
ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید انواع 
دستگاه فرز دستی قابل حمل، تولید انواع فرز انگشتی قابل حمل، 
تولید انواع دســتگاه دریل دســتی قابل حمل، تولید انواع دستگاه 
چکش برقی دستی قابل حمل، تولید انواع ساب دستی قابل حمل، 
تولیــد انواع کنترل های جرثقیل صنعتی، تولیــد انواع کنترل های 
صنعتی، تولید ماشــین آات و لوازم صنعتی و کمکی مصرفی خط 
تولید کارخانجات و معادن، واردات و صادرات ماشــین آات و لوازم 
صنعتــی و کمکی مصرفی خط تولید کارخانجــات و معادن، ارائه 
خدمات گارانتــی و بعد از فروش ماشــین آات و لوازم صنعتی و 
کمکی مصرفی خط تولید کارخانجات و معادن داخلی و خارجی، اخذ 
نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، طراحی و ساخت کارخانه 
صنعتــی و انتخاب تکنولوژی خط تولید و ماشــین آات تولیدی و 
خدمات خرید و ورود تکنولوژی و ماشین آات و تجهیزات و نصب، 
آمــوزش و راه اندازی کارخانه صنعتی، ارائه خدمات مشــاوره ای و 
تشکیل سمینار و کاس های آموزشــی و تولید، ساخت، مونتاژ و 
انواع ماشین آات صنعتی و تجهیزات مربوطه و واردات و صادرات 
کلیه کااهای مجــاز. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم 
از مراجــع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان ری- بخش فشاپویه- 
دهستان حسن آباد- روســتا شمس آباد- محله)شمس آباد(- کوچه 
فیروزه- بلوار امام خمینی- پاک 1391- پاســاژ حلوایی- طبقه 
همکف- واحد 11 کد پســتی 1834194488 ســرمایه شخصیت 

حقوقی عبارت است از مبلغ100/000/000 ریال نقدی منقسم به 
1000 ســهم 100/000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام عادی 
مبلغ 35/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
73/3663/48 مورخ 1397/6/17 نزد بانک صادرات شعبه سوهانک 
با کد 3663 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشــد. اعضا هیئت مدیره آقای مســعود بیگی به شماره ملی 
0051102633 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال 
آقای علیرضا قهاری به شماره ملی 0070563403 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای حسن قهاری به شماره 
ملی 0439840562 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها عقود اسامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدمحسن میرمهدی به 
شماره ملی 0074717081 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای احسان حضرتی به شماره ملی 1063969913 به 
ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار برشی گدار در تاریخ 1397/6/24 
به شماره ثبت 531438 به شناسه ملی 14007837509

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: وسایل 
کمک آموزشی. شرح فعالیت: این شرکت نوپا)استارت آپ( قصد 
دارد در حوزه وســایل کمک آموزشی مرتبط با کتب آموزش و 
پرورش فعالیت کند. این شرکت عاوه بر ارائه طرح به شرکت های 
فعال در زمینه ســاخت وسایل کمک آموزشــی، به مانند پل 
ارتباطی بین مدارس و شــرکت های تولیدکننده نیز می باشد و 
آمادگی دارد تا با ارائه فهرستی از محصوات موجود شرکت های 
تولیدی مختلف، مدارس را در زمینه تجهیزات کمک آموزشی 
یاری نماید. همچنین این شــرکت می توانــد ایده ها، نظرات و 
ســفارش های آموزگاران و مدیران مدارس را به شــرکت های 
تولید کننده رسانده و آنها را در ارائه محصوات جدید همراهی 
کند. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان 
تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله 
عباس آباد- اندیشــه- خیابان شهید محمدحسین علی اکبری- 
خیابان باغ- پاک 48- طبقه اول- کدپستی 1576914413 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم آناهیتا لطیفی به 
شماره ملی 0061641820 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 
خانــم یلــدا لطیفی به شــماره ملــی 0063668246 دارنده 
100000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم آناهیتا 
لطیفی به شماره ملی 0061641820 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود خانم یلدا لطیفی به شماره ملی 0063668246 
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضــا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک،  ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه 
نامه های عــادی و اداری با امضاء آناهیتا لطیفی و یلدا لطیفی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت درج آگهی  های 
شــرکت تعیین گردید.  ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دانش افزار نوتاش در تاریخ 1397/06/03 
به شماره ثبت 530563 به شناسه ملی 14007800547 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت 
مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت 
گیتی گستر لیو به شناسه ملی 10320760004 به نمایندگی 
آقای عباســعلی شریفی به شــماره ملی 1263269095 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره، شــرکت آتیه ســازان میشــا به 
شناســه ملی 10320762667 به نمایندگــی آقای ابراهیم 
جانی به شــماره ملی 0071872809 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره، شــرکت افق گنجینه ایرانیان به شناســه ملی 
10320247637 به نمایندگی آقای منصور رضایی به شماره 
ملــی 0055533213 به عنوان عضو هیئت مدیره، شــرکت 

تامین اندیش کاســپین به شناســه ملی 10320787812 به 
نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی 0420967540 
به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت بنیان سرمایه تسنیم به 
شناسه ملی 10320848898 به نمایندگی خانم نفیسه دروکی 
به شماره ملی 0493404384 به عنوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، 
برات، قراردادها و... بــا امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به 
همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر 
از اعضاء متفقا همراه با مهر شــرکت و سایر اوراق اداری نیز 

با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 239515 و شناسه ملی 10102803034

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت 
مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت 
گیتی گستر لیو به شناسه ملی 10320760004 به نمایندگی 
آقای عباســعلی شریفی به شــماره ملی 1263269095 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره، شــرکت آتیه ســازان میشــا به 
شناســه ملی 10320762667 به نمایندگــی آقای ابراهیم 
جانی به شــماره ملی 0071872809 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره، شــرکت افق گنجینه ایرانیان به شناســه ملی 
10320247637 به نمایندگی آقای منصور رضایی به شماره 
ملــی 0055533213 به عنوان عضو هیئت مدیره، شــرکت 

تامین اندیش کاســپین به شناســه ملی 10320787812 به 
نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی 0420967540 
به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت بنیان سرمایه تسنیم به 
شناسه ملی 10320848898 به نمایندگی خانم نفیسه دروکی 
به شماره ملی 0493404384 به عنوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، 
برات، قراردادها و... بــا امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به 
همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر 
از اعضاء متفقا همراه با مهر شــرکت و سایر اوراق اداری نیز 

با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 239515 و شناسه ملی 10102803034

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 
و مجوز 84225 مورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای غام جوان 
دلوئی )عضو اصلــی( به عنوان رئیس هیئت مدیره )کد 
ملی: 0779770692( آقای مجید نبی بیدهندی )عضو 
اصلی( بــه عنوان نائب رئیس هیئــت مدیره )کد ملی: 
0450986462( - آقــای امین روشــندل کاهو )عضو 
اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 
علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار 
)کد ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی 
)عضو اصلی( )کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی 
فتاحی )عضو اصلی( )کد ملی: 0532854020( - آقای 
مصطفی قاسمی )عضو اصلی( )کد ملی: 0066003377( 
- آقای وحید ابراهیم زاده اردســتانی )عضو علی البدل( 
)کد ملــی: 1189312492( - آقای محمدعلی ریاحی 
)عضو علی البدل( )کد ملــی: 3256140424( - آقای 
محمدرضــا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 
1502707756( - آقــای محمدرضا بختیاری لفمجانی 
)بازرس علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب 
شدند. کلیه اســناد تعهدآور با امضای آقای دکتر غام 
جوان دلوئــی )رئیس هیئت مدیــره( و آقای مهندس 
علیرضا جواهری نیســتانک )خزانــه دار( همراه با مهر 
انجمن و نامه های رســمی با امضــای دکتر غام جوان 
دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یــا آقای دکتر مجید نبی 

بیدهندی )نائب رئیس( معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک 
ایران به شماره ثبت 1767  

و شناسه ملی 10100161448
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صفحه2

يادداشت روز

خودتان را 
به آن راه نزنید!

خبر ويژه

هشدار آمریکا به اسرائیل
ایران، انتقام شما را از ما گرفت

صفحه2

آرزوهای ترامپ بر باد رفت

سیلی محکم مردم و شورای نگهبان
به آمریکا در 3 1 آبان

گزارش خبری تحلیلی کیهان   

13 آبان گذشت
فروش نفت ایران همچنان ادامه دارد

* صعــود 8 پله ای ایران در رده بنــدی اقتصادهای 
بزرگ جهان با وجود 40 سال تحریم.

* مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی: ناوگان بزرگ 
کشتیرانی جمهوری اسامی پاسخی دندان شکن به 

آمریکا می دهد.

* بانک ملــی: متقاضیان ارز اربعیــن از امروز برای 
بازپس گیری وجوه خود اقدام کنند.

* فعاان اقتصادی: تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشــور 
تخلیه شده است.

صفحه۴

گزارش مستند واشنگتن پست

هراس نیروهای آمریکایی
از درگیری با ایران در خلیج فارس

اعتراف بزرگ پس از 17 سال
فرمانده ناتو در افغانستان: پیروزی در جنگ افغانستان

از طریق نظامی ممکن نیست!

شورای نگهبان نقشه آمریکا برای خودتحریمی ایران را نقش برآب کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعام کرد   

هاکت 113 نظامی ائتاف سعودی
در ساحل غربی یمن ظرف 48 ساعت

* سارکوزی خطاب به اروپا: از آمریکا فاصله بگیرید، 

به روسیه نزدیک شوید.

* خلیج آناین: خون خاشقجی جایگاه آل سعود به عنوان 

خادم حرمین شریفین را زیر سوال برده است.

 * صدور حکم حبس ابد برای شــیخ علی ســلمان 

در آستانه آزادی از زندان!

* چامســکی خبر داد؛ افزایش شــدید آشفتگی های 

اجتماعی در آمریکا طی 40 سال گذشته.    صفحه آخر

* واشنگتن پست در تحلیلی، تصمیم پنتاگون در کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه را به دلیل هراس 
نیروهای نظامی آمریکایی از واکنش ایران در صورت وقوع درگیری احتمالی عنوان کرد.

* مقام های پنتاگون نگران استفاده )محتمل( ایران از زرادخانه قدرتمند موشک های بالستیک و یا استفاده 
از مین های دریایی برای مسدود کردن مسیرهای مهم آبی ترددهای تجاری هستند.

* چندین مقام آمریکایی گفته اند که فرماندهی مرکزی آمریکا »سنتکام« )ویژه عملیات برون مرزی این 
کشور در خاورمیانه(، منابع بیشتری را تقاضا کرده است.

* یک مقام آمریکایی که مایل به افشای نامش نبود به عدم حضور یک ناو هواپیمابر این کشور از ماه مارس 
)اسفند( به این سو  اشاره کرده و گفته که حتی موشک های »پاتریوت« و جنگنده های تهاجمی »اف-22« 
آمریکا از منطقه خارج شده اند.                                                                                        صفحه2

زنگ 
استکبارستیزی

 در مدارس 
سراسر کشور 
طنین انداز شد

1۰

صفحه۳

مراسم روز استکبارستیزی
 باشکوه تر از همیشه برگزار شد 
طنین فریاد

 »مرگ بر آمریکا« 
در 77۰ شهر

3

* نشــریه آمریکایی »واشنگتن اگزماینر«: علی رغم کشته شــدن هزاران آمریکایی در افغانستان و هزینه های 
میلیاردی آمریکا در این کشور، واشنگتن شکست خورده است.

* بر اســاس گزارشــی که  وزارت دفاع آمریکا)پنتاگون( اعام کرد، از سال 2001 تا سال 2016)دوسال قبل(، 
2366 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته و 20 هزار و 166 نظامی دیگر نیز زخمی شده اند.       صفحه آخر

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
اروپا 
ابراز تأسف کرد
مدعیان اصاحات 
غش و ضعف 
رفتند!

11

امیرآبادی: انتخاب افشانی
 در همان ابتدا هم خاف قانون بود 
دومین تاش 
اصاح طلبان
 برای ابقای افشانی
در مجلس
 شکست خورد

11



اخبار كشور
صفحه 2

دوشنبه    ۱۴ آبان ۱۳۹۷
2۶ صفر ۱۴۴۰ - شماره 22۰۴۳

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* فدای مردم پا برهنه ایران بشوم که بعضی مسئوان هرچه تاش کردند 
با ایجاد نارضایتی آنها را علیه نظام به خیابان ها بریزند جواب منفی شنیدند. 
برای کاســتن از شکوه اربعین امام حسین)ع( نیز سنگ اندازی کردند ولی 

موفق نشدند و ملت واقعاً سنگ تمام گذاشتند.
0912---7345

* اگر کار این دولت براســاس و محور حزب و جناح بازی نبود می بایستی 
آقای نیک زاد وزیر اســبق راه و شهرســازی را که پرونده درخشانی از خود 
به جا گذاشته بود برای وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی می کرد تا 

باری از دوش مردم برداشته شود.
0914---9590

*برخی مسئوان آیا بیشتر از این هم می توانستند زائران اربعین حسینی را 
آزار دهند؟ 3 قیمت برای دریافت ویزا، در روزهای منتهی به اربعین اعام 
ارز نیمه دولتی )دینار 96 ریالی( آن هم دریافت با مشقت در کشور بیگانه 
)برای کدام سفر خارجی تفریحی چنین ارزی دادند!( اتوبوسها با قیمت های 
4-3-2 برابر قیمت مصوب و بعضاً در کف اتوبوس جای دادن زائران و... ای 
کاش دولت وارد نمی شد ملت خودجوش مشکات را مثل عراقی ها برطرف 
می کردند- چرا کرایه ها هر سال در عراق ثابت است ولی در جمهوری اسامی 

با افزایش 3-2 برابری قیمت های کرایه و... مواجه می شویم؟!
8853---0912 و 2588---0918 و 0538---0938

* یکی از شــاهکارهای اصاح طلبان برای همراهــی با جبهه ضد انقاب، 
بایکوت خبری حماسه اربعین در فضای مجازی و کارشکنی در دستگاههای 

ذی ربط بود!
0912---3114

* در خبرها آمده بود که جهانگیری از زائرین اربعین به خاطر مشکات ارز و... 
عذرخواهی کرده است! به ایشان عرض می کنم به نظر می رسید دست هایی 
تعمداً سنگ اندازی کرد تا مشتاقان اربعین به این سفر معنوی نروند واا چه 
دلیلی داشت که در دقیقه 90 افراد را به ثبت نام دینار از طریق شبکه های 
مجــازی وادار کنند و بعد هم در کشــور عــراق و مثًا در نجف مردم را به 
جایی بفرســتند که ما 4 کیلومتری پیاده روی از حرم موا را طی کردیم تا 
به بانک مورد نظر برسیم! سفر به آنتالیا، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، ترکیه و... 
هم اینچنین اســت؟! واقعاً دست مریزاد بر دولت راستگویان!!! بعید به نظر 
می رسد که بیش از 30 درصد زائران به خرید دینار دولتی اقدام کرده باشند!
احمدزاده و 4153---021

* ایــام اربعین حســینی پایان یافت. چرا ســازمان حج نســبت به واریز 
مابه التفاوت دریافتی از زائران بابت ویزا اقدام نمی کند؟!

0700---0910 و 3949---0912 و 7001---0912 و 7924---
0912

* از مســافرین اربعین امسال بودم. زمان برگشت در مرز مهران اتوبوس به 
تعداد زیاد وجود داشــت ولی کرایه ها را چند برابر کرده بودند. صبح که به 
مرز مهران رسیدم بعد از ظهر موفق شدم با کرایه اضافه سوار اتوبوس بشوم 

و خودم را به اصفهان برسانم.
پوراحمد

* متاسفانه اربعین امسال در برخی اوقات به ویژه 97/8/10 در مهران بسیار 
بد عمل کردند. به  طوری که برخی رانندگان متخلف با 44 مسافر به راحتی 
از هر مسافر تهران 200، 300 هزار تومان بیشتر کرایه دریافت می کردند!
2315---0919 و 3949---0912

* مســکن مهر مبلغ 35 میلیون تومان دیگر مطالبه کرده اســت بنده با 
500 هزارتومان مســتمری ماهیانه چگونه می توانم این مبلغ را تهیه کرده 
و بپردازم. به خدا قســم درمانده شده ایم مسئوان راه نجاتی جلوی پای ما 

اقشار ضعیف جامعه بگذارند.
0933----1479

* در ایــن دولت چه اتفاق هایی که نیفتاده اســت از جاســوس تعبیر به 
وطن پرست، از صاحب حقوق های نجومی تعبیر به ذخیره نظام، از قاچاقچی 

و مفسد مالی تعبیر به کارآفرین و... می شود. چه اتفاقی افتاده است؟!
0912----3917

* معاون اجتماعی وزارت بهداشــت در توجیه بــه راه  انداختن نوازندگان 
خیابانی گفته در کشــور افســردگی زیاد شده و مردم نیاز به شادی دارند. 
اوا علت اصلی افســردگی کمبود ایمان است چرا برای ایمان مردم کاری 

نمی کنند؟ ثانیا چرا شادی را مساوی با رقص و آواز می دانند.
0912----5364

* نماینده مجلســی که اقدام به دست بوســی  رئیس جمهور کرده شــأن 
نمایندگــی و جایگاه مجلس را که نظارت بر رئیس جمهور و دولت اســت 

پایین آورده است. بعضی ها برای چند روز دنیا چه کارها که نمی کنند؟
0917----4190

*  از هر ابزار تکنولوژی می توان استفاده مثبت یا منفی کرد.... به علت نبود 
نظارت و کنترل، متاســفانه در حال حاضر اینســتگرام و واتساپ به ابزاری 
برای انتشــار عکس های مستهجن و منفی در جامعه تبدیل شده اند و گویا 

کسی هم قرار نیست با آنها برخوردی نماید. چرا؟!
0916---0685

* شایســته اســت پزشــکان پس از تجویز دارو، بیمار را از علل بروز این 
بیماری و راه های مقابله با آن هم مطلع ســازد تــا از تکرار همان بیماری 
جلوگیری شــود. وزارت بهداشت هم می تواند طی دستورالعملی این مورد 

را به پزشکان اباغ نماید.
0938---6263

* از نمایندگان مجلس شــورای اسامی درخواست می شود همان گونه که 
یک شــبه به 4 وزیر پیشنهادی رای اعتماد دادید لطف کنید جلوی گرانی 
افسارگسیخته با بی تدبیری آنان و همکارانشان در مهار تورم و گرانی را هم 
بگیرید تا مردم بتوانند مایحتاج خود را ارزان تهیه کنند. با این وضع از خرید 

یک روزنامه هم باز می مانیم! چه رسد به مایحتاج یک ماهه!
داود الهی- دامغان

* بااخره ملت متوجه نشــد که اقتصاد بدون نفت برای کشور مفید است 
یا فروش بیشــتر و گذاشتن مسابقه بین مسئوان برای خام فروشی هرچه 

بیشتر؟!
0919---2470

* در آستانه چهلمین سال انقاب اسامی، آیا کسی می تواند منکر اثرات سوء 
و دهشتناک زندگی اشرافی، ثروت اندوزی و غارت بیت المال توسط عده ای از 
مسئوان و بستگانشان و فاصله طبقاتی در نگاه برخی از اقشار مردم بشود؟  
آیا ده ها هزار شهید انقاب و دفاع از نظام را فراموش کرده اند؟ فردا که مو 

را از ماست می کشند چه پاسخی در دادگاه عدل الهی خواهند داشت؟!
0911---8112

* نمایندگان مجلس شورای اسامی در آغاز جلسه 97/8/13 با شعار مرگ 
بر آمریکا، روز سیزدهم آبان را گرامی داشتند اما در ادامه با تصویب تشکیل 

کمیسیون مقابله با تحریم ها مخالفت کردند!
یک هموطن تهرانی

* شورای شهر تهران چه زمانی می خواهد دست از سیاسی کاری بردارد و به 
وظیفه اصلی خود که خدمت به شهروندان است بپردازد. مگر قحط الرجال 
اســت که برای باقی ماندن شهردار فعلی در قدرت درصدد دور زدن قانون 
هستند. جالب اینکه از این شهردار کار فوق العاده ای نیز دیده نشده است.
0912---7345

* زمانی که صدای دادخواهی مردم خاموش شــود صدای عذاب الهی بلند 
خواهد شد. دولتمردان به خودشان بیایند و به فکر خدمت به مردم باشند.
0917---3384

* خبرهای ســاخت هواپیمای جنگی و ســایر تجهیزات پیشرفته نظامی 
توســط نیروهای متخصص کشورمان امیدوارکننده است مشروط به اینکه 
در اثر خام اندیشی بعضی مسئولین مانند قضیه برجام که تاسیسات هسته ای 

متوقف شد به روند رو به جلو ترمز زده نشود.
0901---7196

حسین شریعتمداری

دیروز شورای نگهبان در اقدامی هوشمندانه و با استناد به متن قانون 
اساسی جمهوری اســامی ایران، ایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریسم-CFT- را رد کرد و روز تاریخی 13 آبان را 
که ترامپ با انتخاب آن به عنوان »روز بازگشت تحریم ها« در پی انتقام از 
ملت ایران بود، به عزای آمریکا و متحدان بیرونی و دنباله های داخلی آن 

تبدیل کرد. در این باره گفتنی هایی هست؛
1- نزدیک به دو سال است که دولت با زیر پا گذاشتن اصل 77 قانون 
اساســی و بدون اطاع مجلس، کشورمان را در مقابل FATF متعهد کرده 
اســت! و بیش از 37 بند از 41 بنِد تعهداتی FATF را اجرا می کند! و تنها 
4 بنــد که نیاز به تصویب قانون دارد را- اجباراً- در قالب ایحه به مجلس 
ارائه کرده است! ایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم-CFT- که دیروز از 
سوی شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی و موازین اسامی رد 

شد، یکی از این چهار ایحه است.
گفتنی است که ایحه مقابله با پولشویی در سال 1381 به مجلس رفته 
و تصویب شــده بود ولی دولت کنونی با توجه به تعهدی که بدون رعایت 
قانون اساسی به گروه اقدام مالی FATF داده است این ایحه را مطابق نظر 
آنان اصاح کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده بود! بنابراین، اصاحیه 
مورد  اشاره دیکته ای است که دولت به نمایندگی از FATF نوشته و برای 

تصویب به مجلس داده است! 
2- این ایحه )CFT( زیر تابلوی فریبنده مقابله با تامین مالی تروریسم 
تدوین شده است ولی نکته مهم آن است که تعریف ما و غرب از تروریسم و 
گروه های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است و مدیران و برنامه ریزان 
گروه اقدام مالی FATF با صراحت و رسما اعام کرده اند که تعریف جمهوری 
اســامی ایران از »تروریسم« را نمی پذیرند و ایران باید تعریف FATF را 
ماک عمل خود قرار بدهد! دولت و مجلس ادعا می کنند که درباره مصداق 

و تعریف تروریسم »حق تحفظ« داده ایم! که در این خصوص باید گفت؛ 
الف- گروه اقدام مالی FATF در آخرین بیانیه خود شــروط 9 گانه ای 
را برای ایران اعام کرده است و در اولین شرط تاکید می کند که جمهوری 
اسامی ایران باید تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد. در 
این بند آمده اســت: ایران باید به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را 
جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه های تحریم شده را که »در تاش برای 
پایان دادن به  اشــغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند«، حذف 
نماید. بنابراین، ادعای دولت و نمایندگان موافق این ایحه خاف واقع است.

ب- ادعا کرده و می کنند که »نه در قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل متحد و نه لیست خزانه داری آمریکا نام هیچ یک از سرداران و مسئوان 
ایرانی وجود ندارد بلکه این قطعنامه ها شــامل لیســت افراد و گروه های 
القاعده، طالبان و داعش! اســت. این ادعا نیز دروغ محض است چرا که در 
سایت وزارت خزانه داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطاعات، 
سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، 
محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده 
و براســاس قرارداد FATF اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود! در 
بند دوم از شروط 9 گانه FATF نیز تاکید شده است که؛ منظور از مصادیق 
تروریســت همان قطعنامه های سازمان ملل است و از ایران خواسته است 
اموال و دارایي های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش های مالی 
توسط آنان خودداری ورزد! اکنون باید گفت؛ از برخی نمایندگان مجلس که 
نقش وکیل الدوله را دارند انتظاری نیست به این نکات توجه داشته باشند 
چرا که اظهارات آنها نشان می دهد اساسا از موضوع این لوایح اطاع چندانی 
ندارند! ولی از دولت و وزارت خارجه انتظار می رود که قبل از اظهار نظر های 
خاف واقع، نیم  نگاهی به سایت های رسمی سازمان ملل و FATF بیندازند 

و سپس اظهار نظر کنند! انتظار زیادی است؟!
ج- با پذیرش این کنوانسیون، ایران باید بودجه سپاه پاسداران انقاب 
اسامی، نیروی قدس، وزارت اطاعات، وزارت دفاع و... را قطع کرده و تمامی 
حساب های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که »خودتحریمی« ترجمان 
دیگر آن اســت باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از 
انجــام آن اطمینان کامل حاصل کنند! چه خوابی برای ما دیده اند که برای 

تصویب این ایحه ذلت بار سر و دست می شکنند؟!
د- بر اساس ماده 19 کنوانسیون 1969 وین که به قانون اساسی حقوق 
معاهدات شــهرت دارد »حق تحفظ یا شــرط- Reservation « در یک 
معاهده بین المللی فقط هنگامی قابل پذیرش اســت که با موضوع و هدف 
معاهده ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، 
قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه های تروریستی است. بنابراین وقتی 
شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه های 
تروریستی را نمی پذیریم، این شــرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون 
مغایرت داشــته و قابل پذیرش نیســت. آیا دولت حقوقدان! و مخصوصا 
وزارت امور خارجه کشورمان از این ماده در کنوانسیون وین بی خبر است؟!

3- و اما، با وجود خسارت های فاجعه آمیز ایحه CFT برای کشورمان که 
فقط به بخشی از آن  اشاره شد، اکنون باید دید ایحه مزبور چه دستاوردی 
دارد کــه برای تصویب آن اینهمه تاش می کنند؟! در این خصوص فقط به 
اظهارات آقای ظریف در جلسه علنی مجلس و به هنگام تصویب این ایحه 

بسنده می کنیم. ایشان می گویند؛
» نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین دهیم که با پیوستن 
به ایحه حمایت مالی از تروریسم مشکاتمان حل خواهد شد، اما می توانیم 
تضمین بدهیم که با نپیوســتن به این ایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای 
افزایش مشکات ما پیدا خواهد کرد«! یعنی آقای دکتر ظریف تنها خاصیت 
این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می دانند! و تاکید می کنند 
که این ایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا 
بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد! به بیان دیگر از نگاه وزیر محترم امور 
خارجه کشــورمان، ماک و معیار قانونگذاری در ایران اسامی باید تامین 
خواســته های آمریکا باشــد! با این توضیح که هرگاه آمریکا با موضوع یا 
پدیده ای در ایران اســامی مخالفت کرد و علیه آن بهانه ای ساز کرد، باید 
مجلس و دولت به صف شوند و قانونی وضع کنند که تامین کننده خواسته 
آمریکا باشد تا بهانه ای که تراشیده است را از دستش خارج کند! آیا استدال 
جناب ظریف می تواند معنا و مفهوم دیگری داشــته باشد؟! باید از ایشان 
پرسید، مگر طی چهل ســال گذشته، بهانه تراشی های آمریکا علیه ایران 
اسامی نقطه پایانی داشته است؟! اصلی ترین بهانه آمریکا، اسامی بودن 
نظام و اســتقال آن است. آیا برای گرفتن این بهانه باید به نوکری آمریکا 

تن بدهیم؟! اگر نتیجه استدال آقای ظریف، این نیست پس چیست؟! 
4- مدعیان اصاحات و رسانه های تحت مدیریت آنها بافاصله بعد از 
اقدام هوشمندانه و شایسته تقدیر شورای نگهبان در رد این ایحه ذلت بار، 
صدا به اعتراض بلند کردند که  اشاره به برخی از اعتراضات آنان ضمن آنکه 
خنده دار است، نشان دهنده سطح معلومات و بینش آنها در این زمینه نیز 

هست. بخوانید؛
می گویند، آیا شــورای نگهبان مخالف مبارزه با تروریسم است؟! که 
باید گفت مخالف اســارت زن و بچه ملت و از جمله نوامیس شما در دست 
تروریست های وحشی نظیر داعش و منافقین و ااهوازیه و... است. مگر این 
تروریست ها تحت حمایت آشکار کشورهای حاضر در مرکزیت و مدیریت 
FATF نیستند؟! آیا تنها تابلوی مقابله با تامین مالی تروریسم بدون توجه 
به محتوای آن می تواند اطمینان آور باشــد؟! مگر استعمار به معنی عمران 

و آبادانی نیست؟ آیا مخالفت با استعمارگران مخالفت با آبادانی است؟! 
ادعا می کنند که اقدام شــورای نگهبان هدیه به آمریکاست و توضیح 
نمی دهند که اگر این ایحه به زیان آمریکاست چرا برای تصویب آن سر و 
دست می شکنند و یقه چاک می دهند؟! آیا خلع ساح ایران، حذف بودجه 
سپاه و نیروی قدس و وزارت اطاعات و وزارت دفاع و رها کردن مردم در 
چنگال خونریز تروریست ها و... آرزوی آمریکا نیست؟! چرا خودتان را به 

آن راه می زنید؟! و یا نمی دانید و ادای دانستن در می آورید؟!
می گویند، چرا شورای نگهبان نظر خود درباره رد ایحه CFT را دقیقا 
در روز 13 آبان اعام کرد؟ و توضیح نمی دهند که چرا اعام مخالفت شورای 
نگهبان با یک ایحه ذلت  بار را که خواســته بارها اعام شده آمریکاست، 
در روز مبارزه با اســتکبار نمی پسندند و چرا برخی از آنان به نمایندگی از 

آمریکا عزا گرفته اند؟! 
5- باید از موافقان ایحه یاد شــده )CFT( پرسید اگر این ایحه را 
قابل دفاع می دانید چرا حاضر نیستید با یکی از منتقدان جدی آن به مناظره 

بنشینید و از آن با ارائه سند و استدال دفاع کنید؟! 
متن این ایحه و پی آمدهای آن به  اندازه ای فاجعه بار است که بسیاری 
از نمایندگان موافق حاضر نیستند مردم از رای موافقشان به این ایحه با 

خبر شوند! 
6- و بااخره باید از هوشمندی شورای نگهبان که بعد از استماع نظر 
موافقان و مخالفان و تطبیق این ایحه با قانون اساســی و مبانی اسام به 
ذلت بار بودن آن پی برده و با طرح 20 ایراد اساسی و رد این ایحه فاجعه ای 

را که تصویب آن درپی داشت برطرف کرده است صمیمانه قدردانی کرد.

خودتان را به آن راه نزنید!
یادداشت روز

تسلیت به همکاران
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارانمان آقایان محمدعلی و لطفعلی امی در غم از 
دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوارند. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه 

رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

خبر ویژه
هشدار آمریکا به اسرائیل

ایران، انتقام شما را از ما گرفت
»مقامــات نظامــی آمریکا در حالی که ابتدا از حمات اســرائیل به برخی 
پایگاه ها در ســوریه حمایت می کردند، اکنون نگرانی خود را به تل آویو منتقل 
کرده اند. حمات اخیر توسط گروه های شیعه به آمریکایی ها در عراق، واشنگتن 

را نگران کرده است«.
این خبر را روزنامه وال  اســتریت ژورنال منتشر کرد و ضمن گزارشی نوشت: در 
حالی که کاخ  ســفید از رویکرد تهاجمی اســرائیل علیه سوریه تمجید کرده بود اما 
مقامــات نظامی می گویند از آن بیم دارند که اگر رویکرد ایران مبنی بر اینکه آمریکا 
پشــت بسیاری از این حمات است موجب حمله گروه های مورد حمایت  این کشور 
به نیروهای نظامی آمریکا در سوریه یا عراق شود، این مسئله یعنی حمات اسرائیل 

نتیجه عکس خواهد داشت.
 یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفت: این یک نگرانی فزاینده برای ما است.

بنابر اعام اخیر مقامات اسرائیل، تل آویو به حدود 200 هدف در سوریه در 18 ماه 
گذشته حمله کرده است که هدف آنها جلوگیری از رسیدن محموله های ساح از ایران 
به حزب اه و ممانعت از تاسیس پایگاه های نظامی دایمی ایران در سوریه بوده است.

وزارت دفاع آمریکا گفته بود تل آویو با تصمیم خود اقدام می کند و »عملیات اسرائیل 
مستقل است اما ما از حق اسرائیل برای دفاع در برابر تهدیدها حمایت می کنیم.«

یک سخنگوی کاخ  سفید نیز در بیانیه ای گفته است: ایران و حزب اه نمی توانند 
اجازه داشــته باشند که در مرزهای اســرائیل اقدام به ایجاد زرادخانه ساح کرده  و 

منطقه را تهدید کنند.
»جان بولتون« مشاور امنیت ملی ترامپ هم در جریان دیداری از تل آویو در ماه 
اوت )تیرماه( گفته بود هر زمانی که ایران موشــک یا سایر ساح های تهدیدکننده را 
به ســوریه آورده اسرائیل به این هدف ها حمله کرده است. اما در وزارت دفاع آمریکا، 

مقامات نظامی زنگ خطر را به صدا درآورده اند.
نگرانی آنها این است که ایران اعتقاد دارد که حمات اسرائیل با اطاعات آمریکا 

انجام می شود.
به گفته این مقامات، ایران اگر از مداخله و نقش آمریکا در این حمات مطمئن شود، 
ممکن  است انجام حماتی را علیه نیروهای آمریکایی به ویژه در عراق هماهنگ کند.
حمات اخیر توسط گروه های شیعه علیه آمریکا و کنسولگری  و سفارت آمریکا 
در عراق نگرانی های این مقامات را تشدید کرده است. مقامات نظامی آمریکا می گویند 
که آمریکا نگرانی خود را به اســرائیل و دولت شیعه عراق منتقل کرده است. مقامات 

اسرائیلی از اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند.
ناراحتی عجیب از رد ایحه

موردنظر خزانه داری آمریکا
اقدام به موقع و انقابی شــورای نگهبــان در رد ایحه CFT )یکی از مطالبات 
کمیته FATF( با ناخرسندی عجیب برخی مدعی اصاح طلبی و اعتدال مواجه شد.

میرزایی عضو فراکسیون امید در این باره به ایلنا گفت: ایرادهای شورای نگهبان 
به ایحه CFT گل به خودی است.

وی مدعی شد: بعد از تصویب CFT در مجلس بازار واکنش مثبت نشان داد و 
آرام شد، اان که بانک مرکزی ورود کرده و درمقابل آمریکا خوب  عمل کرده و دنبال 
مدیریت اوضاع است، چرا با این کارها گل به خودی می زنیم آن هم بدون اینکه پیام 

قاطعی به دشمن بدهیم.
وی همچنین به خبرآناین گفت: اینکه درســت در روز 13 آبان بحث رد ایحه 
CFT را اعام می کنیم تا به اصطاح پاســخ تحریم های آمریکا را داده باشــیم اتفاقا 
این نه پاســخی درخور بلکه یک گل به خودی است. آمریکا مدت ها است در عرصه 
اقتصادی و سیاسی علیه ما فضاسازی می کند بعد ما با رد این ایحه دقیقا درجهت 

خواست آنها حرکت می کنیم.
  CFT در همین حال علیرضا رحیمی دیگر عضو فراکسیون امید مدعی شده ایحه

برای امنیت ملی مفید است و شورای نگهبان نباید رد می کرد.
همچنین محمد مهاجری از گردانندگان سایت خبر آناین )تیم انتظامی و معزی، 
دو تن از مدیران دولتی( در این زمینه نوشت: رد ایحه CFT توسط شورای نگهبان، 
آن هم در روز 13 آبان، هدیه به ترامپ نیســت؟ رئیس جمهور آمریکا کینه اش علیه 
ملت ایران واضح است؛ آقایان شورای نگهبان که دوست ملتند با چه توجیهی، ملت را 
در این وانفسا، تحریم می کنند؟ پای تبعاتش می ایستند یا همراه بقیه دلواپسان پشت 

مردم را خالی می کنند؟
درباره این قبیل موضع گیری های عجیب و مشــکوک باید پرســید که آیا افراد 
مذکور آمریکایی یا همسو با آمریکا هستند که از رد لوایح مطلوب رژیم آمریکا درباره 
FATF و CFT ناراحت می شوند؟ آیا خبر ندارند که خزانه داری آمریکا ضمن کنترل 
بر مافیای FATF )ازطریق دستیار خود( چند بار بر الحاق ایران به FATF برای کنترل 
معامات و تراکنش های مالی ایران و اعمال تحریم دقیق تر و همچنین واداشتن ایران 

به خودتحریمی از داخل اصرار دارد؟!
نکتــه دوم اینکه در ماجرای برجــام نیز با ایجاد برخی هیجان های مصنوعی، از 
واکنش  مثبت بازار به امتیازدهی به دشــمن خبر دادند اما با سپری شدن دو سال از 

اجرای برجام )یک سال قبل از خروج ترامپ(، بازار و اقتصاد ما در رکود عمیق ناشی 
از نتایج منفی برجام فرو رفت.

ثالثا، گل به خودی را باید در عملکرد مدعیان اصاح طلبی و اعتدال جست وجو 
کرد که بارها سر بزنگاه، خزانه را خالی و کشور را محتاج توافق به هر قیمت نشان دادند 
و افکار عمومی را از بلوف نظامی آمریکا ترساندند و پس از آن هم به ترامپ تضمین 
پیشاپیش دادند که حتی درصورت خروج آمریکا از برجام، در برجام می مانند! بدین 
ترتیب ترامپ احمق بود اگر از برجام خارج نمی شد و به تعهدات آمریکا وفادار می ماند. 
او می دیــد اینها صراحتا و صادقانه)!( می گویند تعهدات یکطرفه خود را در برجام به 
اجرا می گذارند. درواقع حامیان الحاق به FATF می گویند با وجود برگشت خوردن 
چک برجام و آشکار شدن کاهبرداری آمریکا و اروپا، امتیازهای امنیتی جدید بدهیم 

و دوباره وعده بگیریم!
خودتحریمی و گل به خودی زمانی بود که برخی دســتگاه های دولتی وقیحانه 
به بانک ها بخشــنامه کردند با افراد و نهادهای حاضر در فهرســت تحریم های وزارت 
خارجه و خزانه داری آمریکا، همکاری نکنند! آیا امنیت ملی را این گونه پاس می دارند 

و تامین می کنند؟!
 FATA نکته قابل تامل دیگر این که از 200 کشــور جهان تنها 37 کشور عضو
هستند و چرخ اقتصاد 160 کشــور، بدون FATF و الحاق به آن می چرخد. درواقع 
وکیل الدوله ها و میرزابنویس های تکنوکرات های ورشکســته به جای پاسخگو کردن 
مدیریت فشــل و بی حال و بی اعتقاد به ظرفیت های بزرگ ملی، مشغول بهانه تراشی 

برای توجیه این سوءمدیریت هستند.
راه اندازی پیام رسان جایگزین سوئیفت

یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است
طرح جایگزین سوئیفت، فشارها و خسارت های ناشی از تحریم را کاهش می دهد.

روزنامه قدس در این زمینه نوشــت: طرح »راه اندازی و استفاده از پیام رسان های 
مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی« که توسط کارشناسان 
اقتصادی تدوین شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب رفت، شامل هفت 
ماده بود که چند راهکار برای رفع مشکات تحریم و تسهیل و رسمی کردن مبادات 

تجاری کشور پیشنهاد داده بود.
سه راهکار برای جبران قطع سوئیفت ارائه شده؛ 1- از سیستم های بومی خودمان 
استفاده کنیم، مانند سامانه »سپام« که در سال 90 پس از تحریم ها طراحی شد. 2- از 
فناوری باک چین استفاده کنیم. برای کشورهای طرف تجاری ما، یک پیام رسان مالی 
غیرمتمرکز را جایگزین کنیم. 3- بانک مرکزی ما از سامانه های جایگزین و غیرسوئیفت، 

مانند CIPS چین، SPFS روسیه و... استفاده کند.
در بندهای دیگر آمده که ایران خود را به کارت های بانکی کشورهای دیگر سوئیچ 
کند تا تقاضای ارزی اش، کاهش یابد. در راهکاری دیگر، انتشار ارزهای دیجیتال توصیه 
شده است. این ارزها پدیده نوظهوری است که از آن به عنوان راهکاری برای معامات 

غیرداری و سوئیفتی استفاده می شود.
نمایندگان کنگره آمریکا نیز به دنبال تصویب طرحی مبنی بر قطع همیشــگی 
دسترسی ایران به خدمات سوئیفت هستند. همچنین اثبات شده که آمریکا از سیستم 
سوئیفت به عنوان ابزار رصد اطاعات مالی کشورها و اعمال فشار دقیق و اثرگذار بر 
کشورها استفاده می کند. در چنین شرایطی به نظر می رسد، مجلس به مبحث جایگزین 

سوئیفت به صورت جدی تر وارد شود.
در شرایطی که کشور دچار مشکاتی در حوزه تجارت خارجی به ویژه مشکات 
صادرکنندگان و واردکنندگان اســت، الزام تصویب این قانون جدید برای جایگزینی 
سوئیفت وجود دارد. این طرح با مطالعه و کار کارشناسی باا، بسیار کاربردی است که 
تجربیات کشورهای مختلف مانند چین و روسیه را بررسی کرده و راهکارهای جایگزین 
ارائه شده، همگی به صورت بالقوه وجود دارد. اگر مجلس، بانک مرکزی را موظف به این 
کار کند و الزام آفرین باشد، شاهد کاهش فشارها و خسارات ناشی از تحریم خواهیم بود.
در ســطح جهانی نیز به صورت همزمان در بســیاری از کشورها برای طراحی 
پیام رسان های پولی قانون وجود دارد و خیلی از کشورها مانند کشورهای اروپایی در 
حال تکمیل تر کردن این قانون ها هســتند. جدای از مسایل مرتبط با تحریم و دیگر 

محدودیت ها، کشور ما نیز نیازمند طی این فرایند و به روزرسانی آن است.
رویترز: سیاست ضدایرانی آمریکا

با پیروزی دموکرات ها تغییر نمی کند
»پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای هم سیاست ضدایرانی آمریکا را 

تغییر نمی دهند«.
خبرگزاری رویترز با اشاره به انتخابات میان دوره ای در آمریکا نوشت: دموکرات ها 
در صورت کسب اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان نیز اختیار چندانی در تغییر 

سیاست های ضد ایرانی آمریکا نخواهند داشت.

نمایندگان آمریکایی با توجه به دشمنی ای که دولت اسرائیل )رژیم صهیونیستی( 
با تهران دارد، جوانب احتیاط را رعایت می کنند تا با ایران صمیمی به نظر نرسند.

هر چند »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر اسرائیل با جمهوری خواهان همکاری 
نزدیکی دارد اما حفظ روابط مستحکم با اسرائیل در اولویت هر دو حزب آمریکایی است.

آرمان: علت تورم
کاهش تولید ملی است نه تحریم ها

یک روزنامه حامی دولت می گوید تورم موجود ناشی از سوءتدبیر دولت و کاهش 
تولید ملی است و نه تحریم های آمریکا.

روزنامه آرمان در یادداشــتی نوشت: نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها ناشی از 
تصمیماتی است که دولت و مقامات تصمیم گیرنده در حوزه های پولی و ارزی اتخاذ 
می کنند. تاثیر سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی نه 
به صورت آنی بلکه حداقل پس از شش ماه دیده می شود؛ به این معنی که تصمیماتی 
که در حوزه اقتصادی گرفته می شــود الزاما در همان مقطع منجر به تورم نمی شود 
و با گذر زمان و طی ماه های مختلف آرام آرام آثارشان را بر اقتصاد سرازیر می کنند. 
پس از ابعاد روانی سیاست های دولت، واقعیاتی اقتصادی باعث افزایش تورم می شوند. 
در قبال این میزان افزایش تورم باید دید که آیا تولید هم به همین میزان افزایش 
داشــته است یا خیر؟ پاسخ مشخص است. در حال حاضر تولید ایران حتی به اندازه 
سال 90 نیز نیست. رشد فعالیت های غیرمولد که هیچ ارزش افزوده ای هم نداشتند 
به جای فعالیت های مولد که می توانند باعث رشد تولید شوند باعث شد که نقدینگی 
فعلی موجود سرگردان باشد و باعث افزایش تورم شود. همان طور که پیش بینی شده 
بود آثار تمام اینها در ســه ماهه دوم سال 97 دیده شد و تورم تک رقمی که از سوی 
دولت اعام می شد به حدود 14 درصد رسیده است؛ هرچند بر سر تورم اعامی دولت 
نیز شبهه وجود دارد و چندان نمی توان آن را مستند دانست اما بر اساس محاسبات 
خود دولت نیز تورم تک رقمی، دو رقمی شد و در آینده افزایش نیز خواهد یافت. زیرا 

اثرات اقدامات پیشین دولت در آینده معلوم خواهد شد.
موضوع قابل اشاره دیگر این است که شاید برخی بگویند با اعمال تحریم های 
نفتی قریب الوقوع آمریکا میزان درآمد دولت کاهش می یابد و به تبع آن تورم بیش 
از این خواهد شد؛ گرچه به دایل فوق به نظر می رسد که تورم در ماه های آتی نیز 
افزایش می یابد، اما ایــن موضوع را چندان نمی توان به کاهش صادرات نفت ایران 
نســبت داد زیرا با کاهش صادرات نفتی ایران، قیمت نفت جهانی افزایش می یابد؛ 
چنانچه نرخ هر بشکه نفت به طور میانگین در دو سال گذشته زیر 50 دار بود، اما 
اکنون به باای 70 دار رســیده است و نباید تورم فزاینده آینده را نشأت گرفته از 
تحریم های نفتی آمریکا دانست. در نهایت می توان چنین دریافت که میزان تولید 
در کنترل تورم نقشــی اساســی دارد و ضرورت دارد که دولت بیش و پیش از همه 

موضوعات بر این موضوع توجه کند.
دولت برخاف منافع ملی

مردم را به سفته بازی سوق می دهد
»دولت با رویکرد خود به مردم می گوید سفته بازی کنید.«

حسین صمصامی اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ضمن یادداشتی در 
روزنامه قدس نوشت: مسائل اقتصادی موجود مانند کاهش و افزایش نرخ ارز در شرایط 
فعلی دارای راهکارهایی است معلوم است با اتخاذ سیاست ها و تدابیری می توان مانع 
افزایش نرخ ارز شد. می توان مانع دست به دست شدن ارز قاچاقی شد که در بازار به 
صورت غیررسمی در حال تبادل است و اصاً قانونی نیست و منجر به تشکیل بازاری 

غیرقانونی شده است.
در چنیــن وضعیتی تولیدکننده ای که قــادر به ارزیابی نرخ ارز در هفته ها حتی 
روزهای آتی نیست از عرضه اجناسش جلوگیری می کند. اگر ارزی در اختیار دارد، آن 
را نگه می دارد. از ســوی دیگر مردم دارایی های خود را تبدیل به ارز و طا می کنند. 
این بدان معناســت که سیاست غلط دولت منجر به افزایش سفته بازی و دالی شد 
به نحوی که بخش تولید بشــدت زمین گیر شــد و اشتغال نیمه جان کشور روزهای 

احتضارش را نیز به چشم دید.
تعطیلی کار و کســب و بازدهی کم تولید منجر به روی آوردن ســرمایه داران به 
سمت دالی و سفته بازی شده، به نحوی که تداوم این وضعیت چشم انداز تاریکی را 

برای اقتصاد رقم می زند.
بی تردید در شرایط فعلی مبنای دولت نه بر آزادسازی، بلکه بر یله و رهاسازی بازار 

است که منجر به گسترش بازار غیر رسمی و افزایش قاچاق می شود.
هنگامی که دولت مانع ســفته بازی نمی شود و پالس می دهد که از سفته بازی، 
مالیاتی اخذ نمی شود و سفته بازی آزاد است، از آن سو هنگامی که تولید را از جذابیت 
خالی می کند و انواع و اقســام کااهای وارداتی خارجی را وارد بازار می کند، هنگامی 
که تولید ایرانی بر روی زمین می ماند و ســودآوری تولیدکننده کم است و مجبور به 
پرداخت مالیات های سنگین است، همه عوامل در پی آن هستند تا به تولید کننده القا 

کنند که در تولید، منفعتی وجود ندارد.
از آن طرف در بخش سفته بازی همه چیز مهیاست که وارد این بازار شود، بنابراین 
سرمایه ها به سمت سفته بازی و دالی سوق داده می شود. متأسفانه در حال حاضر عمًا 
واکنش و سیاست های دولت در بازار عامت دادن به مردم برای ورود به بخش سفته 

بازی است و چراغ قرمز برای ورود به بخش واقعی یا تولید است.

گفت و شنود

نشکن!
گفت: وزارت خارجه و نمایندگان موافق FATF تا کنون هیچ 
سندی ارایه نکرده اند که نشان دهنده منافع ما در پذیرش آن باشد!
گفتم: می گویند با پذیرش FATF روابط بانکی کشورمان 

با سایر کشورها برقرار می شود!
گفت: کجــای لوایح چهارگانه و دســتور العمل های 41 گانه 
FATF چنین ادعایی را تایید می کند؟! اان 2 ســال است که 
دولت بر خاف اصل 77 قانون اساسی و به طور غیر قانونی مفاد 

FATF را اجرا می کند ولی هیچ گشایشی ایجاد نشده است! 
گفتم: تــازه، دبیر اجرایی FATF هم با صراحت گفته 
اســت در صورت پذیرش FATF از ســوی ایران، هیچ 
تضمینی برای خروج این کشــور از فهرســت سیاه این 

سازمان وجود ندارد!
گفت: یعنی با پذیرش FATF خودمان به استقبال تحریم ها 

می رویم؟!
گفتم: ایول! یارو می خواســت گردو بشکند، گردو را 

گذاشت زیر پایش و با سنگ محکم به سر خودش کوبید!

یاهو نیوز  با اشاره به اینکه 
ایرانی ها با اســتفاده از گوگل 
را  وبسایتی  بودند  شده  موفق 
عامان  با  ارتباط  برای  که سیا 
استفاده می کرد، کشف کنند، 
نوشــت: مقامــات آمریکایی 
معتقدند ایران به طور تحلیلی 
شبکه اطاعاتی سیا را کشف و 
شناسایی کرد به این معنی که 
ابتدا اطاعات به  دســت آمده 
توسط واشنگتن را بررسی کرد و 
سپس افرادی که به این اطاعات 
دسترسی داشتند، شناسایی و 
از میان آنها جاسوسان را  شکار 
نفوذ  این عملیات،  نتیجه  کرد. 
در سیســتم ارتباطی سازمان 

سیا بود.  
به گزارش انتخاب، یاهو نیوز در 
مطلبی به قلم زاک دورفمن و جنا 
مک الین نوشــت: بین سال های 
2009 تــا 2013 جامعه اطاعاتی 
آمریکا در ارتباطات مخفی اینترنتی 
با شکست های فلج کننده ای مواجه 
شد،  سیستمی که برای پیام رسانی 
میان عامان مختلف سیا در سرتاسر 
جهان از اهمیــت زیادی برخوردار 
بود. این مشــکل گزارش نشــده 
 جهانی که پیشتر از آن ذکر کردیم، 
از ایران کارش آغاز شده بود و شاخ 
و برگش در جهان گسترانیده شد 
هشــدارها  درخصوص  علی رغم  و 
آنچه رخ داده، اقدامی اساسی برای 
رفــع نقص آن صــورت نگرفت تا 
اینکه ده ها تــن از منابع اطاعاتی 
طی سال های   2011 و 2012 در 
چین به دام افتادند... گزارش یاهو 
از این رویداد براســاس گفته های 
یازده افسر ســابق اطاعاتی است 
که آگاهی مســتقیم از این رویداد 
دارند و به  شرط عدم افشای هویت 
همکاری کرده اند. چندین نفر از آنان 
گفتند که خسارت این نفوذ بسیار 
جدی بود و تا زمان زیادی آثار آن 

 باقی خواهد ماند.  
این تنها مســئله یک عملیات 
ناموفق نیســت بلکــه حکایت از 
شکســتی دارد که هرگــز به طور 
مناســبی از آن یاد نشــده است. 
ناتوانی  دولت در حل مشکل امنیت 

ارتباطات تــا زمانی ادامه یافت که 
منابع زیادی در چین به دام افتادند. 
یکی از مقامات سابق می گوید   »هنوز 

درگیر پیامدهای آن هستیم.«
در این مطلب آمده است: یکی 
از بزرگترین ناکامی های اطاعاتی 
در ایــران و ســال 2009 رخ داد، 
هنگامی کــه دولــت اوباما اعام 
کرد موفق به کشــف  تاسیســات 
زیرزمینی هسته ای در ایران شده 
است. ایرانیان که از این افشاگری 
بودند، عملیات  خشمگین شــده 
گســترده ای  بــرای پیــدا کردن 
جاســوس نفوذی به راه انداختند. 
یافتن جاسوس کار چندان دشواری 
نبود چراکه سازوکار ارتباطی سیا 
بــرای نقل و  انتقال پیام با عامان 
نفــوذی دچــار رخنه شــده بود. 
مقامات پیشین آمریکا گفتند که 
این سیستم ارتباطی اینترنتی که 
پیشتر در مناطق  جنگی خاورمیانه 
مورد اســتفاده قرار گرفته بود، به 
منظور تحمل عملیات پیچیده ضد 
جاسوسی توسط کشورهایی مانند 
چین و ایران  طراحی نشــده بود و 
هرگز قرار نبود به منظور مکالمات 
طوانی میان دو نفر از آن استفاده 
شــود. مسئله این بود که به مدت 
طوانی  و توســط افراد زیادی این 
سیستم مورد استفاده قرار گرفته 
بود و اگرچه قدیمی بود، مشکلی 
برای این سیســتم ابتدایی پیش 

نیامده بود.  
به گفته یکــی از مقامات این 
سیستم در بسیاری از موارد برای 
اهدافی وسیع تر از ظرفیتش مورد 
اســتفاده قرار گرفته بــود. گفته 
می  شود به علت سهولت استفاده، 
نقایص این سیستم مورد غفلت قرار 
گرفته بوده است... در سال 2010 
معلوم شــد که ایران موفق شده 
عامان نفوذی را شناســایی کند. 
در سال 2011بود که ایران به طور 
رســمی اعام کرد  شبکه ای از 30 
جاسوس آمریکا را کشف و منهدم 
کرده اســت. مقامــات می گویند 
نفــوذ ایران به سیســتم ارتباطی 
سیا، تلفات بسیار  کمتری از چین 
به دنبال داشــت اما ایــن اتفاق 

ضربه بزرگی به ســامانه اطاعاتی 
و خبرگیــری در ایــران در زمان 
حساس توسعه  برنامه هسته ای این 
کشور وارد کرد.  مقامات آمریکایی 
معتقدنــد ایران به طــور تحلیلی 
شــبکه اطاعاتی ســیا را کشف 
و شناســایی کرد بــه این معنی 
که ابتدا اطاعات به  دســت آمده 
توســط واشنگتن را بررسی کرد و 
سپس افرادی که به این اطاعات 
دسترســی داشتند، شناسایی و از 
میان آنها جاسوسان را  شکار کرد. 
نتیجه این عملیات، نفوذ در سیستم 

ارتباطی سازمان سیا بود.  
در ســال 2011 یــک برنامه 
تلویزیونی ایرانی که خبر دستگیری 
جاسوســان آمریکایی را منتشــر 
کرد، خبر داد که سازمان سیا وب 
 سایت هایی برای شرکت های جعلی 
ایجاد کرده بود تا به استخدام افرادی 
در ایران با وعــده ویزا، تحصیل و 
ایرانی ها  شغل در آمریکا  بپردازند. 
که فکر نمی کردند کار غیرمشروعی 
کرده باشــند در نهایت به ماقات 
ماموران جذب نیروی سیا در دوبی 
و  استانبول می رفتند. اگرچه ایرانی ها 
نگفتنــد که چطور در این شــبکه 
نفوذ کردند، دو مقام پیشــین سیا 
معتقدنــد ایرانی ها با اســتفاده از 
 یک جاسوس دوجانبه موفق شدند 
سیســتم ارتباطی ســیا را کشف 
کنند. این سیســتم برای برقراری 
ارتباط آناین با ماموران در مناطق 
 دورافتاده عملیاتــی مانند ایران و 
چین که ارتباط حضوری خطرناک 
بود به کار گرفته می شد... مقامات 
 ســیا اعتقاد داشتند ایران موفق به 
نفــوذ در کانال هــای ارتباطی آنها 
شده است. آنها از سادگی عملیات 
نفوذ ایران دچار شــوک و  حیرت 
شــده بودند.  در حقیقت ایرانی ها 
با اســتفاده از گوگل موفق شــده 
بودند وب ســایتی را که سیا برای 
با عامان استفاده می کرد،  ارتباط 
کشف کنند. از  آنجا که گوگل مدام 
در حال شــخم زدن اینترنت برای 
یافتن اطاعات جدید است، قابلیت 
ایــن را دارد که به عنوان یک ابزار 
تحقیقاتی  خارق العاده حتی عملیات 

ضد جاسوســی مورد استفاده قرار 
بگیرد. موتور جســت وجوی گوگل 
به کاربران امــکان می دهد از ابزار 
 پیشرفته جست وجو استفاده کنند 
از قبیــل OR، AND و غیــره. 
اینهــا وب ســایت ها را با دقت باا 
اســتخراج و شناسایی می کنند. به 
گفته  یکی از افســران سابق سیا، 
به محض اینکه جاسوس دوجانبه، 
وب ســایت ارتباطی با ســیا را به 
ایرانی ها نشــان داد، آنها شروع به 
کاوش  اینترنت کردند تا سایت های 
مشابه را بیابند و پس از یافت آنها 
موفق شدند افراد بازدیدکننده از آن 
سایت ها و سرانجام ماموران سیا  را 

شناسایی کنند.

گزارش یاهو نیوز از ناکامی های اطاعاتی آمریکا در ایران در سال 2009

ضربه ای كه ایران با استفاده از گوگل 
به سیستم ارتباطی جاسوسان CIA زد

یک روزنامه آمریکایی در 
تحلیلی، تصمیم پنتاگون در 
نظامی آمریکا  کاهش حضور 
در منطقــه را بدلیل هراس 
نیروهــای نظامی آمریکایی 
از واکنــش ایران در صورت 
 وقــوع درگیــری احتمالی 

عنوان کرد. 
پست«  »واشنگتن  روزنامه   
در گزارش خود به بروز نگرانی ها 
در زمینه تصمیم پنتاگون )وزارت 
آمریــکا( در خارج کردن  دفاع 
کشتی ها، جنگنده های تهاجمی 
موشــکی  دفاع  ســامانه های  و 
از منطقــه بــا توجه بــه مهلت 
باقــی مانده تا شــروع بازاعمال 
ایران اشاره  بر  انرژی  تحریم های 

کرد.
 بــه نوشــته ایــن روزنامه، 
مقام های پنتاگون نگران استفاده 
ایــران از زرادخانه  )محتمــل( 
بالستیک  موشک های  قدرتمند 
و یا استفاده از مین های دریایی 
برای مســدود کردن مسیرهای 
مهــم آبــی ترددهــای تجاری 

هستند.
 ایــن درحالی اســت که در 
دوره ترامــپ با توجــه به تغییر 
که  ملی  امنیــت  اولویت هــای 
مواجهه مستقیم با رقبایی چون 
چیــن و روســیه تــا گروه های 
نظامی  حضور  اســت،  شورشی 
آمریکا در منطقه کاهش داشته 

است.
 بــه نوشــته ایــن روزنامه، 
آمریکایی گفته اند  مقام  چندین 
آمریکا  مرکــزی  فرماندهی  که 
برون  عملیات  )ویژه  »سنتکام« 
مرزی این کشور در خاورمیانه(، 
تقاضا کرده  را  بیشــتری  منابع 

است.
 یــک مقــام آمریکایی که 
مایل به افشــای نامش نبود به 
عدم حضور یک ناوهواپیمابر این 
کشــور از ماه مارس )اسفند( به 
این سو اشــاره کرده و گفته که 
و  »پاتریوت«  موشک های  حتی 
جنگنده های تهاجمی »اف-22« 
از منطقه خارج شده اند.  آمریکا 
این در حالی است که ایران بطور 

علنی تهدید به بستن تنگه هرمز 
کرده است.

یــک مقام دیگــر آمریکایی 
اقتصادی و  با اشاره به فشارهای 
دیپلماتیک آمریکا بر ایران گفت، 
واکنش نهایی ایران نامشــخص 

است.
 براساس این گزارش، ایران 
تندروی  قایق   1000 دســتکم 
مســلح دارد و قادر است هزاران 
میــن دریایــی را در آب هــای  
منطقــه کار بگذارد. براســاس 
برآورد مقام های آمریکایی، ایران 
می تواند هزار مین دریایی را در 
کمتر از یک هفته در منطقه کار 
بگذارد. این مقام ها همچنین به 
کاس  زیردریایی های  توانایــی 
»کیلــو« ایران در بســتن تنگه 
هرمز اشاره کرده اند. این روزنامه 
حمله اخیر موشکی ایران از خاک 
خود و علیه مقر تروریست ها در 
سوریه که در سه مایلی استقرار 
نظامیــان آمریکایــی فرود آمد 
را نشــانی از بهبود میزان دقت 

هدف گیری آنها عنوان کرد. 

گزارش مستند واشنگتن پست 

 هراس نیروهای آمریکایی
از درگیری با ایران در خلیج فارس



اخبار كشور

موج جدید تخریب علیه مدیر شبکه سه 
به بهانه یک بازیگر خارجی!

موج جدید حمله به جوان گرایی در مدیریت سیما این بار به بهانه یک بازیگر 
خارجی ایجاد شد.

از آغاز کنار رفتن مدیران بازنشســته و روی کار آمدن چهره های جوان در 
سمت های مختلف صداوسیما، یک جریان تخریبی گسترده علیه این تغییر شکل 
گرفت؛ هدف تخریب نیز عمدتا مدیر شبکه سوم سیماست. به طوری که هر روز 
به بهانه ای، بخشی از فضای رسانه ای، مشغول حمله به این مدیر می شوند؛ اگر 
اولین موج حمله با بهانه عدم حضور یک فوتبالیست خارجی، به وجود آمد این 

بار حضور یک هنرپیشه خارجی بهانه قرار گرفته است! 
هنوز شعله های آتش ایجاد شده به خاطر عدم پخش دو قسمت از برنامه 90 
خاموش نشده که این بار زندگی خصوصی یک بازیگر خارجی حاضر در سریال 

شبکه سه سیما بهانه موج جدید تخریب ها شده است. 
ســریال »حوالی پاییز« که این شب ها از شبکه سه پخش می شود، از یک 
بازیگر لبنانی هم استفاده کرده است. اما تصاویر این بازیگر مسیحی سوژه جریان 
رســانه ای فعال علیه مدیر جوان شبکه سه شده اســت. این درحالی است که 
همیــن جریان، همواره از حامیان اباحه گری در عرصه فرهنگ و هنر هســتند 
و همکاری بازیگران زن غربی با ســابقه نقش آفرینی در فیلم های ضداخاقی با 

برخی فیلمسازان ایرانی را تحسین می کردند.  
باید منتظر ماند و دید که موج بعدی تخریب مدیر شــبکه ســه سیما که 
در اصل، هجمه به جوان گرایی در رسانه ملی محسوب می شود، به چه بهانه ای 

ایجاد خواهد شد! 
نمایش فیلم کمدی در ایام سوگواری!

 اغلب ســینماهای کشــور، با دور زدن اباغیه سازمان سینمایی، اقدام به 
نمایش فیلم های کمدی در ایام سوگواری نمودند.

درحالی که سازمان سینمایی با صدور اباغیه ای، نمایش فیلم های کمدی 
در دهه اول محرم و دهه آخر ماه صفر در تمام سینماهای کشور را ممنوع اعام 
کرده است، اما به غیر از سینماهای مشهد، در سایر نقاط کشور همچنان شاهد 
اکران آثار کمدی هستیم. در دهه اول محرم نیز به غیر از تاسوعا و عاشورا، چنین 

فیلم هایی در بسیاری از سینماها به نمایش خود ادامه داده بودند. 
عاوه  بر سینماهایی که این تخلف را انجام داده اند، شورای صنفی نمایش نیز 
باید طوری برنامه ریزی کند که فیلم های کمدی در چنین مقاطعی نوبت نمایش 
پیدا نکنند. اما همچنان که در تمامی طول سال، فیلم های کمدی اکثریت فضای 

اکران را در اختیار دارند در ایام سوگواری نیز از اکران منع نمی شوند!
شعرخوانی شاعران درباره افول آمریکا

در شِب تسخیر انه جاسوسی آمریکا، جمعی از شاعران مطرح کشورمان، 
»هر چه فریاد« داشتند بر سر آمریکا کشیدند.

 این برنامه که با هدف پاسداشت شهیدان مبارزه با استکبار و آمریکا برگزار 
شــد، ششمین شب از شب های شعر مقاومت و دومین شب شعر ضدآمریکایی 
اســت که شاعران سرشناس کشورمان در این شب، درباره آغازِ دوراِن افول این 

امپراطوری شعر خواندند و از ظلم این کشور به جهانیان انتقاد کردند.
از جمله شاعران حاضر در این محفل می توان به مرتضی امیری اسفندقه، 
علی محمد مودب، مهدی جهاندار، محمدســرور رجایی، قاســم صرافان، علی 

داودی، محمدحسین ملکیان، میاد عرفانپور و...  اشاره کرد.
نامه ۱۰۰ هنرمند جهان علیه رژیم آل سعود

بیش از ۱00 نویسنده، هنرپیشــه و فعال هنری طی نامه ای سرگشاده از 
سازمان ملل خواستار تحقیق و رسیدگی جدی در مورد قتل جمال خاشقچی 

شدند.
به گزارش دانشجو، در بخشــی از این نامه آمده است: »قتل خشونت آمیز 
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در خاک کشوری خارجی، نقض شدید حقوق بشر 
و ســرکوب شدید توسط حکومت عربستان سعودی را نشان می دهد که دولت 
این کشــور در سال های اخیر بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران، مدافعان و 

وکای حقوق بشر را در حمله ای گسترده به آزادی بیان، زندانی کرده است.«
این نامه »آنتونیو گوتِِرش« دبیرکل ســازمان ملل را خطــاب قرار داده و 
خواستار تحقیقات مستقل در مورد آنچه واقعا برای خاشقچی اتفاق افتاده، شده 
است. از زمانی که خاشقچی ناپدید شده، دولت ترکیه اعام کرده که شواهدی 
در دست دارد که این روزنامه نگار توسط یک گروه از عربستان سعودی به قتل 

رسیده و جسدش از بین برده شده است. 
»مریل استریپ«، »جی کی رولینگ«، »َزدی اسمیت«،»پاتریک استوارت«، 
»ایان مک اِوان«، »باب وودوارد«، »روکســان ِگی«، »مــارگارت اَت وود«، »اَلِک 
بالدوین«، »مالی رینگ والد«، »کالم تویبیــن« و »جفری یوجیناید« از جمله 

امضا کنندگان صاحب نام این نامه هستند. 
دبیر شورای نظارت بر رسانه ملی:

حضور اسپانسرها در صداوسیما آفت است
دبیر شورای نظارت بر رسانه ملی معتقد است تأمین اعتبارات صداوسیما از 

طرق اسپانسرها آفت است.
محمدحســین صوفی درباره روند نظارت روی برنامه های اسپانســرمحور 
تلویزیون که تبلیغات بی رویه اسپانسر ها را در آنها شاهدیم، در گفت وگو با مهر 
بیان کرد: روی همه این برنامه ها نظارت وجود دارد و حتی شــورای نظارت بر 
صداوســیما نقاط ضعف و قوت این برنامه ها را نیز مشخص می کند، اما مشکل 

عمده سازمان صداوسیما کمبود اعتبار است.
وی با  اشــاره به کمبود اعتبارات اظهار کرد: نظر همه بر این اســت که اگر 
اعتبارات مکفی در اختیار ســازمان صداوسیما قرار بگیرد، نیازی به اسپانسر و 
برنامه های مشارکتی نیست و بستگی به مجلس شورای اسامی و دولت دارد که 

متناسب با نیاز های سازمان این اعتبارات را تامین کنند.
دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما حضور فعلی اسپانسر ها در سازمان 
را دچار  اشکال دانست و گفت: کارشناسان و اصحاب فرهنگ و هنر و مدیران و 
مسئوان کشوری این را آفت می دانند که اعتبارات صداوسیما از طرق اسپانسر ها 
تامین شــود، اما در حال حاضر چاره ای نیست و اگر گشایشی در تامین اعتبار 
به وجود آید مسئوان سازمان هم عاقه مند هستند از حجم این اسپانسر ها کم 

کنند.
صوفــی درباره وضع قوانینی بــرای محدود کردن اختیار اسپانســر ها در 
تلویزیون اظهار کرد: تدوین قوانین در اختیار صداوسیماســت و شورای نظارت 
بر اجرای این قوانین نظارت می کند. آیین نامه هایی هم از طرف مجلس، شورای 
عالی انقاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهاد ها وجود دارد 

که همه توسط شورای نظارت رصد و نظارت می شود.
وی با  اشــاره به حضور و دخالت بیش از حد اسپانســر ها در برنامه سازی 
تصریح کرد: این یک نقص است که به جای توجه به کیفیت برنامه ها به خواسته 
اسپانسر ها اهمیت داده می شود و قرار است نظارت ها در این حوزه بیشتر شود تا 
هم مشکات کمبود اعتبار تامین شده و هم اهداف فرهنگی، هنری و رسانه ای 
تلویزیون محقق شود. صوفی در پایان تصریح کرد: شورای نظارت بر صداوسیما 
به صورت مستمر جلسات خود را برگزار می کند و بر برنامه های صداوسیما نظارت 
دارد و همه هدف و نیت این شــورا این است که صداوسیما سریع تر و دقیق تر 

به اهدافش برسد.

صفحه 3
دوشنبه    ۱۴ آبان ۱3۹۷

۲۶ صفر ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴3

آیت اه نوری همدانی:
ملت ایران بار دیگر طعم شکست را

 به آ مریکا خواهد چشاند
اســتاد برجســته درس خارج حوزه با بیان اینکه توقع داریم 
کســانی که دلداده آمریکا بودند و آنها را باور داشــتند و اعتماد 
می کردند، بیدار شــده و دیگر حتی زمزمه مذاکره با آنها را مطرح 
نکنند، گفت: ملت ایران با عنایت الهــی و پیروی از رهبری از این 
مرحله هم عبور خواهد کرد و یک بار دیگر آمریکا طعم شکســت از 

ملت ایران را خواهد چشید.
آیت اه نوری همدانی در دیدار جمعی از طاب حوزه با  اشاره به خباثت 
و دشــمنی های آمریکا با ملت ایران، اظهار داشــت: آمریــکا با بازگرداندن 
تحریم ها اوج خباثت و دشــمنی خود را با ملت ایران نشــان داد اما مقامات 
آمریکایی بدانند ان شاءاه ملت ایران با صبر و استقامت، اتکا به خدا و نیروی 
انســانی و جوان و امکانات خود از این مرحله هم عبور خواهد کرد و یک بار 

دیگر آمریکا طعم شکست از ملت ایران را خواهد چشید.
به گزارش رســا، این مرجع تقلید وحدت و انسجام مسئوان، تبعیت از 
رهبری، مدیریت صحیح و تاش شــبانه روزی همــراه با نظارت دقیق را راه 
برون رفت از مشــکات دانست و افزود: توقع داریم کسانی که دلداده آمریکا 
بودند و آنها را باور داشتند و اعتماد می کردند، بیدار شده و دیگر حتی زمزمه 

مذاکره با آنها را مطرح نکنند.
وی تأکیــد کرد: این افراد باید تمام همت خود را صرف خدمت به مردم 
کنند چون دیگر اعتماد به آمریکا بی تردید خیانت به ملت ایران است و همه 

دیدیم هر بار اعتماد به آنها موجب ضرر برای ملت بود.
اســتاد برجســته درس خارج حوزه بــا تأکید بر جلوگیری از فســاد و 
نظارت دقیق بر بازار، برخورد با مفســدان در هر ســطحی را خواستار شد و 
گفت: مدیریت ها و مســئولیت ها باید بر اساس شایسته سااری یعنی تعهد و 
تخصص باشد تا مردم ببینند که مسئوان متخصص با تعهد دینی و انقابی 

مشغول کار هستند و آن وقت است که ملت اعتمادشان بیشتر خواهد شد.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: اســام آن قدر که به تهذیب 
این بچه های ما و جوان های ما کوشش دارد، به هیچ چیز 

کوشش ندارد.

هدیه به خوانندگان
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ی ش
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س 
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»ای کســانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را، و 

اطاعت کنید پیامبر خدا و اولواامر (اوصیای پیامبر( را، و هر 

گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و 

از آنها داوری بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. 

این (کار( برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.«
نساء- 5۹

مؤمنین منازعه را به خدا و رسولش 
ارجاع می دهند

در پرتو وحی
آرزوهای ترامپ برباد رفت

سیلی محکم مردم و شورای نگهبان
به آمریکا در 13 آبان

مراسم روز استکبارستیزی باشکوه تر از همیشه برگزار شد

طنین فریاد »مرگ بر آمریکا« در 770 شهر
همزمان با تهدیدهای تکراری رئیس جمهور آمریکا و 
ادعای تبلیغاتی بازگشت تحریم های ضدایرانی ملت رشید 
و مقــاوم ایران دیروز و در راهپیمایــی روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی حماسه ای بزرگ خلق کرده و با حضور در 
خیابان های 770 شهر شعار »مرگ بر آمریکا« را رساتر از 
همیشه طنین انداز کردند و با این حضور عظیم در تهران 
و سراسر کشــور تهدیدهای تبلیغاتی ترامپ را به سخره 

گرفت.
دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته 
اعام کرد تمامی تحریم ها علیه ایران که به موجب توافق هسته ای 
برجام رفع شده بودند، بازگشته اند. این در حالی است که علیرغم 
اجرای تمامی تعهدات ایران در برجام، طرف مقابل به هیچ یک از 
تعهدات خود عمل نکــرده و تحریم های بانکی و مالی نیز پابرجا 

مانده بود.
بنــا بر اعام دولت آمریکا این تحریم هــای ادعایی که از روز 
دوشنبه ۱4 آبان اجرایی می شــوند بخش های کشتی رانی، مالی 
و انرژی ایران را هدف قرار می دهند و دومین بســته تحریم هایی 

هستند که بعد از خروج آمریکا از برجام علیه ایران احیا می شوند.
دولــت آمریکا در حالــی در اقدامی تبلیغاتی - رســانه ای از 
بازگشــت تمامی تحریم ها که به موجب توافق هسته ای رفع شده 
بودند خبرداد، که اساســا پس از برجام هیــچ یک از تحریم های 

آمریکا علیه کشورمان رفع نشده بود.
مــردم انقابی ایران با حضور حماســی و گســترده خود در 
راهپیمایــی ۱3 آبان یک بار دیگر ضمن اعام انزجار و نفرت خود 
از آمریکا تاکید کردند که از تهدیدهای روســای جمهور به تاریخ 

پیوسته و تازه به دوران رسیده آمریکا هیچ هراسی ندارند.
دریای خروشــان مردم ایران در خیابان های سراسر کشور بار 
دیگر تهدیدهای تبلیغاتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به سخره 
گرفت و نشــان داد که مــردم انقابی ایــران از این حرکت های 

تبلیغاتی که مصرف داخلی دارد هیچ نگرانی ندارد.
 طنین شعار هیهات منا الذله و مرگ بر آمریکا 

مقابل انه جاسوسی
مردم، دانشــجویان و دانش آموزان تهران ضمن بزرگداشــت 

یوم اه سیزدهم آبان راهپیمایی گسترده خود را از صبح دیروز با 
حضور در مقابل انه جاسوسی سابق آمریکا آغاز و ضمن سردادن 
شعارهای »مـــرگ بـر آمریـکا«، »مـرگ بـر انگلیـس«، »مـرگ 
براسـرائیل«، »مرگ بر استکبار« و »هیـهـات منـا الـذلـه« آمدند 

تا یک بار دیگر صدای خود را به گوش جهانیان برسانند.
حضور اتحادیه و تشکل های دانشجویی در راهپیمایی دیروز 
بسیار چشمگیر بود. بر همین اساس دفتر تحکیم وحدت در مسیر 
راهپیمایی با برپایی غرفه استکبارستیزی از راهپیمایان استقبال 

کرد.
اتحادیه جامعه اســامی دانشــجویان نیز با توزیع نشــریه 
همشــاگردی میان مردم که ویژه روز ملی استکبارستیزی منشتر 

شده بود، فعالیت چشمگیری در راهپیمایی داشت.
حضور نمایندگان در راهپیمایی 13 آبان

نمایندگان مجلس شورای اسامی هم با پایان دادن به جلسه 

خود در مجلس به جمع راهپیمایان یوم اه ۱3 آبان پیوستند.
بر اســاس اعام علی اریجانی رئیس  مجلس شورای اسامی 
نشســت خانه ملت ســاعاتی زودتر به منظور حضور نمایندگان 
مجلس شورای اسامی در راهپیمایی یوم اه ۱3 آبان پایان یافت 
که به موجب آن، وکای ملت به خیل عظیم راهپیمایان پیوستند.
تاکید مردم بر ممنوعیت هرگونه مذاکره با آمریکا 

شرکت کنندگان در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
که امروز ۱3 آبان در خیابانهای منتهی به ساختمان سفارت سابق 
آمریکا در تهران موســوم به انه جاسوسی حضور یافته بودند، با 
در دست داشــتن بنرهایی حاوی جمات رهبر معظم انقاب بر 

ممنوعیت هرگونه مذاکره با شیطان بزرگ، آمریکا تاکید کردند.

شرکت کنندگان با حمل بنر مزین به این جمله رهبر معظم 
انقاب »جنگ نخواهد شد/ مذاکره نخواهیم کرد« حمایت خود را 

از نفی مذاکره با آمریکا اعام کردند.
مــردم حاضر در راهپیمایی دیروز تاکیدات مکرر رهبر معظم 
انقاب را درباره خوشبین نبودن به مذاکره با آمریکا را به دولتمردان 

یادآور شدند.
شرکت کنندگان در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با 
در دست داشتن نوشته هایی با محتوای سخنان بنیانگذار جمهوری 
اسامی ایران و رهبر معظم انقاب، نظر خود را در مورد گفت و گو و 

تفاهم با آمریکا به دولتمردان کشورمان اعام کردند.
مــردم پاکاردهایــی حمل می کردنــد کــه در آن از قول 
امام خمینــی آمده بود: »آمریکا دوســت نمی خواهد، خدمتگزار 
می خواهد.« انبوه مردم تهران که دیروز در مراسم روز ملی مبارزه 
با استکبار جهانی در خیابان های منتهی به ساختمان سابق سفارت 

آمریکا - انه جاسوسی - حضور یافته بودند وقاحت دولتمردان این 
کشور را محکوم کردند.

دار زیر پای تهرانی ها در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار
مردم تهران که در مراســم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
در خیابان های منتهی به انه جاسوسی سابق آمریکا شرکت کرده 
بودند، بنر بزرگ منقش به عکس های دار آمریکا را زیر پای خود 

لگدکوب کردند.
جمعیت انبوه شرکت کننده در این مراسم با لگدکوب کردن 
دار، واحد پول آمریکا و نماد سلطه خواهی اقتصادی این کشور بر 
جهان، عزم خود را در مقابله با توطئه های اقتصادی دشمن به ویژه 

در حوزه ارزی و پیگیری اقتصاد مقاومتی اعام کردند.

مردم تهران همچنین با آتش کشیدن پرچم آمریکا، انگلیس و 
عروسک ترامپ نفرت و انزجار خود را نسبت به مستکبران به ویژه 

آمریکای جنایتکار نشان دادند.
13 آبان روز فروریختن هیمنه آمریکا در ایران و سراسر دنیا 
سرلشکر محمدعلی عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اسامی در مراسم گرامیداشت ۱3 آبان مقابل انه جاسوسی 
آمریکا طی سخنانی اظهار داشت: ۱3 آبان روز فروریختن هیمنه 
سلطه آمریکایی و استکبار جهانی در ایران و سراسر دنیا است. چون 
۱3 آبان نماد مبارزه ملت ایران با اســتکبار جهانی و در رأس آن 
آمریکای جهانخوار و غارتگر است. ۱3 آبان روزی است که هیمنه 
پوشالی آمریکا در ایران شکسته شد و با  اشغال این انه جاسوسی 
و بیرون راندن بقایای آمریکایی های زورگو و حیله گر کشورمان از 

لوث وجود آنها پاکسازی شد.
وی خطاب به جوانان گفت: اگر در ۱3 آبان سال 58 بساط انه 

جاسوسی آمریکا جمع نمی شد قطعاً انقاب ما به 40 سالگی خود 
نمی رسید و آمریکا این شیطان بزرگ می توانست با هدایت مستقیم 
عناصــر داخلی و حمایت مســتقیم از لیبرال ها و تکنوکرات های 
غرب گرا در همان دهه اول انقاب اســامی را با شکســت مواجه 
کنــد. این موضوع قابل توجه و تأمل اســت برای آنها که امروز به 
دنبال مذاکره و ارتباط با آمریکا هســتند.  سرلشکر جعفری پس 
از برشمردن شکست های پی در پی آمریکا مقابل ملت ایران و دیگر 
ملــل مقاوم منطقه خطاب به آمریکا و رئیس جمهور این کشــور 
گفت: آقای ترامپ! هرگز ایــران را تهدید نکن زیرا هنوز ناله های 
پر از وحشــت نظامیان آمریکایی در طبس شنیدنی است و هنوز 
ناله هایی از سر ترس ملوانان شما و دوستان انگلیسی تان در آب های 

خلیج فارس شنیدنی است و خود بهتر می دانید که روزانه چه تعداد 
از کهنه سربازان شما در جامعه آمریکا دست به خودکشی می زنند. 
از افسردگی و وحشتی که در جبهه های جنگ به آنها دست داده 

است. پس ما را تهدید نظامی نکنید و از تهدید نظامی نترسانید.
با دهن کجی برخی مسئولین و نمایندگان برخورد شود

انبوه جمعیت مردم تهران که امروز ۱3 آبان در ویژه مراسم روز 
ملی مبارزه با استکبار جهانی حضور یافته بودند، طومار تهیه شده از 

سوی خانواده های شهدا را امضا کردند.
امضا کنندگان در این طومار ضمن ابراز نگرانی از آینده انقاب 
و کشور نســبت به »گره زدن نان و آب ملت به لوایح آمریکایی« 
هشــدار داده و با تاکید بر اینکه وعده الهی محقق خواهد شــد، 
خواســتار برخورد قاطع با آن دســته از مســئوان و نمایندگان 

مجلسی شدند که به ملت ایران دهن کجی می کنند.
بیانیــه دانشــجویی راهپیمایی ۱3 آبان نیز توســط مهدی 

ایران پوری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و نماینده 
تشکل های دانشجویی در مقابل انه جاسوسی سابق آمریکا قرائت 

شد.
در بخشــی از این بیانیه آمده است: این مکان روایتگر تحقیر 
آمریکا و تفکر مســتکبرانه آن است.  اشغال انه  جاسوسی ایاات 
متحده توسط دانشجویان انقابی پیرو خط امام سیلی محکمی بود 
که نتیجه آن ایجاد روحیه مقابله به مثل در برابر اقدامات آمریکا و 

شکست ابهت پوشالی او بود.
این بیانیه می افزاید: طراحی دشمن استکباری امروز بیش از 
هر زمان دیگری پیچیده شده است این پیچیدگی در کنار برخی 
تصویب ها و عدم تصویب هــا، برخی اقدامات و برخی بی اقدامی ها 
نشــان از آن دارد که برخی ناخودآگاه و برخی خودآگاه در زمین 
دشــمن بازی می کنند؛ و اهداف او را با ترجیح منافع شخصی بر 
منافع ملی، ترسیم افق های نادرست و تصویرسازی های  اشتباه از 

شرایط کشور به پیش می برند.
در پایان این بیانیه تاکید شــده است: امروز استکبارستیزی 
یعنی کاهش وابستگی اقتصادی به شرکت ها و سرمایه گذاری های 
نیم بند خارجــی که با کوچکترین اخمی فــرار را بر قرار ترجیح 

می دهند.
مخالفت راهپیمایان با تکرار هر نوع مذاکره با شیطان

قطعنامه تظاهرات سراسری مردم متدین و همیشه در صحنه 
ایران اســامی به مناســبت یوم اه ۱3 آبان »روز ملی مبارزه با 

استکبار جهانی« در پایان مراسم قرائت شد.
در بخشــی از این قطعنامه آمده است: با الهام از رهنمودهای 
گهربــار مقام معظم رهبری »مدظله العالــی« ازمه عزت و حفظ 
اســتقال کشــور را اتکا به توانمندی های داخلی و شرط غلبه بر 
تنگناهای معیشتی کنونی تحمیل شــده از سوی شیطان بزرگ 
آمریکا را جامه عمل پوشــاندن بــه معنای واقعی کلمه به اقتصاد 
مقاومتی در همه ابعاد دانسته و اقدامات عملی مسئولین ذیربط در 

این رابطه را قاطعانه خواستاریم.
این قطعنامه می افزاید: شکستن هیمنه پوشالی طاغوت اعظم 
آمریکای جهانخوار در وقوع انقاب دوم و تسخیر عزت آفرین انه 
جاسوسی شیطان بزرگ را ارج نهاده و بار دیگر بر ضرورت عمل به 

وظیفه دست اندرکاران تعلیم و تربیت اعم از وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و آموزش و پرورش در اختصاص بخشی از محتوای کتب 
درسی به اسناد درس آموز انه جاسوسی آمریکای پلید را مطالبه 

جدی خود اعام می داریم.
در بخش دیگری از این قطعنامه تاکید شــده اســت: خروج 
عهدشــکنانه آمریکا از برجام و تشــدید سیاســت های خصمانه 
سردمداران جنایت پیشه ام الفساد قرن علیه نظام مقدس جمهوری 
اســامی ایران با تحمیل جنگ خاص از نوع روانی- رســانه ای، 
اقتصادی و عملی علیه ملت، بار دیگر دشمن شماره یک و غیرقابل 
اعتمــاد بودن طاغوت اعظم، آمریکای پلیــد را اثبات نمود که در 
همین رابطه با تبعیت از مواضع حکیمانه مقتدای عظیم الشــان 
عزیزتر از جانمان، مخالفت قاطع خــود با تکرار هر نوع مذاکره و 
در هر موضوع با رژیم عهدشــکن و شیطان صفت آمریکا را اعام 

می داریم.

سرویس سیاسی-
حضور حماسی و باشکوه مردم در راهپیمایی سراسری 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و اعام ۲0 ایراد شرعی و 
قانون اساسی شورای نگهبان بر ایحه CFT سیلی محکم 

مردم و شورای نگهبان به آمریکا در 13 آبان بود.
روز گذشــته راهپیمایی سراسری و عظیم ۱3 آبان- روز 
ملی مبارزه با استکبار جهانی- در اقصی نقاط کشور با حضور 

گسترده آحاد ملت ایران برگزار شد.
این راهپیمایی عظیم و باشــکوه در حالی برگزار شد که 
مقامات آمریکایی، دور جدید اعمال تحریم های ظالمانه علیه 

ملت ایران را روز ۱3 آبان اعام کرده بودند.
نکته قابل توجه اینجاســت که تقارن روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی با اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم 
ایران، عاوه بر آشــکارکردن بیش از پیش خباثت و شــرارت 
مقامات آمریکایی نزد ملــت ایران، هموطنانمان را در حضور 
هرچه باشکوه تر در راهپیمایی ۱3 آبان و سر دادن شعار »مرگ 

بر آمریکا« مصمم تر کرد.
این حضور حماسی و باشکوه، سیلی محکمی بود در گوش 

آمریکا و ایادی نظام سلطه.
CFT ۲0 ایراد شورای نگهبان به

همزمان با راهپیمایی سراسری و عظیم ۱3 آبان در سراسر 
کشور، سخنگوی شــورای نگهبان از اعام ۲0 ایراد شرعی و 

قانون اساسی این شورا نسبت به ایحه CFT خبر داد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان با اشاره 
به بررســی ایحه الحاق دولت جمهوری اســامی ایران به 
کنوانســیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم )CFT(، یکی از 
لوایــح FATF، گفت: این ایحه در جلســات متعدد و مکرر 
شورای نگهبان با حضور تمامی اعضا مورد بررسی قرار گرفته 
است. کدخدایی با اشاره به نتیجه بررسی های شورای نگهبان 
درباره ایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم )CFT(، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره 
این ایحه شامل موارد خاف شــرع، خاف قانون اساسی و 
ابهاماتی اســت که در نامه ای به مجلس شورای اسامی اعام 

شده است.
قائم مقام دبیر شــورای نگهبان، ایرادات این شورا نسبت 
به ایحه CFT را حدود ۲0 مورد دانست و افزود: همزمان با 
بررسی مصوبه مجلس درباره ایحه CFT، مجمع تشخیص 

مصلحت نظام نیز این ایحه را بررسی و درباره آن اعام نظر 
کرده است.

کدخدایی اضافه کرد: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام درباره ایحه CFT را نیز که شــامل عــدم انطباق با 
سیاست های کلی است در نامه ای به مجلس شورای اسامی 
ارسال کرده ایم. به گزارش تسنیم، سخنگوی شورای نگهبان 
در پایان خاطرنشــان کرد: این ابهاماتی که به ایحه CFT از 
ســوی این شورا وارد شــده، به منزله رد این مصوبه نیست و 
فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر 
مصوبه قبلی  اش اصرار کند، در نهایت این ایحه، جهت تعیین 
تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.

نقش بر آب کردن خودتحریمی
اعام ۲0 ایراد شــرعی و قانون اساسی شورای نگهبان بر 
ایحه CFT در حقیقت نقشــه آمریکا برای خودتحریمی در 

ایران را نقش بر آب کرد.
ازم به ذکر است که FATF در اواخر مهرماه سال جاری 
در بیانیه ای خطاب به ایران با ابراز تاسف از اینکه »بخش اعظم 
برنامه عملیاتی، باقی مانده است« تاکید کرد که »ایران باید به 
سرعت در مسیر اصاحات پیش برود و به همه نکات باقی مانده 
بپــردازد و اقدامات ضروری برای اصاحات در زمینه مبارزه با 

پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد«.
FATF در این بیانیه از ایران خواســت تــا 9 بند را در 
فرصت 4 ماه اجرایی کند. منتفی دانســتن حق شرط ایران، 
اجرای خودتحریمــی و الزامی بودن ارائه تراکنش های بانکی 

کشورمان به FATF از جمله بندهای 9گانه بود.
در بنــد۱ بیانیه فوق آمده بود:»به نحو مناســبی تامین 
مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه های 
تحریم شــده را که »در تاش برای پایان دادن به اشغالگری 

خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند« حذف کند«.
گفتنی اســت کارگروه ویژه اقدام مالی)FATF(-تیرماه 
97- نیز در بیانیه ای حق تحفظ ایــران را مردود اعام کرده 
بود. در بند ۱ بیانیه مذکور صراحتا اعام شــده بود که »اقدام 
مناسب برای اعام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله 
بــا رفع معافیت از گروه هایی که برای پایان دادن به  اشــغال 

خارجی، استعمار و نژادپرستی تاش می کنند«.
در بند ۲ بیانیه FATF آمده بود:»دارایی های تروریستی 
را در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل 

شناسایی و بلوکه کند«.
در بند 3 نیز آمده بود:»نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت 

مقتضی مشتریان را تضمین دهد«.
همچنین در بند 4 بیانیه مذکور آمده بود:»استقال کامل 
واحد اطاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت های 

مشکوک مربوط به تراکنش های مربوطه را الزامی کند«.
موارد فوق تاکید بر تشدید و تعمیق خودتحریمی توسط 
بانک های ایرانی می باشد. متاسفانه برخی بانک های ایرانی در 
سال های اخیر به صورت پنهانی دستورات FATF در راستای 

خودتحریمی را اجرا کرده اند.
برای نمونه اداره کل مبارزه با پولشــویی و تطبیق بانک 
کشــاورزی-8 خــرداد 96- طی اباغیه ای اعــام کرد: »در 
راســتای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین المللی درخصوص 
رعایت قوانیــن و مقررات مبارزه با پولشــویی و تامین مالی 
تروریســم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه 
 اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه های تحریمی... طبق لیست 
اعامی از ســوی سازمان های بین المللی )نظیر سازمان ملل، 
اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریــکا، خزانه داری آمریکا و...( 
کلیه لیست های تحریمی اعامی از سوی بانک مرکزی... برای 

همکاران ذی مدخل در واحدها قابل دسترس می باشد«.
ازم به ذکر اســت که دولت در اقدامــی تأمل برانگیز از 
سال 95 تاکنون 37 بند از 4۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به 
FATF داده اند- حدود 90 درصد دستورات FATF - را اجرا 
کرده است. ولی علیرغم اجرای حدود 90 درصد از دستورات 
FATF، این سازمان صرفا اقدامات تقابلی علیه کشورمان را به 
حالت تعلیق در آورده ولی همچنان ایران را در لیست سیاه قرار  
داده است و هرگونه روابط تجاری با آن را دارای »ریسک باا« 
معرفی کرده و به سایر کشورها و شرکت ها توصیه اکید می کند 

که از معامات تجاری با ایران خود داری کنند!
 ،FATF گفتنی است مطابق رویه جاری و قوانین حاکم بر
تصمیم درباره برخورد با کشورها و تصمیم گیری درباره خروج 
یک کشور از لیست ســیاه با اجماع صورت می پذیرد، یعنی 
ازمه آن موافقت یا مخالفت تمامی کشــورهای عضو است و 
درصورتی که فقط یکی از کشورهای عضو مخالف تصمیمی 
باشــد که قرار است اتخاذ شود، آن تصمیم اتخاذ نخواهد شد 
و کشور مخالفت کننده نیز ملزم نیست که برای مخالفت خود 
دلیل همه پســند و قابل قبولی بیاورد بلکه صرف مخالفت آن 

می تواند مانع یک تصمیم شود، حتی اگر تمامی اعضای دیگر 
با آن تصمیم موافق باشــند. حاا به این نکته توجه کنید که 
آمریکا، رژیم صهیونیستی )این رژیم عضو ناظر ولی دارای حق 

رای است( و رژیم آل سعود از کشورهای عضو هستند.
وزارت خزانه داری آمریکا-۲0 مهر 97- در توصیه نامه خود 
ایران را به پولشــویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد. این 
اقدام در حالی صورت گرفت که هنوز جوهر امضای نمایندگان 

پای ایحه CFT خشک نشده بود.
FATF ناکامی بزک کنندگان

اعام ۲0 ایراد شــرعی و قانون اساســی شورای نگهبان 
نسبت به ایحه CFTنقشــه بزک کنندگان FATF را نقش 

بر آب کرد.
حامیان FATF در ماه ها و هفته های اخیر با یک عملیات 
روانی ســنگین، نهادهای تصمیم گیر نظام را تحت فشار قرار 
داده و مدعی شــده بودند که واکنش منفی شــورای نگهبان 
به ایحه CFT خســارتی بزرگ تر از برجام برای کشور رقم 

خواهد زد!
این طیف همان جماعتی اســت که در سال 94 با تحت 
فشار قرار دادن نهادهای تصمیم گیر و همچنین ایجاد نگرانی 
در افکار عمومی مدعی بود که هر روز تأخیر در رســیدن به 
توافق هســته ای و اجرای آن بیش از ۱00 میلیون دار ضرر 
به کشور وارد می کند! اما پس از افتادن تشت رسوایی برجام 
از بام، مدعی شد که نگاه اقتصادی به توافق هسته ای نداشته 

باشید! و از برجام انتظار معجزه نداشته باشید!
رســانه ها و شــخصیت هایی که پیش از امضای برجام و 
اجرایی شــدن آن حل همه مشکات کشــور از اقتصادی تا 
آب خــوردن مردم را به برجام منوط کــرده و هر روز تاخیر 
در تصویب آن را موجب تحمیل هزار میلیارد تومان خسارت 
به کشور می دانســتند امروز نیز پایان مشکات را به تصویب 
FATF مرتبــط می کننــد، واقعیت آن اســت کــه برجام 
داشــته های هسته ای را برد و مشکات اقتصادی را حل نکرد 
و FATF نیز امنیت و اقتصاد کشور را قربانی خواهد ساخت.

دولت باید رویکرد خسارت آفرین چیدن تمام تخم مرغ ها 
در ســبد برجام و FATF و دلخوشی به وعده های سرخرمن 
اروپا را متوقف کرده و با تکیه بر ظرفیت های عظیم داخلی و 
اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی، در پی تحقق مطالبات اقتصادی 

و معیشتی مردم باشد.

مردم شهرهای کشور در راهپیمایی 13 آبان:

حتی یک لحظه با آمریکا كنار نخواهیم آمد
مردم استان های مختلف کشور با حضور گسترده و پرشور 
در راهپیمایی 13 آبان با سردادن شعارهای »مرگ بر آمریکا« 
و »مرگ بر اسرائیل« انزجار خود را از آمریکای مستکبر اعام 

کردند.
بر اساس این گزارش، راهپیمایان مسیرهای راهپیمایی را با حمل 
دست نوشته ها و پاکاردهایی با مضمون »هیهات مناالذله«، »آمده ایم 
تا بگوییم آماده ایــم«، »مرگ بر آمریکا«، »نســل علی اکبر، فداییان 
رهبــر«، »حتی یک  لحظه با آمریکا کنــار نخواهیم آمد« و »ملت ما 

دشمن شماره یک خود را آمریکا می داند« طی کردند.
۱3 آبان که به نام روز دانش آموز می شناسند و در اغلب موارد 
نیز دانش آموزان راهپیمایان این روز بزرگ هستند اما دیروز نه فقط 
جمعیت دانش آموزی بلکه قاطبه مردم در راهپیمایی این روز بزرگ 

شرکت کرده و شعار استکبارستیزی سر دادند.

در ایــن روز مــرد و زن پیــر و 
جوان و ادیان و قومیت های مختلف 
با حضور پرشــور خود ثابت کردند 
تــا آخریــن قطره خون خــود پای 
آرمان های انقاب اســامی و نظام 
ایســتاده و حتی تشدید تحریم های 
ظالمانه نمی تواند خللــی در عزم و 

اراده ملت ایران ایجاد کند.
در جریــان راهپیمایی ۱3 آبان در 

اســتان های مختلف کشور شــخصیت های برجسته سیاسی، نظامی 
و فرهنگی و همچنین مســئوان حضور داشتند که در زیر برخی از 

محورهای اظهارات و سخنرانی های آن ها را مرور می کنیم.
کرج: معاون فرهنگی ســپاه پاسداران انقاب اسامی در مراسم 

گرامیداشت یوم اه ســیزدهم آبان در کرج با اشاره به اهمیت حضور 
مردم به ویژه دانش آمــوزان در این روز، اظهار کرد: ۱3 آبان روز نماد 
مبارزه با اســتکبار است، مردم ایران عزیز همیشه از ناحیه دشمن به 

 عنوان جنگ  طلب و تروریست معرفی می شوند.

ســرتیپ محمدرضا نقدی معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی با بیان اینکه رئیس جمهوری فعلی آمریکا ملت ایران اسامی را 
تروریست می خواند، گفت: رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز مردم ایران 

را محور شرارت می خواند.

نقــدی با تأکید بر اینکه روســای 
را  ایــران  مــردم  آمریــکا  جمهــور 
خشــونت  طلب نامیده اند از مردم ایران 
به عنــوان مردمی رئوف و پاک یاد کرد 
و گفت: این مردم  آزارشــان به یک فرد 
روسای  درحالی که  نمی رســد  ضعیف 
جمهــور آمریکا آنها را محور شــرارت 

می نامند.
ســاری: همچنین معاون سیاسی 
سپاه پاسداران، در مراســم ملی ۱3 آبان در ساری، ۱3 آبان را تداوم 
ایســتادگی و مقاومت ملت برابر استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار 
بیــان کرد و گفت: دانش آمــوزان در طول انقاب اســامی همواره 

حماسه آفرین بوده اند.

سرتیپ یداه جوانی، تصریح کرد: امروز امید رهبری به جوانان، 
دانش آموزان و دانشجویان برای تداوم بخشی حرکت انقاب اسامی به 
سمت آرمان تمدن سازی است از این رو ۱3 آبان روز مبارزه با استکبار 
جهانی اســت زیرا انقاب ما قیام و مبارزه بــا طاغوت بودن و آمریکا 

مصداق طاغوت زمانه است.
جوانی تصریح کرد: در 40 سال اخیر تاش شد در ایستادگی ملت 
ایران علیه آمریکا خدشه وارد شود اما موفق نشدند زیرا استکبارستیزی 
منشأ و ریشه دینی دارد. وی با اشاره به شبهه افکنی برخی ها در زمان 
کنونی و زیر ســؤال بردن اشــغال انه جاسوسی گفت: این در حالی 
است که آمریکایی ها ســفارت خود را به مرکز فساد و انه جاسوسی 
و توطئه تبدیل کرده بودند و جوانان با تسخیر انه جاسوسی، انقاب 

دوم را خلق کردند.
بقیه در صفحه 11



صفحه 4اقتصادی
دو شنبه           ۱4 آبان ۱۳۹۷
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تیتر

تیتر

تیتر

قیمت )به تومان(نوع سکه
4.570.000سکه تمام طرح جدید
4.350.000سکه تمام طرح قدیم

2.250.000نیم سکه
1.250.000ربع سکه

675.000گرمی
424.800هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
14.202دار
16.493یورو
18.233پوند

2.724لیر ترکیه
3.904درهم امارات

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت بازار)ریال(قیمت کارخانه )ریال(نوع خودروردیف
227/090/000325/000/000پراید 1131
224/920/000365/000/000پراید 2111
3GLX 405 329/440/000528/000/000پژو
4SLX 405 351/500/000565/000/000پژو
405/950/000670/000/000پژو پارس5
419/420/000710/000/000پژو 206 تیپ 65
347/450/000535/000/000پژو 405 دوگانه7
539/234/0001/085/000/000تندر پاس اتوماتیک8
543/640/0001/090/000/000پژو 207 اتوماتیک9
275/700/000380/000/000تیبا10
469/890/000775/000/000دنا11
H30500/000/000870/000/000 کراس12
13EF7 343/800/000560/000/000سمند
14S7 1/043/130/0001/980/000/000هایما
15LX 335/350/000535/000/000سمند
206427/630/000710/000/000 وی 168
532/680/0001/010/000/000دنا پاس سفید17
749/520/0001/270/000/000چانگان18
1/130/620/0002/015/000/000سراتو با آپشن19
20S5 986/400/0001/690/000/000هایما
206362/869/000595/000/000 تیپ 212
489/560/0001/000/000/000ساندرو دنده22
546/440/0001/140/000/000ساندرو اتومات23

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/8/۱۳

آمریکا ادعا کرده بــود فروش نفت ایران را با 
اجرای تحریم های آبان ماه به صفر می رســاند ، اما 
روز ادعایی آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران 

گذشت و صادرات نفت ایران همچنان ادامه دارد.
دولت آمریکا اردیبهشت امسال از برجام خارج شد و 
بافاصله از تحریم های جدیدی علیه کشورمان رونمایی 
کــرد. آنها از خریداران نفت ایران خواســته بودند که تا 
چهارم نوامبر )13 آبان( امســال واردات نفت از ایران را 
به صفر برســانند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
بارها ایران را به صفر شدن صادرات نفت تهدید کرده بود.

خبرگزاری تســنیم در این رابطه گزارش داد: رئیس 
جمهــور آمریکا تاش کرد که به گونه ای وانمود کند روز 
چهارم نوامبر قرار اســت به  یک باره تحریم های عجیبی 
علیه ایران اعمال شود و با قطع صادرات نفت، ایران به زانو 
درآید اما در روزهای اخیر اخبار رسانه های غربی، همان 
رســانه هایی که بازوی تبلیغی رؤیای آمریکایی بودند، از 
اعطای معافیت به هشت کشور برای ادامه خرید نفت از 

ایران حکایت داشت.
در واقــع آمریــکا که نتوانســته بود اقــدام مؤثری 
بــرای توقف صادرات نفــت خام ایران انجــام دهد، در 
روزهــای نزدیک به چهارم نوامبــر، باز هم تاش کرد با 
اســتفاده از ظرفیت رسانه های غربی وانمود کند که اگر 
کشــورهایی در حال ادامه خرید نفت از ایران هســتند، 
این آمریکا هســت که آنها را از تحریم خرید نفت ایران 
معاف کرده اســت. به هر حال، اعام معافیت خریداران 
بــزرگ نفت ایران، به معنای عقب نشــینی کامل آمریکا 
 از ادعای قبلی خود مبنــی بر توقف صادرات نفت ایران

 است.
با این حال روز چهارم نوامبر، همان روز ادعایی آمریکا 

برای توقف صادرات نفت ایران گذشت ولی صادرات نفت 
ایران ادامه دارد.

موقعیت سخت ترامپ در مقابل جهان
پایگاه های خبری غربی هم درباره شــرایط حساس 
آمریکا در برابر ادعای صفر کردن فروش نفت ایران تأکید 
کردند که »در شش ماه پس از خروج دونالد ترامپ از توافق 
هسته ای با ایران، وی از تهران و باقی جهان می خواست تا 
در برابر خواسته هایش سر خم کنند. امروز او خواهد دید 

که چگونه این برنامه کار خواهد کرد.«
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، این 
پایگاه خبری با اشــاره به تحریم های 13 آبان، افزود: این 
تاریــخ، نقطه اوج تاش گــروه ترامپ برای خارج کردن 
شرکت ها از بازار ایران است...هدف رئیس جمهور آمریکا 
وارد کردن رنج اقتصادی بســیاری به ایران است تا این 
کشور برای همیشه برنامه هسته ای خود و فعالیت هایش 
در منطقــه را رها کند.اما توان آمریکایی برای زمین گیر 
کردن اقتصاد ایران با ابهامات جدی روبه رو شــده است. 
بلومبرگ به این ضعف دولت آمریکا اشاره کرده و با بیان 
اینکــه »رویکرد ترامپ هم پیمانــان آمریکا و رقبایش را 
دلسرد کرده است«، نوشت: ترامپ باید تصمیم بگیرد که 
چگونه هرکسی را که از تحریم ها تبعیت نکرد، از بانک های 
مرکزی اروپایی گرفته تا هم پیمانان استراتژیک نظیر هند 
و قدرت هــای بزرگ نظیر چین را مجازات کند.ایو دالدر، 
رئیس شورای شــیکاگو در امور بین الملل و سفیر سابق 
آمریکا در ناتو هم با اذعان به این ضعف، گفت: »ســخت 
اســت باور کنیم که این )جریمه( موثرتر از این است که 
همه را در طرف خودمان نگه داریم.«تاش آمریکا علیه 
ایران در نهایت به این بســتگی دارد که دولت آمریکا تا 
چه میزان در بلندمدت در مجبور کردن کشورها به توقف 

خرید نفت از ایران، موفق خواهد بود.
عقب نشینی اجباری

بلومبرگ درباره عقب نشینی دولت آمریکا در اعطای 
معافیت به برخی خریداران نفت ایران نوشت: وزیر خارجه 
آمریــکا که پیش تر گفته بود »انتظار دارد که خرید نفت 
از ایران به صفر برسد یا تحریم ها بر کشورهای واردکننده 
اعمال خواهد شــد«، روز جمعه تایید کرد که به هشت 
کشــوری که گفته می شود به نفت ایران وابسته هستند 

اما خریدشان را کاهش داده اند، معافیت داده می شود.
به گفته مقامات آمریکایی، ژاپن، هند و کره جنوبی 
در زمره این کشورها هستند. به گفته دو منبع آگاه، چین، 
بزرگ ترین واردکننده نفت ایران هنوز با آمریکا در مورد 
شرایط در حال مذاکره است اما در میان 8 کشور قرار دارد.

هندی ها همچنین برای دور زدن تحریم های آمریکا 
به تکاپو افتاده اند و در حال استفاده از ظرفیت های بانکی 
خود برای حل این موضوع هستند. ایسنا به نقل از تایمز 
ایندیــا گزارش داد که »با مهلت 180 روزه ای که آمریکا 
پیش از اجرای تحریم ها علیه صادرات نفت ایران داد، هند 
و ایــران جزییات مکانیزمی که به دهلی نو اجازه می دهد 
پول خرید نفت ایران را تماما به روپیه به حسابی در یک 
بانک هندی واریز کند را نهایی می کنند«.ترکیه از دیگر 
کشورهایی است که در حال فشار به آمریکا برای دریافت 
معافیت از همکاری با ایران اســت. به گزارش خبرگزاری 
فارس به نقل از رویترز، اردوغان، رئیس جمهور این کشور 
اعام کرد با رئیس جمهور آمریکا بر سر هالک بانک که با 
جریمه های احتمالی آمریکا به علت دور زدن تحریم های 
ایران مواجه است، بحث و گفت وگو کرده است.همچنین 
خبرگزاری مهر به نقل از رویترز خبر داد که سه مسئول 
عراقی هم دیروز اطــاع دادند که ایاات متحده آمریکا 

به عراق اعام کرده اســت که مجاز است به واردات گاز، 
تجهیزات انرژی و مواد غذایی از ایران ادامه دهد.
نگرانی از افزایش قیمت های جهانی 

گفتنی اســت آمریکا می داند که حذف نفت ایران از 
بازار به معنی صعود شدید قیمت هاست، به همین دلیل 
مارک دوبوویتز، مدیر ارشد اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی 
در واشــنگتن که به پامپئو مشاوره داده و به کنگره برای 
نوشتن تحریم های کنونی کمک کرده است، گفت: »شما 
نمی خواهید بیش از حد ســخت و سریع اقدام کنید که 
قیمت نفت باا برود و ایران درآمد بیشــتری از افزایش 

قیمت نفت علی رغم کاهش فروش کسب کند.«
در همیــن رابطه، خبرگزاری مهــر به نقل از رویترز 
خبــر داد: در پایان معامــات روز جمعه، پس از این که 
ایاات متحده اعام کرد هشت کشور را موقتا از تحریم های 
ایران معاف کرده اســت، قیمت نفت یک درصد سقوط 
کرد و سقوط هفته گذشته خود را به شش درصد رساند.

دولت ترامپ هنوز تصمیم های بزرگی پیش رو دارد. 
یکی از آن تصمیمات این است که آیا شرکت ها و کشورها 
را برای هدایت تراکنش های مالی با ایران از طریق سوئیفت 
جریمه کند یا نه. باتوجه به موضع سخت بولتون و عین 
حــال، موضع آرام تر وزیر خزانــه داری، این موضوع مایه 
اختاف اســت. استیو منوشــین، وزیر خزانه داری گفت 
که این اقدام بیشــتر اثر منفی دارد و هم پیمانان آمریکا 
را بیشــتر عصبانی می کند.آمریکا همچنان مجبور است 
تصمیم بگیرد چگونه با هم پیمانان خود در اتحادیه اروپا 
روبرو شود. به ویژه اگر آنها برای گفت و گو در مورد ایجاد 
یک ســازوکار برای کمک به شرکت های هدایت کننده 
تراکنش هــای مالی با ایران همزمان با جدا کردن آنها از 

تحریم های آمریکا، تاش کنند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

۱۳ آبان گذشت
 فروش نفت ایران همچنان ادامه دارد

بانک ملی اعام کرد: زائرانی که ارز خود را به هر دلیل در 
عراق دریافت نکرده اند، می توانند برای دریافت وجوه خود از 

امروزدوشنبه، ۱۴ آبان ماه با ارایه اصل گذرنامه اقدام کنند.
بانک ملی ایران طی اطاعیه ای اعام کرد: حماسه اربعین حسینی 
با لطف و عنایت خداوند، با شکوه هر چه تمام تر پایان یافت و با توجه 
به اینکه بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران نیز تحویل ارز اربعین 
را تــا روز 11 آبان مــاه به بانک ملی ایران اباغ کرده بود، لذا زائرانی 
که ارز خود را به هر دلیل در کشور عراق تحویل نگرفته اند، می توانند 
از روز دوشنبه 14 آبان ماه با ارائه اصل گذرنامه جهت استرداد وجوه 

خود اقدام کنند.
 ضمناقابل ذکر است استرداد وجه در تمامی شعب سراسر کشور 

قابل انجام است.
گفتنی است، برخی زائران اربعین به دلیل تاخیر بانک مرکزی در 
تخصیص ارز مربوطه ، ناکارآمدی سیســتم توزیع و همکاری ضعیف 
طــرف عراقی موفق به دریافت وجوه ارزی مورد نیاز به قیمت دولتی 

نشدند و از بازار آزاد تامین کردند.

بانک ملی:
متقاضیان ارز اربعین از امروز

 برای بازپس گیری وجوه خود اقدام کنند

رئیس  اتحادیه چای کشور گفت: ما اکنون در 
صنعت چای داخلی، نیاز به عزم ملی و مشارکت 

مردمی در حمایت از چای ایرانی داریم.
حمیدرضا موثقی در یک برنامه تلویزیونی اظهار 
داشــت: ما بالــغ بر 120 هزار تن چای در کشــور 
مصرف داریم و کسری میزان تولید و مصرف 100 
هزار تن است. بنابراین تولید ما از نظر کمی هم به 

عدد مصرف نمی رسد. 
وی افزود: منطقه چای خیز شــمالی، کیفیتی 
دارد که قابل رقابت با چای های خارجی است. مزارع 
زیر کشت چای محدودیت هایی دارد و چای در هر 

منطقه ای کشت نمی شود. 
رئیس  اتحادیه چای در پاسخ به اینکه چرا مزارع 
چای را می فروشند، بیان کرد: چون تجارت این کار 
برای کشاورز مقرون به صرفه نیست. برگ سبز چای 
سریع الفساد است و به محض چیده شدن باید وارد 
مرحله تولید شود. اما برگ سبز هیچ وقت به میزان 
هزینه های واقعی کشاورز، به فروش نرسیده است. 

موثقی در این باره که آیا پای مافیا وسط است، 
توضیح داد: دولت ها به منظور حمایت از کشاورز برگ 
سبز را از کشاورزان می خرند و به خاطر دولت، قیمت 

رئیس  اتحادیه چای:

حمایتازچایایرانیعزمملیمیطلبد

پایین اســت. واردات چای، یک تجارت آزاد است و 
هیچ مافیایی درباره آن وجود ندارد. 

وی ادامه داد: کشاورز چای چشمش به نزوات 
آسمانی است؛  ای کاش یک کشاورز هم اینجا بود و 
درباره کارش توضیح می داد، )چراکه( کشاورز هنوز 

به نانوای سر کوچه بدهکار است. 

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اتحادیه چای 
اضافه کرد: چای خشــک ایرانی )البته نه نوع بهاره 
آنکه قدری گران تر است( به قیمت شش، هفت هزار 
تومان فروخته می شود. چرا باید چنین قیمت پایینی 
داشته باشد؟ آن وقت شما از مافیا صحبت می کنید؟ 
کدام مافیا. دولت قیمت چای را مشخص می کند. 

به گفته موثقــی، دولتی ها بحمدا... عامه دهر 
هســتند و در همه زمینه ها تخصص دارند. دولت ها 
باید حرف بخش خصوصی را بشنوند و پشت درهای 
بسته جلسه نگذارند و از صاحبان صنایع که سال ها در 
صنعت خاص خود عمر گذرانده اند مشورت بگیرند.

وی اذعان کرد: از وزیر صنعت تقاضا می کنم یک 
ربع وقت بگذارند؛ حرف یک فرد شــاغل در صنعت 
را بشنود و حرف مشــاور خودش را هم بشنود. اما 
نامه های ما به این و آنهامش می شود و از دست وزیر 

به معاون و مدیرکل می رسد. 
رئیــس  اتحادیه چای اضافه کــرد: ما اکنون در 
یــک جنگ اقتصادی و همه عاقمند به خاک خود 
هســتیم. آیا امروز روز حرکت اک پشــتی است یا 
باید خرگوش وار برسیم به مقصدی که آن جنایتکار 
خونخوار آمریکایی دارد ما را تحت فشار می گذارد؟ 
موثقی در انتهای ســخنانش گفت: ما اکنون در 
صنعــت چای داخلی نیاز به عزم ملی و مشــارکت 
مردمــی در حمایــت از چــای ایرانــی داریم. اگر 
هــر خانــواده ایرانی ســالی فقط نیــم کیلو چای 
 ایرانــی بخــرد می توانــد از چای ایرانــی حمایت

 کند.

یک کارشــناس اقتصادی گفت: اقتصاد 
ایران از رتبه ۲۶ جهان در قبل از انقاب، به 
رتبه هجدهم دردوران پس از پیروزی انقاب 
رسیده است، آنهم با وجود ۴0 سال تحریم. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  ساسان شاه ویسی  
در گفت و گو با رادیو اظهار داشــت: ایران از رتبه 
26 اقتصــاد جهــان در قبل از انقــاب به رتبه 
هجدهم در دوران پس از انقاب رســیده است. 
گزارش ســازمان های بین المللی طی یک ماهه 
گذشته ظرفیت قدرت اقتصادی ایران را در سطح 
تراز پانزدهم و شــانزدهم اقتصــاد جهان مطرح 
می کند. این پیشرفت، به  رغم تمامی تحریم ها و 
محدودیت های بین المللی طی چهار دهه اخیر از 
سوی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا حاصل 

شده است.
وی افزود: اتفاقاتی که در دوران پس از انقاب 

در کشور افتاده بسیار متفاوت 
از دوران قبل از انقاب است. 
صادرات روزانه نفت ایران در 
دوران قبل از انقاب شــش 
میلیون بشکه و نرخ متوسط 
هر بشــکه نفت نیز 25 تا 30 
دار بوده اســت. ایران در 40 
ســال قبل با سه بشکه نفت 
اونس طا  می توانســت یک 
خریداری کند که امروز با 15 
بشــکه نفت همان یک اونس 

طا را خریداری می کند.
این کارشــناس اقتصادی تصریــح کرد: اگر 
درآمدهای نفتی کشور به میزان صادرات قبل از 
انقاب یعنی شــش میلیون بشکه در روز می بود 
و تحریم ها، فشــارها، بایکوت ها و مسدود کردن 

اموال در میان نبود، مسئوان 
با یک پنجم درآمدهای نفتی 
قبل از انقاب مملکت را اداره 

می کردند.
شاه ویســی گفت: اندازه 
قابلیت اقتصادی کشور، بیش 
از چهار برابــر قبل از انقاب 
افزایــش یافتــه، در حالیکه 
جمعیت کشــور امــروز دو و 
نیم برابر قبل از انقاب است. 
درآمد ساانه ایران در قبل از 
انقاب 50 میلیارد دار بود که 

برای 36 میلیون نفر هزینه می شد.
وی با اشاره به اینکه از این میزان جمعیت 32 
تا 35 درصد در شهرها و بقیه در روستاها ساکن 
بودند، افزود: این نسبت در دوران پس از انقاب 

معکوس شــد یعنی 68 تا 70 درصد در شهرها و 
بقیه در مناطق روســتایی ساکن هستند. ضمن 
اینکه تعداد شهرهای ایران در دوران قبل از انقاب 
کمتر از 300 شهر و این نسبت در دوران پس از 
انقاب به تعداد یک هزار و 70 شهر رسیده است.

این کارشــناس ارشد مسائل اقتصادی اظهار 
داشت: شهرهای بزرگ در دوران قبل از انقاب 15 
شهر و این تعداد در دوران پس از انقاب به عدد 
50 شهر افزایش یافته است. تعداد یک کانشهر 
در دوران قبل از انقاب هم به 15 کانشــهر در 

دوران پس از انقاب رسیده است.
شاه ویسی یادآورشد: تاش های صورت گرفته 
به رغم تمامی فشارهای بیرونی و محدودیت های 
بین المللــی دوران انقــاب در تمامــی حوزه ها 
به خصوص توسعه و آبادانی کشور به هیچ وجه قابل 

مقایسه با دوران قبل از انقاب نیست.

صعود۸پلهایایراندرردهبندیاقتصادهایبزرگجهانباوجود۴۰سالتحریم

جمعی از اقتصاددانان و فعاان بخش خصوصی 
با اشــاره به اینکه بخش عمده ای از تاثیر تحریم ها 
بر اقتصاد کشــور تخلیه شــده، اعام کردند نرخ 
ارز با بازگشــت تحریم ها با تکانه خاصی رو به رو 

نخواهد شد. 
محمــود بهمنی، رئیس  کل اســبق بانک مرکزی در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: بخشی از تحرکات 
ناشی از آثار روانی تحریم ها، از سه ماه قبل در اقتصاد ایران 

تخلیه شده است. 
وی افزود: در شــرایط کنونی، اگــر بتوانیم مدیریت 
مناسبی داشته باشیم، تحریم ها را دور خواهیم زد. ضمن 
اینکه باید توجه داشت که ایران تحریم هایی به مراتب بدتر 

از شرایط کنونی را پشت سر گذاشته است. 
رئیس  اسبق بانک مرکزی ادامه داد: حتی سوئیفت که 
آمریکا فشارهایی را برای قطع ارتباط این سیستم با نظام 
بانکی ایران طراحی کرده، تمایل دارد با ایران مراودات بانکی 
انجام دهد. البته شخصا بر این باورم که نباید به سوئیفت 
اعتماد کنیم؛ چراکه آمریکایی ها در قالب سوئیفت، ارتباطات 

مالی ایران را رصد می کنند. 
بهمنی با اشاره به اینکه بازار ارز با تکانه شدیدی مواجه 
نخواهد شــد، بیان کرد: اما باید خودمان وحدت داشــته 
باشیم؛ یعنی ارگانها و نهادهای مالی با هم یک حرف بزنند 
و کنترل هــای ازم را نیز بر بازار ارز صورت دهند؛ چراکه 
عده ای فرصت طلب نیز می خواهند در این بازار، قیمت های  

بی ربط بدهند. 
تحریم ها حرف تازه ای برای ایران ندارد

در همیــن جهت، مســعود خوانســاری، رئیس  اتاق 

بازرگانی تهران نیز اظهار داشت: تحریم های آمریکا با وجود 
مخالفت قاطع اتحادیه اروپا همانند پیش بینی ها از سرگرفته 
شده؛ اما باید گفت که این تحریم ها حرف تازه و جدیدی 
برای ایران ندارد. به گفته وی، احتمااً با مســئله جدیدی 
مواجه نخواهیم شد؛ چراکه آمریکا می خواسته فروش نفت 
ایران کم شــود که شده و نقل و انتقاات پولی هم انجام 
نمی شود که اصوا شرکت های بزرگ را تحت الشعاع قرار 

دهد؛ پس بحث اصلی، روانی است. 
همچنین، محمد اهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات 
در این باره گفت:  فروش نفت ایران هیچگاه به صفر نخواهد 
رسید )و( آمریکا نتوانست هدف به صفر رساندن فروش نفت 
ایران را محقق کند؛ ضمن اینکه هشت کشور نیز به مدت 
ســه ماه، از تحریم خرید نفت ایران معاف شده اند که این 
یک خبر خوب است و نشان می دهد که حتی خود آمریکا 
نیز، آمادگی پذیرش قیمت های باا برای نفت را ندارد، پس 
ممکن است که این معافیت، در مرحله بعد هم تمدید شود. 

بخش عمده آثار تحریم ها تخلیه شده است
بر همین اســاس، غامحسین شــافعی، رئیس اتاق 
بازرگانی ایران اعام کرد: به نظر می رسد که بخش عمده ای 
از آثار منفی و زیانبار تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، 
به مرور در ماه های گذشــته تخلیه شده است؛ مهم ترین 
مسئله ای که باید بر آن تکیه کرد، تقویت صادرات غیرنفتی 
کشور اســت. وی افزود: باید )به دنبال( پیمان های پولی 
دوجانبه و استفاده از فضای مالی سایر کشورهای دوست، 

در حدی که بتوان به آنها اعتماد کرد، باشیم. 
در همین جهت، سیدحســین ســلیمی، عضو اتاق 
بازرگانی، در سخنان مشابهی بیان کرد: من فکر می کنم 

اقتصاد ایران از شرایط نامســاعد ناشی از اوج فشار عبور 
کرده و بخش عمده ای از اثرات آن تخلیه شــده است؛ به 
نظر می رسد بیشترین اثر منفی این تحریم ها می توانست 
بر روی نرخ ارز نمود پیدا کند؛ در حالیکه نرخ ارز از چهار 
هزار تومان به هشــت هزار تومان در سامانه نیما و حدود 
14 هزار تومان در بازار آزاد رسیده است و بیش از اینجایی 

برای نوسانات ارزی وجود ندارد. 
نرخ ارز با تکانه شدیدی مواجه نمی شود

همچنین، عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول 
و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بخشی از آثار تحریم ها 
در اقتصاد ایران تخلیه شــده، امــا در بخش حمل ونقل، 
نظام بانکی و موضوعاتی همچون ســوئیفت باید جزئیات 
تحریم های جدید اعام شــود تا مشخص شود که دامنه 
تحریم ها چقدر اســت؛ به نظر نمی رسد شرایط خاصی را 
تجربه کنیم. وی ادامه داد: بخشی از کشورها با اعام آمریکا 
از تحریم خرید نفت ایران مستثنی شده اند؛ پس عما تاثیر 
کاهش فروش نفت، پیش خور شده است و در کوتاه مدت، 
اثرات منفی محسوسی برای ایران ایجاد نخواهد کرد. این 
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: اســتنباط من این است که 
نرخ ارز تکانه شــدید نخواهد داشت؛ چراکه به اعتقاد من 
اان هم بیش از اندازه، این نرخ رشد کرده است؛ مگر اینکه 
 اشکااتی که مرتبط به بحث تحریم نیست و به سیاست های 
داخلی برمی گردد، برطرف نشــود. به هر حال باید اعتماد 

را به مردم برگردانیم.
حتی صادرات نفت آن طور که آمریکا

 می خواست کم نشد
بر همین اســاس، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق 

بازرگانی تهران اظهار داشــت: به نظر می رسد که غیر از 
آثار روانی تحریم هــای آمریکا که در اقتصاد ایران تخلیه 
شده است، تا به حال فروش نفت ایران به شکلی که آمریکا 
می خواسته دچار مشکل نشده است. البته فروش نفت ایران 
از 2.4 میلیون بشــکه در روز به 1.5 میلیون بشکه در روز 
رسیده است، اما باید توجه داشت که قیمتها باا رفته است. 
پس آثار اقتصادی تا حدود بسیار زیادی تخلیه شده است. 
وی افزود: بعید می  دانم تکانه شدیدی در بازار ارز شاهد 
باشیم؛ به خصوص اینکه اگر سیاست های تخصیص ارز که 
در داخل دولت پیش گرفته شده است، اجرایی شود، اصا 
تکانه نخواهیم داشت. به هر حال تحریم ها آثار روانی هم 
دارد؛ ولی به نظر نمی رســد که آنقدر زیاد باشد که کشور 

را دچار مشکل کند. 
همچنیــن، حســین درودیــان، اقتصــاددان، بیان 
کرد: اساس گشایش هایی که در روابط بانکی بعد از برجام 
بنا بود که برای ایران اتفاق افتد، انجام نشد، بنابراین رفع 
آن نیز عما تاثیر منفی بر ایران نخواهد داشت، چراکه تاثیر 

مثبت خاصی هم نداشته است.
در همین جهت، حسین ساح ورزی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران گفت: بنا به پیش بینی صندوق بین المللی 
پــول، قیمت نفت نیز برای ســال آتی میــادی، به طور 
متوســط 72 دار است و این نشــان می دهد که افزایش 
قیمت نفت، کاهش احتمالی تولید را به لحاظ منابع ارزی 
جبران خواهد کرد؛ باید بر اساس پیمان های پولی با برخی 
از کشــورهای دنیا و البته اروپایی ها، بخشــی از تعامات 
 تجاری و اقتصادی خود را با برخی از کشورهای دنیا افزایش 

دهیم.

فعاان اقتصادی:

تاثیرتحریمهابراقتصادکشورتخلیهشدهاست

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی گفت: با ظرفیت 
۲30میلیون تنی بنادر کشور و توان باای ناوگان کشتیرانی 
ایران،  پاسخی دندان شکن به ژست بچه گانه استکبار خواهیم 

داد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد راستاد در همایش تخصصی 
پدافند غیرعامل با رویکرد حمل ونقل دریایی، اظهار داشت: کشورهایی 
بودند که تجربه عملی از بروز تهدید در شرایط نامتعارف و غیرمتعارف 
نداشــتند اما خود را تجهیز کردند. مــا در ایران در حوزه حمل ونقل 
دریایی در روزهای آغازین جنگ تحمیلی مهم ترین زیرساخت بندری 
کشور یعنی بندر خرمشهر را از دست دادیم و کشور آمادگی چندانی 
برای تامین زیرساخت های جایگزین نداشت، بنابراین بنادر کوچک به 
ســختی نیازهای کشور در حمل ونقل دریایی را تامین کردند. سپس 
با توسعه بندر شهید رجایی و اسکله های نصب سریع در بندر چابهار 

توانستیم مایحتاج کشور را وارد کنیم.
وی افزود: طرح های پدافند غیرعامل نمی تواند طرح های ساکنی 
باشــد و باید به روز شود؛ وابســتگی ما در بندر تجاری باید بررسی 
شــود و زیرساخت های بندری را مناســب و مطابق با شرایط تقاضا 
آماده کنیم و در دوران ســختی ها ســناریوهای جایگزین را طراحی 
کنیم. اگر اســکله ای که قرار است فرآورده های نفتی کشور را تامین 
 کند می سازیم باید روش های تهدید آن در طرح های پدافند غیرعامل

 توجه شود. 
مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی با بیــان اینکه معاونت 
دریایی باید راه های جایگزین در شــرایط اضطرار داشته باشد، ادامه 
داد: دشــمن درصدد ایجاد محدودیت در وضعیت حمل ونقل دریایی 
با اعمال تحریم های ظالمانه اســت، بــا خودباوری می توانیم از 230 
 میلیون تن ظرفیت بنادر تجاری کشــور برای حل مشکات استفاده 

کنیم.
 یکی از بزرگ ترین ناوگان تجاری دریایی دنیا را داریم و به خوبی 
از عهده تحریم ها برمی آییم و پاسخی به ژست بچگانه استکبار و شعار 
آمدن تحریم هایش خواهیم داد. در حوزه پدافند غیرعامل هم آمادگی 
کامــل داریم اما امیدواریم هیچ وقت نیازمند اســتفاده از طرح های 

مذکور نباشیم. 
همچنین رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل 
رصد و پایش تهدید مناسب بر هر حوزه است، یعنی در حوزه ای مثل 

بنادر و دریانوردی که تهدیداتی مؤثر است.
غامرضــا جالی با بیان اینکه درگیر جنگ مدرن اقتصادی علیه 
کشــور هستیم، افزود:  روابط بانکی، پول، ارز، تولید، مصرف و الگوی 
مصرف از ابزارهای حوزه اقتصاد است و دشمن از همین ابزارها برای 

حمله به کشورمان استفاده می کند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار داشت: اتکا به برخی پروتکل ها 
و قراردادهای بین المللی بر مبنای اینکه با وجود آنها تحریم نمی شویم، 

غیرمنطقی است.
 در حوزه ماهواره با وجود پایبندی به پروتکل ها تحریم شدیم، در 
حوزه بنزین هم اگر تولید داخل نداشتیم، تحریم می شدیم. هر حوزه 
وابســته به خارج ممکن است دچار تحریم شود. در تبادات سیاسی 
رویکرد کشور ما تعامل، انعطاف پذیری و نرمش قهرمانانه بود، اما باز 
با حداکثر انعطاف پذیری موضوع تحریم رخ داد و این موضوع همیشه 

جدی است.
جالی به تهدیدات سایبری اشاره کرد و افزود: توسعه زیرساخت های 
کشــور مبتنی بــر فضای ســایبر اســت، در کنار ایــن قابلیت ها، 
وابســتگی هایی رخ می دهد که یکی از آنها دسترســی از راه دور یا 
 امکان اختال، توقف یا تخریب زیرساخت هاست که این جنگ سایبری

 است.
وی توجه به آســیب پذیری ها را از دیگر ابعــاد پدافند غیرعامل 
دانســت و گفت: چینش زیرساخت های خطرناک کنار یکدیگر نظیر 
مخازن سوخت و خطوط انتقال کنار هم، از این دست است که ممکن 
اســت استاندارد ایمنی آن رعایت شده باشد، اما استاندارد دفاعی آن 

رعایت نشده.
در ماهشهر 51 مجتمع شیمیایی و پتروشیمی کنار هم چیده شده 

که سناریوی آسیب پذیری آن خطرناک است. 
زیرساخت های مجتمع عســلویه هم آسیب پذیری هایی برای ما 

تولید کرده است.

عضو کمیســیون عمران مجلس گفت: با توجه به افزایش 
قیمت مسکن، مردم دیگر نمی توانند به خرید خانه فکر کنند. 

سیدهادی بهادری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با  اشاره به 
اظهارات مسئوان بانک مسکن درباره منتفی شدن افزایش وام مسکن، 
افزود: وام مســکن یک شمشیر دولبه اســت، چون وقتی افزایش پیدا 
می کند، عما عرضه و تقاضا باا رفته و قیمت مسکن باا می رود و عما 
وام کارایی خود را از دست می دهد، اما قطعا افزایش نیافتن تسهیات 

نیز تبعات بسیاری را به دنبال دارد.
وی با اعام اینکه براســاس آمارها، قیمت مســکن در سال جاری 
نسبت به سال گذشته حدود 80 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: 
امروز شــاهد هستیم که قیمت ملک در برخی از نقاط تهران حتی به 
ســه برابر افزایش یافته است و با توجه به افزایش قیمت مسکن، مردم 
دیگر نمی توانند فکر خرید مسکن را در سر بیاورند و این مسئله موجب 
رکود و کاهش عرضه و تقاضا در این بازار می شود. نماینده مردم ارومیه 
در مجلس تصریح کرد: در شــرایط کنونی میزان وام مسکن برای یک 
زوج حدود 160 میلیون تومان است، این در حالی است که مردم برای 
خرید خانه حداقل به دو برابر این میزان تســهیات نیاز دارند، از این 
رو بارها گفته ام که حداقل میزان تســهیات برای یک زوج باید حدود 
300 میلیون تومان باشد.همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، 
بدهی دولت به بانک ها را یکی از علل تداوم بنگاه داری این نهادها عنوان 
کرد.معصومه آقاپور علیشاهی افزود:عوامل داخلی و خارجی در بنگاه داری 
بانک ها نقش دارند که می توان به سرمایه های منجمد بانک ها که در اثر 
عدم تســویه وام های مشتریان ایجاد شده اشاره کرد. همچنین عواملی 
مانند مدیریت ضعیف، وجود شرکت های اقماری و فساد سیستمی که در 
برخی از بانک ها وجود دارد در موضوع تداوم بنگاه داری این نهادها  موثر 
بوده است.وی تصریح کرد: با پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و 
تعیین تکلیف سرمایه های منجمد بانکی شرایط برای خروج این نهادها 
از بنگاه داری فراهم می شود. رفع مشکات کسب و کار برای فراهم کردن 
شرایط تسویه بدهی تولیدکنندگان با بانک ها نیز در راستای خروج این 

نهادها از فعالیت بنگاه داری ازم است.

اصفهان- خبرنگار کیهان: 
فواد مبارکه با همکاری شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی، 

نخستین بار درکشور ورق رنگی با براقیت باا تولید کرد.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فواد مبارکه اصفهان گفت: این محصول 
جدید با کیفیت براقیت باا و منحصر به فرد در تولید مصنوعات خانگی 

از جمله یخچال و ماشین لباس شویی کاربرد دارد.
سیدمهدی نقوی افزود: سرعت تولید باا، حذف مرحلۀ رنگ کاری در 
خط تولید لوازم خانگی، افزایش کیفیت سطح، حذف آاینده های گازی 
و بهبود فرایند زیســت محیطی و کاهش قیمت تمام شده محصول از 
مهم ترین مزایای استفاده از ورق های گالوانیزه پیشرنگ در صنعت لوازم 
خانگی است.رئیس  واحد گالوانیزه و رنگی شرکت فواد مبارکه اصفهان 
هم گفت: طرح تولید آزمایشی این دستاورد جدید مشترک بین شرکت 
فواد مبارکه و تولیدکنندگان لوازم خانگی اصفهان محقق شــده است.
علیرضا گندمکار افزود: برای انعطاف پذیری ازم حین فرم پذیری از فواد 
نرم همچنین از رنگ تاپ، پرایمر و بک و فیلم محافظ با قابلیت جلوگیری 

از ایجاد خش و خراش در تولید این نوع ورق استفاده شده است.
وی گفــت: تا کنون 20 تــن از این نمونه ورق های رنگی به صورت 
آزمایشی در کارخانه نیکسان استفاده و با بازخورد مثبت مشتری روبه رو 
شــده همچنین 500 تن دیگر از این  محصول برای تکمیل بازخورد و 

تولید آماده ارسال به بازار مصرف شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:
ناوگان بزرگ کشتیرانی جمهوری اسامی

پاسخی دندان شکن به آمریکا می دهد

عضو کمیسیون عمران مجلس:
تسهیات مسکن زوجین 

باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد

برای نخستین بار در کشور انجام شد
تولید ورق رنگی با براقیت باا 

در فواد مبارکه

ساری- خبرنگار کیهان:
عضو اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور 
گفت: افزایش قیمت مرغ ربطی به صادرات این محصول ندارد 

و افزایش قیمت نهاده ها سبب جهش قیمت مرغ شده است.
عطاءاه حســن زاده افزود: یک واحد مرغداری 200 هزار قطعه ای، 
بــرای یک دوره پرورش به 250 تن خوراک دام نیاز دارد که مرغداران 
برای حمل این میزان حدود 70 میلیون تومان باید کرایه پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه هزینه های تولید قابل پیش بینی نیســت و قیمت 
مرغ نیز به همین دلیل قابل پیش بینی نخواهد بود، افزود: مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار، حداکثر قیمت این محصول را 81 هزار و 750 ریال اعام کرد، 
اما قیمت فعلی مرغ نشان می دهد داان از این مصوبات پیروی نمی کنند.

عضو اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه 
دولت برای حمایت باید زمانی که مرغدار در حال ضرر است کف قیمت 
را مشخص کند، افزود: مرغداران کشور ماه گذشته بیش از 105 میلیون 
قطعه جوجه ریزی کردند که به اندازه نیاز بازار است و سرریز تولید نیز 
داریم.وی گفت: قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ در شرایط فعلی بیش 

از 6700 تومان است، اما از مرغدار 6500 تومان خریداری می کنند.
حسن زاده درباره تاثیر صادرات مرغ بر روند قیمت گفت: ماهانه 100 
هزار تن ظرفیت صادرات در کشور وجود دارد، اما صادرات مدیریت یافته 
در کشور انجام نمی شود و هر مرغدار به صورت مقطعی با توان شخصی 

اقدام به صادرات می کند.

افزایش قیمت نهاده های دامی 
عامل اصلی گرانی مرغ
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افقی:
1- کارشناسان اجتماعی آن را یکی از عوامل مهم نارضایتی 
در بین افراد جامعه برشــمرده اند 2- منظومه ای از وحشی 
بافقی- ســوره ای در قرآن کریم 3- این یکی را هم دســت 
دارد و هــم پا- عنوانی بــرای عالمان دینی یهود- رمانی از 
اسکار وایلد 4- اگر به دنبالش کلمه بخش آید نجات دهنده 
می شــود- ترس و بیــم- واحدی بــرای چهارپایان 5- از 
خریدهای شب عید برای پذیرایی از میهمانان- وعده گاه و 
محل ماقات- سازمان فضانوردی آمریکا 6- شهری باستانی 
در استان خراســان- در گذشته به کفش می گفتند- زاده 
خیال و جهان آرمانی ســعدی 7- فلزی که در دندان سازی 
کاربــرد دارد- ضمیــر مفعولی- یک حرف و ســه حرف 
 8- بزرگراهی در تهران- شــیطان بــزرگ- عامت جمع

 9- تکرارش نام مرغ ســلیمان است- خوش آب و هواترین 
شــهر اســتان ســمنان- نوعی خط در هنر خوشنویسی 
10- نوعی پارچه- حال مشکات پیچیده- پلیس مخفی 
آلمان نازی که بســیار مخوف بود 11- کشوری که عقیق 
آن معروف است- خدای دروغین- گیسوی ستوران- جلوه 
شاعرانه از خواب 12- از آن طرف بخوانید معاصی می شود 
به معنی گناه ها- خوشحال و بانشاط- روز هجدهم از هر ماه 
در تاریخ ایران باستان 13- یکی از ماه های حرام- قسمتی از 
پا- نخست وزیر اسبق انگلستان- نام آذری 14- معصومین 
علیه السام آن را از ارکان سعادت برشمرده اند- به هم فشرده 
و فراوان 15- چاره اندیشــی و تفکر برای انجام دادن کار به 
بهترین وجه ممکن- کتاب گرانســنگ و ارزشــمند عامه 

امینی رحمت اه علیه.

عمودی:
1- اثری از ژان ژاک روســو نویسنده و اندیشمند 
مشهور فرانســوی- ضمیر جایگزین 2- یکی از 
مهمترین راه های مقابلــه با تحریم های اقتصادی 
آمریکا 3- کلمــه تعجب برانگیــز- یکی از دو 
بخش مهم علم اقتصــاد- راز و نیاز با خداوند در 
اوقات خلوت شــب 4- نام مــادر گرامی حضرت 
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یوســف علیه الســام- به خر می گویند- خالق 
مثنوی مــوش و گربه 5- نوعی مقاله- درســی 
برای تمرین نویســندگی- شهر باستانی و دیدنی 
اســتان کرمان- تکرار یک حرف 6- از وســایل 
صیادی- یکی از شایع ترین سرطان ها- از اعداد 
مقدس در نزد ایرانیان باستان- غزلسرای مشهور 
و معاصر کشورمان 7- تزویر و ریاکاری- اولین صدر 
اعظم امپراطوری آلمان- سراینده شعر 8- نوعی 
آب و هوا- از آفات چوب که باعث پوســیدگی و 
از بین رفتن آن می شــود 9- تکرار یک حرف- 
ویتامین کمیاب- ســنگ زیرین آسیاب- جاده 
بی ســروته- مادر لر 10- از عشاق تاریخ- دوری 
گزیدن از دشــمنان خدا- معروف ترین سوغات 
کاشــان 11- یاقوت بهشت- عکس العمل در مورد 
رخدادها- پیام رســانی 12- شهری در فرانسه- 
اسب بارکش- زیرک و سودجو 13- فیلم برگزیده 
تماشاگران در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر 
به کارگردانی خسرو سینانی- نوعی کامیون سبک- 
تکرارش نام مادربزرگ هاست 14- روز عرب- لطف 
و مهربانی درخت در روزهای گرم تابستان- یکی از 
مراکز نشر فرهنگ و ادب فارسی در کشور پاکستان 
15- از قدیم گفته اند اختیارش با صاحبخانه است.
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مورخ  فوق العــاده  بطــور 
تصمیمــات   1397/3/13
ذیل اتخاذ شــد: آقای داود 
علی  نیک نام به شماره ملی 
سمت  به   0041573811
رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمد نیک نام به شــماره 
به   0041647416 ملــی 
ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیــره و آقــای حســن 
نیک نــام به شــماره ملی 
سمت  به   0041677889
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت با امضای دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. موسسه حسابرسی 
شناسه  با  تدبیر  اندیشمند 
 10100608069 ملــی 
به ســمت بــازرس اصلی 
و آقــای منوچهر ســمائی 
قاضی محمد به شماره ملی 
سمت  به   0045977501
بــازرس علی البــدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت 
برودتی و حرارتی نیک 

سهامی خاص
 به شماره ثبت 

 ۵۷۲۷۵
و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۰۲۳۵۵۲

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیــر جهت اطاع عموم آگهــی می گردد. موضــوع فعالیت: ارائه 
خدماتی از جمله واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی، راه اندازی 
کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 
آزمایشگاهی، مواد مصرفی آزمایشــگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 
راه اندازی آزمایشــگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 
شرکت مفید باشــد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه ادن 
- پــاک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 
ریال نقــدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 
آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 
سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 
5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 
آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت نامحدود 
خانم الهام آرام به شــماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حــق امضاء: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت 
با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان 
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ به شماره ثبت 

۵۳۲۷۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷8۹۵۹8۰ 

سازمان ثبت اسناد و ماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

تکنولوژیکی  و  علمی  های  پیشــرفت 
در عصر حاضر سبب شــده تا از بچه های 
امروز، کودکان و نوجوانان نســل بازی های 
الکترونیکی و آناین، تا اشعار و داستان های 
حکمت آموز دینی و ملی ادیبان دیروز در 

نگاه زمان، فرسنگ ها فاصله بیفتد.
 البته که برخی از آن ها وقتی به طور تصادفی 
خطــی یا مصرعــی از این آثار را می شــنوند به 
جست وجوی آن می روند تا تمام یا حداقل بخش 
زیادی از آن را بخوانند اما شــاید زبان کهن این 
آثار، خواندنشان را کمی برای بچه ها دشوار کند. 
در میان جامعه ای که نگران فاصله افتادن میان 
بچه های امروز و آثار ادبی کهن است که مشتمل از 
نویسندگان و والدین هستند دو دیدگاه که البته 
در تقابل با هم هستند وجود دارد. طبق آمارهای 
موجود در سال های اخیر با وجود این که وضعیت 
کتاب  و کتاب خوانی خوب نیست، استقبال کودکان 
و نوجوانان از افسانه ها و آثار کهن فارسی در این 

سال ها خوب بوده است.
 در گزارش امروز و فردای کیهان به بررســی 
بایدهــا و نبایدها در بازگردانــی و بازخوانی آثار 
ارزشــمند ادبی برای کودکان و نوجوانان و نحوه 
تضویق آنان به مطالعه، دل نگرانی های والدین در 
این باره و دیگر مباحث مرتبط با آن می پردازیم.
آثار کهن بخشی از هویت ما هستند

عباس جهانگیریان، نویســنده بیش از ده ها 
کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، با اشاره 
به این که آثار کهن بخشــی از هویت ما هستند و 
هر ملتی با هویتش زنده است، می افزاید: »هر ملتی 
هویت ملی، فرهنگی و تاریخی دارد و ریشه هایش 
همین هویت است و اگر این ریشه ها از او گرفته 

شوند چیزی برایش باقی نمی ماند.«
او سپس در بررسی بازنویسی و بازآفرینی آثار 
ادبی کهن به عنوان بخشــی از هویت کودکان و 
نوجوانان می گوید: »اگر بخواهیم صرفا بازنویسی 
آثار ارزشــمند و کهن را انجام دهیم ممکن است 
خوب جواب ندهد و اگر می خواهیم مقداری با ذائقه  
کودک و نوجوان امروز سازگاری داشته باشد بهتر 
است بازآفرینی کنیم تا فرزندان امروزی بتوانند با 

آن ارتباط برقرار کنند.«
جهانگیریان دربــاره تاثیــرات بازآفرینی به 
نسبت بازنویسی آثار و متون کهن بیان می کند: 
»در بازنویســی غالبا نویسنده عین متن را اگر به 
شعر باشد به نثر و اگر به نثر باشد به نثر ساده تر 
درمی آورد. در بازنویسی کار خاصی انجام نمی شود 
و در واقع نویســنده متن را به زبان امروز یا زبان 

کودک و نوجوان ترجمه می کند.«
او در ادامــه در قالب یــک مثال از بازآفرینی 
»شاهنامه« توضیح می دهد: »امروزه همه کودکان 
و نوجوانان با داســتان رستم و سهراب، رستم و 
اسفندیار و سایر آثار آشنا هستند و می توان گفت 
برای هر کدام از آن ها چندین بازنویســی در بازار 
وجود دارد، پس بازنویسی با توجه به این که قبا 
انجام شده معموا تکراری  است، اما من در آثارم 

ضرورت بازنویسی آثار کهن و ارزشمند 
برای کودکان و نوجوانان

نوجوان امروزی به دنبال کشف داستان های افسانه ای

گروه گزارش
بخش نخست

* حمیدرضا شاه آبادی، نویسنده ادبیات نوجوان: بازنویسی 
زمانی برای بچه ها موفق است که ابتدا نیازها و عایق کودکان 
و نوجوانان را درک کنیم و سپس بر مبنای همه این ها متونی را 
انتخاب و بازنویسی کنیم. تصویر و تعریفی که ما از بازنویسی 

برای کودکان و نوجوانان داریم، تصویر و تعریفی نادرست 
است و این تعریف نادرست در جاهای زیادی دامن زده شده و 
برای همین باعث کیفیت نامناسب بخش 
زیادی از آثار بازنویسی شده است و این 

آثار نمی توانند الگوی خوب کتاب کودک 
و نوجوان باشند.

برای مثال از »شــاهنامه« اقتباس کرده ام تا در 
قالب یک بازآفرینی و بازنگری، در کنار اصل کار 
که توسط فردوسی انجام شده، امضای من هم در 

کنار آن باشد.«
این نویسنده کودکان و نوجوانان ادامه می دهد: 
»در بازنویســی، نویســنده متن را به زبان امروز 
درمی آورد، اما در  بازآفرینی عموما بازکشف هایی 
هم وجود دارد که ممکن اســت جنبه های دیده 
 نشده یک متن یا اثر توسط بازآفرین دیده شود و 

آن را به روز کند تا متن تاثیرگذارتر شود.«
جهانگیریــان درباره دیگر تجربیــات خود در 
بازآفرینی آثار کهن ایران اسامی می گوید: »من در 
بازآفرینی »هفت  پیکر« سعی کردم این »هفت  پیکر« 
من و اقتباس از »هفت  پیکر« نظامی باشد. این شاید 
تجربه ای بود که خودم داشتم و فکر کردم اگر این طور 
باشد بهتر است. همچنین متن های »شاهنامه« را 
به صورت نقالی درآوردم تا دانش آموزان بتوانند بدون 
خواندن متن کامل »شاهنامه«، داستان های آن  را 

در مدرسه اجرا کنند.«

او با بیان این که امروز غالب آثار بازنویسی  است 
و کتاب فروشی ها پر از آثار بازنویسی  شده اند، ادامه 
می گوید:» هرچند که حتی بازنویسی آثار کهن هم 
مفید است، چرا که یک نوجوان ایرانی باید با ادبیات 
و تاریخ کشورش آشنا باشد و مثا خواندن آثاری 
همانند »تاریخ بیهقی« برای کودکان و نوجوانان 
دشــوار است، اما بازنویســی، متن را کمی تغییر 
می دهد و یک متن براساس سن نوجوانان تولید 
می شود و همین باعث می شود تا آثار کهن خاک 

نخورند و زنده بمانند.«
مفاهیم ارزنده انسانی و اخاقی

 در داستان های کهن ایرانی
نویسندگان کودک و نوجوان معتقدند استقبال 
بچه ها از بازنویسی متون کهن به شیوه بازنویسی 
برمی گردد؛ اگر بازنویســی خــوب صورت گرفته 
باشــد و زبان بازنویسی شــیرین، سلیس و روان 
باشــد، بچه ها می توانند با آن ارتباط برقرار کنند 
اما اگر دشوار و سخت باشد، آن  را کنار می گذارند.

آثار کهن ادبیات ما شامل مفاهیم گسترده ای 
از ارزش های انســانی، دینی و ایرانی هستند که 
در قالب داستان بسیاری از آموزه های دینی را به 
خوبی می آموزند. اما این گنجینه انبوه نباید برای 
اســتفاده کودکان و نوجوانان امروز دشوار باشد و 
این وظیفه ای است که بر گردن نویسندگان ادبیات 

کودک و نوجوان قرار دارد. 

محمدرضا شمس، نویسنده و مترجم ادبیات 
کــودک و نوجوان، در حالی که جای بازنویســی 
افســانه ها و آثار کهن ایرانی را در مقایسه با آثار 
خارجــی و ترجمه خالی می دانــد می گوید: »ما 
کمتر به این آثار و خصوصا افسانه ها پرداخته ایم؛ 
حتی در مواردی هم که به آن ها پرداخته شــده، 
اغلب افسانه ها حتی با لهجه های خود آثار ثبت و 
ضبط شده اند تا از بین نروند، چرا که آن ها را باید 
به عنوان گنجینه  ثبت و ضبط کرد. البته که این 
خوب است اما بازنویسی افسانه ها برای کودکان و 

نوجوانان کمتر اتفاق افتاده است.«
او ادامــه می دهد: »با وجود این که تعدادی از 
دوستان در ثبت و بازنویسی افسانه ها برای کودکان 
و نوجوان تاش بســیاری کرده اند اما هنوز حق 
مطلب در این زمینه به طور کامل ادا نشده و جای 
کار برای این آثار وجود دارد. کودکان و نوجوانان 

باید این آثار را بشناسند.«
شمس به وظیفه  نویسندگان و اهالی فرهنگ 
در ثبت و بازنویســی این آثار برای بچه ها اشاره 
می کند و می گوید: »وظیفه ما این است که به این 
آثار پر و بال بدهیم چرا که این آثار گنجینه های 
ارزشمند و بزرگی برای ما هستند؛ وقتی فردوسی، 
حافظ و حتی شــاعران و نویسندگان خارجی در 
آثارشان به افســانه های کهن ایرانی می پردازند 
پــس جایگاه و اهمیت ویژه ای دارند و ما نیز باید 

این اهمیت را درک کنیم و این آثار را در اختیار 
کودکان و نوجوانان قرار دهیم.«

این نویسنده درباره اهمیت مفاهیم موجود در 
آثار کهن و خصوصا افســانه های ایرانی می گوید: 
»در اغلب افســانه های ایرانــی نبرد میان خیر و 
شر، اصل ماجراست. افسانه ها به انسان و خصوصا 
بچه ها کمک می کنند تا به ســمت خیر وجودی 
خود بروند و شــر وجودی خــود را مهار کنند و 
در حقیقت به شــناخت خود برسند و با شناخت 
خود، از نیروهایی که آن ها را به سمت خیر هدایت 

می کنند استفاده کنند.«
او می افزاید: »در بسیاری از افسانه ها به نقص 
عضو اشاره شــده و به بچه ها می آموزد اگر نقص 
عضوی هم وجود دارد، می توانند همین نقص عضو 
را برطرف کنند و همانند نخودی، حسن کچل و 

سایر قهرمان ها در نهایت موفق و پیروز شوند.«
این نویسنده و مترجم کودکان و نوجوانان در پایان 
با بیان این که افسانه به بچه ها امید می دهد، می گوید: 
»افســانه ها به بچه ها آرامش می دهد و باعث می شود 
به سمت خیر وجودی شان بروند. در افسانه های کهن 
ما دروغ گویی مذمت است و بر راست گویی و کمک به 

همنوعان و حتی حیوانات تاکید می شود.«
چه زمانی بازنویسی برای بچه ها

 موفق است؟
نویسندگان و بازنویسان باید به این نکته توجه 

کنند که چطور افسانه ها را بازنویسی یا بازآفرینی 
کنند تا به افسانه اصلی لطمه نخورد و چه از نظر 
محتــوا، چه از نظر نوع بیان کــه کار پیچیده تر 
می شــود و چه در بازآفرینی که کاما نوآفرینی  

است به تخصص نیاز دارند.
حمیدرضا شاه آبادی، نویسنده ادبیات نوجوان 
می گوید: »تصور من این است که بازنویسی زمانی 
برای بچه ها موفق اســت که ابتدا نیازها و عایق 
کــودکان و نوجوانان را درک کنیم و ســپس بر 
مبنای همه این ها متونی را انتخاب و بازنویســی 
کنیم. تصویر و تعریفی که ما از بازنویســی برای 
کــودکان و نوجوانــان داریم، تصویــر و تعریفی 
نادرست اســت و این تعریف نادرست در جاهای 
زیادی دامن زده شده و برای همین باعث کیفیت 
نامناسب بخش زیادی از آثار بازنویسی شده است 
و این آثار نمی توانند الگوی خوب کتاب کودک و 

نوجوان باشند.«
او در ادامــه با بیان این کــه نظریه ای که در 
پشت اغلب این بازنویسی ها وجود دارد نظریه ای 
اســت که معموا بر مبنای تفاوت کمی کودک و 
نوجوان با بزرگسال است می گوید: »بر اساس این 
نظریه، تفاوت کودک و بزرگســال تفاوت کمی و 
صرفا تفاوت در قد، ســن و درک و تجربه است و 
سبب می شود بازنویسان احساس کنند هر متنی 
برای بزرگساان منتشر شده اگر خاصه و کوتاه و 

کلمات سخت آن ساده شود برای کودک و نوجوان 
مناسب است، در حالی که این طور نیست و تفاوت 

کیفی است.«
شــاه آبادی با بیــان این که بازنویســی نباید 
به گونه ای باشد که اثر از اصل خودش خیلی دور 
شود، عنوان می کند: »وقتی ما یک نظم سنگین را 
بازنویسی می کنیم بنا نیست که تمام این نظم به 
نثر یا نثر ساده تبدیل شود، چرا که یکی از اهداف 
بازنویس، آشنا کردن مخاطب با متن اصلی است.«
او بازنویسی متون کهن را در چند دهه گذشته 
یک نوع ادبی کم ریســک و کم خطــر می داند و 
می گوید:»در این مدت بازنویســی آثار کهن، هم 
مورد توجه ناشــران و هم مورد توجه خریداران 
کتاب بوده اســت و این نــوع آثار به عنوان آثاری 
بی ضرر و مفید مطرح شدند که به تبع نویسندگان 
هم تشــویق شدند در این حوزه کار زیادی انجام 

دهند.«
این نویســنده با تاکید بر این که بازنویســان 
باید به شاکله متن اصلی تا آن جا که ممکن است 
وفادار بمانند می گوید: »بازنویسان باید زبان متن 
انتخاب شــده را رعایت کنند تا مخاطب کودک و 
نوجوان با متن اصلی هم آشــنا شــود، نه این که 
صرفا روایت خودش را از یک متن دیگر ببیند که 
شاید تا سال ها هیچ وقت نتواند بفهمد شکل اصلی 

متن چیست؟«

حمیدرضا شاه آبادی نیز چنین بیان می کند: »ما 
باید بازنویسی را جدی بگیریم و آن را به عنوان یک 
فعالیت مهم و دقیق ادبی فرض کنیم و برای آن برنامه  
داشته باشیم، و به گونه ای که مخاطبان بتوانند کار 

خوب را از بد تشخیص دهند عمل کنیم.«
30 درصد کتاب ها

 بازنویسی آثار کهن هستند
در حــال حاضر دو بحث میان نویســندگان 
درباره این مســئله وجود دارد؛ یک عده به شدت 
مدافع بازنویسی و ساده نویسی آثار کهن هستند 
که معتقدند چون بچه ها این آثار را نمی خوانند باید 
آن ها را ساده کنیم و یک عده دیگر هم می گویند 
این ادبیات آن قدر محکم اســت که نیازی ندارد 
با ساده نویســی آن را خراب کنیم، چرا که ما در 

بازنویسی خیلی از مضامین را خراب می کنیم.
ما متون کهــن فراوانی داریم اما کیفیت این 
آثار به توان بازنویس یا بازآفرین بستگی دارد و ما 
باید نیروهای جوانی را برای این کار تربیت کنیم، 

چرا که به بازآفرینی آثار کهن بسیار نیازمندیم.
البتــه بر مبنای آمار شــورای کتاب کودک، 
هرســاله حدود 30 درصد کتاب هایی که بررسی 
می شوند به بازنویســی آثار کهن مربوط هستند 
که این خود نشان دهنده استقبال از آن هاست و 
حتی ناشــران جدی کودک و نوجوان فایلی جدا 

برای آثار کهن دارند.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 ۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶8۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی
6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی
1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی
1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها
ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان 021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطاع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

صنایع شهید مســلمی در نظر دارد خریــد موارد ذیل را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به طور جداگانه به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید. ازم به ذکر است جهت دریافت اسناد مناقصه 
داشــتن رزومه شــرکت، معرفی نامه الزامی است و تنها در صورتی 
اسناد مناقصه به نماینده شرکت ارائه می گردد که رزومه مورد تایید 
صنایع واقع گردد. از کلیه متقاضیان واجد شــرایط، دعوت می شود 
از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اســناد مناقصه و پیوســت فنی 
به نشــانی تهران کیلومتر 35 جاده خاوران بعد از شــهر پاکدشت 
میــدان پارچین جاده اختصاصی پارچین صنایع شــهید مســلمی 
معاونت بازرگانی)جهت دریافت اســناد مناقصه با شماره تلفن های 
ذکر شــده حتما هماهنگ شود: 36076253 و 021-36076248( 
مراجعه نمایند. مهلت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ 1397/8/14 
لغایت 1397/8/27 از ساعت 8 صبح الی 11:30 و از ساعت 13:15 
لغایت 15:30 خواهد بود و اسناد مناقصه را می بایست تا پایان وقت 
اداری روز دوشــنبه مورخه 1397/8/28 بــه آدرس مذکور تحویل 
نمایند. اســتعام های واصله واجد شــرایط در روز سه شنبه مورخه 
1397/8/29 راس ســاعت 8:30 صبح بازگشایی و بررسی خواهد 
شــد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مهر یا ســپرده معتبر، مخدوش 
و مشــروط و پیشــنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

* پرداخت هزینه آگهی مناقصــه به عهده برندگان مناقصه 
می باشد.

* هر شــرکت کننده جهت حضور در یک یــا چند موضوع 
مناقصه مختار می باشد.

1( خریــد لوله فــوادی 114/5×128 به مقــدار 1/050/000 کیلوگرم 
)معادل 25/000 ست لوله(

2( خرید خدمات کشش ســرد جهت تبدیل لوله فوادی با قطر خارجی 
141/3 و ضخامت 7/9  به لوله به ابعاد 114/5×128 به مقدار 1/050/000 

کیلوگرم 
3( خرید خدمات کشــش گرم جهت تبدیــل لوله فوادی از میلگرد قطر 
130 میلیمتــر به لوله با ابعاد قطر خارجی 141/3 و ضخامت 7/9 به مقدار 

1/400/000 کیلوگرم
4( خرید لوله فوادی 34×42 به مقدار 100/000 کیلوگرم

5( خرید مواد ایزوله به مقدار 15/000 کیلوگرم
6( خرید میلگرد فوادی قطر 34 به مقدار 15/000 کیلوگرم

7( تولید قطعه با کد 0002-01 به تعداد 100/000 عدد
8( ارائه خدمات 18 دستگاه خودرو آژانس برای مدت یک سال

9( تولید قطعه با کد 002200-01 به تعداد 50/000 عدد
10( خرید میلگرد فوادی قطر 38 به مقدار 10/000 کیلوگرم

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷-۱۰

م الف 2797
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در سند زیر، هزینه های ادعایی دولت بریتانیا توسط سفارت این کشور به 
طور دقیق تر نوشــته و سیاهه شده است؛ از جمله اموال تحویلی به راه آهن 
که در ســند فوق در یک عنوان و به مبلغ 370 هزار لیره درج شــده بود، 
در نامه وزیر مختار ســفارت انگلیس به نخســت وزیر ایــران، در دو عنوان 
»اموال حمل و نقل )تاسیســات راه آهن(« به مبلغ 250 هزار لیره و »لوازم 
راه آهن« به بهای 370 هزار لیره آمده اســت و در پایان هم اظهار داشــته 
که به موجب این قرارداد و لیســت هزینه های انگلیس در ایران، دولت ایران 
موافقت کرده کلیه مطالباتش از دولت بریتانیا تصفیه شده و دیگر هیچگونه 
طلبی حتی درمورد خسارات وارده به بی سیم کرمانشاه نیز از دولت فخیمه 

بریتانیا ندارد!
سند:

* نماینــدگان ایران به این تســویه حســاب 
اجبــاری و زورکی رضایت نداده و خواســتار 
اینکه  عین  در  می گردنــد،  مذاکرات مجــدد 
مذاکرات  کفایــت  بریتانیا  دولــت  نمایندگان 
را اعــام کرده و دیگر راضی بــه ادامه بحث و 
نیستند.  ایران  مالی  مطالبات  درباره  بررســی 

*  دولت بریتانیا از طریق ســفارت خود، منکر 
پرداخــت هرگونه خســارت به دولــت ایران 
شــده و آن را موکول به تســویه هزینه هایی 
می داند که انگلیس در ایران انجام داده اســت.

* پــاره نماینــدگان مبلغ پیشــنهادی از طرف 
ســفارت انگلیس را کافی برای تســویه حساب 
تمــام مطالبــات راه آهــن ایران ندانســته اند

تسویه حساب زورکی
21    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

در تعقیب نامه شــماره 2984 مورخه 1327/5/26 راجع به مطالبات 
بنــگاه راه آهن از متفقین، این موضوع در کمیســیونی با حضور جناب 
آقای معاون وزارت راه و آقای حســین نــواب، رئیس اداره عهود و امور 
حقوقی با نماینده ســفارت انگلیس مذاکره شد. مشارالیه اظهار داشت 
یک مرتبه این کار قطع شده و مجددا راجع به آن مذاکره شده است. در 
دفعه دوم که تجدید مذاکره شــده، از نمایندگان ایران سؤال کردیم آیا 
اختیار ازم را برای تسویه این حساب دارا هستند و جواب مثبت دادند. 
بنابرایــن دیگر خزانه داری دولت انگلیس حاضــر برای تجدید مذاکره 
نیســت. جواب داده شــد به طوری که اطاع دارید، این مسئله فعا در 
مجلس شورای ملی مورد مذاکره است و پاره نمایندگان مبلغ پیشنهادی 
از طرف ســفارت انگلیس را کافی برای تسویه حساب تمام مطالبات راه 

نداده و خواســتار مذاکرات مجدد می گردند، در عین اینکه نمایندگان 
دولــت بریتانیا کفایــت مذاکرات را اعام کرده و دیگــر راضی به ادامه 
بحث و بررســی درباره مطالبات مالی ایران نیستند. سند زیر که حاوی 
مکاتبات وزارت امورخارجه با نخســت وزیر اســت، حکایت فوق را بیان 

می کند:
سند:

وزارت امور خارجه
اداره دفتر محرمانه

عهود و امور حقوقی 
تاریخ 1327/6/16 

شماره 6834
محرمانه 

خیلی فوری 
جناب آقای نخست وزیر

سفارت کبرای انگلیس – تهران
تاریخ 21 خردادماه 1327

شماره 195/34/48
آقای نخست وزیر

عطــف بــه مذاکراتی کــه بین 
مقامات ایران و انگلیســی راجع به 
دعاوی دولت شاهنشــاهی ایران از 

گــزارش فعالیــت ســازمان 
مقاومت ملــی در مازندران نیز به 

این شرح تهیه گردید:
»تیمسار سرلشکر کیا به وسیله 
دوســتان خود در شهرســتانهای 
مازندران شبکه ای تشکیل داده که 
کلیه امور حساس آن ناحیه را در 
اختیار گرفته اند. در رأس این شبکه، 
سرتیپ همت پهلوان رئیس سازمان 
مقاومت ملی مازندران قرار دارد و 
احمد کیا رئیس دارایی، افراسیاب 
کیا مالک، محمدعلی ایمانی تاجر، 
احمد اوصیاء موقفه دار و شیخ جال 
عامه حائــری هم اعضاء مؤثر آن 

هستند.« 
و این درحالی بود که به علت 
حضور ســپهبد حاجعلــی کیا در 
رأس ســازمان مقاومــت ملــی و 
ســازمان کوک، این دو سازمان از 
هم جدایی نداشت. این مطلب در 
گزارش مورخه 16 خرداد ماه سال 

1344ش نیز آمده است:
»سازمان کوک از بدو تأسیس، 
همطراز و همپایه سازمان نیروی 
مقاومــت ملی به وجــود آمده و 
ســازمان کوک، اصل تشکیاتی 
خــود را بر مبنای پشــتیبانی و 

ساواک اعام نمود:
ایجــاد ســازمان اطاعات  »با 
و امنیــت کشــور و انتقــال امــور 
غیرنظامیــان از رکــن دوم بــه آن 
سازمان، قدغن فرمایید به رکن دوم و 
دستگاه های اطاعاتی تابعه نیروهای 
ســه گانه اباغ گردد که از این پس، 
به هر موضوع مربوط به غیرنظامیان 
برخورد می نمایند، به وسیله رابط های 
مربوطه به اداره دوم ارجاع نمایند، تا 
اداره دوم ضمن تمــاس دائمی که 
با ســازمان اطاعات و امنیت کشور 
دارد، ترتیب همــکاری را بدهد... از 
تاریخ اول اسفندماه 1335 هیچ یک 
از واحدها و ادارات و ســازمان های 
تابعــه ارتش، بجــز از راه اداره دوم 
ستاد بزرگ ارتشتاران، حق مکاتبه 
و تماس مستقیم با سازمان اطاعات 
و امنیت کشــور را نخواهند داشت. 
ارتباطات خارج از مرکز بین اداره دوم 
و سازمان امنیت و اطاعات، توسط 
رؤسای این دو سازمان طرح ریزی و 

عملی خواهد گردید.«  

رقابت حاجعلی کیا با تیمور بختیار
حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - 42

ســازمان اطاعات و امنیت کشور 
انتخاب نمایند.« 

و ایــن درحالــی بــود کــه 
آمریکایی هــا در تعامات خود با 
رکن 2 ارتش و ســپهبد حاجعلی 
کیا، در صدد »تأسیس یک بخش 

مخفی« در رکن 2 ارتش بودند. 
و محمــد هرمــزی، که خود 
از اعضای ســازمان کوک و زمانی 
رئیس شعبه شرکت بیمه ایران در 
تبریز بود نیز در این باره می گفت:

»تمام قدرت ها در دست سپهبد 
کیا متمرکز گردیده و وی، سپهبد 
علوی  مقدم را که در شهربانی کل 
کشور نفوذ فوق العاده ای داشت، از 
ریاست شهربانی برکنار و در رأس 
وزارت کشــور قرار داد و ســپهبد 
عزیــزی فرمانــده ژاندارمری کل 
کشــور نیز از دوستان سپهبد کیا 
می باشد و سازمان نیروی مقاومت 
ملی هم که قبًا در اختیار سپهبد 
کیــا بود، گرچــه اخیــراً تحویل 
سرلشــکر کوششی شــده، لیکن 
تمام واحدهای تابعه این سازمان که 
در سراسر کشور مخصوصاً در بین 
ایات و عشایر گسترش یافته، عمًا 
از سپهبد کیا تبعیت می نمایند ... 
ما به طور غیرمستقیم، دکتر اقبال 
را کوبیدیم و خانه  نشین کردیم و 
اکنون نوبت سپهبد بختیار و عوامل 

وی فرارسیده است.«
اختاف ســازمان  در جریاِن 
کــوک و ســاواک، انتخابات دوره 
بیستم در شرایطی کامًا فرمایشی 
و مهندســی شده صورت گرفت و 
ســپهبد کیا موفق شد تا »عده ای 
از نوکران خود را به نام نمایندگی 
مجلس، روانه مجلس شورای ملی 
سازد تا شــبکه ای از طرفدارانش 
در کمیسیونهای مختلف مجلس 

اعمال نفوذ نمایند.«

* آمریکایی ها در تعامات خود با رکن 2 ارتش و سپهبد حاجعلی کیا
 در صدد »تأسیس یک بخش مخفی« در رکن 2 ارتش بودند. 

* ستاد ارتش بنا بر دستور محمدرضا پهلوی طی بخشنامه ای، اداره دوم 
ارتش را که تحت ریاست سپهبد کیا قرار داشت، تنها رابط مستقیم ارتش با 

ساواک اعام نمود.

ســپهبد بختیار که به خوبی با 
چگونگی فعالیت کمیته های اصلی و 
فرعی سازمان کوک آشنایی داشت 
و خود نیز تعدادی از افراد را به این 
ســازمان معرفی کرده بود، در این 
جایــگاه، به حســب وظیفه ی ذاتی 
ســازمان متبوع خود، به جمع آوری 
اقدامــات و فعالیت های  پیرامــون 

سازمان کوک پرداخت:
در  امنیت  »مأمورین ســازمان 
وایات، با جدیتی زائدالوصف در صدد 
کشف اسرار ســازمان کوک برآمده 
و می خواهند با اســتفاده از هرگونه 
وســایل، در صدد شناسایی اعضای 
کمیته های سازمانی برآیند... از طرف 

صفحه ۶
 دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

۲۶ صفر ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۳

سازمان امنیت مرکزی به مأمورین 
مربوطه در وایات دستور داده شده 
برای ســربازان کوک که شــناخته 
می شوند، شــروع به پرونده سازی و 
تهیه گزارشــات خاف واقع بشود و 
ایــن امر در روحیه ســربازان کوک 
وایات، اثر نامطلوبی نموده و تصور 
می کنند که انتساب این سازمان به 
شاهنشاه معظم، امری مجعول است؛ 
وااّ لزومی ندارد که سازمان امنیت 
کشــور در صدد ایذاء آنها برآمده و 
اصرار در کشف اسرار سازمانی داشته 
باشد و به همان ترتیبی رفتار کند که 
با سازمان منحله توده رفتار می شود 
و اگر افراد سازمان کوک دچار تزلزل 
روحی و سســتی ایمان نســبت به 
سازمان و رابطین خود گردند، قطعاً 
ســازمان کوک نه تنهــا توفیقی در 
انجام وظایف خود پیدا نخواهد کرد، 
بلکه اصواً اساس اعتماد و اطمینان 
در افراد سازمان متزلزل خواهد شد.« 
در این ایام، سپهبد حاجعلی کیا، 
هم ریاست اداره دوم اطاعات ارتش 

را به عهده داشت و هم رئیس سازمان 
کوک بود و هم سازمان مقاومت ملی 
تحت مجموعه وی قرار داشــت؛ از 
ایــن رو بود که در خرداد ماه ســال 

1339ش، گفته شد:
»بــه وســیله ســازمان نیروی 
مقاومت ملی در شهر اصفهان شایع 
شــده که جــواب تلگــراف تبریک 
تیمســار ســپهبد بختیار ریاســت 
ســازمان اطاعات و امنیت کشــور 
را تیمســار سرلشکر نصیری داده و 
این موضوع می رساند که شاهنشاه 
نسبت به ســپهبد بختیار بی لطف 
شــده و ممکن است به جای ایشان 
تیمســار ســپهبد کیا را به ریاست 

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نسبت به استفاده نیروی نظامی انگلیس 
از راه آهــن و بنادر ایران در مدت اجرای پیمان انگلیس و شــوروی و ایران 
مورخه 29 ژانویه 1943 به عمل آمده، محترما به استحضار خاطر آن جناب 

می رساند که دولت متبوعه دوستدار با ترتیب ذیل موافقت دارد:
1-عاوه بر 1682000000 ریال وجه نقدی که دولت اعلیحضرت پادشاه 
انگلســتان به طور موقت به بنگاه راه آهن ایران قبا پرداخته اســت. دولت 
اعلیحضرت پادشــاه انگلســتان به موجب این ســند موافقت نمود که مبلغ 
5700000 )پنج میلیون و هفتصد هزار( لیره انگلیسی دیگر نیز تادیه نماید.

2-دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به موجب این سند موافقت دارد که 
تاسیسات و لوازم مندرجه در ستون 1 فهرست زیر را که ارزش تخمینی آنها 

در ستون 2 معین است، مجانا به دولت ایران واگذار نماید.
1-دســتگاه مخابــرات تلگرافــی و تلفنــی شــامل لــوازم  بــه ارزش ......                                                          

325 هزار لیره
2-کارخانه اره کشی تهران                                           36 هزار لیره
3- اموال حمل و نقل )تاسیسات راه آهن(                          250 هزار لیره
4- لوازم راه آهن                                                      370 هزار لیره

 5-پنــج فــرودگاه هوایــی )مهرآبــاد، قلعــه مرغــی، کرمــان، زاهــدان، 
میرجاوه(                                                               175 هزار لیره
6-قبر جهت شهرداری تهران                                          16500 لیره
7-لکوموتیو و آات ناقله در ایران و تنومه                          210 هزار لیره
8-لوازم برای مرمت و نگهداری تلفن                                  3000 لیره
9-ترانسفورماتور                                                             353 لیره

به این موضوع حاضر نیســت. اظهار شــد که خزانه داری برچه اساسی 
قرض دولت انگلیس را از این بابت 5700000 لیره تشــخیص داده که 
حاضر نیســتند تجدید مذاکره نموده و بــه آن افزایش بدهند؟ جواب 
داد اســاس آن در مذاکراتی که بین نماینــدگان طرفین به عمل آمده، 
بیان شده. گفته شــد هرگاه مبنای حساب تعرفه راه آهن پس از وضع 
تحقیقــات بوده با آنکه به عقیده مــا طبق همان تعرفه هم مطالبات راه 
آهن از دولت انگلیس بیش از این ها اســت، مع ذالک باید تذکر بدهیم 
که تعرفه راه آهن در دوره همکاری عادانه نبوده، زیرا شاخص زندگانی 
در ایــران در دوره جنگ چندین برابر ترقی کرده و تعرفه راه آهن ثابت 

مانده است.
مشــارالیه همان جواب اولیه خود را تکرار و اظهار داشت حاضر برای 
شروع مذاکره راجع به این موضوع نیست. راجع به طرز پرداخت با اشاره 
بــه قرارداد اول آذر 1325 که به موجب آن شــصت درصد مبلغ مزبور 
باید به طا تادیه گردد، سؤال شد خزانه داری انگلیس چه ترتیبی برای 
پرداخت آن می دهند؟ جواب داد پس از اینکه راجع به تســویه حساب 
بین دولت ایــران و خزانه داری انگلیس توافــق حاصل گردید، ترتیب 

پرداخت نیز ممکن است مورد مذاکره واقع شود.
وزیر امور خارجه 

موسی نوری اسفندیاری80 
مکاتبات ادامــه می یابد و همچنان دولت بریتانیا از طریق ســفارت 
خود، منکر پرداخت هرگونه خسارت به دولت ایران شده و آن را موکول 
به تســویه هزینه هایی می داند که انگلیس در ایران انجام داده است. در 
تاریخ 31 خرداد 1327 نامه ای دیگر از ســوی رایزن بازرگانی ســفارت 
انگلیــس خطاب به وزارت راه و بنگاه راه آهن ایران همان مطالب قبلی 
را تکرار و موافقــت نامه های قبلی را به رخ مقامات ایرانی می کشــاند. 
ن.س.رابرتس رایزن بازرگانی سفارت بریتانیا در انتهای ادعاهای تکراری 

خود آورده است:
... علت منظور نمودن این دعاوی آن اســت کــه دولت اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان این طور در نظر گرفته است که چون یک عده از اموالی 
که موافقــت بر عدم مطالبه قیمت آنها نموده مانند دســتگاه مخابرات 
تلگرافی و تلفنی و فرودگاهها مربوط به راه آهن و بنادر نمی باشد، طریق 
عادانه و منصفانه آن است که دعاوی ادارات دیگر دولت شاهنشاهی از 

نیروهای نظامی انگلیسی نیز در مقابل ملغی گردد...81

انگلســتان راجع به خســارات وارده بر ایستگاه بی ســیم کرمانشاه نیز 
کــه از طرف دولت شاهنشــاهی ایــران به مبلغ یــک میلیون و 132 
هــزار ریال برآورد شــده و همچنین ادعای مبلــغ 40337 لیره طبق 
 فهرســت ضمیمه که بدهــی نیروی هوایی ســلطنتی اســت، تصفیه 

می گردد....79
اما نمایندگان ایران به این تســویه حساب اجباری و زورکی رضایت 

متهم ساختن روس ها و ایرانیان
درست از همان آغاز، انگلیسی ها   تاش هدایت شده  ای را پی 
گرفتنــد تا نقش خود را در قحطــی و خریدهای هنگفت غله و 
ارزاق پنهان کنند. دنسترویل در بحث قحطی و دایل آن، قحطی 
ایران را با نمونه های مشابهش در هند مقایسه می کند و می  گوید 
هنگامی که در هند قحطی رخ داد، انگلیســی ها   اقدامات مؤثری 
برای کمک به قحطی زدگان انجام دادند. اما در ایران، نه دولت و 
 نه مؤسسات خصوصی هیچ کاری برای برطرف کردن رنج مردم 

نکردند.
دنسترویل چند »دلیل« برای قحطی ذکر می  کند: نخست آن 
که برداشت محصول سال 1917 به دلیل جنگ و خشکسالی، کم 
بود. دوم، نیروهای روس و ترک مقدار قابل توجهی از غله و دیگر 
ارزاق را در دوران اشغال ایران مصادره کرده بودند. سوم، ماکان 
و داان، غله را احتکار می  کردند. افزایش سریع قیمت های   غله، 
پیش بینی افزایش های   بیشتر را در پی داشت و مالکان انبارهای 
غله از عرضه آن به بازار سر باز زدند و باز هم »در انتظار قیمت های 
  بهتــر بودند؛ بدون توجه به این واقعیت که کوچک ترین افزایش 
قیمت به معنای افزایش هنگفت در نرخ مرگ و میر افراد بسیار 
فقیر بود.«30 در این فهرســت به اصطاح »دایل« از خرید غله 
توســط انگلیسی ها   ذکری نشده است. با این حال همان طور که 
توضیح داده خواهد شد، دنسترویل خود شواهد کافی درباره خرید 

غله توسط انگلیسی ها   به دست می  دهد.

تاش انگلستان برای پنهان سازی نقش خود در بروز قحطی
انگشت اتهام به سوی روس ها

 آگوست ۱۹۱۷، سربازان روس در میان مردم محلی کرمانشاه

 افسر انگلیسی قوای ژنرال دنسترویل در حال نظارت بر آموزش پلیس رشت توسط سرباز روس

* انگلیسی ها   تاش هدایت شده  ای را پی گرفتند تا نقش خود را در قحطی 
و خریدهای هنگفت غله و ارزاق پنهان کنند.

*  نوبهار ۱۱ دسامبر ۱۹۱۷ )شماره ۷۱( 
گزارش می  کند در قزوین کمبود ارزاق بسیار 
جدی است و گرسنگی رو به زیاد شدن است: 
»فقرا در نیاز مبرم هستند، و غارت و چپاول 
قشون روس مصائبشان را شدت داده است.«

* رعد 2۹ ژانویه ۱۹۱8 از رشت این گونه 
گزارش می  دهد: »هر روزه از قزوین تعدادی از 
قشون روس وارد رشت می  شوند. آنها هر چه 

دزدیده اند   می  فروشند و روبل
 و لباس می  خرند.«

و به گنجه برده اند. 
کالدول به نقل از روزنامه ایران 31 می   191733 می  نویســد: 
»طی ایام گذشته از بلوکات تهران شکایاتی واصل شده مبنی بر 
این که قشون روس به تاراج این مناطق مشغول بوده و شترها و 
قاطرها و خرها و دیگر اموال زنده روستائیان را به یغما می  بردند. 
این امر مردم را به زحمت و ســختی انداخته اســت، زیرا دیگر 
وســیله  ای در اختیار ندارند تا با آن غلــه و میوه خود را به بازار 
عرضه کنند. امید می  رود این اقدامات فوراً متوقف شــود. به نظر 
می  رسد دولت اقدامات ازم را در این باره انجام دهد.« در همین 

شماره در تلگرامی از قم آمده است: 
یک سال و نیم است که ما، مردم نگون بخت قم زیر ستم ارتش 
روسیه هستیم و برای آن که برای دولت خود مشکل ایجاد نکنیم، 
این ســتم را تاب آورده ایم، اما اکنون طاقت مان طاق شده است. 
ما امسال در خشکسالی بوده ایم و محصول مان خوب نیست و آن 
اندک باقیمانده را هم ملخ دارد از میان می برد. قشــون روس به 
زور آنچه ازم دارند می  برند و تنها اندکی پول به جایش می  دهند. 
مالکان مزارع و باغ ها   را تازیانه می  زنند و محصول و میوه  شان را 
می  برند. شما را به خدا به دادمان برسید. امضاء: جمعی از تجار و 

روحانیون از طرف سکنه قم. 
ایــن روزنامه می  افزاید: »دولت ایران در حال مذاکره با دولت 

روسیه درباره غارت های   قشون روسیه در ایران است.«
نوبهار 26 ژوئیه 1917 )شــماره 17( گزارش می  دهد ارتش 
روســیه در حال چپاول شهرها و روستاهای کشور است و میزان 
این غارت ها   رو به افزایش اســت. کالدول به نقل از روزنامه ایران 

در 18 اوت 191735 می  نویسد: 
بار دیگر از کردســتان خبر می  رسد که ارتش روسیه در همه 
جای این وایت به مردم خســاراتی وارد کرده اســت. مردم باز 

شکایت کرده و خواستار رسیدگی دولت شده اند. 
زبان آزاد 30 اوت 1917 )شــماره 12( خبر می  دهد سربازان 
روس در قزوین بســیاری از دکان ها   را غارت کرده و اجناس آنها 
بــه ارزش 400/000 تومان را غارت کرده اند. این روزنامه از یک 

شاهد عینی نقل می  کند دکان ها   خالی شده و آن مختصری که 
باقی مانــده را دکان داران از ترس غارت روس ها   پنهان کرده اند. 
روس ها   باغ ها   و تاکســتان ها   را خالی کرده اند   و مالک و زارع را از 
دم کتک می  زنند. زبان آزاد 4 ســپتامبر 1917 )شماره 14(، از 
درگیری میان قشــون غارتگر روس و سکنه قزوین خبر می  دهد 
که در آن روس ها   به روی مردم آتش گشوده اند. این روزنامه خبر 
می  دهد ملک سیدمحمد رضوی زاده، از تجار محلی که در جوار 
اداره بانک شاهی انگلیس در ایران بوده غارت شده و اجناسی به 
ارزش 1500 تومان از آن به غارت رفته است. در پی این حادثه، 
همه تجار قزوین دکان ها   را بسته و در تلگراف خانه پناه گرفته اند 
  و به دولت در تهران تلگراف زده و کمک خواســته اند. در همین 

شــماره این روزنامه گزارش شده ارزاق در زنجان کمیاب است و 
ورود ارتش روســیه به شــهر هراس به دل مردم محلی انداخته 
است. زبان آزاد 18 سپتامبر 1917 )شماره 20( گزارش می  کند 
مقام های   روسیه در منجیل برای گردآوری غله به طارم رفته اند   و 

مقدار زیادی غله برای انبار کردن به زنجان برده اند.
ایران 2 نوامبر 1917 خبر می  دهد: »فی الحال در شهر قزوین 
امنیت نیســت و قشون روس مصائب بسیار را باعث شده بازارها 
را غارت کرده اند.« اخبار رســیده از همدان حاکی است: »دو روز 
پیش تعدادی از سربازان روس دکان های   بازار را چپاول کردند.« 
ستاره ایران 21 نوامبر 1917 )شماره 72( گزارش می  دهد روس ها 
  در همدان مشغول غارت دکان ها   و بردن اجناس بدون دادن پول 
آنها هستند. در نتیجه، دکان ها   و بازار بسته مانده اند. به عاوه، به 

خاطر گرسنگی و فقر، گروهی یاغی تعدادی دکان را غارت کرده 
و اجناس آنها از جمله تریاک و پول نقدشــان را برده اند. حاکم و 
نظمیه به زور خواســته اند   دکان ها   را باز کنند و غله کافی برای 
رفع نیاز قشــون روس و مردم فراهم کرده اند. اما قیمت گندم و 
جو خرواری 100 و 90 تومان شده است. رعد 25 نوامبر 1917 
می  نویســد: »بعد از تخلیه وان تعداد زیادی از قشون روسیه به 
خوی آمده اند. آن گاه کنسول روسیه به کارگزار راپورت داده که 
این قشون ممکن است خوی را غارت کنند و او نمی  تواند جلوی 
آنها را بگیرد زیرا تلگراف به روسیه میسر نیست.« رعد 9 دسامبر 
1917 از غارت ها   گزارش می  دهد: »از خوی تلگرام رســیده که 
ارتش روسیه با خاص شدن از وان به خوی رسیده و همه بازار 
و اکثر خانه ها   را چپاول کرده اســت.« و از قزوین خبر می  رسد: 
»راپــورت مخصوصی حکایت از آن دارد که ســواره نظام روس 
محموله دولتی را در خارج از شهر به سرقت برده و 6000 تومان 
وجه نقد را نیز برده اســت.«37 نوبهار 11 دسامبر 1917 )شماره 
71( گزارش می  کند در قزوین کمبود ارزاق بســیار جدی است 
و گرسنگی رو به زیاد شــدن است: »فقرا در نیاز مبرم هستند، 

و غارت و چپاول قشون روس مصائبشان را شدت داده است.«
رعــد 28 ژانویه 1918، خبر از ورود نماینده بلشــویک ها و 
خروج نیروهای روسیه از ایران می دهد: »آقای بریوین38، »مأمور 
دیپلماتیک روســیه« از سوی بلشــویک ها به دربار ایران، شنبه 
گذشته وارد تهران شده و در گراند هتل اتاق گرفته است. دیروز 
تعداد زیادی از اهالی و نمایندگان دمکرات ها با او ماقات کرده و 
ورودش را تبریک گفته اند.« این روزنامه همچنین ذکر می کند: 
»وزارت خارجه رســماً اطاع یافته است که تمام قشون روس، 
ایــران را ترک خواهند گفت و اقدامــات ازم برای جلوگیری از 
بروز مشــکل به هنگام عبور آنها از کشور انجام خواهد گرفت.« 
اما آنها همچنان به مشکل آفرینی ادامه دادند. همین شماره رعد 
می  نویسد: »قشون روس که از وان باز می گشتند وارد بازار خوی 
شدند، چند گلوله شلیک کرده و غارت بازار را آغاز کردند، کنسول 
روس با تعدادی افســر روس وارد بازار شد و آنها را از بازار بیرون 

برد و به مردم اطمینان داد که دیگر چنین نخواهد شد. ساعتی 
بعد آنها دوباره وارد بازار شدند و تا نیمه شب به غارت ادامه دادند 
و سپس تمام بازار را آتش زدند.« رعد 29 ژانویه 1918 از رشت 
این گونه گزارش می  دهد: »هر روزه از قزوین تعدادی از قشــون 
روس وارد رشــت می  شوند. آنها هر چه دزدیده اند   می  فروشند و 

روبل و لباس می  خرند.«
دو گزارش مطبوعاتی ]ســفارت آمریکا[ در 2 فوریه 1918 و 
27 فوریه 1918، حاوی اطاعات بســیاری از سوء رفتار روس ها 
  در ایران هســتند. از رعد 11 ژانویه 1918 نقل می  شود: »سکنه 
سیاهدره تلگراف کرده اند   روس ها   پس از تمام شدن کارشان در 
همدان، آنها را غارت کرده  اند، دو مرد و یک دختر بچه را کشته اند 
  و دختــر دیگری را هم مجروح کرده اند. آنها حتی غله دولتی را 
می  برند، مردم پراکنده شده و به قزوین و دیگر نقاط می  گریزند.« 
رعد 16 ژانویه 1918 می  نویسد: »بر اساس تلگرامی مخصوص، 
روس هــا   همه انبار های   غله مردم و دولت را در نهاوند بســته و 
ضبــط کرده اند   و می  خواهند آنها را به همدان ببرند.« در همین 
شــماره گزارش هایی از زنجان آمده اســت: »نایب حاکم زنجان 
راپورت می  دهد قشــون روس باز برای مردم شــهر و بلوکات آن 
مصیبت می  ســازند و هیچ چیز در این ناحیه امنیت ندارد.« رعد 
20 ژانویه 1918 از کارهای ناشایســت روس ها   گزارش می  کند: 
»وقتی روس ها   از ســنه )مرکز کردستان( رفتند هر چه گوسفند 
و دیگر احشام توانستند با خود بردند.« اوضاع در قزوین چندان 
بهتر نبود: »از قزوین راپورت می  رسد کنسول روسیه قزاق هایی را 
که دولت ایران برای حفاظت از شهر فرستاده بوده به انقیاد خود 
درآورده است. بسیاری از سکنه برای دفع از خود مسلح شده اند.« 
این روزنامه می  افزاید: »بسیاری از قشون روس هر روز از قزوین 
به رشت و دیگر نقاط ایران می  رسند. هر چه دارند می  فروشند و 
روبل می  خرند، اآن هر اسب هشت تا ده تومان فروخته می  شود.« 
رعد 4 فوریه 1918 می  نویســد: »درباره اعمال قوای روس و 
تشکیات جدید آنها در قزوین، غارتگری هایشان در تبریز، زنجان، 
همدان، کرمانشــاه و دیگر نقاط به سفارت روسیه مکاتبه شده 
است. تلگرام های   طوانی نیز به پطروگراد و تفلیس در اعتراض به 
اعمال روس ها   ارسال شده و خواسته شده از ایران خارج شوند.« 
در گزارش مطبوعاتی 27 فوریه 1918، موارد دیگری ذکر شده 
است. رعد 8 فوریه 1918 از زنجان گزارش می  دهد: »تلگرام های 
  طوانی از زنجان واصل می  شود که می  گوید 5000 روس مشغول 
غارت بلوکات و کشتار سکنه آنها هستند. آنها به زنان نیز تعرض 
می  کنند.«در همین شماره رعد آمده است: »از ساوجباغ راپورت 
واصل شده قشون روس در این ناحیه شهر را غارت کرده و آتش 
زده اند. مردم علیه این مهاجمان قیام کرده اند   و بعد از کشته شدن 
12 روس و 18 ایرانی امور در حال حاضر آرام یافته است. روس ها 

  در همه دوایر دولتی در آنجا مداخله می  کنند.«

نمونه هایی از گزارش های   مطبوعات از چپاول روس ها
رعد 24 اکتبر 1915 )شماره 25( از اوضاع آذربایجان گزارش 
می  دهد. این روزنامه می  نویســد روس ها   هر چه غله در جاهایی 
مثل ســلماس بوده خریده اند   و یا انبار می  کنند و یا به روســیه 
می  برند. قیمت گندم در تبریز به خرواری 25 تومان رســیده و 
جماعت زیادی در مقابل خبازی ها   جمع می  شوند و دست خالی 
برمی  گردند. کیفیت نانی که می  شــود پیدا کرد بسیار بد است و 
عماً قابل خوردن نیســت. در انزلی، که در اشغال روسیه است، 
قیمت ها   هر روز بااتر می  رود و مردم عادی در مشــقت بسیارند. 
بعد از پیروزی های   روسیه در پاییز 1915 و بهار 1916 در ایران 
و اشغال نیمه شمالی کشور به دست روسیه، انتشار روزنامه های 
  مخالف متوقف شــده بود. بعد از انقاب روســیه در بهار 1917 

انتشار آنها از سر گرفته شد.
کالــدول به نقل از روزنامه ایــران 21 می   1917 از زورگویی 

قشون روسیه چنین گزارش می  کند: 
اخیراً از مناطق مختلف اطاعاتی واصل شده است که حکایت 
از بدرفتاری قشــون روسیه با مردم می  کند. تلگرام های   دیروز از 
قزویــن و قم حکایت از بدرفتاری آنها با دکانداران دارد. این امر 
در زمانی که روسیه دارد آزاد می  شود و مردم از اهالی آن انتظار 
رفتار مناســب دارند، مایه تأسف است... از طرف تعدادی از تجار 
اردبیلی مقیم رشت تلگرام شکایت آمیزی رسیده که قشون روسیه 
با کمک برخی از اهالی، به خانه های   مختلف می  روند و به مالک آن 
می  گویند که باید ملکش را برای استفاده ارتش در اختیار آنها قرار 
دهد. مالک درمانده هم برای آن که دست از سر خانه اش بردارند 
پولی به آنها می دهد و سپس آنها به سراغ خانه همسایه می روند 
تا همین داســتان را برای او تکرار کنند. برخی از مردم زندگی 
خود را از این راه می گذرانند، این در حالی است که قشون روس 
گل دولت را در اشغال دارند که بیش از آنچه آنها ازم دارند خانه 
دارد. مــا از دولت می خواهیم که این گونه امور را چاره  ای کند... 
راپورت مستقیمی به این دفتر رسیده است که می  گوید چندی 
قبل قشــون روسیه در بیجار، پنجاه و دو نظمیه چی را بازداشت 

نصب عائم راهنمایی و رانندگی در راه تدارکاتی 
مورد استفاده متفقین، حوالی مایر

تقویت ســازمان نیروی مقاومت 
ملــی بنا نهــاده بود و تــا زمان 
تصدی تیمســار سپهبد کیا، این 
دو ســازمان از یکدیگــر جدایی 

نداشته اند.« 
سازمان کوک و ساواک

همزمان با تشــکیل ســاواک 
در بهمن ماه ســال 1335ش، در 
اولین اقدام، جداسازی فعالیت های 
اطاعاتی رکن دوم ارتش در دستور 
کار قرار گرفت و ســتاد ارتش بنا 
بر دســتور محمدرضا پهلوی طی 
بخشــنامه ای، اداره دوم ارتش را 
که تحت ریاســت سپهبد کیا قرار 
داشت، تنها رابط مستقیم ارتش با 

آهن ایران ندانســته اند و ممکن 
اســت نظیر این مذاکرات تجدید 
شود.بنابراین بهتر خواهد بود که 
تجدید  پیشــنهاد شده  مبلغ  در 

نظری به عمل آید.
اظهار  مجددا  سفارت  نماینده 
داشت برای تجدید مذاکره راجع 

جمع                                                                  1484853 لیره
3-دولت شاهنشــاهی ایران به موجب این ســند موافقت دارند که 
بــا عقد قرارداد حاضــر کلیه دعاوی مالی از دولت اعلیحضرت پادشــاه 
انگلســتان بابت اســتفاده نیروهای نظامی انگلیــس از راه آهن و بنادر 
ایران در مدت اجرای پیمان انگلیس و شوروی و ایران مورخه 29 ژانویه 
1942 به انضمام کلیه بدهی دولت اعلیحضرت پادشــاه انگلستان بابت 
دعاوی که دولت ممالک متحده آمریکا ممکن اســت نسبت به واگذاری 
لوازم بنگاه راه آهن ایران به عمل آورد، کاما و قطعا تصفیه می گردد. 

4-بــه عاوه با این قــرارداد دعاوی علیه دولت اعلیحضرت پادشــاه 
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شهرستان ها
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کوتاه از شهرستان ها

پای صحبت مردم

با توقف نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور از 
آذر ماه پارسال تاکنون، آمار تاکسی های فرسوده 

در مشهد به هزار و 500 دستگاه رسیده است.
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد 
گفت:خودروســازان هم اکنــون حاضــر به ســاخت 
خودروهای جدید نیستند و رایزنی های وزارت کشور 
و اتحادیه تاکســیرانی با این شرکت های خودروساز 

تاکنون بی نتیجه مانده است.
مهدی علوی مقدم همچنیــن افزود: تاکنون دو 
هزار دســتگاه تاکسی شامل تاکســی های بی سیم و 
تاکســی های مبادی ورودی به شهر مشهد به سامانه 

پرداخت الکترونیکی مجهز شده اند.
وی گفت: پرداخت کرایه تاکســی از طریق تلفن 
همراه نیز در دستور کار است و اقدامات اجرایی برای 
تجهیز تاکسی ها به این سامانه این ماه عملیاتی می شود.

علوی مقــدم افزود: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا شــش ماه آینده همه تاکســی ها در مشهد 
به ســامانه پرداخت کرایه از طریق تلفن همراه مجهز 

می شوند.
13 هزار و 250 دستگاه تاکسی فعال در کانشهر 
3/5 میلیون نفری مشهد به شهروندان خدمت می کنند 

که 23 درصدحمل ونقل روزانه را بر عهده دارند.

اجحاف برخی رانندگان تاکسی
تاکســیرانی اهواز برای آگاهی مردم اقدام به نصب تابلو و اعام 
قیمت کرایه تاکسی در مسیرهای مختلف در سطح شهر کرده است 
اما در ادامه این اقدام مثبت اجرای این نرخ نامه نیاز به نظارت جدی 
تاکسیرانی دارد چراکه برخی از رانندگان برای سهولت کار خود و یا 
به بهانه نداشتن پول خرد قیمت ها را رو به باا گرد کرده و مثا به 
جای 1500 مبلغ 2000 تومان از مسافران اخذ می کنند که این نوعی 
اجحاف در حق مردم اســت. تاکسیرانی باید بر این جنبه از کار نیز 
اشراف کامل و جدی داشته باشد و با متخلفین به شدت برخورد کند.
یک شهروند اهوازی

فقدان کد پیگیری
وقتی با تعزیرات حکومتی خوزستان تماس می گیریم و گزارش 
تخلفی را می دهیم هیچ کد رهگیری و یا مسیری برای اینکه موضوع 
را پیگیری کنیم و بدانیم در چه مرحله ای از کار قرار دارد نمی دهد 
این در حالی است که در شهرها و استان های دیگر کد رهگیری به 

تماس گیرندگان با تعزیرات داده می شود.
اهواز- شکری

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به افزایش 43 درصدی 
زندانیان مهریه طی ســال جاری گفت: خوشبختانه ستاد دیه موفق به 

آزادسازی 20زندانی مهریه و نفقه در استان همدان شده است.
یدا... روحانی منش تصریح کرد: خوشبختانه در 6 ماه نخست سال با کمک 
نهادهای مختلف توانســتیم 165 زندانی جرایم غیرعمد که 8 نفر از آنها خانم 

بودند را آزاد کنیم.
وی افزود: با مساعدت و همراهی نهادهای مختلفی از جمله بانک های عامل، 
صندوق تامین، بیمه و خیرین مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون تومان برای آزادی 

این زندانیان جمع آوری شد.
روحانی منش اظهار کرد: مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون از سوی بانک های 
عامل، مبلغ 72 میلیون تومان از سوی صندوق تامین و 114 میلیون تومان از 

سوی بیمه به آزادی این زندانیان اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: نقش مردم و خیرین در آزادی زندانیان بسیار موثر بوده است 
چرا که حتی با پرداخت هزار تومان ستاد دیه را در آزادی زندانیان یاری کردند.

اسکو  و  آذرشــهر  تبریز،  مردم  نماینده 
در مجلس اظهار داشــت: متاسفانه با وجود 
مصوبه دولت مبنی بــر ممنوعیت هر گونه 
افزایش برداشت از دریاچه که با امضای آقای 
وزرای  به  رئیس جمهور  و دستور  جهانگیری 
نیرو و جهاد کشاورزی اباغ شده اما 21 هزار 
و 600 هکتار بــه زمین ها و باغات آبی اضافه 
شده است. شهاب الدین بی مقدار  افزود: این 
به معنای این اســت که 210 تا 250 میلیون 
مترمکعب آب اضافی در کشــاورزی مصرف 
می شود و با چنین وضعیتی چطور می خواهیم 

دریاچه را احیا کنیم؟
وی ادامه داد: متاسفانه این باغات و مزارع آبی 
در منابع طبیعی کاشــته شــده اند و جای تعجب 
اســت که مسئوان جهادکشاورزی اجازه دادند در 
زمین های منابع طبیعی، باغ و زمین مزروعی ایجاد 
شده و صیفی جات بکارند تا آب دریاچه کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: بی شک 
با روند فعلی، با خشکی دریاچه مواجه خواهیم شد 
چون مقرر شده بود با صرفه جویی 600 هزار هکتار 
حدود 40 درصد یعنی ساانه 8 درصد نزدیک به 2 
میلیارد مترمکعب آب صرفه جویی و به دریاچه داده 
شود و با اقدام مذکور نه تنها صرفه جویی انجام نشد 
بلکه برداشــت از چاه ها زیاد شد و نسبت به ایجاد 
مزارع و باغات نیز اقدام کردند که بی شــک با این 

وضعیت نمی توان به احیای دریاچه امیدوار بود.
بی مقدار با تاکید بر اینکه از وزیر جهادکشاورزی 
می خواهیم در این رابطه توضیحات ازم را ارائه کند، 
تصریح کرد: وزیر باید پاسخگو باشد که چرا نسبت 

به اجرای قانون بی توجه بوده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس با هشدار نسبت 
به اینکه پیامدهای ناشی از خشکی دریاچه ارومیه 
دامن 14 میلیون نفر را می گیرد، گفت: با خشکی 
دریاچه گرد وخاک نمکی کشور را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد و دیگر آذربایجان، تبریز و زنجانی وجود 
نخواهد داشت و حتی تهران را نیز تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.
بی مقدار گفــت: وزرا باید با حضور در مجلس 
اطاعــات ازم را ارائه کنند؛ به طور قطع اگر ازم 
شــد این موضوع را به کمیســیون اصل نود ارجاع 
داده و شــکایتی را نیز تحویل دادگاه خواهیم داد. 
این نماینــده مردم در مجلس دهــم، با یادآوری 
اینکه متخلفان باید محاکمه شــوند، تصریح کرد: 
از رئیس جمهور تقاضا داریم با وزرا به صورت قاطع 
برخورد کند و همچنین از قوه قضائیه نیز می خواهیم 

به این موضوع ورود و رسیدگی کنند.

رئیس  اداره درمان اداره کل کمیته امداد 
امام)ره( سیستان وبلوچستان گفت: 12هزار 
و 897 کودک در اســتان دچار سوء تغذیه 

هستند.
 موســی آبتن افزود: با توجه به اینکه استان از 
نظر شاخص های بهداشــتی در پایین ترین سطح 
قرار دارد بنابراین محرومیت اقتصادی، پایین بودن 
سطح درآمد مردم و تغذیه نامناسب دوران بارداری 
ســبب شده است، کودکان در طول دوران بارداری 
مادر و پس از آن دچار کاهش رشــد و مشــکات 

تغذیه ای شوند.
آبتــن گفت: کمیته امداد اســتان از 12هزار و 
897 کودک دچار سوء  تغذیه حمایت می کند، این 
کودکان ماهانه از سبد غذایی با سرانه 92هزار تومان 

بهره مند می شوند.
رئیــس  اداره درمــان اداره کل کمیتــه امداد 
امام)ره( اســتان، با  اشاره به اینکه از این تعداد 85 
درصد کودکان غیرمددجو و 15درصد تحت حمایت 
این نهاد هســتند اظهار کرد: پایش وضعیت بهبود 
این کودکان در پایان دوره 6 ماهه انجام می شــود 
و چنانچه کودک به رشــد مطلوب رسیده باشد، از 
چرخه حمایتی خارج می شــود اما اگر در وضعیت 
درمان او بهبودی حاصل نشــده باشد، برای 6 ماه 

دیگر تحت حمایت این نهاد قرار می گیرد.
رئیس  اداره درمان اداره کل کمیته امداد امام)ره( 
اســتان با بیان اینکه در برنامه بهبود وضع تغذیه  
اولویت با خانوارهای ســاکن مناطق محروم و کم 
درآمد اســت، افزود: در هر دوره درمان شش ماهه 
حدود 35 تا 40 درصد کودکان بهبود پیدا می کنند 

و از چرخه حمایت این نهاد خارج می شوند.

میراث  کل  اداره  بین الملل  امور  مدیر 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان گفت: طرح ایمن سازی 
موقت سی و سه پل از سوی متخصصان 
کمیته بین المللی آنالیز و مرمت سازه های 
 )ISCARSAH میراث معماری)ایسکارســا

وابسته به یونسکو تائید شد.
شــهرام امیری در حاشــیه بازدید اعضای 
کمیتــه بین المللی آنالیز و مرمت ســازه های 
میراث معماری)ایسکارسا ISCARSAH( وابسته 
به ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد)یونســکو( از بناهــای تاریخی اصفهان 
افزود: این گروه 13 نفره وابســته به یونسکو از 
کشورهای ژاپن، اسپانیا، یونان و فرانسه هستند 
که در سفر یکروزه خود با محوریت پژوهش و 
همفکری با مرمتگران از نحوه مرمت سی و سه 
پل و میدان تاریخی امام اصفهان بازدید کردند. 
وی اظهار داشــت: تبادل نظر در باره نحوه 
پایــش و مرمت آثار تاریخی بــا مرمتگران از 

امام جمعه اهواز گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان فرصت 
ارزشمندی برای استان خوزستان به وجود می آید تا از ظرفیت مدیران 

جوان استفاده کند.
آیت اه سید محمدعلی موسوی جزایری ادامه داد: مدیران جوان خوشفکر، 
خاق و پرتحرک در اســتان خوزستان کم نداریم انتظار می رود گزینش دقیقی 

صورت گیرد و در تمام سطوح اداری و اجرایی از این ظرفیت ها استفاده شود.
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با تاکید بر اینکه مدیران به قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان تن دهند افزود: نیاز امروز استان خوزستان مدیر جوان 
انقابی و بسیجی است تا با نیروی جوانی خون تازه به مدیریت استان خوزستان 

در تمامی حوزه ها تزریق کند و موجب شکوفایی خوزستان شود.

همدان - خبرنگار کیهان:
مدیر فرودگاه همــدان از آغاز برقراری 
مجدد پرواز مشهد - همدان خبر داد و گفت: 
این پرواز توسط شرکت هواپیمایی قشم ایر از 

17 آبان ماه راه اندازی می شود.
در پی لغو پرواز همدان - مشــهد و بالعکس از 
فرودگاه همدان گمانی زنی های مختلفی درخصوص 
برقراری مجدد این پرواز مطرح شده بود که مدیر 
فرودگاه همدان بــا اعام خبر برقراری مجدد این 

پروازها به گمانه زنی ها خاتمه داد.
ســهراب کلوندی اظهار کرد: نخســتین پرواز 
مشــهد از فرودگاه همدان همزمان با شهادت امام 

رضا)ع( صورت خواهد گرفت.
وی بــا بیان اینکه پرواز مشــهد دوشــنبه و 
پنجشنبه هر هفته از فرودگاه همدان انجام می شود 
عنوان کرد: بلیت این پروازها به صورت سراســری 
اســت و استان های همجوار نیز می توانند با خرید 
بلیت از آژانس های مسافرتی از این پرواز بهره مند 

شوند.
مدیر فرودگاه همدان افزود: پرواز همدان - کیش 

اهواز- خبرنگار کیهان: 
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: 
در دومین سال از اجرای برنامه شناسایی و جذب کودکان بازمانده 
از تحصیل تاکنون بیش از 800 دانش آموز شناسایی و به چرخه 

تحصیل بازگردانده شدند.
»محمدصادق کریمی کیا« در جلسه شناسایی و جذب کودکان بازمانده 
از تحصیل استان خوزستان بیان کرد: نباید اجازه دهیم فقر اقتصادی و 

فرهنگی مانع حضور دانش آموزان در کاس درس شود.
وی گفت: امسال از ظرفیت دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی جهت 
بازدید از منازل اســتفاده کردیم و طبــق هماهنگی های صورت گرفته 
بهره مندی از ظرفیت مراکز و خانه های بهداشت جهت شناسایی و جذب 

بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان تصریح کرد: 
چهار پروژه آموزشــی، شناســایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل، 
مدرسه مجازی برای دخترانی که ترک تحصیل کرده اند، بورس تحصیلی 
برای دانش آموزان منتخب و مستعد مناطق کم برخوردار و ارتقای رتبه 
کنکور از جمله طرح های آموزشی استانداری خوزستان در سال تحصیلی 

98-97 است که از سوی شورای اجتماعی کشور تامین اعتبار شده اند.
وی با بیان اینکه ســال گذشته یک هزار و 131 دانش آموز بازمانده 
از تحصیل شناسایی و به چرخه آموزش بازگشتند، تاکید کرد: نگهداری 
کودکان جذب شده به مراتب مشکل تر و از اولویت های مهم این طرح است.

شــهردار اصفهان طی 6 ماه گذشته برای 
سومین بار به سفر اروپایی رفت.

 اعضای شورای اســامی شهر اصفهان با سفر  
قدرت اه نوروزی به ایــروان و فرایبورگ به همراه 
چند نفر از اعضای شــورای اسامی شهر اصفهان 
موافقت کردند. سفر شــهردار اصفهان به ایروان و 
فرایبورگ بعد از دو ســفر در سال 97 به فرانسه و 
لهستان و البته لغو سفر سنگاپور، به نوعی یک رکورد 
در تعداد سفرهای خارجی طی یک سال آن هم در 

شرایط ارزی فعلی کشور خواهد بود.
نوروزی شهردار اصفهان و برخی اعضای شورای 
شــهر با هیئت همراه در حالی ســفرهای خارجی 
متعددی را در همین مدت یک ســال فعالیتشان 

در برنامه داشــته اند که مهدی جمالی نژاد شهردار 
پیشین اصفهان - که هم اکنون معاون عمرانی وزیر 
کشور است- در زمان حضور 2 ساله اش در شهرداری 
اصفهان با توجه به حجم فعالیت ها و شــرایط مالی 
کشور و اصفهان هیچ سفر خارجی را در برنامه کاری 

خود قرار نداد.
این ســفرها در حالی صورت می گیرد که هنوز 
چند هفته از اعتراض رانندگان اتوبوس نســبت به 

عدم پرداخت حقوقشان نگذشته است.
نماینده رانندگان اتوبوس با انتقاد از ســفرهای 
خارجی شهرداری و شورای شهر گفته بود: شما که 
به فکر سفرهای خارج و گشت و گذار هستید، چرا 

بودجه اتوبوسرانی را کم کردید؟

اردبیل- خبرنگار کیهان:
 مدیرعامل شرکت منابع آب گفت: مرحله 
اول پروژه ملی پایاب سد خداآفرین در استان 
اردبیل تا پایان ســال جاری به بهره برداری 

می رسد.
محمد حاج رسولی ها گفت: در جریان بازدید از 
سد خداآفرین گفت این پروژه ملی در حال حاضر از 
78 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و مرحله 
اول آن بالغ بر 36 هزار و 700 هکتار از اراضی منطقه 

را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی نقــش این پروژه در ایجاد تحولی بزرگ در 

کشاورزی منطقه را مورد تاکید قرار داد و افزود: با 
تاش و همت شرکت آب منطقه ای استان اردبیل 
این پروژه در زمان پیش بینی شــده به بهره برداری 

می رسد.
در جریــان این بازدیــد اصغر ســلیمان زاده 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اردبیل نیز گفت: 
شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین یکی از پروژه های 
بزرگ شمال استان است که با سرمایه گذاری یک 
میلیارد داری از محل صندوق توســعه در دست 

اجرا می باشد.
وی وسعت اراضی و زهکشی این سد در استان 

را 62 هــزار هکتار ذکر کــرد و گفت که این طرح 
به چهار ناحیه عمرانی تقســیم شده و در اولویت 
اول 36 هزار و 700 هکتار از آن در سال جاری به 

بهره برداری می رسد.
وی در پایان گفــت: انتقال و توزیع آب اراضی 
در محدوده طرح شــبکه خداآفرین، ایجاد اشتغال 
در دوران اجرا و بهره بــرداری برای 20 هزار نفر و 
سامان دهی حدود 10 هزار خانوار عشایر با افزایش 
تولید محصوات مختلف بــا رویکرد جلوگیری از 
مهاجرت ساکنان منطقه از مهم ترین اهداف اجرای 

این طرح محسوب می شود.

خطر فرونشست زمین اصفهان را 
تهدید می کند

خطر فرونشست زمین شهر اصفهان را تهدید می کند.
رئیس کمیســیون حمل ونقل شورای شهر اصفهان در جلسه شورای 
شــهر گفت: خشکی زاینده رود مشکاتی جدی برای شهر اصفهان ایجاد 
کرده و تداوم کمبود آب در حوضه زاینده رود مسائلی تمام عیار را در ابعاد 
مختلف به دنبال دارد، تااب گاوخونی امروز به شوره زاری تبدیل شده که 

با ریزگردهای بیماری زا پذیرای ساکنان منطقه است.
امیراحمد زندآور ادامه داد: فرونشست زمین از دیگر مشکاتی است 
که در این منطقه دیده می شــود، مهم ترین دایل نگرانی در این زمینه 
کاهش ســطح آب های زیرزمینی و بارگزاری های ساختمانی و خشکی 

زاینده رود است.
وی گفت: جاری نبودن زاینده رود و تغذیه نشدن چشمه های زیرزمینی 
فرونشست را تشدید کرده، در برخی از مناطق اصفهان از جمله در شمال 
شهر، شکاف هایی مشاهده شده که احتمال ارتباط آنها با پدیده فرونشست 

زمین وجود دارد.

چهارپنجم کاغذ کشور 
در مازندران تولید می شود

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از مجموع 
250 هزار تن کاغذ در کشور 175 هزار تن توسط استان مازندران تولید 

و استحصال می شود. 
محمد محمدپور عمران اظهار کرد: وجود مجموعه بی نظیر چاپ اسکناس و 
کاغذهای غیرقابل تبدیل در استان و مجموعه آلفا سلولز که نزدیک 60 درصد 
از »ام دی اف« کشور را تأمین می کند و ساخت نخستین مجموعه از »اچ دی اف« 
در استان موجب می شود تا نیاز به واردات و بهره برداری چوب از درختان کشور 

افزایش پیدا کند که در این بخش با مشکات عمده ای روبه رو هستیم.
وی با اشــاره به مشــکات در بخش های دیگر، گفت: برای تهیه مواد اولیه 
لبنی بزرگ ترین صادرکننده لبنیات در استان که باید این مزیت را قدر بدانیم، 

دچار مشکل هستیم.

یونسکو، طرح ایمن سازی سی و سه پل را تأیید کرد

برنامه های سفر این کارشناسان به شهر تاریخی 
اصفهان است. 

امیری افزود: در بازدید این کارشناســان از 

سی و سه پل، پیامدهای فرونشست زمین ناشی 
از خشکسالی در این اثر مورد تایید اعضای تیم 

یاد شده قرار گرفت. 

امیــری تصریح کرد: نظــر اعضای کمیته 
بین المللــی آنالیز و مرمت ســازه های میراث 
معماری)ایسکارســا ISCARSAH( این بود که 
طرح مقاوم ســازی این پل می تواند به عنوان 
یک طرح پایلوت ایمن ساز موقت در خیلی از 

بناهای تاریخی جهان اجرا شود.  
مدیــر امــور بین الملــل اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، 
اســتفاده از خشــت، گل و آجر در بنای سی 
و ســه پل و نگهداری این مصالح با ســاروج 
را از مهم ترین نکاتی دانســت که مورد توجه 
کارشناسان کمیته یاد شده قرار گرفته است. 

وی تاکیــد کرد: آنها روی پایش های پل و 
فرو نشست زمین ناشی از پایین رفتن آب های 
زیرزمینــی و قطع و وصل مکرر جریان آب در 

زمان خشکسالی تاکید داشتند.
ســی  و ســه  پل یکی از پل های تاریخی 
اصفهان است که در معرض آسیب های ناشی 

از خشکسالی قرار گرفته است.

سومین سفر اروپایی شهردار اصفهان 
طی 6 ماه گذشته 

سوء تغذیه
  12هزار کودک 

در سیستان و بلوچستان

نماینده مجلس:
قوه قضائیه باید

 به موضوع دریاچه ارومیه 
ورود کند

امام جمعه اهواز:
خوزستان نیاز به

 مدیران جوان انقابی دارد

آزادی 20 زندانی مهریه و نفقه 
در همدان

شناسایی 800 کودک خوزستانی 
بازمانده از تحصیل

بازگشت پروازهای همدان - مشهد به فرودگاه همدان

و پرواز عتبات عالیات نیز درحال پیگیری است البته 
درخصوص پرواز عتبات، حج و زیارت اســتان باید 

ورود جدی داشته باشد.
وی ظرفیت و زیرساخت فرودگاه همدان را در 

برقراری پروازهای عتبات عالیات بســیار مطلوب 
عنوان کرد و افــزود: موید این ادعا پروازهای حج 
تمتع اســت که طی چندین سال از استان همدان 

انجام شده و تاکنون هیچ مشکلی نداشته است.

مرحله اول سد خداآفرین اردبیل تا پایان سال به بهره برداری می رسد

زلزله زده  بازســازی مناطق  رئیس  ستاد 
استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون بیش از 
16 هزار واحد زلزله زده بازسازی و تحویل مردم 
شده اند، گفت: تا پایان آبان ماه 20 هزار واحد 

زلزله زده ساخته می شوند. 
رضا خواجــوی گفــت: تاکنــون چارچوب و 
پنجره های 16 هزار و 128 واحد نصب شــده و به 

مردم مناطق تحویل داده شده است.
وی افزود: بنیاد مسکن تنها واحدها را تا مرحله 
نصــب چارچوب و پنجره تکمیــل می کند و دیگر 
مراحل شامل کاشی کاری و ســفیدکاری را مردم 

انجام می دهند.
خواجه ای در رابطه با واحدهایی که نیاز به تعمیر 

دارند، گفت: تاکنون کار تعمیر 59 هزار و 930 واحد 
زلزله زده آغاز شده و 53 هزار و 703 واحد به صورت 

کامل تعمیر   شده اند.
وی با بیان اینکه تاش می کنیم  که بازســازی 
واحدهای آســیب دیده در روستاها تا پایان اسفند 
ماه به پایان برســد، گفت: براساس تعهد داده شده 
تا پایان آبان ماه 20 هزار واحد بازسازی و به مردم 

تحویل داده خواهند شد.
رئیس  ستاد بازســازی مناطق زلزله زده استان 
کرمانشاه گفت: در سرپل ذهاب با مشکل الحاق برخی 
محله ها به این شهر رو به رو هستیم که با توجه به 
مشکات قضایی ایجاد شده نتوانسته ایم اقدام های 

ازم را برای بازسازی آغاز کنیم.

مدیرکل راه آهن شمال شرق دو )گلستان( 
از ورود نخســتین محموله دام زنده از کشور 
قزاقســتان از طریق خط آهــن بین المللی 
قزاقستان - ترکمنستان - ایران و پایانه ریلی 
اینچه برون گنبدکاووس به این استان خبر داد. 
محمدرضــا قربانی ، گفت: این محموله شــامل 
400 راس گوسفند زنده است که توسط یک شرکت 

گلستانی وارد کشور شد.
وی اظهار داشــت: این محموله، چند روز پیش 
وارد گمرک اینچه برون شد و پس از گذراندن مراحل 
قانونی و قرنطینه در ایستگاه پتروشیمی راه آهن در 

حوالی شهر آق قا تخلیه شد.
قربانــی اضافه کرد: این محمولــه دامی در پی 
سفر چندی پیش هیئت بازرگانی - تجاری گلستان 
به ریاست استاندار به جمهوری قزاقستان و امضای 
تفاهم نامه همکاری بین استاندار گلستان با استاندار 

منگستائو، وارد این استان شده است.
وی تصریح کرد: قرارداد منعقد شده، واردات 10 
هزار راس گوسفد زنده است که به مرور تا پایان امسال 
از طریق پایانه ریلی اینچه برون وارد گلستان می شود.
وی ، توســعه کریدور ریلی ایران - ترکمنستان و 
قزاقستان را از دیگر محورهای تفاهم نامه همکاری 
دو اســتاندار اعام کرد و گفت: برای تحقق این امر 
مقرر شــده برخی تسهیات برای تجار دو کشور در 

نظر گرفته شود.

ورود نخستین محموله دام زنده 
از قزاقستان به گلستان

تجهیز 2 هزار دستگاه
 تاکسی شهر مشهد 

به سامانه پرداخت الکترونیکی

ساخت بیش از 16 هزار واحد مسکونی 
زلزله زدگان استان کرمانشاه

بهره برداری از پست برق
اهواز- خبرنگار کیهان: فاز اول پست 33/132 کیلو ولت »زهره« در 
شهرســتان هندیجان به ظرفیت 30 مگاولت آمپر و عملیات احداث ورود و 
خروج خط 132 کیلوولت ماهشهر- هندیجان در این پست به پایان رسید 
و برقدار شــد. 155 میلیارد ریال در این پروژه سرمایه گذاری صورت گرفته 
است. افزایش ظرفیت پست، کاهش بارگیری ترانس پست های مجاور، بهبود 
وضعیت ولتاژ منطقه و کاهش خاموشی ها و افزایش ظرفیت و ضریب اطمینان 
فاز اول پســت 33/132 کیلو ولت زهره هندیجان به ظرفیت 30 مگاولت 
آمپر و عملیات احداث شبکه از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه است.

احداث کمپ ورزشی
اردبیل- خبرنگار کیهان: مســئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سرعین از احداث کمپ تیم های ورزشی در این منطقه خبر داد. 
جهانگیر شهبازی گفت: این کمپ با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با 

اعتباری معادل 600 میلیارد ریال احداث می شود. 
وی با بیان اینکه اشتغال زایی پیش بینی شده برای این پروژه حدود 160 
نفر است، افزود: سرمایه گذار این پروژه درخواست 150 میلیارد ریال تسهیات 

کرده است که امید است از محل اشتغال پایدار روستایی پرداخت گردد.
رفع تصرف اراضی

رشت- خبرنگار کیهان:  رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا 
از رفع تصرف 4 هکتار و 600 مترمربع از اراضی منطقه حفاظت شده اراضی 
پناهگاه حیات وحش »سرخانکل« این شهرستان  از دست یک متجاوز خبر داد. 
حمزه عشوری اظهار داشت: این اراضی واقع در روستای »سیاه درویشان« 
این شهرســتان که توسط فردی تصرف شده بود، با حکم مرجع قضایی از 
ید متصرف خارج و بــه اراضی پناهگاه حیات وحش این منطقه بازگردانده 
شد. به گفته وی این متصرف با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

استقبال از زایمان طبیعی
همدان- خبرنگار کیهان: مدیر مرکز آموزشی درمانی پژوهشی فاطمیه 
همدان گفت: آمار زایمان طبیعی در همدان رو به افزایش است و در سه ماهه 

دوم سال نسبت به سه ماهه نخست این آمار 9 درصد رشد داشته است. 
جواد جوزی اظهار داشــت: آمار زایمان طبیعی از 40 به 49 درصد در 
فصل تابستان رسیده است و در مقابل شاهد سیر نزولی آمار سزارین هستیم. 
مدیر مرکز آموزشی درمانی پژوهشی فاطمیه همدان، گفت: برای ترویج 
زایمان طبیعی، کاس های زایمان فیزیولوژیک، جشنواره های ترویج زایمان 
طبیعی و کاس های آموزشی برای ماماها در راستای توانمندسازی آنها در 

امر زایمان برگزار شده است.
برگزاری اجاس در همدان

* رئیس شــورای اسامی شهر همدان گفت: یکم آذرماه امسال شصت 
و دومین اجاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسامی مراکز استان ها، 
هیئت رئیسه شورای عالی استان ها و شهرداران کانشهرهای کشور در شهر 

همدان برگزار می شود.
کامران گردان اظهار کرد: این همایش فرصتی برای معرفی همدان بوده 
و در ایــن همایــش یک روزه باید تمام تاش خود را به کار گیریم تا از این 
موقعیت استراتژیک، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم و همدان را به عنوان 

بهترین مقصد گردشگری و سرمایه گذاری معرفی کنیم.
راه اندازی کیلووات شمار اندرویدی

تبریز- خبرنگار کیهان: برای اولین بار در کشــور کیلووات شــمار 
اندرویدی در تبریز راه اندازی شد. 

مدیرعامــل توزیع برق تبریز گفت: نرم افراز اندرویدی کیلووات شــمار 
مزبور، مشابه خارجی ندارد.

عادل کاظمی افزود: با این نرم افزار امکان »محاسبه سریع هزینه برقراری 
انشعابات اولیه و ثانویه«، در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: ارســال نتیجه محاسبات با پیامک، تبدیل واحد اسب 
بخار به کیلووات، مشــاهده آخرین بخشنامه ها و تبدیل آمپر به کیلووات از 

ویژگی های این نرم افزار است و در تبریز فعال گردیده است.
پروژه های نیمه تمام

ساری- خبرنگار کیهان:  معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: از پنج هزار و 500 پروژه های عمرانی 
نیمه تمام این اســتان 400 پروژه قابل واگذاری به ســرمایه گذاران  بخش 

خصوصی است.
اصغر طالبی افزود: اولویت واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی 

با پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد است.
صادرات گل

* یــک کانتینر گل و گیاه زینتی و آپارتمانی به ارزش 65 هزار دار از 
کارآباد به جمهوری آذربایجان صادر شد. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد گفت: این محموله شامل 3 
هزار درختچه کاج، شمشاد و گل های تزیینی آپارتمانی بود.

ابوالحسنی افزود: شهرســتان عباس آباد با دارا بودن 54 هکتار گلخانه 
بــرای پرورش گل و گیاه آپارتمانی و 109 هکتار فضای باز تولیدی درخت 

و درختچه زینتی، یکی از مناطق تولید گل و گیاه استان مازندران است.
وی گفت: هزار و 20 بهره بردار در حال حاضر در زمینه پرورش گل 
و گیاه در مناطق کارآباد، سلمانشــهر و عباس آباد مشغول به فعالیت 

هستند.
رفع تصرف اراضی

جاسک- خبرنگار کیهان:  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان جاسک از رفع تصرف 16 هکتار از اراضی ملی  این شهرستان خبر 
داد. جمشید سااری گفت: 16 هکتار از اراضی ملی قریه تار و حصار )دشت 
یکدار( این شهرستان که در سال های قبل توسط افراد سودجو تصرف شده 
بود با دســتور مرجع قضایی و با حضور نیروهای یگان حفاظت اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرســتان جاسک و پاسگاه مرزی دریایی یکدار رفع 

تصرف و به انفال بازگردانده شد.
وی افزود: ارزش ریالی این اراضی رفع تصرف شــده معادل 4 میلیارد و 

800 میلیون ریال برآورد شده است.

گیان رتبه اول
 در فوت عابران پیاده را دارد

جانشین فرماندهی پلیس راه گیان گفت: این استان رتبه 
نخست کشور را در فوت عابران پیاده دارد.

ســرهنگ جاور صفاری گفت: روزانه به طور میانگین در ســطح 
کشــور 45 نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند و 970 

نفر نیز مصدوم می شوند.
وی با بیان اینکه سهم استان گیان از این آمار دو کشته در روز 
و 23 نفر مصدوم اســت، ادامه داد: در هفت ماه نخست سال 1397، 
بالغ بر 308 نفر در استان گیان کشته شدند که 106 نفر موتورسوار 

و 58 نفر عابر پیاده بودند.
ســرهنگ صفاری با تأکید بر اینکه این آمار در مقایســه با مدت 
مشابه سال 1396 کاهش دارد، افزود: در سال گذشته استان گیان 
رتبه اول کشور در فوت عابران پیاده و رتبه دوم تصادفات موتورسیکلت 

را به خود اختصاص داد که قابل تأمل است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 198 موتورسوار در جاده های 
استان فوت کردند، خاطرنشــان کرد: تعداد کثیری از رانندگانی که 
تصادف می کنند و از کاه ایمنی استفاده نمی کنند، مجروح یا معلول 

می شوند.
جانشین فرماندهی پلیس راه استان گیان افزود: هزینه تصادف 
هر نفر هفت میلیارد ریال اســت که در سال گذشته رقمی در حدود 

430 میلیارد ریال هزینه بر کشور تحمیل شد.
وی گفت: محور آستارا - تالش یکی از مسیرهای قرمز و پرتصادف 

در استان گیان است.
در پایــان این مراســم به 50 نفر از رانندگان موتورســیکلت در 

شهرستان به قید قرعه کاه ایمنی اهدا شد.
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مخاطب گرامی! آیا شما حوصله و تحملش را 
داریــد تا یک مطلب نقادانه درباره وضعیت امروز 
سینمای ایران بخوانید؟ آیا حالش را دارید تا یک 
نفر برایتان توضیح بدهد وضعیت امروز سینمای 
ایــران به جهت مدیریت و تولید و محتوا و اکران 
و... چه مناســباتی دارد و در چه منجابی دست 
و پا می زند؟ اگر حوصله اش را دارید که این متن 
را بخوانید اگر هم بی حوصله یا مرددید بدانید که 
نویسنده در این نوشتار سعی کرده از تعارف بکاهد 
و بر مبلغ و - چه بسا - صداقت بیفزاید و راستش 
را به شــما بگوید. و بااخره اینکه مطمئن باشید 
خواندن این متن برای شما خالی از لطف و تأسف 

و »تصمیم گیری« نخواهد بود!
خب؛ ما بناســت درباره وضعیت ســینمای 
ایران- بالجمله و فی الجمله؛ یعنی به طور کلی و 
تقریبــا درباره همه جوانب- حرف بزنیم. البته در 
مســیر انجام این کار که معموا با عشق و نفرت 
توأمان و همزمان همراه است، مقادیر قابل توجهی 
اعصاب خردی و وحشت تولید خواهد که از آن هم 

ابا و اجتنابی نیست. 
حاا اما کافی است یک مرور کلی بر فیلم هایی 
کــه در این چند روز، در ایــن چند ماه و در این 
چند سال به روی پرده ســینماهای کشور رفته 
است داشته باشیم و آن وقت با خودمان حساب و 
کتاب کنیم که اوضاع دقیقا از چه قرار است و این 
سینما با همه داشته ها و نداشته هایش و البته با 
این خروجی ها و فیلم های روی پرده اش، اساسا مایه 
آبرو و افتخار است یا باعث شرمساری و خجالت؟!
مدت هاست که ســینمای ما را فارغ از اندک 
آثار به دردبخور و قابل دفاع، آثاری تسخیر کرده 
که به معنای واقعی کلمه بی هویت و بدهویت اند. 
فیلم هایی که یا باعث ریشــه کنی بنیان خانواده 
می شوند یا در غرقابه شــوخی ها و جسارت های 
جنسی و لودگی و اباحه گری دست و پا می زنند.
باور کنید این کلمات و جمات نه شوخی اند و نه 
بایســتی از فرط تکرار، بی معنا شده باشند. فقط 
موضوع این است انگار هیچکس حس و حساسیت 
و مسئولیت و حوصله و وقت ندارد تا آنها را جدی 

بگیرد و فکری بکند و کاری به انجام رساند.
هــزاران بار گفته ایم که نه مردم ایران از ونک 
به باای تهران هســتند و نه ســوژه های خوب و 
جذاب، در جوک ها و جسارت های جنسی و لودگی 
و اباحه گری محدود و محصور شــده اند، و باز هم 
بارها و بارها گفته ایم که این سینما با این فیلم های 
ســخیف و مزخرف دارد تربیت بصری مخاطب را 

خراب و خراب تر می کند، اما کو گوش شنوا؟!
مســئوان سینمایی کشــور گویا تمام هم و 
غم شان در حفظ میز و برگزاری جشنواره ها برای 
کم و کســر نداشتن بیان کاری شان است و این 
جور مسایل بی اهمیت و بی ارزش را رها کرده اند 

انتشار توئیت جنجالی از سوی یک به اصطاح 
سلبریتی زن و هشتگ زدن با عنوان »حب اإیران 
یجمعنا« در انتهای توئیت او، در این روزها که مردم 
ایران و مسلمانان جهان حماسه اربعین را رقم زدند، 
واکنش های شدیدی را در پی داشته است. برخی 
می گویند که این کار در واقع مقابله با شعار معروف 
»حب الحسین یجمعنا« و راهپیمایی اربعین است؛ 
با مراجعه به تاریخ این توئیت مشاهده می شود که 
این توئیت اوایل مهر امســال یعنی درباره حادثه 
تروریســتی اهواز منتشر شده است، اما به اشتباه، 

به این روزها نسبت داده شده است. 
فارغ از این مسئله، سؤال اینجاست که آیا واقعاً 

فرهنگ و هنر از جمله مقوله هایی هستند که همچون مفاصل در کالبد اجتماعی زندگی بشر کمک می کنند تا 
این کالبد و ساختار اجتماعی هم نرم تر و روان تر به حرکت در جهات مختلف ادامه دهد و هم اصوا بتواند به زندگی 
خود به عنوان یک ارگانیســم زنده در عرصه های مختلف ادامه داده و حیات خود را تضمین کند. قدر مســلم بدون 
فرهنگ و هنر به عنوان جوهره اصلی زندگی بشــری بر روی کره زمین نمی توان به حیات در این کره امید چندانی 
داشــت و از همین رو بروز و ظهور این دو عرصه حیاتی در طول هزاران ســال از حیات بشری نقشی اساسی و حیاتی 

همچون خود زندگی داشته است.
از سوی دیگر حیات بشر روی کره زمین به گونه ای آغاز شده و دوام و قوام یافته که به جرات می توان گفت حیات 
با همراهی و همزمانی فرهنگ و هنر همراه بوده است. زندگی اجتماعی و بودن در کنار یکدیگر و نخستین آواهایی که 
از زبان بشر بیرون آمده است همگی نمونه هایی از همزمانی زندگی و فرهنگ و هنر بوده است و نقاشی های چندین 

هزار ساله در غارها نمونه های دیگری از این حیات فرهنگی و اجتماعی بوده است.
توجه به این همزمانی هاســت که باعث می شــود تا در عرصه های فرهنگی و هنری بشر امروز نیازمند رخدادها 
و فعالیت های تازه و نو اســت و موســیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و امور فرهنگی و اجتماعی چون گردشگری در 
اولویت های انسان امروزی تعریف می شود تا دیگر ساحت های زندگی اجتماعی از جمله دین و اخاق و مذهب را تقویت 

کرده و به قوام و دوام زندگی معنوی و دینی او کمک کند تا قدرتمند و قوی به مسیر خود ادامه دهد.
اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در فضاهای بزرگ و در  اشل های گسترده که با حضور جمع زیادی از هنرمندان 
و فعاان و البته حضور گســترده مردم همراه شــود، اگرچه در خارج از ایران سابقه و تجربه زیادی دارد، اما در ایران 

تجربه زیادی ندارد و البته مسبوق به  سابقه هم نیست.
هنری که بتواند جمع زیادی از مردم و عاقه مندان را به پای ارزش ها و ویژگی های یک اثر بپردازد، واجد و دارای 
ارزش های اجتماعی، فرهنگی و هنری بســیاری اســت و از  این رو تاش ها هم باید به سمتی سوق یابد که بتواند این 
ارزش ها و ویژگی ها را به خوبی نشــان داده و البته قوام بخش و مقوم روحیات اجتماعی، اخاقی و انســانی در میان 

گروه های مختلف مردم هم باشد.
منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد در همین  راستا و براساس رسالت هایی که از سوی اسناد باادستی برایش 
تعریف کرده، گام هایی را آغاز کرد و با انجام مطالعات و برنامه ریزی های اصولی اجرای برنامه هایی از این دست را در 

دستور کار قرار داد
آنچه که در این گســترده مورد توجه اســت و از مهم ترین اهداف چشم انداز فرهنگی این منطقه هم بوده، توجه 
به هنر و فرهنگ فاخر و پرهیز از بها دادن و ایجاد فرصت برای هرگونه فعالیتی با هر کیفیتی بوده است. قدر مسلم 
هنری می تواند به قوام و دوام فرهنگی، هنری، دینی و اخاقی جامعه ما منجر شود که واجد ویژگی های مدنظر نظام 

و ارزش های واای انسانی و اخاقی و اجتماعی باشد.
براین اساس تاش ما ارائه و نمایش برنامه ها و فعالیت های هنری بوده و خواهد بود که این مقوله را مورد توجه 
قرار داده باشند و از سوی دیگر پیش از رسیدن به مرحله اجرا، با پژوهش و مطالعه کافی، پیام های مدنظر در اعتا و 

ارتقای فرهنگی جامعه را بتوانند منتقل کنند.
اجرای نمایش میدانی رسول به عنوان بزرگترین نمایش میدانی کشور هم در همین راستا تعریف و برنامه ریزی شد 
و از اردیبهشت امسال وارد مرحله مطالعاتی و پیش اجرایی قرار گرفت. با توجه به بعد مذهبی و معنوی این نمایش، 
اجرای این نمایش به ماه های محرم و صفر موکول شد تا هم مناسبت اجرایی آن مورد توجه قرار گیرد و هم بتوانیم 

برای نخستین بار حجم قابل توجهی از مردم را به پای نمایش اجتماعی، مذهبی و معنوی بنشانیم.
حضور جمع قابل توجهی بازیگر که به حدود ۲۰۰ نفر می رسد و حضور شبانه بیش از ۴ هزار نفر از مردم تهران 
در زمان اجرای این نمایش به خوبی نشان داده که توجه به ابعاد معنوی و دینی زندگی اجتماعی در میان بخش های 

مختلف مردم همچنان پررنگ و قوی بوده و این امر هدف و رسالت اصلی مجموعه را محقق کرده است.
توســعه این برنامه به ســطوح ملی و اجرای آن در شهرهای مختلف کشور، می تواند گام اصلی این مجموعه در 
تحقق رسالت های ملی، منطقه ای و بین المللی را برداشته و ما را یاری کند تا بتوانیم با استفاده از نمونه های مختلف 

هنری، به قوام و دوام ارزش های هنری، اجتماعی و اخاقی مدنظر نظام کمک کنیم و این امر رسالت اصلی ماست.

پس از پیروزی انقاب اســامی، انقابی رســانه ای اتفاق افتاد و بایستی در آستانه 
چهلمین سالگرد انقاب اسامی این موضوع به طور تخصصی بررسی شود. فرهنگسرای 
رسانه این مسئولیت را برعهده گرفته است؛ نقش رسانه در جنگ روانی، کرامت انسان ها، 
دیپلماسی سیاسی، اخاق و امیدبخشی از جمله مسائلی است که در نشست هایی بررسی 
می شود. یکی از راه های نفوذ دشمن، جنگ رسانه ای و خبری است. این درحالی است 

که ما هنوز با مسئله جنگ رسانه ارتباط جدی برقرار نکردیم. 
علی محمداسماعیلی رئیس فرهنگسرای رسانه در این باره گفت: قصه از اینجا شروع 
شد که با توجه به تجربه  در حوزه رسانه، صداوسیما و دانشگاه احساس کردم یک فاصله ای 
بین اساتید دانشگاه در حوزه ارتباطات، روزنامه نگاری و مدیریت رسانه با مراکز و سازمان 
رسانه ای یعنی اساتید ارتباطات، دانشگاه های مرتبط با رسانه و دانشکده خبر به وجود 

آمده و دانشگاه ها و رسانه ها هرکدام جزیره ای عمل می کنند. 
وی تأکید کرد: در واقع خیلی از کاس های مرتبط با روزنامه نگاری باید در رسانه ها 
برگزار شود؛ مثل اتفاقی که در رشته پزشکی می افتد و کارورزی ها و کاس هایشان در 
بیمارســتان تشکیل می شــود. همین اتفاق برای حوزه علوم ارتباطات، دانش و بنیان و 
روزنامه نگاری هم بایستی اتفاق بیفتد. دانشجویی که هیچ تحریریه ای را ندیده نمی تواند 
یک گزارش تنظیم کند و به او این فرصت داده نشــده. ازم اســت دست به دست هم 
بدهیم تا در آستانه چهلمین سالگرد انقاب اسامی یک اتفاق مطلوب رسانه ای بیفتد. 
اســماعیلی با اشاره به اینکه مستندســازی و کار میدانی در این راستا راهگشاست، 
تأکیدکرد: بهترین کار این است چهل سال تجربه رسانه انقاب اسامی را مستندسازی 
کنیم و در قالب چهل نشســت از مدیران قدیمی و فعلی رســانه ها دعوت کنیم تا در 
این میزگردها و نشســت های تخصصی حضور پیدا کنند. این تبادل اطاعات و نظرات 
و دیدگاه ها باعث می شود تا هم تجارب و هم این دانش ها و اندوخته های علمی بروز و 
ظهور پیدا کند و از طرفی به مرحله عمل گرایی برسد. آیندگان نیاز به این تبادل اطاعات 
دارند و در این راه حتماً از مدیران و تاشــگران و فعاان این عرصه دعوت می کنیم و 
نمی گذاریم همین طور با تجربیات و اندوخته های علمی بازنشسته و خانه نشین شوند. یا 
در شغل های جدید، راه های غیرمرتبط را برگزینند و باید فضایی باشد که این تجربیات 

بهتر منتقل شود. 
وی افزود: در رسانه ها تجربه و دانش باید توأمان پیش بروند؛ چرا که اان بسیاری 
از رســانه های معاند با یک گزارش، پاتو و تحلیل کار خودشان را جلو می برند. علتش 
این اســت که در خیلی از حوزه ها حرفــه ای عمل نمی کنیم. این حرفه ای بودن باید از 
طریق انتقال تجارب اتفاق بیفتد. ما در سیر عملکردها و رویکردهایمان فراز و نشیب هایی 
داشته ایم که هم نقاط امیدبخشی در آن بوده و هم نقاط ضعفی داشته ایم. بایستی درباره 
آنها با هم به یک گفتمان مشــترک برسیم، چرا که امکان ندارد ما آینده موفقی داشته 

باشیم ولی از تجارب گذشتگان بهره نبریم. 
رئیس فرهنگ ســرای رسانه با اشاره به گسترش رســانه در سال های پس از انقاب 

گفت: پیش از انقاب فقط دو شــبکه تلویزیونی بود. رسانه بخش کوچکی از زندگی ما 
بود اما امروز قلب و روح مردم از رســانه ها ســیراب می شود. بیش از ۳۰۰ عنوان شبکه 
فارســی زبان با رویکرد تخریب دستاوردهای انقاب اسامی مان در کشور قابل دریافت 
است. پیشرفت چشمگیر کشور از یک طرف و تخریب فراوان از طرف دیگر ما را به این 
سمت هدایت کرد که ۴۰ نشست تخصصی برگزار کنیم تا از تجربیات اهالی رسانه که 

این سال ها مجدانه در برابر این هجمه ها ایستادگی کرده اند استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در این ۴۰ ســال که از پیروزی انقاب گذشته است، خبرنگاران 
زیــادی بودند کــه با حضور خود در میدان های مختلــف از دفاع مقدس گرفته تا 
سخت ترین وقایع، تاش کردند تا شیطنت های رسانه ای دشمنان را مدیریت کنند. 
بنابراین و در این ۴۰ نشســت، می خواهیم از تجربیات دوســتان رسانه ای استفاده 
کنیم. متاســفانه بین اساتید حوزه مدیریت رسانه و کسانی که در حوزه صنف کار 
می کنند، فاصله وجود دارد که این فاصله خسارت بار است. بنابراین باید آنان را کنار 
هم جمع کنیم و از تجربیات شــان استفاده کنیم. امیدواریم که بتوانیم این سلسله 

نشست ها را به خوبی برگزار نماییم.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که شنبه های انقاب و برخی از نشست های دیگر 
هم برگزار می شود کار شما همراستا نیست، تأکید کرد: ما این سلسله نشست ها را با دو 
فصل مجزا طراحی کرده ایم. فصل اول به موضوعاتی از قبیل اخاق حرفه ای، مسئولیت 
اجتماعی، مدیریت بحران و رسانه ها، بحث مدیریت چهره سازی در رسانه ها، بحث حریم 
خصوصی در رســانه ها، تعلیم و تربیت در رسانه ها، آموزش های دینی در رسانه، حقوق 
شهروندی در رسانه ها می پردازد و فصل دوم به بررسی عملکرد رسانه های موجود کشور 
از قبیل صداوسیما، خبرگزاری ها، روزنامه ها، سایت های خبری و تحلیلی اختصاص دارد. 
حتی به عرصه تولید ســینمایی و هرآنچه در تعریف رسانه می گنجد هم ورود خواهیم 
داشت.این نوع پرداخت های ما اصًا شباهتی به شنبه های انقاب و کارهای دیگران که 
در این عرصه انجام داده اند، ندارد. زیرا ما انحصاراً به چهل نشست درباره رسانه و دستاورد 
چهل ساله در حوزه های مختلف می پردازیم، و موضوعات رسانه متفاوت و تخصصی هستند. 
در این جهت به اهداف و چشــم اندازی هم می اندیشــیم که اواً سرمنزل مقصود آن به 
نقطه امیدبخشــی هدایت شود. چرا که دشمن امروز سعی دارد این نقاط امیدبخش و 
امیددهنده را کمرنگ کند و رسانه های ما را ناکارآمد نشان دهد و تاش می کنیم این 

کارآمدی رسانه ای را به رخ بکشیم. 
اســماعیلی در خاتمــه افزود: در وهله بعدی تاش می کنیــم یک هم افزایی میان 
رســانه های موجود و مدیران و فعاانی که در گوشــه و کنار کار رســانه ای می کنند 
ایجاد نماییم. اان همکاری ازم بین رســانه های ما خیلی قوی نیست. این همکاری را 
می خواهیم تقویت کنیم و محور آن استفاده  حداکثری از تجربه رسانه ای و اصحاب رسانه 
است. روزهای بعد از ایام صفر اولین نشست از سلسله نشست های رسانه ای چهل ساله 
انقاب اسامی در فرهنگسرای رسانه با حضور کارشناسان رسانه ای فعال آغاز خواهد شد. 

هنریکهبهقواماخاقیجامعهمنجرمیشود
سيد محمد حسينی حجازی - تهيه كننده نمايش »رسول«

رسانههایانقابیونیازبه
همافزاییدربرابردشمن

رئیس
  فرهنگسرای رسانه:

سعيد رضايی

حّبایران
نمایشییاواقعی؟

رضا صفری

و نامردی است؛ کسانی که هنگام وضع حمل به 
خارج کشــور رفته و فرزندان خــود را در اروپا و 
آمریــکا می زایند و برای آنها تابعیتی غیر از وطن 
خود می گیرنــد، و به بهانه های مختلف برای آن 

توجیه می آورند!
کســانی که به جــای جلوگیــری از بحران 
جمعیتــی و حمایت از فرزنــد آوری، به تقلید از 
فرهنگ غرب، گربه و ســگ بازی اختیار کرده و 
آن را ترویج می دهند و خود را مادر سگ و گربه 
و شوهرانشــان را پدر ســگ و گربه می خوانند، 
چگونــه خود را وطن پرســت می نامند؟ آیا بهتر 
نیســت هزینه هایی که برای نگهداری حیوانات 

می پردازند را به خانواده های نیازمند و دوست دار 
فرزند بدهند؟

دستمزدهای فوق نجومی برخی از سلبریتی ها 
به هیچ عنوان قابل مقایسه با زحمت کشان جامعه 
از جملــه کارگران، رفتگــران و حتی کارمندان 
نیســت. این تفاوت، یکی از بزرگترین نابرابری ها 
در ایران و حتی جوامع دیگر اســت؛ اما در ایران 
مانند کشور های غربی – که از هنرمندان مالیات 
ســنگین دریافت می کنند - از بازیگران مالیات 

دریافت نمی شود؛ به فرض غیر دولتی بودن برخی 
از پروژه ها، سؤال اینجاست که این دستمزد ها از 
کدام منابع به دست می آید و ممکن است در انتها 
به جایی برســیم که حق بسیاری از افراد جامعه 
زیر پا گذاشته شده است. با همه اینها سلبریتی ها 
خود را دوست دار مردم ایران می دانند؛ حتی اگر 
پول های آنها هیچ شک و شبهه ای نداشته باشد، 
آیا حاضرند آن را چند قسمت کنند و مانند یک 
کارمند معمولــی زندگی کرده و بقیه را به مردم 

ایران و نقاط محروم کشور اختصاص دهند؟
در بســیاری از تابلوهای تبلیغاتی و مجات، 
تصاویری از سلبریتی ها دیده ایم که مشغول تبلیغ 

کااهای لوکس خارجی هستند؛ اگر دلشان برای 
کارگر ایرانی، پول و اقتصاد وطن می سوخت، آیا 

حاضر به انجام چنین کارهایی می شدند؟ 
برخی از این سلبریتی ها، تصاویری از زندگی 
خصوصی خود را در فضای مجازی منتشر می کنند 
و در مقابل مشــکات جامعه ندای وا مصیبتا سر 
می دهنــد،در مورد موضوعات مختلف هشــتگ 
می زننــد و پویش راه می اندازند، چند بار شــده 
اســت که درباره حمایت از کاای وطنی مردم را 

ترغیب کنند؟
حمایت از تروریست های کومله و پژاک که با 
بهانه های مختلف به دنبال ایجاد ناامنی در کشور 
هستند و جان جوانان این مرز و بوم را می گیرند، 
با کدام »حب ایران« جمع می شــود؟حمایت از 
اغتشــاش گران و ســیاه نمایی از ایران در خارج 
از کشــور برای بیشتر دیده شدن و طرفدار صلح 
انگاشتن آنها، با کدام اصول وطن گرایی همخوانی 

دارد؟
بــازی در فیلم هــای ضدایرانی و ســاختن 
فیلم هایی که به ســیاه نمایی از ایران می پردازد 
به شــوق رســیدن به مجســمه آب نبات گونه 

جشــنواره های خارجی و عکس گرفتن با آن، با 
کجای غیرت ایرانی می خواند؟

قبل از انقاب، برخی از بازیگران هوسران، در 
زمانی که ساواک خون مردم را در شیشه می کرد 
و مــردم درحال پس گرفتن حــق خود از دهان 
فاسد نظام شاهنشاهی و استعماری بودند، عطای 
ایران و مردم و وطن را به لقایش بخشیدند و پا به 
فرار گذاشتند و چون به سرمستی و خوشگذرانی 
عــادت کرده بودند، خود را در آغوش همان هایی 

قرار دادند که مردم این کشور را به گلوله می بستند 
و در طول تاریخ به چپاول این ســرزمین عادت 
کرده بودند؛ اآن که با خون هزاران شهید امنیت 
و آرامش بر این کشــو حاکم شــده، فیلشان یاد 
هندوستان کرده و می گویند عاشق ایران هستند 
و سنگ مردم داری و عشق به مردم و غم دور از 
وطن بودن را بر سینه می زنند؛ می خواهند آنها را 
به خاطر بازی کردن در فیلم های سخیف قبل از 
انقاب، باای سرمان بگذاریم و حلوا حلوا کنیم؛ 
در زمان جنگ تحمیلی در کجای این کره خاکی 

مشغول هوا خوردن بودند؟
ایرانی بودن به درج یک عنوان در شناسنامه 
نیســت، به گذاشتن نام ایرانی بر فرزند نیست، 
فاطمیون افغانستانی، پابرهنه های یمن، موکب 
داران عراقی و... ایرانی تر از کســانی هستند که 
با کارهای خود ارزشــی برای شــهدای جنگ 
تحمیلــی و مدافع حرم قائل نیســتند و برای 
آنهــا ننگ اســت که عکس یک شــهید را در 
دســت بگیرند، یا عکسی از آنها منتشر کنند و 
خاطره ای از آنها تعریف کنند و در عرصه سیاسی 
و اجتماعی نیز زبان نیابتی لیبرال های سیاسی و 
فرهنگی و پیاده نظام آنها هستند؛ فارغ از اینکه 
کارهای خیرخواهانه و طرفدار صلح بودن به هر 
شــکل و توسط هرکسی قابل ستایش است اما 
برخی از ســلبریتی ها این نوع کارها را به تقلید 
از بازیگــران و فوتبالیســت های معروف غربی 
یادگرفته اند؛ چرا برخی از آنها شبهه تجاوز به 
کودکی را به راحتی در فضای مجازی منتشــر 
کرده و با آبروی او و خانواده اش بازی می کنند 
اما تصویــری از اربعین که میلیون ها زن و مرد 
مسلمان از کشورهای مختلف بدون کوچکترین 
رفتار و کنش جنسیتی، کیلومترها راهپیمایی 

می کنند، منتشر نمی کنند؟
 در کجــای دنیا چنین اتفاقــی می افتد؟ آیا 
در کنســرت های چند صد نفری که آنها حضور 
پیدا می کنند هم این گونه اســت؟ در غرب این 

گونه است؟
کســانی که خود را صلح طلــب می پندارند، 
چگونــه در صلح طلبی خود هــم تبعیض را روا 
می دارنــد؟ در کجای دنیا مردم با نــژاد و اقوام 
گوناگون و از کشورهای مختلف دنیا مانند اربعین 
حســینی صلح را به رخ جهانیان کشیده اند؟ آیا 
صلح طلبی فقط درخواســت آزادی یک جاسوس 
و فعال به ظاهر مدنی از زندان اســت؟ آیا چنین 
رویداد بزرگی افتخار برای یک ایرانی و مسلمان 

محسوب نمی شود؟
»حب ایران یجمعنا« را کســانی باید بگویند 
که ســال ها به نام اســام برای ایران جنگیدند و 
ایران را پاره ای از پیکر بزرگ اسام می دانستند و 
نیز شهدای مدافع حرم که حب حسن و حسین 
آنها منافاتی با حب وطنشان نداشت؛ دانشمندانی 
باید بگویند که با تمام نامایمات داخلی، پس از 
فراگیری دانش در داخل و خارج کشــور، جهاد 
علمی و زندگی خود را برای بزرگ کردن ایران و 
اسام در چشم جهانیان بذل کردند و به کشور و 

مردم خود خدمت کردند.

برخی از سلبریتی ها، به ایران از دل و جان عقیده 
دارند و ادعای »حب ایران« آنها واقعی اســت یا 
اینکه اینجا هم یک نوع بازیگری و خودی نشان 

دادن در میان است؟ 
یــک- به طور کلی بهتر اســت این نوع افراد 
به جای نســخه برداری از شــعار »حب الحسین 
یجمعنا« بگویند »چو ایران مباشد تن من مباد«؛ 
البتــه با توجه به عملکرد برخی از ســلبریتی ها، 
نسبت دادن این شعر واا به آنها کمال بی سلیقگی 

نقدی بر وضعیت کنونی سینمای ایران با تأمل بر اکران این روزها

طریقبسملشدن
یکسینما!

محمدرضا محقق

به امان خدا!و با چنین وضعیتی باید هم ســینما 
هنوز در ســیطره آثار ســخیف و لوده و کمتر از 
آن فیلم های متوســطی باشــد که نتوانسته اند و 

نمی توانند مخاطب را به سینما بکشانند.
اما مخاطب این ســینما واقعا کیست؟ قشر 
فرهیخته که مدتهاست که پا به سالن های سینما 
نگذاشته اند و عموما توجهی به آن ندارند. سینما 
از توجه بدنه فرهیخته و قشر تحصیل کرده جامعه 
تهی است و فارغ. عاوه بر این حتی قشر دیگری که 
معموا از آنها به عنوان مخاطب امثال »اخراجی 
ها« یاد می شود هم از سینما قهر کرده اند. کافیست 
نگاهی به میزان و پراکنش فروش فیلم های روی 

پرده بیاندازیم.
مخاطب از هر قشر و گروهی و با هر سطحی 
از بینش سینمایی و فرهنگی با سینما قهر کرده.

خانواده ها هم ترجیح می دهند دیگر به ســینما 
نروند و وقتشان را با تفریح های دیگری پر کنند. 
تفریح هایی با تضمین بیشــتری برای جذابیت و 
سودمندی و البته به لحاظ اقتصادی به صرفه تر و 

با میزان اعصاب خردی کمتر و البته کم خطرتر!
عجیب اســت که در میان نمونه های مختلف 
اقشار جامعه ضرب در تفریحات مختلف به اضافه 
شرایط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی حاکم بر 
جامعه، این سینماست که مطابق معمول می بازد 

و از رده خارج می شود.
به طوری که متوسط جمعیت اکران سالن های 
سینما در تهران در بهترین حالت با حدود 9 نفر 
است. یعنی فیلم برای 9 نفر در بهترین حالت روی 
پرده می رود! در مقایســه با فضای مجازی دیگر 

نیازی به مقایسه و ارائه آمار نیست.
واقعا مخاطب ســینمای ایران کیســت؟ این 
حجم انبوه فیلم های مبتذل و پفکی در کنار حجم 
قابل توجهی از فیلم های سفارشــی ابلهانه که با 
بودجه های میلیاردی، بیت المال مردم را برخاف 

میل باطنی و ظاهری آنها هدر می دهند تا کی قرار 
است سیکل معیوب بساز و بندازی مشتی رجاله 
معرکه گیر را در این بلبشوی مدیران بی کفایت و 
بی برنامه گی و افتــادن کار به معرکه گیران هزار 

چهره ادامه دهند؟
فیلمی که چند میلیــارد تومان هزینه در بر 
می گیرد و با کلی تبلیغات و رانت و تخفیف و...در 
هر نوبت نمایش برای حداکثر 9 نفر در ســالن به 
نمایش در می آید و فروشش به زور به یک میلیارد 
می رسد به چه درد سینمای ایران می خورد؟ گیریم 
که به درد سازندگانش بخورد و آنها را به نام و نان 

و نوایی برساند!
بخش غالب سینمای ما متأسفانه در این سالها 
از تمام مظاهر و مبانی و بواطن زیبایی دور شده 
است. خیلی دور! سینما وقتی از اصالت بهره مند 
می شود که از درون یک توانمندی عاشقانه روی 
بنماید و کار اصلی را با دل بیننده کند و دیده اش 
را بر افقی دیگر که خاقیت پدیدآورنده را در خود 

دارد بگشاید.
ســینما اگر با توان و عشق همراه شود دیگر 
فرقی نمی کند که در افق زندگی و سیره حضرت 
رســول)ص( به فیلم بی نظیر الرســاله یا همان 
محمد رسول اه)ص( منجر شود یا اثر دیگری را 
بیافریند که ماحصل عشق باشد. گرچه در الرساله 
روح معرفتی و معنوی پیامبر نشانه های بی همتای 
زیبایی را در وااترین و بااترین شکل ممکنش رخ 
می نمایاند و قابل قیاس با هیچ مضمون و مفهوم 
دیگری نیســت اما اصالت سینمایی از مهم ترین 
مولفه های پدید آمدن این اثر هنری است. و اتفاقا 
خأ اصلی سینما ما در این دوران هم همین اصالت 

سینمایی و سلوک هنرمندانه است.
اصا مهم نیست که ژانر خاصی هم در میان 
باشد و مثا بحث از سینمای دینی ومعرفتی و... 
باشد. نه! به هیچ وجه! اتفاقا پاشنه آشیل سینمای 

ما همین اســت. ما اصا با سینما روبرو نیستیم؛ 
وگرنه ســینماگر ما می تواند یــک اثر اجتماعی 
تلخ ســیاه منتقدانه هم بســازد، اما دردمندانه و 
سینماورزانه؛ نه اینکه با کارنابلدی و تنبلی، فقط 
و فقط به سهل الوصول ترین راه که همان قلقلک 
دادن پست ترین غرایز جنسی مخاطب باشد، دست 
بزند تا با فتح گیشه و خالی کردن جیب مردم، هم 
تربیت بصری او را به درک واصل کند و هم سینما 
را به چنین روز فاکت بار و نکبتی مبتا گرداند.

اما در سال های پیش از این نمونه های دیگری 
از ســینما در همین مملکت رخ نموده است. این 
تاش ها برای خلق عاشقانه سینمای ایرانی را در 
بســیاری از آثار دوست داشــتنی هنر هفتم این 

سرزمین می توانیم دنبال کنیم.
آثاری که گاه از یادآوری شان هم دل آدم پر 
از شور و شوق می شود. به خصوص تنها ژانر واقعی 
و به معنای کامل و اصیل کلمه در سینمای ایران 
یعنی ژانر جنگی که به واقع تنها گونه ای اســت 
که ســینمای ایران به معنای تــام و تمام کلمه 
»ایرانــی« در خود پــرورش داد و البته به همت 
و تدبیر مســئولین، بر باد رفت!وقتی به چگونگی 
ساخت و پرداخت این آثار و تاریخچه پدیدآمدنشان 
رجوع می کنیم مولفه های سواد بصری و پشتکار 
و فروتنی و از همه مهم تر و اصیل تر »عشــق« را 
در آنها می بینیم و می جوییم. یعنی دقیقا همان 
چیزهایی که امروز در ســینمای ایران و در میان 
سینماگران و مدیرانش نایاب است.اما این روزها 
که ســینمای ایران از حضور عاشقان خالی تر از 
همیشه است چگونه باید به این سینما دل بست؟
امــروز و در این میانه که بی هویتی ســینمای 
فیلمفارسی مد روز و سینمای جشنواره زده منفعل، 
ســینمای ایران را به ته دره هدایت می کند چقدر 
جای بزرگان اصالت های فکری و شعائر ما خالی است.
آری؛ این روزها اگــر بخواهیم به اوج فاجعه 
آگاهی یابیم فقط کافی اســت یک مرور کلی بر 
فیلم هایی که در این چند روز، در این چند ماه و در 
این چند سال به روی پرده سینماهای کشور رفته 
است داشته باشیم و آن وقت با خودمان حساب و 
کتاب کنیم که اوضاع دقیقا از چه قرار است و این 
سینما با همه داشته ها و نداشته هایش و البته با این 
خروجی ها و فیلم های روی پرده اش، اساسا مایه 
آبرو و افتخار است یا باعث شرمساری و خجالت؟!
ما که از مدیران سینمایی و سینماگران پول 
پرست و بی سواد توقع و امیدی نداریم ولی هنوز 
و همچنان به آن دســته از هنرمندان اهل دل و 
با پشتکار و عاشــق هنر امیدواریم تا با همراهی 
دســتی که از غیــب برون خواهد آمــد و کاری 
خواهد کرد، هنر هفتــم ایران را از این منجاب 
وامانــده بیرون بیاورند و بار دیگر »مادر« به خانه 

برگردد...! امیدواریم!

*مدت هاست که سینمای ما را فارغ از اندک آثار به دردبخور و قابل 
دفاع، آثاری تسخیر کرده که به معنای واقعی کلمه بی هویت و بدهویت اند. 

فیلم هایی که یا باعث ریشه کنی بنیان خانواده می شوند یا در غرقابه 
شوخی ها و جسارت های جنسی و لودگی و اباحه گری دست و پا می زنند. 



ورزشی

سرویس ورزشی-
در شرایطی که تصور می شود طبق رویه معمول، 
وزارت ورزش اقدام به انتخاب سرپرست برای کشتی 
کند، اساسنامه فدراســیون کشتی می گوید انتخاب 
سرپرست فدراسیون با نظر مجمع صورت می پذیرد، 

نه وزارت ورزش!
چهارشــنبه نهم آبان ماه رسول خادم از سمت ریاست 
فدراسیون کشتی استعفا داد. وی با نگارش نامه ای بلند باا 
به اعضای مجمع کناره گیری خود از فدراسیون را اعام کرد. 
در بخشی از این نامه آمده بود: »از سن وسال وسابقه محدود 
من در کشتی گذشته است که به دنبال ثابت کردن چیزی 
باشــم. همانطور که از ابتدای حضورم در کشــتی گفته ام، 
معتقد هســتم در پذیرش مسئولیت های عمومی، می باید تا 
جایی به فعالیت خود ادامه داد، که بتوانی آنچه را بدان اعتقاد 
داری، انجام دهی. اینکه بخواهی هر روز از مقامی عالیرتبه، 
طلب حق وحقوق ورزش ملی ات را داشته باشی و بعد بنا به 
سنت سیاسیون، پاسخی جز »سکوت« و یا »....همین است 
که هســت....« دریافت نکنی، تا یک جایی معنی دارد.....اما 

ادامه اش اصا خوشایند نیست.«
خادم بافاصله پس از اقــدام نامه ای نیز به وزیر ورزش 
و جوانان نوشت و موضوع کناره گیری خود را به اطاع مقام 
عالی وزارت رساند. نکته مهم در نامه خادم به سلطانی فر آن 
بود که او از وزیر ورزش خواســته بود در اسرع وقت نسبت 

به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی اقدام کند.
چگونگی موافقت وزارت ورزش با استعفای خادم

وزارت ورزش تا شــنبه واکنشــی در قبال اســتعفای 
خادم نداشــت تا اینکه در خبری اعام شد این وزارت خانه 
با اســتعفای رســول خادم رســما موافقت کرد. محمدرضا 
داورزنی معــاون قهرمانی وزارت ورزش در مجمع عمومی و 
ســالیانه جودو با اعام این خبر عنوان داشت: وزارت ورزش 
با اســتعفای رســول خادم موافقت کرده است. خادم هم با 

تماس تلفنی و هم با ارســال نامه اصرار داشــت که هر چه 
زودتر مجمع برگزار شــود و ما هــم تاش می کنیم که این 

اتفاق روی دهد. 
 البته این تمــام صحبت های داورزنی نبود، معاون وزیر 
درباره شرایط کشــتی هم گفت: با توجه به نتایج مسابقات 
2017 و 2018 دغدغه  و نگرانی هایی در جامعه کشتی بود 
و فشــار هم روی فدراســیون وجامعه کشتی وجود داشت. 
خادم ســال گذشته از سمت خود اســتعفا داد که مجمع با 
آن مخالفت کرد و امســال دوباره ایــن کار را انجام داد و از 
وزیر محترم ورزش درخواست کرد که هرچه سریع تر مجمع 
انتخاباتی فدراســیون برگزار شــود. وضعیت کشتی برای ما 
هم مهم اســت. نواب رئیس، دبیر فدراســیون و سایر افراد 
کمیته فنی هم استعفا دادند اما بنی تمیم و ایق به کار خود 
برگشــتند تا رویدادی را که در استان گلستان برگزار شد را 

مدیریت کنند و کشــتی آسیب نبیند. در یکی دو روز آینده 
وضعیت کشتی را مشــخص می کنیم و تاش می کنیم که 

هرچه سریع تر مجمع انتخاباتی فدراسیون را برگزار کنیم. 
او ادامه داد: زمانی که سرپرســت می گذاریم تا سه ماه 
باید شرایط برگزاری مجمع و ثبت نام انجام شود و ما تاش 
می کنیــم که این مدت زمان را کوتاه تر کنیم تا آســیبی به 

برنامه های کشتی وارد نشود. 
انتخاب سرپرست با مجمع است

داورزنــی در صحبت هایــش بــه معرفی سرپرســت و 
شــرایط برگزاری مجمع انتخاباتی  اشاره کرد، غافل از اینکه 
طبق اساسنامه جدید کشــتی، انتخاب سرپرست برای این 
فدراسیون با نظر اعضای مجمع خواهد بود نه وزارت ورزش 

و جوانان!
اساسنامه جدید فدراسیون کشــتی اوایل مهرماه سال 

1396 به اتحادیه جهانی ارسال شد تا جایی که نهم مهرماه 
فدراســیون کشــتی اعام کرد: پس از چند سال، »اتحادیه 
جهانی کشــتی« با پذیرش آخرین اصاحات صورت گرفته، 
اساسنامه فدراسیون کشــتی را تایید کرد. این اساسنامه با 
اعام اتحادیه جهانی به تایید »کمیته بین المللی المپیک« 

هم رسیده است.
طبق ماده 10 تبصره یک و دو اساســنامه فدراســیون 
کشــتی، پذیرش استعفای رئیس  و انتخاب سرپرست جدید 

برای فدراسیون با نظر اعضای مجمع خواهد بود.
بــه عبارت ســاده تر وزارت ورزش نمی توانــد به مانند 
فدراسیون های دیگر برای کشــتی سرپرست انتخاب کند، 
حداکثــر کاری که باید وزارت انجام دهد، برگزاری مجمع و 

دعوت اعضای مجمع به تهران است. 
کارنامه موفق خادم در فدراسیون کشتی

حاا و در حالی که هنوز مجمع فدراسیون کشتی برای 
انتخاب سرپرســت برگزار نشــده، نام افرادی چون امیررضا 
خادم، علیرضا حیدری، علیرضا دبیر و حسن رنگرز به عنوان 
مدعیان ریاســت فدراسیون کشتی به گوش می رسد. بدون 
تردید هر یک از این چهار قهرمان سابق و یا شخص دیگری 
که به عنوان رئیس  فدراسیون کشتی معرفی شود، کار سخت 

و دشواری در این فدراسیون پیش رو خواهد داشت.
کشتی در دوران ریاست رسول خادم، یکی از موفق ترین 
فدراسیون های ورزشــی بود تا جایی این رشته طی ۵۵ ماه 
گذشــته در تمامی رده های ســنی در رقابت های قهرمانی 
جهان به مقام قهرمانی رسید، 32 مدال طا، 32 مدال نقره 
و ۴8 مدال برنز در مســابقات جهانی بدست آمد و تیم های 
ایران هشــت بار قهرمان جهان و به ترتیب 6 و ۵ بار به مقام 

دوم و سوم رسیدند. 
همچنیــن بهترین نتیجــه کاروان ورزشــی ایران در 
بازی های آسیایی در دو دوره 201۴ و 2018 توسط کشتی 

بدست آمد و تیم کشتی آزاد نایب قهرمان المپیک ریو شد.

نفت آبادان میزبان سایپا در یک چهارم نهایی جام حذفی
صنعــت نفت آبادان به قیــد قرعه میزبان تیم فوتبال ســایپا در مرحله 
یک  چهارم نهایی جام حذفی یادواره آزادســازی خرمشــهر در فصل 97-98 
 شــد.  مراسم قرعه کشــی بین دو تیم صنعت نفت آبادان و سایپا برای تعیین 
میزبان و  مهمان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در سازمان لیگ و با 
 حضور سعید فتاحی مدیر مسابقات، امیرحسین روشنک مسئول جام  حذفی 
و نمایندگان دو باشگاه برگزار شد.  بر این اساس تیم صنعت نفت آبادان میزبان 

تیم سایپا شد. این مسابقه  اواسط آذرماه برگزار خواهد شد. 
آرزوی موفقیت سرمربی تیم ملی کرواسی برای برانکو

ســرمربی تیم ملی کرواسی برای برانکو ایوانکویچ در فینال لیگ قهرمانان 
آرزوی موفقیت کرد و عملکرد وی را ســتود.زاتکو دالیچ سرمربی کرواسی در 
جام جهانی روســیه توانست با این تیم به نایب قهرمانی در جام جهانی دست 
یابد. او بعد از بازگشــت از تعطیات خود از کانادا به واراژدین، در صحبت هایی 
درباره مســائل مختلفی صحبت کرد.دالیچ درباره حضور پرسپولیس در فینال 
لیگ قهرمانان با برانکو ایوانکویچ گفت: عملکرد برانکو در تیم خود بسیار خوب 
بوده و اان هم که به فینال لیگ قهرمانان رســیده اســت. او پنج بازیکن خود 
را از دســت داده بود و بدون اینکه بازیکن جدیدی را به خدمت بگیرد توانست 
پرســپولیس را به فینال لیگ قهرمانان بیاورد. این موفقیت تاریخی است. من 
می دانم این چه دســتاورد بزرگی است چون خودم هم حضور در فینال لیگ 
قهرمانان را دو سال پیش با العین داشتم. برانکو از شهر واراژدین است و من هم 
از شهر واراژدین نایب قهرمان جام جهانی شدم.دالیچ در پاسخ به این سؤال که 
ممکن است برانکو با قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان از او جلو بزند گفت: 
من برای برانکو آرزوی موفقیت می کنم. دوست دارم او از عملکرد من در لیگ 
قهرمانان جلوتر بزند و بهترین نتیجه را بگیرد. واراژدین به برانکو افتخار می کند.
۲۴ آبان؛ زمان دیدار دوستانه ایران و ترینیداد و توباگو

تیم های ملی ایران و ترینیداد و توباگو در مســابقه ای دوستانه پنج شنبه 
2۴ آبان مــاه با هم دیدار خواهند کرد. دیــدار تدارکاتی تیم های ملی ایران و 
ترینیداد و توباگو روز پنچ شــنبه 2۴ آبان در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. 

این مسابقه ساعت 18 برگزار خواهد شد.
مخالفت پدیده با لغو دیدارش با استقال

مدیرعامل باشــگاه پدیده اعام کرد: مخالف به تعویق افتادن دیدار تیمش 
برابر اســتقال در هفته  دوازدهم خواهد بود. جواد وطنخواه، مدیرعامل باشگاه 
پدیده درباره موافقت با لغو دیدار هفته  دوازدهم تیمش برابر اســتقال، اظهار 
کرد: ما به هیچ وجه با لغو این دیدار موافق نیستیم و موضع خود را از ابتدا اعام 
کرده ایم. باشگاه پدیده خواستار برگزاری این دیدار است. وی ادامه  داد: ما حتی 
بلیت های خود برای تهران را نیز تهیه کرده ایم و اگر بازی برگزار نشــود، باشگاه 
پدیده ضرر خواهد کرد. البته هنوز نامه سازمان لیگ به دست من نرسیده است 
اما اگر چنین درخواستی مطرح شده باشد و سازمان لیگ و باشگاه استقال نیز 
موافق این موضوع باشند، پدیده با آن موافقت خواهد کرد.به دلیل برگزاری دیدار 
برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین دو تیم فوتبال کاشیما ژاپن و پرسپولیس 
ایران، دیدار پدیده و اســتقال از هفتــه  دوازدهم که قرار بود روز جمعه برگزار 
شــود، به حالت تعلیق در آمده است و سازمان لیگ و باشگاه استقال که قصد 
ندارند در ورزشگاه دیگری در تهران به جز آزادی میزبان صدرنشین جدول باشد 

درخواستی را برای لغو این دیدار برای باشگاه پدیده ارسال کرده اند.
دلیل کنار گذاشتن دو بازیکن استقال 

روزبه چشــمی و فرشید اسماعیلی دو بازیکن استقال در سفر به تبریز آبی 
پوشــان را همراهی نکردند. با تصمیم وینفرد شفر ســرمربی استقال هافبک و 
مدافع اســتقال که در دیدارهای گذشته مهره فیکس و اصلی این تیم بودند، در 
لیست سفر به تبریز حضور ندارند. باشگاه استقال شایعه درگیری این دو بازیکن 
با فتحی را تکذیب کرد اما دیروز با انتشــار متنی بی اشــاره به دلیل عدم حضور 
این دو بازیکن نوشــت: »روزبه چشمی و فرشید اســماعیلی 2 بازیکن استقال 
با تصمیم ســرمربی تیم در ســفر به تبریز این تیم را همراهی نمی کنند. ازم به 
توضیح اســت باشگاه بزرگ اســتقال هواداران این تیم را جزئی از خانواده خود 
می داند و اطاع رســانی در مورد عدم سفر این دو بازیکن به تبریز را وظیفه خود 
می داند.« اما ماجرا از این قرار اســت که روز شــنبه امیرحسین فتحی سرپرست 
باشگاه استقال با حضور در تمرین به انتقاد از نحوه بازی کردن بازیکنان پرداخت. 
پس از صحبت های فتحی، چشمی و اسماعیلی به سرپرست باشگاه گفتند که باید 
صحبت های آنها را هم بشنود. در این لحظه مهدی رحمتی به بازیکنان گفت که 
خودش به عنوان کاپیتان با مدیران باشــگاه صحبت می کند.با این وجود این دو 
بازیکن به نشــانه ناراحتی از محل تمرین خارج شدند و این مسئله باعث شد که 
چشمی و اسماعیلی کنار گذاشته شوند. این در حالی است که برای این دو جهت 
دیدار فردا مقابل ماشین ســازی و سفر به تبریز بلیت تهیه شده بود. استقال این 
روزها بعد از کنار رفتن از جام حذفی شــرایط مساعدی ندارد و در کنار مشکات 

داخل زمین، آبی ها در خارج از زمین نیز مشکات عدیده ای دارند.

حدیث دشت عشق

به یاد روحانی بسیجی شهید »اسماعیل شکوهی«
ایران عزیز را 

به سرسپردگان آمریکا ندهید
شهید »اسماعیل شکوهی« در سال 1336 در 
شهر تهران، در خانواده ای مؤمن و مذهبی چشم به 

جهان گشود.
پس از گذراندن تحصیات کاســیک، او که از 
همان دوران کودکی اظهــار می کرد تولدش برای 
سرگرمی دنیای فانی نیست، تصمیم گرفت پای به 
عرصه مقدس حوزه بگذارد و در زال چشمه  ســار 

علوم ناب اهل بیت)ع( گوهر وجود خویش را شست وشو دهد. در مدرسه علمیه 
شهرســتان کرج به تحصیل علوم و معارف اســامی پرداخت و به این ترتیب 
اسماعیل سربازی عاشق شد که دل در لقای یوسف فاطمه، مهدی موعود )عج( 
نهاد. او طلبه ای فعال، ســخت کوش و باتقوا بود، با نماز انسی دیرینه داشت و 
روزه را دوســت می داشت. با آغاز جنگ تحمیلی، دل جوان و پاکش را به پای 
خاکریزهای ایثار و عشــق کشید. دنیا برایش قفسی تنگ را می مانست و این 
فرمایش ائمه)ع( که دنیا زندان مؤمن است درباره او صادق بود. اسماعیل این 
پرستوی مهاجر و سرباز صادق امام زمان)عج( در عملیات بدر حضور یافت و به 

مسلخ عشق رفت تا در منای شهادت، اسماعیل گونه »ذبیح اه« شود.
او ســرانجام در 1363/12/22 در منطقه »شرق دجله« در محراب عشق 
به نماز خونین شهادت ایســتاد، شهادت را چون خلعتی بهشتی در بر کرد و 
به »رضوان اه« رســید. بخشی از وصیت نامه شــهید: بهترین وظیفه شما در 
این زمان آن است که با اتحاد کار کنید و این انقاب اسامی را سالم تحویل 
صاحبش بدهید. اگر دشــمن توهینی به این اســام عزیز کرد، با تقوای الهی 

جلوی او را بگیرید و این ایران عزیز را به سر سپردگان آمریکا ندهید.

رئیس  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو از شانس ۶۰ تا ۷۰ درصدی ایران برای گرفتن میزبانی مسابقات 
واترپلوی قهرمانی جوانان جهان خبر داد.

محسن رضوانی درخصوص تصمیم فدراسیون شنا،  شیرجه و واترپلوی ایران برای در اختیار گرفتن میزبانی رقابت های 
قهرمانی جوانان جهان واترپلو، توضیح داد: عملی شــدن این کار یک اتفاق بزرگ است که امیدوارم محقق شود. برای رخ 

دادن این مهم تاش کرده ایم اما کار سختی است و باید منتظر تصمیم فدراسیون جهانی باشیم. 
رئیس  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در پاسخ به این سؤال که آیا ایران شرایط، توانایی و زیر ساخت های ازم برای 
فراهم کردن یک میزبانی خوب را دارد؟ توضیح داد: من فکر می کنم اگر بتوانیم از داشته های خود به صورت برنامه ریزی 
شــده اســتفاده کنیم به مشکل نمی خوریم. اگر این اتفاق رخ دهد قصد دارم اســتخر بین المللی 9 دی را محل برگزاری 

رقابت ها و استخرهایی چون نوفاح را محل تمرین تیم ها کنیم. 
او درخصوص پیش  بینی اش از دادن این میزبانی به ایران گفت: من فکر می کنم 60 تا 70 درصد شانس داریم تا این 
میزبانی را بگیریم. خوشبختانه ما پیش از این مسابقات رقابت های فیناترافی را هم به میزبانی ایران برگزار کردیم که نتیجه 

خوبی داشت، امیدوارم این مهم نیز محقق شود.

شانس باای ایران برای میزبانی واترپلوی قهرمانی جوانان جهان 
قیمت بلیت بازی پایانی لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا که در روزهای گذشته گمانه زنی های مختلفی درباره 

آن صورت گرفته بود، اعام شد.
باشگاه پرسپولیس قیمت بلیت بازی برگشت پرسپولیس - کاشیما آنتلرز را تعیین و اعام کرد. بر این اساس، بلیت 
جایگاه برای بازی پایانی لیگ قهرمانان 2018 آسیا که برای اولین بار در تهران برگزار خواهد شد، به ارزش 80 هزار تومان، 
عرضه می شود. بلیت روبروی جایگاه ۵0 هزار تومان خواهد بود و بلیت سکوهای پشت دروازه و طبقه دوم که بخش اعظم 

بلیت فروشی این مسابقه را شامل می شود، به قیمت 30 هزار تومان ارایه می شود.
دیدار برگشــت فینال لیگ قهرمانان 2018 آسیا از ســاعت 18:30 دقیقه روز شنبه 19 آبان ماه 1397 در ورزشگاه 

آزادی برگزار خواهد شد.
گویا مدیران پرسپولیس فراموش کرده اند، هواداران فوتبال عموما جوانانی هستند که تمکن مالی چندانی ندارند.

در ورزشگاهی که تماشاگران برای استفاده از حداقل امکانات از جمله سرویس های بهداشتی با مشکات فراوانی روبرو 
هســتند، چرا باید قیمت بلیت 80 هزار تومان باشد؟! بهتر است مدیران پرســپولیس و بااتر از آن وزارت ورزش قبل از 
شروع بلیت فروشی فکری به حال این موضوع کنند تا همه توان حضور در ورزشگاه و تشویق پرسپولیس را داشته باشند.

چه امکاناتی به تماشاگران می دهید که بلیت 80 هزار تومانی می فروشید؟!

تفاوت فدراسیون گوش شکسته ها با سایر فدراسیون های ورزشی

وزارت ورزش نمی تواند برای کشتی سرپرست انتخاب کند
اساسنامه جدید این اختیار را به مجمع داده است

سرویس ورزشی -
باز قرار است یک بازی بزرگ در ورزشگاه آزادی برگزار شود، باز همه چیز 
به هم ریخته است! روز گذشته باشگاه پرسپولیس اعام کرد قیمت بلیت های 

بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان 80، ۵0 و 30 هزار تومان است. 
جدا از باا بودن قیمت بلیت های فینال که خودش مشکلی برای برخی از 
تماشاگران است که در قسمتی دیگر از این صفحه به موضوع پرداخته شده، در 
این قسمت باید به مشکل دیگری اشاره کنیم که شاید کمتر به آن توجه شده 
است. مشکلی به نام تهیه بلیت و راه پیدا نکردن تماشاگران به داخل ورزشگاه! 
آنهایی که روز بازی برگشــت میان پرسپولیس-السد به ورزشگاه آزادی  
رفته بودند، به ویژه آن دســته از عزیرانی که بلیت در دست و هاج واج، پشت  

درهای بسته ورزشگاه مانده بودند، می دانند ما چه می گوئیم؟
 راستی کســی نیست بر این بلبشــو و بی نظمی که هر موقع یک بازی 
پرتماشاگر در ورزشــگاه آزادی یا ورزشگاه شهرهای مختلف برگزار می شود، 

نقطه پایان بگذارد. 
به کی و چه کســی بگوئیم که آقا این فوتبــال پنج بار جام جهانی رفته، 
بارها چه در عرصه ملی و چه در ســطح باشــگاهی قهرمان آسیا شده، حاا 
این یکی نماینده اش به فینال باشــگاه های آسیا راه یافته است و...! یک مقدار 
خودخواهی و فامیل بازی و رفیق بازی را کنار بگذارید و به شــأن و شخصیت 

فوتبال ایران فکر کنید... 
کشورهای دنیا بزرگ ترین رویدادهای ورزشی )مثل جام جهانی( را برگزار 
می کنند، بهترین فینال ها را برگزار می کنند )مثل فینال جام جهانی( در نهایت 

نظم و انضباط و احترام و...! آن وقت ما و مسئوان برگزاری ما...؟! 
واقعا جای تاسف دارد! بااخره یک جا مدیریت و قدرت نظم بخشیدن ها 
و حاکم کردن انضباط خود را نشــان دهید. آخر چه معنا دارد بلیت به مردم 
می فروشــید، پول بلیت را از آنها می گیرید، اما آنها را پشــت در بســته نگه 
می دارید تا قفیلی ها و طفیلی ها و سوگلی ها و بچه محل ها و در و همسایه های 

خودتان را در ورزشگاه جاسازی کنید!!

آقایان! شأن فوتبال ایران را حفظ کنید

ضربه آزاد

آقای احمد شهرت فقهی نام پدر محمد بشناسنامه 195 صادره از رامشیر درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم صدیقه 
شهرت اسکافی به شناســنامه 272 صادره بهبهان در تاریخ 92/12/20 در بهبهان 
اقامتــگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتنــد از: 1- متقاضی احمد فقهی به ش ش

              صادره رامشیر )زوج متوفی( 2- محمد سعید فقهی به ش ش        
صادره بویراحمد )پسر متوفی( 3- امین فقهی به ش ش                صادره بهبهان 
)پسر متوفی( 4- ایمان فقهی به ش ش                  صادره بهبهان )پسر متوفی( 
5- نویــد فقهــی بــه ش ش                              صادره بهبهان )پســر متوفی( 
6- مریــم فقهــی به ش ش                  صادره بهبهان )دختر متوفی( 7- معصومه 

اسکافی به ش ش              صادره بهبهان )مادر متوفی( و اغیر. 
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که 

بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختاف شهرستان بهبهان
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پرونده کاسه: 970455

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی ازم ااجرا

محمود پارچه طلب کــوه پایگان فرزند محمد متولد 1346/3/30 ش ش 221 
کد ملی 0533406382 به  نشــانی:  اراک، خیابان شریعتی، کوچه نهضت دو، 
کد پستی )3813764198( اباغ می شــود که بانک مهر اقتصاد شعبه اراک 
جهت وصول مبلغ 2/134/508/918 ریــال موضوع ازم اااجرا یوم الوصول 
به اســتناد سند رهنی شماره 104642- 1393/5/19 و سند متمم 104275- 
93/4/12 تنظیمی دفترخانه اســناد رسمی شماره یک اراک علیه شما مبادرت 
به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کاســه 9700188 در این اجرا تشکیل و 
در جریان اقدام اســت و چون طبق گزارش مامور اباغ در آدرس تعیین شده 
در اجرائیه شــناخته نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای 
این اداره هم معلوم نیســت لذا به استناد تقاضای بســتانکار به شماره وارده 
5658- 97/8/1 و مــاده 18 آیین نامه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت 
در روزنامه کثیراانتشــار کیهان آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشــار این آگهی که روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به 
پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب و 
مورد رهن که عبارت است از: همگی و تمامی مازاد ششدانگ یک قطعه زمین 
که فعا خانه می باشــد پاک 1206 اصلی بخش دو اراک که پس از قطعیت 
ارزیابی و به مزایده گذارده خواهد شــد و به جز آگهی مزایده، آگهی دیگری 
منتشر نخواهد شد.                                     تاریخ انتشار: 1397/8/14
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

426مالف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای بهنام آزادگان دارای شناســنامه شــماره 0310366461 به شــرح 
دادخواست به کاسه 970908 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود آزادگان بشناسنامه شماره 
1081 در تاریــخ 1397/7/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- بهنام آزادگان ت ت 1369/5/24 ش ش 0310366461 فرزند محمود پسر

 2- بابک آزادگان ت ت 1366/3/18 ش ش78230 فرزند محمود- پسر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۴ شورای حل اختاف کرج 
هاشمی م الف-20030

آگهی مزایده اموال منقول
بــه موجب پرونده اجرائی کاســه 9500027 یک دســتگاه کامیونت الوند 
)فوتون( 6 تن به شماره پاک 54/172ع55 مدل 1390 رنگ سفید دومحور 
6 چــرخ 6 تن متعلق به آقای اصغر آقایی  میبدی که طبق نظر کارشــناس 
رســمی به مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابی شده، از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارشــنبه مورخ 1397/09/07 در اداره ثبت اســناد و اماک میبد واقع در 
خیابان کاشــانی میبد ازطریــق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
500/000/000 ریال شــروع و به بااترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته 
می شــود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول خواهد شــد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد.                            تاریخ انتشار: دوشنبه 1397/08/14
کفیل ثبت اسناد و اماک میبد  
سیدعلیرضا هاشم زاده میبدی

آگهی اباغ وقت رسیدگی به متهم
به موجب پرونده کاســه 970705 شعبه 102 دادگاه جزایی بوشهر اصغر غامیان بوشهری 
متهــم به جعل و کاهبرداری یک فقره چک می باشــند وقت رســیدگی مورخه 97/9/19 
ســاعت 11 صبح تعیین گردیده که به علــت مجهول المکان بودن متهم و تجویز ماده 174 
قانون آئین دادرســی کیفری دادگاه های عمومی و انقاب مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشــار آگهی می شود تا نامبرده در موعد مقرر در دادگاه جهت رسیدگی و دفاع از بزه 
انتســابی حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلســه معنونه دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ 

مدیر دفتر شعبه 10۲ جزایی دادگاه بوشهرتصمیم خواهد نمود.

بدین وســیله به متهم مهدی هنربخش فرزند علی در راســتای ماده 344 
و 174 قانــون آیین دادرســی کیفری در امور کیفــری اباغ می گردد که 
در تاریخ 97/9/26 ســاعت 10 صبح جهت رسیدگی به اتهام شما دایر بر 
ضرب و جرح عمدی با چاقو در شعبه 101 دادگاه کیفری تنگستان تشکیل 
می گردد حاضر شــوید در غیر این صورت وفق مقررات مواد 344 - 345 و 
406 - قانون صدرالذکر در خصوص شما تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
میزایی-دادرسشعبهاولدادگاهکیفری2تنگستان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان و بازنشستگان 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ااعظم)عج( نوبت اول
بدینوســیله از کلیه اعضای شرکت، دعوت می شود در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده که رأس ســاعت 9 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1397/09/07 در محل مسجد 

جامع بقیه ا...)عج( واقع در خیابان شیخ بهایی برگزار می شود شرکت فرمایند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین شرکت 
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی 1396

3- انتخاب بازرسین شرکت
4- تعیین میزان حق الزحمه بازرسین شرکت

5- تعیین میزان پاداش هیئت مدیره
6- تعیین و تکلیف سود سال 1396

7- تصویب بودجه سال 1397
8- تعیین حق الجلسه حضور اعضاء هیئت مدیره

9- افزایش سرمایه
تذکرات:

این جلسه با حضور نصف به عاوه یک از نمایندگان رسمیت می یابد و مصوبات آن برای کلیه 
رئیس  هیئت مدیره اعضاء معتبر خواهد بود.

عباس نخعی نژاد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی دائم 
نوبت سوم

مدرک فارغ التحصیلی دائم اینجانب رقیه بخشــنده فرزند بهروز به شــماره ملی 
4979718639 صــادره از علوم تحقیقات تهران )دامغان( در مقطع کارشناســی 
ارشــد مهندسی معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسامی دامغان به شماره 
179312314205 تاریخ صدور 1395/3/17 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرستان 

دامغان ارسال نماید.

ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران 
در رقابت های جهانی رومانی مشخص شد.

رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان 
روزهــای 2۵ و 26 آبان ماه جاری در ســالن پلی والنت 
هال بخارست شهر بخارست پایتخت کشور رومانی برگزار 
می شود.تیم ملی کشــتی آزاد امید ایران با سرمربیگری 
علیرضــا رضایی و با ترکیب زیــر در این رقابت ها حاضر 

خواهد شد:
* وزن ۵7 کیلوگــرم: علیرضا ســرلک، *وزن 61 
کیلوگــرم: ایمان صادقــی، *وزن 6۵ کیلوگرم: مرتضی 

قیاسی، *وزن 70 کیلوگرم: نیما اشقاقی، * وزن 7۴ کیلوگرم: نوید زنگنه، *وزن 79 کیلوگرم: مجتبی اصغری، *وزن 86 
کیلوگرم: کامران قاســمپور، *وزن 92 کیلوگرم:حسین شهبازی، *وزن 97 کیلوگرم:علی شعبانی و *وزن 12۵ کیلوگرم: 

امین طاهری.
علیرضا رضایی ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران با بیان اینکه اردوی پایانی این تیم از دیروز آغاز شده است 
اظهار کرد: نایب  رئیس  و دبیر فدراسیون در حال انجام امور فدراسیون هستند و امور مربوط به اعزام تیم انجام شده و همه 

نفرات تیم آماده اند با تمام توان و انگیزه زیاد در رقابت های جهانی رومانی حاضر شوند.

اعام ترکیب تیم ملی کشتی آزاد امید در رقابت های جهانی رومانی 
سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران از شرایط تیمش پیش از حضور در رقابت های جهانی اظهار امیدواری 

کرد. 
محمدحســین برخواه درباره وضعیت تیم ملی ایران در مســابقات جهانی وزنه برداری اظهار داشت: خدا را شکر همه 

ملی پوشان از وضعیت خوبی برخوردار هستند و خیلی امیدوار به کسب نتایج خوب در این مسابقات هستیم.
برخواه در مورد اینکه پیش از این قرار بوده تیم ملی ایران در این مســابقات 10 نماینده داشــته باشــد، اما چرا با 
8 وزنه بردار به مســابقات جهانی اعزام شده است، گفت: اوایل مردادماه لیســت مقدماتی برای شرکت در مسابقات را به 
فدراســیون جهانی اعام کردیم. پیش بینی می کردیم که برخی از نفرات شــاید نخواهند در مسابقات جهانی حضور پیدا 
کنند برای همین ما تعداد بیشتری از لیست در اردوها حضور داشتند. هدف از حضور این وزنه برداران در ماه های شهریور, 

مرداد و مهر فقط حضور در مسابقات قهرمانی جهان بود.
وی ادامه داد: طبیعتاً باید اسامی این نفرات از طرف کمیته روابط بین الملل فدراسیون به روزرسانی می شد و در سیستم 
آدامز فدراسیون جهانی که مربوط به ضددوپینگ است نام  آنها وارد می شد که متاسفانه این کار در آن مقطع زمانی انجام 
نشــد. اواخر مرداد ماه و در تاریخ چهاردهم آگوســت اســامی این نفرات خصوصاً  همایون تیموری و علیرضا سلیمانی به 

سیستم فدراسیون جهانی وارد شد، درحالی که آن موقع کار از کار گذشته بود و دیگر دیر شده بود.
برخواه درخصوص اینکه آیا نفرات غایب در مســابقات جهانی شــانس کســب مدال داشته اند یا خیر، گفت: علیرضا 
ســلیمانی وضعیت خوبی داشت. البته محمد زارعی هم در اوایل ســال در اردو حضور داشت و دوباره شهریورماه به اردو 

اضافه شد که این وزنه بردار نیز عمًا از حضور در مسابقات به دلیل دیر ارسال شدن اسامی به فدراسیون جهانی بازماند.

تشریح آخرین شرایط تیم ملی وزنه برداری از زبان سرمربی

کمیته ملی المپیک با ارسال نامه رسمی به IOC اعام کرد قانون منع به کارگیری بازنشسته ها یک قانون کلی 
در ایران است و تنها مختص ورزش نیست.

شــاهرخ شهنازی، درباره مصوبات نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک بیان کرد: پیش نویس اساسنامه کمیته ملی 
المپیک در اختیار اعضای هیئت اجرایی قرار گرفت و قرار شد اعضا پس از بررسی، نقطه نظرات خود را در جلسه بعدی هیئت 

اجرایی اعام کنند. در نهایت هم پس از جمع بندی نهایی، برای تایید به هیئت دولت و مجمع ارسال می شود.
 دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که برای فدراسیون جهانی جودو و والیبال روشن شد که موضوع رفتن 
روسای فدراسیون های ایران به دلیل بازنشستگی بوده است و بحث برکناری مطرح نیست، تصریح کرد: ioc به صورت شفاهی 
از ما در این مورد سؤال کرده بود و ما هم به ioc نامه رسمی ارسال کردیم مبنی بر اینکه قانون منع به کار گیری بازنشسته ها 
را مجلس ایران تصویب کرده و یک قانون کلی و عمومی در کشــور ایران اســت و فقط مربوط به ورزش نیست بلکه در تمام 
دستگاه های دولتی اجرا می شود. مطلع شدیم ioc هم نیت دارد به تمام فدراسیون های جهانی اعام کند که این قانون مصوبه 

مجلس ایران است و بحث برکناری روسای فدراسیون ها مطرح نیست.

در ادامه هفته یازدهم لیگ برتر تیم فوتبال ماشین سازی روز دوشنبه میزبان تیم استقال تهران خواهد بود.
در ادامه هفته یازدهم لیگ برتر امروز و از ســاعت 1۵ ماشــین سازی در تبریز میزبان استقال تهران است. دو تیم هفته 
گذشته در جام حذفی مقابل حریفان شکست خوردند و از گردونه رقابت ها کنار رفتند. استقال در ضربات پنالتی مقابل سایپا 
10 نفره بازنده شد و ماشین سازی مقابل تیم دسته دومی داماش گیانیان در ضربات پنالتی بازی را واگذار کرد. حاا ناکامان 

جام حذفی به مصاف یکدیگر می روند تا با یک برد خاطره این باخت غیرقابل پیش بینی را در ذهن شان کم رنگ تر کنند. 
هواداران نگران وضعیت استقال هستند و از نتایج تیم محبوب شان هم ناراضی هستند. شفر آن روی هواداران استقال 
را هم دید و حاا می داند که باید آبی پوشان را برنده کند تا این جو تغییر کند. گفتن اینکه »بازیکنان جوان باید یاد بگیرند تا 
بهتر شوند.« هم تکراری ترین و خسته کننده ترین جمله  مرد آلمانی است که دیگر کسی را راضی نمی کند. استقال در تبریز 
باید تاش کند که از بحران خارج شود. ماشین سازی هم تیمی است که راحت تسلیم نمی شود. استقال در صورت پیروزی 
با دو پله صعود به رده پنجم جدول لیگ می رسد و ماشین سازی هم اگر در این بازی برنده شود می تواند به رده هشتم جدول 

صعود کند. قضاوت این دیدار برعهده وحید کاظمی با کمک های محمدرضا منصوری و محسن سلطانی خواهد بود.

ماشین سازی تبریز- استقال؛ تقابل حذف شدگان!نامه رسمی کمیته المپیک به IOC درباره اجرای قانون بازنشستگی
*با دعوت فدراســیون قطر، تیم ملی بســکتبال ایران پیش از سفر به استرالیا دو 
دیدار دوستانه با تیم ملی قطر در دوحه خواهد داشت و سپس برای شروع کارش 
در پنجره سوم انتخابی جام جهانی 2019 راهی استرالیا خواهد شد.تیم ملی ایران 
در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی برابر اســترالیا و فیلیپین بازی خواهند کرد و 
دو مســابقه خارج از خانه دارد.ایران پنجره چهارم را با برد برابر فیلیپین آغاز کرد 

و برابر ژاپن باخت.
*برای حضور در مســابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 
که برای نخستین بار به میزبانی ایران در جزیزه کیش برگزار می شود، تیم 
ایران برای برپایی هفتمین و آخرین اردوی آماده سازی خود ۲۶ آبان راهی 
کیش می شود. مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه از 
دوم آذر با حضور تیم های اســترالیا، کره جنوبی، تایلند و اردن در کیش 
برگزار می شــود و تا نهم آذر ادامه خواهد داشت. در پایان این رقابت ها 

تیم قهرمان مجوز حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱9 را کسب خواهد کرد.

خواندنی از ورزش ایران

آگهی حصر وراثت
آقای صادق شــهرت آمینوا نام پدر لعیبی بشناسنامه 253 صادره از اهواز 
درخواستی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
پدرش مرحوم لعیبی شــهرت اهنود بشناســنامه 13692 صادره هویزه در 
تاریــخ 1397/5/20 در اهواز اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند 
از 1- متقاضی صادق آمینوا فرزند لعیبی بشناســنامه شــماره 253 صادره 
از اهواز 2- ســعید اهنود فرزند لعیبی بشناســنامه شــماره 41 صادره از 
 اهواز 3- شــریف اهنود فرزند لعیبی بشناسنامه شماره 49 صادره از اهواز 
4- خســرو اهنود فرزنــد لعیبی بشــماره شناســنامه 38705 صادره از 
اهواز)پســران متوفی( 5- حمیده اهنود فرزند لعیب بشناسنامه شماره 229 
صادره از اهواز 6- ســعیده اهنود فرزند لعیبی بشناسنامه شماره 29 صادره 
از اهواز 7- وداد اهنود فرزند لعیبی بشناســنامه شماره 468 صادره از اهواز 
8- فرح اهنود فرزند لعیبی بشناسنامه شماره 552 صادره از اهواز 9- نازی 
اهنود فرزند لعیبی بشناسنامه شماره 8610 صادره از اهواز)دختران متوفی( 

و اغیر ورثه ای دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف 
مجتمع شماره 3 شهرستان اهواز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
بدینوسیله به اطاع کلیه اعضاء شــرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات صنعت نفت اهواز می رساند که 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت راس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 97/8/29 
در محل پروژه شــرکت واقع در کوی مهدیس برگزار می گردد. از اعضایی که به هر دلیل قادر به حضور 
در مجمع عمومی نیســتند درخواســت می شود از تاریخ انتشــار تا قبل از برگزاری مجمع به آدرس دفتر 
تعاونی واقع در اول خرمکوشــک روبروی اداره برق مراجعــه و با دادن وکالت به یکی از اعضا تعاونی در 

تصمیم گیری ها شرکت نمایند.
دستورجلسه:

1- اتخاذ تصمیم در خصوص اخراج اعضای بدهکار

تاریخ انتشار: 97/8/14

رئیس هیئت مدیره

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو 405 جی ال  ایکس آی 8/1 به شماره 
پاک 855 ص 14 - ایران 14 به رنگ نقره ای - متالیک مدل 1388 و شماره 
 NAAM01CA09E111531 موتور 12488119524 و شــماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ ســبز  خودرو ســواری پژو 405 جی.ال. ایکس به شماره پاک 219 ی 79 - 
ایران 68 به رنگ نوک مدادی - روغنی مدل 1378 و شماره موتور 22527801808 

و شماره شاسی 78302088 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشگاهعلومپزشــکیوخدماتبهداشتیدرمانیکرمانشاه
در نظــر دارد مناقصه عمومی یک مرحلــه ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی 
یک دستگاه میکروســکوپ الکترونی روبشــی مربوط به آزمایشگاه معاونت 
تحقیقات و فناوری خود را با شــماره ثبــت 200970262000084 از طریق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیــه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و ازم اســت مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در 

سامانه روز دوشنبه تاریخ 97/8/14 می باشد.
1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 

97/8/22 می باشد.
2( مهلت زمانی  ارائه پیشنهاد: ساعت 15 روز دوشنبه تاریخ 97/9/5 می باشد.
3( زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 97/5/6 می باشد.

4( اطاعات تماس با دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در 

خصوص اســناد مناقصه: کرمانشاه بلوار شــهید بهشتی، ساختمان شماره )2( 
واحد امور مالی معاونت تحقیقات )تلفن: 38363319-083( می باشد.

5( ســپرده شــرکت در مناقصه: 2/500/000/000 ریال )دو میلیارد و پانصد 
میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شــرط و یا واریز 
نقدی وجه مذکور به حســاب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه 
مدرس )کرمانشاه( به نام دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کرمانشاه می باشد.
6( آخرین مهلت تحویل پاکات الف و ب توسط شرکت کنندگان در مناقصه تا 

ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97/9/5 می باشد.
7( محل تحویل پاکات )الف و ب( کرمانشــاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان 

مرکزی، طبقه سوم، دبیرخانه محرمانه می باشد.
8( محل بازگشــایی پیشــنهادات واصله در محل کرمانشــاه، بلوار شهید بهشتی، 
ســاختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشــکی، طبقه اول، دفتر مدیریت پشتیبانی 

و امور رفاهی می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه 

میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( - بار دوم

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1118211651126. پدیده مشهد

2106402191222. سپاهان اصفهان
3115421711619. تراکتورسازی

4945093617. پرسپولیس
510442126616. پیکان
6104331110115. سایپا

71035296314. استقال تهران
8113441211113. پارس جنوبی جم

111-9102531011. ذوب آهن
311-10111821013. صنعت نفت آبادان

611-1111254713. فوادخوزستان 
110-1210172910. ماشین سازی تبریز

810-1311245816. استقال خوزستان
68-1411155814. نساجی مازندران

77-1511146512. نفت  مسجدسلیمان
146-1611137418. سپیدرود رشت

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

صفحه ۹
دو شنبه 1۴ آبان 13۹۷

۲۶ صفر 1۴۴0 - شماره ۲۲0۴3



قاچاق آناناس
ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان البرز از کشف آناناس قاچاق 

در این استان خبر داد. 
ســرتیپ »عباســعلی محمدیان« گفت: در پی اقدامات اطاعاتي ماموران 
ایــن اداره از انتقال مقادیر قابل توجهی میوه آناناس قاچاق که از بنادر جنوبی 
کشور بارگیری و به سمت شهرستان ســاوجباغ استان البرز در حال حرکت 

بود مطلع شدند.
وی افــزود: پس از ردزني و تحت نظر قــرار دادن انباری که قرار بود برابر 
قوانین گمرکی، محموله به آن مکان انتقال یافته و تخلیه گردد، کااها برخاف 

قانون به سردخانه ای در منطقه محمد شهر کرج منتقل شده است.
وی بیان کرد: ماموران پس از اعزام به محل مذکور در بازرسی از آن مکان 
ســه هزارو 982 کارتن آناناس بــه وزن 50 هزار کیلوگرم فاقد بارنامه گمرکی 

معتبر و قانونی کشف کردند.
محمدیان با بیان اینکه ارزش کااهای مکشــوفه 10 میلیارد ریال برآورد 

شده است، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر شد.
احتکار استیک خودرو

رشت- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس امنیت عمومی استان گیان از کشف 
558 حلقه استیک خودروی احتکار شده در شهرستان رشت خبر داد.

سرهنگ سید رسول صمدی افزود: کارشناسان ارزش این تعداد استیک 
خودرو را 773 میلیون برآورد کردند.

وی اضافه کرد: در این رابطه یک متهم دســتگیر و تحویل مقامات قضایی 
شد.

شترهای قاچاق
شیراز- ایسنا: فرمانده انتظامی استان فارس از کشف 32 نفر شتر قاچاق از 

سه دستگاه کامیون در محور بندرعباس به داراب خبر داد.
سرتیپ احمدعلی گودرزی گفت: 32 نفر شتر قاچاق به ارزش سه میلیارد 
و 840 میلیون ریال توســط ماموران انتظامی در محــور بندرعباس به داراب 

کشف شد.
وی با بیان اینکه کشف این محموله قاچاق براساس اخبار کسب شده مبنی 
بر حمل احشــام قاچاق در محور بندرعباس به داراب، انجام شده است، گفت: 
ســه قاچاقچی در این رابطه دستگیر و پس از طی مراحل قانونی تحویل مقام 

قضایی شده  اند.
گرگ ها 61 گوسفند را دریدند

یزد- ایرنا: حمله چند قاده گرگ به گله گوسفند یکی از دامداران روستای 
صدرآباد ندوشــن از توابع شهرســتان میبد در استان یزد باعث تلف شدن 61 

رأس دام به ارزش 300 میلیون ریال شد. 
این حادثه زمانی اتفاق افتاد که دامدار برای تأمین آب گوســفندان راهی 

محل چاه آب منطقه شده بود. 
وی پس از تأخیر بازگشت گله، با کمک سایر دامداران منطقه به جست  وجو 

پرداخت که در مراتع اطراف با اشه گوسفندان تلف  شده مواجه شد.
توقیف خرچنگ قاچاق

ســرویس شهرستانها: فرمانده شهرستان عســلویه از توقیف یک دستگاه 
کامیون حامل خرچنگ در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ »پیمان فتاحی« بیان داشت: ماموران ایستگاه بازرسی »مصطفی 
خمینی« در محور ورودی شهرستان عسلویه حین کنترل خودرو های عبوری به 

یک دستگاه کامیون یخچالدار مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی گفت: پس از توقف و بازرســی از این کامیون 15 هزار خرچنگ فاقد 

هرگونه مدارک دامپزشکی، شیات و  گمرکی کشف شد.
وی بیان داشــت: ارزش این محموله برابر نظر کارشناســان یک میلیارد و 

500 میلیون ریال برآورد و در همین رابطه یک نفر دستگیر شد.
دستگیری جاعل

بجنورد- باشگاه خبرنگاران جوان: دادستان عمومی و انقاب مانه و سملقان 
از دستگیری پنج نفر از افرادی که با جعل و کپی برداری از کارت های عابربانک و 

اعتباری شهروندان اقدام به کاهبرداری کرده بودند،خبر داد. 
ایزانلو، افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته، یکی از متهمان که جوانی 25 
ســاله است، به برداشــت مبلغ 650 میلیون ریال از حساب شکات اقرار نموده 

است که به نظر می رسد میزان کاهبرداری بیش از این مقدار باشد.
وی اضافه کرد: این متهمان با همدستی یکدیگر در شهرستان های بجنورد، 
مانه و ســملقان، تعداد 23 فقره کاهبرداری مرتکب شده اند و عاوه بر آن در 
استان گلستان و همچنین شهرستان های کرج، مشهد و یاسوج نیز پرونده هایی 
درخصوص این موضوع برای متهمین تشــکیل شده و در جریان رسیدگی قرار 

دارد.
نجات گردشگران

اهواز- ایسنا: مدیر روابط عمومی جمعیت هال احمر خوزستان با  اشاره به 
مفقود شدن شش گردشگر در منطقه کوهستانی سردشت دزفول از پیدا شدن 

این مفقودشدگان خبر داد.
مجتبی طحان، گفت : مفقود شدن شــش گردشگر در کوه هفت  تنان در 
نزدیکی روســتای ابوالحسن بخش سردشت از توابع دزفول اطاع  رسانی شد و 
در پی آن عملیات جست وجو و نجات با حضور یک تیم چهار نفره هال احمر 

دزفول آغاز شد.
مدیر روابــط عمومی جمعیت هال احمر خوزســتان گفت: این شــش 
گردشگر مفقود شده پس از شش ساعت تاش نجات یافتند که البته چهار نفر 

از آنها مصدوم بودند که به صورت سرپایی درمان شدند.
کشف مواد مخدر

زاهدان- ایرنا: معاون هماهنگ کننده مرزبانی سیســتان و بلوچســتان از 
اجــرای عملیات موفقیت آمیز مرزداران هنگ مرزی میرجاوه علیه قاچاقچیان 

مواد مخدر خبر داد. 
سرهنگ محمد علی محمدی، افزود: سوداگران مرگ که قصد داشتند در 
فرصتی مناســب محموله موادمخدر را وارد کشور کنند در عملیات غافلگیرانه 

مرزداران در رسیدن به اهداف شوم خود موفق نشدند.
وی تصریح کرد: مرزداران در این عملیات موفق به کشــف 400 کیلوگرم 

مواد مخدر شدند.
کشف تریاک

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند تهیه و توزیع 
کننده مواد مخدر در این استان خبر داد.   

سرتیپ »حاجی محمد مهدیان نسب« گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان با همکاري کارکنان انتظامي شهرستان هاي بروجرد، پلدختر در 
یک عملیات هماهنگ و با اشــراف اطاعاتي یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر 
را منهدم کردند.فرمانده انتظامي اســتان لرستان در ادامه افزود: این باند، مواد 

مخدر را از جنوب شرق کشور به سمت شمال غرب بارگیری می کردند.
وی در ادامه اظهار داشــت: در این عملیات مامــوران 300 کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک را کشف، یک دستگاه خودرو سواري و دو دستگاه کامیونت 

توقیف و چهار قاچاقچی مواد مخدر در این رابطه را نیز دستگیر کردند.
سارق در دام

قم- تســنیم: فرمانده انتظامی شهرســتان قم از دستگیری 14 نفر سارق 
در این اســتان خبر داد. سرهنگ »مراد حســین جعفریان« گفت: در راستای 
ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور و استقرار نظم و امنیت در نقاط آسیب پذیر 
قم و مقابله با تبهکاران، مزاحمین نوامیس و اراذل واوباش، برخورد با ســارقان، 
جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروشــان مواد مخدر، طرح قدر دو در حوزه 

استحفاظی کانتری های 11، 14، 19 و پاسگاه جعفریه برگزار شد.
وی در ادامه نتایج این طرح را شــامل کشــف پنج دستگاه موتورسیکلت 
سرقتی، چهار دستگاه خودروی ســرقتی، توقیف 13 دستگاه موتورسیکلت و 
هفت دستگاه خودرو، مقادیری مواد مخدر و آات استعمال مواد افیونی، دونفر 

خرده فروش مواد مخدر و 9 نفر معتاد متجاهر برشمرد.

صفحه 10
دو شنبه 1۴ آبان 1۳۹۷

۲۶ صفر 1۴۴0 - شماره ۲۲0۴۳
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

پلیس فرانســه از بازداشــت یک زن 
ســالمند به جرم بیش از ۷۰۰ فقره سرقت 
از فروشگاه های اسباب  بازی در پاریس خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، پلیس فرانسه این شهروند 
سالمند زن در پایتخت این کشور را که از بیکاری 

بیش از 700 فقره ســرقت از 6 فروشگاه اسباب بازی در پاریس انجام داده بود، 
بازداشت کرده است.در کانال تلویزیونی LCI اعام شد: این زن 72 ساله به جرم 
بیش از 700 مورد دزدی از مغازه ها که اکثرا اســباب بازی فروشــی در پاریس 
بودند، بازداشت شده است.براساس تحقیقات، این زن سالخورده پاریسی اقام 
دزدیده شــده را در اینترنت به فروش رســانده است. وی از ژوئن 2018 موفق 
به ارسال 957 تبلیغ فروش در اینترنت شده است. پلیس اعام کرده است که 
در بازجویی ها در خانه این زن بازنشســته موفق به پیدا کردن وســائل سرقت 
شده از 6 فروشگاه های اسباب بازی در پاریس، حدود 1000 اقام مختلف دیگر 
و همچنین بیش از 40 هزار یورو پول نقد شــده است. به گزارش اسپوتنیک، 
این زن بازنشســته به جرم خود اعتراف کرده و گفته سرقت ها را از سر بیکاری 

انجام داده است!

بازداشت
 پیرزن فرانسوی 

به جرم
 ۷00 فقره سرقت! 

گدایی 
زن ثروتمند 
از مسافران 

مترو! 

به گــزارش پایگاه اینترنتی روزنامه حریت، یک تابلوی نقاشــی که گفته 
می شــود یکی از آثار مربوط به »آنری ماتیس«، هنرمند مشهور فرانسوی قرن 

بیستم است، در استان جنوبی آنتالیا در ترکیه کشف و ضبط شد.
این تابلوی نقاشــی کــه ارزش آن حدود 12 میلیــون دار تخمین زده 
می شــود، در منطقه آانیای آنتالیا واقع در جنوب ترکیه کشف شد. دو تن نیز 
به اتهام سرقت آن بازداشت شدند.پلیس ترکیه پس از آن عملیات جست وجوی 
این تابلوی گرانبها را آغاز کرد که یک شهروند ایرانی  ااصل با طرح شکایتی در 
اداره پلیس اعام کرد دو مظنون با تهدید اســلحه، این تابلوی نقاشی را از وی 
ربوده اند.این فرد ایرانی اظهار داشــت: مالک این تابلوی نقاشی است و آن را از 
پدربزرگش به ارث برده است. پلیس ترکیه اعام کرده است، پس از پیدا شدن 
این تابلوی نقاشــی قرار است کارشناسان اصل بودن این اثر هنری و همچنین 

گواهی و اسناد مالکیت آن را بررسی کنند.

کشف تابلوی
 1۲ میلیون داری 

یک ایرانی 
در ترکیه!

مرگ هزاران ماهی در آب های رودخانه  
عراق  ماهی  پرورش  اســتخرهای  و  فرات 
باعث شده مردم این منطقه به شدت نگران 
آلودگی آب و ماهیانی باشــند که مصرف 

می کنند!
بــه گزارش فارس، روز شــنبه هزاران ماهی 

در رود فــرات عراق به دلیــل نامعلومی از بین رفته اند کــه این باعث نگرانی 
کشــاورزان و مردم آن منطقه شده است. کشاورزان از این بابت نگرانند که اگر 
دلیل مرگ  جمعی ماهی ها مشــخص نشود، تولید و پرورش ماهی توسط آنها 
با ریسک زیادی همراه خواهد شد. مردم عراق نیز نگران این هستند که مرگ 
این ماهی ها به دلیل مســمومیت، آلودگی یا بیماری باشــد که در این صورت 
زمانی که آنها از ماهی های زنده استفاده می کنند، نیز باعث بیماری آنها شود.
آن طور که شاهدان گفته اند، ماهی های مرده روی آب فرات جمع شده و حتی 
در اســتخر پرورش ماهی کشــاورزانی که از آب فرات تغذیه می شوند نیز این 
ماهی ها مسیر را مسدود کرده اســت. اداره سامت عراق نمونه برداری هایی را 
انجام داده و قرار اســت نتایج آن را به زودی اعام کند. بخش کشــاورزی هم 
انگشــت اتهام را به سوی خود کشــاورزان گرفته و گفته است به احتمال زیاد 
تراکم بیش از حد ماهی در استخر پرورش ماهی باعث ایجاد بیماری باکتریایی 
شده و آنها را از بین برده است. البته سابقه مرگ ماهی ها به دلیل آلودگی آبها 
پیش از این هم در این مناطق وجود داشته و حتی باعث شده بود صد هزار نفر 
از مردم عادی در تابســتان گذشته کارشان به بیمارستان کشیده شود. اگرچه 
مسئوان عراقی اعام کرده اند که بزودی گزارش مرگ ماهی ها را اعام خواهند 
کرد، اما مردم این منطقه که حدود 80 کیلومتری بغداد ساکن هستند، نگران 
سامتی ماهی ها و آب آن منطقه هستند که در صورت آلودگی می تواند باعث 

بیماری  آنها شود.

مرگ 
هزاران ماهی 

در فرات

جانشین فرمانده انتظامی گلستان گفت: شامگاه 
با مرکز  جمعه فردی از شهرســتان گنبــدکاووس 
فوریت های پلیسی 11۰ استان گلستان تماس گرفته 

و خبر از وقوع یک آدم ربایی در این شهرستان داد.
به گزارش خبرگزاری فــارس از گرگان، علی فروزان نیا 
افزود: موضوع به فرمانده انتظامی شهرســتان اطاع رسانی 
کــه متعاقب آن دســتور اجرای طرح ضربتی شناســایی و 
دستگیری متهم یا متهمان صادر شــد و بافاصله اقدامات 
انتظامی و اطاعاتی برای شناســایی فرد یا افراد مورد نظر 

آغاز شد.
همزمان دادستانی شهرستان نیز در جریان موضوع قرار 
گرفت که دستور شناسایی و دستگیری مجرمان صادر شد و 

در این راستا تیم های اطاعاتی پلیس نیز وارد عمل شدند.
تحقیقات محلی پلیس نشــان داد فردی به همراه چند 
نفر از دوســتانش با خودروی پرایــد در یکی از خیابان های 
گنبدکاووس با ایجاد تصادف ســاختگی با خودروی زانتیا، 

راننده خودروی زانتیا را ربوده و به محلی نامشخص منتقل 
کردند. اقدامات گسترده تحقیقاتی و اطاعاتی پلیس تا آنجا 
پیش رفت که فرد آدم ربا که یکی از افراد ســابقه دار و شرور 
منطقه اســت شناسایی شد و اقدامات بعدی برای شناسایی 
مخفیگاه وی آغاز شد. اقدامات ضربتی و فوریتی پلیس باعث 
شــد مخفیگاه فرد آدم ربا در کمتر از یک ساعت شناسایی و 

عملیات دستگیری وی آغاز شود.
جانشین فرمانده انتظامی گلســتان اظهار کرد: پس از 
هماهنگی با مرجع قضایی، ماموران انتظامی شهرســتان در 
یک اقدام ضربتی متهم را دستگیر و فرد گروگان گرفته شده 
نیز در این عملیات سالم رهاسازی شد. فروزان نیا خاطرنشان 
کــرد: متهم از افراد شــرور و از اراذل و اوبــاش منطقه و از 
زندانیان رای باز بوده که دســت به این اقدام مجرمانه زد. بر 
اساس تحقیقات پلیس مشخص شد انگیزه متهم از ارتکاب 
به این عمل مجرمانه به دلیــل اختافات مالی با فرد ربوده 
شده به دلیل مسائل مرتبط با موضوع مواد مخدر بوده است.

آدم ربایی در گنبدکاووس 
در کمتر از یک ساعت خنثی شد

دادستان عمومی و انقاب شهرستان بناب گفت: سربازان گمنام امام 
زمان)عج( این شهرستان با تاش شبانه روزی موفق شدند قاچاق سازمان 
یافته کودهای شــیمیایی یارانه ای را همزمان با بناب در دو استان دیگر 

شناسایی و این باند را متاشی کنند.
علیرضــا دهقان در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشــت: در این عملیات 
490 کیسه کود شیمیایی تقلبی و تعداد یک هزار عدد گونی خالی تقلبی به همراه 

دستگاه مربوط به دوخت و پلمپ گونی ها نیز کشف و ضبط شد.
وی یادآور شد: طی این عملیات سربازان گمنام امام عصر)عج( توانستند 490 
کیسه کود اوره یارانه ای تولیدی شرکت های پتروشیمی را که به طور سازمان یافته 

تخلیه و کودهای تقلبی را به خارج از کشور قاچاق می کردند، کشف کنند.
دهقــان در ادامــه تأکید کرد: این بانــد همزمان در بناب که منشــأ آن این 
شهرســتان بود و در 2 استان دیگر که اقدام به این کار می کردند، توسط سربازان 
گمنام امام عصر)عج( متاشی شد. دادستان عمومی و انقاب شهرستان بناب تأکید 
کرد: پرونده متهمان به همراه کودها و سایر اقام کشف شده توسط دستگاه قضایی 

در حال رسیدگی است.

قاچاق کودهای تقلبی به خارج از کشور

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو درمورد نیترات ســیب  زمینی در برخی 

مناطق توضیح داد.
وحید مفید به پایگاه خبری ســازمان غذا و دارو گفت: 
نمونه برداری های معاونت های غذا و دارو بر اساس روش های 
علمــی بوده و اگر در نمونه ای میزان نیترات حتی چند برابر 
باشــد، نمی توانیم حکــم کنیم که کل ســیب زمینی های 
کشور این مشــکل را دارد. ممکن است در برخی مناطق به 
نمونه هایی برخورد کنیم که میزان نیترات و نیتریت بااتر از 
حد مجاز باشد، اما این موضوع به این معنا نیست که میزان 
باقی مانده سموم روی همه محصوات تولیدی در کشور به 

صورت نامتعارف بااتر از حد مجاز باشد.
مفید افزود: در حال حاضر سازمان غذا و دارو به راحتی 
می تواند فرآورده های غذایی را به واســطه پروانه ساخت آن 
از کارخانه تولیــدی رهگیری کند، اما ایــن امکان درمورد 
محصوات کشاورزی وجود ندارد و مزارع هنوز شناسنامه دار 
نشــده اند. ما صرفا در صورت باا بودن باقی مانده ســموم، 

موارد را به وزارت جهادکشاورزی اعام می کنیم.
وی بــا بیــان اینکه تمــام برنامه ســازمان، نظارت بر 
زنجیــره تولید مواد غذایــی در قالب »ســند ایمنی غذا« 
است، اظهارداشت: با برنامه ریزی صورت گرفته و قول جهاد 
کشــاورزی، در اوایل زمستان، اولین گروه از کدهای شناسه 
مزارع به ما اعام می شود و ما می توانیم محصوات کشاورزی 

را نیز ردیابی و پایش کنیم.

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی سازمان غذا 
و دارو ادامه داد: براســاس طرحی که در چند سال گذشته 
سازمان غذا و دارو آن را پیگیری می کند، پایش میزان باقی 
مانده سموم کشــاورزی ازجمله نیترات و نیتریت و درمورد 
برخی محصوات خاص، فلزات سنگین است که در سال های 
93، 94، 95 و 96 میزان باقی مانده ســموم به ترتیب روی 
7، 15، 17 و 18قلم محصول اندازه گیری شده که براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته امسال نیز، میزان باقی مانده 

سموم روی 30 قلم محصول پایش خواهد شد.
مفید خاطرنشان کرد: مشکل اصلی درمورد محصوات 
کشــاورزی این اســت که در حــال حاضر امــکان ردیابی 
و پیگیــری ایــن محصوات بــه دلیل عدم شناســنامه دار 
شــدن باغات کشــاورزی وجود نــدارد. در نظارت ها تعداد 
محــدودی از ایــن محصــوات، قابلیــت پیگیــری دارند 
کــه با هماهنگی جهاد کشــاورزی مقرر شــده اســت که 
 زمین های کشاورزی شناســه گذاری شده و مزارع و باغات 

شناسنامه دار شوند.
وی درمورد نشــانه های تشخیص نیترات در محصوات 
غذایی، گفت: اینکه گفته شــده ســیب  زمینی که نیترات 
بیشــتری دارد، شیرین تر بوده و به ماهی تابه می چسبند، به 
صورت علمی ثابت نشده اســت و بعید می دانیم که صحت 
داشــته باشــد آنچه مبنای ماســت، نمونه برداری علمی از 
محصوات و آنالیز آزمایشــگاهی و بررسی میزان نیترات و 

نیتریت است.

توضیحات سازمان غذا و دارو درمورد 
نیترات سیب  زمینی

فرهنگی مذهبی کمیل شیراز گفت:   مدیر گروه 
امسال 84 هزار کیلوگرم آش سبزی به مناسبت 28 
صفر با همراهی و مشــارکت خیران و شهروندان در 
قالب یک فعالیت مردمی غیر دولتی در شــیراز طبخ 

می شود.
محمد اسامی، از آغاز فعالیت ها برای تهیه لوازم و اقام 
مورد نیاز پخت آش خبــر داد و بیان کرد: 4500 کیلوگرم 
برنج، 2500 کیلوگرم لوبیا، 1500 کیلوگرم عدس و 1500 
کیلوگرم نخود، 4000 کیلوگرم تره بعاوه ســایر اقام نظیر 
ترخون، زردچوبه، فلفل و البته 30 حلب روغن 17 کیلویی و 

غیره برای پخت این مقدار آش استفاده می شود .
وی با بیان اینکه امســال 120 راس گوسفند برای طبخ 
آش ســبزی استفاده می شــود،  اظهار کرد: تمام هزینه های 
پخت آش ســبزی را مــردم تامین کرده انــد و برای اجرای 
مقدمات هم شهروندان کمک و همراهی می کنند، به نحوی 
کــه بیش از 700 نفر از آقایــان و 300 نفر از خانم ها برای 
کمک مورد نیاز اســت اما تاکنون بیش از هزار نفر از بانوان 
برای کمک ثبت نام کرده اند .مدیر گروه فرهنگی کمیل شیراز 
با بیان اینکه حضور شــهروندان برای آماده ســازی مقدمات 
طبخ آش نذری شیراز، بسیار گسترده است،  گفت: هر سال 
هموطنان ما از تمام استان ها برای مشارکت در طبخ آش به 
شیراز می آیند و با توجه به محدودیت های موجود، گاه امکان 
همراهی را پیدا نمی کنند .اسدی با بیان اینکه ساعت 5 صبح 
28 صفر مقارن با 15 آبان، توزیع آش آغاز می شــود، گفت: 
سال گذشــته بیش از 300 هزار نفر از آش استفاده کردند .

رئیس  خیریه امام صادق)ع( شیراز اضافه کرد: بخشی از آش 
بین چند موسسه خیریه و سرای سالمندان و همچنین یک 
مرکز نگهــداری از معلولین ذهنی در شــیراز تحویل داده 
می شود اما بستر ازم برای توزیع آش در بیمارستان ها فراهم 
نیست .مدیر گروه فرهنگی مذهبی کمیل شیراز تاکید کرد: 
امســال با توجه به نیازهای موجود، همزمــان با آغاز کار و 
فراهم کردن بســترها برای پخت آش سبزی،  بستری برای 
اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی از جمله توزیع کتاب های 
یک صفحه ای، برپایی ایســتگاه چــای صلواتی، اقامه نماز 
جماعت صبح و غیره فراهم خواهد شدمحمد اسامی با بیان 
اینکه متاسفانه مراسم عزاداری خاص و ویژه ای جهت رحلت 
حضرت رسول)ص( در شــیراز برگزار نمی شود، خاطرنشان 
کرد: 19 سال پیش پخت آش صلواتی با حجم 110 کیلوگرم 
با مشــارکت مردم در شیراز آغاز شــد و اکنون حجم آن به 

84هزار کیلو افزایش یافته است.

پخت ۸۴ تن آش 
در شیراز

فرمانده انتظامی تایباد گفــت: یک راننده تبعه 
افغانستان در حالی که قصد جاسازی مقداری سوخت 
قاچاق از نوع بنزین در داخل تانکر داشت، جان خود 

را از دست داد.
سرهنگ علی اکبر قربانی عنوان کرد: در پی اعام توقف 
بیش از چند روز یک دســتگاه تانکر حامل سوخت گازوئیل 
در یکــی از پارکینگ های مرز دوغــارون پلیس موضوع را 
مورد بررسی قرار داد و با استفاده از دستگاه های کنترلی در 
گمرک دوغارون اقدام به بازرســی این تانکر کرد و مشخص 

شد یک جنازه در محل بار این خودرو وجود دارد.
وی با اشاره به دستور دادســتانی برای خروج جنازه از 
داخل تانکر افزود: پس از بررسی های انجام شده مشخص شد 
راننده متوفی قصد جاسازی سوخت قاچاق از نوع بنزین را در 
قالب 33 بطری نوشــابه داخل تانکر حامل سوخت گازوئیل 
داشــته که گاز ناشی از آن وی را دچار خفگی کرده و سبب 

سقوط در داخل تانکر و مرگ وی شده است.

جاسازی 33 بطری بنزین 
منجر به مرگ راننده شد

سازمان هواشناسی از رگبار و رعد و برق تندری 
با پتانسیل ایجاد ســیاب های ناگهانی در تعدادی از 

استان ها طی امروز و اوایل فردا خبر داد. 
 بنا بر اعام این ســازمان، امروز تــا صبح فردا رگبار و 
رعد و برق تندری با پتانسیل ایجاد سیاب های ناگهانی در 
استان های خوزســتان، شمال بوشهر، لرستان، ایام، جنوب 
کرمانشاه و اواخر وقت در کهکیلویه و بویر احمد، چهار محال 

و بختیاری و غرب کردستان پیش بینی می شود.
 طی روز دوشــنبه تا صبح ســه شــنبه در خوزستان، 
لرســتان، ایام، غرب و جنوب کرمانشــاه و غرب کردستان 
در ســاعات بعدازظهر به علت رشــد ابرهای تندری عاوه بر 
احتمال سیاب ناگهانی، وقوع تگرگ و صاعقه دور از انتظار 
نمی باشد. لذا به هموطنان به خصوص در این مناطق توصیه 
می شود ضمن به کارگیری تمهیدات ازم برای جلوگیری از 
خســارت های احتمالی از توقف در مسیل ها و مناطقی که 
می تواند مســیر گذر سیاب های ناگهانی شود و از توقف در 

مناطق مستعد تگرگ و صاعقه خودداری نمایند.

احتمال وقوع سیاب ناگهانی 
در ۸ استان

ساری-  خبرنگار کیهان:
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: 4۷ نفر 
در شش ماه نخست امسال به علت مسمومیت با قرص 
برنج در ماندران جان باختند که در مقایســه با مدت 

مشابه پارسال 18 درصد افزایش یافت.
علی عباسی افزود: از کل فوتی های مسمومیت با قرص 
برنج 6 ماه نخســت امســال در مازندران 27 نفر مرد و بقیه 

زن هستند.
عباســی گفت: در این مدت شهرســتان های بابل با 9، 
ســاری، آمل هر کدام با 8 فوتی بیشــترین و شهرهای نور، 
فریدونکنار و محمودآباد هر کدام با یک مورد کمترین فوتی 

آمار تلفات قرص برنج را به خود اختصاص دادند.
مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران افزود: مرداد با 12، 

شهریور با 10، تیر با 8 فوتی در آن گزارش شده است.
وی با بیان اینکه 79 درصد فوتی ها متاهل و بقیه مجرد 
بودند، گفت: ســنین 21 تا 30 ســال با 14 مورد بیشترین 

فوتی ناشی از مسمومیت با قرص برنج گزارش شده است.
عباســی افزود: در سال های گذشــته و طبق آمارهای 
موجود شــاهد کاهش تلفات قرص برنج در استان بودیم، و 
می توان با اعمال تدابیر ویژه و سختگیرانه تر برای جلوگیری 
از ورود غیرقانونی قرص برنج به کشــور و ممنوعیت فروش، 

کاهش تلفات آن را دوچندان کرد.

مرگ ۴۸ نفر در مازندران 
به علت مسمومیت 

با قرص برنج

با صدور بخشنامه ای  اجتماعی  تامین  ســازمان 
خطاب به مدیران کل بیمه  ای سراسر کشور، شیوه نامه 
اجرای دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را 

درخصوص احتساب سوابق بیمه شدگان اباغ کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، ســازمان 
تامین اجتماعــی برای ضمانت اجرای این بخشــنامه عدم 
رعایــت مفاد این دســتور اداری را از مصادیق تخلف اداری 
دانســته و اعام کرده با متخلفین برابر قانون رســیدگی به 

تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

اجرای دادنامه دیوان عدالت 
درخصوص احتساب یکپارچه 

سوابق بیمه شدگان
فعالیت  درخصوص  پایتخــت  فتا  رئیس پلیس 
سایت های شرط بندی و قمار و همچنین کاهبرداری 
به صفحات شبیه سازی شده  ربات هدایت کننده  با 

بانک ها هشدار داد.
ســرهنگ تورج کاظمــی به فارس گفت: بیشــترین 
مخاطبان سایت های شهروندی و قمار، افراد نوجوان وکم 
ســن و سال هستند چرا که با پیشــنهادهای اغواکننده و 

تحریک آمیز جذب این سایت ها می شوند.
کاظمی با اشــاره به بررســی چندین پرونــده در این 
خصوص، افزود: شــاکیان که اکثرا نوجوانــان و افراد کم 
سن و سال بودند در تحقیقات اعام کردند که با تبلیغات 
اغواکننده و پیشنهادات چشمگیر و واهی برخی سایت های 
شرط بندی در فضای مجازی عضو این سایت ها شده و پس 
از عضویت و شــرکت در بازی های شرط بندی، باخت یک 
میلیــارد و 80 میلیون ریالی در مقابل رقبای مجازی خود 
داشتند. وی به طراحی جالب و زیرکانه سایت ها در جهت 
اغفال کاربران پرداخت و گفت: مدیران این سایت ها با اعام 
تعدادی برنده به تعداد کم و حتی واهی در صدد تشــویق 
و ترغیب کاربران بااخص جوانان و نوجوانان به ســمت و 
سوی این سایت ها هستند. رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان 
اینکه پس از بررسی پرونده های موجود توسط کارشناسان 
پلیس فتا، مشخص شد هیچ کدام از سایت ها منشا داخلی 
نداشته و طراح و مدیر آنها در خارج از کشور فعالیت دارند، 
اظهارداشــت: یکی از ویژگی های فضای مجازی نبود مرز 

جغرافیایی اســت که معموا مالکان و مدیران ســایت ها 
در جهت رســیدن به اهداف ســوء خود دست به چنین 
اقدامــات فریبکارانه و اغواکننده می زنند و ازکاربران نیز با 

پیشنهادهای اغواکننده کاهبرداری می کنند.
کاهبرداری با ربات هدایت کننده

سرهنگ کاظمی به روش دیگر کاهبرداری در فضای 
مجازی پرداخت و گفت: کاهبرداری با ربات هدایت کننده 
به صفحات شبیه سازی شــده بانک ها نیز از جمله ترفند 
دیگــر کاهبــرداران در فضای مجازی اســت. وی افزود: 
براســاس پرونده های واصله، متهمین ابتدا اقدام به تهیه 
ربات یا اپلیکیشــن ارائه دهنده خدمــات از جمله افزایش 
فالوور، دوســت یاب، صیغه یاب، ردیاب، دوربین  لخت کن 
و غیــره کرده به نحوی که پــس از نصب برنامه به منظور 
فعال ســازی اپلیکیشــن درخواســت واریز مبلغ ناچیزی 
در حــدود 20 هزار ریال می کند. متهمــان، کاربران را به 
صفحات فیشــینگ ارجاع کرده در حالی که با ربات های 
راه اندازی شده عمدتا ارجاع به درگاه بانکی وجود نداشته 
و فقط اطاعات و رمز کارت طی چند مرحله از کاربر اخذ 
می شــود و در تمامی موارد پیغام یا تراکنش ناموفق نشان 
داده می شود. رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: دربسیاری 
از موارد، مجرمین اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشــن های 
جعلــی در کانال هــای پربازدید شــبکه های اجتماعی به 
خصوص تلگرام و اینســتاگرام کرده و به این ترتیب برنامه 

مورد نظر را در معرض دید افراد قرار می دهند.

هشدار پلیس فتا درخصوص سایت های شرط بندی و کاهبرداری های رباتی

و  مفســدان  به جرائم  ویژه رســیدگی  دادگاه 
اخالگران نظام اقتصادی در اســتان فارس، احکام 
قطعــی دو متهم دیگر ایــن دادگاه را صادر و آنها را 
به حبس، جزای نقدی، اخراج از کشــور و لغو پروانه 

فعالیت تجاری محکوم کرد. 
روابط عمومی دادگستری استان فارس اعام کرد: قضات 
ویژه رســیدگی به جرائم اخالگران و مفســدان اقتصادی 
دادگاه انقاب اسامی اســتان فارس، میامحمد آخوند زاده 
متهم پرونده اخال در نظام پولی و اقتصادی کشور و مجید 
لیاقت محتکر عمده مواد غذایی را مجرم شــناخته و به اشد 

مجازات محکوم کرد.
در حکم صادره از این شعبه ویژه ضمن تاکید بر بزه کاری 
میا محمد آخوند زاده فرزند شیرمحمد تبعه افغانستان، اتهام 
انتسابی وی مبنی بر اخال در نظام پولی و اقتصادی کشور 
از طریق حواله ارزی را محرز دانســته و وی را به 20 ســال 
حبــس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ حدود 20هزار و 970 
میلیــارد و 949 میلیون ریال، اخــراج از ایران و همچنین 
ضبط همه اموال و وجوه تحصیل شده از طریق جرم مذکور 
محکوم کرد. همچنین این دادگاه در رای جداگانه ای، اتهام 
مجید لیاقت فرزند رســول را درخصوص احتکار عمده مواد 
غذایی)برنج و عدس( را محرز شناخته و با استناد به قرائن، 
مدارک و اســناد موجود، وی را به 20 سال حبس تعزیری، 
پرداخت جزای نقدی به مبلــغ 52 میلیارد و 677 میلیون 
و847 هزار و 124ریال در حق دولت و منع اشتغال به تجارت 

و لغو پروانه کسب به مدت دو سال محکوم کرد.
قاضی دادگاه درخصوص کااهای مکشوفه از متهم این 
پرونــده نیز تاکید کرد تا اجناس بــا قیمت متعارف در بازار 
عرضــه و وجوه حاصله از فروش آنها به حســاب بیت المال 

واریز شود.
در هر دو رای صادره از دادگاه ویژه رســیدگی به جرائم 
مفسدان و اخالگران نظام اقتصادی، به تعقیب قضایی مدیر 
یا مدیران، بازرســان و بطور کلی مسئوان ذی ربط که در 
نتیجه اقدام قانونی می توانستند زمینه جلوگیری از ارتکاب 

جرم را فراهم کنند، تاکید شده است.

احکام قضایی
 2 اخالگر در فارس 

صادر شد

موفق  ترکیه  پلیس 
شــد تابلوی نقاشی 12 
میلیون داری یک فرد 
دو  توســط  که  ایرانی 
سارق دزدیده شده بود 

را کشف و ضبط کند.

همزمان با روز دانش آموز 
و روز ملی مبارزه با استکبار، 
در  استکبارســتیزی  زنگ 
کشــور  سراســر  مدارس 

طنین انداز شد.
آموزش وپــرورش  وزیــر 
زنــگ  نواختــن  آییــن  در 
استکبارســتیزی کــه صبــح 
دیروز در دبیرســتان پســرانه 
شــهید عبدالی منطقه 6 شهر 
تهــران برگزار شــد، در جمع 

دانش آمــوزان گفت: در طول جریان انقاب اســامی جامعه 
دانش آموزی حدود 36هزار دانش آموز شهید تقدیم ملت ایران 
کرده است که در کنار این دانش آموزان شهید، پنج هزار معلم 
شــهید هم داشته ایم که این تعداد معلم شهید افتخار جامعه 

فرهنگیان است.
به گــزارش مرکز اطاع رســانی وزارت آموزش وپرورش، 
ســیدمحمد بطحایی افزود: اگر امروز ایران نماد بسیار خوبی 
برای استکبارســتیزی با آمریکا است به این علت است که هر 
جا ظلمی می شود آمریکا برای کسب منافع خودش مستقیم 
و غیرمســتقیم در آنجا بوده است. اگر دانش آموزان هم سن و 
سال شما در فلسطین و افغانستان و دیگر کشورها بابت ظلم 
و ســتم درخون خود می غلتند به خاطر آمریکا و سردمداران 
اســت.بطحایی بابیان اینکه آمریکا به عنوان نماد استکبار در 
جهان شــناخته می شــود، ادامه داد: تمام کسانی که دلشان 

برای انسانیت می تپد آمریکا را در حد اعا دارای صفت زشت 
تکبر می دانند که خودش را شایســته تر از همه می داند و به 
همین دلیل آمریکا در جهان دشمن اصلی انسانیت و بشریت 
است. وی تأکید کرد: از شما دانش آموزان می خواهم در دوران 
تحصیل خود، تاریخ انقاب اسامی در چهل سال گذشته پس 
از پیروزی انقاب اسامی را مطالعه کنید و دشمنی هایی که 
آمریکا علیه ملت ما روا داشــته را بخوانید، این دشمنی ها تا 
زمانی که صفت تکبر و خودخواهی در حاکمان آمریکا وجود 

داشته باشد، خاتمه پیدا نمی کند.
وزیر آموزش وپرورش با  اشــاره به اهمیت و نقش بســیج 
دانش آموزی، اظهارداشت: بسیج دانش آموزی یکی از مهم ترین 
ارکانی است که پرچم دار استکبارستیزی است و همه وظیفه 
 داریم در باا نگه داشــتن این پرچم تاش کنیم و امیدواریم 
بسیج که پیام آور استکبارستیزی و مبارزه با ظلم و ستم است 

روز به روز پرچم و آرمانش برافراشته تر و پرفروغ تر باشد.
ورود اسناد انه جاسوسی به کتب درسی

بطحایی همچنین در حاشیه راهپیمایی 13آبان که مقابل 
انه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد، درخصوص ورود اسناد 
انه جاسوســی و دستاوردهای انقاب به کتب درسی، گفت: 
برخی از این اسناد در بعضی کتاب های درسی گنجانده شده 
اســت تا دانش آموزان با روش های شــیطانی که آمریکا برای 
نفوذ و دخالت در کار کشــور پیش گرفته بود، آشــنا شوند. 
به گــزارش فارس، وی افزود: البته همچنــان به نظر می آید 
کتاب های درســی ظرفیت این را دارد که مــواردی به ویژه 
در حوزه دانش آموزی و کودکان و تأثیراتی که سیاســت های 
شیطانی آمریکا در مسیر تربیت دانش آموزان و جوانان پیش 
گرفته بود به ویژه در قبل از انقاب مورد شــرح و بسط قرار 

گیرد تا بچه ها آشنا شوند.

زنگ استکبارستیزی در مدارس سراسر کشور طنین انداز شد
عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری تا اول 
آبان 1۰6 میلیارد از محل قطع درخت درآمد داشــته 
است که بیشــترین قطع درخت مربوط به منطقه 1 

است.
به گزارش فارس، زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون 
سامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 
در نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران، ضمن تشکر از 
پیگیری های کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش باغات 
برای بررسی فوری پرونده  های ارجاع داده شده به کمیسیون 
و  تاش مناطق و مرکز بــرای نگهداری و حفاظت ریه های 
تنفســی شــهر، از تملک و تهاتر پنج باغ و اضافه شدن 47 
هزار متر به باغات و فضای سبز عمومی شهر تهران در نتیجه 

فعالیت های این کمیسیون، خبر داد.
وی با اشــاره به یکی از تبصره های بودجه ســال 97 که 
طی آن مقرر شــد عوارض حاصل از ماده 7 قانون حفاظت 
و گســترش فضای ســبز و باغات، صرف خرید و تملک باغ 
شــود، گفت: تا اول آبان  1397مبلــغ 106میلیارد تومان از 
آرای جرایم قطع اشــجار صادر شده که بیشترین فراوانی آن 
در منطقــه 1 معادل 52 درصد، منطقه 11/4درصد، منطقه 
21/ 9 درصد، منطقه 14، 7/7 درصد، منطقه 2، 5/1 درصد، 
منطقه 3، 3/5 درصد، جمعا معادل 88/3 درصد بوده است.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: 46 درصد این درآمد 
معادل48/3 میلیارد تومان وصول شده که در پی آن در سه 
منطقه 10 ، 8 ، 7 ســه باغ خصوصی هوفر، سازور و باغ نظر 
جمعا به مساحت 10 هزار و 352 متر مربع تملک شد و باغ 
عبقری و باغ وثوق الدوله در مناطق 2و 5 به مســاحت 37 
هــزار متر مربع تهاتر و جمعا بیــش از 47هزار متر مربع به 

فضای سبز عمومی شهر تهران اضافه شد.

عضو شورای شهر تهران خبر داد 
درآمد ۱۰۶ میلیارد تومانی 

شهرداری تهران 
از محل قطع درختان

وزیر بهداشــت از دختر فداکار اهل سرپل ذهاب 
که در زلزله ســال گذشــته غرب کشور برای نجات 
خواهرش جان خود را به خطر انداخت و دچار آسیب 

نخاعی شد، عیادت کرد.
به گزارش وبدا، سیدحســن هاشــمی پس از عیادت از 
»هانیه یزدان شــناس« در بیمارســتان توانبخشــی رفیده، 
با  اشــاره به عیادت قبلی خود از هانیه، گفت: خوشــبختانه 
وضعیت هانیه رو به بهبود است و پیشرفت های چشمگیری 
داشته است. هاشمی یکی از وظایف وزارت بهداشت را تامین 
سامت افراد جامعه از جمله هانیه یزدان شناس عنوان کرد 
و افزود: در زلزله سال گذشته سرپل ذهاب، خدمات فراوانی 
از سوی وزارت بهداشت به ویژه در 48 ساعت اول زلزله ارائه 
شد و اگر فداکاری همکاران ما نبود، تعداد افرادی که شرایط 

ناگواری پیدا کرده و یا از بین می رفتند، بسیار بیشتر بود.
وی، تعداد اعمال جراحی انجام شــده در 48ساعت اول 
زلزله ســال گذشته را بی سابقه دانســت و ادامه داد: تعداد 
مصدومانی که در این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند، 

در دنیا بی نظیر و یک رکورد بین المللی است. 
هانیه یزدان شناس نیز در این دیدار گفت: از چهاره ماه 
پیش با واکر و بریس به بیمارســتان توانبخشی رفیده آمدم 

عیادت وزیر بهداشت از دختر فداکار سرپل ذهابی

و با تاش پزشــکان، با دو عصا و در حال حاضر با یک عصا، 
قادر به راه رفتن هستم و کارهای روزانه را انجام داده و بسیار 
خوشــحال هستم. از وزیر بهداشت تشکر ویژه می کنم چون 

بیش از چهارماه اســت که ما را به این بیمارستان فرستاد و 
تمام هزینه های درمان و اسکان خانواده را پذیرفت و برای به 

دست آوردن سامتی ام، کمک بزرگی کرد.

با فریاد مرگ بر آمریکای دانش آموزان

به  محلــی چین  متروی  ســخنگوی 
مســافران در مورد یکی از ثروتمندترین 
گداهای این کشور که در ایستگاه های مترو 

از مسافران گدایی می کند، هشدار داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، زن 
سالخورده ثروتمندی که در یکی از ایستگاه های 

متروی چین اقدام به گدایی از مســافران می کرد، به تیتر یک رســانه های این 
کشور تبدیل شــد. این زن 79 ساله بیشــتر زمان خود را در ایستگاه متروی 
»هانگژوئو« چین به گدایی می پرداخت. پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که 
او در واقع یک زن ســالخورده نسبتا ثروتمندی است که از گدایی لذت می برد. 
این تحقیق نشــان داد این زن در یک ســاختمان پنج طبقه زندگی می کند و 
دارای چند مغازه خرده فروشــی و همچنین چند ملک اجاره ای اســت.پس از 
انتشار این خبر پسر این زن در گفت وگو با یکی از رسانه های محلی چین گفت 
که خانواده او ثروتمندتر از یک خانواده متوسط چینی هستند. بنا به ادعای پسر 
این زن آنها در ساختمانی زندگی می کنند که چندین ملک دارد و برخی از آنها 
به تجار محلی اجاره داده شده است. ضمن اینکه او یک کارخانه کوچک را اداره 
می کند. او افزود که چندین بار از مادرش خواسته تا دست از گدایی در ایستگاه 
مترو بردارد، اما به گفته او مادرش درخواســت های او را رد کرده است.سرانجام 
پس از آنکه درخواست های پسرش مورد قبول مادرش قرار نگرفت، او با انتشار 
عکسی از مادرش در شبکه های اجتماعی از مردم خواست تا از پرداخت پول به 
او خودداری کنند. انتشار گسترده این عکس موجب واکنش مسئوان متروی 
محلی چین شــد. آنها در یک بیانیه ضمن هشدار به مسافران اعام کردند که 
مراقب کاهبرداری این زن در ایستگاه های مترو باشند. در این بیانیه به مردم 
هشدار داده شده که این زن سالمند آن چیزی نیست که وانمود می کند.گفته 
می شــود این زن 79 ســاله ابتدا کار خود را در ایســتگاه مترو با فروش نقشه 
جغرافیایی آغاز کرد، اما پس از گذشــت مدتــی او عاوه بر این کار مبادرت به 
گدایی از مســافران می کرد. او در ســاعت 10 صبح کارش را آغاز و در ساعت 
8 بعدازظهر ایســتگاه مترو را ترک می کرد. بنا به گزارش برخی منابع، این زن 

روزانه حدود 300 یورو در ایستگاه مترو کاسبی می کرد.



اخبار كشور

درمکتب امام

عشق مان به خدا باشد نه تاريخ
ما بايد دشــمن رســخت كســاى باشــيم كه پرونده هاى همــكارى آنان با 

آمريكا از انه جاســوى برون آمد. ما بايد مام عشــق مان به خدا باشد نه تاريخ. 

 كســاى كه از منافقن و ليرال ها دفاع مى كنند، پيش ملت عزيز و شــهيد داده ما 

راهى ندارند.
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صفحه 11
دو شنبه 1۴ آبان 1۳۹۷

۲۶ صفر 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اروپا ابراز تأسف کرد
مدعیان اصاحات غش و ضعف رفتند!

سرويس سیاسی-
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت:»دولت آمریکا روز جمعه اعام کرد که 700 فرد و نهاد را به لیست سیاه تحریم ها 
علیه ایران اضافه خواهد کرد و قصد دارد دنیا را برای قطع ارتباط شبکه جهانی سوئیفت با ایران تحت فشار قرار دهد. 
این در حالی است که دیگر طرف های برجام، شامل اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس با صدور یک بیانیه مشترک 

از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران »عمیقا« ابراز تاسف کردند«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه از پیشنهاد راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران استقبال کرد.

ذوق زدگی این روزنامه زنجیره ای از واکنش کشورهای اروپایی در حالی است که این کشورها در اقدامی مسبوق 
به سابقه در مقابل تحریم های ضدایرانی آمریکا صرفا به ابراز تاسف بسنده کرده اند. از زمان خروج آمریکا از برجام-18 

اردیبهشت 97- تاکنون اروپا هیچ اقدامی درخصوص احقاق حقوق برجامی ایران انجام نداده است.
چندی پیش موگرینی صراحتا اعام کرد که »منافع اروپا در حفظ برجام همراستا با منافع آمریکاست«. موگرینی 
همچنین در اظهارنظری دیگر تاکید کرد که »در موضوع موشکی و قدرت منطقه ای ایران، با آمریکا هم نظر هستیم«. 
این اظهارات در کنار دیگر اظهارات مقامات اروپایی درخصوص عدم تضمین به ایران درخصوص اجرای تعهدات برجامی، 
نشان دهنده این است که اروپا در کنار آمریکا تصمیم دارد تا با مذاکرات فرسایشی و طوانی مدت، ضمن تعلیق اقتصاد 

ایران،- به خیال خام خود- برجام های بعدی )در حوزه موشکی، منطقه ای، حقوق بشر و...( را نیز کلید بزند. 
گفتنی اســت ریچارد هاویت )تهیه کننده ســند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران( سال 95 گفته بود: 
»توافق هسته ای، یک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکات ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر 
حل نشده است... ما باید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت وگو درباره حقوق بشر در ایران را 
از سر بگیریم. پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر امکان پذیر است. نیروهایی در داخل ایران، در حال اعمال فشار بر 
حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود... اکنون اروپا در ایران نفوذ دارد ولی 
آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما می  خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان دهیم و 

به سوی ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه حرکت کنیم«.
در شورای شهر که محدودیتی نداشتیم پس چرا شکست خوردیم؟!

»روزنامه آفتاب یزد« در گفت و گویی با »احمد شیرزاد« از فعالین سیاسی اصاح طلب به تحلیل چرایی شکست 
جریان اصاحات در حوزه هایی که حضور دارد از دولت تا شورای شهر پرداخت.

احمد شیرزاد در این گفت و گو از محدودیت اصاح طلب ها سخن گفته و تصریح کرده است: »واقعیت این است که 
محدودیت ها وجود داشته است، اما اگر دولت هم دولت همراه تری با اصاح طلبان بود گزینه های دیگری برای کابینه 

وجود داشت.«
خبرنگار آفتاب یزد در واکنش به این اظهارات شیرزاد گفته است: » اما در شورای شهر پنجم تهران هم که دیگر 
نه خبری از محدودیت ها، نه رد صاحیت ها  و نه ســنگ اندازی کســی یا جریانی بود، گویا شاهد شکست و تفرقه در 

بین اصاح طلبان هستیم.«
شیرزاد اما این تحلیل را منکر شده و می گوید: » من این شکست را قبول ندارم، شورای شهر تهران با اکثریت رای 
مردم روی کار آمد و گزینه ای را برای شهرداری نیز انتخاب کرد که از بد روزگار برایش مشکاتی پیش آمد و به نوعی 

او را رد صاحیت کردند. این وسط تقصیر شورا چیست؟«.
وی همچنین مقایسه شورای شهر پنجم با شورای اول را ناجوانمردانه خوانده است.

خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در پاسخ شیرزاد گفته است: » اجازه بدهید به قبل از شهرداری برگردیم. از همان اول، 
شورای شهر پنجم با اختاف داخلی اصاح طلبان و دعوا بر سر لیست انتخاباتی پای به عرصه گذاشت- آن موقع شورای 
نگهبان نبود که کاندیدای شورای شهر پنجم را رد صاحیت کند-... بگذارید صادقانه بگویم آیا اگر هیچ منعی بر سر راه 

اصاح طلبان نباشد، اصاح طلبان خودشان از عهده خودشان بر می آیند؟«
فارغ از اظهارات شیرزاد و پاسخ های خبرنگار روزنامه آفتاب یزد به وی بایستی به نکاتی در این زمینه  اشاره کرد، 
نخست آنکه مدعیان اصاحات خود به این مسئله واقف هستند که توان مدیریت و اداره کشور را نداشته و هر جایی 
که حضور دارند کشور شاهد مشکات زیادی است، شیرزاد می گوید نجفی شهردار منتخب شورای شهر اصاح طلب 
به نوعی رد صاحیت شد ولی نمی گوید که ازدواج دوم نامبرده باعث این ماجرا شد، ازدواجی که با خاف واقع گویی 
شهردار سابق و مدعیان اصاحات توأم شد و این روزنامه ها با قاطعیت و جدیت مدعی شدند که شهردار تحت فشار قرار 

گرفته تا استعفا دهد و در واقع او را مجبور به استعفا کرده اند!
نکته دیگر اینکه مقایسه پنجمین دوره شورای شهر با شورای شهر اول کار خود اصاح طلب ها و نشریات زنجیره ای 
این جریان است که در ماه های گذشته بارها از آن سخن گفته اند به عنوان نمونه روزنامه شرق 22 مهر سال جاری نوشته 
بود: »پنج ماه اگرچه براي نشان دادن توانایي هاي مدیریتي بر کان شهري به بزرگي پایتخت زمان زیادي نیست، اما براي 
ساختن تصویري از خود به عنوان چهره اي ناموفق متأسفانه زماني کافي  است. محمدعلي افشاني 23 اردیبهشت ماه 97 

شهردار تهران شد و با احتساب فردا پنج ماه است که سمت شهرداري پایتخت را برعهده  دارد«.
در ادامه این یادداشت آمده بود: »دومین محمدعلي و دومین شهردار منتخب این شورا هم به نظر بیشتر از شش 
مــاه دوام نمــي آورد. حتي اگر نوع عملکرد این دو شــهردار را  چه خوب و چه بد، در قضاوتمان لحاظ نکنیم، عملکرد 
خود شوراي شهر تماما اصاح طلب موجود در زمینه انتخاب شهردار که با حجم چشم گیري از امیدواري و خوش بیني 

رأي دهندگان روي صندلي هاي سبز شورا نشسته اند، مأیوس کننده است.«
در بخش دیگری از این یادداشــت تصریح شــده بود: »اینکه نتیجه کار 21 عضو کاما یکدست شورا که با رأیي 
رکوردشکن انتخاب شدند و با یک دولت و مجلس تقریبا هماهنگ و همراه هم همزمان بوده و طیف وسیعي از افکار 
عمومي و رسانه ها هم با خوش بیني به عملکردشان چشم امید داشته اند، انتخاب دو شهردار ناموفق و بدعملکرد مي شود، 
همان موقعیتي است که گل نکردنش از به ثمرنشاندنش سخت تر بود، اما این بازیکنان با هنرنمایي آن را راهي اوت کرده اند«. 
محمود علیزاده طباطبایی عضو شورای شهر اول نیز در گفت وگو با روزنامه آرمان، با اشاره به آشفتگی های شورای 
شهر و شهرداری تهران اظهار داشته بود: »افرادی باید در شورای شهر تهران حضور داشته باشند که به مدیریت شهری 
و چالش های پیش روی آن آگاهی داشته باشند. این در حالی است که اصاح طلبان در انتخاب اعضای لیست انتخاباتی 
خود خاله بازی کردند و یک لیست کاما سیاسی بستند. در نتیجه بحران های مدیریتی در شهر تهران نتیجه خاله بازی 
است. اصاح طلبان بسیاری از چهره های متخصص و متعهد را تنها به دلیل اینکه سهمیه هیچ حزب و گروهی نبودند در 
لیست خود قرار ندادند و با سهمیه بندی سیاسی لیست انتخاباتی خود را بستند. در شرایط کنونی یک جمع صددرصد 

اصاح طلب مدیریت شهر تهران را برعهده گرفته اند که با هم ناهمگن هستند«.
برجام توافق هسته ای بود نه توافق نفتی

روزنامه اعتماد دیروز نوشت: »تا زمانی که ایران بتواند همچنان نفت بفروشد و از پول حاصل از فروش نفت بخشی 
از نیازهای خود را تأمین کند، دلیلی برای خروج از برجام نخواهد داشت.«

مگر برجام توافق نفتی بود که تا وقتی که نفت بفروشــیم نباید از آن خارج شــویم؟ برعکس ادعای این روزنامه، 
ماندن ایران در برجام، طرف های اروپایی و آمریکایی را نســبت به ادامه روند عهدشکنی شــان جری کرد و پالس ادامه 
اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران با وجود هرگونه بدعهدی را به حریف داد. همین مسئله موجب شد طرف های 
اروپایی نه تنها نسبت به راه اندازی کانال ویژه تبادات مالی با ایران تکاپوی عملی نداشته باشند بلکه همگام با آمریکا بر 
همکاری ایران با FATF اصرار ورزند و در مواضعی گستاخانه و مداخله جویانه بخواهند توان موشکی و نفوذ منطقه ای و 
ثبات آفرین ایران موضوع معامله قرار گیرد. از همین رو اروپایی ها مدت هاست با شرط گذاری، وقت کشی و امتیاز خواهی، 
برای نگه داشتن ایران در برجام تقا کرده اند. بر این اساس ماندن ایران در توافق یکطرفه هسته ای دقیقا مطلوب آمریکا 
و اروپا به حساب می آید و اتفاقا این خروج ایران از برجام است که پاسخی منطقی و به جا به معطل سازی های اروپا و 

یکجانبه گرایی های آمریکاست. 
تکرار دروغ های بزرگ برای باورپذیر کردن آن!

روزنامه زنجیره ای آرمان در یک گزارش به نقل از یک به اصطاح استاد دانشگاه منتقدان سیاست خارجی دولت 
را به باد ناسزا و فحاشی گرفت و دروغ های قدیمی درباره »کاسبان تحریم« را تکرار کرد.

» ناصر فکوهی« اســتاد انسان شناسی دانشگاه تهران در گفت و گو با »آرمان« با گفتن این که » هر اندازه جامعه با 
مشکات بیشتری روبه رو باشد، فساد می تواند سود بیشتری را نصیب گروهی از افراد کند« اظهار داشته است: »چه 
کسانی بیشترین مخالفت را با »برجام« و عادی شدن روابط ایران با همسایگان و با کشورهای اروپایی داشتند و دارند؟ 
کسانی که با بازگشت تحریم می توانند سودهای نجومی را به جیب خود واریز کنند. چه کسانی با اقدامات خود مانع از 
باا رفتن اعتبار ایران در روابط بین المللی می شوند؟ کسانی که در تنش با جهان از سودهای سرشار برخوردار می شوند.« 
درباره اظهارات این به اصطاح استاد دانشگاه نکاتی را می توان خاطر نشان کرد، نخست آنکه از تصویب و اجرایی 
شدن برجام نزدیک به سه سال می گذرد، در این مدت ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و طرف مقابل به اکثر 
تعهداتش پایبند نبوده و با خروج آمریکا از برجام نیز ایران به تنها مجری این توافق بدل شده است، ایران همه تعهدات 

خود را عملی می سازد، تعهدات دیگری را به گردن گرفته و اجرایی می کند و باز محکوم است!
منتقدان در سال های گذشته به این روند کاما معیوب ایراد داشته اند و این ایراد ها و انتقادات هرگز جوابی نگرفته 
است، با این وجود زنجیره ای ها و حامیان دولت به تکرار ادعاهای دروغ گذشته خود ادامه می دهند، نکته دیگر اینکه آیا 
مقصر بی حرمت شدن دیپلمات های ایرانی در محل ماموریت خود نیز منتقدان دولت هستند؟! مگر دولت وعده نداده 

بود که عزت و احترام را به پاسپورت ایرانی بازخواهد گرداند؟!
داستان ادامه دار سیاه نمایی زنجیره ای ها 

روزنامه اصاح طلب قانون که در زمان توافق هسته ای با تیتر های عجیب و غریب برجام و مذاکره با آمریکا را تنها 
راه نجات کشور عنوان می کرد، در گزارشی با عنوان »روگذر اروپایی«، موضوع اعام تحریم های جدید آمریکا را بهانه ای 
برای سیاه نمایی از اوضاع کشور قرار داد و با این ادعا که چشم امید مسئوان جمهوري اسامي به همراهي قاره سبز با 
ایران در برابر فشار تحریم های آمریکاست، نوشت: »پیچ هاي تاریخي و برهه هاي حساس کنوني با توجه به دشمني هایي 
که با کشورمان وجود دارد هیچ گاه به پایان نمي رسد و مسئوان باید با راهبردهایي این بحران ها و تهدیدات را پشت 
سر بگذارند. زیرا هیچ گاه به فرصت تبدیل نمي شود و سال هاست که مردم هر روز با دلهره مشکات بیشتر چشم باز 
مي کنند و هیچ گاه نیز با تغییر دولت ها وضعیت براي ملت ایران تفاوتي نمي کند و اگر تغییري نیز روي دهد مقطعي 
و بي فایده است. این رایزني هایي که انجام مي شود مي تواند براي بهبود اوضاع مسکني باشد که کشور را از مواجهه با 
مشکات اسفناک نجات دهد و باید براي آینده تصمیماتي اتخاذ شود که مسئوان یک روز چشم به دستان 1+5، روزي 

روسیه و یک روز برخي کشورهاي اروپایي نداشته باشند.«
گفتنی اســت رویکرد روزنامه های وابســته به جریان غرب باور و غرب زده داخلــی در روز های اخیر که جامعه از 
سوء مدیریتی های داخلی در حوزه اقتصادی رنج می برد و زیر بار فشار روانی حاصل از بی توجهی مسئوان سرمایه دار 
نسبت به گرانی، بیکاری و تورم است، »سیاه نمایی از اوضاع کشور « و »تزریق ناامیدی و یأس نسبت به آینده کشور در 
جامعه«؛ است رسانه هایی که به اولویت های کشور و مطالبات مردم در طول سالیان متمادی بی توجه بوده اند و هدف 

اصلی خود را در جهت تأمین مطامع یک حزب قرار داده اند.

برنامه های آستان قدس رضوی)ع( در دهه آخر صفر تشریح شد

بقیه از صفحه 3
جوانی با بیان توطئــه روانی آمریکا مبنی بر 
اینکه 13 آبان 97 روز انتقام از ملت ایران و به صفر 
رساندن صادرات نفتی ایران خواهد بود گفت: امروز 
در روز 13 آبان شعار اصلی مردم ما مرگ بر آمریکا 
اســت و آمریکایی ها می خواستند مقاومت ملت 
را درهم ریزند اما ملت با ایســتادگی توطئه ها را 
درهم خواهند ریخت و جمهوری اسامی روزبه روز 

بالنده تر می شود.
بیرجند: متولی آســتان قــدس رضوی هم 
در بیرجنــد گفت: 13 آبان نقطــه عطف مبارزه 

همیشگی ملت ایران با استکبار جهانی است.
حجت ااســام ســید ابراهیم رئیســی در 
مراســم راهپیمایی یوم اه 13 آبان مــاه، اظهار 
کرد: ســیزدهم آبان ماه در خاطــره ملت بزرگ 
ایــران حوادثی را به یاد می آورد که هرکدام نقطه 
عطفی در تاریخ مبارزات همیشــگی ملت ایران با 
استکبار جهانی اســت.وی با بیان اینکه سیزدهم 
آبان یادآور ایثارگری ها و شــهادت هایی است که 
عزیزان نوجوان ملت ایران برای مقابله با استکبار 
خون های پاکشــان بر زمین ریخته شــد، افزود: 
استکبار در واژگان قرآنی و فرهنگ دینی ما روحیه 
مضمون و سخت ناپسند است.رئیسی با بیان اینکه 
مســتکبرین و زیاده خواهان مردمی را که دم از 
خداوند بزنند و نفی اســتکبار و استعمار کنند را 
برنمی تابند، گفت: دانش آموزان و دانشــجویان بر 
اساس خداخواهی و نفی استکبار به میدان آمدند.

کرمان: نماینــده مردم کرمــان در مجلس 
خبــرگان رهبری، در کرمان، گفت: آمریکا محکوم 

به شکســت در برابر ایران است.آیت اه سیداحمد 
خاتمی با بیان اینکه نســل دوم و سوم انقاب در 
راهپیمایی 13 آبان حضوری باشکوه و پررنگ دارند، 
افزود: جنایات آمریکا علیه ایران مربوط به سالیان 
طوانی اســت.وی با اشــاره به کودتای 28 مرداد 
13۴2 گفت: از جملــه جنایات آمریکا می توان به 
انجام کارهای جاسوسی در سفارتخانه خود، واقعه 
طبس و هشــت ســال جنگ تحمیلی اشاره کرد.

خاتمی با اشــاره به حمایت های آمریــکا از رژیم 
ستم شاهی تصریح کرد: امروز شاهد راه اندازی جنگ 
اقتصادی توسط آمریکا علیه ایران اسامی هستیم.

کرمانشــاه: رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی 
فرمانده کل قوا گفت: تضــاد ما با آمریکا ماهوی 

است.
حجت ااسام علی سعیدی شــاهرودی، در 
مراســم گرامیداشــت یوم اه 13 آبان در اجتماع 
باشــکوه مردم کرمانشاه با یادآوری خاطرات مهم 
13 آبان اظهار داشت: تبعید امام به ترکیه در ۴3 
و شهادت دانش آموزان و دانشجویان 57 و تسخیر 
انه جاسوســی که به تعبیر امام انقاب دوم لقب 
گرفته شــد که نقطه عطفی در حرکت انقاب و 

صیانت از کیان نظام و انقاب بود
وی افزود: ما برای ایســتادگی در برابر آمریکا 
مبانی و استدال داریم، تضاد ما با آمریکا ماهوی 
است، شکلی نیست؛ آمریکا با اساس دین مخالف و 
دنبال سلطه است ولی ما دنبال حقیقت و ارزش ها 

هستیم و این دو چیز از دو جنس است.
وی بــا بیان اینکه تضاد ما با آمریکا راهبردی 
و زیربنایی اســت و نــه تاکتیکی و ســلیقه ای 

افزود: تضاد ما قائم به شخص نیست و هر جناحی 
بر ســر کار بیاید، همان روش را دارد و فرقی بین 

دموکرات و جمهوری خواه نیست.
خرم آباد: ســخنگوی سپاه پاسداران انقاب 
اســامی گفت: 13 آبان روز اتحاد و انسجام ملت 
ایران است.ســرتیپ رمضان شــریف در مراسم 
راهپیمایــی 13 آبــان در مصای الغدیر شــهر 
خرم آباد، اظهار داشــت: امســال 13 آبان شرایط 

ویژه تری نسبت به سال های گذشته دارد.
وی بیان داشت: آمریکایی ها با طرح هایی که 
به نظر خودشان با حساب وکتاب انجام داده بودند 
قرار بود بعد از تابستان داغی که برای مردم ایران 

تعریف کرده بودند میوه آن را در 13 آبان ببینید.
وی ادامــه داد: قرار بود در چنین روزی مردم 
علیه نظام به خیابان بیایند و طرفداری خود را از 
حقوق بشر آمریکایی اعام کنند و بگویند 13 آبان 
58 اشــتباه بوده و نباید انه جاسوسی را تسخیر 
می کردند.شریف گفت: اما خداوند روند امور را به 
سمتی پیش برده که روز 13 آبان روز اتحاد ملت و 

انسجام بیشتر در مخالفت با آمریکا است.
رشت: عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی، 
گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 13 آبان 

نشانه پشتیبانی از انقاب است.
عزت اه ضرغامی در مراسم گرامیداشت روز 
ملی مبارزه با آمریکا در میدان شهدا رشت ضمن 
تبریک به خاطر حضور پرشور مردم شهیدپرور و 
همیشــه در صحنه گیان و شهر رشت، با اشاره 
به اینکه امروز دقیقاً ۴0 ســال از روز 13 آبان 57 
و به خاک و خون کشــیدن شــدن دانش آموزان 

توسط رژیم سفاک پهلوی می گذرد، گفت: حضور 
گسترده ملت ایران به ویژه مردم رشت نشان دهنده 

پشتیبانی از نظام و رهبری و انقاب است.
وی 13 آبــان 57 را لکه ننگی بر دامن رژیم 
منحوس پهلوی عنوان و بیان کرد: امروز بازماندگان 
این رژیم با راه انداختن یک شــبکه فارسی زبان با 
پشــتیبانی مالی عربستان سعودی خود را دلسوز 

مردم ایران نشان می دهند.
قزوين: محمدحســین صفارهرندی هم در 
مراســم راهپیمایی 13 آبان که بــا حضور مردم 
همیشه در صحنه قزوین در خیابان شهدا برگزار 
شد، گفت: شــعار مرگ بر آمریکا موجب انزوای 
استکبار شده است.وی اظهار کرد: بخشی از شعار 
مرگ بر آمریکای ملت ما بر اساس قانون و بخشی 

ناشی از انقاب است.
وی با بیان اینکه 13 آبان یک روز حماســی 
و تاریخی در  تاریخ انقاب اســامی است، افزود: 
پیش از تســخیر انه جاسوسی رابطه ما با آمریکا 
معمولی بود هرچند داغ خیانت آمریکا را داشتیم 
اما امــام در همان اوایل انقاب حتی اعام کردند 
آمریکا می تواند مانند یک کشــور خریدار نفت ما 
باشــد اما اینکه رابطه ما با آمریکا قطع شد ریشه 
تاریخــی دارد.وی همچنیــن اضافه کــرد: بابت 
عملیات کودتایی علیه ایران از سوی آمریکا خیلی 
هزینــه دادیم، در ســال 58 چند کودتا توســط 
ســلطنت طلب ها انجام شد که آمریکا پشت آن ها 
بود اما در گذشته رفتار ما توأم با کرامت و احترام 
بود اما رفتار آمریکا توأم با خصومت و شیطنت و 

براندازی بود.

مردم شهرهای کشور در راهپیمايی 13 آبان:

حتی یک لحظه با آمریکا كنار نخواهیم آمد

رئیس  ستاد مناســبت های ويژه آستان 
قدس رضوی با تشريح برنامه های اين آستان 
در دهه آخر صفر، گفت: تشرف زائران پیاده 
اهل ســنت با حضور 1000 نفر از استان های 
آذربايجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، 
خراسان شــمالی و خراسان جنوبی را برای 
چندمین ســال در دهه پايانی صفر خواهیم 
داشت. حضور مسلمانان در اين ايام با شعاری 
واحد پاسخی کوبنده به مخالفان اهل بیت)ع( 

و تفرقه افکنان در جهان اسام خواهد بود.
حجت ااسام حجت گنابادی نژاد بیان داشت: 
برنامه های ستاد دهه آخر صفر در گستره حرم مطهر، 
مشهد مقدس، ملی و بین المللی برنامه ریزی شده 

است.
وی ادامــه داد: »میثاق با امــام« یکی از این 
برنامه هــا با محوریــت حضــور تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان کااهای اساسی کشور برای میثاق 
با امام رضــا)ع( و برای حمایت از مــردم در برابر 
تهدیدهای دشــمن است که در حرم مطهر برگزار 

می شود.

رئیس ستاد مناســبت های ویژه آستان قدس 
رضــوی گفت: برنامه »صای عــزا« عنوان برنامه 
خطبه خوانی شــب شــهادت امام هشتم)ع( است 
که با مشارکت معاونت محترم سازمان هماهنگی 
حرم، معاونت اماکن و امور زائران و معاونت تبلیغات 
آستان قدس رضوی طبق سنوات گذشته در حرم  
رضوی برگزار می شود. همچنین به همت مرکز امور 
بین الملل در برنامه »صای عزا« از بیانات متولیان 
اعتاب مقدس خارج کشور و علمای برجسته بهره مند 

خواهیم شد.
حجت ااســام گنابادی نژاد با اشاره به اینکه 
برنامه »خیمه امت« یکــی از برنامه های ابتکاری 
معاونت تبلیغات حرم مطهــر رضوی برای اجرای 
مراسم سوگواری اقوام مختلف در دهه آخر صفر در 
حرم رضوی است، افزود: برگزاری  برنامه هایی ویژه 
زائــران پیاده اردو و آذری زبان از جمله بخش های 
»خیمه امت« اســت. ویژه برنامــه »زنان فاطمی 
سوگواران رضوی« نیز از دیگر بخش های »خیمه 
امت« اســت که در رواق حضرت زهرا)س( برگزار 
می شــود و تولیدات محتوایی در 72 عنوان و 11 

زبان را ارائه می کند.
رئیس  ســتاد مناسبت های ویژه آستان قدس 
رضوی خاطرنشان کرد: 600 حلقه معرفت در طول 
دهه آخر صفر در حرم مطهر رضوی برگزار می شود 

که 100 حلقه معرفت ویژه بانوان خواهد بود.
وی گفت: دبیرخانه کانــون خادم یاری زائر و 
زیارت در مشهد مقدس فعالیت خود را آغاز کرده 
است و۴3 هزار نفر از شهروندان و مجاوران حضرت 
رضا )ع( در مشــهد تاکنون برای خدمت رسانی به 

زائران اعام آمادگی کرده اند.
حجت ااسام گنابادی نژاد بیان داشت: قرارگاه 
فرهنگی زائران پیاده برنامه ریزی کرده است تا حداقل 
یک ســال با زائران پیاده امام رضا)ع( تعامل داشته 
باشــد. 2 هزار و 500 مبلغ، خدمات فرهنگی را در 

محورهای این قرارگاه پشتیبانی می کنند.
رئیس  ســتاد مناسبت های ویژه آستان قدس 
رضوی خاطرنشــان کرد: به همت معاونت اماکن 
متبرکه و امور زائران برای تســهیل تردد زائران در 
مسیرهای مســدود منتهی به حرم 100 دستگاه 
مینی بوس و زائربر)خوردرو برقی( پیش بینی  شده 

اســت. وی ابراز داشت: تشــرف زائران پیاده اهل 
سنت با حضور 1000 نفر از استان های آذربایجان 
غربی، کردستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی 
و خراســان جنوبی را برای چندمین سال در دهه 
پایانی صفر خواهیم داشــت. حضور مســلمانان 
در این ایام با شــعاری واحد پاســخی کوبنده به 
 مخالفان اهل بیت)ع( و تفرقه افکنان در جهان اسام 

خواهد بود.
حجت ااســام گنابادی نژاد گفت: فضاسازی 
عمومی مشــهد بــا عنوان »نقش بهشــت« برای 
میزبانی باشکوه از زائران امام هشتم)ع( طی جلسات 
سازمان دهی محیطی با شهرداری، سازمان تبلیغات و 

سپاه امام رضا)ع( برنامه ریزی شده است.
رئیس ســتاد مناسبت های ویژه آستان قدس 
رضوی با  اشاره به همکاری مطلوب صداوسیما در 
پوشش برنامه های مناسبت های ویژه آستان قدس 
رضوی، بیان داشت: برنامه »سر سفره خدا« توسط 
موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی در ایام 
دهه آخر صفر برای مخاطبان کودک تولید و پخش 

خواهد شد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقاب اسامی 
گفت: در طول سال گذشته گروهک ها از نقاط 
مختلف مرزی به ويژه در منطقه سراوان بیش 
از 50 مورد برای ربودن برخی از مرزبان های 
محلی ما اقدام داشتند که در اکثر قريب به 
اتفاق آنها موفق نشــدند که اين مرزبانان را 

بربايند.
به گزارش تســنیم ، سرتیپ رمضان شریف در 
خرم آباد ، افزود: اکنون که اتفاق ناگوار ربوده شدن 
مرزبانان افتاده است، سپاه پاسداران انقاب اسامی 
از تمام ظرفیت محلی که در منطقه دارد و از طریق 
قدرت نرمی که در منطقه سیســتان و بلوچستان 
دارد موضوع را به شــدت دنبال می کند. وی بیان 
کرد: ســپاه پاســداران هم از طریق روابطی که در 
توافقات نظامی با ارتش پاکستان و همچنین مرزبانی 
نیروهای پاکستانی دارد این موضوع را دنبال می کند.
وی گفت: آنچه که تاکنون مشــخص اســت، 
پاکستانی ها نیز هم در حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی 

و هم در حوزه دپیلماســی، نظامیان و سیاسیون 
آنها تاش کردند که همکاری کنند و قول مساعد 
دادند اما آنچه که مشهود است و از قبل نیز برای ما 
روشن بود این است که گروهک های تروریستی که 
این اقدام ناجوانمردانه را انجام دادند احتماا وابسته 
به سرویس های عربستانی ها هستند و باید تاش 
ویژه ای شود تا از آن طریق فشار ویژه ای به آنها وارد 
بیاید و امیدواریم در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته آمریکایی ها 
قدرت بزرگ نظامی، اقتصادی، سیاسی  و دپیلماسی 
بوده اند و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آنها 
قدرت مطلقه منطقه بودند اما در سال های اخیر با 
رفتارهایی که آمریکایی ها داشــتند ما شاهد افت 
هژمونی آمریکا هم در حوزه نظامی و هم در حوزه 
اقتصادی و دفاعی هستیم البته این حرفی نیست که 
ما بزنیم، اگر به محتوای بیانات کاندیداهای ریاست  
جمهوری دوره اخیــر آمریکا نگاه کنید می بینید 
که خود آنها به صراحــت اعتراف کردند به دلیل  

هزینه هایی که در خارج از مرزهایشان داشته اند در 
حوزه های مختلف با مشکات جدی در داخل مواجه 
هستند.سخنگوی ســپاه پاسداران انقاب اسامی 
اظهار داشت: دو سال قبل در آمریکا شاهد جنبش 
99 درصدی بودیم یعنی در حوزه اقتصادی، نظامی 
و دیپلماسی قدرت  آمریکایی ها رو به افول است و 
اگر به سلســله مقااتی که اندیشمندان آمریکایی 
منتشر می کنند نگاه کنید همه گواه بر این است و 
ما نیز در منطقه خودمان این را می بینیم که قدرت 

آمریکایی ها در حال فروپاشی است.
وی افــزود: ما اگر خودمــان صادقانه با مردم 
صحبــت کنیــم از اول انقاب تحریــم بودیم و 
در مقاطعی این تحریم را به حوزه های بیشــتری 
تسری دادند مثا در حوزه نظامی و دفاعی ما از اول 
انقاب تاکنون در تحریم بودیم و جالب اینجاست 
که در همین حوزه نیز بیشترین پیشرفت ها را داریم.
شــریف عنوان کــرد: فشــار آمریکایی ها در 
حوزه هــای دیگر را نیز به طــور یقین باید به فال 

نیــک بگیریم چون در واقع ما تاش می کنیم تا با 
پیدا کردن راهکارها و با بهره گیری از استعدادهای 

خودمان آن کمبودها را مرتفع کنیم.
وی بیان کرد: ســاده ترین مثالش این اســت 
چند سال قبل گفتند به ایران اجازه واردات بنزین 
نمی دهیم و ایران را از این جهت با مشــکل مواجه 
می کنیــم اما بااخــره با تاش جانانــه ای که در 
کشور انجام گرفت امروز با افتتاح پاایشگاه ستاره 
خلیج فارس مدعی نیستیم بلکه نشان دادیم قادر 

هستیم بنزین مورد نیازمان را تامین کنیم.
ســخنگوی سپاه پاســداران انقاب اسامی  
تصریح کــرد: ما آن تحریم نفت و بنزین را به فال 
نیک گرفتیم و در حوزه تولید بنزین به خودکفایی 
رســیدیم، امروز  نیز در این مرحله تاش و همت 
همه مسئوان است که با در پیش گرفتن استراتژی 
اقتصاد مقاومتی پایه ها و بنیان های اقتصادی  کشور 
را مستحکم  کنند تا ان شااه این گونه تکانه ها نتواند 

آسیبی به ما برساند.

سخنگوی سپاه پاسداران:
50 اقدام ترور یستی در سال گذشته ناكام ماند

ســتاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( امسال در مراسم پیاده روی 
اربعین به 50 هزار نفر از زائران حسینی، خدمات دارويی و درمانی ارائه داد. 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با استقرار چهار ایستگاه در شهرهای نجف 
و کربا، عمود 828 بین این دو شــهر و راه اندازی واحد سیار میان مرزهای چذابه 

و شلمچه بیش از پنج هزار نفر از زائران اربعین حسینی را ویزیت پزشکی کرد. 
ویزیت این زائران به طور کامل شامل معاینه توسط پزشک و تجویز و تحویل 

دارو، کامًا به شکل رایگان انجام پذیرفت.
همچنین 1۴0 پزشک، پیراپزشک، پرســتار و امدادگر جهادی در این چهار 
ایستگاه به شکل داوطلبانه به خدمت رسانی مشغول بودند و 100 بهیار نیز با تجهیز 
به کوله پشتی های حاوی دارو و ادوات اولیه  درمانی، در مسیر نجف تا کربا در تردد 

بودند و به 12 هزار نیازمند خدمات درمانی ارائه دادند.
همچنین خودروهای   سیار نیز در مسیر عمود 828 تا شهر کربا در تردد بوده 

و خدمت رسانی می کردند.
اعتبار تخصیص یافته برای ارائه  این خدمات بالغ بر 15 میلیارد ریال اعام شد.

بخش عمده  هزینه ها مربوط به تأمین و ارسال دارو به کشور عراق بود.

عضو هیئت  رئیسه مجلس شورای اسامی گفت: قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان هیچ کس را استثناء نکرده است. 

علی اصغر یوســف نژاد در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اســاس این قانون تمامی 
بازنشستگان باید حداکثر تا 26 آبان ماه جاری از سمتشان کناره گیری کنند.

وی گفت: اگر سازمان و یا فردی بخواهد از این قانون تمرد کند و پس از مهلت 
قانونی همچنان بر ماندن پافشــاری کند، دستگاه های نظارتی به خصوص دیوان 

محاسبات موظف است تا با آنها برخورد قانونی داشته باشند.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندرود افزود: این قانون شامل افرادی 

هم می شود که تا مهلت تعیین شده بازنشسته خواهند شد.
یوسف نژاد اظهارداشت: این افراد نیز به تبعیت از قانون باید پست خود را ترک 

کنند و جایشان را به جوانترها بدهند.
نایب  رئیس  کمیســیون ورزش مجلس شورای اسامی استثناء شدن روسای 
برخی فدراسیون ها از جمله فوتبال را هم از این قانون رد کرد و گفت: در این قانون 

برای هیچ فردی و سازمان دولتی و عمومی استثناء قایل نشده است. 
وی افزود: طبق این قانون تمام دستگاه های دولتی و عمومی که از بودجه عمومی 

کشور ارتزاق می کنند باید به این قانون منع به کارگیری بازنشستگان تن دهند.
قانون منع بازنشســتگی اواخر تابستان سال جاری با رای اکثریت نمایندگان 

مجلس شورای اسامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.

مدير اجرايی اتحاديه کارخانه های چايسازی شمال کشور گفت: تاکنون 
80 درصد چای تولید سال جاری به بازار عرضه شده که اين میزان فروش 

طی سال های اخیر بی سابقه بوده است. 
محمد صادق حســنی در گفت و گو با ایرنا در اهیجان افزود: تا آذرماه پیش 
رو نیــز چای باقــی مانده به فروش خواهد رفت و هیچ چایی در انبار کارخانه های 

چایسازی باقی نمی ماند.
وی خاطرنشان کرد: فروش بی سابقه چای در بازار داخلی با تاش چایکاران در 
برداشت کیفی برگ سبز و کارخانه های چایسازی در تجهیز و نوسازی واحدهای 

کارخانه های چایسازی انجام شده است.
مدیر اجرایی اتحادیه کارخانه های چایسازی شمال کشور با اشاره به اینکه مردم 
ایران به خرید و مصرف چای به عنوان یک کاای ایرانی تمایل پیدا کرده اند، اظهار 
داشت: امسال سال خوبی در فروش چای بوده و تنها سالیست که چای انتقالی به 

سال آینده نخواهیم داشت. 
به گفته صادق حسنی، امسال در مجموع حدود 25 هزار تن چای خشک با 
کیفیت تولید شــده که حدود پنج هزار تن نیز چای انتقالی سال قبل، به فروش 

رسیده است.
وی با بیان اینکه چای مرغوب ایرانی در داخل کشور مصرف می شود و حدود 
9 هزار تن چای متوســط داخلی نیز صادر شــده، افزود: تولید با کیفیت و فروش 
چای، نتیجه کمک های دولت طی سال گذشته برای بهزراعی باغ های چای، تجهیز 
و نوسازی کارخانه های چایسازی است و انتظار داریم برای سال زراعی آینده نیز این 
کمک ها از سوی دولت و مجلس شورای اسامی در بودجه سال 98 مدنظر باشد.

مدیر اجرایی اتحادیه کارخانه های چایســازی شمال کشور خاطرنشان کرد: 
تاکنون کارخانه های چایســازی 85درصد قدرالسهم خود بابت بهای برگ سبز به 
چایــکاران را پرداخت کرده اند و 1۴ میلیارد تومان باقی مانده که این مقدار نیز تا 

آذرماه پرداخت و تسویه خواهد شد.

وزير آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان خوانسار از بازنشستگی ۶0 
هزار نفر در سال جاری، خبر داد.

به گزارش مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در شهرستان خوانسار 
گفت: آموزش و پرورش به دایل مختلف با مشکات عدیده ای مواجه است، فضا 
و تجهیزات آموزشی ما به نحوی نیست که بتوانیم آموزش و پرورش خیلی خوبی 
را تقدیم دانش آموزان کنیم ، نیروی انسانی ما امکانات و تجهیرات مناسب ندارد، 
برنامه های درســی ما به شکل سنتی طراحی شده و در حال اجرا است و ساختار 

نظام آموزشی و مدیریت آموزش و پرورش ما نیز دچار مشکات زیادی است.
وی با اشاره به اینکه مشکات مربوط به امسال و گذشته های نزدیک نیست، 

گفت: این مشکات از زمان های خیلی دور وجود داشته است.
وی از فرسوده بودن 30 درصد از مدارس کشور خبر داد و گفت: این مدارس 
نیاز به تخریب، بازســازی و یا مقاوم ســازی دارد ، اعتباری که برای این اقدام نیاز 

داریم 90هزار میلیارد تومان است. 
بطحایی از رشد شــش درصد جمعیت دانش آموزی نســبت به گذشته خبر 
داد و گفت: در 15سال گذشته این درصد رشد کم نظیر است ، حدود دو میلیون 
نفر در شش ســال آینده به تعداد دانش آموزان اضافه می شود ، در کنار این ها در 
ســال 97حدود 60هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته می شوند که این عدد معادل 

کارکنان  سه وزارت خانه است.
بطحایی اولین اقدام برای تغییر مسیر حل مشکات را تمرکززدایی در آموزش 
پرورش دانست و گفت: تا زمانی که تصمیم گیری ما در آموزش و پرورش از باا به 
پایین باشد، مسئله ای حل نمی شود. امروز  700 صفحه مقررات به مدیران مدرسه 
اباغ کرده ایم که باید این کارها را انجام دهد و تصور می کنیم مدیران مدارس ناتوان 
هستند و قادر به حل مشکات نیستند و باید دست آنها را بگیریم و اولین مانع برای 

تحول همین تمرکزگرایی است.
وی ادامه داد: دو هفته پیش برای اولین بار بخشنامه ای صادر کردم که مخاطب 
این بخشنامه مدیر مدرسه بود و باید به این سمت برویم که ارتباط های نزدیک تر 
و بی واسطه ای با مدیران مدارس داشته باشیم. به همین دلیل است که ما رویکرد 
مدرســه محوری را به عنوان مهم ترین سیاست وزارت خانه تعیین کردیم. مدیران 
مدرسه و معلمان باید بتوانند روی پای خود بایستند. ما در این سالها آنها را محدود 

کردیم و باعث شدیم که خاقیتشان را از دست بدهند.
بطحایی به نقش و اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش اشاره 
کرد و گفت: یکی از کارهایی که برای حل مشکات نیروی انسانی در حال انجام 

است، بحث رتبه بندی است.
وی با اشــاره به طرح رتبه بندی فرهنگیان گفت: رتبه بندی فقط به معنای 
افزایش حقوق نیســت و در رتبه بندی باید شرایطی را فراهم کنیم که هر چقدر 
شایستگی، سابقه و مهارت نیروی انسانی بااتر رفت و یا در مناطق محروم در حال 

کار بود، میزان حقوقش افزایش پیدا کند. 

ارائه  خدمات درمانی به زائران اربعین 
از سوی ستاد اجرایی فرمان امام

قانون بازنشستگی استثناءپذیر نیست

8۰ درصد چای تولید داخلی 
فروخته شده است

وزير آموزش و پرورش خبر داد
بازنشستگی ۶۰ هزار نفر از فرهنگیان 

در سال جاری

سرویس سیاسی-
دومین تــاش اصاح طلبان در مجلس 
برای مستثنی کردن يک نفر از قانون شکست 
خورد و اين در حالی است که يکی از اعضای 
هیئت رئیســه مجلس معتقد است براساس 
قانون پیشین نیز نبايد افشانی انتخاب می شد 

و در تايید او تخلف صورت گرفته است.
در پــی تصویــب »قانون منع بــه کارگیری 
بازنشســتگان« اصاح طلبان تاش گسترده ای را 
برای مســتثنی کردن محمدعلی افشانی، شهردار 
فعلی تهران انجام دادند. افشــانی از جمله اعضای 
حزب اعتمادملی اســت و الیاس حضرتی، نماینده 
لیســت امید تهران در مجلس نیز در همین حزب 

عضویت دارد.
دیروز هیئت  رئیســه مجلس استفساریه ای را 
که برای دیگر بار به مجلس آمده بود اعام وصول 
کرد. هدف این استفساریه مستثنی کردن افشانی 
از قانون منع به کارگیری بازنشستگان است. مطابق 
این قانون تمام بازنشستگان در پست های مدیریتی 

تا 27آبان باید از پست خود استعفا دهند.
در این رابطه »احمد امیرآبادی« نماینده مردم 
قم که در هیئت رئیسه مسئول اعام وصول طرح ها 
و لوایح اســت به خبرنگار کیهان گفت: من خودم 
علیرغــم میل باطنی و براســاس وظیفه ای که در 
هیئت رئیسه دارم مجبور بودم اعام وصول کنم. چون 
من خودم مخالفم چرا که ما نباید برای خاطر یک 
نفر قانون را عوض کنیم کما اینکه براساس همین 
همان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان سال 
95 هم به کارگیری بازنشستگان ممنوع است و هم 
بازخریدی. عضو هیئت رئیســه مجلس تاکید کرد: 
خود شــهردار محترم تهران همان موقع که برای 
این مســئولیت انتخاب شده بازخرید بوده و طبق 
قانون نمی توانســته برای این پست انتخاب شود. 
اینها تخلف کردند و وزارت کشور هم نباید برای او 

حکم صادر می کرد. 
امیرآبادی افزود: حاا آوردن استفساریه برای 
نگهداشتن یک نفر در پست شهردار تهران این وهن 
مجلس است. برای یک نفر بیایند امضا جمع کنند و 
قانون را عوض کنند. واقعا قحط الرجال که نیست. 
دوستان اصاح طلب هم اگر خیلی مشکل نیروی 
کارآمد دارند بیایند از نیروهای اصولگرا اســتفاده 
کنند. بااخــره اینها همه مدیران نظام و نیروهای 
نظام هســتند و اگر اصاح طلب ها خیلی مشکل 
دارند بیایند یک مدیر خوب از طیف اصولگرا برای 

این پست انتخاب کنند. 

رد شدن استفساريه 
در کمیسیون های مجلس 

اما در نهایت دیروز عصر سخنگوی کمیسیون 
شــوراهای و امور داخلی کشور از مخالفت اعضای 
این کمیســیون با مستثنی شــدن شهردار تهران 
از قانون منع به کارگیری بازنشســتگان خبر داد. 
اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره 
جلســه عصر دیروز این کمیســیون اظهار داشت: 
طرح استفســاریه قانون ممنوعیــت به کارگیری 
بازنشســتگان برای شــهردار تهران در این جلسه 
مورد بررسی قرار گرفت. سؤال این استفساریه این 
بود که آیا همچنانکه معاونان رئیس جمهور طبق 
قانون از قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا 
شده اند، شهردار تهران نیز هم مستثنی می شود یا 
خیر.سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
تصریح کرد: پس از بحث و بررسی، اعضای کمیسیون 
با این طرح استفســاریه مخالفت کردند و شهردار 
تهران را هم ردیف  بامعاونان رئیس جمهور ندانستند. 
بر این اساس اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور تاکید کردند که شهردار تهران نباید از قانون 

منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شود.
همچنین علی ســاری از اعضای کمیســیون 
اجتماعی مجلس نیز دیروز از رد شدن این استفساریه 

در جلسه روز گذشته این کمیسیون خبر داد. 
نخستین بار در هفته گذشته این طیف طرحی 
را به منظور مستثنی کردن افشانی به مجلس آوردند 
که به رغم ابی هایی که برای تصویب آن انجام شد 
امــا در نهایت رای نیاورد. پس از عدم موفقیت این 
طرح، علی مطهری دیگر نماینده لیست امید گفته 
بود که اگر در طرح مذکور تمام شــهرداران کان 
شــهرها را قرار می دادیم احتمال موفقیتش خیلی 

بیشتر می شد! 
پیشنهاد مطهری برای دور زدن قانون!

اگر در کام مطهری دقت کنیم بازی ناخوشایند 
این طیف را با قانون به وضوح می بینیم. چرا که وقتی 
آن طــرح ابتدایی به مجلس آمد یکی از مهم ترین 
ایرادهایی که در پی آن مطرح شد این بود که چرا 
بــرای »یک فرد« باید یک قانون کارآمد و خوب را 
تغییر دهیم. امــا مطهری ناظر به این ایراد راهکار 
مطرح کردن شهرداران تمام کان شهرها را پیش 
می کشد که احتمال رای آوری طرح را زیاد می کند. 
این یعنی طیف اصاح طلب برای مســتثنی 
کــردن یک فرد از قانون ابتدا یک طرح به مجلس 
می آورد و هنگامی که این طرح موفق نمی شــود 
می گویند شهرداران »تمام کان شهرها« را نیز در 

طرح بیاوریم تا به هدف برسیم! این یعنی مطهری 
پیشنهاد می دهد هم قانون را و هم شهرداران کان 
شهرها را برای باقی ماندن یک نفر هزینه کنیم! چرا 
که هدف این طیف شهرداران کان شهرها نبود بلکه 
تنها شهردار تهران بوده است. این عمل کجا و شعار 

قانونمداری اصاح طلبان کجا!
حذف دار و اقدامات تنبیهی 

علیه همکاران دشمن
نصراه پژمان فر از طراحی سه طرح در مجلس 
شورای اســامی برای مقابله با فشــارهای روانی 
آمریــکا خبر داد و گفت: یکــی از طرح ها، حذف 
دار از معامات بین المللی است چرا که دار، نماد 
آمریکایی هاست و آنان تاش می کنند از این  ابزار 
سوءاستفاده کنند.عضو فراکسیون نمایندگان وایی 
مجلس تصریح کرد: ایران به عنوان کشور پیشتاز در 
مقابله با آمریکا باید در معامات خود دار را حذف 
کند و دولت پس از تصویب ایــن قانون، ملزم به 

قطع هر گونه معامله با دار  می شود.
پژمان فر با اشاره به طرح دیگر مجلس مبنی بر 
»طرح تنبیه کشورهای همکار با آمریکا در اعمال 
تحریم علیه ایران«، گفت: بر اساس این طرح، باید 
با هر کشــوری که در اقدامات تحریمی با آمریکا 
همکاری می کند، مقابله به مثل کنیم و فروش نفت 
و گاز را به آنان ممنوع و تحریم هایی نیز نسبت به 

آنان داشته باشیم.
وی درباره طرح سوم، یعنی طرح مقابله با حمله 
سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت های حیاتی 
جمهوری اسامی ایران، اظهار داشت: در این طرح 
تأکید شده است که فضای سایبری کشور در حکم 
خاک کشور تلقی می شود و همان طور که در مقابل 
تعرض به خاک ایران مقابله خواهیم کرد، در صورت 
تعرض به فضای سایبری نیز این تعرض، تعرض به 
خاک کشور قلمداد شده و نیروهای مسلح در صورت 
تعرض آمریکا به مرزهای سایبری کشور وظیفه دارند 

دفاع سایبری و اقدام به مقابله انجام دهند.
در روزهای آینده از طرح های مذکور توضیحات 

بیشتری ارائه خواهیم کرد.
بازگشت CFT با بیش از 20 ايراد به مجلس

عباسعلی کدخدایی که دیروز مهمان تلفنی خبر 
ساعت 1۴ سیما بود، گفت: شورای نگهبان جلسات 
 CFT متعددی را برای بررسی ایحه الحاق ایران به

داشتیم و بیش از 20 مورد ایراد گرفته شد.
به این ترتیب ایحه مذکور به مجلس برگشته 
و باید در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار 
گیرد. دیروز در این باره با »جواد کریمی قدوسی« 

نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی 
صحبت کردیم. این نماینده مجلس دهم در ابتدای 
ســخنانش یادآور شــد: شــورای 15 نفره مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ایرادات شکلی و ماهوی در 
مورد ایحه پالرمو در دو صفحه آورده است. این در 
حالی است که دایره شمول تهدیدات امنیتی پالرمو 
بسیار کمتر از CFT است. CFT تهدیداتش خیلی 
بیشتر است به خصوص بعد از این بیانیه اخیری که 

این نهاد صادر کرد. 
عضو کمیســیون امنیت ملی افزود: این نهاد 
در بیانیه اش به صراحت گفته است آن اصاحاتی 
را که در متن ایحه اعمال کرده اید بردارید. یعنی 
گفته انــد که مواردی از قبیل مبارزه علیه اشــغال 
خارجی و مبــارزه با اســتعمار را حذف کنید در 
جرایم سازمان یافته. یعنی اگر کشور ما هم اشغال 
شود کسی نمی تواند علیه اشغال خاک وطن مقابله 
و مبارزه کند. این یعنی اگر رئیس دلواری ها و میرزا 
کوچک خان ها هم پیدا شوند و علیه اشغال خارجی 
بخواهند مبارزه کنند با این قانون پیشاپیش ما آنها 

را تروریست معرفی کرده ایم.
بررسیCFT هفته آينده 
در کمیسیون امنیت ملی

وی گفت: این بیانیه بعد از مصوبه مجلس بود 
و به نظرم خیلی شرم آور بود برای کسانی که سینه 
 CFT بودند. حاا در بررسی CFT چاک تصویب
شــورای نگهبان بیش از 20 اشکال و ایراد شکلی و 
ماهوی در مطابقت این ایحه با قانون اساسی و شرع 
مقدس از آن اســتخراج کرده است. ظاهرا شورای 
نگهبــان در جمع بندی خود به جمع بندی مجمع 
تشخیص مصلحت نیز اشــاره کرده است. معموا 
اان اینگونه عمل می شــود که شورای نگهبان هم 
خودش ایرادات مجمع تشــخیص مصلحت را مد 
نظر قرار می دهد و هــم اینکه عینا آن موارد را به 

مجلس نیز اطاع می دهد. 
نماینده مشــهد اظهار داشــت: حاا بعضی از 
نمایندگان ایراد گرفته اند که یک شــورای نگهبان 
بیشــتر نداریم؛ بله یک شــورای نگهبان بیشــتر 
نداریم اما براســاس اصل 110 مطابقت مصوبات با 
سیاست های کلی نیز باید صورت گیرد. سیاست های 
کلی به کشور ثبات و آرامش می دهد. یعنی همان 
اطمینان برای یک سرمایه گذاری را همین حرکت در 

مسیر سیاست های کلی به وجود می آورد. 
کریمی قدوسی در پایان خبر داد: به یاری خدا 
بررسی ایرادهایی که به CFT گرفته شده در برنامه 

هفته آینده کمیسیون امنیت ملی قرار دارد.

امیرآبادی: انتخاب افشانی در همان ابتدا هم خاف قانون بود

دومین تاش اصاح طلبان برای ابقای افشانی در مجلس شکست خورد



چامسکی: آشفتگی های اجتماعی در آمریکا
طی 40 سال گذشته به شدت افزایش یافته است

اندیشمند  و  نظریه پرداز  چامسکی«،  »نوام 
سرشــناس آمریکایی در مصاحبه ای با اذعان 
به افزایش شدید آشفتگی اجتماعی آمریکا در 
چهار دهه گذشته گفته: »ظرف 40 سال گذشته 
مردم، با آشــفتگی های اجتماعی قابل توجهی 
مواجه بوده اند. یــک واقعیت حیرت آور درباره 
آمریکا این است که امید به زندگی در آن رو به 

کاهش است.«
بــه اعتقــاد چامســکی، »این اتفــاق در جوامع 
توسعه یافته، جز هنگام وقوع جنگ یا قحطی بزرگ به 
وقوع نمی پیوندد. علت این پدیده، اما آشفتگی اجتماعی 
اســت و نه الزاماً فقر. مردمی که این هراس و نفرت را 
بروز می دهند ممکن است آدم های نسبتاً متمولی هم 

باشند، اما آنچه به چشمشان می بینند، رکود است.«

پاکستان و چین هم 
دار را از مبادات تجاری شان حذف کردند

اسام آباد و پکن با صدور بیانیه ای مشترک در 
پایان نشست هیئت های دو کشور در پکن از تجارت 
دوجانبه با ارز محلی به جای دار آمریکا خبر دادند.
رونــد حذف دار از معادات بین المللی به تدریج در 
کشــورها و مناطق بیشــتری در حال گسترش است. به 
گزارش خبرگزاری مهر، پس از دیدار هیئت های عالیرتبه 
چین و پاکستان به ریاست »عمران خان« و »لی ککیانگ« 

نخست وزیران دو کشور، طرفین بیانیه مشترکی را در پایان 
این نشست صادر کردند. در این بیانیه آمده که اسام آباد 
و پکن ارز محلی را جایگزین دار آمریکا در روابط تجاری 
خود می کنند.کارشناسان معتقدند حذف دار از مبادات 
تجاری و انتقال مراودات بــا ارزهای محلی در چارچوب 
پیمان های پولی دوجانبه اثرات ضدتحریمی دارد و می تواند 

به سلطه آمریکا بر بازارهای مالی پایان دهد.
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در ادامــه درگیری ها بیــن انقابیون یمن با 
متجاوزان در ساحل غربی یمن، تنها در 48 ساعت 
113 متجاوز به هاکت رســیدند و 156 نظامی این 
ائتاف نیز زخمی شدند. انقابیون یمنی می گویند، 
69 خودروی نظامیان ائتاف سعودی را نیز در این 

دو روز منهدم کرده اند.
نبردی که ائتاف ســعودی از خرداد ماه برای اشغال 
شــهر الحدیده در ساحل غربی یمن به راه انداخته است 
همچنان ادامه دارد و انقابیون، الحق موفق به شکســت 
متجاوزان در این منطقه شــده اند. طبق تازه ترین اخبار 
منتشر شده تجاوز جدید ائتاف سعودی در ساحل غربی 

نیز با شکست سنگین متجاوزان همراه شده است.
 در این ارتباط دیروز  »یحیی ســریع«، ســخنگوی 
رسمی نیروهای مسلح یمن در صنعا گفته: »ائتاف عربی 
طی ۴۸ ســاعت اخیر در ســاحل غربی شکست سختی 
خورده اســت. ۱۱۳ تن از نیروهای این ائتاف کشــته و 
۱۵۶ تن نیز زخمی شده اند. همچنین ۶۹ خودروی نظامی 
ائتاف منهدم شــده است...خطوط دفاعی ما بسیار قوی 
است و نیروهای ما در میدان، زمام امور را در دست دارند.«
در همیــن حال ارتــش یمن نیــز در موضع گیری 

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعام کرد

هاکت 113 نظامی ائتاف سعودی
در ساحل غربی یمن ظرف 48 ساعت

جداگانه ای اعام کرده تشدید حمات در ساحل غربی به 
درخواست آمریکا صورت می گیرد و ادعاهای ائتاف عربی 
درباره پیشروی در این منطقه صحت ندارد.  از سوی دیگر، 
یک منبع نظامی یمنی تاکید کرد که نیروهای عربستان 
با بیش از ۲۳۰ موشــک مناطقی در صعده را هدف قرار 
داده اند. نیروی موشکی ارتش یمن نیز در مقابل با موشک 
بالســتیک »بدر بی۱« تجمع نیروهای ائتاف عربی در 

ســاحل غربی را هدف قــرار داد. ارتش یمن همچنین با 
موشــک بالستیک دیگری یک پایگاه نیروهای ائتاف در 

استان حجه در غرب کشور را هدف قرار داد.
همزمان با این تحوات»محمد عبدالســام«، رئیس 
هیئت صنعا در مذاکرات صلح، از آمریکا خواســت تجاوز 
به یمن را متوقف کند. وی گفت:»حمایت آمریکا از ائتاف 
عربی همچنان ادامه دارد. ما هیچ گونه دعوتنامه یا تماسی 

از سازمان ملل یا سایر طرف های بین المللی برای دور جدید 
مذاکــرات دریافت نکرده ایم. صحبت کردن آمریکا از دور 
جدید مذاکرات تنها برای کاهش فشــار جهانی اســت... 
درخواست های آمریکا برای توقف جنگ صرفا دروغ است 
و تحوات میدانی نشــان می دهند که حمات تشــدید 
شده است. سازمان ملل دیگر یک سازمان کارآمد نیست 
و نمی تواند خود تصمیم گیری کند... تشــدید حمات در 
ســاحل غربی نشان دهنده شکســت ائتاف عربی است. 
مــردم یمن باید به ارتش و کمیته هــای مردمی اعتماد 
داشته باشند. دشمن در جنگ شکست خورده است و ما 
تنها صلح شرافتمندانه و عادانه ای را که آزادی و استقال 

کشورمان را حفظ کند، می پذیریم.«
از سوی دیگر صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( 
اعام کرد سوء تغذیه شدید در یمن روزانه جان ۴۰۰ هزار 
کودک یمنی را تهدید می کند و آنان با خطر مرگ روبه رو 
هستند. همچنین خیرت کابااری مدیر منطقه ای یونیسف 
در خاورمیانه و شمال آفریقا در امور بشردوستانه مرتبط 
با کودکان یمن اعام کرد افزایش درگیری ها در الحدیده 
یمن نتایج فاجعه باری بــرای میلیون ها کودک یمنی به 

دنبال خواهد داشت.

سرویس خارجی-
به  پرونده قتل جمال خاشــقجی  فشــارهای 
ســعودی ها پایان ندارد. پس از مســئله یمن حاا، 
مدیریت حج از ســوی آل سعود نیز هدف منتقدان 
قرار گرفته و تاش می شــود، بی اعتمادی گسترده 
علیه این رژیم قرون وسطایی به رخ خاندان سعودی 

کشیده شود.
فشار افکار عمومی بر ســعودی در پرونده قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی باعث شد آمریکا به 
صورت ظاهری هم که شــده عربستان را برای پایان جنگ 
یمن تحت فشار بگذارد. عاوه بر این، فشارها برای برکناری 
محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی نیز افزایش یافته است. 
حاا خبر رســیده مدیریت حج توسط سعودی ها نیز تحت 
تاثیر این پرونده قرار گرفته اســت. پایگاه خبری »الخلیج 
آناین« طی یادداشتی در همین رابطه با عنوان »آیا مسئله 
خاشقجی لقب خادم حرمین شریفین را از سلمان می گیرد؟« 
به بعد تازه ای از پیامدهای ترور روزنامه نگار منتقد سعودی در 
اسامبول برای حکومت سعودی پرداخته است. آن طور که 

خبرگزاری فارس نوشته در این یادداشت آمده:»پیامدهای 
مسئله ترور خاشقجی، به جایی رسیده که ترکیه هم اعام 
می کند اگر عربستان عامل قتل خاشقجی را معرفی نکند، 
منزوی می شود و عدم احساس آرامش و امنیت مسلمانان 
در جریان مراسم حج و عمره، موضوع بین المللی شدن اداره 
حج را جدی می کند... این نگرانی حفظ لقب »خادم حرمین 
شریفین« را برای سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی تهدید 
می کند، لقبی که به معنای محافظ یا کلیددار مقدس ترین 
مساجد اسامی، مســجدالحرام در مکه و مسجدالّنبی در 
مدینه اســت که پادشاهان آل ســعود، به صورت رسمی و 
در مکاتبات اداری با این لقب خطاب می شــوند.«در همین 
راستا »نومان کورتلموش« نایب رئیس  حزب حاکم عدالت 
و توسعه ترکیه روز شنبه بار دیگر از سعودی ها خواست تا 
مکان جسد جمال خاشقجی را اعام کنند. نایب رئیس  حزب 
حاکم عدالت و توسعه ترکیه در این خصوص گفت: »از ریاض 
می خواهیم تا آمر قتل وی را معرفی کند. مسلمانان نگران 
آن هستند که در جریان مراسم حج و عمره، دچار سرنوشت 
خاشقجی شوند... اگر مسلمانان به امنیت حج شک کنند، 

دیگر جایگاهی برای خادم حرمین شــریفین باقی نخواهد 
ماند و مناســک حج با آرامش برگزار نخواهد شد.«الخلیج 
آناین در ادامه آورده: »بنابراین جنایت ترور خاشقجی بنا 
به گفته کورتلموش پیامدهایی سیاســی خواهد داشت که 
می تواند به انزوای عربستان منجر شود و به عنوان یک قضیه 
جنایی باقی نخواهد ماند.« طبق این گزارش، به نظر می رسد 
اظهارات این مقام ترکیه نشانه جدیدی از بین المللی شدن 
اداره حج یا نزدیک شدن به این اتفاق است، خواسته ای که 
ســالیان سال است مطرح می شود اما عربستان به شدت و 
با نگرانی با آن مخالفت می کند.در سال های اخیر برخی از 
کشورهای اسامی خواستار بین المللی شدن مدیریت حج 
شده اند. پس از فاجعه منا در سال ۲۰۱۵ که بر اثر ازدحام 
حجاج در مراســم رمی جمرات در منطقه منا در شهر مکه 
رخ داد و منجر به کشــته شدن دست کم ۲ هزار زائر شد 

این درخواست ها بیشتر شد. 
دنیای بن سلمان کوچک شده است

از ســوی دیگر، »دیوید هرست« سردبیر پایگاه خبری 
»میدل ایست آی« انگلیس، در گزارشی، به اوضاع این روزهای 

»محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی پرداخته و نوشته، دنیای 
ولیعهد »به سرعت در حال کوچک شدن است.« این نویسنده 
تصریح کرده، شاهزاده »احمد بن عبدالعزیز« عموی ولیعهد 
ســعودی، بعد از غیبتی طوانی مدت، به ریاض بازگشت و 
از او مانند قهرمانان اســتقبال شد. شاهزاده های ارشد برای 
استقبال از او، به فرودگاه رفتند و مراسم های استقبالی نیز 
شاهزاده و شخصیت های برجسته از جمله »خالد بن بندر« 
رئیس  ســابق ســازمان اطاعات، »خالد بن سلطان« وزیر 
دفاع ســابق و »مقرن بن عبدالعزیز« ولیعهد سابق ترتیب 
دادند. طبق این گزارش، شاهزاده احمد طی چند روز اخیر 
و از زمان بازگشــتش به ریاض، نشست هایی را با برادرانش 
و شــاهزاده های ارشد آل سعود ترتیب داده است... بحث ها 
پیرامون نحوه تعامل با بحران کنونی است. ولی دیگر اوضاع 
مانند چند هفته پیش نیست که بن سلمان در موقعیتی قرار 
داشــت که می توانست نظارتی کامل بر این خاندان داشته 
باشد. هرســت تاکید کرد، ولیعهد سعودی در تاش برای 
کم اهمیت دانستن بازگشــت عمویش، همچنین شاهزاده 
»خالد« برادر کوچک تر »ولید بن طال« را از زندان آزاد کرد. 

 خلیج آناین: 

خون خاشقجی جایگاه آل سعود به عنوان خادم حرمین شریفین را
 زیر سوال برده است

 سرویس خارجی-
یک روز بعد از دیدار پادشــاه بحرین با پادشاه سعودی و 
در آستانه پایان دوران حبس 4 ساله دبیرکل جمعیت الوفاق 
بحرین خبر رسید، دادگاه تجدیدنظر رژیم آل خلیفه حکم 
برائت وی را لغو و ایشان را به حبس ابد محکوم کرده است؛ 

یک رسوایی بزرگ برای آل خلیفه!
دادگاه فرمایشی آل خلیفه عاوه بر »شیخ علی سلمان« دبیرکل 
جمعیت الوفاق بحرین، علی ااسود و حسن سلطان از دیگر اعضای 
این گروه را هم به حبس ابد محکوم کرد. طبیعتا آل خلیفه برای صدور 
چنین حکم سنگینی به جرم سنگینی مثل»جاسوسی« نیاز داشت!

دادستانی کل رژیم آل خلیفه مدعی شده این سه با هدف ادامه 
اعتراض ها و آشوب های مربوط به سال ۲۰۱۱ )سال وقوع قیام مردمی 
در بحرین( و ایجاد خرابکاری و اعمال خشونت با هدف سقوط نظام 

با مقامات دولت قطر تماس برقرار کرده بودند!
به گزارش ایسنا، دادستانی این رژیم همچنین مدعی شده، آنها 
اطاعات حساسی را برای دولت قطر که به امنیت کشور ضربه می زد 
افشــا کرده اند و این از شنود تماس های تلفنی آنها با مقامات قطری 
ثابت شده است.گفتنی است، رژیم آل خلیفه شیخ عیسی قاسم، رهبر 
شیعیان بحرین را هم به دلیل دریافت وجوهات شرعی، به پولشویی! 
متهم کرده است.رژیم آل خلیفه روز گذشته این حکم را در شرایطی 
صادر کرد که پس از بارها به تعویق افتادن جلسه محاکمه شیخ عیسی 
قاسم، قرار بر این شد وی در دیماه سال جاری از زندان آزاد شود، به 
همین دلیل برای تداوم مدت حبس شــیخ علی سلمان، اتهام واهی 
جاسوســی برای قطر را به وی نسبت داده و هیچگونه سندی برای 

اثبات این ادعای خود به افکار عمومی ارائه نکرده است. 
واقعیت این اســت که رژیــم آل خلیفه با صــدور حکم برائت 
دبیرکل جمعیت الوفــاق بحرین به عنوان بزرگترین جریان مخالف 
این کشــور، رسوایی بزرگی را برای خود به ارمغان آورد. مقامات آل 
خلیفه مدتهاســت که شیخ علی سلمان را متهم به جاسوسی برای 
قطر کرده اند، این درحالی اســت که تاکنون حتی کوچکترین سند 
و مدرک مبتنی بر گناهکار بودن او در این زمینه ارائه نشــده است. 
بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون با بحران نارضایتی های مردمی ناشی از 

سیاست های ظالمانه رژیم آل خلیفه مواجه است.

دیروز از سوی آل خلیفه صورت گرفت
صدور حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان

در آستانه آزادی از زندان!

فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پس از 17 
ســال نبرد این نیروها، اعتراف کرد که پیروزی در این جنگ 
امکان ندارد و آمریکا باید تحقق اهداف خود را به شیوه های 

سیاسی پیگیری نماید.
ژنرال »آستین اسکات میلر« به شبکه خبری »ان.بی.سی« گفت، 
پیروزی در جنگ افغانستان از طریق نظامی امکان ندارد و این امر باید 

از طریق یک راه حل سیاسی محقق شود.
به گزارش تســنیم، این فرمانده آمریکایی کــه اخیراً فرماندهی 
نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانســتان را به عهده گرفت، ادامه داد: 
طالبان نیز از ادامه جنگ خســته شده اســت و تمایل دارد از طریق 
سیاسی، این جنگ پایان یابد.تحوات داخلی افغانستان اکنون به گونه ای 
است که همه چیز به نفع طالبان، پیش می رود. براساس گزارش ارتش 
آمریکا، طالبان اکنون بر ۵۰ درصد از ۴۰7 شهرستان افغانستان تسلط 
دارد.عاوه بر آن، تلفات نیروهای امنیتی افغانستان، به شدت افزایش 
یافتــه و تنها طی ماه اوت )۱۱ مرداد تا ۱۱ شــهریور(، حدود ۱۰۰۰ 
نیروی امنیتی کشته شده اند.براساس گزارش مجله آمریکایی »انگ 
وار ژورنال«، ۴۱ درصد از جمعیت افغانستان در مناطق درگیری طالبان 
زندگی می کنند و ۹ درصد نیز در مناطقی هســتند که تحت کنترل 
طالبان است.نشریه آمریکایی »واشنگتن اگزماینر« نیز نوشت، علی رغم 
کشته شــدن هزاران آمریکایی در افغانســتان و علی رغم هزینه های 
میلیاردی آمریکا در این کشور، واشنگتن شکست خورده است و دولت 

کابل نیز بر مناطق وسیعی از افغانستان، کنترلی ندارد.
این نشــریه در ادامه، به واقعیت هایی مثل شیوع فساد در دولت 
افغانستان، ناکارآمدی دستگاه قضایی این کشور در مبارزه با فساد، و 

ناکامی در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرده است.
درگیری میان هزاره و طالبان

شبه نظامیان طالبان با شیعیان هزاره در وایت »اروزگان« درگیر 
شدند. به گزارش ایسنا، این درگیری تا دیروز ۲۱ کشته برجای گذاشت. 
شیعیان هزاره که از حمات طالبان، در رنج بودند، وقتی دیدند دولت 
مرکزی در مواجهه با تروریست ها، کوتاهی می کند، خودشان وارد عمل 
شدند. این درگیری ها همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارشی که  وزارت 
دفاع آمریکا)پنتاگون( اعام کرد، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۶)دوسال 
قبل(، ۲۳۶۶ نظامی امریکا یی در افغانستان کشته و ۲۰ هزار و ۱۶۶ 
نظامی دیگر نیز زخمی شــده اند. بازهم پنتاگون اعام کرد که جنگ 
افغانستان ساانه ۴۵ میلیارد دار برای آمریکا هزینه دارد. البته ناگفته 
نماند که نهادهای مستقل، آمار تلفات و هزینه ها را بسیار بیشتر ذکر 
می کنند.  »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا قبا در  توئیتر نوشته 
بــود: » بعد از این همه حماقت برای هزینه کردن هفت تریلیون دار 
در خاورمیانه، حاا وقت آن است که در کشور خودمان سرمایه گذاری 
کنیم.«این اظهارات و آمارها به ما کمک می کنند که به عمق شکست 

مفتضحانه آمریکا در منطقه و افغانستان پی ببریم.

پس از 17 سال جنگ و خونریزی
فرمانده ناتو در افغانستان:
 پیروزی در جنگ افغانستان

 از طریق نظامی ممکن نیست!

رئیس جمهور اســبق فرانسه با انتقاد از تحریم ها علیه روسیه و 
پیروی کشورهای اروپایی از آمریکا، از اروپا خواسته به منظور حفظ 

منافع خود به سمت مسکو بروند.
اتحادیه اروپا ســال ۲۰۱۴ و در پی بحران در شرق اوکراین و الحاق شبه 
جزیره کریمه به روســیه، در دنباله روی از آمریکا مجموعه ای از تحریم ها را 
علیه مسکو اعمال کرد. روسیه همواره اعام کرده این تحریم ها تاثیر چندانی 
بر اقتصاد این کشور نداشته اند. اما اروپاییان همواره از ضرر و زیان آن نالیده اند 
حاا بعد از گذشــت ۴ سال از این تحریم ها»نیکا سارکوزی« رئیس جمهور 
اســبق فرانســه می گوید اروپا باید بــه روســیه روی آورد و از تحریم هایی 

که کارکردغیرسازنده ای دارند خودداری کند.
وی در این مورد به یکی از نشریات فرانسوی گفته:»بیگانه شدن با روسیه 
هیچ نتیجه ای ندارد و به منافع اروپا آســیب می رساند. اروپا و روسیه باید در 
فضای اعتماد، با هم همکاری داشته باشند.« رئیس جمهور اسبق فرانسه که 
در زمان تصدی قدرت با روسیه ارتباط خوبی داشت، در بخش دیگری از این 
گفت وگو تاکید کرده »بدترین چیزی که ممکن است رخ دهد این است که 
کنگره آمریکا تصمیم دارد با جلوگیری از دسترســی بانک های روسی، ۱۴۰ 

میلیون نفر از اتباع این کشور را تحت فشار قرار دهد.«
 به گزارش ایسنا »سارکوزی« با اعام اینکه »اروپا عملکرد نادرستی در 
برابر روسیه داشته است و اروپا به جای پیروی از آمریکا باید به روسیه نزدیک 
شود«، هشدار داده »در صورت عدم لغو تحریم های اقتصادی غیرسازنده علیه 
روسیه، با خطر چرخش مسکو به سمت چین روبرو خواهند شد.« سارکوزی 
ضمن اشاره به این نکته که »بی اعتنایی به روسیه ثمره ای جز آسیب رساندن 
به منافع اروپا ندارد«، گفته: »روسیه و اروپا باید در فضایی آکنده از اعتماد و 
اطمینان با یکدیگر همکاری کنند«. رئیس جمهوری پیشین فرانسه در پایان 
ضمن تاکید بر درخواســت سایر سیاستمداران فرانسوی برای تنش زدایی با 
مســکو گفته: »حمایت روسیه یک مسئله مهم در مقابله با تروریسم است و 

یک اهرم برای همکاری اقتصادی به شمار می رود.«

سارکوزی خطاب به اروپا:
 از آمریکا فاصله بگیرید
به روسیه نزدیک شوید

در آســتانه انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا، واشنگتن ضمن ابراز نگرانی از حمات 
ســایبری روســیه به نفع برخی نامزدهای 
انتخاباتی آمریکا گفته، اگر مسکو در انتخابات 
برنامه محرمانه  پنتاگون  کنگره مداخله کند، 
خود برای حمله سایبری به روسیه را به اجرا 

می گذارد.
انتخابات میان دوره ای کنگره فردا )سه شنبه( قرار 
است در آمریکا برگزار شود. در این انتخابات نیز برخی 
کشورها مثل روسیه و چین متهم شده اند که قصد 
دارند به نفع برخی نامزدها دخالت کنند. اتهامی که 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز علیه روسیه 
مطرح شد. بخشی از جامعه نخبگانی آمریکا معتقدند، 
ترامپ ماحصل مداخات روســیه در انتخابات اخیر 

ریاست جمهوری آمریکاست.
دیروز پایگاه خبری »اینسایدر« گزارش داد دولت 
آمریکا یک برنامه  محرمانه برای آغاز حمله سایبری 
به روســیه آماده کرده است و قرار است در صورتی 
که ثابت شود مسکو به طور مستقیم در انتخابات آتی 

رجزخوانی سایبری واشنگتن علیه مسکو در آستانه انتخابات کنگره آمریکا

کنگره مداخله کرده، این برنامه را آغاز کند.
بنابر این گزارش، وزارت دفاع و جامعه اطاعاتی 
آمریکا به طور محرمانه این حمله سایبری علیه روسیه 
را تنظیم کرده اند و مقامات ارشــد کنونی و پیشین 

آمریکا از این برنامه باخبر هستند.
به گزارش ایسنا هنوز جزییات این برنامه حمله 

سایبری مشخص نشــده و معلوم نیست که به چه 
شــکل انجام می شود اما بر اســاس گزارش منتشر 
شــده، هکرهای ارتش سایبری آمریکا اجازه ازم را 
یافته اند که به شبکه های روسی برای انجام این حمله 

دسترسی داشته باشند. 
بر اســاس این گزارش »جیمــز ماتیس«، وزیر 

دفاع آمریکا و »دن کوتز«، رئیس  اطاعات ملی این 
کشور توافق کرده اند اگر مسکو دخالت مستقیم در 
انتخابات کنگره داشته باشد در این صورت اقدامات 

متقابل انجام خواهد شد. 
»جان بولتون«، مشاور امنیت ملی آمریکا در ماه 
سپتامبر )شهریور ماه( گفته بود: در برابر هرگونه اقدام 
سایبری علیه آمریکا ما نیز به عنوان دفاع اقدام متقابل 

انجام خواهیم داد.«
ســال ۲۰۱۶ نیــز خبرگزاری ان بی ســی نیوز 
گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن کاخ سفید از 
سازمان سیا درخواست کرده بود با انجام چند عملیات 
سایبری مخفیانه، حماتی را روانه کشور روسیه نماید. 
هدف انجام این حمات، بررسی و کنکاش در مورد 
چگونگی دخالت و دســتکاری پوتین و کرملین در 

انتخابات این کشور عنوان شده است. 
برخی از ماموران ســازمان جاسوسی آمریکا در 
گفت و گو با شــبکه ان بی سی اذعان داشتند سیا در 
گذشته و به درخواســت کاخ سفید بارها روسیه را 

مورد حمله سایبری قرار داده است.

بمباران یک شهرک  با  آمریکایی  جنگنده های 
در شرق اســتان »دیرالزور« سوریه، 15 غیرنظامی 

را کشتند.
جنگنده های آمریکایی دیروز با بمباران مناطق مسکونی 
شهرک »هجین« در شرق سوریه، ۱۵ غیرنظامی از جمله 
تعداد زیادی زن و کودک را کشــتند. شمار زیادی نیز در 
این حمله زخمی شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
»رامی عبدالرحمان« مدیر دیده بان حقوق بشر سوریه، 
ضمن اعام خبر باا، افزود که نظامیان آمریکایی از اواخر 
مهرماه به بعد، مناطق مسکونی را با گلوله های توپ هدف 

قرار می دادند.
به گزارش ایسنا، خبرهایی نیز از اسارت 7۰۰ غیرنظامی 
مناطق »هجین« و »السوســه« توســط عناصر »داعش« 

منتشر شده است.

آمریــکا با حضــور در منطقه مــرزی »التنف« مانع 
عملیات ارتش سوریه در این منطقه می شود و در عوض، از 

تروریست های داعش در التنف، حمایت می کند.
بی اعتمادی دمشق به ترکیه

»فیصل مقداد« معاون وزیرخارجه سوریه، اعام کرد: 
بــه تضمین های ترکیه نمی توان تکیه کرد و نیروهای این 
کشور باید خاک سوریه را ترک کنند، تا امنیت و ثبات به 
کشورمان بازگردد. منظور فیصل مقداد، تضمین دادن ترکیه 

در مورد خروج تروریست ها از »ادلب« است.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، فیصل مقداد از 
»پدرسون« فرستاده جدید سازمان ملل در امور سوریه نیز 
خواست، از روش های »اســتفان دی میستورا« )فرستاده 
قبلی( دوری کند، از تروریســت ها جانبــداری نکند و از 
ارزش های واایی که منشــور سازمان  ملل بر آنها بنا شده 

است، دفاع نماید.
معاون وزیرخارجه ســوریه در نخستین موضعگیری 
رســمی درباره تعیین فرستاده جدید سازمان ملل در امور 
ســوریه گفت: ســوریه همانطور که با دو فرستاده سابق 
همکاری کرده است با »پدرسون« نیز همکاری خواهد کرد، 
با این شرط که وی از روش های فرستاده قبلی دست بکشد 
و وفاداریش را به وحدت سرزمین و ملت سوریه اعام کند 
و مثل فرستاده قبلی که از تروریست ها جانبداری می کرد،  
عمل نکند و از ارزش های واایی که منشــور سازمان ملل 
بر مبنای آن ایجاد شــده، برای آزادی ملت ها در چارچوب 

مبارزه با تروریسم، دفاع کند.
مقداد طی گفت وگو با »الوطن« در پاســخ به پرسشی 
درباره مطالبات برخی احزاب کردی مستقر در مناطق تحت 
کنترل »نیروهای سوریه دموکراتیک« برای اتحاد در برابر 

تجاوزات ترکیه، تاکید کرد، ارتش سوریه در مقابل اشغالگری 
ترکیه در خاک سوریه می ایستد.

وی گفــت: ما معتقدیم آنها )احــزاب کردی( باید به 
روحیه میهن گرایی و ایمان به وطنشان بازگردند، نه اینکه 
به آمریکائی ها، اســرائیلی ها و دیگران، علیه منافع میهن 
کمــک کنند. آنها باید به میهــن بازگردند تا میهن نیز از 
آنها جانبداری کند وی تاکید کرد، ارتش ســوریه از همه 
ســوری ها با هر نوع وفاداری و وابستگی که دارند، حمایت 
 می کند تا، این کشــور در جنگ علیه تروریسم به پیروزی

 برسد.
معاون وزیر خارجه سوریه تاکید کرد، سوریه به لطف 
همت عالی و فداکاری های ملت و ارتش عربی سوریه، علیه 
تروریســم و حامیانش  پیروز خواهد شــد و مناطق تحت 
کنترل آنها )تروریست ها( را از چنگ شان آزاد خواهد کرد.

آمریکایی ها 15 شهروند عادی سوری را در دیرالزور کشتند

در ایامی که ارتجاع عرب در خیانت به آرمان فلســطین و 
نزدیکی به رژیم صهیونیســتی با هم مسابقه گذاشته، دادگاه 
بدوی تونس حکم ممنوعیت ورود هر هیئت صهیونیســتی به 
این کشور به منظور شرکت در گردهمایی جهانی »گفت وگوی 

ادیان« را صادر کرد.
دادگاه بــدوی تونس با صدور حکمی ورود هر هیئت یا شــخصیت 
صهیونیســت به تونس را ممنوع اعام کرد. پیش تر هیئت ملی مبارزه 
با عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی در تونس، حزب جمهوری 
و جنبش خلق این کشــور نیز خواســتار ممانعت از ورود هیئت رژیم 
صهیونیستی به خاک این کشور برای شرکت در گردهمایی مذکور شده 
بودند. گردهمایی جهانی گفت وگوی ادیان روز شنبه در تونس برگزار شد.

اقدام دولت تونس در حالی صورت می گیرد که برخی از کشورهای 
مرتجع عربی از جمله عربســتان، امارات، مصر و قطر برای عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی از یکدیگر پیشی می گیرند و همین هفته 
پیش نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان سفر کرد و با پادشاه این 

کشور از در دوستی درآمد!
واکنش ها

اقدام تونس در راه ندادن هیئت اسرائیلی با استقبال مقاومت فلسطین 
مواجه شد. جنبش مقاومت اسامی فلسطین حماس با صدور بیانیه ای 

از این تصمیم دادگاه تونس استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری قدس، »ســامی ابوزهری« از رهبران حماس 
در توئیتــی از جنبش اصیل ملت تونس و گروه های تونســی در تاش 
برای صدور این رای از سوی دادگاه قدردانی کرد. جنبش جهاد اسامی 
فلسطین نیز، از تصمیم دادگاه تونس استقبال کرد. مسئول اطاع رسانی 
جنبش جهاد اســامی در این باره گفت: »این تصمیم، واکنش آگاهانه 
تونس به اصول ثابت ملت های عرب در رد  اشــغال فلســطین از سوی 
رژیم صهیونیستی و تجاوز مستمر آن علیه مردم و سرزمین و مقدسات 

این کشور است.«
نتانیاهو برای پادشاه عمان پیام آورده بود

منابع خبری سعودی اما مدعی شده اند که مقامات رژیم صهیونیستی 
در دیــدار هفته پیش خود با مســئوان عمانی و فرانســوی، دو پیام 

تهدیدآمیز را برای ایران و حزب اه لبنان فرستاده بودند.
به گزارش فارس، شبکه سعودی العربیه ادعا کرده نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی در جریان سفرش به عمان، پیامی تهدید آمیز برای ایران 
فرستاده است.خبرنگار شبکه العربیه در قدس  اشغالی ضمن مخابره این 
خبر، به جزئیات این پیام تهدیدآمیز هیچ  اشاره ای نکرده است. براساس 
این گزارش، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با مقامات عمانی 
پیامــی نیز برای حزب اه فرســتاده و در آن گفته بود که لبنان باید از 
راه اندازی جنگ جدید خودداری کند و از هرگونه تاش برای ســاختن 

موشک های نقطه زن و دقیق امتناع ورزد.
رژیم صهیونیستی معتقد اســت که حزب اه کارخانه هایی را برای 
تولید موشک در نزدیکی بیروت دارد. پس از جنگ ۳۳ روزه، موشک های 
حزب اه لبنان که در این جنگ ارتش صهیونیستی را به شکست در این 
جنگ کشانید، به کابوس مقامات رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

یک روز پس از تهدید کره شــمالی درباره 
از ســرگیری فعالیت های اتمی خبر رســید، 
رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی نیز 
از امروز در نزدیکی شهر پوهانگ از سر گرفته 

می شوند.
کره جنوبی و آمریکا  اعام کرده اند که قصد دارند 

از امروز پنجم نوامبر )۱۴ آبان( مانورهای مشــترک 
خود را که به »برنامه تمرین دریایی کره« موســوم 

است از سر بگیرند.
 این رزمایش مشترک از ماه مه )اردیبهشت( سال 
جاری میادی به دلیل مذاکرات و بهبود شرایط شبه 

جزیره کره تعلیق شده بود. 

طبق گزارش های منتشر شــده این مانورها در 
ساحل شهر بندری پوهانگ و به مدت دو هفته ادامه 

خواهد داشت.
خبرگزاری رســمی کره جنوبی )یونهاپ( هم در 
این باره نوشــته، آمریکا و کره جنوبی قصد دارند تا 
سپتامبر)شهریور( سال آینده میادی ۲۴ مانور دیگر 

برگزار کنند.
 این خبر در حالی منتشر شده که کره شمالی روز 
شنبه در واکنش به اظهارات مایک پامپئو وزیر خارجه 
آمریکا و تداوم سیاست های تهدیدآمیز واشنگتن اعام 
کرده بود اگر آمریکا تحریم های اقتصادی را لغو نکند 

برنامه هسته ای خود را از سر خواهد گرفت.

آیا مذاکرات دو کره به بن بست خورد؟

کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک نظامی را از سر می گیرند

تونس هیئت اسرائیلی را 
به این کشور راه نداد


