
جلسه سوم رسيدگي به اتهامات مهدي شمس 
متهم رديف دوم پرونده فساد نفتي در شرايطي 
برگزار ش�د ك�ه مته�م اي�ن پرونده خواس�تار 
رس�يدگي به نامه چهار وزير دولت قبل ش�د كه 
با پاس�خ هاي صريح قاضي پرونده مواجه ش�د. 
به گزارش »جوان«، مهدي شمس كه دست راست 
بابك زنجاني در پرونده فس��اد نفتي بوده است، به 
اعدام محكوم ش��ده اس��ت اما با اعت��راض به حكم 
خود، در دادگاه تجديدنظر حاضر شد و به سؤاالت 
قاضي مقيسه پاسخ داد. شمس مسئوليت اصلي در 
تحويل نفت و محموله ها و همچنين فروش آنها را بر 
عهده داشت ولي در جلسه دادگاه، به شكلي جالب 
خود را هيچ كاره عنوان كرد. در اين جلس��ه شمس 
به دنبال فرار از ارتباط عميق خ��ود با زنجاني بود و 
گفت نستراداموس نبودم كه به نيت زنجاني پي ببرم 
بلكه نهادهاي امنيتي پس از كلي بررسي، به موضوع 
رسيدند. من اصاًل نمي دانستم به زنجاني پول نقدي 
هم داده اند.   پ��س از اين اظهارات، قاضي مقيس��ه 
گفت: زنجاني گله داشت كه ارز فروش نبوده در حالي 
كه كارهاي اوليه وي ارز فروش��ي و كارهاي آرايشي 
بوده است. ش��خص فالح و شما بوديد كه زنجاني را 
به مسئوالن معرفي كرديد و او را چهره اي داراي دو 

بانك مستعد در فروش نفت معرفي كرديد. 
 من از مردادماه وارد شدم

با ارائه مستندات از س��وي قاضي، شمس گفت كه 
زنجاني دروغ مي گويد. متهم خطاب به قاضي دادگاه 

و در ادامه دفاعيات خود گفت: شما )قاضي( گفتيد 
هر كس��ي كه به زنجاني كمك كرده، شريك است 
بنابراين بايد آن چه��ار وزيري كه نامه نفتي را امضا 
كردند و بقيه افراد هم شريك جرم زنجاني محسوب 
شوند. در انگليس جرمي كه براي من تعريف شده، 
قاچاقچي دور زدن تحريم است. افراد امين زنجاني را 
به من معرفي كردند و تأكيد شده كه براي شكستن 
تحريم وارد ميدان مي ش��ويم. اعتبارات نجومي كه 
شركت ملي نفت داده، مقدم بر كارهاي نفتي بوده و 
از فروردين اين اعتبارات داده شده در صورتي كه من 

از مرداد ماه وارد شدم. 
  من معرفي نكردم

در اين لحظ��ه قاضي گفت: اينك��ه مي گوييد افراد 
امين زنجاني را به شما معرفي كرده، درست نيست. 
شما قبل از بابك با »و. د« آشنا بوديد. متهم گفت: 
من بابت ف��روش نفت به هيچ وج��ه معرفي نكردم 
بلكه آقاي »ك. د« جلسه اي با زنجاني گذاشته بود 
كه من هم رفتم.  ش��مس گفت: مؤسسه  اي سي تي 
بنكرز و اف اي آي بي  با بانك هاي كارگزار در ايران كار 
مي كردند و تأييديه وزارت اطالعات و بانك مركزي 

را داشته است و چهار وزير هم نامه زدند. 
 بانک خارجی را بزک كرديد تا بانک ملت هم 

شريكشان بشود
واكنش قاضي ب��ه اين اظهارات ش��مس هم جالب 
بود: » ش��ما و فالح اين دو بانك را به گونه اي در نزد 
مس��ئوالن جلوه داديد كه آمدند بان��ك ملت را هم 

ش��ريك كردند و گفتيد بابك كسي است كه بانك 
ملت هم شريكش اس��ت. آقاي »و. د« در اظهارات 
خود گفته كه شمس زنجاني را معرفي كرده است. 
ش��ما در فروش نفت ب��ه زنجاني نقش داش��تيد يا 

خير؟«
  ورود نماينده دادستان

نماينده دادس��تان هم پس از اجازه از قاضي اظهار 
كرد: در اينجا فقط بحث معرفي مطرح نيست بلكه 
در كنار آن كلي كار هم انجام شده است. شما در اين 
قراردادها نقش مؤثر داشتيد. هيچ كس نگفته صرف 
معرفي جرم است اما وقتي يك سري اعمال كنار هم 
قرار مي گيرد، يك شبكه به وجود مي آيد. خانم »م« 
در تشكيالت زنجاني، يك نقشي را ايفا مي كند، آقاي 
»ص« در تاجيكستان يك نقش ديگر دارد، كارمندان 
ديگر زنجاني در بحث ساخت مهر يوروسف به شكل 
ديگر عمل مي كنند. زنجاني در قالب يك مؤسس��ه 
يك ال س��ي صادر ك��رده و تأييد كنن��ده هم بانك 
خودش است كه اصاًل بانك نيست بلكه يك ماشين 
جعل بوده است. در اين شبكه مجرمانه كه منتج به 
عدم برگشت وجوه شد، بحث نفت است. نگوييد كاال 
را به من ندادند. نقش شما خيلي فعال تر از اينهاست. 

شما در رأس هرم، اين بار را مديريت مي كرديد. 
نجفي ادامه داد: 1/2 ميليارد يورو نفت تحويل شما 
شده، بنابراين اظهار نكنيد كه هيچ نقشي نداشتيد. 
در وجوه نقدي هم كه به زنجاني دادند، نقش ش��ما 
در تبديل اين وجوه و خريدها بس��يار محرز است. 

خواهش مي كنم به جاي اينكه بگوييد معرفي جرم 
اس��ت، به سلس��له اقدامات خود بپردازيد. كجاي 

كيفرخواست آمده كه معرفي جرم است. 
  من خودم اطالع دادم!

شمس در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت: 
شركت ايزو خريدار و شركت نفت هم فروشنده بوده 
است. ال سي داده و ال س��ي را هم قبول كردند. بايد 
ال سي ها را چك مي كردند و من در اين قضيه نقش 
نداش��تم. در رابطه با 1/4 ميليارد دالر هم من اصاًل 
نقشي نداشتم و روحم نيز خبر نداشت. در رابطه با 
فال نيز من به وزارت اطالعات و شركت نفت گزارش 
دادم و 20 نامه هم براي مقام محترم تحقيق نوشتم 

و فراتر از وظيفه خود عمل كردم. 
 قاضی: شما به زنجانی اعتبار داديد

مقيس��ه اما گفت: زنجاني كه خ��ودش انجام نداده 
است. با تأييد ش��ما دو فرد، آقايي كه هيچ اعتباري 
نداشته، معتبر معرفي شده است. اظهارات زنجاني و 

مسئوالن نشان مي دهد كه شما او را تأييد كرديد. 
ش��مس هم گفت: زنجاني از قبل با وزير رفيق بوده 
اس��ت. طبق اظه��ارات نماينده دادس��تان، از 1/4 
ميلي��ارد دالر، 600 ميليارد به پيمان��كاران و 600 
ميليارد نيز به صرافي س��فير آلتين داده شده، چرا 
رد يابي نشده است. تنها جايي كه شفاف است، اونر 
اير و فال است. درخواست دارم يك دادگاه غيرعلني 
گذاشته شود و در رابطه با خيلي مسائل صحبت شود 

شايد صالح نباشد. 
  چرا ممانعت كردي؟

قاضي مقيس��ه در آخرين بخش از دادگاه ديروز با 
اشاره به اظهارات اخير عليرضا زيباحالت منفرد در 
خصوص شمس اظهار كرد: شما از بازگشت محموله 

نفتي به ايران ممانعت كردي؟
شمس گفت: من به خاطر ضرر و زيانش گفتم. من 
مي خواستم از بابت خيرخواهي كمك كنم. وگرنه به 

من ربطي نداشت. 
مقيسه گفت: آقاي زنجاني مي گويد مجري كارهاي 

ما آقاي شمس و فالح بوده اند. 
 متهم: ايميل های زنجانی موجود است

شمس گفت: اصاًل چنين چيزي نيست و ايميل هاي 
زنجاني موجود است. 

نماينده دادستان گفت: در جلسه با آقاي الف و بحث 
300 ميليون يورو مطرح شد و قرار بود اف اي آي بي  
 پرداخت كند و شما كه اطالع داشتيد از اينكه بانك 
اف اي آي بي  با 4 ميليون دالر خريداري شده، چرا 

اطالع نداديد؟
 قاضی: شما به دنبال شكار پول ها بوديد

مقيس��ه هم خطاب به متهم گفت: مگر نمي گوييد 
دلسوز بوديد، چرا اطالع ندايد، شما به دنبال شكار 

پول ها بوديد. 
جلسه سوم روز گذشته به پايان رسيد و شمس با فرار 
از پاس��خگويي و عدم ارتباط عميق با زنجاني سعي 
كرد با ارائه آدرس هاي انحرافي روند دادگاه را تغيير 

دهد كه با مستندات دادگاه رو به رو شد. 
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قاضي مقيسه: همه افرادي كه در اين پرونده نقش داشتند احضار شده اند، شما به اتهامات خودتان پاسخ دهيد

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

22830بانك انصار
6431506ايران ارقام 

3699291تجارتالكترونيكپارسيان
2079127مارگارين 

8653412قنداصفهان 
3109148فراورده هاي نسوزايران 

3046145پااليش نفت اصفهان
19434925قندشيرين خراسان 
4733225پااليش نفت تبريز

194692صنايع شيميايي فارس 
2635123سرمايه گذاري ساختمان ايران

4907229قندهكمتان 
174381پست بانك ايران

210497شكرشاهرود
4722217شيشه وگاز
2555117قندنيشابور

2469112توليدي كاشي تكسرام 
8097367فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

7520337قندلرستان 
201690مخابراتايران
69531سيمان كرمان 

3964172لنت ترمزايران 
4726200كارت اعتباري ايرانكيش
5153214پااليش نفت بندرعباس

2901119توسعه معدني و صنعتي صبانور
8571341شهد

6404254سرماآفرين 
190074سامان گستراصفهان 

131051نوردآلومينيوم 
79330كمباين سازي ايران 
89932كمك فنرايندامين 

3428119پارس سرام 
3578115كارخانجات قندقزوين 

174255نوسازي وساختمان تهران 
194260بيمه آسيا

160948قطعات اتومبيل ايران 
7565212لوله وماشين سازي ايران 

4306110داده پردازي ايران 
388896بورساوراقبهادارتهران
280769ملي سرب وروي ايران 

114728سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
26087635آسان پرداخت پرشين

5246124پاكسان 
111525سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

192743كاشي الوند
117325صنايع ريخته گري ايران 

124426ليزينگ خودروغدير
322560گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

414974نيروكلر
253441حمل ونقل توكا

374258ايران تاير
416862كويرتاير

172823گسترش نفت و گازپارسيان
262729بانك خاورميانه
416645درخشان تهران 

143313سيمان فارس وخوزستان
327629سيمان فارسنو

192816نيرومحركه 
353028سرمايه گذاري پارس توشه 

31736200توليدي مهرام 
650037كشاورزي ودامپروي مگسال 

210911گروه بهمن 
18559بيمه ملت

482123همكاران سيستم
19679بيمه پارسيان

357416پتروشيمي مبين
11205سيمان سپاهان 

5262پلي اكريل 
502219موتوژن 

1460252شركت ارتباطات سيارايران
21957الكتريك خودروشرق 

26998تراكتورسازي ايران 
746422ايران مرينوس 

26157سيمان صوفيان 
686217كارتن ايران 

729118گروهمپنا)سهامي عام(
17684سيمان كرمان 

1156022گروه صنعتي پاكشو
28195صنعتي بهشهر

1355622داروپخش )هلدينگ 
18913فوالدآلياژيايران

48627نوردوقطعات فوالدي 
14452فوالدمباركه اصفهان

15512داروسازي امين 
17082كاشي سعدي 

17302گروه دارويي بركت
79349شيشه همدان 

38404پتروشيمي فارابي 
32903مارگارين 

33163گروه صنعتي بارز
135439داروپخش )هلدينگ 

117954گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
181396داروسازي اسوه 

266848خدمات انفورماتيك 
70762فيبرايران 

152364پارس دارو
41991صنعتي آما

102312فرآورده هاي تزريقي ايران 
11230سرمايه گذاري پرديس
9920سرمايه گذاري بوعلي 

52850پتروشيميفجر
10590سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

259060 داروسازي زهراوي 
14430فوالدمباركه اصفهان

41480بيسكويت گرجي 
30980سيمان خوزستان

26880بانك كارآفرين 
42220نفت پارس 

17240گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
46300سيمان هرمزگان 

11960سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
23550 سالمين 

25360سيمان اروميه 
10120بانك سينا

10000شركت ارتباطات سيارايران
1-14648سيمان بهبهان 

2-21481داروسازي سينا
2-17293سيمان قائن 

1-4015سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
2-4888كارخانجات داروپخش 

2-4608پشم شيشه ايران 
2-4586صنايع پتروشيمي خليج فارس

1-2240توليدمحورخودرو
1-1925مخابرات ايران

2-3408پارس مينو
5-8302سيمان خاش 

7-11045داروسازي جابرابن حيان 
8-12416صنايع خاك چيني ايران 

5-6301سرمايه گذاري دارويي تامين
3-3748شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

7-8460دشت مرغاب 
1-1204سرمايه گذاري سپه 

1-1201توسعه معادن وفلزات 
2-2363صنايع پتروشيمي كرمانشاه

1-1019سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
1-787زامياد

4-3126حفاريشمال
5-3880س.صنايع شيميايي ايران

10-7489داروسازي ابوريحان 
2-1461سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

3-2169معدني و صنعتي گلگهر
3-2159سرمايه گذاري آتيه دماوند

3-2010سايپاشيشه 
14-9174البرزدارو

2-1281سرمايه گذاري اعتبارايران
2-1271سيمان كردستان

11-6986كشت وصنعت چين چين
6-3764مهندسي نصيرماشين 

2-1249گروه پتروشيمي س.ايرانيان
6-3232سيمان غرب 

21-11292جام دارو
2-1069واسپاريملت

اعتراض تركيه به توتال
وزير امور خارجه تركيه گفت كش�ورش در پاسخ به آغاز حفاري هاي 
اكتش�افي توس�ط ش�ركت توت�ال در نزديك�ي س�احل قب�رس، 
بدون جلب رضاي�ت دولت تركي�ه، اقدامات�ي را انج�ام خواهد داد. 
به گزارش اس��پوتنيك نيوز، مولود چاووش اوغلو، وزير امور خارجه تركيه 
گفت كشورش در پاسخ به آغاز حفاري هاي اكتشافي توسط شركت توتال 
در نزديكي س��احل قبرس، بدون جلب رضايت دولت تركيه، اقداماتي را 

انجام خواهد داد. 
رسانه هاي خبري گزارش داده اند كه ش��ركت فرانسوي توتال براي انجام 
حفاري هاي اكتش��افي در بخ��ش 11 ميدان گازي آفرودي��ت در منطقه 
انحصاري اقتصادي قبرس آماده مي شود. گفته شده كه يك ماشين حفاري 

نيز به نزديكي ميدان انتقال يافته است. 
اين اخبار چند روز پس از آن منتشر ش��ده كه مذاكرات اتحاد بين بخش 
يوناني و ترك نش��ين قبرس به شكست انجاميده اس��ت. بر اساس بيانيه 
وزارت انرژي قبرس، فعاليت هاي حفاري اكتشافي در منطقه اونسيفوروس 
غربي يك تا ماه سپتامبر ادامه خواهد داش��ت و توتال بعداً در مورد ميزان 

موفقيت اين اكتشافات اعالم نظر خواهد كرد. 
اما اين اقدام شركت توتال با اعتراض دولت تركيه مواجه شده است. وزير 
امور خارجه تركيه در كنفرانسي خبري اظهار داشت: »در حالي كه مشغول 
انجام مذاكرات در مورد اتحاد قبرس هس��تيم، طرف يوناني كشتي اي را 
براي اكتشافات زمين شناس��ي به منطقه اعزام مي كند. اين نشان دهنده 
عدم صداقت طرف مقابل براي يافتن راه حلي جهت حل بحران است. طرف 
يوناني به جاي تمركز بر حل موضوع قبرس، تالش دارد كارهاي يكجانبه 
انجام دهد و اين تهديدي براي روند مذاكرات به ش��مار مي رود. ما نسبت 
به اين اقدام بي تفاوت نخواهيم ماند و با هماهنگي وزارت انرژي خودمان 
گام هايي را براي پاسخ دادن به اقدامات يكجانبه آنها صورت خواهيم داد.« 
در ماه مارس، قبرس اعالم كرد موافقتنامه هايي را با ش��ركت هاي اكسون 
موبيل، اني و توتال امض��ا مي كند كه به اين ش��ركت ها اجازه مي دهد در 
شمال قبرس عمليات اكتشاف نفت انجام دهند. تركيه تصميم قبرس براي 
امضاي قرارداد اكتشاف و استخراج نفت با توتال و چند شركت ديگر غربي 

را محكوم كرده است. 

 فراخوان هوندا
 براي 1/2 ميليون دستگاه خودرو 

ش�ركت خودروس�ازي هوندا موتور اعالم كرد به دليل ريسک وقوع 
آتش سوزي، حدود 1/2 ميليون دستگاه از محصوالت خود در سراسر 
جهان را براي تعويض سنسورهاي باتري اين خودروها فرا مي خواند. 
به گزارش رويترز، كريس مارتين، س��خنگوي اين ش��ركت خودروسازي 
ژاپني اعالم كرد، اين فراخوان ش��امل 1/15 ميليون دس��تگاه خودروي 
هوندا آكورد مدل سال هاي 2013 تا 2016 در امريكا و حدود يك ميليون 
دستگاه از همين مدل در ساير كشورها مي شود تا سنسور باتري 12 ولت 

آنها جايگزين شود. 
اين ش��ركت گفته، تاكنون چهار مورد وقوع آتش سوزي در قسمت موتور 
خودروهاي فروخته شده در امريكا و حداقل يك مورد در كانادا گزارش شده 
است. اين موارد در مناطقي رخ داده كه در هنگام زمستان براي جلوگيري از 

يخ زدن جاده ها از مقادير زيادي نمك استفاده مي شوند. 
همچنين در امريكا 3 هزار و 972 مورد درخواست استفاده از گارانتي براي 

اين خودروها به ثبت رسيده است. 
هوندا گفته، سنسور باتري اين خودروها ممكن است به اندازه كافي براي 
ممانعت از ورود رطوبت محكم نشده باشند. در طول زمان، رطوبت موجود 
در نمك جاده يا ساير مواد ممكن است وارد سنسور باتري شود و موجب 

زنگ زدگي و در نهايت اتصالي سنسور گردد. 
شركت هوندا گفته به دليل تعداد قابل توجه خودروهايي كه قرار است فرا 
خوانده شوند، نمايندگي ها ابتدا اقدام به تعمير موقت اين خودروها خواهند 
كرد و با استفاده از چسب مانع از ورود رطوبت به داخل سنسور خواهند شد 

تا بعداً به تدريج سنسورهاي معيوب را تعويض نمايند. 
شركت هوندا در ژوئن 2016، يك سنسور باتري بازطراحي شده را توليد 
كرد. بعد از تحقيق در مورد حادثه رخ داده در چين اين شركت اعالم كرد، 
ابتدا تصور مي كرده »تعداد موارد اينچنيني در آينده پايين خواهد بود« اما 
بعد از دريافت گزارشات بيشتري از وقوع آتش سوزي، به تحقيقات خود در 

اين زمينه ادامه داده است. 

 كسري بودجه دولت ترامپ
 به ۵۸۹ ميليارد دالر افزايش مي يابد

رئي�س اداره بودج�ه دولت ترام�پ گفت: در دو س�ال اول رياس�ت 
كاه�ش جم�ع آوري  دلي�ل  ب�ه  بودج�ه  جمه�وري، كس�ري 
مالي�ات و اش�تباه در طرح ري�زي هزينه ه�اي س�المت ارت�ش، 
ح�دود2۵۰ ميلي�ارد دالر بيش�تر از پيش بين�ي قبل�ي اس�ت. 
به گزارش رويترز، مايك مولواني در به  روز رساني اطالعات مالي دولت در 
نيمه سال براي كنگره، تخمين هاي زده ش��ده در اواخر ماه مي  را اصالح 
كرد؛ اعدادي كه دولت ترامپ در اولي��ن برنامه هزينه كرد خود به كنگره 
ارائه داده بود.  مولواني گفت: از آن موقع تا كنون، كسري بودجه اي كه براي 
سال بودجه اي كنوني ايجاد شده اس��ت 99 ميليارد دالر، )16/4 درصد 
افزايش( اس��ت كه به 702 ميليارد دالر رسيده اس��ت. براي سال 201۸ 
كسري بودجه  149 ميليارد دالري از آنچه قباًل پيش بيني شده بود بيشتر 
مي شود و با 33 درصد افزايش به 5۸9 ميليارد دالر مي رسد.  اين مشكل 
وقتي ايجاد شد كه برنامه هاي دولت با ترديد گسترده در ميان اقتصاددانان 
و تحليل گران مواجه ش��د. آنها ش��ك داش��تند كه دولت با تقويت رشد 
 )ACA(»اقتصادي و تغيير قوانيني مثل قانون »سالمت مقرون به صرفه
بتواند كسري بودجه را جبران كند. اصالح قانون ACA با مسير دشواري 
در كنگره روبه رو شده است و دپارتمان بودجه كنگره روز پنج شنبه اعالم 
كرد كه برنامه هاي دولت براي رش��د اقتصادي و كاهش كس��ري بودجه 

خوش بينانه بوده است. 
در نامه مولواني به كنگره گفته ش��ده اس��ت: انباشته ش��دن اين معضل 
براي امسال و س��ال آينده ناش��ي از جمع آوري كمتر از حد تصور ماليات 
است.  انتظار مي رود ماليات بر درآمد افراد و شركت ها و ساير ماليات هاي 
جمع آوري شده براي سال جاري ميالدي 116ميليارد دالر از آنچه دولت 
در ماه مي  پيش بيني كرده بود، كمتر باش��د. ماليات هاي قابل دريافت در 
س��ال 201۸ هم انتظار مي رود 140 ميليارد دالر از آنچه در ابتدا تخمين 

زده شده بود كمتر باشد. 
 

 احتمال كاهش بيشتر ذخاير جهانی نفت 
نماين�ده كوي�ت در اوپ�ک گف�ت: ب�ا افزاي�ش تقاض�ا و پايبن�دي 
بيش�تر كش�ورها ب�ه تواف�ق كاه�ش تولي�د، س�ير نزول�ي ذخاير 
جهاني نف�ت در نيمه دوم س�ال جاري مي�الدي بيش�تر خواهد بود. 
به گزارش بلومبرگ، »حس��ام القائيس« گفت: به دلي��ل افزايش تقاضا و 
پايبندي بهتر كش��ورهاي عضو اوپك به توافق اين س��ازمان براي كاهش 
توليد، ذخاير نفت خام جهان در نيمه دوم س��ال جاري ميالدي با سرعت 

بيشتري كاهش خواهد يافت. 
 اوپك و برخي غير اوپكي ها به رهبري روسيه توافق كاهش توليد را به دليل 
عدم رس��يدن ذخاير جهاني نفت به ميانگين پنج س��ال اخير تا پايان ماه 
مارس سال 201۸ ميالدي تمديد كرده اند. درعين حال كاهش ذخاير نفت 
امريكا هم طي دو هفته گذشته بيش از انتظار تحليلگران بازار بوده است. 

در همين حال اين مقام كويتي گفت: معتقد هس��تم ك��ه روند پايبندي 
توليدكنندگان اوپكي و برخي غيراوپكي ها به توافق كاهش توليد بيش��تر 
خواهد بود و افزايش تقاضاي نفت را هم در نيمه دوم سال 201۸ ميالدي 

خواهيم داشت. 

وزير نيرو با تأكيد بر اينكه نبايد در سدسازي 
افراط و تفريط كرد از توقف و خروج ۵۰ س�د 
از برنام�ه اجراي�ي وزارت ني�رو و همچني�ن 
مشكالت ساختاري شبكه برق كشور خبر داد. 
به گزارش فارس، حميد چيت چيان با حضور در 
برنامه نگاه يك با اشاره به اينكه با آغاز به كار دولت 
يازدهم 145 سد در حال احداث و اجرا بود، گفت: 
با بررسي هاي زيس��ت محيطي و فني انجام شده 
به اين نتيجه رسيديم كه 50 سد از برنامه اجراي 
وزارت نيرو خارج شد.  وي افزود:در امر سدسازي 
بايد معيارهاي فني در نظر گرفته ش��ود بنابراين 
بايد اذعان داش��ت كه در سدسازي نبايد افراط و 
تفريط شود.  چيت چيان اضافه كرد: تالش كرديم 
كه برنامه سدسازي خود را منطقي كنيم چراكه 

تنها ابزار مديريت منابع آب احداث سد نيست. 
وزير نيرو با اش��اره به اينكه مديري��ت منابع آب 
را مي توان با آبرس��اني، اح��داث تصفيه خانه ها و 
بازچرخاني آب نيز انجام داد، تأكيد كرد: نمي توان 
در شرايط فعلي كشور از سدسازي چشمپوشي 
كرد چراكه اگر س��دهاي پنج گانه ته��ران نبود 
چگونه مي توانس��تيم برای جمعيت 10 ميليون 

نفري تهران تأمين آب انجام دهيم. 
   سد گتوند 

وي در پاس��خ به موضوع مش��كالت ايجاد شده 
در س��د گتوند نيز گفت: كارگروهي متش��كل از 

وزارت نيرو، جهاد كش��اورزي، برنامه و بودجه و 
محيط زيس��ت براي بررسي مشكالت سد گتوند 
زير نظر رئيس جمهور تشكيل و عالج بخشي اين 

سد به دانشگاه تهران محول شد. 
چيت چيان اف��زود: عالج بخش��ي و راهكارهايي 
مشخص ش��د و وزارت نيرو نيز بر همان مبنا در 
حال پيش بردن كار اس��ت، بنابراين حل مشكل 
اين سد كه در دولت هاي قبل احداث شده است 

بر اس��اس ش��رايط علمي و فني در حال برطرف 
شدن است. 

وي در خصوص مش��كل س��د هامون نيز گفت: 
مذاكرات متعددي با دولت افغانستان در خصوص 
تاالب هامون ص��ورت گرفته اس��ت چراكه اين 
تاالب متعلق به هر دو كشور است و تأثير بسزايي 
در شرايط زيست محيطي دارد، اگر تاالب هامون 
خشك ش��ود مش��كالت زيادي ايجاد مي كند و 

خطرناك است. 
چيت چيان در خصوص خاموش��ي هاي اخير در 
كشور گفت: خاموشي هاي رخ داده ناشي از كمبود 
توليد برق نيست و حادثه در شبكه برق در تمام 
دنيا رخ مي دهد اما به هر حال شبكه برق مشكل 

ساختاري دارد كه بايد اصالح شود. 
وي افزود:قيم��ت آب و برق بايد واقعي ش��ود و 
همانطور كه قانون هدفمندي يارانه ها بر آن تأكيد 
كرده است بايد قيمت برق و آب تا پنج سال واقعي 

مي شد كه متأسفانه نشد. 
وي ب��ا بيا ن اينك��ه به  رغ��م كمب��ود منابع آب، 
خشكسالي و پديده گرمايش جهاني االن با اتكا 
به توانمندي هاي ملي قادريم كشاورزي صنعتي 
و نياز شرب مردم را به خوبي تأمين كنيم، گفت: 
ح��دود 92 درص��د آب در بخش كش��اورزي، 6 
درصد در مصارف شرب و بهداشتي و 2 درصد در 
بخش صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد لذا بايد 
بهره وري آب در بخش كشاورزي ارتقا پيدا كند. 

وزير نيرو با اشاره به اينكه منابع آب در سال 100 
ميليارد متر مكعب است، عنوان كرد: موضوع آب 
گران كردن آن نيست، هر محصول و هر كااليي 
بايد به قيمت خود عرضه ش��ود، كشاورزاني كه 
آب از چاه برداشت مي كنند هيچ پولي پرداخت 
نمي كنند يا اينكه مصرف كنندگان آب در منزل 

قيمت بسيار كمي را پرداخت مي كنند. 

احداث 50 سد در کشور متوقف شد
وزيرنيرو: در سدسازی نبايد افراط و تفريط كرد

هفته اي ۳ هزار کانال غيراخالقي تلگرام مسدود مي شود
وزي�ر ارتباط�ات گف�ت: ب�ه ط�ور متوس�ط هفت�ه اي ۳ هزار 
كان�ال غيراخالقي تلگ�رام مس�دود مي ش�ود و جلوگيري از 
فعالي�ت كانال ه�اي غيراخالق�ي و خش�ن ب�راي نوجوان�ان 
و حفاظ�ت از آنه�ا در فض�اي مج�ازي ض�روري اس�ت. 
به گزارش ف��ارس، محمود واعظي در حاش��يه افتت��اح پروژه هاي 
همراه اول در آس��تانه راه اندازي فاز 3 شبكه ملي اطالعات در جمع 
خبرنگاران، اظهار داشت: مسدود شدن اين تعداد كانال غيراخالقي 
در هفته كار بزرگي اس��ت كه طبق خواس��ته مردم براي اس��تفاده 
راحت تر از فضاي مجازي انجام مي شود.  وي ادامه داد: اين اقدامات 

و جلوگيري از فعاليت كانال هاي غيراخالقي و خشن براي نوجوانان 
ضروري است تا آنها در مواجهه با فضاي مجازي اذيت نشوند و صدمه 
نبينند.  وي تأكيد كرد: معتقديم عالوه ب��ر كانال هاي غيراخالقي 
كانال هاي خش��ن براي نوجوانان مضر اس��ت و بايد مسدود شود.  
واعظي در پاسخ به سؤالي درباره اظهارنظر اخير دبير كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه مبني بر عدم همكاري وزارت ارتباطات 
در مسدود كردن كانال هاي مشكل دار تلگرامي، گفت: پاسخ آن آقا 
را روز گذشته دادم، ايش��ان خيلي مصاحبه مي كند و هيچ كدام از 
حرف هايشان مبناي درستي ندارد.  وزير ارتباطات گفت: نبايد وقت 

مردم، خودمان، توسعه كشور و دلسوزي فعاليت ها و شغل هاي ايجاد 
شده در فضاي مجازي را صرف اين حرف ها كرد و برخي افرادي كه 
به غير از بس��تن در فضاي مجازي به هيچ چيز ديگر فكر نمي كنند 
براي فعاليت ها نگراني رق��م مي زنند.  واعظي درباره موضوع امنيت 
در شبكه ملي اطالعات، توضيح داد: مركز ملي فضاي مجازي در يك 
سال گذشته انصافاً وقت زيادي در اين موضوع صرف كرده و شوراي 
عالي فضاي مجازي مصوبات بسيار كارگش��ايي در موضوع امنيت 
شبكه ملي اطالعات دارد. همچنين وزارت ارتباطات، وزارت اطالعات 

و دستگاه هاي انتظامي در اين موضوع كار كرده اند. 

   نیرو

   ارتباطات

  گزارش  یک
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