
یادداشت
فرار به جلوی دولت با پافشاری 

» FATF« بر تصویب
نقوی حس�ینی - سخنگوی کمیسیون  ���

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
اخباری از گوش��ه و کنار مبنی بر پافشاری 
غیرقانون��ی دول��ت برای تحمی��ل لوایح 
)FATF(  ب��ه گوش می رس��د در حالی 
که طرح این موضوعات بعد از شکس��ت 
برجام و شرایط موجود به جز فرار به جلوی 
مسئوالن نخواهد بود. دولت های یازدهم و 
دوازدهم کارنامه مطلوبی در حوزه اقتصاد، 
کاهش نرخ تورم و نیز بهبود وضع معیشتی 
مرددم نداشته اند. طرح موضوعاتی از سوی 
مقامات ارشد دولتی، نظیر ضرورت الحاق 
ایران به کنوانسیون  )FATF(، سرپوش 
گذاشتن بر ناکارآمدی های دولت در شرایط 
موجود اقتصادی کشور است. معتقدم دولت 
بهتر است به جای جست وجو کردن چاره 
حل مشکالت کشور، به دنبال تقویت بنیه 
داخلی کشور در حوزه های مختلف باشد و از 
ظرفیت های موجود داخلی که هم نیستند، 
برای ارتقای س��طح اقتصادی و رفاه مردم 
بهر ه برداری کند، الحاق به کنوانسیون های 
استعماری نظیر )FATF( یا هر کنوانسیون 
دیگ��ری، رفاه و بهب��ودی اقتصادی برای 
کش��ور حاصل نمی کند. الح��اق ایران به 
معای��ب  دارای   )FATF( کنوانس��یون 
فراوانی اس��ت، کی از معایب الحاق دولت 
جمهوری اسالمی ایران به این کنوانسیون، 
در ش��رایطی که آمریکایی هاسخت ترین 
تحریم  ه��ا را علیه کش��ور و ملت ایران به 
راه انداخته اند، آشکارس��ازی روش ها برای 
دور زدن تحریم هاس��ت؛ زیرا با الحاق به 
این کنوانسیون تمامی تراکنش های مالی 
و پولی کشور باید آشکارا در اختیار اعضای 
آن قرار گیرد. یکی دیگر از این معایب رصد 
دقیق منابع اقتصادی بنگاه ها و شرکت های 
ایرانی است که همین امر موجب می شود 
تا فعالیت ه��ای اقتصادی ما و همین طور 
می��زان دارایی های مان به طور ش��فاف و 
گس��ترده در اختیار کشور های بیگانه قرار 
گیرد، بنابراین الحاق به این کنوانس��یون 
خودتحریمی است. یکی دیگر از آسیب های 
شفافیت مالی بنگاه های اقتصادی کشور در 
  )FATF( چارچوب پذیرش استاندار های
تحریم منابع مالی کش��ور توسط آمریکا و 

برخی کشور های غربی است.
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گروه اقتصادی: صندوق بین المللی پول با بررسی 
چشم انداز ۱۶ شاخص کالن اقتصاد ایران در سال 

۲۰۲۰ پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی...

چشم انداز ۱۶شاخص اقتصاد 
 ایران نشان از پایان رکود

 و سقوط تورم در ۲۰۲۰ دارد

بر اساس گزارش جدید صندوق 
بين المللی پول؛

حذف نکردن صحنه های 
خشن علت توقیف فیلم 

»خانه پدری«

دولت برای کسب رضایت 
»FATF« تحریم های شورای 
امنیت را به رسمیت شناخت 

 واکنش ها به توقيف
 فيلم سينمایی »خانه پدری«؛

صفحه2

نه مردم شیلی به اقتصاد آمریکایی
دولت شیلی با پیاده کردن سیاست های سرمایه داری، اعتراض میلیون ها نفر را برانگیخت

حلول ماه ربیع االول ماه شادمانی اهل بیت عصمت و طهارت )ع( مبارک باد

گزارش نشست دکتر رضا عباسی مدیر کل بیمه سالمت سیستان و بلوچستان با اصحاب رسانه بمناسبت هفته بیمه سالمت
خدمات بیشتر و بهتر بیمه سالمت در سیستان و بلوچستان از مسیر نظام ارجاع و پزشک خانواده

مقدمه:
همانط��ور که واقفید س��وم تا نهم آبان ماه هر س��ال 
بعن��وان هفته بیمه س��امت نامگذاری می ش��ود که 
امس��ال این هفته در استان سیس��تان و بلوچستان از 
رن��گ و بوی خاصی برخوردار ب��ود البته با توجه به 
همزمانی این هفته با تعطیات مناس��بتی قدری زودتر 
برگزار شد که آغازگر هفته با نشست سران طوائف و 

قبایل استان برگزار گردید
همچنین پنجش��نبه گذش��ته آقای  دکتر رضا عباسی 
مدیرکل رسانه ای و فرهنگمدار بیمه سامت سیستان 
وبلوچس��تان در چن��د ماه اخیری ک��ه در این جایگاه 
منصوب ش��ده اند چندمین نشست خود را با اصحاب 
رسانه ی استان برگزار کردند که میتوان اذعان داشت 
ب��ا این رویکرد مردم ازخدمات ای��ن اداره کل بمراتب 
بهتر و بیش��تر در جریان قرار گرفته و امروز بهمین 
واس��طه بسیاری از مش��کات مردم پاسخ داده شده 
اس��ت در این گ��زارش آنچه می خوانی��د حاصل این 

نشست می باشد که از نظر شما عزیزان میگذرد.
آقای دکتر رضا عباس��ی در ابتدای نشس��ت خود با 
اصحاب رس��انه با اشاره به تعداد افراد تحت پوشش 
ای��ن بیمه خاطر نش��ان کرد: در ح��ال حاضر حدود 
2میلیون و 120 هزار نفر تحت پوش��ش بیمه سامت 
هستند که حق سرانه بیش از یک میلیون و 900 هزار 

نفر آنها توسط دولت پرداخت می شود 
وی تصری��ح کرد: ای��ن تعداد بیمه ش��ده از طریق 5 
صن��دوق کارکن��ان دولت، روس��تائیان و عش��ایر ، 
صندوق ایرانیان، س��ایر اقشار و بیماران خاص تحت 
پوشش می باشند که بیشترین آمار مربوط به صندوق 
روس��تائیان و عشایر می باش��د که حق سرانه اشان 

رایگان و توسط دولت پرداخت می شود
وی از بیمه سامت به عنوان بزرگترین بیمه ی پایه ی 
سامت کشور یاد کرد و یادآور شد. بیمه سامت در 

کش��ود با حدود 41 میلیون نفر تحت پوش��ش بیمه  ی 
پایه ی درمان یکی از بزرگترین سازمانهای بیمه گر در 

این زمینه می باشد 
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر بیمه س��امت 4900 
خدم��ت، 2400 قلم دارو و 4700 قلم لوازم مصرفی را 
تحت پوشش دارد که بصورت بیمه در اختیار بیماران 

قرار می گیرد.
دکتر عباس��ی همچنین خاطر نشان کرد:  ما در سال 
ج��اری چهار برنامه مهم و عمده را در دس��تور کار 
خ��ود قرار  داده  ایم که این چهار  برنامه زمینه س��از 
ارائ��ه خدمت هر چه بهتر و بیش��تر به بیمه ش��دگان 

تحت پوشش خواهد بود 
مدیرکل بیمه سامت سیستان و بلوچستان سپس به 
این چهار برنامه مهم اش��اره کرد و گفت: اس��تحقاق 
سنجی، الکترونیکی کردن نسخ بیماران ، الکترونیکی 
کردن اسناد بستری و نظام ارجاع و پزشک خانواده 
به منظور کاهش هزینه ها و خدمات هر چه بیش��تر و 

بهتر در سال جاریست
وی در خصوص اس��تحقاق سنجی خاطر نشان کرد: 
همانطور که واقفید بس��یاری از افراد در جامعه دارای 
چندین دفترچه بیمه هس��تند که سازمان بیمه سامت 
بمنظور شناسایی این افراد با ظرفیت یک نرم افزار که 
در گوشی همراه همکارانمان نصب شده که می توانیم 
براحتی اینگونه افراد را شناسایی وجلوی همپوشانیها 

را بگیریم
وی تصریح کرد: در خصوص نظام ارجاع وپزش��ک 
خان��واده نیز همانط��ور که می دانید زیر س��اختهای 
بهداشتی و درمانی توسط دانشگاه های علوم پزشکی 
زاهدان، ایرانش��هرو زابل باید فراهم شود لذا چنانچه 
بیماری به مرکزی در روس��تا یا بخشی مراجعه کرد 

و نتوانست مس��یر نظام ارجاع را طی نماید پاسخ این 
موضوع به دنشگاه های علوم پزشکی مربوط می شود 

و ما تنها ارائه ی دهنده ی خدمات بیمه ای هستیم 
وی گفت: در همین راس��تا باید به ازای هر چهار هزار 
نفر یک پزشک و هر هفت هزار نفر یک ماما و به ازای 
هر 15 هزار نفر یک داندانپزش��ک داش��ته باشیم و بر 
همین اس��اس با وجود 220 مرکز جامع س��امت در 

استان این بستر را باید فراهم ساخت
دکتر رضا عباس��ی در خصوص بحث نسخه نویسی 
گفت: س��االنه 200 میلیاردتومان بابت حذف دفترچه 
صرفه جویی خواهد ش��د و این مهم مس��تلزم فراهم 
ساختن بستر IT در استان می باشد تا همه پزشکان و 

مؤسسات طرف قرار داد از جمله مطب ها، داروخانه ها 
و مؤسسات آزمایشگاهی و سونوگرافی و رادیولوژی 
بتوانند با هم در ارتباط آناین باش��ند گفتنی است: در 
حال حاضر نسخه نویسی الکترونیکی در سراوان در 

حال اجرا است 
مدیر کل بیمه سامت سیستان و بلوچستان از پروژه 
الکترونیکی کردن اس��ناد بس��تری نیز سخن گفت و 
اضاف��ه کرد:در حال حاضر ش��اید 20 برگه برای یک 
پرونده بستری باید پر ش��ود تا زمینه بستری فراهم 
گردد با الکترونیکی کردن این موضوع هم وقت صرفه 
جویی می شود هم از اشتباهات احتمالی جلوگیری و 
ه��م از مصرف بی رویه کاغذ البته در حال حاضر در 
بیمارس��تان خاتم زاهدان ، امیرالمومنین زابل و خاتم 
ایرانشهر بحث الکترونیکی کردن پرونده ی بستری در 

حال اجرا است 
دکتر عباس��ی ادامه داد: همچنین اس��تفاده از خدمات 
دول��ت الکترونیک جه��ت تعویض و تمدی��د دفاتر در 
کلیه صندوق ها، پرداخت صورتحس��اب های ارسالی 
موسس��ات تش��خیصی درمانی بخ��ش خصوصی و 
دانش��گاهی طرف قرارداد در سطح استان و صدور، 
تعویض و تمدید دفات��ر بیمه در کمتر از 10 دقیقه در 
دفاتر پیشخوان و ادارات بیمه سامت سراسر استان 

از دیگر فعالیت های بیمه سامت در استان است.
مدیر کل بیمه س��امت سیس��تان و بلوچستان افزود: 
تحت پوش��ش قرار دادن مددجویان کمیته امداد امام 
خمین��ی)ره( و بیمه درم��ان افراد مجه��ول الهویه و 
زندانی��ان فاقد پوش��ش بیم��ه ای از مهمترین اهداف 

سازمان بیمه سامت در سال 9۸ است.
وی افزود: بیمه س��امت س��االنه حدود ۶50 میلیارد 
تومان در زمینه بهداش��ت و درمان مردم این اس��تان 

به تنهایی هزینه می کند.
مدیر کل بیمه س��امت سیستان و بلوچستان به بیمه 
پایه اجباری نیز اش��اره و بیان ک��رد: افرادی که بیمه 
نیس��تند باید زیرپوشش بیمه پایه اجباری قرار گیرند 
و در یک پروس��ه ۶ ماهه که از امروز آغاز ش��ده به 
ادارات بیمه سامت شهرستان ها و یا دفاتر پیشخوان 
مراجعه و فرمی پر کنند سپس اسامی آنان به وزارت 
رف��اه ارائه و پس از بررس��ی الزم افراد به دهک های 
یک، 2 و س��ه تقس��یم می ش��وند که هزینه بیمه آنها 
رایگان خواه��د بود و چنانچه درآمد ف��رد بین 40 تا 
100 درصد حداقل حقوق و دس��تمزد باشد در دهک 
چهار قرار گرفته و می تواند تنها 50 درصد حق سرانه 
را پرداخ��ت کند و افراد دهک پنج به باال باید تمام حق 
س��رانه را پرداخت و مش��مول 10 روز دوره انتظار 

می شوند.
وی اذعان داش��ت : از سال 97 تاکنون در زمینه بیمه 
س��امت نزدیک به ۶50 میلیارد تومان هزینه شده که 
17۸ میلیارد تومان در مراکز جامع خدمات و س��طح 

یک سامت بوده است.
دکتر عباس��ی همچنین اظهار کرد : در طول یکس��ال 
گذش��ته بیمه س��امت نزدیک به 12 میلی��ارد تومان 
به آزمایش��گاه ها، 5۶ و نی��م میلیارد توم��ان تنها به 
داروخانه ه��ای اس��تان بابت نس��خه ها و 1۸ میلیارد 
تومان باب��ت داروهای زمان بس��تری پرداخت کرده 

اس��ت. مدیر کل بیمه سامت سیس��تان و بلوچستان 
اضافه کرد: بیمه سامت در یکسال گذشته به پزشکان 
و دندانپزش��کان استان در مطب ها ۳0 میلیارد تومان، 
هزینه سونوگرافی در بیمارستان تنها در بستری یک 
میلی��ارد و 700 میلیون توم��ان و هزینه پرتوگرافی و 

غیره 10 و نیم میلیارد تومان پرداخت کرده است.
دکتر عباس��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: 1۸ میلیارد 
توم��ان هزینه ویزی��ت بیماران در بیمارس��تان ها در 

زمان بستری پرداخت شده است.

دکتررضا عباسی به اتفاق فرزند شهید مدافع حرم 
شهید شیبک که درروزنشست بااصحاب رسانه مهمان 

ویژه اداره کل بیمه سالمت استان بود
اهدا لوح تقدیر وهدیه ویژه به فرزند شهید شیبک 

شهید مدافع حرم توسط زائرمیری سردبیر هفته نامه 
شهرآفتاب به نمایندگی ازاصحاب رسانه سیستان 

وبلوچستان دروز نشست مدیرکل بیمه سالمت استان 
باخبرنگاران

نشستن فرزند شهید شیبک درپشت میز مدیر کل بیمه 
سالمت سیستان وبلوچستان بصورت نمادین
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ایران و جهان

 پیام تسلیت رهبر انقالب در پی 
درگذشت حجت االسالم سیدجعفر مرتضی

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 
عال��م خدمتگزار و پرتالش حجت االس��الم 
والمسلمین آقای سیدجعفر مرتضی را تسلیت 
گفتند. به گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری، متن 
پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: 
خبر درگذش��ت عالم خدمتگ��زار و پرتالش 
جن��اب حجةاالس��الم والمس��لمین آق��ای 
سیدجعفر مرتضی در لبنان را با تأسف دریافت 
کردم. این عالم بزرگوار با تألیفات وزین و پر 
حجم و محققانه ی خود در تاریخ صدر اسالم 
که از نگارشی شیوا و قلمی قدرتمند برخوردار 
اس��ت، خدمت بزرگی به دنیای اسالم تقدیم 
کرده و نیاز فرهنگی مهّمی را برآورده ساخته 
است. اینجانب به خاندان مکّرم و بازماندگان 
ایش��ان و به جامعه ی علمی لبنان تس��لیت 
ع��رض میکن��م و رحمت و مغف��رت الهی و 
حش��ر با اجداد طاهرین را برای وی مسألت 

مینمایم.

تاریخ مصرف البغدادی تمام شده بود
جانش��ین قرارگاه ثاراهلل س��پاه گفت: تاریخ 
مصرف ابوبکر البغدادی س��رکرده گروهک 
تروریستی داعش را برای آمریکا تمام شده 
بود. س��ردار اس��ماعیل کوثری در گفتگو با 
مهر، با اش��اره به اعالم خبر م��رگ ابوبکر 
البغدادی سرکرده گروهک تروریستی داعش 
توسط رئیس جمهور آمریکا، اظهارداشت: در 
ابتدا باید به این موضوع مهم توجه داش��ت 
ک��ه گروه های تروریس��تی تکفیری داعش 
را چه کس��انی ب��ه وجود آورده ان��د. وی با 
اش��اره به س��خنان رئیس جمهور آمریکا در 
دوران رقابت های انتخاباتی در آن کش��ور 
ک��ه بارها اعالم کرده ب��ود داعش را دولت 
آمریکا و توس��ط ب��اراک اوبام��ا و هیالری 
کلینتون ایج��اد و حمایت کرده اند، تصریح 
کرد: آقای ترامپ قبل پیروزی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری بارها به تش��کیل داعش 
توس��ط آمریکا اعتراف کرده اس��ت. داعش 
توس��ط آمریکایی ها ایجاد و در این سال ها 
حمایت ش��د. پس آنها به خوبی می دانستند 
که س��رکرده آنها در چه محلی مخفی شده 
اس��ت، س��ران آمریکا به این نتیجه رسیدند 
که داعش دیگر س��ودی برای آنها نداش��ته 
و بی مصرف شده اس��ت. به همین دلیل با 
این هیاهوی رس��انه ای می خواهند اعالم 
کنن��د که ما با تروریس��م مب��ارزه می کنیم 
در صورت��ی که طالب��ان و القاعده و افرادی 
چون اس��امه بن الدن را ک��ه خود به وجود 
آوردند و بعد با پوشش رسانه ای و جنجالی 
ک��ه راه انداختند گفتند که ما این س��رکرده 
های گروه های تکفیری را کش��ته ایم و در 
اصل تاریخ مصرف ابوبکر البغدادی سرکرده 
گروهک تروریس��تی داعش را برای آمریکا 

تمام شده بود.

 ایران در جنگ
 ۵ الیه آمریکا پیروز شده است

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل با اشاره به 
اینکه آمریکا جنگ پنج الیه ای را بر ضدمان 
آغاز کرده است گفت: تا کنون در این جنگ 
پیروز ش��ده ای��م. به گزارش صدا و س��یما، 
س��ردار غالمرضا جاللی در گفتگو با بخش 
خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: دشمن با 
ترکیب مولف��ه های قدرت خود، تهدیدهای 
هیبری��دی را ب��ر ضد کش��ورمان ایجاد و با 
فشار حداکثری در حوزه سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی، سایبری و نظامی تالش کرده به ما 
ضرب��ه بزند اما در مقابل این تهدیدها پیروز 
ش��ده ایم. وی گفت: در حوزه سایبر، دشمن 
با عملیات ش��ناختی و کار با محتوا بر اذهان 
مردم و هدایت آن در ش��بکه های اجتماعی 
خارج پایه تالش کرد کش��ور را به آش��وب 
بکش��اند البته نسبت به این تاکتیک دشمن 
در سال ۹۶ غافلگیر شدیم اما در ادامه با آن 
مقابله و آن را خنثی کردیم. س��ردار جاللی 
اف��زود: در تهدی��د نظامی دش��من می داند 
ت��وان مقابله یا ماجراجوی��ی نظامی را ندارد 
بنابراین برای از دس��ت ندادن دستاوردهای 
خود در ش��بکه های اجتماعی مجبور است 
نمایش��ی از لشکر کش��ی مانند جا به جایی 
چن��د ناو ی��ا هواپیم��ا انجام ده��د اما نمی 
خواهد وارد جنگ شود. وی گفت: نیروهای 
مس��لح کش��ورمان آمادگی کامل دارند و با 
اراده نظام��ی جمهوری اس��المی ایران به 
دش��منان اجازه داده نمی ش��ود تعرضی به 
زمین، دریا یا فضای کش��ور داش��ته باشند 
و بر این اس��اس، هواپیمای بدون سرنشین 

آمریکایی ها سرنگون شد.

تردید سازمان ملل متحد درباره کشته 
شدن ابوبکر البغدادی

سخنگوی س��ازمان ملل متحد و هماهنگ 
کننده گروه بازرس��ان س��ازمان مل��ل درباره 
گروه های تروریستی در حالی ادعای مقامات 
آمریکایی در خصوص کش��ته ش��دن ابوبکر 
البغ��دادی را تأیید نمی کنند که روس��یه نیز 
اطالعات آمریکا در این ب��اره را ضدونقیض 
توصیف ک��رد. به گزارش آنا، س��ه مقام بلند 
پای��ه آمریکایی و رئیس جمهور این کش��ور 
مدعی اند فرد کشته شده در عملیات نیروهای 
ویژه آمریکا به محل استقرار سرکرده داعش، 
ابوبکر البغدادی بوده است، اما مقامات سازمان 
ملل متحد این ادعا را تأیید نکردند. به گزارش 
رویترز، »فرحان حق«، س��خنگوی سازمان 
ملل در نشس��تی خبری اع��الم کرد که این 
س��ازمان نمی تواند اعتب��ار اظهارات مقامات 
آمریکایی درباره کش��ته شدن رهبر داعش را 
تایید کند. وی افزود که این خبر باید از طریق 
منابع و طرف های مختلف مورد راستی آزمایی 
قرار گیرد. »ادموند فیتون«، هماهنگ کننده 
گروه بازرس��ان سازمان ملل درباره گروه های 
تروریستی نیز تصریح کرد که تیم او قادر به 
تأیید هالکت البغدادی نیس��ت ولی در عین 
حال، گفته ه��ای مقامات آمریکای��ی در این 

خصوص را جدی می گیرد.

پلیس کربال شایعه پراکنی رسانه ها را 
تکذیب کرد

فرماندهی پلیس استان کربال کشته و زخمی 
شدن تظاهرکنندگان در این استان را تکذیب و 
تاکید کرد با رسانه هایی که اخبار جعلی منتشر 
کنند، برخورد می شود. رماندهی پلیس استان 
کربال کشته و زخمی شدن تظاهرکنندگان در 
این استان را تکذیب و تاکید کرد با رسانه هایی 
که اخبار جعلی منتشر کنند، برخورد می شود. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه 
خبری المعلومه، فرماندهی پلیس استان کربال 
در بیانیه ای امروز، سه ش��نبه، کشته و زخمی 
شدن تظاهرات کنندگان شب گذشته در این 
استان را تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است 
روز گذشته هیچ ش��هیدی در میان نیرو های 
امنیتی و مردم معترض وجود نداش��ته است و 
تنها یک نفر آن ه��م در حادثه ای جنایی که 
با تظاهرکنندگان فاصله دو کیلومتری داشته، 
کشته شده است. پلیس کربال ویدئو هایی که 
درباره تظاهرات ش��ب گذشته در شبکه های 
اجتماعی منتشر ش��ده است را جعلی خواند و 
آن ها را ابزاری برای تش��ویش اذهان عمومی 

در کربال دانست.

 واکنش محمدعلی الحوثی
 به ادعای نتانیاهو

عضو شورای عالی سیاسی یمن به ادعای رژیم 
صهیونیستی درباره وجود موشک های نقطه زن 
در یمن واکنش نش��ان داد. به گزارش مهر به 
نقل از العهد، محمدعلی الحوثی عضو شورای 
عالی سیاسی یمن به ادعای رژیم صهیونیستی 
درباره وجود موش��ک های نقطه زن در یمن 
واکنش نشان داد. وی اعالم کرد: ادعای رژیم 
صهیونیستی مبنی بر وجود موشکهای نقطه زن 
در یمن برای حمله به این رژیم به مثابه پیامی 
ب��رای ادامه تجاوزات و حمالت به ملت یمن 
است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی حرفهای 
متناقض می زند زیرا گاهی می گوید که ایرانی 
ها موش��ک وارد یمن کرده اند و گاهی حرف 
دیگری می زند. الحوثی تاکید کرد: این موضع 
گیری نتانیاهو به بیداری ملت یمن کمک می 
کند تا بر اطمینانش مبنی بر مشارکت حقیقی 
رژیم صهیونیس��تی در کنار ائتالف سعودی-
آمریکای��ی- اماراتی در جنگ علیه ملت یمن 
افزوده ش��ود. ش��ایان ذکر اس��ت که بنیامین 
نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی روز 
گذشته در جریان کنفرانس خبری مشترک با 
وزیر خزانه داری آمریکا، مدعی شده بود: ایران 
به دنبال ساخت س��الح های نقطه زن است، 
یعنی موش��ک هایی که بتواند هر نقطه ای در 

خاورمیانه را هدف قرار دهد.

استعفای نخست وزیر لبنان 
نخست وزیر لبنان اعالم کرد، وضعیت در این 
کش��ور به »بن بست« رسیده و استعفای خود 
را به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد. به فارس، 
»سعد الحریری« نخس��ت وزیر لبنان دیشب 
ب��رای بار دوم از زمان آغ��از تظاهرات در این 
کش��ور، خطاب به معترضان سخنرانی کرد. 
الحریری گفت، همیش��ه برای حمایت کشور 
از خطرات تالش ش��ده اما وضعیت کنونی به 
بن بست رسیده و استعفای خود را به »میشل 
ع��ون« رئیس جمهور تقدیم خواه��د کرد. بر 
اساس گزارش شبکه »المیادین«، نخست وزیر 
لبن��ان در ادام��ه از ل��زوم حمایت کش��ورش 
س��خن گفت و تأکید کرد: من در حال رفتن 
به کاخ »بعبدا« )کاخ ریاست جمهوری( برای 
ارائه اس��تعفای خود به رئیس جمهور هستم. 
وظیفه ماس��ت که مانع از فروپاشی اقتصاد در 
لبنان شویم. در ادامه گزارش آمده، معترضان 
در صیدا با اعالم اس��تعفای سعد الحریری به 

شادی پرداختند. 

اخبار

نه مردم شیلی به نئولیبرالیسم آمریکایی
دولت شیلی با پیاده کردن سیاست های سرمایه داری، اعتراض میلیون ها نفر را برانگیخت

گ�روه سیاس�ی: خش��م عمومی در ش��یلی 
در ش��کاف می��ان رش��د اقتص��ادی ب��اال و 
نابرابری های اجتماعی فاحش ریشه دارد که 
باعث ثروتمند شدن برخی در ازای فقر مطلق 
دیگران ش��ده اس��ت، این امر به دلیل اجرای 
سیاست هاس نئولیبرالیس��م از سال ۱۹8۰ در 
این کش��ور به وقع پیوسته اس��ت. ناآرامی ها 
در ش��یلی بیش از دوهفته آغاز ش��ده است و 
معترضان با سرپیچی از وضعیت اضطراری به 
درگیری های خشونت آمیز، آتش زدن و غارت 
در پایتخت این کش��ور ادامه دادند. در جریان 
این خشونت ها تا کنون ۲۰ نفر جان خود را از 
دست داده اند. در گزارش نشریه »تایم« آمده 
که پلیس برای پراکنده کردن صدها دانشجو 
در یکی از خیابان های اصلی »س��انتیاگو« از 
گاز اشک آور و ماش��ین های آب پاش استفاده 
کرده اس��ت. از آنجایی که معترضان بسیاری 
از ایستگاه های مترو را سوزانده و به آنها آسیب 
رسانده اند، تنها یکی از شش خطوط مترو این 
ش��هر فعال است. از طرفی مقامات می گویند 
ک��ه بازگرداندن و تعمیر خدمات حمل و نقل 
مترو ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد. 
در پی این اعترضات خش��ونت آمیز، حدود ۲ 
میلیون دانش��جو مجبور بودند تا در خانه های 
خود بمانند و بسیاری از مردم هم نتوانسته اند 
به محل کار خود بروند. این ناآرامی ها در شیلی 
به دنبال اعتراض به افزایش قیمت بلیت های 
مترو به وجود آمد اما تحلیلگران می گویند که 
این اعتراضات از احساس ناامیدی مردم شیلی 
در خصوص اینکه آنها در پیشرفت دولت سهیم 

نیستند، ناشی می ش��ود. پاتریسیو ناویا، استاد 
مرکز مطالعات آمریکای التین و کارائیب در 
دانشگاه نیویورک، گفت: »معترضان احساس 
می کنن��د که دول��ت به ثروتمن��دان اهمیت 
بیشتری می دهد و از همین رو تظاهرات کردند 

تا صدایشان شنیده شود.«
تغییر کابینه، پاسخ رئیس جمهور شیلی به  ���

اعتراض های سراسری این کشور
با ش��دت گرفتن بحران و ادامه اعتراض های 
سراس��ری علیه سیاست های نولیبرالی دولت 
»سباستین پینرا« رئیس جمهور شیلی، پینرا به 

فکر تغییر اعضای کابینه افتاده است. مردم شیلی 
در ادامه اعتراض ها علیه سیاست های نولیبرالی 
دولت »سباستین پینرا« که از حدود دو هفته 
اخیر شروع شده، »سانتیاگو« پایتخت و برخی 
دیگر از نقاط این کش��ور بار دیگر به صحنه 
حضور گس��ترده معترضان تبدیل شده است. 
به گزارش ش��بکه »تی آر تی«، رئیس جمهور 
شیلی در پاسخ به ادامه اعتراض ها و ناآرامی ها 
در این کشور، از همه اعضای کابینه خواسته 
است که استعفای خود را تقدیم کنند تا او در 
پاسخ به خواس��ته های معترضان، »کابینه ای 

جدید« تشکیل دهد. بعد از این وعده ها بود که 
رئیس جمهور شیلی 8 نفر از وزرای این کشور 
یعنی یک سوم از اعضای کابینه دولت شامل 
اندرس چادویک، وزیر کش��ور شیلی را تغییر 
داد. پیش تر نیز خبرگزاری فرانسه گزارش داده 
بود موج جدیدی از درگیری ها بین معترضان 
و نیرو های امنیتی در ش��یلی آغاز ش��د. دفتر 
ریاست جمهوری شیلی اعالم کرد سباستین 
پینرا، رئیس جمهور شیلی دستورات الزم برای 
لغو حالت فوق العاده از روز دوش��نبه ۲8 اکتبر 
در همه مناطق این کشور را صادر کرده است. 

دفتر ریاس��ت جمهوری شیلی در حالی از لغو 
وضع فوق العاده در این کش��ور خبر می دهد 
که ش��یلی بعد از چند دهه با انفجار اجتماعی 
بی سابقه ای مواجه شده است. سباستین پینه را، 
رئیس جمهور شیلی، در واکنش به اعتراضات 
مردمی و انجام تغییرات اساس��ی در دولت از 
همه اعضای کابینه اش خواست تا استعفانامه 

خود را ارائه دهند.
اعزام هیئت تحقیق سازمان ملل به شیلی ���

باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
متحد از اعزام یک هیئت تحقیقی به ش��یلی 
برای راستی آزمایی درباره ادعاهای نقض حقوق 
بشر در این کشور طعمه بحران شدید اجتماعی 
خبر داد. باچله که خود دو دوره در شیلی رئیس 
جمهور بوده است، در توییتی افزود »نمایندگان 
پارلمان و دولت )شیلی( همگی تمایل خود را 
برای یک ماموریت حقوق بشری سازمان ملل 
در این کش��ور اعالم کرده اند. باچله پیش از 
این در روز دوش��نبه »اندوه عمیق« خود را از 
ش��ورش ها در شیلی اعالم و درخواست کرده 
بود »تحقیقاتی مستقل، بی طرفانه و شفاف« 
درباره »ادعا های نگران کننده درباره استفاده 
بیش از حد از زور به دس��ت نیرو های امنیتی 
و ارتش انجام بگیرد«. کمیس��ر عالی حقوق 
بشر سازمان ملل همچنین در توییت شامگاه 
پنجشنبه خود که به زبان انگلیسی و اسپانیایی 
نوشته شده بود، اعالم کرد »بعد از دنبال کردن 
بحران ش��یلی از آغاز آن، من هیئتی را برای 
راس��تی آزمایی درباره بررسی ادعا های نقض 

حقوق بشر اعزام کردم«.

اغتشاش��ات عراق، افزون بر ریشه های داخلی همچون 
زیرساخت های ناکارآمد سیاسی که مشکالت اقتصادی 
و اجتماع��ی را به ب��ار آورده، از منظر خارجی و مداخله 
س��رویس های اطالعاتی عب��ری – غربی با همکاری 
کوتوله ه��ای منطق��ه، قابل بررس��ی و واکاوی اس��ت. 
ب��ه گزارش آنا، ع��راق به عنوان یک��ی از ثروتمندترین 
کش��ورهای منطقه و جهان و چهار راه مهم ژئوپولتیک 
غرب آسیا، همواره در کانون توجهات بازیگران بین المللی 
بوده و به همین دلیل، جنگ ها و ناآرامی های داخلی این 
کشور را می توان محصول نامبارک جایگاه برجسته اش 
دانس��ت. عراق با برخ��ورداری از مناب��ع عظیم نفت و 
تولید روزانه ۳ میلیون و 8۰۰ هزار بش��که طالی سیاه، 
س��ومین کشور صادرکننده این کاالی راهبردی پس از 
عربستان و روسیه اس��ت و از سوی دیگر، پل ارتباطی 
جبهه مقاومت از تهران تا مرزهای رژیم صهیونیس��تی 
به ش��مار می آید. همین پارامترها کافی است تا اتفاقات 
اخیر همسایه غربی ایران را با نگاهی کالن تر و عمیق تر 
بررس��ی کنیم؛ درعین حال نمی توان از عوامل داخلی و 
زخم ه��ای به جامان��ده از تأثیر س��اختارهای ناکارآمد و 
فرسوده این کشور طی چند دهه گذشته بر غلیان خشم 
مردم غفلت کرد. از این منظر، فاکتورهای انگیزشی مؤثر 
در اغتشاشات و اعتراضات عراق را می توان به دو بخش 
»داخلی« و »خارجی« تقسیم کرد.۱. عراق، منشوری از 
طیف های قومی و مذهبی را در خود جای داده و شاید اگر 
آن را کشور ۷۲ ملت بخوانیم، سخن به گزاف نگفته ایم. 
سهم این طوایف اما در ساختار سیاسی یکسان نیست و 
همین امر موجب بروز شکاف های اقتصادی و اجتماعی 
ش��ده است. ش��یعیان عراق، ۶۰ الی ۶۵ درصد، برادران 
اهل تسنن ۳۲ الی ۳۷ درصد، کردها ۱۵ الی ۲۰ درصد و 
ترکمان ها هم درصد کمتری از بافت جمعیتی این کشور 
را تشکیل می دهند. بر اساس این ساختار سیاسی که از 
سال ۲۰۰۵ شکل گرفت، پس��ت ریاست جمهوری به 
کردها، نخست وزیری به شیعیان و ریاست مجلس نیز به 
اهل تسنن داده شد و به این ترتیب، زمینه را برای سرباز 
کردن مشکالت فراهم کرد. در حقیقت، دولت عراق بر 
پایه این تقس��یم بندی، عماًل فاقد قدرت اجرایی است، 
ضمن اینکه در کابینه، سهم بندی میان اقوام و طوایف 
وجود دارد و دولتی ناهمگون از این رهگذر شکل گرفته 
که هر کدام از اعضای آن، قصد تحقق منافع حداکثری 
خود را دارند. به عنوان نمونه، کردها ۲۰ درصد از س��هم 
بودجه را در اختیار گرفته اند، درحالی که طبق قانون باید 
۱۷ درصد سهمیه داشته باشند. افزون بر این، ۹۰۰ هزار 
بش��که نفت در روز بدون دخال��ت دولت مرکزی صادر 
می کنند و درنتیجه، اقلیم کردس��تان، منطقه ای متمول 
و برخوردار شده اس��ت. این تقسیم بودجه موجب شده 
که اکثریت جمعیت این کشور - شیعیان- بار مشکالت 
اقتصادی را بیشتر تحمل کنند و دولت خدمات کمتری 

به آن ها ارائه دهد. این در حالی اس��ت که آمریکایی ها 
یک سوم از نفت عراق را برای جبران خسارت های جنگ 
برمی دارن��د و دولت با این حجم از مش��کالت، درگیر 
پرداخ��ت ۷ میلیون نفر حقوق بگیر نیز هس��ت. ناتوانی 
دولت در رس��یدگی به امور معیش��تی، طبعاً معضالت 
اجتماعی ازجمله بیکاری را ب��ه همراه دارد و از این رو، 
ش��اهدیم که طبقه تحصیل کرده و فاقد شغل عراق، در 
اعتراضات نقش پر رنگی دارند و خواستار شفافیت امور 
مالی دولت و ریش��ه کن شدن فساد برای بهبود اوضاع 
اقتصادی ش��ده اند. با این حس��اب، کاتالیزور اعتراضات 
اخی��ر، ناکارآمدی دس��تگاه های حاکمیتی بر اس��اس 
زیرساخت های سیاسی معیوب و سرریز کردن مطالبات 
اجتماعی – اقتصادی است؛ تحولی که توسط دست های 
پشت پرده خارجی، بعضاً به انحراف کشیده شد.۲. پس از 
ساقط شدن رژیم صدام توسط آمریکا و روی کار آمدن 
دولت هایی غالباً همس��و با ایران، قبیله س��عودی اولین 
رژیمی بود که به این سیاس��ت واشنگتن اعتراض کرد. 
»ترکی الفیصل« رئیس سازمان اطالعات وقت عربستان 
س��عودی طی یک س��خنرانی در مرک��ز پژوهش های 
استراتژیک اردن رس��ماً اذعان کرد که »آمریکا، عراق 
را در س��ینی طالیی تقدیم ایران کرد.« به همین دلیل، 
عربستان، یکی از زخم خوردگان رویکرد عراق و نزدیکی 
این کش��ور به ایران است و ارتش سایبری عربستان و 
کوتوله های منطقه با همین مستمسک، هشتگ هایی 
در ش��بکه های اجتماعی با محوریت خصومت ورزی با 
ایران توزیع کرده اند. شبکه های اجتماعی و ماهواره ای 
عرب��ی – غربی، تمرک��ز ویژه ای ب��ر بزرگنمایی ایران 
به عنوان عامل مصائب عراقی ها کرده اند و خط خبری 
– تبلیغاتی ویژه ای را در این راستا دنبال می کنند. از باب 
مثال، شبکه های العربیه و بی بی سی، تقالی فراوانی بر 
القای این انگاره های جعلی می کنند که حاکمان عراق، 
دست نشانده های ایران هستند یا جمهوری اسالمی، پای 
عراق را به دعوای خود با آمریکا باز کرده است! عالوه بر 
این، مثلث شوم عبری، عربی، غربی از پتانسیل عناصر 
زخم خورده و به حاش��یه رانده شده حزب بعث که کینه 
عمیقی از دولت عراق دارند نیز غافل نبوده اند. وابستگان 
و اعضای حزب منحله بعث، بزرگ ترین ضربه حیثیتی 
را در ط��ول جن��گ تحمیلی از ایران خوردن��د و از این 
ظرفی��ت برخوردارند که همه مش��کالت و کمبودهای 
عراق را کینه توزانه به گردن ایران بیندازند. به گفته یکی 
از مسئولین امنیتی عراق، از سه روز پیش از کلید خوردن 
دور دوم اعتراض��ات در ۱۰ اس��تان، کمپینی در فضای 
مجازی برای تشویق تظاهرکنندگان به سمت گرایشات 
ضد ایرانی ایجاد ش��د و نتیجه گرفت که این صفحات، 
همگی از یک برنامه ریزی و مدیریت واحد برخوردارند. 
این در حالی اس��ت که عراق از مش��کالت زیربنایی و 
مداخالت خارجی با محوریت آمریکا، عربستان و شرکا 

و رژیم صهیونیس��تی رنج می ب��رد و چنانچه معاضدت 
جمه��وری اس��المی در دفع فتنه داع��ش و کمک به 
س��اخت پروژه های عمرانی این کشور نبود، عراق حتی 

شرایط وخیم تری را تجربه می کرد.
افش�اگری روزنام�ه االخبار درباره دخالت مس�تقیم  ���

عربستان و آمریکا در اعتراضات اخیر
شاهد این مدعا آنکه روزنامه االخبار لبنان، طی گزارشی 
به عاملیت مس��تقیم عربس��تان، ام��ارات و آمریکا در 
ناآرامی ها که از آن با عبارت »کودتا« یاد کرده، اش��اره 
و فاش کرد: »امارات، مرکز ایده پردازی شد و اشخاصی 
مانند »طحنون بن زاید آل نهیان« مش��اور امنیت ملی 
و »محمد دحالن« مش��اور وی )که به داشتن ارتباط با 
رژیم صهیونیستی شهره است(، مسئولیت برنامه ریزی 
را بر عه��ده گرفتند. هزینه مالی ای��ن کودتا که حدود 
۱۵۰ میلیون دالر اس��ت، بر عهده عربس��تان سعودی 
ق��رار گرفت. اجرای میدانی آن نی��ز بر عهده نهادهای 
موس��وم به جامعه مدنی عراق است که تحت حمایت 
مالی س��فارت آمریکا ق��رار دارند. مس��ئله مهم اینکه، 
ش��مار این نهادها به بیش از ۵۰ هزار نهاد می رس��د و 
فقط در س��ال جاری میالدی، ۷۰۱ میلیون دالر به آن 
اختصاص داده شده اس��ت.« االخبار همچنین در اوایل 
س��ال جاری میالدی به نقل از مناب��ع امنیتی گزارش 
داد که تابس��تان داغی در انتظار عراق خواهد بود. یک 
منبع بلندپایه عراقی نی��ز اعالم کرد که »آمریکایی ها، 
اواسط تابستان ۲۰۱۹ نسبت به طرحی هشدار دادند که 
همه چی��ز را علیه ایران تغییر خواهد داد و تالش کردند 
که از طریق شخصیت های سیاس��ی عراق این پیام را 
به تهران برس��انند«. تابس��تان داغ مدنظر آمریکایی ها 
برای فراهم س��ازی مقدمات آشوب ها صرف شد و پس 
از آن، پاییز داغی در سطح اجرا کلید خورد. با وجود اینکه 
واشنگتن به ظاهر در امور داخلی عراق، دخالتی ندارد اما 
تردیدی نیست که س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( از اقدامات عادل عبد المهدی، نخست وزیر عراق، 
بنابر بر دالیل سه گانه ذیل عصبانی است. یکم: موضع 
وی در قبال تحریم های آمریکا و مخالفت با فشار علیه 
ایران. عبد المهدی برخالف حیدر العبادی، نخست وزیر 
پیشین این کش��ور که به تحریم های ضد ایرانی چراغ 
س��بز نش��ان داد، ایران را به آمریکا نفروخت و صراحتًا 
مخالفت خ��ود را با تحریم های غیرقانونی واش��نگتن 
اعالم کرد. دوم: تثبیت حشدالش��عبی به عنوان یکی از 
ارکان نیروهای مس��لح عراق و ابالغ چارت رسمی این 
تشکل نظامی باعث ناخرسندی آمریکایی ها شد، چراکه 
مدت ها برای انحالل حش��د و یا ادغام آن با ارتش تقال 
کرده بودند. در جریان اعتراضات، چندین نفوذی مسلح 
دس��تگیر شدند که به س��مت آن ها شلیک می کردند و 
برحسب گزارش ها، برنامه این بوده و هست که نیروهای 
حش��د الش��عبی را به عنوان عوامل سرکوبگر تظاهرات 

نش��ان دهند. این توطئه، متأسفانه در برخی موارد مؤثر 
واقع ش��ده که به آتش کشیدن آمبوالنس شهید »وسام 
العلی��اوی« از فرمانده��ان عصائب اه��ل الحق و زنده 
سوزی این فرمانده بلندپایه، از مصادیق تأثیر پروپاگاندای 
ضد نیروهای مقاومت در عراق محسوب می شود. سوم: 
بازگش��ایی گذرگاه مرزی »قائم – بوکمال«، مسیری 
بس��یار استراتژیک میان سوریه و عراق به شمار می آید 
و به گفته یکی از مسئولین امنیتی عراق، سیلی محکمی 
به واشنگتن بود. آمریکایی ها معتقدند که بازگشایی این 
گذرگاه، مرزهای رژیم صهیونیستی را به خطر می اندازد 
و همچون نخ تس��بیح برای اتصال پایتخت های ایران، 
عراق، سوریه و لبنان به سمت سواحل مدیترانه و اشراف 

مقاومت بر سرزمین های اشغالی است.
نقش موساد در منحرف کردن مطالبات مردم عراق ���

از سوی دیگر، خصومت رژیم جعلی صهیونیستی با مردم 
و حاکمیت عراق امر پوش��یده ای نیس��ت. اسرائیل تنها 
حامی تجزیه طلبی اقلیم کردس��تان عراق بود و تقویت 
بنیان ه��ای نظام��ی نیروهای مقاومت در این کش��ور، 
همچون خاری در چشم صهیونیست هاست. کمی پیش 
از آغ��از دور اول ناآرامی ها، دولت عراق بر مبنای نتایج 
کمیته بررسی حمالت هوایی به انبارهای حشد الشعبی، 
تل آویو را عام��ل این حمالت معرفی کرد. این رویکرد 
ضد صهیونیس��تی عراق در کنار مخالفت آشکار بغداد 
با معامله قرن و شکس��ت پروژه عادی س��ازی روابط با 
اسرائیل، رسوایی و فضاحتی برای سران این رژیم قلمداد 
می ش��ود که به زعم آن ها، نباید بی پاس��خ بماند. منابع 
امنیتی عراق طبق آنالیز دقیق به این نتیجه رس��یده اند 
که دستگاه اطالعاتی صهیونیست ها )موساد( در معیت 
برخی وابستگان س��فارت آمریکا در بغداد، در کشاندن 
تظاهرات مس��المت آمیز عراق به سمت هرج و مرج و 
اقدامات امنیتی، دست داشته است. و باالخره اینکه مردم 
عراق نش��ان داده اند که در کوران فتنه ها و طوفان بالیا 
به مدد ارشادات و رهنمودهای مرجعیت، سربلند بیرون 
آمده اند. نمایندگان »آیت اهلل سیستانی«، مرجع عالی قدر 
ش��یعیان عراق به نقل از ایش��ان همواره به معترضین 
توصیه کرده اند که صبغه مس��المت آمیز تظاهرات خود 
را تحت هر ش��رایطی حفظ کرده و از تعرض به اموال 
شخصی و عمومی بپرهیزند. مهم تر از همه، مردم را از 
توطئه ها و منحرف شدن مطالبات بر حذر داشته و تأکید 
کردند: »به کسانی که اهداف پلید دارند، اجازه ندهید در 
میانتان نفوذ کرده و به نیروهای امنیتی حمله کنند.« با 
میانداری چنین قط��ب قدرتمندی در تحوالت عراق و 
همچنین ملتی غیور که فتنه تروریسم تکفیری داعش 
را با اتحاد ملی حفظ کرده اند، دولت و ملت این کش��ور 
به طور حتم، از کوران و طوفان بالیا و توطئه های اخیر 
نیز سربلند بیرون آمده و فصل جدیدی در اصالح امور 

کشورشان بر خواهند داشت.

 رد پای مشهود سرویس های جاسوسی بیگانگان در اعتراضات عراق
توطئه مثلث غربی-عبری-عربی برای ضربه زدن به جبهه مقاومت؛

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
گف��ت: اصرار مقامات آمریکا بر اینکه ایران 
باید FATF را تصویب کند، نشان می دهد 
ک��ه آنان به دنبال اعمال فش��ار بر ایران از 
این طریق هس��تند. محمدجواد ابطحی در 
گفتگو با مهر با اش��اره به اصرار دولتمردان 
برای تصویب لوایح FATF، اظهار داشت: 
ادعای دولتمردان این است که FATF ما 
را از بحران های اقتصادی نجات می دهد که 

اگر واقعاً این چنین اس��ت، آنان باید ادعای 
خود را به صورت کتبی بنویسند، امضا کرده 
و تضمین  دهند. وی با بیان اینکه برخی از 
دولتمردان تا چندی پیش به صراحت اعالم 
کردند که در این ب��اره تضمین نمی دهند، 
ادامه داد: وزیر امور خارجه اعالم کرد که »نه 
م��ن و نه رئیس جمهور تضمین نمی دهیم 
که مش��کالت با FATF حل شود« و از 
س��وی دیگر گروه ویژه اقدام مالی موسوم 

ب��ه FATF ه��م نه تنها ب��ه ما تضمینی 
نمی دهد، بلکه آنان تأکید کرده اند که امکان 
 FATF اعمال حق  شرط  در لوایح مرتبط با
وجود ندارد. دولتی ها در زمان انعقاد قرارداد 
برجام هم چنین مطالبی را عنوان می کردند 
و تأکیدشان بر آن بود که اگر برجام نباشد، 
اقتصاد ما عقب افتاده می شود اما دیدیم که 
با برجام، نه تنها مشکالت اقتصادی کشور 
حل نش��د، بلکه تحریم ها هم تشدید شد. 

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
با بیان اینکه دولت ب��ا این نگاه خود یعنی 
اتکای صرف به غرب، ۶ س��ال اس��ت که 
کش��ور را به عقب بُرده است، تصریح کرد: 
اخیراً پمپئ��و، وزیر امور خارج��ه آمریکا در 
ی��ک مداخله جویی آش��کار در امور داخلی 
کشورمان، خواستار تصویب فوری و بدون 
 CFT ش��رط کنوانس��یون پالرمو و الیحه
شده است که سوال ما از طرفداران تصویب 

لوایح FATF این است که آیا افرادی چون 
پمپئو، دلسوز نظام جمهوری اسالمی هستند 
یا آنکه تصویب FATF برای آنها منافعی 
دارد و برنامه ری��زی کرده اند تا از این طریق 

فشارها بر ایران را افزایش دهند؟ 

»FATF« آمریکا به دنبال افزایش فشار بر ایران با تصویب لوایح
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس مطرح کرد



دولت برای کسب رضایت »FATF« تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت 
دولت در آیین نامه اجرایی ماده ۱4 الحاقی قانون مبارزه 
با پولش��ویی ب��رای جلب رضایت FATF، فهرس��ت 
افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کش��ور را شامل 
قطعنامه های ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل متحد نیز 
کرده اس��ت. به گزارش فارس، هیات دولت در آس��تانه 
 )FATF( برگزاری اجالس اخیر گروه ویژه اقدام مالی
و در تاری��خ ۲۱ مهرم��اه آئی��ن نامه اجرای��ی ماده ۱4 
الحاقی قانون مبارزه با پولش��ویی را به تصویب رساند. 
اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این آئین 
نام��ه اجرایی را ی��ک روز بعد از تصوی��ب، به نهادهای 
اجرایی اب��الغ کرد.در ماده ۱ آئین نام��ه اجرایی قانون 
مبارزه با پولشویی »فهرس��ت تحریمی« مورد پذیرش 
کشور را عالوه بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت 
ملی، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد 
قرار داده اس��ت. این در حالی است که در تمامی قوانین 
مربوطه مانند قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها 

ش��ورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع صاحب 
صالحیت برای تش��خیص مصادیق تروریسم و افراد و 
نهادهای تحریمی معرفی شده اند. به نظر می رسد این 
اقدام دولت در راس��تای جلب رضایت FATF صورت 
گرفته اس��ت ک��ه منجر به پذیرش فهرس��ت تحریمی 
نهاده��ای بین المللی در قوانی��ن داخلی و تبعا پذیرش 
رس��می خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد.گفتنی 
اس��ت در قانون مبارزه با تامین مالی تروریس��م تعیین 
مصادیق تروریسم منحصرا به شورای امنیت ملی کشور 
واگذار ش��ده بود و در آئین نام��ه اجرایی این قانون نیز 
این موضوع تغییری نیافت ک��ه این موضوع نارضایتی 
FATF از وضعیت تصویب این قانون در کش��ورمان 
را به دنبال داش��ت و در بیانیه های این نهاد بین الدولی 
اعالم ش��د.همچنین در ماده ۱۲۲ این آئین نامه اجرایی 
از اشخاص داخلی درخواست شده است نسبت به توقیف 
اموال اش��خاص مندرج در »فهرس��ت تحریمی« اقدام 

کنند.ای��ن آئین نامه عالوه بر تعارض ب��ا قانون تامین 
مالی تروریس��م )مصوب ۱۳۹۷(، قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل متحد را هم ردیف مصوبات شورای 
امنیت ملی کشور قرار داده است که این اقدام می تواند 
منجر به ایجاد زیرساخت قانونی برای خودتحریمی در 
داخل کش��ور شود.به گزارش فارس، به آیین نامه دولت 
دو اشکال اساسی وارد است:نخست اینکه تصویب این 
آیین نامه خالف قانون اس��ت و در عین حال بر خالف 
قوانین موجود که شورای عالی امنیت ملی را تنها مرجع 
تش��خیص مصادیق پولش��ویی و تامین مالی تروریسم 
می دانس��ت، قطعنامه ه��ای تحریم��ی ش��ورای امنیت 
سازمان ملل را به صورت موازی با شورای عالی امنیت 
ملی برای تشخیص مصادیق به رسمیت می شناسد.دوم 
اینکه علیرغم آنکه قطعنامه های تحریمی اشاره شده در 
متن آیین نامه به صورت مس��تقیم به ایران اشاره ندارند 
اما از یک س��و بعضی کارشناسان معتقدند از طریق آنها 

ممکن اس��ت امکان ایراد اتهام به اش��خاص حقیقی و 
حقوق��ی ایرانی فراهم ش��ود و از س��وی دیگر در متن 
آیین نامه ب��ه این قطعنامه ها و قعطنامه های »متعاقب« 
آن اشاره شده است و از االن درباره قطعنامه های آینده 
ش��ورای امنیت که ممکن اس��ت متعاقب قطعنامه های 
فعلی صادر شوند و به طور مستقیم به ایران اشاره کنند 
نیز مجوز شناس��ایی و توقیف اموال و اصطالحا امضای 

سفید داده شده است.
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اقتصاد

صادرات محموله صادراتی گاز مایع 
فاز ۱۹ پارس جنوبی از بورس انرژی 

ش��رکت ملی گاز ایران توانست نخستین گاز 
مای��ع صادراتی ف��از ۱۹ مجتمع پارس جنوبی 
را از طری��ق بورس انرژی ایران به ارزش بیش 
از ۳ میلی��ون دالر به ب��ازار های خارجی صادر 
کند. به گزارش تس��نیم، پس از تجربه موفق 
ش��رکت ملی گاز ایران در ص��ادرات ۱۳٫۵۰۰ 
تن گاز مای��ع از طریق رینگ صادراتی بورس 
انرژی ایران روز گذش��ته نی��ز دو محموله گاز 
مایع با حجم کلی ۱۱ هزار تن روانه میز فروش 
رینگ صادراتی بورس انرژی شد که در کمتر از 
یک دقیقه با موفقیت معامله و رهسپار آنسوی 
مرزهای ایران ش��د.این معامله شامل دادوستد 
دو محموله به حجم ۵٫۰۰۰ تن و ۶٫۰۰۰ تن 
گاز مای��ع)LPG( تولیدی فاز ۱۹ مجتمع گاز 
پارس جنوبی است که با روش کشف پریمیوم 
منهای ۶۵ به قیمت جذاب هر تن ۲۹۷.۵ دالر 
فروخته ش��ده است.به این ترتیب شرکت ملی 
گاز ایران توانست نخستین گاز مایع صادراتی 
ف��از ۱۹ مجتمع پارس جنوبی از طریق بورس 
انرژی ایران را به ارزش ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار 
و ۵۰۰ دالر به بازار های خارجی صادر کند.این 
گزارش می افزاید: در مدت کمتر از یک ماه اخیر 
ش��رکت ملی گاز ایران توانسته است از طریق 
بستر شفاف و متشکل بورس انرژی ایران ۲4 
هزار و ۵۰۰ تن گاز مایع را با جذاب ترین قیمت 

رقابتی رهسپار آنسوی مرزهای کشور کند.

بیش از 60 هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی در اقتصاد ایران وجود دارد 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بیش 
از ۶۰ ه��زار میلیارد تومان در اقتصاد ایران فرار 
مالیاتی وجود دارد. متاسفانه تبعیض مالیاتی در 
کشور به گونه ای است که دهک های پایین که 
درآمد چندانی ندارند تمام مالیاتشان را میدهند 
ولی از کسانی که درآمد میلیاردی دارند مالیات 
اخذ نمی شود و فرار مالیاتی می کنند. به گزارش 
ف��ارس، در اقتص��اد ایران عالوه ب��ر فرارهای 
مالیات��ی کالن، میزان معافیت ه��ای مالیاتی 
نیز اع��داد و ارق��ام باالیی دارد. یک��ی از این 
معافیت های مالیاتی مربوط به »مالیات بر بهره 
بانک ها و انواع اوراق« است. در واقع سود اضافه 
ش��ده به س��پرده هایی بانکی نیز نوعی کسب 
درآمد محسوب شده که باید از آن مالیات گرفته 
شود. وقتی از بخش های مولد اقتصاد که باعث 
رش��د اقتصادی در کشور می شوند مالیات اخذ 
می شود؛ به دور از منطق است که از بازارهای 
پولی که رقیب بخش مولد نیز هستند مالیات 
گرفته نشود. در نتیجه، ضرورت دارد که بحث 
ساماندهی معافیت های مالیاتی و جلوگیری از 
فرارهای مالیاتی در دستورکار دولت قرار گیرد.
در این راس��تا، علی وقف چی عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگ��زاری فارس درباره 
ضرورت ساماندهی مالیاتی در کشور گفت: در 
حال حاضر سازوکار اعطای یارانه و اخذ مالیات 
در کش��ور به نفع طبقات برخوردار است و این 
موضوع باعث ایجاد فاصله طبقاتی در کش��ور 

شده است.

خودروی جایگزین پراید با قیمت 
مشابه به بازار عرضه شود

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس می گوید 
خ��ودروی جایگزین پراید و پ��ژو 4۰۵ باید با 
قیمت مش��ابه به بازار عرضه شود تا اقشار کم 
درآمد نیز توان خرید خودرو را داشته باشند. علی 
اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در گفت  وگ��و با خانه مل��ت، درباره توقف خط 
تولید پراید در ماه های آینده و ضرورت معرفی 
خ��ودروی جایگزین با قیمت مش��ابه، گفت: 
خودروی جایگزین پراید و پژو 4۰۵ باید با قیمت 
مشابه به بازار عرضه شود تا اقشار کم درآمد نیز 
توان خرید خودرو را داشته باشند.نماینده مردم 
اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه تولیدات خودروس��ازان 
ایرانی متناسب با توان مالی اقشار مختلف جامعه 
نیست، افزود: نباید مردم را مجبور به خرید تیبا با 
قیمت��ی بیش از پراید کرد زیرا این امر اجحاف 
در حق مردم است.وی با بیان اینکه خودروهای 
شهری باید کوچک، کم مصرف و ارزان قیمت 
بوده و حتی در برخی موارد برقی باش��د، افزود: 
در س��ال های اخیر خودروس��ازان برنامه جدی 
برای تولید خودروهای هیبریدی نداشتند این در 
حالی اس��ت که می توان با کاهش بهای تمام 
ش��ده، خودروهای برقی ارزان قیمت در اختیار 
مردم قرار داد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
با تاکید بر ضرورت تقویت اس��تفاده از وسایل 
نقلیه عمومی، اضافه کرد: باید با توسعه حمل و 
نقل ریلی، هوایی، جاده ای و... زمینه استفاده از 

وسایل نقلیه عمومی فراهم شود.

ورود دادستانی کل کشور به سوءاستفاده 
از کارتهای بازرگانی اشخاص 

دادستان کل کش��ور در بخشنامه ای تاکید 
ک��رد، ورود کاال ب��ا کارت بازرگان��ی افراد 
دیگر مش��مول مقررات بن��د یک ماده یک 
قان��ون مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز بوده 
وجرم قاچ��اق تلقی می گ��ردد. به گزارش 
تس��نیم، محم��د جعفر منتظری دادس��تان 
کل کشور در بخش��نامه ای به دادستانهای 
عمومی و انقالب سراسر کشور بخشنامه  ای 
درخص��وص نح��وه برخ��ورد ب��ا اس��تفاده 
کنن��دگان از کارته��ای بازرگان��ی اجاره ای  
ی��ک بار مصرف ابالغ کرد. بر اس��اس این 
بخشنامه واردات با کارت بازرگانی دیگران 
) کارت های واگذار ش��ده موس��وم به اجاره 
ای( مش��مول مقررات قاچاق کاال است.در 
انتهای  این بخش��نامه آمده است،  تنظیم 
و صدور س��ند وکالت واگذاری یا استفاده از 
کارت بازرگانی دیگران تس��هیل بزه قاچاق 
و در حکم معاونت در جرم قاچاق تلقی می 

شود.

صرف هزینه چند ده میلیاردی تبلیغات
براس��اس ص��ورت های مالی ش��ش ماهه 
نخس��ت سال ۱۳۹8 ش��رکت ایران خودرو 
در ح��دود ۲۰۶ میلیارد ری��ال هزینه صرف 
تبلیغات نموده اس��ت. آن هم در ش��رایطی 
ک��ه ح��دود ۵۰ درص��د ب��ازار منحصرا در 
اختیار این ش��رکت است .به گزارش پایگاه 
خبری تحلیلی خط بازار وضعیت بزرگترین 
خودروساز کش��ور چندان رو به راه نیست. 
صورت های مالی این شرکت به وضوح بر 
این موضوع صحه می گذارد. به طور مثال 
شرکت ایران خودرو در شش ماهه نخست 
س��ال ۱۳۹8 بالغ بر ۵۳.۱۱۶ میلیارد ریال 
زیان داشته اس��ت. این شرکت در حالی با 
چنین وضعیتی مواجه اس��ت که انتظار می 
رود مدیریت هزینه ها ب��ا محوریت تامین 
نقدینگی تولید سرلوحه تیم مدیریتی جدید 
ایران خودرو قرار گی��رد. تبلیغات به عنوان 
یکی از ارکان مهم س��رفصل هزینه ای از 
جمله ش��اخص هایی اس��ت که م��ی تواند 
تدبی��ر مدیری��ت جدید ایران خ��ودرو را در 
مدیریت هزینه ها را ارزیابی کند. براساس 
صورت های مالی شش ماهه نخست سال 
۱۳۹8 ش��رکت ایران خودرو در حدود ۲۰۶ 
میلیارد ریال هزینه ص��رف تبلیغات نموده 
اس��ت. آن هم در ش��رایطی که حدود ۵۰ 
درصد بازار منحصرا در اختیار این ش��رکت 
است و اساسا یک ش��رکت زمانی اقدام به 
تبلیغات س��نگین می نماید که سهم ش در 
بازار اندک و رقبای متعددی داش��ته باشد.
اینک��ه در ش��رایط کمبود نقدینگ��ی مبالغ 
میلی��اردی صرف تبلیغات ش��ود، خود یک 
عالمت سوال اس��ت و لذا این ابهام مطرح 
اس��ت که ای��ن هزینه ها در چ��ه مواردی 
هزینه ش��ده و عایدی آن برای این شرکت 
چه بوده اس��ت؟ به طور حتم شفاف سازی 
روابط عمومی ایران خودرو در روشن شدن 

موضوع کمک شایانی خواهد کرد. 

روسیه، چین و هند سوئیفت را کنار 
می گذارند 

روس��یه، چی��ن و هن��د سیس��تم پرداخت 
جایگزین س��وئیفت می س��ازند تا ۳ میلیارد 
انس��ان را به هم متصل کنن��د. به گزارش 
تسنیم به نقل از راشا تودی، روسیه، هند و 
چین اعضای گروه تجاری بریکس، تصمیم 
گرفته اند سیس��تم های پیامدهی مالی خود 
را ب��ه ه��م متصل کنن��د و سیس��تم مالی 
بین المللی سوئیفت را کنار بگذارند .سیستم 
پیامدهی مالی روسیه، SPFS، به سیستم 
پرداخت بین بانکی چین متصل می ش��ود. 
هن��د یک سیس��تم پیامدهی مال��ی داخلی 
ندارد ولی قصد دارد به پلتفرم بانک مرکزی 
روسیه با یک سیستم خدمات داخلی که در 
حال ساخت اس��ت متصل شود.کشورهای 
ش��رکت کننده در این سیس��تم روی یک 
پلتفرم خاص کار می کنند و هیچ مش��کلی 
با نقل و انتقال ها نخواهند داش��ت .روسیه 
از ۲۰۱4 در بحبوحه تهدیدهای واش��نگتن 
ب��رای قطع ارتباط آن با با س��وئیفت، روی 
ساخت SPFD کار می کند . اولین انتقال 
مالی توسط این شبکه شامل یک نهاد غیر 
بانکی می شد و در دس��امبر ۲۰۱۷ صورت 
گرف��ت .آال باکینا، مدیر سیس��تم پرداخت 
مالی بانک روس��یه گفت: ما فرصتی داریم 
ت��ا بانک های خارج��ی و نهادهای قانونی 
خارجی را ب��ه SPFS متصل کنیم. امروز 
حدود 4۰۰ کاربر در این سیس��تم مشارکت 
دارند و قراردادهایی با 8 بانک خارجی و ۳4 

نهاد قانونی بسته شده است.

اخبار

چشم انداز ۱6شاخص اقتصاد ایران نشان از پایان رکود و سقوط تورم در 2020 دارد
بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول؛

گروه اقتص�ادی: صن��دوق بین المللی پول با 
بررس��ی چشم انداز ۱۶ شاخص کالن اقتصاد 
ایران در س��ال ۲۰۲۰ پیش بین��ی کرد تولید 
ناخالص داخلی ایران در سال به 4۶۳میلیارد 
دالر افزای��ش یابد، بخش غیرنفتی اقتصاد از 
رکود خارج شود و نرخ تورم کاهش و وضعیت 
بدهی دولت بهبود یابد. به گزارش تس��نیم، 
صندوق بین المللی پول در گزارش��ی موسوم 
به »چشم انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و 
آسیای مرکزی« به بررسی چشم انداز اقتصادی 
۳۱ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۰ 
پرداخته اس��ت.بر اساس برآوردهای این نهاد 
بین المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد 
منفی ۹.۵درصدی را تجربه کرده اما در سال 
۲۰۲۰ اثر تحریم ها تخلیه خواهد شد و اقتصاد 
این کشور رشد صفر درصدی خواهد داشت.
ب��ا وجود تحریم ه��ای آمری��کا، ارزش تولید 
ناخالص داخلی ایران از رق��م برآوردی 4۵8 
میلی��ارد دالری در س��ال ۲۰۱۹ با افزایش ۵ 
میلیارد دالری در س��ال ۲۰۲۰ مواجه خواهد 

شد و به 4۶۳ میلیارد دالر خواهد رسید.
خروج بخ�ش غیرنفتی اقتص�اد ایران از  ���

رکود در سال 2020
بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ از رکود 
خارج خواهد شد. بر اساس پیش بینی صندوق 
بین المللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال 
۲۰۲۰ رشد ۱.۲درصدی را تجربه خواهد کرد. 
برای این بخش در س��ال ۲۰۱۹ رشد منفی 
4.۲ درصد برآورد ش��ده اس��ت.بخش نفتی 
ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۲8.۳درصدی 
داشته که پیش بینی ش��ده است این رقم در 
س��ال ۲۰۲۰ به منفی ۵.۷ درصد برس��د.این 
نهاد بین المللی تولید نفت ایران در سال جاری 

را ۲.۲۹ میلی��ون بش��که در روز برآورد کرده 
و پیش بینی نموده اس��ت در سال ۲۰۲۰ نیز 
تولید نفت ایران اندکی کاهش یابد و به ۲.۱۱ 
میلیون بشکه در روز برسد.تولید گاز ایران در 
س��ال ۲۰۲۰ ثابت باقی خواهد ماند و در رقم 
معادل ۵.۰۳ میلیون بشکه در روز نفت باقی 
می ماند، بر این اساس تولید گاز ایران بیش از 
دو برابر تولید نفت ایران در این س��ال خواهد 
بود.رقم برآوردی صادرات نفت ایران در سال 
جاری میالدی ۶۰۰ هزار بشکه در روز اعالم 
شده است که به پیش بینی صندوق بین المللی 
پول این رقم در س��ال ۲۰۲۰ ب��ه ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز کاهش خواهد یافت. اما صادرات 
گاز ایران در س��ال ۲۰۱۹ مع��ادل ۱۶۰ هزار 

بش��که در روز نفت بوده که پیش بینی شده 
است در سال ۲۰۲۰ نیز همین رقم باقی بماند.
بر اساس این گزارش از گرمای تنور تورم در 
س��ال ۲۰۲۰ کاسته خواهد شد. اقتصاد ایران 
در س��ال ۲۰۱۹ تورم ۳۵.۷درصدی داشته و 
پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۰ 

کاهش یابد و به ۳۱ درصد برسد.
میلیارددالری و  پیش بینی ص�ادرات ���55.5

واردات 71.7میلیاردی
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود 
صادرات ایران در سال جاری را ۶۰.۳ میلیارد 
دالر و واردات در ای��ن س��ال را ۷۳.۳ میلیارد 
دالر برآورد و پیش بینی کرده اس��ت در سال 
۲۰۲۰ صادرات ایران ب��ه ۵۵.۵ میلیارد دالر 

و واردات ب��ه ۷۱.۷ میلیارد دالر کاهش یابد.
تراز حس��اب های جاری ایران در سال ۲۰۱8 
مثبت ۱8.۳ میلیارد دالر بوده که بر اس��اس 
گزارش صن��دوق بین المللی پ��ول این رقم 
در س��ال جاری منفی ش��ده و به منفی ۱۲.۳ 
میلیارد دالر رسیده است. پیش بینی شده است 
در س��ال ۲۰۲۰ نیز تراز حس��اب های جاری 

ایران به منفی ۱۵.۵ میلیارد دالر برسد.
میلی�ارددالری  ذخای�ر ارزی بی�ش از ���85

ایران در پایان سال 2019
این نهاد بین المللی که کل ذخایر ارز و طالی 
ایران را در پایان س��ال ۲۰۱8 بالغ بر ۱۰۱.۱ 
میلیارد دالر اعالم ک��رده بود برآورد کرده در 
پایان س��ال ۲۰۱۹ این رقم به 8۵.۵ میلیارد 

دالر خواهد رسید که معادل رقم واردات برای 
۱4.۳ ماه اس��ت.پیش بینی ش��ده است روند 
نزولی ذخایر ارزی ایران در س��ال ۲۰۲۰ نیز 
ادام��ه یابد و در پایان این س��ال حجم ذخایر 
ارز و طالی ایران به ۶8.8 میلیارد دالر برسد 
که معادل هزینه واردات برای ۱۱.8 ماه است.

ب��ا وجود افت ذخایر ارزی ایران، این کش��ور 
همچنان میان کش��ورهای منطقه خاورمیانه 
و آس��یای مرکزی از نظ��ر دوام ذخایر ارزی 
خود در جایگاه مطلوبی قرار خواهد داش��ت. 
تنها دو کشور عربس��تان و ازبکستان در این 
منطقه هس��تند که از نظ��ر دوام ذخایر ارزی 
برای واردات جلوتر از ایران قرار دارند. ذخایر 
ارزی عربستان تکافوی ۲4.۱ ماه واردات این 
کشور را می کند و ذخایر ارزی ازبکستان برای 

واردات ۱۲ ماه این کشور کفایت می کند.
درصدی نقدینگی در ایران رشد ���26.8

صندوق بین المللی پول نرخ رش��د نقدینگی 
ایران در س��ال ۲۰۱۹ را ۲۶.8 درصد برآورد و 
پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۲۰ 

نیز ثابت باقی بماند.
��� بهبود وضعیت بدهی دولت ایران در سال 

2020
ای��ن نهاد بین المللی همچنی��ن میزان دیون 
خارج��ی ایران در س��ال ۲۰۲۰ را معادل ۲.۵ 
درصد تولید ناخال��ص داخلی و میزان بدهی 
دولت ایران را در این سال معادل ۲8.8 درصد 
تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده اس��ت. 
این ارقام برای س��ال ۲۰۱۹ ب��ه ترتیب ۲.4 
درصد و ۳۰.۷ درصد برآورد ش��ده اس��ت. بر 
این اساس انتظار می رود وضعیت بدهی های 
دولت ایران در س��ال ۲۰۲۰ نس��بت به سال 

جاری میالدی بهبود یابد.

صادرات محصوالت ریخته  گری ۲۰ درصد افزایش می یابد 

قدیمی از افزایش ۲۰درصدی صادرات محصوالت 
ریخته گری طی س��ال جاری خب��ر داد. عبدالحمید 
قدیمی در گفت  و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس اظهار داشت: در حال حاضر بازار محصوالت 
ریخته گری به واس��طه رونق خدمات پس از فروش 
و عرضه قطعات یدک��ی خودرو و همچنین کاهش 
واردات قطعات، رونق گرفته و حتی برخی واحدهای 
داخلی در حال صادرات محصوالتشان به کشورهای 
دیگر هس��تند.وی ب��ا بیان اینک��ه واحدهای بزرگ 
ریخته گ��ری بخش عمده تولیدش��ان را به صادرات 
اختص��اص داده اند،  گفت: با توجه به ش��رایط فعلی 
پیش بین��ی می کنی��م در س��ال ج��اری ص��ادرات 
محصوالت ریخته گری از کشور ۲۰ درصد افزایش 
داش��ته باش��د.وی ایجاد بازارهای جدید در منطقه، 
توج��ه ویژه واحدهای بزرگ به صادرات و همچنین 
ثبات نس��بی نرخ ارز را دلیلی برای افزایش صادرات 
محصوالت ریخته گری عنوان کرد و گفت: نوس��ان 
نرخ ارز آسیب زیادی به تولید وارد می کند زیرا مواد 
اولیه ب��ا قیمت های جهانی خریداری می ش��ود و با 

نوسانات نرخ ارز، تولیدکننده برای فروش محصول 
خود دچار مش��کل می ش��ود.به گفته قدیمی، ۶۵ تا 
۷۰ درصد قیمت قطع��ات ریخته گری به مواد اولیه 
اختص��اص دارد و به همین دلیل نرخ ارز تأثیر قابل 
توجهی در قیمت تمام شده تولید صنعت دارد.وی با 
اشاره به تولید حدود 4۰۰ هزار دستگاه خودرو طی ۶ 
ماهه اول امس��ال در کشور، گفت: پایین بودن تولید 
خودرو بر تولید قطعات ریخته گری تأثیرگذار است، 
هر چند ممنوعیت واردات قطعاتی که ساخت داخل 
دارند، می تواند به رونق تولید واحدهای داخلی کمک 
کن��د.وی با بیان اینکه ظرفیت صادرات محصوالت 
ریخته گری به کش��ورهای دیگر، رقم باالیی است، 
گف��ت: نیاز بازارهای خارجی آن قدر باال اس��ت که 
می توانی��م بخش زیادی از بیکاری کش��ور را از این 
طریق برطرف کنی��م، اما موضوع انتقال ارز حاصل 
از صادرات باعث ش��ده تا صادرات با مش��کل روبرو 
ش��ود. در عین ح��ال، تحریم های اعمال ش��ده بر 
صادرات فلزات نیز باعث ش��ده تا شرکت ها مجبور 
شوند مس��یرهایی را برای دور زدن تحریم ها ایجاد 
کنند که این موضوع نیز قیمت تمام ش��ده تولید را 
افزایش می دهد.دبی��ر انجمن ریخته گری ادامه داد: 
در س��ال هایی که دچار رکود اقتصادی بودیم بیش 
از نصف ظرفیت صنع��ت ریخته گری غیرفعال بود 
ولی حاال حدود ۲۰ درصد از آن ظرفیت فعال ش��ده 
و واحدهای تولیدی با ۷۵ تا 8۰ درصد ظرفیت خود 
فعال هس��تند. البته برخی واحدها نیز با ۱۰۰ درصد 

توانشان تولید دارند.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این که ۲۰۰۰ 
پروژه بازآفرینی در کش��ور در دس��ت انجام اس��ت، 
گفت: ای��ن پروژه ها معطل بودجه اس��ت و اگر این 
بودجه ظرف هفته های آینده تخصیص نیابد، فاجعه 
است. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، سیدمحمد 
پژمان دلیل بخشی از کندی پروژه های بازآفرینی را 
نهایی نشدن موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه 
خواند و با اش��اره به اینکه هم اکنون دو هزار پروژه 
بازآفرینی در کشور در انتظار دریافت بودجه هستند، 
عدم اختصاص بودجه بازآفرینی در هفته های آینده 
را به منزله فاجعه ای در این بخش خواند.س��یدمحمد 
پژم��ان، معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل 
شرکت بازآفرینی ش��هری ایران گفت: برای جذب 
بودجه بازآفرینی باید نخس��ت موافقت نامه ای میان 
شرکت بازآفرینی و س��ازمان برنامه و بودجه مبادله 
ش��ود که برای مبادله ای��ن موافقت نامه چندین  ماه 
با س��ازمان برنامه و بودجه در رفت و آمدیم. ۲۰۰۰ 
پروژه بازآفرینی در کش��ور در دس��ت انجام داریم و 
اگر این بودجه ظرف هفته های آینده تخصیص نیابد 

فاجعه اس��ت. وی افزود: اگر ای��ن توافقنامه زودتر 
مبادله شود، س��ازمان برنامه و برنامه کشور، بودجه 
را تخصیص می دهد و یا ما درخواس��ت تخصیص 
بودج��ه را می دهیم؛ البته ما در ش��رکت بازآفرینی 
شهری ایران درخواست تخصیص بودجه را به این 
سازمان داده ایم.معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان 
کرد: سال گذشته نیز درخواست ما از سازمان برنامه 
این بود که مدت زمان موافقت نامه را دوساله در نظر 
بگیرن��د؛ زیرا معتقد بودیم اختص��اص این حجم از 
بودجه در طول چند ماه دشوار است که متاسفانه این 
امر محقق نش��د.پژمان با اشاره به اینکه هماهنگی 
نهایی موافقت نامه میان دو دستگاه انجام شده است، 
ابراز امیدواری کرد، موافقت نامه به زودی امضاء شود 
و کل بودج��ه بازآفرینی تخصیص پی��دا کند.وی با 
اش��اره به این که دو هزار پروژه بازآفرینی در کشور 
در دس��ت انج��ام داریم که برای تکمی��ل در انتظار 
بودجه هستند، گفت: اگر این بودجه ظرف هفته های 
آینده تخصیص نیابد فاجعه است.مدیرعامل شرکت 
بازآفرینی شهری ایران، بازآفرینی را همچنان فعال 
خوان��د و تصریح کرد: اگرچه در برخی از اس��تان ها 
تس��هیالت ارزان قیمت بازآفرینی با اس��تقبال مردم 
همراه نشده، اما تقریبا تمام سهمیه تسهیالت یعنی 
۲۰ ه��زار نفر را به بانک معرفی کرده ایم.وی گفت: 
بازآفرینی همچنان با قوت دنبال می ش��ود، یکی از 
علل کندی طرح های بازآفرینی در کش��ور را تاخیر 
سازمان برنامه و بودجه در نهایی کردن موافقت نامه 

و تخصیص نیافتن بودجه بازآفرینی است.

 ۲۰۰۰ پروژه بازآفرینی شهری معطل بودجه 
دبیر انجمن ریخته گری:معاون وزیر راه خبر داد:

عض��و هیأت رئیس��ه کمیس��یون عمران 
مجلس گفت: بر اس��اس برنامه ریزی ها، 
بندر چابهار در گام نخس��ت باید به سمت 
تخلیه و بارگیری 8 و نیم میلیون تن کاال 
حرک��ت کند که این هدف در حال تحقق 

است و در ماه های آتی این بندر به میزان 
مد نظر می رس��د. علیم یارمحمدی عضو 
هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به روند رو 
به گسترش سرمایه گذاری در بندر چابهار، 
گفت: خوش��بختانه در چند ماه اخیر روند 
تخلی��ه و بارگی��ری کاال در بن��در چابهار 
افزایش پیدا کرده، به ویژه آنکه در شرایط 
کنونی می��زان فعالیت تجار افغانس��تانی 

نسبت به گذش��ته باال رفته است.نماینده 
مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اسالمی 
ادامه داد: بر اس��اس برنامه ریزی ها، بندر 
چابهار در گام نخست باید به سمت تخلیه 
و بارگیری 8 و نیم میلیون تن کاال حرکت 
کند که این هدف در حال تحقق اس��ت و 
در ماه ه��ای آتی این بندر ب��ه میزان مد 
نظر می رس��د، از این رو امیدوارم مس��یر 
توسعه بندر به گونه ای سرعت یابد که در 

آینده ای نزدیک چشم انداز توسعه چابهار 
محقق شود.وی افزود:اولویت اصلی برای 
توسعه بندر چابهار، تقویت پس کرانه های 
این بندر اس��ت، زیرا با تقویت این بخش 
می توان تخلی��ه و بارگیری کاال و میزان 
صادرات و واردات را س��رعت بخشید.این 
نماینده مردم در مجل��س دهم ادامه داد: 
یکی دیگر از دغدغه های اصلی در بحث 
توس��عه بندر چابهار، اجرای پروژه راه آهن 

چابهار- زاهدان اس��ت، به طور حتم بهره 
برداری از این پروژه، بندر اقیانوسی چابهار 
را دچار تحول می کند.یارمحمدی تصریح 
کرد: به نظر من مس��یر س��رمایه گذاری 
های خارجی در بندر چابهار مثبت اس��ت، 
در شرایط کنونی شرکت های خارجی در 
تالش و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری 
در این بندر هستند، هر چند که هنوز این 

مسائل کامال عملیاتی نشده است.

بندر چابهار؛ در آستانه تخلیه و بارگیری ۸ و نیم میلیون تن کاال
یارمحمدی مطرح کرد
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شهرستان

حضور نماینده مجلس شوراي 
اسالمي در ستاد بازسازي گیالن

دکتر رامین نورقلیپور نماینده مردم شهرستان 
گمیشان به همراه دستمرد فرماندار شهرستان 
با حضور در ستاد بازسازي معین گیالن مستقر 
در گمیش��ان در جریان ارائه خدمات به آسیب 
دیدگان از سیل شهرستان گمیشان قرار گرفت. 
در ای��ن بازدی��د مهندس اکب��رزاده، مدیر کل 
محترم بنیاد مسکن استان گیالن ضمن تشکر 
از حضور نماینده و فرمانداري شهرستان در ستاد 
معین گیالن گزارشي از هدف گذاري و برنامه 
ریزي این س��تاد بمنظور اتمام کار بازسازي و 
نوسازي واحد هاي آسیب دیده از سیل تا پایان 
سال جاري ارائه نمود. سپس مهندس عابدیني 
رئیس س��تاد معین گیالن به ارائه گزارشي از 
آخرین پیش��رفت فیزیکي واحدهاي تعمیري 
و احداث��ي پرداخ��ت. در ادامه احمد دس��تمرد 
فرماندار شهرستان گمیش��ان ضمن تشکر از 
ستاد بازسازي اس��تان گیالن، با ابراز رضایت 
از پیش��رفت عملیات بازسازي در مناطق سیل 
زده گمیشان گفت: مشارکت و همراهي مردم 
شهرس��تان گمیش��ان و با بنیاد مسکن استان 
گیالن، کم نظیر و مثال زدني اس��ت در پایان 
دکتر نورقلیپور از تالشهاي همکاران ستاد معین 
گیالن قدرداني کرد و گفت : بنیاد مس��کن با 
حض��ور موثر خ��ود در عرصه هاي بازس��ازي 
توانسته منشاء خدمات ارزنده براي سیل زدگان 

ایفا نماید.

 ۱2 زندانی با پابند الکترونیک
 آزاد شدند

ای�الم- آذر یعقوبی�ان : عبدالمجید کش��وري 
مدیرکل زندان هاي استان ایالم اظهار داشت: 
از ابت��داي اجراي طرح مراقب��ت الکترونیکي 
از زندانی��ان در این اس��تان، تاکن��ون ۱۲ نفر 
از زندانی��ان ب��ا نص��ب پابن��د الکترونیکي از 
زندان آزاد ش��ده اند. وي افزود: اجراي عدالت 
اجتماعي، کاهش آسیب هاي اجتماعي، اجراي 
مجازات هاي جایگزین حبس،کاهش هدفمند 
جمعیت کیف��ري، ایجاد بهداش��ت رواني در 
میان مردم، تسریع در روند رسیدگي پرونده ها 
و تکری��م ارباب رجوع از مهم ترین اهداف این 
طرح اس��ت. مدیرکل زندان هاي استان ایالم 
بیان داش��ت: توجه به اصول امنیتي و تقویت 
آن، زمینه س��از انجام فعالیت ه��اي زندان باني 
اسالمي است و رعایت شأن انساني در برخورد 
ب��ا زندانیان، مکمل فعالیت ه��اي اصالحي و 
تربیتي است. کشوري بیان داشت: اگر اقدامات 
تامین��ي و تربیتي، همراه ب��ا آرامش روحي و 
رواني زندانیان باش��د و در نهایت از فش��ارها 
و اس��ترس هاي آنان بکاهد، زمینه بازگش��ت 
س��الم آنها به جامعه هموارت��ر و بازپروري به  
مناسب ترین شکل صورت مي گیرد. وي تاکید 
کرد: فعالیت هاي اصالحي و تربیتي باید متنوع 

و همراه با نشاط اجتماعي باشد.

بررسي مشکالت روستاهاي شهرستان 
صومعه سرا

نشستي با حضور دکتر دلخوش نماینده مردم 
شهرس��تان صومعه س��را در مجلس شوراي 
اس��المي، مهندس اکبرزاده مدی��رکل بنیاد 
مسکن استان، مهندس سیدمحمدي، فرماندار 
صومعه س��را، مهندس امین پ��ور مدیر بنیاد 
مسکن شهرستان در مورد پیشرفت فیزیکي 
پروژه ه��ا، اعتباره��اي عمراني س��ال جاري 
و همچنی��ن با توجه به بارش ب��اران و وقوع 
س��یل در شهرس��تان در دفتر مدیرکل بنیاد 
مس��کن اس��تان برگزار گردید. در ابتداي این 
نشست مهندس اکبرزاده گزارشي از عملکرد 
بنیاد مس��کن ارائه داد و گفت: بنیاد مس��کن 
اس��تان آمادگي کامل براي خدمت رساني به 
روس��تائیان و س��یل زدگان شهرستان را دارد 
که این مس��تلزم تعامل مس��ئولین محلي و 
دستگاههاي اجرایي خواهد بود. در ادامه دکتر 
دلخوش از اقدام هاي بنیاد مس��کن در سطح 
شهرستان قدرداني و نقش بنیاد مسکن را به 
عنوان یک نهاد انقالبي به منظور محرومیت 
زدایي در جامعه بسیار موثر دانست. دلخوش 
افزود : فعالیتهاي عمراني بنیاد مسکن موجب 
شده رغبت روستاییان زحمتکش جهت ماندن 
در روس��تاها افزای��ش یابد. س��پس فرماندار 
صومعه س��را گفت: تامین و تخصیص اعتبار 
و پیگیري تصویب تهیه و اجراي طرح هادي 
مورد درخواست فرمانداري شهرستان مي باشد. 
وي نقش بنیاد مس��کن را در عمران و آبادي 
روستاها و جلوگیري از مهاجرت مردم روستاها 
به ش��هرها مهم خواند و افزود: بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمي توانس��ته اس��ت در توسعه و 
پیشرفت روس��تاها از ابتداي پیروزي انقالب 

اسالمي گام هاي موثري بردارد.

۱۵۵0 روشندل در اردبیل از خدمات 
حمایتي برخوردار مي شوند

اردبی�ل پروین حس�یني : مدیرکل بهزیستي 
اس��تان اردبیل گفت: نزدیک ب��ه دو هزار و 
۲۰۰ پرونده نابینایي در س��امانه بهزیس��تي 
اس��تان اردبی��ل ثبت ش��ده و از ای��ن تعداد 
ی��ک هزار و ۵۵۳ نفر با لح��اظ بعد خانوار و 
تعداد افراد تح��ت تکفل از خدمات حمایتي 
و مستمري ماهانه برخوردار مي شوند.  بهزاد 
س��تاري در مراس��م تجلیل از روش��ندالن 
کتابخ��وان در نمی��ن اظهار داش��ت: توجه 
به نیازهاي روش��ندالن ج��زو وظایف ذاتي 
بهزیستي بوده و تالش و جدیت بر این است 
ت��ا بتوانیم مطالبات و نیازهاي این قش��ر را 
تامین کرده و از مشکالت آنها بکاهیم. وي 
با اش��اره به تعداد روشندالن تحت حمایت 
بهزیستي استان بیان کرد: نزدیک به دو هزار 
و ۲۰۰ پرونده نابینایي در س��امانه بهزیستي 
اس��تان اردبیل ثبت شده و از این تعداد یک 
هزار و ۵۵۳ نف��ر با لحاظ بعد خانوار و تعداد 
افراد تحت تکفل، مستمري ماهانه دریافت 
مي کنند. مدیرکل بهزیس��تي استان اردبیل 
افزود: این افراد و بقیه نابینایان تحت پوشش 
به تناسب نیاز و دس��تورالعمل هاي سازمان 
و بر اس��اس نیازس��نجي و اولویت بندي، از 
خدمات مختلف توانبخشي بهره مند مي شوند 
و ت��الش بر برخورداري این افراد از خدمات 

بهزیستي در استان است.

توسعه شهرک های صنعتی شتاب 
بیشتری می گیرد

اردبی�ل پروین حس�یني : به گ��زارش روابط 
عمومي شرکت ش��هرک هاي صنعتي استان 
اردبیل، محمد اهلي با بیان اینکه کم کردن 
تصدي گري بخش دولتي و تحقق اصل 44 
قانون اساسي، اصلي ترین و مهمترین هدف 
از واگذاري مالکیت و اداره امور شهرک هاي 
صنعتي به صنعتگران و شرکت هاي خدماتي 
اس��ت، افزود:واگذاري شهرکهاي صنعتي به 
ش��رکت هاي خدماتي این فرص��ت را براي 
واحدهاي تولیدي فراهم نموده تا در راستاي 
اجراي طرح ها و برنامه هاي مناس��ب، براي 
ارتقاء نگهداري شهرکها بیش از پیش فعالتر 
عمل کنند. مهندس اهلي یکي از مهمترین 
وظای��ف اساس��ي و ذات��ي این ش��رکت را 
خدمت رساني به واحدهاي صنعتي دانست و 
افزود: بایستي با تکمیل زیر ساخت ها و ارائه 
خدمات مطلوب به واحدهاي تولیدي، سطح 
رضایت مندي آنان را افزایش دهیم، چونکه 
این امر س��بب رونق تولید و ایجاد اشتغال و 
در نتیجه باعث رشد و توسعه صنعت استان 
خواهد ش��د. مدیرعامل شرکت شهرک هاي 
صنعتي اس��تان اردبیلبا اشاره به اینکه براي 
تقوی��ت بنیه مال��ي ش��رکت هاي خدماتي، 
مصوبات بس��یار ارزشمندي در قانون برنامه 
شش��م توس��عه کش��ور، از جمله اختصاص 
بخش��ي از درآمد حاصل از مالیات ارزش بر 
افزوده به شرکت هاي خدماتي شهرک هاي 
صنعتي پیش بیني ش��ده اس��ت، افزود: امید 
اس��ت با اجرایي ش��دن آن ش��اهد افزایش 
توان مالي ش��رکتهاي خدماتي ب��راي ارائه 
خدمات هرچه بهتر در ش��هرک ها و نواحي 
صنعتي و آباداني هرچه بیش��تر شهرک هاي 
صنعتي استان باشیم کهدر این زمینه تالش 
ویژه اي از سوي س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک هاي صنعتي ای��ران در حال انجام 
اس��ت تا با برطرف ش��دن نواق��ص قانوني 
ش��رکت هاي خدماتي، بر افزای��ش راندمان 
این ش��رکت ها افزوده شود.  وي با اشاره به 
اینکه برگزاري چنین جلس��ات هم اندیشي، 
در راس��تاي بررسي مسائل و رفع مشکالت 
موجود در ش��هرکها و نواحي صنعتي استان 
مي باش��د، افزود:ش��رکت هاي خدمات��ي به 
عنوان بازوي اجرای��ي، نقش مهمي در اداره 
امور ش��هرک ها و ارائه خدم��ات مطلوب به 

واحدهاي صنعتي ایفا مي کنند.

 جمع آوری اطالعات بیش 
از ۹۸ درصد مشترکین برق

 ای�الم- آذر یعقوبی�ان :ه��ادي ش��یرخاني 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروي برق استان 
ایالم گفت: صدور قبوض کاغذي از مهرماه 
امس��ال براي مش��ترکان برق در این استان 
به طور کامل حذف شد و اطالعات بیش از ۹8 
درصد مشترکان براي حذف قبوض کاغذي 
جمع آوري شده اس��ت. وي افزود: مشترکان 
برق در اس��تان که تاکنون در این راستا اقدام 
نکرده اند با مراجعه حضوري به ش��رکت هاي 
توزیع نیروي برق در شهرستان ها اقدام کنند. 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروي برق استان 
ادام��ه داد: همچنین تعدادي نوش��ت افزار از 
محل صرفه جویي جمع آوري قبوض کاغذي 
تهیه، و در بین دانش آموزان مناطق محروم 
ایالم توزیع شد. وي تاکید کرد: در حال حاضر 
مهم ترین اولویت و سیاست این شرکت فراهم 
کردن امکان دسترس��ي آسان و غیرحضوري 
مش��تریان به خدمات این ش��رکت است. به 
گفته ي شیرخاني، بیش از ۲۲۰ هزار مشترک 

برق در سطح استان ایالم وجود دارد.

اخبار

مشارکت شرکت ملی حفاری ایران در خدمات رساني به زائران اربعین حسیني 
خوزس�تان - لی�ال زرگانی�ان: مدیرعام��ل و رئیس هیئت 
مدیره ش��رکت ملي حفاري ایران با اش��اره به همیاري و 
مشارکت این شرکت در خدمات رس��اني به زائران اربعین 
حس��یني امس��ال، تصریح کرد: در این ارتباط تالش شد 
در حد توان و مقدورات بخش��ي از نیازهاي س��تاد اربعین 
حسیني استان خوزستان تامین گردد. مهندس سید عبداله 
موسوي افزود: این شرکت به عنوان یکي از اعضاي اصلي 
س��تاد اربعین حسیني صنعت نفت حسب پیوند کاري این 
س��تاد با ستاد استان، هماهنگ و همسو با سایر دستگاه ها 
و س��ازمان ها امکانات و تجهیزات خود را به کار گرفت تا 
بتواند در خدمات رس��اني به زائ��ران در این رویداد معنوي 
مش��ارکت نماید. وي اظهار کرد: تخصیص ۲۱ دس��تگاه 
کانکس خوابگاهي، بهداشتي و آشپزخانه کامل با ملزومات 
و متعلق��ات، اعزام ۱۵ نوبت خودرو یخچال دار براي حمل 
و توزیع یخ مورد نیاز مواکب از ش��ادگان به مرز ش��لمچه، 
اختصاص دو دس��تگاه خودرو سبک به صورت ۲4 ساعته 
براي اس��تفاده س��تاد اربعین حس��یني صنعت نفت، اعزام 

گروه هاي فني و تخصیص چند دستگاه تریلر، خودرو سبک 
، ویژه و جرثقیل جهت حمل امکانات و برپایي مواکب در 

پایانه هاي مرزي ش��لمچه و چذابه و تهیه و ارسال دوهزار 
قوطي غذاي کنس��رو ش��ده بخش��ي از این خدمات بود.  

موسوي اعزام پنج دستگاه اتوبوس براي انتقال و برگشت 
زائران اربعین حسیني از مرز شلمچه به شهر نجف و کربال 
، تعمیر و راه اندازي دستگاه هاي خنک کننده کانکس هاي 
اختصاصي گروه هاي پزشکي، تأمین دو دستگاه کامیونت 
براي جابجایي مواد غذایي مورد نیاز مواکب مردمي در مرز 
چذابه، اعزام ۱۵ نفر از بس��یجیان ش��رکت براي کمک به 
تامین امنیت و تحویل یک دستگاه کانکس جهت موکب 
مردمي در مس��یر زائران در مرز چذابه از دیگر فعالیت هاي 
صورت گرفته در این راس��تا برش��مرد. مدیرعامل شرکت 
ملي حفاري ایران گفت: تامین یک دستگاه اتوبوس جهت 
خانواده هاي معظم شهدا به منظور دیدار از مواکب و پایانه 
مرزي چذابه، اعزام 4۰ دستگاه تریلر و پنج دستگاه خودرو 
سنگین و ویژه به منظور نقل و انتقال کانکس هاي مورد نیاز 
در مرز شلمچه و چذابه، اعزام گروه هاي فرهنگي از جمله 
فیلمبردار و عکاس و همکاري با ستاد اربعین صنعت نفت 
در راستاي پوشش خبري و تصویري این مراسم معنوي از 

دیگر اقدامات به عمل آمده در این زمینه به شمار مي آید. 

موسوی تصریح کرد؛

عل��ي ک��رم عبداللهي رئی��س اداره مناب��ع طبیعي و 
آبخی��زداري شهرس��تان رامهرمز با بی��ان خبر فوق 
گفت:ب��ه منظ��ور کنترل س��یالب و رس��وبات باال 
دستي،کنترل فرس��ایش خاک ذخیره نزوالت جوي 
و آبهاي س��طحي وتقویت آب سفره هاي زیر زمیني 
و همچنین تقویت پوش��ش گیاهي و اشتغال جوامع 
محلي بند آبخیزداري س��نگ مالتي در حوزه آبخیز 

تنگ تلخ ابوالفارس احداث مي شود. عبد اللهي افزود: 
اعتب��ارات این پروژه بالغ ب��ر ۲ میلیاردو۶۰۰ میلیون 
تومان از محل صندوق توس��عه ملي که با اس��تفاده 
از پیمان��کاران بوم��ي و محلي اجرا مي ش��ود.وي به 
مش��خصات فني این پروژه اشاره کرد و گفت: طول 
بن��د ۶۲ مترو ارتف��اع ۱۳ متر،گابیون بندي به میزان 
۱۶۹۶متر مکعب و خش��که چیني ب��ه میزان ۲۰۰۰ 

مت��ر مکعب و ظرفیت ذخیره مخزن آن ۲۳8۰۰۰متر 
مکعب آب در حال اجرا است. ومدت زمان اجراي آن 
۶ ماه مي باشد. شایان ذکر است این مراسم با حضور 
نماینده مردم شهرس��تان رامهرمز در مجلس شوراي 
اسالمي،فرماندار، بخشدار،رئیس اداره کنترل سیالب 
و آبخوانداري منابع طبیعي خوزس��تان و اهالي رسانه 

برگزار شد.

عملیات اجرایي بند آبخیزداري ابوالفارس رامهرمز آغاز شد
علي کرم عبداللهي عنوان کرد

خوزستان- محمود فرج : طي یک عملیات 
ضربت��ي و با ه��دف افزایش ت��اب آوري 
ش��بکه برق در مقابل بحرانهاي طبیعي، 
بیش از ۲۰کیلومتر از شبکه فشار متوسط 
ج��اده اهواز به خرمش��هر اصالح و بهینه 

سازي شد.
 مدیرامورب��رق منطق��ه چهار اه��واز بیان 
داشت: به منظور افزایش ضریب امنیت و 
تاب آوري شبکه برق در مواجهه با بالیاي 

طبیعي ودیگرعوامل جوي، با اس��تفاده از 
تجهی��زات جدید زمینه پای��داري بیش از 
۲۰کیلومتر از ش��بکه برق فش��ار متوسط 
جاده اهواز به خرمش��هرطي یک عملیات 
ضربتي ۵ س��اعته س��اماندهي ، اورهال و 

بهینه سازي شد.
 بهزادش��افعي زاده در ادام��ه اف��زود: این 
عملیات صبح س��ه شنبه ۳۰ مهرماه ۹8 با 
حضور ۱4 گ��روه عملیاتي از مناطق یک، 

دو، سه، چهار، شهرستان کارون، گروه هاي 
ویژه خط گرم نت غرب و شرق اهواز آغاز 

و تا ساعت یک به پایان رسید.
ش��افعي زاده خاطر نش��ان ک��رد: در این 
عملی��ات که با هدف افزایش تاب آوري و 
افزایش ضریب امنیت شبکه برق بیش از 
۳۰ روس��تا و صنایع مستقر در مسیر جاده 
اهواز به خرمشهر صورت گرفت تعداد 8۳ 
بوشن اسپالیس فوالدي،۳۰مقره میخي، 

۳۰مقره کشش��ي، ۲۰ک��راس آرم،۱۰عدد 
اسپیس��ر و نی��ز تع��داد ۲۲ اصل��ه پای��ه 

فشارمتوسط جدید نصب شد.
 مدیرام��ور ب��رق منطق��ه چهاردربخش 
دیگري از سخنان خود اظهار داشت: پروژه 
مذکور به طول ۶۵ کیلومتر مي باش��د که 
مقرر ش��ده در قالب سه فاز انجام شود که 
در فاز نخست آن براي حدود ۲۰کیلومتر از 

شبکه برنامه ریزي انجام شده است.

 ش��افعي زاده همچنین افزود: تعداد ۱۰۰ 
اصله درخت متداخل درشبکه برق در این 
خط مشاهده شده که مقرر است با رعایت 
اصول و مقررات زیست محیطي از حریم 

شبکه خارج شوند.

اجراي فاز اول طرح ضربتي تاب آوري شبکه برق فشار متوسط مسیرجاده اهواز به خرمشهر
مدیراموربرق منطقه چهار اهواز عنوان کرد

 حضور قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء 
براي اجراي پروژه هاي عمران شهري کالنشهر رشت

در نشس��تي با حضور رئیس و نائب رئیس شوراي 
اسالمي ش��هر و رئیس کمیس��یون حمل و نقل و 
ترافیک ش��وراي اسالمي شهر، ش��هردار و معاون 
اقتص��ادي و مال��ي ش��هرداري رش��ت و دس��ت 
اندرکاران قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء چگونگي 
حضور و مشارکت این قرارگاه در اجراي پروژه هاي 
عمران ش��هري در رشت مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. به گزارش واح��د خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل ش��هرداري رش��ت در این نشست 
ش��هردار و رئیس شوراي اسالمي ش��هر رشت در 
زمین��ه اج��راي پروژه هاي ش��هري توضیحاتي را 
براي مهندس رحماني هلدینگ راه و شهرس��ازي 
ق��رارگاه س��ازندگي و مهندس ف��الح مدیر عامل 
مرکز ش��هید رجایي این ق��رارگاه ارائه کردند و در 
نهایت مقرر شد مجموعه اي از پروژه هاي عمراني 
به همراه مشخص شدن روشهاي تامین مالي آنها 
در جلس��ه اي با حضور دکتر محمد فرمانده قرارگاه 

سازندگي خاتم االنبیاء نهایي گردد. اسماعیل حاجي 
پور در این نشست در سخناني اعالم نمود: اعضاي 
شوراي شهر با همدلي و همفکري براي همراهي 
با برنامه هاي اجرایي شهردار محترم آمادگي کامل 
دارند. رئیس ش��وراي اسالمي شهر رشت خواستار 
اجرایي ش��دن برخي از پروژه هاي مش��خص شهر 
رشت که در بس��ته هاي سرمایه گذاري آماده شده 
اند، گردید. ش��هردار رش��ت هم در این نشست به 
تشریح برخي از پروژه هاي مهم توسعه اي همچون 
پ��روژه الیروبي روخانه هاي زرج��وب و گوهررود، 
اج��راي کلکت��ور جم��ع آوري فاض��الب، اجراي 
طرحهاي گردش��گري، طرح کمربندي ۹۰ متري، 
اج��راي طرح ترام��وا، اجراي پروژه زیرس��طحي و 
زیرگذرهاي میدان ش��هداي ذه��اب و... پرداخت. 
دکتر ناصر حاج محمدي خاطر نشان کرد: با اجراي 
این پروژه ها زمینه هاي توس��عه و عمران ش��هري 

رشت بیش از پیش فراهم  مي شود.

به گزارش روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل 
مدیر کل امور مالیاتي استان اردبیل از بسیجیان و ایثارگران 
اداره کل با حضور اعضاي شوراي بسیجیان اداره کل تجلیل 
نمود.در ابتداي جلس��ه نوع پرور ضمن عرض ادب و احترام 
به روح مطهر رهبر کبیر انقالب و ش��هداي گرانقدر اسالم و 
تبعیت از رهبرمعظم انقالب اسالمي گفت: امام خمیني براي 
بس��یج معیارهایي از جمله خلوص ، شجاعت، سلیم النفس 
بودن، مجاهد بودن و .... برش��مرده اس��ت. بسیجیان پس از 
پیروزي انقالب اس��المي در همه زمینه ها نقش ایفا کرده اند 
و مي کنند بطوریکه در طول هش��ت س��ال دفاع مقدس نیز 
بخوبي از عهده دفاع از مرزهاي این کشور برآمدند.مدیر کل 
ام��ور مالیاتي گفت: هم��کاران در اداره کل در قبال یکدیگر 
مسئول هستند و مي بایست در پشتیباني، حمایت از یکدیگر، 
توج��ه به امر وحدت، اخوت و ب��رادري، یکپارچگي در انجام 
امور، آموزش و فن آوري، نماز، و کارهاي خیر و رعایت نظم 
و انضباط اداري از بسیجیان الگو گرفته مانند آنان عمل نمایند 
چرا که روح بس��یجي ،روح ایثار ، خلوص، مردانگي و فتوت، 

تبعیت از رهبري، عش��ق به امام حسین)ع( ، اسالم و کربال 
مي باشد.نوع پرور گفت: شهیدان زنده هاي عالم اند کاري که 
ش��هدا و ایثارگران در س��الهاي انقالب و دوران هشت سال 
دفاع مقدس انجام دادند بي نظیر و ماندگار است و هیچ وقت 
عظمت، صالب��ت و اقتدار آنان فراموش نخواهد ش��د.مدیر 
کل امور مالیاتي افزود: خوش��بختانه سازمان امور مالیاتي در 
میان تمام دستگاههاي اجرایي شأن و مقام و منزلت واالیي 
دارد نقش این سازمان در کمک به تولید و صادرات، واردات 
کاالهاي مورد نیاز جامعه، کسب و کار ، فضاي تولید، ایجاد 
رفاه براي مردم ، حق طلبي . مبارزه با فساد اداري ، شناسایي 
درآمدها ، جلوگیري از وقوع جرمي به نام فرار مالیاتي، توزیع 
ث��روت و درآمد، تامین مناب��ع بودجه، تخصیص بهینه منابع 
نسبت به سالهاي گذشته پررنگ تراست.جامعه نیاز به امنیت 
دارد و ایجاد امنیت مستلزم داشتن منابع اقتصادي است و این 
مهم توسط سازمان امور مالیاتي انجام مي پذیرد..در پایان این 
جلس��ه از تعدادي از ایثارگران و دونفر از فرزندان شهید اداره 

کل تجلیل بعمل آمد

تجلیل از ایثارگران اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل
با حضور اعضاي شوراي پایگاه مقاومت شهید قیوم اصغري اداره کل صورت گرفت؛

مرکزي-تارا محمدي: مدیرکل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان مرکزي گفت: 
س��رعت رانندگي در این استان ۷ کیلومتر 
بر ساعت بیشتر از متوسط کشوري است.

علي زن��دي فر اظهار کرد: س��رعت زیاد 
یکي از عوام��ل بروز تصادف��ات جاده اي 
اس��ت و بخشي از تصادفاتي که روزانه در 
محورهاي مواصالتي استان رخ مي دهد، 
ناش��ي از س��رعت باالي خودروهاس��ت. 
وي ب��ا تاکید بر اینکه س��رعت غیرمجاز، 
بیش��ترین فراواني تخلفات رانندگي را در 
محورهاي اس��تان به خود اختصاص داده 
اس��ت، گف��ت: رانندگي با س��رعت مجاز 
و مطمئ��ن عام��ل مهمي ب��راي کاهش 
تصادفات جاده اي است. زندي فر در ادامه 
گفت: با توجه به اینکه شهرس��تان زرندیه 

پیشاني اس��تان مرکزي بوده و محورهاي 
آن جزو مسیرهاي پرتردد استان است، لذا 
ایمني راه هاي این شهرس��تان از اهمیت 
خاصي برخوردار اس��ت. وي با اش��اره به 
طرح هاي نیمه تمام در حوزه راه شهرستان 
گفت: اعتبار مورد نیاز براي اجراي طرحي 
جهت کاهش تصادف��ات در محدوده پل 
دوم راه آه��ن و زیرگذر ش��هرک صنعتي 
پرندک از یک س��ال پیش تامین ش��ده و 
ط��ي مناقص��ه اي دو پیمانکار ب��راي این 
پروژه انتخاب ش��د ولي متاسفانه با وجود 
تم��ام پیگیري هاي انجام ش��ده، ش��اهد 

ک��م کاري از جانب پیمان��کار بودیم. وي 
اظهار ک��رد: با حل مش��کالت و تکمیل 
م��دارک پیمانکار و ش��روع فعالیت پروژه 
مي توانی��م هر کدام از زیرگذرها را طي دو 
الي سه ماه به بهره برداري برسانیم. زندي 
فر به چگونگي حل مشکل ورودي محور 
زاویه ب��ه اخترآباد و حادثه خی��ز بودن آن 
منطقه اشاره کرد و گفت: مشکل ورودي 
اخترآباد باید به صورت اساسي مورد بحث 
و بررسي کارشناسي قرار بگیرد تا بتوانیم 
ی��ک زیر گ��ذر ی��ا روگ��ذر در آن منطقه 
اح��داث کنی��م، از دیگ��ر برنامه ها جهت 

کاهش تصادفات جاده اي در این مناطق، 
نصب تابلوه��اي راهنمایي رانندگي، چراغ 
چش��مک زن، خط کش��ي جاده ها و ایجاد 
روش��نایي اس��ت که در حال حاضر براي 
خط کش��ي جاده ها پیمانکار شروع به کار 
کرده اس��ت و در صورت مش��خص شدن 
پیمان��کار براي طرح هاي بع��دي، اولویت 
اول با شهرستان زرندیه است.  وي افزود: 
در تالش هستیم که ظرف یک ماه آینده 
طرحي موقت جهت اجرا در ورودي ش��هر 
زاویه براي ایمني بیش��تر و کاهش سوانح 

عملیاتي کنیم.

سرعت رانندگي در استان مرکزي ۷ کیلومتر بیشتر از میانگین کشوري است
 مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مرکزي:

بهره برداري از طرح هاي صنعتي و معدني در شهرک هاي صنعتي خمین، محالت و دلیجان
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد:

مرکزي-ت�ارا محم�دي: وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: این وزارتخان��ه از واگذاري 
واحدهاي مادر تخصصي آذرآب و واگن پارس 
اراک ب��ه ش��رکت مپنا اس��تقبال مي کند. به 
گزارش روابط عمومي سازمان صنایع کوچک 
و شهرک هاي صنعتي ایران، رضا رحماني روز 
پنج شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
استان مرکزي در اراک افزود: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هرگونه حمایت و سیاس��ت 
تش��ویقي را نیز در واگ��ذاري واگن پارس و 

آذرآب اراک به ش��رکت مپنا اعمال مي کند. 
وي اضافه ک��رد: مپنا از ش��رکت هاي فعال 
کشور اس��ت که توانمندي هاي قابل توجهي 
دارد و به خصوص جنس کار این ش��رکت با 
آذرآب همخواني داشته و مي توان با واگذاري 
آذرآب به آن، نسبت به احیاء این صنعت مهم 
گام برداش��ت. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بیان کرد: شرایط حاکم بر هپکو و آذرآب اراک 
باید هرچه سریع تر مدیریت شود و نباید اجازه 
داد که برخي تنگناها و مش��کالت به اقتصاد 

کش��ور ضربه بزند.رحماني ادام��ه داد: حلقه 
مدیریتي این شرکت ها به اندازه کافي فرصت 
داش��ته اند، اما نتوانس��ته اند که این واحدهاي 
تولیدي را به چرخه تولید بازگردانند و اکنون 
فرصت آن رسیده که نسبت به ساماندهي این 
صنایع مهم تصمیم هاي کارگشا اخذ شود. وي 
تصریح کرد: در س��الي که به عنوان »رونق 
تولید« نامگذاري ش��ده است، وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت حفظ ش��رایط موجود تولید 
در واحده��اي صنعتي را در دس��تور کار دارد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داش��ت: 
جمع بندي موضوعات نشس��ت این کارگروه 
در ستاد تسهیل به زودي با حضور دستگاه ها 
و وزارتخانه هاي مس��ئول مورد بررس��ي قرار 
مي گیرد. رحماني افزود: س��ازمان خصوصي 
س��ازي باید تا هشتم ش��هریور جاري مدیر 
کارآم��د و الیق براي ش��رکت هپک��و اراک 
معرفي کند تا در زمان مناسب براي واگذاري 
دوباره این ش��رکت تصمیم گیري شود. وي 
اضافه ک��رد: اگرچه جریان واگ��ذاري باید با 

موافقت س��هامدار اصلي انجام شود، اما براي 
تعل��ل در موافقت و عدم هم��کاري وي نیز 
راهکاره��اي قانوني وجود دارد که در صورت 
نیاز به کار گرفته مي شود. وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت خاطرنش��ان ک��رد: پرداخت ۹۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت به واحد صنعتي هپکو 
از سوي بانک ملي ایران مصوبه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید کش��ور اس��ت که تا کنون 
۳۰۰ میلیارد ریال آن پرداخت ش��ده و باید در 

پرداخت رقم باقي مانده تسریع شود
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جامعه

آبگرفتگی و سیل در ۱6 استان کشور
رییس س��ازمان امداد و نجات از آبگرفتگی و 
سیل در ۱۶ استان کشور خبر داد.به گزارش 
مهر، مرتضی س��لیمی رئیس س��ازمان امداد 
و نج��ات درباره عملیات امدادرس��انی از اول 
آب��ان تا ۷ آبان در س��یل و آبگرفتگی گفت: 
۱۶ اس��تان آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، 
بوش��هر، ته��ران، چهارمح��ال و بختیاری، 
خراسان جنوبی، زنجان، س��منان، کردستان، 
کرمانش��اه، قزوین، قم، لرس��تان، مرکزی و 
همدان متاثر از سیل و آبگرفتگی هستند.وی 
با اش��اره به مناطق امدادرسانی شده، تصریح 
کرد: در ۳۷ شهر، روستا و مناطق عشایرنشین 
به ۷۵۳ نفر امدادرس��انی شده  است همچنین 
تخلیه آب از ۱۰۵ واحد مس��کونی و تجاری 

صورت گرفته است.

مقصران حادثه سقوط جرثقیل 
شهربازی بسیج مشخص شدند

عباس��ی گفت: میزان درصد قص��ور نهاد ها 
در حادثه س��قوط جرثقیل شهربازی بسیج از 
سوی کارشناسان دادگستری اعالم شد.رضا 
عباسی شهردار منطقه ۱4 تهران در گفت وگو 
ب��ا باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، در توضیح 
آخرین جزئیات پرونده حادثه سقوط جرثقیل 
ش��هربازی بسیج که منجر به جان باختن دو 
تن از ش��هروندان ش��د با اش��اره به تشکیل 
دادگاه در روز گذش��ته گفت: در جلسه دیروز 
دادگاه مرجع قضای��ی میزان تقصیر هر یک 
از نهاد ها در حادثه سقوط جرثقیل شهربازی 
بسیج را اعالم کرد که خوشبختانه شهرداری 
در ای��ن حادثه مقصر تش��خیص داده نش��د.

شهردار منطقه ۱4 تهران افزود: در حکم اولیه 
مرجع قضایی تنها سازمان مشارکت ها مقصر 
ش��ناخته شد که ما در مدیریت شهری به آن 
اعتراض داریم.عباس��ی ادامه داد: اعتراض ما 
مبنی بر این اس��ت که طبق قرارداد پیمانکار 
متعهد اس��ت و باید پاسخگوی حوادث ناشی 
از فعالی��ت عمرانی باش��د، ب��ه همین دلیل 
حکم مرجع قضایی مبنی بر قصور س��ازمان 
مشارکت ها  از س��وی مدیریت شهری مورد 
اعتراض قرار می گیرد، زیرا ش��هرداری تمام 
تذکرات و اخطار ها را پیش از وقوع حادثه به 

پیمانکار داده بود.

 دستگیری عامالن قدرت نمایی 
در جایگاه سوخت

رئیس پای��گاه پنجم پلی��س امنیت عمومی 
پایتخت از دس��تگیری عامالن قدرت نمایی 
با سالح گرم در یکی از جایگاه های سوخت 
در مح��دوده جنوب غرب ته��ران خبر داد.به 
گزارش مهر، سرهنگ حیدر آسبان در تشریح 
جزئی��ات این خبر اظهار کرد: با تماس تلفنی 
ش��هروندان با مرکز فوریتهای پلیس��ی ۱۱۰ 
مبن��ی بر درگیری لفظ��ی در یکی از جایگاه 
های س��وخت شهرک ولیعصر )عج( ماموران 
پلیس برای بررس��ی موضوع به محل اعزام 
ش��دند.وی افزود: با حضور ماموران در محل 
و تحقیقات پلیس��ی مشخص ش��د؛ راننده و 
سرنشین یک دستگاه خودروی سواری تویوتا 
کروال در محل به دلیل محدودیت س��وخت 
گیری )۲۰ لیتر( با عوامل جایگاه درگیر شده 
و سرنش��ین خودرو برای اینک��ه درگیری را 
پایان ببخشد سالح کمری به عوامل جایگاه 
سوخت نش��ان داده و ضمن رعب و وحشت 

افراد حاضر در صحنه از محل می گریزند.

 دستگیری قاتل اعضای یک خانواده 
در »کوچصفهان«

ب��ا تالش کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان فردی که اعضای یک خانواده 
در بخش کوچصفهان شهرس��تان رشت را به 
قتل رسانده بود، دستگیر شد.به گزارش پایگاه 
خب��ری پلی��س، کارآگاهان مب��ارزه با جرایم 
جنای��ی و کارشناس��ان بررس��ی صحنه جرم 
پلیس آگاهی استان گیالن در ساعت ۳ بامداد 
۶ آب��ان  در پی تماس یکی از ش��هروندان با 
مرکز فوریت های  پلیسی ۱۱۰، از وقوع قتل 
خانوادگی در منزلی واقع در یکی از روستاهای 
بخش کوچصفهان شهرستان رشت مطلع و 
بالفاصله برای بررسی موضوع در محل حاضر 
شدند.کارآگاهان در بررسی از صحنه، متوجه 
شدند که افراد به قتل رسیده شامل  پدربزرگ، 
پدر، م��ادر، دختر به اتفاق یک میهمان بودند 
که برابر شواهد موجود در صحنه بر اثر اصابت 
ضربات متعدد ش��یئی تیز و برن��ده )چاقو( به 
قتل رس��یده اند.کلیه مدارک و شواهد موجود 
در صحن��ه با حضور مقام قضائی بررس��ی و 
اجساد برای بررسی بیشتر و معاینات تکمیلی 

به پزشکی قانونی منتقل شد..

 برخورد با داللی دارو
 در فضای مجازی

فرمان��ده انتظام��ی تهران ب��زرگ از برخورد 
با خری��د و فروش و دالل��ی دارو در فضای 
مجازی خبر داد.س��ردار حس��ین رحیمی در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به اجرای نخستین 
مرحله از طرح برخورد با دالالن و فروشندگان 
غیرمج��از دارو اظهارکرد:  پلی��س در اجرای 
نخستین مرحله از این طرح ضربه سنگینی به 
دالالن و فروشندگان داروی قاچاق و تقلبی 
وارد ک��رد و البته این اقدام��ات تنها مربوط 
به این عملیات نمی ش��ود و اقدامات و رصد 
پلیس بر این افراد و این فضا نیز ادامه خواهد 
داش��ت.وی درباره اینکه با توجه به عملیات 
پلیس آیا ممکن اس��ت، برخی از این افراد به 
فضای مجازی کوچ کرده و اقدام به خرید و 
ف��روش داروهای تقلبی و قاچاق در این فضا 
کنند؟ اظهارکرد: پلیس بر فضای مجازی نیز 
اش��راف باالیی دارد و قطع��ا با هرگونه اقدام 
مجرمان��ه ای که بخواه��د در این فضا انجام 
شود، برخورد خواهد کرد. همچنین عالوه بر 
پلیس فتا، تیم های تخصصی سایبری نیز در 
دیگ��ر یگان های پلیس پایتخت نظیر پلیس 
امنیت اقتصادی، پلیس آگاهی و ... نیز مستقر 
ب��وده و با رصد فضای مجازی ب��ا این افراد 

برخورد خواهند کرد.

تسهیالت 40 میلیونی نوسازی 
تاکسی های پایتخت

مدیرعامل سازمان تاکس��یرانی شهر تهران 
برنامه نوسازی تاکسی های فرسوده پایتخت 
ب��ا وام 4۰میلیون تومانی قرض الحس��نه را 
تش��ریح کرد.علی رضا قنادان در گفت وگو با 
ایسنا، در مورد نوسازی تاکسی های فرسوده با 
تسهیالت قرض الحسنه گفت: در حال حاضر 
۲۵ هزار دستگاه تاکس��ی باالی ۱۰ سال در 
ته��ران فعال هس��تند که طبق قان��ون این 
تاکسی ها فرسوده هستند و این در حالی است 
که تا پایان امسال نیز ۱۰ هزار تاکسی دیگر 
به سن فرس��ودگی خواهند رسید و به همین 
ترتیب تعداد تاکسی های فرسوده شهر تهران 
به ۳۵ هزار دستگاه می رسند.وی با بیان اینکه 
با کمک مس��ئوالن ایران خ��ودرو و صندوق 
کارآفرینی امید، تس��هیالت قرض الحس��نه 
4۰میلیون تومانی با س��ود چهار درصد ویژه 
نوس��ازی تاکسی های فرس��وده شهر تهران 
ارائه می ش��ود، اظهارک��رد: می توانیم بگوییم 
که با همت مس��ئوالن نوسازی تاکسی های 
فرس��وده از بن بست خارج شده است و اولین 
س��ری خودروها از طریق صندوق کارآفرینی 
امی��د براس��اس اولویت بن��دی تاکس��ی ها و 
سن فرس��ودگی تحویل داده شد.مدیرعامل 
سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد فرآیند 
نوسازی تاکس��ی های فرسوده با بیان این که 
عالوه بر این وام 4۰ میلیون تومانی، رانندگان 
می بایست ۲۰ میلیون تومان نیز آورده داشته 
باش��ند، ادامه داد: این در حالی است که پول 
اسقاط خودروی فرسوده نیز وجود دارد و این 
۲۰ میلیون تومان به عالوه پول اسقاط خودرو 
به همراه وام 4۰ میلیون تومانی یکجا توسط 
صندوق کارآفرینی امید به حساب ایران خودرو 

واریز می شود.

 توزیع شیر در مدارس
 مناطق محروم آغاز شد

در حال��ی که بیش از یک ده��ه از آغاز طرح 
شیرمدرس��ه می گذرد، پس از توقف هایی که 
در ادامه این طرح به دلیل آنچه که از س��وی 
مسئولین مربوطه عدم تامین مالی این پروژه 
خوانده می شد، امسال مجددا با تامین بودجه، 
این ط��رح از ۱۵ مهرماه در مناطق محروم و 
کمتر برخوردار آغاز ش��ده است؛ طرحی که با 
آنکه موافقان زی��ادی دارد اما به دلیل کمبود 
بودجه دچار مش��کالتی شده است.دکتر زهرا 
عبدالله��ی  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداش��ت در گفت وگ��و با ایس��نا،  در 
خصوص اج��رای برنامه شیرمدرس��ه گفت: 
هم��واره یک��ی از اولویت های اصل��ی ما در 
دفتر بهبود تغذیه، این موضوع است. در سال 
جاری با پیگیری های صورت گرفته از وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت و نیز سازمان برنامه و 
بودجه، اعتبارات این برنامه تامین شد.وی در 
ادامه گفت: پس از تامین بودجه مقرر شد این 
طرح در اس��تان ها و شهرهای کمتر برخوردار 
شامل سیستان بلوچستان، ایالم، کهگیلویه و 
بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان و... اجرا 
ش��ود.عبداللهی تصریح کرد: در نظر داریم در 
طول س��ال تحصیلی در ۶۰ نوب��ت اقدام به 
ارائه ش��یر رایگان به کودکان کنیم. از تاریخ 
۱۵مهرماه س��ال جاری دس��تور این موضوع 
صادر شده و در صورتی که تامین اعتبارات و 
بودجه به ما اجازه دهد، این طرح را به حاشیه 
ش��هرهای بزرگ هم خواهیم آورد؛ اما فعال 

اولویت با شهرهای کمتر برخوردار است.

اخبار

مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع س��ازمان 
هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید 
به کش��ور طی فردا )8 آب��ان(، از تداوم بارش ها 
در کش��ور خبر داد.ص��ادق ضیائیان در گفت وگو 
با ایس��نا اظهارک��رد: امروز )8 آب��ان( نیز با ورود 
س��امانه بارش��ی از ش��مال غرب و غرب کشور 
بارش ها در این مناطق آغاز می ش��ود و به تدریج 
س��واحل دریای خزر را در برمی گیرد همچنین از 
بعدازظهر در دامنه ه��ای جنوبی البرز در قزوین، 
البرز و تهران نیز افزایش ابر، بارش باران و گاهی 
رعد و برق پیش بینی می شود.مدیرکل پیش بینی 
و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه 
این شرایط در بخش هایی از شرق و شمال شرق 

کش��ور نی��ز رخ می دهد، تصریح ک��رد: طی روز 
پنجشنبه )۹ آبان( نیز گستره فعالیت این سامانه 
سواحل دریای خزر، شرق و مرکز کشور، جنوب 
خراسان رضوی و دامنه های غربی و شرقی البرز 
مرکزی در ش��رق استان تهران، قزوین و سمنان 
را در بر می گیرد همچنین در ش��مال استان های 
سیس��تان و بلوچس��تان، کرمان و بخش هایی از 
هرم��زگان نیز رگبار باران گاه��ی با رعد و برق 
پیش بینی می شود.ضیاییان با اشاره به اینکه طی 
روز جمع��ه )۱۰ آبان( ضم��ن تقویت بارش ها در 
سواحل ش��مالی کشور، در اس��تان های اردبیل، 
ش��مال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نیز 
افزای��ش ابر، رگب��ار باران و گاه��ی رعد و برق 
خواهیم داشت، گفت: این شرایط در اوایل وقت 
این روز در بخش هایی از ش��رق و جنوب ش��رق 
کشور و در بعضی ساعات در استان هرمزگان نیز 
دور از انتظار نیست.به گفته مدیرکل پیش بینی و 
هشدار سریع سازمان هواشناسی، طی روز شنبه 
)۱۱ آبان( نیز در نوار ش��مالی از ش��مال غرب تا 
شمال ش��رق کشور ش��اهد افزایش ابر و بارش 
باران خواهیم بود که ش��دت بارش در س��واحل 

دریای خزر است.

ورود سامانه بارشی جدید به کشور
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی خبر داد؛

تدوین بسته خدمات بیمه ای برای اوتیسمی ها

رئی��س مرکزمدیری��ت پیون��د و درم��ان بیماری های  
خاص وزارت بهداشت از تدوین بسته خدمات بیمه ای 
برای بیماران اوتیس��م خبر داد.مهدی شادنوش رئیس 
مرکزمدیریت پیوند و درمان بیماری های خاص وزارت 
بهداش��ت در گفت و گو با ایلنا، گفت: تمام بسته های 
خدماتی بیماران اوتیسم به دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور ابالغ شده است. این بسته شامل خدماتی است 
که بیماران اوتیس��م می توانند با هزینه دولتی دریافت 
کنند.وی افزود: اعتبار الزم برای بیمارانی که اس��امی  
آنها در س��امانه ثبت ش��ده اند، مس��تمرا به دانشگاه ها 
پرداخت می ش��ود، اما هرگ��ز قرار نب��وده اعتباری به 
انجمن ه��ای مربوطه پرداخت ش��ود. خدمات بیماران 
خاص به اوتیس��می ها هم تعلق می گی��رد و هزینه ی 

آن توس��ط دولت به دانشگاه ها پرداخت می شود.رئیس 
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های خاص گفت: 
اتفاقات بزرگی در فرایند اجرائِی کنترل اوتیس��م افتاده 
است. سه سال پیش در وزارت بهداشت توجه چندانی 
به اوتیسم نمی شد، اما اکنون اینطور نیست. در گذشته 
تنها اقدامات حمایتی مدنظر بود که آن هم  به سازمان 
بهزیستی محول شده بود.  وی با تاکید بر اینکه امروز 
اختالل اتیسم یکی از دغدغه های وزارت بهداشت شده 
اس��ت، گفت: دستگاه های مختلف نیز به این امر ورود 
کرده اند. در وزارت بهداشت کمیته راهبردی اوتیسم، با 
حضور آموزش و پرورش استثنائی و سازمان بهزیستی 
تش��کیل ش��ده اس��ت. این کمیته با تقس��یم وظایف 
مش��خص، در راس��تای رفع معضالت بیماران اوتیسم 
فعالیت می کند.  ش��ادنوش در ارتباط با خدمات کوتاه 
مدت بیماری  های خاص گفت: برای بیماران اوتیس��م 
بس��ته  های خدماتی کوتاه مدت در دانشگاه های علوم 
پزشکی ارائه می شود. این فرآیند از سال گذشته شروع 
ش��ده اس��ت.وی افزود: در بازبینی  سال ۹8 و بازبینی 
دوباره بسته  های خدمتی بیماران خاص، توانستیم اعتبار 
بیشتری را درنظر بگیریم.  با این افزایش اعتبار و تامین 
بودجه، بیماری های دیگر من جمله اوتیس��م به لیست 

بیماری های خاص اضافه شد.

مقام مسئول وزارت بهداشت اعالم کرد:

کل آمار مهاجرت بین 32 تا 40 هزار نفر در سال است
بازگشت حدود ۱۵00 نخبه طی 3 سال گذشته؛

معاون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری 
درباره آمار مهاجرت گفت واقعیت این است 
که از لحاظ کّمی و نس��بت به کش��ورهای 
هم عرضمان عدد چندان باالیی در مهاجرت 
نداریم. کل آمار مهاج��رت ما بین ۳۲ تا 4۰ 
هزار نفر در س��ال اس��ت و ما در بنیاد کاماًل 
رصد می کنیم که آنها کجاها می روند و وضع 
ویزاها چگونه است.به گزارش روابط عمومی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور با اش��اره به خروج نخبگان گفت: ما 
ی��ک زمانی ای��ن  موض��وع را خیلی محکم 
توضی��ح می دادی��م، ولی همی��ن بحث فرار 
مغزها از آن کاله های گشادی که سر کشور 
گذاشته اند و من می دانم که این یک حرکت 
س��ازمان دهی ش��ده اس��ت. یک شبکه ای 
دارد این را به جامع��ه  ما تزریق می کند.وی 
ادام��ه داد: البته ما ه��م نفی نمی کنیم؛ مثل 
تم��ام جوامع دیگر ما ه��م خروج نخبگان را 
داریم. مثاًل از زمانی که اروپای واحد تشکیل 
ش��ده، یکی از باالترین نرخ های فرار مغزها 
از اروپای ش��رقی اتفاق افتاده اس��ت. آلمان 
و فرانسه هم بسیار س��ود برده اند، چون هم 
ش��رکت های آنها را و ه��م بانک های آنها و 
هم آدم های حسابی و نخبه  آنها را خریده اند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: 

مهاجرت یک پدیده  جهانی است و واقعاً این 
آماره��ا را با این وقاح��ت اعالم می کنند و با 
وقاح��ت هم تکرار می کنن��د و از یک مراکز 
و منابع��ی هم نقل قول هایی می گویند که... 
مثاًل از قول صندوق بین المللی پول می گویند 
که کش��ور ما رتبه  اول فرار مغزها را دارد. در 
حالی که اصاًل چنین گزارشی وجود خارجی 
ندارد. این را این قدر می گویند تا همان بخش 
نخبه  جامعه آن را بپذیرد. همین چیزها است 

که ما را اذیت می کند.
رصد آمارهای واقعی مهاجرت نخبگان در  ���

دانشگاه شریف
س��تاری ادامه داد: ما دنبال این بودیم که به 
آمارهای واقعی مهاجرت برسیم. در دانشگاه 
صنعتی ش��ریف، بخش��ی ب��رای رصد این 
موضوع ایجاد شده اس��ت. البته با کمک ما 
نبوده و خود ما هم در بنیاد ملی نخبگان هر 
دو س��ال یک بار آن را پایش می کنیم. پایش 

اخیر ما نش��ان می دهد که این عدد به طور 
قابل توجهی رو به کاهش است.

تغییر نوع مهاجرت از علمی به شغلی ���
وی ادام��ه داد: البت��ه نه ب��ه آن معنی که 
کل مهاجرت دارد کم می ش��ود، بلکه نوع 
مهاجرت دارد به  س��مت س��رمایه گذاری و 
مهاجرت شغلی می رود و از آن حالت علمی 
بی��رون می آید. البته طب��ق آمارهای کلی 

مهاجرت ما و آمارهایی که هر سال سازمان 
ملل به  صورت مش��خص ارائ��ه می دهد، ما 
جزء ۲۰ الی ۳۰ کشور دنیا در بحث مهاجرت 
نیستیم، ما اصواًل جزء کشورهایی هستیم که 
نه مهاجرپذیرند و نه مهاجرفرست، ولی این 
به معنی این هم نیس��ت که االن مهاجرت 
نداریم یا اینکه نباید نس��بت به آن حس��اس 
باشیم.س��تاری خاطرنش��ان کرد: من در این 
مدت هر جا که در مورد مهاجرت یک حرف 
غلطی مثاًل در یک همایشی می شنوم، دقیق 
رص��د می کنم و آن ف��رد را پیدا می کنم و از 
او می خواه��م که به ما بگوید با چه س��ند و 
منبعی آن را گفته اس��ت. باألخره اغلب این 
افراد هم دانش��مند یا تحصیل کرده اند و یک 
آدم تحصیل ک��رده نباید بدون منبع صحبت 
کند. اغلب ه��م می بینیم ک��ه جوابی برای 
این صحبت ها ندارن��د. بعد هم خیلی جدی 
به آنها فش��ار می آوریم ک��ه یا تکذیب کنید 

یا منب��ع آن را به ما بگویید.رئیس بنیاد ملی 
نخبگان یادآورشد: البته این ضعف ما و مرکز 
آمار ایران است که باید آمار مهاجرت را مثل 
آمار جمعیت بدهد. م��ا بارها بحث کرده ایم 
ب��ا آقایان و مش��کالتی دارند ک��ه باید حل 
کنن��د؛ مثل بعضی از آمارهایی که نمی دهند 
و دیگران برای ما آمارس��ازی می کنند، ولی 
این جزء آمارهای اصلی کشور است که باید 

اتفاق بیفتد.
مهاجرت 32 تا ���۴0 هزار نفر در سال

وی تاکی��د ک��رد: واقعیت این اس��ت که ما 
از لح��اظ کّم��ی و نس��بت به کش��ورهای 
هم عرضمان عدد چندان باالیی در مهاجرت 
نداریم. کل آمار مهاج��رت ما بین ۳۲ تا 4۰ 
هزار نفر در س��ال اس��ت و ما در بنیاد کاماًل 
رص��د می کنیم ک��ه آنها کجاه��ا می روند و 
وضعیت ویزاها چگونه است.ستاری ادامه داد: 
فرض کنید ما اول انقالب ۵۶ هزار دانشجو 
در آمریکا داش��تیم ک��ه بیش��ترین ُکلونی 
)مجموعه( دانش��جوی خارج��ی در آمریکا 
بوده است. در سال ۱۹۷۷ بزرگ ترین کلونی 
دانشجویی در آمریکا را ایرانی ها تشکیل داده 

بودند. االن رتبه  ما بین ۱۲ تا ۱۵ است.
وی افزود: چین ۳۵۰ هزار دانشجو در آمریکا 
داشته و اکنون ترامپ میزان آن را کم کرده 
و به ۳۰۰ هزار نفر رس��یده است. عربستان 

۵ برابر ما در آمریکا دانش��جو دارد. کره ۷ تا 
8 برابر ما دانش��جو دارد. کره ای که نصف ما 
جمعی��ت دارد. بعد یک ع��ده ای در این باره 

ادعاهای عجیب و غریب می کنند
پدیده مهاجرت را نفی نمی کنم ���

ستاری افزود: من این پدیده را نفی نمی کنم، 
ولی نه با این  تعدادی که راجع به آن صحبت 
می کنن��د. ضمن این که کیفی��ت بچه های 
خروجی ما باال است و برای همین هم ما در 
معاونت علمی تمرکزمان را بر برگش��ت این 

بچه ها گذاشته ایم.
بازگش�ت حدود 1500 نخبه طی ���3 سال 

گذشته
وی ادامه داد: در سه سال گذشته توانسته ایم 
حدود ۱4۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از آنها را برگردانیم. 
ح��دود ۶ ت��ا ۷ هزار نف��ر هم آمده ان��د و از 
تسهیالت ما استفاده کرده اند و این جا کارگاه 
آموزش��ی گذاش��ته اند و تدریس داشته اند و 
کارهای دیگ��ری انجام داده اند.معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهور افزود: بیش��تر این 
بچه ها االن در اس��تارت آپ ها و ش��رکت ها 
جذب می ش��وند. بر خ��الف آن تصوری که 
بعضی ها فکر می کنند اینها جذب دانشگاه ها 
می شوند، در سه سال گذشته فقط حدود 4۰۰ 
نفر عضو هیئت علمی  دانشگاه ها شده اند اما 

بیشتر آنها جذب شرکت ها می شوند.

عض��و کمیس��یون بهداش��ت و درمان 
مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه 
طرح نسخه نویسی الکترونیک هم اکنون 
در ۲۵ ش��هر در حال اجراس��ت گفت با 
فراگیرش��دن این طرح، سوءاس��تفاده از 

ُمهر پزشکان به صفر می رسد. حیدرعلی 
عابدی در گفت وگو ب��ا پانا درباره طرح 
نسخه نویسی الکترونیک گفت: »پس از 
اینکه پرونده الکترونیک س��المت اجرا 
ش��د، طرح نسخه نویسی الکترونیک در 
دس��تور کار حوزه س��المت قرار گرفت 
و هم اکن��ون در حال تکمیل اس��ت. در 
واقع نس��خه نویس��ی و نس��خه پیچی 
الکترونیک یکی از مهمترین فرآیندهایی 

اس��ت که باید ب��ه پرون��ده الکترونیک 
س��المت متصل ش��ود و اولویت اصلی 
نس��خه پیچی الکترونیک اس��ت که از 
نظام  سیاست گذاری  شورای  تصمیمات 
الکترونی��ک اس��ت.«عضو کمیس��یون 
بهداش��ت و درمان مجلس با اش��اره به 
اجرای طرح پرونده الکترونیک سالمت 
در کش��ور اظهار کرد: »پوشش پرونده 
الکترونیک س��المت ب��رای همه مردم 

کش��ور پیش بینی شده اس��ت و اجرای 
پرونده الکترونیک س��المت از تعهدات 
برنامه پنجم و شش��م توس��عه است که 
اجرای کامل آن می توان��د مانعی برای 
سوءاس��تفاده های حوزه دارو و اس��تفاده 
از ُمه��ر پزش��کان باش��د.«وی درب��اره 
حذف دفترچه ه��ای کاغذی بیمه گفت: 
»البته زمانی می ت��وان گفت که پرونده 
الکترونیک در کش��ور سراس��ری شده 

اس��ت که دفترچه ه��ای کاغذی بیمه و 
نسخه نویسی های دس��تی حذف شود. 
اکن��ون نسخه نویس��ی دس��تی در دنیا 
منسوخ شده است به ویژه در کشورهای 
توسعه یافته سالهاست از طریق انتخاب 
ک��د که بیانگر ی��ک داروی خاص بوده 
و تای��پ توس��ط پزش��کان دارو تجویز 
می ش��ود و داروخانه نیز با مراجعه به کد 

مورد نظر دارو را عرضه می کند.«

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در 2۵ شهر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد؛

تهران در محاصره دو فرونشست
لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای حل مشکالت ؛

گ�روه اجتماعی : تهران در محاصره فرونشست دو دشت 
ورامین و شهریار-تهران قرار گرفته است. دشت هایی که 
وضعیت آن ها به مرحله بحران رس��یده و گفته می شود 
چنانچه تدبیری برای آن ها اندیش��یده نش��ود، در آینده 
نه چندان دور تبعات فرونشس��ت آن ها دامن پایتخت را 
خواهد گرفت. به گزارش ایس��نا، طب��ق آخرین آمار، در 
تهران ساالنه ۱۵۰ میلیون مترمکعب افت آب زیرزمینی 
رخ می ده��د که ح��دود 8۰ میلی��ون مترمکعب مربوط 
به دش��ت ورامی��ن و 4۰ میلیون مترمکع��ب مربوط به 
دشت های تهران و شهریار است. نشست زمین در دشت 
ورامین ۳۶ س��انتیمتر در سال گزارش ش��ده که ظاهراً 
برخی دکل های برق هم به خاطر همین فرونشس��ت ها 
کج شده اند! در این راستا، مدیر مرکز زلزله شناسی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چندی پیش با تاکید 
بر این که مراکز جمعیتی نظیر »کهریزک«،»شورآباد« در 
زون فرونشست جنوب و جنوب غرب تهران قرار دارند، 
گفته بود: در اراضی جنوب ورامین و در حوالی روس��تای 
»معین آباد« در حالی با پدیده فرونشس��ت مواجهیم که 
خطوط راه آهن و س��ه خط بزرگ فش��ار ق��وی در این 
منطقه در معرض مخاط��رات این رخداد قرار دارند. این 
مشکل در دشت شهریار به شکل حادتری وجود دارد، به 
طوری که دش��ت شهریار ساالنه ۳۱۰ میلی متر نشست 
می کند. به همین دلیل گفته می شود این دشت رکورددار 

فرونشست در تهران است.
تدبیر دولت برای مقابله با فرونشست دشت ورامین ���

در این راستا، سیدحسن رضوی- مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای تهران- در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در 
دو دش��ت ورامین و شهریار بیش ترین میزان فرونشست 
رخ داده اس��ت، اظهار کرد: میزان فرونشس��ت در دشت 
ورامین ب��ه حدود نزدیک یک میلی متر در روز رس��یده 
اس��ت. علت اصلی این اتفاق برداشت بیش از حد آب از 
منابع آب زیرزمینی برای بخش کش��اورزی اس��ت. وی 
درمورد تدبیری که برای جلوگیری از فرونشس��ت دشت 
ورامین اندیشیده شده است توضیح داد: برنامه شرکت آب 

منطقه ای تهران و وزارت نیرو این است که با احداث خط 
دوم انتقال پساب فاضالب از تصفیه خانه تهران به دشت 
ورامین و پاکدشت پس��اب را جایگزین استفاده از چاه ها 
کنند و به عبارت دیگر فرونشست را مهار و کنترل کنند. 
پیش بینی می شود این پروژه ظرف یک سال و نیم آینده 
به اتمام برسد و تا حدود زیادی نگرانی ها را کاهش دهد.

فرونشست دشت شهریار دامن تهران را گرفت ���
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در ادامه درمورد 

دش��ت شهریار گفت: دشت تهران و شهریار یک دشت 
مش��ترک بوده و در غرب تهران واقع اس��ت. بیشترین 
میزان برداشت آب در این دشت برای تامین آب شرب و 
فضای سبز است. حجم انبوهی از چاه های آب شرب و 
کشاورزی شهرهای حاشیه ای تهران مانند اسالم شهر، 
رباط کریم، بهارستان، حتی مناطق ۱۷،۱8 ،۱۹ ،۲۰ ،۲۱ 
و ۲۲ ش��هری تهران در آن منطقه ق��رار دارند. رضوی 
با بیان این که فرونشس��ت دشت شهریار از سال ۱۳8۵ 
رصد می شود، اظهار کرد: این فرونشست به طرف شهر 
تهران گس��ترش پیدا کرده و مناطق ۱۷، ۱8، ۱۹ و ۲۱ 
تهران را درگیر کرده اس��ت و ادامه پیدا می کند و میزان 
فرونشست در نقاط مختلف این دشت متفاوت است؛ از 
4۲ میلی متر در سال است تا ۳۱۰ میلیمتر در سال. وی 
از انجام تفاهم بین وزارت نیرو و ش��هرداری خبر داد و 
افزود: برای حل این مشکل تفاهم هایی با شهرداری در 
حال انجام است. هم چنین این موضوع توسط وزیر نیرو 
در ش��ورای شهر نیز مطرح ش��ده و قرار است کارگروه 
مش��ترکی بین وزارت نیرو و ش��هرداری تهران ش��کل 
بگی��رد تا درمورد جایگزین کردن پس��اب با آب فضای 
سبز با راه اندازی تصفیه خانه ششم در منطقه ۲۳ تهران 
برداشت آب از منابع آب زیرزمینی هم برای شرب و هم 
برای کش��اورزی از سال آینده به حداقل و تعادل برسد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران، چنانچه 
تدبیری برای دش��ت شهریار اندیشیده نشود، این دشت 
تا سال ۱4۰4 از حیزانتفاع خارج می شود و دیگر امکان 

استحصال آب در آن وجود ندارد.



اخبار 
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فرهنگ و هنر

سریال جدید سیروس مقدم آماده شد
تهیه کنن��ده س��ریال »خواب زده« با اش��اره 
ب��ه آماده بودن توزیع این س��ریال، از فضای 
داس��تانی این مجموعه گفت و اینکه خواب، 
ش��یطان و انس��ان موضوعاتی هس��تند که 
همیش��ه ذهن آدمی را درگی��ر می کند. الهام 
غف��وری تهیه کننده س��ریال »خ��واب زده« 
درب��اره میزان پیش��رفت ای��ن مجموعه که 
به کارگردانی س��یروس مق��دم برای پخش 
از ش��بکه نمای��ش خانگ��ی در ح��ال تولید 
اس��ت، به مهر گفت: ما ی��ک روز دیگر باید 
تصویربرداری داش��ته باش��یم تا صحنه های 
پایانی کار را هم ضبط کنیم.وی درباره زمان 
توزیع این س��ریال نیز گفت: فصل اول آماده 
اس��ت و بنای ما این اس��ت که از چهارشنبه 
هشتم آبان عرضه سریال آغاز شود اما ممکن 
اس��ت این زمان به تاخیر ه��م بیفتد و فعالً  
قطعی نیست.غفوری درباره تولید فصل های 
بعدی س��ریال بیان کرد: فصل اول و دوم با 
هم حدود ۳۰ و چند قسمت خواهد شد و این 
دو فصل کاماًل در ارتباط هستند ولی سریال 
فص��ل س��ومی ندارد.این تهیه کنن��ده اظهار 
کرد: زمانی که ما تولید فصل اول س��ریال را 
ش��روع کردیم، متن به بازنویسی نیاز داشت 
بنابرای��ن حدود ۲ ماه، تولید را متوقف کردیم 
و این وقفه ۲ ماهه باعث شد ادامه سریال با 
عنوان فصل دوم به نگارش برسد ولی قصه 
دو فصل کاماًل پیوس��ته است.غفوری درباره 
پیش بینی از استقبال و فروش این سریال در 
شبکه نمایش خانگی هم عنوان کرد: »خواب 
زده« س��ریال بسیار جذابی شده است. سلیقه 
مخاطب را نمی ت��وان پیش بینی کرد ولی به 
نظرم این س��ریال بتواند س��لیقه مخاطب را 
جذب کند.تهیه کننده سریال های »پایتخت« 
درب��اره فضای »خ��واب زده« عن��وان کرد: 
شیطان، خواب و انسان از سوژه هایی هستند 
که همیشه ذهن مخاطب را درگیر می کند و 
فک��ر می کنم مردم عالقه ای به پیگیری این 

داستان ها داشته باشند.

تالش »جنگ ستارگان« برای شکستن 
رکورد فروش »انتقام جویان«

در حالی که مدت زی��ادی تا اکران »جنگ 
ستارگان: خیزش اسکای واکر« باقی مانده 
اس��ت، اما درب��اره رکورد ش��کنی های این 
فیل��م گمانه زنی هایی مطرح ش��ده اس��ت.

به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به 
نقل از م��ووی وب، گمان��ه زنی ها در مورد 
فروش »خیزش اس��کای واکر« شروع شده 
اس��ت و پیش بینی می ش��ود ک��ه این فیلم 
می تواند از فروش قس��مت قبلی خود یعنی 
»آخرین جدایی« پیش��ی بگیرد.فروش این 
فیل��م طبیعتا چش��مگیر خواهد ب��ود، اما از 
موفق ترین قسمت این مجموعه که در سال 
۲۰۱۵ با عنوان »نیرو بر می خیزد« منتش��ر 
شده بود فروش بیشتری را تجربه نمی کند.
فروش »نیرو بر می خی��زد« ۲ میلیارد دالر 
ب��ود و با ای��ن حس��اب »خیزش اس��کای 
واک��ر« که رکورد پیش فروش بلیت »انتقام 
جویان:پای��ان بازی« را شکس��ته ب��ود، به 
فروش کلی این فیلم نخواهد رس��ید.آخرین 
تخمین ها نش��ان می دهد که قسمت جدید 
»جنگ ستارگان«، افتتاحیه ای در بازه ۱8۵ 
تا ۲۲۵ میلیون دالر را تجربه می کند. »نیرو 
ب��ر می خیزد« که ب��ا ۲48 میلیون دالر کار 
خود را آغاز کرد بیشترین فروش افتتاحیه در 
آن زمان را رقم زد. آخرین قسمت نیز که در 
در سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود افتتاحیه ۲۰۰ 

میلیون دالری داشت.

اخبار

حذف نکردن صحنه های خشن علت توقیف فیلم »خانه پدری«
گ�روه فرهنگی : فیلم س��ینمایی »خانه پ��دری«، بعلت 
عدم تعهدات صورت گرفت��ه در رابطه با حذف برخی از 
صحنه ها از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. 

پس از توقیف فیلم خانه پدری از سوی دادسرای فرهنگ 
و رس��انه، مشخص ش��د عدم اصالح صحنه های خشن 
که تعهد ش��ده بود حذف ش��ود علت توقی��ف این فیلم 
است.فیلم س��ینمایی »خانه پدری«، بعلت عدم تعهدات 
ص��ورت گرفته در رابطه با حذف برخ��ی از صحنه ها از 
سوی دادس��رای فرهنگ و رس��انه توقیف شد.بنابراین 
گزارش، براس��اس آنچه عوامل فیلم متعهد شده بودند، 
مقرر بوده برخی از صحنه های این فیلم که خشونت علیه 
خانواده صورت گرفته اس��ت پیش از اکران اصالح شود؛ 
اما اصالحیه های مدنظر صورت نگرفته است.منتقدان و 
اهالی س��ینما نیز تاکید کرد ه اند که فیلم با نسخه اصلی 
تفاوتی نداش��ته و اصالحات وارد ش��ده در نسخه جدید 

فیلم اعمال نشده است.
آذین: نس�خه قبل و بع�د از اصالحیه خان�ه پدری را  ���

تماشا کردم؛ اصالحات انجام نشده است
جبار آذین منتقد برجسته س��ینما در گفت وگو با میزان، 
پیرامون توقیف دوباره فیلم خانه پدری گفت: من هر دو 
نسخه جشنواره فیلم فجر و نسخه جدید اکران را تماشا 
کرده ام، در نس��خه اصالح ش��ده خانه پدری مقداری از 
صحنه های خشونت کم شده بود اما به طور کامل حذف 
نش��ده و همچنان صحنه های خش��ونت در ابتدای فیلم 
اصالح شده وجود داشت. وی با تاکید بر اهمیت مخاطب 
در س��ینما اضافه کرد: اصل قضیه به این بر می گردد که 
در مبنا وقتی کارگردان مخاطب خود را مردم می داند باید 
براساس نگاه، سلیقه و احترام به فرهنگ جامعه دست به 
تولید آثار هنری بزند. این منتقد سینما »خانه پدری« را 
تلخ و سیاه دانست و اظهار کرد: لذا هرگونه کم توجهی 
ب��ه فرهنگ و ادبیات و باورهای م��ردم در آثار هنری از 
قبیل س��ینما می تواند باعث ایجاد ناراحتی و تنش شود، 
فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری از نظر من یک 
اثر تلخ و سیاه سینمایی است.وی افزود: متاسفانه نه تنها 
به دلیل تلخ و سیاه بودن موضوع فیلم بلکه به دلیل نگاه 
کارگردان پرداخت مضامین فیلم نیز کاماًل تلخ و س��یاه 
ص��ورت گرفته بود، چرا ک��ه نمایش صحنه قتل و دفن 

دختر خانواده به نام ملوک می توانس��ت نمایش��ی تر و 
هنرمندانه تر اتفاق بیفتد. 

الون�د: قرار بود ���17 دقیقه از فیلم »خانه پدری« حذف 
شود

س��یروس الوند کارگردان سینما پیرامون فیلم سینمایی 
خانه پدری س��اخته کیانوش عیاری گفت: من نس��خه 
اولیه خانه پدری که در جش��نواره فیلم فجر اکران ش��د 
را دیدم اما نس��خه جدید را مشاهده نکرده ام.وی درباره 
صحبت ه��ای صورت گرفته در زمان اک��ران اولیه خانه 
پ��دری اظهار کرد: م��ن در زمان اک��ران خانه پدری در 
جشنواره فیلم فجر رئیس کانون کارگردانان سینما بودم 
و در آن زمان تصمیم ابتدایی ما بر این بود که ۱۷ دقیقه 
از فیلم خانه پدری باید حذف ش��ود اما کیانوش عیاری 

زیر بار ۱۷ دقیقه این اصالحیه نرفت.
شاه حسینی: التهاب در جامعه هدف کسانی است که  ���

»خانه پدری« را اکران کردند
انس��یه شاه حسینی نویسنده و کارگردان سینما  پیرامون 
توقیف اکران فیلم سینمایی خانه پدری ساخته کیانوش 
عی��اری گفت:به نظر من باید به کس��انی ک��ه بر تولید 
آث��اری همچون خانه پدری نظ��ارت می کنند و یا فیلم 
توقیف ش��ده را دوباره اکران می کنند ش��ک کرد، زیرا 

به نظر من اینها به دنبال به التهاب کشیده شدن جامعه 
هس��تند. کارگردان فیلم »به کودکان شلیک نکنیم« با 
مهم خواندن وظیفه مسئولین فرهنگی در قبال مسائلی 
همچون ساخت فیلم خانه پدری افزود: سازمان سینمایی 
کشور و از س��ویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید 
س��مت و سوی سینمای کشوری انقالبی را به درستی و 
به سمتی درس��ت هدایت کنند.وی درباره صحبت های 
صورت گرفت��ه در زمان اکران اولی��ه خانه پدری اظهار 
ک��رد: من در زمان اکران خانه پدری در جش��نواره فیلم 
فجر رئیس کانون کارگردانان سینما بودم و در آن زمان 
تصمی��م ابتدایی ما بر این بود که ۱۷ دقیقه از فیلم خانه 
پدری باید حذف ش��ود اما کیانوش عی��اری زیر بار ۱۷ 
دقیقه این اصالحیه نرفت.حجت االس��الم احمد سالک 
با اش��اره به توقیف فیلم »خانه پدری« و ضعف شورای 
نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در این حوزه، گفت: 
مس��ئولیت وزارت فرهنگ در هدایت فیلم، نمایش��نامه، 
کت��اب و ده ها محصول فرهنگی قابل اهمیت اس��ت و 
بای��د این نظارت یک نظارت پرت��وان و قدرتمند و بروز 
باشد یعنی نمی ش��ود این وزارتخانه و دستگاه های ناظر 
آن به راحتی از بار اینگونه مواردشانه خالی کنند در فیلم 
خانه پدری حتی اصالحات وزارت ارشاد هم اعمال نشده 

و فیلم بدون اصالح اکران شده است باید مشخص شود 
این رویه چطور اتفاق افتاده است.وی تصریح کرد: بنده 
نمی گویم که مسئولین ناظر وزارت فرهنگ، نظارتی بر 
فیلم خانه پدری نداشته اند، اما شاید این نظارت، نظارت 
کافی و مکف��ی نبوده تا اص��ول و ارزش های فرهنگی 
پیگیری ش��ود و اصوال وقتی تحت اینگونه حرکات این 
قبیل فیلم ها اکران می ش��ود این مسائل نشان از ضعف 

دستگاه نظارت و ارزشیابی بر فیلم ها دارد.
حجت االس�الم علیرضا س�لیمی: فیلم »خانه پدری«  ���

مصداق تشویش اذهان عمومی است
حجت االسالم علیرضا س��لیمی با اشاره به توقیف فیلم 
س��ینمایی »خانه پ��دری« با انتق��اد از کوتاهی و اهمال 
معاونت نظارت و ارزش��یابی سازمان سینمایی کشور در 
اصالح صحنه های خش��ونت آمیز فیل��م »خانه پدری« 
پیش از اکران این فیلم، گفت: اقدام دادس��رای فرهنگ 
ورس��انه در توقیف فیلم »خانه پدری« قابل تقدیر است 
چرا که این فیلم مصداق تش��ویش اذهان عمومی است.
وی تاکی��د کرد: معاونت نظارت و ارزش��یابی س��ازمان 
س��ینمایی در مورد عدم نظ��ارت در اکران بدون اصالح 

خانه پدری باید پاسخگو باشد.
 ای��ن گزارش م��ی افزای��د ، »خانه پ��دری« فیلمی به 
کارگردانی، نویس��ندگی و تهیه کنندگی کیانوش عیاری 
محصول س��ال ۱۳8۹ اس��ت که پس از توقف نمایش 
آن در س��ال ۱۳۹۳، مجدد از اول آبان ۱۳۹8 روی پرده 
س��ینماها رفت.  پیش از ای��ن و در دی ۹۳ نیز این فیلم 
برای نخس��تین بار در گروه هنر و تجربه اکران ش��د که 
تنها یک روز دوام آورد و از پرده س��ینماها پایین کشیده 
شد. این فیلم که قصه اتفاق های یک خانه قدیمی را از 
سال ۱۳۰8 )اواخر دوره قاجار( تا ۱۳۷۹ روایت می کند با 
بازیگرانی همچون متین کتکی، مهدی هاشمی، شهاب 
حس��ینی و مهران رجبی، ناصر هاش��می، مینا ساداتی، 
نازنین فراهانی و… در چند اپیزود ساخته شده و مسائل 
و مش��کالت زنان ایران را در هفتاد سال اخیر به تصویر 
کشیده است. در این فیلم ناصر هاشمی )نقش جوانی( و 
مهدی هاشمی )نقش میانسالی( کاراکتر اصلی این فیلم 
را، که روایت زندگی اش از ۱۵ تا 8۰ س��الگی به تصویر 

کشیده شده، بازی می کنند.

واکنش ها به توقیف فیلم سینمایی »خانه پدری«؛

»ماه و پلنگ« روی آنتن شبکه تماشا
شبکه نمایش از 8 آبان مجموعه تلویزیونی 
»ماه و پلنگ« احمد امینی را پخش می کند.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی شبکه 
تماشا، مجموعه تلویزیونی »ماه و پلنگ« به 
کارگردانی احمد امینی، و نویس��ندگی سعید 
مطلب��ی محص��ول ۱۳۹۵ از چهارش��نبه 8 
آبان، هر روز س��اعت ۱۷ از ش��بکه تماش��ا 
پخش می شود.س��ریال ۳۰ قسمتی »ماه و 
پلنگ« یک ملودرام اجتماعی است و مسائل 
روز جامعه را به تصویر می کشد. این سریال 
چند شخصیت اصلی دارد، امیرمحمد زند در 
نقش فریدون و ویدا جوان در نقش کتایون 
دخترعموی او مقابل یکدیگر بازی می کنند 
و بخشی از داستان عاش��قانه این سریال را 
تشکیل می دهند. »ماه و پلنگ« از آن دسته 
س��ریال هایی اس��ت که تا نیمه آن در زمان 
گذش��ته )۵ سال پیش( س��یر می کند و بعد 
از قس��مت ۱۶ قصه ها در زمان حال روایت 
می ش��وند.این مجموعه، روایت ش��هری از 
انسان هایی اس��ت که بهشت خوشبختی و 
س��عادت خود را در جهن��م دروغ و انتقام و 

زیاده خواهی نابود می کنند. 

تعویق در اکران فیلم سینمایی »مطرب«
پخش کنن��ده فیلم س��ینمایی »مطرب« از 
تعوی��ق در اکران تازه تری��ن فیلم مصطفی 
کیایی خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، روابط عمومی فیلمیران اعالم کرد: 
با احت��رام به تمامی مخاطب��ان گرامی که 
بلیت ه��ای پیش ف��روش فیلم س��ینمایی 
»مطرب« را تهیه ک��رده بودند، اکران این 
فیل��م ب��ه کارگردانی مصطف��ی کیایی، به 
دالی��ل فنی یک هفته ب��ه تعویق افتاد. ان 
ش��اءاهلل با برطرف ش��دن مش��کالت فنی 
اکران آن آغاز خواهد ش��د.فیلم »مطرب« 
در ادامه آثار قبلی مصطفی کیایی یک فیلم 
کمدی و اجتماعی است و پرویز پرستویی، 
الناز شاکردوس��ت، مهران احمدی، حسین 
امی��دی، امی��ن مقدم و محس��ن کیایی به 
عنوان بازیگر جلوی دوربین حسین جلیلی 
رفته اند.در خالصه داس��تان این فیلم آمده 
اس��ت: اینا اصاًل ما رو قبول ندارن بهمون 

میگن مطرب.

فصل جدید »شوکران« روی آنتن می رود
فصل جدید برنامه تلویزیونی »ش��وکران« 
روی آنتن ش��بکه چه��ار س��یما می رود.به 
گزارش ایسنا، فصل جدید برنامه تلویزیونی 
»شوکران« از دوشنبه )۱۳ آبان ماه( با پخش 
گفت وگ��وی منص��وره اتحادی��ه روی آنتن 
شبکه چهار سیما می رود.برنامه »شوکران« 
ش��امل گفت وگوهای��ی با ش��خصیت های 
برجسته ایران امروز است که ۱۹ قسمت آن 
از مرداد س��ال گذشته به مدت پنج  ماه روی 
آنتن ش��بکه چهار س��یما رفت. فصل جدید 
ش��وکران از ۱۳ آبان ۱۳۹8 آغاز خواهد شد 
و طی ۲۰ قس��مت تا ۲۶ اسفند ادامه خواهد 
داش��ت.در فصل جدید برنامه »ش��وکران«، 
ش��خصیت های داخلی و خارج��ی از جمله 
دکتر »سیدحسین نصر« استاد دانشگاه جرج 
واش��نگتن، دکتر »احمد مهدوی دامغانی« 
اسالم شناس و استاد دانشگاه هاروارد و دکتر 
»شیرین هانتر« عضو شورای روابط خارجی 
آمریکا ب��ه گفت وگ��و پرداخته اند. همچنین 
»منص��وره اتحادیه«، آیت اهلل »س��یدمحمد 
مهدی میرباقری« )رئیس فرهنگستان علوم 
اس��المی قم(، دکتر کری��م مجتهدی، دکتر 
»حاتم قادری«، دکتر »مهدی محسنیان راد، 
»لوری��س  س��اروخانی«،  »باق��ر  دکت��ر 
چکناواریان« و دکتر »ابوالحس��ن تنهایی« 
از میهمانان فصل جدید برنامه »ش��وکران« 
هستند.»شوکران« دوشنبه هر هفته ساعت 
۲۱ ش��امگاه با س��ردبیری و اج��رای »پیام 
فضلی نژاد« روی آنتن تلویزیون می رود. این 
برنامه محصول مشترک شبکه چهار سیما و 

حوزه هنری است.

همس��ر بازیگر پیشکس��وت سینما گفت: 
در حال حاضر آبادی در کما به س��ر برده 
و هیچ دس��توری از مغ��ز وی صادر نمی 
ش��ود، البت��ه وی به هیچ عن��وان ضایعه 
مغزی نداشته است، بلکه به دلیل به کما 
رفتن در حال حاضر مغز دس��توری صادر 
نمی کن��د. اینکه بگوییم همس��رم دچار 
مرگ مغزی ش��ده به هی��چ وجه اینطور 
نیس��ت.ملیحه ابراهیمی همس��ر ابراهیم 

آبادی بازیگر پیشکس��وت سینما، تئاتر و 
تلویزی��ون در گفت وگو با میزان، پیرامون 
آخرین وضعیت جسمانی همسرش گفت: 
وضعیت همس��رم نس��بت به چن��د روز 
گذشته تغییری نداشته و وی همچنان در 
کما به س��ر می ب��رد.وی درباره وضعیت 
کل��ی همس��رش در کما اظه��ار کرد: در 
ح��ال حاضر بنا به تش��خیص پزش��کان 
مش��کالت قلبی هم وجود دارد، از لحاظ 

ریه ای هم که عفونت و جمع ش��دن آب 
در ریه ها مشاهده می شود.همسر بازیگر 
پیشکس��وت س��ینما درباره دلیل به کما 
رفتن آبادی تاکید کرد: هنوز دلیل خاصی 
از س��وی پزش��کان درباره دلی��ل به کما 
رفتن همسرم اعالم نشده اما وی نزدیک 
به هفت س��اعت بعد از عمل تکه برداری 
از ریه به کما رفت. پزشکان اعالم کردند 
که دلیل احتمالی به کما رفتن همس��رم 

ضعف ش��دید جس��مانی بوده است. وی 
در همین راس��تا ادامه داد: در حال حاضر 
آبادی در کما به سر برده و هیچ دستوری 
از مغز وی صادر نمی ش��ود، البته وی به 
هیچ عنوان ضایعه مغزی نداش��ته است، 
بلکه به دلیل به کما رفتن در حال حاضر 
مغز دس��توری ص��ادر نمی کن��د. اینکه 
بگوییم همس��رم دچار مرگ مغزی شده 
به هیچ وج��ه اینطور نیس��ت. ابراهیمی 

خاطرنشان کرد: پزشکان هیچ پیش بینی 
نس��بت به زمان به هوش آمدن همسرم 
نکرده اند، ق��رار از طی ده روز آینده »اِم 
آر آی« انجام ش��ود تا بتوانند تش��خیص 

نهایی را اعالم کنند. 

بازیگر مختارنامه همچنان در کما به سر می برد
»ابراهیم آبادی« مرگ مغزی نشده است؛

آگهی رونوشت حصر وراثت  سمیرا نادری پیرعلی  دارای شماره شناسنامه 2۳1  
فرزند حسین اصغر متولد ۶۶/1/1 صادره از قوچان  بشرح دادخواست وبه کاسه 
9۸/ ۳ / 711 ازاین ش��ورا درخواست حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان حسین اصغر نادری پیرعلی  فرزند قربان محمد به شماره شناسنامه 2  
درتاریخ 94/4/2 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به 1- جواد نادری پیرعلی   نام پدر : حسین اصغر     شماره 
شناسنامه : 1     نسبت با متوفی : پسرمتوفی   2- رسول نادری پیرعلی  نام پدر 
: حس��ین اصغر  شماره شناسنامه : 1۶91  نسبت با متوفی : پسرمتوفی   ۳- علی  
نادری پیرعلی   نام پدر :  حسین اصغر  شماره شناسنامه : 001۶27۸1۶1  نسبت 
با متوفی : پس��رمتوفی 4- محمد  نادری پیرعلی   نام پدر : حسین اصغر  شماره 
شناسنامه : 001۶27۸17۸  نسبت با متوفی : پسرمتوفی 5- سمیرا  نادری پیرعلی    
نام پدر :  حس��ین اصغر   شماره شناسنامه : 2۳1   نسبت با متوفی : دخترمتوفی 
۶- فاطمه صیامی    نام پدر : محمدحس��ن      ش��ماره شناسنامه : 101    نسبت با 
متوفی : همسرمتوفی اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادریک 
نوبت آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد او باشد 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت 
صادرخواهدش��د. تاریخ چاپ : 9۸/۸/۶  رئیس ش��عبه سوم  شورای حل اختاف 

مرکزی رباط کریم 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول) اسناد رهنی (  آگهی مزایده اموال غیرمنقول) اسناد 
رهنی ( پرونده اجرایی به ش��ماره ۸۸00002 به موجب پرونده اجرائی کاسه فوق 
پاک 1۶0/1۶04 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2۳۳/40 قطعه پنجم باقیمانده 
به ش��ماره 1۶04 فرعی مفروز ومجزی ش��ده از1۶0 اصلی واقع دررباط کریم به 
شماره ثبت ۳9754 دفتر 1۶۳ و صفحه ۳77 بوده که درتاریخ ۶7/7/14 بنام آقای 
محمد ارسنجانی ثبت وسند صادرگردیده است و مع الواسطه به موجب سند قطعی 
دفتر خانه 2۳رباط کریم به ش��ماره 55۸۶ مورخه ۸۶/4/20 بنام خانم پرنازشکفته 
انتقال یافته است به آدرس: رباط کریم – بلوار امام خمینی – جنب مخابرات پاک 
۳51 فروش��گاه فرش افروخته ودارای حدود اربعه بش��رح ذیل می باشد : شماال 
۳0مترب��ه قطعه 4 مورد تفکیک ش��رقا ۸متر به پ��اک 117 فرعی جنوبا ۳0متر به 
پ��اک 129 فرعی غرب��ا 7/5۶ متربه جاده 45متری تهران س��اوه ملک مورد نظر 
دارای گواهی پایانکارس��اختمان به ش��ماره 144۶1مورخ 7۳/10/۳0 بش��رح ذیل 
اس��ت : زیرزمین به مس��احت 149 مترمربع بعنوان انباری وتاسیسات همکف به 
مساحت 11۳/1۶ مترمربع بعنوان مسکونی و44/۶7 مترمربع تجاری طبقه اول به 
مساحت 154/14 مترمربع مسکونی خرپشته به مساحت 11/29 مترمربع درزمان 
بازدید پاک فوق دارای یک طبقه زیرزمین بعنوان انبارفروش��گاه فرش ویک طبقه 
همکف بعنوان فروشگاه فرش با پوشش کف سرامیک ودیواراندود گچ وطبقه اول 

بعنوان یک واحد مسکونی مشتمل بر2اتاق خواب وهال وپذیرایی وسرویس کامل 
وطبقه دوم بعنوان دو واحد مسکونی که مساحت هر واحد مسکونی مشتمل بر یک 
اتاق خواب وهال و پذیرایی وسرویس کامل وسیستم گرمایشی بخاری وسیستم 
سرمایش��ی کولر ودارای انش��عاب آب و برق و گاز می باش��دکه طبق نظر هیات 
س��ه نفره کارشناسان رسمی به مبلغ 2۸/000/000/000  ریال ارزیابی شده است  
پاک فوق ازساعت 9الی 12 روز سه شنبه مورخ 9۸/۸/2۸ در واحد اجرای اسناد 
رس��می رباط کریم واقع در رباط کریم – بلوار آزادگان – خیابان دادگس��تری – 
اداره ثبت اس��ناد واماک رباط کریم طبقه دوم ازطریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده ازمبلغ پایه شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم 
به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب , برق,گاز اعم ازحق اش��عاب ویا 
حق اش��تراک ومصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د ونیز بدهی 
های مالیاتی وعوارض ش��هرداری وغیره تا تاری��خ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی 
آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجود 
مازاد, وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مس��ترد 
خواهدشد و نیم عشروحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد, مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر 

برگزارخواهدشد. تاریخ انتشارآگهی : 9۸/۸/۶ 
رئیس اداره ثبت اسنادواماک رباط کریم – احمد رحیمی شورمستی 

تلویزی��ون برای فصل پاییز و بعد از ماه محرم و صفر، 
س��ریال های »به رنگ خاک«، »حکایت های کمال«، 

»گیله وا« و »فوق لیسانسه ها« را روی آنتن می برد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، 
شبکه های مختلف سیما با آغاز ماه ربیع االول پخش 
سریال های جدید خود را آغاز می کنند.امسال شبکه های 
سیما برای فصل پاییز  و بعد از ماه محرم و صفر  پخش 
س��ریال های »به رنگ خاک«، »حکایت های کمال«، 

»گیله وا« و »فوق لیسانسه ها« را تدارک دیده اند.
��� »به رنگ خاک«

س��ریال »به رنگ خاک« به کارگردانی حسن لفافیان 
و تهیه کنندگی سعید بشیری یکی از سریال های جدید 
اس��ت که از جمعه ۱۰ آبان س��اعت ۲۲ و ۱۵ هر شب 
از ش��بکه یک سیما پخش می شود. از ویژگی های این 
سریال ۳۵ قسمتی، بازخوانی روابط انسانی و فعالیت های 
اجتماعی ساکنان جزیره های خلیج فارس در کنار روایت 
داس��تان اصلی این مجموعه است.در خالصه داستان 
این سریال آمده اس��ت: مهرداد که در جزیره هرمز به 
آموزش غواصی مشغول است، دلباخته دختر ناخداست؛ 

در حالی که ناخدا مخالف جدی ازدواج این دو است. از 
سوی دیگر یک تیم خالفکار در پی پیدا کردن مهرداد 
هستند و او نیز هر روز برای یافتن شیئی قدیمی به زیر 
آب رفته و غواصی می کند.برزو ارجمند، پوریا پورسرخ، 
محمود پاک نیت، بیتا سحرخیز، علیرضا استادی، فرشته 
سرابندی، سیاوش طهمورث، محمد متوسالنی، مهدی 
صبایی، س��پند امیرس��لیمانی، زهرا سعیدی، عزت اهلل 
مه��رآوران، یوس��ف بختیاری، بایار فرج زاده، هس��تی 
فرهی، مجید س��عیدی، حسین سلیمانی، امیر کاظمی، 
لیلی فرهادپور، سمیرا حسینی، سامان دارابی، فریدون 
برزین، ه��ادی معصومی، محمدعلی س��لیمان تاش، 
فریبا امینیان، ابوالفضل همراه، مریم خدارحمی، آرمین 
ترکمندی و عرفان برزین در این س��ریال نقش آفرینی 

می کنند.
��� »حکایت های کمال«

»حکایت های کمال« در ۳۱ قس��مت ب��ه کارگردانی 
قدرت اهلل صلح میرزایی و تهیه کنندگی محسن شایانفر 
از شنبه ۱۱ آبان ماه هر شب ساعت ۲۱ و ۳۰ روی آنتن 
شبکه دو سیما می رود.محمود پاک نیت، شهره لرستانی، 

حمید ابراهیمی، محمدرضا ش��یرخانلو، س��ولماز غنی، 
علی مسلمی، شهرام عبدلی، بیژن بنفشه خواه، یوسف 
صیادی، امیر نوری، فلورنظری، بیتا خردمند، سیروس 
میمنت، مهرداد ضیایی، مختار س��ائقی، اکبرس��نگی، 
آرش نوذری، داریوش سلیمی، سعید پیردوست، عباس 
محبوب، بهشاد مختاری، حسین چنگی، فریده دریامج، 
تقی زنجانی، حمید صفایی و شهربانو موسوی، به همراه 
هنرمندان خردسال امیرحسین کافتری، همراز اکبری و 
محمدحسین بلوکات در این سریال بازی می کنند.این 
سریال روایتی از دهه 4۰ و اقتباسی از رمانی به همین 
نام نوش��ته محمد میرکیانی است که قهرمان داستان 

یک نوجوان به نام کمال است.
اتم�ام  از  بع�د  »فوق لیسانس�ه ها«  و  »گیل�ه وا«   ���

»ستایش«
شبکه سه س��یما نمایش دو سریال »گیله وا« و »فوق 
لیسانس��ه ها« را بعد از اتمام  س��ریال »ستایش« برای 
مخاطبان در نظر گرفته اس��ت.»گیله وا« به کارگردانی 
اردالن عاشوری و تهیه کنندگی امیر بنان با موضوعی 
عاشقانه در تالش است تا با نگاهی عاطفی، به زندگی 

مردم شمال ایران در بستر اتفاقات تاریخی سال ۱۲۹۷ 
بپردازد و روایتگر س��بک زندگ��ی و روابط اجتماعی و 
عاطفی م��ردم ایران و نقش انگس��تان در امور داخلی 
کش��ور در ۱۰۰ سال گذشته باش��د.این مینی سریال از 
پنجش��نبه ۹ آبان ماه ساعت ۲۰ و 4۵ روی آنتن شبکه 
س��ه س��یما می رود.از بازیگران اصلی این مینی سریال 
می توان به حمیدرضا پگاه، ستاره اسکندری، امیرحسین 
صدی��ق، مه��دی زمین پرداز، امیرحس��ین هاش��می، 
مهران رجبی و پریا مردانیان اش��اره کرد.سریال »فوق 
لیسانس��ه ها« هم با اتمام مینی سریال »گیله وا« روی 
آنتن ش��بکه سه می رود.»لیسانس��ه ها« به نویسندگی 
س��روش صحت و ایمان صفایی و کارگردانی سروش 
صحت در دو فصل به تولید رسید و از شبکه سه سیما 
پخش شد. فصل سوم آن نیز با نام »فوق لیسانسه ها« 
از  اواخ��ر فروردین ماه کلید خورد.هوتن ش��کیبا، امیر 
کاظمی، امیرحس��ین رس��تمی، عرف��ان برزین، بیژن 
بنفشه خواه، مهران رجبی، متین ستوده، رویا میرعلمی، 
کاظم سیاحی، عزت اهلل مهرآوران و آتنه فقیه نصیری از 

بازیگران  این سریال هستند.

سریال های جدید تلویزیون را بشناسید



اخبار
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بانک و بيمه

پست بانک ایران ارائه دهنده خدمات 
بانکداری الکترونیک

عضوهیات مدیره پست بانک ایران ضمن اشاره 
به نقش و اهمی��ت درگاه های غیرحضوری و 
بانکداری الکترونیک اظهارداش��ت: این بانک 
با مزی��ت بزرگترین خرده بانکدارکش��ور باید 
نس��بت به ضرورت ارتقاء و گس��ترش درگاه 
های الکترونیک خود درس��طح کش��ور توجه 
داش��ته باش��د.به گزارش روابط عمومی پست 
بانک ایران: دکتر کشاورزیان درخصوص روند 
صعودی دس��تگاه های خودپرداز )ATM( و 
پایان��ه فروش )POS( اف��زود: باید با افزایش 
کاربری دس��تگاه های مذکور درسطح کشور 
سهم خودمان را درسطح بنگاه های اقتصادی 
ارتقاء دهیم زیرا این مهم در مناطق کم برخوردار 
و روستاها دارای ضرورت می باشد.کشاورزیان 
تصری��ح کرد: موبایل بان��ک جزو مهمترین و 
پرکاربردترین درگاه های مورد عالقه مشتریان 
است که باید سهم پست بانک را در این راستا 
افزایش داده تا بتوانیم در ش��بکه بانکی کشور، 

جایگاه خود را محفوظ داریم.

پویایی و ماندگاری یک سازمان در 
گرو مشتری مداری

رئی��س هیئت مدی��ره بان��ک دی در جریان 
بازدید از شعبه اهواز بر لزوم اهتمام به مشتری 
مداری و ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن 
به مشتریان تاکید کرد.به گزارش اداره روابط 
عمومی و تبلیغات بانک دی، دکتر رضا سهم 
دینی،گف��ت: بانک های��ی که بتوانن��د میان 
تعامالت ش��خصی و دیجیتالی مشتریانشان 
تع��ادل برق��رار کنن��د، می توانن��د قوی ترین 
ارتباط را با مش��تریان خود بسازند.وی افزود: 
بازاریابی، جذب مش��تری و مشتری مداری از 
اصول پویایی و ماندگاری یک سازمان و بنگاه 
اقتصادی محسوب می شود و امروزه استفاده 
از نیروی انسانی آموزش دیده، کارآمد و الیق 
مطابق ب��ا اهداف س��ازمان مهمترین بخش 

بازاریابی و جذب مشتری است.

پرداخت وام به کشاورزان مناطق 
سیل زده سرعت می گیرد

اعتب��ارات  مع��اون 
ص��ادرات  بان��ک 
ایران گفت: پرداخت 
وام ب��ه کش��اورزان 
ه  ید ت د ر خس��ا

س��یل  حادث��ه  از 
فروردین ماه سال جاری، با استفاده از منابع 
داخلی بانک سرعت بیشتری خواهد گرفت.

به گ��زارش روابط عمومی بان��ک صادرات 
ایران، احمد بهشتی لنگرودی گفت: پرداخت 
بی��ش از ۱۳ هزار و ۳۱4 فق��ره وام اعطایی 
بان��ک صادرات ای��ران به صاحب��ان منازل 
آسیب دیده  در مناطق س��یل زده استان های 
مختلف کشور بالغ بر دو هزار و 8۰۳ میلیارد 
ری��ال که بی��ش از ۹۷ درص��د پرونده های 
پذیرش شده توسط بانک را شامل می شود، 
نش��ان از اهتمام این بانک به حل معضالت 
و مشکالت هموطنان دارد.وی افزود: زمان 
اندک برای بازس��ازی منازل آسیب دیده از 
سیل تا قبل از آغاز فصل سرما، دلیل اولویت 
دادن به تس��هیالت بخش مس��کن در این 

مناطق بوده است.

تودیع و معارفه معاونت توسعه سرمایه 
انسانی و پشتیبانی بیمه آسیا

بادی��ن  م��س��عود 
بیم��ه  مدیرعام��ل 
تقدیر  آس��یا، ضمن 
و تش��کر از زحمات 
عل��ی همت��ی واال ، 
اظهار امیدواری کرد 
ب��ا حضور احمد جهاندیده ، سرپرس��ت جدید 
معاونت توسعه سرمایه انس��انی و پشتیبانی، 
مس��یر ارتقاء و توانمندس��ازی  نیروی انسانی 
بیمه آس��یا به عنوان ارزش��مندترین سرمایه 
ش��رکت،  به درس��تی تحقق یابد.به گزارش 
روابط عمومی بیمه آس��یا ، بنابر این گزارش، 
علی همتی واال در س��خنانی حضور خود در 
این معاونت را فرصتی گرانقدر برای خدمت به 
کارکنان بیمه آسیا عنوان کرد. احمد جهاندیده ، 
سرپرست جدید معاونت توسعه سرمایه انسانی 
و پشتیبانی نیز در این مراسم با تشکر از حسن 
اعتماد مدیریت ارشد بیمه آسیا ، اظهار داشت با 
همکاری ، همراهی و همفکری بتوانیم اهداف 

بیمه آسیا را در این حوزه محقق کنیم.

اخبار

بان��ک ملی ای��ران که هم��واره حفظ حقوق 
مشتریان را جزو اولویت های جدی خود قرار 
داده است، اقدامات تازه ای برای حفظ امنیت 
حس��اب آنها اجرایی کرده اس��ت.به گزارش  
روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی 

بانک ملی ایران، در حالی که »فیشینگ« یا 
سرقت اطالعات حساب های بانکی در بستر 
اینترنت به یک معضل جدی تبدیل ش��ده و 
بسیاری از مشتریان نظام بانکی را نگران کرده 
است، استفاده از رمز یکبار مصرف دوم می تواند 
این مشکل را به طور کامل حل کند.بانک ملی 
ایران که همواره در خط مقدم اقدامات مرتبط 
با ایمن سازی تراکنش های بانکی بوده است، 
این بار نیز دو روش را پیش روی مش��تریان 

خود گذاش��ته است.در روش نخست که ویژه 
مش��تریان دارای گوشی های هوشمند است، 
صاحب حس��اب می تواند اپلیکیش��ن ۶۰ را 
نصب کرده و با آن در هر دقیقه یک رمز یکبار 
مصرف اول یا دوم تولید کند.این رمز تنها ۶۰ 
ثانیه اعتب��ار دارد و پس از آن منقضی خواهد 
ش��د، بنابراین حتی در م��کان های عمومی 
نیز مش��تری م��ی تواند با خی��ال راحت رمز 
کارت خود را فریاد بزند!اما یکی از مهمترین 

مشکالتی که نظام بانکی در جریان استفاده از 
رمز یکبار مصرف با آن مواجه است، مشتریانی 
اس��ت که گوشی هوشمند ندارند. بیم آن می 
رفت که این گونه مشتریان یا خطر فیشینگ 
و ل��و رفتن رمز کارت خود را به جان بخرند و 
یا این که مجبور شوند هزینه قابل توجهی را 
برای خرید یک گوشی هوشمند صرف کنند.

بانک ملی ایران اما برای این دسته از مشتریان 
نیز چاره اندیش��ی کرده و امکان دریافت رمز 

دوم یکبار مصرف با اس��تفاده از کد دستوری 
را فراهم کرده است.سامانه #۶۰*۷۳۷* برای 
دریافت رم��ز دوم یکبار مصرف بدون نیاز به 
بس��تر اینترنت طراحی شده است. اکنون می 
توان با اطمینان گفت که همه مشتریان بانک 
ملی ایران قادرند با هر نوع گوشی تلفن همراه، 
بدون نگرانی از بابت سرقت اطالعات کارت 
بانکی خ��ود خرید کنند، چون رمز کارت آنها 

تنها ۶۰ ثانیه معتبر است.

حسابتان در بانک ملی ایران امن است!
با ارائه دو روش محقق شد

اخبار

سهراب مرادی طبق پروتکل پیش برود 
به المپیک می رسد

نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: اگر 
سهراب مرادی طبق پروتکل درمانی اش پیش 
برود، نگرانی از بابت نرس��یدن او به المپیک 
۲۰۲۰ نداری��م. داوود باق��ری در گفت وگو با 
خبرنگار ورزش��ی خبرگزاری تسنیم در مورد 
عملکرد سهراب مرادی در مسابقات گزینشی 
سوئیس اظهار داش��ت: من هنوز بعد از وزنه 
زدن، سهراب را ندیده ام ولی او طبق پروتکل 
درمانی که برایش تعریف شده بود، پیش رفت 
و اگر طبق همین پروتکل پیش برود، نگرانی 
از بابت نرسیدن او به المپیک نخواهیم داشت. 
به هرحال گاهی ورزش��کار اعتماد زیادی به 
بدن��ش دارد درحالیک��ه بدن��ش او را خوب و 
آنط��وری که انتظار می رود، ی��اری نمی کند، 
اما اگر س��هراب مرادی طبق پروتکل درمانی 
حرکت کند، او را به المپیک خواهیم رس��اند. 
وی در مورد اینکه این وزنه بردار با چه میزان 
آمادگی ماه آینده راهی مسابقه گزینشی ترکیه 
خواهد ش��د؟، تصریح کرد: وضعیت سهراب 
مرادی هفته به هفته بررس��ی می شود و باید 
ش��رایط او را س��نجید. قطعا تا یک ماه آینده 

وضعیتش بهتر هم خواهد شد. 

آغاز لیگ برتر و سوپرلیگ کاراته بانوان
هفته اول سوپرلیگ کاراته بانوان باشگاههای 
کش��ور روز جمعه ۱۰ آبان ماه برگزار می شود. 
به گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از س��ایت 
فدراسیون کاراته، هفته اول سوپر لیگ کاراته 
بانوان از ساعت 8 صبح و با برگزاری 8 دیدار در 
سالن شهید کبگانیان تهران پیگیری می شود. 
در این هفته ابتدا تیم های آوای رزم و دانشگاه 
آزاد اس��المی و تیم های حامی و هیات کاراته 
اصفهان به مصاف هم می روند. از س��اعت ۹: 
۳۰ دیدار تیم های باش��گاه سکوتی با باشگاه 
آرامش کرمانشاه و آرتاتا با پیام ارتباطات برگزار 
خواهد شد. مسابقات دور دوم از ساعت ۱۱ آغاز 
می شود. باشگاه حامی با دانشگاه آزاد اسالمی 
مبارزه می کند و باشگاه سکوتی رودرروی تیم 
آوای رزم قرار می گیرد. از س��اعت ۱۲: ۳۰ نیز 
مبارزات تیم های آرتاتا با هیات کاراته اصفهان و 
پیام ارتباطات با باشگاه آرامش کرمانشاه برگزار 
می شود. همچنین هفته اول لیگ برتر کاراته 
بانوان با برگزاری ۱۵ دیدار در 4 گروه آغاز می 
شود که براساس برنامه رقابتها از ساعت 8 صبح 

پیگیری خواهند شد.

دردسر کالدرون در پرسپولیس
سرمربی آرژانتینی سرخ ها برای انتخاب ترکیب 
اصلی تیمش با دردسر مواجه است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، در چارچوب هفته نهم 
رقابت ه��ای لیگ برتر فوتب��ال ایران، تیم های 
فوتبال پرسپولیس تهران و ماشین سازی تبریز 
در ورزش��گاه آزادی ب��ه مصاف ه��م می روند. 
س��رخ ها برای این بازی فرش��اد احمدزاده را به 
دلیل محرومیت و کمال کامیابی نیا را به دلیل 
مصدومی��ت در اختیار ندارند، اما وضعیت وحید 
امی��ری برای این دیدار مبهم اس��ت. کادرفنی 
س��رخ ها و گابریل کالدرون ب��رای انتخاب این 
بازی با دردس��ر مواجه اس��ت. کالدرون که در 
بازی قبل جونیور براندائو و ش��جاع خلیل زاده 
را نیمکت نش��ین کرده بود از عملکرد جانشین 
آن ها راضی اس��ت تا کار سختی برای انتخاب 
۱۱ بازیکن اصلی پرسپولیس در دیدار پیش رو 
مقابل ماشین سازی داشته باشد. محمد انصاری 
در قلب دفاع پرسپولیس در کنار محمد حسین 
کنعانی زادگان بازی کرد و شجاع نیمکت نشین 
بود، اما حاال او به شرایط بازی رسیده و سرمربی 
سرخ ها کار س��ختی برای انتخاب بازیکنانش 
دارد. همچنین امید عالیشاه نیز به خوبی در خط 
هافبک و حمله به پرس��پولیس کمک کرد تا با 
وجود عدم گلزنی بتواند نمره قبولی بگیرد. البته 
سیامک نعمتی نیز پس از گذراندن دوران نقاهت 
خود شرایط حضور در مسابقه را پیدا کرده است. 
البته حض��ور علیرضا بیرانون��د در درون دروازه 
قطعی اس��ت و همچنین بدون ش��ک جونیور 

براندائو روی نیمکت خواهد نشست.

بازگشت احمدزاده به ملوان 
بندرانزلی

محمد احمدزاده پ��س از آن که در هفته نهم 
رقابت های لیگ دسته یک از سمتش استعفا 
کرد، با جلس��اتی که با مالکان باشگاه داشت، 
به ملوان بازگش��ت. به گزارش ایسنا، محمد 
احمد زاده س��رمربی مل��وان که در هفته نهم 
رقابت های لیگ دسته یک پس از باخت مقابل 
استقالل خوزستان استعفا کرده بود، به ملوان 
بازگشت. احمدزاده جلسه ای با پژمان نوری و 
مازیار زارع داش��ت و در نهایت با استعفای او 
مخالفت ش��د. بعد از ظهر روز دوشنبه محمد 
احمدزاده با حضور در تمرین ملوان، رس��ما به 
جمع انزلی چی ها بازگش��ت تا در ادامه مسیر 
لیگ دس��ته یک، هدایت مل��وان را بر عهده 

داشته باشد.

اخبار

استقالل، محله برو و بیاِی بین المللی!
گروه ورزش�ی: مدیران باشگاه استقالل در سال های اخیر بدون شناخت و 
اطالع کافی نسبت به سابقه و توانایی بازیکنان خارجی سراغ جذب آن ها رفته 
اند. تیم فوتبال استقالل تهران در سال های اخیر به محله بر و بیا بازیکنان 
بی کیفیت خارجی تبدیل شده است و به جز ۲، ۳ بازیکن سایر نفراتی که با 
آبی ها قرارداد بسته اند مانند هندوانه سربسته ای بوده اند که کیفیت ضعیف 
شان پس از مدتی کوتاه مشخص می شود. مدیران باشگاه استقالل در سال 
های اخیر بدون ش��ناخت و اطالع کافی نسبت به سابقه و توانایی بازیکنان 
خارجی سراغ جذب آن ها رفته اند که حاصل آن افزایش بدهی های باشگاه 
بوده است و می توان گفت حدود ۹۰ درصد این نفرات جای اینکه گره گشای 
مسائل تاکتیکی و فنی تیم باشند، عاملی برای تلنبار شدن بدهی ها هستند. 
پرون��ده پرداخت مطالبات بازیکنی مانند پرو پئی��چ تاکنون به صورت کامل 
بس��ته نشده است و استقالل در این سال ها به نوعی با پرداخت پول زور به 
نفراتی مانند بویان نایدنف، عادل شیحی، بوبکر کبه، هنریک هلمکه، گوران 
الوره، رودریگو توزی و .... که هیچگونه کارایی برای آبی ها نداشته اند تنها 
پرونده بی انضباطی های مالی اش در فیفا را بیشتر و جیب دالل ها را پرپول 
تر کرده اس��ت. در همین ۲ س��ال اخیر هم جذب بازیکنانی مانند مارکوس 
نیومایر، الحاجی گرو، طارق همام و گادوین منشا هم برای آبی پوشان سود 
فنی نداش��ته است. شیخ دیاباته هم که امسال با نظر آندره آ استراماچونی به 
کار گرفته شده است با وجود کارنامه پرباری که دارد به دلیل آسیب دیدگی 
های متوالی و نرس��یدن به فرم بدنی ایده آل تاکنون نتوانسته است باری از 
روی دوش س��رمربی ایتالیایی بردارد و او و البته مرتضی تبریزی حتی یک 
گل هم در لیگ نوزدهم به ثمر نرسانده اند. در این وضعیت آشفته از نفراتی 
مانند س��رور جپاروف، مامه تیام، آیاندا پاتوس��ی، ایسما و حتی هروویه میلیچ 
می توان به عنوان خریدهای خارجی خوب سال های اخیر استقالل یاد کرد 

که ثابت کرده اند ارزش مبلغ س��نگینی که از سوی باشگاه برای آنها هزینه 
شده است دارند. استقالل درحالی با این حجم از بازیکنان ناکارآمد آفریقایی 
و اروپایی قرارداد امضاء کرده اس��ت که اگر مدیران باشگاه و البته سرمربیان 
این تیم نگاه دقیق تری به نفرات جوان و محصوالت آکادمی داشتند خیلی 
راحت تر به نتیجه می رس��ند. سجاد آقایی نمونه بارز چنین موضوعی است. 
بازیکنی که در تیم های پایه اس��تقالل رش��د کرده و اکنون یکی از کلیدی 
ترین نفرات این تیم اس��ت. البته بیشتر مدیران باش��گاه های کشورمان به 
ویژه اس��تقالل بیش از اینکه آینده نگر باشند برای دلخشوی هواداران خود 
اقدام به عقد قرارداد س��نگین با نفرات خارجی می کنند و بیش��تر مواقع پس 
از مدتی متوجه می ش��وند کاله گشادی سرش��ان رفته است. یکی دیگر از 
انتقادهایی که به مدیریت اس��تقالل وارد است به بحث عقد قراردادهای ۲، 
۳ ساله با بازیکنان ضعیف خارجی باز می گردد درحالیکه نفرات تاثیرگذاری 

مانند پاتوس��ی و تیام تنها پس از ۶ ماه بازی برای این تیم به راحتی از جمع 
آبی پوشان پایتخت جدا شدند و باید مدیران نسبت به دلیل این موضوع هم 
ش��فاف س��ازی بهتری انجام بدهند تا مشخص شود آیا فشار دالل ها سبب 
اینگونه قرارداد بس��تن می ش��ود یا اینکه بی تدبیری خودشان عامل چنین 
موضوعی است. در همین خصوص ۲ پیشکسوت استقالل اظهاراتی را انجام 

دادند که به شرح زیر است.
روشن: باید در جذب بازیکن دقت کنیم ���

حس��ن روش��ن پیرامون عملکرد ضعیف دیاباته در استقالل گفت: دفعه اول 
نیست که بازیکن می آوریم و گل نمی زند. باید در جذب بازیکن دقت کنیم. 
با س��ی دی که نمی ش��ود بازیکن جذب کرد. فدراسیون مقصر نیست، چون 
اتحادیه باشگاه ها نداریم که نظارت کند و فوتبال ما را بهتر کند. بهتر است از 
جوانان خودمان استفاده کنیم. امید های استقالل چندسال است که قهرمان 
می ش��ود، خب از آن ها بهره برداری کنیم، اما می بینید که در این چند س��ال 

این بازیکنان امید و جوانان به تیم های دیگر می روند.
رجبی: باید از نیرو های تیم به بهترین شکل استفاده کنیم ���

رضا رجبی پیشکس��وت استقالل بیان داش��ت: در تمام دنیا یک کمیته فنی 
قوی عصای دس��ت مربی و مدیر می شود و مثال به او می گوید کاوه رضایی 
را از دس��ت ندهید. در استقالل چه کسی این کار را می کند؟ این همه مهره 
جابجا ش��ده و حاال ببینید چه کس��انی به جای آن ها آمده است. حاال دوباره 
حرف از مهاجم جدید شده است. به نظرم استقالل مشکلی درخصوص مهره 
ندارد. باید از نیرو های تیم به بهترین شکل استفاده کنیم. البته درباره دیاباته 
کلی صحبت ش��د، اما قبل از این که وارد ایران ش��ود، من گفتم با توجه به 
رزومه او، به درد اس��تقالل نمی خورد و موفق نمی شود. با توجه به فیزیک و 

سن و سالش نمی تواند مهاجم فعال و موثری باشد.

بازیکنان بی کیفیت خارجی که آب پوش شدند

ورزشی

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛

گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید 
بر ای��ن مطلب که اولویت طرح اقدام ملی مس��کن با 
صاحبان حس��اب صندوق پس انداز مسکن یکم است، 
از دریافت س��ود ۶ درصدی در بافت فرس��وده و سود 
8 درصدی در س��ایر بافت ها خب��ر داد و گفت: حداقل 
مبلغ س��پرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم 
در شهر تهران ۱۳.۵ میلیون تومان، در مراکز استان ها 
و ش��هرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰ میلیون 
تومان و در س��ایر ش��هر ها ۶.۷ میلی��ون تومان برای 
استفاده از سقف های تسهیالتی 8۰، ۶۰ و 4۰ میلیون 

تومان در مدت سه سال است.
ابوالقاس��م رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مس��کن در 
گفت وگو با وزارت راه و شهرس��ازی، جزئیات اقدامات 
آن بانک در خصوص طرح اقدام ملی و همچنین اصل 
و س��ود تسهیالتی که بانک به واجدان شرایط دریافت 
تس��هیالت طرح اقدام ملی مسکن پرداخت می کند را 
تش��ریح کرد. مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر 
این مطلب که در ارایه تس��هیالت مسکن برای طرح 
اق��دام مل��ی اولویت با افرادی اس��ت ک��ه در صندوق 
پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند، گفت: متقاضیان 
واجد شرایطی که در بانک مسکن و صندوق پس انداز 
مسکن یکم ثبت نام کرده اند و مهلت دریافت تسهیالت 
آنها فرارسیده است در اولویت بانک مسکن برای طرح 

اقدام ملی هستند.
رحیمی انارکی افزود: متقاضیان واجدش��رایط حس��اب 
صندوق پس انداز مسکن یکم چنانچه در بافت فرسوده 
بخواهند از تس��هیالت بانک اس��تفاده و در طرح اقدام 
ملی مسکن صاحب خانه شوند نرخ سود ۶ درصد و در 

سایر بافت ها با نرخ سود 8 درصد پرداخت اصل و سود 
تسهیالت را در مدت حداکثر ۱۲ سال خواهند داشت.

وی یادآور ش��د: حداقل مبلغ سپرده گذاری در صندوق 
پس انداز مس��کن یکم در ش��هر تهران ۱۳.۵ میلیون 
تومان، در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت ۱۰ میلیون تومان و در س��ایر شهر ها ۶.۷ 
میلیون تومان برای اس��تفاده از سقف های تسهیالتی 
8۰، ۶۰ و 4۰ میلیون تومان طی مدت سه سال است. 
همچنین حداقل مدت انتظار برای استفاده از تسهیالت 
مذکور یکس��ال است که در ش��هر تهران با واریز 4۰ 
میلیون تومان، در ش��هرهای میانی )مراکز استان ها و 
ش��هرهای ۲۰۰ هزار نفر جمعی��ت( ۳۰ میلیون تومان 
و برای ش��هرهای کوچک ۲۰ میلیون تومان است که 

پس از گذشت یکسال، دارندگان این حساب می توانند 
به ص��ورت انفرادی به ترتی��ب، 8۰،  ۶۰ و 4۰ میلیون 

تومان دریافت کنند.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: هم اکنون حدود 
۳۵۰ ه��زار نفر از دارندگان حس��اب صندوق پس انداز 
مسکن یکم واجد شرایط بهره مندی از طرح اقدام ملی 
مسکن هستند که به عنوان متقاضیان بالقوه این طرح 

به شمار می روند.
به گفت��ه رحیمی انارک��ی، دارندگان حس��اب صندوق 
پس انداز مس��کن یکم ب��ه صورت انف��رادی در بافت 
فرسوده شهر تهران که مهلت دریافت تسهیالت آنها 
فرارسیده است در بازه زمانی ۱۲ ساله با پرداخت ۷8۰ 
هزار تومان قسط ماهیانه، سودی معادل ۳۲ میلیون و 

۱۷۹ ه��زار و 44۶ تومان را به بانک پرداخت می کنند 
که با اصل 8۰ میلیون تومانی که دریافت کرده اند باید 
۱۱۲ میلی��ون و ۱۷۹ ه��زار و 44۶ تومان به بانک در 

مدت ۱۲ سال پرداخت کنند.
رحیمی انارکی همچنین در خصوص جزئیات تسهیالت 
دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم تا سقف 
۶۰ میلیون تومان نیز با تفکیک بافت فرسوده از سایر 
بافت ها، گفت: در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت  متقاضیان واجدش��رایط که به 
صورت انفرادی هس��تند، ماهیانه ۵8۵ هزار تومان در 
مدت ۱۲ سال پرداخت می کنند و در خارج از بافت نیز 
رقم ماهیانه اقس��اط متقاضیان ۶4۹ هزار تومان است 
که رقم س��ود گروه اول در مدت ۱۲ سال، ۲4 میلیون 
و ۳۱۳ هزار تومان و گروه دوم ۳۳ میلیون و ۵۲۳ هزار 

تومان برآورد شده است.
به گفته وی، در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ 
هزار نفر جمعیت، متقاضیان انفرادی اصل و سودی که 
پرداخت می کنند معادل 84 میلیون و ۳۱۳ هزار تومان 
و در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری برای همین 

گروه ۹۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان است.
مدیرعامل بانک مس��کن در خصوص س��ایر ش��هرها 
نیز توضیح داد: متقاضیان واجد ش��رایط که به صورت 
انفرادی هستند و 4۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت 
می کنن��د ماهیانه ۳۹۰ هزار تومان در مدت ۱۲ س��ال 
پرداخت می کنند که رقم س��ود آنها در بازه ۱۲ س��اله، 
۱۶ میلیون و ۲۰8 هزار تومان می شود و این افراد باید 
اصل و س��ودی معادل ۵۶ میلیون و ۲۰8 هزار تومان 

به بانک بپردازند.

3۵0 هزار نفر واجد شرایط دریافت تسهیالت مسکن یکم 

پرسپولیس به دنبال توافق با مهاجم برزیلی
قرارداد جونیور با یورو و بدون بندی برای فسخ است؛

در قرارداد جونیور براندائو، مهاجم برزیلی تیم فوتبال پرسپولیس بندی برای 
فسخ وجود ندارد و او در صورت تمایل می تواند تا پایان قراردادش در این تیم 
بماند. به گزارش تسنیم، کمیته نقل وانتقاالت باشگاه پرسپولیس متشکل از؛ 
علی رغبتی، ایرج عرب و محس��ن خلیلی در فصل نقل وانتقاالت نوزدهمین 
دوره لیگ برتر اقدام به جذب جونیور براندائو کرد که نهمین گزینه مطرح شده 
به آنها از سوی گابریل کالدرون بود. حاال و با گذشت چندین ماه این بازیکن 
تبدیل به یکی از ضعیف ترین بازیکنان تاریخ پرسپولیس شده است. عملکرد 
جونیور در پرسپولیس آنقدر ضعیف بوده است که کالدرون بعد از سپری شدن 
هشت هفته از لیگ صراحتاً به مسئوالن باشگاه پرسپولیس اعالم کرده است 
بازیکنی با این کیفیت در تفکراتش جایی نخواهد داشت و از حاال باید به فکر 
جذب مهاجم نوک باش��ند. البته این مربی آرژانتینی چند هفته پیش و بعد از 
بازی تیمش با ماشین س��ازی قید استفاده از جونیور را در ترکیب سرخپوشان 
زد و به گفته خودش در بازی با پیکان هم مجبور به استفاده از او شد. به خالف 
آنچه در برخی محافل خبری مطرح شده قرارداد جونیور به شکلی نیست که 
اگر پنج گل تا نیم فصل نزند، فس��خ خواهد ش��د، بلک��ه او حتی اگر تا پایان 

فصل هم سکونش��ین باش��د کل پولش را دریافت خواهد کرد. جالب اینکه 
اگر جونیور گل بزند پاداش جداگانه هم دریافت می کند! مس��ئله دیگر اینکه 
قرارداد جونیور به یورو بسته شده است که با بهای فعلی یورو در بازار ارز، ۵۰۰ 
هزار یورو تقریباً شش میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان می شود. با شرایط موجود 
باش��گاه پرسپولیس به دنبال این اس��ت که راهی برای توافق با جونیور برای 
فس��خ قرارداد پیدا کند. او تا اینجای فص��ل ۱۵۰ هزار یورو از مدیریت قبلی 
باش��گاه پرسپولیس دریافت کرده است و باید دید با دریافت چه مبلغی حاضر 
به ترک فوتبال ایران می ش��ود. نکته جالب توجه اینکه مدیربرنامه های این 
بازیکن پیش از این آنتونی گولچ را هم به پرسپولیس آورده بود و این بازیکن 
نیز بعد از هفت هفته سکونشینی ایران را ترک کرد و کل پول قراردادش را 

هم تا پایان همان فصل دریافت کرد.
دردسر بزرگی به نام »براندئو« ���

در س��ال های گذش��ته بازیکنان خارج��ی بی کیفیت زیادی به اس��تقالل و 
پرسپولیس آمدند اما بعضی از بازیکنان آنقدر کیفیتشان پایین بود که باید به 
فوتبالیست بودن آنها شک کرد. کمیته نقل و انتقاالت پرسپولیس در ابتدای 

فصل که متش��کل از محسن خلیلی، علی رغبتی و ایرج عرب بودند یکی از 
همین بازیکنان بی کیفیت خارجی را به پرس��پولیس آوردند تا مشکالت این 
تیم را دوچندان کنند. جونیور براندئو بازیکنی بود که با نظر این آقایان راهی 
پرسپولیس شد تا مشکل گلزنی این تیم را حل کند اما کیفیت این بازیکن به 
حدی پایین است که در واقع باید به فوتبالیست بودن او شک کرد. حال سوال 
اصلی اینجاست که آیا واقعا در زمان عقد قرارداد با براندئو هیچ نظارت فنی 
روی این بازیکن صورت نگرفت؟ آیا کالدرون و محسن خلیلی که خودش در 
زمان بازی یکی از مهاجمان گلزن فوتبال ایران بود کیفیت پایین این بازیکن 
را مشاهده نکردند که راضی به عقد قرارداد باشگاه با این بازیکن شدند؟ اما 
خبرهای بدتر برای پرسپولیس نحوه عقد قرارداد باشگاه با براندئو است. گفته 
می شود این بازیکن برزیلی در ازای مبلغ ۵۰۰ هزار یورو که حدود ۶ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان می شود به پرسپولیس آمد و تاکنون هم حدود ۱۵۰ هزار 
یورو از قراردادش را هم دریافت کرده اس��ت. باز هم در قرارداد براندئو نکات 
جالبی دیده می ش��ود که هیچ بندی برای فس��خ قرارداد با این بازیکن وجود 

ندارد و حتی در ازای گلزنی او در بازی ها پاداش هم خواهد گرفت. 
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دانشنامه

محققان ایراني مایع شفاف حاوي نانوالیاف براي بندآوردن خون ساختند
محققان کش��ورمان موفق به طراحي و تولید بندآورنده هاي خونریزي در قالب 
مایع ش��فاف حاوي نانوالیاف شدند که به هنگام جراحي و براي زخم هاي بستر 
و دیاب��ت کاربرد فراواني دارد.منصوره س��یدکریمي، مجري ط��رح »بندآورنده 
خونری��زي پپتیدي ب��ا فناوري نان��و« در گفتگو با مهر، اظهار داش��ت: یکي از 
دغدغه هاي حوزه پزشکي، خونریزي بعد از عمل است از این رو درصدد برآمدیم 
تا بندآورنده هایي را به تولید برسانیم که مي تواند این مشکل را برطرف کند.وي 
با بیان اینکه اس��تفاده از بندآورنده پپتیدي مانع خونریزي بعد از عمل مي شود، 

بیان کرد: تاکنون انواع زیادي از بندآورنده هاي خونریزي وارد بازار شده اند، اما اغلب آنها عوارض و مشکالتي 
داش��ته اند؛ عملکرد نامطلوب و س��رعت پایین بندآورندگي، تخریب بافت، ممانعت از رگزایي، عدم تطابق با 
شکل زخم، خطر ایجاد لخته در خون، خطر انتقال بیماري هاي خوني، واکنش هاي آلرژیک، ماندگاري کوتاه، 
ش��رایط خاص نگهداري و به کارگیري توس��ط فرد ماهر ازجمله این مشکالت به شمار مي رود.سیدکریمي با 
اش��اره به بندآورنده هاي طراحي شده با فناوري نانو گفت: در این طرح بندآورنده نانوپپتیدي زیست سازگاري 
تولید کردیم که عالوه بر سرعت باالي توقف خونریزي به صورت داربستي براي رشد و تکثیر سلول ها عمل 
کرده و موجب ترمیم بافت نیز مي ش��ود.وي ادامه داد: این محصول همچنین نقش ضدچس��بندگي در حوزه 
تخصص گوش و حلق و بیني را نیز دارد.اگر بعد از عمل جراحي، اندام ها و بافت ها به یکدیگر بچسبند، عملکرد 
طبیعي مختل شده و منجر به جراحي مجدد براي جداسازي بافت ها خواهد شد.معموال در حدود ۵۰ درصد از 
موارد برداش��تن و کوچک کردن شاخک هاي بیني و عمل سیتوپالستي بیني، چسبندگي مشاهده مي شود که 
به دلیل انس��داد بیني نیاز به عمل دیگري دارد.با این حال در مواردي که هیدروژل نانوپپتیدي به عنوان یک 
ماده ضدچس��بندگي مورد استفاده قرار گرفته، چسبندگي ایجاد نشده است.این محقق با اشاره به مزایاي این 
بندآورنده هاي خونریزي گفت: قدرت بندآورندگي سریع خونریزي، پر کردن کامل زخم هاي نامنظم، سهولت 
در اس��تفاده، جلوگیري از عفونت با اس��تفاده جذب آب اضافي و تشکیل هیدروژل، بازسازي سلول ها، ترمیم 
زخم و عدم ایجاد اسکار با ایجاد شبکه اي از نانوالیاف پپتیدي، قابلیت جذب کامل در بدن، شفافیت محصول 
و قابلیت مش��اهده زخم، عامل ضدچس��بندگي بافت هاي مختلف ازجمله ویژگي هاي این محصول محسوب 
مي شود.وي خاطرنشان کرد: بندآورنده نانوپپتیدي یک مایع شفاف حاوي نانوالیاف پپتید است که تنها پس از 
تماس با مایعات بدن مانند خون، به ژل شفاف تبدیل مي شود.با استفاده از این محصول، جراح به خوبي نواحي 
پشتي ژل شفاف را مي بیند )به ویژه هنگام کار از راه دور با دوربین( این ماده را مي توان به راحتي به صورت 
داخلي استفاده کرد و یا به صورت خارجي همراه یک پانسمان به کار برد.سیدکریمي با اشاره به نحوه کارکرد 
این بندآورنده گفت: این محصول مستقل از مکانیزم بدن عمل مي کند و باعث مي شود پالکت هاي خون گیر 
بیافتند و لخته در خون تش��کیل شود.جراحي الپاروسکوپي و اندوس��کوپي دستگاه گوارش، مغز، کبد، بیني، 
زیبایي، ترمیم زخم هاي سوختگي، دیابت، زخم بستر و... ازجمله کاربردهاي این محصول به شمار مي روند. 

هواپیماي عمود پرواز برقي با ظرفیت حمل 2۵0 کیلوگرم ساخته شد
یک هواپیماي عمود پرواز برقي انگلیسي ابداع شده که مي تواند باري به اندازه 
۲۵۰ کیلوگرم را حمل کند. حداکثر سرعت آن 8۰ کیلومتر بر ساعت اعالم شده 
است.به گزارش مهر، هواپیماي عمود پرواز )VTOL( انگلیسي Seraph با 
۱۲ پروانه مي تواند ۲۵۰ کیلوگرم بار را با حداکثر س��رعت 8۰ کیلومتر برساعت 
جابه جا کند. این هواپیماي برقي کاندیداي تاکس��ي هوایي انگلیس به حساب 
مي آید.به نظر مي رس��د باتري هواپیماي عمود پرواز مذکور روي سقف آن قرار 
دارد و ب��ه این ترتیب راحت تر خنک مي ش��ود.بدنه آن نیز از جنس کامپوزیت 

کربن ساخته شده است.شرکت »ورتیکال اینداستریز« در بریستول این هواپیما را ساخته است.شرکت سازنده 
ادعا مي کند ظرفیت Seraph براي حمل ۲۵۰ کیلوگرم بار نشان مي دهد وسیله نقلیه هوایي مذکور قابلیت 
جابه جایي ۳ نفر را دارد اما این کار را انجام نمي دهد.در عوض این شرکت ۷۰ نیرو براي ساخت و تایید یک 
هواپیماي عمود پرواز براي جابه جایي مسافران استخدام کرده که تا در ۲۰۲۰ میالدي آماده پرواز شود.تاکنون 
Seraph براي حمل بارهاي سنگین آزمایش شده است.این هواپیماي عمودپرواز ماژوالر است و مي توان آن 
را طوري تنظیم کرد تا با چرخ روي زمین فرود بیاید یا آماده فرود روي آب شود.همچنین با توجه به تقاضاي 
مشتریان مي توان نسخه هاي کوچکتر یا بزرگتر آن را ساخت.این هواپیماي الکتریکي خودران مي تواند پروازي 

به مدت ۲۰ دقیقه انجام دهد.

خوشبختي را کجا مي توان یافت؟
از خدا پرس��ید: »خوش��بختي 
را کجا مي ت��وان یافت؟«خدا 
گفت: »آن را در خواسته هایت 
جستجو کن و از من بخواه تا 
به تو بدهم.«با خود فکر کرد و 
فکر کرد: »اگر خانه اي بزرگ 
داش��تم بي گمان خوش��بخت 
بودم.«خداون��د ب��ه او داد.»اگر پول فراوان داش��تم یقینًا 
خوش��بخت ترین مردم بودم.«خداوند به او داد.اگر... اگر... 
و اگر ...اینک همه چیز داش��ت اما هنوز خوشبخت نبود.
از خدا پرسید: »حاال همه چیز دارم اما باز هم خوشبختي 
را نیافتم.«خداون��د گفت: »باز ه��م بخواه.«گفت: »چه 
بخواهم؟ هر آنچه را که هست دارم.«خدا گفت: »بخواه 
که دوست بداري، بخواه که دیگران را کمک کني، بخواه 
که هرچه را داري با مردم قسمت کني.«او دوست داشت 
و کم��ک کرد و در کمال تعجب دی��د لبخندي را که بر 
لبها مي نش��یند و نگاه هاي سرشار از س��پاس به او لذت 
مي بخشد.رو به آس��مان کرد و گفت: »خدایا خوشبختي 

اینجاست؛ در نگاه و لبخند دیگران.«

مرگ البغدادي و نمایش  تکراري آمریکا براي تصرف ميادین نفت سوریه اثر: تسنيمحکایت

محققان روش��ي یافته اند تا با کمک الکتریس��یته، آب 
و هوا بتوان ماده ضدعفوني کننده پراکس��ید هیدروژن 
را در نق��اط دورافتاده تولید کرد.به گ��زارش مهر، مواد 
ضدعفوني کننده در حوزه هاي مختلف مانند پزش��کي 
بس��یار ضروري هس��تند اما با این وجود ارسال آنها به 
دهکده ها و شهرهایي در کشورهاي در حال توسعه کار 
مشکلي است.اما به نظر مي رسد به زودي با استفاده از 

الکتریسیته، آب و هوا بتوان پراکسید هیدروژن با قابلیت 
از بی��ن بردن جرم ه��ا را در محل تولید کرد.پراکس��ید 
هیدروژن ک��ه در اصل فق��ط از آب و یک اتم اضافي 
اکسیژن تشکیل شده، در صنایع مختلف به عنوان یک 
ماده آنتي باکتریال اس��تفاده مي ش��ود.در فرموالسیون 
خانگي معمول، آن را با آب معمولي با غلظت ۳ درصد 
H۲O۲ ت��ا ۹۷ درصد آب مخل��وط مي کنند.این بدان 
معني اس��ت که حمل و نقل آن فض��اي زیادي را دربر 
مي گیرد و س��نگین اس��ت.البته این ماده گاهي خیلي 
غلیظ اس��ت اما بعدا واکنش پذیر مي ش��ود و در نتیجه 
ناامن اس��ت و حمل و نقل آن نیازمن��د فرآیند ویژه اي 
است.هم اکنون تولید H۲O۲ در مناطق دور افتاده راه 

حلي جایگزین براي دسترس��ي به این ماده ضدعفوني 
کننده است.فرآیند تولید به طور معمول در کارخانه هاي 
بزرگ ش��یمیایي انجام مي ش��ود.در این کارخانه ها به 
ذخایر انبوه متان به عنوان منبع هیدروژن نیاز اس��ت.با 
توجه به این محدودیت، دانشمندان در MIT تکنیک 
جدیدي را توس��عه داده اند که مي توان ماده مذکور را در 
یک مجموعه کامپکت و قابل حمل تولید کرد.البته این 
فرآیند نیازمند الکتریسیته اس��ت اما مقدار انرژي مورد 
نیاز براي آن بسیار اندک است و مي توان آن را از منابع 
تجدیدپذیر مانند پنل هاي خورشیدي یا توربین هاي بادي 
تامین کرد.در این روش از جریان الکتریسیته براي فعال 
کردن یک الکترولیزر استفاده مي شود تا مولکول هاي آب 

را به هیدروژن و اکسیژن تبدیل کند.اتم هاي هیدروژن 
با یک مولکول واسطه به نام آنتروکینون واکنش نشان 
مي دهند و پیوند برق��رار مي کنند.در مرحله بعد آنها به 
یک واحد جداگانه مملو از آب حاوي اکس��یژن منتقل 
مي شوند.اکسیژن از هواي اطراف به دست آمده است.
در مرحله بعد دو مولکول واس��طه حامل اتم هیدروژن 
با مولکول هاي اکس��یژن در آب ارتباط برقرار مي کنند 
و پراکس��ید هیدروژن به وجود مي آورند.هرچند غلظت 
این ماده چند زیاد نیست اما دانشمندان معتقدند مي توان 
آن را افزایش داد.در این میان پس از ترکیب اکس��یژن 
با اکس��یژن دیگر، آنتروکینون نیز به حالت اولیه ذخیره 
مي شود.به این ترتیب مي توان بارها از آن استفاده کرد.

فناوري

تولید ماده ضدعفوني کننده از آب، هوا و برق
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آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی) شماره ۹۸/۷۷(

صالحیتعنوان پروژهردیف
برآورد اولیه

)مبالغ به ریال(
مبلغ تضمین 

)مبالغ به ریال(
آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
پیشنهاد  

بازگشایي پاکات 
۸ صبح 

احداث پل پران پرویز- ۱
مناقصه۹۸/۷۷

رتبه 4
۱40/240/33۵/24۹4/۷۷2/۸06/۷0۵۹۸/0۸/۱6۹۸/0۸/30۹۸/0۹/02راه و ترابری

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای ) به شماره ۹۸/۷6(

صالحیتعنوان پروژهردیف
برآورد اولیه

)مبالغ به ریال(
مبلغ تضمین 

)مبالغ به ریال(
آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
پیشنهاد  

بازگشایي پاکات 
۸ صبح 

۱
تقویت،اصالح،احداث کوله ها و 

ستون ها و... پل برگالن سوخته- 
مناقصه ۹۸/۷6

رتبه ۵
۱4/0۱6/00۷/۸۱۱۷00/۸00/3۹۱۹۸/0۸/۱6۹۸/0۸/26۹۸/0۸/2۷راه و ترابری

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ) شماره ۹۸/60 و ۹۸/6۱ و ۹۸/62 و ۹۸/6۵ و ۹۸/66(
صالحیتعنوان پروژهردیف

برآورد اولیه
)مبالغ به ریال(

مبلغ تضمین 
)مبالغ به ریال(

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
پیشنهاد  

بازگشایي پاکات 
۸ صبح 

۱
تهیه مصالح ،ساخت،حمل ونصب 

عرشه خرپایی پل شهرستان دلفان-
مناقصه ۹۸/60

رتبه۵
۹/43۹/۹۱۹/0۹34۷۱/۹۹۵/۹۵۵۹۸/0۸/۱6۹۸/0۸/26۹۸/0۸/2۷راه وترابری

2
تهیه مصالح ،ساخت،حمل ونصب 
عرشه خرپایی پل شهرستان خرم 

آباد-مناقصه ۹۸/6۱
رتبه۵

۹/۱۸۷/۸۱2/4۹۹4۵۹/3۹0/62۵۹۸/0۸/۱6۹۸/0۸/26۹۸/0۸/2۷راه وترابری

3
تهیه مصالح ،ساخت،حمل ونصب 

عرشه خرپایی پل شهرستان سلسله- 
مناقصه ۹۸/62

رتبه۵
۱4/۵۱4/264/۷۱۸۷2۵/۷۱3/236۹۸/0۸/۱6۹۸/0۸/26۹۸/0۸/2۷راه وترابری

4
تعمیرات ابنیه فنی محورهای فرعی 
و روستائی شهرستان خرم آباد - 

مناقصه ۹۸/6۵
رتبه۵

۱2/۷20/4۸3/034636/024/۱۵2۹۸/0۸/۱6۹۸/0۸/26۹۸/0۸/2۷راه وترابری

۵
تعمیرات ابنیه فنی محورهای فرعی 
و روستائی شهرستان خرم آباد - 

مناقصه ۹۸/66
رتبه۵

2۵/6۱۵/60۷/۵32۱/2۸0/۷۸0/3۷۷۹۸/0۸/۱6۹۸/0۸/26۹۸/0۸/2۷راه وترابری

 در صورتیکه قیمت پیش��نهادی پیمانکار فراتر ازظرفیت مجاز رتبه 5 راه وترابری باش��د، پیمانکار باید دارای صاحیت رتبه باالتر)رتبه 4 راه 
و ترابری( باشد.

 پیمانکاران دارای صاحیت به شرط داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی وریالی(ونیزمعتبربودن اسم شرکت درپایگاه ساجارمیتوانند دراین مناقصه 
شرکت نمایند.

 میزان س��پرده ش��رکت درمناقصه مطابق جدول فوق باید بصورت تضامین قابل قبول ذکرشده درآیین نامه تضامین دولتی ومطابق باعنوان 
مناقصه مذکور با مدت اعتبار ۳ماه وقابل تمدید تا ۳ ماه دیگر برای ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزي به حساب شماره 217۶۳7490400۸ 
نزد بانک ملی مرکزی شهرس��تان خرم آباد به نام اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان لرستان وشرایط قیدشده درقسمت محتویات 

پاکت الف اسناد مناقصه ارائه گردد.
 محل و زمان دریافت اسناد : متقاضیان میتوانند از مورخ 1۳9۸/0۸/09 حداکثر تا مورخ  1۳9۸/0۸/1۶ به آدرسهای ذیل مراجعه نمایند: 

www.setadiran.ir  : برد عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
 محل تحویل پیشنهادات:س��امانه س��تاد وپاکات الف عاوه بر بارگذاری درس��امانه مذکور باید بصورت فیزیکی به آدرس خرم آباد–بلوار 
بهارستان– کیلومتر۳جاده اندیمشک-جنب سیلو-کدپس��تی۶۸19۶1۳۸۳1–دبیرخانه کمیسیون معامات اداره کل راهداری وحمل ونقل وجاده 

ای استان لرستان
 به پیشنهادهاي فاقدامضاء،مشروط،مخدوش وپیشنهاداتیکه بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد )مهر 

وامضاء کلیه اسناد الزامیست(.
 سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. درصورت ابهام در اسناد و هرگونه سوال با اداره پیمان و رسیدگی اداره کل 

فوق الذکر هماهنگ گردد. شناسه : ۶4۳۸57
تاریخ انتشار نوبت اول آگهي : 1۳9۸/0۸/0۸
تاریخ انتشار نوبت دوم آگهي : 1۳9۸/0۸/09

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایام

 موضوع مناقصه : استقرار و اعزام بین مراکز درمانی برای آمبوالنس خصوصی 
 زمانبندی نحوه ی دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد اعام می گردد. 

 محل ارسال ضمانتنامه : ایام میدان کشوری – بلوار آزادی – ستاد دانشگاه علوم پزشکی – اداره حراست
 تضمین ش��رکت در مناقصه :  ۸50/000/000 ریال )معادل هش��تاد و پنج میلیون تومان ( صرفا به صورت 

ضمانتنامه معتبر بانکی 
 دریافت اس��ناد : با مراجعه به س��امانه www.SETDIRAN.IR  و سایت ملی مناقصات کشوری به نشانی 
http://iets.mporg.ir   امکان پذیر اس��ت و شایان ذکر اس��ت تمامی مراحل انجام مناقصه از طریق سامانه 

ستاد صورت می گیرد . تلفن تماس 0۸4۳-۳۳۶4147 
با توجه به ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد ، نیاز به ارائه و ارسال پاکت پیشنهاد قیمت نمی باشد فقط  

اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به اداره حراست دانشگاه علوم پزشکی ارائه می گردد.   
ضمنا هزینه نشر  آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ایام 


