از سوی رئیس جمهور در برن سوئیس عنوان شد

هشداربهتحریمکنندگاننفت
معنینداردنفتایرانصادرنشودونفتمنطقهصادرشود

حســن روحانی که به «برن» سوئیس سفرکرده به اقدامات آمریکا برای
قطع صدور نفت ایران واکنش نشان داد و گفت« :آمریکاییها مدعی شدهاند
که میخواهند بهطور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند .آنها معنی

ایــن حرف را نمیفهمند ،چراکه این اص ً
ا معنی ندارد که نفت ایران صادر
نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود .اگر شما توانستید این کار را بکنید تا
نتیجهاش را ببینید ».این اولتیماتوم نفتی رئیسجمهور واکنشی به گفتههای

«برایان هوک» ،رئیس بخش سیاســتگذاری و برنامهریزی وزارت خارجه
آمریکا ،است که گفته« :آماده هســتیم تا مورد به مورد با کشورهایی که
وارداتشان از نفت ایران را کاهش میدهند ،کارکنیم» .گفتنی است...

صفحه 2

بانکمرکزیمنتشرکرد
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بازتاب بازداشت یک دیپلمات ایرانی

اختصاص  ۱۲۱میلیون یورو ارز دولتی
برای واردات خودرو

محمدجوادظریف:ایرانهرگونهخشونتوتروررادرهرجاییکهباشدمحکوممیکند
بهرامقاسمی:متهمانپروندهبمبگذاریدرنشستمنافقین،اعضایاینگروههستند
روز دوشــنبه بلژیک و اتریش ،همزمان با ســفر «حســن
روحانی» بــه اروپا ،اعام کردند پنج نفر ازجمله یک دیپلمات
ایرانی را به ظن تاش برای بمبگذاری در نشســت گروهک
تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کردهاند .ایسنا به نقل

از خبرگزاری فرانســه نوشــت :دولت اتریش از ایران خواسته
مصونیــت دیپلماتیک یک دیپلمات ایرانی را لغو کند .بنابراین
گزارش ،سخنگوی وزارت خارجه اتریش اعام کرد سفیر ایران
در وین به وزارت خارجه اتریش احضار و درخواست...

عبدالرضاهاشمزایی:

صفحه 3

مشکل انتخابات نظارت استصوابی و عدم تمکین به قانون است
عبدالرضا هاشم زایی در گفتوگو با خانه ملت ،در خصوص اصاح قانون انتخابات ،گفت :درزمینه اصاح قانون انتخابات ،طرحی نیز توسط
نمایندگان مجلس تهیهشده بود ولی ازآنجاییکه طرح دچار مشکات اصل  75قانون اساسی میشود بهتر این بود که در ایحه جامع نظام
انتخابات ادغام شود.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسامی بیان کرد :من فکر نمیکنم با توجه به مسائل روزی که ...

گزارشستارهصبحاز:

صفحه 3

مفتوح بودن پرونده «راشا گیت»
وکیل «دونالد ترامپ» در آخرین اظهارات خود پشت وی را خالی کرد و گفت :پیش از آنکه به ترامپ وفادار باشم به میهن و خانوادهام
وفادارم .این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که پیش از این «مایکل کوهن» ،وکیل ترامپ گفته بود حتی حاضر است به جای ترامپ هدف
گلوله قرار گیرد .پرونده «راشا گیت» همچنان در ایااتمتحده باز است و تحلیلگران بر این عقیدهاند که وکیل ترامپ رازهای ...

صفحه 4

مدیرمسئولروزنامهستارهصبح:

خروج شرکت های شبه دولتی و
شبه نظامی ازاقتصاد به نفع کشور است
صفحه 5

سرمقاله

ترجمه

تهدیدمفیدنیست

حضور نظامی در آفریقا و صادرات
 90میلیارد دار ساح

علیمحمد نمازی
نماینده پیشین مجلس

سفر «حسن روحانی» ،رئیسجمهور به سوئیس و دیدار او با
مقامات این کشور ،در شرایطی که برجام در وضعیتی بحرانی
به ســر میبرد و طرف آمریکایی شمشیر را از رو بسته ،پیام در
بر دارد .پیش از دیدار روحانی با مقامات سوئیس ،خبرگزاریها
اعام کرده بودند که این دیدار پیش از آنکه یک دیدار ســاده
میان رئیسجمهور ایران و مقامات اروپایی باشد ،تقابل روحانی
و ترامپ است .گفتوگوهای صورت گرفته در این دیدار هم تا
اندازهای این تحلیل را تأیید میکنند .تصور نویســنده از سفر
روحانی به ســوئیس این بود که او از منظری مذاکرات خود را
انجام دهد که روشن شود اروپا چگونه به مسئله برجام مینگرد
و اروپا تا چه اندازه حاضر است برای حفظ برجام هزینه کند .به
همین خاطر انتظار این بود که روحانی در این سفر که باتوجه
به شرایط کنونی کشور ،منطقه و دشمنیهای ایااتمتحده با
ایران از ویژگیهای خاصی برخوردار اســت ،به گونهای صورت
میگرفت و گفتوگوهایی رد و بدل میشد که از یک بازخورد
مثبت برخوردار باشد .از طرفی هرچند مذاکره از موضع قدرت
همواره باید مورد توجه باشــد ،اما اینکه این موضع قدرت در
شرایط مختلف از چه گزارههایی برخوردار باشد نیز حائز اهمیت

اســت .آنچه روحانی در مذاکرات خود اســتفاده کرد و بازتاب
فراوانی هم در رسانهها داشت ،نه مذاکره از موضع قدرت ،بلکه
مذاکره از موضع تهدید بود .این در حالی است که روحانی باید
در این سفر نشان میداد جمهوری اسامی همچنان به تعهدات
خود در برجام ،علیرغم خروج ترامپ از این پیمان بینالمللی
پایبند اســت و با وجود اعمال تحریمها از ســوی آمریکا ایران
موضــع تعامل و گفتوگو را حفظ کرده و خواهد کرد .روحانی
باید در سوئیس نشان میداد علیرغم فشارهای موجود ،ایران
هزینههای ازم را برای حفظ توافق هستهای پرداخت میکند.
سفر روحانی به سوئیس میتواند نشانگر این باشد که اگر بتوانیم
مواضع مشترک با اروپا را برجسته کنیم میتوان بدون حضور
آمریکا در برجام این پیمان را پیش برد .نویســنده نمیداند به
چه دلیل روحانی موضع تهدید را در مذاکرات خود اتخاذ کرد.
نباید فراموش شــود که آمریکا امروز گروههای مختلفی را به
کشورهایی که از ایران نفت خریداری میکنند فرستاده تا فروش
نفت ایران را کاهش دهد .باید پرســید که آیا با تهدید روحانی
آمریکا عقبنشینی خواهد کرد؟ نویسنده فکر نمیکند که چنین
شود و این بهانه تازهای برای آمریکا خواهد شد .از سویی چنین
تهدیدی موجب خواهد شد که اروپاییها نیز به شک و تردید
بیفتند که آیا میشود با ایران برجام را ادامه داد یا خیر؟ از سویی
باید در نظر داشت که اگر آمریکاییها تحریم نفتی ایران را انجام
دادند و ایران در مقابل نتوانست تهدید خود را عملیاتی کند چه
خواهد شد؟ درواقع تهدید بدون پشتوانه نه تنها موضع مفیدی
نیست ،بلکه میتواند به تضعیف هم بینجامد.

صفحه 5

تفسیر روز

برنامهترامپچیست؟

چین بدنبال تعریف حضور نظامی خود در آفریقا است ،به همین
دلیــل مقامات نظامی از سراســر قاره را به پکــن دعوت کرده تا
اشــکال جدیدی از همکاری استراتژیک را مورد بررسی و کنکاش
قرار دهند.نفوذ اقتصادی چین به عنوان یک عامل سرمایه گذار و
شریک تجاری در آفریقا به رشد خود ادامه میدهد .در این تجمع،
اســتراتژی جدید برای اطمینان از امنیت منافع تجاری و سرمایه
گذاریهــای چینی نیز مورد بحث و بررســی قرار میگیرد.وزارت
دفــاع ملی چین ،با تأکید بر عاقه اســتراتژیک پکن در آفریقا ،از
نمایندگان ارشد ارتش  5۰کشور آفریقایی به اولین انجمن دفاع و
امنیــت چین و آفریقا دعوت به عمل آورد .این انجمن که در پکن
آغاز شده ،قرار است تا  ۱۰ژوئیه به کار خود ادامه دهد.کوبوس ون
استادن ،یک کارشناس چینی در انستیتوی افریقای جنوبی در امور
بین الملل گفت« :تامین امنیــت راههای تجاری برای چین مهم
است زیرا ساحل شمال شرقی آفریقا تا کانال سوئز بخشی از جاده
جدید ابریشــم دریایی که موسوم به طرح ابتکاری کمربند و جاده
( )BRIمی باشد ،به شمار میرود» .طرحی که توسط رئیس جمهور
چین شی جین چینگ در ســال  ۲۰۱۳راه اندازی شد تا چین را
به بازارهای اوراسیا مرتبط سازد.به گفته ون استادن ،چین از یک
«رابطه پیچیده با آفریقا» برخوردار میباشــد .این کشور همچنین
سرمایهگذاری های گسترده ای در بسیاری از کشورهای این قاره
دارد .بســیاری از چینی ها در آفریقــا زندگی میکنند و خواهند
توانست با تجربه ای که از تخلیه شهروندان در مناطق بحرانی دارند
در مواقع ضرور به کمک افریقائیان بحران زده بشتابند...
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علی صالح آبادی در گفت وگو با شفقنا حمایت از اصاحات اقتصادی دولت
در شرایط فعلی را ضروری دانست و اظهار کرد :این دولت برخاسته از اراده و عزم
ملی است ،علت این است که  ۲۴میلیون ایرانی در روز  ۲۹اردیبهشت سال...

صفحه 6

شیرین هانتر
استاد دانشگاه جرج
تاون واشنگتن

ایران خودش را به دامن چین و روســیه انداخته است.
با از بین رفتن برجام این دو کشــور بیشــتر از ایران سوء
استفاده خواهند کرد .احتمال برخورد نظامی میان ایران و
امریکا در حال حاضر زیاد نیست .امریکا فعا میخواهد از
راه فشارهای اقتصادی و تشویق مردم به اعتراضات ایران را
وادار به قبول درخواســتهای خود کند ،احتمال یک نوع
فشار نظامی به ایران از طریق تحریک و تشویق گروههای
تجزیهطلب ممکن اســت .سیاست ترامپ فعا فقط مهار
ایران اســت .ترامپ هزینهای برای مهار ایران نخواهد داد.
هیچ یک از دولتهای بزرگ حاضر نیستند به خاطر ایران با
امریکا درگیر شوند .آنها خود مسایل بسیاری با امریکا دارند
بنابراین نیروی خود را برای حل این مشکات و نه دفاع از
ایران صرف خواهند کرد .مشکل ایران همیشه این بوده که
حاضر به صحبت با امریکا نیست .به نظر میرسد مقامات
ایران مذاکــره با امریکا را مخالف منافع نظام و بهخصوص
انقاب اسامی میدانند ،ابراز داشت :مسئله این نیست که
ایران با اروپا مذاکره نکند بلکه مسئله این است که مشکل
ایران با امریکا اســت .خواســتههای امریکا از ایران روشن
است :عدم خصومت با اسراییل ،قطع کمکها به حزباه و
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حماس و به طور کلی تعدیل گفتمان انقابی و به اصطاح
ضداستکباری .مسئله این است که آیا ایران قادر خواهد بود
این خواستهها را قبول کند یا نه؟ تهران مایل است که امریکا
مسئله رابطه با ایران را از موضوع ایران در قبال اسراییل جدا
کند اما این غیر ممکن است .باید روشن شود ایران چه نوع
نقشی میخواهد در منطقه بازی کند .اگر هدف ایران مبارزه
با نفوذ امریکا است ،مسلما ایاات متحده این را قبول نخواهد
کرد .مواضع ایران در خاورمیانه با منافع امریکا در تضاد است،
بنابراین ایاات متحده نقش جمهوری اسامی در خاورمیانه
را قبول نخواهد کرد و نباید چنین انتظاری داشــت .اگر
ایران و امریکا به توافق برســند ،روسیه و چین چارهای جز
قبول آن نخواهند داشت .با توافق میان تهران و واشنگتن،
دیگر کشورها مجبور خواهند بود به ایران امتیازات بیشتری
بدهند تا بتوانند منافع خود را در ایران حفظ کنند ،در حال
حاضر آنها از انزوای ایران استفاده کرده و استفاده بیانصافانه
از ایران میکنند.اگر ایران و امریکا مشکات اساسی خود را
حل کنند ،دلیلی برای برهم زدن توافق وجود ندارد اما اگر
توافق محدود به برنامه هستهای یا موشکهای ایران باشد
مســلما هیچ ضمانتی وجود ندارد.ایران خودش ،خود را به
دامن چین و روسیه انداخته است .با از بین رفتن برجام این
دو کشور بیشتر از ایران سوء استفاده خواهند کرد .روسیه
و چین به دنبال منافع خود هستند و مسلما به خاطر ایران
منافع خود را به خطر نخواهند انداخت .ایران نباید روی هیچ
کدام از بازیگران بزرگ حساب کنند.
برگرفته از ایلنا

ورزش

جدایی رونالدو از رئال جدی شد

پول نمیخواهم ،فقط بگذارید برگردم!

درماندگی آرژانتینی ها از اخراج سامپائولی

به خاطر مادرم باید خداحافظی میکردم

به ادعای توتواسپورت ،ارتباط بین رونالدو با پرز(رئیس باشگاه رئال)
کاما قطع شده و همین باعث خواهد شد تا یوونتوس کار راحت تری
برای جذب این بازیکن داشــته باشد .از ســوی دیگر رابطه بین ژرژ
مندس(مدیر برنامه های رونالدو) با یوونتوسی ها نیز در بهترین شرایط
خودش قرار دارد.توتواسپورت نوشته است که یوونتوس قصد دارد ۳۰
میلیون یورو در سال به رونالدو دستمزد بدهد که  5میلیون یورو بیشتر
ازمبلغ پیشنهادی رئالی هاست.آبوا ،نشریه پرتغالی ،حتی پا را فراتر
گذاشته و امروز ادعا کرد که رونالدو با یوونتوس در حال مذاکره است و
تصمیم قطعی خود برای جدایی از رئال را گرفته است.

تیم ملی آرژانتین که در جام جهانی  ۲۰۱8روسیه ناامید کننده عمل کرد
پس از باخت مقابل فرانسه از دور مسابقات کنار رفت .حذف زودهنگام از یک
طرف و نمایش دور از انتظار و ضعیف مسی به همراه آلبی سلسته از طرف
دیگر باعث شد اسطورههای فوتبال آرژانتین انتقادات زیادی به کادرفنی و
مسئوان فدراسیون این کشور وارد کنند .حال دیگو مارادونا ،اسطوره فوتبال
آرژانتین که هر چهار مسابقه تیم ملی کشورش را از نزدیک تماشا کرد در
اظهار نظری عجیب اعام کرده که حاضر است هدایت آلبی سلسته را بدون
دریافت پولی به عهده بگیرد .وی به سایت  TELESURگفت :من میخواهم
بازگردم و در قبال آن هیچ چیزی نمیخواهم و رایگان کار خواهم کرد.

خورخه سامپائولی ،سرمربی آرژانتین ،نتایج تاسف باری در جام جهانی
کسب کرد و با شکست  ۳-۴از فرانسه در یک هشتم نهایی ،وداعی زودهنگام
با رقابت ها داشت.بســیاری آرژانتین را مدعی قهرمانی می دانستند ولی
کاروان این تیم شکست خورده به آرژانتین باز خواهد گشت.ارتباط بین
این دو هنوز خوب و مساعد است و بر خاف جو عمومی در آرژانتین که
اخراج سامپائولی را طلب می کنند ،هنوز برنامهای در فدراسیون فوتبال این
کشور برای اخراج سرمربی وجود ندارد .در رسانه های آرژانتینی ،صحبت
از جانشینان احتمالی سامپائولی در میان است .از گایاردو و گارکا به عنوان
گزینه های موردنظر فدراسیون نام برده شده است.

اوشین ساهاکیان دیروز بعد از برتری تیم ملی بسکتبال برابر قزاقستان با
اعام خداحافظی از بازی های ملی همه را شوکه کرد .این بازیکن باسابقه
تیم ملی امروز در گفت و گو با رادیو ورزش از دایل خداحافظی خود پرده
برداشت .تعداد بازی های ملی در بسکتبال خیلی اهمیتی ندارد و من هم
نمی دانم دقیقا چند بازی ملی داشتم .با این حال از سال  ۲۰۰5به صورت
دائم در خدمت تیم ملی بودم و بعد از  ۱۳سال خداحافظی کردم .کارم را
در بخش باشگاهی ادامه می دهم .هنوز مشخص نیست که در فصل آینده
در چه تیمی بازی می کنم .سال گذشته در خدمت تیم پتروشیمی بودم؛
اما وضعیت تیم ها برای فصل آینده هنوز مشخص نیست.
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برنامه شکستخوردگان انتخابات

حشمت اه فاحت پیشه و رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره اعتراضات اخیر به خبرآناین گفت :یکسری نارضایتیها و انتقادهای جدی وجود دارد
که عدم توجه به آنها تبدیل به اعتراض می شود و عدم توجه به اعتراض تبدیل به اعتصاب و خشونت می شود لذا برای بررسی اعتراضات باید همه جوانب
را در نظر گرفت.
او افزود :ما شاهد هستیم در بسیاری موارد ضعفهای مدیریتی وجود دارد که این ضعفهای مدیریتی موجب شده است تا نارضایتی هایی شکل بگیرد؛
ناگفته نماند خیلی از زخمهایی که سرشان بسته نشده است وقتی زخمی بازشود آنها هم باز می شوند و این واقعیتی است که در کشور ما وجود دارد.
فاحتپیشهبابیاناینکهسپردنزمامهمهاینمسائلبهخارجازکشوروارتباطدادنآنهابهموضوعبرجاماشتباهاست؛درخیلیموارددرسطحمدیریتی
اشکااتی صورت گرفته است که ازم است اصاح شود گفت :این ساز و کاری که اخیرا در شورای امنیت ملی دیده شده است مبنی بر اینکه اگر نهادی در
امور مردم به ویژه در زمینه اقتصادی کم کاری کند باید پرونده آن به دادستانی به عنوان مدعی العموم داده شود کار بسیار خوبی است و امیدواریم اجرا شود.
فراموش نکنیم مردم کمبودها را درک می کنند اما کمکاری ها را نمی پذیرند.

جهانبخش خانجانی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به معضاتی که اخیرا ًدر حوزه اقتصادی به وجود آمده است ،گفت :این مسائل قابل پیشبینی بود اما متاسفانه
مسئوان دولتی و حاکمیتی به صحبتها و پیشبینیهای شخصیتها و فعاان سیاسی کمتوجهی کردند در حالی که معضاتی از این دست را از حدود یکسال
و نیم پیش مطرح کرده بودیم .وی با بیان اینکه مســائل سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی پیشبینیپذیر و قابل فهم است ،اظهار داشت :بنده ریشه این مشکات را
دستهبندی میکنم .برخی از این مشکات به تزاحمهایی که در ایام انتخابات و قبل از انتخابات وجود داشته برمیگردد که بخشی از جریانهای سیاسی قصد پایان
دادن به این منازعات را ندارند.این فعال سیاسی اصاحطلب ادامه داد :آن افراد و جریانها فکر میکنند به این علت که در انتخابات شکست خوردند میتوانند با به
بحران کشیدن دولت و زیر سؤال بردن کان دولت به منویات خود برسند .به همین علت نیز است که این جریانها سعی میکنند دولت دوازدهم را ضعیف جلوه
دهندواخالدرکارایجادکنندبیآنکهبدانندکارهایشانبهاصلنظامآسیبمیزند.معتقدهستماینکارهاشایستهجامعهایراننیستومتاسفانهدربیشترمواقع
جریانهاییمرتکبایناعمالمیشوندکهمدعیتبعیتازرهبریهستند.خانجانیدرتشریحدیگرعواملمسببوضعیتموجودتصریحکرد:مسئلهدوم،ضعف
در خود دولت است ،یعنی آقای روحانی و مجموعه دولت باید در راستای تحقق وعدههایی که درخصوص حل معضات دادهاند ،فعالیت بیشتری داشته باشند.

خبرنامه

منافعشخصی

خانهملت:عضوهیئترئیسهفراکسیونمستقلینواییمجلساعتقاد
داردهماکنوناحزابنمیتواننددرکشورنقشآفرینیکنندزیرافعالیتشان
صرفاًمنوطبهزمانبرگزاریانتخاباتشدهودرواقعآنهاازنردبانمردمباا
میروند تا به اهدافشــان برسند .عزتاه یوسفیان مأ در خصوص اهمیت
فعالیت و نقشآفرینی احزاب در کشــور ،گفت :باید اذعان کرد هماکنون
عضویت در احزاب بر اساس معامله ،منافع شخصی و سودهی است؛ بر این
اساس افراد توجه میکنند که اگر عضو حزبی شوند میتوانند به َمناسب و
پستهایمدیریتیدستیابندیاخیرکهاینامریکیازموانعتوسعهاحزاب
اســت .نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسامی اظهار کرد :به عنوان
مثال افراد وقتی مشاهده میکنند که تصمیم حزب خاف منافع فردیشان
اســت از آن پیروی نمیکنند که نمونه آن در مجلس شورای اسامی دیده
میشود.

گزارش

خبرنامه

هشدار نفتی روحانی به تحریم کنندگان

عواملخارجی

معنی ندارد نفت ایران صادر نشود و نفت منطقه صادر شود
اگر این کار را بکنید نتیجهاش را می ببینید

اشاره :حسن روحانی که به «برن» سوئیس سفرکرده به اقدامات آمریکا برای قطع صدور
نفتایرانواکنشنشاندادوگفت«:آمریکاییهامدعیشدهاندکهمیخواهندبهطورکامل
جلــویصادراتنفتایرانرابگیرند.آنهامعنیاینحرفرانمیفهمند،چراکهایناص ً
ا
معنینداردکهنفتایرانصادرنشودوآنوقتنفتمنطقهصادرشود.اگرشماتوانستیداین
کاررابکنیدتانتیجهاشراببینید».ایناولتیماتومنفتیرئیسجمهورواکنشیبهگفتههای

«برایان هوک» ،رئیس بخش سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت خارجه آمریکا ،است که
گفته« :آماده هســتیم تا مورد به مورد با کشورهایی که وارداتشان از نفت ایران را کاهش
میدهند ،کارکنیم» .گفتنی اســت که مقامات سوئیسی استقبال گرمی از رئیسجمهور
به عمل آوردهاند که خوشــایند ایااتمتحده آمریکا نیست .تحلیل گران میگویند این
استقبالحکایتازبیتوجهیکشورهایاروپاییبهفشارهایفزایندهکاخسفیداست.

بستهاروپا

نشستمهمیبینروسایجمهور،منوهمتایموبینبخشهای
خصوصی برگزار شد .ما تعهدمان را نسبت به برجام به اشتراک
گذاشتیم و به مشاوره درباره منطقه ادامه خواهیم داد».

مسئله برجام و لزوم احترام همه کشورها به توافقات بینالمللی
و مصوبات شورای امنیت به ویژه قطعنامه  ۲۲۳۱بود ،افزود :هر
دو کشــور معتقد بودند ،برجام دســتاورد بزرگ سیاسی بعد از
مذاکراتطوانیوفشردهبودهوبقایاینتوافقبهنفعروابطایران
باکشورهایدیگروبهنفعامنیتوصلحجهانیاستوهمانطور
که قب ً
ا هم تأکید کردهایم ،تا زمانی که منافع ما در توافق برجام
تأمینشودومطمئنبهاستفادهازمزایایآنشویم،دراینتوافق
باقیخواهیمماند.
رئیسجمهور گفت :در مذاکرات خود بر تقویت روابط علمی،
فرهنگی و فناوری بین دو کشور تأکید داشتیم و برای ما بسیار
اهمیت دارد که این روابط را گستردهتر کنیم .همچنین همواره
موردعاقهمابودهکهراجعبهمسئلهمهاجرتو حقوقبشرباهم
گفتگو داشته باشیم که هم در این زمینه گفتگو کردیم.
روحانیبااشارهبهپذیراییایراناز۳میلیونمهاجروهزینههای
ســنگین آن بر کشور ،گفت :تمام این مهاجران و آوارگان که در
کشــور ما سکونت دارند ،بدون هیچ تبعیضی از آموزش رایگان
فرزندانشاندرمدارسایرانیوهمچنینازتمامیارانههاییکهما
درموادغذاییوانرژیبهمردمخودمانمیدهیمبهرهمندهستند.
ویتصریحکرد:ماهمچنینتأکیدداشتیماینحرکتبرخی
از حکومتها که مادران را از فرزندان خودشــان جدا میکنند و
درزمینــه ویزا و مهاجرت ،آپارتاید دینــی و مذهبی را به وجود
آوردهاند،غیرقابلقبولاست.

روحانیدرنشستمطبوعاتی
بارئیسجمهورسوئیس
به گزارش ایلنا ،روحانی در پاسخ به این سؤال خبرنگار رویترز
که "دولت آمریکا میخواهــد صادرات نفت ایران را قطع کند،
آیا بستن تنگه هرمز میتواند پاســخ ایران باشد؟" :این سخن
دولتمردانآمریکاییگزافهگوییاستوهیچوقتنمیتوانندآن
را عملی کنند .این کار کاخ سفید غیرقانونی ،فرامرزی و لغو تمام
تعهدات بینالمللی درزمینه انرژی و تجارت است .تصور اینکه
همه نفت صادر کنند جز ایران ،غلط و نابخردانه است.
حسن روحانی که به همراه "آلن برسه" رئیس کنفدراسیون
ســوئیس و پس از امضای سه ســند همکاری میان دو کشور با
خبرنگارانسخنمیگفت،امضاءاسنادهمکاریمیاندوکشور
را به معنای اراده دو کشور برای توسعه همکاری برشمرد و اظهار
داشت :ما تصمیم گرفتیم درزمینه روابط مالی ،بانکی ،تجاری،
سرمایهگذاری،گردشگریوهمچنینعلمیوفرهنگیروابطمان
راتوسعهدهیموازمجموعهبحثهاییکهداشتیممطمئنشدم
دوکشورمصممهستندازمشکاتاحتمالیکهدرماههایآینده
پیش روی روابط تجاری دو کشور است ،به خوبی عبور کنند.
روحانی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم مورد گفتوگو،

بیانیهنمایندگانمجلس
درخصوصمذاکراتبرجامی
علیرضا رحیمی در نشست علنی بیانیه نمایندگان مجلس
به دولت در خصوص مذاکرات برجامی با کشــورهای اروپایی را
قرائتکرد.
درمتناینبیانیهآمدهاست«:باخروجدولتسبکسرآمریکا
از برجام دولت ما پیگیر راستی آزمایی کشورهای اروپایی در این
موضوع هستند؛ اگرچه با عنایت با تجارب گذشته تردید جدی
در خصوص عزم عملگرایانه اروپاییها وجود دارد با این حال به
عنواننمایندگانملتاعاممیکنیمکهدولتموظفاستضمن
پیگیریمجدانهحقوقملت،درگیرمسامحهنشودوقانوناقدام
متناســب و متقابل در اجرای برجام را با عزم راسخ اجرا نماید و
سطح همکاریهای خود با آژانس بینالمللی انرژی هستهای را
متناسب با شرایط تعدیل نماید و با نصبالعین قرار دادن ۳اصل
اساســی سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران یعنی عزت،
حکمت و مصلحت روزهای حســاس کنونی را مبتنی بر حفظ
ارزشهای اسامی و انقابی و منافع ملی را مدیریت نماید .بدون
شک نقطه اتکا ملت ایران ذات ایزال الهی بود و مکر شیاطین به
خودشانبازخواهدگشت».

خانه ملت :عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه بســته
حمایتی اتحادیه اروپا درباره برجام تا روز جمعه ( ۱۵تیرماه) ارائه میشود،
گفــت :اروپاییها باید تضمینهای عملی به ایران بدهند .شــهروز برزگر
کلشــانی در خصوص بســته اروپاییها برای تأمین منافع ایران در برجام،
گفت :بسته اتحادیه اروپا طی روزهای آتی ارائه میشود لذا تا حصول نتیجه
نهایی باید صبر کرد .برخی از منابع اعام کردند که این بســته تا روز جمعه
( ۱۵تیرماه) به هیئت ایرانی ارائه خواهد شــد .نماینده مردم ســلماس در
مجلس شــورای اسامی ،تصریح کرد :از سوی دیگر تصمیم هیئت ایرانی
در مورد بسته پیشــنهادی اروپا مهم است و باید از این فرصت پیش آمده
استفادهکرد،مذاکراتبا۱+4تاکنونبهخوبیپیشرفتهامااینگفتوگوها
باید به ســمت عملیاتی پیش رود .وی افزود :اروپاییها باید منافع ایران در
برجام را مورد توجه قرار دهند.

گسترشروابط

خانه ملت :نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با توجه به نقش
کلیدی اتریش و سوئیس در سرانجام برجام ،گفت :بدون شک سفر روحانی
به اروپا برای گسترش روابط ،تحوات منطقهای و برجام بسیار مهم است.
محمدمهدی برومندی در خصوص سفر رئیسجمهور به اروپا ،گفت :این
ســفردارایاهمیتبسیاراستزیرااولینسفراروپایرئیسجمهوربعداز
خروجآمریکاازبرجاماست،ازسویدیگرخزانهداریآمریکاکهستادجنگ
اقتصادیهمهجانبهعلیهجمهوریاسامیرامدیریتمیکند،گروههایی
را به اتریش اعزام کرد تا مانع این ســفر شــوند و ایران در انزوا قرار گیرد و به
فضایی که آمریکاییها علیه جمهوری اسامی ایجاد کرده و استراتژی ضد
ایرانیترامپکمککنند.ایننمایندهتصریحکرد:بهرغمهمهاینتاشها
سفر رئیسجمهور به اروپا انجام گرفت .جمهوری اسامی روابط دیرینه با
اتریش و سوئیس دارد.

همکاریباایران

خانه ملت :سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سفر
رئیسجمهور به اروپا ،گفت :سفر به اروپا در شرایط خروج از برجام و انتخاب
دو کشور تأثیرگذار در تصمیمگیریها برای ایران حائز اهمیت است .علی
نجفی خوشــرودی در خصوص سفر رئیسجمهور به اروپا ،گفت :این سفر
از جهات مختلف حائز اهمیت اســت؛ نخست از جهت مقطع زمانی زیرا ما
شاهد وضعیت جدیدی درباره برجام هستیم ،آمریکاییها از برجام خارج
شده و اروپاییها در تاشند تا روح و فضای برجام حفظ شود .نماینده مردم
بابل در مجلس شورای اسامی ،تصریح کرد :از سوی دیگر سفر به اتریش و
سوئیس اهمیت بسیاری دارد زیرا اتریش ریاست دورهای اتحادیه اروپا را به
عهده خواهد گرفت و ســوئیس هم حافظ منافع آمریکا است ،بنابراین این
سفرحائزاهمیتاست.

تخریب روابط ایران و اروپا

ایسنا:بهرامقاسمیگفت:سناریویاخیربرایتخریبروابطایرانواروپا
دراینمقطعمهموحساسطراحیواجراشدهاستواسنادومدارکمتقن
برای روشن شدن ابعاد ماجرا آماده ارائه است .سخنگوی وزارت امور خارجه
در پاســخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای بیپایه و اساس دخالت
یکی از دیپلماتهای ایرانی در یک اقدام غیر قانونی در یکی از کشــورهای
اروپایی اظهار کرد :گروهک تروریستی منافقین پس از ناکامی در نشست
ســاانه خود و برای جبران شکســت در کسب حمایت سیاسی در جهت
اهداف ضد انســانی و ضد ایرانی خود و نیز با توجه به ســفر موفق ریاست
جمهوری اســامی ایران به دو کشــور اروپایی همانند گذشته مبادرت به
برنامهریزی و اجرای سناریوی دیگری کردند تا بتوانند ضمن تأثیرگذاری
بر این سفر اروپایی نسبت به تخریب جایگاه و موقعیت ایران تاش نمایند.

شرایطکشور

ایسنا :رئیس کمیســیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای
اســامی از مسئوان خواست صادقانه شرایط کشــور را با مردم در میان
بگذارند و خواســتههای آرمانی خــود را به عنوان برنامــه با مردم مطرح
نکنند .محمدرضا عارف در گردهمایی مشــترک اعضای شورای معاونین
و مدیــران کل آموزشوپرورش کــه با حضور وزیــر آموزشوپرورش در
اردوگاه فرهنگی – تربیتی شهید باهنر تهران برگزار شد ،با اشاره به سقوط
هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا در  ۱۲تیرماه سال  ،۱۳۶۷اظهار
کرد:دشمنیهایآمریکاازابتدایانقاباسامیهموارهوجودداشتهاست
اما در دولت ترامپ این دشــمنی آشکارتر شده و جنگ تمامعیار اقتصادی
را دولت آمریکا علیه کشور آغاز کرده است .رئیس فراکسیون امید مجلس
با اشــاره به مشکات اقتصادی کشور از مسئوان خواست صادقانه با مردم
رفتار کنند و شرایط کشور را برای آنان تشریح کنند .وی تأکید کرد :امروز با
جنگاقتصادیاستکبارروبروهستیم.

بازتابرسانهایسفر
رسانههای جهان هم به سخنرانی رئیسجمهور در سوئیس
پرداختند .شبکه خبری سیانبیسی در گزارش خود نوشت:
«سخنانروحانیرامیتوانتهدیدیعلیهترابرینفتهمسایگان
ایران دانســت .این در حالی است که مقامهای ایران پیشتر نیز
تهدیدبهبستنتنگههرمز،یکگذرگاهمهمنفتی،کردهبودند».
شبکه خبری یورونیوز با اشاره به سخنان حسن روحانی نوشت:
«این اظهارنظر رئیسجمهوری ایران پسازآن صورت میگیرد
که این کشور بنا دارد با دیگر طرفهای برجام دیدار کند و درباره
خروج آمریکا از این توافق و تحریمهای اعمالشــده از ســوی
واشنگتن با آنهاگفتوگوکند».
گفتنی است؛ روحانی پس از مذاکرات مشترک هیأتهای
عالیرتبه دو کشور ،دو بیانیه همکاری علمی و بیانیه همکاری
بهداشــتی و یک موافقتنامه حملونقل جــادهای به امضای
نمایندگاندوکشوررسید.
ایرانوسوئیستعهدشانرانسبت
به برجام اعام کردند
«محمدجــواد ظریف» تصاویری از نشســت مشــترک
رئیسجمهور و هیات تجاری با همتایانشان در سوئیس منتشر
کرد.وزیر خارجه کشــورمان با انتشار یک توییت از برنامه سفر
رئیسجمهوربهسوئیسنوشت«:باحسنروحانیرئیسجمهور
و هیات تجاری در سفر به سوئیس ،دوست و شریک قدیمی ما.

واکنش یک عضو مجلس خبرگان به سخنان نماینده کاشمر درباره سوریه

----

باید با نماینده کاشمر برخورد شود

بهروز بنیــادی ،نماینده کاشــمر در
مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه
علنی روز سهشنبه  ۵تیر گفت« :دور نیست
روزی که بشار اسد ،رئیسجمهوری عربی
ســوریه و وادیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روســیه در «همنوایــی» باهم جمهوری
اسامی را برای منافع خود قربانی کنند».
این گفتههای او با واکنش بطحائی نماینده
تهران در مجلس خبرگان رهبری مواجه و
گفت« :نمایندهی کاشمر چهکاره این نظام
است که درباره سوریه حرف بزند؟ او افزود:
«باید با او برخورد شــود» .این درحالیکه
در اصل  84قانون اساسی آمده است« :هر
نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و
حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی
کشور اظهارنظر نماید ».همچنین در اصل
 8۶نیز آمده است« :نمایندگان مجلس در
مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر
و رأی خــود کام ً
ا آزادند و نمیتوان آنها
را به ســبب نظراتی که در مجلس اظهار
کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف
نمایندگــی خود دادهاند تعقیب یا توقیف

کرد ».پرسش این است که باوجوداین دو
اصل چه طــور یک عضو خبرگان رهبری
خواســتار برخورد با یک نماینده مجلس
شده است؟به گزارش شــفقنا ،بطحایی
با اشــاره به ســخنان اخیر نماینده مردم
کاشــمر در مجلس درباره حضور ایران در
سوریه ،گفت :من به صراحت میگویم که
نماینده کاشمر چه حقی دارد که اینگونه
موضعگیــری کند و بگوید ما با ســوریه
چهکاره داریم؟ معنا ندارد که یک نماینده
که با هزینه و رأی مردم به مجلس میرود
اینگونه علیه ملت در مجلس سخن بگوید.
این آقا چهکاره وایت است؟ چهکاره این
نظام است؟ این کشور بزرگتر دارد ،رهبر
دارد ،این آقا چهکاره است که بگوید ایران
کجا حضورداشــته باشــد و کجا حضور
نداشته باشــد ،این حرفها آب به آسیاب
دشــمن ریختن است و سخنانی است که
باید از گلوی آل سعود و اسرائیل خارج شود
نه از دهان نماینــدهای که با هزینه مردم
با مجلس رفته اســت ،پس باید با چنین
نمایندهای برخورد شود.

نماینده مردم گناباد در تذکر جلسه علنی:

----

صدای مردم را بشنوید
نماینــده مردم گناباد بــا تأکید بر اینکه
صــدای مردم همان برقــراری عدالت ،رفاه،
آرامشووحدتوکارآمدیاستگفت:اینها
مواردی است که انقاب برای برقراری آنها
شــکل گرفت .این صدا را بشنوید.به گزارش
ایســنا حمید بنایی نماینده مردم گناباد در
تذکر شفاهی جلسه علنی ژ گفت :اکنون که
کشور در شرایط خاصی قرارگرفته و دشمن
جنــگ اقتصادی را علیه ملــت بزرگ ایران
آغاز کرده بیش از پیش وحدت مســئولین
برای غلبه بر تحریمها و رفع مشکات مردم
احساسمیشود.ویافزود:مردمولینعمتما
هستند .حضور مردم در فرایند انقاب ،دوران
دفاع مقــدس و مقابله با توطئهها و تحریمها
این مناصب و مســئولیتها را به ما ســپرده
صدایشان که برقراری عدالت ،رفاه و وحدت و
کارآمدیاسترابشنوید.اینهامواردیاست
کهانقاببرایتحققآنشکلگرفتهاست.در
برابرخواستههایمردمبهخصوصنسلجوان
بکوشــیم.بنایی تأکید کرد :پایداری انقاب
درگرو رضایتمندی مردم ،وحدت مسئولین،
تحت اوامر داهیانه مقام معظم رهبری است.

نمایندهمردمگناباددرتذکریبهوزیرصنعت
ومعدنوتجارتگفت:باتوجهبهپتانسیلهای
باایمعدندرحوزهانتخابیهاینجانب توجه
ویــژهای به شهرســتانهای گناباد به دلیل
موضوع اشــتغال پایدار داشته باشید.وی در
تذکری دیگر هشدار داد :علیرغم پیگیریها
و ظرفیتهای باای موضوع میراث فرهنگی
و گردشــگری در حــوزه انتخابیه اینجانب
متأسفانهنهازسرمایهگذارانحمایتمیشود
و نه توجهی به حوزه گردشــگری میشود.
بنایی از وزیر نیرو خواست جدیت بیشتری در
خصوص کیفیتبخشی آب شهرستانهای
حوزهانتخابیهویداشتهباشدوگفت:علیرغم
پیگیریهای متعدد برای جبران خسارت به
کشــاورزان ،انار کاران ،زعفران کاران ،پسته
کاران ،دامــداران و اســتمهال وامهای این
عزیزان به خاطر خشکســالی هجدهساله و
سرمازدگیهنوزاقدامی نشدهاست.مرغداران
حوزه انتخابیه با توجه به گرانی نهادهها و عدم
خرید گوشت در حال ورشکستگی هستند.
جهاد کشاورزی و وزیر مربوطه حمایت ازم
را انجام دهند.

ایسنا:رئیسکمیتهامنیتداخلیکمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره
به بررســی ابعاد اعتراضات اخیر مقابل مجلس
در این کمیسیون ،گفت :با توجه به توضیحات
ارائه شده از ســوی حفاظت مجلس و فرمانده
نیرویانتظامیتهران،میتوانگفتکهبخشی
از حــوادث اخیر مقابل مجلس همچون پرتاب
کردن آجر منشــاء خارجی داشته و این کارها
از ســوی منافقین و عوامل بیگانه انجام شــده
است .ولیاه نانواکناری در توضیح بررسیهای
کمیته امنیت داخلی کمیســیون امنیت ملی
در مورد اعتراضات اخیر مقابل مجلس ،گفت:
کمیته امنیــت داخلی و کمیســیون امنیت
ملی در جلســهای با حضور مسئوان حفاظت
مجلسورحیمیفرماندهنیرویانتظامیتهران
به بررســی عوامل بروز این اتفاق پرداخت .وی
افزود:بررسیهانشانمیدهدکهایناعتراضبا
منشاء خواسته صنفی بوده که باید به مطالبات
آنها رسیدگی شود.

خوزستان

ایسنا :سخنگوی ســپاه از تأکیــد سرلشکر
جعفری به فرمانده قــرارگاه خاتماانبیا (ص)
برای ســرعت بخشی به اتمام و تحویل به موقع
پروژه غدیر به مردم خوزستان به ویژه خرمشهر
و آبادان خبر داد .ســردار رمضان شــریف در
گفتوگویی با اشــاره به تاشهای سپاه برای
نقشآفرینی و کمک به رفع مشــکل آب شرب
مردم اســتان خوزســتان گفت :همانگونه که
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتماانبیا (ص)
اعام کردند ،به فضل الهی و با تاش مجاهدان
عرصه سازندگی و آبادانی کشور در این قرارگاه
تــا پانزدهم تیرماه جاری پروژه آبرســانی به
 4شــهر دارخوین ،شادگان ،خرمشهر و آبادان
تکمیل و نهایی خواهد شــد و مردم این شهرها
از آب شرب مناسب استفاده خواهند کرد .وی
افزود :در پــی اعام عمومی تکمیل این پروژه،
سرلشکر جعفری فرماندهکل سپاهنیز به سردار
عبداللهی تأکید کردند ،همه توان به کار گرفته
شود.

اخالگران

ایسنا :معاون اول دادستان کل کشور گفت:
امروز نظام در مرحله حساســی اســت و همه
دشمنان ایران اسامی و بیگانگان هم و غمشان
این اســت تا ایران را نابود کنند .حجتااسام
مصدق گفت :قانونگذار در قانون جدید آیین
دادرســی کیفری فصلی را به وظایف دادستان
کل کشور اختصاص داده است .عاوه بر معاونت
اول دادســتانی کل کشور ،شش معاونت برای
دادســتانی کل تعریف شده است .وی در پاسخ
به ســؤالی درباره اینکه لیست ارز دولتی اعام
شدهوچهکسانیبامتخلفاناینلیستبرخورد
میکند؟ با توجه به اینکه شــایعه شده که در
برخورد قوه قضاییه بــا گرانی با کاهلی مواجه
شــده اســت ،گفت :ما قانون اخالگران نظام
اقتصادی در کشــور داریم و براساس آن اخال
در نظام پولی ممکن اســت افســاد فیاارض
محسوب شــود .اخال در نظام تولیدی و نیز
اخال در نظام بانکی یکی از مصادیق مجازات
قانوناخالگرانمیتواندباشد.

برخوردباجرائم

ایسنا :معاون حقوقی قوه قضاییه گفت :قوه
قضاییه در ســالهای اخیر برخــورد با جرائم
اقتصادی را شــدت بخشیده اســت .ذبیح اله
خداییان در برنامه رودررو که از شــبکه 4سیما
پخش شــد در پاسخ به این ســؤال که مردم و
مسئوان ارشــد نظام از روند مبارزه با مفاسد
اقتصادی و جرائم اقتصادی با گذشت  ۱۷سال
از فرمان هشــت مادهای مقــام معظم رهبری
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی نیستند
و دلیل آن چیســت؟ اظهار کــرد :اینکه مقام
معظم رهبری بارها بر موضوع مبارزه با مفاسد
اقتصادی تأکید دارند و همچنین ریاســت قوه
قضاییه در سخنرانیهای متعدد بر این موضوع
تأکید و از طرفی هم مطالبه مردم است ،نشان
میدهد که در مهار جرائم اقتصادی آنطوری
کهانتظاربودهاستنتوانستیمبهنتیجهبرسیم.
وی بیان کرد :جرائم اقتصادی متفاوت از سایر
جرائمهستند.

انتخابات

www.setaresobh.ir

چهارشنبه  13تیر 1397

شماره 868

03

هماهنگ تیم عملیاتی دولت

گزارش اطاعات سپاه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

عضوهیأترئیسهمجلستاکیدکرد:بینتیماقتصادیدولتمتاسفانههماهنگیوجودنداردوهرکسیسازخودرامیزندوماعم ً
ا یکسازناکوکرادر
مجموعه تیم عملیاتی دولت میبینیم.بهروز نعمتی بعد از جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت ،معدن و تجارت با حضور در جمع خبرنگاران
گفت :بحثهای دقیق و بدون تعارف مطرح شد بحث اولی که مورد بررسی قرار گرفت این بود که اکثر عزیزانی که در این جلسه حضور داشتند در این قضیه
اتفاق نظر داشــتند که همه مشــکاتی که امروز در کشور وجود دارد موضوعی نیست که به زمان تحریمها و وجود آنها بازگردد .این مشکلها به مدیریت
کشور و مشکاتی که بیشتر جنبه مدیریتی دارد بازمیگردد.او افزود :چرا دولت در زمان مقتضی تصمیم نمیگیرد ،مدیریت زمان باید در دستور کار قرار
گیرد .بعضاًدولت تصمیمهایی میگیرد که بعدا ًبهگونهای نیست که روی آنها استقامت کند و اینکه آنها را نقد نکند و تصمیم جدید اتخاذ کند .یک بحث
نقدینگی بیش از  ۱۵۰۰میلیارد تومان بود .نقدینگی که امروز در بازار وجود دارد و متأسفانه دولت در این زمان نتوانست مشکل را حل کند .متأسفانه یک
روز این نقدینگی به سمت بازار خودرو میرود و روز بعد به سمت بازار ارز و روز بعد به سمت دار میرود .که در این خصوص دولت موظف شد بهواقع این
موضوع را حلوفصل کند.

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.در این جلسه که وزرای نفت ،دادگستری ،امور اقتصادی و
دارایی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس سازمان اطاعات سپاه پاسداران ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور ،رئیسکل بانک مرکزی ،رئیسکل دیوان
محاسبات کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند ،نماینده وزارت نفت ارزیابیهای دستگاه متبوع خود از نحوه شکلگیری فساد در دوران تحریمهای
گذشتهوآسیبشناسیانجامشدهارائهکردوبهتشریحراهکارهاوپیشنهادهاییبرایجلوگیریازوقوعوتکرارتخلفاتدرشرایطجدیدپرداخت.بهگزارش
تسنیم ،رئیسکل بانک مرکزی نیز با ارائه گزارشی مختصر مواردی را در خصوص مشکات دوره تحریمهای گذشته مطرح و مقرر شد هماهنگیهای ازم
را با نهادهای نظارتی در خصوص رفع مشکات در دوره آتی تحریمها به عمل آورد.نماینده سازمان اطاعات سپاه پاسداران هم در این نشست گزارشی از
برخی موارد تخلف در دوره گذشته تحریمها ارائه کرد و به بیان آسیبشناسی و ارائه راهکارهای این سازمان در خصوص جلوگیری از بروز فساد در شرایط
تحریمپرداخت.درپایانوبنابهتصمیماکثریتاعضاءستاد،معاوناولرئیسجمهورتأکیدکردکهدبیرخانهستادجلساتتکمیلیرابادستگاههاینظارتی
و دستگاههای اجرای ازجمله بانک مرکزی و سایر وزارتخانههای ذیربط برگزار و نتایج آن را در جلسات آتی ستاد ارائه نماید.

نگاه
دادستان تهران خبر داد

بازنگری حکم  ۱۷۰۰محکوم
به اعدام و حبس ابد

جعفــری دولتآبادی دادســتان تهران
با اذعــان به اینکه مســئله مــواد مخدر
مشکلی دیرینه در کشــور است که به ویژه
پس از پیــروزی انقاب اســامی با اعمال
سیاســتهای متفاوتی مواجه شده است،
در تبیین این سیاســتها گفــت :در اوایل
پیروزی انقاب برخوردهای سریع و جدی
به عمل آمد؛ متعاقباً با تصویب قانون مبارزه
با مواد مخدر در ســال  ۱36۷توسط مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،این سیاستها تا
حدی تعدیل شــد؛ بهگونــهای که مجازات
اعدام برای مواد مخدر مهم شامل هرویین،
کــراک و مرفین که میزان آن بیش از ســی
گرم باشد پیشبینی گردید.
به گزارش میزان ،جعفــری دولتآبادی
الحــاق یک ماده بــه قانون مبــارزه با مواد
مخــدر و تبدیل مجازات اعــدام در برخی
موارد به حبس وفق مــاده  ۴۵قانون پیش
گفته را ،تحول دیگری دانســت که در نیمه
دوم سال گذشــته نمودار تغییر سیاستها
در موضــوع مبارزه با مواد مخدر اســت و با
اشاره به درخواستهای محکومان به اعدام
و حبــس ابد در تهــران و تأثیر این قانون بر
آمار مذکور اظهار داشــت :در تهران  3هزار
درخواســت مرتبط با محکومــان به اعدام
و حبس ابد شــده اخذشــده کــه تاکنون
 ۱۷۰۰درخواســت بر اســاس قانون جدید
در دادگاهها موردبازنگری قرارگرفته و اکثر
احکام به حبس تخفیف یافته است و ۱3۰۰
تقاضای دیگــر باقیمانده کــه امیدواریم
دادگاهها در اسرع وقت نسبت به آنها اتخاذ
تصمیم نمایند.
وی با اشــاره ســیر تحولی سیاستهای
مرتبط با مــواد مخدر و با یادآوری برگزاری
جلســات مســئوان با حضور مقام معظم
رهبری هر شــش ماه یکبار ،به بیانات مقام
رهبری در آخرین جلسه که اردیبهشتماه
سال جاری برگزار شــد اشاره نمود و اظهار
داشــت :توصیه ایشــان نقل به مضمون ،بر
شکســتن کمر مالی عوامــل باندهای مواد
مخدر و روانگردان و ســوق دادن مبارزه به
ســمت بنیانهای مالی مرتکبان این جرائم
تأکید دارد.
دادســتان تهران با اشــاره بــه اصاحیه
وارد به قانــون مبارزه با مواد مخدر از جهت
مجازات مالی که در جهت تخفیف اســت،
افزود :مطابق اصاح بهعملآمده در ســال
 ،۱396دیگر همه اموال مرتکبان این جرائم
قابل ضبط نیست بلکه صرفاً اموالی مصادره
میشــود که از جرم حاصلشده باشد و لذا
اقدامات دادســرا و دادگاههــای انقاب در
شناســایی اموال متهمان و تشخیص منشأ
این اموال ضروری است.
دکتر جعفــری دولتآبادی بــا تأکید بر
اینکه موضوع مواد مخــدر از اولویتهای
پنجگانهای که است که در حوزه آسیبهای
اجتماعــی باید موردتوجه قــرار گیرد ،در
توجیه علت اهمیت موضوع ،به افراد درگیر
بــا موضوع اعتیاد و مواد مخدر اشــاره کرد
و اظهار داشــت :برای تشــخیص آمار افراد
درگیر بــا موضوع باید رقــم معتادین را در
میانگین افراد خانواده در ســطح کشور که
ســه تا چهار نفر اســت ضرب نمود که رقم
قابلتوجهــی است.دادســتان تهران نکته
دیگری کــه در موضوع مــواد مخدر جای
توجه دارد ،اتصاف یکی از عناوین «مجرم»
یا «بیمار» به معتاد اعام نمود و در توضیح
اظهار داشــت :در این خصوص که آیا معتاد
بیمار است یا مجرم ،بحثهای زیادی شده
اســت و آنچه در پاســخ به این ســؤال باید
موردتوجه قرار گیــرد ،قانون مبارزه با مواد
مخدر و سیاستهای باادستی نظام در این
حوزه اســت که هیچیک نظریه بیمار بودن
معتاد را نمیپذیــرد و حداقل آنکه هر دو
وصف بیمار و مجــرم را بر معتاد بار میکند
و در تأیید این نظر باید گفت استعمال مواد
مخدر که منتهی به اعتیاد میشــود ،بااراده
فرد به عمل میآید؛ این در حالی اســت که
بیماری امری غیرارادی است.

گزارش

بازتاب بازداشت یک دیپلمات ایرانی

محمدجواد ظریف :ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر جایی که باشد محکوم میکند
بهرام قاسمی :متهمان پرونده بمبگذاری در نشست منافقین  ،اعضای این گروه هستند
دولت اتریش از ایران خواست مصونیت دیپلماتیک یک دیپلمات ایرانی را لغو کند
به گزارش ایسنا ،دیپلمات بازداشتشده،
در ســفارت ایران در وین کار میکرده است.
وی که در ایالت «بایرن» آلمان بازداشتشده،
با حکم «بازداشت بینالمللی» دستگیر و قرار
اســت برای طی روند استرداد به بلژیک ،در
دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود .همچنین
بهرام قاســمی در این باره گقته « :متهمان
پرونــده بمبگذاری در نشســت منافقین ،
اعضای ایــن گروه هســتند».این در حالی
اســت که این فرد در صــورت صحت ادعاها
فرد بازداشتشده ،از مصونیت برخوردار بوده
است و مطابق قوانین بینالمللی نمیشود با
او برخورد کرد.
کنایه توییت ظریف
به گزارش تســنیم ،وزیر امور خارجه در
پیامی توئیتری به خبر منتشرشــده توسط
رســانههای غربی مبنی بر دســتگیری دو
ایرانی توســط پلیس بلژیک به جرم تاش
برای انجــام بمبگذاری در محل کنفرانس
گروه تروریســتی مجاهدین خلق در فرانسه
واکنش نشــان داد .ظریف با اشاره به شروع

اشاره :روز دوشنبه بلژیک و اتریش ،همزمان با سفر «حسن روحانی» به اروپا ،اعام
کردندپنجنفرازجملهیکدیپلماتایرانیرابهظنتاشبرایبمبگذاریدرنشست
گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کردهاند .ایسنا به نقل از خبرگزاری
فرانسهنوشت:دولتاتریشازایرانخواستهمصونیتدیپلماتیکیکدیپلماتایرانی
را لغو کند .بنابراین گزارش ،سخنگوی وزارت خارجه اتریش اعام کرد سفیر ایران در
وینبهوزارتخارجهاتریشاحضارودرخواستلغومصونیتدیپلماتبازداشتشده
ایرانیبهویتحویلدادهشدهاست.
ســفر رئیسجمهــور ایران به ســوئیس و
اتریش نوشــت« :چقدر جالب :همینکه ما
سفر در ســطح رئیسجمهور را به اروپا آغاز
کردیم( ،گزارشــی منتشر شــد که) ظاهرا ً
عملیاتی ایرانی اتفــاق افتاده و توطئه گران
آن دستگیرشــدهاند .ایران صراحتاً هرگونه
خشونت و ترور را در هر جایی که باشد محکوم
کرده و آمادگی دارد تا با همه طرفهای ذینفع
برای پرده برداشــتن از چیزی که یک طرح
شــیطانی عملیات فریب اســت ،همکاری
کند.».
واکنش سخنگوی

وزارت امور خارجه
به گزارش فارس ،بهرام قاسمی سخنگوی
وزارت خارجه ایران به ســناریوی اخیر برای
تخریب روابط ایران و اروپا واکنش نشان داد.
وی بابیان اینکه سناریوی اخیر برای تخریب
روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و حساس
طراحی و اجراشده است ،یادآور شد :اسناد و
مدارک متقن برای روشن شدن ابعاد ماجرا
آماده ارائه اســت.بهرام قاسمی در پاسخ به
پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای بیپایه
و اساس دخالت یکی از دیپلماتهای ایرانی
در یک اقدام غیرقانونی دریکی از کشورهای
اروپایی گفت :گروهک تروریستی منافقین

پس از ناکامی در نشست ساانه خود و برای
جبران شکست در کسب حمایت سیاسی در
جهت اهداف ضد انسانی و ضد ایرانی خود و
نیز با توجه به ســفر موفق ریاست جمهوری
اسامی ایران به دو کشــور اروپایی همانند
گذشــته مبادرت به برنامهریــزی و اجرای
ســناریوی دیگری کردند تــا بتوانند ضمن
تأثیرگذاری بر این ســفر اروپایی نسبت به
تخریب جایگاه و موقعیــت ایران و ایرانیان
نزد افکار عمومی اروپا در این مقطع حساس
کنونی تاش کنند.قاسمی افزود :جمهوری
اسامی ایران همانگونه که بارها اعام کرده
است هرگونه خشونت و اقدام تروریستی در
هر نقطه از جهان و در هر شکل آن را محکوم
و مــردود میداند ،طبــق اطاعات موجود
افــراد بازداشتشــده در کشــور بلژیک از
اعضای شناختهشده و عملیاتی آن سازمان
تروریســتی محسوب میشــوند و مقامات
ذیصاح ایران آمادگی دارند تا با ارائه اسناد
و مدارک ازم در جهت روشن ساختن ابعاد
واقعی این ســناریوی از پیش طراحیشده
گروه مزبور همکاریهای ازم را به عمل آورد.

تاش برای کمک به دانشجویان بازداشتی

فاطمه سعیدی :درخواست عفو و تخفیف حکم دانشجویان را از قوه قضاییه داریم
اشــاره :پس از حوادث دیماه ســال  96تعدادی از
دانشــجویان دانشــگاه تهران بازداشت شدند .قشر
دانشجو به دلیل دغدغهمند و فعال بودن نگاه اعتراضی
و انتقادی به وضع موجود دارد .در آن زمان مســئوان
وزارت علــوم گفتند که تاش میکنند دانشــجویان

بازداشتی آزاد شوند و احکامی برای آنها صادر نشود.
پس از گذشــته  6ماه پنج نفر از آنها با احکام پنج سال
و هشت سال مواجه شــدهاند .فراکسیون امید گفته
بود تاش میکند تــا این موضوع را حل کند .تازهترین
سخن دراینباره فاطمه سعیدی ،نماینده تهران گفت:

«درخواســت عفو و تخفیف حکم دانشجویان را از قوه
قضاییه داریم» .وکیل مدافع تعدادی از دانشــجویان
بازداشــتی نیز خبر داد که درخواســت تجدیدنظر از
احکام  ۵دانشــجوی بازداشتی دیماه  96را داده است.
گزارش پیش رو به این موضوع میپردازد.

درخواستعفووتخفیفحکمدانشجویان
را از قوه قضاییه داریم
مســئول کمیته پیگیری وضعیت احکام دانشــجویان در
فراکســیون امید گفت که این کمیته به دنبال ارسال نامهای به
رئیسقوهقضاییهاستتاازایشاندرخواستعفووتخفیفحکم
دانشجویان را داشته باشد.فاطمه سعیدی در گفتوگو با ایسنا،
اظهارکرد:کمیتهبررسیوضعیتاحکامصادرهبرایدانشجویان
درفراکسیونامیدمذاکراتیراباوزارتعلوموقوهقضاییهداشتهو
چندجلسههمنشستهاییباخوددانشجویاندرمجلسبرگزار
کرده است .انشاءاه در هفته آینده هم نامهای را برای رئیس قوه
قضاییهتنظیمخواهیمکردکهبهعفووتخفیفحکمدانشجویان
کمککنند.نمایندهمردمتهراندرمجلسبابیاناینکه«یکیاز
این دانشجویان متولد سال ۷۵است و هشت سال حبس برای او

در نظر گرفتهشده است» یادآور شد :با توجه به وضعیت عمومی
کشور و همچنین ســن این دانشجویان و اینکه آنها سابقهای
نداشتند و مسائل در داخل دانشگاه اتفاق افتاده و صرفاً اعتراض
بوده و هیچگونه اقدام تخریبی صورت نگرفته ،قوه قضاییه برای
عفو آنها ورود کند.

دانشجویانمتفاوتاست.اینجانبوکالتتعدادیازاینافرادرا
برعهدهدارمکهتمایلیبهرسانهایشدننامخودندارند.رئیسیان
گفت :از طرف دیگر علیرغم قبول وکالت تعدادی از این افراد از
طــرف قاضی اجازه دفاع ندادند و گفتند که وکیل نمیپذیرند.
درنتیجه دفاعیات خود را در دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم داد.
وکیلمدافعچندتنازدانشجویانبازداشتشدهضمنتفکیک
عناوین اتهامی دانشجویان بازداشتشده در اعتراضات دیماه
 96مبنیبراجتماع،تبانیوتبلیغعلیهنظامبرایتعدادیوتبلیغ
علیه نظام برای تعدادی دیگر ،گفت :یکی از این دانشجویان که
برایاولینبارایناقدامراانجامدادهاستبهاتهامتبلیغعلیهنظام
بهیکسالحبسمحکومشدهاست.فرددیگرنیزبههماناتهام
یعنی تبلیغ علیه نظام با قید تکرار جرم و با تشدید به یک سال و
نیمحبسمحکومشدهاست.

تجدیدنظردراحکام ۵دانشجویبازداشتی
وکیلمدافعچندتنازدانشجویانبازداشتشدهدراعتراضات
دیماه96ازارائهدرخواستتجدیدنظرنسبتبهاحکامصادرشده
برای موکانش خبر داد.امیر رئیسیان به ایسنا گفت که وکالت
 ۵نفر از فعاان دانشــجویی که در اعتراضات دیماه ســال 96
بازداشتشدهاند را عهدهدار اســت و به احکام صادره برای این
افراد اعتراض کرده اســت.وی افزود :احکام صادرشده برای این

روحانی درباره تصویب لوایح چهارگانه ذیل  FATFبه جنتی نامه نوشت

----

تصویب لوایح چهارگانه مبارزه
با پول شویی ضروری است

چند روز قبل گروه ویــژه اقدام مالی FATF
ضمن ابراز ناامیــدی از اینکه ایران برنامه اقدام
خود را کامل اجرا نکرده اســت ،ولی با توجه به
تداوم تاشهای دولــت ایران ،تعلیق اقدامات
مقابلهای خود را تــا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید
کرد .در تازهترین خبر دراینباره حسن روحانی
طینامهایبهدبیرشوراینگهبانبرلزومتصویب
لوایحچهارگانهمبارزهباپولشوییباقیدفوریت
تأکید کرد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد
در مجلس در گفتوگو با فارس ،ضمن تأیید این
خبراعامکردکهایننامهتوسطحسنروحانیبه
دبیرشوراینگهباندربارهتصویبلوایحچهارگانه
مبارزه با پول شــویی با قید فوریت نوشتهشده
است.در متن این نامه آمده است« :احتراماًبند8
مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادیمورخ 29/3/9۷کهبهتأییدمقاممعظم
رهبری رسیده جهت اجرا اباغ میگردد.بند 8
مصوبه دومین جلســه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی :برای مقابله با تحریمهای یکجانبه
و بهانهجوییهای آمریکا و دیگر دشمنان ایران
و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشــورها،

تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پول شــویی
ضروری است .از مقام معظم رهبری درخواست
میشود که در صورت صاحدید ترتیبی اتخاذ
گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه ایحه
مصوب مجلس را به فوریت اعام کند و در مورد
ایحهچهارمکهتصویبآندرمجلسبهمدتدو
ماهبهتعویقافتادهاستهمکاریازمبرایایجاد
فضای مثبت و رفع شــبهات غیرواقعی صورت
پذیرد .متذکر میگردد تصویب لوایح چهارگانه
به معنای پذیرش FATFنیست».گفتنی است؛
در سال  2۰۰9برای نخستین بار ،نام ایران وارد
فهرستسیاهپیشنهادهایسرمایهگذاریFATF
شدوسالهابعدنیزتحتتأثیرتنشهاییکهبه
واسطه پرونده هســتهای به وجود آمد ،در کنار
کره شمالی ،در جایگاهی حتی بدتر از «لیست
سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که
توصیه میشد علیه آنها «اقدامات مقابلهای»
انجامشود.دولتیازدهمبعدازدستیابیبهبرجام
برای خارج کردن نام ایران از این لیســت سیاه،
ایحهای را تحت عنــوان مبارزه با تأمین مالی
تروریسمبهمجلسفرستادکهبهتصویبرسید.

عبدالرضا هاشم زایی:

----

مشکل انتخابات نظارت استصوابی
و عدم تمکین به قانون است
عبدالرضا هاشــم زایــی در گفتوگو با خانه
ملت ،در خصوص اصاح قانون انتخابات ،گفت:
درزمینهاصاحقانونانتخابات،طرحینیزتوسط
نمایندگانمجلستهیهشدهبودولیازآنجاییکه
طرحدچارمشکاتاصل۷۵قانوناساسیمیشود
بهتراینبودکهدرایحهجامعنظامانتخاباتادغام
شود.عضوکمیسیونشوراهاوامورداخلیمجلس
شورایاسامیبیانکرد:منفکرنمیکنمباتوجه
بهمسائلروزیکهوجوددارد،بررسیایحهجامع
نظام انتخابات در اولویت دولت قرار داشته باشد.
وی افزود :اکنون مشکل ما ناشی از نواقص قانون
انتخابات نیســت ،زیرا بیشتریــن انتخابات را
جمهوری اسامی ایران برگزار کرده ،بلکه اکنون
مشکلدرستاجرانشدنقوانیناست.هاشمزایی
ادامهداد:بهنظرمنمشکلانتخاباتکشوردرحال
حاضر بحث نظارت استصوابی و عدم تمکین به
قانوناست.عضوفراکسیونامیدگفت:برایمثال
قانون میگوید ،برای صاحیت کاندیداها باید از
منابع رسمی مانند نیروی انتظامی ،قوه قضائیه و
اطاعات کسب سوابق شود ولی شورای نگهبان
بهاینشرایطاعتقادینداردوباوجوداینکهقانون

تصویبشده ،به نظارت استصوابی معتقد است.
هاشم زایی اظهار داشت :شورای نگهبان معتقد
اســت اگر به غیر از 3کانال قیدشــده در قانون،
اطاعاتی را از کســب کند ،میتواند بر اســاس
همان اطاعات صاحیت کاندیدا را احراز نکند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی
بابیــان اینکه مــن قبول نــدارم که صاحیت
کاندیداها احراز شود بلکه بالعکس معتقدم اگر
کاندیدا مشکل یا مسئلهای دارد و ۴منبع رسمی
نیزاطاعاترسمیراارائهکردند،شوراینگهبانو
هیاتاجراییبایدبراساسآناطاعاترسمینظر
بدهند.عضوکمیسیونشوراهاوامورداخلیکشور
درمجلسشورایاسامیبابیاناینکههمهکش
و قوسهای انتخابات حول موضوع نظارت است،
گفت :بقیه موضوعات مانند اینکه وزارت کشور
مسئولاجراوشوراینگهبانمسئولنظارتاست،
جای بحث ندارد؛ در کشور بیشترین انتخابات
را برگزار کردهایم و من به عنوان نماینده مجلس
حساسیتیدرخصوصآمدناینایحهبهمجلس
ندارموموضوعنظارتوتمکینبهقانونرامهمتر
میدانم.

خبرنامه

آب

ایســنا :نماینده مردم آبادان با اشــاره به اقدام وزارت نیرو ،ســازمان
برنامهوبودجــه و قرارگاه خاتماانبیاء برای احداث خط جدید تأمین آب از
کرخه ،گفت که مشــکل آب شرب آبادان و خرمشهر تا ۱۵تیر حل خواهد
شد.عامرکعبیاظهارکرد:حوادثاخیرآبادانوخرمشهربیشتردرموضوع
آب بود و مردم به دنبال تأمین آب شــرب خود بودند .متأسفانه کم بارش
بودن امســال و کمبود آب با کیفیت و همچنین پیشروی آب خلیجفارس
به رودخانه بهمنشــیر ،کارون و اروند باعث باا بردن ســختی آب هر سه
رودخانه شــده اســت .وی افزود :پیش از این آبی که از طرح غدیر یک به
آبادان و خرمشــهر منتقل میشد با آب بهمنشیر مخلوط میشد و پس از
تصفیه در اختیار مردم قرار میگرفت اما این در شرایطی بود که سختی آب
بهمنشیر کمتر از ۴۰۰۰بود.

توئیتظریف

ایســنا :محمدجواد ظریف نوشــت :در  3جوای  ۱988هواپیمای
مســافربری ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفت که این اقدام به شــهادت
 29۰نفر از سرنشینان و خدمه ایرانی آن منجر شد .محمدجواد ظریف ،به
مناسبت سالگرد شهادت 29۰نفر از هموطنان ایرانی در اثر اصابت موشک
آمریکایی با هواپیما ایرباس 6۵۵در توئیتر خود نوشت :در 3جوای۱988
آمریکا یک فروند هواپیمای مســافربری ایرباس ایران را هدف قرار داد که
باعث شــهادت 29۰نفر از سرنشینان آن شد .مقام نظامی که مسئول این
حمله بود به جای آنکه با او برخورد شود مدال افتخار دریافت کرد .در سال
 2۰۱6و پس از امضای برجام مجوز فروش  2۰۰فروند هواپیمای بوئینگ،
ایرباس و ای تی آر به ایران صادر میشــود که در سال  2۰۱8دولت آمریکا
مجوز فروش همه هواپیماها به ایران را پیش از تحویل یک فروند هواپیما به
کشورمانلغومیکند.

آموزشطالبان

ایسنا :نشــریه تایمز در گزارشی نوشــت :همزمان بــا افزایش تنش با
واشــنگتن ،نفوذ ایران در افغانستان رو به افزایش است .نشریه تایمز چاپ
لندن در گزارش ادعایی خود نوشت :مقامات افغانستان و طالبان میگویند
کهصدهاجنگجویطالباندرحالآموزشپیشرفتهنظامیدرخاکایران
هستند.هماکنونبین ۵۰۰تا 6۰۰عضوطالباندرمراحلمختلفسرگرم
آموزشنظامیهستند.بنابرادعایتایمز،یکمنبعآگاهگفتکهمذاکرات
میان آنها در بهار سال جاری (میادی) زمانی که رئیسجمهور آمریکا در
حال بررسی خروج از توافق هســتهای بود ،آغاز شد .این ادعا در شرایطی
مطرحشدهاستوزیرخارجهکشورمانپیشازایندربرابرچنینادعاهایی
تأکیدکردهاست:ماکسانینبودیمکهازصدامحمایتکردیم.ماازطالبان،
داعش و جبههالنصره حمایت نکردیم .ما کسانی نیستیم که از افراطگرایی
درسرتاسرجهانحمایتمیکنیم.

امنیت

ایسنا :فرمانده کل سپاه با اشــاره به توانمندی و ظرفیتهای سپاه در
دفاع از میهن اسامی گفت :نیروی زمینی سپاه در مأموریت عملیاتی خود
برای تأمین امنیت مناطق مرزی موفق عمل کرده اســت .سردار سرلشکر
محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در همایش
فرماندهان و مسئولین نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد
با قدردانی از فرماندهان و رزمنــدگان این نیرو در اجرای موفق مأموریت
عملیاتی خود اظهار داشــت :تاشهای نیروی زمینی سپاه برای مقابله با
دشــمنان و تأمین امنیت مناطق مرزی به ویژه شمالغرب و جنوب شرق
کشــور موفق و برای مردم میهن اسامی امنیت آفرین بوده است .نیروی
زمینی سپاه برای دفاع از مناطق تحت مأموریت خود از اشراف اطاعاتی و
توان رزمی باایی برخوردار و درواقع یکی از عوامل موفقیت این نیرو همین
مؤلفههای مهم بوده اســت .وی یادآور شــد :امنیت ضروریترین نیاز هر
کشور و ملتی است.

دولت

ایسنا :نماینده مردم مشهد در دورههای هفتم و هشتم مجلس شورای
اسامی با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور با مردم گفت :هدف روحانی
ازسخناناخیرخوداستمدادازمردموجریانهایسیاسیدرایجادآرامش
و کاســتن از فشار سنگین روی دولت بود .جواد آرینمنش در تحلیل خود
از ســخنان اخیر روحانی در جمع مدیران ارشــد دولت اظهار کرد :هدف
رئیسجمهور از سخنان اخیر خود اســتمداد از مردم ،گروهها و جریانات
سیاسی جهت بازگشــت آرامش و کاستن از فشار سنگینی بود که پس از
آشفتگیهای اخیر در بازار ارز و سکه بر روی دولت آمد تا یک مرتبه دیگر از
مردم برای حل مسائل و مشکات اقتصادی و اجتماعی درخواست فرصت
کند .وی ادامه داد :متأسفانه کشور با مشکات ریشهای و اساسی اقتصادی
مواجه است .هر از گاهی دمل چرکین اقتصادی از جایی سرباز میکند.

دشمن

ایسنا:جانشینفرماندهکلسپاهپاسدارانانقاباسامیگفت:جنگی
کهامروزدشمنبهراهانداخته،ناامیدکردنمردمدریکفضایخیالیاست
ومیخواهدنشاندهدکهدیگرنظامدارایپشتوانهاجتماعینیست.سردار
حسین سامی در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا استان گلستان
اظهار کرد :دفاع مقدس هشت ساله ما باعث شد که ملت ایران الگوی نبرد با
دشمنان بزرگ را بیاموزد و متناسب با سیاست غلبه بر قدرتهای جهانی،
ساختماندفاعیخودرابناکند.وقتیدشمنماراتحتفشاراقتصادیقرار
داد ،استعدادهایمان شــکوفا شد .با انتخاب مسیر خودکفایی و استقال،
اجازه ندادیم خواســتههای آنها تحقق یابد .وی با بیان اینکه «در برخی
از جنبههای فناوریهای مدرن در تراز کشورهای پیشرفته قرار گرفتیم»،
افزود:درادامهدشمنسیاستجلوگیریازپیشرفتعلمیایرانراحتیبه
روش ترور دانشمندان کشورمان پیش گرفت.
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استقرار بمب اتمی آمریکا در ترکیه

ادعای یک مقام قطری درباره مذاکره اسرائیل و حماس

رســانههای روسیه مدعی شــدند که آمریکا آماده شده نســل بعدی از بمبهای اتمی خود را به پایگاههای ناتو در اروپا شامل ترکیه ارسال کند .به
گزارش ایســنا ،به نوشــته روزنامه حریت ،اداره امنیت اتمی وزارت انرژی آمریکا و نیروی هوایی این کشور تستهای کیفیت پرواز و تطبیق بمب اتمی
جدید  12-B61را در تاریخ  9ژوئیه سال جاری میادی در نوادا کامل کردند .این آزمایش که نخستین در نوع خود است ،با هدف افزایش طول مدت
به کارگیری این بمب به وسیله تطبیق آن با نسل بعدی جنگندهها صورت گرفته است .در بیانیه اداره امنیت اتمی وزارت انرژی آمریکا و نیروی هوایی
این کشور آمده است :بمبهای اتمی  LEP 12-B61جایگزین بمبهای اتمی  B61میشوند و تولید نخستین واحد آن در سال مالی  2020تکمیل
میشود .خبرگزاری ریا روسیه در تاریخ  2ژوئیه سال جاری میادی مدعی شده بود که بمب اتمی مذکور با جنگندههای اف 35-تطبیق داده میشوند.
الکســاندر جیلین ،کارشناس اتمی روسیه گفت :آمریکا به سرمایهگذاری در تسلیحات کشتار جمعی ادامه میدهد .پایگاههای ناتو در ترکیه ،آلمان و
ایتالیا در  2020این بمبهای جدید را دریافت میکنند .ایااتمتحده در پنج کشور عضو ناتو  150بمب اتم دارد و از این تعداد ،بمبهای مدل B61
در اینجرلیک ترکیه نگهداری میشوند.

رئیس کمیته قطری بازسازی غزه مدعی شد ،دولت اسرائیل مذاکرات غیرمستقیمی را با جنبش حماس جهت دستیابی به قراردادی درباره نوار غزه آغاز
کرده است .به گزارش ایسنا ،محمد العمادی ،رئیس کمیته قطری بازسازی غزه در مصاحبهای با خبرگزاری شینهوای چین اظهار داشت :تا این لحظه هیچ
قراردادی میان حماس و اســرائیل حاصل نشــده است و مذاکرات میان دو طرف برای دستیابی به قراردادی با اطاع آمریکا ادامه دارد .العمادی با اشاره به
اینکه دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا به تازگی طرحی را برای اجرای پروژههایی در نوار غزه جهت تأمین خدمات اصلی چون برق ،شیرین سازی
آب ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید و آمادهسازی یک منطقه صنعتی در نوار غزه ارائه کرد ،گفت :این پیشنهادات از سوی جرد کوشنر ،داماد و مشاور ارشد
ترامپ در سفر اخیرش به خاورمیانه که شامل قطر ،عربستان ،مصر ،اردن و اراضی اشغالی بود ،مطرح شدند .رئیس کمیته قطری بازسازی غزه تأکید کرد:
دوحه به لغو محاصره غزه پایبند است و مسئوان قطری نیز ضرورت لغو این محاصره و تاش در این مسیر را به آمریکا و اسرائیل تأکید کردند اما تاشها
تا بدین لحظه نتیجهای نداشته است .این دیپلمات قطری در ادامه تأکید کرد :موضعگیری ثابت دوحه این است که هر راهحلی در نوار غزه باید با موافقت
تشکیاتخودگرداناجراشود.

گزارش

گزارش ستاره صبح از:

مفتوح بودن پرونده «راشا گیت»
«مایکل کوهن» وکیل ترامپ توسط  FBIبازجویی شد

وکیل ترامپ :با بازپرسهای FBIهمکاری میکنم ،حتی اگر این کار علیه منافع رئیسجمهور باشد
اشاره :وکیل «دونالد ترامپ» در آخرین اظهارات خود پشت وی را خالی کرد و گفت :پیش از آنکه به ترامپ وفادار باشم به میهن و خانوادهام وفادارم.
این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که پیش از این «مایکل کوهن» ،وکیل ترامپ گفته بود حتی حاضر است به جای ترامپ هدف گلوله قرار گیرد.
پرونده «راشا گیت» همچنان در ایااتمتحده باز است و تحلیلگران بر این عقیدهاند که وکیل ترامپ رازهای زیادی برای افشا کردن در اختیار دارد.
کوهندرمراوداتترامپبابرخیشخصیتهایروسیکهگفتهمیشوددرانتخاباتریاستجمهوری2016آمریکادخیلبودهاندوهمچنینپولهایی
که در ســتاد انتخاباتی ترامپ ردوبدل شده مرتبط است .حال باید منتظر ماند و دید تحقیقات FBIاز وکیل ترامپ به کجا خواهد رسید و آیا «دونالد
ترامپ»،رئیسجمهورجنجالیایااتمتحدهدورهنخستخودرابهسامتخواهدگذراندیاخیر؟

اجرائیه-مشــخصات محکــوم له/محکــم لهم-احمــد نیکنــام اجیرلــو فرزنــد حاجــی
اقااحمد،نشانی:اردبیل-پارساباد-زمین صفری کوچه-6مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم-
محمدعلــی دیباور فرزنــد نقی-نشانی:تبریز17-شــهریور جدید روبــروی کلینیک فرهنگیان
تاسیســات پزشکی محمدعلی دیباور-محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره
9710094516400331وشــماره دادنامــه 9709974516400139محکــوم علیه محکوم
اســت به پرداخت مبلغ یکصدوپانزده میلیون وســیصدوچهارده هزار ریال درحق خواهان و مبلغ
5919125ریال بابت نیم عشــردولتی درحق صنــدوق دولت،رای صادره غیابــی واباغ قانونی
میباشد-مســئول دفترشعبه4شورای حل اختاف پارساباد-شنوایی -نادر پورمهدی کنده قاضی
شعبه4شورای حل اختاف پارساباد-م الف76۸0

آگهی اباغ وقت به خوانده
شماره پرونده کاسه 970196/34 :
وقت رسیدگی  97/05/14 :ساعت  10صبح
خواهان  :یداه خواجوی
خوانده -1 :محمد سبحانی -2حبیب کریمی
خواسته  :مطالبه
خواهان دادخواستی تســلیم دادگاه عمومی کرج نموده که پس از ارجاع
به شــعبه  34در این شعبه ثبت و در حال رسیدگی می باشد بنا به تقاضای
خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده حســب دستور دادگاه وفق
ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی
مفاد دادخواســت یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار به هزینه
خواهان آگهی خواهد شد و خوانده می بایست ظرف مدت یک ماه در دفتر
دادگاه حاضر ضمن اعام نشــانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را
دریافت و در زمان تعیین شــده در دادگاه حاضرشــود در غیر این صورت
دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.ب/
مدیر دفتر شعبه  34شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی کرج
2کادر -م الف /97/10931:ف

بازداشت «نجیب رزاق» ،نخستوزیر سابق

کشف و ضبط بیش از  300صندوق حاوی جواهرات ،اشیاء قیمتی و پول نقد از خانه نجیب رزاق و بستگانش
اقدامات دولت جدید مالزی به ریاست «ماهاتیر محمد»  93ساله ،علیه فساد دولت
پیشین با جدیت ادامه دارد و در آخرین اقدام« ،نجیب رزاق» نخستوزیر سابق مالزی
بازداشت شد .بازداشت او در حالی صورت میگیرد که چند روز پیش نیز دستیار وی به
دلیل آنچه همکاری در فساد اقتصادی خوانده میشد بازداشت شد .مالزی پس از روی
کارآمدن«ماهاتیرمحمد»،روندگستردهایبرایاصاحاتساختاریومبارزهبافساد
مالیراآغازکردهاست.بهنظرمیرسدسیاستمدارکهنهکاراینکشورکهدرهفتههای
گذشته نیروهای نظامی مالزی را از عربستان فراخواند که با استقبال مواجه شد ،سعی
دارد با تمرکز بر امور داخلی ،مبارزه حقیقی با مفسدین و همچنین توجه به ارتباطات
سازندهبادنیامشکاتیکهدولتپیشینبرایاینکشوررقمزدهبودراحلوفصلکند.
خبرگزاریرویترزبااستنادبهسهمنبعآگاهگزارشکرد،مقامهایمالزیروزگذشته
اقدام به دستگیری نجیب رزاق ،نخستوزیر سابق این کشور در پی تحقیقات در مورد
ناپدید شدن میلیاردها دار پول از یک صندوق ایجاد شده توسط نجیب رزاق در زمان
دولتــش کردهاند .به نقل از این خبرگزاری ،دو منبــع نزدیک به خانواده نجیب رزاق
گفتند ،مقامها بعد از اباغ یک حکم بازداشت به نجیب رزاق در خانهاش او را دستگیر
کردند .یک منبع دیگر نیزگفت :انتظار میرود که نجیب رزاق بعد از یک شب بازداشت
در دادگاه متهم شــود .در عین حال گزارش شــد که آژانس مبارزه با فساد مالزی روز

آغاز بازشماری دستی آرای
انتخابات اخیر عراق
کمیســیون عالی مستقل انتخابات
عراق اعام کرد که شورای کمیسیون
تمامــی اقدامات مربوط به شــمارش
دســتی آرا را تکمیــل کــرده و روند
بازشــماری دســتی آرا آغاز شــد .به
گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شبکه
سومریهنیوزعراق،کمیسیونانتخابات
عراق روز گذشــته بازشماری دستی
آرای مراکــز اخذ رأیــی را آغاز کرده
که در مــورد آنها ادعای تقلب مطرح
شده است .احمد رمزی ،مسئول حوزه
انتخاباتی در جبهــه ترکمانی گفت،
روند بازشماری دستی آرا در کرکوک
با حضور فراکسیونهای سیاسی آغاز
شــد .وی تأکید کرد :هیئتی از قضات
در بغداد با دفتر کمیســیون انتخابات
در کرکوک بر روند بازشــماری دستی
آرا نظــارت دارند .رمزی گفت :بیش از

 500صندوق مشمول شمارش دستی
آرا میشوند در حالی که  1۸6صندوق
از بین این صندوقها نتایجش به بغداد
فرستاده نشده بود .بازشماری دستی
آرا زیر نظر قضات انجام میشــود و این
قضات بــه جای مقامات کمیســیون
انتخابــات انجــام وظیفــه میکنند.
پیشتر کمیســیون به شکســت در
نحوه برگزاری رأیگیری ،همدستی و
ارتکاب تخلفات متهم شده بود .محمد
صهیود ،عضو ائتاف دولة قانون وابسته
به نوری مالکی گفت :روند شــمارش
دستی نتایج انتخابات باید خیلی سریع
انجام شود تا پارلمان تشکیل شده و کار
تشکیل دولت آغاز شود .منابع امنیتی
عــراق نیز گفتند :قضــات منتخب به
منظور شــروع شمارش دستی آرا وارد
کرکوک شدهاند.

وزارت دادگستری آمریکا :بیش از 4.5میلیارد دار از منابع مالی صندوق
سرمایهگذاریدولتیموردسوءاستفادهقرارگرفتهو 700میلیوندارازآندر
حساب شخصی نجیب رزاق است
گذشته از رضا عزیز ،پســرخوانده نجیب رزاق که تهیه کننده فیلم در هالیوود است،
بازجویی کرده است .بازرسان آمریکایی میگویند ،شرکت رضا موسوم به شرکت «رد
گرانیت پیکچرز» از پولی که از صندوق مذکور موسوم به صندوق « »1MDBدزدیده
شــده برای پشتیبانی مالی از فیلمهای هالیوود استفاده کرده که یکی از مشهورترین
فیلمهایی که با این پول تولید شــده فیلم گرگ والاســتریت به کارگردانی مارتین
اسکورسیزی اســت .این شــرکت در ماه مارس قبول کرد  60میلیون دار به دولت
آمریکا پرداخت کرده تا شکایتهای مربوط به ذینفع بودنش از صندوق  MDB 1را
حلوفصل کند.مقامهای مالزی دستیار نخستوزیر سابق این کشور را به اتهام دست
داشــتن در پرونده فساد مالی صندوق سرمایهگذاری دولتی بازداشت کردند .به نقل
از رویترز ،بازداشت دســتیار نجیب رزاق نخستوزیر سابق مالزی ،نخستین مورد از
بازداشتهادرجریانتحقیقاتمربوطبهپروندهفسادمالیدرصندوقسرمایهگذاری

دولتیمالزیبهشمارمیرود.براساساینگزارشماهاتیرمحمدنخستوزیر 92ساله
مالزی که در انتخابات اخیر این کشــور بهطور غیرمنتظرهای به پیروزی رسید ،قول
داده اســت تا به اتهامات فســاد مالی نخستوزیر سابق رسیدگی کند .این مشاور42
ســاله از سال 2009میادی با نجیب رزاق همکاری میکرده است .وی یکشنبهشب
توســط مأموران قضایی بازداشت شده است .این در شــرایطی است که نجیب رزاق
اخیــرا ًدر مصاحبهای ادعا کرده بود هیچگونه اطاعــی از انتقال میلیونها دار پول
صندوقسرمایهگذاریدولتیبهحسابشخصیاشنداشتهاست،ولیماهاتیرمحمد
نخســتوزیر مالزی این اظهارات را غیرقابل باور ارزیابی کرده است .ایااتمتحده نیز
آمادگی خود را برای همکاری کامل با مالزی برای تحقیق درباره این پرونده رســوایی
مالی اعام کرده اســت .در حالی که پلیس و مقامهای قضایــی مالزی بیش از 300
صندوق حاوی جواهرات ،اشــیاء قیمتی و لوکس و پــول نقد را در خانه نجیب رزاق و
بستگانش پیدا کردهاند ،ولی نخستوزیر سابق مالزی ادعا میکند که این جواهرات و
اشیاءقیمتی،هدایاییاستکهبههمسرودخترشاهداشدهوهیچارتباطیباصندوق
سرمایهگذاری دولتی ندارد .وزارت دادگستری آمریکا اعام کرده است که بیش از4.5
میلیارد دار از منابع مالی این صندوق دولتی مالزی مورد سوءاســتفاده قرار گرفته و
 700میلیون دار از منابع مالی این صندوق در حساب شخصی نجیب رزاق است.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

نوب
تا

اگهی مزایده (نوبت دوم)
بموجب دادنامــه شــماره  9609970496200650مورخ  1396/0۸/30صادره از شــعبه 32
شــورای حل اختاف اردبیل محکوم علیه ابراهیم نوبهار یزن آباد محکوم اســت  ،به پرداخت مبلغ
 127/340/91ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرســی و هزینه کارشناســی و خسارت تاخیر
تادیه (تاپایان اســفند ماه  )96در حق محکوم لــه وحید اله فرزند عادل و مبلغ  4/000/000ریال
بابت نیم عشــر دولتی ،با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به و توقیف مال ،محکوم
له تقاضای فروش خودرو ســواری پراید( صبا) شــماره انتظامی  339ن  12ایران  91شماره موتور
(0042155ارقام حک شــماره موتور فابریک می باشــد ) شماره شاسی ( 14122۸1۸92694S
ارقام حک شــماره شاسی فابریک می باشد) رنگ مشکی متالیک مدل  13۸1تعداد چرخ  4تعداد
سیلندر  4نوع سوخت بنزین وضعیت کارایی موتور – دستگاه انتقال نیرو( گیربکس ) -دیفرانسیل
موتور به تعمیر مختصری نیاز داردوضعیت و شــرایط اتــاق و متعلقات اتاق مجموعه اتاق از برخی
نقاط نیاز به تعمیر جزیی دارد وضعیت سیســتم برق و روشــنایی به تعمیر جزیی نیاز دارد قابلیت
شــماره گذاری (دارد) مشــروط به ارائه کلیه اســناد و مدارک مالکیتی خودرو موصوف و صادر از
کارخانه ســازنده آن اســت که موضوع به کارشناســی ارجاع و نظریه کارشناسی خودرو فوق در
پارکینگ بازدید شــد بیمه نامه شــخص ثالث رویت نگردید و برابر سوابق موجود خودروی مذکور
مبلغ  6/410/000ریال جریمه معوقه دارد .اســتیک های خودرو مذکور  %60می باشــد دارای
وضعیت مناســب قابل فروش با شــماره فعلی اســت قیمت پایه  40/000/000ریال معادل چهار
میلیون تومان برآورد و ارزیابی گردیده اســت .قیمت فوق به عنوان قیمت پایه کارشناسی تعیین و
تا مدت چهار ماه معتبر می باشد.
بنابراین جلســه مزایده روز چهارشنبه مورخه  97/04/24ســاعت  10/30الی  11صبح واقع در
چهارراه امام – مجتمع شــورای حل اختاف اردبیل -شــعبه سوم اجرا ،در حضور نماینده محترم
دادســرا برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی
فروخته خواهد شــد  .طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت
پیشنهادی خودشان را اعام نمایند .مزایده به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و برنده
مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه
مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت
ضبط خواهد شد .
مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف اردبیل -سلطانی

مبارزه با فساد مالی در مالزی ادامه دارد

ول

وکیل شــخصی ســابق ترامپ که اکنون سوژه
تحقیقات FBIاســت و بابت تخلف بانکی و مالیاتی
احتمالیوهمینطورنقضاحتمالیقانونانتخابات،
تحت بازجویی قرار دارد ،علناً پشت ترامپ را خالی
کرد.مجلهآمریکایینیویورکردرگزارشخودآورده
است«:دوراهیزندانی»یکمسئلهپایهایدرنظریه
بازیهابه شمارمیآیدو نشانمیدهدکهچگونهدو
نفر در همکاری برای اینکه خود به ســود بیشتری
برسند به خودشــان ضرر وارد میکنند .اکنون این
نظریه شــامل حال ترامپ و وکیل ســابقش شده
است.رئیسجمهوردونالدترامپو«مایکلکوهن»
وکیل ســابق در حال حاضر از «دوراهی زندانی» در
مواجهه با علنیترین و پرتبعاتترین روش ممکن
استفاده میکنند .البته ،کوهن به عنوان «کار چاق
کن»ترامپکارمیکردوفردیبودکهبه«استورمی
دانیلز» بازیگر فیلمهای مستهجن پولهای کانی
داده بود و احتمــااً از دیگر کارهای پنهانی ترامپ

هم اطاع دارد .کوهن همچنین یک واســطه مهم
میان ترامپ و چند تن از الیگارشــیهایی بود که در
روسیه و دیگر کشورهای شوروی سابق مشغول به
کار بودند و از هرگونه قراردادی که در یک دهه قبل
از رئیسجمهور شدن ترامپ در منطقه منعقد شده
بود ،آگاهی داشت .بسیاری از مردم تصور میکنند
که کوهن اطاعات زیادی دارد که میتواند بر روند
تحقیقات در مورد تبانی ترامپ با روســیه ،فعالیت
تجاری مشــکوک او و احتمااً فساد اداریاش تأثیر
گــذارد .به طور کلی ،کوهن از شــرکتهایی که به
دنبالکمکبرایپیروزیترامپدرانتخاباتبودند،
میلیونها دار دریافت کرده بود .کوهن همچنین با
برخی از این مشــتریان جدید در برج ترامپ دیدار
کرده بود .نمیتوان تصور کرد که این دیدارها بدون
هماهنگیباترامپانجامگرفتهباشد.منطقیبهنظر
میرســد اگر که تصور کنید که کوهن ممکن است
اطاعاتیداشتهباشدکهبتواندبهریاستجمهوری

ترامپ آسیب بزند یا حتی آن را نابود کند .با این حال
آنچه کوهن واقعاً میداند ،یک راز اســت .ترامپ به
نوبه خود قدرت کافی برای مجازات کردن یا پاداش
دادن به کوهن را دارد .ترامپ میتواند او را ببخشد و
یا از قانون مجازات کامل دولت فدرال برای تنبیه او
استفاده کند .ما شاهد یک «دوراهی زندانی» کامل
در این پرونده هســتیم کــه در آن هر فرد میتواند
دیگری را نابود کند.
یا شاید هم آنها بتوانند با یکدیگر همکاری کنند
تا بتوانند مانع افشــا اطاعاتی شــوند که میتواند
برای آنها مشکلســاز شــود .آنها نمیتوانند به
طور خصوصــی با هم صحبت کنند ،زیرا هر تعامل
احتمالی آنها دقیقاً زیر نظر است .در عوض ،آنها از
طریقرسانههابایکدیگرصحبتمیکنند.تازهترین
مکالمه آنها از طریق رســانه روز یکشنبه صورت
گرفتوطیآن،کوهندرنخستینمصاحبهاشبعد
از آنکه پلیس فدرال دفتر و خانه او را تفتیش کرد،

گفت که او «همیشــه» به خانوادهاش و کشورش
وفادار خواهد بود و نه شــخص دونالد ترامپ! او در
گفتوگو با شــبکه تلویزیونی ایبیسی همچنین
گفت کــه با بازپرسهــای  FBIهمکاری میکند؛
حتی اگر این کار علیه منافع رئیسجمهور آمریکا
باشــد .کوهن پیش از آن گفته بود آنقدر به ترامپ
وفادار اســت که حتی حاضر است «به جای او هدف
گلوله قرار گیرد» .وکیل شــخصی ســابق ترامپ
اکنون ســوژه تحقیقات  FBIاســت .پرونده نقض
احتمالی قانون انتخاباتی بــه احتمال زیاد مربوط
به این اســت که مایکل کوهن در جریان انتخابات
ریاست جمهوری سال  2016به استفانی کلیفورد
پول پرداخت کرد .این پرداخت میتواند یک کمک
انتخاباتی غیرقانونی به ســتاد دونالد ترامپ تلقی
شود .ادعا شده اســت که مایکل کوهن چند هفته
قبل از انتخاباتی که ترامپ در آن پیروز شــد130 ،
هزار دار به این فرد داده اســت .کلیفورد میگوید

این پول را بــه او دادهاند تا درباره رابطهاش با ترامپ
در ســالهای گذشته سکوت کند .ترامپ در ماه مه
تأیید کرد که چنین پولی ردوبدل شــده است .یک
ماه قبل از آن در پی درخواست «رابرت مولر» بازرس
ویژه تحقیقات  FBIدرباره دخالت ادعایی روسیه در
انتخابات FBI،2016به دفاتر و خانه کوهن ریخت و
آن را تفتیش کرد .تاکنون مشخص نبود که کوهن
که منکر هرگونه اتهامی است ،با بازپرسهای FBI
همــکاری خواهد کرد یا خیر؛ ولــی اینکه اکنون
وکیل سابق ترامپ در مصاحبه با ایبیسی صریحاً
گفت که اولویت نخســتش خانواده او هستند ،این
احتمال را تقویت کرده است که او شاید علیه ترامپ
هم با  FBIهمکاری کند .او گفت که حاضر نیســت
در استراتژی دفاعی هیچکس ،نقش کیسهبوکس
را بازی کنــد .کوهن همچنین در اظهارنظرهایش
درباره نحوه عملکرد  FBIدر بررســی نفوذ ادعایی
روســیه در انتخابات آمریکا ،خیلی متفاوت از آنچه

رئیسجمهور آمریکا میگوید ،حرف زده اســت.
ترامپ مرتــب به  FBIبابت ایــن تحقیقات حمله
میکند و آن را «اتهامزنی پوچ» خوانده اســت؛ اما
کوهن با تحسین کلی عملکرد  FBIگفته است که
از این عبارت اتهام زنی پوچ خوشــش نمیآید و به
عنوان یک آمریکایی «تاش روســیه یا هر دولت
خارجیدیگربرایمداخله»درامورآمریکارامحکوم
میکند .اکنون «دوراهی زندانی» نشان میدهد که
تغییرات جزئی در مشوقها میتواند تأثیر زیادی بر
گزینههایانتخابیفردبگذارد.ایننظریههمچنین
نشان میدهد که زمانی که دو فرد نمیتواند مذاکره
کنند ،حتی یک اطاعات جزئی از سمت یک بازیگر
میتواندتأثیربهسزاییرویانتخابهایطرفدیگر
داشتهباشد.تازهترینمصاحبهکوهننشانمیدهد
که او علیه ترامپ بهپاخاســته است ،اما سؤال اصلی
ایناستکهاوچهمیداندوچهچیزهاییرامیتواند
اثباتکند؟

شماره/04:ط97/
تاریخ 97/04/07 :

1

نام و نشانی کارفرما

شرکت آب منطقه ای اردبیل ،به نشانی اردبیل میدان ارتش

2

موضوع مناقصه

تهیه و تامین ،انجام عملیات ساخت ،نصب ،تست و راه اندازی تجهیزات تله متری و مخابراتی در چهار پست فوق
توزیع نواحی عمرانی چهارگانه خدا آفرین و توسعه پست مغان

3

نوع مناقصه

عمومی دو مرحله ای با فرآیند ارزیابی کیفی

4

محل اجرای کار

استان اردبیل -شهرستان پارس آباد

5

مدت اجرای کار

 5ماه

6

مبلغ برآورد اولیه

حدود  33میلیارد ریال براساس شرح ردیفهای پستهای انتقال و فوق توزیع بخشنامه نامه شماره  92/60767مورخ 92/07/13

7

رشته و گروه پیمانکار

حداقل پایه  5رشته نیرو

8

مشاور

شرکت مهندسین مشاور آران نقش آرا (آناکو)

9

مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ  1397/04/12لغایت 1397/04/16

10

محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

11

مهلت اسناد ارزیابی تکمیل شده

کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی را در سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.irطبق موعد زمانی
( )1397/04/30مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند .بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ امضای الکترونیکی با
مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام سامانه الکترونیکی در استانها و سایر موارد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت گردد.

شرکتآبمنطقهایاردبیل

ضمنا هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شناسه آگهی199795 :

روابطعمومیشرکتآبمنطقهایاردبیل
Web site:www.arrw.ir
Email:info@arrw.ir

اقتصاد

www.setaresobh.ir
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شماره 868

05

توسعه خدمات الکترونیکی در سازمان تامین اجتماعی

سقوط قیمت نفت با افزایش تولید اوپک

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت :در دوره مدیریت فعلی ،نهضت آی تی راهبرد سازمان تامین اجتماعی بوده و راه ارتقای خدمات و برون رفت از
مشکات ،گسترش  Ictاست.سازمان تامین اجتماعی سه شنبه میزبان مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات برای بررسی
زیرساختهاودستاوردهایاینسازماندرحوزهفناوریاطاعاتوخدماتالکترونیکیبودودکترنوربخشمدیرعاملسازمانتامیناجتماعیدرجلسه
ای با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطاعات و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به تشریح خدمات غیرحضوری این سازمان پرداخت.دکتر سید تقی نوربخش
در این جلسه گفت :تامین اجتماعی سازمان بیمه گری است که از سال ۵۴با قانون فعلی فعالیت می کند .البته از سال ۱۳۳۱بیمه کارگری در کشور دارای
سابقه است.وی با بیان اینکه  ۴۲میلیون نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند ،افزود :خدمات بیمه ای و درمانی همزمان توسط این
سازمانارائهمیشودوبویژهدربارهمستمریبگیرانکههمهابعادزندگیآنانتوسطتامیناجتماعیتمشیتمیشود.دکترنوربخشبابیاناینکهمجموع
هزینه ماهیانه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری ۶۶۰۰میلیارد تومان است ،گفت :سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۴۷۰۰میلیارد تومان مستمری،
 ۳۰۰میلیارد بیمه بیکاری و ۱۵۰۰میلیارد تومان بابت مراکز درمانی پرداخت می کند.

قیمت شــاخص جهانی نفت خام ،برنت ،درحالی ســقوط کرد که با باا گرفتن مناقشات تجاری با آمریکا ،رشد اقتصادی در آسیا افت کرده است.
گفته میشــود تولید عربســتان سعودی و روسیه افزایش یافته است و از طرفی با باا گرفتن مناقشات تجاری با آمریکا ،رشد اقتصادی در آسیا افت
کرده اســت.در همین زمان با نگرانیها از افت عرضه در پایانه واردات کوشــینگ در اوکاهاما ،قیمت نفت خام آمریکا تقویت شد .قیمت نفت خام
برنت ،تا ساعت  ۲۲:۱۵به وقت تهران ۱.۴۲ ،دار یا نزدیک به  ۲درصد سقوط کرد و به هر بشکه  ۷۷.۸۱دار رسید .این شاخص نفتی در معامات
دیروز تا قیمت  ۷۷.۵۹دار هم پایین آمد .نفت سبک آمریکا  ۷سنت یا  ۰.۱درصد تقویت شد و به  ۷۴.۲۳دار رسید .قیمت قرارداد پیشخرید نفت
آمریکا برای تحویل در اولین ماه موجود ،در مقایســه با ماه بعدی  ۲.۲۱دار در هر بشــکه گرانتر بود (این بیشترین فاصله قیمت ماههای متوالی از
 ۲۰آگوست  ۲۰۱۴تاکنون است) که این نشان میدهد بازار انتظار دارد در کوتاهمدت با کمبود عرضه شدیدتری مواجه شود.جان کیلداف ،یکی از
شــرکای شرکت اگین کپیتال منجمنت ،در نیویورک ،میگوید :سرعت کاهش میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا واقعا شگفتانگیز است .شرکت
جمعآوریکننده اطاعات انرژی ،جنا ِسکیپ ،اعام کرد :میزان ذخایر نفت کوشینگ این هفته  ۳.۲میلیون بشکه کاهش یافته است.

اخبار

گزارش

اخبار

مصرفانرژیکشورمعادل ۱۱۵۸بشکهنفتخام

بانک مرکزی منتشر کرد

انجام  40درصد پروازهابا تاخیر

امکانصرفهجویی4۶هزارمیلیاردی

مشاورعالیپژوهشگاهنیرو،گفت:مادرکشورازطریقصرفهجویی
انرژی در ســاختمانها قادر هستیم هر سال  ۴۶هزار میلیارد تومان
به قیمت امروز انــرژی ،صرفهجویی انجام دهیم.حمید چیتچیان
در اختتامیه جشنواره مســابقه طراحی ملی ساختمان انرژی صفر
که در پژوهشــکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار
شد ،اظهارکرد :طراحی ساختمانهای انرژی صفر مزایایی همچون
کاهش هزینههای طول عمر ســاختمان ،راحتی و آسایش بیشتر،
کاهشخطراتناشــیازقطعبرقوگاز،پایداریبیشتردرزمانبروز
حوادث طبیعی ،انتشار آلودگی کمتر و بهبود وضعیت محیط زیست
رادارد.ویبابیاناینکهطراحیســاختمانهایانرژیصفرمتضمن
سرمایهگذاری اولیه بیشتر نیز هست ،تصریح کرد :دانشگاهها باید در
رشتههای مختلفی همچون معماری ،عمران و برق دانشجویان را به
نحوی تربیت کنند که بتوانند پــس از فارغالتحصیلی این ایدهها را
در کشور پیاده کنند.مشــاور عالی پژوهشگاه نیرو با اشاره به این که
ایده طراحی این نوع ســاختمانها میتواند باعث تحول در اقتصاد و
مهندســیکشورشود،یادآورشد:براســاسترازنامهانرژیسال۹۴
مصرف نهایی انرژی در کشــور در این سال معادل  ۱۱۵۸.۳میلیون
بشکهنفتخامبودهاست.چیتچیانادامهداد ۴۰:درصداینمقداربه
بخش تجاری ،خانگی و عمومی اختصاص دارد و اگر به انرژی مصرف
شــده در بخش خانگی توجه کنیم میبینیم کــه در ایران هر نفر در
ســال  ۹۴معادل ۶۳۲هزارم تن نفت خام انرژی مصرف کرده است.
در اتحادیه اروپایی که متشــکل از ۲۸کشور است هر اروپایی معادل
 ۱۸هزارم تن نفت خام مصرف کرده اســت ،یعنی رقمی که به مراتب
پائینتر از مصرف انرژی هر ایرانی است.مشاور عالی پژوهشگاه نیرو با
بیان اینکه مصرف انرژی باید رفاه بیشــتری را به همراه داشته باشد،
گفت:حالاینسوالمطرحاستکهچرااروپاییانباداشتنرفاهبیشتر
انرژی کمتری مصرف کردهاند؟ مصرف انرژی هر شــهروند ترکیهای
معادل  ۵۶درصد مصرف انرژی یک ایرانی بوده اســت .این مقدار در
چین ۴۹درصد ،در هند ۲۲درصد و در کشــورهای آســیایی غیر از
(سازمان توسعه و همکاری اقتصادی)  ۲۵ OECDدرصد مصرف هر
فردایرانیدربخشخانگیبودهاست.ایناعدادوارقامنشاندهندهاین
استکهمصرفبیشترانرژیبهمعنیرفاهبیشترنیست،بلکهبهمعنی
آناستکهمامنابعمانرابیشترهدرمیدهیم.کارشناسانمعتقدند
امکان صرفهجویی در ساختمانهای ایران بیش از  ۴۰درصد است و
این صرفهجویی نه تنها باعث کاهش آسایش مردم نخواهد شد ،بلکه
افزایش رفاه ،محیط زیست پاکتر و آلودگی کمتر شهرها را به دنبال
خواهدداشت.چیتچیانباتاکیدبراینکهیکیازموثرترینایدههادر
صرفهجوییانرژیایدهساختمانهایانرژیصفراست،گفت:ایرانیان
در سال ۱۶.۵میلیارد دار انرژی مصرف میکنند.وی با اشاره به اینکه
بودجه عمرانی امسال مصوب در مجلس  ۵۰هزار میلیارد تومان بوده
است ،اظهارکرد :سال گذشته فقط  ۳۳درصد معادل  ۱۵۰۰میلیارد
تومان از بودجه عمرانی به صورت نقدی محقق شــده است .اگر اوراق
مشارکت و اسناد خزانه اسامی را نیز در نظر بگیریم در سال گذشته
نهایتا ۵۱درصد از بودجه اختصاص یافته به عمران محقق شده است
و اگر این  ۵۱درصد امســال نیز محقق شود ،مقدار آن چیزی حدود
 ۲۵هزار میلیارد تومان میشــود .مــا از طریق صرفهجویی انرژی در
ساختمانهای کشور قادر هستیم هر سال  ۴۶هزار میلیارد تومان به
قیمتهای امروز انرژی ،صرفهجویی انجام دهیم .اگر این کار را انجام
دهیم ،برای توســعه کشور یک منبع جدید ایجاد کردهایم که به طور
یقین با هیچ یک از منابع مالی دیگر قابل مقایسه نیست ،ضمن اینکه
با اجرای این ایدهها (ســاختمانهای انرژی صفر) بسیاری از جوانان
و فارغالتحصیان دانشگاهی ما اشتغال مفید ،مستمر و گستردهای
پیدا خواهند کرد .صنعت ســاختمان ما در صورت دنبال کردن ایده
ساختمانهایانرژیصفرمیتواندتحولبزرگیراتجربهکند.

اختصاص  ۱۲۱میلیون یورو ارز دولتی برای واردات خودرو
 ۲۱شرکت ارز برای واردات خودرو گرفته اند

واردات  4900خودرو با ارز دولتی
بررســی لیســت منتشره از ســوی بانک
مرکــزی درباره ارز دولتــی تخصیص یافته
به شــرکتهای واردکننده خودرو نشــان
میدهد که حدود  ۴۹۰۰دستگاه خودروی
خارجی بــا ارز دولتــی  ۴۲۰۰تومانی وارد
کشور شده است.
فرهــاد احتشــامزاد ،رئیــس انجمــن
واردکنندگان خودرو در گفتوگو با ایســنا
گفت :لیست منتشره از سوی بانک مرکزی
نشــان میدهد که  ۲۱شــرکت واردکننده
خــودرو مجموعــا  ۱۲۱میلیون یــورو ارز
دولتی  ۴۲۰۰تومانــی برای واردات خودرو
دریافت کردهاند .با توجه به اینکه طبق آمار
ســال گذشته متوســط قیمت خودروهای
وارداتی  ۲۴هزار و  ۵۰۰یورو بوده اســت ،با
 ۱۲۱میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یافته
حدودا  ۴۹۰۰دســتگاه خودروی خارجی
وارد شده است.
ارز به چه نهادهایی رسید؟
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود:
 ۷۸درصــد ارز دولتی تخصیصی از ســوی
بانک مرکــزی به شــرکتهای نمایندگی
رســمی ۱۹ ،درصد به شــرکتهای دولتی
شــامل وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی و شــرکت ایران خودرو دیزل و سه
درصد به شــرکتهای واردکننده خودروی
غیر نمایندگی رسمی به میزان  ۴.۱میلیون
یــورو اختصــاص یافته اســت ۸۶ .درصد
ارز دولتــی تخصیص یافته صــرف واردات
خودروهای بــا حجم موتور  ۱۵۰۰تا ۲۵۰۰
ســی ســی شــده ۱۰ ،درصد نیز مربوط به
واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور
تا  ۲۰۰۰سیســی و چهار درصد نیز مربوط
بــه واردات آمبوانسهای بــا حجم موتور
 ۲۰۰۰تا  ۲۵۰۰سی سی بوده است.
6000خودرو نیاز ماهانه بازار
به خودرو خارجی
وی با بیان اینکه واردات  ۴۹۰۰دســتگاه
خودرو با استفاده از ارز دولتی در حالی است
که نیاز ماهیانه بــازار خودرو به خودروهای
خارجی به طور میانگین شش هزار دستگاه
اســت ،اظهار کرد :این در حالی است که به
دلیل ممنوع شدن واردات خودرو از ابتدای
تیر مــاه ،در ماههای آینده شــاهد کاهش
عرضه و به دنبال آن رشــد بیشتر قیمتها

وارد کنندگان متخلف 4برابر جریمه می شوند

قیمت بازار تا قبل از انتشــار لیســت گفت:
بانک مرکــزی به کااهایی کــه آمریکایی
باشند ارز اختصاص نمیدهد.

اشاره :بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکتهایی که از ابتدای سال جاری ،پس
از ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت ،ارز به نرخ رسمی دریافت کردهاند و در
راستای شفافیت ،اسامی و اطاعات مربوط به واردکنندگان خودرو را منتشر کرد .پس از
انتشاراولینفهرستکااهایدریافتکنندهارزرسمیازسویبانکمرکزیدرتاریخدهم
تیرماه ،دومین لیســت مربوط به واردکنندگان خودرو روز گذشته از سوی بانک مرکزی
منتشرشد.بانکمرکزیبهشرکتهایواردکنندهکهازسویدستگاههایذیربطمعرفیو
تشریفاتقانونیثبتسفارشراانجاممیدهند،ارزموردنیازراتخصیصمیدهدوتامین
میکند .پرسشایناستکهچرابرایوازداتخودروارزتخصیصدادهشدهاست؟

در این بازار خواهیم بود.
لیست کامل دریافت کنندگان ارز
برای موبایل منتشر شود
رییــس اتحادیــه فروشــندگان رایانــه
و کااهــای فــرآوری گفــت :اکنــون در
اداره تعزیرات کارگروهی تشــکیل شــده
اســت .بازرسهــای این ســازمان به تمام
واردکننــدگان و فروشــندگان مراجعــه
میکنند و از آنها لیســت فروش میگیرند و
اگر کسی در این مورد شکایت داشت ضمن
اخذ رضایت از شاکی باید  ۴برابر مبلغ دعوا را
نیز با عنوان جریمه پرداخت کند.
میر مهدی کمیجانی ما با شفافیت موافق
هستیم و از وزیر ارتباطات برای هر حرکتی
در این جهت حمایت میکنیم ولی اگر قرار
است لیستی منتشر شــود باید کامل باشد
یعنــی همه شــرکتهایی کــه ارز گرفتند
اعام شــود نه آنهایی که ارز دریافت نکردند
و یا فقط درخواســت دادنــد و هنوز به آنها
اختصاص داده نشده است.
برخی شرکت ها یک شبه
وارد کننده شدهاند

معلوم شد اعضا درباره دریافت
ارز 4200تومانی دروغ گفتهاند
کمیجانی گفت :تا بیش از این من به همه
نهادها نامه زدم و از آنها درخواست کردم که
لیســت اعضایی که ارز جهت واردات کاای
آتی گرفتهاند را به ما بدهند اما قبول نکردند
از طرف دیگر معلوم شد اعضا نیز به ما دروغ
گفتهاند و با توجه به این غبارآلود بودن بازار
هر قیمتی که میخواســتند بــه روی کاا
میکشیدند و چندین برابر کاای خود را به
فروش میرساندند .معلوم شد که جنس در
دست برخی از آقایان بوده ولی از دادن آن به
بازار امتناع میکردند.

رئیس اتحادیه فن آوران یارانه تصریح کرد:
از زمانی که این لیســت منتشر شده خیلی
از وارد کنندگان به دردســر افتادند و حتی
ما به عنوان صنف نیــز باید جوابگوی مردم
باشیم این درحالی اســت که شرکتهایی
وجود دارنــد که حتی بیشــتر از آن مقدار
اعام شــده در لیســت وزیر ارتباطات ارز
گرفتند و یا شــرکتهایی کــه اصا کار آنها
واردات کااهای آی تی نبوده اما یک شــبه
وارد کننده شــدند .یا این که فان شــرکت
چند درخواســت ثبت سفارش داشته و چه
تعداد از آنها قبول شــده و در مقابل شرکت
دیگر چرا هر چه درخواســت ارز داشته تمام
آنها تخصیص پیدا کرده است.
بانک مرکزی به کااهای آمریکایی
ارز اختصاص نمیدهد
کمیجانی تصریــح کرد :قیمت کاایی که
با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد میشود با احتساب
تمام هزینهها  ۵هزار تومان تمام میشــود و
اگــر آن کاا و خدمات پس از فروش و کاای
ســرمایهای باشــد  ۲۵درصد و اگر مصرفی
همچون اسپیکر  ،هندزفری یا فلش باشد ۱۶
درصد ســود تعلق میگیرد.وی در خصوص

متخلفین  4برابر مبلغ شکایت
پرداخت کنند
وی ادامــه داد :اکنــون در اداره تعزیرات،
کارگروهــی تشــکیل شــده کــه در مورد
راهکار و فعالیتهای آن نیز از ما درخواست
همفکری کردند .بازرسهای این سازمان به
تمام واردکنندگان و فروشــندگان مراجعه
میکنند و از آنها لیســت فروش میگیرند
و اگر کســی در این مورد شــکایت داشت
ضمن اخذ رضایت از شاکی باید  ۴برابر مبلغ
شکایت را نیز به عنوان جریمه پرداخت کند.
رییس اتحادیه فروشندگان رایانه و کااهای
فــرآوری ادامه داد :روســای اتحادیه بر این
عقیده بودند که دولت هزینههای خود را به
ملت تحمیل کــرده و به جای اینکه دخالت
خــود را در بازار کــم کند هــر روز بزرگتر
میشــود و هزینههای پرسنلی و کارمندی
خود را از مردم میگیرد.
پرداخت مالیات برای اصناف
کمرشکن است
کمیجانی تاکید کرد :بزرگ شــدن دولت
در ســالهای گذشته سبب شده که مالیات
مشــاغل و ارزش افزوده با وجود رکودی که
در بازار اســت برای اصناف کمرشکن باشد.
در خصوص ناارامیهای اخیر و بســته شدن
بازار نیز اعضاء ابراز داشتند که مهمترین آنها
گرانی کااســت به طوری که اگر کاایی را
امروز به فــروش برســانند نمیتوانند فردا
جایگزین آن را تهیه کنند.

روزنامه ستاره صبح:
مدیر مسئول ----

خروج شرکت های شبه دولتی و شبه نظامی ازاقتصاد به نفع کشور است
تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند

علی صالــح آبادی در گفت وگو با شــفقنا حمایت از
اصاحات اقتصادی دولت در شــرایط فعلی را ضروری
دانســت و اظهار کرد :این دولت برخاسته از اراده و عزم
ملی اســت ،علت این است که  ۲۴میلیون ایرانی در روز
 ۲۹اردیبهشت ســال  ۹۶به حسن روحانی رأی دادند و
این اتفاق بزرگی بود ،امید ملی ایجاد شــد و مردم با شور
و نشاط به آینده بهتری فکر می کردند .از همان روزهای
نخســت رأی آوردن آقای روحانی گــروه هایی که در
انتخابات شکســت خورده بودند یا در دولت های نهم و
دهم دارای منفعت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بودند
پا به میدان مخالفت گذاشــتند و کوشیدن تا با هر نوع
برنامه اصاحی که دولت داشت ،مقابله کنند .به نظر می
رسد که پس از روی کار آمدن ترامپ و خروج او از برجام
روز  ۱۸اردیبهشت ماه ،وزنه ی مخالفان داخلی دولت را
بیشــتر کرد و آنها با امید و اعتماد به نفس بیشتری پا به
مخالفتبادولتگذاشتند.
او با تأکید بر اینکــه رأی دهندگان به رییس جمهور
نباید نــا امید و مایوس باشــند ،به دو اقــدام توأمان و
ضروری دولت اشاره و خاطرنشــان کرد :دولت در ابتدا

بایــد کابینه را ترمیم کند و افراد با جســارت و با تجربه
و انرژیک را به کابینه بیــاورد ،همچنین تعدادی از وزرا
و استانداران را تغییر دهد .به عنوان مثال علت اصلی که
آقای روحانی در ســال ۹۲رییس جمهور شد به خیزش
خراســانی ها به خصوص مشــهدی ها در آخرین روز
تبلیغات  ۲۲خردادماه  ،برمی گردد؛ در آن زمان با وجود
اینکه خراسانی ها دو کاندیدای بومی یعنی «قالیباف»
و «جلیلــی» را در میان کاندیدای ریاســت جمهوری
داشتند ،اما با درک شرایط به صورت هجومی به میدان
آمدند؛ولیآقایروحانیهنوزنتوانستهمدیرانآناستان
را تغییر دهد در این میان استاندار مربوطه نیز متمایل به
جریان قالیباف و جلیلی است تا به سمت دولت و اصاح
طلبان.مدیر مســئول روزنامه ستاره صبح به لزوم اقدام
دیگری از ســوی دولت اشاره و خاطرنشان کرد :شرایط
امروز کشور تقریباً مشابه زمان جنگ است منتها جنگ
اقتصادی و تحریمی جریــان دارد .من در زمان جنگ و
موشــک باران ها در دولت مهندس میرحسین موسوی
دبیرستاد بسیج اقتصادی کل کشور بودم؛ نخست وزیر،
شورای اقتصاد و ستاد بسیج اقتصادی کشور رستم گونه

شــرایط امروز کشــور تقریباً مشابه زمان جنگ است منتها به جای جنگ نظامی،جنگ اقتصادی و تحریم
جریان دارد
مردم اگر احساس کنند که دولت جدی است آنها هم با همه مشکاتی که دارند پا به پای دولت خواهند آمد
و این دولت را بر دولتی که اصولگرایان در آروزی روی کار آمدنش هستند ترجیح خواهند داد
گروه هایی که در انتخابات شکست خوردند یا در دولت های نهم و دهم دارای منفعت سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادیبودندپابهمیدانمخالفتگذاشتهومیکوشندتاباهربرنامهاصاحیکهدولتداشتهودارد،مقابلهکنند
بهمصافوبحرانهایکشورمیرفتندوباقاطعیتعمل
میکردندوتحتتأثیرمخالفانقرارنمیگرفتند.بهنظر
من مردم اگر احساس کنند که دولت جدی است آنها هم
با همه مشکاتی که دارند پا به پای دولت خواهند آمد و
این دولت را بر دولتی که اصولگرایان در آروزی روی کار
آمدنشهستندترجیحخواهندداد.صالحآبادیدرپاسخ
به اینکه اصاحاتاقتصادیدولت بایددرچهراســتایی
باشــد؟ گفت :اکثر افراد کابینه مخصوصاً تیم اقتصادی
بایدتغییرکند،آنچهمهماستاینکهدولتبایدازخودش
شــروع کند ،باید ساختار بانک ها را تغییر دهد و شرکت
های زیانده دولتی را تعطیل یا به بخش خصوصی واگذار

کند ،دولت باید دســت از بنگاهــداری بردارد و در مورد
روابط خارجی با شــفافیت با مردم صحبت کند و بگوید
همانطورکهماباروسیهکهسربزنگاهعلیهماموضعگیری
می کند روابط مثبت و حسنه داریم باید با غرب و ایاات
متحده آمریکا نیز روابطمان را از حالت مخاصمه و تنش
به حالت تعامل سازنده تبدیل کنیم.او افزود :در شرایط
فعلی کشور گران اداره می شود ،تعداد حقوق بگیران در
همه دولت ها افزایش پیدا کرده است .شرکت ها ،بنیادها
و شــرکت های شبه نظامی و شــبه دولتی که به فضای
کســب و کار آمدند باید اقتصــاد را ترک کنند و اقتصاد
را برعهده مردم بگذارند.صالح آبادی در پاســخ به اینکه

نهادهای اقتصادی غیر دولتی چه کمک یا آســیبی به
اقتصاد کشور وارد کردند؟ گفت :من در سال ۶۶نماینده
مردم مشهد در مجلس شــورای اسامی بودم و همان
زمان نطق کردم و گفتم که آســتان قدس رضوی نباید
بنگاه داری کند بلکه باید حافظ ارزش ها و وقفی باشــد
که برای امام رضا(ع) انجام شــده ،ولی وقتی این نهادها
وارد کســب و کار می شوند رقیب بخش خصوصی می
گردند .نیروهای شــبه نظامی هم همانطور که رهبری،
وزیر دفــاع و رییس جمهور گفتند به نفع مملکت
است که از عرصه اقتصاد بیرون بروند و به
وظیفه اصلی خود که حفظ انقاب
و تمامیت ارضی کشــور است،
بپردازنــد .در مورد این نهادها
همیشه بحثی وجود داشته
و دارد و آن اینکــه معافیت
هــای مالیاتــی آنها باید
برداشته شــود و ملزم
به پرداخــت مالیات
هستند.

ســازمان هواپیمایی کشــوری اعام کرد:
 ۱۵شــرکت هوایی اردیبهشت ماه امسال در
مجموع  ۵۷۸۶پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد
انجام دادند که حــدود  ۳۹درصد آن با تاخیر
انجام شده است.
از مجمــوع پروازهای انجام شــده از طریق
فرودگاه مهرآباد ۲۲۵۹ ،پرواز با تاخیر و ۳۵۲۷
پرواز به موقع انجام شــد.در این ماه  ۵۰درصد
پروازهای شرکت های هوایی آسمان و کارون،
 ۴۹درصد پروازهای شــرکت هوایی ایران ایر
و آتا ایر ۴۳ ،درصد هواپیمایی ســپهران۴۱ ،
درصد شــرکت تابــان و  ۴۰درصد پروازهای
هواپیمایی زاگــرس از فــرودگاه مهرآباد با
تاخیر انجام شــده اســت .در اردیبهشت ماه
ســال جاری از  ۶۷۷پرواز هواپیمایی آسمان
 ۳۳۷پــرواز ،از مجموع  ۷۲۴پرواز هواپیمایی
ماهــان  ۱۵۸پرواز از فرودگاه مهرآباد با تاخیر
انجام شــد ضمن آنکه  ۲۷۵پرواز هواپیمایی
آتا ایــر با تاخیر همراه بوده اســت.همچنین
در اردیبهشــت ماه  ۴۱۰پرواز ایران ایر۳۲۷ ،
پرواز زاگرس ایر ۱۷۲ ،پرواز کاســپین و ۱۲۶
پرواز کیش ایر با تاخیر انجام شــد و نشست و
برخاست  ۱۶۱پرواز قشم ایر ۱۱۰ ،پرواز تابان،
 ۶۶پرواز ایران ایرتور ۵ ،پرواز پویاایر ۱۱ ،پرواز
معراج به موقع انجام نشد.در این ماه  ۸۶پرواز
شرکت هوایی سپهران و  ۱۱پرواز هواپیمایی
ساها با تاخیر از فرودگاه مهرآباد انجام شد.

مصرف برق رکورد زد

مصرف برق کشور  ۱۱تیرماه رکورد زد و به
رقم  ۵۶هزار و  ۵۳۲مگاوات رسید.این رقم در
مقایســه با رکورد قبلی که پارسال با مصرف
 ۵۵هزار و  ۴۴۳مگاوات به ثبت رســیده بود،
افزایش یک هزار و  ۸۹مگاواتی را نشــان می
دهد.شرکت مدیریت شــبکه برق ایران ،اوج
مصــرف برق در روز گذشــته را نیز  ۵۵هزار و
 ۴۳۲مگاوات گزارش کرد که امروز نسبت به
آن ،یک هزار و ۲۴۰مــگاوات افزایش یافت.
میزان مبادات برق نیز در روز گذشــته برابر
با  ۵۶۱مگاوات ثبت شــد که ســهم صادرات
از این میزان  ۱۵۶مــگاوات و واردات برق نیز
 ۴۰۵مگاوات بود.همچنین میزان مصرف برق
صنایع در روز گذشته سه هزار و  ۵۸۲مگاوات
بوده که در مقایســه با روز یکشنبه که میزان
آن سه هزار و  ۵۳۰مگاوات ثبت شده ،مصرف
برق این بخش قدری افزایش داشته است.در
گزارش وزارت نیرو آمده است« :با توجه به گرم
شــدن دمای هوا در اکثر اســتانهای کشور،
ضروری است که مشــترکان در مصرف برق
بخش خانگی حداکثر صرفهجویی را به عمل
آورده و در ســاعات پیک از به کارگیری لوازم
برقی پرمصرف اجتناب کــرده تا هموطنان
بهویــژه در مناطق گرم جنوب کشــور نیز از
نعمت برق برخوردار باشند».
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فهرست واردکنندگان خودرو با ارز رسمی

توفان شن در منطقه زابل

بانک مرکزی در ادامه انتشــار فهرست شرکتهایی که از ابتدای ســال جاری ،پس از ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت ،ارز به نرخ رسمی
دریافت کردهاند و نیز در راستای شفافیت اطاعاتی ،اسامی و اطاعات مربوط به واردکنندگان خودرو را منتشر کرد.پس از انتشار اولین فهرست کااهای
دریافتکننده ارز رسمی از سوی بانک مرکزی در تاریخ دهم تیرماه ،امروز دومین لیست که مربوط به واردکنندگان خودرو بود از سوی این بانک منتشر
شد.بانکمرکزیبهشرکتهایواردکنندهکهازسویدستگاههایذیربطمعرفیوتشریفاتقانونیثبتسفارشراانجاممیدهند،ارزموردنیازراتخصیص
میدهد و تامین میکند .گفتنی است در ستاد اقتصادی دولت مقرر شده است بانک مرکزی با هماهنگی دستگاههای ذیربط و مسئول ،نسبت به انتشار
فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی اقدام کند .بر این اساس در ادامه انتشار نخستین فهرست شرکتهای دریافت کننده ارز توسط بانک مرکزی در روز
یکشنبه دهم تیرماه ،فهرست زیر که حاوی میزان تامین ارز رسمی برای واردات خودرو می باشد و از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اختیار قرار
گرفتهست،منتشرمیشود.

دیرکل شــبکه پایش ســازمان هواشناسی کشور گفت :پیش بینی می شود طی دو تا سه روز آینده توفان شن در منطقه زابل رخ دهد بنابراین
رانندگانی که قصد عبور از معابر این مناطق را دارند مراقب باشند.مسعود حقیقت گفت :در دو تا سه روز آینده در مناطقی از شمال شرق ،شرق،
جنوب شــرق ،دامنه های جنوب البرز در اســتان های سمنان و قم در برخی از ســاعات پدیده گرد و خاک رخ خواهد داد که در منطقه زابل در
برخی از ساعات توفان شن و گرد و خاک پیش بینی شده است .در برخی از مناطق بوشهر  ،ایام  ،کرمانشاه  ،کردستان و آذربایجان شرقی وزش
باد و گرد و غبار رقیق رخ خواهد داد .با توجه به روند افزایش دما مرغداری ها و گلخانه داران مراقب سیستم تهویه این مکان ها باشند  ،همچنین
کشــاورزان مناطق شمالی کشــور توجه داشته باشند که شرایط برای مبارزه با آفت باست برنج و کرم ساقه خوار در شالیزارها فراهم است و در
صورت نیاز اقدام به سمپاشــی کنند.وی گفت :استان خوزســتان گرمترین و شهرهای شوش ،شوشتر ،اهواز و گتوند با بیشینه دمای  52درجه
گرمترین و صبح ســه شــنبه ورزقان با  9درجه خنک ترین نقاط کشور بودند ؛ در واقع اختاف بین بیشینه و کمینه دما در کشور  43درجه بود.

ترجمه

حضورنظامیدرآفریقاوصادرات 90میلیارددارساح

نوب
تا
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چین بدنبال تعریف حضور نظامی خود در آفریقا اســت،
بــه همین دلیل مقامات نظامی از سراســر قــاره را به پکن
دعوت کرده تا اشــکال جدیدی از همکاری اســتراتژیک را
مورد بررســی و کنکاش قرار دهند.نفوذ اقتصادی چین به
عنوان یک عامل ســرمایه گذار و شــریک تجاری در آفریقا
به رشد خود ادامه میدهد .در این تجمع ،استراتژی جدید
برای اطمینان از امنیت منافع تجاری و سرمایه گذاریهای
چینی نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وزارت دفاع ملی چین ،با تأکید بر عاقه استراتژیک پکن
در آفریقا ،از نمایندگان ارشــد ارتش  5۰کشور آفریقایی به
اولیــن انجمن دفاع و امنیت چیــن و آفریقا دعوت به عمل
آورد .این انجمن که در پکن آغاز شده ،قرار است تا  ۱۰ژوئیه
به کار خود ادامه دهد.
کوبوس ون استادن ،یک کارشناس چینی در انستیتوی
افریقــای جنوبی در امور بین الملــل گفت« :تامین امنیت
راههای تجاری برای چین مهم اســت زیرا ســاحل شمال
شــرقی آفریقا تا کانال سوئز بخشــی از جاده جدید ابریشم
دریایی که موســوم به طرح ابتکاری کمربند و جاده ()BRI
می باشــد ،به شــمار میرود» .طرحی که توســط رئیس
جمهور چین شــی جین چینگ در سال  2۰۱3راه اندازی
شد تا چین را به بازارهای اوراسیا مرتبط سازد.
به گفته ون استادن ،چین از یک «رابطه پیچیده با آفریقا»
برخوردار میباشد .این کشور همچنین سرمایهگذاری های
گسترده ای در بسیاری از کشورهای این قاره دارد .بسیاری
از چینی ها در آفریقا زندگی میکنند و خواهند توانســت با

مکان سخت برای انجام کسب و کار
ارتش چین تجربه زیادی در مناطق مورد منازعه آفریقایی
به دست آوردهاست .در جریان جنگ داخلی لیبی در فوریه
 ،2۰۱۱چین کشتی جنگی «شــوجو» را به سواحل لیبی
فرستاد تا بر تخلیه  35۰۰۰چینی نظارت داشته باشد .این
نخستین عملیات خارج از کشور چین در قاره آفریقا بود.
ون استادن به دویچه وله گفت« :از آن به بعد ،چینی ها به
طــور فزاینده ای متوجه پیچیدگی صلح و امنیت در آفریقا
شدند .چین بتدریج شروع به تعامل در این منطقه کرد ،مثا
با ارائه کمک مالی بــه نیروهای صلح اتحادیه آفریقا ()AU
و افزایش تعداد ســربازان « کاه آبی به حضور خود عینیت
بیشتری بخشید».
چیــن می خواهد مشــارکت خــود را بیشــتر در قالب
مأموریت های صلح ســازمان ملل متحــد در آفریقا اعمال
کند .با این حال ،با حدود  24۰۰ســرباز صلحبان کاه آبی
که در سراســر قاره پراکنده اند ،چیــن در زمره بزرگترین
مشــارکت کنندگان مانند اتیوپی ،بنــگادش و هند قرار
ندارد.

همکاری امنیتی چین با آفریقا تبدیل شده است.
به گفته موسســه تحقیقات صلح بین المللی اســتکهلم
( ،)SIPRIصادرات تجهیــزات نظامی چین به قاره آفریقا،
در مدت  5ســال از  2۰۱3تا  ،2۰۱۷در مقایسه با پنج سال
گذشته 55 ،درصد افزایش یافته است.
ســهم کل صادرات تســلیحات پکن به کشورهای بخش
جنــوب صحرای آفریقــا در ایــن دوره از  ۱۶تا  2۷درصد
افزایش یافته است.
افزایــش صادرات ســاحهای چینی همراه میشــود با
افزایش ســرمایه گذاری خارجی این کشور که در آفریقا از
حدود  4۰میلیارد دار در ســال  2۰۱2به  9۰میلیارد دار
در سال  2۰۱۶فزونی یافته است.
به طــور کلی ،آفریقا ســهم چندانی از واردات اســلحه
جهانی ندارد .بطور مثال در دوره  2۰۱۷-2۰۱3این ســهم
فقــط  ۷2درصد بوده؛ و در میان  4۰کشــور از بزرگترین
واردکنندگان تجهیزات نظامی در سراســر جهان ،تنها دو
کشور از قاره آفریقا یعنی مصر و الجزایر قرار دارند.
الجزایر در ردیف ســوم پس از پاکســتان و بنگادش در
فهرست کشورهای گیرنده اسلحه از چین قرار دارد .در واقع
این کشور تنها  ۱۰درصد کل صادرات اسلحه چین از جمله
سه ناوچه مدرن را به خود اختصاص داده است.

منافع اقتصادی با حضور نظامی در آفریقا
رشد  ۵۵درصدی صادرات ساح چینی به آفریقا
در دهه گذشته ،صادرات اسلحه به بخش جدایی ناپذیر از

کوچک اما ارزان و پر طرفدار
چین در مقایســه با رقبــای خود مانند ایــاات متحده
و روســیه ســاح های خود به آفریقا را گســترده تر توزیع

تجربه ای که از تخلیه شهروندان در مناطق بحرانی دارند در
مواقع ضرور به کمک افریقائیان بحران زده بشتابند.

آگهی مناقصه عمومی 97/100پ

دفتر طراحی شــهید شهید دستواره در نظر دارد از تاریخ  ۱39۷/۰5/۰۱لغایت  ۱39۸/۰5/۰۱به مدت یک سال امور فنی مهندسی خود شامل
تعمیر و نگهداری  ،تراشکاری  ،فرزکاری و جوشکاری و مونتاژ بردهای الکترونیکی و مونتاژ زیر مجموعه های مکانیکی و غیره را پس از شناسایی
پیمانکارواجدشرایطازطریقبرگزاریمناقصهعمومیوعقدقراردادبهپیمانبسپارد.متقاضیانمیتواننددرساعاتاداریباهمراهداشتنمدارک
قانونی شرکت ( معرفی نامه – گواهینامه سمتا – اساسنامه – آگهی تأسیس – تأییدیه صاحیت شغلی – آگهی تغییرات  ،رزومه و سوابق کاری
مرتبط ) به منظور دریافت مدارک شرایط مناقصه تاتاریخ  ۱39۷ / ۰4 /۱۷به آدرس ذیل مراجعه و پیشنهاد خود را ظرف مدت حداکثر ۷روز به
داخل صندوق مناقصات این مدیریت بیاندازند  .پیشنهادهای رسیده در کمیسیون مناقصه باز و نتایج آن اعام خواهد شد  .این مدیریت در رد یا
قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
تلفن تماس 299۷42۶4 – 299۷42۶3:
آدرس  :خیابان پاسداران – چهارراه پاسداران – خیابان شهید بطحایی ( مغان) گروه مهام دفتر طراحی شهید دستواره
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آگهي فراخوان پیمانكار

شرکت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در اجراي جزء
یکم بند"ق" تبصره  2قانون بودجه ســال  ۱393کل کشور  ،تکمیل
گازرســانی به محورآشور آباد شهرستان ازنا بصورت ، PCرا از
طریق مناقصه عمومي (یــک مرحله اي ) به پیمانکار واجد صاحیت
واگذارنماید.لذاازکلیهپیمانکارانواجدصاحیتيکهتمایلبهشرکت
دراینمناقصهرادارند،دعوتميگرددبهمنظوردریافتاسنادمناقصه
از تاریخ9۷/۰4/۱۱لغایــت 9۷/۰4/2۱به پایگاه ملي اطاع رســاني
مراجعه نموده
://iets.
مناقصات کشور به آدرس .ir
و پس از دریافت اسناد مناقصه پیشنهادات تکمیل شده خود را پس از
ثبت در دبیرخانه حداکثر تا ساعت ۱4مورخ9۷/۰4/3۰به دفتر رئیس
امور قراردادهاي این شرکت تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.
تذکر:اسنادارزیابیکیفیهمزمانباسایراسنادتحویلداده
میشود و پاکات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی را از
کمیتهفنیوبازرگانیاخذنمایندبازگشاییخواهدشد.
ضمنــاً زمان بازگشــائي پیشــنهادات ســاعت  9:۰۰صبح مورخ
9۷/۰5/۰۶ميباشد.
-1عنوانومشخصاتکليپروژه :اجراي 53۶۰متر لوله گذاری
پلــی اتیلــن  psi۶۰و  2۶3متر لوله فلزی psi۱۰۰۰و نصب۱۰۰۰
انشعاب رو کار پلی اتیلن جهت تکمیل گازرسانی به روستاهای محور
آشورآبادشهرستانازنا
 -2مدت پیمان ۱2۰ :روز
 -3مبلغ برآورد هزینه کارحدود  ۱2.۰9۶.۶۶3.۷۷۷:ریال
 -4پروژه فاقد پیش پرداخت مي باشد .
 -۵نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآینــد ارجاع کار :
شماره مجوز1397.1432:

حداقل ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰،ریال بصورت یکي از تضمین هاي زیر
الف-ضمانتنامهبانکي
ب -واریــزي وجه نقد به حســاب2۱۷4534۸۰2۰۰5بانک ملي
شعبه بلوار کیو خرم آباد
 -6محل تحویل و گشایش پیشنهادات  :خرم آباد -میدان 22
بهمن -بلوار مدیریت -شــرکت گاز استان لرســتان -امور قراردادها ،
تلفکس ۰۶۶-332۰۰۶۸3:
 -7پایه و رشته مورد نیاز  :حداقل پایه5تاسیسات و تجهیزات
-8محلتامیناعتبار:منابع داخلي
 -9مدت اعتبار پیشنهادها  :سه ماه مي باشد و این مدت حداکثر
براي یک بار قابل تمدید مي باشد.
 -10شرایط شرکت کننده در فراخوان :
داشتنشخصیتحقوقي
تجربهکافيمرتبط
توانائي تهیه و تسلیم ضمانت نامه
توانائي رعایت استانداردهاي شرکت ملي گاز
داشتن امکانات و نیروي متخصص به اندازه کافي
رتبه بندي مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاري
داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي
بازگشــایي پاکات منوط به کســب حداقل امتیاز از کمیته فني /
بازرگاني طبق اسناد ارزیابي مي باشد.
 -11داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ایران کد
 -12آگهــي مذکــور در پایگاه ملي مناقصات کشــور بــه آدرس :
نیز درج گردیده است.
://iets.
.ir
روابطعموميشرکتگازاستانلرستان

می کند.بر اســاس گزارش مرکز تحقیقات اســتراتژیک و
مطالعات بین المللی ( ،)CSISچین بین ســال های 2۰۰۸
تــا  ،2۰۱۷معادل  3میلیارد دار اســلحه بــه آفریقا صادر
کرده است.
ایاات متحــده در عین حال  4 9میلیارد دار اســلحه
به آفریقا صادر کرده اســت کــه  ۸۷درصد آن راهی مصر و
مراکش شده است .صادرات روسیه به افریقا  ۱2 4میلیارد
دار ارزش داشــته است که  ۸4درصد آن بمقصد الجزایر و
مصر بارگیری شده است.
چین به عنوان تامین کننده سیستم های مقرون به صرفه
ساحهائی نظیر هواپیمای آموزشی  ۸-Kبیشترین سهم را
برای اینگونه هواپیماها در بازار دارد .چین همچنین موضع
خــود را در بازار هواپیماهای بدون سرنشــین ( )UAVsبه
دلیل عدم تمایــل آمریکا برای صادرات مســتحکم کرده
است.
انتقاد به فروش اســلحه چین به آفریقا مربوط میشود به
گزارش هائی که این ساح ها در جنگ و مناقشات قومی در
جمهوری دموکراتیک کنگو ،ساحل عاج ،سودان و سومالی
مورد استفاده قرار گرفته است.
طبق گــزارش مرکز تحقیقات و مطالعات اســتراتژیک،
شرکت دولتی صنایع شــمال متعلق به چین ساانه ۱۰۰
سیســتم موشــکی ،بیش از  9۰۰۰تفنگ اتوماتیک و 24
میلیون بشــکه مهمات را به دولت ســودان جنوبی تحویل
داده است منطقه ای که از نظر نقض بین المللی حقوق بشر
مورد انتقاد قرار گرفته است.

جروم پلیســتراندی ،استاد دانشــگاه کلرمونت -فراند و
ســردبیر مجله دفاع ملی ،به دویچه گفت که برخی از دولت
های آفریقایی ترجیح میدهند هواپیماها و دیگر سیســتم
های تســلیحاتی خود را از چینی ها بدست آورند تا نسبت
بــه تولید کنندگان اروپایی  -به ایــن دلیل که چین توجه
کمتری به حقوق بشر میکند.
در مــاه اوت  ،2۰۱۷چین با افتتــاح اولین پایگاه نظامی
خود در خارج از کشــور در جیبوتی ،واقــع در خلیج عدن
در نزدیکی دریای ســرخ ،توجه خود را به حضور نظامی در
آفریقا متمرکز کرد.
این کشــور کوچک همچنین میزبانی یک پایگاه نظامی
ایاات متحده ،کمپ لیمونیر ،با  4۰۰۰ســرباز و واحدهایی
از نیروهــای ویژه ضد ترور را بر عهده دارد .فرانســه ،ایتالیا
و ژاپن نیز در این کشــور دارای پایگاه می باشــند.بر اساس
گفته های ون استادن ،از زمان اعام برنامه ها ،چین مراقب
بود که پایگاهش ،نظامی نامیده نشــود .رسانه های چینی
این پروژه را یک «پایگاه حمایتی» توصیف کردند .از ســال
 ،2۰۰۸چیــن در عملیات بین المللی ضد دزدی دریایی در
شاخ آفریقا و خلیج عدن شرکت داشته است.
منبع:

تارنمای دویچه وله آلمان
برگردان شهدی

Asghar.shahdi@gmail.com

فرهنگ و هنر

www.setaresobh.ir
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آغاز داوری جشنواره ملی موسیقی جوان

«بهار شیراز» در تهران

با اتمام مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ،روند بررسی و ارزیابی آثار توسط هیئتهای انتخاب ،با حضور بیش از70
نفر از استادان موسیقی کشور،آغاز شد .در این دوره از جشنواره بیش از 1600اثر در بخشهای مختلف موسیقی دستگاهی ،موسیقی کاسیک و موسیقی
نواحی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.بر پایه این اعام اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی این جشنواره ،همراه با اطاعات تکمیلی ،اواخر تیرماه از
اعام خواهد شد.
طریق سایت انجمن موسیقی ایران به نشانی اینترنتی nay.irو سایت جشنواره به نشانی.com
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا ،مرحله نهایی دوازدهمین جشــنواره ملی موسیقی جوان از  21مرداد تا  18شهریور سال جاری در تهران برگزار
خواهد شد.بر پایه این گزارش دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در سه بخش اصلی (موسیقی دستگاهی ایران ،موسیقی نواحی ایران و موسیقی
کاسیک) برگزار می شود.در بخش «موسیقی دستگاهی ایران» خوانندگان و نوازندگان سازهای تار ،تنبک ،سنتور ،سهتار ،عود ،قانون ،کمانچه ،نی؛ در
بخش «موسیقی کاسیک» نوازندگان سازهای ابوا ،پیانو ،ترومبون ،ترومپت ،فلوت ،کارینت ،گیتار کاسیک ،ویلن ،ویلنسل ،ویوا ،هورن؛ و در بخش
«موسیقی نواحی ایران» خوانندگان و نوازندگان سازهای زهی ،بادی و کوبهای به رقابت می پردازند.

آثار هنرمندان نقاش شیرازی با عنوان «بهار شیراز» در تهران روی دیوار میرود« .بهار شیراز» عنوان نمایشگاه گروهی آثار تعدادی از هنرمندان جوان
شیرازاستکهبهانتخابهمایونسلیمی،رضاخدادادیوعلیجهانگردگردآوریشدهودرنگارخانهالهرویدیوارمیروند.ایننمایشگاهنامومفهومخود
را از ایدههایی گرفته که یکی از آرمانهای آن تعالی و ارتقاء هنر ایران است .بدون وابستگی به هیچیک از جریانات هنری و فکری و پیش درآمدی است بر
زمینهسازیبراینمایاندنآفرینشهاینویننقاشیهنرمندانجوانشیرازوظهورنسلجدیدیازهنرمندانرانویدمیدهدکهبرآنندمحدودیتپذیری
گفتمانهایهنریغالبرابهچالشبکشند.بیشاز۴0اثرنقاشیدرایننمایشگاهارائهمیشودکهیکیازجنبههایقابلتوجهآن،تنوعموضوعیوتکنیکی
آثار است .برخی از آثار ،تصویری از میراث هنری عمیق بومی و ایرانی را در خود دارد درحالی که برخی دیگر خارج از سنتهای قومی محلی ،شخصی نگاری
شدهاند .در آثار این هنرمندان ،نشانههایی از فرهنگ ،اقلیم و پیوستگی گذشته و حال وجود دارد و بازتابی از تخیل و پندارهای آنها است.نمایشگاه «بهار
شیراز» بهانهای برای دیده شدن بخشی از هنرمندان جوان شیراز و آثار آنها است.نمایشگاه بهار شیراز روز جمعه ( 1۵تیر ماه) از ساعت  16تا  20افتتاح و
تا  2مرداد ماه به استثنای ایام تعطیل از ساعت  ۹تا  1۳و  1۴تا  1۹دایر است.

خبر

دریچه

پیشفروش نمایش «یک روز تابستانى»

نمایش «یک روز تابســتانی» به نویسندگی اساومیر مروژک
و کارگردانــی پارســا پیروزفر و بــا بازی رضا بهبودی ،پارســا
پیروزفر و ســوگل قاتیان از  2۵تیر ماه در سالن استاد ناظرزاده
کرمانی تماشاخانه ایرانشهر ،بهروی صحنه میرود.پیشفروش
بلیتهــای نمایش «یک روز تابســتانی» ،از امــروز  1۳تیر ماه
ساعت  12:00در سایت تیوال آغاز خواهد شد.
نمایش «یک روز تابســتانی» به کارگردانی پارســا پیروزفر از
 2۵تیر تا  26مرداد ماه ،هر شــب ساعت  1۹:00در سالن استاد
ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه میرود.

جشنواره دختران ایران زمین

معاونت ریاســت جمهوری در امور زنان و خانواده به مناسبت
روز ملی دختر در همکاری با سازمان ها و وزارتخانه برنامه هایی
را بــه این منظور تــدارک دیده که محور آنها هویت بخشــی و
نشاط ملی برای دختران ایران زمین است .هادی بهرامی مجری
این جشــنواره گفت :وزارت ارشاد ،دانشگاه الزهرا ،سازمان فنی
و حرفهای ،بهزیســتی ،وزارت آموزش و پرورش ،شــهرداری و
دانشگاه تهران با معاونت امور زنان در برگزاری همایش همکاری
خواهنــد کرد.بهرامی تصریح کرد :بخــش های کارگاهی برای
کودکان و نوجوانان ،آســیب شناسی مســایل دختران در قالب
نشســت های تخصصی از برنامه های این جشــنواره است و در
مراســم اختتامیه از دختران موفق و فعال در عرصههای هنری،
ورزشــی و کارآفرین تقدیر می شــود.وی افزود :این جشنواره
شامل دو بخش جشــنواره ای و غرفه ای است که همه سازمان
هــای متولی در آن حضــور خواهند داشــت ،در این بخش ها
مشکات و آسیب های اجتماعی دختران مطرح و مورد بررسی
قرار خواهــد گرفت 2۴.تیرماه مصادف با اول ذیقعده همزمان با
وادت حضــرت معصومه (س) به عنــوان روز دختر نامگذاری
شده است.

نشست رسانه ای عوامل مجموعه «ساخت ایران  »2برگزار شد

تماشای غیر مجاز شبکه نمایش خانگی ممنوع
بازیگر مجموعه «ســاخت ایران  »2گفت :گرین کارت
آمریکا دارم اما دوســت ندارم از کشــورم؛ ایران که عاشق
مردم و سرزمینش هستم مهاجرت کنم.
به گزارش خبرنگار ســینمایی ایرنا ،امین حیایی ظهر
سه شنبه  12تیرماه در نشست رسانه ای عوامل مجموعه
«ســاخت ایران  »2با عنوان «تماشــای غیر مجاز شبکه
نمایش خانگی ممنوع» اظهار داشــت :انسانها در زندگی
اشــتباه میکنند اما مهم این است که متوجه کارهایشان
باشند و قبل از اینکه دیر شود به دنبال جبران آن بروند.وی
افزود :خود من یک زمانی ،ابر ســیاهی در زندگی ام وجود
داشت و اشتباهاتی انجام می دادم تا زمانی که خواهرم که
تازه پا به عرصه سینما گذاشته بود را از دست دادم ،آن وقت
بود که فهمیدم حتما خدایی هست و عاقبت اشتباهات را
یک روزی و یک جایی خواهیم دید.بازیگر فیلم سینمایی
«اخراجــی هــا» ادامه داد :بــه لطف خدا تــاش کردم
اشتباهاتم را جبران کنم ،البته چند سالی طول کشید اما
بااخره ابر ســیاه زندگی من هم کنار رفت ،اما امروز روی
صحبتم با کســانی است که به راحتی به بیتالمال دست
درازی و با آبروی دیگران بازی می کنند ،مطمئن باشــید
روزی تاوان این کارها را پس خواهیم داد.حیایی با اشــاره
به اینکه در روزگاری که مردم به ســختی معاش می کنند
برخی تنها به دنبال پُر کردن جیب خود هســتند ،گفت:
َسر این افرادی که به مردم پشت می کنند را باای دار می

بینم .وی با تاکید بر اینکه ما در کشــور اســامی زندگی
می کنیم و در قوانین مان باید دســت دزدان را قطع کرد،
افزود :اما متاســفانه شاهد این هستیم که برخی از دزدان
در کشور ما آزادانه زندگی می کنند ولی این افراد مطمئن

باشند که بای این مال حرام ،گریبان آنها یا فرزندانشان را
خواهد گرفت.بازیگر مجموعه تلویزیونی «روزگار جوانی»
تاکید کرد :گذشته از دین و قوانین کشور ،تجربه شخصی
ما می گوید که بای اشتباهات خود را می بینید و تا فرصت

اســت جبران کنید.حیایی گفت :ایران کشوری بزرگ با
منابع بسیار است ،بیایید دست به دست هم دهیم و دوباره
این کشــور را به اوج بازگردانیم ،منابع کشور را برگردانیم
و بر اشــتباهات خود پافشــاری نکنیم.وی ادامه داد :چرا
برای مــن به عنوان یک پدر باید اینقــدر نگرانی از آینده
فرزندم وجود داشــته باشــد که آیا او در ایــران آینده ای
خواهد داشت؟ و چرا باید به مهاجرت برای امنیت فرزندم
فکر کنم در حالی که من عاشــق ایران و خانواده ام هستم.
این بازیگر ســینما و تلویزیون افزود :زلزله نشان داد مردم
ما چقدر عاشق همدیگر هستند و چطور در شرایط سخت
در کنــار یکدیگر قرار میگیرنــد بنابراین با اعتماد به این
مردم هر کاری در کشــور شدنی اســت.حیایی با اشاره به
اینکه امروز با لباس جنگی به این نشســت آمده اســت تا
جنگی حرف بزند ،تاکید کرد :مردم ما نیاز به شناخت دزد
و معرفی دزدها ندارنــد ،اان فرصت جبران وجود دارد و
البته روز عدالت ،نزدیک است«.ایران ساخت »2در ادامه
داســتان سری اول این مجموعه و پس از شش سال تولید
شــده که تاکنون  7قسمت از آن در شبکه نمایش خانگی
پخش شده اســت.این مجموعه در کشورهای مختلفی از
جمله ایران ،لبنان ،چین و روسیه فیلمبرداری شده است.
در «ایران ســاخت »2بازیگران چون ســحر دولتشاهی،
محســن کیایی ،مهران احمدی ،سارا بهرامی ،محمدرضا
گلزار و امیرحسین رستمی ایفای نقش می کنند.
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ترکمنستان

مسابقهبینالمللیشطرنج

آتش به جان جنگل

زندگیدشوارزلزلهزدگان

پخشخاطرهها

«ترکمنســتان قلب راه ابریشــم» عنوانی اســت
که «قربانقلــی بردیمحمــداف» رئیس جمهوری
ترکمنستان ســال ۲۰۱۸را برای کشورش نامگذاری
کرده است و این کشور با برگزاری برنامههای مختلف
فرهنگی تاش می کند نقــش هویت ترکمنی را در
شکل گیری جاده ابریشــم به نمایش بگذارد .تصویر
بازسازی بخشــی از آداب و رسوم مردم ترکمن برای
خبرنگاران را نشان می دهد.

مســابقه بزرگ سیمولتانه شــطرنج با شرکت
 ۲۰۱۸شــطرنج بــاز در تبریز برگزار شــد .این
مسابقه با حضور اســاتید بزرگ شطرنج جهان از
جمله «اناتولی کار پوف» و اســتاد بزرگ احسان
قائــم مقامی ،اصغر گلــیزاده و همچنین رییس
فدراسیون شطرنج و رامبد جوان در پارک بزرگ
ائل گلی تبریز برگزار شد.

آتش ســوزی در ارتفاعات روستای مریدان لنگرود
اســتان گیان از ساعت ۱۵دوشنبه ۱۱تیرماه شروع
شد و بخش عظیمی از آن تا ساعات اولیه شب گذشته
توســط نیروهای هال احمر و منابع طبیعی خاموش
شد ،اما به علت صعب العبور بودن مسیر و وسعت آتش
که به حدود  ۵تا  ۱۰هکتار میرسد ،آتش سوزی ادامه
دارد و نیروهــای منابع طبیعی برای مهار کامل آن در
محل حضور دارند.

افزایش دمای کشور در چند روز گذشته و مشکات
متعددیازجملهقطعیآبوبرق،گرمازدگیوکاهش
کیفیتآبآشامیدنیرابرایمردمبهوجودآوردهاست.
اما این مشکات برای مناطق محروم دوچندان است و
مردمزلزلهزدهسرپلذهاببایدباهجومحشرات،نبود
وسایل سرمایشی ،تجمع زباله ها و دسترسی دشوار به
آب هم دست و پنجه نرم کنند.

تله تئاتر نوســتالژیک «فیزیکدان ها» با بازی زنده
یاد خسرو شکیبایی و جمیله شیخی روی آنتن شبکه
چهار سیما می رود .تله تئاتر چهارقسمتی «فیزیکدان
ها» به کارگردانی زنده یاد رضا کرمرضایی برگرفته از
اثر فردریک دورنمات در سال  ۱3۷۲تولید شده است.
اینتلهتئاترازچهارشنبه ۱۴تیرماهساعت ۲3ازشبکه
چهار سیما به نمایش در می آید.

افتخار

حرکت

مرگ زودرس برای نشستن زیاد
انجمن ســرطان آمریکا اعام کرد :درصورتیکه فرد برای مدت
شش ساعت یا بیشتر در حالت نشسته باشد در مقایسه با افرادی که
کمترازسهساعتمینشینند ۱۹درصدبیشتردرمعرضمرگزود
هنگام هستند .نشستنهای طوانی مدت به  ۱۴طریق ،شرایطی
را ایجاد میکند که سامت فرد به خطر افتد و از آن جمله میتوان
به ســرطان ،بیماری قلبی ،سکته مغزی ،دیابت ،بیماری کلیوی،
خودکشی ،بیماری مزمن انســدادی ریه ،بیماری ریوی ،بیماری
کبدی ،بیماریهای گوارشــی ،پارکینســون ،آلزایمر ،اختاات
عصبی و اختاات اسکلتی عضانی اشاره کرد .هرچه فرد کمتر در
حالت نشسته باشد برای سامتیاش بهتر است .همچنین پس از
هر یک ساعت نشستن باید مدت دو دقیقه ایستاد یا فعالیت سبک
فیزیکی انجام داد که سطح کلســترول ،قند خون و فشار خون را
بهبود دهد.پزشکان میگویند :این احتمال وجود دارد افرادی که
مدت زمان زیادی را مینشینند ،عادتهای غلط دیگری نیز دارند
که به سامت آنان آسیب وارد میکند .عاوه بر این ،نشستنهای
طوانی مدت با افزایش ســطح تریگلیســیرید ،قند خون ،فشار
خون ،انســولین و التهاب ناشی از چاقی مرتبط است که پیامد آن
میتواند ابتا به بیماری قلبی ،کبدی و کلیوی و همچنین سرطان
و دیابت باشد .به گفته محققان مشخص نیست چرا مرگ ناشی از
خودکشی ،پارکینســون ،آلزایمر و اختالهای عصبی و اسکلتی
عضانی با نشستنهای طوانی مدت مرتبط است.

جایگزیننوبلادبیات
گروهی از چهرههای برجسته فرهنگی سوئد قصد دارند در
غیاب نوبل ادبیات ،در حرکتی اعتراضی جایزهای جایگزین
آن برپا کنند.سال ۲۰۱۸خبر از جایزه نوبل ادبیات نیست .این
دوره از جایزه در پی جنجالهای رسوایی جنسی همسر یکی
از اعضای آکادمی و رویدادهای متعاقب آن لغو شد.در حالی
که فرهنگســتان سوئدی با بحران دست و پنجه نرم میکند
گروهی  ۱۰۰نفره از نویسندگان ،بازیگران ،روزنامهنگاران و
دیگر چهرههای فرهنگی سوئد آکادمی تازهای بنیان نهادهاند
که پاییز امســال هنگامی که قرار بود جایزه نوبل ادبیات اعطا
شــود ،جایزه خود را اهدا خواهند کرد.در بیانیه آکادمی تازه
تاســیس آمده است« :ما آکادمی تازهای بنا نهادیم تا به مردم
یادآوری کنیم که ادبیات و فرهنگ باید دموکراسی ،شفافیت،
حس همدلی و احتــرام را بدون در نظر گرفتن امتیازی ویژه
برای گروهی خاص اشــاعه دهد».آکادمی تازه تاســیس از
تمامی کتابدارهای ســوئدی درخواست کرد تا نویسندگان
مــورد نظر خود را نامزد جایزه کننــد .نامزدهای جایزه از هر
ملیت و زبانی حداقل باید دو کتاب نوشــته باشند که یکی از
آن کتابها در  ۱۰سال گذشته منتشر شده باشد .آنها دنبال
فردی هستند که «داستان انسانها را در دنیا گفته باشد» که
تفاوتی بنیادین با وصیت آلفرد نوبل دارد.

کنسرتترانههایقدیمیبهرهبرینیمافاتحی

تماشایجامجهانیدرفضا

موزهآرمیتاژروسیه

هواپیماهایمافوقصوتناسا

صدورآنایندفترچهبیمه

پوتین؛ ۳۰برابرثروتمندترازترامپ

فضانوردان «ایستگاه فضایی بینالمللی» که اکنون در
فضا هستند و ماموریتهای متعددی را انجام میدهند ،از
تماشایرقابتهایجامجهانیبازنماندندودراینایستگاه
فضاییبهتماشایاینمسابقاتمیپردازند.تصاویردوتناز
فضانوردانایستگاهفضاییبینالمللیمنتشرشدهکهنشان
میدهد این دو نفر حتی در فضا هم به تماشای رقابتهای
جامجهانی پرداختهاند .یکی از فضانوردان اولگ آرتمیف
اهل لتونی اســت و دیگری نیز ریچــارد آر .آرنولد که یک
فضانوردآمریکاییاست.ایندوفضانوردرادرحینتماشای
مسابقاتمرحلهیکهشتمجامجهانینشانمیدهد.

موزه آرمیتاژ در ســن پترزبورگ روسیه ،با  3میلیون اثر
هنری یکی از بزرگترین موزههای جهان و از قدیمیترین
نگارخانههای هنری و موزههای تاریخ و فرهنگ بشری در
جهان است که ساانه گردشگران را به خود جذب میکند.
درسال ،۱۷6۴کاترینکبیرباخریدبیشازدویستنقاشی
در اروپا ،جمعآوری این مجموعه مشــهور را آغاز کرد .این
موزه مجموعهای از شاهکارهای گنجینههای شرقی جذاب
ومجموعههاینفیسیباقدمتیبرابرباعصرحجرتاامروز.در
اینموزهمیتوانآثاریازهنرمندانبهنامجهانمثلتیتان،
لئوناردو داوینچی ،رافائل ،روبنز ،رامبرانت و  ...تاریخ را دید.

ناســا قصد دارد در مــاه نوامبر فنــاوری های جدید
هواپیماهــای مافوق صــوت بی ســروصدا را آزمایش
کنــد .هواپیمــای  Hornet ۱۸-F/Aدر این آزمایش
ها مانورهای شــیرجه را انجام می دهد که بیشــترین
سروصدای صوتی را در دریا ایجاد می کند .از سوی دیگر
ســر و صداهای آرام تر صوتی نیز بر فراز شهر گالوستون
آزمایشمیشود.پسازاینمرحلهحداقل ۵۰۰داوطلب
محلی بازخوردی از ســروصدایی که شنیدند را ارائه می
کنند.مقاماتامیدوارنداینآزمایشهاسطحسروصدای
قابل قبول از نظر ساکنان شهری را تعیین کند.

در جریان بازدید وزیر ارتباطات از ســازمان تامین
اجتماعی ،صدور دفترچه بیمه از طریق وب به عنوان
یکی از خدمات اصلی دولت الکترونیک از ســوی این
سازمان برای جهرمی تســت و آزمایش شد .جهری
نوشــت :امروز به اجرای دولت الکترونیکی امیدوارتر
شدم اما بزرگترین مانع اجرای این پروژه عدم همکاری
برخی از دســتگاه های دولتی است .امروز در سازمان
تامین اجتماعی شاهد اجرای بخش مهمی از خدمات
دولت الکترونیکی ،مرتبط با موضوع فعالیت های این
سازمانبودم.

در خصوص ثروت پوتین گفته میشــود که درآمد او
دو برابر بیل گیس و نقدینگیاش 33برابر ترامپ است .به
نوشته روزنامه دیلی استار ،منتقدان مدعیاند که ثروت
وادیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه ۱۵۰میلیارد
پوند اســت و همین امر باعث شده تا او زندگی شاهانهای
داشتهباشد؛اویگانیازقایقهایتندرو،خودرو،ویاوکاخ
های زیبا دارد .پوتین در اکثر موارد از ثروت خود سخنی
به زبان نمی آورد و همواره مدعی است که درآمدش ۱۰۰
هزار پوند اســت .براساس اسناد رئیس جمهوری روسیه
یک قطعه زمین ،دو آپارتمان و سه خودرو دارد.

فغانی تا فینال جام جهانی

روز دماوند

علیرضا فغانی تنها داور وسط ایرانی حاضر در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه است .وی به
همراه رضا ســخندان و محمدرضا منصوری ،کمک های خود تا کنون دو بازی مرحله
گروهی میان تیم های آلمان و مکزیک و صربستان -برزیل و یک دیدار مهم از مرحله
یک هشتم نهایی میان فرانسه و آرژانتین را قضاوت کرده است.این داور ایرانی به دلیل
قضاوتهایخوبوکماشتباهنظر کارشناسانفوتبالجهانرابهخودجلبکردهوهم
اکنون با کسب  ۴/۷6امتیاز در رده دوم بهترین داوران جام جهانی روسیه جای گرفته
است .علیرضا فغانی از سال  ۲۰۰۹قضاوت در سطح بین المللی را آغاز کرد و با توجه به
استعدادذاتیونیزدرپرتوتاشوممارستبهسرعتپلههایترقیراطیکرد.قضاوت
در فینال پرزیدنت کاپ آسیا در سال ،۲۰۰۹فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال،۲۰۱۴
فینال جام ملتهای آسیا در سال ،۲۰۱۵فینال جام باشگاههای جهان در سال،۲۰۱۵
فینال بازی های المپیک  ۲۰۱6ریو ،و نیمهنهایی جام کنفدراسیونها در سال ۲۰۱۷
از جمله مهمترین مسابقاتی است که داوری آنها در کارنامه آقای فغانی گنجانده شده
است.علیرضافغانی،داور ۴۰سالهایرانیدرروستایجابوزشهرستانکاشمردرخانواده
ای ورزشی متولد شد .پدر او محمد فغانی نیز داور فوتبال بود و او از همان کودکی رویای
داوری در میدان فوتبال را در سر داشت.

دماوند بلندترین کوه ایران که به عنوان میراث طبیعی در فهرســت
آثار ملی ایران نیز ثبت شــده اســت این روزها با مشکاتی از ساخت و
ســاز و کوهخواری گرفته تا چرای بیرویه دام مواجه است و نیاز دارد که
بیش از پیش از آن حفاظت شــود .یک فعال محیط زیست با بیان اینکه
متاسفانه در حال حاضر بخشهایی از دماوند شکاف خورده است ،گفت:
تصمیمات اتخاذ شده برای حفاظت از دماوند باید ضمانت اجرایی داشته
باشد و یک عزم ملی برای آن ایجاد شود.عضو انجمن دوستداران دماوند،
کیخسرو یزدانی در روز ملی دماوند ( ۱3تیرماه) با اشاره به اینکه یکی از
مشکات اساسی کوه دماوند نبود مدیریت یکپارچه است ،گفت :بخشی
ازمشکاتدماوندمربوطبهمنابعطبیعیوبخشیدیگردرحوزهمحیط
زیست و میراث فرهنگی است .عاوه بر این در ارتفاعات پایین دماوند که
جامعه محلی سکونت دارند بخشداریها و شهرداریها نیز در مدیریت
دخیل هستند .ارتفاع زیر  ۴۰۰۰متر در دماوند بخش زنده آن است که
گیاهان و موجودات زیادی در آن زیســت میکنند و حتی در ارتفاعات
پایینترجوامعمحلیحضوردارندبنابرایناینقسمتبخشآسیبپذیر
دماونداستکهبامشکاتدستوپنجهنرممیکند.ارتفاعباای۴۰۰۰
متر نیز بخش مرده دماوند محسوب میشود که رویش گیاه و موجودات
زندهآنکماست.برایمثالزمینخواری،ویاسازی،معدنکاوی،چرای
بیش از حد دام و انواع دیگر آســیبهای زیســت محیطی در ارتفاع زیر
 3۸۰۰متر رخ میدهد که متاســفانه در محدوده منطقه حفاظت شده
نیســت .ازم اســت که ارتفاع منطقه حفاظت شده تغییر پیدا کند و از
ارتفاع حدود  ۲۵۰۰متری به باا به منطقه حفاظت شــده تبدیل شود
چرا که آسیبهای دماوند به این محدوده مربوط است .بیشتر معادن در
ارتفاع ۲۵۰۰متری وجود دارد که بخشــی از این معادن با تاش انجمن
دوســتداران دماوند کوه و همراهی برخی مراکز دولتی به صورت موقت
تعطیل شــدهاند ولی جواز آنها هنوز باطل نشده است و این پتانسیل
وجود دارد که دوباره از آنها بهرهبرداری شود.

نماهنگی به یاد مسافران پرواز ۶۵۵
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نماهنگ «جعبه ســیاه» با موضوع ســقوط هواپیمای مسافربری شماره 6۵۵
شــرکت هواپیمایی ایرانایر همزمان با ســالروز این فاجعه توسط ناو آمریکایی
وینسنسمنتشرشد.
حامد عسگری ،شاعر ،حمیدرضا استادیان ،خواننده ،مهدی یغمایی ،آهنگساز
و پورزاد عایی ،تهیهکننده قطعه موســیقی این کار هستند که در باشگاه ترانه و
موسیقی راه تولید شده است.
محمد نیکــدل ،کارگردان ،مهدی بادیه پیما ،تصویرســاز ،حمیدرضا برغانی،
متحرک ساز ،مجید رستگار ،جلوههای بصری ،سید رضا برحسینی ،عنوانبندی
نماهنگ جعبه سیاه را بر عهده دارند که در مدرسه سینمایی عمار تهیه شده است.
پرواز مسافربری شماره  6۵۵شــرکت هواپیمایی ایرانایر با شناسه «»IR6۵۵
در تاریــخ  ۱۲تیر  3( ۱36۷ژوئیه  ۱۹۸۸میادی) که تهران را به مقصد دبی ترک
کرد بعد از توقف بین راهی در بندرعباس به سمت دبی در حرکت بود که با شلیک
موشک فینیکس حرارتی از ناو یواساس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایاات
متحده آمریکا در ارتفاع  ۱۲هزار پایی بر فراز خلیج فارس ســرنگون شد و تمامی
 ۲۹۰سرنشین آن که شامل ۴6مسافر غیرایرانی و 66کودک بودند ،جان باختند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه میزان
تولید پســماند شهری در کشــور از حدود  ۴۵هزار تن در سال
 ۸3به  ۵۴هزار تن افزایش یافته است ،گفت :بر اساس اطاعات
جهانی ،ایران در شاخص غلظت ساانه در رتبه یازدهم قرار دارد.
دکترسعیدوثوقیدرکنفرانسملیفرآیندهایپاایشآب،هوا
و خاک با اشاره به آلودگیهای زیستمحیطی در ایران و جهان،
افزود :عمده آلودگیهای ایجاد شده در آب ،هوا و محیط زیست
منشا انســانی و فعالیتهای انسانی دارد ،این در حالی است که
انسان برای زیست نیاز به امنیت و سامت دارد.وی با بیان اینکه
انتشــار آلودگی در هوا بر اساس چهار موج در دنیا شکل گرفت،
خاطرنشان کرد :موج اول از سال  ۱۹۴۰تا  ۱۹۵۰صورت گرفت
که در این موج با تولید ناکافی مواد غذایی و کاهش منابع طبیعی
تجدیدپذیر مواجه شــدیم.موج دوم از سال  ۱۹6۰تا  ۱۹۷۰که
در آن بشر با آلودگی آب و هوا ،دفع زبالهها ،آلودگی رادیواکتیو و
شیمیایی مواجه بوده است.وثوقی موج سوم را از سال  ۱۹۸۰تا
سال  ۱۹۹۰عنوان کرد که در آن ساکنان زمین با تغییر شرایط
اقلیمی ،بارانهای اسیدی و سوراخ شدن ایه ازن مواجه شدند
و یادآور شد :در موج چهارم که از دهه  ۱۹۹۰تاکنون بوده است،
ما با تنوع زیستی ،مهندسی ژنتیک ،جنگلزدایی ،مدیریت آب،
مهاجرت ،پیدایش و ظهــور بیماریهای جهانی مواجه بودیم.
عضو هیات علمی دانشــگاه صنعتی شریف با اشاره به مطالعات
انجام شده بر روی ذرات آاینده در هوا اظهار کرد :ذرات آاینده
در دنیا ذرات  ۱۰میکرون است و بر اساس مطالعات انجام شده،
ایران در غلظت ساانه آلودگی در جهان رتبه  ۱۱را کسب کرده
است.

