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واژگونی و حریق تانکر حمل
بنزین در جاده خواب آور
 2کشته به جا گذاشت
کالته -رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری سبزوار از واژگونی و حریق
تانکر حمل بنزین در کیلومتر  ۳۰محور شاهرود
– ســبــزوار(جــاده خــواب آور ) خبر داد و گفت:
این حادثه دو کشته به جا گذاشته است.مهدی
احمدی راد در گفت وگو با خراسان اظهار کرد:
عصر جمعه یک دستگاه تانکر حمل بنزین در
کیلومتر  ۳۰محور شاهرود  -سبزوار حوالی
روستای ریوند دچار واژگونی و در پی آن حریق
شد که به آتــش نشانی سبزوار اعــام شــد.وی
افزود :مرکز فرماندهی آژیر ایستگاه  ٢را به صدا
در آورد و تیم حریق این ایستگاه به محل اعزام
شد.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سبزوار بیان کرد :با توجه به حساسیت
حادثه و حریق محموله تانکر و احتمال انفجار،
آتشنشانان به دو تیم تقسیم شدند و به ایمن
سازی محل حادثه و مهار آتش سوزی پرداختند
و با تالشی یک ساعته حریق را مهار کردند.
احمدی راد تصریح کرد :به دلیل سریع االشتعال
بــودن بنزین و آتش ســوزی تانکر متاسفانه دو
سرنشین ایــن تانکر قبل از رسیدن نیروهای
امدادی در آتش سوخته و جان خود را از دست
داده بودند.وی یادآور شد :علت وقوع حادثه از
سوی کارشناسان مربوط در دست بررسی است.
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آمریکا همچنان در کش و قوس تحریم چین بابت خرید نفت ایران
پایگاه خبری پالیتیکو گزارش داد که در دولت
ترامپ بر سر مجازات چین بابت خرید نفت
از ایــران اختالف نظر وجــود دارد.بــه گزارش
فارس ،یک رسانه آمریکایی پنج شنبه گزارش
داده مقامهای ارشد دولت این کشور به توافق
رسیدهاند که اقدام چین در وارد کردن بیش
از یک میلیون بشکه نفت خام از ایران در ماه
گذشته سرپیچی از تحریمهای آمریکا بوده
است.پایگاه «پالیتیکو» با گــزارش ایــن خبر

به نقل از سه مقام آمریکایی نوشته در دولت
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا هنوز بر
سر چگونگی پاسخ به این اقدام چین اختالف
وجود دارد.به نوشته این پایگاه خبری ،وزارت
خــارجــه آمــریــکــا قــبـ ً
ا صـــدور معافیتهایی
بــرای مجاز کــردن خرید نفت ایــران از سوی
شرکتهای چینی در ازای سرمایهگذاری در
یک میدان نفتی ایران را بررسی کرده بود ،اما
این پیشنهاد اکنون رد شده است.پالیتیکو چین

را یکی از مشتریهای «سرسخت» نفت ایران
توصیف کرده و نوشته :در ماه ژوئیه تانکری
حاوی یک میلیون بشکه نفت ایران در نزدیکی
شهر بندری «چینگدائو» در چین پهلو گرفت.
گزار شها حاکی است ،چین بعد از منقضی
شدن دومین معافیتش برای خرید نفت از ایران
در ماه «مه» (اردیبهشتماه) محموله دیگری
حاوی دو میلیون بشکه نفت خام ایران را هم در
شهر «تیانجین» تحویل گرفت.

گزارش روزنامه ایران از بازار خرید و فروش زیرپوستی پیاده روها

اجاره موزاییکی معابر تهران تا یک میلیون تومان
اجــاره تا یک میلیون تومان موزاییک پیاده
روهــا به دست فروشان پدیده جدیدی است
که این روزها در تهران مشاهده می شود .به
گزارش روزنامه ایران ،هر دست فروش برای
پهن کــردن بساط به حداقل چهار موزاییک
نیاز دارد .با این توصیف اجاره هر بساط با چهار
موزاییک در برخی پیاده روهای به اصطالح
«پاخور» تهران ،به روزانــه  ۲۰۰هــزار تومان
هم می رسد .این گزارش می افزاید :البته در
برخی معابر کم درآمد ،می توان هر موزاییک را
با روزانه  5هزار تومان اجاره کرد .همچنین در
ایامنوروز،ماجراکام ً
المتفاوتاست.رقماجاره
در ابتدای اسفند تا انتهای آن ،به طور ماهانه و
نقدتعیینودرنقاطپرتردداز 10میلیونتومان
به باال شروع می شود.نکته جالب این گزارش،
موجرانی هستند که این مکان ها را اجاره می
دهند .آن ها نه شهرداری تهران و نه مشاوران

امــاک ،بلکه در درجه اول ،اراذل و اوباشی
هستند که به صورت باندی و شبکه ای فعالیت
می کنند و در قبال واگذاری مکان ،حفاظت از
بساط ها را هم بر عهده دارند .به این صورت که
زمانی که مأموران سد معبر نزدیک میشوند،
با قمه و چاقو به استقبالشان میروند و با داد
و بیداد و دعوا اجازه نزدیک شدن مأموران به
بساطها را نمیدهند.البته مغازه داران هم
بخش دیگری از سناریوی این داستان را شکل
می دهند .برخی از آن ها حتی با انتشار آگهی
در سایتهای اشتراک آگهی به اجاره دست
فروش اقدام میکنند .این اجاره که از  ۱۰۰تا
 ۱۵۰هزارتومانکمترنیست،اینباربه«دست
فروش اجارهای» پرداخت میشود تا اجناس
شان را با قیمت پایین تر (صــوری) در جلوی
مغازهعرضهکند.مشتریوقتیبانرخباالترکاال
در داخل مغازه مواجه میشود و همان کاال را با

قیمت ارزانتر در جلوی مغازه میبیند ،ترغیب
میشود که حتم ًا آن کاال را خریداری کند.
درحالیکه کاال همان است و مغازهدار برای
رونق بــازارش ،به فروش تصنعی با نرخ باالتر
اقدام کرده است!
روی دیگر این ماجرا این است که مگر یک دست
فروش چقدر درآمد دارد؟ چرا که اگر او بخواهد
روزانه برای هر موزاییک  ۵۰هزار تومان بپردازد
و چهار موزاییک اجــاره کند ،حداقل بــرای ۲۰
روز در ماه باید چهار میلیون تومان هزینه کند.
محمدصادق زمانی ،مدیر روابط عمومی شرکت
شهربان و حریمبان شهرداری تهران در این زمینه
می گوید« :درآمد  ۶۰درصد از دست فروشها،
ماهانه حداقل  8.5تا  ۹میلیون تومان است که
هیچ عوارض و مالیاتی هم در ازای آن نمیدهند».
درمقابل ۴۰،درصددیگردستفروشان،نیازمند
محسوب میشوند و باید به آنها کمک کرد».
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پالسهایایرانبهطرحفرانسه
اتمام حجت ظریف ،پیشنهاد صالحی و هشدار موسوی
دومین سفر مشاور ارشد رئیس جمهور فرانسه
هم به پایان رسید؛ ایــران در واکنش به بسته
پیشنهادی الیزه معتقد است «درهای دیپلماسی
باز است» اما نباید انتظار توقف کاهش تعهدات
هسته ای تهران را داشت.طی واکنش هایی
مقامات کشورمان در دیدارهایی که با «امانوئل
ُبن» داشته اند ،تصریح شد که او ًال مذاکره مجدد
بر سر برجام امکان پذیر نیست و ثانی ًا راهکار
انجام گفت و گوهای دیپلماتیک توقف تروریسم
اقتصادی اســت که آمریکا علیه ایــران به راه
انداخته است.
نکته ای که ظریف روز پنج شنبه در حاشیه
همایش فرمانداران سراسر کشور نیز اعالم کرد:
«تا زمانی که آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران
است نباید توقع داشته باشند ایران اقدامات خود
را متوقف کند یا باید اروپا اقدامات الزم را انجام
دهد یا آمریکا این جنگ اقتصادی را علیه ایران
پایان دهد ».اشاره وزیر خارجه کشورمان به بسته
«فریز در برابر فریز» است که تاکنون جزئیات
خاصی از آن منتشر نشده و تنها پایگاه انتخاب
به نقل از رحمان قهرمان پور کارشناس مسائل
سیاست خارجی درباره این طرح نوشته است:
«در طرح فرانسویها گفته شده آمریکا معافیت
فروش نفت ایران را برای سه کشور ژاپن ،چین و
هند تمدید کند تا ایران بتواند نفت خود را به این
سه کشور که عمده ترین خریداران نفتی هستند،
بفروشد .در قبال آن نیز ایران گام های هستهای
خود را در همین حدی که هست متوقف کرده

و پیشروی نکند ».وزیر خارجه کشورمان معتقد
است آمریکایی ها به دروغ ادعا می کنند که آماده
مذاکره هستند به همین دلیل «ایران با کسانی
که علیه مردمش دست به تروریسم اقتصادی
زدنــد مذاکره نمیکند ».در عین حــال مقاله
علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران در مجله فیگارو ،پالس معنادار دیگری به
شمار می رود .او ضمن رد «مذاکره مستقیم و
تحت فشار» ،پیشنهاد داد که تحریمهای اعمال
شده از سوی آمریکا لغو و همزمان تولید ،انباشت
و بــه کارگیری ســا حهــای هستهای از سوی
ایران محکوم و همه این ها در بیانیه مشترکی به
امضای سران کشورهای  ۴+۱و رؤسای جمهور
ایران و آمریکا تأیید شود.
▪فرض جدیدی که سخنگوی وزارت خارجه
مطرح کرد

در این بین موسوی ،سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان شرایط جدیدی را در البه الی اظهارات
خود ترسیم کرده است .به گزارش تسنیم ،این
دیپلمات کشورمان هشدار داده است «هر وقت
ِ
اقدامات کاهش
آن ها به تعهدات شان برگردند،
تعهدات ما هم قابل بازگشت است ،اما اگر هم
ِ
سمت اقدامات دیگری بروند و
خدایی نکرده به
اقدامات نسنجیدهای انجام بدهند ،اص ً
ِ
ال کار
ِ
فرصت  60روز [ســوم] هم نخواهد کشید و
به
جمهوری اسالمی ایران قدم های نهایی خودش
را برخواهد داشت».

