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 اذعان  تلویحی اردوغان 
به نقش بن سلمان در قتل خاشقجی

جسد روزنامه نگار عربستانی در اسید حل شده است

 در مراسمی با حضور وزیر دفاع انجام شد

»حمایت« گزارش می  دهد

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تشریح کرد

»حمایت« گزارش می دهد

  تحویل اولین جنگنده کوثر
 به نیروی هوایی ارتش

 رتبه بندی معلمان 
در انتظار تامین اعتبار

 چشم امید سرخ ها
 به »آزادی«

پشت پرده فضاسازی کارآفرین قالبی 
علیه دستگاه قضا

 گندمکاران چشم انتظار 
نرخ خرید تضمینی

مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت وگو با »حمایت« خبر داد

 کاهش نیمی از زندانیان مهریه 
با ابالغ بخشنامه رییس قوه قضاییه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعالم کرد

 تشکیل 90 پرونده 
مربوط به احتکار
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رهبران مدع�ی و متوهم کاخ س�فید قریب به 40 
سال است که هر روز و علی الدوام بر طبل خصومت 
با ایران اسالمی می کوبند و همواره مدعی اند که در 
پایان ه�ر دوره از تحریم ها، تهدیدات و تنگناهای 
معیش�تی، جمهوری اس�المی س�اقط خواهد شد 
اما هر بار، دس�ت از پ�ا درازتر به کنج کاخ س�فید 
می خزند و ناامیدانه توطئه دیگری را به بوته آزمون 
می آورند. روز گذشته رهبر حکیم انقالب در دیدار 
با جمعی از دانش آموزان به مناسبت روز مبارزه با 
استکبار جهانی، به مناس�بت عقیم ماندن توطئه 

اخیر آمریکایی ها در جنگ اقتصادی...

شکست کدخدا

یاد د اشت

2

  پرویز سروری 

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

افول آمریکا 
آشکار شده  است

2

2

تمایل جهان برای تجارت با ایران
همزمان با اجرای تحریم ها از سوی آمریکا مطرح شد

بس�یاری از کش�ورهای دنیا، پس از اعمال تحریم های جدید علیه کش�ورمان، اقدامات خودس�رانه آمری�کا علیه ایران 
را تأس�ف بار قلمداد کردن�د. پس از بازگش�ت همه تحریم های�ی که پ�س از برجام بر روی کاغذ برداش�ته ش�ده بودند و 
اعمال برخ�ی تحریم های جدید از س�وی واش�نگتن علیه کش�ورمان، جامع�ه جهانی به ای�ن اقدام واکنش نش�ان داد. 
آمریکایی ه�ا ک�ه از ش�دیدترین نظام تحریم�ی علیه کش�ورمان س�خن می گوین�د، معافیت ه�ای زیادی را ه�م برای 
ش�رکای نفتی کش�ورمان قائل ش�ده اند. »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا مدعی اس�ت باب مذاک�ره برای حصول 
توافق جامع ت�ر با ایران باز اس�ت و ت�ا آن زمان تحریم ها علیه این کش�ور ب�ه قوت خود باق�ی می ماند. ام�ا واکنش های 
جامع�ه جهانی به اق�دام جدید واش�نگتن، با انتقاد ش�دیدی همراه ب�ود. وزارت خارجه کش�ورمان ط�ی اطالعیه ای در 
این خصوص اعالم ک�رد: این اقدام اگرچه ب�ه لحاظ عینی و عملی نس�بت به دوره ش�ش ماهه اخیر تبع�ات منفی اندکی 
 برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داش�ت، اما برای رژیم حاکم بر آمریکا یک س�قوط اخالقی و سیاس�ی بزرگ محسوب 
می شود. این اقدام به تنهایی نقض برجام، نقض قطعنامه شورای امنیت، نقض دستور دیوان بین المللی دادگستری، تقابل 

با اراده صریح اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و بی توجهی به اصول انسانی...

   اقدامات ترامپ، لیبرال دموکراسی را هم 
بی آبرو کرده است

  آمریکا 40 سال است که مغلوب 
جمهوری اسالمی شده است

آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران 
واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه عالقه مندان شرکت در مناقصه دعوت می شود تا مورخ 97/08/21 جهت دریافت اسناد 
مناقصه به دبیرخانه بنیاد مس�کن انقالب اسالمی استان واقع در چای کنار شمالی، خیابان فارابی، مابین زیرگذر آبرسان و پارک 
ش�مس تبریزی مراجعه نمایند. آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهاد قیمت تا پایان وقت اداری 1397/09/01 می باشد. پیشنهادهای 

واصله راس ساعت 10 مورخ 97/09/03 در کمسیون مناقصه استان افتتاح خواهد شد. 
ضمانت نامه بانکی یا سپرده مبلغ برآورداولیه )ریال( مدت زمان اجراشهرستان شرح عملیات ردیف

نقدی شرکت در مناقصه )ریال( 

1 B اجرای با مصالح سیمان شسته نمای بلوک
پروژه ارسباران

64/000/000/00014/000/000 ماه اهر

تامین پنجره و درب دو جداره UPVC و شیشه 2
های دو جداره بلوک A پروژه گل یاس 

23/200/000/00012/500/000 ماه مرند

3 A بلوک UPVC نصب پنجره و درب دو  جداره
پروژه گل یاس 

4320/000/0007/000/000 ماه مرند

ضمنا جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با شماره تلفن 36595299 تماس یا به سایت بنیاد مسکن به آدرس: www.ea-bm.ir و یا 
سایت پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس: http://iets.mporg.ir رجوع فرمایند.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برندگان مناقصه  خواهد بود. 
روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی 

شناسه آگهی : 282411 

   آگهي مناقصه عم�ومي دو مرح�له اي
   » شماره 97-029«

       شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به »خرید سیم 
های فازو opgwخط 132 کیلوولت دشتی « اقدام نماید.

    لذا ازمتقاضیان ش�رکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اس�ناد مناقصه به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
WWW.setadiran.ir مراجع�ه ونس�بت ب�ه واریز مبلغ500،000 ریال بصورت الکترونیکی به ش�ماره حس�اب 2175095402002 بنام س�ایر 
درآمدهای ش�رکت س�هامي برق منطقه اي هرمزگان  ازتاریخ 97/08/14 لغایت 97/08/16 اقدام ویک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند 
. ب�ا توج�ه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت برگزار می 
گردد , الزم است در صورت عدم عضویت فبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی امضا, 
الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره   4-33331700-076 داخلي2298 ، ودر خصوص 
س�امانه با داخلی 2071 تماس حاصل فرمایند . ثبت ش�ماره تلفن ,فکس وایمیل از س�وی ش�رکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا« 

تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد . 
    توضیحات:

مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار:2،500،000،000ریال، به صورت ضمانتنامه معتبربانکي ویا واریز نقدي .
دس�تگاه نظارت : معاونت  طرح وتوس�عه  – اداره خطوط شرکت برق منطق�ه ای هرمزگان  می باشد وشرکتهای متقاضی می تواننددر خصوص 

سئواالت فنی خود با تلفن داخلی2159)آقای مهندس دشتی( تماس حاصل فرمایند.
حداکث�رمهلت تحویل اس�ن�ادبه دبیرخانه اینش�رکت تاساعت 9صبح روز سه ش�نبه مورخ97/08/29  وزمان بازگشایی پاکات راس ساعت 10 

صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي این شرکت می باشد. 
به پیش�نهادات مش�روط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپیش�نهاداتي که بعد ازموعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارس�ال گردد مطلقًا ترتیب 

اثرداده نخواهدشد.
آگهي ما درسایت سامانه )www.setadiran.ir(بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر«  قابل مشاهده مي باشد.      

   شناسه آگهی   282357                                                              روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان      

این شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره 60/1/6557 مورخه 96/12/28 شوراي اسالمي شهر قرچک نسبت به اجراي فاز 
دوم کفپوش معابر منطقه سه شهرداري بشرح ذیل از طریق برگزاري تجدید مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 

واجدالشرایط دعوت میشود جهت اخذ اسناد تجدید مناقصه براساس اطالعات اعالم شده ذیل اقدام نمایند.
مبلغ سپردهمبلغ برآورد اولیهمدتموضوعردیف

100/000/000 ریال1/999/478/136 ریال4 ماهکفپوش بتني معابر منطقه سه330206

1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداري قرچک
2- س�پرده شرکت در تجدید مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکي، اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003 

بنام سپرده اشخاص شهرداري میباشد.
3- محل دریافت اسناد تجدید مناقصه: شهرداري قرچک بنشاني شهرک طالییه ، جنب بخشداري واحد امور قراردادها بشماره  

تلفن 4 الي  021-36151580
4- مهل�ت اخذ اس�ناد تجدید مناقصه از مورخ�ه 97/8/6 لغایت 97/8/26 و زمان تحویل پاکات پیش�نهادات از 97/8/6 لغایت 

97/8/26 به دبیرخانه شهرداري قرچک میباشد.
5- تش�کیل کمیس�یون عالي معامالت شهرداري قرچک  و بازگشایي پاکتهای پیش�نهادي در روز شنبه مورخه 97/8/26 راس 

ساعت 15 در محل سالن جلسات شهرداري میباشد.
6- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و رتبه )گرید( ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- س�ایر اطالع�ات و جزئیات فني مربوط به معامله در اس�ناد تجدید مناقصه قید و هزینه آگه�ي برعهده برنده تجدید مناقصه 
میباشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/6    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/13
                                                  محسن خرمي شریف- شهردار قرچک

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی

       شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

شهردار اصفهان گفت: امس��ال شعار جهانی برای روز شهرها،"شهرهای تاب 
آور و پایدار" اس��ت و س��اخت چنین ش��هرهایی با خواندن و نوشتن محقق 

خواهد شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفهان، قدرت اهلل نوروزی 
عصر چهارش��نبه در افتتاحیه سیزدهمین نمایش��گاه کتاب اصفهان با بیان 
اینکه بنابر مصوبه س��ازمان ملل امروز، روز شهرهای جهان است و شعار این 
روز "ش��هر بهتر، زندگی بهتر" انتخاب ش��ده اس��ت، اظهار داشت: شعار این 
مناس��بت جهانی در س��ال 2018 از سوی سازمان ملل "شهرهای تاب آور و 

پایدار" نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: س��اختن ش��هر تاب آور با خواندن و نوشتن شدنی است و در 

قرآن هم بر خواندن و نوشتن با دو عنوان "یقرا" و "قلم" تاکید شده است.
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه نمایشگاه کتاب مظهر هر دو اینهاست، افزود: 
نمایش��گاه کتاب تجلی گاه به ظهور رساندن انسانهایی است که توان نوشتن 

دارند.
وی تصریح کرد: امیدوارم سیزدهمین نمایشگاه کتاب با تعداد باالی عناوین 

عرضه ش��ده و ناش��ران، جامعه را به وجد آورده و جوانان و کس��انی که اهل 
خواندن هستند را به این سو جلب کند و افراد کتابخوان بیشتری به جامعه 

تحویل دهد.
نوروزی با اش��اره به اینکه هنر عرضه ش��ده در نمایش��گاه کتاب، نوش��تن و 
خواندن است، اظهار داشت: مشکل جامعه ما نخواندن و ننوشتن است و اینجا 
باید محلی برای ارج نهادن به کسانی باشد که هم میخوانند و هم می نویسند 

تا همه اصحاب اهل مطالعه از این فرصت استفاده کنند.
وی اضاف��ه کرد: امیدواریم ناش��ران و متولیان امر برگزاری به گونه ای تدبیر 
کنند تا کتابفروشی ها هم از نمایشگاه استقبال کنند تا نمایشگاه محلی برای 

افزایش سرانه مطالعه و نیز رونق کسب و کار حوزه کتاب باشد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: دستاوردهای نمایشگاه باید به گونه ای باشد تا 

با برگزاری نمایشگاه دیگر شاهد کسادی در کتابفروشی ها نباشیم.
وی ادامه داد: 60 کتابخانه و فرهنگسرا هم اکنون در اختیار شهرداری است 
که ما در اختیار مردم قرار داده ایم و انتظار داریم نمایش��گاه کتاب به تجلی 

گاهی برای تقویت چنین مکان هایی تبدیل شود.

شهردار اصفهان:

ساختن شهر تاب آور با خواندن و نوشتن محقق می شود

نوبت دومآگهي تجدید مناقصه عمومي
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در بیانیه ستادکل نیروهای مسلح آمده است: ۱۳آبان سال۹۷ 
نقطه عطف و سرنوشت س�از تقابل آشکار و همه جانبه با نظام 
سلطه و اس�تکبار جهانی در مقطعی بس�یار حساس از تاریخ 

انقالب اسالمی است.

به مناسبت فرارس��یدن یوم اهلل 13آبان سالروز مبارزه با استکبار جهانی، 
شخصیت ها و نهادهای کشورمان از مردم انقالبی ایران اسالمی برای 

حضوری پرشور در این راهپیمایی دعوت بعمل آوردند. 

آیت اهلل حسین نوری همدانی از مراج تقلید قم طی سخنانی، اظهار داشت: 
13آبان نمایش وحدت در مقابل ظلم آمریکا است. وی افزود: دلدادگان 
به آمریکا بیدار شوند. محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تشدید تحریم های 
آمریکا در 13آبان  و ضرورت حضور مردم در روز استکبارستیزی در پاسخ 
به این جنگ روانی، گفت: پاس��خ ملت در  ی��وم اهلل 13آبان باید با حضور 
پر قدرت آنان در صحنه همراه باش��د تا  آمریکایی ها از این تحریم دست 

بردارند و رها کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اس��المی نیز در اطالعیه ای آحاد مردم را به 
شرکت گسترده و پرش��ور در مراسم 13آبان دعوت کرد. همچنین ستاد 
کل نیروهای مس��لح در بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن سالروز 13آبان، 
تصریح کرد: 13آبان س��ال۹۷ نقطه عطف و سرنوشت ساز تقابل آشکار 
و همه جانبه با نظام س��لطه و استکبار جهانی در مقطعی بسیار حساس از 

تاریخ انقالب اسالمی است.
مرکز اطالع رس��انی پلیس راهنمای��ی و رانندگی ته��ران بزرگ هم از 
تمهیدات ترافیکی برای مراسم یوم  اهلل سیزدهم آبان که از ساعت 10 تا 

12 امروز یکشنبه در مقابل النه جاسوسی سابق آمریکا برگزار می شود، 
خبر داد. همچنین در اطراف النه جاسوس��ی محدودیت تردد وجود دارد 

که از ساعت 8 صبح یکشنبه اعمال می شود.
نص��رت اهلل لطفی قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی هم 
 در نشس��تی خبری اظهار داشت: مراس��م راهپیمایی 13آبان از ساعت

 ۹:30 الی 11:30 صبح یکش��نبه در خیاب��ان طالقانی تهران مقابل النه 
جاسوس��ی و با سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 

پاسداران برگزار می شود.

۱۳ آبان ۹۷ نقطه عطف تقابل همه جانبه با نظام سلطه
در بیانیه مقامات و نهادهای کشور تأکید شد

  سیاست  
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب، روز گذش�ته 
در آس�تانه ۱۳آب�ان روز مل�ی مبارزه ب�ا اس�تکبار در دیدار 
هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تجلیل از حضور 
پرمعنا و عظیم مردم در »رزمایش بی نظیر، توصیف ناپذیر 
و شگفتی س�از اربعین«، سه حادثه ۱۳ آبان ۴۳، ۵۷ و ۵۸ را 
نش�انه  هایی از چالش عمیق و مس�تمر ملت ایران و آمریکا 
خواندند و با اشاره به شکست شیطان بزرگ در تحقق هدف 
اصلی توطئه های ۴۰سال اخیر آن یعنی بازگشت به سیطره 
دوران رژیم ستم شاهی در ایران تأکید کردند: افول آمریکا 
به واقعیت مورد اجماع صاحب نظران معتبر جهان تبدیل شده 
اما در سوی دیگر این چالش، ملت ایران با انگیزه، روحیه و 
کار و تالش جوانان عزیزش، آینده ای درخشان و به مراتب 

بهتر را در پیش دارد.

رهبر انقالب در ابتدای سخنانشان با تبریک به همه کسانی که توفیق حضور 
در  حرکت پرشور اربعین را داشتند، گفتند: غربی ها از درک و تحلیل این پدیده 
فوق العاده عاجزند، آنها چند س��ال در قبال حرکت عظیم اربعین »توطئه 
سکوت« را به کار گرفتند اما امسال مجبور شدند مقداری به آن بپردازند البته با 
تحلیل های خصمانه و غلط و بالهت آمیز. ایشان با تأکید بر اینکه سرچشمه 
فیاض راهپیمایی اربعین، غربی ها و رسانه های آنها را دستپاچه کرده است، 
گفتند: رسانه های غربی همچون رادیو انگلیس ادعای حکومتی بودن این 
مراسم عظیم را مطرح کردند اما کدام دولت می تواند 10 تا 1۵میلیون انسان 
را در مسافتی حداقل 80کیلومتری، پیاده به حرکت درآورد؟ رهبر انقالب 
خاطرنشان کردند: اگر بر فرض محال هم قبول کنیم که جمهوری اسالمی 
ایران و دولت عراق عامل شکل گیری چنین حرکت عظیمی بوده اند، این 
یک معجزه است و  غربی ها هم اگر می توانند چنین حرکت بی نظیری را راه 
بیاندازند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: حرکت بی نظیر اربعین، جز 
با عشق و ایمان و جوشندگی خون شهیدان واالمقام شکل نمی گیرد و هیچ 
عامل دیگری قادر به برپایی چنین عظمتی نیست. رهبر انقالب با تأکید بر 
اینکه حرکت اربعین سال به سال عظیم تر و بهتر خواهد شد، از پذیرایی و 
میهمانداری محبت آمیز دولت و ملت عراق و شخصیت های صاحب نظر و 

سیاسی این کشور قدردانی کردند.

 ادعای جدید بودن تحریم ها نادرست است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سه 
حادثه روز سیزده آبان که به نحوی مرتبط با آمریکا است، گفتند: حادثه اول در 
سال 13۴3 مربوط به تبعید امام خمینی)ره( در پی اعتراض ایشان به الیحه 
کاپیتاالسیون یا همان مصونیت اتباع آمریکایی در ایران بود. حادثه دوم به 
کشتار دانش آموزان و نوجوانان به دست رژیم آمریکایی پهلوی در سال ۵۷ 
مربوط می شود و در حادثه سوم که در سال 13۵8 اتفاق افتاد، النه جاسوسی 
آمریکا به دست دانشجویان تسخیر شد که در واقع سیلی متقابل ملت ایران 
به آمریکا بود. ایشان این س��یلی خوردن و تحقیر آمریکا را نتیجه قدرتی 
دانستند که انقالب اسالمی به مردم داد و افزودند: مجموعه این سه حادثه 
نشان دهنده چالش میان ایران و آمریکا است که این چالش در طول چهل 
سال گذشته ادامه داشته و آمریکایی ها در آن از انواع تحرکات و دشمنی ها 
استفاده کرده اند. رهبر انقالب اسالمی، »حمله به طبس«، »تحریک صدام 
برای جنگ با ایران«، »حمله موشکی به هواپیمای مسافری« و »حمله به 
س��کوهای نفتی« ایران را نمونه هایی از »جنگ نظامی« آمریکا در این 
چالش چهل ساله برشمردند و خاطرنشان کردند: یکی دیگر از تحرکات 
آمریکایی ها در این ۴0س��ال، استفاده از »جنگ اقتصادی« است و اینکه 
اکنون می گویند تحریم ها، اقدامی جدید بر ضد ایران است، در واقع کاله 
گذاش��تن بر سر خود و یا ملت آمریکا اس��ت زیرا موضوع تحریم از ابتدای 

پیروزی انقالب اسالمی وجود داشته است.

 آمریکا به دنبال سیطره دوباره بر ایران است
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از ابزارهای آمریکا در چالش ۴0ساله 
با ایران را اس��تفاده از »جنگ رسانه ای« دانستند و گفتند:  جنگ رسانه ای 
آمریکا به معنای دروغ پراکنی، فتنه انگیزی، ترویج فساد و تحریک افراد از 

ابتدای انقالب اسالمی وجود داشتع است که البته امروز با استفاده از فضای 
مجازی، شیوه های آن جدیدتر شده است. ایشان در جمع بندی این بخش 
از سخنانشان خاطرنشان کردند: در چالش ۴0ساله آمریکا و ایران حقیقت 
مهمی وجود دارد که گاهی از دیده ها پنهان می ماند و آن اینکه، طرف پیروز 
در این چالش، جمهوری اسالمی ایران و طرف مغلوب، آمریکا بوده است. 
رهبر انقالب اسالمی در بیان دلیل این موضوع افزودند: هدف اصلی آمریکا 
در ۴دهه اخیر سیطره مجدد بر ایران بود اما با وجود همه تالش ها و توطئه ها، 
نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید 
کردند: امروز تنها کشوری که آمریکا کوچکترین نقشی در تصمیمات آن 
ندارد، جمهوری اسالمی ایران است و این، به معنای شکست آمریکا است. 
ایشان هدف اصلی آمریکا از تحریک صدام برای تحمیل جنگ هشت ساله 
به ایران، شکست و بی آبرو کردن نظام اسالمی در دنیا، برشمردند و تأکید 
کردند: ایران در جنگ های دویست سال گذشته همواره شکست خورده 
بود اما در جنگ 8ساله توانست طرف مقابل را شکست دهد و یک وجب از 

خاک کشور به دست بیگانه نیفتد.

 ترامپ باقیمانده آبروی آمریکا را برده است
رهبر انقالب اس��المی، هدف آمریکا از جنگ و تحریم اقتصادی در طول 
چهل سال گذشته را فلج کردن و عقب نگه داشتن کشور دانستند و افزودند: 
در جنگ اقتصادی نیز آنچه اتفاق افتاده، برخالف خواست آمریکا است زیرا 
حرکت به سمت خودکفایی و تولید در داخل، سرعت گرفته و امروز صدها 
گروه فعال از جوانان خوش فکِر دانش��گاهی مشغول فعالیت ها و کارهای 
مهمی در کشور هستند. ایشان سپس به ش��رایط آمریکا در جهان اشاره 
کردند و افزودند: در یک نگاه وسیعتر، قدرت و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا، 
رو به افول و زوال است و آمریکای امروز به مراتب ضعیفتر از آمریکای چهار 
دهه قبل است. رهبر انقالب با اشاره به اذعان بسیاری از سیاسیون و جامعه 
شناسان معتبر دنیا مبنی بر فرسوده شدن و از بین رفتن »قدرت نرِم« آمریکا 
گفتند: قدرت نرم آمریکا به معنای »اقناع و قبوالندن نظر خود به کشورهای 
دیگر«، اکنون در ضعیفترین موقعیت ممکن قرار دارد و بخصوص از زمان 
روی کار آمدن رییس جمهور فعلی آمریکا نه تنها ملت ها بلکه دولت های 
اروپا، چین، روسیه، هند، افریقا و آمریکای التین نیز با تصمیم های آمریکا 

صراحتاً مخالفت می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: اکنون نه تنها اقتدار معنوی 
و قدرت نرم آمریکا رو به افول اس��ت بلکه اقدامات رییس جمهور عجیب 
و غریِب فعلِی آمریکا، »لیبرال دموکراس��ی« را نی��ز که پایه تمدن غرب 
اس��ت، بی آبرو کرده اس��ت. ایشان با اشاره به س��خنان چندین سال قبل 
یک محقق معروف دنیا مبنی بر اینکه وضع کنونی آمریکا، »نقطه نهایی 
تکامل تاریخی بش��ر است«، گفتند: همین جامعه شناس، اکنون سخنان 

قبلی خود را پس گرفته و مطالبی بیان می کند که نش��انگر ضعف و افول 
آمریکا و لیبرال دموکراس��ی است. رهبر انقالب، »قدرت سخت« آمریکا 
در زمینه های نظامی گری و اقتصاد را نیز رو به افول خواندند و افزودند: آنها 
ابزار نظامی دارند اما به علت افس��ردگی، سردرگمی و تردید سربازانشان 
مجبورند از سازمان های جنایتکاری نظیر بلک واتر برای تحقق اهدافشان 
در کشورهای دیگر کمک بگیرند. ایشان بدهی افسانه ای آمریکا و کسری 
بودجه 800میلیارد دالری این کش��ور در سال جاری را از نشانه های روند 
زوال اقتصادی آمریکا برشمردند و خاطرنشان کردند: آنها این واقعیات را 
با ظاهرسازی و شعار می پوشانند اما در زیر این زرق و برق، افول اقتصادی 
مشهود است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با جلب توجه کشورهای منطقه به 
واقعیت افول آمریکا، افزودند: کسانی که به پشتیبانی آمریکا حاضرند مسئله 
فلسطین را به کلی به فراموشی بسپارند، متوجه باشند که آمریکا حتی در 
منطقه خودش هم رو به زوال است اما ملت های این منطقه و حقایق آن، 

زنده و پابرجا هستند.

 سنت الهی زایل شدن قدرت آمریکاست
رهبر انقالب اس��تمرار روحیه استقالل طلبی در جوانان ایران با هر تفکر و 
رفتار را از دیگر نش��انه های شکست آمریکا دانستند و افزودند: آنها با همه 
تالش امپراطوری خبری و رس��انه ای خود نتوانس��ته اند احساس تنفر و 
روحیه استقالل طلبی و مقاومت در مقابل بیگانگان سلطه طلب را در جوانان 
این سرزمین از بین  ببرند، به گونه ای که نسل جوان کنونی از لحاظ انگیزه 
ایستادگی و مقاومت اگر از نسل اول انقالب جلو نباشد حتماً عقب نیست. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به رسوخ روحیه استقالل طلبی جوانان 
ایرانی در کشورهای دیگر افزودند: مردم و جوانان عراقی، سوری، لبنانی، 
افغانستانی، پاکستانی و کشورهای دیگر به علت سیطره طلبی و اهانت های 
آمریکا از آن متنفر هستند اما مقامات آمریکایی ناتوان از درک علل این تنفر، 
آن را از چشم ما می بینند. رهبر انقالب در همین زمینه افزودند: آمریکایی ها 
ما را تهدید می کنند و پیغام می دهند که اگر جوانان فالن کشور به نیروهای 
ما یا طرفداران ما حمله کنند ایران را مقصر می دانیم اما ما می گوییم شما غلط 
می کنید ایران را مقصر می دانید بلکه باید به اقدامات تنفر برانگیز خودتان در 
آن کشورها نگاه کنید. حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری افول آمریکا به 
کسانی که به سازش با آمریکا گرایش دارند، افزودند: بیهوده نقشه بی اساس 
و بی پایه نکشید، زوال آمریکا یک واقعیت است. ایشان عوامل افول شیطان 
بزرگ را بلندمدت و مربوط به عملکرد سلطه طلبانه آن در طول تاریخ این 
کشور دانستند و تأکید کردند: براساس سنت الهی، آمریکا محکوم است که 

از صحنه قدرت جهانی زایل بشود.
رهبر انقالب پس از ترسیم اوضاع آمریکا به عنوان یکی از دو طرف چالش 
عمیق و مستمر آمریکا- ایران خاطرنشان کردند: در سمت دیگر این چالش 

می توان بدون مبالغه و بزرگنمایی نش��انه های پیشرفت و قوی تر شدن را 
در طول ۴0سال اخیر مشاهده کرد. ایشان حضور فعال صدها گروه جوان، 
خوش اس��تعداد، مبتکر و با همت را در زمینه های مختلف فکری- عملی 
و فناوری، نشانه آشکار حرکت جدی جمهوری اسالمی در روند استقالل 
صنعتی و سیاسی خواندند و افزودند: این جوانان به فکر رییس شدن و وزارت 

و وکالت نیستند و این پدیده مبارک ادامه خواهد یافت. 

 چند توصیه رهبری به جوانان
سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانش آموزان و دانشجویان با چند توصیه 

به جوانان ادامه یافت که اولین آنها فراموش نکردن دشمنی با آمریکا بود.
 ایشان هوشیاری در مقابل فریب و لبخند دروغین دشمن را ضروری خواندند 
و یادآوری کردند: آمریکایی ها گاهی می گویند با ملت ایران مشکلی نداریم 
و تحریم ها علیه مردم نیست بلکه با دولت ایران دچار چالش هستیم اما این 
یک دروغ فضاحت بار است چون دولت ایران بدون ملت کاره ای نیست و 
آنها با حضور و اراده ملت دش��منند. رهبر انقالب در پاسخ به این سؤال که 
ایستادگی و دشمنی ملت ایران با آمریکا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، 
افزودند: وقتی آمریکا س��یطره جویی خود را کنار بگذارد می شود با او مانند 
دیگر کش��ورها تعامل کرد اما این مسئله بعید اس��ت چون ذات استکبار، 
سلطه جویی و سیطره طلبی است. دومین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به جوانان، »ترویج و تبیین نظریه مقاومت« بود. ایشان نظریه »مقاومت در 
مقابل دشمن قوی پنجه« را هم در مقام نظر هم در جایگاه عملی، نظریه ای 
متقن و صحیح خواندن��د و افزودند: جوانان در محیط های مختلف هدف 
اصلی استکبار یعنی سلطه طلبی را تبیین کنند تا ضرورت و صحت نظریه 
مقاومت، به خوبی نمایان و درک شود. رهبر انقالب افزودند: از نظر عملی 
نیز ما مقاومت را حق جوانان عراقی، س��وری، لبنانی، کش��ورهای شمال 
آفریقا، ش��به قاره و دیگر مناطق می دانیم و تقویت این جریان ها تقویت 
نظریه مقاومت است. توصیه آخر حضرت آیت اهلل خامنه ای به جوانان عزیز 
ایران، »احساس مسئولیت در قبال موضوع پیشرفت کشور« بود. ایشان، 
»الگوی اس��المی ایرانی پیشرفت« در پنجاه سال آینده را که برای پخته 
ش��دن و تکمیل در اختیار صاحب نظران قرار گرفته، برنامه ای فکر ش��ده 
برشمردند و افزودند: جوانان خود را بخشی از این نقشه وسیع ۵0ساله بدانند 
و برای ایفای نقش براساس مقتضیات زمان در عرصه های علمی، فناوری، 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آماده باشند.

 آینده کشور درخشان و به مراتب بهتر از امروز است 
رهبر انقالب قطع وابس��تگی اقتصاد کش��ور ب��ه درآمدهای نفت��ی را از 
دغدغه های همیشگی خود و اقتصاددانان خواندند و جوانان مؤمن و اهل 
فک��ر و عمل را به ارائه راه حل در این زمینه دعوت کردند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اش��اره به اینکه مدل پیشرفت ایران از الگوهای توسعه غربی 
اخذ نشده اس��ت، افزودند: ما از دانش و فناوری روز حداکثر استفاده را می 
بریم اما می دانیم که مدل های غربی برخالف زرق و برق ظاهری، باطنی 
مش��کل آفرین دارند و کشورهای مختلف را با دش��واری و بدبختی روبرو 
کرده اند. ایشان همت جوانان برای حل مسائل را نیاز اصلی کشور خواندند 
و تأکید کردند: جوانان بدون »ترس و تنبلی« ابتکار و نوآوری را سر لوحه 
تالش خود قرار دهند و با غیرت و تعصب ملی، وظایفش��ان را در پیشرفت 
و سعادت و افتخار ملت و امنیت کشور ایفا کنند. رهبر انقالب مسئوالن را 
نیز به جدی گرفتن جوانان پرانگیزه و اس��تقبال واقعی از آنان فراخواندند 
و گفتند: گاه دیده ش��ده که برخی دستگاه های ذی ربط به کارهای خوب، 
برجسته و راهگشای جوانان کمک نمی کنند. رهبر انقالب در جمع بندی 
سخنانشان تأکید کردند: بدون تردید آینده کشور درخشان و به مراتب بهتر 
از امروز است و اگر ملت با همین روحیه و انگیزه پیش برود، ایران عزیز در 
آینده ای نه چندان دور به اوجی می رسد که در تعامالت جهانی دست برتر 
را داشته باشد و جوانان، این پیشرفت عظیم را که به برکت اسالم و انقالب 

ایجاد می شود، تجربه کنند.
پیش از سخنان رهبر انقالب، آقایان محمدصابر باغخانی و مرتضی عزیزی 
نمایندگان دانشجویان و دانش آموزان با بیان نظرات و دیدگاه های خود بر 
لزوم ایس��تادگی در مقابل توطئه های استکبار با روحیه انقالبی و تکیه بر 

ظرفیت های جوانان کشور تأکید کردند.

افول آمریکا آشکار شده  است
رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

  پرویز سروری  
یادداشت

شکست کدخدا
رهبران مدعی و متوهم کاخ سفید قریب به ۴0 سال است که هر روز و علی الدوام بر 
طبل خصومت با ایران اسالمی می کوبند و همواره مدعی اند که در پایان هر دوره از 
تحریم ها، تهدیدات و تنگناهای معیشتی، جمهوری اسالمی ساقط خواهد شد اما 
هر بار، دست از پا درازتر به کنج کاخ سفید می خزند و ناامیدانه توطئه دیگری را به بوته 
آزمون می آورند. روز گذشته رهبر حکیم انقالب در دیدار با جمعی از دانش آموزان به 
مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی، به مناسبت عقیم ماندن توطئه اخیر آمریکایی ها 
در جنگ اقتصادی، ایران اسالمی را پیروز منازعه ۴0 ساله با آمریکا در همه عرصه ها 
ازجمله نبرد نظامی، رسانه ای و اقتصادی معرفی کرده و تصریح فرمودند: »هدف 
اصلی آمریکا در چهار دهه اخیر، سیطره مجدد بر ایران بود اما با وجود همه تالش ها و 
توطئه ها، نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند.« دراین باره گفتنی هایی هست.

1. پیروزی کشورمان بر ابرقدرتی مثل آمریکا صرفاً یک شعار یا یک گزاره حماسی 
نیست، بلکه واقعیتی است که متکی به منطق سدید و روشن و با تکیه بر اطالعات 
بسیار دقیق شکل گرفته است. یکی از دالیل این پیروزی، شکست تحریم هایی 
است که ترامپ از اردیبهشت ماه وعده آن را داده بود و امروز در فاز اجرا قرار گرفت. 
این خیز از پیش شکست خورده، با نمایش ها و ژست های مضحکی همچون قرار 
دادن روزشمار تحریم های امروز در سایت وزارت خارجه آمریکا و نجوای درگوشی 
مس��تأجر کاخ سفید با شرکای اروپایی مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی تا سه ماه 
دیگر ساقط خواهد شد! کلید خورد اما بنا بر دالیل و شواهد فراوان، تحریم بخش 

نفت و انرژی کشورمان با شکست سنگینی روبه رو شده است.
2. چنانچه نگاهی موشکافانه بر سیاست های خصمانه آمریکا در قبال ایران داشته 
باش��یم، تردیدی باقی نمی ماند که پش��ت کلیدداران فعلی و گذشته کاخ سفید در 
هماوردهای پایان ناپذیر با جمهوری اسالمی به خاک رسیده و سیلی سختی خورده اند. 
آمریکایی ها با حربه ناکارآمد تحریم، عقب ماندن و عقب راندن جمهوری اسالمی از 
قافله علم را تدارک دیده بودند اما این ترفند، به عاملی برای پیشرفت همه جانبه ایران 
تبدیل شد؛ به طوری که گسترش کمی و کیفی تولید علم، کشورمان را به حیاط خلوت 
غرب در فناوری های پیشرفته )های تک(  وارد کرد و جمهوری اسالمی را به رقیبی 
جدی و سرسخت در حوزه های نانو، هوا- فضا، پزشکی، نظامی، ژنتیک، هسته ای و 
... بدل نمود. به بیان دیگر، تحریم ها نه تنها نتوانست ایران را در تاریکخانه عقب ماندگی 
نگه دارد بلکه به فاکتوری جهت افزایش انگیزه دانشمندان جوان و انقالبی در تأمین 

استقالل کشور بدل شد و عیار علمی ما را در تراز رتبه های برتر جهانی قرار داد.
3. در جریان مناقشه هسته ای ایران با غرب، این انقالب اسالمی بود که توانست 
حرف خود را در پیگیری صلح آمیز فعالیت های هسته ای به کرسی بنشاند، هرچند که 
در این فرایند، برخی وادادگی ها در مواقفی موجب شد که از سرعت پیشرفت علمی 
کاسته شود. دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای و مجبور کردن دولت های 
متکبر غربی برای جلوس بر س��ر میز مذاکره ای که ایران اس��المی به تنهایی در 
یک طرف آن با اقتدار قرارگرفته بود، نمایانگر پیروزی بزرگی بود که برای ما رقم 
خورد. این در حالی است که پیش از پیروزی انقالب اسالمی،  اخم یانکی ها به تنهایی 
باعث سرنگون ش��دن چند دولت در منطقه می شد اما به لطف استکبارستیزی و 
تشدید مقاومت ملت بصیر و انقالب ایران در برابر نظام سلطه، حنای سیاست های 
آمریکا رنگ باخته و به فرموده رهبر حکیم انقالب، »امروز تنها کشوری که آمریکا 
کوچک ترین نقشی در تصمیمات آن ندارد، جمهوری اسالمی ایران است و این به 
معنای شکست آمریکا است.« همین فرایند در جنگ تحمیلی - علیرغم تجهیز 
صدام به انواع تجهیزات و تسلیحات نظامی –به شکل دیگری تکرار گردید و این 

تهدید، به فرصتی برای انسجام ملی و توسعه کشور تبدیل شد.
۴. دومینوی این شکس��ت ها زمانی کامل می شود که از منظر قدرت منطقه ای و 
تأثیرگذاری گفتمان جمهوری اسالمی بر روابط ژئوپولتیک در غرب آسیا به ماجرا 
نگاه کنیم، چراکه کشورمان مناسبات و محاسبات آمریکا را در این حوزه نیز کاماًل 
بر هم زده است. همین چند روز پیش بود که یکی از کارشناسان بلندپایه آمریکایی 
اظهار کرده بود که ایران در مقابله با آمریکا، سه بر هیچ، برنده میدان شده و این اعتراف 
و نظایر آن، نشان می دهد که انقالب اسالمی دست برتر را در معادالت منطقه ای 
از آن خود کرده است. از باب نمونه، »دونالد ترامپ« با اعزام فرستاده ویژه به عراق 
پیش از انتخابات پارلمانی این کشور بسیار تالش کرد که دولت و مجلسی بر سرکار 
آید که یا معارض ایران اسالمی باشد و یا کمترین تعامل را با کشورمان برقرار کند اما 
با روی کار آمدن »محمد الحلبوسی« به عنوان ریاست پارلمان این کشور، »عادل 
عبدالمهدی« در مسند نخست وزیری و »برهم صالح« در کسوت ریاست جمهوری، 
تیر این توطئه چندالیه که ماه ها بلکه سال ها وقت برای تحقق آن صرف شده بود، 
به سنگ خورد. این سه شخصیت، بهترین گزینه های ایران و بدترین گزینه های 
آمریکا و سعودی بودند چراکه طی مواضعی رسمی اعالم کرده اند که عزم خود را بر 
هم افزایی با ایران اسالمی در سطوح عالی جزم کرده اند. برگزاری موفق و چشمگیر 
کنگره عظیم اربعین را به حق می توان، پیش درآمد این فصل جدید همدلی میان 
ایران و عراق دانست، زیرا دشمنان دو ملت از مدت ها قبل برای کمرنگ کردن این 

همایش غرورآفرین برنامه ریزی کرده بودند اما کور خوانده بودند.
3. در سوریه، لبنان، یمن و بحرین نیز عمق استراتژیک جمهوری اسالمی عرصه را بر 
آمریکایی ها بسیار تنگ کرد، به ویژه در برهه ای که ترامپ مدعی شده بود مشکالت 
داخلی، مانع از پرداختن انقالب اس��المی به موضوعات منطقه ای شده است! در 
تحوالت جاری در غرب آس��یا هر جا که آمریکایی ها اراده کردند تا سیاست های 
ثبات زای ایران را به چالش بکش��ند، امنیت جعلی را منهای همکاری و هم افزایی 
کشورهای منطقه گسترش دهند، مانع از قدرت گیری و نضج شاخه های مقاومت 
شوند و از روند به حاشیه رانده شدن و اخراجشان از منطقه که هر روز شکل جدی تری 
به خود می گیرد ممانعت به عمل آورند، ناکام مانده و سرشکسته شدند. این در حالی 
است که راهبردهای ایران، گام به گام بر تدابیر استراتژیست های کاخ سفید غالب 
شد و کار را به جایی رس��اند که باالترین مقام این کشور – دونالد ترامپ- بارها از 
حضور نظامیان کشورش در خاورمیانه ابراز ناخرسندی و ناراحتی کرد؛ چه رسد به 

جابجا کردن معادالت منطقه ای!
۴. در همه عرصه های پیدا و پنهان معارضه و هجمه آمریکا به انقالب اس��المی، 
این فتور و زبونی کاماًل هویداس��ت و سردمداران کاخ سفید با عقب گرد و کرنشی 
جدی مواجه شده اند اما جالب اینجاست که مقامات این کشور با این حجم از کینه 
و بغض، دلسوز برخی جریان های ش��یفته و واداده غرب در داخل شده اند. این امر 
نش��ان از این واقعیت دارد که نگاه سازشکارانه و کدخدا پرستانه ای که در برخی از 
الیه های سیاسی رسوخ کرده، در مقابل نگاه برآمده از مقاومت، خودباوری و اتکا به 
ظرفیت های داخلی ؛ دیدگاه باطلی است که در برهه هایی از تاریخ انقالب، ضربات 

و خساراتی را به کشور و نظام وارد کرد.
و باالخره اینکه اصرار بدون تعارف و رودربایس��تی بر انقالبی گری، کار جهادی و 
خستگی ناپذیر قطعاً می تواند نیروی محرک قدرتمندی برای برداشتن گام های 
اس��توار به س��وی آرمان های نظام فراهم کند تا از این رهگذر، دش��منان عنود و 
کینه توزی که توهم توقف و شکست انقالب اسالمی در سالگرد چهل سالگی را در 

سر می پروراندند، این آرزو را برای همیشه با خود به گور ببرند.

 HEMAYATONLINE. 
IR

بسیاری از کشورهای دنیا، پس از اعمال تحریم های جدید 
علیه کش�ورمان، اقدامات خودس�رانه آمریکا علیه ایران را 

تأسف بار قلمداد کردند.

پس از بازگش��ت همه تحریم های��ی که پس از برجام ب��ر روی کاغذ 
برداش��ته ش��ده بودن��د و اعمال برخ��ی تحریم های جدید از س��وی 
واشنگتن علیه کش��ورمان، جامعه جهانی به این اقدام واکنش نشان 
داد. آمریکایی ها که از شدیدترین نظام تحریمی علیه کشورمان سخن 
می گویند، معافیت های زیادی را هم برای ش��رکای نفتی کشورمان 
قائل ش��ده اند. »دونال��د ترامپ« رییس جمهور آمریکا مدعی اس��ت 

باب مذاکره برای حصول توافق جامع تر با ایران باز است و تا آن زمان 
تحریم ها علیه این کش��ور به قوت خود باقی می ماند. اما واکنش های 
جامعه جهانی به اقدام جدید واش��نگتن، با انتقاد ش��دیدی همراه بود. 
وزارت خارجه کشورمان طی اطالعیه ای در این خصوص اعالم کرد: 
این اقدام اگرچه به لحاظ عینی و عملی نسبت به دوره شش ماهه اخیر 
تبعات منفی اندکی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت، اما برای 
 رژیم حاکم بر آمریکا یک س��قوط اخالقی و سیاسی بزرگ محسوب 
می ش��ود. این اقدام به تنهایی نقض برجام، نقض قطعنامه ش��ورای 
امنیت، نقض دستور دیوان بین المللی دادگستری، تقابل با اراده صریح 
اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و بی توجهی به اصول انسانی، 

حقوقی و اخالقی است. سفارت فرانسه در ایران هم برجام را عنصری 
کلیدی در منع اش��اعه هس��ته  ای توصیف و از بازگشت تحریم های 

ضدایرانی ابراز تاسف کرد.
همچنین مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا و وزرای خارجه 
تروئیکای اروپای��ی در واکنش به اعمال تحریم های بیش��تر آمریکا 
علیه ایران در بیانیه ای اع��الم کردند کار ایجاد کانال مالی ویژه برای 
تعامالت مالی ایران و اروپا در مقابل تحریم های آمریکا به خوبی پیش 
می رود. »فدریکا موگرینی« و وزرای خارجه آلمان، سوئد و دانمارک 
در گفت وگوی تلفن��ی با ظریف نیز با تأکید ب��ر تعهد خود برای حفظ 
کانال های مالی با ایران اعالم کردند که سازوکار ویژه مالی اروپا ظرف 

روزهای آینده رسما ثبت و آغاز به کار می کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم با اش��اره به تحریم های جدید 
آمریکا علیه ایران، نوش��ت: این تحریم ها بخشی از عالقه ترامپ به 
اس��تفاده از ابزارهای اقتصادی است تا به اهداف سیاست خارجی خود 
برس��د ولی تحریم ها علیه روسیه، ونزوئال و کره شمالی پیروزی های 
چندانی برایش نداشته است. شبکه آمریکایی ان بی سی نیز با اشاره به 
بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران و معافیت هشت کشور از این 
تحریم ها، این معافیت ها را یک عقب نشینی توصیف کرد و گزارش داد: 
تحریم های تجاری تیم ترامپ چیزی نبود که جنگ طلبان ضدایرانی 

خواهان آن بودند.

تمایل جهان برای تجارت با ایران
همزمان با اجرای تحریم ها از سوی آمریکا مطرح شد

گزارش همتی از بازار پول
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در جلس��ه روز گذشته ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی ک��ه با حض��ور آیت اهلل ص��ادق آملی 
الریجانی، حجت االس��الم حسن روحانی و علی 
الریجانی رؤس��ای قوای قضاییه، مجریه و مقننه 
برگزار ش��د، عبدالناصر همت��ی رییس کل بانک 
مرکزی گزارش��ی از وضعیت بازار پول و سیاست 
بانک مرکزی ب��رای مدیریت این بازار از جمله در 
زمینه مبارزه قاطع با پولشویی ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
در ابتدای این جلس��ه نیز گزارشی از اعالم مواضع دولت آمریکا و اظهارات مقامات آن 

کشور درخصوص تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران ارائه شد.

  تحویل اولین جنگنده کوثر
 به نیروی هوایی ارتش

 خط تولید انبوه جنگنده تمام ایرانی کوثر در شرکت 
هس��ا افتتاح و نخس��تین محص��ول آن به ارتش 
تحویل داده ش��د. امیر حاتمی وزیر دفاع در آیین 
افتتاح خط تولید این دستاورد صنعت دفاعی کشور، 
گفت: با این کار ما استفاده از تمامی زیرساخت هایی 
ک��ه در نیروی هوای��ی ارتش ایجاد ش��ده، آن را 
عملیاتی نگه می داریم و ب��ه مدت طوالنی یعنی 
حداقل به مدت یک دوره 10ساله با نسل های پیشرفته تر این هواپیما از این زیرساخت ها 
استفاده خواهیم کرد. به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد: در هر فروند بالغ بر ۷میلیون 

دالر صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.

پیشنهاد ظریف برای افزودن 
»اقتصاد آبی«  به دی۸

 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در 
هجدهمین نشس��ت وزرای خارجه گروه دی8 در 
آنتالیا، اظهار داش��ت: ما باید قابلیت خود مبنی بر 
عامل ثبات زا بودن در اقتصاد جهانی پرتالطم را به 
منصه ظهور و بروز برس��انیم. ظریف خاطرنشان 
کرد: با توجه به آنکه بسیاری از اعضای گروه دی8، 
کشورهای ساحلی به شمار می آیند، تمایل دارم تا 
اضافه کردن »اقتصاد آبی« به عنوان یکی دیگر از حوزه های همکاری را پیشنهاد دهم. 
برآورد می ش��ود حجم معامالت در اقتصاد آبی بین 3 تا 6تریلیون دالر در سال باشد و 

فرصت های مطلوب در اشتغال آفرینی فراهم کند.

مقاومت محور جدیدی در برابر 
رژیم صهیونیستی تشکیل داده است

 »بثینه ش��عبان« مش��اور سیاس��ی و رس��انه ای 
ریاس��ت جمهوری س��وریه در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی المیادین، گفت: زمانی که اسرائیلی ها 
در رابطه با خروج ایران از سوریه صحبت می کنند 
منظور آنها ایران نیست بلکه تمام محوری است 
که بعد از جنگ تشکیل شد. وی با اشاره به اینکه 
برخ��ی کش��ورهای عرب��ی از طری��ق ترکیه از 
تروریس��ت ها حمایت مالی و تس��لیحاتی کردند و آنها را به سوریه فرستادند، افزود: به 
فضل ذکاوت مقاومت لبنان، س��وریه و ایران محور جدیدی در مقابل اسرائیل تشکیل 

شد که همانند یک سد مانع است.
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با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ممنوعیت ثبت نام دوبار قبول شدگان 

در کنکور لغو شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند »ج« دفترچه شماره )۱( راهنمای 
ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه ها و مؤسسات 
عالی سازمان سنجش آموزش کشور را غیر قانونی دانست و آن را ابطال 

کرد.
در گردش کار این پرونده آمده اس��ت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 
بند )ج( دفترچه ش��ماره ۱ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری 
سال ۱۳۹۶ دانشگاه ها و موسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که: نظر به اینکه 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقالل 
قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مس��ائل را 
به ش��رح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اس��المی و در حد مقرر در 
اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است اطالق 
قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای 
دولتی از جمله مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی مبنای حقوقی و 
وجاهت قانونی ندارد، لذا مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی نمی تواند 
توسط سازمان س��نجش آموزش کشور در امر توزیع عادالنه فرصت ها و 
بهره مندی داوطلبان آزمون سراسری کشور از حق تحصیل، مورد استناد 
قرار گیرد. لکن بند »ج« دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در 
آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ 
شورای عالی انقالب فرهنگی )ستاد انقالب فرهنگی وقت( حق شرکت 
طیفی از داوطلبان را در این آزمون س��لب می کند که این ممانعت اساس 
حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون می باشد، لذا بند فوق الذکر خالف 

قانون اساسی کشور است.
مطابق بند »ج« دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون 
سراسری سال ۱۳۹۶ »افرادی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ �۱۳۶۳ به بعد دو 
نوبت در آزمون های ورودی رشته های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز 
)دوره های روزانه( پذیرفته شده باش��ند، حق ثبت نام در آزمون سراسری 
سال ۱۳۹۶ را نخواهد داش��ت.« عبارت »پذیرفته شده باشند« به منزله 
»استفاده« حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست زیرا ممکن است 
فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری، بنا به حوادث و شرایط قادر 
به ثبت نام در دانش��گاه نباش��د )مثاًل به علت عدم موفقیت در اخذ مدرک 
پیش دانشگاهی تا پایان شهریور ماه س��ال برگزاری کنکور(، از دانشگاه 
اخراج گش��ته یا از ادامه تحصیل انصراف داده باشد. در چنین مواردی فرد 
علی رغم قبولی در آزمون سراسری، از حق تحصیل با استفاده از امکانات  

دولتی محروم می شود.
اینجانب در آزمون سراس��ری س��ال ۱۳۸۶ در رش��ته فیزیک در مقطع 
کارشناس��ی دانش��گاه ارومی��ه در دوره روزانه پذیرفته ش��ده لکن بنا به 
مش��کالت ش��خصی از ادامه تحصیل منصرف ش��ده و انصراف خود را 
تسلیم دانشگاه مربوطه کرده و همچنین هزینه استفاده از آموزش رایگان 
و خس��ارت ناشی از انصراف از تحصیل را مطابق ضمایم ارسالی پرداخت 
نموده ام. س��پس در آزمون سراسری س��ال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی 
فیزیوتراپی دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز پذیرفته شده و در سال ۱۳۹۴ 
موفق به اخذ مدرک کارشناس��ی فیزیوتراپی با استفاده از امکانات دولتی 
شده ام. به عبارتی دیگر بنده دو بار در آزمون سراسری در دوره های روزانه 
پذیرفته ش��ده ام، لکن در بار اول انصراف داده هزینه مربوطه را پرداخت 
کرده ام و در بار دوم موفق به فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی شده ام. 
حتی در صورت احتساب س��نوات تحصیلی بنده در دانش��گاه ارومیه )۳ 
سال(، در مجموع ۷ سال در دانش��گاه دولتی تحصیل نموده ام. اینجانب 
با توجه به بند »ج« دفترچه ش��ماره یک راهنمای ثبت نام و ش��رکت در 
آزمون سراس��ری س��ال ۱۳۹۶ را ندارم. این در حالی اس��ت که طبق بند 
»و« دفترچ��ه فوق الذک��ر داوطلبانی که با اس��تفاده از امکانات دولتی در 
مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اند می توانند در رشته های دکتری 
عمومی گروه آموزش پزشکی )مقاطع باالتر( با استفاده از امکانات دولتی 
و به صورت رایگان مش��غول به تحصیل شوند که در این صورت حداقل 
۱۱ س��ال در دانشگاه دولتی مش��غول به تحصیل خواهند شد. با توجه به 
عرایض فوق، بند »ج« دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در 
آزمون سراسری س��ال ۱۳۹۶ مصداق بی عدالتی در زمینه ایجاد فرصت 
برابر تحصیل با اس��تفاده از امکانات دولت��ی در مقاطع باالتر بوده و مغایر 
با ماده ۷ الیحه قانونی اصالح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وس��ایل و امکانات 
تحصیل اطف��ال و جوانان ایرانی مصوب س��ال ۱۳۵۸ و اصل ۳۰ قانون 
اساسی و به لحاظ رعایت عدل و قسط برخالف بند ۶ اصل ۲ و بند ۹ اصل 

۳ قانون اساسی است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: بر اساس مصوبه جلسه مورخ 
۶/۱۲/۱۳۶۲ ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی )س��تاد انقالب فرهنگی 
وقت(، متقاضیانی که از س��ال تحصیل��ی ۱۳۶۴ �۱۳۶۳ به بعد، دو نوبت 
در آزمونهای ورودی )دوره های روزانه( رشته های تحصیلی متمرکز و یا 
نیمه متمرکز پذیرفته شده باش��ند، حق ثبت نام در آزمون سراسری سال 

۱۳۹۶ را نخواهند داشت.
مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از سوی هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری قابل ابطال نمی باشد. ثانیًا: سازمان سنجش آموزش کشور 
به عنوان یک دس��تگاه اجرایی صرفًا مجری مصوبات ش��ورا و مجلس 
شورای اسالمی و سایر دس��تگاه های ذیصالح می باشد و از سال ۱۳۶۴ 
تا کنون بر اساس مصوبه مارالذکر هر داوطلبی که در کنکور سراسری ۲ 
مرتبه در دوره روزانه پذیرفته شده باشد فارغ از اینکه در کد محل قبولی 
ثبت نام کرده یا نکرده باشد )به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش در دوره 
روزانه( دیگر حق ثبت نام در آزمون سراس��ری را نخواهد داشت. شایان 
ذکر است محدودیت مذکور صرفاً برای پذیرش در دوره های روزانه لحاظ 
می شود و در خصوص دوره های غیرروزانه )شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی، 

پردیس، دانشگاه آزاد اسالمی( اعمال نمی گردد. 
با عنایت به مرات��ب فوق الذکر و با توجه به اینکه اقدامات این س��ازمان 
وفق مقررات بوده است، از ریاس��ت هیأت عمومی رد شکایت مطروحه 

مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس 
و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان 
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی 
مبادرت کرده است. به صراحت الفاظ سطر اول مصوبه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ 
ستاد انقالب فرهنگی )ش��ورای عالی انقالب فرهنگی فعلی( ممنوعیت 
ش��رکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای شرکت 
مجدد در آزمون، محدود به داوطلبان سراسری سال ۱۳۶۴ �۱۳۶۳ بوده 
و نهایتًا به شرح ذیل بند ۴ به سال تحصیلی ۱۳۶۳ �۱۳۶۲ نیز تسری داده 
شده اس��ت. نظر به اینکه با این اوصاف و قید زمانی موصوف، مصوبه در 
سال های تحصیلی بعد حاکمیت و نظارت نداشته است، بنابراین بند )ج( 
دفترچه آزمون سال تحصیلی ۱۳۹۶ از این جهت که متضمن محدودیت 
در حق به تحصیل می باش��د و نیاز به حکم قانونگذار دارد خالف قانون و 
خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 
۸۸ و ۱۳ قانون تش��کیالت و آیین دادرس��ی دیوان عدالت اداری مصوب 

سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

انتقال ۴۳ محکوم ایرانی 
از تایلند به کشور

رییس کمیته انتق��ال محکومان وزارت دادگس��تری از انتقال ۴۳ 
محکوم ایرانی از تایلند به کشورمان خبر داد.

محمود عباسی در گفت وگو با صداوسیما، افزود: این اتباع ایرانی که 
دوران محکومیت خود را در زندان های تایلند سپری می کردند، در 

بانکوک به مقامات کشورمان تحویل داده شدند.
وی گفت: اتهام بیشتر این محکومان قاچاق موادمخدر بوده است 

که باید ادامه محکومیتشان را در کشورمان بگذرانند.
عباسی افزود: افرادی که به دنبال قاچاق مواد مخدر به تایلند هستند 
باید بدانند که زندان های سختی در این کشور در انتظار قاچاقچیان 

موادمخدر است.
رییس کارگروه انتقال محکومان وزارت دادگس��تری گفت: انتقال 
این محکومان حاص��ل گفت وگو های طوالنی م��دت مقامات دو 

کشور است.
وی تأکید کرد: انتقال این محکومان به کشور و تشریح وضع آن ها 
در زندان های تایلند، قطعاً موجب عب��رت افرادی خواهد بود که با 

قانون گریزی و ارتکاب جرم مرز های قانون را نادیده می گیرند.

تکلیف دستگاه قضابرای صیانت از 
سالمت مردم

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان کرمانشاه گفت: تکلیف 
دستگاه قضایی این است که تهدیدات مربوط به سالمت، امنیت و 
بهداشت مردم را شناسایی کرده و از بین ببرد و اگر نشد با آن مبارزه 

کیفری کند.
محمدحس��ین صادقی در جمع مدیریت و کارکنان اداره استاندارد 
کرمانش��اه در رابطه با اهمی��ت توجه به امنیت و بهداش��ت جامعه 
اظهارکرد: تکلیف دستگاه قضایی این است که تهدیدات مربوط به 
سالمت، امنیت و بهداشت مردم را شناسایی کرده و از بین ببرد و اگر 
نشد با آن مبارزه کیفری کند. این هدفی است که در ساختار سازمانی 
مجموعه استاندارد هم تعریف شده است. بنابراین هر چه قدر تعامل 
میان دستگاه قضایی و اداره اس��تاندارد نزدیک تر باشد تحقق این 
اهداف راحت تر است و می توان در سایه این تعامل سالمت و ایمنی 

مطلوب تری را به شهروندان ارایه کرد.
صادق��ی گفت: ه��دف س��ازمان اس��تاندارد از کنت��رل کیفیت و 
استانداردسازی این است که سالمت مردم آسیب نبیند که مشترکا 
مطالبه گری دس��تگاه قضای��ی نیز در تحقق همین مطلب اس��ت 
بنابراین همراهی و هماهنگی دو مجموعه جهت رس��یدن به این 

هدف ضروری به نظر می رسد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: اولویت های مدنظر اداره استاندارد 
برای دس��تگاه قضایی نیز حائز اهمیت اس��ت؛ ایمنی محصوالت، 
س��ودجویی دس��ت اندرکاران عرص��ه ب��ازار، تخفی��ف دادن در 
استانداردها، ارزان سازی کردن و صرفه جویی کردن غیراستاندارد 
تهدیداتی هستند که سالمت و حتی جان مردم را به خطر می اندازند، 

موضوعاتی است که دستگاه قضا به جد پیگیر آنهاست.
وی اظهارکرد: اداره استاندارد جهت برخورد با خاطیان از ابزار های 
خوبی برخوردار است که ضمانت اجرایی دارد، اما چنانچه در رابطه 
با موضوعی احساس شد که این ابزار ها یا ضمانت اجرایی آن برای 
پیشگیری از آسیب، کنترل و یا مقابله جوابگو نیست دستگاه قضایی 
این آمادگی را دارد از باب تکلیف در کنار اداره اس��تاندارد بوده و در 

صورت لزوم اعمال هشدار و تذکر کند.
دادستان با اشاره به ضرورت توجه به استاندارد محصوالت تولیدی در 
کرمانشاه بیان کرد: به نظر می رسد که باید بر روی برند های غذایی 
تولید کرمانشاه بیشتر زوم شود که اعتبار و جایگاه این برند ها حفظ 

و دست زیاده خواهان و سودجویان را قطع گردد.

ابالغ 72 درصد اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک 

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان قم با اشاره به ابالغ 
۷۲ درصدی اوراق قضایی به صورت الکترونیک گفت: تاکنون بیش 

از ۱۵۰ هزار نفر در سامانه ثنا ثبت  نام کرده اند.
اس��ماعیل جعفری در رابطه با میزان اب��الغ اوراق قضایی  در این 
استان گفت: ۷۲ درصد ابالغ اوراق قضایی در استان قم، به صورت 

الکترونیکی است.
وی توضیح داد: در ح��ال حاضر ۷۲ درصد از ابالغ اوراق قضایی در 
استان قم به صورت الکترونیکی انجام شده و بیش از ۹۰ درصد اوراق 

قضایی به صورت واقعی ابالغ می شود.
این مق��ام قضایی در تبیی��ن تاریخچه طرح خدم��ات الکترونیک 
قضایی گفت: پس از راه اندازی اتوماس��یون قضایی سمپ در سال 
۱۳۸۶ به منظور تسریع و بهبود در ارائه خدمات قضایی و استفاده از 
ظرفیت فناوری اطالعات در این حوزه، از سال ۱۳۹۳ طرح خدمات 
الکترونیک قضایی به عنوان پیش��خوان خدمات قضایی در استان 
قم راه اندازی ش��د.جعفری ادامه داد: طی این م��دت تعداد ۹ دفتر 
خدم��ات الکترونیک قضایی در نقاط مختلف ش��هر قم راه اندازی 
ش��ده و خدماتی از قبی��ل ارائه و پیگیری دادخواس��ت های بدوی، 
اظهارنامه، دع��اوی طاری، دعاوی اعتراضی ش��امل تجدیدنظر، 
واخواه��ی، اعتراض ثالث، اعاده دادرس��ی مدنی و فرجام خواهی و 
ثبت نام ثنا و چاپ ابالغ الکترونیک به شهروندان قمی ارائه می شود. 
این مقام قضایی اظهار کرد: راه ان��دازی دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایی، کاهش مراجعه به دس��تگاه قضای��ی، تکریم ارباب رجوع، 
کاهش س��فر های غیرضروری، ارتقای س��المت اداری و قضایی 
و استفاده ش��هروندان از فرصت های برابر با رفع موانع اداری را به 

دنبال داشته است.
جعفری گفت: ب��ه  موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرس��ی کیفری 
مصوب سال ۱۳۹۲، از مهرماه س��ال ۱۳۹۵ ابالغ اوراق قضایی به  
صورت الکترونیک به واسطه ثبت نام مراجعین در سامانه ثنا و ایجاد 
حس��اب کاربری قضایی انجام می شود. وی در ادامه گفت: تاکنون 
بیش از ۱۵۰ هزار نفر در اس��تان قم در س��امانه ثن��ا ثبت نام کرده و 
دارای حساب کاربری قضایی ش��ده اند و اوراق قضایی به  صورت 

الکترونیکی در حساب کاربری آن ها قرار می گیرد.

 بیش از ۵۸۰ هزار پرونده ثبتی به صورت الکترونیک 
آرشیو شده است

مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان کرمان از اس��کن و آرش��یو 
الکترونیک بیش از ۵۸۰ هزار پرونده ثبتی مش��تمل بر ۲۰ میلیون 
برگ س��ند خبر داد و گفت: تمامی پرونده های ثبتی اسکن و آرشیو 
ش��ده است و اوراق این پرونده ها تحت ش��رایط مناسبی نگهداری 
می شوند رضا طالبی زاده در حاشیه نمایشگاه آموزشی بصری پدافند 
غیرعامل گفت: این نمایشگاه آموزشی در حوزه های مدیریت انرژی 
و آب، ارتباطات و فناوری اطالعات، بهداشت وسالمت بیولوژیک، 
امداد و نجات به نمایش درآمده و این مقوله در ارتقا س��طح آگاهی 

مردم و کارکنان موثر خواهد بود.
 وی با اشاره به اقدامات اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
در زمین��ه پدافند غیرعامل گفت: در راس��تای تحقق اهداف پدافند 
غیرعامل موفق شدیم با اسکن و آرش��یو الکترونیک بیش از ۵۸۰ 
هزار پرونده ثبتی مشتمل بر ۲۰ میلیون برگ گامی بزرگ در راستای 

دفاع از تثبیت مالکیت مردم و دولت برداریم.

روی خط خبر

رییس  کل دادگستری استان گیالن، گفت: پرونده های 
تشکیل شده در خصوص منابع طبیعی از باب تعرض به 
حقوق عامه از حساسیت باالیی در دادگستری گیالن 
برخوردار است و به دادستان ها تأکید شده است بدون 

اغماض و به طور جد با این موارد برخورد کنند.  
    

احمد س��یاوش پور، رییس کل دادگستری استان گیالن به همراه 
علی مصطفوی نیا، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گیالن، 
حسن آهنگری دادس��تان بندرانزلی و جمعی از معاونان قضایی از 
تاالب انزلی و طرح احیای پارک ملی خشکی دریایی بوجاق کیاشهر 
بازدید کرد. به گزارش میزان، وی در این بازدید ضمن تأکید بر لزوم 
نظارت مستمر و جدی دس��تگاه های متولی برای حفظ و حراست 
از مناب��ع طبیعی گیالن عنوان کرد: یکی از راه های پیش��گیری از 
آس��یب به منابع طبیعی و تعرض به اراضی ملی، نظارت مستمر و 
برخورد جدی سازمان های مسئول با متعرضان در این زمینه است.

 لـزوم عالمت گذاری محـدوده اراضی ملـی و قطع 
دسترسی غیرمجاز افراد

رییس کل دادگستری استان گیالن با بیان اینکه عالمت گذاری 
محدوده اراضی ملی و قطع دسترسی غیرمجاز افراد به این مناطق 
از اص��ول اولیه حفاظت از منابع طبیعی اس��ت، اف��زود: مراجعه به 
دس��تگاه قضایی پس از وقوع تعرضات به منابع طبیعی، علی رغم 
تنبیه و مجازات مجرمان، آسیب وارده به طبیعت را جبران نمی کند 
و الزم است تا همواره پیشگیری را بر برخورد قضایی اولویت دهیم.

 لزوم جذب اعتبارات ملی برای احیا تاالب انزلی
سیاوش پور همچنین به تنوع بی بدیل جانوری تاالب انزلی اشاره 
داشت و افزود: احیای تاالب انزلی و حفظ زیست بوم جانوران آبزی و 
پرندگان در این تاالب، مهمترین موضوع منابع طبیعی گیالن است 
که باید با اس��تفاده از همه ظرفیت علمی کشور و با جذب اعتبارات 

ملی در این زمینه اقدام عاجل صورت گیرد.
وی با بیان اینکه آلودگی شدید رودخانه های منتهی به تاالب انزلی 
طی دهه های اخیر سبب افزایش ش��دید مقدار رسوبات و کاهش 
عمق آب تاالب شده اس��ت، بیان کرد: با کاهش عمق آب، زمینه 
برای تعرض افراد سودجو نیز فراهم شده است تا با سوزاندن عمدی 

پوشش گیاهی، اراضی تاالب انزلی را به تصرف خود در آورند.
رییس کل دادگس��تری اس��تان گیالن ضمن هش��دار به افرادی 

که چش��م به اراضی ملی تاالب انزلی دوخته اند، عنوان کرد: بعضًا 
مشاهده می شود برخی از مسئوالن با جهت دهی به اذهان، تعرض 

به اراضی تاالب انزلی را تشویق و تشدید می کنند.
این مقام ارشد قضایی در ادامه تصریح  کرد: پرونده های تشکیل شده 
در خصوص منابع طبیعی از باب تعرض به حقوق عامه از حساسیت 
باالیی در دادگستری گیالن برخوردار است و به دادستان ها تأکید 

شده است بدون اغماض و به طور جد با این موارد برخورد کند.

برخوردجدیدادستانها
بامتعرضانبهحقوقعامه

مدیر کل تعزیرات حکومتی اسـتان تهران 
درباره تخلف گرانفروشی شرکت های لبنی، 
گفت: برای 6 شـرکت لبنیـات حکم صادر 
شـده اسـت که حکم یک پرونده در شعبه 
تجدیدنظر نیز تأیید شـد و میـزان جریمه 

قطعی آن حدود پنج میلیارد تومان است.

محمدعلی اس��فنانی اف��زود: پرونده های جدید 
دیگری مبنی بر تخلف گرانفروشی شرکت های 
لبنی��ات از س��وی س��ازمان حمای��ت مص��رف 
کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع ش��ده است که 
در حال بررسی کارشناسی و در جریان رسیدگی 

ق��رار دارد.
وی درباره گران ش��دن قیمت مرغ نیز اظهارکرد: 
نوس��انات قیم��ت مرغ ب��ه دلیل افزای��ش قیمت 
نهاده های دامی، افزایش قیمت جوجه یک روزه و 
وصول مطالبات و دریافت نهاده های دامی است اما 
آنچه مسلم اس��ت این است که گران کردن قیمت 
مرغ هی��چ توجیهی ندارد و تاکن��ون هیچ افزایش 
قیمتی از س��وی سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان به طور رسمی اعالم نشده است.
مدیر کل تعزیرات استان تهران با تأکید بر اینکه هر 
نوع افزایش قیمت مرغ مصداق تخلف گرانفروشی 

است، خاطرنش��ان کرد: مرجع اعالم قیمت نهایی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اس��ت و تعزیرات براس��اس قیمت اعالم شده در 

چارچوب قانون با متخلفان برخورد می کند.
وی درب��اره پرونده های احتکار ب��ه ایرنا گفت: ۹۰ 
فقره پرون��ده در خصوص احتکار کاال در اس��تان 
تهران تشکیل شده اس��ت که ۷۵ پرونده به صدور 
حکم رس��یده و برخی از آنها در ش��عب تجدید نظر 
نیز قطعی شده اس��ت همچنین بیش از ۵۰ درصد 
از احکام اجرا شده اس��ت. در این پرونده ها، احتکار 
برنج، کاغذ، نخ، لوازم خانگی، آهن آالت و الستیک 
خودرو بیشترین میزان کاالهای احتکار شده را به 

خود اختصاص داده است.
وی یادآور ش��د: مبنای آمار احتکار نباید بر اساس 
اطالعات کاشفان باشد زیرا اطالعات دستگاه های 
کاشف مانند نیروی انتظامی، برخی وزارتخانه ها یا 
نهادهای مردمی واقعی نیست و بسیاری از انبارها 
پس از تش��کیل پرونده و بررسی های کارشناسی 

مشخص می شود که احتکار نبوده است.
ش��هروندان می توانند ش��کایات خ��ود را از طریق 
سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ س��ازمان تعزیرات 
حکومتی یا ش��ماره تلفن ۱۲۴ بازرس��ی سازمان 

صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعالم کرد

تشکیل 9۰ پرونده مربوط به احتکار
یک شرکت متخلف لبنیات ۵ میلیارد تومان جریمه شد

خبر

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی قوه قضاییه، گفت: ایجاد 
کمیته تخصصی با توجه به اسـناد باالدستی و براساس بند 
۴ ماده ۳ قانون پیشـگیری از وقوع جرم، از وظایف دستگاه 

قضایی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه، فرزاد جلیلیان با بیان اینکه جرایم اقتصادی همواره امنیت 
اقتصادی را دستخوش بی ثباتی می کند، افزود: جلب اعتماد مردمی 

در پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است.
وی گفت: جرایم اقتصادی متفاوت از جرایم اموال و مالکیت هستند 
و مجرمان اقتصادی، به اش��کال مختلف و با استفاده از هر ابزاری به 

دنبال رهایی از مجازات هستند.
سرپرس��ت مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی با بیان اینکه هر 
نظام سیاس��ی برای بهبود اوضاع و فراهم کردن فضای س��الم برای 
شهروندان، به دنبال مبارزه با این جرایم و پیشگیری حداکثری از وقوع 
آنهاس��ت، تصریح کرد: این نظام ها عالوه بر استفاده از سیستم های 
پیشرفته بدون خطا، ایجاد زیرساخت های مناسب و به روز و استفاده 
از نخبگان این رشته ها، قوانینی وضع می کنند که راه را برای هرگونه 
سوء استفاده می بندد. جلیلیان ضرورت ایجاد کمیته تخصصی را با توجه 
به اسناد باال دس��تی و براساس بند ۴ ماده ۳ قانون پیشگیری از وقوع 
جرم، از وظایفی دانس��ت که برعهده دستگاه قضایی و شورای عالی 

پیشگیری از وقوع جرم گذاشته شده است.

وی ادامه داد: بررسی و تصمیم گیری با هدف شناسایی زمینه ها و علل 
وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها 
و برنامه های ملی پیشگیری و سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای 
مسئول از دیگر وظایف دستگاه قضایی برای پیشگیری از جرایم است.
جلیلیان تصریح کرد: موادی از قانون مجازات اسالمی، قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتش��ا اخت��الس کالهب��رداری مصوب مجمع 
تشخیص در س��ال ۶۸، قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی 
مصوب سال ۶۹، قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب سال 
۴۸ و در زمینه پولشویی قانون مبارزه با پولشویی سال۸۶، و ...، کم و 

بیش بستر تالش برای تحقق این مهم را آغاز کرده اند.
وی با اشاره به اینکه تش��کیل این جلسات می تواند گام مهمی برای 
افزایش راهکارهای پیش��گیری از جرایم اقتص��ادی و کاهش آمار 
ارتکاب به جرایم مرتبط با این حوزه باشد، افزود: راه های مبارزه با هر 
ناهنجاری و جرایم با شناسایی ریشه ها و عوامل پایه ای فراهم کننده 
زمینه رشد جرم امکان پذیر است و مبارزه با علت است که می تواند از 

رشد معلول های بی شمار پیشگیری کند.

 ریشـه بیشـتر جرایم اقتصادی به امکانات و رانت ها 
بازمی گردد 

در ادامه محم��د بهمنی، ریی��س کمیته تخصصی پیش��گیری از 
جرایم اقتص��ادی، ارزی و امور بانکی نیز در این نشس��ت یکی از 
جنبه های پیش��گیری از مفاس��د اقتصادی و مبارزه با آن را اعتماد 

مردم دانس��ت و گفت: اگ��ر اعتماد مردم جلب نش��ود در مبارزه با 
فس��اد موفق نخواهیم ش��د.

وی با بیان اینکه باید از اعتماد مردم که جزء مؤلفه های اصلی افزایش 
سرمایه اجتماعی است محافظت کرد، افزود: مردم پول ها، سکه ها، 
ارز و ط��الی خود را در خانه نگه می دارند و به دلیل کاهش س��رمایه 
اجتماعی و اعتماد نداش��تن به بانک ها، ارزهای خ��ود را به بانک ها 
نمی دهند و از پیشنهاد آنها مبنی بر اینکه درقبال افتتاح حساب ارزی 

از سود بانکی بهره مند شوند، استقبال نمی کنند.
رییس کمیته تخصصی پیش��گیری از جرایم اقتصادی، ارزی و امور 
بانکی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، گفت: مبارزه با جرم که از وظیفه 
ذاتی قوه قضاییه است هزینه اجتماعی فراوانی به همراه دارد و اقدام 

پیشگیرانه بهترین راه برای کاهش هزینه ها و جرایم است.
بهمنی با اعالم اینک��ه جرایم اقتصادی در برخ��ی ازموارد به جرایم 
امنیتی تبدیل شده است و به صورت سازمان یافته در کشور به وقوع 
می پیوندد، افزود: در نشست های رهبری با سران قوا تاکید اصلی وی 
بر تقویت معیش��ت و اقتصاد مردم است و اقتصاد همان چیزی است 

که دشمنان هم از این طریق درحال ضربه زدن به کشور هستند.
رییس کمیته تخصصی پیش��گیری از جرایم اقتصادی، ارزی و امور 
بانکی با اش��اره به اینکه ریشه بیش��تر جرایم اقتصادی به امکانات و 
رانت ها بازمی گردد، گفت: رانت اطالعات زمینه بسیار مناسبی برای 
ارتکاب جرایم اقتصادی و ایجاد اخ��الل در نظام اقتصادی از طریق 

خرید و فروش ارز، سکه و حتی احتکار کاالست. 

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی قوه قضاییه مطرح کرد

 ضرورت شناسایی ریشه ها و عوامل پایه ای وقوع جرایم

 HEMAYATONLINE. 
IR

مدیرعامل ستاد دیه کش��ور، گفت: بخشنامه 
گروه
رییس قوه قضاییه باعث کاهش حدود نیمی از قضایی

زندانیان مهریه شده است.
سید اسداهلل جوالیی در گفت وگو با »حمایت« 
با اش��اره به بخش��نامه رییس قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی 
محکومان مهریه، اظهارکرد: این بخش��نامه بر بحث تعدیل تأکید 
دارد و تعدیل برای زمانی است که تقسیط انجام شده و دادخواست 
اعسار ارائه و پذیرفته شده است و فرد از زندان بیرون آمده، اما باز هم 
نتوانس��ته مهریه را بپردازد و دوباره به زندان رفته است درواقع این 

بخشنامه برای این افراد است اما بخش دیگری  از زندانیان مهریه 
که در حال حاضر در زندان هس��تند این امر را طی نکرده اند و هنوز 
برخی از آنها دادخواست اعسار ارائه نداده اند. مدیرعامل ستاد دیه با 
اشاره به اینکه بخشنامه رییس قوه قضاییه باعث کاهش حدود نیمی 
از زندانیان مهریه شده اس��ت، تصریح کرد: با اجرای این بخشنامه 
حبس زدایی نیز صورت می گیرد.  به گفت��ه جوالیی حدود نیمی از 
زندانیان مهریه به دلیل عدم توان پرداخت در پیش قسط اول مهریه 
در زندان هستند و اگر اعس��ار در پیش قسط نیز اعمال شود، شاهد 

کاهش بسیاری از زندانیان مهریه خواهیم بود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت وگو با »حمایت« خبر داد

کاهش نیمی از زندانیان مهریه با ابالغ بخشنامه رییس قوه قضاییه
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چهره ها

تسهیالت مسکن زوجین 
باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد

سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون 
عمران مجلس گفت: امروز با توجه 
به افزایش قیمت مسکن، مردم دیگر 
نمی توانند فکر خرید مسکن را در سر 
بیاورند و این مسئله موجب رکود بازار 
مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در 

این بازار می شود.
وی با اش��اره به اظهارات مس��ئوالن بانک مس��کن درباره متنفی شدن 
افزایش وام مس��کن، گفت: وام مسکن یک شمش��یر دولبه است، زیرا 
زمانی که وام مسکن افزایش پیدا می کند، عمال عرضه و تقاضا باال رفته 
و قیمت مس��کن باال می رود و عمال وام کارایی خود را از دست می دهد، 

اما قطعا افزایش نیافتن تسهیالت نیز تبعات بسیاری را به دنبال دارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه بر اساس 
آمارها، قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 80 درصد 
افزایش یافته است، ادامه داد: امروز شاهد هستیم که قیمت ملک در برخی 

از نقاط تهران حتی به سه برابر افزایش یافته است.
بهادری اف��زود: امروز با توجه ب��ه افزایش قیمت مس��کن، مردم دیگر 
نمی توانند فکر خرید مسکن را در سر بیاورند و این مسئله موجب رکود بازار 
مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در این بازار می شود، از این رو سریع ترین 

و بهترین راه کار در این عرصه افزایش قیمت است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در ش��رایط کنونی میزان 
وام مس��کن برای یک زوج حدود 160 میلیون تومان است، این در حالی 
اس��ت که مردم برای خرید خانه حداقل به دو برابر این میزان تسهیالت 
نیاز دارند، از این رو بارها گفته ام که حداقل میزان تس��هیالت برای یک 

زوج باید حدود 300 میلیون تومان باشد.
به نظر می رسد که سیاست افزایش تسهیالت مسکن به تنهایی در کنترل این 
بازار و کاهش تالطمات و افزایش خانه دار شدن مردم اثرگذار نیست و قطعا 

دولت باید استراتژی بلند مدت و دقیقی را در این عرصه تبیین کند
عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی پرونده تسهیالت مسکن در این 
کمیسیون خبر داد و گفت: قطعا در این نشست، مسئوالن مربوطه گزارشی 
درباره روند تخصیص وام مس��کن ارائه خواهند کرد و ش��رایط برای اعمال 

سیاست های جدید در افزایش وام مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سهمیه بندی راه حل 
کاهش مصرف بنزین است

هدایت اله خادمی، عضو کمیس��یون 
انرژی مجلس ش��ورای اسالمی می 
گوید تنها راه کاهش مصرف سوخت 
سهمیه بندی بنزین است که تا چند ماه 

دیگر عملیاتی می شود.
وی ب��ا اش��اره به طرح دول��ت برای 
کنترل مصرف سوخت اظهار داشت: 
تا امروز برنامه مدون و دقیقی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ندارد، 
با این حال س��همیه بندی سوخت برای خودرو ها را در نظر داشت اما هنوز 

در این زمینه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با این حال برای کنترل و کاهش 
مصرف باید موضوع دو نرخی مدنظر قرار گیرد تا اگر فردی مصرف بیشتری 

دارد سوخت را گران تر خریداری کند.
وی تاکید کرد: با عدم خام فروش��ی نفت می توانستیم صادرات بنزین به 
کشورهای افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای همسایه داشته باشیم نه 

اینکه نگران کمبود بنزین و به فکر راه ها واردات بنزین باشیم.
خادمی با تاکید براینکه تنها راه حل س��همیه بندی و احیای کارت سوخت 
است، بیان داشت: راه دیگر می تواند گران کردن سوخت باشد که با توجه 
به شرایط کشور، نه اقتصاد و نه مردم تحمل این گرانی را ندارد، البته معلوم 
نیس��ت قمیت سوخت در کشور چه مبلغی اس��ت و گفته می شود در حال 

حاضر ارزان فروخته می شود.
این نماینده مجلس توضیح داد: از آنجایی که هر روز ارزش پول ملی کشور 
کاهش پیدا می کند که دالیل اقتصادی دارد حتی اگر قمیت سوخت را لیتری 
10 هزار تومان در نظر بگیریم 6 ماه آینده نیز این نرخ به دلیل کاهش ارزش 
ریال در مقابل دالر، ارزان محس��وب می شود. اما  در کشورهایی که اقتصاد 
درستی دارند ارزش پول ملی شان در مقایسه با ارزهای خارجی تقریبا ثابت می 
ماند ، 10 ها سال قیمت سوخت ثابت می ماند، ارزان نیست و قاچاق نمی شود.
اگر مصرف س��وخت مدیریت ش��ود، با راه اندازی دو فاز پاالیش��گاه ستاره 

خلیج فارس دیگر نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه مشکل در اقتصاد ایران اس��ت، ادامه داد: با افزایش قیمت 
سوخت در ایران، قیمت 10 ها کاالی دیگر از جمله کالهای اساسی افزایش 
می یابد، این در حالی اس��ت که چندین میلیون زیر خط فقر داریم و چندین 

میلیون نفر در صف پیوستن به کمیته امداد و بهزیستی هستند.
وی تاکید کرد: سهمیه سوخت باید به خودرو داده شود و کسانی که مصرف 
بیشتر دارند باید سوخت را گران تر تهیه کنند برای این منظور نیز بایددست 

دولت برای تعیین نرخ دوم باز باشد.

 شرط خروج بانک ها از بنگاه داری 
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو هیئت 
رئیسه کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی، بده��ی دولت به 
لبانکها را یکی از علل تداوم بنگاه داری 

بانک ها عنوان کرد.
وی درباره تداوم بنگاهداری بانک ها  
گفت:عوام��ل داخل��ی و خارج��ی در 
بنگاهداری بانک ها نقش دارند که می توان به سرمایه های منجمد بانک ها 

که در اثر عدم تسویه وام های مشتریان ایجاد شده اشاره کرد.
عض��و هیئت رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی، 
افزود:عواملی مانند مدیریت ضعیف،وجود شرکت های اقماری بانکها و فساد 
سیس��تمی که در برخی از بانک ها وجود دارد در موضوع  تداوم بنگاهداری 
بانک ها  موثر بوده است. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد:بدهی دولت به سیستم بانکی که در حدود سال 91 به اوج رسیده این 
در حالی است که بانک ها مجبورند بدهی خود را به مشتریان پرداخت کنند اما 
دولت بدهی به بانک ها را تسویه نمی کند. وی تصریح کرد:با پرداخت بدهی 
دولت به سیستم بانکی و تعیین تکلیف سرمایه های منجمد بانکی شرایط 

برای خروج بانک ها از بنگاهداری فراهم می شود.
عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی، یادآور 
شد: رفع مش��کالت کس��ب و کار برای فراهم کردن شرایط تسویه بدهی 
تولیدکنندگان با بانک ها نیز در راستای خروج بانک ها از فعالیت بنگاه داری 

بوده و باید به انجام این مهم توجه شود.

  اقتصادی  

نرخ خرید تضمین��ی گندم باید ب��ه موقع و قبل 
از شروع س��ال زراعی اعالم ش��ود. بالتکلیفی 
کش��اورزان به دلیل اعالم نش��دن قیمت خرید 
تضمینی، تهدیدی برای کش��ت و خودکفایی در 
بحث گندم اس��ت. اگرچه در سه چهار سال اخیر 
واردات گندم به صفر رسیده است اما کم توجهی 
به نرخ خرید تضمینی گندم، شرایط را برای قاچاق 
این  کاالی اس��تراتژیک و همچنین وابس��تگی 
مجدد به واردات گندم فراهم می کند. بر اساس 
قانون و س��ند برنامه ششم توسعه، دولت موظف 
است قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
را قبل از آغاز کشت محصول به کشاورزان اعالم 
کند. این دومین سالی است که قبل از شروع سال 
زراعی نرخ تضمینی اعالم نمی ش��ود. در س��ال 
زراعی گذش��ته این مساله موجب کاهش میزان 
تولید محصول گندم به می��زان یک میلیون تن 
ش��د. فعاالن حوزه کش��اورزی م��ی گویند نرخ 
خری��د تضمینی گندم باید متناس��ب با نرخ تورم 
بانک مرکزی افزایش داش��ته باشد. به گفته آنها 
امسال هم اگر قیمت خرید تضمینی اعالم نشود 
یا با تاخیر اعالم شود، کشاورزان به سراغ کشت 
محصوالت دیگری خواهند رفت و این امر تولید 
محصوالت اس��تراتژیکی چون گن��دم را تحت 
تاثیر قرار داده و کشور را به واردات سوق می دهد. 
از س��ویی دیگر قیمت نهاده ها و ماش��ین آالت 
کش��اورزی هرس��اله افزایش پیدا می کند. این 

افزایش قیمت ها در س��ال جاری بس��یار بیشتر 
از س��ال های قبل بوده و این موضوعی است که 
به گفت��ه آنها دولت باید آن را در تعیین نرخ خرید 

تضمینی محصوالت کشاورزی در نظر بگیرد.

   ل�زوم افزای�ش کافی قیم�ت خرید 
تضمینی گندم

شورای عالی اقتصاد نرخ تضمینی گندم را در سال 
زراعی 1396-1395 حدود 2.4 درصد افزایش داد 
اما در سال 1396-1397 با وجود انتظار افزایش 
نرخ از س��وی گندمکاران، مالک خرید به میزان 

هر کیلوگرم 13 هزار ریال در نظر گرفته شد.
اکث��ر قریب ب��ه اتفاق کارشناس��ان م��ی گویند 
امس��ال باید قیمت تمام محصوالت مش��مول 
خرید تضمینی بی��ن 10 تا 20 درصد افزایش پیدا 
کند و در مورد محص��ول گندم نرخ خرید حداقل 
1750 توم��ان در نظر گرفته ش��ود. علی اکبری، 
عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس 
ش��ورای اس��المی در این باره با بیان اینکه تعلل 
ش��ورای اقتص��اد در اعالم نرخ خری��د تضمینی 
گندم کشاورزان را با مشکل مواجه می کند گفت: 
»امسال باید حدود 20 درصد افزایش قیمت نسبت 
به سال قبل داش��ته باشیم.« نماینده مردم شیراز 
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: »در شرایط 
جدید نرخ ارز، قاچاق اقتصادی شده و قدرت رقابت 

در بازارهای جهانی را معنادار کرده است.«

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی، به خانه ملت گفت: »تا پیش از 
این، خرید پایه حدود 1000 توم��ان بود؛ اما بعد 
از نوس��ان نرخ ارز، حساس��یت هایی ایجاد شد و 
بستر مناس��بی برای داللی و قاچاق فراهم شد؛ 
اما اگر ش��ورای اقتصاد بتوان��د 20 درصد قیمت 

ها را افزایش دهد، قاچاق معنادار نخواهد بود.«
اس��ماعیل اس��فندیاری پور، مجری طرح گندم 
وزارت جهاد کشاورزی نیز در این باره گفت: »به 
دلیل سیاست های ش��ورای اقتصاد، در سه سال 
اخیر ن��رخ خرید تضمینی گندم متناس��ب با نرخ 
تورم و هزینه های تمام ش��ده تولید، نبوده است 
درحالی که در این مدت همه کاالها و محصوالت 

از افزایش قیمت برخوردار شده اند.«
به گفته وی، در سال 1395 قیمت خرید تضمینی 
هر کیلوگرم گندم یک هزار و 270 تومان و برای 
سال های 96 و 97 نرخ این محصول یک هزار و 
300 تومان تعیین شد این بدان معناست که رشد 
قیمت سال 96 نسبت به سال 95 نزدیک 2.3 بوده 
است که این نوع قیمت گذاری، منصفانه نیست.

مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی براین باور است 
که ش��ورای اقتصاد نه تنها باید هرچه س��ریعتر 
نرخ خرید تضمینی گندم را برای افزایش س��طح 
زیرکش��ت این محصول اعالم کن��د بلکه باید 
افزایش قابل توجهی برای قیمت خرید تضمینی 
داشته باش��د و به طور قطع افزایش هشت تا 10 

درصدی مناسب خرید تضمینی گندم نخواهد بود. 
وی پیشنهاد داد: »دولت به جای تامین ارز برای 
واردات، همان پول را به گندم کاران داخلی بدهد 
تا عالوه بر ایجاد انگیزه در تولید، نیاز کشاورزان 
برای خرید کمباین، تراکتور، کود و آفت کش ها 

نیز تامین شود.«

   گندم در یک قدمی قاچاق
کارشناسان حوزه کشاورزی با تاکید بر ضرورت 
افزایش ن��رخ خرید تضمینی گن��دم به اختالف 
قیم��ت گندم در داخل و خارج از کش��ور اش��اره 
می کنند و ب��ر ضرورت قیمت گذاری مناس��ب 
برای جلوگیری از قاچاق تاکید می کنند.  جالل 
محمودزاده، نایب رییس کمیسیون کشاورزی، 
گفت: »در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم 
مناسب نباشد این محصول از مبادی غیرقانونی 
از کش��ور خارج می ش��ود و با قیمت باالتری در 

کشورهای اطراف به فروش می رسد.«
وی در خصوص تاخیر دولت در اعالم قیمت خرید 
تضمینی گندم به خانه ملت اظهار داشت: »فصل 
کش��ت در حال به پایان رسیدن است اما تا کنون 
قیم��ت خرید تضمینی گندم اعالم نش��ده و این 
موضوع معضالت بسیار بزرگی را برای کشاورزان 

گندم کار ایجاد کرده است.«
محمودزاده با تاکید ب��ر اینکه عدم اعالم قیمت 
مناس��ب خرید تضمینی منجر به قاچاق گندم و 
کاهش تولید در کش��ور می شود، گفت: »کمبود 
گندم در کش��ور باع��ث افزایش قیم��ت نان و یا 
پرداخت یارانه بیش��تر توسط دولت برای کنترل 
قیمت ها می ش��ود.« اعالم دیرهنگام نرخ خرید 
تضمینی گندم در ش��رایطی اس��ت که  کشاورز 
باید با توجه به قیمت اعالم ش��ده از سوی دولت 
تصمیم به کشت و یا عدم کشت گندم بگیرد. در 
حال حاض��ر به دلیل تغییرات نرخ ارز قیمت تمام 
شده محصوالت تولیدی کشور افزایش داشته و 
به صورت میانگین هزینه تولی��د هر کیلو گندم 

حدود یک هزار 500 تومان است.

  تاخی�ر در اعالم ن�رخ خرید تضمینی 
گندم به زیان منافع ملی است

کارشناسان با ابراز نگرانی از تاخیر اعالم نرخ خرید 
تضمینی گندم می گویند  این امر می تواند کاهش 
سطح زیرکش��ت و تولید را به همراه داشته باشد 
که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می س��ازد. 
در صورت ادام��ه این روند و نادیده گرفتن همت 
کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در 
تولید گندم، دوباره کشور به یک واردکننده گندم 
تبدیل خواهد شد که ساالنه رقم قابل توجهی ارز 
باید برای واردات این کاال از کش��ور خارج شود، 
همانگونه که در سال 91 برای خرید گندم وارداتی 
بیش از 2.6 میلیارد دالر هزینه شد. در این شرایط 
ضروری اس��ت با توجه به اعم��ال تحریم های 
ظالمانه علیه ایران سیاست گذاری شورای اقتصاد 
حمایت از استمرار تولید این کاالی اساسی باشد 
تا نه تنها تولید کنندگان و مصرف کنندگان بلکه 

منافع ملی به خطر نیفتد.

»حمایت« گزارش می دهد

گندمکاران چشم انتظار نرخ خرید تضمینی
اخبار کوتاه

افزایش مجدد قیمت مرغ
با آزادشدن صادرات مرغ، دوباره قیمت این محصول در بازار مصرف 
افزایش یافت و به مرز هر کیلوگرم 11هزار تومان رسید، درحالی که بر 
اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار حداکثر قیمت این محصول در بازار 

نباید از 8هزار و 175 تومان بیشتر باشد.
قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در کشتارگاه 9700 تومان، پخش 9900 
تومان، خرده فروشی 10800 تومان، خرده فروشی مرغ شمال 10350 
تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 9450 تومان 
است. قیمت هر کیلوگرم سینه مرغ با کتف 19000 تومان، سینه بدون 
کتف 20000 تومان، فیله مرغ 21000 تومان، مرغ درشت تهران 9830 
تومان، مرغ بدون آنتی بیوتی��ک 11950 تومان و جوجه تازه 11950 
تومان اس��ت. در اطالعیه این اتحادیه خطاب به اعضا  آمده است که 
قیمت های اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و اعضا می توانند با توجه 
به فاکتور خرید رسمی و با احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش کنند.

بنابراین گزارش، بر اساس اعالم کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت 
مرغ گرم در بازار نباید بیش��تر از 8175 تومان در بازار به فروش برسد و 
در صورتی که نرخ آن بیشتر شود، شرکت پشتیبانی امور دام، ملزم به 
کنترل قیمت ها است اما مرغداران حداقل قیمت منطقی مرغ را با توجه 

به افزایش هزینه های تولید بیش از 9000 تومان می دانند.
قیمت هرکیلوگرم مرغ در بازار 2650 تومان باالتر از حداکثر نرخ مصوب 
تنظیم بازار اس��ت اما وزیر س��ابق صنعت، معدن و تجارت در آخرین 
بخشنامه خود به گمرک آورده بود به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، 
صادرات گوشت مرغ و احشاء آن اعم از سرد، گرم و منجمد بالمانع است 
که این بخشنامه همان طور که خبرگزاری تسنیم هشدار داده بود منجر 

به افزایش قیمت این محصول در بازار شد.
بنابراین گزارش با توجه به اینکه برای تولید مرغ در کش��ور یارانه و ارز 
رسمی 4200تومانی در بخش های خوراک، دارو و واکسن، سوخت، آب 
و برق و س��وخت یارانه پرداخت می شود، صادرات آن رانتی و به شدت 
به صرفه خواهد ب��ود. قیمت جهانی هرکیلوگرم مرغ بیش از 2 دالر یا 
به عبارتی بیش از 30 هزار تومان است ادامه این روند و صادرات بی رویه، 

بالی گوجه فرنگی را بر سر مرغ می آورد.

بیکارترین رشته ها 
مطابق آمار وزارت کار با استناد به آمار فارغ التحصیالن  در سال 96 نرخ 
بیکاری زنان تحصیلکرده دو برابر مردان فارغ التحصیل دانشگاهی 

است.
مطابق ای��ن آمار نرخ بیکاری  رش��ته ها ش��امل  37 درصد حفاظت 
محیط زیست، 33درصد علوم کامپیوتر؛ 28 علوم زیستی، 26 درصد 
علوم طبیعی، 26درصد معماری، 24 درصد حقوق و 25 درصد صنعت، 
23 درصدهزار هنر، 21 درصدمهندسی و 19درصد علوم اجتماعی است. 
همچنین نرخ بیکاری زنان 30درصد و نرخ بیکاری مردان 13درصد 
اس��ت. نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دو برابر مردان فارغ التحصیل 
دانشگاهی اس��ت. همچنین نرخ بیکاری کرمانش��اه و چهارمحال و 
بختیاری باالی 25 درصد است. آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
گیالن، زنجان، کردستان،لرستان، ایالم، اصفهان، خوزستان، خراسان 
جنوبی،کهکیلویه و بویر احمد،کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان 
نرخ بیکاری 21تا25 درصد و یزد، بوشهر، خراسان رضوی، گلستان، 

مازندان،البرز، قزوین، همدان و اردبیل کمتر از 14 درصد است.

غیرقانونی بودن ممانعت سوخت رسانی 
به هواپیماهای ایران در ترکیه 

دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی اعالم کرد که ش��رکت فعال 
در سوخت رس��انی به هواپیماه��ا در ترکیه در اقدام��ی خالف اصول 
همکاری های مشترک، از پنجش��نبه سوخت رسانی به هواپیماهای 
ایران را متوقف کرده اس��ت. مقصود اس��عدی س��امانی اظهار کرد: 
شرکت ترکیه ای که در تمامی فرودگاه های اصلی این کشور وظیفه 
سوخت رس��انی به هواپیماها را در اختی��ار دارد، در اقدامی هماهنگ 
با تحریم ه��ای آمریکا از اول نوامبر )پنجش��نبه( سوخت رس��انی به 
هواپیماهای ایرانی را متوقف کرده که این مسئله برای ایرالین های ما 
مشکالتی را به وجود آورده است. به گفته وی، در شرایطی که به طور 
میانگین هفته ای 200 پرواز میان ایران و ترکیه از سوی ایرالین های 
دو کش��ور انجام می شود، این مساله خالف همکاری های مشترک و 
حسن نیت موجود میان دو کشور بوده است. دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی با بیان اینکه س��االنه حدود 2.5 میلیون مسافر میان ایران 
و ترکی��ه تردد می کنند، تاکید کرد: این حجم از پرواز مش��ترک برای 
فرودگاه های ترکیه و اقتصاد این کش��ور امکان��ات و امتیازهای قابل 
توجهی ایجاد کرده اس��ت و قطعا هر گون��ه اقدامی که این همکاری 
مش��ترک با ابهام روبرو کند، می تواند ش��رایط را برای همکاری های 
آینده دشوار کند. سامانی با اشاره به مستثنی شدن ترکیه از تحریم های 
نفتی آمریکا علیه ایران گفت: این اتفاق نشان می دهد که ترک ها دلیلی 
برای به وجود آوردن مشکل برای هواپیماهای ما ندارند. دولت ترکیه نیز 
چند روز قبل رسما اعالم کرد که به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران 
عمل نخواهد کرد از این رو تصور ما این است که باید این شرکت ترک 
اقدام خالف قاعده خود را متوقف کند. به گفته وی، هر چند شرکت های 
ایرانی تالش کردند در طول روزهای گذشته به سختی این اقدام ترک ها 
را مدیریت کنند، اما قطعا در طوالنی مدت امکان تداوم این حجم پرواز 
مشترک بدون سوخت گیری در فرودگاه های ترکیه ممکن نخواهد بود.

برای ۹ شرکت متخلف لبنیاتی 
پرونده تشکیل شد

در حالی که تنها مجوز افزایش قیم��ت محصوالت لبنی در مرداد ماه 
امسال از س��وی کارگروه تنظیم بازار اعالم شد، بر اساس جدیدترین 
آمارهای رسمی، در آبان ماه قیمت انواع محصوالت لبنی نسبت به سال 
گذشته بیش از 52 درصد افزایش داشته است که این اقدام غیرقانونی 
بوده و به گفته س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، 
9 پرونده تخلف بزرگ ش��رکت های لبنی در همین زمینه به سازمان 

تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
بر اس��اس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هفته 
منتهی به چهارم آبان ماه امس��ال، قیمت ان��واع محصوالت لبنی در 
قالب ش��ش محصول اصلی، 52.2 درصد نسبت به هفته مشابه سال 
قبل، افزایش قیمت را تجربه کرده  که البت��ه این میزان در هر یک از 
محصوالت از بیش از 22 درصد تا باالی 74 درصد متفاوت بوده است.

این وضعیت در حالی است که محصوالت لبنی جزو کاالهای گروه 1 
به شمار رفته و هرگونه تغییر و افزایش قیمت آنها باید با مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار باش��د و آخرین مصوبه این کارگروه برای افزایش قیمت 
محصوالت لبنی پرمصرف ش��امل شیر، ماس��ت و انواع پنیر در سوم 
مرداد ماه امسال منتشر و ابالغ شده است. با این حال تقریبا هیچ یک از 
کارخانه های تولیدکننده این محصوالت این نرخ ها را رعایت نمی کنند 
و هر ماه شاهد افزایش قیمت بخشی از این محصوالت در بازار هستیم.
البته آمار رسمی منتشر شده بانک مرکزی نیز گویای همین مسئله است 
و نشان می دهد که تقریبا همه محصوالت لبنی افزایش قیمت را تجربه 
کرده اند. بر اساس این آمار پنیر غیر پاستوریزه با 22.4 درصد، کمترین 
افزایش قیمت را نسبت به هفته مشابه سال قبل از این بررسی و ماست 
پاستوریزه با 74.7 درصد، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به همین بازه 
زمانی تجربه کرده است. این افزایش قیمت ها در حالی در بازار لبنیات 
اتفاق افتاده که هیچ مجوزی بابت آن از سوی کارگروه تنظیم بازار به 

غیر از ابالغیه سوم مرداد ماه، صادر نشده است.

نرخ خرید تضمینی گندم هر ساله یکی از دغدغه های کشاورزان است و این روزها نیز ابهاماتی برای گندمکاران 
گروه

به وجود آورده اس�ت. طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی اقتصادی
کارشناسی شده خود را به دولت ارایه دهند تا قبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورماه نرخ ها به 
کش�اورزان اعالم شود اما این نرخ با گذش�ت نزدیک دو ماه، هنوز در شورای اقتصاد در دست بررسی است و 
البته میزان افزایش آن نیز نگرانی هایی برای کش�اورزان به وجود آورده است. در حال حاضر  قیمت جهانی هر تن گندم 248 
دالر است که اگر با نرخ نیمایی هش�ت هزار و 4۰۰ تومان واردات آن را محاسبه کنیم قیمت هرکیلوگرم گندم وارداتی 2 هزار 
و 42۰ تومان تمام می ش�ود. این در شرایطی است که در حال حاضر نرخ هر کیلوگرم گندم کیفی تولید داخل یک هزار و ۳۰۰ 
تومان خریداری می شود و این مساله رغبت برای تولید گندم را کاهش می دهد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی روز گذشته 
با تاکید بر لزوم افزایش مناس�ب قیمت خرید تضمینی گندم و همچنین اعالم به موقع آن، هشدار داد در صورت کم توجهی به 

این مساله امکان افزایش قیمت نان و همچنین قاچاق گندم افزایش پیدا می کند. 
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خودروفناوری اطالعات

خبری از گوشی های توقیفی نیست
بازار تلفن همراه که با نوسانات نرخ دالر، افزایش قیمت را تجربه کرد همچنان درگیر برخی حواشی است و 

هنوز خبری از ورود تلفن های توقیفی که با ارز 4200 تومانی خریداری شده بودند نیست.
از ابتدای سال جاری به دنبال نوسانات نرخ دالر اکثر بازارهای اقتصادی به خصوص بازارهایی که به صورت 
مستقیم ارزش کاال و مواد اولیه آن ها با نرخ دالر یا دیگر ارزها محاسبه می شود دچار افزایش قیمت شد که 

بازار تلفن همراه نیز مستثنا از این قاعده نبود.
بازار تلفن همراه در این مدت نوس��انات بس��یاری را تجربه کرد و در برهه ای از زمان تصمیم بر آن شد تا ارز 
4200 تومانی برای واردات به آن اختصاص یابد که همین موضوع فس��اد اقتصادی را به دنبال داشت زیرا 
برخی افراد محصولی که با ن��رخ دالر 4200 تومانی وارد کرده بودند را به ن��رخ دالر روز ارزش گذاری و به 
بازار عرضه کردند که سریعاً با این شرکت ها برخورد و کاالهای وارد شده ضبط و محصوالت وارد نشده در 
انبارهای گمرک نگهداری می ش��وند. با توجه به همین حواشی روزهای گذشته خبری مبنی بر این که یک 
برند خاص تلفن همراه، تنها با کارت ملی و مش��خصات ثبت ش��ده خریدار قابل عرضه است و محدودیت 
خرید به میزان یک تلفن همراه لحاظ ش��ده است، منتشر شد و برای بسیاری از افراد جای سؤال بود که چرا 
باید چنین تصمیمی اتخاذ ش��ود آن هم در شرایطی که بعضا هر فرد چند خط دارد و افراد به ناچار مجبور به 
خرید گوش��ی تلفن همراه به تعدادی بیش از یک عدد هستند. در این رابطه مهدی محبی، رییس اتحادیه 
دس��تگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی  که خبر مذکور به نقل از وی منتش��ر شده بود با رد این خبر 
گفت: »یک شرکت که ارز بازار ثانویه دریافت کرده و اقدام به واردات یک مدل تلفن همراه کرده است، باید 
طبق ضوابط خاص فروش تلفن همراه را انجام دهد.« وی در تشریح ضوابط فروش این شرکت، بیان کرد: 
»خریدار باید در هنگام خرید برای ثبت اطالعات در س��امانه رجیستری، سیم کارت و کارت ملی خود را به 
همراه داشته باشد و از سوی دیگر این اقدام برای آن انجام می شود که جعبه تلفن همراه در حضور مشتری 

واقعی باز شود و افراد سودجو نتوانند محصول را به فرد دیگری بفروشند.«
رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: »تلفن های همراهی که در 

اختیار دستگاه های نظارتی است اگر به بازار عرضه شود تا حدودی بر بازار تاثیرگذار است.«
همچنین در این رابطه مهدی میرمه��دی، رییس اتحادیه فناوران رایانه گف��ت: »اگر تصمیم محدودیت 
عرضه گوشی تلفن همراه به ازای هر کد ملی یک گوشی، برای تمام محصوالت بازار اتخاذ شود، روند بازار 
را دس��تخوش تغییر خواهد کرد و اجرای چنین تصمیمی برای تمام برندها امکان پذیر نیست.« میرمهدی 
اظهار کرد: »بازار در حال حاضر با کمبودی مواجه نیست اما سردرگمی در زمینه واردات و عرضه تلفن همراه 

برای تجار و فعاالن این صنف وجود دارد.«

شرط خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو
ب��ا افزایش نرخ ارز برخی خودروس��ازان اقدام به افزایش غیرقانونی محصوالت خ��ود کرده اند. یکی از 
خودروسازان به تازگی قیمت خودروهای خود را 55 درصد افزایش داده و به دنبال 30 درصد دیگر افزایش 

قیمت است و تنها شرط کاهش قیمت ها را کاهش نرخ ارز عنوان کرده است. 
گزارش ها نشان می دهد در حال حاضر قطعه ساز و خودروساز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را با ارز 
نیمایی تامین می کند که در نهایت این امر تاثیر منفی بر قیمت تمام ش��ده خودرو گذاش��ته و بازار شاهد 

رشد قابل توجه قیمت ها است.
مطابق سیاس��ت های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کاالهای مشمول دریافت ارز به چهار 
گروه کاالیی تقسیم بندی شده اند که در این میان قطعات خودرو در گروه 4 قرار گرفته و باید از ارز نیمایی 

برای واردات این کاال استفاده شود.
البته در بخشنامه دولت اعالم شده کسانی که ثبت س��فارش قبلی داشته اند و کار تخصیص ارز و حواله 
انجام داده باشند ترخیص کاالهای آنها مشکلی ندارد ولی چنانچه حواله انجام نشده باشد ، این قلم کاال 
باید حذف گردد زیرا ممنوع بوده و واردات آنها باید به تأیید وزارت صنعت برس��د به نحوی که بعد از اخذ 

مجوز و دریافت ارز نیمایی روند واردات این کاالها انجام می شود.
اما نکته اینجاست در طول ابالغ این بخشنامه متقاضیان واردات قطعات نیمه ساخته و مواد اولیه خودرو 
برای دریافت ارز به سیس��تم بانکی مراجعه اما با عدم نبود ارز روبه رو ش��ده اند و در نهایت سیستم بانکی 
صرافی ها را برای پرداخت ارز به متقاضیان معرفی کرده است. از طرف دیگر صرافی ها که در دریافت ارز 
حاصل از صادرات محصوالت فوالدی و پتروشیمی با مشکالتی روبه رو هستند متقاضیان را سرگردان 

کرده و در آخر ارز آنهم با زحمت بسیار در اختیار قطعه سازان یا خودروسازان قرار می گیرد.
در این میان این موضوع از سوی خودروسازان مطرح است اگر قطعه ساز و خودروساز مواد اولیه و قطعات 
مورد نیاز خود را با ارز نیمایی تأمین کنند در نهایت این امر تاثیر منفی بر قیمت تمام شده خودرو گذاشته 
و بازار شاهد رشد قابل توجه قیمت ها خواهد بود. کمااینکه خودروسازان در حال حاضر از افزایش قیمت 
تمام شده خودرو گله مند بوده و نامه نگاری های متعددی را برای تخصیص ارز آنهم با قیمت مناسب به 

صنعت خودروسازی مطرح کرده اند اما تاکنون در این رابطه تصمیم جدیدی اتخاد نشده است.
به عنوان نمونه با استعالم از منابع آگاه در شرکت کرمان موتور، با احتساب ارز نیمایی در تولید محصول 
یک خودروی جک S5 ک��ه پیش از این 123 میلیون تومان بود امروز با قیمت تمام ش��ده 235 میلیون 
توم��ان، X 60 با قیمت 160 میلیون تومان ، S3 با قیمت 175 میلیون تومان و خودروی جدید جک جی 

4 با قیمت 120 میلیون تومان روبه رو شده است.

پنج آب�ان ماه س�ال ۹7 طرح حمای�ت غذایی از گ�روه های 
کم درآمد جامعه ک�ه درهفته های گذش�ته در هیئت وزیران 
به پیش�نهاد مش�ترک وزارت تعاون، کار و رف�اه اجتماعی و 
سازمان برنامه و بودجه تصویب شد، به دستگاههای اجرایی 

مربوطه ابالغ شد.

بر اساس این طرح 8 ماده ای، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است به 
منظور حمایت از گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته های حمایتی 
برای گروه های تحت پوشش، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار 

از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی اقدام کند.
بر اساس ابالغیه معاون اول رییس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه 
کشور موظف است تا سقف مبلغ 90 هزار میلیارد ریال از منابع موضوع 
بند4 را صرف اجرای این تصویب نامه و مازاد بر سقف یاد شده را صرف 

حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه  این ابالغیه، سهم هر فرد مشمول را دقیقا 
مشخص نکرده است، اما می توان به صورت تقریبی سهم هر فرد را محاسبه 
کرد. رییس جمهوری چندی قبل و در جلسه بررسی صالحیت چهار وزیر 
پیشنهادی، تعداد افراد مش��مول بسته حمایت غذایی را نیمی از جمعیت 
کشور اعالم کرده بود. محمد شریعتمداری،وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی 
نیز همچنین درباره مشموالن این طرح بیان کرد که نیمی از جمعیت ایران 
مشمول بسته حمایتی می شوند. اگر جمعیت ایران را 80 میلیون نفر در نظر 
بگیریم با استناد به اظهارات مسئوالن حدود 40 میلیون نفر مشمول این 
طرح خواهد ش��د که  تا پایان سال سهم هر نفر 225 هزار تومان می شود.  
براساس مصوبه حمایتی دولت تا کنون سازمان برنامه و بودجه مجاز بود که 
گروه های کم درآمد جامعه را تحت پوشش این طرح قرار دهد. اکنون طبق 
اعالم جدید وزارت کار قرار است تمامی بازنشستگان و کارمندانی که حقوق 

آن ها کمتر از 3میلیون تومان است نیز مشمول این بسته حمایتی شوند.
 هیات وزیران به پیشنهاد مش��ترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سازمان برنامه و بودجه کش��ور »پرداخت کمک جبرانی به کارکنان 
دولت و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری« 

را به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان 
رسمی، پیمانی کش��وری و لش��کری، کارکنان قراردادی و شرکتی و 
مس��تمری بگیران صندوق های بازنشس��تگی کش��وری، لشکری و 
بازنشستگان شرکت فوالد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آنها 
کمتر از 30 میلیون ریال در ماه اس��ت، کمک جبرانی از طریق حساب 
بانکی مرتبط با حقوق و دس��تمزد آنها واریز شود. منابع مالی مورد نیاز 
این مصوبه از محل مصوب��ه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از 

گروههای کم درآمد تامین خواهد شد.

کارمندان و بازنشستگان هم مشمول بسته حمایتی دولت شدند
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پرون�ده یک مفس�د اقتصادی که س�عی 
داش�ت ب�ا ش�انتاژ و انتش�ار اکاذی�ب به 
تخریب دس�تگاه قضایی مبادرت کند، در 
دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد 
رس�یدگی ش�د و یک ب�ار دیگر دس�تگاه 
قضایی با صدور رای قاط�ع ثابت کرد که 
در احیای حقوق عامه با کسی تعارف ندارد.

در پی گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و 
ارایه اس��ناد موجود پرونده یک مفسد اقتصادی، 
موضوع در دس��تگاه قضایی استان کهگیلویه و 
بویراحمد مورد رسیدگی قرار گرفت و مشخص 
شد این فرد با عنوان کارآفرینی و اشتغالزایی و با 
استفاده از عناوین مختلف خانوادگی، تسهیالتی 
از بانک ه��ا دریافت کرده اس��ت که بر اس��اس 
استعالمات سازمان بازرس��ی در مجموع حدود 

۲۷۰ میلیارد تومان معوقات بانکی دارد.
 لهراس��ب باقری با نام مستعار بهنام پس از ورود 
پرونده اش به دس��تگاه قضایی، سعی کرد که با 
فضاس��ازی و هیاهو بر روی اعمال مجرمانه اش 
س��رپوش بگذارد؛ اما دستگاه قضایی بدون هیچ 
گونه تعارف به پرونده رسیدگی و حکم الزم را در 

این رابطه صادر کرد.
حجت االس��الم غالمرضا مزارع��ی، رییس کل 
دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در این 
خصوص به میزان گفت: متهم با سوءاس��تفاده، 
جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول بانکی به مبلغ 
یکصد میلی��ارد تومان مبادرت به تصاحب قریب 
ب��ه ۱۰۰ هکت��ار از اراض��ی ملی تح��ت عنوان 
کارآفرین��ی و اح��داث پتروش��یمی در منطق��ه 
مارگون بویراحمد کرده است که پرونده قضایی 
با توجه به جعل سند بانکی بنا به گزارش سازمان 

بازرسی و پیگیری های سازمان مذکور در دادسرا 
تشکیل شد.

وی در ادام��ه بیان ک��رد: در تحقیقات مقدماتی 
انجام شده مشخص شد باقری با همکاری یکی 
از بستگانش که در پست بانک مشغول به کار بوده 
با رانت، با تهیه سند جعلی مبنی بر وجود حساب 
۱۰۰ میلیارد تومانی در یکی از شعب پست بانک 
تهران و با ارایه این س��ند جعلی به کمیس��یون 
واگذاری امور اراضی استان و سازمان ثبت اسناد  
به ثبت شرکت خود تحت عنوان پتروشیمی دنا 
صنعت مبادرت کرده که ب��ا  فرد مذکور برخورد 

قضایی الزم نیز انجام شده است.
این مقام قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: دادس��تان در چارچوب رسیدگی به 
این پرونده ش��خصا اظهارات و مشکالت آنها را 
شنیده اما نکته قابل توجه این است که این فرد در 
دادگاه بدوی شروع به تهدید قاضی دادگاه کرد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع دس��تگاه قضایی با 

مفس��دان اقتصادی عنوان کرد: لهراسب باقری 
از طریق واس��طه به قاضی پیشنهاد رشوه داد اما  
قاضی موضوع را به بنده اطالع داد و مس��تندات 

نیز موجود است.
مزارعی ادامه داد: متهم پرونده در دادگاه تجدید 
نظر  ش��روع به تهدید و ش��انتاژ ک��رد اما بازهم 
نتیجه ای نگرفت. او س��پس چند نفر را  واسطه 
کرد که با بنده جلسه محرمانه ای داشته باشند که 
باید در وقت مالقات عمومی مراجعه می کردند.

ریی��س کل دادگس��تری اس��تان کهگیلوی��ه و 
بویراحمد در خصوص ادعا های این فرد مبنی بر 
اینکه رای یک روزه صادر شده است، خاطرنشان 
ساخت: در جلسه نخست دادرسی که حدود یک 
ماه پیش بود با راهنمایی وکیل این فرد، نامه ای 
از سوی پزشک معالجش ارایه شد مبنی بر اینکه 
بیمار هستم و نمی توانم در دادگاه حاضر شوم اما 
دستگاه قضایی مستندات کافی در این رابطه در 
اختیار دارد که همان روز و فردای آن روز که فرد، 

گواهی اس��تراحت برای دو روز داش��ت، این فرد 
به دادس��را و دادگاه مراجعه کرده اما برای فرار از 
دادرسی، در وقت مقرر در شعبه مورد نظر حاضر 

نشده است.
وی اضاف��ه کرد: یک ماه بعد یعن��ی ۲۲ مهرماه 
جلس��ه بعدی باید تشکیل می ش��د و این بار هم 
مطرح کردند که به علت بیم��اری نمی توانیم در 
جلس��ه دادگاه تجدید نظر ش��رکت کنیم. طبق 
قانون بیش از یک بار نمی توان جلس��ه دادرسی 
را تعطیل کرد، بعض��ی اوقات برخی افراد جرمی 
مرتکب می ش��وند و اعالم پشیمانی می کنند که 
این قابل همراهی است اما این که فردی خود را 
بانفوذ و قدرت بداند و تهدید کند، پذیرفته نیست.

مزارعی در ادامه عنوان کرد:  این پرونده به دور از 
هیاهو و جنجال ها در چارچوب مقررات قانونی و 
حداقل در بازه زمانی 6 ماهه مورد رسیدگی قرار 
گرفت و لهراسب باقری به اتهام استفاده از سند 
مجعول به سه س��ال حبس و امحای سند جعلی 
محکوم شد همچنین دو همدستش که به جعل 
س��ند و استفاده از س��ند مجعول اقرار کرده اند به 
دو فقره سه س��ال حبس محکوم شده اند و حکم 
قطعیت یافته و برای اج��را به واحد اجرای احکام 

کیفری دادسرای یاسوج ارسال شده است.
وی تصری��ح کرد: به دنبال ص��دور رای و ابالغ، 
مته��م پرونده جهت تش��ویش اذهان عمومی با 
شانتاژ و انتشار اکاذیب به تخریب دستگاه قضایی 
مبادرت کرد که این برای افراد ذی نفوذ و صاحب 
قدرت امری بدیهی است که علیه دستگاه عدلیه 
موضع گیری کنند اما با قاطعیت اعالم می کنیم 
که دس��تگاه قضایی با کسی تعارف ندارد و برای 
احیای حقوق مردم و بیت الم��ال به هیچ عنوان 

کوتاه نمی آییم.

پشت پرده فضاسازی کارآفرین قالبی 
علیه دستگاه قضا

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تشریح کرد

تاکید بر بازتوانی و باز اجتماعی 
کردن خانواده های زندانیان

 سرپرست زندان های استان آذربایجان 
غربی بر بر بازتوانی و باز اجتماعی کردن 

خانواده های زندانیان تاکید کرد.
مراد فتحی در دیدار با مدیرکل اجتماعی 
اس��تانداری آذربایجان غرب��ی بر لزوم 
برگزاری کالس های مهارت آموزی وی��ژه خانواده های زندانیان 
تاکید کرد و گفت: مس��ئولیت بازاجتماعی کردن زندانیان و کمک 
به خانواده آنان نیز جزیی از وظایف انسانی و سازمانی ما در سازمان 

زندان هاست. 
وی خواستار همکاری تمامی دس��تگاه های مرتبط با رفع معضل 
آسیب های اجتماعی شد و خاطرنشان کرد: وقتی سرپرست خانواده 
در زندان است، خطرات جدی خانواده این افراد را تهدید می کند که 
وظیفه تمامی دس��تگاه های مرتبط که هر یک تکالیف مشخصی 
دارند، کمک به بازتوان��ی و باز اجتماعی کردن این گونه خانواده ها 

است تا دچار لغزش نشوند.

دیدار با خانواده های شاهد شاغل
 در زندان شیروان

 مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان 
شمالی با خانواده های معظم شاهد شاغل 

در زندان شیروان دیدار کرد.
پژم��ان پروین در دیدار ب��ا خانواده های 
شاهد ش��اغل در زندان شیروان، تکریم 
و قدرشناسی از خانواده معظم ش��هدا را فضیلتی بزرگ و ارزشمند 
دانست و خاطرنش��ان کرد: امنیت، آسایش، رفاه و استقالل کشور 
مدیون و مرهون خون شهداست و وظیفه ماست تا بازماندگان آنان 

را همواره مورد تکریم قرار دهیم.
وی جان فشانی ها و سلحش��وری های رزمندگان را در هشت سال 
دفاع مقدس نماد بارز استقامت و وفاداری در انقالب اسالمی دانست 
و اعالم کرد: حضور فرزندان ش��اهد در مجموعه های اداری کشور 

مایه خیر و برکت و زنده نگه داشتن عطر و یاد شهدا است.

ضرورت گسترش فعالیت های 
دانشگاه مذاهب اسالمی 

 سرپرست زندان های استان سیستان و 
بلوچس��تان بر گس��ترش فعالیت های 
دانش��گاه مذاهب اسالمی در این استان 

دیدار کرد.
ناصر سلیمانی در دیدار با داوود زرین پور 
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی واحد زاهدان گفت: با توجه به اینکه 
این نهاد فرهنگی با هدف نزدیک تر شدن پیروان مذاهب اسالمی 
به یکدیگر بر اس��اس اصول مسلم و مش��ترکات اسالمی بنا شده، 
الزم است فعالیت آن بیش از پیش در استان سیستان و بلوچستان 

گسترش یابد زیرا ماحصل آن دست یابی به اخوت دینی است.
وی همچنین در این دیدار بر گسترش تعامالت فی مابین تاکید کرد.

فعالیت 5 مرکز انجمن حمایت از 
زندانیان در استان خراسان جنوبی 

 مدیرکل زندان های اس��تان خراسان جنوبی 
گفت: پنج مرکز انجمن حمایت از زندانیان در 
این اس��تان فعال اس��ت که یک ه��زار و ۳۰۸ 

خانواده زندانی را تحت پوشش دارد.
علی هاش��می در دیدار با مدی��رکل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: نگاه جامعه به 
خانواده زندانیان نیاز به تغییر دارد چرا که اگر حمایت نش��وند مسلما دچار 
آسیب های اجتماعی خواهند شد . وی افزود: پنج مرکز انجمن حمایت از 
زندانیان در اس��تان فعال است که یک هزار و ۳۰۸ خانواده زندانی را تحت 

پوشش دارد که نیازمند حمایت های دولت نیز هستند .

بازدید از روند ساخت وساز زندان 
لردگان

 مدی��رکل زندان ه��ای اس��تان چهارمحال  و 
 بختیاری از روند ساخت وس��از زندان لردگان 

بازدید کرد.
حمیدرضا حیدری در بازدید از پروژه س��اخت 
زن��دان جدید شهرس��تان ل��ردگان، عملیات 
عمرانی و س��اخت و س��ازهای صورت گرفته را ارزیابی و در راستای رفع 
نواقص و تسریع در اتمام و راه اندازی این زندان که می تواند نقش مهمی 
در ارتقای سطح س��المت، امنیت و رعایت حقوق شهروندی مددجویان 

داشته باشد، تاکید کرد.

دو انتصاب در زندان های استان همدان 
طی احکامی از سوی مدیرکل زندان های استان همدان، مدیر جدید زندان 
همدان و نیز سرپرست جدید اداره امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از 

خروج زندانیان این استان منصوب شدند.
حس��ن محمدیاری، مدی��رکل زندان های اس��تان همدان در مراس��م 
معارفه داوود بی��ات به عنوان مدی��ر جدید زندان هم��دان و نیز معارفه 
علی عزیزی به عنوان سرپرس��ت جدید اداره ام��ور خدمات اجتماعی و 
مراقبت بعد از خروج زندانیان این اس��تان اظهار کرد: مدیر باید از اهداف 
 و ماموریت های سازمانی به خوبی آگاه باشد و بتواند آنها را به شایستگی 

ابالغ کند.
وی خیرخواه و دلسوز بودن و گام برداش��تن در راستای منافع کارکنان و 
برخوردار بودن از علم و دانش و آگاهی الزم برای انجام ماموریت را از دیگر  

ویژگی های یک مدیر عنوان کرد 

با عنایت به تبصره ماده 5۳ و ماده ۳۷ قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری آیا دستور موقت صادره از سوی 
شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بالاثر 
است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر 
دیوان عدالت اداری، تا رس�یدگی قطعی در این مرحله، آثار 

دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟
با عنایت به اطالق ذیل ماده ۳۷ قانون تش��کیالت و آیین دادرس��ی دیوان 
عدالت اداری به نظر می رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت 
یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۵۳ 
همان قانون، قطعیت رأی بدوی اس��ت بنابرای��ن صرف صدور رأی بدوی 
مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو 
دستور موقت نمی شود. با این حال، شعبه رسیدگی کننده مادام که در اصل 
شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده اس��ت، می تواند برابر ماده 4۰ قانون 

یادشده اقدام کند.

با توجه ب�ه ماده ۱۷ آیین نامه س�جل قضایی مصوب س�ال 
۱۳۸۴ مبنی بر اعالم سوابق اشخاص به نهادهای ذی صالح 
و با عنایت ب�ه تصویب تبصره یک م�اده ۲5 قانون مجازات 
اس�المی مصوب س�ال ۱۳۹۲ آیا می توان گفت که هم اینک 
اعالم س�وابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین 
یا بازنگری مجازات منعکس ش�ده و به س�ایر ادارات اعالم 
نخواهد ش�د ی�ا اینکه باید با تفس�یر مح�دود از تبصره یک 
ماده ۲5 و با لحاظ س�ایر مقررات به ویژه در امور استخدامی 
کمافی الس�ابق، به لزوم اعالم سوابق اشخاص به نهادهای 

مذکور اعتقاد داشت؟
محک�ومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اس��المی مصوب 
س��ال ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت 
آنان در گواهی های صادره درج نمی شود مگر آن که استعالم کننده مرجع 
قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور 

منعکس می شود.

دارنده چک درخواس�ت ص�دور اجرایی�ه در اداره ثبت کرده 
و اداره ثبت نیز اقدام به ش�روع عملیات اجرا و ممنوع کردن 
صادرکننده برای خروج از کشور می  کند. دارنده دادخواستی 
تحت عنوان ابطال اجراییه ثبتی و استرداد الشه چک را مطرح 
می  کند و دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع الخروج کردن 
از کش�ور را درخواس�ت می کند. حال در فرض صدور دستور 
توقف عملیات اجرا، آیا باید دس�تور عدم خروج از کش�ور را 

نیز لغو کرد؟
پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وفق ماده ۵ قانون اصالح بعضی از 
مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج 

از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می شود.

در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می شود و 
همانطور که از نام آن معلوم است، مشاع به اموالی گفته 
می شود که متعلق به بیش از یک نفر  باشد. به دیگر سخن، 
به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در 
خارج باشد، خواه در ذمه باشد، مشاع گویند. مشاع بودن 
یک مال می تواند به طور ارادی باش�د. مانند شرکت های 
اختیاری؛ یا قهری باشد مانند مالکیت چند وارث بر ترکه. 
به پیدایش قهری ملکیت مشاع، اشاعه نیز گویند. اشاعه 

در مقابل افراز و مشاع در مقابل مفروز به کار می رود.

افراز، به تقس��یم کردن مال غیرمنقول مشاعی بین دو یا چند شریک 
اطالق می شود که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری در قالب 
صدور دستور فروش توسط دادگاه، انجام می شود. در واقع افراز استقالل 
بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک 
به یکی از شرکا است. به طور مثال اگر مال غیرمنقولی مانند خانه، زمین 
یا مغازه ای بین حداقل دو نفر مش��اع باشد چنانچه این دو نفر بخواهند 
سهم خود را مجزا کنند باید آن را افراز کنند اما تقسیم اعم از تفکیک و 
افراز و غیر آن است. مثاًل هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم 
می شود که این ترکه شامل منقول و غیرمنقول می شود و در این مورد 

اصطالح تقسیم ترکه به کار برده می شود نه افراز یا تفکیک.
از آنجایی که در مالکیت مشاعی همواره مشکالتی قابل طرح است، 
لذا بحث تقسیم اموال مشاع ضروری به نظر می رسد تا اجتماع حقوق 
مالکان متعدد در ملک واحد از بین رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت 

افرازی و اختصاصی تبدیل شود.
با این توصیف شرکای هر ملکی می توانند با تراضی و توافق میان خود، 
به هر نحوی که می خواهند، تقسیم آن را انجام دهند و اگر توافق حاصل 
نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. 
بنابراین هر شریک می تواند هر وقت بخواهد، تقسیم مال مشترک را 
تقاضا کند مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون ممنوع بوده یا شرکا 

ملزم بر عدم تقسیم شده باشند.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، گرچه بعضاً دیده 
شده برخی از افراد تفکیک و افراز را مترادف و به معنای واحد دانسته اند اما 
باید اشاره کرد از منظر قانونی و عرف ثبتی، تفکیک عبارت از تقسیم مال 
غیرمنقول به قطعات کوچکتر است. به طور مثال قطعه زمینی به مساحت 
۵ هزار متر اس��ت که مالک یا مالکان آن تصمیم دارند آن را به قطعات 
۲۰۰ متری تقسیم کنند. اگر این تقسیم صورت گرفت، گفته می شود 

که آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است.
 به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت 
مفروز )جدا جدا(، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم 
تقسیم نامه استفاده می شود.  تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت 
انجام می شود و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود. این 
صورت مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال 
و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و 
تنظیم تقسیم نامه است. از طرف دیگر، در تفکیک الزم نیست که ملک 
غیرمنقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک 6 دانگ یک زمین بزرگ 

است، می تواند آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم کند. همانطور 
که اگر چند نفر مالک آن باشند می توانند آن را تفکیک کنند. اما در افراز 
الزم اس��ت که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیرمشاع این 
اصطالح به کار برده نمی شود بنابراین اگر ملک مشاعی تفکیک شود 
حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود. یعنی پس از تفکیک نیز شرکا 
در هر قطعه ای به نس��بت سهم خود مالکیت دارند. مثاًل اگر زمینی به 
مساحت ۵ هزار متر بین دو نفر به طور مساوی مشترک باشد و آن زمین 
به ۱۰ قطعه ۵۰۰ متری تفکیک ش��ود، هر یک از شرکا مالک ۳ دانگ 
هر قطعه خواهند بود اما در افراز سهم شریک مشخص و معین شده و از 

حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می شود.
طبق ماده یک قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷، در 
مورد امالک مشاعی که جریان ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر 
امالک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی 
محلی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه آن واقع است و طبق 
ماده ۲ همان قانون، تصمیم واحد ثبتی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در دادگاه است بنابراین در مورد امالک مشاعی که درخواست 
افراز آنها می شود باید نخست وضع ملک از لحاظ اینکه آیا جریان ثبتی 
آن خاتمه یافته اس��ت یا خیر، در نظر گرفته شود و با توجه به وضع آن، 

مرجع رسیدگی به درخواست افراز مشخص می شود.
اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی اداره ثبت محل وقوع 
ملک اس��ت و تصمیم آن ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 
دادگاه عمومی اس��ت مگر اینکه بین مالکان، محجور یا غایبی باشد 
ک��ه در این صورت براب��ر رأی وحدت رویه ردی��ف ۲۹/۵۹ مورخه ۱۵ 
فروردین س��ال ۱۳6۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده 
۳۱۳ قانون امور حسبی رس��یدگی به دعوی افراز در صالحیت دادگاه 
عمومی است. اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد، مرجع رسیدگی 
به افراز، دادگاه عمومی محل است و رأی آن دادگاه چه در بند الف، چه 
در بند ب، برابر ماده ۱۹ قانون تش��کیل دادگاه های عمومی و انقالب 

قابل تجدیدنظر است.
باید دانست که اگر نسبت به ملک مش��اعی سند مالکیت صادر شده 
باشد، صدور سند مالکیت نش��ان دهنده ختم عملیات ثبتی است و در 
نتیجه افراز آن باید از اداره ثبت محل درخواست شود. اما اگر برای ملک 
مشاع س��ند مالکیت صادر نشده باشد الزم است متقاضی ابتدا به اداره 
ثبت مراجعه و در صورتی که آن اداره اعالم کند که جریان ثبتی خاتمه 
نیافته است، متعاقباً به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم کند. این اقدام 
موجب سرعت عمل بیشتری می شود زیرا در غیر این صورت، مثاًل اگر 
پیشاپیش به دادگاه دادخواست داده شود دادگاه باید از اداره ثبت استعالم 
کند که آیا جریان ثبتی خاتمه یافته است یا خیر، که در جای خود موجب 

اطاله دادرسی خواهد شد.
برای اخذ تأیید شهرداری، مالک نقشه ای که برای تفکیک زمین خود 
فراهم کرده است، تسلیم ش��هرداری می کند و در مقابل آن رسیدی 
مبنی بر تسلیم نقشه مذکور دریافت می کند. شهرداری پس از تسلیم 
این نقشه، اقدام به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به 
خدمات از کل زمین می کند و سپس آن را تأیید کرده و به صورت کتبی 

به مالک ابالغ می کند.
تفکیک ام��الک و اراضي در کلیه پهنه هاي ش��هر با مت��راژ کمتر از 
یک هزار مترمربع، بعد از رعایت برهاي اصالحي )با کاربري مسکوني( 
و با متراژ کمتر از ۲ هزار مترمربع )با سایر کاربري ها( ممنوع است اما در 
صورت درخواست تفکیک براي اراضي و امالک بیش از نصاب هاي 
مذکور، حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکیک نباید از ۵۰۰ مترمربع 
در کاربري هاي مس��کوني و یک هزار مترمربع در س��ایر کاربري ها، 

کمتر باشد.
اینک با اصالحیه ای که از س��ال ۱۳۹۰ در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری 
اعمال شد، تغییراتی در مسیر دریافت تقاضای تفکیک اراضی ایجاد شده 
است. بدین صورت که نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه 
کرده است و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می کند، 

باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات 
عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف ۳ ماه تأیید و کتبًا 
به مالک ابالغ ش��ود. در تعیین این درصدها توسط شهرداری عواملی 
همچون موقعیت اراضی، مساحت اولیه و باقی مانده پس از تفکیک، 
کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای باالتر 

از حد نصاب تفکیک در آن شهر مؤثر است.
متعاقباً بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین  تکلیف از سوی شهرداری، 
مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه 
با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های 
عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
می کند. کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ 
دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح 
جامع و تفصیلی در چارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی 
و رأی مقتضی صادر می کند. البته در اراضی با مس��احت بیشتر از ۵۰۰ 
مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه 
فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد 
نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی 
مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل 
تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می کند. 
شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت 
روز زمین طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگس��تری دریافت کند. در 
مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک 
و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسالمی شهر 

معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.
معابر و خیابان هایی که در اثر تفکیک اراضی به وجود می آید، به صورت 
بالعوض به ش��هرداری ها تعلق می گیرد. بدی��ن ترتیب متقاضیان 
تفکیک، بخشی از اراضی خود را به ش��هرداری به صورت بالعوض 
تملیک خواهند کرد. هرگونه تخلف از موضوع قانون فوق در تفکیک یا 
افراز اراضی، جرم تلقی  شده و با متخلفان، طبق قانون مجازات اسالمی 

و قانون تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

 مرجع رسیدگی به دعاوی تفکیک و افراز
چنانچه بین شرکا بر سر صحت افراز و تطبیق یا عدم تطبیق با میزان 
مالکیت مشاعی شریک اختالف حاصل شود، تعیین تفکیک نهایی آن 
با دادگاه است. اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمیز حق و جدا کردن 
سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچ وقت جنبه قضایی نداشته و همواره 

در صالحیت اداره ثبت بوده است.
ماده 4 قانون افراز و فروش امالک مش��اع مقرر مي دارد: ملکي که به 
موجب تصمیم قطعي غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضاي هر 
یک از شرکا و به دستور دادگاه عمومی فروخته مي شود، صرف نظر از 
اینکه منشأ مالکیت وراثت یا از طریق دیگری باشد. بنابراین در صورتی 
که اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، در پي ارایه 
درخواست فروش از سوي یک یا چند نفر از مالکان، دادگاه با صدور یک 
دستور صرف و اعالم آن به اجراي احکام نسبت به فروش ملک مشاع 

اقدام خواهد کرد.

نحوه درخواست افراز و تفکیک اراضی

گزیده ها

ریی�س دادگس�تری شهرس�تان بم گف�ت: طی ی�ک اقدام 
هماهنگ از س�وی پلی�س بیش از ۳0 متکدی در س�طح این 
شهرس�تان دس�تگیر و جهت س�یر مراحل قضایی و اعمال 

مجازات تحویل دادگاه بم شدند.

مصطف��ی عارف کیا، تکدی گری را جرم دانس��ت و اظه��ار کرد: طبق 
ماده ۷۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۷۵ 

تکدی گری تا سه ماه مجازات حبس دارد.

وی از مردم شهرس��تان بم خواس��ت در صورت مشاهده افرادی که 
به تکدی گری می پردازن��د، فورا مراتب را ب��ه پلیس اعالم کرده و 
از پرداخ��ت هرگونه وجهی به چنین افرادی خ��ودداری کنند زیرا با 
بررس��ی های به عمل آمده اکثر ای��ن افراد از وضعیت مالی بس��یار 

خوبی برخوردار هس��تند.
رییس دادگستری شهرس��تان بم با اشاره به ماده ۷۱۲ بخش تعزیرات 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۷۵، عنوان کرد: هرکس تکدی 
یا کالشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی 

کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان 
مالی مرتکب عمل فوق ش��ود عالوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که 

از طریق تکدی و کالشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.
وی ضمن هشدار به افرادی که اطفال را جهت تکدی گری می گمارند، 
تاکید کرد: طبق ماده ۷۱۳ این قانون، هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی 
را وس��یله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو 
سال حبس و اس��ترداد کلیه اموالی که از  طریق مذکور به دست آورده 

است محکوم می شود.

مجازات حبس در انتظار افرادی که اطفال را به تکدی گری می گمارند
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چهرهها

ممنوعیت صادرات دارو 
و تجهیزات پزشکی 

 سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: 
ص��ادرات هر ن��وع دارو و تجهیزات 
پزش��کی ب��دون دریافت مج��وز از 
س��ازمان غ��ذا و دارو ممنوع ش��د. 
کیانوش جهانپور اف��زود: با توجه به 
شرایط فعلی اقتصادی و تخصیص 
ارز دولتی به حوزه م��واد اولیه دارو و 
تجهیزات ضروری پزش��کی، هرگونه ص��ادرات در این حوزه ها منوط به 
دریافت مجوز اداره کل مربوطه از س��ازمان غذا و دارو است. وی تصریح 

کرد: اولویت تأمین نیاز داخلی است. 

حضور مددکاران اجتماعی در مدارس 
 مع��اون ام��ور اجتماعی س��ازمان 
بهزیس��تی گفت: پیش��نهاد دادیم 
مددکار اجتماع��ی در تمام مدارس 
داش��ته باش��یم که فاز اولی��ه آن در 
نظرآباد تهران انجام ش��د. حبیب اهلل 
مس��عودی فرید با تأکید ب��ر اینکه 
آموزش و پرورش، راهبردی ترین و 
استراتژیک ترین نهاد است، اظهار کرد: بر این اساس قصد داریم افرادی 
با چندظرفی��ت تربیت کنیم که آموزش تخصصی ببینند تا هم مش��اوره 
بدهند، هم مددکار و هم مربی بهداشت باشند و در یک نظام سطح بندی 

و ارجاع قرار بگیرند. 

پرداخت هوشمند کرایه تاکسی 
 مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری 
ته��ران گفت: بح��ث پرداخت کرایه 
تاکسی به زودی توسط اپلیکیشن ها در 
تهران اجرایی می شود. محمد فرجود 
همچنین در خصوص سامانه تهران 
من گفت:  این سامانه قرار است ارتباط 
بین شهرداری با شهروندان را فراهم 
کند و از حوزه طرح ترافیک آغاز شد. پرداخت عوارض نوسازی و پسماند، شارژ 
کارت بلیت الکترونیکی، رزرو معاینه فنی و حتی س��امانه ۱۳۷ قرار است به 

سایت تهران من متصل شود و تا انتهای سال جاری این امر رخ می دهد. 

احتمال افزایش یک میلیونی 
حقوق بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کشور گفت: در صورتی که دولت 
 موافق��ت کند و در الیحه بودجه ۹۸ اعتب��ار ۱۵ هزار میلیارد تومانی 
پیش بینی شود حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی تا حدود یک 
میلیون تومان افزایش خواهد یافت.جمشید تقی زاده با اشاره به اینکه 
یک میلیون و 400 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
قرار دارند اظهار کرد: ۹۵/۵درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی 

کشوری زیر سه میلیون تومان حقوق می گیرند.

فرایند انتخاب شهردار به تعویق افتاد
س��خنگوی شورای اسالمی ش��هر تهران گفت: با توجه به بررسی 
استفس��اریه مستثنی ش��دن ش��هرداران از قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس فرایند انتخاب شهردار 
چند روز به تعویق افتاد.علی اعطا اظهار کرد: بنا برنامه زمانبندی که 
اعالم شده بود ۱2 آبان باید پنج نفر از گزینه های نهایی شهرداری 
تهران مشخص و برنامه خود را ارائه می دادند، اما در جلسه روزگذشته 
به این نتیجه رس��یدیم که دو تا سه روز فرایند انتخاب شهردار را به 

تعویق بیندازیم.

توقف واگذاری مراکز دیالیز 
به بخش خصوصی 

رییس مرکز امور بیماری های خاص وزارت بهداشت گفت: مقدمات 
واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی در دو س��ال و نیم گذشته 
انجام ش��د، اما به علت نبود جدی��ت در بخش خصوصی، این طرح 
عملیاتی نشد و اجرای آن متوقف شد.مهدی شادنوش افزود: البته 
عمده ترین مش��کل بخش خصوصی برای انجام این کار، حمایت 

بیمه ای و در نظر گرفتن تعرفه بخش خصوصی برای دیالیز بود.

شرط مهم برگزاری 
دوره های آموزشی کوتاه مدت 

وزارت علوم اعالم کرد: تنها موسسات آموزش عالی آزاد مندرج در 
جدول موسس��ات آزاد دارای مجوز فعالیت از وزارت علوم مجاز به 
برگزاری دوره های کوتاه مدت هستند غیر از فهرست مذکور فاقد 
مجوز هستند. براین اساس تنها موسسات مجاز می توانند این دوره ها 
 را برگزار کنن��د و گذراندن این دوره ها منج��ر به صدور گواهینامه 
می شود.البته گواهینامه های صادره شده به عنوان مقطع تحصیلی 

محسوب نمی شوند.

احیای سازمان سمپاد تا سال آینده
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به تصویب 
کامل اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: 
انتظار می  رود سال بعد سازمان س��مپاد احیا شود.فاطمه مهاجرانی 
درباره مدارس تیزهوشانی که به هیات امنایی تبدیل شده اند هم اظهار 
کرد: در تابستان مصوبه ای را در شورای عالی آموزش و پرورش دال 
بر هیات امنایی شدن مدارس سمپاد دوره اول داشتیم که تغییر کرد.

خبر
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IR

آغاز فاز تازه مبارزه با قاچاق کتاب
مرور اخب�ار هفته های  ساراطالبیزاده

گروهفرهنگی
اخیر در ح�وزه کتاب، 
بیانگر آن است که فاز 
تازه مب�ارزه با معضل 
قاچاق کتاب آغاز شده است؛ موضوع مهمی که در نشست 

محمود آموزگار با اصحاب رسانه نیز بر آن تاکید شد.

 وارد آمدن ضربات مهم به اصلی ترین شبکه قاچاق کتاب
نخستین روز هفته گذشته بود که خبری درباره وارد آمدن ضربه های مهم 
و کارساز به اصلی ترین شبکه قاچاق کتاب کشور که توسط دو برادر اداره 
می شود، در خبرگزاری مهر منتشر شد. از این شبکه که ۸۵0 دستفروش 
را تغذیه می ک��رد، حدود ۳0 تا 40 کامیون و وانت نیس��ان از کتاب های 
غیرقانونی کشف و ضبط ش��د. بعد از این خبر بود که کارگروه صیانت از 
حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران 
۵ آبان و با مس��اعدت اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و همکاری و اقدام پلیس امنیت و دستور قضایی، یک انبار کتاب قاچاق 
را در محدوده میدان سپاه کش��ف و پلمپ کرد. کتاب های ضبط شده از 
این انبار هم در حجم ۶ وانت نیس��ان بود. کش��ف و پملپ یک چاپخانه 
کتاب های قاچاق و... هم از جمله اخباری بود که طی این مدت بر خروجی 

خبرگزاری ها قرار گرفت.

 جزئی�ات انه�دام و بازداش�ت اعض�ای ش�بکه تکثی�ر 
کتاب های غیرقانونی

در نهایت و پس از چند هفته فعالیت کارگروه صیانت از حقوق ناش��ران 
و پدیدآورن��دگان کت��اب در اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران و 
عملیات های ضربتی پلیس با همکاری این کارگروه در مقابله با ش��بکه 

سازمان یافته تولید و تکثیر غیرقانونی کتاب ها در کشور، محمود آموزگار 
رئیس اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان تهران در نشستی خبری جزئیات 

اقدامات صورت گرفته را تشریح کرد.
وی با اش��اره به پر بودن پارکینگ س��اختمان این اتحادیه و چندین انبار 
اجاره شده در سطح شهر از کتاب های توقیف شده، بیان کرد که امکانات 
ما و پلیس جوابگوی جمع آوری این میزان از کشفیات کتاب های قاچاق 
نیست و این کار مستلزم این است که جا و مکانی بسیار وسیع تر برای انبار 

کردن این کتاب ها در مقطع فعلی مشخص شود.
آموزگار با بیان اینکه کتاب های کشف شده در شمارگان بسیار باال چاپ 
می ش��د و به هیچ وجه بحث ریس��و کردن و یا چاپ آنها در تیراژ محدود 
مطرح نبوده اس��ت خاطرنش��ان کرد: اغلب این کتاب ها، آثار پرفروش 
ناش��ران بوده که به صورت غیرقانونی توسط افراد سودجو در شمارگان 

وسیع بازچاپ و منتشر می شده است.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به جزئیات اقداماتی 

که ش��بکه تولید و تکثیر کتاب های قاچاق طی این مدت انجام می دادند 
و همچنین برخوردهایی که با آنها صورت گرفته است، افزود: یک شبکه 
بس��یار وسیع که عمدتاً توزیع آن در شهرس��تان ها و از کانال هایی مانند 
کتاب فروشی ها انجام می شد، مبادرت به تولید و تکثیر انبوهی از کتاب ها 
به صورت غیرقانونی می کرد و می توان گفت اصلی ترین هدف این شبکه 
ریختن آهک پای درخت نوشتن بوده است؛ به این معنا که حاشیه امنیت 
دیگر برای کس��انی که به صورت قانونی اقدام به تألیف، ترجمه و انتشار 

آثار می کنند وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه آسیب دیگر در رابطه با خود قانون بود؛ ادامه داد: به این 
معنا که آنها با بی اعتنایی به قوانین موجود، خود آنها )قوانین( را هدف قرار 
داده بودند. هدف س��وم آنها ضربه زدن به اقتصاد نشر بود؛ به صورتی که 
ناش��ران موفق ما را ناگزیر کنند که صحنه فعالیت را به آنها واگذار کرده 
و این حرفه را ترک کنند. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با 
اشاره به سرعت گرفتن عملیات های مقابله با این شبکه بعد از 2۵ اسفند 
۹۶ گفت: با رایزنی هایی که با مس��ئوالن قوه قضائیه و نیروی انتظامی 
صورت گرفته  اس��ت خوشبختانه در این زمینه دادسرای فرهنگ، هنر و 

رسانه با اشرافی که به قوانین داشت به کمک ما آمد.
وی ارزش ریالی محموله های کش��ف شده کتاب را بالغ بر ده ها میلیارد 
تومان ب��رآورد کرد و ادامه داد: این در حالی اس��ت که تا چند وقت پیش 
تعدادی از اعضای این شبکه برای چاپ کتاب های یاد شده کاغذ آن هم 
از نوع بالکی می گرفتند که البته فروشندگان این نوع کاغذها در پاسخ به 
پیگیری های ما منکر این هستند که اعضای این شبکه را می شناخته اند.

آموزگار با اشاره به مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس برای کسانی که مبادرت 
به تکثیر و توزیع غیر قانونی کتاب ها می کنند اظهار کرد: اتحادیه ناشران و 
کتابفروشان تهران از ناشرانی که از این محل آسیب دیده اند وکالت گرفته 

است تا علیه متخلفان در این رابطه، در مراجع قضایی اقامه دعوی کند.

 مدیر واحد تولید مستند پرس 
تی وی اعالم کرد که سالیانه 
۱00 ساعت مس��تند توسط 
و  ایران��ی  تهیه کنن��دگان 
خارج��ی ب��رای این ش��بکه 
س��اخته می ش��ود. روح اهلل 
رضایی در گفت وگو با مهر با 
اشاره به مس��تندهای این ش��بکه اظهار کرد: ما در شبکه مستند 
سالیانه ۳۵0 ساعت باکس مستند داریم که از این میزان حدود ۱00 
ساعت توس��ط واحد ما به تولید می رسد و حدود 2۵0 ساعت دیگر 
تأمین و خریداری می ش��ود. وی با اش��اره به تولیدات این شبکه 
توضیح داد: از این ۱00 ساعت حدود 40 ساعت، تولیداتی است که 
در ایران ساخته و باقی آن توسط فیلم سازان و مستندسازانی که در 
خارج از ایران هس��تند تولید می شود. رضایی اضافه کرد: ما چه در 
ایران و چه در خارج از کش��ور، تهیه کننده ثابت نداریم بلکه افراد 
مختلفی طرح ها و ایده های خود را ارائه می کنند و ما کارها را به آنها 
س��فارش می دهیم. مدیر واحد تولید مس��تند شبکه پرس تی وی 
درباره موضوع این مس��تندها ه��م اظهار ک��رد: موضوعات این 
مستندها در 2 حوزه مطرح می شود؛ بخشی درباره ایران و تاریخ و 
فرهنگ کشور و جاذبه هاس��ت و بخشی هم درباره مبارزه با ایران 
هراسی و تصویر منفی  است که از ایران در جهان وجود دارد. رضایی 
با اشاره به سوژه هایی که کمتر در رسانه های جهانی به آنها پرداخته 
می شود، تصریح کرد: بخش��ی از سوژه های ما درباره فقر، عدالت 
اجتماعی و موضوعات این چنینی است که کمتر در رسانه های دیگر 

به آنها پرداخته می شود.

تلویزیون

۱۰۰ ساعت مستندسازی 
سالیانه پرس تی وی 

دبیر کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین با اشاره به برنامه های کاروان نور اربعین ۹۷ گفت: 
امس��ال با توجه به رویکرد ویژه ستاد اربعین در خصوص فعالیت های قرآنی در این موسم، شاهد رشد جایگاه 

برنامه های قرآنی در بین برنامه های این ستاد بودیم. 
سید محمد موجانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: یک محفل ویژه انس با قرآن کریم در بعثه رهبر 
معظم انقالب در کربالی معلی با حضور اعضای کاروان نور برگزار ش��د. همچنین تمامی برنامه ها و محافل 
کمیته فرهنگی و کمیته مراسم های اربعین، با تالوت قرآن کریم و ویژه برنامه های قرآنی همراه بود. در واقع 
برنامه های امس��ال با قرآن کریم عجین شده و اس��تقبال بی نظیر مردم و تأثیرپذیری حاضران در محافل از 
برنامه های قرآنی غیرقابل چش��م پوشی بود. وی با بیان اینکه انتخاب ش��عار »الحسین یجمعنا« در اجرای 
برنامه های قرآنی امسال بسیار نمود داشت، تصریح کرد: شعار »الحسین یجمعنا« باعث شد ما هم به سمت 
برنامه ریزی و دعوت از قاریان عراقی و ایرانی و دعوت از قراء و موذنین عتبه علویه، عباس��یه و حسینیه و نیز 
عتبه کاظمین پیش برویم و محافل مش��ترکی را برگزار کنیم. خوش��بختانه این محافل بسیار مورد رضایت 
زائران و برادران عراقی قرار گرفت. موجانی رشد کمی و کیفی برنامه های قرآن را از مهمترین دستاورد های 
فرهنگی اربعین ۹۷ برش��مرد و گفت: تأثیرگذاری و رش��د کمی و کیفی فعالیت های قرآنی اربعین امسال در 
صدر فعالیت های فرهنگی اربعین امسال قرار داش��ت. به لطف خداوند، امسال بیش از ۳00 محفل قرآنی از 
تاریخ 2۹ مهرماه الی ۸ آبان ماه در مرز ایران و عراق، مسیر پیاده روی اربعین، نجف اشرف، کربال و همچنین 

کاظمین، توسط اعضای کاروان نور برگزار شد.

معارف

یک مستندساز جوان با اشاره به آثار جدیدش گفت: یکی از کارهایم برای 40 سالگی انقالب، مستندی 
آرشیوی است که به زندگی و سرگذشت حضرت امام خمینی )ره( و بسط اندیشه های ایشان در منطقه 
می پردازد. ایمان گودرزی کارگردان و مستندسازی که بیشتر در حوزه تاریخ انقالب فعالیت می کند، در 
گفت وگو با فارس درباره فعالیت های اخیر خود افزود: کاری آرش��یوی برای 40 سالگی انقالب دارم که 
درباره با زندگی و سرگذشت امام خمینی )ره( و صدام حسین است که به فاصله کمی از هم مطرح شدند 
و از طرفی با هم همسایه بودند. زندگی صدام که در طول جنگ تحمیلی، تمام دنیا با او بود و امام خمینی 

)ره( را که کسی در دنیا همراهش نبود، به عنوان رهبران دو کشور مقایسه کردم.
وی با بیان اینکه این مس��تند در حال تدوین اس��ت، اظهارکرد: به دنبال این هستم که نشان دهم بعد از 
گذش��ت 40 سال از انقالب، افکار و اندیشه های امام )ره( چقدر در منطقه بسط پیدا کرده و دشمنانی که 
یک روز تمام دنیا پش��ت آنها بودند، االن کجا هستند. صدام وقتی حمله کرد، گفت یک هفته ای ایران 
را می گیرم ولی االن خیابانی در عراق است که اسم آن را شارع موسوی الخمینی گذاشته شده اند. االن 
حشد الشعبی که در عراق حرف اول امنیت را می زند و بزرگترین پایگاه مردمی را دارد، روی بازو نیروهای 

آن، عکس امام دیده می شود.
این مستندساز همچنین بیان کرد: کار دیگری هم به نام »یوما« دارم. داستان این کار درباره تعدادی از 
بچه های جنوب کشور است که فریب رسانه های خارجی را می خورند، به سمت وهابیت می روند و دست 

به اقدامات تروریستی می زنند و وقتی به خودشان می آیند که سر از داعش درآورده اند.

   محمدرضا ورزی این روزها به همراه مصطفی ش��ریفی، در تدارک نگارش و ساخت سریال جدید است. این کار جدید »پریزاد« نام روایت ۴۰ سالگی انقالب از خیابان های عراق
دارد و محصول س��یما فیلم است. ورزی به عنوان سرپرست به همراه تیم نویسندگان، مشغول نگارش سریال پریزاد است. این سریال 

همانند کار های دیگر این کارگردان، تاریخی است و نگارش آن حدود ۷ ماه زمان می برد.

   محوطه مجموعه تئاتر ش��هر از دیروز دوازدهم آبان ماه میزبان اجرای چند مجلس ش��بیه خوانی تا پایان روز پنجشنبه هفدهم آبان 
ماه در قالب دور هش��تم تئاتر »صاحبدالن« است. این مجالس شبیه خوانی در آستانه ایام سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم )ص(، 
ش��هادت امام حسن مجتبی )ع( و ش��هادت امام رضا )ع( با سرپرستی عالءالدین قاس��می از هنرمندان شناخته شده تعزیه کشورمان، 

ساعت های ۱۶ و ۱۸ میزبان شهروندان تهرانی در محوطه مجموعه تئاتر شهر خواهد بود.

    بلیت های نمایش »بینوایان« در نرم افزارهای درج آگهی با قیمت هایی باالتر از نرخ تعیین شده به فروش می رسد. در این باره مدیر 
س��ایت عامل فروش بلیت نمایش »بینوایان« گفت: اگر مرجع قضایی به م��ا اجازه باطل کردن بدهد، ما همان کاری را می کنیم که با 
بلیت های دالالن نمایش »اعتراف« انجام دادیم. محمدحسین توتونچیان به فارس گفت: نمایش »بینوایان« قرار است ۵0 شب اجرا 
ش��ود و منطق حکم نمی کند برای نمایشی که قرار است ۵0 شب به صحنه برود، مردم حتی یک هزار تومانی بلیت گران تر تهیه کنند! 
وی افزود: بازار س��یاه باید زمانی ایجاد می ش��ود که عرضه و تقاضا با هم برابری نمی کنند،  در حالی که برای این نمایش فقط طی سه 
سانس، بیش از ۷ هزار بلیت فروخته می شود. حال اینکه عده ای بلیت ها را تهیه می کنند و در معرض فروش می گذراند، دیگر دست ما 
نیست. توتونچیان با اشاره به اینکه دادستانی به عنوان مدعی العموم می تواند بدون شکایت به این قضیه ورود کند، گفت: بنابراین اگر 
پلیس فتا با دس��تور دادستانی وارد شود، حسنش این است که مردم مطلع می ش��وند ما بلیت ها را باطل کرده ایم و در این صورت دیگر 

هیچ فردی کار غیر قانونی انجام نمی دهد.

تیترواره

برپایی بیش از ۳۰۰ محفل قرآنی در ایام اربعین 

گفت وگو

»نظام رتبه بندی معلمان« طرحی است که 
سابقه عنوان شدن آن به اواسط دهه 80 و 
بعد از آن به دوران وزارت علی اصغر فانی 
باز می گردد، طرحی که اگرچه از سال 94 
تا حدی شکل اجرایی به خود گرفت، اما در 
فراز و نش�یب کمبود اعتبار، فراهم نبودن 
زیرس�اخت ها و ... به س�رانجام نرس�ید 
تا اینکه موجب ش�د ت�ا وزارت آموزش و 
پرورش الیحه جدیدی را در این خصوص  
راهی مجلس کند، این در حالی اس�ت که 
اکنون بعد از گذشت سال ها وعده تأمین 
اعتبار آن در الیحه بودجه 98 مطرح شده 

است.

 نارضایتی معلمان از اجرای ناقص
شهریورماه دو سال قبل بود که معاون وقت توسعه 
مدیریت و پش��تیبانی وزارت آم��وزش و پرورش از 
اس��تقرار بخشی از نظام س��نجش صالحیت های 
حرفه ای معلمان در همان س��ال خب��ر داد و ضمن 
اینکه فاز دوم رتبه بندی معلمان هم اجرایی خواهد 
شد. طرحی که البته در همان زمان نارضایتی معلمان 
از اجرای ناقص خود را به دنبال داشت تا به آنجا که 
محمود نگهبان س��المی، نایب رییس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس اعالم کرد گالیه های 
متعددی از اج��رای ناقص طرح نظ��ام رتبه بندی 
فرهنگیان به کمیسیون متبوعش ارائه شده است. 
با این وجود اما سید محمد بطحایی که در آن زمان 
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه را 
برعهده داشت، بیان کرد: در حوزه نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش چه در زمینه ارتقاء مهارت ها و چه 
در زمینه عوامل انگیزش��ی و رفاهی معلمان فاصله 

بسیاری تا نقطه ایده آل وجود دارد و براین اساس با 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان تالش می شود تا از 
این فاصله کاسته شود. هرچند در آن زمان وی این 
وعده را داده بود که نظام کامل در این خصوص سال 
۹۶ محقق شود، اما مردادماه سال ۹۶ احمد عابدینی، 
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار 
کرد که نظام رتبه بندی که در س��ال ۹4 آغاز شد، با 
تعجیل در اجرا همراه بوده و این طرح مدنظر س��ند 
تحول بنیادین قرار نداش��ته است.  به عبارتی طرح 
مذکور به نوع��ی اجرای قان��ون مدیریت خدمات 
کشوری صورت گرفته است. آنچه که موجب شد تا 
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر وقت آموزش 
و پرورش در این خصوص چند کارگروه تشکیل دهد 
که یکی از کارگروه ها مربوط به رتبه بندی و دیگری 
در ارتب��اط با نظام معلمی بود. آن هم در ش��رایطی 
که پیش از آن هم نگهبان س��المی بیان کرده بود، 
اقداماتی در خصوص افزایش حقوق معلمان با توجه 
به نظام پرداخت هماهنگ انجام ش��ده و مسئوالن 
عنوان کرده اند این افزایش حقوق بر اس��اس طرح 
نظام رتبه بندی معلمان بوده است در حالی که موضوع 

مورد تاکید در طرح مذکور این چنین نیست. 

 تدوین طرح جدید برای اجرا
به تدریج شدت گرفتن انتقادات به این طرح موجب 
ش��د تا طرحی که فاز مقدماتی آن 2۵ ش��هریورماه 
سال ۹4 از سوی علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش 
و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها 
ابالغ ش��ده بود، دس��تخوش تغییرات جدی شود. 
سرانجام در ش��هریورماه ۹۷ طرحی کامل و جامع 
تدوین شد تا از مجرای قانونی بگذرد و بعد از تأمین 

اعتبارات الزم، به مرحله اجرا برسد.

 منابع مالی شرط مهم و اساسی
به این ترتیب اجرایی ش��دن ط��رح جدید هم مانند 
بسیاری از برنامه ها به تأمین منابع گره خورد. براین 
اس��اس حمیدرضا حاجی بابایی، رییس فراکسیون 
فرهنگیان مجلس هم تصریح کرد: دولت باید الیحه 
نظام رتبه بندی فرهنگیان را پیش از بستن بودجه ۹۸ 
به مجلس ارسال کند درغیر این صورت منابع الزم 
برای اجرایی کردن آن را در بودجه پیش بینی کند، 
زیرا مادامی که مناب��ع مالی برای اجرای رتبه بندی 
فرهنگیان وجود نداشته باشد، این نظام قابلیت اجرا 
ندارد. اظهار نظری که اواخر مهرماه امسال بیان شد 

و شاید موجب شد تا روز گذشته علی الهیار ترکمن، 
با تاکید براینکه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش، الیحه رتبه بندی معلمان 
بر اس��اس مفاد ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه 
تنظیم ش��ده اس��ت، بیان کند که ب��ار مالی الیحه 
رتبه بندی معلمان را در الیحه بودجه ۹۸ پیش بینی 
و پیشنهاد می کنیم، ضمن اینکه موضوع تصویب 
الیحه رتبه بن��دی معلمان و بودج��ه آن را توأمان 

پیگیری خواهیم کرد.
به طور قط��ع تأمین اعتبارات نکته ای مهم اس��ت 
که نباید از آن غافل ش��د زیرا آم��وزش و پرورش از 
س��ال ۱۳4۳ تاکنون با کس��ری بودجه مواجه بوده 
و متولیان آن نیز همواره تاکید دارند؛ هیچ تناس��بی 
بین فعالیت های این نهاد آموزشی و برنامه های این 
دس��تگاه با بودجه ای که به آن تعلق می گیرد وجود 
ندارد. هرچند که این سخنان جای تأمل دارد اما براین 
اساس به طور قطع اجرای هر برنامه جدیدی باید با 
لحاظ شدن منابع مالی است تصویب و قول عملیاتی 

شدن آن ارائه شود.

 تشکیل کارگروهی تخصصی
این در حالی است که طبق اظهارنظرهای مسئوالن 
بزرگترین نهاد آموزش عمومی کشور در خصوص 
انطب��اق این الیحه ب��ا قوانین موج��ود و تأمین بار 
مالی آن، کارگروهی تخصصی متشکل از آموزش 
و پرورش، س��ازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 
اداری و استخدامی ایجاد شده است تا موارد مطرح 
شده را بررسی کرده و نظر خود را اعالم کنند. ضمن 
اینکه الیحه رتبه بندی معلمان پس اینکه به دولت 
ارائه شده به کمیس��یون اجتماعی دولت رفته و در 
آنجا کلیات آن نیز تصویب ش��ده است. اما اینکه آیا 
طرح جدی��د نواقصی دارد یا باز هم با نقدهای جدید 
همچنین گالیه فرهنگیان مواجه خواهد شد، مواردی 
هستند که همه آنها به شرط مهم تأمین اعتبار گره 

خورده است.

رتبه بندی معلمان در انتظار تامین اعتبار
»حمایت«گزارشمیدهد

نواقص را برای اربعین 98 برطرف می کنیم
دبیر س��تاد مرکزی اربعین حسینی گفت: تا یکشنبه هفته آینده فعالیت 
بان��ک ملی در عراق ادامه پیدا می کند و افرادی که موفق به دریافت ارز 
نشده ا ند این مبلغ قابل استرداد است. شهریار حیدری دبیر ستاد مرکزی 
اربعین حسینی با اشاره به مشکالتی که در تخصیص ارز به زائران پیش 
آمد، اظهار کرد: چون زیرس��اخت ها در ع��راق فراهم نبود و تجربه اول 
بانک ملی بود، مشکالتی وجود داشت، عالوه براین بخشی از مشکالت 
به خاطر دالالن و صرافانی بودند که با یکدیگر رقابت داش��تند. براین 
اس��اس به محض اطالع س��تاد از این وضعیت، مسئوالن بانک ملی و 

بانک مرکزی را دعوت کردیم و متوجه شدیم، خالهای مدیریتی وجود 
دارد و نیازمند عوامل اجرایی بانک و افزایش باجه ها هستیم و همان موقع 
اقدامات الزم را انجام دادیم. حیدری خاطرنشان کرد: از ۱۹2 هزار نفری 
که برای دریافت ارز ثبت نام کردند برابر با اعالم بانک ملی بیش از ۱4۵ 
هزار نفر ارزشان را در عراق دریافت کردند؛ به همین دلیل تا روز یکشنبه 
هفته آینده هم فعالیت بانک ملی در عراق ادامه دارد؛ افرادی که موفق به 
دریافت نشدند این مبلغ قابل استرداد است.وی با بیان اینکه در مدت پنج 
روز گذشته حجم قابل توجهی از زائران به کشور بازگشته اند، تصریح کرد: 

بیشترین حجم ورود زائران از مرز مهران بوده است.دبیر ستاد مرکزی 
اربعین حسینی با بیان اینکه تامین خودروها و اتوبوس های بین شهری 
برای زائران، همچنین اسکان و تغذیه آن ها از مهمترین موضوعات در 
ستاد مرکزی اربعین به شمار می آید، عنوان کرد: با توجه به اینکه کشور 
عراق در روز اربعین، برنامه های اربعین به ویژه در حوزه اسکان و پذیرایی 
را تعطیل می کند و مواکب جمع آوری می ش��ود، ما در این زمینه از قبل 
برنامه ریزی کردیم تا مواکب ایرانی سه روز بعد از اربعین در عراق و پنج 

روز بعد از اربعین در ایران، خدماتشان استمرار پیدا کند.

الهامصادقی
گروهاجتماعی
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رئیس پارلمان آلمان و یکی از سیاس��تمداران ارشد در حزب دموکرات 
مس��یحی صدراعظم این کش��ور از یک کاندیدای راست گرای حامی 
اقتص��اد برای رهبری حزب حمایت می کند. به نوش��ته روزنامه »دی 
ولت«، فردریش مرز، کاندیدای حامی اقتصاد برای تصدی رهبری حزب 
دموکرات مسیحی است که از حمایت وولفگانگ شویبله، رئیس پارلمان 
آلمان برخوردار اس��ت و قرار است جای آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
را بگیرد. رهبر بعدی این حزب در حالی انتخاب می شود که صدراعظم 
آلمان گفته می خواهد پس از ترک سمتش به عنوان رهبری حزب، برای 
سه سال دیگر صدراعظم بماند. پیروزی برای "مرز" در انتخابات رهبری 
حزب در ماه آتی میالدی یک تغییر کلیدی به سمت کاهش مالیات است. 
نظرسنجی ها نشان می دهد "مرز" که پست های غیر مدیریتی در یک 
کمپانی شامل ریاست تس��لیحات آلمان در مدیریت دارایی بلک راک 
آمریکایی را بر عهده دارد،  بیش از آنه گرت کرامپ-کارنبائر، دبیر کل 

حزب دموکرات مسیحی از حمایت مردمی برخوردار است.

 
اسرائیل مانع ورود نویسنده آمریکایی فلسطینی االصل به اراضی اشغالی 
برای شرکت در جشنواره ادبیات فلسطین شد و او را جهت انجام کارها 
برای اخراجش در بازداشت نگه داشته است. به گزارش روزنامه »رأی 
الیوم«، دراین باره نوشت، مسئوالن فلسطینی و اسرائیلی اعالم کردند، 
سوزان ابوالهوی، نویسنده آمریکایی فلسطینی االصل به دلیل عدم 
پایبندی به دستور انجام هماهنگی قبلی برای سفر به اسرائیل از ورود 
به فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو منع شده و این نویسنده 
جهت انجام مقدمات اخراجش در بازداشت به سر می برد. ابوالهوی برای 
مشارکت در جشنواره ادبیات فلسطین که قرار است در قدس شرقی، 
کرانه باختری و شهر حیفا واقع در شمال اراضی اشغالی برگزار شود وارد 
فرودگاه اسرائیل شده است. محمود منی، هماهنگ کننده این جشنواره 
به خبرگزاری فرانسه گفت،  ابوالهوی از ورود به اسرائیل منع شد و در این 
خصوص به دادگاه اسرائیل اعتراض کرد اما این دادگاه هم ورودش به 

اراضی اشغالی را نپذیرفت.

 
یک منبع سیاس��ی اسرائیلی فاش کرد که اس��رائیل درصدد رسیدن 
ب��ه توافق آتش بس در غزه با نظارت مصر اس��ت. به گزارش روزنامه 
»القدس العربی«، یک منبع سیاسی اسرائیلی اعالم کرد که اسرائیل 
درباره نظارت بر پول هایی که به نوار غزه داده می شود کوتاهی نخواهد 
کرد تا از این پول ها برای فعالیت های تروریس��تی استفاده نشود. این 
مسئول گفت: اسرائیل ترجیح می داد محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین مسؤولیت انتقال این پول ها و نظارت بر توزیع آن را 
بر عهده بگیرد اما اسرائیل مایل نیست وارد جنگی طوالنی مدت شود 
درنتیجه از تمامی امکانات برای حل وفصل با غزه اس��تفاده می کند. 
این منبع گفت: در صورت شکست تالش ها برای آتش بس اسرائیل 
آماده استفاده از قدرت نظامی گسترده است. این مسئول بلندپایه رژیم 
صهیونیستی اظهار داشت که دستیابی به توافق آرام سازی اوضاع در 
غزه بین این رژیم و حماس با وساطت مصر بسیار نزدیک است. وی 
اشاره کرد که اکنون تمامی تالش ها بر ورود سوخت ارسالی قطر برای 
نیروگاه تولید برق غزه و پرداخ��ت حقوق کارمندان حماس در غزه از 
طریق کمک های مالی قطر در مقابل برقراری آرامش کامل در مناطق 

مرزی متمرکزشده است.

 
جاسوسان کره جنوبی با استفاده از تکنولوژی سه بعدی تغییرات جسمی 
رهبر کره شمالی را زیر نظر دارند. روزنامه »دیلی میل« گزارش کرد که 
سرویس اطالعات ملی کره جنوبی اظهار کرد، کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی به رغم سابقه خانوادگی اش در دیابت و فشارخون باال، به 
نسبت وضعیت سالمتی خوبی دارد. این گزارش پس ازآن منتشرشده 
است که سرویس اطالعات ملی س��ئول این اطالعات را به اعضای 
پارلمان این کشور گزارش کرده است. طبق گزارش های کره جنوبی، 
کیم جونگ اون ۳۵ س��ال دارد و از زمان در دس��ت گرفتن قدرت در 
کره شمالی در سال ۲۰۱۱ بیماری داشته است. کره شمالی می گوید، 
سن کیم ۳۴ سال است. کیم جونگ ایل، پدر کیم جونگ اون به دیابت 
و فشارخون باال مبتال بوده اس��ت. رهبر کره شمالی از زمان بر عهده 
گرفتن مسئولیت فعلی خود چاق تر شده و در یکی از جلسات پارلمان 
کره شمالی در سال ۲۰۱۴ در راه رفتن لنگ می زده و حین سخنرانی 

با عصا ایستاده بوده است.

 
معاون وزیر خارجه چین اعالم کرد که برای کمک مالی به پاکستان 
باید مذاکرات بیشتری بین پکن و اسالم آباد صورت بگیرد. به گزارش 
روزنامه »پاکس��تان«، متعاقب دیدار »عمران خان« نخس��ت وزیر 
پاکستان با »لی ککیانگ« همتای چینی خود در پکن، »کانگ شوان 
یو« وزیر امور خارجه چین اعالم کرد که باید رایزنی های بیشتری بین 
طرفین، برای اعطای کمک مالی به پاکستان صورت بگیرد. بر اساس 
جزئیات وزیر امور خارجه چین طی گفتگو با رسانه ها اعالم کرد که توافق 
برای اعطای کمک چین به پاکستان جهت حمایت از این کشور برای 
خروج از بحران اقتصادی حال حاضر، در دیدار بین س��ران دو کشور، 
صورت گرفته است اما برای انجام اقدامات الزم در این زمینه نیازمند 
مذاکرات بیشتری هستیم. وی در ادامه تأکید کرد برخالف شایعات هیچ 
برنامه ای برای کاهش طرح های کریدور اقتصادی چین-پاکستان، 

وجود ندارد بلکه تالش می شود تا طرح های بیشتری نیز اجرا شود.

جلدروز

روزنام��ه آمریکایی »ش��یکاگو 
تریبیون« در گزارش��ی نوشت: 
تابس��تان امس��ال یک جنگنده 
سعودی، اتوبوس��ی را در شمال 
یم��ن ه��دف ق��رار داد و ریاض 
ادع��ا ک��رد نیروهای انص��ار اهلل 
در ای��ن اتوب��وس بوده ان��د. ام��ا 
وقتی نیروه��ای امدادی به محل 
حادثه رسیدند خبری از نیروهای 
انص��ار اهلل نب��ود. مس��افران این 
اتوبوس تنه��ا ۶۰ ک��ودک یمنی 
۸ تا ۱۴ س��اله بودند ک��ه به همراه 
معلم هایش��ان به اردوی تابس��تانه 
رفت��ه بودند. در پی ای��ن حمله جمعًا 

۵۱ نفر کش��ته ش��دند که ۴۰ نفر از آن ها کودک بودن��د. یکی از اعضای 
سازمان نجات کودکان در مصاحبه با واشنگتن پست گفت: »این کودکان 
هستند که تاوان جنگ یمن را می دهند نه طرفین درگیر در جنگ«. حمله 
بی رحمانه عربستان س��عودی به یمن که ۳ سال و نیم به طول انجامیده 
اس��ت شبه جزیره یمن را دچار بدترین فاجعه بشری کرده است. بر اساس 
آمار س��ازمان ملل بیش از ۱۶ هزار غیرنظامی در جنگ یمن یا کش��ته یا 
زخمی شده اند. نزدیک به ۱۴ میلیون نفر –تقریباً نیمی از جمعیت یمن- در 
آستانه قحطی هستند. این کشور حتی دچار بدترین نوع شیوع بیماری وبا 
در تاریخ جهان مدرن شده است که طی آن بیش از یک میلیون نفر به این 
بیماری مبتال ش��ده اند. آنچه آمریکایی ها باید به آن توجه کنند این است 
که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تالشی برای پایان دادن به 
این قتل عام انجام نمی دهد. جالب اس��ت که رژیم س��عودی و محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربس��تان به دلیل قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار 
مخالف سعودی با انتقادات گسترده از سوی غرب مواجه شده اند، اما نقش 
عربس��تان در جنگ یمن با این شدت تقبیح نشده است. غرب باید تجاوز 
عربستان سعودی به یمن را هم به اندازه قتل خاشقجی محکوم می کند. 
امارات و عربس��تان که از دوستان قدیمی آمریکا هستند جنگ یمن را به 
راه انداخته اند. اما اخیراً »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا هم به همتای 
انگلیسی خود پیوسته و خواستار آتش بس در یمن شده است. پمپئو اعالم 
کرد جنگ یمن باید پایان یابد و مردم این کشور باید در صلح التیام یابند. 
اما جای یک چیز در س��خنان او کم بود، آن هم اشاره به مشارکت آمریکا 
در بحران یمن است. آمریکا به جنگنده های عربستان که یمن را بمباران 
می کنند، سوخت رسانی می کند. واشنگتن همچنین تسلیحات و اطالعات 
در اختیار نیروهای عربستان و امارات قرار می دهد. جنگنده هایی که آمریکا 
به آن ها س��وخت می دهد از آغاز جنگ یمن تاکنون ۱۸ هزار حمله انجام 
داده اند و دس��ت کم، یک س��وم این حمالت مواضع غیرنظامیان را هدف 
گرفته اند. عربستان بیمارستان ها، تأسیسات آب رسانی، نیروگاه های برق، 
مزارع کش��اورزی و حتی قایق های ماهیگیری را هدف قرار داده اس��ت. 
درخواست پمپئو برای برقراری آتش بس در یمن به تنهایی کافی نیست و 
آمریکا باید فوراً حمایت نظامی از ائتالف سعودی را متوقف کند. این اقدام 
پیامی صریح به سعودی ها ارس��ال می کند، آن هم این است که خواست 
آمریکا برای آتش بس جدی است. این کار باید مدت ها پیش انجام می شد 
و مداخله آمریکا در کشتار سیستماتیک یمنی های بی گناه را پایان می داد.

گزارش

افزایش ۱۱ میلیارد دالری هزینه 
مدرن سازی زرادخانه هسته ای آمریکا

دیوان محاس��بات آمریکا در گزارش��ی اعالم کرد هزینه مدرن س��ازی 
زرادخانه هس��ته ای این کش��ور نزدیک به ۱۱ میلیارد دالر افزایش یافته 

است.
دیوان محاس��بات آمریکا در گزارش��ی اعالم کرد هزینه های مربوط به 
مدرن س��ازی کالهک موشک بالستیک Trident II W۸۸ و بمب 
اتمی B۶۱-۱۲ در زرادخانه هس��ته ای این کشور نزدیک به ۱۱ میلیارد 
دالر افزایش یافته است. در گزارش دیوان محاسبات آمریکا آمده است: 
گزارش درب��اره هزینه اولیه ۲.۶ میلیارد دالری نش��ان دهنده ۱۱ درصد 
افزایش نسبت به برآورد گزارش ش��ده در سال مالی ۲۰۱۵ است. دیوان 
محاسبات آمریکا در این گزارش یادآور شد که در برنامه مربوط به بمب 
اتمی B۶۱-۱۲، هزینه اولیه ۸.۳ میلیارد دالر نشان دهنده افزایش ۱.۲ 
درصدی این هزینه ها نس��بت به برآورد اولیه در سال مالی ۲۰۱۳ است. 
باراک اوباما، رئیس جمهور س��ابق آمریکا برنام��ه ۱.۵ تریلیون دالری 
مدرن سازی تسلیحات هسته ای این کشور طی ۳۰ سال را تصویب کرد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز بودجه اختصاصی به منظور 

مدرن سازی زرادخانه هسته ای این کشور را مورد تائید قرار داد.
بنا به گزارش ها، هزینه نوسازی و حفاظت از زرادخانه هسته ای آمریکا در 
۳۰ سال آینده بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دالر خواهد بود. بر اساس 
گزارش پیش��ین دفتر بودجه کنگره، برنامه های کنونی برای نوس��ازی 
هواپیماها و کش��تی های قدیمی و س��یلوهای موش��کی، که زرادخانه 
هسته ای آمریکا را تش��کیل می دهند، چیزی بالغ بر ۵۰ درصد بیشتر از 
آن خواهد بود که آمریکا فق��ط از تجهیزات فعلی خود محافظت کند. بر 
اس��اس گزارش دفتر بودجه کنگره، هزینه های نوس��ازی از ۲9 میلیارد 
دالر در س��ال ۲۰۱7 به ۴7 میلیارد دالر در س��ال ۲۰۲7 افزایش خواهد 
یافت و در اوایل س��ال ۲۰۳۰ به بعد هم هر ساله با حدود ۵۰ میلیارد دالر 
افزایش همراه خواهد بود. این در حالی اس��ت که ان بی سی نیوز پیش تر 
از تمایل شدید رئیس جمهور آمریکا برای توسعه زرادخانه های هسته ای 

این کشور خبر داد.

یمن
ه��زاران تن از اهالی اس��تان "المهره" واقع در ش��رق یم��ن بر تداوم 
اعتراضات خود تا زمان خروج نیروهای س��عودی از این استان تأکید 
کردند. در همین راستا، قحطان احمد المجیبی عضو مجلس شورای 
یمن و مدیر امنیتی سابق استان المهره خواستار "خروج فوری" نیروهای 
س��عودی از استان المهره ش��د. وی به دولت مستعفی یمن نسبت به 
موافقت با هرگونه توافقی که باعث لطمه زدن و نابودی حاکمیت هر 
بخشی از اراضی استان المهره یا امتیازدهی به هر  شخصی شود، هشدار 
داد. علی سالم الحریزی، معاون سابق استان المهره یمن از دولت عبد ربه 
منصور هادی، رئیس جمهوری دولت مستعفی یمن خواست تا از امضای 
هرگونه توافقنامه با عربستان که اجازه دستیابی به خط لوله های نفت در 
خاک یمن را بدهد، امتناع کند. الحریزی در گفت وگو با الجزیره گفت: 
ائتالف عربی به رهبری عربستان برای حمایت از دولت مستعفی یمن 
نیامده است، بلکه برای تخریب یمن و اشغال اراضی آن وارد این کشور 
شده  اس��ت. الحریزی نسبت به اینکه نیروهای ائتالف متجاوز عربی 
از س��الح علیه معترضان استان المهره استفاده می کنند، هشدار داد و 
تأکید کرد که این اعتراضات تا زمان خ��روج نیروهای ائتالف عربی 
از این اس��تان ادامه خواهند داشت. استان المهره از ماه ها پیش شاهد 
تظاهرات اعتراض آمیز به خاطر اس��تقرار نیروهای سعودی و سیطره 

آن ها بر گذرگاه های مرزی و مهم است.

عکسنوشت

فعاالن عفو بین الملل یک ماه پس از قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی در 
اقدامی اعتراضی تابلوی "خیابان خاش��قجی" را مقابل سفارت عربستان 
در لندن نصب کردند. این تابلو که به ش��کل تابلوی مسیر است از سوی 
فعاالن حقوقی غیردولتی در برابر سفارت عربستان در لندن نصب شده و 

اقدامی نمادین در بزرگداشت این روزنامه نگار مقتول است.

رئیس جمهوری ترکیه در یادداشت خود در روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پست، اعالم کرد دستور قتل 
جمال خاش��قجی از عالی ترین سطح در حکومت 
عربستان صادر ش��ده اما ملک س��لمان از شبهه 

ارتکاب این جنایت خارج است.
رئیس جمهور ترکیه در همین راستا نوشت: می دانیم 
مرتکبان قتل در بین ۱۸ بازداش��تی در عربستان 
هس��تند و همچنین می دانیم ای��ن افراد به منظور 
اجرای اوامر صادره به آنها به ترکیه آمدند و خاشقجی 
را کشتند و کش��ور را ترک کردند. رئیس جمهوری 
ترکیه افزود: ما نهایتاً می دانیم که این دستور از سوی 
عالی ترین سطح در دولت عربستان صادر شده اما در 
عین حال افزود هرگز احساس نکردیم ملک سلمان، 

پادشاه عربستان این دستور را داده باشد.
وی گفت: براس��اس این داده هیچ دلیلی نمی بینم 
بگویم ملک سلمان دستور قتل او را صادر کرده باشد 
و قتل او را بیانگر سیاست رسمی عربستان نمی دانم و 
از این رو پنداشتن اینکه قتل خاشقجی مشکلی بین 
دو کشور ایجاد می کند، تصور غلطی است. اردوغان 

تصریح کرد: ی��ک ماه بعد از قت��ل او ما همچنان 
نمی دانیم جسدش کجاست چرا که تدفین جسد 
او باید دست کم براساس آداب اسالمی به شیوه ای 
مناسب انجام شود. اردوغان در این یادداشت تحت 
عنوان »عربستان همچنان باید به سؤاالت بسیاری 
درباره قتل جمال خاش��قجی پاسخ دهد« نوشت: 
عملیات قتل شامل گروه های بسیاری از مسؤوالن 
امنیتی س��عودی می ش��د. من خواهان شناسایی 
کسانی که قاتالن را فرستاده و دستور قتل خاشقجی 
را داده اند، هس��تم. رئیس جمهوری ترکیه در این 
یادداش��ت می آورد: ما به عنوان اعضای مس��ؤول 
جامعه جهانی باید هویت عامالن قتل خاشقجی 
را شناسایی کرده و همچنین بفهمیم اینها که مورد 
اعتماد مقامات سعودی هستند و همچنان بر جنایت 

سرپوش می گذارند چه کسانی هستند.
رئی��س جمهوری ترکیه خاطرنش��ان کرد: برخی 
امیدوارند که این مساله فیصله یابد و فراموش شود 
اما ما به طرح سؤاالت خود که برای تحقیقات جنایی 
ترکیه و خانواده خاشقجی و دوستدارانش سرنوشت 

س��از اس��ت ادامه خواهیم داد. ترکیه طی یک ماه 
گذشته هر چه توان داشته برای روشن کردن زوایای 
این جنایت به کار گرفته است. براساس یادداشت 
اردوغان، قتل خاشقجی شامل مقامات امنیتی بسیار 
زیادی می شود مانند آنچه درباره رسوایی واترگیت یا 
حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر رخ داد که بزرگترین 

جنایت عملیات ربایندگی هواپیما بود.
رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد: یک ماه بعد از قتل 
او، ما همچنان نمی دانیم جسدش کجاست. این قتل 
قابل توجیه نیست و اگر چنین جنایت هایی در آمریکا 
یا هر مکان دیگر رخ دهند مقامات این کشورهای در 
جزئیات دقیق می شوند و ما نمی توانیم غیر این کار 
را انجام دهیم. اردوغان اضافه کرد: دیگر نباید کسی 
جرات ارتکاب چنین جنایت هایی را در خاک کشور 
عضو ناتو داشته باش��د و اال با مجازات های وخیم 
روبه رو می شود. رئیس جمهوری ترکیه اظهار داشت: 
قتل خاشقجی نقض علنی و سوء استفاده فاحش از 
کنوانسیون وین در زمینه روابط دیپلماتیک )مصوب 

سال ۱9۶۱( است.

اردوغ��ان ناراحتی و تعجب خ��ود را از تالش های 
برخی مقامات سعودی برای سرپوش گذاشتن بر 
این جنایت طراحی شده به جای تالش برای خدمت 

به عدالت و حمایت از صداقت ترکیه ابراز داشت.
وی در این یادداشت خاطرنشان کرد: دادستان کل 
عربس��تان که اخیراً به ترکیه سفر کرد و با همتای 
ترکیه ای خود در استانبول دیدار داشت از همکاری 
با تحقیقات یا پاسخ گویی به سؤاالت ساده سرباز زد 
این بسیار ناامیدکننده است و دعوت او از بازپرسان 
ترکیه ای برای س��فر به عربس��تان با هدف انجام 
مذاکرات بیش��تر درباره پرونده به مثابه تاکتیکی 
ناامیدکننده و تعمدی است. رئیس جمهوری ترکیه 
همچنین از عربستان به دلیل اینکه هیچ اقدامی علیه 
کنسول خود در استانبول اتخاذ نکرد، انتقاد کرد. وی 
گفت، کنسول عربستان در خصوص قتل خاشقجی 

به رسانه ها دروغ گفته بود.
این یادداش��ت در حالی منتشر شد که چند ساعت 
قبل از انتشار آن، مشاور رئیس جمهور ترکیه تأکید 
کرد که جسد جمال خاش��قجی یک ماه پیش در 
کنسولگری عربستان در استانبول در اسید حل شده 
است. یاسین آکتای، مشاور رئیس جمهوری ترکیه 
روز جمعه به روزنام��ه حریت گفت: قاتالن جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی بعد از کشتن 
وی، تنها به قطعه قطعه کردن جسدش اکتفا نکردند 
بلکه جسدش را در اسید حل کردند. این اظهارات 
بعد از اظهارنظ��ر یک مقام ترکی��ه ای به روزنامه 
واشنگتن پست است که گفته بود، مقامات ترکیه 
روی این فرضیه کار می کنند که جسد خاشقجی 

در اسید حل شده باشد.
این مس��ؤول ترکیه ای که نامش را فاش نکرده، 
گفت، م��دارک بیولوژیکی به دس��ت آمده از باغ 
کنسولگری اشاره دارند به اینکه جسد خاشقجی 
در مکانی نزدیک به مکان قتلش سر به نیست شده 
به طوریکه دیگر نیازی به دفن جسد او نبوده است. 
از زمان کش��ته شدن خاش��قجی در کنسولگری 
عربستان در استانبول، ریاض با سیلی از انتقادات 
و محکومیت های بین المللی مواجه ش��ده است. 
دادس��تانی کل ترکیه اخیراً اعالم ک��رده بود که 
قاتالن خاش��قجی او را خفه کرده و جس��دش را 
قطعه قطعه کرده بودند. ریاض پیشتر اذعان کرده 
بود که خاش��قجی در پی مشاجره با افرادی که در 
کنسولگری با او مالقات داشتند کشته شده است 
اما جامعه جهانی این داستان را باور نمی کند. این 
در حالی است که مکان جسد خاشقجی همچنان 

نامعلوم است.

مشاوررییسجمهورترکیه:جسدروزنامهنگارعربستانیدراسیدحلشدهاست

 پس از چند هفته تحقیق و تفحص، سرانجام رییس جمهور ترکیه به طور ضمنی این مسئله که ولیعهد سعودی در ماجرای 
گروه

قتل روزنامه نگار عربستانی روزنامه واشنگتن پست دست داشته است را تأیید کرد. اردوغان در یادداشتی که در روزنامه بینالملل
واشنگتن پست به انتشار رسید بیان کرد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته، دستور قتل خاشقجی از سوی باالترین 
مقام سعودی صادر شده است. او با این حال بیان کرد که این مقام سلمان عبدالعزیز پادشاه سعودی نبوده است. پس 

از انتشار این یادداشت گمانه ها در خصوص نقش داشتن بن سلمان در این قتل بیشتر از پیش اوج گرفته است.

 اذعان  تلویحی اردوغان 
به نقش بن سلمان در قتل خاشقجی

چهرهخبر

تهدیدکرهشمالیبهازسرگیریتقویتزرادخانهاتمیاش
کره ش�مالی تهدید کرده در صورتیکه آمریکا تحریم ها را لغو 
نکند، سیاس�ت خود را با ه�دف تقویت زرادخان�ه اتمی اش از 

سر می گیرد.

 بیانیه وزارت خارجه کره شمالی در بحبوحه افزایش تنش میان واشنگتن و 
سئول درباره استفاده از تحریم ها علیه کره شمالی و اعمال فشار بر این کشور 

برای متوقف کردن برنامه اتمی اش منتشر شده است.
این وزارت خانه در بیانیه خود آورده که کره شمالی سیاست تقویت زرادخانه 
اتمی خود را در صورتیکه آمریکا موضعش را تغییر ندهد، از س��ر می گیرد. 

کره جنوبی ماه گذشته میالدی از پیشنهاد لغو تحریم های یکجانبه علیه 
کره شمالی برای ایجاد فضای دیپلماتیک پشتیبانی کرد که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرده بود سئول بدون تایید واشنگتن کاری 
انجام نمی دهد. در همین حال مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد 

که در چند روز آینده مذاکراتی با همتای خود از کره شمالی خواهد داشت.
 مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای در پاسخ به سوالی درباره 
وضعیت حاکم بر مذاکرات واش��نگتن- پیونگ یانگ گفت: در واقع من 
مذاکراتی با همتای خ��ود در روزهای آینده خواهم داش��ت. وی در ادامه 
اظهاراتش با اشاره به مذاکرات پیشینش با مقامات کره شمالی گفت: رهبر 

کره شمالی مایل به خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره است.
پمپئو در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال 
وجود دارد که کره شمالی در طول یک سال خلع سالح هسته ای را کامل کند 
گفت: هنوز برای دستیابی به چارچوب زمانی چالش هایی وجود دارد. وی 
ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا در این باره بسیار صریح اعالم کرده است. 
ما وارد چارچوب های زمانی مصنوعی و غیر واقعی نمی شویم. ما به دنبال 
پیشبرد روند پیش رو هستیم. همچنین خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز 
دوشنبه اعالم کرد که احتمال دارد پامپئو با مشاور ارشد کیم جونگ اون رهبر 

کره شمالی در چند روز آینده در آمریکا دیدار و گفت وگو کند.

درخواستدادگاهالههبرایدستگیری
»سیفاالسالمقذافی«

پدرمعنویطالبان
درپاکستانکشتهشد

دادستان دیوان بین المللی کیفری خواستار دستگیری »سیف االسالم« فرزند »معمر القذافی« رهبر پیشین لیبی 
شد.»فاتو بنسودا« دادستان کل دیوان بین المللی کیفری روز جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت 
که »همچنان بازداشت افراد تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری و تحویل آنها به دادگاه مهم ترین چالش این 
دیوان است و تا زمانیکه این افراد بازداشت نشده اند، عدالت برای قربانیان محقق نمی شود.« بنسودا افزود که 
سیف االسالم از دو سال پیش آزاد شده اما هیچ قصد و نیتی برای تسلیم کردن خود به دادگاه یا مراجع مربوطه در 
لیبی ندارد و لذا بایستی او را دستگیر کرده و به دیوان بین المللی کیفری تحویل داد. طبق گزارش شبکه روسیا الیوم، 
دادستان دیوان کیفری بین المللی اشاره کرد که سیف االسالم پنجم ژوئن گذشته طی اعتراضی اعالم کرد که 
تحویل وی به دیوان کیفری بین المللی قابل قبول نیست و به دلیل اقدامات داخلی که علیه 
او صورت گرفته، محاکمه وی در دادگاه الهه ممکن نیست. گردان موسوم به »ابوبکر 
الصدیق« در ژوئن سال ۲۰۱7 با صدور بیانیه ای از آزادی سیف االسالم از زندان شهر 
الزنتان، به موجب قانون عفو و درخواس��ت دولت انتقالی در شرق لیبی خبر داد. 
شورای نظامی انقالبیون الزنتان که در دستگیری سیف االسالم 
دست داشت، آزادی وی را محکوم کرد. سیف االسالم از سال 
۲۰۱۱ در زندان بسر می برد و دادگاه طرابلس پس از محاکمه 
وی به همراه حدود ۳۰ نفر از عناصر دوره قذافی در ارتباط با 

جنایت جنگی، او را به اعدام محکوم کرده بود.

پدر معنوی طالبان و رهبر حزب جمعیت علمای اسالم شاخه »سمیع الحق« توسط افراد ناشناس به ضرب چاقو 
کشته شد.  »موالنا سمیع الحق« پدر معنوی طالبان و رهبر حزب جمعیت علمای اسالم شاخه سمیع الحق توسط 
افراد ناشناس در پاکستان به ضرب چاقو کشته شد. به گفته »حامد الحق« فرزند سمیع الحق در حالی که پدرش 
در منزل استراحت می کرد با ضربات چاقو هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و قبل از رسیدن به بیمارستان 
بر اثر شدت جراحات جان باخت . سمیع الحق مدیر مدرسه جامعه حقانیه بود که بسیاری از رهبران طالبان از 
جمله مال عمر در این مدرسه درس خوانده اند بنابراین وی نفوذ زیادی بین طالبان افغانستان و پاکستان داشت. 

موالنا سمیع الحق نقش مهمی در جهاد افغانستان و جنگ با نیروهای روسیه مستقر 
در این کش��ور داشت. تمام شاخه های طالبان افغانستان و پاکستان احترام زیادی 
برای موالنا سمیع الحق قائل بودند به همین علت وی برای مذاکرات صلح با این 
گروه ها نقش کلیدی ایفا می کرد. سمیع الحق از دوستان نزدیک مال عمر رهبر 

اسبق طالبان بود که وی نیز در مدرسه جامعه حقانیه تحصیل کرد. دولت 
افغانستان بارها از موالنا سمیع الحق درخواست کرد که برای پیشبرد 

مذاکرات صلح با طالبان نقش آفرینی کند. عمران خان نخست وزیر 
فعلی پاکستان روابط نزدیک با موالنا سمیع الحق داشت و به خاطر 
کمک مالی به مدرسه جامعه حقانیه همچنین ارتباط با سمیع الحق 

به طالبان خان مشهور شد.

برخی از نظرس�نجی های اخیر انتخاباتی در آمریکا نش�ان 
می دهد که با وجود اینکه جمهوری خواهان اکثریت مجلس 
سنا را از آن خود خواهند کرد، اما این حزب در انتخابات میان 
دوره ای مجلس نمایندگان ش�انس چن�دان باالیی ندارد. 
این نظرس�نجی ها واکن�ش دونالد ترام�پ رییس جمهور 
جمهوری خواه آمریکا را نیز در پی داش�ته است و او احتمال 

باختن جمهوری خواهان را تأیید کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمری��کا در صحبت هایی اذعان کرد که 
جمهوری خواهان ممکن است در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا 
در چند روز دیگر )سه ش��نبه( شکست خورده و احتمااًل کنترل مجلس 

نمایندگان آمریکا را از دست بدهند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در س��خنرانی در تجمعی در ایالت 
وست ویرجینیا از بابت اینکه احتمال سر و کار داشتن با اکثریت دموکرات 
بعد از انتخابات میان دوره ای کنگره وجود دارد، اظهار ناراحتی کرد، اما 
در عین حال تالش کرد تا حامیانش را آرام کند. رئیس جمهور آمریکا 
درباره شانس پیروزی دموکرات ها برای به دست گرفتن کنترل مجلس 
نمایندگان آمریکا گفت: این اتفاق می تواند بیفتد. ما خیلی خوب داریم کار 
می کنیم و در سنا واقعاً خوب کار می کنیم اما ممکن است این اتفاق بیفتد. 
او ادامه داد: شما می دانید چه کاری باید انجام دهید، می دانید من در کل 

زندگی ام چه چیزی را می گویم؟ درباره آن نگران نباشید، من آن را حل 
خواهم کرد. آیا این معنی می دهد؟ من آن را حل خواهم کرد. این اذعان 
کم سابقه ترامپ به چنین احتمالی در حالی مطرح می شود که پیش بینی 
کننده های انتخابات می گویند دموکرات ها شانس خوبی در پیروز شدن 
برای مجلس نمایندگان آمریکا دارند و جمهوری خواهان در موضعی 

هستند که می توانند کنترل مجلس سنا را حفظ کنند.
دموکرات ها برای بازپس گیری کنترل مجلس نمایندگان نیاز دارند که 
۲۳ کرسی دیگر ببرند و برخی پایگاه های پیش بینی کننده انتخابات از 
پیروزی دموکرات ها در رقابت برای مجلس نمایندگان آمریکا حمایت 
کرده اند. ترامپ پیش از این گفته بود که او در صورت شکست جمهوری 
خواهان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت زیرا نمی تواند برای هر کاندیدای 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در تجمعات شرکت کند. ترامپ 
گفت: من نمی گویم دموکرات ها نمی توانند پیروز ش��وند. شاید آن ها 

رقابت های زیادی دارند و من نمی توانم هر جایی بروم.
ترام��پ همچنی��ن در صحبت ه��ای قب��ل از آن نیز گفت��ه بود که 
جمهوری خواهان در رقابت های مربوط به مجلس نمایندگان آمریکا 
وضعیت خیلی خوبی دارند، اما او نسبت به رقابت برای سنا خوشبین تر 
است. ترامپ روز پنجشنبه گفت: مشکل مربوط به مجلس نمایندگان 
این اس��ت که تعداد افراد خیلی زیادی وجود دارند. من دوست دارم که 
ب��رای تک تک آن ها در تجمعات حضور پیدا کن��م، اما تعداد این افراد 

خیلی زیاد اس��ت. این صحبت های ترامپ در حالی مطرح شدکه او در 
آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای در روز سه شنبه تالش کرده تا 
حضور گسترده تری در کمپین انتخاباتی داشته باشد و در همین راستا به 
ایندیانا، مونتانا، فلوریدا، جورجیا، تنسی، اوهایو و میسوری خواهد رفت.

بر اساس اطالعات چند شرکت نظرسنجی و پیش بینی کننده انتخابات، 
دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا موفق به شکست 
جمهوری خواهان در رقابت بر سر مجلس نمایندگان کنگره و به دست 

آوردن دوباره اکثریت کرسی های این مجلس خواهند شد.
یکی از این وب س��ایتها به ن��ام FiveThirtyEight که در مورد 
انتخابات پیش بینی می کند برآورد کرده که شانس دموکراتها برای به 
دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان آمریکا معادل ۸۲ درصد است. 
بر همین اس��اس این وبس��ایت پیش بینی کرده که ۸۰ درصد شانس 
وجود دارد که دموکراتها حائز ۱۸ تا ۵۳ کرسی و به طور میانگین حائز ۳۵ 
کرسی جدید در این مجلس شوند. به نوشته هیل، "موج آبی" جنبشی 
است که طی آن انتظار می رود که رأی دهندگان به سمت چپ گرایش 
پیدا کنند. چندین الگو نشان می دهند که این موج واقعی است و ما شاهد 
حضور تعداد خیلی بیشتری از دموکراتها هم در مجلس نمایندگان و هم در 
 FiveThirtyEight مجلس سنای کنگره خواهیم بود. با این حال
پیش بینی ک��رده که جمه��وری خواهان همچنان بع��د از انتخابات 

میاندوره ای کنترل مجلس سنا را در دست خود خواهند داشت.

احتمالشکستجمهوریخواهاندرانتخاباتمیاندورهایکنگره
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موافقت وزارت ورزش 
با استعفای رسول خادم 

 معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش از 
موافقت این وزارتخانه با استعفای رسول 
خادم از ریاست فدراسیون کشتی خبر داد. 
محمدرضا داورزنی گفت: شخص رسول 
خادم بارها در تماس مکرر اصرار داشت 
تا هر چه زودتر مجمع فدراسیون کشتی 
برگزار ش��ود و ما نیز تالش می کنیم که این نشست هر چه زودتر 
برگزار ش��ود. البته حمید بنی تمیم و رضا الیق که به تازگی از نایب 
رئیسی و دبیری فدراسیون کشتی استعفا داده اند تا تعیین سرپرست، 
به طور موقت عهده دار مس��ئولیت در فدراسیون خواهند بود. وی 
همچنین با بیان اینکه به زودی تکلیف کش��تی مشخص می شود، 
گفت: همه  می خواهیم ش��اهد حضور قدرتمند تیم های ورزشی در 

مسابقات باشیم و منافع ملی برای ما اهمیت دارد. 

آزمون، بهترین بازیکن روبین کازان 
 باشگاه روبین کازان روسیه اعالم کرد: 
سردار آزمون، مهاجم تیم ملی کشورمان 
و عضو این باشگاه از سوی هواداران به 
عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر انتخاب 
ش��د. این درحالی است که س��ردار ماه 
گذشته نیز به عنوان بهترین بازیکن ماه 

این باشگاه انتخاب شده بود. 

آغاز رقابت وزنه برداران 
در مسابقات قهرمانی جهان 

 مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی جهان 
2018 از چهارش��نبه هفته گذش��ته در 
عشق آباد ترکمنس��تان آغاز و تیم ملی 
ایران نیز با هدایت محمدحسین برخواه 
برای ش��رکت در این مسابقات وارد این 
کشور شده است. این دوره از مسابقات از 
امروز با به روی تخته رفتن حسین س��لطانی در دسته 73 کیلوگرم 

برای ایران آغاز خواهد شد. 

قضاوت تیم داوری ایران 
در جام ملت های آسیا

 رییس دپارتمان داوران گفت: تیم داوری 
ایران که در جام جهانی 2018 روس��یه 
 عملک��رد خوبی داش��ت قرار اس��ت، در 
جام ملت های آسیا هم سوت بزند. داود 
رفعتی اظهار کرد: حضور علیرضا فغانی، 
رضا سخندان و محمدرضا منصوری در 
مسابقات جام ملت های 2019 امارات یک افتخار دیگر برای ورزش 
کشور و جامعه داوری محس��وب می شود. مسابقات جام ملت های 
آسیا از 15 دی ماه تا 12 بهمن ماه به میزبانی امارات برگزار می شود 
و تیم ملی فوتبال کش��ورمان در گروه D با تیم های عراق، ویتنام و 

یمن هم گروه است.

ورزش داخلی
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در ش�نبه ای ک�ه یک�ی از متفاوت ترین 
گــــروه
ورزشی

روزه�ای آغاز هفته ب�رای ایرانیان بود، 
سرخ پوش�ان پایتخ�ت نتوانس�تند در 
مرحله رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا از 
سد کاشیما آنتلرز ژاپن بگذرند و با 2 گل نتیجه را واگذار 
کردن�د تا چش�م امید س�رخ ها ب�ه بازی برگش�ت و در 

استادیوم »آزادی« باشد.

 نگاهی به بازی
هم��ان دقایق ابتدایی بازی، ارس��ال عالی س��یامک نعمتی از جناح 
راست در فضایی بسیار خوب به علی علیپور رسید اما ضربه علیپور با 
ایستادگی مدافع کاشیما به س��ر او برخورد کرد و به اوت رفت. احمد 
نوراللهی هم در دقیقه شش��م بازی، از س��مت چپ محوطه جریمه 
کاشیما و از روی ضربه ایستگاهی، از خروج سون تائه، دروازه بان این 
تیم ژاپنی استفاده و شوتش را راهی دروازه کرد اما دروازه بان ژاپن در 

آخرین لحظه توپ را به کرنر فرستاد.
در دقیقه 11 و در حالی که کاش��یما روی ضربه کرنری که به دست 
آورده بود، با تمام نفرات به دروازه پرسپولیس فشار می آورد اما نماینده 
ایران با هوش��یاری توسط بشار رسن صاحب موقعیت ضد حمله شد 
که البته مدافعان کاشیما اجازه نفوذ بیشتر به بشار رسن ندادند و او را 
با خطا متوقف کردند تا اولین کارت زرد بازی به نام بازیکن کاش��یما 
ثبت ش��ود. در دقایق 25 و 31 کاشیما در موقعیت گلزنی قرار داشت. 
سرجینیو در این دقیقه با بیرانوند تک به تک شد و موقعیت خوبی برای 
باز کردن دروازه پرسپولیس داشت اما با هوشیاری شجاع خلیل زاده 

و تکل عالی او این توپ از دروازه بیرانوند دور شد.
در اوایل نیمه دوم و در دقیقه 48، کاشیما دوباره روی حرکت ترکیبی 
توسط س��رجینیو در داخل محوطه جریمه پرسپولیس صاحب توپ 
شد که او پس از چرخش مقابل دروازه پرسپولیس پاس خوبی به لئو 
س��یلوا داد اما ضربه این بازیکن با اختالف از باالی دروازه بیرانوند به 
بیرون رفت. اما 10 دقیقه بعد و در دقیقه 58 بازیکنان کاشیما دوباره 
دس��ت به یک کار ترکیبی زدند که این بار لئو سیلوا در پشت محوطه 
جریمه پرسپولیس صاحب توپ ش��د و با یک شوت زمینی و دقیق، 
توپ را به گوش��ه دروازه بیرانوند فرستاد تا اولین گل بازی ثبت شود. 
حم��الت هر دو تیم بر روی دروازه یکدیگر ادامه داش��ت تا در دقیقه 
70 سرجینیو، مهاجم برزیلی کاشیما روی یک رفت و برگشت داخل 
محوطه جریمه پرسپولیس صاحب توپ شد و با یک تک ضرب، توپ 

را به گوشه دروازه پرسپولیس فرستاد.

دقیقه 90 اما سیامک نعمتی با حرکتی بچه گانه در گوشه زمین و هل 
دادن بازیکن کاشیما، کارت زرد دوم را از داور بازی دریافت کرد تا از 
زمین بازی اخراج شود و بازی برگش��ت فینال را در ورزشگاه آزادی 

از دست بدهد.

 انتقاد برانکو از داوری
اما برانکو ایوانکوویچ س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس در نشست 
خبری پس از این بازی با بیان اینکه نس��بت به داوری در ژاپن ناامید 
هس��تیم گفت:موقعیت های خوبی داشتیم که ما می توانستیم برنده 

بازی شویم اما این اتفاق نیفتاد.
وی در مورد اینکه آیا صحنه خاصی در مورد داوری مدنظر او اس��ت 
تصریح کرد:  بله، یک کارت قرم��ز در اوایل بازی باید به حریف داده 
می ش��د و در یک صحنه دیگر ه��م موقعیت صد در ص��د با خطا از 
بازیکن ما گرفته ش��د، میلیون ها سوت می توانست برای ما زده شود 

که این اتفاق نیفتاد.
سرمربی پرسپولیس در مورد بازی برگشت در تهران، خاطرنشان کرد:  
80 هزار نفر ما را حمایت می کنند و چیزی غیر ممکن نیس��ت. بازی 
خیلی سختی در پیش است اما ما تالش می کنیم قهرمان آسیا شویم.

 هواداران خودشان را برای روز بزرگ آماده کنند
سید جالل حسینی، کاپیتان پرسپولیس پس از شکست تیمش اظهار 
کرد: کاشیما خوب بود و بازیکنان ما زحمت کشیدند. نیمه دوم فینال 
مان��ده و ما حمایت هوادارانمان را داریم تا بتوانیم یک بازی س��خت 
را به خوبی تمام کنیم. وی درباره داوری این دیدار و نمایش کاشیما 
گفت: داوری ها تحت تأثیر جو ورزشگاه بود. با این حال بازیکنان ما 
خیلی تالش کردند. برنامه حریف، استفاده از ضد حمالت بود و روی 
این تاکتیک خوب کار می کرد. با این وجود، با این که می توانس��تیم 
تدافع��ی بازی کنیم ام��ا از همان دقیقه اول تهاجم��ی بازی کردیم. 
کاپیتان پرسپولیس در پایان خطاب به هواداران این تیم بیان کرد: از 
هوادارانمان می خواهم که خودشان را برای یک روز بزرگ آماده کنند.

 آمار بازی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم آمار بازی پرسپولیس با کاشیما آنتلرز در 
دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا را اعالم کرد. مطابق آمار اعالم شده 
تعداد شوت های پرسپولیس7 در برابر 8 شوت کاشیما بوده است. در تعداد 
پاس، سهم پرسپولیس 314 و سهم کاشیما 378 را نشان می دهد. درصد 

مالکیت هم برای پرسپولیس 45 در برابر 55 ثبت شده است.

ورزش جهان

پایان زنجیره شکست هیوستون 
در ادامه رقابت های لیگ NBA تیم واشنگتن ویزارد با نتیجه  119 بر 111 
مغلوب میهمان خود هیوستون راکتز شد. کریس پاوول، ستاره هیوستون 
در این بازی 32 امتیاز، 7 ریباند و 11 پاس منجر به گل در 37 دقیقه و دیگر 
ستاره هیوستون، کارملو آنتونی 28 امتیاز کسب کردند و به چهار شکست 
متوالی هیوستون پایان دادند. این سومین بازی متوالی بود که فوق ستاره 
هیوس��تون و ام وی پی فصل گذشته، جیمز هاردن به خاطر مصدومیت از 

ناحیه همسترینگ، در آن غایب بود. 

رکوردی خاص برای پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن به یکه تازی و درخشش خود در فصل جاری لیگ فرانسه 
ادامه داد و با هدایت توماس توخل آلمانی توانست دوازدهمین پیروزی پیاپی 
خود را در فصل جاری به دس��ت آورد. تیم پاریسی که در هفته دوازدهم به 
مصاف لیل رفته بود توانست با نتیجه 2 بر یک به پیروزی برسد. شاگردان 
توخل با پیروزی در این دیدار یک رکورد خاص را به نام خود به ثبت رساندند 
و نخستین تیم در تاریخ پنج لیگ معتبر اروپایی شدند که در 12 بازی پیاپی 

فصل، به پیروزی رسیده اند.

بدبیاری دوباره برای دی بروین در سیتی
منچسترس��یتی موفق ش��د در جام اتحادیه با نتیجه  2 ب��ر صفر فوالم را 
شکس��ت دهد. البته این نتیجه  برای منچسترس��یتی گران به دست آمد، 
چرا که کوین دی بروین، هافبک بلژیکی منچسترس��یتی که به تازگی از 
بند مصدومیت رها ش��ده بود، بار دیگر دچار مصدومیت شد و دیدارهای 
حساس��ی را از دس��ت داد. این بازیکن نمی تواند تیم��ش را در بازی برابر 
منچستریونایتد و شاختار دونتسک در لیگ قهرمانان اروپا همراهی کند. 
وی همچنین دیدار با چلسی را نیز از دست داد. به نظر می رسد دی بروین 

6 هفته  از میادین به دور باشد.

افزایش شانس یوونتوس
 برای قهرمانی 

یوونتوس در این فصل لیگ قهرمانان اروپا توانس��ته اس��ت هر سه دیدار 
دور رفت خود را با برتری به پایان برس��اند و این هفته در دیدار برگش��ت 
خ��ود برابر یونایتد در تورین به میدان خواه��د رفت. لویس فیگو با تمجید 
از کریس��تیانو رونالدو هموطن خود گفت: همان طور که همه ما می دانیم 
فوتبال غیرقابل پیش بینی است؛ با این حال باید بگویم که شانس یوونتوس 
برای قهرمانی در لیگ قهرمانان روی کاغذ بیشتر شده است. این تیم بدون 
 رونالدو می توانست به مراحل پایانی لیگ قهرمانان برسد. حضور رونالدو 

تضمین کننده موفقیت و گلزنی این تیم است. 

آگهی

تمدید مهلت تبادل چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک 
مهلت تبادل چک های غیرصیادی در س��امانه چکاوک تا روز ۲۲ آبان ماه تمدید ش��د.به گزارش  روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اس��اس از این تاریخ 
قبول و واگذاری چک های فاقد شناسه ۱۶ رقمی ذیل شماره سری و سریال چک موسوم به صیادی از طریق سامانه چکاوک امکان پذیر نخواهد بود.سامانه 
صدور یکپارچه الکترونیکی چک )صیاد( به منظور یکپارچه سازی فرآیند صدور دسته چک های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده سازی شده است.این سامانه 
با متمرکزسازی درخواست های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صالحیت و 
بد سابقه جلوگیری می کند.همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک امکان استعالم و پیگیری وضعیت چک از طریق پیامک برای 

گیرنده چک تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادالت مالی کشور می شود.

خدمتی تازه برای کاربران کانون جوانه های بانک ملی ایران
کاربران کانون جوانه های بانک ملی ایران از پرداخت هزینه صدور نخس��تین ملی کارت آرزو معاف ش��دند.به گزارش  روابط عمومی بانک ملی ایران، هیات 
مدیره بانک این موضوع را به منظور تش��ویق بیش��تر کاربران برای اس��تفاده از مزایای ملی کارت آرزو تصویب کرد.کانون جوانه های بانک ملّی ایران از سال 

۱۳۹۲ با هدف آموزش مسائل مالی و افزایش سواد اقتصادی در مدارس و گروه سنی کودک و نوجوان تشکیل شده است.

تفاهم بانک قرض الحسنه رسالت و اورژانس
بانک قرض الحس��نه رس��الت و سازمان اورژانس کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت به نقل از گروه 
سالمت بانکداری اجتماعی، این تفاهم نامه با هدف احیا و توسعه سنت الهی و پسندیده قرض الحسنه و به منظور ارائه تسهیالت قرض الحسنه به امضای 
محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت و پیرحسین کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور تفاهم نامه رسید.براساس این گزارش، 
موضوع تفاهم نامه، افتتاح حساب توسط سازمان نزد بانک قرض الحسنه رسالت و ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای تسهیالت قرض الحسنه به افراد معرفی 
شده از طرف سازمان براساس مفاد تفاهم نامه و ضوابط و مقررات بانک است.گروه سالمت یکی از۱+۱۹ گروه بانکداری اجتماعی است که به کارکنان مراکز 

درمانی کشور اعم از پزشکان، پیراپزشکان و...خدمات قرض الحسنه ای ارائه می کند.

بیمه ایران،دانا و ملت پرشکایت ترین شرکت های بیمه شدند
طی هفت ماه س��ال جاری دو هزار و ۴۰۰ مورد از ش��رکت های بیمه ش��کایت شده که پرشکایت ترین ش��رکت ها معرفی شدند. طبق آمار بیمه مرکزی از 
وضعیت ش��کایت ۷ ماهه در مجموع ۲ هزار و ۴۰۰ ش��کایت از ش��رکت های بیمه شده، بیمه ایران با س��هم حدود ۳۰ درصد بازار ، با ۴۱۴ شکایت در رتبه 
اول قرار دارد.متوس��ط پاس��خگویی این ش��رکت ۲۳ روز بوده و از این تعداد شکایت، ۱۵۵ ش��کایت وارد و ۲۵۱ شکایت ناوارد اعالم شده و به ۸ شکایت نیز 
رس��یدگی نش��ده اس��ت.بیمه دانا هم با ۱۸۲ شکایت در رتبه دوم ایستاده که ۷۱ شکایت وارد و ۸۰ شکایت دیگر ناوارد بود و به ۳۱ شکایت دیگر رسیدگی 
نش��ده و متوس��ط پاس��خگویی به این شکایات نیز ۱۴ روز بود.بیمه ملت هم با ۱۷۰ شکایت )۶۶ شکایت وارده و ۸۴ شرکت ناوارد و مابقی رسیدگی نشده ( 
و متوس��ط پاس��خگویی ۱۹ روزه در رده سوم ایستاده اس��ت.کمترین شکایت ها مربوط به بیمه مرکزی با یک شکایت ناوارد ، بیمه حکمت صبا با ۸ مورد و 

بیمه تجارت نو با ۱۱شکایت بود .

بازدید مدیران بانک ایران زمین از شرکت کاوش کیمیای کرمان
قاسم خواجوئی و هیات همراه از بخش تولید و صنعت شرکت کاوش کیمیای کرمان بازدید و با مدیران این مجموعه دیدار کردند.به گزارش روابط عمومی 
بانک ایران زمین، در این دیدار طرفین بر گسترش همکاری های مالی در زمینه انواع خدمات بانکی بحث و تبادل نظر کردند. شرکت کاوش کیمیای کرمان 

که از شرکتهای تولید کننده مطرح در زمینه سموم آفات کشاورزی است که محصوالت آن به چندین کشور صادر می شود.

مشارکت لیزینگ اقتصادنوین در طرح ملی نذر آب
ش��رکت لیزینگ اقتصادنوین به منظور مقابله با خشکس��الی در اس��تان سیستان و بلوچس��تان، حامی طرح ملی "نذر آب" شد.در پی مشکل کم آبی استان 
سیس��تان و بلوچس��تان، شرکت لیزینگ اقتصادنوین در طرح ملی "نذر آب" جمعیت هالل احمر جمهوری اس��المی ایران که از ۱۴ مرداد آغاز شده است، 
مش��ارکت نموده و تاکنون ۱۰ عدد منبع آب دو هزار لیتری را برای کمک به حل مش��کل آب آش��امیدنی روستاهای این استان ارسال نموده است.بر اساس 
این گزارش منابع آب ارسالی از سوی شرکت لیزینگ اقتصادنوین در روستاهای مرادعلی، شریف صدر امام و شهرستان های نیمروز و خاش جانمایی و نصب 
ش��ده اس��ت که در اثر این اقدام میزان نگه داش��ت آب آشامیدنی در مناطق یاد ش��ده از یک روز به ۱۴ روز افزایش یافته است.گفتنی است طرح ملی "نذر 
آب" با هدف مقابله با خشکس��الی و کمک به آبرس��انی به نقاطی که دسترس��ی به آب آشامیدنی در آنها دشوار است از سوی جمعیت هالل احمر در استان 

سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

چشم امید سرخ ها به »آزادی« 


