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  سال  بیست و پنجم
  8  صفحه )به طور موقت( 

  قیمت 1000 تومان

علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه دو قطبی 
س��ازی به ضرر جامعه است، گفت: امروز باید دید این 
دو قطبی ها را در جامعه مانند »مقاومت – مذاکره«، 
»فاس��د – س��الم«، »خادم - خائن« را چه کسانی در 

جامعه ایجاد و دنبال می کند.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی س��خنگوی دولت روز 
گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر 
اینکه هیچ نشانه ای مبنی بر صداقت آمریکا از طرف این 
کشور نمی بینیم، گفت: در صورت ادامه وضع موجود 
اساسا امکان دیدار دو رئیس جمهوری وجود ندارد. از 
نگاه ایران توقف هم��ه تحریم هایی که آمریکا پس از 
خروج از برجام ایجاد کرده اس��ت شرط ضروری برای 

آغاز یک دیپلماسی سازنده است.
وی با تاکید بر لزوم توقف تحریم ها و برگش��ت به 
قبل از تحریم ها تصریح کرد: این موضوع پیش شرط 
نیست و به اعتقاد من طبیعی ترین  حق ماست. آمریکا 
برای نشان دادن عزم و صداقت خود در این مسیر جدا 

از رفع تحریم ها باید به ملت ایران احترام بگذارد.
ربیعی گفت: در آخرین جلس��ه س��ران س��ه قوه 
موضوع استجازه درباره مبارزه با فساد مورد بحث قرار 
گرفت. ما کماکان به هر تصمیمی که گرفته شده، قائل 
هستیم و رفع اشکااتش مورد بحث بود. مطالبی که در 

آنجا ]برنامه[ گفته ش��د غلط بود و این پاسخ براساس 
آن داده شد

سخنگوی دولت با بیان اینکه استراتژی ما افزایش 
اعتماد عمومی به رس��انه های داخلی است، گفت: هر 
چه اعتبار رسانه های داخلی افزایش پیدا کند، امنیت 
ملی ما نیز افزایش می یابد؛ شایعه پراکنی های رسانه ها 
خارجی هیچ وقت خیر و برکتی برای مردم ما نداشته 

و ندارد.
وی افزود: من از موضع صلح مطالب را بیان می کنم 
زیرا همه رس��انه ها برای منافع کشور و امنیت کشور 
هس��تند، اما متاس��فانه برخی برنامه ها در یک شبکه 
خیلی جهت دار کار می کند؛ البته این اتفاقات از فردای 
انتخابات آغاز ش��د و ما هم عادت کرده ایم؛ ما از نقد 
هراس��ی نداریم. ربیعی گفت: م��ن در این باره از آقای 
واعظی س��وال کردم ایش��ان به دفتر بنده بیانیه داد، 
صحبت ه��ای آقای واعظی در تناقض با گفته های من 
نب��ود، وی اعام کرده بود که نگرانی هایی در خصوص 
حضور زنان در ورزش��گاه ها وج��ود دارد که البته این 
نگرانی ها از س��وی برخی ها وجود دارد ولی ما معتقد 
هستیم زنان می توانند در ورزشگاه ها حضور یابند البته 

عده ای در جامعه نگرانی دارند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای حضور زنان 

در ورزش��گاه ها بلیت فروشی انجام خواهد شد، اظهار 
داشت: قطعا بلیت فروشی انجام خواهد شد.

س��خنگوی دولت با اش��اره به حادثه خودسوزی 
سحر خدایاری گفت: حادثه ای که رخ داد حادثه تلخ و 
درس آموزی بود. فضای رسانه ای و تحلیلی ایجاد شده 
برای این موضوع به مقدار زیادی مغرضانه بود. مسئله 
دخترمان، سحر ابعاد مختلفی را پیش ما قرار داد این 
موضوع در حوزه مرتبط با روان شناسی، جامعه شناسی، 
جرم شناسی و تحوات نسلی ما است، ما نمی توانیم این 
موضوعات را نادیده بگیریم، باید آستانه تحمل افراد در 
نظر گرفته شود. اینکه چه چیزی اتفاق افتاده که چنین 

حادثه تلخ و غیرقابل قبولی رخ می دهد، مهم است.
 عضو دول��ت تدبیر و امید با بیان اینکه هدف این 
بحث ها در ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی تاش 
برای اثرگذاری بیشتر برای مقابله با فساد است، یادآور 
شد: هدف ریشه کنی فس��اد است و نه صرفا تبلیغات 
ظاهری. بحثی که مطرح شد آن است که ما تبلیغات 
نمی خواهیم بلکه ریشه کنی فساد را باید دنبال کنیم. 
خطر جدی در مقابله با فس��اد این است که از صورت 
مل��ی و بی طرفانه خارج ش��ود و این ذهنیت در مردم 
شکل بگیرد که همه اینها تبلیغات و هیاهوهای سیاسی 

و خدایی ناکرده انتخاباتی و برای فریب مردم است.

سخنگوی دولت:

دو قطبی سازی به ضرر جامعه است
فاطمه ذوالقدر، نماینده اصاح طلب 
مجل��س دهم گف��ت: متأس��فانه گاهی 
برخوردها به س��متی می رود که به جای 
اصل برائت، گوی��ا اصل مجرمیت حاکم 

است، مگر خافش ثابت شود.
به گ��زارش ایلنا، فاطم��ه ذوالقدر با 
اشاره به درخواست رئیس قوه قضائیه در 
تجدید نظر در احکام صادره برای فعاان 
کارگری گفت: این اقدام شایسته رئیس 
قوه قضائیه نه تنها در تصمیم گیری قضات 
تجدیدنظر تأثیر دارد بلکه نگاه قضات را 
به خصوص در حوزه کارگری به س��مت 
رأف��ت و ماحظه بیش��تر خواه��د برد. 

رئیس قوه قضائیه ب��ه دلیل برخورداری 
از دانش حقوقی و ش��م قضائی، نس��بت 
به ابعاد مختل��ف پرونده های فوق احاطه 
داش��ته اند و چنی��ن تصمیم ب��ه جایی 
گرفته اند که امیدواریم در نهایت موجب 
خرس��ندی و اعتم��اد و اطمینان خاطر 
جامعه کارگری و سایرین شود.وی افزود: 
در پرونده های قضائی جاری قطعاً خارج 
از فرآیند رس��یدگی و مراحل دادرسی از 
قبی��ل تجدیدنظر، راه��کار دیگری قابل 
طرح و بحث نیس��ت؛ لیکن نگاه کلی به 
فعالیت های صنفی و اجتماعی در کشور 
نبای��د با بدبینی همراه باش��د. این عضو 

فراکس��یون امید مجلس اظهار داش��ت: 
متأس��فانه گاهی برخوردها به س��متی 
م��ی رود که ب��ه جای اص��ل برائت، گویا 
اصل مجرمیت حاکم است، مگر خافش 
ثابت ش��ود. هنگامی که فعالیت اصناف 
یا انجمن ها و س��من ها بر مبنای صدور 
مجوزهای قانونی و مبتنی بر اساسنامه ها 
با بیان اهداف تعیین شده و قانون اساسی 
صورت می گیرد و ارتکاب فعلی که عنوان 
مجرمان��ه دارد، صورت نپذیرفته اس��ت، 
نباید تحت عناوین کلی جرم تلقی شود. 
آنجا هم که به بهانه فعالیت صنفی، اقدامی 
علیه منافع ملی انجام شده، باید شفاف و 

گویا تفهیم شود و به اطاع مردم برسد تا 
مردم با این آگاهی بخشی و اطاع رسانی 
مرز بین فعالیت های قانونی و غیرقانونی و 
مضر به حال جامعه را بدانند تا ناخواسته 

در مسیر اشتباه قرار نگیرند.
ذوالق��در اظه��ار داش��ت: در ح��وزه 
فعالیت های کارگری، آن هم در این اوضاع 
س��خت اقتصادی و خصوصی سازی های 
غیر اصولی، به نظر می رس��د می بایست 
ضمن بازتعری��ف فعالی��ت اجتماعی یا 
صنفی، تمهیداتی را در جهت جلوگیری از 
تضییع حقوق کارگران عزیز و زحمتکش 

یا فعاان اجتماعی در نظر گرفت.

فاطمه ذوالقدر:

گاهی اصل بر برائت گذاشته نمی شود
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مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:

درآمد ۱۷میلیارد داری صنعت پتروشیمی کشور
سیروس الوند:

تقوایی جایزه نقدی 
لوکارنو را به بازسازی 

مناطق جنگ زده داد
»6

فراخوان عمومی طراحی المان شهری
شهرداری منطقه دو کانشهر اهواز با هدف حفظ و پاسداشت هشت سال رشادت و ایثارگری مردان و زنان کشور 

عزیزمان ایران و به جهت ایجاد منظر شهری مناسب که نمایانگر شور و شوق حضور در عرصه دفاع مقدس و روحیه 
شهادت طلبی و ایثار احاد مردم باشد. فراخوان طراحی المان شهری با عنوان دفاع مقدس را برگزار می نماید.

موضوع: طراحی المان شهری با موضوع دفاع مقدس میدان پلیس )میدان ورودی شهر اهواز از مسیر اندیمشک(
نحوه طراحی: طراحی المان شهری ایستاده با شعاع و ارتفاع مناسب جهت نصب در میدان 

نحوه ثبت نام و ارائه طرح: عاقه مندان می توانند ضمن تکمیل فرم ثبت نام و تهیه موارد زیر در این فراخوان شرکت نمایند.
ـ ارائه و تحویل ماکت حجمی 

ـ ارائه طرح )فایل( گرافیکی سه بعدی 
JPG ـ ارائه فایل تصاویر با کیفیت باا و با فرمت

ـ مهلت ثبت نام و تحویل آثار پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/07/30
نکات مهم و قابل توجه:

ـ انجام ثبت نام و پذیرش طرح صرفاً با رعایت تمام موارد یاد شده و زمان تعیین شده در ساعات اداری صورت می پذیرد.
ـ نتایج پس از اتماممهلت ثبت نام و زمان  داوری از طریق سایت شهرداری اهواز، تماس و یا ارسال پیامک به شرکت کنندگان اعام خواهد 

شد.
ـ به سه طرح انتخابی از سوی هیئت داوران، هدایای به رسم یادبود به شرح ذیل اهداء خواهد شد:

ـ مقام اول سه سکه بهار آزادی 
ـ مقام دوم دو سکه بهار آزادی 

ـ مقام سوم یک سکه بهار آزادی 
ـ  داوری آثار ارائه شده توسط شورای تخصصی متشکل از نخبگان و اساتید دانشگاه، پیشکسوتان و سرداران دفاع مقدس و کارشناسان شهری 

و شهرداری انجام و نتایج از طریق سایت شهرداری اهواز به اطاع عموم خواهد رسید.
عاقمندان جهت دریافت فرم ثبت نام و تحویل آثار خود می توانند از طریق مراجعه حضوی به نشانی: 

اهوازـ  کیانشهر، انتهای بلوار امام رضا )ع( جنب ایستگاه آتش نشانی ساختمان شهرداری منطقه دو اهواز دبیرخانه فراخوان عمومی طراحی 
المان شهری منطقه دو کد پستی 6154838489 یا از طریق سایت شهرداری اهواز به آدرس: www.ahvaz.ir فرم ثبت نام را دریافت و بعد از 

تکمیل، طرح و تصاویر خود را پست الکترونیکی z2.ahvaz.mu@gmail.com و یا به آدرس فوق ارسال فرمایند.
دبیرخانه فراخوان عمومی طراحی المان شهری شهرداری منطقه دو اهواز

شماره تماس: 3384945۷ـ06۱
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

یادداشت

 خطر 
فروپاشی برجام

 کنترل 
قیمت ارز

دغدغه زیست بوم 
و آگاهی بخشی  به 

نسل نو

سیدعلی بیگدلی
 کارشناس بین الملل

آلبرت بغازیان 
کارشناس اقتصادی 

سید علی تدین صدوقی 
منتقد
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  تاجیک: جلسات 

 شورای عالی کار با تعلل 
برگزار می شود

بدعت 
خطرناک 

دولت درباره 
مزد کارگران

«  محسن میردامادی از چهره های 
اصاح طل����ب در ای����ن خص����وص گفته 
بای����د  مل����ی  گفت وگ����وی  »در  ک����ه 
ص����دای هم����ه م����ردم ش����نیده ش����ود. 
گفت وگوی ملی به معنای گفت وگوی 
اصول گرای���ان  و  اصاح طلب���ان 
نیس����ت... بای����د ص����دای قومیت ه����ا 
صدا ه����ای  و  گوناگ����ون  مذاه����ب  و 
متف����اوت در جامع����ه ش����نیده ش����ود.

الزامات 
گفت وگوی 

واقعی

 در حاشیه انتشار آخرین اخبار 
 حول شورای 

»گفت وگوی ملی«:

اجتماعی

4 »

گزارش »روزان« از نشست سه جانبه  روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه

 گره بحران سوریه در دستان 
اردوغان،پوتین و روحانی

«  صفحه 3

2 »

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید 600 دستگاه کولرگازی پنجره ای  ۱8000 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خوزستان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید 600 دستگاه کولر پنجره ای 18000 با مشخصات ذیل 
به شماره فراخوان )2098005700000007( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
 از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( با آدرس

 www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. تاریخ انتشار در سامانه 1398/06/26 می باشد.
»ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.«
مشخصات کولر: کولر پنجره ای 18000 - ساخت ایران- با ضمانتنامه معتبر -  رادیاتور چهار لول -موتور پیستونی-  کم مصرف و باا بودن رده 

انرژی - مخصوص مناطق فوق گرم - ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1398/06/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 1398/07/10
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز شنبه 1398/07/13

 مدت اعتبار پیشنهادات: تا تاریخ 1398/09/13
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان می بایست مبلغ 1/700/000/000 ریال  بابت سپرده شرکت در مناقصه را به صورت 
اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه بنام اداره کل کمیته 

امدادامام خمینی )ره(استان خوزستان واریز وارائه نمایند.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف 

آدرس: استان خوزستان- اهواز- امانیه- خیابان فلسطین- روبروی سازمان انتقال خون- اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان
تلفن: 19 – 06133367717 داخلی 3172 واحد پشتیبانی

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس :02141934
کمیته امداد امام خمینی )ره ( استان خوزستاندفتر ثبت نام : 02188969737 – 02185193768

ول
ت ا

نوب



»
وزیر علوم: 

هیچ پرونده ای برای فعالیت صنفی 
دانشجویان در دانشگاه نداریم

منصور غامی وزی��ر علوم، تحقیقات و فن��اوری گفت : هیچ 
پرونده قضائی یا امنیتی برای فعالیت صنفی دانشجویان در داخل 
دانش��گاه نداریم. به گزارش ایرنا، منصور غامی روز دوشنبه در 
گفتگو با دانشجویان و نمایندگان شورای صنفی دانشگاه صنعتی 
نوشیروانی بابل با اشاره به اینکه تمام فعالیت های قانونی صنفی 
و سیاسی دانشجویان در دانشگاه مربوط به محیط دانشگاه است، 
افزود: وزارت علوم از تمامی فعالیت های قانونی دانش��جویان در 
دانشگاه ها حمایت کرده و می کند. وی با بیان اینکه وزارت علوم 
و دولت خواس��تار فضای آرام و پویا برای دانشجویان در دانشگاه 
است ، گفت :فعالیت صنفی دانشجویان در داخل دانشگاه باید با 
آرامش و در چهارچوب قانون انجام ش��ود.  وزیر علوم در پاسخ به 
پرسش یکی از دانشجویان پیرامون وضعیت دانشجویان زندانی 
گفت: ممکن است وضعیت زندانی بودن این دسته از دانشجویان 
مربوط به فعالیت بیرون از دانش��گاه باش��د. وی اف��زود: وزارت 
علوم آماده شنیدن تمام مشکات دانش��جویان و پیگیری تمام 
مشکات آنها است و دانشجویان و ش��وراهای صنفی می توانند 
مسائل و مشکات دانش��جویان را به وزارت علوم برای پیگیری 
در هر نهادی منتقل کنند. غامی همچنین در پاسخ به پرسشی 
در باره دانشجویان س��تاره دار گفت: سیاست دولت تدبیر و امید 
حذف ستاره دار بودن دانش��جویان و مخالف با این موضع است و 
در سالهای اخیر این مسئله به وضوح قابل مشاهده است که دیگر 

مسئله ستاره دار کردن دانشجویان از دانشگاه رخت بسته است.

قاضی مسعودی مقام:
 نعمت زاده به خواست خود 
با چادر در دادگاه حاضر شد

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در رابطه با نوع حجاب متهم 
ش��بنم نعم��ت زاده در دادگاه دیروز گف��ت: وی در زمانی که 
کیفرخواست نیز اباغ ش��د با چادر بود و امروز نیز با خواست 
خودش با چادر حاضر ش��د. به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی 
مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا الزامی وجود داشته 
که فرد با همان تیپی که داشته اس��ت به دادگاه بیاید، گفت: 
برخی از متهمان خودشان تمایل دارند که با چادر یا مانتو و ... 
حاضر شوند و ما الزامی در این خصوص نداشتیم. رئیس شعبه 
س��وم دادگاه ویژه در رابطه با حجاب متهم ش��بنم نعمت زاده 
در دادگاه دیروز ادامه داد: وی در زمانی که کیفرخواس��ت نیز 
اباغ ش��د با چادر بود و امروز نیز با خواس��ت خودش با چادر 
حاضر ش��د و الزامی نداریم، اگر بخواهند ب��ا مانتو هم حاضر 
شوند باز ایرادی نداریم. وی تصریح کرد: وفق مقررات و نکات 
مورد تاکید رئیس قوه قضائیه، به زن��دان هم اعام کردیم که 
بر اس��اس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه 

حاضر شوند.

رئیس ستاد انتخابات:
برگزاری انتخابات یک پروژه ملی است

جمال عرف رئیس س��تاد انتخابات کش��ور گفت: برگزاری 
انتخابات یک پروژه ملی اس��ت و باید با بررس��ی س��ناریوهای 
محتمل پیش رو در عرصه تبلیغات و تعامات با افکار عمومی، 
طراحی تدابیر رو به آینده را دنبال کنیم. به گزارش ایلنا، جمال 
عرف روز گذشته در هشتمین جلسه کمیته اطاع رسانی ستاد 
انتخابات کش��ور با مرور ارکان چهارگانه اصلی انتخابات یعنی 
مش��ارکت، س��امت، امنیت و رقابت بر نق��ش آفرینی عرصه 
اطاع رس��انی در تحقق هری��ک از این چهار رک��ن تاکید کرد. 
وی ضمن تش��ریح مؤلفه های شکل گیری مش��ارکت عمومی 
در انتخابات به مؤلفه رقابتی بودن انتخابات و توجه به س��ایق 
مختلف پرداخت و اطاع رسانی مؤثر و تعامل شایسته، با افکار 

عمومی را از جمله لوازم تحقق این مؤلفه بسیار مهم دانست. 

«گزارش

سیاست2

» »

محمدعلی وکیلی نماینده اصاح طلب مجلس در مورد عملکرد جناحی صدا و سیما در راستای تخریب دولت اظهار 
کرد: ساختار هیئت نظارت بر عملکرد صدا و سیما به گونه ای است که عما امکان تاثیرگذاری ندارد و حضور دو نماینده 
مجلس در این هیئت جنبه سمبولیک دارد.  به گزارش ایرنا، محمدعلی وکیلی گفت: برای اینکه نظارت بر صدا و سیما 
امکان پذیر شود طرح اساسنامه صدا و سیما را ارائه کردیم و با وجودی که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی 
انرژی زیادی صرف آن شد و کار طوانی روی آن انجام گرفته بود، متاسفانه در صحن علنی با یک رای کمتر به نتیجه نرسید. 
وکیلی اظهارداشت: در حال حاضر طرح اساسنامه صدا و سیما دوباره در دستور کار قرار گرفته است، ولی تا قانون اصاح 
نشود صدا و سیما به جایی پاسخگو نیست. وی افزود: در این هیئت به صورت شورایی تصمیم گرفته می شود، هرچند رئیس 

شورای مورد بحث رئیس جمهوری است، اما روحانی در آن شورا یک رای دارد و هیچ گونه حق وتو یا اختیارات ویژه ندارد.

فریده غیرت حقوقدان، درباره جرم سیاسی گفت: مس��ائل جرم سیاسی همیشه مغفول بوده است و تاکنون در 
مملکت ما نتوانسته اند، تکلیف آن را روشن کنند.  به گزارش برنا، غیرت گفت: عده ای می گویند جرم سیاسی مشخص 
شده بوده اما ما می بینیم که این طور نیست و تکلیف قانون جرم سیاس��ی هنوز مشخص نشده است. در قانون جرم 
سیاسی آمده که مجرمین آن باید با یک شرایط ویژه دستگیر شوند و با حضور هیئت منصفه محاکمه صورت بگیرد 
اما ما مشاهده می کنیم که اصا چنین چیزی اجرا نمی شود. این حقوقدان بیان کرد: در چند وقت اخیر متهمانی که 
در دادگاه انقاب محاکمه شدند یا همچنان می شوند، در یک تعریف کلی باید به عنوان مجرم سیاسی به وضعیت آنها 
پرداخت اما ما هرگز هیئت منصفه و آن شرایط ویژه دادگاه  را که باید برای یک فرد باشد ندیده ایم. همه مسائل باید در 

کنار هم جمع شود تا اجرای یک قانون درست انجام شود اما با کمال تاسف با عدم اجرای جرم سیاسی مواجه هستیم.

محمدعلی وکیلی:
تا قانون اصاح 

نشود صداوسیما 
پاسخگو نمی شود

فریده غیرت:
جرم سیاسی 
 همیشه مغفول

 بوده است

دبیر سیاسی: علیرضا خوشبخت«
خبرنگار: زهره توحیدی

Poliical@Roozannews.ir

خبر
 »دعوای طلبگی« فعاان انقابی فرهنگ 

بر سر اداره رسانه ملی
ادامه از شماره قبلی

به گزارش ایرناپاس، وحید جلیلی، مدیر دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقاب علیه اساف خود در سیما و حتی دفتر مقام معظم 

رهبری گرد و خاکی به راه انداخته  که بی پاسخ نمانده است.
اما طیفی که مورد انتقاد او هس��تند، چه کس��انی هس��تند؟ 
مرتضی میرباقری، معاون سیمای صداوس��یما، اکنون که برخی 
شبکه ها چون افق و شبکه سه به جوانان به اصطاح انقابی سپرده 
شده، مورد نقد آنهاست و غیرانقابی خوانده می شود. علی عسکری 
و ضرغامی هم دو رئیس کنونی و اسبق صداوسیما هستند. حسین 
محمدی اما برخ��اف این افراد فردی اس��ت که کمت��ر در میان 
عوام شناخته ش��ده است. او سالهاس��ت معاون بررسی های دفتر 
رهبر معظم انقاب اس��ت. گرچه او در دو دوره اخیر عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام هم شده، نقش آفرینی جدی او در حوزه 
فعالیتهای فرهنگی در دفتر رهبری است. احسان محمدحسنی، 
رئیس سازمان س��ینمایی اوج وابسته به سپاه پاس��داران انقاب 
اس��امی در واکنش به یادداشت جلیلی، س��فره درد دل گشود و 
خطاب به او نوشت: »به شما برادرانه توصیه می کنم که »این گروه 
خش��ن« را مظلوم نکن! قدری صبوری کن ... به حول و قوه الهی و 
به فرموده سیدنا القائد و سکان دار جانباز سفینه عاشورایی انقاب، 
جناح مؤمن انقابی و یاران جواِن تازه نفس برخاس��ته اند. هزاران 
هزار اس��تعداد حیرت انگی��ز در پهنه این خاک الهی و س��رزمین 
آخرالزمانی، س��ر برآورده اند و دیر یا زود با آثار خیره کننده ش��ان، 
همچون موشک های دوربرد و نقطه زن، باانگیزه، ابتکار و حرکت 
پرشتاب و برق آس��ا، پایه های حکومت طویل المدت و پر خسارِت 

این جماعت را بی هیاهو فرو می ریزند.«
فارغ از نویسنده سریال بوی باران، حجت ااسام رضا غامی، 
دبیر شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری دومین چهره ای بود 
که به شمشیر آخته جلیلی واکنش نشان داد. او در یادداشتی که در 
مقدمه اش تأکید کرده منتقد سیماست و صداوسیما نیازمند تحول 
جدی است، اما شیوه انتقاد جلیلی را »باز کردن باب درشت گویی 
و اتهام زنی و له کردن شخصیت مدیران صداوسیما، راهی بی ثمر و 
در تضاد بااخاق و شریعت اس��امی و روح حاکم بر تفکر انقاب« 
دانست. او در ادامه انتقاداتش تأکید کرده است »مواقعی که به هر 
دلیل، باب نقد نامنصفانه همراه با صراحت لهجه و نُرم ش��کنی در 
جبهه انقاب باز می ش��ود، این فقط دشمنان نیستند که به نان و 
نوایی می رس��ند و با همه وج��ود به ریش ما می خندن��د، بلکه در 
این مواقع، س��ر و کله به ظاهر خودی هایی که مهر و موم ها منتظر 
گشودن عقده های فروخفته خود هستند و انتقام گرفتن از کسانی 
که مانع سورچرانی های آنها به اسم هنر انقاب شده اند را غنیمتی 

شمرند نیز پیدا می شود.«
البته جلیلی این انتقاد را بی پاس��خ نمی گذارد و در نامه ای که 
خبرگزاری فارس منتش��ر کرده، مژده می دهد ک��ه برای جبران 
حقی که در تضییع آن دخیل بوده، زبان به انتقاد گش��وده اس��ت 
و قصد جبران دارد. او در بخش دیگری از این یادداش��ت نوش��ت: 
»حق ضایع ش��ده ای را که من می شناس��م، حق رهبری است که 
امروز گفته های 2۳ س��ال پیشش هم )جلس��ه ۱۳۷۵/۰۱/2۳( 
در رس��انه ملی نه تنها اجرا نمی ش��ود، که نزدیک ترین  دس��تگاه 
رسانه ای به او، در بی عملی و همراهی برخی بزرگواران، ۱۸۰ درجه 
خافش عمل می کند. حق ضایع ش��ده دیگری که می شناس��م، 
حق ملتی است که برخی انحراف ها و ناکارآمدی های رسانه ملی 
بس��یاری ظرفیت هایش را به محاق برده و بسیاری فرصت هایش 
را ضایع کرده اس��ت.« عزت اه ضرغامی، رئیس پیشین سازمان 
صداوسیما نیز در واکنش به این بگومگوها در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »همیشه به آقای حسین محمدی گله داشتم که به دلیل 
رفاقتمان،احتیاطاً اشکاات ما را پررنگ تر و خدمات ما را کم رنگ تر 
گزارش می کند. امروز فهمیدم ک��ه آن احتیاط، بی حکمت نبوده 

است! ضمناً شورش دفتر علیه دفتر را کسی باور نمی کند!«
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گروه سیاسی- چند سالی هست که ایده 
»گفت وگوی ملی« طرح ش��ده اس��ت و البته 
بیش از یک س��ال اس��ت که ش��نیده می شود 
جلس��ات ش��ورای گفت وگوی ملی ب��ا حضور 
چهره هایی از جریان اصاح طل��ب و اصول گرا 
برگزار می ش��ود. در این هفته اخبار جدیدتری 
از روند پیش بردن این ایده اطاع رس��انی شد. 
اما مبتکران این طرح هنوز پاس��خی جدی به 
انتقاداتی که نس��بت به این ط��رح وجود دارد، 

ارائه نکرده اند. 
  سابقه طرح گفت وگوی ملی

ریش��ه ایده گفت وگوی ملی حتماً به طرح 
موض��وع آش��تی ملی از س��وی رئی��س دولت 
اصاحات برمی گ��ردد. موضوعی که با پرخاش 

از سوی اصول گرایان مواجه شد.
ایده گفت وگوی ملی بیش از هر کسی با نام 
احمد مازنی نماین��ده اصاح طلب مجلس گره 
خورده است. البته، کسان دیگری نیز پیش از او 
درباره ضرورت گفت وگو سخن ها رانده بوده اند 
اما در عمل این مازنی بود که در زمان ورودش 
به مجلس دهم کوش��ید، این ایده را در عمل به 
نتیجه ای برس��اند. مازنی در مهر ماه س��ال 9۵ 
در نطقی درباره گفت وگوی ملی حرف زد و آن 
را ضرورتی ملی خواند. بعدها به تدریج شنیده 
می ش��د که مذاکراتی برای برگزاری جلس��ات 
مش��ترک بی��ن اصاح طلب��ان و اصول گرایان 
در چارچ��وب انج��ام گفت وگویی مل��ی انجام 
می گیرد. اما این حوادث دی ماه س��ال 96 بود 
که به طرح گفت وگوی ملی رونق بخشید. بعد 
از آن حوادث، بخش��ی از اصول گرایان بیش��تر 
متوجه شدند که تخریب اصاح طلبان می تواند 
چه پیامدهای سیاسی ای داشته باشد و احتمااً 
همین امر آنها را قانع ک��رد که پای میز مذاکره 

بنشینند. 
البته، این طرح س��وی دیگری نیز داش��ت. 
ائت��اف اصاح طلبان با اصول گرای��ان میانه رو 
در انتخابات سال 92 و پیروزی حسن روحانی 
و س��پس، ورود برخی از چهره های اعتدال گرا 
به لیس��ت امید اصاح طلبان ب��رای انتخابات 
مجلس دهم این باب را باز کرد که اصاح طلبان 
و اصول گرایان می توانند پروژه های مشترکی با 
هم پیش ببرند و دولت روحانی گه گاهی به فکر 
باز کردن مس��یر گفت وگوی بین این دو جناح 
می افتاد و چهره هایی چون اسحاق جهانگیری 
به دنبال حل و فصل برخی مس��ائل بغرنج بین 

این دو می افتاد.
در هر صورت، در اوایل سال 9۷ شنیده شد 
که اس��حاق جهانگیری، حسن روحانی، حسن 
خمینی و علی اکب��ر ناطق نوری مدتی اس��ت 
برای تحقق گفت وگوی ملی جلسات مشترکی 
با هم دارند و سپس، اخباری مبنی بر برگزاری 
جلس��اتی مش��ترک بی��ن برخ��ی چهره های 
دو جری��ان اصاح طل��ب و اصول گ��را از جمله 
محمدرضا عارف، محمدرض��ا باهنر و غامعلی 
حداد عادل منتش��ر ش��د. در همان س��ال 9۷ 
مشخص شد که جلس��ات منظم مشترک بین 
این دو گروه در جریان اس��ت. سپس، اخباری 
مبنی ب��ر برگ��زاری جلس��ات مش��ترک بین 

نمایندگان اصاح طلب و اصول گرا هم ش��نیده 
شد.

در این هفته احمد مازنی جزئیات بیشتری 
از این جلس��ات ارائ��ه ک��رد. او در مصاحبه ای 
اظه��ار کرد ک��ه تا کنون 9 جلس��ه مش��ترک 
»ش��ورای گفت وگوی ملی« با حضور کس��انی 
چ��ون محمدرضا ع��ارف، محمد ص��در )فعال 
سیاس��ی اصول گ��را و عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام(، محمدرضا باهنر، محمدحسن 
ابوترابی فرد، ع��زت اه ضرغامی و احمد توکلی 
برگزار شده اس��ت. این ش��ورا در حال تدوین 
»میثاق نامه انتخاباتی گفت وگوی ملی« است. 
مازنی همچنین از تش��کیل مجمع گفت وگوی 
ملی خبر داد. این مجمع متشکل از نمایندگان 
مجل��س از س��ه فراکس��یون اصاح طلب��ان، 

اصول گرایان و اعتدال گرایان است. بنا به گفته 
مازنی این مجمع تا کنون ش��ش جلسه برگزار 
کرده و 2۵ نفر عضو دارد. کس��انی چون سهیا 
جلودارزاده، عل��ی مطهری، الی��اس حضرتی، 
کاظ��م جال��ی، به��روز نعمتی، امیرحس��ین 
قاض��ی زاده هاش��می، غامعل��ی جعف��رزاده 
ایمن آبادی، غامرضا تاجگ��ردون، محمدعلی 
وکیلی، محمدحس��ین فرهنگ��ی، جهانبخش 
محبی نیا و جلیل رحیمی جهان آبادی در این 
مجمع حضور دارن��د. مازنی گفته که اریجانی 
در جلس��ه اول مجمع گفت وگ��وی ملی حاضر 
بوده اما به دلیل مش��غله کاری جلسات بعدی 
را نیامده اس��ت. مازنی گفته ک��ه اریجانی با 
همفکری ع��ارف ب��ر روی ترکی��ب مجمع به 
توافق رس��یدند و کاظم جالی ب��ه نمایندگی 
از اریجان��ی و او به نمایندگ��ی از عارف مأمور 
تعیین نهایی افراد شدند که در نهایت جمع نه 

نفره ای در این راستا تشکیل می شود.
مازن��ی درب��اره دس��تور جلس��ه ش��ورای 
گفت وگ��وی مل��ی و مجمع گفت وگ��وی ملی 
چنین گفته که ب��ر روی موارد اختافی بین دو 

جناح بحث می شود و اظهار داشته که »تاکید 
کرده ای��م آنجایی ک��ه اختاف داری��م، قانون 
ماک عمل مان باشد. همچنین تأکید کرده ایم 

که انتخابات فصل الخطاب ما باشد.«
   انتقادات وارده به طرح

در تمام مدتی ک��ه ای��ده گفت وگوی ملی 
توس��ط مبتکرانش پیگیری می ش��د،  در میان 
اصاح طلبان و اصول گرایان عده ای به مخالفت 
یا نقد این ط��رح می پرداختن��د. اصول گرایان 
اغلب با تأکید بر خط قرمزهایشان اصاح طلبان 
را به گفت وگو نمی پذیرفتند. برای مثال اسداه 
بادامچی��ان دبیرکل حزب مؤتلفه اس��امی در 
خص��وص گفت وگوی مل��ی اظهار ک��رده بود: 
»گفت وگوی ملی شرط و ش��روط دارد؛ طبق 
مبانی ایرانی و اس��امی، نه طب��ق ملی گرایی 

که بعضی از آقای��ان می گویند. این گفت وگوی 
ملی نیس��ت. اصحاب فتنه مجرم هستند.« یا 
حسین اه کرم چنین گفته بود: »اصاح طلبان 
تا انتخاب��ات ۴۰ میلیونی و مش��ارکت بیش از 
۸۰ درصدی مردم در س��ال ۸۸ را به رسمیت 
نشناس��ند و از تئوری تقلب توبه نکنند، اساسا 

واردشدن آنها به رقابت معنی ندارد.«
مازن��ی درباره خ��ط قرمز گفت وگ��وی ملی 
بر س��ه اصل تأکید می کن��د: »قانون اساس��ی«، 
»اندیش��ه های امام خمینی« و »سیاس��ت های 
اباغی مقام معظم رهبری«. یعنی او تأکید می کند 
که کسانی در این گفت وگو می توانند حضور بیابند 

که به این سه دسته اصول پایبند باشند. 
بنابرای��ن، اصول گرایانی چ��ون بادامچیان 
اصولی را که اصاح طلبانی چ��ون مازنی برای 
گفت وگوی ملی گذاش��ته اند کافی نمی دانند و 
برائت از آنچه را که فتنه می خوانند هم ضروری 
به حس��اب می آورند. در واقع، آنها این موضوع 
را دس��تاویزی می کنند برای آنکه گفت وگویی 

انجام ندهند. 
در س��وی دیگر، برخ��ی اصاح طلبان نیز 

ش��یوه ای را ک��ه گفت وگ��وی مل��ی در پیش 
گرفته قبول ندارند و آن را گفت وگویی »ملی« 
نمی دانند. محس��ن میردام��ادی از چهره های 
اصاح طل��ب در ای��ن خصوص گفت��ه که »در 
گفت وگوی ملی باید صدای همه مردم شنیده 
ش��ود. گفت وگوی ملی به معن��ای گفت وگوی 
اصاح طلب��ان و اصول گرای��ان نیس��ت... باید 
صدای قومیت ها و مذاهب گوناگون و صدا های 

متفاوت در جامعه شنیده شود.«
در واقع، در حالی که بخشی از اصول گرایان 
خطوط قرمز و چارچوب های گفت وگوی ملی 
را ناکافی می دانند و خواه��ان افزایش خطوط 
قرمز و در نتیج��ه، حذف گروه های بیش��تری 
هستند، بخش��ی از اصاح طلبان خطوط قرمز 
این طرح را زیاده می دانن��د و در صورتی آن را 
به عن��وان گفت وگویی »مل��ی« می پذیرند که 
تمامی صداه��ای جامعه در آن حضور داش��ته 

باشند. 
همین نکته یک��ی از مهم تری��ن  نقدهایی 
اس��ت که به طرح گفت وگوی ملی وارد است. 
اگر قرار است گفت وگویی رخ بدهد که مسائل 
جامعه را به ش��یوه ای مس��المت آمیز حل کند 
که کار به راه ه��ای قهرآمیز نکش��د، باید همه 
صداهای جامعه امکان طرح مسائل، مطالبات 
و مطلوباتش��ان را داش��ته باش��ند. دو جریان 
اصاح طل��ب و اصول گرا هر کدام ب��ه اندازه ای 
حداق��ل ت��وان ط��رح مطالباتش��ان را دارن��د 
اما هس��تند گروه های��ی در جامع��ه که حتی 

مطالباتشان شنیده نمی شود.
ب��ه ع��اوه، گفت وگ��و ب��ه لحاظ ش��کلی 
ه��م پیش نیازهای��ی دارد. آزادی بی��ان یکی 
از مهم تری��ن  این پی��ش نیازهاس��ت. اگر در 
گفت وگو قرار بر آن اس��ت که همه طرف های 
جامعه بتوانند طرح مس��ئله کنند، ازم اس��ت 
که بتوانند آزادانه دیدگاه هایشان را بیان کنند 
و با احس��اس امنیت مبادرت به ط��رح عقاید و 
دیدگاه هایش��ان کنند. اما با نگاه��ی دوباره به 
س��خنان بادامچیان در این خصوص، مشخص 
می ش��ود که آنها نه تنها ای��ن آزادی بیان را به 
رسمیت نمی شناسند که به دنبال تواب سازی 
درون نظام تری��ن  مخال��ف خود هم هس��تند. 
همچنین، باید نظامی برای نمایندگی نیروهای 
اجتماعی به صورت واقعی وجود داش��ته باشد. 
یعن��ی گفت وگوکنن��دگان به ص��ورت واقعی 
نماینده بخشی از جامعه باشند. این نقصان هم 

در شورای گفت وگوی ملی دیده می شود.
از دیگ��ر پیش نیازه��ای گفت وگ��و، توازن 
حداقلی قدرت اس��ت. اگ��ر این ت��وازن وجود 
نداش��ته باش��د، یعنی گروهی بس��یار بیش از 
دیگر گروه ها قدرتمند باشد، احساس نمی کند 
که به کام طرف های دیگ��ر جامعه باید گوش 
فرابدهد. قطعاً بین نیروهای اجتماعی در هیچ 
جامعه ای هم وزنی به لحاظ قدرت وجود ندارد. 
اما باید حداقلی از موازنه باش��د که این نیروها 
احس��اس کنند باید به دیگری گ��وش بدهند. 
بی توجه��ی بخش��ی از اصول گرای��ان ب��ه این 
طرح نش��ان می دهد که آنها چنین ضرورتی را 

احساس نمی کنند.

در حاشیه انتشار آخرین اخبار حول شورای »گفت وگوی ملی«:

الزامات گفت وگوی واقعی

»

محس�ن میردامادی از چهره های اصاح طلب در این خصوص گفته که 
»در گفت وگوی ملی باید صدای همه مردم شنیده شود. گفت وگوی ملی 
به معنای گفت وگوی اصاح طلبان و اصول گرایان نیس�ت... باید صدای 
قومیت ها و مذاهب گوناگون و صدا های متفاوت در جامعه شنیده شود.



3 دیپلماسی

» »

علی اکبر صالحی:
توقف جزئی 

تعهدات ایران 
با اجرای موثر و 

کامل برجام قابل 
برگشت است

سید عباس موسوی: 
دیداری بین 

روحانی و ترامپ 
نخواهد بود

«تحلیل روز خبر »

ایسنا: سید عباس موسوی در نشس��ت خبری خود در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه برخی رسانه ها 
مطرح کرده اند که احتماا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آقایان روحانی و ترامپ دیدار و گفت وگو 
خواهند داشت، تصریح کرد: من چنین موضوعی را تایید نمی کنم چنین برنامه ای در دستور کار ما نیست 
و فکر نمی کنم چنین اتفاق��ی در نیویورک رخ دهد. وی ب��ا بیان اینکه فکر نمی کنم ک��ه چنین اتفاقی در 
نیویورک رخ دهد و ما مواضع ایران را اعام کرده ایم، اظهار کرد: آقای رئیس جمهور نیز در س��خنان خود 
چندی پیش اعام کردند که ما دیداری برای دیدار، عکس گرفتن، تبلیغات و پروپاگاندای رس��انه ای انجام 
نمی دهیم. موسوی ادامه داد: دیداری اگر صورت می گیرد بایس��تی همراه با برنامه باشد که منتج به نتایج 

قابل قبول باشد.

ایسنا: رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر جامعه بین المللی در نجات فوری برجام کوتاهی کند، چندجانبه 
گرایی کارایی خود را از دست خواهد داد، هرگونه حل و فصل مسالمت آمیز اختافات به چالش کشیده خواهد شد 
و در نهایت شرایط در راستای منافع جنگ طلبان خواهد بود. علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری کشورمان 
صبح روز دوشنبه به وقت محلی در سخنانی در کنفرانس س��اانه عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، 
ضمن تاکید بر نقش مهم انرژی هسته ای در چرخه های مختلف زندگی و دستاوردهای جمهوری اسامی در این 
حوزه، و همچنین انتقاد از عدم اجرای تعهدات طرف های باقیمانده در برجام، نسبت به یکجانبه گرایی و اقدامات 

مخرب آمریکا در ضربه به چندجانبه گرایی و دستاوردهای مهم دیپلماسی در چند دهه گذشته هشدار داد.

ادعای وزیر انرژی آمریکا در پی شکست 
این کشور در فشار حداکثری علیه ایران

ایسنا: در پی توهمات وزیر خارجه آمریکا و شکست این کشور 
در فشار حداکثری علیه ایران ، این بار وزیر انرژی آمریکا نیز مدعی 
شد که ایران در حمله به مجموعه پاایشگاهی آرامکو دست داشته 
است و آمریکا آماده بهره برداری از ذخایر نفت راهبردی این کشور 
برای جبران نفت بازار جهانی است. ریک پری، وزیر انرژی آمریکا 
روز دوشنبه در سخنرانی خود در آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
ادعای دست داشتن ایران در حمله به مجموعه پاایشگاهی آرامکو 
در عربستان س��عودی، گفت که بازار نفت منعطف است و به گونه 
مثبتی به حمله علیه صنعت نفت عربستان واکنش نشان خواهد 
داد. پری افزود: رئیس جمهور ترامپ دس��تور اس��تخراج نفت از 
ذخایر راهبردی نفت را در صورت نیاز، صادر کرده است و وزارتخانه 
من آماده پاسخگویی اس��ت. وی در ادامه با تکیه بر ادعایش علیه 
ایران که پیش تر مطرح ش��د، گفت: آمریکا با قطعیت حمله ایران 
علیه عربس��تان س��عودی را محکوم می کند و ما از دیگر کشورها 

می خواهیم که همین کار را انجام بدهند. 

کاندولیزا رایس: 
جهان زیر فشار اسب آخرالزمان ترامپ 

قرار گرفته است
ایرن�ا: کاندولیزا رای��س وزیر خارجه اس��بق آمری��کا در باره 
تاطم های سیاسی ناشی از س��ر کار آمدن دونالد ترامپ در سمت 
ریاست جمهوری آمریکا گفت : سیستم بین المللی جهانی که بعد 
از جنگ جهانی دوم و پس از آن به وجود آمده بود، اکنون زیر فشار 
۴ اسب آخر الزمان ترامپ قرار دارند. رایس روز دوشنبه گفت: پس از 
جنگ جهانی دوم نظام هایی چون ناتو و تجارت آزاد شکل گرفتند و 
بعدها در دهه 90 و پس از آن با فروپاشی دیوار برلین و اتحاد جماهیر 
ش��وروی دوران و نظام های جدیدی شکل گرفتند که این نظام ها 
اکنون به خطر افتاده اند.این نظام ها تحت فشار ۴ اسب آخرالزمان 
ترامپ قرار دارند که مشتمل بر عوام گرایی،بومی گرایی)قبیله گرایی 
که با ملی گرایی فرق دارد(، حمایت از تولید داخلی و انزواگرایی قرار 
دارند. سیستمی که تاکنون برای ما خوب کار کرده و جواب داده بود. 
وی اظهارداشت: بعضی از آغاز نظم نوین جدید می گویند و اینکه 
انقابی درحال رخ دادن است اما انقابی رخ می دهد که شما شاهد 

هیچ تحول و تکاملی در آن نیستید.

دونالد ترامپ:
مجوز استفاده از ذخایر راهبردی نفت 

آمریکا را صادر کردم
ایلنا: رئیس جمه��ور آمریکا در توئیتی اعام ک��رد که در پی 
حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی مجوز استفاده از ذخایر 
راهبردی نفت آمریکا را صادر کرده اس��ت. ترامپ در توئیتی اعام 
کرد که در پی حمله به تاسیس��ات نفتی عربستان سعودی مجوز 
اس��تفاده از ذخایر راهبردی نفت آمریکا را صادر کرده است. دونالد 
ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت: با توجه به حمله به عربستان 
سعودی که ممکن است بر قیمت های نفت تأثیر بگذارد، من مجوز 
برداشت از ذخیره استراتژیک نفت را در صورت لزوم و به اندازه کافی 
برای حفظ بازارها صادر کردم. وی گفت: به تاسیسات عرضه نفت 
عربستان سعودی حمله شده است. دایلی وجود دارد که باور کنیم 
مقصر را می شناسیم، بسته به تایید )اینکه عامل حمات کیست( 
آماده اقدام هستیم، منتظریم تا پادشاهی ]سعودی[ بگوید به باور 
آنها چه کسی عامل حمات بوده، و اینکه تحت چه شرایطی دست 

به اقدام خواهیم زد.

 اولین واکنش بن سلمان 
به حمله به تاسیسات نفتی عربستان

تسنیم: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در واکنش به حمله 
پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن به دو پاایش��گاه بقیق و 
خریص در عربستان گفت که »قادر اس��ت« تا با آنچه به زعم خود 
تجاوزگری تروریستی خواند، مقابله کند. محمد بن سلمان ولیعهد 
سعودی در جریان تماس تلفنی محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی با وی 
بر قدرت عربستان در مقابله با این تجاوزگری تروریستی و برخورد با 
آن تاکید کرد. این در حالی است که عربستان از بیش از چهار سال 
پیش تجاوزی تمام عیار را علیه یمن به راه انداخته اس��ت و ارتش و 
کمیته های مردمی یمن نیز به این تجاوزگری و کشتار عربستان در 
چارچوب دفاع از خود پاسخ می دهند. به نوشته خبرگزاری عربستان، 
محمد بن زاید در این تماس تلفنی بر حمایت امارات از عربستان در 

برابر آنچه آن را خدشه به امنیت این کشور خواند، تاکید کرد. 

حمله به آرامکو و خواب ترامپ
روز شنبه تأسیسات پاایشگاهی شرکت دولتی نفت عربستان 
)آرامک��و( هدف حمله ق��رار گرفت؛ حمله ای بی س��ابقه در تاریخ 
پادشاهی سعودی که البته نوع واکنش عربستان و آمریکا به آن نیز 
کم سابقه بود و به نظر می رسد سعودی ها و ترامپ برای بهره برداری 

حداکثری از آن خواب هایی در سر دارند. 
به گزارش ایسنا، تأسیسات نفتی بقیق و خریص در شمال شرق 
عربس��تان بزرگ ترین تأسیس��ات پاایش و تولید نفت عربستان 
و جهان محس��وب می ش��ود و حم��ات بامداد ش��نبه مقاومت 
یمن)انصاراه( به این تأسیس��ات عما توانس��ت نیمی از تولید و 
صادرات بزرگترین صادرکننده نفت جهان را متوقف کند و 5 درصد 
از حجم تولید جهانی نفت را کاهش داده و نزدیک به 20 درصد بر 

متوسط قیمت جهانی نفت بیفزاید.
از بعد اقتصادی این حمله که بگذریم آنچ��ه که بیش از همه 
حائز اهمیت است نوع برخورد سیستم اطاع رسانی محافظه کار 
عربس��تان و به تبع آن مقام��ات آمریکایی با این حمله اس��ت که 
مقاومت یمن اعام کرده با ده فروند پهپاد آن را انجام داده اس��ت؛ 
برخوردی که نشان می دهد چیزی تغییر کرده و برنامه هایی پشت 

این تغییر نهفته است.
رسانه ها و مس��ئوان دولتی س��عودی که در حمات مشابه 
معموا پای مسائل فنی و حادثه را پیش می کشند یا با فاصله چند 
روز به شکل سربسته به وقوع چنین حماتی اذعان می کنند؛ این 
بار بسیار س��ریع تر از انتظار "یک حمله خارجی" را به تأسیسات 
نفتی خود تأیید کردند و کمی بعد وزیر نفت جدید عربس��تان که 
پسر پادشاه این کش��ور نیز هس��ت آن را حمله به "عرضه جهانی 
نفت" خواند و گفت که عربستان در اثر این حمله تا 5 میلیون 700 

هزار بشکه از صادرات نفت خود را می کاهد.
این موضوع به وضوح نش��ان می دهد که س��عودی ها این بار 
می خواهند حمله را اقدامی علیه بازار جهانی نفت و اقتصاد جهانی 
معرفی کنند تا به نوعی دیگر کشورها به ویژه اروپایی ها و آمریکا را 
نیز در هرگونه پاسخ احتمالی به آن با خود همراه سازند؛ اقدامی که 
به نظر تا حدودی نیز موفق بوده و به فاصله کمی کشورهای فرانسه 
و انگلیس با سعودی ها اعام همبستگی کردند و البته آمریکایی ها 

پا را بسیار فراتر گذاشتند.
آمریکایی ها که ظاهرا برای یک اقدام تنش زای دیگر در منطقه 
برنامه ریزی می کنند که می تواند کل خاورمیانه را متشنج و ناامن 
کند، از زبان مایک پمپئو، وزیر خارجه خود خیلی س��ریع به این 
اقدام واکنش نشان دادند. پمپئو در حالی که هنوز تصاویر کاملی از 
حمله و ابعاد خسارت آن منتشر نشده بود؛ دست به کار شد و ایران 
را به دست داش��تن در آن حمله متهم کرد و در توییتی نوشت: در 
حالی که روحانی و ظریف تظاهر به دیپلماس��ی می کنند، تهران 

پشت نزدیک به ۱00 حمله به عربستان سعودی است.
دونالد ترامپ هم در توئیتر فعال ش��د و نوشت: "علتی وجود 
دارد که باور کنیم مقصر را می شناسیم. اقدامات بعدی بستگی به 
راس��تی آزمایی دارد" و البته با خصوصیات تاجر مسلکی که دارد 
خیلی زود تأکید کرد "منتظر می مانیم تا از پادش��اهی سعودی 
بشنویم که آنها چه کسی را مقصر این حمله می دانند و تحت این 
شرایط اقدام می کنیم" که می توان آن را نوعی انداختن مسئولیت 
و هزینه هرگونه اقدام احتمالی در آینده بر عهده »گاو ش��یرده « 
آمریکایی ها دانس��ت. به موازات این موضع گیری های رس��می، 
مسئوان دست چندمی کاخ س��فید و وزارت خارجه آمریکا هم 
با عنوان "منبع آگاه" فعال ش��ده اند و با گفت وگو با رس��انه هایی 
چون رویترز و آسوش��یتدپرس و انتشار تصاویر ماهواره ای مدعی 
شده اند که ش��واهدی وجود دارد که حمله از سمت شمال یعنی 
ایران یا عراق صورت گرفته اس��ت. آنها همچنین مدعی شده اند 
که حمله به شکل ترکیبی با پهپاد و موش��ک کروز انجام شده و 
برخی »دستگاه ها« که ظاهرا در رسیدن به هدف ناکام مانده اند در 
شمال تأسیسات بقیق و خریص به دست سعودی ها افتاده است و 
کارشناسان آمریکایی و عربستان در حال بررسی آنها هستند. با 
کنار هم قرار دادن این سه مسیر موازی یعنی موضع گیری رسمی 
مقامات سعودی، ادعاهای صریح پمپئو و ترامپ و ادعاهای »منابع 
آگاه« وابسته به کاخ س��فید در رسانه های بین المللی و به تبع آن 
ایجاد موج رس��انه ای؛ به نظر می رس��ید که جنگ طلبان آمریکا 
این بار خواب هایی در سر دارند که در حال سبک سنگین  کردن 
عواقب و تبعات آن هس��تند؛ عواقبی که می تواند تنش و ناآرامی 
را برای س��ال ها در سراس��ر منطقه مس��تقر کند و به ظاهر خود 

سعودی ها هم از عواقب آن به خوبی آگاهند.
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گروه دیپلماس�ی: حسن روحانی 
رئیس جمهوری اس��امی ایران، رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و 
وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
در مقام بانیان نشست آستانه در سال ها 
بعد از 20۱7 تاکنون، دیروز -دوشنبه- 
در نشستی سه جانبه در آنکارا با یکدیگر 
ماقات کردند. این نشست ها که شامل 
دیداره��ای دو جانبه پش��ت دیدارهای 
بسته میان طرفین و نیز نشست سه جانبه 
میان روسای جمهوری سه کشور است، با 
محوریت حل بحران سوریه انجام گرفته 

است.
پس از ۴ س��ال نقش  آفرینی مثبت 
کش��ورهای ایران، روس��یه و ترکیه در 
تحوات میدانی س��وریه، اکنون به نظر 
می رسد روسای جمهوری این سه کشور 
در آنکارا گ��رد آمده اند تا واپس��ین گره 
بحران این کش��ور را پیرامون ادلب حل 
کنند. در واقع، انتظار می رود محورهای 
اصلی این نشست همچون ادوار گذشته 
عمدتاً بر تاش س��ه کش��ور برای حفظ 
آتش بس و جلوگیری از تشدید جنگ، 
نزدیک کردن دیدگاه ها به منظور تسریع 
روند سیاس��ی، همکاری در مب��ارزه با 
تروریسم، کمک به بازگشت پناهندگان 
س��وری و پیش بردن ضرورت بازسازی 

سوریه پس از درگیری ها تمرکز یابد.
  کانون ه�ای گفت وگوی س�ران 

تهران، مسکو و آنکارا
در ای��ن دی��دار طبیعت��ا تمرک��ز 
گفت وگوها بر چگونگی تداوم آتش بس 
در ادل��ب خواه��د ب��ود. ارتش س��وریه 
از اردیبهش��ت م��اه عملی��ات نظام��ی 
گس��ترده ای را برای آزادس��ازی ادلب و 
پاکسازی کامل اس��تان حماه به عنوان 
آخرین مقرهای تحت اختیار شورشیان 
وابسته به ترکیه و گروه های تروریستی 
آغاز ک��رد. اقدام دول��ت س��وریه که با 
حمایت ایران و روسیه و مخالفت ترکیه 
روبه رو ش��د پس از آن ص��ورت گرفت 
که آن��کارا در اجرای تعه��دات خود در 
تواف��ق اردوغ��ان و پوتین در س��پتامبر 
20۱8 و نتایج نشست سیزدهم آستانه 
برای خلع س��اح گروه های تروریستی 
ناکام ماند. با فتح شهر استراتژیک خان 
ش��یخون و محاصره یک��ی از مقرهای 
دیدبانی ارتش ترکیه توس��ط س��وریه، 

آنکارا به ش��دت نس��بت به اوضاع ادلب 
دچار نگرانی ش��ده اس��ت. ترکیه طبق 
توافق دو سال پیش با مس��کو و تهران ، 
۱2 پایگاه نظامی در شمال غربی سوریه 
با هدف کاهش درگی��ری بین نیروهای 
ارتش و تروریس��ت ها برپا کرد. اردوغان 
روز جمعه در مصاحبه با رویترز هشدار 
داد که هرگونه حمله دولت سوریه به این 
پست ها ، با پاس��خ نیروهای ترکیه روبه 
رو خواهد شد و احتمااً خطر رویارویی 
مس��تقیم بین آنکارا و دمش��ق را در پی 

خواهد داشت.
ترکی��ه همچنین نس��بت به خطر 
ایجاد موج مهاجرتی جدید به س��مت 
ترکیه به ش��دت نگران اس��ت. اردوغان 
گفت: "ترکیه که در حال حاضر میزبان 
3.6 میلیون پناهنده اس��ت، نمی تواند 
میلیون ه��ا نفری را ک��ه از آنج��ا وارد 
می شوند ، بپذیرد"؛ "ما نمی توانیم وزن 
آن را تحمل کنی��م." او همچنین قبًا 
تهدید کرده ب��ود که دروازه ه��ا را برای 
مهاجران به اروپا باز می کند مگر اینکه 
آن��کارا حمایت بین المللی بیش��تری را 
دریافت کند. اگرچه ایران و روسیه این 
نگرانی ترکی��ه را همواره م��د نظر قرار 
داده اند اما جلوگیری از وخامت مجدد 
اوضاع منوط به پذیرش واقعیات از آنکارا 
اس��ت که اواً حق مشروع دولت سوریه 

اس��ت که بر تمامی مناطق این کش��ور 
اعمال حکمرانی کند و خواهان نابودی 
تروریس��م در تمامی مناطق این کشور 
باش��د و از س��وی دیگر ترکیه تمامیت 

ارضی سوریه را به رسمت بشناسد. 
در ح��ال حاض��ر ترکیه ع��اوه بر 
حمایت نظامی و تسلیحاتی از گروه های 
تروریستی در ادلب که بر خاف توافقات 
آستانه و س��وچی اس��ت، بخش زیادی 
از س��رزمین های س��وریه را در اش��غال 
خ��ود دارد که بارها از س��وی دمش��ق 
مورد اعتراض قرار گرفته اس��ت. در این 
شرایط طبیعتاً اگر ترکیه خواهان تداوم 
آتش بس در ادلب  باش��د باید به تجهیز 
گروه ه��ای تروریس��تی و شورش��یان 
پای��ان داده و نس��بت به آین��ده مناطق 
تحت اش��غال خود اعتمادس��ازی کند. 
بخش دیگری از مهم تری��ن  موضوعات 
گفت وگ��و ایجاد کمیته قانون اساس��ی 
است که روسیه به دنبال تشکیل هرچه 
سریع تر آن است. روسیه روند آستانه را 
نه به عنوان یک جایگزین بلکه به عنوان 
یک مؤلفه اضافی که باید با سازوکارهای 
سازمان ملل ادغام شود در نظر می گیرد. 
به همین دلیل ، روس��یه تاش می کند 
هر چند به صورت س��طحی اما خطوط 
ارتباطی خود را با واشنگتن ، سازمان ملل 

و تل آویو باز نگه دارد.

  کلی�د حل بح�ران س�وریه در 
دستان سران کشورهای آستانه

ع��اوه بر محوره��ای مورد اش��اره، 
می ت��وان این نشس��ت س��ه جانب��ه را 
می ت��وان همچ��ون یگانه مرج��ع برای 
پایان بحران در کشور سوریه مورد لحاظ 
قرار داد. در همین زمین��ه، روزنامه رای 
الیوم در س��رمقاله خود درباره نشس��ت 
سه جانبه روسای روسیه، ایران و ترکیه 
در آنکارا نوش��ت ک��ه توق��ف عملیات 
نظامی، عفو عمومی و دعوت به آش��تی 
ملی و بازگش��ایی گذرگاه ه��ا در ادلب 
نشانه هایی از اعتماد سازی میان طرف ها 
و زمینه چینی برای توقف عملیات نظامی 
و ورود به روند راه حل سیاسی برای پایان 
دادن به بحران سوریه اس��ت. رای الیوم 
افزود که اکنون مش��خص نیست که آیا 
"رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری 
ترکیه راه حل هایی قان��ع کننده درباره 
ادلب داش��ته باش��د یا نه به خصوص که 
"وادیمی��ر پوتین" رئی��س جمهوری 
روس��یه حم��ات هوای��ی در ادل��ب را 
متوقف کرده تا راه حل های نهایی درباره 
گروه های تروریس��تی حاضر در ادلب به 
دس��ت آید اما نیروهای سوریه و روسیه 
در حال آماده باش کامل ب��رای ورود به 
این ش��هر و بازپس گیری آن هستند اما 
منتظر دستورند و فعا عملیات آنها پس 

از کنترل بر شهر راهبردی خان شیخون 
و شهرک های مورک و کفر زیتا متوقف 
شده و این تعلیق فرصتی نیز به پنجمین 
نشست س��ه جانبه تهران، مسکو آنکارا 
داده تا به راه حل های نهایی دست یابند و 
شکست این مذاکرات چه بسا چراغ سبز 
دادن به شروع دوباره عملیات نظامی در 

ادلب برای پاکسازی نهایی آن است.
فرمان عفو عمومی بشار اسد رئیس 
جمهوری س��وریه درب��اره متهمانی که 
پی��ش از ۱۴ س��پتامبر ج��اری محکوم 
ش��ده بودند ، درس��ت ی��ک روز پیش از 
شروع نشس��ت س��ه جانبه در ترکیه و 
گش��ودن گذرکاه های س��وریه در برابر 
شهروندان سوریه در مناطق تحت اشغال 
تروریس��ت ها برای بازگش��ت به حماه و 
حمص و مناط��ق تحت کنت��رل ارتش 
سوریه نیز چه بسا زمینه ای برای اطمینان 
دهی به هزاران شهروند و نظامیان سوری 
در ادلب برای کنار گذاش��تن س��اح و 
پیوستن به طرح آش��تی ملی است. این 
امر همچنین رجب طیب اردوغان را نیز 
که نگران هجوم ش��هروندان س��وری به 
داخل مرزهای ترکیه است، خاطر جمع تر 
خواه��د ک��رد. »الکس��اندر اورینتف« 
فرس��تاده ویژه پوتین نیز روز یکشنبه به 
دمشق سفر و با رئیس جمهوری سوریه 
دیدار کرد و حامل پیام مفصلی در شرح 
جدول کاری نشست س��ه جانبه ایران، 
ترکیه و روس��یه در آن��کارا و به خصوص 
راه حل های روسیه با هماهنگی دو کشور 
متحد و گام های آینده پس از این نشست 
بود. در واقع، پنجمین نشست سه جانبه 
در آن��کارا از نشس��ت های قبلی اهمیت 
بیشتری داش��ته چرا که چه بسا آخرین 
نشست پیش از انتقال به عملیات سیاسی 
و بازس��ازی س��وریه و اجرای توافق های 
سوچی )شهریور ۱397( از جمله تشکیل 
کمیته تدوین قانون اساسی باشد. زمانی 
که سرگئی اوروف وزیر خارجه روسیه 
چند روز پیش از این نشست در گفت وگو 
با روزنامه روس��ی "ترود" از پایان جنگ 
س��وریه خبر داد و اعام کرد که سوریه 
کم کم به حی��ات سیاس��ی طبیعی باز 
می گردد در حالی که وی مخزن اس��رار 
بحران سوریه است، این معنی را دارد که 
استان ادلب و شمال شرق فرات در مسیر 
بازگشت به حاکمیت س��وریه در آینده 

گزارش »روزان« از نشست سه جانبه روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه

گره بحران سوریه در دستان اردوغان، پوتین و روحانی

»

 پس از 4 س�ال نقش  آفرین�ی مثبت کش�ورهای ایران، روس�یه و ترکی�ه در تحوات 
میدان�ی س�وریه، اکن�ون ب�ه نظر می رس�د روس�ای جمه�وری این س�ه کش�ور در 
آنکارا گرد آمده اند تا واپس�ین گ�ره بحران این کش�ور را پیرامون ادل�ب حل کنند.

تناقضات رفتاری و گفتاری ترامپ تمامی ندارد

 » آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی «

برابر رأی ش��ماره ۱398603۱700۱0007۱2 � 98/۴/۱  هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستفر در واحد 
ثبتی ناحیه یک اهواز تصرف��ات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای جواد س��واری فرزند 
حوشی بشماره شناسنامه ۴78۴ صادره از دشت آزادگان به شماره ملی ۱98800۴76۴ 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 80000 مترمربع معادل هشت هکتار 
در قس��متی از پاک 55/۱0 بخش 9 اهواز خریداری ش��ده که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک بصورت رسمی بنام متقاضی )مالک 
رسمی( داشته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. ضمناً صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/06/26
5/1488 م/الف

اکبر افشین � رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز

 » آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی «

برابر رأی شماره ۱397603۱700۱0060۱0 � 97/۱2/26  هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در واحد ثبتی 
ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای هادی زهیری فرزند چوبین 
بشماره شناس��نامه ۱008 صادره از اهواز به ش��ماره ملی ۱75266۱230 در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۱3 مترمربع در قس��متی از پاک 67/۱6 بخش ۴ اهواز 
خریداری شده موضوع سهمی آقای غامعلی حیدری زاده )مالک رسمی( که به متقاضی 
انتقال یافته، محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. ضمناً صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/06/26
5/1449 م/الف

اکبر افشین � رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها

 آگهی ماده 3 وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره ۱3976037۱7۱00000056 م��ورخ ۱397/۱0/۱6 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گتوند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
محمدنصیر منجزی فرزند جانقلی به شماره شناسنامه ۱۴6 صادره از مسجد سلیمان در 
یک باب ساختمان گاوداری )گاو شیری( خریداری شده مع الواسطه بمساحت 5360/58 
متر مربع قسمتی از پاک 2۱ اصلی واقع در بخش 2 شوشتر گتوند –گتوند آدرس محل 
وقوع ملک- روستای دشت بزرگ محرز گردیده است . لذا بمنظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ اولین انتشار اولین آگهی 
بمدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مهلت اعتراض و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/10 

داریوش رستمی � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک گتوند  
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دونالد ترام��پ در تازه ترین  اظهار نظر توئیتری 
خود منکر مذاکره بدون پیش ش��رط با ایران شده 
است. در حالی که جست وجوی اجمالی در حساب 
کاربری وی در توئیتر، موارد متع��دد آمادگی برای 
گفت و گوی بدون پیش ش��رط با تهران را نش��ان 
می دهد. به گ��زارش ایرنا، دونال��د ترامپ این روزها 
وانمود می کند که بر سیاس��ت خارجی دولت خود 
اشراف و تسلط دارد، برکناری جان بولتون هم شاید 
در همین چهارچوب قابل ارزیابی باشد. با این حال 
هر روز تناقضات بیش��تری در سیاس��ت خارجی او 
خودنمای��ی می کند. تناقضاتی که نش��ان می دهد 

سخنان و رفتارهای او غیرقابل اطمینان هستند.
ترامپ اساس��ا فردی ساختار ش��کن است. نه 
ساختارهای تصمیم گیری را به رسمیت می شناسد 
و نه اعتقادی به رسانه های رس��می دارد. هرچه به 

ذهنش برس��د از طریق توئیتر شخصی آن را اعان 
عمومی می کند و اصوا توجهی به جایگاه رس��می 
خود ندارد و در بس��یاری موارد پیام هایی متناقض 
ارسال می کند. او اخیرا با نوشتن مطلبی در توئیتر 
خود گفته های پیشین و تکراری خود را برای آمادگی 

مذاکره بدون پیش شرط با ایران، منکر شد.
رئیس جمهور آمری��کا بامداد 25 ش��هریور در 
حس��اب کاربری خود در توئیتر نوش��ت: »رسانه ها 
اخبار جعلی می گویند که من تمای��ل دارم با ایران 
بدون ش��رط دیدار کنم. این  یک ش��رح غلط است 
)مثل همیشه!(«. این در حالی است که تاکنون بارها 
و در موارد مختلف، دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران 
در مورد مذاکرات بدون پیش ش��رط با ایران سخن 
گفته اس��ت. عاوه بر خود ترامپ، مقام های ارش��د 
دولت او نیز چند بار از آمادگی برای انجام مذاکرات 

بدون پیش شرط با ایران س��خن گفته اند. همین 5 
روز پیش مایک پمپئو وزیر ام��ور خارجه آمریکا در 
جریان نشس��ت مطبوعاتی مش��ترکی همراه وزیر 
خزانه داری این کشور در ۱9 ش��هریور ماه در پاسخ 
به پرسش��ی درباره افزایش احتمال دیدار روحانی و 
ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: 
»رئیس جمهوری آمریکا قبا به روش��نی گفته که 
آماده است بدون هیچ پیش شرطی با حسن روحانی 
دیدار کند.«  رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه هشتم 
مرداد برای دیدار با رهبران ایران اعام آمادگی کرد 
و گفت که »هیچ ش��رطی هم در این زمینه ندارد«. 
ترامپ در یک کنفرانس خبری مش��ترک با جوزپه 
کونته، نخس��ت وزیر ایتالیا، در پاسخ به این پرسش 
که آیا حاضر است با حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران، ماقات کند، گفت که »م��ن قطعا آماده ام با 

رئیس جمهوری ایران دیدار کنم، اگر وی مایل به این 
کار باشد و این ماقات نیز بدون هیچ شرطی خواهد 
بود.« پیش از آن و اول تیرماه امس��ال هم ترامپ در 
گفت وگو با ش��بکه خبری »ان بی سی« گفت که 

هیچ پیش شرطی برای مذاکره با ایران ندارد.
از موارد دیگر س��خنان مایک پومپئو در روز ۱2 
خرداد است او در دیدار با ایگنازیو کاسیس، همتای 
سوئیس��ی خود گفت که کش��ورش آماده است با 
جمهوری اسامی بدون پیش شرط وارد گفت وگو 
ش��ود. او ادامه داد ک��ه آماده ایم ب��رای گفت وگو با 
رهبران ایران سر میز بنشینیم. با این اوصاف سخنان 
ضد و نقیض از سوی رئیس جمهور آمریکا و اطرافیان 
وی موضوع تازه ای نیست و اکنون بار دیگر با تغییر 
موضع او در مورد مذاکره بدون پیش ش��رط با ایران 

بروز یافته است.



اجتماعی4

» »
خبر«

 تاکسی های اینترنتی
 تحت نظارت شهرداری 

معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای پاییز همه تاکسی های 
اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند. 

 محسن پورس��ید آقایی معاون ش��هردار تهران در گفت وگو 
با  فارس، درباره تاکس��ی های اینترنتی و اقداماتی که شهرداری 
در این راس��تا در دس��تورکار قرار داش��ته اس��ت، اظهار داشت: 
دس��تورالعلمی در این زمینه ب��ا هماهنگی وزارت کش��ور تهیه 
و ب��ه زودی اجرای��ی خواهد ش��د. وی افزود: این دس��تورالعمل 
احتمااً تا پایان هفته جاری در سراس��ر کشور اباغ می شود و بر 
همین اساس، تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی های 

اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند. 
 مدتی پیش شهرداری علیه اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
به دلیل صدور مجوز برای تاکسی های اینترنتی طرح شکایت و 
اختافات قدیمی وارد فاز تازه ای شد که موضع گیری ها را جدی  
و رسمی  تر کرد و اکنون به نظر می رسد شهرداری در این اختاف 
و شکایت پیروز شده و تاکسی های اینترنتی را تحت نظارت خود 

درآورده است.
 

 وجود ۲۶۴ مدرسه باای ۶۰ سال در تهران 
فرماندار تهران گفت: ۲۶۴ مدرس��ه باای ۶۰ سال در تهران 
داریم.  به گزارش  ایلنا، عیسی فرهادی در آیین رونمایی و الصاق 
نمادین برچسب سرویس مدارس ش��هر تهران گفت: آموزش و 
پرورش وظیفه تربیت انس��ان را برعهده دارد. تربیت انسان هایی 
که در ۸س��ال دفاع مقدس از این آب و خاک دفاع کردند و ما در 
این ۸سال در مقابل هر دو دانش آموز شهید یک معلم شهید نیز 
تقدیم کردیم. وی ادامه داد: ش��هدا تربیت شده همین معلمان 
دلسوز مخلص و وفادار به نظام هستند و انقاب اسامی با رهبری 

امام و با حضور در صحنه معلمان به نتیجه رسید.
فرمان��دار تهران خاطرنش��ان کرد: اگرچه ما ب��ه دلیل بحث 
تحریم ها و بازس��ازی بعد از جنگ وضعیت س��ختی را پشت سر 
گذاشتیم اما تعلیم و تربیت محور اصلی کشور قرار گرفت و تاش 
کردیم عدالت آموزشی در کش��ور اتفاق بیفتد اما هنوز تا جایگاه 

واقعی فاصله طوانی دارد.

وضعیت رو به 
بهبود ایه ازن 

 درمان ناباروری 
زنان با مغز 

استخوان

در مدت ۳۰ سال گذشته بشر در فرآیند متوقف کردن تخریب ایه ازن به پیشرفت هایی دست پیدا کرده که از 
آن جمله می توان به کنترل استفاده از برخی ترکیب های شیمیایی اشاره کرد. 

 با این حال اقدامات دیگری همچنان باقی اس��ت که باید برای حفاظت و ترمیم این س��پر جوی که در فاصله 
۱۵ تا ۳۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد، انجام شود. فعالیت بشر ایه حفاظتی استراتوسفر را تخریب کرده و 

درحالی که وضعیت ایه ازن بهبود پیدا کرده همچنان اقدامات بسیاری مانده که انجام نشده است.
ازن جوی، اش��عه فرابنفش )UV( خورشید به ویژه اش��عه مضر نوع UVB را جذب می کند. در سال ۱۹۷۴ 
دو محق��ق آمریکایی در مقاله ای به بررس��ی جزئی��ات تهدیدهایی پرداختن��د که به دلیل وارد ش��دن گازهای 

کلروفلوئوروکربن )CFC( به جو، ایه ازن با آنها روبه رو می شود. 

محققان دریافتند مغز استخوان زنان می تواند توانایی یک زن را برای شروع و حفظ بارداری تعیین نماید.
 نتایج مطالعات محققان دانشگاه ییل آمریکا نشان داد زمانی که تخمک بارور می شود، سلول های بنیادی مغز 
اس��تخوان را ترک کرده و از طریق جریان خون به رحم می روند تا به تغییر پوشش درونی رحم برای انه گزینی 
کمک کنند. اگر در طول این تغییرش��کل ضروری، پوش��ش درونی رحم ناموفق باش��د، جنین در رحم کاشت 
نمی شود و بدن به بارداری پایان می دهد. محققان در دو موش آزمایشگاهی دارای نقص ژنتیکی که می توانست 
موجب ایجاد آندومتر ناقص و معیوب شود، مشاهده کردند پیوند مغز استخوان سالم از یک دهنده سالم می تواند 
موجب بهبود باروری ش��ود. سرپرس��ت تیم تحقیق می گوید: »درحال حاضر ما درصدد آزمایش این پیوند در 

انسان ها هستیم.«
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نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور 
در ش��ورای عالی کار و عضو کمیته م��زد این نهاد، 
گفت: دولت و گروه کارفرمای��ی تعلل در برگزاری 
جلسه های ش��ورای عالی کار را جایز می شمارند. 
تعلل در برگزاری جلسات شورای عالی کار از سوی 

دولت بدعتی خطرناک است.
»محمدرضا تاجی��ک« با بیان ای��ن اظهارات 
افزود: بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی 
کار می گذرد؛ جلس��ه ای که ش��رکای م��ا )گروه 
کارفرمای��ی و دولت( کمت��ر اجازه مطرح ش��دن 
مباحث مربوط ب��ه جبران قدرت خرید از دس��ت 

رفته کارگران را دادند. 
وی با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای عالی 
کار ک��ه در مرداد م��اه برگ��زار ش��د، راهکارهای 
غیرنقدی در خصوص افزایش س��طح معیشت در 
دستور کار قرار گرفت، افزود: اگر گروه کارگری در 
این مورد فشار وارد نکند، دولت و کارفرمایان کمتر 
دغدغه ای درباره مطرح شدن این راهکارها دارند و 
در کل مایل نیستند که در جلسه های شورای عالی 

کار در این مورد بحث شود. 
به نق��ل از ایلنا، تاجی��ک با بی��ان اینکه گروه 
دول��ت و کارفرمایی و ب��ه ویژه دولت ب��ا منطق و 
پیش فرض ه��ای خ��ود وارد مذاکره ه��ای مزدی 
می شوند و برعکس گروه کارگری تعلل در برگزاری 
جلسه های ش��ورای عالی کار را جایز می شمارند، 
اف��زود: به صراح��ت از ش��رکای اجتماع��ی خود 
خواسته ایم که برایمان توضیح دهند، کارگر چگونه 
می تواند با مجموع مزد و مزایاِی ۱ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومانی تا ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی زندگی 
کند و دچار س��وءتغذیه نش��ود و تازه هزینه های 

درمان، مسکن و... خود را هم تامین کند؟!
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور 

در شورای عالی کار افزود: آنچه در شورای عالی کار 
حاکم اس��ت، نه ضعف قدرت چانه زنی نمایندگان 
کارگ��ران که ع��دم توازن ق��درت و ع��دم رعایت 
س��ه جانبه گرایی اس��ت. ش��رکای گروه کارگری 
به حقه ه��ای گوناگ��ون دس��ت می اندازن��د تا به 
سه جانبه گرایی حمله و آن را از اعتبار ساقط کنند. 

این در شرایطی اس��ت که حیات نزدیک به نیمی 
از جمعیت کش��ور به کفایت دس��تمزد و تناسب 
آن با سبد هزینه ها وابس��ته است. متاسفم که این 
را می گوی��م؛ ولی انگار ک��ه وزِن بی عملی و انفعال 
از جانب ش��رکای اجتماعی گروه کارگری بس��یار 

سنگینی می کند.

  رئیس مجم��ع نمایندگان کارگران اس��تان 
ته��ران در ادامه ب��ا بی��ان اینکه تعل��ل دولت در 
برگزاری جلس��ه های ش��ورای عالی کار در حالی 
اتف��اق افتاده ک��ه هزینه ه��ای مس��کن و در کل 
اقام غیرخوراکی با ش��یب باا در ح��ال افزایش 
اس��ت، گفت: بازنگری در دس��تمزد همین امروز 
ضروری اس��ت و حتی به فردا به موکول کردن آن 
بازی با حیات کارگران اس��ت؛ چه برسد به اینکه 
می بینیم دولت عجله ای برای برگزاری جلسه های 
شورای عالی کار ندارد.  گسیختن زنجیرهای فقر 
از پای خانوارهای کارگری کاما به سیاس��ت های 

امروز دولت بستگی دارد.

 تاجیک: جلسات شورای عالی کار با تعلل برگزار می شود

بدعت خطرناک دولت درباره مزد کارگران
نگاه »

 مرگ ساانه ۱۳۸ میلیون نفر
 به دلیل قصور پزشکی 

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی اعام کرد ساانه بیش 
از ۱۳۸ میلیون نفر در جهان به دلیل اشتباهات پزشکان آسیب 

می بینند.
به گزارش مهر، قصور و اش��تباه پزشکی ش��امل اشتباه در 
تش��خیص، اش��تباه در تجویز دارو و درمان، و مصرف نادرست 
داروها هس��تند و این س��ه فاکتور از دایل اصلی آسیب دیدن 
بیماران محسوب می ش��وند. آمار و ارقام ارائه شده توسط این 
سازمان تنها مربوط به کش��ورهای کم درآمد و فقیر است )که 
۸۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند( از این رو به نظر 
می رسد عدد واقعی در این زمینه به مراتب بزرگ تر است چراکه 
حتی در کش��ورهای پیش��رفته هم، یک بیمار از هر ۱۰ بیمار 

قربانی اشتباهات پزشکی می شود.
 

 دستگیری دانشجوی قابی دندانپزشکی 
در دانشگاه شهید بهشتی 

رئیس کانتری ولنجک از دس��تگیری دخت��ری که بدون 
شرکت در کنکور و حتی ثبت نام در دانشگاه اقدام به حضور در 
کاس های رشته دندانپزشکی در دانشگاه شهید بهشتی کرده 

بود، خبر داد.
سرهنگ رضا صادقی در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت:  
رسیدگی به این موضوع در دس��تورکار ماموران کانتری قرار 
گرفته و در تحقیقات آنان مشخص شد که دختری ۲۳ ساله از 
کمتر از یک سال قبل در کاس های درس رشته دندانپزشکی 
در دانشگاه ش��هید بهشتی حاضر ش��ده و به دیگر دانشجویان 
گفته بود که با پرداخ��ت چندین میلیارد و بدون ش��رکت در 
کنکور در این دانش��گاه ثبت نام کرده است که همین موضوع 
سبب نارضایتی دیگر دانشجویان شده و در همین راستا اعتراض 

خود را به حراست دانشگاه اعام کرده اند.

»

کارگر چگونه می تواند با مجموع مزد و مزای�اِی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومانی تا ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی زندگی کند و دچار سوءتغذیه 
نش�ود و تازه هزینه های درمان، مس�کن و... خود را هم تامین کند؟!

 مدیرعامل فواد اکسین در جلسه مجمع ساانه 
این شرکت:

 امروز همه ما باید به حضور در پروژه از کوره 
به جاسک افتخار کنیم

به گزارش روابط عمومی ش��رکت فواد اکس��ین مجمع عمومی 
ش��رکت فواد اکس��ین یکش��نبه ۲۴ ش��هریور در محل ش��رکت 
س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی کش��وری با حضور نمایندگان 
سهامداران برگزار شد.  در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت فواد 
اکسین که بعنوان دبیر جلسه حضور داشت،گزارش عملکرد سال ۹۷ 
را تشریح نمودند و در ادامه ضمن ارائه گزارش سال ۹۸ از تاش پرسنل 
ش��رکت جهت تولید ورق های محیط ترش تقدیر و تشکر نمود. وی 
همچنین از تاش های انجام شده جهت تسویه بدهکاری های شرکت 

و رفع شکایت حقوقی در این زمینه آن خبر داد.
وی با ارائه گزارشی از تولید ورق های api در پروژه های بزرگ نفت 
کش��ور گفت: امروز همه ما باید به حضور در پروژه از کوره به جاسک 
افتخار کنیم که این حضور بدون حمایت های س��هامداران و هیئت 

مدیره شرکت و تاش های پرسنل شرکت میسر نبود و نیست.
در ادامه مدیرعامل شرکت راهکارهای پروژه فواد سازی شرکت را 
به منظور تامین مواد اولیه تشریح نمود. در ادامه جلسه دکتر جاویدی 
رئیس مجم��ع از ارائه گزارش مدیرعامل ش��رکت تش��کر نم��ود و از 
تاش های انجام ش��ده بارقه های امید در دل سهامداران ایجاد نموده 
است و همه باید دس��ت به دس��ت هم بدهیم تا چالش ها را پشت سر 
بگزاریم. در ادامه حسابرس های قانونی شرکت به ارائه گزارش های مالی 

پرداختند بعد از ارائه گزارش حس��ابرس ها ، نماینده های سهامداران 
سئواات خود را از مدیرعامل شرکت پرسید. در پایان رئیس مجمع از 

عملکرد و تاش های مدیرعامل و هیئت  مدیره تقدیر کرد.

مربی رزمی کار فواد خوزستان مقام اول را 
به دست آورد

تیم منتخب س��بک یین یانگ کونگ فو ایران مقام اول مسابقات 
جام اروآسیا )آسیا- اروپا( هنرهای رزمی ۲۰۱۹ ارومیه را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار رویداد، علی زواری همکار فوادی ما در کسوت 
مربی گری تیم منتخب ایران در این مسابقات که با حضور ۱۸ کشور  از 
اروپا و آسیا از ۲۳ الی ۲۵ مردادماه ۹۸ در شهر ارومیه برگزار شد، موفق 

به کسب مقام اول مسابقات در استایل MMA گردید.
زواری در مصاحبه ب��ا خبرنگار ما گفت: این مس��ابقات در بخش 
حرفه ای با نظارت و میزبانی فدراس��یون ورزش های رزمی و ش��ورای 
برون مرزی و با حضور بیش از ۲۵۰ ورز ش��کار در بخش های مبارزاتی 
)کیک بوکسینگ، k۱ و MMA ( انجام شد؛ همچنین سرمربی گری 

تیم منتخب که دارای چهار ورزش��کار بود را ریاس��ت سبک یادشده، 
استاد مصطفی کاظمی بر عهده داشت. این گزارش حاکی است، علی 
زواری با دو دهه س��ابقه ورزش حرفه ای، تحصیات خود را در مقطع 
دیپلم متالوژی در هنرس��تان ش��هدای فواد خوزستان و تحصیات 
عالیه را تا مقطع کارش��ناس ارش��د تربیت بدنی ادامه داده است. وی 
از سال ۸۶ به استخدام ش��رکت فواد خوزس��تان درآمده و اکنون با 
عنوان تکنسین تولید در واحد انباشت برداشت، مشغول به کار است. 
گفتنی اس��ت زواری در کارنامه افتخارات خود مقام هایی نظیر: مقام 
دوم کشوری سال ۸۹ در تهران، مقام اول کشوری سال ۹۲ در تهران، 
مقام دوم کش��وری س��ال ۹۵ در قزوین، مقام دوم جهان سال ۹۶ در 
تفلیس، قهرمانی جهان سال ۹۷ در تفلیس و قهرمانی اروآسیا سال ۹۸ 

در ارومیه را در کسوت مربیگری دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان 
مطرح کرد: 

زنان مناطق حاشیه ای اهواز، نیازمند توجه 
نهادهای حمایتی

مدیرکل امور بانوان و خانواده اس��تانداری خوزس��تان با اشاره به 
گزارش های ارائه ش��ده از س��وی دفاتر تس��هیلگری و توسعه محلی 
خواس��تار توجه نهادهای حمایتی به زنان واجد ش��رایط در محات 
حاشیه ای و کم برخوردار اهواز شد. س��یده فرانک موسوی در جلسه 
شورای اجتماعی که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در 
گزارش های ارائه شده از سوی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی؛ نکته 

قابل توجه، آمار زنان سرپرست خانواری است که تحت پوشش هیچ 
نهاد حمایتی قرار ندارند. وی افزود: ضمن اینکه در این گزارش ها آمار 
بی سوادی زنان بیشتر از مردان است و باید دستگاه های متولی به ویژه 

بخش نهضت سوادآموزی و آموزش پرورش در این زمینه اقدام کنند.
موسوی ادامه داد: همچنین نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و 
بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای باید زنانی که شرایط ازم 
دارند را تحت پوش��ش خود قرار دهند. مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری خوزستان گفت: طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
برای ۵۰۰ زن در محات حاشیه نشین اهواز اجرا شده که رو به اتمام 
است اما منطقه عین ۲ جزء این طرح نبوده است. موسوی عنوان کرد: 
استانداری خوزستان با راه اندازی دفاتر تسهیلگری، وظایف حاکمیتی 
خود را انجام می دهد اما این گزارش ها باعث می شوند که دستگاه های 
متولی بیشتر به وظایف خودشان توجه کنند و این وظایف را به صورت 

ویژه انجام دهند.

مدیر پروژه حفاری ۶+۸ چاه اکتشافی خشکی در 
شرکت ملی حفاری ایران:

استقرار دستگاه حفاری سنگین  ۳۳ فتح در 
پروژه حفر هشت حلقه در خوزستان 

مدیر پروژه حفاری ۶+۸ چاه اکتش��افی خش��کی در شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: دس��تگاه حفاری سنگین خشکی ۳۳ فتح در گام 
دوم  پروژه حفر هشت حلقه چاه اکتشافی  در استان خوزستان استقرار 
یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران رضا مهدی 

پور افزود: برای این دستگاه از سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران به عنوان کارفرما پس از اتمام عملیات حفاری در استان فارس، 
حفر چاه در اس��تان خوزستان تعریف و ش��مارش معکوس برای آغاز 

عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی اظهار کرد: حفاری نخس��تین حلقه چاه اکتشافی  در استان 
فارس اوایل تیرماه س��ال ۹۷ ش��روع و اواخر مردادماه امسال در بازه  

زمانی حدود ۱۴ ماه با دسترسی به عمق مورد نظر به  اتمام رسید.
مهدی پور گفت: با وجود خطرات بالقوه و ریسک باای مربوط به 
عملیات حفاری چاه های اکتشافی، دستیابی به ضریب تکرار حوادث 
متلف وقت )LTIF ( صفر گزارش ش��د که این مه��م حاکی از عدم 
وقوع هرگونه حادثه انسانی در کارکرد  باای یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
ساعت در این عملیات می باشد. مدیر پروژه حفاری ۶+۸ چاه اکتشافی 
خشکی در ش��رکت ملی حفاری ایران با اش��اره به اهمیت و مدیریت 
صحیح در بخش جلوگیری از آلودگی محیط زیست با توجه به رعایت 
استانداردهای زیست محیطی در اجرای حفاری چاه اکتشافی ، افزود: 
رعایت الزامات و ماحظات دانش مدیریت پروژه شامل هزینه،  کیفیت، 
منابع انسانی، ریسک پذیری، تدارکات، کیفیت و هماهنگی و همیاری 
مستمر با کارفرما از نکات قابل توجه در عملیات حفاری این چاه بود. 
وی سرانه آموزش در حوزه HSE برای کارکنان دستگاه حفاری ۳۳ 
فتح را ۴۰ ساعت عنوان و اس��تفاده از توان و دانش نیروهای جوان و با 
تجربه عملیاتی در تمام  بخش های دستگاه و برگزاری نزدیک به یک 
هزار و ۷۰۰ نفر / ساعت جلس��ات راهبری پروژه بین متخصصان ملی 
حفاری و نمایندگان کارفرما را از اقدامات و همسویی اجرایی در تحقق 

اهداف مورد نظر در این پروژه دانست. 



5 اقتصادی

» »

هدیه همراه اول 
به مشترکان در 

»دوشنبه سوری« 
شهریورماه

6 روز فرصت تا 
پایان قرعه کشی 

حساب های 
قرض الحسنه 

پس انداز بانک 
سینا

همراه اول این ماه هم در قالب طرح »دوش��نبه س��وری« به مش��ترکان خود ت��ا ۱۰۰ گیگابایت اینترنت 
رایگان هدیه می دهد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات س��یار ایران، به منظور تکریم و افزایش 
رضایتمندی مش��ترکان، همراه اول در آخرین دوش��نبه هر ماه با ارائه هدایایی با طرح »دوش��نبه سوری« به 
اس��تقبال آنها می رود.همراه اولی ها می توانند جهت ش��رکت در ای��ن طرح فراگیر و منتفع ش��دن از مزایای 
بس��ته های اینترنت رایگان یک روزه، در دوشنبه پایان هر ماه با ش��ماره گیری #64*۱۰۰* از پیشنهادهای 
»دوشنبه سوری« همراه اول، بهره مند شوند.در همین راستا نهمین دوشنبه سوری اپراتور اول روز دوشنبه 25 

شهریور ماه برگزار می شود. 

به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا، آخرین فرصت برای افتتاح حس��اب ی��ا تکمیل موجودی 3۱ 
شهریورماه جاری اعام ش��ده است. طبق این گزارش، در سومین جش��نواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز این بانک، واجدین شرایط می توانند از جوایز در نظر گرفته شده شامل 2۰ کمک هزینه خرید 
مس��کن هر یک به مبلغ 5۰۰ میلیون ریال، 2۰ کمک هزینه خرید خ��ودرو ایرانی هر یک به مبلغ 2۰۰ 
میلیون ریال، 3۰ کمک هزینه خرید کاای ایرانی هر یک ب��ه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، 3۰ کمک هزینه 
س��فر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ 3۰ میلیون ری��ال و میلیاردها ریال جوایز نق��دی دیگر بهره مند 

شوند.

«بانک و بیمه«
راهکار مدیرعامل بانک توسعه صادرات 

برای کاهش تعداد شعب بانک ها
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران معتقد است برای کاهش 
تعداد شعب بانکها نیاز به وضع مقررات جدید نیست بلکه باید اول 
هماهنگی یکپارچه در س��طح کشور داشته باش��یم. سپس بانک 
مرکزی با همکاری خود بانکها، نسبت به تعیین تعداد شعب مجاز 
هر بانک اقدام نماید.دکتر علی صال��ح آبادی در برنامه گفت وگوی 
اقتصادی رادیو گفت وگو با موضوع »کاهش تعداد ش��عب بانکها، 
الزامات و بایدها« گفت: برای حذف ش��عب بانکی مازاد در کش��ور 
باید در سطح سران سه قوه به اجماع برسیم؛ ازم به ذکر است برای 
تعطیلی یک شعبه بانک در استان ماحظات استانی وجود دارد که 
عدم رعایت آن مشکات دیگری را به وجود می آورد.وی با اشاره به 
اینکه عمده شعب اضافه کش��ور در دوره خا بانکداری الکترونیک 
ایجاد ش��ده اند، گفت: بانک��داری از طریق موبای��ل، ارائه خدمات 
بانکداری اینترنتی و سایر خدماتی که با توسعه بانکداری الکترونیک 
شکل گرفت، نیازبه حضور مش��تری در شعب را به حداقل رساند و 
امروز با شعب مازاد روبه رو هستیم.عضو شورای هماهنگی بانک ها 
گفت: ضروری است پیش از اقدام به حذف شعب مازاد، با تشکیل 
جلس��ه در بانک مرکزی چالش های این تصمیم مورد بررسی قرار 
بگیرد و تعداد شعب اضافه هر بانک متناسب با تعداد مشتریان، توزیع 
جغرافیایی و سطح عملکرد آن بانک استخراج شود و بر اساس آن، 
در یک اقدام هماهنگ، طی بازه زمانی دو تا سه سال از تعداد شعب 
کاسته شود.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: نیروی 
انسانی شعب حذف شده موضوعی است که باید آن را با سوق دادن 
به س��مت خدمات با ارزش افزوده بااتر مدیریت کرد.وی در مورد 
موضوع سود بانک ها از خرید ملک گفت: ساختمان شعب می تواند 
ارزش دارایی بانک ها را افزایش دهد اما از نظر عملیاتی این سود در 
صورت های مالی بانک شناسایی نمی شود و همان طور که گفته شد 
تنها ارزش دارایی بانک ها را افزای��ش می دهد.صالح آبادی با بیان 
اینکه در مسیر حذف شعب اضافه بانک ها در کشور نیازمند گفتمان 
سازی هستیم، افزود: مقررات ازم برای این اقدام وجود دارد و تنها 
ازم است گفتمان سازی مطلوب در کشور شکل بگیرد.مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات ایران در خصوص اهمیت سودآوری در بانک ها 
گفت: بانکها عاوه بر ارائه خدم��ات، تامین مالی کننده بنگاه های 

اقتصادی نیز هستند و باید سودآور باشند.

روزان: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با اعتقاد به اینکه صنعت پتروشیمی یک نظام اقتصادی 
برای کشور اس��ت اعام کرد: مجموع درآمد صنعت 
پتروش��یمی در حال حاضر ۱۷ میلیارد دار است که 
این عدد در س��ال های آتی و در دو افقی که در س��ال 
۱4۰۰ و ۱4۰4 ترس��یم ش��ده به عدد قابل توجهی 
خواهد رس��ید که حاک��ی از افزای��ش نقش صنعت 
پتروشیمی در اقتصاد کان کشور است. بهزاد محمدی 
در نشست خبری دیروز )دوشنبه ۹۸/6/25 ( در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه صنعت پتروشیمی کشور یک 
بنگاه اقتصادی نیست تاکید کرد: صنعت پتروشیمی 
یک نظام اقتصادی برای کش��ور اس��ت که به نقش و 
اهمیت آن روز به روز افزوده می شود و با بهره برداری از 
طرح هایی که در سال های گذشته برنامه ریزی شده و 
در سال های آتی محقق می شود، این نقش را پررنگ تر 
و با صابت تر خواهیم دید.مدیرعامل ش��رکت ملی 
صنایع پتروشیمی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی 
نزدیک به 33 میلیون تن خوراک را از پاایشگاه های 
نفت و گاز و پروژه های ارزش��مند ان.جی.ال دریافت 
می کند ک��ه 25 میلیون ت��ن می��زان خوراک های 
مس��تقیم صنعت و ۸ میلیون تن مربوط به سوختی 
اس��ت که در صنعت به کار گرفته می شود.وی با بیان 
اینکه هم اکنون 56 مجتمع پتروش��یمی در کش��ور 
وجود دارد که 54 مجتمع تولی��دی و 2 مجتمع آن 
برای تأمین سرویس های جانبی است گفت: ظرفیت 
صنعت پتروش��یمی از حدود 5۷ میلیون تن در سال 
۹2 به 65,۸ میلیون تن افزایش یافته اس��ت.به گفته 
محمدی بخشی از محصوات در خود صنعت مصرف 
می ش��ود و آنچه که قابل عرضه در بازارهای داخلی و 
صادراتی است، عددی حدود 3۱ میلیون تن است که 
22 تا 22,5 میلیون مربوط به صادرات و ۸,5 میلیون 
تن مربوط به مصرف داخلی کشور است. از این میزان 

5 میلیون تن در بورس عرضه می شود و 2 میلیون تن 
به وزارت کشاورزی تحویل داده می شود.این مسئول 
اعام کرد: مجموع درآمد صنعت پتروشیمی در حال 
حاضر ۱۷ میلیارد دار است که این عدد در سال های 
آتی و در دو افقی که در س��ال ۱4۰۰ و ۱4۰4 ترسیم 
ش��ده به عدد قابل توجهی خواهد رسید که حاکی از 
افزایش نق��ش صنعت پتروش��یمی در اقتصاد کان 
کشور است.معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان 
اینکه 2۷ طرح پتروشیمی از امسال تا سال ۱4۰۰ به 
بهره برداری می رس��د، افزود: طرح های پتروش��یمی 
متانول کاوه، الفین ایام و متانول بوشهر و PVR تخت 
جمشید امسال افتتاح خواهند شد.محمدی سال ۹۹ را 
سال پرکار و پر رونق برای صنعت پتروشیمی عنوان و 
تصریح کرد: سال آینده ۱6 طرح و سال ۱4۰۰ هفت 
طرح دیگر صنعت پتروشیمی به بهره برداری خواهند 
رسید؛ با تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی تعداد 
مجتمع های پتروشیمی کشور از 56 به ۸3 مجتمع 

می رسد.

  ۴۰ میلیارد دار س�رمایه گذاری در صنعت 
پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره 
به اینکه پروژه های جهش س��وم پتروشیمی از سال 
۱4۰۰ تا ۱4۰4 اجرایی خواهند ش��د، ادام��ه داد: در 
مجموع 26 پروژه پتروشیمی با پیشرفت های مختلف 
وجود دارد که با برنامه ریزی انجام شده و بهره برداری از 
آنها ظرفیت صنعت به ساانه ۱33 میلیون تن و ارزش 
کل محصوات پتروشیمی به 3۷ میلیارد دار تا پایان 
سال ۱4۰4 خواهد رسید.وی با بیان اینکه حدود 4۰ 
مجوز طرح پتروشیمی صادر شده است که در مرحله 
تأمین سرمایه و فناوری هستند، گفت: شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی این مجوزها را از محاسبه جهش 
دوم و سوم صنعت پتروشیمی خارج کرده است.معاون 
وزیر نفت در امور پتروش��یمی با اشاره به اینکه حجم 
سرمایه گذاری طرح های جهش دوم ۱۷ میلیارد دار 
و طرح های جهش سوم صنعت پتروشیمی 23 میلیارد 
دار است، افزود: حجم سرمایه گذاری در دست اجرای 

کنونی صنعت پتروشیمی 4۰ میلیارد دار است که ۱3 
میلیارد دار آن فاینانس شده از منابع داخلی و خارجی 
اس��ت.به گفته محم��دی، برای تکمی��ل طرح های 
پتروش��یمی جهش دوم صنعت پتروشیمی تا سال 
۱4۰۰ به حدود 5 میلیارد دار سرمایه نیاز داریم که 

منابع آن پیش بینی شده است.
  دع�وت از وزیران نفت و انرژی ۱۱ کش�ور به 

تهران
وی نمایشگاه ایران پاس��ت را مهم ترین  رویداد 
در حوزه پتروشیمی دانس��ت و ادامه داد: سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پاست از 3۱ شهریورماه تا 
سوم مهرماه با حضور 5۷۰ شرکت داخلی، 35 شرکت 
خارجی، ۱2 هیئت از ۱۰ کش��ور خارجی و ۱4 کشور 
به صورت افتخاری برگزار می شود.مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه نمایشگاه ایران 
پاس��ت کانونی برای تعمیق ارتباط تولیدکنندگان 
صنعت پتروشیمی و بنگاه های متعدد در صنعت پلیمر 
و پاستیک و افزایش کسب وکار است، گفت: ۸5۰ هزار 
نفر اشتغال در ۱5 هزار بنگاه فعال در صنایع پایین دست 
پتروش��یمی وجود دارد.محمدی به توجه ویژه وزارت 
نفت به شرکت های اس��تارت آپ و دانش بنیان افزود: 
این شرکت ها حضور فعالی در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پاست خواهند داشت و این شرکت ها 
را به عنوان بازوی کمکی ب��رای وزارت نفت می دانیم و 
امیدواریم که اثربخشی بیشتری در کل کشور به ویژه 
صنعت پتروشیمی داشته باشند.معاون وزیر نفت به 
برگزاری همایش اکوپاست در حاشیه سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پاست اشاره و اظهار کرد: از 
وزیران نفت و انرژی ۱۱ کشور از کشورهای آسیای میانه 
و کشورهای همسایه برای حضور در این همایش دعوت 
شده است که این همایش به منظور افزایش همکاری در 

در زمینه صنعت پتروشیمی برگزار می شود.

گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:

 استقبال چینی ها برایدرآمد ۱۷میلیارد داری صنعت پتروشیمی کشور
 سرمایه گذاری در بنادر ایران

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اعام کرد: با توجه به عقد تفاهم 
خواهرخواندگی و مذاکرات صورت گرفته امید بسیاری وجود دارد 
که چینی ها در حوزه بندری و دریایی ایران سرمایه گذاری کنند، چرا 
که در طول سفرمان به این کشور مقامات چین آمادگی خود در این 
زمینه را اعام کردند.به گزارش ایسنا، طی هفته های گذشته رئیس 
سازمان بنادر و دریانوردی با هیئت همراه به چین سفر کردند تا با آنها 
در حوزه بندری و دریایی مذاکراتی داشته باشند و در همین راستا 
از بندر نینگبو به عنوان چهارمین بندر بزرگ دنی��ا بازدید کردند و 
نهایتا تفاهم خواهرخواندگی بین دو کشور منعقد شد.محمد راستاد 
– معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس س��ازمان بنادر و دریانوردی 
– در این باره به ایسنا گفت: از س��ال ۱3۸2 با چینی ها موافقت نامه 
کشتیرانی تجاری داریم و سازوکاری برای همکاری در این زمینه و 
در حوزه بندری نیز بین طرفین تعریف شده است.وی افزود: هیئت 
ایران��ی و چینی در طول مذاکراتی که در این کش��ور انجام ش��د بر 
گسترش تعامات تجاری و حل مشکات موجود فی مابین تاکید 
کردند. در این زمینه از طرف چینی خواستیم تا مشکات تجار ایرانی 
را در بنادر این کشور حل کند و جلسه بسیار مثبت و عملیاتی با معاون 
حمل و نقل چینی داشته باشیم.  رئیس سازمان بنادر و دریانوردی 
در پاس��خ به این س��وال که یکی از تاکیدات چینی و مواردی که از 
سرمایه گذاری برای آن استقبال کردند، بنادر ایران است، دراین زمینه 
چه اولویت هایی وجود دارد، اظهار کرد: در این مذاکرات اعام کردیم 
که پتانسیل های خوبی برای سرمایه گذاری در بنادر ایران وجود دارد 
و ایران نیز از سرمایه گذاری چینی ها اس��تقبال می کند. به صورت 
مشخص احداث مراکز لجستیکی در پس��کرانه های بنادر ، توسعه 
زیرس��اخت ها، روس��اخت ها و تجهیزات پایانه های بندری و... جزء 
مواردی است که همه طرف های خارجی مانند چینی ها می توانند در 
این زمینه سرمایه گذاری کنند که البته در مذاکرات صورت گرفته 
مورد نظر مورد استقبال این کشور نیز قرار گرفت چرا که با توجه به 
حجم تخلیه و بارگیری بنادر کشور، این حوزه جذابیت های بسیار 

باایی برای سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت.
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پواد کیمیایی به عنوان بازیگر فیلم س��ینمایی »سلفی با دموکراس��ی« به کارگردانی و تهیه کنندگی علی 
عطشانی انتخاب ش��د. پیش تولید فیلم سینمایی »س��لفی با دموکراس��ی« به کارگردانی و تهیه کنندگی علی 
عطشانی که در ژانر کمدی ساخته می ش��ود، از مدتی پیش آغاز ش��ده و حضور پواد کیمیایی به عنوان یکی از 
بازیگران اصلی این فیلم قطعی شده است. علی عطشانی فیلم های سینمایی »کاتیوشا«، »اولین تولد«، »یادم تو 
رو فراموش«، »پارادایس«، »نقش نگار«، »آقای الف«، »تلفن همراه رئیس جمهور« و »در امتداد شهر« را نیز در 
کارنامه خود دارد و »سلفی با دموکراسی« دهمین فیلم س��ینمایی او است. فیلم سینمایی »اولین تولد« ساخته 
علی عطشانی به عنوان اولین تولید مشترک ایران و هالیوود و با حضور تعداد زیادی از بازیگران مطرح هالیوودی 

به زودی در آمریکا به نمایش درمی آید و همزمان در ایران نیز اکران می شود.

شبکه دولتی کولتورا روسیه از روز اول مهر با پخش سریال ایرانی »شهرزاد« از مخاطبان خود در این کشور 
پذیرایی می کند. این سریال را حسن فتحی کارگردانی کرده است.

مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، با انتشار پستی در اینستاگرام از پخش سریال »شهرزاد« به کارگردانی 
حسن فتحی در این کشور خبر داد و نوش��ت: »در چارچوب توس��عه همکاری های هنری و سینمایی ایران و 

روسیه، سریال ایرانی »شهرزاد« از اول مهر در شبکه کولتورا تلویزیون دولتی روسیه نمایش داده می شود. 
شبکه کولتورا گرایش��ی فرهنگی تاریخی دارد و به همین دلیل سریال »ش��هرزاد« مورد توجه این کانال 
قرار گرفت، پیش از این تعدادی از فیلم های سینمایی ایران در روس��یه به نمایش درآمده بودند اما »شهرزاد« 
نخستین سریال ایرانی است که عاقه مندان روس فرصت تماشای آن را از تلویزیون این کشور خواهند داشت.«

پواد کیمیایی 
بازیگر فیلمی 

کمدی شد
»شهرزاد« به خانه 

روس ها می رود

»مردی بدون سایه« جانشین 
کم فروش ترین فیلم سال می شود

چهار فیلم جدید از این هفته راهی اکران می شوند. غامرضا 
فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره مصوبات جلسه 
۲۴ شهریورم این ش��ورا گفت: »از چهارشنبه همین هفته یعنی 
۲۷ ش��هریور، اکران فیلم های س��ینمایی »ش��اه کش« وحید 
امیرخانی در گروه آس��تارا به ج��ای »برمودا«، »م��ردی بدون 
سایه« علیرضا رئیس��یان در گروه فرهنگ به جای »صدای منو 
می شنوی؟«، »کلوپ همسران« مهدی صباغ زاده در گروه ایران 
به جای »چاقی« و »کروکودیل« به کارگردانی مسعود تکاور در 
سرگروه آزادی به جای »قصر شیرین« از چهارشنبه ۲۷ شهریور 
آغاز می شود و فیلم های تعویض شده در سرگروه ها همچنان در 

زیر گروه ها نمایش خواهند داشت.
او افزود: ق��رارداد فیلم ه��ای »منطقه پرواز ممن��وع« برای 
اکران در گروه استقال بعد از فیلم »س��ال دوم دانشکده من«، 
»معکوس« در گروه آس��تارا بعد از فیلم »مسخره باز«، »چشم و 
گوش بسته« در گروه باغ کتاب بعد از »درخونگاه«، »ابیرنت« 
در گروه زندگی بعد از اکران »پیلوت« و »جاندار« در گروه آزادی 

بعد از فیلم »ماجرای نیمروز ۲« ثبت شد.«
به گفته فرجی اکران بقیه فیلم ها در س��ینماها ادامه دارد و 
فیلم »زهرمار« که س��قف تعداد هفته ه��ای نمایش اش خاتمه 
یافته فقط در پردیس های با بیشتر از هفت س��الن باا و سانس 

فوق العاده قابل اکران است.

محمد حاجی حسینی درگذشت
محمد حاجی حسینی، ش��اعر طنزپرداز در سن ۹۰سالگی 

درگذشت.
سعید توکل، سردبیر س��ابق برنامه »جمعه ایرانی« با اعام 
این خبر گفت: محمد حاجی حس��ینی به دلیل بیماری ناشی از 

کهولت سن در منزلش از دنیا رفت. 
او درباره زمان مراسم تشییع پیکر این شاعر بیان کرد: مراسم 
تشییع پیکر حاجی حسینی س��اعت ۱۵ )۲۴ ش��هریورماه( در 

امام زاده جعفر کن برگزارشد. 
محمد حاجی حسینی، شاعر طنزپرداز متولد سال ۱۳۰۸ در 
کن بود. او بیش از ۴۰ سال در رادیو خصوصا در برنامه های طنزی 
مثل »صبح جمعه با ش��ما«، »قند و نمک«، »جمعه ایرانی« و ... 
همکاری داشت. همچنین شعرهایش در مجاتی مثل »گل آقا« 
و »توفیق« چاپ می ش��د. از حاجی حس��ینی سه مجموعه شعر 
منتشر شده است که از جمله آنها می توان به »بحر طویل« اشاره 

کرد.

شش فیلمنامه پروانه ساخت گرفتند
شورای صدور پروانه س��اخت در جلسه شب گذشته با شش 

فیلمنامه موافقت کرد.
ای��رج  تهیه کنندگ��ی  ب��ه  »نیلگ��ون«  فیلمنامه ه��ای 
محمدی،کارگردانی حس��ین س��هیلی زاده و نویسندگی بابک 
کایدان، »سوباش��ی« به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی 
کیوان علی محمدی، »طناب کش��ی« به تهیه کنندگی س��عید 
شاهس��واری، کارگردانی بیژن میرباقری و نویسندگی مشترک 
بیژن میرباقری و س��عید شاهس��واری، »شکس��ت زم��ان« به 
تهیه کنندگی، کارگردانی و نویس��ندگی عباس رافعی، »رمانی 
برای عش��ق« به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویس��ندگی اصغر 
نصیری و »سبز،س��فید،قرمز« به تهیه کنندگ��ی، کارگردانی و 
نویسندگی محمدحسین لطیفی موافقت شورای ساخت سازمان 

سینمایی را اخذ کردند.

گزارش

خبر

»

»

نمایش میراث ارزشمند کلیسای نوتردام
یک پرده زینتی متعلق به اوایل سده ۱۸۰۰ که از آتش سوزی 
مهیب کلیسای نوتردام نجات داده ش��ده بود، پس از اتمام مراحل 
مرمت برای سومین بار در تاریخ برای عموم مردم به نمایش گذاشته 
می ش��ود. این پرده ۲۵ متری پرنقش و نگار ک��ه از گنیجنه های 
کلیسای نوتردام محسوب می ش��ود در سال ۱۸۴۱ توسط پادشاه 
»لویی فیلیپ« فرانس��ه به این کلیسا اهدا ش��د. این پرده تنها در 
موقعیت های خاص همچ��ون بازدید »ژان پل دوم« از کلیس��ای 
نوتردام در س��ال ۱۹۸۰ رونمایی شده اس��ت. وقتی آتش نشانان 
این پرده را در حالی که در آب غوطه ور ش��ده بود در روزهای پس 
از حادثه آتش سوزی پانزدهم آوریل از کلیسا بیرون آوردند، وزنی 
معادل دوبرابر وزن کنونی داش��ت. متخصصان بازسازی و ترمیم،  
پیش از منجمد کردن پرده برای از بین بردن قارچ ها و باکتری ها، 
از تونل های باد برای خشک کردن این اثر استفاده کردند. این پرده 
زینتی در ۳۰ سال گذشته تنها دو مرتبه برای عموم مردم به نمایش 
گذاشته شده بود. حاا عاقه مندان  می توانند از این اثر در روز بیست 
 »Mobilier National« و یکم و بیس��ت و دوم س��پتامبر در
دیدن کنند. کلیسای نوتردام فرانسه در پانزدهم آوریل دچار آتش 
سوزی مهیبی شد و در نهایت بخش اعظمی از سقف این کلیسا به 
طور کلی از بین رفت. اهمیت این کلیسا در هویت تاریخی، ادبی و 
معماری گوتیک آن است که هر ساله میزبان بیش از ۱۳ میلیون 
گردشگر است.   پیش تر اعام شده بود که پس از آغاز آتش سوزی 
بزرگ در کلیسای تاریخی نوتردام، آتش نشانان و مأموران وزارت 
فرهنگ فرانسه و شهرداری پاریس برای نجات آثار تاریخی و هنری 
موجود به درون ساختمان ش��تافته اند و موفق به نجات برخی آثار 
ارزشمند شده اند. تاج مس��یح )ع(، لباس قرن سیزدهمی »سنت 
لوئیس« پادشاه فرانسه و نقاش��ی ها، از جمله آثاری هستند که از 
ساختمان کلیسا خارج شدند و برای محافظت بیشتر و آغاز فرآیند 

مرمت به موزه لوور پاریس منتقل شدند.

پیرترین برنده جایزه امی  
نورمن لیر در ۹۷ سالگی جایزه گرفت

نورمن لیر نویس��نده 
و تهیه کنن��ده ۹۷ س��اله 
در مراس��م جوای��ز ام��ی 
ب��رای هنره��ای خ��اق 
برنده جایزه ش��د و نامش 
به عنوان کهنس��ال ترین 
برنده ای��ن جایزه در دفتر 

رکوردها ثبت شد.
نورم��ن لی��ر برن��ده 
جایزه امی ش��د. او این جایزه را در ۹۷ سالگی گرفت، امری که در 
تاریخ اهدای جوایز امی که برای دس��تاوردهای هنری در زمینه 
تولیدات تلویزیونی اهدا می ش��ود، بی س��ابقه ب��ود. این هنرمند 
کهنه کار نویس��نده فیلمنامه »طاق به سبک آمریکایی « است و 
نامزد ش��دن برای جایزه اس��کار را نیز در کارنامه دارد.  لیر اکنون 
مس��ن ترین برنده جایزه امی در تاریخ است و به نظر نمی رسد که 
کسی به این زودی ها بتواند جای او را بگیرد.  در شب اهدای جوایز 
امی برای هنرهای خاق رقابت س��ختی میان دیوید اتنبرو راوی 
مشهور مستند »سیاره ما« و نورمن لیر برای کسب عنوان پیرترین 
برنده امی در جریان بود. اتنبروی ۹۳ ساله نیز برنده جایزه امی شد 
اما در نهایت نورمن لیر هم جایزه گرفت و صاحب این عنوان شد.  
پس از اهدای جایزه امی به نورمن لیر پرسش اصلی خبرنگاران از 
او درباره حسش به بردن این جایزه در ۹۷ سالگی بود. او در پاسخ 
گفت: »حقیقت زندگی من این است که زیاد به آن فکر نمی کنم. 
البته به گمانم از حاا بیشتر فکر را مش��غول می کند. به هر حال 
من ۹۷ س��ال دارم و دوس��ت دارم که یک صبح دیگ��ر از خواب 
بیدار ش��وم.« جوایز امی هنرهای خاق به افراد برای بزرگداشت 

دستاوردهای هنری و تکنیکی افراد پشت صحنه اهدا می شود.
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سیروس الوند با اش��اره به جای خالی ناصر 
تقوایی در س��ینمای دفاع مق��دس اعام کرد 
که ای��ن کارگردان اه��ل آبادان جای��زه نقدی 
جش��نواره لوکارن��و را ب��ه بازس��ازی مناطق 

جنگ زده اختصاص داد.
ویژه برنامه موزه س��ینما به مناس��بت روز 
ملی سینما همراه با نمایش فیلم های »تمرین 
آخر و تعزیه ح��ر داور « و نخس��تین تصاویر 
س��ینمای ایران »فیلم های میرزا ابراهیم خان 
عکاس باشی « با حضور حسین انتظامی رئیس 
س��ازمان س��ینمایی، علی ربیعی س��خنگوی 
دولت، س��ینماگران و پیشکس��وتان س��ینما 

برگزار شد.
در این مراسم سیروس الوند پیش از نمایش 
فیلم »تمرین آخر و تعزیه حر داور« با تشکر از 
برگزارکنندگان این برنامه، گفت: عاشورا و ماه 
محرم برای ما بسیار مهم است و باید دقت کنیم 
که ما یک واقعه عاش��ورا، یک حماسه عاشورا و 
یک فرهنگ عاش��ورایی داریم ک��ه باید در آثار 
خود ضمن توجه به این س��ه اصل بر گسترش 

آن بکوشیم.
وی ادامه داد: انتخاب نمایش فیلم »تمرین 
آخر و تعزیه حر داور« با توجه به اینکه امسال 
روز ملی س��ینما با م��اه محرم همزمان ش��ده ، 
انتخاب پسندیده ای است و تقوایی در این فیلم 

به هنر تعزیه و فرهنگ عاشورا و محرم به خوبی 
توجه کرده است.

این کارگردان پیشکس��وت سینمای ایران 
با تمجید س��ینمای ناصر تقوای��ی، گفت: ناصر 
تقوایی یکی از پایه گذاران موج نوی س��ینمای 

ایران اس��ت؛ آن زمان که فیلم مینی مالیستی 
وجود نداشت او با ساخت برخی آثارش فضایی 

مینی مالیستی ایجاد کرد.
وی ادام��ه داد: فیل��م »ناخدا خورش��ید« 
بهتری��ن اقتباس از داس��تانی اس��ت که حتی 

غربی ها ه��م نتوانس��تند به خوب��ی آن را اجرا 
کنند. ناصر تقوای��ی فیلم های جدید هم دارد و 
همیش��ه ناراحت بود که چرا درب��اره فیلم های 

جدیدش صحبت نمی شود.
الوند با اشاره به اهمیت پرداختن سینمای 
ایران به دفاع مقدس و بعد از آن بیان کرد: چرا 
بای��د کارگردانی مانن��د ناصر تقوای��ی که اهل 
آبادان اس��ت نتواند درباره جن��گ و تبعات آن 

فیلم بسازد.
کارگردان »یک بار برای همیشه« همچنین 
گف��ت: تقوایی حت��ی جایزه نقدی جش��نواره 
لوکارن��و را برای بازس��ازی مناط��ق جنگ زده 
اختص��اص داد. چرا بای��د بعد از س��ال ها که از 
پایان جنگ می گذرد همچنان شاهد باشیم که 
این مناطق به صورت کامل بازسای نشده است.

وی ادامه داد: ما بسیاری از روزها و حوادث 
بزرگ تاریخی را با س��ینما می شناسیم و به یاد 

می آوریم .
همچنین در این مراسم بخشی از نخستین 
تصاویر سینمای ایران »فیلم های میرزا ابراهیم 
خان عکاس باشی « برای مهمانان در فضای باز 

موزه بر روی پرده به نمایش درآمد.
حسین انتظامی در حاش��یه این مراسم از 
تاارهای موزه سینما بازدید کرد و پای صحبت 

سینماگران حاضر در مراسم نشست. 

سیروس الوند:

تقوایی جایزه نقدی لوکارنو را به بازسازی مناطق جنگ زده داد

»  دبیر صفحه : 
امیر حسین مصلی

CultureAndArt@Roozannews.ir

جهانگیر الماسی گفت: به تازگی قرارداد حضور در فیلم سینمایی 
»خروج« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا را به ثبت رس��انده ام و به 

امید خدا به زودی جلوی دوربین خواهم رفت.
جهانگیر الماسی درباره روند تولید »خروج« گفت: در حال حاضر 
گروه مش��غول ضبط پان های ش��ب کاری بوده و هنوز نوبت به من 
نرسیده اس��ت، البته طبق اخباری که ش��نیدم اثر تاکنون با کیفیت 
ویژه ای س��اخته ش��ده اس��ت و من هم تا هفته آینده جلوی دوربین 

حاتمی کیا خواهم رفت. 
او درباره دلیل حضورش در فیلم خروج اضافه کرد: در ابتدا جایگاه 
ابراهیم  حاتمی کیا به عنوان یک فیلمس��از، جایگاه بس��یار تثبیت و 
تعریف شده ای است، من از دیرباز وی را می شناسم، حاتمی کیا انسان 
به شدت محترمی بوده و کارش را هم به خوبی بلد است، فکر می کنم 
در کارنامه کاری  من، جای خالی بازی برای چنین کارگردانی همواره 

احساس می شد. 
الماس��ی درباره فیلمنامه فیلم س��ینمایی خروج اذعان کرد: من 
برای اولین بار که اثر را مطالعه کردم بس��یار خوش��م آمد، فیلمنامه 
خروج بس��یار متفاوت اس��ت و به نظرم نگاه تازه ای به سینمای ایران 
اضافه خواهد کرد و من خوشحالم که در بخشی از پروژه بزرگ حضور 

دارم. 
بازیگر س��ریال »پس از باران« گروه تولید فیلم خروج را گروهی 
منس��جم خواند و ادامه داد: من چندین بار گروه تولید و بازیگران اثر 
را از نزدیک دیده ام، از نظر من گروه بسیار مومن و معتقد به کاری در 
خروج فعالیت دارند، بازیگران اثر کامًا حرفه ای و توانمند هستند و با 

دغدغه سر این پروژه حضور پیدا کرده اند. 
او با اشاره به دوری خود از س��ینما تصریح کرد: من نزدیک به ده 
س��ال از س��ینما دور بوده ام و حاا بازگش��تم با فیلم ابراهیم حاتمی 
کیا اتفاق بسیار خجس��ته ای خواهد بود، امیدوارم بخشی از توقعات 

افرادی را که از من انتظار دارند بر آورده کنم. 
الماس��ی درباره نقش خود در فیلم خروج افزود: از نظر من نقش 
بیش از متن در اجرا به وجود م��ی آید، من ع��ادت دارم که در میان 
فیلمنامه به صورت جسته گریخته برخی بخش ها را مطالعه کنم، از 
طرفی برای نقش صحبت های زیادی با حاتمی کیا داشتم که در ادامه 

به من کمک خواهد کرد. 
وی ادامه داد: ش��خصیتی ک��ه در فیل��م خروج ب��ازی می کنم 
شخصیت کامًا متفاوتی است، این تفاوت از نام شخصیت آغاز شده و 
در روند داستان هم به خوبی به چشم می خورد، از روزی که فیلمنامه 
را خواندم به مدت پانزده روز اس��ت که در خانه مش��غول س��اخت و 
پرداخت شخصیتم در فیلم هستم و اعتقاد دارم اگر به این شخصیت 

توجه شود با سایر آثار من بسیار متفاوت خواهد بود. 
بازیگر فیلم کمیته مجازات حال و هوای فیلم حاتمی کیا را کامًا 
متفاوت خواند و افزود: نمی خواهم از اصطاح وس��ترن استفاده کنم 
اما فیلم حاتمی کیا مخاطب را به شدت به یاد آثار وسترن و سینمای 

کاسیک هالیوودی و سینمای اروپا به خصوص لهستان و مجارستان 
می اندازد، فیلم خروج از نظر من به شدت در سینمای ایران سر و صدا 

خواهد کرد. 
وی درباره حضور بازیگران میانسال و پیشکسوت در فیلم خروج 
اذعان کرد: اصا نباید این طور برداشت کنیم که حاتمی کیا خواسته 
از بازیگران کم کار و یا بازیگرانی که پیش��نهادات کم دارند اس��تفاده 
کند، بلکه این درام و داس��تان خروج است که حضور چنین بازیگران 
کاربلدی را می طلبد، بازیگران این فیلم براساس بلوغ خود و در خور و 

نیاز فیلم انتخاب شده اند. 
این بازیگر سینما در همین رابطه ادامه داد: ظرفیت داستان خروج 
بازیگران پیشکسوت و میانس��ال را دور هم جمع کرده است، مردان 
فیلم خروج مردانی مجرب هس��تند، مردانی ک��ه در این آب و خاک 
ایستاده اند، سختی ها و رنج های فراوانی کش��یده اند، خروج روایت 
مردانی است که کار و زندگی و بقایش��ان در همین سرزمین است و 
برای این کش��ور همه کار کرده اند. تمامی م��ردان فیلم خروج عقبه 
بسیار روشنی دارند که حال در یک موقعیت دراماتیک قرار می گیرند، 
در کل انتخاب بازیگران فیلم خروج از پس ذهن حاتمی کیا و بر اساس 

نیاز اثر شکل گرفته است. 
وی با اش��اره به نزدیکی مضمون داس��تان خروج به منطق الطیر 
عطار ادامه داد: روزی فیلمنامه خروج را به منطق الطیر عطار تشبیه 
کردم زیرا از نظرم بسیار به آن داستان شبیه است اما حاتمی کیا گفت 
که کامًا بر اساس منطق الطیر نیست، شاید بخشی از آن یادآور این 

داستان باشد اما داستان های دیگری را نیز شامل می شود.
الماسی درباره همبازی شدن با سایر بازیگران خروج خاطرنشان 
کرد: من با اکثر بازیگران فیلم خروج تجربه همکاری داش��ته ام، تنها 
بازیگری که تاکنون با وی افتخار همکاری نداشته ام محمد فیلی است، 

که البته بازی های خیلی خوبی را تاکنون از خود نشان داده است.

جهانگیر الماسی:

»خروج« نگاه تازه ای به سینمای ایران اضافه خواهد کرد



به گزارش پايگاه اطاع رس��اني ش��ركت بهره برداري نفت و گاز 
غرب به مناسبت فرا رسیدن ايام سوگواری س��رور و ساار شهیدان 
حضرت ابا عبداه الحس��ین)ع( مراس��م معنوی و پ��ر فیض زيارت 
عاش��ورا همچون س��نوات گذش��ته در دهه اول ماه محرم هر روز از 
س��اعت 7:30 الی 8 صبح در نمازخانه ش��ركت در س��تاد كرمانشاه 

برگزار می گردد.
ضمنا مراسم پرفیض زيارت عاشورا از دهه دوم ماه محرم تا پايان 

ماه صفر روزهای دوشنبه داير است.
حمید رضا رس��تمي رئیس روابط عمومي به تشريح برنامه هاي 
اين ايام در ش��ركت بهره برداري نفت و گاز غرب پرداخت و گفت: به 
مناسبت ايام عزاداري آل اه حضرت ابا عبداه الحسین)ع( با تاكید 
ويژه مدير عامل محترم جناب مهندس ناصري پور مبني بر برگزاري 
باش��كوه اين ايام در س��تاد و مناطق عملیاتي برنامه هاي زير برگزار 

مي شود:
1- برگزاري مراس��م زيارت عاش��ورا هر روز صب��ح در نماز خانه 

شركت در دهه اول محرم و دعوت از مداحان مطرح
2- برپا نمودن پرچم هاي عزاداري در ساختمان هاي اداري ستاد 

و مناطق عملیاتي و نصب بنر هاي مربوط به ايام محرم و صفر
3_ برگزاري مراسم زيارت عاش��ورا تا پايان ماه صفر هر دوشنبه 

صبح در نماز خانه ستاد و مناطق عملیاتي
4- برپايي خیمه عزاي حسیني در دهه اول ماه محرم در مجتمع 

شهید تند گويان ايام و دعوت از مداحان و سخنرانان

5-برپايي هیئت هاي عزاداري در مناط��ق عملیاتي در دهه اول 
ماه محرم

7- برپايي ايستگاه صلواتي)توزيع شربت( در روز هاي 8، 9 و 10 
محرم در مناطق عملیاتي

8- ايراد سخنراني توسط روحانیون و مبلغین معزز با موضوعیت 
عاشورا و نهضت حسیني در ستاد و مناطق عملیاتي

9- توزيع نذورات همكاران در مراسم زيارت عاشورا
10- برگزاري كاس درس اخاق در س��تاد كرمانشاه با حضور 
اساتید اخاق حوزه و دانشگاه در ماه محرم و صفر به مدت 8 جلسه، 

هر هفته يك جلسه
11- برپايي مراس��م تعزيه خواني در مجتمع مس��كوني شهید 

تندگويان ايام
12- راه اندازي دسته جات عزاداري در مناطق عملیاتي مجتمع 

شهید تند گويان ايام
13- بازتاب رسانه اي، تهیه خبر و گزارش

14- نصب و برپايي خیمه عزاي امام حس��ین در روز هاي 6 و 7 
محرم و دعوت از سخنرانان مطرح استان در مناطق عملیاتي شركت.

مدير كل بیمه سامت اس��تان گلستان با اش��اره به موفقیت اين 
اس��تان در اجرای پروژه ه��ای چهار گانه الكترونیك بیمه س��امت 
گفت :اس��تان گلس��تان ركورددار اجرای نظام ارجاع الكترونیك در 
كشور است .سید محمد حس��ینی در آيین تجلیل از پزشكان استان 
گلستان اظهار كرد : استان گلستان در پروژه چهار گانه  نسخه نويسی 
الكترونیك،  تبادل اسناد الكترونیك در بیمارستان های دانشگاهی،  
نظام ارجاع الكترونیك  و اس��تحقاق س��نجی جزو 6 استان پیشگام 
است .وی تصريح كرد: استان های گلستان ، گیان، مازندران، زنجان، 
آذربايجان شرقی و فارس جزء6 اس��تانی هستند كه پروژه چهارگانه 
الكترونیك بیمه س��امت را اجرا می كنند و استان گلستان در اغلب 
موارد پیشرو است .950 موسس��ه طرف قرار داد بیمه سامت استان 
گلستان هستند.مدير كل بیمه سامت استان گلستان را يك میلیون 

و 200 هزار نفر اعام كرد و گفت: حدود 60 درصد از بیمه شدگان زير 
پوشش بیمه سامت هستند واز دفاتر پنج گانه بیمه سامت استفاده 
می كنند .وی با بیان اينكه استان گلستان در زمینه ارجاع الكترونیك 
بیمه سامت بی نظیر كار كرده است ، افزود: فعالیت ما در اين حوزه 
به گونه ای بوده است كه هیچ اس��تانی قابل رقابت با استان گلستان 
نیست ، اين تجربه موفق بايد در سراسر كشور تسری پیدا كند .بیمه 
سامت استان گلستان از نظر پرداخت بدهی 2 ماه از میانگین كشور 
جلوتر است مدير كل بیمه سامت استان گلستان با اشاره به شرايط 
پرداخت بدهی بیمه سامت به پزشكان و داروخانه ها گفت: با وجود 
مشكات مالی كشور اما پرداخت بدهی بیمه سامت بهتر شده است 
و توانستیم بدهی پزشكان و داروخانه ها را تا بهمن 97 پرداخت كنیم.

حسینی با بیان اينكه بدهی بیمه سامت تا خرداد 98 پرداخت شده 

است ، ابراز كرد: بیمه سامت اس��تان گلستان از نظر پرداخت بدهی 
دو ماه از میانگین كش��ور جلوتر اس��ت .وی از آغاز مديريت هزينه ها 
در حوزه پزش��كی خب��ر داد و گف��ت : 86 درصد بیمه ش��دگان حق 
بیمه پرداخت نمی كنند ، در حوزه پزش��كی بیش از هر زمان ديگری 
نیاز است كه تجويز غیر ضروری دقت بیشتری ش��ود.25 هزار نفر از 
مددجويان كمیته امداد مشمول بیمه سامت می شوندوی با اشاره 
به اينكه 25 هزار نفر از مددجويان كمیته امداد مشمول بیمه سامت 
می ش��وند، گفت: از اين تعداد تاكنون 14 هزار مددجو دفترچه بیمه 
سامت گرفتند.حسینی افزود: دفاتر پیشخوان دولت آمادگی دارند 
تا از ساير مددجويان برای اس��تفاده از خدمات بیمه سامت ثبت نام 
كنند .به گفته وی ، بیمه سامت شرايط استفاده از بیمه آحاد مردم را 

فراهم كرده است ، تا هیچ كسی از اين چتر حمايتی بی بهره نماند.

7مرز و بوم

اخباراخبار »»
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

خوزستان:
تردد اتباع خارجی در اربعین تنها از مرز 

بین المللی شلمچه 

اهواز- مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان 
گفت: تردد زائران اتباع خارجی تنها از مرز بین المللی شلمچه 

انجام می شود.
به گزارش روابط عموم��ی اداره كل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خوزستان، غامعباس بهرامی نیا در جلسه هماهنگی 
معاونین حمل و نقل ادارات كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اس��تان های معین س��تاد اربعین حسینی اس��تان خوزستان 
اظهار كرد: بخش حمل و نقل س��ازمان در دو س��ال گذشته با 
چالش های حمل و نقل كاا، سفرهای تابستانه، خدمات رسانی 
در س��یل و اكنون بحث تردد زائران وجود داش��ته كه اس��تان 

خوزستان با تمامی اين موارد درگیر بوده است.
وی با بیان اينكه برنامه های مختلفی برای حل مش��كات 
گذشته در تردد زائران به ويژه در مرز مهران تدوين شده است، 
افزود: عمده كار ما در بحث تردد مربوط به بازگشت زائران است 

چرا كه در يك بازه زمانی كوتاه انجام می شود.
مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان تصريح 
كرد: در اربعین سال گذش��ته 900هزار زائر از مرز شلمچه و از 

مرز چذابه بیش از416 زائر تردد داشته اند.
بهرامی نیا عنوان كرد: بالغ بر 7 هزارو 300 س��رويس دهی 
توس��ط ناوگان حمل و نقل برای تردد زائران در س��ال گذشته 

انجام شد.
وی با بیان اينكه امسال نیز مانند گذش��ته تردد اتباع تنها 
از مرز ش��لمچه انجام می ش��ود، بیان كرد: آس��یب شناسی در 
اين راس��تا انجام ش��ده، ضعف و قوت بررس��ی و بر اين اساس 
امس��ال با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای حمل و نق��ل، هماهنگی 
بهتر و جلوگیری از م��وازی كاری امیدواري��م بتوانیم خدمات 

مطلوب تری را ارائه دهیم.
مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزس��تان عنوان 
كرد: تمهیدات ديگر نیز در راس��تای تامین س��وخت در نقطه 
صفر م��رزی، جايگاه مخ��ص اتوبوس ها برای حم��ل زائر نیز از 
ديگر كارهايی بوده كه در راس��تای تس��هیل در خدمات انجام 

شده است

در راستای نظارت بر عملکرد شعب تابعه:
 بازدید مدیر کل تأمین اجتماعی استان

 از شعبه مسجد سلیمان

اهواز- در راس��تای نظارت بر عملكرد ش��عب تابعه ، س��ید 
محمد مرعش��ی مدير كل تأمین اجتماعی استان خوزستان از 

تأمین اجتماعی شعبه مسجد سلیمان بازديد كرد
به گزارش روابط عمومی اداره كل تأمین اجتماعی اس��تان 
خوزستان ؛ س��ید محمد مرعش��ی مدير كل تأمین اجتماعی 
استان خوزستان ضمن بازديد از شعبه مسجد سلیمان و ديدار 
با بیمه ش��دگان، كارفرمايان ، مس��تمری بگیران و كاركنان با 
تأكید بر ايج��اد رضايتمندی و تحقق اهداف متعالی س��ازمان 
تأمین اجتماعی در راس��تای ارائه خدمات غیرحضوری تصريح 
كرد: بی ترديد كارگران و كارفرمايان به عنوان شركای سازمان 
نیازمند حمايت بیش از پیش در حوزه تأمین اجتماعی هستند 
و می بايست نس��بت به مس��ائل بیمه ای آنان اهتمام بیشتری 

معمول داشت. 
مرعشی بازنشستگان و مستمری بگیران را صاحبان اصلی 
س��ازمان برش��مرد و افزود : بهبود روند اجرايی ام��ور، به ويژه 
تس��هیل و تس��ريع در انجام امور محوله و مرتبط ب��ا آنان را از 
اهمیتی فوق العاده ای خواند كه با اجرای آن  ش��اهد ارتقاء اين 

رضايتمندی خواهیم بود.
همچنی��ن علیرضا فرجی رئی��س تأمین اجتماعی ش��عبه 
مس��جد س��لیمان با اش��اره به وقوع زلزله اخیر در شهرستان 
مس��جد س��لیمان گفت : با هماهنگی و مساعدت س��تاد اداره 
استان و با برنامه ريزی های به عمل آمده بايگانی های چهارگانه 
امور بیمه شدگان ، مستمريها ، درآمد ، لیست ها و پرونده های 
راكد با موفقیت انجام پذيرفت كه با كارشناسی های اعمال شده 
توانستیم زير ساخت های اساسی را در ايجاد شبكه كامپیوتر از 

لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تهیه و فراهم نمايیم. 
رئیس تأمین اجتماعی ش��عبه مسجد س��لیمان همچنین 
تصري��ح كرد: خوش��بختانه در س��ايه تعامل بس��یار خوبی كه 
میان مس��ئولین شهرس��تان وجود دارد توانس��ته ايم بهترين 
خدمات را ارائ��ه نمايیم كه می ت��وان از اهم آنان به تش��كیل 
جلس��ات و تصمیم گی��ری در خص��وص بدهی ه��ای كان 
 شركت ها، موسس��ات و كارگاه های بدهكار به تأمین اجتماعی

 اشاره نمود.
» دبیر صفحه: فاطمه واسعی

Naive@Roozannews.ir

به همراه استاندار کرمانشاه
 وزیر کشور از پایانه مرزی خسروی

 بازدید کرد 

عبدالرضا رحمان��ی فضلی وزير كش��ور به همراه اس��تاندار 
كرمانشاه پس از بازگشايی مرز خسروی از پايانه مرزی خسروی و 

زيرساخت های اين مجموعه بازديد كرد.
عبدالرضا رحمان��ی فضلی وزير كش��ور به همراه اس��تاندار 
كرمانشاه پس از بازگشايی مرز خسروی از پايانه مرزی خسروی و 

زيرساخت های اين مجموعه بازديد كرد.
به گزارش روابط عموم��ی اداره كل راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای استان كرمانش��اه، در جريان بازديد وزير كشور از پايانه 
مرزی خس��روی مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
كرمانشاه به تش��ريح وضعیت و امكانات پايانه مرزی خسروی و 

نحوه خدمات رسانی به زائران عتبات عالیات پرداخت.
مهندس فربیرز كرمی با اشاره به اينكه مرز خسروی به عنوان 
بزرگ ترين پايانه مسافربری زمینی كشور دارای دو سالن ورود و 
خروج مجزا جهت تسهیل تردد مسافرين در اين مرز است اظهار 
داشت: عملیات ساخت پايانه مرزی خسروی در سال 1377 آغاز 
ش��د و در س��ال 1380 با اعتباری بیش از 6.5 میلیارد تومان در 
زمینی به مساحت 10 هكتار و زيربنای 14 هزار و 500 مترمربع 

به بهره برداری رسید.
مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان كرمانش��اه 
با بیان اينكه تمامی ادارات مس��تقر در داخل س��الن ها جانمايی 
ش��ده اس��ت عنوان كرد: اين مرز از نظر امكان��ات رفاهی دارای 

پتانسیل های قابل قبولی برای تردد مسافران است.
كرمی با بیان اينكه قدمت مرز خس��روی از نظر سابقه بیش 
از 100 سال برمی گردد افزود: مرز خس��روی تنها مرز فعال قبل 
از س��قوط صدام با كشور عراق اس��ت و عبور جاده ابريشم از مرز 

خسروی به داخل خاک عراق از ديگر مزايای اين مرز است.

کسب رتبه توسط کتابخانه مرکزی 
دانشگاه قم

كتابخانه مركزی دانشگاه قم رتبه نخست در ثبت پروپوزال و 
رتبه سوم در ثبت پايان نامه را كسب كرد. 

 به گ��زارش روابط عمومی دانش��گاه ق��م، كتابخانه مركزی 
به عنوان نماين��ده ايرانداک بر اس��اس نامه ش��ماره 33/5769 
مورخ 5 ش��هريورماه 98 پژوهش��گاه علوم و فن��اوری اطاعات 
ايران)ايرانداک( رتب��ه اول را در بین دانش��گاه های وزارت علوم 
)منطقه 4( در ش��ش ماهه دوم س��ال 1397 در ثبت پیشنهاده 

)پروپوزال( با ثبت 460 پیشنهاده به دست آورد.
براين اساس دانشگاه بوعلی سینا با 236 پیشنهاده و دانشگاه 

ماير با 66 پیشنهاده در جايگاه دوم و سوم ايستادند. 
همچنین بر اس��اس گزارش ايرانداک كتابخان��ه مركزی به 
عنوان نماينده دانشگاه قم در س��امانه ثبت پايان نامه، رساله، و 
پیشنهاده پس از دانش��گاه بین المللی امام خمینی با 371 ثبت 
و جامعه المصطفی با 371 ثبت، به عنوان رتبه سوم با 307 ثبت 

مشخص شده است .

 مدیر عامل جمعیت هال احمر استان اردبیل 
خبر داد:

 راه اندازی مرکز علمی – کاربردی
 هال احمر با 6 رشته جدید

مدير عامل جمعیت هال احمر اس��تان اردبی��ل به فعالیت 
مركز علمی – كاربردی هال احمر استان اردبیل در دور جديد 
با راه اندازی 6 رش��ته در مقطع كاردانی و كارشناس��ی خبر داد.  
رامین مبعودی گفتگو با ايسنا، منطقه اردبیل، اظهار كرد: مركز 
علمی – كاربردی هال احمر اس��تان اردبیل از سال 92 فعالیت 
خود را آغاز كرده به طوری كه ما در سال تحصیلی 90-91 موفق 
شديم با پذيرش 72 نفر دانشجو در مقطع كاردانی فعالیت مان را 
آغاز كنیم. وی رسالت خطیر اين دانشگاه را براساس سیاست های 
كلی و ضوابط تعريف شده تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر 
و حرفه ای در رشته های متنوع دانس��ت و خاطرنشان كرد: ما در 
سال اول فعالیت موفق شديم در رشته های تخصصی تربیت نیرو 
را با تكیه بر توانمندی های اين مجموعه اعم از امكانات نرم افزاری 
و س��خت افزاری انجام دهی��م به طوری ك��ه اكث��ر داوطلبان و 
نیروهای شاغل در هال احمر در اين دوره ها حضور پیدا كرده و 
موفق شدند از آموزش های تخصصی و كاربردی بهره مند شوند. 
مدير عامل جمعیت هال احمر اس��تان اردبیل افزود: مجموعه 
علمی – كاربردی هال احمر اس��تان اردبیل با داشتن امكاناتی 
نظیر آزمايش��گاه، كتابخانه، كارگاه، تجهیزات رايان��ه ای و ... به 
صورت تخصصی به تربیت نیرو در رشته های مختلف و در مقطع 
كاردانی و كارشناسی اقدام كرد به طوری كه در برخی از رشته ها 
همچون مددكاری اجتماعی، داروياری، تربیت بدنی، مربیگری 
كوه پیمايی، مديريت عملیات امداد و نجات و پزشكیار با استقبال 

خوب دانشجويان روبه رو شده است.
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رئیس واحد حمل و نقل ش��ركت گاز اس��تان 
قم از رش��د 20 درص��دی اهداف كیفی نوس��ازی 
خودروهای شركتی اين واحد در سال گذشته خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی شركت گاز استان قم، 
فريدون سلیمانیان افزود: نگهداری، مقاوم سازی، 
نوسازی و بازسازی زيرساختها از جمله اهداف اين 
واحد اس��ت كه در اين راستا هرساله فعالیت هايی 
در اين زمینه صورت می گی��رد. وی اضافه كرد: در 
حال حاضر با تاش و دلسوزی جدی صورت گرفته 
توسط هیئت مديره اين شركت، كلیه ناوگان حمل 
و نقل شركت جديد بوده و هر س��اله نیز با بررسی 
و نیازسنجی انجام شده بس��ته به بضاعت و بودجه 

تخصیص��ی خودروه��ای ازم برای ش��ركت گاز 
خريداری می شود.

رئیس واحد حمل و نقل شركت گاز استان قم 
خاطر نشان كرد: اين واحد عاوه بر تعداد خودروی 
س��واری دارای تعدادی خودرهای س��نگین چون 
لیفتراک، تجهیزات بحران، كمپرسور و ژنراتورهای 
مستقر در ايستگاه ها و گازرسانی مناطق است كه 
تامین س��وخت، بازديد ادواری و نگه��داری كلیه 
وس��ايل نقلیه و نظارت بر تعمی��رات آنها بر عهده 
دارد. اين مقام مسئول با اش��اره به نوسازی ناوگان 
حمل و نقل به عنوان بخش��ی ديگر از وظايف اين 
واحد افزود: در حد امكان نوس��ازی ناوگان حمل و 
نقل، پیشگیری از موازی كاری، حفظ و نگهداری 
وسايل نقلیه س��بك و س��نگین و كلیه تجهیزات 
به ويژه آماده به كار نگه داشتن تجهیزات بحران و 

رضايتمندی همكاران در دستور كار است.
س��لیمانیان در بخش ديگری از سخنان خود 
گفت: طی10 ماه گذش��ته ، 9 خودرو ب��ه ناوگان 

حمل و نقل شركت گاز افزوده شده است.
رئیس واحد حمل و نقل شركت گاز استان قم 
در پايان گفت: در مدت مذكور پنج وانت س��واری 
ديفرانس��یل با هدف ارتقای سطح كیفی خدمات 

رسانی به مجموعه اضافه شد.

شهردار همدان با بیان اينكه برگزاری همايش 
راه ابريش��م فرصتی برای ثبت جهانی آثار همدان 
است، گفت: همايش راه ابريش��م از "يكم تا هفتم 
مهرماه" امس��ال به میزبانی همدان برگزار می شود 

و 16 كشور مهمان شهر همدان هستند.
عباس صوفی در نشست خبری راه ابريشم كه با 
خبرنگاران برگزار شد با بیان اينكه همدان به عنوان 
ش��هر خاق در حوزه معماری شهری و برندسازی 
ش��هری و معرفی آثار مهم تاريخی و گردش��گری 
اين ش��هر برای ثبت جهانی و رونق گردشگری در 
مسیر جاده ابريش��م از اهداف اصلی ما است، افزود: 
16 كشور عضو اجاس جاده ابريشم در اين نشست 
حضور دارند و اين نخستین نشس��ت  اين اجاس 

است كه به میزبانی كشور ايران برگزار می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارهمدان با 
بیان اينكه مطرح شدن نام همدان به ويژه در حوزه 
میراث فرهنگی و گردش��گری در جهان مهم ترين 
هدف م��ا در برگزار اين همايش اس��ت ت��ا بتوانیم 
شرايط ثبت جهانی آثار تاريخی اين شهر را فراهم 
س��ازيم، گفت: متولیان اجرايی همدان بايد از اين 
میزبانی نهايت استفاده را داشته باشند به ويژه اينكه 
نشست های كارشناسی با حضور اعضای يونسكو و 

جاده ابريشم در قالب اين همايش برگزار می شود.

مديركل میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع 
دستی همدان با بیان اينكه امسال يك رويداد فنی 
و تخصصی بزرگ با تیم منس��جم برگزار می شود 
افزود: خوشبختانه ظرفیت خوبی به لحاظ نیروی 
انس��انی برای برگزاری چنین رويدادی در همدان 
وجود دارد. نايب رئیس ش��ورای ش��هر اس��امی 
همدان با بیان اينكه سه پیشنهاد به سازمان يونسكو 
داده شده است افزود: ايجاد دفتر منطقه ای يونسكو 
در همدان يكی از پیش��نهاداتی اس��ت كه در حال 
پیگیری آن هستیم. دبیر كمیته اجرايی نشست راه 
ابريشم نیز با بیان اين كه اين همايش از اول مهر تا 7 
مهر برگزار می شود افزود: در دو روز نخست اجاس 

نشست های تخصصی اعضا برگزار می شود.

رئیس واحد حمل و نقل شرکت گاز استان قم:
اهداف کیفی واحد حمل و نقل ۱6 درصد رشد داشته است

شهردار همدان خبر داد:
برگزاری اجاس راه ابریشم" ۱تا 7 مهرماه "جاری در همدان 

» »

وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی در اطاعیه ای از س��وی دفتر نوس��ازی و تحول اداری اعام كرد تمامی 
مجوزهايی كه قبا صادر شده و اعتبار آن ها در س��ال 98 به پايان می رسد نیازی به تمديد ندارند و تا پايان سال 

معتبر خواهند بود .
به گزارش روابط عمومی اي��ن اداره و به نقل از مركز روابط عمومی و اطاع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسامی، نظر به اينكه ساماندهی مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امی با كاهش آنها به 36 عنوان در حال 
انجام است و دس��تورالعمل های جديد برای هريك، طی فرآيندی كارشناس��انه، به مرور تدوين، اباغ و منتشر 
می  شود، به منظور سهولت كار فعاان عرصه  فرهنگ و هنر به اطاع می رساند: تمامی مجوزهايی كه قبل از تاريخ 
اين اطاعیه، صادر شده و اعتبار آن ها در طول س��ال 1398 به پايان می رسد، نیازی به تمديد نداشته و تا پايان 

سال جاری معتبر خواهند بود.

حجت ااسام نوراه ولی نژاد گفت: امسال بیش از سه هزار مداح شناسنامه دار برنامه های مذهبی گلستان 
در ماه محرم را همراهی خواهند كرد.به گزارش روابط عمومی اداره كل تبلیغات اسامی گلستان، حجت ااسام 
نوراه ولی نژاد در گفتگو با روابط عمومی اين اداره كل اظهار ك��رد: محرم فرصتی برای تجديد عهد كردن با ابا 
عبداه الحسین )ع( است.وی افزود: در ايام محرم امسال بیش از هزار و 200 مبلغ در مساجد، هیئت ها و اماكن 
مذهبی شهرها و روستاهای اين استان مشغول تبلیغ خواهند ش��د.مديركل تبلیغات اسامی گلستان يادآور 
شد: در ايام محرم امسال حدود هزار و 800 هیئت مذهبی اين اس��تان در ايام سوگواری سید الشهداء فعالیت 
می كنند.عضو شورای عمومی فرهنگ استان با بیان اينكه برگزاری مراسم عزاداری از نخستین روز ايام محرم 
آغاز و تا پايان ماه صفر ادامه دارد، اظهار كرد: امس��ال بیش از سه هزار مداح شناس��نامه دار در استان گلستان 

فعالیت می كنند.

حضور ۳۰۰۰ مداح 
شناسنامه دار در 

مراسم ایام محرم 
گلستان

تمامی مجوزهای 
صادر شده تا پایان 

سال ٩٨ دارای 
اعتبار است

مدي��ركل بن��ادر و دريان��وردی هرم��زگان از 
جابه جاي��ی 42میلی��ون ت��ن ان��واع كاای نفتی 
و غیرنفت��ی در بنادر اين اس��تان با آهنگ رش��د 
4درص��دی و تراب��ری 8.5 میلی��ون نفر س��فر در 
پايانه های دريايی با افزاي��ش 7درصدی طی پنج 

ماهه سال جاری خبر داد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره كل بنادر و 
دريانوردی هرم��زگان، "اه مراد عفیف��ی پور" با 
تشريح گزارشی از عملكرد مجموعه 71 بندر استان 
هرمزگان در دوره زمانی پنج ماه نخست سال 98، 
اظهار داش��ت: از مجموع 41 میلیون و 777 هزار 
تن كاای تخلی��ه و بارگیری ش��ده، 28 میلیون و 
122 هزار و 330  تن مربوط به كااهای غیر نفتی 
با رش��د 8 درصدی و 13 میلیون و 83 هزار و 515 

تن به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.
رش��د 14 درصدی صادرات كااهای غیرنفتی 
وی حجم صادرات غیرنفتی از طريق بنادر تجاری 
اين اس��تان را 17 میلیون و 640  هزار و 780 تن 
با رش��د 13.9 درصدی اعام كرد و اف��زود: از آغاز 

سال 98 تا ابتدای شهريور ماه جاری، يك میلیون 
و 577 هزار و 507 تن از اين كااها، با رشد مثبت  
24.6 درصدی ترانشیپ و يك میلیون و 574 هزار 
و 634 تن نیز ترانزيت ش��د. عفیفی پور از كابوتاژ 

)كران بری( سه میلیون و 513 هزار و 198 تن با

افزايش 6.6 درصدی و همچنین واردات س��ه 
میلیون و 417 هزار و 838 تن كاای غیرنفتی در 
بنادر اين اس��تان خبر داد. ترانزيت فرآورده نفتی 
58 درصد افزايش يافت 681 هزار TEU كانتینر 

تخلیه و بارگیری شد

وی اظهار داش��ت: در دوره زمان��ی پنج ماهه 
نخست سال جاری، 681 هزار و TEU 34 كانتینر 
)هر تی.ای. ي��و معادل يك كانتینر بیس��ت فوت( 
در مجموعه بن��ادر بازرگانی اين اس��تان تخلیه و 

بارگیری شد .
تردد 34 هزار فروند ش��ناور به بنادر مديركل 
بنادر و دريانوردی اس��تان هرمزگان از پهلوگیری 
34 هزار و 448 فروند ش��ناور در بنادر اين استان 
خبر داد و گفت: از اين رقم، دو ه��زار و 111فروند 
شامل كشتی های باای هزار تن و 32 هزار و 337 
فروند از ش��ناورهای پهلو گرفته در اين بنادر، زير 

هزار تن وزن داشته است.
عفیفی پور هرمزگان را پايتخت مسافرت های 
دريايی ايران توصیف كرد و گفت: از آغاز امس��ال 
تا ابتدای ش��هريور ماه جاری كه ي��ك دوره زمانی 
پنج ماهه را شامل می شود، ترابری هشت میلیون 
و 483 هزار و 44 نفر س��فر در بن��ادر و پايانه های 
مسافری دريايی اين استان به ثبت رسید. كه رشد 

مثبت 7.7درصدی را شاهد بوديم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد:

رشد مثبت 4درصدی تخلیه و بارگیری کاا در بنادر هرمزگان

مراسم زیارت عاشورا در شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد

مدیر کل بیمه سامت استان گلستان خبر داد :

گلستان رکورددار اجرای نظام ارجاع الکترونیک در کشور 



با توجه به تغییرات و نوسان های ماه های گذشته 
در بازار های مختلف به نظر می رس��د بهترین گزینه 
برای سرمایه گذاری افرادی که ریسک پذیر نیستند 
سپرده گذاری در بانک ها باش��د. سیاست بانک ها در 
کاهش نرخ س��ود و جذب منابع مالی یکی از اهداف 
مهم شعب بانکهاس��ت و همه بانک ها نیز موظفند از 
بخش��نامه بانک مرکزی مبنی بر نرخ سود ۱۵ درصد 
تبعیت کنند، زیرا این اقدام می تواند در کاهش هزینه 
تولید موثر باش��د و اقام و کاا ها ارزان تر شود. البته 
در این بین برخی از ش��عب بانک ها از این بخش��نامه 
تبعیت نکرده و با عدم نظ��ارت بانک مرکزی اقدامات 
خودس��رانه ای در خصوص افزایش نرخ سود دارند و 
باعث رقابت ناسالم می شوند. اگر نرخ بهره باا باشد، 
امکان هدایت اعتبار برای بخش تولید فراهم نخواهد 
ش��د؛ بنابراین همچنان بخش تولید در رکود به سر 
خواهد برد. در همین زمینه باید گفت عمده افزایش 
نقدینگی در سال های گذشته، ناش��ی از سود باای 
بانکی بوده که به هیچ عن��وان ارتباطی با بخش مولد 
و واقعی اقتصاد ندارد. س��رمایه گذاری در بخش دار 
با توجه به کنترل قیمت ارز از سوی دولت به گونه ای 

اس��ت که روندی نزولی پیدا 
کرده اس��ت، خرید و فروش 
خودرو نیز همسو با نرخ دار 
کاهش پیدا کرده و بازار این 
بخش هم در رکود اس��ت و 
در صورتی هم ک��ه واردات 
خودرو آزاد ش��ود قیمت ها 
باز هم اف��ت خواه��د کرد. 

همچنین بازار سرمایه و س��رمایه گذاری در بورس و 
خرید طا و زمین در کنار س��پرده گذاری در بانک ها 
می تواند گزینه مناس��بی باشد به ش��رط آنکه افراد 
نگاهی بلندمدت به این سرمایه گذاری داشته باشند 
و نخواهند سریع به سود برسند. س��رمایه گذاری در 
بورس با افق زمانی کمتر از ۵ س��ال چندان مطمئن 
نیس��ت. در افق های زمانی کمتر از ۵ سال، صندوق و 
سپرده بانکی سرمایه گذاری های مناسب تری هستند. 
افراد مختلف ب��ا توجه ب��ه روحیه هایی ک��ه دارند و 
شرایطی که در آن هستند، اقدام به سرمایه گذاری های 
مختلف می کنند؛ برخی از مردم خرید ملک را مطمئن 
و سودآور می دانند، برخی دیگر با طا و سکه پس انداز 
می کنند. ع��ده ای می خواهن��د با دار، پ��ول خود را 
از آس��یب تورم نجات دهند. عده کمی هم در بورس 
سرمایه گذاری می کنند، هرچند در نظر عموم مردم 
بورس بی اندازه پرریسک است. اما همه آنها در نهایت به 
دنبال بهترین سرمایه گذاری می گردند، یعنی بااترین 
سود، کم ترین  ریسک و بیشترین نقدشوندگی. اما به 
گفته کارشناسان برای کس��ی که می خواهد تورم را 
پوش��ش دهد، نگهداری دار مفید نخواهد بود، زیرا 
در بلندمدت شاخص قیمت 
بیشتر از نرخ ارز رشد خواهد 
کرد، زیرا دولت سعی می کند 
با س��رکوب نرخ ارز از رش��د 
طبیعی آن پیش��گیری کند 
و ب��رای ای��ن کار از صندوق 
ذخی��ره ارزی نیز اس��تفاده 

می کند.

منظری دیگر نگاریست
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کنترل قیمت ارز
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اتـــــاق آبی
روزبه چشمی از جمله بازیکنان سطح اول فوتبال ایران اس��ت که در مرداد ماه ۱۳۷۲ چشم به جهان گشود. 
عاقه شدید او به فوتبال باعث ش��د تا از همان س��نین نوجوانی به این ورزش روی آورد و با عملکرد بسیار خوب 

خود به باشگاه های مطرح کشور بپیوندد. 
این بازیکن بلند قامت و حرفه ای که در پس��ت های دفاع آخ��ر و هافبک دفاعی بازی می کن��د، هم اکنون در 
باش��گاه اس��تقال تهران توپ می زند و حضور در چندین بازی ملی را نیز در کارنامه ورزشی خود دارد. همچنین 
ازم به ذکر اس��ت که روزبه چش��می درس خود را فراموش نکرد و دیپلم ریاضی و فیزیک را با نمره ای خوب در 
کارنامه دارد. روزبه چشمی در ۲ مرداد ماه سال ۱۳۷۲ چش��م به جهان گشود. هر چند که اصالت وی به روستای 
چشام خراس��ان رضوی برمی گردد، اما او و همچنین خانواده اش در تهران متولد شده اند. او یک خواهر بزرگ تر 
دارد و همچنین یک برادر بزرگ تر داش��ته که در س��ال های گذش��ته فوت کرده اس��ت و او همواره این اتفاق را 

ناگوارترین اتفاق زندگی اش می داند. 
عاقه بس��یار زیاد روزبه چشمی به فوتبال باعث ش��د تا از سن ده س��الگی به فوتبال داخل سالن روی آورد و 
همواره به عنوان بازیکن برتر میدان شناخته شود. جالب است که بدانید استعداد او در فوتبال به طور کاما اتفاقی 

توسط یکی از مربیان فوتبال کشف شد. 

نقد فیلم »بازی بچه ها«

خطر فروپاشی برجام

سیدعلی بیگدلی
 کارشناس مسائل بین المللی

خطر فروپاش��ی برجام دو جه��ت دارد؛ اولی��ن آن ابراز 
نگرانی سه کش��ور آلمان، فرانس��ه، بریتانیا به عاوه خانم 
موگرینی است که براس��اس گزارش دبیرکل آژانس است. 
این سه کشور به همراه مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپا اعام کردند دلواپس حرکت ایران در کاهش تعهدات 
برجامی هس��تند و این ابراز نظر از آن رو است که دبیر کل 
آژانس در مصاحبه خود اظهار کرده که از ایران درخواس��ت 
ارائه گزارش��ات جدیدتر کرده اس��ت.  آخرین گ��زارش از 
استقرار سانتریفیوژ های جدید IR۵ و IR۴ و IR۶ حکایت 
از آن دارد که ممکن اس��ت به IR۸ هم برسد و این مسئله، 
توانایی افزایش میزان غنی سازی در ایران را نشان می دهد، 
بنابراین مسببات نگرانی را برای اتحادیه اروپا به وجود آورده، 
زیرا ایران را از مرحل��ه ۵/۴ درصد به مراح��ل بااتر خواهد 
رس��اند. در چنین وضعیتی درصورتی که اتحادی��ه اروپا از 
عهده حرکت جدیدی برنیاید، باید منتظر قطع رابطه با آن 
بود که نتیجه اش تنهایی کشورمان و گرایش آنان به سمت 
آمریکا است. به معنای دیگر، این دستاورد، معنای دیگری 
جز تحقق آرزوی ترامپ در یک س��ال و نیم گذشته و رفتن 
پرونده ایران به شورای امنیت نخواهد داشت که ممکن است 
به ذیل فصل هفتم فرستاده شود که در این صورت شرایط 
پرونده کشورمان بسیارخطرناک می شود. ازم به یادآوری 
است وضعیت مورد اشاره پیش از این هم وجود داشته و در 

نتیجه آن ناچار شدیم در سال ۲۰۱۵ تن به مذاکره دهیم.
 ایران چاره ای غیر از این نداش��ت، به ای��ن معنا که راه 
دیگری برای کشور ما باقی نمانده که روش صحیحی هم به 
حساب نمی آید، اما ایران از جهت اقتصادی در تنگنایی قرار 
گرفته که امکانات دولت، پاسخگوی انتظارات مردم نیست و 
این وضع نمی تواند ادامه پیدا کند. اول مهر ماه، جامعه باید 
به یک سرزندگی و فعالیت جدید پای گذارد، اما دولت با این 
میزان از توانمندی، امکانات و ابزار، پاسخگوی مردم نیست و 

بابت چاره کار نگرانی دارد.
 گام برداشتن ها از س��وی ایران نوعی اعتراض محسوب 
می ش��ود، اما زمان ادامه یافتن آن مش��خص نیست. فرض 
کنید به گام بیستم هم دست یافتیم و غنی سازی ۲۰ درصد 
شود، اوا به هیچ وجه برای اتحادیه اروپا و آمریکا قابل تحمل 

نیست، در ثانی چه چیزی نصیب مردم خواهد شد.
 طرح آقای مکرون که هر دو طرف � آمریکا و ایران � باید 
دست به یک دیپلماسی نرم تری زنند، یکی از راهکار هایی به 
حساب می آید که جدی گرفتنش دور از فایده نخواهد بود. 
به این معنا آمریکا باید مقداری دست از تحریم هایش بردارد 
و به ایران فرصت دهد تا صندوقی را که اتحادیه اروپا به مبلغ 
۱۵ میلیارد دار برای فروش نفت ایران تضمین کرده است 
عملی سازد. در کنار این مسئله ازم است تا ایران دیپلماسی 
نرم تری را برگزیند، در غیر این صورت برای مذاکره با آمریکا 
به نقطه تاریک تری خواهیم رسید. همان طور که اشاره کردم 
راه صحیح، پذیرش پیشنهاد آقای مکرون است. زیرا بدون 
شک باید در حفظ حق و حقوق خود کوش��ا باشیم و کوتاه 
نیاییم، اما سوال این است آیا گام برداش��تن ها، ما را در این 
مسیر کمک خواهد کرد؟ گام برداشتن، افزایش غنی سازی 
و تعداد سانتریفیوژ ها به نظر نمی رسد که به کشور ما کمک 
زیادی کند، در حال حاضر با مشکات جدید و مهمی درگیر 

هستیم که هیچ چاره ای جز رفع آنها وجود ندارد.
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تص��ور اینک��ه بازس��ازی س��ال ۲۰۱۹ فیل��م »بازی 
بچه ها«)Child’s Play(  چگونه می توانست فیلم بهتر و 
موفق تری باشد چیز چندان عجیبی نبود. هر چه نباشد فیلم 
اصلی هم چندان اثر شاخصی نبود و صرفا زاییده  فیلم های 
سطح پایین اسلشر اواخر دهه  ۱۹۸۰ بود. جا برای پیشرفت 
زیاد بود. اما این بازس��ازی به گونه ای عجیب، نه تنها بدتر از 
فیلم اول اس��ت بلکه تا حدی پیش رفته است که به سطح 
 Child’s( »غیر قابل دیدن رس��یده. اگرچه »بازی بچه ها
Play( تنها ۹۰ دقیقه است، این فیلم جزء آن دسته از آثاری 
قرار می گیرد که هنگام تماشای آن مدام به ساعت خود نگاه 

می کنید که ببینید چقدر تا پایان فیلم باقی مانده است.
فیلم س��عی دارد که خیلی چیزها باش��د؛ از فیلم های 
ترس��ناک گرفته تا داش��تن دیدگاهی اجتماع��ی و حتی 
کمدی-طنز بودن اما به طرز عجیب��ی در تمام آنها به طور 
فجیعی شکست می خورد. این حس مثا طنز اثر که شامل 
حضور یک پلیس سیاه پوس��ت بی خبر از ماجرا )برایان تیر 
هنری( می ش��ود و ارجاعاتی که اثر به فیلم های ش��اخص 
اسلشر و سنت های آنها ندارد، نه بامزه است نه هوشمندانه. 
دیدگاه اجتماعی اثر هم که قصد دارد چیزی درباره  خطرات 
ارتباطات رایانه ای و هوش مصنوعی پیشرفته بگوید، بیش 
از اینکه یک ایده  کاما بالغ ش��ده باش��د، یک مسئله  عادی 
کنارگذاشته شده است. و ترس و وحشت موجود در اثر نیز 
ترسناک و شوکه کننده نیس��ت؛ صرفا بهانه ای برای حجم 
باای خشونت و خونریزی موجود در فیلم است. ایده  »بازی 
بچه ها« برای اینکه ه��ر چیزی را تا نهایت اغراق ش��دن به 
پیش بب��رد، این گونه اس��ت که یک کودک جوان توس��ط 
دریایی از خون احاطه بش��ود. داس��تان به گونه ای است که 
به نظر می رسد از چند خط داس��تانی ناکامل تشکیل شده 
اس��ت. »چاکی«) با صداپیش��گی مارک همیل( یک نمونه 
خراب و خطرناک از خط تولید عروسک »بودی« است. این 
عروسک ها اسباب بازی هایی اینترنتی و در سایز کوچک اند 
که در فاصله ی بین عروس��ک ها و ابزارهای خانه داری قرار 
دارد. »ب��ودی« که با ی��ک هوش مصنوعی پیش��رفته ارائه 
می شود می تواند نیازها و احتیاجات بچه ای را که با شکل آن 
ساخته می شود پیش بینی کند. آنها می توانند با تمام ابزارها 
و دستگاه های اینترنتی ارتباط برقرار کنند. این عروسک ها 
دوربین دارند. می توانن��د راه بروند و صحبت کنند. در فیلم 
اصلی »بازی بچه ها«، »چاکی« عروسی تسخیرشده توسط 
ارواح بود. در این فیل��م جدید »بازی بچه ها«، ش��یطان از 
طریق یک ک��د نرم افزاری مخ��رب وارد می ش��ود. چاکی 
تسخیر ش��ده نیس��ت، او با نوع خاصی از بدافزار آلوده شده 
است. به این خاطر که عروس��ک چه از داخل و چه از خارج 
توانایی کار آنچنان خاصی ندارد، تهدید واقعی آنجایی است 
که او کنترل وس��ایل کامپیوتری را به دست می گیرد. برای 
مثال او کیسه های محافظت ماشین یا کمربندها را غیرفعال 
می کند تا وقتی که یک ماش��ین تصادف کرد، راننده بدون 
ایمنی باشد. انسان هایی در این فیلم حضور دارند اما به حدی 
حضور آنها محدود و خرد است که اصا ارزش اشاره هم شاید 
نداشته باش��د. »اوبری پازا« در فیلمی که شاید نقطه افول 
دوران بازی او باشد نقش یک مادر تنها به نام »کارن« را بازی 
می کند، کسی که برای پسرش »اندی«)گابریل باتمن( پس 
از اتفاقی که او را )موقتا( بدون دوس��ت و رفیقی می گذارد، 
یک »بودی« می خرد. نام این »ب��ودی« خاص »»چاکی« 
اس��ت. او نقص دارد و با توجه به اینکه محدودیت »تو نباید 
به کسی آسیب بزنی« او خاموش شده است، قصد دارد تا با 
شرحه شرحه کردن دشمنان »اندی« او را خوشحال بکند. 
فیلمی که در ظاهر ش��بیه به یک اثر خسته کننده  شبیه به 
E.T بود تبدیل به یک فیلم اسلش��ر خسته کننده می شود. 
کارگردان و نویسنده این اثر یعنی آقای »ارس کلوبرگ« و 
»تایلر برتون اسمیت« علی رغم اینکه اثر اصلی را کاما تغییر 
داده اند، هیچ چیز جدید یا جذابی را به آن اضافه نکرده اند. 
فرنچایز قبلی )که تا س��ال ۲۰۱۷ هم ادامه داشت( همیشه 
به خاطر بد بودن سبک B-Movieها شناخته می شد. آن 
کیفیت بیش از هر چیزی دیگری باعث ش��ده که فرهنگ 
کالت گون��ه ای در پس این آثار وجود داش��ته باش��د. فیلم 
نمی داند که چه می خواهد باشد، چه لحنی باید داشته باشد 
و چه کاری )در صورت وجود آن( دارد می کند جز اینکه چند 

دار از یک برند شناخته شده پول در بیاورد. 

امید بصیری
مترجم 

درنگ »

نمای��ش » اهورا و غول جزیره اش��ک « قصه ای 
ساده دارد. " گوزن زرد ایرانی " در جزیره اشک که 
در " دریاچه ارومیه " اس��ت نگهداری می شود . این 
گوزن کمیاب از س��وی اهالی جزیره مورد حمایت 
و احترام اس��ت ؛ اما روزی س��ر و کله غ��ول جزیره 
که همان ش��کارچی است پیدا می ش��ود و گوزن را 
می رباید. اهالی به کمک یکدیگر و البته محیط بان 
جزیره ،گوزن را از دس��ت غول آزاد نموده و غول را 

دستگیر می کنند.
قصه ب��رای کودکان نوش��ته ش��ده ام��ا برای 
بزرگ تره��ا نی��ز حاوی ن��کات آموزنده ای اس��ت . 
نمایش می خواهد در خصوص نگهداری و توجه به 
محیط زیست و رفتار نامناسب انسان ها با حیوانات 
در محل زندگی شان که حفاظت ش��ده نیز هست 
و ض��رورت مراقب��ت از دش��ت ها و جنگل ها یعنی 
محیط طبیعی این حیوان��ات و موجودات کمیاب، 
به کودکان که نس��ل آین��ده را تش��کیل می دهند 
آموزش های ازم را بدهد و آنها را با مفاهیم زیست 

محیطی آشنا کند.
تمرک��ز اصل��ی نمایش ب��ر روی " گ��وزن زرد 
شاخدار" ایرانی اس��ت . اینکه اصواً در ایران گوزن 
وج��ود دارد و اتفاقا جزء نمونه ه��ای کمیاب گوزن 
در دنیاس��ت، موضوعی اس��ت که مثًا بنده خودم 
نمی دانستم؛ چه برس��د به کودکان. این آگاهی در 
خصوص محیط زیس��ت و زیس��ت بوم ایران بسیار 
دارای اهمیت است از همین رو می گویم که نمایش 
فوق برای بزرگس��اان نیز آموزنده و آگاهی دهنده 
اس��ت. بچه ها عاوه برگرفتن اطاعات درخصوص 
زیس��ت محیط ایران و موجودات منحص��ر به فرد 
آن به صورت غیر مس��تقیم و نمایشی یاد می گیرند 
که ب��ا تفکر و ایم��ان و توکل به خ��دا و همفکری و 
همیاری و همدلی با یکدیگر می توانند حتی دربرابر 
غول هم بایس��تند. غول در اینجا نشانه آدم های بد 
و ش��خصیت منفی قصه اس��ت؛ اما نکته ای که در 
این مورد باید گفت این اس��ت که غول قصه سیاه ، 
تک بعدی و کاما بد و منفی ترس��یم نش��ده است. 
نمایش به ما نش��ان می دهد که حت��ی غول ها هم 
نکات مثبتی می توانند داشته باش��ند. کودکان به 
لحاظ ضمیر پاک و نفس عاری از گناهش��ان مانند 
بزرگ ترها نیس��تند که هم��ه چیز را س��یاه و تک 
بعدی و بد و زشت ببینند. غول نزد آنها هم می تواند 
صاحب وجوهی مثبت و حداقل خاکس��تری باشد 
نه سیاه سیاه با سپید س��پید. به همین دلیل غول 
نمایش بیشتر از اینکه ترسناک باشد نادان است و 
ابله؛ و ش��اید اگر تعلیم ببیند و درست به او آموزش 

داده شود دیگر کارهای زش��ت و ناپسند نکند. این 
موجب ش��ده که در نزد کودکان ب��ه لحاظ باطن و 
ذات و دی��د پاکی ک��ه دارند غول قص��ه خیلی بد و 
زش��ت جلوه نکند و لذا آنان بتوانند با او نیز ارتباط 

بر قرار کنند.

از هم��ه مهم تر اینک��ه نباید ت��رس را در جان 
کودکان ریخت؛ که این گونه آنها ش��جاعت مقابله 
و مبارزه با بدی ها و آدم های زش��ت و بد طینت و 
بدجنس و خافکار را از دست می دهند. از همین 
رو پرداخ��ت ش��خصیت غ��ول که بخ��ش اصلی 
ماجراس��ت درس��ت از کار درآمده و ب��ه کودکان 
ش��جاعت مبارزه ب��ا او را می دهد؛ اینک��ه نباید از 
چیزی ترسید حتی اگر غول باشد و می توان و باید 
با شجاعت وهمفکری و ایمان با او مبارزه کرد و از 
میدان به درش کرد. مب��ارزه با یک موجود نادان و 
ابله آسان است و می توان به او پیروز شد . این خود 
ش��جاعت و اس��تفاده از تفکر و اندیشه و همکاری 
با یکدیگر در برابر بدی ها و زش��تی ها را به بچه ها 

می آموزد .
بازی های نمایش نس��بتاً روان است و بازیگران 
چه بزرگس��ال چه نوجوانان و چه خردسال همگی 
روان و راح��ت ب��ازی می کنند. بخش ه��ای طنز و 
موزیکال و اش��عار نمایش نیز خوب از آب درآمده، 
البته می شد برای گوزن و دریاچه حرکات و میزان 
دراماتیزه ت��ری برابر با ش��خصیت هایی ک��ه دارند 
طراحی کرد ت��ا در جاهای��ی از نمایش ایس��تا و با 

حرکات تکراری جلوه نکنند.
درپایان باید گف��ت حمایت ازای��ن کارها جزء 
واجبات ارگان ها وسازمان های ذی ربط و مسئولین 
تئاتر اس��ت. زیرا اگر از کودکی بر روی نسل آینده 
سرمایه گذاری نماییم و از پتانسیل تئاتر و نمایش 
بهره کافی و وافی را در این خص��وص ببریم، یعنی 
آموزش و آگاهی دادن در زمینه های مختلف زندگی 

و رفتارهای مناسب اجتماعی، مطمئن باشید که در 
آینده ای که خیلی هم دور نیست هزینه های سربار 
بسیار کمتری خواهیم داشت واین سرمایه گذاری 
فرهنگ��ی و هنری در نس��ل آینده به س��رعت وبه 
درس��تی جواب خواهد داد و به نوع��ی درنزد آنان 
نهادینه خواهد ش��د. حفظ " زیست محیط ایران " 
در جای جای این س��رزمین کهن امری بسیار مهم 
و حیاتی و وظیفه همه ایرانیان اس��ت . این مهم را 
کودکان باید از همان دوران کودکی که ش��خصیت 
آنان در حال شکل گیری اس��ت فرا بگیرند و به آن 
باور داش��ته باش��ند و آگاهی های ازم به آنان داده 

شود. هیچ راهی و هیچ وسیله ای بهترو کارآمدتر از 
تئاتر و نمایش در این امور وب��ه ویژه در امر آموزش 
در زمینه ه��ای مختلف اجتماعی نیس��ت . تئاتر از 
فیلم تأثیرگذارتر اس��ت زیرا زنده اس��ت و نفس به 
نفس به گونه ای که درجس��م جان مخاطبش نفوذ 
می کند و ماندگار می شود . لذا حمایت و کمک های 
مادی و معنوی از گروه های��ی که چنین کارهایی را 
به روی صحنه می برند مانند همین نمایش ضروری 
و اجتناب ناپذیربه نظر می رسد . چنانچه درکودکی 
به نس��ل آینده آموزش ه��ای ازم درهمه زمینه ها 
توسط هنر ارزنده تئاتر و نمایش داده شود و در این 
خصوص حمایت ها و هزینه ه��ای ازم به عمل آید. 
مطمئن باش��ید که در آینده از هزینه های هنگفت 
و تأس��ف خوردن هایی که دیگر س��ودی نخواهند 
داش��ت جهت جلوگیری ویا رفع خس��ارات وارده 
به زیس��ت محیط و حیوانات منحصر به فرد کشور 
جلوگیری خواهد ش��د.یادمان ن��رود بعضی از این 
خس��ارات وارده دیگر جبران نا پذیر هس��تند. مثًا 
اگر نسل همین گوزن زرد ایرانی که تنها چند عدد 
آن هم به تعداد انگشتان یک دست از آن باقیمانده 
توسط ما انس��ان ها منقرض شود هرگز جبران پذیر 

نخواهد بود.

دغدغه زیست بوم و آگاهی بخشی  به نسل نو
سید علی تدین صدوقی 
منتقد
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