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رئیــس قوه قضائیه گفتــه: »در مبارزه با فســاد نه 
انگشــت که بازوی مفســدان را قطع خواهیم کرد.« 
بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساســی وظایف قوه قضائیه را 
مشخص کرده است. این بند می گوید: »اقدام مناسب 
برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین یکی از 
وظایف مهم قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است.« 
با بررســی اجمالی از گزارش های منتشره شده درباره 
فســاد شامل موارد زیر اســت: ۱ - اشخاص حقیقی و 
حقوقی وام های کالن بانکــی دریافت کرده و وام ها را 
پس نداده اند. ۲ - برای کاالهای مشمول ارز دولتی، ارز 
دریافت کرده و کاالی موردنظر به کشور نیامده است. 
۳ - ارز دولتی دریافت و کاال وارد کشور شده و با قیمت 
بازار آزاد، کاال فروخته شــده اســت. ۴ - برخی افراد و 
ســازمان ها فرآورده های نفتی و نفت خام در سال های 
اولیه تحریم از دولت دهم، تحویــل گرفته، اما ارز آن 
به کشور بازنگشته اســت. ۵ - مجوزهای خاص برای 
واردات کاالها دریافت، امــا برخالف ضوابط و مقررات 

کاالهــا به فــروش رفته اند. ۶ - قاچــاق کاالهایی که 
قیمت های آن پایین تر از کشــورهای همســایه است، 
مثل انــواع فرآورده های نفتی و کاالهای اساســی که 
ارز دولتی دریافت می کنند. ۷ - ورود کاالی قاچاق به 
داخل کشور، بدون تشریفات گمرک و پرداخت عوارض 
گمرکی. طرح موارد مذکور، پرسشی را مطرح می کند 
که آیا شرایط اقتصادی واداری کشور را به همین شیوه، 
دستگاه های اجرایی و مقننه اداره خواهند کرد و هرسال 
بیش از ۱۵ میلیون پرونده، در اختیار قوه قضائیه قرار 
خواهند داد تا دســت و بازوی متخلفان قطع شــود یا 

راه کار دیگری می تواند وجود داشته باشد؟
نویسنده چند راه کار پیشنهاد می کند:

۱ - اعطای وام های کالن عــالوه بر مقررات جاری، 
منــوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی باشــد و در یک 
سیســتم متمرکز و آنالین قرار گیرد تا اطالعات کلیه 
وام گیرنــدگان در آن درج و اجــازه ندهنــد اعضای 
هیئت مدیــره از چند بانک وام بگیرند. ۲ - سیســتم 
پرداخــت ارز دولتی متوقف و کلیه کاالها باقیمت روز 
وارد شود و مابه التفاوت ریالی آن به ۸۳ میلیون ایرانی، 
به ویژه فرودستان داده شود. بدیهی است مردم، بهتر از 
دولت می توانند منابع مالی خود را مدیریت کنند. ۳ - 
در شرایط تحریم، روابط پولی با مدیریت بانک مرکزی 

با کشورهای همسایه و...
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یارانه پنهان در جیب ثروتمندان
یکی از محورهای اصالح بودجه سال ۱۳99 هدفمندسازی یارانه هاست. طرح 
 اصالح ساختاری بودجه چهار بخش    درآمدزایی پایدار  هزینه کرد کارا 
    ارتقــای ثبات    توســعه و عدالت دارد که تنهــا از دو راه اصالح نظام 
یارانه پنهان انرژی و اصالح سیاست های حمایتی کاالهای اساسی امکان پذیر 

است. طبق آمار ثروتمندان ۲۳ برابر بیشتر از فقرا از یارانه بنزین برخوردارند. 
بهره مندی دهک دهم از یارانه دارو نیز ۱9.۵ برابر بیشتر از دهک اولی هاست. 
انتفــاع مردم از یارانه های دریافتی با هزینه دولــت در زمینه یارانه پرداختی 
همسان نیست. در شرایطی که معیشت مردم به واسطه پیامدهای تحریم های 

ظالمانــه در تنگنا قرار دارد و بودجه دولت برای حمایت از معیشــت و تولید 
محدود است، هدر رفت منابع کشور به شکل یارانه پیدا و پنهان نامطلوب است. 
با حذف ۷۰۰ هزار نفر یارانه بگیر، حدود ۳۱ میلیارد تومان از هزینه پرداخت 

یارانه در ماه در شروع غربالگری کم شد؛ رقمی که در قیاس...

ستارهصبحضرورتهدفمندسازییارانههارابررسیمیکند
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نقش مجلس 
در شکل گیری 
گلوگاه های فساد

گزارش
سرمقاله
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س:  ا

عک

پیمان مرادپور ۳۴ ســاله از سال ۱۳۷۶ فعالیت ورزشی خود را شروع 
کرده است. وی در سال ۲۰۱۴ استارت مسابقات خود را زده و نتیجه ی 
آن ده ها مقام حومه و تهرانی بوده. در ســال ۲۰۱۵ مقام ششم فیزیک 
مســابقات wbbf در تایلند و در اوایل سال ۲۰۱۸ مقام چهارم فیزیک 
و فیزیک کالســیک شروکالسیک هند را دریافت کرده و در اواخر سال 
۲۰۱۸ مقام ســوم فیزیک مسترالمپیا ساینا چین و در سال ۲۰۱9 در 
مسابقات بین المللی NPC اوکراین مقام طالی فیزیک کالسیک و مقام 
نقره ی فیزیک را دریافت کرده و درنهایت در مســابقات ifbb یا ماموتو 
ایتالیا در رشته ی فیزیک نویس مقام اول و در رشته ی فیزیک مقام نقره 
را دریافت کرده اســت. او با اسپانســری شرکت آلتون به این مسابقات 

اعزام شده است.

تعطیلی برنامه 9۰ هم باعث نشده عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این 
برنامه در رسانه ها کمرنگ شود و او را شاید در قاب تلویزیون نبینیم یا صدایش 
را به عنوان گزارشگر نشنویم، اما از فعالیت هایش باخبر می شویم.عادل که مثل 
همیشه در دانشگاه مشــغول تدریس است حاال که گرفتاری های همیشگی 
برنامه 9۰ را ندارد وقت کرده با نشرچشمه برای ضبط کتاب شنیداری »فوتبال 
علیه دشمن« همکاری کند. کتاب فوتبال علیه دشمن نوشته »سایمون کوپر« 
از محبوب ترین کتاب های نشرچشمه است که از یک دهه پیش با ترجمه عادل 
فردوسی پور منتشر شــد و به چاپ چهاردهم رسیده. با گستردگی استقبال 
از پادکست ها و کتاب های شــنیداری در فضای وب و به خصوص شبکه های 
اجتماعی، نشرچشــمه هم بخشــی را به این مقوله اختصاص داده و یکی از 

جدیدترین پروژه های شان هم کتاب پرطرفدارِ عادل با صدای خود اوست.

باشگاه استقالل در تالش است در تعطیلی لیگ برتر مهاجم مورد 
نظر خود را جذب کند.باشگاه استقالل مدت ها است به دنبال جذب 
یک مهاجم خارجی اســت تا این مهاجم بتواند در کنار دیاباته خط 
حمله این تیم را تکمیل کند اما با گذشــت ۶ هفته از شــروع لیگ 

برتر هنوز این مهاجم با استقالل قرارداد امضا نکرده است.
با این حال مدیران اســتقالل در تالش هســتند تا قبل از شروع 
دوباره لیگ برتر مهاجم مورد نظر این باشــگاه را جذب کنند تااین 

بازیکن بتواند در بازی با سایپا برای آبی ها به میدان برود.
در این بین گفته می شــود یکی از دالیلی که اســتراماچونی در 
تعطیالت لیگ به کشــورش ســفر نکرده این است که روی جذب 

مهاجم خارجی نظارت کند.

استقالل به دنبال جذب مهاجمجدیدترین پروژه عادل فردوسی پورپیمان مرادپور در مسیر درخشش جلسه ویژه کالدرون با سیدجالل

قطعبازویمفسدان
گزارشبرگردان

ادامه در صفحه 3
ادامه در صفحه 3

صفحه 3

 وزیر خارجه در جلسه علنی مجلس 
 موانع پیشرفت را بیان کرد

تحریم مانع توسعه 
کالن شهرها در مسیر 

هوای پاک و سالم
وزیر نفت: کالنشهرها از بنزین پاک یورو 4 استفاده می کنند

بیژن نامدار زنگنه در حاشیه حضورش در مسکو برای شرکت در سومین مجمع بین المللی انرژی ویک 
روسیه که شنبه پس از چهار روزبه کار خود پایان داد و همچنین شرکت در بیست ویکمین نشست وزارتی 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی یی سی اف( طی گفت وگویی با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه درباره 
راه های جایگزین صادرات نفت ایران و توانایی های صنعت پتروشیمی ایران سخن گفت. وزیر نفت بر تداوم 
فروش نفت ایران باوجود اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا تأکید کرد و گفت: »ما از هر روشــی استفاده 

می کنیم. ما بهترین تالش خود را برای صادرات نفت به کار می گیریم و تسلیم نمی شویم، زیرا صادرات...

مذاکرات کره شمالی
 و آمریکا ناکام ماند

صفحه 6

صفحه 4

صفحه 5

بازگشت 
مرضیه برومند به سینما 
با »سرزمین بود و نبود«

گزارش

فرهنگ و هنر

دونالد ترامپ و کیم جونگ اون که توانســتند پس از ۶۵ سال )۱9۵۳ تا 
۲۰۱۸( نخســتین دیدار رهبران دو کشور را رقم بزنند، حال به نظر می رسد 
بهار مذاکرات شــان رو به خزان است. ۲۲ خرداد سال 9۷ ترامپ و اون برای 
نخســتین بار در جزیره سنتوزای سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند که حاصل 
این دیدار امضای یک ســند همکاری بود. سندی حاوی چهار بند که در آن 

ترامپ به ارائه ضمانت های امنیتی و کیم جونگ اون ...

جذبنخبگاندرمشاغلحساس،هزینه
ادارهکشورراکاهشمیدهد

ائتالفضدایرانیدرخاورمیانهدرحالفروپاشی

ایران از گذشــته مهد دانش و سرزمین دانشــمندان بزرگ بوده و هست؛ اما 
بااین حال جایگاه کنونی ایران در عرصه علمی جهان با ظرفیت های واقعی خود 
هنوز فاصلــه دارد. بارور ماندن دانش در ایران باوجــود تحریم ها و پدیده فرار 
مغزها به دلیل پتانســیل عمیقی است که نخبگان ایرانی در زمینه های مختلف 
علمی دارند و بسیاری از صاحب نظران معتقدند اگر حمایت های الزم از نخبگان 
صورت گیرد، می توان شــاهد رشد علمی بیشتر در کشور بود. رهبر انقالب نیز 
همواره بر حمایت از نخبگان علمی و اهمیت به مقوله نخبه پروری اشاره کرده اند 
و بــرای نمونه یک بار در دیدار نخبگان جــوان در ۲۶ مهر ۱۳9۶ تأکید کردند: 
»پیشــرفت علمی، کشــور را قدرتمند می کند.« رئیس جمهور روز گذشته در 
مراسمی از دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی جهانی سال ۲۰۱9 میالدی 
تجلیل کرد و با اشاره به ضرورت حمایت و جذب نخبگان گفت: » اگر نخبگان را 
در زمینه های گوناگون جذب کنیم، هزینه های اداره کشور پایین آمده و شرایط 
بهتری در راســتای توسعه و پیشــرفت ایجاد خواهد شد.« گزیده ای از سخنان 

روحانی در این دیدار را در ادامه می خوانید....

علی الریجانی، رئیس مجلس ایران در مصاحبه ای به »الجزیره« گفت: 
»ایران برای آغاز گفتگو با عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه آماده 
اســت. زیرا یک گفتگوی ایرانی و سعودی می تواند بسیاری از مشکالت 
امنیتی و سیاسی منطقه را حل کند.« وزیر امور خارجه عربستان، عادل 
الجبیر، در توییتر نوشت: »عربستان سعودی از کسی نخواسته است تا به 
ایران پیام دهد. هرچند کشورهاي دیگري که وي آن ها را تشخیص نداده 
اســت راسا به عنوان واسطه وارد عمل شده اند. ما به آن ها اطالع دادیم که 
پیشنهاد آتش بس باید از طرفی مطرح شود که سبب تشدید تنش شده 
و هرج ومرج در منطقه را گســترش داده است.«محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران هم گفت که کشــورش »قطعاً از عربســتان سعودی با 
آغوش باز استقبال خواهد کرد« اما تنها درصورتی که عربستان بجای خرید 
اســلحه از ایاالت متحده اولویت را به روابط دوستانه با همسایگان بدهد.

فیلیپ گوردون، هماهنگ کننده سابق کاخ سفید برای خاورمیانه می گوید: 
وجود شکاف در حوزه نظامی سبب شــده تا عربستان سعودی به ایجاد 
رابطه جدید با ایران عالقه مند شود. بدترین نتیجه برای سعودی ها حرکت 
به رویارویی با ایران است که انتظار داشتند ایاالت متحده از آن ها حمایت 
کند، ولی اخیراً به این نتیجه رســیده اند که در شرایط کنونی این اتفاق 

صفحه 2نخواهد افتاد....

مزایده 98/2
فروش موتور سیکلت قابل شماره گذاری

م الف:2095 نوبت اول

سید جالل حسینی در چهار دیدار اخیر پرسپولیس در لیگ غایب بود 
تا سرخپوشان در غیاب او متحمل دو شکست شوند.عدم حضور کاپیتان 
پرسپولیس در لیست ۱9 نفره بازیکنان این تیم برای بازی با شهر خودرو 
در هفته گذشته باعث ایجاد سوال خبرنگاران شد تا کالدرون را وادار به 
واکنش کند.سرمربی پرسپولیس درباره غیبت حسینی گفت: نمی توانم 
بازیکنی که ۳۷ ســال ســن دارد و دو هفته تمرین نکرده را در لیست 
قرار دهم تا بازی کند.موضع گیری کالدرون، شایعاتی نظیر مصدومیت 
ساختگی این بازیکن را ایجاد کرده که ناراحتی کاپیتان سرخ ها را نیز به 
همراه داشته است.گابریل کالدرون قصد دارد پس از بازگشت از تعطیالت، 
جلسه ای خصوصی با سید جالل حسینی برگزار کند تا سوء تفاهم های 

به وجود آمده را برطرف کرده و صحبت های کاپیتان تیمش را بشنود.

صفحه 5

کارشناس اقتصادی

مهندس حسین مسعودیان

کارشناس خارجی

فرناز فصیحی و بن هوبارد

دستگاه سیاست خارجی کشور شاید 
در نــگاه مخاطبان عــام صرفاً متولی 
پیشبرد امور سیاسی در حوزه سیاست 
خارجی باشــد، اما واقعیت این نیست و 
وزارت امور خارجه عالوه بر امور سیاسی، 
در حوزه اقتصادی نیز وظایف به خصوصی 
دارد. در دولت هــای نهــم و دهم نهاد 
سیاست خارجی دولت توجه چندانی به 
سفارتخانه های  و  نداشت  اقتصاد  حوزه 
ایران فعالیت چندانی در راستای جذب 
ســرمایه گذار خارجی انجام نمی دادند. 
موضوعی که بــا روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید و قرار گرفتن یک شخصیت 
کارکشــته و کاربلد، یعنی محمدجواد 

ظریف در وزارت امور خارجه...

رئیس دســتگاه قضــا اخیراً در 
اظهاراتی گفته است که برای مبارزه 
با فســاد، باید گلوگاه های فساد را 
هدف قرار داد. گلوگاه های فساد به 
مراکزی گفته می شود که نهادهای 
مدیریتی را تشکیل می دهند. یکی 
از این نهادها در بخش های نظارتی 
اســت که در رأس آن ها نهاد تأیید 
صالحیت نمایندگان مجلس است. 
اگر بــه دوره هفتم مجلس به این 
ســو نگاه کنیــم، خواهیم دید که 
افرادی توسط این دستگاه نظارتی 
تأیید صالحیت شــده اند که شأن 
مجلس را تنزل داده اند و به همین 
خاطــر نتوانســته اند کار تقنینی 
و نظــارت بر امور کشــور را انجام 
دهند. اگر قرار اســت گلوگاه های 
فساد شناسایی شوند، صرفاً نباید به 
دنبال اختالس ها و مفاسد اقتصادی 
که در ویترین مفاســد قرار دارند، 
رفت، بلکه باید به سرمنشأ مفاسد 
که یکــی از آن ها مجلس ناکارآمد 
و ناتوان است، رجوع کرد. مجلس 
براســاس اصل ۸۴ قانون اساسی 
می تواند در جمیــع امور مملکت 
تحقیق و تفحص کند. نتیجه این 
تحقیق و تفحــص باید گزارش در 
صحن علنی مجلس قرائت و سپس 
به قوه قضائیه ارجاع شــود تا نهاد 
قضایی با تشــکیل دادگاه صالحه 
گلوگاه های فســاد را از میان ببرد. 
اگر خاطرمان باشــد، در انتخابات 
مجلس هفتــم حدود ۳۵۰۰ نامزد 
اصالح طلــب کــه قصــد ورود به 
مجلس را داشــتند، رد صالحیت 
شــدند که از میان آن ها حدود ۸۵ 
نفر از چهره های شــاخص مجلس 
ششم بودند. شخصیت های سیاسی 
پرسابقه ای که سال ها وزیر بودند و 
یا در جنگ شرکت داشتند. مرحوم 
آیت اهلل مؤمن زمانی گفته بود که 
اگر مردم تصمیم اشتباه بگیرند از 
بی عقلی شــان است و اگر بخواهند 
انتخاب درست داشــته باشند، ما 
می کنیم.  معرفی  را  گزینه هایشان 
نتیجه چنین نگرشــی مجلســی 
می شــود که قدرت رســیدگی و 
پرســش کردن از نهادهای مهم و 
کالن کشــور را ندارد. نمایندگانی 
که در چنین فرآیندی وارد مجلس 
می شــوند، بعضاً براساس مصالح و 
منافع شخصی شان رفتار می کنند 
و نهاد خانــه ملت را که باید نقش 
نظارتی در خشکاندن گلوگاه های 
فساد داشته باشد، بی خاصیت می 
کنند؛ این در حالی اســت که اگر 
مجلس قوی باشد، بر کارکرد قوای 

مجریه و قضاییه نظارت می کنند.

حسین انصاری راد
رئیس پیشین کمیسیون اصل نود
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بهروز کمالوندی با تأکید بر برنامه همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا، تمرکز بر ایمنی هســته ای و پروژه های مربوطه و برگزاری ۳ دوره ســمینار سطح 
باالی ایران و اتحادیه اروپا اظهار داشت: باهدف بهبود همکاری ها و تبادل اطالعات در راستای اجرای پروژه های مربوط به ضمیمه سوم برنامه جامع اقدام 
مشترک)برجام( همکاری ها ادامه دارد. به گزارش ایسنا وی برگزاری دوره های حقوقی و تخصصی را نقطه عطفی دانست و ادامه داد: برگزاری این دوره ها در 
راستای تبادل اطالعات حقوقی مربوطه بسیار مهم است و به ویژه در ارتباط با موضوع حل معضل خلع سالح بسیار حایز اهمیت است. معاون امور بین الملل، 
حقوقی و مجلس ادامه داد: در سطح بین المللی حقوق هسته ای باید واجد الزاماتی به مثابه قانون اساسی جهانی باشد، به گونه ای که برای همه کشورها حقوق 
و تکالیفی مشابه و بدون تبعیض قائل باشد. ازجمله این موارد خلع سالح به عنوان خواسته جهانی است که جهان را در ابهام و آینده تاریکی فروبرده است. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تحوالت اخیر، تصمیم ایران بر کاهش بخشی از تعهدات برجامی، بعد از یک صبر استراتژیک یک ساله در پاسخ به 
اقدام یک طرفه خروج آمریکا از توافق و به منظور ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات صورت گرفته است که در صورت عملکرد مشابه طرف مقابل ایران آماده 

بازگشت بوده و در غیر این صورت کاهش تعهدات، تداوم خواهد داشت.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که نیروی انتظامی را به عنوان ظاهر و چهره حاکمیت جمهوری اسالمی ایران 
می دانند، بیان کرد: »مردم باید پلیس را ملجأ و پناهگاه خود بدانند و با دیدن آن احساس آرامش کنند.« به گزارش ایسنا، سرلشکر محمدحسین باقری 
در جلسه گزارش گیری عالی ستادی و ارزیابی میدانی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نیروی انتظامی، بیان کرد: 
»مسئولیت نیروی انتظامی در کشور  بسیار سنگین است و این وظیفه در سایر کشورها بر عهده چند دستگاه است، ولی در کشور ما به عهده نیروی انتظامی 
است؛ لذا تنوع مسئولیت ها در ناجا با توجه به افزایش جمعیت و توسعه زیرساخت ها و پیچیدگی فرآیند جرایم روزبه روز بیشتر و بر اهمیت و مسئولیت 
پلیس می افزاید.« وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که نیروی انتظامی را به عنوان ظاهر و چهره حاکمیت جمهوری اسالمی ایران می دانند، بیان 
کرد: »مردم باید پلیس را ملجأ و پناهگاه خود بدانند و با دیدن آن احســاس آرامش کنند.« رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح ازجمله دالیل حضور خود در 
مجموعه های نیروی انتظامی را مطلع شدن از مأموریت ها و زحمات آن ها عنوان و تصریح کرد: باید آسیب ها را برای این پرسنل خدوم کمتر کنیم چرا که 

اقتدار نیروی انتظامی، نشان دهنده اقتدار نظام است.

گام های بعدی کاهش تعهدات هسته ای ایران در راه است نیروی انتظامی با رأفت و مهربانی با مردم برخورد کند

تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا
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روحانی در مراسم تجلیل از دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی:

جذب نخبگان در مشاغل حساس، هزینه اداره کشور را کاهش می دهد
  الزم است از نخبگان و استعدادهای درخشان تا پایان دوره تحصیل شان مراقبت شود

  رقابت سالم و عادالنه در همه زمینه ها مهم ترین عامل تحرک و پیشرفت است

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
دشمن در حال ترک میدان و انقالب در حال پیشروی است

حسن روحانی با بیان اینکه چگونگی محیط 
زندگی و تحصیل را در رشد استعدادها و تداوم 
شکوفایی آن ها تأثیرگذار است، گفت: »شکوفایی 
استعداد در انسان ها، همواره یکسان نیست و باید 
فرایندمحور دیده و مدیریت شود؛ ازاین رو باید 
در راســتای حفظ و ماندگاری اســتعدادها در 
نخبگان برنامه ریزی و تالش داشته باشیم. باید 
از نخبگان و استعدادهای درخشان کشور تا پایان 
دوره تحصیلشان مراقبت کنیم تا خدای ناکرده 

غبار ناامیدی بر درخشان بودن آن ها نیفتد.«

جذب افراد نخبه در کشور
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت تقدیر از 
برتری ها، اظهارداشت: »رقابت سالم، عادالنه و 
برمبنای مبانی درست در همه زمینه ها موجب 
تحرک و پیشرفت خواهد بود. باید در مشاغل 
گوناگون و حساس کشور به دنبال جذب افراد 
نخبه باشــیم. اگر نخبــگان را در زمینه های 

گوناگون جذب کنیم، هزینه های اداره کشور 
پایین آمده و شرایط بهتری در راستای توسعه و 
پیشرفت ایجاد خواهد شد که امروز خوشبختانه 

در سیســتم جذب از سوی ســازمان اداری و 
استخدامی کشور نســبت به جذب نخبگان 
اقدامات خوبی صورت گرفته است. استعدادها 

در زمینه هــای مختلف می تواند حرکت رو به 
توسعه و پیشرفت کشور را تسریع کند.«

حمایت دولت از نخبگان
روحانی بــا تأکید بر اینکــه تالش دولت 
بهره گیری درســت و مناســب از نخبگان در 
بخش های مختلف است، افزود: »یکی از اقدامات 
دولت در این راســتا حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان بوده که زمینه بســیار مناســبی 
برای آینده نخبگان به وجود خواهد آورد. امروز 
کشور در همه بخش ها و رشته ها نیاز به نخبگان و 
پرورش استعدادها دارد. باید از نخبگان در حوزه 
مشــاوره در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی 
استفاده شــود و طی زمان این افراد می توانند 
حتی باالترین مقام اجرایی را به دســت آورند. 
همه دستگاه های دولت وظیفه دارند حامی و 
پشــتیبان شما بوده و محیط رشد و شکوفایی 

را برای شما فراهم کنند.«

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه دشــمن 
در حال عقب نشــینی و ترک میدان اســت و 
انقالب در حال پیشروی اســت، گفت: ما در 
میدان تقابل ســخت هم نگران نیستیم و در 

هر میدانی کامال مســلط عمــل می کنیم. به 
گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سپاه نیوز، 
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در 
آیین »گرامیداشــت مجاهدت های رسانه ای 
خانــواده معاونت برون مرزی صداوســیمای 
جمهوری اسالمی ایران در خط مقدم مقابله با 
جنگ نرم« گفت: »شما در یک نبرد رسانه ای 
جهانی  به سر می برید. می دانید چهره جنگ ها 
هم تغییر کرده است. میدان جنگ از جغرافیای 
سرزمینی به مرزهای ذهنی و جغرافیای قلب ها 
تغییر موضع داده اســت. اتفاقاتی  که در عالم 
واقع رخ می دهد، پژواکی از چیزی اســت که 
در ذهن ها جریان دارد. پس هرکسی که بهتر 
بتوانــد ذهن ها را مدیریت کنــد در این نبرد 
موفق تر است. این اهمیت رسالت شما را نشان 

می دهد. جغرافیای این میــدان حق و باطل 
است. حتماً بدانید پیروز این میدان حق است 
اما مالک روش هایی است که ما برای  انعکاس  

این حق به جهان انتخاب می کنیم.«
سرلشکر سالمی گفت: »قدرت فیزیکی  مهم 
نیست. فلسفه پشت قدرت ها را باید شناخت. 
فلسفه امروز آمریکا را نگاه کنید؛ ظاهر شیک 
دارند امــا در مفهوم و محتــوا کاماًل ظالمانه 
هستند. امروز خودشان معترف اند که به جایی 
رسیده اند که هرچه پیش می روند بیشتر فرو 
می روند. نبود استراتژی برای یک قدرت آغاز 
مرگ تدریجی آن است و این اتفاق در آمریکا 
رخ داده اســت. آن ها با ظاهر آگاهی به دنبال 
یک جهل فراگیر هســتند. مردم جهان گویی 
بی احساس شده اند اما شــما حق می گویید. 

فلسفه ما دفاع از مظلومان و به خطرانداختن 
خود برای نجات دیگران اســت؛ این فلســفه 
حتماً پیروز اســت.«فرمانده کل سپاه تأکید 
کرد: »دشــمن در حال عقب نشــینی و ترک 
میدان اســت و انقالب در حال پیشروی است 
و این نشــانه پیروزی است. ما در میدان تقابل 
سخت هم نگران نیستیم و در هر میدانی کاماًل 
مسلط عمل می کنیم. ما درعین حال که پیش 
می رویم باید نظام محاســبات دشمن را هم 
درست کنیم. این اتفاقات صورت گرفته و وقتی 
به صحنه نــگاه می کنیم عملیات روانی فصل 
مشترک عملکرد ما با رسانه است. شما باید برند 
حقیقت در دنیا باشید. همه انسان ها طالب حق 
هستند. هیچ کس دوست ندارد دروغ بشنود، 

حتی دروغ گویان.«

اشــاره: ایران از گذشــته مهد دانش و ســرزمین 
دانشمندان بزرگ بوده و هست؛ اما بااین حال جایگاه 
کنونی ایران در عرصه علمی جهــان با ظرفیت های 
واقعی خود هنوز فاصلــه دارد. بارور ماندن دانش در 
ایران باوجود تحریم ها و پدیــده فرار مغزها به دلیل 
پتانسیل عمیقی است که نخبگان ایرانی در زمینه های 
مختلف علمی دارنــد و بســیاری از صاحب نظران 

معتقدند اگــر حمایت هــای الزم از نخبگان صورت 
گیرد، می توان شاهد رشد علمی بیشتر در کشور بود. 
رهبر انقالب نیز همواره بــر حمایت از نخبگان علمی 
و اهمیت به مقوله نخبه پروری اشــاره کرده اند و برای 
نمونه یک بار در دیدار نخبگان جوان در 26 مهر 1396 
تأکید کردند: »پیشــرفت علمی، کشور را قدرتمند 
می کند.« رئیس جمهور روز گذشــته در مراسمی از 

دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی جهانی سال 
2019 میالدی تجلیل کرد و با اشاره به ضرورت حمایت 
و جذب نخبــگان گفت: » اگر نخبگان را در زمینه های 
گوناگون جذب کنیم، هزینه های اداره کشــور پایین 
آمده و شــرایط بهتری در راستای توسعه و پیشرفت 
ایجاد خواهد شد.« گزیده ای از سخنان روحانی در این 

دیدار را در ادامه می خوانید.

خواسته دختر هرمزگانی از رئیسی
ایسنا - در پی درخواســت دختربچــه بندرعباسی از رئیسی 
و دســتور وی در جریان سفر اســتانی هرمزگان، پدر این دختر 
ضمــن انتقال از زنــدان میناب، از تخفیفــات قانونی برخوردار 
و زمینه حضــورش در کنار فرزند و خانواده اش فراهم شــد. در 
جریان ســفر رئیســی به هرمزگان دیدار مردمی او با تعدادی از 
مراجعه کنندگان دادگســتری برگزار شــد. در این دیدار، مونا 
دختربچه بندرعباســی ماجرای زندانی شــدن پدرش به دلیل 
جریمه 150 میلیــون تومانی و ناتوانــی از پرداخت آن را برای 
رئیســی شرح داد و وی با سعه صدر حرف های او را شنید. مونا در 
این دیدار از رئیس قوه قضاییه درخواســت کرد که زمینه حضور 
پدرش در کنار او و خانواده اش را فراهم ســازد. رئیسی در ادامه 
برگزاری این مالقات مردمی به رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمزگان دستور داد که با بررسی پرونده و استفاده از راهکارهای 
قانونی همچون تقســیط بدهی، شرایط حضور این پدر در کنار 

خانواده را فراهم نمایند.

پایش مرزی اربعین توسط ارتش
ایرنا - معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی گفت: 
»تمام خطوط مرزی برای تأمین زائران اربعین توسط نیروهای 
ارتش با روش های مختلف پایش و رصد می شــود.« امیر دریادار 
حبیب اهلل ســیاری در بازدید از بخش های مختلف پایانه مرزی 
مهران و بررسی زیرساخت های اربعین در این پایانه اظهار داشت: 
»در اربعین امسال پایش و کنترل مرزها با استفاده از هواپیماهای 
بدون سرنشــین ارتش انجام می گیرد. برای ایام اربعین با توجه 
به حساســیت موضوع توجه بیشتری از ســوی ارتش به مرزها 
می شود و عالوه بر بحث تأمین امنیت، ارتش جمهوری اسالمی 
در بخش هــای مختلف ازجمله راه اندازی موکب، بیمارســتان 
صحرایی و... به زائران اربعین در پایانه های مرزی خدمات رسانی 
می کند.« امیر سیاری در ادامه سفر خود در منطقه مرزی دهلران 
نیز ضمن بررســی میزان آمادگی یگان های رزمی و پشتیبانی 
رزمی مســتقر در خطوط صفر مرزی از آمادگی باال و توان رزمی 

نیروهای حاضر در این منطقه ابراز رضایت کرد.

سه سؤال مجلس از سه وزیر دولت
ایرنا- عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی از اعالم 
وصول ســه سؤال از وزیران نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد 
کشــاورزی خبر داد. در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس 
گفت: ســؤال ملی محمدعلی ملکشــاهی راد نماینده خرم آباد 
از وزیــر نیرو دربــاره اقدامات وزارت نیــرو در حفاظت از حریم 
رودخانه ها و جلوگیری از ساخت وســازهای غیرقانونی و  سؤال 
ملی فاطمه حسینی و حمیده زرآبادی نمایندگان تهران و قزوین 
از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت عدم نظارت بر کنترل 
برای جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت های 
قطعه ســاز اعالم وصول شد. وی همچنین از اعالم وصول سؤال 
ملی ناصر موســوی الرگانی نماینده فالورجان از وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درباره علت افزایش افسارگسیخته قیمت کاالها 
و عمل نکردن به وظایف ذاتی در حوزه بازرگانی خبر داد و افزود: 
ســؤال ملی ولی ملکی نماینده مشکین شــهر از وزیر کشاورزی 
درباره علت به کارگیری افراد غیرمتخصص در دست بنگاه های 

اقتصادی اعالم وصول شد.

کمبود ۱۰۸ هزار معلم در کشور
ایرنا- رئیس فراکســیون نمایندگان والیــی مجلس به نقل 
از وزیــر آموزش وپرورش گفت: ما بــا کمبود 10۸ هزار معلم در 
سراسر کشور مواجه هستیم که این موضوع مهم ترین مشکل در 
نظام تعلیم و تربیت محسوب می شود. حمیدرضا حاجی بابایی 
با اشــاره به نشست روز یکشنبه فراکســیون نمایندگان والیی 
مجلس با محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش وپرورش، اظهار 
داشــت: »نمایندگان در این نشست ســؤاالتی را در مورد نظام 
رتبه بندی فرهنگیان، پاداش پایان خدمت، تأمین نیروی انسانی 
در آموزش وپرورش، وضعیت مدارس غیراســتاندارد، معلمان 
حق التدریس، خرید خدمات و پیش دبستانی ها، کیفیت آموزش 
در وزارت آموزش وپرورش، رسیدگی به وضعیت آموزشگاه های 
خصوصی که در کشــور تحت عنوان کمک آموزشــی فعالیت 
می کنند و ضربات زیادی را به نظام تعلیم و تربیت زده اند، مطرح 
کردند. وزیر آموزش وپرورش در پاســخ به سؤال نمایندگان در 
رابطه با زیــر نظام های تعلیم و تربیت توضیــح داد و به کمبود 
10۸ هزار معلم در سراسر کشور اشاره کرد که مهم ترین مشکل 

اساسی در نظام تعلیم و تربیت محسوب می شود.«

دیدار سفیر استرالیا با ظریف
ایرنا - لیندال ساکس، سفیر جدید استرالیا در ایران بعدازظهر 
یکشــنبه با حضور در وزارت امور خارجه، رونوشــت استوارنامه 
خود را به محمدجواد ظریف تقدیم کرد. ساکس دیپلمات ارشد 
وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا است  که در سال های ۲00۶ 
تا ۲00۹ به عنوان سفیر این کشور در لبنان و در سال های ۲011 
تا ۲015 در عراق فعالیت داشــته است. ایان دیوید بیگز، سفیر 
ســابق اســترالیا در پایان مأموریت خود در سیزدهم مردادماه 

امسال با وزیر امور خارجه دیدار کرده بود.

Y  رضــا اردکانیان، وزیــر نیرو یکی از 
رویکردها و راهبردهای اصولی دولت تدبیر 
و امید و شــخص رئیس جمهوری را حرکت 
در مسیر توسعه متوازن و کاهش فاصله ها در 
تمامی مناطق و استان های مختلف دانست 
و تأکید کرد: تحمل نابرابری ها و تبعیض ها 
امــروز برای مردم دردناک تر و ســخت تر از 
تحمل تحریم ها و فشارهای اقتصادی است.

Y  رضــا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه خوشــبختانه ساخت 
کاالهــای داخــل و اهــداف آن از ســوی 
بخش های مختلف جامعه مورد اســتقبال 
و حمایــت قرارگرفته، تأکید کرد: صنعت و 
تولید کشور در مسیر رشد قرارگرفته و طبق 
گــزارش بانک جهانی بخش تولید و اقتصاد 
ایران در بسیاری از شاخص ها سیر صعودی 

دارد.
Y  معــاون ابتــکار،  معصومــه   

رئیس جمهوری در امــور زنان و خانواده در 
خصوص راهکارها و برنامه های کاهش سن 
ازدواج و افزایــش فرزندآوری در خانواده ها 
گفت: مهم ترین موضوعی که بر روی آن کار 
می کنیم برقراری تعادل بین کار و خانواده و 
تصویب قوانینی برای کمک به زنان است که 

به طور کامل اجرایی شود.
Y  بهــروز کمالونــدی معــاون امور 

بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی 
اتمــی با بیان این که تصمیم ایران بر کاهش 
بخشی از تعهدات برجامی در پاسخ به اقدام 
یک طرفه خروج آمریکا از توافق و به منظور 
ایجاد توازن بین حقــوق و تعهدات صورت 
گرفته اســت، تأکید کرد: گام های بعدی در 
صورت عدم اقدام طرف هــای مقابل در راه 

است.
Y  مدیــرکل برنامه ریــزی و نظارت 

عتبــات عالیات ســازمان حــج و زیارت از 
نام نویســی حدود ۲ میلیون و یک صد هزار 
نفر از متقاضیان زیارت اربعین حســینی در 
ســامانه ســماح خبر داد و توصیه کرد که 
متقاضیان این ســفر زیارتــی هرچه زودتر 

برای نام نویسی به سامانه مراجعه نمایند.
Y  :پیروز حناچی، شهردار تهران گفت 

۲ هــزار و ۲۸0 نفر از کارکنان شــهرداری 
تهران در مرزهای چهارگانه خروجی کشور 
و شــهرهای کربــال، نجف و کوفــه وظیفه 
خدمات رســانی به زائران مراسم پیاده روی 

اربعین حسین)ع( را برعهده دارند.
Y  ســفیر جمهوری اســالمی ایران 

در افغانســتان گفت: افغانستان در اقتصاد 
مقاومتی، سیاســت همســایگی، مدیریت 
جهادی و حجم صادراتی اولویت نخســت 

ایران است.
Y  فرماندهی انتظامــی تهران بزرگ 

با اشــاره به پیشــرفت های کشــورمان در 
بخش هــای مختلف اعالم کــرد: در بخش 
خودروســازی در ایــن ســال ها نه تنهــا 
نتوانســتیم به موفقیت  برسیم بلکه در این 

صنعت پسرفت هم کردیم.
Y  رســانه های جهان از روز شــنبه به 

نقل از منابع رســمی و غیررســمی درباره 
مذاکرات واشنگتن و پیونگ یانگ در سوئد 
اخبار ضدونقیض منتشر کردند و این اخبار 
درحالی منتشر می شــود که از یک سو کره 
شمالی گفته که از مذاکرات انصراف داده و از 
سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد کــه مذاکرات خوب و مثبت بوده 

است.
Y  سفیر پیشین آمریکا در پرو و استاد 

علوم سیاســی دانشگاه پنســیلوانیا گفت 
اطمینــان ناپذیر بــودن رئیس جمهوری 
آمریکا و تزلزل در مواضع او، عامل شکســت 
هرگونه پیشــرفتی برای دیپلماسی میان 

تهران و واشنگتن بوده است.
Y  با افزایش فشار بر رئیس جمهوری 

آمریکا به دلیل رسوایی وی در مکالمه تلفنی 
با رئیس جمهوری اوکرایــن، دونالد ترامپ 
روز شنبه در توئیتی نوشت دموکرات ها باید 

متوقف شوند.
Y  وزیــر دفــاع آمریکا بــدون اینکه 

یافته های جدیدی در اختیار داشــته باشد، 
مدعی شد محققان آمریکایی و سعودی به 
یافته های آنها کمک خواهند کرد که ایران 

مسئول این حمالت است.

خبرنامه گزارشخبرنامه

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد
آغاز همکاری ایران با »اوراسیا« از ابتدای آبان

صادرات ۵۰۲ قلم کاالی ایرانی به کشورهای عضو با تعرفه صفر در راستای اجرای توافق نامه

نقش اوراسیا در توسعه اقتصاد
اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه منطقه ای-اقتصادی و متشکل 
از کشــورهایی اســت که هرکدام قابلیت هــا و ظرفیت های 
قابل توجهی برای شراکت اقتصادی با کشورمان دارند. روسیه، 
ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و بالروس اعضای این اتحادیه 
هستند. ما و چند کشور دیگر مثل سنگاپور، مولداوی و ویتنام 
نیز در مسیر همکاری با آن قرار داریم. روشن است که در شرایط 
تحریم باید با دیپلماسی فعال دنبال شرکای جدید و بازارهای 
متفاوت برای محصوالت مان باشیم. عضویت در اتحادیه اوراسیا 
فرصت بسیار خوبی را برای تجار و بازرگانان ما فراهم می کند. از 
5 آبان ماه عضویت ایران در مناسبات اقتصادی این اتحادیه کلید 
می خورد و در مرحله اول 50۲ قلم کاالی ما با تعرفه ترجیحی 

نزدیک به صفر به کشورهای عضو این اتحادیه وارد می شود.

ظرفیت های همکاری با اوراسیا
حضور ایران در این اتحادیه و اجالس آن در ارمنســتان، 
درواقع یکی از نشــانه ها برای هیئت حاکمه آمریکاست تا 
بفهمند که تحریم های آن ها نتوانســته ایــران را به انزوای 
اقتصادی بکشــاند و تعامالت تجاری اش با کشورهای دیگر 
دنیا را متوقف کند. اعضای فعلی اتحادیه اوراســیا در حال 
حاضر بیــش از 1۸0 میلیون جمعیت دارند و این جمعیت 
با پیوستن کشــورهای جدید مثل کشــورمان بیشتر هم 
می شــود، یک بازار 1۸0 میلیون نفری برای اقتصاد ما یک 
فرصت و ظرفیت اســت و قطعاً می تواند در توســعه روابط 
تجاری کشور ما نقش مهمی داشــته باشد. هرکدام از این 
کشورها نیز خودشان با کشــورها و بازارهای دیگر ارتباط 
دارنــد که این هم خودش یک فرصت برای ماســت. ضمن 

آنکه عضویت در اوراسیا، به معنای محدود کردن روابط ما با 
دیگران یا توقف تالش ما برای ارتباطات تجاری و اقتصادی 

با کشورهای دیگر دنیا نیست.

استقبال شرکا از همکاری با ایران
اصوالً توســعه روابط تجاری، یک انتفاع دوسویه به همراه 
دارد. موقعیت جغرافیایی بی نظیر کشــور ما برای هر شریک 
تجــاری یک فرصت اســت. فقط به عنوان یــک نمونه؛ این 
موقعیت شرایط را برای ترانزیت از خلیج فارس تا دریای سیاه 
و مدیترانه مهیا کرده و این بسیار مهم است. کشورهای عضو 
اتحادیه اوراســیا اتفاقاً از عضویت ایران استقبال کردند چون 
می دانند اقتصاد ایران ظرفیــت عظیمی دارد و این ظرفیت 

برای کشورهای دوست و شرکای تجاری، یک موهبت است.

اشاره: اجالس سران اتحادیه اقتصادی »اوراسیا« هفته گذشته به میزبانی ارمنستان 
برگزار شد و پس از مهیا شدن مقدمات، موافقت نامه موقت مناسبات تجاری ایران با 
کشــورهای عضو این اتحادیه به امضا رسید. رئیس جمهور درباره اهمیت این توافق 
گفته بود »اتحادیه اوراسیا، ایران را به اقتصاد جهانی متصل می کند.« این نخستین 
بار است که ایران وارد یک اتحادیه اقتصادی منطقه ای شده است. این توافق مهم در 
شرایط تحریم ها، می تواند نقش مؤثری در عبور از تنگناهای اقتصادی ایفا کرده و امکان 

استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، صادرات و تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای 
این اتحادیه را فراهم کند. در همین ارتباط محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
طی گفت وگویی با ایسنا ضمن تشریح دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور جهت 
حضور در اجالس اوراسیا، عضویت در این اتحادیه را فرصت بسیار خوبی برای تجار و 
بازرگانان کشور برشمرد و از آغاز مناسبات مشترک ایران با اتحادیه اوراسیا از 5 آبان 
خبر داد. گزارش پیش رو به پوشش نقطه نظرهای واعظی در این زمینه اختصاص دارد.
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: ایران از پیشنهاد مذاکره با کشورهای منطقه ازجمله عربستان 
برای حل مناقشــات به شدت استقبال می کند. سید حسین نقوی حســینی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ابراز تمایل عربستان برای برقراری 
ارتباط مجدد با جمهوری اسالمی ایران گفت: معتقد هستیم بسیاری از مشکالت از این طریق حل می شود. وی ادامه داد: پیام های مثبتی که از طرف 
عربستان به ایران داده می شود نشان می دهد ائتالف غربی ها در منطقه که دنبال به وجود آمدن آن بودند شکست خورده؛ بنابراین جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی دارد تا با کشــورهای منطقه گفت وگو کند. ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی یکی از علل 
انعطاف در سیاست خارجی عربستان را عدم دستاورد سیاست های خصمانه این کشور برشمرد و بیان کرد: مناقشات خسارت ها و هزینه های زیادی 
را به عربستان وارد کرده است که هیچ رهاوردی برای آن ها نداشته بر این اساس عربستان با انتخاب گزینه مذاکره مسیر عقالنی را برگزیده است. وی 
با بیان اینکه عربســتان در باتالق یمن گرفتار شــده است خاطرنشان کرد: این کشور روزبه روز با شکست های سنگینی در جنگ یمن روبرو می شود؛ 

بنابراین جنگ یمن تأثیر زیادی بر روی سیاست ها و راه روش عربستان گذاشته است.

سعید صالحی در نشست کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری در استانداری گفت: انتخابات یک رخداد بزرگ در کشور است و در 
هر دوره انتخابات، حضور و مشارکت حداکثری مردم باعث یاس و ناامیدی دشمن شده است. وی افزود: رسانه بهترین، مؤثرترین و مفیدترین فرصت را 
می توانند برای تحقق مشارکت حداکثری مردم فراهم کنند و این مشارکت باعث عصبانیت دشمنان خواهد شد. به گزارش ایرنا، به گفته وی در شرایط 
کنونی دشمن با تمام توان خود به دنبال تخریب دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب اسالمی است و باید با هوشیاری این توطئه دشمن را نیز خنثی کرد که در 
این بین نقش رسانه ها و تنویر افکار عمومی بسیار مهم است. صالحی اظهار داشت: دستاوردهای انقالب اسالمی از سوی رسانه ها در افکار عمومی تبیین 
و تشریح شود و سخنرانان نیز در این ایام به دنبال تشریح این دستاوردها برای مردم باشند. مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهارمحال 
و بختیاری نیز گفت: رســانه ها نقش مهمی در عرصه انتخابات برعهده دارند و دشــمن با ایجاد هشتگ می خواهد از حضور حداکثری مردم در انتخابات 
جلوگیری کند. احسان فروزنده افزود: کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات در خصوص اطالع رسانی به موقع و صحیح در زمینه انتخابات فعالیت خود را 

آغاز کرده است و نشست های این کمیته مستمر خواهد بود.

وظیفه رسانه ها در تحقق مشارکت حداکثری در انتخاباتاستقبال ایران از مذاکره با عربستان
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وزیر خارجه در جلسه علنی مجلس موانع پیشرفت را بیان کرد

تحریم مانع توسعه 
  مداخله در امور سرمایه گذارانی که وزارت خارجه آنها را جذب می کند، باعث اخالل و فساد در دستگاه ها می شود

  ایرانیان مقیم خارج که سفارتخانه ها به مشکالت آنها رسیدگی نمی کنند، شخصاً به من ایمیل بزنند

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در 
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به سؤال نماینده کبودرآهنگ در رابطه 
با اقدامات انجام شــده از سوی وزارت خارجه 
برای توســعه قراردادهای اقتصــادی و ارتقاء 
جایگاه ایران در صحنه جهانی گفت: »موضوع 
توسعه قراردادهای اقتصادی در اولویت وزارت 
خارجه قرار دارد و یکی از مهم ترین اولویت های 
سیاســت خارجی کشور اســت. ما معاونت 
دیپلماسی اقتصادی را در وزارت امور خارجه 
تشکیل دادیم و علت این نام گذاری این است 
که وظیفه ما انعقاد قرارداد اقتصادی نیست، بلکه 
وظیفه ما تســهیل این امر است«. وی در ادامه 
اظهار کرد: »یکــی از ارکان معاونت اقتصادی 
دبیرخانه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی است 
که مدتی است تشکیل شده و وظیفه هماهنگی 
دستگاه های خارجی کشور را برعهده دارد و هر 
دو هفته یکبار در ســطوح معاونین وزرا جلسه 
تشکیل می دهند. اخیراً در این جلسات از سفرای 
ایران در کشورهای مختلف دعوت شده تا آخرین 
تحوالت اقتصادی کشورهای طرف قرارداد، به 
ویژه کشورهایی که بیشترین روابط اقتصادی 
را با آنها داریم در اختیار نمایندگان دستگاه های 
مختلف قرار دهند«. وزیر امور خارجه در ادامه 
تصریح کرد: »از دیگر اقداماتی که ما به آن توجه 
داشته ایم همکاری استاندارهاست تا مشکالت 
استان ها توسط ایرانی های خارج از کشور که 
عالقه دارند به اســتان های خود کمک کنند، 
حل شود. چندین جلسه با حضور سفرای ما در 
خارج از کشور و استاندارها تشکیل شده است«.

تبادل اطالعات اقتصادی بخش 
خصوصی با کشورهای دیگر

وی در ادامه با اشاره به نوآوری وزارت خارجه 
برای توسعه روابط اقتصادی، بیان کرد: »ما پایگاه 
اطالع رســانی معاونت دیپلماسی اقتصادی را 
پس از چندین سال طراحی و راه اندازی کرده و 
اکنون در گام اول اطالعات اقتصادی کشورهای 

خارجی را در اختیار بخش خصوصی و دولتی 
درون کشور قرار می دهند، در گام بعدی با کمک 
بخش خصوصــی اطالعات و امکانات ایران در 
اختیار کشــورهای خارجی به منظور جذب 
بیشتر ســرمایه گذار انجام می شود«. ظریف 
در ادامه تأکید کــرد: »از دیگر اقداماتی که با 
کمک مجلس شــورای اسالمی در حال انجام 
اســت و هفته گذشته با حضور رئیس جمهور 
نیز اجرایی شد، ورود ایران به اتحادیه اقتصادی 
اوراسیاست که امکان ویژه ای را برای برقراری 
روابط اقتصادی با کشــورهای همسایه ایجاد 
می کند و شروع خوبی در این زمینه داشتیم«.

حمایت از ایرانیان بازداشتی
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده از 
سوی وزارت خارجه برای حمایت از ایرانی های 
خارج از کشور، بیان کرد: »ما تمام تالش خود 
را بــرای جلوگیری از تضعیف حقوق این افراد 
انجام می دهیم و در چند هفته گذشته دو ایرانی 
که به صورت غیرقانونی به درخواســت آمریکا 
زندانی شده بودند آزاد شده و به ایران بازگشتند 
و یک زندانی دیگر نیز آزاد شده، اما هنوز به دلیل 

طی مراحل دادگاه اجازه خروج و بازگشــت به 
کشور را ندارد. وزارت امور خارجه در این زمینه 
از تبلیغاتی کردن موضوع جلوگیری می کند 
تــا از طریق روابط سیاســی کار جلو رفته و به 

نتیجه برسد«.

اقدامات وزارت خارجه در جذب 
سرمایه گذار خارجی

ظریف در ادامه با تأکید بر این که وزارت امور 
خارجه وظیفه انعقاد قراردادهای اقتصادی را 
برعهده ندارد، گفــت: »وظیفه وزارت خارجه 
جذب سرمایه گذار نیست، بلکه وزارت خارجه 
تنها وظیفه تسهیل انعقاد قراردادهای اقتصادی 
را برعهده دارد و بقیه امر برعهده دستگاه های 
ذی ربط اســت. سفیر ما باید ســرمایه گذار را 
بشناســد و اطالعات را در اختیار آن قرار داده 
و آن را تشویق به سرمایه گذاری در ایران کند. 
ادامه راه برعهده دستگاه های داخلی و مقررات 
داخلی است. بعضاً شــاهد هستیم برای یک 
سرمایه گذاری عادی حداکثر ۶۰ ساعت باید 
وقت صرف شود تا یک مجوز عادی داده شود که 
دیگر این مسائل به وزارت خارجه بازنمی گردد«. 

وزیر امــور خارجه افزود: »ما هر روز تعدادی از 
سرمایه گذاران را به دستگاه های ذی ربط معرفی 
می کنیم، اما مداخله در امور آنها باعث اخالل در 

کار دستگاه ها و ایجاد فساد می شود«.

تأثیر تحریم ها بر سرمایه گذاری
ظریف در ادامه اظهار کرد: »پیش بینی هایی 
که در دو ســال گذشــته برای بهبود و توسعه 
اقتصاد انجام شــده تحت تأثیــر تحریم های 
آمریکا قرار گرفته است. اگر مردم در کشورهای 
دیگر مشکالتی دارند که سفارتخانه ها به آنها 
رسیدگی نمی کند شخصاً به بنده ایمیل زده 
و بنده شخصاً موضوع را پیگیری می کنم«. وی 
در ادامه تصریح کرد: »تاکنون ســفرای ما در 
پاکستان، افغانستان، قزاقستان، آذربایجان و 
روسیه با استانداران گیالن، مازندران، خراسان 
رضوی، شــمالی، جنوبی، کرمان و یزد جلسه 
داشته و حول تحریم های آمریکا و تمام مسائل 
مطرح روز تبادل نظر داشتند«. وزیر امور خارجه 
اظهار کرد: »امروز ما با تکیه بر اقتصاد مقاومتی 
در حوزه واردات توریســت، ســرمایه گذار و 
تکنولوژی و صادرات کاالهای غیرنفتی، نیروی 
انســانی متخصص غیرمورد نیــاز در داخل و 
خدمات فنی و مهندســی تالش خود را به کار 
گرفته ایم. امیدواریم مجلس شورای اسالمی 
کمک کند تا وظایف خود را بهتر از گذشــته 
انجام دهیم«. ظریف در پایان گفت: »امروز ما 
با مشــکالت تحریم ها روبه رو هستیم و بخش 
عمده افرادی که برای دور زدن تحریم ها به داخل 
معرفی می شوند با مالحظات حقوقی به نتیجه 
نمی رســند. از دیگر اقدامات انجام شده ارائه 
برنامه ۲۵ ساله به چین است که اهمیت روابط 
اقتصادی با چین را نشان می دهد. این برنامه به 
طور متوازن و با در نظر گرفتن اولویت های کشور 
آماده شده و در سفر به چین ارائه شد. برنامه با 
روسیه و سایر همسایگان نیز به خوبی در حال 
پیشرفت است. منافع کشور برای ما از هر چیزی 

مهم تر است«.

اشاره: دستگاه سیاســت خارجی کشور شاید در نگاه 
مخاطبان عام صرفاً متولی پیشبرد امور سیاسی در حوزه 
سیاست خارجی باشــد، اما واقعیت این نیست و وزارت 
امور خارجه عالوه بر امور سیاسی، در حوزه اقتصادی نیز 
وظایف به خصوصــی دارد. در دولت های نهم و دهم نهاد 
سیاســت خارجی دولت توجه چندانی به حوزه اقتصاد 
نداشت و سفارتخانه های ایران فعالیت چندانی در راستای 
جذب ســرمایه گذار خارجی انجام نمی دادند. موضوعی 

که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و قرار گرفتن یک 
شخصیت کارکشته و کاربلد، یعنی محمدجواد ظریف در 
وزارت امور خارجه، این وزارتخانه تغییر رویکرد داد و بار 
دیگر سفارتخانه های ایران در کشورهای خارجی فعالیت 
برای جذب سرمایه گذار خارجی را از سر گرفتند. این اتفاق 
پس از به سرانجام رسیدن برجام شتاب بیشتری گرفت. با 
این حال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم ها، هرچند اقتصاد کشور آسیب های جدی دید، اما 

سیاست معطوف به اقتصاد وزارت امور خارجه توانست 
همچنان ورود سرمایه به ایران را زنده نگه دارد. محمدجواد 
ظریف روز گذشته برای پاسخ به سه سوال نمایندگان در 
جلسه علنی مجلس حاضر شد و گفت: تحریم ها توسعه 
کشــور را تحت تاثیر قرار داده است. وی همچنین گفت 
مداخله نابه جا در فعالیت سرمایه گذاران خارجی منجر به 
اخالل و فساد در دستگاه ها می شود. گزارش پیش رو به 

این موضوع می پردازد:

چنار محمودی
تسنیم: عضو هیئت رئیسه مجلس از تشکیل کمیته حقیقت یاب 
درباره اتفاقات رخ داده در روستای چنار محمودی شهرستان لردگان 
خبر داد. محمدعلی وکیلی درباره تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره 
اتفاقات رخ داده در روســتای چنار محمودی در شهرستان لردگان 
گفت: درخواستی برای اعمال تبصره یک ماده ۴۵ آیین نامه داخلی 
مجلس درباره حوادث اخیر از ســوی تعدادی از نمایندگان تنظیم 
و به هیئت رئیســه تقدیم شــد. وی با بیان اینکه در ماده ۴۵ مطرح 
شده وقتی واقعه مهمی در کشور رخ می دهد و احتمال سوءمدیریت 
وجود دارد، نمایندگان مجلس می توانند از هیئت رئیسه تقاضا کنند 
که کمیته ای را مأمور کشف حقیقت کند، ادامه داد: این درخواست 
برای پیگیری مشکل پیش آمده در روستای چنار محمود شهرستان 
لردگان انجام شد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: هیئت رئیسه مجلس این درخواست را به کمیسیون بهداشت و 
درمان که کمیسیون تخصصی است ارجاع داد که کمیته ای را برای 

کشف حقیقت مأمور کند.

فساد
ایلنا: هدایت اهلل خادمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در 
نطق میان دستور ضمن تشکر از ریاست قوه قضاییه که در مدت کوتاه 
باعث توســعه عدالت و مبارزه با تبعیض در جامعه شده است، گفت: 
اقدامات اخیر قوه قضاییه نشان داد که اگر عدالتی وجود داشته باشد، 
مردم به نظام و حاکمیت امیدوارتر خواهند شد. نماینده مردم ایذه و 
باغملک در مجلس شورای اسالمی خطاب به حجت االسالم رئیسی 
رئیــس قوه قضاییه، گفت: قوه قضاییه باید شهرســتان ها و مناطق 
کوچک را نیز مورد توجه قرار دهد و مســئوالنی را در این مناطق به 
امر قضا بگمارد که باندی نگر، بخشــی نگر و سیاسی نگر نباشند. وی 
افزود: در صورتی که سیســتم قضایی کشور کارآمد، عادل، مستقل 
و دور از فســاد باشــد، کشور توســعه پیدا می کند و آرامش و عزت 
برای مردم تأمین خواهد شــد. امیدوارم به مردم استان خوزستان و 
شهرستان های آن نیز توجه شود و گروه هایی را برای بازرسی به این 
مناطق بفرستید. این نماینده گفت: تصمیم گیران باید شاخص های 

کارآمدی، وطن پرستی و سالمت مالی را در نظر داشته باشند.

سوءمدیریت
خانه ملت: احمد مرادی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی 
در نطق میان دســتور خود گفت: حرکت اخیر ایشان بارقه ای از امید 
را در دل مردم انقالبی کشــور روشن ســاخت و سفر اخیر ایشان به 
بندرعباس و صدور دســتورات قاطع برای احقاق حقوق مردم جای 
سپاس و قدردانی دارد. وی در ادامه با بیان اینکه مردم به بهانه برجام 
سخت ترین شرایط اقتصادی را تحمل کرده و به خاطر دلشاد نکردن 
دشمن، خم به ابرو نیاوردند، ابراز داشت: آیا سوءمدیریت در کشور را 
می توان ناشــی از تحریم ها دانست؟ در این شرایط سخت مسئوالن 
باید از تشــریفات زائد و بی رویه خودداری می کردند و در این برهه از 
زمان تمام اقشار در جامعه دغدغه و مشکالتی دارند و اگر به یک مورد 
آن اشاره شود، می توان به بازنشستگان اشاره کرد؛ کسانی که جوانی 
خود را پای خدمات ارزشمند برای نسل حاضر و آینده قرار دادند پس 
چــرا دولت تاکنون اراده ای برای حل مشــکالت این افراد در زمینه 

حقوق و مزایا و درمان از خود نشان نداده است.

حمله به رسانه های حامی معترضان عراق
ایرنا: دفاتر دو شبکه تلویزیونی »العربیه« و »الحدث« وابسته به 
عربستان سعودی که در طول روزهای گذشته تقریباً کل برنامه های 
عــادی خود را تعطیل کرده بودند و به پوشــش تظاهرات در عراق 
می پرداختند شــامگاه شنبه یک گروه مسلح با حمله به آن ها همه 
تجهیزات و وســایل این دو رسانه سعودی را تخریب کرد. براساس 
گزارش رســانه های محلی به نقل از منابع ســعودی افراد مســلح 
ناشــناس که بر صورت های خود نقاب زده بودند با حمله به داخل 
دفتر العربیه و الحدث، همه وسایل و تجهیزات آنها را تخریب کردند. 
طبق گزارش این سایت، نیروهای امنیتی محافظ دفتر در روزهای 
گذشته بر اثر فشــار تظاهرکنندگان، ناچار به عقب نشینی و ترک 
محل مأموریت خود شــده بودند. از طرفی نماینده سابق پارلمان و 
مسئول شبکه تلویزیون »ان آر تی« عراق نیز در صفحه شخصی خود 
اعالم کرده اســت که افراد مسلح ناشناس با حمله به دفتر ان آرتی، 

تمامی تجهیزات آن را تخریب کردند.

افزایش قیمت دارو
ایسنا: سخنگوی کمیســیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
باتوجه به افزایش قیمت دارو در چند ماه گذشته اصالح مجدد نرخ 
آن منطقی نیست. اکبر ترکی در واکنش به اظهارنظر اخیر رئیس 
ســازمان غذا و دارو مبنی بر اصالح قیمــت دارو به عنوان گام اول 
وزارت بهداشــت برای درمان اقتصاد دارو گفت: اخیراً آقای شانه 
ساز رئیس سازمان غذا و دارو در کمیسیون بهداشت اعالم کرد که 
با توجه به عدم افزایش قیمت دارو در طول ســه چهار سال گذشته 
نــرخ آن را اخیراً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دادند. وی افزود: این 
افزایش قیمت مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان قرار گرفت که 
در پی آن آقای موسوی الرگانی نماینده فالورجان سؤالی را از وزیر 
بهداشــت مطرح کرد و قانع نشد البته هنوز تکلیف در کمیسیون 
مشخص نشده است. ترکی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت اگر 
بخواهند مجدداً قیمــت دارو را اضافه کنند به هیچ عنوان صحیح 
نیســت، البته ممکن اســت این کار در موارد خاص رخ دهد با این 

استدالل که تولید دارو هزینه بر بوده و باید قیمت آن اضافه شود.

 ائتالف ضد ایرانی 
در خاورمیانه درحال فروپاشی

ادامه از صفحه 1...وی افــزود: این دولت 
نشان داده که آمادگی الزم برای برخورد با ایران 
را ندارد. مقامات ارشــد کویت و امارات متحده 
عربی، متحدین ســعودی که در صورت وقوع 
درگیری متحمل تلفات و آســیب های جدی 
می شدند، علناً از لزوم دیپلماسی برای کاهش 
تنش ها سخن گفته اند و تالش های خود را برای 
نزدیکی به ایران افزایش داده اند. امارات مذاکرات 
مستقیمی را در خصوص امنیت دریایی با ایران 
انجام داده و از جنگ در یمن هم عقب نشــینی 
کرده اســت، جایی که با ســعودی ها درنبرد با 
شورشیان تحت حمایت ایرانیان حوثی متحد 
شده بود. اگر عربستان سعودی بخواهد از طریق 
کویت و امارات به ایران نزدیک شــود، می تواند 
تالش دولت ترامپ برای ایجاد ائتالف بین المللی 
برای خنثی کردن فشــار بر ایرانیان را تضعیف 
کند. مارتین ایندیک، معاون اجرایی موسســه 
بروکینگز و یک دیپلمات ارشد سابق، در توییتر 
گفت: اتحاد علیه ایران نه تنها ضعیف شده که در 
حال فروپاشی است. وی در ادامه نوشت محمد 
بن زاید با ایران به توافق رسیده است و محمد بن 
سلمان نیز چندان عقب نیست. وی همچنین 
متذکر شد که تندرو ترین مشاور ضد ایرانی آقای 
ترامپ، جان. بولتون، دولت را ترک کرده است، 
نخســت وزیر بنیامین نتانیاهو از اسرائیل برای 
زندگی سیاسی خود می جنگد و آقای ترامپ به 
صحبت مستقیم با ایرانیان متمایل شده است. 
برای سعودی ها، حتی مذاکرات غیرمستقیم با 
ایران نشان دهنده جدائی چشمگیر از رویکرد 
اولیه محمد بن ســلمان در برابر رقیب اصلی در 
منطقه از هنگام رسیدن پدرش ملک سلمان به 
تاج وتخت سعودی در سال ۲۰۱۵ است.  نفرت 
محمد بن سلمان در قبال ایران باعث شد تا او به 
اسرائیل و دولت ترامپ نزدیک و با آن ها متحد 
شــود. به گفته مقامات ســابق ایاالت متحده، 
ســعودی ها خود را به عنوان بزرگ ترین متحد 
ایاالت متحده علیه ایران قلمداد کرده، پیشنهاد 
داده بود تا عملیات مشــترکی را برای تضعیف 
ایران به پیش ببرند. بســیاری از کارشناســان 
غربی بر این باورند که حوثی ها نمی توانستند این 
حمالت را بدون کمک انجام دهند. رئیس جمهور 
ایران، آقای روحانی، در اجالس هفتاد و چهارم 
مجمع عمومی سازمان ملل بخشی از سخنان 
خود را مستقیماً خطاب به کشورهای عربی در 
خلیج فارس ایــراد کرد و گفت: »این جمهوری 
اسالمی ایران است که همسایه شما است. و در 
روز واقعه، شما و ما تنها خواهیم بود. ما همسایه 

یکدیگر هستیم، نه آمریکا.«
4 اکتبر 2019
تارنمای نیویورک تایمز
برگردان شهدی
Asghar.shahdi@gmail.com

قطع بازوی مفسدان
ادامــه از صفحه 1... ســایر کشــورهایی 
کــه حاضرند نفت، فرآورده هــای نفتی و مواد 
پتروشیمی را از ایران بخرند، ایجاد شود. در این 
چارچوب شــرایط بین المللی تجارت خارجی 
حفــظ و کاالها با ایجاد بازرســی های فنی و از 
کانال LC های ریالی و یا غیر از دالر انجام شود، 
با رعایت این موارد، کاالهای غیر مرغوب و احیاناً 
آلوده وارد کشــور نخواهد شد. ۴ - بجای نفت 
خام، صادرات فرآورده های نفتی به کشورهای 
همسایه و باقیمت های بین المللی توسط مردم 
مجاز شود. مردم نیز کلیه فرآورده های نفتی را 
باقیمت بین المللی خرید نمایند و مابه التفاوت 
آن به ۸۳ میلیون جمعیت ایران داده شــود. ۵ 
- هرگونــه مجوز دولتی در قالب بورس یا حراج 
واگذار شــود و درآمد حاصل از آن به مردم داده 
شود، در این روش همه امضاهای طالیی و ایجاد 
رانت از بین خواهد رفت. در پایان یادآور می شود 
راه کارهای پیشنهادی را می توان در مناظره های 
کارشناسی ضد فساد بررسی نمود و از ایده های 
مناسب پشتیبانی و برای آن قانون جدید تدوین 
و تصویب نمود. به امید روزی که تمام روزنه های 
فساد و رانت بسته شــود و بخش مهمی از این 
درآمدها به دســت مردم برســد و دولت هم با 

درآمد مالیاتی اداره شود.

برگردان

تفسیر روز

خبرنامهگزارش

سخنگوی سابق شورای نگهبان:

ایران فاقد قانون مدرن و پیشرفته انتخاباتی است
  قانونی برای برخورد با ورود پول کثیف به انتخابات وجود ندارد

  تاکنون کسی به خاطر استفاده از پول کثیف در انتخابات مورد بازخواست قرار نگرفته است
نجات اهلل ابراهیمیان، حقوقدان سابق شورای نگهبان درباره 
چگونگی برخورد این شــورا با استفاده نامزدهای انتخاباتی از 
پول های کثیف، به ایرناپالس گفت: اگر موضوع پول های کثیف 
در انتخابات معلوم شــود که جلوی آن را می گیرند، اما مسئله 
اینجاست که کنترل و نظارت بر این موضوع، نیازمند قانون است. 
ابراهیمیان همچنین معتقد است نظام مالی مربوط به ستادهای 
انتخاباتی، نیازمند یک قانون گذاری دقیق و روشن برای کنترل 
هزینه ها و خرج کردن ها در طول حضور در انتخابات اســت که 
نظیر این قانون، در کشــورهای دیگر وجــود دارد. او ادامه داد: 
متأسفانه به خاطر عالقه برخی به استانی شدن انتخابات، همه 
تالش ها در این دوره مجلس متوجه اســتانی کردن انتخابات 
شد؛ بنابراین به هر دلیلی تصویب یک قانون مدرن و پیشرفته 
انتخاباتی به نتیجه نرسید. تا زمانی هم که چنین قانونی تصویب 
نشود که راهکارهای پیشگیری و کنترل در آن به روشنی تعبیه 
شده باشــد، نمی توان با جدیت با این مسائل برخورد کرد. این 
حقوقدان سابق شورای نگهبان تأکید کرد: تا جایی که به خاطر 
دارم، در طــول دوره فعالیت من، پرونده ای راجع به مســئله 

استفاده از پول های کثیف مطرح نشد. ابراهیمیان در پاسخ به 
این پرســش که آیا برخوردی با اســتفاده از پول کثیف شده یا 
خیر، اضافه کرد: ممکن اســت شورای نگهبان نسبت به برخی 
اخبار مربوط به فسادهای مالی واکنش نشان داده باشد و برخی 

هم رد صالحیت شده باشند، اما یادم نمی آید با کسی به خاطر 
استفاده از پول های کثیف در طول فعالیت انتخاباتی خودش، 
برخوردی صورت گرفته باشد. البته مهم این است که ما نیاز به 

قانون انتخابات پیشرفته داریم و ما چنین قانونی نداریم.
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فالح الجزایری، اســتاندار بغداد از ســمت خود استعفا و شورای استانی نیز با اجماع آراء با درخواست استعفای وی موافقت کرد. تلویزیون رسمی 
عراق دقایقی پیش با اعالم این خبر افزود: شــورای اســتانی بغداد به دنبال یافتن جایگزینی برای الجزایری است. این استعفا در پی آن اعالم شد که 
برخی از شــهرهای عراق از جمله بغداد از سه  شنبه گذشــته در اعتراض به فساد، عدم جدیت برای مبارزه با آن و بیکاری شاهد تظاهرات اعتراضی 
بود که در نتیجه آن، شماری از معترضان کشته یا زخمی شدند. بر اساس گزارش های مختلف، از روز شنبه از شدت اعتراض ها و ناآرامی ها کاسته 
شده است. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در سخنرانی خود تأکید کرد که عده معدودی تالش می کنند تظاهرات اعتراضی در 
برخی شــهرهای این کشــور را از روند مسالمت آمیز خارج کنند. وی به معترضان عراقی وعده داد که به مطالبات مشروع آنها پاسخ دهد. در همین 
راســتا هیئت دولت عراق در پاســخ به خواسته های تظاهرکنندگان و مطالب ذکر شده در خطبه نماز جمعه مرجعیت دینی، ضمن برگزاری جلسه 
فوق العاده به ریاست نخست وزیر این کشور، اولین بسته از مصوبه های مهم خود را اعالم کرد. هیئت دولت عراق از تمامی وزارتخانه ها و طرف های 

ذی ربط خواست تا تمامی این مصوبه ها را به اجرا درآورند.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی طرحی گسترده به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به منظور امضای توافقنامه ای دوجانبه بین آنها و رژیم صهیونیستی اعطا 
کرده است. به گزارش ایسنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در گزارشی آورده است: یسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل این طرح را ارائه کرده که با حمایت بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر تنظیم شده و خطاب به وزیران خارجه کشورهای عرب حاشیه خلیج )فارس( و جیسون گرینبالت، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در 
امور خاورمیانه است. این طرح در جریان هفتاد و چهارمین نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در اواخر سپتامبر ارائه شد. به گزارش این شبکه، 
این طرح تاریخی با هدف پایان دادن به نزاع با کشورهای حوزه خلیج فارس است و ایده ای که حول این تالش هاست روی بهره مندی از منافع مشترک علیه ایران 
می چرخد و می خواهد به عادی سازی روابط در زمینه های اقتصادی و مبارزه با تروریسم  برسد. این گزارش با وجود آن تاکید کرده که این طرح در این مرحله شامل 
امکان امضای توافقنامه های کامل صلح به دلیل به قوت خود باقی ماندن درگیری اسرائیلی و فلسطینی نمی شود. براساس اطالعات شبکه عبری زبان، این طرح 
شامل توسعه روابط دوستانه و همکاری بین طرفین، تقویت آن مطابق با احکام منشور سازمان ملل و اصول قانون جهانی و اتخاذ تدابیر الزم و کارآمد جهت تضمین 

ممانعت از اتخاذ هرگونه گام های ویژه در زمینه تهدیدات به جنگ، خصومت، اقدامات خرابکارانه، خشونت و تحریک یکدیگر است.

طرح اسرائیل برای عادی سازی روابط با اعراباستعفای استاندار بغداد

مذاکرات آمریکا و کره شمالی با موضوع خلع 
سالح هسته ای شــبه جزیره کره در ازای رفع 
تحریم های واشــنگتن، روز شنبه در سوئد و در 
سطح کاری انجام شد. این نخستین مذاکرات 
رسمی میان دو کشور از زمان نشست ناموفق ماه 
فوریه دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در ویتنام 
محسوب می شود. گزارش ها حاکی از آن است 
که قرار بوده تا این مذاکرات دربردارنده تعهدات 
دو کشور ازجمله ایجاد روابط دوجانبه در سطح 
جدید، انجام تالش های مشــترک در راستای 
برقراری صلــح و ثبات پایدار در شــبه جزیره 
کره و تالش برای خلع ســالح هسته ای کامل 
شبه جزیره کره باشد. مذاکراتی که البته ناکام 
مانــد. پیش از این مجله تایــم آمریکا به نقل از 
دو مقام آمریکایی گــزارش داده بود که ترامپ 
ظاهراً حاضر شده به کیم جونگ اون پیشنهاد 
دهد در ازای تعلیق سه ساله تحریم های سازمان 
ملل علیه بخش های زغال سنگ و منسوجات 
در کره شمالی، با برچیدن تأسیسات هسته ای 
اصلی خود در یونگ بیون و متوقف کردن تولید 
اورانیوم با غنای بــاال موافقت کند. یکی از این 
مقام ها همچنین گفته اگر سازمان ملل با ترامپ 
همراهــی نکند، آمریکا موقتاً این تحریم ها را از 

جانب خود متوقف می کند.

امید اندک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا معتقد اســت مذاکرات 
هسته ای با کره شمالی که در سوئد برگزار شد، 
کار زیادی می طلبد. به نقل از خبرگزاری رویترز، 
مذاکرات میان آمریکا و کره شــمالی در حومه 
استکهلم )پایتخت سوئد( اولین دیدار رسمی 
مقامات دو کشور پس از نشست ماه ژوئن میان 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا و کیم 

جونگ اون، رهبر کره شــمالی به شمار می رود. 
به دنبال ناکامی نشســت ویتنام در ماه فوریه، 
آن ها در تاریخ مذکور بر ســر ادامه مذاکرات به 
توافق رسیده بودند. مایک پمپئو در سفر به آتن 
)پایتخت یونان(، درخصوص پیشبرد مذاکرات 
هســته ای ابراز امیدواری کرد و در کنفرانسی 
مطبوعاتی گفــت: »امید دارم که پیشــرفت 
خواهیم داشــت. ما با مجموعــه ای از طرح ها 
آمده ایم و امیدواریم کره شــمالی با روحیه ای 
خوب آمده باشــد و تمایل به پیاده سازی آنچه 
رئیس جمهوری ترامپ و رئیس کیم در سنگاپور 
بر ســر آن توافق کرده بودند، داشته باشد«. به 
گفته وزیر خارجه آمریکا، هنوز کار زیادی برای 
انجام باقی اســت. ترامپ و کیم جونگ اون، در 
نشست دوجانبه ســال ۲۰۱۸ که در سنگاپور 
برگزار شد، توافق کرده بودند تا مراودات جدید 
میان دولت هایشان برقرار شود و شبه جزیره کره 
به سمت خلع سالح هســته ای پیش برود. به 
گفته تحلیلگران، رهبران کره شمالی و آمریکا در 
این برهه از زمان، انگیزه بیشتری برای رسیدن به 
توافق دارند؛ با این حال هنوز دستیابی طرفین 
به اتفاق نظر درخصــوص حل تنش های چند 

ماهه، در هاله ابهام قرار دارد.

ناکام ماندن مذاکرات
نماینده ارشد کره شمالی از شکست مذاکرات 
این کشــور با آمریکا در ســطح کاری خبر داد. 
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، کیم میونگ 
گیل، رئیس هیئت مذاکره کننده کره شمالی 
گفته اســت: »ما از اینکه آمریکا هیچ چیز روی 
میز مذاکره نگذاشته، دلسرد هستیم. مسئولیت 
ادامه مذاکرات، حال به گردن آمریکاست«. این 
نشست، اولین دیدار مقامات ارشد دو کشور طی 

هشت ماه گذشته به شمار می رفت؛ کره شمالی 
اخیراً با توســل به چندین آزمایش موشــکی، 
تالش داشــته تا واشــنگتن را درخصوص لغو 

تحریم های اقتصادی تحت فشار بگذارد.

ابراز رضایت آمریکا
وزارت خارجه آمریــکا اعالم کرد: مذاکراتی 
مثبت با کره شمالی درباره خلع سالح اتمی در 
شبه جزیره کره داشتیم و اظهارات پیونگ یانگ 
منعکس کننده روح مذاکرات نیست. به نقل از 
راشا تودی، مورگان اورتاگوس،  سخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا در بیانیه ای که در پی مذاکرات 
دو طرف در استکهلم سوئد منتشر کرد، گفت: 
اظهارنظرهای اولیه هیئت کره شمالی منعکس 
کننده روح رایزنی هایی که روز شنبه انجام گرفت 
و هشــت ســاعت و نیم به درازا کشید، نیست. 
آمریــکا با افکار و ایده هــای خالقانه آمده بود و 
رایزنی های خوبی با هم قطاران کره شمالی خود 

داشــت. اورتاگوس ادامه داد: طی این رایزنی ها 
هیئت آمریکایی مســائل و رویدادهای پس از 
اجالس ســران دو کشور در ســنگاپور )دونالد 
ترامپ و کیم جونگ اون( را مطرح کرد و اهمیت 
مشارکت بیشتر در حل مسائل متعددی که دو 
طرف را نگران می کند، پیش کشید. این سخنگو 
افزود: آمریکا بررسی اولیه ای از چند ابتکار عمل 
جدید به عمل آورد که به ما اجازه خواهند داد در 
بیانیه مشترک سنگاپور پیشرفت حاصل کنیم. 
وی خاطرنشــان کرد: هیئت آمریکایی دعوت 
طرف ســوئدی را برای انجام دور تازه مذاکرات 
دو هفتــه بعــد از دعوت قبول کــرد و از طرف 
کره شمالی نیز خواســت همین گام را بردارد. 
اورتاگوس اضافه کرد: آمریکا و کره شمالی تنها 
طی یک روز نخواهند توانست از میراث ۷۰ ساله 
جنگ و خصومت مداوم در شبه جزیره کره عبور 
کنند، مسائل بسیار مهمی هستند که مستلزم 
پایبندی قوی از ســوی هــر دو طرف اند البته 

آمریکا این تعهد را دارد. کره شمالی پیش از این 
در روز شنبه از تعلیق مذاکرات با آمریکا درباره 
خلع سالح اتمی در شبه جزیره کره تا پایان سال 
۲۰۱۹ خبر داده و از طرف آمریکایی درخواست 

کرده بود در موضع خود بهتر فکر کند.

شرط کره شمالی برای ادامه مذاکرات
کره شــمالی روز گذشته اعالم کرد تا زمانی 
که واشنگتن، اقداماتی عملی در راستای عقب 
نشستن کامل و غیر قابل بازگشت از سیاست 
خصمانه علیــه پیونگ یانگ صــورت ندهد، 
تمایلــی به مذاکره با آمریکا نــدارد. مذاکرات 
دو کشــور که به تازگی در ســوئد برگزار شد، 
مجدداً به ناکامی ختم شد. به نقل از خبرگزاری 
یونهــاپ، وزارت خارجــه کره شــمالی، طی 
بیانیه ای که از خبرگزاری مرکزی کره منتشر 
شــده است، واشــنگتن را جهت سوءاستفاده 
از مذاکــرات بــا پیونگ یانــگ در راســتای 
بهره برداری در عرصه سیاست داخلی، مقصر 
شمرد و احتمال دیدار دو طرف طی هفته های 
آتی را بی اساس خواند. در ضمِن این بیانیه آمده 
است: آمریکا، هیچ کاری در راستای آماده شدن 
بــرای مذاکرات انجام نــداد و در پی نفع بردن 
سیاســی از طریق مذاکره کره شمالی-آمریکا 
بوده اســت. مذاکره کنندگان دولت آمریکا و 
کره شــمالی، به تازگی در اســتکهلم گرد هم 
آمدند تا مذاکرات خلع تسلیحات هسته ای را 
پس از ناکامی نشســت ماه فوریه میان روسای 
جمهور دو کشور، از سر بگیرند. کیم میونگ-

گیل، مذاکره کننده ارشد تیم کره شمالی، پس 
از دیدار با طرف آمریکایی، از شکســت مجدد 
مذاکرات خبر داد و دلیل آن را عدم ارائه طرحی 

جدید توسط آمریکا خواند.

شمالسوریهدرآستانهجنگیتمامعیار
  استقرار ارتش ترکیه در شمال سوریه

  نیروهای دموکراتیک سوریه: حمله ترکیه به شمال سوریه را به جنگی تمام عیار تبدیل خواهیم کرد

مذاکرات کره شمالی و آمریکا ناکام ماند
 رئیس هیئت مذاکره کننده کره شمالی: دست  خالی آمریکا روی میز مذاکره ما را دلسرد کرده است

  وزارت خارجه آمریکا: اظهارات پیونگ یانگ منعکس کننده روح مذاکرات نیست      مایک پمپئو: راه زیادی برای حل مسئله اتمی شبه جزیره کره باقی مانده است

کردهای ســوریه در حالی که از ارسال 
نیــرو و تجهیــزات نظامی به شــمال این 
کشــور برای مقابلــه با حملــه احتمالی 
ترکیه خبــر دادند، نیروهای موســوم به 
ارتــش آزاد ســوریه )نزدیک بــه ترکیه( 
نیــز اعالم کردند آمادگی شــرکت در این 
عملیات در کنــار نیروهای ترکیه را دارند. 
به گــزارش روزنامه رأی الیــوم،  به دنبال 
سخنان تهدیدآمیز رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه برای حمله به شرق 
فرات، نیروهای وابســته به حزب کارگران 
کردستان )پ.ک.ک( شــامگاه یکشنبه 
ضمــن اعزام نیروهای نظامــی به مناطق 
تحت سیطره اش در شمال سوریه، مقادیر 
زیــادی تجهیــزات و ادوات نظامی به این 
منطقه منتقل کرد. رئیس جمهوری ترکیه 
روز شــنبه از آغاز قریب الوقــوع عملیات 
نظامی در شمال سوریه علیه کردهای این 

کشور خبر داد.
 همزمان با اعزام نیرو و ارسال تجهیزات 
از ســوی کردهای ســوریه، جنگنده های 
آمریکایی نیز بر فراز حریم هوایی مرزهای 

مشترک ترکیه و سوریه به پرواز درآمدند. 
به گفته منابع محلــی، دو کاروان نظامی 
شــامل ۱۰۰ خودروی نظامــی از نیروی 
حزب پ.ک.ک و انواع سالح های سنگین 
به شــهرهای مرزی »تل ابیض« و »رأس 

العین« رســیدند. به گفته این 
منابــع، کاروان اول از پایــگاه 
»الجبلیه« در شــمال رقه که 
نظامی  پایــگاه  بزرگ تریــن 
آمریکا در سوریه است و کاروان 
دوم از شــهرهای حســکه و 
قامشــلی به حرکت درآمدند. 
نیروهای دموکراتیک ســوریه 
)قسد( روز شنبه در واکنش به 
سخنان اردوغان، هشدار دادند 
که حمله ترکیــه را به جنگی 
تمام عیار تبدیل خواهند کرد. 
در همیــن حــال، خبرگزاری 
آناتولی ترکیه از آمادگی کامل 
نیروهای موســوم بــه ارتش 
آزاد برای شــرکت در عملیات 
احتمالــی ترکیه در شــمال 

سوریه خبر داد. بنابر این گزارش، تمرینات 
آموزشی لشــگر الحمزه و گردان سلیمان 
شاه این نیروها در منطقه عفرین برگزار شد 
که در آن نزدیک دو هــزار نفر از نیروهای 
ارتش آزاد شــرکت داشتند. به گفته سیف 

ابوبکر، فرمانده لشگر الحمزه،  این تمرینات 
در چارچــوب آمادگــی برای شــرکت در 
عملیات احتمالی نیروهای ترکیه در شرق 
فرات صــورت می گیــرد. اردوغان مدعی 
است که هدف از عملیات احتمالی در شرق 

فرات، برقراری صلح در این منطقه و نابودی 
خطر تروریســم در مناطق مرزی اســت. 
ترکیــه و مقام های نظامی آمریکایی هفتم 
اوت )۱۶ مرداد( توافق کردند تا منطقه ای 
امــن عاری از یگان های ُکــرد مدافع خلق 
»ی. پ.گ« در شــمال شرق سوریه ایجاد 
کنند. ترکیــه بارها آمریــکا را به تعلل در 
انجام این اقدام و حمایت از کردهای سوریه 
متهم کرده اســت. آنکارا یگان کرد مدافع 
خلق را شــاخه ای از »پ.ک.ک« و گروهی 
تروریستی می داند، حال آنکه واشنگتن با 

آنها شراکت راهبردی دارد.

اشاره: دونالد ترامپ و کیم جونگ اون که توانستند پس از 65 سال )1953 
تا 2018( نخستین دیدار رهبران دو کشور را رقم بزنند، حال به نظر می رسد 
بهار مذاکرات شــان رو به خزان است. 22 خرداد سال 97 ترامپ و اون برای 
نخستین بار در جزیره سنتوزای سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند که حاصل 
این دیدار امضای یک ســند همکاری بود. سندی حاوی چهار بند که در آن 
ترامپ به ارائه ضمانت های امنیتی و کیم جونگ اون به خلع ســاح اتمی 
متعهد شد. دومین دیدار رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در ویتنام و 

در تاریخ 8 اسفند 97 صورت گرفت. دیداری که گفته می شد برخاف دیدار 
نخست حامل دستاوردهای اجرایی خواهد بود، اما گذر زمان پیش بینی ها 
را محقق نکرد. هرچند کره شــمالی تاش کرد با انهدام چند سایت اتمی و 
موشــک های بالستیک حسن نیت خود را نشان دهد، اما از بار تحریم های 
آمریکا علیه پیونگ یانگ کاسته نشد و همین امر موجب شد تا کره شمالی 
نسبت به ادامه مذاکرات بدبین شود. ســومین و آخرین دیدار رهبران دو 
کشــور دیداری غیرمنتظره در مرز دو کره بود. 9 تیر ماه سال جاری دونالد 

ترامپ در اقدامی ناگهانی به مرز دو کره رفت و با کیم جونگ اون دیدار کرد. 
دیداری که البته بیشتر بار رسانه ای و تبلیغاتی داشت و برخاف دیدارهای 
پیشین نه سندی در آن به امضا رسید و نه تعهدات خاصی مطرح شد. حال 
روز شنبه مقام های دو کشور در استکهلم سوئد گرد یکدیگر جمع شدند و 
به مذاکره برای دستیابی به اهدافی در سطوح کاری پرداختند. مذاکراتی که 
گویا ناکام مانده و کره شمالی به دلیل عدم لغو تحریم ها از رفتارهای طرف 

آمریکایی رضایت ندارد. گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد:

فاجعه برای دموکراسی آمریکا
نشریه »اشپیگل« نوشــت: دونالد ترامپ در مناقشه با کنگره 
آمریکا در مورد طرح استیضاح خود بار دیگر نشان داد که چیزی 
بیش از یک دســت کاری کننده حرفه ای )حقایق( اســت. اگر او 
بتواند از اســتیضاح کنگره به سالمت بیرون آید، این نه تنها برای 
آمریکا بلکه برای تاریخ دموکراســی این کشور یک فاجعه خواهد 
بود. این نشریه نوشــت: بنیان گذاران ایاالت متحده آمریکا برای 
رئیس جمهوری این کشور اختیارات گسترده ای در نظر گرفته اند؛ 
او رئیس قوه مجریه، سیستم اداری کشور و ارتش بوده و سیاست 
خارجی کشور را تعیین می کند. با این حال زمانی که »الکساندر 
همیلتون«، »توماس جفرسون«، »جیمز مدیسون« و دیگران یک 
جمهوری را در پی انقالبی خونین برای رهایی از استعمار انگلیس 
بنا نهادند، تمام تالششان را به کار بستند تا رئیس جمهوری نتواند 
مانند یک پادشــاه بر کشور حکومت کند. در قانون اساسی که در 
سال ۱۷۸۷ نوشته شد سیستم »کنترل« و »توازن« در نظر گرفته 
شد تا کنگره بتواند به عنوان عنصری »موازنه بخش« فعالیت های 
دولت و قــدرت آن را کنترل کند. همزمان رئیس جمهوری ملزم 
شــد که همواره قانون را رعایت کند و بــا اختیارات خود بر تمام 
کشور حکومت کرده و هرگز از این اختیارات برای منافع شخصی 
خود سوءاستفاده نکند. اینگونه بود که بزرگ ترین دموکراسی در 
ایالت متحده پدید آمد و بعدها این کشــور الگوی دموکراسی در 
کشورهای دیگر جهان شد. این همان سیستم قابل تحسینی است 
کــه به آمریکا قدرت داده و تاکنون کمابیش کارآمد بوده اســت. 
ایاالت متحده با وجود تمام نقاط ضعفش، کشــوری است که به 
داشــتن قوانین و شــهروندان خود می بالد. این کشور اما در حال 
حاضر شاهد روی کارآمدن فردی است که هنجارها را می شکند 
و در مواردی مانند »رســوایی اوکراین« مرزهای دموکراســی را 
جابجــا می کند. ترامپ رئیس جمهوری اســت که حقه می زند، 
افشــا می کند و فریب می دهد. اکنون این سؤال مطرح می شود 
که آیا ایاالت متحده این مرحله را بدون آســیب پشت سر خواهد 
گذاشــت و همچنان الگویی برای دموکراسی باقی خواهد ماند؟ 
این یک بازی یا سیرک سرگرم کننده نیست، بلکه واقعه ای بسیار 
جدی است. زمانی که سوءاستفاده از قدرت به قاعده تبدیل شود، 
بدون اینکه با آن مقابله شــود، درهای فساد یکی پس از دیگری 
گشوده خواهد شــد؛ اتفاقی که یک شکست برای دموکراسی در 
ایاالت متحــده و یک فاجعه در تمام جهان اســت. به این ترتیب 
آمریکا همانطور که بــرای دهه های متمادی الگویی مثبت برای 
دولتمردان بود، به یک باره به الگویی برای سوءاســتفاده از قدرت 
بدل می شود. مقلدان سیاسی ترامپ اکنون در بسیاری از کشورها 
مانند برزیل، مجارســتان و ایتالیا بر ســرکار هستند و با پیروزی 
ترامپ در روند اســتیضاح کنگره جرئــت می یابند که آنها هم در 
مســیر خودکامگی گام بردارند. قدرت بــزرگ ترامپ در تبدیل 
واقعیت به امری غیرواقعی است، بنابراین او با فریب هواداران خود، 
حمایــت آنها را جلب می کند. او یک دســت کاری کننده بزرگ 
)حقایق( اســت و شیوه ای که او برای این کار استفاده می کند، در 
رســوایی اخیر به خوبی قابل مشــاهده است. ترامپ تالش کرده 
اســت دولت های چین و اوکراین را به همکاری با خود علیه »جو 
بایدن« رقیب انتخاباتی اش وادارد و اکنون که به مدد یک افشاگر، 
زد و بندش با رئیس جمهوری اوکراین برمال شده، خودش را یک 
قربانی حمالت دموکرات ها جا می زند. او حتی از تالش برای کودتا 
علیه خود سخن به میان می آورد و در بوق های رسانه ای طرفدارش 
مانند فاکس نیوز و در شبکه های اجتماعی این »تئوری توطئه« 
به شــدت پررنگ می شود. این یک طنز مبالغه آمیز است؛ ترامپ 
می تواند هر چیز باشــد به جز قربانی. او قدرتمندترین مرد جهان 
است که اکنون فاش شده می خواسته از قدرتش سوءاستفاده کند 
تا بختش را برای انتخاب مجدد در انتخابات ریاســت جمهوری 
افزایش دهد. اگر کنگره این مسئله را بررسی کند و طرح استیضاح 
ترامپ را در دستور کار قرار دهد، درواقع از حق خود در چارچوب 
قانون اساسی آمریکا اســتفاده کرده است. درواقع کنگره همان 
کاری را می کند که بنیان گذاران آمریکا بر عهده اش گذاشته اند. 
این به هیچ وجه آنگونه که ترامپ ادعا می کند خیانت نیست، بلکه 
وظیفه ذاتی افرادی اســت که به خاطر صیانت از قانون اساســی 
در برابر دشــمنان خارجی و داخلی سوگند یاد کرده اند. مشکل 
بعــدی واکنش حزب جمهوری خواه به این مســئله اســت. اگر 
»باراک اوباما« رئیس پیشــین امریکا در سال ۲۰۱۲ به چین و یا 
اوکراین زنگ می زد و مدارکی را برای تضعیف رقیب انتخاباتی اش 
»میت رامنی« از آنها می خواست، جمهوری خواهان چه واکنشی 
نشان می دادند؟ اما اکنون، کمتر جمهوری خواهی جرئت می کند 
کــه رفتار ترامپ را به باد انتقاد بگیــرد. با اینکه رئیس جمهوری 
آشــکارا از قدرتش سوءاستفاده کرده تا علیه رقیب انتخاباتی اش 
بازی کثیف سیاســی به راه اندازد. جمهوری خواهان طوری رفتار 
می کننــد که گویی همه چیز مرتب اســت، در حالی که فرهنگ 
رفتــاری ترامپ این حزب را نیز در معرض خطر قرار داده اســت. 
بسیاری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره، جهان را از دید ترامپ 
می بینند و از ترس اینکه موقعیت خود را از دســت بدهند، خالف 
نظــر او نظری نمی دهند؛ اما این رفتار برای کشــوری که مدعی 
داشتن بزرگ ترین دموکراسی است، شرم آور است. گذر زمان به 
این ســؤاالت که وضعیت کنونی آمریکا تا کجا ادامه می یابد و آیا 
این کشور قادر خواهد بود دموکراسی اش را در برابر سوءاستفاده 
خودکامه ای که در رأس حکومت ایاالت است، نجات دهد، پاسخ 

خواهد داد.
برگرفته از ایرنا

نگاه
گزارش

فراخوان مناقصه عمومی - یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تامین خدمات خودرویی استیجاری با راننده ستاد سال۹۹-۹۸ را از طریق 
مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می 
آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی همراه با اعالم آمادگی کتبی ، فیش واریزی 
بابت هزینه اسناد و گواهی نامه های خواسته شده در بند 5 حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 

۹۸/۰۷/۲۱ به واحد امور پیمانها مراجعه نمایند.
1(موضوع مناقصه : تامین خدمات خودرویی استیجاری با راننده ستاد سال۹۸-۹۹.

2(محل،زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها.
1-2( محل دریافت اسناد:تهران-خیابان نلسون ماندال)جردن(،بلوار اسفندیار پالک۲۷ طبقه اول - امور 

پیمانها .
2-2(زمان مهلت دریافت اسناد:توزیع اسناد مناقصه بین مناقصه گران از تاریخ۹۸/۰۷/۱۶ الی ۹۸/۰۷/۲۱ 

می باشد. 
3-2( تحویل پیشنهادها : پیشنهادهادات حداکثر باید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۸ 

در مقابل اخذ رسید کتبی به کمیسیون مناقصات تحویل گردد.
4-2(گشایش پاکات پیشنهاد قیمت روز یکشنبه مورخ۹۸/۰۹/۰3 در کمیسیون مناقصات شرکت انتقال گاز 

ایران.
5-2( برآورد کلی مناقصه مبلغ 3۹/۰۰۰/۰۹4/۸44 ریال می باشد .

تذکر:در صورت تغییر تاریخ بازگشایی از طریق اطالعیه کتبی ،زمان گشایش پاکات به اطالع مناقصه گران 
خواهد رسید.

نوع و مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ۱/45۲/۰4۶/۸۶4 ریال متناسب با انواع تضمین های اعالم شده 

در ماده ۶ آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره۱۲34۰۲/ت5۰5۶۹ هـ مورخ ۹4/۰۹/۲۲ 
4( هزینه اسناد مناقصه:

IR ۱5۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۰۹۰53۲33۰4۹مبلغ5۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه تهیه اسناد به شماره حساب شبا
بانک مرکزی جمهوری اسالمی،بنام شرکت انتقال گاز ایران واریز و فیش آن را ارائه نماید.

5(سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
1-5( توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان۱۰% مبلغ اولیه پیمان.

2-5(ارائه گواهی صالحدید معتبر از وزارت کار در رسته خدمات حمل و نقل ،خدمات پشتیبانی عمومی و 
گواهی صالحیت عمومی.

3-5( برنده مناقصه موظف به ارائه کد اقتصادی ،شناسنامه ملی ، گواهی صالحیت رتبه بندی و صورتهای 
مالی حسابرسی شده می باشند.

اطالعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور و در سایت shana.ir موجود می باشد.
6( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن۸۱3۱43۲۸-۲۶3534۱۱ تماس حاصل نمایید.

پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که بر اساس آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون 
برگزاری مناقصات تائید صالحیت شده باشد.

WWW.NIGC-NIGTC.IR        WWW.SHANA.IR

روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران

شماره مجوز: 1398.4219

رشکت انتقال گاز اریان

نوبت دوم
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تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

معاون مهندســی و توســعه شرکت آب و فاضالب کشور گفت: »میانگین تلفات آب در کشــور به ۲۴.۵ درصد می رسد که میزان آن در استان های 
مختلف متفاوت است.«شــاهین پاک روح به ایرنا گفت: »میزان تلفات آب در تعدادی از اســتان ها بیشتر و در تعداد دیگر کمتر است به گونه ای که در 
اســتان یزد و اصفهان ۱۷ درصد و در اســتان خوزستان نزدیک به ۳۵ درصد اســت و برای محاسبه این شاخص باید به اجزا مختلف آن توجه داشت. 
تلفات آب به آن معنا نیست که شبکه به طور کامل فرسوده است و کل این ۲۴.۵ درصد در کل کشور از دسترس، خارج می شود بلکه بخشی از آن که 
حدود ۵۰ درصد می شود مربوط به تلفات فیزیکی است یعنی آن بخشی که ناشی از فرسودگی شبکه بوده و از شبکه خارج می شود، اما بخشی از آن 
نیز به انشعاب های غیرمجازی که وجود دارد بازمی گردد. اکنون بیشترین انشعاب غیرمجاز در استان خوزستان وجود دارد که خود این در زمره تلفات 
آب می آید و بخش قابل توجهی اســت البته نباید فراموش کرد اســتان خوزستان یکی از استان ها جنگی بوده که تأسیسات آن بایستی موردبازنگری 
و بازسازی قرار گیرد.« چندی پیش مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اهواز گفته بود: »فرسودگی شبکه آب و انشعاب غیرمجاز از لوله های آب سبب 

هدر رفت ۵۰ درصدی آب در این شهر شده است.«

دیروز قیمت ها در بازار ارز و طال کاهش یافت. البته این میزان کاهش اندک بود.یکشنبه قیمت هر اونس طال در بازار جهانی ۱۵۰۵ دالر و ۲۰ سنت اعالم شد 
که اندکی ارزان شده است. به تبع آن قیمت ها در بازار داخلی با کاهش همراه شد؛ به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار چهار میلیون و 
۸۰۰۰ تومان است که ۲۰۰۰ تومان نسبت به روز گذشته کاهش قیمت دارد. سکه تمام بهار طرح قدیم نیز بدون تغییر قیمت نسبت به روز شنبه، سه میلیون و 

۹۹۰ هزار تومان مانده است.
اما نیم سکه ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده و دو میلیون و ۳۰ هزار تومان فروخته می شود. در این میان ربع سکه هم مانند سکه تمام بهار طرح قدیم 
بدون تغییر مانده و یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان قیمت دارد. همچنین سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان است که نسبت به شنبه تغییر قیمتی نداشته است. 
هر گرم طالی ۱۸ عیار هم با کاهش هزارتومانی قیمت، ۴۰۸ هزار تومان در طالفروشی ها دادوستد می شود. در بازار ارز هم قیمت ها کاهشی بود؛ به گونه ای که 
قیمت ارز در صرافی های مجاز بانک مرکزی نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت و قیمت خرید دالر ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و 

۴۰۰ تومان بود. همچنین صرافی ها دیروز هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریدند و ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروختند.

ارز،طالوسکهارزانشدیکچهارمآبکشورتلفمیشود

صادرات نفت حق مشروع ایران
وزیر نفت به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه 
گفت: آمریکا نگران است که مسیرهای دریایی 
انتقال نفت ایران شــفاف نیســتند، زیرا ادعا 
می شود نفت کش های ایرانی سامانه شناسایی 
خودکار )جی آی اس( خود را خاموش می کنند 
یا اطالعات اشــتباه درباره محموله های خود 
منتشر می کنند. به گفته آمریکایی ها، ایران 
با دور زدن تحریم ها، از روش هایی اســتفاده 
می کند که امکان فروش سّری نفت در خارج 
را با استفاده از اصطالح »نفت کش های شبح« 
فراهم می کند. آیا این درست است؟ آیا ایران از 
نفت کش های شبح استفاده می کند؟ ما از هر 
روشی استفاده می کنیم؛ ما بهترین تالش خود 
را )برای صــادرات( به کار می گیریم صادرات 

نفت حق مشروع ماست.

ساخت دو تأسیسات پتروشیمی ایمن
زنگنه افزود: ما قصد داریم در امتداد سواحل 
دریای خزر دو تأسیســات پتروشیمی ایمن 
بســازیم که به طــور ۱۰۰ درصــد الزام های 
زیست محیطی را رعایت می کنند. به طورکلی، 
صنعت پتروشــیمی در ایران به سطحی قابل 
قبولی رســیده اســت؛ ما هم اکنون از فروش 
محصوالت پتروشیمی ۱۸ میلیارد درآمدزایی 
داریــم و برنامه داریم که این رقم در دو ســال 
آینــده به ۲۵ میلیارد دالر و پس از ۶ ســال به 
۳۷ میلیارد دالر برسد. ما در حال ساخت یک 
پایانه نفتی جدید در منطقه مکران در نزدیکی 
شهر جاســک هســتیم، همچنین در حال 
ساخت یک خط لوله با ظرفیت انتقال روزانه 

یک میلیون بشکه نفت خام برای ارسال نفت 
به این پایانه هستیم که امیدواریم به خواست 
خدا، این پروژه تا سال ۲۰۲۱ میالدی تکمیل 
و افتتاح شود. ما تنها بر منابع خوداتکا داریم، اما 
از سرمایه گذار خارجی نیز استقبال می کنیم، 

به ویژه از طرف روسیه.

پتروپارس، فاز ۱۱ را توسعه می دهد
وزیر نفت از کناره گیری ســی ان ان چین از 
طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی 
خبر داد و گفت: »شــرکت پتروپارس این فاز 
را به طور کامل توسعه می دهد.« بیژن زنگنه 
یکشــنبه، ۱۴ مهر پس از بازدید از شــرکت 
مهندســی و توربین معنا )تــو گا( در جمع 
خبرنگاران درباره تعیین تکلیف طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: »پتروپارس 
به تنهایی توســعه این فاز را ادامه خواهد داد و 
تا پایان امســال نخستین جکت این فاز برای 
استقرار سکویی با ظرفیت برداشت روزانه ۵۰۰ 

میلیون فوت مکعب نصب خواهد شد.

دیدار با وزیر انرژی عربستان
وزیر نفت درباره دیدار با وزیر انرژی عربستان 
در مسکو هم پاسخ داد: »عبوری دیدار کردیم 
و آنجا هم گفتم با ایشــان دوســتی ۲۲ ساله 
دارم و با تمام فراز و نشــیب هایی که در روابط 
ایران و عربســتان پیش آمده این دوســتی 
ادامه داشــته است و هیچ مشکلی برای دیدار 
با ایشان ندارم.«زنگنه بابیان اینکه اختالف با 
عربستان را ما ایجاد نکردیم و می خواهیم در 
منطقه باهمه دوســت باشیم و آن ها نیز نباید 

ما را دشمن خود بدانند، تصریح کرد: »دشمن 
همه ما بیرون منطقه است.«

وزیــر نفت درباره مالقــات دوجانبه اش در 
حاشیه بیست ویک مین نشست وزارتی مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز )جی یی سی اف(، 
توضیح داد: »تقریباً باهمــه وزیرانی که آنجا 
بودند دیدار داشــتیم و درباره روابط دوجانبه 
و بــازار باهــم مذاکره کردیــم، ضمن اینکه 
مذاکره خوبی با شرکت های روس داشتیم که 

ان شاء اهلل ادامه داشته باشد.«

آینده روشن پیش روی معنا
وزیر نفت درباره بازدید از یکی از کارخانه های 
گروه معنا هــم افزود: همان طــور که انتظار 
داشــتم معنا پیشــرفت خوبی داشته است و 
خوشــبختانه همه کارخانه های این گروه در 

این شرایط فعال است.
زنگنه معنا را شــاخص نمــاد فناوری ملی 
دانست و یادآور شد: اتکا و سرمایه این شرکت 
در ابتدای تأسیس، سرمایه انسانی و ظرفیت 
تجربی بود و توانســت با تکیه بر همین عوامل 
بــرای بخش نیروگاه ایــران کار بزرگی انجام 
دهــد.وی از حضور معنــا در بخش نفت هم 
استقبال کرد و بابیان اینکه امروز در این زمینه 
نیــز صحبت هایی با مدیرعامل این شــرکت 
انجام شــده است، تصریح کرد: انتظارم از معنا 
این است در بخش  »های تک« خدمات نفتی 
که اکنون در اختیار دو شرکت بین المللی است 
ورود کند.وزیر نفت بابیان اینکه شرکت معنا 
در ماشین های دوار که قلب صنعت نفت است، 
پیشرفت های خوبی داشته است، افزود: »این 

شــرکت همچنین می تواند در بهره برداری و 
تعمیرات ماشین های دوار به ما کمک کند.«

تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی 
قابلیت اجرایی ندارد

وزیر نفت به این پرســش که آیا تهاتر نفت 
با بدهی بخــش خصوصی قابلیــت اجرایی 
دارد، اظهــار کرد: چیزی کــه در این مورد در 
بودجه نوشته شــده قابلیت اجرایی ندارد. در 
قانون آمده پس ازاینکــه درآمدهای نفت که 
در قانون نوشته شده به طور کامل برای دولت 
تأمین شــد، می تواند ۵ هزار میلیارد تومان را 
برای بدهی اختصاص دهد. این درآمدها هنوز 
تحقق پیدا نکرده است، بنابراین اتفاقی در این 
زمینه نمی افتد. اگر قرار باشد این قانون اجرایی 
شود، سازمان برنامه وبودجه باید اقدام های آن 
را انجام دهد و به وزارت نفت مشــتری معرفی 
شــود. وزارت نفت هم پول را دریافت کند و به 
خزانه بدهد، ســپس خزانه پول را در اختیار 

طرف مقابل قرار دهد.

 هندی ها می خواهند بیایند، فردا 
گله نکنند

 B زنگنه درباره توســعه میدان گازی فرزاد
هم اظهار کــرد: »کارهای این میدان در حال 
انجام است و هم زمان هم با هندی ها صحبت 
می کنیم کــه اگر می خواهند برای توســعه 

بیایند و فردا گله نکنند.«
قیمت و صادرات بنزین

وی درباره اصالح قیمــت بنزین نیز گفت: 
»هنوز تصمیم نهایی ابالغ نشده است.«

وزیر نفت با تأکید بر اینکه شــایعه آلودگی 
بنزین بر صادرات آن تأثیر نمی گذارد، گفت: 
»صــادرات بنزین در حــال حاضر باکیفیت 
خوبی در حال انجام است. هرچند وقت یک بار 
عده ای حرف هایی می زنند و انگار نمی خواهند 

مردم آرامش ذهنی داشته باشند.«
زنگنه درباره اینکه آیا کیفیت بنزین در تهران 
و شهرهای دیگر یکسان است، پاسخ منفی داد 
و گفــت: »کیفیت بنزین در کالن شــهرها و 
شــهرهای بزرگ فرق دارد، زیرا به اندازه کافی 
بنزین یورو نداریم. بنزین یورو در شهرهایی که 
تراکم زیاد و مصرف باالست، در اولویت است،  
زیرا بنزین در شهرهای کوچک اثری بر آلودگی 
هوا ندارد. هم اکنون ۹ کالن شــهر و شهرهای 

بزرگ از بنزین یورو ۴ استفاده می کنند.«

راه اندازی خدمت پرداخت سود سهام شرکت های 
بورسی  و فرابورسی توسط پست بانک ایران

کالنشهرهادرمسیرهوایپاکوسالم
وزیرنفت:کالنشهرهاازبنزینپاکیورو4استفادهمیکنند

متخصصانایرانیجایگزینچینیهادرتوسعهمیدانگازیپارسجنوبیمیشوند
دوواحدپتروشیمیبارعایتضوابطزیستمحیطیدرسواحلخزرساختهمیشود

علیرضا واحدپور مدیر امورشــعب و بازاریابی پســت بانک ایران از راه اندازی 
خدمت جدید در شــعب خبر داد و گفت: درراســتای تکمیل ســبدخدمات 
بانک و نقش آفرینی مؤثر این بانک در بازارهای پولی و مالی کشور و همچنین 
ارزش آفرینی و افزایش رضایت مشتریان، پست بانک ایران نسبت به عملیاتی 
نمودن پرداخت ســود سهام سهامداران شــرکت های بورسی و فرابورسی در 
سامانه های خود اقدام نموده و در حال حاضر پرداخت سود سهامداران شرکت 
داده گســتر عصرنوین »های وب« را از ابتدای مهرماه ۹۸ آغاز کرده اســت. به 
گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران: وی افزود: با توجه به بهره گیری این 
بانک از ۴۰۶ شعبه و بالغ بر ۶۰۰۰ باجه بانکی، عماًل ظرفیت مناسبی را در اختیار 
شــرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی جهت پرداخت سود سهام سهامداران 
قرار می دهد. واحدپور تصریح کرد: بدون شک استفاده از این ابزار، فرصتی است 
تا گروه مشــتریان جدیدی در مراجعه به شعب پست بانک ایران با خدمات آن 
آشنا شــده و زمینه آشنایی جامعه هدف حدود ۱۱ میلیون نفری سهامداران 

حقیقی کشور با این بانک فراهم می شود.
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اشاره: بیژن نامدار زنگنه در حاشیه حضورش در 
مسکو برای شرکت در ســومین مجمع بین المللی 
انرژی ویک روســیه که شنبه پس از چهار روزبه کار 
خود پایان داد و همچنین شرکت در بیست ویکمین 
نشســت وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
)جی یی ســی اف( طی گفت وگویی بــا خبرگزاری 
اسپوتنیک روسیه درباره راه های جایگزین صادرات 
نفت ایران و توانایی های صنعت پتروشــیمی ایران 

ســخن گفت. وزیر نفت بر تداوم فروش نفت ایران 
باوجود اعمال تحریم هــای یکجانبه آمریکا تأکید 
کرد و گفت: »ما از هر روشــی اســتفاده می کنیم. 
ما بهترین تالش خود را بــرای صادرات نفت به کار 
می گیریم و تسلیم نمی شــویم، زیرا صادرات نفت 
حق مشــروع ماســت. ایران هم اکنون در جایگاه 
صادرکننده ســوخت قرارگرفته است.« وزیر نفت 
همچنین گفته که درحال حاضر به دلیل تولید بنزین 

با اســتاندارد یورو4، هوای کالنشهرهای تهران، 
اصفهان، مشــهد، تبریز، شیراز، اهواز و... نسبت به 
گذشته بهبود یافته اســت. این در حالی است که 
کالنشهرهای کشور در دولت های نهم و دهم به دلیل 
تولید بنزین غیراســتاندارد به قدری آلوده شده 
بودند که برخی روزها در شهرهای صنعتی، مدارس 
تعطیل می شدند. گزیده این مصاحبه و پاسخ وزیر 

نفت به خبرنگاران را در پی می خوانید.

مدیرعاملتاپیکوخبرداد:
 فروش ۱۰۰ هزارمیلیاردی تاپیکو با رشد 

۷۴ درصدی در سال جاری
مدیرعامــل تاپیکو از فروش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی و 
رشد ۷۴ درصدی فروش تجمیعی شرکت های زیرمجموعه این 

هلدینگ در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی تاپیکو، مهندس محمود مخدومی 
مدیرعامل این هلدینگ در نشســت بررســی عملکرد ۶ ماهه 
شرکت های تابعه که با حضور مدیران عامل و معاونین بازرگانی 
شــرکت ها برگزار شــد، گفت: تاپیکو پس از رشد ۵۷ درصدی 
فروش در ســال ۹۷ نســبت به ســال ۹۶ موفق شد، در شش 
ماه نخست ســال جاری نیز با فروش تجمیعی ۹۱ هزار و ۴۱۰ 
میلیارد ریال، میزان فروش محصوالت شرکت های زیرمجموعه 
خود را در مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش 
دهد. مخدومی گفت: این شرکت در حالی توانست به این میزان 
فروش در ۶ ماهه نخســت ســال جاری دست یابد که در مدت 
مشــابه ســال قبل حدود ۵۲۵۶ میلیارد تومان فروش داشته 
اســت.مدیرعامل تاپیکو گفت: رتبه این شــرکت در همایش 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایرانی در سال ۹۶ رتبه ۲۳ بود که 
در ســال ۹۷ توانستیم با افزایش ۵۷ درصدی، فروش تجمیعی 
را از ۸۵۰۰ به ۱۳۱۰۰ میلیارد تومان رسانده و این رتبه را به ۲۰ 
ارتقاء دهیــم. وی افزود: با توجه به افزایش ۷۴ درصدی فروش 
شــش ماه اول سال ۹۸ به نسبت مدت مشابه سال قبل، به نظر 
می رسد تا پایان ســال مالی ۹۸ می توانیم در جمع ۱۵ شرکت 
برتــر ایرانی از حیث شــاخص فروش در همایــش رتبه بندی 
IMI۱۰۰ قــرار بگیریم. وی از موفقیت تاپیکو در تحقق %۱۰۱ 
از تعهد فروش ارز شرکت های پتروشیمی تابعه خود )به شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی( در ســامانه نیما تا پایان شهریور سال 
جــاری خبر داد و گفت: وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
)بر اســاس اعالم شــرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی( 
گزارشــی را با موضوع موفقیت های هلدینگ تاپیکو وابسته به 
شســتا در میزان تحقق ۱۰۱ درصد فروش به دکتر جهانگیری 
معاون اول محترم ریاســت جمهوری ارائه که رونوشتی از نامه 
تشــکر دفتر ایشــان عطف به این گزارش خطاب به رئیس کل 
بانــک مرکزی و مقام عالی وزارت نفت، در اختیار ما قرار گرفت 
که بســیار امیدوارکننده و دلگرم کننده بود. مخدومی در ادامه 
افزود: در ابتدای سال جاری قیمت هر سهم تاپیکو ۲۲۶ تومان 
بوده و امروز قیمت هر سهم تاپیکو به ۳۱۰ تومان رسیده که )با 
احتســاب تقسیم ۴۰ تومان ســود هر سهم در مجمع عمومی( 
می توان گفت قیمت ســهام تاپیکو از ابتدای ســال تاکنون ۵۵ 
درصد رشــد داشته است. وی همچنین به افزایش سهام شناور 
تاپیکو اشاره کرد و گفت: دو سال قبل سهام شناور تاپیکو کمتر 
از ۵ درصد بود که با اقدامات صورت گرفته، اکنون به ۱۲ درصد 
افزایش یافته اســت. او همچنین به باقی ماندن تاپیکو در جمع 
۱۰ شرکت فعال بورسی در تابستان ۹۸ اشاره کرد و گفت: طی 
چند فصل گذشته تاپیکو همواره جزء ۱۰ شرکت برتر فعال بازار 
سرمایه بر اساس شــاخص های اعالمی از سوی سازمان بورس 
و اوراق بهــادار بوده و امروز بازدهی ســهام آن باالتر از بازدهی 

شاخص شیمیایی و پرتفوی تاپیکو است.

پاک سازی کامل سواحل 
خلیج فارس از آلودگی نفتی

با تالش گســترده و شــبانه روزی کارکنان HSE و نیروهای 
عملیاتی شــرکت نفت فالت قاره ایران، آلودگی نفتی سواحل 
خلیج فارس به طور کامل پاک سازی شد. بر این اساس، به همت 
روابط عمومی شــرکت نفت فالت قاره ایــران و با هدف تنویر 
افکار عمومی، روز پنج شــنبه ۱۱ مهرماه جمعی از خبرنگاران 
رســانه های محلی، در سواحل استان بوشــهر حضور یافته و از 
نزدیک در جریان اقدامات گســترده شــرکت نفت فالت قاره 
ایران برای پاک سازی آلودگی نفتی از سواحل خلیج فارس قرار 
گرفتند. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران، 
این عملیات با حضور گروه های مختلف HSE و عملیاتی انجام 
شــده و همه ســواحل خلیج فارس از آلودگی نفتی پاک سازی 
شد. جانشــین منطقه نفتی بهرگان در گفت وگو با خبرنگارانی 
که برای بررســی وضعیت موضوع پاک ســازی لکه های نفتی 
به منطقه یادشــده اعزام شــده بودند گفت: آالیندگی ناشــی 
از نشــت نفت در یکی از لوله های منطقــه خارگ جز طبیعت 
فعالیت هــای نفتی اســت و این نوع آلودگــی در مناطق نفتی 
از جمله خلیج هــای مکزیک و فارس از مــوارد اجتناب ناپذیر 
است. مهندس مسعود بیرانوند ادامه داد: به محض دریافت خبر 
آلودگی ناشــی از نشــت نفت در حدفاصل بندر گناوه تا بندر 
ریگ نشســتی با فرماندار و معاون شهرستان گناوه برگزار شد 
و از چند روز گذشــته تیمی ۷۰ نفــره از کارکنان منطقه نفتی 
بهرگان، شماری از نیروهای بسیج سیدالشهدا شهر امام حسن، 
همچنین نیروهایی از اداره محیط زیســت گناوه به پاک سازی 
مناطق آلوده مشــغول بودند. بیرانوند افزود: شرکت نفت فالت 
قاره ایران حفظ محیط زیست را از برنامه های مهم خود می داند 
در همین راســتا همواره آموزش هایی در ایــن زمینه اجرایی 
می کند. وی گفت: دراین ارتباط با وجود رطوبت ۱۰۰ درصدی 
روز گذشــته در گنــاوه تاکنون همه آلودگی ها تــا بندر ریگ 
پاک سازی شــده تا جایی که خانواده ها نیز تفریح های دریایی 

خود را در منطقه از سرگرفته اند.

صدور آنی کارت هدیه 
بانک پاسارگاد

بانک  پاســارگاد امــکان صــدور آنــی 
کارت هدیــه در طرح هــای متعــدد و با 
متــن دلخــواه را از طریق کیوســک های 
مســتقر در ۹۳ شــعبه ی خود فراهم کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک  پاســارگاد، 
کیوســک های کارت هدیــه مســتقر در 
۹۳ شــعبه  ی این بانــک در تهران و برخی 
از شهرســتان ها، با امکان دسترســی ۲۴ 
ساعته، عالوه بر صدور کارت هدیه، قابلیت 
انجام تمامی تراکنش های غیرنقدی بانکی 
را نیز دارند. گفتنی اســت به زودی تعداد 
شــعبه های مجهز به کیوسک های کارت 
هدیه در تهران و شهرســتان ها گسترش 

خواهد یافت.

آغاز پیش فروش محصوالت 
ایران خودرو از ۱5 مهرماه

شرکت ایران خودرو با اخذ مجوز از وزارت 
صمت و هماهنگي با برخي از دستگاه های 
مرتبط، پیش فــروش محصوالت تولیدی 
خود را از روز دوشــنبه ۱۵ مهرماه ســال 

جاري آغاز می کند.
بــه گــزارش ایکوپــرس، این شــرکت 
به منظور پاســخگویي به نیاز مشــتریان و 
بازار، پیش فروش برخي از محصوالت خود 
را با موعد تحویل ســال ۹۹ انجام می دهد. 
خودروهای عرضه شده در این پیش فروش 
شــامل، پژو ۴۰۵ بنزینــی اس ال ایکس، 
ســمند ال ایکس، پــژو ۲۰۶ تیپ۲، پژو 
پارس ســال و پــارس ال ایکس، پژو ۲۰۷ 
دســتی و دنا معمولی  و بــا موعد تحویل 

شهریورماه سال ۹۹ است.
این درحالي است که شرکت ایران خودرو 
با بهره گیری از توان تولید در آستانه تحقق 
تعهــدات قبلی قــرار گرفتــه و از ابتدای 
تحریم هــا تاکنون موفق بــه تحویل بیش 
از نیم میلیون خودرو به مشــتریان شــده 
اســت. برمبناي این گزارش، ایران خودرو 
طرح پیش فــروش محصوالت خــود را با 
اعمــال محدودیت هایی از جمله دارا بودن 
گواهی نامه، هر کد ملي یک خودرو و خرید 
نکــردن از ایران خودرو و ســایپا در۱۸ ماه 
گذشــته، امکان ثبت نام فقــط براي افراد 
باالي ۱۸ ســال و عدم تنظیــم صلح نامه 
به منظور بهره مندی مشتریان واقعي به اجرا 
گذاشته اســت. ظرفیت ثبت نام به صورت 
یکسان در بین نمایندگی های مجاز شرکت 
ایران خودرو در سرتاسر کشور و به انتخاب 
مشــتري توزیع شده اســت. ظرفیت این 
پیش فروش از محــل برنامه مصوب تولید 
ســال ۹۹ تأمین می شــود و مشتریاني که 
موعد تحویــل خودروهاي ثبت نامي آن ها 
سال ۹۸ اســت، نگران این موضوع نباشند 
چرا کــه ظرفیت تولید ســال جاری صرفاً 
به مشــتریانی اختصاص می یابد که موعد 
تحویل آن ها ســال ۹۸ است. امید است با 
ادامه رونــد پیش فروش ها در روزهای آتی  
و تالش دوچندان صنعتگران، شاهد تأمین 
نقدینگی سرمایه در گردش  قطعه سازان  و 
رونق گرفتن چرخه تولید و تحویل خودرو 

به مشتریان و ایجاد ثبات در بازار باشیم.

اخبار گزارش اخبار

))مزایده98/2((
فرماندهی پشتیبانی و دجا  در نظر دارد تعدادی موتور سیکلت قابل شماره گذاری را از طریق مزایده عمومی به 

فروش رساند:
نوع موتور سیکلت : پالس در تیپ های  ۱۳۵ - ۱۸۰ - ۲۰۰

نشانی : تهران- میدان نو بنیاد - بزرگراه شهید بابایی غرب به شرق - جنب درب جنوبی مترو - گروه انرژی شهید حاج امینی
تلفن: ۰۲۱-۲۸۸۳۴۴۲۷ 

الف : زمان بازدید و ارائه قیمت پیشنهادی روزهای شنبه  ۹۸/۰۷/۲۰ و یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۱
ب : ساعت بازدید ۸:۰۰ صبح الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر

ج : سپرده جهت شرکت در مزایده الزامی است.
د : فروشنده در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است.

فرماندهی پشتیبانی و دجا

م الف:2286  نوبت اول



تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

فیلم ســینمایی »زغال« ساخته اســماعیل منصف از امروز )۱۵ مهرماه( در گروه هنر و تجربه اکران می شود. »زغال« اولین تجربه سینمایی اسماعیل 
منصف است که در بخش سینمای سعادت سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور داشت. این فیلم که به زبان ترکی و با بازیگران ترک زبان ایرانی 
تولیدشده، محصول مشترک ایران و فرانسه و تهیه کننده فرانسوی آن اتیین دریکاد است. در خالصه داستان این فیلم آمده: انتقام، زاییده تحقیر شدن است. 
هادی افتخارزاده، فرید ادهمی، ژیال شــاهی، یوسف یزدانی، یوسف جاوید، توران قربانی،  کامیار شکیبایی، امین حاجی اکبری، عنایت خوبدل، یاسمین 
خلخالی، محسن محمدی، مریم قاسمی، مهدی سمساری بازیگران این فیلم هستند. عوامل فیلم سینمایی »زغال« عبارت اند از: نویسنده و کارگردان: 
اسماعیل منصف، مدیر فیلم برداری: محمدرضا جهان پناه، طراح صحنه و لباس: سعید اسدی، صدا: حسن شبانکاره، بنیامین الئورنت، نیکالس ژاول، تدوین: 
اســماعیل منصف، موسیقی: مهدی نادری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: اسد آتش بیگی، عکاس: محمدرضا بادامچی، طراح پوستر: بهزاد خورشیدی، 
تصحیح رنگ و نور: حمیدرضا فتوره چیان، دستیار اول فیلم بردار: هادی منوچهرپناه، دستیار تهیه کننده: صدف صادقیان پور، مدیر تولید: مرتضی ابراهیمی، 

مجری طرح: وحید صداقت، تهیه کننده: اتیین دریکاد، اسماعیل منصف، نادر تکمیل همایون، نسیم محمودی، محصول مشترک ایران و فرانسه.

نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب تهران به مناسبت فرارسیدن ۱۴ مهر و هفته تهران روز گذشته برپا شد و بازدید از آن تا ۱۷ مهرماه در ساعات اداری 
برای عالقه مندان آزاد اســت. این نمایشگاه تخصصی با بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب با موضوع تهران در ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

واقع در میدان بهارستان دایر است. 
همچنین نمایشگاه عکس تهران به همت موسسه دارالفنون از دیروز )یکشنبه ۱۴ مهر( لغایت ۱۷ مهرماه در گالری نرگس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهر تهران واقع در خیابان مطهری نرسیده به سهروردی دایر است.
۱۱۱  ســال پیش حدود یک ســال و سه ماه پس از  امضای فرمان مشروطیت ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار، متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۴ 
مهرماه ۱۲۸۶ هجری شمسی به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید که طبق اصل چهارم این متمم پایتخت ایران، طهران است. در سال ۱۳۹۵ با توجه 
به تأثیر ویژه شهر تهران در تاریخ کشور و معرفی ظرفیت ملی پایتخت ایران در داخل و خارج کشور، توسط شورای اسالمی شهر تهران به شورای فرهنگ 

عمومی پیشنهاد شد تا ۱۴ مهر را به عنوان روز تعیین تهران به عنوان پایتخت ایران در تقویم رسمی کشور نام گذاری کنند.

برپایی نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب تهراناکران محصول مشترک ایران و فرانسه در سینمای هنر و تجربه

مرضیه برومند ۵ ســال بعد از »شهر موش ها 
۲«، فیلم »سرزمین بود و نبود« را در ژانر کودک 
و نوجــوان و با حمایت بنیاد ســینمایی فارابی 
جلوی دوربین خواهد برد. پنجمین فیلم بلند 
ســینمایی برومند به تهیه کنندگی »همایون 
اسعدیان« ساخته می شود و این روزها در مرحله 
»طراحی تولید« قــرار دارد. بنا بر این گزارش؛ 
طراحی تولید مرحله ای است که به تازگی جهت 
ارزیابی اولیه گروه سازنده فیلم ها به مراحل تولید 
فیلم در بنیاد سینمایی فارابی اضافه شده است. 
این مرحله استخراج فضای فیلم و کانسپت ها 
و تصویــری کــردن فیلم نامه قبل از شــروع 
فیلم برداری را شامل می شــود. درواقع در این 
مرحله، فیلم یک بار با کم ترین هزینه، به تصویر 
درمی آید و چنانچه محصول اولیه دارای ویژگی 
و شــاخصه های مدنظر بود، فیلــم وارد مرحله 

پیش تولید می شود.
همایون اســعدیان تهیه کننــده این فیلم 
ســینمایی، گفت: پروژه »سرزمین بود و نبود« 
متعلق به »مرضیه برومند« است. فیلم نامه ای 
که خانم برومند داشتند، در فضای سن نوجوان- 
بزرگسال روایت می شــد و ازنظر ساختاری از 
فضای رئال - فانتزی برخوردار بود. فیلم نامه به 
بنیاد سینمایی فارابی ارائه شد و دوستان کلیت 
طرح را پسندیدند و ابراز عالقه کردند که خانم 
برومند این طرح را تبدیل به یک فیلم سینمایی 

بکنــد. در ادامه خانم برومند از من خواســت 
تا به عنوان همکار تهیه کننده به شــکلی کنار 
ایشان حضورداشــته باشم. پیشنهاد ما و بنیاد 
سینمایی فارابی به طور مشترک این بود که به 
یک طراحی دست یابیم. خوشبختانه دوستان 
در بنیاد سینمایی فارابی به این نتیجه رسیده اند 
و درواقع این نکته درستی است که برای ساخت 
پروژه ها نباید ابتدا وارد مرحله تولید شــد و بعد 

برویم ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد!
وی با مثبــت خواندن اقدامات اخیر متولیان 
ســینمای ایران اظهار داشــت: بایــد از رویه 
شفاف سازی در سینمای ایران و اینکه در مقاطع 
مشــخصی، گزارش عملکردها اعالم می شود 
و افــکار عمومی متوجه می شــوند که جریان 
ســینمای ایران با چه هزینه هایی جلو می رود، 
ابراز خوشحالی کنم و بگویم که این رویه، ازنظر 

ما و بخش زیادی از اهالی ســینمای ایران، یک 
اتفاق مثبت است.او در ادامه اظهار داشت: یکی 
از شاخصه های شفاف ســازی، توضیح درباره 
تصمیمات و تعاریف تازه اســت. تیتر طراحی 
تولیــد همان قــدر که جدید اســت، می تواند 
ســوءتفاهم ایجاد کند، پس باید در این زمینه 
توضیح داد.اسعدیان گفت: در »طراحی تولید« 
ابتدا یک مرحله قبل از پیش تولید )مرحله صفر( 

را پیش بینــی می کنیم. این مرحله ای اســت 
که طراح کار طرح های خــود را ارائه می دهد و 
بعد از توافق با خالق اثر لوکیشــن ها بازبینی و 
عکس برداری می شــود و فیلم نامه، به مرحله 
کاملش  می رســد. درنتیجه، طراحی تولید ما 
را با پروژه ای روبــه رو می کند که دیگر برایمان 
خیلی مبهم و گنگ نیســت؛ یعنی می توانیم 
به این برســیم که مثاًل طراحی شــخصیت ها 
و پرســوناژهایی که واقعی نیســتند و به شکل 
فانتزی در قصه حضور دارند، به چه شکل باشد، 
فیلم نامه و ساختار کار چگونه باشد و درنهایت، 
می توانیم یک برآورد نسبتاً دقیق را ارائه بدهیم. 
آن زمان است که سرمایه گذار، بنیاد سینمایی 
فارابی و یا هر شخص حقیقی دیگری می تواند 
به این ارزیابی برســد که امکان ســاخت فیلم 
هست یا نه. طبیعتاً برای این مرحله هزینه خیلی 
زیادی صرف نمی شود اما ویژگی اش این است 
که ما دیگر به ســیاق رایج سینمای ایران، وارد 
پیش تولید پروژه ای نمی شویم که هنوز برایمان 
مبهم است.این کارگردان و تهیه کننده سینما 
با اشــاره به اینکه طراحی تولید »سرزمین بود 
و نبود« آغازشده و در مرحله بازبینی لوکیشن 
قرار دارد، گفت: نتایج طراحی تولید این پروژه، 
انشاهلل به بنیاد ســینمایی فارابی ارائه می شود 
تــا در ادامه، درباره زمــان و چگونگی تولید آن 

تصمیم گیری کنیم.

بازگشت مرضیه برومند به سینما با »سرزمین بود و نبود«

تقدیر هیئت داوران جشنواره زوریخ از »متری شیش و نیم«

گوهر خیراندیش:از بازی در سریال »هیوال« ترس داشتم

هیئــت داوران بخــش رقابتــی پانزدهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم زوریخ به ریاســت »الیور اســتون«، جایزه 
چشم طالیی بهترین فیلم بلند این رویداد سینمایی را به فیلم 
آمریکایی »صدای متال« بــه کارگردانی »داریوس ماردر« 
اعطاء کردند و فیلم »متری شیش و نیم« به کارگردانی سعید 
روســتایی از ایران به همراه دو فیلم »دندان شیری« ساخته 
»شــنون مورفی« و »یک روز سفید سفید« ساخته »هلینور 
پالمســون« نیز به صــورت ویژه موردتقدیــر هیئت داوران 
قرار گرفتند. فیلم »متری شــیش و نیم« به همراه  »پســر 
مادر« ساخته مهناز محمدی، دو نماینده سینمای ایران در 
بخش رقابتی جشــنواره زوریــخ ۲۰۱۹ بودند که با آثاری از 
کشورهایی چون سوئد، اســترالیا، برزیل، فرانسه، گواتماال، 
مکزیک، انگلیس، دانمارک، بوسنی و هرزگوین و آمریکا در 
بخش رقابتی جشنواره فیلم زوریخ برای کسب جایزه چشم 

طالیی بهترین فیلم جشنواره رقابت کردند.
»متری شیش و نیم« چندی پیش در بخش افق های هفتاد 
و ششمین جشنواره فیلم ونیز به عنوان تنها نماینده سینمای 
ایران، اولین حضــور بین المللی خود را تجربه کرده بود. این 
فیلم دومین تجربه فیلم ســازی بلند سعید روستایی با بازی 

پیمان معادی، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار اســت و هومن 
کیایی، مازیار سیدی، مهدی حسینی نیا، علی باقری، مرجان 
قمری و پیمان شریعتی جمعی از دیگر بازیگران آن هستند 
که داســتانی اجتماعی را با محوریــت معضل مواد مخدر به 
تصویر می کشد. پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم زوریخ 
از تاریخ ۲۶ ســپتامبر تا ۶ اکتبر )۴ تا ۱۴ مهرماه( در کشــور 

سوئیس برگزار  شد.

گوهــر خیراندیش که بــه تازگی ســریال »مرضیه« را 
روی آنتن شــبکه دو سیما داشــت، گفت: من بعد از بازی 
در ســریال »دیوار به دیوار« که هم آســیب جسمی دیدم 
و هم تهیه کننده با من تســویه نکرد و تلخی هایی برای من 
به جا گذاشــت، دیگر عالقه ای به کار در تلویزیون نداشتم 
اما تیم ســریال »مرضیه« مرا مجاب کرد که وارد این پروژه 
شــوم. خیراندیش در گفتگو با مهر عنوان کرد: مجید اوجی 
تهیه کننده این ســریال، هم خوش قول است و هم هیچ گاه 
از احترام به بازیگر کوتاهی نکرده اســت، بنابراین علی رغم 
اینکه دیگر نمی خواستم در تلویزیون همکاری داشته باشم 

با این حال پذیرفتم در کار او بازی کنم.
ایــن بازیگر کــه چندی پیــش در ســریال »هیوال« به 
کارگردانی مهران مدیری در شبکه نمایش خانگی به ایفای 
نقش پرداخته بود درباره این سریال نیز در توضیحاتی بیان 
کرد: مــن قبل از این در فیلم »توکیو بدون توقف« با مهران 
مدیری همکاری کرده بودم و همکاری خوبی هم داشــتیم 
اما فکر می کنم این ســریال به نوعی کارستان بود و هر روز 
ســر کار همه از حضور در این پروژه لذت می بردیم. وی که 
در نقش »مادر هوشنگ شــرافت« در این سریال به ایفای 
نقــش پرداخته بود درباره نقش خــود و قصه ازدواج با یک 
جوان عنوان کرد: من ابتدا از بازی در این نقش ترس داشتم 
و به آقای مدیری می گفتم خوشــحال نیستم که این نقش 
را ایفا کنم و این زن در چنین ســنی ازدواج کند چون نگران 
بازخوردها بودم، اما آقای مدیــری به من اطمینان داد این 

نقش به شــخص گوهر خیراندیش لطمــه نمی زند و اتفاقاً 
تصویرگر زنانی اســت که فرهنگ جامعــه خود را فراموش 
کرده، می خواهند همه چیز را عوض کنند و به شخص دیگر 
تبدیل شــوند. بازیگر »هیوال« اضافــه کرد: من اعتقاد دارم 
انســان ها باید همدم و مونس خود را در ســطح فرهنگی و 
ســن خود انتخاب کنند و من در ابتدا با این اختالف ســنی 
کنار نمی آمدم ولی خدا را شکر مردم اینقدر هوشمند بودند 
که متوجه شــدند این فقط یک نقش اســت و از مردم بابت 
درکشان ممنونم. ما کاریکاتوری از واقعیات جامعه را نشان 
دادیم اینکه این مادر در ســن باال به ســوالریوم می رود و یا 
در پی ازدواج با فردی جوان اســت به شکل کمدی نگاه شد 

و خدا را شکر مردم متوجه این تصویر کاریکاتوری شدند.
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جد ول سود وکو
جواب های شماره قبل

عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر شد

رئیس ســازمان ســینمایی در حکمی محمدمهدی عسگرپور 
را به عنوان دبیر ســی و هشــتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر 
منصوب کرد. حسین انتظامی در احکامی جداگانه اعضای شورای 
سیاست گذاری و دبیر سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 
را منصوب کرد. طی این احــکام، ابوذر ابراهیمی ترکمان )رئیس 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(، ســیدروح اهلل حسینی، 
محمــد حمیدی مقدم، علیرضا شــجاع نوری، نــادر طالب زاده، 
محمدمهدی عسگرپور، رائد فریدزاده، مصطفی کاظمی )مشاور 
و مدیرکل دفتر شهردار تهران(، سیدرضا میرکریمی و سیدعباس 
موســوی )سخنگوی وزارت امور خارجه( به عنوان اعضای شورای 
سیاســت گذاری این دوره از جشــنواره جهانی فیلم فجر معرفی 
شدند. حسین انتظامی همچنین از خدمات سیدرضا میرکریمی 

برای دبیری چهار دوره جشنواره جهانی فیلم فجر قدردانی کرد.

هستی مهدوی به »مالقات با جادوگر« پیوست

هستی مهدوی به عنوان بازیگر زن فیلم سینمایی »مالقات با جادوگر«  
به  کارگردانی حمید بهرامیان و تهیه کنندگی حمید اعتباریان معرفی 
شد. فیلم نامه این اثر توســط امیرمهدی ژوله  نوشته شده؛ در خالصه 
داستان »مالقات با جادوگر« آمده است: »جناب سرهنگ  برادری کن 
ما رو بگیر، من از خجالتت درمیام!«.»مالقات با جادوگر« در ژانر کمدی 
ســاخته می شود و به زودی اســامی دیگر بازیگران فیلم اعالم خواهد 
شد. عوامل و دست اندرکاران »مالقات با جادوگر« عبارت اند از: مجری 
طرح و مدیر تولید: حســن مصطفوی، مدیــر فیلم برداری محمدرضا 
ســکوت، مدیر صدابرداری: نظام کیایی، طراح صحنه و لباس: مجید 
لیالجی، طراح چهره پردازی: علی بهرامی فر، برنامه ریز و سرپرســت 
گروه کارگردانی: رضا ســخایی، دســتیار اول کارگردان: سعید آهنج، 
عکاس: احمدرضا شجاعی، منشــی صحنه: آتوسا شاه سیاه، دستیار 
تولید: محمدرضا دلنوازی، مدیر تدارکات: مجید لعل سنجیان، مشاور 
رسانه ای: منصوره بسمل، سرمایه گذاران: سید جواد حسینی و حمید 

اعتباریان، تهیه کننده: حمید اعتباریان.

اخبار
گزارش

تاســیس شرکت با مسئولیت محدود دفتر خدماتی پیشخوان 
دولت الکترونیــک گلها درتاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ به شــماره ثبت 
۵۴۷۸۶۷ به شناســه ملی ۱۴۰۰۸۶۵۱۷۲۹ ثبــت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از 
کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی 
و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از شــرکتها و موسسات داخلی و 
خارجی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی 
شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل 
و خارج کشور ارائه خدمات پیشــخوان دولت الکترونیک از قبیل 
ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر 
پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی شرکت در مناقصات و 
مزایدات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
تهران - منطقه ۱۳ ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، 
محله باغ خزانه ، کوچه شــهید محسن خراســانی ، خیابان عارف 
قزوینی ، پالک ۹۷ ، طبقه اول کدپستی ۱۳۵۹۷۶۳۷۴۹ سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مینا نوروزی به شماره ملی 
۰۰۱۹۱۵۹۲۲۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای یعقوب 
نوروزی به شــماره ملــی ۱۵۳۱۱۶۱۱۲۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم مینا نوروزی به شماره ملی 
۰۰۱۹۱۵۹۲۲۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای یعقوب نوروزی به شــماره ملی ۱۵۳۱۱۶۱۱۲۱و به ســمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهــد آور و اوراق عادی و نامه های اداری منفردا با امضای 
مدیر عامل یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می 
باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت 
اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )۶۲۱۵۳۰(



تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی )ره( اعالم کرد: »بر اساس درخواست شرکت های هواپیمایی تاکنون بیش از ۵۰۰ مجوز پرواز 
فوق العاده به دو مقصد نجف و بغداد از فرودگاه امام خمینی صادرشده و انتظار می رود در ایام اربعین بیش از ۹۰ هزار نفر مسافر از فرودگاه امام به فرودگاه های 
عراق منتقل شــوند.« به گزارش شــفقنا، علی رســتمی به ایرنا گفت: »پروازهای فوق العاده اربعین در فرودگاه امام )ره( از ١٧ مهرماه توسط شرکت های 
هواپیمایی آغاز می شود.« وی بابیان اینکه فرودگاه امام خمینی هیچ محدودیت یا شرطی برای پذیرش درخواست ایرالین ها ندارد، گفت: »هر ایرالینی که 
توانسته مجوز سازمان هواپیمایی کشوری برای سفرهای اربعین امسال را دریافت کند، پذیرفته شده و امکان برقراری پرواز در فرودگاه امام )ره( را دارد.« 
رستمی با اعالم اینکه تا پایان روز گذشته بیش از ۵۰۰ درخواست برای برقراری پرواز به مقاصد فرودگاه های عراق از فرودگاه امام )ره( موافقت شده، گفت: 
»این مجوزها بدون اعمال محدودیت برای ایرالین های داخلی و خارجی صادرشده است. انتقال بیش از ۹۰ هزار نفر مسافر از فرودگاه امام به فرودگاه های 
عراق انجام شود و با محاسبه مسیر رفت وبرگشت این رقم از یک هزار مسافر در ایام اربعین هم بیشتر خواهد شد. این فرودگاه برای پروازهای فوق العاده شرکت 

هواپیمایی العراقیه نیز مجوز صادر کرده و پذیرش درخواست های شرکت های هواپیمایی از سوی فرودگاه امام )ره( ادامه دارد.«

فرمانده یگان حفاظت شــهرداری تهران از دســتگیری سارقین سردیس قیصر امین پور و کشف این سردیس خبر داد. سردار بیات در یک نشست 
خبری در خصوص سرقت تابلوهای تبلیغاتی شهری مجسمه ها و سردیس های سطح شهر گفت: »44 مورد سرقت پایه های برنوشته های تبلیغاتی 
سطح شهر وجود داشت که همگی کشف و ضبط شدند و سارقین آن ها نیز دستگیر شدند. همچنین سردیس قیصر امین پور در منطقه 2 برای بازسازی 
میدان این سردیس از وسط میدان جابجا و در مکانی نصب شده بود که از دید دوربین ها خارج بود و نظارت دوربینی وجود نداشت. مکان جدید این 
ســردیس خارج از دید دوربین بود و نمی توان برای یک ســردیس نگهبان فیزیکی گذاشت. لذا سارقین از این فرصت استفاده کرده بودند و نسبت به 
سرقت این سردیس اقدام کرده بودند که خوشبختانه سارق و همدست او و حتی همدست دوم وی در بومهن دستگیر شدند. سردیس کشف شده و 
در مورد تابلوهای تبلیغاتی که به سرقت رفته بود افرادی که با کارفرمای خود اختالفی داشتند از این موقعیت استفاده کرده بودند که همگی دستگیر 
شدند. فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران در خصوص سرقت دیوارهای حائل صوتی حاشیه اتوبان ها نیز گفت: همه افرادی که در این سرقت ها 

دخیل بودند دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند

دستگیری سارقان سردیس قیصر امین پورمجوز فرودگاه امام خمینی به بیش از ۵۰۰ پرواز اربعین 
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افزایش پروازهای بین المللی 
قشم به 5 روز در هفته

شــرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه بین المللی قشم گفت: 
شــمار پروازهای بین المللی این منطقه در مســیر امارات متحده 
و عمــان از نیمه دوم مهرماه جاری به پنــج پرواز در هفته افزایش 
می یابد. مدیرعامل شــرکت توســعه مدیریت بنــادر و فرودگاه 
بین المللی قشــم گفت: شمار پروازهای بین المللی این منطقه در 
مسیر امارات متحده و عمان از نیمه دوم مهرماه جاری به پنج پرواز 
در هفته افزایش می یابد. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه 
آزاد قشم، جعفر پاکنژاد اعالم کرد: با اضافه شدن دو پرواز به مقصد 
فرودگاه دبی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، شمار پروازهای قشم 

به امارات از نیمه دوم مهرماه به سه پرواز در هفته افزایش می یابد.
وی با اعالم اینکه پرواز روزهای جمعه مسیر قشم به امارات همانند 
گذشته برقرار است، افزود: برنامه روزانه شدن پروازها از قشم به دبی 
هم در دست اقدام است. به گفته مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت 
بنادر و فرودگاه بین المللی قشم، هم زمان با پروازهای بین المللی به 
مقصد امارات متحده عربی، دو پرواز از منطقه آزاد قشــم به مقصد 
فرودگاه مســقط کشور عمان در روزهای دوشنبه و پنجشنبه نیز 
برقرار است. او همچنین از برنامه ایجاد خط سوم مسیر بین المللی از 
منطقه آزاد قشم به مقصد دوحه قطر خبر داد و گفت: با رایزنی های 
انجام شده پیش بینی می شود خدمات پروازی از این جزیره به کشور 
قطر نیز طی چند ماه آینده برقرار شود. پاکنژاد به انجام 28۰ پرواز 
رفت وبرگشت از فرودگاه بین المللی قشــم در هر ماه اشاره کرد و 
گفت: این تعداد پرواز در دو مسیر بین المللی امارات و عمان و چهار 

مسیر داخلی شامل تهران شیراز، اصفهان و مشهد انجام می شود.

افتتاح و کلنگ زنی ۱۱ پروژه برق منطقه ای 
خوزستان در کهگیلویه و بویراحمد

١١ پروژه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در اســتان کهگیلویــه و بویراحمد با حضور وزیــر نیرو افتتاح یا 
عملیات اجرایی آن ها آغاز شــد. مدیرعامل این شرکت در آیین 
افتتاح پســت 2۳۰ کیلوولت ساران گفت: با حضور وزیر نیرو ١١ 
پروژه زیرســاختی این شــرکت با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد 
ریال در اســتان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح یا عملیات اجرایی 
آن ها شروع شده است. محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: بازدید 
از شــروع بکار خط و پست برق بهمئی، شــروع عملیات اجرایی 
پســت و خط دژکوه، افتتاح فاز اول پست چرام و شروع عملیات 
اجرایی فاز دوم این پســت و خط، افتتاح پست های ساران، دنا و 
مختار و شروع عملیات اجرایی خط دوگنبدان - چنارشاهیجان 
پروژه هــای متعلق به این شــرکت بوده که با حضــور وزیر نیرو 
افتتاح یا کلنگ زنی شدند. وی تصریح کرد: افتتاح این پروژه ها و 
بهره برداری از پروژه هایی که کلنگ زنی شــد 28٧ مگاولت آمپر 
به ظرفیت پست ها و ١۶٧ کیلومتر مدار به طول شبکه این استان 
اضافه می شــود. مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
بیان کرد: 2۰ پروژه برای توســعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق 
استان کهگیلویه و بویراحمد تا افق ١4۰۳ برنامه ریزی شده که با 
بهره بــرداری از آن ها ۶۳ درصد ظرفیت پســت ها و ۶۰ درصد به 

طول خطوط استان اضافه می شود.

اخبار

گزارش

31 میلیارد تومان یارانه آزاد شد
شریعتمداری - وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی - آمار 
دقیق تری اعالم کرده است مبنی بر اینکه یارانه حدود 
١٧۰ هزار خانوار در مرحله اول قطع شده که تعدادی 
نزدیک به ٧۰۰ هزار نفــر را در برمی گیرد. ازاین رو با 
حذف یارانــه ٧۰۰ هزارنفری که به ازای هرکدام 4۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان واریز می شد، از شهریورماه حدود 
۳١ میلیارد تومــان کمتر برای پرداخت یارانه نقدی 
واریزشــده است.این در حالی است که ١۰ سال است 
که دولت در هرماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان بابت 
یارانه نقدی پرداخت می کند که در ســال به 42 هزار 

میلیارد تومان می رسد، رقم هنگفتی که طبق قانون 
هدفمنــدی یارانه ها مبنی بر صرف ۵۰ درصد درآمد 
هدفمندی برای خانوارهایی که در اجرای قانون دچار 
آسیب می شــوند، پرداخت نشــده و همواره هزاران 

میلیارد از منابع را هدر داده است.

حذف سه دهک باالی
طبق قانون بودجه امســال باید ســه دهک باالی 
درآمدی از دریافت یارانه کنار گذاشــته شوند که به 
گفته مســئوالن دولتی بین 24 تا ۳۰ میلیون نفر را 
در برمی گیــرد؛ ازایــن رو اگر دولت کــه اعالم کرده 

پایگاه های اطالعاتی خــود را تقویت و آمار دقیقی از 
پردرآمدها دارد، برای حذف ســه دهک باالیی ورود 
کند در ســال نزدیک بــه ١۵ هزار میلیــارد تومان 
صرفه جویی انجام شده و رقم 42 هزار میلیارد تومانی 
که برای پرداخت یارانه هزینه می شود به کمتر از ۳۰ 
هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می کند که می تواند 

در ادامه به نحوی دیگر هزینه شود.

هرسال چقدر یارانه پرداخت می شود؟
در حال حاضر یارانه هــای بودجه ای، 22 درصد از 
کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. میزان 

کل یارانه هایی که دولت هرســال پرداخت می کند، 
١۳۰۰ هزار میلیارد تومان اســت. از این میزان، ۹8٧ 
هزار میلیارد تومان آن یارانه پنهان اســت. ١۰۰ هزار 
میلیارد تومان نیز به عنوان یارانه بودجه ای و ١4۰ هزار 
میلیــارد تومان به عنوان یارانه فرا بودجه ای پرداخت 
می شــود. مجموع یارانه  پنهان در حوزه انرژی 8۹8 
هزار میلیارد تومان اســت که تنها ۵4١ هزار میلیارد 
تومــان از آن برای گاز طبیعــی و 4۳۶ هزار میلیارد 

تومان متعلق به فرآورده های نفتی است.

رتبه اول ایران در پرداخت یارانه پنهان
در کل جهــان ازنظر پرداخــت یارانه های پنهان 
انرژی در رتبه اول قرار دارد. بر اســاس آمار ســازمان 
بین المللی انرژی ایران ساالنه ٧۰ میلیارد دالر یارانه 
برای ســوخت های فسیلی می پردازد. بعد از ایران در 
جایگاه دوم عربســتان سعودی و چین قرار دارند که 
حجم یارانه پنهان ســوخت این کشورها، حدود 4۵ 
میلیارد دالر است. این یارانه ها ازیک طرف هزینه های 
سنگینی را به دولت تحمیل کرده است و از طرف دیگر 
نتوانســته اند که به هدف خود یعنی توانمندسازی 

اقشار کم تر برخوردار جامعه برسند.

راهکار
مســعود خوانســاری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
چنــدی پیش اعالم کــرد: »تنها در مورد ســوخت، 
ثروتمندان جامعه 2۳ برابر بیشتر از دیگر اقشار از یارانه 
برخوردار هستند.« خوانساری در یادداشتی نوشته بود: 
»طبق برآورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 
8۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می شود. 
ســهم یارانه انرژی نیز از این عدد قابل توجه است. در 

شرایطی که کل وابستگی اقتصاد کشور به نفت حدود 
2۰۰ هزار میلیارد تومان اســت، آیا نمی شود به تدریج 
از کل اعتباراتی که به عنوان یارانه پرداخت  می شــود، 
یک چهارمش را در بودجــه صرف کنیم و یک چهارم 
را هم به صورت نقدی به دهک های آسیب پذیر جامعه 
بدهیم تا بتوانیم ســاختار اقتصادی کشــور را اصالح 
کنیم؟ ورود به این عرصه نیاز به شجاعت و اقتدار دارد. 
محافظه کاری بیش ازاندازه و توجه به برخی تحلیل ها 
که به وضــوح آدرس غلط به تصمیــم گیر می دهند، 
موجب شده تا مهم ترین اصالح ساختاری اقتصاد ایران 
معطل بماند و هم زمان منابع کشــور هدر رود و مردم 
هم ناراضی تر از قبل شــوند. طبق آمارهای رسمی در 
سال ١۳۹٧ در بخش یارانه سوخت ١2۳ هزار میلیارد 
تومان تنها به عنوان یارانــه بنزین، ١۳۰ هزار میلیارد 
تومــان به عنوان یارانه گازوئیــل و 28۰ هزار میلیارد 
تومان برای گاز طبیعی پرداخت شده و درمجموع تنها 
یارانه این سه نوع انرژی ۵۳۳ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت. حاال تصور کنید اگر این اعداد به تولید بیایند، 
چقدر  می توانند اثرات مثبتی داشته باشند و به اصالح 

ساختار اقتصادی منجر شوند.«

تبعیض در تخصیص یارانه ها
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار از میزان هزینه 
خانواده هــا در دهک های مختلف، نشــان می دهد 
کــه ثروتمندترین هــای جامعه ١4 برابر بیشــتر از 
فقیرترین ها هزینه می کنند. در سال ۹٧، دهک اولی ها 
که کم درآمدترین های جامعه به حســاب می آیند، 
ماهانه یک میلیــون تومان هزینه کردند؛ درحالی که 
دهک دهمی هــا یعنی ثروتمندتریــن افراد به طور 
میانگین در کل کشــور ماهانه ١4.۵ میلیون تومان 
هزینه داشتند. به این ترتیب نسبت هزینه ١۰ درصد 
ثروتمنــد به ١۰ درصد فقیر جامعه در ســال ١۳۹٧ 
به رقم ١4.۵ رســیده که این رقم بیشترین سطح در 
دهه ۹۰ محسوب می شود. بررسی جزئیات آمارها از 
دهه هشتادتا کنون نیز نشان می دهد که طی ۵ سال 
اخیر، شــکاف میان خانوارهای پردرآمد و کم درآمد 
افزایش یافته اســت.برخورداری ثروتمندترین های 
جامعه نسبت به فقیرترین ها از یارانه کاالهای اساسی 
نیز 4.٧ برابر بیشــتر است. نسبت بهره مندی دهک 
دهم به دهک اول در یارانه برق ۳.۶ برابر و در یارانه گاز 

نیز 2.۵ برابر است.

شفاف سازی در مناطق آزاد با تکیه
 بر فناوری اطالعات

ستارهصبحضرورتهدفمندسازییارانههارابررسیمیکند

یارانه پنهان در جیب ثروتمندان
ایرانرتبهاولپرداختیارانهپنهانانرژیدردنیارادارد

فقط31میلیاردتومانیارانهآزادشد ثروتمندان۲3برابرفقرایارانهبنزینمیگیرند

مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: 
ایجاد شفافیت در عملکرد و عملیاتی کردن سیستم پنجره واحد در مناطق آزاد 

موجب اعتماد بیشتر مردم و سرمایه گذاران می شود.
بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از فرینا، 
»مرتضی بانک« در جمع مدیران توســعه تجارت سازمان های مناطق آزاد با 
اشــاره به اینکه برای رسیدن به شــفافیت الزم است روی موضوعات مرتبط با 
آن اقدام مؤثر انجام داد گفت: حرکت به سمت ایجاد یک پنجره واحد که کلیه 
فعالیت های مرتبط با مناطق آزاد در آن پیاده سازی شده نشان می دهد مجموعه 
مناطق آزاد برای شفافیت تالش می کنند تا حرکت های نوین آغازشده به شکل 

مناسبی ثمر برسد.
او با قدردانی از دســت اندرکاران پیاده سازی سیستم پنجره واحد در مناطق 
آزاد گفت: اجرای این سیســتم در مناطق آزاد و اتصال آن به نهادهای ذی ربط 
همچون گمرک جمهوری اســالمی، عالوه بر اینکه ما را در مقابل فشــارهای 
تبلیغاتی و غیرواقعی درباره قاچاق مصــون می کند، موجب ارائه آماردقیق و 
مستند از دستاورد این مناطق خواهد شد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به این نکته نیز اشــاره کرد که هم اکنون تعامل خوبی میان مدیریت 
گمرکات دبیرخانه شورای عالی و سازمان های مناطق آزاد با گمرک جمهوری 
اسالمی وجود دارد و درعین حال از تضاد قوانین گمرکی و مالیاتی گالیه کرد و 
گفت: تاکنون پیگیری های فراوانی با مجموعه گمرک داشته ایم و بعضاً انتظاراتی 
وجود دارد که با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مصوبات دولت متناقض است 
که باید در تدوین مقررات جدید، به شکلی اقدام شود تا به اساس قوانین رسمی 
کشور لطمه ای وارد نشود. مرتضی بانک تأکید کرد: این سامانه جامع به صورتی 
طراحی شده که کمترین عوارض منفی را به جهت تسلط در کار و پاسخگویی 
برای هر دو مجموعه داشته باشد و ضمن رفع نیازهای موجود قوانین مناطق آزاد 
را هم دچار خدشه نکند و با اجرایی شدن کامل آن می توان به مجموعه دولت و 

شخص رئیس جمهور و نهادهای نظارتی پاسخگو بود.

برنامه های هفته ملی کودک در شمال 
تهران آغاز شد

برنامه های فرهنگی و آموزشی به مناسبت هفته ملی کودک با هدف تقویت 
روحیه ی نشــاط، شادابی، امید و پویایی، رشد و سالمت جسم و روان کودکان 

در شمال تهران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مجتبی توسلی معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با اعالم خبر فوق اظهار داشت: هفته 
ملی کودک با هدف توجه به کودکان و نوجوانان به مدت یک هفته از ١۳ الی ١۹ 
مهرماه سال جاری در شمال تهران اجرا می شود. وی گفت: مهم ترین عناوین 
روزها و محور فعالیت های هفته ملی کودک به ترتیب ١۳مهر- شــهر، کودک، 
با نیازهای ویژه، فرصت های برابر -، ١4مهر- شــهر، کودک، آموزش، سالمت و 
ایمنی-  ١۵ مهر- شهر، کودک، محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری-  
١۶ مهر- شــهر، کودک، صلح، بازی و نشاط-  ١٧ مهر- شهر، کودک، رسانه و 
ارتباطات- ١8 مهر- شــهر، کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه و  ١۹ مهر- شهر، 
کودک، خانواده، ســبک زندگی ایرانی اسالمی - است که در هر روز برنامه های 
مختلفی برای کودکان اجرا می شود.توسلی گفت: ویژه برنامه های متنوع هفته  
ملــی  کودک با رویکرد آموزه های عاشــورایی و تقارن با  ایــام ماه صفر  ، در دو 
سطح ویژه  کودکان و نوجوانان و هم چنین مربیان و والدین در تمامی مدارس، 

کانون های کودک محالت 2٧گانه و... به مدت یک هفته اجرا می شود.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره بهزیستی شهرستان 
پاکدشــت به شــماره ثبــت ٧۳۵ و شناســه ملــی ١۰١۰۰۰۹4۵۹8 به 
اســتناد صورتجلســه هیأت مدیره مورخ ١۳۹8/۰2/28 و مجوز شــماره 
۹٧2/١۰۹/8٧۶١۵ مورخ ١۳۹8/۰4/١۳ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر محمدی چاهکی 
به شــماره ملی ۰42١۵۳4۵٧۵ به سمت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره، 
آقای مرتضی جابری به شــماره ملی ۰۰4۵2۰۵۰8۶ به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و خانم فاطمه موسوی به شماره ملی ١۶۰۰۹۶۰۳۰8 به سمت 
منشــی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و امضای نایب رئیس هیأت 
مدیــره و در غیاب نایب رئیس هیأت مدیره با امضای منشــی هیأت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری بــا امضای مدیر عامل همراه با 
مهر شــرکت معتبر می باشــد. حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها 
و مؤسســات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران ســازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان تهران مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت )۶2١۵22(

آگهی تغییرات موسســه آفتاب آسمان اندیشــه به شماره ثبت ۳824٧ و 
شناســه ملی ١4۰۰۵٧284۹١ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ١۳۹٧/١۰/١۰ و مجوز شماره ۹٧/۳۹٧١۹۵ مورخ ١۶/۹٧/١۰ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت 
به: تهران- شــهر تهران- میدان پونک- کوچه گلزار ســوم- پالک ١۰- ط 
4- واحد ٧- کد پســتی: ١4٧۶٧٧۶4۵8 انتقال و ماده ۵ اساسنامه اصالح 
گردید. ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )۶2١۵2۳(

آگهی تغییرات شرکت اروندپارت خودرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
2۰۵42١ و شناســه ملی ١۰١۰24٧۰٧۰۵ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ ١۳۹8/۰۶/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهناز منصوری 
جهرمی به شــماره ملی 22۹١٧۰٧۰١۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره- حمید رحمانیان به شــماره ملی 24٧١222۹۳۵ به سمت رئیس 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قرارداد ها و عقود اسامی با امضاء مدیر عامل، 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۶2١۵24(

آگهــی تغییرات شــرکت پردیس هنــر عصر جدید با مســئولیت محدود 
به شــماره ثبت ۳۵۵2۶٧ و شناســه ملی ١۰١۰4۰۵١2۹٧ به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ ١۳۹8/۰4/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : خانم محبوبه فالح به شــماره ملــی 2١424١2٧۰١ با 
پرداخــت 8۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء درآمد. 
خانم ســمانه فالح به شماره ملی ۰۰٧8۶۳۶۹4۹ با پرداخت ١۵۰۰۰۰۰۰ 
ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء درآمد. ســرمایه شرکت از مبلغ 
١۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به 2۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. اســامی ومیزان 
ســهم الشــرکههریک بعدازافزایش: آقای حمید امیریان فرد به شــماره 
ملــی۰۰۵۰2۵2١8۶ دارای 8۵۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مجید شــعبانپور به 
شــماره ملی ۰۰۵۵۵۹٧١۳۰دارای ١۵۰۰۰۰۰۰ ریال خانم محبوبه فالح 
به شماره ملی 2١424١2٧۰١ دارای 8۵۰۰۰۰۰۰ ریال خانم سمانه فالح 
به شــماره ملی ۰۰٧8۶۳۶۹4۹ دارای ١۵۰۰۰۰۰۰ ریال ســازمان ثبت 
اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری تهران 

)۶2١۵2۵(

آگهی تغییرات شرکت دنا پل سهامی خاص به شماره ثبت 84۶۶۰ 
و شناسه ملی ١۰۵۳۰١4۹4۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عــادی بطور فوق العاده مــورخ ١۳۹8/۰۳/١8 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : آقای مصطفی جبار به شماره ملی ۰۰۵١4١۶۰2۶و آقای رضا 
مقیمی شریفیه به شــماره ملی ۰۰۵۳۰١١۶٧8، به ترتیب به سمت 
بــازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 
شــدند . سازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )۶2١۵2۶(

آگهی تغییرات شــرکت ابنیه راه شــهراد شــرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۳882۹۵ و شناسه ملی ١۰۳2۰۳۹۰١٧١ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مــورخ ١۳۹8/۰4/۰4 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای ســعید 
محمدی به شــماره ملی ۰۳١۰۰٧۰٧۶٧ به سمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکا( مرتضی قربانی به شماره ملی 
۰۰٧2۶44١۶8 به سمت رئیس هیئت مدیره و رقیه محمدی به 
شــماره ملی ١۵۳١4۶٧۹8۹ به ســمت عضو هیئت مدیره برای 
مــدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اســناد تعهد آور از قبیل 
چک و سفته و برات و نامه های عادی و مکاتبات اداری و قراردادها 
و عقود اســالمی با امضامنفرد رئیس هیئــت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۶2١۵2٧(

آگهی تغییرات شرکت دارو درمان صدف با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت ۳۵2828 و شناســه ملی ١۰١۰4۰۰۶۹8۵ به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ ١۳۹٧/١١/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران 
، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهــران، آذربایجان ، کوچه 
جلیــل آباد ، کوچه ســعیدی ، پالک ۶ ، طبقه اول ، واحد 2 کد پســتی 
١۳١88٧۶48١ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق 
اصالح گردید. ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )۶2١۵28(

آگهی تغییرات شــرکت بنیان تجهیز پارس با مسئولیت محدود 
به شــماره ثبت ١88۰4۹ و شناســه ملی ١۰١۰2۳۰۰8۰4 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
١۳۹8/۰۶/١١ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمیه سادات حشمتی 
شیرازی به شــماره ملی ۰۰۶۹۶۵۳4۳٧ به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره)خارج از شــرکاء( علیرضا صالحی به شماره 
ملــی ۰۵٧۹8۵۶۳۳١ به ســمت رئیس هیئــت مدیره فاطمه 
اسمعیلی به شــماره ملی ۰۵٧۹۵۹۳2٧4 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره برای مدت 4 ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسالمی 
با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام بتنهایی همراه 
با مهر شــرکت معتبر میباشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۶2١۵2۹(

اشاره: یکی از محورهای اصالح بودجه سال 1399 هدفمندسازی 
یارانه هاست. طرح اصالح ساختاری بودجه چهار بخش    درآمدزایی 
پایدار  هزینه کرد کارا     ارتقای ثبات    توســعه و عدالت دارد که 
تنها از دو راه اصالح نظام یارانه پنهان انرژی و اصالح سیاســت های 
حمایتی کاالهای اساسی امکان پذیر است. طبق آمار ثروتمندان ۲3 
برابر بیشتر از فقرا از یارانه بنزین برخوردارند. بهره مندی دهک دهم 
از یارانه دارو نیز 19.5 برابر بیشتر از دهک اولی هاست. انتفاع مردم از 
یارانه های دریافتی با هزینه دولت در زمینه یارانه پرداختی همسان 
نیست. در شرایطی که معیشت مردم به واسطه پیامدهای تحریم های 
ظالمانه در تنگنا قرار دارد و بودجه دولت برای حمایت از معیشت و 

تولید محدود است، هدر رفت منابع کشور به شکل یارانه پیدا و پنهان 
نامطلوب است. با حذف 700 هزار نفر یارانه بگیر، حدود 31 میلیارد 
تومان از هزینه پرداخت یارانه در ماه در شــروع غربالگری کم شد؛ 
رقمــی که در قیاس با هزینه چند هزار میلیاردی یارانه نقدی در ماه 
قابل توجه نیســت. شواهد و قرائن نشان می دهد که دولت تدبیر و 
امید عزم و اراده حذف یارانه پردرآمدها را ندارد. به گفته معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 80درصد اقتصاددانان کشور با پرداخت 
یارانه نقدی مخالف بوده و هســتند. با این وجود، دولت همچنان از 
یک سو پول نقد در جیب پولدارها می گذارد و از سوی دیگر با عرضه 

حامل  های انرژی ارزان به ثروتمندان کمک می کند.
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در رتبه بندی مطبوعات سال 1396

جشن تدوین صدمین استاندارد حوزه فناوری نانو

وزیر ارتباطات:
نمی توانم در آخرت جواب دزدی های 

دیگران را بدهم
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
در حاشیه دیدار از شتاب دهنده کودک آنالین، در پاسخ به این 
سؤال که عده ای می گویند شما خودتان ایده وس را راه اندازی 
کردیــد و حاال قصد دارید به آن پایــان بدهید، گفت: چیزی 
که شــما می گویید مستندی ندارد. اگر سندی وجود دارد که 
می گوید ایده پرداز خدمات ارزش افزوده من هستم، ارائه دهید. 
البته اشــکالی ندارد اگر می گویند من ایده پرداز وس هستم، 
دوســت دارم آن را تعطیل کنم. بگذارید فردا بگویند جهرمی 
شاخ دارد، جهرمی آدم می خورد؛ اما از حق الناسی که به گردن 
من اســت، کوتاه نمی آیم.او در مورد پایــان دادن به خدمات 
ارزش افــزوده اعالم کــرد: فعاالن بخش ارزش افــزوده برای 
کارشــان از نهادهای مختلف مجوز دریافت کرده اند. تمامی 
فعالیت هایشان نیز غیرقانونی نیســت اما راه درآمدزایی شان 
غیرقانونی اســت. اولین چیزی که از دوستان تنظیم مقررات 
خواستم، این بود که برای پایان دادن به وس شفاف سازی کنند 
و حتماً لیست شرکت ها و آن بخش از فعالیت هایشان که درآمد 
نادرست از این راه است را منتشر کنند. خدمات ارزش افزوده در 
حال حاضر برای اینکه برخی شرکت ها پرداخت خدماتی شان 
را از طریق اپراتورها انجام بدهند، مثاًل شرکتی مانند کافه بازار 
که اپلیکیشن می فروشد پولش را از طریق اپراتورها جمع آوری 
می کند، برای اینکه در نظام بانکی شیوه راحتی برای جمع آوری 
پول ندارد. برخی  این را جزو ارزش افزوده دسته بندی می کنند 
که دسته بندی ما به این شکل نیست. این ها باید شفاف شوند 
چراکه در فضای غبارآلود نمی توان تصمیم گرفت. برای تعطیل 
کردن این ها باید مراحل قانونی طی شود، ما اآلن در حال ارزیابی 
هســتیم و هرقدر در این ارزیابی پیش می رویم، بیشتر مصمم 
می شویم که این شرکت ها را تعطیل کنیم.وزیر ارتباطات اضافه 
کرد: یک مثال دیگر در خصوص این شــرکت ها بزنم. اپراتور 
اول کشــور ما سه سال قبل حامی استقالل و پرسپولیس بوده 
است. سه ســال از این ماجرا گذشته اما هنوز نزدیک ماهی ۲ 
میلیارد تومان به حساب باشــگاه های فوتبال می آورد. ستاره 
سی نود تمام شده اســت. من نمی توانم فردای قیامت در یک 
وجب گوری بخوابم که حقوق مردم گردنم باشــد. حاال هرروز 
شــروع کنند به فحش دادن به من که شاخ دارد، گاز می گیرد، 
با هواپیما رفته است یا جهرمی می خواهد رئیس جمهور شود. 
ما جلوی این را می گیریــم.آذری جهرمی در خصوص برگزار 
شدن نمایشــگاه تلکام که قباًل اعالم شــده بود به دلیل عدم 
حضور وزارت ارتباطات برگزار نمی شود، گفت: طی چهار سال 
اخیر وضعیــت بازدیدهای عمومی مردم از تلکام رو به کاهش 
است. جنس ارتباطاتی که برقرار می شود نیز بیشتر ارتباطات 
شرکت ها با یکدیگر است. نمایشگاه تلکام یکی از کلیدی ترین 
نمایشگاه هایی است که در کشور داریم. دستاورد تلکام بخش 
بزرگی از فعالیت ما را پوشش می دهد و ما نیز باید در آن حضور 
پررنگ داشته باشــیم. نگاه ما به تلکام دقیقه همین است که 
می گویم؛ اما واقعیت این اســت که همکاران من در ســازمان 
تنظیم مقررات، ارتباطات زیرساخت، پست و... مطرح کردند 
که ما به جای اینکه تلکام را مانند نمایشگاه الکامپ برای بازدید 
عموم برگزار کنیم، فضایی مانند نمایشگاه ها برای تبادل نظر و 
گفت وگو برای شرکت های تولیدکننده نرم افزار، سخت افزار و 
مصرف کننده ها ترتیب دهیم. با این روش هم مدیریت هزینه ها 
به شکل درست پیش می رود، هم نتیجه بهتری حاصل خواهد 
شــد.وی اضافه کرد: پیشنهاد این بود که این نمایشگاه با وقفه 
۴۵ روزه انجام شــود. این را با ســندیکای مخابرات و انجمن 
تولیدکنندگان مطرح کردند و آن ها نیز همین نظر را داشتند. 
اپراتورهــا نیز برای پیش رفتن در این چارچوب اعالم آمادگی 
کردند. برگزاری تلکام به شیوه جدید و با حضور وزارت ارتباطات 
به قوت خود باقی اســت. گالیه دوستان ما در وزارت صمت نیز 
به جاست، چراکه تلکام یک نمایشگاه تقویم دار است و آن ها در 

حال برنامه ریزی هستند. 

توقف »صورت دزدی« توسط گوگل

شرکت گوگل در پی متهم شدن به عملی غیراخالقی 
برای دریافت مشــخصات چهره افــراد بی خانمان در 
ازای پــول، این زمینه مطالعاتــی را تعلیق کرد. گوگل 
متهم به همکاری با آژانس هایی شــده که کارمندانی 
دارنــد که در خیابان های مختلف در چندین شــهر از 
ایاالت متحــده آمریکا قدم می زننــد و از مردم، به ویژه 
افراد بی خانمان می خواســتند اســکن چهره خود را 
باقیمت ۵ دالر بفروشــند تا از آن برای توسعه فناوری 
تشخیص چهره استفاده شود. این داستان ابتدا توسط 
نیویورک دیلی نیوز فاش شــد. حاال به نظر می رسد که 
این شرکت دوشــاخه این تحقیقات بحث برانگیز خود 
را از پریز کشــیده است، چراکه نیویورک تایمز گزارش 
داده اســت که گوگل پس از خواندن داســتان روزنامه 
نیویورک دیلی بالفاصلــه این برنامه را به حالت تعلیق 
درآورده و تحقیق درباره این موضوع را آغاز کرده است.

ســخنگوی گوگل در بیانیه ای گفت: ما این ادعاها را 
جدی می گیریم. گوگل اعتراف می کند که یک آژانس 
به نام »رندســتد« را استخدام کرده است تا نمونه های 
متنوعــی از چهره ها را جمــع آوری کننــد. مدیران 
گوگل در رایانامه ای که به نیویورک تایمز ارسال شــده 
گفتنــد: هدف ما در ایــن مورد، اطمینان از داشــتن 
طیف گســترده ای از انواع مختلف پوست و چهره های 
مختلف است تا فناوری تشــخیص چهره به خوبی کار 
کند. بااین حال توضیح دادند که آنها روش های شــرح 
داده شــده در روزنامه را بســیار نگران کننده یافتند و 
گفتند که گوگل به این آژانس گفته است تا با داوطلبان 
این مطالعه صادق و شــفاف برخورد کنــد. آنها اظهار 
داشــتند: شفافیت بســیار مهم اســت و گمراه کردن 
داوطلبان خوب نیســت. ســخنگوی گوگل همچنین 
گفت که اســکن صــورت داوطلبان به محــض اتمام 

تحقیقات حذف می شده است.
تاکنون گــوگل ادعا کرده اســت که هــدف اصلی 
ایــن تحقیــق اطمینــان از ویژگی جدید بــاز کردن 
 قفل گوشــی با فناوری تشــخیص چهره موســوم به 
"Face Unlock" در گوشی جدید »پیکسل ۴« در 

برابر افراد رنگین پوســت بوده است؛ اما آیا هدف وسیله 
را توجیه می کند؟

ایــن بســتگی به ایــن دارد که گوگل تا چــه حد از 
تکنیک های ناخوشــایند و غیراخالقی آن آژانس آگاه 
بوده اســت. اگر ســخنگوی گوگل واقعــاً حقیقت را 
می گوید، اینکه گوگل به کار زیردســتان خود مشرف 
نیســت نیز ایراد کوچکی نیست. اکنون با این اتفاق، در 
آینده ممکن است گوگل بخواهد بیشتر به پیمانکاران 

خود دقت کند.

میدان نقش جهان اصفهان

مراسم جشن تدوین یک صدمین استاندارد فناوری نانو، ۱۸ مهرماه جاری هم زمان با اولین روز نمایشگاه نانو در نمایشگاه بین المللی 
تهران برگزار می شود. استاندارد به عنوان یکی از الزامات مهم در توسعه فناوری شناخته می شود؛ ازاین رو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
با همکاری سازمان ملی استاندارد طی سال های گذشته تالش داشته تا با تدوین استاندارد در حوزه فناوری نانو، نیازهای شرکت ها، 
محققان و فناوران داخل کشور را برآورده کند. الهه اسالمی پور، کارشناس بخش استاندارد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو درباره تدوین 
استاندارد طی سال های گذشته اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ کار روی تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری نانو آغازشده است. 
در حال حاضر ۱۰۰ استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو در چهار بخش اصطالحات و تعاریف، روش های تعیین مشخصات، ایمنی و 

سالمت، ویژگی ها و کارایی محصوالت نانو مواد تدوین شد و با این آمار ایران رتبه سوم را در بین کشورهای جهان دارد.

زمان حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران راهپیمایی  فضایی زنانمسجد دو مناره سقز

 مســجد دو مناره واقع در محله میان قلعه ســقز و در 
دامنه یگانــه تپه تاریخی داخل شــهر و در بافت قدیم 
شهر ســقز واقع شده است. بنای مســجد طبق روایات 
محلی، به زمان شــیخ حسن موالن آباد، از عرفای حکیم 
و ریاضیدان مشــهور عصر افشــاریه برمی گردد. هنگام 
عزیمت نادرشــاه افشار به بغداد، وی از منطقه سقز عبور 
کرد و طبق درخواســت شیخ حســن موالن آباد برای 
ساخت مســجدی برای اهالی شهر سقز، دستور ساخت 

این مسجد را داد.

پــس از لغو اولین راهپیمایی فضایی زنان فضانورد در 
ماه مارس )اســفند-فروردین(، سازمان فضایی آمریکا 
)ناســا( اکنون تالش دیگری را برای راهپیمایی فضایی 
آنها در روز ۲۱ اکتبر )۲۹ مهر( برنامه ریزی کرده است. 
به گزارش پایگاه اینترنتی سی.ان.ان، این اطالعیه روز 
جمعه در یک جلســه توجیهی توسط ناسا ارائه شد؛ در 
این جلســه برنامه ۱۰ راهپیمایی فضایی آتی توســط 
فضانوردان مســتقر در ایســتگاه فضایــی بین المللی 

بررسی شد.

رئیس ســتاد برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با 
تأکید بر اینکه رئیس جمهور چهارشنبه هفته آینده ۲۴ مهرماه 
به دانشــگاه تهران می رود،  گفت: دانشــجویان، برگزیدگان 
آزمون سراســری و همراهان، نمایندگان تمامی تشکل های 
دانشجویی، استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و روسای 
دانشگاه های کشور، مجریان و دست اندرکاران آموزش عالی 
و دانشگاه های کشور ازجمله مهمانان این مراسم هستند. این 
برنامه با مشــارکت دانشــگاه علوم پزشکی تهران و مدیریت 

دانشگاه تهران برگزار می شود.
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مرگ ۶ فیل در تایلندترکیب چهره برندگان نوبل خم کردن صفحات شیشه ای

محققان دانشگاه راش شــیکاگو رژیم غذایی موسوم 
بــه MIND را طراحی کرده اند که مخفف »مداخله رژیم 
غذایــی مدیترانه ای-DASH در تأخیر فســاد عصبی« 
اســت. رژیم غذایی MIND تلفیقــی از دو رژیم غذایی 
دوستدار قلب است که هر دو در کاهش خطر فشارخون 
بــاال، دیابت، حمله قلبی و ســکته تأثیر دارند. محققان 
در مطالعــات اولیه دریافتند رژیم غذایی MIND موجب 
کاهش ۵۳ درصدی بیماری آلزایمر در شرکت کنندگانی 
شــد که به شــدت در معرض ابتال به این بیماری بودند. 
مطالعات نشــان داد هرچقدر شروع پیروی از این رژیم 
غذایی زودتر باشد، ریسک ابتال به آلزایمر کمتر خواهد 
بود. طبق این رژیم غذایی خوردن سبزی های پهن برگ، 
مغزیجــات آجیلی، بلوبری یــا توت فرنگی، لوبیا، غالت 
کامــل، ماهی، مرغ و روغن زیتون توصیه می شــود. در 
ایــن رژیم غذایی محدود کردن مصرف گوشــت قرمز، 
کره و مارگارین کمتر از یک قاشــق چای خوری در روز، 
پنیر، شــیرینی، مواد غذایی سرخ شــده یا فست فود به 
میزان یک وعده در کل هفتــه وجود دارد. طریقه رژیم 
غذایی MIND بدین شــیوه اســت: مصرف حداقل سه 
وعــده غالت کامل، ســاالد و یک نوع ســبزی دیگر در 
روز - خــوردن مغزیجات آجیلی به عنوان میان وعده در 
اکثــر روزها- مصرف لوبیا یک روز در میان- مصرف مرغ 
و انــواع توت ها حداقل دو بــار در هفته - مصرف ماهی 

حداقل یک بار در هفته.

شــیوع باکتری های مقــاوم به آنتی بیوتیــک یکی از 
بزرگ تریــن تهدیدها در حوزه ســالمت جهانی اســت. 
مطالعات نشــان می دهد باکتری ها و قارچ ها به ســرعت 
در حال مقاوم شــدن به داروهایی هستند که پیش ازاین 
برای مقابله با آن ها تولیدشــده اند. در چنین شــرایطی 
عفونت هــای ناشــی از باکتری هــای مقاوم بــه دارو در 
مدت زمان طوالنی تری درمان شــده و گاهی اوقات حتی 
درمــان  آن ها ممکن نیســت. طبق اعــالم مرکز کنترل 
و پیشــگیری از امراض آمریکا تنها در آمریکا ســاالنه دو 
میلیون نفر به باکتری های مقاوم به دارو آلوده می شــوند 
و حدود ۲۳ هزار نفر جان خود را از دســت می دهند. نتایج 
یک تحقیق نشان می دهد ترکیبی در چای سبز وجود دارد 
که می تواند به مقابله با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک 
کمک کند. محققان انگلیســی در بررســی جدید خود 
روی باکتری ســودوموناس آئروژینوزا متمرکز شــدند. 
این باکتری می تواند موجب عفونت های شــدید پوستی، 
خونی و تنفســی شود. این باکتری به شکل فزاینده ای در 
حال مقاوم شــدن به بسیاری از آنتی بیوتیک ها است و در 
حال حاضر با ترکیبی از داروها درمان می شود. به گزارش 
مدیکال نیوزتودی، چای ســبز حاوی ترکیبی موسوم به 
اپی گالوکتشین اســت. در این بررسی محققان انگلیسی 
این ترکیب را با آنتی بیوتیک آزترئونام استفاده کردند که 
مشخص شد این ترکیب تعداد باکتری های سودوموناس 

آئروژینوزا را در بافت آزمایشگاهی کاهش می دهد.

رژیم غذایی پیشگیری 
از آلزایمر

تأثیر چای سبز در مقابله
 با باکتری های مقاوم به دارو

جایــزه نوبل ازنظر بســیاری از صاحب نظــران به عنوان 
معتبرترین جایزه در دنیای علم شناخته می شود و شانس و 
سیاست و حتی سیاست های خاص کمیته نوبل می تواند در 
تعیین برنده نقش داشته باشد. پایگاه »اینساید ساینس« در 
اقدامــی جالب چهره بیش از ۵۰۰ برنده نوبل در طول تاریخ 
را باهم ترکیب کرده اســت و به یک چهــره میانگین برای 
برندگان رشــته های پزشکی، فیزیک و شیمی رسیده است. 
میانگین ســنی برندگان جایزه نوبل ۵۸ سال است و بیش از 
۹۵ درصد برندگان ایــن جایزه تاکنون مرد بوده اند. بیش از 
۸۰ درصد از کل جوایز نوبل به شــش کشور ایاالت متحده، 

بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و سوئد تعلق گرفته است.

به طورمعمول اگر پنجره ای در گوشــه یک ســاختمان 
قرار گیرد، این پنجره از دو صفحه شیشــه مسطح ساخته 
می شــود که با یک چســب یا یک نوار فلزی به هم متصل 
می شــوند. اکنون محققان آلمانی روشی ابداع کرده اند که 
با اســتفاده از آن می توان یک صفحه شیشــه ای را با زاویه 
۹۰ درجــه خم کرد بدون اینکه بر خواص نوری آن تأثیری 
بگذارد. محققان با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی خود 
تاکنون موفق به خم کردن شیشه هایی شده اند که حداکثر 
یک مترمربع مســاحت دارند، بنابراین به دنبال شــرکای 
صنعتی به منظور تجاری سازی این فناوری برای خم کردن 

صفحات شیشه ای بزرگ تر هستند.

شــش فیل که تالش  می کردنــد همدیگر را نجات دهند 
براثر ســقوط از یک آبشــار خطرناک در تایلند تلف شدند. 
مقامات رســمی گفته اند این اتفاق زمانی افتاد که در پارک 
ملــی »خوا یــای« در مرکز تایلند، ابتدا یــک بچه فیل لیز 
خورده و در مســیر آبشار می افتد و بقیه تالش می کنند تا او 
را نجات دهند. این مقامات می گویند موفق شــدند دو فیل 
دیگر را در همان نزدیکی از گوشــه صخره ای  نجات دهند. 
در گذشــته نیز اتفاقات مشــابهی در این آبشار که به آبشار 
جهنم مشــهور است، افتاده اســت. حدود هفت هزار رأس 
فیل آســیایی در تایلند زندگی می کنند که بیش از نیمی از 

آنان آزاد نیستند.


