ایران؛ کمترین تهدید از نگاه مردم آمریکا

دهد مردم آمریکا ،کرۀ شمالی را بیشترین و ایران را
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می
کمترین تهدید علیه امنیت کشورشان تلقی میکنند .به گزارش فارس ،نتایج این نظرسنجی
دهندگان،
دهد که  ۵۴درصد از پاسخ
نیوز انجام شده نشان می
سی
بی
که توسط شبکه خبری ان
دانند .روسیه با ۱۴
کره شمالی و  ۱۹درصد داعش را بزرگترین تهدیدهای پیش روی آمریکا می
اند.
های بعدی قرار گرفته
درصد ،چین با  ۶درصد و ایران با  ۴درصد در رتبه

رفیقدوست :بدون موشک ،ممکن است کشور را
اشغال کنند

ساختپرایدبهخاطرقدرتخریدپایینمردمادامهدارد

رئیــــــس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی گفت:
قرار بود تولید پراید
امسال متوقف شود ،اما
چون مردم قدرت خرید
ندارند این تولید ادامه
پیدا کرد.به گزارش
ایسنا ،رئیس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی گفت:
قرار بود تولید پراید امسال متوقف شود ،اما چون مردم قدرت خرید ندارند این تولید ادامه
پیدا کرد.
عزیز اکبریان در پاسخ به پرسشي مبنی بر اینکه چرا تولید پراید همچنان ادامه دارد ،گفت:
امسال قرار بود تولید این خودرو به پایان برسد اما به دلیل قدرت خرید پایین مردم تولید
آن ادامه پیدا کرده است.وی افزود :ولی با این وجود تولید آن  ۵۰درصد کاهش پیدا کرد
و از اوایل سال آینده کاهش تولید به  ۸۰درصد خواهد رسید تا در پایان سال آینده تولید
پراید تمام شود.
ورشکستگی گردشگری ترکیه
ایرانیها مانع
ِ

ها با به جان خریدن عبور از مناطق محل درگیری میان شورشیان کرد و نیروهای
ایرانی
دولتی ترکیه به وان می آیند تا بتوانند چمدانهای خود را با تی شرتها و شلوارهایی پر کنند
تر از اجناس مشابهی است که در ایران خریداری می کنند.
که قیمتشان پایین
خبرگزاری تسنیم به نقل از اکونومیست نوشت ،صنعت گردشگری ترکیه در سایه حمالت
تروریستی اخیر ،کودتای نافرجام سال گذشته و سیاستهای سرکوبگرانه دولت اردوغان
آسیب سختی دیده است .ورود گردشگران خارجی به این کشور از  36میلیون نفر در سال
 2015به تنها  25میلیون نفر در سال  2016کاهش یافته است .به خصوص گردشگران غربی
ها در استانبول و دیگر شهرهای
کمتر تمایلی برای سفر به این کشور دارند .بسیاری از هتل
ساحلی مدیترانه برای جذب مشتری دست به کاهش قیمتها زده اند.
اما وضعیت در شهر وان در چند ده کیلومتری مرز با ایران اندکی متفاوت است .در نه ماهه
نخست سال  ،2017این شهر میزبان  388هزار گردشگر ایرانی بود که نسبت به  264هزار
گردشگر کل سال قبل رشد قابل توجهی نشان می دهد .این تقریباً به اندازه کل جمعیت
شهر وان است .هتلداران محلی نمی توانند جوابگوی تعداد باالی تقاضای ایرانیان باشند.
در یک روز غیرتعطیل در ماه سپتامبر ،خبرنگار اکونومیست بعد از مراجعه به  14هتل و
تنها مهمانسرای شهر جایی برای خواب پیدا نمی کند و تنها به لطف یک مورد لغو سفر یک
مسافر دیگر موفق می شود یک اتاق خالی پیدا کند .تعداد ایرانیانی که در اوایل تابستان به
های
این شهر سفر کردند به حدی باال بود که فرمانداری ناگزیر شد برخی از آنها را در خوابگاه
دانشجویی و دیگر خانههای خصوصی اسکان دهد .یک مقام محلی شهر وان به شوخی می
گوید« :گاهی اوقات احساس می کنید در شهر خودتان مثل یک خارجی هستید».
این سفرها موجب ارز آوری دهها میلیون دالری برای فعاالن اقتصادی شهر وان شده است.
های زبان فارسی برای مغازه داران کرده
مسئوالن شهر وان اخیرا ً شروع به برگزاری دوره
اند .در شرایطی که ترکیه با مشکل کاهش ورود گردشگر از اروپا و آمریکا مواجه است،
گردشگران خاورمیانه ای با ماشین به این کشور سفر می کنند .انتظار می رود امسال 2
میلیون ایرانی به ترکیه سفر کنند که یک رکورد محسوب می شود.

محسن رفیق دوست گفت :این تصور باطل است که ما باید موشکهایمان را از بین ببریم .در
آن صورت ممکن است حتی مملکت ما را اشغال کنند.اولین وزیر سپاه پاسداران با تأکید
بر ضرورت حفظ توان موشکی ایران ،گفت :سرمایه گذاری خارجی زمانی به کشور ما می
آید که ما از نظر داخلی قوی باشیم .یعنی حتی توان اقتصادی ما وابسته به قدرت نظامی و
دفاعی ماست.
محسن رفیق دوست ،در مورد توان موشکی ایران اظهار کرد :خوشبختانه اآلن همه مردم،
مسئولین و جناحهای سیاسی در مورد اینکه توان موشکی ما قابل مذاکره نیست به اجماع
رسیده اند .اگر کسانی می گویند باید نظر آنها را جلب کنیم یا نمی فهمند و یا خدای ناکرده
چیزی در سر دارند؛ و اّال در دفاع از خودمان آنچه که تا اآلن داریم را باید حفظ کنیم و آنچه
را هم که احساس می کنیم برای آینده نیاز داریم باید داشته باشیم؛ غیر از بمب اتم که هم
امام و هم رهبری حرام اعالم کردند ،باید داشته باشیم.
تر شویم روابط بین المللی ما قویتر می شود.
وی تأکید کرد :هرچه از نظر نظامی قوی
مطمئن باشید جایی به شما زور می گویند که ضعیف باشید .اگر موشکهای شما بیشتر شود،
بیشتر می ترسند و به سراغ شما نمی آیند .این تصور باطل است که ما باید موشکهایمان را
از بین ببریم .در آن صورت ممکن است حتی مملکت ما را اشغال کنند .اصال نباید فکر کنیم
به خاطر موشکها به ما کمک نمی کنند؛ ما به کمک آنها نیاز نداریم.
رفیق دوست در مورد راهکار به دست آوردن اعتماد بین المللی برای جمهوری اسالمی گفت:
ما در زمان جنگ در تحریم کامل بودیم و اعتماد دنیا را هم نداشتیم اما مملکت را از نظر
دفاعی خودکفا کردیم .سرمایه گذاری خارجی زمانی به کشور ما می آید که ما از نظر داخلی
قوی باشیم .یعنی حتی توان اقتصادی ما وابسته به قدرت نظامی و دفاعی ماست« .برو قوی
شو اگر راحت جهان طلبی /که در نظام طبیعت ضعیف پامال است».
وی در پایان در مورد برجام تأکید کرد :برجام دو خاصیت داشت؛ یکی این بود که دنیا با
برجام داشتن انرژی هسته ای را ،که حق مسلم ما بود به رسمیت شناخت و سازمان ملل
هم آن را تصویب کرد .خاصیت دوم برجام این بود که اجماع بین المللی علیه ما را شکست.
نباید توقع دیگری از برجام داشته باشیم.

اعالم شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور دربارۀ شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه افراد،
گفت :اسامی مذهبی تنها قابل تغییر به اسامی مذهبی دیگر و آن هم منوط بر غالب بودن
فراوانی نام منتخب ثانویه است.سیفاهلل ابوترابی درباره شرایط تغییر نام مذهبی اظهار کرد:
تغییر نام مذهبی به یک نام مذهبی دیگر امکان پذیر است و آن هم منوط بر این است که
فراوانی نام منتخب ثانویه بیشتر از نام اولیه باشد .یعنی بایستی مشخص شود فراوانی کدام
اسم غالب است و در صورتی که فراوانی اسم منتخب ثانویه بیشتر از اسم اولی باشد امکان
تغییر نام وجود خواهد داشت.وی افزود :افرادی که اسامی غیر مذهبی و غیرمتعارف دارند،
توانند با مراجعه به سازمان ثبت احوال درخواست خود را اعالم و نسبت به تغییر
می
نام خود اقدام کنند.
مدتی است که امکان تغییر نام در ثبت احوال امکان پذیر شده
های گذشته صحت آن را
است و دیوان عدالت نیز در هفته
تأیید کرده است .یعنی افراد واجد شرایط با مراجعه به ثبت
توانند مراحل تغییر نام را طی کنند و دیگر
احوال می
نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست.
همچنین افراد  18سال به باال و افراد کمتر از
 18سال که دارای حکم رشد باشند ،پدر یا جد
پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان
کمتر از  18سال وسرپرست قانونی ( قیم ،امین،
وصی ) برای افراد صغیر و مهجور ،با ارائه مدارک
مستند که سمت او احراز شده باشد می توانند با
مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست
تغییر نام اقدام نمایند.
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