دهند تخلف و کاهبرداری رخ داده است، به محض خروج از فروشگاه 
مورد نظر رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند.سرهنگ کاظمی درباره دستگیری 
چند متهم سابقه دار که به این شیوه از شهروندان مبالغی را کاهبرداری کردند، 
گفت: با تاش همکارانم در پلیس فتا تهران بزرگ، ۵ نفر از متهمان سابقه دار که 
در قالب فروشــندگان میوه وتره بار اقدام به کاهبرداری از شهروندان با استفاده 
از دستگاه اسکیمر کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.وی افزود: این افراد در 
ارتکاب جرائم در حوزه های مختلف دارای سابقه بوده که اغل جاعل و کاهبردار 
هستند.رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه شهروندان در هر مکانی با هر 
قیمتی که ماحظه می کنند نســبت به خرید اقام اقدام نکرده و از دستگاه های 
پز کمتر اســتفاده کنند، خاطرنشان کرد: کاهبرداران و متخلفان آگاه باشند که 
پلیس در پی دستگیری آن ها است و دیر یا زود به دام پلیس و قانون خواهند افتاد.

دستگیری 6۴ سارق و ۵ قاچاقچی موادمخدر 
در استان البرز

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری ۶۴ سارق و ۵ قاچاقچی و کشف ۵۰۰ 
کیلوگرم تریاک و حشــیش از آنها خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز اظهار کرد: به وعده هایی 
که به مردم در راستای مبارزه با سارقان و مجرمان دادیم، عمل کرده ایم. فرمانده 
انتظامی اســتان البرز گفت: طی۲۴ ســاعت در شش شهر نسبت به دستگیری 
سارقان و قاچاقچیان اقدام کردیم، که در این رابطه ۶۴ سارق دستگیر شدند. وی 
افزود: در این عملیات ۳۰ دستگاه خودرو، تعدادی گوشی همراه، قطعات خودرو و 
مواد خوراکی به ارزش ۵ میلیارد تومان کشف شد. سردار محمدیان با بیان اینکه 
بیشتر سرقت ها به صورت پول و طا بوده است، گفت: شناسایی حساب های مالی 
ســارقان و فروش اموال در دســتور کار پلیس قرار دارد تا اموال به صاحبان شان 
تحویل شود. فرمانده انتظامی استان البرز همچنین از کشف ۵۰۰ کیلوگرم تریاک 

و حشیش و دستگیری ۵ قاچاقچی در این عملیات خبر داد.

رئیــس پایــگاه ششــم پلیس آگاهــی تهران بــزرگ از 
دســتگیری سارقانی که اقدام به ســرقت از بیش از ۱۵۰ 

دستگاه خودروی سواری کرده بودند، خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ بهزاد اختیاری، در این باره گفت:  
۲۷ آبان ماه امســال پرونده ای با موضوع ســرقت لوازم و 
محتویــات داخل خودرو از طریق کانتری ۱۲۸ تهران نو 
به پایگاه ششم پلیس آگاهی واصل شد که مالباخته پس 
از حضور در پایگاه ششم آگاهی به کارآگاهان گفت که از 
داخل خودرو شــخصی اش مدارک هویتی، گوشی تلفن 

همراه و عابر بانک حاوی رمز، سرقت شده است.
وی بــا بیان اینکه کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ با بررســی تراکنش مالی متعلق به حســاب 
مالباختــه موفق به شناســایی یک مغازه فروش گوشــی 
تلفن همراه در خیابان جمهوری شدند، گفـــت: ماموران 

با مراجعه به این مغازه متوجه شــدند فردی همراه با یک 
خانم جــوان به این مغازه مراجعه و اقــدام به خرید یک 
گوشی تلفن همراه به مبلغ ۱۳ میلیون تومان کرده است 
که در ادامه با انجام اقدامات پلیســی این زن به نام شیوا 
شناســایی و به پلیس آگاهی دعوت شد که در تحقیقات 
از وی مشــخص شد که به تازگی با فردی به نام امیر . س 
آشنا شــده و این فرد به بهانه دادن هدیه، اقدام به خرید 
یک گوشــی تلفن همراه به مبلغ ۱۳ میلیون تومان برای 

وی کرده است.
 رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: 
با معرفی امیر. س ۳۶ ساله بافاصله وی به عنوان یکی از 
سارقان حرفه ای داخل خودرو مورد شناسایی قرار گرفت 
و با شناسایی مخفیگاهش در جنوب شرق تهران دستگیر 
و به پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. 

او در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ســرقت شــده اما در 
ادامه تحقیقات و با ارائه تصاویر مســتند و دایل غیر قابل 
انکار به ناچار لب به اعتراف گشود و صراحتا به ده ها فقره 
ســرقت داخل خودرو به همراه یکی از دوســتانش به نام 

یاشار . م اعتراف کرد.
اختیاری اضافه کرد: با شناسایی دومین عضو گروه، یاشار 
نیز در مخفیگاهش در خیابان محبوب مجاز دســتگیر و 
به ارتکاب بیش از ۱۰۰ فقره ســرقت لــوازم و محتویات 
داخــل خودرو به همــراه امیــر . س در مناطق پیروزی، 
نیروی هوایی، تهرانپارس، افســریه، مشــیریه و... اعتراف 
کرد. همچنین در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی 
خریدار امول مسروقه به نام سعید . م در منطقه نازی آباد، 
این فرد نیز دســتگیر و در بازرسی از منزلش مقادیر قابل 
توجهی از انواع اموال مســروقه و محتویات داخل خودرو 

کشف شد.
رئیــس پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران بــزرگ افزود: 
با اعتــراف صریح متهمان به بیش از ۱۵۰ فقره ســرقت 
در مناطق جنوب شــرق تهران و با بررســی پرونده های 
مطروحه با موضوع ســرقت داخل خودرو در این مناطق 
تاکنون بیش از ۱۳۰ نفر از مالباختگان شناســایی، دعوت 
و اقدامات قانونی برای احقاق حقوقشان انجام گرفته و این 

روند کماکان ادامه دارد.

کشف ۱۵ میلیاردی انواع داروهای رژیمی و مکمل های غذایی در پایتخت

عامان سرقت از ۱۵۰ خودرو دستگیر شدند

افقی:
۱-  شاعر قرن ۵ه.ق ایران با منظومه 
رامین- رســتنی چتردار  ویــس و 

معروف از دسته آغازیان
۲- پســر مقتول فریدون- پنجاه و 

هشتمین سوره قرآن
۳- از شــهرهای انگلســتان- تاکید 
شده- عنصر شیمیایی رادیواکتیویته 
از گــروه  گازهای بی اثر با عدد اتمی 

۸۶
۴- نیتروژن- بانوی قهرمان صحرای 

کربا- وابسته به دربار شاهان
۵- مغرور و متکبر- اقوام باســتانی 
اربعه  و متمدن مکزیک- از مذاهب 

اهل سنت- صفحات اینترنتی
۶- کشــور آفریقایی- در رسیدن به 
موفقیت با یکدیگر مسابقه داشتن- 

آلیاژ آهن و کربن
پارازیــت مصوب  معــادل  واژه   -۷
فرهنگســتان زبان پارسی- پایتخت 

آنگوا
۸- قلم دبستانی ها- کامل گردیدن- 
نام جزیــره تایوان نــزد جغرافیون 

قدیمی ایران
۹- کندذهن- ترسیده

۱۰- علم اســتنباط احکام شرعی- 
چراغ نفتی محفظه دار- بندها

۱۱- آخرین توان- پرهیزکار- داور 
سپاه ترک- دریا

۱۲- بارداری- نوعی ساختمان با پایه و سقف آهنی که بیشتر به عنوان انبار 
مورد استفاده قرار می گیرد- قیمت، بها

۱۳- بیمار، مریض- کاه بند یهودیان- مردم عادی
۱۴- مجانــی- نوعــی پروفیل آهنــی خمیده مورد اســتفاده در صنعت و 

ساختمان سازی
۱۵- آتش فشــان بی آتــش- رهبــر حزب ملــی چین که بعــد از پیروزی 

کمونیست ها به تایوان گریخت و در آنجا جمهوری ملی 
چین را تشکیل داد.

عمودی:
۱-  رســانیدن و بیان نمودن پیام- اصطاحا به کســی 

گویند که از پس هر کاری برآید
۲- آخرین پادشاه ایران باستان- لقب ساطین مغول

۳- رسم، خوکردن- لقب اسیران جنگ تحمیلی- محل 
جریان یافتن آب

۴- عامتی در موســیقی که صدای نت را نیم پرده باا 
می برد- آغازها، ابتداها- کارگر کشتی

۵- باا رفتن ناگهانی دمای بدن- محل اتصال ســاق پا 
به ران- شغل نظافت خیابان ها

۶- رئیس جمهور شــهید ایران- بر حســب تصادف- از 
مصالح بنایی

۷- جنب، بغل- قدمت، دیرینگی- خداحافظی فرنگی
۸- جانوری تک ســلولی که در آب های شیرین و شور 
یافت می شود- وسیله کار نقاش- آلتی موسیقی که در 

روزهای جشن در نقارخانه ها می نوازند
۹- ناحیه ای در مرکز شــبه جزیره عربستان- کتابی در 
علم پزشــکی از محمد زکریــا رازی که تا قرن ۱۶م در 

اروپا تدریس می شد- عماد، پایه خانه
۱۰- حرف ندا- تتمه، عقبه-گیاهی که بر روی سنگ ها 

می روید

۱۱- فرار کردن- دختر خردســال امام حسین که با دیدن سر بریده پدر در 
خرابه شام جان سپرد- پستی در فوتبال

۱۲- غیراصلی- گنجینه های مدفون شده- شبانگاه
۱۳- هدیه کردن- مکانی در بازار که به چهار طرف راه داشته باشد- تازگی، 

مقابل کهنگی
۱۴- دخول- از شاخه های اصلی آمازون

۱۵- در قدیم افرادی را می گفتند که شغل شــان وصله زدن ظروف چینی 
شکسته بود- از بیماری های مسری کودکان.
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یک ســایت ترکیه مدعی شــد 
که باشــگاه ترابزون اسپور به دنبال 
جذب دروازه بان تیم ملی کشورمان 
و عضو باشــگاه پرســپولیس است. 
ســایت »دامگا« ترکیه خبر داد که 
به  اســپور ترکیه  ترابزون  باشــگاه 
دنبال تقویــت تیمش در نیم فصل 
دوم اســت و می خواهد به قهرمانی دســت پیدا کند.در این راستا این تیم به 
دنبال یک دروازه بان مطمئن است. ترابزون اسپور که تابستان گذشته وحید 
امیری و مجید حســینی دو بازیکن ایرانی را به خدمــت گرفته و از عملکرد 
آنهــا راضی بود اکنون به دنبال علیرضا بیرانونــد،دروازه بان تیم ملی ایران و 
عضو باشــگاه پرسپولیس اســت. بیرانوند تا سال 2021 با پرسپولیس قرارداد 
دارد و باشــگاه ترابزون اسپور به نظر نمی رسد که توانایی پرداخت مبلغ فسخ 

قراردادش را داشته باشد.

انتقالباشگاهپدیدهقطعیمیشود
فردا  باشگاه پدیده مشهد  انتقال 
به شرکت شهر خودرو قطعی خواهد 
شد. به گزارش فارس، در حالی که 
توافقات نهایی برای انتقال باشــگاه 
پدیده مشــهد بــه بخش خصوصی 
انجام شده انتقال نهایی امروز انجام 
خواهد شــد. حسابرسی های مربوط 
به باشگاه پدیده در حال انجام شدن است و قرار است در صورت نهایی شدن 
همه مسائل، فردا وکای فروشنده و خریدار باشگاه پدیده انتقال این باشگاه را 

نهایی کنند و این تیم به شرکت شهرخودرو واگذار خواهد شد.

انصاریعصاراکنارگذاشت
مدافع مصدوم تیم پرســپولیس 
عصــا را کنار گذاشــت.  به گزارش 
تیم  انصــاری مدافع  فارس، محمد 
پرســپولیس که در بازی برگشــت 
فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا با 
از ناحیــه رباط صلیبی  مصدومیت 
روبرو شده بود بعد از عمل جراحی، 
این روزها مشغول فیزیوتراپی است. انصاری که به دلیل شرایط بعد از عمل با 
دو عصا حرکت می کرد در چند روز اخیر یکی از عصاها را کنار گذاشــت و تا 
هفته آینده هم عصای دیگر را کنار خواهد گذاشــت و بدون عصا راه می رود. 
ایــن بازیکن این روزها با حضور در کلینیک پرســپولیس فیزیوتراپی را انجام 

می دهد و به نظر می رسد از اواخر سال نرم دوی را آغاز کند.

قراردادفرکیوپیکاننهاییشد
ســایت باشــگاه پیکان از نهایی 
شدن حضور حسین فرکی به عنوان 
ســرمربی در این باشــگاه خبر داد. 
حســین فرکی با حضور در باشگاه 
پیکان ضمن تماشای دیدار دوستانه 
تیم هــای پیکان و مقاومــت البرز ، 
قرارداد خود را با مســئوان باشگاه 
نهایی کرد و با حضور در تمرینات ، 

نظارت خود را بر تمرینات و عملکرد بازیکنان آغاز خواهد کرد.

جوایزفردیبرایمعقدهنیستند!
رونالــدو عنوان کرده اســت که 
هیــچ دغدغه خاصی برای کســب 
جوایــز فردی نــدارد. بــه گزارش 
وبســایت نود، در حالــی که چیزی 
به پایان ســال 2018 میادی باقی 
نمانده اســت، باید عنــوان کرد که 
یکی از اتفاقات مهم ســال 2018، 
انتقال رونالدو از رئال مادرید به یوونتوس بود. ستاره پرتغالی در نهایت برنابئو 
را ترک کرد و در چالش جدید خود در ســری آ، فعًا خوب عمل کرده و 14 
گل زده اســت. او در مورد اهداف پیش روی خود چنین گفته است: »کسب 
جوایز فردی برای من دغدغه یا عقده فکری نیســتند. مهمترین چیز تاش و 

کمک برای موفقیت تیم است. ب
قیه چیزها خود در قالب پیامدهای دیگر رقم می خورند. رکوردها هم برای 
من عقده نیستند ولی در عین حال می خواهم همیشه بهتر کار کنم. این کار 
ساده ای هم نیســت، چرا که هر سال تیم ها از نظر فنی، تاکتیکی و فیزیکی 

قوی تر می شوند. 
به همین دلیل باید ســخت تر تاش کنم تا در سطح باای آمادگی بمانم. 
کســب عنوان من را خوشــحال می کنــد ولی نبردنش هم برایــم پایان دنیا 
نیست.« رونالدو همچنین در مورد اتهامات اخیر علیه وی گفت: » از این بابت 
واقعاً متاســف هستم ولی در عین حال آرام و خونسرد هستم چرا که وجدانم 

راحت است. اطمینان دارم که حقیقت به زودی مشخص خواهد شد.«

اخبار کوتاه

سال پایان یافته میادی روزهای فوتبال شاد و غمگین 
بسیاری داشت.

ســال 2018 با تمام فراز و فرودهایش به پایان رسید و 
طبق معمول با اتمام سال، مرور خاطرات سال سپری شده 
در دســتور کار قرار گرفت.  به گزارش ســایت نود، در این 
بین در عرصه فوتبال سال 2018 با یک اتفاق تلخ آغاز شد.

مرگ کاپیتان فیورنتینا 
داویده آســتوری، کاپیتان فیورنتینا شــب قبل از بازی 
تیمش مقابل اودینزه در سری A در هتل محل اقامت تیم 
در خواب به دلیل ســکته قبلی درگذشت و فوتبال ایتالیا را 
عزادار کرد. مدافع 31 ساله ایتالیایی 14 بازی ملی و سابقه 

12 سال حضور در دنیای حرفه ای فوتبال داشت.
سرآلکس در آستانه مرگ

 دومیــن اتفــاق مهــم فوتبالــی ســال 2018 به کما 
رفتن ســرآلکس فرگوسن، ســرمربی افســانه ای پیشین 
منچستریونایتد به خاطر سکته مغزی بود. البته خوشبختانه 
تاش پزشکان نتیجه داد و او پس از چند ماه درمان فشرده 

به زندگی بازگشت.
خداحافظی های باشکوه

 در ســال 2018 اســطوره هایی بــه نام آرســن ونگر، 
جان لوئیجــی بوفــون، آندرس اینیســتا و آنــدره آ پیرلو، 
خداحافظی های باشــکوهی داشتند. پیرلو در آمریکا و ونگر 
روی نیمکت آرسنال برای همیشــه با فوتبال خداحافظی 
کردند، اینیستا، بارســا را ترک و راهی ژاپن شدو بوفون در 

انتقالی عجیب از یوونتوس راهی پاری سن ژرمن شد.
سقوط هامبورگ، اوج گیری سیتی 

هامبورگ به عنوان تنها تیم همیشه حاضر در سطح اول 
بوندس لیــگا در پایان فصل قبل پس از 3 فصل فرار متوالی 
از سقوط ســرانجام به دسته پایین تر رفت تا ساعتی که در 
ورزشگاه این تیم مدت حضور متوالی »دایناسورها« در سطح 
اول فوتبال آلمان را نشــان می داد، متوقف شــود. در سوی 
مقابل منچسترسیتی پپ گواردیوا پس از رقم زدن بهترین 
نیم فصــل اول یک تیم در تاریــخ 5 لیگ معتبر اروپا ) با از 
دســت دادن تنها 2 امتیاز در 19 بازی( با رکورد صد امتیاز 

قهرمان لیگ برتر انگلیس شد.
تکرار سریال بایرن و یوونتوس

 بایرن به راحتی برای ششمین بار متوالی سینی نقره ای 

بوندس لیگا را باای سر برد و یوونتوس با هفتمین قهرمانی 
پی در پی در ســری A به رکورد قهرمانی های متوالی لیون 
در 5 لیگ معتبر اروپایی رســید. آن ها بــا قهرمانی کاما 
محتمل این فصل، رسما رکورددار فتوحات متوالی در تاریخ 

5 لیگ معتبر اروپا می شوند.
افسوس بارسلونای قهرمان

 بارسلونا از تقریبا میانه های فصل قبل می دانست قهرمان 
الیگاســت اما مایل بود این کار را با تبدیل شدن به اولین 
تیم بدون شکســت در یک فصل تاریخ الیگا انجام دهد. تا 
هفته سی و هفتم و ماقبل پایانی این اتفاق رخ داده بود اما 
شکست عجیب 5 بر 4 در خانه لوانته کارشان را خراب کرد 

و در نهایت با یک باخت قهرمان شدند.
بازگشت یکی از 7 خواهر 

 پارما، یکی از اضاع 7 خواهر صدر جدول ســری A در 
پایان فصل گذشــته به سنت »هر فصل، یک صعود به سطح 
بااتر« ادامه داد و برای اولین بار از زمان ورشکستگی منجر به 
سقوط به سری D1 به بااترین سطح فوتبال ایتالیا بازگشت.

تاریخ سازی رئال و خداحافظی زیزو
رئال مادرید با استفاده از اشتباهات باورنکردنی کاریوس، 
سنگربان لیورپول، فینال لیگ قهرمانان را با نتیجه 3 بریک از 

تیم انگلیسی برد و برای سومین بار متوالی فاتح باارزش ترین 
جام باشــگاهی اروپا شد. چندی بعد زیدان به عنوان اولین 
مربی فاتــح 3 دوره متوالی لیگ قهرمانان اروپا بدون اینکه 

اختافش با پرس، رئیس باشگاه را علنی کند، استعفا کرد.
رسوایی لوپتگی

درست روز قبل از بازی افتتاحیه جام جهانی 2018، رئیس 
فدراسیون فوتبال اســپانیا به خاطر عدم پایبندی و امضای 
قرارداد بین لوپتگی و رئال مادرید، سرمربی تیم ملی اسپانیا 

را اخراج کرد. 
به زعم رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، لوپتگی نباید قبل 
از هدایت تیم ملی کشورش برای فصل آینده با رئال مادرید 

قرارداد امضا می کرد.
لوپتگی اخراج شــد و تیم ملی اسپانیا با هدایت هیرو در 
مرحله یک هشــتم نهایی با جام 2018 وداع کــرد. در ادامه 
لوپتگی در رئال مادرید هم دوام نیاورد و آنجا  به دلیل نتایج 

ضعیف، شغلش را از دست داد.
VAR، حذف آلمان و قهرمانی فرانسه 

جام بیست و یکم با اولین حذف آلمان در مرحله گروهی 
تاریخ جام جهانی، نخســتین حضور انگلیس در نیمه نهایی 
از ســال 1990، آقای گلی کین، تبدیل شــدن مودریچ به 

بهترین بازیکن جام،  نایب قهرمانی شــگفت انگیز کرواسی، 
دومین قهرمانی فرانسه در این رقابت ها و به کارگیری کمک 

داور ویدئویی )VAR( به پایان رسید.
مودریچ و پایان سلطه مسی و رونالدو

مودریچ کروات به واسطه درخشش در جام جهانی 2018 
همراه کرواســی، به سلطه یک دهه ای رونالدو و مسی پایان 
داد و عــاوه بر  جایزه  بهترین بازیکن ســال اروپا، عناوین 
»THE BEST« و توپ طای اروپا را هم به دست آورد تا 

سال را به نام خودش تمام کند.
مرگ تلخ مالک لسترسیتی 

هلی کوپتر مالک تایلندی باشگاه لسترسیتی در بازگشت 
از یکــی از بازی های خانگی این تیم ســقوط کرد و معمار 
قهرمانــی تاریخی این تیم در لیــگ برتر انگلیس را به کام 

مرگ کشاند.
خون و خونریزی در فینال قرن 

بــرای اولین در تاریــخ جام لیبرتــادورس، ریورپاته و 
بوکاجونیوز، 2 دشــمن ابدی فوتبال آرژانتین فینالیســت 
شــدند. بازی رفت در زمین بوکا پــس از یک بار تعلیق به 
خاطر شــرایط بد جوی با تساوی 2 بر 2 خاتمه یافت. بازی 
برگشــت به خاطر حمله هــواداران ریورپاتــه به اتوبوس 
بازیکنان بوکا، 2 شب متوالی عقب افتاد و در نهایت به خاطر 
وخامت اوضاع، میزبانی بازی برگشــت به ورزشــگاه برنابئو 
انتقــال یافت. ریورپاته پس از تســاوی یک بر یک در 90 
دقیقه در وقت های تلف شده 2 گل زد و برای چهارمین بار 

قهرمان معتبرترین جام باشگاهی آمریکای جنوبی شد.
سومین اخراج مورینیو

ژوزه مورینیو با وجود سپری کردن 2 فصل آرام و کسب 
4 جام در میانه های فصل سوم حضور در اولدترافورد پس از 
شکســت 3 بریک در خانه لیورپول، یک روز پس از سالگرد 
دومین اخراجش در چلســی برای ســومین بــار در دوران 

مربیگری اش برکنار شد.
 قهرمانی رئال در جهان

 رئــال مادرید با برتری بر 2 رقیب آســیایی به نام های 
کاشــیما آنتلرز و العین در نیمه نهایی و فینال برای سومین 
بــار متوالی و در مجموع چهارمیــن بار قهرمان جام جهانی 
باشگاه ها شد و بااتر از بارسا پرافتخارترین تیم این رقابت ها 

نام گرفت.

هافبک سابق تیم های عثمانلی اسپور ترکیه، پرسپولیس 
و ذوب آهن اصفهان در نیم فصل دوم پیراهن سپیدرود را 

برتن می کند.
به گزارش »ورزش ســه«، پیام صادقیان  هافبک سابق 
تیم عثمانلی اسپور ترکیه که چند روز قبل با این تیم فسخ 
و در تمرینات ســپیدرود شرکت کرده بود کار خود را زیر 
نظر علی کریمی ادامه خواهد داد، البته بعد از توافق اولیه 

هنوز  قراردادی بین طرفین امضا نشده .
هافبک ســابق تیم های پرســپولیس و ذوب آهن سال 
گذشــته با انتقال به تیم عثمانلی اسپور در جمع لژیونران 

فوتبال ایران قرار گرفت اما افتخاری چندانی با تیم جدید 
خود کســب نکرد و در نهایت حضور در دسته اول فوتبال 
ترکیه را تجربه کرد. حاا صادقیان به دنبال این اســت با 
درخشش دوباره در فوتبال ایران عاوه بر اینکه سپیدرود 
را از سقوط نجات می دهد، نامش را بار دیگر بر سر زبان ها 
بیندازد. صادقیان اولین خرید سپیدرود در نقل و انتقاات 
زمســتانی  اســت و به احتمال فراوان لوکا نوزادزه، مدافع 
گرجســتانی هم تا روزهای آینده قرارداد خود با باشــگاه 
گیانی را قطعی می کند. صادقیان ســال گذشــته هم تا 
عقد قراداد با ســپیدرود پیش رفت و عدم توافق بر ســر 

مسائل مالی باعث جدایی زودهنگام او شد. این هافبک که 
همواره از عاقه خود به علی کریمی خبر داده در لیگ قبل 
می توانست با پیراهن نفت شاگردی جادوگر آسیا را تجربه 
کند اما این اتفاق هرگز رخ نداد و حاا این دو در رشت به 
هم رسیده اند. سپیدرود رشت در حال حاضر با 10 امتیاز 
در رده آخر جدول مسابقات لیگ برتر قرار دارد و در صدد 
نقاط ضعف خود برای حضور قدرتمند در ادامه مســابقات 
اســت. آن ها که از عدم حضور یک هافبک خاق در میانه 
زمین رنــج می بردند حاا با جــذب صادقیان یک هافبک 
تکنیکی خواهند داشــت. دیگر اولویت مسئوان این تیم 

جذب یک مدافع و مهاجم اســت و باید دید در اداکه چه 
بازیکنانی راهی سپیدرود خواهند شد.

 آنچه بر فوتبال جهان در سال 2018 گذشت

پیامصادقیاندرسپیدرودچهخواهدکرد؟

سایت فاکس اسپورت تیم ملی کشورمان را مدعی واقعی 
قهرمانی در جام ملت های آسیا 2019 امارات معرفی کرد.

به گزارش وب ســایت نود، ســایت فاکس اسپورت در 
آســتانه آغاز مسابقات جام ملت های آســیا 2019 امارات 
گزارشــی را از تیم ملی ایران نوشــت و به معرفی بازیکن 

کلیــدی ایران پرداخت. این ســایت نوشــت: ایــران در 
رقابت های امســال می تواند یکی از تیم های مدعی باشد. 
ایران در تابســتان گذشته در جام جهانی 2018 روسیه در 
اولین دیدارش مقابل مراکش به پیروزی رسید اما در دیدار 
با اســپانیا با نتیجه یک بر صفر باخت و آخرین دیدارش را 

نیز مقابل پرتغال به نتیجه تساوی 1 بر 1 دست یافت.
این نمایش فوق العــاده از ایران در جام جهانی این تیم 
را به عنوان یکی از بهترین های قاره آســیا در جام ملت ها 
معرفی کرد. تیم ملی ایران کارلوس کی روش، ســرمربی 
باتجربــه را دارد کــه در ســطح ملی هیچ نقصــی ندارد. 
همچنین ایران در شــرایط کنونی بازیکنان خوبی را دارد و 

بسیاری از آنها در اروپا بازی می کنند.
بازیکن کلیدی: سردار آزمون

ســردار آزمون 23 ساله بعد از مســابقات جام جهانی 
2018 روســیه از تیم ملی ایران خداحافظی کرد که بسیار 
بحــث برانگیز بود اما او از تصمیمش منصرف شــد تا تیم 
ملی ایران قوت بگیرد و با قدرت در این مســابقات حضور 

پیدا کند.
این ســتاره ایرانی بعد از 7 سال حضور در لیگ روسیه 
تجربه اروپایی خوبی را کســب کرده است و او موفق شده 
مقابل تیم های بزرگی مثل بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید در 

لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کند.
آزمون بــرای ایران تنها گلزنی نمی کنــد او با توانایی 
خودش به مدافعان رقیب فشــار زیادی می آورد  و با جابه 

جایی هایی که در زمین دارد رقبا را دچار مشکل می کند.
ستاره جوان: مجید حسینی

با خروج ســعید عزت اللهی از لیست تیم ملی به خاطر 
مصدومیــت اکنون بهتریــن بازیکن جوان ایــران در این 
مســابقات مجید حسینی اســت. در جام جهانی روسیه با 
مصدومیت روزه چشمی این مدافع 22 ساله در دیدارهای 
تیم ملی ایران مقابل اســپانیا و پرتغال به میدان رفت و در 
کنار مرتضی پورعلی گنجی عملکرد خارق العاده ای داشت.

حسینی در جام جهانی خوش درخشید و ترابزون اسپور 
ترکیه را مجاب به جذبش کرد. او تا اینجای فصل از سوپر 
لیگ ترکیه نیز عملکرد خوبی داشت و خرید موفقی برای 

تیم ترکیه ای است.
ایران مدعی قهرمانی

ایران، کره جنوبی و عربستان جزو تیم های قدرتمند و با 
وزن آسیا هستند که در سال های اخیر نتوانستند به جایگاه 
واقعیشــان برســند. بعد از نمایش خوبی که ایران در جام 
جهانی 2018 داشــت باید این تیم را یکی از کاندیداهای 
واقعی برای قهرمانی دانست. با توجه به قرعه کشی ها خیلی 

سخت است که ایران را در نیمه نهایی نبینیم.

ایرانمدعیواقعیقهرمانیدرجامملتهایآسیا2019

 مدیریت اکتشاف – شرکت ملي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه 
فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلي زیر از طریق مناقصه عمومي یک 
مرحله ای از  میان شــرکتهاي تولید کننده و تامین کننده داخلی واجد 

شرایط خریداري نماید.
Salt Clay الف( شرح کااي مورد نیاز: خرید 600 تن

Salt Clay 1- مقدار 600 تن
 ب( مدت اجراي قرارداد: شش ماه

ج( محل تحویل کاا:
1- تحویل کوار: شیراز، 45 کیلومتری جاده فیروز آباد، ورودی شهر کوار، 

مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف
 د( شرایط مناقصه گر:

1- شرکت ها دارای سابقه و تجربه کاری مرتبط باشند.
2- داشتن شخصیت حقوقي 

 4- داشتن توانایي ارائه تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار )به استثنای 
پســت بانک و قابل اســتعام از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران(  
به مبلغ 810/000/000 ریال و در صورت برنده شــدن، ارائه ضمانتنامه 
انجــام تعهدات طبق تصویب نامه شــماره 123402/ت 50659 ه مورخ 

1394/09/22 هیات محترم  وزیران.
   ه( برآورد مناقصه مبلغ 16/200/000/000 ریال مي باشد.

    و( تاریخ تقریبی گشایش پاکات مالی1397/12/21می باشد.
- متقاضیانــي که داراي شــرایط مذکور در بند »د« فوق مي باشــند و 
آمادگي اجراي پروژه را دارند، مي توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
سه شــنبه 1397/10/25 آمادگي خود را به صورت کتبي به آدرس: 

تهران - میدان ونک - ابتداي خ ســئول -  ســاختمان مدیریت اکتشاف 
-  طبقه دوم امور حقوقي و قراردادها اعام و نســبت به دریافت مدارک 
ارزیابي کیفي وفق بنــد »ج« ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي 
کیفــي( اقدام نمایند. ضمنا بایســتي اطاعات مورد درخواســت را طی 
نامــه ای حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه1397/11/09در قالب 
یک عدد زونکن مدارک ارزیابي کیفي برابر با اصل شــده و یک حلقه لوح 

فشرده تهیه و به آدرس فوق ااشاره در مقابل رسید تحویل گردد. 
بدیهي است کارفرما این حق را براي خود محفوظ می دارد به مدارکي که 

پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر ندهد.
 اسناد و مدارک مناقصه بین شرکت هاي واجد شرایط کـــه به تشخیص 

مناقصه گزار تعیین صاحیت خواهند شد، توزیع خواهد گردید .
 )محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبا 
به اطاع خواهد رســید(. بدیهي است ارائه مدارک فوق  الذکر هیچگونه 

حقي را جهت متقاضیان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
 در صــورت نیاز بــه اطاعات بیشــتر متقاضیــان می تواننــد با تلفن 

82703201-021 تماس حاصل نمایند.
  WWW.SHANA.IR

 WWW.NIOCEXP.IR
روابطعموميمدیریتاکتشاف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/18

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد اجرای احکام قضایی انسداد چاه های غیر مجاز، توقیف دستگاه حفاری غیر 
مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب را از  طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

 لذا خواهشــمند است از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند.

شایان ذکر است  دریافت اسناد مناقصه صرفا ازطریق سامانه ستاد انجام می پذیرد.
شماره مناقصه در سامانه : 200971205000047

آدرس : اصفهان – پل خواجو – ابتدای  بلوار آئینه خانه- شــرکت آب منطقه ای اصفهان – امور تدارکات و خدمات پشتیبانی   
 WWW.ESRW.IR :تلفن تماس: 5-36615360-031  داخلی   2144  فاکس: 36611128 -031 آدرس سایت

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان333374 م الف

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
آگهیشرکتدرمناقصه

نوبتدوم
شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

خانم آذر حسین پور
عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند )همدان(

با ســام، نظر به اینکه پرونده شــما به اتهام غیبت غیر موجه به طور متوالی )از تاریخ 97/6/7 تاکنون(، در 
این هیات تحت رسیدگی می باشد.

لذا مقتضی اســت ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی، دفاعیه کتبی و مستدل خود را به انضمام 
مدارک ازم به آدرس: همدان، ابتدای بلوار آیت اه کاشــانی، ستاد مرکزی دانشگاه، ساختمان شماره یک، 
طبقه دوم دبیرخانه هیات رســیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی یا کد پستی: 6517619651 تسلیم 
نمایید. در غیر اینصورت هیات طبق قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشــگاه ها و موسســات 

آموزش عالی و تحقیقات کشور اقدام و رسیدگی خواهد شد.
3750/م الف

اباغاتهام

آگهيفراخوان
SaltClayموضوع:مناقصهشماره97134خرید600تن

XLS-9740249-TE       

مدیریت اکتشاف

شماره مجوز: 1397/5218

فراخوانمناقصهعمومي)یکمرحلهاي( 
شماره97/13

P.M.O
» نوبت اول»

شــرحردیف
نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیان1

نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان گیان– بندرانزلي– غازیان– خیابان شهید مصطفي خمیني نمابر 44423902-013 تلفن  013-44424701  2

موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه اندازي دو دستگاه آسانسور ساختمان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیان- بندر انزلی مطابق مشخصات فنی3

4

تاریخ شروع و خاتمه فروش اسناد و تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گزار: 
تاریخ شروع فروش اسناد:  ازساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 10/13/ 97 

تاریخ خاتمه فروش اسناد:  تا ساعت 12روز  شنبه مورخ 97/10/22
مهلت تحویل و بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ایران ( تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/11/02

5
نحوه توزیع و نشاني محل دریافت اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري 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 ازم 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.(

 اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن: 021-41934 

6

نحوه تحویل )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 5 آگهی( ارسال 
گردد، همچنین مقتضی است، پوشه الف )اصل تضمین فرایند اجراي کار( عاوه بر بارگذاری در سایت مذکور به صورت فیزیکي قبل از تشکیل 
جلسه کمیسیون مناقصه به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداري به نشانی مندرج در بند 2 آگهی )با اخذ رسید(

تحویل گردد.

7
نوع ومبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه و یا واریز نقدي به حساب سپرده اداره کل به شماره 2196454405002 
نزد بانک صادرات به مبلغ  »550/000/000«  ریال  )به حروف: پانصدو پنجاه میلیون ریال( می باشد.

تاریخ، زمان و محل بازگشایی اسناد مناقصه گران: روز سه شنبه تاریخ 97/11/02 راس ساعت 14 در سالن جلسات اداری واقع در طبقه چهارم 8
ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی 

9
شرایط الزامي شرکت کنندگان در مناقصه:

مناقصه گران باید دارای تخصص و سابقه در زمینه تهیه و تامین و نصب تجهیزات مشابه موضوع مناقصه باشند.) ارایه 2 نمونه قرارداد مشابه به 
همراه سایر اسناد مناقصه الزامی می باشد.(

بهاي اسناد مناقصه: بهاي دریافت اسناد به مبلغ 300/000 ریال )سیصد هزار ریال( می باشد که ازم است  از طریق سامانه و قبل از دریافت اسناد 10
توسط مناقصه گران به شماره حساب 2176454401004 بانک ملي )حساب مناقصه گزار(، واریز و در پوشه )ب( بارگزاري گردد.

روابطعموميادارهکلبنادرودریانوردياستانگیان
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بازار خودرو نیازمند مدیریت بحران
عباس قاری

خودرو در کشــور ما از ســویی به عنوان یک کاای مصرفی و همچنین از 
ســویی دیگر به عنوان یک کاای ســرمایه ای در رونق کسب و کار و تجارت 
نقش ویژه ای دارد .متاســفانه در اینروزها صنعت خودرو ســازی به کاف سر 
در گمی دچار شــده است که صاحبنظران علم اقتصاد و تجارت در بازگشایی  
گره آن موفقیتی به دســت نیاورده و فرمول های ارایه شــده نتوانسته است و 
شــرایط به گونه ای شــده که مصرف کننده، واردکننده و تولید کننده در ابن 
بازار ناراضی هستند. این روزها در بازار خودروی ایران گمرک با عدم ترخیص 
خودروها همان نقشــی را بازی می کند که داان با سوء استفاده از موقعیت 

فعلی دست به احتکار می زنند. 
واردات خودرو همواره در شرایط تحریم و غیر تحریم بخشی از نیاز مصرف 
کنددگان بوده که از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس با واسطه های در این 
کشورها انجام می شده و ســپس وارد کشورمان می شده است.صنعت خودرو 
نیازمنــد توازن در همه عرصه ها اعم از قطعه و بازار خرید و فروش هســت و 
بــه موازات کاهش تیــراژ تولید خودرو بازار قطعه نیز بــا احتکار و بهانه های 
دیگــر قطعات مورد نیاز مصرف کننــدگان را به صورت دلخواه و گاهی اوقات 
تــا چندین برابر قیمت واقعی افزایش می دهد و در یک هماهنگی قبلی میان 
تحریم کننــدگان و محتکران در نهایت مصرف کنندگان متحمل خســارت 
زیانباری می شوند.متاســفانه طی ماههای اخیر نسخه هایی که از طرف  دولت 
برای صنعت بیمار خودرو پیچیده شــده اســت که جوابگــوی نارضایتی های 
تولید،واردات و مصــرف کننده خودرو نبوده و تاکنون در روند اطمینان برای 
این ســه گروه در بازار خودرو تاثیری نداشــته و متعاقب آن تصمیم ها شاهد 
فساد و رانت در عرضه، توزیع و همچنین تولید و واردات خودرو بوده ایم .ثبت 
ســفارش خودرو هنوز یکی از عوامل و رخدادهای اقتصادی در کشــور است 
که شــفاف سازی آن به عنوان گره ای ناگشوده و مبهم است.بطور مثال هنوز 
مشــخص نیست زمانی که خودرویی با ثبت سفارش وارد کشور می شود و به 
گمرک می رســد قاچاق محسوب میشود یا قانونی است و برای همین موضوع 
چندین جلسه ستادی و شورایی دست به کار می شوند که به این امر رسیدگی 
کنند و در نهایت هم مراجع ذی صاح اطاع رســانی شــفافی از جلســات و 
راهبردهای خود ارایه نمی دهند.حق مردم کشــور ماســت که هوای سالم و 
خودروی ایمن اســتفاده کنند متاسفانه خودرو سازها با تولید خودروهای غیر 
اســتاندارد و بی کیفیت موجب خســارتهای جانی و مالی فراوان می شوند. با 
نیم نگاهی به کشــورهای حوزه خلیج فارس که دارای این صنعت نیســتند 
مشاهده می شود بهترین و ایمن ترین خودروهای روز دنیا را استفاده می کنند 
.ایکاش ما هم خودرو سازی داخلی نداشتیم و یا حداقل به مونتاژ خودروهای 
با کیفیت روز دنیا رو می آوردیم هرچند که اکنون هم با صنعت مونتاژ فاصله 
ای نداریم و فقط اســم خودرو سازی را ید ک می کشیم.بنگاه های وارکننده و 
توزیع کننده محصوات خودرویی مورد  نیاز کشور در سالهای اخیر شناسنامه 
کاری و اخذ مجوز های مــورد نیاز را دریافت کرده اند حمایت از این بنگاهها 
به عنوان یک سرمایه اقتصادی و ملی باید تلقی شود و با ایجاد بنگاههای غیر 
کار آمد و اشــکال تراشی در مسیر موفقیت های تجربه شده نباید رونق کسب 
و کار این بنگاهها را به خطر انداخت و باعث بیکاری اقشار دیگر از این بخش 
شــد.صنعت خودرو این روزها در هوای مسمومی قرار گرفته است باید همراه 
با پاایش از ناخالصی ها روند ســالم ســازی هوای آن نیز جدی گرفته شود و 
سیاســت گذاری در این عرصه مهم کشور نباید همراه با تدابیر لرزان و موقت 
انجام شــود و اجماع نظر در تیم اقتصادی دولت برای واردات خودرو و تولید 

آن در کشور نیازمند  سیاستی متوازن و همگام است.
در خاتمــه امیدوارم که دولتمردان و بویژه وزیر صمت با توجه به شــرایط 
فعلی ضد تحریمی اقتصاد کشور از سویی و همچنین وجود بحران در صنعت 
خودرو عاوه بر انتصاب افراد متناسب با ماموریت های حساس این صنعت به 

این موضوع همت داشته باشند.

اهدای 2 دستگاه آمبوانس و یک دستگاه دیالیز
 به دانشگاه کرمانشاه توسط بانک پاسارگاد

بانک  پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، دو دستگاه 
آمبوانس و ۱۰ دســتگاه دیالیز به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اهداء کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک در راستای انجام رسالت های 
اجتماعــی خود و کمک به مردم شــریف زلزله زده ی کرمانشــاه، با توجه به 
بررسی ها و نیازسنجی از این منطقه، 2 دستگاه آمبوانس و ۱۰ دستگاه دیالیز 
را برای خدمات رســانی به هم میهنانمان در کرمانشاه به دانشگاه علوم پزشکی 
این استان اهداء کرد.بر اساس این خبر، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
در مراسم اهدای این تجهیزات ضمن قدردانی و تشکر از توجه بانک پاسارگاد 
به این منطقه و ارسال کمک از سوی این بانک گفت: مسئوان بانک پاسارگاد 
می توانســتند جهت کار تبلیغاتی هم شده پروژه هایی مانند خانه بهداشت که 
ماندگاری بیشتری دارند بســازند. اما آن ها با تحقیقی که از دانشگاه داشتند 
نیاز های درمانی مردم منطقه را ســنجیدند و در راســتای آن اقدام کردند که 
بسیار قدردان آن ها هستیم. وی همچنین تصریح کرد: عاوه بر این مسئوان 
بانک این اجازه را دادند که این تجهیزات در هرجای اســتان که نیاز اســت 
استفاده شود. همچنین بنابر گزارش دیگری از بانک پاسارگاد، نماد این بانک  
بازگشایی شد.در این گزارش آمده است،نماد بانک پاسارگاد در یازدهم دی ماه 
۱397 و اول ژانویه سال 2۰۱9 میادی بازگشایی شد. پس از برگزاری مجمع 
عمومی عادی ســالیانه سال های ۱395 و ۱396 و با انتشار عملکرد درخشان 
6 ماهه ی بانک پاسارگاد، نماد این بانک در یازدهم دی ماه ۱397 و اول ژانویه 
سال 2۰۱9 میادی بازگشایی شد.بر این اساس، با استقبال سهامداران، تعداد 
یک میلیارد و 2۰۰ میلیون سهم بانک پاسارگاد با رشد 33 درصدی در قیمت 

توسط سهامداران در بورس معامله شد.

تقدیر از بانک صنعت و معدن
 در همایش تکریم خیرین مدرسه ساز

همایش تکریم خیرین مدرسه ســاز زلزله کرمانشاه با حضور وزیر آموزش 
و پرورش و جمعی از خیرین مدرســه ســاز کشــور با عنوان »با هم مدارس 
کرمانشــاه را ساختیم« روز چهارشنبه گذشته در مرکز همایش های هتل ارم 
برگزار شد و در این همایش از بانک صنعت و معدن با اهدای تندیس ویژه این 
همایش تقدیر بعمل آمد.در زلزله 2۱ آبان 96 در مناطق زلزله زده کرمانشــاه 
۸7 مدرســه مشــتمل بر ۴۱5 کاس درس تخریب شد که با استقبال باای 
خیرین مدرسه ساز برای بازسازی فضاهای آموزشی برای ساخت ۱6۰ مدرسه 
برنامه ریزی شد.مهر ماه امسال 59 پروژه توسط رئیس جمهور از طریق ویدیو 
کنفرانس در و همزمان با آغاز ســال تحصیلی افتتاح شــد، تعداد 76 مدرسه 
تاکنون تحویل داده شــده و مابقی به مرور به آموزش و پرورش تحویل داده 

خواهد شد که تا پایان سال این تعداد به ۱۰2 واحد آموزشی خواهد رسید.

اعطای ١٦ هزار وام مشاغل خانگی
 توسط بانک صادرات 

بانک صادرات ایران در هشــت ماه نخســت ســال 97 بیــش از ۱6 هزار 
فقره وام قرض الحســنه مشاغل خانگی به معرفی شــدگان نهادهای حمایتی 
پرداخت کرد. ر راســتای توسعه اشــتغال و حمایت از کارآفرینی طی هشت 
ماه نخست سال جاری، ۱6 هزار و 3۸6 فقره وام قرض الحسنه مشاغل خانگی 
به معرفی شــدگان کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، به ارزش بیــش از دو هزار و 233 میلیارد ریال 
پرداخت کرد.بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران طی ســال های گذشته به 
منظور عمل به مســئولیت های اجتماعی در قالب برنامه های اقتصاد مقاومتی، 
حمایت از مشاغل خانگی در نقاط مختلف کشور را در دستور کار داشته و این 
روند همچنان ادامه دارد.بانک صادرات ایران همچنین طی هشــت ماه مورد 
اشــاره ۱2۰ هزار فقره وام قرض الحســنه به ارزش بیش از 65 هزار میلیارد 
ریــال در زمینه های مختلف از قبیل وام ازدواج و تهیه جهیزیه، وام مشــاغل 
خانگی، بهســازی و نوسازی مسکن روستایی، تســهیات مسکن اقشار ویژه، 
وام های ضروری، حوادث قهری، حمایت از بنگاه های کوچک و متوســط، وام 
بازنشســتگان کشوری و ... پرداخت کرده اســت.همچنین وام ها و تسهیات 
حمایتی این بانک طی مدت 2۰ ماه )از ابتدای سال 96 تا پایان آبان ماه 97( 

بیش از 322 هزار فقره بالغ  بر 35۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

یادداشت

بانک و بیمه

تولید بنزین با دســتیابی به رکوردی جدید که در طول 
عمر بیش از ۱۰۰ساله صنعت نفت بی سابقه بوده، ایران را 
به خودکفایی رسانده است، اما تجربه نشان داده در صورت 
اجرا نکردن طرح های مدیریت مصرف، بزودی غول مصرف 
همه افزایش تولید بنزین را بلعیده و کشور را نیازمند واردات 

خواهد کرد.
بــه گزارش ایرنا، در دولت های یازدهم و دوازدهم اجرای 
طرح های پاایشی برای تولید بنزین که کاایی استراتژیک 
به شــمار می رود، شــتاب گرفت به طوری که کشــور به 
خودکفایی رسید.ایران در سال های گذشته ناچار به واردات 
۱۰ تــا 2۰ میلیون لیتر بنزین در روز بود اما امســال پس 
از راه اندازی فازهای پاایشــگاه میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس و همچنین چند طرح توسعه در پاایشگاه هایی مانند 
بندرعباس توانست به خودکفایی رسیده و واردات را متوقف 
کند.با تکمیل پاایشگاه ســتاره خلیج فارس میزان تولید 
بنزین از مرز روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر عبور کرده که اکنون 

میزان تولید آن بااتر از میزان مصرف داخلی است.
دســتیابی به این حجم از تولید، نوید این را می دهد که 
ایران می تواند آرزویی دیرینه در صنعت نفت کشــورمان را 
تحقق ببخشد و به صادرکننده بنزین در جهان تبدیل شود.

اما مشخص نیست در صورت اجرا نکردن طرح های مدیریت 
مصرف، این خودکفایی ادامه داشته باشد؛ با توجه به شدت 
رشد مصرف ســوخت در ایران، این احتمال وجود دارد که 
نه تنهــا آرزوی صادرات بنزین بر باد بــرود، حتی ناچار به 

واردات نیز شویم.
تکمیل پاایشگاه ستاره خلیج فارس

 در دولت های یازدهم و دوازدهم
آمارها نشان می دهد میزان تولید بنزین کشور به روزانه 
۱۰5 میلیون لیتر رســیده است که نسبت به مدت مشابه 
پارســال رشــد 67 درصدی دارد.معاون وزیر نفت در امور 
پاایش و پخش فرآورده های نفتی با تشریح جزئیات افزایش 
تولید گفت: ظرفیت تولید بنزین کشور در آبان  ماه پارسال، 
63 میلیون لیتر در روز بود که این مقدار در دی  ماه پارسال 
با تثبیت تولید در فاز یک پاایشگاه ستاره خلیج فارس 2۴ 
درصد افزایش یافت و به 7۸ میلیون لیتر در روز رسید.وی، 
ظرفیت تولید بنزین در نیمه نخست امسال را 95 تا 97 لیتر 

در روز اعام کرد و ادامه داد: اکنون در حال آماده سازی برای 
افزایش ظرفیت تولید بنزین و یک جهش بزرگ برای آخر 
هفته جاری هستیم.به گفته مدیرعامل شرکت ملی پاایش 
و پخش فرآورده های نفتی، با تولید روزانه ۱۰5 میلیون لیتر 
بنزین در کشور افزون بر تامین نیاز داخل، حدود 2۰ میلیون 
لیتر نیز تفاوت تولید و مصرف در نیمه دوم ســال خواهیم 
داشــت.عامل اصلی جهش در تولید بنزین کشور، تکمیل و 
راه اندازی پاایشــگاه ســتاره خلیج فارس است که با عزم 

دولت های یازدهم و دوازدهم به سرانجام رسید.
قرار اســت فاز سوم این پاایشــگاه در روزهای پیش رو 
راه اندازی شــود، این پاایشــگاه، بزرگترین طرح پاایشی 
کشور برای تولید بنزین به شــمار می رود.پاایشگاه ستاره 
خلیج فــارس که در دولت های یازدهــم و دوازدهم به بهره 
برداری رســیده، برگ برنده ایران در زمان تحریم به شمار 
می رود که می تواند عــاوه بر حفظ خودکفایی، برنامه های 
تحریــم بنزین و بحران آفرینی در کشــور را ناکام بگذارد.

پاایشگاه ســتاره خلیج فارس در شــرایطی راه اندازی شد 
که ممکن بود با وجود افزایــش مصرف بنزین، واردات این 

فرآورده با مشکل روبرو شود.قرارداد ساخت پاایشگاه ستاره 
خلیج فارس در اواسط دهه ۱3۸۰ به امضا رسید و قرار بود 
در چهار ســال، با افزایش تولید بنزین و خودکفایی کشور 
در این فرآورده راهبردی هر چه زودتر ســاخته شود اما این 
هدف هیچگاه محقق نشــد و ساخت آن به دلیل تحریم و 
سوءمدیریت طبق برنامه پیش نرفت و بارها به تاخیر افتاد.
در نهایت، در دولت یازدهم بخش هایی از مرحله نخست این 
پاایشگاه به بهره برداری رسید و در تیرماه امسال نیز فاز 2 
با حضور رییس جمهوری به طور رسمی راه اندازی شد که 
با راه اندازی آن تراز تولید و مصرف بنزین در کشور، مثبت 
شد. فاز سوم نیز قرار است در چند روز آینده راه اندازی شود.
سه فاز این پاایشگاه از ظرفیت تولید روزانه 36 میلیون لیتر 
بنزین و ۱۴ میلیون لیتر گازوییل با استاندارد یورو۴ اتحادیه 
اروپا برخوردار اســت؛ با انجام طرح های مطالعاتی قرار شده 

که فاز چهارم این پاایشگاه نیز ساخته شود.
علیرضا صادق آبادی معاون وزیر نفت در این باره گفت: 
همه مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی فاز سوم پاایشگاه 
ستاره خلیج فارس از سوی نیروهای داخلی شرکت و بدون 

حضور نمایندگان شرکت های خارجی انجام شده است.وی 
ادامــه داد: منابع مالی این پروژه با اتکا به تولید محصوات 
داخلی پاایشگاه تامین شده اســت؛ ضمن آنکه فاز دوم و 
سوم پاایشگاه ســتاره خلیج فارس با اتکا به منابع داخلی 
تکمیل شد؛ این امر بدون حمایت های وزیر نفت امکان پذیر 

نبود.
رقابت تمام نشدنی تولید و مصرف بنزین 

با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین در ماه های ســرد 
سال به علت کاهش سفرهای برون شهری، کاهش می یابد، 
اکنون میزان تولید از مصرف پیشــی گرفته و تراز مصرف 
مثبت شده اســت اما این روند، ماندگار نخواهد بود.با پایان 
ماه های سرد سال و رسیدن تعطیات نوروز و بهار و تابستان، 
دوباره شــاهد جهش بــزرگ در مصرف خواهیــم بود که 
می تواند همه تولید داخل را ببلعد.در حالی که میزان مصرف 
در روزهای سرد سال به طور میانگین به روزانه بیش از 7۰ 
میلیون لیتر می رســد، با آغاز فصل گرما و رشــد سفرهای 
برون شهری، حجم مصرف از مرز روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر 

نیز فراتر خواهد رفت.
در تابستان امسال میزان مصرف رشد قابل توجهی داشت 
به طوری که در 3۱ تیرماه رکورد بی ســابقه مصرف ۱2۱ 
میلیون لیتر در کشــور به ثبت رسید.استفاده نکردن بهینه 
سوخت، ورود ســاانه یک میلیون خودروی جدید، ارزانی 
قیمت ســوخت، تردد خودروهای بی کیفیــت و قاچاق از 
دایل اصلی رشد مصرف بنزین در کشور محسوب می شوند.

اگرچه میزان تولید و ذخایر ســوخت در کشور کافی است، 
اما با توجه به وضعیت بحرانی مصرف ســوخت، در ماه های 
اخیر ســاماندهی وضعیت مصرف سوخت و مدیریت آن در 
دستور کار دولت، مجلس و نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
در نخســتین گام قرار شده که استفاده از کارت سوخت در 
زمان سوخت گیری اجباری شود و بر این اساس، طرح ثبت 
نام کارت سوخت برای خودروهای فاقد سوخت انجام شده 
است.کارشناسان معتقدند هر چند استفاده اجباری از کارت 
سوخت، گامی آغازین برای اجرای طرح های مدیریت مصرف 
سوخت به شمار می رود، اما به تنهایی کافی نیست و باید با 
سایر ابزارها مانند سهمیه بندی و یا ابزارهای قیمتی همراه 

باشد.

رئیــس کمیتــه تحقیق و تفحــص مجلــس نهم از 
خودروســازی: مدیران خودروســازان بزرگ کشور برای 
آنکه بر مســند قدرت بمانند باید خواست وزیر را برآورده 
کنند وگرنه در این جایگاه باقی نمی مانند. شــاکله حاکم 
در خودروسازی کشور تحت سیطره دولتی ها و سیاسیون 

هستند.
به گزارش اقتصادخــودرو؛ علی علیلو رئیس تحقیق و 
تفحص مجلس نهم از خودروسازی با بیان اینکه ما منتقد 
خود صنعت خودرو نیســتیم، گفــت: این صنعت به علت 
آنکه ســهم به سزایی در اشــتغال، تولید و ارزش افزوده 
ملی دارد بایســتی مورد حمایت قــرار گیرد.وی افزود: ما 
چه در قالــب کمیته تحقیق و تفحص و چه در قالب های 

دیگر همواره نقد مان بر روی عوامل بازدارنده رشد صنعت 
بوده است. ریشه اصلی مشکات به مدیریت فشل، دولتی، 
رانتی و نبود استراتژی بلندمدت برای صنعت بر می گردد 
که متاســفانه در حال حاضر نیز این مدیریت حاکم است.
علیلو با تاکید بر اینکه علت العلل مشکات کنونی، دولتی 
بودن صنعت خودرو است، گفت: دولت بایستی در صنعت 
خودروزســازی، اصل ۴۴ را به درستی اجرا کند و صنعت 
خودرو را بــه بخش خصوصی واقعی واگــذار کند.رئیس 
کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم، با بیان اینکه مدیران 
خودروســازان بزرگ کشــور دولتی و سیاسی هستند که 
با نظر وزیر انتخاب می شــوند، گفت: ایــن مدیران برای 
آنکه بر مســند قدرت بمانند باید خواست وزیر را برآورده 

کنند وگرنه در این جایگاه باقی نمی مانند. شــاکله حاکم 
در خودروسازی کشور تحت سیطره دولتی ها و سیاسیون 
هســتند.علیلو در خصــوص تســری مشــکات صنعت 
خودروسازی به قطعه سازی گفت: آفت های خودروسازی 
کشــور که همان رانتی بودن، سیاســی بودن و .. است، 
دامن گیر صنعت قطعه سازی کشور نیز شده است. قطعه 
ســاز برای آنکه چرخه اقتصادی ش بچرخد یا باید به این 
سیاســی بازی ها و رانت بازی ها تن دهد و یا اینکه از دور 

فعالیت خارج می شود.
وی که با ســایت الف گفتگو کرده خــود تحریمی را 
یکی دیگر از مشــکات کنونی صنعت قطعه سازی عنوان 
کــرد و گفت: در حــال حاضر قطعه ســازی داریم که از 

شــرکت مازراتی ایتالیا ســفارش کار گرفته ولی شرکت 
خودروسازی داخلی این شرکت را تحریم کرده است. این 
خودتحریمی قطع یقین منجر بــه تخریب صنعت قطعه 

سازی کشور می شود.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم باردیگر بر 
حمایت تمام قد از قطعه سازان بزرگ کشور که به دنبال 
تولید و اشــتغال هستند، تاکید کرد و گفت: اخیرا موجی 
که علیه قطعه ســازان بزرگ ایجاد شده مضر منافع ملی، 
اشــتغال و تولید است. شــخصا از یکی این قطعه سازان 
بازدید کردم. این قطعه ساز به روزترین خطوط تولیدی را 
از اروپا آورده و در داخل کشــور تولید می کند و بخشی از 

تولیدات خود را نیز به اروپا صادر می نماید.

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در دیدار با سفیر 
هند در تهران گفت: انتظار داریم با آغاز اپراتوری شــرکت 
هندی در بندر چابهار، شــاهد بازگشــت اینرهای اصلی 
کشــتیرانی دنیا به ایران باشــیم.به گزارش سازمان بنادر و 
دریانوردی، محمد راستاد در دیدار با سائوراب کومار، سفیر 
هند در تهران با اشاره به برگزاری موفق اولین نشست کمیته 
پیگیری اجرایی ســازی موافقتنامه چابهار و شــروع به کار 
رسمی شرکت هندی IPGL به عنوان اپراتور بندر چابهار 
گفت: یکی از اهداف فعالیت اپراتوری شــرکت IPGL که 
برای سازمان بنادر نیز اهمیت باایی دارد، موضوع »بازاریابی، 
جذب کاا و افزایش ترافیک بار« در بندر چابهار است.معاون 
وزیر راه و شهرسازی، همایش بین المللی با عنوان روز چابهار  

)Chabahar Day(که قرار است 26 فوریه )7 اسفند سال 
جاری( با حضور کلیه گروه های ذی ربط با فعالیت در بندر 
چابهار برگزار شود را یکی از رویدادهای مهم پیش رو عنوان 
و ابراز امیدواری کرد: شرکت IPGL  بتواند در این رویداد 
حضور پررنگی داشته باشد و پتانسیل های باای بندر چابهار 
را جهت جذب ســرمایه گذاری و فعالیت بیشتر به نمایش 
بگذارد.وی همایش روز چابهار را فرصت بسیار مناسبی برای 
حضور صاحبان کاا، تجار، شرکت های بارفرابر، خطوط ملی 
و بین المللی کشتیرانی از کشورهای ایران، هند، افغانستان 
و سایر کشــورهای عاقه مند دانست و تاکید کرد: یکی از 
اهداف اصلی قرارداد چابهار، ورود و پذیرش اینرهای بزرگ 
و بین المللی در این بندر است.به گفته راستاد، ازمه رسیدن 

بــه این هدف راه اندازی و اســتفاده از تجهیزات مناســب 
پذیرش کشــتی های بزرگ و تخلیه و بارگیری در این بندر 
است که امیدواریم با ادامه روند فعالیت های شرکت اپراتوری 
هندی، شــرایط برای حضور و پذیرش اینرهای بزرگ در 
چابهار محقق شود.مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی 
اظهار داشت: توسعه همکاری های اقتصادی بین سه کشور 
ایران، هند و افغانستان برای سازمان بنادر بسیار حائز اهمیت 
است و استفاده از پتانسیل های باای بندر چابهار در تسهیل 
این رویکرد بسیار موثر می تواند باشد.بنا بر این گزارش، در 
این دیدار ســائوراب کومار ســفیر هند نیز با اشاره به پایان 
ماموریت خود در تهران و ابراز خرسندی از همکاری های دو 
جانبه دریایی و بندری ایران و هند به ویژه در مشارکت در 

توسعه بندر چابهار گفت: در این مدت توانسته ایم قدم های 
مثبتی در پیشــرفت روابط اقتصادی و تجاری  هند و ایران 
به خصوص در زمینه توسعه بندر چابهار برداریم.مدیرعامل 
شرکت IPGL نیز از آمادگی و رویکرد این شرکت در زمینه 
بازاریابی برای جذب سرمایه گذاری و تسهیل شرایط پذیرش 
اینرهای بزرگ در بندر جابهار خبر داد.آرون کومار گوپتا با 
اشاره به نهایی سازی اپراتوری  IPGLدر بندر چابهار گفت: 
در واقع فعالیت اصلی ما تازه شروع شده است و مسیر قابل 
توجهی را در پیش رو داریم.در این دیدار همچنین ســایر 
موضوعات مرتبط میان طرفین که می تواند روند فعالیت ها و 
نهایی سازی موافقتنامه چابهار را تسهیل بخشد مورد بررسی 

و تبادل نظر قرار گرفت.

شــرکت های نفتی روســیه که در فضای پسابرجام با 
بیش ترین مشارکت و مذاکره با طرف ایرانی در صدر لیست 
خواســتگاران نفت و گاز ایران ایســتادند و هرروز دریچه 
جدیدی برای حضــور در این بازار باز می کردند، امروز که 
آمریکا در پشــت پرده تعامل با ایران ایســتاده،خبری از 
آن ها نیست و ظاهرا بساط خود را از بازار نفت ایران جمع 
کرده اند. بعد از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی توسط 
ایران، شرکت های روســی به مرور زمان پای میز مذاکره 
نشستند و در این راستا شرکت های لوک اویل، روس نفت، 
زاروبژنفت، تات نفت، گازپروم و گازپروم نفت با شرکت ملی 

نفت ایران، تفاهم نامه هم امضا کردند. 
میدان های منصــوری، آب تیمور، کیش، یاران، مارون، 
ایه نفتــی پارس جنوبی، کوپال، آبان، اســفندیار، پایدار 
غربی، دهلران، پارس شمالی، آذر، چنگوله و چشمه خوش، 
از جمله میدان هایی بودند که درباره آن ها با شــرکت های 
روس مذاکره شده بود.البته این مذاکرات بی نتیجه نبود و 
در روزهای پایانی سال ۱396، شاهد امضای قرارداد بهبود 
بازیافــت، افزایش تولید و بهره بــرداری میادین نفتی آبان 
و پایدار غرب بین شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت های 
زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی ایران بودیم. به گزارش ایسنا، 
خرید نفت ایران توســط روسیه روی دیگر سکه تعامات 

نفتی دو کشور بود و در دیداری که بین بیژن زنگنه - وزیر 
نفت کشورمان و الکســاندر نواک - وزیر انرژی روسیه در 
اواخر ســال ۱395 صورت گرفت، قرار شــد نفت ایران به 
یک شــرکت روسی و برای مقاصد خارج از روسیه فروخته 
 شــود و 5۰ درصد پول فروش نفت به روســیه، به صورت 
نقــدی تحویل ایــران داده و 5۰ درصد دیگر صرف خرید 
کاا و خدمات از روسیه شود که این موضوع نیز در مرحله 
اجرا قرار گرفت.تمایل روس ها برای حضور در صنعت نفت 
ایــران، غیرقابل انکار بود، به طوری که یوری اوشــاکوف - 
دستیار رئیس جمهوری روسیه اعام کرد که شرکت های 
نفت و گاز این کشور می توانند بیش از 5۰ میلیارد دار در 
توســعه میدان های نفت و گاز ایران سرمایه گذاری داشته 
باشــند.دریچه دیگری که پیش از خروج آمریکا از برجام 
در تعامات نفتی ایران و روس گشوده شد، تمایل شرکت 

روسنفت به سرمایه گذاری در منطقه زاگرس بود. 
در این راســتا یک سند رسمی دولت روسیه نشان داد 

شرکت روسنفت به ســرمایه گذاری در نفت و گاز منطقه 
زاگرس در ایران تمایل دارد .طبق ســند یاد شــده که در 
یکی از پایگاه های اینترنتی دولت روســیه منتشر شد، از 
میانه ماه فوریه سال جاری میادی، روسنفت قصد داشته 
فرصت هــای اکتشــاف و تولید نفــت در منطقه زاگرس 
را بررســی کند. حتی در ســال 2۰۱7 میادی، روسنفت 
و شــرکت ملی نفت ایران برای همــکاری در چند پروژه 
راهبردی در ایران با ارزشــی تا سقف 3۰ میلیارد دار، به 
توافق اولیه دست یافتند.به عبارت دیگر صنعت نفت ایران، 
تقریبا دیگر وجهی نداشــته که روس ها به آن وارد نشده 

باشند. 
از توســعه میادین گرفته تا تولید و فروش نفت و غیره. 
اما همین روس ها با خروج ترامپ از برجام و بعد از این که 
آمریکا همه کشــورهایی که با ایران تعامل نفتی داشتند 
را تهدید بــه تحریم کرد به مرور زمــان و چراغ خاموش 
از صنعــت نفت ایران پا پس کشــیدند.در ابتدا و کم تر از 

یک ماه بعد از این که ترامپ از برجام خارج شــد، شرکت 
لوک اویل روســیه کــه دومین تولیدکننــده بزرگ نفت 
در روســیه اســت، اعام کرد که در حال حاضر به دلیل 
تهدید تحریم های آمریکا علیه کمپانی ها تصمیم ندارد بر 
اساس طرح های توسعه پروژه ها در ایران عمل کند و همه 
فعالیت هــای خود را متوقف کــرد. زاروبژنفت و روس نفت 
دیگر شــرکت های روســی بودند که به دلیل تحریم های 
آمریکا بازار نفت ایــران را ترک کردند و دیگری خبری از 
آن همه اشــتیاق برای تعامل نفتی با ایران نیست.روس ها 
درحالی بازار نفت ایران را ترک کرده و پشــت سرشان را 
هم نگاه نکردند که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
روسیه جدی ترین رقیب ایران در نفت و گاز است و تاش 

می کند مشتریان نفتی و گازی ایران را در منطقه بگیرد.
 آن ها اعتقاد دارند روس ها ایران را هرگز نمی فروشند، 
اما به هر قیمتی که بشــود اجاره می دهند .روس ها دلشان 
می خواهد ایران در بازار نفت کوچک شــود تا ســهم ما را 
بگیرند.البته بســیاری بر این باورند که شرکت های روسی 
از نظر مالی و فنی نســبت به شــرکت های غربی بســیار 
ضعیف تــر هســتند و هدف آن هــا از ســرمایه گذاری در 
کشوری مانند ایران تمرین در حوزه توسعه و افزایش توان 

سرمایه گذاری های بین المللی است.

برنده رقابت تولید با غول مصرف بنزین کیست؟

دستیابی به رکورد تولید روزانه 105 میلیون لیتر بنزین 

رئیس کمیته تفحص مجلس نهم از خودروسازی: 

صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی واگذار شود 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در دیدار با سفیر هند مطرح کرد

اپراتوری هندی ها باعث حضور اینرهای بزرگ کشتیرانی در چابهار

روس ها رفتند، پشت سرشان را هم نگاه نکردند؟!

فرار تزارها از بوی نفت ایرانی

بانــک مرکزی در اطاعیه ای اعــام کرد: باتوجه 
به پایان مهلت مقــرر، در صورتی که صادرکنندگان 
تاکنون نســبت بــه بازگشــت ارز صادراتــی اقدام 
نکرده اند، می بایســت این کار را تســریع کنند.بانک 
مرکزی در اطاعیه ای اعــام کرد: صادرکنندگان به 
موجب مصوبات هیأت وزیران و اباغیه شورای عالی 
هماهنگــی اقتصادی،  مکلف به بازگشــت ارز حاصل 
از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی ســه ماه 
بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور هســتند، 
از ایــن رو با توجه به پایان مهلــت مقرر، در صورتی 
که صادرکنندگان تاکنون نســبت به این مهم اقدام 
نکرده اند، می بایست در برگشت ارز حاصل از صادرات 
تسریع کنند.با استناد به مفاد مصوبات هیأت وزیران 
و نیــز اباغیه شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی، 
صادرکننــدگان مکلّف بــه بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی ســه ماه بعد 
از صادرات، مطابق با ترتیبات مقرر در»دســتورالعمل  

و ضوابــط اجرایی رفع تعهــد ارزی صادرکنندگان« 
به چرخه اقتصادی کشــور بوده اند.بر این اســاس و 
ضمن قدردانی از تاش های صادرکنندگان در رشــد 
و تعالی کشــور، به اطاع می رساند با توجه به پایان 
مهلت تعیین شــده، در صورتی که صادرکنندگان تا 
کنون نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به 
چرخه اقتصادی کشور مطابق ترتیبات اعامی و رفع 
تعهد ارزی اقدام نکرده اند، می بایست نسبت به انجام 
این مهم تســریع کنند.خاطرنشان می شود به موجب 
تکلیــف مقرر در تبصره )2( ذیــل بند )۱( مصوبات 
چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
بانک مرکزی مکلّف اســت در صورت عدم برگشــت 
ارز حاصــل از صادرات بــه چرخــه اقتصاداقدامات 
قانونــی ازم را انجام دهد. از این رو مقتضی اســت 
صادرکنندگان محترم نسبت به ایفای تعهدات ارزی 
خود مطابق با مصوبات و دستورالعمل های که پیشتر 

به آنها اشاره شد، اقدام ازم را به عمل آورند.

وزیر راه و شهرسازی با دعوت از همه دستگاه ها به 
همگرایی و تعامل به منظور حکمرانی واحد در منطقه 
مکــران از تصویب کلیات طرح ویژه توســعه و عمران 
منطقه ســاحلی مکران خبر داد.به گزارش وزارت راه 
و شهرســازی؛ محمد اســامی در نوزدهمین جلسه 
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران، در بررسی 
طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران گفت: 
اســتعداد این ســرزمین، ما را به استقرار جمعیت در 
منطقه ساحلی مکران هدایت می کند؛ بر همین اساس، 
اینکه ما برای آن منطقه، موتور محرکه قدرتمندی را 
شناسایی، تسهیل گری و پشتیبانی کنیم تا توسعه به 
وجود بیاید و توســعه به معنای واقعی، محقق شود؛ از 
جمله اهداف است.وی با بیان اینکه بحث مکران، یک 
الگوی مهم توسعه برای جمهوری اسامی ایران است، 
ادامه داد: تجربه ۴۰ ســاله اداره کشــور نشان داد که 
توســعه واگرا و عدم  توجه به توسعه متوازن و توسعه 
پایدار برای کشور ما آفت های فراوانی داشت که امروز 

هزینه های ســنگین آن را می پردازیم؛ به همین دلیل 
ضرورت دارد تا به این بلوغ و خرد جمعی برسیم که به 
دنبال توسعه متوازن باشیم.وزیر راه و شهرسازی گفت: 
این ســرزمین بکر، با هر جهت گیری توسعه فعالیتی، 
نیازمند توســعه بــرون زا و درون زا به صــورت توامان 
برای منطقه اســت که معتقدم هــر دوی آنها، برای 
توسعه منطقه مکران ضرورت دارد.عضو کابینه دولت 
دوازدهم افــزود: جهت گیری هــا و محورهایی که در 
طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران دیده 
شــده، بسیار مناسب است؛ اما مهم همگرایی و تعامل 
دســتگاه ها برای اجرای آن و نهایتا بحث حکمرانی و 
حکمروایی اســت که قرار است در آن سرزمین اتفاق 
بیفتد.اســامی تصریح کرد: اگر تضاد منافع و تعارض 
در اجرای طرح ویژه توســعه و عمران منطقه ساحلی 
مکــران به وجود آید، سرنوشــت توســعه آن منطقه 
همانند سازمان های توســعه ای که تاکنون داشتیم و 

موفق هم نبودند، می شود.

تصویب سند توسعه و عمران مکرانپایان مهلت قانونی صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز
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 نیــک نیومــن منتقــد شــناخته شــده فیلم اســتیج فهرســت ۱۰ فیلــم برتــر ســال ۲۰۱۸ را اعــام
 کرد.

به گزارش مهر به نقل از ســایت فیلم اســتیج، نیک نیومن منتقد شناخته شده فیلم استیج در واپسین دقایق سال 
۲۰۱۸ فهرســت ۱۰ فیلم برتر این سال را اعام کرد؛ فهرستی که در آن چندین فیلم محصول سال ۲۰۱۷ نیز دیده 
می شود. نکته جالب این لیست حضور فیلم »۲۴ فریم« آخرین ساخته زنده یاد عباس کیارستمی کارگردان بلندآوازه 

سینمای ایران در میان ۱۰ تاست.
»۲۴ فریم« یک اثر تجربی متشکل از ۲۴ تصویر ثابت است که هرکدام چهار و نیم دقیقه به طول می انجامد. این 

فیلم در هفتادمین دوره جشنواره کن در سال ۲۰۱۷ به نمایش در آمد.

مجموعــه تلویزیونی »نــون. خ« به کارگردانی ســعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجــی این روزها مراحل 
تصویربرداری را سپری می کند. به گزارش هنرآناین، این مجموعه تلویزیونی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک 
سیما است که در ۱۶ قسمت ۵۰ دقیقه ای برای پخش در ایام نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما تولید می شود. فیلمنامه 
ســریال نیز توســط امیر وفایی به نگارش درآمده است. ســعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، علی 
صادقی، هومن حاج عبدالهی، نعیمه نظام دوســت، سیروس میمنت، علی صالحی، پاشا جمالی، نسرین مرادی، هدیه 
بازوند، ندا قاســمی، صبا ایزدپناه، شیدا یوسفی، وحید قاضی زاهد و ... از جمله بازیگران این سریال نوروزی هستند. 
به زودی بازیگران شناخته شــده دیگری نیز به این مجموعه خواهند پیوست. »نون. خ« یازدهمین سریال آقاخانی در 

مقام کارگردان محسوب می شود. فرجی نیز پیش از این سریال »لژیونر« را تهیه کرده است.

»۲۴ فریم« کیارستمی میان ۱۰ فیلم برتر منتقد فیلم استیجسعید آقاخانی و حمیدرضا آذرنگ در »نون. خ«

انتقاد تنِد سهراب پورناظری
 از تخریب محوطه تاریخی شوش

سهراب پورناظری درحالی در پست اینستاگرام خود به تخریب محوطه 
باستانی شوش انتقاد کرد که این تخریب ها را با تخریب شوش توسط ارتش 

آشور و مصیبت زلزله کرمانشاه همسان دانسته است.
به گزارش ایلنا، سهراب پورناظری )آهنگساز و نوازنده( این روزها در پی 
اتفاقات و تخریب هایی که در محوطه تاریخی شوش شاهد هستیم، در پست 
اینستاگرام خود به این اتفاق اشاره دارد و در نخستین پستی که دراین باره 

منتشر کرد، نوشت:
چنگال لودرها در دل شهر باستانی شوش

دوستان پس از چندین بار مخالفت سازمان میراث فرهنگی متولیان شهر 
شوش با حکم شبانه برای کندن زیرگذر به جان شهر باستانی شوش افتادند.
این کار یادآور تخریب شــهر اشــکانی هترا در موصل و نابودی بودای 
بادمیان اســت. عجیب اســت که ناآگاهانی چون ترامــپ و بوش با تمام 
دشمنی شــان با ملت ایران در برابر تاریخ تمدن ساز این سرزمین همیشه 
ســر تعظیم فرود می آورند اما متولیان شهر کهن شــوش اینگونه به جان 
میراث چند هزار ســاله این مرز و بوم افتاده انــد. به مردم عزیز ایران کهن 
و همیشه سرافزاز پیشــنهاد می کنم در مقابل این پدیده دلخراش رفتاری 
ســزاوار همچون زلزله مرگبار کرمانشاه داشته باشند که یقینا این مصیبت 

کم از آن ندارد....
البته این تنها پســت اینســتاگرامی پورناظری نبود چراکه او در دومین 
مطلب خود اطاعات و تصاویر جدیدی از تخریب های شــوش را منتشــر 

کرد و نوشت:
طــی پیگیری صورت گرفتــه از روند ایجاد زیرگــذر و تخریب محوطه 
باستانی شوش از منابع آگاه در سازمان میراث فرهنگی گزارش دقیق بدین 

شرح است:
پس از تخریب پل ورودی شهر به دلیل بر هم زدن نمای شهر!!! طرحی 
برای ایجاد پل زیرگذر در جوار محوطه باســتانی شوش به تصویب شورای 
شــهر شوش می رسد )و سؤال اینجاســت که آیا نمای شهر بر تخریب آثار 
باســتانی ایران ارجحیت دارد و تنها راه ایجاد زیر گذر این مســیر است؟( 
که با توجه به نزدیکی این مســیر به سایت باستانی شوش نیاز به استعام 
از ســازمان میراث فرهنگی جهت کسب اطمینان خاطر از نبود آثار در این 
مســیر بوده که کارشناس این سازمان، پس از بررسی نظر خود را بر وجود 
آثار چند دوره تاریخی در جــوار این محوطه و ممنوعیت هرگونه عملیات 
عمرانی به شــهرداری و سازمان های مرتبط اعام می دارد اما مسئوان امر 
بی توجه به این گزارش دیشــب و پریشب اقدام به تخریب و ایجاد گودالی 
با طول۳۰ متر و عمق ۲ متر می کنند که در تصاویر ارســالی شاهد برآمدن 
اشیا و آثار تاریخی هســتیم که با ورود جدی سازمان میراث فرهنگی این 

خرابکاری متوقف می شود.
او در ادامه به برخی از کامنت هایی اشــاره کرده است که در پست قبلی 
نوشــته شده بود و عکس ها را فتوشــاپ دانسته بودند و در توضیح این امر 
نوشت: در پست قبلی شاهد برخی کامنت ها مبنی بر فتوشاپ بودن تصویر 
و تکذیب صحت خبر بودیم که با پیگیری های انجام شــده این جزییات در 

اختیار شما قرار گرفت.
این سرمایه ملی در کنار هویت بخشی به ایرانیان در صورت رونق صنعت 
توریسم پتانســیل ایجاد انقاب صنعتی برای مردم شوش را دارد. از مردم 
فهیم بافرهنگ و دارای تمدن کهِن این شــهر باســتانی درخواســت دارم 
حساسیت خود را در این راستا به بااترین حد برسانند و اجازه کوچک ترین 
تجاوزی را به این حریم ندهند و بدانند تنها راه آبادانی شهر شوش استفاده 

بهینه از این سرمایه ملی است.

»جان دار« آماده رقابت در فجر ملی
کامران مجیدی تهیه کننده »جان دار« از انجام آخرین مراحل فنی این 

فیلم سینمایی برای حضور در جشنواره ملی فیلم فجر خبر داد.
کامران مجیدی در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی 
»جان دار« به کارگردانی حســین امیری دوماری  و پــدرام پورامیری که به 
بخش »نگاه نو« ســی و هفتمین جشــنواره ملی فیلم فجر راه یافته است، 
گفت: در حال حاضر مشــغول انجام کارهای نهایی تدوین این اثر هستیم و 
همزمان نیز کار صداگذاری »جان دار« توســط محمدرضا دلپاک در حال 

انجام است و تاکنون ۵۰ درصد از این مرحله به پایان رسیده است.
وی افزود: »جان دار« به موســیقی چندانی نیاز ندارد با این وجود قرار 
است امیر توسلی برای این فیلم آهنگسازی کند ضمن اینکه در نظر داریم 
اصاح رنگ »جان دار« زیر نظر نیما دبیرزاده در اســتدیو ایران نوین انجام 

شود.
مجیدی در پایان عنوان کرد: ما تمام تاشمان را برای ساخت یک فیلم 
خوب به کار بستیم از همین رو امیدوارم »جان دار« یک فیلم خوب و موفق 

از آب دربیاید.
فاطمــه معتمدآریا، حامد بهــداد، باران کوثری، جواد عزتی، مســعود 
کرامتی، علی شــادمان، گیتی قاســمی، محمدعلی محمــدی، امیراحمد 

قزوینی، بازیگرانی هستند که در این فیلم مقابل دوربین رفته اند.
در خاصه داســتان »جان دار« آمده است: »بخدا اگه یه بار دیگه بگین 
شــام چی شد، غذا چیه، همین وســط خودم رو دار میزنم که غذاخوردن 

یادتون بره. بابا از گشنگی نمردین که!؟«

سیما تیرانداز به »هنرپیشه« پیوست
سیما تیرانداز بازیگر سینما و تئاتر به مجموعه »هنرپیشه« پیوست که 
قرار است زمستان از شبکه نسیم پخش شود. به گزارش هنرآناین، مرحله 
اولیه انتخاب متقاضیان برای شرکت در این مجموعه انجام شده است، و از 

میان آثار رسیده، ۱۵۰ نفر به مرحله دوم راه یافتند.
این مجموعه با هدف اســتعدادیابی در زمینه بازیگری، با حضور اساتید 
سینما و کارشناسان، به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه کنندگی محمد 

مهدی عسگرپور، ساخته می شود.

»نگهبانان تاج محل« در تاار مولوی
نمایش »نگهبانان تاج محل« به نویســندگی راجیو جوزف و کارگردانی 
کاظــم نظری ، از ۱۰ تا ۳۰ دی ماه در ســالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به 
صحنه می رود. به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، گفتنی است در 
این نمایش خســرو بامداد و علیرضا زرگوشیان به ایفای نقش می پردازند. 
همچنین آبتین جاوید )اجرای حرکات سبک اودیسی(، استاد راملی ابراهیم 
و اســتاد گاجندرا کومار )طراحی حرکات(، پاندیت گوپال )کمپوزیســیون 
موسیقی(، ســانگیتا پاندا و ســاتیا باراتا کاتا )آوا(، راماچاندرا بهرا، جاباهار 
میشــرا، اس. چاکرابورتی (نوازندگان(، علی بهرامــی )مدیر تولید(، حامد 
حاج حسین زاده، ســید عماد کریمی فرد )جلوه های ویژه(، نازنین نظری، 
ســینا پورعلیزاده )دســتیار کارگردان( هما جهانی )مدیر صحنه(، شکوفه 
رحمتی)تنظیم افکت و صدا(، الهام باقرپور )طراح لباس(، ابوالفضل سلحشور 
)طراح نور(، فرهاد هدایت )طراح پوســتر و بروشــور(عکاس: عباس قرابی، 
پویا صالحی علی کردســتانی، علیرضا لطفی زاده، مهدی عبدی )مســئول 
صحنه(، علی معصومی، کامران سیف اللهی، امیرحسین حمیدزاده )ساخت 
تیزر( و امیرحســین سیدآقایی )روابط عمومی( در این نمایش به همکاری 
می پردازند. عاقه مندان برای دیدن نمایش »نگهبانان تاج محل« که تا ۳۰ 
دی ماه هر روز – به جز شنبه ها- در ساعت ۱۸ به صحنه می رود، می توانند 
به مرکز تئاتر مولوی دانشــگاه تهران به آدرس خیابان انقاب، خیابان ۱۶ 

آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.

اخبار

خبر پخش صحنه ای از فیلم »حادثه شــینجوکو« جکی  
چان در شبکه کیش خیلی زود در رسانه های کشور و فراتر 
از آن در رسانه های بین المللی پخش و شبکه های اجتماعی 

را درنوردید.
به گزارش خبرآناین، مســئوان مرکز صدا و ســیمای 
کیــش هیچ گاه گمــان نمی کردنــد که روزی برســد که 
شبکه شان تیتر خبر رسانه های بین المللی شود اما بی شک 

دوست هم نداشتند به این شکل به اخبار راه پیدا کنند.
خبر پخش صحنه ای از فیلم جکی چان در شبکه کیش 
در آغاز برای هر کسی بیشتر به شوخی شبیه بود اما پس از 
پخش شــدن فیلم در فضای مجازی رنگ و بوی واقعیت به 
خود گرفت. این رویداد خیلی زود با واکنش روبه رو شــد و 
مســئوانی از جمله مدیر مرکز صدا و سیمای کیش به این 

دلیل برکنار و توبیخ شدند.
پس از انتشار گسترده این خبر طبق معمول اتفاقی افتاد 
که ایرانیان در فضای مجازی به آن مشهورند. گروه بزرگی 
از ایرانی ها به اینســتاگرام جکی چــان هجوم بردند. کافی 
اســت سری به آخرین پست اینستاگرام این بازیگر آسیایی 
بزنید و نظرات کاربران ایرانی را بخوانید که بیشــتر رنگ و 

بوی طنز و کنایه دارد.
این ماجرا تنها برای ما ایرانی ها جذاب نیســت و از آنجا 
که یک پای ماجرا جکی چان مشــهور اســت رســانه های 

مشــهوری چون بی بی ســی، دیلی میل و اسپوتنیک هم به 
در اخبار جهانی خود به این خبر پرداختند و به این ترتیب 
خبــر برکناری مدیر صدا و ســیمای مرکز کیش در ایران، 

جهانی شــد. بی بی ســی در خبری در این باره به برکناری 
مدیر شبکه کیش و کنار آن به واکنش های ایرانی ها به این 

خبر در شبکه های اجتماعی هم پرداخته است.

جکی جان از آن دست بازیگرانی است که در فیلم هایش 
کمتر از این دست  صحنه ها که از بد روزگار برای شبکه کیش 
دردسرســاز شد یافت می شود. در خبری که اسپوتنیک در 
این باره منتشر کرد می خوانیم: »فیلم »حادثه شینجوکو« 

یکی از فقط ۲ فیلم جکی چان با صحنه جنسی است.«
در این میان شــاید بیش از همه برای دیلی میل جالب 
اســت که چطور می شود این صحنه از دست ناظران صدا و 
ســیما در رفته باشد و در این باره می نویسد: »مدیر محلی 
صدا و ســیما در ایران به دلیل پخش صحنه جنسی اخراج 
شد، در مکانی که حتی دســت دادن زن و مرد در فیلم ها 

مجاز نیست.«
اگر رد گاف شــبکه کیش را پی گیریم به رســانه های 
دیگری هم می رســیم که یکی از آن ها نشــریه سان است. 
این نشریه در مطلب خود جزئیات بیشتری آورده و حتی به 
شوخی رضا رشیدپور با این رویداد و البته زیرنویس کردن 
نســبت نیما فاح و ســحر ولدبیگی در تلویزیون پرداخته 

است.
به این ترتیب گافی که مسئوان شبکه کیش دادند نام 

جکی چان را به صدر اخبار رسانه های جهان آورد.
سرنوشــت مدیر برکنار شــده هم خیلی زود مشخص 
 شــد، و با حکــم تــازه ای فعالیتش را در صدا و ســیما از 

سر گرفت.

جکی چان در صدر اخبار جهان با خطای تلویزیون ایران

بازتاب جهانی گاف شبکه کیش

در راستای تجلیل از مقام هنری چهره های برجسته و 
بنام، روز گذشــته، دهم دی ماه، از هنرمند بزرگ، جال 
شــباهنگی، نقاش، گرافیســت و مجسمه ســاز با حضور 

چشمگیر هنرمندان، استادان و دانشجویان تقدیر شد.
به گزارش هنرآناین، جال شــباهنگی متولد ســال 
۱۳۱۴ در تهران و فارغ التحصیل دانشگاه سن خوزه ایالت 
کالیفرنیاســت و دارای مدرک کارشناسی ارشد طراحی 
گرافیک و نقاشــی معاصر و کارشناس تبلیغات گرافیکی 

از این دانشگاه است. 
وی عضــو هیئت علمی دانشــکده هنرهــای زیبای 
دانشــگاه تهران بوده و هم اکنون عضو پیوســته و عضو 
گروه هنرهای تجســمی فرهنگســتان هنر اســت. او در 
کنار تدریس در دانشــگاه های شــاهد، شــریعتی، سوره 
و... به ساخت احجام شیشــه ای در ایران و مورانو ایتالیا 
پرداخته اســت. حاصل کارهــای او مجموعه ای ویژه در 
حوزه حجم ســازی به حساب می آید. جال شباهنگی در 
آثارش تاش دارد تا ثابت کند که در هنر مرزهایی وجود 
دارد که در آن مرزها هنر به سایر علوم نزدیک می شود.

در آیین گرامیداشت اســتاد جال شباهنگی علیرضا 
اسماعیلی، سرپرســت فرهنگستان هنر؛ آیدین آغداشلو، 
هنرمند نقاش، گرافیســت و نویســنده؛ حسن بلخاری، 
نویســنده، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ 
مهدی حســینی، نقاش، استاد دانشــگاه و عضو پیوسته 
فرهنگســتان هنر؛ ابراهیم حقیقی، عضــو هیئت مدیره 

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران؛ سیدمحمد فدوی، 
عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
و عبدالمجید کیانی، رئیس گروه موســیقی فرهنگستان 

هنر به سخنرانی پرداختند.
علیرضا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگستان هنر، در 
آغاز سخن ضمن خوش آمدگویی به استادان، هنرمندان، 
پژوهشگران و دانشجویان عاقه مند و شرکت کننده گفت: 
تجلیل و نکوداشــت هنرمندان پیش کســوت و شاخص 
کشــورمان یکی از وظایف اساسنامه ای فرهنگستان هنر 
است. ما با تدارک سلســله  برنامه های تدوین شده تاش 
می کنیم گوشــه ای از زحمات این گران قــدران را پاس 
بداریم. خوشــبختانه در چند ماه اخیر با تشکیل مجمع 
عمومی و گروه های تخصصی فرهنگستان هنر و برقراری 
ارتباط بیشــتر هنرمندان بــا این فرهنگســتان، زمینه 

برگزاری چنین برنامه هایی، بیشتر فراهم شده است.
سرپرســت فرهنگســتان هنــر افزود: اســتاد جال 
شباهنگی، عضو پیوسته فرهنگســتان هنر و عضو گروه 
تخصصی هنرهای تجســمی و از هنرمندان پیشــرو در 
عرصه هنرهای تجســمی کشوراســت. او عاوه بر خلق 
آثار هنری، در کسوت استادی، شاگردان فراوانی را تعلیم 
و آمــوزش داده که امتداد دهندگان میــراث هنر ایران 

زمین اند.
آیدین آغداشــلو، هنرمند نقاش، گرافیست و نویسنده 
برجســته، در تجلیل از استاد شباهنگی گفت: شباهنگی 

بخشی از بدنه هنر معاصر ایران است. هنرمندی است که 
نیاز ندارد فریاد بزند تا شنیده شود. هنرمندی که بی هیچ 
ادعــا و تکبری، کار خود را کرده و لذت برده اســت. این 
نکوداشت، یک خاطره جمعی است و این خاطره جمعی 
چیزی جز بزرگداشــت حافظه جمعی نیســت که به یاد 
داشته باشیم چه کســانی بین ما زندگی کرده اند. استاد 
شــباهنگی در حّد اعا ثمربخشــی داشته و در زیر و زبر 
زمانه، هنرمندی فروتن و صادق باقی مانده است. هنرمند 
وقتی به خلــق چیزهایی می پردازد، یک معنا را شــکل 
می دهــد و هر هنرمندی اگر به معنــای خود به صورت 
واقعی شــکل داده باشــد، جهان خود را آباد کرده است. 
اســتاد جال شباهنگی به درســتی و امانت، این کار را 
انجام داده و هم خودش و هم مردمش را آباد کرده است.
حســن بلخاری نویســنده، پژوهشــگر و عضو هیئت 
علمی دانشــگاه تهران، سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: 
هنگامی که آثار شباهنگی را دیدم وجهی از وجوهات آثار 
ایشــان در جان و ذهن و دلم نشست. آن وجه باکرگی و 
معصومیت طبیعت در آثارش اســت. طبیعت اولین معلم 
انســان است و جان انســان را به صفا می آورد. از دیدگاه 
حکمت چه در یونان چه در ایران، انســان کامل کســی 
اســت که در جان خود باکرگی طبیعــت را به مهارت و 
قدرت هنر درآمیزد. کســی که بتواند در خلوت خود، از 
این معرفت ســیراب شــود؛ می تواند به هنگام خلق یک 
اثــر هنری آن را از نو باز بیافرینــد. هیچ کس نمی تواند 

عصمت طبیعت را به همان صورتی که هست نشان دهد؛ 
مگر اینکه در جان خود طبیعت و هنر را آمیخته باشــد. 
استاد جال شباهنگی به این معرفت در آثار خود دست 

یافته است.
در پایان مراســم از استاد جال شــباهنگی به پاس 
بیش از نیم قرن زندگی هنرمندانه تقدیر و تجلیل شــد. 
در ایــن بخش از برنامه جوایــز و لوح های تقدیر از طرف 
فرهنگســتان هنر، پردیس هنرهای زیبا، انجمن شورای 
عالی هنرمندان، انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی، انجمن 
پیش کســوتان هنر ایران و اداره کل هنرهای تجســمی 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی به استاد 
جال شــباهنگی پیش کش شــد. در ادامه مراسم نیز از 
کتاب مجموعه آثارجال شباهنگی که به تازگی به همت 

فرهنگستان هنر منتشر شده است، رونمایی شد.
پس از این مراسم، نمایشگاه کامل ترین مجموعه آثار 
استاد جال شــباهنگی که برای نخستین بار گردآوری 
شده بود با حضور جمع کثیری از هنرمندان، هنردوستان 
و شــاگردان ایشــان در گالری خیال موسســه فرهنگی 

هنری صبا افتتاح شد.

آیدین آغداشلو: 
جال شباهنگی بخشی از بدنه هنر معاصر ایران است 

معاون امور هنری وزارت ارشــاد درباره برگزاری جشن صدسالگی هنرستان 
موســیقی تهران گفت: »صد ساله شدن هنرستان موسیقی تهران نشان می دهد 
کــه مردم ایران چه فرهنگ و اصالتی دارند و این تاریخ هنری بی نظیر، قدمت و 

پیشینه ای تاریخی دارد.«
به گزارش ایسنا، سید مجتبی حســینی ـ معاون امور هنری وزارت فرهنگ 

و ارشــاد اسامی ـ افزود: باید به آموزش درســت و اصولی هنر در کشور توجه 
کنیم و به نهادهای با اصالتی که در طول یک قرن یا بیشــتر توانســته اند این 
ماموریت خطیر را پیش ببرند، احترام بگذاریم. وقتی دســت اندرکاران برگزاری 
جشن صدسالگی هنرستان موسیقی تهران فهرستی از فارغ التحصیان، اساتید 
و همکاران هنرســتان ارائه دادند و من توفیــق پیدا کردم آن را ببینم و یک به 
یک آنها را نگاه کنم، نام های بســیار درخشــانی بودند که امروز جزو ستاره های 

سپهر هنر ایران هستند.
حســینی خاطرنشــان کرد: فارغ التحصیان هنرســتان موسیقی کمتر عضو 
گونه های متنزل موسیقی شــده اند و همه در سطحی حرفه ای مشغول فعالیت 
شــده اند. این نشان می دهد که وقتی سنگ بنای درســتی هست، وقتی فکر و 
تدبیری در کار اســت، محصول این باغ هم محصول شــیرین و گوارایی اســت. 
باید داشــتن چنین باغی را پاس بداریم. باید به هم تبریک و شــادباش بگوییم 
برای داشــتن یک باغ مثمر و صد سالگی قطعا اتفاقی غرور انگیز برای هنرستان 

موســیقی تهران خواهد بود. جشن صدسالگی »هنرســتان موسیقی تهران« با 
رونمایی از کتاب )تاریخ صد ســاله هنرستان موسیقی تهران(، تمبر اختصاصی 
»صدسالگی« و معرفی مستند هنرســتان موسیقی تهران در تاریخ ۲۷ دی ماه 
در تاار وحدت برگزار خواهد شــد. این برنامه در ســه شــب و با اجرای فارغ 
التحصیان ادوار مختلف و تجلیل در سه بخش: قدیمی ترین هنرجویان، پرسابقه 
ترین اســاتید و تاثیرگذار ترین مدیران ادوار مختلف در تاار وحدت روی صحنه 
خواهــد رفت. ۲۲ و ۲۴ دی ماه تاریخ برگــزاری اجراهای فارغ التحصیان ادوار 
هنرستان موسیقی تهران خواهد بود و »جشن صدسالگی« نیز درتاریخ ۲۷ دی 

ماه در تاار وحدت برگزار خواهد شد.
جشــن صدسالگی »هنرســتان موســیقی تهران« به همت تعدادی از فارغ 
التحصیان دوره های مختلف هنرســتان موسیقی تهران و با همکاری و همیاری 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی، موسسه توسعه هنرهای معاصر، 

دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری و بنیاد رودکی برگزار می شود.

اظهارات معاون وزیر ارشاد درباره صدساله شدن هنرستان موسیقی
باید به آموزش درست و اصولی هنر در کشور توجه کنیم

ناهیــد مســلمی از بازیگران 
ســریال »هیات مدیره« می گوید 
پــس از ۱۴ ماه از پایان کار هنوز 
با او و بســیاری از عوامل تسویه 

نشده است.
ناهید مســلمی در گفت وگو با 
مهر درباره تسویه نشدن دستمزد 
پروژه های صداوســیما بیان کرد: 
سال گذشــته برای تولید سریال 
نوروزی »هیات مدیره« با آقای مهران رســام تهیه کننده و مازیار میری کارگردان این 
اثر همکاری داشتم که نوروز ۹۷ روی آنتن شبکه پنج سیما رفت و اان حدود ۱۴ ماه 

از زمان تولید این سریال می گذرد اما هنوز با ما تسویه نشده است.
وی ادامه داد: این بدقولی های صداوسیما خستگی را به تن ما بازیگران می گذارد آن 

هم در این شرایط اقتصادی که هرروز با گرانی های بیشتر مواجه هستیم.
مســلمی اظهار کرد: من در این مدت پیشــنهادهای زیادی برای بازی داشتم اما به 
دلیل همین مســایل بدقولی و بی پولی، کاری قبول نکــردم فقط به تازگی حضور در 
ســریال »مر قانون« را پذیرفته ام که کاری از محمدحسین لطیفی است و امیدوارم در 

اینجا با این مشکات مالی مواجه نشویم.
بازیگر »شــهرزاد« با اشاره به مشــکات مالی تلویزیون تصریح کرد: من با توجه به 
شــرایط فعلی تلویزیون ترجیح می دهم فعا پروژه های دیگر را قبول نکنم و در این کار 

هم به خاطر آقای لطیفی حضور یافتم.
مسلمی که در نمایش های رادیویی نیز نقش ایفا می کند درباره رادیو بیان کرد: من 
رادیو را به تلویزیون ترجیح می دهم و حتی اهل اینکه سریال تماشا کنم، نیستم. شغل 

اول من تئاتر است و بعد از آن دوست دارم در نمایش های رادیویی بازی کنم.
بازیگر »همه چیز آنجاســت« در پایان گفت: مــن در ۲ هفته اخیر چندین نمایش 
رادیویی که به صورت ســریالی اســت کار کردم. ما در هفته ۲ روز تمرین داریم و یک 

روز ضبط و به همین دلیل می توانیم در یک هفته چند نمایش رادیویی تولید کنیم.

ناهید مسلمی:
پس از ۱۴ ماه »هیات مدیره« پولمان را نداده است

به  طراحی  و  مطالعه  جهت  مشاور   انتخاب  به  نسبت  دارد  نظر  در  اسامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
منظور تعمیر و بهسازی ساختمانهاي فرهنگي و با ارزش ملی خود اقدام نمايد. ازمشاوران متقاضي 
فرهنگی(  و  تاريخی  بناهای  برداری  بهره  و  ،احیاء  ، مرمت  )حفاظت  گواهینامه های صاحیت  داراي 
با  امر  اين  با رزومه كاري كامأ مرتبط در    ) ، بهداشتی و درمانی  ، ورزشی  و)ساختمانهای آموزشی 
حداقل 5 سال سابقه كار مفید ومستند دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي لغايت حداكثر سه روز 
كاري جهت دريافت اسناد مربوطه به سامانه تداركات الکترونیکی دولت مراجعه و حداكثر تا يک هفته 

پس از آخرين مهلت اعام شده نسبت به تکمیل و بازگرداندن اسناد اقدام نمايند. 
1 – كارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 

2- موضوع خدمات مشاوره : مطالعه و طراحی به منظور  تعمیر  و بهسازی ساختمانهاي فرهنگي و با 
ارزش ملي پروژه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي

3 – محل اجراي پروژه ها : تهران 
4 – نشاني دريافت و تحويل مدارك درخواستي: سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس اينترنتی 

setadiran.ir
تذكر: دريافت و تحويل مدارك به صورت الکترونیکی و از طريق آدرس اينترنتی مورد اشاره امکانپذير 

می باشد. 
م.الف:3625

فراخوان ارزيابي كیفي مشاوران جهت مطالعه و طراحی به منظور  تعمیر و 
بهسازي ساختمانهاي فرهنگي و با ارزش ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي

فراخوان ارزيابي كیفي مشاوران جهت 
مطالعه و طراحی به منظور  تعمیر و 

بهسازي ساختمانهاي فرهنگي و با ارزش 
ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي

م.الف:3625                                                  رجوع به صفحه داخلی
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تایمز  نیویورک  روزنامه  بین الملل:  گروه 
بــه نقل از مســؤوان دولت آمریکا نوشــت: 
»دونالد ترامپ« به ارتش این کشور چهار ماه 
فرصت داده تا از ســوریه خارج شوند. شاید 
آخرین توییت ترامپ مبنی بر اینکه »خروج 
نیروهــای آمریکایی از ســوریه خروجی کند 

خواهد بود« بر این گزارش صحه بگذارد.
ســایت شبکه الجزیره با استناد به گزارش 
تایمز اعام کــرد، رئیس جمهوری  نیویورک 
آمریــکا درباره تعیین زمــان خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه و کند شدن فرایند خروج 
آنها در پی تماس هایی اســت کــه ترامپ با 
برخی طرف های بانفوذ در واشــنگتن داشته 
اســت. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک 
منبع مطلع نوشــت: ترامپ با تمدید فرصت 
خروج ارتش آمریکا از ســوریه برای چهار ماه 
دیگــر موافقت کرده اســت. ترامپ در دیدار 
محرمانــه ای با ژنــرال پل اکمــرا، فرمانده 
عملیات ضد داعش در جریان ســفر به عراق 
به این مساله پرداخت.ترامپ وعده داد، چند 
ماه به نظامیــان آمریکایی برای اجرای طرح 

خروج از سوریه فرصت بدهد.
براســاس اظهارات خبرنــگار الجزیره در 
واشــنگتن، ترامــپ در جریان ســفرش به 
عراق و در جریــان نگرانی فرماندهان نظامی 
دربــاره بازتاب خروج شــتابزده آنها از عراق 
بر روند مقابله با داعش قــرار گرفت؛ چراکه 
رئیس جمهوری وقت آمریکا ضرب ااجل ۳۰ 
روزه را برای عقب نشینی نیروها تعیین کرده 
بود. وی دلیل اصلی تصمیم ترامپ را اجرای 
وعــده انتخاباتی اش در زمینــه خارج کردن 

نیروها از سوریه دانست.
درخواست نتانیاهو

از سوی دیگر، یک منبع سیاسی اسرائیلی 

از درخواســت نخســت وزیــر ایــن رژیم از 
رئیس جمهور آمریــکا برای خروج مرحله ای 
و تدریجــی نیروهــای آمریکایی از ســوریه 
پرده برداشــت و مدعی شــد، ترامپ هم با 
این درخواســت موافق اســت. منبع سیاسی 
مذکور ادامه داد، نتانیاهو که برای مشــارکت 
در مراســم تحلیــف ژایر بولســونارو، رئیس 
جمهور منتخب برزیل در این کشــور حضور 
دارد، طی این مراســم با مایک پامپئو، وزیر 
خارجــه  آمریکا در دیــدار خواهد کرد و روز 
یکشنبه پس از بازگشت به تل آویو هم با جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا نشستی 
خواهد داشت. قرار است بولتون برای بررسی 
سیاســت های ایاات متحده در خاورمیانه به 

قدس اشغالی و آنکارا سفر کند.
ایــن منبع افــزود، با وجــودی که زمان 

انتخابات پارلمانی مشخص شده و قرار است 
نهم ماه آوریل برگزار شود، نخست وزیر قصد 
دارد پیش از انتخابات وزیر مشــخصی را در 

دولت برای پست وزارت خارجه تعیین کند.
وی در پایان گفت: »یک پیشــرفت قابل 
توجهــی در روابط رژیم صهیونیســتی دیده 
می شود که این روابط از فراز آفریقا گذشته و 

تا برزیل امتداد یافته است«.
در خبری جداگانه ، منابع صهیونیســتی 
گفته اند که نتنانیاهو تصمیم رئیس جمهوری 
آمریکا برای خارج کردن نیروهای این کشور 

از سوریه را فرصتی برای اسرائیل می داند.
منبع یاد شــده با اشــاره به تماس تلفنی 
نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
پس از اعام این تصمیم گفت: از زمان اعام 
این تصمیم در اواخر دســامبر گذشته، هیچ 

تغییــر در حضور ایرانی ها در ســوریه ایجاد 
نشده است. نتانیاهو در این گفت وگوی تلفنی 
از ترامپ نخواســت از تصمیمش صرف نظر 
کند بلکه از او خواســت این کار را به صورت 

تدریجی انجام دهد.
روزنامه عبری زبــان هاآرتص در این باره 
نوشــت، یک منبع سیاســی عالی رتبه که با 
نتانیاهو در آرژانتین حضور دارد به رسانه های 
اســرائیلی در ریو دو ژانیرو گفته اســت که 
ترامپ رویکرد مثبتی نســبت به درخواست 
نتانیاهو برای خروج تدریجی از سوریه داشته 

است.
منبع یاد شــده تاکید کرد، دولت آمریکا 
پیشتر به نخست وزیر اسرائیل درباره طرحش 
بــرای خارج کردن نیروهای خود از ســوریه 
اطاع داده بود و نتانیاهو در این باره دو دوره 

مذاکره با ترامپ داشــته و دو مذاکره آخرش 
نیز با مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا درباره 
بررســی مذاکرات در ســطح روســای ستاد 
مشــترک ارتش و ستاد مشاوران امنیت ملی 

آمریکا بوده است.
قرار اســت این مذاکرات در دیدار نتانیاهو 
و پامپئو در پایتخــت برزیل و پس از آن در 
نشســت یکشنبه آتی نتانیاهو و جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی آمریکا در قدس ادامه یابد.
به نوشــته روزنامه »تایمز آو اســرائیل«، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی قصد دارد 
اواخر ژانویه جاری به داووس ســوئیس سفر 
کرده و در حاشیه همایش بین المللی اقتصاد 

این موضوع را با ترامپ بررسی کند.
هاآرتــص به نقل از منبع یاد شــده فاش 
کــرد، پس از آنکه ترامپ در آوریل گذشــته 
تصمیم خود را اعام کرد، نتانیاهو با او تماس 
گرفته و از او خواســت ایــن کار را به تدریج 
انجام دهد، ترامپ نیز موافقت کرد این مساله 
را هشــت ماه بعد بررســی کنند. در خال 
آنچه که بیان شــد شــاید این به ذهن برسد 
که تل آویو مشــخصا از خروج آمریکا متضرر 
خواهد شد اما تل آویو با کند کردن این روند 
می خواهد از شیب آسیب پذیری خود بکاهد.

این کــه نتانیاهو ظرف چندمــاه آینده و 
پیش از خروج آمریکا از سوریه دست به یک 
اقــدام انتحاری بزنــد از گمانه زنی های روی 
میز است. گمانه زنی دیگر این است که رژیم 
اشغالگرقدس با شــیتیل های سعودی تاش 
می کند دمشق را وسوســه کند. مساله حائز 
اهمیت اینجاست که تل آویو از جنگ قدرت 
کرملین با کاخ ســفید متضرر می شــد؛ حاا 
آنها با خیال راحت به سراغ مسکو می روند تا 

برعلیه ایران ساخت و پاخت کنند. 

نتانیاهو هم از جای خالی آمریکا در سوریه سهم می خواهد 

معادله چندوجهی تل آویو برای دمشق

استقرار کشتی های بریتانیا در کانال مانش
 

طرح دموکرات ها برای پایان تعطیلی آمریکا

 

دردسر هزینه سفرهای رئیس کمیسیون اروپا

 

ترامپ در ۷۱۰ روز ۷۶۴۵ دروغ گفته است
عادت ترامپ به خالی بندی

»جــان کلــی« رییــس دفتــر کارکنان 
پیشــین دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
در گفت وگــو با روزنامه  لــس آنجلس تایمز، 
اعتراف کرد: »کاخ ســفید همانند یک ماشین 
روغن کاری شــده راحت و روان کار نمی کند 
و دونالــد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در این 

باره اف می زند.« دو موضوعی که کلی به آنها 
در این رابطه اشــاره می کند اجرای ممنوعیت 
برای برخی کشــورها و سیاست تحمل صفر 
و جداســازی خانواده های مهاجــران در مرز 

مکزیک است.
در همین حال، روزنامه واشنگتن پست در 

گزارشی به بررســی ادعاهای غلط و دروغین 
پرداخت که رئیس جمهــوری آمریکا از زمان 

ورود به کاخ سفید بیان کرده است.
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در 
هشت ماه ریاست جمهوری ۱۱۳۷ مورد ادعای 
نادرســت یا گمراه کننده داشته که به صورت 
میانگین پنج بار در روز است. ترامپ ماه اکتبر 
در آســتانه انتخابات میان دوره کنگره ۱۲۰۵ 
ادعای نادرســت، به صورت متوسط ۳۹ مورد 

در روز بیان کرد.
تعداد ادعاهای نادرســت یــا گمراه کننده 
ترامپ تا سی ام دســامبر ۲۰۱۸ که ۷۱۰ روز 
از حضور او در کاخ ســفید گذشــته است، به 
۷۶۴۵ مورد رســید. ســیل اطاعــات غلط 
رئیس جمهــوری آمریکا بــا کمپین های او در 

سراسر این کشور پیش از انتخابات کنگره اوج 
گرفت. هر کدام از آن گردهمایی ها با طرح ۳۵ 

تا ۴۵ ادعای مشکوک همراه شد.
دومین ماه پر دروغ دونالد ترامپ، ماه نوامبر 
با ۸۶۶ مورد ادعــای غلط یا گمراه کننده بود؛ 
چهــار روز از پنج روز پــر دروغ ترامپ در ماه 
نوامبر بــود. او پنجم نوامبر ۱۳۹ ادعا، ســوم 
نوامبر ۱۳۰ ادعا، دوم نوامبر ۹۷ ادعا و بیست 

و ششم نوامبر ۹۰ ادعای دروغین بیان کرد.
بیش از یک چهــارم ادعاهای ترامپ یعنی 
۲۰۳۰ مــورد، حین کمپین هــای انتخاباتی 
مطرح شــد. ۱۹۴۴ مورد ادعــای دیگر حین 
گفت وگوهای مطبوعاتی و ۱۳۱۴ ادعا هم در 

پیام های توئیتری او آمد.
فراوانی تحریف اطاعات و ســرهم کردن 

داســتان ها به دست ترامپ در گردهمایی های 
او نمود پیدا کرد؛ او ۱۲۵ مرتبه به غلط مدعی 
شــد که بزرگترین کاهــش مالیاتی در تاریخ 
آمریکا را داشته است. او ۱۱۰ بار به غلط تاکید 
کرد کــه امروز اقتصاد آمریکا بهترین وضعیت 
در طول تاریخ را دارد و ۹۴ مرتبه به اشــتباه 
مدعی شد که ساخت دیوار مرزی او تمام شده 
است. در دسته بندی موضوعات، ادعاهای غلط 
یــا گمراه کننده او دربــاره مهاجرت با ۱۱۳۰ 
مورد در صدر لیســت است. ادعاهای نادرست 
در حوزه سیاســت خارجی و مناسبات تجاری 
با ۸۲۲ ادعا در جایگاه دوم اســت و ادعاهایی 
در حوزه اقتصادی با ۷۶۸ مــورد و ادعاهایی 
در حوزه اشــتغال با ۷۴۱ مورد در جایگاه های 

بعدی قرار می گیرند.

کیــم جونگ اون، رهبر کره شــمالی می گوید به خلع 
ساح هســته ای پایبند است اما اگر آمریکا به تحریم این 
کشــور ادامه دهد، تصمیمــش را تغییر خواهد داد. آقای 
کیم در پیام تلویزیونی سال نوی میادی که از تلویزیون 
کره شمالی پخش شد، تاکید کرد که اگر تحریم ها برقرار 
بمانند، او پی راه دیگری برای حفاظت از منافع کشورش 
خواهــد رفت. آقای کیم گفت:   »اگــر آمریکا به وعده ای 
کــه در برابر همه جهان داده عمــل نکند … و بر برقرار 
ماندن تحریم ها و فشــارها علیه جمهوری ما پافشــاری 
کند، گزینه دیگری نخواهیم داشت به جز این که در پی 
راه جدید دیگری بــرای حفاظت از حاکمیت ملی خود و 
منافعمان باشــیم.« کیم جونگ اون همچنین از آمادگی 

خود بــرای دیدار مجدد با دونالــد ترامپ خبر داد. آقای 
کیم در پیام تلویزیونی سال گذشته خود که پس از ماه ها 
تنش بر ســر برنامه موشــکی و هسته ای کشورش پخش 
می شد، از حضور کشــورش در المپیک زمستانی در کره 
جنوبــی خبر داد و این اقدام به کاســتن تنش در شــبه 
جزیره کره و دیدار رهبر کره شــمالی با رییس جمهوری 
آمریکا در سنگاپور منتهی شد. پیش از این دیدار، رهبران 
کره شــمالی و جنوبی سه بار دیدن کرده بودند.  به گفته 
تحلیلگــران، از زمان دیدار آقای کیم بــا آقای ترامپ از 
سرعت پیشــرفت مذاکرات کاسته شده است. کره شمالی 
آزمایش های موشــکی و هسته ای خود را متوقف و بعضی 

از تاسیسات اتمی خود را منهدم کرده است.

روســیه از »بازداشــت یک جاســوس آمریکایی« در 
پایتخت این کشور خبر داده است. سازمان امنیت فدرال 
روســیه، اف اس بــی، در بیانیه ای اعــام کرد که یک 
شــهروند آمریکا به نام پال ویلن را در بیســت و هشــتم 
دســامبر، سه روز پیش، در مسکو دســتگیر کرده است. 
فرد بازداشت شده به طور رسمی به جاسوسی متهم شده 
اســت. منابع روسیه اطاعات بیشتری را درباره او منتشر 

نکرده اند.
ایاات متحده بدون تایید هویت فرد بازداشــت شده، 

خواستار دسترسی کنسولی به او شده است.
به گزارش خبرگزاری تاس روســیه، در صورت مجرم 
شــناخته شــدن آقای ویلن در دادگاه او بین ۱۰ تا ۲۰ 

ســال زندانی خواهد شد. روابط روسیه با  آمریکا و بریتانیا 
در سال گذشته شاهد افزایش تنش های اطاعاتی بود.

در حالــی کــه وزارت دادگســتری آمریکا مشــغول 
تحقیقات درباره ارتباطات احتمالی میان روسیه و کارزار 
انتخاباتــی دونالــد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ اســت، به 
تازگی یک شهروند روسیه اتهام هایش را در دادگاهی در 

آمریکا پذیرفته است.
مقام هــای قضایی در آمریــکا، ماریا بوتینــا را متهم 
کرده اند که به عنوان مامور دولت روســیه قصد داشته در 

گروه های سیاسی محافظه کاران نفوذ کند.
خانم بوتینا تحت عنوان فعال حقوق مالکان اسلحه در 

شبکه های اجتماعی حضور داشت.

»بازداشت جاسوس آمریکایی« در مسکوهشدار »اون« نسبت به بدقولی آمریکا

رومانی دیروز )سه شنبه( در حالی ریاست 
دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد که 
این اتحادیه دوران پرهیاهویی را پشــت سر 
می گذارد و رییس کمیسیون اروپا نیز نسبت 
به کفایت رومانی بــرای بر عهده گرفتن این 

مسئولیت ابراز تردید کرده است.
اتحادیــه اروپــا هم اکنــون بــا موضــع 
پوپولیســتی دولت بوداپســت در بخش های 
متفاوتی رو به رو اســت و اظهارات ژان کلود 
یونکر، رییس کمیسیون اروپا نیز بر وجود این 

شکاف ها تاکید کرده است.
یونکــر در این بــاره گفته اســت: دولت 
رومانی هنوز به طور کامل درک نکرده است 
که عهده داری ریاســت دوره ای کشــورهای 

اتحادیه اروپا به چه معناست.
وی با اشاره به وضعیت رومانی که همچنان 
با فســاد و اختافات عمیق روبروست، گفته: 

نهاد داخلی رومانی به گونه ای اســت که این 
کشور نمی تواند همانند یک واحد فشرده در 

اروپا عمل کند.
رومانی به مدت شش ماه از اول ماه ژانویه 
ریاســت اتحادیه اروپا را برعهده می گیرد اما 
اختافات سیاسی عمیقی در داخل این کشور 

وجود دارد.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه، اتحادیه 
اروپا در دوران شــش ماهه ریاست رومانی با 
مسائل حساسی از جمله بریگزیت و انتخابات 
پرلمانی رو به رو اســت که مخالفان اتحادیه 
اروپا طی آن برای افزایش نفوذ رقابت خواهند 

کرد.
این نخســتین بار است که رومانی ریاست 
اتحادیه اروپا را بر عهــده می گیرد و یکی از 
بزرگ تریــن حامیان اتحادیه اروپــا از زمان 
پیوســتن به آن در ســال ۲۰۰۷ بوده است. 

دولت چپگرای این کشــور اما اخیرا در کنار 
لهســتان و مجارســتان  رویه ای ملی گرایانه 

اتخاذ کرده است.
هر ســه این کشــورها با اتحادیه اروپا بر 
سر اصاحات جنجالی که به گفته منتقدان، 
حاکمیــت قانون را تضعیــف می کند، درگیر 

نزاع هستند.
یکــی از دایــل ســردی روابــط میان 
بخارست و بروکسل برنامه رومانی برای ایجاد 
اصاحات اساســی در نظام قضایی خود است 
که دولت این کشــور هــدف آن را مقابله با 

»سوء استفاده« قضات و دادسان ها می داند.
کمیسیون اروپا اما بر این باور ایت که این 
اقدام مبارزه با فســاد را در یکی از فسادترین 

کشورهای اتحادیه اروپا تضعیف می کند.
عاوه برایــن نگرانی ها نشــانه ای از قصد 
رومانــی برای توقف ایــن برنامه ها در دوران 

ریاست اتحادیه اروپا وجود ندارد.
همچنین پیش بینی می شــود که به دلیل 
اخافات موجود میان نخســت وزیر و رییس 
جمهور این کشور که از گرایش های سیاسی 
متفاوت این دو ریشــه می گیــرد، رومانی در 
ریاســت اتحادیه اروپا نتوانــد صدای واحد و 

متحدی داشته باشد.

نــرخ باای مهاجرت، اختــاف طبقاتی و 
قطب زدگی جامعه رومانی نیز از جمله دیگر 
مشکاتی هستند که این کشور در زمینه به 
دست گرفتن ریاســت اتحادیه اروپا با آن ها 
روبه رو است و بر نگرانی کشورهای عضو این 
اتحادیــه درباره توانایــی رومانی در مدیریت 

مسئولیت جدیدش می افزاید.

بحث درباره ریاست دوره ای رومانی بر اتحادیه اروپایی

استقبال جهان از سال 2۰۱9
جهان وارد سال نوی میادی شد. 
ساموآ در اقیانوسیه نخستین کشوری 
بود که به استقبال سال جدید رفت. 
یک ســاعت بعد نیــز نیوزیلند وارد 
ســال ۲۰۱۹ شد. اهالی سیدنی هم 
با آتش بازی خیر ه کننده ای وارد سال 
نوی میادی شــدند. ساحل شرقی 

استرالیا پس از جزایر اقیانوس آرام و نیوزیلند وارد سال نوی میادی شد. حدود 
یک و نیم میلیون نفر از مردم ســیدنی با آتش بازی عظیمی به اســتقبال سال 
۲۰۱۹ شــتافتند. ده ساعت پیش از نیمه شب اروپای مرکزی موشک هایی با نور 

خیره کننده بر فراز ساختمان مشهور اپرای این کان شهر به پرواز درآمدند.
سازمانگران این برنامه از جشــنی بی سابقه با هزینه ای بالغ بر سه میلیون و 
۷۰۰ هزار یورو خبر دادند. به گزارش شــهرداری سیدنی، در این جشن هشت و 
نیم تن مواد آتش بازی و نورافشانی، یعنی نیم تن بیش از سال گذشته، استفاده 
شده است. جشن عظیم سیدنی با موســیقی آرتا فرانکلین همراه بود؛ خواننده 
سبک سول که در ســال ۲۰۱۸ درگذشت. سازمانگران با انتقادهایی هم مواجه 
بودند. شــرکت کنندگان در جشــن برای ورود به محوطه بندر به قصد داشتن 
چشم اندازی بهتر بایستی بلیط هایی را هم با بهای تا ۶۰ دار خریداری می کردند.

امکان شرکت هم زمان در دو جشن سال نو
اهالی ســاموآ نخستین کســانی بودند که در جزایر خود در اقیانوس آرام به 
اســتقبال سال نو رفتند. پایتخت این کشور، آپیا، همچون سال های پیش شاهد 
آتش بازی بزرگی بود که بومی ها و گردشگران را در این شهر کوچک در گذار به 

سال نو مشایعت کرد.
یک ســاعت بعد نیز نیوزیلند وارد ســال ۲۰۱۹ شد. در جنوب اقیانوس آرام 
امکان ویژه ای دیگری هم برای جشــن گرفتن هست. هر که بخواهد دو بار سال 
نو را جشــن بگیرد، می تواند تنها ۱۵۰ کیلومتر مسافت از ساموآ به سمت شرق 
را تا ساموآی آمریکا پرواز کند. این مجمع الجزایر که از مناطق خودگردان آمریکا 
محســوب می شــود، در منتها الیه بخش غربی کره زمین واقع شده و به همین 

جهت اهالی اش آخرین کسانی هستند که سال نو را جشن گرفتند.

رویداد

تدابیر جنگی برای تحلیف رئیس جمهوری برزیل
ژایر بولسونارو ناسیونالیست راست افراطی که وعده داده است با فساد سیاسی 
و خشــونت مبارزه کرده و اقتصاد برزیل را بهبود بخشــد، دیروز )سه شنبه( به 
عنوان رئیس جمهور برزیل سوگند یاد می کند. به گزارش رویترز، مقامات برزیل 
تدابیر امنیتی بی ســابقه ای را برای تامین امنیت مراسم تحلیف رئیس جمهوری 
جدید طی امروز در نظر گرفته اند. قرار اســت این تدابیر که بیشتر شبیه تدابیر 
اعمال شــده در زمان جــام جهانی برزیل در ســال ۲۰۱۴ و بازی های المپیک 
۲۰۱۶ است شامل استفاده از سامانه های پدافندی و هواپیماهای جنگی نیز شود. 
بولسانورو ۶۳ ساله این افسر سابق ارتش برزیل که در اکتبر گذشته در انتخابات 
ریاست جمهوری پیروز شد این تدابیر برای حفظ امنیت مراسم انتصابش را خارج 
از عرف نمی داند. در مراســم که در ساعت ۱۷ به وقت گرینویچ برگزار می شود 
رهبران و مقامات کشورها و دولت های مختلف از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست 

وزیر اسرائیل و مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا حضور خواهند داشت.
پیش بینی می شــود بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن در مراسم حضور یابند و حمل 
چتر و کوله پشتی نیز ممنوع شده است. مقامات برزیل ۳۰۰۰ نیروهای امنیتی را 
مامور ایجاد حصار در اطراف جایگاه برگزاری مراسم کرده و مراکز ایست بازرسی 

را هم برای تفتیش عابران و خودروها در نظر گرفته اند.
در عین حــال نیروی هوایی برزیل از به خدمت گرفتن ۲۰ فروند جنگنده و 

سامانه های پدافند هوایی با برد ۴۶ کیلومتر خبر داد.
بولسونارو در نظر دارد که جایگاه برزیل در عرصه  بین المللی را احیاء کند .

او در نظر دارد که بر سیاست داخلی تاکید کرده و مواضع وی بسیار شبیه به 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. از تحوات احتمالی در حوزه  دیپلماسی 
می توان به تصمیم رئیس جمهوری منتخب برزیل برای انتقال سفارت این کشور 
از تل آویو به بیت المقدس اشــاره کرد. این در حالی است که در گذشته به طور 
سنتی برزیل از راه حل دو کشوری در مساله  فلسطین حمایت می کرد. در حال 
حاضر به طور گسترده بخش های محافظه کار برزیل از جمله کلیساهای مسیحی 
از بولســونارو حمایت می کنند. همچنین تجار برزیل بسیار مشتاق هستند که 
ببیند بولسونارو پس از عهده گیری پست ریاست جمهوری چه اقداماتی در حوزه 

اقتصاد انجام خواهد داد.

آلمان فرمانده نیروهای واکنش سریع ناتو
آلمان دیروز )سه شــنبه( رهبری نیروهای واکنش ســریع ناتو را که برای 

مقابله با خطرات روسیه ایجاد شده، بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری آلمان، براساس گزارش وزارت دفاع آلمان، نیروهای 
زمینی این یگان تکاور ناتو موسوم به »سرنیزه« در ۲۰۱۹ شامل حدود ۸۰۰۰ 
نظامــی خواهد بود. ارتش آلمــان در این یگان حدود ۴۰۰۰ نیرو دارد و بقیه 

سربازان آن از کشورهای دیگر عضو ناتو شامل فرانسه، هلند و نروژ هستند.
نیروی واکنش ســریع ناتو در نتیجه بحران اوکراین شــکل گرفت و از آن 
زمان به بعد یکی از مولفه های استراتژی بازدارندگی علیه روسیه تبدیل شده 

است. 
نیروی زمینی بخشــی از نیروهای واکنش سریع ناتو هستند که در آینده 
قرار اســت تعداد آنها به ۴۰ هزار نظامی برســد. عاوه بــر نیروهای زمینی، 
نیروهــای هوایی و دریایی و نیروهای ویژه نیــز در این یگان خدمت خواهند 
کرد. این نیروهای بسیار آماده، باید توانایی این را داشته باشند که در صورت 

لزوم ظرف حداکثر ۷۲ ساعت خود را به جبهه دشمن برسانند.

اعتراض جلیقه زردها همزمان با کریسمس
روزنامه ایندپندنت: هزاران نفر از جلیقه زردها با حضور در خیابان های 
شــهرهای مختلف فرانســه هم دســت به تظاهرات و اعتراض زدند و هم در 

مراسم های جشن سال نو میادی شرکت کردند.

فروپاشی بلوک دست چپی اسرائیل
هاآرتص: در حالیکه چند ماه تا برگزاری انتخابات اســرائیل در ماه آوریل 
باقی مانده اســت، رهبر حزب کارگر این رژیم بزرگترین بلوک اپوزیسیون را 

درهم شکست و از این بلوک جدا شد.

درخواست انحال دولت سودان
العربیه: ۲۲ حزب مخالف ســودانی که بیشتر آنها در دولت حضور دارند، 
دیروز )سه شنبه( با امضای یادداشتی از عمر البشیر، رئیس جمهور این کشور 

خواستند دولت و پارلمان را منحل کند.

ازسرگیری مذاکرات برای تشکیل دولت لبنان
الشرق ااوســط: مذاکرات میان مســئوان لبنانی برای باز کردن گره 
تشــکیل دولت فردا چهارشنبه ازسرگرفته می شــود.عباس ابراهیم، مدیرکل 
امنیت لبنان هفته گذشته به درخواست میشل عون، رئیس جمهور این کشور 

مذاکراتی را با هدف باز کردن گره تشکیل دولت جدید آغاز کرده است.

جنس سوم در آلمان
بی بی سی: یک سال بعد از حکم دادگاه عالی آلمان، قانونی در این کشور 
اجرا شــده که بر اساس آن افراد بیناجنس می توانند به صورت رسمی خود را 

به عنوان جنس سوم معرفی و شناسایی کنند.

پولیتیک

استراتژیک

کوتاه از جهان

با افزایش شــمار پناهجویان قایق ســوار که در صدد عبور از کانال مانش 
و رســاندن خود به بریتانیا هستند، لندن دو کشتی دیگر به ناوگان خود در 
این منطقه افزوده است. پیشتر ۳ گشتی بریتانیانی در  کانال مانش در حال 
گشــت زنی بودند حال تعداد آنها به پنج فروند رســیده است. ساجد جاوید، 
وزیر کشــور بریتانیا روز سه شنبه ۱۱ دی ماه )اول ژانویه ۲۰۱۹( به رسانه ها 
گفت، هدف از تقویت گشــت زنی در آبراهه مانش، هم نجات جان انسان ها 
و هم مراقب از مرزهای بریتانیاســت. وزیر کشــور بریتانیــا اضافه کرد »ما 
می خواهیم مطمئن شــویم که هر آنچه را که برای مراقبت از جان انسان ها 
ازم اســت انجام داده ایم.« دو کشتی تازه منتقل شده به این منطقه، پیشتر 
در مدیترانه مســتقر بودند.  یکی از این کشــتی ها در  چارچوب »ماموریت 
فرونتکس« فعالیت می کرد. فرونتکس یک نهاد اروپایی اســت که کنترل و 
نظــارت بر مرزهای اتحادیه اروپا در دریــای مدیترانه را بر عهده دارد. یکی 
دیگر از کشتی های بریتانیایی همچنان در مدیترانه باقی مانده و به همکاری 
با فرونتکس ادامه می دهد. لندن مایل است که پس از خروج از اتحادیه اروپا 
نیز به تعهدات خود در حفاظت از مرزهای اروپا در چارچوب فرونتکس عمل 
کند. در  ســال ۲۰۱۸ به گفته وزیر کشور بریتانیا ۵۳۹ نفر تاش کردند که 
با قایق از کانال مانش عبور کرده و خود را به بریتانیا برسانند. سفر خطرناک 

این پناهجویان قایق سوار همه از سواحل فرانسه آغاز می  شود. 
از این تعداد ۴۳۴ نفر از اول اکتبر ۲۰۱۸ به این ســو دست به این تاش 

زدند و ۲۲۷ نفرنیز از سوی ماموران مرزی فرانسه متوقف شده اند.

دموکرات هــا در مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند تا روز پنجشــنبه 
روی بســته تامین مالی به منظور پایان تعطیلی ۱۰ روزه دولت بدون تامین 
پنج میلیارد دار بودجه مورد نظر رئیس جمهوری برای ساخت دیوار مرزی 
با مکزیک رای دهند. براســاس گزارش خبرگزاری رویترز، این رای گیری، 
نمایشــی از ســوی دموکرات ها مقابل جمهوری خواهــان هم حزبی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکاســت اما برخاف ۲۰۱۷ که ترامپ با کنگره 
تحــت رهبری حزبش کار خود را آغاز کرد، این بــار اکثریت با دموکرات ها 
در مجلس نمایندگان اســت. دموکرات ها رسما کنترل مجلس نمایندگان را 
از جمهــوری خواهان می گیرند چون اکثریت را در انتخابات نوامبر ۲۰۱۸ از 

دست جمهوری خواهان گرفتند.
بسته دو بخشی دموکرات ها که روز دوشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا 
ارائه شــد ایحه ای در زمینه تامین بودجه مالی برای دپارتمان امنیت کشور 
در ســطوح کنونی تا هشتم فوریه بدون تامین مالی برای ساخت دیوار و نیز 
شش اقدام دیگر به ارزش قریب به ۲۶۵ میلیارد دار است که به تامین مالی 
سایر وزارتخانه ها و آژانس های تعطیل شده تا ۳۰ سپتامبر و پایان سال مالی 
کنونی را شــامل می شــود. این آژانس های غیرمرتبط با امنیت مرزی شامل 

دپارتمان کشاورزی، کشور، حمل و نقل، دادگستری و تجارت هستند.
دو بخش به صورت جداگانه روز پنجشــنبه در صحن مجلس نمایندگان 
به رای گذاشته می شوند. اگر این دو بخش رای بیاورند، بسته تامین مالی به 

سنای تحت رهبری جمهوری خواهان می رود.

آمارهای رسمی نشان می دهد که ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا 
از پرواز اختصاصی برای تقریبا نیمی از ماموریت های بین المللی خود در سال 

۲۰۱۸ استفاده کرده است.
به گزارش رونامه دیلی میل، بر اســاس قوانین کمیســیون اتحادیه اروپا 
این به اصطاح »تاکسی های هوایی« تنها باید هنگامی که پروازهای تجاری 
مناسب برای انجام ماموریت ها یافت نشوند، مورد استفاده قرار بگیرند. با این 
حــال تحلیل دیلی میل فاش می کند که یونکر تقریبا از مجموعه ۴۳ ســفر 
رسمی در فاصله ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۸ برای ۲۱ سفر از جت های اختصاصی 
اجاره ای استفاده کرده است. این افشاگری باعث شده که فشارها برای انجام 
تحقیقاتی درباره رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در خصوص استفاده افراطی 
از پروازهای شخصی که با پول مالیات دهندگان اتحادیه اروپا انجام شده اند، 
باا بگیرد. به عنوان مثال هزینه ســفر یک شبه با جت اختصاصی به تونس 
به ۳۲ هزار و ۹۴۳ پوند رســیده اســت. کمیســیون اتحادیه اروپا از دادن 
صورتحساب دقیق خودداری کرده اما تایید کرده یونکر با یک هیات ۱۳ نفره 

پرواز کرده و هزینه سفر آنها به ۲۳۵۷ پوند برای هر شخص رسیده است.
او در ســفرش به تونس در ماه اکتبر با مقام های تونســی به منظور بحث 
درباره پروژه های بین این کشــور و اتحادیه اروپا مذاکره کرده است. در عین 
حال مشــخص شده که یونکر در حالیکه بعد از افزایش حقوق، بیش از ۳۵۰ 
هزار پوند در سال دریافتی خواهد داشت، ادعای ۴۲۸ پوند برای یک هتل و 

۴۷ پوند برای مقرری روزانه کرده است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۱۲۷ مورخ ۹۷/۰۶/۲۲ هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی خانم کبری رحیمیان فرزند خداداد به شماره شناسنامه ۲۳ صادره از سرخس در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۴۲ مترمربع قسمتی از پاک ۶۷ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در واقع در بین رسالت ۶۷و۶۹ کوچه اول 
سمت چپ پاک ۷۱ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه خزانه داری محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.  م الف: ۱۰۳۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۰/۱۲
حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 5 مشهدتاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۰/۲۷
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من نفرت انگیز 3
»مــن نفرت انگیز3«  یک پویانمایی رایانه ای ســه بعدی 
کمدی آمریکایی است که توســط شرکت ایلومینیشن 
اینترتینمنت برای یونیورسال استودیوز ساخته شده است. 
این سومین قسمت از مجموعه فیلم های من نفرت انگیز 
به شــمار می رود و دنباله انیمیشــن مــن نفرت انگیز ۲ 
)۲۰۱3( است. این فیلم به کارگردانی پیر کافین و کایل 
بلدا و نویسندگی ســینکو پل و کن دوریو است. در این 
انیمیشــن، گرو با برادر دیگر خود که از او دور بود به نام 
»درو« کار می کند تا یک دشمن جدید را به نام »بالتازار 
بــرت« کودک متولد ۱۹۸۰ میــادی که به عنوان یک 
تبه کار تبدیل شــود، شکست دهند. استیو کارل، میرندا 
کازگــرو و دینا گیئر به ترتیب گوینــدگان گرو، مارگو و 
ایدث هستند و جولی اندروز به عنوان گوینده شخصیت 
مارلنا، مادر گرو است که این شخصیت در من نفرت انگیز 

ظاهر شد.
این فیلم نقدهایی متداول را دریافت کرد؛ فیلم با بودجه ای ۸۰ میلیون داری ساخته شده اما به طرز عجیبی بیش از یک 
میلیارد دار در سراسر جهان فروش کرد که یک موفقیت تجاری بسیار بزرگ محسوب می شود. من نفرت انگیز 3 هم اکنون 

سومین فیلم پرفروش سال ۲۰۱۷ است.

فناوری
نوکیای 5 دوربینه حسگر اثر انگشت داخل نمایشگر دارد

گویا گوشــی جدید نوکیــا موســوم »Nokia 9 PureView« که چندی 
پیش اعام شــد حــاوی 5 دوربین خواهد بود، هنــوز غافلگیری همراه خود 
دارد. به گزارش ایســنا و به نقل از انگجت، گوشی پنج دوربینه نوکیا به لطف 
درز اطاعات، دیگر رمز و راز نیســت و نشان می دهد که یکی از گوشی های 
جذاب سال ۲۰۱۹ خواهد بود. »ایوان باس« فاش کننده مشهور اخبار وسایل 
الکترونیکی، عکس ها و فیلم هایی از گوشی Android One که اکنون نوکیا 
PureView  9  نام دارد، ارســال کرده اســت، و فارغ از نحوه چینش انه 

عنکبوتی دوربین های عقب، گویا باز هم شــگفتی هایی در آستین دارد. طبق 
این عکس و فیلم ها، گوشی جدید نوکیا از حسگر اثر انگشت داخل صفحه نمایش بهره خواهد برد. این گوشی از پردازنده 
Snapdragon 845 متعلــق به مدل های ســال ۲۰۱۸ به جای ۸55 اســتفاده خواهد کرد، امــا می توان انتظار رم 6 

گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی، شارژ بی سیم و صفحه نمایش 6 اینچی با وضوح 2K را داشت.

سیستم تایید هویت مبتنی بر رگ های خونی هم هک شد
هکرها با طراحی و ساخت یک دست قابی تولید شده با موم توانستند یک سیستم تایید هویت مبتنی بر رگ های خون 
دســت را فریب دهند. به گزارش مهر به نقل از ورج، سیســتم تایید هویت مبتنی بر رگ های خونی یک روش امنیتی 
بیومتریک اســت که برای شناسایی هویت هر کاربر دست وی را اسکن می کند. اما هکرها توانستند این روش تشخیص 
هویت را هم دور بزنند. دو هکر مشهور به نام های جان کریسلر و جولیان آلبرشت با استفاده از دست مومی ساخته شده 
خود اسکنرهای تولیدی دو شرکت هیتاچی و فوجیتسو را فریب دادند. این اسکنرها در مجموع ۹5 درصد از این بازار را 

در اختیار دارند. روش مورد استفاده این هکرها در کنگره ارتباطات ساانه کیوس آلمان به نمایش گذاشته شد.
پیش از این گفته می شــود اسکنرهای اثر انگشت دقت کافی نداشته و در مقابل اسکنرهای رگ های خون که به راحتی 
قابل دسترس نیستند، دقت باایی دارند. اما حاا مشخص شده که کپی کردن از چینش رگ های خون با استفاده از یک 
دوربین قدرتمند اس ال آر مجهز به فیلتر مادون قرمز به راحتی ممکن بوده و اسکنرها هم بدین شیوه فریب می خورند.

هکرها می گویند برای طراحی این دست تنها ۱5 دقیقه وقت صرف کرده اند، اما تکمیل ساخت آن مستلزم 3۰ روز صرف 
وقت و تهیه بیش از ۲5۰۰ عکس بوده است. 

چهره ها

مجتبی تهرانی
مجتبی شهیدی کلهری مشهور به آیت اه مجتبی تهرانی و حاج آقا مجتبی تهرانی )۱3۱6، 
تهران - ۱۲ دی ۱3۹۱، تهران( استاد مشهور اخاق و مرجع تقلید ایرانی و مدرس حوزه های 

علمیه تهران )مانند مدرسه مروی( بود.
پدر وی میرزا عبدالعلی تهرانی از شــاگردان عبدالکریم حائری یزدی است و مرتضی تهرانی 
و مهدی کلهر دو برادران او هســتند. مجتبی تهرانی اولین کســی بود که در تهران با وجود 
حساسیت حکومت پهلوی برای سید مصطفی خمینی مراسم ختم برگزار کرد. تهرانی حدود 

چهل سال در تهران به تدریس اخاق و فقه مشغول بود و شاگردان فراوانی داشت.
تحصیات مقدماتی را از حوزه علمیه تهران و مشهد آغاز کرد ولی عمده تحصیات حوزوی 
او در ۱۸ سالگی بسال ۱33۴ در قم آغاز شد و در ۲5 سالگی به اجتهاد رسید. از سال ۱3۴۷ 
بمدت ســه ســال را در نجف گذراند. مجتبی تهرانی از سال ۱35۱ ضمن اقامه جماعت در 
مسجد جامع بازار )مسجد جامع تهران(، جلسات اخاق و تفسیر داشت. وی به درخواست استاد خود سید روح اه خمینی 
به جمع آوری فتاوا و تنظیم صحیح ترین نســخه از رساله عملیه و مناسک حّج خمینی پرداخت که در سال۱3۴3 به چاپ 
رســید. مجتبی تهرانی دروس خارج خود را از ســال ۱35۷ در منزل و سپس سال ۱36۴ مدرسه مروی ارائه داد. او پس از 
انقاب به استقبال مسؤولیت های اجرایی نرفت و به کار فقهی و تبلیغی اشتغال داشت. وی در روز سه شنبه ۱۲ دی ۱3۹۱ 

در سن ۷5 سالگی درگذشت.

علی اکبر معین فر؛ نخستین وزیر نفت پس از انقاب
علی اکبر معین فر )زاده ۲۲ دی ۱3۰6تهران - درگذشته ۱۲ دی ۱3۹6 تهران( سیاست مدار 
و مدیر ارشــد اجرایی ایرانی بود، که نخســتین وزیر نفت پس از انقاب ۱35۷ در ایران 
محسوب می شود. وی دانش آموخته مهندســی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه 
تهران و کارشناســی ارشد مهندســی زلزله از دانشگاه واسدا می باشد. او از اعضای نهضت 

آزادی بود.
شــاید اغراق نباشد که گفته شود موضوع مهندسی زلزله و اساساً طراحی ساختمان ها در 

برابر زلزله در کشور، با نام علی اکبر معین فر شروع می شود.
معین فر در سازمان برنامه و بودجه شروع کننده بسیاری از آئین نامه ها و دستورالعمل های 
فنی بود و عاوه بر اســتاندارد 5۱۹ که شــاید قدیمی ترین دستورالعمل فنی در صنعت 
ســاختمان ایران باشــد، »آئین نامه بتن ایران« در زمان تصدی ایشان در سازمان شروع 
شــد و ابتدا با عناوین دستورالعمل های ۱– ۱۸ تا 5–۱۸ منتشر گردید. تدوین مجموعه 

مقررات ملی در وزارت مسکن و شهرسازی یکی دیگر از خدمات معین فر به شمار می رود.
پس از شکل گیری شورای انقاب، به عنوان اولین نهاد رسمی انقابی دولت موقت، دومین نهادی بود که با اوج گیری انقاب 
و در آستانه پیروزی آن تشکیل شد. حکم بازرگان در پانزدهم بهمن ماه ۱35۷ یک هفته پیش از پیروزی انقاب در مدرسه 
علوی و در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی قرائت شد. ۲۴ بهمن ماه اولین گروه از وزیران دولت موقت معرفی شدند که 
معین فر در این میان نبود. چندی بعد با معرفی وزیران باقی مانده، کابینه بازرگان تکمیل شد و معین فر به عنوان وزیر مشاور 
و سرپرســت سازمان برنامه و بودجه برگزیده شد. از یازدهم فروردین ۱35۸ نیز محمدتقی ریاحی به وزارت دفاع رفت و از 
هفتم مهرماه، مصطفی چمران بر جای او نشست. در همان زمان، محمدعلی رجایی؛ وزیر آموزش و پرورش، حسن حبیبی؛ 
وزیر فرهنگ و یداه سحابی؛ وزیر مشاور در امور انقاب و عزت اه سحابی؛ سرپرست سازمان برنامه و بودجه شدند. بدین 
ترتیب، علی اکبر معین فر نیز اولین وزیر وزارتخانه تازه تأسیس نفت شد. از اصلی ترین چالش های دوران وزارت وی، بخشنامه 
6 روز کار در هفته و کار در پنجشنبه ها بود. این بخشنامه با اعتراض تعدادی از کارکنان وزارت نفت روبرو شد. در سال های 
آخر حیات، عمده فعالیت های سیاســی معین فر، به حضور در مراسم، مناسبت ها و مصاحبه ها، محدود شده بود. گرچه در 

انتخابات سال ۱3۷6 و مدتی پیش از برگزاری، علی اکبر معین فر برای نامزدی خود اعام آمادگی کرد.
در سال ۱3۸۱ کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران وی را به عنوان مهندس برجسته معرفی نمود.

علی اکبر معین فر در تاریخ ۱۲ دی ۱3۹6 در ســن هشــتاد و نه سالگی، به دلیل بیماری کلیوی در منزل شخصی اش در 
تهران درگذشت.

روزنـامه ایـران 
 12 دی 1379

»با شــروع جشن های ژانویه سال ۲۰۰۱، 
بر اســاس طرح رئیس جمهــوری که به 
تصویب ســازمان ملل متحد رسیده است 
/ ســال گفت و گــوی تمدنهــا از امروز 
آغاز شــد«؛ تیتر اول ایــران به موضوعی 
اختصاص داشت که باعث افتخار ایران و 

ایرانی در آن زمان بود. 
طرح موضوع »گفــت و گوی تمدنها « از 
سوی سید محمد خاتمی در مقابل نظریه 
»برخورد تمدنها« ســاموئل هانتیگتون و 

نامگذاری سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفتگوی تمدن ها یکی از به یاد ماندنی ترین ابتکارات بین المللی ایران بود. 

فیلم بازی

روزنامه بازی

 زن ها همیشه همین طور هستند
دومین مجموعه داستان کوتاه امیر پروسنان با عنوان »زن ها همیشه همین طور هستند« منتشر 

شد.
  اولین مجموعه داســتان کوتاه امیر پروســنان نیز با عنوان »مرگ خاموش آقای نویسنده« دو 
سال پیش توسط انتشارات صدای معاصر در تهران منتشر شده بود. داستان های مجموعه »زن ها 
همیشه همین طور هستند« نیز مانند کتاب قبلی این نویسنده به موضوعات اجتماعی می پردازد. 
داســتان هایی که اکثرا با راوی اول شخص روایت شده و به مراودات انسان ها و تنهایی به واسطه 

زندگی در جهان امروز می پردازد.
 امیر پروسنان درباره این مجموعه داستان گفت: داستان های این مجموعه را طی سه سال اخیر 

نوشــتم و از لحاظ زمینه و موضوع تقریبا مانند مجموعه داســتان اولم است، اما قدر مسلم نگاهی متفاوت تر در این داستان ها وجود 
دارد. این نویســنده ادامه داد: به دلیل خبرنگار بودن، با موضوعات مختلفی درگیر می شــوم که جایی در ذهن ثبت می شــود و در 
نهایت خود را در داســتانی آشکار می کند. بسیاری از دیالوگ ها و شخصیت های این مجموعه داستان از انسان های واقعی در همین 
تهران یا رشــت وام گرفته شــده و این برای یک داســتان نویس اصا اتفاق عجیبی نیست. زیرا معتقدم داستان نویس باید همیشه 
چشــم و گوش باشــد و ببیند و بشنود و به درستی ثبت کند. پروسنان بیان کرد: داستان بازنمایی واقعیت است و به کمک داستان 
می توان جهان بهتری خلق کرد. خوشــبختانه هنوز داستان جایگاه خود را بین مردم دارد و با وجود فضاهای مجازی، کتاب خوانده 
می شــود. به وســیله داستان می شود بسیاری از بی اخاقی ها و کدورت ها را برطرف کرد و این یکی از قدرت های داستان است. این 
خبرنگار اجتماعی اظهار داشت: داستان کوتاه یکی از قوی ترین اشکال ادبیات در جهان بوده و مفاهیمی که از طریق داستان کوتاه 
منتقل می شــود با توجه به ظرف محدود آن، حرفه ای تر و قدرتمندتر از اشــکال دیگری مانند رمان است. داستان کوتاه با شیوه ای 
مدرن به اتفاقات جامعه و مناســبات انسان ها می پردازد و جایی برای حاشیه رفتن در آن وجود ندارد. گفتنی ست مجموعه داستان 
کوتاه »زن ها همیشــه همین طور هســتند« با پانزده داستان کوتاه توسط انتشــارات صدای معاصر و با قیمت پشت جلد ۱5 هزار 

تومان منتشر شده است.

پخش فیلم غیراخاقی از شبکه کیش منجر به برکناری مدیرکل صدا و سیمای این مرکز شد

ساخت آدم برفی غول پیکر در هاربین چین

طرح روز

قاب

پیشنهاد

محمدرضا میرشاه ولد

انتخاب

مصرف بیش از حد قهوه خطرناک است
اگر از عاشقان و عاقه مندان قهوه هستید حتما بارها شنیده اید که افراط 
و زیاده روی در مصرف قهوه می تواند با عوارض و مخاطراتی همراه شود. اما 

آیا واقعا قهوه می تواند خطرناک باشد؟
به گزارش انتخاب، بسیاری از افراد قهوه را با هدف افزایش هشیاری، افزایش 
تمرکز، مبارزه با خواب آلودگی و مواردی مشابه مصرف می کنند، اما برخی 

دیگر هر روز و بر اساس عادت قهوه مصرف می کنند.
مصرف منظم قهوه مشــکلی ندارد اما وقتی قهــوه را بیش از حد )بیش از 

روزی 3 فنجان کوچک( می خورید باید آماده برخی عوارض باشید:
- برخی از افراد به مرور زمان دچار اعتیاد به کافئین می شوند. یعنی حتی 
اگر یک روز قهوه ننوشند سر درد، تهوع و یا پرخاشگری را تجربه می کنند.

-  تپش قلب و احساس اضطراب از عائمی است که برخی از افراد در طوانی مدت با مصرف قهوه تجربه می کنند.
-  اگــر عــادت ندارید در کنار مصرف قهوه مایعات و به ویژه آب بنوشــید در طوانی مدت باید منظر اختاات کلیوی و بیماری های 

مرتبط با آن باشید.
- مصرف قهوه در طوانی مدت می تواند باعث افزایش تحریک پذیری و مقاومت بدن شما در برابر داروهای مسکن شود.

- اگر بانویی هستید که به قهوه اعتیاد دارید و البته سابقه کیستهای تخمدان یا اختاات هورمونی را دارید، سعی کنید نوع تغذیه خود 
را تغییر دهید و کمتر قهوه مصرف کنید.

- اگر عادت دارید قهوه را شیرین و با مقادیر زیادی شکر مصرف کنید احتماا باید منتظر بیماری دیابت باشید.
- افرادی که سوابق برخی از بیماریهای روانی را دارند با مصرف قهوه با مشکاتی مواجه می شوند.

- اگر مشکل فشار خون دارید در مصرف قهوه احتیاط کنید.
- مصرف قهوه در ساعات پایانی شب موجب اختال خواب می شود.

 دانستنی ها

چرا طاسازی در خون یزدی هاست؟

معاون میراث فرهنگی اســتان یزد گفته، روش های سنتی 
زرگری یزدی از جمله آثاری است که در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسیده است. 
طای با عیار ۲۰ در ایران تنها در استان یزد تولید می شود 
و بیشــتر طاهای تولید شده در استان یزد، ساخت دست 
است و یزد نسبت به جمعیتش بااترین تعداد سازنده طا 
را در کشور دارد. طای با عیار ۲۰ شفافیت بیشتری نسبت 
به طای با عیار ۱۸ دارد همچنین خوش رنگ تر، مایم تر، 
پررنگ تر، دارای شــکنندگی کمتر و مقاوم تر است. پیش از 
این محمد خیراللهی، قدیمی ترین طاساز استان یزد درباره 
علت عاقه زیاد یزدی ها به خرید طای با عیار ۲۰، توضیح 
داده، آداب و رســوم یزدی ها سبب می شود که به طای با 

عیار ۲۰ عاقه خاصی داشته باشند. 
رنگ طای با عیار ۲۰ برای یزدی ها رضایت بخش است و به 
همین دلیل آن را تقاضا می کنند. به طور کلی جنوب ایران 
طای یزد را بیشتر دوست دارند و هنوز هم بعضی یزدی ها 

طای با عیار ۱۸ نمی خرند.
 طای خالص دارای عیار ۲۴ اســت که با اضافه شدن مس 
و نقره در روند ســاخت آن، دارای عیار ۲۰ می شــود. برای 
ســاخت طا، ابتدا طا را در داخل »بوته« که از گل نسوز 
ساخته شده، ریخته و سپس آن را آب می کنند. پس از آن، 
طای آب شده را در رژه )قالب( ریخته و سپس آن را چرخ 
می کنند. در حدود 6۰ سال پیش چرخی وجود نداشت و با 

چکش، طا را نازک می کردند. 
در گذشــته ۱۲ ساعت طول می کشــید تا با چکش طا را 
نــازک می کردند، در حالیکه امروزه با کمک چرخ برقی در 
حدود نیم ســاعت، طا را نازک می کنند و سپس با دست 

روی طا طرح های مختلف ایجاد می کنند.
وی تصریح کرد: طای با عیار ۲۴ برای طاســازان، خالص 
محسوب می شــود که ۲۰ نخود )واحد طاسازی( طا و ۴ 
نخود مس و نقره دارد. قدیمی ترین طاســاز استان یزد با 
بیان تفاوت های طای ساخت دست با طای تولید صنعتی، 
خاطرنشــان کرده، طاهای ساخت دست را می توان در هر 
زمان کــه بخواهند تغییر دهند ولی در طای با ســاخت 
صنعتی این کار امکان پذیر نیســت. بر روی طای ساخت 
دســت،  کار بیشتری انجام می شود در صورتی که در طای 

ساخت صنعتی، کار زیادی صورت نمی گیرد. 
در ســاخت برخی طاها از آلیاژ برنج استفاده می شود که 
آلیاژ خوبی محســوب نمی شــود و طای ترکیب شــده با 
آلیاژ برنج کیفیت خوبی ندارد. در کشــورهای دیگر طاها 
با عیار ۴ و 6 ســاخته می شــود و برایشان ساخت طای با 
عیار ۲۰ مفهومی ندارد. گردشــگران خارجی اصا اطاعی 
از ویژگی های طای یزد ندارنــد و به طای یزد به عنوان 
یک کاای سنتی نگاه می کنند. البته ایرانیهای مقیم اروپا و 

آمریکا به طای یزد عاقه بسیار دارند. 
در گذشته طاسازی یزد دارای نظام استاد، شاگردی بوده 
است ولی هم اینک دیگر به مانند گذشته نیست. در گذشته 
6 تا ۷ ســال طول می کشید تا یک شاگرد طاسازی را در 

پیش استادش یاد بگیرد.

دنبال توسعه
 همکاری های بین المللی هستیم

ادامه از صفحه 1
جهرمی اضافه کرد: شــاید این بهترین خبری باشــد که 
من امروز می دهم؛ ما در ســال پیــش رو، IXP  بین الملل 
ایجاد خواهیم کرد و به خدمات دهندگان محتوا و شــرکت 
زیرساخت اینترنت را به قیمت بین الملل عرضه خواهد کرد. 
این کار باعث می شــود محصوات ما بازار جهانی به دست 

بیاورند.
وزیــر ارتباطات در پایــان اعام کرد: ما دنبال توســعه 
همکاری های بین المللی هستیم. با کشورهای ترکیه، روسیه 
و آذربایجان دنبــال یک پیمان منطقه ای هســتیم. تفاهم 
کلی صورت گرفته و امیدواریم که بتوانیم بازار کســب و کار 

بین المللی را پیش ببریم.
 همچنیــن بنــا بر اباغ مرکــز ملی فضــای مجازی ما 
کل تجهیزات آمریکایی را از شــبکه ملــی اطاعات خارج 
کردیم و امــروز دیگر هیچ تجهیزات آمریکایی در شــبکه 
 ملی اطاعات بــرای اجرایی کــردن پروژه های مان نداریم.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در پایان می خواهم بگویم ما باید 
بستر را آماده می کردیم. 

خدمــات داخلی باید به خاطر کیفیــت، امنیت و قیمت 
رجحان داشته باشــند که دارند. خواهشا مطالبات سیاسی 
خود را قاطی شــبکه ملی اطاعات نکنید و کلمه فیلترینگ 

را به شبکه ملی اطاعات پیوند نزنید.

میراث

خبر


