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در بیانیه جلسه مجلس خبرگان رهبری مطرح شد
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روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای اعام کرد

گلوله  باران مقرهای تروریست ها 
در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق 

با ایران
گفت وگوی چالشی شبکه سی بی اس آمریکا با آدام موسری

رئیس اینستاگرام: ما جاسوس نیستیم

استقرار سامانه روسی اس400 در ترکیه آغاز شد

بازی اردوغان با اعصاب ناتو و آمریکا

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح مطرح کرد

تراشیدن موی سربازان
 از این پس الزامی نیست

ادعای تازه وزیر خارجه انگلیس درباره توقیف نفتکش گریس یک
 قصد افزایش تنش ها با ایران را نداریم

حوزه مسکن و خأ قانون 
علی اکبر مختاری   

نگرشی بر وضعیت اقتصادی این روزها
ضیاء مصباح 

پس از انتشار خبر اعزام دومین ناو جنگی انگلیس 
به منطقــه خلیج فارس، جرمی هانــت وزیر خارجه 
انگلیس گفت: ما به طور روشن به ایران اعام کرده ایم 

که قصد افزایش تنش با این کشور را نداریم.
وی افــزود: ما امنیت دریانــوردی را خیلی جدی 
می گیریــم. اینها مســئولیت های ابتدایــی ما برای 

حفاظت از کشتیرانی انگلیس است.
هانت بابیان اینکه در تمام مدت تحوات را دنبال 
می کند و افزود: با توجه به شرایط موجود واکنش ها با 

دقت و حساب شده است.
انگلیس به بهانه آنچه نگرانی از اقدام تافی جویانه 
ایران در رفت و آمد کشــتی های تجاری اش در تنگه 
هرمــز می نامد دومین ناو جنگی خــود را به منطقه 

خلیج فارس اعزام خواهد کرد.
اسکای نیوز گزارش داد ناو شکن اچ ام اس دانکن 
قرار اســت طی روزهای آینده پس از پایان رزمایش 
مشترک نیروهای پیمان آتانتیک شمالی در دریای 

سیاه راهی منطقه خلیج فارس شود.
این شــبکه خبری افزود که ایــن ناو جنگی قرار 
نیســت جزوی از ائتاف پیشــنهادی واشنگتن در 

منطقه باشد. وزارت دفاع انگلیس در این باره توضیح 
بیشتری نداده است، اما گفته می شود که سفر این ناو 
به منطقه خلیج فارس از قبل در برنامه های ناوشکن 

دانکن بوده است.
وی مدعی شد که توقیف نفتکش گریس یک به 

مقصد سوریه بوده است که ارتباطی با ایران ندارد.
هانت افزود: به دنبال راهی برای حل این مســاله 
هستیم که تحریم ها علیه ســوریه نقض نشود. پس 
از آنکه که نیــروی دریایی انگلیس در اقدامی خاف 
حقوق بین الملل، یک نفتکش حامل نفت ایران را به 
ادعای نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه ســوریه، 
در تنگه جبل الطــارق توقیف کرد، مقامات لندن به 
بهانه نگرانی از اقدام تافی جویانه ایران در رفت و آمد 
کشتی های تجاری اش در تنگه هرمز دست به اقدامات 

تحریک آمیز زده اند.
وزارت حمل و نقل انگلیس سطح هشدار امنیتی 
را برای کشتی هایی که با پرچم انگلیس از تنگه هرمز 
عبور می کنند، افزایــش داده و »جرمی هانت« وزیر 
امور خارجه انگلیس نســبت به تحوات منطقه ابراز 
نگرانی اســت. وی تصریح کرده است که این کشور 

با دقت اوضاع را زیر نظر دارد. روزنامه انگلیسی تایمز 
چهارشــنبه گذشته خبر داد که یک ناوچه انگلیسی 
یک نفتکش را که برای خروج از خلیج فارس به دلیل 
نگرانی از توقیف شدن مردد بود، هنگام عبور از تنگه 

هرمز به سمت دریای عمان همراهی کرد.
به نوشته تایمز، خدمه این نفتکش به دلیل اقدام 
غیرقانونــی انگلیس در توقیف یــک نفتکش حامل 
نفت ایران در ســواحل جبل الطارق از توقیف شدن 

کشتی شان در تنگه هرمز نگران بودند.
تایمز در ادامه این گزارش افزود: پاسیفیک وویجر 
که بــا پرچم جزیره من )از جزایــر تحت قیمومیت 
انگلیس( تردد می کند، سه شــنبه از تنگه هرمز عبور 
کرد و وارد دریای عمان شد. این نفتکش پیشتر هم با 
توقف چند ساعته در نزدیکی آب های ایران در خلیج 
فارس خبرساز شده بود. سید عباس موسوی سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان با یادآوری مخالفت های 
اتحادیه اروپا با تحریم ها و قوانین فراسرزمینی گفت: 
ادعاهای لندن درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران 
به لحاظ حقوقی قابل اعتنا نیســت و از انگلیسی ها 

می خواهیم هر چه زودتر این نفتکش را رها کنند.

ســخنان یکی از نمایندگان مجلــس در برنامه 
پایش رســانه ملی درخصوص ســاطین مســکن 
و ســوداگری در حوزه مســکن قابل تامل است و 
واکنش های زیادی در شــبکه های اجتماعی داشته 
اســت. در ایران در یکصد ســال اخیر حوزه زمین 
و مســکن بازاری پر ســود و جذاب بوده و تورم و 
افزایش قیمت مسکن به طور مستمر در دوره های 
مختلف به امری عادی تبدیل شده است. این حوزه 
در دهه های قبل نوســانات شدیدی با رشد قیمت 
50 تا 60 درصدی را تجربه کرده است ولی به گفته 
کارشناسان از ابتدای سال قبل تاکنون بازار مسکن 
رکــورد جدید افزایش نــرخ 112 درصدی را ثبت 
کرده اســت که این رکورد بی سابقه است. موضوع 
تحریم ها و بحران اقتصــادی که همه بازارها را فرا 
گرفته شــامل مسکن هم می شــود ولی رشد غیر 
منطقی زمین و مسکن توسط سوداگران و ساطین 
مسکن که پشت چالش تحریم ها پنهان شده است 
باید بطور دقیق تر مورد بررســی قرار گیرد. امروزه 
در جامعه ایران امید به صاحب خانه شدن در بین 
جوانان و اقشار مختلف تقریبا به صفر رسیده است، 
افزایش سرســام آور هزینه زندگی و نجومی شدن 
قیمت مســکن و برابر نبودن افزایش حقوق طبقه 
مزد بگیر با تورم ســاانه موجب ســرخوردگی و نا 
امیدی جامعه می شــود. نهاد های تصمیم گیرنده و 
قوای ســه گانه هم هیچــگاه در این موضوع بطور 
جدی و ریشــه ای وارد نشــده اند. سوالی که امروز 
در اذهان مردم بی پاســخ مانده است این است که 
چرا حوزه مهم و اساســی همچون مســکن که در 
امنیت روانی و معیشت خانواده نقش اساسی دارد 

دچار خأ قانون اســت؟ و چرا این همه سال برای 
مولفه های روانی افزایش قیمت مسکن یا خانه های 
ساخته شده بااســتفاده در کان شهرها و احتکار 
در این بخش مصوبات قانونی نداریم؟ بررسی چند 

نکته در این خصوص حائز اهمیت است.
نیاز به محل زندگی و مسکن جزو نیازهای اولیه 
و حقوق ابتدایی بشــر همانند دیگر ضرورت هایی 
چون خوراک و پوشــاک و امنیت دارای جایگاهی 
برابر اســت به همین سبب در کشــورهایی که به 
حقوق بشــر اهمیت می دهند دولت ها سعی دارند 
شرایطی را فراهم کنند که برخورداری از یک خانه 
ساده و با امکانات عادی برای همه افراد جامعه قابل 
دسترسی و مهیا باشــد. لذا در این جوامع موضوع 
مســکن و تهیه مسکن و خانه دار شدن در ذهنیت 
جامعه و تصمیم گیران جامعه بعنوان نیازهای اولیه 
انســان مورد توجه است و مسکن به عنوان کاای 
مصرفی اســت نه کاای ســرمایه ای و این امر با 
برنامه ریزی و نظارت دولت و در مدتی معین حل 
و فصل شده است. در ایران متاسفانه اینگونه نیست 
و صنعتی شــدن و افزایش شهر نشینی در ایران با 
کمیابــی زمین و خانه در شــهرهای بزرگ موجب 
تورم دایمی و همیشــگی در حوزه مســکن بوده و 
این جذابیت بازار زمین و ملک موجب شده زمین و 
مسکن جایگاه کاای سرمایه ای و هویتی در زندگی 
ایرانیان داشــته باشد و داشتن زمین و خانه اعتبار 
اجتماعی و شخصیتی برای افراد محسوب می شود 
و این امــر اختال و ســوداگری را افزایش داده و 

همیشه از کنترل دولت خارج است.
سابقه افزایش تقاضا برای مسکن و تورم در این 

بخش به دهه 40 و حکومت پهلوی بر میگردد لذا 
از آن زمان یکی از روش هایی که توسط اقتصادانان 
برای کنترل قیمت ها در بازار پیشــنهاد می شــده 
افزایش عرضه با توجه به افزایش جمعیت و تعادل 
رســاندن عرضه و تقاضاســت. در دولت قبل طرح 
مسکن مهر یک الگوی موفق در این زمینه بود که 
تولید انبوه مســکن بهمراه خانــه دار کردن بخش 
وســیعی از طبقه پایین جامعه تا اندازه ای رشــد 
بی رویه قیمت مسکن را مهار کرده بود و این حوزه 
به تعادل رســیده بود، ولی در دولــت اعتدال این 
موضوع عمدا یا سهوا مورد بی توجهی قرار گرفت و 

جهش های غیر عادی را شاهد هستیم.
موضوع دیگر خود صنعت ســاختمان است که 
بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت و بازار اشــتغال 
را تحت تاثیر دارد. اقتصاد ســاخت و ســاز مسکن 
شــبکه عظیمی از شــرکت های عمرانــی، تولید 
کنندگان مصالح ســاختمانی تا کارگران فصلی را 
در بر می گیرد لذا عدم ثبات، نوسانات غیر عادی و 
افزایش بی رویه موجب رکود در این بخش شــده و 
ضرر و زیان عمده را به همه شرکت ها و افراد درگیر 

این صنعت وارد می کند.
با این توصیف حوزه مســکن بــرای هر جامعه 
امری حیاتی و اساســی است و در کشور ما یکی از 
بی سروسامان ترین حوزه ها است و عدم برنامه ریزی 
و نبــود قانون کافــی در این بخــش می تواند به 
نفوذ افراد و نهاد هــای دولتی و انتفاع آنان در این 
حوزه مرتبط باشــد. شایسته است قوای سه گانه و 
حاکمیت برای همیشه تصمیم قطعی و ریشه ای در 

این خصوص اتخاذ کند.

1- بانک مرکزی با انتشــار گزارشی از وضعیت 
مالی کشور، می گوید: نقدینگی در پایان سال ۹۷ 
به حــدود 1۸۸2 تریلیون )هــزار میلیارد( تومان 
رســیده که نسبت به پایان سال قبل، بیش از 2۳ 
درصد افزایش یافته اســت. این رقم در سال ۹۳ 
حدود ۷۸2 تریلیون تومان و کمتر از نصف پارسال 
بود. نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم است 
که در خردادماه امســال بنا بــه روایت مرکز آمار 

ایران، بالغ بر ۳۷/6 درصد بوده است.
2- کمیســیون اقتصادی مجلــس در رابطه با 
اختصاص 14 میلیــارد دار از منابع ارزی جهت 
تأمین کااهای اساسی در ســال ۹۷، اعام کرد: 
»دولت باید این مصوبه مجلــس را اجرا می کرد، 
در حالیکه اجرا نشــده« و معلوم نیســت در کجا 
هزینه شده، اگر در جای خودش هزینه شده بود، 
شاهد افزایش قیمتی بدینگونه در کااهای اساسی 

نبودیم.
۳ - ســازمان برنامه می گوید: در قانون بودجه 
سال امسال که 4 ماه آن سپری شده، برای تامین 
کااهــای اساســی اعتباری مجــدد -معادل 14 
میلیارد دار دیده شــده - اما چگونگی تخصیص 
این مبلغ هنوز مشــخص نیست. عده ای معتقدند 
باید این مبلغ به شکل کوپن یا کارت الکترونیکی 

توزیع گردد.
4 - دستمزدها امسال 20 درصد افزایش یافت 
در حالیکه تورم واقعی که رســما ۳۸ درصد اعام 
شــده بدون اغراق بیــش از 50 درصد بود یعنی 
قدرت خرید مردم ۳0درصد کمتر شــده و فاجعه 
اقتصادی معیشتی و به تبع آن اجتماعی سیاسی 
درپیش اســت و بسیاری نکات دیگر از این دست 

که تکرار مکررات می نماید.
براین مبنا باید توصیه کرد:

در برنامه های »اقتصاد یارانه ای« رانت و فساد 
وجود داشــته و خواص مرتبط با اخبار پشت پرده 
قادرند از تســهیات یارانه ای ارزی استفاده کنند 
و طبعــا در این وضعیت وارد کننــده معمولی از 

فعالیت سالم پشیمان می شود.
با همــت)!( عده ای کــه به راحتی بــه منابع 
قدرت وصل اند و چگونگــی رانت های اقتصادی و 
اطاعاتی را می دانند، ضمنا همزمان با همه ادعا، 
دولت و بانک مرکزی هم به دایل روشن، انگیزه و 
اقتداری در این وادی ندارند که جلوی این رانت ها 
را بگیرد، فساد گســترده می شود و به همه موارد 

تسری می یابد.
بســیاری از کســانی که ارز 4 هــزار و 200 
تومانی »مشهور به ارز جهانگیری« دریافت کردند 
کااهائی مانند لــوازم آرایش وارد کرده و عده ای 
هم اصا کاایی وارد نکرده و ارز را در بازار آزاد با 

خیال راحت فروختند.
دولت بــا همه بگیــر و ببندها و ســر و صدا 
نمی داند یــا نمی تواند عنوان کند که بخش اعظم 
14 میلیارد دار اختصاص یافته در ســال قبل در 

کجا هزینه شده.
مردم انتظار داشــتند با این ارز کاای اساسی 
وارد کشــور شود و سبد معیشتی آنها بارور گردد، 
اما این اتفاق نیفتاد و کماکان مردم قادر نیســتند 

کااهای اساسی و مایحتاج خود را خریداری کنند.
قیمــت برخــی موادغذایی تا ســیصد درصد 
افزایش پیدا کرده در حالیکه اغلب درداخل تولید 

می شود.
طی ســال های اخیر بااخــص در پی خروج 
آمریــکا از برجــام، جمعیت جدید بســیاری زیر 
خط فقــر قرار گرفته اند و طبقه متوســط ریزش 
کرده اســت. علــت این رخداد فاجعــه بار که به 
فســاد و انحرافات اخاقی منجر شده، عدم توزیع 
عادانه منابع بوده و کســانی که به مراکز قدرت 
وصل اند، اجــازه نمی دهند بودجه تخصیص یافته 
به ســمت بخش واقعی اقتصــاد حرکت کند. این 
افراد با قاچــاق کاا و ارز و ایجاد اخال در نظام 
پولی کشــور، به نابسامانی بازار دامن زده و نهایت 

سوءاستفاده را می کنند.
یقینــا منافع برخی با تحریم هــا گره خورده و 
دور زدن تحریم ها برای آنها سود فراوانی دارد و به 
همین دلیل بــا برجام مخالف بودند و امثال بابک 
زنجانی ها و رضا ضراب ها متولد شدند و هیچ پولی 
هم به سیســتم مالی برنگشــت که وزیر بالنسبه 

توانمند نفت به دفعات به آن پرداخته است.
براساس تعریفی روان شناسانه به دلیل تکرار و 
عادی شدن قبح فساد و سوء استفاده از امکانات، 
تنوع و افزایش اختاس و گسترش آن حساسیت 
مــردم در برابــر خیانت هــا کم شــده و برخی 

پاسخگویان متنعم مسئول، خواب راحتی دارند.
مشــکل اصلی اقتصادی به مناسبت نبود عرق 
ملی در برخی افــراد همراه با »آزمون و خطاهای 
مکرری« اســت کــه در بخش هــای مختلف این 

عرصه رخ می دهد.
ســال گذشــته 14 میلیارد دار به ترتیبی که 
اشاره شــد در اختیار متقاضیان خودی با ژن برتر 

قرار گرفت و نتیجه آن را دیدیم.
شــرایط کنونی محصول اقتصاد دولتی و رانتی 
اســت. تحریم های بسیار شدیدی گلوی اقتصاد را 
می فشــارد، منافذ ورود هرگونه ارز به کشور بسته 
شــده، صادرات غیر نفتی هم نمی توانیم داشــته 
باشــیم؛ در حالیکه میزان معامات با شرکت های 
کوچــک اروپایی در ســال به یــک میلیارد دار 
نمی رســد. اینستکس هم فقط مربوط به کااهای 
اساســی وکااهایی که توسط آمریکا تحریم نشده 
بوده و هیچ تاثیری بر اقتصاد کان کشور ندارد و 
نمی توان به کاربــرد عمومی آن درعرصه نیازهای 
عمومــی امیــدوار بــود. دولت در ایــن وضعیت 
نمی توانــد برای مدت طوانی قیمت ارز را کنترل 

کند زیرا نیاز به منابع دارد.
وقتی دار گران می شــود بــه معنای کاهش 
ارزش پــول رایــج و نتیجتا افزایــش قیمت ها و 

کاهش قدرت خرید مردم است.
دولت ناگزیــر برای تامین مخارج خود از بانک 
مرکزی استقراض می کند در نتیجه پایه پولی باا 
می رود، نقدینگی و در نهایت تورم افزایش می یابد 
و چون ســطح حقوق و دستمزدها بسیار پایین و 

قیمت ها بسیار بااست، گرانی رخ می دهد.
اختصــاص مجدد 14 میلیــارد دار به تامین 
کااهای اساســی با همان شــیوه بــاز هم نتیجه 

نخواهد داد و دولت الزاما باتوجه به اولویت ها باید 
ساز و کار جدیدی برای این برنامه تعریف کند.

از آنجا که در جنــگ اقتصادی قرار داریم باید 
این کمک به شــکل کاایی باشــد نه نقدی، زیرا 
اشــخاص برنامه اقتصادی خودشان را دارند و در 
صورت پرداخت نقدی مبالغ دریافتی صرف خرید 

کاای دیگری می شود.
اعطــای یارانه 45 هزار تومانــی به تمام مردم 
از فقیرترین تا مرفه ترین اقشــار- با همه از ارزش 
افتــادن و توان خریــد این مبلغ انــدک - عین 
بی عدالتی اســت. اگر قرار است یارانه ای پرداخت 
شــود - چه به صورت کارت الکترونیکی و چه به 
صــورت کاایی - باید برای آن هدف مشــخصی 
تعیین شــود و مناســب افزایش قیمت ها باشد. 
توصیه اینکه افراد آســیب پذیــر که در حدود دو 
یا سه دهک بوده و امروز با تمهیدات دولت تدبیر 

و امید به مراتب بیشتر شده اند، شناسایی شوند.
باید تاکید کرد با افزایش شــدید ارزش کااها 
و خدمات، دهک های پایین ســوء تغذیه گرفته و 
عاوه بر روان پریشــی، این مهم در آینده مشکل 
بزرگی برای جامعه خواهد بود. رشــد جســمی و 
ذهنی کودکان قشر عظیم محروم تحت تاثیر قرار 
گرفته و سرمایه های ملی و اجتماعی با این ترتیب 

از هر منظری نابود می شود.
به صراحت می توان گفت، منافع مردم و مصالح 
ملی و اولویت دادن به مجموعه اقتصادی کشــور 

در این وضعیت بغرنج، به فرع تبدیل شده است.
در ایــن شــرایط میــزان زیــادی از بودجه 
صــرف نهادهــای غیر اقتصــادی کــه در تولید 
ناخالص ملی هیچ نقشــی ندارنــد و فقط مصرف 
کننده اند می شــود، که رئیس جمهور در تشــریح 
چگونگی توزیع اقام بودجه ســال گذشــته آن 
 را عریان ســاخت و با اشــاراتی بــه دولت موازی

 پرداخت.
تا زمانی که تخصیص منابع به این شکل انجام 
شــود بخش واقعی اقتصاد از منابعی که استحقاق 
برخــورداری از آن را دارد محــروم می شــود و 
تولیدکننده های بخــش خصوصی گرفتار بی پولی 
و کمبود سرمایه در گردش می شوند؛ در حالی که 
نقدینگی رایج کشــور به رقم نجومی فساد آور 2 

هزارهزار میلیارد نزدیک می شود.
برای درمــان موقت و پیش گیــری از عواقب 
مخرب باید با بررســی دقیق کارشناسی مشخص 
شــود چه نــوع کاا، به چــه میزان بــه کدامین 
دهک ها داده شــود تا نقش مسکنی را هر چند با 

این دشمن پنداری های ناپایدار، ایفاء کند.
و ســخن آخر اینکه در حالیکه حتی در همین 
شرایط، بسیاری از کااهای اساسی در کشور تولید 
می شود بهتر است و بایستی بودجه یارانه کان اما 
بی اثر فــردی را در اختیار تولید کننده قرار داد و 
بــا نظارت، کنترل دقیق، با هدف شــغل آفرینی، 
توسعه صنعت و تولید حتی اامکان مانع افزایش 
قیمت ها شد که البته تا نگاه و برخورد با مشکات 
اجتماعــی، فرهنگی، اقتصــادی و از همه مهمتر 
سیاسی و ارتباطات بین المللی چنین است »آنچه 

به جائی نرسد فریاد است«.

خبر

یادداشتسرمقاله

صفحه3

صفحه5

 رشد شاخص بورس در هفته سوم تابستان

بررسی راه اندازی بازار برتر 
در بورس

؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟

ادعای تازه وزیر خارجه انگلیس درباره توقیف نفتکش گریس یک  

 قصد افزایش تنش ها
  با ایران را نداریم

سخنگوی وزارت امور خارجه: انگلیس هرچه زودتر نفتکش ایران را رها کند
صفحات 1و3

رسانه های جهان نشست ویژه شورای حکام علیه ایران را به باد نقد گرفتند

هیچ برای آمریکا در آژانس
ظریف:  آمریکا از نظر میدانی و سیاسی شکست خورده است
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در ششمین جلسه مشترک هیات رئیسه و کمیسیون های 
مجلس خبرگان رهبری، اعضاء درباره مسائل مهم خبرگان و 
اهم مســائل جاری داخلی و بین المللی اظهار نظر و در پایان 

این جلسه بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش ایسنا، ششمین جلسه مشترک هیات رئیسه و 
کمیســیونهای مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم صبح 
پنجشــنبه 20 تیر در تهران برگزار شــد. در این جلسه که 
براساس تبصره 2 ماده 15 ایین نامه داخلی مجلس خبرگان 
در فاصله بین اجاســیه های رســمی این مجلس تشکیل 
می شــود اعضاء درباره مســائل مهم خبرگان و اهم مسائل 
جاری داخلی و بین المللی اظهار نظر نمودند. جلسه مشترک 
در پایان جلســه خود بیانیه ای صادر کرد. متن بیانیه جلسه 
مشــترک هیات رئیسه و کمیسیونهای خبرگان به شرح زیر 

است: 
»مجلس خبرگان رهبری در پایان ششمین جلسه مشترک 
هیات رئیسه و کمیسیونهای این مجلس با تبریک دهه کرامت 
به ویژه میاد مســعود حضرت علی بن موسی الرضا »علیه 
آاف التحیة و الثناء« و حمایت از مقاومت ارزشــمند مردم 

منطقه بویژه فلسطین و یمن بر موارد زیر تأکید می نماید.
1. مجلــس خبــرگان رهبــری، ضمــن قدردانــی از 
مواضع شــجاعانه و مبتنی بر حکمت مقــام معظم رهبری 
»مدظله العالــی« در مقاطع مختلف انقاب به ویژه در دیدار 
نخســت وزیر ژاپن با معظم له، مقاومت پایدار و بازدارندگی 
فعال را تنها راه مقابله با دشمن زیاده خواه و بی منطق می داند 

و بر آن تاکید می کند.

2. اهانت ترامپ به ســاحت مرجعیت و اقدام ســخیف 
وی در تحریــم رهبر معظم انقاب حضرت آیت اه العظمی 
خامنه  ای »دام ظله الشــریف« ارزش پاسخ دادن ندارد. حقد 
و کینه نظام سلطه که جهانی آکنده از بی عدالتی اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و فنآوری را به همراه داشته است نسبت به 
شــخصیتی که هم در سیره شخصی و هم در عرصه جهانی 
پرچم دار عدالت و مبارزه با سلطه گران بین المللی است امری 

طبیعی است که پاســخ آن را قرآن کریم داده است که قل 
موتوا بغیظکم.

۳. مجلس خبرگان رهبری، با قدردانی از کاهش تعهدات 
برجامی جمهوری اسامی براساس استفاده از حق مندرج در 
متن برجام و حفظ منافع ملی تاکید نموده و بر استمرار این 
حرکت که قطعا نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت، تاکید 
نموده و از دولت محترم می خواهد با طرف های اروپایی عضو 

برجام مبتنی بر رهنمودهــای مقام معظم رهبری »مدظله 
العالی«، کاما هوشمندانه و با لحاظ عزت ملی تعامل نماید 
و از الگوی مقاومت که اخیرا در ســاقط کردن پهپاد متجاوز 
آمریکایی بدســت پاسداران غیور انقاب اسامی تبلور یافت 
تبعیت نموده و در مقابل آمریکایی ها و انگلیسی ها در توقیف 
نفتکش حامل نفت جمهوری اسامی برخورد مناسب را انجام 

دهند.
۴. مجلس خبرگان با تاکید بــر تقویت گفتمان مطالبه 
گری از مســووان ضمن تشکر از برخی اقدامات انجام شده، 
بر اهتمام هر چه بیشتر مسووان نظام جهت رفع مشکات 
کشــور به ویژه مشکات معیشتی از دولتمردان و مسوولین 
محتــرم می خواهد بیش از پیش در دســترس مردم بوده و 

پاسخگوی دغدغه آنان باشند.
5. اقدامــات اخیر قوه قضائیه در راســتای تحول در این 
دســتگاه و رفع مشــکات قضایی مردم به ویــژه مبارزه با 
مفسدان اقتصادی قابل تقدیر است. مجلس خبرگان رهبری 
ضمن قدردانی از رئیس محترم قوه قضائیه بر اســتمرار این 
اقدامات در راستای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقاب در 

حکم انتصاب ایشان تاکید می نماید.
۶. در سال رونق تولید بر تقویت و حمایت از تولیدکنندگان 
که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده اصرار نموده و 
از سران محترم قوا می خواهیم با هماهنگی کامل در راستای 
تســهیل امر تولید تمام توان خود را بکار گیرند و از ابزارهای 
ازم برای ترویج فرهنگ اســتفاده از کاای داخلی استفاده 

نمایند.«

پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه ای متناسب با جنگ 
اقتصادی موجود 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یک بام و دو هوای تردد 
خودروهای مناطق آزاد در برخی اســتان ها مردم هرمزگان را آزرده کرده 
اســت، گفت: هرگز نخواســتم تبلیغاتی و برای سوت و کف عده ای سخن 

بگویم.
به گزارش ایســنا، حسین هاشــمی تختی در نشست فعاان اقتصادی 
هرمــزگان با وزیر اقتصاد بــا بیان اینکه همواره تاش کــرده ام تبلیعاتی 
صحبت نکنم تا بخواهم عده ای برایم کف بزنند، اظهار کرد: همواره تاکیدم 

بر آن بوده که سخنی بگویم که به خیر و صاح مردم باشد.
وی ادامه داد: بیان نقدهایم را به دیدار خصوصی تر وامی گذارم چرا که 

در شرایط فعلی باید برای عبور از بحران در کشور قدم برداریم.
این نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، خاطرنشــان کرد: هرمزگان 
شاهرگ و نفس اقتصادی کشور است و حل مشکات استان هموارکننده 
مشــکات کشور اســت و از حضورتان در اســتان برای سومین بار تقدیر 
می کنم. نماینده هرمزگان ادامه داد: تشــکیل کمیته ویژه ای متناســب با 
جنگ اقتصادی موجود برای تســهیل قوانین و مقررات به منظور عبور از 
این وضعیت جنگی ضروری اســت تا بتوانیــم با مجموعه ای از تصمیمات 
راهبردی در این حوزه، فعاان اقتصادی را در صحنه نگه داشته و مشکات 

را با سرعت بیشتری حل کنیم.
هاشــمی تختی با اشــاره به عدم بازگشــت مناســب و عادانه مازاد 
درآمدهای مالیاتی به اســتان نیز از وزیر اقتصاد خواست تا در این زمینه 
یک بار برای همیشه تصمیم گیری و حق استان در این باره ادا شود تا رشد 

و پیشرفت هرمزگان جان تازه ای به خود بگیرد.

خبر

در بیانیه جلسه مجلس خبرگان رهبری مطرح شد

قدردانی از کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسامی ایران

وزیر دفاع گفت: هر دشمنی در هر سطحی قصد تجاوز 
به حریم و تمامیت ارضی کشور مقدس جمهوری اسامی 
ایران را داشته باشد با پاسخ قاطع، دندان شکن و پشیمان 

کننده مواجه خواهد شد.
به گزارش ایســنا، امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مسلح تهدید اخیر نخست وزیر رژیم 
اشغالگر قدس را مصداق آشکار و صریح نقض بند ۴ ماده 
2 منشورسازمان ملل متحد درعدم تهدید و توسل به زور 
علیه ســایر کشور های عضو ســازمان ملل متحد از جمله 

کشورهای منطقه و جمهوری اسامی ایران دانست.

وی با اشاره به سخنان نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس 
در پایگاه هوایی )نواتیم( و همچنین ســخنان گذشته وی 
در محل تاسیســات اتمی دیمونا در سال گذشته که یک 
کشــور عضو ســازمان ملل و عضو ان پی تــی را به طور 
مشخص مورد تهدید هســته ای و نظامی قرار داده بود را 
نهایت بی شــرمی برشمرد و تأکید کرد: جمهوری اسامی 
ایران با حفظ حق دفاع مشــروع مبتنی بر آموزه های دین 
مبین اســام و رهنامه دفاعی کشــور و هــم چنین ماده 
51 منشــور ملل متحد؛از چنان آمادگی و اقتدار توســط 
نیروهای مسلح جمهوری اســامی ایران برخوردار است 

که هر دشــمنی در هر ســطحی قصد تجــاوز به حریم و 
تمامیت ارضی کشــور مقدس جمهوری اسامی ایران را 
داشته باشد با پاسخ قاطع، دندان شکن و پشیمان کننده 

مواجه خواهد شد.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح از وزارت امور 
خارجه خواست همانگونه که تا کنون پیگیری های حقوقی 
را نســبت به رفتارهای تهدید آمیرز رژیم اشغالگر قدس 
از طریــق مراجع بین المللی از جمله ســازمان ملل متحد 
و شــورای امنیت صورت داده است،خواستار پاسخگویی 
جدی مجامع بین المللی به این رفتارهای هنجارشــکن و 

مخاطره آمیز بر اســاس اصول و موازیــن صلح و امنیت 
جهانی باشــد تا به عنوان سند رســمی در سازمان ملل 

متحد منتشر و ثبت گردد.
بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیر رژیم اشــغالگر قدس 
چنــدی پیــش در بازدیــد از اســکادران جدیدتریــن 
جنگنده هــای نســل پنجمــی اف-۳5 ایــران را با این 
نســل از جنگنده هــا تهدید کــرد. اوگفته اســت »ایران 
باید به یاد داشــته باشــد که این هواپیماها می توانند در 
 هر نقطــه از خاورمیانــه، از جمله ایران و ســوریه پرواز 

کنند«.

وزیر دفاع:
تجاوزگران به حریم ایران با پاسخ قاطع، دندان شکن و پشیمان کننده مواجه خواهند شد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
ایران از ســقف ۳00 کیلو اورانیوم غنی شده و 
غنای ۳/۶7 عبور کرده اســت، تاکید کرد: هیچ 
نقض پادمانی و پروتــکل الحاقی اتفاق نیفتاده 

است.
به گزارش دیپلماسی عمومی و اطاع رسانی 
سازمان انرژی اتمی، بهروز کمالوندی در مراسم 
اختتامیه نخســتین نشســت کارگاه منطقه ای 
معماری امنیت هســته ای در محل برج میاد با 
اشاره به ابعاد مختلف »پادمان، امنیت و ایمنی« 
و ضــرورت آگاهــی افکار عمومــی حتی برای 
کشورهای غیر هســته ای، اظهار داشت: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دو وظیفه اصلی بر عهده 
 NPT دارد. یکــی از این وظایــف در چارچوب
است. کشــورهایی که عضو این معاهده شدند، 
با نیت جلوگیری از تکثیر ســاح های هسته ای 
و اســتفاده صلح آمیز از ایــن علوم و فناوری به 
عضویت در آمــده اند. مــا چالش هایی در این 
رابطه داریم که عمدتاً سیاســی بوده و به خاطر 
 تعریفی است که هر کدام از قدرت ها از این مساله

 می دهند.
کمالونــدی تاکید کــرد: اولیــن موضوع ما 
 NPT ۶ مســاله خلع ساح اســت که در ماده
آمده و متاسفانه به فراموشی سپرده شده است. 
شاید بتوان بهترین نوع امنیت از نظر اهمیت و 
گســتردگی که در امنیت هسته ای موثر است، 
خلع ساح برشمرد. ما شب را با وحشت امکان 

استفاده از این ساح به صبح می رسانیم خیلی 
واضح کشورمان را تهدید می کنند.

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: 
آمریکایی ها ســاح های تاکتیکی هســته ای را 
آزمایــش می کنند هیــچ قواعــد و مقرراتی را 
قبول ندارند و عضو کنوانســیون های منع جامع 
آزمایشات هســته ای هم نیستند در عین حال 
تهدید می کننــد. پس اگر بخواهیم امنیت را در 
سطح جهان گسترش دهیم، بهترین اقدام جدی 
گرفتن ماده NPT ۶ که به خلع ساح هسته ای 
می پردازد، است. وی افزود: ما نگران قاچاق مواد 
هسته ای هستیم. هر چند ما می توانیم از خودمان 
دفاع کنیم اما نگران این ضعف در دنیا هستیم که 
تروریست های فردی و گروهی و یا تروریست های 
دولتی مثل اسرائیل از آن استفاده کنند. آنها به 
طور علنی ما را تهدید می کنند و هیچ ترســی 

ندارند.
کمالوندی ادامه داد: متاسفانه ساختار دنیا به 
نحوی است که قدرت های دنیا تهدیدات آنها را 
نادیده می گیرند در این تهدیدات آنها خرابکاری 
صنعتــی انجام دادند و تعــدادی از همکاران ما 
که از بهترین ها و انســان هایی شایسته بودند و 
کسانی نبودند که درباره بمب هسته ای کار کنند 

به شهادت رساندند. وی با بیان اینکه بحث های 
حوزه امنیت هسته ای، عدم تکثیر و خلع ساح 
از روند خوبی برخوردار هستند، گفت: جایگزینی 
مواد هسته ای با غنای سطح پایین با مواد با غنای 
ســطح باا، به خاطر خطرات بالقــوه ای که در 

سطح دنیا دارد، اقدام خوبی است.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی افزود: 
جایگزینی سوخت 20 درصد در راکتور تحقیقاتی 
تهران که زمانی با سوخت ۹۳ درصد کار می کرد 
و یا تغییر نوع سوخت راکتور تحقیقاتی خنداب 
اراک از اورانیوم طبیعی بــه ترکیبی از اورانیوم 
طبیعــی و غنی شــده حــدود ۳/۶ درصد در 

بازطراحی در همین راستا صورت گرفته است.
کمالونــدی اظهار داشــت: در حــال حاضر 
راکتورهــای صفر قــدرت را در دنیا جمع آوری 
می کنند. چون از آب ســنگین استفاده می کند 
و بحث پلوتونیوم آن مطرح اســت. جمع آوری 
پلوتونیوم، کم کردن مواد هســته ای و توجه به 
حمل و نقل مواد هسته ای کارهای خوبی هستند 
که باید انجام بشــوند. حسابرسی مواد هسته ای 
و پادمان بســیار مهم هســتند اگر حساب مواد 
هسته ای را نداشته باشیم، ممکن است از جای 

دیگری سر در بیاورد و مشکل ایجاد کند.

وی تاکید کرد: خطر تروریسم هسته ای را باید 
جدی گرفت، این خطر بالقوه ای است که روز به 
روز افزایــش پیدا می کند. در این زمینه باید کار 
کنیم و ورودی ها را مسدود کنیم. آژانس پایگاه 
اطاعاتی ITDB ایجاد کرده است که اگر ماده 
هسته ای مفقود شود، کشورها با همکاری یکدیگر 
اطاعات مربوط به آن را در این پایگاه به اشتراک 

می گذارند.
کمالوندی تصریح کرد: توصیه ها و رهنمود ها 
هم اشکالی ندارد در بلند مدت الزام آور شوند اما 
نــه مثل مورد NPT که از طرفی بر عدم تکثیر 
تاکید دارند و از طرف دیگر خلع ســاح را رها 
کرده اند. این همان اســتاندارد دوگانه است. در 
همین حال نمی شــود به سمتی برویم که مواد 
هســته ای با غنای ســطح پاییــن را جایگزین 
مواد با غنای ســطح باا کنیم و دستورالعمل ها 
)guideline( در این رابطه الزام آور شــوند این 
خوب است اما نه اینکه برای برخی الزام آور شود 

و برای برخی نه.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی تصریح 
کرد: رژیم صهیونیســتی حــدود ۴00 کاهک 
هســته ای دارد اینکه آنها اذعان نمی کنند دلیل 
بر این نیست که وجود ندارد. جمهوری اسامی 

با این اســتانداردهای دوگانه مشکل دارد ما در 
دنیا درگیر این مساله هستیم که عده ای تاش 
می کننــد جا بیندازند که کشــوری حقی دارد، 
ما هم حقی داریم اما حق او بیشــتر است یا از 
مــا می خواهند فعاً حق مــان را اعمال نکنیم 

جمهوری اسامی با این مساله مشکل دارد.
وی اظهار داشت: ما اگر به خارج اتکاء داشتیم، 
اان بیماران زیادی در کشور مشکل داشتند کار 
آنها کاری غیر انسانی است. ما به تجهیزاتی نیاز 
داریم تا آشکارســازی کنیم ببینیم آیا قاچاق یا 
جاســازی شده است یا خیر. با علم و اطاع و نه 
تعارف می گویم خوشبختانه نیروهای باهوشی در 
کشــور داریم که از عهده رفع نیازها بر می آیند 
به راحتی می توانیم این تجهیزات را بســازیم اما 

زمان بر است.
وی افزود: سوخت 20 درصد را به ما ندادند، 
آن را تولید کردیم از این بااتر که نیســت. اگر 
سوخت 20 درصد را تولید نمی کردیم، چه اتفاقی 
برای مردم می افتاد یک میلیون بیمار داریم که 

نمی توانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم.
کمالونــدی گفــت: از آژانــس می خواهیم 
بــه مــا از طریــق انتقــال تجربیــات و تهیه 
تجهیزات مدد برســاند. ایــن اقدامات منجر به 
ارتقــاء امنیت هســته ای در کشــورمان و نیز 
موجب توجه بیشــتر بــه بیماران کــه آژانس 
 وظیفه دارد همه نوع همکاری داشــته باشــد،

 خواهد شد.

روابــط عمومی نیــروی زمینی ســپاه در اطاعیه ای از 
گلوله باران مقرهای تروریســت ها در حاشیه مرزهای اقلیم 
کردستان عراق با ایران و هاکت و زخمی شدن شمار زیادی 

از تروریست ها خبر داد.
به گزارش ایسنا، در پی تحرکات اخیر تروریست های تحت 
حمایت اســتکبار جهانی در مناطقی از غرب و شمال غرب 
کشور ضد امنیت و آرامش ملت ایران، روابط عمومی نیروی 
زمینی سپاه در اطاعیه ای اعام کرد: در پی اقدام تروریستی 
روزهــای اخیــر گروهک های ضد انقــاب و تحت حمایت 
اســتکبار جهانی در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور و 
به شهادت رساندن شهید سرافراز و داور »حاصل احمدی« 
و دو تن از پاســداران غیور اسام و تاش مذبوحانه در برهم 
زدن امنیت استان های آذربایجان غربی و کردستان، نیروی 

زمینی سپاه پاســداران انقاب اسامی در ادامه هشدارهای 
قبلی کشورمان به اقلیم کردستان عراق مبنی بر جلوگیری 
از استفاده گروهک های تروریستی از مناطق حاشیه مرزهای 
مشــترک با جمهوری اسامی ایران برای فعال کردن مقرها 
برای آموزش، ســازماندهی و گسیل تیم های تروریستی در 
نفوذ از مــرز و انجام اقدامات تروریســتی و ضد امنیتی در 
میهن اسامی ما و بی توجهی و مسامحه در این خصوص، از 
روز چهارشنبه )1۹ تیرماه( مقرهای فعال و محل استقرار و 
آموزش گروهک های تروریستی ضد انقاب در این مناطق را 
هدف قرار داد. در این عملیات که توسط واحدهای موشکی، 
پهپادی و توپخانه نیروی زمینی سپاه انجام پذیرفت، مراکز 
فعال تروریســت ها هدف قرار گرفت و عاوه بر انهدام آنها، 
شــمار زیادی از عناصر تروریســتی به هاکت رسیده و یا 

زخمی شده اند که اطاعات تکمیلی متعاقبا به آگاهی ملت 
شریف ایران رســانده خواهد شد. در اطاعیه نیروی زمینی 
سپاه تصریح شده است: با اشراف اطاعاتی و شناخت دقیق 
یگان های اطاعاتی و عملیاتی از نقاط و محل های اســتقرار 
تروریســت های مزدور، اهداف موردنظر به دقت مورد اصابت 
قرار گرفته و مراحل عملیات نیز تصویربرداری و مستند سازی 
شده اســت. این اطاعیه در پایان با پرده برداشتن ازتاش 
تروریســت ها در استفاده از روستاییان به عنوان سپر انسانی 
و درخواست مجدد از مردم شریف کردستان عراق مبنی بر 
فاصله گرفتن از محل های استقرار گروهک های تروریستی و 
طرد آنان تاکید کرده اســت: همانگونه که بارها تصریح شده 
است، امنیت ملی و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران به ویژه 
مردم عزیز و غیور استان های مرزی خط قرمز نیروهای مسلح 

کشور بویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی بوده 
و در ایــن خصوص هیچ ماحظه و مرزی را نمی شناســد و 
تروریســت ها را در هر ســوراخی که خزیده باشند به سزای 
اعمال ننگین و جنایتکارانه شان خواهند رساند، همچنین از 
اقلیم کردستان عراق انتظار می رود با جدی گرفتن هشدارها 
و تذکرات جمهوری اســامی ایران، بیش از این اجازه ندهد 
سرزمین خود به پناهگاه و محل آموزش، تربیت و سازماندهی 
تروریســت ها برای ارتکاب جنایات تروریستی و به مخاطره 
انداختن امنیت پایدار کشــورمان تبدیل شود. گفتنی است؛ 
روز چهارشنبه )1۹ تیر( رزمندگان قرارگاه نجف اشرف نیروی 
زمینی سپاه، یک تیم تروریستی که قصد نفوذ به کشورمان 
از طریق مرزهای غربی را داشت در منطقه عمومی جوانرود 

منهدم و 5 تروریست آن را به هاک رساندند.

یک عضو حزب مردم ســااری گفت: بــرای مبارزه با 
مفاســد و رانت خواری عاوه بر دادگاه هــای ویژه باید در 
ســاختار قوانین موجود و دســتگاه های نظارتی سه قوه 

تجدید نظر شود.
داریوش قنبری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: اصل 
این موضوع که به شــکل تخصصی با برخی مسائل خاص 
مثل فســاد برخورد شود، خوب اســت؛ اما تجربه تشکیل 
این دادگاه های خاص نشــان داده که برای طوانی مدت 
خیلی عملکرد قابل دفاعی ندارند، در واقع نتوانســتند به 

آن شکلی که انتظار می رود با مفاسد برخورد کنند.
وی ادامه داد: به نظر من بحث مفاسد اقتصادی را باید 

فراتر از وظیفه سیستم قضائی در نظر بگیریم. یعنی برای 
موفقیــت در این موضع به اراده همه ارکان نظام در ســه 

قوه نیاز داریم.
این فعال سیاسی گفت: در مبارزه با فساد همان طور که 
نمی توان نقش دستگاه قضائی را نادیده گرفت، ریشه ایجاد 
آن در تصمیمات غلط را نباید نادیده گرفت. به طور مثال 
وقتی در کشــورمان چند نرخ ارز داریم باید انتظار ایجاد 

فساد را داشــته باشیم. اان سه نرخ نیمایی دولتی و آزاد 
وجود دارد؛ وقتی این وضع وجود داشته باشد قطعاً زمینه 
فســاد و رانت جویی هم شکل می گیرد. بنابراین نمی شود 

گفت با چند دادگاه این مشکات برطرف می شود.
وی تصریح کرد: بخشــی از مبارزه در این دادگاه های 
خــاص شــکل می گیــرد و بخشــی دیگــر در اختیــار 
تصمیم گیرانی اســت که خارج از قوه قضائیه هســتند. به 

همین علت اســت که می گویم باید در تصمیمات گذشته 
بازنگری صــورت گیرد؛ چراکــه اگر مؤثر بودند شــاهد 
ناکارآمدی و فســاد نبودیم. حتماً قوانین فعلی زمینه ساز 
ایجاد فساد شدند. وی در بخش پایانی این مصاحبه گفت: 
باز هم تاکید می کنم بخش قابل توجهی از مفاسد به خاطر 
تصمیمات غیر کارشناسی است و بخش قابل توجهی هم 
به خاطر سســتی در نظارت و برخورد اســت. در مجموع 
برای مبارزه با فســاد باید کار کارشناسی صورت بگیرد و 
مشخص شود چرا با وجود نهادهای نظارتی در هر سه قوه 
شاهد این میزان از فســاد در کشور هستیم. دستگاه های 

نظارتی در هر سه قوه نیازمند بازنگری هستند.

یک عضو هیأت رئیســه مجلس تاکید کرد که بی نتیجه 
ماندن نشست شورای حکام مهر تأییدی بر شکست سناریو 
و سیاست های ترامپ علیه ایران بود. البته که آمریکایی ها 
تاوان اشتباهات غلط رئیس جمهور خود را خواهند پرداخت.

علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بی نتیجه 
ماندن نشســت شــورای حکام که درباره کاهش تعهدات 
برجامی ایران به درخواست آمریکا تشکیل شده بود، گفت: 
از همان ابتدا مشــخص بود که آمریکایی ها مسیر اشتباهی 
را انتخــاب کردند. چون شــورای حــکام از لحاظ حقوقی 
مرجع رسیدگی به شــکایت درباره برجام نیست. البته که 
بعد از خروج آمریکا از برجام مقامات این کشــور در مجامع 

بین المللی و مراجع رســمی اقداماتــی کرده که نتیجه آن 
ســرافکندگی آمریکا شــده و به دنبالش مورد هجمه قرار 

گرفتند.
وی افزود: بر خاف تصور آمریکایی ها خروج آنها از برجام 
باعــث ایجاد اجتماع جهانی علیه ایران نشــد که برعکس 
اجماع نانوشته ای را علیه آمریکا به وجود آورد به  طوری که 
در مجامع و نشســت های بین المللی همه کشورها خروج 
آمریکا را تقبیح و دولتمردان این کشور را سرزنش می کنند.

این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس با اشاره به جزئیات جلسه شورای حکام اظهار کرد: 
در این جلســه نماینده ایران دفاعیــات قابل قبول و قابل 

توجهی را بیان کرد. دو نکته را می توان از این نشست مورد 
توجه قرار داد. اول اینکه به 15 بیانیه آژانس در مورد تأیید 
اقدامات ایران و عدم انحراف از فعالیت های هســته ای اش 
اشــاره شــد. همچنین خروج آمریکا از برجام نقض آشکار 
توافق بین المللی بود. این دو فاکتور مهم در شــورای حکام 
مطرح شــد و در نهایت هیچ نتیجه ای نداشــت. این یعنی 

آمریکا از سیاست در پیش گرفته اش شکست خورد.
رحیمــی با بیان اینکــه آمریکا به دلیل سیاســت های 
غلط ترامــپ همچنان تاوان می دهد توضیــح داد: آمریکا 
تاوان سیاســت های غلط ترامپ در مجامــع بین المللی را 
خواهد داد. این برخاف شــعار ترامپ اســت که می گفت 

به دنبال رســاندن جایگاه آمریکا به مقامی برتر بوده، حال 
اینکه اقداماتش نتیجه ای جز بی اعتباری آمریکا در عرصه 

بین المللی ندارد.
وی در جمع بندی اظهار کرد: بی نتیجه ماندن نشســت 
شــورای حکام شکســت سیاســت های تحمیلی آمریکا و 
ســناریوی کامًا متوهمانه مقامات این کشــور را نشــان 
می دهــد. تصور آنها این بود که به میزان افزایش فشــار و 
تحریم ها و به دنبال آن نقض مقررات بین المللی می توانند 
سیاست هایشــان را پیش ببرند که نه تنهــا این اتفاق رخ 
نداد که نشســت شورای حکام هم مهر تأییدی بر شکست 

سناریوها و سیاست های ترامپ علیه ایران بود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 
ایران هیچ پادمان و پروتکل الحاقی را نقض نکرده است

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای اعام کرد
گلوله  باران مقرهای تروریست ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران

داریوش قنبری:
برای مبارزه با مفاسد قوانین اصاح شود

عضو هیات رئیسه مجلس:
 نشست شورای حکام مهر تاییدی بر شکست سناریوی ترامپ علیه ایران بود

گاندو: به نام ما، به کام دیگران
مجید تفرشی

در خصوص سریال »گاندو« که طی هفته های اخیر در شبکه ۳ سیمای جمهوری 
اســامی ایران پخش می شد و به پایان خود رسید، می توان به چند نکته مهم اشاره 
کرد. نخست اینکه ساخت و پردازش تصویری و شکلی این فیلم به لحاظ رسانه ای کار 
متفاوت و جدیدی در تلویزیون ایران محسوب می شود. به این معنی که قابلیت هایی 
در این فیلم مورد استفاده قرار گرفته است که به طور نسبی و به لحاظ فنی یک گام 
رو به جلو محسوب می شود. اما نکته بعدی به محتوای این سریال بازمی گردد. در این 
سریال، یک سری افراد کامًا خوب و خطاناپذیر حضور دارند که نجات دهنده ملک و 
ملت و منافع هستند، با وجود اینکه اکثریت نظام یا ناکارآمدند یا فاسد یا مشکوک به 

خیانت و سازش.
آنچه عمًا در این فیلم نشان داده می شود، این است که نظامی در ایران حضور دارد 
که در آن هیچکس کارش را درست انجام نمی دهد و صرفاً عده ای اقلیت هستند که در 
حال حفظ و نجات کل مملکت هستند. در این میان کسانی هستند که عنوان می کنند 
این فیلم تخیلی و در فضایی فانتزی است و مشابه این نوع فیلم ها در خارج از کشور نیز 
زیاد ساخته می شود. به طور مثال در سریال Homeland عده ای از ایران قصد دارند، 
مقر ســازمان سیا را منفجر کنند یا حتی در فیلم سینمایی »سقوط لندن« نیروهای 
داعش رییس جمهور امریکا را در لندن به گروگان گرفته و شکنجه می کنند. امثال این 
نوع فیلم ها در غرب زیاد ســاخته می شود که اغراق و دروغ فراوانی در آن وجود دارد 

ضمن اینکه نقاط ضعف سیستم نیز به نماش گذاشته می شود.
ولی متاســفانه تفاوت این فیلم ها با گاندو در این است که در آن موارد، اغلب پیام 
نهایی فیلم این است که سیستم سالم است و درست کار می کند و عده خاصی هستند 
که مرتکب اشــتباه می شوند و عده ای هســتند که با اصاح این اشتباهات موردی و 
نامعمول، سیســتم را به جایگاه واقعی و ســالم خود بازمی گردانند. اما در گاندو این 
را نمی بینیم. در گاندو با سیســتمی مواجه هستیم که در اغلب قریب به اتفاق بخش 
اجرایی، ناکارآمد و فاســد اســت و فقط عده خاصی در تاش هستند که آن را نجات 
داده و جلــوی نابودی آن را بگیرند. از همین رو گانــدو را می توان یک نوع خودزنی 
خودخواسته و آگاهانه درون سیستمی دانست. ظاهر قضیه این است یک جناح، جناح 
دیگری را هدف قرار می دهد اما … در باطن این فیلم، ادعای افرادی را که معتقدند، 

منافع ملی در جمهوری اسامی لحاظ نمی شود را دنبال می کند.
گاندو خیلی خاصه و سرراست نشــان می دهد که اکثریت افراد تاثیرگذار درون 
نظام، افراد مطلوب و ســالمی نیســتند. در واقع این یک پاس گل طایی و حرفه ای 
و هدیه ای به مخالفان نظام اســت که معتقد به براندازی اند و برای ســرنگونی تاش 

می کنند.
نکتــه دیگر اینکه با مطالعــه در ادبیات و تاریخ نگاری ســازمان های امنیتی دنیا 
درمی یابیم که دستگاه های مشابه و موازی امنیتی در اروپا و امریکا هم وجود دارند ولی 
در نهایت هر چقدر با یکدیگر اختاف داشته باشند، خروجی عملکرد آنان، هماهنگ 
و یکسان در جهت منافع ملی کشور و مصالح نظام خواهد بود. ولی در گاندو تنها یک 
دستگاه سالم و کارآمد وجود دارد و سایر دستگاه ها ناکارآمدند و مانع ایجاد می کنند. 
که این نیز یک نوع خودزنی جدی درون سیســتمی است. این سریال نشان می دهد 
در بین دستگاه های امنیتی و اجرایی، یک نوع نزاع و مناقشه همه جانبه وجود دارد و 

گویی به جز حکم تیر هر گونه دشمنی را بر یکدیگر روا می دارند.
در این بین گاندو تا جایی پیش می رود که برخی اتهاماتی که قبًا توسط امریکا و 
اســراییل علیه ایران مطرح شده از جمله ماجرای ربوده شدن لوینسکی مامور اف.بی.

آی در کیش عمًا و تلویحاً تایید می شــود و به سادگی می تواند تبدیل به ابزار دست 
دشمنان شــود. حتی در بحث انفجار انبار موشــکی ایران در مارد نیز در این فیلم 
اشــاراتی در تایید مواضع ایران ستیزان مطرح می شود که به می تواند خاف مصالح و 
امنیت ملی تلقی شود. تا جایی که گاهی این شایبه ایجاد می شود که این فیلم واقعاً 
با بودجه داخلی درســت شده یا خارجی؟ به هر روی در بخش هایی از این سریال به 
نظر می رسد که مصالح و منافع جناحی کوتاه مدت و مقطعی به مصالح ملی و منافع 

راهبردی کشور ترجیح داده شده است.
نــوع برخوردی که در گاندو با وزارت امورخارجه ایران می شــود نیز بســیار قابل 
توجه است. تصویر گاندو از صدر تا ذیل دستگاه دیپلماسی ایران افرادی خائن، ترسو، 
عافیت طلب و ناکارآمد است. تا جایی که شخص جواد ظریف را در این فیلم این گونه 
به نمایش می گذارد. مضحکه کردن کل دستگاه دیپلماسی ایران، ابزار و روشی است 
که دقیقاً در راســتای منافع حاکمان تندروی امریکایی، غربی، عربی و اسراییلی است 
که قصد دارند القا کنند، دستگاه سیاست خارجی ایران هیچ کاره است و طرف حساب 

ما آنها نیستند.
عمًا این فیلم تمام ادعاهای قبلی و فعلی دشمنان ایران را درباره غیرقابل اعتماد و 
غیرقابل مذاکره بودن کشور تایید می کند و در جهت تضعیف مذاکرات بین المللی است. 
گویی که امروز و فردایی نیست و ایران نیازی به گفت وگوی آبرومند با جامعه بین المللی 

با حفظ احترام و اعتبار وزارت خارجه ندارد.
اما موضوعی که در این بین ســوال برانگیز است، اســتفاده و سوءاستفاده از اسناد 
طبقه بندی شده مربوط به یک پرونده امنیتی است که سال های زیادی از آن نمی گذرد. 
اساساً در هیچ کشوری از دنیا چنین پرونده پرحاشیه و جنجالی را که مدت کوتاهی 
از آن گذشــته، افشا نمی کنند و مورد بهره برداری تبلیغاتی و رسانه ای قرار نمی دهند. 
چراکه این استفاده ابزاری در جهت منافع راهبردی ملی کشور نیست. حتی اگر پرونده 
مختومه نیز شده باشد، رگه ها و ابعاد مختلفی در آن وجود دارد که قابل ردیابی است و 
این گونه جریانی و جهت دار به چنین پرونده مهم امنیتی پرداختن کاماً چنین پرونده 

مهمی را تحت الشعاع قرار می دهد.
در تمام کشورهای دنیا با وجود اینکه قانون دسترسی آزاد به اطاعات وجود دارد، 
فشار زیادی روی دستگاه های امنیتی است که اسناد خود را در زمان کوتاه تری منتشر 
کنند با این وجود ما شــاهد آن هستیم که اسناد امنیتی در این موضوعات مستثنی 
هستند. اکنون به ندرت اسناد محرمانه امنیتی دهه 1۹50 میادی در بریتانیا منتشر 
شــده اســت. دلیل آن هم این است که مســائل امنیتی، جاسوسی و ضد جاسوسی 
از جمله مباحثی اســت که با منافع ملی بلندمدت گره خورده و نباید برای تســویه 
حساب های آنی و کوتاه مدت از آن سوءاستفاده کرد. این فیلم به خوبی نشان داد که 
یک سوءاستفاده از پرونده های امنیتی در راستای منافع حزبی صورت گرفته است که 

این موضوع می تواند برای منافع ملی بسیار خطرناک باشد.
مساله دیگری که در این بین وجود دارد یک جو عجیب ارعاب و تهدیدی به وجود 
آمده است که هر کسی که در مورد این سریال بحث و انتقاد می کند به این معنی است 
که منافعش به خطر افتاده یا اینکه خود آن فرد جاسوس است و علیه منافع و مصالح 
نظام صحبت می کند. اساساً فضای مناسبی برای نقد منصفانه و بدون ماحظه و ترس 
وجود ندارد. از همین رو فضایی ایجاد کردند که کسی جرات مخالفت با فیلم را نداشته 
باشد. در نتیجه این فضای ناسالم، راه برای نقد منصفانه و جدی داخلی بسته شده و 
در مقابل، سوژه اصلی سریال با نگارش و انتشار شبه خاطرات خود در سراسر جهان، و 

هم اکنون در لندن، به ارایه روایت یک طرفه خود از ماجرا مشغول است.
در پایان باید گفت که این فیلم قصد دارد یک دیدگاه کاســیک و جهان سومی 
را ارایــه دهد که عده خاص و جناح خاصی هســتند که حق دارند و می توانند نگران 
منافع ملی و مصالح نظام باشند و دیگران نه حق دارند و نه می توانند و نه باید وارد این 
چارچوب شوند. مساله مهم هم این است، عده ای که خود را نگران منافع ملی می دانند 
در واقع دانای کل و خیرخواه مطلق هستند و دیگران صاحیت آنها را ندارند که وارد 
این مقوله ها شده و برای حفظ و اعتای مملکت خود راهکارهای دیگری را ارایه کنند.
منبع: ایرنا

یادداشت
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غریب آبادی خبر داد
غنی سازی اورانیوم ایران تحت نظارت آژانس

غریب آبادی در کنفرانس خبری خود بعد از نشست فوق العاده شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین با تاکید بر اینکه اعضای برجام باید وظیفه 
خود را انجام دهند، گفت: چین و روسیه نمی توانند وظایف اتحادیه اروپا انجام 
دهند ما با آنها روابط خوبی داریم ولی آنها نمی توانند بخشی را که این اتحادیه 

نتوانسته انجام بدهد را به تنهایی انجام دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که »پاسخ شما به این مساله که ایران به صوررت 
مخفی همچنان داشــته غنی ســازی اورانیوم انجام می داده است، چیست؟« 
گفت: اگر منظور شما تولید بمب هسته ای است که آمریکایی ها هم اکنون بمب 

هسته ای و حتی بمب پلوتونیوم دارند.
غریب آبادی افزود: بر اســاس پیمان عدم اشــاعه، بحث غنی سازی مطرح 
نیســت و این حق ایران است که غنی سازی را انجام بدهیم. کاری که ما انجام 
می دهیم این اســت که بسیار شــفاف و تحت نظارت کامل IAEA این کار را 
انجام می دهیم، بازرسان آژانس آنجا هستند، ما هیچ چیزی را مخفی نمی کنیم.

او ادامه داد: مســاله دوم این است که تا زمانیکه این فعالیت ها تحت نظارت 
IAEA هســتند، جایی برای نگرانی نیســت، حق غنی سازی را آمریکا به ما 
نداده که حاا بتواند بگوید این حق را از شــما می گیریم، این حقی است که به 
تمام اعضای ان پی تی داده شده است و ما هم حق داریم از آن استفاده کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه »اتحادیه اروپا امروز یک بیانیه 
ای داد و از ایران خواست که به برجام احترام بگذارد و به این معاهده بین المللی 
بازگردد، نظر شــما در این باره چیســت؟« گفت: ما از توافق خارج نشده ایم، 
آمریکا به صورت یک طرفه از توافق خارج شــد، ایران می توانســت همزمان با 
واشنگتن از توافق خارج شود ولی تصمیم گرفت که در توافق بماند. البته بقیه 

اعضا و اتحادیه اروپا نیز از ما خواستند که این توافق بین المللی را حفظ کنیم.
غریب آبادی تاکید کرد: ایران براساس توافقی که در برجام وجود دارد، تمام 
اقــدام های خــود را انجام داده و کامًا پایبند به آن اســت. ما از دیگر اعضا از 
جمله اتحادیه اروپا می خواهیم که نقش و کار خود را انجام دهند تا این توافق 

پابرجا بماند.

انتقاد رسمی مسکو از بازی بریتانیا 
ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه اعام کرد که دولت انگلیس 
بایــد اقداماتی کــه موجب تنش 
آفرینی در خلیج فارس می شود را 
متوقف کنــد و به تنش آفرینی در 

آب های جهان پایان دهد.
»ماریــا زاخــارووا« در جمــع 

خبرنگاران به ایرنا گفت: ما معتقدیم که وضعیت در منطقه نباید متشنج شود و 
در زمان حاضر نیز این وضعیت در حالت پرتنش قرار دارد و با چنین سناریویی 

پیش می رود.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادامه داد: ما شاهد هستیم که سطح تنش ها 

نه فقط با اظهارات بلکه اقدامات معین به سطح عالی رسیده است.
خبرنگار ایرنا از خانم زاخارووا سوال کرد آیا انگلیس با ماجراجویی اخیر خود 
مبنی بر توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق برجام را نقض نکرده است، افزود: 
مــن این اقدام انگلیس را نه با اصطاحاتی که شــما بکار بردید طبقه بندی و 
توصیف می کنم بلکه آن را تنش آفرینی در منطقه می خوانم، چنین اصطاحی 
وجود دارد که بیشــتر از اینکه حقوقی باشد سیاسی است اما ماهیت رویداد را 

خوب توصیف می کند.
وی ادامه داد: احتمااً این بخشی از استراتژی برای واداشتن ایران برای تغییر 
مواضع خود دربرخی مســائل باشد، به نظر من این را در واشنگتن در چارچوب 
مشارکت آنگلوساکســونی پنهان نمی کنند، در هرصورت این مسیری است که 

هیچگاه به نتایج مثبت منتهی نشده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه افزود: در همین حال مذاکرات با شرکای 
ایرانــی که با توجه به ویژگی های حقوقی در وضعیت های مختلف و بر اســاس 

احترام متقابل جریان دارد نتایج خوبی به همراه دارد. چرا؟
زاخارووا در پاســخ به ســوال خود افزود: احتمااً کسانی که مسئول اجرای 
سیاســت خارجی و تعیین دستور کار بین المللی در غرب هستند تجربه کافی 
ندارند تا از امتیاز روند مذاکرات ازجمله با تهران سخن بگویند. به احتمال زیاد 
آنها می دانند که این گونه مذاکرات دشــوار است و بیش از هیجان سیاسی نیاز 
به توانایی، معلومات و مهارت دارد؛ بنابراین ممکن اســت پاسخ به این سوال در 

این موارد باشد.
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: اما معلوم نیست چرا آنها )مقام های 

غربی( مسیر تشدید تنش را انتخاب می کنند.
زاخارووا در پاسخ به اینکه رویکرد روسیه به خبرسازی های رسانه های غربی 
در تنگه هرمز یا اقدامات انگلیس چیست؟ افزود: معتقدیم که وضعیت در منطقه 

نباید متشنج شود.
وی اظهار داشــت: ما خوب می دانیم که چنین رویکردهایی بی فایده است و 
چه پیامدهایی ممکن اســت به همراه داشته باشد، به همین دلیل معتقدیم که 
تنش ها در منطقه را نباید افزایش داد بلکه به گونه ای باید رفتار کرد که وضعیت 

به مسیر مذاکره برای حل مسائل موجود بازگردد.

انرژیهستهای

ویژه

امتناع بریتانیا از افزایش تنش 
یک منبع مطلع گفت که انگلیس قصد ندارد تمام کشتی های تجاری خود 

را در تنگه هرمز اسکورت کند.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یک منبع مطلع در زمینه 
امنیت، روز پنج شــنبه گفت که انگلیس قصد ندارد تمام کشتی های تجاری با 

پرچم این کشور را در تنگه هرمز اسکورت کند.
وی همچنیــن اظهار کرد که لنــدن در دفاع از منافع دریایی اش در خلیج 

فارس ثابت قدم خواهد بود اما نمی خواهد تنش با ایران را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، ادعای تاش ایران برای توقیف نفت کش انگلیسی از سوی 
این کشــور در حالی مطرح می شــود که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان در پاسخ به این سوال که آیا ادعای انگلیس درست است که نفتکش 
آنها توقیف شده است؟ اظهار کرد: آنها یک ادعایی را مطرح می کنند تا تنش 

ایجاد کنند که این ادعاها ارزشی ندارد و این ادعاها را زیاد مطرح کردند.
وی در پاســخ به این سوال که بنابراین ســپاه نفتکش انگلیسی را توقیف 
نکرده است؟ بیان کرد: این را باید سپاه رد کند، اما این حرف ها برای پوشاندن 

نقاط ضعف خود آنها ) انگلیسی ها( است.

نشست مشترک شرکت های دانش بنیان ایران و روسیه
ایرنا: نخســتین نشست شــرکت های دانش بنیان و نوآور ایران و روسیه 
امروز جمعه با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور و سفیر جمهوری 
اســامی ایران در هتل آزیموت المپیک مسکو آغاز به کار کرد. ، بیش از ۷۰ 
شرکت دانش بنیان ایرانی، سورنا ستاری را در این سفر همراهی کردند.  آنها 
به صورت رو در رو با همتایان روس خود به گفت و گو و تبادل نظر بپردازند.

تمجید ترکیه از نقش ایران علیه کودتاچیان
ایسنا: سفارت جمهوری ترکیه در تهران با صدور بیانیه ای از مواضع ایران 
برابر کودتای انجام شــده در این کشور قدردانی کرد و افزود: نظام جمهوری 
اســامی ایران برای عناصر فتو )کودتا علیه مردم سااری و استقال ترکیه( 
فرصت ریشــه دوانی در ایران و مسموم کردن این کشور با فعالیت هایشان را 

قائل نشده است. 

سفر کمیسیون انرژی به کره جنوبی
ایسنا:یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسامی از سفر گروهی 
از اعضای این کمیســیون به کره جنوبی و دیــدار و بحث با رئیس مجلس و 
نمایندگان مجلس کره جنوبی در خصوصی چگونگی غلبه بر تحریم ها و حفظ 

روابط بین دو کشور خبر داد.

پولیتیک

کوتاهازدیپلماسی

نشســت ویــژه شــورای حکام شــامگاه 
چهارشنبه پایان یافت و آمریکا برای چندمین 
بار نتوانست از اهرم آژانس برای ضربه زدن به 
ایران و برجام اســتفاده کند و این نشست به 
صحنه استهزاء آمریکا و هم پیمانانش به ویژه 
رژیم صهیونیســتی تبدیل شد و کار به جایی 
کشید که حتی رئیس نشست جمع بندی از 
این جلسه ارائه نکرد. آمریکا در سال گذشته 
چهار بار نشســت شورای امنیت سازمان ملل 
را درباره ایران تشکیل داده است که در یکی 
از این نشست ها شخص دونالد ترامپ حضور 
یافت و در یکی دیگــر وزیر امور خارجه این 
کشــور حاضر شد. با این حال نتوانست حتی 
یک کلمه از شورای امنیت علیه ایران بیرون 
بکشــد. آنها نه فقط به بهانه هسته ای بلکه به 
بهانه های دیگر از جمله بحث موشکی، مساله 
یمن و نفوذ ایران در منطقه سعی کردند پای 
ایران را به شورای امنیت باز کنند اما در این 

تاش ها ناکام ماندند.
ازم به ذکر است که نشست شورای حکام 
به درخواســت هــر یک از کشــورهای عضو 
آژانــس، قابل برگزاری اســت و نیاز به توافق 
چند کشــور برای برگزاری جلسه نیست. لذا، 
علیرغم تاش های آمریکا برای همراه نمودن 
برخی کشــورها جهت درخواســت برگزاری 
نشســت، هیچ کشــور دیگری با آن همراهی 
ننمود و این نشست فقط با درخواست آمریکا 

برگزار شد.
پــس از پایان این نشســت، کاظم غریب 
آبادی، ســفیر و نماینده دائم کشــورمان در 
سازمان ملل و ســایر سازمان های بین المللی 
مســتقر در وین، در جمع رسانه های خارجی 
حاضــر و ضمن ارائه آخرین مواضع جمهوری 
اســامی ایران در حــوزه برجام و تشــریح 
مباحــث مربوط به نشســت ویژه شــورا، به 

سواات خبرنگاران پاسخ داد.
نشست شــورای حکام به دلیل حساسیت 
موضوع، با حضور گسترده نمایندگان رسانه ها 
از جملــه خبرگزاری ها و شــبکه های مطرح 
جهان برگزار شــد که بازتاب های گسترده ای 

را نیز در پی داشت.
بســیاری از رســانه ها ضمــن بی ثمــر و 
بی نتیجه خواندن این جلســه بــرای آمریکا، 
بخش هایــی از مواضع بیان شــده توســط 
نمایندگان ایران و ایــاات متحده آمریکا در 

این نشست را برجســته نمودند. حتی برخی 
رســانه ها از جمله بلومبــرگ و الجزیره، این 
نشســت را یک شکســت دیگر برای آمریکا 

توصیف کردند.
در همیــن راســتا، وب ســایت خبــری 
شــبکه الجزیره با درج خبــری تحت عنوان 
ایاات  ایــران  آزارانه:  »تحریم هــای دیگــر 
متحده را در نبرد جلسه شورای حکام منفجر 
نمود«، بخش هایی از بیانیه ایران در خصوص 
تروریسم اقتصادی آمریکا علیه سایر ملت ها را 
برجســته نمود و به نقل از نماینده کشورمان 
نوشــت که مســبب اوضاع کنونی، رفتارهای 

قانون شکنانه آمریکا می باشد.
همچنین، این شــبکه خبری نوشــت که 
جمهوری اســامی ایران کمــاکان با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در حال همکاری است.

خبرگزاری بلومبرگ نیز با انتشــار خبری 
بــا این عنوان که »تاش آمریکا برای فشــار 
بر ایران در نشســت شورای حکام دفع شد«، 
نوشــت: ایاات متحــده به دنبــال برگزاری 
نشســت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 

افزایش فشــارها بر ایران بــود، که به نتیجه 
عکس منجر و به جای آن روسیه، چین و اروپا 
دولــت ترامپ را به خاطــر ایجاد یک بحران 
 که می تواند به مقابله منجر شــود، ســرزنش

 کردند.
این خبرگزاری همچنین نوشت: در حالی 
که دولت ترامپ خود را برای تشدید فشارها 
بر ایران بعد از پایان این نشســت آماده کرده 
بود با هجمه های گســترده ای از سوی سایر 
دیپلمات ها به دلیل بحران آفرینی مواجه شد 
و در جلسه روز چهارشــنبه، اتحادیه اروپا بر 

عاقه خود برای تجارت با ایران تاکید کرد.
رویتــرز نیز با درج خبری با این عنوان که 
»نشست شــورای حکام هیچ نتیجه ای برای 
آمریکا به همراه نداشــت« به نقل از نماینده 
کشــورمان در آژانس، نوشــت: واشنگتن از 
جلسه شورای حکام برای متهم نمودن ایران 

استفاده نمود.
رویتــرز در خبری دیگر به نقل از ســفیر 
کشــورمان و به عنوان واکنش بــه اظهارات 
ترامپ درخصوص غنی ســازی پنهانی توسط 

ایران، نوشت: ایران چیزی برای پنهان کردن 
ندارد و همه فعالیت های هســته ای جمهوری 
اسامی توسط آژانس بین انرژی اتمی نظارت 
می شــود. رویترز مجدداً با درج خبری دیگر 
به نقل از نماینده دائم کشورمان افزود: ایران 
تمایــل به حفــظ توافق هســته ای دارد، به 
شــرطی که همه طرف های دیگر این توافق، 

به تعهدات خود ذیل آن عمل کنند.
نشریه تایمز اسرائیل با بازتاب خبر نشست 
شــورای حکام آژانس، نوشت: ایران و روسیه، 
ایاات متحده آمریکا را در نشســت شــورای 
حکام، تحقیر کردند. در این خبر، آمده است: 
ایران و روســیه در نشســت روز چهارشنبه 
شــورای حکام، بر روی آمریــکا تازیانه زدند. 
ایران در این جلســه درخواست آمریکا برای 
برگزاری نشســت شورای حکام را طنزی تلخ 

عنوان کرد.
گاردین نیز در خبر خود با اشاره به جلسه 
روز چهارشــنبه آژانس، نوشت: نماینده ایران 
در واکنــش به آخرین اظهــار نظر ترامپ در 
مــورد اینکه ایران برنامه مخفیانه هســته ای 

دارد، پاســخ داد و گفت کــه تمامی اقدامات 
هســته ای ایران توسط آژانس تحت نظارت و 

ایران چیزی برای مخفی نمودن ندارد.
نشــریه های آمریکایی واشــنگتن پست و 
نیویورک تایمــز نیز علیرغــم اینکه مواضع 
نماینده آمریکا در آژانس را برجســته کردند، 
ولی با این حال، مواضع جمهوری اسامی را 

نیز بازتاب دادند.
واشــنگتن پســت با درج ایــن عنوان که 
آمریکا از دنیا خواســت تا ایــران را به خاطر 
»باج گیری هســته ای« محکوم کند، نوشت: 
نماینده ایــران در آژانس برنامه ایران را صلح 
آمیز توصیــف نموده و ایــاات متحده را به 
خاطر خروج از توافق و از سرگیری تحریم ها، 

سرزنش کرده است.
واشــنگتن پســت، بــه نقــل از نماینده 
کشــورمان نوشت: جمهوری اســامی ایران 
هیــچ مذاکره همــراه با فشــاری را نخواهد 

پذیرفت.
نیویــورک تایمز نیز با اشــاره به جلســه 
شــورای حکام بــه مواضــع نماینــده دائم 
کشــورمان در مصاحبــه خبری بعــد از این 
نشســت و در واکنش به اتهام ترامپ در مورد 
مخفی بودن برنامه هســته ای ایران پرداخت 
و نوشت: جمهوری اسامی ایران هیچ برنامه 

مخفی هسته ای ندارد.
جمهوری اســامی ایران یکشنبه گذشته 
به دنبال عدم پایبندی گروه ۱+۴ به تعهدات 
برجامی خود و برآورده نشــدن مطالبات در 
این توافــق، گام دوم کاهش تعهدات خود در 
توافق هســته ای را اجرا کرد که بر اساس آن، 
ایران دیگر محدودیت ســطح غنی ســازی تا 

سقف ۳.۶۷ را رعایت نخواهد کرد.
در گام نخســت کاهش تعهدات هسته ای 
هم ایــران اعام کرد که بــه محدودیت های 
برجام در زمینه میــزان ذخایر اورانیوم ۳.۶۷ 
درصد و ۱۳۰ تن آب سنگین پایبند نخواهد 

بود.
جمهوری اســامی ایران با تاکید بر ادامه 
کاهش تعهــدات برجامی خــود تاکید کرده 
اســت که این گام هــا در چهارچوب برجام و 
طبــق بندهای ۲۶ و ۳۶ این توافق بوده و در 
صورتی که شرکای برجام گام های ازم برای 
ایفای تعهدات خود بردارنــد این اقدامات به 

سرعت قابل بازگشت است.

رسانه های جهان نشست ویژه شورای حکام علیه ایران را به باد نقد گرفتند

هیچ برای آمریکا در آژانس

سخنگوی وزارت امور خارجه: 
انگلیس هرچه زودتر نفتکش ایران را رها کند

»سیدعباس موسوی« در گفت وگو با سیاسی 
ایرنــا، درباره نامــه ظریف بــه موگرینی گفت: 
ظریف از زمانی که برجام نهایی و اجرایی شــد، 
نامه نگاری هایی را با مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا آغــاز کرد زیرا آمریــکا حتی در 
 دولت قبل و در همان اوایل هم بدعهدی هایی را 

داشت.
 اولیــن نامه آقای ظریف بــه خانم موگرینی 
بــه عنوان مســئول هماهنگ کننــده برجام در 
ســال ۲۰۱۶ نوشته شــد و تاکنون حدود ۱۸، 

 ۱۹ نامه به مناســبت های مختلف نوشــته شده 
است.

وی با بیان اینکه در هــر کدام از این نامه ها، 
موارد نقض برجام و همچنین اشــکاات و موانع 
اجرای آن، تشــریح شده است، اظهار داشت: این 
نامه ها جز اخبار آن، چیزی منتشــر نشــده اما 
احتمــال دارد دکتر ظریف بعدها آنها را در قالب 
کتاب منتشــر کنند. اگر این کار صورت بگیرد، 
افکارعمومی می بیند ایشــان چگونه با صابت و 
اقتدار منافع ملی کشور و برجام دفاع کرده است.

مگر جمهوری اسامی ایران تحت 
تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد؟

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت 
امور خارجه از حضور مجدد سفیر انگلیس در تهران 
به وزارت امور خارجه برای بار چهارم طی یک هفته 
گذشته در جهت ارائه توضیحات درخصوص توقیف 
نفتکش حامل نفت ایران خبر داد و اظهار داشت: 
رفــت و آمدها دیپلمات ها بــه وزارت امور خارجه 
مسئله ای طبیعی است. توقیف نفتکش گریس ۱ 
هم برای ایران موضوع مهمی است و طبیعی است 
در این چارچوب، برای گفت وگوها و ارائه توضیحات 

به وزارت امور خارجه بیایند.
موسوی با نادرست خواندن ادعای انگلیس درباره 
مقصد نفتکش گریس تصریح کرد: همانطور که قبًا 
هم گفته ام این نفتکش نمی تواند در بنادر سوریه 
پهلو بگیرد زیرا یک سوپرتانکر است. از سوی دیگر، 
ســوال ما از انگلیس این است که مگر جمهوری 
اسامی ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد؟ 
مگر اروپا ما را تحریم نفتی کرده اســت؟ به فرض 

آنکه این نفتکش به سوریه می رفته است، مگر آنها 
نبودند که ادعا می کردند ما قوانین مان فراسرزمینی 
نیست و علیه دیگر کشورها اعمال نخواهیم کرد؟ 
آنها همیشه منتقد این موضوع بوده اند ولی چطور 
شده است که اکنون خود به بهانه نقض تحریم های 

سوریه، این کار را انجام می دهند.
انگلیسی ها هرچه زودتر نفتکش حامل 

نفت ایران را رها کنند
وی ادامه داد: هم اســناد و مدارک وهمچنین 
تناقضات انگلیسی ها نشان می دهد که حرف لندن 
به لحاظ حقوقی چندان قابل اعتنا و توجه نیست 
مگر اینکه آنها تحــت تأثیر آمریکایی ها بخواهند 
وارد بازی خطرناک و ناپیدا شــوند که ما توصیه 
نمی کنیــم در شــرایط کنونی، آنهــا وارد چنین 
بازی ای شــوند. کماکان از آنها می خواهیم هرچه 
زودتر این نفتکش را رها کنند زیرا این کار به سود 

همه است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره واکنش 
وزارت امور خارجه اسپانیا به اقدام نیروی دریایی 

ارتش انگلیــس در توقیف نفتکــش حامل نفت 
ایران در جبل الطارق هم خاطرنشان کرد: ما وارد 
اختافات ســرزمینی میان انگلیس و اسپانیا در 
منطقه جبل الطارق نمی شویم اما اسپانیا تاکنون 
موضع بدی نداشته است. اینکه سرپرست وزارت 
امور خارجه اســپانیا گفته است که انگلیسی ها به 
درخواســت آمریکایی ها به توقیف نفتکش اقدام 
کردند، نکته قابل توجهی است و جمهوری اسامی 
ایران نیز بر این نکته حساب کرده و در محاسبات 

خود دخالت می دهد.
ایران توقع معجزه  ندارد

موســوی درباره انتخاب جوزف بورل به عنوان 
نامزدی تصدی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا ابراز داشــت: این یک انتخاب داخلی اتحادیه 
اروپا است که ما به آن احترام می گذاریم. امیدوار 
هستیم اقدامات مثبتی که توسط خانم موگرینی 
در طول این ســال ها انجام می شد، توسط ایشان 
پیگیری شود و اگر نقصان و نقاط ضعفی هم وجود 

دارد، آنها را مدنظر قرار دهد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانســی 
خبری به تمایل این کشــور برای دســت یابی به راه حلی 

دپلماتیک با ایران اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، مورگان اورتاگوس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه درباره 
ایران گفت که واشنگتن به دنبال حل وفصلی دیپلماتیک 
اســت و اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را 
تکرار کرد که وی مایل اســت »بدون پیش شــرطی« با 

]مقامات[ ایران دیدار کند.
اورتاگــوس در جمــع خبرنگاران گفت: مــا به دنبال 
راهکاری دیپلماتیک هســتیم. از متحدانمان خواسته ایم 
از ایــران بخواهند تا از وضعیت موجود تنش زدایی کرده، 
برای متحدان و منافع آمریکا ایجاد مشــکل و در منطقه 

ایجاد وحشت نکند.
پایگاه خبــری اردو پوینت نیز گــزارش داد: مورگان 
اورتاگــوس گفت کــه آمریــکا مداخله ایــران در عبور 
نفت کش انگلیســی را در تنگه هرمــز محکوم کرده و با 
متحدانــش همکاری خواهــد کرد تــا از اذیت های این 
چنینی جلوگیری کند. به گزارش ایسنا، ابراز تمایل برای 
دستیابی به حل وفصلی دیپلماتیک برای تنش های موجود 
میان آمریکا و ایران از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در حالی مطرح می شــود کــه اقدامات یک جانبه 
و ضد ایرانــی آمریکا پس از خروج این کشــور از توافق 
هسته ای، نشان داده است که ادعای تمایل برای مذاکره و 
راهکارهای دیپلماتی، رویکرد اصلی آمریکا راجع به ایران 

متناقض است.

برخی منابع مطلــع خبر دادند که آمریکا فعا تصمیم 
ندارد وزیر امور خارجه ایران را تحریم کند.

به گزارش ایســنا، به نقل از رویتــرز، دو منبع مطلع 
روز پنج شــنبه گفتند که آمریکا تصمیم گرفته است فعًا 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را تحریم نکند 
و این نشــانه ای می تواند باشــد که واشنگتن ممکن است 
دری برای دیپلماسی گشوده باشد. این منابع مطلع دایل 
مشخصی را برای این تصمیم که دو ماه پس از تنش های 

باا گرفته آمریکا و ایران رخ داده بود، بیان نکردند.
یک منبع مطلع به شــرط فاش نشــدن نامش گفت: 
آدم های معتدل غالب شــدند. ما دیدیــم که ]این اقدام[ 

لزوماً کارآمد نیست.
وی افــزود که مایک پمپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا 

با تحریم ظریف »در حال حاضر«، مخالفت کرده است.
انتظــار می رود که ظریف هفته آینده در نشســتی در 
سطح وزیران در سازمان ملل شرکت کند که این نشست 
درباره اهداف توســعه بلند مدت و معطوف بر مســائلی از 
جملــه درگیری، قحطــی، برابری جنســیتی و تغییرات 
آب وهوایی تا ســال ۲۰۳۰ خواهد بــود. آمریکا به همین 
منظور ملزم خواهد بود تا به ظریف ویزا بدهد و این نشانه 
دیگری اســت که واشــنگتن فعًا تحریم هــا را به تعویق 
می اندازد. وزارت امور خارجه آمریکا بافاصله به درخواست 
برای ارائه توضیحاتی در باره این تصمیم پاسخی نداد. به 
گزارش ایسنا، اســتیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا 
پیش از این اعام کرده بود که به زودی وزیر امور خارجه 

ایران را تحریم خواهد کرد.

امتناع واشنگتن از اعمال تحریم علیه ظریفتمایل آمریکا به مذاکره با ایران

وزیر امور خارجه گفت: آمریکا در شــرایط 
کنونی از نظر سیاسی و میدانی شکست خورده 
اســت چرا که در جلسه شــورای حکام انرژی 

نتوانست یک خط بیانیه علیه ایران بگیرد.
»محمد جــواد ظریف« روز پنجشــنبه در 
همایش فرمانداران سراسر کشور در محل وزارت 
کشــور افزود: آمریکایی ها در صحنه سیاســی 
دنیا منزوی شــده اند و در جلسه شورای حکام 
نتوانســتند یک خط بیانیه از رئیس این شورا 
بگیرند، خیال می کردند با تشــکیل این جلسه 

می تواند ایران را محکوم کنند.
وی اظهار داشت: آنها فکر می کردند با تحریم 
می توانند اقتصاد کشور را فرو بپاشند و مردم را 

از حاکمیت جدا کنند.
ظریف در ادامه گفت: امســال ســال بسیار 
مهمی را گذرانده ایم و سال بسیار مهمی نیز در 
پیش رو داریم، نیاز است که با عنایت به اهمیت 
این سال برای جمهوری اسامی ایران از محضر 

امنیت ملی کارها پیگیری شود.
وی تصریح کرد: ســال گذشــته در جمع 
استانداران بیان کردم که علت خروج آمریکا به 
شکلی که از برجام خارج شد، یک محاسبه بود 
و باید بطان این محاسبه را برای آمریکا ثابت 

کنیم و امروز خوشحالیم که ثابت شده است.
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشور همچنین 
بیان کرد: محاســبه آمریکایی هــا این بود که 
ایران با فشارهای شدید اقتصادی آمریکا سقوط 
خواهد کرد. این حرف را باور داشــتند و معتقد 
بودند که اگر مقداری وقت کشی شود جمهوری 

اسامی ایران سقوط می کند اما خدا رو شکر با 
تکیه بر مردمی که از ابتدای انقاب تاکنون پای 
کار بودند همه محاسبات غربی ها و آمریکایی ها 
و بدخواهان این کشــور را باطــل کردند و این 

پیش بینی آمریکایی ها باطل شد.
ظریف افزود: حتی بولتون در سخنرانی که 
چند ماه قبل از مسئولیت برای گروه منافقین 
انجام داده بود گفته بود که ما چهلمین ســال 
پیروزی انقاب را نخواهیم دید و این فکر باطل 
در جلســه ای که ۴۰ هزار دار پول گرفته بود 

مطرح شد.
وی یادآور شد: بولتون پیش بینی و آرزویش 
را مطــرح کرده بود و حتی برای آن ســرمایه 
گــذاری کردند به همین دلیل بــه یک باره از 
برجام خارج شدند، سخنرانی که بولتون انجام 
داده بود در زیر آن یک امضای درشتی بود که 
قاب کرده بود و در اتاقش گذاشت، چرا که این 
را امضای ســند پایان جمهوری اسامی ایران 

می دانست اما در آن شکست خورد.
وی ادامــه داد: حتی آنها یک نظر ســنجی 
نکردند که این گروه ها چــه جایگاهی دارند و 
مدام مطالب بی معنا تولید می کنند لذا براساس 
حرف ضد انقاب این تفکر خودشــان را دنبال 
کردنــد و بــرای آن تبلیغ سیاســت گذاری و 

طراحی انجام دادند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت: 
همه این پیش بینی ها به شکست انجامید بنده 
به یاد دارم وقتی صدام به ایران حمله کرد پیش 
بینی آقایــان این بود که ظرف یک یا دو هفته 

سقوط می کنیم به همین دلیل شورای امنیت 
هیچ گونه قطعنامه ای را صادر نکرد. اگر اولین 
قطعنامه ای را که در مورد جنگ صادر شد تاریخ 
آن را ببینیــد برای یک هفته پیش از شــروع 
جنگ است. حتی نگفتند عراق از سرزمین های 
ایران خارج شــود. یک موضوع کلیشــه ای در 
شــورای امنیت همواره وجود دارد که یا عقب 
نشینی کنیم یا آتش بس. آنها حتی این کلیشه 

را هم رعایت نکردند. ظاهر سازی هم نکردند.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای انقاب مردم 
این سیاست غلط را به شکست کشاندند. همین 
رزمنده ها بسیجی ها و مردم عادی این سیاست 
را به شکست کشاندند. بارها پیش بینی کردند 
که با سیاست ها وفشارهایشان می توانند ما را به 
زانو در بیاورند و هر بار مردم ثابت کردند که این 

سیاست محقق نمی شود.
ظریــف تاکید کرد: امســال هم مــردم با 
حضورشــان در انتخابات یک بــار دیگر ثابت 
می کنند که این سیاســت، سیاســت شکست 
خورده است مهم نیست چه کسی پیروز می شود 
مهم این است که در انتخابات ایران پیروز شود 
و آمریکا شکست بخورد. انتخابات امسال وسال 

آینده ارزش راهبردی برای کشور دارد.
وی ادامــه داد: در انتخابات ۹۲ آمریکایی ها 
خیال کــرده بودند مردم با صنــدوق رأی قهر 
کردنــد و می گفتند مردم بعــد از ۸۸ به پای 
صندوق های رأی نمی آیند. اما ۷۳ درصد مردم 

آمدند.
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشور همچنین 

اظهار داشــت: بنده با تمام صداقت گفتم آنچه 
باعث شــد در برابر ۶ قدرت جهانی بایستیم و 
مقابله کنیم و توافقی انجــام دهیم که رئیس 

جمهور آمریکا می گوید بدترین توافق است.
وی ادامه داد: با حضــور ۷۳ درصدی مردم 
در انتخابات فارغ از اینکه چه کسی پیروز شود 
آمریکایی ها فهمیدند که تحریم ها با نتیجه ای 
که آنها می خواهند به نتیجه نمی رسند. تحریم 
می تواند به مردم فشار بیاورد اما نمی تواند مردم 
را از حاکمیت جدا کند. بر اساس ادبیات تحریم 
اگر بخواهند با فشــار آوردن بــه مردم نتیجه 
سیاســی بگیرند یعنی اینکه مردم را با فشــار 
از حاکمیت جدا کنند و امروز سیاســت فشار 
حداکثری برای جدا کــردن مردم از حاکمیت 

است.
ظریــف در ادامه گفــت: در نتیجه آمریکا 
در شرایط کنونی احســاس می کند که از نظر 
سیاســی و میدانی شکست خورده است، شب 
گذشته جلسه شورای حکام را تشکیل داد که 
نمی دانم با چه عقل و درایتی در این جلسه که 
خودش منزوی شده است شرکت کرد. ابر قدرت 

جهان و عضو شورای حکام و همه متحدین آن 
حتی یک بیانیه یک خط نتوانســتند از رئیس 

شورای حکام بگیرند.
وی افزود: ۴ بار آمریکا جلسه شورای امنیت 
را از ســال گذشــته تشــکیل داده که یک بار 
رئیس جمهور آنها در آن شرکت کرد و یک بار 
کارشناسان برخی کشورها سخنرانی کردند اما 
نتوانســتند یک کلمه علیه ایران دریافت کنند 
و نتوانســتند یک قطعنامه از شــورای امنیت 
بگیرند. حاا دیــروز در برابر اقدام قانونی ایران 
آمریکا مجدداً جلسه شورای حکام را درخواست 
کرده در حالی که در صحنه سیاســی در دنیا 

منزوی است.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در صحنه 
میدانی آمریکا احســاس می کند در خاورمیانه 
شکســت خورده اســت. البته یکــی از دایل 
شکســت آمریــکا مقاومت مــردم و همراهی 
جمهوری اسامی ایران است. نکته دیگری که 
باعث پیروزی جمهوری اسامی ایران و قدرت 
مقاومت شده سیاست و انتخاب های غلط آمریکا 

و متحدین منطقه ای است.

ظریف: 
آمریکا از نظر میدانی و سیاسی شکست خورده است
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تدوین شناسنامه تخصصی شهرهای استان تهران

معاون عمرانی استاندار تهران از تدوین شناسنامه تخصصی شهرهای استان تهران 
با هدف احصا مشــکات و برنامه ریزی برای حل آنها خبر داد.محمد تقی زاده در 
گفت وگو با ایسنا، در تشریح جزییات شناسنامه تخصصی شهرهای استان تهران 
گفت: در حقیقت این شناسنامه به صورت تخصصی در یک نگاه اطاعات شهرها 
را در اختیار می گذارد و به نوعی بانک اطاعاتی شــهرداری ها محسوب می شود.

وی افزود: این شناسنامه نشان خواهد داد در هر یک از شهرهای استان تهران چه 
ظرفیت ها و مشکاتی وجود دارد و برای حل معضات و مشکات، اولویت تعیین 
می کند. برای مثال در شهری در استان، معضل بافت های فرسوده اولویت دارد و 
در شهر دیگر معضل ترافیک که در قالب این شناسنامه تخصصی می توان برنامه 
زمان بنــدی برای حل و فصل این معضات را تعیین کرد. تقی زاده ادامه داد: این 
شناســنامه شامل اطاعات مربوط به  سرانه ها متشکل از سرانه های فضای سبز، 
آموزشی و ورزشی، میزان جمعیت، نقاط حادثه خیز و  اعتبارات و تعداد پروژه های  
عمرانی و هر آنچه که به موضوعات عمرانی مرتبط در شهرها می باشد برای نظارت 
هرچه بیشتر بر شهرداری ها تکمیل خواهد شد؛ قطعا اطاعات این شناسنامه ها به 
مدیران در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک خواهد کرد و از سوی دیگر 

به عاقمندان برای پژوهش و تحقیق کمک می کند.

حفظ هویت تاریخی محات قدیمی
 با تقویت پارکینگ های محله ای 

هویــت تاریخی و بافــت قدیمی محله های شــمال تهران با تقویت و توســعه 
پارکینگ های محله ای حفظ می شود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 
یک ســید حمید موسوی شــهردار منطقه یک در اولین جلسه ستاد باز آفرینی 
پایدار شهری منطقه یک با اعام مطلب فوق  اظهار داشت: بافت های فرسوده در 
شمال تهران با سکونت افراد اصیل، ریشه دار و معتمد محلی، بافت های ارزشمند 
و تاریخی اســت که می توان مشــکات ترافیکی داخل آنها را با تقویت و توسعه 
پارکینگ هــای محله ای و جلوگیری از ورود خودروها به داخل بافت و تبدیل این 
محله ها به پیاده راه ها ساماندهی کنیم.وی گفت: خلق پارکینگ های محله ای با 
مشارکت شهروندان عاوه بر کاهش هزینه ها و اجرای پروژه های زمان بر می تواند 
وضعیت ترافیکی محات فرســوده را کاهش دهد به طوری که معابر کم عرض 
حفظ و هویت بافت تاریخی محله  نگهداشــته شود.موسوی با اشاره به بافت های 
فرســوده منطقه یک تصریح کرد: ساماندهی این بافت ها نیازمند همکاری همه 

ارکان مدیریت کشوری    است و باید همگان ضرورت آن را حس کنند

برگزاری خیابان ورزش
 با حضور پرشور شهروندان منطقه۹

به گزارش روابط عمومی منطقه۹، در  راســتای ایجاد روحیه نشــاط و تعالی در 
بین شــهروندان پهنه غربی پایتخت، برنامه خیابان ورزش امروز پنج شــنبه ۲۰ 
تیر ماه در محله اســتاد معین واقع در خیابان شهید حیدریان منطقه۹، با انجام 
بازیهای خیابانی مانند گل کوچک،بدمینتون،طناب بازی،منچ و هواهوپ و سایر 

ورزش های خیابانی برگزار شد.

ترویج حفظ و نگهداری گل و گیاه  در منطقه 1۹ 
با راه اندازی صدای مشاور 

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 1۹ از راه اندازی صدای 
مشاور توسط مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری این منطقه 
در راستای ترغیب شهروندان به منظور حفظ و نگهداری گل و گیاه  و فضای سبز 
شهری خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 1۹، سعید صالح محمود 
رباطی معاون خدمات شهری و محیط زیست با اشاره به اینکه نگهداری و پرورش 
گل و گیاه ها بر روحیه شهروندان تاثیر به سزایی دارد و نگهداری از آنها کار چندان 
وقت گیری نیست، اما ممکن است در نگهداری آنها دچار اشتباه شویم افزود: در 
این خصوص عاوه بر برپایی مستمر کاس های حضوری آموزش گل و گیاه در دو 
مرکز شریعتی و شهربانو سامانه مشاوره تلفنی و ارتباط غیر حضوری با کارشناسان 
این مرکز همه روزه از ساعت 8 تا 16 فراهم شده است.وی درباره موضوع های قابل 
طرح با مشاوران این مرکز تصریح کرد: شهروندان عاقمند می توانند در این تماس 
تلفنی با نحوه تکثیر گل و گیاه، نگهداری فضاهای سبز در محیط آپارتمانی،باغبانی 
در محیط های مختلف،آشــنایی با بیماری و آفات درختان و گل و گیاه و...آگاه و 

اطاعات مربوطه را دریافت کنند.

بیش از 1۴۴ میلیون مراجعه بستری و سرپایی 
به مراکز ملکی تامین اجتماعی در سال گذشته

همزمان با هفته تامین اجتماعی، اقدامات درمانی سازمان تامین اجتماعی تشریح 
شد.به گزارش ایسنا و بنابر اعام اداره کل روابط عمومی سازمان تاممین اجتماعی، 
۵1 هزار و ۳۹۴ نفر در بخش درمان ســازمان تامیــن اجتماعی )مراکز درمانی 
ملکی، بیمارستان های هیات مدیره ای و دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی( شاغل 
هســتند که از طریق ۳8۲ مرکز درمانی ملکی در بخش درمان مستقیم )از ۷۷ 
بیمارستان، ۷ بیمارستان به صورت هیات مدیره ای اداره می شود( و همچنین عقد 
قرارداد با بیش از ۴۷ هزار مرکز تشــخیصی، بهداشتی و درمانی در بخش درمان 
غیرمستقیم خدمات درمانی مورد نیاز بالغ بر ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را 
تامین می کنند.بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته پاسخگوی 
بیش از 1۴۴ میلیون مراجعه بســتری و ســرپایی در مراکز ملکی و بالغ بر ۲۵۳ 
میلیون مراجعه بستری و ســرپایی در مراکز درمانی طرف قرارداد بوده است. در 
سال 1۳۹۷، در بیمارستان های میاد تهران، البرز، میاد اهواز، بیرجند، زاگرس 
ایام و صدر که تحت پوشش هلدینگ درمان هستند )به صورت هیات مدیره ای 
اداره می شــوند( بیش از 1۵۹  هزار بیمار بستری و تعداد 1۳۲ هزار و ۲۲6 عمل 
جراحی انجام شده است.در سال 1۳۹۷، تعداد ۴ میلیون و ۵۷ هزار و 61۵ ویزیت 
ســرپایی توسط پزشکان انجام گرفته است که از این تعداد حدود یک میلیون و 
۴۰6 هزار و 8۹۷  ویزیت توسط پزشکان عمومی، دو میلیون و ۲۰۷ هزار و ۹۰1 
ویزیت توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و ۴۴۲ هزار و 81۷ مورد خدمت 
توسط دندانپزشکان به مراجعه کنندگان  بیمارستان های تحت پوشش هلدینگ 

درمان سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است.

آخرین وضعیت نصب دوربین
 روی لباس مأموران پلیس

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از پیگیری برای نصب دوربین روی لباس 
تمام مأموران تیم های گشتی پلیس خبر داد.سردار کیوان ظهیری در گفت وگو با 
ایسنا، درباره نصب دوربین روی لباس مأموران پلیس اظهارکرد: تمام تاش ما این 
است که تمام گشتی هایمان به دوربین تجهیز شوند و پیگیر هستیم که این امر 
زودتر محقق شود.وی ادامه داد: در حال تاش و پیگیری هستیم که زیرساخت ها 
را فراهم کنیم که به محض تأمین و فراهم شدن زیرساخت ها نصب دوربین روی 
لباس مأموران گشتی پلیس را اجرایی خواهیم کرد.ظهیری درباره اینکه چه زمانی 
این امر محقق خواهد شــد به ایسنا گفت: فراهم شدن زیرساخت ها و شرایط به 
عوامل مختلفی بستگی دارد و به همین دلیل نمی توان زمان دقیقی را اعام کرد، 
اما تمام تاش مان را خواهیم کرد که این اتفاق رخ دهد و احتمااً تا پایان امسال 

بتوانیم حداقل بخشی از آن را اجرایی کنیم.

تهران به ۴1 درجه می رسد
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه تا اواسط 
هفته جاری، در بیشــتر مناطق ایران هوای گرم ماندگار خواهد بود، گفت: امروز 
دمای تهران در گرم ترین حالت به ۴1 درجه ســانتیگراد می رسد. احد وظیفه در 
گفت وگو با ایســنا اعام کرد: وی ادامه داد: امروز و  فردا، با شمالی شدن جریانات 
در استان های واقع در سواحل دریای خزر و اردبیل، بارش باران پیش بینی  می شود 
و شــدت بارش در اســتان گیان خواهد بود.مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناســی افزود: امروز و  فردا، در ارتفاعات البرز مرکزی در استان های 
قزوین، البرز، تهران و برخی مناطق شــمال آذربایجان شــرقی، شــمال و غرب 
هرمزگان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نیمه غربی کرمان و جنوب و شرق 
فارس در بعدازظهر و اوایل شــب رشد ابر و گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد 
پیش بینی می شــود. همچنین در روزهای دوشنبه و سه شنبه )۲۴ و ۲۵ تیر(، در 
ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور رشد ابر و بارش پراکنده در ساعات بعدازظهر و 
اوایل شب دور از انتظار نیست.به گفته وظیفه، طی پنج روز آینده وزش باد شدید، 
گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش دید افقی را در شــرق کشور به ویژه منطقه 
زابل خواهیم داشت. همچنین امروز در جنوب سمنان و تهران، البرز و قم، شمال 
اصفهان و یزد، استان مرکزی و بخش هایی از جنوب غرب کشور، وزش باد شدید، 

گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

اخبار کوتاه
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر داد

توزیع کاغذ با ارز نیمایی برای روزنامه ها از هفته جاری

گفت و گوی چالشی شبکه سی بی اس آمریکا با آدام موسری
رئیس اینستاگرام: ما جاسوس نیستیم

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش:
حذف کتب درسی به دلیل کمبود کاغذ قابل قبول نیست

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح مطرح کرد
تراشیدن موی سربازان از این پس الزامی نیست

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: 
پرونده الکترونیک سامت، نظام ارجاع و تدوین گایداین ها از مهم ترین برنامه های حوزه درمان است

معاون سازمان بهزیستی:
سهمیه استخدامی معلوان با افراد غیرمعلول پر نمی شود

 معاون مطبوعاتی و اطاع رســانی وزارت ارشاد گفت: دو 
هزار تن کاغذ از هفته جاری با ارز نیمایی بین روزنامه های 
کشور توزیع خواهد شد. به گزارش مهر، محمد خدادادی 
پنج شنبه گذشته در نشست با خبرنگاران خراسان رضوی 
که در هتل فرهنگ و هنر مشــهد برگزار شد، اظهار کرد: 
کاغذ در کشــور هســت اما کاغذی که با اســتفاده از ارز 
نیمایی باشــد، محدود اســت و از آن جایی که معتقدیم 
امروز در خط مقــدم جبهه جنگ، رســانه ها قرار دارند، 
این موضوع شــبانه روزی در حال پیگیری است و یکی از 

دغدغه های اصلی وزیر ارشاد است.
وی افزود: متأســفانه شرایط کشور به گونه تغییر کرد که 
ارز کشــور به حداقل رســید و واردات کاغذ ارزان قیمت 
کاهش پیدا کــرده و تقریباً متوقف شــد اما تأکیدی که 
همه مسئولین داشتند این بود که کاغذ رسانه ها به اندازه 
دارو برای مردم مهم اســت.معاون مطبوعاتی و رسانه ای 
وزارت ارشــاد تصریح کرد: از اوایل تیرماه ما وارد فرایند 
واردات شــدیم، در این مدت هم برای اینکه رســانه ای با 
مشکل جدی برخورد نکند، هزار و ۷۰۰ تن از کاغذهایی 
که از ســال قبل با ارز نیمایی وارد شده بود به مقدار کم 
در اختیار روزنامه ها قرار دادیم. همچنین در هفته گذشته 
نیز اقدامات ازم برای ســه هزار تن کاغذ را انجام دادیم 

و روز چهارشــنبه آقای همتی دستور تأمین ارز آن را هم 
دادند و امیدواریــم اول هفته جاری دو هزار تن از آنها را 

کم کم توزیع کنیم.
وی در پاســخ به موضع وزارت ارشاد نســبت به توهین 

به جامعه خبرنگاری که توســط معاون شــهردار مشهد 
صورت گرفت، خاطر نشــان کرد: اینکه هر انســانی فارغ 
از جایگاهش توهین کند پذیرفته نیست و اگر مسئولیتی 
داشته باشــد این بار سنگین تر اســت. طبیعتاً از افرادی 

که در کارهای فرهنگی هســتند انتظار بیشــتری داریم، 
خصوصاً کسی که در کنار بارگاه رضوی است، مسولیتش 
سنگین تر می شود اما برای اینکه به دادگاه شکایت کنیم، 
ســازو کار حقوقی وجود ندارد. وی ادامه داد: متأســفانه 
درد جامعه ما بیان ما اســت، ما اگر حرف نقد را با بیانی 
خوب بگوییم، قطعاً پذیرفته می شود. این اتفاق هم تجربه 
خوبی اســت برای افرادی که در مســولیت های مختلف 
قرار می گیرند، که بدانند در اولین قدم به پاســخ گویی با 
بیان مناسب نیاز دارند.وی تاکید کرد: قانون نظام صنفی 
اان در مجلس اســت اما بین خــود خبرنگاران اختاف 
نظر وجود دارد. انچه از ارشــاد بر می آید یکی بحث بیمه 
اســت که ساز و کار آن وجود دارد و باید تقویت شود و با 
جدیت پیگیری شــود. معاون وزیر بیان کرد: مرحله دوم 
سامانه ای است که در ســازمان تأمین اجتماعی است که 
افراد می توانند خویش بیمه ای شــوند و ما یک تسهیاتی 
را در نظر گرفته ایم. همچنین مرحله سوم صندوق حمایت 
از هنرمندان اســت که سه نفر را با توجه شاخص ها ثبت 
نام کردند.خــددادی در خصوص این صندوق اضافه کرد: 
اما اینجا بحثی وجود دارد که گفته می شود تعدادی از این 
افراد خبرنگار نیستند و مرتبط با رسانه هستند. به همین 

دلیل تیمی را برای بررسی این موضوع قرار داده ایم.

شــبکه های اجتماعی با مخاطب فراوان امروزه 
به بستری بسیار مناســب برای تبلیغات توسط 
شرکت های تجاری تبدیل شده اند. اما چه تبلیغی 
باید در معرض دید چه کسی قرار گیرد و چگونه 
باید این اتفاق رخ دهد که تبلیغ موثر واقع شود؟ 
این موضوع ممکن اســت با حریم شخصی افراد 
در تضاد باشد. به گزارش »مردم سااری آناین«، 
برخی مدعی هستند که شبکه های اجتماعی از 
مکالمات مردم جاسوسی می کنند و از این طریق 
برای تبلیغات هدفمند بــا در نظرگرفتن عاقه 
مندی افراد اســتفاده می کننــد. آنچه که پیش 
از این شــاهد آن بودیم و چیز عجیبی نیســت، 
نمایش محصواتی اســت که قبا کاربران آنها 
را جست وجو کرده اند. اما شاید شما در تبلیغات 
بیشتر، محصواتی را مشــاهده کنید که اخیرا 
در مکالمات آنها به آن اشــاره کرده اید. برخی از 
مــردم در نقاط مختلف دنیا ایــن ادعا را مطرح 
کــرده اند که برخی تبلیغــات آناین مرتبط به 

موضوعات بحــث آنها در تماس های صوتی بوده 
است  و در این زمینه میکروفون های اینستاگرام 
یا پیام های صوتی مورد اتهام قرار گرفته اند زیرا 
این اپلیکیشــن در حالت طبیعی به میکروفون 

گوشی ها دسترسی دارد.
در همین زمینه رئیس اینستاگرام گفت که شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام از مکالمــات کاربران این 
شبکه جاسوسی نکرده است. برخی از مردم این 
شــرکت را متهم کرده اند که به میکروفون های 
آنها)پیام های صوتی( گــوش می دهد تا متوجه 

شود که چه تبلیغ هایی را به آنها نشان دهد.
آدام موســری در برنامه »این صبح با ســی بی 
اس« گفت که اینستاگرام به مکالمات خصوصی 
افراد گــوش نمی دهد. او گفت: مــا به پیام های 
شــما نگاه نمی کنیم، ما به پیام های صوتی شما 
گوش نمی دهیم. انجام چنیــن کاری به دایل 
مختلف گوناگــون برای ما فوق العاده مشــکل 
ساز خواهد بود. موسری پذیرفت که ادعاهای او 

سخت پذیرفته شده اند. موسری به گیل کینگ 
مجری برنامه گفت: من حدس می زنم شما واقعا 
قصــد ندارید من را باور کنیــد.   کینگ مدام از 
موســری در مورد این پرسید که چگونه کاربران 
اینستاگرام، تبلیغاتی در مورد چیزهایی دریافت 
می کنند که درباره آنها صحبت کرده اند اما هرگز 
سرچ نکرده اند،  کینگ گفا: من فکر می کنم شما 
به شنود مسلح هستید و می دانم که شما این امر 
را رد می کنید. موســری در این زمینه دو توجیه 
محتمل را ارائه کرد.او گفت: دو راه وجود دارد که 
می تواند این فرضیه اتفاق بیفتد. اول شانس است 
که می تواند موجب چنین چیزی شود. دومی این 
است که شما ممکن است در مورد چیزی به این 
دلیل که برترین برند است صحبت کنید زیرا شما 
اخیرا با آن نوع از محتوا بیشتر در تعامل بوده اید. 
مــن فک می کنم که این چیزها اغلب به صورت 
واقعا نامحســوس اتفاق می افتد. بنابراین ممکن 
است شما واقعا با غذا و رستوران ها سرگرم باشید 

و شما در فیسبوک و اینستاگرام، رستوران ببینید 
و چیزی را ایک کنید، شاید این ناخوداگاه باشد.
این بار اولی نیست که این کمپانی یا کمپانی مادر 
یعنی فیسبوک، جاسوســی از مکالمات کاربران 
در میکروفون هــا را رد می کننــد. چندی پیش 
مارک زاکربرگ توسط سناتور گری پترز در این 
خصوص مورد پرسش قرار گرفت. او در خصوص 
تبلیغــات هدفمند و اینکه آیا ایــن تبلیغات بر 
اساس صوت های به دست آمده از دستگاه موبایل 

افراد به دســت می آید یا نه از او ســوال پرسید 
که زاکربرگ اینگونه پاســخ داد: ما چنین کاری 
نمی کنیم ســناتور، اجاره بدهید این موضوع را 
شفاف کنم، شما در مورد تئوری توطئه صحبت 
می کنید که ما به میکروفون ها گوش می دهیم و 
از آنها استفاده می کنیم. بگذارید به شما بگویم که 

ما چنین کاری نمی کنیم.
منبع: سی بی اس  
ترجمه و تدوین: محمد جواد موسوی زاده

معاون توســعه منابع و پشــتیبانی ســازمان پژوهش و 
برنامه ریــزی آموزشــی آمــوزش و پرورش با اشــاره به 
افزایش قیمت کمک درســی گفت: مسئله افزایش قیمت 
و مشــکات مربوط به تامین کاغذ برای ســال تحصیلی 
۹۹-1۴۰۰ مطــرح اســت. علی باقــرزاده در گفت وگو با 
خبرنــگار ایلنا با اشــاره به آخرین آمــار از چاپ و توزیع 
کتب درســی و قیمت آنها با توجه به گران شــدن کاغذ 
گفــت: برای تهیه کتاب های ســال تحصیلی آینده یعنی 
سال تحصیلی ۹8-۹۹ از قبل کاغذ مورد نیاز را خریداری 
کرده بودیم و این افزایش بهای کاغذ تاثیری روی قیمت 
کتاب ها ندارد. بخشــی از کتاب های اول تا ششم ابتدایی 
به عــاوه پایه دهم تــا دوازدهم در رشــته های ریاضی، 
تجربی، فنی و حرفه ای و کاردانش و همچنین کتاب های 
تکمیلی اســتعدادهای درخشــان از طریق سامانه فروش 
کتاب  عرضه شــد و قریب به اتفاق آنها به فروش رســید.

وی ادامه داد: از اول مرداد ماه فرصت ویرایش در ســامانه 
کتاب درســی صورت می گیرد و پایه های اول و دهم که 
در واقع پایه های ورودی هستند، هم می توانند از ۲۴ تیر 

ماه به بعد ثبت نام هایشــان را انجام بدهند.معاون توسعه 
منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
آموزش و پرورش اضافه کرد: قیمت کتب درســی نسبت 
به ســال قبل در دوره ابتدایی حدود 1۰ درصد، در دوره 
اول متوسطه 1۰ درصد و در متوسطه دوم بین 1۵ تا 1۷ 
درصد افزایش پیدا کرده است. مسئله افزایش قیمت کاغذ 
و مشــکات مربوط به تامین کاغذ برای ســال تحصیلی 

۹۹-1۴۰۰ مطرح است.
باقرزاده زاده افــزود:  قاعدتا تا این تاریخ باید کاغذ را تهیه 
و قیمــت پایه آن را اســتخراج می کردیم، امــا به دلیل 
اینکه نوع ارز تخصیص داده شــده به کاغذ فعا روشــن 
نیســت، این مســائل همچنان نامعلوم هستند. ما تا سال 
تحصیلی آینده زمان مختصری داریم و باید تا مهر ماه ۹۹ 
چاپ کتاب های درســی را شروع کنیم و حتما باید کاغذ 
خریداری شود و در اختیار چاپ و نشر افست قرار بگیرد.

وی دربــاره ارتباط با نظام صنفی رایانه ای کل کشــور و 
ادعای آنها مبنی بر توزیع تبلت های ارزان قیمت به جای 
کتب درسی گفت: این مساله سال هاست که در دنیا مطرح 

شده، اما آن دسته از کشورهایی که مشکل کاغذ و فناوری 
ندارند هم به هیچ عنــوان کتب تحصیلی دانش آموزان را 
حذف نکردنــد. میزان ارتباط دانش آمــوزان با تبلت و یا 
هرگونه ابزاری که او را به شاهراه اطاعاتی متصل می کند، 
جزو بحث های جدی تربیتی اســت. اســتفاده از فناوری 
اطاعات در تدریــس به خصوص اینکه بخواهیم کتاب را 
حــذف کرده و تبلت در اختیــار دانش آموزان قرار دهیم، 
از طرف کنشــگران اقتصادی مطرح شده نه صاحبنظران 

تعلیم و تربیت.
باقرزاده با بیان اینکه حذف کتب درســی به دلیل کمبود 
کاغذ قابل قبول نیست، گفت: درست نیست که ما به دلیل 
مشــکات موجود در زمینه کاغذ بخواهیم کتب درسی را 
حذف کنیم و به جای کتاب، ابزاری در اختیار دانش آموز 
قرار بدهیم که همــه صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت و 
حتی کارشناسان ســامت درباره استفاده زیاد از اینگونه 
ابزارها توصیه ها و نظرات جدی دارند. به هر حال مشکات 
فیزیکی که خیلی از افراد به دلیل ارتباط دائم با گوشــی 
موبایل و تبلت پیدا می کنند، ناشی از همین مسئله است، 

اما ما منکر اســتفاده از فناوری اطاعات در روند تدریس 
نیســتیم.وی ادامه داد: باید دید فناوری چقدر می تواند با 
حفظ اصول تعلیم و تربیت به بهبود یادگیری کمک کند. 
ما می توانیم برای ارتقا کیفیت آموزشی بخشی از فناوری 
را در تعلیم و تربیت مورد اســتفاده قرار دهیم به هر حال 
این به معنای نبودن ارتباط و یا باور نداشتن نقش فناوری 
در آموزش نیست. قطعا ارتباطاتی میان آموزش و پرورش 
و نظام صنفی رایانه ای کل کشــور وجود دارد، اما فناوری 
آموزشــی نیز در توزیــع تبلت خاصه نمی شــود.معاون 
توسعه منابع و پشــتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی آموزش و پرورش در پایان اظهار داشت: در حال 
حاضــر روش هایی وجود دارد که بدون اســتفاده از تبلت 
و گوشــی موبایل می توان از فناوری استفاده کرد، مانند 
اتاق ها یا کاس های هوشــمند که یک سیســتم فناوری 
جدید یادگیری در بر می گیرند، به نظرم فناوری آموزشی 
باید به سمت کاس های هوشــمند پیش برود نه توسعه 
سخت افزاری که آموزش را فردی کرده و کارهای گروهی 

را محدود می کند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از 
حذف الزام به تراشیدن موی سر سربازان در سربازی خبر داد.
ســردار موسی کمالی در گفت وگو با ایلنا، درباره حذف الزام 
به تراشیدن موی سر سربازان گفت: خدمت سربازی یکی از 
ارکان توان رزم نیروهای مسلح و بنیه دفاعی و امنیتی کشور 

برای جوانانی است که آخرین یافته های علمی جوانی نشاط 
و انگیزه را برای نیروهای مســلح به ارمغان می آورند. همین 
جوانان در دفاع از حریم امنیت کشــور نقش بسیار مهمی 
را ایفا می کنند. وی ادامه داد: ســربازی همواره با تراشیدن 
موی سر همراه بوده لیکن باتوجه به بررسی های انجام شده و 

ارتقای بهداشت فردی و امکانات مناسب یگان های نیروهای 
مســلح و عاقه جوانان و نیز به منظور خوشایندســازی و 
افزایش جذابیت و نشاط خدمت سربازی براساس تصمیمات 
اتخاذ شده، تراشیدن موی سربازان با نمره ۴ از سربازی حذف 
شــد.رییس اداره سرمایه انسانی ســرباز ستاد کل نیروهای 

مســلح تصریح کــرد: از این پس اندازه موی ســر کارکنان 
وظیفه برای دیپلم و پایین تر در مراکز آموزش 1۰ و سرباز و 
سرجوخه در حین خدمت 1۰تا 16 همچنین فوق دیپلم و 
بااتر در مراکز آموزش 16 و افسر و درجه دار در حین خدمت 

16تا ۲۰ خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همزمان با هفته تامین 
اجتماعی از اورژانس و بخش های مختلف بیمارستان شهید 
دکتــر فیاض بخــش بازدید کرد و با مراجعــه کنندگان و 
کارکنــان این مجموعه بــه گفتگو پرداخــت و از بیماران 
دلجویــی کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان 
تأمین اجتماعی، دکتر مصطفی سااری همچنین از پروژه 
در حال احداث ساختمان جدید این بیمارستان نیز بازدید 
به عمل آورد و برای تسریع در پیشرفت این پروژه بزرگ که 
منجر به تحول جدی در خدمات رسانی این بیمارستان در 
منطقه جنوب غرب تهران می شود، دستورات ازم را صادر 
کرد.دکتر ســااری در ادامه طی سخنانی در جمع مدیران 
ارشد سازمان تأمین اجتماعی و کارکنان بیمارستان شهید 
فیاض بخش گفت: در حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی 
فعالیت هایی در حال انجام اســت که باید با سرعت بیشتر 
ادامه یابــد.وی پرونده الکترونیک ســامت، نظام ارجاع و 

تدوین گایداین ها را از جملــه مهمترین برنامه های حوزه 
درمان برشــمرد و افزود: برای اجرای ایــن برنامه ها وزارت 
بهداشت نیز همکاری ازم را دارد و سازمان تامین اجتماعی 
در این زمینه پیشگام است.سااری ادامه داد: با تکمیل این 
برنامه ها مدیریت منابــع ارتقا می یابد تا هزینه ها با کیفیت 
و اثربخشــی بهتر بدون صرف هزینه های غیرضروری انجام 
شود.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه در 
حوزه درمان مستقیم بهبود مدیریت واحدها، ارتقا بهره وری 
و پاســخگویی به توقعات بحث مهمی است، گفت: توقعات 
زیادی برای احداث مراکز درمانی جدید وجود دارد که باید 
اولویت بندی کنیم و جلب مشارکت بخش خصوصی را نیز با 
جدیت بیشتری پیگیری کنیم.دکتر سااری مدیریت مراکز 
درمانی موجود ســازمان تأمین اجتماعی را نیز از مســائل 
دارای اهمیت برشمرد و گفت: برای مدیریت واحدهای فعلی 
باید بهترین راهکار را برای جلب همکاری با بخش خصوصی 

داشته باشیم. اداره هیات امنایی بیمارستان ها می تواند برای 
بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها در دستور کار قرار 
گیــرد.وی افزود: باید در این زمینــه بهترین روش را اتخاذ 
کنیم تا باعث بهبود کیفیت خدمات شــود و این کار را به 
صورت تدریجی و مرحله ای انجام خواهیم داد.دکتر سااری 
با بیان اینکه درباره این مسائل باید با خرد جمعی و دریافت 
نظرات مجموعه ســازمان بهترین تصمیــم را اتخاذ کنیم، 
گفت: هر گامی که برداریم با مشورت با بدنه اجرایی سازمان 
خواهد بــود و کار را به صورت مرحله ای انجام خواهیم داد.

وی درباره بیمارســتان شهید فیاض بخش نیز ضمن تقدیر 
از زحمــات و تاش های مدیریت و کارکنان این مجموعه و 
تبریک هفته تأمین اجتماعی، گفت: ساختمان جدیدی برای 
این بیمارســتان در حال احداث است، از مجریان این پروژه 
خواستم که بخشی از مجموعه را به بهره برداری برسانیم و 
فعالیت کارگاهی در بخش های دیگری تداوم یابد.همچنین 

دکتر محمدعلی همتی، عضو هیات مدیره ســازمان تأمین 
اجتماعی نیز در این مراســم گفــت: هفته تامین اجتماعی 
فرصتی اســت تا خدمات و مسائل ســازمان را مرور کنیم. 
توسعه گفتمان تامین اجتماعی باید در این ایام مورد توجه 
قرار گیرد و با این کار امکان عبور از بسیاری چالشها وجود 
دارد.دکتر همتی توجه به تفاوت های بین ســازمان تامین 
اجتماعی و نظــام تامین اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: وظایف نظــام تامین اجتماعی که بر عهده حاکمیت 
است نباید به سازمان تامین اجتماعی محول شود.از سوی 
دیگردکتــر بابک عدلی، مدیــر کل درمان تأمین اجتماعی 
استان تهران نیز در این مراسم گفت: بهترین و به روزترین 
بخش درمان سرطان ســازمان، تنها دستگاه شتاب دهنده 
خطی سازمان و دستگاه رادیوتراپی و شیمی درمانی در این 
بیمارستان قرار دارد و روزانه حدود ۵۰ بیمار سرطانی از این 

مرکز خدمات دریافت می کنند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 
اختصاص سهمیه ســه درصدی برای اســتخدام معلوان 
قطعی اســت، گفت: این سهمیه به هیچ عنوان با استخدام 
افــراد غیرمعلول پر نمی شــود.محمد نفریــه در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان اینکه از 1۵ دســتگاهی که سال گذشته 
دارای سهمیه استخدامی معلوان بودند با پیگیری سازمان 
بهزیســتی و هماهنگی ســازمان امور استخدامی کشور، ۳ 
درصد سهمیه استخدامی معلوان محقق شده است، افزود: 
در همه این دســتگاه ها در صورتی که معلولی حائز شرایط 
ازم برای تصدی شغل مذکور باشد، استخدام شده یا در غیر 
این صورت سهمیه مذکور برای دور بعدی آزمون استخدامی 
حفظ می شود.  وی با بیان اینکه معلوان نباید در خصوص از 

بین رفتن سهمیه استخدامی شان نگران باشند، افزود: امسال 
نیز وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
سازمان محیط زیست، بانک ملی و آتش نشانی تهران اعام 
آمادگی کردند تا با هماهنگی سازمان بهزیستی سه درصد 
سهمیه معلوان را اســتخدام کنند.معاون امور توانبخشی 
سازمان بهزیستی کشــور با اشاره به اینکه بر اساس قانون، 
موضوع ســنجش میزان توان معلوان برای تصدی شغل بر 
عهده سازمان بهزیستی است، تصریح کرد: به این ترتیب بعد 
از برگزاری آزمون استخدامی، کارشناسان سازمان بهزیستی 
طی یک مصاحبه حضوری با بررسی شدت معلولیت، توانایی 
فرد برای تصدی فرصت شغلی پذیرش شده را می سنجند.

نفریه با بیان اینکه امسال وزارت آموزش و پرورش 1۲ هزار 

فرصت شــغلی را برای جذب نیرو پیش بینی کرده اســت، 
ادامه داد: از این تعداد ۳6۰ سهمیه متعلق به معلوان است 
و این افراد در جایگاه هایی که توان انجام آن را دارند، جذب 
می شــوند. همچنین سازمان بهزیســتی به معلوان اطاع 
رسانی می کند تا در صورت توانایی ازم برای انجام فرصت 
شغلی مذکور برای شرکت در آزمون استخدامی اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی اعام آمادگی کرده است 
تا نماینده خود را در تهران و سایر استان ها برای انجام این 
مصاحبه حضوری اعزام کند، گفت: اختصاص ســهمیه سه 
درصدی برای استخدام معلوان قطعی است و به هیچ عنوان 
از طرف افراد دیگر پر نمی شود. در صورت پر نشدن سهمیه، 
این تعداد برای ســال آینده و دور بعدی آزمون استخدامی 

حفظ می شــود.معاون امور توانبخشی ســازمان بهزیستی 
کشور اظهار کرد: برای مثال ســال گذشته وزارت آموزش 
و پرورش از بین ۳6۰ ســهمیه اختصاص یافته به معلوان، 
تنها 11۵ نفر را جذب کرد که این ســهمیه برای امســال 
حفظ شده است.نفریه در ادامه به آگهی استخدام برخی از 
دستگاه ها اشاره کرد که در آن سهمیه ای برای معلوان در 
نظر نگرفته اند و گفت: این موضوع عمدتا به دلیل عدم اطاع 
دستگاه مذکور از قانون حمایت از حقوق معلوان و سهمیه 
سه درصدی استخدامی آنها به وجود می آید. بعد از اطاعات 
سازمان بهزیستی از هر کدام از این موارد، قانون استخدامی 
معلوان به اطاع این دســتگاه ها رســیده و برای استخدام 

معلوان پیگیری های ازم صورت می گیرد.
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۲.۳ میلیون واحد فعال ماشین سازی در کشور
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اســاس آخرین 
آمار بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد در صنعت ماشین سازی در کشور فعال هستند. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در نشست ماشین سازی 
پیشــران توسعه صنعتی اظهار داشت: اگر تحوات نوآورانه را در صنعت ماشین 
سازی مورد توجه قرار ندهیم از دنیا عقب خواهیم افتاد.وی افزود: به دلیل افزایش 
دستمزد، هزینه های حمل و نقل و.. تولید کارخانه به سمت شرق گسترش یافته 
و در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ درصد سهم بازار ماشین سازی در آسیا بوده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس آخرین آمار 
بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد در صنعت ماشــین ســازی در کشور فعال هستند. 
وی افزود: بیش از ۱۴۰ هزار اشتغال در این صنعت ایجاد شده است و سهم ۴.۸ 
درصد ارزش افزوده از کل صنعت متعلق به ماشین سازی است.زرندی گفت: در 
ســال ۹۷ در حدود ۵۰۰ میلیون دار صادرات ماشین آات داشتیم و بیش از ۶ 
میلیارد واردات ماشین آات انجام شده است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ادامه داد: میزان معافیت ماشــین آات در سال گذشته حدود ۳ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون دار بوده که نشان دهنده روند کاهش آن نسبت به سال 
قبل تر است.زرندی تصریح کرد: صنعت ماشین سازی باید از فرصت ایجاد شده 

در سال جاری برای تعمیق ساخت داخل بهره ببرد.

مردم ۲۰ درصد بیشتر وام گرفتند
آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک ها در سال گذشته تسهیات بانکی 
را افزایش داده و نســبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۰ درصد رشد تسهیات دهی 
داشتند.بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، مانده 
کل تســهیات اعطایی بانک ها و مؤسســات اعتباری در پایان سال گذشته به 
۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان رســیده که نسبت به سال پیش از آن ۲۰.۱ درصد 
افزایش داشته است.بر اساس این آمار، بیشترین سهم از میان تسهیات اعطایی 
در ایــن مدت مربوط به مشــارکت مدنی با ۳۱.۳ درصد و پــس از آن، فروش 
اقساطی با ۲۹.۶ درصد بوده است.بیشترین میزان رشد مانده تسهیات اعطایی 
در پایان اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفند سال ۱۳۹۶ مربوط به تسهیات 
اجاره به شرط تملیک با رشد ۱۰۰ درصدی بوده و پس از آن سلف با ۸۰ درصد 
بیشترین رشد مانده تسهیات اعطایی در این مدت را به خود اختصاص داده اند.

آمار بانک مرکزی از مانده تســهیات اعطایی بانک ها نشان می دهد که تا پایان 
اسفند ماه سال گذشته مانده تسهیات قرض الحسنه ۷۸.۴ هزار میلیارد تومان، 
مشــارکت مدنی ۴۰۷ هزار میلیارد تومان، فروش اقســاطی ۳۸۴ هزار میلیارد 

تومان و مرابحه حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

با همکاری سایپا پرونده سیتروئن C۳ بسته شد 
ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۸۰۰ پرونده سیتروئن C۳ با 
همکاری ســایپا در زمینه جلب رضایت مشتریان و تحویل خودرو، بسته شد. به 
گزارش سایپا، سید یاسر رایگانی گفت: این تعداد خودرو در طول یک ماه گذشته 
و بدون اینکه پرونده به محاکم قضائی فرستاده شود با تاش و همکاری سازمان 
تعزیرات و گروه خودروســازی سایپا به متقاضیان تحویل شد.گفتنی است گروه 
خودروسازی سایپا پاســخ گویی به تعهدات و جلب رضایت یکایک مشتریان را 
به عنوان یک اولویت جدی در دســتور کار خود قرار داده است.این گروه در چند 
ماه گذشــته تاش کرده با تسریع در تحویل خودرو مصرف کنندگان، نسبت به 

ایفای تعهدات خود اقدام کند.

خرید توافقی ۳۰ هزار تن گندم
 توسط بخش خصوصی 

یک مقام مســئول گفت:۳۰ هزار تن گندم ظرف یک ماه اخیر توسط بخش 
خصوصی خرید توافقی شده است.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اداره 
خرید غات شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال برای نخستین بار خرید 
توافقی گندم توسط کارخانجات آرد و ماکارونی با قیمت بیش از قیمت تضمینی 
از یک ماه پیش آغاز شده است.سعید خان احمد افزود: شرکت بازرگانی دولتی 
ایران، دســتورالعمل خرید توافقی گندم توسط بخش غیر دولتی را صادر کرده 
تا فضا برای خرید مستقیم این محصول با قیمت بیش از قیمت خرید تضمینی 
توســط بخش خصوصی از کشاورزان فراهم شود.وی میزان گندم مصرفی صنف 
و صنعت در کشور را ساانه حدود دو میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت: در 
شرایط تحریم با خرید توافقی گندم توسط بخش صنف و صنعت نقدینگی برای 
خرید این محصول از ســوی دولت کاهش می یابد.خان احمد گفت: تمام تاش 
دولت در وحله نخست این است که گندم خبازی مورد نیاز نان مردم را تأمین و 
خریداری کند.وی تصریح کرد: مقدار گندمی که به صورت توافقی توسط بخش 
خصوصی خریداری می شود باید در سامانه شرکت بازرگانی دولتی ایران موسوم 
به ســیفای ۲ ثبت شــود.خان احمد درباره خرید تضمینی روزانه گندم توسط 
شرکت بازرگانی دولتی نیز اذعان داشت: ظرف ۱۰ روز گذشته، به طور میانگین 

روزانه بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تن گندم خرید تضمینی می شود.

خرما نیمه دوم سال به بورس کاا می آید
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاا با اشاره به لزوم توسعه هر 
چه بیشتر معامات محصوات کشاورزی در بورس کاا، گفت: در فصل برداشت 
خرما که نیمه دوم سال است معامات این محصول را نیز در بورس کاا راه اندازی 
خواهیم کرد و به همین ترتیب به سمت معامات کشمش و محصول استراتژیک 
پســته خواهیم رفت.اکبر میرزاپور در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به اینکه چه 
زمانی خرما در بورس کاا معامله خواهد شــد؟ اظهار کــرد: بورس کاا برنامه 
توسعه ای خود را بر اساس تولید و برداشت کشت محصول قرار می دهد. در حال 
حاضر دقیقاً در زمانی هســتیم که کشــت زیره اتفاق می افتد و به همین علت 
معامات زیره را راه اندازی کردیم. برای خرما هم برنامه به همین ترتیب خواهد 
بود.وی ادامه داد: برنامه توســعه معامات محصوات کشاورزی در بورس کاا با 
سه گانه های گواهی سپرده کاایی، مشتقات و صندوق ها را برای کااها از جمله 
خرما هم خواهیم داشــت. در فصل برداشت خرما که نیمه دوم سال خواهد بود، 
معامــات این محصول را نیز در بــورس کاا راه اندازی خواهیم کرد و به همین 

ترتیب به سمت معامات کشمش و محصول استراتژیک پسته خواهیم رفت.

مدیرعامل شرکت مس  مطرح کرد
افزایش رقابت پذیری شرکت مس

 با هوشمندسازی سیستم مالی
ســعدمحمدی  اردشــیر 
در ســاختار  این که  بیــان  با 
تولیدی  بنگاه هــای  اقتصادی 
کشــورهای پیشــرفته که در 
حــد و انــدازه شــرکت مس 
هستند اســتفاده از نظام های 
مالی سنتی منسوخ شده است 
گفت: هوشمند سازی سیستم 
مالی و تغییر ساختار واحدها، 
اولویت های  مهم ترین  از  یکی 

شــرکت مس اســت.به گزارش مس پرس، مدیرعامل شرکت مس در تشریح 
این موضوع گفت: با هوشــمند ســازی سیستم مالی در شرکت مس عاوه بر 
ایجاد شــفافیت میزان بهره وری سرمایه به میزان چشــمگیری افزایش پیدا 
خواهد کرد.وی با بیان این که در شــرایط کنونی و در خوش بینانه ترین حالت 
تهیه گزارش قیمت تمام شــده در شــرکت مس منوط بــه ارائه گزارش های 
مالی حســابداری صنعتی در پایان هر فصل اســت گفت: این در حالی است 
کــه برای افزایش رقابت پذیری در ســطح جهانی نیازمنــد تهیه گزارش های 
آناین از قیمت تمام شــده هســتیم تا در لحظه بتوانیم تأثیر عوامل مؤثر بر 
کاهش قیمت تمام شــده را رصد کنیم.ســعد محمدی با تأکید بر این که در  
این شــرایط می توانیم با تصمیمات سریع مدیریتی جلوی هدر رفت انرژی و 
کاهش بهره وری را بگیریم، افزود: بدون شــک این رویکرد  با توجه به برخی 
مسائل موجود در تأمین مالی برای طرح های توسعه امکان بهره برداری بهینه 
از منابع مالی را افزایش می دهد و موجب تخصیص منابع بیشــتر به طرح های 
توسعه می شود.وی در پایان افزود: افزایش بهره وری و رقابت پذیری، شفافیت و 
رصد لحظه ای قیمت تمام شده از مهم ترین فواید اجرایی سازی هوشمندسازی 

سیستم مالی در شرکت مس است.

اخبار کوتاه

خبر

درپی مطرح شــدن راه اندازی بازار برتر در بورس اوراق 
بهادار تهران، رئیس ســازمان بورس گفت: این سازمان در 
حال بررسی این موضوع است.شاپور محمدی در گفت وگو 
با ایســنا، در پاسخ به اینکه آیا بازار برتر با دامنه نوسان ۱۰ 
درصد در بورس اوراق رونمایی خواهد شد؟ اظهار کرد: جمع 
بندی این موضوع را هنوز نداریم و باید آن را بررسی کنیم.
وی در پاســخ به اینکه در شــورای عالی بورس درباره بازار 
پایه چه مباحثی مطرح شــد، گفت: قانون جدید بازار پایه 
فرابورس را در جلســه اخیر بررســی کردیم، اما ازم است 

بررسی های تکمیلی انجام شود. 
در ادامه نظرات فعاان را بیشــتر می گیرم که ان شاءاه 
اصاحاتی که رضایت فعاان هم همراهش باشــد، رخ دهد.
رئیس سازمان بورس در پاســخ به اینکه چه زمانی فروش 
تعهدی در بازار ســرمایه ایران رونمایی می شود نیز گفت: 
دربــاره این موضــوع OMS ها )نرم افزارهــای مدیریت 
ســفارش( باید کارهایی انجام دهند که به مدتی زمان نیاز 
دارند تا تغییراتی در سیستم انجام دهند. فروش تعهدی در 
کمیته فقهی تأیید شــده و کارهای مربوط به راه اندازی آن 
انجام شده است. مدیریت فناوری بورس هم کارهای ازم را 
انجام داده و در حال حاضر نرم افزارهای مدیریت ســفارش 
باید کارهای ازم را انجام دهند.محمدی در پاسخ به اینکه 
باتوجه به تأیید وارانت از ســوی کمیته فقهی، این ابزار چه 
زمانی رونمایی می شود؟ اظهار کرد: وارانت هنوز نهایی نشده 
است. کمیته فقهی وارانت را تأیید کرده اما دستورالعمل های 
مربوط به این ابزار را نیز باید به کمیته فقهی ببریم که آن ها 

هم تأیید شود.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به اینکه آیا امسال هر دو 
ابزار وارانت و فروش تعهدی در بازار سرمایه ایران رو نمایی 
می شود؟ گفت: تاش می کنیم که امسال فروش تعهدی را 
داشته باشیم.به گزارش ایسنا، مدتی است که شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران اعام کرده کــه می خواهد بازاری با نام 
بازار برتر و با نوسان ۱۰ درصد را رونمایی کند و در خواست 
رونمایی از این بازار را به نهاد ناظر داده است.همچنین مدتی 
اســت که قرار شــده که در قوانین بازار پایه فرابورس ایران 
تغییراتی داده شــده اما به علت اعتراض فعاان بازار به این 
قوانین هنوز این تغییرات اعمال نشده است. قرار بر این بود 
که با جمع کردن نظرات فعاان بازار ســرمایه در شــورای 
عالی بورس در این مورد تصمیم گیری شــود.بازار بورس در 
تاار شیشــه ای اینروزها شاهد رشد قیمتها بوده و بنابراین 

گزارش،شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهــران در پایان 
معامات روز چهارشــنبه گذشته)۱۹ تیرماه( به عدد ۲۴۹ 
هزار و ۶۲۱ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 
۶۷۸ واحد رشد را تجربه کرد.حسن قاسمی، کارشناس بازار 
سرمایه در گفت و گو با ایرنا روند معامات بازار سرمایه در 
هفته ای که گذشــت را ارزیابی کرد و افزود: معامات بازار 
سرمایه در هفته ای که گذشت افزایش چشمگیری را تجربه 
نکرد و با رشــد حدود یک درصدی همراه بود.وی ادامه داد: 
شــاخص هم وزن رشد بیشتری را نسبت به شاخص کل به 
دست آورد که این موضوع نشانگر رشد شرکت های کوچک 
و توقف سرعت رشد شرکت های بزرگ است.قاسمی با بیان 
اینکه فعالیت شــرکت های بزرگ بیشــتر مربوط به حوزه 
فلزی، پتروشــیمی و معدنی است، افزود: قیمت فروش این 
محصوات در بورس کاا افت قابل توجهی داشت، به همین 
دلیل سرعت رشد شــرکت های بزرگ یکباره کاهش پیدا 
کرد و بازار بیشتر به سمت شــرکت های کوچک رفت.این 
کارشناس بازار سرمایه به اقبال شرکت های کوچک در بازار 
ســرمایه تاکید و بیان کرد: شرکت هایی مانند شرکت های 
دارویی، صنایع غذایی و سیمانی که می توانند به مرور قیمت 
محصوات خود را افزایش دهند باعث روند صعودی شاخص 
هم وزن شدند. وی خاطرنشان کرد: به لحاظ سیاسی شاهد 

کاهــش تعهدات ایران در بحث برجــام بودیم، این موضوع 
زمینه ســاز آغاز منفی معامات بازار در ابتدای هفته جاری 
بود اما به مرور به لحاظ روانی اثر واکنش های منفی در بازار 
کمرنگ شد.قاسمی اظهار داشت: به نظر می رسد از سرعت 
رشــد بازار سرمایه به دلیل پیدا شــدن نشانه های رکود در 
اقتصاد کاســته شده اســت اما با توجه به حجم قابل توجه 
معامات در بازار همچنان شاهد ورود نقدینگی به این بازار 
هستیم.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به نظر 
می رسد که با توجه به افزایش شدید قیمت سهام و کاهش 
نرخ فروش محصوات فلزی، معدنی و پتروشــیمی از رشد 
قیمت سهام در بازار کاسته شده باشد.وی گفت: سهم های 
کوچک به دلیل ورود جریان نقدینگی مورد اقبال هستند اما 
سهامداران باید مراقب سهم هایی که قیمت آنها در یک سال 
چهار برابر شده، باشند و با توجه به افزایش ریسک موجود در 

معامات به هیچ عنوان نباید آنها را خریداری کنند.
وجود دستکاری قیمت در سهم های کوچک

امیرعلــی امیر باقری به ایرنا می گویــد: در هفته ای که 
گذشت بازار طبق پیش بینی های صورت گرفته روند شدید 
و قالبی را همانند چند ماه گذشته تجربه نکرد.وی به علت 
کاهش رشد بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: این موضوع متأثر 
از دو عامل اســت، در ابتدا مربوط به تثبیت نرخ ارز اســت 

که نرخ دار و سایر ارزها با اقدام بانک مرکزی ثابت شدند، 
همچنین با توجه به آرامشــی که در جنگ تعرفه ای چین 
و آمریکا ایجاد شــد تا حدود زیادی از فشارهای موجود بر 
قیمت جهانی کاسته شد.امیر باقری خاطرنشان کرد: از طرف 
دیگر کاهش ریسک سیاســی در حوزه خاورمیانه و جهان 
منجر به ثبات قیمت کامودیتی هــا به ویژه در حوزه نفت 
و انس جهانی شــد که این اتفاق در کاهش هیجان و شدت 
رشد بازار سرمایه تأثیرگذار بود.وی گفت: این عوامل در کنار 
یکدیگر باعث شــد تا تحوات شدیدی در سهام بزرگ که 
محرک رشد بازار ســرمایه هستند ایجاد و از روند پرقدرت 

صعود بازار سرمایه کاسته شود.
امیر باقری به تغییر مســیر ســرمایه از سهام بزرگ به 
سمت سهام کوچک اشــاره و بیان کرد: سهم های کوچک 
پتانســیل این حجم از ســرمایه را ندارنــد به همین دلیل 
تعداد زیادی از این سهام که وارد فاز حباب شدند اکنون پر 
ریسک ارزیابی می شوند.این کارشناس بازار سرمایه به وجود 
دستکاری قیمت در سهم های کوچک تاکید کرد و افزود: با 
توجه به وضع موجود انتظار ورود سازمان بورس برای بهبود 
وضعیت وجود دارد تا از این طریق مانع تکرار اتفاقاتی مانند 
کنتورسازی و متضرر شدن سهامداران خرد از این بازار شود.
وی معتقد اســت که باید بــه زودی منتظر ترکیدن حباب 
ســهم های بازار پایه و متضرر شدن عده زیادی از خریداران 
باشیم.امیر باقری گفت: عرضه پتروشیمی نوری نکته ای بود 
که در معامات بازار ســرمایه در هفته ای که گذشت سایه 
انداخت، قرار است این سهم روز شنبه با حدود ۳۰۰ میلیون 
برگه در بازار سرمایه عرضه شود که نرخ در نظر گرفته شده 
برای آن نرخ تعادلی ســه هزار تومان اســت.این کارشناس 
بازار ســرمایه افزود: تعداد زیادی از مردم جذب عرضه های 
اولیه شدند و تعداد کدهای صادر شده در ۱۰ سال گذشته 

صعودی و بی سابقه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: عرضه اولیه یک فشار نسبی را برای 
تأمین مالی وارد می کند که به هر حال این موضوع مزید بر 
علت شد تا از روند هیجانی بازار کاسته شود.امیر باقری در 
مورد صحبت های مطرح شده مبنی بر گرانی تعیین قیمت 
هر ســهم از پتروشیمی نوری گفت: تعیین قیمت سه هزار 
تومان برای پتروشــیمی نوری با چنین عظمتی که یکی از 
قطب های پتروشــیمی منطقه محسوب می شود رقم تندی 
نیســت بلکه قیمت اعام شــده منطقی و معقول است اما 

چندان جذاب هم به نظر نمی رسد.

وزیر حمل و نقل و ارتباطات عمان برای ســرمایه گذاری 
در طرح های توسعه ای چابهار اعام آمادگی کرد.به گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در دیدار با احمد 
بن محمد الفطیسی »وزیر حمل و نقل و ارتباطات سلطنت 
عمان« با اشــاره به روابط برادرانــه و نزدیکی جغرافیایی دو 
کشور ایران و عمان، بر ضرورت تقویت و تحکیم همکاری های 
حمل و نقلی و زیر ساختی و ارائه تسهیات در جهت توسعه 

حجم روابط دو کشور تاکید کرد.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت افــزود: یکی از محورهای 
اصلی توســعه مناسبات دو کشــور، فعال سازی موافقتنامه 

عشق آباد و همکاری عمان در کریدور شمال-جنوب با هدف 
استفاده از ظرفیت های بندری و ریلی دو کشور و دستیابی به 
بازار آسیای میانه است.رحمانی به ظرفیت های کشورمان از 
جمله شهرهای چابهار و بندر عباس به دلیل پیوند عاطفی و 
تاریخی مردم آن منطقه با عمان اشاره کرد و گفت: گسترش 
روابط با همســایگان جایــگاه ویژه ای در سیاســت عالی 
جمهوری اســامی ایران دارد و ما به یک رابطه راهبردی و 

برد برد فکر می کنیم.
وزیر حمل و نقل ارتباطات عمان نیز در این دیدار گفت: 
سیاست عمان توسعه روابط با همسایگان به ویژه جمهوری 

اســامی ایران اســت و ما از هر راهکاری برای گســترش 
مناسبات استقبال می کنیم.احمد بن محمد الفطیسی با اشاره 
به امکانات زیرساختی کشــورش در زمینه برقراری خطوط 
حمل و نقل هوایی و دریایی، بیان کرد: هم اکنون خط های 
هوایی مختلفی میان دو کشــور برقرار است و ازم است در 
حوزه دریایی نیز فعاان تجاری فعالیت بیشتری داشته باشند.

وی همچنین ضمن دعوت از ســرمایه گــذاران ایرانی برای 
شرکت در مناقصات زیر ســاختی این کشور، برای سرمایه 
گذاری در طرح های توســعه ای چابهــار اعام آمادگی کرد.

وزیر صنعت در ادامه دیدارهای خود در سفر به مسقط ضمن 

بازدیــد از مراکز صنعتی با فعاان تجاری و صاحبان صنایع 
بخش هــای خصوصی عمانی دیدار و گفتگو کرد.وی با بیان 
ظرفیت ها و توانمندی های کشورمان در حوزه های مختلف 
اقتصادی و صنعتی، آمادگی جمهوری اسامی ایران را برای 
ارائه تسهیات به سرمایه گذاران عمانی و بازرگانان اعام کرد.

وزیر صمت همچنین با حضور در شــهرک صنعتی الرسیل 
در مســقط، ضمن بازدید از پروژه های صنعتی و تجاری در 
این شهرک، با مسئولین شهرک های صنعتی عمان ماقات و 
درباره توسعه و تقویت همکاری مشترک و تبادل تجارب در 
زمینه های مختلف اقتصادی و صنعتی بحث و تبادل نظر کرد.

رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیــان اینکه کمتر از ۵۰ 
درصد هزینه های جاری کشــور از مالیات تامین می شــود، 
گفت: فرارهای مالیاتی گسترده ای در بخش های غیردولتی 
و حتــی گاه در بخش های دولتــی رخ می دهد که موجب 
ناتمام ماندن برخی اقدامات در کشــور می شود.امید علی 
پارسا در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
اضافه کرد: تمام اسناد باادستی توسعه کشور، سیاست های 
کلی رهبر معظم انقاب و برنامه های توسعه ای تاکید دارند 
که کشــور باید مبتنی بر درآمدهای مالیاتی اداره شــود و 

وابستگی به نفت به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: مسائل فشارها و تحریم های ظالمانه حل 
نمی شــود، مگر با اینکه کشور مبتنی بر درآمدهای مالیاتی 
و عدالت مالیاتی اداره شــود.رئیس ســازمان امور مالیاتی 
اظهار داشت: تردیدی نیســت که ازمه زندگی شخصی و 
اجتماعی، پرداخت هزینه های شــخصی و اجتماعی است، 
اما هزینه های اجتماعی که شامل حفظ نظم، امنیت داخلی 
و خارجــی و روابط مردم، آموزش و پرورش و بهداشــت و 
پروژه های مختلف در اقصی نقاط کشــور است چگونه باید 
تأمین شــود؟معاون وزیر اقتصاد افــزود: دو راه وجود دارد، 
یا مالیات عادانه متناســب با ثــروت و درآمد و مصرف که 
همان عدالت مالیاتی است اخذ شود و یا پول چاپ شود که 
نتیجه آن تورم است و تورم نوعی مالیاتی است که فشار آن 
بیشتر به طبقات متوسط، پایین، بازنشسته و طبقات ضعیف 
جامعه است.وی اظهار داشت: در تمام کشورهای دنیا، همه 
هزینه هــای عمومی دولت از مالیات یا قرض مختصر دولت 
تأمین می شود. در کشور ما تنها ۳۷ درصد بودجه، از مالیات 
تأمین می شــود. زیر ۵۰ درصد هزینه های جاری کشور از 
مالیات تأمین می شــود و مردم ما نیز انتظار مالیات عادانه 
را دارند.پارســا بیان کرد: در کشورهای پیشرفته ۲۵ درصد 
کل درآمدهای مردم به شــکل مالیات در اختیار دولت قرار 
می گیرد و دولت ها کشور را اداره می کنند. در ایران این رقم 

تقریباً ۸.۵ درصد است و بنابراین با این عدد پایین بسیاری 
از کارهای کشور ناتمام می ماند و خیلی از کارها آنگونه که 
شایسته است انجام نمی شود.وی افزود: نظام مالیاتی کشور 
حرکت جدیدی را به سمت نوین سازی نظام مالیاتی کشور 
و تشخیص های مبتنی بر اطاعات واقعی و قطعی مردم آغاز 
کرده است.رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اگر مانند 
همه کشورهای دنیا قرار اســت عادانه ترین شکل مالیات 
در کشــور را مستقر کنیم راهش این است که نظام مالیاتی 
کشور دسترسی کامل به گردش های مالی کشور و اطاعات 

مربوط به اماک و دارایی های مردم داشته باشد.
وی افــزود: در تمام کشــورها این موضوع اســت و در 
قانون ما نیز قانون ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مســتقیم 
به صراحت گفته اســت. در این زمینه دستگاه های اجرایی 
این فعالیت را شروع کردند و نظام مالیاتی در حال تجمیع 
اطاعات در همه زمینه هاســت و با این تجمیع و کارهای 
عالمانه، کارشناسانه و عادانه به پیش نویس اظهارنامه هایی 
برای مودیان برســیم که واقعیت توان آنها را نشان می دهد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر مردم متناســب با توان 
واقعی در توســعه و ساخت کشور مشــارکت نداشته باشد 
مسائل زیادی پیش می آید.وی گفت: در کشور ما فرارهای 
مالیاتی و معوقات مالیاتی بااســت. برای جمع کردن این 
موضوع برنامه های عملیاتی مشــخص و مدونی در سازمان 
امور مالیاتی کشور شروع کردیم که تصمیم عالمانه، عادانه 
و سالم مبنای آن این است که همچون همه کشورهای دنیا 
ریزداده های اطاعاتی مربوط به تراکنش های مالی و ملک و 
اماک مردم در اختیار سازمان مالیاتی باشد.پارسا گفت: فرار 
مالیاتی، عنوان شیک و ظاهر فریب برای واقعیتی است که 
نام آن دروغ پردازی، جعل اســناد و دست کردن در جیب 

مردم و خوردن حق مردم است.
وی تاکید کرد: اگر افراد متناســب بــا درآمد و ثروت و 
مصرفشــان پرداخت کنند اداره کشور مبتنی بر مالیات ها 

مقدور است. رئیس ســازمان مالیاتی با طرح این سوال کع 
چرا هنوز حدود ۵۰ درصد از هزینه های کشــور از مالیات 
تأمین می شــود؟ گفت: فرارهای مالیاتی بزرگ حتی گاهی 
در بخش دولتی و خیلی از بخش های غیردولتی داریم.وی 
افزود: مطمئنم کسانی که راجع به کسانی که فرار مالیاتی 
باا دارند توصیه، سفارش، پیگیری می کنند، اگر می دانستند 
در پشــت صحنه این فرارها چه واقعیت هایی نهفته اســت 
به هیچ وجه حمایت و همراهی نمی کردند.پارســا تصریح 
کرد: سازمان امور مالیاتی با قوت نوین سازی مالیاتی را در 
کشــور شــروع کرده و ادامه می دهد و می خواهیم به جای 
تشــخیص های علی الراس که مبتنی بر اطاعات ناقص و 
تصمیمات غلط اســت به سمت تشخیص های جامع، قابل 
اعتماد مبتنی بر واقعیت های زندگی مردم برویم که اسم آن 

مدرن سازی نظام مالیاتی کشور است.
حمایت سازمان مالیاتی

 از افرادی که کار سالم می کند
وی با بیان اینکه مالیات عادانه باید متناســب با ثروت، 
درآمــد و مصرف باشــد، گفت: درنظام مالیاتــی دنیا افراد 
متناســب با هر نوع درآمد و سود مشمول مالیات می شوند 
مگر اینکه قانونگذار معافیت در نظر بگیرد. حمایت محدود، 
مشروط، کاهنده و تضمین دار از کسانی که کار سالم دارند 
وظیفه حکومت اســت. اما این برای کسانی است که سالم 
کار می کنند.معاون وزیر گفت: سازمان امور مالیاتی نهایت 
همکاری و همدلی با کسانی که سالم کار کردند و می کنند 
را انجام می دهد اما کســانی که فرار مالیاتی و بدهی معوق 
دارند که مبتنی بر کارهای غیرقانونی اســت را به شــدت 
برخورد می کنیم.پارســا گفت: در تمــام دنیا بر درآمدهای 
بــادآورده و درآمدهایی که به هر شــکل عاید آمده مالیات 
تعیین می کنند. سیاستی را به عنوان فروش سکه انجام شد 
و ســال ۱۳۹۷، پنج میلیون و ۸۹۰ هزار سکه توسط ۱۰۲ 

هزار نفر خریداری شد. 

۵۸ هزار نفر از این تعداد زیر ۲۰ سکه خریدند و بنابراین 
مشمول مالیات نیستند. ۴۹۰ نفر بیش از هزار سکه خریدند، 
۳۸ نفر بیش از پنج هزار ســکه خریدند و یک نفر ۳۸ هزار 
سکه خریده است.وی افزود: سکه را با قیمت یک میلیون و 
۳۰۰ هزار خریدند کــه امروز با قیمت حدود چهار میلیون 
است. بنابراین باید مالیات این ثروت بادآورده پرداخت شود 
و قانون نیز این را می گوید و تکلیف ما نیز این است. معلوم 
اســت تعداد ۳۸ نفری که باای پنچ هزار ســکه خریدند 
مخالف هســتند و در فضای مجازی جوی را به وجود آورند 
و اعتراض می کنند در حالیکه این حداقل عدالت است و با 

قوت انجام می دهیم.
باید بردرآمدهای بادآورده مالیات

تعیین شود
رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در زمینه مالیات بر 
عایدی ثروت که شامل اماک، خودرو، سکه و عرضه است 
و ایحه آن در وزات امور اقتصادی دارایی نهایی شــده و در 
حال ارائه به دولت است، می گوید بر همه اشکال درآمدهای 
بادآورده بایستی مالیات تعیین شود.وی افزود: آیا در بحث 
اماک، منظور مالیات بر کســانی اســت که خانه شخصی 
برای زندگی خودشــان می خواهند؟ به هیچ وجه آیا منظور 
مالیات بر تولید مسکن اســت؟ به هیچ وجه.پارسال تاکید 
کرد: تولیدکنندگان مسکن به هر تعداد انبوه و ملک شخصی 
که افراد بخرند معاف از مالیات هستند، اما اگر کسی بعد از 
مرحله تولید به خرید و فروش ســوداگرانه می پردازد و بازار 
مســکن، سکه، ارز و خودرو را باا و پایین می کند حداقلش 
این اســت که مالیات حقه خود را بپردازد.وی تصریح کرد: 
ســازمان امور مالیاتی مردم را ولــی نعمتان خود می داند و 
بهترین برخــورد را با مودیان مالیاتــی دارد و با قوت اخذ 
مالیات حقه که در قانون آمده است را دنبال می کنیم اما به 
هیچ وجه در مقابل فشارهای درونی و بیرونی، فضای مجازی 

و غیره سرخم نمی کنیم.

رشد شاخص بورس در هفته سوم تابستان

بررسی راه اندازی بازار برتر در بورس

در سفر وزیر صمت به عمان مطرح شد
آمادگی عمان برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای چابهار

رئیس سازمان امورمالیاتی اعام کرد

وقوع فرارهای مالیاتی بزرگ در بخش های دولتی و غیردولتی در کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ذخیره  ۴.۲ میلیون 
تن کااهای اساســی در بنادر کشور خبر داد و گفت: 
بالغ بر ۸۵ درصد از واردات کشور کارکرد رونق تولید 
را دارد و موجــب تقویت تولید می شــود.به گزارش 
ایسنا، فرهاد دژپســند در نشست با فعاان اقتصادی 
اســتان هرمزگان با بیان اینکه سیاست گذاری ها در 
کشــور به گونه ای اســت که فعاان اقتصادی بدون 
دغدغه در راســتای تعالی اقتصاد اقدام کنند، عنوان 
کرد: در شــرایط امــروز فعاان اقتصــادی و بخش 
خصوصی با حضــور در عرصه اقتصاد باید نقش خود 
را به خوبی ایفا کنند.وی ادامه داد: ما نیز در راستای 
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت روان و بدون دغدغه 

فعاان اقتصادی تاش می کنیم.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی با بیــان اینکه 
تصمیمــات دولت در راســتای تقویت تولید اســت، 
افزود: در شرایط امروز تقویت تولید به رونق اقتصادی 
کمک می کند.دژپسند تصریح کرد: بالغ بر ۸۵ درصد 
واردات کشــور نیز کارکرد رونق تولید دارد و موجب 
تقویت تولید می شود. وی از ذخیره سازی قابل توجه 

کااهای اساســی خبر داد و بیان کرد: در سال جاری 
در حوزه تولیدات کشــاورزی رشــد قابل توجهی را 
شــاهد بوده ایم که عمده این محصوات دربرگیرنده 
کااهای اساسی هســتند. همچنین واردات کااهای 
اساســی نیز به مقدار کافی انجام شده و شاهد تأمین 
و توزیع این کااها در سراســر کشــور هستیم.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی خاطرنشــان کــرد: با وجود 
تمامی اقدامات دشــمنان اما شــاهد هستیم که در 
بنادر کشــورمان کشــتی های متعددی جهت تخلیه 
و بارگیــری کاا پهلوگیری می کنند.دژپســند اظهار 
کرد: تاش ما بر این اســت که روند ترخیص کاا از 
طریق بنادر و گمرکات با سرعت مناسبی انجام شود 
و ایــن زمان را تا حد امکان کاهش دهیم اما در عین 
حال باید الزاماتی همچون مسائل استاندارد، ایمنی و 
بهداشت نیز رعایت شود.وی به اقدامات صورت گرفته 
در راستای رونق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: یکی 
از اقدامات اساسی در این حوزه جذب سرمایه گذاری 
خارجی در مناطق آزاد اســت که اقدامات بزرگی در 

این راستا در حال انجام است.

بررســی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و 
تجارت حاکی از افت تولید دو خودروساز بزرگ کشور 
در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال اســت، به طوری که ایران خودرویی ها بهار 
۹۸ را با کاهش ۳۸.۷ درصدی و سایپایی ها با کاهش 

۳۱.۸ درصدی به پایان بردند.
برپایــه این گزارش، گروه صنعتی ایران خودرو در 
مدت یاد شــده ۸۸ هزار و ۶۸۳ دســتگاه خودروی 
ســواری تولید کرد که در مقایســه با پارسال ۳۸.۳ 
درصد کاهش نشــان می دهد.همچنیــن تولید ۲۴۵ 
دستگاه وانت، حاصل کار آبی پوشان جاده مخصوص 
در بهار ۹۸ بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
افت ۸۳ درصدی نشان می دهد.گروه یاد شده در این 
مدت موفق به تولید ون نشــد و عدد صفر در مقابل 
آن قرار گرفت.با این حال، در سه ماهه نخست امسال 
۴۷ دستگاه مینی بوس، میدل باس و اتوبوس و ۳۴۴ 
دســتگاه کامیونت، کامیون و کشنده در ایران خودرو 
تولید شد که به ترتیب رشد ۱۴.۶ درصدی و افزایش 

۲.۱ درصدی داشته است.

بررسی آمارهای یاد شــده نشان می دهد، در این 
مدت ۱۰۰ هزار و ۶۰۷ دستگاه انواع خودرو در گروه 
خودروســازی سایپا تولید شــد. این آمار در مقایسه 
با پارسال کاهش ۳۱.۸ درصدی نشان می دهد.تولید 
۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه خودروی سواری حاصل کار 
نارنجی پوشــان جاده مخصــوص در بهار ۹۸ بود که 
افت ۳۴.۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

نشان می دهد.
در سه ماهه نخست امسال تنها دو دستگاه ون در 
سایپا تولید شد که در مقایسه با ۲۳ دستگاه ونی که 
در بهار پارسال تولید کرده بود، کاهش ۹۱.۳ درصدی 

داشته است.
تولید وانت در ســایپا اما برخاف سایر گروه های 
خودرویی با رشــد ۱۱.۱ درصدی به ۱۰ هزار و ۵۹۰ 
دستگاه در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال رسید.
این گروه خودروســازی در مدت یاد شده توفیقی در 
تولیــد مینی بوس، میدل باس و اتوبوس نداشــت و 
عدد صفر در مقابل جدول تولید این محصوات قرار 

گرفت.

ایران خودرو و سایپا بهار ۹۸ را کاهشی به پایان بردندذخیره  ۴.۲ میلیون تن کااهای اساسی در بنادر کشور
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به گزارش ایلنا، نخیات و کشــت تابســتانه کشاورزان 
خوزســتانی بر باد رفت. هنوز داِغ از بین رفتن محصوات 
کشــاورزی در اثر سیاب در روســتاهای دشت آزادگان و 
هویزه تازه بود که اولین کشــت تابستانه کشاورزان هویزه و 
بخش هایی از دشت آزادگان مجدداً دچار مشکل شده است.

»کشت تابستانی کشاورزان روستاهای حاج بدر، علومی، 
ســمیده، ملحیه، کوت ســعد، فردوس۱ و ۲، سعیدیه ۱ و 
۲، قیصریه و حومه شــهر هویزه در منطقه هویزه به دلیل 
خشک شدن کرخه کور دچار مشکل شده است. ااقل بعد 
از ســیاب ها انتظار داشــتیم دچار کم آبی نشویم اما انگار 
این فرجام شوِم نابود شدن کشت هایمان تمامی ندارد. ااقل 
اولین کشت بعد از سیاب نباید به کم آبی می خوردیم.« این 

را یکی از کشاورزان می گوید.
او می افزاید: کرخه یک انشــعاب به این مناطق دارد که 
کرخه نور نام دارد. البته به آن »کرخه کور« هم می گویند. به 
این خاطر که در زمان بحراِن آب کم آب می شود. در قسمتی 
از حمیدیه یک دریچه وجود دارد که ورود آب به کرخه کور 

را با باز و بسته کردن دریچه ها می توان کنترل کرد.
پس از خشــکی کرخه کور و عدم تأمیــن حقابه برای 
کشِت شلتوک کشاورزان هویزه، رودخانه جراحی در مقطع 
شادگان و کانال های بتونی مربوط به طرح توسعه کشاورزی 
۵۵۰ هزار هکتاری نیز به ِگل نشست و نخلستان های دورق 
و هزاران هکتار از اراضی زیرکشــت تابســتانه را در معرض 
آســیب قرار داد. درحالیکه پیش از این غامرضا شریعتی 
)استاندار خوزستان( اعام کرده بود که امسال محدودیتی 
برای کشت تابستانه و رعایت الگوی کشت نیست و همچنین 
تمام حقابه مورد نیاز کشاورزان تأمین خواهد شد اما اینک با 

گذشت مرحله کاشت این وعده ها محقق نشده است.
به گفته این کشاورز؛ مسئوان تعهد کرده بودند که امسال 
کم آبی نمی شــود و مردم هم بخش زیادی از زمین هایشان 
را زیر کشــت بردند. این است که شلتوک کاران شهرستان 
هویزه که از رودخانه کرخه نور برای آبیاری زمین های خود 
آب برداشــت می کنند، به دلیل خشک شدن این رودخانه 

تجمع و خواستار تأمین آب کشاورزی شده اند.
حسین مرمضی )رییس انجمن صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی دشــت آزادگان( در خصوص مشکات اخیر کشت 
تابستانه و نخیات می گوید: از کانال های بتونی طرح توسعه 

کشــاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری تا رودخانه جراحی و کرخه 
نور دچار مشکات آب شده و همین مسئله باعث خسارت 
به محصوات کشاورزی دشت آزادگان و هویزه شده است. 
کشاورزان هویزه که برای آبیاری زمین هایشان به طور کامل 
مشــکل دارند و محصوات در حال نابودی است. در دشت 
آزادگان حدود ۱۵ هزار هکتار از زمین ها آسیب دیده است.

مرمضی دلیل مشکات کنونی را عدم ایروبی رودخانه ها 
و سیاست های شرکت های نفتی دانسته و گفت: سازمان آب 
و برق دریچه های ســمت روستای حمیدیه از کرخه کور را 
به دلیل ممنوعیت کشت بسته است. سازمان آب و برق هر 
ساله محدودیت کشت اعمال می کند. با این حال امسال به 
دلیل سیاب های زمســتان ۹۷ کشاورزان خیالشان راحت 

بود که آب هست.
او می افزاید: وضعیت کنونی واقعاً بحرانی اســت. موضوع 
خشکســالی برای کشاورزان خوزســتانی سالهاست تکرار 
می شود اما امسال دیگر انتظار این بود که آب فراوان باشد. 
مردم شاید سالهای قبل می توانستند با بی آبی کنار بیایند، 
اما اان مردم شــاکی اند و می گوینــد دیگر بهانه ای را برای 

کم آبی و ســهم کم آب نمی پذیرند. به ویژه که اان اولین 
کشــت بعد از سیل اســت. مرمضی تصریح می کند: وقتی 
که اســتاندار خوزســتان متعهد شــده که امسال مشکلی 
برای کشت وجود نداشــته باشد، عده ای از کشاورزان اقدام 
به کشــت شــلتوک کردند اما اکثراً متضرر شده اند. رییس 
انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان بیان 
می کند: اگر مسئوان تاش می کردند با کمک تشکل های 
کشــاورزی الگوی کشت تعریف کنند، اان وضعیت بهتری 
داشتیم. با این حال این هماهنگی ها صورت نگرفت و مقدار 
زیادی از کشــت دشــت آزادگان و هویزه متضرر شد چون 
آب به زمین ها نرسید. او می افزاید: محدودیت زمانی آبیاری 
شلتوک از دهم خرداد ماه تا دهم تیر ما بود که کشاورزان بعد 
از پاشیدن بذرها منتظر بودند آن را آبیاری کنند اما به دلیل 
بی برنامگی ســازمان آب و برق اکنون دچار مشکل هستند. 
البته شاهین هاشــمی )سرپرســت فرمانداری شهرستان 
حمیدیه( وعده داده است که طرح ایروبی رودخانه کرخه 
نور با اعتبار ۸ میلیارد تومان پیش  بینی  شده است. به گفته 
او؛ زمین هایی که آب مورد نیاز خود را از شبکه های آبیاری 

و کرخه نور که کانال فرعی است تامین می کنند، محدودیت 
آب دارند و اکثر کشاورزان اقدام به کشت شلتوک کردند این 
در حالی اســت که آب وجود دارد اما با مشکل محدودیت 

انتقال دهی آب مواجه هستیم.
سرپرســت فرمانداری شهرســتان حمیدیه بیان کرد: 
با توجه به محدودیت انتقال دهــی آب که وجود دارد تنها 
می توانیم ۵ هزار هکتار کشت شلتوک انجام دهیم اما اکنون 

کشاورزان درصدد کشت حدود ۱۱ هزار هکتار هستند.
هاشــمی با تاکید بــر اینکه در طراحی شــبکه  آبیاری 
کرخه و شاوور کشت شلتوک دیده نشده است، گفت: برای 
تامین آب کشــت های دیگر مشــکل وجود ندارد، مشکل 
اصلی ایروبی کرخه نور است که اگر ایروبی شود ظرفیت 
انتقال آب برای کشــاورزان دو برابر می شود. در عین حال 
شلتوک کاران شوشتر نیز دچار کم آبی برای آبیاری زمین های 
خود هســتند. یکی از کشاورزان می گوید: حدود یک هفته 
است که با مشکل کمبود آب برای آبیاری زمین های شلتوک 
کاری خود روبه رو هستیم. وقتی استانداری خوزستان خبری 
مبنی بر رفع ممنوعیت کشت و تأمین آب کشاورزی را داد، 
در کشت تابستانه شلتوک کاشتیم و انتظار داریم در تأمین 
آب به کشاورزان کمک کنند. کشاورزان شوشتر اعتراضاتی 
مقابل فرمانداری این شهر در روز یکشنبه )۹ تیر ماه( داشته 
و خواستار تامین آب مورد نیاز کشاورزان این منطقه شدند.

بعد از پرآبی کرخه و کارون در روزهای سیابی زمستانی 
۹۷ تحمل کم آبی برای شــلتوک کاران ســخت شده است. 
البته بیشتر کشاورزانی که از کانال های فرعی، آب برداشت 
می کنند با مشــکل آب روبه رو شــده اند. دایل عمده این 
مشکل هم عدم ایروبی مرتب، برداشت آب بیشتر از سوی 
کشاورزان باا دست و ممنوعیت های کشت از سوی سازمان 
آب و برق اســت. آنهم وقتی مســئوان به کشاورزان وعده 
پرآبی داده  بودند. همین باعث شــده تا کشــاورزان امسال 

محصوات پرمصرف کشت کنند.
حاا بخشی از محصوات زمین های هویزه و بخش هایی 
از دشت آزادگان دچار خسارت شده یا در حال خراب شدن 
اســت و هنوز داغ خسارات زمســتان سال گذشته تسکین 
نیافته، در ســال پرآبی باز بختک کم آبی به سراغ کشاورزان 
رفته است. سرنوشت شومی که مدام تکرار می شود و تمامی 

ندارد.

ســید علی اکرمی فر گفت: بندر چابهار به لحاظ توسعه اقتصادی برای کشور 
مزیت های زیادی دارد و به طور قطع هاب ایران خواهد شــد. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان از زاهدان، سید علی اکرمی فر در جلسه تشریح پتانسیل، قابلیت ها 
و نقش کلیدی بندر چابهار در توسعه اقتصاد دریا محور که با حضور مدیرکل دفتر 
جذب سرمایه گذاری استانداری، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
و جمعی از مدیران کشــوری، اســتانی و شهرستانی در محل سالن جلسات بندر 
شــهید بهشتی چابهار برگزار شد گفت: بندر چابهار یک مسئله ملی است و برای 
کشور اهمیت زیادی دارد. وی ادامه داد: این بندر مزیت های مهم و زیادی از نظر 
تخلیه و بارگیری کاا برای کشــور دارد که موضوع بسیار مهمی از نظر راهبردی 
است. رئیس مرکز همکاری ها، تحول و پیشرفت دفتر ریاست جمهوری با اشاره به 
ظرفیت ها و پتانسیل های بندر چابهار اظهار کرد: اقدام های خوبی در این بندر انجام 
شده است، به گونه ای که اثبات می کند با همه سختی ها و کمبود منابع، مهم ترین 
سرمایه اراده است که این ویژگی در مدیران بندر چابهار مشاهده می شود.اکرمی فر 
تاکید کرد: اراده و انگیزه برای توسعه چابهار از نظر ملی نیز وجود دارد، باید دنبال 
مدل هایی باشیم که مشکات بروکراسی را حل کند و در قواعد و قوانین تسهیل 
گری صورت پذیرد. مدیرکل دفتر جذب ســرمایه گذاری اســتانداری هم گفت: با 
توجه به فرصت های بندر چابهار و جایگاه مرکز همکاری ها، تحول و پیشرفت دفتر 
ریاست جمهوری انتظار می رود در قالب همکاری هایی که در کارگروه ها، جلسات 
مشــترک و تفاهم نامه ها تعریف می شــود برای رفع چالش ها و سرعت بخشیدن 
به توسعه استان گام هایی برداشته شــود.ماندانا زنگه با بیان این که ظرفیت های 
ویژه ای در بندر چابهار ایجاد شــده اســت افزود: اقدام های انجام شــده در بی اثر 
کردن تحریم ها، پیگیری برنامه های راهبردی و دانش بنیان، اقتصاد دریایی، داشتن 
جایگاه در تجارت بین الملل و ترانزیت و کمک به تامین اعتبار برای زیرساخت های 
استان از موضوع هایی است که به واسطه آن چابهار می تواند به توسعه کشور کمک 
کند. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز گفت: ۹۰ درصد تجارت 
دریایــی از تنگه هرمز عبور می کند و ۹۰ درصد صــادرات نفتی نیز به این حوزه 
مربوط اســت، در حالی که سهم بندر چابهار در تبادات کاایی فقط یک درصد 
است. بهروز آقایی افزود: باتوجه به جایگاه بندر چابهار در کشور و منطقه و امکان 
پذیرش کاا و کشتی بدون هیچ محدودیتی در این بندر، انتظار می رود ۲۰ درصد 

کاا های اساسی سهم استان های شرقی کشور از طریق بندر چابهار وارد شود.
وی ادامــه داد: همچنین به جهت رقابت پذیری با ســایر بنادر برای کاا های 
وارداتــی به بندر چابهار تخفیف ۳۰ درصدی در ســود بازرگانی اختصاص یابد و 
قوانین منطقه آزاد تجاری، صنعتی چابهار به بنادر شهید بهشتی و شهید کانتری 
تســری یابد یا منطقه ویژه اقتصادی در این بنادر و اراضی پشتیبانی ایجاد شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان اظهار کرد: این سه آیتم جزو 
اصول توســعه محور شرق اســت که باید تاش کنیم در راستای توسعه استان و 

کشور محقق شود.

در سال پرآبی نخیات و کشت تابستانه کشاورزان هویزه به باد رفت

 کرخه  کور و جراحی تماما گل آلود است
محصوات زمین های کشاورزان هویزه و دشت آزادگان دچار خسارت شد

رئیس مرکز همکاری ها، تحول و پیشرفت دفتر ریاست جمهوری:

بندر چابهار  هاب کشور خواهد شد

از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی قزوین به انجام رسید
طراحی نرم افزار شبیه سازی واحد های گازی 

گروه شهرستانها: نرم افزار شبیه سازی واحدهای توربین گازی به منظور 
ارتقای دانش فنی کارکنان نیروگاه شــهید رجایی، طراحی و آماده بهره برداری 

شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی حق 
پرســت رییس گروه آموزش این نیروگاه در خصوص راه اندازی نرم افزار شبیه 
سازی بهره برداری از واحدهای گازی گفت: تدوین فاز اول نرم افزار سیمواتور، 
ویژه واحدهای گازی GE-FRAME ۹ که با هدف آموزش و ارتقای ســطح 
آمادگی تکنسین های بهره برداری واحدهای گازی نیروگاه، برای نخستین بار در 
کشور از ســوی جمعی از متخصصان این شرکت آغاز شده بود، به بهره برداری 
رســید.  وی افزود: ضــرورت ارتقای دانش فنی کارکنان بــرای بهره برداری از 
واحدهای گازی، موجب شــد تا ایده استفاده از شــبیه ساز بهره برداری از این 
واحدها در دســتور کار قرار گیرد که به همین منظــور با تکیه بر توانمندی ها 
و اســتفاده از ظرفیت های داخلی، تیمی منتخب از کارکنان دارای دانش فنی 
ازم، برای طراحی و تدوین نرم افزار ســیمواتور، شناسایی و انتخاب شد و در 
ادامه، دوره های مختلف آموزشــی با حضور استادان این حوزه برای اعضای تیم 
منتخــب، برگزار گردید. رییس گروه آموزش در تشــریح قابلیت این نرم افزار 
گفت: فاز اول این پروژه با امکان راه  اندازی و بهره برداری تا سقف  ۱۵ مگاوات 
در واحدهای گازی مدل  GE-FRAME ۹ و با قابلیت مانور در شرایط شات 
دان، مانیتورینگ عملکرد و واکنش های سیستم های کنترلی و مکانیکی واحد، 
به صورت زنده و داینامیک انجام شــد که قابلیت ردیابی اجیک های کنترلی و 
حفاظتی این واحدها را نیز دارد.  وی بیان داشت: طراحی این نرم افزار که برای 
نخستین بار در کشور، با تکیه بر ظرفیت داخلی و توانمندی متخصصان نیروگاه 
شهید رجایی انجام شده است، قابلیت نمایش فیلم ها و انیمیشن های آموزشی 
مرتبط با فرآیند تولید برق در واحدهای گازی را با هدف اثر بخشی بیشتر برای 
آموزش فراگیران دارد. وی در ادامه افزود: ارتقای این نرم افزار برای شبیه سازی 
 ۹ GE-FRAME بهره برداری از تمامی مراحل بارگیری واحدهای گازی مدل
تا پایان سال ۱۳۹۸، فاز دوم این پروژه است که با هدف ایجاد قابلیت تحلیل و 

بررسی اشکاات بهره برداری در نرم افزار، انجام خواهد شد.
علی حق پرست در پایان از مدیران و دست اندرکارانی که در عملیاتی کردن 
این پروژه همکاری نمودند و همچنین از کارکنانی که در طراحی، تدوین و راه 

اندازی این نرم افزار، مشارکت داشته اند، تقدیر و تشکر نمود.
نیروگاه شــهید رجایی دارای 6 واحدگازی مــدل GE-FRAME ۹، هر 
یک به ظرفیت نامی ۱۲۳ مگاوات اســت که بکارگیری نرم افزار شبیه ساز در 
دوره هــای آموزش بهره برداری از این نوع واحدهای گازی، موجب ارتقای دانش 
فنــی و مهارت کارکنان بهره بردار در شــرایط واقعی تولید و همچنین موجب 
کاهش خطای انسانی در شرایط واقعی بهره برداری و کاهش هزینه های ناشی از 

خطاهای احتمالی می شود.

حیات دوباره رودخانه های لنگرود
 بعد از پاکسازی سنبل آبی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود با اشاره به درگیری رودخانه های 
این شهرســتان با گیاه مهاجم سنبل آبی، گفت: بعد از پاکسازی، رودخانه های 
لنگرود حیاتی دوباره یافتند. سید امین نجات در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید 
بر ادامه جمع آوری و کنترل گیاه مهاجم ســنبل آبی در رودخانه های لنگرود، 
اظهار کرد: پاکسازی و کنترل گیاه مهاجم سنبل آبی در رودخانه های لنگرود از 
اردیبهشت آغاز شده و تا اواسط پاییز امسال ادامه دارد.نجات با اشاره به مناطق 
درگیر شهرستان لنگرود به این گیاه مهاجم، افزود: در راستای پاکسازی رودخانه 
چمخالــه و کانال آبیاری لنگرود اقداماتی انجام شــده اســت.وی با بیان اینکه 
تاکنون ۱۲ کیلومتر از مصعب رودخانه های لنگرود از وجود سنبل آبی پاکسازی 
شده است، گفت: خوشــبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته شاهد احیای 
دوباره رودخانه های لنگرود هســتیم.رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود 
در ادامه با اشاره به اینکه گیاه سنبل آبی بر محیط های آبی تاثیر مخرب دارد و 
موجب به هم خوردن اکوسیستم منطقه می شود، تصریح کرد: پاکسازی محیط 
زیست از سنبل آبی از برنامه پدافندغیرعامل بوده و محیط زیست به تنهایی به 

همراه ادوات و امکانات عهده دار اینکار بوده است.

توسعه بازار ict با راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال
 در سمنان

 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار سمنان از راه اندازی پارک اقتصاد 
دیجیتال در استان سمنان خبر داد. به گزارش ایسنا، حشمت اه عسگری گفت: 
راه انــدازی این پارک یکی از وعده هایی که بود توســط وزیر محترم ارتباطات 
و فناوری اطاعات در ســفر به اســتان سمنان مطرح شــد.وی ادامه داد: طی 
توافقــی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات انجام شــد، جانمایی صورت 
گرفت و فضایی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع برای این امر اختصاص یافت.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار ســمنان اضافه کرد: این مهم برای توسعه و 
حمایت از بازار ict و کسب و کارهای مرتبط با این موضوع انشاءه انجام خواهد 
شد.عســگری اظهارکرد: تفاهمنامه های مورد نیاز طی هفته های آتی با حضور 
وزیر محترم و اســتاندار سمنان امضا خواهد شد و مراحل اجرایی آن نیز تا ایام 
دهه فجر امسال انجام می شــود.وی افزود: هدف این است تا شرکت های فعال 
در حوزه ict بتوانند با استفاده از این فرصت، سهم بیشتری را از بازار این حوزه 
در کشــور به خود اختصاص دهند، اجرای یک فعالیت منسجم و وسیع توسط 
پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در سطح استان، با این مهم 
محقق خواهد شد .معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان 
کرد: با راه اندازی این مجموعــه، می توان خاء جدی که امروز بین پارک های 
علم و فناوری با عرصه بازار و تجارت حوزه ict وجود دارد را از بین برد، ان شاءه 
با همکاری دانشــگاه ها، پارک های علم و فناوری و شــرکت های دانش بنیان و 
حمایت این واحد از آنها، استان سمنان در آینده سهم بیشتری را از بازار حوزه 

ict به خود اختصاص دهد.

پوشش بیش از ۷۰۰ هزار دانش آموز مناطق سیل زده 
خوزستان در طرح جامع حمایت روحی روانی

سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش خوزســتان از اجرای طرح پژوهشی 
مداخله ای شیوع شناسی اختال استرس پس از سانحه برای ۷۱6 هزار و 6۹۸ 
دانش آموز ۱۴ منطقه سیل زده خوزســتان خبر داد.مهدی رفیعی دهکردی در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: آموزش و پرورش خوزستان در راستای اقدمات 
پســا ســیل به دنبال اجرای طرح جامع پژوهشــی مداخله ای شیوع شناسی 
اختال اســترس پس از ســانحه یا Pottraumatic tress disorder  و 
عائم روانشــناختی همراه آن در دانش آموزان آســیب دیده از سیل است. فاز 
پژوهشــی و فاز مداخله ای این طرح توســط اداره مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان انجام خواهد شد. وی با اشاره به 
مفاهیم کلیدی این طرح جامع پژوهش، خاطرنشان کرد: اختال استرس پس 
از سانحه )PTSD( شامل مجموعه عائمی است که پس از قرارگیری یک فرد 
در معرض یک رویداد آســیب رسان پدید می آید. این عائم خود به سه دسته 
تقسیم می شوند که از جمله آن ها می توان به تجربه مجدد رویداد آسیب رسان، 
اجتناب پایدار از محرک های مرتبط با آســیب و کاهش پاسخ دهی کلی اشاره 
کرد.سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش خوزستان مهم ترین هدف از اجرای 
این طرح پژوهشــی مداخله ای را تعیین میزان شــیوع اختال استرس پس از 
ســانحه در بین دانش آموزان مناطق سیل زده استان دانست و خاطرنشان کرد: 
تعیین همراهی عائم روان شــناختی همراه با اختال استرس پس از سانحه در 
میان دانش آموزان مناطق ســیل زده استان بر اساس دو متغیر جنسیت و دوره 
تحصیلی دیگر هدف راهبردی اجرای این طرح مداخله ای پژوهشــی در سطح 
اســتان است.رفیعی دهکردی با بیان اینکه در پدیده سیاب بالغ بر ۱۴ منطقه 
آموزش و پرورش درگیر شــدند، تصریح کرد: مناطق دزفول، شــوش، شاوور، 
شوشتر، باوی، اهواز، کارون، حمیدیه، شــادگان، خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، 
هویزه و بستان تحت تأثیر سیل قرار گرفتند. همه ۷۱6 هزار و ۲۹۸ دانش آموز 
این مناطق تحت پوشش این طرح قرار می گیرند. وی با اشاره به مراحل اجرایی 
این طرح در سطح استان، توضیح داد: اجرای این طرح در قالب ۳ پروژه جامع 
پیگیری می شــود. در پروژه اول به دنبال شیوع شناسی اختال استرس پس از 
سانحه و عائم روان شــناختی همراه آن در دانش آموزان آسیب دیده از سیل 
مقطع ابتدایی هستیم. در پروژه دوم نیز به دنبال شیوع شناسی متغیرهای مورد 
بحث در بین دانش آموزان دوره متوسطه اول و همچنین در پروژه سوم به دنبال 
اجرای این طرح در بین دانش آموزان سیل زده مقطع متوسطه دوم خواهیم بود.

اخبار کوتاه

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد
برخورد قضایی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

رئیس کل دادگســتری هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم تقویت گشــت های 
حفاظت از اراضی با هم افزایی دســتگاه های متولــی در این حوزه، از برخورد 
قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی کشاورزی خبر داد. به گزارش مهر، 
علی صالحی در جریان این دیدار با اشــاره به حوزه گسترده فعالیت های جهاد 
کشاورزی و ســابقه عملکرد جهادی کارکنان این سازمان اظهارداشت: مردم 
اعتماد خاصی به کارکنان و عملکرد جهاد کشاورزی دارند.صالحی خاطر نشان 
کرد: با عنایت به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
به عنوان سال رونق تولید، باید به درآمد کشاورزان توجه ویژه ای کرد چرا که 
چرخه تولید مواد غذایی کشــور در گروی فعالیت این قشــر شریف است. وی 
در ادامه افزود: تغییر کاربری اراضی کشــاورزی، موضوع مهمی است و باید با 
برخــورد قاطعانه جلوی اقدامات غیرقانونی فرصت طلبان گرفته شــود.رئیس 
کل دادگســتری استان هرمزگان اظهارداشت: دستگاه قضایی در جهت حفظ 
عرصه های طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه های نظام و تحویل آن 
به نسل های آینده به صورت شبانه روزی آماده همکاری با دستگاه های متولی 
اســت.رئیس شــورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی 
اســتان هرمزگان در ادامه با تأکید بر لزوم مقابله با دست اندازی سودجویان 
به اراضی کشاورزی، خواســتار هم افزایی و تشریک مساعی در جهت تقویت 
توان گشت زنی همه دســتگاه ها اعم از منابع طبیعی، امور اراضی و مسکن و 
شهرســازی شــد و افزود: نظارت در زمان واگذاری و پس از آن ازم و مکمل 
یکدیگر هســتند.علی باقر زاده همایی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
هرمزگان به همراه جمعی از مدیران دستگاه های تابعه وزارت جهاد کشاورزی 
در استان، ضمن حضور در محل دفتر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، 
با علی صالحی دیدار و گفتگو کرد.گفتنی اســت، ضرورت نظارت مســتمر بر 
بازار عرضه محصوات کشــاورزی و دامی، رفع مشکات اشتغال در روستاها، 
صیانت از امنیت غذایی جامعه و لزوم توجه ویژه به بهداشت عمومی در حوزه 
دامپزشکی دیگر محورهای سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را به 
خود اختصاص می داد.شایان ذکر است، در این نشست، علی باقر زاده همایی؛ 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان هرمزگان نیز ضمن ابراز خرسندی از 
دیدار با رئیس کل دادگستری استان به ارائه گزارشی از وضعیت مبارزه با آفت 
ملخ صحرایی، وضعیت کشت سبزی و صیفی در استان و واگذاری اراضی شرق 
استان جهت تولید میگوی پرورشی به مردم و بومیان منطقه پرداخت.در ادامه 
این دیدار که با حضور ابوالفتح ابوالهادی؛ دادستان عمومی و انقاب بندرعباس 
همراه بود، حجت الســام والمسلمین شرفی؛ مســئول حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز گزارشی از وضعیت امور 
فرهنگی این ســازمان ارائه کرد.همچنین مدیر کل دامپزشــکی و مدیر امور 

اراضی نیز گزارشی از حوزه فعالیت خود ارائه نمودند.

اگهی مزایده خودرو مربوط به پرونده اجرایی کاسه 9705767 ) اسناد ذمه (
 به موجب پرونده اجرایی کاسه 9705767 ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 1388 رنگ سفید روغنی به شماره شاسی 
NAAPO3ED8AJO90659 و شماره موتور 14188055835 به شماره انتظامی ایران 88-437ب27 متعلق به آقای امین محبوبی مرکیه 
جهت وصول مهریه تعداد 110 سکه بهار آزادی که به این اداره از اجرای ثبت شهر ری نیابت اعطا گردیده که پس از تشکیل پرونده مذکور 
براساس درخواست بستانکار باستناد نامه شماره 10/9521ق/1713/47/1/97-97/12/9 پلیس راهور فاتب توقیف گردیده برابر قبض پارکینگ 
شماره 4300 خودروی مذکور توسط کانتری 106 شهید نامجو توقیف فیزیکی گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به وارده شماره 
100063 مورخ 97/1/24 توصیف خودرو عبارتست: سواری پژو 206 نوع سوخت بنزین ، ظرفیت 4 نفر، تعداد سیلندر 4، وضعیت ظاهری و 
فنی خودرو اتاق در حد مدل تو دوزی صندلی ها در حد مدل نقایص ظاهری و شیشه ها در حد مدل موتور در حد مدل گیربکس در حد مدل 
دیفرانسیل در حد مدل تایرها 50/ توضیحات در پارکینگ امین منطقه شهید دوران از خودرو بازدید شد از ناحیه گلگیر جلو سمت چپ 
خوردگی ) تصادف مالشی( دارد یا بر نقاط بدنه خط و خش و بعضا نقاط بازسازی لکه گیری و فاید سیستم صوتی ) پخش و ضبط و رادیو( بود 
ارزش پایه کارشناسی براساس عرف بازار به مبلغ 380/000/000 ریال ) 380/000/000 ریال ( ارزیابی شده است طبق درخواست بستانکار طی 
وارده شماره 1001285-98/2/2 دارای بیمه می باشد و مزایده از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 98/5/22 در محل پارکینگ امین سرخه 
حصار به نشانی تهران سه راه تهرانپارس اتوبان دوران روبروی راهور منطقه 12 پارکینگ امین سرخه حصار از مبلغ سیصد و هشتاد میلیون 
ریال ) 380/000/000 میلیون ریال ( شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا با ارائه چک تضمین شده بانک ملی فروخته می شود مزایده 
حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا 

وصول خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی مزایده :98/4/22
12927 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی -احمدیان 

آگهی تغییرات شرکت ســپیده سحر زاگرس شرکت 
ســهامی خاص به شــماره ثبــت ۱۰۵۷۲ و شناســه ملی 
۱۰66۰۱۰۵۸۱۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مــورخ ۹۸/۰۳/۱۲  تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ۱- اعضاء هیات مدیره به قــرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای سید نصرالدین حسینی به شماره ملی۴۹6۹۱۵۴۲۷۹و 
خانم سهیا حسینی به شماره ملی ۳۲۵۸۷۴۳6۹۱ و آقای 
سید مسعود حسینی به شــماره ملی ۳۲۵۸۳۱۳۸۳۰ برای 
مدت دوســال انتخاب گردیدند. ۲- خانم نادیا دامن افشان 
به شماره ملی ۳۲۵6۳۵۳66۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم 
ســیده پروین افضلی میر به شماره ملی ۴۰۳۰6۴۲۹۹۳ به 
عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )۵۲۴۹6۷(

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم نفیســه نوروزی با تســلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه ۱۵ همدان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از 6 
دانگ پاک ۷۴۸/۲ و ۷۴۷ واقع در بخش یک ذیل ثبت ۳۱۸۴۴ صفحه 
۳۵۴ دفتر اماک ۲۱۴ سابقه ثبت دارد و نزد کسی در بیع شرط نیست 
به علت نامعلوم مفقود گردیده. لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود  باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
طی مدت ۱۰ روز به اداره ثبت اسناد و اماک مراجعه و ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و یا ســند معامله ، اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید در 
صورت انقضا مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند المثنی به نام متقاضی صادر 

و تسلیم خواهد شد.م الف/۵۸۳
موسی حنیفه 

 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان همدان- ناحیه دو

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عشقعلی نصیری شــورگلی دارای ش ش 364 بشرح دادخواست به کاسه 980425/ح1 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بادسر قنبرزاده شورگلی به ش ش 31 در تاریخ 94/10/22 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-  صادق نصیری شورگلی ف ایل بیگی ش ش 341 ت ت 1323 پسر متوفی  -2-  صیاد نصیری شورگلی ف ایل بیگی 
ش ش 343 ت ت 1326 پســر متوفی  -3-  علی اکبر نصیری شــورگلی ف ایل بیگی ش ش 1 ت ت 1330 پسر متوفی  

-4-  عشقعلی نصیری شورگلی ف ایل بیگی ش ش 364 ت ت 1331 پسر متوفی  
5-  براتعلی نصیری شــورگلی ف ایل بیگی ش ش 2 ت ت 1337 پسر متوفی  -6-  تورج نصیری شورگلی ف ایل بیگی 
ش ش 496 ت ت 1344 پســر متوفی  -7-  بهرام نصیری شورگلی ف ایل بیگی ش ش 2 ت ت 1346 پسر متوفی  -8-  
حیدر نصیری شــورگلی ف ایل بیگی ش ش 11 ت ت 1351 پسر متوفی  -9-  شکوفه نصیری شورگلی ف ایل بیگی ش 

ش 342 ت ت 1325 دختر متوفی  -10-  صدیقه نصیری شورگلی ف ایل بیگی ش ش 406 ت ت 1334 دختر متوفی 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت پی در پی فقط ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به داگاه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سلماس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  )نوبت اول(
شرکت نفیس گچ سمنان به شماره ثبت 2954

آگهی دعوت ســهامداران شرکت نفیس  گچ سمنان ســهامی خاص  ثبت شده به 
شماره 2954 به شناسه ملی 10480097494 جهت تشکیل  مجمع عمومی عادی 

بدینوسیله  از کلیه سهامداران  شــرکت دعوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی 
عادی که در ســاعت  18 که در مورخ 98/05/04 در محل سمنان کیلومتر 22 جاده 

فیروزکوه شرکت نفیس گچ سمنان برگزار می گردد حضور بهم برسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب بازرسین

2- تصویب تراز و صورت های مالی 97 
هیات مدیره شرکت

شرکت نفیس گچ سمنان

آگهی تغییرات شــرکت آریز ساز زانا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۰۳۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵6۷۲۸۲۰ به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - نام شرکت به »ایده پایدار اندازیاران 
معاصــر« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سنندج )۵۲6۷۵۲(
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ســردار یعقوبی با بیان اینکه روزانه حدود ۳۳ هزار تماس 
با پلیس ۱۱۰ برقرار می شود، گفت: ۵۰ درصد تماس های 
ورودی به این سامانه، عملیاتی می شود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، ســردار پرویز یعقوبــی معاون عملیات 
پلیس پایتخت به تشریح عملکرد مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ پرداخت و گفت: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران 
بزرگ، ضمن حفظ آمادگی و تاش شــبانه روزی، رسالت 
تکریم شــهروندان را ســرلوحه امور خود قرار داده و این 
مرکز به منظور افزایش سرعت عمل پلیس، جلب رضایت 
شــهروندان و ارتباط پایدار بین پلیس و جامعه ایجاد شده 
اســت.معاون عملیات پلیس پایتخت، بیان داشت: از آنجا 
که در بروز حوادث یا جرایم در مواقع حســاس و ضروری 
راحت ترین راه دسترسی عموم شهروندان به پلیس، شماره 
تلفن ۱۱۰ اســت، بــا ۱۰۰ خط فعال، به صورت شــبانه 
روزی در اختیار شهروندان قرار گرفته و اهالی شهر تهران 
می توانند، در هر ســاعت از شبانه روز با این سامانه ارتباط 
برقرار کنند.این مقام ارشــد انتظامی، با اشــاره به این که 
فلسفه راه اندازی ســامانه پلیس ۱۱۰، تحقق شعار پلیس 
پاســخگو، است، عنوان داشت: از دســتاورد های مهم این 
سیستم می توان به ترویج عدالت اجتماعی، تساوی حقوق 
شــهروندان، خدمات رســانی عمومی با تاکید بر سرعت و 
احترام به شــهروندان و شفافیت امور با استفاده از عملکرد 
حرفه ای و نظام مند اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه به طور 
متوســط روزانه حدود ۳۳ هزار تمــاس با این مرکز برقرار 
می شود، گفت: ۵۰ درصد تماس های ورودی به این سامانه، 
عملیاتی می شود که به بیان دقیق تر می توان گفت، هر سه 

ثانیه یک تماس برقرار شــده و هر هفت ثانیه یک تماس 
عملیاتی می شود. سردار یعقوبی با اشاره به فراوانی تماس 
شهروندان تهرانی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، گفت: 
در سه ماه ابتدایی سال ۹۸، حدود سه میلیون و ۲۱۵ هزار 
و ۵۴۷ تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ برقرار شده 
که از این میزان، ۴۶ درصد تماس ها، عملیاتی شــده و به 
واحد های عمل کننده، اباغ شده است و باقی تماس ها در 
قالب تماس های مشاوره و راهنمایی، اختافات خانوادگی 
و جرایم غیرفوریتی بوده اســت.وی با تاکید بر اینکه طبق 
آمار اخذ شده زمان حضور ماموران در اغلب ماموریت های 

۱۱۰، به طور میانگین ۱۰ دقیقه صورت گرفته است، گفت: 
از کل تماس های برقرار شده گزارش های مربوط به جرائم 
عمومی، تخلفات راهنمایــی و رانندگی و نزاع و درگیری 
به ترتیب بــا ۲۹، ۲۵ و ۱۸ درصد بیشــترین تماس های 
شــهروندان را شــامل می شود.ســردار یعقوبی، مشاوره و 
راهنمایی شهروندان را یکی دیگر از اقدامات کاربران مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ اعام کرد و افزود: در راســتای 
تحقق شعار پلیس پاســخگو و رفع معایب و کاستی ها، به 
صورت مداوم نســبت به برقراری تماس کنترل لحظه ای با 
شــهروندان و تماس گیرندگان اقــدام می کنند که بر این 

اســاس، بیش از ۶۶ هزار مورد تماس کنترلی انجام شده 
که در بازه زمانی مذکور )سه ماه ابتدایی امسال(، نشان از 
رضایت ۹۳ درصدی شهروندان دارد.معاون عملیات پلیس 
پایتخت، با اشــاره به این که از ابتدای سال ۹۸ تا کنون از 
ســوی اپراتور های مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، بیش از 
۹۰۰ دســتگاه خودرو و موتورسیکلت مفقوده، کشف شده 
اســت، تصریح کرد: با ایجاد و اجرای روش منسجم در این 
حوزه توسط پلیس پایتخت همواره بستر و زمینه های مورد 
نیاز برای انجام ماموریت های فوریتی پلیس مهیا و با بهره 
گیری از توان و دانش موجود این اقدامات به صورت فعال 
در سطح شــهر به مرحله اجرا درآمده است. وی در ادامه 
با اشــاره به حجم باای تماس هــای مردمی با تلفن ۱۱۰ 
فاتب، این مهم را نشانه افزایش اعتماد عمومی به عملکرد 
مجموعه پلیس دانست و افزود: پلیس پایتخت این اعتماد 
را ارج نهاده و تمامی توان خود را در مســیر جلب رضای 
باری تعالی و افزایش احســاس امنیت و آســایش عمومی 
شــهروندان به کار خواهد بست.معاون عملیات فرماندهی 
انتظامــی تهران بزرگ، در خاتمه با اشــاره به اینکه تلفن 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ در طول شبانه روز همراه 
مردم بوده و پل ارتباطی شهروندان با نیروی انتظامی است، 
از شــهروندان به خصوص خانواده های تهرانی، خواســت 
هرگونه موارد مشکوک و ضروری از جمله مزاحمت ها، نزاع 
و درگیری دسته جمعی، شرارت، تصادفات، وقایع و اتفاقات 
مهم را به این مرکز اعام کنند؛ تا پلیس در کمترین زمان 
ممکــن ضمن حضور به موقع در محل حادثه، بتواند اقدام 

قانونی متناسب با آن موضوع را انجام دهد.

معاون عملیات پلیس پایتخت مطرح کرد

برقراری روزانه حدود ۳۳ هزار تماس تلفنی با پلیس ۱۱۰
فروشنده مجسمه های طای قابی پایتخت به دام افتاد 
رییس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی خبر 
داد که با فروش مجسمه های طای قابی از مردم کاهبرداری می کرد.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، روز چهارشنبه گذشته، عوامل عملیات کانتری ۱۳۵ 
آزادی، حین گشت زنی در محدوده استحفاظی خود با فردی روبه رو شدند تعدادی 
مجسمه همراهش بود و پیش تر توسط عوامل همین کانتری به جرم بدل اندازی 
دستگیر شده بود که وی برای بررسی بیشتر به کانتری منتقل شد.بررسی های 
بیشــتر نشان داد این مرد ۳۲ ساله که ساکن یکی از شهرستان های غربی استان 
تهران اســت، پیش تر به جرم بدل اندازی بازداشــت و به دلیل عدم وجود شاکی 
خصوصی آزاد شــده بود.شــگرد این متهم به این صورت بود که وی طی تماس 
تلفنی با افراد مختلف مدعی می شــده که چاه کن و از اتباع افغانستان است، وی 
عنوان می کرده که تعدادی مجســمه طا حین حفر چــاه و در انتهای چاه پیدا 
کرده، اما به دلیل تابعیت خود قادر به فروش مجسمه ها نیست.این متهم در قرار 
حضوری می گفته که حاضر اســت مجســمه ها را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان 
بفروش برساند.وی با معرفی نام خود به نام سخا در قرار حضوری، با بریدن بخش 
باایی مجســمه با استفاده از قیچی، قطعه جدا شده از سر مجسمه را با قطعه ای 
طا در دســتش عوض می کرده و طا را به خریدار می داده است.این فرد با ارائه 
طا از خریدار می خواسته طا را بررسی و پس از اطمینان از اصل بود طا، برای 
خرید مجسمه ها اقدام کند، در صورتی که جنس مجسمه ها از فلز برنج بود و متهم 
به طرز ماهرانه ای مجسمه ها را به شکل عتیقه در می آورد.سرهنگ سعید آقایاری 
رییس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت با اعام این خبر گفت: 
تمام افرادی که از این طریق مورد کاهبرداری قرار گرفته اند برای طرح شکایت به 

کانتری ۱۳۵ آزادی مراجعه کنند.

سقوط مرگبار زن جوان به داخل چاه
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سقوط مرگبار 
زن جوان به داخل چاهی ناایمن و بدون درپوش خبر داد.ســید جال  ملکی در 
گفت وگو با ایســنا، درباره جزئیات این حادثه گفت: ســاعت ۱:۵۸ بامداد دیروز، 
احتمال سقوط فردی به داخل چاه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران اعام شد که در پی آن بافاصله دو ایستگاه به آدرس شرق به 
غرب جاده قدیم جاجرود - بعد از پلیس راه، اعزام شــدند.وی با بیان اینکه این 
محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرداری تهران بود، اما آتش نشانان به عنوان 
نیروی کمکی به محل اعزام شــدند، گفت: ساکنان ابتدای خیابان فرعی در این 
محدوده در محل حاضر بودند و ادعا کردند که از یک خانم جوان ۳۵ ساله خبری 
در دســترس ندارند و احتمال می دهند با توجه به وجود دو حلقه چاه نا ایمن و 
بدون درپوش مناسب در این محل، در یکی از آن ها سقوط کرده باشد.وی ادامه 
داد: آتش نشانان ایمنی سازی های ازم را انجام دادند و یکی از نیروها وارد چاه شد 
که در همان دقایق اولیه بدن بی جان این زن جوان را در اولین چاه که حدود ۲۵ 

متر عمق داشت، پیدا کردند.

سقوط کارگر ساختمانی از طبقه چهارم
یک کارگر هنگام کار در یک پروژه ســاختمانی از ارتفاع ۱۲ متری سقوط کرد.
به گزارش ایسنا، حوالی ساعت ۱۰:۳۵ صبح روز پنج شنبه گذشته حادثه سقوط 
یک کارگر از ارتفاع به سامانه ۱۲۵ اطاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی 
آتش نشــانی تهران، آتش نشانان ایستگاه ۳ و گروه نجات یک را به محل حادثه 
واقع در خیابان هفده شــهریور، خیابان آبشار، کوچه محمدی بیگ اعزام کرد.با 
حضور عوامل آتش نشانی در محل مشاهده شد که کارگری حدوداً ۲۵ ساله در 
حال کار در یک ساختمان در حال ساخت بوده که ناگهان در ارتفاع ۱۲ متری در 
طبقه چهارم به طبقه سوم سقوط کرده و در وضعیت ناایمنی گرفتار شده است که 
بافاصله اقدامات ازم برای پایین آوردن این کارگر انجام شد و عوامل آتش نشانی 
با فیکس کردن کارگر که از چند ناحیه دچار آســیب و شکســتگی شده بود در 
برانکارد مخصوص او را به سطح زمین منتقل کردند.با انتقال کارگر آسیب دیده به 
سطح زمین، این فرد در اختیار عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه قرار گرفت 
و پس از دریافت خدمات درمانی اضطراری برای ادامه روند درمان به بیمارستان 
منتقل شــد.آتش نشــانی تهران اعام کرد که علت قطعی وقوع حادثه از سوی 
کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است اما گمانه زنی های اولیه حاکی از 
آن است که بی احتیاطی کارگر درحین کار منجر به وقوع این حادثه شده است.

حریق ناگهانی پژو ۴۰۵ در حین حرکت
موتور یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ هنگام حرکت در یکی از خیابان های شرقی 
تهران دچار حریق شد.به گزارش ایسنا، وقوع حادثه حریق یک خودروی سواری 
در ســاعت ۶:۲۵ صبح روز پنج شنبه گذشته به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران 
اطاع داده شد که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه ۱۰۱ را به محل 
حادثه واقع در میدان تسلیحات، خیابان واشقانی اعزام کرد.با حضور عوامل آتش 
نشانی در محل مشاهده شد که یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵، در حال حرکت در 
خیابان بود که ناگهان از قسمت موتور آن دود غلیظی برخواسته و خودرو دچار 
حریق شــده است که بافاصله عوامل آتش نشانی اقدام به اطفای حریق کرده و 
شــعله های آتش در قسمت جلوی خودرو را پیش از سرایت به تمام اتاق خودرو 
مهار و اطفا کردند.در پی این حادثه راننده خودرو و سرنشینان آن توانستند پیش 
از گسترش آتش از خودروی سواری پیاده شوند و به همین دلیل آسیبی ندیدند 

اما خساراتی به خودروی سواری وارد شده است.

کشف نوزاد ۵ ماهه رها شده در شهرک غرب
مأموران پلیس چهارشنبه شب گذشته یک نوزاد پنج ماه را که در داخل کالسکه ای 
در شهرک غرب تهران رها شده، پیدا کردند.به گزارش ایسنا، حوالی ساعت ۲۲:۳، 
چهارشنبه شب گذشته در تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعام شد که 
نوزادی پنج ماهه در یک کالسکه مقابل مسجدی در خیابان فرحزادی رها شده 
و هیچ اثری از خانواده وی نیست.با دریافت این گزارش مأموران کانتری شهرک 
غرب به محل اعزام شده و تحقیقات خود را آغاز کردند که در جریان آن مشخص 
شــد هیچ موردی مفقودی نوزاد به پلیس گزارش نشده است. همچنین در کنار 
نوزاد ظرف شیرخشکی نیز قرار داشت که همین موضوع احتمال رها شدن او را 
بیشتر می کرد. مرکز اطاع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تأیید این خبر 
اعام کرد که هماهنگی های ازم با بهزیستی استان تهران انجام شد و این نوزاد 

پسر پنج ماهه پس از انتقال به کانتری در اختیار عوامل بهزیستی قرار گرفت.

دخترم را در بغلم خفه کردم تا آزاد شود
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: پدری که در یک تصمیم آنی دختر ۷ ساله 
خود را خفه کرده بود، تســلیم پلیس شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از 
بوشهر، سردار خلیل واعظی افزود: ساعت یک بامداد پنجشنبه گذشته فوت یک 
کودک هفت ساله در بیمارستان شهر جم به پلیس گزارش شد.وی ادامه داد: با 
حضور کارآگاهان پلیس آگاهی فردی به هویت محمود با معرفی خود به عنوان 
پدر دختر فوت شده گفت، پارمین را به اندازه تمام دنیا دوست داشتم، ساعت ۸ 
شب بیرون آمدیم تا برایش مرغ مینا بخرم یک ساعت بعد او را در بغلم خفه کردم 
تا از این دنیا آزاد شود و به بهشت برود!فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: 
متهم که شاغل در یکی از شرکت های زیر مجموعه پتروشیمی عسلویه و ساکنان 

جم است برای تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی است.

سقوط مرگبار مینی بوس به دره
رئیس سازمان امداد و نجات هال احمر از سقوط یک دستگاه به مینی بوس به 
دره در جاده شــفت استان گیان خبر داد.مرتضی سلیمی در گفت وگو با ایسنا 
درباره جزئیات وقوع این حادثه، اظهار کرد: حوالی ســاعت ۱۹ روز پنج شــنبه 
گذشته یک دستگاه مینی بوس با ۲۱ سرنشین در محور شفت به امامزاده اسحاق 
اســتان گیان بود در حال حرکت بود که در کیلومتر ۵ این محور دچار حادثه 
شــده و به دره ســقوط می کند.وی با بیان اینکه وقوع این حادثه به سرعت به 
نیروهای امدادی از جمله ســازمان امداد و نجات هال احمر اعام شد، گفت: با 
حضور نیروهای امدادی در محل حادثه سرنشینان مینی بوس مورد بررسی های 
اولیه قرار گرفتن و مشــخص شد که ۲۰ نفر از این افراد مصدوم و یک نفر جان 
خود را از دست داده است.به گفته وی هشت نفر از مصدومان این حادثه توسط 
جمعیت هال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.وی در ادامه از افزایش تعداد 
کشته شدگان این حادثه خبر داد و گفت: متأسفانه علیرغم انجام عملیات پیش 
بیمارســتانی یکی دیگر از حادثه دیدگان سقوط این مینی بوس به دره نیز جان 
خود را از دســت داد و تعداد کشته شــدگان این حادثه به دو نفر افزایش یافت.
به گفته وی تا کنون ۱۰ مصدوم توســط جمعیت هال احمر به مراکز درمانی 

منتقل شدند.

اخبار کوتاه

دستگیری دو برنج فروش متقلب در تهران
رئیس پلیــس امنیت عمومی 
تهــران بــزرگ از پلمــب دو 
واحد صنفی بــه دلیل عرضه 
برنج نامرغــوب و تقلبی خبر 
داد. به گزارش ایســنا، سردار 
باره  علــی ذوالقدری درایــن 
گفت: در پی شــکایت شماری 
از شــهروندان ساکن محدوده 
غرب تهران در خصوص فروش 

برنج هــای نامرغوب و تقلبی از ســوی یک واحد صنفی، تیمی از کارشناســان 
نظارت بر اماکن عمومی پلیس با هماهنگی سازمان تعزیرات و مقام قضائی برای 
بررسی موضوع وارد عمل شدند.وی با بیان اینکه تیم های کارشناسی پلیس به 
این واحد صنفی اعزام شــدند و تحقیقات میدانی خود را آغاز کردند، گفت: در 
بررسی برنج های موجود در فروشگاه مشخص شد مالک این واحد صنفی اقدام 
به فــروش برنج غیرایرانی تحت عنوان برنج ایرانی،کرده و گزارش شــهروندان 
از اقدام خاف قانون کامًا درســت اســت.به گفته ذوالقدری در بررسی از این 
واحد صنفی بیش از ۶۰۰ کیلوگرم برنج نامرغوب و تقلبی که در کیسه هایی با 
برند ایرانی بســته بندی شده بود کشف و ضبط شد و مالک فروشگاه نیز برای 
تحقیقات بیشــتر به پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ انتقال یافت.
وی همچنین از برخورد با مورد مشابه دیگری در شرق تهران خبر داد و گفت: 
همزمان در اجرای گزارشــی دیگر در شرق تهران نیز مأموران پلیس نظارت بر 
اماکن عمومی پایتخت یکی دیگر از عرضه کنندگان برنج تقلبی در پوشش برند 
ایرانی را شناســایی کردند.رئیس پلیس امنیــت عمومی پایتخت گفت: در این 
مورد نیز با شکایت شهروندان ساکن محدوده نظام آباد، مشخص شد که مالک 
یک فروشــگاه در این محله اقدام به فــروش برنج ایرانی به قیمت روز کرده اما 
زمانی که مشتریان برنج ها را بررسی کرده اند مشخص شده تنها ۲۰ درصد آن 
ایرانی و مابقی برنج پاکســتانی است که با مشخص شدن این موضوع، بافاصله 
تیم عملیاتی این یگان به همراه مأموران تعزیزات حکومتی و کارشناسان اتحادیه 
بنکداران شــهر تهران به محل اعزام و در بررسی های انجام شده متوجه شدند 
که مالک این واحد صنفی تحت پوشــش برنج ایرانی، برنج نامرغوب و تقلبی به 
مشتریانش عرضه کرده است.ذوالقدری با بیان اینکه با تأیید نظریه کارشناسان 
اتحادیه و ســازمان تعزیرات، برنج های مذکور در هــر دو واحد صنفی متخلف 
توقیف شــد، گفت: همچنین با دستور مقام قضائی هر دو واحد صنفی به جرم 
غش در فروش، ارائه برنج تقلبی و فریب مشتریان، پلمب شده و مالکان متقلب 

آن نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب از کشــف و انهدام یک باند توزیع کننده 
مواد توهم زای گل در فضای مجازی و اینســتاگرام خبر داد. به گزارش باشگاه 

خبرنگاران جوان، سرهنگ بخشنده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب اظهار 
کرد: با حضور هوشــیارانه پلیس مبارزه با مواد مخدر در تمامی شئون جامعه و 

بویژه فضای مجازی که این روز ها بخشی اینفک از زندگی مردم شده است، تمام 
حرکات خافکارانه سوداگران مرگ که به خیال خام خود در فضای مجازی برای 
خود می توانند به راحتی فعالیت کرده بدون اینکه مزاحمتی برایشان پیش بیاید 
کنترل می شــود و در زمان ازم پرسنل تیزبین و مسئولیت پذیر پلیس آن ها را 
رصد و به دام قانون گرفتار می کند.این مقام انتظامی ادامه داد: بر اساس این رویه 
همکاران بنده در معاونت فتای پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب یک تیم حرفه ای 
و قانون شــکن در زمینه توزیع مواد مخدر در بستر اینستاگرام را شناسایی و با 
اقدامــات اطاعاتی همگی را به دام و از آنان مقدار پنجاه کیلو و ۲۸۰ گرم ماده 
توهم زای گل که از مشتقات ارتقا یافته گیاه شاهدانه هندی که به طور عامیانه 
همه به نام حشیش می شناسیم کشف و ضبط شد.وی در خصوص سرکرده باند 
با هویت فردین که شــدیدا از شناســایی خود دچار حیرت شده بود خبر داد و 
اعام کرد خافکاران مجازی این را بدانند فعالیت های ســوء اشان از دید پلیس 
پنهان نمی ماند.همچنین سرهنگ بخشنده در خبر دیگر از دستگیری فردی خبر 
داد که در پوشش شــاگرد راننده اتوبوس مسافربری قصد جابه جایی موادمخدر 
داشت.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
اظهار کرد: فردی با هویت هرمز با خیال اینکه به راحتی می تواند در قسمت بار 
اتوبوس مواد افیونی بارگیری و آن را منتقل کند، با جاسازی ۴ دبه پنج کیلویی 
تریاک در قســمت بار نسبت به این کار اقدام کرده است.او گفت: از آنجا که این 
قســمت عمومی بوده و دیگران نیز از آن استفاده می کنند؛ تعدادی از مسافران 
متوجــه بوی نامطبوع تریاک شــدند و فورا  موضوع را بــه پلیس ۱۱۰ گزارش 
کردند.ســرهنگ بخشــنده تصریح کرد: با دریافت گزارشی از سوی شهروندان، 
اکیپــی از ماموران پایــگاه دهم پلیس فاتب به محل اعزام شــدند، اما به دلیل 
حرکت اتوبوس، ماموران پلیس این خودرو را در اتوبان آزادگان متوقف کرده و در 
بازرسی از قسمت بار، موفق به کشف دبه های تریاکی شدند.رئیس پلیس مبارزه 
با موادمخدر پایتخت با اشــاره به فرار متهم پس از کشف مواد افیونی از جاساز 
اتوبوس گفت: متهم به همراه  راننده اتوبوس که همدست او بود، دستگیر شدند.

دستگیری باند حرفه ای توزیع مواد مخدر گل در اینستاگرام

افقی:
۱- رییــس جمهور گینه که از ســال 
۱۹۵۸ به مدت ۱۶ سال رییس جمهور 
این کشــور بود- پیشوندی در فیزیک 

به معنی ده
خاندان  مرکــز چک-به  نیتروژن-   -۲

پیامبر اسام می گویند
۳- انجام کار- تنها و منفرد- دریاچه ای 

بین آمریکا و کانادا
و  نــزاع  پشــیمانی-  بازگشــت،   -۴
دشمنی- دو حرف هم خانواده و پشت 

سر هم
۵- بو- بزرگ جثه و درشت

۶- شخص اول مملکت در کشور ایران- 
خار آهنی حلقه مانند برای برداشــتن 

چیزی- از شهرهای استان مازندران
۷- ادب نشده- اهل کشور اتازونی- هم 

وطن ما
۸- مطیع و فرمانبردار- شهرت داشتن، 

معروفیت- ضربه با پا
۹- مهمترین الهه بین النهریان که الهه 
حامی عشق بود- کلمه تحسین- مادر 

بختیاری
۱۰- از شــهرهای پاکســتان- نام دو 
حکیــم یونانی یکی متوفی ۲۶۴ ق م و 
دیگــری متوفی ۴۳۰ ق م- اتاق بزرگ 

پذیرایی
۱۱- از هم پاره کردن- سیستم ردیابی به کمک امواج

۱۲- پســتی در فوتبال- مردی که هرگز نمی میرد- جایگاه نشستن دونفر 
بر پشت شتر

۱۳- ابزارها- زاپاس، ذخیره- صمغ درخت گون
۱۴- فرمانروای کشــور در نزد آریاییان باســتان که توســط روسای قبایل 

انتخاب می شد- آقا، ارباب- خشت پخته
۱۵- رب النوع زمین نزد یونانیان باســتان- ازحوادث مهم سیاسی جهان در 

قرن بیســتم که به روی کار آمدن کمونیســتها در روسیه 
انجامید.

عمودی:
۱- تکرار حرف- اثری از فیلسوف بزرگ ایرانی ماهادی 

سبزواری
۲- اندوهگین- تحف- از اقوام بزرگ نژاد کرد

۳- یکی ار ســه وضعیت دو خط نسبت به یکدیگر در 
فضا- شهر مذهبی ایران- از ادات استفهام

۴- معشــوقه لویی پانزدهم که در انقاب فرانسه گردن 
زده شد- از شهرهای ایتالیا

۵- لشگری، نظامی- زبان مردم اندونزی- عضو رونده
۶- هــر مایع با غلظت بســیار باا که بــه عنوان ماده 
خوراکی یا دارویــی به کار رود- واژه معادل کپی رایت 

مصوب فرهنگستان زبان پارسی- ورزش ساده
۷- گشوده- قتلگاه- زشت و قبیح

۸- داور سپاه ترک- بهار خواب- میله ای که چرخهای 
خودرو به دو سر آن متصل است

۹- نویســنده- تغییرات اساســی در اوضاع سیاســی 
جامعه- عامت مفعولی

۱۰- ســارق بیابانــی- خبرگزاری جمهوری اســامی 
ایران- امر به کوفتن

۱۱- دانــه  معطر در ســاخت حلویــات- مال قرضی- 

عالی ترین درجه دانشگاهی
۱۲- اسب تندرو و سریع- صنعت پارچه بافی

۱۳- پیشوندی در فیزیک به معنی یک دهم- فالبین- کوهی در آذربایجان 
که به گفته تورات کشتی نوح بر آن فرود آمد

۱۴- جوش چرکین بر پوســت- بی رحم- فعلی که انجام دادنش در شــرع 
اجباری است

۱۵- شاعر بزرگ ایتالیایی با اثر معروف کمدی الهی- تکرار حرف. 

   جدول شماره 4920     

حل      جدول شماره 4919

رئیــس پلیس پیشــگیری تهــران بــزرگ از اجرای 
پاکســازی پارک دانشــجو و محوطه تئاتر شــهر از 
مزاحمــان، مجرمان و خرده فروشــان موادمخدر خبر 
داد.به گزارش ایسنا، سردار کیوان ظهیری در حاشیه 
اجرای ایــن طرح گفت: به دنبــال دریافت مطالبات 
مردمی در خصوص پاکسازی پارک دانشجو و محوطه 
تئاتر شــهر از خرده فروشــان مواد مخدر، معتادان و 
مزاحمان، شناســایی و برخورد با این افراد در دستور 
کار مأموران پلیس پیشــگیری قرار گرفت و سرانجام 
چهارشنبه شب گذشــته مأموران پلیس در عملیاتی 

اقدام به دستگیری این افراد کردند.
وی بــا بیان اینکه مأمــوران کانتــری ۱۲۹ جامی 
و ســرکانتری هشــتم پلیس پیشــگیری به صورت 
محســوس و نامحســوس در فرآیند شناسایی حضور 
داشتند، گفت: در عملیات چهارشنبه شب گذشته در 
مجموع ۲۵ نفر از فروشــندگان موادمخدر، مزاحمان 

و حامان ساح ســرد در این محدوده دستگیر و به 
کانتری منتقل شــدند.ظهیری با بیــان اینکه از این 
افراد چندین قبضه ساح سرد و مقادیری مواد مخدر 
و روانگردان کشف و ضبط شد، گفت: همچنین شش 
دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت نیز که در 
حوالی پارک اقدام به مزاحمت برای شهروندان کرده 
بودند، توقیف شد. ظهیری با بیان اینکه با برنامه ریزی 
مدون، پارک دانشــجو از حضور مجرمان پاکســازی 
خواهد شــد، اظهارکرد: اجرای ایــن طرح به صورت 
مستمر ادامه خواهد داشت و مأموران پلیس با افرادی 
که قصد ناامن کردن پارک دانشجو را داشته باشند و 
در این فضا دســت به اقدامات مجرمانه بزنند برخورد 
خواهند کرد.به گفته رئیس پلیس پیشــگیری تهران 
بزرگ، برای افراد دستگیر شده در این طرح پرونده ای 
تشــکیل شد و آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

روانه دادسرا شدند.

معــاون مبارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از بازداشــت ۲ موبایل قاپ با ۴۰ فقره سرقت 
خبــر داد و گفــت: تاکنون ۳۳ تن از مــال باختگان 
دستگیر شده اند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
ســرهنگ کارآگاه احمد نجفی اظهار کرد: همزمان با 
افزایش ســرقت گوشی های تلفن همراه در محله های 
تهران پــارس و افســریه، تیمی از کاراگاهــان اداره 
هیجدهم پلیس آگاهی پایتخت رســیدگی به پرونده 
را بر عهده گرفتند. بررســی شکایت های مطرح شده 
حکایت از این داشت که سارقان موتورسوار همزمان با 
تاریک شــدن هوا اقدام به قاپیدن گوشی تلفن همراه 

رهگذران می کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه مال باختگان توانسته بودند 
مشــخصات ظاهری موبایل قاپ را به خاطر بسپارند، 
ابراز داشت: تصویری از متهمان و مشخصات ظاهری 
در اختیار تیم هــای تخصصی پلیس آگاهی قرار داده 

شد و در پایش های اطاعاتی مشخص شد که متهمان 
سابقه دار بود و پیش تر در پلیس آگاهی پرونده دارند.

وی گفت: در تحقیقات پلیســی مخفیگاه متهمان که 
به صورت مجردی زندگی می کردند، شناســایی و با 
هماهنگی مقام قضائی هر ۲ ســارق در مخفیگاهشان 
دســتگیر و در بازرســی از آن محل تعدادی گوشی 

همراه و حافظه جانبی تلفن همراه کشف شد.
وی با بیان اینکه در ابتدا متهمان به ۵ فقره ســرقت 
اعتراف کردند، افــزود: متهمــان در ادامه تحقیقات 
پلیسی و با شناسایی چهره آنان توسط مال باختگان، 
چاره ای جز اعتراف نداشــتند و بــه ۴۰ فقره موبایل 
قاپی اقرار کردند.معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بزرگ با اشــاره بــه اینکه تا کنون ۳۳ 
تن از مالباختان شناســایی شده اند، گفت: با تکمیل 
تحقیقات پلیسی متهمان در اختیار مرجع قضائی قرار 

گرفتند.

موبایل قاپان حرفه ای پایتخت دستگیر شدندطرح ضربتی پلیس در پارک دانشجو و محوطه تئاترشهر
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جای خالی برنامه ۹۰ و برنامه های مطالبه گر 

علی بدیع    

بیش از بیست ســال پیش که برنامه ۹۰ با حضور جوانی عاشق و آگاه در 
زمینه فوتبال و در عین حال تحصیلکرده شــروع بــه فعالیت کرد، هیچکس 
حتی مدیران وقت صدا وسیما هم این تصور را نداشتند که به پربیننده ترین 
برنامه تلویزیون پس از دو ســه ســال تبدیل شود و مجری آن هم محبوبیتی 
بیش از سوپراســتارهای ورزش و ســینما پیدا کند. این مهم دایل بسیاری 
داشت که شاید به اختصار بتوان آنها را اینچنین عنوان کرد از قبیل : همراهی 
این برنامه با شــرایط روز جامعه و اســتفاده از تکنولوژی رسانه ای، اشراف به 
مســائل فوتبالی و حواشی آن، ارتباط خوب با مســئولین مرتبط با ورزش و 
فوتبال و ســایر رســانه ها، پرهیز از چاپلوســی و تملق گویی های معمول در 
رســانه ملی، پرداختن به مســائل اجتماعی که دغدغه مردم و بینندگان بود 
کــه بعضی از اوقات با فوتبال هم مرتبط نبود، حمایت همه جانبه مســئولین 
وقــت صدا وســیما از برنامه و مجری آن و دایل دیگر کــه عامل محبوبیت 
و ثباتش شــد ولی دلیل و نکته بســیار مهم تفکر مطالبــه گری برنامه ۹۰ و 
شــخص عادل فردوســی پور بود، تفکری که بسیاری از مفسده های فوتبال و 
ورزش و مســائل اجتماعی و فرهنگی را نه تنها بازگو کرد بلکه عاملی شد که 
دستگاه های نظارتی در حد بضاعت با این مسائل برخورد کنند. مدیران فعلی 
صدا وســیما و در راس آنها مدیر جوان و بی تجربه ولی با ژن خوب شبکه ۳ 
به دلیل بینش و تفکر خود نتوانســتند مطالبه گری برنامه ۹۰ در زمینه فساد 
در فوتبال و مسائل جانبی انرا تحمل کنند چرا که خود با مشکات و مصائب 
بیگانه هســتند و انگار مرجع و مقامی هم نیست که از آنها پرسش گری کند 

و خود هم به هیچ عنوان جوابگو نیستند.
وقتی به فضای فوتبال همین دوسه ماهه در غیاب برنامه ۹۰ نگاه می کنیم 
کاما متوجه می شویم  گروه منفعت طلب و فسادانگیز فوتبال چون خیالشان 
از ســوال و جواب و مطالبه گری فردوســی پور راحت اســت چگونه مشغول 
تاخت و تاز هستند. فوتبال هم مثل سینما و چرخه بانکی کشور عرصه حضور 
آقازاده ها و خواهرزاده ها و دامادهایی شــده که بدون ذره ای تخصص و تعهد، 
فقط به دلیل اینکه پوزه خوبی دارند و بوی پول کثیف را به خوبی استشــمام 
می کنند در این وادی وارد شده اند و به چپاول و اختاس و دزدی می پردازند 
و پای منحوس خود را بر حلقوم مردم گذاشــته اند ، قصه مطالبه گری برنامه 
۹۰ فقط قصه فوتبال نیست قصه بانک سرمایه و ثامن و دهها محفل سودآور 
دیگر اســت که بنام فوتبال و ســینما و ... منافع ناحق بیشــتری را این گروه 

منفعت طلب به چنگ بیاورند .
مســائل غیر اخاقی، دالــی بازیکن و مربی، گردش مالی بی حســاب و 
کتاب، ضعف شــدید مدیریت و عدم تعهد و تخصص ورزشی و فوتبالی، شرط 
بندی و قمار، مســائل فنی و رسانه ای فوتبال و ده ها عنوان دیگر از عناوینی 
بود که برنامه ۹۰ نســبت به آنهــا مطالبه گری می کرد و در کنار آن حتی به 
بحث زندانیان مشــکل دار، زلزله، گرد و خاک هوای خوزستان و موارد بسیار 
دیگری ورود کرده بود که برای اکثریت بینندگان میلیونی برنامه خوشــایند و 
جذاب بود و به نوعی برنامه ۹۰ به مســئولیت اجتماعی خود در تعریف واقعی 
یک رســانه موفق، به خوبی عمل می کرد که متاسفانه به دایل واهی از ادامه 
فعالیت ان جلوگیری شــد هرچند که نباید از یکســری ضعفهای برنامه و لج 

بازیهای فردوسی پور به راحتی عبور کرد. 
خاصه مطلب اینکه اکثریت جامعه از صدا وسیما ادامه فعالیت برنامه ۹۰ 
و برنامه های مطالبه گرانه را خواســتار هســتند و امید که صدا وسیما از این 
آزمایش مردمی سربلند بیرون بیاید و بداند توجه به خواسته به حق مخاطب 

بااترین رکن یک رسانه ممتاز است.

یادداشت

مدیرعامــل اســتقال می گویــد به دلیــل احتمال 
محرومیت باشــگاهش بابت بدهی به پروپئیچ، پاتوسی را 

نتوانسته در جمع آبی های پایتخت حفظ کند.
به گزارش ســایت رسمی باشگاه استقال، امیرحسین 
فتحی درباره آخرین وضعیت آبی های پایتخت گفت: روز 
۲۵ اردیبهشت ســال جاری رای کمیته انضباطی فیفا به 
باشــگاه استقال اباغ شــد. طبق این رای ما باید ظرف 
شصت روز تا دوشنبه آینده ) ۲۴ تیر ۱۳۹۸( بدهی ۴۳۰ 
هزار داری پروپئیــچ را پرداخت کنیم. پانزده روز بعد از 
اباغ رای فیفا، روز اول ژوئن )شــنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸( 
باید به خاطر جذب پاتوســی ۳۵۰ هزار دار به باشــگاه 
کیپ تــاون پرداخت می کردیم تا بنــد خرید دائمی این 
بازیکن فعال شود. ما در جلسات متعدد هیأت مدیره، این 
شرایط خیلی دشوار و بحرانی را بررسی کردیم و بافاصله 
با باشگاه کیپ تاون وارد مذاکره و مکاتبه شدیم تا باتوجه 
باین موضوع شــرایط جدیدی را بــرای به خدمت گرفتن 

پاتوسی ایجاد کنیم.
او افــزود: از طرفی دیگر به طور موازی با کمک وزارت 
ورزش وفدراســیون فوتبال پیگیر این بوده ایم که جریمه 
۴۳۰ هزار داری پروپئیــچ را از درآمد ۸۵۰ هزار داری 
استقال در فیفا پرداخت کنیم. پس به این فکر بودیم که 
پاتوســی را هم جذب کنیم امــا در نهایت به خاطر حفظ 
موقعیت باشــگاه و احتمال محرومیت های سنگین بابت 
پرونده پروپئیچ، تصمیم بر این شــد که نســبت به خرید 
دائمی پاتوســی اقدام نکنیم مگراینکه فیفا بپذیرد جریمه 

پروپیچ را از محل مطالبات ما بپردازد.
مدیرعامل استقال اضافه کرد: تاهمین لحظه هم هنوز 
نتوانسته ایم رضایت فیفا را بابت پرداخت جریمه پروپئیچ 
جلب کنیم و با فیفا در حال رایزنی و مذاکره هســتیم و 
در زاگرب حضــور داریم. یعنی هنوز فیفا قبول نکرده که 
از محل طلب های استقال این جریمه را پرداخت کند. به 
همین خاطر ما ۴۳۰ هــزار دار آماده کردیم تا از طریق 
سفارت ایران در زاگرب به پروپئیچ پرداخت کنیم. به این 
نکته مهم توجه کنید که ما می توانســتیم ۳۵۰ هزار دار 
پاتوسی را پرداخت کنیم و اکنون به خاطر طلب پروپئیچ 
در آســتانه محرومیت باشیم. مشــکل پروپئیچ مربوط به 
دوران مدیریت فعلی نبوده اما از ماه ها قبل این مسئله به 

معضل جدی تبدیل شده بود.
وی ادامه داد: ما در یک ســال گذشته توانستیم خطر 
پرونده ۴۰۰ هزار داری یازالده گومز را برطرف کنیم. به 
همه مشکاتی که اشاره کردم، مسائلی مثل پرونده بویان 
و سرور جپاروف را هم اضافه کنید. ما هنوز نتوانستیم در 
ایــن پرونده ها با آنها به توافق برســیم اما پرونده الحاجی 

گرو و نویمایر را با توافق بســتیم. همه بازیکنان خارجی 
کــه در دوره مدیریت فعلی جذب شــدند و بعدا آن ها را 
نخواســتیم، با همه آن ها از جمله نویمایر، گرو و ایســما 
توافق و تســویه کردیم. البته بین همه این پرونده ها فعا 
مشکل پرونده ۴۳۰ هزار داری پروپئیچ در حدی بود که 
از خرید بازیکن و مربی جدید برای حفظ موقعیت باشگاه 
مهمتر بود. با این وجود یک مربی مجرب و مقتدر خارجی 
هم استخدام کردیم. در همین شرایط بسیار سخت مالی، 
ما به دلیل بررســی های فنی و اصرار فراوان دوســتداران 

استقال به سراغ جذب مربی معتبر خارجی رفتیم.
مدیرعامل اســتقال با اشــاره به جذب استراماچونی، 
بیان کرد: ما در ســخت ترین شــرایط آقای استراماچونی 
را به اســتقال آوردیم. از روزی که ایشــان کارشان را در 
باشــگاه شــروع کردند، هیچ اقدامی در حوزه فنی بدون 
هماهنگی با ایشــان انجام نگرفته است. اولویت سرمربی 
اســتقال جذب یک مهاجم طــراز اول بود. حتی به طور 
مکتوب هم به باشــگاه اعــام کردند که هدف اول جذب 
این مهاجم باشــد. خوشــبختانه به این هدف رسیدیم. از 
نظر رزومه شــیخ دیاباته جزو بهترین خارجی هایی است 
که به استقال آمده اســت منتهی در بین اخبار کذب و 
شایعات بی اساس و موج تخریب ها، چندان به حضور این 

بازیکن بزرگ پرداخته نشد.
او درباره درآمد باشگاه استقال از انتقال صیادمنش هم 
گفت: پول انتقال صیادمنش هزینه ســخت ترین بحران ها 
شــده است. اگر قرار باشــد من هر روز درباره بحران های 
مالی صحبت کنــم، حوصله همه ســرخواهد رفت. بیان 

برخی مشکات جز ناامیدی فایده دیگری ندارد. بله، من 
این را می دانم که عده ای هم می گویند که باشــگاه دروغ 
می گوید اما من دو راه دارم، راه اول اینکه مدام بحران های 
مالی اســتقال را به رســانه ها انتقال دهم تا هوادار باور 
کند که پول صیادمنش هزینه چه مشکات مهمی شده، 
راه دوم اینکــه با روش های مختلف این شــرایط را اداره 
کنــم و اجازه ندهم برخی اتفاق ها رخ دهد. من راه دوم را 
انتخاب کردم و صادقانه به هواداران استقال می گویم که 
مشکات اقتصادی باعث می شــود گاهی اوقات بعضی از 

حرفهای گذشته نسبت به امروز تغییر کند.
فتحی درباره جذب دیاباته گفت: اولویت اصلی و تاکید 
آقای استراماچونی این بود که ما اول شیخ دیاباته را جذب 
کنیم و اگر بودجه باشگاه اجازه داد به سراغ جذب پاتوسی 
هم برویم، حال ممکن اســت این ســوال مطرح شودکه 
چطور پول برای جذب مهاجم بود ولی برای پاتوسی نه؟! 
جذب پاتوســی به ۴۵۰ هزار دار نقد نیاز داشــت )۳۵۰ 
هزار دار باشــگاه و۱۰۰ هزاردار بازیکن( حال آنکه پول 
دیاباتــه به تدریج و درطول یک فصــل تأمین و پرداخت 

می شود.
مدیرعامل اســتقال در پایان خطاب به هواداران این 
باشــگاه گفت: از هواداران محجوب اســتقال می خواهم 
کــه فقط نیمه خالی لیوان را نبینند. شــرایط کلی تیم و 
برنامه های آماده ســازی نسبت به گذشته وضعیت بهتری 
داشــته. یک ســرمربی مجرب خارجی در رأس امور فنی 
قرار گرفته، خواســته های هــواداران دربــاره برخورد با 
حاشــیه ها مورد توجه و رسیدگی قرار گرفته. همین حاا 

که به خاطر جدایی پاتوسی ناراحت هستید، یک فوروارد 
خوب خارجی از ســری آ و لیگ فرانسه به استقال آمده 
اســت. بازهم بازیکنــان ازم طبق نظــر کادرفنی جذب 
خواهند شــد. هواداران و عاشقان استقال مطمئن باشند 

خبرهای خوبی در راه خواهد بود.
استراماچونی: لتو کمک بزرگی برای من خواهد بود

سرمربی استقال اعام کرد دستیار ایتالیایی اش به او 
کمک زیادی در تیمش خواهد کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از توتو مرکاتو، در هفته های 
اخیر سباســتین لتو، مهاجم پیشــین کاتانیا یک چالش 
جدیــد را پذیرفــت. او اکنون بــه عنوان دســتیار آندرا 
استراماچونی در استقال ایران حضور دارد. آخرین باری 
کــه لتو در ایتالیا حضور داشــت با تیم هــای جوانان رم، 
اینتــر و اودینزه کار کرد. اســتراماچونی که به این مربی 
جوان اعتماد کرده است در یک مصاحبه گفت: استقال؟ 
درباره یکی از تیم های مهم آســیا صحبت می کنیم. این 
تیم بدون شــک در میان سه تیم نخســت قرار دارد و از 
محبوب ترین ها اســت. این باشــگاه می خواهد پس از ۶ 
ســال ناکامی یک دوران مهم را بسازد. دو سال با لتو در 
پاناتینایکوس کار کردم. او یــک رهبر بود و کمکی برای 
ســرمربی. همیشه با هم در ارتباط بودیم. سال گذشته از 
فوتبال خداحافظی کرد. می دانســتم که در کاتانیا مدرک 

مربیگری گرفته است. او کمک بزرگی خواهد بود.
همچنین رسانه های ایتالیایی مدعی شدند که مهاجم 

کیه وو مدنظر استقال گرفته است.
به گزارش ایســنا، دو رســانه ایتالیایی توتو مرکاتو و 
کالچــو مرکاتو مدعی شــدند که آندره آ اســتراماچونی، 
سرمربی استقال پس از جذب شیخ دیاباته از مدیران این 
تیم خواسته تا یک مهاجم دیگر که سابقه بازی در سری 

آ را دارد، استخدام کنند.
مانوئل پوچیارلی، مهاجم تیم کیــه وو ایتالیا که البته 
پســت اصلی اش مهاجم کاذب است، مدنظر استراماچونی 
قرار گرفته اســت. این بازیکن فصل گذشته در ۱۰ بازی 
برای کیه وو به میدان رفت اما موفق به گلزنی و دادن پاس 
گل نشــد، البته در کل فصــل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ برای کیوو 

خوب نبود و آن ها به سری بی سقوط کردند.
این بازیکن ۲۸ ســاله ایتالیایی که براســاس ســایت 
ترانســفرمارکت ارزش ۲ میلیــون یورویی دارد، در ۱۳۵ 
تجربه حضور در ســری آ، ۱۶ گل زده و ۵ پاس گل داده 
است. همچنین پوچیارلی سابقه پوشیدن پیراهن امپولی 
را هم دارد.براســاس ادعای رسانه های ایتالیایی، استقال 
می خواهد با ارائه پیشنهاد انتقال قرضی با بند خرید دائم 

پوچیارلی را جذب کند.

تیم ملی والیبال ایران در نخســتین بازی خود از فینال 
لیــگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ با نتیجه ســه بر یک مقابل 

لهستان شکست خورد.
به گزارش ایسنا، از ســاعت ۲:۳۰ بامداد جمعه ۲۱ تیر 
ماه ۱۳۹۸ تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود از 
مرحله فینال لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ در شــیکاگو به 
مصاف تیم ملی لهســتان رفت و در نهایت با نتیجه سه بر 
یــک )۲۵-۲۱، ۲۵-۱۸، ۲۵-۲۰، ۲۵-۲۱( نتیجه را واگذار 
کرد.تیم ملی ایران در این بازی با ترکیب میاد عبادی پور، 
محمدرضا حضرت پور )لیبرو(، سعید معروف، سید محمد 
موسوی، پوریا فیاضی، امیر غفور و علی شفیعی بازی را آغاز 
کرد. لهستان نیز با ترکیب موزاج، کومندا، بارتوش، بندورز، 
کاس، جاکــوب )لیبرو( و هوبر به صاف شــاگردان ایگور 

کواکوویچ رفت.
ایگور کواکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال پس از باخت 
ســه بر یک ایران برابر لهســتان در دور نهایی لیگ ملت ها 
گفت: بازی ســختی برای ما بود. ما ست اول را بسیار خوب 
آغاز کردیم و واقعاً در فرم خوبی بازی کردیم. اما در ســت 
دوم تیم لهستان دفاع های خوبی انجام داد و ما در دریافت ها 
مشکل داشتیم. آن ها در ادامه ی بازی در سرویس نیز خیلی 

خوب عمل کردند.
سرمربی تیم ملی والیبال افزود: بازی خیلی بزرگی را در 
دور نهایی لیگ ملت ها داشتیم. ما مقابل تیمی مغلوب شدیم 

که بهتر از ما عمل کرد و به اندازه ی کافی قدرتمند بود.
ست اول: ۲۵ – ۲۱ ایران

در آغاز این ســت ایران عملکرد بهتری در زدن سرویس 
داشت و توانست با درخشش عل شفیعی ۳ بر صفر از حریف 
پیــش بیافتد، اما در ادامه لهســتان فاصله را به یک امتیاز 
کاهش داد. لهستان در امتیاز ۷ بازی را به تساوی کشاند اما 
این ایران بود که با آبشــار امیر غفور ۸ – ۷ وقت استراحت 
فنــی اول را از آن خود کرد. بــا ورود دو تیم به زمین ایران 
با درخشــش غفور ۱۱ – ۷ پیش افتــاد تا هینن برای تیم 
لهستان درخواست وقت استراحت کند. با شروع مجدد بازی 
عملکــرد خوب بازیکنان ایران در دفاع ادامه داشــت تا ۱۴ 
– ۱۰ از لهستان پیشــی بگیرد. با درخشش غفور در خط 
ســرویس ایران ۱۶ – ۱۰ وقت استراحت فنی دوم را نیز از 

آن خود کرد.
بــا ورود دو تیم به زمین باز هم ایــن امیر غفور بود که 
یک امتیاز ســرویس دیگر را کسب کرد تا ویتال هینن در 
امتیاز ۱۷ – ۱۰ دوباره درخواســت وقت استراحت کند. با 

شــروع مجدد بازی لهستان ۳ امتیاز متوالی گرفت تا بازی 
۱۸ – ۱۴ شود و ایران تقاضای وقت استراحت کند. لهستان 
با کسب دو امتیاز متوالی فاصله را به دو امتیاز کاهش داد تا 
کواکوویچ در امتیاز ۲۳ – ۲۱ تقاضای وقت استراحت کند. 
با ورود دو تیم به زمین ایران دو امتیاز متوالی را کسب کرد 
تا ۲۵ – ۲۱ ست نخست بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد.

ست دوم: ۱۸ – ۲۵ لهستان
با آغاز ست دوم لهستان عملکرد بهتری داشت و ۶ – ۴ 
از ایران پیش افتاد. در ادامه هم این لهستان بود که عملکرد 
بهتری در زدن سرویس داشت و ۸ – ۵ وقت استراحت فنی 
اول را از آن خود کرد. ایران با درخشــش فیاضی توانســت 
فاصله را به یک امتیاز کاهش دهد تا ویتال هینن در امتیاز 
۱۰ – ۹ برای لهســتان تقاضای وقت استراحت کند. ایران 

سرانجام در امتیاز ۱۱ بازی را به تساوی کشاند. 
در ادامه پس از اعتراضات زیاد هینن به داوری، لهستان 
۱۶ – ۱۳ از ایران پیش افتاد و وقت اســتراحت فنی دوم را 

از آن خود کرد.
با شروع مجدد بازی لهستان یک امتیاز دیگر را با اشتباه 
معروف در دادن پاس کسب کرد تا کواوویچ در امتیاز ۱۷ – 
۱۳ تقاضای وقت استراحت کند. عملکرد خوب لهستانی ها 
در زدن سرویس ادامه داشت تا اینکه ۲۵ – ۱۸ پیروز ست 

دوم بازی شد.
ست سوم: ۲۰ – ۲۵ لهستان

دو تیم به صورت پایاپای تا امتیاز ۵ در این ســت پیش 
رفتند تــا اینکه ایران ۶ – ۵ از لهســتان پیش افتاد. بازی 
به صوت نزدیک ادامه داشــت تا اینکــه ایران ۸ – ۷ وقت 

استراحت فنی اول را کسب کرد. 
با ورود دو تیم به زمین ایران با درخشــش امیر غفور در 
خط سرویس، سه امتیاز متوالی را کسب کرده و ۱۱ – ۸ از 
لهستان پیش افتاد. با شروع مجدد بازی با درخشش بدنورز 
در خط سرویس لهستان با کســب ۴ امتیاز متوالی ۱۲ – 
۱۱ از ایران پیش افتاد. با درخشــش هوبر در حمله و خط 
سرویس، لهستان ۱۵ – ۱۳ پیش افتاد و در نهایت ۱۶ – ۱۳ 

وقت استراحت فنی دوم را کسب کرد.
با شــروع مجدد بازی ایران فاصله را به دو امتیاز کاهش 
داد، امــا باز هم لهســتان با به کارگیری ســرعت در خط 
حمله، دفاع ایران را جا گذاشــته و ۱۸ – ۱۵ پیش افتاد تا 
کواکوویچ برای ایران تقاضای وقت استراحت کند. فاصله ۵ 
امتیازی دو تیم حفظ شــد تا اینکه لهستان ۲۵ – ۲۰ ست 

دوم بازی را نیز با برتری پشتت سر گذاشت.

ست چهارم: ۲۱ – ۲۵ لهستان
با شــروع ست نیز باز هم لهســتان با درخشش هوبر در 
دفاع روی تور آبشــارهای ایران را یکی پس از دیگری دفاع 
کرده و ۵ – ۲ پیش افتاد. در ادامه هم برتری لهستان ادامه 
داشت و ۸ – ۶ وقت استراحت فنی اول را کسب کرد. ایران 
در نهایت با درخشــش موســوی و مجرد در دفاع روی تور 
بازی را ۱۰ بر ۱۰ به تســاوی کشاند. لهستان همچنان با به 
کارگیری سرعت دفاع ایران را جا گذاشته و ۱۶ – ۱۴ وقت 

استراحت فنی دوم را هم از آن خود کرد.
با شــروع مجدد بازی عملکرد خوب لهستانی ها در زدن 
سرویس و دریافت های اول ادامه داشت و توانستند فاصله را 
به سه امتیاز افزایش داده و ۲۱ – ۱۸ از ایران پیش بیافتند. 
شب خوب لهستانی ها ادامه داشت تا اینکه ۲۵ – ۲۱ پیروز 

ست چهارم شده و در مجموع ۳ بر یک پیروز بازی شد.
به این ترتیب تیم ملی لهستان با کسب دو برد و ۵ امتیاز 
صدرنشین گروه دوم مســابقات شده و به عنوان نخستین 
تیم راهی نیمه نهایی مسابقات لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ 
شــد. از سوی دیگر تیم ملی والیبال فرانسه با قبول دومین 
شکست در مرحله پایانی لیگ ملت ها، از دور رقابت ها کنار 
رفت. به گزارش ایسنا، در چهارمین بازی مرحله نهایی لیگ 
ملت های والیبال ۲۰۱۹ در شیکاگو، از ساعت ۵:۳۰ بامداد 
جمعه۲۱ تیر ماه ۱۳۹۸ تیم های فرانسه و روسیه به مصاف 
یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه ســه بر صفر )۱۶-۲۵، 
۲۵-۲۳ و ۲۵-۱۷( به ســود روسیه پایان یافت تا تیم ملی 
فرانسه با دو شکست در این مرحله از دور رقابت ها کنار برود.

به این ترتیب تیم ملی روســیه با کســب یک برد و سه 

امتیاز بدون ســت باخته موقتاً صدرنشین گروه اول مرحله 
نخســت فینال لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ شد. تیم ملی 
آمریکا نیز به دلیل یک ست باخته، با یک برد و سه امتیاز در 
جایگاه دوم قرار دارد. فرانسه نیز با قبول دو شکست مقابل 

این دو تیم از دور رقابت ها کنار رفت.
دو تیم روســیه و آمریکا )میزبان( از ساعت ۵:۳۰ بامداد 
فردا )شنبه( ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ برای تثبیت صدرنشینی در 

گروه A مسابقات به مصاف یکدیگر می روند.
ست اول: ۲۵ - ۱۶ روسیه

در این ست روس ها از همان ابتدا در دفاع روی تور و زدن 
سرویس عملکرد فوق العاده ای داشتند و بنجامین تونیوتی 
پاسور فرانسه را از جریان بازی خارج کردند و در نهایت پس 
از کسب وقت های اســتراحت فنی اول و دوم ۲۵-۱۶ ست 

نخست را با برتری پشت سر گذاشتند.
ست دوم: ۲۵ – ۲۳ روسیه

با شــروع ست دوم نیز این شاگردان ساملوو در تیم ملی 
روسیه بودند که عملکرد خوب خود را ادامه دادند و پس از 
کسب وقت استراحت فنی اول و دوم، نمایش قابل قبولی در 
زدن ســرویس و دفاع روی تور داشتند تا ۲۵-۲۳ ست دوم 

بازی را نیز با برتری پشت سر بگذارند.
ست سوم: ۲۵ – ۱۷ روسیه

در این ســت نیــز شــاگردان تیلیه نتوانســتند مقابل 
سرویس ها و دفاع خوب روس ها عملکرد خوبی داشته باشند 
و بــا نتیجه ۲۵-۱۷ نتیجه را واگــذار کردند تا در مجموع 
شاگردان ســاملوو )تیم ملی روسیه( سه بر صفر پیروز این 

بازی حساس شوند.

مهاجم ایرانی تیــم زنیت می گوید در جریان پیشــنهاد 
لیورپول برای اضافه شــدن به این تیم نیست ولی این را هم 
قبــول دارد که بازی کردن کنار صــاح و مانه جذابیت های 
زیادی دارد. به گزارش ایســنا، ســردار آزمون درباره افزایش 
روند گلزنیش در زنیت و تغییــر در عملکردش گفت: خدارا 
شکر زنیت تیم هجومی و خوبی است و مهاجمان بیشتر دیده 
می شــوند. بازیکنان بزرگی در خط حمله این تیم هستند و 
هر مهاجمی در این تیم می توانــد خوب کار کند و گل های 

زیادی بزند. وی ادامه داد: من در این تیم جا افتادم و مشکلی 
ندارم. بازیکنان بزرگی در کنارم هستند و کمک کردند سریعاً با 
فضای این تیم آشنا شوم و به موفقیت برسم. مهاجم ملی پوش 
زنیت سن پترزبورگ درباره جدا نشدن از لیگ روسیه گفت: 
من در این لیگ جا افتادم و با فرهنگ روسیه آشنا شدم. لیگ 
روسیه سخت است. شاید کمتر در ایران دیده شود اما تیم های 
خوبی در این لیگ وجود دارند. ما با تیم روستوف به یک هشتم 
نهایی لیگ اروپا هم صعود کردیم. به طور کلی لیگ روســیه 

خوب است و خیلی از جوانان از لیگ روسیه به لیگ های بهتر 
بروند. آزمون اظهار کرد: بازی نخست تیم ما پس فردا برگزار 
می شود. ما در شرایط خوبی قرار داریم اما متاسفانه نتوانستیم 
در بازی سوپرجام، نتیجه را حفظ کنیم. بازیکنان خوبی داریم 
و امیدواریم در روسیه و لیگ قهرمانان اروپا بدرخشیم. او درباره 
عاقه مندی باشــگاه لیورپول به جذبش گفت: من در جریان 
نیستم و باشگاه باید در این باره صحبت کند. من هیچ خبری 
ندارم. مهاجم زنیت درباره اینکه شــرایط حضور در لیگ برتر 
انگلیس را دارد، تاکید کرد: به طور صددرصد رقابت سخت تر 
است اما باید ببینیم باشگاه پیشنهادی دریافت کرده است یا 
خیر. او درباره جذابیت بازی با بازیکنانی مانند صاح و سادیو 
مانه نیز گفت: به طور قطع همینطور است و بازی کردن با این 
بازیکنان جذاب است. وی درباره شایعات مختلف درباره عاقه 
مندی برخی از تیم ها به او یادآور شــد: من ماجرای سلتیک 
را نمی دانســتم اما اگر پیشنهادی باشد به بازیکن نمی گویند 
و به باشــگاه اباغ می شود تا توافق حاصل شود. آزمون درباره 
روابطش با سرمربی زنیت خاطرنشان کرد: موقعی که در روبین 
کازان بودم او کاپیتان تیم ما بود. او مرد خیلی خوب و بادانشی 
اســت و امیدوارم در ادامه هم موفق باشد. آزمون درباره رفتن 
کی روش از ایران و انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی 
تیم ملی ایران و اضافه شدن برخی بازیکن کم تجربه و جوان 

به تمرینات این تیم اظهار کرد: خیلی خوشحالم که ویلموتس 
انتخاب شــده است. به طور صددرصد مربی خوبی را به جای 
کی روش انتخاب کردند. دوســت دارم در این مورد با احترام 
صحبت کنم. هر دو مربی بزرگ هستند. باید مربی را با احترام 
بیاورید و با احترام هم بدرقه کنید. اینطور نباشــد که به حال 
خــودش رها کنیم و بگوییم برو. چنــد صد نفر ویلموتس را 
استقبال کردند. ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: 
فوتبال تهاجمی ویلموتس برای یک مهاجم خوب اســت. در 
جام جهانی وظیفه من این بود که تا لب خط دفاعی هم عقب 
بیایم و کارم ســخت شد و مردم بی دلیل از من انتقاد کردند. 
وقتی تیم دفاعی بازی می کند مهاجم دیده نمی شود. در حالت 
برعکس هم وقتی تیم تهاجمی باشد مدافعین دیده نمی شوند. 
وی ادامــه داد: اگر تهاجمی بازی کنیم و نتیجه نگیریم همه 
انتقاد می کنند و می گویند تیم برنامه ای برای دفاع ندارد. باید 
طوری با فوتبال ویلموتــس کنار بیاییم که اگر خدای نکرده 
نتیجه نگرفت هم توجیه پذیر باشــد. امیدوارم تیم در آینده 
مورد انتقاد قرار نگیرد. آزمون درباره شکست رکورد علی دایی 
اظهار کرد: من دنبال رکورد و این مســائل نیستم. آقای دایی 
مرد و بازیکن بزرگی هســتند. چه رکوردش جا به جا شــود 
توســط من یا رونالدو، همچنان جای خودش را دارد و برای 

ما بزرگ است.

اخبار نقل و انتقاات آبی پوشان پایتخت 

پاتوسی رفت، استراماچونی به دنبال جذب مهاجم کیه وو 

شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل لهستان

آزمون:
 خبری از پیشنهاد لیورپول ندارم

انصاری فرد به السیلیه پیوست
مهاجــم ایرانــی با تیــم قطری 

السیلیه قرارداد امضا کرد.
به گزارش ایسنا، باشگاه السیلیه 
قطر در اکانت رسمی اش در توئیتر 
اعام کرد کریم انصاری فرد بازیکن 

جدید این تیم است. 
مهاجــم ایرانــی با تیــم قطری 
قراردادی دو ســاله امضا کرد.انصاری فرد ۲۹ ســاله نخستین خرید تابستانی 

السیلیه است.او پیش از برای ناتینگهام فارست بازی می کرد.

شفر: امارات خانه دوم من است
اعام  اســتقال  سابق  سرمربی 
کرد امارات خانه دومش اســت. به 
گزارش ایســنا و به نقــل از خلیج 
تایمز، وینفرد شــفر کــه به تازگی 
هدایت تیــم بن یــاس را بر عهده 
گرفته اســت در یک مصاحبه اعام 
کرد که امارات خانه دومش است و 
قول داد یک تیم قوی خواهد ســاخت تا بتواند برای کســب جام رقابت کند. 
سرمربی پیشین استقال گفت: هدف من این است تیم قوی بسازم که توانایی 

رقابت و فتح عناوین را داشته باشد.
این اتفاق تنها با کار ســخت به ســرانجام خواهد رســید و به یک برنامه 
طوانــی مدت نیاز خواهد داشــت. باید مانند یک گــروه کار کنیم تا بتوانیم 
به هدفمان برســیم. ســرمربی ۶۹ ساله که توانســت کامرون را قهرمان جام 
ملت های ۲۰۰۲ کند، با العین فاتح لیگ شــود و برای تیم اماراتی سه گانه را 
به ارمغان بیاورد درباره کشف استعداد ها اظهار کرد: در طول حضورم در العین 
توانستم هدایت ســتاره های جوان زیادی همچون عمر عبدالرحمن را داشته 
باشــم. حضور بازیکنان جوان در هر تیمی اهمیت دارد و امیدوارم تجربه فوق 
العاده ای با بازیکنان جوان و با تجربه داشــته باشــم. شفر درباره معتز عبداه 
گفت: از داشــتن او در کادر فنی ام خوشحالم. او را از زمانی که هدایت العین 
را بر عهده داشتم می شناختم. حضورش ارزشمند خواهد بود. سرمربی آلمانی 
در پایان اظهار کرد: با وجود اینکه ۱۰ ســال بود فوتبال امارات را ترک کرده 

بودم اما بازی های این کشور را دنبال می کردم.

غیبت سهراب مرادی 
در وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۹

یک ســایت خارجی با اشاره به مصدومیت مجدد سهراب مرادی اعام کرد 
این وزنه بردار در مســابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ غایب است و امسال برای 
این وزنه بردار از بد به بدتر پیش رفته اســت. به گزارش ایســنا و به نقل از 
Insidethegames، ســهراب مرادی قهرمان جهان و المپیک که رکورد دار 
جهان هم هســت بعد از در رفتگی شانه اش در تمرین،در مسابقات قهرمانی 

جهان ۲۰۱۹ غایب خواهد بود. 
این دومین آســیب دیدگی جدی اســت که برای مرادی در طول پنج ماه 
پیــش می آید. مرادی امید اول ایران برای گرفتن مدال طا در المپیک توکیو 
بود اما اکنون دیگر بسیار بعید به نظر می رسد. داود باقری به رسانه های محلی 
گفته است سهراب مرادی مســابقات جهانی که در سپتامبر در تایلند برگزار 

می شود، را از دست می دهد.
مرادی در ماه فوریه هم آســیب دیدگی از ناحیه کمر داشــت که پس از 
معاینه توســط متخصص آلمانی گفته شد برای شش تا نه ماه باید استراحت 
کند و تمرینات فیزیوتراپی انجام دهد.امســال برای مرادی از بد به بدتر پیش 
رفته اســت و در حالی که او از مصدومیت ها رنج می برد، هفته پیش تیان تائو 
چینی رکورد دوضرب جهان را شکســت و مرادی این رکورد را از دست داد.از 
آنجا که ایران دو وزنه بردار مرد را می تواند به المپیک توکیو اعزام کند، ممکن 

است مجبور شود از کیانوش رستمی استفاده کند.

ماهینی اردوی پرسپولیس را ترک کرد
مدافــع تیم فوتبال پرســپولیس با نظــر کادر فنی و کادر پزشــکی تیم، 
بعدازظهر جمعه اســتانبول را به مقصد تهران ترک کرد. به گزارش ایسنا و به 
نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، حسین ماهینی که در بازی دوستانه 
برابر نیروی زمینی از ناحیه زانو دچار مصدومیت شــده بود، برای ادامه درمان 
و عکسبرداری مجدد، با نظر کادر فنی و کادر پزشکی تیم، عصر جمعه اردوی 

سرخپوشان را ترک کرد و راهی تهران شد.

اخبار کوتاه
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گزارش

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ســال ۹۸ حاکی از آن اســت که 
اســتانهای همدان و فارس کمترین میزان نرخ بیکاری را در میان استان های 
کشــور داشته اند و نرخ بیکاری در استان تهران نیز ۲.۲ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل کاهش داشته اســت.بر اساس اطاعات منتشر شده از سوی 
مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری در حالی ۱۰.۸ درصد گزارش 
شده که در زمستان سال گذشــته ۱۲.۱ درصد بوده است.گزارش نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار در بهار امســال نشان می دهد که همدان دارای کمترین 
نرخ بیکاری و چهارمحال و بختیاری بیکارترین استان کشور بوده است.استان 
همدان بــا ۶.۱ درصد و پس از آن فارس با هفــت درصد دارای کمترین نرخ 
بیکاری در میان اســتان های کشور بودند. بیشترین میزان بیکاری هم متعلق 

به چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۷ درصد اســت و استان های خوزستان با ۱۶.۲ 
درصد، لرســتان ۱۶.۱ درصد و هرمــزگان ۱۵.۹ درصد در رده های بعدی قرار 
دارند.نرخ بیکاری در اســتان همدان در حالی روند کاهشی را نشان داده و به 
۶.۱ درصد در بهار امســال رســیده است که این نرخ در زمستان سال گذشته 
۱۱.۶ درصد گزارش شده بود و طی مدت مشابه سال ۹۷ یعنی بهار سال قبل 
۸.۲ درصد بوده است.شکاف بیکاری استان ها نشان دهنده فاصله بااترین نرخ 
بیکاری با پایین ترین نرخ بیکاری اســتان ها در یکسال است که این شاخص از 
تفاضل بااترین نرخ بیکاری با پایین ترین نرخ به دست می آید.نکته قابل توجه 
اینکه اســتان چهارمحال و بختیاری با وجود آنکه در میان اســتان های کشور 
بیکارترین اســتان کشور به شمار می رود اما در بهار سال گذشته، نرخ بیکاری 

۲۲.۸ درصدی را تجربه کرده است که با کاهشی ۷.۲ درصدی به ۱۵.۶ درصد 
در زمستان سال ۹۷ رسیده است.نرخ بیکاری استان تهران نیز در بهار امسال، 
۱۰.۱ درصد گزارش شــده که با توجه به تجربه بیکاری ۱۲.۳ درصدی در بهار 
سال گذشته می توان گفت که بیکاری در تهران ۲.۲ درصد کاهش یافته است. 
البته نرخ مشارکت اقتصادی در تهران از ۴۰.۱ درصد به ۳۹.۷ درصد رسیده و 
کاهشی ۰.۴ درصدی را نشان می دهد.بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به 
اســتان گیان اختصاص دارد و پس از آن مازندران، زنجان، خراسان شمالی و 
همدان در میان اســتان های کشور از نرخ مشارکت بیشتری برخوردار بوده اند.

به گزارش ایســنا، گزارش مرکز آمار و اطاعــات راهبردی وزارت کار از نتایج 
طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می دهد که در بهار امسال از مجموع ۲۷ 
میلیون و ۳۳۹ هزار و ۴۳۱ نفر جمعیت فعال کشور، ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار و 

۷۴۴ نفر شاغل و ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر بیکار بوده اند.

بیکارترین استان کشور 

ادامه روند افزایشی قیمت نفت
قیمت نفت در معامات روز جمعه بازار جهانی تحت تأثیر کاهش تولید خلیج 
مکزیکو در آســتانه وقوع طوفان در این منطقه و ادامه تنش های ژئوپلیتیکی در 
خاورمیانه، افزایش پیدا کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامات آتی وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۳۱ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش، به ۶۰ دار و ۵۱ سنت در 
هر بشــکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته به ۶۰ دار و ۹۳ سنت صعود 
کرده بود که بااترین حد در شش هفته اخیر بود.بهای معامات آتی نفت برنت 
۲۹ ســنت یا ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرد و به ۶۶ دار و ۸۱ سنت در هر بشکه 
رسید.شــرکت های نفت در خلیج مکزیکو تا روز پنج شنبه بیش از یک میلیون 
بشــکه در روز از تولیدشان که معادل ۵۳ درصد از تولید این منطقه است را به 
دلیل طوفان گرمسیری کاهش دادند. این طوفان روز سه شنبه به ساحل لوئیزیانا 
می رســد و پیش بینی می شد قدرت وزش آن به ۱۱۹ کیلومتر در ساعت برسد.

تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشــتی نوشتند: روند افزایشی نفت برنت 
تحت تأثیر وقوع طوفان در خلیج مکزیکو که تولید نفت را متوقف کرده اســت 
و ادامه کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا، ادامه یافت.طبق آمار اداره 
اطاعات انرژی، ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به پنجم ژوئیه، ۹.۵ میلیون 
بشــکه کاهش پیدا کرد که چهارمین کاهش هفتگی متوالی بود و بیش از سه 
برابر کاهش ۳.۱ میلیون بشــکه بود که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند.کیم 
کوانگ رائه، تحلیلگر کاا در شرکت سامسونگ فیوچرز گفت: پیش بینی می شود 
کاهش چشمگیر ذخایر نفت خام آمریکا و ریسک های ژئوپلیتیکی نفت برنت و 
وســت تگزاس اینترمدیت را در سطوح فعلی نگه دارد.بر اساس گزارش رویترز، 
اما دورنمای ضعیف تر تقاضا برای نفت که از ســوی اوپک اعام شد، روند رشد 
قیمت هــا را محدود خواهد کرد. اوپک در گــزارش ماهانه خود پیش بینی کرد 
جهان به ۲۹.۲۷ میلیون بشکه در روز نفت این گروه در سال ۲۰۲۰ نیاز خواهد 

داشت که کمتر از ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ است.

نفت سنگین ایران ۷ دار ارزان شد
طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در ژوئن سال ۲۰۱۹ 
به ۲.۲۲۵ میلیون بشکه در روز رسید و نفت سنگین ایران شش دار و ۹۸ سنت 
در هر بشکه ارزان شد.به گزارش ایسنا، گزارش اوپک بر مبنای آمار منابع ثانویه 
نشان می دهد تولید نفت ایران در ماه میادی گذشته به ۲.۲۲۵ میلیون بشکه در 
روز رســید که ۱۴۲ هزار بشکه در روز در مقایسه با تولید ۲.۳۶۷ میلیون بشکه 
در روز در ژوئن، کاهش نشان داد.طبق آمار منابع ثانویه، مجموع تولید اوپک که 
متشــکل از ۱۴ کشور اســت، در ماه ژوئن ۲۹.۸۳ میلیون بشکه در روز بود که 
نسبت به ماه پیش از آن ۶۸ هزار بشکه در روز کاهش داشت. تولید نفت عاوه 
بر ایران، در لیبی و آنگوا کاهش یافت، در حالی که تولید نیجریه و عربســتان 
ســعودی افزایش داشت.قیمت نفت ســنگین ایران در ماه ژوئن ۶۰ دار و ۸۸ 
سنت در هر بشکه بود که در مقایسه با مه ۶۷ دار و ۸۶ سنت در هر بشکه در 
مه، شــش دار و ۹۸ سنت کاهش نشان داد. میانگین قیمت نفت سنگین ایران 
از ابتدای ســال ۲۰۱۹ تاکنون ۶۳ دار و ۲۶ ســنت در مقایسه با ۶۶ دار و ۸۹ 
سنت در سال ۲۰۱۸ بوده است.ارزش سبد نفتی اوپک در ژوئن حدود هفت دار 
یا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و به ۶۲ دار و ۹۲ ســنت در هر بشــکه رسید که 
دومین کاهش ماهانه متوالی بود و ارزش این سبد به همراه شاخص های قیمت 

نفت به شدت افت کرد.

عرضه نفت در بورس بزودی کاغذی می شود
نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: ما هم باید در آینده به سمت 
اســتفاده از ابزارهای فیوچر و ُفروارد برویم اما باید ابتدا فروش فیزیکی جا بیفتد 
و شــرایط فراهم شود که بتوانیم گام های بعدی را برداریم.امیر حسین تبیانیان 
در گفت وگو باخبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اســتفاده از ابزارهایی مثل فیوچرز 
)Futures( و ُفــروارد ) Forward( برای فــروش نفت در بورس انرژی اظهار 
داشت: مجوز این ابزارها در ایران گرفته شده و روی محصوات غیر نفتی استفاده 
می شــود اما چون نفت خام به تازگی وارد بورس شــده و سرمایه گذاران تازه با 
شاخص ها، قیمت نوسانات و موضوعات آشنا می شوند، تصمیم بر این است ابتدا 
فروش فیزیکی راه بیفتد که امکان تحویل وجود داشته باشد. چون قراردادهای 
آتی حتما باید منجر به تحویل شــود در غیر این صورت مشــکل شرعی پیش 
می آید.وی افزود: ابتدا فروش فیزیکی پایه گذاری شد تا تحویل از طریق بورس 
انجام شود، سپس بر اساس راه اندازی فروش فیزیکی سایر ابزارها مجوز گرفته و 
کار کنند. باید توجه داشت که در عرضه بورسی نفت در پله اول هستیم، باید ابتدا 
فروش فیزیکی را سر و سامان دهیم. فعا برای معرفی ابزارهای جدید زود است.
نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی درباره روال عرصه نفت در بورس های 
بین المللــی توضیح داد: در بورس های بین المللی دنیا به جای فروش فیزیکی از 
ابزارهای کاغذی استفاده می کنند اما همان ابزارهای کاغذی هم منجر به تحویل 
فیزیکی می شــود اما در ایران مجوزها با توجه به قوانین فقهی صادر می شود و 
امکان تحویل فیزیکی باید فراهم می شــد.تبیانیان تصریح کرد: مثا وقتی روی 
آتی سکه کار می کنیم اگر منجر به تحویل شود فروشنده می تواند از بازار تهیه و 
در اختیار خریدار قرار دهد اما نفت خام این شرایط را نداشت که بتوانیم از ابتدا 
سراغ آتی برویم، برای تحویل اینگونه نیست که هر کسی به نفت خام دسترسی 

داشته باشد. 

۱۷ میلیارد دار برای نفت و گاز کنار گذاشته شد
در فرایند پرداخت تسهیات 
ارزی از محــل منابــع صندوق 
توسعه ملی، تاکنون حدود ۱۷ 
میلیــارد دار بــرای طرح های 
نفــت و گاز مورد تائیــد و در 
مسیر پرداخت قرار گرفته است.
به گــزارش ایســنا، در اجرای 
قراردادهــای عاملیــت اعطای 
تسهیات ارزی از محل صندوق 

توسعه ملی روال به این ترتیب است که طرح هایی که بانک ها تأیید و به صندوق 
ارسال می کنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیات از منابع صندوق 
بررســی و در صورت تأیید مورد پذیرش قرار می گیرنــد. در ادامه بانک عامل 
می تواند قرارداد مشــارکت برای اجرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارســال 
مدارک مربوطه نســبت به دریافت مسدودی برای طرح که به مفهوم تخصیص 
تسهیات ارزی است، اقدام کند تا از محل آن اعتبارات مربوطه تأمین شود. در 
صورت عدم ارسال مستندات ازم در مهلت مقرر، اعام وصول طرح لغو شده و 
در صورت ارائه دایل توجیهی کافی از سوی بانک عامل مهلت تمدید می شود. 
این در حالی اســت که بررســی عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای فعالیت 
)آغاز دهه ۱۳۹۰( تا پایان ســال گذشته نشان می دهد که حدود ۳۵۰ فقره با 
حدود ۴۱ میلیارد دار طرح در صندوق اعام وصول شــده است. از طرح های 
اعام وصول شده ســهم طرح های باادستی نفت و گاز از حدود ۱۶.۸ میلیارد 
دار و در قالب ۱۱ فقره طرح بوده که برای تمامی آن ها مســدودی صادر شده 
اســت.در مجموع ۱۲ میلیارد دار برای طرح های باادســتی نفت و گاز تأمین 

اعتبار و ۸.۸ میلیارد دار پرداخت شده است. 
از مبلغ مســدود شده ۶.۸ میلیارد دار در چهار فقره طرح مربوط به بخش 
خصوصــی و ۹.۹ میلیارد دار برای هر فقره طرح در شــرکت های وابســته به 
نهادهای عمومی غیر دولتی بوده است.در رابطه با طرح های پایین دستی نفت 
و گاز نیز عملکرد صندوق توســعه ملی اینگونه بوده که سهم آن ها از طرح های 
اعام وصول شــده ۲۹۸ میلیون دار و در سه طرح بوده است که برای تمامی 
آن ها مســدودی صادر شــده اســت. همچنین برای دو فقره از این طرح ها در 
مجموع ۳۶ میلیون دار گشــایش اعتبار انجام شــده کــه بابت یک طرح ۲۸ 
میلیون دار به متقاضی پرداخت شــده و تمامی طرح های مســدود شــده در 

طرح های پایین دستی نفت و گاز مربوط به بخش خصوصی است.
بر این اســاس مجموع ســهم طرح های باادستی و پایین دستی نفت و گاز 
از طرح های اعام وصول شــده صندوق توسعه ملی به حدود ۱۷ میلیارد دار 
می رســد.صندوق توســعه ملی در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان 
موفق حساب ذخیره ارزی راه اندازی شد و با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی 
از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و 
سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از محل نفت، گاز 
و فرآورده های نفتی شــروع به کار کرد. ساانه از منابع ارزی ورودی به صندوق 
نیز تسهیاتی به صورت عمدتاً ارزی و تا بخشی ریالی بر اساس موارد درج شده 

در اساسنامه پرداخت می شود.

اخبار  انرژی

خبر

با آغاز فصل گرما و افزایش میزان برق در کشــور، دولت 
چراغ های مختلفی را برای مقابله با خاموشی های برنامه ریزی 
شــده روشن کرد تا تابستان امســال سایه خاموشی بر سر 
کشــور سنگینی نکند. خاموشی تابســتان سال گذشته بر 
ایران ســایه انداخت و به دلیل وجود بحران آب، کشــور با 
خاموشی های برنامه ریزی شده مواجه شد. پرونده این چالش 
با این که امســال به دلیل بارندگی های اخیر که در سراسر 
کشــور رخ داد، به پررنگی ســال گذشته نیست، به صورت 
قطعی بســته نشده است و هنوز مسؤوان به این سوال که 
آیا امسال تابستان را بدون خاموشی برنامه ریزی شده سپری 

خواهیم کرد یا نه پاسخ قطعی نمی دهند.
کمبود ٤٠٠٠ مگاواتی تولید برق

اما رضا اردکانیان- وزیر نیرو- اخیراً در پاســخ به سوال 
ایســنا مبنی بر این که آیا امســال هم مانند تابستان سال 
گذشته با خاموشــی های برنامه ریزی شده مواجه خواهیم 
شــد؟ گفت: از مردادماه سال گذشــته برای تابستان سال 
۱۳۹۸ برنامه ریزی کردیم و اســاس را بر این گذاشتیم که 
شرایط آبی ســال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ مانند سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ 
باشد؛ یعنی حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمبود تولید نیروگاه های 
برق آبی در تابســتان ۱۳۹۸ داشــته باشیم.به گفته وی به 
دلیــل کمبود بارش ها برای تابســتان ۱۳۹۸ حدود ۸۰۰۰ 
مگاوات کمبود تولید پیش بینی کردیم که بارش های اخیر 
موجب شد، حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمبود ناشی از کم بارشی 
و در نتیجه کمبود تولید برق در سدهای مخزنی که عمدتاً 
در خوزســتان قرار دارند، برطرف شــوند؛ اما حدود ۴۰۰۰ 
مگاوات دیگر کمبود وجود دارد.اردکانیان با اشاره به میزان 
مصــرف برق در ایران اظهار کرد: عــاوه بر ۴۰۰۰ مگاوات 
مذکور افزایش مصرف غیرمتعارفی که ممکن است امسال 
بــه دلیل نوعی خاطر جمعی از این که مشــکلی نداریم، به 
وجود بیایــد؛ در واقع این که دوباره برگردیم به عادت قبلی 
می تواند مشکل ســاز باشد. البته ســعی کردیم تعدادی از 
واحدهــا را زودتر به مدار بیاوریم. اگــر مصرف را به همان 
عادات پرمصرفی قبلی برنگردانیم؛ یعنی اگر رشد مصرف مان 
نسبت به تابستان سال گذشــته ۲.۵ درصد بیشتر نباشد، 

امیدواری زیادی داریم که تابستان با آسایش سپری شود.
از صنعتگران تا کشاورزان پای میز مذاکره 

در این میان دولت راهکارهای مختلفی را برای جلوگیری 
از خاموشی به کار گرفته است؛ یکی از این راهکارها تشویق 
صنایع است. وزارت نیرو هر سال به صنایع مشوق می دهد 

که طرح ذخیره عملیاتی را اجرا کنند. در این راستا در سال 
جاری بیش از ۲۰۰۰ مگاوات تفاهم نامه با صنایع امضا شده 
است.از سوی دیگر مشــوقی برای کشاورزان در نظر گرفته 
شده است؛ به این شرح که کشاورزان در ساعت اوج مصرف 
چاه های کشــاورزی خود را خاموش کنند و در این صورت 
می توانند در ۲۰ ساعت بعدی از برق رایگان استفاده کنند. 
ســال گذشــته از این طریق ۷۰۰ مگاوات در مصرف برق 
صرفه جویی صورت گرفت.راهکار دیگر مولدهای خود تأمین 
اســت که باید به شبکه های سراسری متصل شوند. در این 
راستا ۴۵۰ مگاوات تفاهم نامه منعقد شده است. سه راهکار 
دیگر مربوط به روشنایی ادارات، معابر عمومی و پارک هاست. 
همچنین با ایستگاه های سی ان جی مذاکره صورت گرفته 
است که در صورت نیاز از دیزل اضطراری استفاده کرده و از 

برق شبکه سراسری کمتر استفاده کنند.
مهمترین تصمیم دولت برای مقابله با خاموشی

در این میان اصاح ساعت کاری ادارات عنوان مهم ترین 
راهکار وزارت نیرو برای مقابله با خاموشی را یدک می کشد. 
در این راســتا مذاکراتی با استانداران صورت گرفت و طبق 
آخرین اخبار تغییر ساعات اداری در ۲۹ استان آغاز شد که 
اســتان تهران تاکنون در این لیست جای نگرفت.طبق این 
تغییر، شــروع و خاتمه ســاعات کار روزانه ادارات به میزان 
یک تا ۱.۵ ساعت زودتر صورت می گیرد و پیش بینی شده 

است به جهت خنکی هوا در ساعات آغازین صبح و استفاده 
از روشنایی روز و همچنین قرار گرفتن عمده ساعات اداری 
در ساعات غیر پیک، این طرح نقش قابل توجهی در کاهش 
بار مصرفی در ســاعات گرم سال داشته باشد.تصمیم گیری 
درباره ســاعات شروع و پایان کار ادارات بر اساس اولویت ها 
و شرایط هر استان اســت که در مدت یک ماه یا کل فصل 
تابستان اجرا شــود. البته این راهکار که برای جلوگیری از 
خاموشی برنامه ریزی شده در فصل تابستان اتخاذ شده که 
ســال گذشته نیز اجرا شــده بود و آمارها نشان می داد که 
تغییر ساعت اداری سال گذشته نتایج مناسبی در پی داشت 
و از این طریق سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰۰۰ مگاوات صرفه جویی 
صورت گرفت.از سوی دیگر دولت در جدیدترین تصمیم خود 
برای مدیریت مصرف اعام کرده است که برق دستگاه ها و 
مؤسساتی که دمای ۲۵ درجه سانتی گراد را روی سامانه های 
سرمایشی خود تنظیم نکنند، از ساعت ۱۳ قطع خواهد شد. 
در ایــن باره عبدالرضا رحمانی فضلی -وزیر کشــور - اعام 
کرده اســت که با توجه به اســتقرار هوای گرم در سراسر 
کشــور و ضرورت کنترل مصرف برق، کنترل جدی مصرف 
در دستگاه ها، مؤسسات دولتی و غیر دولتی و ادارات مختلف 
را مورد تأکید قرار داد.در این راستا برای پیشگیری از قطع 
برق و در راستای هماهنگی های به عمل آمده با وزارت نیرو 
دســتور داده شده است که برق دستگاه هایی که دمای ۲۵ 

درجه سانتی گراد را روی سامانه های سرمایشی خود تنظیم 
نکنند، از ســاعت یک بعدازظهر قطع شود.به گفته وی، به 
استاندار تهران دستور داده شد با همکاری وزارت نیرو، روند 
نظارتی ویژه ای را برای تضمین تحقق صرفه جویی در ادارات 
مختلف به نحوی که حداقل ۱۰ درصد کاهش مصرف را در 
پی داشته باشد، سامان دهد و وزارت نیرو موظف به گزارش 
هفتگی چگونگی مصرف برق و اجرای مصوبه خواهد بود.اما 
به جز چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان که پیش از این به دلیل شرایط خاص دمای هوا، 
با تغییر ســاعات کار در آن استان ها موافقت شده است، در 
سایر استان ها، از جمله تهران، به منظور حفظ کیفیت ارائه 
خدمــت به مردم و مراجعان، هرگونه تغییر در ســاعت کار 

ادارات، ممنوع است.
بررسی مصرف برق ادارات تهران

همچنین کمیته پایــش، نظارت و مدیریت مصرف برق 
سازمان ها و ادارات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با 
اعزام اکیپ به ساختمان های ملی و استانی پایتخت، مصرف 
برق این ارگان ها را مورد بررسی قرار می دهد.به گفته حسین 
صبوری - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
- آگاه سازی، نخســتین برنامه اکیپ های مدیریت مصرف 
ادارات است و از پانزدهم تیرماه رصد سازمان ها و ارگان های 
ملی و استانی پایتخت، در جهت پایش دقیق میزان مصرف 
برق، از دو طریق بازدید حضوری و رصد هوشمند از راه دور 
آغاز شده است.او تصریح کرد: بیش تر این ساختمان ها مجهز 
به کنتورهای هوشمند هستند و شرکت توزیع نیروی برق 
تهــران بزرگ، به منظور اندازه گیری مصرف، این ارگان ها را 
به صورت لحظه ای در تابستان مورد پایش قرار می دهد.اما 
این نکته هم تاکید شده که قطع برق شامل مناطق حساس، 
نظامــی، امنیتی، درمانــی و خدمات رســان دارای فوریت 
نمی شود؛ همه مراکز دولتی، وزارتخانه ها و مشترکان بزرگ، 
سازمان ها و نهادها موظف به استفاده از مولدهای اضطراری 
در ساعت های اوج مصرف برق هستند و با توجه به اهمیت 
موضوع انرژی و رفاه و آســایش شــهروندان و پیشگیری از 
هرگونه مشــکل در تأمین برق پایــدار پایتخت، برق کلیه 
سازمان های دولتی، غیردولتی، مؤسسات، بانک هایی که با 
دریافت اخطار همچنان نســبت به اصاح الگوی مصرف و 
اجرای بخشنامه مذکور اقدام نکنند، پس از ارسال اخطاریه 
در صورت عدم رعایت صحیح مصرف برق در ســاعات اوج 

مصرف، از هفته آینده قطع خواهد شد.

عضــو اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
ســلیمانیه گفت: تا دو ســال قبل ۶۰ درصــد کااهای 
ســلیمانیه محصوات ایرانی بود، امــا اکنون این عدد به 
۴۰ درصد رســیده است.فارسی را به سختی ادا می کند و 
ایده آلش حضور مترجم عربی برای صحبت اســت؛ اما به 
مترجم کردزبان در کنار دســتش رضایت می دهد تا اگر 
جایی برای ادای حق مطلب با مشــکل مواجه شــد از او 
کمک بگیرد؛ نهایتاً تمام تاشــش را برای استفاده از زبان 
فارســی، هرچند با لکنت بــه کار می گیرد و هر از گاهی 
که خبرنگار کلمــات پیچیده به کار می برد به او یادآوری 

می کند که هم زبانش نیست.
وصفی خلیل اســماعیل از دیار سلیمانیه، همان شهر 
شمال شرقی کردســتان عراق به خبرگزاری ایرنا آمده و 
بنا به تخصص و مســوولیش که عضویت در اتاق بازرگانی 
سلیمانیه عراق است، از پیچ و خم تجارت برایمان می گوید.

او سابقه روابط ایران و سلیمانیه را مربوط به زمان های دور 

دانســته و می گوید: ایران و ســلیمانیه ۳۶۰ کیلومتر مرز 
مشترک و همچنین چهار مرز با یکدیگر دارند. بسیاری از 
کااهای ایرانی از این مرزها وارد ســلیمانیه شده و سپس 

به عراق فرستاده می شود. 
مشــاور کشاورزی اتاق بازرگانی ســلیمانیه با اشاره به 
اینکه چند ماه اســت مرزهای سلیمانیه با مرزهای جنوب 
عراق یکی شــده، ادامه داد: وقتی ســلیمانیه مستقل بود 
تجــارت با ایــران راحت تر انجام می شــد؛ اما حاا مطیع 
تصمیمــات قوانین حکومــت عراق در بغداد هســتیم و 
نمی توانیم به صورت مســتقل برنامه ای داشــته باشــیم.

به گفته اســماعیل تا دو ســال قبل ۶۰ درصد کااهای 
سلیمانیه محصوات ایرانی بود، اما اکنون این عدد به ۴۰ 
درصد رســیده اســت.وی دلیل کاهش واردات از ایران را 
تغییر سیاست عراق و همچنین تحریم های ایران دانست 
و تصریــح کرد: حکومت عراق بــرای حمایت از تولیدات 
داخلی واردات به کشــور را محدود کــرده و برای بعضی 

محصوات تعرفه اعمال کرده است. از طرف دیگر ایران در 
پی تحریم های اقتصــادی اجازه واردات برخی محصوات 
مانند خــوراک دام را نمی دهد و همــه این عوامل منجر 
به کاهش تجارت دو کشور شده است.عضو اتاق بازرگانی 
سلیمانیه با بیان اینکه بحران های داخل ایران بر سلیمانیه 
تأثیرگذار است، افزود: از آنجا که عراق عمدتاً مصرف کننده 
است تا تولیدکننده، بیشترین کااهای ما از ایران و سپس 

ترکیه تأمین می شود.
 بنابرایــن اگر بحرانی در ایران به وجــود آید ما هم از 
آن متضرر می شــویم.وی با تاکید بر اینکه حکومت ایران 
و عــراق باید موانع تجارت را کاهــش دهند، اظهار کرد: 
در بحــران اقتصادی ایران بازرگانان ســلیمانیه حدود دو 
میلیــارد دار ضرر کردند. چرا که پول آن ها در ایران و به 
ریال بود پس از کاهش ارزش پول ایران به آن ها خسارت 
وارد شد. همچنین تجار عراقی در این مساله چهار میلیارد 

دار خسارت دیدند.

اســماعیل با بیان اینکه ســلیمانیه عمدتاً واردکننده 
محصوات پاستیکی از ایران است، ادامه داد: کفه سنگین 
تجارت ایران و عراق به نفع ایران است و عمدتاً سلیمانیه 
واردکننده محصوات از ایران است تا صادرکننده. میزان 
کمی هــم صادرات لوازم آرایش به این کشــور داریم که 
رقم آن محدود است.وی درباره سرمایه گذاری شرکت های 
ایرانــی در ســلیمانیه گفت: مــا اســتقبال می کنیم که 
شرکت های ایرانی در سلیمانیه فعالیت کنند، اما به دلیل 
برق و سوخت گران قیمت اغلب شرکت های ایرانی راغب 
بــه این کار نیســتند. اما از طرف دیگر بســیاری از تجار 
ســلیمانیه به دلیل برق و ســوخت و نیروی کار ارزان در 

ایران سرمایه گذاری می کنند.
مشاور کشاورزی اتاق بازرگانی سلیمانیه همچنین نبود 
بانک فعال در این شــهر را یکــی از موانع تجارت با ایران 
برشــمرد و گفت: نقل وانتقال مالی به صورت نقدی انجام 

می شود و این آسیب بزرگی برای تجارت است.

طاهریان گفت: اکنون بحث جدی بین مســئولین دو 
کشــور برای تهاتر کاا در میان اســت کــه البته این امر 
بیشــتر به نفع طرف برزیلی است زیرا کاای ما که شامل 
نفت و پتروشیمی است، مزیت استراتژیک بیشتری نسبت 

به کااهای آنها دارد.
 فرهاد طاهریان دبیر اتــاق بازرگانی ایران و برزیل در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا در خصوص افزایش 
حجم تجارت این دو کشور گفت: کااهای صادراتی ایران 
به این کشــور ۱۰ قلم کاا را شامل می شود و سایر کااها 
دارای ارزش و حجــم کمی هســتند البتــه کل صادرات 
نسبت به واردات ما بســیار ناچیز است و باعث شده تراز 
تجاری منفی داشته باشیم. اصلی ترین کاای صادرات ما 

فرآورده های پتروشیمی مانند اوره، قیر و نفت است که در 
فروردین ماه امســال مطابق آمار گمرک جهش صادراتی 
خوبی داشــتیم و فقط در این ماه توانســتیم ۳۲ میلیون 
دار صادرات داشــته باشــیم.وی ادامه داد: اکنون بحث 
جدی بین مســئولین دو کشــور برای تهاتر کاا در میان 
اســت که البته این امر بیشــتر به نفع طرف برزیلی است 
زیرا کاای ما که شــامل نفت و پتروشــیمی است، مزیت 
استراتژیک بیشتری نسبت به کااهای آنها دارد.طاهریان 

در خصــوص اقام وارداتی از برزیل گفــت: واردات ما از 
این کشــور محدود به ۱۲ قلم کاا اســت که ۴۸ درصد 
آن را ذرت و ۲۴ درصد را ســویا تشــکیل می دهد ضمن 
آنکه روغن سویا، کنجاله، تنباکو و اتانول از دیگر کااهای 
وارداتی اســت، ما بیشتر از این کشور کااهای کشاورزی 
جهــت تنظیم بازار وارد می کنیــم. هر چند در بحث نقل 
و انتقال مالی مشــکاتی داریم و به خاطر همین اســت 
که بخش خصوصی و دولتی به دنبال تهاتر اســت.وی در 

خصوص ظرفیت کشورهای آمریکای جنوبی برای تجارت 
با ایران گفت: حوزه آمریکای اتین پتانسیل بسیار خوبی 
برای تجارت دارد. ما در اتاق شــرایطی را ایجاد کردیم تا 
تاجران ما با این کشور آشنا شوند و به دنبال این هستیم 
تــا نیازهای وارداتــی برزیل را به تاجــران معرفی کنیم. 
متاسفانه در گذشــته به ظرفیت برزیل توجه نشده است 
و بیشــتر صادرات ما بر روی اقامی مانند ظروف شیشه و 

سنگ مرمر بود که ارزش افزوده باایی ندارند. 
ما باید به ســمت کااهایی برویم که تراز تجاری خود 
را مثبــت کنیم. ضمــن آنکه از تجــارب برزیل در بحث 
بنگاه هــای زود بــازده می توانیم اســتفاده کنیم و از این 

بن بست های کلیشه ای رها شویم.

راهکارهای دولت برای مقابله با خاموشی

مشاور کشاورزی اتاق بازرگانی سلیمانیه:
۴۰ درصد کااهای سلیمانیه از ایران تامین می شود

دبیر اتاق بازرگانی ایران و برزیل خبر داد

ایران و برزیل به دنبال تهاتر کاا 

معــاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: از مجموع 
۲۰۰ هزار واحد مســکونی، ۱۴۵ هزار واحد تاکنون 
مکان یابــی و تعیین تکلیف شــده و ۵۵ هزار واحد 
باقیمانده در مرحله کارشناســی و دریافت مجوزهای 
ازم اســت.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حبیب 
اه طاهرخانی، مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای 
جدید در نشست هم اندیشی مدیران عامل شهرهای 
جدید اندیشــه، پرند، پردیس، هشــتگرد، امیرکبیر، 
بهارستان، فوادشهر، صدرا، سهند، عالیشهر و گلبهار 
که با محوریت ارائه گزارش شهرها از آخرین وضعیت 
پروژه های مسکن مهر، برنامه اقدام ملی تولید و عرضه 
مســکن و درآمد برگزار شد گفت: باید تاش خود را 
بــرای برنامه اقدام ملی تولید در شــهرها و مجموعه 
ستاد شــرکت مادر، افزایش داده و با باابردن شتاب 
عملیــات اجرایی، این برنامه ها را هرچه ســریع تر به 
نتیجه قابل قبولی برسانیم. از مجموع ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی، ۱۴۵ هزار واحد تاکنون مکان یابی و تعیین 
تکلیف شــده و ۵۵ هزار واحــد باقیمانده در مرحله 
کارشناسی و دریافت مجوزهای ازم است.مدیرعامل 
شــرکت عمران شهرهای جدید با تأکید براینکه وزیر 

راه و شهرسازی نســبت به انجام اقدامات و پیشبرد 
اهداف در حوزه فروش اقســاطی و برنامه اقدام ملی 
حساسیت بسیار باایی دارد گفت: ما در بحث فروش 
اقســاطی، ظرفیت باایی داشته و باید هرچه سریعتر 
در این زمینه به نتیجه مشخص و اهداف تعیین شده 
برســیم.معاون وزیر راه و شهرســازی در ادامه آغاز 
عملیات پروژه های ساخت در برنامه اقدام ملی تولید 
و عرضه مسکن را مهمترین بخش این برنامه دانست.

وی با تأکید براینکه افزایش تعداد پروژه های ساخت 
از مسائل ویژه در دستور کار شرکت عمران شهرهای 
جدید به شمار می رود گفت: همه قراردادهای مربوط 
به ســاخت، باید تا هفته دولت، عملیاتی شــده و به 
مرحله خوبی برسد، از این رو از تمامی شهرها انتظار 
داریم با دقت و تاش ازم و برنامه ریزی مناسب این 
پروژه هــا را به جایگاه قابل قبولی برســانند.این مقام 
مســئول نحوه مواجهه با مردم و پیمانکاران را امری 
بسیار مهم در این حوزه دانست و گفت: نیروهایی که 
در صف اول برخورد با مردم هستند باید کامًا توجیه 
شــده و تمامی ناهماهنگی های موجود در سیســتم 

مدیریت باید از میان برداشته شود.

یــک اقتصاددان افزایــش نرخ ارز، دســتپاچگی 
نهادهای سیاســت گذار و بانک مرکزی، پیش فروش 
ســکه و مصاحبه هایی که باعث هیجان بازار شد را به 
عنوان عوامل رشــد نقدینگی در سال اخیر و رسیدن 
آن به مرز ۱,۹۰۰ هزار میلیــارد تومان ارزیابی کرد.
به گزارش ایســنا، مطابق آماری که بانک مرکزی از 
وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی در پایان 
ســال گذشته منتشــر کرد، حجم نقدینگی در سال 
۱۳۹۷ با رشــد ۲۳.۱ درصدی نســبت به پایان سال 
۱۳۹۶ به ۱,۸۸۲ هزار میلیــارد تومان افزایش یافته 
اســت.از مجموع نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد 
تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شــبه 
پــول )عمدتاً ســپرده های بانکی( اســت. همچنین 
نقدینگی در سال ۱۳۹۶، حدود ۱,۵۲۹ هزار میلیارد 
تومان بود که رشــد ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی را در 
ســال گذشته به همراه داشته اســت.درباره جزئیات 
فرایند رشــد روز افزون نقدینگی در اقتصاد کشــور، 
افشــین خانی - کارشــناس مســائل اقتصادی - در 
گفت وگو با ایسنا، با مشخص کردن مقطع زمانی بین 
سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳ به عنوان یکی از اصلی ترین 

دوره های جهــش حجم نقدینگی، اظهار کرد: در این 
مقطع ۱۶ ساله حجم نقدینگی رشد ۴۱۰۰ درصدی 
را تجربــه می کند کــه در آن نقدینگی از ۱۶.۲ هزار 
میلیارد تومان به ۶۸۴ هزار میلیارد تومان می رســد.
این اقتصاددان مقطــع زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را هم 
به عنــوان یک مقطع دیگر مورد بررســی قرار داد و 
گفت که در این بازه زمانی روند رشــد نقدینگی کند 
می شــود اما معنادار می شود. به این معنا که از مرداد 
ماه ۱۳۹۵ تا مــرداد ماه ۱۳۹۶ نزدیک به ۶۱ درصد 
رشــد نقدینگی را تجربه می کنیم که به ۱,۳۶۶ هزار 

میلیارد تومان می رسد.
خانی با بیان اینکه ترکیــب ۱,۳۶۶ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی به وجود آمده در سال ۱۳۹۶ معنادار 
اســت، ادامه داد: از این میزان حــدود ۱,۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان شــبه پول اســت و ۱۶۶ هزار میلیارد 
تومان هم پول و دیگر اجزای آن اســت.او همچنین 
اضافه کرد: در پایان ســال ۱۳۹۶ حجم نقدینگی با 
افزایشــی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به ۱,۵۳۰ هزار 
میلیارد تومان می رســد که از پایان مردادماه تا آخر 

سال حدود ۱۲ درصد رشد را تجربه می کند.

رد پای بانک مرکزی در نقدینگی ۱۹۰۰ میلیاردیمکان یابی ۷۳ درصد واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی
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سروش صحت، کارگردان مجموعه  لیسانسه ها که حاا در تدارک تولید فوق لیسانسه ها برای تلویزیون است، مجوز 
نخستین ساخته سینمایی خود را گرفت. شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت 
اعضا برگزار شد برای ۳ فیلم مجوز نمایش صادر کرد. »جهان با من برقص )پیچ تند(« به کارگردانی سروش صحت، 
تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشــیان و نویســندگی امیر حســین صفایی قمی در این جلسه مجوز نمایش گرفت. 
همچنین در جلســه شــورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی مجوز انیمیشن »بنیامین« به تهیه کنندگی مصطفی 

مزرعتی حسن آبادی، کارگردانی و نویسندگی محسن عنایتی نوش آبادی نیز صارد شد.
آخرین اثری که در جلســه اخیر مجز نمایش گرفت »زعفرانیه ۱۴ تیر« به تهیه کنندگی ســلیمان علی محمد، 

کارگردانی سید علی  هاشمی و نویسندگی جابر قاسمعلی بود.

»کاپیتان من« نام مســتندی علمی اســت با حضور بهرام رادان که این بازیگر در آن به ماجراجویی در سیســتم 
پیچیده مغز انسان می پردازد.

به گزارش روابط عمومی فیلم، پس از گذشــت نزدیک به یک ســال مطالعه و پژوهش، فاز اول و دوم فیلمبرداری 
»کاپیتان من« اســفندماه ســال ۱۳۹۷ به به پایان رســید و گروه برای فیلمبرداری فاز نهایی آماده می شود. رادان 
عاوه بر روایت داســتان، مســئولیت تهیه کنندگی این اثر را هم بر عهده دارد که به احتمال زیاد اولین نمایش آن 
زمســتان امسال خواهد بود. سوژه این مستند به کارگردانی سیاوش صفاریان پور، برای اولین بار است که در ایران در 
قالب مســتند سینمایی به تصویر کشیده شده و در آن متخصصان و پزشکان معتبر مغز و اعصاب و متخصصان علوم 

شناختی، آخرین یافته های علمی از فرمانده بدن انسان را در اختیار عاقه مندان قرار می دهند.

کارگردان لیسانسه ها مجوز فیلم سینمایی اش را گرفتماجراجویی بهرام رادان در سیستم مغز انسان

رقص بر پیکر یک تئاتر توقیف شده
علیرضا  لرک

 حاج سیاح در کتاب خاطرات 
خــود از دوران ناصرالدین شــاه 
قاچــار چنیــن نقــل می کند: 
»ایرانیــان در بی ســوادی و فقر 
این  مطلــق زندگی می کننــد، 
بیچارگان آنقدر ســرگرم زندگی 
رعیتی خود شده اند که نمی دانند 
چه بایی بر سر آنها آمده است. 
اشخاصی بیسواد و زورگو و فاسد 
بر آنها حکومت می کنند و کسانی 
که سواد و فکری خاق دارند یا در سکوت به سر می برند و یا مجبور به ترک 
وطن می گردند. در این اوضاع و احوال اگر شخصی هم برای رفاه آنها تاش 
کند، با اشــاره آن فاســدان و زورگویان همین مردم چنان بایی به سرش 

می آورند که از نیکی های خود پشیمان شده و سکوت اختیار می کند.«
ایــن روزهای تئاتر ایران به این نقل قول کــه مرتبط با یک قرن پیش 
است بی شباهت نیســت. تئاترهایی که حرفی برای گفتن دارند و به نوعی 
برخاسته از تفکری خاص هستند به جرم همراه نبودن با بعضی از تفکرات 
توقیف می شوند و شرایط به شکلی شده که هرچه تئاتر بی محتواتر و خالی 

از اندیشه باشد بیشتر بر روی صحنه به اجرا می پردازد. 
تئاتر عاشــقانه های خیابان با موضوعی اجتماعی و معاصر به کارگردانی 
شــهرام گیل آبادی که در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفته بود با دم 
دســت ترین ایراد این روزهای شــورای نظارت یعنی عدم همخوانی نسخه 
بازبینی شده با آنچه اجرا شده است توقیف و لغو مجوز شد. همین موضوع 

باعث شد تا حرف و حدیث هایی پیرامون این تئاتر اجتماعی شکل گیرد.
عده ای به حمایت از گروه اجرایی برخاســته و توقیف این تئاتر را نشانه 
کج سلیقگی و باندبازی و سیاست دانستند و در کل توقیف تئاتر را محکوم 
کردند. اما در ســمت مقابل ایــن نظرات عده ای هم توقیــف این تئاتر را 

دستاویزی برای انتقام از کارگردان عاشقانه های خیابان قرار دادند.
شهرام گیل آبادی جدا از چهره هنری خود سابقه کار در شهرداری تهران، 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و... را دارد و همین مســاله در این مقطع 
زمانی دســتمایه منتقدان وی شده است. این دسته از منتقدان بدون توجه 
به اصل موضوع که همان توقیف یک تئاتر است با حمله به سابقه گیل آبادی 

در پست های مدیریتی به نوعی سعی بر انتقام گیری از وی را دارند. 
حال توقیف عاشــقانه های خیابان بهانه ای شده اســت که در نقدهای 
مختلف خارج از اصل موضوع به مواردی اشــاره کنند که هیچ ارتباطی به 
تئاتر و صنف آن نداشــته و تنها و تنها شــخص شهرام گیل آبادی را هدف 

قرار داده است. 
در یکی از نقدهایی که برای شــهرام  گیل آبادی به رشته تحریر درآمده، 
وی را یک بورژوا معرفی کردند که با اســتفاده از نــام کارگران برای خود 
ثروت اندوزی می کند، هنگامی که مقاات مخالفان گیل آبادی را می خوانید 
بیشتر به یاد شوآف های حزب کمونیست در زمان شوروی سابق می افتید. 
مقااتی که در ابه ای آن شــاید کمتر بتوانی نقد به اجرا و تفکر کارگردان 
بیابی و تماما حمله به جایگاه های مدیریتی و تفکرات سیاسی او را خواهید 

یافت.
در این میان یک ســوال به ذهن ها متبادر می شــود و آن این است که 
چرا به جای آنکه اصل تئاتر و بررسی چرایی عملکردهای چندگانه شورای 
نظارت مورد بررســی قرار گیرد، تنها و تنها شخص و تفکر گیل آبادی مورد 

هجوم قرار می گیرد؟
این عده بدون توجه به این قضیه که شهرام گیل آبادی جدا از شخصیت 
حقیقی خود یک شخصیت قابل توجه در تئاتر دارد به تخریب وی پرداخته 
و به نوعی در کشــتی که همه تئاتری  ها بر آن نشسته اند، در حال سوراخ 
کردن جایگاه خود هســتند و صحبت های حامیان تئاتر هم نیز در آنها اثر 

ندارد.
این گروه  با رقص بر پیکر یک تئاتر توقیف شده در فکر منافع همفکران 
سیاســی خود هســتند، تفکراتی که تئاتر ایران را خالی از فکر، خاقیت، 
روشنگری و... می خواهد. همان تفکری که باعث شد تا سال گذشته بسیاری 
از کارگردانان تئاتر به دادگاه احضار شــوند و حتی تا بازداشت مدیر یکی از 
بزرگترین مراکز تئاتر کشور هم پیش رفت. تفکری که تولید فکر و اندیشه 

در جامعه برایش سم مهلکی است و به هر روشی جلوی آن را می گیرد.

پخش سریال »آچمز« از امشب
مجموعه تلویزیونی »آچمز« به کارگردانی مهرداد خوشــبخت از شنبه 
)۲۲ تیر ماه( روی آنتن شــبکه سه ســیما خواهد رفت. به گزارش روابط 
عمومی شــبکه سه، ســریال »آچمز« به تهیه کنندگی حسین آقاهرندی 
و نویســندگی سعید فرهادی در ۳۲ قســمت ۴۵ دقیقه ای در گروه فیلم 
و ســریال شبکه سه سیما تولید شده اســت. هومن برق نورد، امیرحسین 
رســتمی، ســید مهرداد ضیایی، مهران رجبــی، ســارا خوئینی ها، بیتا 
سحرخیز، مهوش صبرکن، پریسا مقتدی، سهندجاهدی، هادی عطایی فر، 
احمدرضا اسعدی، مونا اسکندری و.... از بازیگران این مجموعه تلویزیونی 

هستند.
در خاصه ســریال تلویزیونی آچمز آمده است: مصیب تازه پس از ۴۵ 
ســال می فهمد که تنها فرزند خانواده نبوده اســت. وی برای پیدا کردن 
گمشــده ی ســالیاِن دوِر مادرش، راهی تهران می شــود اما خودش هم 

گمشده ی بزرگتری دارد: عزت و احترام!
مصیب مجبور اســت بین این دو گمشده یکی را انتخاب کند و همین 
داستان های پیچیده ای برایش به وجود می آورد که او را تبدیل به انسانی 
دیگر می کند. پخش سریال »آچمز« از شنبه ۲۲ تیر، هر شب ساعت ۲۰ 
و ۴۵ روانه آنتن می شــود و بازپخش آن ۳۰ دقیقه بامداد، ۹:۳۰ صبح و 

۱۴:۳۰ بعد از ظهر روز بعد است.

نگاه

خبر

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی از هنرمندان خالق اثر 
پیرامون قیام مســجد گوهرشــاد از جمله سینا واحد، آریا 
عظیمی نژاد، حجت اشــرف زاده و حسن روح اامین تقدیر 

کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در دیدار 
با جمعــی از هنرمنــدان خالق اثر در مورد قیام مســجد 
گوهرشــاد، اظهار داشت: تعلق به مســجد گوهرشاد برای 
هــر ایرانی وجود دارد، مجموعه ای از آثار هنری که در این 
مســجد وجود دارد نمایه ای از یک خاقیت هنری اســت، 
این نگاه هنری در خاطره همه ایرانیان نقش بســته است. 
کتیبه ها و نقش بندی های مســجد گوهرشاد به عنوان یک 
اثر هنر ایرانی مطرح اســت و بــرای هر زائر در هر دوره ای 

جذاب است.
وی تاکید کرد: اتفاق قیام مســجد گوهرشــاد در کنار 
ظرافت و فضای هنری مســجد، مظلومیت و مقاومت را هم 
به خود اضافه کرده اســت، آثار هنری قابل اعتنایی در این 
خصوص خلق شــده و اگر تاریخ شفاهی نبود و هنرمندان 
به این موضوع نمی پرداختند شاید این واقعه زنده نمی ماند.

صالحی یادآور شــد: قیام مسجد گوهرشــاد از زوایای 
مختلــف قیام خاصی بود که نماد یک دوره خاص از مبارزه 
ملی به شمار می رود که در مقابل یک شبه مدرنیزم مبتذل 
رخ داد، سیســتم اســتبدادی رضاخانی که این ابتذال را با 
قالــب بزک کرده به راه انداخت و این قیام توانســت تاثیر 
قابل توجهی در انتقال مقاومت و مبارزه ملی برای مسیری 

جدید پدید آورد.
وی افزود: شاید ما کمتر اتفاق تاریخی در دوران معاصر 
ببینیم که با این ترکیب از مظلومیت همراه باشد، از سوی 
دیگر این قیام نقطه عطفی در فضای جنبش های روحانیت 
اســت و بعــد از این اتفــاق نقش قابل توجهــی از حضور 

سیاسی- اجتماعی روحانیت را شاهد هستیم.
صالحی ابراز داشــت: مســجد گوهرشــاد از زاویه های 
مختلــف در تاریخ ما جایگاه خاصی دارد و امروز هنرمندان 

از نگاه های مختلف این حادثه را زنده نگه داشــتند و نسلی 
که این حادثه را ندیده اســت می تواند از این آثار نسبت به 

جنبه های مختلف این اتفاق آگاهی پیدا کند.
وی خاطرنشــان کرد: مدلی از کارهای متنوع خوب در 
مورد این واقعه شکل گرفته است، برخی از حوزه ها ممکن 
است هنوز این فرصت را پیدا نکرده باشند که در قالب این 
موضوع اثری خلق کنند، با این وجود خوشبختانه هسته ای 
به وجود آمده تا بزرگی این اتفاق بیشــتر نشان داده شود 
زیــرا تاثیرات و پیامدهای این قیام کمتر بازآفرینی شــده 

است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی تصریح کرد: در حال حاضر 
حادثه گوهرشاد این فرصت را پیدا کرده که نمونه های کار 
موثری در مورد آن خلق شود، امروز مخاطب عام  بیشتر به 
ســمت محصوات چند رســانه ای حرکت می کند و اگر ما 

بتوانیــم آثاری با قالب های چند محصولی ارائه کنیم موفق 
خواهیم  بود.

  قیام گوهرشاد قابل مقایسه با هیچ واقعه ای 
در زمان خود نیست

در ادامه این جلســه ســینا واحد محقق پیشکسوت و 
نویسنده کتاب »از گوهرشــاد تا فیضیه« با اشاره به اینکه 
به لحاظ تاریخــی هر واقعه ای یک اندازه ای دارد، گفت: در 
یک ســده اخیر این قیام قابل مقایســه با هیچ واقعه ای در 
زمان خود نیســت، رســانه های خارجی که ایــن روزها به 
رضاخان و حکومت او می پردازند به واقعه مسجد گوهرشاد 
که می رسند یک پرش تاریخی دارند زیرا این اتفاق به هیچ 

وجه قابل دفاع نیست.
وی ادامه داد: واقعه مســجد گوهرشــاد از نظر تاریخی 
در میزان  کشــتار جمعی با هیچ اتفاقی در زمان خود قابل 

مقایســه نیســت، چهار هزار نفر در این اتفاق به شهادت 
رسیدند و نزدیک ترین حوادث شبیه این قیام به زحمت به 

عدد کشتار هزار نفر می رسد.
این نویسنده تاکید کرد: این واقعه در رسانه های خارجی 
در آن زمــان با موضوع حضور اندکــی از مردم معترض در 
مســجد گوهرشاد و کشته شدن شش نفر مخابره و منتشر 
شــد، بنابراین هرنوع کوتاهی نســبت به این اتفاق اجحاف 
در حق این واقعه تاریخی اســت، زیــرا دیگران روایت ها و 

تفسیرهای نادرست از این واقعه بزرگ خواهند داشت.
  سنگینی واقعه گوهرشاد 
در قالب موسیقی منتقل شد

آریا عظیمی نژاد از موسیقیدانان کشور نیز در ادامه این 
جلسه با اشاره به ســاخت اثر موسیقایی »ضربه دوازدهم« 
تصریح کرد: اولین انگیزه من برای ساخت این قطعه ایجاد 
نوگرایی با ریشــه های فرهنگی و اعتقادی بود و این شاید 
در تضــاد با نســل نو بود، ســختی و ســنگینی این اتفاق 
می توانســت در قالب موسیقی به نسل امروز منتقل شود و 
به نظرم از این دســت اتفاقات کم در تاریخ ما وجود ندارد 

که می توان بروی آنها کار کرد.
 پخش و توزیع آثار هنری دینی

 با مشکل مواجه است
حجت اشرف زاده از خوانندگان جوان کشور با بیان اینکه 
قطعه گوهرشــاد تجربه جدید و متفاوتی بود، گفت: چرایی 
خواندن این قطعه به تاریخ زندگی من در شــهر مشهد بر 
می گردد، خاطرات دوران کودکی من در کوچه های مشهد 

سپری شد و به همین منظور به این کار عاقه داشتم.
وی ادامه داد: برای پخش یک اثر فرهنگی ما مشــکات 
و فضــای خالی از امکانات داریــم، در آثاری که امروز تهیه 
کنندگان ما منتشــر می کنند هزینه های زیادی را پرداخت 
می کننــد اما این اتفاق برای آثار دینی رخ نمی دهد، پخش 
اینگونــه آثار نیازمند حمایت اســت و بعضی اوقات در ایام 
دهه کرامت تنها این اثــر را پخش می کنند و این اجحاف 

است.

تقدیر وزیر ارشاد از آریا عظیمی نژاد و حجت اشرف زاده

هنرمندان از نگاه های مختلف، قیام مسجد گوهرشاد را زنده نگه داشتند

در اکران این هفته ســینمای ایران، دو فیلم »زهرمار« ســاخته جواد رضویان و 
»ایکس ارج« به کارگردانی محســن توکلی توانستند فروش خوبی را در مقایسه با 
هفته گذشته تجربه کنند. همچنین دو فیلم »شبی که ماه کامل شد« و »سرخپوست« 

به صدرنشینی شان بر گیشه ادامه دادند.
به گزارش خبرآناین، نمایش فیلم های روی پرده در سینماهای سراسر کشور این 
هفته هم چون گذشــته با رقابت داغ برای گیشه پررونق تر ادامه داشت و البته چرخه 

اکران شاهد اضافه شدن فیلم تازه ای نبود.
در این هفته هم تغییری در صدر جدول فروش رخ نداد و َ»شبی که ماه کامل شد« 
به کارگردانی نرگس آبیار برای سومین هفته متوالی بیشترین میزان فروش را به خود 
اختصاص داد و از طرفی دیگر، »به دنیا آمدن« به کارگردانی محســن عبدالوهاب در 
قعر جدول فروش قرار گرفت. این هفته گیشه شش میلیارد و ۷۱۰ هزار تومانی را رقم 
زد که در مقایسه با هفته پیش یک میلیارد تومان افزایش داشته است. از این میزان 

سه میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان به فروش تهران اختصاص دارد.
در این هفته فیلم سینمایی »کار کثیف« به کارگردانی خسرو معصومی که اولین 
هفته از اکران خود را سپری کرد نتوانست آنچنان نظر مخاطبان سینما را به خود جلب 
کند و آن ها را به ســینماهای بکشاند. این در حالیست که تیزرهای تلویزیونی هم از 

همان روزهای نخست اکران در اختیار این فیلم بود.
»کار کثیف« در این هفته ۴۸ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان فروش داشــته است که 

البته هنوز برای قضاوت زود است و باید دید در ادامه مسیر اکران خود چه می کند.
 »ایکس ارج« جان گرفت، »زهرمار «روی دور مثبت

دو فیلم تازه نفس دیگر روی پرده که مدت زیادی از اکرانشان نمی گذرد اما خاف 
»کار کثیف«، نسبتا هفته خوبی را سپری کردند با این تفاوت که این دو کمدی هستند 

و سینمای ایران هم بستر مناسبی برای این دست فیلم هاست.
»ایکس ارج« به کارگردانی محســن توکلی که از بازی چهره هایی چون ســحر 
قریشی، اکبر عبدی و محمدرضا شریفی نیا برای جلب نظر مخاطبان سینما و کسب 
درآمد بهره برده است، تا هفته پیش نتوانسته بود جایگاه مقبولی را برای خود در سبد 
کاای تماشاگران سینما پیدا کند اما گویا این هفته به این مهم دست پیدا کرده و به 

خود یک تکانی داده است.
این فیلم در حالی این هفته به ۶۴۶ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان فروش دست پیدا 
کرد که هفته گذشته را حدودا نیمی از این مبلغ به پایان برده بود و اگر این روند در 
هفته های آتی هم ادامه دار باشد مسلما توکلی به هدف خود برای گیشه پررونق دست 

پیدا می کند.
»زهرمار« به کارگردانی جواد رضویان که از فیلم های پرحاشیه جشنواره فیلم فجر 
و حال اکران عمومی، این هفته شرایط بهتری را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد و 
به فروش ۷۶۱ میلیون و ۵۵۶ میلیون تومانی دســت پیدا کرد که در مقایسه با هفته 
گذشته با افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی همراه شده است و به نظر می رسد که سیامک 

انصاری و شبنم مقدمی توانستند رگ خواب مخاطبان سینما را به خوبی پیدا کنند.
 تثبیت صدرنشینی »شبی که ماه کامل شد«، فیلم تبریزی در سراشیبی

حال بهتر است نگاهی هم بیندازیم به صدر جدول فروش و سه فیلم پرهیاهو و البته 
پرمخاطب این روزهای سینمای ایران، سه فیلمی که رقابت جدی را باهم آغاز کردند، 
اما در نهایت هر کدام مخاطبان خاص خود را داشتند و دیده شدند. همه هم به یک 
منوال از گیشه سهم بردند حال یکی کمی بیشتر و دیگری کمتر. با این حال »شبی که 

ماه کامل شد« با بازی هوتن شکیبا و الناز شاکردوست این هفته هم توانست عملکرد 
موفق خود در گیشــه را ادامه دهد و با یک میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان صدرنشین 

گیشه بماند که در مقایسه با هفته گذشته افزایش بسیار اندکی را تجربه کرد.
دیگر فیلم باانشین جدول فروش، »سرخپوست« به کارگردانی نیما جاویدی است 
که این فیلم هم توانسته در هفته های اخیر به خوبی »ما همه با هم هستیم« ساخته 
کمال تبریزی را جا بگذارد و دومین فیلم پرفروش گیشه باشد. »سرخپوست« با بازی 
نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار این هفته توانســت یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان 

درآمد داشته باشد که البته خاف سایر فیلم ها افت نامحسوسی را تجربه کرد.
در نهایت نوبت به فیلم پرســتاره و متفاوت »ما همه با هم هســتیم« می رسد که 
در مــدت اکران از گزند هیچ بی رحمی هم در امان نماند، این فیلم که در چند هفته 
نخست اکران در مقایسه با دو فیلم دیگر فروش بیشتری داشت به یکباره از دو هفته 

گذشته گرفتار شیب نزولی فروش شده است و هر هفته افت جدی را تجربه می کند.

فیلم تبریزی این هفته ۷۳۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان فروخت تا جایگاه ســومی 
خود را به فیلم »تگزاس ۲« ساخته مسعود اطیابی واگذار کند. باید دید که سازندگان 
»ما همه با هم هستیم« تدابیری برای جلوگیری از این روند نزولی در هفته های آتی 
می اندیشــند یا خیر؟ ضمن آنکه نکته جالب توجه این است که فیلم تبریزی در این 
هفته بیشتر از هفته گذشته فروش داشته است اما فیلم های دیگر افزایش بیشتری را 
تجربه کردند. روند مثبتی که فیلم سینمایی »تگزاس ۲« در این چند هفته در اکران 
طی می کند باعث شد تا بار دیگر نگاهی به این فیلم بیندازیم. این فیلم در هفته های 
گذشته روند ثابتی در فروش داشت و حدود بازه ۸۰۰ میلیون تومان فروش می چرخید 
اما این هفته توانســته فروشی نزدیک به یک میلیارد یعنی ۹۸۵ میلیون و ۲۱۳ هزار 
تومانی را به نام خود ثبت کند، آن هم در حالیکه به روزهای پایانی اکران نزدیک می 
شــود و معموا فیلم ها در هفته های پایانی اکران افت فروش را احساس می کنند اما 

»تگزاس ۲« از این قاعده مستثنی است.

نگاهی به فروش فیلم های در حال اکران
تثبیت صدرنشینی »شبی که ماه کامل شد«

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی 
)شماره 1398/22/2(

1-  مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2-  موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجــرای خط انتقال گاز ۳۶ اینچ جنوب 
مشهد )اجرای حدود ۴۰ کیلومتر خط به همراه تاسیسات بین راهی و ایستگاه 
تقلیل فشــار به ظرفیت ۵۰۰/۰۰۰ مترمکعب در ســاعات در مدت 540 روز 

تقویمی با حداقل ۳ اکیپ کاری کامل و مستقل و ...(
3-  شرایط اولیه متقاضیان:

الف – دارا بودن رتبه یک در رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه 
ب – دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار 

ج – دارا بودن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
4-  سایر شرایط:

الف – ارائه اعام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی
ب-  تکمیل و ارائه کار برگ های اســتعام ارزیابی کیفی و مســتندات مربوطه 

مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 
5-  مهلت اعام آمادگــی: از تاریخ 98/04/22 لغایت آخــر وقت اداری 

98/04/29

6-  مهلت تکمیل و تحویل کاربرگ ها و اسناد استعام ارزیابی: تا آخر 
وقت اداری مورخ 98/05/12

7-  محــل دریافت و تحویل کاربرگ ها و اســناد اســتعام ارزیابی 
کیفی:دفتر کمیته فنی و بازرگانی شــرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهد 
– میدان شــهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی 
نگین، امور تدارکات و عملیات کاای شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد.

8-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ 
ت ۵۰۶۵۹ هــ هیات محترم وزیران و اصاحیه های بعدی آن می باشد.

شــایان ذکر است دسترســی به متن این آگهی، کاربرگ های استعام ارزیابی 
کیفی در سایت www.nigc- khrz.ir  امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به 

کسب اطاعات بیشتر با تلفن: 37072822- 051 تماس بگیرید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۴/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۴/۲۳

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرکت گاز استان خراسان رضوی

»نوبت اول«

تجدید فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي ج/98/1 
نوبت اول

 شرکت آب و فاضاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به    استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ 83/11/17 مناقصه 
با موضوع خرید ۱۸۹۰۰ متر لوله پلي اتیلن دوجداره فاضابي در اقطار ۲۵۰ و ۳۱۵ میلیمتر به مبلغ 10.325.250.000 ریال به شرح جدول ذیل با تضمین شرکت 

درمناقصه به مبلغ 517.000.000 ریال )پانصد و هفده میلیون ریال( به تولیدکنندگان واگذار نماید.
از کلیه شــرکتهاي صاحیت دار که متقاضي شــرکت در مناقصه مذکور هســتند دعوت مي شود از   تاریخ درج آگهي به مدت پنج روزکاري با ارائه معرفي نامه کتبي 
و فیش واریزي به مبلغ 1.000.000 ریال به شــماره حســاب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر بابت خرید اسناد   مناقصه در ساعات اداري به امور 
بازرگاني این شرکت به نشاني بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند. و متقاضي مي تواند مبلغ   ضمانتنامه را به 
یکي از صور پیش بیني شده در آئین نامه تضمین در معامات دولتي که   در اسناد مناقصه درج مي باشد، ارائه نماید. مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، 
اســناد مربوطه را تکمیل و در پاکت اک و مهر شــده به دبیرخانه شــرکت آب و فاضاب استان هرمزگان تحویل نمایند، مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت ۱۳ روزشنبه 
مورخ 98/5/12 مي باشــد و پیشــنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز ازم )۶۵( در ســاعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ 98/5/14 در 
کمیسیون مناقصه بازگشایي خواهد شد و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است.  در ضمن عاقمندان 
مي توانند به ســایت اینترنتي شرکت آب و فاضاب به نشــاني: WW.Abfa Hormozgan.Com   مراجعه نمایند. تلفن تماس: 333350582-86-87 076 

نمابر: 33338014-33332433 -076 - هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شرکت آب و فاضاب استان هرمزگان)سهامی خاص(

واحدمقدار شرح کااردیف
متر ۱۷۴۰۰لوله پلي اتیلن دوجداره فاضابي ۲۵۰ میلي متر ۱
متر ۱۵۰۰لوله پلي اتیلن دوجداره فاضابي ۳۱۵ میلي متر۲
عدد۹۰۰کوپلر اضافي ۲۵۰ میلي متر ۳
عدد۸۰کوپلر اضافي ۳۱۵ میلي متر۴
عدد۱۸۰۰واشر آببندي ۲۵۰ میلي متر ۵
عدد۱۶۰واشر آببندي ۳۱۵ میلي متر۶

روابط عمومي و آموزش همگاني 
شرکت آب و فاضاب استان هرمزگان

 

آگهی مزایده شماره 661/98
مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کاای شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد کاای خارج از رده گروه مشروحه ذیل مستقر در مازندران )محمودآباد( را از طریق مزایده عمومی به فروش 

برساند.

شرکت ملی نفت ایران

»نوبت اول«

شماره فرعی 
مزایده

قیمت پایه واحدتعداد/ مقدارشرح کاا
کارشناسی )ریال(

میزان سپرده 
)ریال(

محل استقرار

ضایعات فلزی و غیرفلزی به همراه ۶۶۱/۹۸/۱
اقام فرسوده و اسقاطی

۱۹۴
حدود ۳۵۶/۰۰۰

قلم
کیلوگرم

هرکیلوگرم
۱۱/۰۰۰

مازندران- ۱۹۵/۸۰۰/۰۰۰
محمودآباد

عاقه مندان به شــرکت در مزایده می توانند پس از ثبت اطاعات خود در پایگاه ملی اطاع رســانی مناقصات کشور و اخذ کد کاربری، مبلغ یکصد هزار )۱۰۰/۰۰۰( ریال به حساب جاری 
شــماره 1997000477 نزد بانک ملت شــعبه مستقل مرکزی به نام شرکت ملی نفت ایران واریز و با همراه داشتن رسید بانکی و کد کاربری مربوطه از تاریخ نشر این آگهی لغایت پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه 98/5/2 به استثنای روزهای پنج شنبه و تعطیات رسمی جهت کسب اطاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده، بازدید و ارائه پیشنهاد در تهران به نشانی خیابان 
سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، نبش خیابان شهید کانتری، پاک ۲۲۶ )ساختمان شماره ۳۹ شرکت ملی نفت ایران(، طبقه پنجم، اتاق ۵۱۷، اداره فروش کاا مراجعه نمایند. 

اشخاص و یا موسساتی که مشمول قانون منع مداخله در معامات دولتی می باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.
)تلفن تماس در تهران: ۸۲۰۱۵۶۶۵، ۸۲۰۱۵۰۰۰ و ۸۲۰۱۵۵۳۲- ۰۲۱(

Email:mozayede@nioc.ir
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایرانآگهی های ستاد شرکت ملی نفت ایران در سایت www.nioc.ir قابل مشاهده است.

شماره مجوز: 1398/2179
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گروه بین الملل – علی ودایع: روسیه در 
آستانه سومین سالگرد کودتای نافرجام علیه  
»رجب طیب اردوغان« ، ســامانه موشــکی 
اس400 را تحویــل ترکیــه داد. اردوغان که 
پس از ماجرای کودتا از مدار ناتو به شــدت 
فاصله گرفتــه بود حاا با فــرش قرمز برای 
تســلیحات روســی روی اعصاب غرب رفته 
است. دیروز)جمعه( وزارت دفاع ترکیه اعام 
کرد، آنکارا اولین قطعات و اجزای سامانه های 
دفاع موشــکی اس 400 روســیه را تحویل 
گرفته اســت. انتخاب این تاریخ قطعا اتفاقی 
نبوده و آنکارا مخواهد یک پیام مشــخص و 
واضــح را به اروپا بدهــد. اردوغان از معطلی 
اروپایی خســته  اتحادیه  پشــت دروازه های 
است و از طرف دیگر هنوز غربی ها را به دلیل 

حمایت از کودتاچیان نبخشیده است. 
بنــا بــه گــزارش آناتولــی، وزارت دفاع 
ترکیه تأکید کرد، تحویل نخســتین ســری 
از تجهیــزات مربــوط به ســامانه اس 400 
از امــروز از طریق پایگاه هــوای مورتد آغاز 
شده است. ســازمان فدرال روسیه در زمینه 
همکاری تکنولوژیکــی نظامی نیز تایید کرد 
که ارســال بخش های اولیه سامانه های دفاع 
موشــکی اس 400 به ترکیــه دیروز)جمعه( 
آغاز شــد و تحویل این سامانه ها طبق جدول 
زمــان بندی مورد توافق انجام خواهد گرفت. 
همچنین به گزارش خبرگزاری تاس روســیه 
به نقل از منابع دیپلماتیک این کشور، تحویل 
سامانه های پدافند هوایی اس -400 به ترکیه 

در سه مرحله انجام خواهد شد.
براســاس این گــزارش بخــش اول این 
ســامانه ها با هواپیما به ترکیه آورده شــده و 
بخش دوم نیز به زودی با همین روش تحویل 
خواهد شــد. بخش سوم که شــامل بیش از 
۱۲0 موشــک خواهد بــود، از طریق دریا به 

ترکیه ارسال خواهد شد.
همچنیــن در این گزارش خاطر نشــان 
شــده اســت که حدود هشــتاد کارشناس 
نظامی ترکیه درباره اســتفاده از سامانه های 

اس -400 در روســیه آموزش خواهند دید. 
اردوغان در طول چند ماه گذشته تاش کرد 
با گرو کشی به خواسته هایش دست پیدا کند 

اما آمریکا به ترکیه روی خوش نشان نداد.
خط و نشان آمریکا 

در میــان نگرانی مقامــات ناتو، »مورگان 
اورتاگــوس« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریــکا اخیراً به خبرنــگاران گفته بود: »اگر 
ترکیه ســامانه های دفاع موشــکی اس 400 
را تحویــل بگیرد، با پیامدهای واقعی و منفی 
مواجه خواهد شــد. این پیامدها شــامل لغو 
مشــارکت در برنامــه جنگنده هــای اف ۳۵ 
هســتند.« دغدغه اصلی ناتو این اســت که 
یک عضو راهبری پیمان آتانتیک شــمالی 
با دشــمن خونی آنها یعنی روســیه وارد بده 

و بســتان نظامی شده اســت. آمریکا و اروپا 
همــواره از پایگاه اینجرلیک بــه عنوان یک 
سکوی حمله استفاده کرده اند اما حاا تمام 
تحرکات آنهــا در تیــررس رادارهای ارتش 
ســرخ خواهد بود.  بدترین اتفاق این اســت 
که روســیه از نزدیکترین فاصله ممکن تمام 
تســلیحات ناتو را رصد خواهد کرد و احتماا 
ایرادات آنها را در ســاخت سامانه اس ۵00 
لحــاظ خواهد کــرد. ورای ایــن موضوعات، 
ورود ســامانه اس 400 بــه لحاظ سیاســی 
هــم بر میزان تاثیرگــذاری کرملین بر آنکارا 
به شــدت مهم خواهد بــود. همگرایی ترکیه 
با روسیه در ســوریه یا حتی مداخله آنها در 
لیبی نشــانه هایی از یک گردش احتمالی یا 

گروکشی از غرب به سمت شرق است. 

چند و چون قرارداد جنجالی 
قرارداد در سال  مرحله نخست: عقد 

۲۰۱۷
طبق قرارداد امضا شده بین آنکارا و مسکو 
قرار شد چهار آتشــبار اس 400 مقابل ۲.۵ 
میلیارد دار تحویل ترکیه داده شــوند. قرار 
شــد ترکیه یک بخش از پول این قرارداد را 
بپــردازد و بخش دیگر را از طریق وامی که از 

روسیه می گیرد، پرداخت کند.
 مرحله دوم: اعمال فشــار آمریکا و 

ارتباط دادن اس ۴۰۰ به قرارداد اف ۳۵
آمریــکا تهدیــد کرد رونــد تحویل دادن 
جنگنده های اف ۳۵ به ترکیه را به رغم اینکه 
آنکارا خود تولیدکننده بخشی از قطعات این 

جنگنده هاست، لغو می کند.

رئیس جمهوری  اردوغــان«   »رجب طیب 
ترکیــه نیز اظهــار کرد: مخالفــت احتمالی 
واشنگتن با فروش اف ۳۵ به ترکیه که بهای 
آن را پرداخــت کرده یــک »دزدی واقعی« 
است. وی اشاره کرد: آنکارا عما ۱.4 میلیارد 
دار بــرای ۱۱۶ جنگنــده  را پرداخت کرده 

است.
مرحله سوم: نگرانی ناتو از سامانه های 

روسیه
آمریکا بارها به ترکیه نسبت به پیامدهای 
خریــد ســامانه های اس 400 هشــدار داده 
و گفتــه اســت، این ســاح را نمی تــوان با 
ســامانه های دفاعــی ناتو مطابقــت داد لذا 
تحریم هایی را اعمال خواهــد کرد. اردوغان 
نیز تصریح کرده اســت: ترکیه تاش کرد تا 
ســامانه های پاتریوت آمریکا را از دولت اوباما 
بخرد اما اوباما گفت کــه کنگره اجازه آن را 
نمی دهــد. وی افزود: ما بایــد گام هایی برای 
تقویت دفاع هوایی برمی داشــتیم و شــرایط 

روسیه برای ما بهتر بود.
هوا  از طریق   ۴۰۰ اس  مرحله چهارم: 

به ترکیه رسید
انتقال ســامانه اس 400 از طریق هوا به 
ترکیه انجام گرفت و امروز جمعه وارد پایگاه 

هوایی در آنکارا شد. 
اردوغان گفته بود، این سامانه ها در مناطق 
بیشتر در معرض خطر مستقر خواهند شد و 
تصمیم در این باره را وزارت دفاع و ریاســت 

ستاد ارتش می گیرند.
در  آمریکا  تحریم های  پنجم:  مرحله 

انتظار ترکیه
دولت  گفته انــد،  آمریکایــی  مســؤوان 
ترامپ اعمال تحریم هایــی را علیه ترکیه در 
نظر گرفته و پایان مشــارکت این کشــور در 
فرایند تولید جنگنده هــای اف ۳۵ را بعد از 
تحویــل گرفتن اس 400 روســیه بررســی 
می کنــد، در مقابل ترکیه هــم تاکید کرده 
 از تصمیمــش بازنمی گــردد و به حرف های 

آمریکا اهمیتی نمی دهد.

استقرار سامانه روسی اس400 در ترکیه آغاز شد

بازی اردوغان با اعصاب ناتو و آمریکا

یک مســؤول دولت مصــر از تصمیم دولت درخصــوص راه اندازی وزارت 
»خوشبختی« در آینده نزدیک  با هدف تقویت اعتماد شهروندان به دستگاه های 
دولتی مختلف و ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان این کشور خبر داد. 
به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شــبکه خبری اسکای نیوز، طارق الرفاعی، 
مدیر سازمان شــکایت های دولتی در مصر در جریان مصاحبه تلویزیونی خود 
اعام کرد، وزارت »ســعادت« در تعامل شهروندان با تمامی موسسات دولتی 
مصر به طور ملموس ایفای نقش خواهد کرد. الرفاعی ادامه داد: با دولت امارات 
به منظور انتقال تجاربش در ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان و برای 
اجرایی شــدن این طرح در مصر همکاری هایی وجود دارد. این مسؤول مصری 
همچنین خاطرنشــان کرد: تاش هایی برای افزایش آگاهی شهروندان جهت 
تقویت ســطوح ارتباط با آنها در تمامی دســتگاه های دولتی مصر وجود دارد. 
وی گفت: هدف از تاســیس وزارت »خوشــبختی« تقویت اعتماد شهروندان 
به دســتگاه های دولتی مختلف و ارتقای ســطح خدمات رسانی به شهروندان 
این کشــور است. این در حالی اســت که پارلمان مصر روز پنج شنبه وضعیت 
فوق العاده در این کشور را به مدت سه ماه دیگر تمدید کرد. عبد الفتاح سیسی، 
رئیــس جمهوری مصر برای نخســتین بار در آوریــل ۲0۱۷ میادی پس از 
وقوع دو انفجار در کلیســای قدیسین »اسکندریه« و »مار جرجیس« در شهر 
 طنطا وضعیت فوق العــاده اعام کرد که در نتیجه انفجارهای مذکور علیه این 

دو کلیسا حدود 4۵ تن کشته شدند. 

تشکیل وزارت خوشبختی در مصر
رئیس جمهوری روســیه اعام کرد که برای مذاکرات با دولت اوکراین به 
هر شکلی آماده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وادیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه به پیشــنهاد اخیر ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اش 
برای برگزاری مذاکرات میان دو کشــور پاســخ داد. پوتین خاطرنشان کرد: 
روســیه آماده مذاکرات درباره اوکراین در هر فرمت و شــکلی است اما باید 
نشســت میان دو کشــور به خوبی تدارک دیده شده و همچنین در کی یف 
دولتی تشــکیل شــده باشــد. پوتین این اظهارات را در پاســخ به پرسش 
خبرنــگاران درباره واکنش او به طرح پیشــنهادی رئیس جمهوری اوکراین 
در راســتای برگزاری نشســتی بین دو کشور با مشــارکت رهبران آلمان، 
فرانسه، آمریکا و بریتانیا مطرح کرد. پوتین اظهار داشت: ما هرگز هیچ یک از 
فرمت های پیشنهاد شده از جمله گسترش فرمت نورماندی برای مذاکرات را 
رد نکرده ایم. وی تصریح کرد: البته فرمت نورماندی و نشست ها باید به خوبی 

تدارک دیده شده باشند و این یک موضوع مسلم است.
رئیس جمهوری روســیه ادامه داد: در درجه دوم ما می توانیم کم و بیش 
مسائل را بعد از شکل گیری نهایی دولت جدید اوکراین و برگزاری انتخابات 
پارلمانی این کشــور مورد بحث قرار دهیم. وی افزود: در درجه سوم نیز من 
باید بگویم که نمی دانم دیگر شرکت کنندگان مربوط به این فرمت مذاکرات 
روســیه و اوکراین که پیشنهاد مشارکت آنها داده شده نسبت به این دعوت 

واکنش شان چطور است.

استقبال پوتین از مذاکره با اوکراین
بوریس جانسون گفت، چنانچه نخست وزیر انگلیس شود، با رئیس جمهوری 

آمریکا قدرتمندانه تعامل خواهد کرد.
بــه گزارش روزنامه دیلی میل، بوریس جانســون، وزیر خارجه پیشــین 
انگلیس و نامزد پیشــتاز برای تصدی رهبری حزب محافظه کار این کشــور، 
همچنین گفت، از کیم داروک، ســفیر مستعفی انگلیس در آمریکا که اخیراً 
با دونالد ترامپ جدال پیدا کرد، حمایت کامل خواهد داشــت. جانســون در 
جریــان مناظره تلویزیونی روز سه شــنبه از حمایت صریــح از کیم داروک 
خــودداری کرده بــود و برخی ادعا کردند که این امــر، انگیزه داروک برای 

استعفا شده است. 
او در اظهارات جدیدش گفت: این دیپلمات کهنه کار انگلیس قربانی یک 

نمایش ناخوشایند شده است.
جانسون در پاسخ به ســوالی در مورد روابطش با دونالد ترامپ گفت که 
پیش از این منتقد سیاست های ترامپ از جمله سیاست های او در حوزه آب 

و هوا و توافق هسته ای برجام بوده است.
وزیر خارجه پیشین انگلیس به انتقادهایی که در مصاحبه ای با نیویورکر 
در ســال ۲0۱۵ متوجه ترامپ ساخت، اشاره کرد. در این مصاحبه جانسون 
گفته بود که ترامپ یک نوع نادانــی تعجب آور در اظهارنظرهایش در لندن 

نشان می دهد.
او گفت: در برابر ترامپ قدرتمند بودیم و همچنان قدرتمند خواهیم بود.

ادعای اقتدار جانسون

احضار داماد ترامپ به مجلس نمایندگان

کمیته قضایی مجلــس نمایندگان آمریکا 
با صدور احضاریه برای جارد کوشــنر، داماد 
دونالد ترامپ و ۱۲ تن دیگر از مقام های کاخ 

سفید موافقت کرد.

فرانســه، کمیته  گــزارش خبرگزاری  به 
قضایی مجلس نماینــدگان آمریکا که تحت 
کنتــرل دموکرات هاســت، موافقت کرده در 
راســتای تحقیقاتش درباره مداخله انتخاباتی 

روســیه برای ۱۲ مقام کاخ ســفید احضاریه 
صادر کند.

یکــی از این ۱۲ نفر جارد کوشــنر داماد 
دونالد ترامپ و مشاور ارشد دولت او است.

کمیته قضایی مجلــس نمایندگان آمریکا 
تحــت رهبری چرولــد ندلر دموکــرات قرار 
داشــته که مشــغول تحقیق درباره موضوع 
مداخله روســیه در انتخابات ۲0۱۶ آمریکا و 

همچنین رسوایی های دیگر است.
کوشنر دستیار ارشــد ترامپ جزو یکی از 
۱۲ مقامی اســت که روز پنج شــنبه در این 
کمیته صــدور احضاریه بــرای آنها تصویب 
شد. اکنون ندلر باید درباره انتشار رسمی این 

احضاریه ها تصمیم بگیرد.

ترامپ از اختیارات اجرایی خود اســتفاده 
کرده و دســتور داده مقام هــای دولتش چه 
مقام های فعلی و چه مقام های ســابق با این 

کمیته مجلس نمایندگان همکاری نکنند.
ترامپ گفتــه با پایان تحقیقــات بازرس 
ویــژه رابرت مولــر دربــاره موضوعاتی نظیر 
امکان تبانی ترامپ با روسیه برای مداخله در 
انتخابات و یا امکان ارتکاب ممانعت از اجرای 
عدالت از ســوی ترامپ دیگر همکاری با این 

کمیته موضوعیتی ندارد.
دشــواری ایجــاد شــده در وادار کردن 
مقام هــای دولت ترامپ به ایراد شــهادت در 
کنگره احتمــااً در ادامــه، کار را به دادگاه 
خواهــد کشــاند. کمیتــه قضایــی مجلس 

نمایندگان آمریکا خواستار صحبت با کوشنر 
درباره دســت داشــتن در یک نشست سال 
۲0۱۶ بــا مقام های ارشــد کمپین انتخاباتی 
اســت که در آن یک وکیــل روس مرتبط با 
کرملیــن پیشــنهاد اطاعات مخــرب علیه 
هیــاری کلینتون نامزد ریاســت جمهوری 
ســابق دموکرات هــا را داد. از جملــه دیگر 
چهره های یهودی که ایــن احضاریه ها برای 
آنها در نظر گرفته شده دیوید پکر مدیرعامل 
آمریکن مدیا هســتند راد روزستاین معاون 
ســابق دادســتان کل آمریکا که رابرت مولر 
را بــرای تحقیقات در مورد کمپین ریاســت 
جمهوری ۲0۱۶ ترامــپ معرفی کرد نیز در 

فهرست این احضاریه ها قرار دارد.

روزنامه نیویورک تایمز دیروز )جمعه( نوشت: مسؤوان 
دفتر سلطنتی عربستان شــخصا در تاش برای منصرف 
کردن امارات در زمینه کاهش نیروهایش در یمن مداخله 
کرده اند. منابع دیپلمات به این روزنامه گفتند، سعودی ها 
از تصمیمــات امارات درباره کاهــش نیروهایش در یمن 

بسیار ناامید شده اند.
امــارات نیروهایش را بعــد از اینکــه دریافت جنگ 
نابودکننده یمن تبدیل به فاجعه انســانی شــده که هیچ 
دستاوردی برایش ندارد در یک روند سریع کاهش داده و 

از این کشور خارج می کند.
این روزنامه به نقل از مقامــات غربی آگاه به جزئیات 
نوشــت: کاهش تعداد نیروهای اماراتــی عمًا رخ داده و 

آنهــا تمایل به خروج از جنگ دارند حتی اگر این تصمیم 
هم پیمانان سعودی شان را عصبانی کند.

نیویورک تایمز افزود: اماراتی ها از اعام تصمیم خروج 
به طــور علنی اجتنــاب کرده اند تا از میــزان عصبانیت 
همتایان سعودی شان بکاهند اما دیپلمات های غربی اشاره 
کرده اند، سعودی ها در نتیجه تصمیم امارات بسیار ناامید 
هستند و مسؤوان ارشــد دفتر سلطنتی تاش کردند تا 
مســؤوان اماراتی را از خروج منصرف کنند.  مســؤوان 
سفارت عربســتان در واشــنگتن به این روزنامه تکذیب 
کردند که رهبران عربســتان از تصمیــم امارات عصبانی 
هســتند. این مقام گفت: رهبران عربســتان و امارات به 

لحاظ استراتژیک بر سر اهداف در یمن همسو هستند.

آخرین نظرسنجی موسسه »پیو« نشان می دهد بخش 
عمده ای از کهنه ســربازان آمریکایــی حضور آمریکا در 

عراق و افغانستان در دو دهه گذشته را تایید نمی کنند.
طبق این نظرســنجی ۶4 درصد از این کهنه سربازان 
گفته اند که جنگ در عراق بیهوده بوده است و ۵۸ درصد 
همین نظر را درباره جنگ افغانستان داده اند. به جز کهنه 
سربازان به نظر می رســد نظرات مردم نیز به این آمارها 
نزدیک اســت. در این نظرسنجی ۶۲ درصد از بزرگساان 
آمریکایی حضور در عراق و ۵۹ درصد حضور در افغانستان 
را بی فایده دانســته اند. در ایــن میان ۵۲ درصد از کهنه 
ســربازان و ۵۸ درصد از بزرگساان، شهروندان آمریکایی 
باای ۱۸ ســال، معتقدند که آمریــکا دلیلی برای حضور 

در جنگ سوریه نیز نداشته است. ایاات متحده در سال 
۲00۱ به افغانســتان حمله نظامــی کرد. این حمله و در 
پی آن اشــغال درست پس از حمله یازدهم سپتامبر سال 
۲00۱ آغاز شــد. ۱۹ سال پس از این حمله ارتش آمریکا 
هم چنان در افغانســتان حضور دارد و هنوز در افغانستان 
کشــته می دهد. هر چند که در سال ۲0۱4 دولت باراک 
اوباما اعام کرده بود که عملیات نظامی ارتش این کشور 
در افغانستان تمام شــده است. در حال حاضر حدود ۱4 
هزار نیروی آمریکایی در افغانستان حاضرند. این در حالی 
اســت که گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان 
دنبال می شود. طالبان کنترل حدود ۶۱ درصد از مناطق 

افغانستان را در دست دارد.

نفرت کهنه سربازان آمریکا از جنگ در خاورمیانهمداخله عربستان در ماجرای خروج امارات از یمن

جــو بایــدن در یــک ســخنرانی درباره 
دورنمای سیاســت خارجی خــود در صورت 
رسیدن به ریاســت جمهوری گفت: چنانچه 
رئیس جمهور شــود همه آســیب هایی که 
ترامپ به سیاســت خارجه آمریکا وارد کرده 
را جبران خواهد کرد. معاون رئیس جمهوری 
ســابق و کاندیدای پیشتاز رقابت های داخلی 
حــزب دموکرات برای تعیین نامزد ریاســت 
جمهوری در یک ســخنرانی یک ســاعته در 
دانشگاه شهر نیویورک دستورکارهایش برای 

سیاست خارجی را مشخص کرد.
او در این ســخنرانی وعده داد که رهبری 
دموکراتیک آمریکا در جهان را بازیابی خواهد 
کرد و با هم پیمانان آمریکا در راستای مقابله 
بــا چالش های جهانی از تروریســم گرفته تا 
تغییرات آب و هوایی و عدم اشاعه ساح های 

هسته ای همکاری خواهد کرد.
او بخش عمده این سخنرانی خود را صرف 
حمله به ترامپ و سیاست ها و اقداماتش کرد.

بایدن به مســتمعین خــود گفت: جهان 

می بیند که دونالد ترامپ چطور فردی است، 
فردی غیرصــادق، نــاآگاه و بی محابا، گاهی 
فاسد به شــکل خطرناک بی کفایت و ناایق 
و از نظر من او از انجام یک رهبری جهانی و 

رهبری در داخل ناتوان است.
بایدن برای سیاســت خارجه  طرحی که 
خود ارائــه داد کامــًا عکس رویکــرد اول 
آمریکای دونالد ترامپ از هر جنبه اســت. با 
وجــود این که بایدن وعده داد یک سیاســت 
خارجــی آینده نگر همراه با تعامل با جهان را 
در پیش بگیرد اما در عین حال در سخنرانی 
خود تمرکز زیادی بر این داشت که وضعیتی 
که قبًا در جهان و در زمان ریاست جمهوری 

باراک اوباما بوده را مجدداً بازیابی کند.
بــه گزارش فاکــس نیوز، بایــدن در این 
ســخنرانی ترامپ را یک فرد دمدمی مزاج و 
متکبر دانست و سیاست خارجی او را تحریک 

شده با کژخلقی های توییتری خواند.
بایدن گفت: من معتقــدم که هدف کلی 
سیاســت خارجی مــا باید دفاع و پیشــبرد 

در حوزه امنیت و دســتیابی بــه موفقیت و 
ارزش هــای دموکراتیکی که آمریــکا از آن 
حمایت می کند، باشــد. هر رئیس جمهوری 
که دموکرات و چــه جمهوری خواه در تاریخ 
مــدرن ما و در دوره قبل از دونالد ترامپ این 
دستور کار اساسی را درک و اجرا کرده است.
بایدن در این سخنرانی تاکید کرد: تا پیش 
از این البته این رویکرد به این شکل فراگیر به 

حال خود رها نشده بود.
بایدن با اشاره به دیدار سال ۲0۱۸ ترامپ 
با وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه 
گفت: ترامــپ مکرراً در برابر وادیمیر پوتین 
از منافع آمریــکا، جامعــه اطاعاتی آمریکا 
و آنطــور که من تاکیــد دارم از منافع مردم 
آمریکا عقب نشینی کرد. من استدال می کنم 
که این دیدار یکی از شرم آورترین عملکردی 
بــود که یک رئیس جمهوری در تاریخ مدرن 

آمریکا داشت.
بایــدن همچنین ترامــپ را متهم کرد به 
این که عاشق دیکتاتوری قاتل در کره شمالی 

شده اســت. وی افزود: ترامپ از کره شمالی 
گرفته تا ایران، روسیه و عربستان سعودی نه 
فقط در قبال این کشورها مساله عدم اشاعه 
هسته ای را کمرنگ نکرده بلکه باعث افزایش 
هرچه بیشتر اشــاعه هســته ای، راه افتادن 
یک رقابت جدید تســلیحات هسته ای، حتی 

استفاده از ساح های هسته ای شده است.
بایــدن همچنین گفت : ترامــپ در حال 

کوبیدن به پایه و اساس ائتاف ناتو است.
وی تاکید کرد: رئیــس جمهوری آمریکا 
ائتاف های دموکراتیک ما را تضعیف می کند 

در حالــی کــه دیکتاتورهایــی را در آغوش 
می گیرد که غرور او را ارضاء می کند.

بایدن افزود: اگر رئیس جمهور شــوم اکثر 
نیروهای آمریکا را از افغانستان خارج می کنم 
و به حمایت آمریکا از مداخله نظامی در یمن 
پایان می دهم و بار دیگر بر تعهد کشــورم در 

قبال ناتو تاکید می کنم.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد، از امنیــت 
اســرائیل صرف نظــر از میــزان اختاف با 
 رهبــر کنونی اش حمایت می کند، اشــاره او 

به بنیامین نتانیاهو بود.

حمله بایدن به سیاست خارجی ترامپ

شکست کودتا در سودان
شورای نظامی انتقالی ســودان اعام کرد، تاش کودتا از سوی شماری از 

افسران نظامی این کشور را ناکام گذاشته است.
به گزارش سایت شبکه خبری اسکای نیوز، جمال الدین عمر، رئیس کمیته 
امنیت و دفاع شــورای نظامی انتقالی سودان در جریان کنفرانس مطبوعاتی 

اعام کرد، نیروهای امنیتی تاش کودتای نافرجامی را خنثی کردند.
این مقام شورای نظامی سودان افزود: هدف از این تاش کودتا به تعطیلی 

کشاندن توافق با گروه های آزادی و تغییر بود.
وی ادامه داد: تعدادی از افســران در خدمت ارتش و تعدادی از افســران 
بازنشسته نیروهای مسلح و سازمان امنیت و اطاعات ملی در این تاش کودتا 
نقش داشــتند. هفت افســر در خدمت ارتش،  پنج افسر بازنشسته و نیز چهار 

نیروی دیگر از جمله رهبر تاش کودتا بازداشت شدند.
عمر تصریح کرد: دســتگاه امنیتی تحقیق و بازجویی از آنها را آغاز کرده و 

آنها به زودی به دادگاه ارجاع داده خواهند شد.
در ژوئن گذشــته نیز شــمس الدین کباشی، سخنگوی شــورای نظامی 
از خنثــی کردن دو تاش کودتا با مشــارکت تعدادی از افســران و نیروهای 

بازنشسته و گروه های سیاسی خبر داده بود.

رویداد

نشتی در بزرگ ترین رزم ناو بریتانیا

ناو جدید هواپیمابر بریتانیا به ارزش ۳.۱ میلیارد پوند، به دلیل نشــت آب 
به درون آن، دوره فعالیت آزمایشــی خود را رها کرد و به بندر پورتســموث 

بازگشت.
این ناو جنگی با نام اچ ام اس ملکه الیزابت که قرار اســت پرچمدار نیروی 
دریایی ســلطنتی بریتانیا باشد، ماه گذشــته برای انجام دوره آزمایشی پنج 

هفته ای بندر پورتسموث را به مقصد بندر همشایر ترک کرد. 
یک سخنگوی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در این باره گفت: »به دنبال 
یک مســئله جزیی در سیســتم داخلی ناو ملکه الیزابت، شــرکت کشتیرانی 
مجبور به تخلیه مقدار کمی آب از داخل کشــتی شــد.« وی تاکید کرد که 

تحقیق درباره علت این حادثه در حال انجام است.
طبق گزارش رسانه های بریتانیایی لوله انتقال آب با فشار باا در این کشتی 

ترکیده  و باعث ورود ۲00 تن آب به داخل کشتی شده است.
این موضوع به پله ها و عرشه کشتی خسارت وارد کرده است. این درحالی 
است که نیروی دریایی بریتانیا می گوید که بدنه کشتی آسیب ندیده و آب از 

داخل ناو تخلیه شده است.
نیروی دریایی بریتانیا اعام کرد که این ناو هواپیمابر ۶۵ هزار تُنی تا آخر 

هفته به دلیل اقدام های پیشگیرانه به بندر پورتسموث می رسد.
سابقه نشتی آب در ناو هواپیمابر ملکه الیزابت

این ناو پیش از این نیز مشکل نشتی آب به درون خود را داشت به طوریکه 
در اواخر ســال ۲0۱۷ میادی اعام شــد یکی از میــل پروانه های آن خوب 

عایق بندی نشده و از آن آب به داخل ناو نشت می کرد.
این کشــتی قرار است در اواخر ســالجاری در ادامه دوره آزمایشی فعالیت 

خود با جت  های جنگی اف-۳۵ بریتانیا راهی ایاات متحده آمریکا شود.
نیروی دریایی بریتانیا، ناو ملکه الیزابت و ناو در دســت احداث شــاهزاده 
ولز را بزرگترین و پیشــرفته ترین کشتی های جنگی ساخته شده برای نیروی 

دریایی سلطنتی می نامند.
سفارش ســاخت ناو هواپیمابر ملکه الیزابت در ســال ۲00۷ داده شود و 
انتظار می رفت که تا ســال ۲0۱۵ کار ســاخت به پایان برســد و وارد نیروی 
دریایی بریتانیا شود اما به دلیل مشکات در تامین هزینه ساخت آن، این روند 

تا سال ۲0۱۶ ادامه پیدا کرد.
عرشــه پرواز ناو ملکــه الیزابت ۲۸0 متر طول و ۷0 متــر پهنا دارد یعنی 
معادل سه زمین فوتبال است. این ناو قادر است که ۶0 هواپیما را حمل کند.

حمله مرگبار در عروسی ننگرهار
آسوشــتیدپرس: یک عامــل انتحاری خردســال، در وایــت ننگرهار 
افغانستان با حمله به مراسم عروسی جان دست کم پنج تن را گرفت؛ مقامات 

محلی می گویند که این حمله حدود 40 زخمی بر جای گذاشته است.

سمت رئیس جمهوری برزیل برای پسرش
اسپوتنیک: »ژایر بولســونارو« رئیس جمهــوری برزیل گفت که در حال 
حاضر ادواردو بولسونارو پسر او که به عنوان قانون گذار پارلمان برزیل فعالیت 

دارد را به عنوان گزینه سفیر برزیل در آمریکا مدنظر دارد.

محمود عباس در انتظار پاسخ حماس
فلسطین الیوم: رئیس تشکیات خودگردان فلسطین اعام کرد که طرح 
صلح آمریکایی موســوم به »معامله قرن« همانند نشســت اقتصادی بحرین 

شکست خواهد خورد.

معرفی نامزداستانداری کرکوک
سومریه نیوز: پس از نشســت هیئت اتحادیــه میهنی و حزب دموکرات 
کردســتان عراق در شهر سلیمانیه، این دو حزب به طور رسمی نامزد منصب 

استانداری کرکوک واقع در شمال عراق را اعام کردند.
در همین راســتا، محمود محمد، ســخنگوی حزب دموکرات کردستان و 
قدر حمة جان، عضو دفتر سیاســی اتحادیه میهنی کردستان عراق در جریان 
کنفرانــس مطبوعاتی توافق کردند که طیب جبار کاندیدای مشــترک برای 

پست استانداری کرکوک باشد.

دفاع نوری مالکی از حشدالشعبی
ســومریه نیوز: دبیرکل حزب الدعوه و رئیس ائتاف دولت قانون عراق 
اعام کرد که نقش نیروهای حشد شعبی هنوز پایان نیافته است و او مخالف 

ادغام نیروهای حشد شعبی با ارتش و نیروهای پلیس است.

شهادت مبارز فلسطینی
مرکز اطاع رسانی فلســطین: ارتش رژیــم صهیونیستی روز گذشته 
»محمود ادهم« یکی از مبارزان گردان های شــهید عزالدین قسام را در شمال 

نوار غزه هدف تیراندازی قرار داد و به شهادت رساند.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز از ترس واکنش احتمالی مقاومت فلسطین به 
شهادت محمود ادهم یکی از مبارزان گردان های قسام در مرز غزه، در مرزهای 

این منطقه به حالت آماده باش درآمد.

انفجار در سوریه
سانا: انفجار خودروی بمب گذاری شده در کنار کلیسایی در مرکز قامشلی 

در شمال شرق سوریه منجر به زخمی شدن تعدادی و خساراتی مادی شد.

بازداشت مادرداعش
سومریه نیوز: گروه رسانه  امنیتی عراق در بیانیه ای اعام کرد: نیروهای 
ســازمان اطاعات عراق یک مظنون تروریستی به نام »مادر داعشی ها« را به 
همراه دو تن از پسران و برادرانش در شرق موصل بازداشت کردند. این متهم 

خانه خود را تبدیل به پناهگاه تروریست ها کرده بود.

ویژه

کوتاه از جهان



روزنامه بهار - 22 تیر 1379
 صفحــه اول روزنامه بهار، یک ســال پس از 
فاجعه کوی دانشــگاه به پوشــش رای نهایی 
دادگاه در مــورد فرهاد نظــری فرمانده وقت 
پلیس تهران پرداخــت. تیتر اول این روزنامه 
یکی از ماندگارتریــن تیترهای اول روزنامه ها 

است: تبرئه! 
در این دادگاه سرباز وظیفه ای به نام »اروجعلی 
ببرزاده« به جرم دزدیدن ریش تراش از کوی 

دانشگاه به 91 روز زندان محکوم شد!
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آواز 
آواز یا مســابقه آوازخوانــی )Sing( یک 
رایانه ای ســه بعدِی موزیکال  پویانمایــی 
اینترتینمنت  ایلومینیشن  ساخته  کمدی 
است که در سال ۲۰1۶ منتشر شد. قسمت 
دوم این فیلم در سال ۲۰۲۰ اکران خواهد 
شد. خاصه داســتان: در جهان حیوانات 
انســان نما، یک کواای خوش بین )متیو 
مک کانهی(به نام باستر مون، صاحب یک 
سالن اجرای موســیقی است و در آرزوی 
این است که از این طریق صاحب درآمدی 
زیادی شود. زیرا اولین بار که در کودکی با 

پدرش به یک اجرای موسیقی رفته بودند، عاقه زیادی در او ایجاد شد.
در مواجهه با مشکات مالی، باستر به دوستش ادی نودلمن )جان سی ریلی( می گوید که او یک مسابقه آواز برگزار خواهد 
کرد. دســتیار باستر، خانم کراولی، چشم مصنوعی اش را گم می کند و همین امر باعث می شود تا به اشتباه خانم کراولی 
جایزه 1۰۰۰ داری این مســابقه را با دو صفر اضافه، 1۰۰۰۰۰ دار تعیین کند و آگهی های مسابقه قبل از اینکه بررسی 
شــوند، از دفتر باســتر به بیرون درز می کنند. حیوانات با دیدن این آگهی، از تمامی شهر برای شرکت در مسابقه انتخابی 

جمع می شوند و... .

فناوری
نخستین تصاویر گوشی های هوشمند »گلکسی نوت 10« 

اخیرا نخستین تصاویر از گوشی های هوشمند و بسیار زیبا »گلکسی نوت 1۰« و 
»نوت 1۰ پاس« سامسونگ به صورت غیر رسمی منتشر شده است. به گزارش 
ایسنا و به نقل از سی نت، با اینکه قرار بود تصاویر گوشی های گلکسی نوت 1۰ و 
نوت 1۰ پاس سامسونگ در اواسط ماه اوت سال جاری رونمایی شوند اما اکنون 

به صورت غیر رسمی چند تصویر از این گوشی های هوشمند منتشر شده است.
گلکسی نوت 1۰ دارای دوربین ۳ گانه در پشت و یک دوبین در جلو و در وسط 
صفحه نمایشگر است که این موضوع زیبایی این گوشی را دوچندان کرده است. 

البته عاوه بر این دوربین سه گانه باید به وجود »دوربین مدت پرواز« )Time-of-light camera( در کنار دوربین سه گانه 
مدل پاس هم اشاره کنیم. دوربین مدت پرواز برای خلق تصاویر بهتر از تکنیکی به نام تصویربرداری دامنه ای استفاده می کند. 
این دوربین پرتو شدیدی از نور را در نظر گرفته و مدت زمانی که طول می کشد تا این پرتو به سنسور برگردد را اندازه گیری 
می کند. سپس نرم افزار این زمان را با سرعت نور )حدودا ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه( مقایسه کرده و می تواند مقدار دقیق فاصله 
را به دست آورد. گلکسی نوت 1۰ دارای نمایشگر ۶.۴ اینچی است و مدل پاس آن نیز از نمایشگر ۶.۶ اینچی بهره می برد. بنابر 
خبرها احتمااً باتری گوشی های مذکور ۴۳۰۰ میلی آمپرساعت خواهد بود. یکی از دیگر نکاتی که در گزارشها ذکر شده، نبود 
»رابط تی آر اس« که جک ادیو، فیش فون، فیش جک، فیش استریو، مینی-جک، و مینی استریو نیز به آن گفته می شود، است.

افزایش ضریب نفوذ اینترنت طی یک سال
ضریب نفوذ اینترنت در کشــور در میان کاربران باای ۶ سال با رشد ۶ درصدی 
طی یک ســال گذشته به ۷۰ درصد رسید و این درحالی است که ایران در میان 

1۶۷ کشور جهان رتبه ۸1 دسترسی به فناوری اطاعات را دارد.
به گزارش مهر، آخرین آمار میزان برخورداری خانوار کشــور و اســتفاده افراد از 
فناوری اطاعات تا پایان سال 9۷ از سوی مرکز آمار ارائه شده است. بر مبنای این 
آمار، ۷۰ درصد افراد باای ۶ سال در کشور به اینترنت دسترسی دارند و این در 
حالی اســت که این رقم در سال 9۶ حدود ۶۴ درصد بوده و ۴۶ میلیون و ۳1۵ 

هزار نفر در کشور کاربر اینترنت بودند. در سال 9۵ نیز حدود ۵۳.۲۳ درصد یعنی ۳۸ میلیون و 99۶ هزار و ۴۸۰ نفر به اینترنت 
دسترسی داشتند. بررسی ها نشان می دهد که تا پایان سال 9۷ شمار خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به ۷9.۵۶ درصد 
رسید و این در حالی است که این رقم در سال 9۶ حدود ۷۲.۸ درصد بود و 1۷ میلیون و 9۶۰ هزار و ۳۰۲ خانوار به اینترنت 
دسترسی داشتند. در سال 9۵ نیز حدود 1۵ میلیون و ۵1 هزار و ۳۴۸ خانوار به اینترنت دسترسی داشتند و ضریب دسترسی 
خانوار به اینترنت ۶۲.۲1 درصد بود. وضعیت برخورداری خانوار ایرانی به فناوری اطاعات و ارتباطات در حالی با شــیب کند 
افزایش، همراه است که وضعیت جهانی ایران از نگاه اتحادیه جهانی مخابرات نشان می دهد که کشورمان در میان 1۶۷ کشور 
جهان، رتبه ۸1 برخورداری از فناوری اطاعات را دارد. این آمار که مربوط به انتهای سال ۲۰1۷ است وضعیت ایران را در سه 
شاخص میزان دسترسی به ابزارهای فناوری اطاعات، میزان استفاده و نیز میزان مهارت مورد بررسی قرار داده که از حیث این 

شاخص ها، ایران در جایگاه ۸1 در میان کشورهای جهان قرار دارد.

چهرهها
حمید سمندریان؛ استاد تئاتر ایران

حمید سمندریان در 9 اردیبهشت سال 1۳1۰ در تهران زاده شد. کار تئاتر را همزمان 
با درس دبیرســتان آغاز کرد. او در کاس های تئاتر و هنرپیشگیحســین خیرخواه، 
شــباویز و نصرت کریمی شــرکت کرد که زیر نظر عبدالحسین نوشین اداره می شد. 
ســمندریان همچنین ویلون می نواخت و از شاگردان محمود ذوالفنون، برادر بزرگتر 

جال ذوالفنون، بود.
او یکی از معروف ترین کارگردانان  و آموزگاران تئاتر ایران است که بسیاری از هنرمندان 
مطرح ایران از شاگردان او محسوب می شوند. به باور بسیاری با وجودی که تئاتر نوین 
ایران توسط عبدالحسین نوشین بنا شده بود ولی در زمان سمندریان جدی تر شد. به 
طوری که تمام کسانی که از دهه 1۳۴۰ به بعد در زمینه تئاتر در دانشکده های تئاتر 
تهران تحصیل کرده اند از شاگردان سمندریان اند و در واقع کسی نیست که در عرصه 

تئاتر ایران کار کند و به نوعی شاگردی وی را نکرده باشد.
حمید سمندریان جدا از آموزش تئاتر، شیوه خاصی در کارگردانی داشت که بسیاری از کارگردانان پس از وی تحت تأثیر 
شــیوه کارگردانی او قرار گرفتند. او معتقد بود بازی در تئاتر باید باورپذیر باشــد و به همین دلیل در کارهای او بازی های 
درشــت و اغراق آمیز دیده نمی شد و بازی ها روان بود. اما شاید یکی از بزرگ ترین کارهای سمندریان در تئاتر ایران، تأثیر 
بر نمایش نامه نویسان ایران از راه ترجمه و معرفی نمایش نامه نویسان متفاوت و مطرح جهان بود. تا پیش از حضور او تئاتر 
ایران متکی بر نمایش نامه نویســان فرانسوی و انگلیسی زبان بود؛ اما حمید سمندریان صداهای تازه ای را وارد تئاتر کرد. او 
با ترجمه و معرفی نویســندگان آلمانی به ســهم خود تئاتر ایران را چندصدایی کرد. بدین ترتیب، اگر تئاتر نوین ایران با 
عبدالحسین نوشین یا به گمان برخی دیگر با شاهین سرکیسیان آغاز شد، با حمید سمندریان پوست انداخت. سمندریان 

از بیماری سرطان لوزالمعده رنج می برد،  سرانجام ۲۲ تیرماه 1۳91 در خانه خود درگذشت.

رحیم رضازاده ملک؛ پژوهشگر نجوم
رحیــم رضــازاده ملک،مــورخ، پژوهشــگر نجوم و ادبیــات 1۷ مهرمــاه 1۳19 در 
مراغه  آذربایجــان بــه دنیا آمد. تحصیات ابتدایی و متوســطه را در تهــران گذراند. 
تحصیات دانشــگاهی خود را درمقاطع کارشناســی  و کارشناسی ارشد امور مالی و 
حســابداری در دانشگاه تهران به پایان رســاند.  رضازاده ملک، بعد از فارغ التحصیلی 
به آمریکا رفت و دوره کارشناســی ارشد مدیریت مالی و دکترای اقتصاد سنجی را در 

دانشگاه وست کاست به پایان رساند.
رضــازاده ملک در چند شــاخه علمی تبحر خاص داشــت و همت و تاشــش را در 
حوزه هایی چون نجوم و گاهشــماری و تقویم و تاریخ و فرهنگ و ادب ایران متمرکز 
ســاخت. از آثار او در زمینه تقویم و گاهشماری می توان به زیج ملک)نشر گاب(،در 

معرفت تقویم)نشر گاب(گاهشماری)دانشگاه پیام نور( اشاره کرد.
عاقه مندی به خیام نیشابوری سبب شد تا بخشی از مطالعات و پژوهش های رضازاده 
ملک به این دانشمند و شاعر نامی ایرانی اختصاص یابد که از جمله آنها می توان به کتاب های دانشنامه خیامی)صدای معاصر(

دو رساله فلسفی )نشر گاب(،عمر خیام قافله ساار دانش)صدای معاصر( و ترانه های خیام،گوهر اندیشه، جوهر فلسفه)نشر 
ویدا( اشاره کرد.

کتاب های انقاب مشروطه ایران بر اساس اسناد بریتانیا)کتاب آبی()انتشارات معین و مازیار( و حیدرخان عمواوغلی)انتشارات 
دنیا(،ایران و ایرانیان)نشر گلبانگ( و سوسمار الدوله)انتشارات دنیا( از جمله کارهای او در مزنیه تاریخ به شمار می رود.

دکتر رضازاده ملک عاوه بر نگارش کتاب های یادشده دستی هم در تصحیح متون داشت که توضیح و تحلیل زین آاخبار و 
مزدکنامه از جمله آنهاست.نوشتن ده ها مقاله در موضوعات مختلف فرهنگی و علمی از دیگر تاش های این محقق و مورخ 

سخت کوش به شمار می رود. رحیم رضازاده ملک روز ۲۲ تیرماه 1۳۸9 دار فانی را وداع گفت.

فیلمبازی

شانتارام
شانتارام، ُرمانی است نیمی واقعیت، نیمی تخیل به قلم دیوید گریگوری رابرتز ، نویسنده ی استرالیایی که این کتاب 
را بر اساس زندگی واقعی و چندساله اش در هندوستان نوشته است؛ نویسنده ای که به عنوان یک زندانی فراری در 
آغوش امِن آن کشور پناه گرفته و از همان جا به دنیای مافیای زیرزمینی هند پیوسته و به همراه سیل اتفاقات و 
بمبئی نشین های عجیب و غریب، پایش به کشورها و قاره های دیگر هم باز شده است. این اثر سرشار از احساسات 
ناب بشری و خوشی ها و کژتابی های روزگار است. شخصیت های این اثر عاشق می شوند، فارغ می شوند، می ُکشند، 
کشــته می شــوند و در مســیر پُر فراز و نشــیب زندگی  یکدیگر را می آزارند و یا در نهایت خود دلشکسته و تنها 
بازمی مانند. توجه باریک بین و عمیق نویسنده به لحظات معنوی انسان ها در تعامل با یکدیگر و شرایطی که درگیرش 
هستند، جبر بی چون و چرای روزگار و بازی های کوچک و بزرگ سرنوشت و همین طور احساساتی که آن ها سعی 
در مخفی کردن یا نمایاندن شان دارند، سبب می گردد تا خواننده از زبان مردی معتاد که با سرقت مسلحانه امرار 

معاش می کند، ماجراهایی شگفت را تجربه کند. شانتارام روایت حماسی و مسحورکننده ی زاغه های شلوغ است و هتل های پنج ستاره، روابط 
عاشقانه و شکنجه های زندان، مافیا و فیلم های بالیوود، اساتید معنوی و کارزارهای خونین که همه و همه در دریای بیکران قصه سر بر سنگ های 
ساحل بمبئی، این شهر همیشه بیدار می کوبند. نویسنده با مهارت و هوشمندی هنرمندانه، خط روایی داستان را با شخصیت های فراموش نشدنی 
پیوند می زند و بی آن که آگاه باشد خواننده را در دام ماجراجویی های شگفت آور و وقایع باشکوهش اسیر می کند. این اثر هم داستانی است مهیج 

و سرشار از لحظات ناب انسانی و هم روایتی به غایت مراقبه گونه در باب طبیعت خیر و شر. 
شانتارام از زبان مردی بیان می شود که جبر زندگی تسخیرش کرده است؛ مردی که خانواده، وطن و روحش را به هروئین و جرم و جنایت باخته، 
از زندان ایالتی گریخته و به بمبئی آمده تا بر لبه ی تیز تجربه، بار دیگر انسانیت خود را بازیابد. توصیفات جزئی و بسیار کامل حس حضور در 
مکان و زمان را به خواننده القا می کند، اما این توصیفات آن چنان هنرمندانه و جذاب به سرانجام رسیده که مخاطب هرگز احساس خستگی و 
مال نمی کند. مبارزه و حرکت رو به جلوی شخصیت اصلی رمان شانتارام حس واقعی زندگی را به ما القا می کند، همان طور که خود رابرتز در 
مصاحبه ای می گوید: »من دوست ندارم تا اجازه دهم که سرنوشت من را کنترل کند، بلکه قصد دارم تا خودم سرنوشتم را کنترل نمایم.«  رمان 

سه جلدی »شانتارام« اثر »دیوید گریگوری رابرتز« با ترجمه سلماز بهگام و با قیمت 9۵ هزار تومان از سوی انتشارات ترانه منتشر شده است.

جنوب مرزغرب خورشید
جنوب مرز در حقیقت اســم آهنگ معروفی در ســبک جاز است که در سال 19۳9 توسط جیمی کندی و مایکل 
کار برای فیلمی به همین نام ســاخته شده و شخصیت  اصلی کتاب در دوران کودکی خود، آن را بر روی صفحه ی 
گرامافون دوستش گوش می کند و از آن جا که اعجاز نت های به هم پیوسته  ی این آهنگ در آن دوران برای هر دوی 
آن ها عجیب و بی مانند می نموده، تا سال ها بعد در ذهن آن ها باقی می ماند.غرب خورشید نیز اصطاحی است که 
شخصیت زن داستان از آن یاد می کند تا نوعی بیماری را که به هیستری سیبری معروف بوده برای دیگری توضیح 
دهد؛ در این بیماری به دلیل برهوت برفی ســیبری، کشاورزان پس از چندین سال کار کردن در آن خالی سپید 
به جنونی غریب دچار می شوند و با پای پیاده و در جست وجوی سرزمینی سبز داس  خود را بر زمین انداخته و به 
سمت غرِب خورشید می روند تا این که در نهایت در جایی از برهوت سرد و یخی جان می سپارند.شاید موراکامی بر 
اســاس دو محور اصلی از تلفیق این دو عبارت، عنوان کتاب را برگزیده اســت.  از اولین تا آخرین فصل این کتاب 

ردپای آهنگین موسیقی های متعددی بر زمین اثر کشیده شده و ضرب آهنگ خلق این اثر چون آونگی در میان فضای کاسیک و دنیای جاز 
تاب  می خورد و موسیقی آشکارا به عنوان شخصیتی مستقل در طول این اثر نمایانده شده و شانه به شانه ی سایر ساکنان اقلیم این کتاب نقشی 
پر رنگ و محوری ایفا می کند. کتاب » جنوب مرزغرب خورشید« اثر هاروکی موراکامی )زاده 1۲ ژانویه 19۴9( نویسنده برجسته ژاپنی و خالق 

رمان کافکا در ساحل و مجموعه داستان بعد از زلزله با ترجمه سلماز بهگام از سوی انتشارات ترانه با قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.

دور ریز کردن حدود 23 درصد از ماده غذایی نان

امدادرسانی به سیلزدگان چینی

طرحروز

قاب

پیشنهاد
جواد لگزیان

خبرآناین

عصرایران

چطور با خوردن بیشتر، وزن کم کنیم؟
تراکم کالری، مقدار کالری موجود در غذا اســت و دانســتن چگونگی 

عملکرد آن می تواند سبب کاهش وزن و بهبود رژیم غذایی شود.
 تراکم کالری چیست؟

به گزارش خبرآناین، تراکم کالــری، مقدار کالری موجود در هر ماده 
غذایی است. انتخاب غذاهایی با کالری کم به کاهش وزن کمک بسیاری 
می کند و به شــما اجازه می دهد حجم غذای بیشتری را بخورید. واحد 
انــدازه گیری مقدار کالــری، کالری بر گرم غذا اســت، برای مثال هر 
1۰۰گرم سبزیجات ۳۰کالری دارند در صورتی که برای شکات مقدار 

کالری به ازای هر 1۰۰گرم آن ۵۵۰ است.
 چگونگی عملکرد تراکم کالری بر کاهش وزن

کلید اصلی افزایش وزن، مصرف کالری بیشتر است. مشاهدات متعددی نشان می دهد افرادی که غذاهایی با کالری باا مصرف می کنند 
احتمال ابتا به چاقی و افزایش وزن در آن ها بیشتر از کسانی است که غذا با کالری کمتر مصرف می کنند.

غذاهایی با کالری کمتر، چربی کمتری دارند اما در عوض میزان آب و فیبر در آن ها بیشتر است که بهترین شرایط برای احساس سیری 
است. در مقابل، غذاهایی با کالری زیاد بیشتر٬ فرآوری شده و خوشمزه تر هستند٬ به همین دلیل میل به پرخوری در آنها بیشتر است.
رژیم تراکم کم کالری بر پایه مصرف بیشتر غذای کامل و محدود کردن غذاهای فرآوری شده است. غذاهای کم کالری حجم بیشتری 

دارند که در نتیجه باعث پر شدن ظرف غذا شده و خوردن آن بیشتر زمان میبرد.
غذاهایی با کالری کم:  

- میوه و سبزیجات: کمترین میزان کالری و بیشترین مقدار فیبر و آب در سبزیجات و میوه ها وجود دارد.
- گوشت و ماهی: مرغ، ماهی سفید و بوقلمون از کالری کمتر برخوردارند.

- محصوات لبنی: شیر و ماست کم چرب کالری کمی دارند و منبع پروتئینی خوبی هستند.
- نوشیدنی های بدون شکر: نوشیدنی هایی مانند آب، چای و قهوه کالری کمی دارند و به شما احساس سیری می دهند.

دانستنیها

سقوط پادشاه سنگی در »خونگ اژدر«
»خونگ  برجسته  نقش 
اژدر«، نشاِن تنفیذ قدرت 
حاکم از ســمِت پادشاه 
اشکانی، در طول ۶ سال 
گذشته، به مرور تخریب 
می شود، اما هنوز میراث  

فرهنگی ایذه در استان خوزستان، نسب به این اتفاق واکنشی 
نشان نمی دهد. مجید کیوانی - دبیر انجمن میراث فرهنگی 
و تاریخی نوژان کارون در اســتان خوزستان - در گفت وگو با 
ایسنا با اعام این خبر می گوید: سنگ نگاره »خونگ اژدر« با 
دو نقش برجسته متعلق به عیامیان و اشکانیان در نزدیکی 
ایذه که در سال 19۶1 میادی توسط لویی واندنبرگ کشف 
شد، تا امروز به جز بررسی مطالعاتی برای ثبت، می توان گفت 

هیچ اقدام دیگری برای آن انجام نشده است.
او با بیان این که به نظر می رســد نقش برجســته متعلق به 
عیامی هــا تقریبا محو شــده باشــد، ادامــه می دهد: نقش 
برجســته اشکانی نشــانگر آیین تنفیذ قدرت حاکم از سوی 
مهرداد اشــکانی است، اما متاســفانه در این چند دهه اخیر 
شاهد تخریب تدریجی این اثر فاخر باستانی متعلق به دوران 
الیمایی_اشکانی هستیم. وی با تاکید براین که  تاکنون هیچ 
اقــدام جدی بــرای حفاظت از این نقش برجســته منحصر 
بفرد دوران اشکانی نشــده، بیان می کند: در ۶ سال گذشته 
بــا تغییرات پی در پی مدیران کل در این ســازمان، شــاهد 
فراموشی و تخریب بیشتر نقوش برجسته باستانی در مناطق 

ایذه و باغملک بوده ایم.
دبیــر انجمن نوژان کارون تنها راه نجات و نگهداری از نقوش 
برجسته باستانی در منطقه شمال و شمال شرق خوزستان را 
اعام وضعیت بحرانی برای »نجات میراث فرهنگی الیماییان« 
توســط مســئوان ارشــد شهرســتانی می داند و می گوید: 
شکل گیری اتحاد و همکاری فرهنگی اهالی در این مناطق و 
پیگیری قانونی سمن های میراث فرهنگی برای متقاعد کردن 
اداره کل میراث فرهنگی برای اجرای پروژه و تاکید اســتاندار 
خوزســتان برای تامین اعتبار مالی با هدف ساخت سازه های 
حفاظتی، امنیتی و اجرای مرمت علمی همه نقوش برجسته 
باســتانی در این شــهرها و به ویژه نقش برجسته ارزشمند 

الیمایی-اشکانی خونگ اژدر باشیم.
وی تاکید می کند: این اثر تنها حضور رسمی یک شاه اشکانی 
در نقش برجســته اســت و از نظر تاریخی بسیار حائز ارزش 
اســت، بنابراین باید هر چه ســریعتر با این اثر در خور ارزش 
تاریخیــی بر خورد و اصول حفاظت و مرمت در مورد آن اجرا 
شود. کیوانی ادامه داد: در صورت ادامه دار شدن بی توجهی ها 
نســبت به حفاظت و مرمت نقش برجسته روستای »خنگ 
اژدر«، »کــول فــرح«، »اشــکفت ســلمان« و »کهباد« در 
شهرستان ایذه، این انجمن میراث  فرهنگی، پیگیری های ازم  
برای پاسخگویی و اجرایی شدن مطالبات قانونی از آن سازمان 

را از طریق مراجع باا دست انجام می دهیم.
او با بیان این که نقش برجســته خونگ اژدر در ســال 1۳۸۵ 
به شماره 1۳۵۸۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، 
اضافه می کند: حتی در گذشــته یکی از تکه سنگ هایی که 
روی آن نیز نقِش برجســته، وجود داشــته، توسط سارقان 

برداشته شده است.
نقش برجســته  اشــکانی حجاری شــده، آیین تنفیذ قدرت 
شاهک الیمائی را از ســوی مهرداد اشکانی نمایش می دهد. 
این نقش تصویر ســواری اســت با چهره نیم رخ که به چهار 
فرد با چهره های روبرو که شاید او را سپاس و درود می گویند 

نزدیک می شود.

تویوتا شاسی بلند جدیدی برای بازار 
آمریکا می سازد

به نظر نمی رسد بازار شاسی بلندها به این زودی ها از سکه بیفتد 
و تویوتا هم با اعام برنامه های خود برای ساخت یک شاسی بلند 
جدیــد در آمریکا عاقه  خود به گرم کردن این بازی را نشــان 

داده است.
چیز زیادی درباره  این خودرو نمی دانیم اما این برند ژاپنی تائید 
کرده شاسی بلند جدیدش را در کارخانه  مشترک مزدا و تویوتا در 
آاباما خواهد ساخت. این کارخانه فعا در حال ساخت و سز بوده 

و تولید محصوات آن از سال ۲۰۲1 شروع خواهد شد.
این کارخانه در ابتدا قرار بود تویوتا کروا را بسازد اما ژاپنی ها در 
پاسخ به تغییر شرایط بازار و افزایش فروش پیکاپ ها و شاسی 
بلندهــا نظر خود را تغییر داده اند. البته علیرغم تغییر برنامه ها، 
کروا همچنان در کارخانه  این خودروساز در می سی سی پی تولید 

خواهد شد.
اگرچه تویوتا اشــاره زیادی به جزئیات نکرده اما کارخانه  مزدا و 
تویوتا قرار بود ساانه 1۵۰ هزار دستگاه کروا بسازد. البته فروش 
کروا در آمریکا از ۳۶۰,۴۸۳ دستگاه سال ۲۰1۶ به ۲۸۰,۸۸۶ 
دستگاه در سال پیش رســیده و به همین خاطر احتمال دارد 
تویوتا این تصمیم را به خاطر عدم توجیه اقتصادی ساخت کروا 
در دو شرکت اتخاذ کرده باشد. اگر این گونه باشد تصمیم تویوتا 
ضرورتا بد نیست چراکه فضا برای تولید یک شاسی بلند جدید 

باز شده است.
در آینده چیزهای زیادی دراین باره خواهیم شنید اما تویوتا از این 
خودرو به عنوان شاسی بلندی بی نام نام برده است. به این ترتیب 
می توانیم شاهد یک خودروی جدیدی باشیم که به خانواده ی 
پرتعداد قد بلندهای تویوتا یعنی CH-R، راو ۴، هایلندر، ۴ رانر، 

سکویا و لندکروزر بپیوندد.
صرف نظر از محصول مدنظــر تویوتا برای تولید باید گفت این 
کارخانه ظرفیت تولید ساانه  ۳۰۰ هزار دستگاهی خواهد داشت. 
این ظرفیت تولید بین تویوتا و مزدا به  صورت مســاوی تقسیم 

خواهد شد.

گردشگری

تختگاز

حضرت محمد)ص(:
خدایا مرا دو چشم اشکبار بخش که دل را از ریزش اشک هائی 
که از بیم تو می ریزد شفا بخشند پیش از آن که اشک ها خون و 

دندان ها آتش شود.
)نهج الفصاحه(


