
شــرکت آب و فاضاب استان بوشــهر در نظر دارد عملیات اجرایی 
تعویض و توسعه شبکه های توزیع آب شهرهای عسلویه و نخل تقی را که بر 
اســاس فهرست بهای پایه سال 97 به مبلغ تقرییی 22/260/091/093 ریال 
برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صاحیت واگذار نماید، لذا 
از کلیــه پیمانکارانی که دارای ســابقه کاری مرتبط و گواهی احراز صاحیت 
پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل پایه 
5 هســتند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/8/22 
لغایت ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 97/8/27 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی 
و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات:
1. شماره فراخوان در سامانه ستاد: 200971344000067

2. محل اجرا: شهرستان عسلویه
3. مدت اجرا: 10 ماه

4. قیمت خرید اسناد 500/000 ریال می باشد. که می بایست به حساب شماره 
5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شــعبه مرکزی بوشهر )حساب 
شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه 

مرکزی بوشهر( واریز گردد.
5. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/113/000/000 ریال می باشد 

که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.
6. محل تأمین اعتبار: طرح های عمرانی- اسناد خزانه اسامی

7. هزینه درج آگهی در شــش نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه 
می باشد.

8. رعایــت قراردادن اســناد ارزیابــی کیفی و مســتندات مربوطه در پاکت 

ارزیابی کیفی و ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجــاع کار در پاکت »الف«، 
اسناد دریافتی از کارفرما، مستندات خواسته شده، فرم خوداظهاری، اساسنامه 
شــرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی )مبنی بر مشخص 
بودن صاحب امضــای مجاز(، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای 
مجــاز )در صورت عدم وجود نمونه امضای مشــخص در اساســنامه یا تغییر 
آن(، گواهی صاحیت انجــام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت »ب« و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها 

در پاکت »ج« الزامی می باشد.
9. آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ستاد تا 
ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/9/13 می باشد. تنها پاکت »الف« )تضمین 
شــرکت در فرآیند ارجاع کار( می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 14 روز 
سه شنبه مورخ 97/9/13 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

10. پاکتهــای مناقصه در ســاعت 9 صبح روز چهارشــنبه مورخ 97/9/14 
گشــوده خواهد شد. حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی 

نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بامانع می باشد.
11. پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت »الف« درج نماید.

12. کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء 
مجاز و تعهدآور برسد.

13. مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه 
مکاتبه ای تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

14. به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس 
از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
15. سایر اطاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضاب استان بوشهر

»تجدید 2 آگهی فراخوان عمومی شماره 97/19«
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضاب استان بوشهر
نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانم خدیجه کریمی به کد ملی 6229919265 به 
نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی 10100355357 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم ابرام به کد ملی 
6229919516 به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و سرمایه 
کوثر به شناســه ملی 10103694573 به عنوان نایب رئیس و آقای 
امیــن کریمی کاکه ســیاه به کد ملــی 1270190660 نمایندگی از 
شرکت واگن سازی کوثر به شناســه ملی 10102889089 به عنوان 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور و قراردادهای شــرکت با امضای ثابت مدیرعامل و 
مهر شــرکت و نامه ها و مکاتبــات اداری با امضای مدیرعامل و مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده 
35 اساســنامه قسمتی از اختیارات و شرح وظایف خود را به شرح زیر 
به مدیرعامل تفویض نمود: 1- انجام امور اداری و تشــریفات قانونی 
2- رســیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه 
3- اســتخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و مهندسین 
و کارشناســان و غیره و تعیین حقوق و پاداش  آنها خدیجه کریمی به 
نمایندگی از شــرکت صنعتی کاوه رئیس هیئت مدیره  امین کریمی 

کاکه سیاه به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر عضو هیئت مدیره 
مریم ابرام به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و سرمایه کوثر 
عضو هیئت مدیره 4- حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی شرکت 
5- تهیه آیین نامه هــای داخلی 6- اجرای تصمیمات مجامع عمومی 
7- ادای دیون و وصول مطالبات 8- عقد هرگونه قرارداد با شرکت ها 
و بانک هــا و ادارات و اشــخاص و اخذ وام هــای ازم و انعقاد عقود 
اسامی 9- خرید و فروش اموال منقول و ماشین آات و کارخانجات 
و بطور کلی وسایل مورد نیاز شرکت 10- مشارکت با سایر شرکت ها 
و شــخصیت های حقیقی و حقوقی 11- اســتقراض با رهن یا بدون 
رهن و تحصیل هر نوع اعتبار 12- افتتاح هر نوع حســاب در بانک ها 
اعــم از جاری و ثابت 13- صدور و ظهرنویســی و پرداخت بروات و 
اسناد و ســفته و هزینه آنها 14- مدافعات چه شرکت مدعی باشد و 
چه مدعی علیه در تمــام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم 
صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل 
غیر حتی کرارا. مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات فوق را به غیر 
واگذار نماید. این تفویض اختیار مانع مسئولیت مدیرعامل نخواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز سهامی خاص به شماره ثبت 132302 
و شناسه ملی 10260267119

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 

شــرکت آب منطقــه ای یــزد درنظــر دارد مناقصــه عمومــی 
»حفــاری و لوله گذاری 8 حلقه چاه در غرب اســتان یزد« به شــماره 
200971074000030 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگــزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه 
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها ازطریق درگاه ســامانه 
 www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطاعات فراخوان:

1- گواهی صاحیت: شرکت های پیمانکاری دارای صاحیت معتبر 
در رشــته کاوش های زمینی از ســازمان برنامــه و بودجه و گواهی 

صاحیت حفاری از شرکت مدیریت منابع آب ایران
2- برآورد هزینه اجرای کار: 4/243/206/110 ریال

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 212/160/000 ریال
تاریخ انتشار در سامانه: 97/8/26

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز 
چهارشنبه تاریخ 97/8/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 97/9/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 97/9/11

اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر 
درخصوص اســناد مناقصــه و ارائه پاکت هــای الف: آدرس یزد، 
بلوار دانشجو، مجتمع ادارات، شــرکت آب منطقه ای یزد، دبیرخانه 

مدیریت حراست، تلفن 035-38258020
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 021-41934

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای حفاری 

نوبت اولو لوله گذاری
وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای یزد

مدیریت قراردادهای شرکت

شرح کااتعداد
فیلتر هوای ایراینتک1200 عدد

تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 97/46

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع: خرید 1200 عدد فیلتر هوا )کاای پیشنهادی بایستی مطابق با استانداردهای ملی و یا بین المللی باشد در غیر این صورت مناقصه گزار 

حق خواهد داشت پیشنهاد ارائه شده را مردود اعام نماید(.

زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری 97/8/29 لغایت 97/9/10 با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفینامه
مبلغ خرید اسناد: 872/000 ریال واریز به حساب جاری 1015805972 بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری اسامی بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان.

محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان- رفسنجان- نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان- اداره تدارکات و انبار
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 260/000/000 ریال )به پیشــنهادهای فاقد ضمانتنامه یا ســپرده، ضمانتنامه های بانکی اشتباه یا 

سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(.
زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 97/9/25

زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/26
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کســب اطاعات بیشتر می توانید با شــماره تلفنهای 4-32521221-034 داخلی 2068 یا با شماره تماسهای 034-58120080 
و58120355-034 و همچنین نمابر 33372990-034 تماس حاصل فرمائید. ضمنًا سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت اول

سال هفتادو هفتم   شماره 22049   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 23 آبان 1397   6 ربیع ااول 1440    14 نوامبر 2018

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد 
سایه بزرگ ترین 
قحطی قرن
بر سر مردم یمن

12

مقاومت فلسطین اعام کرد

شلیک 470 موشک به سرزمین های اشغالی 
هدف بعدی، تل آویو

نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

مدعیان پولشویی گسترده
اگر سند نیاورند، باید محاکمه شوند

کانال جایگزین اروپا برای سوئیفت
دروغ بود؛ حتی به شکل نمادین!

صفحه2

یادداشت روزخبر ویژه
اعتبار دولت 

و کارنامه مدیریت لیبرالی
صفحه2

*ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : 
آقای ظریف نه تنها بعضی دستگاه های نظام 
را متهم به پولشــویی کــرده ، بلکه به تبع آن 
بســیاری از افراد را به رشــوه گیری نیز متهم 
کرده انــد. آنهایی که نمی گذارنــد این لوایح 
استعماری تصویب شود یا نمایندگان مجلس 
هستند، یا اعضای شورای نگهبان و یا اعضای 

تشخیص مصلحت نظام. 
* ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشــور: بر اساس قانون کسی که 
افتــرا بزند و برای اتهام خود ســند و مدرکی 
ارائه نکند به عنوان مفتری شناخته می شود و 
به مجازات در قوانین کیفری محکوم می شود.

* امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس: اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران تهمتی 
بزرگ به نظام جمهوری اسامی است و این اظهارات، کامًا به معنای بازی در زمین دشمن است.

* موسوی ارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تأیید ادعای دشمنان از سوی ظریف عملکرد دولت را 
در مبارزه با پولشویی زیر سؤال می برد. برخی می خواهند مشکات بوجود آمده ناشی از عدم توانایی خود 

را به دوش دیگران بیندازند.
*کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سخنان ظریف موضع گیری ضد منافع ملی و مغرضانه است چرا 
که این ها نمی توانند در مقابل استدال های منطقی و شفاف برای عدم پذیرش CFT و عدم الحاق به آن 
دلیلی داشته باشند لذا به این گونه موارد روی می آورند.                                                    صفحه2

شورای شهر تهران معاون »آخوندی« را ترجیح داد
کار به جای سیاست بازی
 انتظار مردم از »حناچی«

* در رأی گیری دیروز اعضای شورای اسامی شهر تهران برای انتخاب شهردار، »عباس آخوندی« 10 رأی و »پیروز 
حناچی« 11 رأی کسب کردند تا معاون سابق آخوندی در وزارت راه و شهرسازی به عنوان سومین شهردار تهران در 
15ماه فعالیت شورای پنجم پس از »نجفی« مستعفی و »افشانی« بازنشسته معرفی شود.                        صفحه11

توقف فرایند سیاسی در ادلب
شمارش معکوس برای آغاز عملیات نظامی

* شــواهد تازه علیه »بن ســلمان« در پرونده 

خاشقجی.

 * عفو بین الملل جایزه »ســفیر وجــدان« را 

از »آنگ سان سوچی« پس گرفت.

* نخست وزیر تونس: هرگز اسرائیل را به رسمیت 

نخواهیم شناخت.

 * با تاکید آمریکا و ژاپن بر حفظ تحریم های کره شمالی

 گره مذاکرات دو کره کور شد.          صفحه آخر

برخوردی با فروشگاه های عرضه کننده پوشاک قاچاق
صورت نمی گیرد

* فشار دوباره آمریکا به عربستان برای افزایش 
تولید نفت.

* افزایش سرعت حذف دار از مبادات جهانی 
با قطع سوئیفت برای ایران.

* تنظیم بازار تخم مرغ آغاز شد.

* استاد ایرانی دانشــگاه آمریکا: اجرای اقتصاد 
مقاومتی راه حل مشکات اقتصادی ایران است.

* وزیر صنعت: خودروســازان باید به تعهدات 
خود عمل کنند.

صفحه4

* گروه های مقاومت فلسطین با شلیک 470 موشک به سرزمین های اشغالی تنها طی 40 دقیقه، 
رژیم صهیونیستی را به وحشت انداختند.

* مقاومت فلســطین: هدف بعدی ما، تل آویو و دیگر مناطقی هســتند که حدود یک میلیون 
صهیونیست  را در خود جای داده اند.

* به ادعای منابع صهیونیستی، سیستم موشکی گنبد آهنین 100 موشک را توانست منهدم کند.
 * رزمندگان فلســطینی، اتوبوس حامل نظامیان رژیم صهیونیســتی را با موشک »کورنت« 

در شمال نوار غزه هدف قرار دادند.
* گروه های مقاومت فلسطین اعام کردند، حمات شامگاه دوشنبه در پاسخ به شهادت 7 نفر از 

نیروهای مقاومت در جنوب نوار غزه صورت گرفته است.

* پس از حمله گسترده موشکی از سوی مقاومت فلسطین، جنگنده های اسرائیلی، برخی مناطق 
مسکونی در باریکه نوار غزه را هدف قرار دادند.

 * به اعتراف رسانه های صهیونیستی، 3 صهیونیست بر اثر حمات موشکی فلسطینی ها کشته 
و 85 شهرک نشین دیگر مجروح شدند.

* جنبش های حماس و جهاد اسامی فلسطین، رژیم صهیونیستی را به حمات مرگبارتر تهدید کردند.

* به گفته رزمندگان فلسطینی، در حال حاضر هیچ جای سرزمین های اشغالی برای صهیونیست ها امن نیست.
* حمات فلسطینی ها، موجی از ترس و وحشت را بر سراسر فلسطین اشغالی حاکم کرد.

 * ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی: جنبش های حماس و جهاد اسامی فلسطین بیش از
20 هزار موشک دراختیار دارند.                                                                                          صفحه آخر

گایه همسر دانشمند 
شهید فضایی 
از بی توجهی 
مسئوان دولتی 
نسبت به شهدای 
مسجدالحرام!

۳

پس از تحریم چند بانک ایرانی 
سوئیفت:

 از اینکه نتوانستیم 
بی طرف باشیم 
متأسفیم!

2

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
رونویسی
 از روی دست
  بی بی سی

در حمله 
به مسکن مهر
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اخبار كشور
صفحه 2

   چهارشنبه    2۳ آبان ۱۳۹۷
۶ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۴۹

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* سالروز زلزله کرمانشاه ما را یاد بی تفاوتی و عدم مسئولیت پذیری آقای آخوندی 
وزیر وقت راه و شهرســازی در شرایط بحران و شبه بحران می اندازد. حاا چنین 

شخصی نامزد شهردار پایتخت هم شده است! چه  شود!
0913---6910
* قبل از شروع تحریم ها بی ثباتی در بازار شدت گرفت این یعنی مسبب اصلی 
مشکات بی کفایتی برخی مدیران دولتی بوده است. حال چگونه تصور کنیم که 

همین مدیران اراده آن را داشته باشند که تحریم ها را بی اثر کنند؟!
031---0883
* وزیر مستعفی راه و شهرسازی که به نساختن حتی یک واحد مسکونی برای 
مردم در این دولت افتخار کرده با چه رویی نامزد شهردار تهران شده و با چنین 
دیدگاهی می خواهد مجددا چنین مسئولیت سختی را به عهده بگیرد. آیا می خواهد 

تهرانی ها را از چاله به چاه بیندازد؟
0915---7109
* وزیر راه و شهرسازی سابق گفته افتخار می کنم که یک واحد مسکونی مسکن 
مهر افتتاح نکردم! می گویند انسان دروغگو حافظه ندارد. پایگاه خبری وزارت راه 
در تاریخ 96/6/16 از افتتاح 2058 واحد مسکن مهر در خراسان رضوی به دست 

همین وزیر دولت راستگویان خبر داد.
سوری
* کاش انتخاب وزرا و شورای شهر هم از فیلتر شورای نگهبان می گذشت ماحظه 
می کنید که با تهمت به دیگران و وعده های پوچ، وزیر بی کفایتی نامزد شهرداری 
مثل تهران می شود که به اقرار خود در مدت مسئولیتش آجر روی آجر نگذاشته 

و به این هم افتخار می کند!
صفرعلی همراه- خانواده شهید
* از خداوند درخواســت می کنم این عذاب و مصیبتی که قرار اســت با انتخاب 
آخوندی به شهرداری تهران به مردم تهران وارد شود را از سر مردم تهران دور کند.
0912---1298
* اعضای شورای شهر واقعا چه پاسخی به ملت دارند که قرار است ناکارآمدترین 
وزیر مستعفی را به عنوان شهردار کانشهری چون تهران انتخاب کنند؟! آیا اعتقادی 

به قیامت و پاسخگویی به عملکرد خویش ندارند؟!
اسدی
* آیا این برای کشور جمهوری اسامی با این همه پتانسیل و توانایی درجوانان، مایه 
وهن نیست که یک فرد فاقد کفایت در مسئولیت قبلی  و نیز در شرف بازنشستگی 
چون آخوندی برای شهرداری تهران انتخاب شود؟ خدا نگذرد از کسانی که منافع 
شــخصی و حزبی را بر منافع عمومی و مردم ترجیح می دهند؟! آیا واقعا شورای 
شهر تهران باور دارد که کشور دچار قحط الرجال است؟ چنین باوری مساوی با 

اهانت به رای دهندگان است.
دشتی و 0220---0935

* این دولت به هر ترفندی بود خانم ها را برای تماشای فوتبال مردان وارد استادیوم 
ورزشی کرد ولی آیا مشکل کشور با این کارها حل شد؟ آیا با این کار برجام نتیجه 

داد؟ چرا عوامفریبی می کنند و به مردم آدرس غلط می دهند؟
 0912---5364
* آن کسانی که این روزها بلندگو و رسانه در اختیار دارند ولی تحریم های آمریکا 
را موثر جلوه می دهند دانسته یا  ندانسته به عمد یا به سهو در زمین دشمن بازی 

می کنند. بیدار بشوند و گل به دروازه خودی نزنند.
0912---3104
* گویا دولت تعهد دارد که مردم را از آمریکا بترساند لذا در هر جایی که می خواهند 
به دشمن امتیاز بدهند تبلیغ می کنند که اگر به فان خواسته غربی ها جواب مثبت 

ندهیم مشکات و فشار بیشتر خواهد شد.
0916---1486
* توزیع بسته های حمایتی بین مردم توسط دولت نوعی تحقیر ملت محسوب 
می شــود. بعضی دولتمردان بدشان نمی آید که مردم را در مقابل آمریکا گرسنه 

نشان بدهند. دولت به جای این کار بازار را در کنترل داشته باشد.
0912---0851
* سازمان کنفرانس اسامی، وزارت امور خارجه و دستگاه ها و سازمان های داخلی 
و بین المللی چرا در برابر قتل عام ملت مظلوم یمن توسط ائتاف غربی، عربی و 

عبری وحشی سکوت کرده اند؟!
0901---0700
* قیمت های مایحتاج عمومی مردم در وانفسای سکوت سازمان های بی خاصیت 
نظارتی کشور ترمز برید. دولتمردان به خاطر مردم دست از برجام لعنتی بردارند 

و به مشکات معیشتی مردم بپردازند.
0912---8949
* این فاجعه انســانی که در یمن جریان دارد حاصل جنایت سعودی با حمایت 
کشورهای غربی اســت. یکی از آرمان های انقاب اسامی دفاع از مظلومین در 
سرتاسر جهان به خصوص مســلمانان است، لذا وظیفه ملت غیور و شهیدپرور 

ایران اسامی است که از مردم یمن دفاع کنند.
0912---7383
* از امت حزب اه و مومنین و ملت فهیم کشورمان درخواست می کنم با توجه به 
سوءتغذیه چند میلیون کودک و زن و بچه در یمن و قتل عام آنها توسط شجره 
خبیثه آل سعود صهیونیست، از واریز کمک های خود به شماره های اعامی )بانک 
ملی و بانک انصار( کمک های مردمی به این مظلومان در حد وسع خویش دریغ 

نورزند.
1758---0935 و 3949---0912 و 7250---0919 و 2842---0910

* در مذاکرات هسته ای با شیطان بزرگ هسته ای را بخشیدند ولی در عوض »هیچ« 
گرفتند و پس از مدتی هم شاهد لگدپرانی به میز مذاکره و خروج آمریکا از برجام 
شدند. قرار بود ظرف سه هفته با اروپایی های بدعهد کار برجام را روشن کنند 7 
ماه گذشــت و معلوم نیست قرار است به این استعمارگران پلید چه بدهند و باز 

»هیچ« بگیرند! ای کاش از کیسه خود می بخشیدند نه از جیب ملت!
0919---8313
* از آقای صالحی سؤال  کنید 3 نیروگاه اتمی که به مردم وعده احداث آن را دادند 
چه شد؟! غنی سازی که تعطیل شد، دانشمندان برخی شهید و بسیاری آواره شده 
و به دنبال اشتغال داخلی یا خارجی رفتند. قلب رآکتور آب سنگین بتن ریزی شد، 

اورانیوم غنی شده به خارج ارسال شد و ...؟!
0919---5223
* مطالبات مردم سیاسی نیست. دولت وعده هایی به مردم داد که تا به امروز عملی 
نشده است، اگر دولت نمی تواند به خواسته مردم توجه کند این وظیفه مجلس و 

قوه قضاییه است پیگیر مطالبات مردم از دولت باشند.
0912---1584
* رفتار و عملکرد برخی نمایندگان مجلس نشان می دهد اگر طرح و ایحه قانون 
کاپیتواسیون هم به مجلس برود توسط آنها تصویب می شود! این مسخ شدگی 

ناشی از چیست؟
صارمی - دورود لرستان
* مسئوان که اعام می کنند انبارها الحمده پر از اجناس است، چرا از قیمت 
اجناس چیزی نمی گویند؟ یک قوطی کنسرو لوبیا 7 هزار تومان؟! اجناس پر در 

انبارها با چند برابر قیمت چند ماه قبل؟!
0911---8834

* لطف کنید بیش از این مردم را سرگردان این فروشگاه و آن فروشگاه نکنید .... 
یک بار با سبد کاا در اوایل این دولت ملت را تحقیر کردید ولی عبرت نگرفتید! 
هر روز مردم به این فروشگاه و آن فروشگاه سرک می کشند ولی خبری از سبد 
کاا نیست؟! مرغ منجمد باای 3 کیلویی پرچربی کیلویی 10600 تومان است. 
از این طرف کشــاورز مظلوم جیرفتی )کشاورزان( خیار را کیلویی 150 تا 300 

تومان به داان می فروشند که هزینه کارگرش نیست.
صفوی - جیرفت

* قرار بود بسته های حمایتی به مبلغ 600 هزار تومان در اختیار مردم قرار بگیرد 
ولی هنوز خبری  نشده است. چرا دولت به وعده های خود عمل نمی کند و چرا 

مردم را سر کار گذاشته است؟
0915---1713

* دولت عملی کردن وعده افزایش حقوق کارمندان و کارگران را به سال آینده 
موکول کرد. بابت خلف وعده های متعدد این دولت که تمامی ندارد متاسف هستیم. 
اصا افزایش 10 درصدی حقوق در ســال آینده با این شرایط سخت اقتصادی 

کشور به چه درد می خورد؟
0914---8902

کانال جایگزین اروپا برای سوئیفت
دروغ بود؛ حتی به شکل نمادین!

در حالی که خبر قطع شدن سوئیفت رسما منتشر شده از کانال مالی وعده 
داده شده اروپا )SPV( خبری نیست.

به گزارش روزنامه قدس، این هم از حکایت های مضحک این روزهاست که 
سوئیفت خودش از اقدام خودش در قطع دسترسی بانک های ایرانی به پیام رسان 

این شبکه در تبعیت از تحریم های آمریکا ابراز تأسف کرده است.
به مــوازات این ماجرا، اتحادیه اروپا هم به ظاهر در اعام حمایت از ایران و 
دلگرمی دادن به دولت ضمن ابراز همدردی و تأسف از این موضوع و غیرقابل قبول 
خواندن اقدام آمریکا در بازگرداندن تحریم ها وعده داد که تاش هایش را برای 

حفظ برجام تشدید خواهد کرد.
سخنگوی موگرینی بدون آنکه به دایل تأخیر و وقت کشی در اعام و اجرای 
سازوکار تبادل مالی با ایران )spv( اشاره کند، فعال کردن قوانین مسدودسازی 
در برابر تحریم های آمریکا را به عنوان اقدام ویژه اتحادیه اروپا در حمایت از ایران 

عنوان کرده است.
با این  حــال ماهیت و وضعیت اجرایی کانال ویژه ارتباط مالی با ایران که 

اتحادیه اروپا وعده آن را داده بود، کماکان مبهم و نامعلوم است.
قرار بــود spv تا اوایل آبان ماه و پیش از آغاز دور دوم تحریم های آمریکا 
اجرایی شود، اما محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری 
کیودو ژاپن در تاریخ 1 آبان ماه، اظهار داشــت: سازوکار ویژه اتحادیه اروپا باید 

قبل از اعمال تحریم های مذکور در 13 آبان ماه عملیاتی شده باشد.
ولی چند روز مانــده به این موعد رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی 
اعام کرد که این سازوکار در 4 نوامبر به طور نمادین شروع به کار خواهد کرد 

و تا اوایل سال میادی 2019 عملیاتی نخواهد شد.
اما همین وعده هم محقق نشد و حاا روزبه روز و هفته به هفته رونمایی از 
ایــن کانال تبادل مالی و ماهیت آن به زمانی نامعلوم در آینده نزدیک موکول 

می شود. آینده ای که فرا نمی رسد.
این در حالی است که با آغاز تحریم های نفتی، بانکی، بیمه ای و کشتیرانی علیه 
ایران هر روز تأخیر در اجرای این سازوکار، موجب هفته ها و شاید ماه ها تأخیر، 
نابسامانی و تراکم کارها و در نتیجه تأثیرات منفی بر تجارت کشور خواهد شد.

یک دیپلمات به رویترز گفت: »ما نیاز داریم به ایرانی ها نشان دهیم که برای 
حفظ برجام در حال کار هستیم تا آنها را در برجام نگه داریم«. 

تأسف بارتر اینکه مسئوان پرونده مذاکرات هسته ای و برجام هم همسو با 
کشورهای اروپایی در مقام توجیه این تأخیر بی دلیل برآمده اند. عراقچی و ظریف 
پیچیدگی های فنی و سیاسی را دلیل این تأخیر عنوان می کنند. اما به گفته یک 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این سؤال را باید از این مسئوان پرسید که 
ایجاد یک کانال ایزوله تبادل مالی با ایران پیچیده تر است یا اعمال تحریم های 
آمریکا در ســطح بین المللی علیه کشورمان؟ و چگونه است که آمریکایی ها در 
موعد مقرر تحریم های خود را اجرایی کردند، اما دولت باوجوداینکه از ماه ها قبل 
خبر داشت تحریم ها چه زمان اجرا می شود، در مورد این پیچیدگی های حقوقی 

و فنی چاره اندیشی نکرده است؟
ایــن در حالی اســت که ناصر همتی، رئیس کل بانــک مرکزی گفته بود 
تحریم های اعام شــده قبًا توسط بانک مرکزی پیش بینی شده و برنامه ریزی 
برای شرایط مختلف، حتی برای مواردی فراتر از این تحریم ها و جایگزین های 

سوئیفت نیز انجام گرفته است.
 اما ظریف در گفت وگویی رادیویی با بیان اینکه اروپایی ها نتوانســتند به 
تعهداتشان عمل کنند، اظهار داشت: در تماس ساعتی با اروپایی ها هستیم و به 

آنها فشار می آوریم تا تعهداتشان را اجرا کنند.
چند سؤال و ماحظه

درباره اتهام زنی مشکوک ظریف
اظهارات وزیر خارجه مبنی بر اینکه »آنهایی که هزاران میلیارد پولشویی 
می کنند، حتماً آن قدر توان مالی دارند که ده ها میلیارد هزینه فضاسازی کنند«، 

ابهاماتی را برانگیخت.
ظریف در گفت وگو با خبرآن این با بیان اینکه برخی نگرانی ها صادقانه است، 
اما فکر می کنم پشت برخی از این فضاسازی ها منافع اقتصادی هست. بااخره 
پولشــویی یک واقعیت است در کشور و خیلی ها از آن سود می برند. البته اگر 

کدی هم داشته باشم امکانش را ندارم علنی عرض کنم.
ظریف اضافه کرد: من نمی خواهم این پولشــویی را نســبت بدهم به هیچ 
جایی ولی خب آنجاهایی که هزار میلیارد پولشــویی انجام می دهند حتماً آن 
قــدر توان مالی دارند کــه ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات بکنند، هزینه 

فضاسازی در کشور بکنند.
بعضی ها به هزینه سفارتخانه های ما گیر دادند اما کل بودجه داری و ریالی 
و حقوق کارمندان و اجاره نمایندگی هایمان 1100 میلیارد تومان، یعنی کمتر از 
بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که با برخی ارگان های قدرتمند کشور ارتباط 

دارند. ما که نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم. یک فضاهایی درست کردند 
کســانی که یک قلم مفاسدشان ممکن است 30 هزار میلیارد تومان منافع در 

آن جابه جا بشود.
ظریف همچنین گفته است: من هیچ دستگاهی را متهم به این کار نمی کنم 

افرادی که در این قضیه منافع دارند، پشت القای این تصورات هستند.
اظهارات آقای ظریف از چند حال خارج نیست. 1- خدای ناکرده او دانسته 
و تعمــداً دروغ می گوید. 2- مطلب خاف واقع می گوید اما نمی داند و آنچه را 
کســانی تلقین کرده اند، بازگو کرده است. 3- اسنادی دارد و درست می گوید. 
4- با علم به اینکه قادر به پاسخگویی به قصور و تقصیرهای وزارت متبوع خویش 
درباره خســارت های برجام و تعلل ها و انفعال های بعدی در قبال گستاخی ها 
و فریبکاری های اروپا نیســت، اقدام به برچســب زدن به منتقدان برای فرار از 

پاسخگویی کرده است.
چاره کار ســاده و روشن اســت. آقای ظریف برای اثبات صداقت و آگاهی 
و اطاع یا فقدان آن، مستند و روشن توضیح بدهد وقتی درباره پولشویی ها و 
کاسبی های غیرقانونی چند ده هزار میلیارد یا 30 هزار میلیاردی حرف می زند، 
دقیقاً و مشخصاً از چه کسانی و کدام معامات و منافع حرف می زند؟ مبهم و 
چند پهلو حرف زدن و اتهام پراکنی مبهم، کاری اســت که صرفاً از رسانه های 

وابسته به اتاق جنگ و عملیات روانی دشمن برمی آید.
آنچه جالب اســت اینکه ظریف می گوید »من هیچ دســتگاهی را متهم 
نمی کنم«. این طبعاً کار را به مراتب آسان تر می کند. او شرعاً، عقاً و قانوناً نمی تواند 
با پرتاب تیر در تاریکی و یا ادبیات دو پهلوی دیپلماتیک، کلیت منتقدان را زیر 
عامت ســؤال ببرد که مثًا چرا گفته اند برجام به جای رفع تحریم ها موجب 
خسارت های هنگفت شده، یا چرا آمار سری مالی و بانکی در خدمت تحریم های 

دقیق تر دشمن )به بهانه همکاری با FATF( قرار گرفته است؟!
فراتر از این مبحث ها می توان آقای ظریف را شریک جرم مجرمان ادعایی وی 
دانست که با عدم معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع قضایی ذی ربط، حاشیه 
امنیت ایجاد می کند؛ البته به شرط اینکه اصل ادعا واقعیت داشته باشد و چون 
کوچک ترین سندی ارائه نمی کند- و یقیناً هرگز ارائه نخواهد کرد چون سند و 
خبر واقعی وجود ندارد- بنابراین می توان نتیجه گرفت، اصل ادعا، فضاسازی و 

حاشیه سازی برای فرار از پاسخگویی است.
نکته تأسف بار دیگر اینکه آقای ظریف با تکرار این اتهامات غیرواقعی برای 
آمریکا و ساختار FATF »بهانه« جور می کند تا ایران را متهم به پولشویی کنند! 
آیا این جرم کوچکی است؟! کدام محافل و عناصر نفوذی با دادن گراهای دروغین، 
ظریف را هل داده اند تا این گونه به سیاه نمایی، زدن صاحب نظران منتقد، و بهانه 

دادن دست دشمن بپردازد؟!
و بااخره اینکه آقای ظریف اگر کمی دقیق تر بگردد می بیند که میلیاردها 
دار پول آلوده به خون برخی رژیم های مرتجع عربی و غربی در حوزه پروپاگاندای 
رسانه ای، در حمایت از کدام جریان سیاسی آلوده در کشور خرج شده است؟ ایشان 
می تواند از امثال مهدی هاشمی و همکارانش در ستاد بهینه سازی مصرف سوخت 
و دانشگاه آزاد بپرسد که کدام بودجه های هنگفت بیت المال را از طریق پولشویی، 
صرف فضاسازی های سیاسی و ضد انقابی کردند یا برخی فرصت های انتخاباتی 
شــبه اصاح طلبان در انتخابات مجلس و شورای شهر - به شهادت رسانه های 
همین طیف- با پولشویی و کاسبی و اخاذی بسته شد و کدام رسانه های طیف 
مذکور کجاها پول و امتیاز گرفتند تا منتقدان دولت و وزارت خارجه را لجن مال 

کنند؟! یا به بزک برجام و FATF بپردازند. 
و بااخره اینکه کیهان آمادگی کامل دارد هر نوع سند مستند آقای ظریف 

درباره پولشویی- آن هم در مقیاس چند هزار میلیاردی - را منتشر کند.
نقض کامل برجام

برخاف وعده مقامات دولتی
آمریکا در حالی به طور یکجانبه و بدون هزینه تا امروز از برجام خارج شده 
و تحریم ها را دوباره علیه کشــورمان اعمال کرده که تا دیروز مقامات دولتی و 

دیپلماسی کشورمان از استحکام این سند توافق صحبت می کردند.
جهان نیوز با انتشار این خبر می نویسد: شش ماه پس از اجرای برجام بود 
که کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در گزارشی اعام کرد 
آمریکا با اعمال تحریم های موازی برجام را بی خاصیت کرده است. درواقع در آن 
زمان کارویژه مقابله با برجام بر عهده کنگره آمریکا بود و به نوعی بازی »پلیس 
بد و خوب« در آمریکا شکل گرفته بود که عنوان می شد دولت، پلیس خوب و 

کنگره، پلیس بد است.
حتی چندین بار مقامات دیپلماسی کشورمان عنوان کردند که برجام نبایستی 

در اختافات سیاسی بین دولت و کنگره آسیب ببیند. اما این روند ادامه داشت 
و دستگاه دیپلماسی کشورمان در هر بار نقض برجام مطرح می کرد که » روح 
برجام« آسیب دیده است. با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودند قدرت نرم آمریکایی هم رو به افول رفت و رئیس جمهور 
جدید آمریکا پرده ها را کنار زد تا آمریکای واقعی در چشم جهانیان جلوه کند. 
حال در این روند دیده می شود که آمریکا بدون هیچ حساب و کتابی تنها برای 
تحریم بیشتر ایران دست به نقض یکجانبه برجام زده است. این در حالی است 
که برخی مقامات دولتی، بارها گفته اند برجام مستحکم است. آقای روحانی20 
فروردین ماه سال جاری بیان داشت: »ساختمان برجام به قدری مستحکم بوده 
که در این 15 ماه با انواع فشارهایی که با درجه های مختلف بر آن وارد شده، این 
ساختمان مقاومت کرده است و رئیس جمهور همچنین در 29 شهریور 1396 
بیان کرد: »این توافق چیزی نیست که کسی به آن دست بزند. این ساختمانی 
است که اگر یک آجرش کشیده شود تمام ساختمان فرو خواهد ریخت؛ بنابراین 
کامــًا ایــن موضوع را مقامات آمریکایی باید از گوش و ذهن خودشــان برای 

همیشه پاک کنند.«
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم در تیرماه ســال 94 با حضور در 
صحن علنی مجلس توضیحاتی درباره روند مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 و 
توافق صورت گرفته به نمایندگان گفت: »این تحریم ها برنمی گردد؛ اصاً قطعنامه 
جدید هیچ سازوکار تنبیهی ندارد. تنها سازوکار بازگشت تحریم های گذشته طی 
روند طوانی 60 روزه حل و فصل اختافات برای موارد برجام است. که باید هم 
کمیسیون مشترک شروع شود و یک کمیته سه نفره نظارتی هم در آنجا درست 

شده که رأی مشورتی می دهد.«
وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در 5 تیرماه سال جاری در پاسخ به 
سؤالی در مورد سرنوشت برجام و مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا در ارتباط با حفظ 

این قرارداد بین المللی تصریح کرد: برجام سرجایش و محکم است.
»عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر خارجه نیز- 2 تیر- در نهمین جشنواره 
تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران  اشتغال زای کشور با اعام اینکه برجام نیز 
مانند یک مسابقه فوتبال بود، گفت:»ما برجام را طوری تنظیم کردیم که آمریکا 

نتواند هیچ اقدام حقوقی علیه ایران کند.«
عضو ارشــد تیم مذاکره کننده در برنامه تلویزیونی جهان آرا که در بهمن 
ماه 96 انجام شد به صراحت از استحکام این سند دفاع کرده و گفت: » ترامپ 
اگر می دانست از برجام خارج می شود و هزینه ای پرداخت نمی کند تا حاا این 

کار را کرده بود«
عراقچی دی ماه سال قبل هم این دلیل جالب را برای ناتوانی آمریکا در نقض 
برجــام عنوان می کند: »همین اان هم آقای ترامپ از روز اول رئیس جمهوری 
می خواهد کامًا از برجام خارج شــود ولی در عمل موفق نشد این کار را انجام 
دهد چون که برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت است نه اینکه این شورا 

برجام را تایید کرده بلکه برجام بخشی از قطعنامه است.«
200 روز تعلل دولت

در راه اندازی سامانه دریافتی مدیران
با گذشت 200 روز، دولت همچنان از اجرای ماده 29 برنامه توسعه طفره 

می رود.
به گزارش روزنامه قدس، با گذشــت بیش از 200 روز از امتناع دولت در 
اجرای  ماده 29 قانون برنامه ششــم توسعه مبنی بر شفافیت حقوق و مزایای 
مقامات و مدیران دولتی، این مطالبه قانونی مردم و کارشناسان هنوز روی زمین 
مانده و نهادها از اجرای آن طفره می روند. در دوره ای که اقتصاد کشور در جنگ 
اقتصادی به سر می برد، خبرهایی درز می کند که حاکی از دریافتی های نجومی 
برخی از بانکی ها و نفتی هاست که شائبه دوگانگی حرف تا عمل دولتمردان را 
پدید می آورد. مردم می پرســند حقوق و مزایای کدام مســئول تاکنون شفاف 

شده است و چرا مدیران در ثبت حقوق خود در این سامانه مقاومت می کنند.
در دی ماه 95، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور با هدف برخورد با 
حقوق های نجومی به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال 
پس از اباغ این قانون )یعنی تا پایان سال 96( به راه اندازی سامانه ثبت حقوق 
و مزایای مقامات، رئیسان و مدیران دستگاه های اجرایی اقدام کند به نحوی که 
امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. جمشید انصاری، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، 22 اسفندماه 96 
اعام کرد که ســامانه شفافیت در حقوق و دستمزد مدیران از فروردین ماه 97 
راه اندازی خواهد شد. اما این وعده دولت اجرایی نشد و توجیهات دولت درباره 

اجرا نشدن این قانون ادامه یافت.
امیر سیاح کارشناس اقتصاد معتقد است: در فرایند مبارزه با رانت خواری و 
فساد، ماده 29 به پوسته سخت رسیده ایم. حکم ماده 29 صرفا فیش حقوق نیست، 
همه مزایاست، مزایایی از جمله سفرهای خارجی، پاداش ها، حق هیئت مدیره ها، 
وام های دریافتی و حتی وام هایی که واســطه دریافتشان می شوند. عجیب هم 
نیست برخی مدیران برای اجرا نکردن حکم این ماده به شدت مقاومت می کنند 

ولی این مقاومت باید به هر قیمتی شده شکسته شود.

گفت و شنود

كادوی گرانقیمت!
گفت: روزنامه فایننشال تایمز اسناد و فایل های صوتی جدیدی را 
منتشر کرده که نشان می دهد خاشقجی با دستور مستقیم  بن سلمان 

کشته شده است.
گفتم:  ای عوام! اصرار روی قتل خاشقجی برای سرپوش 
گذاشتن روی جنایت وحشیانه و مشترک آل سعود و آمریکا و 
اسرائیل و اروپا در قتل عام همه روزه مردم مظلوم یمن است. 
گفت: ولی بن سلمان گایه کرده که آمریکا به وعده های خود برای 
حمایت از او عمل نکرده است و یک شاهزاده سعودی هم از طرح آمریکا 

برای جایگزینی شاهزاده دیگری به جای بن سلمان خبر داده است.
گفتم: آمریکا به کدامیک از نوکران خود وفادار بوده که به 

این یکی باشد؟!
گفت: آمریکا به بن ســلمان قول داده بود که بعد از پدرش او را 

پادشاه کند! یعنی قول سرکاری بود؟!
گفتم: از یارو پرسیدند؛ تا به حال از کسی کادوی گرانقیمت 
گرفته ای؟ گفت؛ یک بار از یک دوســتم کادوی گرانقیمتی 
گرفتم. پرسیدند؛ چی بود؟ گفت؛ نمی دانم چون کادو را دست 
من داد که برود دستشویی وقتی رفت و کارش را انجام داد و 

برگشت، کادو را از دستم گرفت!

محمد ایمانی

1-مدیریت مسئولیت پذیر و شــجاع، نه به بهانه جویی دشمن رسمیت می بخشد 
و تنش زدایی یکطرفــه را جایگزین اقتدار و تهدید زدایی می کنــد، و نه برای طفره از 
وعده هایش بهانه گیری می کند. این یکی از شاخص های رشد یافتگی مدیران است. مدیریت 
»بهانه پذیر و بهانه گیر«، مبنای اقدام در دیپلماسی را گرفتن بهانه از دشمن قرار داده و 
 مقابل هر بهانه جویی، انفعال نشــان می دهد اما در حوزه سیاست داخلی و پاسخگویی،

بهانه گیر و مسئولیت ناپذیر است
2- آنها ابتدا عدم مذاکره با آمریکا را بهانه کردند و گفتند مشکات اقتصادی به شرط 
مذاکره و توافق هسته ای، حل خواهد شد. اما تدبیر آنها موجب کاهش ارزش پول ملی به 
یک چهارم شد و تورم بی سابقه پدید آمد، عدم الحاق به FATF و CFT را بهانه کردند. 
اروپایی ها به خاطر بدعهدی و عدم انجام تعهدات به ما بدهکارند اما از وقتی دیده اند اولویت 
این مدیران، سلب بهانه از حریف است، با وجود احتیاج به ایران، بهانه گیرتر و طلبکارتر 
شده اند. همین طیف منفعل و تحمیل پذیر، در داخل میل به خودکامگی و طلبکاری دارد 
و نمی خواهد پاسخگوی سوء مدیریت خود باشد. آنها به عنوان میانه رو، توسط غرب نشان 
شده اند. شاید به این دلیل که تنها هنرشان، تضییع ظرفیت ها و فرصت ها و منابع کم نظیر 
است. کارویژه )FUNCTION( آنها به تحلیل بردن توانمندی ها و منابع قدرت ملی است؛ 

چیزی که می تواند ترمز تبدیل ایران به قدرت بی بدیل منطقه ای را بکشد. 
3- آیــا دولت و رئیس جمهور با وجود ائتاف با طیف مذکور، برای اعتبار خود هم که 
شده، می توانند راه خود را جدا کنند ؟ استعفا )یا برکناری( وزیر راه و شهرسازی، یک اتفاق 
قابل تامل بود. فارغ از شایعات مربوط به مخالفت دولت با شهردار شدن آخوندی، وی در نامه 
استعفا نوشت »در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور 
اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور، امکان هماهنگی ندارم. بر این اعتقادم که اقتصاد 
بازار رقابتی را در هیچ شــرایطی نباید زیر پا گذاشت«. او در زمره تیمی بود که در دولت 
سازندگی با شعار تعدیل اقتصادی، تورم باای 49 درصد را تحمیل کردند و موجب اعتراض 

مردم شدند. آنها هیچ وقت نقطه توقف قیمت ها پس از تعدیل کذایی را معلوم نکرده اند.
4- فرشاد مومنی کارشناس حامی دولت، خرداد 94 در مصاحبه با روزنامه شرق، درباره 
عملکرد لیبرال ها تصریح کرد: »مسعود نیلي )دستیار مستعفی روحانی( گزارش داده که 
اینها در تجربه تعدیل ساختاري دولت هاشمی چه انتظاري داشتند و در عمل چه شد؟ خیلي 
صریح اعام مي کند که ما از طریق دستکاري نرخ ارز فکر مي کردیم، مي توانیم مسائل 
اقتصاد را حل کنیم. اما نتیجه دقیقا خاف انتظارات با شکست روبه رو شد. با پارادوکس 
غرور و ناتواني رو برو هستیم. اگر این تحلیل اشتباه به سیاست گذاران کلیدي منتقل شود 
و آنها تصور کنند که هنوز هم جا براي واردکردن فشارهاي جدید بر مردم و تولیدکنندگان 
وجود دارد، کشور مي تواند در معرض اوضاع خیلي پیچیده تري قرار گیرد و خیلي حیاتي 

است که دولت از این اشتباه فاحش نجات پیدا کند«.
5- آقای روحانی به چشــم دید که نسخه اقتصادی لیبرال ها شفا نمی دهد؛ هر چند 
کور می کند. می بیند که نسخه مذکور، اقتصاد ملی را دچار التهاب کرد و موجب نارضایتی 
مردم شد. او در دیدار مدیران وزارت اقتصاد گفت »چند اقتصاددان بودند که سر قیمت 
ارز همیشه با ما چانه می زدند؛ مثاً ارز 3800 تومان بود می گفتند اگر این بشود 4200 تومان 
تمام ایران، گلستان می شود، صادرات ما 2 برابر می شود. اما نباید فقط یک بعد داستان را 
ببینیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی ها فکر می کنند 
اقتصاد کتاب است. فرمول هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، 

می شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد«. 
6- »دولت-شــهر« مطلوب مدیریت لیبرال مآب کدام است؟ دوگانه مهمی درباره 
سوگیری مدیریت ها وجود دارد؛ گران کردن زندگی برای توده های ضعیف در جهت تامین 
درآمد و جلوگیری از تشــکیل حاشیه های مهاجرتی، یا بازپس گیری حقوق پایمال شده 
طبقات پایین از طبقه امتیاز طلبی که به قیمت تضییع حقوق مردم به آاف و الوف رسیده اند. 
بی تردید، عدالت اقتصادی و توانمند کردن مردم جزو اولویت هاست تا مسیر مهاجرت و 
حاشیه نشینی و قطبی شدن شهرها برچیده شود. اما مدیران لیبرال به مردم نمی رسند و آنها 
را تبدیل به حاشیه می کنند. وقتی هم مشکل مهاجرت یا حاشیه نشینی پدید آمد، نسخه 
بیمارگونه دیگری می پیچند و می گویند حاا وقت بستن راه، از طریق گران کردن زندگی 
در تهران و شهرهای بزرگ است! صفایی فراهانی از مدیران مشارکتی دولت اصاحات به 
روزنامه آرمان گفته است »هر شهروندی که در شهر بزرگ زندگی می کند باید هزینه زندگی 
در شهر بزرگ را بپذیرد. شورای شهر باید به دنبال اجرای طرح جامع برای شهر بوده و به 
آن پایبند باشد. فردی که در تهران زندگی می کند نسبت به یک شهر کوچک باید دو نوع 
عوارض به شهرداری بپردازد. این سبب می شود جلوی مهاجرت های بی رویه گرفته شود، 

زیرا فرد می بیند باید هزینه های بسیار بیشتری را متقبل شود«. 
7- شبیه همین مضمون را رئیس »کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران« گفته 
اســت. الویری درباره این سؤال که چرا شورا در حال گران کردن عوارض است، می گوید 
»هر کس در تهران زندگی می کند، باید هزینه آن را بپردازد. در تمام دنیا این امر مرسوم 
است که هزینه زندگی در شهرهای بزرگ بیشتر از حومه باشد، برای همین بسیاری تشویق 
می شوند در خارج از کانشهرها زندگی کنند«. قبل از وی، معاون وزیر راه، خواستار اخذ 
عوارض در بزرگراه های تهران شده بود. اما آیا تنها راه کسب درآمد، گران کردن زندگی برای 
طبقات پایین است؟ آیا با اخذ مالیات از دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی که 
فقط 500 هزار واحد آن در تهران است، نمی شد هم درآمد کسب کرد و هم معضل احتکار 
مسکن و تورم 83 درصدی حاصل از آن )فقط در یک سال( را مهار نمود؟ چرا با ولنگاری 
وزیر مربوطه، 60 درصد از تولید مسکن کاسته شد؟ شبه لیبرال های مدعی الگوبرداری از 
غرب، چرا به اینجاها که می رسند، به کشورهای غربی نگاه نمی کنند؟ همین آقای آخوندی 
به خاطر راه نیانداختن سامانه شناسایی خانه های خالی و شفافیت مالیاتی )ماده169قانون 
مالیات مستقیم مصوب سال 94(، موجب یک هزار میلیارد تومان ضرر به خزانه عمومی 

شد؛ تورم کمرشکن ناشی از امکان احتکار مسکن به کنار! 
8- ارگان حزب کارگزاران ذیل تیتر»فینال لیبرال ها« نوشت: »شورای شهر تهران به 
 ترتیب آخوندی و حناچی را نامزد نهایی شهرداری کرد، دو گزینه ای که از اقتصاد آزاد و 
فن ســااری حمایت می کنند«. این هیجان مصنوعی در حالی است که شهروندان هنوز 
شــاهکار مشترک نجفی- آخوندی در برف پارسال و انسداد مطلق معابر شهر و راه های 
مواصاتــی منتهی به پایتخت را به یاد دارند. تیتر ارگان کارگزاران در حالی اســت که 
کرباسچی اردیبهشت 94 در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود »آیا دلمان نباید برای اداره 
کشور شور بزند؟ نمی شود معاون یا وزیر باشیم، اما استدال ما این باشد که اگر بودجه دادند، 
کار می کنیم و اگر ندادند کار نمی کنیم!... نوروز امسال 1100 نفر در تصادفات جاده ای فوت 
شدند. در مصاحبه دیگری خطاب به وزیر گفتم بعد از هشت سال که بازنشسته خواهید 
شد، با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، نوه های شما 
نخواهند گفت شــما در دوره وزارت چه کاری انجام دادید؟! باید دلمان شور بزند. اینکه 
تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی شود! فرض کنید مناقشه 
هسته ای هم حل شد، بعد چه؟ این بی تحرکی ها آدم را نگران می کند. چشم بر هم گذاشتیم 

نصف مهلت این دولت گذشت«.
9- مرکز آمار می گوید »از تابســتان 96 تا تابستان امسال کا 158 هزار شغل ایجاد 
شده« و این در حالی است که در تبلیغات انتخاباتی، وعده ایجاد ساانه یک میلیون شغل 
داده می شد. شاید گفته شود خروج آمریکا از برجام، محاسبات را به هم ریخت. اما خروج 
ترامپ مربوط به اردیبهشت است، هفت ماه قبل چه ؟ ثانیا سهم ظرفیت های داخلی در 
برنامه ریزی کجاست؟ یک نمونه از تقصیرها، به رکود کشاندن بخش ساخت وساز توسط 
وزیر مستعفی است. رونق این بخش می توانست شغل با تیراژ میلیونی ایجاد کند، چرا که 
با صدها فعالیت تولیدی و صنعتی در ارتباط است. اشتغال، مسکن و ازدواج، سه اولویت 
نخست اکثریت جوانان محسوب می شود و دولت اگر گرفتار خودتحریمی لیبرال ها نبود، 
می توانست و هنوز هم می تواند با یک تیر، دو نشان  اشتغال و مسکن را بزند و بدین ترتیب 

بخش عمده ای از موانع ازدواج را هم برطرف کند.
10- وزیــر خارجه به جای اینکه از اروپا و آمریکا درباره بدعهدی برجامی، حمایت از 
تروریست ها و تحمیل جنگ به ملت های منطقه طلبکار باشد، صاحب نظرانی را که مستندا 
می پرسند تا کجا می خواهید برای گرفتن بهانه از غرب، امتیاز بدهید، متهم با پولشویی 
کرد! او می گوید »پشت برخی از این فضاسازی ها منافع اقتصادی هست. بااخره پولشویی 
یک واقعیت است در کشور و خیلی ها از آن سود می برند. البته اگر کدی هم داشته باشم، 
امکانش را ندارم علنی عرض کنم. من نمی خواهم این را نســبت بدهم به جایی ولی خب 
آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند، حتماً آن قدر توان مالی دارند که 
صدها میلیارد هزینه فضاســازی بکنند. برخی دستگاه های فرهنگی با برخی ارگان های 
قدرتمند کشور ارتباط دارند. یک فضاهایی درست کردند، کسانی که یک قلم مفاسدشان 
ممکن اســت 30 هزار میلیارد تومان منافع در آن جابه جا بشود. افرادی که در این قضیه 

منافع دارند، پشت القای این تصورات هستند«.
11- این مدل سیاسی کاری بی سابقه، آن هم از وزیر خارجه، نشانه فقر مطلق استدال 
است. آقای ظریف به جای بهانه جور کردن برای غرب و FATF می تواند رد مفاسد مالی 
پنهان را یکی پشت دیگری دنبال کند؛ ذره بین هم نمی خواهد؛ مانند واردات غیرقانونی 
هزاران خودرو و نقش وزارت صنعت، اختاس 16 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، 
ایجاد رانت 150 هزار میلیارد تومانی در بازار ارز و سکه و خودرو و نقش مدیران ارشدی که 
به این مفاسد هنگفت دامن زدند. آیا نمی دانند رشوه های هنگفت در قراردادهای کرسنت 
و توتال و استات اویل را چه کسانی گرفتند و پولشویی های عجیب و غریب در دانشگاه 
آزاد وقت و بهینه سازی مصرف سوخت انجام دادند و خرج انتخابات کردند؟ آقای ظریف 
با این دروغ، مرتکب خیانت شده و اگر راست هم می گفت، باز هم خیانت کرده و شریک 
جرم بود؛ چراکه قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی دولت را برای برخورد با خبر نکرده 
 اســت. اما فراتر از همه این شانتاژ، مردم از یاد نمی برند که اظهارات غلط آقای ظریف 
- چــه آن زمان که گفت آمریکا ظرف پنج دقیقه می تواند توان دفاعی ما را نابود کند 
و چه هنگامی که در شــورای روابط خارجی آمریکا، نقش اضطراری توافق در انتخابات 
مجلس را پیش کشید!- موجب بسیاری از خسارت های هنگفت به کشور و رونق کاسبی 

عناصر فرصت طلب شد.

اعتبار دولت و كارنامه مدیریت لیبرالی
یادداشت روز

تسلیت به همکار
 بانهایت تاسف مطلع شــدیم همکارمان آقای محمد حسین تاجیک 
در غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به 
ایشان و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحوم رحمت الهی خواستاریم.

مدیر اجرایی ســوئیفت در 
واکنش به قطع دسترسی چندین 
بانک ایرانی به ســوئیفت گفت 
که متاسفانه نتوانستیم بی طرف 

باشیم!
به گزارش جام نیـــوز، گوتفرید 
لیبرانت، مدیر اجرایی ســوئیفت در 
حاشــیه نشســتی تجاری که میان 
آلمان و فرانســه در پاریس در حال 
برگــزاری بــود، در واکنش به قطع 
دسترســی چندین بانــک ایرانی به 
سوئیفت گفت که متاسفانه نتوانستیم 
بی طرف باشیم. با این وجود او تصریح 
کرد که تصمیم سوئیفت یک تصمیم 
تجاری بوده و شامل تمامی بانک ها 

نمی شود.
لیبرانت از ابراز نظر در خصوص 
قطع دسترسی بانک مرکزی ایران به 

سوئیفت خودداری کرد.
سوئیفت، روز دوشنبه 5 نوامبر 
اعام کرده بود که دسترسی شماری 
از بانک های ایرانی را به سیستم خود 
تعلیق کرده است. مقامات سوئیفت 
گفته بودند این تصمیم را به منظور 
»حفظ ثبات و یکپارچگی سیســتم 

مالی« خود گرفته اند.
سوئیفت )SWIFT( یا »جامعه 

جهانــی ارتباطات مالی بین بانکی« 
یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است 
که بــا مشــارکت 239 بانک از 15 
کشــور اروپایی و آمریکایی با هدف 
جایگزینی مبــادات کاغذی با یک 
اتوماسیون جامع، کارا و پرسرعت در 

سال 1973 راه اندازی شد.
بر این اســاس در سال 1977 
سیستمی مبتنی بر رمزنگاری برای 
ارسال و دریافت هرگونه نقل و انتقال 
بیــن بانکی طراحی شــد. با وجود 
مشارکت کشورهای اروپایی از جمله 
هلنــد و بریتانیا در پشــتیبانی این 
سیستم و استقرار مرکز این انجمن 
در بلژیک، آمریکا به مرور به پشتیبان 
اصلی این سیستم بدل شده است و 
این انجمن مجبور به اجرای دستورات 

آمریکاست.
استیو منوچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا هفته گذشــته به ســوئیفت 
هشدار داده بود که باید رابطه مالی 
خود را با همه اسامی و نهادهای تحت 
تحریم قطع کند، در غیر این صورت 
این نهاد هــم می تواند مورد تحریم 

قرار گیرد.
در همیــن زمینه، کمیســیون 
اروپایــی از تصمیم سیســتم مالی 

سوئیفت برای تعلیق دسترسی برخی 
از بانک های ایرانی به این سیستم ابراز 

تاسف کرده است.
این در حالی بود که یک نماینده 
اتحادیه اروپا نیز که نام او ذکر نشده 
به خبرگزاری روسی تاس گفته است 
که قطع دسترسی بانک های ایرانی به 
سوئیفت می تواند انسجام نظام مالی 

بین المللی را بر هم بزند.
در همیــن حال، پیــش از این 
قانون گذاران آمریکایی حامی دونالد 
ترامپ درصدد تهیه یک طرحی در 
این رابطه بودند. طبق این طرح، در 
صورتی که سوئیفت دسترسی ایران 
را به سیستم خود قطع نکند، دولت 
آمریکا ملزم خواهد شد تحریم هایی را 
علیه اعضای سوئیفت، از جمله برخی 

بانک های آمریکایی، اعمال کند.
بــه نوشــته آسوشــیتدپرس، 
مخالفــان قطع دسترســی ایران به 
سوئیفت در آمریکا می گویند چنین 
اقدامــی اواً ممکن اســت به دلیل 
روی آوردن ایران به ســازوکارهای 
تراکنش های  بر  نظارت  جانشــین، 
ایران را سخت تر کند، و ثانیاً دسترسی 
ایرانیان به کااهای بشردوستانه، نظیر 

دارو، را دشوارتر کند.

گفتنی است، واکنش انگلیس، 
فرانســه، آلمان و اتحادیه اروپا به 
تحریم های آمریــکا علیه ایران نیز 
طی بیانیه ای تنها ابراز تاسف عمیق 
و بازنشــر همان بیانیــه بود. حتی 
وعده هــای اروپــا در زمینه تأمین 
منافــع اقتصادی ایــران در برجام، 
نظیر راه اندازی کانال ویژه مبادات 
مالی و بانکی نیز آنقدر بی اعتبار و 
حاکی از معطل سازی است که برخی 
ناظــران اصاح طلــب از هم اکنون 
می گویند که این اقدام 2 ســال به 
طول می انجامد! نکتــه قابل تأمل 
اینجاست که طرف اروپایی خطاب 
به ایران تاکید کرده اســت که باید 
همچنان تعهــدات برجامی خود را 
ادامه  بدون چشمداشت  و  یکطرفه 
دهد! شــرط گذاری، وقت کشی و 
همراســتایی  و  اروپا  امتیازخواهی 
آن با آمریکا در شــرایطی است که 
دولت به اجــرای تعهدات خود در 
برجام ادامه می دهد و بر این اساس 
آمریکا و اروپا به دلیل برجام زدگی 
حاد دولــت می دانند کــه هر نوع 
معامله و بازی که با برجام داشــته 
باشند، دولت ایران باز هم پایبندی 

خود به آن را ادامه می دهد.

پس از تحریم چند بانک ایرانی

سوئیفت: از اینکه نتوانستیم بی طرف باشیم 
متأسفیم!

سرویس سیاسی-
نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی در واکنش به اظهارات 
عجیب و نســنجیده وزیر امور 
خارجه مبنی بر پولشویی گسترده 
مخالفان FATF تاکید کردند : در 
صورت عدم ارائه اسناد این اتهام ، 
آقای ظریف باید در مراجع قضائی 
پاسخ گوی ادعاهای خود باشند. 

مجتبی ذوالنــور نماینده مردم 
قم و رئیس کمیته هســته ای مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار 
مجلس کیهان درباره اظهارات ظریف 
گفت: اتهامات آقای ظریف یا براساس 
اطاعات و اســناد بوده ، یا بی پایه و 
اســاس . اگر اطاعات و اسناد وجود 
دارد باید آنهــا را ارائه کنند تا مردم 
تکلیف خود را بدانند و دســتگاه های 

ذیربط با آن برخورد کنند.
ایــن عضو کمیســیون امنیت 
ملی افــزود: آقای ظریــف نه تنها 
بعضی دســتگاه های نظام را متهم 
به پولشویی کرده ، بلکه به تبع آن 
بســیاری از افراد را به رشوه گیری 
نیز متهــم کرده اند. وقتی می گوید 
آنهایی که 30هزار میلیارد پولشویی 
کرده اند ده ها هزار میلیارد هم حاضر 
 FATF هستند خرج کنند تا لوایح
تصویب نشود، منظورش چه کسانی 
اســت؟ آنهایی که نمی گذارند این 
یا  لوایح اســتعماری تصویب شود 
نمایندگان مجلس هستند، یا اعضای 
شورای نگهبان و یا اعضای تشخیص 

مصلحت نظام. 
از ظریف شکایت می کنیم

ذوالنور تصریح کرد: نکته دیگر 
اینکه چون ما از مخالفین سرسخت 
FATF هستیم ، قطعا طرح شکایت 
می کنیم که چرا به ما اتهام زده شد؟ 
آقای ظریف بار اولی نیست که چنین 
موضعی می گیرنــد. او در گرماگرم 
مذاکرات مدعی شد که آمریکا با یک 
بمب می تواند تمام سیستم دفاعی ما 
را نابود کند، درواقع ظریف خواسته یا 
ناخواسته این پیام را به طرف مقابل 
منتقل کرد که ما ضعیف هستیم و 
قدرت چانه زنی نداریم و دشــمن 
قوی است و اینگونه دشمن راهش 
را پیدا می کند که نباید امتیاز دهد 
بلکه باید امتیاز بگیرد. در واقع همین 
هم شد و آنها هیچ تضمینی ندادند 
 آن طور که هر وقت بخواهند بزنند 

زیر میز.

ذوالنور تاکید کرد: از سوی دیگر 
، هــم اکنون که مجموعــه نظام در 
تاش است برای دور زدن تحریم های 
ظالمانه آمریکا کانال ارتباطی مالی با 
اروپا ایجاد کنــد آقای ظریف دوباره 
سربزنگاه می آید پیام می دهد که در 
کشور ما مسائلی از قبیل پولشویی در 

حجم گسترده وجود دارد. 
رئیس کمیته هســته ای مجلس 
اظهار داشــت: نکتــه پایانی این که 
طرفداران آقای ظریف او را بسیار آدم 
باهوش و زیرکــی می دانند. اگر این 
گزاره را بپذیریم پس دیگر نمی توانیم 
این موارد را که چندبار هم تکرار شده 
گاف سیاســی تلقی کنیــم. اگر هم 
اصرار کنیم که این گاف سیاسی بوده 
پس دیگر آن گــزاره )یعنی زیرک و 
تیزهوش( بودن او در دیپلماسی نقض 
می شود. آیا ما که در برابر کشورهای 
فریبکاری چون انگلیس و آمریکا و... 
باید در نبرد دیپلماسی شرکت داشته 
باشیم رواست که چنین شخصی در 
بااترین مقام دیپلماسی کشور حضور 

داشته باشد؟ 
افترا بدون ارائه سند و مدرک 

در قانون جرم انگاری شده 
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شورای اسامی 
نیــز در گفت و گو بــا کیهان ضمن 
تاکیــد بر محاکمه اتهــام زنندگانی 
که ســندی برای گفته خــود ارائه 
نمی کنند، گفت: در قانون جرمی به 
عنوان افترا پیش بینی شــده و جرم 

انگاری شده است.
این دانش آموخته علوم قضایی در 
ادامه افزود: کسی که افترا بزند و برای 
اتهام خود ســند و مدرکی ارائه نکند 
به عنوان مفتری شناخته می شود و 
به مجازات درجه 6 در قوانین کیفری 

محکوم می شود.
آزادی خواه،  احــد  همچنیــن 
نماینده مردم مایر در مجلس شورای 
اسامی نیز به خبرنگار مجلس کیهان 
گفت که اگــر وارد کننــده اتهام به 
شخص یا  اشخاص و یا نهادها نتواند 
سند و مدرکی برای آن ارائه کند باید 

محاکمه شود. 
ادعای ظریف

 تهمتی بزرگ به نظام است
احمد امیرآبــادی، نماینده قم و 
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای 
اسامی با اشاره به اظهارات محّمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه مبنی بر وجود 

پولشویی گسترده در ایران، گفت: آقای 
ظریف باید در مجلس نسبت به این 
اظهارات پاسخگو باشد که چرا وی تا 
کنون و در هیچ کدام از جلسات علنی و 
غیرعلنی که به مجلس آمده است این 

موضوع را مطرح نکرده است؟
امیرآبادی، اظهارات ظریف مبنی 
بر وجود پولشــویی گسترده در ایران 
را تهمتی بزرگ بــه نظام جمهوری 
اسامی دانســت و اظهار داشت: این 
اظهارات، کامًا بــه معنای بازی در 

زمین دشمن است.
تایید ادعای دشمنان از سوی ظریف 

زیر سؤال بردن دولت است
سیدناصر موســوی ارگانی در 
پاســخ به این ســؤال که وزیر امور 
خارجــه اخیــرا در گفت وگو با یک 
رســانه داخلی عنوان کرده »میزان 

باای پولشویی در ایران یک واقعیت 
است و از این وضعیت خیلی ها نفع 
می برند« اظهار داشــت: برای اینکه 
نظر خودمان را در رابطه با الحاق به 
FATF به کرســی بنشانیم بگوییم 
پولشویی زیادی در کشور وجود دارد ، 

منطقی نیست. 
وی در مورد نقش دســتگاه های 
نظارتی در رابطه با پولشویی گسترده 
عنوان کرد: برخی می خواهند مشکات 
بوجود آمده ناشی از عدم توانایی خود 
را به دوش دیگــران بیندازند، اینکه 
گفته شــده پولشویی گسترده داریم 
از نظر فنی درست نیست و به نوعی 
عملکرد ســازمان های نظارتی مانند 
مرکز مبارزه با پولشــویی در وزارت 

اقتصاد را نادیده گرفته ایم. 
بقیه در صفحه 11

نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

مدعیان پولشویی گسترده
اگر سند نیاورند، باید محاكمه شوند



اخبار كشور

کتاب داستان زندگی جوان ترین شهید مدافع حرم
 رونمایی شد

طی مراسمی از کتاب »بیست سال و سه روز« با موضوع شهید مدافع حرم 
مصطفی موسوی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، کتاب »بیست سال و سه روز« از سری مجموعه 
کتاب های مدافعان حرم انتشارات روایت فتح است که به قلم سمانه خاکبازان، 
داستان زندگی شهید مصطفی موسوی را روایت می کند. این شهید که وی را به 
عنوان جوان ترین شهید ایرانی مدافع حرم می شناسند، بیست و یکم آبان سال 

94 در سن 20 سالگی در شهر العیس حلب به شهادت رسید.
مراسم رونمایی از این کتاب روز گذشته با حضور دوستان، همرزمان، خانواده 
شهید موسوی و جمعی از مدیران فرهنگی، در تاار امام رضا)ع( اداره آموزش و 

پرورش منطقه 18 تهران برگزار شد.
تماشاگران هم از یک فیلم سخیف به ستوه آمدند!

ضعف مفرط تازه ترین فیلم سخیف به نمایش درآمده در سینماهای کشور، 
تماشاگران این فیلم را هم به ستوه آورده است به طوری که در صفحات مجازی 

عوامل این فیلم، اعتراض کردند!
نمایش سرســام آور فیلم های سخیف در فصل جدید اکران به اوج رسیده 
اســت! به طوری که از میان آثار روی پرده، حداقــل هفت فیلم را می توان در 
ردیف فیلم های مبتذل برشمرد که نه تنها ارزش هنری و سینمایی ندارند که به 

ارزش های اخاقی و فرهنگی و نهاد خانواده نیز حمله می کنند. 
اما تازه ترین محصول سینمایی لیبرال ها حتی اعتراض تماشاگران این فیلم 
را نیز برانگیخت. این فیلم که به کارگردانی یک فیلمساز همیشه معترض ساخته 
شــده، به حدی ضعیف و بی سر و ته است که باعث شد، تعداد قابل توجهی از 
مخاطبان این فیلم به صفحات شــخصی عوامل آن در فضای مجازی مراجعه و 
انتقادات خود را مطرح کنند. دو فیلم قبلی همین کارگردان نیز به خاطر ضعف 
مفرط ساختاری و محتوایی، امکان نمایش نیافتند و این فیلمساز در مصاحبه 
هایی، مدعی توقیف و سانســور فیلم های خود شد! یک منتقد شبه روشنفکر، 
در یادداشــتی در روزنامه »شــرق« با متهم کردن این فیلمساز به »تظاهر به 
اپوزیســیون بودن« و »دو دوزه بازی« نوشت که او از روی عمد کار هایی انجام 

می دهد که فیلم هایش با مشکل مواجه شوند.
ابتذال به اسامی فیلم ها هم رسید!

ابتذال و ســخیف بودن از فرم و محتوای فیلم ها به عناوین آنها هم سرایت 
کرده است!

برخی از فیلمسازها به تقلید از فیلمفارسی های قبل از انقاب، حتی اسامی 
نامناســبی برای فیلم های خود انتخاب می کنند و متأسفانه سازمان سینمایی 

وزارت ارشاد هم مخالفتی با این نوع اسم گذاری نمی کند! 
این روزها بر ســر در سینماهای کشور، عباراتی به عنوان نام فیلم ها دیده 
می شــود که در شأن ســینما و فرهنگ و هنر ایران نیست. اسم هایی که البته 
قبا در فیلمفارسی های دوران طاغوت و همچنین نمایش های تئاتر آزاد سابقه 
داشته، اما تاکنون در ســینمای جمهوری اسامی سابقه نداشته که این گونه 
اسامی دیده شود. بر فرض که مرکز نظارت و ارزشیابی سینمایی وزارت ارشاد در 
مقابل محتوای آثار سهل انگاری می کند، بی توجهی به انتخاب اسامی زشت برای 

فیلم ها چه توجیهی دارد؟
اشاره به اسامی فیلم هایی چون »واای آمپول«، »وقتی خرها آدم می شوند«، 

»خانم یایا« و...
دولت آمریکا مانع حضور یک فیلم 

در جشنواره مقاومت شد
یک فیلم به خاطر فشــار دولت آمریکا نتوانست به جشنواره فیلم مقاومت 

برسد.
نشست خبری مدیران بخش های مختلف پانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت به منظور تشریح برنامه های سینمای ملی، بین الملل، 40 سالگی 

انقاب، کارگاه ها و برنامه های آموزشی و گفتمانی برگزار شد.
یزدان عشیری، مدیر روابط عمومی پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در 
این نشست از فشار و تحریم رسانه ای غرب علیه این جشنواره خبر داد و گفت: 
یکی از آثاری که برای حضور در جشنواره مقاومت از کشور آمریکا انتخاب شده 
بود، به خاطر فشــارهای دولت آمریکا، مجبور شــد از حضور در این جشنواره 
انصراف بدهد. جانشین بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت نیز گفت: امسال 
در بخش بین الملل نســبت به دوره های قبل با آثاری از 9۷ کشــور پیشرفت 
خوبی داشــته ایم. این آثار تنوع خوبی دارند و در این میان کار های خاصی نیز 
وجود دارد که جذاب و جالب است. مثًا فیلم مستندی به نام »خاشقجی تنها 
نیســت« خیلی مخفیانه با نامه ای از افرادی ناشناس به دستمان رسیده که به 
لحاظ ســینمایی نیز قابلیت نمایش دارد.همچنین کنفرانس ویژه ای با حضور 
میهمانان سینماگر سوری خواهیم داشت. در بخش بین الملل جشنواره مقاومت 
از چهار قاره داور غیرایرانی خواهیم داشــت که نکته جالبی است. امیدوارم این 
جشــنواره ادامه داشته باشــد منظم و پر قدرت برگزار شود تا بتواند صدا های 

ضعیف مظلومین را به گوش جهانیان برساند.
کامران ملکی مدیر بخش 40 سال سینمای مقاومت گفت: بخش 40 سال 
سینمای مقاومت، مرور فیلم هایی است که از سال های دور ساخته شد. آثار این 
بخش شــامل فیلم هایی است که در گذشته به بخش جشنواره راه یافته است. 
همچنین سه کارگاه انتقال تجربه توسط احمدرضا درویش، مسعود ده نمکی و 

علی نصیریان در جشنواره خواهیم داشت. 
ســید مهدی جوادی مدیربرنامه ریزی جشــنواره مقاومت، درباره برگزاری 
نشست هایی با موضوعاتی چون جهانی شدن سینمای مقاومت، نقش دیپلماسی 
فرهنگی در جهانی سازی مقاومت، نقش فعاان فرهنگی و نقش اقتصادی و ساز 
و کار های آن و انتخاب چهره سال در این دوره از جشنواره مقاومت سخن گفت.

سید محمد حسینی مدیر بخش اسام هراسی و ایران ستیزی نیز از تحلیل 
سه فیلم ضدایرانی توسط حسن عباسی، مجید شاه حسینی و سعید مستغاثی 
خبر داد. همچنین ســید مهدی جوادی مدیر بخش برنامه ریزی و درخشــان 
مسئول دبیرخانه جشنواره مقاومت نیز از دیگر مدیران پانزدهمین جشنواره فیلم 

مقاومت هستند که در این نشست صحبت کردند.
جایزۀ ادبی فلسطین تأسیس می شود

با حضور مهمانانی از اتحادیه های نشر و انجمن های ادبی 14 کشور جهان 
اسام، نشست های بین المللی تأسیس جایزۀ ادبی فلسطین، امروز و فردا در حوزۀ 

هنری انقاب اسامی برگزار می شود.
در افتتاحیــۀ این نشســت دو روزه که با حضور بیــش از 20 میهمان از 
اتحادیه های نشر و انجمن های ادبی 14 کشور جهان اسام برگزار می شود، دکتر 
علی اکبر وایتی، مشــاور امور بین الملل رهبر معظم انقاب به ایراد سخنرانی 
خواهد پرداخت. همچنین خالد القدومی، نمایندۀ جنبش اســامی حماس و 
ناصر ابوشریف، نمایندۀ جهاد اســامی دیگر میهمانان و سخنرانان این برنامه 
خواهند بود. در این نشســت دو روزۀ تخصصی که به میزبانی مجمع ناشــران 
انقاب اســامی برگزار می شود، قرار است میهمانان دربارۀ تأسیس جایزۀ ادبی 
بین المللی فلسطین و زمینه های همکاری بیشتر تشکیاتی و انتشاراتی هم فکری 
و گفت وگو نمایند. افتتاحیۀ نشســت بین المللی تأسیس جایزۀ ادبی فلسطین، 
ســاعت 9 صبح امروز چهارشنبه 23 آبان ماه در تاار مهر حوزۀ هنری واقع در 

خیابان سمیه قبل از تقاطع حافظ برگزار می شود.
مهلت ثبت نام در نهمین جشنواره عمار تمدید شد

بر اساس اعام دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، مهلت ثبت نام نهمین دوره 
این رویداد سینمایی تا پنج آذر و تحویل آثار به دبیرخانه تا 10 آذر تمدید شده است. 
بنابراین گزارش، در بخش رقابتی این جشنواره نیز که شامل فیلم های سفارشی 
و فراخوان دبیرخانه می شود، فیلمسازان و متقاضیان شرکت، می توانند آثار خود را 
در بخش های »فیلم«، »نقد، مقاله و پژوهش های سینمایی« و »فیلم ما« با مراجعه 
بــه تارنمایAmmarFilm.ir ثبت و حداکثــر تا پنج روز پس از آن به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کنند.
همچنین عاوه بر قســمت رقابتی، دو بخش فراخوان معرفی سوژه و فراخوان 
مردمی نیز به نهمین جشــنواره عمار اضافه شــده و افراد، گروه ها و تشــکل های 

فرهنگی-مردمی می توانند در این بخش ها مشارکت داشته باشند. 
همانند ادوار گذشته، دبیرخانه جشنواره عمار در فراخوان خود از عاقه مندان 
برای اکران مردمی آثار جشنواره دعوت کرده است تا با مراجعه به تارنمای جشنواره، 

نسبت به ثبت نام جهت نمایش فیلم ها در شهر و روستای خود اقدام کنند. 
نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، شــش تا 16 دی ماه در سینما فلسطین 

تهران برگزار می شود.

صفحه 3
   چهارشنبه    ۲3 آبان ۱3۹۷

۶ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۹

گایه همسر دانشمند شهید فضایی 
از بی توجهی مسئوان دولتی 

نسبت به شهدای مسجدالحرام!

 به گــزارش  قرارگاه ســایبری عمــار، فرشــته روح افزا، 
همسر دانشمند شهید فضایی احمد حاتمی  )از شهدای مسجدالحرام 

سال 94( به بهانه پخش سریال  »در حوالی پاییز« گفت:
* تمام خانواده های شهدای منا و مسجدالحرام با دیدن لحظه خداحافظی 
2 برادر با خانواده و آشنایانشان اشک ریختند و به یاد عزیزان از دست رفته 
خود افتادند. ســریال »حوالی پاییز« خاطرات خانواده های شــهدای منا و 

مسجدالحرام را زنده می کند.
* شــهدای مکه و منا از شهدای مظلوم هستند. در حرم امن الهی در حج 
به شهادت رسیدند و ما هم به شدت از سوی مسئوان کشورمان در فشار 

هستیم تا صحبتی نکنیم.
* ما از عربستان و دولت خبیث سعودی هیچ انتظاری نداریم. آنها که در 
بدترین حالت یکی از روزنامه نگاران منتقد خود را می کشــند و هیچ اثری 
از او باقی نمانده، یا جنایاتی که در یمن انجام می دهند و دست به کشتار 
هزاران مسلمان و کودک بی گناه می زنند، اصا عاقانه به نظر نمی رسد و از 

نظر انسانی هم جایگاهی ندارد.
* از مسئوان کشورمان توقع داریم که در مقابل جنایاتی که سعودی ها با 
حجاج ایرانی در سال 94 انجام داده اند، بایستند و آنها را وادار به پاسخگویی 

کنند.
* متأســفانه مسئوان ما با وجود قول هایی که به خانواده شهدا می دهند، 
هیچ اقدام و نتیجه مثبتی برای احقاق حقوق آنها و از همه مهم تر روشــن 

شدن دلیل شهادت حجاج انجام نداده اند.
* در این فاجعه تنها کسی که همراه خانواده شهدا بود، رهبر معظم انقاب 
اسامی است که با فرمایشات خود به خانواده شهدای منا آرامش می دهد.

* هیچ کســی حاضر نیســت پاســخگو باشد که اگر همســرم در فاجعه 
مســجدالحرام به شهادت رســیده، چرا پیکرش کیلومترها دورتر از مکه 
مکرمه پیدا شده است. آن هم در حالی که هیچ ضربه ای به او وارد نشده و 

مشکلی نداشته است.
* براساس دیده های همراهان شهید حاتمی، وی از حادثه سقوط جرثقیل در 
مسجدالحرام جان سالم به در برده بود و حتی از روی انسان دوستی اقدام به 
کمک به سایر مسلمانان کرده است، اما در حین امدادرسانی به افراد مصدوم، 
ناپدید می شود و پس از آن یکی از سایت های اسرائیلی از کشته شدن شهید 

حاتمی به عنوان دانشمند فضایی ایران خبر می دهد.
* یکی دیگر از نکات قابل توجه در این فاجعه و شــهادت احمد حاتمی، 
پیکر سالم وی است. تمامی شهدای مسجدالحرام آثاری از ضرب دیدگی یا 
شکستگی بر پیکرهایشان مشهود بود به طوری که حتی روی لباس هایشان 
خون دیده می شد اما وقتی پیکر شهید حاتمی را پس از مدت ها به ایران 
منتقل کردند، هیچ اثری از خون بر روی لباسش نبود و فقط چند لکه خون 

بر روی گوش و بینی وی مشهود بود.
* عاوه بر این یادداشــتی در جیب وی با دســتخط خودش وجود داشت 
مبنی بر اینکه ســعودی ها از صبح پیگیر من هستند و رفت و آمدهایم را 

تحت نظر دارند.
* یکی دیگر از مسائلی که برای ما قابل توجیه نیست، کالبدشکافی نکردن 
پیکر شهید حاتمی است. چرا مسئوان ما پیکر وی را بدون کالبد شکافی 

تدفین کردند؟ آیا واقعا نباید دلیل شهادت وی مشخص می شد؟
* شــهید حاتمی به عنوان دانشمند فضایی اقدامات خاص و قابل توجهی 
انجام داده بود که شــاید ســال ها بعد این اختراعات اعام شود. اختراعات 
شهید حاتمی به حدی بود که سازمان ناسای آمریکا چندین سال به دنبال 
اختراعات وی بود، اما شهید آن قدر به میهن و کشورش پایبند بود که حاضر 
 نمی شد به هیچ قیمتی اختراعات خود را فروخته و در اختیار آمریکایی ها 

قرار دهد.
* اخیرا هم وزیر امور خارجه پس از 3 ســال، زمان گذاشــته تا با خانواده 
شهدای حج 94 جلسه داشته باشد، اما جای سؤال دارد که چرا مسئوان 
به جای احقاق حقوق شهدا، به ما تذکراتی می دهند؟ اگر وزیر امور خارجه 
می خواهد پیگیر تشکیل انجمن باشد تا از خانواده شهدا دفاع کند، چرا از 
خانواده  های مطالبه گر دعوت نمی کند؟ آقای وزیر! اگر به دنبال احقاق حقوق 
و پیگیری کمیته حقیقت یاب هستید، چرا آن را در سطح وسیع منعکس 
نمی کنید؟ جالب است که مسئوان هم به ما همواره می گویند که مطالبه گر 

نباشید و چنین خواسته هایی را منعکس نکنید.

اخبار ادبی و هنری

آیت اه بهجت )ره(: خدا کند وقت رفتن با یقین و بینایی 
از دنیا برویم. اگر طالب باشیم و در طلب خلوص و جدیت 

داشته باشیم، در و دیوار به اذن اه هادی ما خواهند بود.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

اموال یکدیگر را به ناحق نخورید 
و به قضات رشوه ندهید!

»و امــوال یکدیگر را به باطل )و نا حق( در میان خود 
نخوریــد،  و برای خوردن بخشــی از اموال مــردم به گناه، 
)قسمتی از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات ندهید: در 

حالی که می دانید )این کار، گناه است(«
بقره- ۱88

عالی  در جلســه شورای  رئیس  جمهور 
اجتماعی کشــور، تقویت امیــد به آینده و 
تاش بیشتر برای تحکیم و تقویت اطمینان و 
امنیت خاطر برای مردم را در حوزه رفع نگرانی ها 
قرار  تأکید  مورد  اجتماعی،   از آســیب های 

داد.
حســن روحانی روز سه شنبه و در این جلسه،  
اقدامات انجام شــده در حوزه پیشگیری و مقابله 
بــا آســیب های اجتماعــی طی ســال های اخیر 
را امیدوارکننــده دانســت و اظهار داشــت: همه 
دســتگاه ها به ویژه وزارت کشــور در پی تأکیدات 
مقام معظم رهبری در خصوص مسایل و آسیب های 
اجتماعی، با احســاس وظیفه بیشتری وارد عرصه 
شده و آمار اقدامات انجام شده، نشان می دهد که 
 گام های بسیار مهم و خوبی در این عرصه برداشته 

شده است.
رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد: موضوع 

آسیب های اجتماعی از مسایل بسیار حساس برای 
مردم است و چنانچه آمار بهبود شاخص ها در حوزه 

آسیب های اجتماعی به مردم منتقل شود، می تواند 
دلگرم کننده باشد.

رئیس شورای عالی اجتماعی بیان داشت: مردم 
بعد از 13 آبان نســبت به قبــل از آن، امیدواری 
بیشــتری پیدا کرده اند، در حالــی که قبل از 13 
آبان، عده ای تصــور می کردند که اتفاقات خاصی 
رخ خواهــد داد و همه زندگــی مردم بهم خواهد 
ریخــت، اما پس از آن روز همه مشــاهده کردند 
که این تصورات واهی و غلط اســت و هیچ کدام از 
ادعاهای دشمن، به آن صورتی که انتظار داشتند، 
تحقــق پیدا نکرد، لذا چنین نیســت که تصورات 

دشمن محقق شده و ما ناتوان باشیم.
وی ابراز داشــت: باید آمــار مربوط به کاهش 
جرایم و آســیب های اجتماعی به درستی به مردم 
منتقل شود و چنین آمار دلگرم کننده ای می تواند 
مردم و جوانان را نســبت به آینده امیدوار کند و 
چه بسا انتشار آمار مربوط به کاهش طاق می تواند 
جوانان و خانواده ها را به ازدواج آســان و ســریع 

ترغیب کند.

روحانی در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور:

اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی 
طی سال های اخیر امیدواركننده است

اهواز – خبرنگار کیهان: 
شــبکه فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز 
ابوفاضل در منطقه ماثانی  اراضی  نوسازی  و 
اهواز دیروز )سه شــنبه( با حضور معاون اول 

رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. 
اسحاق جهانگیری در دومین روز از سفر خود به 
خوزستان در منطقه ماثانی این طرح را که یکی از 
پروژه های تکمیلی طرح 550 هزار هکتاری اســتان 

است، افتتاح کرد. 
شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی 
اراضی ابوفاضل در ســطح چهار هزار و 200 هکتار 

توسط موسسه جهاد نصر اجرایی شده است. 
طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی کشاورزی 
خوزســتان به عنوان بزرگ ترین طرح کشاورزی در 
تاریخ کشور شــناخته می شود؛ به گفته مدیرعامل 
جهاد نصر در دولت یازدهم با دســتور مقام معظم 
رهبری 1.5 میلیارد دار برای این طرح در نظر گرفته 
شد که تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون دار آن 

تخصیص یافته است.
پس از خاموشی های گسترده در بهمن ماه سال 
95، هیئت وزیران در نخستین جلسه سال 96 خود 
230 هزار میلیارد ریال در بحث ریزگردها، ساماندهی 
رودخانه کارون و زیرساخت های آب، برق و فاضاب 

خوزستان اختصاص داد که از همان زمان فعالیت های 
مختلفی به ویژه در بحث مقابله با ریزگردها در سطح 

استان آغاز شد.
بهره برداری از تصفیه خانه فاضاب شرق اهواز 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اهــواز از 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضاب شــرق اهواز که 
یکی از طرح های مهم در زمینه آب و فاضاب استان 

است خبر داد. 
فردوس کریمی در حاشــیه افتتــاح این طرح، 
یادآور شد: تصفیه خانه فاضاب شرق اهواز با ظرفیت 
تصفیه 112هزار مترمکعب در شبانه روز برای پوشش 

جمعیتی 550 هزار نفری ساخته شده است. 
وی با  اشاره به اینکه کلنگ ساخت این تصفیه خانه 
در سال 88 در مساحتی حدود 11هزار مترمکعب به 
زمین زده شــد افزود: در این سال ها به دلیل برخی 

چالش ها، روند اجرایی آن به کندی پیش رفت.
وی ادامه داد: در شــرق اهــواز روزانه 112هزار 
مترمکعب فاضاب تولید می شــود که از این پس با 
کمک تصفیه خانه شرق اهواز پساب های فاضاب برای 

امور صنعتی و کشاورزی استفاده می شوند.
وی با  اشــاره به اعتبار یکهزار میلیارد ریالی این 
پروژه از محل اعتبارات وزارت نیرو خاطرنشان کرد: 

پیش نیاز فعالسازی این پروژه اجرای سه پروژه دیگر 
شــامل پروژه خط انتقال دوقلوی فاضاب به طول 
9 هــزار متر، اجرای پایــپ جکینگ به قطر 1400 
میلیمتــر و خط انتقــال 1200 میلیمتر پلی اتیلن 
شرق اهواز )زیرگذر پل قلعه چنان(، عملیات تکمیلی 
ایستگاه پمپاژ شامل هزینه تجهیزات و محوطه سازی 

بوده است.
مدیرعامل شــرکت آبفا اهواز ادامه داد: تصفیه 
112 هــزار متر مکعب فاضاب در روز و جلوگیری 
از ورود آن بــه رودخانــه کارون و همچنین افزوده 
شــدن 112هزار مترمکعب آب به چرخه کشاورزی 
و صنعت شهر اهواز بخشــی از مزایای تصفیه خانه 

شرق اهواز است.
وی ادامــه داد: احیای هفــت هزار هکتار زمین 
کشــاورزی بایر در اهواز ،  اشتغالزایی 35 هزار نفر در 
زمینه کشاورزی، کمک به حفاظت کیفی رودخانه 
کارون در راستای مسایل زیست محیطی، جمع آوری 
برکه ها و دریاچه های فاضاب تصفیه نشده در حواشی 
شهر اهواز، استفاده از ظرفیت پساب حاصل از تصفیه 
خانه به منظور توسعه کمربند سبز و تثبیت خاک و 
مهار کانون های ریزگرد منطقه و جمع آوری مرداب 
فاضاب روبه روی شرکت صنایع فواد و رفع مشکل 
زیست محیطی از دیگر مزایای این تصفیه خانه است. 

با حضور معاون اول رئیس جمهور

مرحله اول آبیاری اراضی ابوفاضل اهواز به بهره برداری رسید

برای  معلمان  انتظار  زمان  بیشترین  شاید 
اجرای یک طرح معیشــتی، به نام رتبه بندی 
ثبت شده باشــد، به تازگی نیز مسئوان از 
بررسی آن در کمیسیون های تخصصی دولت 
خبر می دهند، اما آیا کار بررسی این طرح قبل 
از بودجه 9۸ در دولت به پایان رســیده و به 

مجلس می رود؟
به گزارش تسنیم، یکی از سؤااتی که این روزها 
از سوی فرهنگیان بسیار پرسیده می شود، وضعیت 
و زمان اجرای طرح رتبه بندی معلمان اســت. پیش 
از این قرار بود رتبه بندی معلمان از مهر 9۷ وارد فاز 
اجرا شود، سید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش 
فروردین امسال گفته بود: »اعتبارات وزارت آموزش 
و پرورش در ســال جاری برای پرداخت های طرح 
رتبــه بندی کفایت نمی کند. یعنی اعتباراتی که در 
بودجه 9۷ پیش بینی شده صرف نظر از اجرای طرح 
رتبه بندی است. با این وجود امیدواریم برای مهر 9۷ 
با مدیریت منابعی که صورت خواهد گرفت، بخشی 

از طرح را مورد اجرا قرار دهیم.«
اما طــرح رتبه بندی معلمــان در مهر 9۷ وارد 
فاز اجرا نشــد و تنها اقدام آموزش وپرورش این بود 

که توانســت طرح را به دولت ارائه دهد. طبق گفته 
مســئوان وزارتخانه، رتبه بندی در کمیسیون های 
تخصصی دولت در حال بررسی است که پس از تایید 

باید به مجلس ارسال شود.
آنچه اکنون اهمیت به سزایی دارد، این است که 
رتبه بندی قبل از ارائه ایحه بودجه 98 تصویب شود 
تا بار مالی آن در بودجه پیش بینی شود اما طرح هنوز 
به صحن علنی هیئت دولت نرسیده و در حال بررسی 
در کمیسیون های تخصصی است. دراین باره »حمایت 
میرزاده« سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفته است: همزمان رسیدن طرح رتبه بندی 
با بودجه به مجلس یا پس از آن باعث می شــود که 
رتبه بندی به ســال 98 نرسد. اگر چه پیگیری های 
آموزش وپرورش دیرهنگام اســت اما دولت باید دو 
چندان همت کند و معیشــت معلمان و رتبه بندی 

اولویت اصلی نظام آموزش وپرورش باشد.
پس اگر کار بررســی طرح رتبه بندی در دولت 
طوانی شــده و دیر به مجلس ارسال شود، به نظر 
می رسد که تعیین اعتبار مالی آن در بودجه سال 98 
دچار مشکل شود و آموزش وپرورش نتواند آن را برای 

سال آینده وارد فاز اجرا کند.

تامین بار مالی 
نبض اجرای طرح رتبه بندی

همچنین باید توجه داشــت که تامین بار مالی 
مورد نیاز بــرای اجرای رتبه بندی نبض اجرای آن 
اســت و در ایــن باره دو دیدگاه متفــاوت در بین 
مســئوان آموزش وپرورش وجــود دارد؛ »مهدی 
نوید ادهم« دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش 
بر این باور اســت که اجــرای رتبه بندی به 11 تا 
15 هزار میلیارد تومــان اعتبار نیاز دارد اما »علی 
اللهیار ترکمن« معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
آموزش وپــرورش هم می گوید: »تا زمانی که قانون 
نهایی رتبه بندی معلمان را نداشته باشیم نمی توانیم 
درباره بار مالــی آن تصمیم گیری کنیم و هرگونه 
پیش بینی بــرای اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح 

در شرایط فعلی برآورد اولیه هست.«
آنگونه کــه کارشناســان و نمایندگان مجلس 
می گویند، رتبه بندی در صورت اجرایی شدن نه تنها 
به عنوان مشوقی برای افزایش انگیزه معلمان عمل 
خواهد کرد بلکه در بحث وضعیت معیشتی آنها نیز 
تاثیر بســزایی دارد، حتی سید محمد بطحایی وزیر 
آموزش وپــرورش، »رتبه بنــدی« را مهم ترین طرح 

معیشــتی برای معلمان می داند، این طرح به عنوان 
یک مطالبه مهم فرهنگیان از دولت مطرح است.

اجرا در سال 9۸ به شرط سرعت عمل
برای اجرای رتبه بندی معلمان از ســال 98 در 
مرحله نخســت نیاز اســت که بررسی آن در دولت 
با ســرعت بیشتری انجام شــود تا قبل از بودجه به 
مجلس ارســال شود و پس از آن تامین بار مالی که 
حدود هشت تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زده 

می شود، بسیار مهم است.
البته معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش وپرورش با ابراز امیدواری نســبت به اینکه 
همزمان بــا ایحه بودجه که بــه مجلس می رود، 
رتبه بندی معلمان نیز از دولت به مجلس ارائه شود، 
می گوید: اما اگر این اتفاق نیفتاد پیشنهادات مشخص 
آموزش وپــرورش برای اجرای آن به دولت و مجلس 
ارائه خواهد شد و در ایحه بودجه دولت پیشنهادات 
مالی رتبه بندی را ارائه خواهیم کرد و قطعاً در سال 

98 اجرا می شود.
حال با توجه به ابراز امیدواری و وعده ای که معاون 
وزیر آموزش وپرورش داده است باید دید، رتبه بندی 

معلمان در سال 98 رنگ اجرا به خود می گیرد؟

فرهنگیان چشم انتظار تحقق وعده یک طرح معیشتی مهم

طرح رتبه بندی معلمان چه زمانی اجرا می شود؟

سرویس سیاسی-
با وجود سپری شــدن 5 ماه از اخراج 
دو دیپلمات ایرانی و علی رغم وعده اقدام 
متقابل از سوی دولت، دیروز وزارت خارجه 
میزبان مدیــرکل وزارت خارجه هلند در 

تهران بود.
»آندره هاســپلز« معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه هلنــد با محمدجواد ظریــف وزیر امور 

خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار درخصوص آخرین تحوات روابط 
دوجانبه از جمله توسعه همکاری های اقتصادی، 
تحوات منطقه ای به ویژه اوضاع ســوریه و یمن 

و نیز برجام تبادل نظر شد.
هاســپلز در سفر یک روزه به ایران همچنین 
بــا عباس عراقچی معاون سیاســی وزیر خارجه 

دیدار کرد.
عراقچی در این دیــدار حمایت دولت هلند 
از حفــظ و اجــرای برجــام و همچنین موضع 
هلند نسبت به مقابله با یکجانبه گرایی و قوانین 
فراســرزمینی آمریکا را مورد استقبال قرار داد و 
افــزود: آمریکا با اقدام یکجانبه و غیرقانونی خود 
در خروج از برجام هم قطعنامه شورای امنیت را 
نقض کرده و هم دیگران را به نقض آن تشــویق 

یا حتی مجبور می کند.

وی گفت: چنانچه برجام از بین برود، به معنی 
شکست دیپلماســی و غلبه زورگویی در عرصه 
بین المللی است. این امر مسلما به پیچیدگی های 

سیاسی در منطقه خاورمیانه خواهد افزود.
به گزارش فارس، هاســپلز نیز در این دیدار 
اظهار داشــت: هلند هم در ظرفیت ملی و هم به 
عنوان عضو اتحادیه اروپا و عضو غیر دایم شورای 
امنیت از برجام حمایت می کند و اجرایی شدن 
مکانیســم مبادات بانکی و بهره مندی ایران از 

منافع برجام را با جدیت دنبال می کند.
رفتار تحقیرآمیز هلند!

برخاف خبر منتشر شده از سوی وزارت امور 

خارجه، »آندره هاســپلز« معاون سیاسی وزارت 
خارجه هلند نیســت، بلکه وی مدیرکل سیاسی 

وزارت خارجه هلند است. 
این مسئله آنجا اهمیت پیدا می کند که این 
سفر در پاسخ به سفر »مجید تخت روانچی« به 
هلند در اواخر ســال 95 و براســاس تفاهم نامه 
سیاسی اســت که مقرر می کند که نشست های 
منظم ساانه و بین مقامات سیاسی دو کشور در 

دو سطح »معاون وزیر« و »وزیر« برگزار شود.
در حقیقت هلنــد در اقدامی تحقیرآمیز و با 
زیرپاگذاشتن تفاهم صورت گرفته، از اعزام معاون 
وزیــر امتناع و با تحقیر طــرف ایرانی، مدیرکل 

وزارت خارجه را عازم ایران می کند.
مطالبات ایران 

با وجود ســپری شــدن 5 مــاه از اخراج دو 
دیپلمات ایرانی و علی رغــم وعده اقدام متقابل 
از ســوی دولت، دیــروز وزارت خارجه میزبان 
مدیــرکل وزارت خارجــه هلنــد در تهران بود. 
متاســفانه در اخبار منتشر شده از سوی وزارت 
امور خارجه درخصــوص دیدار مقامات ایرانی با 
طــرف هلندی، به هیچ عنــوان به موضوعاتی از 
جمله اعطای پناهندگی 30 ساله هلند به عامل 
حادثه تروریستی هفتم تیر، اقدام غیرقانونی دولت 
هلند در اخراج دو دیپلمات ایرانی، حمایت دولت 
هلند از اعضای گروهک تروریستی جدایی طلب 
ااحوازیه، تعرض به سفارت ایران در دی ماه 96 و 
حمایت هلند از رسانه های معاند اشاره نشده است.

رویکرد انفعالی وزارت خارجه در مقابل برخی 
کشورهای اروپایی موجب شده است تا روز به روز 

بر گستاخی این دولت ها افزوده شود.

علی رغم وعده اقدام متقابل

تهران میزبان مدیركل وزارت خارجه هلند
5 ماه پس از اخراج دو دیپلمات ایرانی

یک شبکه خبری آمریکایی از بی عملی 
اروپا و پاســکاری کشورهای اروپایی برای 

میزبانی کانال مالی ایران و اروپا خبر داد.
وبگاه یک شبکه خبری آمریکایی گزارش داده 
کشــورهای اروپایی قصد دارند اتریش را میزبان 

کانال مالی ایران و اروپا کنند. 
بلومبرگ گزارش داده کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا اتریش را بهترین گزینه برای میزبانی کانال 
ویژه ای می دانند که قرار اســت برای تســهیل 
مبــادات مالی بــا ایران، در شــرایط باز اعمال 

تحریم های آمریکا علیه ایران می دانند.
بلومبــرگ بــه نقل از ســه منبع نوشــته 
اتریش اشــتیاق چندانی برای میزبانی ســاختار 

جدید ندارد. بلژیک، لوکزامبورگ و فرانســه هم 
به عنوان میزبان های احتمالی شناسایی شده اند. 
بلژیک و لوکزامبورگ این موضوع را نپذیرفته اند، 

فرانسه چشم امیدش به اتریش است. 
وزارت خارجــه اتریش بعــد از مطرح کردن 
موضوع با دولت های سایر کشورها در وین گفته 
به این نتیجه رســیده که برای اتریش »ممکن 
نیســت« میزبان این ســاختار باشد. سخنگوی 
وزارت خارجــه اتریش از توضیح بیشــتر درباره 

موضوع خودداری کرده است. 
دولت های اروپایی ادعا کرده اند قصد دارند بعد 
از خروج آمریکا از برجام این توافق را با برخوردار 
کردن ایران از مزایای اقتصادی آن حفظ کنند.

با وجود ایــن، اتحادیه اروپا تا کنون، جدا از 
حمایت های سیاسی تا کنون هیچ اقدام عملی در 

راستای این هدف برنداشته است. 
اتحادیــه اروپا از چند مــاه پیش اعام کرده 
بــرای مقابله با تحریم های آمریــکا علیه ایران، 
قصد دارد یک کانــال ویژه پرداخت مالی ایجاد 
 کند که امکان ادامه همکاری اقتصادی با ایران را 

فراهم کند.
به گزارش فــارس، در حالی که قرار بود این 
کانال پیش از اجرایی شدن دور دوم تحریم های 
آمریکا در روز 13 آبان اجرایی شود، اروپایی ها با 
بهانه های مختلف اجرایی شــدن آن را به تعویق 

انداخته اند.

بلومبرگ گزارش داد

پاسکاری کشورهای اروپایی
 برای میزبانی کانال مالی ایران و اروپا

ظریف: اروپا آماده اجرای تعهدات
و پرداخت بهای اقتصادی حفظ برجام نیست

وزیر خارجه ایران ضمن تأکید بر اینکه تحریم آمریکا، بر سیاست 
تهران تأثیر نخواهد داشت، اعام کرد که اروپایی ها هنوز آماده اجرای 

تعهد سیاسی و دادن بهای اقتصادی )برای حفظ برجام( نیستند.
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با روزنامه 
»العربی الجدید« که به کشور قطر نزدیک است، از آماده نبودن اروپایی ها برای 
حفظ توافق هسته ای خبر داد و تأکید کرد که تحریم آمریکا نمی تواند سیاست 

ایران را تغییر بدهد.
به گزارش ایرنا، ظریف در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با گذشت 
5 نوامبر )13 آبان( خبری از اعام سازوکار اتحادیه اروپا برای ادامه همکاری 
اقتصادی با ایران نشد و تا کی به این قصد اروپا اعتماد می کنید، پاسخ داد: نیاز 
اســت که برجام حفظ شود تا ایران از نتایج اقتصادی آن بهره برد. اروپایی ها 
هم تعهدات خود را با جدیت اعام کردند و بســیاری توقع این موضع گیری 
 اروپا در قبال آمریکا را نداشــتند. اما در مرحله اجرا، اروپایی ها با مشــکاتی 

مواجه هستند. 
وی ادامــه داد: همان طور که می دانیم دولت های اروپایی آمادگی اجرای 
تعهد سیاسی به همراه پرداخت بهای اقتصادی را ندارند و آنها ترجیح می دهند 
که دستاوردها را بدون پرداخت بهای آن حفظ کنند. این سیاست در بلندمدت 
به نفع اروپا نیســت و آنها بهایی بااتر پرداخت خواهند کرد. با این وجود ما 
همچنان با شــرکای خود در اروپا، چین و روسیه در ارتباط هستیم و تاش 
 می کنیــم که راه هایی برای مقابله بــا تحریم بیابیم و تبعات آن را به حداقل 
برســانیم. سؤال دیگر العربی الجدید از وزیر خارجه کشورمان این بود که آیا 
معافیت های موقتی هشت کشور از تحریم های نفتی ایران را کافی می دانید؟ 
ظریف در پاسخ به این سؤال گفت: همان طور که پیشتر گفتیم آمریکا نمی تواند 
صادرات نفتی ایران را به صفر برساند و همچنین نمی تواند میزان آن را به شکل 
قابل توجهی کاهش دهد. ایران قدرت صادرات نفت خود را دارد و بازار جهانی 
به آن احتیاج دارد و ایران به همگان ثابت خواهد کرد که با قدرت در این بازار 

حضور خواهد داشت.



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
چهار شنبه           ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰4۹ 

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/280/000سکه تمام طرح جدید
4/050/000سکه تمام طرح قدیم

2/130/000نیم سکه
1/210/000ربع سکه

680/000گرمی
396/600هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
13/622دار
15/808یورو
18/004پوند

2/649لیر ترکیه
3/662درهم امارات

* براساس تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال جاری 
بیش از 10 میلیون تن کاای اساسی وارد کشور شد.به گزارش گمرک 
ایران، طی هفت ماهه ســال جاری 10 میلیون و 450 هزار تن کاای 
اساسی به ارزش 5 میلیارد و 343 میلیون دار وارد کشور شده است. 
بنابراین گزارش ذرت، برنج، دانه های روغنی، دارو، روغن های خوراکی، 
گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم ازجمله کااهای 
اساسی هستند که طی هفت ماهه سال جاری وارد کشور شده اند. این 
گزارش حاکی است بررسی آمار تجارت خارجی طی مدت مذکور بیانگر 
این است که ذرت بیشترین و گندم کمترین میزان واردات را داشته اند.
*  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامات دیروز 
با افزایش 1000 واحدی به رقم 183 هزار و 212 واحد رســید. 
به گزارش فارس، دیروز بازار ســهام در حالی شاهد معاماتی 
متعادل در اغلــب نمادهای معاماتی بود که تمایل حقوقی ها 
برای جمع آوری سهام در گروه های پیشرو در کانون توجه اغلب 
معامله گران قرار گرفت. در این بین پرحجم ترین معامات در 
گروه بانک ها، خودرویی ها و تجهیزاتی ها رقم خورد در حالی 
که اغلب بازیگران بازار ســهام ترجیح می دهند تا نظاره گر 
شرایط موجود در بازار سهام باشــند. این در حالی است که 
هفته آینده بازار سهام شاهد خبرهای مختلفی از عرضه های 

اولیه خواهد بود.
* آزادراه تهران- قم خصوصی می شود. محمدرضا زمانیان مدیرکل دفتر 
نظارت بر بهره برداری آزاد راه های این ســازمان با اعام این خبر گفت: 
برای ارتقای ســطح کیفی، فنی و ایمنی آزاد راه های دولتی موجود و 
از طرفی محدود بودن منابع اعتباری دولت، وزارت راه و شهرســازی 
بر اســاس قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه  و  ترابری از طریق 
مشارکت بانک ها و ســایر منابع مالی و پولی کشور، واگذاری بیش از 
13 آزاد راه دولتی را در قالب طرح بهســازی، نگهداری و بهره برداری 
در دســتور کار خود قرار داده است. وی افزود: در این جهت فراخوان 
شناسایی سرمایه گذار تامین مالی برای آزادراه تهران- قم به عنوان یکی 
از آزادراه دولتی انجام شــده و پس از طی تشریفات اداری، در نهایت، 
تفاهمنامه تامین منابع مالی به میزان 2 هزار میلیارد ریال با سرمایه گذار 

منتخب تنظیم و مبادله شد.

مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام گفت: 
تنظیم بازار تخم مرغ از دیروز آغاز شده و هر شانه 
تخم مرغ 30 تایی بــه قیمت 13 هزار و 800 تومان 
در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار 

عرضه می شود. 
حمیــد ورناصری در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با 
بیان اینکه تنظیم بازار تخم مرغ به قیمت شانه ای 13 هزار 
و 800 تومان از دیروز آغاز شده است، افزود: این برنامه تا 
زمانی که قیمت در بازار متعادل شده و به نفع تولیدکننده 

و مصرف کننده شود، ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: سال گذشته بیماری آنفلوآنزا 25 میلیون 
قطعه مرغ تخم گذار کشــور را از بین برد و وزارت جهاد 
کشاورزی تاش کرده تا اینها را در مرغداری ها جایگزین 
کند و بخشی از آن پوشش داده شده است، اما با افزایش 
قیمت در بازار مجبور به واردات شــدیم تا قیمت در بازار 
تنظیم شــود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه 
کرد: بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام، واردات 
به حد کافی انجام داده و توزیع در فروشــگاه ها و میادین 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: 
تنظیم بازار تخم مرغ آغاز شد

میوه و تره  بار آغاز شده و هفته های آتی هم ادامه خواهد 
یافت تا اینکه قیمت بازار متعادل شــود.ورناصری با بیان 
اینکه فعًا برنامه تنظیم بازار در شــهر تهران است، گفت: 
اتحادیه مرغ تخم گذار هم به این تنظیم بازار ورود کرده و 
بخشی از تخم مرغ های تولید داخل را هم به قیمت تنظیم 
بازار عرضه می کند.وی با بیان اینکه نگرانی از بابت کاهش 
تولید یا تنظیــم بازار وجود ندارد، افزود: مصرف تخم مرغ 

معمواً در نیمه دوم سال افزایش می یابد و این عاملی برای 
باا رفتن قیمت شده است، ضمن اینکه کمبود مرغ تخم 
گذار هم با جایگزینی های وزارت جهاد پوشش داده شده و 
تولید در بازار به حد طبیعی خواهد رسید.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام درباره دلیل افزایش قیمت مرغ، گفت: 
ذخیره سازی مرغ به حد کافی است و هیچ نگرانی از نظر 
تأمین یا تنظیم بازار وجود ندارد. تأمین نهاده ها کامل انجام 

شــده، واردات از کشورهای مختلف صورت گرفته، ضمن 
اینکه تولید امســال نیز نسبت به سال گذشته بااتر بود.
ورناصری در پاسخ به اینکه برخی مرغداران از تأمین نهاده ها 
به دلیل اختال در بازرســانی کامیون داران گایه دارند، 
افزود: مشکل کامیون داران حل شده است و روزانه دو هزار 
کامیون صرفاً برای بارگیری غات به بندر وارد می شوند، 
اما اختاف  نظری درباره پرداخت کرایه حمل وجود دارد 
و کامیون داران فکر می کنند که باید کرایه بیشتری به آنها 
پرداخت شود و در این زمینه باید وزارت راه ورود پیدا کند 
و رقم مناسبی را در نظر بگیرند تا هم به نفع تولیدکننده 
و هم به نفع کامیون داران باشد. همچنین  ناصر نبی پور؛ 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با 
بیان اینکه درحال حاضر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد تنها 
در استان اصفهان گزارش شده، گفت: عدم انتقال و کمبود 
دان دلیل افزایش نرخ تخم مرغ است.گزارش های میدانی 
خبرگزاری مهر نشان می دهد قیمت هر عدد تخم مرغ در 
مراکز خرده فروشی به حدود ۷50 تا 800 تومان و هرشانه 
از این محصول نیز 21 هزار و 600 تومان به فروش می رسد. 

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با نمایندگان پروژه های مسکن 
مهر پردیس به عنوان نماینده عالي دولت از آنها عذرخواهي کرد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، صبح دیروز حدود 100 نفر از ساکنان 
و متقاضیان مسکن مهر پردیس با حضور در مقابل ساختمان مرکزی 
نسبت به تاخیر در واگذاری واحدهای مسکن مهر در پردیس اعتراض 
کردنــد. این تجمع کنندگان پاکاردهایــی با این مضمون که محمد 
اســامی وزیر راه و شهرسازی باید به مشکات آنها رسیدگی کن، در 

دست داشتند.
محمد اســامی؛ وزیر راه و شهرســازی نیز بعد از مدتی در جمع 
متقاضیان مسکن مهر حاضر شد و بعد از ارائه مشکات از سوی ساکنان 
مســکن مهر پردیس اظهار داشت: در وهله نخست از همه مردمی که 
به خاطر  برخی مشکات و وضعیت به وجود آمده دچار مشکل شدند 
بــه عنوان نماینده عالی دولت در وزارت راه و شهرســازی عذرخواهی 
می کنم. با این حال خوشحالم که در یک جمع دوستانه مشکات شما 
عزیزان مطرح شــد تا به امید خدا و کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم 

آن را به سرانجام برسانیم.
وی ادامه داد: تمام مطالبی که افراد بابت مســکن مهر شهر جدید 
پردیس در این جلســه اعام کردند؛ از آنها مطلع و از خبرهای مربوط 
به آن، آگاه هســتم. در این خصوص و با توجه به مشــکات به وجود 
آمده نکته مهم این است که با شما و در کنار شما این مشکات را حل 
کنیم و با یک برنامه اجرایی اقدام و عمل به جای وعده و وعید داشته 
باشیم. قطعا در این مسیر از مشارکت دیگر دستگاه ها هم بهره خواهیم 

برد تا کار به سرانجام برسد.
وزیر راه و شهرسازی در این جلسه خطاب به حبیب اه طاهرخانی؛ 
مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید و احمد اصغری مهرآبادی؛ 
مشــاور وزیر در پروژه مســکن مهر ضمن اعام اینکــه تمام موارد و 
خواسته های پروژه مسکن مهر و دیگر پروژه ها در این خصوص پیگیری 
شود، تصریح کرد: قطعا هر پروژه با پروژه های دیگر فرق دارد و در مسکن 

مهر پردیس هر فاز شرایط متفاوتی دارد.
وی ادامه داد: بخشــی از امکانات در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
است که امیدوارم امکانات دیگر بخش ها نیز فراهم شده و در یک زمان 

بندی مناسب کار با رعایت همه تعهدات و شرایط ازم پیش برود.
وزیــر راه و شهرســازی در پایان تأکید کــرد: اولویت وزارت راه و 
شهرسازی تمام شدن مســکن مهر و تشکیل کانون های گرم خانواده 

در این پروژه است.
گفتنی است، متقاضیان مسکن مهر پردیس که در مقابل ساختمان 
شــهید دادمان وزارت راه وشهرســازی حضور یافتــه بودند به داخل 
ســاختمان دعوت شدند و با حضور در سالن اجتماعات طبقه همکف 
وزارتخانه ضمن پذیرایی از آنها با وزیر راه و شهرســازی و معاونان وی 
مذاکره کردند.متقاضیان مســکن مهر فازهای 5، 8 و 11 مسکن مهر 
پردیس از وزیر جدید مسکن و شهرسازی خواستند سرعت ازم را برای 

تکمیل این واحدهای مسکونی به کار گیرد.

در دیدار با تجمع کنندگان مسکن مهر پردیس 
صورت گرفت

 عذرخواهی وزیر راه بابت 
مشکات متقاضیان مسکن مهر 

متأســفانه  گفت:  اقتصادی  کارشــناس  یک 
برند قاچاق،  فروشــگاه های عرضه کننده پوشاک 
روزبه روز در حال افزایش اســت و برخوردی باآنها 

صورت نمی گیرد.
عبدالمجید شیخی، در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در 
کشور ما محدودیت ارز وجود دارد اما می بینیم که عده ای 
از افراد تنها به فکر خودشان هستند و ارز را صرف واردات 
کااهای لوکس و غیرضــروری همانند برندهای خارجی 
پوشــاک می کنند.وی ادامه داد: ورود این کااهای لوکس 
در حالی به کشور صورت می گیرد که صادرات انواع پوشاک 
ایرانی در بازه زمانی 10ساله یعنی سال های 85 تا 95، با 
کاهش حدوداً ســه برابری مواجه شده و عامل اصلی این 

مشکل، به قاچاق پوشاک بازمی گردد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متأسفانه فروشگاه های 

عرضه کننده پوشاک برند قاچاق، روزبه روز در حال افزایش 
اســت و این اقام با قیمت های بســیار گزافی به فروش 
می رســند اما برخوردی با آنها صورت نمی گیرد. بنابراین 
این ســوأل مطرح می شود که مگر می شود ورود کااهای 
قاچاق به کشور جرم محسوب شود اما عرضه آنها آزاد باشد؟
شیخی ادامه داد: همانطور که ورود کااهای پوشاک 
قاچاق به کشور ممنوع است و جرم تلقی می شود، عرضه 
آنها نیز باید جرم تلقی شود چراکه تعرفه واردات پوشاک 
55 درصد است و اگر این میزان تعرفه را برای قاچاق 2/6 
میلیارد داری پوشــاک ورودی به کشور در نظر بگیریم، 
دولت ساانه، یک میلیارد و 430میلیون دار از درآمد خود 
را به این طریق از دســت می دهد. از ســوی دیگر امنیت 
فرهنگی جامعه نیز به خطر می افتد چراکه فساد اقتصادی، 
فساد فرهنگی به دنبال خواهد داشت و مشاهده می کنیم 

که پوشاک های ضد ارزشی جامعه در حال افزایش است.وی 
عنوان کرد: اگر درآمد قاچاق پوشاک را به ساخت مدارس، 
اماکن عمومی، مسکن مهر و نیز محرومیت زدایی از روستاها 
اختصاص دهیم، نه تنها از جرم جلوگیری خواهد شد بلکه 
این درآمد به سمت بازسازی، نوسازی و ایجاد رونق رفاهی 

برای مردمی می رود که در فقر به سر می برند.
این استاد دانشگاه گفت: واردات پوشاک، ضربه به تولید 
داخل است و اگر چه برخی اقتصادخوانده ها بیان می کنند 
کــه واردات برای افزایش رقابــت صورت می گیرد اما این 
موضوع، یک دروغ کذب اســت چراکه رقابت ایجاد کردن 
در شرایط نابرابر، ظلم به ضعفا خواهد بود و رقابت زمانی 
معنا دارد که پوشاک کشور ما به مرحله ای از بلوغ رسیده 
و توان رقابت در آنها ایجاد شــده باشد.شیخی با طرح این 
پرسش که چرا رقابت باید در بازار داخلی کشور ما صورت 

گیرد، گفت: ما باید به تولیدکنندگان داخلی اجازه دهیم تا 
کاای خود را صادر کرده و در بیرون از مرزها رقابت کنند 
نه در درون کشور. زمانی که ما اجازه می دهیم پوشاک دیگر 
کشورها به کشور ما وارد شود، در واقع اجازه داده ایم تا آنها 
بــه بازار ما ورود پیدا کرده و در اینجا با آنها مبارزه کنیم 
و از آنجایــی که صنایع ما توانایی رقابت را ندارند، به این 
ترتیب بازار ما هم به دست آنها افتاده است.وی با  اشاره به 
اینکه متأسفانه بروز این آسیب ها ناشی از کم کاری دولت 
است، گفت: پنج سال مشاورین دولت ادعا کردند که باید 
ارز تک نرخی شــود و ســرانجام این کار را انجام دادند اما 
نتیجه چه شد؟ آنها پس از اجرای این سیاست و در عرض 
چند ماه دوباره به نقطه صفر اول بازگشــتند و مجدداً ارز 
را چهار نرخی کردند؛ این یعنی دولت پس از پنج ســال، 

مردم را سر کار گذاشته است.

با وجود زیان شدید تولید داخلی

برخوردی با فروشگاه های عرضه کننده پوشاک قاچاق 
صورت نمی گیرد

یک استاد دانشگاه دریک آمریکا اعام کرد 
در شــرایط فعلی اجرای اقتصاد مقاومتی راهکار 

مشکات اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از امریکن هرالد 
تریبون آمریکا،  اســماعیل حســین زاده طی گزارشی 
نوشت: در شرایط کنونی که ایران با تحریم های بی وقفه 
آمریکا در جنگ اقتصادی روبروست باید به سمت اقتصاد 
جنگ محور )یا به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی( برود. 

وی افزود: برای آنکه ایران استراتژی اقتصاد جنگی یا 
مقاومتی را در پیش گیرد، نخست و از همه مهم تر باید 
بخش اقتصادی که واقعا در این کشور ارزش افزوده دارد 
را احیا کند که شامل حوزه کشاورزی و صنعت می شود. 
ایــن دو بخش از زمان روی کار آمدن دولت روحانی در 

ایران خاموش شده و خوابیده است و مهم ترین علل آن 
نیز واردات بی رویه و کنترل نشده چه از مبادی قانونی و 
چه از مبادی غیرقانونی است.استاد دانشگاه دریک آمریکا 
ادامه داد: دولت ایران برای شــروع باید به سمت ساخت 
مسکن های ارزان قیمت در تعداد باا برود. در کنار آنکه 
این مسکن ها می توانند نیاز قشر ضعیف جامعه ایران را 
تأمین کنند، این اقدام بسیاری از صنایع این کشور که 

به این بخش مربوط هستند را به راه خواهد انداخت.
حسین زاده تصریح کرد: در حقیقت علی رغم انتقاد 
شــدید دولت روحانی به طرح مسکن مهر که از سوی 
دولت احمدی نژاد اجرا شد، این طرح نه تنها در کنترل 
و پایین نگه داشتن قیمت مسکن موثر واقع شد بلکه برای 
4/4 میلیون خانوار کم درآمد امکان خانه دار شدن را فراهم 

کرد و به رشد اقتصادی و ایجاد  اشتغال موثر منجر شد.
وی اضافه کرد: در این رابطه دولت باید دو سیاست 
را مدنظر قرار دهد؛ نخست آنکه تنها کااهایی باید صادر 
شوند که بیش از نیاز مصرف کنندگان و صنعتگران ایرانی 
در داخل تولید می شوند. دوم اینکه ارز حاصل از صادرات 
این کااها باید به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شود. 
این استاد دانشگاه در مطلب خود نوشت: تقریبا تمام 
کشورهای توسعه یافته کنونی نظیر انگلیس و کانادا در 
مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود چنین سیاست های 
حمایت گرایانه ای را به کار بسته اند و حتی همین امروز 
هم آمریکا به عنوان خاستگاه اصلی اقتصاد سرمایه داری 
در جهان در حال حمایت از صنایع غیر رقابت پذیر خود 
نظیر فواد، آلومینیوم، خودروســازی و شــکر از همین 

طریــق در برابر واردات کاا از چیــن، اروپا، کانادا، کره 
جنوبــی و ژاپن است.حســین زاده تاکید کرد: در حال 
حاضر روحانی و مشــاوران اقتصادی وی عمیقا خود را 
وابسته و متعهد به دکترین اقتصادی لیبرالـ  نئولیبرال 
 می دانند و از این طریق به دنبال بهبود اوضاع اقتصاد ایران
 هســتند. وی ادامه داد: این دولت باید در این مســیر 
درون گرایی خود را افزایش داده و بر منابع، ظرفیت های نو 
و استعدادهای درونی خود تکیه کند و یک دولت برون گرا 
که به دنبال توســعه اقتصادی با تکیه بر سرمایه گذاری، 
کارشناسان و بازارهای غربی است نخواهد توانست در این 
مسیر اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشد.این کارشناس 
اقتصادی اضافه کرد: پرواضح اســت که برای توســعه 
اقتصادی ایران به یک دولت جدید و انقابی  نیاز است.

استاد ایرانی دانشگاه آمریکا :

اجرای اقتصاد مقاومتی راه حل مشکات اقتصادی ایران است

مجری اقتصادی شبکه راشــاتودی با  اشاره به قطع ارتباط 
سوئیفت با ایران اعام کرد این موضوع به حذف دار از مبادات 

جهانی سرعت می بخشد. 
به گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل از راشــاتودی، مکس کیزر 
اظهار داشــت: قرار گرفتن ایران در لیســت سیاه شبکه پیام رسان بین 
بانکی سوئیفت، هشداری برای دشــمنان واشنگتن است اما به سرعت 

گرفتن سقوط دار منجر خواهد شد. 
سوئیفت یک سامانه پیام رسان است که بین 11 هزار بانک و موسسه 
مالی در 200 کشور جهان وظیفه جا به جا کردن پیام را ایفا می کند. این 
سیستم طی چند روز گذشته دسترسی چند بانک ایرانی از جمله بانک 
مرکزی را به خود قطع کرده اســت؛ در واقع این اقدام سوئیفت نشــان 
می دهد که هیئت مدیره آن نتوانستند در برابر فشارهای آمریکا مقاومت 
کنند. وی افزود: آمریکا در تاش برای فشار به ایران، تنها در حال سوق 
دادن دیگر کشــورها به ســمت جایگزین های دار و سوئیفت و کاهش 

وابستگی به نظام مالی آمریکا از طریق خرید طا است. 
به گفته این مجری اقتصادی، آمریکا به شــکل گیج کننده ای به نظر 
می رسد که می خواهد با استفاده از سوئیفت به عنوان ساح، حذف دار 

از بازارهای جهانی را سرعت ببخشد. 
کیزر ادامه داد: تأثیر این اقدامات بر بازار جهانی روشــن است، چین 
و روسیه در حال ایجاد یک سامانه پیام  رسان جایگزین سوئیفت هستند 
و از طرف دیگر، در حال خرید صدها تن طا برای فرار از وابســتگی به 
دار آمریکا هستند و در واقع این اقدامات به حذف دار در جهان شتاب 

می دهد. 
روســیه طی سال های گذشته ذخایر طای خود را به شدت افزایش 
داده اســت؛ چراکه روابط مسکو و واشــنگتن به تاریکی گراییده است. 
زمانی که دولت ترامپ خود را برای اعمال تحریم های بیشتر علیه مسکو 
در ماه آگوســت آماده می کرد، بانک مرکزی روسیه حجم ذخایر طای 
خود را به 83 میلیارد دار رساند و ذخایر داری خود شامل اوراق قرضه 
دولتــی آمریکا را از 96 میلیارد دار در ماه مارس به 14/9 میلیارد دار 
در ماه می رساند. ایران باید با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
دوباره تحریم ها علیه ایران، این کشور باید برای بهبود اقتصاد خود تدابیر 

جدیدی اندیشیده و از شرایط متعارف خارج شود. 
دسترسی بانک مرکزی به سوئیفت قطع شد

در همین جهت، معاون دفتر تروریســم وزارت خزانه داری آمریکا از 
قطع دسترســی همه بانک ها و موسسات مالی ایرانی به جامعه جهانی 

ارتباطات بانکی خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، سیگال مندلکر بیان کرد: سوئیفت اطاع 
داده که نهادهای مالی تحریم شــده ایران را )از شبکه خود( قطع کرده 
است. پنجشنبه شب گذشته هم »استیو منوشین« وزیر خزانه داری آمریکا 
از قطع کامل دسترسی همه بانک های ایرانی به سوئیفت خبر داده بود.

بر همین اساس بانک مرکزی ایران هم در واکنش به این موضوع اعام 
کرد: با توجه به انتشــار خبری در مورد قطع خدمات سوئیفت در برخی 
بانک های کشــور، به اطاع هموطنان گرامی می رساند، سوئیفت صرفاً 
یک سامانه پیام رسانی بین بانک ها و موسسات در سطح بین المللی بوده 
و نقشــی در نگهداری حساب ها و تسویه ارزی ندارد. لذا همان گونه که 
در اطاعیه های پیشــین این بانک اعام شــد، با توجه به احتمال قطع 
ارایه این خدمات، سامانه های جایگزین پیام رسانی از مدت ها پیش برای 
پوشش امکانات و خدمات سوئیفت پیش بینی، توسعه و عملیاتی شده اند. 
بنابراین با قطع ارایه خدمات سوئیفت به برخی بانک های داخلی، خللی 
در انجام مبادات ارزی و فرآیند تجارت خارجی پیش بینی نمی شــود و 
فعــاان اقتصادی می توانند با اطمینان از خدمات تمام بانک های دارای 
مجوز ارزی برای امور بازرگانی خود استفاده کنند. گفتنی است، علی رغم 
صحت ادعای بانک مرکزی، هم اکنون جای این سؤال وجود دارد که وقتی 
ســوئیفت نقش پررنگی در مبادات نداشته و نمی تواند آسیب چندانی 
به مبادات ما بزند، پس چطور ســال 94 مقامات این بانک با دعوت از 

خبرنگاران، وصل شدن به این پیام رسان به نوعی جشن گرفتند؟

راشاتودی خبر داد
افزایش سرعت حذف دار از مبادات جهانی 

با قطع سوئیفت برای ایران

پس از بخشنامه خودروسازی سایپا درباره تحویل پراید به جای 
ساندرو، وزیر صنعت در واکنش به این اقدام گفت: خودروسازان 
باید به تعهداتشان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو 

دارند عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، رضــا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در یک برنامه تلویریونی اظهار کرد: برخی خودروها تا 90 درصد 
قطعاتشــان تولید داخل است و باید خودروســازان بر روی ساخت این 

خودروها تمرکز کنند.
وی ســهم خودرو از صنعت کشــور را حدود 18 درصد اعام کرد و 
افزود: قیمت گــذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و اباغ 

شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است.
رحمانی عنوان کرد: بر اســاس آخرین تصمیم، ســتاد تنظیم بازار 

مأموریت قیمت گذاری برای خودروها را بر عهده گرفته است.
گفتنی اســت روز شنبه بخشــنامه ای از شرکت ســایپا خطاب به 
نمایندگی ها صادر شــد که نشان می داد مشتریانی که ساندرو و تندر90 
ثبت نــام کرده اند، می توانند محصوات خانــواده پراید یا تیبا را به جای 

خودروی ثبت نامی خود تحویل بگیرند.
اما با گسترش انتقادات از این بدعهدی سایپا، معاونت بازاریابی و فروش 
شرکت سایپا بخش نامه 19 آبان این شرکت را کان لم یکن اعام کرد. در 
ادامه سایپا طی اطاعیه ای اعام کرد جایگزینی خودروهای خانواده رنو 

با گروه ایکس 100 و ایکس 200 کاما اختیاری است.
مدیرعامل این شرکت هم در مورد جایگزینی خودروهای پراید و تیبا 
به جای ساندرو و پارس تندر، اعام کرد: به دلیل خروج شرکت رنو از کشور 
یکسری تعهدات مازاد مانده است که باید این تعهدات به نحوی پاسخ داده 
شود.بر اساس اظهارات محمدرضا سروش، قیمت های تمام شده محصوات 
سایپا عمدتاً بااتر از قیمت فروش محصوات است و با این شرایط شرکت 
سایپا از جهت سرمایه در گردش و با توجه به اینکه نرخ ارز بین 2 تا 3 
برابــر افزایش یافته و همچنین با توجه به اینکه نرخ فروش کمتر از نرخ 
تمام شده محصوات است، سرمایه در گردش شرکت دچار چالش جدی 
شده است.گفتنی است به اعتقاد برخی کارشناسان، این برخورد و تأیید 
و تکذیب های شــرکت های خودروساز در مواجهه با تعهدات خود، نوعی 
عامت را به بازار منتقل می کند که به پیام افزایش قیمت تعبیر می شود

پس از اطاعیه سایپا
وزیر صنعت: خودروسازان 

باید به تعهدات خود عمل کنند

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۸/۲۲

با وجودی که آمریکا نتوانســت ادعای صفر 
کردن فروش نفت ایران و جایگزینی کاهش تولید 
جهانی را عملی کند، ترامپ همچنان درحال فشار 
به عربستان برای افزایش تولید و کاهش قیمت های 

جهانی است.
به گزارش خبرگزاری فــارس، »دونالد ترامپ« در 
توئیتر به تحوات اخیر بازار نفت واکنش نشان داد و از 
هم پیمانان نفتی واشنگتن به خصوص عربستان به خاطر 
کمک به کاهش قیمت نفت تشکر کرد. این توئیت ساعتی 
پس از آن منتشر شد که »خالد الفالح« وزیر نفت عربستان 
در اجاس کمیته نظارتی اوپک و کشورهای هم پیمان، از 
لزوم کاهش تولید نفت در سال 2019 برای جلوگیری از 

ایجاد عرضه مازاد سخن گفت.
الفالح گفته بود که با توجه به رشد تولید جهانی نفت، 
در سال آینده باید حداقل 1 میلیون بشکه از تولید روزانه 
اوپک کاسته شود و عربستان حاضر است که به تنهایی، 

نیم میلیون از این کاهش تولید را بر عهده بگیرد.
وزیر نفت عربســتان همچنین گفته بود که کاهش 

تولید ناشــی از اعمال تحریم های 14 آبان آمریکا علیه 
ایران، کم تر از پیش بینی ها بوده است و به همین دلیل، 

قیمت ها در سراشیبی سقوط رفته اند.
ترامپ با در نظر گرفتن همه این مســائل، به توئیتر 
آمده و نوشته: »امیدوارم که عربستان سعودی و اوپک، 
تولید نفت را کاهش ندهند. قیمت نفت باید بر اســاس 

عرضه، بیشتر از این ها کاهش یابد«.
تحریم های 14 آبان، دور دوم بازگشــت تحریم های 
آمریکا در پســابرجام را شکل داده است؛ در این دور از 
تحریم های قطع کامل دسترســی شبکه بانکی ایران به 
شبکه های مالی بین المللی و به صفر رساندن فروش نفت، 

پیش بینی شده بود.
آمریکایی ها اما در مواجهه با تأثیر منفی قطع ناگهانی 
خرید نفت ایرانی بر اقتصاد متحدان خود، هشت کشور 
ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و یونان 
را به مدت 6 ماه، از تحریم معاف کردند. واشنگتن البته 
رقم دقیق میزان خرید مجاز نفت ایرانی برای این کشورها 
را اعام نکرده و به اعام این امر بســنده کرده که »باید 

خرید نفت از ایران، به طرز چشمگیری کاهش یابد.«
شایان ذکر است که تصمیم آمریکا در اعام معافیت 
خریداران بزرگ نفت ایران، به معنای عقب نشــینی این 
کشــور از ادعای قبلی خود مبنی بر توقف صادرات نفت 
ایران تعبیر شــد. پس از این اتفاق گفته شد که تاش 
آمریکا علیه ایران در نهایت به این بستگی دارد که دولت 
آمریکا تا چه میزان در بلندمدت در مجبور کردن کشورها 

به توقف خرید نفت از ایران، موفق خواهد بود.
ناتوانی عربستان در همراهی آمریکا

آمریکایی ها برای جبران کاهش عرضه نفت در بازار 
و کنترل قیمت ها پس از تحریم ایران، روی ســعودی ها 
حساب ویژه ای باز کرده اند، اما به نظر می رسد عربستان 
قادر به انجام چنین کاری نیســت. البته گفته می شود 
کاهشــی که اخیرا در قیمت ها رخ داده نیز در اثر عرضه 
ذخایر استراتژیک برخی کشورها از جمله عربستان بوده 

که به دایل امنیتی ادامه دار نخواهد بود.
در همین رابطه مدیر ســابق اداره بررسی بازار نفت 
وزارت نفت گفت: عربستان توان تولید بیش از 10 میلیون 

و 200 هزار بشکه نفت را ندارد و اگر از این مقدار بیشتر 
تولید کرد مطمئن باشید که 50 درصد آنچه اضافه تولید 

می کند، آب است و نفت نیست.
محمدصادق معماریــان در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس با اشــاره به تصمیم عربســتان مبنی بر کاهش 
500 هزار بشــکه ای صادرات نفت در ماه آینده میادی 
گفت: قیمت های کمتر از ۷5 دار با اقتصاد عربســتان 
همخوانی ندارد. بر این اساس عربستان به دنبال کنترل 
قیمت های نفت است و می خواهد قیمت های نفت کاهش 
پیدا نکند.این کارشناس بازار نفت تصریح کرد: بهترین 
میزان تولید نفت برای عربستان  حدود 9 میلیون و 500 

هزار بشکه است.
این کارشناس ارشد بازار نفت خاطرنشان کرد: آنچه 
که عربستان پیش از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران 
می گفت که می تواند با کاهش هر بشــکه نفت ایران دو 
بشــکه نفت تولید کند و روانه بازار کند فقط یک بلوف 
سیاســی است و سابقه تاریخی هم نشان داده عربستان 

هرگز نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.

با وجود شکست تحریم های آبان ماه علیه ایران

فشار دوباره آمریکا به عربستان برای افزایش تولید نفت

یک کارشــناس اقتصادی با بر شمردن دایل 
کاهش ارزش پول طی ماه های اخیر، راهکارهایی را 

برای تقویت ارزش پول ملی مطرح کرد. 
احمدرضــا صفا در گفت و گو با خبرگزاری فارس، تراز 
بازرگانــی را یکی از پارامتر های تاثیر گــذار بر قیمت ارز 
برشمرد و اظهار داشت: تراز بازرگانی، یعنی میزان صادرات 
نســبت به واردات یک کشور که اگر این تراز مثبت باشد 
ارزش پول ملی آن کشور افزایش پیدا می کند و اگر منفی 
باشد یعنی واردات نسبت به صادرات بیشتر است، )پس( 
تقاضای ارز بیشــتری می کنیم و ارزش پول ملی کاهش 
می یابد. وی در ادامه با اشــاره به میزان صادرات و واردات 
کشور در سال 96 گفت: سال گذشته میزان صادرات غیر 
نفتی ما حدود 4۷ میلیارد دار و واردات ما 54 میلیارد دار 
بوده و تراز بازرگانی هفت میلیارد دار منفی بوده است؛ از 
سوی دیگر حدود 23 میلیارد دار از همین میزان صادرات 

را میعانات گازی، گاز طبیعی، روغن ها و مشتقات نفت در بر 
گرفته است؛ یعنی میزان سایر کااهای صادراتی ما حدود 

24 میلیارد دار بوده است.
این عضو انجمن اقتصاد اسامی حوزه علمیه قم حجم 
نقدینگی را از عوامل موثر بر تورم و کاهش ارزش پول ملی 
برشمرد و به کسری بودجه دولت نیز به عنوان یکی دیگر 
از موضوعات تاثیرگذار بر کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد. 
صفا ادامــه داد: ترکیه با 80 میلیون نفر جمعیت در 
همسایگی ماست؛ صادرات غیرنفتی این کشور در سال 95 
از ایران حدوداً میلیارد دار بوده اســت که دو درصد کل 

واردات ترکیه را در بر می گیرد.
وی با اشاره به مزیت های جغرافیایی ایران برای صادرات 
به کشــورهای همسایه بیان کرد: در پاکستان هم با 200 
میلیون جمعیت از 4۷ میلیــارد داری که واردات دارد، 
ســهم ایران فقط 800 میلیون دار بوده است و یا درباره 

عراق بیشترین حجم صادرات ما به این کشور شش میلیارد 
دار بوده است که حجم بسیار کمی از واردات این کشور 

را شامل می شود. 
به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی صادرات موثر ما 
تا این حد کم باشد قطعاً کاهش ارزش پول ملی را شاهد 
خواهیم بود.صفا درباره راهکارهای رسیدن به صادرات موثر 
بیان کرد: یکی از راهکارهایی که در این زمینه پیشــنهاد 
می شود تجارت ترجیحی است که در مقابل وارداتی که از 
کشورها داریم، تعیین می کنیم که چه اقامی را صادر کنیم.

وی حذف ارز از مبادات تجاری با برخی کشورها در 
قالب پیمان هــای ارزی دو یا چندجانبه را راهکار دیگری 
برای احیای ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: پیمان های 
ارزی منعقد می شود تا به جای اینکه از دار و یا یک پول 
خارجی مانند یورو استفاده کنند، کااها را به صورت موازی 

با یکدیگر مبادله کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سومین راهکاری که در 
کشور روسیه تجربه شده، افزایش ذخایر است، توضیح داد: 
یکی از عوامل موثر در افزایش ارزش پول ملی این است که 
حجم چشمگیر از ذخیره ها را داشته باشیم، روسیه برای 
افزایــش قدرت پول ملی ذخایر طایش را افزایش داد اما 
متاسفانه در کشور ما در این زمینه برعکس عمل شد و در 
مدت اخیر دیدیم که چقدر طا به صورت معامات آتی و 
پیش فروش ســکه از سوی بانک مرکزی به جامعه تزریق 
شد و همین باعث شــد ذخایر کشور که در اختیار بانک 

مرکزی است کاهش پیدا کند.
صفا درباره رویکردهایی که دولت برای حمایت از تولید 
داخل و کنترل بازار ارز داشــته نیز گفت: وقتی صحبت از 
حمایت از تولید ملی می کنیم به این معنا نیست که دولت 
دخالت کند، چرا که در کشور ما ثابت شده که هرچه دولت 

دخالت نکند تولید ملی قدرتمند تر عمل می کند.

نمایندگان مجلس به اظهارات معاون اول رئیس 
جمهور درباره ارزش 13 میلیون تومانی سهام عدالت 

واکنش نشان دادند.
اسحاق جهانگیری روز دوشــنبه در مراسم تکریم و 
معارفه وزرای تعاون و کار و رفاه اجتماعی گفت: »در حال 
حاضر قیمت سهام 2میلیونی سهام عدالت حدود 13میلیون 
تومان اســت«. این اظهارات با واکنش نمایندگان مجلس 

مواجه گردید.
به گزارش خانه ملت، غامعلی جعفرزاده ایمن  آبادی 

در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری اظهار کرد: شاید 
روی کاغذ برای ارزش سهام عدالت اتفاقی افتاده باشد، منکر 
آن نمی شویم اما اعام چنین نرخ هایی و عدم پرداخت سود 

به سهام عدالت نتیجه ای ندارد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اعام چنین نرخ هایی 
جز باا بردن مطالبات و ایجاد توقع در مردم نتیجه دیگری 
ندارد؛ از دولتی ها خواهش می کنم مستندات ادعای خود را 
برای اطاع مردم در روزنامه های کثیراانتشار منتشر کنند.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 

عنوان کرد: ارزش ســهام عدالت افزایش پیدا کرده است 
اما به معنای پرداخت ســود نیست، با وجود اینکه ارزش 
صنعت، زمین و دســتگاه ها باا رفته اما کارخانه ها زیانده 
شده است، طبیعی است که ارزش سهام آنها افزایش یابد 

اما نمی تواند سود بدهند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره 
به اظهارات معاون اول رئیــس جمهور درباره قیمت 13 
میلیونی ســهام عدالت گفت: قیمت سهام عدالت را بازار 
بورس مشــخص می کند و تا بازار بورسی نباشد و سهامی 

در بورس ارائه نشــود نمی توان قیمت واقعی آن در بازار را 
تعیین کرد.سید حســن حسینی شاهرودی تصریح کرد: 
تاکنــون ایحه خریــد و فروش آزادانه ســهام عدالت به 

کمیسیون اقتصادی نرسیده است.
نماینده مردم شــاهرود و میامی در مجلس ادامه داد: 
کمیســیون اقتصادی از دولت خواسته که سهام عدالت را 
تعیین تکلیف کند تا دارندگان سهام عدالت بتوانند آزادانه 
برای خرید و فروش و مدیریت سهامی که در اختیار دارند 

تصمیم بگیرند.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

راهکارهای تقویت پول ملی

واکنش نمایندگان مجلس به سهام عدالت 13 میلیونی جهانگیری

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00037/500/000پراید 1111
22/709/00034/000/000پراید2131
23/400/00033/500/000پراید 3151
74/952/000130/000/000چانگان4
30/389/00044/500/000تیبا 52
31/143/50045/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60054/500/000پژو 7405
8SLX 35/105/90059/500/000پژو
34/745/20055/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70068/500/000پژو پارس10
42/481/00078/500/000پژو پارس TU5 کاس1113
36/286/00059/700/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/500/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10072/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX(33/535/40055/000/000سمند ال ایکس
16EF7 34/338/20058/000/000سمند
36/616/00062/500/000سمند دوگانه سوز کاس1716
46/989/40079/000/000دنا18
53/265/800103/000/000دنا پاس19
47/128/30092/000/000پژو 207 دنده ای20
54/361/900115/000/000پژو 207 اتوماتیک21
43/684/00060/000/000برلیانس 230 دنده ای22
48/264/00088/000/000پارس تندر23
61/000/000137/000/000ساندرو استپ وی24



گزارش روز
صفحه ۵

 چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 
۶ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۹

افقی:
1- در لغت به معنای نویسنده است- به سرای 
ماندگار کوچیدن 2- کارگــران و کارمندان 
نگران این بای ویرانگر هستند 3- جایگاهی 
در دســت- روح و روان- امر به ســاییدن- 
رهاوردی از گجرات 4- گرفتن- پرنده مناسب 
برای فسنجان- جاروجنجال 5- ماهی که از 
نیمه گذشته است- طرف چپ- فرمان توقف 
به راننده 6- روشی در خندیدن- چاک دامن- 
لوله مدرج آزمایشــگاهی 7- درون- پایبند 
گذشته و سنت ها نیست- از خدایان هندوها 
8- عقــل- نوعی پیچ و آچــار آن- پول خرد 
آمریکایی- نظم و نثر 9- قتل- ســوره ای در 
کام اه مجیــد- صدای نفس باربر و نمدمال 
10- انگشــت- حاصل و نتیجــه- خودکامه 
11- تظاهر سالوســانه- قبله گاه مرید- تار و 
کدر 12- گاه با جونور همراه می شود- مانکن- 
شهری در لرســتان 13- پشت و پس- نامی 
برای زنان صد ســال پیــش- متکدی- آوای 
دردنما 14- تولیدات صنعتی ما علیرغم ادعای 
رعایت این موازین در بــازار جهانی مطلوب 
نیستند 15- عنوانی برای دسته ای از مخالفان 

دولت ما- ورزش پرهزینه.

عمودی:
1- جزم اندیش، خشــک و بی انعطاف- 
گزینــش- پاســخ 2- انــگ و عنوان 
نامناســب روی خود دیدن- مقر استاد 
در تاار تدریس 3- کلمه انتخاب- نوعی 
موشک ضد تانک- رگ و پی گوشت- در 

شماره 11266 جدو    ل

دویست سال اخیر انســان ها موفق به 
کنترل آن شــده اند 4- آزار رساندن- 
کشوری در شــرق آفریقا- ضمیر اشاره 
5- نویسنده روس کتاب »چنگیزخان«- 
 آهســته و آرام- شهری بزرگ در ترکیه

  6- ارتفاع- زیرانداز صادراتی- دارنده تقدس 
خاردار-  گلی  تایرها-  ناصاف  7- سطح 
ظرفی در آشــپزخانه 8- عنوان حلزون 
و لیسه در شمال کشــورمان- عقاید و 
نظریات- مایع بیهوش کننده- خانه بزرگ 
و مشجر 9- مغازه فروش اجناس کهنه- 
وسیله  بلوط-  میوه  به  جونده عاقه مند 
آهنگــری 10- زخمی و مجروح- طرف- 
برای  مناسب  میوه  11- وصف  آســتانه 
مصرف- کودک پدرمــرده- رگ گردن 
12- پیشوند سالب- کاابرگ- پذیرفتن 
13- محکم- آشــکار و نمایان- پرتابه 
از  باقی مانده-  کمان- عامت جمع 14- 
ایندیرا  پدر  پروژه ها 15-  افتتاح  مراسم 

گاندی- درخشان- تر و نمناک.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/5/6 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: علــی محمدخانی دارنده کد ملی به شــماره 
0068461755 نماینده شــرکت تدبیرپردازان پاســارگاد شرق 
بــه شناســه ملــی 14004686193 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کد ملی به شــماره 
0043265782 نماینده شــرکت ســاختمانی افق روشن باربد 
به شناســه ملی 10320555318 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و سعید محمدخانی دارنده کد ملی به شماره 
0073196355 نماینده شرکت بهداشت کودک به شناسه ملی 
10101187336 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیــره متفقا همراه با مهر شــرکت یا امضای یک نفر از اعضای 
هیئت مدیره به همراه امضای خانم ســمیرا جعفریان به شماره 
ملی 0323661599 به عنوان مدیر امور اداری با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. ضمنا مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 
یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر امور اداری به تنهایی و با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی 
محصوات پارس با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت ۱۷۹8۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰8۹8 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1397/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال 1396 به 
تصویــب رســید. مهراقدس نقوی جهرمی به شــماره 
ملــی 0038080931 و شــاهین علی محمــدی به 
شــماره ملی 0453665284 و نوبوو یاسوهیرا به کد 
فراگیر 100339670 و فرشــید معیر به شــماره ملی 
2594105104 و کامران پدرام رازی به شــماره ملی 
0043354203  به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب 
شدند. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی 
10100468600 بــه عنوان بازرس اصلی و موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت ممیز به شناســه ملی 
10100121718 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت تعیین 

گردید. 

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲8۱۴۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۶۰8۶

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

به استناد صورتجلسه هیئت 
امنا مــورخ 1395/9/24 و 
مجوز ســازمان هواپیمایی 
کشوری به شماره 55036 
مجوز  و   95/11/3 مــورخ 
ســازمان حــج و زیارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 و مجوز اداره کل 
گردشگری استان تهران به 
شــماره 952/126/9409 
مورخ 95/10/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نام موسسه 
به فرهنگی خدمات مسافرت 
هوایی گردشگری و زیارتی 
ثامن اائمــه تغییر یافت و 
اساسنامه اصاح شد.  ماده 
ماده 2 اساســنامه به شرح 
ذیل اصاح گردید: فعالیت 
در زمینه اخذ روادید، تنظیم 
و انجام مسافرت های گروهی 
داخلــی و خارجی، ذخیره 
هرگونــه خدمات  و  مکان 
گردشگری با رعایت قوانین 
و مقررات ســازمان میراث 
دســتی  صنایع  فرهنگی، 
)هرگونــه  گردشــگری  و 
تغییرات در خصوص سهام 
شرکا، مدیران، مکان فعالیت 
و تاســیس شــعبه باید با 
کل  اداره  موافقت  کســب 
صنایع  فرهنگــی،  میراث 
دستی و گردشگری استان 

تهران صورت پذیرد.(

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوائی و زیارتی 
ثامن اائمه موسسه 
غیرتجاری به شماره 
ثبت ۱۶۵۶۹ و شناسه 
ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ 

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

اکنون نه تنها اقتدار معنوی و قدرت نرم آمریکا 
رو به افول است بلکه اقدامات رئیس جمهور عجیب 
و غریــِب فعلِی آمریکا، »لیبرال دموکراســی« را 
 نیز که پایه تمدن غرب اســت، بی آبرو کرده است.

)مقام معظم رهبری 12 /آبان/ 1397(
مقام معظــم رهبری در این ســال ها و هر از گاهی 
جمات کلیدی و دقیقی را پیرامون تحوات جهان بیان 
فرمودند که در کمال ناباوری کارشناســان و تحلیلگران 
جهانی به حقیقت پیوســت و این نشان از بینش عمیق 
و دقیق معظم له نســبت به تحــوات دنیای پیرامون در 

حوزه های مختلف دارد.
مشاهده کردیم حتی در شبکه ها و رسانه های ارتباط 
جمعی هشــتگی بــه راه افتاد به نام »گفت - شــد« که 
روایتی اســت از انطباق حیرت آور وعده های ایشــان و 

اتفاقات جهان پیرامون.
 در گــزارش امروز و فردای کیهان نیز جمله کلیدی 
اخیر رهبری در باره زوال آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم 

تا ببینیم افول این کشور چقدر مبنای »شدن« دارد.
یاغی گری زمینه زوال قدرت ها

افول امپراطوری ها، ناگهانی و آنی نیست و قدرت های 
بزرگ در تاریخ همیشه به آهستگی سیر تزلزل و ضعف خود 
را طی کرده اند و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ظهور قدرتی به نام آمریکا در قرن بیستم یک واقعیت 
است. این قدرت بزرگ در رقابت با رقبای خود، بر این تصور 
بود که می تواند به دایل گوناگون، تنها قدرت برتر در قرن 
بیســت ویکم بوده و نظم نوین جهانی را در چارچوب یک 
نظام تک قطبی با پشتوانه های ایدئولوژیک متضاد ولکن 

مادی گرایانه ایجاد کند.
انقاب اسامی در چنین وضعیتی در بستر یک جهان 
بینی الهی با مجموعه ای از اعتقادات و باورهای آســمانی 

به پیروزی رسید.
 نفــی ایدئولوژی های موجود اعم از شــرقی یا غربی 
از سوی انقاب اســامی و تأکید بر اسام ناب، پایه گذار 
حرکتی شد که اکنون تحوات بزرگی را شکل داده و جهان 

را در آستانه یک تحول بنیادین قرار داده است.
سیدحسین نقوی حســینی نماینده مردم ورامین و 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»یکی از نشانه های افول قدرت های سلطه گر، ظهور و بروز 

رفتارها و مختصات یاغی گری و طغیان گری آنهاست.«
وی ادامه می دهد: »وقتی قدرت های سلطه گر دست 
به یاغی گری می زنند نشــان می دهد که از درون در حال 

فروپاشی بوده و با بحران های جدی رو به رو هستند.«
نقوی حسینی می افزاید: »نمونه این رفتار را در اقدامات 
آمریکایی ها مشاهده می کنید؛ یک روز دیوار مرز مکزیک 
را مطرح می کنند و روز دیگر به کشورها حمله می کنند، 
بحث مذاکره مطرح می کنند، از کنوانسیون محیط زیست 
خارج می شوند، ادعای خروج از منطقه خارمیانه می کنند 
و بعد با عربستان به یمن حمله می کنند، تهدید به خروج 
از شورای امنیت و حقوق بشر می کنند که همگی طغیان 

علیه نظام بین الملل می باشد.«
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید 
می کند: »این نوع رفتارها نشــان می دهــد آمریکایی ها 
با بحران های جدی رو به رو هســتند، درون این کشــور 
شــکاف های اقتصادی بروز پیدا کــرده و هماهنگی این 
کشــور با کشــورهای آدمکش مانند عربستان سعودی و 

بررسی پیش بینی مقام معظم رهبری از زوال قدرت استکباری آمریکا 

شمارش معکوس افول شیطان بزرگ
هدیه آقاپور  بخش نخست

* افول قدرت آمریکا در 
سال های اخیر مورد توجه 
صاحبنظران و اندیشمندان غربی 
قرار گرفته است و معتقدند نظم 
جهانی مبتنی بر قدرت آمریکا 
در حال فروپاشی و سقوط بوده و 
شاهد شکل گیری نظم جدید در 
جهان هستیم.

رژیم صهیونیستی نشان دهنده رو به زوال بودن آنهاست.«
وی اضافه می کند: »عدم همراهی دوستان آنها در بحث 
تحریم جمهوری اسامی ایران نشان می دهد که زنجیره 
اســتکباری از ســوی آمریکا دیگر قابل مدیریت نیست، 
همچنین در ســوریه آنچه آمریکا می خواست با شکست 
مواجه شــد درحالی که در گذشــته کم حادثه داریم که 
آمریکا خواستار آن بوده باشد و موفق نشود اما در سوریه 
دیدید که آمریکایی ها با شکست مفتضحانه ای روبه رو شدند 

که همگی نشانه افول آنهاست.«
افول مقبولیت 

عدم اعتماد به سیاســت خارجی واشنگتن در قبال 
متحدان اروپایــی آمریکا و همین طور کاهش محبوبیت 
آمریکا منجر شــد که کشورهای دنیا به سیاست خارجی 
آمریــکا در عرصــه بین الملل نامطمئن و شــکاکانه نگاه 
بکنند و بیشتر کشورهای اروپای شرقی از سیاست ترامپ 

ناراضی هستند.
صاحب نظران بین المللی معتقدند یکجانبه گرایی ترامپ 
در سیاســت خارجی، مورد بعدی است که پررنگ شدن 
اختافات بین آمریکا و متحدانش را به دنبال داشت. ترامپ 
با روی کار آمدن در کاخ ســفید به نوعی سیاستی شبیه 

جورج بوش پسر را در پیش برد. 
یک جانبه گرایی در خواســت ها و روش های فکری 
ترامپ منجر شــد که در تصمیمــات بین المللی فقط به 
منافع آمریکا دقت بشــود و منافع سایر کشورها و حتی 

منافع کشورهای متحد آمریکا نادیده گرفته شده است.
 به گفته ســی ان ان میزان مقبولیت رؤسای جمهور 
پیشین آمریکا در دوره مشابه آغاز کارشان بدین شرح است:
 بــاراک اوباما 76درصد، جــان اف کندی 72درصد، 
دوایــت دی. آیزنهاور 68 درصد، جیمی کارتر 66 درصد، 
ریچارد نیکسون59 درصد، بیل کلینتون 59 درصد، جورج 
دابلیو بوش 58 درصد، جورج اچ. دابلیو بوش 57 درصد، 

رونالد ریگان 51 درصد، دونالد ترامپ 44 درصد.
همچنین بر اســاس نظرســنجی »گالوپ« در سال 

2017؛ بیشــترین مخالفت ها با رهبــری آمریکا در بین 
متحدان نزدیک این کشــور یعنی پرتغال، بلژیک، نروژ و 
کانادا بوده، به طوری که اعتماد مردم این کشورها نسبت 
به سیاســت های آمریکا بیش از 40 درصد کاهش داشته 
است. در کشورهای کانادا، سوئیس، هلند، بلژیک، اتریش 
و آلمان نیز سطح عدم اعتماد به واشنگتن بسیار بااست.
به طور کلی، ســطح نارضایتی طی یک سال دو برابر 
شــده، در ســال 2016 تعداد این کشورها 16 کشور بود 

و در سال 2017 این تعداد به 53 کشور افزایش یافت.
اعتماد نســبت به رهبری آمریکا در 65 کشور جهان 
بیش از 10 درصد کاهش داشته که شامل همه کشورهای 
شــمال و غرب اروپا و تقریبا همه کشــورهای آمریکای 

اتین می شود.
سیدقاسم جاســمی نماینده مردم کرمانشاه و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســامی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »مقام 
معظم رهبری در چند سال گذشته این وعده را داده بودند 

که آمریکایی ها مشکاتی را در منطقه خواهند داشت.«
وی ادامه می دهد: »در دو دهه اخیر قدرت سیاســی 
و نفوذ در منطقه غرب آســیا از سوی آمریکایی ها کاهش 
پیدا کرده و همچنین مقبولیت و محبوبیتشان نیز در دیگر 
کشــورها و در داخل نیز پایین آمده است. به عنوان مثال 
عدم پایپندی ترامپ به توافقات بین المللی، منجر شد که 
کشــورهای دنیا و افکار عمومی نسبت به سیاست ترامپ 
احســاس باتکلیفی و عدم اعتماد داشــته باشند. خروج 
یک جانبه آمریــکا از پیمان پاریــس درخصوص محیط 
زیست و مهار انتشار کربن و گازهای گلخانه ای نه تنها در 

آمریکا بلکه در کلیه این کره خاکی و در هر پنج قاره زمین 
تاثیرات خاص می گذارد. قطعا افکار عمومی را نسبت به این 
اقدام خودســرانه و خودخواهانه آمریکا مخدوش می کند. 
آنها برنمی تابند که یک کشــور هرچند بزرگ، ثروتمند و 
قدرتمند باشــد اما به خاطر کسب منفعت و سود بیشتر 
سامت محیط زیست و ایمنی کشورهای دیگر و شهروندان 

دیگر را به خطر بیندازد.«
جاســمی می افزاید: »آمریکایی ها نه تنها در منطقه 
نتوانستند استراتژی مدنظرشــان را پیاده کنند بلکه در 
منطقه خلیج فارس و سوریه شکست های مفتضحانه ای را 
متحمل شدند، از سوی دیگرحمایت ترامپ از دولت های 
دارای کمترین سطح دموکراسی و حکومت های خودکامه 
و دیکتاتور، مورد دومی شد که مردم در خاورمیانه و افکار 
عمومی از ترامپ دلســرد شدند. این اقدام از سوی ترامپ 
منجر به پاسخ منفی و سوگیری منفی نسبت به سیاست 

آمریکا در بین ملت ها شده است.«
در تکمیل بررســی این موضوع باید  اشــاره داشت 
ملت های جهان در ســالیان گذشــته تاش کردند با به 
راه انداختن نهضت های مختلف در کشــورها و با توسل 
بــه ان جی او ها )NGO( و با راه انــدازی هزاران برنامه 
و جنبش هــای مدنی نژادپرســتی را کاهش دهند. اما ما 
شاهد هســتیم که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
یک کشور ابرقدرت به رفتارهای نژادپرستانه و ملی گرایانه 

دامن می زند.
نظرات اندیشمندان و اندیشکده های غربی

آمریکای امروز عاجز از یدک کشیدن عنوان ابرقدرتی 
اســت. این نظر، صرفاً و تنها یک شعار از جانب مخالفان 

سیاســت های استکباری دولت آمریکا نیست، بلکه امروز 
صاحب نظران بسیاری هم در داخل آمریکا و هم در خارج 

آن نیز بر این موضوع تاکید دارند.
آمریکا از چنان قدرتی که از آن صحبت می کنند قطعاً 
برخوردار نیســت و در بهترین حالت می توان از آمریکا به 

عنوان یک قدرت در کنار قدرت های دیگر نام برد. 
افول قــدرت آمریکا در ســال های اخیر مورد توجه 
صاحب نظران و اندیشــمندان غربی قرار گرفته اســت و 
معتقدنــد نظم جهانی مبتنی بر قــدرت آمریکا در حال 
فروپاشی و ســقوط بوده و شاهد شکل گیری نظم جدید 

در جهان هستیم.
فرید زکریا، نظریه پرداز نئورئالیست معتقد است جهان 
در حال انتقال از عصر آمریکایی به عصر پساآمریکایی است. 

جهانی که در پیش داریم جهانی اســت که در آن ایاات 
متحده آمریکا نه رهبری اقتصادی و ژئوپولیتیک آن را بر 
عهده خواهد داشــت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد بود 

بلکه قدرت آن سقوط خواهد کرد.
نوام چامسکی، اندیشمند آمریکایی، آمریکا را امپراطور 
در حال ســقوط می داند. از نگاه وی، اگرچه اصول تسلط 
امپریالیستی آمریکا تغییر کرده  اما ظرفیت پیاده سازی آن، 
به شکل قابل ماحظه ای، کاهش یافته است. آمریکا هم در 

داخل و هم در خارج در حال سقوط است.
جان ایکنبری، نظریه پرداز روابط بین الملل و سیاست 
خارجی آمریکا و اســتاد علوم سیاسی و روابط بین الملل 
دانشــگاه پرینستون آمریکا در سال 2014 در مقاله ای با 
عنوان »آینده نظم جهانی لیبرال« که توسط مجله فارین 

افرز منتشر شده، به تغییر قدرت جهانی  اشاره می کند.
 وی معتقد اســت تغییر قدرت جهانی و افول قدرت 
آمریکا و تغییر نظام تک قطبی در جریان است. عصر آمریکا 
در حال پایان اســت و نظم جهانی شرقی جایگزین نظم 

جهانی غربی شده است.
آلفرد مک کوی  اســتاد و مورخ آمریکایی معتقد است 

مرگ ایاات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی می تواند 
به مراتب سریعتر از آن باشد که هر کس تصور می کند. این 
مرگ، تا سال 2025 کامل خواهد شد. انتقال ثروت و قدرت 
اقتصادی جهانی از غرب به شــرق در حال جریان است. در 
سال 2012، 65 درصد مردم آمریکا معتقد بودند که کشور 
در شرایط سقوط قرار دارد. مک کوی، استدال می کند که 

بزرگ ترین عامل سقوط آمریکا، نظامی گری است.
شکست نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا

بر اساس یافته های »دانشکده تجارت هاروارد«، نظام 
سیاســی آمریکا شکست خورده و اقتصاد آن هم در حال 
سقوط بوده و دست وپا میزند. رشد و رفاه اقتصادی آمریکا 

20 سال پیش به پایان رسید.
همچنین مؤسســه بروگینگز در زمینه افول قدرت 
آمریکا معتقد است؛ بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی 
اظهار می دارند که آمریکا در حال ســقوط است. از زمان 
وقوع بحران اقتصادی بین المللی در ســال 2008، مسئله 

سقوط آمریکا در چین و سایر کشورها مطرح شد.
 برخی از افراد از جمله خود آمریکایی ها بر این باورند 
که ســقوط برگشت ناپذیر در ایاات متحده آمریکا شروع 

شده و جهان در حال ورود به عصر پساآمریکا است.
از نگاه جوزف نای، تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی 
عمومی، آینده قدرت آمریکا به شدت مورد چالش است. 
بحران اقتصادی جهانی ســال 2008 را می توان شروع 
ســقوط آمریکا تفسیر کرد. »شــورای اطاعات ملی« 
پیش بینی کرده که در ســال 2025، ایاات متحده به 
عنوان یک قدرت باقی می ماند اما سلطه آمریکا از بین 

خواهد رفت.
شکست و افول نظم لیبرال غربی، واقعیتی است که در 
نظام بین الملل در حال وقوع است. آمریکا به عنوان رهبر 
این نظم، خود نیز دچار ضعف شــده و مولفه های قدرت 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی آن روبه سقوط 
هستند. واقعیت دیگر جهان امروز، ظهور قدرت های جدید 
است که اغلب رویکرد تجدیدنظرطلبانه به نظم آمریکایی 
دارند، قواعد و هنجارهای آن را قبول ندارند و درصددند که 

در نظم جهانی آینده نقش مهمی داشته باشند.
 هرچند سناریوهای محتمل برای نظم جهانی آینده 
متنوع اســت اما واقعیت مســلم این است که در نظم 
جهانی آینــده، دولت های غربی و از جمله آمریکا نقش 
نخواهند داشت و این قدرت های آسیایی و شرقی هستند 
کــه قواعد و هنجارهای آن را تعیین خواهند کرد، دقیقا 
همان چیزی که رهبر معظم انقاب از آن به عنوان افول 

آمریکا یاد کردند.
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بدون نقطه کور

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای خرید 50 حلقه استیک به شماره 200971010000012 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است 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 مناقصه در سامانه: روز دوشنبه مورخ 97/8/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 97/8/30.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 97/9/19

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 97/9/20
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس تهران- فرودگاه مهرآباد- بلوار معراج- ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل تدارکات 

و تأمین تجهیزات- اداره قراردادها. تلفن 61022486
 اطاعــات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه: مرکــز تمــاس 27313131

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
خرید ۵۰ حلقه استیک خودرو 

آتش نشانی
 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
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کمبود مواد غذایی همراه تورم 1000 درصد
دولت ایران به موجب تعهدی که در پیمان ســه گانه داشت، 
تمام وســائل حمل ونقــل زمینی و راه آهن خــود را در اختیار 
متفقین قــرار داد. بنابراین کامیون ها و واگن های قطار که برای 
حمل محموله هــای ایران از بنادر به نقاط دیگر به کار می رفت، 
همه برای رســاندن مواد غذایی و مهمات به شــوروی بســیج 
شــده بود. 19تا قبل از شهریور 1941/1320 میادی ، 4 هزار 
دســتگاه کامیون برای رفع نیازهای ایران موجود بود اما بعد از 
 اشــغال کشور، 600 دســتگاه را ماموران شوروی مصادره کرده 
و انگلیســی ها نیز 2 هزار دســتگاه از کامیون های ایران را برای 
 حمل ونقــل مهمــات و مواد از جنوب به شــمال ایران تصاحب 

کردند.99
به دلیل همین کمبود وسایل حمل ونقل بود که حتی مقادیری 

آردهای ارسالی انگلیس مملو از شیشه است
نامه زیر که از جانب اداره مستشاری برای نخست وزیر ارسال 
شده، حکایت از آن دارد که آردهای ارسالی از سوی انگلیس به 
ایــران برای کاهش قحطی و جبران اندکی از هزاران تن گندمی 
که از ایران به غارت بردند، مملو از خرده شیشــه بوده و همین 
موضوع مستشــاران خارجی را نیز به فریاد درآورده اســت. نامه 
زیر ســند دیگری از مظلومیت ملت ایران در طی روزگار اشغال 
توســط ارتش های متفقین است که عاوه بر خانه و کاشانه حتی 
آذوقه شان را به غارت برده و به جایش خرده شیشه و فضوات 
حیوانات برای این مردم ارمغان آوردند. آنچه که فقط شایســته 

خودشان بوده و هست.
سند:

وزارت خوارو بار – اداره مستشاری 

آنها  اشاره شده است. 
انگلســتان به منظور گسترش کنترل خود بر محصوات ایران، به 
ویژه غله، گابلز، سرکنسول خود در مشهد را به تهران فراخواند و وی 
را به عنوان مشــاور سفارت انگلیس در امور غله به کار گمارد. یکی از 
توصیه های گابلز این بود که در هریک از کنسولگری های انگلستان در 
ایران، مامورانی مخصوص گماشته شوند تا بر جریان کاشت، برداشت 

و جمع آوری گندم نظارت داشته باشند.
حتی وقتی دولت انگلیس در اقدامی نمایشی سعی می کند، 
مقادیری غله به ایران وارد کند، سفیر ایاات متحده در گزارشی 

راجع به این اقدام می نویسد: 
»... احساس می شود که دولت انگلستان عمدا نمی خواهد از 

قحطی و گرسنگی در ایران جلوگیری به عمل آورد..«109

فعالیت های ســازمان کوک به 
صورت غیرمنســجم ادامه یافت و 
سرلشکر فضل اه همایونی در سال 
1350ش، در نامه ای به محمدرضا 
پهلوی، ضمــن »تبریک و تهنیت 
عبیدانه« هشــتم خرداد ماه سال 
1331ش، که مصادف با نوزدهمین 
سال تأسیس رسمی سازمان کوک 

بود، نوشت: 
کوک  ســربازان  »اعلیحضرتا! 
مفتخرند به پیروی از منویات رهبر 
عالیقــدر خود، با تاش خســتگی 
 ناپذیــر، هدف های انقاب شــاه و 
مردم که از برکت ثمرات آن، کشور 
به پیشرفت های درخشان کم  نظیری 
نائل آمده اســت، قدم برداشته؛ در 
امور و خدمات عام المنفعه پیشقدم 
بوده، غرور ملی و احساســات شاه 
دوستی و میهن پرستی هم میهنان 

را تقویت می نمایند. 
اینک افتخــار دارد کــه آمار 
و بیان یک ســاله ســازمان را به 

شرفعرض برساند. 
1. تعداد سربازان کوک، معادل 
4182 نفر زن و مرد می باشــد، که 
252 کمیته از آنها تشکیل و مرتباً 
گزارشاتشان به ستاد سازمان جهت 

اقدام واصل می گردد. 
2. تعــداد 573 فقره اطاعیه 
تنظیــم از طریق اداره دوم ســتاد 
بزرگ ارتشــتاران به عرض رسیده 
و مورد اقدام قرار گرفته. اینک 56 
برگ فهرســت بیان سال 49 را از 

و در نهایت، پس از گذشت حدود 
یک دهه از برکناری سپهبد حاجعلی 
کیــا از ریاســت اداره دوم ارتــش و 
ســازمان کوک و کش و قوس هایی 
که در جریان ادامه ی فعالیت سازمان 
کوک در شــکل و شــمایل نیروی 
مقاومت ملی و سازمان امور اجتماعی 
ارتش وجود داشت، اداره دوم اطاعات 
و ضداطاعات ارتــش در نامه ای به 

تیمسار همایونی نوشت:
»به فرمان مبــارک اعلیحضرت 
همایــون شاهنشــاه آریامهر بزرگ 
از  امور اجتماعی  ارتشتاران، سازمان 
تاریخ 52/4/14 منحل گردیده است. 
در امتثــال اوامــر ذات مبارک 
شاهانه، خواهشمند است مقرر فرمایید 
مســئولین امر برابر دستورالعمل زیر 
اقدام و از نتیجه این اداره را آگاه سازند. 
1. درباره پرسنل زیر امر به شرح 

زیر اقدام  گردد: 
الــف. افســران، درجــه داران و 
سربازان شــاغل در تاریخ 52/5/1 به 
واحدهــای مربوطه اعــزام و خود را 

معرفی نمایند. 
ب. فرمان جهان مطاع همایونی 
به افسران و درجه داران بازنشسته در 

سازمان اباغ شود. 
پ. صورت اســامی و مشخصات 
کامل کارمندان غیرارتشی استخدامی 
تا تاریخ 52/4/25 به اداره دوم ارسال، 
تا در صورتی که واجد شــرایط بودند 

ترتیب انتقال آنها داده شود. 
ت. آن عــده از خبردهندگان که 

سرانجامیکسازمانبیمصرف
حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - بخش پایانی

ب. حمل وســائل باید تا پایان 
وقــت اداری روز 52/5/31 پایــان 

پذیرد.«
و بر اســاس این اعام انحال، 
اداره کل ســوم ســاواک، طــی 

بخشنامه ای سراسری اعام کرد:
»به فرمان مبارک اعلیحضرت 
همایون شاهنشــاه آریامهر بزرگ 
ارتشــتاران، سازمان امور اجتماعی 
)سازمان کوک( از تاریخ 52/4/14 
منحل گردیده اســت و اداره دوم 
اطاعــات و ضداطاعــات، طــی 
دستورالعملی به سرلشکر بازنشسته 
همایونی اباغ نموده تا کلیه اسناد و 
مدارک موجود در سازمان مرکزی 
)تهران( طی صورت جلسه ای به اداره 
دوم )ضداطاعات( تحویل داده شود 
و به تمام کمیته های تابعه تلگرافی 
اباغ گردد که اسناد و مدارک خود 
را تــا 52/4/28 با صورتجلســه به 
ساواک محل تحویل و در صورتی که 
در محل، ساواک وجود نداشته باشد، 
به طوری به تهران ارســال نمایند 
که در تاریخ 52/5/1 به آن سازمان 
رسیده و به اداره دوم تحویل شود.«

سرهنگ جهانگیری که در این 
زمان رئیس ســازمان ضداطاعات 
ارتش بود، در رابطه با علِت انحال 

این سازمان گفت:
»این سازمان قرار بود به نفع 
ارتش اطاعاتی کسب نماید. پس 
از مدت های زیاد، چون اطاعات 
مکتسبه به وســیله این سازمان، 
هیچگونه استفاده اطاعاتی برای 
ارتش نداشــته است؛ روی همین 
اصل گزارش شرفعرضی تهیه شد 
تا این سازمان اطاعات خود را در 
اختیار ساواک بگذارد و به هیچوجه 
اداره دوم استدعای انحال سازمان 
کوک را ننمود، لیکن شاهنشــاه 
آریامهــر در شــرفعرضی مزبور، 
امر و مقرر فرمودند این ســازمان 

منحل شود.«
و سرلشکر فضل اه همایونی که 
سال ها به همراه سپهبد کیا و پس 
از او در ســازمان کوک به فعالیت 
مشــغول بود، به عنواِن مســئول 
»حفاظت و مراقبت و امنیت« حزب 

ایران نوین به کار گرفته شد.

وجه اداره دوم استدعای انحال سازمان کوک را ننمود *  به هیچ 
 لیکن شاهنشاه آریامهر امر و مقرر فرمودند 

این سازمان منحل شود.

* اداره کل سوم 
ساواک، طی بخشنامه ای 

سراسری اعام کرد: 
به فرمان مبارک 

اعلیحضرت همایون 
شاهنشاه آریامهر بزرگ 
ارتشتاران، سازمان امور 
اجتماعی )سازمان کوک( 
از تاریخ 52/4/14 منحل 

گردیده است.

به نظر می رســد اخبار و یا اطاعات 
آنها از نظر ســاواک قابل بهره برداری 
اســت، در لیســت جداگانه ای ثبت 
و تا تاریــخ 52/4/25 بــه این اداره 
ارسال دارند تا در صورت لزوم ترتیب 
همکاری آنها با ســاواک داده شــود. 
در مورد بقیه خبردهندگان، ترتیبی 
اتخــاذ گــردد کــه از اول مردادماه 
 ســال جاری با آنها قطع رابطه شود.  

2. اسناد و مدارک: 
الــف. کلیــه اســناد و مدارک 
موجــود در ســازمان مرکــزی طی 

صفحه ۶
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۹

* سفیر ایاات متحده در گزارشی می نویسد: 
»... احساس می شود که دولت انگلستان عمدا 

نمی خواهد از قحطی و گرسنگی
 در ایران جلوگیری به عمل آورد..«

* مقدار چشمگیر غله موجود در شعبه های 
اداره غله که کامیون های دولتی باید حمل 

می کردند، به علت تعهد دولت برای واگذاری 
کامیون ها به متفقین در انبارها ماند 

و شپش گرفت.

تصاحب مایحتاج عمومی مردم ایران و حمل آن برای قوای 
اشغالگر از طریق مصادره کامیون های دولتی؛ با این کار موجودی 

سیلوی تهران که در آن سال ها ۶4000 تن گنجایش داشت در 
روزهای ۸ آبان و 25 آذر 1۳21 به ترتیب به 200 و ۳00 تن رسید

ب. ســاختمان سازمان در تاریخ 
52/5/1 تخلیه و به صاحبش مسترد 
و مال ااجاره آن برابر قبوض موجود 

پرداخت گردد. 
4. ترتیب حمل و نقل وســایل و 

اسناد و پرونده ها: 
الــف. دو خــودرو ریــو از یگان 
موتــوری اداره دوم حاضر خواهد بود 
تا در صورت آماده شدن وسایل، اسناد، 
پرونده ها برابر تقاضای سرگرد شریف 
به آن ســازمان حرکت و وسایل را به 

اداره دوم حمل نماید. 

دولتانگلستانعمدًانمیخواهدازقحطیدرایرانجلوگیریکند
۲۴    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

گزارش سفیر آمریکا در توصیف اقدامات انگلستان

گندم که برای حمل به شهرها و روستاهای ایران در نظر گرفته 
می شــد، در انبارها مانده و بعضا دچار آفت می گردید. از جمله 
مقدار چشمگیر غله موجود در شعبه های اداره غله که کامیون های 
دولتــی باید حمل می کردند، به علت تعهد دولت برای واگذاری 
کامیون ها به متفقین و حمل ونقل کااهای روسی، در انبارها ماند 
و شــپش گرفت.100 از این گذشته متفقین بسیاری از کامیون ها 
و بارکش های غیر دولتی را که در دســت مردم ایران بود و با آن 

امرار معاش می کردند، مصادره کردند.101
راه آهن سراســری ایران نیز که هزینه آن را عمدتا از محل 
مالیات برچای و قند و شکر و با تحمیل رنج ها و فشارهای بسیار، 
برمردم تامین کردند 102 ، در این ســالها به طور کامل در اختیار 
متفقین بود. آنها از راه آهن برای ارسال تجهیزات جنگی و مواد 

غذایی به شوروی استفاده می کردند.103 
کمبود مواد غذایی همــراه با تورمی در حدود 1000 درصد 
که در اثر اتخاذ سیاســت پولی قوای اشغالگر به وجود آمده بود، 
قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد و در نتیجه هزاران نفر 
در سراسر کشور دچار گرسنگی شدند. اوضاع تا آخر سال 1942 
میادی )1321 هجری شمســی( بازهم وخیم تر شد تا آنجا که 
در دســامبر 1942 )آذر 1321( بااخره مردم در تهران بر علیه 

کمبود خواربار دست به راهپیمایی اعتراض زدند.104
در آن زمان، خوراک اصلی مردم ایران نان بود و برای طبقات 
پایین جامعه قــوت ایموت، اما ازدحام جمعیت برابر نانوایی ها، 
صورت اســف انگیزی به خود گرفته بود و مرگ و میر ناشــی از 
گرسنگی و بی غذایی روز به روز افزایش می یافت. 105 در زمستان 
1320 برابر با 1942 میادی در بندر ریگ چنان قحطی شیوع 
یافت که اهالی برای رهایی از گرســنگی، ملخ های هجوم آورده 
را می گرفتند و بعد از پخت می خوردند.106 در همین زمان در بم 
قحطی کامل حکمفرما بود و نه تنها بذری برای زراعت نبود بلکه 
عده ای از گرسنگی جان دادند، این در حالی بود که بین بم و زابل 
بــه عنوان یکی از انبارهای غله ایران، فاصله چندانی نبود. 107در 
تبریز، مرکز غله خیزترین استان کشور در زمستان 1943/1321 
میادی چنان قحطی و گرسنگی رواج یافت که نانوایی ها به جای 

نان به مردم سیب زمینی تحویل می دادند. 108

تاریخ از 1321/10/1
شماره 642

جناب آقای نخست وزیر 
با تاسف بسیار به استحضار خاطر مبارک می رساند که از قرار 
گزارش ریاست امور سیلوها، آرد متعلق به انگلیس که از بصره برای 
ما حمل شده است، مملو از شیشه می باشد. در صدد اقدامات ازم 

برای پس دادن آرد مزبور به ارتش انگلیس می باشیم.
با تقدیم احترامات فائقه 

ج.پ.شریدان 
مستشار وزارت خواروبار110 

نان هایی که مخلوطی از آرد و خاک اره بودند
براساس اسناد موجود در آرشیوهای مجلس شورای اسامی، 
نمونه هایــی از نان های آن دوره وجــود دارد که مردم ضمیمه 
شکواییه های خودشان برای مجلس می فرستادند. در این نمونه ها 
ماحظه می شــود که بیش از 70 درصد نان ها را خرده چوب و 
خاک اره تشکیل می دهد. نانواها حتی جو هم در اختیار نداشتند 
که به مردم بدهند. بیش از 60 تا 70 درصد خاک چوب را با آرد 
جو قاطی می کردند و به عنوان نان در اختیار مردم قرار می دادند 

که نمونه های این نان ها در آرشیو مجلس موجود است.111
ســیف اه وحید نیا، از شــاهدان عینی جنگ جهانی دوم از 

مشاهدات خود در جریان قحطی نان چنین نقل می کند:
... من خودم به یاد دارم در همان ایام، ســفری که به تهران 
کــردم، دکان های نانوایی غلغله بود و نانی که به مردم می دادند، 
مخلوطــی بــود از آرد و خاک اره و از این قبیل چیزها که وقتی 
خشک می شد، از سختی درست به یک آجر تبدیل می گشت و 

چه بسا اگر آدم آن را می خورد، دچار مرض می شد...112

نقش متفقین در ایجاد کمبود مواد غذایی
اســناد متعدد برجای مانده از دوره زمانی جنگ جهانی دوم، 
هــر یک به نحوی حاکی از شــکایت از متفقین و نقش آنها در 
ایجاد کمبود در شــهرهای مختلف اســت که به تعدادی از آنها  

اشاره می کنیم:
در مهرماه 1321 شاهد نگارش گزارشی به نخست وزیر درباره 
دخالت انگلیسی ها در کلیه امور شهرها از جمله امر نان کرند که 
موجب کمبود نان در شهر شده است و تقاضای جلوگیری از این 

روند هستیم.
در ســند دیگری وزیر کشــاورزی در نامــه ای محرمانه به 
نخســت وزیر درباره خرید گوسفند توسط انگلیسی ها و ضرورت 

جلوگیری از آن سخن گفت. 
در گزارشــی از فرماندار قم به نخســت وزیر نیز به مشکات 
ناشی از حضور نیروهای انگلیسی در شهر، کمبود آذوقه، بدمستی 
سربازان انگلیسی و رعایت نکردن سنت ها و شعائر مذهبی توسط 

صورت جلسه ای به ســرگرد شریف، 
نماینــده اداره دوم )ضداطاعــات( 

تحویل داده شود. 
ب. بــه تمام کمیته هــای تابعه 
تلگرافی اباغ گردد که اسناد و مدارک 
خود را تا 52/4/28 با صورت جلسه به 
ساواک محل تحویل داده و در صورتی 
که در محل، ســاواک وجود نداشته 
باشد، طوری به تهران ارسال نمایند که 
در تاریخ 52/5/1 به آن سازمان رسیده 

و به نماینده اداره دوم تحویل شود. 
و  سررشــته داری  وســایل   .3

مهندسی: 
اقام سررشــته داری  کلیه  الف. 
و مهندســی که مربوط به اداره دوم 
می باشد، طی لیست موجود با تنظیم 
صورت جلســه به سررشته داری اداره 
دوم با حضور افســر مربوطه به انبار 
تحویل گردد و چنانچه اقامی مربوط 
به اداره دوم نیست، به قسمت مربوطه 

تحویل شود. 

لحاظ انور مبارک می گذراند. 
اکنــون از پیشــگاه ملوکانه به 
منظور اجرای مــاده 23 آیین نامه 
سازمان، نسبت به تشویق سربازان 
فعال و عاقمند که بیشتر مساعی 
و کوشش خود را نسبت به آرمان ها 
و هدف های مؤثر ســازمان به کار 
برده انــد، اســتدعا دارد در صورت 
اراده سنیه ملوکانه، اسامی 25 نفر 
آنان در ســطح کشــور را به عرض 
مبارک برســاند تا به دریافت نشان 

مباهی گردند.«

تاش انگلستان برای انکار نقش خود در قحطی ایران

همهمقصرندجزانگلیس

* با وجود آنکه قحطی در تمام نقاط ایران 
بیداد می  کند، بلشویك ها   از ایران ارزاق طلب 
می  کنند و تهدید می  کنند در صورت برآورده 

نشدن خواسته هایشان دست به اقدامات 
خشونت آمیز خواهند زد.

* انگلیسی ها   در حالی که اصرار بر افشای 
سوءرفتار روس ها   دارند، بر پنهان ساختن 
سهم خود نیز می  کوشند. کالدول به نقل از 

مطبوعات ایران در تاریخ 21 سپتامبر 1917 به 
توصیف غارت و ضبط ارزاق به دست پلیس 

جنوب در روستاهای یزد می  پردازد.

* روشن است که روس ها   تنها مقصر نیستند. 
از آغاز، انگلیسی ها   جریانی را هدایت کردند 

تا تقصیر را متوجه روس ها   کرده
 و خود را تبرئه کنند.

در 23 دســامبر 1917، وزیر خارجه ایران یادداشت اعتراضی 
به نمایندگی روســیه ارسال کرده و نسخه  ای هم به کالدول داده 
اســت. در نسخه  ای که برای کالدول ارســال شده، وزیر خارجه، 

عاءالسلطنه می  نویسد: 
» مایلم توجه شما را به خسارت وارده به ایران و سکنه آن در 
اثر حضور این نیروهای خارجی جلب نمایم و نیز اشــاره کنم که 
دولت ایران، ایشان را مســبب و مسئول این اتفاقات و خسارات 
حادث شــده می داند.« یادداشتی که به نمایندگی روسیه ارسال 
شده حاکی از شکایت نسبت به »ذخیره غذا برای سربازان است«: 
»همــان طور که به خوبی مطلعید، به منظور حفظ بی طرفی من 
مکــرراً به آن عالیجناب اطاع داده ام، خصوصاً درباره خســارات 
اخیر که در اثر ماندگاری ارتش روســیه در این کشور برای ایران 
و ایرانیان حادث شده است؛ جنایات بی حد و حساب؛ غارت هایی 
که روزمره واقع می شــوند؛ ذخیره و احتکار ارزاق برای قشون در 
زمانی که آن ارزاق به شدت مورد نیاز مردم است؛ و حتی تعرض 
به زنان؛ که همه این موارد هرجا که قشون روس حضور داشته اند 
  اتفاق افتاده اســت، از جمله: ارومیه، خوی، سلماس، ساوجباغ، 

قزوین، همدان، کرمانشاه، کردستان و غیره و غیره. 
این یادداشت این گونه پایان می  گیرد: 

من خصوصاً در نامه نهم شوال گذشته خود ذکر کردم که این 
واهمه وجود دارد که مردم علیه ستم روس ها قیام کنند و دولت 
متبوع من نمی تواند در برابر احساســات مردم بایستد. هم اکنون 
اطاع یافتم که سکنه آستارا برای دفاع از خود مسلح شده اند. اگر 
چه دولت ایران می تواند مانع دخالت های فردی این مردم گردد، 
اما اطمینان کامل دارد چنانچه نمایندگی روســیه یا آنهایی که 
مسئول امور قشون روسیه هستند اقدامات مؤثرتری برای توقف 
تعرضات سربازان و قشــون خود به عمل نیاوردند، جلوگیری از 
حوادثی که در پی خواهد آمد، فراتر از توان دولت من خواهد بود. 
به این خاطر من بار دیگر از شــما تقاضا می کنم به سرعت با من 
همکاری کنید تا به این وقایع پایان داده و شرایط برای بازگشت 
قشــون روســیه از ایران فراهم گردد، و اا دولت ایران خود را در 
قبال هر پیام بدی که با انگیزه های مردمی حادث شــود مسئول 
نمی داند و همان طور که از آغاز جنگ مکرراً به شما یادآوری شده 
اســت، متجاوزین مسئول تمام خسارات مادی و بنیادی وارده به 

ایران و مردم ایران هستند.
متن یادداشــت دیگری )بدون تاریخ( از سوی دولت ایران به 

نمایندگی روسیه، چنین است: 
بــا وجود آنکه قحطــی در تمام نقاط ایران بیــداد می  کند، 
بلشویک ها   از ایران ارزاق طلب می  کنند و تهدید می  کنند در صورت 
برآورده نشدن خواسته هایشان دســت به اقدامات خشونت آمیز 

خواهند زد.
تاش برای مقصر شمردن روس ها

تردیدی نیســت که روس ها   مسئول خساراتی که غرب ایران 
را در بر گرفت و همین طور قحطی و لطمات ناشی از آن بودند. 

از وایات مرزی ایران به بغداد بازگشته است، ضمیمه می  کنم.« 
اگرچه هایزر از این فرد نام نمی برد، اما روشن است که دوست او 
یک مقام انگلیسی است. متن کامل این گزارش با عنوان »اوضاع 

ایران« به این شرح است: 
دوستی که اخیراً از کرمانشاه ایران بازگشته است، اوضاع زیر را 
که چند ماهی است آن نواحی را دربر گرفته، گزارش کرده است.

در پی اشغال پیاپی ترک ها   و روس ها   در سال گذشته، کشاورزی 
صورت نگرفته است. از یک سو رفتار ناهنجار مهاجمان که مردم 

را مجبور می  کنند پول کاغذی بی ارزش آنها را اســتفاده کنند و 
از ســوی دیگر نبود ارزاق، اوضاعی را در کرمانشاه به وجود آورده 
اســت که در تاریخ آن ســال های دور بی سابقه است. سربازان و 
حتی افســران چنان رعب و وحشتی به وجود آورده اند که اغلب 
دکاندارهای فروشنده ارزاق به محض دیدن آنها، در دکان هایشان را 
می بندند. گرسنگی به حدی رسیده است که هر روز چندین جسد 
را نه تنها از خیابان های کرمانشاه، بلکه تمام شهرهای این ناحیه 
جمع آوری می کنند. از آنجا که کااها را هم تنها از طریق زمینی و 
مسیر عماره و پشتکوه و آن هم با صرف هزینه های بسیار سنگین 

و نامعمول می توان وارد کرد، اوضاع تجارت نیز بسیار بد است.
ورود انگلیســی ها بهبود چشمگیری در اوضاع مردم بیچاره به 
ارمغان آورد. در گام اول شمار زیادی از مردم فقیر از سوی انگلیسی ها 
برای کار در ســاخت و ساز جاده ها و فعالیت های نظامی فراخوانده 
شدند. از این رو، جاده های کوهستانی و صعب العبور میان خانقین 
و کرمانشاه به شرایط مطلوبی رسیده، به نحوی که وسایل موتوری 
در هــر اندازه می توانند از آنها عبور و مرور نمایند. همچنین دولت 
انگلیس مجوز صدور حجم قابل توجهی غله را به ایران صادر کرده 
است که تا حد زیادی اوضاع را بهبود بخشیده و از دیگر سو جاده 
بغداد- کرمانشاه را برای تجارت باز کرده است. در حال حاضر تنها 
صدور چای، شکر، قهوه و دیگر اقام محدود و مشخص ]به ایران[ 

ممنوع است؛ اما انتظار می  رود این محدودیت نیز برطرف گردد.
به نظر می رسد برداشت امسال خوب باشد و همه چیز حکایت از 
آن دارد که سال خوبی برای استان های   مرزی ایران پیش رو باشد.
تاش برای مقصر دانســتن روس ها محــدود به گزارش های 

دیپلماتیک نیست. داناهو درباره قحطی در همدان می  نویسد: 
یکــی از دایل مؤثر در قحطی همــدان رفتار نامعقول ارتش 
روســیه به هنگام اشغال این منطقه است. آنها محصول در حال 
رشد گندم و جو را تخریب کرده و غله ای را هم که نمی توانستند 
مصرف کنند یا ببرند، بی دلیل نابود کردند. محصول همدان حدوداً 
تا هفته اول ژوئیه برای برداشت آماده نیست. از این رو در ماه می، 
انگلیسی ها حدود نود روز با مشکل تغذیه جمعیتی گرسنه روبرو 
بودند. آنها مجبور نبودند چنین کنند اما شــفقت و تدبیر دست 

به دســت هم داد تا ضرورت مبارزه با اهریمن کمبود غذا که به 
سرعت از جمعیت می کاست، رخ نماید.

داناهــو در توصیف اوضاع در طول راه شــش مایلی کرند تا 
کرمانشاه می  نویسد: 

ترک ها   و روس ها   زمین ها   را به کلی لخت کرده  اند و اکنون این 
مناطق در آستانه قحطی قرار دارند.

او می  افزاید: 
میان روش های این مهاجمان پیاپی، شباهت های فراوانی وجود 
دارد. آنها بی آنکه پولی بدهند بی شرمانه آنچه می خواستند تصرف 
می کردند و آنچه را هم که نمی توانســتند مصرف کنند یا ببرند، 
تخریب می کردند. چون بذری وجود نداشته است اجرم چیزی 
هم کاشته نشده است. بسیاری از زارعان از ترس جان گریخته اند؛ 
آنهایــی که در این منطقه جنگ زده مانده اند از گرســنگی رو به 
مرگند. مزرعه ای که به خاطر حاصلخیزی اش مورد توجه اســت 
متروک و وامانده افتاده اســت؛ از آغاز توفان جنگ، هیچ شخمی 
به آن زده نشــده و شــیارهای خالی افتاده آن گاه به گاه پتوق 
کاغ های ســرگردانی می شود که مذبوحانه تاش می کنند قوت 

ایموتی به دست آورند.
جالب است که سایکس مدعی است قحطی حقیقتاً به خاطر 

اعمال روس ها به هنگام خروج از ایران به وجود آمده است: 
روس ها   پیش از ترک سنگرهای شان مهمات و تجهیزات خود 
را به ترک ها   فروخته و ســپس راهی شمال می  شدند و بر سر راه 
خود برای تأمین غذا و سوخت خانه ها   را غارت و ویران می  کردند. 

از آنجا که ترک ها   در مارس 1917 ایران را ترک گفته  اند، سخت 
می  توان دریافت که چگونه روس ها   تجهیزات و ســاح خود را به 
آنها فروخته اند. سایکس آنگاه از نامه  ای یاد می  کند که از دوستی 

در تبریز دریافت داشته است. دوست او می  نویسد: 
هزاران ســرباز روس هنگام عبور از اینجا، تفنگ ها، مهمات، 
ذخایر، اســب ها   و در واقع هر چیزی که به پول تبدیل می  شــد 
را فروختند. اســب ها   به چند شــلینگ فروخته می  شــدند، اما 
قیمــت علوفه چنان هول انگیز باا بود که چارپایان را جای تحفه 

می  پذیرفتند. 
سایکس سپس درباره قحطی چنین می  آورد: 

قطعاً غرب و شــمال غرب ایران تاوان سنگینی برای ناتوانی 
دولت خود پرداخته اند. اوضاع قحطی تمام کشور را که از ارزاق و 

دام تهی شده دربر گرفته است.
جای شگفتی نیست که انگلیسی ها   در حالی که اصرار بر افشای 
سوءرفتار روس ها   دارند، بر پنهان ساختن سهم خود نیز می  کوشند. 
کالدول به نقل از مطبوعات ایران در تاریخ 21 سپتامبر 1917 به 
توصیف غارت و ضبط ارزاق به دست پلیس جنوب در روستاهای 

یزد می  پردازد: 
از یزد راپورت داده شده که چند روز قبل افراد پلیس جنوب 
دهــی را محاصره کرده، در آن تیراندازی کرده و ضمن غارت ده، 
سه تن را به اسارت برده اند. اکنون چهارصد خانوار ده در نیاز مبرم 

به نان به سر می  برند.
رفتار نیروهای انگلیســی در  آباده فارس نیز بهتر از این نبود. 
کالــدول به نقــل از مطبوعات ایــران در 28 اوت 1918 چنین 

گزارش می  دهد: 
نامه هایی که اخیراً از جنوب رسیده حاکی از آن است که 1500 
ســواره نظام هندی به آباده وارد شده اند و ظاهراً در آنجا خواهند 
ماند. گفته می شود که ایشان اموال زیادی را در روستاها و نواحی 

اطراف مصادره و ضبط کرده اند.
تاش برای مقصر شمردن دمکرات های   ایران

به ادعای انگلیسی ها، پس از روس ها، دمکرات های   ایران و ماکان، 
مقصرترین ها   در ایجاد قحطی بودند. شــدت خصومت انگلیسی ها 
  نسبت به دمکرات های   ایران را می  توان از اظهارات داناهو دریافت: 

دمکرات ها   مدعی اند   که طبقه روشــنفکر شــمال شرق ایران 
هســتند. مهارت سیاسی آنها، اعام گسترده شــعار ایران برای 
ایرانیان، برچیدن دست دخالت تمام خارجی ها   از امور ایران و پایان 
دادن به نفوذ روسیه و انگلیس بود. اما نفرت شدید و فعالیت های 
  سیاســی آنها اساساً متوجه انگلیســی ها   بود... آن چنان که من 
دریافته  ام اکثریت قابل توجهی از دمکرات ها   پول را بر میهن پرستی 
ترجیح می  دادند و برای  شان لیره ترک یا قطعه اسکناس 20 مارکی، 

جذابیتی اغواکننده دارد.
داناهو در آوریل 1918 در صحبتی با حاکم مرند از مرگ شمار 
زیادی از روســتائیان به دلیل قحطی اظهار تأسف کرده است. اما 

به نظر این انگلیسی: 
او خود هیچ کاری برای کاستن از خرابی های   قحطی در منطقه 
خود انجام نداده اســت، و به نظاره مرگ سکنه بدبخت ایستاده، 
بی آنکه انگشــتی برای یاری آنها تکان دهد. روش او نمونه  ای بود 
از رفتار حاکمان این سرزمین گرسنه. حاکم، خود یک ماک بود 
و احتمــااً همانند دیگر هم طبقه های   خود که من بعداً آنها را در 
کرمانشاه و همدان دیدم، انبوهی غله را پنهان ساخته بود و منتظر 
روزی بود که کمیساریای انگلیس، برای سیر کردن ایرانیان گرسنه، 
بیاید و با قیمت های تورمی آن انبوه غله را بخرد و به این ترتیب 
گروهی مال اندوز و محتکر و بی شرف را پولدارتر کند... در اینجا، 
همانند دیگر نقاطی که در سفرم به ایران دیدم، به شکلی دردناک 
تحت تأثیر بی رحمی و بی تفاوتی اسفناکی قرار گرفتم که ایرانیان 
نسبت به رنج هم وطنان خود روا می داشتند. آنها به کسی که در 
حال مرگ است دست کمک نمی دادند و مردگان بیشتر به امان 
سگ ها   و اشخورها سپرده می  شدند تا آن که کسی دردسر دفن 

آنها را به خود ندهد.

فقرا و بیماران جذامی سال قحطی در آذربایجان

تلگراف گروهی از مردم بوشهر مبنی بر اعام نارضایتی 
نسبت به حمات دولت های روسیه و انگلستان به شهرهای ایران

می  دانیم تعداد نیروهای روس در پرشــمارترین برهه در تابستان 
1916، 100000 نفر در ایران بود و تا تابســتان 1917، 75000 
سرباز روس در غرب ایران بودند. تا مارس 1918 آنها رفته بودند، اما 
قحطی درست تا 1919 ادامه یافت. دلیل قحطی مرگبار در شمال 
خراســان که هیچ جنگی در آن رخ نداد چه بود؟ چرا در جنوب 
ایران که در 16-1915 در اشــغال انگلیسی ها   بود، قحطی وجود 
داشت. می  دانیم برداشت سال 1918 یکی از بهترین برداشت های 
ثبت شــده است. چرا قحطی تا برداشت سال 1919 ادامه یافت؟ 

چرا گیان در تابســتان 1918 که به اشغال انگلیسی ها درآمد، 
دچار قحطی شــد؟ چرا در آن مناطق از ایران که در همسایگی 
بین النهرین قرار داشــت و همجواز مناطق تحت سلطه انگلیس 
بود و غله کافی هم در آنجا یافت می شــد، قحطی وجود داشت؟ 
و به طور مشــابه، چرا در ناحیه شرقی ایران که در اشغال نظامی 
انگلیسی ها   و در همسایگی هند تحت سلطه آنها که در آنجا هم 
غله کافی موجود بوده، قحطی وجود داشــت؟ روشــن است که 
روس ها   تنها مقصر نیستند. از آغاز، انگلیسی ها   جریانی را هدایت 
کردند تا تقصیر را متوجه روس ها   کرده و خود را تبرئه کنند. برای 
مثال، گزارشی که کنسول آمریکا در بغداد تهیه کرده، گویای این 
موضوع اســت. کنسول اسکار هایزر در گزارش 11 ژوئن 1918، 
می  نویسد: »افتخار دارم نسخه  ای از گزارش فردی را که به تازگی 
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خسارت ۳ میلیارد ریالی
 به جاده های عشایری اندیکا

بارندگــی اخیر حدود 3 میلیــارد ریال به جاده های 
عشایری شهرستان اندیکا خسارت وارد کرد.

 رئیس اداره امور عشــایر اندیکا گفت: این جاده ها شامل آب 
زر آرام، شا، باغات کتک، کمفه، مازر آب اناری و جاده رگ منار 

می باشد که ترمیم آنها در دستور کار قرار گرفته است.
رسول مدملیل اظهار داشت: طغیان رودخانه فصلی دره شیران 

باعث اختال در تردد 10روستای بخش چلو شده بود.
وی ادامه داد: بیشتر این مسیرها شوسه و فاقد آسفالت هستند 

و به همین علت در مواقع بارندگی سیابی آسیب پذیر هستند.
شهرســتان اندیکا با بیش از 26هزار نفر جمعیت عشــایری 
بیشترین جمعیت عشایری خوزستان را به خود اختصاص داده 

است.

همدان- خبرنگارکیهان:
اســتان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
همدان از برگزاری نمایشــگاه بزرگ کتاب و 
عرضه 4 هزار عنوان کتاب در همدان خبر داد.

عاطفــه زارعی اظهار کرد: در راســتای ترویج 
فرهنگ مطالعه و به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی 
و کتابدار برنامه های مختلفی در استان پیش بینی 

شده است.
وی افزود: در این نمایشگاه کتاب ها در موضوعات 
کتاب های کمک درسی، عمومی و کودک و نوجوان 
در معرض نمایش گذاشته شده است. وی با تاکید به 
اینکه کتاب های موجود در نمایشگاه برای عموم 40 
درصد تخفیف دارد، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه 
در ســالن کتابخانه  مرکزی همدان تا 11 آذرماه از 

ساعت 8 صبح تا 21 برپاست.

 مدیر صندوق بیمه کشــاورزی خراسان 
جنوبی گفت: از ابتدای سال زراعی جاری 70 
درصد خسارت های وارده به محصول زرشک، 

مربوط به یخبندان بوده است.
جــواد غنچه اظهــار کرد: طــی کاهش دمای 
محسوس در روزهای اخیر در استان بعضی از باغات 

زرشک استان دچار خسارت شده اند.
وی افــزود: باتوجه به اینکه هنوز بســیاری از 
کشــاورزان زرشک خود را برداشــت نکرده اند، به 

محصولشان خسارت وارد شده است. 
مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی 
بیان کرد: در شهر حاجی آباد هنوز 15 درصد زرشک 
باقی مانده و در شهرستان های بیرجند و سربیشه نیز 

حدود 40 درصد زرشک بر روی درختان مانده است.
غنچه ادامه داد: در برخی مناطق تا 50 درصد 
دانه های زرشک از یخبندان های اخیر روی درخت 

دچار خسارت و ترکیدگی شده است.
وی افزود:  وقوع ســرما و یخبندان در فروردین 
ماه، وقوع تگرگ و ســیل و طوفان و گرما در بهار و 
تابستان و وقوع یخبندان پاییزه از عوامل خسارت زای 

زرشک استان است.
وی اظهار کرد: از ســطح حدود 15 هزار هکتار 
باغات زرشک استان 4105 هکتار تحت پوشش بیمه 

کشاورزی قرار دارند.
وی افزود: مبالغ غرامت به کشــاورزان خسارت 
دیده که تحت پوشش بیمه هستند پرداخت می شود.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری اســتان 
کرمانشاه در فصل تابستان را 16/4 درصد 

اعام کرد.
در این مدت میانگین نرخ بیکاری کشــور 
12/2 درصد بوده که بر این اساس نرخ بیکاری 
کرمانشــاه از متوسط کشور 4/2 درصد بیشتر 

بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمانشاه نیز 
در فصل تابستان 43/2 درصد اعام شده است.
اگر چه کرمانشــاه همچنان بااترین نرخ 
بیکاری را بین استان های کشور دارد، اما نرخ 
بیکاری اســتان روند کاهشی به خود گرفته و 
نسبت به تابستان سال گذشته )17/9 درصد( 
1/5 درصد و نسبت به بهار امسال )19/4 درصد( 

سه درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
انتقــال آب رودخانه کرج  برز گفت:  ل ا
از طریق تونل به تهران تا آخر امســال 
عملی نخواهد شد و با قدری تاخیر انجام 

می شود.
 داوود نجفیان افزود: در حال حاضر  خط 
انتقــال آب رودخانه کرج به تهران در بیلقان 
قرار دارد، به همین دلیل سهم آب پایتخت با 
عبور از مسیر رودخانه از طریق خط انتقال به 

تهران منتقل می شود.

وی افزود: قرار است در ساخت تونل انتقال 
آب رودخانه که بعد از سد، ایجاد و کار آن نیز به 
اتمام رسیده، به دلیل بحث هایی که در خصوص 
آلوده شدن آب در مسیر رودخانه تا خط انتقال 

بیلقان وجود دارد تغییراتی ایجاد شود.
وی ادامــه داد: این تونل احداث شــده و 
برای آغاز انتقــال آب فقط به تکمیل یکی از 
تصفیه خانه ها نیاز دارد؛ قــرار بود کار انتقال 
تا آخر امســال انجام شود اما به نظر می رسد 

بهره برداری تا آخر امسال صورت نگیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز 
تصریــح کرد: ما معتقدیم انتقال آب از طریق 
تونل با حفظ طبیعت و اقتصاد و اشتغال شکل 

گرفته در حوزه رودخانه کرج انجام شود.
وی ادامه داد: برآورد حق آبه زیست محیطی 
رودخانه کرج برعهــده اداره حفاظت محیط 
زیست است بنابراین عاوه بر حق آبه زیست 
محیطی باید ســهم آبخوان های استان نیز در 
نظر گرفته شــود چون این رودخانه در تغذیه 

سفره های زیرزمینی هم نقش دارد.

سرپرســت فرمانداری ورامین گفت: 
فرونشســت زمین و خشــکی تااب 
بندعلیخان شهرســتان ورامین، نه فقط 
این شهرســتان که کل استان تهران را 

تهدید می کند.
حســین کاغذلو اظهار داشت: بروز پدیده 
فرونشست در دشت ورامین مشکلی است که 
امروز نه تنها اراضی کشاورزی و دشت ورامین را 
با بحران جدی مواجه کرده که به دلیل نزدیکی 
شکاف های به وجود آمده با راه آهن سراسری 
تهران - مشــهد، می تواند حوادث پیش بینی 

نشده ای را به همراه داشته باشد.
سرپرســت فرمانــداری ورامین همچنین 
با اشاره به خطر خشکی کامل تااب بندعلیخان 
اظهارداشت: این تااب عاوه بر اینکه زیستگاه 
شــمار زیادی از پرندگان در فصول سرد سال 
اســت، به عنوان حائلی مهم، از پیشروی کویر 

جلوگیری می کند.
وی افزود: در سال های اخیر کاهش میزان 
بارش نزوات جوی و عدم اختصاص حق آبه از 
محل رودخانه شور و شیرین، این تااب را در 
مرز نابودی کامل قرار داده، اتفاقی که به بحرانی 

جدی برای کل استان تهران تبدیل می شود.
کاغذلو تصریح کرد: با خشــک شدن این 
تااب، بحران ریزگرد گریبان مناطق وسیعی از 
استان تهران را گرفته و بخش عظیمی از مراتع 
جنوب دشت ورامین که محل زمستان گذرانی 

دام عشایر است، نابود می شود.
وی از نبودن محل فرود بالگرد در شهرستان 
ورامین به عنوان دیگر مشکل شهرستان ورامین 
یاد کرد و از مسئوان این شهرستان خواست 
تا نقشــه جی پی اس مربوط بــه نقاط فرود 
بالگردهای امدادی را تهیه و در اختیار استان 

قرار دهند.

سومین و بزرگترین نیروگاه تولید برق خورشیدی استان 
قم با حضور معاون وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق قم گفت: میزان تولید برق 
خورشیدی این نیروگاه 10 مگاوات است که یک سرمایه گذار بخش 
خصوصی با سرمایه گذاری 10 میلیون یورویی آن را احداث کرده است.

آهنین پنجه با بیان اینکه تاکنون مجموع برق تولیدی چند نیروگاه 
کوچک خورشــیدی استان به یک و چهار دهم مگاوات رسیده است 
تاکیــد کرد: این نیروگاه در حال حاضر بزرگترین نیروگاه تولید برق 

خورشیدی قم به شمار می رود.
وی افزود: این نیروگاه مجهز به سیستم ردیاب خورشیدی است به 
گونه ای که سلولهای ذخیره کننده انرژی خورشید با چرخش خورشید 

حرکت می کنند تا میزان بیشتری از انرژی در خود ذخیره کنند.
این نیروگاه در جاده کوه سفید احداث شده است.

نساجی قائم شهر
 گرفتار واگذاری های غلط!

از گذشــته ای دور زندگی مردم شهرستان قائم شهر با تار و پود 
نساجی این شهر گره خورده است.

نســاجی تابلو و هویت قائم شهر است و طبیعی است مردم این 
شهرستان نسبت به سرنوشت این صنعت کهن حساس و دغدغه مند 

باشند.
نساجی قائم شهر با قدمت حدود یک قرن فعالیت تولیدی روزهای 
خوش و ناخوش زیادی را پشت سر گذشته است. این روزها که سخن 
از فروش و واگذاری این کارخانه توسط شهرداری به بخش خصوصی 
مطرح اســت مردم این شهرستان دلواپس آینده او هستند. نساجی 
قائم شهر که جزء اولین کارخانجات صنعت نساجی کشور است در میان 
حرف و حدیث های فراوان و تعجب ناظران و کارشناسان اقتصادی و 

صنعتی دو سال قبل به شهرداری قائم شهر واگذار شد.
اکنون خبر واگذاری این کارخانه از شهرداری به بخش خصوصی 
نگرانی ها و پرســش هایی را برای مردم این شهرستان در پی داشته 

است و آن اینکه: 
1. آیا این کارخانه هم به سرنوشت دیگر کارخانجات صنعتی قائم 

شهر چون گونی بافی و نساجی تبرستان گرفتار خواهد شد؟!
2. اگرچه نســاجی قائم شهر )شماره یک( پس از خارج شدن از 
مالکیت و مدیریت دولتی و شرکت های تابعه قباً واگذاری های ناموفق 
به بخش خصوصی را تجربه کرده و نتیجه آن رکود یا تعطیلی و بحران 
مقطعی این صنعت را به همراه داشــته است اما دغدغه این روزهای 
مردم قائم شــهر فروش و واگذاری این کارخانه آنهم توسط شورای 
شهر و شهرداری قائم شهر به بخش خصوصی است که این واگذاری 

چگونه انجام خواهد گرفت؟!
3. آیا این تصمیم بسیار مهم و تخصصی در صاحیت شهرداری 
و شــورای شهر قائم شهر است؟ همان گونه که واگذاری این کارخانه 

به شهرداری را غیر کارشناسی می دانستند؟
4. آیا صاحبنظران و کارشناســان بخش صنعت و اقتصاد بویژه 
دستگاه های نظارتی در این تصمیم سازی بی تفاوت خواهند ماند؟ یا 

مشارکت و دخالت خواهند کرد؟
5. »آزموده را آزمودن خطاست«. آیا سیاست های غلط واگذاری 
این کارخانه در گذشته به بخش خصوصی باز هم تکرار خواهد شد؟
6. آیا شرایط و بضاعت موجود مدیریت شهری، تصمیم سازان را 
به پرســه ناموفق واگذاری غلط به بخش خصوصی رهنمون نخواهد 

ساخت؟
در پاسخ به همه این سؤاات، بی تردید تشکیل کمیته یا کارگروه 
تخصصی شهرستانی با مدیریت فرماندار و همکاری و نظارت نمایندگان 
مجلس شورای اسامی و دستگاه ها و نهادهای ذیربط در کنار شورای 
شهر و شهرداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است تا با خرد جمعی 
و اتخاذ تصمیم اصولی، کارخانه نساجی قائم شهر )شماره یک( به اهلش 
سپرده شود و با این اتفاق مبارک ضمن حفظ و صیانت از این سرمایه 
ارزشمند بار دیگر نساجی )شماره یک( به روزهای اوج پویایی و رونق 

و شکوفایی نایل شود.
بنابراین انتظار این است تا دیر نشده فرماندار شهرستان قائم شهر با 
فراهم ساختن شرایط ازم برای جلب مشارکت و همکاری صاحبنظران 
و کارشناسان و دلسوزان نسبت به نجات و احیای واقعی صنعت نساجی 

قائم شهر که مطالبه بحق مردم این شهرستان است اهتمام بورزد.
قائم شهر- جمشید گرائیلی

وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: باغ های 
شهرستان فردوس باید از حالت سنتی خارج 

شود.
محمود حجتی در حاشیه بازدید از شرکت تام 
اروند ماشین، شعبه تراکتورسازی فردوس در جمع 
خبرنگاران افزود: در دولــت یازدهم مکانیزمی در 
حوزه وزارت، بانک کشــاورزی و واحد های تولیدی 
ادوات کشــاورزی و خود کشاورزان به عنوان چهار 

ضلع طراحی شده است.
وی ادامه داد: در این طرح کشــاورز بر اساس 
شناخت و آموزش هایی که دیده اعام نیاز می کند 
و در نهایت به بانک معرفی می شود بانک نیز بجای 
پول، حواله ماشین آات در اختیار وی قرار می دهد.
حجتی اظهار داشــت: در پنج سال گذشته این 
شیوه عملیاتی شده و تاکنون در این زمینه 6 هزار 
میلیارد تومان خط اعتباری به صورت حواله پرداخت 

شده است.
وی افزود: هر سال این حواله مجدد شارژ و اعتبار 
در اختیار کشاورز قرار می گیرد این باعث می شود 
تقاضای موثر همیشه در ارتباط با ماشین آات در 
واحدهای تولیدی وجود داشته و از طرفی کشاورز 

نیز به تجهیزات مورد نیاز خود برسد.

وزیر جهاد کشــاورزی در ادامــه به قنات بلده 
فردوس  اشــاره کرد و گفت: مقرر شــد با همکاری 
کشــاورزان و نمایندگان مردم خراسان جنوبی در 
مجلس شورای اسامی، مطالعات جامع برای افزایش 
راندمان آب قنات بلده انجام شود تا آب را از مظهر 

قنات با لوله گذاری به مزارع نزدیکتر کنیم.
وی افزود: کشاورزی شهرستان فردوس به خاطر 
مشکات خشکسالی ها، سرمازدگی و آفات در این 
سالها آسیب هایی دیده است اما با توجه به توانمندی 
و تجربه و آمادگی کشاورزان این مشکات را پشت 

سر خواهند گذاشت.
حجتــی با بیان اینکه تولید عمده کشــاورزان 
فردوس محصول انار است، افزود: راندمان آب قنات 
بلده متاسفانه به خاطر مسائلی، بسیار پایین و حدود 

20 درصد است.
وزیر جهاد کشــاورزی تاکید کــرد: باید باغات 
شهرســتان فردوس از حالت سنتی خارج شود و با 

شیوه آبیاری تحت فشار کشاورزی کنند.
وزیر جهاد کشــاورزی به منظور بهره برداری و 
بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی 
وارد این استان شد و پس از ورود به بیرجند از مزرعه 
پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار 

سطح زیرکشت گل رز به روش هیدروپونیک دارد 
و در ایــن گلخانه، گل رز هلندی در 15 رقم و 10 

رنگ کشت می شود.
حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و 
صنعت سربیشه به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی 
72 هکتاری اســماعیل آباد به شهرستان نهبندان 

سفر کرد.
بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران 
به عنوان نخستین مزرعه الگویی در سطح کشور در 
شهرستان قاینات، بازدید از کارخانه تروند زعفران، 
افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی 
اســام آباد قاین و بازدید از شرکت سهامی زراعی 
خضری از جمله برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در 

دومین روز سفر به خراسان جنوبی بود.
حجتی همچنین با ســفر به شهرســتان های 
فردوس و بشرویه به ترتیب از قنات بلده و پروژه های 

آبخیزداری صندوق توسعه ملی بازدید کرد.
افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در 
سطح 800 هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک 
کنی و تولید عرق های اکســیر طبس از برنامه های 
سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی 

خواهد بود.

امام جمعه سرپل ذهاب گفت: متأسفانه با 
وجود گذشت یک سال از وقوع زلزله استان 
کرمانشاه هنوز بیش از ۵هزار خانوار در چادر 

و کانکس سکونت دارند.
حجت ااسام جواد فاطمی نسب اظهار داشت: 
در مدت یک سال گذشته مردم، خیرین و دولت 
زحمت بســیاری برای آبادانــی مناطق زلزله زده 
متحمل شده اند و خدمات زیادی به مردم منطقه 
ارائه شــده اما با وجود این، متأسفانه هنوز مردم 

مشکات فراوانی دارند.
وی عنوان کرد: نوســانات قیمت ارز و شرایط 
متغیر بازار ســبب گرانی مصالح ساختمانی شد و 
براین اساس روند ساخت  وساز با کندی پیش می رود 
و همین امر موجب شــد مردم اکنون در تکمیل 
منازل خود دچار مشکل شوند. وی گفت: تعدادی 
از واحد های مســکونی هنوز در روستاها ساخته 
نشده است و همین امر موجب پیدایش مشکاتی 

برای مردم این منطقه شده است.
امام جمعه سرپل ذهاب اضافه کرد: امیدواریم 
دولت هرچه سریع تر تدبیری بیندیشد تا مردمی 

14واحد تجاری غیرقانونی
پاساژ ایران همدان تخریب شد

همدان- خبرنگار کیهان:
سرپرست مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری همدان از تخریب 14 واحد تجاری غیرقانونی در 

پاساژ ایران به مساحت 176 مترمربع خبر داد.
حسین مردانی اظهار کرد: تخلف صورت گرفته در سه طبقه و 
متعلق به 14 واحد صنفی بوده که با توجه به رعایت نکردن اصول 
سه گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی منجر به صدور رای تخریب از 

کمیسیون ماده صد شده بود.
وی افزود: با هر گونه ساخت و ساز غیرقانونی که باعث به خطر 
افتادن جان شهروندان و نیز برهم زدن نظم و انضباط شهری شود، 

به شدت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
ازم به ذکر است پاساژ ایران واقع در پیاده راه بوعلی شهر همدان 

یکی از پرترددترین نقاط شهر است.

112 کارگر معدن آق دربند در شهرستان 
ســرخس خراســان رضوی هم اکنون در 
باتکلیفی برای دریافت حقوق و مزایای خود 

به سر می برند.
رئیس شورای اسامی کار معدن آق دربند در 
این باره گفت: قرار بود شرکت ساختمان خود را 
بفروشد و معوقات ما را پرداخت کند اما متأسفانه 

بدقولی شده است.
حامد بالواله افزود: هم اکنون 112 کارگر در 
این شرکت کار می کنند و هر کدام حدود 12 ماه 
مطالبه از شرکت دارند و در مواردی حق بیمه آنها 

به موقع پرداخت نشده است.
وی گفت: یکی از دیگر مشکات ما این است 
که ایمنی معدن بسیار پایین آمده و باید کارگاه 
جدید تأســیس شــود، در غیر این صورت ادامه 
فعالیت در معدن آق دربند تا ســال آینده وجود 

نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: کارگران خواسته اند که 
صورت جلســه ای تهیه شود و آن را به دادستان 

ارائه دهیم تا شاید مشکات رفع شود.
بــا غامرضــا محمــدزاده مدیرعامل معدن 
آق دربند ســرخس نیز گفت: هم اکنون 7 ماه از 

مطالبات را پرداخت کرده ایم و مابقی هم به تدریج 
پرداخت می شود؛ و این ادعا که شرکت به کارگران 
12 ماه حقوق و مزایا بدهکار است صحت ندارد.

رئیس  شورای اسامی کار معدن آق دربند با 
رد ادعای مدیرعامل شــرکت در پرداخت بدهی 
کارگــران گفت: میزان دقیق بدهی شــرکت به 
کارگران 11/5 ماه است؛ شما در نظر بگیرید نیمی 
از اردیبهشت سال 93، دی و بهمن و اسفند سال 
95، فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد 
ســال 96 و مرداد و شــهریور و مهر 97 مطالبه 

کارگران بوده است.

کیش- خبرنگار کیهان:
 40 ویژه برنامــه فرهنگی، هنری، ورزشــی و 
اجتماعی در نکوداشــت 20 آبان »روز کیش«، در 
بخش های مختلف ایــن جزیره مرجانی با حضور 
ســاکنان و گردشگران اجرا شد و این جزیره زیبا 

برای اولین بار روز خود را جشن گرفت.
مدیر امور هنری سازمان منطقه آزاد کیش با اعام 
این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: پیاده روی عمومی 
در سواحل کیش و در مســیر اسکله تفریحی، افتتاح 
نمایشگاه کتاب، شهرآرایی، آذین بندی میدان ها، تردد 
تاکســی ها با پرچم و نشــان ویژه روز کیش و فعالیت 
تلویزیون های شهری از دیگر ویژه برنامه های گرامیداشت 

روز کیش بود.
مسعود رهبری همچنین ادای احترام به مقام واای 
شــهدای گمنام و نواختــن زنگ کیــش، افتتاح خانه 
مطبوعات، بهره برداری از ساختمان شورای شهر و مدرسه 
دخترانه هاجر، اجتماع دانش آموزان در اسکله تفریحی، 
آغاز مسابقات سراسری شنای آب های آزاد، افتتاح کشتی 
تفریحی امپراطور، آغاز جشنواره تئاتر کوتاه کافه ساحلی، 
برگزاری جشــنواره غذا و صنایع دســتی، آیین ویژه در 
خانه بومیان، گشــایش فاز سوم شهر زیرزمینی، پخش 
فیلم قصه های کیش و اجرای برنامه های استیج موسیقی 
ساحلی توسط گروه های هنری را از مهم ترین برنامه های 

فرهنگی هنری و ورزشی در روز کیش اعام کرد. 
او، برگزاری نخستین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه 
کافه ای و ســاحلی را از جمله برنامه هایی برشــمرد که 
همزمــان با روز کیــش از 19 تــا 21 آبان ماه با حضور 
گروه های تئاتر از سراســر کشور درکافه ساحلی کیش 

برگزار شد. 

تسهیات و خدمات ویژه در روز کیش 
مدیر امور هنری ســازمان منطقه آزاد کیش افرود: 
تخفیف 50 درصدی هتل ها و کلوپ های تفریحات دریایی، 
ارائه رایگان ســیم کارت، اینترنت و خدمات حمل ونقل 
شهری، استقبال و پذیرایی ویژه از مسافران و گردشگران 
در فرودگاه و معاینات در مراکز درمانی از جمله تسهیاتی 

بود که در روز 20 آبان روز کیش به همگان ارائه شد.
خانه مطبوعات کیش افتتاح شد

همزمــان با 20 آبــان روز کیش، خانــه مطبوعات 
جزیره کیش در مراســمی با حضور دست اندرکاران امور 
اطاع رســانی و معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد 

کیش افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.
در این مراســم که امامان جمعه شیعه و اهل سنت 
و جمعی از مســئوان حضور داشــتند، معاون فرهنگی 
اجتماعی منطقــه آزاد کیش گفــت: عضوگیری خانه 
مطبوعات کیش از مدت ها پیش آغاز شده و برای تشکیل 

هیئت موسسان این خانه، اقدام شده است.
سعید پورعلی ضمن اعام حمایت از تشکیل و فعالیت 
این نهاد مطبوعاتی هم افزایی، ارتقای سطح کمی و کیفی 
اطاع رسانی، پیگیری امور صنفی، پژوهشی، آموزشی و 
سایر امور مربوط به خبرنگاران را از وظایف و اهداف خانه 

مطبوعات کیش عنوان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که همه امور اهالی رســانه از 
طریق این خانه پیگیری و عملیاتی شود و در آینده نزدیک 
شاهد رشد کمی و کیفی رسانه ها در این جزیره باشیم. 
روز 20 آبان به پیشنهاد منطقه آزاد کیش و تصویب 
شــورای شهر به  عنوان روز کیش نام گذاری شده به  این 
مناســبت برنامه های متنوع و متعددی برای این روز به 

اجرا در آمد.

بهره برداری از بزرگ ترین نیروگاه 
برق خورشیدی قم

خشکسالی
 تااب  بندعلیخان ورامین را 

تهدید می کند

کرمانشاه 
در صدر جدول بیکاری 

کشور

برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب 
در همدان

جاسک- خبرنگار کیهان: 
فرماندار شهرستان جاسک گفت: مشکل 
تامین ســوخت برای شــناورهای باری این 
شهرستان در دست بررسی است و به زودی 

حل خواهد شد.
محمد رادمهر اظهار داشت: طی هفته های اخیر 
تاخیر چند ساعته سامانه توزیع سوخت، مشکاتی 
را برای صاحبان شناورهای حامل بارهای صادراتی 

شهرستان جاسک به وجود آورده است.
وی افزود: پیگیری برای حل این مشکل انجام 
شــده و با دستور استاندار هرمزگان هرچه سریع تر 

این مشکل برطرف می شود.
براساس قوانین موجود نرخ سوخت شناورهای 
تجــاری و باری در آب های داخلــی باید با قیمت 
داخل کشور و در آب های بین المللی به نرخ جهانی 
محاسبه شود. در صورت تایید نشدن خرید سوخت 
به قیمت داخلی برای شــناورهای باری، آنها باید 
سوخت را به نرخ بین المللی یعنی هر لیتر 84 هزار 

ریال خرید کنند.
هم اکنون قیمت سوخت در آب های داخلی به 

نرخ 46 هزار و 200 ریال محاسبه می شود.
هم اکنون 30 فروند شــناور باری در شهرستان 
جاســک فعال است که بیش از نیمی از آنها در امر 

صادرات فعالیت دارند.

فرماندار جاسک:
مشکل تامین سوخت 

شناورهای باری
 به زودی حل می شود

زندگی زلزله زدگان کرمانشاه  
همچنان در چادر و کانکس

که هنوز در کانکس به سر می برند و به دلیل گرانی 
مصالح هیچ امیدی برای تکمیل منازل مسکونی 
خــود  ندارند بتوانند به منازل خــود بازگردند، و 
بعد از گذشت یک سال متأسفانه در سرپل ذهاب 
مشکات زیرساختی در معابر و کوچه ها وجود دارد.

وی با ابراز اینکه با وجود گذشــت یک ســال  

مستأجران در وضعیت باتکلیفی به سر می برند، 
افزود: بــا افزایش قیمت مصالح ســاختمانی در 
هفته هــای اخیر اکنون ساخت وســاز در مناطق 
زلزله زده متوقف شده و مردم توانایی ساخت منازل 
خود را ندارند و دولت باید تسهیات ویژه ای برای 

مردم کرمانشاه در سالگرد زلزله تخصیص دهد.

۱۱۲ معدن کار  آق دربند سرخس در انتظار دریافت معوقات خود

انتقال  آب رودخانه کرج به تهران به تعویق افتاد

وزیر جهاد کشاورزی:
باغ های شهرستان فردوس باید از حالت سنتی خارج شود

یخبندان؛ به 70 درصد زرشک خراسان جنوبی خسارت زد

پرداخت تسهیات به شیات
ساری- خبرنگار کیهان: مدیرکل شیات مازندران از پرداخت 190 میلیارد 

ریال تسهیات تاکنون به بهره برداران شیات استان خبر داد.
ولی اه محمدزاده گفت: 391 طرح شیاتی مصوب برای دریافت تسهیات 
به بانک ها معرفی و تاکنون 190 میلیارد ریال  تسهیات برای 77 طرح شیاتی 
در ســامانه های کارا، صندوق توســعه ملی و تفاهم نامه های سه جانبه در اختیار 
متقاضیان شــیاتی قرار گرفته است. وی طرح های شــیاتی را پرورش ماهی 
خاویاری، ســردآبی و گرم آبی ذکر کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 
417 فرصت شــغلی )51 درصد( در فعالیت های شیاتی استان ایجاد شده و با 
توجه به رونق فعالیت های شیاتی از نیمه دوم سال پیش بینی می شود، تا پایان 

سال براساس برنامه مصوب برای 825 نفر اشتغال زایی شود.
تولید مجدد برق

* مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی  نکا گفت: واحد شماره 4 بخاری نیروگاه 
شهید سلیمی نکا به ظرفیت 440 مگاوات که از بیست و نهم مهرماه به منظور 
انجام تعمیرات میاندوره ای و حفظ آمادگی تولید در زمستان از مدار خارج شده 

بود، مجددا به شبکه سراسری برق پیوست.
نعمتی افزود: این تعمیرات شامل قلیاشویی، ترمیم دیواره کانال دود و دیوار 
هیترها، ترمیم عایق های بویلر و لوله های کندانسور اصلی بود که توسط کارشناسان 

داخلی و متخصصان نیروگاه انجام شد.
جذب تسهیات کشاورزی

قائم شهر- خبرنگار کیهان: مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر از جذب 10 
میلیارد و 650 میلیون ریالی تســهیات مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان 
قائم شــهر در مهرماه امســال خبر داد. مجید جعفری گفت: مهرماه امسال 47 
متقاضی دریافت تســهیات خرید ماشین آات کشــاورزی برای اشتغالزایی به 

بانک معرفی شدند.
وی افزود: 35 دســتگاه تراکتور، هفت دستگاه کمباین، سه دستگاه ادوات 
کشاورزی و دو دستگاه نشاکار به ارزش 10 میلیارد و 650 میلیون ریال در اختیار 

47 متقاضی خرید ماشین آات کشاورزی قرار گرفت.
ثبت موقوفه جدید

رحیم آباد رودسر- خبرنگار کیهان: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیان از 
ثبت 35 وقف جدید به ارزش 200 میلیارد ریال در این استان خبر داد.

ســتار علیزاده اظهار داشت: در ســال جاری 35 وقف جدید به مساحت 60 
هزار مترمربع در استان گیان به ثبت رسیده که ارزش ریالی این موقوفات 200 
میلیارد ریال است. وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح »مودت« در سطح استان 
گیان، گفت: امسال در قالب طرح مو دت 440 میلیارد ریال در حوزه عمرانی بقاع 

متبرکه از کمک های مردمی جمع آوری و هزینه شده است.
بیمه زنان خانه دار

اهواز- خبرنگار کیهان:  مسئول امور بانوان اداره کل تامین اجتماعی استان 
خوزستان  گفت: زنان خانه داری که کمتر از 50 سال سن دارند می توانند نسبت 

به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند.
»لیا دیوجان« با اشــاره به اینکه مشاوران محترم فرمانداری ها و همچنین 
NGOها می توانند به ترویج فرهنــگ بیمه ای برای زنان خانه دار کمک کنند 

اظهار داشــت: چنانچه سن آنان در زمان ثبت نام بیش از 50 سال باشد پذیرش 
درخواست ایشان منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت 

مازاد سنی مقدور خواهد بود.
وی افزود: زنان خانه داری که حداقل دارای ده ســال ســابقه پرداخت حق 
بیمه هستند نیز می توانند بدون لحاظ شرط سنی نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد 

قرارداد بیمه اقدام نمایند.
تامین هزینه دارو

هندیجان- خبرنگار کیهان: مسئول گروه جهادی شهید نصراه گشتیل 
هندیجان از تامین هزینه انواع دارو همراه با تهیه وســایل برقی برای نیازمندان 

هندیجان خبر داد.
محمدحســین عنانات افــزود: همچنین در ایام ســوگواری رحلت پیامبر 
اسام)ص( و شــهادت حضرت امام حســن مجتبی)ع( و حضرت امام رضا)ع( 
بسته های مواد غذایی نیز با مشارکت خیرین و همکاری بسیجیان گروه جهادی 

شهید گشتیل و میثاق با شهدای هندیجان توزیع شد.
وی گفت: بازسازی منازل محروم در هندیجان با تامین وسایل مورد نیاز تا 

پایان سال ادامه دارد.
درمان سرپایی بیماران

جاسک- خبرنگار کیهان: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک 
از راه اندازی مرکز درمان بســتر با هدف ارائه خدمات پیش بیمارستانی در بخش 
لیردف شهرســتان جاسک خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز درمان بستر، 

از اعزام بی مورد بسیاری از بیماران به شهرستان جاسک کاسته خواهد شد. 
عباس ابراهیمی ابراز کرد: این مرکز با زیربنای یک هزار مترمربع و اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان از محل اعتبارات بنیاد علوی ســاخته 

شده است.
وی اظهار کرد: درمان بستر لیردف دارای بخش های رادیولوژی، آزمایشگاه ، 

اتاق های بستری و اتاق زنان و زایمان و اتاق پزشک است.
برگزاری کاس های قرآن

* تــرم پاییزه کاس های قرآن و احکام در روســتای کوئیک از توابع بندر 
جاسک برگزار شد.

حجت ااسام والمسلمین حسین بارانی خو، روحانی مستقر این روستا افزود: 
دوره پاییزه کاس های قرآن شــامل؛ حفظ سوره های کوچک و قصه های قرآنی 
ویژه کودکان و نونهاان و روخوانی و روانخوانی در مقطع نوجوانان و جوانان پسر 

و دختر و بانوان خانه دار در حال برگزاری است.
وی همچنین از دیگر کاس های این پایگاه، آموزش احکام نماز و وضو و بیان 

مسائل شرعی جوانان و نوجوانان و احکام ویژه بانوان را برشمرد.

امام جمعه سر پل ذهاب اعام کرد

برای نخستین بار
کیش روز خود را جشن گرفت
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۶ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۹
دانشگاه

Daneshgah@Kayhan.ir

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه  تشکل های دانشجویی، دانشجویان
 و طاب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقاات، یادداشت ها و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط 
با مقوات دانشجویی استقبال می کند. عاقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را 
به رایانامه Daneshgah@Kayhan.ir یا نمابر 33111120-021 ارسال نمایند. بدیهی 

است که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

کنکور ۹۸ دســتخوش تغییراتی شده که داوطلبان 
این آزمون باید در جریان آن قرار گیرند. نکته اول، طرح 
سؤال در کنکور است؛ چراکه نظام آموزشی تغییر کرده و 
داوطلبان نظام آموزشی جدید در کنکور ۹۸ حضور دارند.
به همین دلیل قرار است در کنکور ۹۸ دو سری سؤال 
طراحی شــود. یک سری سؤال از کتاب ها و دروس نظام 
قدیم پیش دانشگاهی خواهد بود و یک سری سؤال هم از 
کتاب ها و دروس نظام جدید )۳؛۳؛۶( طراحی خواهد شد 
که هر دو گروه داوطلبان در آزمون به سؤاات پاسخ دهند.
به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، این 
موضوع برای سال ۹۹ ادامه نمی یابد و در سال ۹۹  سؤاات 

بر اساس نظام جدید )۳،۳،۶( طراحی خواهد شد.
* تکلیف معدل

موضوع مهم بعدی در کنکور ۹۸، تأثیر معدل است؛ 
براساس مصوبه اولیه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
قرار شده بود که تأثیر معدل در کنکور به صورت ۳۰ درصد 
قطعی باشد؛ یعنی آن هایی که درس خوان بودند، شرایط 
بهتری در کنکور داشــته باشند و آن هایی که زیاد درس 
نخوانده اند، با وجود آزمون هم نتوانند رشته های پرمتقاضی 
را قبول شوند. این مصوبه برخاف آزمون های سال های 
۹۵ تــا ۹۷ بود. بعد از اعتراض زیاد به این مصوبه و ورود 
مجلس شورای اسامی به آن، درنهایت این مصوبه تغییر 
کرد و تأثیر معدل مثبت، و ۲۵ درصد شد. حال آن هایی 
که نمره بهتری در امتحانات نهایی سال سوم کسب کنند، 
موقعیت بهتری دارند و آنهایی که معدل کمتری داشته 

باشند، چیزی را از دست نمی دهند.
*رشته های بدون آزمون

براساس مصوبه سال ۹۵ مجلس شورای اسامی مقرر 
شد که به تدریج ظرفیت پذیرش در کنکور تغییرکند به 
این صورت که در ظرف مدت ۵ سال ۸۵ درصد ظرفیت 
کنکور به رشته های مبتنی بر سوابق تحصیلی اختصاص 

یابد و فقط کنکور در رشته های پرمتقاضی برگزار شود.
سازمان سنجش اعام می کند که اکنون به این عدد 
رسیده ولی نکته ای که حداقل در کنکور امسال مغفول 
مانده این است که کنکور ۹۷ حدود ۷۳۰ هزار نفر ظرفیت 
پذیرش داشــت؛ حدود ۴۱ هزار نفر رشته های مبتنی بر 
سوابق تحصیلی را انتخاب کردند و البته عجیب تر از همه 
پذیرش ۲۱۸ هزار نفری در این کنکور بود. ســؤالی که 

هیچ گاه از سوی مسئوان به آن پاسخی داده نشد.

در گفت وگو با داوطلبان کنکور و حتی خانواده ها این 
نکته نمایان می شود که رشته های کاربردی تر برای این 
ظرفیت ۸۵ درصدی معرفی نشــده است. ترس از تأثیر 
معدل در این رشــته ها نکته دیگر داوطلبان است که بر 

آن تأکید دارند.
در این میان برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس 
شورای اسامی معتقدند که رشته های مبتنی بر سوابق 
تحصیلی باید از دفترچه انتخاب رشته کنکور خارج شود 
و آنهایی که برای این رشــته ها برنامه ریزی کرده اند، بعد 
از دیپلم در این رشته ها ثبت نام کنند و در صورت واجد 

شرایط بودن پذیرش شوند.
حال مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت 
علوم هم خبر از اســتخراج این رشــته ها در کنکور ۹۸ 
داد. وی در یک برنامه خبری در صداوســیما اعام کرد: 
تاکنون داوطلبان کنکور می توانستند با شرکت در کنکور، 
رشته های مبتنی بر سوابق تحصیلی را نیز انتخاب کنند، 
اما از ســال آینده تدبیری اندیشیده خواهد شد تا لزوماً 
نیازی به شرکت در کنکور نباشد و داوطلبان بتوانند در 

رشته های کم متقاضی بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.
با این وجود اگر تصمیم جدیدی تا قبل از کنکور ۹۸ 
گرفته نشود، این رشته ها از دفترچه انتخاب رشته خارج 
می شوند؛ البته هنوز مکانیزم پذیرش در این رشته ها در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
* سهمیه ها

نکته آخــر کنکور ۹۸، موضوع سهمیه هاســت؛ در 
کنکور ۹۷ براســاس قانون برنامه ششم توسعه سهمیه 
ورودی دانشــگاه برای همسران و فرزندان جانبازان زیر 
۲۵ درصد و همســران و فرزنــدان رزمندگان با حداقل 
شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ۳۰ درصد بود 
و داوطلبان اســتفاده کننده از این سهمیه اگر ۷۰ درصد 
نمره آخرین فرد قبولی در کدرشــته را کسب می کردند 
به میزان ۳۰ درصد کدرشته پذیرش می شدند. به نقل از 
آنا؛ در زمان انتخاب رشــته کنکور ۹۷، با وجود اعتراض 
برخــی از کنکوری ها، مجلس تصمیم گرفت این مصوبه 
را اصاح کند؛ به این صورت که استفاده کنندگان از این 
سهمیه باید ۸۰ درصد نمره قبولی آخرین فرد قبولی را 
کسب کنند، البته این اصاح نیمه کاره رها شد و کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی در حال بررسی 

دوباره آن است.

کنکور۹۸چگونهبرگزارمیشود؟!

هــر اجتماعی مبتنی بر هــر مذهب یا 
ایدئولوژی، متناسب با فرهنگ و رسوم خود 
با وضع قانون و مقررات سعی در رسیدن به 
ایجــاد نظم در میان افراد و دوام ارزش های 

خود دارد.
دانشگاه، به عنوان بخشی مهم از جامعه 
هر کشور موظف به ایجاد قوانینی برای رعایت 
پوشش لباس از سوی دانشجویان خود است.
در همه دنیا برای پوشش دانشجویان در 
دانشگاه قوانینی بعضا سخت وجود دارد که 
دانشجویان در محیط دانشگاه ملزم به رعایت 

آن هستند.
اخیراً بخشــنامه ای از سوی دانشگاه آزاد 
اســامی مبنی بر نحوه پوشش دانشجویان 
صادر شده است؛ این دستورالعمل واکنش های 
مختلفی را در پی داشــت؛ لذا بر آن شدیم تا 
دستورالعمل پوشش دانشجویی در کشورهای 
آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کانادا را به 
عنوان برترین های آموزش عالی جهان تحت 

بررسی قرار دهیم:
براســاس آنچــه کــه در کشــورهای 
 غربــی رایج اســت، دانشــجویان از طریق 
در  یــا   )Student handbook (
)Student dresscode( از آنچه که باید 
در محیط آموزشی بپوشند، مطلع می شوند. 
در این بخش، بیانیه ای از ســوی آموزش 
عالی هر کشور نوشته شده است که دانشجو 
را از تمام باید ها و نباید های پوششــی آگاه 
می کنــد و وی را موظف به اجــرای تمام و 

کمال آن می داند. 
آمریکا

آموزش عالی آمریکا هر سال به دانشجویان 
خود یادآوری می کند، آنچه که یک دانشجو 
به عنوان پوشش خود برای محیط آموزشی 
انتخاب می کند، نشان دهنده باورها، عقاید و 

سبک زندگی او است. 
بــه نقــل از فارس؛ بــه طــور کلی در 
دانشــگاه های آمریکا، هر دانشجو موظف به 
رعایت کلی قوانین پوشش است و اگر خارج 
از عرف لباســی را بپوشد، جریمه می شود و 

تذکر خواهد گرفت.
اما اگر به صورت جزئی تر به قوانین پوشش 
نگاه کنیم، هر دانشگاه قوانین خاص خود را 

دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم :
* دانشگاه آدامز

اســتفاده از »عینک دودی«، »آدامس« و 
»تنباکو« ممنوع است.

* دانشگاه ایبرتی
 موی »دم اسبی« و هرگونه پوشش تنگ 

و مخالف عفت ممنوع است.
* دانشگاه لومالیندا

 »تی شــرت« و لباس هــای »لی« مجاز 
نیست.

قوانینپوششدانشجویاندردانشگاههایجهان

* اخیراً بخشنامه ای از سوی دانشگاه آزاد مبنی بر نحوه پوشش 
دانشجویان صادر شده است؛ این دستورالعمل واکنش های مختلفی 
را در پی داشت؛ لذا بر آن شدیم تا دستورالعمل پوشش دانشجویی 
در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کانادا را به عنوان 

برترین های آموزش عالی جهان بررسی کنیم.

* دانشگاه هاردین سیمونز
 لباس »لی« برای دختران و شــلوارهای 

تنگ ممنوع است.
* دانشگاه مجامع الهی جنوب غربی

 لباس های لی سنگ شور مجاز نیست.
* دانشگاه سنت لوئیس »لی« مجاز 

نیست.
* دانشگاه آتانتیک فلوریدا

 رنگ کردن مو مجاز نیست.
* دانشگاه هاروارد

دانشجویان این دانشگاه موظفند در محیط 
خوابگاه و رســتوران بلــوز، پیراهن یا ژاکت 

یقه دار یا بدون یقه بپوشند.
پوشش شلوار آنها نیز بایستی بدون پارگی 

و ضخیم باشد.
* دانشگاه ایالتی آرکانزاس

 اســتفاده از لباس های کوتاه، سوراخ دار، 
خمره ای و بدن نما ممنوع است.

دانشجو موظف است موهای خود را تمیز 
و مرتب و ســبیل هایش را کوتاه نگه دارد و 
هیچ نوع ســبک مو یا استفاده از زینت آاتی 

که جلب توجه کند، مجاز نیست.
* دانشــگاه ایالتــی جنوب غربی 

میسوری
 استفاده از شــلوارک های کوتاه، پیراهن 
هــای رکابی، لباس های جیــن )لی( پاره و 
چاک دار، تردد با دمپایی یا پای برهنه بودن، 
اســتفاده از زیورآاتی که نیازمند ســوراخ 
کردن اعضای بدن باشــد و هرگونه خالکوبی 

مجاز نیست.
ازم به ذکر است مدیر قسمت »موفقیت 
دانشجویی« این اختیار را دارد که شیوه های 
آرایش مو، صورت و پوشش غیرعادی را رد و 

غیرقابل قبول اعام کند.
انگلستان

* دانشگاه آکسفورد
براساس ضوابط دانشگاه آکسفورد، هیچ 
دانشجویی اجازه پوشیدن لباس تنگ و خارج 
از عرف را ندارد؛ دختران اجازه پوشیدن لباس 
کوتاه باای زانو، باز و بدون آستین را ندارند. 
پسران دانشجو نیز اجازه بلند کردن ریش 

و مدل موهای نامناسب را ندارند. 
براساس قوانین جدید این دانشگاه، تمام 
دانشــجویان دختر و پسر موظف به انتخاب 
کت و شــلوار یا کت و دامن بلند با پیراهن 
سفید هستند؛ پسران باید از پاپیون یا کراوات 
مشــکی و سفید و دختران از جوراب مشکی 

استفاده کنند.

* دانشگاه بریستول
طبق ضوابط این دانشگاه لباس باید حداقل 
بدن را از شــانه تا زانو بپوشاند، عریان کردن 
بخش باای ســینه ممنوع بوده و پوشیدن 

شلوارهای »لی« و شلوارک مجاز نیست.
همچنیــن لباس ها نباید حــاوی عائم، 

نشان ها و تصاویر برجسته باشند.
* دانشگاه کنت

در این دانشگاه از پوشیدن لباس مذهبی و 

فرهنگی )برای مثال یقه های مذهبی، حجاب، 
روسری( توسط دانشگاه استقبال می شود.

فرانسه
 Ecole Normale دانشــگاه   *

Supérieure

آموزش عالی فرانســه، تمام دانشجویان 
را در دانشگاه های مختلف موظف به رعایت 
قوانین پوشش کرده است؛ در این دانشگاه که 
اولین دانشگاه فرانسه و سی و سومین دانشگاه 

دنیاســت، هیچ دانشجویی مجاز به پوشیدن 
شلوار کوتاه نیست.

پوشــیدن لباس تنگ، کوتاه و رنگ های 
روشن در این دانشگاه ممنوع است. 

CentraleSupélec  دانشگاه *
ممنوعیت جویــدن آدامس، دامن کوتاه 
بــرای دختران و شــلوارک برای پســران از 
مهم ترین قوانین پوششــی برای دانشجویان 

این دانشگاه است.
کانادا
* دانشگاه مونترال

آمــوزش عالی کانــادا در توضیح قوانین 
پوشش برای دانشــجویان کالج گفته است: 
»قوانین پوشش تنها برای نظم دهی و ایجاد 

امنیت روانی برای دانشجویان است«.
برهمین اســاس تمام دانشجویان دختر 
و پسر دانشــگاه مونترال موظف به پوشیدن 
کفش مناسب برای حضور در کاس هستند.
برای دختران این کفش باید بی پاشــنه و 

جلوبسته باشد.
پوشیدن هر نوع لباس و شلوار »لی« پاره 

نیز ممنوع است.
* دانشگاه اوال 

دانشجویان دانشگاه اوال مجاز به استفاده 
از هیچ نوع زیورآاتی نیستند؛ دانشجویان پسر 
در صورت داشــتن ریش و سیبیل موظف به 

کوتاه کردن و مرتب سازی آنها هستند.
ناخن کوتاه برای دانشجویان دختر و پسر 
الزامی اســت؛ هیچ دانشجوی دختری اجازه 
کاشت ناخن، اســتفاده از اک یا ژل ناخن 

را ندارد.
همچنین سوراخ کردن متعدد گوش هم 
برای دختران و هم برای پسران ممنوع است.

استرالیا
* دانشگاه ملی استرالیا

براســاس قانون وزارت علوم و تحقیقات 
استرالیا، تمام دانشــجویان دختر موظف به 
پوشیدن شلوار هستند و به دانشجویانی که با 
دامن در فضای دانشگاهی حاضر شوند، اجازه 

ورود به کاس داده نمی شود.
* دانشگاه سیدنی

دانشــجویان دختر در دانشگاه سیدنی، 
موظف به پوشــیدن جوراب شلواری و لباس 

پوشیده هستند.
برای پسران این دانشگاه، کفش چرم براق 
ممنوع اســت و در صورتی که آنها قوانین را 
رعایت نکنند، به عنوان دانشجوی بی انضباط 

شناخته می شوند.



ورزشی

سرویس ورزشی-
در شــرایطی کــه 26 آبــان پایــان فعالیت 
مدیران بازنشســته در ورزش اعام شــده، مدیران 
فدراســیون های فوتبال و والیبال کناره گیری خود را 

اعام نکرده اند.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 24 شهریور برای 
اجرا اباغ شد و اکنون دو ماه پس از آن تاریخ، مهلت نهایی 
اجرای این قانون فرا رسیده است. اجرای این قانون در ورزش 
یکــی از پرچالش ترین ها در بین همه دســتگاه های اجرایی 
بوده اســت. از تاش اداری برای مانع تراشی در اجرای قانون 
گرفته تا جریان ســازی برای ماندگاری بیشــتر در ریاست 
فدراســیون های ورزشــی از کمترین اتفاقات صورت گرفته 

توسط برخی مدیران ورزشی مشمول این قانون بوده است.
با توجه به اینکه تاکنون لیست رسمی روسای بازنشسته 
فدراسیون های ورزشــی اعام نشده، اما در پاسخ های مکرر 
مســئوان ورزشــی و همچنین در پیگیری های خبرنگاران 
مشخص شــده که نزدیک به 10 رئیس  فدراسیون مشمول 
اجرای این قانون می شــوند. در لیســتی که رسانه ها اعام 
کردند، روسای فدراســیون های قایقرانی، هاکی، ناشنوایان، 
چوگان، ســه  گانه، هندبال، جودو، والیبــال ، فوتبال، کاراته 
مشــمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شدند. در 
هفته های گذشــته با توجه به اســتعفای برخی از روسا و یا 
قطعی شدن بازنشستگی شــان، تکلیف ۷ فدراسیون از 10 
فدراسیون مشخص شــد، اما تاکنون وضعیت 3 فدراسیون 

هم چنان در هاله ای از ابهام است.
وزارت ورزش و جوانــان تاکنــون احمد گــواری را در 
فدراســیون قایقرانی، حســن آباذری در فدراسیون  هاکی، 
حســن سلگی را در فدراسیون ناشــنوایان و یاشار بی غم را 
در فدراسیون چوگان به عنوان سرپرست معرفی کرده است. 
با توجه به استعفای محمدعلی صبور از فدراسیون سه گانه، 
احمد نامنی به عنوان سرپرســت معرفی شد. در فدراسیون 
هندبال نیــز علیرضا رحیمی جایش را بــه رمضانعلی دولو 
داد. آخرین فدراســیونی هم که وضعیت آن مشــخص شد، 
فدراسیون جودو بود اما هنوز تکلیف روسای فدراسیون های 
والیبال، فوتبال، کاراته رسما مشخص نشده و این باتکلیفی 

اجــرای قانــون در ورزش را دو چندان کرده اســت. البته 
درخصوص کاراته مشــکل چندانی نیست زیرا روز گذشته 
علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت حوزه ورزش 
وزارت ورزش در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعام کرد امروز 

یا فردا فرجی از سمت ریاست استعفا می دهد.
تحلیلی که فوتبالی ها ارایه می کنند

در میان فدراســیون ها شاید مهم ترین مسئله مربوط به 
فدراسیون فوتبال و والیبال است. روسای این دو فدراسیون 
در هفته های گذشته نشان داده اند که تمایلی به کنار رفتن 
ندارند. همین چنــد وقت پیش ضیایی رئیس فدراســیون 
والیبال در مصاحبه ای اعام کرد که قانون محترم است ولی 
به راحتی از حق خود نمی گذرد. تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
هم روزهای گذشته دنبال آن بوده که نشان دهد فوتبال نهاد 
عمومی غیر دولتی است که مشمول قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان نمی شود. این تاش ها تا آنجا ادامه داشت که 
اعضای هیئت  رئیسه به دیدار اریجانی رئیس مجلس رفتند.

مدیران فدراســیون فوتبال در تحلیل هــای خود، غیر 

مســتقیم به این موضوع  اشــاره می کنند که امکان دارد با 
رفتن تاج و هیئت  رئیســه، فوتبال ایران دچار تعلیق شود. 
در همین خصوص برخی رســانه ها برای تشریح به ماجرای 
تعلیق فدراســیون فوتبال کویت اشاره کردند. فیفا سه سال 
قبل فدراســیون فوتبال کویت را به دلیل وضع شدن قانونی 
جدید از ســوی پارلمان این کشــور که بنا بــه ادعای فیفا، 
موجب از بین رفتن اســتقال فدراســیون فوتبال می شد، 

کویت را تعلیق کرد.
در همین بــاره 16 اکتبر 2015 فیفا در بیانیه ای اعام 
کرد: »فعالیت فدراسیون فوتبال کویت به حال تعلیق درآمد. 
ایــن محرومیت بــه دنبال تصمیم کمیتــه اجرایی فیفا در 
جلسات 24 و 25 سپتامبر گرفته شد و به فدراسیون فوتبال 
کویت تا 15 اکتبر زمان داده شده بود که تغییراتی در قانون 

ورزش کویت ایجاد شود.« 
مدیران فدراسیون فوتبال هم بازنشسته هستند

با وجود این شرایط وزارت ورزش تاکید بر اجرای قانون 
در ورزش دارد تــا جایی که دو تــن از معاونان وزیر ورزش 

تاکید کرده انــد که تمام بازنشســتگان از جمله تاج رئیس 
 فدراسیون فوتبال باید از ورزش خارج شوند. 

روز دوشــنبه احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانــی وزارت ورزش و جوانــان گفــت: همه روســای 
فدراسیون هایی که شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
شده اند قطعا از سمت خود کنار می روند و این موضوع توسط 

فدراسیون ها در حال طی کردن روال اداری است. 
بعد از احمدی، فرامرزیان معاون مالی و پشتیبانی وزارت 
ورزش هم گفت: فدراســیون فوتبال هم در لیست نهادهای 
عمومی غیردولتی اســت به همین دلیل قانون بازنشستگی 
شــامل حال آن هم می شــود. فرامرزیان در گفت و گویی با 
خبرگزاری فارس عنوان کرد: برخی از فدراســیون ها نفرات 
بازنشســته خود را رســما معرفی کرده اند. ما اتمام فعالیت 
)26 آبــان( را گفته ایم. روز دوشــنبه نیــز مکاتبه  نهایی را 
داشــتیم و گفتیم بعد از موعد مقرر فعالیت بازنشســته ها 
به هیچ عنوان طبق قانون امکان پذیر نیســت. فدراسیون ها 
نهادهای عمومی غیردولتی هستند. قوانین مربوط به شرایط 
اداری و اســتخدامی نهادهای غیردولتی باید از قوانین کلی 
دســتگاه های اجرایی پیروی کند. ما به همه فدراسیون ها و 
مجموعه وزارت ورزش اباغ کرده و پایان مهلت را گفته ایم. 

امکان فعالیت نیست و جرم محسوب می شود. 
وی تصریــح کرد: اساســنامه فدراســیون فوتبال هم 
اگر مصوبه هیئت وزیران اســت چون در لیســت نهادهای 
عمومی غیردولتــی قرار دارد، باید قانــون را اجرا کند. این 
قانون شــامل حال همه است و کسی مستثنی نیست. حاا 
چطور می خواهند تفســیر کنند و اگر بناســت استفساریه 
بگیرند می توانند جواب بگیرند و اقدام کنند. بحث ما اجرای 
قانون است و این قانون در اختیار ما نیست شاید اگر بود، به 
گونه ای دیگر تصمیم می گرفتیم. چون در اختیار ما نیســت 
 هر قانونی که برای همه فدراسیون هاســت برای فوتبال هم 

هست. 
بــا این اظهار نظــر معاون وزیر باید دیــد واکنش تاج، 
ضیایی و ســایر مدیران بازنشســته در فدراسیون فوتبال و 
والیبال چیست و اینکه آیا آنها از ورزش می روند یا همچنان 

برای حفظ صندلی خود تاش می کنند؟!

تکلیف 3 فدراسیون هنوز مشخص نشده است

واکنش وزارت ورزش به تاش مدیران فوتبال برای ماندن
به یاد پاسدار شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیانتمام بازنشسته ها از جمله تاج باید تا 26 آبان بروند

 در راه اهل بيت بايد از جان گذشت
پاسدار شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیان 
به ســال 1358 دیده به جهان گشود؛ دروس 
عالیه را تا کارشناســی ارشــد ادامه داد. این 
پاسدار رشــید، که به عنوان مترجم در جنگ 
ســوریه در حال خدمت بــود، و در تاریخ 20 
شــهریور ماه 1395 در حلب ســوریه شربت 

شهادت را نوشید.
شهید اســحاقیان در مصاحبه ای پیش از 

شــهادت و در پاسخ به این ســؤال که: »با وجود اطاع از خطرات و احتمال 
شــهادت در حال اعزام به سوریه هستید چه حسی دارید؟« پاسخ داد: »اینکه 
انســان توفیقی پیدا کند که برای دفاع از اسام و حریم اهل بیت )ع( قدمی 
بردارد با نظر مســتقیم خود اهل بیت )ع( اســت. مطمئنا در این راه خطرات 
وجود دارد، اما انســان باید برای حفظ اسام و دفاع از حریم اهل بیت )ع( از 

جان و مالش مایه بگذارد.«
در مورد نحوه شــهادتش، همرزمش می گوید: شــهادت مهدی در حالی 
اتفاق افتاد که خیلی عقب تر از خط بود، مهدی داخل ماشین بود که گلوله ای 
کنار آنها می خورد و ترکش به سرش اصابت می کند. برای کار ترجمه به سوریه 
رفته بود ونیازی نبود که در خط مقدم حضور داشته باشد، اما شهادت، همان 
جا ســراغش آمد، جایی که کســی فکرش را هم نمی کرد. شب اعزام، وقتی 
داشــت سوار اتوبوس می شد رو به من کرد و گفت: مسلم، خدا را شکربااخره 
این درس و دانشــگاه یک جایی خوب بــه دردم خورد. منم که برام مثل روز 
روشــن بود که رفتن مهدی بی برگشت است، رو به بچه ها می کنم و می گویم: 
»اگر قرار باشــه کسی از شما شهید بشه، مهدی است، اما با همه این اوصاف 
خیلی مراقبش باشید.« دو روز قبل از شهادتش دلشوره عجیبی داشتم، انگار 
به دلم افتاده بود قرار است خبر شهادت مهدی را بیاورند و همینطور هم شد.

حدیث دشت عشق

فتاحی: به مصاحبه برانکو کاری نداریم 
با پرسپولیس توافق کردیم

اردوی تیم ملی بعد از نیم فصل نخســت لیگ برتر فوتبال، دیرتر از برنامه 
قبلی آغاز می شود تا بازی های عقب افتاده پرسپولیس، استقال، ساپیا و صنعت 
نفت برگزار شوند. سعید فتاحی، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال 
درباره اهدای کاپ ســوپرجام به پرسپولیس اظهار کرد: قرار نبود در آزادی به 
پرسپولیس جام بدهیم. باتوجه به انجام نشدن مسابقه سوپرجام، جشنی هم 
قرار نیست برگزار شود. قرار شد پس از صحبت با مسئوان سازمان لیگ درباره 
این موضوع تصمیم بگیریم. وی درباره بازی کردن یا نکردن پرسپولیس برابر 
پیکان، ذوب آهن و سپاهان بدون ملی پوشانش تصریح کرد: دیروز جلسه ای با 
کی روش داشــتیم که اردوهای تیم ملی بعد از نیم فصل دیرتر آغاز شود که 
بازی های عقب  افتاده پرســپولیس، استقال، ساپیا و صنعت نفت را بگذاریم. 
چون بازی های فشرده می شد و احتمال آسیب دیدگی باا می رفت، این تصمیم 
را گرفتیم و خوشبختانه کی روش موافقت کرد.فتاحی درباره مخالفت برانکو با 
انجام بازی بدون ملی پوشــانش گفت: ما با مصاحبه برانکو کاری نداریم و نامه 
باشگاه پرســولیس را داریم. ما تعیین کردیم و به پرسولیس اطاع دادیم که 
اگر به فینال برود، بازی این تیم برابر پیکان را در فیفادی برگزار می کنیم که 
اردوی تیم ملی است و به آن ها یادآور شدیم که بازیکن های ملی پوش خود را 
نخواهند داشت. پرسپولیس موافقت کرد و ما نامه این باشگاه را داریم. اگر قرار 
نبود به همین شــکل صورت بگیرد، باید 10 هفته اردوی تیم ملی را تعطیل 

می کردیم زیرا پرسپولیس چند بازی عقب  افتاده دیگر هم دارد.
دایی: با این وضعیت بازیکن خارجی نمی توانیم بگیریم

سرمربی ســایپا می گوید تیمش با آمادگی کامل به مصاف ماشین سازی 
می رود. علی دایی سرمربی سایپا در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر 
ماشین ســازی حاضر شد و اظهارکرد: فردا بازی سختی داریم. امسال هنوز به 
آمادگی و هماهنگی ازم نرسیده ایم. چند برهه نتایج بد گرفتیم. فردا )امروز( 
جبران خواهیم کرد. با تیم خوب و سختکوشــی بازی داریم که نه در خانه و 
نه خارج خانه به کسی باج نمی دهد و امیدواریم به سه امتیاز برسیم. او افزود: 
ما یک مشــکل اساسی داریم و آن پول است که به هیچ عنوان بازیکن داخلی 
نمی توانیم بگیریم چون بازیکن خوبی نمانده اســت. بازیکنان خارجی هم با 
نوســانات دار نمی شــود جذب کرد. فکر نکنیم کار خاصی بتوانیم در نقل و 

انتقاات انجام دهیم.
اطاعیه باشگاه استقال درباره مذاکره با بازیکنان خارجی

باشگاه استقال در خصوص شایعاتی که این روزها پیرامون نقل و انتقاات 
این باشگاه به راه افتاده اطاعیه ای را صادر کرد.طی روزهای گذشته شایعات 
مختلفی در خصوص مذاکره باشــگاه اســتقال با بازیکنان خارجی جدید در 
فضای مجازی مطرح شده است. در همین خصوص باشگاه استقال به اطاع 
کلیه هواداران می رساند که در راستای حضور قدرتمندانه در ادامه مسابقات و 
با هماهنگی کاملی که میان سرمربی محترم و باشگاه وجود دارد، انجام هرگونه 
مذاکــره با بازیکنان جدید خارجی صرفا از طریق خود باشــگاه انجام خواهد 
شــد. چند روز پیش شــخصی که در ایران فعالیت نمی کند با انتشار عکسی 
در صفحات مجازی اعام کرد که با جباروف مذاکرات خوبی داشــته و باشگاه 

استقال هم در خصوص این شایعات اقدام به صدور اطاعیه کرده است.
نامه کتبی روزبه چشمی به باشگاه استقال

مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقال در نامه ای به این باشگاه بابت اتفاقات 
تمرین هفته قبل عذر خواهی کرد. روزبه چشمی مدافع تیم فوتبال استقال که 
به همراه فرشید اسماعیلی به خاطر مسائل انضباطی از حضور در تمرینات این 
تیم محروم شده  بودند در نامه ای به مسئوان این باشگاه عاوه  بر عذر خواهی 
همه گونه تصمیم گیری در مورد وی را به باشــگاه واگذار کرد. چشمی که به 
دلیل حضور در اردوی تیم ملی در جلسه کمیته انضباطی این باشگاه شرکت 
نکرده بود در نامه به باشــگاه اعام کرده هــر تصمیمی که آنها بگیرند پذیرا 
خواهد بود. این در حالی اســت که فرشید اسماعیلی بابت اشتباهش در یکی 
از تمرینات که منجر به خط خوردن نامش از بازی با ماشین ســازی شــد از 

مسئوان و کادر فنی این تیم عذر خواهی کرد.
فواد - پرسپولیس؛

 دیدار افتتاحیه فواد آره نا در هفته هفدهم
دیدار افتتاحیه ورزشگاه جدید فواد خوزستان در هفته هفدهم بین این 
تیم و پرســپولیس برگزار خواهد شد. با اعام سعید فتاحی، مسئول مسابقات 
لیگ برتر فوتبال، دیدار افتتاحیه ورزشــگاه فواد آره نا، ورزشگاه جدید فواد 
خوزســتان در هفته هفدهم بین دو تیم فواد خوزستان و پرسپولیس برگزار 
خواهد شــد. پیش از این گفته شــد بود که قرار اســت دیدار افتتاحیه این 
ورزشــگاه یک دیدار ملی باشد و فواد آره نا میزبان یکی از بازی های دوستانه 

تیم ملی باشد.

روسای بازنشسته فدراسیون های ورزشی بعد از تاریخ 24 آبان حق امضا نخواهند داشت.
قانون منع به کارگیری بازنشســته های ورزشــی با تصویب مجلس و تایید شــورای نگهبان به دستگاه های دولتی و 
فدراســیون های ورزشــی اباغ شد.دستگاه ها فرصت داشتند تا در مدت 2 ماه اســامی بازنشسته ها را اعام کنند. دیوان 
محاسبات نیز با ارسال نامه ای به وزارت ورزش که رونوشت آن به فدراسیون های ورزشی فرستاده شده، خواستار مشخص 

شدن اسامی بازنشسته ها شد.
محمدرضــا داورزنی معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش پیش از این اعام کرده بود 12-13 رئیس  فدراســیون 
بازنشسته هستند به همین دلیل برای ۷ فدراسیون قایقرانی، هاکی، چوگان، ناشنوایان، هندبال، جودو و سه گانه سرپرست 
انتخاب شــد.ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراســیون های قایقرانی، هاکی، چوگان و ناشنوایان از یکشنبه هفته گذشته و 

سه گانه از 19 آبان آغاز شده است.
روسای بازنشسته که تاکنون وزارت ورزش موضع خود را در مورد آنها اعام نکرده، از جمله فوتبال و والیبال، از تاریخ 
24 آبان با پایان مهلت قانونی، حق امضا نخواهند داشت. در صورت امضای اسناد دخل و تصرف در اموال دولتی محسوب 

می شود و از نظر قانونی نیز مشکل دارد.
وزارت ورزش نیز بررسی های خود را درخصوص مدیران بازنشسته این وزارتخانه انجام خواهد داد. تاکنون بازنشسته 

بودن فریبا محمدیان معاون امور بانوان و عباباف مدیرکل حراست قطعی شده است.

حق امضا از رؤسای بازنشسته فدراسيون ها گرفته می شود
وزیر ورزش و جوانان می گوید ایران خواستار میزبانی جام ملت های آسیا 2023 شده است.

مسعود سلطانی فر در حاشیه افتتاح ورزشگاه فواد آرنا در شهر اهواز درباره این پروژه عنوان کرد: خدا را شاکریم که 
پروژه ای شیک و در کاس جهانی را توانستیم در شهر اهواز به بهره برداری برسانیم. افتتاح این ورزشگاه با توجه به وجود 
ورزشــگاه غدیر در شهر اهواز می تواند پتانســیل خوبی برای استان خوزستان برای گرفتن میزبانی رویدادهای بین المللی 

باشد. 
وی افزود: خوشــبختانه در ســال های پس از انقاب در شهرهای بزرگ کشور اســتادیوم های مناسب افتتاح شدند 
بخصوص در دو ســال گذشــته برای نمونه استادیوم ۷5 هزار نفری نقش جهان اصفهان به بهره برداری رسید و پس از آن 
اســتادیوم 50 هزار نفری پارس شیراز را افتتاح کردیم. همچنین استادیوم امام رضا)ع( در شهر مشهد که واقعا در سطح 
جهانی اســت، افتتاح شد و در نهایت شرکت فواد خوزســتان توانسته است استادیوم فواد آرنا را افتتاح کند. همچنین 

استادیوم یادگار امام تبریز نیز پس از پیروزی انقاب افتتاح شده بود که حدود ۷0 هزار نفر ظرفیت دارد.
وزیر ورزش تصریح کرد:عاوه بر این وجود استادیوم ثامن مشهد در کنار استادیوم های غدیر، یادگار امام، پارس و نقش 
جهان و امام رضا)ع( شــرایطی را برای ما به وجود می آورد که می توانیم میزبانی مســابقات بین المللی علی الخصوص جام 
ملت های آسیا را کسب کنیم. تقاضای میزبانی برای جام ملت های 2023 را داده ایم و امیدواریم با توجه به استادیوم های 

خوبی که در نقاط مختلف کشور داریم، بتوانیم میزبانی رویدادهای بین المللی را بگیریم.

درخواست ايران برای ميزبانی جام ملت های آسيا ۲۰۲۳ 
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جمعه 2 آذر 1397
* پیکان.......................................................................................... فواد)ساعت 15(
* ماشین سازی تبریز................................................................ سپاهان )ساعت15(
* سپیدرود رشت............................................... نفت  مسجدسلیمان )ساعت15(
* صنعت نفت آبادان....................................... نساجی مازندران )ساعت16:40(

شنبه 3 آذر 1397
* ذوب آهن........................................................ پارس جنوبی جم )ساعت15:15(

یکشنبه 4 آذر 1397
* پرسپولیس.................................................................... تراکتورسازی )ساعت15(
* پدیده...................................................................................... سایپا )ساعت15:45(

* استقال خوزستان....................................... استقال تهران )ساعت1۷:35(

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

چهارشنبه 23 آبان 1397
* سایپا................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت 15(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* سپاهان...................................................................... پرسپولیس )به تعویق افتاد(

ادامه برنامه بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر 

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1118211651126. پدیده

2117402491525. سپاهان
3126422112922. تراکتورسازی

4945093617. پرسپولیس
5124441511416. پارس جنوبی جم

611443129316. پیکان
71136296315. استقال تهران

215-8114341113. سایپا
312-9121921114. صنعت نفت آبادان
111-1011182910. ماشین سازی تبریز

411-11112541115. ذوب آهن
411-12122551014. نساجی مازندران

711-1312255714. فواد خوزستان
1010-1412246818. استقال خوزستان

139-1512237518. سپیدرود رشت
78-1612156613. نفت  مسجدسلیمان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

به دســتور مواد یک و ســه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر اماکی که در هیئت مندرج در 
قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و اماک شهرکرد مورد رسیدگی و رای آن 

صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
اماک واقع در ابنیه شهرکرد به شماره پاک 1- اصلی

خانم توران صالحی بیرگانی ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143 مترمربع 
قســمتی از پاکهای 941 و 1108 فرعی خریداری شده مع الواسطه از یداله شیریان 

و شرکاء
اماک واقع در قریه شهرکرد به شماره پاک 2- اصلی

10996 فرعی آقای روح اله توکلی مطلق ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/13 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از وراث غام رضایی

12259 فرعی خانم فاطمه رنجبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 131/70 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از بهرام عسگریان و شرکاء

12259 فرعی آقای حشــمت اله فیاض نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 131/70 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از بهرام عسگریان و شرکاء
12270 فرعی آقای طهمورث اســدی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 

110/38 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از مومن علی کیانی
13085 فرعی آقای جعفر نفر ســفید دشتی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 

180/06 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از ابوالقاسم محمودیان
اماک واقع در باغچه های شهرکرد به شماره پاک 3- اصلی

آقای بهمن باقری ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 152/50 مترمربع قسمتی از 
پاک 6 فرعی خریداری شده مع الواسطه از محمد سلیمانی

اماک واقع در مزرعه شوره بومی شهرکرد پاک 9- اصلی
1301 فرعی خانم زهرا بابایی خراجی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 210/98 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غامرضا جعفریان

1301 فرعی آقای نبی اله رئیسی گهروئی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 210/98 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غامرضا جعفریان
اماک واقع در مزرعه حاجی آباد شهرکرد به شماره پاک 12- اصلی

خانم مریم ربیعیان نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
144 مترمربع قسمتی از پاک 3 فرعی خریداری شده مع الواسطه از سیدحسین حسینی

آقای اصان علی پور دهکردی نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 144 مترمربع قســمتی از پاک 3 فرعی خریداری شــده مع الواسطه از 

سیدحسین حسینی
اماک واقع در ابنیه فرخ شهر به شماره پاک 21- اصلی

3166 فرعی آقای حســین صادقی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 223/88 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حمید عبدی و شرکاء

3321 فرعی خانم سوســن طالبی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 347/20 
مترمربع متقاضی دارای مالکیت رسمی مشاعی می باشد.

اماک واقع در قریه فرخ شهر به شماره پاک 22- اصلی
4745 فرعی آقای امین نادری قهفرخی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245/44 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از نجات علی شگفت
5658 فرعی آقای رحیم قلی پور ششدانگ یک باب خانه به مساحت 239/54 مترمربع 

خریداری شده مع الواسطه از حجت اله حقیقتیان
6344 فرعــی آقای محمدرضا کهیانی کری ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

150/97 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حسن کثیری و شرکاء
7425 فرعی خانم مریم مردانی قهفرخی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 118 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سیدعبداله درخشنده
اماک واقع در قریه چالشتر به شماره پاک 53- اصلی

952 فرعی خانم پروین شیرزاد چالشتری ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
150/71 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از امامقلی نیکزاد

اماک واقع در قریه سامان پاک 72- اصلی
214 فرعی خانم نســرین کبیری چالشــتری ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
221/73 مترمربع قســمتی از پاک 45 فرعی خریداری شــده مع الواســطه از فرهاد 

قطره سامانی
اماک واقع در قریه سورشجان به شماره پاک 212- اصلی

آقای محمدرضا کریم زاده سورشــجانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/61 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علینقی حیدری سورشجانی

2358 فرعــی آقای قدرت اله منصوری بیدکانی ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مساحت 232/02 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علی اکبر احمدی

اماک واقع در مزرعه پشــت ده شرقی از مزارع شهرکرد پاک)2 ج- 
اصلی( که به پاک 1573- اصلی تبدیل گردیده است.

1800 فرعی خانم فریماه حسین پور ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 205/23 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سیداحمد حسینی

اماک واقع در قریه شهر کیان به شماره پاک)40- اصلی مکرر( که به 
پاک 1574- اصلی تبدیل گردیده است.

1769 فرعی خانم مهناز آئین دســتنائی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
228/39 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از عباسقلی امیرخانی

1794 فرعی آقای خیرگرد فرهادی ســرتنگی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
200/14 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از محمد حامدی

3276 فرعی آقای مرتضی قلی قلی پور شــهرکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
694/14 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از فرج اله علیدوستی و شرکاء

3355 فرعی آقای پرویز هاشــمی شــهرکی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
225/45 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غامحسین رحمانی

3698 فرعی آقای قربانعلی رفیعی شــهرکی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
211/34 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از فرج اله نکویی

4752 فرعی آقای سعید قلی پور شهرکی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 208/44 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از مهدیقلی قلی پور

4752 فرعی آقای تیمور قلی پور شــهرکی نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 208/44 مترمربع خریداری شــده مع الواســطه از 

مهدیقلی قلی پور
4752 فرعی آقای خسرو قلی پور شهرکی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 208/44 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از مهدیقلی قلی پور
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی این آگهی نسبت به اماک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه کثیراانتشــار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره 
اعتراضی داشــته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ 
الصاق آگهی در روســتاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرکرد تسلیم و رسید 
اخذ نماینــد. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
شهرکرد تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/8/23      تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه97/9/8
رضا بشارتی
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان شهرکرد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدعلی مهدیخانی فرزند محمدرضا دارای شناسنامه شماره 10 به 
شــرح دادخواست به کاسه 970448 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا مهدیخانی فرزند 
محمدحسین به شماره شناسنامه 879 در تاریخ 1397/8/5 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- جمیله مهدیخانی ش ش 76 همسر متوفی

2- محمدعلی مهدیخانی ش ش 10 پسر متوفی
3- مرتضی مهدیخانی ش ش 61 پسر متوفی

4- فاطمه مهدیخانی ش ش 344 دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختاف شهر قزوین

     آگهی حصر وراثت
آقای سیدمحمد علی شهرت نورافشان نام پدر ناصر بشناسنامه 31276 صادره از بهبهان 
درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحومه 
مرمر شــهرت علمی بشناسنامه 11 صادره رامهرمز در تاریخ 97/6/8 در بهبهان اقامتگاه 
دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی ســیدمحمد علی نورافشــان به ش ش 
ــــــ صادره بهبهان )پسر متوفی( 2- ناهید نورافشان به ش ش ـــــــ صادره بهبهان 
ــــــــ صادره بهبهان )دختر متوفی( 4-  )دختر متوفی(3- نازی نورافشــان به ش شـ 
مریم نورافشان به ش ش ــــــ صادره اهواز )دختر متوفی( 5- سیدحسین نورافشان به 
ش ش ـــــــ صادره بهبهان )پسرمتوفی( 6- نرگس نورافشان به ش ش ــــــ صادره 
بهبهان )دختر متوفی( و اغیر. اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا 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 شعبه یک دادگستری شهرستان بهبهان

کاسه پرونده: 970486

286371346

312761353286361345

71391349 3167513549881362
متن آگهی احضار متهم

دادســرای عمومی و انقاب شهرستان عسلویه در پرونده کاســه 9609987734500599 در خصوص 
شکایت آقایان 1- عباس بردستانی 2- مهدی حسین زاده علیه آقای مهرداد آیین فرزند عباسعلی به اتهام 
کاهبرداری تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در شعبه دادستانی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دادسرای عمومی و انقاب شهرستان عسلویه- زینب رضوی

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای
 غام آروین فرزند نوش آذر و شرکت کانرودساز آب )طوبی ساز(

خواهان آقای رضا گل ســلطانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای غام آروین و شرکت کانرودساز آب 
به خواسته مطالبه  وجه مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986420100191 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/28ساعت 10:00 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می  گردد تا 
خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک  
سیده زلیخاء موسوی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶959۴
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده که راس ســاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/9/12 در محل تهران، خیابان 

آفریقا، خیابان تابان غربی، پاک 13، طبقه پنجم، برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش ادغام شرکت های توان سرمایه  پویا 
)ســهامی خاص( و صنعت نصر معدن)سهامی خاص(. 2- ســایر مواردی که در صاحیت 

مجمع عمومی فوق العاده باشد.
هیئت مدیره شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص(

برگ ســبز یکدســتگاه ام وی ام 315 مدل 1395 به 
شــماره انتظامــی 921 ن 32 ایران 99 به شــماره 
شاســی NATFBAKDSF1009121 به شماره 
موتــور MVM 477FJAF039541 به نام خانم 
لیدا کاویانی به شــماره ملــی 1651830703 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تعاونی مسکن شهید مهدی خلیلی 

)نوبت اول(
بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول شــرکت تعاونی که راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 در 
محل پروژه آرتمیس بلوک تی 4 واقع در شهرک راه آهن میدان ساحل جنب دریاچه 

شهدای خلیج فارس تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
یادآوری می شود:

درصورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشــد می تواند حق حضور و 
اعمال رای ازســوی خود را به نماینــده تام ااختیار خود واگذار نماید در این صورت 
هیچ کســی نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضــو را بپذیرد. ضمن آن برگه های 

نمایندگی مزبور با امضاء بازرس معتبر خواهد بود.
مجمع عمومی بــا حضور نصف به عاوه یک کل اعضاء رســمیت خواهد یافت و 
مصوبات آن درصورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر 
و غایــب نافذ و معتبر خواهد بود. ضمناً داوطلبان تصدی ســمت بازرسان 
می بایســت حداکثر ظرف یک هفته از انتشــار آگهــی دعوت فرم 

داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی بدهند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی سال 96.

3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص بودجه سال 97 تعاونی.
4- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و علی البدل.

رئیس هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 341/5 مترمربع 
پــاک ثبتــی 111 فرعی از 6 فرعی از -3141 اصلی واقع در بخــش 4 قزوین که ذیل ثبت 
شماره 1153068 دفتر جلد 504 صفحه 318 به ثبت رسیده است محدود به حدود ذیل: حدود 
شــماا پی به پی بطول 12/50 متر به قطعه هفت تفکیکی شــرقا به پی بطول 27/32 متر به 
نهر متروکه جنوبا پی اســت بطول 12/50 متر به خیابان به عرض 18 متر غربا در دو قســمت 
اول پی به پی بطول 23/32 متر به قطعه 5 تفکیکی دوم پی اســت بطول 4 متر به خیابان به 

عرض هشت متر.
ملکــی مرحوم مهــدی حمیدی مدیون پرونده اجرایی کاســه 9700815 کــه نامبرده فوت 
نمــوده وراث حین الفوتــش عبارتند از: آریا حمیدی و خانم معصومــه داودی زوارکی که طبق 
صورتمجلس مورخه 97/8/5 کارشــناس رسمی دادگستری )پاک ثبتی 111 فرعی از 3141 
اصلی به مســاحت 341/5 مترمربع وضعیت ملک طلق و با کاربر مســکونی مشخص گردیده 
اســت. ملک فاقد هرگونه اعیانی اســت و طبق اســتعام از شــهرداری منطقه 2 قزوین به 
تاریخ 97/3/17 ملک دارای عقب نشــینی به متراژ 58/55 مترمربع می باشــد که مساحت بعد 
از عقب نشــینی برابر اســت با 282/95 مترمربع. آدرس: غیاث آباد بادامستان مقابل زمین های 
ســاراموتور بر خیابان 18 متری. برابر اعام بســتانکار زمین در ید مســتاجر می باشد. و مازاد 
مورد ثبت برابر نامه شــماره 31003166 مورخه 97/6/1 اجرای ثبت قزوین در قید بازداشــت 
می باشــد. درقبال طلب توسط کارشناس ارزیابی شده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه 
مورخه 97/9/17 در محل اجرای ثبت قزوین ازطریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
2900237500 ریال شــروع و به بااترین قیمت پیشنهاد شده ازطرف خریدار فروخته می شود. 
فروش کا نقدی می باشد بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا اشتراک 
و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در 
همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شــد. طالبین می توانند در ساعات اداری جهت اطاعات 

بیشتر به اجرای ثبت قزوین واقع در خیابان پادگان اداره ثبت اسناد و اماک مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار 97/8/23                کفیل اداره اجرای اسناد رسمی قزوین 
 حسن کیائی

شماره ثبت: 172714
شماره شناسه ملی: 10102151410

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در 
جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 1397/9/7 در 
ساعت یازده صبح در محل قانونی شرکت واقع در تهران بلوار 
نلسون ماندا بااتر از پل میرداماد کوچه آناهیتا - پاک 16 
واحد 3 کدپســتی 1917643915 تلفن: 88790492 تشکیل 

می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: تعییر محل شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(

هیئت مدیره شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(
مصطفی کانتری، محمدرضا موید، کبری اسفندی

تاریخ انتشار 97/8/23

شماره پرونده: 139۷040216520000۷9/1

آگهی اباغ اجرائیه قرارداد بانکی کاسه 
پرونده به شماره بایگانی 9۷۰۰۰9۷

بدینوســیله به محمدرضا بهبودی ابرقوئی فرزند محمد به ش ش 4011 و شماره ملی 
4469217107 بــه عنوان وام گیرنده و متعهد پرونده کاســه 9700097 اجرای ثبت 
مهریــز که برابر گزارش مامور پســت مورخه 1397/7/30 بــه آدرس مندرج در متن 
ســند به نشــانی: مهریز- بغدادآباد- کوچه پهلوان تختی و جــواد زارع زاده مهریزی 
فرزند علیرضا به ش ش 4839 و شــماره ملی 4469168610 به عنوان ضامن پرونده 
کاســه فوق که برابر گزارش مامور پست مورخ 1397/7/29 به آدرس مندرج در متن 
سند به نشــانی: مهریز- بغدادآباد- شهرک ولیعصر شــناخته نگردیده اباغ می گردد 
بانک ســپه شــعبه مهریز برای وصول مبلغ 498/801/632 ریال بابت اصل طلب و 
مبلغ 180/744/888 ریال بابت ســود و مبلغ 58/815/240 ریال بابت خسارت تاخیر 
تادیــه تا  تاریخ 1397/5/9 و از این تاریخ به بعــد روزانه مبلغ 558/532 ریال اضافه 
می گردد علیــه محمدرضا بهبودی ابرقوئی به عنوان وام گیرنده و متعهد و جواد علیان 
و جواد زارع زاده مهریزی به عنوان ضامنین پرونده فوق. موضوع قرارداد بانکی شماره 
119420042 مورخ 1394/5/29 بانک ســپه شــعبه مهریز درخواست صدور اجرائیه 
نموده که پرونده کاســه 9700097 در اجرای ثبت مهریز تشــکیل شده است فلذا با 
عنایــت به اینکه آقایان محمدرضا بهبودی ابرقوئی و جواد زارع زاده مهریزی به آدرس 
مندرج در درخواست اجرائیه و متن سند مورد شناسائی قرار نگرفته اید فلذا به تقاضای 
بستانکار و وفق منطوق ماده 18 آئین نامه اصاحی اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ااجرا 
مفــاد اجرائیه یک مرتبه در این روزنامه آگهی می شــود و عملیات اجرائی ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار آگهی جریان خواهد یافت و تاریخ انتشار آگهی روز اباغ اجرائیه 
محسوب و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد و پس از گذشت مهلت 
قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد.                           تاریخ انتشار: 1397/8/23
علیرضا دهقان منشادی- رئیس ثبت اسناد و اماک مهریز

دفترچه دریافت سهمیه فشنگ یک قبضه اسلحه شکاری 
5 تیر نیمه اتوماتیک ســاخت روســیه به شــماره ساح 
1115343015 و شماره شناســه 0222577455008 به 
نام آقای مجتبی خوجه داد فرزند حســن به شــماره ملی 
3719784584 صــادره از خاش مفقــود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی 9۶۰۱۱۷۴
به موجب پرونده اجرائی کاســه فوق ششدانگ یک قطعه زمین 277/08 مترمربع پاک باقیمانده 
803 و 693 فرعی مجزی شده از یک اصلی حومه بخش 3 همدان به نشانی: همدان شهرک مدرس 
خ 24 متری ابوطالب بر اصلی مجتمع یاس و حدود و مشــخصات ملک عبارت اســت از: شماا به 
طول 12 متر پی به خیابان 14متری شــرقا به طــول 23/10 متر پی به پاک 10084 فرعی جنوبا 
بــه طول 12 متر پی به خیابان 24 متری غربا به طول 23/10 متر پی به پاک 17961 فرعی ذیل 
ثبت 42896 صفحه 397 دفتر 285 به شــماره چاپی 747359 به نام محمدعلی عبادی ثبت و سند 
مالکیت صادر شــده است و طبق سند رهنی شماره 6721 مورخ 1392/12/15 دفترخانه 73 همدان 
در رهن بانک ملی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 37/000/000/000 ریال ارزیابی 
شده ساختمان شامل یک مجموعه آپارتمان 3/5 طبقه با قدمت بیش از 6 سال ساخت و دارای نمای 
ترکیبی سنگ و آجرنســوز در موقعیت مناسب منطقه ای و دوبرنور و متراژ عرصه طبق سند برابر با 
277/08 متر مربع و اعیانی کلی حدودا برابر 760 مترمربع شــامل دو واحد 70 و 130 مترمربع واقع 
در طبقه اول و 200 متر مربع پارکینگ و انباری و آسانسور و راه پله واقع در طبقه همکف و همچنین 
دو طبقه به صورت دوبلکس و متراژ اعیانی حدودا 180 متر مربع در هر طبقه و در مجموع دو طبقه 
360 متر مربع که طبقات دارای هال و پذیرایی-یک تا ســه خواب- کف هال و اتاق ها و آشپزخانه 
در طبقات اول ســرامیک و کاشی و در طبقات دوبلکس آجرنســوز با کابینت ام دی اف و دیوارهای 
داخلی نقاشــی شده سرویس های بهداشــتی و حمام سرویس سرمایش کولرآبی و گرمایش پکیج و 
بخاری گازی دارای آسانســور و بالکن و دارای انشــعابات کامل و با ســند تطابق دارد و در تصرف 
مالک است و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 97/11/10 اداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع در 
همدان ســعیدیه باا،  نبش غنی زادیان، ساختمان اداره کل ثبت اسناد و اماک همدان واحد اجرا از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شــود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره تا  تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد.                                                                             تاریخ انتشار: 97/8/23
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
م الف 3260 حدادی

آگهی حصر وراثت
آقای کریم شهرت ساکی نام پدر شلش به شناسنامه 4555 صادره از دشت آزادگان 
درخواســتی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان 
مرحوم علی النقی شــهرت ساکی به شناسنامه 1980165718 صادره دشت آزادگان 

در تاریخ 97/6/28 در اهواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از:
1- متقاضی با مشــخصات فوق الذکر )پدر متوفی( 2- اصله ساکی به شناسنامه 5378 
صادره دشت آزادگان )مادر متوفی( 3- مریم دغاقله به شناسنامه 1741295025 صادره 
اهواز )زوجه متوفی( 4- فاطمه ســاکی بــه کدملی 1748173243 صادره اهواز )فرزند 

اناث متوفی( و اغیر به شرح دادخواست تقدیمی 970541/8/97 حقوقی می باشد.
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 و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع 
شماره ۲ اهواز

کارت ماشین، کارت سوخت و برگ سبز خودرو وانت 
آریســان تیپ PU10HVG CNG به شــماره 
انتظامی 773 ص 34 ایران 15 به شــماره شاســی 
NAAB66PE3JC471189 و شــماره موتــور

 J 5011642 118 بــه نام محســن ملکی ینگجه 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار ســاقط اســت.



کشف مشروب
ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان نور از کشف یکهزار و 
200 لیتر مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد و گفت در این ارتباط یک 

متهم نیز دستگیر شد.
شــالیکار، با اشاره به این کشــفیات افزود: با پیگیری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر دو کیلوگرم تریاک هم در شهرســتان نور کشف شد و دو نفر قاچاقچی 

نیز دستگیر شدند.
واژگونی خودرو

اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس مرکز اطاع رسانی پلیس استان اصفهان از 
واژگون شدن سواری پژو پارس در محور »تیران- داران« خبر داد.  

سرهنگ جواد درستکار، افزود: متاسفانه در اثر این حادثه رانندگی راننده 
خودرو که فردی ۶۷ ســاله بود فوت و پنج سرنشین آن نیز به شدت مجروح و 

به بیمارستان منتقل شدند.
وی بیان داشت: علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه 

»دامنه« در دست بررسی است.
رهایی گروگان

کرمان- ایلنــا: فرمانده انتظامی رودبار جنوب گفت: ســارقی که به جرم 
ســرقت خودرو و گروگانگیری در حال فرار بود توسط عملیات ضربتی پلیس 

این شهرستان دستگیر شد. 
سرهنگ رضا فیروزبخت ، افزود: گروگانگیران با خودروی سرقتی همراه فرد 
ربوده شده وارد حوزه استحفاظی رودبار جنوب شدند که با هوشیاری ماموران 

بازرسی بهادرآباد، خودرو توقیف، یکی از سارقان دستگیر و  گروگان آزاد شد.
وی اظهار داشــت: سایر متهمان با استفاده از تاریکی هوا از صحنه متواری 

شدند که تاش برای دستگیری آنها ادامه دارد.
تصادف زنجیره ای

آمل- مهر: برخورد زنجیره ای پنج دســتگاه خودرو ســبک و سنگین در 
محور کناره آمل - محمودآباد مسیر منتهی به میدان هزار سنگر سبب ترافیک 

طوانی در این منطقه شده است.
در این تصادف دو دســتگاه کامیون، دو دســتگاه کامیونت و یک دستگاه 
نیســان به دلیل لغزندگی مســیر با یکدیگر برخورد کردند و خوشبختانه این 

حادثه تلفات انسانی نداشته است.
بارش باران و شرایط ناپایدار جوی سبب لغزندگی محورهای مازندران شده 

است.
قاچاق فرآورده نفتی

زاهدان- باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و 
بلوچستان از کشف انواع فرآورده های نفتی قاچاق در این استان خبر داد.  

ســرتیپ محمد قنبری، افزود: پلیس آگاهی در بازرســی از ۱2 دســتگاه 
خــودرو، ۱۴۹ هــزار و ۱00 لیتر انواع ســوخت قاچاق را در شهرســتان های 

»زاهدان«، »سراوان«، »چابهار« و »مهرستان« کشف کردند.
وی اضافه کرد: در این ارتباط ۱2 فرد متخلف دستگیر و به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
کشف کاای قاچاق

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف کاای 
قاچاق در شهرستان آغاجاری خبر داد. 

ســرتیپ »حیدر عباس زاده« گفت: با کسب خبری مبنی بر دپوی پارچه 
قاچاق در انبار منزل یک قاچاقچی، شناســایی و دســتگیری وی را در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پلیس پس از شناسایی متهم و مخفیگاه وی با هماهنگی 
قضایی انبار مذکور را بازرســی کردند که 8۱ طاقه پارچه در اندازه و سایز های 
مختلف به ارزش یک میلیارد ریال فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف و 
ضبط کردند که در این رابطه یک قاچاقچی دســتگیر و پس از تشکیل پرونده 

تحویل مرجع قضایی شد.
سقوط کامیون

اصفهان- ایلنا: رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: بر اثر واژگونی 
یک دستگاه کامیون میکسر از روی پل مطهری بر روی یک دستگاه پژو راننده 

پژو جان خود را از دست داد. 
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی، افزود: یک دستگاه کامیون میکسر که از سمت 
شــمال به سمت شــرق پل مطهری در حال حرکت بود، پس از برخورد با ۱۵ 
وسیله نقلیه در نهایت از روی پل واژگون شد و بر روی یک خودرو پژو در حال 

عبور سقوط کرد.
وی افزود: علت وقوع این حادثــه رانندگی عدم توانایی راننده کامیون در 

کنترل وسیله نقلیه اعام شده است.
قتل طافروش

اهواز- ایرنا: فرماندار شهرستان کتوند گفت: در حمله سارقان مسلح به یک 
طافروشی در خیابان استقال این شهرستان، طافروش به قتل رسید. 

علی خدری غریبوند افزود: چهار ســارق با استفاده از یکدستگاه خودروی 
ســواری پژو ۴0۵، به ضرب گلوله طا فروش را مصدوم کردند. وی اضافه کرد: 
ســارقان پس از درگیری از محل متواری شدند. وی افزود: طافروش مصدوم 
به علت جراحات شــدید در بیمارستان 32 تختخوابی کارون شهرستان گتوند 
فوت کرد. فرماندار گتوند اظهار داشــت: هنوز از میزان طا و زیورآات سرقتی 
اطاعات دقیقی به دست نیامده و تاش برای شناسایی و دستگیری سارقان از 

سوی پلیس در حال انجام است. 
واژگونی اتوبوس

ســرویس شهرستان ها : فرمانده انتظامی ســبزوار از واژگونی یک دستگاه 
اتوبوس در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ »سید محمد هاشمي«، گفت: در این حادثه به علت واژگونی یک 
دستگاه اتوبوس، یک نفر از مسافران در صحنه تصادف فوت و دو نفر دیگر نیز 

مصدوم که توسط تیم فوریت هاي پزشکي به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: کارشــناس پلیس راه علت حادثه را بی توجهی به جلو و ناتوانی 

راننده در کنترل وسیله نقلیه به علت خواب آلودگی اعام کرد.
سرقت تریلر

اهواز- ایسنا: سرپرســت فرمانداری شادگان از شناسایی تریلر سرقتی که 
توسط سارقان مسلح ربوده شده بود، در این شهرستان خبر داد.

سعید حاجیان، گفت: یک دستگاه تریلر که حامل بار نهاده های کشاورزی 
بوده، در محور بندر امام در حال حرکت بود که توســط ســارقان مســلح که 
سرنشــین یک خودروی پراید بودند، متوقف و ســرقت شد.وی افزود: سارقان، 
این تریلر را در روستای رگبه شادگان مخفی کرده بودند که این خودرو توسط 
عوامل نیروی انتظامی شناسایی شد.وی اضافه کرد: راننده تریلر در جریان این 

سرقت مسلحانه مجروح شد.
بساز بفروش خریدار را مجروح کرد

ارومیه- ایرنا: یک منبع آگاه گفت: درگیری یک آپارتمان ساز با تعدادی از 
خریداران واحدهای مسکونی و اختاف مالی در ارومیه منجر به شلیک گلوله از 
اسلحه دست ساز این فرد به سوی یکی از خریداران و زخمی شدن وی شد. وی 
که خواســت نامش فاش نشود، افزود: این درگیری بر اثر شلیک گلوله از کلت 
دست ساز، پای یکی از کسانی که واحدی را در این آپارتمان پیش خرید کرده 
بود، زخمی شــد. این منبع آگاه با اشــاره به اینکه اکنون حدود هفت تا هشت 
نفر از شرکت کنندگان در این درگیری توسط عوامل انتظامی دستگیر شده اند، 
اظهار داشت: این افراد چند روز قبل نیز با استفاده از چاقو درگیر شده بودند. 

سارق در دام
قم- تسنیم: فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری سارق و  معتادان در 
قم خبر داد. ســرهنگ مراد حســین جعفریان، گفت: در راستای ارتقاء امنیت 
اجتماعــی محله، طرح ارتقای امنیت محله محــور قدر دو در حوزه تعدادی از 
کانتری و پاسگاه های فرماندهی انتظامی شهرستان قم برگزار شد که در نتیجه 
اجرای این طرح هفت نفر ســارق، ۱2 معتاد دستگیر شدند.وی اضافه کرد: در 
این راستا دو دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف، شش دستگاه خودرو و ۱8 

دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.

صفحه 10
چهار شنبه ۲۳ آبان 1۳۹۷

۶ ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۴۹
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

با وجود اینکه رئیس جمهور آمریکا بار ها مدعی شــده است چین 
باعث از دست رفتن مشاغل در آمریکا شده، چینی بودن عروسک های 

»خرس ترامپی« در این کشور جنجال به پا کرده است.
به گزارش راشــا تودی، یک شرکت مســتقر در تگزاس به تازگی اقدام به 
تولید و فروش خرس هایی به شکل دونالد ترامپ کرده است. این خرس پشمی 
به نام »خــرس ترامپی« با موهای زرد رنگ که بیشــتر جنبه تبلیغاتی دارد، 
جنجال زیادی به پا کرده اســت. تبلیغات مربوط به عروســک خرسی ترامپ، 
نخستین بار در سال 20۱۷ در توییتر منتشر شد، اما تا امروز توجه زیادی به آن 
نشده بود. در این ویدئوی تبلیغاتی افرادی مثل سربازان نظامی که این خرس را 
در دست دارند، درباره عاقه خود به این خرس می گویند. اما ویدئوی تبلیغاتی 
عروسک خرسی ترامپ پس از آنکه در هفته جاری برای نخستین بار از شبکه 
فاکس نیوز هم پخش شد، مورد توجه قرار گرفته است. نکته جالب این است که 
این خرس ترامپی در واقع ساخت چین است! این در حالی است که ترامپ بارها 
گفته است که پکن باعث از دست رفتن مشاغل در آمریکا شده است و جنگی 
تجاری علیه چین به راه انداخته است. او همچنین از شرکت های آمریکایی که 
کارخانه های تولید محصواتشان در چین قرار دارد، خواسته است کارخانه های 
خود را به آمریکا منتقل کنند.یکی از کاربران در حساب توییتر خود نوشت که 
پس از تماس با رئیس این شرکت، وی تأیید کرده است که عروسک خرسی های 
ترامپ ساخت چین هســتند.این خرس 22 اینچی )۵۵ سانتی متری( ترامپ 
که هم اکنون به صورت آناین در وبســایت آمازون هم به فروش می رسد، یک 
مدرک شناسایی معتبر دارد. در داخل بسته بندی آن یک پتو که با پرچم آمریکا 

تزئین شده است هم وجود دارد.

جنجال 
بر سر 

خرس ترامپی!

رئیس جمهور ترکیه در سفر به فرانسه 
برای اولین بار از هواپیمای اهدایی امیر قطر 

استفاده کرد.
رجب طیب اردوغان در سفر به فرانسه برای 
اولین بار از هواپیمای اهدایی شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی امیر قطر اســتفاده کرد.این هواپیما در 

مقایسه با هواپیمای گذشته اردوغان بسیار بزرگتر بوده و جای وسیعتری برای 
نشســت خبری وی دارد.این هواپیما در حالت عادی گنجایش ۴00 مسافر را 
دارد که با تجهیزات ویژه ای که روی آن سوار است می تواند با ۷۶ مسافر پرواز 
کند. این هواپیما که از آن به عنوان قصر پرنده یاد می شود، حدوداً ۵00 میلیون 
دار ارزش دارد.این هواپیما در حال حاضر دارای ۷۶ صندلی و هفت اتاق خواب 
و دو ســالن پذیرایی اســت. قطر این هواپیما را سه سال پیش خریداری کرده 
است.این هواپیما شهریور سال جاری از سوئیس به استانبول آمده و از آن زمان 
در حال رنگ آمیزی و تجهیز بوده است.گرفتن این هواپیما از سوی اردوغان، با 
موج انتقادات گروه های سیاسی در ترکیه روبرو شد و برخی رهبران سیاسی از 
جمله کمال کلیچدار اوغلو و مرال آکشنر، قبول این هدیه را باعث کوچک شدن 

ملت ترکیه خوانده و خواستار بازگرداندن آن شده بودند.

پرواز اردوغان 
با هواپیمای اهدایی 

امیر قطر

افزایش  دنبال  به  آمریکا  رئیس جمهور 
تلفات آتش ســوزی در کالیفرنیا به ۴۴ نفر 
با درخواست فرماندار این ایالت برای اعام 

وضعیت اضطراری موافقت کرد.
به گزارش فــارس، به دنبال افزایش تلفات و 
تخریب آتش سوزی گســترده در کالیفرنیا که از 
جمعه هفته گذشته آغاز شده، رئیس جمهور آمریکا بامداد دیروز در این ایالت 
وضعیت اضطراری اعام کرده اســت.طبق گزارش شبکه خبری »سی.ان.ان«، 
در ادامه روند تاش ها برای اطفا و کنترل آتش سوزی در کالیفرنیا، دوشنبه در 
مناطق شمالی این ایالت ۱3 جســد دیگر پیدا شده است.مقام های آمریکایی 
می گویند که با کشــف این اجساد تازه، تلفات آتش سوزی در کالیفرنیا حاا به 
۴۴ کشــته افزایش یافته است.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا هم بامداد 
ســه شنبه در توئیتر خود خبر داده که به منظور ارائه کمک های دولت فدرال 
به مقام های ایالت کالیفرنیا، با درخواست فرماندار برای اعام وضعیت اضطراری 
موافقت کرده است.رســانه ها و مقام های آمریکایی آتش سوزی در کالیفرنیا را 
به ســه بخش تقسیم کرده اند. به دنبال آتش ســوزی در اردوگاه ها)موسوم به 
کمپ فایر(، آتش ســوزی در لس آنجلس و ونتورا )موســوم به وولســی فایر( و 
آتش ســوزی جنگل ها در شهرستان سن لوئیس اوپیسپو )موسوم به هیل فایر(

بنا بر گزارش ها، به دنبال آتش سوزی در اردوگاه ها در کالیفرنیا )کمپ فایر( که 
۱۱۷ هزار هکتار در شمال این ایالت را سوزانده و هفت هزار سازه را نابود کرده، 
بیش از ۵2000 نفر تخلیه شــدند و ۱38۵ نفر هم در پناهگاه منتقل شــدند.
بر اثر آتش ســوزی در لس آنجلس و شهرستان های ونتورا در جنوب کالیفرنیا 
)وولســی فایر( ۵۷000 سازه و ساختمان در خطر هستند. این حریق تاکنون 
بیش از ۹3000 هکتار را سوزانده و حداقل ۴3۵ ساختمان را از بین برده است.
آتش سوزی جنگل ها در شهرستان سن لوئیس اوپیسپو در کالیفرنیا )هیل فایر( 

تاکنون به ۴۵3۱ هکتار آسیب رسانده است.

وضعیت
 اضطراری

 در کالیفرنیا 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، ازدواج مرد جوان ژاپنی با یک پاپ 
اســتار مجازی خبرساز شد. این مرد 3۵ ساله که به گفته خودش از فریبکاری 
زنان در دنیای واقعی خســته شــده بود، ســرانجام تصمیم گرفت با عروسک 
این کارکتر معروف انیمیشــنی که نامش »هاتســون میکو«ست، ازدواج کند. 
»آکیهیکــو کندو« در چهــارم نوامبر در حضور ۴0 نفر از مهمانانش جشــن 
ازدواجش را برپا کرد. در جشن ازدواج او یکی از اعضای پارلمان ژاپن نیز حضور 
داشــت.مادر او از حضور در جشــن ازدواج پسرش خودداری کرد و از برخی از 
اقوام نزدیک خود نیز خواست تا از حضور در این جشن خودداری کنند. انتشار 
خبر این ازدواج عجیب موجب حیرت بسیاری در ژاپن شد، اما این جوان از همه 
کاربران خواســت تا به این مسئله با ذهنی باز نگاه کنند.او در مورد این ازدواج 
عجیب خود گفت: »من در زندگی دنبال یک زن و عشــق واقعی نبودم، چون 
چنین چیزی وجود ندارد و یافتن آن غیرممکن است. این عروسک حسن هایی 
در برابر یک زن واقعی دارد. دروغ نمی گوید! فریب نمی دهد! پیر نمی شــود و 
هرگز نمی  میرد!«این مرد 3۵ ســاله حــدود 2 میلیون ین ژاپن )۱۷۵00 دار 
آمریکا( برای جشــن عروسی اش که در فروشگاهی در توکیو برگزار شد، هزینه 
کرد. در یکی از تصاویری که منتشــر شده اســت او در حالی که کت و شلوار 
ســفید پوشیده و در کنار این عروســک نشسته است دیده می شود. همچنین 
یکــی دیگر از تصاویر حلقه ازدواج این زوج و دیگری ســوگند نامه ازدواج آنها 

را نشان می دهد.

ازدواج عجیب 
مرد ژاپنی

 با یک 
عروسک! 

رئیس  پلیس پایتخت از دستگیری 5۴6 سارق و 
مالخر در اجرای طرح رعد 18 و دستگیری130 نفر از 

داان ارز طی روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین رحیمی 
صبح دیروز در حاشیه نمایشگاه دستاورد های طرح رعد ۱8 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: با تاش همکارانم در دو 
پلیس مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری تهران بزرگ طی ۴8 
ساعت گذشته اقدامات همه جانبه ای درخصوص دستگیری 

سارقان، قاچاقچیان و سوداگران مرگ انجام شد.
رحیمی افزود: در هجدهمین مرحله از طرح رعد، 2۵8 
حکم قضائی به مرحله اجرا درآمد که ۵۴۶ ســارق و مالخر 

دستگیر و 32 باند سرقت نیز منهدم شدند.
وی با بیان اینکــه متهمان تاکنون به هزار و 23۴ فقره 
ســرقت اعتراف کرده اند، گفت: 8۵درصــد از مال باختگان 

شناسایی و اموال نیز به آنان نیز تحویل داده می شود.
فرمانده انتظامی پایتخت با بیــان اینکه ۴۵درصد این 
ســارقان سابقه دار هســتند و ۵۵ درصد از این متهمان نیز 
برای اولین بار دستگیر شده اند، ادامه داد: در این طرح، 20۱ 

دستگاه موتورسیکلت و خودرو سرقتی کشف شد.
سردار رحیمی، اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بــزرگ را در این طرح مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با تاش 
ماموران 2۷۵ خرده فروش دســتگیر و 3۴0 معتاد متجاهر 
نیز جمع آوری شدند؛ کشــف 80 کیلوگرم انواع موادمخدر 
و انهدام دو بانــد قاچاق مواد مخدر نیز از دیگرتوفیقات این 

پلیس در طرح رعد است.
وی ادامــه داد: طی یک ماه گذشــته، یک تن و 223 

کیلوگرم انواع مواد مخدر از 8 باند سوداگر مرگ کشف و در 
این رابطه ۵0 قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضائی تحویل 

داده شدند.
این مقام ارشد انتظامی، دیگر اقدامات پلیس در اجرای 
هجدهمین طرح رعد را کشــف ۵۵هزار و ۹۹۶ مورد کاای 
قاچاق برشمرد و گفت: در این رابطه، 20 نفر دستگیرشدند 
که بنا به نظر کارشناســان ارزش اموال مکشوفه ۹ میلیارد 

تومان برآورد شده است.
رحیمی با بیــان اینکه پلیس به غیر از طرح های کان، 
براساس نوع جرایم منطقه یا محله اقدام به اجرای طرح های 
دیگر می کند، اظهار داشــت: کانتری ها براساس نوع جرایم 
حوزه استحفاظی خود برای برقراری امنیت پایدار و آرامش 

شهروندان این طرح ها را به اجرا در می آورند.
دستگیری 130 نفر از داان ارز

وی با بیان اینکه طی چند روز گذشته در چهار مرحله 
۱30 نفر از داان ارز دستگیر شده اند، گفت: تقریبا تمامی 
آنها به زندان منتقل شدند؛ هر کسی در خیابان و یا چهارراه ها 
اقدام به فروش ارز کند، مجرم است و خرید و فروش ارز فقط 
در صرافی های مجاز و بانک ها مجاز بوده که در این راســتا 

پلیس از این صرافی ها با تمام قدرت حمایت می کند.
فرمانده انتظامی تهــران بزرگ با اعام اینکه برخورد با 
مفسدان اقتصادی به طور ویژه در دستور کار پلیس می باشد، 
ادامه داد: دستگیری ها، ثبات نسبتا مطلوبی را در بازار سکه 

و ارز ایجاد کرده است.

علت تعویق اجرای طرح کاهش
ســردار رحیمی با  اشــاره به اینکه معاینــه فنی برای 
ســامتی شــهروندان و ایمنی خودروها یک اقدام ضروری 
و ازم اســت، تأکید کرد: برای شــهری همچــون تهران با 
۱3 میلیــون جمعیــت این امــر ضــرورت دارد؛ همچنین 
تمامــی زیرســاخت ها آماده شــده اما هنگامــی که حجم 
صف هــا را دیدم و معطلــی ۱0 تا ۱2 ســاعته مردم برای 
 دریافــت معاینه فنــی، اجــرای این طــرح را بــه تعویق 

انداختیم.
وی از شهروندان خواســت هرچه سریعتر معاینه فنی 
خــود را اخذ کنند چرا که عنقریــب اعام خواهیم کرد که 

طرح کاهش اجرایی خواهد شد.

سردار رحیمی خبر داد

دستگیری546 سارق و مالخر و 130 نفر از داان ارز

فرمانــده ناجا با بیان این کــه ایران یک جزیره 
امن اســت و در اقصی نقاط کشــور امنیت داریم، 
گفت: مرزبانی صرفاً نگاه امنیتی به مرز ها ندارد بلکه 

معیشت مرزنشینان را هم در نظر می گیرد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرتیپ اشتری 
بعدازظهــر در نشســت خبــری که بــا ســران طوایف و 
ریش ســفیدان مرزی استان گلستان در سالن راه آهن اینچه 
برون گلستان شهر مرزی ایران و ترکمنستان برگــزار شــد، 
گفت: مرزنشینان بااترین پشتیبان مرز ها بوده که هماهنگی 
خوبی با مرزبانان دارند و با کمترین هزینه و بهترین اقدام از 

مرز ها پشتیبانی کرده اند.
وی تصریح کرد: مرزنشــینان مرزبانان اصلی هستند و 
باید توجه ویژه ای به آن ها داشــته باشیم و خوشبختانه در 

استان گلستان هم شرایط خوبی برقرار است.
وی ادامه داد: مرزبانی صرفا نگاه امنیتی به مرز ها ندارد 
بلکه برای معیشــت مرزنشــینان و حل مشکات آن ها باید 

چاره ای بیاندیشــیم، زیرا آرامش معیشــتی موجب امنیت 
می شود.

فرمانده ناجا با مهم شمردن اشتغال و تولید داخلی، بیان 
کرد: وظیفه ما پیگیری مشــکات مرزنشینان است و برای 
رونق بازارچه مرزی اینچه  برون هم هر آنچه در توان ما باشد 

دریغ نخواهیم کرد تا شاهد رشد و ارتقا در منطقه باشیم.
اشتری در خصوص راه اندازی پاسگاه داشلی برون گفت: 
اگر مکان مشخص شود برای راه اندازی پاسگاه بخش داشلی 
برون اقدام خواهیم کرد تا بخش انتظامی هم در این منطقه 

تقویت شود.
وی اضافه کرد کرد: اقدامات برخی گروه های تروریستی 
دلیلی بر ناامنی نیست و امنیتی باثبات و مثال زدنی در کشور 

داریم که به برکت حضور مردم است.
قول مساعد دولت پاکستان 
برای آزادی مرزبانان ایرانی 

فرمانده نیروی انتظامی کشــور، از قول مســاعد دولت 

پاکستان برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی خبر داد. 
به گزارش فارس،  اشــتری، اظهار کرد: از طریق دستگاه 
دیپلماسی و فرماندهان نظامی موضوع پیگیری شده و دولت 
پاکستان قول مساعد داده و امیدواریم در موعد مقرر شاهد 

اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.
وی دربــاره اتفاق اخیــر تعدی به مامــوران پلیس راه 
در جاده هراز و اقدامات پیش بینی شــده بــرای صیانت از 
حقوق مامــوران پلیس، گفت: آن اتفاق مربوط به ســه ماه 
گذشــته در اســتان مازندران بود و بافاصله همکارانم آن 
 افراد مجرم را شناســایی و دستگیر کردند و تحویل مراجع 

قضایی دادند.
فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: پرونده با سرعت رسیدگی 
شد و یکی از همکاران ما معالجه شده و همکار دیگر نیز در 

حال طی مراحل درمانی است.
اشــتری تاکید کرد: کســانی هم که به ماموران تعدی 
می کنند بدانند مقتدرانه و محکم با آنها برخورد خواهد شد.

فرمانده ناجا:
امن ترین مرزهای کشور را با همکاری مرزنشینان داریم

استان های  جوی  شرایط  هواشناسی  سازمان 
متأثر از بارندگی طی امروز و فردا را اعام کرد.

بنا بر اعام این ســازمان، بارش شدید باران گاهی 
با رعد و برق، آبگرفتگی معابر و ســیابی شدن مسیل ها 
و رودخانه هــا طــی بعــد از ظهر امروز در خوزســتان، 
چهارمحــال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شــمال 
غرب و غرب فارس، جنوب غرب لرستان، شمال بوشهر 
و جنوب اصفهان و طی روز پنجشــنبه در خوزســتان، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شــمال و 
غرب فارس، جنوب اصفهان، جنوب ایام، جنوب لرستان 

و شمال بوشهر پیش بینی می شود.
بارش برف در ارتفاعات البرز و زاگرس

همچنین از بعداز ظهر امروز و پنج شنبه در ارتفاعات 
البرز و زاگرس شــامل ارتفاعات شمال غرب خوزستان، 
کهگیلویــه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و جنوب 

غرب لرســتان بارش بــرف و مه پیش بینی می شــود، 
بنابراین اختال در تردد جاده ها و گردنه های کوهستانی 
منتهی به آنها با احتمال بسیار موجب کندی یا اختال 
در ترافیک جاده ای این مناطق می شود، از این رو توصیه 
می شود برای کاهش خســارت های احتمالی تمهیدات 

ازم به کار گرفته شود.
هشدار به ساحل نشینان غرب خلیج فارس

با ورود ســامانه بارشــی از جنوب غرب به کشــور، 
روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در مناطق غربی 
خلیج فــارس افزایش ابر، وزش باد شــدید، رگبار و رعد 
وبــرق و افزایش ارتفاع مــوج از یک و نیم متر تا دو متر 
پیش بینی می شــود، از این رو توصیه می شود طی این 
مدت احتیاط ازم در تردد شــناورهای ســبک به عمل 
آید و از شــنا کردن در سواحل و به کارگیری قایق های 

تفریحی و سبک جلوگیری شود.

برای امروز و فردا پیش بینی شد
بارش شدید باران، آبگرفتگی معابر و سیاب در برخی استان ها

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ساانه 
17 هزار نفر در حوادث مختلف رانندگی در جاده های 
کشــور جان خود را از دست می دهند و 10 درصد به 
شــمار جمعیت مجروحان و معلوان کشــور اضافه 

می شود.
»اســماعیل نجار« در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه 
بهسازی و روکش آســفالت جاده صیدون- اسام آباد گفت: 
عاوه بر این تعداد کشته،  در این سوانح رانندگی 2۵0 هزار 
نفر نیز مصدوم می شوند، وی افزود: صرف نظر از خسارت های 
مالی آنی این ســوانح، کسانی هســتند که در این حوادث 
جاده ای قطــع نخاع و قطع عضو می شــوند که هزینه های 

مختلف اجتماعی و درمانی به دنبال دارند.
معاون رئیــس جمهور با بیــان اینکه ایران کشــوری 
حادثه خیز است اظهار داشت: ایران مقام دهم حوادث دنیا را 
دارد و ما هر از چندگاهی شــاهد حوادثی مانند سیل، زلزله 
و... در کشور هستیم که خسارات جانی و مالی وارد می کند.

نجار با تاکید بر اینکه با توجه به این حوادث ازم است 
هر لحظه آمادگــی ازم برای مقابله با بحران ها را داشــته 
باشــیم، توضیــح داد: توجه به مراکز جمعیتــی از اهمیت 
بیشــتری برخوردار اســت چرا که هر نوع حادثه ای در این 

مناطق می تواند موجب ایجاد یک فاجعه بزرگ شود.
وی بیان کــرد: یک جنبــه از کارهایی کــه در حوزه 
مدیریت بحران باید انجام شود در حوزه  دولت است که باید 
هماهنگی، تجهیزات و اعتبارات از سوی دولت صورت پذیرد 
و مردم اگر می خواهند خانه ای بســازند تاش کنند که این 

کار با کیفیت انجام شود.
نجار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای تنش 
آبی قریب به ۱0 هزار و 200 میلیارد ریال در نظر گرفته شد 
که دولت موافقت کرد تــا در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد. 
سیل بند شهرستان دهدز با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال و 
چاه آب  آشامیدنی شهرستان با حضور معاون رئیس جمهور 

به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

سوانح رانندگی ساانه 10 درصد 
به شمار جمعیت معلوان کشور می افزاید

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی شهرســتان کلیبر گفت: بر اثر 
واژگوني یک دستگاه میني بوس در یکی از محورهای 
فرعی شهرستان کلیبر 1۴ نفر از مسافران آن مصدوم 

و راهی بیمارستان شدند. 
  ســرهنگ »محمدعلي نایب زاده« افزود: درپی کســب 
خبری مبنی بــر واژگونی یک دســتگاه میني بوس در محور 
فرعی کلیبر به ســمت تفرجگاه مکیدي نرســیده به روستاي 
»هجراندوســت« ماموران انتظامي به همراه گروه های امدادی 
ســریعا به محل حادثه اعزام شــدند.این مقام انتظامی افزود: 
در بررسی های اولیه مشــخص شد بر اثر این واژگونی،۱۴ نفر 
مصدوم شــده اند که ۱2 نفر آنان به صورت سرپایي مداوا  و 2 
نفر دیگر جهت ادامه مداوا در بیمارستان بستری شدند.فرمانده 
انتظامي شهرســتان کلیبــر در پایان خاطرنشــان کرد: علت 

تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

از فوت 3  بردســکن  آموزش  وپــرورش  مدیر 
دانش آموز این شهرستان درحادثه تصادف خبر داد. 

غامحسین غفوری افزود: در تصادف یک دستگاه وانت 
پیکان با ۴ دانش آموز بردســکنی 3 نفر از دانش اموزان جان 
خود را از دست دادند. وی افزود: دراین حادثه دو دانش آموز 
مجروح شــدند که بــه دلیل وخامت حالشــان بافاصله به 
بیمارســتان های شهرستان سبزوار ونیشــابور اعزام شدند. 
سجاد حســین  پور و امیرعلی طاهریان  مقدم دانش آموزان 
آموزشگاه پســرانه حاج مومن که در کاس چهارم ابتدایی 
مشــغول به تحصیل بودند بر اثر شدت مصدومیت علیرغم 
تاش های انجام شــده در بیمارستان های بردسکن، نیشابور 
و ســبزوار فوت کردند. یک نفــر از دانش آموزان دچار مرگ 
مغزی شــده  که وی نیز در بیمارستان جان خود را از دست 
داده و دیگری در بیمارستان بستری است. علت اصلی سانحه 

رانندگی در دست بررسی است.

فرمانده انتظامی اســتان کرمــان گفت: کودک 
شش ساله  جیرفتی که هشتم آبان به گروگان گرفته 
شده بود در کمتر از دو هفته توسط پلیس به آغوش 

خانواده اش بازگشت. 
به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ رضا بنی اسدی فر، 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: هشتم آبان ماه یک مورد 
گروگان گیری دختر بچه ای شــش ساله به پلیس شهرستان 
جیرفت اعام شد که بافاصله تیم های تخصصی پلیس وارد 

عمل شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.
وی بیان داشــت: بــا توجه به حضور و مخفی شــدن 
گروگان گیران در شــهر کرمان ماموران پلیس آگاهی استان 
با انجام تحقیقات تکمیلی و کار اطاعاتی موفق شدند کمتر 
از دو هفته مخفیگاه مجرمان را شناســایی و طی عملیاتی 
پنج نفر را دستگیر کنند و این کودک خردسال را به آغوش 

خانواده بازگردانند.
وی عنوان کرد: در رونــد این ماجرا پدر و یکی از اقوام 
دیگر این دختر بچه نیز توسط همین افراد به گرو گان گرفته 

شدند که آنان هم از چنگ گروگان گیران آزاد شدند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای 
مهر تا 21 آبان امســال، 895 نفر در کشــور دچار 
مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن )CO( شدند و 37 
نفر نیز بر اثر مســمومیت با این گاز، جان خود را از 

دست دادند.
پیرحسین کولیوند در گفت وگو با وبدا، با اشاره به سرد 
شدن هوا در اکثر مناطق کشور گفت: عائم مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن شامل سردرد، تهوع، سرگیجه، سرفه، عدم 

تعادل و کاهش سطح هوشیاری است.
کولیوند از مردم خواست که از نصب آبگرمکن و بخاری 
گازی در اتاقی که در آن هوا جریان ندارد، خودداری و قبل از 
نصب آبگرمکن و بخاری حتما مسیر دودکش را بررسی کرده 

و از ایجاد پیچ و خم های زیاد در نصب دودکش پرهیز کنند.
وی با بیان اینکه سرد بودن لوله بخاری عامت کارکرد 
ناصحیح بخاری اســت، افزود: در صورتی که شعله آبگرمکن 
و بخاری، آبی رنگ نباشــد، باید آن را جدی گرفت و مردم 
به محض مشــاهده فردی که دچار گازگرفتگی شــده، باید 
پنجره ها را باز کرده و پس از شناســایی و قطع کردن منبع 

نشت گاز، با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

در یکصدمین جلســه علنی شورای شهر تهران 
با رأی اعضای شــورای شهر نامگذاری بعضی از معابر 

تهران به تصویب رسید.
به گزارش فارس، در یکصدومین جلســه علنی شورای 
شــهر تهران، محمدجواد حق شناس درباره تغییر نام بعضی 
از معابر شــهر تهران گفت: تغییر نام معابر به دلیل اینکه در 
ماه های اخیر طرح ها و لوایح فوریت دار وجود داشــت و بعد 
بحث انتخاب شهردار را داشتیم، بنابراین بررسی این موضوع 

۶ بار به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: در منطقه 2 تهران پلی واقع در بوســتان 
نهج الباغه به پل آسمان نامگذاری شد، در منطقه 3 تهران 
خیابان سهیل براساس پیشنهاد انجمن جامعه شناسی به نام 
استاد قانعی راد نامگذاری شد و در بلوار آفریقا منطقه امانیه، 
خیابان گلستان به نام هنرمند سرشناس کارگردان مشهور، 
مرحوم همایون شهنواز نامگذاری شد. وی ادامه داد: خیابان 
زیتون نیز به نام شــهید جعفرزاده نامگذاری شــده است و 
میدانــی بی نام در منطقه ۱۵ محدوده ابومســلم نیز به نام 
شهید مهدی بیدی نامگذاری شد.  در ادامه زهرا صدراعظم 
نوری با تغییر نام زیتون به نام شهید جعفرزاده مخالفت کرد، 
ولی با توضیحاتی که حق شــناس دربــاره اینکه خانواده آن 
شهید در آن کوچه زندگی می کند و نمی توان جای دیگری 

را به جای این شهید بگذاریم، بنابراین موافقت کرد. 

سرویس شهرستانها: 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان قم از کشــف طای 

خارجي از خودروی نیسان جوک در این استان خبر داد. 
ســرهنگ »احمد کرمی«، گفت: در پی خبر واصله از اداره کل اطاعات استان 
قم مبنی بر عبور یک دستگاه نیسان جوک حامل کااي قاچاق از محور مواصاتي 
اســتان قم به مقصد تهران و تعقیب آن توســط عوامل اداره کل اطاعات اســتان 
اصفهــان و نیاز به همکاري پلیس آگاهي برای متوقــف کردن خودرو، موضوع در 
دســتور کار اداره مبــارزه با قاچاق کاا و ارز پلیس آگاهی اســتان قم قرار گرفت 
 و بــا هماهنگی مقام قضائی اســتان مأموران این پلیس بــه محل های مورد نظر

 اعزام شدند.
وی افزود: در ادامه خودرو مذکور شناسایی، توقیف و در بررسي از آن 3 کیلو و 
۶3 گرم طای خارجي به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد. سرهنگ کرمی گفت: 

با دستگیری راننده و سرنشین خودرو، متهمان تحویل مرجع قضائی شدند.

واژگونی مینی بوس در کلیبر

مرگ 3 دانش آموز بردسکن 
در حادثه تصادف

آزادی کودک جیرفتی
ازدست گروگانگیران 

مرگ 37 نفر بر اثر مسمومیت 
با مونوکسیدکربن از اول مهر

 تغییر نام  5 معبر در تهران
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 11/7 
درصد تولید ناخالص کشور هزینه مبارزه با مواد مخدر 
است و پیشــگیری از آن موجب صرفه جویی در این 

هزینه ها خواهد شد. 
به گزارش فارس از قم، سرتیپ اسکندر مومنی، در دیدار 
با آیت اه مکارم شــیرازی، گفت: جمهوری اسامی ایران با 
انــواع مواد مخدر مبارزه کرده و ســه هــزار و ۷00 نفر در 

کشورمان در این راه به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: با اشــغال افغانستان توسط آمریکا نه تنها 
تولید مواد مخدر در این کشور کاهش نیافت، بلکه تولید آن 
۵0 برابر شــد و به ۱0 هزار تن در سال رسید، کشورمان به 
دلیل مجاورت با افغانستان تحت تاثیر کشت مواد مخدر در 

این کشــور است.مؤمنی با اشاره به نقش فرهنگی مبلغان در 
عرصه پیشــگیری از اعتیاد مبارزه بــا مواد مخدر را نیازمند 
حمایت همه بخش ها دانست و تصریح کرد: باید خانواده ها، 
مدارس، حوزه های علمیه و رسانه ها دست به دست هم دهند 
تا شاهد سر و ســامان دادن به افراد معتاد در کشور باشیم، 
می توان کارهای زیادی را در زمینه فرهنگی و اجتماعی برای 

مبارزه با مواد مخدر انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد معتادان کشور دو میلیون و 
800 هزار نفر اســت و میانگین سن اعتیاد در کشورمان 2۴ 
سال است. آمار معتادان در ایران افزایش معناداری نداشته، 
اما نوع مصرف معتادان از مواد مخدر ســنتی به سمت مواد 

مخدر صنعتی و روان گردان ها در حال چرخش است.

سرتیپ مؤمنی:
11/7 درصد تولید کشور 

برای مبارزه با مواد مخدر هزینه می شود

کشف 3 کیلو طای خارجی در قم

رئیــس  انجمن دیابت ایران گفت: بررســی های 
آماری نشــان می دهد که بیش از 12 درصد جمعیت 

باای 20 سال کشور مبتا به بیماری دیابت هستند. 
اسداه رجب در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: براساس 
آمار شــمار مبتایان به این بیماری حدود هشــت میلیون 
نفر برآورد شــده که بیشترین درصد ابتا به دیابت در ایران 

مربوط به کانشهرها است.
وی ادامه داد: کاهش فعالیت جســمی، تغذیه نامناسب 
و استرس از علل ابتا به بیماری دیابت شناخته شده است.

رجب گفت: بررسی ها نشان می دهد میزان ابتا به دیابت 
در شهرهای زیر 300 هزار نفر جمعیت کشور کمتر از مناطق 
پرجمعیت شهری است زیرا میزان تحرک و فعالیت جسمی 

در مناطق کم جمعیت بیشتر از سایر مناطق می باشد.
رئیــس  انجمن دیابت ایران اظهار داشــت: امروزه ابتا 
به بیماری دیابت در کشــورهای پیشــرفته بــه ویژه اروپا 
روند کنترلی و کاهشــی نشان می دهد اما منطقه خاورمیانه 
بیشــترین میزان ابتا به این بیمــاری در جهان را دارد.وی 
گفت: بیشــترین تعداد مبتایان بــه دیابت در ایران مربوط 
به سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی است.رجب ، اظهار داشت: اکنون 
هزینه درمــان این بیماری به ویژه با تشــدید تحریم ها در 
کشــور افزایش یافته اســت.وی افزود: هزینه ماهانه درمان 
بیماری دیابت در ایران اکنون حدود ۹ میلیون ریال برای هر 
بیمار است.رئیس  انجمن دیابت ایران گفت: با اینکه بخشی 
از هزینه درمان دیابت توســط بیمه پرداخت می شــود، اما 

هزینه های جانبی تحت پوشش هیچ بیمه ای نیست.

12 درصد جمعیت ایران 
دیابتی هستند

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری اهواز 
از صدور حکم انجام 500 ساعت کار خدماتی رایگان 

برای دو متکدی حرفه ای خبر داد.
احمد سراج در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جمع آوری 
متکدیان و معتادان متجاهر از ســطح شــهر اظهار کرد: در 
میان معتادان جمع آوری شــده از ســطح شــهر اهواز، دو 
متکدی  حرفه  ای که اعتیاد نیز داشتند و در مناطق مختلف 
شهر اقدام به تکدی گری می کردند، بیش از 20 بار از سطح 
شــهر جمع آوری شــدند اما مجددا اقدام به مصرف مواد و 

تکدی گری کرده اند.
وی افــزود: این دو متکدی را مجددا از ســطح شــهر 

جمع آوری کردیم و به دادستانی تحویل داده شدند.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی شــهرداری اهواز گفت: 
ایــن متکدیان طبق قانــون، هر کدام به ۵00 ســاعت کار 
خدماتی رایگان محکوم شــدند. حکــم کار خدماتی این دو 
متکدی در یک سامان ســرا که محل نگهــداری متکدیان 
 و معتادان جمع آوری شــده از ســطح شــهر اســت، اجرا 

می شود.

سرویس شهرستانها: 
فرمانــده انتظامی شهرســتان ربــاط کریم از 
دستگیری اعضای 1۴ نفره یک شرکت هرمی خبر داد. 
سرهنگ »شهرام پورســعادت«، گفت: مأموران پلیس 
آگاهی با دریافت اطاعاتی مبنی بر تبلیغات گســترده یک 
شرکت هرمی در زمینه بازاریابی شبکه ای غیرمجاز، بررسی 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران محل دقیق فعالیت شــرکت هرمی 
را در شــهر رباط کریم شناسایی و پس از تشکیل یک تیم 
عملیاتی و هماهنگی قضائی وارد مخفیگاه شــده و ۱۴ نفر 

اعضای شــرکت را دستگیر و جهت بررســی و بازجویی به 
پلیس آگاهی انتقال دادند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی 
از محل موفق به کشــف پک های آموزشی، کیس، مانیتور، 
کتابچه و جزوه های آموزشی درخصوص فعالیت این شرکت 

شدند.
سرهنگ پورسعادت تصریح کرد: متهمان در بازجویی های 
پلیسی اقرار کردند برای عضوگیری و اعتمادسازی، کار خود 
را قانونی جلوه می دادند که با هوشــیاری پلیس شناسایی و 

پس از تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضائی شدند.

سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت: با تاش 
ماموران، سارقان مســلح طافروشی، قبل از اجرای 

نقشه خود دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد نادربیگی گفت: درپی 
دریافت خبری مبنی بر نقشــه سرقت مسلحانه توسط یک 
باند پنج نفره در منطقه ۴۵ متری گلشهر موضوع به صورت 
ویژه در دســتورکار ماموران پلیس آگاهی استان البرز قرار 

گرفت.
وی اضافه کرد: تحقیقات در این زمینه انجام شد و بعد 
از چندین روز، کار اطاعاتی بر روی عناصر این باند، سرکرده 

باند سرقت شناسایی و طی چندین عملیات ضربتی، تمامی 
اعضای باند دستگیر شدند.

 نادربیگــی خاطرنشــان کرد: در بازرســی از مخفیگاه 
متهمان یک قبضه ســاح کمری، تیر جنگی و دو دستگاه 
خودرو کشــف شــد. متهمان پس از دســتگیری، به نحوه 
چگونگــی تدارک و آماده ســازی برای ســرقت مســلحانه 

طافروشی در ایام تعطیات اخیر اعتراف کردند.
به گفته سرپرســت پلیس آگاهی استان البرز، متهمان 
جهت تحقیقات بیشــتر در اختیار پلیس آگاهی این استان 

قرار گرفتند.

500 ساعت کار خدماتی برای دو متکدی حرفه ای 

دستگیری اعضای یک شرکت هرمی 

دستگیری سارقان مسلح طافروشی 
قبل از سرقت

ژاپنی  مرد جــوان 
دلیل عجیبــی را برای 
توجیه ازدواجش با یک 

عروسک مطرح کرد.



اخبار كشور

درمکتب امام

غير ارتباط با خارج نمى شود كارى كرد!
مردم را جورى بار آوردند كه سلب اطمينان كردند از خودشان، استقال فكرى 

را از ما گرفتند. ما در فكر و در انديشــه و در روح وابســته شــديم.  اين وابستگى 

بسيار اسفناك است. وابستگى نظامى را با يك روز، با يك ماه مى شود رفعش كرد؛ 

برون شــان كرد؛ وابستگى اقتصادى قابل جران است؛ زود مى شود جران كرد؛ اما 

وابســتگى روحى و انساى است كه بسيار مشكل است[...] اعتقادش اين شده كه 

به غر ارتباط با خارج مى شود كارى كرد!
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صفحه 11
چهار شنبه ۲۳ آبان 1۳۹۷

۶ ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۹

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
رونویسی از روی دست بی بی سی

در حمله به مسکن مهر
سرویس سياسى-

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در ســالگرد زلزله کرمانشــاه گزارشی را به این زلزله اختصاص داده و درباره مسکن مهر 
»سرپل ذهاب« نوشت:»پیمانکار گفت جای شما بودم در این خانه ها زندگی نمی کردم!«

گفتنی است در جریان زلزله کرمانشاه در حالی که مردم در تب و تاب کمک به هم وطنان مصیبت دیده خود بودند 
برخی مسئولین دولتی از جمله جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مسکن مهر تاخته و با خاف گویی مصیبت را بر 

آسیب دیدگان سنگین تر کردند.
در این روزها جراید زنجیره ای به شــدت مســکن مهر را مورد حمله قرار داده و به عنوان نمونه روزنامه ایران- ارگان 
رسانه ای دولت- در مطلبی نوشت:»وضعیت مسکن مهر در سرپل ذهاب بدتر از بقیه جاهایی است که از صبح آنها را دیده ام. 
ساختمان های مکعبی که نمای آنها به کلی پایین آمده و اگر پس لرزه ای دیگر رخ دهد، چه بسا باقیمانده اش کاماً فرو  بریزد 

و تصویری شبیه به آن چیزی  شود که در موصل و حلب دیده ایم«.
نکته قابل تأمل این است که بی بی سی فارسی- ارگان رسانه ای ملکه انگلیس- نیز دقیقا همان خط خبری روزنامه های 
زنجیره ای را پی گرفت.بی بی ســی فارسی در گزارشی نوشت:» موضوع مسکن مهر، گل سرسبد برنامه های دولت محمود 
احمدی نژاد در کنار یارانه ها، یکی از پروژه های جنجالی دهه اخیر بود. موافقان، این پروژه را گامی بزرگ در فراهم کردن 
مسکن برای اقشار کم درآمد می دانند؛ اما مخالفان می گویند که »نصف کل پول های چاپ شده در تاریخ ایران پای مسکن 
مهر ریخته شــده« و مکان یابی پروژه و ســاخت آن بر اساس استاندارد نبوده است«. این نوشته ها و اظهار نظرها در حالی 
مطرح می شد که ساختمان های مسکن مهر در زلزله کرمانشاه کمترین آسیب را دیده بودند و به گفته مدیر روابط عمومی 
و شهرسازی استان کرمانشاه »خوشبختانه در واحدها و مجتمع های مسکن مهر شاهد ریزش به این معنا که سقف بر روی 
ساختمان آوار شود نبودیم« همچنین پس از ادعای جهانگیری درخصوص خسارات زلزله، صالحی مدیر روابط عمومی اداره 
راه و شهرسازی کرمانشاه درباره تعداد کشته ها و مصدومین در مسکن مهر استان کرمانشاه پس از زلزله بیش از 7 ریشتری 

کرمانشاه گفت: »تعداد فوتی ها در واحدهای مسکن مهر 2 نفر اعام شده است«.
به نظر می رسد روزنامه های زنجیره ای در حمایت از وزیر مستعفی ناکارآمد راه و شهرسازی دست به تبلیغات علیه 
مسکن مهر زده اند تا این ناکارآمدی را به نوعی توجیه کنند. گفتنی است آخوندی اخیرا اظهار داشت افتخار می کنم در 

طول مسئولیت خود حتی یک مسکن مهر افتتاح نکرده ام!
تقای بزک کنندگان برجام و ترفند تکراری هراس افکنی

محمود ســریع القلم- مشاور سابق روحانی- که از او به عنوان یکی از آشپزهای برجام نام برده می شود، در یادداشتی 
در روزنامه دنیای اقتصاد نوشــت: »به نظر می رسد مادامی که از جانب ایران تحریکی صورت نپذیرد، راه حل نظامی برای 
حل و فصل اختافات سیاسی، مدنظر آمریکا نباشد. ماندن در برجام نیز، ظاهر روابط سیاسی با اروپا و به اصطاح »جامعه 

بین الملل« را حفظ می کند و بهانه تقابل نظامی با برنامه هسته ای را از واشنگتن می گیرد«.
بزک کنندگان برجام تا پیش از این به دلیل بی دستاوردی و با هدف به حاشیه رفتن خسارت محض توافق هسته ای، 
مدعی شدند که برجام سایه جنگ را از کشور دور کرد! حاا این جماعت که هیچ دلیل منطقی برای ماندن در برجام ندارد، 

به سراغ ترفند نخ نمای هراس افکنی رفته و مدعی است که ماندن در برجام بهانه حمله نظامی به ایران را گرفته است!
برخاف این ادعای مضحک، آنچه که سایه جنگ را از کشور دور کرده، اقتدار کشور و توان دفاعی و موشکی و ایثار 

مدافعان حرم و غیرت حافظان امنیت در کشورمان بوده است.
گفتنی است سریع القلم در این یادداشت ضمن اعتراف به بی دستاوردی برجام، تاکید کرده است که ماندن در برجام 

صرفا ظاهر روابط سیاسی با اروپا را حفظ می کند و منافع اقتصادی برای کشورمان ندارد.
ازم به ذکر است که سریع القلم چندی پیش با توهین به شعور مردم گفته بود:»فضایی در کشور ایجاد شد که می گفت 
اگر برجام شکل بگیرد، تحریم ها برداشته می شود، سرمایه گذاری خارجی فوراً شروع می شود و همه مشکات حل خواهد 

شد. این تصور از برجام از ابتدا اشتباه بود. من متعجبم که چرا موضوع به جامعه دقیق منتقل نشد؟«!
اتهام زنی متناقض و تکراری به آیت اه مصباح یزدی

روزنامه زنجیره ای آرمان بخش هایی از گفت و گوی خبرگزاری دولت با یکی از فعالین سیاســی مدعی اصاحات که 
مسئولیت حزب اتحاد ملت خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد منتشر ساخت و طی آن اتهامات تکراری و متناقض را به 

آیت اه مصباح یزدی منتسب ساخت!
در بخشی از این گفت و گو آمده است: گرایش آقای مصباح یزدی به انجمن زیاد بود. موسسه ایشان قبا نامش در »در 

راه حق« بود بعدها به موسسه »امام خمینی« تغییر نام داد.
گوینده و منتشرکننده این اتهامات حاضر به پاسخگویی به این سوال نیستند که طرفداران انجمن حجتیه با تشکیل 
حکومت اسامی قبل از ظهور امام زمان)عج( مخالف بوده و باا رفتن هر پرچمی قبل از ظهور را طاغوت می دانند و تلقی 
می کنند با این اصل مشــخص چگونه آیت اه مصباح یزدی که تئوری پرداز وایت فقیه و حامی شــدید تشکیل و تقویت 

حکومت اسامی است می تواند طرفدار انجمن حجتیه باشد.
تناقض این انتساب تا به جایی است که مثا بگوئیم فان شخص یک حزب اللهی لیبرال است و توجه نکنیم که حزب اللهی 

بودن و مسلمان بودن هرگز با لیبرال بودن سازگار نیست و یک فرد یا این است و یا آن و یا چیز دیگری غیر از این دو. 
وزارت خارجه نگران است فریب اروپایی ها را خورده باشد!

روزنامه قانون در مطلبی با عنوان »مسئوان نگران وقت کشي اروپا هستند « به نقل از یکی از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: »با توجه به اخباری که داریم و مطابق اطاعاتی که مسئوان مربوطه به ما داده اند، 
قرار بود یک سیستم مشترکی برای تبادل پولی میان ایران و اروپا باید برقرار شود که ایجاد این سیستم مالی به دلیل اینکه 
سازوکار پیچیده ای داشته، طی این مدت هنوز به نتیجه نرسیده است. آن گونه که مسئوان وزارت امور خارجه می گویند، 
اروپایی ها در ایجاد این ارتباط دارای عزم جدی هستند ولی هنوز این محصول به نتیجه مورد نظر نرسیده است و ما اکنون 
در انتظار به نتیجه رسیدن این طرح  هستیم.« این روزنامه به نقل از عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت : »البته کمی 
این انتظار طوانی شده و مقداری نگرانی در این زمینه ایجاد شده است. این نگراني دایل مختلفي دارد و  طول کشیدن آن 
سبب شده است که مسایلي به وجود بیاید و مسئوان وزارت امور خارجه کمی تردید دارند و نگران هستند که نکند این 
وقت کشی ها پشت پرده ای داشته باشد و ما فریب خورده باشیم. هر چند مسئوان وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسي 

کشورمان می گویند که عزم اروپا جدی است و باید در روزهای آینده دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.«
گفتنی اســت طی ماه های اخیر بارها منتقدان دلســوز بر این نکته تاکید داشته اند که روند اقدامات اروپا در رابطه با 
تضمین  منافع اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام به خوبی نشان می دهد طرف اروپایی در پی وقت کشی با هدف 
خرید زمان برای آمریکاست. اما متاسفانه امید واهی و خوش باوری دولتمردان کشورمان به ادعای اروپایی ها برای زنده نگه 
داشتن برجام و دل بستن به طرح مضحک ساز و کار مالی اروپایی ها برای دور زدن تحریم ها باعث شده که آشکارا چشم 
بر بد عهدی ها  و بدقولی ها، شرارت ها و خباثت های اروپایی ها علیه ایران ببندند و نکته تاسف بار اینکه با وجود توصیه ها و 
هشدارهای مکرر و متعدد دلسوزان و شواهد متقن از سیاست های دوگانه اروپایی ها و نداشتن راهکارهای عملیاتی مؤثر برای 
حفظ منافع ایران در چارچوب برجام  و همچنین ناتوانی وبی اراده بودن طرف های اروپایی را برای حفظ برجام، مسئوان 

وزارت خارجه تردید کرده اند که نکند فریب اروپایی ها را خورده باشند.
ضرب گرفتن توپچی ها!

روز گذشــته روزنامه زنجیره ای شــرق در گزارشــی با عنوان »آخوندی و حناچی زیر ضرب رسانه های اصولگرا« به 
مظلوم نمایی پرداخته و چنین وانمود کرده که انگار آخوندی و حناچی به ناحق مورد انتقاد رسانه های اصولگرا واقع شده اند!

آوردن اسم حناچی در کنار آخوندی در حالی است که انتقاد رسانه های اصولگرا به آخوندی بوده و تنها در یک مورد 
که شرق نیز همان را بیان کرده پرویز سروری عضو شورای پیشین حناچی را فردی ستادی نامیده که نمی تواند شهر تهران 

را که نیاز به فردی ستادی- اجرایی دارد اداره کند.
در بخشــی از این مطلب آمده: »در بین روزنامه های اصولگرا نیز عکس و تیترهای صفحه اول شــماره روز گذشته دو 
روزنامه وطن امروز و جوان تقریبا یکی اســت. هر دو روی عکس بزرگی از عباس آخوندی چنین تیتری منتشــر کرده اند: 

»تهران شهر بی دفاع« و این گونه به احتمال شهردار شدن او واکنش نشان داده اند.«
این سیاق روزنامه زنجیره ای شرق در حالی است که اوا رسانه های منتقد طرف نقدشان عباس آخوندی بوده و چنانکه 
گفته تنها در یک مورد عضو پیشین شورای شهر که شناخت خوبی از افراد در حوزه مدیریت شهری دارد آقای حناچی را 

فاقد توانایی اجرایی برای شهری مانند تهران نامیده است. 
دوم آنکه انتقاد مطرح شــده در مورد عباس آخوندی بر مبنای همان چیزهایی اســت که روزگاری حتی مورد انتقاد 
همین زنجیره ای ها نیز قرار گرفته بود. برای نمونه روزنامه اعتماد در گزارشی مفصل به طرح مسکن مهر آخوندی پرداخته و 
نوشته بود که نتیجه آن همه هیاهویی که پیرامون این طرح به گوش می رسید پس از چندسال تنها چند زونکن و مشتی 
ورق کاغذ است و حتی یک خانه بر مبنای طرح آخوندی ساخته نشده است. همچنین ازم به ذکر است که در ایامی که 
اســتیضاح های متعدد آخوندی در پســت وزیر مطرح بود برخی از این روزنامه ها به ابی گری های گسترده او برای فرار از 

استیضاح پرداخته بودند.
اگر هیئت عالی نظارت، CFT را تأیید کرده بود...

روزنامه سازندگی دیروز در مطلبی نظارِت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس را بدعت 
خواند و نوشت: »متأسفانه هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در جریان بررسی این لوایح ]لوایح مربوط به FATF[ و 
به موازات شورای نگهبان کار نظارتی خود را شروع کرد و همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبات مجلس 
با شرع اسام و قانون اساسی، هیئت نظارت مذکور نیز وعده داد که مصوبه را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی کند 

و نظر خود را به شورای نگهبان بفرستد و عما سیری جدید در قانونگذاری را تبدیل به رویه کرد.«
اینطور نیست که تنها نظارِت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعیان اصاح طلبی را عصبانی و 
برآشفته کرده باشد. آنها به دلیل خیانت  های متعددشان به منافع ملی و مصالح جامعه و اصرارشان بر ادامه همین روند به 
ویژه در تصویب لوایح خودتحریمی، هیچ نظارتی را برنمی تابند. نشانه آن هم هجمه های مستمر آنها به شورای نگهبان است؛ 
از تهدید به تحریم انتخابات تا حتی اتهام مالی به این شورا! همین ها که امروز شمشیر مخالفت با هیئت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را از رو کشیده اند، اگر این هیئت لوایح خیانت باری مانند CFT و پالرمو را تأیید کرده بود، ضمن 

اینکه بر قانونی بودن این نظارت صحه می گذاشتند، برایش هورا می کشیدند و مدیحه می سراییدند.
همه بضاعت اصاح طلبان برای مدیریت شهری 

روزنامه اصاح طلب قانون در مطلبی به موضوع انتخاب سومین شهردار اصاح طلبان در طی یک سال و نیم گذشته 
پرداخته و نوشت: »شاید تاریخ بلدیه روزهایي مانند یکي دو  روز گذشته را از باب ابهام در انتخاب سکاندار شهر تجربه نکرده 
باشد؛ حتي آن زماني که شوراي دو دست چهارم! در انتخاب قالیباف یا هاشمي مانده بود.  شهرداري تهران که در یک سال 
گذشته دو شهردار و دو سرپرست را به خود دیده، اکنون در آستانه انتخاب شهردار سوم شرایط عجیبي را به خود مي بیند«.
این روزنامه اصاح طلب نوشت: »شهرداری تهران این روزها حال  و روز خوبی ندارد و پس از استعفای محمدعلی نجفی 
شهردار سابق تهران به  دلیل بیماری! محمدعلی افشانی جایگزین وی در شهرداری تهران شد که وی نیز با توجه به قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان از شهرداری تهران رفتنی شد. در این مدت آنچه فراموش شده، استفاده مناسب از سرمایه 
انساني موجود در شهرداري، تاش براي تحقق درآمدهاي پایدار در شهر، کار براي عبور تهران از بحران حمل و نقلي و .... 
بود.  اما فارغ از همه ابهامات و شایعه هاي فروان در مورد بازي هاي پشت پرده انتخاب شهردار، اگر همه چیز مطابق آنچه 
تاکنون شورایي ها گفته اند، پیش رود، حناچي یا آخوندي شهردار تهران خواهند شد. باید منتظر ماند و دید که ماه هاي پیش 
رو براي اثبات ادعاهاي شورانشینان در خدمت به شهروندان به درستي سپري خواهد شد و یا بازهم بر اساس یکي دیگر از 

شایعه هاي قوي در فضاي مجازي، تهران در شش ماه آینده، انتخاب شهرداري دیگر را تجربه خواهد کرد!«
گفتنی است وقتی شورای شهری که بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان توسط رای اکثریت مردم تهران انتخاب 
شده و حاا بعد از این همه گزینه محتمل برای انتخاب شهردار، به چنین گزینه هایی می رسد، یعنی استدال کسانی که 
می گویند مشکات کشور به خاطر نبود آزادی در انتخاب مردم! و یا نظارت استصوابی شورای نگهبان است یک »حرف مفت« 
است. برای انتخاب شهردار که دیگر نظارت استصوابی وجود نداشت، خود این شورای شهر هم که بدون رد صاحیت های 
شــورای نگهبان و با انتخاب آزادانه مردم تهران آن هم با حمایت پررنگ اصاح طلبان و شــخص رئیس دولت اصاحات 

تشکیل شده، این یعنی حد و توان و تدبیر مدعیان اصاحات برای اداره تهران همین قدر است و دیگر بهانه تراشی نکنید!

شوراى شهر تهران معاون »آخوندى« را ترجيح داد

كار به جای سیاست بازی، انتظار مردم از »حناچی«
سرویس اجتماعی-

اعضاى شوراى اسامى شهر تهران دیروز 
براى سومين بار طى فعاليت 15 ماهه خود براى 

تهران شهردار انتخاب كردند. 
اعضای دوره پنجم شــورای اســامی شــهر 
تهران در جلســه دیروز خــود، از میان دو گزینه 
عباس آخوندی و پیروز حناچی، شهردار جدید را 

انتخاب کردند.
در رأی گیری که توسط هیئت رئیسه انجام شد، 
عباس آخوندی 10 رأی و پیروز حناچی 11 رأی را 
کسب کردند تا پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید 

تهران معرفی شود.
شورای پنجم در حالی سومین شهردار پایتخت 
را در مدت زمان عمر 15 ماهه خود انتخاب کرد که 
محمد علی نجفی اولین شهردار منتخب به علت ابتا 
به بیماری استعفا کرد و محمدعلی افشانی دومین 
شــهردار منتخب شورای پنجم نیز با اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان از شهرداری رفتنی شد.
پیروز حناچی 55 ســاله که برای تأیید نهایی 
و آغاز به کار خود به عنوان شــهردار تهران منتظر 
اعام نظر وزارت کشور در روزهای آتی است، دارای 
مدرک کارشناسی ارشد معماری و دکتری تخصصی 
معماری-مرمت شــهری و بازنده سازی شهرهای 

تاریخی از دانشگاه تهران است.
حناچی که پیش از این در دو مرحله از انتخاب 
شهردار توسط شورای پنجم نیز جزء نامزدهای مطرح 
شــده بود، سابقه معاونت عباس آخوندی در حوزه 
معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی دولت 

حسن روحانی را در کارنامه خود دارد.
وی پس از انتخاب نجفی شهردار اسبق تهران، 
به عنوان معاون فنی و عمرانی شهرداری انتخاب و 
با روی کار آمدن افشــانی به عنوان شهردار بعدی 
تهران، حوزه فعالیت وی به عنوان معاون معماری 
و شهرســازی شهرداری تغییر کرد که فعالیتش تا 
 قبــل از انتخابش به عنوان شــهردار جدید تهران

 ادامه داشت.
شهردار جدید تهران در دولت اصاحات نیز در 
وزارت راه و شهرسازی دارای مسئولیت و در دولت 

نهم نیز مشاور وزیر راه، مسکن و شهرسازی بود.
انتخاب شهردار 

مهم ترین كار شوراى پنجم
قریب 15 ماه از آغــاز فعالیت پنجمین دوره 
شــورای اسامی شهر تهران می گذرد. شاید بتوان 
برجســته ترین اقدام اعضای این دوره شورای شهر 
تهران را انتخاب ســه شــهردار به فاصله چند ماه 

یکبار ذکر کرد.
وقتی انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر 
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم 
در اردیبهشت سال قبل برگزار شد، انتخاب یکدست 
21 عضو اصاح طلب به عنوان اعضای شورای شهر 

تهران جلب توجه می کرد.
انتخاب بسیاری از چهره های ناشناخته یا کمتر 
شناخته شده و مطرح شدن برخی حواشی در رابطه 
با نحوه ورود این افراد به لیست انتخاباتی برگزیده از 

نکات مهم این انتخابات بود.
شورای پنجم که در عقبه کاری گذشته مدیریت 
شهری در سال های اخیر حجمی از کارهای انجام 
شده و نمره قبولی و رضایت مردم را می دید، برای 
رســیدن به این سطح از توقع مردم کار سختی در 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
گفته است كه دولت حدود 2 برابر سال 9۶ 
اقدام به انتشار اوراق كرده كه این امر موجب 
بدهکارتر شدن دولت است، همچنين او از 
محقق شدن ۶0 درصد درآمدهاى مالياتى 7 

ماهه اول سال خبر داده است.
حمیدرضــا حاجی بابایــی در گفت وگــو با 
خبرگزاری مهر در تشریح گزارش عملکرد منابع و 
مصارف عمومی بودجه کشور در 7 ماهه اول سال 
1۳۹7 که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس 

ارائه شد را تشریح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه 
داد: منابع عمومی بودجه در هفت ماهه اول سال 
1۳۹7 بالغ بر 1/806/68۹ میلیارد ریال است که 
این رقم معادل 80 درصد مصوب قانون بودجه سال 
1۳۹7 در این دوره و 1۳0 درصد عملکرد بودجه 
سال 1۳۹6 در دوره مشابه است. بنابراین هر چند 
عملکــرد منابع عمومی بودجه در هفت ماهه اول 
سال 1۳۹7، 20 درصد کمتر از پیش بینی قانون 
بودجه بوده ولی نســبت به دوره مشابه سال قبل 

۳0 درصد رشد داشته است.
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
درخصوص ایــن منابع تأمین بودجه ســال ۹7 
گفت: درآمدها شــامل مالیات، حقوق گمرکی و 
ســایر درآمدها بوده که در هفت ماهه اول ســال 
1۳۹7 بالغ بر 755/50۹ میلیارد ریال تحقق یافته 
که این رقم معادل 60 درصد مصوب قانون بودجه 
ســال 1۳۹7 در این دوره و 10۳ درصد عملکرد 

بودجه سال 1۳۹6 در دوره مشابه است.
وی درخصوص تحقق درآمدهای نفتی گفت: 
واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل فروش نفت و 
سایر دارایی های سرمایه ای در هفت ماهه اول سال 
1۳۹7 بالغ بر 72۹/541 میلیارد ریال تحقق یافته 
است که این رقم معادل 116 درصد مصوب قانون 

بودجه سال 1۳۹7 در این دوره می باشد.
حاجی بابایی درخصوص واگذاری دارایی های 
مالی در 7 ماهه سال ۹7 گفت: واگذاری دارایی های 
مالی شــامل انواع اوراق مالی اســامی و ســایر 
دارایی های مالی است که در هفت ماهه اول سال 
1۳۹7 بالغ بر ۳21/640 میلیارد ریال تحقق یافته 
که این رقم 88 درصد مصوب قانون بودجه سال 
1۳۹7 در این دوره و 17۹ درصد عملکرد بودجه 
سال 1۳۹6 در دوره مشابه است، دولت حدوداً 2 
برابر ســال ۹6 اقدام به انتشار اوراق کرده که این 

امر موجب بدهکارتر شدن دولت است.
عملکرد  درخصوص  حاجی بابایی  حمیدرضا 
مصارف بودجه ۹7 در 7 ماهه اول گفت: عملکرد 
مصارف عمومی بودجه در هفت ماهه نخست سال 
1۳۹7 بالــغ بر 1/۹8۳/264 میلیارد ریال اســت 
که این رقم 88 درصد مصوب قانون بودجه سال 
1۳۹7 در این دوره و 128 درصد عملکرد مصارف 
سال 1۳۹6 در دوره مشابه است. بنابراین هر چند 
مصــارف در نیمه اول ســال 1۳۹7 به میزان 12 
درصد کمتر از مصوب 7 ماهه قانون بودجه است 
ولی نســبت به سال گذشــته در دوره مشابه 28 

درصد بیشتر است.

رئيس  فراكسيون وایى:
به رغم رشد ۲۸ درصدی منابع بودجه

دولت ۲ برابر سال ۹۶ خود را مقروض كرده است

بقيه از صفحه 2
این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه نباید با چنین 
حرف هایی خودمان را زیر سؤال ببریم و آتو دست دشمنان 
بدهیم گفت: پولشویی گسترده در کشور ادعای دشمنان، 
آمریکا و دیگر کشورهای همسو با آنها است چه معنا دارد 

که در داخل نیز ما همسو با آنها چنین حرفی را بزنیم. 
اظهارات ظریف مغرضانه و ضدمنافع ملى است

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی نیز درباره اظهارات اخیر 
وزیر امور خارجه کشور درخصوص پولشویی اظهار داشت: 
اگر بنابر گفته آقای ظریف هنوز حجم گسترده ای از پولشویی 
به زعم او در کشور وجود دارد این نشان دهنده کوتاهی دولت 
در اجرای قانونی است که برای این منظور تصویب شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تاش برای عدم تصویب 
کنوانســیون CFT و ربط دادن این موضوع به کسانی که 
به دنبال پولشویی هستند به نظر می رسد که یک قضاوت 
غیرمنصفانه و غیرکارشناسی و البته اتهام واهی است که به 
مخالفین داده می شود.این موضع گیری مغرضانه است چرا 
که این ها نمی توانند در مقابل استدال های منطقی و روشن 
و شــفاف برای عدم پذیرش این کنوانسیون و عدم الحاق 

به آن دلیلی داشته باشند به اینگونه موارد روی می آورند.
وی در خاتمــه ضمن انتقــاد از اظهارات ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان عنوان کرد: به نظر من باید روی 
این موضوع دقت شود و ما قطعاً در مجلس این موضوع را 
پیگیری خواهیم کرد و از آقای ظریف هم سؤال خواهیم کرد 
که این موضوع را شفاف کند و بگوید که مصادیق پولشویی 
چه بوده و توضیح دهد که ما هم با این موضوع آشنا شویم.

حاميان FATF جز اتهام زنى به مخالفان 
كار دیگرى بلد نيستند

بیژن نوباوه، نماینده مجلس نهم هم با  اشاره به اظهارات 
اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درباره مخالفان 
اجرای برنامه های گروه ویژه اقدام مالی )FATF( در داخل 
کشــور گفت: طرفداران FATF همــان طرفداران برجام 
هستند؛ برجامی که امروز بر همه دنیا معلوم شده است که 
قراردادی یکطرفه، بدون تأمل، تعمق و تأنی کافی و بایسته 
بود که از سوی دیپلمات های ما امضا شد و حتی از داخل 

همان تیم مذاکره کننده جاسوس پیدا شد.
وی در ادامــه تصریح کــرد: این گونه اظهارنظرها که 
مخالفان پیوستن به FATF پولشویی های 1000 میلیاردی 
دارند، یک خیانت آشکار و بر ضد منافع ملی است؛ الحمده 
چهره کسانی که این اتهامات را به مخالفان FATF در کشور 
می زنند، در برجام آن چنان برای مردم روشــن شده است 
که دهه های آینده را باید دوران محاکمه این افراد دانست 
و دست کم می توان گفت که تاریخ آنها را محاکمه خواهد 
کرد و مردم خواهند فهمید که چه کسانی پشت این گونه 
تصمیم گیری ها بودند و چه جریانی در دستگاه دیپلماسی 
کشــور این گونه اقدامات را هدایت می کرد. برخی  حامیان 
داخلی FATF به جز اتهام زنی به مخالفان آن کار دیگری بلد 
نیستند و وقتی با این گونه اظهارنظرها نهادهای رسمی کشور 

را زیر سؤال می برند، در واقع خودشان زیر سؤال هستند.
ظریف باید تحت تعقيب دستگاه هاى امنيتى 

قرار گيرد
جواد کریمی قدوســی عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای 
اســامی در گفت وگو بــا خبرنگار پارلمانــی خبرگزاری 
فــارس، درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درخصوص 
پولشویی گفت: ظریف منشأ بسیاری از گرفتاری  های فعلی 
کشورمان است زیرا تنها راهبرد دولت یازدهم و دوازدهم، 
راهبرد سیاست خارجی بوده و پیگیری این راهبرد سیاست 
خارجی از طریق مذاکره صورت گرفته و مغز متفکر و کانون 
این مذاکرات هم وزیر خارجه و تیمش بوده است وی سعی 
می کند با فرافکنی، مشکاتی که خودش خلق کرده را به 

دوش مجموعه های دیگر بیندازد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: ظریف اتهامات 
بزرگی را گردن جمهوری اسامی ایران و داخل نظام انداخته 
است. اینها روزگاری بحث از کاسبان تحریم را بیان می کردند 
و این حرف را امروز بازتحلیل کرده و در موضوع پولشویی با 
لحن دیگری می گویند جریاناتی در کشور نمی گذارند ایران 

به CFT ملحق شود.
کریمی قدوسی گفت: متأسفانه اظهارات ظریف مورد 
استناد آمریکایی ها بوده و FATF و دشمنان انقاب اسامی 
و اروپایی ها هم مدنظر قرار داده اند و گفته اند شخصیتی به 

نام وزیر خارجه ایران این حرف ها را زده است. ضمن اینکه 
روی دیگر اظهارات ظریف مبنی بر پولشویی در ایران آن 
است که این پولشویی در حمایت از تروریسم رخ می دهد و 
به همین دلیل است که ایران نمی خواهد به CFT  ملحق 
شود و این امر باعث تشدید تحریم ها و عدم خروج ایران از 

لیست سیاه شده است.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: محمدجواد ظریف بعد از 5 ماه پس از خروج 
آمریکا از برجام به جای بیان دستاوردهای برجام و معطلی 
کشور در این خصوص در حال فرافکنی و فرار از پاسخگویی 
است و متأسفانه داخل نظام و سیستم های مختلف کشورمان 

و نهادهای بزرگ را متهم می کند.
وی تاکیــد کرد: باید ظریف به عنوان مجرم در اتخاذ 
اظهارات مختلف علیه امنیت ملی تحت تعقیب دستگاه های 
امنیتی به خصوص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار 
گیرد. مجبوریم در شرایط فعلی و با سرعت زیاد با امضای 
قابل توجهی طرح استیضاح ظریف را در مجلس آماده کنیم 
در حالی که می خواســتیم خود مردم ماهیت این قهرمان 

پوشالی را متوجه شوند.
ایجاد ترس بين مردم هنگام بررسى برخى پروژه ها 

شگرد دولتمردان 
حجت ااسام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات و نماینده مردم محات در مجلس شورای اسامی 
با  اشاره به اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه مبنی 
بر وجود پولشویی گسترده در ایران گفت: آقای ظریف به 
جای اظهارنظر غیرمستدل، به شبهات منتقدین درخصوص 
FATF پاسخ دهد، در حالی که او در خانه ملت به صراحت 
به نمایندگان گفت که با تصویب FATF در کشورمان هم 

ضمانتی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید 
بر اینکه اظهارات ظریف و برخی دولتمردان فقط به دنبال 
ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم هنگام بررســی 
برخی پروژه هاست، گفت:  این عملیات روانی متأسفانه در 
دستورکار برخی مســئولین قرار گرفته است، چرا که در 

آستانه تعیین تکلیف CFT و FATF هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: هنگام بررســی برجام، برخی 

مسئولین عنوان می کردند که خزانه خالی است و حاا هم 
هنگام بررســی CFT عنوان می کنند پولشویی در ایران 

گسترده است. 
ســلیمی با بیان اینکه همه اعضای دولت درخصوص 
مســائل کشور مسئولیت مشــترک دارند و این کار طبق 
قانون اساســی برعهده همه دولتمردان است، از کل دولت 
خواست درخصوص ادعای ظریف باید پاسخگو باشند و اگر 
هم ادعای او واقعیت دارد، باید به دلیل مسئولیت مشترک 
همه دولتمردان این امر به نهادهای ذیربط گزارش داده شده 

تا در این خصوص تحقیقات ازم صورت گیرد. 
وی از ظریف خواست در موضع گیری هایش محتاط تر 
رفتــار کرده و به دیگران بهانه ندهد و همان طور که او در 
مجلس از نمایندگان خواست با تصویب FAFT به دست 
خارجی ها بهانه ندهیم، اما متأســفانه امروز روشــن شده 
کــه هیچ کس به اندازه خود ظریف بهانه ها را به دســت 

خارجی ها نمی دهد.
انگشت اتهام ظریف به سمت مجریان قانون است 

نه منتقدان
حجت ااسام نصراه پژمانفر نماینده مردم مشهد در 
مجلس شورای اسامی، با  اشاره به مصاحبه وزیر امورخارجه 
در رابطــه با منتقدان و مخالفــان FATF گفت: این حق 
بــرای منتقدان و مخالفان FATF که آقای ظریف چنین 
اظهارنظری درمورد آن کرده است محفوظ است که از نظر 

حقوقی این موضوع را پیگیری کنند. 
وی افزود: اگر از ناحیه منتقدان و ما نمایندگان موضوعی 
در رابطه با دولت مطرح می شد دهها و صدها شکایت علیه 
ما انجام می شد اما مردم مستحضر هستند امروز نمایندگان 
مجلس که از نظر قانونی حق اظهارنظر در مسائل مختلف 
را دارند به شــدت مورد شــکایت و پرونده سازی از ناحیه 

دستگاه های دولتی قرار می گیرند. 
عضو هیئت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس اظهار 
 FATF داشــت: آقای ظریف که عنوان کــرده مخالفان
مخالفتشان به این خاطر است که خود مرتکب پولشویی 
می شوند یک نمونه را حداقل در رابطه با نمایندگان مجلس 
که مدعی هست مرتکب پولشویی شده  است اعام کند و 
یک مصداق عینی را به عنوان نمونه مطرح کند و گرنه این 

موضوع بیش از یک تهمت نیست و این حق قانونی ما است 
که این موضوع را پیگیری کنیم. 

پژمانفر خاطرنشان کرد: سؤال اینجاست که آیا ثمره 
FATF این است که این آقایان می توانند جلوی پولشویی 
را بگیرند ما مشکلی را که در حوزه پولشویی داریم عدم اراده 
دستگاه اجرایی در مبارزه با این پدیده است و اگر اراده ای 
برای مبارزه با پولشویی داشته باشند حتما قوانین موجود 
داخلی می تواند در ارتباط با موضوع پولشویی توانایی این 
را دارد کــه جلوی این پدیده را بگیرد و ما نقص قانون در 

این باره نداریم. 
به دست خودتان راه نقد و دفاع فنى از FATF را 

مسدود مى كنيد
همچنین جمعی از کارشناسان مالی با انتشار نامه ای 
سرگشاده به محمدجواد ظریف، با ابراز نگرانی شدید درباره 
سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات وی درباره پولشویی 
در نشست آتی FATF،نوشتند : چگونه تایید وجود پولشویی 
آن هم توسط وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران آن هم 
بدون اشاره به اقدامات بسیار مثبت بانک مرکزی در حوزه 
مبارزه با پولشــویی دستکم در همین چند ماه اخیر مورد 
سو استفاده نمایندگان دول فوق الذکر در پلنری بعدی قرار 

نخواهد گرفت؟
در این نامه خطاب به ظریف آمده : حضرتعالی بیش از 
هر کسی از ضربه و ضرر اظهار نظرهای غیر کارشناسی در 
موافقت یا مخالفت با اکشن پلن FATF مطلعید. پس چرا 
با دست خودتان راه نقد و دفاع فنی را می بندید و موضوع را 

به سطوحی نازل و غیر قابل اثبات سوق می دهید؟
کارشناسان مالی همچنین در نامه خود تاکید کردند 
: کدام یک از مواد CFT که مورد اعتراض مخالفان است 
ربطی به پولشــویی پیدا می کند؟ ماده 6 ربطی به مبارزه 
با پولشــویی دارد؟ ســازوکار ماده 12 )با توجه به ناترازی 
پیش گفته(در عمل کمکی به مبارزه با پولشویی گروه های 
تروریســتی در ایران خواهد کرد؟ عضویت در اگمونت چه 
حسنی برای فرآیند مبارزه با پولشویی دارد؟ در عمل هیچ 
یک از موارد مورد اعتراض مخالفان ربطی به تقویت مبارزه 
با پولشــویی ندارد که حاا پولشوها! بنا باشد اعتراض آنها 

را تامین مالی کند.

نمایندگان مجلس در گفت وگو با كيهان:

مدعیان پولشویی گسترده، اگر سند نیاورند باید محاكمه شوند

مراجع تقليد در دیدار سردار مؤمنى، دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر 
تأكيد كردند كه كنترل و آبادى مرزها نقش بســزایى در جلوگيرى از 

ورود مواد مخدر دارد.
آیت اه جوادی آملی در دیدار با ســردار مؤمنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد 
مخدر با تاکید بر تقویت مرزهای کشور، اظهار داشت: باید مرزهای کشور بیش 
از پیش تقویت شود، اگر مرزهای خود را آباد و بیکاری و فقر را در آن مناطق بر 
طرف کنیم، نقش بسزایی در جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور خواهد داشت.
وی بیان داشت: تنها دیوار کشیدن در مرز کافی نیست، در سراسر مرزهای 
کشور باید کشاورزی، دامپروری و صنعت توسعه یابد تا جایی که خود مرزنشینان 
احساس کنند که نفع آنها در حراست آنها از مرزهاست و عضو فعالی از ستاد 

شما باشند.
آیت اه صافی گلپایگانی نیز در این دیدار بر انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی 
علیه مواد مخدر تاکید کرد و ابراز داشت: آموزه های دینی نیز نقش مهمی در 
حوزه پیشــگیری از اعتیاد و افزایش آگاهی مردم دارند و اگر جنبه های دینی 

مردم تقویت شوند، در این حوزه موفق خواهیم شد.
آیت اه نوری همدانی نیز در این دیدار تصریح کرد: باید جلوی تولید و توزیع 
مواد مخدر گرفته شــود، از زمانی که آمریکا به افغانستان راه پیدا کرده سعی 
داشــته که اهداف شوم خود را در جنبه های مختلف برای ضربه زدن به ایران 
و امت اســامی اجرایی کند و حضور آمریکا در افغانستان سبب بدبختی های 

بسیاری برای مردم این کشور شده است.
وی بیان داشت: اعتیاد تنها ضرر اقتصادی ندارد بلکه نیروی انسانی کشور 
را که باید نیروی مولد باشــد، آلوده و مریض می کند که نتیجه آن آسیب های 
متعدد و افزایش طاق و از هم پاشیدگی خانواده ها می شود؛ بنابراین کار شما در 

مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد دارای ثواب بسیاری است.
اســتاد درس خارج حوزه گفت: باید سراغ علت ها رفت و از ریشه برخورد 
کرد، باید فقر و بیکاری و ســایر مشکات را با نگاهی دقیق و تاشی جهادی 
ریشه کن کنیم، در مسیر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد باید فرهنگ سازی شود 
و رسانه ها در این زمینه وظیفه دارند جامعه را با آسیب های اعتیاد آشنا کرده 

و جامعه را هوشیار کنند.
آیت اه علوی گرگانی نیز در دیدار دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان 
اینکه نخستین مسئله مهم در مبارزه با مواد مخدر این است که مرزها بیشتر 
کنترل شــوند، اظهار داشــت: در مرزها خدمت های مهمی انجام می دهند و 
زحمات آنها را هیچگاه نادیده نمی گیریم اما باید بیش از این ها توجه داشــته 
باشد، اگر به مرزها توجه بیشتری شده و کنترل شوند، در مسیر مبارزه با مواد 

مخدر موفق تر می شویم.
آیت اه مکارم شــیرازی نیز در دیدار سردار مؤمنی اظهار داشت: اسرائیل 
زمین های کشاورزی بسیار کمی دارد اما اجازه داده در یک مقدار از این زمین ها 
کشت تریاک و خشخاش بشود و از آن برای جوانان جنوب لبنان استفاده کنند 
که اگر بتوانند این جوان ها را آلوده کنند، دیگر حزب اللهی با آن کیفیت وجود 

نخواهد داشت ولی موفق نشدند.
وی گفت: در تاریخ هم جنگی به نام جنگ تریاک ثبت شده که انگلستان 
می خواست تریاک را وارد چین کند، چینی ها متوجه شدند و مقاومت کردند، 
بعد متوسل به جنگ شدند و این جنگ در تاریخ به نام جنگ تریاک نامیده شد. 
استاد درس خارج حوزه بیان داشت: دشمنان نهایت آرزوی شان این است که 
جوان های ما، بسیجیان ما و تحصیلکرده های ما آلوده به مواد مخدر بشوند و هرچه 
این آلودگی در جوامع بیشتر باشد، راه برای اهداف شوم آنها هموارتر می شود.

آیت اه مکارم شیرازی بر ضرورت مبارزه فرهنگی با پدیده مواد مخدر اشاره 
کرد و گفت: از مهم ترین روش ها برای مبارزه، مبارزه فرهنگی است. باید رسانه ها 
دســت به دســت هم بدهند و عواقب شوم و راه های جلوگیری و پیشگیری از 
اعتیاد را نشان بدهند تا دیگران آلوده نشوند که متأسفانه این مبارزه فرهنگی 

در حال حاضر ضعیف است.
وی بر لزوم جمع آوری معتادان از سطح خیابان ها تأکید کرد و ابراز داشت: 
باید کار مطالعاتی و تحقیقاتی وسیعی در مورد راه های مبارزه فرهنگی با پدیده 
مواد مخدر صورت بگیرد، در مساجد، در برنامه های مردمی، سؤال و استفتاء از 
مراجع از جمله این کارهاست. استاد درس خارج حوزه کار ستاد مبارزه با مواد 
مخدر را جهاد دانست و گفت: این کار شما جهاد است به دلیل اینکه سرمایه 
یک کشور در درجه اول جوانان آن کشور است و هدف مواد مخدر هم بیشتر 
 جوانان اســت، اگر نیروی جوان را از یک کشــور بگیرند دیگر چیزی برای او 

باقی نمی ماند.

مراجع تقليد در دیدار سردار مؤمنى تأكيد كردند
كنترل و آبادی مرزها

نقش بسزایی در جلوگیری از ورود 
مواد مخدر دارد

جمالى با اشاره به اینکه قرار نيست اروپا 
به ما در دور زدن تحریم ها كمک كند، گفت: 
ایجاد مکانيزم مالى براى آن است كه بانک ها 

و شركت هاى اروپایى جریمه نشوند.
محمدجواد جمالی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر، با اشــاره به طوانی شــدن اجــرای مکانیزم 
مالــی اروپــا، اظهــار داشــت: اروپا به شــدت به 
آمریکا وابســته است و این مســئله یکی از دایل 
 اصلی تعلل آنهــا در اجرایی کــردن این مکانیزم 

مالی است.
وی ادامه داد: به دلیل سیطره دار و سوئیفت 
مورد نظر آمریکا بر اغلب سیستم های مالی دنیا، ایجاد 
یک مکانیزم مالی جدید در اقتصاد بین المللی از نظر 

فنی فرآیندی سخت و زمانبر است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
با بیان اینکه اروپا نمی تواند به این سادگی سازوکار 

مالی جدیدی را در ســطح بین الملل اجرایی کند، 
تصریح کرد: باید بپذیریم که اروپا متحد ما نیست و 
قطعا برای اجرایی شدن هر چه سریعتر این مسئله 

باید از چانه زنی های دیپلماتیک بهره گرفت.
جمالــی با تاکید بر اینکــه بنده فکر نمی کنم 
کــه اروپــا در دور زدن تحریم ها بــه ایران کمک 
کنــد، گفت: اروپا با ایجاد یک مکانیزم مالی جدید 
به دنبال آن اســت که ســپری برای شــرکت ها 
 و بانک هــای خــودش ایجــاد کند تا مشــمول 

جریمه نشوند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
با اشــاره به اینکه دور زدن تحریم ها مکانیزم خاص 
خودش را دارد، تصریح کرد: جمهوری اسامی سال ها 
در تحریم است و با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و 
بهبود ارتباطات در سطح منطقه و بین الملل می توانیم 

از این مقطع هم عبور کنیم.

عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملى:
اروپا در دور زدن تحریم ها کمکی به ایران 

نخواهد کرد

پیش داشت. 
این شورا باید در اولین گام شهرداری را انتخاب 
می کرد تا رکورد کاری 12 ســاله شهردار قبلی را 
بشکند یا حداقل بتواند کارنامه ای در حد این معیار 

برای خود کسب کند.
انتخاب با اما و اگر نجفى

اما وقتی در بین مطرح شدن گزینه های بسیار 
و با طی کردن یک ماراتن نام محمدعلی نجفی که 
خاطره استعفای وی از یکی دو مسئولیت قبلی اش 
از جمله استعفا از ریاست سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری در دولت حسن روحانی به دایلی از 
جملــه بیماری هنوز در ذهن ها باقی بود به عنوان 
شهردار منتخب شــورای تمام اصاح طلب مطرح 
شد، بســیاری حتی افراد زیادی از همفکران این 
شورا نسبت به توانمندی های نجفی در اداره کان 
شــهر تهران با این همه گستردگی و نیاز به تاش 
شــبانه روزی ابراز تردید کردنــد. جایی که از نظر 
میزان کار و گستردگی حوزه ها چندین برابر پست 

قبلی نجفی بود.
اما چند ماه بیشتر نگذشت که نجفی در روزهای 
پایانی سال گذشته دوباره زمزمه های استعفا را مطرح 
کرد و در 21 فروردین امسال در نهایت به دلیل آنچه 
که بیماری و نیاز به پیگیری درمان عنوان شــد از 
شــهرداری تهران رفت تا بــا فراغ بال به بیماری و 

کارهای شخصی اش برسد!
البتــه نگاهی به عملکرد حدود 8 ماهه نجفی 
تردید قبل از انتخاب وی را تبدیل به یقین کرد چرا 
که در این مدت تقریبا اقدام خاص و برجسته ای از 

او در مدیریت شهر تهران دیده نشد.
انتخاب ناكام شهردار بازنشسته

2۳ اردیبهشــت امسال پس از اداره یک ماهه 
شهرداری توسط سرپرســت، باز هم شورای شهر 
تهران پس از مطرح شــدن تعداد زیادی اسامی و 
کش و قوس فراوان رای به شــهردار شدن محمد 
علی افشانی اســتاندار سابق فارس و معاون سابق 
وزیر کشور داد تا شاید خاطره ناخوشایند انتخاب 

شهردار قبلی از ذهن ها پاک شود.
این پایــان کار نبود و اجــرای قانون منع به 
کارگیری بازنشســتگان کار دست شورای شهر و 
شــهردار تهران داد چرا که بنا بــر قانون مذکور، 
افشــانی پس از 6 ماه مسئولیت شهرداری به علت 
بازنشســته بودن و علیرغم رایزنی سنگین اعضای 
شورا و نزدیکان وی با نمایندگان مجلس رفتنی شد.

خان سوم انتخاب شهردار
اما گام بعدی، انتخاب شــهردار سوم تهران در 
مدت 15 ماه مســئولیت شورای پنجم بود. این بار 
نیز با قطار کردن اسامی ۳0 نفر از افراد مختلف که 

برخی از آنها از اعام نامشان به عنوان نامزد شهردار 
شدن جا خورده بودند روند انتخاب جانشین افشانی 
کلید خورد. پس از گذشت چند روز و انصراف عده ای 
و انتخاب مرحله اول نهایتا دو کاندیدا برای انتخاب 

شهردار معرفی شدند.
تعارف عجيب به وزیر پر حاشيه

یکی از اسامی مطرح شده که از همان ابتدا در 
لیست اعامی جلب توجه می کرد و تا مرحله فینال 
هم پیش رفت کسی نبود جز عباس آخوندی وزیر 
مســتعفی و مورد انتقاد راه و شهرسازی که بعد از 
یک دوره 5 ساله وزارت در دولت روحانی به تازگی 

از قطار کابینه پیاده شده بود.
احتمال انتخــاب آخوندی موجــی از انتقاد 
را در بیــن مردم و فعاان سیاســی و حتی برخی 
اصاح طلبان ایجاد کرد و این سؤال بیش از هر چیزی 
مطرح شد که انتخاب آخوندی به عنوان یکی از دو 
نامزد شهرداری با کدام کارنامه قابل قبول بوده و آیا 
این انتخاب نشان از سایه پر رنگ ترجیح سیاست 

بازی بر وعده خدمت به مردم نمی دهد؟
اینکه اعضای شورا برای این مسئولیت خطیر 
و پرکار به گزینه ای چون آخوندی می رســند که 
کارنامه درخشانی در زمینه راه و مسکن نداشته و 
اگر خیلی کارآمد بود دولت وی را به آسانی از دست 
نمی داد، عاوه بر سیاسی کاری و قبیله محوری این 
گزینه را به ذهن متبادر می کرد که گویی دســتان 
اصاح طلبان برای معرفی گزینه های مناسب و توانا 
که بتواند کان شهر تهران را اداره کند بسیار خالی 
است. ضمن اینکه این سیاست کاری و البته وجود 
برخی رقابت های حزبی درون شــورا برای انتخاب 
شــهردار مطلوب فان حزب و گــروه نیز از نکات 
برجسته اتفاقات اخیر ساکنان خیابان بهشت بود، 
چیزی که بیش از هر چیز ناکامی و انحال شورای 
یکدست اصاح طلب اول تهران را به یاد می آورد که 
شــهر تهران و مردم را قربانی بازی ها و رقابت های 

سیاسی خود کرده بودند.
ترجيح ناپلئونى حناچى بر آخوندى

در نهایت دیروز یک بار دیگر مراســم پر تکرار 

گلدان چرخاندن در صحن شورا برای انتخاب شهردار 
تهران برگزار شد و در نهایت پیروز حناچی 55 ساله 
که سابقه معاونت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی 
را دارد بر رئیس ســابق خود ترجیح داده شود و در 
رقابتی میلیمتری و تنها با یک رای اختاف جانشین 

شهردار بازنشسته تهران شود.
لزوم توجه به انتظارات مردم

اکنون توقع مردم از شهردار جدید تهران پس از 
قریب 15 ماه از عمر شورای فعلی، و به دل ننشستن 
انتخاب های قبلی اعضای شورا و همچنین کارنامه 
خالی مدیریت شهری در این مدت، انجام کار و تاش 
مضاعف برای خدمت رسانی و دوری از سیاست بازی 
و سیاســی کاری است، چرا که مردم تهران فارغ از 
خاســتگاه حزبی و گروهی افراد مسئول، خواستار 
و نیازمند توجه به مشکاتشــان توسط شهردار و 

شورانشینان هستند.
 شــهر تهران با توجه به گســتردگی و وجود 
مشــکات خاص خود علی رغم کارهای زیاد انجام 
شده در سال های گذشــته نیازمند همت عالی و 
عزم جزم مسئوان برای برنامه ریزی و کار و خدمت 

هم جانبه است.
خدمت بدون سياسى كارى

نياز مبرم امروز كشور
نبایــد فراموش کرد؛ کارنامه قابل قبولی که از 
دوران 12 ساله قالیباف در شهرداری تهران به جای 
ماند و طی آن مردم تهران هر چند روز یک بار شاهد 
افتتاح پروژه ها، ساخت و توسعه قابل توجه خطوط و 
ایستگاه های مترو، بزرگراه ها و... و خدمات رسانی تازه 
در حوزه شهری بودند در شرایطی رقم خورد که در 
بخش زیادی از آن دولت های ناهمسو با شهرداری 
در راس کار بودند، حال که شــورای اصاح طلب و 
شــهردار مطلوبشان دولتی همسو با خود را شاهد 
هســتند قطعا توقع مردم بسیار بیشتر از گذشته 
است و همه این مجموعه ها باید دست به دست هم 
بدهند تا فارغ از فضا و رقابت های سیاسی گره ای از 
کار مردم باز کنند، چیزی که امروز کشور ما بیش 

از پیش به آن احتیاج مبرم دارد.



پارلمان افغانستان: آمریکا مانع بزرگی
برای تحقق صلح در این کشور است

شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان اعام 
کردند که آمریکا مانع بزرگی در برقراری صلح در 
افغانستان است و به همین خاطر، باید این کشور 

را ترک کند.
شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان دیروز اعام 
کردند که امضای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن، ناامنی ها 
را در این کشــور افزایش داده و از آن زمان، روند کشتار 

غیرنظامیان افغانستان آغاز شده است و این کشتار ادامه 
دارد.به گزارش تسنیم، آنها اعام کردند که آمریکا هرگز 
به دنبال برقراری صلح در افغانستان نبوده اند و نیروهای 
این کشور به همراه سایر اشغالگران باید خاک افغانستان 
را تــرک کنند. به گفته منابع مختلــف، در حال حاضر 
تنها نیمی از کشــور افغانســتان تحت کنترل نیروهای 

دولتی است.

نخست وزیر تونس: هرگز اسرائیل را 
به رسمیت نخواهیم شناخت

اتهامات مطرح  به  نخست وزیر تونس در پاسخ 
شده ازجانب برخی از نمایندگان پارلمان مبنی بر 
روابط گسترده دولت وی با رژیم صهیونیستی، اعام 
کرد که هرگز این رژیم را به رسمیت نخواهد شناخت.
»یوســف الشاهد« در جلســه رای اعتماد پارلمان به 
وزرای جدیــد کابینه خود، اتهامات چند نماینده مبنی بر 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد کرد.

به گزارش ایســنا، نخســت وزیر تونس گفت: حرف و 
حدیث های زیادی درباره عادی سازی روابط با اسرائیل را 
شنیده ام. امروز می خواهم برای همه مشخص کنم که موضع 
ما، حمایت از ملت فلسطین برای دستیابی به حقوق قانونی 
خودشان و حق آنها برای تشکیل یک کشور مستقل است. 
این موضع ثابت تونس در طول تاریخ است. وی عادی سازی 
روابط تونس با رژیم صهیونیستی را بی پایه و اساس دانست.
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سرویس خارجی:
گروه های مقاومت فلسطین پاسخ سخت و کم 
تروریستی صهیونیست ها  عملیات  به  ســابقه ای 
در خان یونس دادند. شــلیک 470 موشــک به 
سرزمین های  اشغالی آن هم طی 40 دقیقه و ناتوانی 
گنبد آهنین برای مهار 70 درصد آنها پاسخی بود 
که خیلی ها از جمله خود صهیونیســت ها را شوکه 

کرده است. 
 مقاومت فلسطین به وعده خود عمل کرد و همانطور 
که قول داده بود انتقام خون رزمندگان قســام را گرفت. 
شــلیک چیزی حدود 470 راکت، خمپاره و موشــک به 
»سدیروت« که بنابر اعام منابع صهیونیستی 2 کشته و 
85 زخمی بر جای گذاشته است. مقاومت این را هم گفته 
که هدف بعدی تل آویو اســت و یک میلیون صهیونیست 
در سراسر سرزمین های اشغالی نیز در تیررس موشک های 

آنهاست.
منابع عبری اذعان کرده اندکه این موشک ها در مدت 
40 دقیقه شلیک شده و اسرائیل تنها توانسته با استفاده از 
سیستم موشکی گنبد آهنین 100 موشک را منهدم کند. 
گروه های مقاومت فلسطینی نیز اعام کردند اتوبوس حامل 
نظامیان رژیم صهیونیستی را با موشک »کورنت« در شمال 

نوار غزه هدف قرار داده اند. 
گروه های مقاومت فلســطین اعــام کردند حمات 
شامگاه دوشنبه در پاسخ به شهادت هفت نفر از نیروهای 
مقاومــت در جنوب نوار غزه صورت گرفته اســت. پس از 
این حمله گسترده موشــکی از سوی مقاومت فلسطین، 
جنگنده های اســرائیلی با شــلیک ده ها موشک، مناطق 

مسکونی در باریکه نوار غزه را هدف قرار دادند.
رسانه های صهیونیستی از جمله کانال 12تلویزیون این 
رژیم گزارش دادند که دوشنبه شب 470 راکت و خمپاره 
از غزه به ســمت شهرک های »ســدیروت«، »نتیفوت« و 
»حوف اشــکلون« در نزدیکی غزه شــلیک شده است که 
باعث ایجاد رعب و وحشت در میان شهرک نشینان و فرار 
حدود 75 هزار نفر از ســاکنان به پناهگاه ها شــده است. 
صدای آژیر خطر نیز برای اولین بار در بحر المیت شنیده 
شد. رســانه های صهیونیستی همچنین زخمی شدن 85 
شهرک نشین و نظامی صهیونیست در این حمات موشکی 
را تایید کرده اند، اگرچه صهیونیست ها عادت دارند میزان 
تلفات و خســارات خود را خیلــی کمتر از آن چیزی که 

هست اعام کنند.
این در حالی اســت که دولت صهیونیســتی درباره 
میزان تلفات ســکوت کرده اســت. جوانان فلسطینی نیز 
همزمان با پرتاب موشــک ها پرتــاب بالن های آتش زا به 
سمت شــهرک یهودی سدیروت را آغازکردند که موجب 
وحشــت شدید شهرک نشینان شد و یک بالون آتش نیز 
در نزدیکی فرودگاه صهیونیستی »بن گورین« درنزدیکی 
تل آویو ســقوط کرد. پس از این حمله گسترده موشکی، 
سخنگوی ارتش اســرائیل گفت: »جنبش های حماس و 
جهاد اسامی فلسطین بیش از 20هزار فروند موشک در 

نوار غزه در اختیار دارند.«
موشک کورنت 

کورنت نوعی موشک ضد تانک هدایت شونده سنگین 

مقاومت فلسطین اعام کرد

شلیک 470 موشک به سرزمین های اشغالی
هدف بعدی، تل آویو

روســی است که در ســال 1۹۹4 از آن رونمایی شد. این 
موشک برای انهدام تانک های اصلی میدان نبرد نسل جدید 
و هلیکوپترهای ارتفاع پایین طراحی شــده است. کورنت 
برخاف دیگر موشــک های ضدتانک از هدایت ســیمی 
اســتفاده نمی کند، بلکه با پرتو لیزر به سوی هدف حرکت 
می کند. این موشک 27 کیلو وزن و توانایی عبور از 100 تا 
120 سانتی متر زره فوادی را دارد و در مسافت های 100 
تا 5500 متری کارایی دارد. مقاومت فلسطین اعام کرده، 
اتوبوس صهیونیست ها را با این نوع موشک هدف گرفته اند.

حمله به تلویزیون ااقصی
»اشرف القدره« سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در 
نوار غزه،اعام کرد، یک جوان فلسطینی در نتیجه جراحات 
وارده در جریان حمات عصر دوشنبه جنگنده های اسرائیلی 
به شهر رفح )جنوب نوار غزه( شهید شد و بدین ترتیب، با 
شهادت 4 تن طی روز دوشنبه، شمار شهدای موج جدید 
تجاوز اسرائیل به 11 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری 
قدس، این ســخنگو همچنین از زخمی شدن 8 تن طی 
روز دوشنبه خبر داد. دفتر رسانه ای دولتی در نوار غزه نیز 
اعام کرده که رژیم صهیونیستی دوشنبه شب ۶ ساختمان 
از جمله مقر شبکه ماهواره ای »ااقصی« وابسته به جنبش 
حماس را بمباران کرد. ولی این شــبکه ماهواره ای پس از 
روبرو شدن با چند دقیقه اختال، دوباره فعالیت خود را از 
سر گرفت. ساختمان این شبکه در مرکز یک منطقه دارای 
تراکم جمعیتی باا واقع شــده که حمله به آن باعث وارد 
آمدن خســارت های زیاد به منازل اطراف شد. یک رسانه 
صهیونیســت اوضاع در شهرک های اطراف غزه را به مثابه 

جنگ واقعی توصیف کرد.
گفتنی اســت، نظامیان صهیونیست یکشنبه شب در 
پوشــش زنانه توانستند وارد غزه شــده و نورالدین برکه 
فرمانده قسام در منطقه خان یونس را ترور کنند، آنها پس 
از عملیات ترور ســعی بر فرار از غزه را داشتند که در دام 
نیروهای قسام گرفتار شدند. در این درگیری یک افسر مهم 
صهیونیست به هاکت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند. 
در مقابل صهیونیست ها برای نجات نظامیان خود مجبور به 
بمباران غزه شدند که در جریان این بمباران 7 فلسطینی 

به شهادت رسیدند.
هدف بعدی تل آویو

 سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین اعام کرده، 
تداوم حماقت رژیم صهیونیســتی موجب می شود تل آویو 

در فهرست اهداف مقاومت قرار بگیرد. این در حالی است 
که گروه های مقاومت فلســطین با اشاره به شکست طرح 
خطرناک صهیونیســت ها در غــزه، از آمادگی برای دادن 
درسی فراموش نشدنی به دشمن صهیونیست خبر دادند. 
به گزارش قدســنا به نقل از المنار، »ابو عبیده« سخنگوی 
نظامی گردان های عزالدین قسام اعام کرده که این عملیات 
یک آغاز بوده و در صورتی که دشمن اسرائیلی تصمیم به 
ادامه تجاوز داشته باشد یک میلیون صهیونیست در انتظار 

وارد شدن در شعاع موشک های ما باید باشند. 
وی تاکید کرد، شــهرهای اسدود و بئر السبع اهداف 
بعدی گروه های مقاومت هستند و اگر رژیم صهیونیستی 
بــه تجاوزات خود ادامه دهد این مناطق مورد هدف بعدی 
هستند. سخنگویان حماس و جهاد اسامی فلسطین گفتند 
که هشدارهای خود را عملی کرده و از موشک هایی با برد 
بیشتر برای ضربه زدن به شهرهای دورتر استفاده خواهند 
کرد.داوود شــهاب، مســئول دفتر رسانه ای جنبش جهاد 
اسامی هم اعام کرد که پاسخ مقاومت یک پاسخ طبیعی 
به نمایندگی از مردم فلسطین است و اتاق عملیات مقاومت 
این تصمیم را اتخاذ کرد تا  اشغالگر و تمامی حامیانش بدانند 
که اگر زندگی مردم فلسطین امن نباشد، هیچ امنیتی برای 
آنها نیز وجود نخواهد داشت و به بازی گرفتن جان فرزندان 

ما، بدون پرداخت بها نخواهد بود. 
واکنش های جهانی

حزب اه لبنــان با صــدور بیانیــه ای ادامه حمات 
ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم و اعام کرده: 
»رزمندگان فلسطینی درسی به دشمن دادند که هزاران بار 
قبل از هر حمله مجددی محاسبه خواهد کرد.« دولت لبنان 
نیز حمات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و غیرنظامیان 

بی گناه ساکن آنجا را محکوم کرد.
وزارت خارجه روسیه نیز با انتشار بیانیه ای اعام کرد 
که دلیل اصلی تشدید تنش و درگیری ها در اطراف باریکه 
غزه طی روزهای گذشته، حمله عناصر یگان ویژه اسرائیل 

به باریکه غزه است.
گوترش دبیرکل ســازمان ملل نیز ابراز امیدواری کرد 
کــه تنش در نوار غزه پایان یابد چرا که در غیراین صورت 
جنگ جدیدی در غزه آغاز خواهد شد و ما با فاجعه بزرگی 
مواجه خواهیم شد. دیبرکل سازمان ملل افزود: جهان دیگر 
همانند وضعیت جنگ جهانی دوم، دو قطبی نبوده و همانند 
وضعیت دهه نود قرن بیستم یک قطب تحت کنترل آمریکا 

نیســت. انصاراه یمن و حزب اه عراق هم در بیانیه هایی 
همبستگی خود را با مقاومت در غزه اعام کردند و حمات 

رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
دولــت اردن نیز حمــات رژیم صهیونیســتی علیه 
نــوار غزه را محکوم کرده و خواســتار اقدامی فوری برای 
توقف این حمات و حمایت از غیرنظامیان شــده اســت. 
سخنگوی وزارت خارجه ایران هم خواستار مداخله فوری 
مجامع بین المللی برای توقف ماشــین جنگی و ترور رژیم 

صهیونیستی شده است.
»عبدالباری عطوان« تحلیلگر و نویسنده معروف عرب 
نیز اظهار داشته، پاسخ مقتدرانه محور مقاومت فلسطین به 
حمات اخیر رژیم اشغالگر به غزه در واقع پاسخی به هجوم 
برخی کشــورهای عربی برای عادی سازی رسمی روابط با 
رژیم اشــغالگر و یادآور آن بود که مقاومت همچنان پویا و 
مقتدر است و می تواند همه معادات را در عمل به هم بریزد 
و گنبدهای آهنینی که میلیاردها برای آن هزینه شده است 

تقریبا از مقابله با موشکهای پیشرفته مقاومت ناتوانند.
این محکومیت ها در شرایطی صورت می گیرد که یکی 
از مقامات وزارت خارجه آمریکا گفت: ما در کنار اسرائیل 

می ایستیم.
صهیونیست ها در شوک

یک ژنرال ارشــد صهیونیست در گفت وگو با روزنامه 
»اسرائیل هیوم« به شکست آشکار عملیات اطاعاتی نفوذ 
بــه غزه اذعان کرد و گفت: »ارتش اســرائیل معموا این 
گونه عملیات های اطاعاتی را بدون تلفات در نقاط مختلف 
خاورمیانه انجام می دهد اما در غزه شکســت ســختی را 
متحمل شد... یگانی که برای انجام این عملیات به غزه نفوذ 
کرده بود، شکست سختی خورد که پیامدهای خطرناکی 

برای ارتش اسرائیل دارد.«
به گزارش قدسنا، این ژنرال صهیونیست در ادامه تاکید 
کرد »این رخداد بر ما ازم کرده که درباره یگان کماندویی 
مجری این عملیات و کل ساختار ارتش بازنگری و تحقیقاتی 

را انجام دهیم.«
از ســوی دیگر، »رونی دانیل« تحلیلگر نظامی کانال 
13 عبــری در این باره گفت: »عملیاتی که در خان یونس 
رخ داد برای سال های طوانی مبهم باقی خواهد ماند...این 
عملیات ما را به یاد عملیاتی که در لبنان به کشــته شدن 
»امانوئل مورنو« افسر اسرائیلی منجر شد، می اندازد و نباید 

انتظار داشت جزئیات آن به زودی افشا شود.«

همزمان با انتشار جزئیات جدیدی از نحوه قتل 
خاشقجی که اینجا نیز نقش بن سلمان در این جنایت 
را تایید می کند، روزنامه فایننشال تایمز اعام کرد 

ولیعهد سعودی اختیاراتش را از دست خواهد داد. 
روزنامه »فایننشال تایمز« به نقل از شماری از مسئوان 
غربی نوشته، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در معرض 
تهدید قرار دارد و در داخل خاندان حاکم تاش هایی برای 
کاهش قدرت و اختیــارات او به خاطر پرونده قتل جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد عربســتانی دیده می شود. 
ایسنا نیز در این باره به نقل از این روزنامه انگلیسی نوشته، 
»مسئوان غربی محمد بن سلمان را جوانی گستاخ و تشنه 
قدرت می دانند که برای سیطره بر کل کشور و منطقه تاش 
می کند...سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان حمایت خود 
را از پســرش به خاطر جانبداری او از طرح »معامله قرن« 
ترامپ درباره فلسطین، کاهش داده است هرچند که برخی 

منابع دولتی عربستان این را تکذیب می کنند.« 
از ســوی دیگر، پیامدهای قتل »جمال خاشــقجی« 
جایگاه »محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی را تضعیف 
کرده و به مسن ترها در خاندان سعودی انرژی دوباره داده 
است. روزنامه انگلیسی »گاردین« با انتشار مطلبی با همین 
مضمون تاکید کرده، شــش هفته بعد از مرگ خاشقجی، 
فرآیند تصمیم گیری در ریاض آرام آرام شروع به تغییر کرده 
اســت... تبعات این ترور به محمد بن سلمان، وارث تاج و 

تخت سعودی، آسیب زده 
نزدیک  است. برخی منابع 
به خاندان سلطنتی سعودی 
این تصور وجود  می گویند 
دارد کــه »رجــب طیب 
رئیس جمهور  اردوغــان« 
انتشــار جزییات  با  ترکیه 
تحقیقات مرگ خاشقجی، 
به پادشاهی سعودی خیانت 

کرده است.
روزنامــه گاردیــن در 

ادامه به نقل از »یک منبع منطقه ای« نوشته، »هیچ شکی 
نیست که بن سلمان بال های خود را قیچی کرده است... بعد 
از قتل خاشقجی که ترکیه بن سلمان را مسئول دستور آن 
می داند، سران غربی درباره جنگ یمن که با ائتاف سعودی 
در جریان است، صحبت کرده  و خواستار آتش بس در این 
کشور شــده اند... پیامدهای مرگ خاشــقجی، بازتابی در 
جایگاه های قدرت در ریاض داشــته و بازگشت »احمد بن 
عبدالعزیز« برادر سلمان، شاه کنونی عربستان، به ریاض این 
تفاسیر را در پی دارد که گام اول این تغییرات بازگردانی یک 
فرد مسن به قدرت است. یک برداشت این است که برکناری 
بن ســلمان، خطر بازگشت به سوی ساختار مذهبی و لغو 
تغییرات اجتماعی در عربستان را در پی داشته باشد و رغبت 

کمی در لندن و واشنگتن 
برای برکناری بن سلمان 
وجود دارد. این در حالی 
رئیس جمهور  که  اســت 
ترکیه با بیان اینکه فایل 
صوتــی قتل خاشــقجی 
نیز  را  ســعودی ها  حتی 
کسی  گفته،  کرد،  شوکه 
که دستور این جنایت را 
صادر کرده بود باید هرچه 

سریعتر مشخص شود.«
شاهزاده ها بن سلمان را نمی خواهند

از سوی دیگر شماری از شاهزادگان سعودی از پادشاه 
عربستان خواستند محمد بن سلمان را به جانشینی خود 
تعییــن نکند و از اختیارات پســر بی پــروای خود بکاهد. 
روزنامه القدس العربی چاپ لندن با انتشار این خبر نوشته: 
»با طرح این درخواســت اعمال فشار بر محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان افزایش یافته است.« به گفته یکی از افراد 
نزدیک به خاندان حاکم، گروهی از شاهزادگان علیه شاهزاده 
محمد بن ســلمان وارد عمل شده اند و بر این باورند وی با 
کشتن جمال خاشقجی و اجرای عملیاتی که خارج از کنترل 
دربار بود، جایگاه عربستان را در عرصه بین المللی به خطر 
انداخته اســت. به گفته یکی از کسانی که شاهد شکایات 

شاهزادگان و گفت وگوهای نزدیکان ولیعهد بوده است، آنها 
از خاندان حاکم خواسته اند با جانشینی محمد پس از مرگ 

پدرش موافقت نکند.
اما به گفته سه منبع مطلع از محتوای فایل های صوتی 
قتل خاشقجی که در دست اطاعات ترکیه قرار دارد، عضوی 
از تیم کشتار اندکی پس از ترور جمال خاشقجی تلفنی به 
مقام مافوقش اطاع رسانی کرد که »به رئیست بگو« عملیات 
انجام شده و گمان می رود این »رئیس« محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی بوده باشد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز 
از نظر مقام های اطاعاتی، این فایل صوتی که ماه گذشته به 
دست جینا هاسپل، مدیر سیا هم رسید، موثق ترین مدرکی 
است که ولیعهد سعودی را به قتل جمال خاشقجی، مرتبط 
می کند. در حالی که به نام این رئیس اشاره ای نشده است، 
مقام های اطاعاتی آمریکا معتقدند که واژه  »رئیست«  اشاره 
به محمد بن ســلمان دارد. به گفته مقام های مطلع، ماهر 
عبدالعزیز مطرب،  یکی از 15 سعودی اعزامی به اسامبول 
برای قتل خاشقجی در کنسولگری ریاض، این گفت وگوی 

تلفنی را انجام داد و به عربی صحبت کرد.
در همین حال »ماریا اسخاکه« نماینده هلندی عضو 
پارلمان اروپا اعــام کرد که وی و 5۶ عضو دیگر پارلمان 
اروپا در نامه ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا خواســتار فراخواندن ســفیر اتحادیه اروپا از 

عربستان شده اند.

شواهد تازه علیه »بن سلمان« در پرونده خاشقجی

فایننشال تایمز: ولیعهد سعودی اختیاراتش را از دست می دهد

معاون رئیس جمهور آمریــکا که به دیدار 
نخست وزیر ژاپن رفته بود پس از دیدار با او اعام 
کرد، دو کشور بر ادامه تحریم های کره شمالی تا 
زمان خلع ساح کامل این کشور تاکید کرده اند، 
خبری که به اعتقاد ناظران، مذاکرات دو کره برای 
آشتی را هم به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

چنــد روز پس از آغاز رزمایش نظامی مشــترک 
کره جنوبی و آمریکا که برخاف توافق رهبران ســه 
کشــور صورت گرفت و انتقاد تند پیونگ یانگ را به 
دنبال داشت، شــینزو آبه نخست وزیر ژاپن می گوید 
وی و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا درمورد 
همکاری به منظور دستیابی به خلع ساح هسته ای 
کامل شــبه جزیره کره توافق کرده اند و تا آن موقع 
تحریم های کره شــمالی به قوت خود ادامه خواهند 

داشــت؛ اظهاراتی که قطعا خوشــایند پیونگ یانگ 
نخواهد بود.

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، به نقل از 
شبکه تلویزیونی ان اچ کی ژاپن، آبه این اظهارات را روز 
سه شنبه در کنفرانس خبری مشترک با مایک پنس 
پس از نشستی دوجانبه در در توکیو بیان کرده است. 
نخست وزیر ژاپن گفته توکیو و واشنگتن همکاری با 
یکدیگــر را به منظور جلوگیری از انتقال کشــتی به 
کشتی کاا توســط پیونگ یانگ ادامه خواهند داد. 
براساس قطعنامه های سازمان ملل متحد انتقال کشتی 

به کشتی کاا برای کره شمالی ممنوع شده است.
مایک پنس نیز گفته آمریکا، ژاپن و جهان درموره 
کره شمالی کوتاه نخواهند آمد و فشار علیه کره شمالی 
برقرار خواهد بــود و تحریم  ها نیز به قوت خود باقی 

می ماند...آمریکا، ژاپن و مابقی جهان به نتیجه ای کمتر 
از این راضی نمی شوند.

این موضعگیری تند در حالی عنوان می شود که 
کره شمالی بارها اعام کرده تبادل امتیازات بین دو 
طرف باید مرحله به مرحله صورت بگیرد. این کشور 
حتی با کره جنوبی به توافقات خوبی رسیده بود که 
آمریکایی ها را نگران می کرد. ضمن اینکه، کره جنوبی 
نیز به شدت متمایل به اعام »پایان خصومت« بین 
دو کره و از سرگیری روابط تجاری با کره شمالی بود، 
امری که با مخالفت آمریکا مواجه شد. کره جنوبی و 
ژاپن در حوزه سیاســت به شدت به آمریکا وابسته اند 
و بــدون اجازه این کشــور نمی توانند اقدامی در این 

راستا انجام دهند.
در همیــن حــال وزارت دفاع کــره جنوبي روز 

سه شــنبه در بیانیه اي اعام کرد به رغم مخالفت ها و 
انتقادهاي کره  شــمالي، آن کشور رزمایش مشترک 
دریایــي با آمریکا را ادامــه مي دهد. این رزمایش در 
سال هاي پیش به طور مستمر میان دو کشور برگزار 
شده اســت اما به دلیل موافقت دو کره براي کاهش 
تنش ها و پس از دیدار سران آمریکا و کره  شمالي در 

سال جاري به طور موقت متوقف شده بود.
کره شمالي از این رزمایش انتقاد و تحرکات آمریکا 
براي ایجاد گروه کاري و رزمایش دریایي دو کشور را 
محکوم کــرده و گفته آمریکا در امور داخلي دو کره 
مداخله مي کند. منابع نزدیک به پیونگ یانگ این را 
هم گفته که فعالیت های هســته ای خود را همچون 
ســابق از سر می گیرد. به نظر می رسد مذاکرات شبه 

جزیره کره به در بسته خورده است.

تاکید آمریکا و ژاپن بر حفظ تحریم های کره شمالی          گره مذاکرات دو کره کور شد

در  بین الملل،  سازمان عفو 
بیانیه ای اعام کرده این سازمان 
جایزه معتبر »سفیر وجدان« را 
از »آنگ ســان سوچی« رهبر 
واقعی میانمار پس گرفته است.
مرداد ماه گذشته رئیس   آژانس 
از  پناهجویان ســازمان ملل پس 
دیدار با آوارگان روهینگیا اعام کرد 
از دیدن »خشونت های وحشتناک« 
علیه مسلمانان این کشور »شوکه« 

به دلیل مشارکت در قتل عام مسلمانان روهینگیا
عفو بین الملل جایزه »سفیر وجدان« را

از »آنگ سان سوچی« پس گرفت

شده  است.»فیلیپوگراندی« گفت: »من واقعا از دیدن ترس و نگرانی که این 
افراد در خود احســاس می کنند، شــوکه شدم. آنها به شدت نگران بازگشت 
به میانمار هســتند. والدین زیادی کشته شده اند، خانواده های زیادی از هم 
پاشــیده شده است، زنان مورد تجاوز قرار گرفته اند. خشونت های وحشتناک 
زیادی وجود داشــته که رخ داده است.« پزشــکان امدادرسان سازمان ملل 
نیز در گزارش های متعددی، تعرض گســترده نظامیان ارتش میانمار به زنان 
مسلمان روهینگیا را تائید کردند. به دنبال آن یک موسسه بین المللی دیگر 
فاش کرد که ابعاد جنایت ها »خیلی وسیع تر و هولناک تر از آن چیزی است 
که تاکنون منتشر شده است.« آژانس توسعه بین الملل »اونتاریو« در گزارش 
خود نوشــت: »بیش از 24 هزار مسلمان روهینگیا از آگوست )مرداد( 2017 
تاکنون توســط نیروهای دولتی میانمار کشته شده اند. طبق این گزارش 40 
هزار نفر از مسلمانان روهینگیا که از میانمار به بنگادش پناهنده شده اند از 
زخم ناشی از شــلیک گلوله رنج می برند.« براساس این گزارش بیش از 34 
هزار نفر به آتش انداخته شــده و بیش از 114 هزار نفر هم مجروح شده اند. 
طبق گزارش  فوق از زمانی که ارتش و پلیس میانمار مسلمانان این کشور را 
هــدف قرار داده اند، 17 هزار و 718 زن و دختر روهینگیایی نیز مورد تجاوز 
قرار گرفته اند. در تهاجم ارتش میانمار 115 هزار منزل مســکونی آتش زده 
شده و 113 هزار منزل نیز ویران شده است تمام این جنایات طی یک  سال 

رخ داده است.

یک فرمانده ارشــد نظامی سوریه از شکست فرآیند سیاسی 
مرتبط با »ادلب« خبر داد و اعام کرد، طی روزهای آینده عملیات 

نظامی آزادسازی این استان آغاز خواهد شد.
یک فرمانده ارشــد ارتش ســوریه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: در 
صورتی که گروه های تروریستی )در ادلب( همچنان به دنبال تنش باشند 
و آنکارا نیز در عمل به تعهداتش درباره منطقه کاهش تنش ناکام بماند،... 
قطعا این جبهه ها )حماه و ادلب( شاهد عملیات نظامی گسترده ای از طرف 

ارتش )سوریه( خواهد بود. 
به گزارش ایســنا، منبــع فوق افزود، گروه های شــبه نظامی از زمان 
امضای توافق ادلب )میان روســیه و ترکیه( تاکنون، پایگاه های ارتش را با 
ســاح های سنگین هدف قرار داده و می دهند، آخرین مورد آن نیز حمله 
ترویست های وابسته به »حزب  اسامی ترکستانی« با موشک های آمریکایی 
»تاو« است؛ این تروریست ها مواضع ارتش سوریه را در منطقه »سهل الغاب« 

هدف قرار دادند.
منبع مذکور افزود: ارتش ســوریه روزانه اقدام شبه نظامیان در انتقال 
تجهیزات نظامی به منطقه خالی از ساح  را رصد می کند. ارتش آماده مقابله 
با هرگونه اقدام تحریک آمیز اســت. این منبع همچنین، تاکید کرد: ارتش 
سوریه اطاعات دقیق و اهداف مشخص از جمله چند انبار ساح و مهمات 
و پایگاه های فرماندهی گروه  های شــبه نظامی در اختیار دارد و در همان 
مرحله اول هر عملیات، این اهداف در حومه استان  های ادلب و حماه مورد 

حمله قرار خواهند گرفت.
اواخر شــهریور گذشــته »وادیمیر پوتین« و »رجب طیب اردوغان« 
روســای جمهور روسیه و ترکیه در شهر ســاحلی »سوچی« در ارتباط با 
»ادلب« توافقی را امضاء کردند. براســاس این توافق، آنکارا موظف شــد 
ســاح های سنگین تروریست ها را از مناطقی خاص در غرب استان ادلب، 
تخلیــه کند. اما تاکنون این امر محقق نشــده اســت. طبق گزارش های 
منابــع خبری، ترکیه نمی توانــد گروه های تکفیری »جبهــه  النصره« را 
 تحــت کنترل خود درآورد و بســیاری از این گروه از آنکارا حرف شــنوی 

ندارند.
نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل،  جمعیت استان ادلب را حدود 
سه میلیون نفر اعام می کنند. شمار افراد مسلح در ادلب نیز از 70 تا بیش 

از 120 هزار نفر گزارش می شود.
کوتاهی ترکیه

»علی حیدر« وزیر آشتی ملی سوریه، در کمیسیون بودجه و برنامه ریزی 
پارلمان این کشور، گفت: »با وجود به تعویق افتادن عملیات نظامی، فرآیند 
سیاســی در ادلب اکنون به صورت کامل متوقف شده است؛ زیرا ترکیه به 

وظایف خود درباره توافق سوچی )ادلب( عمل نمی کند«.
روزنامه الوطن سوریه به نقل از وزیر آشتی ملی این کشور گزارش داد 
که روســیه نیز قصد ندارد توافق با ترکیــه از بین برود و به همین دلیل، 

 توجیهاتی می آورد به امید اینکه ترکیه این توافق را اجرا کند.
وی با تاکید بر اینکه اصل مسلم نزد روسیه،  بازگشت ادلب به حاکمیت 

سوریه است، اعام کرد که مسکو بر سر این موضوع، پافشاری می کند.
حیدر ادامه داد: »با توجه به این وضعیت، وزارت )آشــتی ملی( بر سر 
موضوع تماس با مناطق نزدیک به )استان های( اذقیه، حماه و حلب تمرکز 

کرده است تا بتواند با ساکنان آن مناطق ارتباط برقرار کند«.
این مسئول سوری با اشاره به اینکه چنین تماس هایی می تواند در آینده 
مفید باشد و آنان را تشویق کند که دولت وارد این استان شود، اعام کرد 

که در عین حال،  تبلیغات منفی بسیاری علیه دولت وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه »امروز نمی توان درباره مصالحه یا حل و فصل 
در ادلب ســخن گفت«، خاطرنشان کرد که وضعیت این استان ناپایدار و 

متزلزل است.

سرویس خارجی- 
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به موج جدید حمات ائتاف 
ســعودی به الحدیده در غرب یمن اعام کرده: »خطر بزرگترین 
قحطی قرن جدی است و بندر الحدیده برای تضمین تغذیه کشور 

بسیار مهم است.«
ســایه قحطی و گرسنگی بر سر مردم یمن سنگینی می کند. تشدید 
حمات ائتاف سعودی به بندر الحدیده نیز مزید بر علت شده و بزرگترین 
فاجعه بشــری در یک قرن اخیر در حال رقم خوردن است. در این شرایط 
آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل در گفت وگو با شــبکه تلویزیوني 
فرانس 24 تصور پیروزی عربستان و امارات متحده عربی در نبرد الحدیده 
را »بســیار نگران کننده« خواند. گوترش گفت: »این جنگی است که همه 
در آن بازنده هستند. این جنگی است که تبعات انسانی ویرانگری دارد. ما 
برای ایجاد شرایطی برای آغاز بحث های سیاسی با مارتین گریفیتس نماینده 
سازمان ملل همکاری می کنیم. اما حقیقت این است که در برقراری آتش 
بس موفقیتی حاصل نشد. این درست است که بگوییم عربستان و امارات 
متحده عربی همچنان بر این باورند که می توانند الحدیده را تصرف کنند و 
این ما را به شدت نگران کرده است. اول به دلیل اینکه نبردها با تبعاتی که 
کاما مشــخص است، ادامه می یابند و دوم به این دلیل که الحدیده برای 
ارسال کمک های بشردوستانه به یمن بسیار مهم است... ما در سال جاری 
8 میلیون نفر را تحت حمایت قرار دادیم و فکر می کنیم که در سال آینده 
می بایست 14 میلیون نفر را تحت پوشش قرار بدهیم، خطر بزرگترین قحطی 
قرن جدی است و بندر الحدیده برای تضمین تغذیه کشور بسیار مهم است.«

تحوات میدانی الحدیده
اما در ادامه نبرد الحدیده شبکه تلویزیونی »العالم« از ادامه ایستادگی 
ارتــش و کمیته های مردمی یمــن در برابر متجاوزان و مزدوران در جبهه 
سواحل غربی در استان الحدیده و خسارات سنگین وارده به گروه های متجاوز 
خبر داده است. گزارشگر العالم اعام کرده، »عزیز راشد« کارشناس نظامی 
یمنی از انهدام 211 دستگاه خودروی زرهی و نظامی جنگی متجاوزان به 
ویژه خودروهای زرهی خبر داد. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصاراه 
یمن نیز اظهار داشته، موازنه قدرت در میدان های نبرد در الحدیده به سود 
نیروهای ملی یمن تغییر یافته است. وی افزود: »ارتش و کمیته های مردمی 
یمن در جبهه های مختلف در حال پیشروی هستند و خسارات متجاوزان، به 
ویژه در جبهه سواحل غربی بسیار قابل توجه است.« جنبش انصاراه یمن 
هم اعام کرده »حمات گســترده  نیروهای تحت حمایت ائتاف سعودی 
- اماراتی را ناکام گذاشته و پیشروی آنها به سمت بندر الحدیده را متوقف 
کرده است.« این در حالی است که درگیری ها در حومه این شهر ادامه دارد 
و ســازمان ملل نسبت به پیامدهای »فاجعه بار« آن در صورت نابودی این 
بندر هشدار داده است. الحدیده تنها تنفس گاه باقی مانده برای یمنی هاست.

دبیر کل سازمان ملل هشدار داد
سایه بزرگ ترین قحطی قرن

برسر مردم یمن

توقف فرایند سیاسی در ادلب
شمارش معکوس برای آغاز عملیات نظامی

سرویس خارجی -
رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت از پاریس بسیار تاش کرد 
تا سفرش را موفقیتی چشــمگیر نشان دهد. او از تحکیم روابط در 
اتحادی تاریخی سخن گفت اما به گفته معاون پیشین وزیر خارجه 
آمریکا »رویدادهای پاریس برای ما به مثابه توبیخ و سرزنشی شدید 

بود که ترامپ و گروهش عامل آن بودند.«
اجاس صلح پاریــس به ابتکار امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه 
روز یکشــنبه با حضور رهبرانی از 70 کشور جهان، سازمان های بین المللی، 
اندیشکده ها و سازمان های غیرانتفاعی در مورد مسائلی نظیر امنیت، تروریسم، 
آب و هوا و انرژی سبز، حاکمیت جهانی، تهدیدهای سایبری و دیگر مسائل 
مطرح در قرن 21 برگزار شد. این اجاس همزمان با صدومین سالگرد پایان 

جنگ جهانی اول برگزار شد.
»ترامپ« در آستانه ورود به پاریس به شدت به ماکرون حمله کرد و وی را 
به دلیل اظهار نظر در مورد ایده تشکیل ارتش اروپایی مورد سرزنش قرار داد. 
در بازگشت از این اجاس نیز سعی کرد تا سفرش را موفقیتی چشمگیر برای 
سیاست خارجی دولت خود قلمداد کند. ترامپ روز دوشنبه نیز در صفحه توئیتر 
خود نوشت:  همین اان از فرانسه بازگشتم و دیدارهایم با سران )کشورهای( 
دنیا در آنجا دستاوردهای زیادی داشت. طرح این واقعیت که باید در هر دو 
حوزه نظامی و تجاری، منصفانه با آمریکا رفتار شــود که اینگونه رفتار نشده 
اســت، هرگز آسان نیست. ما بخش زیادی از هزینه حفاظت نظامی از دیگر 
کشــورها را می پردازیم؛ صدها میلیارد دار، برای این امتیاز بزرگ که صدها 
میلیارد دار دیگر را نیز در حوزه تجارت با همین کشــورها از دست بدهیم. 

من به آنها گفتم این اوضاع نمی تواند ادامه پیدا کند.«
اما به گفته »تونی بلینکن«، معاون پیشــین وزیر امور خارجه آمریکا، در 
اجاس پاریس ماجرا چیز دیگری بود و این اجاس نشانه بیشتر انزوا گرایی 
آمریکا بود. وی در مصاحبه با سی ان ان با  اشاره به رویدادهایی که در پاریس 
و در جریان ســفر دونالد ترامپ به فرانســه اتفاق افتــاد گفت: »رویدادهای 
پاریس برای ما به مثابه توبیخ و سرزنشی شدید بود که رئیس جمهور ترامپ 
و گروهش عامل آن بودند و مسیری که دارند ما و کشور را هدایت می کنند. 
در واقع شــاهد و گواهی دیگر بود مبنی بر اینکه شــعار »نخست آمریکا« به 
معنای آمریکا منزوی شده است. این را هم در سخنان و هم در تصاویری که 
منتشر شد شــاهد بودیم. سخنان رئیس جمهور ماکرون به طور مستقیم در 

تخطئه سیاست ملی گرایانه رئیس جمهور ترامپ ایراد شد.«
به گفته وی تصاویری بود که نشان می داد همه سران کشورها دوشادوش 
یکدیگر زیر باران حرکت می کنند اما دو نفر در میان آنان دیده نمی شــدند 
وادیمیر پوتین )رئیس جمهور روسیه( و رئیس جمهور ترامپ. نقش آمریکا تنها 
در صورتی به نمایش درمی آید که مدیریت کشورهای هم پیمان را بر عهده 
داشته باشد؛ در صورتی که برای نظم بین المللی که در ساختن آن مشارکت 
داشتیم ایستادگی کنیم و برای همکاری بین المللی؛ اما رئیس جمهور )ترامپ( 

در عمل از این صحنه ها غایب بود.
معاون پیشــین وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تشــکیل »ارتش واحد 
اروپایی« دربرابر ناتو نیز گفت: »اروپایی ها ارتش اختصاصی دارند؛ لذا پرسش 
این نیست که آیا ارتش خواهند داشت بلکه موضوع همکاری و تاش بیشتر 

برای ایجاد ارتشی قویتر است.« 

وقتی اجاس پاریس
 به اجاس توبیخ آمریکا تبدیل می شود


