
خیریت خاص وزیر نفت توی حلق ملت
مدیرکل مدیری�ت بحران و پدافن�د غیرعامل 
آبفای کش�ور: مشکل ش�وری آب خوزستان تا ۱۵ 

تیر برطرف می شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( باالخره دولت یک چیزی را قبول کرد و آن 
هم شوری آب خوزستان بود.

ب( مشکل بی نمکی دولت به این زودی ها حل نمی شود.
ج( وزارت نیرو هیچی هم نداشته باشد یک مدیرکل 
مدیریت بحران و پداففند غیرعامل آبفای کشور دارد به 

چه قشنگی!
د( بعضی چیزها را باید بشنوی اما باور نکنی.
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.

رئیس س�ازمان بازرس�ی: امس�ال در چهار بازار 
س�که، خودرو، مسکن و ارز وارد ش�دیم و اقدامات 
اساس�ی انجام دادیم و انش�ااهلل نتیج�ه آن را مردم 

بزودی ... می کنند.
الف( االحساس
ب( الاحساس

ج( الحساس و المشاهده
د( احساس

وزی�ر نفت: وزارت نفت ایران در برابر تحریم ها 
برای بدترین سناریو آماده شده است.

به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر بدترین 
سناریو محسوب می شود؟

الف( نفت را توی پیت های حلبی ذخیره کنند تا 
بعد از تحریم بفروشند.

ب( به جای فروش نفت مالیات ها را ده برابر کنند 
و شیره ملت بیچاره را بمکند.

ج( نفت را بدهند دس��ت باب��ک زنجانی که برود 
بفروشد بعد دوباره دستگیرش کنند و بگویند: ب - ز 

جان چرا نفت فروختی؟
د( اصال برای وزارت نفت هیچ سناریوی بدی وجود 
ن��دارد و در هم��ه کارهای برادر زنگن��ه یک "خیریت" 

خاصی موج می زند.

ننجون

 »صدرالدین شجره«
به سوی آرامگاه ابدی بدرقه شد

مراسم تش��ییع پیکر »صدرالدین شجره« هنرمند 
پیشکس��وت عرصه صدا، روز گذش��ته با حضور اهالی 
رادیو نمایش، گوین��دگان و هنرمندان رادیو و تئاتر از 
مقابل رادیو ارگ واقع در میدان ۱۵ خرداد انجام شد.

این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و با 
پخش قطعاتی رادیویی با صدای صدرالدین شجره ادامه 
پیدا کرد. رشیدی بعد از قرائت قرآن بیان کرد: مراسم 
تشییع درگذشت یکی از ستاره های آسمان هنر استاد 

شجره است و همه ما اندوهگین این داغ هستیم. 
در این مراس��م میکائیل شهرستانی، جواد پیشگر 
کارگ��ردان و گوین��ده نمایش ه��ای رادیوی��ی و اکبر 

زنجانپور سخنرانانی کردند.
در انتها پیکر هنرمند فقید صدرالدین ش��جره به 

سمت بهشت زهرا )س( تشییع شد.
حمید ش��اه آبادی معاون ص��دا، محمدرضا قربانی 
مدیر رادی��و نمایش، اکبر زنجانپور، بهزاد فراهانی، اصغر 
همت، فرشاد آذرنیا، میرطاهر مظلومی، فریبا متخصص، 
میکاییل شهرس��تانی، خس��رو احمدی، مهرداد کیانی، 
حسن فتحی، ش��هرام گیل آبادی، شهرام کرمی، مهین 
ص��دری، حمید منوچهری، س��هیل محم��ودی، بهرام 
ابراهیمی، صفا آقاجانی، سعید توکل، حسن خجسته و 
جمعی از هنرمندان رادیو در این مراسم حضور داشتند.

یادمان
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س��یمای  مع��اون  ص�����داوس��یما درح���اشیه
درخصوص حاش��یه های ایجاد ش��ده از 
سوی تهیه کننده برنامه بیست هجده و 
ماج��رای میهمانان پرخرج ای��ن برنامه 
گفت: در واقع بعد از دعوت فیگو کاپیتان 
تیم ملی پرتغال در برنامه س��ال گذشته 
حواشی زیادی ش��کل گرفت که لزومی 
ن��دارد یک چهره خارجی ب��رای حضور 
چند دقیقه ای اش در برنامه ورزشی، چند 

صد میلیون پول دریافت کند. 
مرتضی میرباقری ادامه داد: همان 
موقع رس��انه ملی اعالم کرد که هزینه 
حضور این چهره های خارجی از سوی 
اسپانسرها بوده و به هیچ وجه از بودجه 
صداوس��یما هزینه نش��ده اس��ت. این 
مساله در رسانه ملی ولو اینکه اسپانسر 
هزینه حضور یک کارشناس خارجی را 
بدهد مورد بررسی قرار گرفت و رئیس 
شورای ورزش س��یما بعد از بررسی و 
اینکه جلوی حواش��ی را بگیرد، رسما 
ابالغ کرد دعوت از کارشناسان خارجی 
در برنامه های ورزشی و پرداخت چند 
صد میلیونی ب��رای چند دقیقه حضور 
ولو اینکه از سوی اسپانسر هم صورت 
بگیرد، ممنوع و مخالف سیاس��ت های 

رسانه ملی است.
میرباق��ری تصریح ک��رد: بنابراین 
م��ا از ابتدا هم تصمیم��ی برای حضور 
کارش��ناس خارج��ی در برنامه 20۱8 
نداشتیم. بهتر است به جای پرداختن 

به حواش��ی، انرژی خودم��ان را برای 
بدهی��م.  ق��رار  تیم مل��ی  از  حمای��ت 
نبای��د درگیر  برنامه س��ازان  همچنین 
خالقیت ه��ای  از  و  ش��وند  حاش��یه 
خودش��ان برای حمایت از ورزشکاران 
اس��تفاده کنند. هدف ما در رسانه ملی 
تاکید ب��ر امیدآفرینی اس��ت. بنابراین 
هماهنگ��ی ب��رای حضور کارش��ناس 

خارجی صورت نگرفته بود. 
معاون سیما در پاسخ به این سوال 
ک��ه برخی اظه��ار کرده اند که رس��انه 
ملی به خاطر پوشش ظاهری پویول با 
حضورش مخالفت کرده است؟ توضیح 
داد: ش��ایعه عدم حضور این کارشناس 
به دلیل ظاهرش از س��وی بی.  بی .سی 
بوده و رس��انه ملی این مس��اله را صد 

درصد تکذیب می کند.
این درحالی اس��ت ک��ه طی چند 
روز اخیر برخی رسانه ها با نوحه سرایی 
برای تهیه کنن��ده و مجری برنامه ویژه 

جام جهانی اینگون��ه در بین مردم القا 
ک��رده بودند ک��ه دلیل ع��دم حضور 
کارل��وس پویول در برنام��ه ویژه دیدار 
ایران و اسپانیا ظاهر این بازیکن سابق 
و موهای بلند وی بوده است. آنها با ارائه 
همین دروغ تلویزیون را مورد شماتت 
قرار داده بودند، اما از ابتدا هم مشخص 
بود، وقت��ی در تلویزیون ما بازیگران و 
ورزشکاران داخلی با ظاهری عجیب و 
غریب ظاهر می شوند، طبیعی است که 
مشکلی برای چهره های خارجی نیست 
و مشکل اصلی به پول های بی حساب و 
کتابی بر می گردد که برای حضور چند 
دقیق��ه ای این س��تاره های رو به افول 
پرداخته می شود. حتی توجیه پرداخت 
هزینه از سوی اسپانسر هم در شرایط 
فعل��ی اقتصادی جامعه منطقی به نظر 
نمی رس��د. ضمن آنکه میزان ارزی که 
به همین بهانه های بی ارزش از کش��ور 

خارج می شود را باید در نظر داشت.

با  تهران  استاندار  ی اش��اره ب��ه آغ��از پیگی����ر
پالسکو گفت:  گودبرداری س��اختمان 
بنیاد مس��تضعفان موظف است ظرف 
دو م��اه آین��ده با ارائ��ه طرح های این 
س��اختمان از ش��هرداری تهران مجوز 
دریاف��ت کن��د. همچنین س��اختمان 
پش��تی پالس��کو نیز ب��ا رأی اکثریت 

کسبه مقاوم سازی خواهد شد.
تشریح  محمدحس��ین مقیمی در 
آخری��ن تصمیم��ات درباره بازس��ازی 
س��اختمان پالس��کو گفت: در روز عید 
فطر تنها خاکبرداری این ساختمان آغاز 
شد که نیاز به مجوز ندارد ولی بی تردید 
برای بحث های فنی ظرف مدت دو ماه 
باید طرح های بازس��ازی این ساختمان 
تکمیل و پس از اخذ مجوز از شهرداری 

تهران کار بازسازی آغاز شود.
وی افزود: فردی که می خواهد در 
زمین خود ساخت و ساز انجام دهد باید 
مجوز بگیرد و درخصوص س��اختمان 
پالسکو نیز همین وضعیت حاکم است. 
پس از آتش س��وزی ساختمان پالسکو 
همه مسئولین اظهارنظرهایی کردند و 
قول هایی را مطرح کردند. در حالی که 
۱7 ماه از آتش س��وزی این ساختمان 
گذش��ت و درخصوص بازس��ازی اقدام 

عملی صورت نگرفت.
اس��تاندار تهران ادامه داد: کس��به 
این س��اختمان محل کسب و کارشان 
را از دست داده اند و باید هر چه زودتر 
نس��بت به بازس��ازی این س��اختمان 
و تعیی��ن تکلیف کس��به کاری انجام 
می ش��د. وی تاکید کرد: ت��ا بهمن ماه 
سال گذشته کار بازس��ازی ساختمان 
پالسکو و مسائل مختلف آن در ریاست 
جمهوری دنبال می شد اما پس از اینکه 

این موضوع به استانداری تهران واگذار 
شد جلساتی را برگزار کردیم و نظرات 

کارشناسی را گرفتیم.
مقیم��ی افزود: دو جلس��ه اول در 
م��ورد قول های��ی بود که به کس��به و 
واگ��ذاری مکان��ی برای کس��ب و کار 
آنها داده ش��ده بود؛ اما از جلسه سوم 
ب��ه بعد وارد بحث بازس��ازی ش��دیم. 
در همین راس��تا از بنیاد مستضعفین 
درخصوص تأخیر دو ساله برای ساخت 
این ساختمان سوال کردیم که صورت 
جلس��ه ای را که با ش��هردار وقت آقای 
نجف��ی تنظیم ش��ده بود به م��ا ارائه 
دادن��د؛ اما عل��ت اصلی را ع��دم اخذ 
مجوز از شهرداری تهران عنوان کردند. 
شهرداری نیز علت عدم دریافت مجوز 
برای این ساختمان را میراث فرهنگی 
اعالم کرد به طوریکه عنوان ش��ده بود 
ب��اغ اکبر در محدوده آث��ار فرهنگی و 
تاریخی ق��رار دارد و امکان اخذ مجوز 

ساخت در این زمین وجود ندارد.
استاندار تهران تصریح کرد: میراث 
فرهنگ��ی درب��اره باغ اکب��ر حقوقی را 
در نظر دارد و عالوه بر آن ش��هرداری 
هم ب��دون هماهنگ��ی و تایید میراث 
فرهنگی قادر به صدور پروانه نیس��ت 
و بنیاد مس��تضعفان هم ب��دون پروانه 

امکان ساخت را ندارد.
وی با بی��ان اینکه اس��تدالل همه 
دستگاه ها در این بخش به استناد قانون 
بوده است، افزود: در آخرین جلسه ای که 
اسفندماه سال گذشته با معاون سازمان 
می��راث فرهنگی و معاون شهرس��ازی 
ش��هرداری تهران و همچنین شهرداری 
منطق��ه ۱2 برگ��زار ش��د، در ش��ورای 
فنی موافقت ش��د هر آنچ��ه در حادثه 
پالس��کو تخریب شده اس��ت بازسازی 

شود و درخصوص ساختمان شمالی هم 
براساس نامه کس��به و اهالی ساختمان 
با مقاوم سازی از س��وی کسبه موافقت 
ش��د تا با رأی اکثریت مالکان و ثبت در 
دفترخانه کار مقاوم س��ازی با طرح نظام 

مهندسی و تایید شهرداری انجام شود.
س��اخت  ب��رای  داد:  ادام��ه  وی 
ساختمان پالسکو نیز مقرر شد با مجوز 
ش��هرداری ب��دون پرداخت ع��وارض، 
خاکبرداری آغاز ش��ود و پس از دو ماه 
با ارائه طرح از سوی بنیاد مستضعفان 
و موافقت شهرداری، ساختمان وارد فاز 
عملیاتی ش��ده و تا عید فطر دو س��ال 
آین��ده به بهره برداری برس��د. مس��ائل 
فنی س��اختمان پالسکو با شهرداری و 
نظام مهندسی است و ساختمان طبق 

ضوابط شهرداری ساخته خواهد شد.
مقیم��ی ب��ا بی��ان اینکه ام��وال و 
زندگی ۵00 خانوار در این حادثه دچار 
خسارت ش��ده و باید نسبت به تعیین 
تکلیف آنها زودتر اقدام می ش��د، افزود: 
کسبه س��اختمان حداکثر همکاری را 
داشتند و ما نیز تکالیفی برعهده داریم. 
جلسات رسیدگی به موانع ساخت این 
ساختمان برگزار ش��د و توافقاتی میان 
دستگاه های ذیربط صورت گرفت. بنیاد 
مس��تضعفان فرصت دارد ط��ی دو ماه 
آینده با رعایت مسائل فنی و ایمنی و با 
دستور شهرداری کار گودبرداری را انجام 
دهد و در همین مدت پروانه ساخت را 
اخذ کند و ط��رح خود را به تایید نظام 

مهندسی و شهرداری برساند.
وی درخص��وص اظه��ار نگران��ی 
برخی از اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
تهران نیز گفت: جلس��ه ای با این اعضا 
برگزار ش��د و هم��ه مس��ائل مختلف 
این س��اختمان برای آنها تش��ریح شد. 
در همین جلس��ه مقرر ش��د که بنیاد 
مس��تضعفان ظرف دو ماه آینده مجوز 
ساخت و س��از را از ش��هرداری تهران 
درخصوص  همچنی��ن  کن��د.  دریافت 
ساختمان پش��تی پالسکو نیز براساس 
رأی "نصف+۱" کسبه این ساختمان با 
هزینه خودش��ان و براساس تایید نظام 

مهندسی مقاوم سازی خواهد شد.

امام موسی کاظم علیه السالم:
کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شما باد به خموشی که 

آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است.
بحاراالنوار، ط-بیروت، ج 7۵، ص 309

 «فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى اجراى زير سازى 

و مرمت نوار حفارى و لكه گيرى در شهرك صنعتى آشتيان»

شركت شهركهاى صنعتى استان مركزى در نظر دارد تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى اجراى زيرسازى و مرمت نوار حفارى و لكه گيرى در شهرك صنعتى آشتيان به شماره 

(200971072000007) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 

پاكت ها از طرق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ برآورد: 4,767,378,477 ريال بر اساس فهرست بهاى راه باند سال 1397

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه 240,000,000 و بصورت ضمانتنامه بانكى معتبر يا اوراق مشاركت و يا واريز نقدى به حساب جارى(سيبا)  2175675202000 نزد بانك ملى 

بنام شركت شهركهاى صنعتى استان مركزى.

مدت اجرا 4 ماه شمسى.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز يكشنبه مورخ 1397/04/03 باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 14:30 صبح روز شنبه مورخ 1397/04/09

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: تا ساعت 14:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/04/19

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف:

آدرس: اراك بلوار فاطميه جنب استاندارى مركزى تلفن: 08633443305 كارشناس ذيربط تلفن: 08633443311 امور قراردادها

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 02141934 دفتر ثبت نام: 02188969737 و 02185193768

روابط عمومى شركت شهركهاى صنعتى استان مركزىتاريخ چاپ: يكشنبه 1397/04/03

شركت شهركهاى صنعتى
 استان مركزى

 دوم
نوبت

معاون سیما و برمال شدن دروغ »برخی ها« مبنی بر ایراد تلویزیون به ظاهر پویول

ممنوعیت حضور چهره های 
پرخرج خارجی ابالغ شده بود

استاندار تهران اعالم کرد

بهره برداری از پالسکو 
عید فطر سال 99

منتقد و مدرس س��ینمای کش��ور  منتق�د همزمان با اکران 2 فیلم س��ینمایی می�ز 
»دش��من زن« ب��ه کارگردان��ی کری��م امین��ی و »دلم 
می خواد« به کارگردانی بهمن فرمان آرا گفت: »دش��من 
زن«؛ یک فیلم فارس��ی کیلویی دیگر از زوج فرحبخش و 
علیخانی و »دلم می خواد« کوش��ش س��ینمایی ناموفق 
یک کارگردان افسرده اس��ت!؛ فیلم هایی که نمی توانند 
مخاطب��ان س��ینما را از خود راضی کنن��د و اصاًل اکران 

آن ها در ایام عید سعیدفطر بسیار بی معنا است!
جب��ار آذین اف��زود: گروه��ی از فیلم فارسی س��ازان 
مدرن نما! جلوتر از س��ایرین از مدت ها قبل از آغاز اکران 
عید فطر، فیلمک بدون ارزش محتوایی و هنری خود را 
ک��ه مانند دیگر فیلمنماهای ش��ان و در ادامه تالش های 
ناموف��ق خود، ب��رای احیای اموات فیلم فارس��ی از روی 
فیلم فارسی های اس��تادان فیلم فارسی ساز قبل از انقالب 
کپی کرده اند، با آرایش کامل فیلم فارس��ی و همراه دایره 
و تنب��ک از کوچه های مخروبه فیلم فارس��ی با تبلیغات 
اغواگرانه »ضد زن« بودن مضمون و شخصیت اصلی این 

فیلمک روانه اکران کرده اند.
وی ادامه داد: نام این فیلمک نقدناپذیر شبه کمدی و 
کپی شده بازاری »دشمن زن« است. اما فیلم های دیگر 
هم در کنار این فیلم فارس��ی آشفته و سطحی و ضعیف 
که به مناس��بت عید فطر اکران شده و خواهند شد قطعاً 
دست کمی نخواهند داشت! در هر صورت »دشمن زن« 
اصاًل نه فیلم اس��ت و نه س��ینما و به هیچ عنوان ارزش 

وقت گذاشتن و نقد کردن هم ندارد!
آذین س��پس به جدیدترین اثر س��ینمایی فرمان آرا 
اش��اره کرد و اظهار داشت: »دلم می خواد« یک کوشش 
س��ینمایی ناموفق از یک کارگردان افسرده است. »دلم 
می خ��واد« ب��ا ن��ام قبلی »من دل��م می خ��واد برقصم« 
هش��تمین ساخته س��ینمایی بهمن فرمان آرا، کارگردان 
پرحاش��یه س��ینما حدیث نفس��ی دیگ��ر از او و از نظر 

مضمون در ادامه فیلم های دیگرش است.
وی افزود: »دلم می خواد« حدیث نفس فیلمس��ازی 
ب��دون انگی��زه و افس��رده در قال��ب ش��خصیت ی��ک 
نویس��نده ناامید به نام بهرام فرزانه اس��ت که راه خروج 
از بن بس��ت های ذهن��ی و عین��ی خ��ود را در رقصیدن 
می جوید. در واقع ساخته فرمان آرا واکنش یک سینماگر 
غم زده به اوضاع غ��م زده و دل مردگی های مفروض خود 
است و پیش��نهاد او برای خود و دیگران جهت رهایی از 

این بحران، بی خیالی و رقص و شادی است!
آذی��ن افزود: س��ازنده »دلم می خ��واد« این محتوا و 
مضمون قابل تأمل و تحلیل و بررس��ی را بسیار سطحی و 
گذرا و در چارچوب داستان و ساختار هنری کاماًل تصنعی 
و غیرجذاب مطرح می کند. عامل تغییر حالت نویس��نده 
فیلم، از یک آدم افس��رده به یک فرد متعادل، وارد شدن 
ضربه ای به س��ر او است. ترفندی کلیشه ای و نخ نما که در 
صدها فیلم تکرار ش��ده اس��ت. در واقع فرمان آرا به دلیل 
نداش��تن هیچ نوع باور اعتق��ادی و اجتماعی یا توجه به 
رخدادهای اجتماعی که می تواند، عامل تغییر فرزانه فیلم 
او باشد، با ساختن یک سری اتفاق ها و رویدادهای مصنوع 
در فضا و مکانی پالس��تیکی از فیلم خ��ود و کاراکترها و 

ماجراهای آن، موجودات ناباور ونادلچسب ساخته است.
وی تأکید کرد: اشاره های گل درشت به برخی مسائل 
و مش��کالت جامعه مانند ک��ودکان کار، اعتیاد اینترنتی، 
مهاجرت، صنعت و... که جایی مناس��ب و پرداخت ش��ده 
در داستان فرزانه ندارند هم نتوانسته اند »دلم می خواد« را 
از رکود و ایستایی ساختاری ومحتوایی نجات دهند. آماده 
کردن فیلم برای اکران با 2 س��لیقه متفاوت تهیه کننده و 
کارگردان بر ناموفقی فیلم افزوده است. »دلم می خواد« در 
ساختار سینمایی، کارگردانی و بازی اکثر بازیگرانش، چیز 
تازه ای برای حرکت رو به جلو ندارد و مانند 2-3 فیلم اخیر 
فرمان آرا، نمایشگر کوشش های ناموفق این سینماگر برای 

تداوم حضور و فعالیتش درسینما است!  سینماپرس

جبار آذین:
»دلم می خواد« کوشش ناموفق یک کارگردان افسرده است!

ردا
ف

وی پرند  دولت پولی برای توسعه متر
نداده است

مدیرعامل شرکت مترو تهران  یتخ����ت اینک��ه پا بی��ان  ب��ا  حوم��ه  و 
ش��هرداری تهران در اح��داث این خط کمک کرده 
است، گفت: دولت بودجه مستقیم این خط را باید 
پرداخت کند چراکه متروی حومه اس��ت و عدد در 

نظر گرفته شده برای توسعه ناچیز است.
علی امام درخصوص احداث خط متروی پرند، 

گفت: این خط باید با بودجه دولت احداث شود. 
وی با بیان اینکه شهرداری تهران در احداث این 
خط کمک کرده است، گفت: دولت بودجه مستقیم 
ای��ن خط را باید پرداخت کند چراکه متروی حومه 
اس��ت و عدد در نظر گرفته شده برای توسعه ناچیز 
است. وی با اشاره به اینکه پیشرفت کار ۵0 درصد 
اس��ت، گفت: خط مترو پرند ۱9 کیلومتر است که 

تقریباً ۱4 کیلومتر آن ریل گذاری شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه، 
ول��ی دولت پولی نداده اس��ت و طبیعتاً با این روند 
مش��کل خواهیم داشت. امام همچنین ادامه داد: با 
توجه به شرایط در مناطق مختلف شهر از سندهای 

باالدستی برای توسعه مترو استفاده می کنیم.
وی برای خطوط 8 و 9 که تکمیل کننده خطوط 
اصلی مترو تهران هستند، گفت: با توجه به شرایط اعتبار 
شرکت مترو به دنبال سرمایه گذار خارجی هستیم و در 

سال 97 تکلیف سرمایه گذار مشخص خواهد شد.
امام همچنین از احداث بخشی از خط 7 مترو 
اش��اره کرد و گفت: ایس��تگاه مترو محمدیه، نواب، 
کمیل، مهدیه، بریانک و یک ایس��تگاه تقاطعی در 

هفته جاری افتتاح و آماده بهره برداری می شود.

  سفر فرمانده مرزبانی به افغانستان 
به دنبال شهادت ۲ مرزبان

فرمانده مرزبانی ناجا از س��فر  خود ب��ه کابل ب��رای پیگیری پلی�����س
درگیری اخیر اش��رار مس��لح با نیروهای مرزی در 

سیستان و پیگیری تعامالت مرزی خبر داد.
س��ردار قاس��م رضایی اظهار کرد: به دنبال این 
اتفاق و برای بررسی وضعیت مرز مشترك کشورمان 
با افغانس��تان و همچنین پیگیری تعامالت مرزی و 
اج��رای توافقات قبلی، روز سه ش��نبه ع��ازم کابل 
خواهی��م بود تا در دیدار با مس��ئوالن این کش��ور، 
پیگیری های بیش��تری درخصوص این اقدام که به 

شهادت همکارانمان نیز منجر شد انجام دهیم.
فرمان��ده مرزبانی ناجا با تاکید ب��ر اینکه ورود 
غیرقانون��ی به مرزهای کش��ور به هیچ وجه س��اده 
نیس��ت افزود: نکته حائز اهمیت آن است که ایران 
کشوری است با مرزهای طوالنی و همکاران ما عالوه 
بر اش��راف کامل بر مرزها در طول روز، نظارت های 
مرزی در شب را هم در دستور کار دارند لذا با توجه 
به این گس��تردگی خط مرزی، ممکن اس��ت موارد 

معدودی رخ دهد.
وی با اش��اره به کش��ف بیش از ی��ک تن انواع 
موادمخدر در مرزهای ش��رقی کشور گفت: در این 
عملیات که منجر ب��ه جلوگیری از ورود غیرقانونی 
قاچاقچیان به خاك کش��ورمان ش��د، متاسفانه دو 

هم رزم ما به شهادت رسیدند.
رضایی ادام��ه داد: این اتفاق همزمان با پخش 
مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا رخ داد ولی مرزبانان 
ما همواره در آماده باش هستند و گشت های کنترلی 

و کمین را همیشه در منطقه داریم.


