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  سال  بیست و پنجم
  8  صفحه )به طور موقت( 

  قیمت 1000 تومان

حضرت آی��ت اه خامن��ه ای، نظام 
بهتری��ن  در  را  اس��امی  جمه��وری 
موقعی��ت و جبهه اس��تکبار و در رأس 
آن آمری��کا را در ضعیف ترین ش��رایط 
دانستند و گفتند: مردم به ویژه جوانان و 
همچنین مسئوان باید با وقت شناسی 
و اقدام بهن��گام، از ظرفیت های فراوان 
 ب��ه منظ��ور ح��ل مش��کات کش��ور 

استفاده کنند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر 
مق��ام معظم رهب��ری، حضرت آیت اه 
خامنه ای روز گذش��ته در دیدار هزاران 
نفر از مردم اس��تان آذربایجان ش��رقی 
با اش��اره به حضور پرش��کوه مردم در 
راه پیمای��ی 22 بهم��ن گف��ت: اگرچه 
دش��من در تبلیغات خود این حضور را 
کتمان یا س��عی در کوچک نمایی آن 
می کن��د، اما این واقعی��ت را می بیند و 
معن��ای ای��ن حضور عظی��م مردمی را 

متوجه می شود.
ایش��ان تأکید کردند: هر کش��وری 
که مردم آن این گونه در میدان حضور 

داشته باش��ند، از ِکید و آسیب دشمن 
مصون خواهد بود.

رهب��ر انق��اب اس��امی با اش��اره 
ب��ه برخی اف��راد ضعی��ف و منفعل که 
هم��واره ضعف ه��ای خود را ب��ه مردم 
نسبت می دهند و مدعی ضعیف شدن 
کردند:  خاطرنش��ان  هس��تند،  انقاب 
م��ردم همین هایی هس��تند که در روز 
22 بهمن در خیابانها دیدید و خداوند 

ای��ن ملت را که با بصی��رت از هویت و 
کش��ور خود دفاع می کنند، مورد لطف 

قرار خواهد داد.
حضرت آیت اه خامنه ای در ادامه 
به ش��هادت جمعی از پاسداران حافظ 
امنیت و مرزها اشاره و تأکید کردند: این 
شهادت ها باید ما را هوشیار و آگاه کند 
که امنیت کشور به قیمت خون بهترین 
جوانان کش��ور به دست می آید و همه 

باید قدردان این جان فشانی ها باشیم.
ایشان در ادامه س��خنان خود، 2۹ 
بهمن س��ال ۱۳۵۶ و قیام مردم تبریز 
را یوم اه واقعی خواندند و با اش��اره به 
پیش��گامی و بصیرت و عملکرد انقابی 
مردم تبری��ز و آذربایج��ان در حوادث 
مهم انقاب گفتند: این قیام مردمی دو 
ویژگی مهم داشت، ۱- وقت شناسی و 

2- اقدام بهنگام.
رهبر انقاب اس��امی ب��ا تأکید بر 
اینک��ه م��ردم آذربایجان بای��د در گام 
دوم انق��اب نیز همچ��ون مراحل قبل 
پیش��گام و پیش��تاز باش��ند، افزودند: 
امروز نظام جمهوری اس��امی از لحاظ 
فرص��ت و موقعی��ت و از لح��اظ زمان 
اقدام و حرکت در بهترین ش��رایط قرار 
دارد. ام��روز روز کار و حرک��ت دولت، 
مس��ئوان، ملت و به خص��وص جوانان 
اس��ت که باید ظرفیت های با استفاده 
فراوان و گس��ترده کشور را شناسایی و 

بهره برداری کنند.
ادامه در صفحه 2

مقام معظم رهبری:

مسئوان مراقب خدعه اروپایی ها باشند

» 5 »

ظرفیت تولید بنزین به 105 میلیون لیتر رسید

افتتاح فاز سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس با حضور رئیس جمهوری
 سیدجمال ساداتیان  

مطرح کرد: 

 چرایی 
 پول شویی 

در سینمای ایران
»6

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

مناقصه گذار:شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
موضوع :

ـ مهلت دریافتی اسناد مناقصه: از تاریخ: 97/11/29 لغایت 97/12/5 
ـ محل دریافت اسناد مناقصه:

ـ الف: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202 امور بازرگانی و قراردادها تلفن تماس جهت دریافت اطاعات 061-33334039
ـ توزیع نیروی برق خوزستانwwwkepdc.co.ir سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطاع رسانیhttp:/itesmporg.ir نیز قابل رویت می باشد.

ـ تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 
ـ محل تحویل پاکت های مناقصه: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 107

ـ تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: روز دوشنبه مورخ 97/12/20 ساعت 14 
ـ مبلغ خرید اسناد مناقصه 1/000/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز 

ـ پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب 
مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را ضمینه پیشنهاد به شرکت تسلیم نمایند.

ـ به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ـ به پیشنهادهای فاقد امضا مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/29
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستانتاریخ انتشار نوبت دوم : 97/11/30

 شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان

یادداشت

 برخورد قاطع 
با ترور

 مبارزه با
پول شویی

پیرمحمد مازهی 
کارشناس بین المللی

احمد حاتمی یزد
کارشناس اقتصادی
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 احمد مازنی 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

گزارش »روزان« از ذهنیت 
جریان اصلی اصاح طلبان به 

انتخابات 98:

 برخورد نظامی 
 با فرهنگ  

جواب نمی  دهد

دغدغه
  اصاح طلبان 
برای بهار 98

«  بع����د از اع����ام وضعی����ت اضطرار 
ملی، عرصه سیاس����ی کش����ور آمریکا 
می����ان  ج����دال  ب����رای  میدان����ی  ب����ه 
ترام����پ و کنگره تبدیل ش����ده اس����ت. 
زم����ان دیگ����ری  ه����ر  از  بی����ش  اکن����ون 
ام����کان برکن����اری ترام����پ از منص����ب 
دارد.  وج����ود  س����فید  کاخ  ریاس����ت 

ترامپ؛ نزدیک تر 
 از همیشه 

به درهای خروجی 
کاخ سفید

افزایش اختافات میان کنگره با 
 دونالد ترامپ بعد از اعام 

»وضعیت اضطرار ملی«

اجتماعی

سیاسی
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 مقام معظم رهبری در دیدار با مردم 
استان آذربایجان شرقی:

مسئوان مراقب 
خدعه اروپایی ها 
باشند

آمریکایی ها شمشیر را از رو بسته اند
«  صفحات 1 و 2

3 »

  »
امروز نظام جمهوری اسامی از لحاظ فرصت و موقعیت و از 
لحاظ زمان اقدام و حرکت در بهترین شرایط قرار دارد. امروز 
روز کار و حرکت دولت، مسئوان، ملت و به خصوص جوانان 
است که باید ظرفیت های با استفاده فراوان و گسترده کشور 

را شناسایی و بهره برداری کنند.



»
انتشار متن نامه درخواست استیضاح روحانی

روز ش��نبه 28 بهمن ماه مجتی ذوالن��ور در صحن مجلس 
شورای اس��امی اقدام به جمع آوری امضا برای استیضاح رئیس 
جمهور کرده اس��ت. متن کامل طرح اس��تیضاح حسن روحانی 
رئیس جمهور که گفته می ش��ود تا کنون 18 امضا پای آن ثبت 
شده، منتشر شده اس��ت. به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: 
با احترام، بر اس��اس اصل 8۹ قانون اساس��ی و ماده 22۹ قانون 
آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��امی، ما نمایندگان ملت 
شریف ایران به دایل ذیل خواستار طرح عدم کفایت و استیضاح 

رئیس جمهور جناب آقای حسن روحانی می باشیم.«
موارد مورد اشاره طرح استیضاح رئیس جمهور ناتوانی، ضعف، 
سستی، کم کاری و عدم کفایت در اداره قوه مجریه، سوء مدیریت 
در اداره بازار ارزی کش��ور، س��وء مدیریت و ناتوانی در نظارت و 
کنترل قیمت ها، اجرا نکردن اصول 2۴ گانه و سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، صرف وقت و ریختن تمام توان و ظرفیت دیپلماس��ی 
کشور به پای برجام، ایراد خسارات سنگین به منافع ملی، اقتصاد 
کشور و معیش��ت و زندگی مردم، با نگرفتن تضمین های ازم از 
طرفهای مذاکرات برجام، همراه ساختن و متقاعد کردن گام به 
گام جامعه ، افکار عمومی و مردم ، برای پذیرش برجام با وعده های 
غیرواقعی و غیرصادقانه، نداش��تن صداقت، ع��دم رعایت اصل 
شایسته سااری، بی کفایتی و فقدان اراده و نداشتن عزم جدی 
و اقدام موثر در برخورد با آسیب های اجتماعی، رکود اقتصادی، 
عدم موفقیت در برخورد با مقوله بیکاری، عدم اقدام متناس��ب و 
موثر و در نتیجه عدم موفقیت در کنت��رل پدیده مخرب قاچاق 
و قانون گری��زی بودند.  امضاکنندگان طرح اس��تیضاح روحانی 
مجتبی ذوالنوری، حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی، جواد کریمی 
قدوسی، مجید ناصری نژاد، جبار کوچکی نژاد، عدل هاشمی پور، 
محمدعلی پورمختار، هاجر چنارانی، حسن نوروزی، ذبیح نیکفر، 
محمدرضا ملکش��اهی راد، علی اکبر کریمی، هدایت اه خادمی، 
ضیااه اع��زازی، عل��ی گلم��رادی، ابوالفضل ابوتراب��ی، یعقوب 

شیویاری و عبداه سامری هستند.

کاظم جالی:
هیچ رفتار انتخاباتی از اریجانی ندیدم 

کاظم جال��ی رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��امی درباره ی ورود اریجانی به انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: تاکنون هیچ رفتار انتخاباتی از اریجانی به معنای فعالیت 
برای ورود به انتخابات ریاس��ت جمهوری ندی��دم و اطاعی هم 
ندارم. به گزارش ایسنا، جالی در حاشیه جلسه علنی روز گذشته 
در جمع خبرنگاران با اشاره به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقاب 
اظهار کرد: در روزهای آین��ده مرکز پژوهش ه��ا دبیرخانه ای را 
تشکیل خواهد داد که در آن کارشناس��ان از حوزه های مختلف 
موظف هستند این پیام را در دستور کار قرار دهند تا طی ماه های 
آینده گزارش��ی به مجلس شورای اسامی و کش��ور ارائه دهیم 
می توان راهکارها و پیشنهادات در حوزه های مختلف به خصوص 
تقنینی و اجرایی را ارائه کرد. رئیس فراکسیون مستقلین وایی 
در ادام��ه درباره احتمال حض��ور اریجانی به عن��وان کاندیدای 
ریاس��ت جمهوری 1۴۰۰، گف��ت: آقای اریجانی ش��خصیتی 
مستقل اس��ت که س��خنگو ندارد؛ بنده هم وظیفه سخنگویی از 
طریق ایشان را ندارم لذا ایشان باید درباره  مواضع شان خودشان 
توضیح دهند. وی افزود: به عنوان کسی که افتخار دارم که خدمت 
ایش��ان کار کنم هیچ رفتار انتخاباتی از آق��ای اریجانی ندیدم. 
آخرین بار صحبتم با ایش��ان به چند ماه گذشته برمی گردد که 
تاکیدشان بر این بود که موضوعات مهم تری در کشور وجود دارد 
و باید به این مسائل پرداخت. صحبت های انتخاباتی زود است و 
جایگاه خود را دارد. در حال حاضر هم آقای اریجانی در ساحت 
سیاسی به عنوان رئیس مجلس ش��ورای اسامی وظایف خود را 
انجام می دهد و بسیاری از مسافرت ها و جلسات را مورد پذیرش 
قرار نمی دهد. ما هنوز نتوانسته ایم جلسه ای را با ایشان تشکیل 
دهیم که حتی بخواهیم درباره انتخابات صحبت کنیم. انتخابات 
مجلس شورای اس��امی نزدیک تر از انتخابات ریاست جمهوری 

است که درباره آن هم هنوز بحثی نشده است.

«خبر

سیاست2

» »

قاس��م میرزایی نیکو نماینده اصاح طلب مجلس در خصوص اتفاقاتی که در جلسه نوبت عصر بررسی کلیات 
بودجه س��ال ۹8 در صحن علنی مجلس اتفاق افتاده، گفت: تعدادی از نمایندگان که شاید هدایت هم شده بودند، 
تصمیم گرفتند جلس��ه را به وضعیتی برس��انند که رای گیری در خصوص کلیات بودجه در جلسه بعد انجام شود. 
به گزارش خانه ملت، میرزایی نیک��و گفت: این در حالی بود که تقریبا رای آوردن کلیات بودجه مش��خص بود، اما با 
این وضعیت نیز حدود ۵ دقیقه جلسه علنی، از عدد افتاد. و در این شرایط آقای مطهری که ریاست جلسه را بر عهده 
داشت، تذکراتی را بیان کرد و نمایندگان نیز برگشتند و تعداد حاضرین در جلس��ه به 2۰۶ نفر رسید. وی افزود: در 
این شرایط برخی رسانه ها از »تاش ا میدی ها برای آبستراکسیون« نوش��تند، در حالی که من نه تنها تاشی برای 

آبستراکسیون نداشتم، بلکه تاش کردم تا رای گیری انجام شود.

جال میرزایی نماینده اصاح طلب مجلس با اشاره به اعام وصول طرح اصاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
در مجلس بیان کرد: طرح اصاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که روز گذشته در مجلس اعام وصول شد ظاهر 
خوبی دارد اما در پوشش این ظاهر به دنبال حفظ بازنشستگان در عرصه مدیریت اجرایی کشور است. به گزارش ایسنا، میرزایی 
گفت: این طرح حتی در مقایسه با مصوبه چند ماه پیش مجلس که منجر به بازنشس��تگی تعدادی از استانداران شد، یک 
عقب گرد محسوب می شود. وی تصریح کرد: تبصره 2 این طرح که در خصوص افراد بدون جایگزین است ابهام داشته و تعریف 
نادرستی از این افراد دارد. تشخیص اینکه کدام افراد بدون جایگزین هستند نباید صرفا بر اساس سن و تایید سران سه قوه باشد. 
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: به نظر می رسد این طرح شتاب زده تهیه شده است و هدف آن به جای اصاح قانون 

فعلی، خنثی کردن مصوبه کمیسیون تلفیق یعنی الحاقیه ۴ تبصره 12 در خصوص تعریف سال و سن بازنشستگی است.

میرزایی نیکو:
جلسه رای گیری 

در خصوص کلیات 
بودجه را ترک 

نکردم

جال میرزایی:
طرح جدید 

قانون ممنوعیت 
به کارگیری 

بازنشستگان 
عقب گرد  است

دبیر سیاسی: علیرضا خوشبخت«
خبرنگاران: زهره توحیدی

Poliical@Roozannews.ir

خبر
مقام معظم رهبری:

دشمن را درست بشناسید
ادامه از صفحه اول- ایش��ان استفاده از ظرفیت های کشور 
را نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان دانس��تند و خاطرنشان 
کردند: گروههای جواِن مؤمن و انقابی باید هر کاری را که امکان 
پذیر اس��ت در چارچوب قوانین و مصلحت کش��ور انجام دهند و 

معطل کسی نباید بمانند.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به موقعیت ضعیف دشمن یعنی 
جبهه استکبار و در رأس آن رژیم متجاوز آمریکا، تأکید کردند: ما 
نمی خواهیم خود را به ساده لوحی بزنیم و از دشمن غافل شویم اما 
واقعیات نشانگر آن است که دشمن به شدت گرفتار مسائل داخلی 

و خارجی است.
حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به برگزاری ناموفق نشست 
ورشو گفتند: دولتمردان ضعیف العقل آمریکا از برخی دولت های 
همکار خود و دولتهای ضعیف و مرعوب برای نشس��ت ورش��و و 
تصمیم گیری ضد ایران دع��وت کردند اما این نشس��ت به هیچ 
نتیجه ای نرس��ید و همه اینها نشانه ضعف اس��ت و دشمن که در 
حالت ضعف دچار عصبانیت می شود، شروع به جنجال و فحاشی 
می کند. این جنجال ها ک��ه از روی ضعف اس��ت، نباید دل فان 

مسئول را خالی و یا فان جوان را دچار خطا کند.
حضرت آیت اه خامنه ای خاطرنش��ان کردند: آن روزی که 
این انقاب یک نهال ضعیف بود، همه دشمنان متحد شدند ولی 
نتوانس��تند کاری بکنند، بنابراین امروز که آن نهال تبدیل به یک 

درخت تناور شده است، هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
ایشان با یادآوری سخنان حضرت زینب سام اه علیها در دربار 
یزید، گفتند: امروز هم ما به دشمن می گوییم، هر غلطی می توانی 

بکنی، بکن اما بدان که هیچ غلطی نمی توانی بکنی.
رهب��ر انقاب اس��امی، نشس��ت شکس��ت خورده ورش��و 
و همنش��ینی مقام��ات کش��ورهای به ظاهر مس��لمان ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی و هم پیمانی با آمریکا را موجب رفت��ن آبروی آنان 
دانستند و تأکید کردند: این افراد در میان ملت خود نیز هیچ آبرویی 

ندارند.
حضرت آیت اه خامنه ای، با اش��اره به نش��اط چهل سالگی 
انقاب اس��امی و آمادگی و قدرت ازم برای حرک��ت رو به جلو 
خاطرنشان کردند: همه مشکات کش��ور اعم از گرانی ها، کاهش 
ارزش ریال و مسائل تولید داخلی قابل حل است اما نیازمند، صبر، 

تدبیر، اتحاد و جدیت مسئوان در حرکت است.
ایش��ان با تأکید مجدد بر ظرفیت های فراوان کش��ور و ضعف 
دشمن و لزوم اس��تفاده از فرصتها، خطاب به جوانان گفتند: شما 
جوانان عزیز موتور پیشران حرکت کشور هستید و باید خود را از 
لحاظ روحی، معن��وی، اخاقی، صمیمی، علم��ی و توانایی های 
مدیریتی و تش��کیاتی آماده کنید و مدیریت کش��ور را به دست 

بگیرید. البته از تجربه پیران نیز باید استفاده کنید.
رهبر انقاب اسامی آینده کشور را متعلق به جوانان دانستند 
و تأکید کردند: جوانان می توانند کش��ور را به قله برس��انند و باید 

آمادگی خود را در عمل و همچنین با ثبات قدم نشان دهند.
ایشان گفتند: دشمن را درست بشناسید و مراقب باشید فریب 
او را نخورید، چه هنگامی که مش��ت و دندان نشان می دهد و چه 
هنگامی که لبخند می زند. بدانید، دلهای دشمنان بسیار بیشتر از 
حرفهایی که بر زبان می آورند، مملو از بغض و کینه نسبت به اسام 
و مسلمانان و جمهوری اسامی ایران است، بنابراین نباید خدعه 

دشمن را قبول کرد.
رهبر انقاب اسامی، رفتار و اقدامات غربی ها را به معنی واقعی 
کلمه خدعه آمیز خواندند و گفتند: تکلیف آمریکایی ها که مشخص 
است زیرا شمشیر را از رو بسته اند اما باید مراقب اروپایی ها بود زیرا 
آنها نیز با خدعه عمل می کنند. حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: 
من به مسئولین و دولتی ها نمی گویم چه کنند اما باید بنشینند، 
فکر کنند و به گونه ای عمل کنند که فریب آنها را نخورند و به امید 

آنکه حاا کاری بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند.
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گروه سیاسی- سال 13۹7 سالی 
بس��یار پر فراز و نش��یب ب��ود. اتفاقات 
مهمی در این س��ال به وقوع پیوس��ت 
که بر کل آینده کشور س��ایه انداخت. 
این روند تح��وات س��ریع و پرقدرت 
البته، از س��ال ۹۶ آغاز شده بود و البته، 
بس��یاری از پیش بینی ها این است که 
این روند در س��ال ۹8 نیز ادامه خواهد 
یافت. به خصوص ک��ه در آن انتخابات 
مجل��س یازده��م برگزار خواهد ش��د. 
انتخابات سال ۹8 برای تمامی نیروهای 
سیاسی کشور چالش مهمی خواهد بود 
اما اصاح طلبان با مسائل پیچیده تری 

روبه رو هستند. 
 وضعیت پیچیده اصاح طلبان 
بع��د از پیروزی ه��ای انتخابات��ی 
اصاح طلبان پ��س از دوره رکود دولت 
احمدی ن��ژاد، بدنه اجتماع��ی آنها این 
سؤال را مقابلش��ان نهاد که برای تحقق 
اهداف��ی ک��ه داعی��ه دار آن هس��تید، 
چه کرده ای��د. این موج به وی��ژه پس از 
پی��روزی روحان��ی در دور دوم ش��دت 
گرفت و ب��ا وقوع ناآرامی ه��ای دی ماه 

سال ۹۶ اوج گرفت. 
ام��ا بح��ران اقتص��ادی ناش��ی از 
خروج آمری��کا ب��ه رهب��ری ترامپ از 
برجام، ش��رایط را پیچیده تر و دشوارتر 
کرد. دول��ت روحان��ی که ب��ا حمایت 
اصاح طلبان ب��ه قدرت رس��یده بود، 
تقریباً تمامی دستاوردهایش را در این 
مدت از دس��ت داد و م��ردم و به صورت 
خاص بدنه اجتماع��ی اصاح طلبان با 
این سؤال مواجه شدند که آیا مشارکت 
آنها در انتخابات می تواند آنها را در نیل 

به اهدافشان موفق کند. 
از سوی دیگر، آشکار شدن برخی زد 
و بندهای سیاسی و طرح برخی مباحث 
همچون »ژن خوب« این شائبه را ایجاد 
کرد ک��ه اصاح طلبان کنون��ی نه تنها 
کارآمدی ازم برای پیش��برد اهداف و 
مطالبات سیاسی بدنه اجتماعی اش را 
ندارد که در صداقتش نیز می توان شک 

کرد. 
اینها تم��ام ریش��ه های پیچیدگی 
مسئله انتخابات مجلس س��ال ۹8 در 
مقابل اصاح طلب��ان نیس��ت. آنها در 
حفظ و به��ره ب��ردن از ائتاف��ی که با 
اعتدالیون داش��تند هم تا ح��د زیادی 
شکس��ت خوردند. لیس��ت امید که در 
انتخاب��ات مجلس دهم م��ورد حمایت 
و پش��تیبانی اصاح طلبان بود، شامل 
برخی اعتدال گرایان و میانه روها نیز بود 
اما آنها پس از ورود به مجلس ش��ورای 
اسامی عضو فراکسیون امید نشدند و 
فراکس��یون دیگری برای خود تشکیل 
دادند. حسن روحانی دور دوم نیز دیگر 
آن روحانی زمان انتخابات نماند و تا آنجا 
که توانست فاصله خود را با اصاح طلبان 
حفظ کرد و نزدیک ترین  حلقه به او بر 

وجود فاصله بین دولت و اصاح طلبان 
تأکید مؤکد کردند. 

بر این ش��رایط پیچیده مس��ائل و 
تحوات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
بین المللی را نیز باید افزود که هر کدام 
به تنهایی می توانند کل صحنه سیاست 
را در ایران تغییر دهند. در این وضعیت 
پیچیده و بغرنج، اینکه اصاح طلبان در 
انتخابات پیش رو چه خواهند کرد، هم 
س��ؤال مهمی برای ناظران است و هم 
احتمااً ب��رای خ��ود اصاح طلبان نیز 

مطرح که چه باید بکنند. 
 ائتاف یا عدم ائتاف

رئی��س  ع��ارف  محمدرض��ا 
فراکس��یون امید و رئیس شورای عالی 
سیاست گذاری اصاح طلبان را می توان 
چهره مهم جری��ان اصلی اصاح طلبان 
دانست و بر اساس مواضعش شمایی از 

دیدگاه جریان اصل��ی اصاح طلبان به 
مسئله انتخابات سال ۹8 به دست آورد. 
ع��ارف در گفتگوی��ی ک��ه در روز 
گذش��ته انج��ام داده اس��ت، نکاتی را 
طرح کرده که روشنگر اس��ت. عارف با 
اش��اره به طرح بحث فتنه ۹8 از سوی 
اصول گرایان گفت��ه که طرح کردن این 
موضوع ناشی از احس��اس ترس آنها از 
شکست اس��ت و از نظر او، اصول گرایان 
»به همین خاط��ر می خواهند به نوعی 
زمینه سازی کرده و مانع از شکستشان 
ش��وند.« او افزود که »خواهش من آن 

اس��ت که این افراد و گروه ه��ا بگذارند 
که در یک فضای صمیمی و بر اس��اس 
قانون و بدون در نظر گرفتن سلیقه های 
ش��خصی و جناحی، همه کاندیداها از 
هم��ه گروه ها امکان حض��ور در صحنه 
رقاب��ت داش��ته مش��ارکت را داش��ته 
باش��ند.« عارف با بیان اینک��ه نیازمند 
یک انتخابات پرشور و حضور حداکثری 
مردم هستیم، تصریح کرده که »حرف 
آخ��ر را باید مردم بزنن��د و نتایج نهایی 
صندوق ها هس��تند که همه باید به آن 
پایبند باش��ند.« همچنین، او در بخش 
دیگری از مصاحبه اب��راز امیدواری که 
کرده که »با یک انتخابات پر ش��ور و با 
شکوه روبه رو باشیم که اصاح طلبان نیز 
امکان حضور داشته باشند و مردم حرف 

آخر را بزنند.«
از این بخش سخنان عارف می توان 

چنین اس��تنباط کرد که از نگاه جریان 
اصلی اصاح طلبان طرح موضوع »فتنه 
۹8« به جلوگیری از حضور اصاح طلبان 
در انتخابات ارتباط دارد که می توان آن 
را به احتمال رد صاحیت های گسترده 
تعبیر ک��رد. بنابراین، می ش��ود چنین 
هم نتیجه گرفت که مس��ئله اصلی ای 
که اصاح طلب��ان جری��ان اصلی بابت 
آن برای انتخابات س��ال آین��ده نگران 

هستند، ردصاحیت گسترده است. 
عارف در ادام��ه آن مصاحبه نکات 
مهم دیگری نیز گفته است. او بر تداوم 

»وحدت و انس��جامی که در طول چند 
سال گذشته وجود داشته« تأکید کرده 
و درباره احتمال ائتاف با اعتدال گرایان 
و اصول گرایانه میانه رو در انتخابات گفته 
است: »در شورای عالی سیاست گذاری 
اصاح طلبان بحث ه��ای هویت، جدی 
اس��ت. ما هویت اصاح طلب��ی داریم، 
با هویت خ��ود ب��ه می��دان می آییم و 
همان طور هم ک��ه گفت��م راهبردمان 
مشارکت حداکثری است.« البته او در 
ادامه تصریح کرده ک��ه »اگرچه هویت 
برای ما بسیار مهم اس��ت، اما ائتاف را 

هم هیچ وقت رد نمی کنیم.«
این س��خنان نه نش��ان می دهد که 
اصاح طلبان جریان اصلی قصد ائتاف 
دارند و نه نشان می دهد که قصد ائتاف 
ندارند. از یک سو، می توان چنین تحلیل 
کرد که تأکید بر هویت اصاح طلبی به 

معنای آن است که آنها که عهدشکنی 
اعتدالیون را دیده اند، دیگر تن به ائتاف 
با آنها نمی دهند. به ویژه که این س��ؤال 
وجود دارد که این ائتاف چه نفعی برای 
اصاح طلبان می تواند داش��ته باش��د. 
اما در س��وی دیگر، می توان چنین نیز 
فکر ک��رد که تصریح او مبن��ی بر اینکه 
»ائت��اف را رد نمی کنیم« ب��ه معنای 
ارس��ال پیام مثبت به اعتدالیون است. 
به ویژه اگر نگاهی به مصاحبه عارف در 
شهریور سال گذش��ته بیندازیم. عارف 
آن زمان گفته بود که »احساس عمومی 

دوستان ش��ورای عالی سیاست گذاری 
این بود که طرح ائتاف را مطرح نکنیم 
و نمی توانیم با این نگاه مکانیسم ائتافی 
پاسخگوی مردم باشیم« و سپس تأکید 
کرده بود که »پیش بینی من این است 
که ما در انتخابات سال ۹8 هم با پرچم 
اصاح طلبان��ه وارد می ش��ویم یعن��ی 

ائتاف نمی کنیم.«
اما شاید نکته ای که کلید این معما 
باشد، بخش��ی از صحبت های عارف در 
همان مصاحبه شهریور ۹۶ باشد. او در 
ادامه صحبتش درباره عدم ائتاف گفته 
بود: »به اندازه کاف��ی هم نیرو داریم و با 
تعاملی که با ش��ورای نگهبان داریم و با 
تغییر نگرشی که در برخی از نهادهای 
حاکمیتی نسبت به جریان اصاحات به 
وجود آمده است ان شااه به این نتیجه 
برسیم که تأیید صاحیت ها روند عادی 
و قانونی را طی کند و همانند انتخابات 

شوراها با تورم نیرو مواجه باشیم.«
به نظر می آی��د که جری��ان اصلی 
اصاح طلب��ان ب��ه این نتیجه رس��یده 
که ط��رح بحث فتن��ه ۹8 ب��ه معنای 
ردصاحیت گسترده است و در نتیجه، 
آنها کاندیدای تأیید ش��ده کافی برای 
تمامی کرس��ی های مجل��س نخواهند 
داش��ت و بنابراین، بهتر است که باز هم 

با اعتدالیون ائتاف کنند. 
 دیدن و باور نکردن

آن  ب��ا  ام��ا  ع��ارف  س��خنان 
ورود  مس��ئله  ک��ه  پیچیدگی های��ی 
اصاح طلبان به انتخاب��ات مجلس ۹8 
دارد، متناس��ب نیست. در س��خنان او 
توجهی به ابع��اد مختلف این مس��ئله 
چندین ایه دیده نمی ش��ود. بخشی از 
مصاحبه او، این کم توجهی را به وضوح 
عیان می کند. عارف در پاسخ به سوالی 
درب��اره تأثی��ر وضعیت فعلی کش��ور و 
کارنامه دولت بر سبد رأی اصاح طلبان 
گفته اس��ت که »انتظار ما این است که 
دولت دوازدهم منس��جم تر عمل کند 
و به نیازه��ای روز مردم ک��ه مبتنی بر 
تنگناهای اقتصادی است، بپردازد و به 
مطالبات مردم پاس��خ دهد ولی درک 
مردم آن قدر بااست که مسائل جاری 
را چن��دان به مس��ائل راهب��ردی گره 
نمی زنند. این تکلیف ماس��ت که برای 
تحق��ق انتظارات م��ردم جدی تر عمل 
کنیم و ه��م تکلیف دولت اس��ت که با 

انسجام بیشتر، جدی تر عمل کند.«
گوی��ی ع��ارف و جری��ان اصل��ی 
اصاح طلب��ان متوج��ه تحوات��ی که 
در ای��ن یک س��ال و نیم اتف��اق افتاده 
نیس��تند؛ گوی��ی آن را می بینن��د اما 
ب��اور نمی کن��د. گوی��ی آنه��ا چنین 
تصور می کنند که ب��ا انداختن تقصیر 
ش��رایط کنونی به گردن »عدم انسجام 
 دولت« می توانند ب��ه مطالبات عمومی 

پاسخ دهند.

گزارش »روزان« از ذهنیت جریان اصلی اصاح طلبان به انتخابات 98:
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»

گویی عارف و جریان اصلی اصاح طلبان متوجه تحواتی که در این یک 
سال و نیم اتفاق افتاده نیستند؛ گویی آن را می بینند اما باور نمی کند. 
گویی آنها چنین تصور می کنند که با انداختن تقصیر شرایط کنونی به 
گردن »عدم انسجام دولت« می توانند به مطالبات عمومی  پاسخ دهند.



3 دیپلماسی

» »

انور قرقاش:
استراتژی قطر 

 شکست بحران 
در بحران است

دیمیتری پسکوف: 
آمریکا غیرقابل 
پیش  بینی ترین 

کشور دنیاست

«تحلیل روز خبر »

ایسنا: سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روس��یه اعام کرد: آمریکا غیرقابل پیش بینی ترین کشور جهان 
است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در گفتگو با روزنامه حریت گفت: در ماه سپتامبر نشست سوچی انجام 
گرفت اما متأسفانه بنا به دایل مشخصی نتایج این نشست عملی نشد. از آن منطقه بارها حماتی علیه نیروهای 
مس��لح دولت س��وریه انجام گرفت. در حالی که جلوگیری از این حمات وظیفه ترکیه بود. این مس��ئله کامًا 
آشکارا است. وی تاکید کرد: البته ما می دانیم که اجرای این وظیفه با شرایط و موانع بسیار سختی روبه رو است 
اما باید یک راه حل پیدا ش��ود. وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره حضور یگان های مدافع خلق در سوریه 
گفت: ما مخالف هر گونه گروه تروریستی بوده و مبارزه با گروه های تروریستی را حق همه کشورها می دانیم. ما 

نیز کشوری هستیم که به خاطر حمات تروریستی رنج های زیادی کشیده ایم. 

ایلنا:  »انور قرقاش« وزیر خارجه امارات در صفحه شخصی توئیتر نوشت: »استراتژی قطر شکست بحران در 
دل بحران است، آسیب رساندن به کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر از طریق اخبار دروغ، استراتژی به 
شمار نمی رود«. وی افزود: »این بحران قطر را به کش��وری تنها تبدیل کرده است، سالن های خالی و عدم اهتمام 
بین المللی از حال و روز اس��تراتژی امروز قطر حکایت دارد«.  وی نوش��ت: »در همین راستا دوحه به اشتباه خود 
ادامه می دهد و بدون شک منشأ آن ناامیدی و اختاف نظر است. دوحه باید خودشیفتگی را کنار گذارد و به دنبال 
راه حل روشنی باشد«. »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« روز گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ نسبت به افزایش 
چند قطبی شدن در خاورمیانه هشدار داد و گفت: »ما با موضوع چند قطبی شدن در منطقه روبه رو هستیم که هر 

روز به صورت غم انگیزی در حال افزایش است«.

روزنامه گاردین: 
دولت ترامپ به دنبال نابود کردن 

اتحادیه اروپا است
فارس: یک رس��انه معتبر غربی در گزارشی با هشدار درباره 
مواض��ع دولت آمریکا علی��ه اروپایی ه��ا در زمینه های مختلفی 
از قبیل برجام نوش��ت: »ترامپ و تیمش به دنبال محو اتحادیه 
اروپا هستند«. روزنامه »گاردین« در گزارشی تحت عنوان »چرا 
ترامپ و تیمش خواهان محو کردن اتحادیه اروپا هس��تند؟« به 
توضیح یک »نبرد ایدئولوژیک« بین دولت آمریکا با اتحادیه اروپا، 
دایل »تنفر« دول��ت »دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا از 
اتحادیه اروپا و اختافات آنها در زمینه های چون توافق هسته ای 
ای��ران پرداخته اس��ت. در گزارش ای��ن روزنامه معتب��ر غربی، 
با اش��اره به س��فر اخیر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای اروپای 
شرقی آمده است: »ابراز عاقه مایک پمپئو به کشورهای اروپای 
ش��رقی، حمله به موجودیت اتحادیه اروپا و بخشی از یک جنگ 
ایدئولوژیک گس��ترده تر اس��ت«. از نظر گاردین، »دولت ترامپ 
نه تنها از اتحادیه اروپا متنفر اس��ت، بلکه درص��دد نابود کردن 
آن است. س��فر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به اروپا قسمت 
س��وم از این یورش بود و هدف از آن بازی کردن روی اختافات 
اروپای شرقی-غربی در درون اتحادیه اروپا بود. قسمت اول این 
یورش، سخنرانی س��ال ۲۰۱۷ دونالد ترامپ در ورشو بود که در 

آن اظهاراتش پر از ملی گرایی بومی بود«.

واکنش عادل الجبیر به دست داشتن 
 عربستان در حادثه تروریستی 

سیستان و بلوچستان
ایس�نا: عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان 
روز دوش��نبه با ادعای اینکه ایران بزرگ ترین حامی تروریسم 
اس��ت، اظهار کرد که اتهام ایران به عربس��تان مبنی بر دخالت 
در حادثه تروریس��تی سیس��تان و بلوچس��تان تحریف اذهان 
م��ردم ایران اس��ت. سرلش��کر عزیز جعف��ری، فرمانده س��پاه 
پاسداران انقاب اسامی در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه 
تروریستی خاش )سیستان و بلوچستان( گفت: اطاعات موثق 
وجود دارد که نیروهای اطاعاتی عربستان با وجود زمینه هایی 
در بلوچستان ایران و پاکس��تان فعالیت هایی را در زمینه ایجاد 

ناامنی انجام می دهد. 

چین اتهام سرقت اطاعاتی را رد کرد
ایرنا: سخنگوی وزارت امور خارجه چین با رد اتهام برخی 
مقام ه��ای آمریکایی از جمل��ه معاون وزیر خارجه این کش��ور 
مبنی بر »س��رقت اطاعات« توس��ط پکن تاکید ک��رد: دولت 
چین از هیچ فرد یا شرکتی نخواس��ته و نخواهد خواست که به 
سرقت اطاعاتی دست بزند. گنگ ش��وانگ سخنگوی وزارت 
خارجه چین دیروز )دوشنبه( در جمع خبرنگاران افزود: انتظار 
داریم آمریکا قوانین چین را به طور اش��تباه و یک طرفه تعریف 
نکند. معاون وزیر خارجه آمریکا چن��دی پیش گفته بود چین 
بر اس��اس قوانین خود از ش��رکت های مخابراتی می خواهد به 
اداره امنیت ملی اجازه دهند به تم��ام اطاعات های موجود در 
پایگاه های آنها دسترس��ی داشته باش��ند. در عین حال برخی 
دیگر از ش��خصیت های آمریکایی نیز از چین به خاطر استفاده 
از قوانین اطاعاتی خود به منظور دادن مجوز به ش��رکت های 

چینی برای سرقت اطاعات انتقاد کردند.

 از ورشو تا مونیخ؛ پیروزی منطق تعامل 
بر زورگویی و یکجانبه گرایی

هادی عامریان، کارش��ناس مس��ائل بین الملل در یادداشتی 
با اشاره به نشس��ت های اخیر ورش��و و مونیخ و دفاع وزیر خارجه 
کشورمان از مواضع قاطع جمهوری اس��امی ایران، تاکید کرد که 
تاش های آمریکا برای ایجاد دو دستگی در میان اروپایی ها در قبال 
کشورمان و به انزوا کشاندن ایران با شکست مواجه شد. به گزارش 
ایسنا، عامریان در این یادداشت آورده اس��ت: تیم ترامپ از ابتدای 
کار اقدامات ایذایی متعددی را برای امنیتی سازی مجدد موضوع 
هسته ای ایران با هدف احیای فشار جهانی علیه ایران در دستور کار 
قرار داد و در این راس��تا از هیچ تاشی از قبیل برگزاری چند شوی 
تبلیغاتی در نیویورک و واش��نگتن در رابطه با موشک های ادعایی 
ایران در یمن، حضور شخص ترامپ در جلسه سران شورای امنیت، 
تاش مشترک آمریکا و انگلیس برای پرونده سازی علیه ایران در 
قالب قطعنامه یمن و تاش برای پرونده سازی علیه ایران به بهانه 
ناآرامی های دی ماه ۱۳۹۶ فروگذار نکرد لیکن در عمل هیچیک از 
موارد فوق نتوانست حمایت کشورها حتی متحدین آمریکا را برای 
دنباله روی از این کش��ور جهت خروج از برجام یا حداقل گشودن 
مجدد پرونده ای در حوزه موشکی یا سایر زمینه ها در شورای امنیت 
علیه ایران جلب نماید. ناکامی آمریکا در اجماع س��ازی علیه ایران 
در شورای امنیت، پومپئو – بولتون را به صرافت ائتاف سازی علیه 
ایران در خارج از سازمان ملل انداخت و این پروژه در قالب نشست 
ورش��و کلید خورد. هدف کلیدی نشس��ت ورش��و در واقع حفظ 
و افزایش فش��ار روانی و تبلیغاتی علیه ایران از طریق القای انزوای 
ایران در سطح بین الملل و همزمان ایجاد دودستگی در درون اروپا 
در ارتباط با موضوع کلی جمهوری اس��امی و خاص برجام بود و با 
همین رویکرد نیز موضوع ایران و نقش منطقه ای و برنامه موشکی 
آن مهم ترین  موضوع در دستور کار نشست در ابتدا تعریف شد تا در 
حکم گام نخست آمریکا در مسیر ائتاف سازی و نهاد سازی علیه 
کشورمان به جبران ناکام ماندن سیاست های ضد ایرانی آمریکا در 
شورای امنیت و س��ازمان ملل عمل نماید. تاش های آمریکا برای 
سازماندهی حضور پر رنگ و س��طح باای کشورها در این نشست 
از ابتدا با واکنش بهنگام و مناسب دستگاه دیپلماسی مواجه گردید 
و مجموعه اقدامات گس��ترده ای اعم از واکنش های اولیه در قالب 
اظهار نظرهای توئیتری و رسانه ای، احضار کاردار لهستان و اعام 
مراتب اعتراض شدید به برگزاری کنفرانس، لغو برخی همکاری های 
فرهنگی با لهستان، استفاده از ظرفیت سفارتخانه های کشورمان 
برای تشریح تبعات وخیم این اقدام ضد ایرانی برای امنیت منطقه 
با مقامات کشور میزبان، طرح مواضع صریح کشور در ارتباط با این 
نشست با سفرای خارجی مقیم و همچنین پیگیری موضوع از کانال 
اتحادیه اروپا و در نهایت در جریان سفر معاون وزیر خارجه لهستان 
به تهران صورت پذیرفت که ماحصل آنها عقب نشینی اولیه آمریکا 
از دس��تور کار متمرکز بر موضوع ایران به دس��تور کاری عام تر در 
ارتباط با منطقه خاورمیانه به دلیل ترس از عدم حضور کشورهای 
مدعو بود. در مقام عمل این کنفرانس که به م��دت دو روز در پایان 
هفته گذشته برگزار گردید بدون دستیابی به دستاورد ملموس و 
معینی پایان یافت؛ چه از جهت طرح ابتکارهای تازه برای تشدید 
فشار بر تهران که هدف اصلی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، 
چه به لحاظ جذب متحدان بیش��تر در این زمینه و چه در راستای 

تشدید شکاف در اتحادیه اروپا. 
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گروه دیپلماسی: دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، همانند وعده های پیشین خود، وعده اعام 
»وضعیت اضطرار ملی« در مرزهای جنوبی آمریکا 
با کشور مکزیک را عملی کرد اما بر خاف تصورات 
او این تصمیم زمین��ه را برای نزدیک ش��دن او به 
درهای خروجی کاخ س��فید فراهم کرده است. بعد 
از اعام وضعیت اضطرار ملی، عرصه سیاسی کشور 
آمریکا به میدانی برای جدال میان ترامپ و کنگره 
تبدیل شده اس��ت. از یک س��و، نمایندگان کنگره 
به ویژه دموکرات های تاش دارند با تصویب قانونی 
جدید مانع از تخصیص و ص��رف چنین بودجه ای 
برای س��اخت دیوار شوند و از س��وی دیگر، ترامپ 
بر این امر مصر اس��ت که در صورت تصویب چنین 

قانونی آن را وتو کند.
در چنین فضایی که اختاف میان نمایندگان 
کنگره و رئیس جمهور به شکل غیر معقول افزایش 
پیدا کرده اس��ت، ب��ه نظر می رس��د تاش ها برای 
برکناری ترامپ از ریاس��ت کاخ س��فید به شکلی 
فوق العاده افزایش پیدا کرده اس��ت. پس از پخش 
مصاحب��ه ۶۰ دقیق��ه ای اندرو مک کی��ب، معاون 
س��ابق دفتر تحقیقات فدرال )اف بی آی( جنجالی 
بزرگ برپا ش��د و صاحی��ت ترامپ ب��رای تداوم 
دوران زمامداری در کاخ سفید، از سوی بسیاری از 

سناتورهای آمریکایی به چالش کشیده شد. 
 س�ایه برکن�اری ب�ر س�ر ترام�پ ب�ا 

افشاگری های معاون سابق »اف بی آی«
مهم ترین  جنجال سیاسی آمریکا طی روزهای 
گذشته را می توان مصاحبه اندرو مک کیب، معاون 
مدیر س��ابق دفتر تحقیقات ف��درال )اف بی آی( با 
شبکه »س��ی ان ان« ارزیابی کرد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اندرو مک کیب، 
معاون مدیر س��ابق اف ب��ی ای در مصاحب��ه ای با 
برنام��ه ۶۰ دقیقه، گف��ت : اف ب��ی ای دلیل کافی 
برای باز کردن ی��ک تحقیقات ض��د اطاعاتی در 
باره همدس��تی ترامپ با روس��یه و بنابراین درباره 
یک تهدید احتمالی علیه امنیت ملی بعد از اخراج 
جیمز کومی از مدیریت اف بی ای در ماه مه ۲۰۱۷ 
دارد. مک کیب خاطرنش��ان کرد: مسئله این است 
که اگر ترامپ مان��ع اجرای عدال��ت و اخراج مدیر 
اف بی ای ب��رای تأثیرگذاری منفی ب��ر تحقیقات 
درباره فعالیت های »شرورانه« روسیه و پشتیبانی 
از کمپین خود ش��ده یا حتی به دنبال پایان دادن 
به این تحقیقات بود، برای یک مامور ضداطاعات 
این سوال پیش می آید که چرا رئیس جمهور آمریکا 
چنین کاری انجام می دهد؟ وی افزود: همگی این 
حقایق باعث می ش��ود ما نگران ش��ویم که آیا یک 
روابط نامناس��ب و ارتباط میان این رئیس جمهور 
و »ترسناک ترین  دش��من« ما یعنی دولت روسیه 

وجود دارد؟
مک کیب در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا راد 
رزنستاین، معاون دادس��تان کل آمریکا نیز با این 

تحقیق��ات در رابطه با ممانعت از اج��رای عدالت و 
نیز تحقیقات ضد اطاعاتی موافقت می کند، گفت : 
حتماً همین طور اس��ت. مک کیب همچنین فاش 
کرد: زمانی که ترامپ به رزنستاین، گفت ، نگرانی اش 
را درباره کومی به صورت مکتوب اعام کند- سندی 
که کاخ س��فید در نخس��ت به عنوان ادله ای برای 
اخراج او ارائه کرد- رئیس جمهور تلویحاً از این مقام 
وزارت دادگستری خواست که به موضوع روسیه در 
این یادداشت اشاره کند اما رزنستاین نپذیرفت. این 
یادداشت پس از اخراج کومی، بدون هیچ اشاره ای 
به روس��یه و به جای آن با تمرکز بر عملکرد کومی 
در قبال پرونده استفاده هیاری کلینتون از سرور 

ایمیل شخصی منتشر شد. 
مک کیب تاکید کرد: همه اینها در کنار یکدیگر 
حقایقی را بیان می کنند که نشان می دهند جرمی 
صورت گرفته اس��ت. رئیس جمهور ممکن اس��ت 
در اخراج جیمز کومی مرتک��ب ممانعت از اجرای 
عدالت شده باشد. مک کیب سال گذشته میادی 

بعد از متهم ش��دن به گم��راه کردن بازرس��ان در 
جریان تحقیقاتی داخلی درباره یک افش��اگری در 
رسانه های خبری از وزارت دادگستری اخراج شد. 
این اتهام به دفتر دادستان آمریکا در واشنگتن برای 
پیگرد احتمالی ارجاع ش��د، اما هی��چ اتهامی اباغ 
نشد. مک کیب از پذیرفتن اینکه به صورت عمدی 
دروغ گفته س��ر باز زد و گفت معتقد بوده است که 
اخراجش به بهانه سیاسی صورت گرفته است. او در 
این رابطه گفت : من معتقدم به دلیل اینکه پرونده ای 

علیه رئیس جمهور آمریکا باز کرده ام، اخراج شدم.
سخنان مک کیب واکنش بسیار شدید دونالد 

ترامپ را در پی داش��ت. رئیس جمه��ور آمریکا در 
پیامی توئیتری خطاب به این مقام امنیتی س��ابق 
آمریکا نوش��ت: »دروغ های مک��رر از زب��ان اندرو 
مک ِکیب، مقام سابق اف بی ای که کارش به رسوایی 
کش��یده بود. او به دلیل همین دروغگویی ها اخراج 
ش��د و اکنون وضعیتش از قبل هم بدتر شده است. 
ظاهراً او و راد روزن اشتاین که تحت نظر جف سشنز 
]دادستان س��ابق آمریکا[ فعالیت می کرده اند، در 
حال طرح ریزی ب��رای انجام ی��ک کار غیرقانونی 

بوده اند اما مچ آنها گرفته شده است...«
 نزدیک شدن سناتورهای آمریکایی به 

اجماع پیرامون تبانی ترامپ با روسیه
بعد از مصاحبه جنجالی م��ک کیب، فضایی از 
رغبت میان سناتورهای آمریکایی برای طرح اتهام 
علیه دونالد ترامپ ایجاد شده است. در همین راستا، 
»آدام ش��یف« رئیس دموک��رات کمیته اطاعات 
مجلس نماین��دگان آمری��کا گفت که »ش��واهد 
بسیار قانع کننده ای« درباره تبانی ستاد انتخاباتی 

دونالد ترامپ در س��ال ۲۰۱۶ با روسیه وجود دارد. 
به گزارش تارنمای هیل، اظهارات ش��یف در تضاد 
با گفته ه��ای »ریچارد بر« رئی��س جمهوری خواه 
کمیته اطاعات س��نا قرار دارد که اعام کرد هیچ 
ش��واهدی دال بر تبانی س��تاد انتخاباتی ترامپ با 
روسیه یافت نشده اس��ت. شیف در گفتگو با شبکه 
س��ی.ان.ان تاکید ک��رد: ش��واهد درب��اره تبانی را 
می توان به عیان دید؛ شواهدی بسیار قانع کننده، 
اما مشاهده شواهد تبانی با اثبات تخلف تفاوت دارد. 
سناتور »بر« هفته گذشته گفته بود که کمیته 
تحت ریاست وی »هیچ چیزی که نشان دهد تبانی 

میان روسیه و ترامپ وجود داشته، به دست نیاورده 
است«. اما »مارک وارنر« سناتور دموکرات و معاون 
کمیته اطاعات س��نا در اعتراض به این اظهارات 
گفت که وی با »بر« مخالف است. شیف که ریاست 
تحقیقات کمیته اطاعات مجل��س نمایندگان در 
مورد تبانی ترامپ و روسیه را برعهده دارد، از دیدار 
مقام های ارشد س��تاد انتخاباتی ترامپ با روس ها 
در ب��رج ترامپ در س��ال ۲۰۱۶ به عنوان ش��واهد 
تبانی نام برد. ش��یف همچنین در یک نمونه دیگر 
به گفتگوهای »مایکل فلین« مشاور اسبق امنیت 
ملی آمریکا با »سرگئی کیسیلیاک« سفیر پیشین 

روسیه در دوره انتقال قدرت به ترامپ اشاره کرد.
عاوه بر شیف، سناتور جمهوری خواه لیندسی 
گراهام وعده داد درباره صبحتهای اخیر اندرو مک 
کیب به شبکه سی بی اس در خصوص رایزنی های 
وزارت دادگس��تری آمریکا برای برکن��اری دونالد 
ترامپ از ریاس��ت جمهوری تحقیقات جامع انجام 
دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، 
لیندس��ی گراهام، رئی��س کمیته قضائی س��نا در 
مصاحبه با برنامه تلویزیونی رو در رو با ملت گفت: 
ما قصد داریم بفهمیم چ��ه اتفاقی در این خصوص 
افتاده و تنها راهی ک��ه برای فهمی��دن آن به نظر 
من می رس��د فراخواندن افراد و پرسش از آنها بعد 
از ادای سوگند و سپس مش��خص کردن این است 
که چه کس��ی حقیقت را می گوید. زی��را این اتهام 
حیرت انگیز است. گراهام تاکید کرد مایل به صدور 
احضاری��ه برای اندرو م��ک کیب و راد رزنس��تاین 
معاون دادس��تان کل آمریکا برای ادای شهادت در 
برابر کمیته تحت ام��ر وی در صورت عدم موافقت 

آنها نسبت به ایراد شهادت داوطلبانه است.
 تاش ترامپ برای اعمال فشار بر سنا

در وضعیتی که سناتورها و نمایندگان دموکرات 
فشارهای خود را علیه دولت ترامپ افزایش داده اند 
و به نظر می رس��د احتمال طرح اتهام علیه رئیس 
جمهور قوت گرفته است، دونالد ترامپ، قصد دارد 
فشارها را از روی دوش خود برداش��ته و خود را در 
مقان داعیه دار علیه مجلس ن��ا معرفی می کند. در 
همین راس��تا، ترامپ در توئیتی از میچ مک کانل، 
رهبر اکثریت سنای آمریکا تقاضا کرد سناتورهای 
آمریکایی را تا زمان دادن رأی تایید به مجموعه ای 
از گزینه های معرفی ش��ده برای مناصب مختلف، 
در واش��نگتن دی س��ی نگه دارد. دونالد ترامپ در 
این صحبت های��ش دموکرات ه��ا را از بابت معطل 
کردن صدها فرد »بس��یار شایسته ای« که خواهان 
وارد ش��دن به جمع نیروهای دولت هستند، مقصر 
دانست. ترامپ در این توئیت نوشت: تاکنون چنین 
سوءاس��تفاده ای در تاریخ کش��ور ما سابقه نداشته 
اس��ت. میچ مک کانل نباید اجازه دهد نمایندگان 
س��نا تا زمانی که همه این گزینه ها تأیید شوند به 
خانه بروند. ما به س��فرا و هم��ه مقام های دیگرمان 

همین اان نیاز داریم. 

افزایش اختافات میان کنگره با دونالد ترامپ بعد از اعام »وضعیت اضطرار ملی«

ترامپ؛ نزدیک تر از همیشه به درهای خروجی کاخ سفید

»

بعد از اعام وضعیت اضطرار ملی، عرصه سیاسی کشور آمریکا به میدانی 
برای جدال میان ترامپ و کنگره تبدیل شده است. اکنون بیش از هر زمان 
دیگری امکان برکناری ترامپ از منصب ریاس�ت کاخ سفید وجود دارد. 

فراخوان مناقصه عموی یک مرحله ای شماره ) 97/1( 
خرید و نصب کولر دوتیکه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزس��تان در نظر دارد جهت تجهیز بخشی از س��اختمان های در اختیار از طریق 
مناقصه عمومی اقدام به خرید و نص��ب کولر دو تیکه نماید. لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتش��ار آگهی جهت دریافت 
اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی: اهواز � بلوار گلستان � تقاطع پنج طبقه س��ازمان آب و برق � خیابان نور � خیابان منابع طبیعی به 

واحد امور قراردادها ی مرکز مراجعه نمایند.
تلفن های تماس : )33737355 � 33737257 � 061( 

تاریخ انتشار : 97/11/30

 آگهی مناقصه دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی سامانه لیدار 
و سامانه شید سنج خورشیدی هواشناسی خوزستان

اداره کل هواشناسی خوزس��تان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی س��امانه لیدار و سامانه شید سنج خورش��یدی خود را از طریق مناقصه عمومی 
دو مرحله ای از شرکت های واجد صاحیت اقدام نمایند. لذا از کلیه ش��رکت ها با رعایت بندهای زیر در این زمینه دعوت به عمل می آید. 1- دستگاه 
مناقصه گزار: اداره کل هواشناسی استان خوزس��تان 2- موضوع مناقصه: نصب و راه اندازی سامانه لیدار و س��امانه شید سنج خورشیدی 3- مبلغ 
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 4/900/000/000 ریال ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حس��اب اداره کل هواشناسی استان خوزستان ) مطابق با 
اسناد مناقصه(. 4- محل و مهلت دریافت اس��ناد: دبیرخانه اداره کل هواشناسی خوزستان به نش��انی اهواز- فرودگاه بین المللی اهواز- اداره کل 
هواشناسی خوزس��تان از تاریخ 97/11/29 لغایت 97/12/2 از س��اعت 8 الی 15:30. 5- محل و مهلت تحویل اس��ناد مناقصه گزار: تا ساعت 15 
بعدازظهر روز دو شنبه مورخ 97/12/13 از طریق سامانه تدارکات دولت و دبیرخانه اداره کل هواشناسی خوزستان به نشانی ، اهواز – فرودگاه بین 
المللی اهواز- اداره کل هواشناسی اس��تان خوزستان تحویل نمایند.6- زمان گشایش پاکت ها: س��اعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/14. 
جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید به سایت اداره کل هواشناسی استان خوزستان به آدرس الکترونیکی WWW.Khzmet.ir مراجعه فرمایید. 

تلفن های تماس 45 و 06134443044 داخلی : 306 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/11/30

شناسه آگهی : 380734

اصاحیه نوبت اول
 آگهی مناقصه دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی سامانه لیدار 

و سامانه شیدسنج خورشدی هواشناسی خوزستان
اداره کل هواشناسی خوزستان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شید سنج خورشیدی خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله 
ای از ش��رکت های واجد صاحیت اقدام نمایند. لذا از کلیه ش��رکت ها با رعایت بندهای زیر در این زمینه دعوت به عمل می آید. 1- دستگاه مناقصه گزار: 
اداره کل هواشناسی استان خوزس��تان 2- موضوع مناقصه: نصب و راه اندازی س��امانه لیدار و سامانه شید سنج خورش��یدی 3- مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه: مبلغ 4/900/000/000 ریال ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حس��اب اداره کل هواشناسی استان خوزستان ) مطابق با اسناد مناقصه(. 4- محل 
و مهلت دریافت اس��ناد: دبیرخانه اداره کل هواشناسی خوزس��تان به نش��انی اهواز- فرودگاه بین المللی اهواز- اداره کل هواشناسی خوزستان از تاریخ 
97/11/29 لغایت 97/12/2 از ساعت 8 الی 15:30. 5- محل و مهلت تحویل اسناد مناقصه گزار: تا ساعت 15 بعدازظهر روز دو شنبه مورخ 97/12/13 
از طریق س��امانه تدارکات دولت و دبیرخانه اداره کل هواشناس��ی خوزس��تان به نش��انی ، اهواز – فرودگاه بین المللی اهواز- اداره کل هواشناسی استان 
خوزستان تحویل نمایند.6- زمان گشایش پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/14. جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید به سایت اداره 

کل هواشناسی استان خوزستان به آدرس الکترونیکی WWW.Khzmet.ir مراجعه فرمایید. تلفن های تماس 45 و 06134443044 داخلی : 306 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

شناسه آگهی : 380734

ادار کل هواشناسی استان خوزستان

ادار کل هواشناسی استان خوزستان

دوم
ت 

نوب

آگهی ارزیابی ساده مناقصه عمومی شماره 42/97/1

اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد نسبت به انجام" خدمات ایاب و ذهاب پرسنل س��یر و حرکت" از محل اعتبارات جاری اقدام به ارزیابی ساده 
مناقصه گران ) براساس بند الف ماده 11 آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات واجد شرایط ) دارای گواهی صاحیت معتبر از وزارت کار، رفاه و امور اجتکاعی 

( طبق شرایط ذیل نمایند.
1 – شماره درج آگهی ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 2097001251000016

2 – شرح مختصر موضوع مناقصه: "خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت"
3 – مدت و محل اجرا: مدت زمان انجام خدمات:یکسال می باشد.

4 – هزینه تهیه اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال و غیر قابل استرداد به صورت واریزی به حساب شماره 710100004001064004005747 نزذ بانک ملی بنام خزنه داری 
کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.

5 – سیر مراحل دریافت اسناد یرگزاری فرایند مناقصه: صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانیhttp://www.setadiran.irو مهلت 
دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سامانه مذکور تا ساعت 19:00 مورخ 97/12/05 میسر خواهد بود.

6 – محل تحویل پاکت ارزیابی و مناقصه: مناقصه گران عاوه بر ارسال اسناد به سامانه مذکور الزاما پاکات فیزیکی شامل اسناد ارزیلبی و پاکات مناقصه )الف/ب/ج( 
تکمیل شده خود را به نشانی: اهواز – میدان هجرت اداره کل راه آهن جنوب واحد دبیرخانه ) حداکثر تا ساعت 13:00 – مورخ 97/12/18( ارسال و رسید دریافت نمایند.

تاریخ جلسه ارزیابی ساده مورخ 97/12/19 ساعت 10 می باشد. ضمنا، دریافت اسناد مناقصه بمنزله تایید شرکت در مناقصه نبوده و صرفا پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که 
در ارزیابی ساده ) منطبق بر ماده 22 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات( حائز شرایط تشخیص داده شوند گشایش خواهد شد.

*ضمنا آگهی ارزیابی کیفی از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات به WWW.IETS.MPORG.IRنیز قابل دسترسی می باشد.
* مناقصه گران می توانند در صورت عدم عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک )ستاد( مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت 

در مناقصه با تلفن پشتیبانی سامانه ستاد به شماره: 41934-021 تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/12/1

شناسه آگهی : 384787

ول
ت ا

نوب

اداره کل راه آهن جنوب

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان



اجتماعی4

» »
»

»

خبر

خبر

نیمه اول اسفند زمان توزیع بسته 
حمایتی جاماندگان

 مدیرکل دفتر مطالع��ات و رفاه اجتماع��ی وزارت رفاه، 
زمان توزیع بس��ته حمایتی جاماندگان از دریافت این بسته 

را، نیمه اول اسفند اعام کرد. 
اح��د رس��تمی در گفتگو ب��ا   مه��ر، گفت: ه��ر زمانی 
بس��ته های حمایت��ی  ب��رای  اعتب��ار ازم  ک��ه دول��ت 
آغ��از  را  آن  توزی��ع  ده��د  اختص��اص  را   جامان��دگان 

خواهیم کرد.
وی   تاکید کرد: طی ۱۵ رور آینده در نیمه اول اس��فند 
ماه توزیع بسته حمایتی بین یک میلیون بازمانده از دریافت 

سبد انجام خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه ۲ میلیون خان��وار اعتراض خود را 
مبنی بر عدم دریافت بس��ته حمایتی در سامانه های وزارت 
رفاه ثبت کردند، گفت: از این تعداد یک میلیون نفر مشمول 

دریافت بسته حمایتی می شوند.
رس��تمی افزود: پس از بررس��ی های انجام ش��ده از روز 
گذش��ته ارس��ال پیامک به خانواده های جامانده از بس��ته 
حمایتی آغاز ش��ده و آنها با دریافت پیامک از وضعیت خود 

مطلع می شوند.

 فراخوان مشموان   دانشگاه ها 
در اسفند ۹۷

س��ازمان وظیف��ه عموم��ی ناج��ا، کلی��ه مش��موان 
فارغ التحصیل دانشگاه ها را که دارای برگ آماده به خدمت 
به تاریخ یکم اسفندماه ۱۳۹۷ هس��تند به خدمت سربازی 

فراخواند.
در این اطاعیه آمده اس��ت، مش��موان س��اکن تهران 
بزرگ می بایس��ت س��اعت ۶ صبح روز چهارش��نبه مورخ 
یکم اس��فند ماه ۱۳۹۷ و مشموان ساکن س��ایر استان ها 
نیز س��اعت ۷ صبح تاریخ ذکر ش��د، در محل و مراکزی که 
در برگ معرفی نامه مش��موان به مراک��ز آموزش نیروهای 
مس��لح اعام ش��ده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت 

اعزام شوند.

آخرین وضعیت پروژه تقاطع 
غیرهمسطح شهید کجباف چهار شیر

 معاون فنی و عمرانی ش��هرداری اهواز آخرین وضعیت 
پروژه  تقاطع غیرهمسطح شهید کجباف را تشریح کرد.

ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات معاون��ت فن��ی و عمرانی 
ش��هرداری اهواز پ��س از وقف��ه ای که به دلیل مش��کات 
اقتصادی در پیش��رفت فاز دوم این پروژه اتفاق افتاد، حدود 
۳ ماه است که کارگاه فعال و سگمنت های جدید در کارگاه 

شرکت سابیر ساخته شده اند.
وی تصریح ک��رد: یکی از اولویت های کاری ش��هرداری 
اه��واز ای��ن اس��ت توج��ه ب��ه درخواس��ت ش��هروندان از            
خدمتگزاران خود بوده و ش��هرداری موظف است نسبت به 
این خواس��ته یک کار و پروژه بزرگ و مان��دگار انجام دهند 
و بدون ش��ک یک��ی از نیازهای م��ردم برای کاه��ش و رفع 
 ترافیک این پروژه اس��ت ک��ه بی تردید اثرگ��ذار و ماندگار 

خواهد بود.
صفری در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به 
مش��خصات فنی این پروژه گفت: پروژه ف��وق ، بزرگ ترین 
تقاطع غیر همس��طح جنوب ای��ران بوده ک��ه ۵/۱ کیلومتر 

پل سازی آن صورت گرفته است.
وی از دیگ��ر مش��خصات این پ��روژه را چهار س��طحی 
بودن آن عنوان ک��رد و ادامه داد: در این مس��یر دیگر چراغ 
قرمزی وجود نخواهد داش��ت. این پروژه در بخش اصلی پل 
از نوع بتون صندوقچه ای پیش س��اخته پس تنیده با طول 
پل س��ازی به میزان ۵00 مت��ر، در بخش س��ازه ای پل های 
طبقاتی از نوع بتونی دال مجوف و با طول ۱000متر ساخته 
می شود، عرض پل ۳۶/۷ متر، عرض پل های طبقاتی ۹/۳متر 
است و اجرای کل لوپ س��ازی در تقاطع میدان شهید بندر 
با طول کل��ی ۱/۵ کیلومتر و با مس��احت ۳۲000متر مربع 
و تعداد ۳۵0 عدد ش��مع بتنی به قطر۱۲0س��انتی متر و به 

عمق متوسط ۲0 متر انجام می گیرد.
محمد صفری افزود: پروژه تقاطع غیرهمس��طح شهید 
بندر ش��امل مس��یرهای L۲00 و L۵00 از میدان نخل به 
س��مت میدان فرودگاه و محور میدان خلیج فارس )دروازه( 
به سمت میدان نخل در دستورکار قرار دارد که نصب پایه ها 
در حال انجام اس��ت. همچنین تولید قطعات عرش��ه اخیراً 
شروع شده و امیدواریم که تا پایان س��ال محور L۲00را به 

بهره برداری برسانیم.
مع��اون فن��ی و عمران��ی در پای��ان گفت: ه��م اکنون 
سگمنت های محور L۲00 در حال نصب هستند وپیشرفت 

فیزیکی آن ۶0 درصد است.

مرمت خانه 
 فردوسی بعد 
از هزار سال   

  بهبود کلسترول 
 با ورزش 

و کاهش وزن

یک مس��ئول میراث فرهنگی کش��ور از آغاز طرح جامع مرمت و بهسازی خانه منس��وب به حکیم ابوالقاسم 
فردوسی در روستای پاژ خبر داد.    احسان زهره وندی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس اظهار کرد: طرح جامع 
مرمت و بهسازی خانه منس��وب به حکیم ابوالقاسم فردوسی در روس��تای پاژ در ش��ورای فنی اداره کل میراث 
فرهنگی خراس��ان رضوی به تصویب رس��ید که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. زهره وندی با اعام 
این مطلب افزود: با توجه به تکریم نظرات بازدیدکنندگان مجموعه فرهنگی و تاریخی آرامگاه فردوس��ی مبنی 
بر احیا و بازسازی خانه منسوب به حکیم ابوالقاسم فردوسی طرح جامع مرمت و بهسازی این خانه در زادگاهش 
در روستای پاژ در دستور کار قرار گرفت. وی خاطرنش��ان کرد: این پروژه توسط مشاور طراحی شده  و در جلسه 

شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی به تصویب رسید و به زودی   اجرایی می شود.

محققان توصیه می کنند افراد باید حداقل هر پنج س��ال یکبار کلس��ترول خود را چ��ک کنند و در مورد 
افراد مبتا به کلس��ترول، این مدت زمان��ی باید زودتر انجام ش��ود.  به گفته محققان، قندخون و فش��ارخون 
می تواند بر میزان کلسترول تاثیر گذارد؛ از این رو افراد مبتا به دیابت هم باید توجه ویژه ای به این فاکتورهای 
پرخطر داش��ته باش��ند. محققان راهکارهای را برای کاهش کلس��ترول خون عنوان می کنند:  افراد سیگاری 
باید سیگارش��ان را ترک کنند؛ کاهش وزن اضافی؛ ورزش کردن در اکثر روزهای هفته؛ پیروی از رژیم غذایی 
کم کلسترول و کم چرب همراه با مقادیر باا میوه و سبزیجات تازه، و غات کامل؛  افزایش مصرف چربی های 
مونواشباع نشده نظیر روغن کانوا، روغن آووکادو یا روغن زیتون؛   مصرف داروی کاهش کلسترول در صورت 

تجویز پزشک.
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کارشناسان اداره مهندسی و برنامه ریزی تعمیرات مدیریت امور 
مهندسی شرکت ملی حفاری ایران موفق به طراحی، تولید  و توسعه 

سامانه تخصصی مدیریت نگهداری و تعمیرات )سام نت( شدند .
 به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی حفاری ایران این نرم افزار 
که با همکاری مدیریت فناوری اطاعات و ارتباطات ش��رکت و یک 
شرکت بخش خصوصی تهیه ش��ده ۲8 بهمن در نشست صبحگاهی 
عملیات حفاری با  حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت رونمایی و  

مورد بهره برداری قرار گرفت . 
در مراسم رونمایی از این سامانه، سرپرست برنامه ریزی تعمیرات 
مدیریت امور مهندس��ی ش��رکت توضیح داد: این نرم اف��زار پس از 
آزمایش های میدانی در ش��ش دس��تگاه حفاری، هم اکن��ون آماده 
بهره برداری در تمامی دس��تگاه های حفاری و  مدیریت نت ش��رکت 

می باشد .
ایمان محم��دی در بیان کارکردها و ویژگی ه��ای این نرم افزار به 
تاش های شش ساله کارشناسان و دست اندرکاران این پروژه اشاره 
کرد و گفت: این سامانه با هدف آسان س��ازی برنامه ریزی، مدیریت و 
اداره امور مرتبط با نگهداری و تعمی��رات و افزایش قابلیت اطمینان 

تجهیزات تهیه شده است .
 وی اف��زود: س��ام نت ب��ا بهره گی��ری از ماژول ه��ای کاربردی و 
ویژگی های عملیاتی خاص، تمامی راهبردهای نگهداری و تعمیرات را 
پشتیبانی و با ارائه گزارش های تحلیلی از سوابق و وجود داشبوردهای 
مدیریتی می تواند در حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی نقشه راه  در 

اختیار مدیران و کارشناسان قرار دهد .
محمدی اظهار کرد: این سامانه  تحت وب بوده و شامل بخش های 
تخصصی س��امانه های CMMS نظیر صدور مکانیزه دس��تور کار 
صنعتی، اطاعات پایه تجهیز ، کارتابل تعمیرات پیشگیرانه، نگهداری 
بر اس��اس پایش وضعیت، ماژول روغن و قطعات یدک��ی ، اطاعات 

پیمانکاران و سایر گزارش ها می باشد .
سرپرس��ت برنامه ریزی تعمیرات مدیریت امور مهندسی شرکت 
در پیوند با این مطلب گفت: با راه اندازی این س��امانه، دسترس��ی به 

اطاعات فنی تجهیزات دس��تگاه های حفاری و سوابق تعمیرات آنها 
به صورت آناین با استفاده از شبکه های داخلی قابل دسترس خواهد 

بود . 
وی در زمینه سایر مزیت های این سامانه افزود: گردش کارتابلی 
فعالیت ه��ای تعمیراتی در این ن��رم افزار موجب ح��ذف رفت و آمد 
کارکنان به منظور دریافت مجوزهای ازم می شود و این موضوع تاثیر 
بسزایی در شتاب بخشیدن به انجام فعالیت های تعمیراتی و افزایش 

بهره وری دارد .

چاه ش��ماره- 8 میدان پازن��ان-۱ با انجام 
اقدام��ات اصاحي مناس��ب مخزن��ي و درون 
چاه��ي و س��پس انج��ام             اصاحیه هاي 
استاندارد سازي ادوات و اتصاات سرچاهي به 
دست کارشناسان ش��رکت بهره برداري نفت و 

گاز آغاجاري تولیدي شد .
به گزارش روابط عمومي، رئیس مهندس��ي 
تولید ای��ن ش��رکت در این باره توضی��ح داد : 
چاه مذکور از زمان حفاري در س��ال ۱۳4۲ به 
دلیل صفر بودن فشار س��رچاهي به عنوان چاه 
مش��اهده اي گاز- نفت و آب و به منظور تعیین 
سطوح تماس سیاات در بخش جنوبي میدان 
با انج��ام آزمایش��ات ممیزي فش��ار در حالت 
س��اکن مورد اس��تفاده قرار گرفته بود و امکان 

تولید از چاه وجود نداشت.
مهندس الیاس��ي نیا افزود: با بررس��ي هاي 
س��ازهاي  ش��بیه  از  اس��تفاده  و  دقی��ق 
مخزن��ي و ن��رم افزاره��اي چاه محور توس��ط 
کارشناس��ان اداره مهندس��ي تولید آغاجاري 
و ب��ا هم��کاري کارشناس��ان اداره مهندس��ي 

عملیات مخازن س��تاد در س��ال ۹4 مشخص 
ش��د ام��کان تولی��د نف��ت از این چ��اه وجود 
دارد ل��ذا انج��ام اقدام��ات اصاح��ي از قبیل 
 مش��بک کاري و اس��یدکاري در دس��تور کار 

قرار گرفت .
وي در خص��وص تعوی��ق در راه اندازي چاه 
توضیح داد: متعاقب انج��ام اقدامات اصاحي 
مخزني و پ��س از اطمین��ان از وج��ود نفت با 
کیفیت و فشار مناس��ب، تصمیم نهایي مبني 
بر تغییر وضعیت چاه از مشاهده اي به تولیدي 
نفت اتخاذ گردید ول��ي از آنجایي که چاه فاقد 
خط لوله تولید ) خط لوله جریاني ( بوده و تاج 
چاه نی��ز قدیمي و مناس��ب تولید نف��ت نبوده 
اس��ت امکان راه اندازي چاه وجود نداشت. لذا 
در اس��رع وقت اصاحیه هاي ازم توسط اداره 
 مهندس��ي تولید آغاج��اري در ای��ن خصوص 

ارائه گردید.
ای��ن  در  گف��ت:  الیاس��ي نیا  مهن��دس 
اصاحیه ها که با هم��کاري ادارات نگهداري و 
تعمی��رات خطوط لوله، بهره برداري، بازرس��ي 

فن��ي و خوردگي فل��زات این ش��رکت و اداره 
خدمات فني چاه ها به اجراء درآمد نس��بت به 
استاندارد س��ازي تاج چاه و اح��داث ۲00 متر 
خط لوله جریان��ي و اتصال موق��ت به خطوط 
لوله جریاني چاه ش��ماره ۱۲۲ پازنان-۱ اقدام 
ازم به عمل آم��د و چاه مذکور ب��ا دبي ۱000 
 بش��که در روز نف��ت س��بک در م��دار تولی��د 

قرار گرفت.
وي ادام��ه داد: متعاقب انجام آزمایش��ات 
مهندس��ي بهره ب��رداري و در ص��ورت تامین 
هزینه ه��اي ازم، مستقل س��ازي خ��ط لول��ه 
جریاني تا واحد بهره برداري برنامه ریزي خواهد 

شد .
رئیس مهندسي تولید شرکت بهره برداري 
نفت و گاز آغاجاري گفت: سود و صرفه حاصل 
از اجراي این اصاحیه ها که ب��ا حداقل هزینه 
به دست توانمند کارشناسان این شرکت انجام 
شد بالغ بر ۱000 میلیارد ریال در سال برآورد 
 مي گردد که اقدام بسیار ارزشمندي در افزایش 

تولید مي باشد .

کارشناسان شرکت ملی حفاری ایران موفق شدند
طراحی، تولید  و توسعه سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات  

در شرکت نفت و گاز آغاجاري تولیدي شد: 
چاه مشاهده اي شماره ٨ پازنان 

بر اساس اطاعات یونیس��ف در سال ۲0۱8، 
ساانه ۱۲ میلیون دختر با س��ن کمتر از ۱8 سال 
ازدواج می کنند و این آمار یعنی اینکه، ۲۳ ازدواج 
در هر دقیق��ه و تقریباً ی��ک ازدواج در هر دو ثانیه 

اتفاق می افتد.
این یعنی اینکه یک پنجم دختران در س��طح 
جهانی، دوران کودک��ی را به ط��ور ناگهانی پایان 

می دهند و وارد آینده ای نامعلوم می شوند.

به گزارش ایس��نا، ازدواج ک��ودکان یک نقض 
حقوق بش��ر اس��ت که آنه��ا را در مع��رض خطر 
خشونت، اس��تثمار و سوءاس��تفاده قرار می دهد و 
البته برای رسیدن به آینده ای بهتر، باید همه تاش 

کنیم تا این اتفاق در جامعه رخ ندهد.
  ازدواج ک��ودکان به ازدواجی   گفته می ش��ود 
که یکی یا هر دو طرف ازدواج، زیر ۱8 س��ال سن 

داشته باشند. 

رئیس کل انجمن حمایت از بیماران دیابتی با 
اشاره به دو علت عمده ابتا به دیابت، گفت: مصرف 

سرانه شکر در ایران ۶ برابر متوسط جهانی است. 
 به گزارش   فارس، ش��کور امیدی در نشس��ت 
خب��ری دیاب��ت و راهکاره��ای حمای��ت از ای��ن 
بیماران برگزار ش��د، اظهار داشت: بر اساس برخی 
از بررس��ی های انج��ام گرفته ح��دود ۱0 درصد 
از جمعی��ت ای��ران و رقمی مع��ادل 8 میلیون نفر 

مبتا به دیابت هس��تند که ۳ میلیون از این افراد 
شناسایی ش��ده و بس��یاری از مبتایان از بیماری 

خود خبر ندارند.
وی با بیان اینکه بر اساس برخی بررسی ها آمار 
مبتایان به دیابت تا ۲0 درصد از جمعیت کش��ور 
می رس��د، اف��زود:  موضوعاتی مثل چاق��ی و عدم 
تحرک و نداشتن آرامش سبب بروز و شدت دیابت 

می شود.

هر۲ ثانیه یک کودک در دنیا ازدواج می کند مصرف شکر در ایران 6 برابر متوسط جهانی 
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رئیس کمیس��یون فرهنگی مجل��س با تأکید 
بر اینکه برخورد نظامی با مس��ائل فرهنگی جواب 
نمی  دهد، تأکید کرد: دوره گشت ارشاد به سر آمده 
و س��تاد امر به معروف و نهی از منک��ر باید در این 

زمینه روش های جدیدی اتخاذ کند.
احمد مازنی با اشاره به حواشی اخیر ایجاد شده 
در خصوص نحوه برخورد گش��ت ارش��اد با برخی 
ناهنجاری ها و درگیری بین برخی ش��هروندان با 
عوامل انتظامی، عنوان کرد:   در این زمینه پلیس 
باید توضیحات ازم را به منظور تنویر افکار عمومی 
ارائه دهد ت��ا  حق��ی از کادر پلیس یا ش��هروندی 

تضییع نشود.
به نقل از خانه ملت،  وی تصری��ح کرد: در این 
زمینه باید مراقبت ه��ای ازم صورت گیرد چراکه 
عناصری با دوربین های موبایل اقدام به فیلمبرداری 
از چنین مواردی می کنند و این فیلم ها را به صورت 
گسترده در   شبکه های مجازی پخش می کنند تا 
موجب وهن نظام سیاسی، مذهب و عقاید ایرانیان 

باشد.
  نماینده م��ردم ته��ران  در مجلس ش��ورای 
اس��امی با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی باید 

مراقبت ه��ای ازم صورت گیرد، گف��ت: بعضاً یک 
مأمور نی��روی انتظامی ممکن اس��ت تحت تأثیر 
رفتارهایی قرار گیرد و واکنش هایی داشته باشد که 

نباید از این مسئله غفلت کند.
 برخ�ورد نظامی ب�ا   فرهن�گ  جواب 

نمی  دهد
مازنی ب��ا ی��ادآوری اینکه البت��ه روش اجرای 

قان��ون در این زمینه بس��یار اهمی��ت دارد، گفت: 
به خصوص با مس��ائلی ک��ه جنبه فرهنگ��ی دارد، 
برخوردهای نظامی جواب نمی  دهد و این مراقبت 

باید از مسئوان مد نظر باشد.
عضو فراکس��یون امی��د مجلس اف��زود: حتی 
ضرورت دارد این عنوان »گش��ت ارش��اد« تغییر 
یا حذف ش��ود چرا که ای��ن نام به دلی��ل عملکرد 

نامناس��ب یا تبلیغات منفی ذهنی��ت منفی ایجاد 
کرده است.

وی پیش��نهاد کرد که س��تاد امر به معروف و 
نهی از منکر ک��ه در این زمینه مس��ئولیت دارد به 
این موضوع ورود و تصمیم گیری جدیدی کند، چرا 
که جامعه را نمی توان با ای��ن روش به هنجارهای 
ارزش��ی بازگرداند و ض��رورت دارد ک��ه این روش 

تغییر کند.
 نیروی انتظامی در مس�ائل ارش�ادی 

ورود نکند
رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس در پس��خ 
به این س��وال ک��ه آیا باید ای��ن وظیف��ه از نیروی 
انتظامی س��لب ش��ود یا خیر، توضیح داد:   کشف 
حجاب در کش��ور ما جرم محس��وب می ش��ود و 
در ای��ن زمینه نی��روی انتظامی وظیف��ه برخورد 
با جرای��م را دارد؛ ول��ی ممکن اس��ت برخی امور 
فرهنگی باش��د که جنبه ارش��ادی داش��ته باشد 
که در این مس��یر نیازی نیس��ت نیروی انتظامی 
به ای��ن موضوع��ات ورود کن��د؛ به همی��ن دلیل 
 معتقدم باید بازنگری ج��دی در این زمینه صورت 

گیرد. 

احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

برخوردنظامیبافرهنگجوابنمیدهد

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:
سازمان برنامه و بودجه ، حاضر به تامین 

اعتبار ایروبی رودخانه ها نیست

به گزارش شبکه خبری س��ازمان آب و برق خوزستان، صبح 
دیروز مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در جلسه بررسی 
شرایط منابع آبی و اقدامات انجام ش��ده در حوضه های کرخه و 
کارون، ضمن تقدیر از زحمات همه دستگاه های درگیر در بحران 
سیل اخیر گفت:خوش��بختانه با تعامل مناسب و حضور پررنگ 
همه مس��ئوان از جمله اس��تاندار محترم در بحران سیل اخیر 
شاهد کمترین میزان خس��ارت بودیم و اگر این همگرایی وجود 

نداشت، یقینا حجم خسارت بسیار بیشتر می شد.
»محمدرضا شمس��ایی« ضم��ن رد بعضی آماره��ا در مورد 
میزان خسارت سیل اخیر به کشاورزان افزود: برخاف آمارهای 
منتشر شده، طبق اسناد رسمی کمتر از چهار هزار و ۲00 هکتار 
از اراضی به زیر سیل رفت که از این میزان نیز مساحتی کمتر از 
یکهزار هکتار خارج از حریم بستر رودخانه ها بوده است و مابقی 

اراضی در بستر رودخانه ها بودند.
وی به ضرورت ایروبی رودخانه ها نیز اش��اره کرد و افزود:در 
طی ۱0 سال گذشته، توانستیم هفت و نیم میلیون مترمکعب از 
مساحت رودخانه های اس��تان را ایروبی کنیم که برای ایروبی 
کامل رودخانه های اس��تان به اعتباری افزون ب��ر 4۷0 میلیارد 
تومان نیاز داریم که متاس��فانه س��ازمان برنامه و بودجه کشور 

حاضر به تخصیص این اعتبار نیست.
مدیرعامل س��ازمان آب و برق خوزستان با اعام این موضوع 
که ایروب��ی رودخانه ه��ا کاری دائمی می باش��د، تصریح کرد: 
کارهای مطالعاتی ازم در مورد ایروبی رودخانه ها انجام ش��ده 
اس��ت و وزارت نیرو نیز موافقت خود را در این زمینه اعام کرده 
است اما سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را فاقد اولویت، 

مطرح می کند و حاضر به تامین اعتبار آن نیست.
شمس��ایی در ادام��ه گف��ت: برخ��اف بعض��ی اظه��ارات 
غیرکارشناس��انه، اگر سدها وجود نداش��تند ما امروز شاهد یک 
بحران بسیار بزرگ در کشور می بودیم. ورودی سد کرخه شش 
هزار و ۷۶۳ مترمکعب بر ثانیه بود که اگر سد کرخه این حجم آب 

را مدیریت نمی کرد، کل شهر دشت آزادگان به زیر آب می رفت.
وی در پایان ضمن تقدیر از پشتیبانی دستگاه های مختلف 
در س��یل اخیر اف��زود: در ط��ی این م��دت س��ازمان آب و برق 
خوزستان با بس��یج همه امکانات از جمله ۱00 دستگاه وسیله 
نقلی��ه از همه ظرفی��ت های خود در کنار س��ایر دس��تگاه های 
دولتی ب��رای مقابله با ای��ن بحران اس��تفاده کرده اس��ت که از 
اس��تاندار و مدیرکل بحران انتطار داریم تا زمان رفع کامل همه 

مشکات،خدمات رسانی سایر دستگاه ها را متوقف نکنند.

نگاه

خوزستان

»

»

 مصدومیت 15 معلم 
در واژگونی مینی بوس  

 س��خنگوی اورژانس کش��ور از واژگونی مین��ی بوس حامل 
دبیران آموزش و پرورش در گناب��اد خبر داد. و گفت ۱۵ معلم در 

این حادثه مصدوم شدند.
 مجتبی خال��دی   در گفتگو با   مه��ر  ادامه داد: ی��ک نفر از 
مصدومان به صورت س��رپایی در محل حادثه درمان ش��د و ۱4 
نفر دیگر برای انجام آزمایش��ات و عکس برداری به مراکز درمانی 

منتقل شدند.
خالدی تاکید کرد: خوشبختانه حال مصدومان خوب است و 

این حادثه مصدوم بدحال نداشته است.

 افزایش۴ برابری قیمت ویلچر
مدیر عامل انجمن حمای��ت از حقوق معلوان  با اش��اره به 
اینکه هزینه خرید ویلچر برای افراد دارای معلولیت به نس��بت 
گذشته چهار  برابر ش��ده اس��ت، تاکید کرد: قیمت یک ویلچر 
800 هزار تومان بود که امروز ب��ه دو میلیون و 800 هزار تومان 
رسیده اس��ت و همین موضوع معلوان را با مشکل مواجه کرده 

است.
 

رهایی گروگان   در گلستان 
فرمانده انتظامی استان گلس��تان از رهایی گروگان از چنگ 

آدم ربایان در کمتر از ۶ ساعت در شهرستان »گرگان« خبر داد. 
به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر جاویدان   گفت: دو روز قبل  
مدیر عامل یک ش��رکت صنعتی در آق قا ط��ی تماس تلفنی با 
همکارش خواس��تار مبلغ ۶ میلیارد ریال وجه نقد برای آزادی از 

دست آدم ربایان شد.
وی افزود:   مام��وران   طی عملیات ضربت��ی و موفقیت آمیز 

۲آدم ربا را دستگیر و گروگان ۵۶ ساله را آزاد کردند.



5 اقتصادی

» »

 پاسخگویی 
 به مشتریان و 

ذی نفعان در تمامی 
 سطوح بانک 

در اولویت است

ظرفیت افزایش 
تولید گوشت قرمز 

را نداریم

 عضو هیأت مدیره بانک رفاه گفت: پاس��خگویی ب��ه ذی نفعان یک الزام و وظیفه اس��ت و باید در تمامی 
سطوح در اولویت قرار گیرد. 

به گزارش رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران، فرش��ید فرخ نژاد عضو هیأت مدیره این بانک در نشس��ت 
مستقیم تلفنی با مش��تریان که 28 بهمن ماه س��ال جاری در مرکز پاس��خگویی و ارتباطات مردمی )فراد( 
صورت پذیرفت با بیان این مطلب خاطرنش��ان س��اخت: مدیران عالی عاوه بر نظارت بر فرایندهای داخلی 
 و کنت��رل نظام مند آنها، ازم اس��ت ک��ه به صورت مس��تمر و منظم نیز پاس��خگوی مس��ائل و چالش های 

مشتریان باشند.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه برای افزایش تولید گوش��ت قرمز بیش از ای��ن ظرفیت نداریم،گفت:بهترین 
راه این اس��ت که برای تامین این کمبود، از آبزیان کم��ک بگیریم. به گزارش مهر، علی اکب��ر مهرفرد دیروز در 
مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان شیات، با بیان اینکه ظرفیت افزایش تولید گوشت قرمز در کشور به دلیل 
محدودیت های علوفه ای بیش از این امکان پذیر نیست، اظهارداش��ت:بهترین راه این است که برای تامین این 

کمبود، از آبزیان کمک بگیریم.
  وی اضاف��ه ک��رد: بنابرای��ن بهتر اس��ت در ای��ن راس��تا تکلیفی برای بخش ش��یات ترس��یم گ��ردد و 
 در آن ب��ه س��قف پروتئینی که بای��د تامین ش��ود، نی��ز اش��اره کنند چ��ون تعیین س��قف می توان��د اجرا را 

بهتر نماید.

بانک و بیمه«
 حمایت ویژه بانک ملی ایران 

از تولید کنندگان کااهای استراتژیک
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در نشس��ت مش��ترک با 
مسئوان شرکت پتروشیمی بوشهر گفت: بازدید از شرکت های 
پتروش��یمی در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت تا از این طریق با 
تقویت ارتباطات و تبادل نظر از واحدهای پتروش��یمی به عنوان 

تولید کننده کااهای استراتژیک حمایت ویژه شود.
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، محمود ش��ایان 
افزود: با توجه به تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان، 
بانک ملی ایران خود را موظف به همراهی مس��تمر با واحدهای 
تولیدی در راستای تامین نیازهای آن ها می داند.وی که به همراه 
علی موسوی زاده مدیر امور اعتباری، رئیس اداره کل اعتبارات، 
رئیس اداره امور ش��عب استان بوش��هر و جمعی از مدیران بانک 
به بوش��هر س��فر کرده بود، همچنین در جمع مدیران مجتمع 
گازی پارس جنوبی گف��ت: بانک ملی ایران تم��ام ظرفیت های 
خود را برای ارائه خدمات توس��عه ای و تسهیاتی جهت توسعه 
شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس به کار گرفته است.عضو هیات مدیره بانکی ملی ایران 
در ادامه سفر یک روزه خود از شرکت کیمیای پارس خاورمیانه 

مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم بازدید کرد.

تسهیل در تضامین پرداخت وام های 
قرض الحسنه

بانک قرض الحسنه مهرایران باهدف برخورداری بیشتر اقشار 
نیازمند جامعه از خدمات و طرح های تس��هیاتی قرض الحسنه 
بانک، شرایط اخذ ضمانت برای وام های پرداختی را تسهیل کرده 
است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، با توجه 
به خوش حسابی بیشتر مشتریان و استفاده کنندگان تسهیات 
ارزان قیمت، بانک قرض الحسنه مهرایران همواره در تاش است 
تا شرایط اخذ وثیقه و ضامن برای پرداخت وام های قرض الحسنه 
را تس��هیل کند. در این راستا، بانک قرض الحس��نه مهرایران طی 
س��ال های اخیر الزام اخذ س��فته و چک برای ضمانت تسهیات 
را از ش��رایط خود حذف کرده اس��ت و با ماک قرار دادن س��امانه 

اعتبارسنجی، مشتریان خوش حساب شبکه بانکی را ارج می نهد.

فاز س��وم پاایشگاه س��تاره خلیج فارس صبح دیروز با حضور 
رئیس جمه��وری، وزیر نفت و جمعی از مس��ئوان افتتاح ش��د. 
به گزارش ایسنا، ساخت پاایشگاه س��تاره خلیج فارس با ظرفیت 
دریافت روزان��ه ۳۶۰ هزار بش��که خ��وراک از میدان مش��ترک 
پارس جنوبی در قالب ۳ فاز ۱2۰ هزار بش��که ای از س��ال ۱۳8۵، 
با هدف حفظ و استمرار عملیات برداش��ت گاز از میدان مشترک 
پارس جنوب��ی، کاهش آایندگی های محیط زیس��تی و کمک به 
خودکفایی کش��ور در تأمین فرآورده های راهب��ردی انرژی آغاز 
شد.فاز سوم این پاایش��گاه در روزهای گذش��ته به بهره برداری 
رس��ید و با تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۵ میلیون لیتر 
گازوئیل باکیفیت در این پاایش��گاه، س��قف تولید بنزین کشور 
به روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر رس��ید و کشور در ش��رایط باثباتی به 
لحاظ تولید فرآورده های با کیفیت ق��رار گرفت و از واردات بنزین 
بی نیاز شد.بر اساس این گزارش، حس��ن روحانی پیش از حضور 
در پاایشگاه ستاره خلیج فارس با حضور در پاایشگاه بندرعباس 
از پروژه بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز پاایش��گاه بندرعباس نیز 
بهره برداری کرد.این پروژه باعث ش��ده است کیفیت ۱2 میلیون 
لیتر بنزین تولیدی این پاایشگاه به اس��تاندارد یورو ۵ و کیفیت 
روزانه ۱۵ میلی��ون لیتر نف��ت گاز تولیدی در این پاایش��گاه به 
استاندارد یورو ۴ تبدیل شود.در این مراسم، علیرضا صادق آبادی، 
مدیرعامل شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان 
اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۱، 
۵۱درص��د و هزینه ک��رد آن 2.۵میلیارد یورو بوده اس��ت، افزود: 
میزان پیش��رفت در س��ال ۱۳۹2، ۶۴درصد، در سال ۱۳۹۳، ٧۶ 
درصد، در سال ۱۳۹۴، 8۴ درصد، در س��ال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
به ترتیب ۹۱و ۹۴درص��د و در حال حاضر صد در صد اس��ت.وی 
ادامه داد: مهم ترین  اقدامی که در سال آخر انجام شد این بود که 
این پروژه بزرگ به چندین پروژه کوچک و هدفمند تقسیم شد و 
هدف را تولید و ایجاد درآمد و تکمیل فازه��ای باقیمانده تعیین 
کردیم.معاون وزیر نفت با اش��اره به راه اندازی فاز دوم پاایشگاه 
ستاره خلیج فارس، اظهار کرد: بعد از تثبیت فاز اول تأمین سرمایه 
فاز دوم مهم ترین  چالش ما بود، با دستور رئیس جمهوری قرار شد 

تأمین سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی صورت بگیرد، اما این 
فرایند با مشکاتی مواجه شد. صادق آبادی ادامه داد: برای تأمین 
سرمایه در کوتاه مدت ش��رکت نیکو از محل فروش نفتای ترش 
پروژه، منابعی را در اختیار پاایشگاه قرار داد.وی در ادامه با اشاره 
به پیک مصرف بنزین در کشور در فصل تابستان، گفت: میانگین 
مصرف بنزین در تابس��تان ۹٧ میلیون لیتر بود که در این شرایط 
فاز دوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس ۳۰میلیون لیتر بنزین تولید 

کرد و تحویل داد.

 کمک ستاره خلیج فارس به واحدهای پتروشیمی
مدیرعامل ش��رکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی با 
بیان اینکه فاز سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس باعث جهش قابل 
توجه تولید بنزین، نفت گاز و گاز مایع شد، افزود: پاایشگاه ستاره 
خلیج فارس خوراک واحدهای پتروشیمی را تأمین و به عرضه ارز 
در کشور کمک کرد.صادق آبادی اظهار امیدواری کرد: راه اندازی 
فاز چهارم س��تاره خلیج فارس و افزایش ظرفیت از طریق بهبود 
تکنولوژی به افزایش ظرفیت تولید بنزین کمک کند.در ادامه وزیر 

نفت هم با بیان اینکه ظرفیت پذیرش خوراک در پاایش��گاه های 
نف��ت ۱.٧ میلیون بش��که بوده اس��ت، اف��زود: با به م��دار آمدن 
پاایشگاه س��تاره خلیج فارس این ظرفیت به 2.۱ میلیون بشکه 
رسیده اس��ت. به عبارت دیگر ظرفیت پاایشی کشور 2۰درصد 

افزایش یافته است.
 ظرفیت تولید بنزین دو برابر شد

بیژن زنگنه درباره ظرفیت تولید بنزین در کشور توضیح داد: 
ظرفیت تولید بنزین در س��ال ۱۳۹۱، ۵2 میلیون لیتر بوده که با 
اضافه کردن اکتان افزا به ۵8 میلیون لیتر می رس��ید. این میزان 
در س��ال جاری به ۱۰۵میلیون لیتر رسیده اس��ت و تا پایان سال 
از ۱۰۵میلیون لیتر نیز بیشتر خواهد ش��د. ظرفیت تولید بنزین 
طی پنج سال دو برابر شده است.وزیر نفت با اشاره به تحریم های 
آمریکا، گفت: این بار برعکس گذش��ته که آمریکا ب��رای واردات 
بنزین ایران مش��کل ایجاد کرده بود، نتوانس��ت ایران را با بنزین 
تهدید کند.زنگن��ه از توانایی ایران برای ص��ادرات بنزین خبر داد 
و افزود: عم��داً صادر نمی کنیم زی��را می خواهی��م ذخایر خود را 
افزایش دهیم. از مهرماه س��ال جاری واردات بنزین قطع ش��ده و 
در بودجه س��ال آینده هم ردیفی برای واردات بنزین نیست.وی 
در ادامه با بیان اینکه در س��ال ۱۳۹۱، بنزین ب��ا کیفیت یورو در 
کشور تولید نمی شد، اظهار کرد: در حال حاضر در پاایشگاه های 
اراک و اصفه��ان، روزان��ه 28 میلی��ون لیت��ر، در پاایش��گاه 
بندرعباس روزانه۱2 میلی��ون لیتر و در پاایش��گاه تبریز روزانه 
س��ه میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و ۵ تولید می شود که با احتساب 
تولید پاایش��گاه س��تاره، روزانه ٧۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و 
۵ تولید می ش��ود.زنگنه همچنین با بیان اینکه ب��ه دلیل تحریم 
آمریکا نمی توان از فاینانس اروپا و سایر کش��ورها برخوردار شد، 
افزود: در این راس��تا طرح های زیست محیطی به دلیل فشارهای 
 آمری��کا که مدع��ی حفاظ��ت از محیط زیس��ت اس��ت، متوقف 

شده است.

ظرفیت تولید بنزین به 105 میلیون لیتر رسید

افتتاح فاز سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس با حضور رئیس جمهوری

 سه شنبه 30 بهمن 1397 / شماره 4034      
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آگهی اباغیه ماده 101 موروثیه
به: س��ید محمد امام فرزن��د س��ید محمدرضا بشناس��نامه ۱۶۹۰۶ شوش��تر 
متولد ۱۳۰۳ � به نش��انی اهواز خ خاقانی بین جهانیان و عظیم پاک 8 و ش��رکت 
طایه دار تاش تحت ش��ماره ۱۶٧۶۳ ثبت ش��رکت اه��واز � به نش��انی اهواز کوی 
فرهنگیان خیابان 2۰ مت��ری نیلوفر پاک ۵۴ در خصوص پرونده اجرایی کاس��ه 
فوق له س��په علیه س��ید محم��د امام و ش��رکت طای��ه دار تاش طب��ق گزارش 
مورخ ۹۶/۱۱/2۴ کارش��ناس رس��می دادگس��تری، پاک اصلی 2۳2٧ در بخش 
: بخش دو اه��واز ناحیه: ناحی��ه 2 اهواز واق��ع در : اهواز ناحیه دو مورد وثیقه س��ند 
رهنی ش��ماره ٧۴۹۰۹ تنظیمی دفترخانه اس��ناد رس��می شماره ۳۹ ش��هر اهواز 
اس��تان خوزس��تان به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردی��ده که این مبلغ 
قطعی و غیر قابل اعتراض میباش��د. مراتب جهت اطاع و پیگیری پرونده به ش��ما 
اباغ می گردد. ضمناً دس��تمزد ارزیابی به مبلغ ٧/۵۰۰/۰۰۰ ریال در اس��رع وقت 

 

پرداخت گردد.
تاریخ انتشار ۱۱/۳۰/۹٧

۵/۳2۱2 م.الف
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
--------------------------------------------------------------

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده 
اجرایی 9500479

بدین وسیله به اطاع عموم میرساند: شش��دانگ پاک ثبتی پانصد و چهل و سه 
)۵۴۳( اصلی واقع در بخش ۳ اهواز، به مساحت ۱۶۵/۶۴ مترمربع ثبت ۵۵۹ دفتر۵ 
صفحه ۳۴ س��ند رهنی ۱۱۵۵۰٧-۹۱/۵/۱ اسناد رس��می ۶8 اهواز متعلق به آقای 
عادل تریچی نژاد فرزند محمود شناس��نامه ۹8۱8 اهواز ک��د ملی ۱٧۵۰۵8۱۴8۵ 
مورد وثیقه به نشانی: اهواز کوی نهضت آباد خیابان پیشاهنگی خیابان شهید عنصری 
نبش خیابان شهید ماموسیان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک بصورت 
س��اختمان ویایی دو طبقه طبقه اول و مکف با روند مجزا دارای دو اتاق خواب هال 
عمومی و سالن پذیرایی و سرویس بهداشتی و آشپزخانه مجموعا دارای انشعاب آب 
و برق و گاز ساخته ش��ده از مصالح بنایی سقف تیرچه بلوک س��یمانی کف پوشش 
سرامیک پوش��ش دیوارهای داخلی تا ارتفاع یک متر سنگ س��رامیک و مابقی گچ 
س��فید کاری و رنگ آمیزی و نمای س��رامیک قرم��ز رنگ. که در اثر ع��دم پرداخت 
بدهی منجر به صدور پرونده اجرائی مکانیزه ۹۵۰۰۴٧۹ گردیده اس��ت پس از اباغ 
اجرائیه و قطعیت ارزیابی به بستانکاری بانک سپه از طریق مزایده به فروش میرسد. 
مزایده از مبلغ پایه ۳/۶۵۰/2۴۰/۰۰۰ ریال )سه میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون و 
دویس��ت و چهل هزار ریال(- ) طبق کارشناس رسمی دادگس��تری ( بابت قسمتی 
از مطالب��ات در تاریخ ۹٧/۱2/۱۹ از س��اعت ۹ الی ۱2 در محل اج��رای ثبت اهواز – 
امانیه خیابان مدرس اداره ثبت اس��ناد و اماک – اداره اج��رای ثبت، برگزار میگردد 
مزایده از مبلغ اعامی فوق ش��روع و به بااترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می 
شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب 
و یاحق اش��تراک و مصرف در صورتی که م��ورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه ه��ای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد 
ش��دو نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
 رس��می گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد.
حدود و مشخصات ملک مورد وثیقه: شماا بطول ۱۶/2۵ متر دیواریست به پاک 
۵۴۳/۱ ش��رقا بطول ۱۰/۱۰ متر دیوار به دیوار پ��اک ۵۴2 جنوبا بطول ۱۶/۵۵ متر 

دیواریست به خیابان غربا ۱۰/۱۰ متر درب و دیواریست به خیابان 
تاریخ انتشار: 97/11/30 

۵/۳2۱۱ م.الف
مهدی بهمئیـ  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز

آگهی اباغ اجرائیه کاسه : 139604017063000505/1
بدینوسیله به شرکت تعاونی سبزنام اهواز به ش��ماره ثبت 2٧۹2۴ به نشانی اهواز 
زرگان خیابان بهداش��ت پاک ۵) وام گیرنده ( بدهکار پرونده کاسه ۹۶۰۰۵8۳ که 
برابر گزارش مامورین شناخته نگردیده اید اباغ میگردد که برابر سند رهنی و شرطی 
ش��ماره ۱۰٧۰۳۳ � ۹2/۰۶/۱۴ تنظیمی دفترخانه ۳۵ اهواز بین ش��ما و بانک سپه 
ش��عبه کیانپارس مبلغ 2/۳٧٧/۳۰۵/۳28 ریال که روزان��ه از تاریخ ۹۴/۱۱/۱۵ مبلغ 
۱/۴۹٧/۶۹8 ریال ب��ه ازای هر روز به آن اضافه میگردد بع��اوه حقوق دولتی بدهکار 
میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده 
۱8 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شنا اباغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر میگردد 
ظرف مدت 2۰ روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرایئی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۱۱/۳۰/۹٧

۵/۳2۱۱ م.الف
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
--------------------------------------------------------------

طبق دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور،اشخاصی 
که در سه ماهه سوم سال 97 نسبت به اماک مجهول المالک بودن خود 

تقاضای ثبت نموده به شرح زیر آگهی می گردند.
) نوبت دوم(

اماک بخش 2 ایذه – باغملک
۱� آقای اس��حق م��ددی فرزند خانب��از ش��ماره شناس��نامه ۴۴۱ ب��ا کد ملی 
۱8۴۱۵۶۵۱۱۳ صادره از ایذه نس��بت به ثبت یکباب خانه به مساحت ۶۵۳.8۰ متر 
مربع واقع در پاک ۱۳ بخش 2 ایذه قریه بی بی گل مرده خریداری شده از علیرحم 

و عیدی مددی
2� آقای علیرضا کریمیان فرزند علی محمد ش��ماره شناس��نامه ۴۰۴ با کد ملی 
۴8۱۹۰۱۹۰۴۱ ص��ادره از باغملک نس��بت به ثب��ت یک قطعه زمی��ن مزروعی به 
مس��احت ۴۰۰۵8.۶۰ متر مربع واقع در پاک ۳۴بخش 2 ایذه قریه لران خریداری 

شده از محمد خادمی وشرکاء
۳� علیرض��ا کریمی��ان فرزند علی محمد ش��ماره شناس��نامه ۴۰۴ ب��ا کد ملی 
۴8۱۹۰۱۹۰۴۱ ص��ادره از باغملک نس��بت به ثب��ت یک قطعه زمی��ن مزروعی به 
مساحت ۱2۴۳۹8.۹۱ متر مربع واقع در پاک ۳۴ بخش 2 ایذه قریه لران خریداری 

شده از محمد خادمی و شرکاء
۴� آق��ای اش��کان احمدی فرزن��د رحم خدا ش��ماره شناس��نامه ۴ ب��ا کد ملی 
۴8۱۹۶۹۱228 صادره از باغملک نسبت به ثبت یک قطعه باغ به مساحت ۴۵.۴۶٧ 
متر مربع واقع در پاک ۵۹ بخش 2 ایذه قریه رباط علیا خریداری شده از علی رحمانی 

و قاسم موسوی
۵� آق��ای رضا قاس��می فرزن��د جعفرقلی ش��ماره شناس��نامه ٧۰۱ ب��ا کدملی 
۴8۱8۹۹۴۵۱۰ صادره از باغملک نس��بت به ثبت یک قطعه باغ به مساحت ۵2۰۰ 
متر مربع واقع در پاک ۵۹ بخش 2 ایذه قریه رباط علیا خریداری ش��ده از خیرگردو 

عزیزخون سواری ، رحیم محمدی ،مصطفی حضرتی و هادی سواری
کسانی که نسبت به ثبت اماک فوق اعتراضی داشته باشند می توانند طبق ماده 
۱۶ قانون ثبت ، از تاریخ انتش��ار نوبت اول ، ظرف مدت ۹۰ روز ،اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اس��ناد واماک باغملک تسلیم نموده و رس��ید اعتراض خود را دریافت 
نماید ودر صورتی که نسبت به اماک فوق بین مستدعیان ثبت و دیگران ،در دادگاه 
دعوایی مطرح شده باشد طبق ماده ۱٧ قانون ثبت ، گواهی مشعر بر جریان دعوا را ، از 

دادگاه اخذ نموده و به این اداره تسلیم وگرنه حق آنها ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/01                 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30
برون:رئیس اداره ثبت اسناد واماک باغملک

آگهی موضوع ماده 10 آیین نامه قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

با عنایت به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در 
راستای قانون پنجم توسعه اقتصادی و موضوع سند دار کردن اماک شهری و روستایی را 
که در شهرهای ترکالکی و گتوند در بخش های دو و پنج گتوند با نمایندگی بنیاد مسکن 

انقاب اسامی منجر به صدور رای گردیده است را بشرح ذیل آگهی می نماید: 
))بخش2((

پاک ۱/2۰۳۹ آقای حس��ین عیدی زاده فرزند ش��اپور شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 2۵8/٧۹ متر مربع واقع در بخش 2 گتوند ش��هر ترکالکی  2- پاک ۱/2۰۴۰ 
آقای حسین عیدی زاده فرزند شاپور شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 2۵8/٧۹ متر 

مربع واقع در بخش 2 گتوند شهر ترکالکی 
))بخش ۵(

۳- پاک ۵۴/2۹۳٧ آق��ای جهانگیر حیدری پور فرزند جعفر شش��دانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۵۳/۶۱ متر مربع واقع در بخش ۵ ش��هر گتوند  ۴- پاک ۵۴/2۳۳٧ خانم مینا 
کایدانی فرزند جواد ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 2۴۳/۰٧ متر مربع واقع در بخش 
۵ شهر گتوند ۵- پاک ۵۴/۶۶۴۵ آقای سردار سردارپور فرزند محمدقلی ششدانگ یک باب 

خانه به مس��احت ۱۳۶/۴۰ متر مربع واقع در بخش ش��هر گتوند ۶- پاک ۵۴/۶۶۵۹ آقای 
امیدعلی درویش��ی فرزند قربانعلی ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 2۹۵/۶۰ متر مربع 
واقع در بخش ۵ گتوند شهر گتوند ٧- پاک ۵۴/۶۶٧٧ واحد بوعذار فرزند حسین ششدانگ 
یکباب خانه بمس��احت 2۴۱/۶۱ متر مربع واقع در بخش ۵ گتوند 8-پاک ۵۴/۶۶٧۹ آقای 
قاسم سلیمی پور فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه مس��کونی و دو باب مغازه متصل به آن 
بمس��احت ۱۳۰/۹۰ متر مربع واقع در بخش ۵ گتوند ۹- پاک ۵۴/۶۶۹۰ آقای س��ید عواد 
فاضلی فرزند سید لعیبی شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 2۳۵/۳۰ متر مربع واقع در 
بخش ۵ گتوند ۱۰- پاک ۵۴/۶۶۹۶ حجت شعبانی فرزند مصطفی ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت ۴8۱/۶۵ متر مربع واقع در بخش ۵ گتوند ۱۱- پاک ۵۴/۶٧۴8 مهدی صفری نیا 
فرزند یاور ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۰۴/8۰ متر مربع واقع در بخش ۵ شهر گتوند 
۱2- پاک ۵۴/۶٧۵۱ ابوذر حیدری فرزند رضا شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 2۰2/۹۰ 
متر مربع واقع در بخش ۵ شهر گتوند لذا کسانیکه نسبت به اماک فوق اعتراض داشته باشند 
میبایستی از تاریخ انتش��ار حداکثر ظرف 2۰ روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک 
گتوند اعام نموده تا وفق مقررات اقدام گردد بدیهی است پس از پایان مهلت اعتراض ، وفق 
مقررات نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان فوق اقدام میگردد. تاریخ انتشار : ۱۱/۳۰/۹٧ 

تاریخ انتشار ۱۱/۳۰/۹٧
امیر مسعود فاطمیان-رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گتوند

دبیر اقتصادی: مهرداد عسگری«
Economic@Roozannews.ir

سازمان آگهی های روزنامه روزان
  با رویکرد جدید و با شرایط ویژه

آگهی می پذیرد
88308507

سازمان آگهی ها و روابط عمومی

»

میلیـون  روزانـه ٢٨  اصفهـان،  و  اراک  پاایشـگاه های  در  در حـال حاضـر 
لیتـر، در پاایشـگاه بندرعبـاس روزانـه1٢ میلیـون لیتـر و در پاایشـگاه 
می شـود تولیـد   ٥ و   ٤ یـورو  بنزیـن  لیتـر  میلیـون  سـه  روزانـه  تبریـز 



فیلم س��ینمایی »جن زیبا« تازه ترین س��اخته بایرام فضلی 
بااخره بعد از حاش��یه های فراوان به اکران در آمد و در سه روز 
نخست اکران با فروش ناامید کننده ۱۲۳ میلیون تومان روبه رو 

شد.
این فروش در حالی رخ می دهد که حضور نورگل یشیلچای 
بازیگر س��ریال های ترکی��ه ای در این فیلم هم نتوانس��ت به داد 
گیشه جن زیبا برسد و این فیلم هم اکنون با فروش فوق در قعر 

جدول فروش سینمای ایران در سال جاری قرار دارد.
همه چیز از یکس��ال پیش ش��روع ش��د. حاش��یه های فیلم 
س��ینمایی جن زیبا کم نبودند و به نوعی البته در برخی مواقع با 
ایجاد این حواشی سازندگان آثار به دنبال فروش و تبلیغات بهتر 

و بیشتر هستند، اما این اتفاق در قبال جن زیبا رخ نداد.
در زمانه ای که اکثریت بازیگران خوب و ب��ا تجربه زن و مرد 
سینمای ایران به دلیل باندبازی در س��ینما خانه نشین شده اند 
حضور یک بازیگر ترکیه ای که در اکثر سریال های غیراخاقی و 
هنجارشکنانه به ایفای نقش پرداخته از همان ابتدا می رساند که 

فروش تنها دلیل این انتخاب است.
انتخاب ای��ن بازیگ��ر در فیلم ج��ن زیب��ا از هم��ان ابتدا با 
واکنش های بس��یاری روبه رو بود و حتی ش��ایع ش��د که قرار بر 
حذف وی اس��ت، اما مهرداد فرید تهیه کنن��ده اثر گفت که این 
انتخاب زیر نظر وزارت ارش��اد بوده و هیچ چیز حذف و یا تغییر 

نخواهد کرد.
طی سال های اخیر استفاده از بازیگران خارجی در سینمای 
ایران رواج فراوانی یافته و س��ازندگان با استفاده از این بازیگران 
و یا تصویربرداری در خارج از ایران تمامی هنجارهای اخاقی و 
همچنین حجاب را از سر راه بر می دارند. اما تاریخ نشان داده که 
اکثریت آثاری به این سمت رفته اند از لحاظ کیفی و محتوایی در 

سطح پایینی بوده و تنها به گیشه چشم دوخته اند.
عاوه بر نورگل یش��یلچای، فرهاد اصانی، لیا زارع، محرم 
زینال زاده، لیا موسوی، میثم پویان فر و غزل فرید در این فیلم 
به ایفای نقش پرداخته اند و ترکیب بازیگران نشان می دهد امید 
فروش این فیلم دقیقاً بازیگر سریال های ترکیه ای اثر بوده است.

فیلم س��ینمایی جن زیبا دومین تاش بایرام فضلی در مقام 
کارگردان اس��ت. وی نزدیک به ۱۳ س��ال پی��ش اولین تجربه 
خ��ود را با نام »ب��از هم س��یب داری« کارگردانی ک��رد. فیلمی 
 که در زمان خود خ��وب نفروخت و نقد مثبت��ی را هم به همراه 

خود نداشت.

برنامه های »ن��ود«، »خان��ه ما«،»دورهمی«، 
»شام ایرانی«، »شب کوک«، »برنده باش« و... تنها 
نمونه هایی از کپی برداری در تلویزیون ملی است و 
»عصر جدید« جدیدترین مورد ای��ن کپی برداری 
اس��ت. البته صرف کپی برداری در یک برنامه دلیل 
عدم توفیق آن نیس��ت و برنامه هایی هستند که با 
الگوبرداری از شبکه های خارجی و انطباق دادن آنها 
با فضای کشور موفق ش��ده اند. با این حال خاقیت 
و نوآوری، سال هاست مهره گمشده برنامه سازی در 
صدا و سیماست. دم دس��تی ترین نوع برنامه سازی، 
کپی از نمونه های موفق است؛ کاری که در سال های 
اخیر به رویه بسیاری از برنامه س��ازان صدا و سیما 
تبدیل ش��ده اس��ت. »عصر جدید« عن��وان برنامه 
تازه ای است که قرار است از شبکه سوم سیما پخش 
شود.مس��ابقه ای که با اجرای احس��ان علیخانی و 
کارشناس��انی مانند امین حیایی، آریا عظیمی نژاد، 
رویا نونهالی و بشیر حسینی قرار است مجالی باشد 

برای کشف استعدادها.
عصریجدیدپسازثامنالحجج

احسان علیخانی پس از بروز حرف  و حدیث های 

مالی اش با موسسه ثامن الحجج که ارائه توضیحات 
در بهترین س��اعت پخش ش��بکه س��وم سیما هم 
نتوانست ابهامات بسیار درخصوص آن را از بین ببرد، 
حاا با »عصر جدید« به همان شبکه برگشته است: 
تقلیدی از نمونه های آمریکایی، هندی، پاکستانی و 
حتی عربی که با اضافه  شدن مجری و صحبت های 
زیاد تبدیل به ملغمه ای شده اس��ت که مخاطب را 
پس می زن��د. علیخانی حاا با برنام��ه ای بزرگ تر و 
پرهزینه تر برگش��ته اس��ت. او پس از انتقادات زیاد 
درباره فضای غم انگیز »ماه عس��ل«، قرار اس��ت با 
»عصر جدید« مردم را بخنداند، اما ترکیب ناهمگون 
کارشناسان و حضور اضافی مجری و محدودیت های 
عرفی و فرهنگی، مانع از تحقق این هدف شده است.

سهماندکزنان
در نمونه های موفق خارجی، زنان سهم عمده ای 
از این استعدادیابی دارند، اما در عرف جامعه ما این 
ظرفیت وجود ندارد. به دلیل برخی مس��ائل شرعی 
و اخاقی، ام��کان حضور پررنگ و متن��وع زنان در 
این گونه برنامه ها نیس��ت و این یعنی محدود شدن 
این بخش از جامعه و بالطبع کم ش��دن مش��ارکت 

زنان و مخاطبان در ای��ن برنامه. حضور رویا نونهالی 
در میان کارشناسان نیز شاید برای ناقص نماندن این 
کپی برداری باش��د؛ وگرنه فضای این برنامه طوری 
طراحی شده اس��ت که امکان تأثیرگذاری نونهالی 

کمتر از دیگران می شود.
مجریازمبود؟

موفق ترین نمون��ه این برنامه ها ب��دون حضور 
مجری است، اما علیخانی بر بودن جلوی دوربین و 
حتی پریدن وسط صحبت کارشناسان و مهمان ها 
اص��رار دارد. اولین برنامه »عصر جدید« نش��ان داد 
که حضور علیخانی مهم تر از ریت��م برنامه و میل به 
صحبت کردن و دیده  ش��دن او، جذابی��ت برنامه را 
کمتر از قبل می کند. اگر قرار به حضور یک مجری 
در پش��ت صحنه اس��ت. پس دیگر مجری جلوی 
صحنه قرار اس��ت چه کاری انجام ده��د؟ از لحاظ 
فنی و چیدمان صحنه نیز حضور علیخانی بیش��تر 
ضربه زننده اس��ت تا کمک کننده. البته خودش در 
قسمت اول گفت که به عنوان میزبان در این برنامه 

حضور دارد و دلش نمی خواسته و...
استعدادیابیدوباره!

برخی از چهره هایی که در قس��مت اول و تحت 
عنوان اس��تعداد حضور داش��تند، پی��ش از این در 
برنامه های دیگر هم حضور داشته اند و حتی به خاطر 
همان اس��تعداد مورد تقدی��ر هم ق��رار گرفته اند. 
احسان موسوی نژاد، قهرمان فوتبال نمایشی است 
که به عنوان نفر اول آسیا و نفر پنجم جهان معرفی 
شده است و حتی در نمایشگاه مطبوعات هم فعالیت 

می کرد و در مراسم های مختلفی از وی تقدیر شده 
است. حضور موس��وی نژاد به عنوان اس��تعداد تازه، 
طنزآمیز نیس��ت؟ قهرمانی که حاا در یک مسابقه 
تلویزیونی به عنوان اس��تعداد تازه معرفی می شود! 
جالب اینکه موس��وی نژاد پیش تر مصاحبه هایی با 
رسانه ها درباره تخصص اش داشته و حتی در شبکه 
تلویزیونی »شما« به عنوان مهمان حضور یافته است.

در این میان، موس��وی نژاد تنها نیست و سعید 
فتحی روش��ن هم نمونه مش��هور دیگ��ری بود که 
به عنوان استعداد تازه معرفی شد. او هم پیش از این 
در شبکه ها و برنامه های مختلف تلویزیونی از جمله 
برنامه های پرمخاطبی با اجرای علی ضیا حضور یافته 
و مخاطب عادی با یک جستجوی ساده می تواند به 
این نتیجه برسد که او هم استعداد تازه ای نیست و 
سال هاس��ت در حرفه خود به عن��وان یک »چهره« 

شناخته شده است.
همانماهعسلبهتربود

علیخانی در قس��مت اول برنامه اش اشاره کرد 
که »عصر جدید« س��خت ترین برنامه تمام عمرش 
است. اما خش��ت کج اولی که در قس��مت اول دیده 
ش��د، این دیوار را تا انتها کج به باا می برد. انتخاب 
دکتر بشیر حسینی که پیش از این تنها در یکی دو 
برنامه به عنوان مهمان حضور داش��ته در کنار امین 
حیایی نشان می دهد که حتی هدف گذاری دقیق و 
درستی نیز برای این برنامه نشده است و صرفاً قرار 
بوده پروژه ای بزرگ و س��رگرم کننده برای پر کردن 

آنتن ساخته شود.

فرهنگ و هنر6

» »
«خبر

فاطمه گودرزی گفت: خدا را ش��کر مخاطبان س��ریال »گرگ و میش« را پیگیری می کنند و این نکته 
خیلی خوب و نشان دهنده آن است که مردم ما هنوز به سریال های ایرانی عاقه مندند. این بازیگر با سابقه 
تلویزیون در پاسخ به این س��وال که در »لحظه گرگ و میش« ما ش��اهد حضور بازیگران کار اولی هستیم، 
به عنوان هنرمندی با س��ابقه، کار در کنار این بازیگران چطور بود، توضیح داد: کار با این بچه ها عالی بود و 
تک تک آنها به من انرژی می دادند و همکاری با آنها برایم بسیار لذت بخش بود و خیلی آنها را دوست داشتم. 
او در نهایت بیان داشت: خدا را ش��کر مخاطبان نیز س��ریال را پیگیری می کنند و این خیلی خوب است و 
نشان دهنده آن اس��ت که مردم ما هنوز به سریال های ایرانی عاقه مندند. خوش��حالم که مردم ما را رتوش 

می کنند و خوشحالم که می توانیم پاسخگوی سواات آنها باشیم تا بتوانیم ایرادات خود را برطرف کنیم.

منصور خانلو، طنزپرداز توانمند تبریزی و از همکاران نش��ریه طنز »گل آقا« عصر یکشنبه دار فانی را وداع 
گفت. منصور خانلو از طنز پردازان بزرگ معاصر ایران بود که عمر پر بهایش را در کتابخانه زیس��ت و از همانجا 
نیز بازنشسته شد. مرحوم خانلو متولد سال ۱۳۲۶ در شهر مراغه و اصلیت خانوادگیش از شهر هشترود بود؛ او 
در رشته هنرهای زیبا تحصیل کرده بود و در مورد تحصیل و رش��ته اش می گفت: »آن زمان ها نقاش کم بود، 
اّما ماش��ااه امروزه دیگر همه نقاش ش��ده اند؛ همدیگر را رنگ می کنند و میلیون ها عایدشان می شود.« این 
هنرمند فقید طنزپرداز از س��ال ۱۳۵۰ شمسی که به عنوان کتابدار استخدام ش��د، در مخزن کتابخانه تربیت 
تبریز تربیت یافت، رش��د و نمو کرد و در همان جا بزرگ ش��د. »روزهایی که بابا نان می داد«، »آلبوم خنده« و 

»بهلول می خندد...گزیده لطایف« برخی از آثار او هستند.

روایت فاطمه 
گودرزی از 

عاقه مردم به 
سریال های ایرانی

منصور خانلو 
درگذشت

تهمینه میانی: افخمی را جدی نگیرید
تهمینه میانی در واکنش به اظهارات به��روز افخمی که او 
را ضعیف ترین فیلمس��از زن ایران خوانده بود، یک جواب دارد: 

»جدی نگیرید«
بهروز افخمی اخیرا در گفتگویی ویدئویی از تهمینه میانی با 
عنوان »ضعیف ترین فیلمساز زن« یاد کرده است. برای دانستن 
جواب میان��ی درباره اظهارنظر جنجالی افخمی قرار نیس��ت 
راه درازی برویم چرا ک��ه ماجرا در اینس��تاگرام تهمینه میانی 
هم بازتاب داشت.  زیر یکی از پست های اینستاگرامی میانی، 
فردی از او درباره حرف های افخمی پرس��یده بود. جواب میانی 

در نوع خود جالب توجه است: »جدی نگیرید.«

 درخواست سیدمهدی شجاعی 
از عاقه مندان به کتاب

سیدمهدی شجاعی از عاقه مندان به حوزه کتاب درخواست 
کرد تا زیباترین و تاثیرگذارترین کتاب��ی را که مطالعه کردند، با 
هش��تگ »معرفی کت��اب محبوب م��ن« در فضای مج��ازی به 
اشتراک بگذارند. سیدمهدی ش��جاعی، نویسنده مطرح که این 
روزها سلسله نشس��ت های کوتاه با داس��تان را به منظور رونق 
حوزه داس��تان کوتاه راه اندازی کرده است، چندی پیش پویشی 
را در صفحه خود در اینس��تاگرام به راه انداخت��ه و از مخاطبان 
درخواست کرده اس��ت تا زیباترین و تاثیرگذارترین کتابی را که 

مطالعه کرده اند در زیر پستی در صفحه او معرفی کنند.
او سپس فهرستی از کتاب های معرفی شده را برای مخاطبان 
خود در اینستاگرام منتشر کرد. با این حال این نویسنده به منظور 
فراگیری این پویش و گس��تردگی جامعه آماری از فعاان حوزه 
فرهنگی درخواست کرده است تا مخاطبان خود را در جریان این 

حرکت فرهنگی قرار دهند.

آغاز پیش تولید فیلم جدید حاتمی کیا 
تکذیب شد

آغاز پیش تولید فیلم جدید ابراهی��م حاتمی کیا، کارگردان 
مطرح سینما تکذیب شد.

خبری مبنی بر آغ��از پیش تولید تازه ترین فیلم س��ینمایی 
ابراهیم حاتمی کیا در سکوت خبری منتشر و مخابره شد. البته 
در این خبر، اطاعات دقیق��ی نیز درباره جزئی��ات این پروژه و 

سرمایه گذار آن مطرح نشده بود.
براساس گزارش کانال تلگرامی س��ینما، یک منبع نزدیک 
به این کارگردان ضمن کذب دانس��تن این خبر گفته اس��ت که 

ابراهیم حاتمی کیا هیچ پروژه ای را وارد پیش تولید نکرده است.

 خبر خوش علیرضا خمسه 
برای هواداران سریال »پایتخت«

علیرضا خمسه از ساخت فصل جدید سریال »پایتخت« خبر 
داد. علیرضا خمس��ه که در برنامه »فرمول یک« ش��رکت کرده 
بود در پاسخ به س��وال مجری درباره س��ریال »پایتخت « گفت: 
»خبرهای خوبی از این س��ریال دارم. فصل ششم آن  هم ساخته 
خواهد شد.«  علیرضا خمسه در سریال »پایتخت« نقش کاراکتر 
باباپنجعلی را بازی می کند که پیرمردی بیمار و به گفته ارسطوی 
پایتخت »پرحاشیه« اس��ت. همین مسئله دستمایه سوال دیگر 
مجری شد که گفت کاراکتر باباپنجعلی در فصل ششم می میرد 

که البته علیرضا خمسه تکذیب کرد. 
پیش از این س��یروس مقدم در اختتامیه جشنواره مقاومت  
گفته بود: »»پایتخت« متعلق به مردم اس��ت و تا وقتی که مردم 

بخواهند ادامه پیدا خواهد کرد.«

 نخستین واکنش احسان علیخانی 
به پخش »عصر جدید«

احس��ان علیخانی درباره سختی های س��اخت برنامه »عصر 
جدید« متن کوتاهی منتشر کرد.

احسان علیخانی در اینستاگرام نوش��ت: »ماه ها فکر، ماه ها 
جلس��ه، ماه ها گپ، ماه ها بی خوابی و بدون تعارف و منت ماه ها 
خون دل خوردن یک تیم یکصدنفره به عشق ساختن برنامه ای 
برای کش��ف اس��تعدادهای ایرانی؛ در صحنه ای باش��کوه نه در 
میادین س��خیف؛ البته تا آنجا که بایدها و نبایده��ا و هنجارها و 

نابهنجارها اجازه می داد و می دهد!
این منم در اولین لحظه ای که اولین قس��مت از اولین فصل 
»عصرجدی��د« بااخ��ره رفت روی آنت��ن. همه رفقای��ی که در 
لوکیشن حاضر بودند، ناخودآگاه دست زدند. انگار خستگی شان 
دررفت! به امید اوقات خوش��ی که همه تاش مان را می کنیم تا 

برایتان رقم بخورد.«

شبنم قلی خانی با ریش و سبیل مردانه!
ش��بنم قلی خانی، بازیگر فیلم »انتقال آتش« به کارگردانی 
محمد کرمانش��اهی، عکس��ی از گری��م مردانه خ��ود در این اثر 

سینمایی را منتشر کرد.
شبنم قلی خانی، بازیگر سینما و تلویزیون، عکسی متفاوت از 
خود را با سبیل و ریش مردانه در اینستاگرام به اشتراک گذاشت. 

او در توضیح این عکس نوشته است: »فیلم سینمایی »انتقال 
آتش« به کارگردانی بی نظیر محمد کرمانشاهی و طراحی گریم 
هنرمندانه حامد علی بخشی/ این گریم فقط برای بخشی از فیلم 

است نه همه فیلم.«

گزارش »
 »پایتخت« عید امسال در شکلی جدید 

به تلویزیون بازمی گردد
الهام غفوری )تهیه کننده سریال پایتخت( درباره سری ششم 
این سریال گفت: »پایتخت ۶« نوروز سال ۹۹ از تلویزیون پخش 
می شود اما در حال تاش هستیم که با ساخت فیلم پایتخت، یک 

عیدی به مردم در شب سال تحویل بدهیم.
الهام غفوری )تهیه کننده س��ریال پایتخ��ت( درباره آخرین 
وضعیت ساخت س��ری جدید این س��ریال گفت: اکنون در حال 
مذاکره با تلویزیون برای ساخت پایتخت ۶ در سال آینده هستیم 
ولی به دلیل اینکه هنوز قراردادی امضا نش��ده، نمی توان در این 
باره به صورت قطع��ی صحبت ک��رد. البته مذاک��رات اولیه این 
موضوع انجام شده و به احتمال زیاد سریال پایتخت ۶ نوروز سال 

۹۹ از تلویزیون پخش می شود.
وی افزود: همچنین ازم است بگویم که ما برای نوروز امسال 
تصمیم داریم که یک فیلم برای پایتخت بسازیم که ان شااه شب 
سال تحویل از تلوزیون پخش می شود. باتوجه به اینکه موقعیت 
ساخت س��ریال فراهم نبود، در حال تاش هستیم که با ساخت 

فیلم پایتخت، یک عیدی به مردم در شب سال تحویل بدهیم.
غفوری ادامه داد: این کار قطعی شده و قرارداد آن بسته شده 
اس��ت ولی با توجه به زمان محدودی که پیش رو داریم، مشکل 
ما جمع کردن بازیگران و قصه است که اگر خدا بخواهد تا هفته 

آینده به طور قطعی مشخص خواهد شد.
وی همچنین درباره گروه بازیگران فیلم س��ینمایی پایتخت 
نیز توضیح داد: همان تیم قبلی در این س��ری نیز حضور دارند و 
بازیگر تازه ای که بخواهیم عهده دار نقش اصلی شود به کار اضافه 
نخواهد ش��د. به هر حال مدل پایتخت به صورتی اس��ت که اگر 
بازیگری هم به کار اضافه ش��ود، جزء بازیگران فرعی بوده و تیم 

کلی تغییر نخواهد کرد.
غفوری افزود: در این فیلم نیز ش��خصیت بائ��و که در یکی از 
سری های سریال توس��ط محمدرضا علیمردانی ایفا می شد نیز 

حضور ندارد.
این تهیه کننده در پایان درباره فعالیت های س��ینمایی خود 
نیز توضیح داد: بعد از فیلم قس��م، در حال صحبت برای ساخت 
س��ینمایی پایتخت نیز هس��تیم ولی این موضوع هن��وز در حد 

مذاکره بوده و نمی توان درباره آن به طور قطعی صحبت کرد.
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س��یدجمال س��اداتیان، تهیه کننده باس��ابقه 
س��ینما می گوید که در ش��رایط فعلی س��ینمای 
ایران تسهیاتی وجود ندارد تا افراد مجبور نشوند 

پول های خارج از سینما را جذب کنند.
پول ش��ویی ای��ن روزه��ا یک��ی از داغ تری��ن  
موضوعاتی اس��ت که س��ینمای ایران با آن دست 
و پنجه نرم می کند، مس��ئله ای که همه بر سر آن 
اتفاق نظر دارند و از آس��یب های آن می گویند اما 
هیچ ک��س از چگونگی برطرف ک��ردن این معضل 

سخنی نمی گوید.
این مسئله در س��ی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر نیز به یکی از چالش های نشست های خبری 
بدل شده بود و نمی ش��د نشس��تی برگزار شود و 
پرسش��ی درباره چگونگی تامین س��رمایه ساخت 
فیلم از سوی اهالی رسانه مطرح نشود، سوالی که 
البته هیچ گاه به ص��ورت کامل و قطعی از س��وی 
سازندگان پاسخ داده نمی ش��د و هر کس به نوعی 

سعی داشت تا از پاسخ به آن سر باز بزند.
با این حال آنچه مس��لم اس��ت، شکل گیری و 
گسترش این معضل در سینمای نه چندان سرحال 
ایران اس��ت و مشخص نیس��ت که اگ��ر در زمان 
مناسب جلوی این مسئله گرفته نشود، این سینما 
چه تبعاتی را خواهد پرداخت و چه آسیب هایی را 

خواهد دید.
به همین منظور و درباره معضل پول شویی در 
سینمای ایران با سیدجمال ساداتیان تهیه کننده 
باسابقه سینما که امس��ال نیز در جشنواره سی و 
هفتم با فیلم سینمایی »متری شیش و نیم« حضور 
داشت همکام شده ایم و درباره علل به وجود آمدن 

این معضل و آسیب های آن گفتگو کرده ایم. 

چراس�ینماراازنظراقتصادیضعیف
میکنیم؟

س��یدجمال س��اداتیان در ابتدا، درب��اره داغ 
شدن بحث ورود پول های کثیف به سینما با اشاره 
به میزان گردش مالی س��ینمای ای��ران بیان کرد: 
»باید بگویم که این مسئله واقعا سوال برانگیز است 
که چرا سینمای ایران که این همه تاثیرگذار است و 
نقش های متفاوتی مانند حل و فصل امور اجتماعی 
و ... را ایفا می کند، س��همش از گردش مالی کشور 
اندک است، تنها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان گردش 
مالی دارد. چرا س��ینما را از نظر اقتصادی ضعیف 
می کنیم و نمی گذاریم بزرگ ش��ود؟ بحث من سر 
این است که چرا در کنار صنعت کشور برای سینما 
اعتبار مناسبی در نظر گرفته نمی شود؟ این مسائل 
خود سبب آس��یب دیدن و شکل گیری معضاتی 

در سینمای ایران می شود.«
سینما مسیری برای جذب سرمایه سالم ندارد

این تهیه کننده در همین راس��تا افزود: »بحث 
من این است که چرا سینما خود مسیری را ندارد 
که افراد مجبور نش��وند پول های خارج از سینما را 
جذب کنند. مصاحبه ای از وزی��ر صنعت و معدن 
دیدم که گفته بودند ۴۰ هزار میلیارد تومان برای 
توس��عه صنعت اختصاص داده است، ممکن است 
برای این ح��وزه مبلغ ناچیزی هم باش��د اما فرض 
کنید برای ساخت فیلم، توس��عه محصوات فنی 
سینمایی یا گسترش فضاهای نمایشی و سینمایی 
به س��راغ بنگاه ه��ای اقتص��ادی بروی��م و از آنها 
درخواست تسهیاتی برای فعالیت های فرهنگی با 
نرخ های قابل قبول داشته باشیم، جایی وجود دارد 
که حاضر باشد یک میلیون تومان وام برای توسعه 

فضای فرهنگی بدهد؟
اصا چنین درخواستی را هیچ بنگاه اقتصادی 
به رسمیت نمی شناس��د و این مسئله حاکی از آن 
اس��ت که برنامه ای برای توسعه این فضاها در نظر 
گرفته نش��ده اس��ت و در بودجه ب��رای آن ردیفی 
تعریف نشده است که بنگاه های اقتصادی موظف 

به انجام آن باشند.«
بگذاریدتهیهکنندهمثلیکصنعتگر

ازبانکوامبگیرد
ساداتیان در پاسخ به اینکه این ذهنیت به وجود 
آمده که هر چه پول به سینما می آید مانند فوتبال 
صرف دالی و پول شویی و دستمزدهای میلیاردی 
بازیگران می شود، نظرش را این طور بیان کرد: »اگر 
یک تهیه کننده از یک بنگاه اقتصادی وام بگیرد و 
مجبور باشد اصل و فرع پول را با ضمانت باز گرداند، 
آن وقت فیلمش را به شکلی و در قالبی می سازد که 
مطمئن باشد سود کرده و از لحاظ اقتصادی پولش 
باز می گردد، همچنین زیر بار هزینه های اضافه آن 
نمی رود تا بتواند اقساط وامش را تسویه کند، این 
مراقبت به عهده تهیه کننده اس��ت که باید از هنر 
و تجربه اش استفاده کند تا این جریان را مدیریت 

کند.«
او همچنین گفت: »وقتی چنین شرایطی وجود 
ندارد و پول هایی از بیرون وارد س��ینما می شوند، 
این بحث های پول های کثیف درب��اره آنها مطرح 
می شود و سیستم مالی س��ینما را به هم می ریزد. 
می گویم بگذارید تهیه کننده مانند یک صنعتگر از 
بانک تسهیات بگیرد و سیس��تم کاری خود را به 
نحوی مدیریت کند که دچار مشکل نشود و اقساط 

آن را مرتب پرداخت کند.« 

سیدجمال ساداتیان  مطرح کرد: 

چرایی پول شویی در سینمای ایران

»  دبیر صفحه : 
امیر حسین مصلی

CultureAndArt@Roozannews.ir

خبر آخر »
 حراج یک کتاب نفیس 
به قیمت ۷ میلیارد تومان

در س��ومین »حراج باران« ویژه آثار خوشنویسی و هنرهای 
ایرانی اسامی که عصر جمعه برگزار می شود، یک مصحف نفیس 

حکاکی شده به قیمت ۶ تا ۷ میلیارد تومان عرضه می شود.
محبوبه کاظمی دوابی درباره مهم ترین آثار سومین حراج 
باران بیان کرد: تاش کردیم برای س��ایق مختلف مجموعه ای 
نفیس گرده��م آوری��م، از دوره ه��ای مختلف تاریخ��ی گرفته 
تا رویکرد ه��ای مهم هن��ری. از این جه��ت در ای��ن حراجی از 
معتبرترین نام های هنر ایران از قدما تا معاصر آثاری ارائه می شود 

که برخی یگانه اند و تا به حال در هیچ بازار هنری عرضه نشده اند.
کاظمی در معرفی مهم ترین آثار س��ومین حراج باران اظهار 
کرد: گران ترین برآورد قیم��ت این دوره به قرآن بس��یار نفیس 
حکاکی شده، تعلق گرفته که اثری ماندگار و چشمگیری از سوی 
استاد رائین اکبرخان زاده است که آثار منحصر به فردشان آوازه 
بین المللی دارد؛ این قرآن ۱۴۰ سانتی متر طول دارد و هر صفحه 
آن ۹۰ سانتی متر عرض و در ۶۰۸ لوح نقره به روش عثمان طه  
حکاکی شده است؛ جلد آن از مس است که به قلمکاری منحصر 
به فرد مبرزترین اساتید اصفهان منقش است و تمامی سرسوره ها 
با طا کار شده اند. این کتاب معظم ۶ تا ۷ میلیارد تومان پیشنهاد 

شده است.

اکران ناموفق »جن زیبا«
شکست سنگین بازیگر زن ترکیه ای در ایران

در نقد »عصر جدید«
آقای علیخانی! همان »ماه عسل« را بساز!
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اخباراخبار »»
مقام اولی بوکس قهرمانی کشور توسط 

قرارگاه غرب 

تیم بوکس آجاغرب کشور قهرمان مسابقات بوکس نیروهای 
مسلح کشور شد.

در روز پایانی مسابقات بوکس قهرمانی کشوری آجا ،با حضور 
تیمه��ای نی��روی هوایی،زمینی،دریایی پدافن��د هوایی ،دژبان 
مرکز آجاو یگان وی��ژه ناجا،تیم بوکس ارتش در غرب کش��ور با 
ریاست فرهاد بزرگی و س��ر مربیگری حجت مرادی و مربی علی 
جمشیدی با اقتدار در این مس��ابقات با کسب دو طا و یک نقره 
و س��ه برنز به مقام قهرمانی رس��ید، نفرات اول تا سوم به ترتیب 
آقایان:علی کهریزی در وزن ۵۲ کیلو گ��رم طا،کامیاب مرادی 
۶۹کیلو گرم طا و رضا کرزبز ۸۱ کیلو نقره، مسعود نوری پور ۶۴ 

کیلوبرنز ،۷۵ کیلو احمد صادقی برنز،آمانج عباسیان ۹۱+برنز

افتتاح خط تاکسیرانی پرند _نسیم شهر 
محبوبه میرزایی- با تاش و پیگیری ش��هرداری پرند و با 
همکاری سازمان حمل و نقل نسیم شهر، خط تاکسیرانی پرند – 

نسیم شهر افتتاح شد.
 در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر به شهروندان و جهت 
گرامیداشت سالروز چهلمین بهار انقاب اسامی، صبح دیروز با 
حضور اعضای شورای اسامی شهر، شهردار پرند و رئیس پلیس 

راهور پرند، خط تاکسیرانی پرند – نسیم شهر افتتاح شد.
بر اساس این گزارش، این خط با ۲0 دستگاه تاکسی از امروز 

آماده خدمات رسانی به شهروندان گرامی است.
گفتنی است که مس��افت این دو ش��هر 3۱ کیلومتر است و 

کرایۀ مصوب شده برای این مسیر نیز ۴۵00 تومان است.

خطوط ناپایدار برق در مازندران 
شناسایی شد

توزیع  مدیرعامل شرکت 
ب��رق مازن��دران با اش��اره به 
آمادگی این شرکت برای ایام 
ن��وروز از شناس��ایی خطوط 
ناپای��دار برق در اس��تان خبر 
داد و گفت: درص��دد رفع این 

نواقص هستیم.
قاسم شهابی اظهار داشت: استان مازندران با توجه به شرایط 
ج��وی  و اقلیمی و همچنین مس��افرخیز بودن، تم��ام نیروهای 
شرکت توزیع برق مازندران کاما به  صورت شبانه روزی در حالت 
آماده  قرار می گیرند تا درصورت بروز هرگونه مشکل برق نسبت به 
رفع آن در سریع ترین زمان ممکن اقدام کنیم. شهابی گفت: تمام 
خطوط ناپایدار شناسایی ش��ده و رفع آن در قالب مانور در شبکه 
برق رسانی در حال انجام اس��ت تا شاهد خاموشی و بروز مشکلی 
نباشیم. مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه 
برای ایام نوروز و تابستان ۹۸ آماده می شویم، افزود: تمام طرح ها 
و برنامه ها در زمینه تحقق این مهم اس��ت که بتوانیم باکمترین 
خاموش��ی و قطعی به مردم خدمات شایسته ای ارائه کنیم فراهم 
اس��ت. وی بیان کرد: موضوع مهم این اس��ت که باید مشترکان 
به موقع نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند تا بتوانیم بدهی 
پیمان��کاران و فروش��ندگان را پرداخت ک��رده و همچنین برای 
طرح های تامین برق در تابستان ۹۸ سرمایه گذاری کنیم. شهابی 
در پایان خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر مطالبات شرکت توزیع 
برق مازندران در بخش ه��ای مختلف خانگ��ی، اداری، صنعتی، 
کشاورزی و سایرمصارف ۱۱۷ میلیارد تومان است که درخواست 
ما از شهروندان این است هرچه سریع تر نسبت به پرداخت بدهی 
هزینه برق مصرفی خود اقدام نمایند تا در روزهای پایانی س��ال 

مجبور به قطع برق آنها نشویم.

 دختران مجرد مشمول 
بیمه زنان خانه دار می شوند

اهواز- به گزارش روابط عموم��ی اداره کل تأمین اجتماعی 
خوزستان ؛ لیا دیوجان مش��اور امور بانوان این اداره با تاکید بر 
ترویج و توسعه تحت پوش��ش قراردادن دختران مجرد گفت: بر 
اس��اس بخش��نامه بیمه زنان خانه دار تمام زنان ۱۸ تا ۵0 سال 
می توانند با مراجعه به ش��عب تأمین اجتماعی سراسر استان از 
حمایت های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد 
بهره مند ش��وند و برخ��ورداری از این حمایت ه��ا نیازمند تاهل 
و س��ابقه بیمه پردازی نیس��ت. وی با اعام اینکه دختران ۱۵ تا 
۱۸ س��ال نیز می توانند با ارائه گواهی رشد از این قانون بهره مند 
گردند افزود: بیمه زنان خانه دار از جمله حمایت هایی است که به 
آسانی به زنان ارائه می شود و فرآیند ورود به جمع بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به سادگی انجام می شود در 
مورد افراد باای ۵0 سال نیز میزان سابقه بیمه پردازی قبلی به 
حداکثر سن مورد نظر اضافه می شود دیوجان از دیگر ویژگی های 
خاص بیمه زنان خانه دار را امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه 
و دس��تمزد مبنای پرداخت حق بیمه برش��مرد و تصریح کرد: 
متقاضیانی که کمتر از ۵ سال دارای س��ابقه پرداخت حق بیمه 
هستند می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین 
حداقل دس��تمزد مصوب ش��ورای عالی کار تا حداکثر دستمزد 

مصوب انتخاب نمایند.

اصفه�ان – کارپن�اه: بودج��ه س��ال ۹۸ 
ش��هرداری اصفهان در ش��صت و هفتمین جلسه 

علنی شورای شهر اصفهان تصویب شد.
بودجه ۴۱00 میلیاردي ش��هرداري اصفهان 
در سال ۹۸، نس��بت به سال گذش��ته 3۷ درصد 

رشد دارد و ۷۱ درصد آن عمراني است.
دکتر نوروزي، ش��هردار اصفهان با حضور در 
جلسه علني شوراي شهر اصفهان گفت: ساعت ها 
کار کارشناسی و دلسوزانه برای بودجه ۹۸ صورت 
گرفته است و برای نخستین بار بودجه سازمان ها 
با بودجه ش��هرداری مرکزی ارائه شد تا به صورت 

متمرکز و با صرفه، برای شهر تصمیم گیری شود.
دکتر قدرت اه نوروزی در شصت و هفتمین 
جلسه علنی شورای اس��امی شهر اصفهان اظهار 
داشت: بودجه سال آینده شهر اصفهان، 3۷درصد 
افزایش داش��ته اس��ت ک��ه در بین کانش��هرها 
ش��اخص اس��ت. البته تحقق این بودجه، آن هم 
در شرایط دش��وار اقتصادي کار س��ختي است و 
به همین دلیل س��ال آینده و با برنامه ریزي هاي 
صورت گرفت��ه، باید تعامل با بخ��ش خصوصی و 
سرمایه گذاران بیشتر شود و مردم نقش خود را به 
موقع ایفا کنند. همچنین در سال آینده تعامات 

بخش هاي مختلف باید افزوده ش��ود و مشارکت 
مردم قابل توجه تر از گذشته باشد.

وی ادامه داد: م��اک ارزیابی بودجه فرهنگی 
باید عملک��رد مجموعه مدیریت ش��هری در این 
حوزه باشد؛ نه اعداد و ارقام بودجه ای؛ در موضوع 
بودجه های فرهنگی به لحاظ حساس��یت موجود 
سعی ش��ده تا آنجایی که مقدور است برنامه های 

متنوع فرهنگی در شهر انجام شود.
ش��هردار اصفهان بیان کرد: کاهش هزینه ها 

بدون کاستن از کیفیت برنامه ها، از شاخص های 
مهم برنامه های فرهنگی و ح��وزه روابط عمومی 

شهرداری بوده که باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی اضافه کرد: بخش عمده بودجه سال ۹۸ به 
موضوع حمل و نقل مربوط است که ابعاد مختلف 
زیس��ت محیطی دارد و به زیست پذیر شدن شهر 

برای شهروندان کمک می کند. 
همچنین رئیس شوراي شهر اصفهان در این 
جلسه گفت: برای نخس��تین بار در تاریخ شورای 

ش��هر اصفهان، بودجه س��ازمان ها و شرکت های 
تابعه همزمان با ایحه بودجه ش��هرداری ارائه و 
تا پیش از پایان بهمن ماه توس��ط ش��ورا بررسی 
 و به صح��ن علنی جه��ت رای گی��ری و تصویب 

ارائه شد.
فتح اه معین افزود: س��هم اعتبارات عمرانی 
بودجه س��ال اینده، ۲۸۷0 هزار میلیارد از س��هم 
کل بوده که ۷0 درصد بودجه را به خود اختصاص 
داده و 30 درص��د باقی مانده نیز ب��ا مبلغ ۱۲۲۹ 

هزار میلیارد به اعتبارات جاری می رسد.
وی خاطرنش��ان کرد: اعتقاد شورای شهر این 
بود که ظرفیت مناط��ق در حوزه بودجه عملیاتی 
بیش از رقم ارس��الی شهرداری اس��ت، بنابراین 

بودجه این بخش افزایش یافت.
معین در خصوص منابع درآمدی پیش بینی 
ش��ده برای بودجه س��ال ۹۸ توضیح داد: ۹ هزار 
میلی��ارد ریال از مح��ل اوراق مش��ارکت و منابع 
تامین مالی دولتی، دو ه��زار و ۷۱0 میلیارد ریال 
وام از تس��هیات بانکی، پنج هزار و ۴30 میلیارد 
ریال از فروش اموال و دارایی، سه ردیف درآمدی 
س��ال آینده خواهند بود که مجموع این رقم ۱۷ 

هزار و ۱۴0 میلیارد ریال می شود.

شهردار اصفهان: 

سال آینده، سال تعامل مجموعه مدیریت شهری با بخش خصوصی است

» دبیر صفحه: فاطمه واسعی
Naive@Roozannews.ir

اصفهان – کارپناه: اتاق بازرگاني اصفهان از سال ۲0۱۸ تا کنون 
به عنوان نماینده ایران در تهیه گزارش هاي انجام کسب و کار با بانک 

جهانی همکاری داشته است. 
مدیر عامل بانک جهانی با ارسال نامه اي از اتاق بازرگانی اصفهان 
به دلیل مش��ارکت در انجام پروژه کس��ب و کار جهانی سال ۲0۱۹ 
قدرداني کرد. در بخشی از متن نامه ارسالی »ریتا رامالو« مدیرعامل 

بانک جهانی آمده است :
تیم انجام کس��ب و کار بانک جهانی از ات��اق بازرگانی و صنایع و 
مع��ادن و کش��اورزی اصفهان ب��ه جهت مش��ارکت ارزش��مند در 

تهیه گزارش ه��اي بازرگانی و اقدام��ات مؤثر در مؤلفه های کس��ب 
و کار تش��کر م��ی نماید و اظه��ار می دارد ک��ه گ��زارش مربوطه در 
س��طح جهانی موفقیت آمیز بوده و توس��ط رس��انه های مختلف در 
سراس��ر جهان پوشش داده ش��ده است. بدین وس��یله از تاش های 
 کارشناس��ان و مدیران اتاق بازرگان��ی اصفهان قدردان��ی می گردد.

گفتني اتاق بازرگاني اصفهان با تفویض اختیار از اتاق بازرگاني ایران و 
معرفی وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسامی ایران از سال ۲0۱۸ 
تا کنون به عنوان نماینده ایران در تهیه گزارش هاي انجام کسب و کار 

بانک جهانی همکاری داشته است.

برگ زرین دیگري بر افتخارات اتاق بازرگاني اصفهان افزوده شد:
تقدیر بانک جهانی از اتاق بازرگانی اصفهان

استاندار قم:
 مجمع مشورتی توسعه استان قم 

تشکیل شود

اس��تاندار قم با تاکی��د بر اس��تفاده از ظرفیت کارشناس��ي 
صاحب نظران در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي اظهار 

داشت: مجمع مشورتی توسعه استان قم تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست 
استاندار قم در جلسه ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید استان قم 
طی سخنانی با بیان اینکه باید مباحث قابل طرح در جلسات ابتدا 
در کمیته های فنی مورد بررسي قرار بگیرند اظهار داشت: بایستی 
خروجی جمع بندی در جلسات کارشناسی در جلسات ستادی 
مطرح و تصمیم گیری شوند. اس��تاندار قم با بیان اینکه پیگیری 
امور از وزارتخانه ها بایستی از سوی دس��تگاه های استانی انجام 
ش��ود افزود: مدیران دولتی در این راس��تا از حمایت استانداری 

برای رایزنی با دستگاه های ملی نیز برخوردار هستند. 
سرمس��ت در ادامه با اش��اره به نشست اخیر اس��تانداران با 
هیأت وزیران گفت: روح حاکم بر این جلس��ه تفویض اختیارات 
به اس��تانها بود که مس��ئوان اس��تانی بای��د پیگیری های ازم 
برای تحقق این هدف را از وزارتخانه ها داش��ته باشند. سرمست 
همچنین با اشاره به س��فر مقامات ملی به استان، استفاده بهینه 
از این سفرها برای رفع مش��کات را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
مشکات استان بایستی قبل از سفر مقامات به استان احصا و در 
سفر از ایشان درخواست ش��ود. وی گفت: ما نیاز داریم تا در کنار 
دستگاه های اجرایی، مجمع مشورتی توسعه استان را با خوشه ها 
و کمیته های مختلف تش��کیل دهیم و در بخش های مختلف از 
ظرفیت و س��رمایه های فکری، اقتص��ادی و اجتماعی نخبگان و 

بخش خصوصی و افراد صاحب نظر استفاده نماییم.
در این جلس��ه مس��ئوان دس��تگاه هاي دولت��ي و بانک ها 
گزارش��اتي در رابطه با میزان پرداخت تس��هیات رونق تولید، 
تس��هیات ارائه ش��ده در خصوص مالی��ات بنگاه ه��اي مالي و 
واگذاري واحدهاي تولیدي تملیک شده و نیز تقسیط بدهي هاي 

واحدهاي تولیدي به تامین اجتماعي را ارائه دادند.

 جزئیات نجات جان دختر19 ساله 
توسط آقای شهردار 

مهدیش�هر- حس�ین 
ش��هردار  بابامحم�دی- 
مهدیشهر در گفتگو با خبرنگار 
م��ا از اق��دام ب��ه خودکش��ی 
دختری جوان گف��ت : دختر 
۱۹ س��اله مهدیش��هری که 
قصد خودکشی داشت از مرگ 

نجات یافت.مس��عود حاجی بگلو افزود : حدود س��اعت ۱۲ ظهر 
از فرماندهی آتش نشانی مهدیش��هر موضوعی با عنوان اقدام به 
خودکشی اعام شد و پس  از 3 دقیقه از اعام این حادثه نیروهای 

آتش نشانی به محل  اعزام شدند.
وی اظهار داش��ت : نیروها پس از حضور در مح��ل حادثه با 
دختر ۱۹ ساله ای مواجه شدند که از پشت بام ساختمانی ۷ طبقه 
در خیابان صاحب الزمان) عج( مهدیشهر قصد خودکشی داردو 
جمعیتی ازمردم درآنجا جمع ش��ده اند.  شهردار مهدیشهر بیان 
کرد: من نیز با ش��نیدن این موضوع به س��رعت در محل حادثه 
حاضر شدم و از مردم خواستم ضمن حفظ خونسردی حلقه ای از 
جمعیت ایجاد کنند تا در صورت اقدام به خودکشی دخترجوان ، 
شدت ضربه توسط مردم کم شده و به تبع آن خطر مرگ کاهش 
یابد. شهردارمهدیش��هر گفت : باهر بار نزدیک شدن امدادگران، 
دختر به لبه بام نزدیک تر می ش��د و زمانی که یکی از امدادگران 
برای کمک خیز برداش��ت ، وی خود را از دیوار پشت بام آویزان 
کرد. پس از چند دقیقه دس��تان دختر جوان بی رمق ش��د و من 
به کمک یکی از ش��هروندان مهدیش��هری به ص��ورت نیم خیز 
به او نزدیک ش��ده و دس��تان دختر جوان را گرفتم و از س��قوط 
وی جلوگی��ری کردم. حاجی بگلو با اش��اره به ض��رورت تجهیز 
ایس��تگاه های آتش نش��انی برای ارائه خدمات مطلوب تر، افزود : 
متاسفانه در سطح اس��تان با کمبودهای تجهیزات ایستگاه های 
آتش نش��انی از جمل��ه نردب��ان هیدرولیک مواجه هس��تیم که 

امیدواریم با حمایت مسئولین این مسائل برطرف شود.

موفقیت کارکنان شرکت توزیع نیروي برق 
کرمانشاه در مسابقات دارت و تیراندازي

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق کرمانشاه، 
در مسابقات پرتاب دارت که باحضور بانوان همکار در صنعت آب 
و برق به میزباني شرکت تولید برق بیستون برگزار شد، خانم ها 
زهرادورباش و مینو مرادي از کارکنان شرکت توزیع نیروي برق 
استان کرمانشاه به ترتیب توانس��تند مقام اول و دوم  این دوره از 
مسابقه را کس��ب کنند. همچنین در شهرستان اسام آباد غرب 
به مناسبت چهلمین س��الگرد پیروزي انقاب اسامي یک دوره 

مسابقات تیراندازي براي بانوان کارمند برگزار شد .
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در مراسمی با حضور بازوند استاندار کرمانشاه، 
نادری نماینده  مردم  منطقه اورامانات در مجلس 
شورای اسامی، ش��هبازی مدیرعامل شرکت گاز 
استان و جمعی دیگراز مس��ئولین و مردم مشعل 
گازرس��انی ب��ه ۵ روس��تای مح��ورزان از توابع 

شهرستان جوانرود روشن شد.
مدیرعامل ش��رکت گاز کرمانش��اه در تشریح 
مختصات این پروژه گازرسانی اظهار کرد: به منظور 
گازرسانی به این روستاها مجموعاً اعتباری بالغ بر 
۴۵ میلیارد ریال هزینه ش��ده اس��ت ک��ه زمینه 
بهره مندی ۶۵0 خانوار س��اکن در این روستاها از 

سوخت پاک گاز طبیعی را فراهم نموده است.
وی افزود: دراین پروژه به طور متوس��ط برای 
گازرس��انی به هر خانوار ۷0 میلی��ون ریال هزینه 

شده اس��ت که بیانگر عزم راس��خ مجموعه دولت 
برای خدمت رسانی شایسته به روستا نشینان عزیز 

است.
مهندس ش��هبازی به اقدامات انجام گرفته در 
سال جاری به منظور توس��عه شبکه گاز رسانی در 
روستاهای استان اشاره و تصریح کرد: دریک سال 
اخیر ضریب نفوذ گازرس��انی در بخش روس��تایی 
استان معادل ۱0 درصد رشد داشته است درحالی 
که متوسط رشد کشوری این شاخص ۴ درصد بوده 
است که حاکی از شتاب مناسب اجرای پروژه های 

گازرسانی روستایی در استان است.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز کرمانش��اه در بخش 
دیگری از س��خنانش به ش��اخص های گازرسانی 
در این استان اش��اره و اظهار کرد: هم اکنون ۹۹/3 
درصد جمعیت شهری اس��تان در قالب ۲۸ شهر و 
۶۹ درصد جمعیت روستایی استان در قالب یکهزار 
و ۲۴۸ روستا تحت پوشش خدمات گازرسانی قرار 
دارند و گازرس��انی به ۴ ش��هر باقیمانده و بیش از 

۵00 روستای استان نیز در دست اجراست.
ش��هاب نادری نماینده مردم منطقه اورامانات 
در مجلس شورای اسامی نیز در این مراسم ضمن 
تقدیر از اقدامات ش��رکت گاز اس��تان، تسریع در 
اجرای پروژه های گازرسانی به روستاهای باقیمانده 

این منطقه را خواستار شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- 
ساری و دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- س��اری خبر داد: شعار و روز شمار هفته 

منابع طبیعی و آبخیزداری سال ۹۷ اعام شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مازندران- س��اری، مهندس 
س��ید محس��ن موس��وی تاکامی مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخی��زداری مازندران- س��اری و دبیر 
س��تاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری اداره کل 
منابع طبیع��ی و آبخیزداری مازندران- س��اری، 
گفت: همه ساله هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 
از ۱۵  الی ۲۱  اس��فند ماه در سراسر کشور برگزار 
می شود و مطابق ش��عار و روز ش��مار، اقدامات و 
برنامه ه��ای متنوعی برای گرامیداش��ت این ایام 
در کلیه اس��تان ها صورت می پذیرد.لذا به همین 
منظور، شعار هفته و روز شمار هفته منابع طبیعی 
و آبخیزداری سال ۹۷، طی نامه ارسالی از سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعام و جهت 

اجرا اباغ شد.
مهندس سید محسن موس��وی تاکامی افزود: 
)منابع طبیعی، بزرگترین س��رمایه ملی( به عنوان 
شعار هفته از س��وی س��ازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کش��ور تعیین و روز شمار هفته نیز به 

شرح ذیل اعام گردید: 

روز  اس��فند-    ۱۵ چهارش��نبه  اول:  روز 
درختکاری

روز دوم: پنج شنبه ۱۶  اسفند- منابع طبیعی، 
مردم، احیاء و توسعه جنگل ها و مراتع

روز س��وم: جمعه ۱۷     اسفند- منابع طبیعی، 
مردم، ائمه جمعه و جماعات 

روز چهارم: ش��نبه ۱۸   اسفند- منابع طبیعی، 
مردم، حفاظت و حمایت

روز پنجم: یکشنبه ۱۹ اسفند- منابع طبیعی، 
مردم، آبخیزداری و مقابله با سیل و خشکسالی

روز ششم: دوشنبه ۲0 اسفند- منابع طبیعی، 
مردم، بسیج و همیاران طبیعت 

روز هفتم: سه شنبه ۲۱ اسفند- منابع طبیعی، 
مردم و مجامع علمی و دانشگاهی 

با حضور بازوند استاندار کرمانشاه
گازرسانی به 5 روستای محور زان از توابع شهرستان جوانرود

دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: 
اعام شعار و روز شمار هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال 97 

بر اس��اس ش��اخص های وزارت��ی و نتایج 
ارزیابی ه��ای انج��ام ش��ده از س��وی وزارت 
اول  متوس��طه  اداره  پ��رورش  و  آم��وزش 
آم��وزش و پرورش قم توانس��ت ب��ار دیگر در 
ش��اخص های مدنظ��ر وزارت متب��وع عنوان 
 رتب��ه عال��ی کش��ور را ب��ه خ��ود اختصاص 

دهد.
و  رس��انی  اط��اع  اداره  گ��زارش  ب��ه 
روابط عمومی آم��وزش و پرورش اس��تان قم 
در نام��ه ارس��الی وزارت آم��وزش و پرورش 
به اس��تان که ب��ه امضای مرضیه مس��گر زاده 
مدی��رکل دفتر آم��وزش دوره اول متوس��طه 
وزارت رس��یده اس��ت ب��ا تش��کر از زحمات 
همکاران محترم در آموزش و پرورش اس��تان 
قم تأکید گردی��ده؛ نتایج ارزیاب��ی از عملکرد 
اس��تان ها ب��ا عنایت ب��ه ش��اخصه های مرکز 

برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطاعات 
وزارت متبوع و همچنی��ن بازدیدهای میدانی 
در ۱0 ش��اخصه صورت گرفته است که دوره 
متوس��طه اول آم��وزش و پرورش اس��تان قم 
توانس��ته با کس��ب نم��ره ۹۷/۹۸ از مجموع 
 ۱00 امتیاز در جایگاه عالی استان های کشور 

قرار گیرد.
اداره روابط عمومی و اطاع رسانی آموزش 
و پرورش قم با تبریک این موفقیت ارزش��مند 
برای کلیه تاشگران عرصه تعلیم و تربیت در 
استان مقدس قم و همچنین اهتمام شایسته  
همه همکاران گرانق��در در حوزه های اجرایی 
و آموزش��ی  اعم از مدارس ،اداره کل و ادارات 
تابعه ؛برای هم��گان از درگاه حضرت کردگار 
آرزوی موفقی��ت هرچ��ه بیش��تر را مس��الت 

می نماید.

برگ��زاری  مح��ل  اصفهان–کارپن�اه- 
نمایش��گاه های بین المللی اصفه��ان واقع در پل 
شهرس��تان از نخس��تین روز اس��فندماه میزبان 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 

می شود.
این نمایشگاه که تا پنجم اسفندماه برپا خواهد 
بود، میزبان ش��رکت هایی از استان های اصفهان، 
تهران، مشهد و تبریز اس��ت تا انواع لوازم خانگی 
برقی بزرگ و کوچک، خدمات پشتیبانی فروش 
و خدمات پس از ف��روش، انواع ظ��روف چینی و 
بلور و لوازم صوتی و تصویری را به نمایش عمومی 

بگذارند.
در نمایشگاه امسال ۸۲ شرکت اقدام به نمایش 
و عرضه محصوات و خدم��ات خود خواهند کرد 
تا عاقه مندان به حوزه ل��وازم خانگی در روزهای 
پایانی س��ال فرصت بهتری برای انتخ��اب لوازم 

خانگی مورد نیاز خود در نوروز ۹۸ داشته باشند.
در ای��ن دوره از نمایش��گاه بین الملل��ی لوازم 
خانگی اصفهان س��عی ش��ده که تمام��ی فعاان 
و برنده��ای مطرح این ح��وزه حض��ور فعالی در 
نمایشگاه داشته باش��ند. بر این اساس، برندهای 
مطرحی همچون دوو، اسنوا، برفاب، چینی توس، 
چینی زرین، پار، کاخلر، لوپز، زیرووات، پاکتین، 
مادیران، بوش، تکنو، بلس��ون، ش��اپ سرویس، 
فریدولین و س��پاهان جارو در نمایش��گاه امسال 

حضور یافته اند.
ای��ن نمایش��گاه در ۸۵00 مترمرب��ع فضای 
نمایش��گاهی برگ��زار می ش��ود و عاقه من��دان 
به بازدی��د از آن می توانن��د از س��اعت ۱۵ تا ۲3 
روزهای یکم تا پنجم اس��فندماه به محل برپایی 
نمایش��گاه های بین المللی اصفه��ان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش استان قم
رتبه عالی کشوری در نتایج شاخص های آموزشی دوره اول متوسطه

از یکم تا پنجم اسفند ماه97
اصفهان میزبان بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی 

» »

اهواز- نشست هم اندیشي بررسي مسائل و مشکات HSE و پدافند غیرعامل مناطق نفت خیزجنوب که 
با حضور مش��اور وزیر و مدیرکل HSE  وزارت نفت، محمد علي مطیعي معاون انرژي سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، مدیر HSE شرکت ملي نفت ایران، جمعي از مدیران مناطق نفت خیزجنوب و مدیران عامل شرکت هاي 
تابع برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومي، مهندس احمد محمدي گفت: اصول ایمني در س��طح شرکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب باتوجه به گس��تردگي جغرافیایي و اهمیت بااي اقتصادي آن خوش��بختانه در شرایط 
خوبي قرار دارد و ازم است با برگزاري این گونه نشست ها و تعامل و همکاري بیشتر با شرکت ملي نفت در زمینه 
دس��تیابي و رس��یدن به نقطه مطلوب و ایده آل گام برداریم.  وي در ادامه با بیان اینکه فلسفه  HSEپیشگیري 
است، اظهار داش��ت: HSE باید از حالت تزییني، دس��تورالعمل و صورت جلس��ه اي خارج و به سمت مطالعات 

تخصصي سوق داده شود. 

  مراسم نکوداشت دکتر تقی رازی و دکتر سید کاظم علوی فاضل دو اس��تاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز در این دانش��گاه برگزار شد.  به گزارش ایس��نا دکتر تقی رازی در مراسم نکوداشتی که برای 
این استاد برجسته و دکتر سید کاظم علوی فاضل دوشنبه۲۹ بهمن ماه( در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز برگزار شد، اظهار کرد: من دینم را به کش��ورم ادا کردم. هر آنچه که می توانس��تم را انجام دادم. این استاد 
برجس��ته گفت: زمانی که به ایران بازگش��تم اعمال جراحی که ما انجام می دادیم در هیچ کجای کش��ور انجام 
نمی شد. همچنین دکتر سید کاظم علوی فاضل با اشاره به مشکات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در زمان 
جداسازی دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه اهواز تصریح کرد: در آن زمان مشکات بسیاری در دانشگاه داشتیم. 
در آن زمان طرح جامع دانشگاه توسط مرکزی که وزارت بهداشت معرفی کرده بود، تدوین شد. در آن دوران ما از 

نظر علوم پایه قوی بودیم اما از نظر علوم بالینی ضعیف بودیم.

تقدیر از 2 استاد 
برجسته دانشگاه 

علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز

ایمني در مناطق 
نفت خيزجنوب 

از شرایط خوبي 
برخوردار است



یک فیلم نوآر ترسناک از تیره  غیر کاسیک ترین 
انواع س��ینما؛ ماشینیسِت »برد اندرس��ون« شما را 
به درون ذهن بی ثبات یک ف��رد مبتا به بی خوابی 
با رازی تاری��ک که زندگ��ی اش را تبدیل به برهوتی 
کرده که جز کار ک��ردن، در آن هی��چ هدفی وجود 
ن��دارد، می برد. ب��ا بهره من��دی از ب��ازی فوق العاده 
»کریسش��ن بیل«، فیلم همچون یک کابوس شبانه 
به اتمام می رسد، و از برخی جهات یادآور فیلم هایی 
چون »فایت کاب«، »ممنتو« و »بی خوابی« است.

اگرچه ممکن است در برخی لحظات »ماشینیست« 
همچون تقلیدی مح��ض از آن فیلم ها ب��ه نظر آید 
و حتی از آنه��ا ضعیف تر، اما با این وج��ود، تجربه ای 
ناخوش��ایند برای آنهایی که به این نوع داس��تان ها 

عاقه دارند نیست.
تِ��ِرُور با ب��ازی بیل، همان ط��ور که از ن��ام فیلم 
پیداست، ماشینکار یک کارگاه ماشین سازی است. 
به طور کلی با تبعیت از خودش، او هر روز صبح س��ر 
کار حاضر می شود، و بعد از ظهر از کار فارغ می شود.

وقتی از سر کار برمی گردد، کاری جز صحبت کردن 
با دختر گارسونی )با بازی آیتانا 
س��انچز گیخون( ک��ه در یک 
رس��توران کوچک فرودگاهی 
کار می کند یا ماقات با روسپی 
)با  اس��تیوی  همیش��گی اش، 
بازی جنیف��ر جیس��ون لِیف( 
انجام نمی دهد.اما چیز عجیبی 
در ح��ال رخ دادن اس��ت.مرد 
مرم��وزی به نام ای��وان )با بازی 

جان شاریان( با او ماقات می کند، و او بینشی عجیب 
دارد.سوال اینجاست که آیا اینها توهمات یک تخیل 
آشفته است یا قسمتی بزرگ تر از توطئه ای که برای 
به جنون کشیدن ترور چیده ش��ده است.چه مقدار 
از رویدادهای در حال رخ دادن مرب��وط به روح ترور 
است؟چه کسی؟ اگر کسی هست، واقعی است؟چرا 
س��اعت برروی ۱:۳۰ دقیقه متوقف شده است؟چرا 
یخچال نشت می کند؟ )و چرا ایوان شبیه به شخصیت 

مارلون براندو در فیلم اینک آخرالزمان است؟(
همچنین، اندرسون رنگ ها را طوری تغییر داده، 
که فیل��م تنها مقداری از فیلم های س��یاه و س��فید، 
رنگی تر است.و صحنه ای وجود دارد که توفانی را که 
در حال نزدیک شدن اس��ت نمایش می دهد، که در 

نوع خودش عالی است.
حتی برای آنهایی که قادرند قبل از تماشای فیلم، 
دقیقاََ اتفاقات فیلم را در ذهن ساخته و پرداخته کنند، 
باز هم ماشینیس��ت توانایی جلب توجه را دارد.فیلم 
تاریک است،اما باارزش، و هیچ وقت هم مخاطب را دور 
نمی زند.در فیلم، صحنه ای وجود ندارد که مخاطب را 
ناگهان غافلگیر کند.اتفاقات آرام آرام 
رخ می دهند، و اندرسون به ما لذت به 
هم چسباندن این اتفاقات را می دهد. 
ماشینیست نوع خاصی از مخاطبان 
را می طلبد، آنهایی که ب��ا فیلم های 
تاریک مش��کلی ندارند و تعدادشان 
چندان زیاد نیست.اما افراد متعلق به 
همان گروه، بابت چنین فیلمی بسیار 

سپاسگزار خواهند بود. 

منظری دیگر نگاریست

دریچه

» »

یادمان »

»

داریوش مهردان/  کارتونیستبدون شرح!

نگاه »
نقد فیلم »ماشینیست«
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اتـــــاق آبی
بانو آگاتا کریس��تی، با نام اصلی آگاتا مری کاریس��ا میلر )agatha mary clarissa miller( در ۱۵ سپتامبر 
۱۸۹۰، در شهر تورکی ناحیه دوون انگلستان به دنیا آمد. پدر آمریکایی اش فردریک میلر نام داشت. مادرش کارا بومر 
انگلیسی و از خانواده ای اش��رافی بود. آگاتا به دلیل آمریکایی بودن پدر می توانس��ت تبعه ایاات متحده نیز باشد، ولی 
 هرگز از آن کش��ور تقاضای تابعیت نکرد. آگاتا دارای یک خواهر و یک برادر بود که هردوی آنه��ا از وی بزرگ تر بودند.

آگاتا در سال ۱۹۱۴ با یک سرهنگ نیروی هوایی به نام آرچیبالد کریستی ازدواج کرد که ازدواج موفقی نبود و زندگی 
مشترک آنان بعد از ۱۴ سال عاقبت در سال ۱۹۲۸ به جدایی انجامید. دختری به نام روزالیند هیکز حاصل این ازدواج 
بود. آگاتا کریس��تی رمان قتل در قطار سریع السیر شرق را در س��ال ۱۹۳۴ وقتی در هتل پرا پااس استانبول سکونت 
داشت نوشت. استانبول آخرین ایستگاه شرقی قطار سریع الس��یر اورینت بود که در آن زمان بین غرب و شرق اروپا در 
تردد بود. اتاقی که آگاتا کریستی در آن می زیست توسط مقامات هتل پرا پااس به عنوان یادبود این نویسنده نامدار در 
همان حال و هوای زمان اقامت کریستی حفظ و نگهداری شده  است. آگاتا کریستی در ۱۲ ژانویه ۱۹۷۶ در ۸۵ سالگی 
به مرگ طبیعی درگذش��ت. او تنها یک فرزند به نام روزالیند هیکز داش��ت که او نیز در ۸۵ س��الگی به تاریخ ۲۸ اکتبر 
۲۰۰۴ درگذشت. در حال حاضر تمام حقوق مربوط به نشر و فروش کتاب های آگاتا کریستی در اختیار و مالکیت نوه او 

ماتیو پریچارد است.

برخورد قاطع با ترور

مبارزه با پول شویی
احمد حاتمی یزد
کارشناس اقتصادی

بخش��ی از پول ه��ای موسس��ات اعتب��اری به صورت 
پول شویی جابه جا شده اس��ت و رد آن دیگر معلوم نیست. 
پول هایی که از مردم گرفته شده به جیب صاحب موسسه 
یا خانواده یا دوستانش��ان رفته اس��ت و مش��خص نیست 
این پول ها کجاس��ت و مردمی هم که پولش��ان را از دست 
داده اند، جلوی بانک مرکزی و ... تظاهرات می کنند. دولت 
هم به خاطر جلوگیری از مش��کات احتمال��ی، ۳۰ هزار 
میلیارد توم��ان به س��پرده گذاران داده اس��ت. این یعنی 
۳۰ هزار میلیارد تومان پول مردم نزد موسسات غیرمجاز 

پول شویی شد و رفت.
یکی از راه ها این است که آنها این پول را وام می دهند 
به آقای »الف« ک��ه او هم پول را بدهد ب��ه خانم »ب« که 
بنیان گذار موسسه است؛ یعنی پول برمی گردد به خودشان 

و دیگر ردی از پول باقی نمی ماند.
مبارزه با پول ش��ویی در تمام دنی��ا از طریق بانک ها 
انجام و کنترل می ش��ود، پول ش��ویی به معنی این است 
که از طریق غیرمشروع کس��ب منفعت شود و برای آنکه 
این اقدام لو ن��رود، در چارچوب معامات قانونی ش��کل 
می گیرد و از طریق دیگری این پولها به حساب افراد واریز 

می شود.
اغلب این معام��ات در خصوص فروش م��واد مخدر 
و کاا های قاچاق یا در بخش های اقتص��ادی کان مانند 
گمرکات کشور یا ادارات دارایی و مالیاتی با پرداخت رشوه 
صورت می گیرد، در اکثر موارد در هر بخشی که ارتباطات 
با مردم بیشتر اس��ت، دادن رش��وه نیز محتمل تر است و 
متاس��فانه نظارتی هم وج��ود ندارد. مس��لما فرد خاطی 
نمی تواند بگوید مواد مخدر فروختم، رشوه گرفتم یا قاچاق 

کرده ام پس اقدام به پول شویی می کند.
البته این معضل با اجرای FATF حل می شود، زیرا 
این الزام به وجود می آید که افراد منبع دریافت پول خود 
را اعام کنند که ای��ن مبلغ بابت چه اقدامی به حس��اب 
فرد واریز شده اس��ت، اینکه فردی تنها حقوق ماهانه اش 
به حس��ابش واریز می ش��ده و یک باره مبلغ یک میلیارد 
تومان به حسابش واریز شود، باید بابت این قضیه به بانک 
توضیح دهد و این مس��ئولیت در تمام دنی��ا به جز ایران 
برعهده بانک هاس��ت. بیشترین پول ش��ویی در کشور از 
سوی برخی تجار و کارخانه داران و س��رمایه داران کان 
صورت می گیرد. هر چند دولت پیش��نهاد خ��ود را بابت 
مبارزه با پول ش��ویی به مجلس داده و مجل��س نیز آن را 
تصویب کرده است، اما متاسفانه منافع شخصی و گروهی 
برخی از افراد مانع از تصویب این قانون بین المللی ش��ده 

است.
در نظ��ام بانکی رس��می نیز ام��کان این پول ش��ویی 
وجود دارد. یکی از مصادیق این مس��ئله در سیستم بانکی 
مطالبات معوق اس��ت. در حال حاضر نظ��ام بانکی حدود 
یکصد و پنجاه هزارمیلیارد تومان به افراد و ش��رکت هایی 
وام داده اس��ت که آنها این مبلغ را پ��س نداده اند. این در 
حالی است که در صورتی که این پول صرف کاری می شد 
که برای آن تعریف شده بود و مسیر درست را طی می کرد، 
به نظام بانکی باز می گش��ت اما این اتفاق نمی افتد و برای 
سرپوش گذاش��تن بر آن فاکتور دروغین ارائه می دهند و 
پول می گیرن��د، در صورتی که اگر فاکت��ور و خرید واقعی 
وجود داش��ت در ازای وام داده شده بایس��تی پروژه ای یا 
شرکتی وجود می داش��ت، چون این وجود ندارد پول ها در 
جای دیگری خرج ش��ده اس��ت و در واقع اختاس و رانت 

می شود منشاء پول های کثیف.
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گروه ه��ای تروریس��تی در مناطق مرزی سیس��تان و 
بلوچس��تان با پاکس��تان حض��ور دارند اما دول��ت مرکزی 
پاکستان توجه چندانی به مرز ها ندارد، زیرا اولویت پاکستان 
اصا امنیت مرزهایش با ایران نیس��ت و تمام تمرکز خود را 
روی مرزهایش با افغانس��تان و هند ق��رار داده و گروه های 
تروریستی مانند جیش العدل نیز از این شرایط سوءاستفاده 
می کنند. آنها معتقدند چون نظام ایران شیعه است، حکومت 
مرکزی، به مردم اهل سنت که در مناطقی همچون سیستان 
و بلوچستان ساکن هس��تند توجه نمی کند بنابراین سعی 
می کند از آن مناطق نیرو جذب می کند. قوم بلوچ بیشترین 
اهل سنت را دارد و عده ای معتقدند نه تنها حقوق مردم اهل 
سنت در ایران نادیده می شود، بلکه در دستگاه ها و مناصب 
دولتی جایی ندارند و شرایط اقتصادی مناسبی هم ندارند. 
جیش العدل همین مسئله را به عنوان راهی برای جذب نیرو 
مطرح می کند و با ادعای تامی��ن و برگرداندن حق و حقوق 
مردم اهل س��نت از بومی های منطقه جذب نیرو می کنند. 
البته این گروه ها فعالیتی چند ملیتی دارند، و س��عی دارند 
از همه جا نیرو جذب کنند. گروه تروریس��تی جیش العدل 
می تواند با وعده ه��ای متفاوتی به جذب نی��رو بپردازد که 
بارزتریِن آنها وعده های مالی است. سیستان و بلوچستان از 
محروم ترین  مناطق ایران است و هیچ سرمایه گذاری در آنجا 
صورت نگرفته و مردم نیز در شرایط سخت مالی و اقتصادی 
به سر می برند، با این همه این گونه نیست که افرادی که دست 
به عملیات انتحاری می زنند صرفا به دایل گرفتن پول باشد، 
این کار انگیزه های بیش��تری نیاز دارد که می تواند به دلیل 

اعتقادات مذهبی و تفکرات ایدئولوژیک باشد.
جیش العدل در واقع ادامه همان گروه جنداه اس��ت، 
از همان زمان که عبدالمالک ریگی دستگیر شد، اختافی 
درون گروه جنداه ایجاد شد که باعث انشعاب در آن گروه 
شد؛ بخشی از این انش��عاب، گروه جیش العدل را تشکیل 

دادند. 
از آنجایی که س��پاه در منطقه حض��ور دارد و به نوعی 
منطقه امنیتی است و امنیت استان سیستان و بلوچستان در 
دست سپاه است، بیشترین درگیری هایی که ایجاد می شود، 
با سپاه است. البته این درگیری ها مختص سپاه نیست و در 
گذشته شاهد این بوده ایم که با نیرو های نیروی انتظامی نیز 

درگیری هایی را داشتند.
واقعیت این اس��ت که در منطقه سیستان و بلوچستان 
مشکات بسیار جدی وجود دارد که مهم ترین  آنها مسائل 
اقتصادی اس��ت. فقر، بیکاری، برخی تبعیض ها  در مسائل 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... باعث ش��ده تا نتوان اقدام 

جدی صورت داد.
دولت می تواند با برنامه ریزی جدی برای توسعه منطقه، 
بستر های ازم برای رفاه و بهتر شدن شرایط مردم را ایجاد 
کند تا این گروه ها نتوانند از این منطقه یارگیری انجام دهند. 
البته ش��یوخ محلی می توانند تا حدی ایفای نقش داش��ته 
باشند، اما ایفای نقش آنها تا جایی که کاما جلوی تحرکات 
آنها را بگیرد، جای بحث دارد. نمی توان یک منطقه را در فقر 

نگاه داشت و انتظار داشت اتفاقی رخ ندهد.

پیرمحمد مازهی 
کارشناس مسائل بین المللی

درنگ »

بنابراین نظراتی ک��ه میان ای��ران و ونزوئا مورد 
بحث قرار گرفت در همین محدوده باقی ماند تا اینکه 
صنعت نفت ملی ش��د و پس از کودتای سال ۱۳۳۲ 
کنسرسیومی با ش��رکت تعدادی از شرکتهای نفتی 
غربی و ش��رکت نوپای ملی نفت ایران تشکیل شد و 
این تحرک و پویایی مبنایی برای تاس��یس اوپک در 

سالهای بعد گردید. 
فرمانفرمائی��ان در ادامه می نویس��د: ام��ا درباره 
چگونگی تش��کیل اوپک و نقش من در تش��کیل آن 
باید بگویم ک��ه در اواخر س��ال ۱۳۳۷ عبداه انتظام 
رئیس ش��رکت ملی نفت ایران از من خواس��ت برای 
ش��رکت در یک گردهمایی نفتی –عرب��ی به قاهره 
س��فر کنم. انتظام به من یادآوری ک��رد دولت ایران 
به خاطر ح��رص و ولع اع��راب و علقه ای ک��ه آنها به 
دولت دکتر مصدق داش��تند و مصائب ناش��ی از ملی 
کردن نفت، مایل نیس��ت نماینده ای معتبر به قاهره 
بفرس��تد بنابراین من باید تنها به عنوان یک ناظر در 
گردهمایی مزبور شرکت می کردم. با اینکه دولت مرا 
به خاطر تجربه ام در رواب��ط بین الملل و نیز عضویتم 
در هیأت مدیره کنسرسیوم نفت برگزیده بود اما من 
اجازه نداشتم از طرف دولت ایران سخن بگویم یا خود 
را یک مقام رسمی به حساب آورم. من غامرضا نیک 
پی را به عنوان معاون با خود بردم و علی رغم تاشهای 
س��اواک برای اعزام ش��خصی در کنار من، اجازه این 
کار را ندادم. در آن زمان کش��ور مصر توس��ط جمال 
عبدالناصر اداره می ش��د و او منادی تح��ول در تمام 
خاورمیانه عربی بود و بر این باور بود که نفت اسلحه ای 
اس��ت که با کمک آن می توان غرب را به زانو درآورد. 
همزمان با برگزاری این گردهمایی، شرکت بریتیش 
پترولیوم دست به حماقت بزرگی زد و بدون مشورت با 
کشورهای تولید کننده نفت و جلسه پیش رو، به بهانه 
اشباع بازار نفت، به طور یک جانبه بهای نفت را کاهش 
داد. بنابر این درآمد ناچیز کشورهای تولید کننده یک 
شبه س��قوط کرد و این توهین که ضربه ای شدیدی 
به اقتصاد این کش��ورها وارد کرده بود موجب ش��د تا 
عزم آنها برای پدیدآوردن س��ازمانی که مدافع حقوق 
آنها باشد جزم ش��ود. در چنین فضایی بود که من در 
فروردین س��ال ۱۳۳۸ به قاهره رس��یدم. گردهمایی 
قاهره ۵ روز به طول انجامی��د. روزها به مطالعه اوراق 
آماده شده می گذشت و کمتر بحثی درباره چگونگی 
پاسخ به کاهش قیمت نفت از طرف بریتیش پترولیوم 
درمیگرفت تا اینکه در یک ش��ب من ترجیح دادم که 
به میهمانی شام اعضا نروم و تنها در هتل بمانم، دکتر 
پرز آلفونس��و که رئیس هیأت ونزوئای��ی را بر عهده 
داشت نیز به میهمانی نرفت و در عوض شام را به طور 

خصوصی با من صرف کرد. هنگام شام بود که یکی از 
حوادث مهم زندگی من و کشور ایران رقم خورد بدین 
ترتیب که دکتر پرز آلفونسو گفت ما تولید کنندگان 
نفت هیچ وس��یله ای برای تب��ادل نظ��ر، مزیت ها و 
تسویه های قرارداد های نفتی نداریم، به همین دلیل 
من یک نس��خه از قرارداد خودمان را که به عربی نیز 
ترجم��ه ش��ده هم��راه آورده ام. او در حقیقت همان 
حرفهایی را می زد که هیأت نفتی ونزوئایی ۱۰ سال 
پیش پیش��نهادش را مطرح کرده بود. دکتر آلفونسو 
ادامه داد شما هم می توانید و همه ما می توانیم و حتما 
باید این کار را انجام دهیم. ما باید مرتب دور هم جمع 
شویم و موضوعات را بررسی کنیم. وقت آن فرا رسیده 
تا از فشار و تهدید شرکتها نس��بت به خود رها شویم 
چرا که یادمانهای پاریس و لندن ب��ا انرژی هایی که 
ما به بهای ناچیزی در اختیار غرب می گذاریم روشن 

می شوند، پس باید موافقت نامه ای تنظیم کنیم.
من به آلفونسو گفتم که تنها یک عضو ناظر هستم 
و اجازه ورود به چنین موضوعی را ندارم. اما او نیز گفت 
که وی هم تنها یک ناظر اس��ت اما آماده است تا برای 
ملت و کشورش چنین پیمانی را امضاء کند. پرسیدم 
آیا اعراب برای چنین کاری آمادگی دارند؟ آلفونس��و 
پاسخ داد که با آنها س��خن خواهد گفت زیرا با اینکه 
ایران عرب نیست اما چون نقش کلیدی و اساسی در 
خلیج فارس دارد و در اکتش��اف و تولید نفت از همه 
ما با سابقه تر اس��ت بنابر این نظر ایران خیلی اثر گذار 
است. پس از اندکی تفکر دل را به دریا زدم و به او گفتم 
می توانید روی من حساب کنید! روز بعد در کنار رود 
نیل و در محلی به نام کلوپ مهدی جمع شدیم و دور 
یک میز، من از ایران، پرز آلفونس��و از ونزوئا، عبداله 
تریکی از عربس��تان و نمایندگانی از ع��راق، کویت و 
قطر درباره شرایط موافقت نامه به گفتگو پرداختیم. 
پیش نویس قرارداد را نماینده ونزوئا قرائت کرد و ما 
به بحث درباره آن پرداختیم. مباحثی مانند چگونگی 
اداره صنع��ت نفت، ش��رایط کار، دس��تمزد، حقوق 
بازنشس��تگی و محیط کار و موارد دیگ��ر. هر یک از 
نمایندگان متن س��ند را خواندند آن گاه آلفونسو قلم 
را به دست من داد تا آن را امضاء کنم. اما من علی رغم 
قولی که به او داده بودم گفتم که چنین اختیاری را از 
تهران ندارم و تنها عضو ناظر در این همگرایی هستم. 
آلفونسو گفت من هم عضو ناظر هستم اما برای کمک 
به کش��ور و ملت مان اینجا جمع ش��ده ایم، اگر شما 
امضاء نکنید هیچ کس به ویژه اع��راب امضاء نخواهد 
کرد. پس از آن بود که قلم را برداش��تم و آن را امضاء 
کردم و بافاصله دیگران نیز به دنبال من پیش نویس 
پیمان را که در ابتدای آن نام ایران بعد ونزوئا، عراق، 

عربس��تان س��عودی، کویت و قطر آمده ب��ود امضاء 
کردند. ای��ن پیش نویس پیمان، که ب��ه موافقت نامه 
عالی جنابان مشهور ش��د موجب گردید تا یک سال 
بعد دولت عراق نمایندگان دولتهای شرکت کننده در 

پیمان قاهره را به بغداد دعوت کند و در اجاس��ی که 
در سپتامبر ۱۹۶۰ میادی برگزار شد رسما تشکیل 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به اطاع 

جهانیان برسد. 

پیشینه تشکیل اوپك )قسمت دوم(
عباس مهری اردستانی
پژوهشگر
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