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 سید حسن خمینی در جمع مدیران
امدادگران، جوانان و داوطلبان هالل احمر:

 به فعالیت هایتان یک قصد قربت اضافه کنید، تبدیل به عبادت می شود
 از زحمات شما در زلزله کرمانشاه قدردانی می کنم. هرجا حادثه و دشواری است

نام جمعیت هالل احمر دیده می شود

کاردرهاللاحمر
روحانسانراجالمیدهد

ارزش سهام غول های اروپایی سقوط کرد
 ضرر ایرباس و پژو تنها چند ساعت پس از خروج ترامپ از برجام

سردار کمالی:

»سربازان فراری خود معرف« به هیچ وجه بازداشت نمی شوند

ترامپ عــاوه بر اعــام خــروج آمریکا از 
معاهده برجام اعــام کرده کــه تحریم های 
اقتصادی با شــدت بسیار بیشــتری به ایران 
باز خواهند گشــت که این تحریم ها بیشــتر 
صادرات نفــت و قراردادهای تجــاری بزرگ 
ازجملــه خریــد هواپیماهای مســافربری و 
غیرنظامی را نشــانه گرفته است. ارزش سهام 
دو شــرکت هواپیماســازی ایرباس اروپا و پژو 
-ســیتروئن فرانســه که قراردادهای تجاری 
بزرگی با ایران دارند، تحت تأثیر خروج آمریکا 
 از توافــق هســته ای برجام بشــدت کاهش

یافته است.
ترامــپ  دونالــد  رویتــرز،  به گــزارش 
»رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده آمریکا«  
که شــب گذشــته در ســخنرانی خود خروج 
این کشــور از توافق هســته ای برجام را اعام 
کرد، بسیاری از رســانه ها از احتمال لغو یا به 
تعلیق درآمــدن قراردادهای تجــاری کانی 
که کشــورهای متعددی ازجمله اروپا با ایران 

منعقد کرده بودند، خبر دادند.
دیروز، چهارشــنبه، تنها چند ساعت بعد از 
نطق ترامپ و اعام خروج آمریــکا از معاهده 
برجام، ارزش ســهام ایرباس و پژو، به عنوان دو 
شرکت بزرگ فرانسوی مستقر در اروپا، بشدت 

کاهش یافت و سقوط کرد.
سهام شرکت خودروســازی پژو-سیتروئن 
)PSA( فرانســه در معامــات آغازیــن روز 
چهارشنبه شــاهد 1.5 درصد کاهش بود، این 
در حالی اســت که رقیب تجاری هموطن آن 
یعنی شرکت خودروســازی رنو فرانسه که آن 
هم با ایران روابط تجاری گسترده ای دارد، تنها 

0.3 درصد سقوط کرد.
سهام شرکت هواپیماسازی ایرباس اروپا نیز 
تحت تأثیر خروج ترامپ از برجام و احتمال لغو 
قــرارداد هواپیماهای مســافربری و ضرر های 

مالی هنگفت، دیروز 1.1 درصد کاهش یافت.

برخاف بســیاری از شــرکت های اروپایی 
که ارزش ســهام آنها تحت تأثیر خروج ترامپ 
از برجــام کاهش یافت، ســهام غــول نفتی 
توتال فرانســه تحت تأثیر افزایش قیمت نفت 

0.7 درصد افزایش یافت.
شــرکت هواپیماســازی ایربــاس اروپا هم 
که دفتر اصلی آن در فرانســه مســتقر است، 
اعــام کرده که نیــاز به زمان بیشــتری دارد 
تا درخصوص اثــرات خروج آمریــکا از برجام 
تصمیم گیــری کنــد، ولی امیدوار اســت که 
اتحادیه اروپا رویکرد مســتقلی در قبال برجام 

اتخاذ کند.
فرانسه یکی از مهمترین کشورهای اروپایی 
است که سالیان سال نقش پررنگ و بسزایی در 
ایران ایفا کرده است. از مهمترین شرکت هایی 
که در طول مدت زمان حیــات برجام با ایران 
قراردادهای بزرگ و مهمی را به امضا رساندند، 
می توان به شــرکت نفتی توتال، خودروسازی 
پــژو- ســیتروئن و رنو فرانســه اشــاره کرد. 
ترامپ عاوه بر اعام خــروج آمریکا از معاهده 
برجام اعــام کرده که تحریم هــای اقتصادی 
با شدت بسیار بیشــتری به ایران باز خواهند 
گشت که این تحریم ها بیشــتر صادرات نفت 
و قراردادهــای تجاری بــزرگ ازجمله خرید 
هواپیماهای مســافربری و غیرنظامی را نشانه 

گرفته است.
بســیاری از تحلیلگران بــرآورد کرده اند در 
صورتی که اروپا نیــز تحت تأثیر خروج آمریکا 
از برجام قرار گیرد، طرفین معامله های بزرگ 
تجــاری متحمل ضررهــای مالــی هنگفتی 

خواهند شد.
ترامپ کــه همــواره توافقنامه هســته ای 
ایران را برای آمریکا مایه تاســف می دانست، 
حاال بــه ســنگ اندازی های مداومــش مهر 
 تایید زد و بــه ادامه توافق هســته ای با ایران

خاتمه داد.

رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستاد کل 
نیروهای مســلح گفت: به نیروهای مســلح اعام 
شــده اســت که به هیچ وجــه ســربازان فراری 
خودمعرف را بازداشــت نکنند و در یگان بمانند تا 
پرونده شــان در دادگاه نظامی بررسی و حکم الزم 
از سوی دادگاه صادر شود. ســردار موسی کمالی 
)رئیس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ستاد کل 
نیروهای مســلح( در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به 
این سوال که برای سربازان فراری خودمعرف چه 

تســهیاتی در نظر گرفته می شــود، گفت: وقتی 
سرباز پیس از پایان مدت معینی که برای مرخصی 
رفته، بازنگردد یا از پادگان خارج شده و بازنگردد، 
سرباز فراری محسوب شــده و مرتکب جرم شده 
است و بعد از دســتگیری یا معرفی باید پرونده آن 
در دادسرای نظامی بررسی شود. وی ادامه داد: در 
صورتی که پرونده این افراد در دادســرای نظامی 
بررسی نشود، یگان های نظامی و نیروهای مسلح 

قادر به بکارگیری این افراد نیستند.
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به گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی جمعیت 
هال احمر، همزمان با هفته هال احمر نخستین 
مانور امداد و نجات با مشارکت جمعیت هال احمر 
و صدا و ســیمای جمهوری اسامی ایران در محل 

معاونت سیما برگزار شد.
دکتر علــی اصغر پیونــدی، رئیــس جمعیت 
هال احمر در حاشــیه برگــزاری مانــور امداد و 
نجات در صدا و ســیما، گفت: با توجــه به اینکه 
صدا و سیما یکی از ســازمان های حساس کشور 
محسوب می شود، به منظور آمادگی هر چه بیشتر 
کارکنــان این ســازمان در زمان وقــوع حوادث، 
مانور بزرگ جســت و جو و نجات، حمل مصدوم، 
اســکان اضطراری و درمان اضطــراری در محل 
 ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اسامی ایران

انجام شد.
رئیــس جمعیت هــال احمــر با بیــان اینکه 
جمعیت هال احمر در نظــر دارد تا برای آموزش 
کارکنان ســازمان ها، این مانور را در سازمان های 
مختلف کشور به صورت مشــارکتی برگزار کند، 
تاکیــد کرد: بــا برگــزاری مانورهای مشــترک، 
کارکنان ســازمان ها بــه آمادگی بــرای مقابله با 
حوادث طبیعی و غیرطبیعی دست پیدا می کنند.

وی در همین راســتا از مســئوالن صدا و سیما 
برای پیــش قدم شــدن در این حــوزه قدردانی 
و اظهــار امیــدواری کــرد بــا مشــارکت های 
 ســازمان های مهم بتــوان چنیــن مانور هایی را

تکرار کرد.
گفتنی اســت برای برگــزاری ایــن مانور یک 
بیمارستان صحرایی با ظرفیت 40 تخت  برپا  و به 
عاوه عملیات اسکان اضطراری و حمل مصدوم به 

صورت فرضی هم انجام شد.

همزمان با هفته هالل احمر انجام شد؛

 امداد و نجات
در صدا و سیما

 رئیس جمعیت هالل احمر: برگزاری مانورهای فرضی؛ 
زمینه ساز ارتقا آمادگی برای مقابله با حوادث

فرمانده انتظامی تهران بزرگ بــا تأیید این خبر 
از شناســایی و احضار عامان ایجاد رعب  و وحشت 
برای مردم در پردیس ســینمایی کورش خبر داد. 
ایســنا گزارش داد که سردار حســین رحیمی، در 
پاســخ به ســوالی درباره اتفاق رخ داده در پردیس 
سینمایی کورش که در آن عده ای برای تبلیغ فیلم 
سینمایی »به وقت شام« ساخته ابراهیم حاتمی کیا  
در پوشــش داعش به این مجتمع حمله ور شــده 
بودند، گفــت: اقدام رخ داده در پاســاژ کورش کار 
خافی بود و بدون هماهنگی با پلیس انجام شــده 
است. افراد متخلف در این اقدام شناسایی و عامان 

آن به پلیس احضار شدند.

احضار داعش به پلیس تهران
  عوامل وحشت مردم در پردیس کورش به پلیس 

پایتخت احضار شدند

فرهنگ و هنر

 صفحه 8

کن  عطر ایران گرفت
گزارش اختصاصی »شهروند« از شهر سینمایی کن

  پکیج جذاب فرهادی به همراه پنه لوپه کروز و خاویر باردم

 امداد و نجات
در صداوسیما

همزمان با هفته هالل احمر انجام شد؛

  برگزاری مانورهای امدادی
زمینه ساز آمادگی بیشتر برای مقابله با حوادث


