
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه خدمات انتظامی 
حفاظتــی و مراقبتی از جملــه حفاظت از اماکن و تاسیســات 
خصوصی و دولتی فاقــد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محات و 
مجتمع های مســکونی تجاری صنعتی و شعب غیرمادر بانکهای 
خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه 
و اماکــن تفریحی و فرهنگی و آموزشــی و ورزشــی و درمانی، 
زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کاا و پروژه های 
عمرانــی. شــماره مجــوز 45/22/3/13971292 تاریخ مجوز 
1397/1/29 مرجع صادرکننده مرکز انتظام پلیس پیشــگیری 
ناجــا مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 
تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- تهران ویا- 
کوچه شــهید علی اصغر عنبرافشــان- خیابان ستارخان- پاک 
383- مجتمع تجاری چشم انداز- طبقه پنجم- واحد 3 کدپستی 
1444743168 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000ریال 
می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ناهید فخر به 
شماره ملی 0036840157 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقای علی اکبر آل یمین به شــماره ملــی 0451986059 دارنده 
400/000 ریال سهم الشــرکه آقای شــعبانعلی امیرحسینی به 
شماره ملی 0603071201 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 
آقای حســن نیک صفت اباتری به شــماره ملی 2677732661 
دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی ارکانی یامچی به 
شماره ملی 3979219641 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 
اولیــن مدیران: آقای علی اکبر آل یمین به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، آقای مجتبی ارکانی یامچی به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره، آقای شعبانعلی امیرحسینی به سمت عضو هیئت 
مدیره، آقای حسن نیک صفت اباتری به سمت عضو هیئت مدیره 
و خانم ناهید فخر به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور 
موسسه از قبیل چک، ســفته بروات، قراردادها، عقود اسامی با 
امضاء آقای علی اکبر آل یمین همراه مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری ناجی گستر قائم در تاریخ 1397/4/12
 به شماره ثبت 45033 به شناسه ملی 14007694568 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/04/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان و صورت های مالی 
شرکت برای دوره مالی سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
به بین محتوا با شناســه ملی 14006661682 و شماره ثبت 41230 به سمت 
بازرس اصلی و آقای رستم خسروی دارنده شماره ملی 0056940769 به سمت 
بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کیهان به عنوان 
روزنامه کثیراانتشــار جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. - اعضای 

هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:

- شرکت گروه صنعتی بین المللی محصوات پارس )با مسئولیت محدود( ثبت 
شده به شماره 179869 و شناسه ملی 10102220898 

- شــرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق )ســهامی خاص( ثبت شده به شماره 
466966 و شناسه ملی 14004686193

- شــرکت پخش مدبران کوشــای ایرانیان )با مسئولیت محدود( ثبت شده به 
شماره 472476 و شناسه ملی 14004928845 

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 488296 و شناسه ملی 14005665210 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/08/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ســلمان قدردان )به شماره ملی 0063121042 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( سیده سمیه حسینی )به شماره ملی 
0079469604 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره( محسن حبیب اللهی )به 
شــماره ملی 0079830560 خارج از شرکاء به سمت عضو هیئت مدیره( رها 
ایمن )به شــماره ملی 1377494233 خارج از شــرکاء به سمت عضو هیئت 
مدیره( مریم بیگلری )به شماره ملی 0065709772 خارج از شرکاء به سمت 
عضو هیئت مدیره( محســن بیک محمدی )به شــماره ملــی 0065130693 
خارج از شــرکاء به سمت عضو هیئت مدیره( امان کســمائی )به شماره ملی 
0944868150 خارج از شرکاء به سمت عضو هیئت مدیره( برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات 
و قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مبین ناظر ایرانیان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 480446 

و شناسه ملی 14005284650 

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه بندر 
خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجاره چهار دســتگاه بیل پیکور مکانیکی 220 
خط 7 کوماتسو

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/8/28 لغایت 97/9/7 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/10

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 820/000/000 ریال)هشتصد و 

بیست میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره 
توسط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(. و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 09171041836-09387646547-07731378702-5

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران)اسب دوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع(- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 300 کوماتسو 

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/8/28 لغایت 97/9/7 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/10

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 220/000/000 ریال )دویست و 
بیســت میلیون ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار 
)ضمانت نامه های صادره توســط موسســات اعتباری غیر بانکی که دارای 
مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران هستند مورد پذیرش 

می باشد.( و یا واریز وجه نقد 
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر - شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836

تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی 220 پاکتی کوماتسو

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/08/28 لغایت 97/09/07 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/09/08 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/09/10

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 380/000/000 ریال )سیصدوهشتاد 

میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

 سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر - شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836
تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 

جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
D155 موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه بلدوزر

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/08/28 لغایت 97/09/07 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/09/08 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/09/10

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 340/000/000 ریال )سیصد وچهل 

میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

 سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر - شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836
تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 

جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی 400 کوماتسو

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/8/28 لغایت 97/9/7 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/10.

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 620/000/000 ریال )ششصد و 
بیست میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار 
)ضمانت نامه های صادره توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران هستند مورد پذیرش 

می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 
خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه لودر 470
مهلت مناقصه: از تاریخ 97/08/28 لغایت 97/09/07 )ده روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1397/09/08 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/09/10
مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 280/000/000 ریال )دویست و 
هشتاد میلیون ریال(

 به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی  بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836
تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 

جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع(- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 330 هیوندا

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/8/28 لغایت 97/9/7 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/10.

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 225/000/000 ریال )دویست و 

بیست و پنج میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توسط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(

سال هفتادو هفتم   شماره 22053   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 28 آبان 1397   11 ربیع ااول 1440    19 نوامبر 2018

با رای اعضای کمیته تعیین رؤسا 
ریاست »طهرانچی« 
بر دانشگاه آزاد 
تایید شد

۳

مقاومت فلسطین با این موشک ها
نتانیاهو را به خاک سیاه نشاند

روحانی بقیه لیبرال ها را برکنار کند، اقتصاد رونق می گیرد

دو لیبرال رفتند، دو اخالگر اعدام شدند
دار ارزان شد

اژه ای در نامه به ظریف:
اسناد پولشویی را ارائه کنید!

پرخاشگری ناروا به منتقدان
پس از اعتماد بی جا به غرب

صفحه2

خبر ویژه
دو پرسش

 که نمی خواهند
 پاسخ دهند

یادداشت روز

صفحه2

در قم و تهران برگزار شد

تجمع بزرگ حوزویان در حمایت از مردم مظلوم یمن
صفحه۳

کرباسچی:
اینکه دولت 
سخنگو ندارد
 یعنی سخنی ندارد

۳

صندوق توسعه ملی با دست اندازی دولت ها
خالی شده است

* پرداخت 200 هزار تومان به کارمندان دولت 
در قالب بسته های حمایتی.

 * قانون تضمیــن خرید محصوات اساســی 
زیر چکمه بی قانونی سازمان برنامه.

* یک بازنشسته مدیرعامل شرکت ملی نفت شد!

* دولت با تغییر نرخ ارز، کسری بودجه خود را 
جبران کرد.

* رونق بازار مسکن با اجرای مالیات بر عایدی 
سرمایه.

صفحه۴

کاخ سفید: سه شنبه قاتل خاشقجی را معرفی می کنیم
آیا ترامپ گاو شیرده خود را ذبح می کند؟

* ارتش ســوریه آماده عملیات بزرگ در ادلب؛ 

منازعه تروریست ها در شهر باا گرفت.

* تظاهــرات، آشــوب و درگیری در فرانســه، 

جمهوری چک و یونان.

* آل ســعود در الحدیده حریف انصاراه نشد؛ 

3000 مزدور سودانی اجیر کرد.

* عزاداری 2 میلیون زائر در سامرا به مناسبت 

شهادت امام حسن عسکری)ع(.         صفحه آخر

* گروهان های قدس شــاخه نظامی جنبش جهاد اســامی فلسطین شــامگاه شنبه با پخش یک فیلم 
ویدئویی، از دستاورد جدید موشکی خود رونمایی کرد. موشکی که  جهاد گفته براساس تکنولوژی موشک 

ایرانی »فلق 2« ساخته شده و گنبد آهنین هم در جنگ اخیر غزه نتوانست آن را ردگیری کند.
* گردان های قدس خطاب به صهیونیست ها: »به شما وعده می دهیم موشک های بیشتری را در صورتی که 

گستاخی کنید شلیک خواهیم کرد«.
* وب سایت صهیونیستی دبکا، نزدیک به منابع امنیتی این رژیم: پس از شلیک یک راکت پیشرفته از سوی 
گروه های فلسطینی، سران صهیونیست به سرعت خواستار آتش بس شدند.                          صفحه آخر

* اژه ای دربــاره اظهارات ظریــف: این کلمات و 
جمات از نظر شــخص بنده غلط بوده و از طرف 
یک مقام رســمی مطرح می شــود و باید توضیح 
دهد و اســناد خود را ارائه کند که اینجانب نامه 
نوشته و گفته ام که اگر این جمات از سوی ایشان 

است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود.
* پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در 
حال انجام ولی زمان بر بــوده و نیازمند تحقیقات 
خیلی بیشــتری است ولی در حال رسیدگی است 
همچنیــن پرونــده دریافت زمیــن محمد جواد 
اریجانــی، یک بار در زمان آیت اه شــاهرودی و 
یک بار هم در زمان آیت اه آملی بررســی شده و 

در هر دو بار بدون وقوع جرم مختومه شده است.

*  دار رفته، ماشــین لوکس وارد شــده، دار رفته، اصا چیزی وارد نشده، خیلی ها دفاع می کنند و 
می گویند اصا این ها جرم نیست که قوه قضائیه وارد شود.

* اینکــه یک مقام دولتی اعــم از رئیس جمهور یا معاون اول و هرکــس دیگری تصمیم به واگذاری 
ارز و ســکه در آن شــرایط کرده، اوا باید بررسی شــود که آیا این تصمیم درست بوده و یا غلط و در 
 ثانی چه کســی باید برای قوه قضائیه این موضوع را اعام کند تا قوه قضائیه ببیند جرمی اتفاق افتاده

 یا خیر؟
* درباره مدیرعامل کشــت و صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصا زندان نیســت که 
فرصتی به او داده شود تا مشکات را حل کند.                                                            صفحه۱۱

* با کناره گیری و برکناری دو عضو لیبرال دولت و اعدام دو اخالگر، اقتصاد کشور نفس تازه ای کشید و 
نرخ ارز پس از ماه ها نوسان خرد کننده سیر نزولی به خود گرفته و این روند همچنان ادامه دارد، انتظار 

می رود رئیس جمهور با توجه به این تجربه گرانقدر بقیه لیبرال ها را برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
* یک ماه پیش عباس آخوندی وزیر سابق راه که به سیاستمدار لیبرال کابینه یازدهم و دوازدهم مشهور 
است استعفا داد، هفته گذشته نیز مسعود نیلی از سمت دستیاری ویژه رئیس جمهور کناره گیری کرد، 

کارشناسان حذف این دو سیاستمدار لیبرال را زمینه ساز رونق اقتصادی دانسته اند.
*  عباس آخوندی که روزنامه های زنجیره ای حامی دولت از او به عنوان سیاستمدار تکنوکرات و لیبرال 

یاد می کنند پس از استعفا افتخار خود را نساختن حتی یک مسکن مهر اعام کرده است!

* پیش از انتخاب شــهردار جدید تهران یک فعال سیاسی اصاح  طلب به روزنامه آرمان گفته بود در 
واقع دیدگاه اقتصادی آخوندی خیلی لیبرالیســتی است و این می تواند گاه در مواردی به تصمیماتی 

منجر شود که هزینه زندگی در تهران را باا ببرد.
* پیاده ســازی برنامه های اقتصادی برای کم کردن هزینه های عمومی، حذف یارانه، حذف مکانیسم 
کنترل قیمت، آزادســازی نرخ ارز و افزایش حمایت قانونی از ســرمایه گذار از طریق نظام سرکوب 

دستمزد و محدود شدن زمان قرارداد کار خاصه ای از نظرات اقتصادی مسعود نیلی است. 
* با اعدام دو مفسد اقتصادی در چهارشنبه هفته گذشته مردم امیدوار شده و بازار نفس تازه ای کشید 
و اکنون انتظار جامعه محاکمه مدیران زمینه ساز رشد و فعالیت این افراد است.                         صفحه2

آقای ظریف! 
شما نظام را
به حمایت
 از تروریسم 
متهم کردید

۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
بدعهدی اروپا 
صدای بزک کنندگان 
برجام را هم 
درآورد

۱۱

رئیس سازمان بسیج در نشست خبری: 
۳ هزار

 نیروگاه  خورشیدی 
می سازیم

۳



اخبار كشور
صفحه 2

  دوشنبه    2۸ آبان ۱۳۹۷
۱۱ ربیع ااول ۱44۰ - شماره 22۰۵۳

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* اعتقاد شهردار جدید تهران به مدیران خارجی حکایت  کسی است که نیمه شب 
به بریدن قفل مغازه ای مشغول بود گفتند چه کار می کنی گفت ساز می زنم گفتند 

پس چرا صدا ندارد گفت فردا صبح صدایش بلند می شود.
0917---3384

* پایتخت، شهرداری همانند آقای قالیباف می خواهد که بدون آوردن مدیرخارجی 
و با اتکا به توانایی داخل کارنامه قابل قبولی از شهروندان تهرانی دریافت کرده است.
021---9715

* شورای شهر مدعی اصاحات تاکنون چند شهردار برای پایتخت انتخاب کرده است 
هزینه ای را که این بی نظمی به بار خواهد آورد جامعه پرداخت می کند. تا کی مردم 

باید تاوان بی کفایتی عده ای را بپردازند؟
0902--4610

* تیم دانش آموزان ایران در المپیاد نجوم جهان قهرمان شد. این ثمره عمل به شعار 
ما می توانیم است. دولت تدبیر و امید باید یاد بگیرد که چطور دانش آموزان کم سن 
و سال از ظاهر پیچیده رقابت های جهانی نهراسیدند با باور به توانایی علمی، قله را 
فتح کردند. دولت نیز امید به بیگانه را رها و با تکیه به ظرفیت های داخلی، قله های 

اقتصاد را فتح کند.
0918---5411

* چرا دستگاه دیپلماسی کشورمان نسبت به دستگیری استاد هسته ای دکتر رحیقی 
توسط دولت ظالم دانمارک و آزادی او منفعانه عمل می کند؟ از نمایندگان انقابی و 

بسیجی انتظار می رود با حرکت قانونی و آتش به اختیار وارد عمل شوند.
0912---6127

* آقای ظریف وزیر خارجه با سخنان نسنجیده و دشمن شاد کن خود برای چندمین 
مرتبه به منافع ملی کشور آسیب جدی وارد کرده. چرا قوه قضائیه در این موارد ورود 

پیدا نمی کند؟
0930---9179

* در موضع کرسنت اگر با زنگنه برخورد می شد و مجددا انتخاب نمی شد بهانه به 
اهه نمی دادیم که به 14 میلیارد دار جریمه محکوم شویم! با آقای ظریف هم باید 

برخورد شود تا بهانه ای جدید به دست غربی ها ندهیم!
حسین افضلی- دامغان

* کره شمالی در حالی با شیطان بزرگ مذاکره می کند که به تقویت زیرساخت های 
نظامی اش هم مشــغول است و آزمایش  ساح های هسته ا ی و پیشرفته خود را هم 
ادامه می دهد چرا که می داند برای مذاکره با شیطان بدعهد باید دست باا را داشت 
ولی در کشــور ما برعکس عده ای ابتدا داشته های ملت را بتن ریزی کردند، از طرف 

دشمن سخن گفتند و سخنان شیطان را تضمین شده تلقی کردند!
0912---3949 ، 0911---7758
* گویا آقای ظریف اول نظام را متهم می کند و بعد به دنبال سند می گردد. اگر سند 
هم بیاورد فقط دولت را متهم  کرده است که قانون مبارزه با پولشویی را که در سال 
86 تصویب شــده، اجرا نکرده است. آیا این خودزنی ها و گرا به دشمن دادن ها جرم 
تلقی نمی شود! آیا زندان فقط برای امثال دکتر عباسی است. این بار چندم است که 

آقای ظریف علیه امنیت ملی سخن پراکنی می کند؟!
0935---7956
* دولتمردان کره شــمالی کوچک ترین بدقولی را که از آمریکا دیدند برنامه توسعه 
تسلیحات هسته ای خود را دنبال کردند. دولتمردان ما از مسئوان کره شمالی یاد 
بگیرند و با مشاهده بی تعهدی آمریکا و اروپا فعالیت هسته ای صلح آمیز را شروع کنند. 
اروپایی ها مدت 7 ماه است که این آقایان را با وعده های پوچ دنبال خود می کشند. 

چرا به خودشان نمی آیند؟!
علیمردانی
* آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان قبول دارند که در امور مالی و سیستم بانکی 
کشــور تخصص ندارند پس چگونه به خودشان اجازه می دهند که درباره پولشویی 

اظهارنظر کرده و اذهان عمومی کشور را مشوش نمایند.
بیگ زاده

* برجام قرار بود به تنهایی گره مشکات اقتصادی کشور را باز کند که این طور نشد 
اما مهم تر تضمینی بود که دولت به خصوص آقای ظریف برای دستاوردهای برجام 
می دادند اما امروز مشاهده می کنیم که بی ثباتی در بازار ارز و... منتهی به سبد حمایتی 

کاا شده است که حکایت از کاهش قدرت خرید اکثریت جامعه دارد.
0919---8997

* خواســته مردم از قوه قضائیه برخورد با سرمنشــأ شکل گیری فساد است. از قوه 
قضائیه تقاضا دارم به دور از ماحظات به پرونده ها رســیدگی کند و مطمئن باشــد 

مردم همه جانبه حمایت خواهند کرد.
021---1586

* آقای ظریف! آیا پنج ســال برای مذاکره با شــیطان بزرگ برای هیچ و این همه 
هزینه به نظام تحمیل کردن و حق ماموریت گرفتن و... یک نوع پولشویی نیست؟!

باقری
* چرا برخی روزنامه های زنجیره ای، خبر اعدام ساطین سکه و ارز را سانسور کردند! 
خودشان هم آلوده اند، یا از اجرای حکم الهی ناراحتند و یا از سروسامان گرفتن ارز 
و بازار بدشــان می آید؟ قطعا در پیشگاه الهی بازخواست می شوند. کار رسانه کمک 

به ریشه کنی فساد است.
021---2085

* گل به خودی زدن آقای ظریف پایان ندارد. خنده دار است که ایشان گفته با برجام 
سر آمریکا کاه رفته است! در مورد اخیر هم برای قبواندن خواسته غربی ها یعنی 

CFT به نظام در جهت منافع اروپایی ها کشور را متهم به پولشویی کرده است.
0912---8853
* روزنامه های زنجیره ای و حامی دولت چرا این تعابیر زشت را درباره نظر مرجعیت 
در خصوص FATF و CFT به کار می برند؟ آیا این رفتار زنجیره ای ها بی احترامی به 

شأن و جایگاه مرجعیت نیست؟
0936---1700
* وقتــی دار در حال صعود بود حتی قیمــت اجناس داخلی هم اوج گرفتند ولی 
حال که بحمدا... در حال نزول است متاسفانه هیچ نشانه ای از کاهش قیمت ها دیده 
نمی شود. چرا؟ چرا گوشت شتر باید 80-75 هزار تومان و گوشت گوسفند 70-80 

هزار تومان باشد؟
6798---0912 و 7215---0915
* از اعدام دو مفسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی تشکر می کنم... زراندوزان زالوصفت 
درس بگیرند. سلطان سکه فقط با یک کفن راهی قبر شد. البته امیدواریم مقصران 

دولتی این قضیه نیز مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
8617---0912 و 8397---0912 و 4326---0930
* مردمی که در آتش سوزی کالیفرنیا جان می دهند اگر از جمهوری اسامی درخواست 
کمک کنند برای مهار آتش سوزی آماده ایم. چون دولت عقب مانده ترامپ اعام کرده 
تا 10 روز آینده توانایی خاموش کردن را ندارند. دنیا بداند جمهوری اســامی ایران 
طرفدار مردم ضعیف و ستمدیده دنیاست چه یمن، چه سوریه، عراق، لبنان، غزه و 

فلسطین، افغانستان، بحرین و... و چه مردم آمریکا خصوصا رنگین پوست ها!
وحیدی
*  چه صحنه های آزاردهنده و زشــتی اســت، مردمی که ده ها ســال با ایثار و از 
خودگذشتگی نظام و مملکت را حفظ کردند امروز در صف چند کیلو برنج و روغن و 

مرغ )سبد کاا( بایستند؟! این مردم شایسته بهترین ها هستند.
0915---1648
* بازنشسته ها در کشور محروم ترین شهروندان هستند. توزیع بسته حمایتی از سوی 
دولت بین آنان دردی را از این قشــر درمان نمی کند. مشکل این قشر باید ریشه ای 
حل بشود همسازی این نیست که یکی 30 میلیون و دیگری دو میلیون حقوق بگیرد. 

صندوق بازنشستگی کشوری چه می کند؟
0916----2805
 * نبود سرعت گیر در خیابان شریعتی روبروی پمپ بنزین قاضی خرم آباد لرستان مرتب 

جان هم وطنان را می گیرد. از مسئوان امر درخواست رسیدگی دارم.
0916----1361
* شــهرداری در سال های گذشــته مبلغ قابل توجهی را برای کارهای فرهنگی به 
مساجد و مدارس اختصاص می داد ولی از زمان تصدی اصاح طلبان بر مسند قدرت 

سرسوزنی از این مساعدت ها نیست.
یک هم وطن

* دانشگاه علمی کاربردی واحد 26 استعام مدرک تحصیلی را در ظرف 50 روز جواب 
می دهد، چرا؟ آیا در سیستم دولت الکترونیک یک استعام باید حدود 2 ماه زمان ببرد؟! 
از مسئوان امر درخواست می شود این زمان را به کمتر از 15-10 روز کاهش دهند.
0935----3488

* 2 سال اســت همسرم بیکار است و ماه ها است نتوانسته ایم غذای مناسبی برای 
فرزندانمان تهیه کنیم. نیت تماس بنده درخواســت کمک مالی نیست بلکه تقاضا 

داشتم شغلی برای همسرم فراهم کنید تا از این روزهای سخت بتوانیم عبور کنیم.
0990----8013 محمد ایمانی

پنج سال از عمر هشت ســاله دولت عمدتا با سودای برجام سپری شد. آیا زمان 
باقی مانده، برای اصاح مسیر غنیمت شمرده می شود یا به نسخه بدخواهان دوست نما 
عمل می کنند که معتقدند همچنان باید با تولید حاشیه و تقابل، جامعه را دو قطبی کرد؛ 

حتی اگر بازی در زمین دشمن باشد و فرصت های ملی پیشرفت را نابود کند. 
1- رهبر معظم انقاب هفتم شهریو رماه در دیدار اعضای هیئت دولت تصریح کردند 
»در زمینه اقتصادی باید قوی و پُرحجم کار کرد و تمام خأها را پر کرد؛ این شدنی است و 
ما در اداره اقتصاد کشور بن بست نداریم. حجم و کیفیت فعالیت مسئوان اقتصادی باید 
به گونه ای باشد که شب و روز نشناسند. مشکات تولید، راه حل دارد و اقتصاددان ها نیز 
برای آن راهکار ارائه داده اند که اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم بهبود خواهد یافت«. 
ایشان ضمنا با انتقاد از رفتار اروپایی ها درباره برجام تاکید کردند »ارتباط و ادامه مذاکره 
با اروپا ایراد ندارد اما باید از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید. 
باید با نگاه شک آلود به وعده های آنها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد. برجام هدف 
نیست بلکه وسیله است. اروپایی ها باید از بیان و عمل مسئوان دولتی ایران بفهمند که 
اقدامات آنها تدابیر و واکنش متناسب جمهوری اسامی ایران را به دنبال خواهد داشت«.
2- باید بررسی کرد که دولتمردان چه قدر به این رهنمود های حکیمانه عمل کرده اند؟ 
چرا وزارت خارجه همچنان در قبال بی صداقتی و گستاخی اروپایی ها منفعل عمل می کند؟ 
آقای عراقچی در سفر به اسپانیا گفت »هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرسیده ایم«. 
این حکایت کسی است که آرزوهایش را در قالب رویایی شیرین می دیده، اما اکنون که 
از خواب برخاسته و می بیند واقعیت ها، عکس آرزوهایش رقم خورده، ترجیح می دهد 
بخوابد، شاید ادامه خواب را دید. ثّم ماذا؟ بااخره که باید بیدار شد و عایدی خواب ماندن 
طوانی مدت را به جان بخرید، پس هرچه زودتر، بهتر. آقای آزاد ارمکی جامعه شناس 
اصاح طلب، اخیرا واقعیتی را عنوان کرده که تقریبا میان عامه مردم و نخبگان متفق 
علیه است. او می گوید »موقعیت دولت روحانی با هاشمی و احمدی نژاد فرق می کند. از 
این جهت که دولت، بعد از برجام تمام شد. وقتی برجام به هم ریخت، دولت روحانی نیز 
به اتمام رسید چون تمام هویت دولت را به برجام گره زده بود. وقتی برجام مورد مناقشه 

قرار گرفت، دولت هم دچار مشکل شد«.
3- دو سؤال مهم درباره رویکرد و تدابیر کان دولت در میان مردم و نخبگان پدید 
آمده اما ظاهرا بخشی از مدیران نمی خواهند پاسخگو باشند. اولین سؤال درباره »سلسله 
تناقضات روند اجرای برجام« است؛ اینکه گفتند آمریکا نمی تواند از برجام خارج شود و 
اگر خارج شود، به تعهدات خود ادامه نمی دهیم، اما یکی دو ماه مانده به خروج ترامپ، به 
آمریکایی ها اطمینان دادند در صورت خروج ترامپ، پای برجام می مانند، فعا محل بحث 
نیست. از اردیبهشت ماه به بعد، آزمون واقعی اروپایی ها آغاز شد. آنها ضمن هفت ماه 
وقت کشی وعده کردند تا 13 آبان، کانال مبادات مالی را ولو به شکل »نمادین« راه اندازی 
کنند. دو هفته از 13 آبان سپری شده، اما هیچ دولت اروپایی حاضر نیست میزبانی کانال 
مذکور را قبول کند. سرانجام بسته پر طمطراق اروپایی ها، همین SPV فضایی شده که 

معلوم نیست چه خاصیتی دارد و جایش روی زمین کجاست.
4- اولین سؤال: چرا انگلیس، فرانسه و آلمان حاضر نیستند میزبانی دفتر SPV را 
بپذیرند؟ راستی آزمایی، از این دقیق تر؟ اروپا به موازات وقت کشی، به ثبات بازار نفت 
می اندیشد که با مدیریت اعتراض محتمل ایران در مقابل بازگشت تحریم ها، به آن دست 
یافته است. قابل تامل اینکه خانم موگرینی درباره علت ضرورت حفظ برجام می گوید 
»اتحادیه اروپا برجام را نه به خاطر تجارت و منافع آن، بلکه به دلیل امنیتی حفظ خواهد 
کرد. با حفظ برجام می توانیم در مورد موضوعاتی مثل مسئله موشکی و یمن هم با ایران 
به توافق برسیم«. این یعنی طمع اجرای فرمول نسیه برجام درباره سایر حوزه های اقتدار 

ایران؛ در کنار چک بی محل برجام! 
5- سؤال راهبردی دوم، به عایدی برجام، در قالب به هم ریختگی بی سابقه اقتصاد و 
معیشت مردم برمی گردد. در یک سال گذشته، بالغ بر 150 هزار میلیارد رانت در بازارهای 
ارز و طا و سکه و خودرو و... ایجاد شد. اکنون احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در 
بازداشت به سر می برد اما »سیف« رئیس  بازنشسته این بانک )مشاور بعدی رئیس جمهور(، 
ضمن رفع مسئولیت از بانک مرکزی می گوید مخالف واگذاری دار 4200 تومانی بوده و 
با فشار مدیران بااتر دولتی تسلیم شده  است. او پارسال از سوی دیوان محاسبات به 
انفصال از خدمت محکوم شده اما حکم توسط دولت اجرایی نشد. اینکه چرا رانت های 
بی سابقه از جیب مردم پرداخت شد، چه کسانی آن را بلعیدند  و نقش برخی مدیران چه 

بود، کسی در دولت پاسخگو نیست.
6- به نظر می رسد شــانتاژ اخیر بر سر پولشویی که توسط آقای ظریف استارت 
خورد و بافاصله دســته آماده ای از وکیل الدوله ها و رسانه های اجاره ای برای هیاهو به 
صف شدند، برای خفه کردن دو سؤال فوق الذکر است. طنز تلخی است که روزنامه های 
آلوده به پولشویان معروف )امثال شهرام جزایری و مهدی هاشمی(، نقاشی مار می کشند 
و ادعا می کنند چاره رفع تحریم ها، قبول دیکته های دنباله دار آمریکا و اروپا در پوشش 
FATF، CFT، پالرمو، ســند 2030 و... است. اما دیدیم که نسخه لیبرال ها، اقتصاد ما 
را تا ســرحد تشنج شدید پیش برد. سؤال: اگر تیم تصمیم گیر اقتصادی نمی خواهند 
پاسخگو باشند، آیا جناب ظریف که ژست کارشناس اقتصادی گرفته، حاضر است درباره 
ابعاد سوء مدیریت ارزی و اقتصادی پاسخگو باشد؛ یا صرفا نارنجک صوتی وسط افکار 
عمومی پرتاب کرده تا به زعم طراحان عملیات روانی، هم »سؤال شویی«! کرده باشند 
و هم نهادهای نظارتی مخالف FATF وCFT را منفعل کنند؟! توهین به شعور عمومی 
اســت که متهمان به جای عذرخواهی و مواخذه شدن، رو به جلو فرار کنند و مرتکب 

ترور شخصیت علیه پرسشگران شوند.
7- نــرخ ارز در دو هفته پس از 13 آبان، برخاف تبلیغات دشــمن و با وجود رد 
شــدن ایحه الحاق به CFT در شورای نگهبان، چند هزار تومان پایین آمده که خود 
درس آموز است. در عین حال، اخالگرانی که به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت ها را باا 
بردند، نمی گذارند قیمت ها با کاهش نرخ ارز پایین بیاید. قیمت متورم ارز، به خطا »حباب« 
خوانده شد، حال آنکه دمل چرکین فساد است و چاره آن در کنار همه تدابیر، نیشتر 
اســت. دیدیم که با اعدام دو اخالگر بازار و برخی تدابیر بانک مرکزی، بخشی از این 
تورم فروکش کرد. متاسفانه، همفکران وزیر مستعفی راه، قائل به واگذاشتن قیمت ها 
برای تعیین آن توسط خود بازار بوده و همواره، مداخله دولت را با نگاهی که در قوطی 
دولت های قائل به اقتصاد آزاد هم پیدا نمی شــود، رد کرده اند. همین تدارک نکردن و 
بی تدبیری موجب شد فقط در یک سال گذشته، تولید مسکن 60 درصد کاهش یابد، 
نقدینگی با عطش بیشتری به سمت سوداگری برود و مسکن حداقل 83 درصد گران 
شود. البته امثال آقای آخوندی در بدنه دیوان سااری دولت ائتافی کم نیستند؛ چون 
نسخه ولنگارانه، مناسب حال مدیران تنبل، کار نابلد و گرفتار دل مشغولی های شخصی 
است. باید دید عزم آقای روحانی برای حمایت از مردم جزم می شود تا مجموعه دولت 
را برخاف نســخه »تنبل-لیبرال« ها، کمر بسته وارد گود کند یا چراغ همچنان برای 

اخالگران، محتکران و رانت خواران »سبز« می ماند.
8- امثال وزیر و دستیار اقتصادی مستعفی رئیس جمهور،عما موجب تامین منافع 
زیاده خواهان اقتصادی شدند، هر چند ژست دفاع از بازار آزاد بگیرند. برخی مدیران 
به تکالیف قانونی که موجب شفافیت در معامات و شفافیت مالیاتی می شود و راه رانت 
و پولشویی و احتکار و قاچاق را می بندد، عمل نکرده اند و مسئولیت التهاب اقتصادی، 
متوجه آنهاست. چنین مدیرانی را باید در کنار اخالگران اقتصادی محاکمه و مجازات 
کرد. حذف کارت سوخت و ایجاد رانت روزانه 100 میلیارد تومانی قاچاق سوخت، حذف 
»ایران کد« و »طرح شبنم« که موجب مقابله با قاچاق کاا می شد، و تعلل در راه اندازي 
ســامانه هاي ایجاد شفافیت در معامات و گردش مالي از جمله قصور و تقصیرهاست. 
همچنین »دسترســي آزاد به اطاعات، انتشار قراردادهاي دولتي و ایجاد سامانه ملي 
اماک«، از جمله تکالیف قانوني اجرا نشــده است. وزارت راه و شهرسازي از سال 94 
مکلف بوده براي شــفافیت معامات مسکن و اخذ مالیات از محتکران، سامانه ازم را 
راه اندازي کند اما سرپیچی کرده است. ادعای برخی مدیران در قبال مطالبه »شناسایي 
رانت خواران، فراریان مالیاتی، مفسدان و پولشویان«، این بوده که »به حساب مردم سرک 
نمي کشیم« اما ناگهان یاد پولشویی و جرائم مالی افتاده اند و آدرس مافیای FATF را 

می دهند! آیا شک برانگیز نیست؟
9- کسی ادعا نمی کند که تاثیر تحریم ها صفر است. از دشمن توقعی جز خباثت 
نیست. اما آنجه موجب تورم و آزار مردم می شود، غالبا نه اصل تحریم، بلکه موج سواری 
مفسدان و اخالگران روی موج سازی دشمن، به موازات بدعملی مدیران لیبرال است. 
چنین مدیرانی موجب می شوند حیثیت دولت نزد مردم و نظام مخدوش شود. به این 
معنا، دولت و رئیس جمهور باید قبل از هر کس دیگر، رویکرد لیبرال مآب را دشــمن 
بشمارند و لحظه ای در کنار زدن آن درنگ نکنند. به اعتبار خسارت های همین چند 
سال اخیر به ویژه هشت ماه گذشته، باید برای رئیس جمهور و وزیران دلسوز یقین شده 
باشد که رویکرد لیبرال مآب شفا نمی دهد و کور می کند. گرهی که در کار دولت افتاد و 
موجب گستاخی بیگانگان و نارضایتی مردم شد، زیر سر همین لیبرال مآب هاست که 
برخی از آنها -به جای برکناری و محاکمه شدن- با قیافه حق به جانب مدعی استعفا 
شدند؛ هر چند برخی همفکران آنها همچنان در مدیریت ها حضور دارند. این طلبکاری 
پس از خرابکاری، رسم مألوف آنهاست. آنان پس از آنکه به نام تعدیل اقتصادی، تورم 
49 درصدی را در دولت سازندگی پدید آوردند، به جای شرمندگی و عذرخواهی، مدعی 
شدند  اشکال کار این است که مردم هنوز جای فشار تورمی بیشتری در آزاد کردن 
قیمت ها دارند اما نظام اجازه نداده اســت! مدتی بعد هم بورسیه و ماموریت خارجی 
گرفتند و رفتند و وقتی آب ها از آســیاب افتاد و مردم فراموش کردند، طلبکارتر از 
گذشته برگشتند و آدرس کرنش مقابل آمریکا را دادند. دولت و رئیس جمهور، اکنون 
بر سر دوراهی مهمی هستند؛ اگر که مانند دوقلوهای جدا ناشدنی، سرنوشت خود را 
با لیبرال ها گره نزده باشند و همت اصاح و جبران داشته باشند. کسانی می گویند 
شاکله دولت همین است، اما این قضاوت یکسره، نه انصاف است، نه عقانی. باید امیدوار 
بود دولتمردان عاقل، مسیر خود را از پرتگاهی که لیبرال های غربزده یا ماموریت دار 

فراهم کرده اند، تغییر دهند.

دو پرسش كه نمی خواهند پاسخ دهند
یادداشت روز

خبر ویژه
پرخاشگری ناروا به منتقدان
پس از اعتماد بی جا به غرب

ناکامی هــای پیاپی در وعده های اقتصادی و سیاســی دولت و تیم آقای 
ظریف، راز عصبانیت اخیر وی و متهم کردن منتقدان به پولشــویی است.

مشــرق در تحلیل اظهارات عجیب ظریف نوشت: قهرمان دیپلماسی )به 
روایت رسانه های همسو( در سال های ابتدایی دولت اول روحانی حاا با بر باد 
رفتن تمام سرمایه گذاری ها بر روی برجام و عادی سازی روابط ایران - آمریکا 
)و حتی اتحادیه اروپا( به این نتیجه رســیده که وی رفته رفته ضعیف ترین 
وزیر خارجه دهه های اخیر اســت؛ وزیــر خارجه ای که موثرترین کنش های 
دیپلماتیکش به توییت زدن و پاســخ های توییتری خاصه شده است اما در 

میدان دیپلماســی چیزی نصیب ملت ایران نکرده است.
تعــداد دیدارهای دوطرفــه »محمد جواد ظریف« بــا »جان کری« در 
مذاکرات هســته ای دولت یازدهم به حدی زیاد بود که تعجب رســانه های 
خارجی را در پی داشــت. مذاکره مســتقیم با آمریکا تا جایی پیش رفت که 
پیــاده روی 15 دقیقه ای ظریف و کری در ژنــو، مکالمه تلفنی 15 دقیقه ای 
روحانــی با اوباما و دســت دادن ظریف و اوباما در صحن ســازمان ملل نیز 
به آن اضافه شــد تا رســانه های حامی دولت، هر حرکت به سمت آمریکا را 

»تاریخی« و »حماسی« روایت می کردند.
پس از این ارتباطات ویژه، روحانی »حمید ابوطالبی«- معاون سیاســی 
دفتــر خــود- را به عنوان نماینده در ســازمان ملل معرفی کرد. اما پاســخ 
دولت »اوبامای باهوش و مودب« بسیار دردناک بود. دولت اوباما در اقدامی 
گستاخانه، سفیر ویژه و مخصوص روحانی را تروریست نامید و با وجود همه 

تاش ها حاضر نشد برای ابوطالبی ویزا صادر کند!
اوباما در ادامه اقدامات ضدایرانی خود، قانون تحریمی آیســا )ISA( را 
تمدید کرد؛ اقدامی که دولتمردان از آن با عنوان »نقض فاحش برجام« نام 
بردند. وی قانون محدودیت ویزا را نیز امضا کرد و در نهایت 2 میلیارد دار 

از اموال مردم ایران را نیز غارت کرد.
اوباما در روزهای آخر ریاســت جمهوری خود لگد آخر را به برجام زد و 
قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را نیز تمدید کرد. »عباس عراقچی« معاون 
سیاســی وزیر خارجه-آذر ۹4- در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت:»برجام در 
مرحله اجرا با هیچ گونه صدمه ای مواجه نمی شود، چون »کری« این تضمین 
را به عنوان وزیر خارجه آمریکا به صورت کتبی با امضای رسمی داده است«.

روزنامه شــرق- 1 دی ماه ۹4- در تیتر خود نوشت: »اطمینان تهران از 
اجرای برجام، امضای کری تضمین است«!

سهل اندیشی مقامات وزارت خارجه تا جایی پیش رفت که ظریف-شهریور 
۹5- در اظهارنظــری عجیب گفت:»ما آمادگی داریم از اداره نظارت وزارت 
خزانــه داری ایاات متحده برای بانک هایی که مایل به همکاری با جمهوری 
اســامی هســتند نامه آرامش بخش تهیه کنیم که بــدون نگرانی بتوانند با 

ایران ارتباط داشته باشند«.
اما ظریف-آذر ۹5- با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس گفت:»من اعتراف می کنم که  اشــتباه کردم و به حرف جان کری 
اعتماد کردم، اگر استراتژی خودم را دنبال می کردم، اکنون با مشکل مواجه 
نمی شــدم، می پذیرم که  اشتباه کردم و مسئولیت آن را قبول می کنم، ما با 

صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم«.
ظریف همچنین- شهریور ۹7- در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان 
و در پاســخ به این سؤال خبرنگار که »اگر شــما احساس می کردید آمریکا 
بــه تحریم ها اعتیاد دارد، چرا توافق را ادامه دادید؟« گفت:»این شــاید یک 
 اشــتباه بوده است اما مشکل اینجا بود که احساس ما این بود ایاات متحده 
یاد گرفته که دســت کم در مورد ایران، تحریم ها علی رغم ایجاد مشقت های 
اقتصادی، نتایج سیاســی مد نظر آنها را به بار نمی آورند و من فکر می کردم 

که آمریکایی ها این درس را یاد گرفته اند. متأســفانه،  اشتباه می کردم«.
»جان کری«- مهر ۹6- در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: 

»ایران در توافق هســته ای پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد«.
همچنیــن محمد جواد ظریف -ســال ۹4- در شــورای راهبردی روابط 
خارجــی گفته بود:»آمریکا نمی تواند از برجام خارج شــود«! اما ترامپ-18 

اردیبهشت ۹7- از برجام خارج شد.
ظریــف- 11 شــهریور ۹7- در نشســت علنی مجلــس گفت:»آمریکا 
شکســت خورده و نتوانسته از برجام به نفع خود استفاده کند، لذا از برجام 
خارج شده است«. برخاف این اظهارنظر، آمریکا پس از تضمین روحانی به 
موگرینی درخصوص ماندن ایران در برجام و ســپس تضمین اروپا به آمریکا 
درخصوص فشــار به ایران در حوزه موشکی و منطقه ای، با خیالی آسوده از 

برجام خارج شد.
آمریــکا بدون هیچ هزینــه ای از برجام خارج شــد و فدریکا موگرینی 
صراحتــا اعام کــرد درخصوص تعهــدات برجامی خود به ایــران تضمین 
نمی دهیم. ســران فرانسه، انگلیس و آلمان نیز اعام کرده اند به خاطر ایران 

مقابل آمریکا نمی ایســتند و درباره برنامه موشکی ایران و موضوعات منطقه، 
اختافی با آمریکا ندارند.

لگدمال کردن برجام توسط اوبامای دموکرات و مودب، پاره کردن برجام 
توســط ترامپ جمهوری خواه، وقت کشی اروپای آقا اجازه، رفتارهای مستمر 
اروپا در اخراج و بازداشــت دیپلمات های ایرانی و تعرض به ســفارتخانه های 
ایران در اروپا، موجب شد تا ظریف در رفتاری عصبی و در ادعایی بی اساس 

و بدون مدرک، منتقدان را متهم کند.
پیغام اصاح طلبان به اریجانی؛

باید خیلی تغییر کنی!
عضو شورای سیاســت گذاری اصاح طلبان می گوید اریجانی به واسطه 

عکس انداختن با اصاح طلبان، اصاح طلب نمی شود.
مصطفی ســلیمی از مدیران شــهرداری تهــران در گفت وگو با روزنامه 
آفتاب یزد و دربــاره حمایت محتمل اصاح طلبــان از نامزدی اریجانی در 
انتخابات ریاســت جمهوری گفت: آقای اریجانی سال هاســت که به دنبال 
رئیس جمهور شــدن اســت. در دوره ها یی کاندیدا شد و در دوره ها یی دیگر 
ارزیابی ها یی را انجام می داد. در دوره هشــت ساله دولت اصاحات اریجانی 
صد درصد مخالف اصاح طلبان بود که این مخالفت را در صدا و سیمای وقت 
بازتاب می داد، اما به هر حال انسان ها تغییر می کنند. برخی تغییرات گاهی 
مثبت است گاهی منفی و اخیرا نیز تمایل او به همکاری با اصاح طلبان است 
که ممکن است به هرحال اطاعات او درباره اصاح طلبان بیشتر شده باشد.

وی می افزایــد:  من حتی اطاع دارم که رای دوم وی در قم ناشــی از 
حمایت تلویحی و تصریحی نیروهای اصاح طلب از او بود و اگر اصاح طلبان 
از او حمایت نمی کردند شــاید که او اصــا رای هم نمی آورد، اما نیروهای 
اصاح طلــب در قم او را کمــک کردند که رای بیاورد. به هر حال همه این 
مســائل نسبی است. گذشــته آقای اریجانی در صدا و سیما روشن است و 
می دانیم که او با اصاح طلبان در قالب فیلم ها  و ســریال ها  و مستندها چه 
کرده، اما رشــد و تغییر افراد را هــم قبول داریم. امیدواریم آقای اریجانی 
هم اطاعاتش تغییر کرده و به روز شــده باشــد و نزدیکی به اصاح طلب ها  
ایشــان را متوجه کرده باشــد که مخالفت ها یی که قبا با جریان اصاحات 
داشت درست نبوده و بتواند برای همکاری با اصاح طلبان برای بهبود امور 

کشورآماده شود.
سرپرست شهرداری تهران پس از استعفای نجفی گفت: اینکه حاا تصور 
کنیم ایشان با یک عکس بخواهند تمام گذشته را پاک کنند منطقی نیست 
تغییر ایشان به سمت جریان اصاح طلبی باید در عمل و مبانی ماحظه شود 
به این معنی که باید نظرات ایشــان در خصوص مسائل کشور هم در سخن 
و هم در عمل شــفاف و روشــن تر شود. اشکالی ندارد کسی که اصولگراست 
آرام آرام بیایــد و مواضع اصاح طلبانه بگیرد، اما این نباید با فرصت طلبی و 
نان به نرخ روزخوری همراه شــود یعنی اصولگرا باشــد بعد به فراخور زمان 
اصاح طلب شود و تنها تغییر واقعی قابل قبول است. آقای اریجانی هم اگر 
مواضــع اصاح طلبانه اتخاذ کند اصاح طلبان اســتقبال می کنند، اما عقیده 
من این اســت که اصاح طلبان به غیر از آقای اریجانی حتما دنبال گزینه 

و کاندیدای دیگری برای1400 باشند.
َمرکب روحانی که از پل گذشته

بیچاره اصاح طلبان!
صــادق زیباکام می گوید روحانی 80 تــا ۹0 درصد پایگاه رأی خود را 

از دست داده است.
وی که قبا گفته بود روحانی 2 میلیون رأی بیشــتر نداشت،  اکنون در 

روزنامه آرمان می نویسد: 
رئیس جمهور اخیرا باز هم به روال گذشته به جای عملگرایی و رسیدگی 
به مطالبات جامعه و جریان حامی خود صرفا به بیان سخنان زیبا اکتفا کرد 
گویــا آقای روحانی تصور می کند کــه همچنان با آنچه که »گفتار درمانی« 

خوانده می شود می توان مسائل را حل کرد.
به نظر می رســد که اگــر رئیس جمهور بگوید که من می خواســتم، اما 
نتوانستم یا اگر  صادقانه تر با افکار عمومی صحبت کند سخنانش خیلی بیشتر 
به دل می نشیند تا اینکه بگوید اصل بر شایسته سااری است. اگر از عملکرد 
دولت یک منحنی ترسیم کنیم عدم محبوبیت دولت درست چند هفته پس 
از 2۹ اردیبهشت ۹6  آغاز می شود  و اینکه بسیاری احساس می کنند نباید به 
وی رأی می دادند و اکنون نیز این منحنی با شیب تندی ادامه پیدا می کند. 
معلوم نیســت چرا رئیس جمهور، مشــاورانش، حلقه نزدیکش، آقای محمود 

واعظــی  رئیس دفتر و... هیچ کدام به ایــن فکر نمی کنند و تذکر نمی دهند 
که اگر فردا انتخابات برگزار شــود آقای روحانی دیگر مورد اســتقبال مردم 
قــرار نخواهد گرفت.  این یعنی رئیس جمهور چیزی حدود 80 تا ۹0 درصد 
پایگاه رأی   خود را از دســت داده، اما همچنان در عالم خود ســیر می کند، 
جهانــی که هیچ ارتباطی با واقعیت هــای کنونی جامعه ایران ندارد. منتهی 
آقای روحانی تمــام هزینه را نمی پردازد؛ بلکه هزینه به پای اصاح طلبان و 
کســانی نوشته می شود که با تمام وجود مردم را تشویق کردند تا با شرکت 
در انتخابــات بــه آقای روحانــی رأی بدهند. هزینه ناکامی ایجاد شــده را 
اصاح طلبانی می پردازند که معلوم نیســت با چــه رویی می توانند به مردم 
بگویند که مجددا به پای صندوق بروند و در انتخابات بهمن ماه ســال آینده 
برای مجلس شــرکت کنند یا در انتخابات ریاست جمهوری 1400 مشارکت 
کنند. کارنامه عملکردی دولت دســت جریان حامی را بســته است. این در 
حالی اســت که مرکب آقای روحانی از پل گذشــته و هیچ نگرانی ندارد که 

چگونه مردم را به پای صندوق رأی بکشاند.
رسانه های حامی دولت هم قطع امید کردند

اما عراقچی نه!
خبرگزاری بلومبرگ معتقد اســت اتحادیه اروپا، اعتبار خود را در زمینه 

مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران از دســت داده است.
بــه گزارش فرارو، عدم قاطعیت کشــورهای اروپایی، به خصوص ســه 
امضاکننــده برجــام، اعتبار اتحادیه اروپا را زیر ســؤال برده اســت. لئونید 
برشیدســکی، ستون نویس بلومبرگ، با اشــاره به عدم توانایی اروپایی ها در 
پیــش بردن طرح ســاز و کار ویژه، تصریح کرد اروپــا در زمینه تحریم های 

ایران اعتبار خود را از دست داده است.
به گفته برشیدســکی رهبران اتحادیه اروپا، برای مدت طوانی خواستار 
این بودند که اتحادیه شان به شکل مستقل تر رفتار کند و نقش بین المللی اش 
را تقویت کند. اما ناکامی شان در ایجاد راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا 

علیه ایران نشــان داد آن ها تا چه اندازه از آن هدف دور هستند.
این ســتون نویس نوشت: »این بســیار زیانبار است که کشورهای بزرگ 
اروپایــی به جای اینکه خودشــان برای میزبانی از SPV داوطلب شــوند، 
مسئولیت را به گردن همســایگان کم قدرت تر می اندازند. انگیزه شان واضح 
است: هر چه یک کشور بزرگ تر باشد، ریسک خشمگین کردن رئیس جمهور 

دونالد ترامپ هم بیشتر است.«
فرارو که از ســایت های حامی دولت به شــمار می رود، در تحلیل ماجرا 
نوشــت: سه کشــور اروپایی امضاکننده برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
بریتانیا، فرانســه و آلمان که نســبت بــه برجام تعهد دارنــد تمایلی برای 
میزبانی از SPV نشــان نداده اند. هر سه این کشور، به اتریش برای پذیرش 
میزبانی فشــار آورده اند. بلژیک، لوگزامبورگ و فرانسه به عنوان گزینه هایی 
برای میزبانی مشــخص شــده اند. بلژیک و لوگزامبورگ با  میزبانی مخالفت 
کرده اند و فرانســه هم به اتریش چشــم دوخته است. فرانسه و آلمان هر دو 

از میزبانی خودداری کرده اند.
در همین حال ســایت نامه نیوز، دیگر ســایت حامی دولت، فرانســه را 
متهم به فریبکاری کرد و نوشــت: »ژان ایو لویان« وزیر امور خارجه فرانسه 
در تازه تریــن مکالمه تلفنی خود با محمدجواد ظریف  اشــاره ای نســبت به 
زمان دقیق اجرایی شــدن ساز و کار مالی ویژه اروپا درخصوص برجام نکرد.

ایــن اظهارات لودریان، گمانه زنی های موجــود درخصوص عدم اجرایی 
شــدن ساز و کار مالی اروپا در آینده ای نزدیک)طی روزهای آتی( را تقویت 
کرده اســت. چندی پیش و قبل از اجرایی شدن دور دوم تحریم های آمریکا 
علیه ایران، دیپلمات های اروپایی به خبرگزاری رویترز اعام کرده بودند که 
مکانیســم اتحادیه اروپایی برای تســهیل پرداخت وجوه صادرات به ایران تا 
4 نوامبر )13 آبان ماه( راه اندازی خواهد شــد اما تا اوایل سال آینده میادی 

عملیاتی نخواهد شد. 
اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانســه به خوبی نشان می دهد که وی 
و دیگــر مقامات اروپایی عجله ای برای اجرایی کردن ســاز و کار ویژه مالی 
خود در مواجهه با تحریم های ضدایرانی آمریکا ندارند. نکته قابل تامل اینکه 
منابــع آگاه، طی ماه های اخیر از مذاکرات لودریــان و مقامات آمریکایی و 
خصوصا مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا بر ســر برجام و نحوه مواجهه 
با آن پرده برداشــته اند. این مذاکرات نه تنها پس از خروج ترامپ از توافق 
هسته ای متوقف نشده، بلکه شاهد استمرار آن هستیم. سؤال اصلی اینجاست 
که آیا اظهارات اخیر لودریان، آدرس توافقی پنهان میان کاخ ســفید و کاخ 

الیزه بر سر برجام را می دهد؟
ناامید شدن سایت های حامی دولت نسبت به رفتار فریبکارانه سه دولت 
اروپایی در حالی اســت که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه در مادرید 

گفت هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرســیده ایم.
او نگفته که بعد از 7 ماه )و به یک معنا 3 سال( وقت کشی اروپایی هنوز 

منتظر چیست و قطع کامل امید یعنی چه؟!

گفت و شنود

جرثومه فساد!
گفــت: روزنامه ایران نوشــته اســت چون تعــدادی بر اثر اســتفاده از 
مشروبات الکلی مســموم می میرند باید صرف مشــروبات الکلی آزاد شود تا 

شرابخواران از مشروبات الکلی استاندارد استفاده کنند!
گفتم: به جهنم که می میرند. چشمشان کور، عرق کوفت نکنند تا 
سقط نشوند! اصا این جرثومه های پلیدی برای چه باید زنده باشند؟!

 گفــت: تــازه روزنامه ایــران که این غلط هــای زیادی را کرده اســت، 
ارگان رسمی دولت هم هست!

گفتم: چشم دولت روشن با این روزنامه اش!
گفت: روزنامه ایران درباره زنان بدکاره خیابانی هم همین پیشنهاد را داده 

و خواستار آزادی شغلی آنها شده است!
گفتم: در جلســه خواستگاری مادر داماد از مادر عروس پرسید؛ 
کبریت دارید؟ داماد می خواد سیگار بکشه! مادر عروس گفت؛ مگه 
سیگاریه؟ مادر داماد گفت؛ نه، عرق خورده هوس سیگار کرده! پرسید؛ 
عرق خور هم هست؟! گفت؛ در قمار باخته بود ناراحت شده عرق خورده! 
پرسید؛ یعنی قمارباز هم هست؟! گفت؛ توی زندان یاد گرفته! پرسید؛ 
خافکار هم هست؟! گفت؛ آدم کشته بود افتاده بود زندان! مادر عروس 
بلند شد از اتاق بیرون بره مادر داماد پرسید؛ میری کبریت بیاری، گفت؛ 

می رم آر پی جی بیارم که زمین رو از لوث وجود او پاک کنم!

روحانی بقیه لیبرال ها را برکنار کند، اقتصاد رونق می گیرد

دو لیبرال رفتند، دو اخالگر اعدام شدند
دار ارزان شد

سرویس سیاسی -
بــا کناره گیری و برکناری دو 
عضو لیبرال دولــت و اعدام دو 
نفس  کشــور  اقتصاد  اخالگر، 
تازه ای کشــید و نرخ ارز پس از 
سیر  خرد کننده  نوســان  ماه ها 
نزولی بــه خود گرفته و این روند 
همچنان ادامه دارد، انتظار می رود 
رئیس جمهور با توجه به این تجربه 
برکنار  را  لیبرال ها  بقیه  گرانقدر 

کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
در کمتر از یک ماه گذشته چند 
خبر پشت سر هم در رسانه ها منتشر 
شــد که نتایــج آن را در روند نزولی 
نرخ ارز شاهد هستیم، کناره گیری دو 
عضو لیبرال دولت و اعدام دو اخالگر 
بزرگ اقتصادی تاثیر بسزایی در بازار 
و بخصــوص نرخ ارز گذاشــته و دار 
بــه کانال 12 هزار تومــان و احتماا 
در روزهــای آینده پائین تر از این نرخ 

سقوط کرده است.
یک ماه پیش عبــاس آخوندی 
وزیر ســابق راه که به سیاســتمدار 
لیبــرال کابینه یازدهــم و دوازدهم 
مشهور است استعفا داد، هفته گذشته 
نیز مســعود نیلی از سمت دستیاری 
ویژه رئیس جمهــور کناره گیری کرد، 
کارشناسان حذف این دو سیاستمدار 
لیبرال را زمینه ســاز رونق اقتصادی 

دانسته اند.
لیبرالی که 

افتخارش کار نکردن بود!
یکی از وزرای کنــار رفته دولت 
عباس آخوندی است که افتخارش در 
دوره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی 
را کار نکردن و نســاختن اعام کرده 
اســت، عباس آخوندی وزیر سابق راه 
و شهرسازی پیش از آنکه وزیر حوزه 
کاری اش باشد، سخنوری در حوزه های 
نامرتبــط با وزارتش بــود، وزیری که 
طی پنج ســال گذشته همواره درباره 
موضوعــات مختلفی به جز مســکن 

صحبت کرد یا مقاله نوشت!
نمونه های این اتفاق هم کم نیست، 
از دفاعی که وی در اواخر سال ۹4 از 
مکتب لیبرالیســم کرد، تا همین 27 
خرداد ماه امسال، که درخصوص یارانه 
نقــدی گفته بود: »ارائه پول به عنوان 
یارانه مانع از تاش و کار بیشــتر در 
سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس 
و تخریب کننده دارد...« نمونه هایی از 

این دست اظهار نظرها می باشد.
وی که به وزیر لیبرال کابینه هم 

مشهور بود، از حمله به سازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
نیز ابایی نداشــت؛ چنانچه در یکی از 
ســخنرانی های خود خواستار انحال 
این ســازمان شد و گفت: »عده ای در 
کشور به دنبال این هستند تا روش های 
کمونیســم را در اقتصاد اجرا کنند و 
قیمت گذاری داشته باشند.«در آخرین 
نمونه این اظهارات هم، وی به پیوستن 
ایران به معاهده FATF  اشاره و تاکید 
کرد؛ در حالی که اساســا این موضوع 
مورد انتقاد کارشناسان بود و عاوه بر 
آن هیچ ربطی به حوزه کاری وزیر راه 

و شهرسازی نداشت!
عباس آخوندی در مراسم تکریم 
و معارفــه وزیر راه و شهرســازی نیز 
گفته اســت : در این 62 ماه چه طور 
وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن 
مهر مخالــف بودم، باید به افتتاح این 
واحدها فکر می کــردم، پس بنابراین 
افتخار می کنم یک مورد از این واحدها 
را افتتاح نکردم... این افتخار است که 
دولت حتی یک واحد مسکونی نساخت. 
از ابتدا قرار نبود دولت خانه ای بسازد.

آخونــدی در طــول پنج ســال 
گذشــته از عباراتی مانند »مزخرف«، 
»شــهربرانداز«، »مســجد ضــرار«، 
»شلخته« و... برای مسکن مهر استفاده 
کرده بود، اما حداقل به این اصل بدیهی 
توجه نداشــت که حتی اگر این طرح 
را قبول ندارد، به عنوان یک مســئول 
دولتی باید نســبت بــه اتمام و انجام 
تعهدات گذشــته احساس مسئولیت 
کند؛ موضوعی که می بینیم حتی بعد 
از پنج ســال هم اتفاق نیفتاده است و 
منجر به عذرخواهی جانشین وی در 

وزارتخانه شد.
اما نکته مهم تری که در این میان 
وجود دارد مربوط به آثار رفتارهای این 
وزیر مستعفی لیبرال می باشد؛ چنان که 
آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان 
می دهــد در مهرماه ســال ۹2 یعنی 
تقریبــا در دو ماهگــی حضور عباس 
آخوندی در وزارت راه و شهرســازی، 
متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان 
در تهران، سه میلیون و 764هزار تومان 
بوده امــا در آخرین ماه حضور وی در 
این وزارتخانه )یعنی مهر۹7( متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 
هشت میلیون و 633هزار تومان افزایش 

یافته است.
به عبــارت دیگر در بــازه زمانی 
مهرمــاه ۹2 تــا مهرمــاه ۹7 قیمت 

متوســط یک مترمربــع آپارتمان در 
تهران 3/12۹ درصــد افزایش یافته 
اســت. از خاطــر نبریم کــه افزایش 
130 درصدی قیمت مسکن در دوره 
آخوندی، تنها نقطه ضعف وی در این 
حوزه نیســت. آمارهای رسمی نشان 
می دهد بخش مسکن بدترین عملکرد 
را در پنج ســال اخیر داشته است، به 
عنوان نمونه فعالیت بخش خصوصی 
در حوزه مســکن کاهش پیدا کرده، 
تعداد معامات و هزینه های نهاده های 
ساختمانی )فقط در یک سال اخیر( به 
ترتیب 32 درصد کاهش و 50 درصد 
افزایش داشته اند. اگر این عملکرد که 
مصداق عبارت »تقریبا هیچ« اســت، 
معنایی به جز ناکارآمدی ندارد، پس 
حامــل چه معنایی می تواند باشــد؟ 
آقــای آخوندی با کارنامــه ای حاوی 
»بی توجهــی به اتمام مســکن مهر، 
اجرایی نکردن مسکن اجتماعی، گرانی 
چشمگیر مسکن، کاهش فعالیت بخش 
خصوصــی و کاهش معامات در این 
بخش« انتظــار دارد چه واژه ای برای 

جمع بندی عملکردش بشنود؟
لیبرال بــودن آخونــدی تا آنجا 
عیان و مورد اتفاق اســت که مدعیان 
اصاحات در توصیف او همواره از این 
ویژگی استفاده می کنند، به عنوان نمونه 
احمد شیرزاد یکی از فعالین سیاسی 
اصاح طلــب در این زمینه به روزنامه 
آرمان گفته است: انتقادی که به آقای 
آخوندی وارد است و می تواند به زبان 
درســت تری هم بیان شود، به دیدگاه 
اقتصادی شان برمی گردد که به نظرم 
قابل تصحیح اســت. در واقع دیدگاه 
اقتصادی آخوندی خیلی لیبرالیستی 
است و این می تواند گاه در مواردی به 
تصمیماتی منجر شود که هزینه زندگی 

در تهران را باا ببرد.
پیش از انتخاب شــهردار جدید 
تهران نیز روزنامه سازندگی در توصیف 
آخوندی نوشته بود: »]عباس آخوندی[ 
سیاســتمدار و تکنوکراتی لیبرال که 
از میانه جناح راســت ســنتی عبور 
کــرده و مصداق راســت مــدرن در 
میان دولتمردان جمهوری اســامی 
شــده اســت... نزدیکی فکــری او به 
متفکرانی مانند سیدجواد طباطبایی 
در اندیشه سیاسی و موسی غنی نژاد در 
اقتصاد سیاسی، آخوندی را به یکی از 
بی تناقض ترین سیاستمداران و مدیران 
جمهوری اسامی بدل ساخته است.«

حال این تکنوکرات لیبرال از دولت 

کنــاره گرفته و آثــار مثبت این عدم 
حضور در بازار و اقتصاد کشور کم کم 

خود را نشان می دهد.
ضربه لیبرال کارکشته

 با سیاست تعدیل اقتصادی به دو دولت!
مسعود نیلی را به تعبیری می توان 
سیاستمدار کارکشــته ای دانست که 
تجربه ای ممتد در دولت های گذشته 
و کنونی داشــته است، رئیس جمهور 
هفته گذشته با استعفای نیلی از سمت 
دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور 

اقتصادی موافقت کرد.
کافی اســت بــه عملکــرد این 
سیاســتمدار کهنــه کار در دولــت 
سازندگی نگاهی بیندازیم و به عملکرد 

سال های گذشته او برسیم.
فرشاد مومنی اقتصاددان حامی 
دولــت در گفت و گو با روزنامه آرمان 
به نقش تیم مســعود نیلی دستیار 
اقتصــادی روحانــی در ریل گذاری 
دولت سازندگی پرداخته و می گوید: 
آقای دکتر مســعود نیلی در ســال 
1376 در موسســه نیاوران مقاله ای 
را تحت عنوان »ارزیابی تجربه تعدیل 
اقتصادی در ایران« منتشر کردند. این 
مقاله یکی از صادقانه ترین گزارش های 
یکی از طرفــداران افراطــی برنامه 
»تعدیل ســاختاری« در دوره پس از 
جنگ است و به وضوح نشان می دهد 
این ها در زمان آغاز این سیاست، چه 
طیف متنوعی از انتظارات درباره این 
سیاست را برای خود بار کرده بودند و 
به مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی 
هم وعده دادند اگر این کار انجام شود، 

آن نتایج مطلوب به دست می آید. 
مومنی ادامه می دهد: نیلی در این 
مقاله قدم به قدم توضیح می دهد که 
چگونه تمام تصوراتشان در مواجهه با 
واقعیت های اقتصاد سیاسی ایران یکی 
پــس از دیگری فرو می ریزد و آنچه را 
قرار بود به عنوان دستاوردهای اغواگر 
برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، 
محقق نشد. در واقع این انتظارات نه 
تنها برآورده نشدند، بلکه ده ها گرفتاری 
کوچــک و بزرگ دیگر هم برای ایران 

پیش آمد.
وی می افزایــد: حــال زمانی که 
سیاســت تعدیل ســاختاری به اجرا 
درآمد، یکی از اولین پیامدهای آن، در 
سال 1370، یعنی کمتر از دو سال پس 
از اجرای تعدیل ساختاری، اعتراضات 

پی در پی نسبتا گسترده شهری بود.
بقیه در صفحه 11

قائم مقــام وزیر کشــور با 
قدردانی از تاش دولت پاکستان 
مرزبان  پنج  آزادســازی  برای 
ایران و  گفت: رایزنی بین دولت 
سایر  آزادسازی  برای  پاکستان 

مرزبانان ادامه دارد.
به گزارش فارس، ســید حسین 
هاشمی، در حاشیه آئین معارفه فتح 
اه حقیقی استاندار زنجان در جمع 

خبرنگاران در مورد آخرین اطاعات 
در زمینه سرنوشــت مرزبانان ایرانی 
عنــوان کرد: اطاعــات جدیدی در 
دست نیست و آخرین مطالب شامل 
توضیحــات وزیــر کشــور در مورد 
وضعیت ایــن مرزبانان اســت. وی 
بیان کرد: رایزنــی بین دولت ایران 
و پاکســتان برای آزادســازی سایر 

مرزبانان ادامه دارد.

قائم مقام وزیر کشور:
رایزنی  برای آزادسازی مرزبانان ادامه دارد

وزیر امورخارجه چند روز پس 
از اظهارات نسنجیده خود در دفاع 
از FATF در تازه ترین اظهار نظر 
مدعی است هیچ جا را به پولشویی 

متهم نکرده است. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
دیروز پس از حضور در جلسه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در واکنش به مباحث مطرح شده درباره 
اظهارات اخیرش درخصوص پولشویی 
اظهار داشــت: صحبت هایی که بنده 

داشتم عین نوار آن موجود است.
وی افزود: من تقاضا می کنم افرادی 
که اعام نظر کرده اند راجع به آن چیزی 
که بنده گفتــم اعام نظر کنند نه آن 

چیزی که خودشان خواسته  اند.
وزیر امور خارجــه گفت: در واقع 
برخی دوستان ما ببر کاغذی می سازند 
و این ببر را خیلی خوب شکار می کنند 

لذا به جای اینکه ببر کاغذی بســازند 
مؤلف زنده است، نوار و کلیپ آن وجود 
دارد بنابراین گــوش کنند و اگر بنده 
جایی را متهم کرده ام آنگاه بیایند و از 

بنده سؤال کنند.
دربــاره اظهارات آقای ظریف باید 
گفت اواً ایشــان بطور آشکار و واضح 
منتقدان FATF را به پولشویی و رشوه 
گیــری متهم کرده و ثانیا و از آن بدتر 
نظام را متهم به پولشویی کرده است. 
بحــث در آن مصاحبــه درباره ایحه 
دولت درخصوص CFT )ایحه مقابله 
با تامین مالی تروریسم( بود و ظریف با 
اظهارات نسنجیده خود بوضوح کشور 
را به تامین مالی تروریسم -یعنی همان 
اتهام بی پایه و اساس این روزهای دشمن 
به کشور- متهم ساخت که با استقبال 
گسترده و کف و سوت رسانه های بیگانه 

و ضدانقاب مواجه شد.

آقای ظریف! شما نظام را
به حمایت از تروریسم متهم کردید



اخبار كشور

حسین انتظامی 
»سرپرست« سازمان سینمایی شد

حسین انتظامی، معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد و دستیار ارشد وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسامی به عنوان »سرپرست« سازمان سینمایی منصوب شد.

پس از چند ماه کشمکش و تاش جریان های ذی نفوذ و صاحب قدرت در 
دولت برای تحمیل گزینه مد نظر خود بااخره تکلیف مدیریت سازمان سینمایی 
مشخص شد. از روز گذشته و در پی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در سمت های مدیریتی، فعالیت محمدمهدی حیدریان به عنوان رئیس سازمان 
ســینمایی پایان یافت. اما از آنجا که ســیدعباس صالحی وزیر ارشاد به گزینه 
مناسبی برای ریاست این سازمان نرسید، در نهایت حکم »سرپرستی« را برای 
دستیار ارشد خود، حســین انتظامی صادر کرد. انتظامی که قبا مدیرمسئول 
روزنامه های جام جم و همشهری، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، نماینده 
مدیران مسئول روزنامه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات و معاون مطبوعاتی وزیر 
ارشــاد در دولت یازدهم و... بوده است، بدون هیچ گونه سابقه فعالیت در زمینه 

سینما، سکان مدیریت این عرصه را برعهده گرفته است. 
انتظامی که رابطه نزدیکی با علی اریجانی رئیس  مجلس شورای اسامی 
دارد در زمان تصدی معاونت مطبوعات یارانه قابل ماحظه ای به نشــریه خبر 

جنوب که منتسب به خودش بود اختصاص داد.
بهروز افخمی:

روشنفکرها صادق هدایت را سانسور می کنند
بهروز افخمی معتقد اســت که برخی واقعیات درباره صادق هدایت توسط 

شبه روشنفکرها سانسور شده است.
افخمی در برنامه »رادیکال 3« که از شبکه سه سیما پخش می شود گفت: 
چیزهایی در مورد صادق هدایت هســت کــه کم و بیش همه می دانند ولی به 
وسیله روشنفکران و کسانی که هوادارش هستند، سانسور شده است و به هیچ 
وجه به آن اشــاره نمی شــود، در حالی که در نقد ادبی و بررسی داستان هایش 
قاعدتا باید جایی داشــته باشــد و توجهی به آن بشــود. این مسئله، تمایات 
همجنس خواهانه یا هم جنس گرایانه یا هر چیزی است که در حال حاضر عنوان 

دگرباشی را برایش برگزیدند. 
وی افزود: وقتی ما چنین مسئله ای را در مورد صادق هدایت بدانیم، نگاه مان 
به داستان ها کا تغییر می کند و متوجه خیلی چیزها می شویم که اگر ندانیم، 
معنایش را نمی فهمیم. مثا چرا اینکه در داستان های هدایت زنان یا نفرت انگیز 
هستند یا رقت انگیزند و یا اثیری هستند، یعنی موجوداتی خیالی هستند. مثل 
موجــودی که فقط در خواب ها وجــود دارد و در عالم واقعیت نمی تواند وجود 
داشته باشد. چرا در داستان های هدایت، زن نداریم به معنای یک کاراکتر واقعی 
با خصوصیات مختلف و با وجوهی که مجموعا می تواند یک آدم را واقعا نشــان 

بدهد و با نثر خوب یک شخصیت داستانی درست کند. چرا اینجوری نیست؟
این کارگردان در ادامه بیان کرد: البته این کم و بیش به همه داستان قابل 
گسترش اســت. این جنبه که گفتم یعنی جنبه همجنس بازی منفعل که در 
صادق هدایت بوده نه تنها باعث نفرت از زن می شــود و یا باعث نگاه رقت انگیز 
به زن می شــود؛ یا تصوری از زنی که در خیال می تواند وجود داشــته باشد و 
بی نقص و خیلی خیال انگیز است، ولی واقعا ما می دانیم که در عالم واقعی نیست. 
این انفعال فقط در مورد زنان باعث نشــده ما شــخصیت زن را در هیچکدام از 
داستان هایش نداشته باشیم. یا آن داستان هایی که مشهور است که به خاطرش 
تحسین می شود، نداشته باشیم. بلکه در مورد مردان و شخصیت های دیگر هم 
همین طور است. کل عالم داستان هایی که هدایت به خاطر آنها تحسین شده، 

می سازد عالم نفرت انگیز رقت انگیز، آلوده و مهاجمی است.
جشن های »بهار مهربانی« 

بدون بودجه دولتی برگزار می شود
 رئیــس  ســازمان فرهنگی هنــری شــهرداری از برگزاری جشــن های 

»بهار مهربانی« بدون بودجه دولتی خبر داد.
سعید اوحدی رئیس ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نشست 
خبری تشریح برنامه ایام وادت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق)ع( گفت: 
10 ایســتگاه در میدان امام حسین)ع(، فرهنگسرای شفق، فرهنگسرای قرآن، 
فرهنگســرای ملل، فرهنگسرای واء، میدان آزادی، باغ موزه قصر، ایوان انتظار، 
دریاچه خلیج فارس و منطقه گردشگری و فرهنگی عباس آباد آماده اجرای 15 

برنامه با عنوان »بهار مهربانی« هستند.
وی افزود: این برنامه ها با هدف تبیین سیره پیامبر اکرم )ص( و به صورت 
مــردم محور و بدون هیچ بودجه دولتی از 28 آبان آغاز می شــود و تا 17 ربیع 

ااول ادامه خواهد داشت.
وی از حضور هنرمندان داخلی و خارجی در اجرای برنامه های فرهنگی خبر 
داد و افزود: از 4 کشور ترکیه، آذربایجان و احتمااً هندوستان، سوریه و عراق و 
همچنین از استان های ترجیحاً اهل سنت نشیِن سیستان و بلوچستان، لرستان، 

بوشهر، گیان، گلستان و خوزستان نیز هنرمندانی حاضر می شوند.
اوحدی اضافه کرد: اجرای مراسم شب شعر در فرهنگسرای اندیشه، اجرای 
ویژه برنامه شعر نبوی با تجلیل از علی موسوی گرمارودی در منطقه گردشگری 
و فرهنگی عباس آباد )شــنبه سوم آذر(، راه اندازی پویش های مردمی در فضای 
مجازی با عنوان »من محمد را دوست دارم« و ذکر عنوان بهار مهربانی در پشت 
وسایل نقلیه عمومی با هشتگ پیامبر مهربانی از دیگر برنامه های درنظر گرفته 

شده است.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افتتاح یک سالن سینما در 
پردیس تئاتر تهران همزمان با شب وادت پیامبر )ص( را یکی از برنامه ها اعام 
کرد و گفت: این سالن سینما با اکران فیلم »محمد رسول اه )ص(« به مدت سه 
روز به صورت رایگان افتتاح می شود. همچنین 14 سینمای سّیار در 14 مرکز 
کم برخوردار از پوشش سینمایی در مدت اجرای ویژه برنامه های بهار مهربانی 
ایجاد می شــود. وی افزود: »برپایی نمایشگاه مشق صلوات شامل 40 اثر از آثار 
خوشنویسی اساتید خوشنویسی کشور، برپایی نمایشگاه پوستر ادیان توحیدی 
شامل 40 اثر منتخب هنرمندان ایران و جهان، اجرای گروه سرود دانش آموزی 
با مشارکت کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در نماز جمعه 2 آذرماه و 
تقدیم گل و محصوات فرهنگی به مردم« از دیگر برنامه تدارک دیده شده برای 

این ایام محسوب می شود.
شب طنز انقاب به ایستگاه دهم رسید

دهمین شب طنز انقاب اسامی برگزار می شود.
دهمین شب طنز انقاب اسامی با عنوان »نطنز« همراه با برنامه هایی نظیر 
شعر و نثرخوانی، اجرای طنز و موسیقی از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور انقاب 

اسامی در حسینیه هنر برگزار می شود.
این برنامه روز سه شــنبه 2۹ آبان، از ساعت 17:30 تا 1۹:30 در حسینیه 
هنر، واقع در میدان انقاب، خیابان 1۶ آذر، پاک ۶0 از ســوی باشــگاه طنز و 
کاریکاتور انقاب اسامی برگزار می شود و حضور برای عموم مردم در این برنامه 

آزاد است.
پنج چهره بین المللی سینما 

داور جشنواره مقاومت شدند
پنج چهره بین المللی ســینما، به عنوان داوران بخش مسابقه پانزدهمین 

جشنواره فیلم مقاومت برگزیده شدند که دو نفر از آنها ایرانی هستند.
مجید مجیدی از ایران، احمدرضا درویش از ایران، مارتین مهاندو از استرالیا، 
غــام ربانی بیپلوب از بنگادش، رودریگو ویا از آمریکا قرار اســت 12 عنوان 
فیلم سینمایی راه یافته به بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 

مقاومت را داوری کنند.
 پانزدهمین جشــنواره فیلم مقاومــت از پنج تــا 10 آذر در تهران برگزار 

می شود.

صفحه 3
  دوشنبه    ۲۸ آبان ۱3۹۷

۱۱ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۵3

دختركم أمل، پسركم آدم    
 محمدهادی صحرایی

»أمل« یعنی امید، یعنی آرزو. یعنی آن آینده خوشی که پدر و مادری برای فرزندان خود آرزو 
می کنند و به امید آن، روز و شــب خود را به هم می دوزند و جوانی خود را برایش صرف می کنند. 
»أمل« یعنی آن خانه آرامشی که پدر و مادری دلسوز، هر روز و شب برای ساختنش یکی یکی آجر 
امید و آرزو روی هم می گذارند تا آینده فرزندشان را بهتر از امروز خود کرده باشند. یعنی نگاه مهربانانه 
پدر و دِل نگران مادر که ذره ذره بزرگ شدن فرزند خود را نظاره گرند تا خاری به پای نازکش نخلد. 
»أمل« یعنی حکایت دنباله دارِ مو به مو سفید شدِن روزگار جوانِی پدر و مادر برای جوان شدن فرزند. 
یعنی یک دنیا رنج پدرانه برای به ثمر نشاندن نهال زندگی. یعنی یک عمر محبت مادرانه ای که قطره 
قطــره پای نهال خود می ریزد تا باغ رؤیاهای رنگارنگ کودکش جان بگیرد. یعنی تاش پدر و مادر، 
برای تأمین و بخشیدن آنچه که خود در گذشته حسرت داشتنش را داشته اند به فرزندان امروزشان. 
»أمل« یعنی تکرار کودکی گذشته پدرو مادرها در آینه فرزندان خود. »أمل« یعنی عشق یعنی محبت. 
تاریخ بشــر، کم به خود جرم و جنایت ندیده و بســیار سایه ســنگین ستمکاران و تِن نحیف 
ســتمدیدگان را بر خود تحمل کرده اســت. از زمانی که حافظه بشر یاری می کند، جنایت را قابیل 
شــروع کرد و با قتل هابیل، شــجره خبیثه غرور و استکبار را غرس نمود و بعد از آن رهروانی یافت 
که راهش را بیش از او ادامه دادند و در مقابل آنان کســان دیگری نیز بودند که چون هابیل، قربانی 
جنایت پیشگان شدند و صفحات تاریخ را با خون و مقاومت و مبارزه خود، رنگین و بعد از زندگی رقت 
بارشان، مظلومانه مردند و آنها نیز که مبارزه کردند یا به پیروزی رسیدند و یا به سرنوشت مظلومان 
پیوستند. داستان فرعون ها و نمرودها و معاویه ها و یزیدها و حجاج ها و چنگیزها و شارون ها و صدام ها 
از همان سنخ قابیل است و پیامبران و صالحان و مردم مظلوم از فلسطین و مصر و شام آن زمان تا 
ایران و عراق و سوریه و کشمیر و نیجریه و میانمار و افغانستان و فلسطین و یمن و بحرین و... در این 
زمان از مظلومیت هابیل اند. ُگرده مظلومان در همیشه تاریخ، َرد شاق مستکبران را بر خود داشته و 

این دست استغاثه آنان است که همیشه خدا به آسمان بلند بوده است. 

در اساِم سرافراز، کم نداریم آیات و روایاتی که روحیه جوانمردی و مردانگی را تحسین نموده 
و صاحبان عزم و اراده را به اظهار نفرت از ستمکاران و اقدام عملی علیه آنان و جنایاتشان فراخوانده 
است. کم نداریم آیات و روایاتی که از مؤمنان خواسته تا در مقابل ستمکاران ساکت ننشینند و هرکس 
هرطور که می تواند و با هر وســیله ای که دارد به مقابله با مســتکبران و جنایتکاران برخیزد. کمک 
کردن به جبهه مظلوم امری فطری و بر همه مؤمنین و مســلمین، فرض و واجب است. با تیغ نشد، 
تیر نشــد، نیزه نشد سنگ/ باهرچه که دستم برسد آمده ام جنگ، شیوه سلحشوران و دستور اسام 
ناب در برخورد با ظالم است و حتی بیش از این هم هست و خدا برای عامه مردم راهپیمایی را نوعی 
جهاد مأجور دانسته. همانکه سابقه حدوداً 55 ساله در انقاب اسامی ایران دارد و چند سالی است 
در اربعین حسینی، بین المللی شده و با راهپیمایی بازگشت فلسطینیان، قرار است آنها را به پیروزی 
برساند. »هیچ تشنگی و رنج و گرسنگي در راه خدا به آنان نمی رسد؛ و در هیچ مکانی که کافران را به 
خشم می آورد قدم نمی گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست نمی آورند مگر اینکه به سبب آن، عمل 

صالحی برای آنان نوشته می شود، زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی  کند.« )1(
رســانه های حاکم بر جهان، اجازه فهمیدن کامل حقایق را به مردم جهان نمی دهد و از ابتذال 
و لذت و حتی از ورزش و تفریح و سرگرمی، مخدری برای انحراف و به بنِد نامرئی کشیدن مردمان 
استفاده می کنند ولی با این وجود، اگر در گذشته دیدن عمق جنایات مستکبرین برای همه میسور 
نبود، امروزه می توان از ابای دوز و دروغ های نظام ســلطه، هم چهره پلید جنایتکاران را دید و هم 
نــگاه بی رمق مظلومان را نظاره کرد. روزگاری نه چندان دور بود که تنها می شــد تصاویر مردمان و 
کودکان پوســت به استخوان چسبیده آفریقایی را دید و بر کاخ مستکبرین نفرین کرد، اما امروزه با 
وجود سیطره شیطانی مستکبرین بر رسانه ها و مأموریتشان برای مشغول کردن افکار و از کار انداختن 
اراده ها، گاهی عکس و گزارشی در جهان منتشر می شود که بهت آور و حیرت انگیز است. در جهانی که 
ثروت مردمانش را عده ای از خدا بی خبر و خداستیز، غارت کرده و از آن خود می دانند و کشورهای 
ضعیف را مستعمره کرده اند و همه مردمان را برده و بنده خود می دانند و از بهشت شداد نیولیبرال 

سخن می گویند، کودکانی هستند که از گرسنگی می میرند و تشنگی کشته می شوند.
جنایتکاران چهره عوض کرده اند و دیگر مثل ســابق، چشمشان کاسه خون نیست و از دست و 
پنجه شان خون نمی چکد. نعره نمی زنند و شاق نمی کشند. گاهی چنان آراسته و پیراسته اند و خود 
را خیرخواه مردم معرفی می کنند که بســیاری از ساده لوحان و ساده دان گردشان جمع می شوند. 
مثاً همان پیرزن شــیک پوش و مبادی آدابی که ملکه می خوانندش، در اصل وارث دزدان دریایی 
است و ثروتش همان الماس و برلیان هایی است که از آفریقا و آسیا دزدیده اند. یا همان کاخ سفیدی 
که میان جانیاِن پر ادا و اطوار دســت به دست می شود و برای مردم قیافه می گیرند، بر دریای خون 
میلیون ها بومی بنا شــده است که تمدن های کهنشان توســط فاتحین آمریکا منقرض شده است. 
اینکاها، آزتک ها، سرخپوستان، کشته شدگان و آسیب دیدگان بیش از هفتاد جنگ بزرگ معاصر و... 
تنها جنایات مشــخص شده تا امروز سران آمریکاست که اصل و اساس شرارت بوده و هستند. تکبر 
و تفاخِر امروز ســران استکبار، حاصل غرورهای شکسته شده و آمال به یغما رفته و حسرت های به 
جامانده مظلومان است و همه این ها در کنار دریاهای خون و کوه های اجسادی است که کاخ نشینان 

امروز وارث همه آنها هستند.
زمانی نه چندان دور، اماممان گفت: »اگر از آمریکا و صدام بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت.« 
و آن زمان چهره آل سعود همچون امروز رسوا نبود و هنوز خادم الحرمینش می دانستند. اما چند سال 
اســت که بعد از کشــتار میهمانان خدا در منا و 3سال و نیم است که با جنایت و خباثت بی دلیل و 
پیوسته اش در یمن، مردم جهان بیش از پیش به پیشه پدری اش پی برده اند. امروز همگان می دانند 
که این گاوشیرده عموسام که برای پابرهنگان یمنی، وحشی شده، با تکیه بر آمریکا از هیچ جنایتی 
فروگذار نیست و نایب شیاطین است در جنگ نیابتی با اسام و مسلمین. اصًا پاسخگو نیست که 
دلیل این همه دیوانگی و درندگی چیســت؟ ترامپ شــیرش را می دوشد و لگدش را به مسلمانان 
می زند. زائران خانه خدا را از تشنگی می کشد، نخست وزیر می دزدند، خبرنگار ساخی کرده و به اسید 
می سپارد یا دیگری را در کشورهای دیگر می کشد و.... این قوم هم، مثل اربابانش از همان بدو تشکیل، 
بر دریای خون مظلومان خانه کرده اند و تنها خدا می داند که این جانوران سعودی چه جنایت هایی به 

بشریت و اسام کرده اند و برای سیطره حکومت مستهجن خود، چقدر جنایت کرده اند.
در این یکی دو هفته اخیر، دو خبر و دو تصویر تکان دهنده دنیا را شگفت زده تر کرده و به انسان 
بودن آل ســعود و ســران کاخ سفید مشکوک نموده است. یونیســف و فائو و نهادهای ریز و درشت 
حقوق بشری و مزدوران نظام سلطه، سفیران صلح سازمان ملل و بازیگراِن کاسب شده ای که، فرزند 
خوانده های رنگارنگ دارند نیز از خود عائم حیاتی نشان نمی دهند و عمًا دهن به مزد بودن و قلم به 
پول بودن خود را ثابت کرده اند. سه سال  و نیم است که ثروتمندترین کشور عربی و گاوِ سوگلی کدخدا، 
بدون هیچ دلیل قانونی و عقلی، یکی از فقیرترین کشورهای عربی را با بدوی ترین شیوه های تحریمی 
و نوین ترین ساح های جهنمِی آمریکایی و اروپایی، نسل کشی می کند و هنوز حمایت می شود. » أمل 
حسین« دختر هفت ساله یمنی و »آدم« پسربچه 10 ساله یمنی که هنگام شهادت، تنها 10 کیلو 
وزن داشت و هر دو از گرسنگِی مفرِط حاصل از تحریم و جنگ تحمیلی به شهات رسیده اند، ویترین 
نظم نوین آمریکایی و سند حقانیت ایران و مستضعفین در مبارزه با آمریکای یاغی و طاغی هستند. 

دخترکم أمل، پسرکم آدم! شما رفتید و از این دنیای سیاهِ تباه، راحت شدید، خدا به داد مادران 
داغدارتان برسد. به جایی رفتید که برای امثال شما نه گرسنگی هست و نه تشنگی، نه غم دارید و نه 
غصه، نه سرمای سوزان و نه گرمای گدازان. پیش خدا رفته اید و آرام گرفته اید و او خونخواه شماست. 
نزد حاکمی رفتید که حق شــما و همه مظلومان را خواهد ســتاند. قسم به خدایی که حق است و 
به عدالتی که در انتظار و به عذابی که در کمین و به خشمی که لبریز، یادتان تا وقت معلوم، با یاد 
شــش ماهه مدینه و کربا و رقیه و الدره و آیان و محمدطه و... خواهد ماند که خون مظلوم، آتش 
در رگ های مردم می دواند. شــک نکن. و همگان خواهند دید که روز عدل بر ظالم، سخت تر از روز 
ظلم است به مظلوم. و به زودی از قاتان شما خواهند پرسید که »به کدامین گناه کشته شدند؟« )2( 
دخترکم آرام بگیر و پســرکم آرام بمیر که مقاومت زنده است و این روزهای عسرت یمن هم به سر 
خواهد رسید و روز انتقام سخت و خشن، در راه است. و آرواره های نجس آل سعود و آل صهیون و آل 
سام که گوشت تن هاتان را پاره پاره کرده است با سنگ سفت و سخت صخره های مقاومت شکسته 

خواهد شد َو َسَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا أََيّ ُمْنَقلٍَب یَْنَقلُِبوَن. )3(
___________________
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اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: مقامی که برای بندگان صالح 
خدا در نظر گرفته شده تمام دنیا و ما فیها- با آن جلوه های 

ساختگی- در مقابل آن به قدر پشیزی ارزش ندارد.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

شخصیت مذبذب اسرافکاران
»هنگامی که به انسان زیان)و ناراحتی( رسد، ما را)در هر حال( 

در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته، یا ایستاده است، می خواند، 

امــا هنگامی که ناراحتی را از او برطرف ســاختیم، چنان می رود که 

گویی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده بود، نخوانده است.

 این گونه برای اســرافکاران، اعمالشــان زینت داده شــده اســت

یونس- ۱۲ )که زشتی این عمل را درک نمی کنند(.« 

در راســتای تأکیدات مراجع تقلید و علما 
در زمینــه دفاع و حمایت از مردم مظلوم یمن، 
تجمع بــزرگ حوزویان در حمایــت از مردم 
مظلوم یمن و محکومیت جنایات آل سعود در 
مدرســه فیضیه قم و همچنین مدرسه مروی 

تهران برگزار شد.
در این تجمع علما، فضا و جمعی از مســئوان 
حوزه هــای علمیه همراه با ســایر طاب و روحانیون 
حمایــت خود را از مردم مظلوم یمن اعام و جنایات 

آل سعود خائن در یمن را محکوم کردند.
بــه گزارش رســا، حوزویان جنایات آل ســعود 
خائن را ناشــی از حمایت های آمریکا دانســتند و با 
ســر دادن شــعارهای کوبنده ای همچون »مرگ بر 
آمریکا«، »مرگ بر آل ســعود« و »مرگ بر اسرائیل« 
از اســتکبار جهانی اعام انزجار کردند و جنایات آل 

سعود و سکوت آمریکا و هم پیمانانش در این زمینه 
را مخالف اصول حقوق بشر عنوان کردند.

در تجمع فیضیه آیت اه اعرافی، آیت اه اراکی، 
آیــت اه فقیهی، نماینــدگان بیوت مراجــع تقلید 
و جمعــی دیگر از علما، اعضای جامعه مدرســین و 

شورای عالی حوزه های علمیه حضور داشتند.
حاضران در این تجمع در پایان مراســم با قرائت 
بیانیه ای ســکوت مجامع جهانی و کشورهای مدعی 
حقوق بشــر دربــاره جنایات آل ســعود در یمن را 
شوم آور خواندند و خواستار اتحاد امت اسامی برای 

مقابله با استکبار و مزدوران آن شدند.
مدیر حوزه  گرکانی  والمســلمین  حجت ااسام 
علمیه مروی، حجت ااســام والمســلمین ابوترابی 
فرد عضو شورای مدیریت حوزه علمیه استان تهران، 
حجت ااسام و المسلمین رشاد رئیس شورای حوزه 

علمیه اســتان تهران و حجت ااســام والمسلمین 
رحیمی صــادق مدیر حوزه علمیه اســتان تهران از 
جمله حاضران در تجمع حــوزه علمیه مروی بودند. 
گفتنی است، در این تجمع نماینده جنبش انصاراه 

یمن نیز حضور داشت و به سخنرانی پرداخت.
سازمان های مدعی حقوق بشر 

از هر زمانی بی خاصیت تر شده اند
خبر دیگــر اینکه، آیت اه نوری همدانی در درس 
خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، جنایات 
رژیم آل ســعود و هم پیمانــان آن علیه مردم مظلوم 
یمن را محکوم و تأکید کرد که امت اســام باید برای 
حمایت از مردم مظلوم یمن اقدام کنند و به هر شکلی 

که می توانند به کمک این مظلومان بشتابند.
این مرجــع تقلید بــا انتقاد از  ســکوت مرگبار 
سازمان های جهانی و حقوق بشری و همچنین سازمان 

کنفرانس اســامی تصریح کرد که این ســازمان های 
مدعی از هر زمان دیگری بی خاصیت تر شده اند و تنها 

نظاره گر جنایات علیه مردم یمن هستند.
وی با بیان این که مستکبران و نوکران آن ها در 
حال نسل کشی در یمن هستند، اظهار داشت: امروز 
شرایط سختی در یمن وجود دارد و مزدوران سعودی 
دائما در حال بمباران مردم مظلوم یمن بوده و حتی 
اجازه نمی دهند که غذا و دارو به مردم بی گناه برسد.

استاد برجسته درس خارج حوزه بار دیگر ضمن 
محکوم کردن این جنایات وحشیانه، از امت اسامی 
خواســت که به کمک مردم یمن بشــتابند. آیت اه 
نــوری همدانی همچنیــن تأکید کرد کــه مدعیان 
حقوق بشــر و سازمان های بین المللی باید به سکوت 
مرگبار خود پایــان داده و جلوی جنایات علیه مردم 

یمن را بگیرند.

در قم و تهران  برگزار شد

تجمع بزرگ حوزویان 
در حمایت از مردم مظلوم یمن

رئیس سازمان بســیج با بیان اینکه بسیج به 
عرصه انرژی خورشــیدی ورود پیدا کرده است، 
گفت: بسیج ســاخت ۳ هزار واحد نیروگاهی ۵ 
کیلوواتــی انرژی خورشــیدی را این هفته آغاز 

می کند.
سردار غامحســین غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین به منظور اعام برنامه های هفته بسیج در 
نشست خبری اظهار کرد: 1150 پروژه محرومیت زدایی 
را این هفته افتتاح و از 3 هزار واحد کوچک و خانگی در 

حوزه اقتصاد مقاومتی رونمایی خواهیم کرد.
وی بــا بیان اینکــه در همین هفتــه ۶ هزار گروه 
جهادی به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند، تصریح 
کرد: بســیج به عرصه انرژی خورشیدی ورود پیدا کرده 
است و ما ســاخت 3 هزار واحد نیروگاهی 5 کیلوواتی 
انرژی خورشــیدی را این هفته آغاز می کنیم و بنای ما 

این است که به نیروگاه های 100 کیلوواتی برسیم.
غیب پرور با اشاره به طرح »ایران یار« بسیج گفت: 
در این طرح 30 هزار دانش آموز از کارخانجات و صنایع 
تولیدی با هدف خودباوری بازدید می کنند تا بدانند چه 
ظرفیت عظیمی در حوزه اقتصادی در کشور وجود دارد.
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین اظهار کرد: از 
1500 مدیر کارخانــه و کارگاه های تولیدی و صاحبان 
صنایع بخش خصوصی و دولتی دعوت شــده است که 
به مدارس بروند و توضیحاتی را درخصوص ظرفیت های 
اقتصادی ارائه دهند. جامعه مخاطب در این حوزه 300 

هزار دانش آموز خواهد بود.

رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین با بیان اینکه 
4 هزار هسته مهندســین علمی به سراسر کشور اعزام 
خواهند شد، تصریح کرد: در کشور 3۹ هزار روستا داریم 
و یکی از نگاه های بســیج در حوزه کشــاورزی است تا 

بتوانیم آن را با تحول مواجه کنیم.
غیب پرور با اشاره به اینکه سه ویژه برنامه در هفته 
بسیج خواهیم داشت، افزود: جشنواره فیلم مقاومت که 
یک رویداد فرهنگی بزرگ در ســطح کشــور و منطقه 
است یکی از این برنامه ها است که دریافت آثار خارجی 
در این جشنواره بسیار زیاد بوده و ۹00 اثر در این بخش 

دریافــت کردیم که از 5 آذر به مــدت 3 روز در تهران 
برگزار می شــود و پس از آن هفته ای یــک فیلم را در 
سراسر کشور اکران خواهیم کرد که تا اواسط اسفندماه 

ادامه خواهد داشت.
جانشین فرمانده کل ســپاه در امور بسیج سومین 
کار ویژه هفته بســیج را مربوط بــه همایش همدردی 
با مردم یمن برشــمرد و تاکید کرد: آنچه در سال های 
گذشته بر مردم مظلوم یمن گذشته دالت بر مظلومیت 
آنهاست و حاکمیت رژیم سعودی از سوی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی ماموریت پیدا کرد که بر مردم مظلوم یمن 

تاخــت و تاز کند. دنیای زورگویان خود را به بی اعتنایی 
زده اند و این طبیعی اســت که امت ایران اســامی به 
کمک مردم یمن بیاید که در این همایش بین المللی آن 

را دنبال خواهیم کرد.
ســردار غیب پرور گفت: به طور کلی در برنامه های 
هفته بســیج امسال 28 برنامه محوری در سراسر کشور 
و ۶ برنامه مرکزی و اصلی نیز در تهران خواهیم داشت.
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین در خصوص 
نامگذاری روزهای هفته بســیج، عنوان کرد: سه شــنبه 
2۹ آبان روز بســیج؛ فرهنگ و مســجد محوری است، 
چهارشنبه 30 آبان بسیج؛ اقتصاد مقاومتی و سازندگی، 
پنجشنبه 1 آذر بســیج؛ اقتدار دفاعی امنیتی، جمعه 2 
آذر بســیج؛ معنویت و انتظار، شنبه 3 آذر بسیج؛ جهاد 
کبیر و استکبارســتیزی، یکشــنبه 4 آذر بسیج؛ جهاد 
روشنگری و تبیین، 5 آذر بسیج و 40 سال افتخار است.

وی در خصوص اقدامات بســیج در زلزله کرمانشاه، 
تصریح کرد: در بسیج 5 اقدام محوری در زلزله کرمانشاه 
انجام دادیم کــه در روزهای اول 15 هــزار جهادگر را 
سازماندهی و در اســکان اضطراری مردم قریب به 1۹ 
میلیارد تومان هزینــه کردیم. 7 هزار کانکس را هم در 
منطقه مستقر کردیم و کار نصب 8300 کانکس مربوط 

به قرارگاه خاتم را انجام دادیم.
به گزارش مهر جانشــین فرمانده کل سپاه در امور 
بســیج عنوان کرد: ســاخت 1000 واحد مســکونی را 
 تقبل کردیم که از ایــن تعداد 700 واحد آن را تحویل 

داده ایم.

رئیس سازمان بسیج در نشست خبری:

۳ هزار نیروگاه  خورشیدی می سازیم

جهادگر  دانشجوی  پیکر  تشــییع  مراسم 
»امیرمحمد اژدری« در حســینیه شــماره دو 

جماران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، مراسم تشییع پیکر 
دانشجوی جهادگر »امیرمحمد اژدری« که عصر جمعه 
حیــن حضور در اردوی جهادی در مناطق محروم بر 
اثر ســانحه رانندگی در جاده عسلویه-پارسیان جان 
خود را از دســت داد، صبح دیروز درحسینیه شماره 

دو جماران برگزار شد.
پیکر مرحوم اژدری پس از قرائت زیارت عاشورا و 
نماز برای خاکسپاری به بهشت زهرا)س( منتقل شد.

»امیر محمد اژدری« 25 ســاله، دانشجوی رشته 

مکانیک و ساکن تهران بود. او که از فعالین گروه های 
جهادی در این ســال ها به شــمار می رفت، بیش از 
هفت ســال به جهاد در مناطق محروم کشور مشغول 
بود. مسئولیت گروه پزشکی و درمانی و گروه عمرانی 
قــرارگاه جهادی امام رضا)ع( و عضویت در شــورای 
مرکــزی این قرارگاه بخش هایــی از کارنامه جهادی 

وی است.
مرحوم اژدری که در اکثر اســتان های کشــور از 
جمله لرستان، خوزستان، خراسان، کرمانشاه، ایام و... 
سابقه انجام فعالیت های جهادی داشت، سال گذشته 
در حادثه زلزله کرمانشاه از پیش قدمان جهادی برای 

کمک به مردم زلزله زده بود.

تشییع و خاکسپاری پیکر دانشجوی جهادگر 
در تهران

و فضــای حوزه  نماینــدگان طاب  مجمع 
علمیه قم در نامه ای به رئیس  قوه قضائیه وضعیت 
فضــای مجازی در کشــور را بغرنج و اســف بار 
مسدود ســازی  قانون  فوری  اجرای  و  دانســت 
تلگرام ، اینســتا گرام و جلوگیری کامل از فعالیت  

فیلتر شکن ها را خواستار شد.
در بخش هایی از این نامه خطاب به رئیس  دستگاه 

قضا آمده است:
وضعیت بغرنج و اســف بار حاکم بر فضای مجازی، 
و وابســتگی کشور در این حوزه بسیار مهم و راهبردی، 
زمینه ســاز تشدید جنگ رســانه ای و افزایش  فشارها و 
مشــکات اقتصــادی بر ملت ایران شــده اســت، و به 
نظر می رســد در صورت عدم اقدام مناسب، مخاطرات 

جدی  تری نیز فراروی کشور قرار خواهد گرفت.
به رغم وجود ظرفیت ها و توانمندی های چشــم گیر 
داخلی، و با وجود گذشــت حدود هفت سال از تشکیل 
شــورای عالی فضای مجازی با اهداف روشن اباغی از 
ســوی رهبری معظــم انقاب، متأســفانه امروز فضای 

مجــازی از عقب مانده ترین و وابســته ترین عرصه های 
کشور است.

از مهم ترین عرصه های فضای مجازی، شــبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها است. با وجود قابلیت های مهم 
داخلی و به رغم راه اندازی شبکه پیام  رسان داخلی قبل 
از فراگیری شــبکه های خارجی، جریان حاکم بر وزارت 
ارتباطات ـ در سایه انفعال دبیرخانه شورای عالی فضای 
مجازی ـ بــا بی اعتنایی به ظرفیــت داخلی، و متقابا، 
فراهم ســازی آزادی عمل برای پیام رسان های خارجی، 
بلکــه حمایت مؤثر از برخی از آنها، با نقض قوانین نظام 
اســامی، کشــور را به جوانگاه شــبکه های خارجی و 

مخالف نظام تبدیل کرده است.
از مهم تریــن این شــبکه ها، تلگرام و اینســتاگرام 
هســتند که زمینه  های شــکل گیری و بروز آسیب های 
متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصــادی و امنیتی را رقم 

زد ه اند.
از جمله آســیب ها، می توان به دسترسی دشمنان 
بــه داده های عظیم )Big Data(  اشــاره نمود. پس از 

کش  و  قوس هــای فراوان، حکم مسدود ســازی تلگرام 
در اردیبهشــت  ماه سال جاری، از ســوی قوه قضائیه ـ 
با هدف جلوگیری از آســیب های متعدد این شــبکه و 

جایگزینی پیام رسان های داخلی ـ صادر شد. 
باتوجه بــه القای قطعی بودن فیلتــر تلگرام، و در 
کمتر از 10 روز محدودیت های اعمال شده بر این شبکه، 
گزارش ها و آمار رســمی، نشــان دهنده اقبال روزافزون 
مردم به پیام رســان های داخلی بود؛ اما، متأســفانه این 
رونــد پس از مدتی ُکنــد، و درنهایــت متوقف گردید. 
مهم ترین دلیل توقف رشد پیام رسان های داخلی عبارت 
بود از: باز شــدن مجدد فیلترشکن ها و تبلیغات و سوق 
دادن مردم به سمت پوســته های فارسی تلگرام؛ یعنی 

»تلگرام  طایی« و »هات گرام«.
علت اصلــی صدور مجــوز فعالیت به دو پوســته 
تلگرامی و تمدید این مجوز، »عدم ظرفیت و توانمندی 
شــبکه های داخلی جهت پاســخ گویی به نیازهای ده ها 

میلیون کاربر ایرانی« عنوان شده است.
با پی گیری  های به عمل آمــده و تحقیقات میدانی 

انجام شــده، به دست آمد: شــبکه های پیام رسان ایرانی 
ظرفیت تأمیــن نیازهای داخلی را دارنــد؛ اما برخی از 
دســت اندرکاران، با عدم ارائه امکانــات ازم به آنها، از 
جملــه امکاناتی که دراختیار تلگــرام  طایی و هاتگرام 
گذاشــته شــده، درصدد ناتوانمند نشــان دادن آنها در 

پاسخ گویی به نیازهای داخلی هستند. 
از سوی دیگر، با اقداماتی که مدیر تلگرام وعده آن 
را داده یعنی ارائه خدمات در بســتر فناوری باک چین، 
و رواج پول مجازی »گرام«، در صورت عدم اقدام فوری 
در مسدود سازی تلگرام، بحران اقتصادی می تواند کشور 
و نظــام را به مرحله خطرناک تــری پیش برد؛ طاب و 
فضــای انقابی متخصــص در حوزه فضــای مجازی، 
آماد گی دارند برای اثبات تمام مواردی که در این نوشته 
ذکر شد )و نیز برخی مسائل خاص که نمی توان در این 
نامــه بیان کرد(، با متولیان و مســئوان فضای مجازی 
ـ اعــم از مدیران وزارت ارتباطات و دبیرخانه شــورای 
عالی فضای مجازی ـ جلسه مباحثه و مناظره در حضور 

حضرتعالی تشکیل دهند.

در نامه ای خطاب به رئیس  دستگاه قضا مطرح شد
درخواست طاب و فضای حوزه علمیه قم برای اجرای فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام

رئیس ستاد بازســازی عتبات عالیات قزوین 
گفت: حرم ســید الشــهدا )ع( در قالب صحن 
حضــرت زینب )س( به چهار برابر توســعه پیدا 

می کند.
به گزارش ایرنا، حامد کبودوند در نشســت خبری 
با اصحاب رسانه افزود: ســتاد بازسازی عتبات عالیات 
قزوین نیز در اجرای این طرح مشارکت خواهد داشت. 
کبودونــد گفت: با کمک های مردمی و مشــارکت 
ســتاد بازســازی عتبات عالیات، حرم و بارگاه حضرت 
امیرالمومنیــن )ع( در نجف اکنون 20 برابر شــده و به 
عنوان بزرگترین ســازه زیارتی مسقف دنیا توسط ستاد 

تحویل متولی حرم شده است.
وی یادآور شد: ستاد بازسازی عتبات عالیات قزوین 
دارای 1500 طرح بازسازی است که از این میان 150 

مورد تکمیل شده و سایر در دست اقدام هستند. 
کبودوند اظهار داشــت: در پروژه های یاد شده این 
ستاد ســبک معماری ایرانی اسامی کاما رعایت شده 
و در همین راستا نیز اشعار ایرانی در ایوان نجف اشرف 

رونمایی شده است. 
رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات قزوین یادآور 
شــد: بدون استثنا تمام مصالح مورد نیاز این پروژه ها از 
داخل ایران تامین شــده و تمــام متخصصان مورد نیاز 
آنها نیز ایرانی بوده اند و به واســطه آنها صنایع دستی و 

مشاغل هنری توسعه یافته است. 
وی با اشاره به آخرین مراحل این طرح ها گفت: هم 
اکنون صحن حضرت زهرا )س( با پیشرفت ۹0 درصدی 
و همچنیــن گنبد جدید حرم امام حســین)ع( نیز در 
حال ســاخت بوده و در ســال جاری از آنها رونمایی و 

افتتاح می شود. 
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات قزوین با بیان 
اینکه در همه اعتاب مقدســه عراق شامل نجف، کربا، 
کاظمین و ســامرا کمک های ایران در قالب طرح های 
ماندگار اجرا شده اســت، گفت: قزوین عاوه بر توسعه 
حرم طفان مســلم در باب قبله کاظمین و حرم سامرا 
نیز پروژه دارد و قرار اســت یکی از در های حرم سامرا، 
کفشداری کاظمین و کل حرم طفان مسلم توسط این 

استان انجام شود. 
کبودوند اضافه کرد: تمــام هزینه های این طرح ها 

توسط خیران و مردم تامین می شود و هیچ هزینه ای از 
هزینه های جاری و دولتی دریافت نمی شود.

حرم سیدالشهدا )ع( چهار برابر توسعه پیدا می کند
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره خالی 
بودن جایگاه سخنگویی گفت: دولت سخنی ندارد 
که بگوید، به خاطر همین سخنگو ندارد. اگر سخنی 
برای گفتن داشته باشد حتما سخنگوی خود را پیدا 

می کند.
غامحســین کرباســچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی درباره خالی بودن صندلی سخنگوی دولت بعد از 
10۹ روز گفت: خب این یعنی اینکه دولت سخنی ندارد که 
بگوید به خاطر همین سخنگو ندارد. اگر سخنی برای گفتن 

داشته باشد حتما سخنگوی خود را پیدا می کند.
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی در ادامه در پاسخ 
به این ســؤال که تبعات خالی بودن این جایگاه چیست؟ 
و نبود ســخنگو در دولت چه تاثیری بــر وضعیت دولت 
خواهد داشــت، عنوان کرد: تبعات آن هم همین است که 
رابطه مردم با دولتشان قطع است. وقتی که کسی نیست 
تا حرف دولت را بزند، مردم هم حرف دولت را نمی  فهمند و 
دیگران می آیند و هرگونه که می خواهند وضعیت را تفسیر 

می کنند. 
کرباسچی در گفت وگو با اعتمادآناین در ادامه درباره 
بی انگیزگی دولت برای انتخاب فردی برای پر کردن جایگاه 
سخنگو گفت: بااخره ابد احساس ضرورتی در این جهت 
نمی کنند. شاید چون خیلی هم حرفی برای گفتن نداشته 

باشند.

کرباسچی:
اینکه دولت سخنگو ندارد 

یعنی سخنی ندارد

دانشگاه ها  رؤســای  تعیین  کمیته 
تشکیل شد و با رای اعضای این کمیته 
رئیس  عنوان  به  طهرانچی  محمدمهدی 

 دانشگاه آزاد تعیین شد.
دانشگاه ها ظهر  تعیین روســای  کمیته 
دیروز در شــورای عالی انقــاب فرهنگی با 
حضور وزرای علوم و بهداشــت، رئیس  نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری و دبیر شورای 

عالی انقاب فرهنگی برگزار شــد که در این 
جلسه با رای اعضا محمدمهدی طهرانچی به 

عنوان رئیس  دانشگاه آزاد انتخاب شد.
محمدمهدی طهرانچی 28 مردادماه سال 
جــاری با رای اعضای هیئــت امنای مرکزی 
دانشگاه آزاد اسامی به عنوان سرپرست این 

دانشگاه تعیین شده بود.
در ابتــدای این جلســه که بــا دعوت 

از طهرانچــی برگــزار شــد، وی از طرح ها و 
برنامه هــای خود برای جهش دانشــگاه آزاد 
اسامی در حوزه علم و فناوری گزارشی ارائه 

کرد.
ســپس سؤااتی توســط اعضای کمیته 
مطرح شد و پس از پاسخگویی طهرانچی، با 
رای اعضای کمیته وی برای ریاست دانشگاه 

آزاد اسامی انتخاب شد.

با رأی اعضای کمیته تعیین رؤسا؛
ریاست »طهرانچی« بر دانشگاه آزاد تأیید شد



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
دو شنبه           ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۱۱ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۵۳ 

کوتاه اقتصادی

تسلیت
جناب آقای صفدر قدمیان ایرانشاهی

 درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده  محترم تسلیت عرض نموده و 
برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی مسئلت دارم.

سنندج- از طرف خانواده محمدی

قیمت خودرو بازارقیمت خودرو کارخانهنوع خودروردیف
22/492/00037/800/000پراید 1111
22/709/00034/000/000پراید 2131
53/923/400112/000/000تندر پاس اتوماتیک3
74/952/000130/000/000چانگان4
30/389/00043/700/000تیبا 52
6S7 104/313/000206/000/000هایما
32/944/60054/600/000پژو  7405
8  SLX 35/105/90059/500/000پژو
34/745/20055/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70069/500/000پژو پارس10

42/481/00079/000/000پژو پارس TU5 کاس 1113

36/286/00059/000/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00072/000/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10072/500/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 33/535/00055/000/000سمند ال ایکس
H30 50/000/00088/500/000 کراس16
113/620/000205/000/000سراتو با آپشن17
46/989/40079/500/000دنا18
53/268/000102/000/000دنا پاس سفید19
20S5 72/000/000 98/640/0001هایما
54/361/900114/000/000پژو 207 اتوماتیک21
42/241/00071/500/000پارس دوگانه سوز22
54/820/00091/500/000پارس اتوماتیک23
27/570/00037/900/000تیبا24

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۸/۲۷

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/380/000سکه تمام طرح جدید
4/050/000سکه تمام طرح قدیم

2/150/000نیم سکه
1/200/000ربع سکه

660/000گرمی
398/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
12/087دار
14/127یورو
16/003پوند

2/420لیر ترکیه
2/135درهم امارات

گروه اقتصادی - 
رئیس  اتــاق بازرگانی ایران با اشــاره به 
دست اندازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی، 
اعام کرد به دلیل این دست اندازی ها اندوخته 

مناسبی نداریم. 
بــه گزارش خبرنگار اقتصــادی روزنامه کیهان، 
غام رضا شــافعی در چهل و یکمین جلســه اتاق 
بازرگانی ایران با اشــاره به راهکارهای برون رفت از 
مشکات اقتصادی کشور اظهار داشت: سال هاست 
که کارشناسان به بیان انواع مشکات اقتصادی کشور 
می پردازند و با ارائه راهکارهایی در پی حل مشکات 

کشور هستند. 
وی افزود: با این حال، با این شیوه مطرح کردن 
مشکات نمی توانیم راه به جای مطلوبی ببریم، کما 
اینکه تاکنون هم نبردیم؛ چراکه با روش های قبلی نه 
تنها مشکات اقتصادی حل نمی شود بلکه در آینده 

تعمیق هم خواهد شد. 
رئیس  اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرســش 
که چــرا با وجود اینکه انتقاد می کنیم و راهکار هم 
ارائه می دهیم باز هم موفق نیستیم؟ ادامه داد: علت 
مشکات ما در وهله اول این است که نتوانسته ایم 
یک صورت بندی از مشــکات تهیه کنیم و در این 

صورت بندی اولویت ها را تعیین  نماییم. 
به گفته شافعی، برای برون رفت از وضعیت فعلی 
کشور،  صرفا یک راه حل وجود دارد و آن هم بازگشت 
به قواعد ترسیم شــده بر اقتصاد کشور و بازبینی و 
اصاح صحیح آنها و پرهیز از تکیه بر راه حل هایی که 

خود معلول این قواعد هستند. 
وی اضافه کرد: دولتمردان موارد مربوط به برنامه 
توسعه را هم در بودجه در نظ بگیرند و بودجه را صرفا 

سند دخل و خرج خود ندانند. 
رئیس  اتاق بازرگانی ایران با اعام اینکه مصوب 

شــده بود حجم دولــت باید کاهش پیــدا کند و 
تصدی گری اش کمتر شــود، بیان کرد: با این حال 
اندکی عمل برای تحقق این موضوع وجود نداشــته 

است. 
شافعی ادامه داد: متاسفانه دست اندازی دولت ها 
به صندوق توسعه ملی سبب شد که اندوخته مناسبی 
نداشته باشیم. از دولت می خواهیم جلوی این زیاده 

خواهی ها، پروژه های تکراری و... گرفته شود. 
به گفته وی، بودجه و اندازه دولت باید با بخش 

واقعی اقتصاد و تولید کشور تناسب داشته باشد. 
رئیس  اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: دولت برای 
پوشش هزینه های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن 
سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت 
و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می گیرد که 
خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال های آتی 

را در پی خواهد داشت. 

به گفته شافعی، تداوم رویه استفاده از این اوراق 
می تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود عاوه بر 
اینکه گسترش اوراق مشارکت به معنای بزرگ شدن 
بخش عمومی و جایگزینی بخش خصوصی است که 
با روح حاکم بر اصل سیاست های اصل 44 و اقتصاد 

مقاومتی مغایرت دارد. 
در همین جلسه، سید علی محمد ابویی، عضو اتاق 
بازرگانی ایران با اعام اینکه من 13 سال صادرکننده 
نمونه بوده ام، گفت اما امسال به اندازه 10 درصد سال 

قبل صادرات نداشته ام. 
وی افــزود: ما از ترامپ هــراس نداریم، ما مرد 
جنگیم ولــی )دولتمــردان( با قوانیــن پی در پی، 
ضرر هایی به ما زدند که جبران ناپذیر است؛ آخرین 
دستاوردشان هم این است که قاچاقچیان می توانند 
صادرکننده باشــند اما من که نشان معروف تجاری 

دارم نمی توانم این کار را انجام دهم!

رئیس  اتاق بازرگانی ایران:

صندوق توسعه ملی
رئیس  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: نگاه  با دست اندازی دولت ها خالی شده است

عباس آخوندی به نظام مهندسی تخریبی بود نه اصاحی.
فرج اه رجبی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم در پاسخ به این 
پرســش که با توجه به دســتور وزیر راه و شهرسازی برای رفع تعلیق 
پروانه  اشتغال به کار آیا سمت شما به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان نیز باز می گردد، اظهار کرد:  طبق آیین نامه ای در سال 94، 
وقتی برخی اقدامات که اثرات تبعی دارد مانند اقدام وزیر راه و شهرسازی 
سابق، عاوه بر اینکه دو عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان 
به عنوان نماینده وزارت راه و شهرســازی آنرا امضا کنند، باید مسئول 

امضاکننده حکم یعنی رئیس جمهوری نیز آنرا امضا کند.
وی تصریــح کرد:  در حالیکه نه آن دو نفر حکم عباس آخوندی را 
امضا کردند نه رئیس جمهوری. متاسفانه شیوه های وزیر سابق، اصاحات 
در نظام مهندسی ساختمان را متوقف کرده و در این کشمکش ها حدود 

1/5 سال از وقت شورای مرکزی تلف شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور گفت:  باید سمت 
و ســوی کار را با رویکرد مثبت وزیر راه و شهرسازی کنونی به سمت 
اصاحات و مطالبات سوق دهیم. اصاحاتی که ضرورت ارتقای خدمات، 

ضرورت شفاف سازی مالی و ضرورت انضباط تشکیاتی است.
رجبی با اشــاره به اینکه خوشبختانه ماشین تخریب متوقف شده 
است، اظهار کرد: اان فرصت آن است که برای مردم دستاوردی داشته 
باشیم،  اگر این دستاورد اتفاق بیفتد کم اهمیت ترین موضوع این است 

که چه کسی رئیس سازمان باشد.
وی بــا تاکید بر اینکه اصاحات صرفــا در تعامل بین وزارت راه و 
شهرســازی و سازمان نظام مهندسی انجام شود، افزود:  این کار با نگاه 
اصاحی باید انجام شود نه نگاه تخریبی. آنچه که ما به آقای آخوندی 
ایراد می گرفتیم این بود که نگاه وی اصاحی نبود و نگاهش تخریبی 
بود. ضمن این که قائل به همکاری ســازمان نظام مهندسی ساختمان 

و وزارتخانه نبود. 
رئیس  ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت:  در مجموع 
باید تاکید کنم که حکم بنده توسط رئیس جمهوری لغو نشده و درست 
این بود که وزیر قبلی چنانچه مرتکب تخلفی شده ام به رئیس جمهوری 
گزارش می داد و از وی تقاضا می کرد که حکم من را -ریاست بر سازمان 
نظام مهندســی ساختمان- را لغو کند. این کار انجام نشد و آیین نامه 
مشــخص کرده که مسئول امضا حکم باید اثرات تبعی را بپذیرد که تا 

امروز هم اتفاق نیفتاده است. 
رجبی افزود: بنده در ساختمان سازمان نظام مهندسی کشور مستقر 
هستم، همان زمانیکه وزیر راه و شهرسازی سابق به صورت غیرقانونی 
پروانه اشــتغال به کارم را تعلیق کرد نیز به مسئولیت خود در سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه می دادم. چراکه وزیر سابق اساسا 
نمی تواند حکم رئیس جمهوری را لغو کند.وی یادآور شد: پس از اقدام 
آخوندی، به رئیس جمهوری نامه نوشتم و از وی کسب تکلیف کردم که 
آقای روحانی تاکید کرد از هر گونه اقدام عجوانه در این زمینه خودداری 
شود. اان هم وزیر جدید با رویکرد جدید و مثبت روی کار آمده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی: 
نگاه عباس آخوندی به نظام مهندسی 

تخریبی بود نه اصاحی

یک کارشناس مسکن با تاکید بر ضرورت 
تصویــب طرح الحــاق یک ماده بــه قانون 
عمران  کمیسیون  در  مســتقیم  مالیات های 
مجلس گفت: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 
عاوه بر مقابله با سوداگری، رونق را به تولید و 

بازار مسکن بازخواهد گرداند.
مهــدی غامی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه را گام مهمی 
برای تنظیم بازار مسکن دانست و تأکید کرد: در حالی 
که امیدوار به تغییر سیاست های کان وزارت راه و 
شهرسازی در راستای افزایش تولید و عرضه مسکن 
هســتیم، تصویب و اجرای این طرح نیز می تواند با 
کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار مسکن، افزایش 

شدید قیمت ها در بازار مسکن را کنترل کند.
وی در پاســخ به این سؤال که آیا اجرای مالیات 
بر عایدی اماک مانع ورود نقدینگی به سمت تولید 
مسکن نخواهد شد، افزود: ماجرا از این قرار است که 
در شــرایط کنونی، به دلیل عدم اجرای مالیات های 
تنظیمی، خرید و فروش مسکن، سود بسیار بیشتری 
از تولید مسکن دارد. بنابراین افراد ترجیح می دهند 
ســرمایه های خود را به جای تولید به سمت خرید و 
فروش و بعضا ســفته بازی و سوداگری در این بازار 

یک کارشناس مسکن مطرح کرد

رونق بازار مسکن با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

ســوق دهند. در نتیجه تولید و عرضه مســکن در 
پایین ترین حد خود در سال های اخیر رسیده است.

این کارشــناس اقتصادی یکی از علل رکود در 
معامات بازار مســکن را هم عدم اجرای مالیات بر 
عایدی سرمایه دانست و گفت: از آنجایی که مسکن 
یک نیاز اساســی خانواده هاســت و تقاضا برای آن 
همیشــه وجود دارد، علت رکود معامات را باید در 
سمت عرضه مسکن دنبال کرد، زیرا کسانی که قصد 
فروش مسکن دارند با هدف افزایش شدید قیمت ها 

در آینده، از عرضه واحدهای خود خودداری می کنند 
تا سود بیشتری کسب کنند.

غامی عنوان کرد: از طرفی، عده ای نیز با خالی 
نگه داشتن واحدهای نوساز و احتکار آن، دنبال سود 

سرشار هستند.
 وجود نزدیــک به 500 هزار واحد مســکونی 
خالی در شهر تهران نشانه ای از وجود این رفتارهای 
ســوداگرانه در بازار مسکن است. این در حالی است 
که با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه این سودهای 

بادآورده کنترل می شــد و انگیزه برای عدم عرضه 
کاهش پیدا می کرد.

وی ادامه داد: کارکــرد اصلی مالیات بر عایدی 
ســرمایه هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد 
اقتصاد است که در شرایط فعلی کشور امری ضروری 

است.
بر اساس این گزارش، در صورت تصویب این طرح 
در مجلس، قرار اســت هر نوع نقل و انتقال قطعی 
زمین، اماک و مستغات با کاربری های مسکونی، 
اداری و تجاری که پــس از تاریخ اجرای این قانون 
خریداری )به انتقال گرفته( شــوند، مشمول مالیات 
بر عایدی ســرمایه CGT یعنی مالیــات بر ما به 
التفاوت قیمت خرید و فروش شــود. البته مطابق با 
این طرح، تولیدکنندگان مسکن و مصرف کنندگان 
واقعی از پرداخت این مالیات معاف هستند، زیرا هدف 
کاهش سودهای بادآورده افرادی است که به دنبال 
اســتفاده از نوسانات بازار مسکن هستند. همچنین 
کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات نیز قرار است 
به تولید و رونق مسکن اختصاص یابد و صرف تامین 
مسکن جوانان و محرومان از مسکن شود. این مالیات، 
قدیمی ترین مالیات حوزه اماک است و سابقه اجرای 
آن در بعضی کشورهای دنیا به 100 سال هم می رسد.

* در ادامه روند نزولی بازار سهام،شاخص کل بورس دیروز هم بیش از 5 هزار 
واحد سقوط کرد.بر این اساس شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامات روز یکشنبه با کاهش 5 هزار و 261 واحد به رقم 173 هزار و 557 
واحد رسید. شاخص معیار هم  وزن نیز با 553 واحد افت به رقم 27 هزار و 
751 واحد کاهش یافت.در همین حال روز شنبه نیز دماسنج بازار سرمایه 
بیش از 3 هزار واحد افت کرده بود که در مجموع فقط طی دوروز گذشته 
بیش از 8هزار واحد از شاخص بورس کم شده که این مسئله موجب زیان 
عده ای از سهامداران و خروج بخشی از نقدینگی از بازار سهام شده است. 

* مرکــز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی با تاکید بر اینکه برخی سامانه های پیامکی اعام شده از 
جمله ۵۰۰۰۴۹۹ هیچ ارتباطی به این طرح حمایتی دولت از اقشار کم 
درآمد ندارد، اعام کرد، اطاعات را از طریق این مرکز دنبال کنند. 
بر این اساس ضمن تاکید بر اینکه هرگونه اطاع رسانی درخصوص 
این طرح منحصرا توسط مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شــد از همه شهروندان 
درخواست داریم به پیامک های فاقد اعتبار پاسخ ندهند و شماره 
کارت و رمز دوم خود را در پاســخ به هیچ پیامکی درخصوص این 
طرح اعام نکنند.مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برخی سامانه های پیامکی اعام 
شده از جمله ۵۰۰۰۴۹۹ هیچ ارتباطی به این طرح حمایتی دولت از 
اقشار کم درآمد ندارد درخواست دارد هرگونه اطاع رسانی را فقط 

از طریق این مرکز یا پیامکVEZART-REFAH دنبال کنند.
* وزارت صنعت اعام کرد: طی 7 ماه گذشــته 21/24 میلیون تن گندله 
ســنگ آهن توسط شــرکت های بزرگ، تولید شده است. به گزارش شاتا، 
تولید 21/24 میلیون تن گندله ســنگ آهن در 7 ماه امســال ، حکایت از 
رشد 36 درصدی این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.

در این میان، تولید دو شــرکت بزرگ همچون معدنی و صنعتی گل گهر و 
میدکو با رشد قابل توجه همراه شد به طوری که گل گهر با تولید بیش از 
7 میلیون تن، رشد 15 درصدی و میدکو با تولید 2/83 میلیون تن، رشد 

60 درصدی را رقم زد.
* در مراسم بزرگداشت روز کتاب، از مجید قاسمی مدیرعامل بانک 
 پاسارگاد، به   عنوان »خیر نمونه کشوری« در امر ساخت کتابخانه 
تقدیر شد. به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، در این مراسم 
که با حضور جمعی از مسئوان برگزار شد، از بانک  پاسارگاد به دلیل 
ساخت چند باب کتابخانه  مجهز، در مناطق محروم و آسیب دیده  
کشور تجلیل شد. براســاس این خبر، بانک  پاسارگاد در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به ساخت چندین مدرسه 
و کتابخانه در مناطق محرومی مانند کهگیلویه  و بویر احمد، همدان، 
اردبیل، هرمزگان، سیســتان و بلوچستان، خراسان رضوی، کرج، 
آذربایجان، خوزســتان و... کرده است. این مدارس و کتابخانه ها با 
بهترین امکانات، در مدت کوتاهی به بهره برداری رســیده و یا در 
حال ســاخت و آماده سازی جهت استفاده ی دانش آموزان مناطق 

محروم هستند.

در حالی که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون 
جدید به کارگیری بازنشستگان از سمت خود کنار رفته است، 
زنگنه یک بازنشسته دیگر را به ریاست این مجموعه منصوب کرد!
به گــزارش خبرگزاری فارس، براســاس قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان در دستگاه های اجرایی که در 25 شهریورماه سال جاری 
نهایی شــد، از 26 آبان ماه همه بازنشستگان شاغل در وزارت نفت باید 

پست های خود را تحویل دهند.
بر همین اساس و در اواخر هفته گذشته، سه معاون وزیر نفت یعنی 
مدیر عامل شــرکت ملی نفت ایران، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 
و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پست های خود را به افراد 
دیگر تفویض کردنــد. این اقدام با توجه به این نکته صورت گرفت که 
بیژن زنگنه وزیر نفت وقت بیشتری برای انتخاب گزینه های نهایی خود 

برای این سه پست مهم وزارت نفت داشته باشد.
سرانجام دیروز با حکم وزیر نفت، مسعود کرباسیان عضو هیئت مدیره 
شرکت ملی نفت ایران شد تا گام نخست برای معرفی وی به عنوان مدیر 

عامل این شرکت برداشته شود.
همچنین قرار است علی کاردر مدیرعامل بازنشسته شرکت ملی نفت 
ایران به عنوان رئیس صندوق بازنشســتگی صنعت نفت منصوب شود.
کسری نوری مدیر روابط عمومی وزارت نفت هم در مصاحبه با یکی از 
خبرگزاری ها این خبر را تایید و اعام کرد: انتخاب کرباسیان به عنوان 

مدیرعامل شرکت ملی نفت قطعی شده است.
البته کرباسیان بازنشسته است ولی گویا زنگنه موفق شده مجوزهای 
ازم را برای انتصاب ایشان به عنوان مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران 

از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اخذ کند.
خبرگزاری ایسنا هم درباره خبر انتصاب کرباسیان نوشت: نکته قابل 
توجه این است که کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت که اختیارات خود را 
به تازگی تفویض کرده است، به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی و مطابق 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید از شرکت نفت خداحافظی کند و 
این در حالی است که مسعود کرباسیان به عنوان گزینه جانشین کاردر، 
بازنشسته بوده و خودش نیز شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

می شود چرا که وی متولد 1335 است!
در همین رابطه کسری نوری در پاسخ به چرایی انتخاب کرباسیان 
برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت با توجه به بازنشسته بودن وی گفت: 

ابد این طور صاح دانسته شده است)!(
همچنین پیگیری ها حاکی از آن است که محسن داویز به عنوان 
گزینه مدیر عاملی شرکت ملی گاز ایران و فرناز علوی به عنوان گزینه 

مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح شده اند.

جوانگرایی به سبک زنگنه
یک بازنشسته 

مدیرعامل شرکت ملی نفت شد!

در حالی که تضمین کشت محصوات غذایی 
اساسی، پیش نیاز تأمین امنیت غذایی و امنیت 
ملی اســت، شــورای عالی اقتصاد با محوریت 
سازمان برنامه و بودجه، بر خاف قانون در اعام 
نرخ خرید تضمینی محصوات اساسی خودداری 

می کند.
طی چند ســال اخیر، بخش کشاورزی در تأمین 
امنیت غذایی کشــور نقش به ســزایی داشته است، 
به نحوی که کشــور در طــی این ســال ها در تأمین 
محصوات اساسی کشــاورزی از جمله گندم بر روی 

ریل خودکفایی قرار گرفته است.
امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم 
و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت کاای عمومی امنیت 
ملی را در هر کشــور تعیین می کند. تاریخ روابط بین 
کشورها نشان می دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر 
موارد از مواد غذایی به  عنوان حربه ای سیاســی علیه 
کشورهای جهان سوم بهره گرفته اند. تجربه کشورهای 
کمتر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی  آنها 
به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافته تر باعث 
ضربه پذیری سیاسی شان شده و امنیت ملی شان همواره 
از این محل در معرض تهدید بوده است. این موضوع در 
شرایط تحریم و جنگهای اقتصادی از اهمیت فراوانی 

برخوردار است.
سال 1368، قانونی با نام»تضمین خرید محصوات 
اساسی کشاورزی« در مجلس شورای اسامی به تصویب 
رسید که به موجب آن وزارت جهاد کشاورزی باید تیرماه 
هرســال، قیمت پیشنهادی خود برای خرید تضمینی 
محصوات اساسی کشاورزی را به شورای عالی اقتصاد 

ارسال نماید. شــورای اقتصاد نیز موظف است ضمن 
بررسی قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، 
نرخ محصوات اساســی کشاورزی را با در نظر گرفتن 
تورم اعامی از ســوی بانک مرکــزی، نهایتاً تا ابتدای 

مهرماه هرسال اعام نماید.
طی سال های اخیر و با وجود ارسال به موقع قیمت 
پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شورای 
عالی اقتصاد، این شــورا با محوریت ســازمان برنامه و 
بودجه در عمل به وظیفه قانونی خود تعلل نموده است، 
به نحوی که از سویی قیمت خرید تضمینی محصوات 
کشاورزی را با تأخیر چندماهه اعام نموده و از سوی 

دیگر قیمت ها را طبق تورم افزایش نداده است.
همان طور که ذکر شــد، طی سال های اخیر قانون 
تضمین خرید محصوات اساســی کشاورزی مرتباً از 
سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه نقض شده است. 
با این وجود نمایندگان مجلس نهایتاً یا از طریق سایت ها 
و خبرگزاری ها نسبت به این موضوع اعتراض نموده اند و 
یا از دولت درخواست اجرایی نمودن قانون را داشته اند 

که همچنان بی نتیجه بوده است.
نمایندگان مجلس شــورای اسامی، هیچ گاه این 
ابزار را نداشــته اند که بتوانند دولت را ملزم به اجرای 
قانــون نمایند. جــا دارد از نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسامی که هرساله شاهد زیرپا گذاشتن قانون 
مذکور توســط دولت هستند چند ســؤال پرسید؛ به 
نظر نمایندگان؛ آیا بهتر نیست برای قانونی که حدوداً 
ســی ســال از تصویب آن می گذرد و تقریباً هرساله 
نقض می گردد، ضمانت اجرایی مناســبی لحاظ شود؟ 
مقصر اصلی اجرایی نشــدن این قانون در بدنه دولت 

کجاست؟آیا صرف اینکه هرساله از وزیر جهاد کشاورزی 
-که اتفاقاً قیمت پیشنهادی خود را سر موقع به شورای 
عالی اقتصاد می فرستد- در این رابطه سؤال شود، قانون 

اجرا خواهد شد؟ 
به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، برای 
حل و فصل این معضل همیشــگی ازم است حداقل 
قیمت تضمینی محصوات اساسی کشاورزی موضوع 
این قانون، به صورت خودکار ســاانه معادل نرخ تورم 
افزایش یافته و تا پایان شــهریورماه اعام شود. به نظر 
می رسد مشکل با سؤال و استیضاح وزیر درست شدنی 
نیســت. چراکه قانوِن دارای نقص، نقض شدنی است. 
نقــض تبصره 2 و 6 قانــون تضمین خرید محصوات 
اساسی از ســوی شورای اقتصاد و ســازمان برنامه و 
اختیار نداشــتن نمایندگان مجلس برای ملزم نمودن 
 این شــورا و سازمان، از جمله خأهای موجود در این 

قانون است.
گوش سازمان برنامه

 به اجرای قانون بدهکار نیست
اگر انصــاف را در این میــان در نظر بگیریم باید 
گفت که نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و 
کشاورزان کشور، همگی منتظر اجرای قانون از سوی 
شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستند. نکته ای 
که ازم اســت ذکر شود اینکه چرا مسئوان سازمان 
برنامه و بودجه به این نکته مهم اعتراف نمی کنند که 
اگر بنا باشــد گندم از خارج وارد کنیم، باید میلیون ها 
دار ارز از کشــور خارج شود؟ آیا خودکفایی در تولید 
گندم که موجب تأمیــن امنیت غذایی و البته تأمین 
امنیت ملی شده کافی نیست تا سازمان برنامه دست 

بجنباند و قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی 
را اعام کند؟ محاســبات نشــان می دهد، حمایت از 
دســتاورد خودکفایی در تولید گندم، ساانه موجب 
جلوگیری از خروج بیش از 230 هزار میلیارد ریال از 
سرمایه کشور شده درحالی که تنها نیمی از این مبلغ 
بابت خرید گندم به کشاورز داخلی پرداخت شده است. 
به گفته ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته و نیز سال 
جاری مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است و 
این موضوع مغایر با قانون و نظرات کارشناسان است.

قطعاً در صورت تداوم این قانون شــکنی، شورای 
اقتصاد و در رأس آن ســازمان برنامــه و بودجه باید 
پاسخگوی کاهش تولید گندم و به خطر افتادن امنیت 

غذایی کشور باشند. 
در ســه ســال اخیر، قیمت خرید تضمینی گندم 
تقریباً افزایشــی نداشــته و با تأخیر زیادی اعام شده 
اســت. به گونه ای که در ســال زراعی 97-96 قیمت 
خرید محصوات اساسی کشاورزی با تأخیر 7 ماهه و 
بدون تغییر نسبت به قیمت سال قبل )13 هزار ریال( 
اعام شــد. موضوعی که می تواند سبب کاهش سطح 
زیر کشــت گندم، افزایش قاچاق آن و به خطر افتادن 

امنیت غذایی شود.
در حال حاضر نیز با وجود گذشــته حدود 2 ماه 
از موعد قانونی برای اعام قیمت های خرید تضمینی، 
همچنان کشاورزان زحمت کش که طی سه سال اخیر با 
وجود بی مهری های مسئولین سازمان برنامه و بودجه و 
شورای اقتصاد، کشور را در تولید گندم خودکفا کردند، 

منتظر اعام نرخ خرید محصوات کشاورزی هستند.

قانون تضمین خرید محصوات اساسی زیر چکمه بی قانونی سازمان برنامه
استاد اقتصاد دانشگاه عامه گفت: با قاطعیت می گویم که دولت 
تغییرات نرخ ارز را ایجاد کرد تا عاوه بر جبران کسری بودجه خود، 

از جیب مردم به موسسات مالی و پولی کمک کند.
ابوالقاســم حکیمی پور در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این 
سؤال که دلیل کاهش ارزش پول ملی چیست، اظهارداشت: زمانی که دولت 
فعلی کار خود را آغاز کرد، افرادی مثل نیلی و نهاوندیان سیاست های اقتصادی 
لیبرالیسم را اجرا کردند. یعنی عمًا دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشت 
و با اینکه شخص جهانگیری رئیس  کمیسیون اقتصاد مقاومتی بود و جدیداً 
نیز اعام کرد، کاره ای نیست، یک تضاد آشکار وجود داشت. وی افزود: وقتی 
در اقتصاد آزاد دو سیاست  نرخ سود تسهیات بانکی یا و نرخ مالیات عمًا با 
شکست مواجه شود، وارد فشارهای اقتصادی زیادی خواهید شد. از جمله یکی 
از این فشارها کاهش ارزش پول ملی است، البته برخی از کشورها به صورت 
کنترلی و برای اینکه صادرات کااهای خود را افزایش دهند، به صورت مقطعی 

ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند، مثل کشور چین.
این اقتصاددان ادامه داد: اقتصاد آزاد یا نئولیبرالیســم که نئوکینزی هم 
به آن گفته می شــود، باز هم کنترلی در آنها وجود دارد و این گونه نیســت 
که اقتصاد آزاد به صورت لجام گســیخته حرکت کند، اما در کشور ما وقتی 
سقوط ارزش ریال رخ می دهد، یک مؤلفه اساسی آن رشد نقدینگی بوده است.

حکیمــی پور افزود: در دولت نهم و دهم نقدینگی از 70 هزار میلیارد تومان 
به 430 هزار میلیارد تومان رسید، اما در در پایان مرداد ماه و اوایل شهریور 
امسال به یک میلیون و 650 هزار میلیارد تومان رسید.وی خاطر نشان کرد: 
وقتی ســقوط ارزش پول ملی را متوجه می شویم که دولت دهم یارانه را به 
45 هزار و 500 تومان رساند و طیب نیا وزیر اقتصاد اعام کرد، عارضه بزرگی 
بوده، اما آن 45 هزار و 500 تومان ، همین اان بر اساس تورم حدود 5500 
تومان قدرت خرید دارد.حکیمی پور در پاســخ به این سؤال که در یک سال 
گذشــته تغییرات نرخ ارز دست دولت بوده است، گفت: با قاطعیت می گویم 
که دولت این تغییرات نرخ ارز را ایجاد کرد تا عاوه بر جبران کسری بودجه 
خود، به جبران بدهی خود اقدام کند، مشهور است که چون موسسات مالی 
و پولی 13 هزار میلیارد تومان تزریق منابع از ســوی بانک مرکزی داشتند، 
این کار باعث شد تسهیات به بخش های تولیدی کاهش یابد و این 13 هزار 
میلیارد تومان کمکی به مؤسسات مالی و پولی بوده که ورشکسته شده بودند. 
بنابراین دولت از این طریق می خواسته با افزایش نرخ ارز، آن را جبران کند. 
وقتی رئیس جمهور می گوید که نرخ ارز را در بازار کنترل کنیم، به این نتیجه 
می رســیم که تغییرات نرخ ارز در اختیار دولت بوده اســت. وی در پاسخ به 
این سؤال که پس کمک دولت به موسسات مالی و پولی از جیب مردم بوده 

است، گفت: دقیقاً همین طور است.

استاد دانشگاه عامه: 
دولت با تغییر نرخ ارز

 کسری بودجه خود را جبران کرد

پس از اعام آغاز اجرای بسته های حمایتی 
دولت، 2۰۰ هزار تومان به کارمندان دولت پرداخت 
شد و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
نیز از 1۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان بن دریافت کردند. 

به گزارش خبرگزاری تســنیم، دوم آبان ماه سال 
جــاری هیئت دولت بســته حمایتــی از خانوارهای 
کم درآمد را تصویب کرد. این تصمیم از ســوی دولت 
زمانی آغاز شــد که نرخ ارز در ماه های پایانی سال 96 
شروع به افزایش کرد و به تبع آن قیمت کااها و خدمات 
مصرفی خانوار با رشد قیمتی محسوسی روبه رو شده بود. 
اولین مرحله این طرح از تاریخ  دوشنبه 21 آبان 
ماه 97 عملیاتی و شامل مددجویان و مشمولین کمیته 
امداد امام خمینی)ره(  و ســازمان بهزیستی کشــور 
می شــد؛  در این طرح به ازای هر خانوار و بر حســب 

بعــد خانوار از 100 تــا 300 هزار تومــان، به کارت 
یارانه سرپرست خانوار واریز شده است. )این خانوارها 
می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد طرح، 
اقدام به خرید اقام متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود 
نمایند.(کااهای هدف این طرح شــامل مواد غذایی 
نظیر گوشــت، مرغ، برنج، حبوبات، روغن و سایر مواد 
خوراکی مورد نیاز خانوارهاست که سرپرستان خانوار 
با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد طرح، می توانند 
اقدام به خرید این کااها نمایند.بر این اساس فهرست 
فروشگاه های طرف قرارداد طرح عبارتند از: فروشگاه 
رفاه، فروشگاه اتکا، فروشگاه سپه، فروشگاه افق کوروش، 
فروشگاه سپه، فروشگاه هفت، فروشگاه امکان، فروشگاه 
اسکاد، فروشــگاه فرهنگیان، فروشگاه جانبو، تعاونی 
مصرف محلی، تعاونی روســتایی کشــور. البته به جز 

مددجویان و مشــموان کمیته امداد امام خمینی و 
سازمان بهزیستی همان طور که محمد شریعتمداری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته گفته بود، 
این بسته حمایتی شامل شاغلین و بازنشستگان نیز شد 
و مبلغ 200 هزار تومان به کسانی که حقوق کمتر از سه 
میلیون تومان داشتند واریز شد.وی درباره جزئیات این 
بسته حمایتی گفته بود: قرار است مبلغی نیز به سازمان 
تأمین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته های 
حمایتی را به دریافت کنندگان درآمد زیر سه میلیون از 
قشر کارگر و یا مستمری بگیران این سازمان تخصیص 
دهد. وزیر کار و رفاه اجتماعی درباره ســایر بسته های 
حمایتی بیان کرده بود: بسته حمایتی دیگری نیز برای 
افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، 
صیادان و... که در این دو گروه نبودند پیش بینی شده 

است که با همان شرط درآمد زیر سه میلیون تومان در 
اختیار آنها قرار می گیرد. بسته حمایتی دیگری نیز برای 
دیگر بیمه شدگان و افرادی که در این گروه ها نبودند، 
پیش بینی شده که با همان شرط درآمد زیر سه میلیون 
تومان در اختیار آنها قرار می گیرد. گفتنی است، مطابق 
اعام جزئیات بسته حمایتی دولت،  باید گفت تاکنون دو 
مرحله )مشموان کمیته امداد، بهزیستی و مددجویان( 
و سیاست جبرانی کارکنان دولت )واریز مبلغ 200هزار 
تومان به حقوق( انجام شــده است. اکنون باید منتظر 
مراحل بعدی و جزئیات نحوه اجرای آن از سوی وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. 
در حال حاضر یکی از نقاط ابهام این طرح این است 
که چگونه می توان افرادی که کمتر از سه میلیون تومان 
درآمد دارند را شناسایی و مبلغ جبرانی را پرداخت کرد؟

پرداخت 200 هزار تومان به کارمندان دولت در قالب بسته های حمایتی

دستور رئیس جمهور برای برخورد مالیاتی با 
ســوداگران بازار سکه، ارز و خودرو در معاونت 

اقتصادی رئیس جمهور متوقف شده است.
به گــزارش خبرگزاری فارس، در ماه های اخیر با 
چند برابر شدن قیمت نرخ ارز تب سوداگری و دالی 
باا گرفت به طوری که هر لحظه قیمت ها در بازارهایی 
مانند خودرو، سکه و ارز با التهاب زیادی روبرو بود. این 
هیجان قیمتی به سرعت گریبان بازار کااهای اساسی و 
معیشت مردم را در برگرفت و موجب نگرانی جامعه شد.
همین مباحث باعث شد 28 خرداد حسن روحانی 
رئیس جمهور در جلسه ساماندهی بازار حمایت دولت 
از بخش تولید را رفاه و آرامش جامعه بداند و خطاب 

به ســوداگران بگوید دولت اجازه سوءاستفاده در بازار 
کااهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کســانی 
به فکر ســود باد آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی 
قاطع باشند. پس از اظهارات روحانی، رئیس کل سازمان 
مالیاتی از تشکیل کارگروهی برای برخورد قاطع مالیاتی 

با برهم زنندگان بازار ارز و سکه خبر داد.
فعالیت های سوداگرانه و دالی به گونه ای بود که 
عده ای یک شبه درآمدهای کان و بادآورده به جیب 
زدند. به همین دلیل ســازمان مالیاتی را بر آن داشت 
تا اخذ مالیات از فعاان بازار ســکه، ارز و خودرو را در 

دستور کار قرار دهد.
در همین راســتا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی 

شهریور در جمع خبرنگاران از تهیه جدولی به منظور 
مالیات فعاان بازار ســکه، ارز و خودرو خبر داد. وی 
گفته بود جداول تهیه شده و در اختیار سران قوا برای 

تصویب قرار خواهد گرفت. 
سیدکامل تقوی نژاد در پاسخ به اینکه آیا جداول 
پیشنهادی برای دریافت مالیات از سکه، ارز و خودرو 
به نتیجه رســید، گفت: اوایل شــهریور ماه زمانی که 
آقای اکرمی تازه سرپرســت وزارت اقتصاد شده بود 
پیشنهادات خود را در قالب جداولی به دولت فرستادیم.

وی با ابراز بی اطاعی از اینکه چرا این پیشــنهاد 
در دستور کار نیست، اظهارداشت: پیگیری هم کردیم 
اما این سؤال را باید از معاونت اقتصادی رئیس جمهور 

بپرســید و معموا مســائل اقتصادی در آنجا بررسی 
می شود و توسط آنها در دستور کار قرار می گیرد. 

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی در پاسخ به این 
سؤال که آیا برای سوداگری در بخش مسکن نیز  اقدام 
مشابهی صورت گرفته است،گفت: برای سوداگری بازار 
مســکن جدولی تهیه نشده و طرح مالیات بر عائدی 

مسکن در مجلس پیگیری می شود.
گفتنی اســت، با وجود گذشت حدود پنج ماه از 
اظهارات رئیس جمهور و بیش از دو ماه از پیشــنهاد 
ســازمان مالیاتی برای برخورد قاطع مالیات می گذرد 
امــا همچنان خبری از مطرح شــدن آن در دولت و 

جلسه سران قوا نیست.

 اخذ مالیات از سوداگران بازار سکه، ارز و خودرو فراموش شد



سبدآنهامیگذارد.
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مهدهایکــودکبهگزارشــگرروزنامهکیهان
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ویبهتاریخچههالوویناشارهمیکندودر
ادامههمینبحثمیگوید:»رســومهالووین
تاریخچهایداردکهبهیکیازتعطیاتسلتیک
برمیگردد.بیشاز2000ســالپیش،راهبان
ســلتکهDruidنامیدهمیشدند،جشنوارهای
راپایهگذاریکردندکهسمهین)Samhain(نام
داشتواعتقادداشتندکهدراینشبدروازهبین
دودنیاگشودهمیشودوخدایجهانمردگان
همراهباارواح،اجنهودیوهابهرویزمینمیآید.
واضحاســتکهفرهنگوتمــدنایرانی-

اسامیازغنایبسیارباارزشوغیرقابلوصفی
برخورداراســت.زیراکهپشــتوانهاینفرهنگ
چندینهزارســاله،مملــوازتجربیاتوفرازو
نشیبهایگوناگوناست.شــاهکارهایادبی،
تاریخوتمدنغنی،شــجاعتهاورشادتهای
نابتاریخســازمردان،زنانوکودکانایران،از
گذشتههایدور،حســرترادردلدولتمردان
دیگرکشورهایغربیواستکباریگذاشتهاست،
تاجاییکهیکیازنمونههایشدرسال1916،
ساختفیلمپرهزینه»تعصب«گریفیثبود،و
تاشآمریکاییهابرایجعلتاریخوتمدنایران
زمینونشــاندادنایرانیانبهصورتمردمانی
وحشیومتجاوزبودوحتیهمیناانهمهالیود
فیلمهاییراازکشورمانانتخابمیکندکهبعضا
علیهفرهنگوتمدناصیلاســامیماباشدو
سزاوارنیستمابااینفرهنگغنیوکهنپیرو

فرهنگمنحطغربباشیم.«
فتحعلیمیگوید:»دراینبینوظیفهایکه
همیشهبردوشمانسنگینیمیکند،شناساندن
اینفرهنگغنیوریشهداربهفرزندانجوانو

نوجوانایراناسامیاست.«
اینفعالفرهنگیدرادامهتصریحمیکند:
»ریشــههایعمیــقفرهنــگایرانــیکجاو

گزارش روز
صفحه ۵

دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ 
۱۱ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۳

افقی:
1-ازفــرداآغازمیگردد-شــهریکهنمادمقاومتدر
جنگتحمیلیاست2-بندریمسلماننشیندرکشور
کنیا-اســتادبزرگشیخطوسی3-درخششوبازتاب
نور-بزرگتریناســتخوانبدن-هنــریکهمادرهمه
هنرهاســت4-برابرویکســان-پرنــدهایمهاجر-ماه
پنجمازسالمیادی5-آفتوآسیب-خطیقدیمیو
بدوننقطهکهبرگرفتهازخطکوفیاست-نمونهخروار
اســت-بارشباراناندک6-ضمیرجایگزین-نامقدیم
شهرمشهد-چشملر7-معاملهپایاپای-پوستدباغی
شده8-رودبزرگکشــورسوئیس-ازسبزیهایضد
ســرطانومتنوع-خوردنروزانهآنباعثپیشــگیری
ازبیماریآلزایمرمیشــود9-کشوریکوچکوبسیار
اســتراتژیکدرخاورمیانه-کشوریدردامنهرشتهکوه
بزرگهیمالیاومحلعبورفاتحاناورســت-موشخرما
10-تابانودرخشــان-فقطیــکآه-وکیلهایاوکا
11-ســیاهدانهخوشــبو-کلمهایدرتمجیدوتعریف
بهمعنیآنچهخداوندبخواهد-ازوســایلبازیکودکان
12-شــیرخارجی-پایتختکشورســنگال-عامت
جمع13-فارســیاصیــل-داروهاییکــهازطبیعت
بدســتمیآید-روســتاییدراطرافکاشان14-لقب
هفتتیرکشانغربوحشــی-ازشهدایبزرگکربا-
ویژگیسخنیکهبهزیباییوبافصاحتبیانشدهاست
15-سنتتکبرزدایرسولگرامیاسام)ص(-سلطان

طنزادبیاتانگلستان-زیرکوباذکاوت.

عمودی:
1- بزرگراهی مهم در شــمال پایتخت- روحانی 
مبارز و خستگی ناپذیری که می فرمود سیاست ما 
عین دیانت ماست 2- اسیدی که برای غنی شدن 
به آرد اضافه می کنند- اولین شهید تاریخ- جاده 
قطار 3- خرمافروش- شــهر بندری و مهم کشور 
بلغارستان- مرغ سخنگو 4- بتی در زمان جاهلیت- 
واحد شعر- نوعی بیماری کم خونی- پنهان از دیده 

شماره 11270 جدو    ل

5- از شــهرک های معروف حاشیه تهران- پایه و 
ستون- مهمترین ابزار برشکاران خیاط 6- گرفتنی 
هنرمندان بر روی صحنه- باکتری میله ای  شکل که 
بعضی از آنها بیماری زا اســت- غده ای در چشم 
7- آرام کننده اعصاب و شادی آفرین است- یکی 
از چهار عمــل اصلی- خــودداری از انجام کار 
8- پیامبری که می خواست بعل پرستی را از میان 
بردارد- محل عبور عابرین است نه موتورسواران! 
9- زنجیر پهنی که تانک بر روی آن حرکت می کند- 
رشــته کوه مهمی در افغانستان- از تکنیک های 
فنی و چشــم نواز در ورزش فوتبال 10- ویتامین 
ضد ســرطان- نقاش مشهور دوره قاجار که مورد 
غضب پهلوی اول قرار گرفت و تبعید شد- چاشنی 
ضدســرطان 11- طالع و سرنوشت- پادشاه قوم 
عاد- کریم و بخشنده 12- اصلی از اصول دین در نزد 
شیعیان- واحد پول قبلی آلمان- مهمترین قسمت 
درخت 13- از وســایل فرش بافی- از بیماری های 
مسری و کشــنده که خوشبختانه ریشه کن شده 
است- چو بیرون رود فرشته در آید 14- واژه هوا در 
زمان انگلیسی- شهری مهم در کشور برزیل- نوعی 
گربه سان وحشی که از گربه بزرگ تر است 15- شبیه 
و مانند- مهمترین عامل بروز ســکته های قلبی و 

مغزی و نارسایی کلیه ها.

* داریوش بیات نژاد مدیرکل 
بهزیستی استان تهران : برگزاری 

مراسم و جشن هایی که اسامی ملی 
و دینی ندارند و حتی مروج مبانی 
غیرفرهنگی و غیردینی هستند در 

مهد های کودک ممنوع است و در 
صورت تائید در کمیسیون نظارت 

 بر مراکز غیردولتی حتما با 
 مهدهای متخلف 
برخورد می شود.

بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1397/5/7
تصمیماتذیلاتخاذشد:عبارتذیلبهموضوعشرکتالحاق
گردیدومادهمربوطهدراساســنامهاصــاحگردید:-مبادرت
بهکلیهاموروعملیاتصنعتی،ســرمایهگذاریومشــارکت،
تاسیس،تجهیز،نصبوراهاندازیکارخانجاتتولیدیوصنعتی
وســرمایهگذاریوانجامکلیهپروژههایبســتهبندیوصنایع
تبدیلیکلیهمحصواتمجازبویژهموادغذایی-انعقادقراردادبا
کلیهاشخاصحقیقیوحقوقیدرزمینهموضوعشرکت،ایجاد
شعب،اخذواعطاینمایندگیدرداخلوخارجازکشور-شرکت
درکلیــهمناقصات،پیمانهاومزایداتدولتیوخصوصیاعماز
داخلیوبینالمللی-برگزارینمایشگاهعرضهوفروشکااهای
مجازدرداخلوخارجازکشور،برپاییغرفهوشرکتدرکلیه
نمایشگاههایداخلیوبینالمللی-خریدوفروش،پخشوتوزیع،
صادراتووارداتکلیهکااها،تجهیزاتوماشــینآاتمجاز،
حقالعملکاری-انجامکلیهامورگمرکیوعملیاتبارگیریو
ترخیصکااازگمرک.)درصورتضرورتقانونیانجامموضوعات

پسازاخذمجوزهایازم(.

آگهی تغییرات شرکت تاج گستر سما 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۹۴۷ 

و شناسه ملی ۱۰۴6۰۰۹۷۷۳۴ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۳۲۲۵(

بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1397/08/07
تصمیماتذیلاتخاذشــد:آقایسیدلقمانحسینیکدملی
3720491986بادریافتکلیهسهمالشــرکهخودازصندوق
شرکتازردیفشرکاءشرکتخارجشد.-آقایمحمدحسین
ابتهاجکدملی2240078944بادریافتکلیهسهمالشرکهخوداز
صندوقشرکتازردیفشرکاءشرکتخارجشد.-سرمایهشرکت
ازمبلغ140000000ریالبه128900000ریالکاهشیافت
وماده4اساسنامهبهنحومذکوراصاحگردید.اسامیشرکابعد
ازکاهشسرمایهبهشرحزیراست:آقایمحسنگلپایگانیباکد
ملی4590906325دارای2250000ریالسهمالشرکه-آقای
فریبــرزگلپایگانیباکدملی2110599340دارای6650000
ریالسهمالشــرکهآقایمحمدعلیگلپایگانیبهشــمارهملی
4590993457دارنده20000000ریالسهمالشرکهآقایفراز
گلپایگانیبهشمارهملی5410015193دارنده100000000

ریالسهمالشرکه.

آگهی تغییرات شرکت
 ساتراپ هیرکان شارستان 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
۵۱۵۸66 و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۷۷۱۰ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۳۲۱۹(

بهاســتنادصورتجلســهمجمععمومیعــادیبهطور

فوقالعادهمورخ1397/07/02تصمیماتذیلاتخاذشد:

خانممــژگانبریمانیک.م2161535811آقایمهرداد

مالعزیزیک.م1750562286وآقایمحسننمازیان

ک.م2991514450بهســمتاعضاهیئتمدیرهبرای

مدتدوســالانتخابگردیدندخانمنسرینفرهیشم

0532098692بهسمتبازرساصلیوآقایفرهادعباسی

ش.م326662285بهسمتبازرسعلیالبدلبرایمدت

یکسالمالیانتخابشــدند.روزنامهکیهانجهتنشر

آگهیهایشرکتتعیینگردید.

آگهی تغییرات
 شرکت مهندسان مشاور چغازنبیل

 سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۲۵۸
 و شناسه ملی ۱۰۸6۰۷۲۱۹۰6 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
سازمان ثبت اسناد و اماک کشوراداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۳۲۱۸(

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۲۹۳۲۲۰(

آگهی تغییرات شرکت ناجی گستر قائم
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۴۵۰۳۳ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۷6۹۴۵6۸
پیروآگهیتاسیسبشمارهمکانیزه139730400901035445صادره
1397/4/12وهمچنینمجوزشــماره13971292/3/22/45مورخ
1397/1/29مدتموسسهخدماتحفاظتیومراقبتیناجیگسترقائم
ازتاریخثبتبهمدتدوسالمیباشدکهدرآگهیتاسیسبهاشتباه

نامحدوددرجگردیدهاستکهبدینوسیلهمورداصاحقرارگرفت.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۳۲۲۱(

آگهی تغییرات شرکت صنایع پرداخته تهران یراق 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰6۵۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۰۹6 
بهاســتنادصورتجلســهمجمععمومــیفوقالعادهســالیانهمورخ
1397/7/22ودراجــرایماده141ایحــهاصاحیقانونتجارت
سرمایهشرکتازمبلغ6000000000ریالبهمبلغ600000000
ریالمنقسمبه12000سهم50000ریالیبانامکاهشیافتوماده

مربوطهدراساسنامهبهشرحفوقاصاحگردید.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۳۲۲6(

آگهی تغییرات شرکت امین صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۵۷۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۵۸۹۴
بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1396/5/30
تصمیمــاتذیلاتخاذشــد:آقایان:مهــدیک.م0045239479،محمد
ک.م0075448637وخانممیناک.م0010869212همگیابوالحســنی
دوابیبرایمدتدوسالبهعنواناعضایهیئتمدیرهتعیینشدند.آقای
روحالهابوالحسنیدوابیک.م0073072281بهسمتبازرساصلیآقای
ســیدمهدیسیدعســگریدوابیک.م0033371156بهسمتبازرس

علیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخابشدند.

مهدکودک یکی از مراکزی اســت که 
کودکان ما در دوران کودکی ابتدا با آن مکان 
آشنا می شوند و تقریبا اولین مکانی است 
که فرزندان خردسال می آموزند که دور از 
والدین و محیط خانه و خانواده با دوستانی 
جدید آشنا شوند و از آموزش های مربیان 

بهره مند گردند.
از همین رو اهمیت کار مهد کودک ها به 
اولین رکن تربیت کودک نخستین  عنوان 
مرکزی اســت که ذهن خردســاان را با 
آموزش های خود درگیر می کند و اینجاست 
که اهمیت نظارت بر چنین مراکزی بیش از 
پیش نمایان می شــود و مسئوان مربوطه 
وظیفه سنگینی در نظارت بر چنین اماکنی 

برعهده دارند.
امابانگاهیبهبرنامههایبرخیازمهدکودکها
وخصوصامهدهایخصوصیکهاغلببااشهرنشین
هســتندمیبینیمبهجایاینکــهبهنونهاانما
فرهنگکهناســامی-ایرانیراآموزشبدهند
متاسفانهازفرهنگمبتذلوغیرقابلدفاعغربی
استفادهمیکنندوحتیآموزشحرکاتموزون
یابرگزاریجشــنهاییتحتعنوان»هالووین«
درغــربراالگویکاریخودقــرارمیدهندو
خیلیازخانوادههاییکهبهفرهنگغنیاسامی
وایرانــیپایبنداندازاینموضوعشــکوهوگایه

دارند.
درگزارشپیشرونگاهیخواهیمداشــت
بهایــنمهدکودکهاوپــایدرددلبرخیاز
خانوادههاخواهیمنشستوازنگاهکارشناسان
وصاحبنظرانبهاینموضعخواهیمپرداخت.

همراهمادراینگزارشباشید.
»هالووین«

 الگوی برخی از مهدکودک ها!
درکشورهایغربیجشنیبرگزارمیشودبا
نام»هالووین«کهیکیازجشنهایسنتیآنها
محسوبمیشود،جشنیکهصدالبتهبافرهنگ
وتمدنوآیینومذهبکشورهایآسیایغربی

فرسنگهافاصلهدارد..
اینجشــندر31اکتبربرگزارمیشودکه
درآنشبمعمواکودکانلباسهایعجیبو
غیرمرسوممیپوشندوبرایجمعآورینباتو

آجیلبهدرخانههامیروند.
یکــیازنمادهایهالووینیــککدوتنبل
توخالیاستکهبرایآنچشمودهانبهصورتی
ترسناکطراحیشدهوباروشنکردنشمعدر
درونکدوتنبلبهآنجلوهایترسناکمیدهد.
اینجشــنبیانکنندهاعتقادپیشینیانبه
جهانآخرتبودهاســت.یکیازآداببســیار
رایــجدرهالوویــن»trickortreat«نامداردو
بســیارشبیهبهقاشقزنیخودماناستبهاین
ترتیبکهافرادبهخصوصکودکاندرگروههایی
کوچکبهدرخانههــارفتهومیگویندچیزی
بدهتــااذیتتنکنیم!وصاحبخانهکهبههمین
مناسبتخوراکیهاییتهیهکرده،چیزهاییدر

ترویج فرهنگ منحط غرب در مهدکودک ها
 و ضرورت نظارت بر آنها

هالووین در مهدها! 
ایرج نظافتیچرا؟!

* فاطمه فتحعلی کارشناس فیزیک و فعال فرهنگی: ایران اسامی قابلیت پرورش 
»حسین فهمیده« ها داشته و دارد،» علیمحمدی« ها و » رضایی نژاد« ها، جان خود را فدا 
کرده ا ند و »آرمیتاها« و » علیرضا«ها بدون سایه )ظاهری( پر مهر پدر بزرگ  می شوند، 

این سرزمین با نگاه های غیرتمندانه » محسن حججي« ها لرزه بر اندام دشمنانش می 
اندازد. مهدهای کودک و خانه های بازی، جزء اولین مكان هایي هستند که بر شكل گیری 
فكر و ذهن کودکان تاثیر عمیق و غیر قابل انكار دارند. از انصاف به دور است،  اشباح ، 

آدمخوارها و اسكلت های هالوویني، کابوس فرزندان ایران اسامی شوند. این حق آنهاست 
که در فرهنگ ناب، ریشه دار و پر مهر ایرانی و اسامی، رشد کنند.

جادوگرهــایهالووینیکجا؟ادبیاتکهنایران
راحافظوســعدیســرودهاندوحماسههایش
رافردوسیرنگشــاهکارزدهاست،بهراستی؛
غزلهــاینابحافظوســعدیراباکدامیک
ازآدمخوارانهالووینــیمیتوانبرایفرزندان
ایراناسامیســرود؟یاَمَتل)قصههایکوتاه
سرگرمکنندهبامضامینلطیفوآموزنده(باعمر
نیمقرن»کدویقلقلهزن«ازپرویزکانتریبا
کدونارنجیهایخشمگینهالووینیکهریشه
درفرهنــگرومیاندارد،بــرایکودکانایران
زمینبیشــترشبیهکابوساســتتاقصههای

دلنشینشبانه!«
سرزمین حسین فهمیده ها 
بی نیاز از فرهنگ غربی است

خانمفتحعلیدرادامهسخنانشبهافتخارات
ســالهایاخیرکشورماندرمقایسهبافرهنگ
منحطغربیاشارهمیکندومیگوید:»سرزمین
کهنایرانقابلیتپرورش»حسینفهمیده«ها
داشتهودارد،»علیمحمدی«هاو»رضایینژاد«ها،
جــانخــودرافــداکردهانــدو»آرمیتاها«و
»علیرضا«هــابدونســایه)ظاهــری(پرمهر
پدربزرگمیشوند،اینســرزمینبانگاههای
غیرتمندانه»محســنحججي«هالرزهبراندام
دشمنانشمیاندازد.مهدهایکودکوخانههای
بــازی،جــزءاولینمکانهایيهســتندکهبر
شــکلگیریفکروذهنکــودکانتاثیرعمیق
وغیــرقابلانکاردارند.ازانصافبهدوراســت،
اشباح،آدمخوارهاواسکلتهایهالوویني،کابوس
فرزندانایراناسامیشــوند.اینحقآنهاست
کهدرفرهنگناب،ریشــهداروپرمهرایرانیو

اسامی،رشدکنند.«
کارشناسانامورفرهنگیمعتقدندغربزدگی
یعنیاینکهمامراسمیمانندهالووینراعاوهبر
خانه،درمهدکودکهاومدارسهمبرگزارکنیم
کهبهطورطبیعیاینمثاجشنهااثراتمخرب
خــودرابرذهنوروانکودکمیگذاردوقطعا
درزمانبزرگسالی،هیچحسوعاقهاینسبت
بهآدابورسومکشورخودشنشاننمیدهدو
هالووینوبالماسکهوهزارانجشنغربیدیگر

رابهرسوماتارزشمندخودمانترجیحمیدهد.
ازهمینروتادیرنشــدهمسئوانبایددراین
بارهچارهاندیشیکنندوبامهدکودکهایخاطی

برخوردکنند.
به نام شادمانی به کام ابتذال!

محمداکبریکهدریکموسســهفرهنگی
فعالیتداردباشــکوهوگایهازبرخیمهدهای
کودکمیگوید:»امروزبرخیمهدکودکهابه
نامشــادیوبازیکودکانحرکاتموزونرابه
بچههاآموزشمیدهنــدوگویانظارتیهمبر

فعالیتآنانوجودندارد!«
ویکهازفرســتادنکودکخردســالشبه
مهدکودکهاامتناعکردهبهگزارشــگرروزنامه
کیهانمیگوید:»یکیازدوســتانکهفرزندش
رابهمهدکودکمیفرســتادازمنخواستکه
درصورتامکانفرزنــدمرابههرمهدکودکی
نفرستم،وقتیعلتراجویاشدمگفت:دروهله
اولحقوقپرسنلمهدهایکودکاغلببسیار
پاییناستوســنمربیانهمبعضادرابتدای
جوانیوبیتجربگیهســتندوبههمیندلیل
گاهیحوصلــهکارکردنباکودکانراندارندو
حتیماحظهشدهبابرخیازبچههایخردسال
باخشونتبرخوردکردهاند،اینمسئلهمیطلبدتا
مسئوانمربوطهنظارتبیشتریرابرمهدهای

کودکاعمالکنند.«
تایید خبر جشن هالووین 

در چند مهد کودک!
مدیرکلبهزیستیاســتانتهرانازبررسی
موضوعبرگزاریجشــنهالوویندرچندمهد
کودکتهرانخبرمیدهدومیگوید:»درصورت
تائیددرکمیســیوننظارتبرمراکزغیردولتی

حتمابامهدهایمتخلفبرخوردمیشود.«
داریوشبیاتنژاددرموردبرگزاریجشــن
هالوویــندرچنــدمهدکودکاســتانتهران
میگوید:»برگزاریمراســموجشــنهاییکه
اســامیملیودینیندارندوحتیمروجمبانی
غیرفرهنگیوغیردینیهســتنددرمهدهای

کودکممنوعاست.«
مدیرکلبهزیستیاستانتهرانتصریحمیکند:
»ممنوعیتبرگزاریمراسموجشنهایغیردینیو
فرهنگیمانندجشنهالووینومشابهآنبهتمامی
مهدهایکودکاطاعرسانیشدهومواردتخلف
برایبررسیبهکمیسیوننظارتبرمراکزغیردولتی

بهزیستیاستانتهرانارجاعخواهدشد.«
مدیرکلبهزیستیاستانتهرانتاکیدمیکند:
»برگزاریچنینمراسمهاییبررسیخواهدشد
ودرصورتتائیددرکمیسیوننظارتبرمراکز
غیردولتــیحتمابامهدهــایمتخلفبرخورد

میشود.«
بیاتنژادبااشارهبهاینکهوالدینمواردتخلف
راگزارشدهند،میگوید:»خانوادههامیتوانند
ازطریقسامانهپیامکی3000012333هرگونه
شکایاتخودازتمامیمهدهایکودکرااعام
کنندوبهآنهااطمینانمیدهیمکهدراســرع

وقتپیگیریورسیدگیمیشود.«

❖

صورتجلسه اســتناد به
مجمــععمومــیعادی
مورخ فوقالعــاده بطور
تصمیمات 1397/4/27
ذیلاتخاذشــد:روزنامه
کیهــان کثیراانتشــار
آگهیهای نشــر جهت
شــد. انتخاب شــرکت
اعضاءهیئتمدیرهبرای
مدتدوســالبــهقرار
انتخــابگردیدند: ذیل
فرهنگنویدبهشــماره
1551701359 ملــی
و مدیره هیئــت رئیس
مدیرعاملوبهروزنجفی
شــیخانیبهشمارهملی
نائــب 2720656682
و مدیره هیئــت رئیس
ابراهیمــیزاده فاطمــه
ملــی  ه ر شــما  بــه
عضــو 0064197549
هیئتمدیرهوکلیهاسناد
واوراقبهاداروتعهدآور
قبیلچک، از شــرکت
قراردادها بروات، سفته،
وعقوداســامیباامضاء
مهر با همراه مدیرعامل
شــرکتمعتبرمیباشد
ترازنامهوحســابسود
وزیانسالمالیمنتهی
بهسال1396بهتصویب

رسید.

آگهی تغییرات 
شرکت

 آرین صنعت
 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۴۹۲۴۲
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۰۹۴۴۲۱۴

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

موضوع مناقصه: خرید خدمات اتومیبل کرایه )آژانس(
هزینه خرید اســناد: جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ریال به 
حســاب IR730151000008200000020057 بانک ســپه به نام صنایع 
حدید واریز گردد. )اســناد در قبال رســید واریز وجــه و معرفی نامه تحویل 

می شود(
محل تحویل اسناد: تهران- کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج- خیابان 

سپاه اسام- صنایع حدید- معاونت بازرگانی- مدیریت پیمان سپاری.
مهلت تحویل اسناد: طی یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم.

اوقات تحویل اســناد: روزهای شنبه تا چهارشــنبه از ساعت 8 الی 12 
و 14 الی 16

تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ- 400/000/000 ریال به صورت 
ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.

محل ارائه پیشنهادها: تهران- کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج- خیابان 
سپاه اسام- صنایع حدید- صندوق مناقصات مستقر در مدیریت بازرسی.

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 97/09/10
تاریخ بازگشایی پاکت  ها: 97/09/11

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ اباغ 

برنده شدن الزامی است.
مناقصه گزار در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

جهت کســب اطاعات بیشــتر با تلفن 44908808 تماس 
حاصل فرمایید.

م الف3030
معاونت بازرگانی

آگهی مناقصه
 شماره ۲۲-۹۷- ح صنایع حدید



پاورقی
Research@kayhan.ir

مسعود کوهســتانی نژاد، پژوهشگر تاریخ معاصر 
به پیش زمینه های قحطی و عوامل آن اشــاره کرده 

و می گوید:
... این موضوع یعنی این اختالی که بر اثر ورود 
نیروهــای متفقین به ایران به وجود آمد، به خصوص 
در زمانی بود که فصل برداشت محصوات کشاورزی 
ایران محسوب می شد و این موضوع تاثیر خودش را در 
سال 1321 گذارد. چگونه؟ غات کم شد، آذوقه کم 
شد. قحطی شدیدی در ایران شروع شد. این قحطی 
شدید تبعات زیادی داشت. درباره شورش آذر 1321 
و بلوای نان در تهران حتما شــنیده اید و یا راجع به 
آن خوانده اید. بلوایی بود که باعث شــد، مردمی که 

و مرور از ســاعت هشت و نیم ممنوع گردد. سپهبد 
امیر احمدی پس از چند اخطار، متوســل به اسلحه 
گرم شد و تیراندازی تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد 
و فردای آن روز نیز کم و بیش برخورد مســلحانه با 
مردم ادامه داشــت... صبح روز 18 آذر، قوای روس و 
انگلیس قبل از طلوع آفتاب به تهران رســیدند ولی 
در میدان جالیه چادر زدند و همانجا ماندند. آنها به 

ورود به حوزه علمیه قم
آیت اه جنتــی پس  از تكمیل  
مقدمــات  و طي  کــردن  برخي  از 
دروس  ســطح ، برای بهره مندی از 
محضر عالمان  و فرزانگان  اســامی 
در ســال 1324 ه ش بــه  حــوزه  
علمیه  قم  هجرت کرد. ایشان شرح  
لمعه را نزد »شــهید آیت اه محمد 
صدوقي« ، رســائل  و قوانین  را  نزد 
بهاءالدیني« ،  رضا  ســید  »آیت  اه 
مكاسب  را نزد »آیت اه  سید محمد 
باقر طباطبایي  بروجردي« و »آیت اه 
روح  اه کمالوند« ، کفایه  را  در محضر 
عاملی  جبل  عبدالجــواد  »آیت اه  
]اصفهاني[ « و مرحوم  »مجاهدي« 
تلمذ کرد. از دیگر اســاتید ایشــان 
آیات عظام:  »سید حسین بروجردي«، 
»امام  خمیني «، »ســید محمدرضا 
کمري «،  کوه   »حّجت   گلپایگاني« ، 
و آیات »میرزا عبدالكریم تهرانی«، 
»شهید عطاءاه اشرفی اصفهانی« و 
»سید زین العابدین کاشانی« بودند.
در هفته نامه پیام انقاب در این مورد 

آمده است:  
»آنچه من از مایه علمی کسب 
کردم بعــد از درس مرحوم آیت  اه 
بروجردي، از محضر امام خمینی)ره( 
بود. صرف نظر از مســئله رهبری و 
آن قــدرت معنوی و اخاقی امام و 
شناخت اجتماعی و آشنایی ایشان 
با مســائل روز و درک سیاســی، از 
نظــر علمی هم بحــق باید اعتراف 
کرد که ایشــان مطالبــی را به ما 
 آموختند که در هیچ درس دیگری

 نیاموختیم.«
به دلیل روحیه  آیت اه جّنتی 
انقابــی کــه داشــتند با بیشــتر 
چهره های برجسته انقاب اسامی 
آشــنایی و ارتباط برقــرار کردند.  
»شــهید آیت اه ســید محمدرضا 
محســن   »آیــت اه   ســعیدي« ، 
حرم پناهي «، »شهید آیت اه محمد 
مفتح «، »آیت اه ســید کرامت اه  
ملك  حسیني« ، »آیت اه ابوالقاسم  
محمدعلي   »آیــت اه   خزعلــي «، 
آیت اه  کرماني «، »شهید  موحدي  
سید محمد بهشتي« ، »شهید آیت اه 
علی قدوسي« ، »آیت  اه محمد تقی 

مصبــاح  یزدي« ، »آیــت  اه جعفر 
سبحاني«، »آیت  اه علی مشكیني « 
و »آیت  اه ابراهیم امیني«  از جمله 

این افراد بودند.
آغاز فعالیت سیاسی 

آیت اه جنتی
شــروع فعالیت های سیاســی 
آیــت اه احمد جنتی را باید قبل از 
دهه 40 دانست. آشنایی با حضرت 
امام خمینی)ره(، شناخت آموزه های 
فقه اسامی و سیاست های ضد دینی 
رژیم پهلوی وی و بســیاری دیگر 
از چهره های مذهبی را نســبت به 
مسائل سیاسی کشور حساس کرده 
بود. براساس اسناد و قرائن موجود 
مطرح شدن ایحه انجمن های ایالتی 
و وایتی در سال 1341، و واکنش 
قاطع حضــرت امــام)ره( در برابر 
آن تأثیــر عمیقی بر آیت اه جنتی 
داشته و مســیر مبارزاتی ایشان را 

تعیین کرده است: 
»ما از آن وقتی که امام حرکت 
انقابــی خود را آغــاز کردند روی 
عشــق و عاقه و محبــت و ارادتی 
که به ایشان داشتیم و روی حساب 
و شــناختی که داشتیم ]و این[ که 
مدتهای زیادی در درس ایشان حاضر 
بودیم و از روحیــات و اخاقیات و 
می کردیم  اســتفاده  ایشان  بینش 
خودمــان را موظــف دیدیم که تا 

آنجائی که توان داریم در این حرکت 
انجام وظیفه بكنیم. و بدین جهت از 
اول به صورت نامنظم و پراکنده در 
نشر افكار انقابی به صورت سخنرانی 

و منبرها شروع به کار کردیم.«
حمله به مدرسه فیضیه 
و قیام 15 خرداد 1342

به دنبــال حمله مأمورین رژیم 
در دوم فروردین 1342 به مدرســه 
فیضیــه و واکنش شــدید حضرت 
امام)ره(، آیت اه جنتی در اصفهان 

طی اعامیه ای که از طرف »جامعه 
روحانیت و هیئت مبلغین اصفهان« 
منتشر شــد، جنایت رژیم را در قم 

محكوم کردند:
»جامعه روحانیــت اصفهان از 
مصائــب وارده به حــوزه علمیه قم 
و حریــم روحانیت و عالم اســام 
بی نهایت متأثر بوده و بدین وسیله 
ضمن اعام همدردی خود پیروزی 
قاطع اسام و مسلمین را در تحقق 
هدف های اسامی از درگاه حضرت 

احدیت خواستاریم.«
رویارویــی روحانیت با رژیم در 
محــرم 1342 به اوج خود رســید. 
حكومــت با تعیین شــروطی برای 
سخنرانی وعاظ ســعی در کنترل 
احساســات مذهبی مردم داشت و 
از سوی دیگر، حضرت امام وعاظ و 
سخنرانان را به افشاگری علیه رژیم 
دعوت می کرد. آیــت اه جنتی در 
آستانه ماه محرم 1342 در مأموریتی 
تبلیغی از طرف امــام خمینی)ره( 
به رفســنجان رفته بود. ایشان در 
مصاحبه ای در این مورد گفته است:

»در 15 خرداد من در رفسنجان 

بودم چون از امام خواسته بودند که 
کسی را برای ]ایام ماه[ محرم به آنجا 
بفرســتند و من با صواب دید ایشان 
به رفسنجان رفتم. ولی آنجا اوضاع 
خیلی ناجور بود و قبل از 15 خرداد 
ما دیگر موفق نشدیم که آنجا برنامه 
سخنرانی و منبر را ادامه بدهیم. گویا 
هشتم محرم بود که دیگر برنامه ما 
تعطیل شــد و من به حكم اجبار از 
رفســنجان به اصفهان رفتم ... کار 
ما یك قســمت در ســخنرانی ها و 

منبرهای تبلیغی خاصه می شد و 
یك قسمت در نشر اعامیه ها و یك 
قسمت هم در تهیه و تنظیم و امضا 
کردن اعامیه ها. بعد کم کم عده ای 
از استادان و مدرسین حوزه علمیه 
قم جمع شدند و »هیئت مدرسین« 
به وجود آمد که عمده فعالیت های 
انقابــی در این هیئت مدرســین 
طرح ریزی می شد و قهراً کارهائی که 
می شد این بود که چه کنیم تا انقاب 
جلو برود و موانعی که سر راه انقاب 

هست برداشته بشود.«
بازداشــت امــام در 15 خرداد 
1342 و انتشار خبر آن  در سراسر 
کشور موجی از اعتراض را به وجود 
آورد کــه در قم و تهران به حرکتی 
عظیم در تاریخ معاصر ایران تبدیل 

شد. 
در جریان این روز تعداد زیادی 
از مردم مســلمان کشور در دفاع از 
اسام و مرجعیت به شهادت رسیدند 
و رژیم توانســت این موج انقابی را 
با خشونت مهار کند. آیت اه جنتی 
در این روز در اصفهان بود. ایشــان 
به رغم اختناق حاکم بر کشــور در 
روزهای پس از قیام 15 خرداد، در 
کنار سایر اعضای هیئت مدرسین با 
صــدور اعامیه هایی مبارزه خود با 
رژیم را منسجم کردند. اسناد ساواک 
بیانگــر موضع گیری آیت اه جنتی 
در تابســتان 1342 علیه بازداشت 

امام خمینی)ره( است:
در  واصلــه  اطــاع  »طبــق 
قریه رهنــان از تاریــخ 42/5/12 
الــی 42/5/19 مجلس بــه ظاهر 
روضه خوانــی ولی گویــا منظور از 
تشــكیل این مجلس تبلیغات سوء 
بوده اســت ... شــیخ احمد جنتی 
به تبلیــغ و تحریــك علیه دولت 
پرداخته و با لحن بسیار زننده ای به 
دولت حمله نموده اند که سخنرانی 
نامبردگان در روحیه دهقانان تأثیر 

به سزائی داشته است.«

منبرهایتأثیرگذار
بررسی کارنامه مبارزاتی آیت اه جنتی از ابه ای اسناد ساواک:

مردم تبریز، مرکز غله خیزترین 
استان کشور، به علت وضع 
اسفناکی که حاکم بود، دوبار 

دست به شورش زدند. 

پیش از شورش آذر 1321 در 
تهران که به بلوای نان مشهور 
شد، مشابه آن در شهرهای 

دیگر نیز به وقوع پیوسته بود.

در روز 17 آذر 1321 عده ای 
از دانش آموزان کاس های 

خود را رها کردند و به 
صورت دسته جمعی به سمت 
بهارستان حرکت کردند. بعد 
از مدتی گروهی از مردم نیز 
به آنها پیوستند، مردم فریاد 

می زدند »یا مرگ یا نان«.

یامرگیانان
۲۶    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

صفحه 6
دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۱۱ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۳

نظامی تهران از کار برکنار شدند و سپهبد امیر احمدی 
به فرمانداری نظامی تهران و فرماندهی پادگان تهران 
منصوب شد و سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم نیز به 
ریاست شهربانی کل کشور برگزیده شد. در عصر 17 
آذر اولتیماتومی توسط سفیران شوروی، انگلستان و 
آمریكا تسلیم دولت ایران شد که در آن خاطر نشان 
شــده بود چون دولت ایران قادر نیست نظم شهر را 
حفظ کند و جــان اتباع خارجه در تهران هر لحظه 
مورد مخاطره اســت، فردا صبح قشــون ما تهران را  
اشــغال خواهد کرد. قوام در دستوری فوری خطاب 
به ســتاد ارتش، این ستاد را موظف کرد به استقرار 
نظم و پراکندن عناصر ماجراجو کرد و خواست عبور 

گرسنگی به آنها فشار آورده بود، به خیابان ها ریختند 
و ماجرای 17 آذر سال 1321 را بوجود آوردند...123
شورش آذرماه 1321، شورش نان یا...؟

در روز 17 آذر 1321 عــده ای از دانش آمــوزان 
کاس هــای خود را رها کردند و به صورت دســته 
جمعی به ســمت بهارســتان حرکت کردند. بعد از 
مدتــی گروهی از مردم نیز به آنها پیوســتند، مردم 
فریاد می زدند »یا مرگ یا نان«. آنها شــعار می دادند 
»نان و پنیر و پونه – قوام گشــنمونه«. و یا »چنین 
گفت رستم به اسفندیار – که من گشنمه نون سیلو 
بیار«. عصر آن روز تظاهرات شدت گرفت و نیروهای 
مسلح به میدان آمدند و با مردم درگیر شدند؛ گفته 
می شود طی این ماجرا که به بلوای نان مشهور شد، 
دهها نفر کشــته و زخمی شدند.124 ماجرای فوق در 
بخش هایی از سریال تلویزیونی »هزار دستان« ساخته 
مرحوم علی حاتمی بازسازی شده و به نمایش درآمد.

نسرین نگاهبان، پژوهشــگر و کارشناس اسناد 
تاریخی درباره تبعات روز 17 آذر 1321 در رساله ای 
به نام »انگلستان و بلوای نان آذر 1321، پیامدهای 

اقتصادی  اشغال ایران« می نویسد:
»... در ظهر این روز، به دســتور قوام الســلطنه 
)نخست وزیر( تمام روزنامه ها اعم از موافق و مخالف 
دولــت، در محــاق توقیف قرار گرفتنــد و به کلیه 
چاپخانه ها با تلفن دســتور داده شد از چاپ روزنامه 
و فوق العــاده به هر عنوان خودداری کنند. در همان 
هنگام که دستور توقیف روزنامه ها صادر شد، سرپاس 
رادسر رئیس شهربانی و سرتیپ غامعلی قدر فرماندار 

حدود 400 نفری روزهای 17 و 18 و 19 آذر 1321 
دارد.12۶

شورش مردم در تهران و شهرستان ها 
سرکوب شد

پیش از شورش آذر 1321 در تهران که به بلوای 
نان مشــهور شد، مشابه آن در شهرهای دیگر نیز به 

وقوع پیوسته بود، از جمله:

انبار دخانیات موجود بود اما آنها را بین مردم توزیع 
نمی کردند. اهالی رشت چندبار به فرمانداری مراجعه 
کردند و خواستار رسیدگی به این وضعیت بودند. به 
دنبال نتیجه نگرفتن در روز 18 تیر 9/1321 ژوییه 
1942 در حدود 2 هزار نفر مرد و زن به کاروانسراها 
و کارخانه برنج کوبی شــهر حمله کردند و آنچه به 
دستشان رسید، به غارت بردند. چون تعداد پاسبان ها 
در برابر مردم کم بود، آنان موفق به دفع غائله نبودند، 
از کنسولگری شــوروی درخواست کمك کردند که 
در پی آن چند کامیون ســرباز شوروی به شهربانی 
وارد شدند و مردم را متفرق و عده ای را هم دستگیر 

کردند. 128
در 4 مرداد 2۶/1321 ژوییه 1942 مردم بروجرد 
در اعتراض به کمبود نان از ســاعت ۶ صبح شورش 
غریبی برپا کردند. آنان به دارایی و شهرداری و انبار 
غله حمله کــرده و خســاراتی وارد کردند. دخالت 
ماموران حكومت 2 نفر را به قتل رســاند و عده ای را 
مجروح کرد.129 در گلپایگان نیز مردم گرسنه دست 
به شورش زدند. در مهرماه 1321/اکتبر 1942 مردم 
دهستان های اطراف گلپایگان که از سختی معیشت 
خسته بودند، رو به سوی شهر نهادند و شورش کردند. 
ماموران شــهربانی با استفاده از ساح گرم، مردم را 
متفرق کردند. چند روز بعد مردم خمین نیز چنین 
حرکتی انجام دادند و در اعتراض به وضع نان شورش 

کردند که آنان را نیز سرکوب کردند.130
در آذرماه همین سال، مردم مایر شورش و در 
تلگراف خانه شهر تحصن کردند. آنان پس از مكالمه 
با نخســت وزیر و دریافت قول مساعد وی، مبنی بر 
تامین 250 تن گندم از مایر و نهاوند و تویسرکان و 
کسب اطمینان از منع خروج غله از شهر، تلگراف خانه 
را ترک کردند.131 حرکت مردم مایر در مقایســه با 
ســایر مناطق، آرام و مسالمت جویانه بود اما مردم 
تبریز، مرکز غله خیزترین استان کشور، به علت وضع 
اسفناکی که حاکم بود، دوبار دست به شورش زدند. 
در بهمن و اسفند 1321/ ژانویه و فوریه 1943 تبریز 
دچار قحطی شــد و در 2۶ اسفند مردم خشمگین 
تبریــز به خیابان هــا ریختند و به ســاختمان های 

دولتی و انبارهای غله شــهر هجــوم بردند.132 در 8 
تیر 29/1322 ژوئن 1943 مردم تبریز برای بار دوم 
شورش و در خیابان ها تظاهرات کردند. مردم گرسنه 
از محله های مختلف تبریز به خصوص نوبر و خیابان 
در اداره شــهرداری جمع شدند و همه از زن و بچه 
و نیز پیر و جوان فریاد می زدند ما گرسنه ایم، به ما 
نان نداده اند، نمی خواهیم بمیریم و پیوسته جمعیت 
انبوه تر می شد و فریاد مردم بلندتر که به ما نه چای 
می دهنــد نه قند. امیدوار به نان خالی بودیم که آن 

را هم نداده اند.133

صرف نظر از مسئله رهبری و آن قدرت معنوی و اخاقی امام 
و شناخت اجتماعی و آشنایی ایشان با مسائل روز و درک 
سیاسی، از نظر علمی هم به حق باید اعتراف کرد که ایشان 
مطالبی را به ما آموختند که در هیچ درس دیگری نیاموختیم.

شیخ احمد جنتی به تبلیغ و تحریك علیه دولت پرداخته 
و با لحن بسیار زننده ای به دولت حمله نموده که سخنرانی 

نامبرده در روحیه دهقانان تاثیر به سزائی داشته است.

گزارش ساواک از سخنرانی آیت اه جنتی در مجالس مذهبی:

مدت یك ماه در تهران ماندند. سپهبد امیراحمدی، 
مسلسل ها و تانك ها را درتقاطع های مهم مستقر کرده 
بود. سربازان انگلیسی و لهستانی در میدان های بزرگ 

به چشم می خوردند...125
اسناد حاکی از آن است که از بامداد روز 18 آذر، 
بگیر و ببند آغاز می شــود. بخشــی از کسانی که در 
تظاهرات شرکت کرده بوده و توسط پلیس شناسایی 
شده بودند و عده ای هم به عنوان بازیگردانان پشت 
صحنه دستگیر شدند. برخی آمارها حكایت از تلفات 

در آبان ماه 1320/نوامبر 1941 مردم کرمانشاه در 
اعتراض به گران شدن و کمبود نان، بازار و مغازه ها را 
تعطیل کرده و در مقابل شهربانی اجتماع کردند، چون 
مذاکرات آنان با مقامات به نتیجه نرسید، به ساختمان 
شــهربانی حمله کردنــد که با تیرانــدازی ماموران 
شهربانی، یك نفر کشته و سه نفر مجروح شدند. 127
در رشــت، کوپن برنج و پارچه و قند و شكر در 
دســت مردم باقی بود اما خبــری از قند و پارچه و 
شــكر نبود! عاوه بر این، مقدار فراوانی ســیگار در 

حصر وراثت
آقای حمیدرضا فعلی فرزند علی دارای شماره ش 14 به شرح دادخواست به کاسه 
970772 از این حوزه در خواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان علی فعلی فرزندچنگیز به شــماره ش  15 بــه تاریخ 1397/8/5 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت 
به: 1- صغری امیدی فرزند علی به شــماره ش 14 همسر مرحوم 2- ناهید فعلی 
فرزند علی به شماره ش 589 دختر مرحوم 3- فریبا فعلی فرزند علی به شماره ش 
614 دختر مرحوم 4- غامرضا فعلی فرزند علی به شماره ش 1420 پسر مرحوم 
5- محمدرضا فعلی فرزند علی به شــماره ش 6248 پســر مرحوم 6- حمیدرضا 

فعلی فرزند علی به شماره ش 14 پسر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شوراهای حل اختاف شعبه ۱۱۱ سامن
رحیمی م الف 653

تاسیس شرکت تعاونی پخش و بسته بندی آجیل 
و خشکبار نگین خاتون تمیشه در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ 
به شماره ثبت ۱۱۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۰۲۳۵ 

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهــت اطاع عموم آگهی 
می گردد: موضوع شرکت: تولید و بسته بندی و پخش و آجیل و خشکبار، در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوز از مراجع ذیصاح)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.

- مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: استان گلستان، شهرستان 
کردکوی، بخش مرکزی، شــهر کردکوی، یکشــنبه بازار، کوچه فجر1 ]5 آذر[، خیابان بسیج 

مستضعفین، پاک 0، طبقه همکف کدپستی 4881977497
سرمایه اولیه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی که تعداد 1000 
ســهم آن با نام می باشد که مبلغ ده میلیون ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 

3111/566 مورخ 97/8/15 نزد بانک توسعه تعاون شعبه کردکوی پرداخت گردیده است.
اولیــن مدیران شــرکت: 1- عباس احمدی به ســمت رئیس هیئت مدیره به شــماره ملی 
1270340352، 2- ربابــه مقصودی به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره به شــماره ملی 
2248870795، 3- رحمانقلی خانقلی به ســمت مدیرعامل و منشــی هیئت مدیره به شماره 
ملی 2180675275، 4- رامین خانقلی به سمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل به شماره 
ملــی 2240185007، 5- علی بخش خانقلی به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل 
به شــماره ملی 2180676816 به مدت ســه ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با 
امضــاء ثابت آقای رحمانقلی خانقلی مدیرعامــل و آقای عباس احمدی رئیس هیئت مدیره و 
در غیــاب وی با امضای خانم ربابه مقصودی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شــرکت دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای رحمانقلی خانقلی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه - بازرس اصلی و علی البدل: نسرین طالبی 
برسیانی به شماره ملی 1271475286 بعنوان بازرس اصلی- سمانه ایرانی نانی به شماره ملی 
0902462911 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. رونوشت 

به: اداره تعاون بازگشت به شماره 1561 مورخ 1397/8/20
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی
محمدزمان کابلی
کفیل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلستان

5/2127 م /الف

آقای جال قرامحمدی دارای شــماره شناسنامه 5 به 
شرح دادخواست به کاسه 9709982890200280 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان قربانعلی قرامحمدی به شماره 
شناســنامه 14 در تاریخ 1362/1/5 در اقامتگاه دائمی 
خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- ناصر قرامحمدی دارای ش .ش 443 پسر متوفی 
2- مظفر قرامحمدی دارای ش.ش 444 پسر متوفی 
3- جمشــید قرامحمدی دارای ش.ش 504 پســر 
متوفی 4- رشــید قرامحمدی دارای ش.ش 3 پسر 
متوفی  5- جال قرامحمدی دارای ش.ش 5 پســر 
متوفــی 6 - مهلقا قرامحمدی دارای ش.ش 2 دختر 
متوفــی 7- فاطمه قرامحمــدی دارای ش.ش 382 
دختر متوفی 8- طاهــره قرامحمدی دارای ش.ش 
5 دختــر متوفی 9-نجمه چکینی دارای ش.ش 290 

همسر متوفی.

رونوشت آگهی
 حصر وراثت

دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف 
شهر بوئین زهرا

بلوای نان در 17 آذر 1321 و هجوم تظاهرکنندگان به محوطه مجلس شورای ملی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیئت/هیئت هــای موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و 
بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- آقای محمود رضا فتلی صاکی فرزند کریم به شــماره شناسنامه 29 صادره از دشت آزادگان 
به شماره ملی 1989592392 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120 متر مربع 
در قســمتی از پاک 111 بخش 8 اهواز واقع در قطعه پی خریداری شده از ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام)ره( )مالک رســمی( که طی ارائه مبایعه نامــه 1627- 95/5/6 به متقاضی انتقال 

یافته محرز گردیده است.
2- آقای محمود رضا فتلی صاکی فرزند کریم به شماره شناسنامه 29 صادره از دشت آزادگان به 
شماره ملی 1989592392 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 329/87 مترمربع 
در قســمتی از پاک 111 بخش 8 اهواز واقع در قطعه پی خریداری شده از ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام )ره( )مالک رســمی( که طی ارائه مبایعه نامــه 1617- 95/3/4 به متقاضی انتقال 

یافته محرز گردیده است.
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود درصورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 97/8/28               تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/9/14
اکبر افشین- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز 5/2025 م الف

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کاسه شماره 9600016 بانک ملی- شعبه شال علیه آقای حکمت اله علیرضایی 
بــا توجه به اینکه مدیون مبلغ 1484952316 ریال بابت اصــل طلب بانضمام هزینه های اجرایی بدهکار 
می باشد، بستانکار در قبال طلب خود درخواست مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 692/4 مترمربع 
تحت پاک 1642 فرعی از 8 اصلی واقع در شــال بخش 6 قزوین که ســند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 
3402 صفحه 90 دفتر جلد 14  به شماره مسلسل 655446 با حدود و مشخصات اجمالی بشرح ذیل صادر 
گردیده را نموده اســت: شــماا اول بطول 6/50 متر درب و دیواریست به بلوار اصلی شال دوم که شرقی 
اســت بطول 6 متر و ســوم بطول 8/50 متر هر دو قسمت دیواریست اشتراکی با مغازه متقاضی شرقا اول 
بطول 40/60 متر دیوار بدیوار خانه قدرت علیرضایی دوم که جنوبیســت بطول 1/50 متر و ســوم بطول 
7 متر هر دو قســمت بدیوار خانه مظاهر محمدرضایی جنوبا اول بطول 11/70 متر بدیوار خانه محمدباقر 
عاملــی 4/45 متــر بدیوار خانه نصرت علیرضایی غربا بطول 51/25 متر دیواریســت بــه زمین ورثه بابا 
علیرضایی را نموده است، ملک موصوف با در نظر گرفتن جمیع جهات و تحقیقات محلی توسط کارشناس 
رســمی دادگستری بمبلغ 4161850000 ریال ارزیابی گردیده و مزایده ملکی مدیون فوق در روز یکشنبه 
مورخه 97/9/18 از ســاعت 9 الی 12 در محل اداره ثبت اسناد و اماک شال برگزار و از مبلغ ارزیابی که 
قطعیت یافته شــروع و به بااترین قیمت پیشنهادی از سوی خریداران واگذار می گردد. ازم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 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 است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گــردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شال- طاهرخانی م الف50

متن آگهی مزایده
پرونده های اجرایی به کاســه 9600330 و 9600342 به اســتناد اسناد رهنی شماره 18044 - 93/9/6 و 18045 - 93/9/6 دفتر 
اســناد رســمی شماره 22 اراک له بانک ملت شعبه قدس اراک و علیه 1- مهدی ســلیمانی خوشدونی فراهانی فرزند محمد شماره 
ملی 0534246923 )وام گیرنده و راهن( 2- مریم ســلیمانی خوشــدونی فراهانی فرزند محمد ش ملی 0534218555 )وام گیرنده( 
هر دو به نشــانی اراک کوی مشــاور کوچه رشــادت 7 مجتمع پارس طبقه دوم جنوب غربی کد پستی 3818883534 درقبال مبلغ 
1374259433 ریال )یک میلیارد و ســیصدو هفتادوچهار میلیون و دویست وپنجاه و نه هزار و چهارصدوسی وسه ریال( اعم از اصل 
طلب بانک و خســارت دیرکرد و ســایر هزینه ها تا مورخ 97/9/17 )روز مزایده( و مبلغ 73724489 ریال نیم عشر اجرائی تشکیل و 
اجرائیه در مورخه 96/9/22 و 96/9/18 اباغ و رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا  نیز گردیده است مورد وثیقه اسناد رهنی که عبارتند 
از: همگی و تمامت ششدانگ یک باب آپارتمان پاک 10321 فرعی از 40 اصلی واقع درحومه بخش 2 اراک به مساحت 73/48 که 
سند مالکیت آن ذیل ثبت 126547 صفحه 269 دفتر 274 اماک بخش مربوطه به نام مهدی سلیمانی خوشدونی فراهانی  صادر و 
تســلیم گردیده است و حدود و مشخصات آن بدین شرح است: شماا: به طول 2/40 متر مشترک با آپارتمان قطعه هشتم تفکیکی 
شرقا: اول به طول 3/45 متر دوم که شمالیست به طول 2/50 متر دیوار سوم به طول 1/35 در و دیوار به راه پله اشتراکی چهارم که 
جنوبیســت به طول 0/30 متر پنجم به طول 2/15 متر ششــم که جنوبیست به طول 1/30 متر هفتم به طول 3/60 متر هشتم که 
شمالیســت به طول 1/30 متر نهم به طول 6 متر دیوار مشــترک به آپارتمان قطعه نهم تفکیکی جنوبًا: اول به طول 2/85 متر دوم 
که غربیست به طول 1/25 متر سوم به طول 2/75 متر به ترتیب دیوار و پنجره است به فضای حیاط مشاعی و تراس روباز غربا: به 
طول 14/30 متر دیوار به فضای پیاده رو 4 متری کف این قطعه با سقف آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی مشترک سقف آن با پشت بام 
اشتراکیست. مساحت واحد طبق سند 73/48 مترمربع و تراس روباز 1/68 مترمربع است و در طبقه سوم قرار دارد )در سند طبقه دوم 
قید گردیده( و دارای یک پارکینگ مشــاع است، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و 
آئین نامه اجرایی آن بوده و دارای پایان کار به شــماره 14346 مورخ 85/12/13 از طرف شهرداری منطقه یک اراک می باشد. واحد 
مذکور دوخوابه و دارای آشپزخانه با کابینت MDF با کف سرامیک و دیوارها کاشی کاری شده و حمام و سرویس بهداشتی با کف 
ســرامیک و دیوارها کاشــی کاری شده، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی، پنجره ها فلزی، دیوارها کاغذ دیواری و 
سقف نیز کاغذ دیواری )بجز آشپزخانه که سقف آن رنگ روغنی است( و کف هال سرامیک و کف اتاق ها موزاییک، ساختمان فاقد 
آسانســور بوده و راه پله و پاگرد سنگ کاری وجنس نمای ساختمان ســنگ می باشد. واحد مذکور دارای یک انشعاب آب، برق و گاز 
به صورت مجزا می باشــد. نظریه کارشناســی: باعنایت به مراتب مشروحه فوق، موقعیت محل ملک و نوع دسترسی به معابر، نوع و 
کیفیت مصالح و قدمت بنا، کاربری و جمیع عوامل موثر در موضوع ارزیابی کل عرصه و اعیان ششــدانگ واحد موصوف به انضمام 
انشــعابات و مشترکات محل معرفی شده به صورت تخلیه و بدون درنظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد 
مبلغ 1/271/000/000 ریال )معادل یکصد و بیســت وهفت میلیون و یکصد هزار تومان( به عنوان قیمت پایه ارزیابی توســط آقای 
علی رضا طالبی )کارشــناس رسمی دادگستری( در مورخ 97/3/8 ارزیابی گردید تمامت ششدانگ پاک فوق در قبال طلب بانک و 
نیم عشر اجرایی و سایر هزینه ها در روز شنبه 97/9/17 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک ازطریق مزایده به 
فروش می رســد و مزایده از مبلغ فوق شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد اســت و فروش کًا نقدی اســت طالبین و خریداران می توانند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار 
بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلســه مزایده شرکت نمایند. همچنین خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از 
اماک فوق واقع در اراک - شــهرک الهیه کوی مشــاور خیابان امیر 2 خیابان گرامی راد مجتمع پارس طبقه سوم واحد 9 کد پستی 
3543-8-38188 دیدن نمایند و کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار است. کلیه بدهی های مربوط به آب 
لوله کشی و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های 
انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارایی 
 و شــهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مزایده برگزار خواهد شد. طبق اعام بانک بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد.                تاریخ انتشار: دوشنبه 97/8/28 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک - منصوری354 م الف

اینجانب جاوید ایرانمنش فرزند محمد به شــماره 
ملی 0046089977 از تاریخ 95/5/8 ضمن قبول 
تمام اعتقادات مذهب حقی شــیعه اثنی عشری به 
دین مبین اسام مشرف شــده و از فرقه بهائیت 

اعام تبری می نمایم.

آگهی تغییرات 
شرکت زیست بام سازان 

سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۲۱۹ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۳۵۵6 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1397/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم زهرا مجاهد کعبه 
به شماره ملی 3871۶4501 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه 
جعفری به شماره ملی 007۶554341 به  عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یك سال مالی انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای میر امیررضا طباطبایی ماهر به شــماره ملی 00۶2403291 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم مژگان میرزائی به 
شــماره ملی 0450342719 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
خانم فرزانه شفیع به شــماره ملی 0872490815 به سمت عضو 
هیئت مدیره کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چك سفته برات و قراردادها و عقود اسامی با امضا مدیرعامل همراه 

مهر شرکت معتبر باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۳۲۲۴(

آگهی تغییرات شرکت صنایع 
پرداخته تهران یراق سهامی خاص 

به شماره ثبت ۲۰۰6۵۰ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۰۹6 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1397/7/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی 
رضایی به شماره ملی 0041094۶97 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رضایی به شماره 
ملــی 0043۶71527 بــه ســمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیــره و مهرداد رضایی به کد ملی 
00۶1780251 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند و کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چك، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل با 
رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران)۲۹۳۲۲۲(

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع پرداخته تهران یراق سهامی خاص 

به شماره ثبت ۲۰۰6۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۰۹6 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/7/23 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محمدتقی رضائی به 
شــماره ملی 0041094۶97 و محمدرضا رضائی به شــماره ملی 
0043۶71527 و مهرداد رضائی به کد ملی 00۶1780251 برای 
مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بیژن 
پارســی به شــماره ملی 1378852222 به سمت بازرس اصلی و 
حمیدرضا فكری به شــماره ملی 218099390 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یك سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۹۳۲۲۳(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظــر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رســمی برابر رای 2425-1397 مورخ 97/8/5 تصرفات آقای ورثه مرحوم 
نعمت اه عسکری جونی شماره شناسنامه 253 صادره از اصفهان فرزند حسین دارای 
کد ملی شــماره 1283026708 نسبت به یک باب ســاختمان به مساحت 288/57 
مترمربع در قســمتی از ششــدانگ پاک ثبتی 1988 واقع در بخــش 2 اهواز اخبار 
خروجی اراضی شــرکت پاداد منجر به صدور رای گردیــده برابر ماده 3 قانون مزبور 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطاع عموم آگهی می گردد تا هر کس 
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مســتقیما به اداره ثبت اسناد و اماک 
اهواز تســلیم و رســید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی اســت درصورت عدم وصول اعتراض 

در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/8/28                      تاریخ انتشار نوبت دوم 97/9/14
نصرت اله- کفیل اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه دو اهواز
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وزیر نیــرو گفت: تاکنــون 80 درصد از 
آب مورد نیاز طــرح احیای 550 هزار هکتار 
زمین های کشــاورزی از رودخانه های استان 
تامین شده است و برای تامین مابقی آن نیز 

آمادگی ازم را داریم. 
رضا اردکانیان در آیین بهره برداری از مرحله اول 
طرح احیای 550 هزار هکتار از اراضی خوزســتان 
و ایام در ســطح 295 هزار هکتــار، عنوان کرد: 
پیش از انقاب 170 هزار هکتار از شبکه آبیاری و 
زهکشــی به بهره برداری رسیده بود که بعد از آن ، 
کار در270 هزار هکتار دیگر از شــبکه های استان 

خوزستان تکمیل شد. 
وی با بیان اینکه 440 هزار هکتار از شبکه های 

استان در دست تکمیل اســت، افزود: تا کنون 80 
درصد آب این پروژه در فاز اول تامین شده است و 
برای تامین مابقی آب مورد نیاز طرح در مرحله دوم ، 

برنامه ریزی های ازم انجام گرفته است. 
وی اجرای این طرح را اقدامی مشترک از سوی 
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی دانست و بیان 
داشت: طول کانال های اصلی و انتقال آب طرح 550 

هزار هکتاری 695 کیلومتر است. 
وزیر نیرو ادامه داد: در خوزستان کانال های یک 
و دو، سه هزار و 970 کیلومتر، شبکه های زهکشی 
اصلی یک هزار و 600 کیلومتر و زهکش های یک و 
دو ، دو هزار کیلومتر طول دارند و عاوه  بر این 271 

واحد ایستگاه پمپاژ ساخته شده است. 

بازگشایی بازارچه مرزی پرسه سو 
در خراسان شمالی منتفی شد

رئیــس  اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان شمالی گفت: بازگشایی بازارچه مرزی پرسه 
سو در مرز این استان با کشور ترکمنستان، از دستور کار دولت 

خارج شده است. 
امین قربانی، اظهار داشت: با توجه به مشکات ساخت راه دسترسی 
از طرف ترکمنستان و نیز نبود رغبت این کشور برای بازگشایی بازارچه 

مرزی پرسه سو، از دستور کار خارج شده است.
وی افزود: ترکمنستان اعام کرده است که چهار معبر ارتباط ایران 
با این کشــور از جمله بازارچه های مــرزی در اینچه برون، لطف آباد و 
باجگیران فعال است که البته با ظرفیت کامل فعالیت ندارند از این رو 

تمایلی برای بازگشایی بازارچه پرسه سو ندارد. 
وی در بخش دیگر سخنان خود از دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه 
اختصاصی جمهوری اسامی ایران در ترکمنستان با محوریت خراسان 
شمالی خبر داد و گفت: این استان برای چهارمین بار، مجوز برگزاری 
نمایشگاه اختصاص جمهوری اسامی ایران در ترکمنستان را دریافت 

کرده و این رویداد اسفند ماه امسال در عشق آباد برگزار می شود. 
وی افزود: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسامی ایران در زمینه های 
مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات با محوریت خراسان شمالی برگزار 

می شود.
به گفته قربانی در آخرین نمایشــگاهی که با محوریت خراســان 
شمالی برگزار شد، حدود 100 شرکت از ایران در عشق آباد ترکمنستان 

حاضر شدند.
رئیس  اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
خراسان شــمالی با  اشاره به مشــکات گمرکی برای صادرکنندگان 
اظهار داشت: تغییر در قوانین، اعمال برخی ممنوعیت ها برای صادرات 
و واردات و یا تغییر در تعرفه های واردات کشــور ترکمنستان به موقع 
به ایران اطاع رسانی نمی شــود و از این رو صادرکنندگان در گمرک 

دچار مشکل می شوند. 
کارشناسان بر این عقیده اند که با راه اندازی بازارچه پرسه سو عاوه بر 
تسهیل تجارت خراسان شمالی با ترکمنستان، گذرگاهی برای مبادات 
تجاری استان های همجوار از قبیل گلستان، خراسان رضوی و مازندران 

با جمهوری قزاقستان نیز فراهم می شود. 

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با 
حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو به بهره برداری 

رسید. 
مدیرعامل شــرکت برق و انــرژی غدیر در آیین 
بهره برداری از این واحد گفت: برای ســاخت و نصب 
تجهیــزات واحد بخار این نیــروگاه به ظرفیت 160 

مگاوات، 140 میلیون یورو هزینه شده است.
ابراهیم خوش گفتار با بیان اینکه با افتتاح واحد 
بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان راندمان این نیروگاه 
15 درصد افزایش یافته است افزود: با افتتاح این واحد 
بخــار روزانه در مصرف یــک میلیون متر مکعب گاز 

صرفه جویی می شود.
وی ادامه داد: با بهره برداری از واحد بخار ، ظرفیت 

تولید برق از 326 به 496 مگاوات افزایش یافت.
بــه گفته وی 85 درصد تجهیزات به کار رفته در 
این نیروگاه از تولیدات داخلی بوده و از شــرکت مپنا 

مجری ساخت این نیروگاه بوده است.
با بهره برداری از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 
بهبهان، ضریب پایداری برق در خوزستان به خصوص 

در زمان پیک مصرف برق افزایش می یابد.
عملیات ســاخت و راه اندازی واحد بخار نیروگاه 
سیکل ترکیبی بهبهان 18 ماه به طول انجامید و این 

نیروگاه از نیروگاه های بخش خصوصی است.
عملیات اجرایی نیروگاه ســیکل ترکیبی بهبهان 
از اســفند ماه 93 با ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

شروع شد.

مدیرکل راه آهــن هرمزگان گفت: با 
پیگیری این اداره کل و شرکت رجاء قطار 
مسافری تهران سه در مسیر بندرعباس- 
یزد و یزد - تهران مجدد راه اندازی شد. 
محمد پورفخری افزود: این قطار 360 نفر 
ظرفیت دارد که با راه اندازی آن، شاهد افزایش 
تعداد سه رام قطار به صورت یک روز در میان، 
به مقصد یزد و تهران و همچنین افزایش تعداد 

مسافر و نفر کیلومتر هستیم.
وی با اشاره به اینکه قطار مسیر بندرعباس 
- یزد - تهران از نیمه فروردین ماه امسال قطع 
شــده بود، بیان داشــت: راه اندازی مجدد در 
راستای خدمت رسانی به مسافران و رفاه حال 
شهروندان استان های هرمزگان، یزد و کرمان 
و سایر شهرهای مسیر بندرعباس، یزد و تهران 

انجام شده است.
مدیرکل راه آهن هرمزگان ادامه داد: »روزانه 
هشت رام قطار مسافری در راه آهن هرمزگان 
به صورت رفت و برگشت در مسیرهای مشهد، 

تهران و اصفهان در تردد است.«
مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: همچنین 
از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه امسال، 84 
هزار مســافر از راه ریلی این استان جا به جا 
شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 

درصد افزایش داشته است.
محمــد پورفخری افــزود: جا به جایی این 
تعداد مسافر با 210 رام قطار به صورت رفت 
و برگشــت از مبادی تهران، اصفهان و مشهد 

انجام شده است.

کشــاورزی  جهاد  رئیس ســازمان   
مازندران از: اســتمهال وام کشــاورزی 
خسارت دیدگان ســیل غرب مازندران 
خبر داد و گفــت: بانک ها ملزم به انجام 

آن هستند.
عزیزاه شــهیدی فر در حاشــیه دیدار با 
کشاورزان و باغداران خسارت دیده شهرستان 
تنکابن افزود: بر اساس مصوبه دولت که اباغ 
شده، بدهی کشاورزان غرب استان که در جریان 
سیل مهرماه سال جاری دچار خسارت شدند 
بین دو تا سه سال امهال و استمهال می شود.

وی اظهار داشت: تمامی خسارت دیدگان 
بخش کشاورزی سیل اخیر مشمول بخشودگی 
دیرکرد، جریمه و سود بانکی تسهیات خواهند 

شد تا بخشی از مشکات آنها رفع شود.
شــهیدی فر برآورد خسارت سیل مهرماه 
در غــرب مازنــدران را 700 میلیــارد تومان 
اعام کرد و بیان داشــت: در بخش دام توزیع 
سیمان باعوض ، خوراک دام و طیور باعوض 
و یارانــه ای صورت گرفت و هم اکنون نیز این 

روند ادامه دارد.

وی خاطرنشــان کرد: با هماهنگی صورت 
گرفته با منابع طبیعی، اسکان موقت دام هایی 
که مکان های نگهداری آنها تخریب شده ، انجام 

شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در 
خصوص خسارت های بخش باغی نیز تصریح 
کرد: تاش شــده تا به بخشی از باغ هایی که 
دارای اعیانی بوده اند تسهیاتی پرداخت شود.

به گفته شهیدی فر، پرداخت تسهیات کم 
بهره به خسارت دیدگان باغ ها اعم از مرکبات 
، کیــوی و گل و گیــاه در اســرع وقت انجام 

خواهد شد.
وی یادآور شد: پرداخت تسهیات مربوط به 
تمامی خسارت دیدگان باغ ها بدون هیچگونه 
تفکیکی صورت خواهد گرفت و باغداران از این 

لحاظ نگرانی نداشته باشند. 
پیش از این گفته شده بود به باغ هایی که در 
حاشیه رودخانه ها بودند و در سیل اخیر دچار 
خسارت شــده اند، تسهیات تعلق نمی گیرد 
که همیــن موضوع نگرانی هایی را برای برخی 

خسارت دیدگان به همراه داشت.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان 
واحدهای مسکونی  برای  گفت:  کرمانشــاه 
مناطق زلزله زده قبض صادر نمی شــود و آب  

برای زلزله زدگان فعا رایگان است.
علیرضا تخت شــاهی اظهار داشت: اداره آب و 
فاضــاب از ابتدای زلزله بــه دلیل کمک به مردم 

زلزله زده از صدور قبوض امتناع کرده است.
وی افزود: این در حالی اســت که تاکنون هیچ 
بخشنامه ای دال بر رایگان بودن آب بها به این اداره 

صادر نشده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه 
بیان کرد: در حال حاضر نیز برای واحدهای مسکونی 
مناطق زلزله زده قبض صادر نمی شود و این اداره از 

محل درآمدهای خود چشم پوشی می کند.
تخت شاهی گفت: تا زمانی که زندگی مردم به 
شرایط عادی خود باز گردند ممکن است این قبض 
صادر نشود، و برای واحدهای تجاری مناطق زلزله زده 

هم تا سه ماه گذشته قبض صادر نمی شد.

فرماندار بشــاگرد گفت: 80 درصد از 
راه های روستایی این شهرستان به واسطه 

سخت گذر بودن خاکی و ناهموار است.
عباس رجبی پور افزود: شهرستان بشاگرد 
دارای یکهزار و 667 کیلومتر راه روستایی است 
که یکهزار و 487 کیلومتر آن خاکی و سخت 

گذر )صعب العبور( است.
وی بیان داشــت: تنهــا 101 کیلومتر از 
جاده های روســتایی بشاگرد آســفالت و 79 

کیلومتر نیز شنی است.
فرماندار بشــاگرد اظهارداشت: پراکندگی 
زیاد روستاها، سخت گذر بودن جاده ها، اقلیم 
خاص بشــاگرد، باران های سیل آسای فصلی، 
کمبود امکانات لجســتیگی راهداری و حمل 
نقل جاده ای از مشکاتی بوده که موجب تاخیر 
در توسعه راه های روستایی بشاگرد شده است.
جمعیت روســتایی استان هرمزگان طبق 
آمارهای موجود با بیش از 786 هزار نفر در قالب 
2244 آبادی، 55 درصد کل جمعیت استان را 
به خود اختصاص داده اما حدود 3هزار و 700 
کیلومتر از جاده های روســتایی این استان از 

خدمات امدادی و کنترلی بی بهره است. 
اســتان هرمزگان دارای جمعیتی افزون بر 
یــک میلیون و 770 هزار نفــر دارد که بیش 
از 53 درصد از کل این جمعیت در روســتاها 

زندگی می کنند.

رئیس ستاد بازآفرینی شهری اســتان اردبیل از پرداخت 
تســهیات برای احیای منازل واقع شده در بافت فرسوده این 

استان خبر داد.
رحمان روحی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری مشگین شهر گفت: 
متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی و 

یا سامانه مربوطه از این تسهیات استفاده کنند. 
وی افزود: ساکنان واقع شده در بافت  های فرسوده استان می  توانند 
با بهره  گیری از تســهیات نسبت به نوســازی و مقاوم  سازی واحدهای 

مسکونی خود اقدام کنند.
وی همچنیــن اظهار داشــت: مبلغ این تســهیات برای هر واحد 
مســکونی 400 میلیون ریال اســت و عاوه برآن 150 میلیون ریال به 

عنوان ودیعه مسکن در اختیار متقاضی قرار می گیرد. 
روحــی به اختصاص 90 میلیارد ریال برای بازآفرینی و بهســازی 
محله های ناکارآمد شهری در استان اشاره کرد و افزود: پارسال از تعداد 2 
هزار و 500 محله ناکارآمد شناسایی شده در کشور، 60 محله در استان 
اردبیل شناسایی شده بود و امسال نیز 17محله دیگر شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه از 17 محله شناسایی شده سه محله در شهرستان 
مشگین شهر واقع شده از جذب نشدن بموقع اعتبارات تخصیصی توسط 

شهرداری و دیگر ادارات مرتبط انتقاد کرد. 
21 درصد از شهر پارس  آباد شامل 249 هکتار، یک درصد از شهر 
خلخال شامل 83 هکتار و هشت درصد از شهر مشگین  شهر شامل 95 

هکتار در بافت فرسوده قرار دارند.

متوســطه دوم در قالب راهیــان نور به جنوب 
کشور در 2 مرحله برنامه ریزی شده است که در 
گام اول 2 هزار نفر از دانش آموزان دختر استان 

در هفت کاروان به این مناطق اعزام می شوند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان سمنان با بیان اینکه مادران 
دانش آموزان دختر در این سفر معنوی می توانند 
فرزندانشان را همراهی کنند گفت: در گام دوم 
2 هزار دانش آموز پســر بــه همراه پدران خود 

می توانند به این سفر اعزام شوند.
شــریفی ادامه داد: هزینه این سفر معنوی 
از ســوی اداره کل آموزش و پرورش و ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی استان سمنان تامین 

شده است.
وی اضافه کرد: بازدید از یادمان فتح المبین، 
هویزه، اروند خرمشهر، شلمچه و معراج شهدای 

شــهید محمودوند و الفجر هشــت در ســفر 
کاروان راهیان نور دانش آموزان استان سمنان 

برنامه ریزی شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش 
و پرورش استان سمنان تصریح کرد: این سفر 
چهار روزه خواهد بود و هدف از اجرای این برنامه 
ترویج و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی 
نســل جدید با فداکاری رزمندگان هشت سال 

دفاع مقدس است.
در سفر دانش آموزان دامغان به جنوب کشور، 
هفت راوی و 3 روحانی دانش آموزان را همراهی 
می کنند. برگزاری برنامه های فرهنگی، مسابقات 
فرهنگی و هنری و توزیع محموله های فرهنگی از 
دیگر برنامه های اردوی راهیان نور دامغان است.

کاروان پسران دانش آموز دامغانی در آذر 97 
به اردوی راهیان نور اعزام می شوند.

مرحله نخست کارخانه کمپوست شهرستان 
تنکابن در مرکز انباشت زباله پرده سر افتتاح 

شد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
مازندران در این آیین به چهار برنامه اساسی برای 
رفع معضل زباله در شهرســتان تنکابن اشاره کرد و 
افزود: با تفکیک زباله از مبداء، ساماندهی مراکز دفع 
زباله، راه اندازی خط دوم و سوم کارخانه کمپوست و 
تصفیه شیرابه می توان معضل زباله را از این منطقه 

رفع کرد.
سید محمد محمدی تاکامی اظهار داشت: برای 
تصفیه شیرابه مرکز انباشت زباله پرده سر مبلغ 4 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
محمــدی تاکامی اجــرای فــاز دوم کارخانه 
کمپوست را منوط به ورود دستگاه ترنر از خارج از 
کشور دانست و خاطرنشان کرد: تحریم های ظالمانه 
مشکاتی را برای ورود این دستگاه به کشور ایجاد 
کــرد که با رایزنی های صورت گرفته امیدواریم هر 

چه سریعتر این دستگاه وارد کشور شود.
شهردار تنکابن نیز در این آئین گفت: کل اعتبار 
اختصاص داده شده برای این پروژه 8 میلیارد تومان 
است که برای فاز نخست آن با حذف کسورات قانونی 

حدود 6 میلیارد تومان هزینه شده است.
محمد زرودی افزود: افتتاح مرحله نخست این 

جلوگیری از تخریب سیل
قسمتی از دیواره و سد رودخانه چشمه کیله تنکابن 
به علت سیل اخیر و پیشروی آب رودخانه شکسته و 
خسارت زیادی به ابنیه فنی و... این منطقه وارد کرده 

است.
منطقه رمضانخیل چون در ابتدا و باادست شهر تنکابن قرار دارد 
به عنوان سپر بای کل شهرستان بشمار می آید لذا اگر در جهت رفع 
معضل و مشکل خسارت سیل اخیر هرچه سریع تر اقدام نشود خطر 
سیل در آینده کل شهرستان را دربر می گیرد. از مسئوان کشوری، 
استانی و شهرستانی تقاضای استمداد و حل این مشکل را داریم تا 

شاهد خرابی و خسارات به مردم کل شهرستان نباشیم.
اهالی منطقه رمضانخیل تنکابن

رشت- خبرنگار کیهان:
مرد 56 ساله صومعه سرایی  بدن  اعضای 

جهت پیوند به بیماران نیازمند اهداء شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی استان گیان، کبد و 
2 کلیه »حمید کاشــفی« که آبان ماه سال جاری 
دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش در 
بیمارستان رازی رشت از بدن وی خارج و به بیماران 

نیازمند پیوند زده شد.
همچنین نسوج پیوندی )دریچه های قلب، چند 
قطعه اســتخوان، تاندون و غیره( این مرد 56 ساله 
صومعه سرایی نیز جهت پیوند به بیماران اهدا شد.

گفتنی است در سال جاری اعضای بدن 14 نفر 
در اســتان گیان جهت پیوند به بیماران نیازمند 

اهداء شده است.

چهارمینجشنوارهمنطقهای
مطبوعاتکشوردریزدبرگزارمیشود

یزد - خبرنگار کیهان: 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان یزد گفت: چهارمین 
جشنواره منطقه ای مطبوعات کشور با حضور استان های 
یزد، فارس، کرمان و خراســان جنوبــی در یزد برگزار 

می شود.
مجید جوادیان زاده افزود: چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات 
محلی، سرپرســتی های اســتانی، پایگاه های خبــری و نمایندگی 
خبرگزاری ها با حضور استان های یزد، فارس، کرمان و خراسان جنوبی 
با داوری اساتید دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامی برگزار می شود.
رئیس چهارمین جشنواره منطقه ای کشور با بیان اینکه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی برگزارکننده این جشنواره می باشد، عنوان 
کرد: این جشنواره با حمایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی از سوی خانه مطبوعات یزد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 

استان و مشارکت دستگاه های استانی برگزار می شود.
وی با اشاره به برگزاری این جشنواره به صورت تمام الکترونیک، 
خاطرنشــان کــرد: روزنامه نــگاران، خبرنگاران، عکاســان خبری، 
مدیران مطبوعات و رســانه ها و نویســندگان حداکثــر تا 30 آبان 
 ماه 1397 فرصت دارند تا با مراجعه به ســایت جشنواره به نشانی
 yazd.pressfestival.ir آثار خود را در رشته های سرمقاله و یادداشت، 
مقاله، عکس، طراحی و گرافیک، مصاحبه، گزارش، خبر، تیتر، طنز 

و بخش ویژه بارگزاری کنند.

برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب
 در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه بزرگ کتاب 
همدان با 40 درصد تخفیف، در کتابخانه مرکزی این شــهر 

برپا شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان، در جمع خبرنگاران 
با اعام اینکه این نمایشگاه از 23 آبان تا 11 آذرماه در محل کتابخانه 
مرکزی همدان دایر اســت، اظهار داشت: کتاب های عرضه شده در 
نمایشــگاه با 40 درصد تخفیف به بازدیدکنندگان و عاقه مندان به 

کتاب عرضه شده است.
عاطفه زارعی با اشــاره به اینکه این نمایشگاه شامل کتاب های 
کودک و نوجوان، کمک درسی و عمومی است، عنوان کرد: بیش از 
چهار هزار عنوان کتاب با موضوعات مختلف ادبیات، تاریخ، رمان و... 

در این نمایشگاه عرضه شده است.
وی تصریح کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب همدان از ساعت 9 صبح 

تا 20 عصر آماده بازدید عموم مردم است.

صاحبان خانه های فرسوده اردبیل 
تسهیات می گیرند

مرحله نخست کارخانه کمپوست تنکابن به بهره برداری رسید

کارخانه که مراحل تفکیک زباله را شامل می شود 
در کمتر از 10 ماه صورت گرفته که با رفع مشکات 
ورود دستگاه ترنر به کشور فاز دوم آن تا 2 ماه دیگر 

راه اندازی خواهد شد.
وی همچنین از نصب باسکول 60 تنی در سایت 

زباله پرده سر تنکابن خبر داد.
وی احداث تصفیه خانه شیرابه های مرکز پرده سر 

را ضروری دانســت و تصریح کرد: بخش زیادی از 
شیرابه های این مرکز به ایه های آهکی زمین نفوذ 
کرده که منجر به سســت شدن خاک این منطقه 

شده که باید این شیرابه ها استخراج شود. 
به گفته شــهردار تنکابن، در صورت حفر تونل 
و بازچرخش شــیرابه، هزینه تصفیه شیرابه تا 60 

درصد کاهش می یابد.

معاون امور شهری ســازمان پدافند غیرعامل گفت: 
مطالعات پدافند غیرعامل در 50 شــهر، که افزون بر 70 

درصد جمعیت کشور را در خود دارند، انجام می شود. 
اســداه کریمی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: از 
مجموع این شــهرها برای 20 شهر تامین اعتبار شده و قرارداد 

16 شهر نیز منعقد شده است.

وی افزود: میزان اعتبار تامین شــده از یک میلیارد و 500 
میلیون ریال در شهرهای کوچک تا سه میلیارد و 500 میلیون 
ریال در کان شهرها متغیر است که 50 درصد توسط سازمان 
پدافند غیرعامل و 50 درصد آن توســط شــهرداری ها تامین 

می شود.
معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعامل یادآور شد: تمامی 

مســائل از قبیل سرمایه های شهر، راهکارها و مسیرهای تخلیه 
اضطراری و نحوه تخلیه، وسایل حمل ونقل و محل استقرار برای 

اسکان اضطراری در این مطالعات منظور می شود.
وی هدف از این مطالعات را مشخص کردن زیرساخت های 
شهری برای کسب اطمینان خاطر از تداوم فعالیت ها در مواقع 

تهدید و نحوه حفاظت از مردم در هنگام بحران ذکر کرد.

مطالعاتپدافندغیرعاملدر50شهرانجاممیشود

مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه:
مصرف آب  رایگان 

زلزله زدگان کرمانشاه 
ادامه دارد

وزیر نیرو خبر داد
تامین آب طرح 550 هزار هکتاری

 از رودهای خوزستان
80درصداز

راههایروستایی
بشاگردخاکیاست

با حضور وزیر نیرو انجام شد
بهره برداری ازواحد بخار 

نیروگاه بهبهان 

آغاز اعزام اردوهای راهیان نور دانش آموزی
 استان سمنان

وام کشاورزان خسارت دیده
 سیل غرب مازندران استمهال می شود

راه آهن  احداث  اجرایی طــرح  عملیات 
جیرفت-  بم بطول 27 کیلومتر با حضور وزیر 
راه و شهرسازی در جنوب استان کرمان آغاز 

شد.
عملیــات اجرایی طرح احــداث راه آهن بم - 
جیرفت از طریق ایســتگاه روســتای دهبکری در 
مسیری به طول 27 کیلومتر، آغاز شد، این خط آهن 
 با شش ایستگاه به شبکه ریلی کشور متصل می شود.
معــاون وزیر راه و شهرســازی در این آئین گفت: 
طــول مجموع این محــور با شــیب 25 در هزار 
 بــوده و ایــن بهینه ترین شــیب ممکن اســت.
خیــراه خادمی افزود: قطعه اول این مســیر، 27 
کیلومتر و از جیرفت تا در بهشت )ساردوئیه( است.
وی افزود: تمام این محور، دارای شش ایستگاه 
اســت که به سه راهی دهبکری منتهی می شود و 
برای احداث قطعــه اول آن، 45 میلیارد تومان با 

پیمانکار قرارداد منعقد شده است.

 معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل 
آموزش و پرورش استان سمنان از اعزام 
4 هزار دانش آموز استان سمنان در قالب 
کاروان راهیان نور به منطقه های عملیاتی 

جنوب کشور خبر داد.
قاســم شــریفی افــزود: 300 دانش آموز 
دختر مقطع دوم متوســطه در قالب نخستین 
کاروان راهیان نور از اســتان ســمنان با هفت 
دستگاه اتوبوس از شهرهای دامغان و امیریه به 

منطقه های عملیاتی جنوب اعزام شدند.
وی خاطر نشــان کرد: اعزام دانش آموزان 

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد 

آغاز عملیات اجرایی 
راه آهن جیرفت - بم

اهدایاعضایبدن
شهروندصومعهسرایی

بهبیماران

قطار 
بندرعباس- یزد- تهران

 بار دیگر به حرکت درآمد
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری بوشهر گفت: 2 اثر صنایع دستی این استان موفق 
به دریافت مهر اصالت صنایع دستی از سازمان علمی فرهنگی 

سازمان ملل متحد ) یونسکو( شد.
 ارغوان مهدی زاده افزود: پس از اعام نتایج داوری شــورای جهانی 
صنایع دســتی، »لطیفه عبدالهی« دررشــته »خوس دوزی« و »جان 
افروز کاویانی« در رشته »رند بافی« موفق به کسب مهر اصالت صنایع 

دستی یونسکو شدند. 
مهدی زاده بیان کرد: خوس دوزی از جمله رشــته هایی اســت که 
خاســتگاه آن درجنوب استان بوشهر و در شهرستان کنگان و عسلویه 

است و می توان ظرافت و زیبایی را در این اثر هنرمندانه دید. 

پلمب سه معدن شن و ماسه در آمل
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل گفت: سه معدن تولید 
شن و ماسه این شهرســتان به علت رعایت نکردن ماحظات 
زیســت محیطی و روانه سازی بیش از حد پساب های آلوده به 

رودخانه هراز پلمب شد.
بهمن صادق نژاد افزود: ماموران و کارشناســان محیط  زیســت در 
بازدید 10 معدن شــن و ماسه در نزدیکی رودخانه هراز، این سه واحد 

را شناسایی و پلمب کردند.
وی با اعام اینکه واحدهای پلمب شده تا رفع کامل مشکات زیست 
محیطی تعطیل خواهند بود، هشــدار داد که پس از آن هم در صورت 

تکرار تخلف به طور دائم تعطیل می شوند.
صادق نــژاد همچنین از صدور حکم توقف موقت فعالیت یک واحد 

معدنی تولید شن و ماسه در آمل خبر داد.

2 اثر صنایع دستی بوشهر 
نشان اصالت یونسکو دریافت کردند

گردشگران بی فایده 
با گذشت چندی از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 
، سطح شــهرهای آبادان و خرمشهر را بیلبوردهایی تبلیغاتی با 

عنوان »خبری درراه است...« فراگرفت.
حسن روحانی رئیس جمهور 26دی ماه92 در سومین روز از 
نخستین سفر استانی خود به خوزستان در جمع مردم خرمشهر 
گفت : خرمشهر باید »نگین تجارت« در منطقه شود و برای این کار، 
خرمشهر و آبادان را به عنوان منطقه آزاد معرفی می کنیم. از همه 
کارآفرینان و ســرمایه داران در داخل و خارج ایران و کشورهای 
همسایه دعوت می کنیم به خرمشهر و آبادان بیایند و سرمایه خود 
را در اینجا هزینه کنند. باید آبادان و خرمشهر مرکز گردشگری 

ایران عزیز شود.
بــه دنبال این اظهارات انتظارات مردم آبادان و خرمشــهر از 
مسئوان به ویژه منطقه آزاد اروند باا رفت اما در این میان یکی 
از مهم ترین تحول های ناشی از افزایش محدوده منطقه آزاد اروند 
در آبادان و خرمشــهر افزایش چشمگیر قیمت اماک و بالطبع 
اجاره مســکن و... بود، البته این اتفاق بعضاً انتقادات گسترده و 

اظهارنظرهای مختلفی را در پی داشت.
در حال حاضر به طور متوســط روزانه 100 تا 150 هزار نفر 
از عراقی هــا تنها برای خرید مایحتاج روزانه به منطقه آزاد اروند 
وارد می شوند، بازارها را خالی می کنند و شب بار دیگر از مرز به 

کشور خود بازمی گردند.
باید اذعان کرد اولویت مردم این کشــور برای سفر به آبادان 
و خرمشــهر تنها با انگیزه خرید ارزان مایحتاج روزانه است، این 
عده از بصره و جنوب عراق بدون ویزا حق دارند وارد منطقه آزاد 
اروند، خرمشــهر و آبادان شوند و به  این  صورت به بازارهای این 
شــهرها رفته و در آنجا گوشــت،  مرغ و حتی نان و نمک روزانه 

خود را تهیه کنند. 
به دلیل افزایش قیمــت دار ، خرید برای عراقی ها به دینار 
ارزان تمام می شــود. به  عنوان مثال اگر یک مرغ در عراق شش 
دینار باشد به پول ما باای 66 هزار تومان می شود. در صورتی که 
آنها در آبادان می توانند این مرغ را کیلویی 10 تا 12هزار تومان 
خریداری کنند، به همین منوال سایر کااها و به خصوص کااهای 

اساسی خود را تقریبا ارزان از آبادان و خرمشهر تهیه می کنند.
درســت اســت که ورود عراقی ها برای ما سود فراوان داشته 
و اگر هرکدام 100 دار هم همراه خود داشــته باشند، ارزآوری 
فوق العاده ای ایجاد می شود ولی در حال حاضر این افراد در حال 
خارج کردن کاای اساسی کشور ما هستند. در حال حاضر منطقه 
آزاد اروند تبدیل به بازار خرید مرغ و تخم مرغ برای عراقی ها شده 
که ممکن اســت در ادامه به کل بازار ایران لطمه وارد کند. اما 
صنعت گردشگری از ورود این افراد هیچ بهره ای نمی برد؛ چراکه 
نه هتلی رزرو می شود و نه بلیت هواپیمایی خریده می شود و نه 
به مناطق گردشــگری مانند رستوران ها، مهمانسراها و... پولی را 

تزریق می کند.
پرداختن به این موضوع در مقایســه با بقیه مسائل موجود از 
اولویت بیشتری برخوردار اســت. اما سؤال این است که چرا به 
آن پرداخته نمی شــود؟ چرا خروج اقام اساسی کشور از مرزها 

ممنوع نمی شود؟ 
سید کریم بحرینی
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رســانه ها ،بنا بر یک سخن مشهور ،دنیای واقعی را 
به مردم نشان نمی دهند، بلکه آنها تصویر ساخته خود 

از جهان را به نمایش می گذارند!
مالکوم ایکس در مورد توانمندی انحصاری رسانه در 
رویارویی با حقیقت می گوید: »رسانه، قوی ترین موجود 
در جهان اســت ! آنها این قدرت را دارند که بی گناه را 
مجرم و مجــرم را بیگناه جلوه دهند و این یک قدرت 
است، چرا که رسانه ها اذهان توده ها را کنترل می کنند.«
به این منظور رســانه های گروهی عموما در جنگ ، 
تحریم و رقابت های منطقه ای و جهانی، از ساح دروغ ، 
دستکاری در اخبار و تحریف حقایق استفاده می کنند. 
از دیدگاه بســیاری از صاحبنظران ، نقش رســانه های 
مردمی در جنگ ویتنام ، مهم ترین عامل شکست آمریکا 
و پیروزی ویتنام بــود و از این رو، طراحان جنگ های 
بعدی آمریکا بر آن شدند تا خود را از آسیب های اخبار 

سانسور نشده، ایمن نگه دارند.
رون کافمن نویســنده و معلــم آمریکایی با اذعان 
به دروغ های رســانه های آمریکایی در جنگ عراق، در 
مقالــه »تلویزیون جنگ؛ نوازش احســاس بینندگان 
آمریکایی«می نویســد: »جنگ، سخت و خشن است، 
ولی تلویزیون های آمریکایی آمار کشته شدگان را کاهش 
دادند و حرکت نظامیان آمریکایی را به بازی های ویدیوئی 
کودکان شــبیه کردند... یک کودک هشت ساله عراقی 
با یک صورت ســوخته شده، حقیقت جنگ است، ولی 
هرگز در تلویزیون های آمریکا نشان داده نشد.« دیوید 
میلر نویسنده برجسته بریتانیایی و استاد جامعه شناسی 
نیز بر این باور اســت کــه در جنگ عراق، هفت درصد 
مهمات به کار رفته هوشمند بود و حتی همین بمب های 
هوشمند نیز هنگامی که به اهداف برخورد کردند، شاهد 

کشتار غیرنظامیان بودیم .
نظام ســلطه در کنار قدرت نظامی و اقتصادی، 
بیش از هر ابزاری، از توان رسانه ای درجهت رسیدن 
به اهداف خود بهره برده است. در این رابطه، بی بی سی 
فارسی با ادعای حرفه ای گری، نقش خود را در تحریف 
اذهان و تطهیر چهره استعمار به زیرکی بازی می کند. 
البته نقاب این مزد بگیران استعمار و دشمنان دیرینه 
منافع ملی ایران، بارها در رویدادهای مختلف، کنار زده 
شده است.چندی پیش، این شبکه در دروغی آشکار 
و با توهین به شعور مخاطبان آگاه ،ضمن به حاشیه 
راندن قحطی بزرگ و مسبب اصلی آن ، عامل اصلی 
مرگ و میر گســترده ایرانیان درجنگ جهانی دوم را 
آنفلوآنزای اسپانیایی معرفی کرد! این رسانه در حالی 
که اکثر شــبکه های تلویزیونی جهان - حتی بی بی 
سی انگلیســی - حمله اهواز را تروریستی خواندند، 
ازتروریســتی نامیدن آن طفره رفت و بعد از گذشت 
مدتی، با توجیه ناشی از استیصال خود، دلیل این امر 
را نداشتن صاحیت در تعیین تروریستی بودن یک 
حادثه عنوان کرد. البته طبیعی اســت که بی بی سی 
فارسی نمی تواند همزمان با تایید ضمنی اعمال این 
گروه ها،هم تریبونی برای این افراد باشد و هم آنها را 

تروریست خطاب کند! 
کنار رفتن نقاب رسانه های فارسی زبان ماهواره ای 
و افشای منابع مالی آنها، این روزها دردسرهای بزرگی 
بــرای حامیان آنان ایجاد کرده اســت. نمونه ای از این 
افشاگری ها، معرفی پشت پرده مالی یکی از این شبکه 
 ها است که بنا بر ادعای خبرنگار روزنامه گاردین، افشای 
این حقیقت، دلیل اصلی قتل جمال خاشقجی بوده است.
شبکه های اجتماعی به عنوان پدیده هایی نسبتا نو 

سی وپنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، درحالی به عنوان یک 
جشــنواره دولتی و از محل بودجه عمومی کشــور برگزار شد که در 
چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی، حتی یک فیلم با موضوع انقاب 

در آن حضور نداشت! 
به گزارش دفاع پرس، درباره سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه 
تهــران، صرف نظر از اینکه چقدر به داوری ها و تخصیص جوایز انتقاد 
وارد است، باید نکته مهم تری را در سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه 
مورد بررسی قرار داد و آن حضور کم رنگ و حداقلی آثار دفاع مقدسی 
و انقاب اسامی در این دوره از جشنواره است. در این جشنواره 257 
فیلم به نمایش درآمد که از این تعداد تنها 13 فیلم در قالب داستانی، 
مســتند و پویا نمایی به دفاع مقدس اختصاص داشت. یعنی از آثار راه 
یافته به جشــنواره سی وپنجم جشنواره فیلم کوتاه تهران پنج درصد 
سهم سینمای دفاع مقدس است که این تعداد در چهلمین سال انقاب 
یک هشدار جدی به مدیران جشنواره و فیلمسازان فیلم کوتاه است. 

جشنواره فیلم کوتاه در بخش های جنبی، نشست ها و بزرگداشت ها 
قدمی برای گرامیداشت 40 سالگی انقاب برنداشت، این یک کوتاهی 
بزرگ و غیرقابل چشــم پوشی است که سیاست گذاران جشنواره باید 

پاســخگوی آن باشند.این جشنواره در سیاهه میهمانان خارجی خود 
نیز یک نام آشــنا از هنرمنــدان جهانی جبهه مقاومت قرار نداد. گویا 
ازدحام بی حد عاقه مندان فیلم کوتاه بیش از هر چیزی برای مسئوان 
جشنواره مهم است. این ازدحام در حد یک شوی تبلیغاتی مقابل چشم 
مهمانان خارجی است تا از این طریق مهم بودن جشنواره فیلم کوتاه 

را به رخ مدیران داخلی بکشانند.
چرا جشنواره فیلم کوتاه به عنوان مهم ترین جشنواره بین المللی 
در منطقه سیاست مشخصی همسو با سیاست خارجی نظام جمهوری 
اســامی ندارد؟ البته مقصود آن نیست که اتهامی را متوجه مدیران 
جشنواره کنیم یا مدعی شویم جشنواره فیلم کوتاه در تناقض با سیاست 
خارجی عمل می کند. همین مقدار که در جشنواره فیلم کوتاه مفاهیم 
دفاع مقدس، جبهه مقاومت و انقاب اســامی حضور پررنگی ندارد 

حسرت برانگیز است و باید برای آن فکری کرد.
رویدادهای فرهنگی مثل جشنواره فیلم کوتاه مهم ترین ابزار، در 
جنگ نرمی اســت که غرب علیه ایران اســامی به راه انداخته است. 
کاهلی و سســتی در این زمینه جز از دست رفتن سرمایه و خستگی 

چیزی نخواهد داشت.

یک منتقد و مدرس سینما معتقد است: »گام های شیدایی« فیلمی محترم، 
خاص و متفاوت در سینمای مقاومت و استراتژیک است.

جبار آذین به ســینماپرس گفت: حمید بهمنی از جمله سینماگرانی است 
که به دلیل نوع نگاه و باورها و فعالیت در عرصه تولید آثاری در حوزه سینمای 
مقاومت و دفاع مقدس، ارزشــی تلقی می شوند. این سینماگر که فارغ التحصیل 
کارگردانی از دانشگاه هنر است و سینما را با همکاری در تولید فیلم و بازیگری و 
ساخت چند فیلم کوتاه و تلویزیونی آغازکرده، با ساختن فیلم »گام های شیدایی« 

چهارمین فیلم سینمایی خود را در پرونده سینمایی اش به ثبت رسانده است.
وی ادامه داد: این فیلم هم مانند سه فیلم پیشین او مضامین ارزشی و دینی 
و مقاومتی دارد، با این ویژگی که فرم و محتوا و داســتان »گام های شــیدایی« 
تا حدی خاص و متفاوت اســت. افشای تباهی ها، مفسده ها و نقشه های شوم و 
براندازانه سران و ارتش آمریکا و توطئه تصرف عراق با عنوان آزاد سازی و همچنین 
بسترســازی دینی و انسانی و ارتباط با راهپیمایی اربعین، جهت روایت داستان 

فیلم، سوژه ها ومضامین فیلم محترم حمید بهمنی را تشکیل می دهد.
آذین در رابطه با داستان این اثر سینمایی گفت: روایت داستان این فیلم با 
محوریت شخصیت »جولی« که در ارتش آمریکا خدمت می کند و تاش دارد تا 
ماجراهای پشت پرده رهبران و فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا را در منطقه و 
جهان با کمک دوست خبرنگارش افشا کند خط اصلی داستان فیلم و ماجراهای 
»گام های شیدایی« را شکل داده است. با این حال به دلیل ضعف در کاراکترسازی، 
نبود استحکام ازم ساختار داستان و فیلمنامه، برخی صحنه سازی های سطحی، 
بازی های متوســط و کارگردانی کم تحرک، این فیلم در رده آثار متوسط باقی 

مانده است.
وی تأکید کرد: موضوع و خط اصلی داستان و لوکیشن قصه و بستر مربوط به 
اربعین در فیلم، ظرفیت و قابلیت پرداخت برای تولید یک اثر سینمایی جذاب، 
ماندگار و تاثیرگذار مذهبی و ضدآمریکایی راداشته است اما چون فیلم و فیلمنامه 
دربازگویی و بازنمایی آن، چندان قوی و قدر و جذاب ظاهر نشده اند فیلم بهمنی 
نتوانسته است در کنار آثار تماشایی، تاثیرگذار و ممتاز سینمای دینی و مقاومتی 
قرار گیرد. درباره اکران این اثر سینمایی پس از ۶ سال، روایت های مختلف وجود 
دارد که مخالفت برخی با مضمون ضدآمریکایی و ضعف های ساختاری و محتوایی 

و سینمایی فیلم از آن جمله اند.
این مدرس سینمای کشور خاطرنشان کرد: با توجه به کاستی ها و ضعف های 
این فیلم و مضمون ضدآمریکایی آن مستند بودن هر دو روایت به واقعیت نزدیک 
اســت. در هرحال چهارمین فیلم حمیدبهمنی، از نظــر موضوع ومحتوا، اثری 
ارزشــمند و شریف اســت، ولی از منظر ساختار سینمایی و هنری، در اندازه ای 
نیست که آن را در ردیف فیلم های شاخص و درجه یک سینمای دینی ومقاومت 

جای دهد.

سریال »بازی نقاب ها« قصه تلخ و شیرین طایفه های ترکمن را در قالب یک فرهنگ اصیل، به تصویر کشیده است.
این سریال داستان عشق پسری به نام یاشار از طایفه خالد قلی است که به معشوقش نمی رسد و به ناچار مجبور 
می شــود با دختری از طایفه ای که با آنها دشــمنی داشــتند ازدواج کند. در ادامه، نقشه ای که برای یاشار خالد قلی 
در حین ســوارکاری و در میدان مســابقه اسب دوانی طراحی می شود یاشار که سوارکار ماهری بود دچارمصدومیت 
شدید شد و پس از بستری و مداوا شدن در بیمارستان، سامتی خودرا بدست آورد.در سوی دیگر، تایماز قلیش که 
با وجود مشــکات طایفه ای و خانوادگی، دیگر دل ماندن در دیار خود را ندارد قصد دارد که از منطقه کوچ کند و 

حتی به خارج از کشور برود. 
 ســریال »بازی نقاب ها« درباره کینه و دشمنی قدیمی بین دو طایفه ترکمن است، به گونه ای که نمی خواهند 
این دشمنی به پایان برسد. هرچند با ازدواج یاشار و صحرا دو فامیل سعی دارند که به نوعی سازش و آشتی کنند. 
 این مجموعه با مطالعه درباره قوم ترکمن داشته اند و احتماا با الهام از سریال های مشابه مثل »آتش بدون دود« 
تولید شده است. سریال »آتش بدون دود« که در سال های 52 و 53 به کارگردانی مرحوم نادر ابراهیمی پخش شد 
شاید نیز به سرنوشت ترکمن ها می پرداخت. یکی از جلوه های بارز این سریال، توجه به جذابیت های اقلیمی مردم و 
منطقه ای است که داستان سریال در آن می گذرد. توجه به اقلیم ها و مناطق جغرافیایی ایران، یکی از شاخص هایی 

است که در سریال های سال های اخیر سیما کمتر به آن توجه می شود.
البته به نظر می رسد که می شد بیش از این از حال و هوا و جنبه های فرهنگی منطقه ترکمن نشین در این سریال 
استفاده کرد. بطور مثال در همان سریال آتش بدون دود، استفاده از آداب و رسوم و جلوه های اصیل ترکمن ها یک 
شخصیت فرهنگی و قومی به آن سریال بخشید. اما متأسفانه در این سریال کمتر به این مقوله پرداخته شده است 
و اگر درخصوص ماندگاری صحنه ها و بافت زندگی ترکمن ها با همان حال وهوای سنتی واصیل پرداخته می شد این 
سریال می توانست تا اینجای کار بیشتر موفق باشد و به عنوان یک اثر جاودان و ماندگار در آرشیو تاریخی فرهنگ ما 
بماند. همچنین کند بودن ضرباهنگ سریال نیز، از دیگر نقاط ضعف آن است که گاهی باعث کسالت مخاطب می شود.
 عاوه بر این ها در خط داستانی دیگر این سریال، از تاتار، بانوی کارخانه دار گندم که یک بانوی اصیل ترکمنی 
است رونمایی می شود که درمسیر سخت یک حادثه پرماجرا قرار می گیرد. این بخش باعث شده تا قصه این سریال 
در بخش هایی از روند خود در یک فضای دیگر قرار گیرد که قدری تماشاگر را دچار سردرگمی می کند. یعنی مخاطب 

باید دقت ازم را داشته باشد که قصه ماجرا را در پس و پیش سریال ازدست ندهد. 
به هرحال سریال »بازی نقاب ها« بازی آدم هایی است که متعلق به یک فرهنگ اصیل هستند و قصه و دغدغه های 
طایفه ها و خویشاوندان یک قوم ترکمن است که می خواهند همچنان به سنت ها، آداب ورسوم خود پای بند باشند؛ 

موضوعی که ترسیم آن یک در یک سریال، ارزش محسوب می شود. 
این سریال نمادی زیبا از فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های بومی است که تا اندازه ای توانسته در قاب کوچک 
تلویزیون جلوه و نما پیدا کند. البته کارگردان این مجموعه می توانســت با پربارکردن کیفیت ســاختاری آن و نشان 
دادن واقعیت هــای عینی تر ترکمن ها در لوکیشــن های بومی و محلی، فرهنگ غنــی آن بخش از ایران را در قالب 

شکیل تری برای مخاطبان بازگو کند.  
به هرصورت جای چنین ســریالی که مستقیم با فرهنگ و آداب و رسوم قومی و ملی کشورمان درارتباط باشد 
خالی بود و با تولید وپخش این سریال امیدوار به احیای فرهنگ اصیل ایرانی در قالب اقوام شدیم.انتظار این است که 
شبکه های ملی و سراسری صداوسیما در ادامه این حرکت خوب و پسندیده سریال هایی را در قالب نمایش داستان 

زندگی دیگر اقوام ایرانی به تصویر بکشند. 
ایران اســامی کشوری بزرگ با فرهنگ غنی چند هزارساله اســت که ظرفیت های زیادی برای تولید این نوع 

سریال ها دارد که می طلبد تهیه کننده ها و کارگردان های ما در این مسیر حرکت کنند. 
رسول شمالی ورزنده

تصویر روز-
کم توجهی به برگزاری جشــنواره فیلم 
مقاومت و محدودســازی ایــن گردهمایی 
درحالی است که جشــنواره فیلم مقاومت، 
راهبردی ترین رویداد هنری-رســانه ای در 
از یک طرف  ایران است. جشنواره مقاومت 
فرهنگ و آرمان های ملی سرزمین ما را جلوه 
می بخشــد و بومی ترین آثار و مماس ترین 
فیلم ها با مسائل کشورمان را نمایش می دهد 
و از طرفی، کارزاری برای تجلی و حمایت از 
سینمای مستقل و ضدسلطه جهان است. به 
بین المللی جمهوری  آرمان های  بهتر،  بیانی 
اسامی ایران، به ویژه ایستادگی در برابر ظالم 
و حمایت از مظلوم، توسط این جشنواره در 

عرصه سینما پی گیری می شود.
جشــنواره ای که پیش از این با عنوان »دفاع 
مقدس« برگزار می شــد، اما از دوره دوازدهم که 
شش سال پیش برگزار شد، با گسترش موضوعات 
و بخش ها، به جشنواره مقاومت تغییر نام داد. به این 
ترتیب که عاوه  بر آثاری با مضمون مضمون دفاع 
مقدس و جنگ تحمیلی، فیلم هایی با موضوعاتی 
چون مبارزه در برابر امپریالیسم، داعش، گروه های 
تکفیری، جهاد در منطقه و جهان، مقاومت فلسطین 
و مبارزه با صهیونیسم، سبک زندگی ایرانی- اسامی 

و... در این رویداد به نمایش در می آید.
ســعید مســتغاثی، منتقد و مستندساز و از 
پانزدهمین  ســخنرانان بخش »اسام هراســی« 
جشــنواره فیلم مقاومت، در این بــاره به کیهان 
می گویــد: »جشــنواره فیلم مقاومــت از معدود 
جشــنواره هایی اســت که به منافع و آرمان های 
ملی و همچنین باورها، ریشه ها و هویت کشورمان 
می پــردازد. چرا که از نظر اعتقادی، یکی از مبانی 
هویتی مــا ایســتادگی در برابر طاغوت اســت. 
همچنان که در آیت الکرسی آمده که »َفَمْن یَْکُفْر 
اُغوِت َو یُؤِمن بِاه...« مقاومت، این یکی از وجوه  بِالَطّ

بارز اعتقاد و هویت ماست.«
وی می افزاید: »با سرمایه گذاری و تأمین بودجه 
بیشتر، می توان جشنواره فیلم مقاومت را به پناهگاه 
و ملجأ هنرمندان مستقل و آزاده جهان تبدیل کرد. 
این جشنواره می تواند آن دسته از فیلمسازهایی که 
از نظام سلطه فراری هستند را جذب کند. البته این 
تاش صورت گرفته است. اما جذب فیلم برای این 
جشواره هم خودش حکایتی است. چون پخش فیلم 
در سطح جهان در انحصار نظام سلطه است. بنابراین 
برگزار کنندگان جشنواره باید چراغ دست بگیرند 
و با جســت وجو در کشورهای مختلف، آنهایی که 
راهی به سیستم حاکم بر سینمای جهان ندارند را 
پیدا کنند و حتی هزینه فیلمسازی اش را بپردازند.«

این کارشناس ســینما در پایان تصریح کرد: 
»جشنواره مقاومت در کنار جشنواره عمار و یکی 
دو رویداد سینمایی محدود دیگر تنها جشنواره هایی 
هستند که در زمین بازی خودمان فعالیت می کنند، 

در استقبال از پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

مبارزه فرهنگی روی رینگ سینما

برخاف بسیاری دیگر از جشنواره ها مثل جشنواره 
فجر که در زمین بــازی دیگران قرار دارند. یعنی 
رویدادی مثل جشنواره مقاومت است که می تواند 
کاما اســامی و ایرانی باشد و باب جدیدی را در 
سینمای جهان باز کند. بنابراین، آنهایی که ادعای 
دغدغه مندی ســینمای انقاب را دارند، به ویژه 
ارگان هــای عریض و طویــل فرهنگی باید توجه 
بیشــتری به جشــنواره مقاومت کنند. چون این 
سینما و این جشنواره است که می تواند پرچمدار 

سینمای ما در جهان باشد.«
باید اضافه کرد که جهان امروز، تشنه سینمایی 
اســت که تصویری متفاوت از ســینمای غرب را 
نشان می دهد. ســینمایی که ضمن پاک بودن از 
خشــونت و وقاحت، چراغ راه رستگاری، آزادگی 

و عدالت هم باشــد. جشنواره های خارجی از میل 
روشنفکران و نخبگان غربی به سینمایی متفاوت 
با هالیوود سوء استفاده کرده و جریانی انحرافی را 
ایجاد کرده اند. جریانی که در ایران به نام سینمای 
شبه روشنفکری یا سینمای جشنواره ای شناخته 
می شود. یعنی سینمایی که در عین برخورداری از 
مولفه هایی غیرهالیوودی اما تصویری هماهنگ با 
منافع غرب را به نمایش می گذارد؛ سینمایی سترون 
و ناتوان از ایجاد شور و حرارت برای روشنایی بخشی 

به دنیای بازده امروز.
اما ســینمای مقاومت را باید راه سومی ورای 
هالیوودزدگی و روشنفکرنمایی دانست. سینمایی 
که هم از خشــونت و اخاق ستیزی رهاست و هم 
اینکه برخاف سینمای شبه روشنفکری، هدفش 
توده های ســتم دیده و مردم رنج دیده اســت و نه 

نخبگان و برج عاج نشینان. 

همچنان که کامران ملکی، دبیر بخش 40 سال 
سینمای مقاومت، در نشست خبری این جشنواره 
درباره اهمیت و رســالت فرهنگی این جشــنواره 
بیــان کرده بود: متاســفانه جامعه به تدریج دچار 
فراموشی می شــود و کم کم به یاد نمی آوریم که 
چه کســانی در ســال های نه چندان دور در این 
دیار چه ها کردند. روزگاری می خواندیم: »مرا اسب 
سپیدی بود روزی - شهادت را امیدی بود روزی.« 
اما در این روزگار جای اســب ســپید را »پورشه« 
گرفته، »شهادت« به ویزا برای اقامت تبدیل شده 
و »امید« فقط به فراکسیونی در مجالس و شوراها 
بدل شده است. روزگاری فیلمسازی در این عرصه 
فریضه بود اما امروز بیزنس است. روزگاری سینمای 
ما بستر صدور آرمان  های مان بود و پیشانی فرهنگ 

میهنمان در عرصه های جهانی محسوب می  شد. اما 
اان انتخاب و صادرات فیلم های مان بر مبنای پسند 

فرهنگ جهانی است.
وی یادآور شد: ســینمای امروز ایران مدیون 
سینمای دفاع مقدس و مقاومت است و این گونه 
ســینمایی، باعث نجات و اســتمرار فعالیت های 
ســینمای نوین کشــورمان بوده و هست، با همه 

سادگی و بی تکلف بودنش.
این کارشناس سینما تاکید کرد: بخش چهل 
سال سینمای مقاومت در پانزدهمین جشنواره فیلم 
مقاومت بهانه ای است برای توجه به اینکه چگونه 
است برخی از فیلم های دفاع مقدسی پس از سال ها 
برای ما خاطره انگیز و ماندگار هستند، فیلم هایی که 
بدون اتکا به تکنولوژی مدرن، بدون اسپانسرهای 

متمّول و بدون تکلف ساخته شده اند.
ملکــی افزود: متاســفانه اان محتــوا به نفع 

تکنولــوژی، کنار زده می شــود و به جای توجه به 
فرهنگ، اسپانســرها مورد توجه قرار می گیرند. در 
حالی که بهترین آثار ماندگار عرصه دفاع مقدس با 
کمترین توسل به تمهیدات تکنولوژیکی، تجهیزات 
و امکانات ســاخته می شــدند، درســت مثل رزم 
حماســه آفرینان عرصه دفاع مقدسمان. در دوران 
جنگ تحمیلی هر کجا و هر وقت به ایثارگری، به 
اعتقادات و به آرمان های مان فکر می کردیم پیروز 
میدان می شدیم. فیلمسازی عرصه دفاع مقدس هم 
همین طور بود و همین طور باید باشد. و تصور اینکه 
هرچه هزینه بااتر باشد فیلم محبوب تر خواهد بود، 

تصور مناسبی نیست...
وی تصریح کرد: مسئله دیگر این است که ما در 
حال حاضر فیلم های آرمانی مان را به جشنواره های 

خارجی نمی فرســتیم فقط به این دلیل که تصور 
می کنیــم مخاطب جهانی ندارنــد در صورتی که 
فیلم های جنگی در دنیــا از پرفروش ترین فیلم ها 
هســتند و باز هم متاسفانه در حال حاضر به جای 
پیدا کــردن راه کار برای صدور فیلم های آرمانی و 
ارزشــمندمان که در آنها فرهنگ مقاومت و ایثار و 
ارزش های معنوی جاری است، اجازه می دهیم که 
فرهنگ خارجی برای انتخاب و ارسال فیلم های مان 

تصمیم بگیرد.
ملکی ادامــه داد: کم کم فراموش می کنیم که 
فیلمسازی ما در راستای چه هدفی بوده و باید باشد 
و چه آرمان هایی را برای حضور در محافل جهانی 
دنبال می کردیم و چه استراتژی مهمی را مد نظر 
داشتیم و مهم تر اینکه نهایتا چگونه می بایست به 
تکلیف مان برای زنده نگه داشتن و احیای آرمان های 

اعتقادی و رسالت اجتماعی مان عمل کنیم و....

حضور چند فیلم
از سینمای مستقل جهان

واقعیت این است که جشنواره مقاومت می تواند 
به قطب مرکزی تمام جریانات سینمایی ضدسلطه و 
ضدصهیونیسم در منطقه و جهان تبدیل شود و به 
تعبیر یک رسانه آمریکایی کانون و کعبه فیلمسازان 

مستقل ضدآمریکایی و ضداسرائیلی شود.
از جمله فیلم های مهم این دوره از جشــنواره 
مقاومت، می توان به »فقط خاشقجی تنها نیست« 
 اشاره کرد. این فیلم نه تنها به جنایات حکام سعودی 
در قتل و مثله کردن جمال خاشقجی و ابهام های 
موجود در پرونده قتل خاشقجی می پردازد بلکه به 
نمونه های مشــابه دیگری که به این شیوه کشته 
شــدند نیز  اشاره دارد. این اثر جنجالی رازهایی از 
پشت پرده این جنایت فجیع را افشا می کند. ضمن 
اینکه تصریح می کند که خاشــقجی یک نمونه از 
ده ها و صدها جنایتی اســت که حکام سعودی در 

جهان مرتکب می شوند.
از دیگــر اتفاقــات قابل توجه ایــن دوره از 
جشــنواره مقاومت، حضور فیلمی با 100 بازیگر 
سوری در این جشــنواره است. در فیلم »زندان 
حلب« نجدت أنزور کارگردان ســوری که اکنون 
در قامت عضو پارلمان ســوریه فعالیت می کند، 
گوشــه هایی از روزهای پرالتهاب زندان مرکزی 
حلب و ایستادگی و مقاومت مدافعان این زندان 
برابر شدیدترین هجمه های تروریست ها در قالب 
یک اثر 2 ساعته را به تصویر کشیده است. در این 
فیلم 100 بازیگر سوری بازی می کنند.این فیلم 
در بخش های بین الملل و عماد مغنیه پانزدهمین 
جشنواره فیلم مقاومت حضور دارد.نجدت أنزور 
در طول سال هایی که از بحران سوریه می گذرد، 
فیلم های متعددی ساخته است که مهم ترین آنها 
فیلم »مملکه الرمال« )پادشاهی شن ها( بود که 
جنجال زیادی در محافل سعودی و جهان عرب به 
دنبال داشت؛ فیلمی که به تاریخ تاسیس آل سعود 
و پشت پرده آن پرداخت. این فیلم باعث شد که 
این کارگردان به مرگ تهدید شــود. یکی دیگر 
از آثار مطرح أنزور، فیلمی اســت که اوایل سال 
جاری میادی با عنــوان »فانیه و تبدد« درباره 
گروه تروریستی داعش ساخت. این اثر به جنایات 
این گروه تکفیری در ســوریه پرداخته است. این 
کارگردان سوری تمام  آثار خود در پنج سال اخیر 
را با هدف بررسی ابعاد بحران و مطلع کردن افکار 
عمومی از دخالت های خارجی در سوریه و تاش ها 
برای تجزیه و تخریب جبهه سوریه ساخته است.

همچنین فیلم های »پدر« ســاخته کارگردان 
مطرح سینمای عرب باسل الخطیب، »تایگر زنده 
اســت« از هند با بازی ســلمان خان و مضمونی 
ضدداعشی، »شب دوازده ساله« ساخته الوارو برچنر، 
روایتی از دوران دیکتاتوری اروگوئه در سال 1973 
و... از دیگر آثار مهمی هستند که در این جشنواره 

به نمایش در می آیند. 

بی توجهی جشنواره فیلم کوتاه تهران به انقاب!

مهدی امیدی
در دورانی که می توان آن را عصر پاییز سریال های تلویزیونی دانست که جریان تولید این محصوات، تحت تأثیر 
ابی گری ها و اسپانسرسااری و حضور افراد بعضا ضعیف و کاسبکار به عنوان کارگردان، روند ناامید کننده ای دارند، 
»حوالی پاییز« با وجود برخی ضعف های ساختاری، جسورانه به یک موضوع ملی و سیاسی پرداخته است. وقتی این 
سریال را می توان جسورانه دانست که یادآور شویم حاصل کار یک گروه جوان است. هم اولین سریال تولید شده توسط 
کارگردان و تهیه کننده است و هم اولین محصول مدیر شبکه سه و گروه فیلم و سریال این شبکه محسوب می شود.
در شرایطی که کشورهای صاحب صنعت سینما و سریال سازی، از این گونه محصوات برای معرفی قهرمانان 
ملی و تاریخ خود استفاده می کنند، در ایران اما با وجود رخدادهای فراوان تلخ و شیرین و همچنین تاریخ پرفراز و 
نشیب و قهرمانان درخشان، فیلم های سینمایی یا سریال های تلویزیونی کمتر به این موضوعات می پردازند. اینکه در 
یک سریال تلویزیونی، به موضوعی مهم که نه می توان آن را فراموش کرد و نه مسببان آن را بخشید پرداخته شده، 

نوعی ضدحمله به رکود توجه به رخدادهای تاریخی و سیاسی در آثار سینمایی و تلویزیونی است. 
فاجعه منا، از آن دســت اتفاقاتی اســت که هیچ گاه از خاطره جمعی ایرانیان فراموش نخواهد شد. حادثه ای که 
در آن حدود 500 نفر از هموطنانمان، حسینی وار، در راه سنگ زدن به شیطان و به دست جانشینان شمر در این 
روزگار، با لبان تشــنه جان به جانان تســلیم کردند. این که سینما و فعاان سریال سازی ما طی سه سالی که از این 
فاجعه گذشته، سکوت کرده اند، قابل انتقاد است. بی تردید اگر مشابه این قضیه در آمریکا رخ داده بود، تا به حال چند 
فیلم و ســریال درباره آن ساخته شده بود. اینک که یک سریال با ویژگی هایی باب پسند مخاطب عام سکوت درباره 

این موضوع را شکسته، قابل تقدیر است.
ســریال »حوال پاییز« در قالب یک ملودرام خانوادگی و در بســتر داستانی عاشقانه، به بخشی از سیاست های 
ظالمانه رژیم آل سعود پرداخته است. موضوعی که می توانست با تقویت جنبه های معمایی و الهام از ویژگی های آثار 
جاسوسی و پلیسی، تأثیر بیشتری بر مخاطب بگذارد. اما ختم شدن داستان سریال به فاجعه منا و نمایش دغدغه ها 
و رنج های خانواده های درگیر این ماجرا، بخش مهم سریال است. تقدیر خانواده هایی که عزیزان خود را در این فاجعه 

از دست دادند از »حوالی پاییز« گویای آن است که توانسته بخشی از واقعیات را به طور تأثیرگذاری نمایش دهد.
همچنین فضاسازی ایرانی و توجه به فرهنگ و سبک زندگی اسامی، از دیگر جنبه های مثبت این سریال است. 

موضوعی که در اغلب سریال های سیما در سال های اخیر کمتر مورد توجه بوده است. 
»حوالی پاییز« از نظر ســاختاری یک سریال متوسط است که نســبت به سایر سریال هایی که پخش شده اند، 
ضعیف تر نیست. یکی از جنبه های قابل انتقاد، غلظت مسائل عاشقانه است که با هدف اصلی سریال چندان مناسبت 
نداشــت. همچنین برخی از موضوعات فرعی، مثل ماجرای شکایت زن مبتا به ایدز از خبرگزاری محل کار یکی از 
شخصیت های محوری سریال، مسائل مربوط به بازار و... با داستان اصلی انسجام نیافته اند و به صورت ماجراهایی جدا 

افتاده به نظر می رسند. همچنانکه سردی و کندی ضرباهنگ درام در برخی قسمت ها قابل انتقاد است.

سریال »حوالی پاییز« وجسارت پرداختن 
به یک موضوع سیاسی

بازی نقاب ها
 قصه کار و تاش و عشق ترکمن ها

یک منتقد مطرح کرد
»گام های شیدایی«؛ فیلمی محترم

 با ساختاری نامنسجم

رسانه بی دروغ ، رسانه بی نقاب!
محمد محمدی  

ظهور در عرصه رســانه، برخاف تلویزیون و مطبوعات ، به 
گیرندگان یک سویه پیام، فرصت مشارکت در ایجاد پیام 
داده اند. فرصت های کم ســابقه ای کــه از کارکردهای آن 
می تــوان به گفت وگو و مفاهمه همگانی، بیان مطالبات و 
انتقادات ، تبادل اطاعات علمی و فرهنگی و حفظ همدلی و 
اتحاد مردم در برابر حوادث مختلف طبیعی و اجتماعی اشاره 
کرد. بعضی کانال های تلگرامی اما با سوءاســتفاده از این 
فضا، پشت نقاب وطن دوستی ، دقیقا همان اهداف آمریکا 

و آل سعود را پیگیری می کنند.
فرد یا رســانه ای که نا امنی در کشــور را هدف قرار 
داده یا دشــمن را تشویق به تحریم بیشتر و حتی جنگ 
نظامــی علیه ایران می کند ، چگونه می تواند خود را حامی 
مرم معرفی نماید؟خبرهای جعلی و تحریف های رسانه ای 
بیگانه در مورد تحریم های 40 ساله آمریکا علیه ملت ایران 
نیز همواره جای بســی تامل بوده است. دروغ های مستمر 
و هدفدار و حجم این اخبار تحریف شــده در این روزها تا 
حدی است که وزیر امور خارجه به آن واکنش نشان داده 
و گفت: »تنها خبرگزاری رویترز روزانه 50 دروغ از اقتصاد 
ایران مخابره می کند!« با این احوال شاید روزی این مفاهیم 
به یک آرمان برای همه مصلحان بدل شود؛ رسانه بی دروغ، 

رسانه بی نقاب!



ورزشی

سرویس ورزشی-
پس از ابقای تاج در فدراسیون فوتبال حاا خبر 
می رسد سایر بازنشستگان این فدراسیون هم دنبال 
راهی هســتند تا از طریق آن قانون را دور زده و در 

فوتبال ماندنی شوند!
ابقای مهدی تــاج به عنوان رئیس فدراســیون فوتبال 
موجــی از انتقــادات را علیه او به راه انداخــت تا جایی که 
برخی کارشناســان از جمله رئیس اســبق ســازمان تربیت 
بدنی در اظهار نظری مدعی شــدند تاج بــا دور زدن قانون 

رئیس فدراسیون فوتبال ماند. 
ایــن انتقــادات تــا آنجا ادامه داشــت که دیــروز هم 
عضو هیئت رئیســه فراکســیون ورزش مجلس تاکید کرد 
رئیس فدراسیون فوتبال باید از سمت خود کناره گیری کند. 
سید کاظم دلخوش در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا با اشاره 
به انتشار اخباری مبنی بر ابقای تاج در فدراسیون فوتبال با 
اســتناد به ماده ۶۰ قانون مدیریت خدمات ایثارگران گفت: 
قانون مصوب مجلس درباره منع به کارگیری بازنشســتگان 
قانون موخر است و باید به این قانون استناد شود مگر اینکه 

نیاز به اصاحات وجود داشته باشد.
وی با اشــاره بــه دیــدار رئیس فدراســیون فوتبال با 
رئیس مجلس و اعام نظر علی اریجانی مبنی بر اینکه قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان شامل فدراسیون ها می شود، 
یادآور شد: با وجود قانون مصوب مجلس تاج باید کنار برود 

و در این باره نظر رئیس  مجلس صائب است.
دلخوش با بیــان اینکه اداره قوانیــن مجلس باید نظر 
تقنینی خود را درباره ابقای رئیس فدراســیون فوتبال اعام 
کنــد، یادآور شــد: همه باید بــه قانون منع بــه کارگیری 

بازنشستگان تمکین کنند.
این عضو فراکسیون ورزش در پایان درباره طرح مباحثی 
درخصوص تعلیق عضویت ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در صورت کناره گیری تاج گفت: مگر مملکت با رفتن آدم ها 

به هم می ریزد؟ قطعا چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
بازنشسته ها به دنبال راهی برای ماندن

بــا وجود تمام این صحبت ها، تاج بــه قیمت تهدید به 
تعلیق فوتبال ایران در فدراســیون ماند و در جلسه مشترک 
او با وزیــر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک عنوان شــد 
سایر بازنشستگان فوتبال از جمله دبیر و تعدادی از اعضای 
هیئت رئیسه از سمت های خود کناره گیری می کنند. علیرغم 
انتشــار این خبر حاا از فدراسیون فوتبال خبر می رسد که 
بازنشستگان فدراســیون هم مثل تاج عزم ماندن کرده اند و 

دوست ندارند صندلی های مدیریت را ترک کنند!
در همین باره خبرگزاری مهر در گزارشــی نوشت: »در 
حالی که عنوان شــده بود تا قبــل از روز 15 آذرماه مجمع 
فدراسیون برای تعیین تکلیف اعضای بازنشسته هیئت رئیسه 
برگزار خواهد شد، نشست فوق العاده هیئت رئیسه عصر روز 

شنبه برگزار شــد و برخاف نشست های قبلی که گزارش 
موارد مطرح شــده در آن بر روی سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال قرار می گرفت، از این نشســت هیچ خبری منتشر 

نشد.
پس از اتفاقــات اخیر طبیعتا مهم تریــن بحث مطرح 
شده در جلسه هیئت رئیســه بررسی رفتن یا ماندن اعضای 
بازنشســته بود که اعضا نظرات خــود را در این مورد عنوان 
کردنــد. گویا در این نشســت رفتن محمدرضا ســاکت از 
مسئولیت دبیرکلی فدراسیون فوتبال قطعی شده اما تکلیف 

سایر اعضای بازنشسته هنوز مشخص نشده است.
ظاهــرا آنهــا قصد دارنــد راهــی را بــرای ماندن در 
مسئولیت شــان پیدا کنند که یکی از آن می تواند همکاری 
پاره وقت با فدراســیون باشد. این درحالی است که بعید به 
نظر می رســد رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران بتواند به 

صورت پاره وقت به کارش ادامه دهد!
رفتن فرجی از کاراته قطعی شد

تحــرکات فوتبالی ها برای ماندن، باعث شــد روســای 
والیبال و کاراته هم بیکار ننشینند و دنبال راهی برای ماندن 
باشند. محمدصادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته برای حفظ 
این مسئولیت شــکایتی به دیوان عدالت انجام داد که البته 
به سرانجام نرســید. وی به دنبال این بود تا از تبصره ای که 
مهدی تاج از آن برای ابقا در فدراسیون فوتبال استفاده کرد، 

برای ادامه مدیریتش در دیوان عدالت بهره ببرد.
این ماده قانونی )ماده ۶۰ قانون جامع ایثارگران( تاکید 
دارد که ایثارگرانی که زودتر از موعد بازنشسته شده باشند به 
شرط موافقت مسئول دستگاه امکان بازگشت دارند. فرجی 
اما قبا از این قانون اســتفاده کرده بــود و به همین دلیل 
اقدام وی برای استفاده دوباره از آن به نتیجه نرسید، بنابراین 

فرجی باید به خاطر بازنشستگی ترک پست کند.
احمد ضیایی رئیس فدراســیون والیبال هم مشابه اقدام 
فرجی را انجام داده اســت. قرار است حداکثر تا چهارشنبه 
پاســخ دیوان به او اعام شود. در صورت پاسخ منفی دیوان، 

ضیایی نیز ترک پست خواهد کرد.
جالب اینکه از دیروز کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 
تصمیم گرفتند با روســای فدراسیون هایی که بازنشسته اند 
و نرفته انــد مکاتبه نکنند و بودجه هــم ندهند. گویا دیوان 
محاســبات اداری بــا اتمام مهلت فعالیت بازنشســته ها در 
فدراسیون های ورزشی از ٢۶ آبان اعام کرده فعالیت روسای 
بازنشسته فدراسیون ها از نظر دیوان محاسبات جرم محسوب 
می شود و قوه قضائیه هم بطور جدی دنبال این مورد است.

کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هم براســاس این 
اعام تصمیم گرفته اند تا تعیین تکلیف روســای بازنشسته 
فدراســیون ها، با آنها مکاتبه نکنند و پول هم تبادل نکنند. 
تاکنون تکلیف فدراســیون های والیبال، کاراته و ورزش های 

رزمی مشخص نشده است.

فدراسیون های باتکلیف مشمول بازنشستگی، بودجه نمی گیرند

خبری از استعفای اعضای هیئت رئیسه نیست
تاش بازنشسته های فوتبال برای ماندن در فدراسیون!

* با توجه به اینکه علیرضا رحیمی به دلیل بازنشســته بودن از ریاست 
فدراســیون هندبال کنار رفت، رضا صالحی امیــری رئیس کمیته ملی 
المپیک برای او حکم مشاوره صادر کرد.به این ترتیب رحیمی در کمیته 
ملی المپیک حکم مشاوره گرفت و او همچنین عضو هیئت اجرایی کمیته 

ملی المپیک است.
* در آخرین روز از مهلت تعیین شده برای ثبت نام در انتخابات فدراسیون ناشنوایان 
دیروز ۸ نفر برای تصدی پســت ریاســت این فدراســیون ثبت نام کردند.مسعود 
فراهانی طجر )کارشناس وزارت ورزش و جوانان(، عارف سعیدی )فیزیوتراپیست(، 
کاظم نظم ده )کارمند سازمان بهزیستی(، سعید کاظمی )پزشک(، افشین داوری 
)سرپرست پیشین فدراســیون ناشــنوایان(، کرم اه علیمرادی )رئیس  پیشین 
فدراســیون ناشنوایان(، رمضانعلی دولو )سرپرســت فدراسیون هندبال( و مهران 
تیشــه گران )دبیر فدراسیون ناشــنوایان( کاندیداهای شرکت  کننده برای تصدی 
پســت ریاست فدراسیون ناشنوایان هستند. اسامی نهایی کاندیداها پس از تایید 
از سوی وزارت ورزش و جوانان اعام خواهد شد. ثبت نام از کاندیداهای انتخابات 

فدراسیون ناشنوایان از 1۳ آبان آغاز شده بود و دیروز به پایان رسید.
* رئیس  فدراســیون پزشــکیـ  ورزشــی گفت: در صورتی که گوش 
آســیب دیده وزنه بردار تیم ملی ترمیم نشــود باید جراحی کند.براری 
وزنه بردار کشــورمان در جریان مسابقات قهرمانی جهان از ناحیه گوش 
آســیب دید. غامرضا نوروزی رئیس  فدراســیون پزشکی ـ ورزشی 
درخصوص شرایط این ورزشــکار به فارس گفت: پرده گوش براری پاره 
شده و این پارگی ۱۰ تا ۱۵ درصد است. وی همچنین دچار افت شنوایی 
شده است. باید دو هفته بعد دوباره برای معاینه مجدد مراجعه کند، اگر 

ترمیم شد چه بهتر، اگر نشد باید عمل جراحی کند.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید محمد مسّیبی
منافقانراهمبهتوبهدعوتمیکرد

شهید محمد مسیبی به سال 1۳47 دیده به 
جهان گشــود و در تاریخ 9 اسفندماه 1۳۶4 در 

17 سالگی شربت شهادت را نوشید.
ورزشــکار و قوی بود. بــه ورزش های رزمی 
عاقه خاصی داشت و یک مومن ضعیف نبود. با 
اقتدار و قدرت بود و از روحیه قهرمانی و رزمی و 
ورزشی خود در راه خیر و کارهای خیر استفاده 

می کرد.
در عملیــات والفجــر۸، نگهبان بیمارســتان حضرت زهــرا)س( بود که 
هواپیماهای عراقی بیمارســتان را بمباران کردند. از ناحیه پای چپ و ســر و 
گردن به شدت مجروح شد، تا خواستند او را به عقب ببرند مجددا هواپیماها، 
منطقه را بمباران شیمیایی کردند و امدادگران نتوانستند او را به عقب ببرند و 
یا حتی ماسک به او بزنند، لذا به علت استشمام گازهای شیمیایی و خونریزی 

زیاد در همان بیمارستان به شهادت رسید.
شــهید در وصیت های خــود حتی منافقان را به راه درســت می خواند و 
معتقد بود که بازگشت به خوبی ها بر دل آنها اثر می گذارد و آنها را از خطاهای 
گذشــته باز می دارد. همیشه برای توبه و بازگشت در رحمت الهی باز است و 

نباید ناامید بود.
محمد قدر علم و دانش را خوب فهمیده بود. به همین خاطر در وصیت نامه 
به هم کاســی هایش توصیه می کند: درس و مدرســه را ترک نکنند چرا که 

مدرسه انسان ساز است.

حدیث دشت عشق

آذری: کسی نمی تواند چیزی را به ما تحمیل کند
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت:  از ٢ ماه پیش می دانستم که 
تیم ما در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد.سعید آذری در مورد اظهارات 
امید نمازی مبنی براینکه علیرضا منصوریان به او تحمیل شد و آذری مجبور 
شــد که من را برکنار کند، گفت: مگر کســی می تواند به ما چیزی را تحمیل 
کند. واقعیت این اســت که ما یک مجموعه هستیم و سهامدارانی داریم و با 
توجه به حساسیت فوتبال در سطح جامعه نتایج تیم فوتبال به شدت پیگیری 
می شــود. گاهی اوقات نتایج قاتل مربیان هســتند، گاهی اوقات هم می توان 
تا آخرین لحظه ایســتاد و گاهی این اتفــاق نمی افتد. ما توضیحاتمان را ارایه 
کردیم که از توضیح های ما قانع نشدند.مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در 
مورد اینکه گفته می شود علیرضا منصوریان از سوی یکی دو عضو ارشد هیئت 
مدیره حمایت می شده اســت، گفت: همه با منصوریان موافق بودند این یک 
تصمیم گیری جمعی بود. همانطور روزی که امید نمازی به ذوب آهن آمد یک 
تصمیم جمعی بود اکنون هم در مورد منصوریان همین اتفاق افتاده و اکثریت 
به منصوریان رأی دادند و او بهترین انتخاب بود.آذری در مورد اینکه چقدر به 
موفقیت منصوریان در ذوب آهن امیدوار است، گفت: موفقیت تابعی از شرایط 
مختلف اســت. اما قطعاً منصوریان تمام توانش را به کار می گیرد تا ذوب آهن 
به موفقیت برســد ما به توانمندی او ایمان داریم. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
اصفهان در مورد اینکه گفته شــد ســهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۳+1 
است اما اکنون شاهد آن هستیم که ذوب آهن در پلی آف لیگ قهرمانان حضور 
دارد و سهمیه ایران ٢+٢ شده است، گفت: من از دو ماه پیش می دانستم که 
ما در پلی آف حضور داریم و AFC برنامه ریزی هایش را در همان زمان مشخص 
کرده بود اما گفتم شــاید اطاعات مهدی تاج بیشتر از ما است و شاید ایشان 
امیدوار بود که شیخ سلیمان با حضورش در فینال قهرمانان آسیا 1+۳ سهمیه 

را برای ایران تأیید کند که این اتفاق نیفتاد. 
اعام رسمی سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2019

دپارتمان امور بین الملل فدراسیون از اعام سهمیه ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا ٢۰19 خبر داد.

کمیته مســابقات لیگ قهرمانان آسیا سهمیه باشگاه های مختلف را برای 
حضور در فصل ٢۰19 این رقابت ها مشــخص کرد که با اعام دپارتمان امور 
بین الملل فدراسیون، فوتبال باشگاهی ایران صاحب دو سهمیه مستقیم و دو 
سهمیه در مرحله پلی آف شد.برهمین اساس تیم های پرسپولیس و استقال 
تهران به ترتیب به عنوان قهرمان لیگ برتر و جام حذفی بطور مستقیم به این 
مســابقات راه پیدا کردند. همچنین سایپا و ذوب آهن نیز به مرحله پلی آف 
راه یافتند.ازم به توضیح اســت، طبق اعام AFC ذوب آهن اصفهان ابتدا 1٢ 
فوریه )٢۳ بهمن ماه( به مصاف تیم برنده دیدار الکویت کویت و الوحدت اردن 
می رود و ســپس در صورت پیروزی 19 فوریه )۳۰ بهمن( مقابل الغرافه قطر 
حاضر می شود. همچنین تیم سایپا نیز ابتدا باید با پنجاب هند در تهران بازی 

کند و در صورت پیروزی میهمان الریان قطر خواهد بود.
بیرانوند، نخستین دروازه بان تاریخ که نامزد مرد سال آسیا شد

علیرضا بیرانوند با حضور در بین ۳ نامزد نهایی برترین بازیکن سال آسیا 
صاحب یک رکورد خاص در این زمینه شــد. نام علیرضــا بیرانوند دروازه بان 
پرسپولیس در بین ســه نامزد نهایی برترین بازیکن سال آسیا دیده می شود. 
برای اولین بار در تاریخ آســیا نام یک دروازه بان بین سه نامزد نهایی برترین 
بازیکن سال دیده می شــود.این جایزه از سال 1994 )تاریخ ایجاد جایزه مرد 
ســال آسیا توســط AFC( به برترین بازیکن سال اهدا شــده و تاکنون هیچ 
دروازه بانی در بین ســه نامزد نهایی حضور نداشته است. از سال 19۸4 تا 94 
هم جایزه ای به عنوان بهترین بازیکن ســال اهدا می شد که در آن سال ها هم 
هیچ دروازه بانی در جمع سه نامزد نهایی قرار نگرفت. عبدالکریم حسن بازیکن 
قطری تیم الســد و یوتا سوزوکی مهاجم ژاپنی تیم کاشیما که ارزشمندترین 

بازیکن سال لیگ قهرمانان شد نیز در این جمع حضور دارند.
مدیریت ورزشگاه آزادی تغییر می کند؟

پس از گذشــت 4 ماه از سرپرستی فرهاد نیکوخصال در ورزشگاه آزادی 
شــنیده ها حاکی اســت که دوباره مدیریت این ورزشگاه دستخوش تغییرات 
خواهد شد و بزودی مدیریت جدید آزادی از سوی شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی معرفی خواهد شــد. حسن کریمی که در نخستین اقدام خود 
پس از حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اقدام به تغییر مدیر 
مجموعه ورزشــی آزادی کرد و فرهاد نیکوخصال را که مدیریت مجموعه های 
ســوارکاری کل کشور را نیز بر عهده داشت، در ٢۳ تیر سال جاری سرپرست 
مجموعه ورزشــی آزادی کرد، حال با گذشــت 4 ماه از دوره سرپرستی وی 
در ورزشگاه آزادی، شــنیده ها حاکی است که بنا به درخواست کریمی مدیر 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، فرهاد نیکوخصال روز گذشته آزادی 
را ترک کرده و قرار اســت او تنها مدیریت مجموعه های سوارکاری کل کشور 
را بر عهده داشته باشــد. به نظر می رسد کریمی تمایل ندارد که نیکوخصال 
مدیریت ورزشــگاه آزادی را بر عهده بگیرد و قرار است بزودی مدیریت جدید 

ورزشگاه آزادی را منصوب کند.
جلسه شفربا استقالی ها 

تمرین دیروز تیم فوتبال استقال بعد از چند روز در زمین چمن ورزشگاه 
صنایع دفاع برگزار شد. آبی پوشان پیش از این به دلیل شرایط جوی در سالن 
یا چمن مصنوعی تمرین کردند. پیش از شروع تمرین بازیکنان در جلسه فنی 

شفر شرکت کردند. 
* اللهیار صیادمنش، مهدی قائدی و رضا کریمی با تیم ملی امید در عمان 
حضور دارند، چشمی، غفوری و حسینی هم در اردوی تیم ملی بزرگساان به 

سر می برند و به همین دلیل در تمرین امروز شرکت نکردند.
* در ابتــدای تمریــن بازیکنان بدن های خود را گرم کرده و ســپس در 
گروه های 4 و 5 نفره آقا وسط بازی کردند. در بخش بعد هم فوتبال در نیمی 

از زمین برگزار شد.
* داریوش شــجاعیان و مرتضی آقاخان مثــل روزهای اخیر به تمرینات 
اختصاصی پرداختند.شجاعیان در بخشی از تمرینات گروهی امروز آبی پوشان 

هم حضور داشت.
تیم فوتبال استقال روز 4 آذر در ورزشگاه تختی اهواز میهمان استقال 

خوزستان خواهد بود.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1118211651126. پدیده

2117402491525. سپاهان
3126422112922. تراکتورسازی

4945093617. پرسپولیس
5124441511416. پارس جنوبی جم

611443129316. پیکان
216-7124441113. سایپا

81136296315. استقال تهران
112-912192910. ماشین سازی تبریز

312-10121921114. صنعت نفت آبادان
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

جمعه 2 آذر ۱397
* پیکان.......................................................................................... فواد)ساعت 15(
* ماشین سازی تبریز................................................................ سپاهان )ساعت15(
* سپیدرود رشت............................................... نفت  مسجدسلیمان )ساعت15(
* صنعت نفت آبادان....................................... نساجی مازندران )ساعت1۶:4۰(

شنبه 3 آذر ۱397
* ذوب آهن........................................................ پارس جنوبی جم )ساعت15:15(

یکشنبه 4 آذر ۱397
* پرسپولیس.................................................................... تراکتورسازی )ساعت15(
* پدیده...................................................................................... سایپا )ساعت15:45(
* استقال خوزستان............................................ استقال تهران )ساعت17:۳5(

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
دوشنبه 28 آبان

معوقه هفته 9 لیگ برتر ایران
*پرسپولیس..................................................... پیکان)ساعت 1۶:15 - شبکه سه(

فوتبال لیگ ملت های اروپا
*آلمان................................................................. هلند)ساعت ٢۳:15 - شبکه سه(
*دانمارک................................................... ایرلند)ساعت ٢۳:15 - شبکه ورزش(

سهشنبه 29 آبان
فوتبال دوستانه بین المللی

*ایران.............................................................. ونزوئا)ساعت 1۸:۳۰ - شبکه سه(
فوتبال لیگ ملت های اروپا

*پرتغال......................................................... لهستان)ساعت ٢۳:15 - شبکه سه(

صعود شاهین بوشهر 
به صدر جدول لیگ دسته اول

در روز دوم از هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال تیم شاهین 
شهرداری بوشــهر با پیروزی مقابل قشقایی شیراز به صدر جدول 

رسید.
دیدارهای پایانی هفته ســیزدهم لیگ دســته اول فوتبال دیروز برگزار 
شد.تیم شاهین بوشهر در شیراز به یک پیروزی مهم دست پیدا کرد و با ٢۳ 
امتیاز و تفاضل گل بهتر نســبت به مس کرمان به صدر جدول رســید. گل 
گهرسیرجان در تبریز متوقف شــد و آلومینیوم اراک مقابل مس رفسنجان 
شکســت سنگینی را متحمل شــد. بادران هم در خانه مغلوب فجرسپاسی 

شد.نتایج این بازی ها به شرح زیر است:
* مس رفسنجان 4 .........................................................................آلومینیوم اراک1
گلها: مصطفی احمدی ٢ گل، محمدحسین میرآزما، اکبر صغیری برای 

مس - مهدی ترکمان برای آلومینیوم
* قشقایی شیراز صفر ................................................................. شاهین بوشهر یک

گل: رضا دهقان 
* شهرداری تبریز یک ......................................................... گل گهر سیرجان یک

گلها: شهریار طاحونی برای شهرداری - پیمان رنجبری برای گل گهر
* بادران صفر ................................................................................ فجر سپاسی یک

گل: علی امیری 

صفحه 9
دوشنبه 2۸ آبان 1۳9۷

11 ربیع ااول 1۴۴0 - شماره 220۵۳

آگهی حصر وراثت
آقای جمشــید شــهرت دهقان نام پدر عبداله به شناسنامه 107 صادره از 
مسجدســلیمان درخواستی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که شــادروان مرحوم خانم صنم شــهرت عباسی تشنیزی 
به شناسنامه 387 صادره کیارتشــنیز در تاریخ 1397/6/20 در شهر اهواز 
اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی با مشخصات 
فوق 2- هدایت اله دهقان بشناســنامه 6 صادره رامهرمز 3- فرهاد دهقان 
به شناســنامه 42 صادره رامهرمز )فرزندان ذکور متوفیه( 4- پروانه دهقان 
به شناســنامه 6590 صادره رامهرمز 5- فرزانه دهقان به شناسنامه 7043 
صادره رامهرمز )فرزندان اناث متوفیه( و اغیر به شرح دادخواست تقدیمی 
کاسه 970479/8/97 حقوقی می باشــد. اینک با انجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبــور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد 

از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 اهواز

 405 GLX-XU7ســند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو 
به شــماره پــاک 392 و 58- ایران 14 به رنگ خاکســتری - 
متالیک مدل 1397 و شــماره موتور 124k1184529 و شــماره 
شاســی NAAM01CE9JK390349 مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

تیم ملی تکواندوی ایران با چهار 
امــروز عازم فینال  ملی پوش صبح 
امارات  در   2۰۱8 گرندپری  مسابقات 

می شود.
 آخریــن مرحله)فینال( مســابقات 
گرندپــری ٢۰1۸ روز پنجشــنبه هفته 
جاری با حضور 1۶ تکواندوکار برتر 4 وزن 
المپیکی به میزبانی شهر »فجیره« کشور 
امارات برگزار می شــود و تیم ملی ایران 
نیز با چهار تکواندوکار عازم این رقابت ها 

می شود.
ترکیب چهار نفره تیم ملــی تکواندوی ایران که باید 

ساعت ۸ صبح امروز عازم امارات شود به قرار زیر است: 
1( وزن 5۸- کیلوگرم، آرمین هادی پور
٢( وزن 5۸- کیلوگرم، فرزان عاشورزاده
۳( وزن ۶۸- کیلوگرم، ابوالفضل یعقوبی

4( وزن ۸۰+ کیلوگرم،  سجاد مردانی 
هدایت تیم ملــی تکواندوی مردان ایــران را فریبرز 

عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به عنوان 
مربی برعهده دارند. قابل توجه است که تکواندوکاران ایران 
پس از ٢ دو ســال و در مرحله چهــارم گرندپری  ٢۰1۸ 

توسط آرمین هادی پور به مدال طا دست یافتند.
مســابقات G۸ اســت و تنها 1۶ نفر برتــر رنکینک 
المپیکی جواز حضور در آن را دارند، به نفرات اول تا سوم 
مرحله آخر گرندپــری به ترتیب ۸۰، 4۸ و ۸۰/٢۸ امتیاز 

المپیکی داده می شود.

اعزام4تکواندوکاربهفینالگرندپری2018امارات
تیم فوتبال پرســپولیس در حالی باید مقابل پیکان یک بازی معوقه از هفته نهم لیگ برتر را انجام 

بدهد که تقریبا اکثر بازیکنانش را در اختیار ندارد!
تیم فوتبال پرسپولیس بعد از حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا ٢۰1۸ خسته و مجروح! به لیگ برتر بازگشته 
است. سرخپوشان محمد انصاری را در فینال از دست دادند و سایر بازیکنان تیم هم خسته هستند. این مسابقه در 
روز فیفا برگزار می شود! زمان بازی مورد اعتراض برانکو است و او حتی از روی ناراحتی و عصبانیت گفت که با تیم 
زیر 17 ساله های پرسپولیس به مصاف پیکان می رود. از سویی دیگر مسئوان سازمان لیگ هم می گویند که زمانی 
که می خواستند این مسابقه را برای کمک به پرسپولیس به تعویق بیندازند باشگاه در نامه ای اعام کرد حاضر است 

که در هر مکان و هر زمان و بدون ملی پوشان خود به مصاف پیکان بروند!
امروز سایه پرسپولیس ساعت 1۶:15 در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان خواهد رفت. پیکانی که آن زمان هم 
از تعویق مسابقه خیلی راضی نبود ولی شاید اکنون از زمان برگزاری مسابقه رضایت کامل داشته باشد زیرا بازیکنان 

پرسپولیس بعد از از دست دادن جام قهرمانی آسیا از نظر انگیزشی هم در شرایط ایده آلی نیستند. 
پرسپولیس با دو بازی کمتر 17 امتیازی است و در رده چهارم جدول قرار گرفته است. شاگردان برانکو در صورت 
برد در این مســابقه در همین رده باقی می مانند اما پیکان 1۶ امتیازی در رده ششــم جدول است و در صورت برد 

پرسپولیس می تواند جای این تیم را در جدول بگیرد. 
پیکان ســه هفته است که بردی در لیگ نداشــته و با دو باخت متوالی مقابل تراکتورسازی و پارس جنوبی به 
مصاف پرسپولیس می آید. تیم داوری این مسابقه هم عبارتند از: مهدی مرجان زاده داور و کمک داوران محمدرضا 
ابوالفضلی و ســعید علی نژادیان. یاســر همرنگ داور چهارم و فریدون اصفهانیان به عنوان ناظر داوری در این بازی 

حضور دارد.

بازگشتپرسپولیسنصفونیمهبهلیگبرترفوتبال

محمد بنا بعد از 2 سال دوری بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساان انتخاب شد.
بعد از اســتعفای رسول خادم و سرپرستی حمید بنی تمیم در فدراسیون کشتی این روزها تغییرات بنیادی در بخش 
تیم های ملی در حال انجام اســت. ابتدا غامرضا محمدی به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد به جای رسول خادم 
انتخاب و معرفی شد. دیروز هم خبر رسید که محمد بنا بار دیگر سکان هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را برعهده گرفته 

است.
محمــد بنا که اوج کارش در المپیک ٢۰1٢ بود و ۳ مدال طــا برای ایران در لندن به ارمغان آورد، به خاطر چنین 
موفقیتی و همچنین خصوصیت اخاقی خود به آقای خاص کشــتی ایران معروف شــده و برای سومین مرتبه در ۶ سال 

اخیر کار خود را در تیم ملی کشتی فرنگی از سر می گیرد.
اولین بار سرمربیگری محمد بنا در تیم ملی بزرگساان قبل از المپیک ٢۰1٢ لندن بود که حتی با تغییرات در راس 
فدراسیون کشتی هم برخاف غامرضا محمدی جایگاه خود را از دست نداد و کارنامه درخشانی ثبت کرد. بعد از مدتی 

بنا نتوانست با رسول خادم کار کند و به اختاف خورد تا این اتفاق باعث استعفای او شود.
بار دوم محمد بنا برای المپیک ٢۰1۶ بازگشت. همه تصور می کردند خاطرات لندن قرار است با بنا در ریو هم تکرار 
شــود؛ اما نشد که نشد. ناکامی نسبی فرنگی کاران در المپیک ریودوژانیرو باعث شد سکانس های تلخی از محمد بنا ثبت 

شود؛ جایی که او مقابل دوربین ها  اشک ریخت و زانو زد.
دیروز حمید بنی تمیم بعد از گذشت کمتر از یک ماه از مسابقات جهانی ٢۰1۸ محمد بنا را به سمت سرمربی تیم ملی 
بزرگساان کشتی فرنگی برگزید تا برای سومین بار در یک دهه اخیر او در راس این تیم قرار بگیرد. حاا با بازگشت محمد 
بنا احتماا باید شاهد یک انقاب دیگر در کشتی فرنگی ایران باشیم. چه بسا شاگردان سابق او از جمله حمید سوریان، 

امید نوروزی و قاسم رضایی هم با بازگشت استادشان برای بازگشت به تیم ملی عاقه نشان دهند.

بنایکشتیفرنگیبرگشت
ســرمربی تیم ملی گفت:» من به عنوان مربی کسی نیستم 
که بخواهم از روی صندلی خود بلند شوم و برای کسی مشکلی 
ایجاد کنم اما وقتی ببینم کسی قصد دارد به تیم من ضربه بزند 

کوتاه نمی آیم.«
کارلــوس کی روش در کنفرانس خبری پیش از دیدار برابر ونزوئا 
درباره حواشــی به وجود آمده طی چند روز اخیر گفت: »من وقتی به 
عنوان فرمانده می بینم مطلبی یا مسئله ای به روحیه بازیکنان تیم من 

لطمه وارد می کند واکنش نشــان می دهم. اگر کســی به کادر فنی من توهین کند من کوتاه نمی آیم.« سرمربی تیم ملی 
در ادامه گفت: »پیش از جام جهانی همه توقع یک شکست بزرگ را داشتند و معتقد بودند به روسیه می رویم و شکست 
می خوریم و تمام اما همان افراد قبل از جام ملت های آسیا پیش خودشان می گویند این بازیکنان می توانند قهرمان آسیا 
شوند.« کی روش درباره هجمه ها علیه کادرفنی او و انتقاداتی که به آنها وارد می شود نیز گفت: »هدف از حمله ها به کادر 
من، اوسیانو یا لوپز نیست، هدف من هستم. تمام این تاش ها فقط یک هدف دارد که من بروم. من باید بروم و آن 4 نفر 
را خوشحال کنم یا بمانم و با قدرت کار کنم تا با قهرمانی مردم ایران را خوشحال کنیم. من به عنوان مربی کسی نیستم 
که بخواهم از روی صندلی خود بلند شــوم و برای کسی مشــکلی ایجاد کنم اما وقتی ببینم کسی قصد دارد به تیم من 
ضربه بزند کوتاه نمی آیم. در دعوا کوتاه نمی آیم اما دنبال شر هم نمی گردم. به نظر شما باید افرادی که قصد تحریک من 
را دارند را خوشحال کنم یا مردمی که معتقدند ما می توانیم قهرمان شویم را خوشحال کنم؟« کی روش در ادامه گفت:» 
یک چیزی را به شما قول می دهم. در اولین روزی که در خیابان قدم بزنم و اولین شخصی که بیاید و به من بگوید ما تو 

را دوست نداریم و از ایران برو، بافاصله ایران را ترک خواهم کرد اما به خاطر 4 نفر نمی روم.«

کیروش:مردمبگویندبرو،بافاصلهایرانراترکمیکنم

»آگهی مزایده عمومی«
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان به استناد 
مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به اجاره دو قطعه زمین)جمعا( 
واقع در پارک 17 شــهریور به شــرح جدول ذیــل از طریق مزایده 

عمومی اقدام نماید:

سپرده شرکت مساحتنشانیکاربریردیف
در مزایده)ریال(

اجاره ماهیانه 
)ریال(

شهربازی1
سمنان، پارک 
17شهریور، 

قسمت شرقی 
پارک

دو قطعه زمین هر یک 
به ابعاد 17/40*36 و 
22/50*36 مترمربع و 
جمعا به مساحت تقریبی 

1436 مترمربع

5/300/0008/500/000

لذا از کلیه متقاضیان دعــوت می گردد تا پایان وقت اداری)14/30( 
مــورخ 1397/9/7 جهت دریافت، تکمیل اســناد مزایده به آدرس: 
ســمنان، میدان امام علی)ع(، تقاطع بلوار شــهید چمران و هشــت 
شهریور، ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شــهری شهرداری 
سمنان)واحد حقوقی( مراجعه و یا با شماره تلفن: 33466990 تماس 

حاصل نمایند. 
ازم به ذکر است سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری سمنان

سرویس ورزشی-
نمایش دو بازیکن خارجی تیم اســتقال تهران یعنــی »حاجی الگرو« 
نیجریه ای و »نوی مایر« آلمانی در بازی های اخیر این تیم به ویژه مقابل سایپا 
در جام حذفی که به شکســت و حذف این تیم )یعنی استقال( انجامید، به 
اندازه ای جالب و امیدوارکننده و تاثیرگذار بودکه »شــفر« سرمربی آبی ها که 
قبا گفته ایم و باز هم تاکید می کنیم، هرگز شــفر پارسال نیست! در بازی با 

ماشین سازی اسم این دو بازیکن خارجی را جزو 1۸ نفر هم اعام نکرد و...! 
سرمربی استقال اصا به آنها زحمت سفر به تبریز را هم نداد...! البته شفر 
کاما حق داشت. هر کسی دیگر هم جای او بود و می دید که »گرو« در دقیقه 
4۰، چگونه آن توپ ارسالی از چپ درون ۶ قدم حریف به راحتی با یک بغل پا 
به گل تبدیل می کرد، با ناشی گری هدر داد و به جای توپ، چمن های محوطه 
۶ قدم را لگد کرد! او را نه برای یک بازی بلکه برای تمام فصل و همیشــه از 

لیست تیم کنار می گذاشت! 
سؤال و البته سؤال تکراری این است که این بازیکنان مثا خارجی را چه 
کسی به فوتبال ما قالب می کند؟! آیا تیمی مثل استقال تیمی تازه تأسیس و 
نوپا است که به این راحتی کاه سرش می رود و مشتی دال منفعت جو، کاه 
سرش می گذارند؟! آیا فقط باید در حرف و شعار دم از قدمت، بزرگی و شان و 
شوکت زد و در عمل باید آنقدر ناشیانه و ضعیف عمل کرد که این تیپ و نوع 

از مثا بازیکنان خارجی را با قیمت های کان به خوردمان دهند؟!
 بزرگی به اســم و حرف و وصف نیست، به عملکرد و رفتار است. با رفتار 
و عملکرد خودتان فوتبال ایران و تیم های ریشه دار را کوچک و خراب نکنید، 

لطفا!
حرف ما هرگز این نیســت که بازیکن خارجی »بد« اســت و یا با بازیکن 
خارجی مخالفیم، بلکه حرف مان این اســت که در این باره اول مراقب باشیم 
کاه سرمان نرود و مشتی شیاد منفعت جو »شبه بازیکن« را به اسم »بازیکن« 
به خوردمان ندهند و بعد به ریش مان بخندند! و ثانیا از بازیکن خارجی آنجا و 
وقتی استفاده کنیم که نظیر و مثلش در فوتبال خودمان وجود نداشته باشد 
و ورود و جذب آن بازیکن خارجی به کیفیت و تیم ها و لیگ فوتبال ما، تاثیر 

مثبت داشته باشد و آن را بهبود بخشد.

مراقبباشیم
کاهسرماننرود!

نکته  ورزشی

سرمربی پرسپولیس از برگزاری بازی مقابل 
پیکان در روز فیفادی گایه کرد.

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس در نشست 
خبری پیش از دیــدار با پیکان اظهار کرد: قبل از هر 
چیز باید بابت تمام تاشــی که بازیکنانم داشــتند، 
تشکر کنم. علیرغم تمام مشکاتی که داشتیم، بسیار 
با افتخار در بــازی فینال بازی کردند. آنها قهرمانان و 
ستارگان ما و ایق هرگونه تمجید هستند. آنها نشان 
دادند که با اراده و مصمم هســتند. فردا بازی داریم و 
بر خاف اینکه فردا فیفادی است، بازی برگزار می شود 
که خاف مقررات اســت. شــرایط به شکلی است که 
انــگار ما مقصریم کــه به نیمه نهایــی و فینال لیگ 
قهرمانان آسیا صعود کردیم.او افزود: من فقط دوست 
دارم بــه من کمک کنید و بگویید، آیــا در جایی در 
روز فیفادی، بازی برگزار شده است؟ اگرچه مدیرعامل 
باشگاه به من گفت که اگر مایل نیستیم می توانیم در 
بازی فردا)امروز( به میدان نرویم اما من گفتم که بازی 
می کنیم تا فکر نکنند ما ترســو و بزدل هستیم. بلند 

پروازی ما این است که در بازی با پیکان پیروز شویم. 
پیکان فصل پیش در تهران ما را شکســت داد اما پر 
واضح اســت که ما به دنبال قهرمانی در لیگ هستیم، 
برخاف اینکه خیلی ها مخالف این موضوع هســتند. 
در لیســت بازی فردا )امروز( بیرانوند، بشار، نوراللهی، 
طاهرخانــی، ماهینی و انصاری حضــور ندارند.برانکو 
افزود: اگر کسی با لیگ همکاری کرده، ما بودیم. اینکه 
هیچ کس به ما اعتقاد و اعتماد نداشت، بماند. اان هم 
که این مشکات به وجود آمد. یکی به من توضیح دهد 
آیا عادی است که بدون چهار ملی پوش بازی کنیم؟ ما 
توافق کرده بودیم که ببینیم وضعیت برای بازی چطور 
است. چیزی که فتاحی گفته صحت ندارد. مسئله ای 
که وجود دارد این است که انتظار نمی رفت ما نتیجه 
خوبی در لیگ قهرمانان آسیا بگیریم اما اان خیلی ها 
خوشحالند که به هدفمان در لیگ قهرمانان نرسیدیم.

برانکو در ادامه گفت: هرکس بخواهد سرمربی تیم ملی 
باشد، همیشه پرســپولیس حامی این تیم بوده است. 
ما از تیم ملــی حمایت می کنیم نه فــرد. تا حاا چه 

کسی از من و بازیکنانم علیه تیم ملی صحبتی شنیده 
است؟ واکنش مربی دروازه بان های تیم ملی را دیدید. 
رفتار کی روش توهین به هواداران پرســپولیس و همه 
دســت اندرکاران فوتبال اســت. کی روش اگر به بازی 
پرسپولیس نرفت، می توانست به بازی استقال برود. او 
درباره ادعای کی روش مبنی بر اینکه مربی دروازه بانان 
تیم ملی سعی داشته با زیکو که هم تیمی سابقش بوده، 
سام کند و به او تبریک بگوید نه اینکه بابت شکست 
پرسپولیس شادی کند، اظهار کرد: بله احتماا چهار، 
پنج متر دستش طول داشته که می خواسته به شیشه 
بزند. دستش مانند تلسکوپ دراز شده و به شیشه زده 
اســت. آنها چهره واقعی خودشان را افشا کردند.برانکو 
در پاســخ به این ســؤال که آیا با گرشاسبی راجع به 
خریدهای جدید تیمش صحبت داشته گفت: من امروز 
با گرشاسبی بودم. این موضوعی است که روزانه مطرح 
می شــود و بازیکن خواهیم گرفت. با برخی بازیکنان 
توافــق کردیم اما تا قبــل از ژانویه اجازه چنین کاری 

نداریم.

پرسپولیس در نیم فصل بازیکن جدید می گیرد
برانکو:باپیکانبازیمیکنیمتانگویندترسوهستیم

در پایان رقابت های ۵ وزن نخست کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی 
جهان، ژاپن و گرجستان درخشــش فوق العاده ای داشتند و هر کدام 2 
مدال طا کسب کردند اما دست روسیه نیز مانند ایران از رسیدن به طا 

کوتاه ماند.
رقابت های 5 وزن نخســت کشتی آزاد زیر ٢۳ سال قهرمانی جهان در رومانی 
به پایان رسید و نفرات مدال آور در اوزان 57، ۶5، 7۰ ،79 و 97 کیلوگرم مشخص 
شــدند. در این میان ژاپن با کســب ٢ طا در اوزان 57 و ۶5 کیلوگرم و یک برنز 
در وزن 7۰ کیلوگرم عملکرد فوق العاده ای داشت و نشان داد با برنامه ریزی درست 
و اصولی در حال تبدیل شــدن به یکی از قدرت های برتر کشــتی جهان اســت.

گرجســتان نیز طای اوزان 79 و 97 کیلوگرم را از آن خود کرد و اسلواکی نیز به 
مدال طای وزن 7۰ کیلوگرم رسید اما کشورهای صاحب کشتی همچون ایران و 
روســیه نتوانستند به مدال طا برسند، هر چند وضعیت روسیه در 5 وزن نخست 
با کسب دو نقره و دو برنز بسیار بهتر از ایران با تنها یک مدال برنز که توسط علی 
شعبانی در وزن 97 کیلوگرم بدست آمد، بود. پس از رقابت های پنج وزن نخست، 
در رده بندی امتیازی روســیه با 7۶ امتیاز پیشتاز است، ژاپن با 75 امتیاز در رده 
دوم قرار دارد، گرجســتان 5۸ امتیازی و سوم است و آمریکا با 5۰ امتیاز در مکان 

چهارم قرار دارد.

شنبه 3 آذر ۱397
*آلومینیوم اراک...........................................................ملوان انزلی)ساعت 14:15(
*نود ارومیه.................................................................خونه به خونه)ساعت 14:15(
*اکسین البرز...............................................کارون اروند خرمشهر)ساعت 14:15(

یکشنبه 4 آذر ۱397
*گل گهرسیرجان..............................................................بادران تهران)ساعت 14(
*فجر سپاسی...............................................سرخپوشان پاکدشت)ساعت 14:15(
*شهرداری ماهشهر......................................................شهرداری تبریز)ساعت 15(
*شاهین شهرداری بوشهر............................................مس رفسنجان)ساعت 15(

برنامه هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال 

روسیهوایرانقدرتهایبیطا
درمسابقاتکشتیآزادزیر23سالجهان

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1126511771023. شاهین شهرداری بوشهر

212723179823. مس کرمان
31164124101422. سرخپوشان پاکدشت

41164125131222. گل گهرسیرجان
5125431211119. آلومینیوم اراک

61144377016. اکسین البرز
216-7124441315. قشقایی شیراز
8114341311215. بادران تهران

413-9113441014. شهرداری تبریز
713-10123451017. کارون اروند خرمشهر

112-111126345. فجر سپاسی
1411-1212255519. نود ارومیه

310-13122461619. مس رفسنجان
510-1411245510. شهرداری ماهشهر
* 16-15122641112. ملوان بندرانزلی

106-1611137515. خونه به خونه

جدول رده بندی لیگ  دسته اول فوتبال- جام آزادگان

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب ۶ امتیاز منفی صورت گرفته است.



پلمب معدن
ســاری- خبرنگار کیهان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل گفت که 
ســه معدن تولید شن و ماسه این شهرستان به علت رعایت نکردن ماحظات 
زیســت محیطی و روانه سازی بیش از حد پســاب های آلوده به رودخانه هراز 

پلمب شد. 
بهمن صادق نژاد ، افزود که ماموران و کارشناسان محیط  زیست در بازدید 
10 معدن شــن و ماسه در نزدیکی رودخانه هراز، این سه واحد را شناسایی و 

پلمب کردند.
وی با اعام اینکه واحدهای پلمب شــده تا رفع کامل مشــکات زیست 
محیطی تعطیل خواهند بود، هشــدار داد که پــس از آن هم در صورت تکرار 

تخلف به طور دائم تعطیل می شوند.
قاچاق ظروف بلوری

اصفهان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک 
محموله ظروف بلوری قاچاق خبر داد. 

سرهنگ »محمدحسین باباکانی«، گفت: مأموران انتظامي ایستگاه ایست 
و بازرسي شــهید امامي شهرستان شــهرضا حین کنترل خودروهاي عبوري 
به یک دســتگاه کامیون کشنده اســکانیا که از جنوب کشور به مقصد تهران 

درحرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.
وي ادامه داد: در بازرســي از این خودرو یک هــزار و 719 کارتن ظروف 

بلوری خارجی فاقد مدارک معتبر گمرکي کشف شد.
وی با اشاره به دستگیری راننده در این خصوص بیان داشت: ارزش محموله 
کشف شده توسط کارشناسان سه میلیارد و500 میلیون ریال اعام  شده است.

عمل غیرمجاززیبایی 
رشت – خبرنگار کیهان: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیان گفت: 
به همت تیم های نظارتی دانشــگاه علوم پزشــکی گیان، یک مرکز غیر مجاز 
زیبایی در رشت شناسایی و با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی استان پلمب 

شد. 
اسماعیل نور صالحی، افزود: در پی بازدیدهای میدانی کارشناسان نظارت 
بر درمان دانشگاه علوم پزشــکی گیان و گزارشات مردمی، مشخص شد یک 
پزشــک عمومی با راه اندازی مرکز زیبایی غیر مجاز در رشت، مبادرت به انجام 
اعمال جراحی زیبایی و دخالت در کارهای تخصصی پزشــکی با اســتفاده از 

دستگاه های پیشرفته که نیاز به مجوز خاص داشتند، می نمود. 
وی ادامه داد: بافاصله پرونده این پزشــک متخلف به تعزیرات حکومتی 
اســتان ارجاع شد و با پیگیری کارشناســات نظارت بر درمان و دفتر حقوقی 
دانشگاه، حکم پلمب، توقیف ملزومات و تعطیلی این مرکز توسط مقام قضایی 
صادر شد و پرونده وی برای اقدامات قانونی دیگر به سازمان تعزیرات حکومتی 

ارجاع شد.
قاچاق سوخت

زاهدان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان سیب و سراوان از 
کشف سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

غامرضا توکلی افزود: ماموران در بازرسی از شش دستگاه خودرو مقدار 16 
هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل و بنزین کشف کردند.

وی اضافه کرد: در این رابطه دو متخلف دستگیر و شش خودرو نیز توقیف 
شد.

کشف مواد مخدر
دزفول - ایرنا : دادســتان عمومی و انقاب شهرســتان شوش گفت: 323 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک خودرو در شهرستان شوش 

کشف شده است. 
مصطفــی نظری، افزود: ماموران ضمن اســتقرار در جاده ترانزیتی در 10 
کیلومتری شوش به هفت تپه خودروی حامل موادمخدر را شناسایی و متوقف 

کردند.
دادســتان عمومی و انقاب شوش افزود: دونفر متهم همراه با یک خودرو 

پژوی دیگر نیز دستگیر شدند.
وی گفت: این قاچاقچیان قصد داشــتند این مقدارمواد مخدر را از استان 

خوزستان به کرمانشاه منتقل کنند که دستگیر شدند.
توقیف کامیون قیر

زاهدان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی چابهار از توقیف یک دســتگاه 
کامیون با بار قیر فله ای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ حیدرعلی کیخای مقدم، گفت : ماموران ایســت و بازرسی این 
فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر 

ولو مشکوک شدند.
وی اظهار داشــت: ماموران پلیس پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی 
از آن 22 هــزار و 520 لیتــر قیر فله ای قاچاق و فاقــد هرگونه مجوز حمل را 

کشف کردند.
فرمانده انتظامی چابهار با اشــاره به توقیف خودرو خاطرنشان کرد: راننده 

متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
شکار شکارچی

اراک - خبرگزاری صدا و سیما : رئیس اداره حفاظت محیط زیست خمین 
گفت: یک شکارچی غیر مجاز در منطقه ممنوعه رشید آباد شهرستان خمین 

به دام افتاد.
مشایخی، با  اشاره به اینکه این متخلف فاقد پروانه شکار بود، افزود: ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست ضمن دستگیری شکارچی متخلف در زیستگاه های 
حیات وحش خمین قبل از هر  گونه اقدام، از وی یک قبضه ســاح و تعدادی 

نیز فشنگ ضبط نمودند.
ضبط  اشیای تاریخی

بیرجند – ایســنا: سرپرســت معاونت میراث  فرهنگــی اداره  کل میراث  
فرهنگی، صنایع  دســتی و گردشگری خراسان  شــمالی از توقیف 1348 شی 

تاریخی در استان خبر داد.
»علی مســتوفیان« اظهار کرد: از این تعداد، 92 شیء با اصالت فرهنگی- 
تاریخی، 1244 شــئ تقلبی و 12 شیء نیز مجاز بودند که شناسایی و توقیف 

شده است.
وی اشــیاء توقیف شده را شامل سکه، ظروف ســفالی، جام، تندیس، لوح 
ســنگی و... برشمرد که قدمت تاریخی برخی مربوط به دوره اسامی و تعدادی 

نیز مربوط به هزاره اول و دوم قبل از میاد مسیح بوده است.
کشف جسد

انزلی- مهر : جسد یک پدر و پسر هفت ساله در شهرستان انزلی کشف شد.
جسد یک پدر و پسر 7 ساله بعداز 14 روز بی خبری در انزلی کشف شد.

بــه گفته یک منبع مطلع پدر این خانواده دارای مشــکات روحی بوده و 
همسر وی نیز به همین علت خانه را ترک کرده است.

همسر وی بعد از 14 روز بی خبری از وضعیت فرزند خردسالش برای اطاع 
از وضعیــت وی به منزلش مراجعه کرده و با توجــه به عدم اطاع از وضعیت 
پسرش با همکاری نیروی انتظامی وارد خانه شده که با جسد بی جان همسر و 

فرزند خردسالش روبه روشد.
هنوز علت اصلی مرگ این پدر و پسر مشخص نیست و پزشکی قانونی در 

حال بررسی این مرگ مشکوک است.
کاهبردار در دام

کرمان – باشــگاه خبرنگاران جوان : دادستان عمومی و انقاب شهرستان 
زرنــد گفت: یک تبعه بیگانه که با اســتفاده از دســته چک هــای تعدادی از 
شهروندان اقدام به کاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیش 

از 20 میلیارد ریال کرده بود، دستگیر شد. 
سید مهدی قویدل  ، افزود: در این رابطه پرونده ای با موضوع کاهبرداری، 
تبانی به منظور بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشــروع در دادسرای 
عمومی و انقاب این شهرســتان تشکیل و به شعبه سوم دادیاری ارجاع شده 

است.
ایــن مقام قضایی افزود: در این پرونــده پنج نفر تحت تعقیب قضایی قرار 
گرفته اند چراکه دســته چک های خود را با این تصور که سود کانی به دست 
می آورند در اختیار این فرد قرار داده اند و فرد کاهبردار بیشتر با اموال منقول 
و برخــی اموال غیــر منقول معاماتی انجام داده و افــراد زیادی در این رابطه 

متضرر شده اند.
کشف مواد افیونی

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي 
استان قم از کشف مواد افیونی در این استان خبر داد. 

سرهنگ »غام عباس بلفکه« گفت: در پیگیری های پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان خراسان شــمالی بر روی عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر 
مشــخص شد یک قاچاقچی قصد دارد با یک دســتگاه خودروی تریلی دانگ 
فنگ کمپرسی مقدار قابل توجهی مواد افیونی را از جنوب کشور از طریق محور 
مواصاتی اســتان قم به تهران منتقل کند که با اطاع به پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان قم، در عملیاتی مشترک دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت. وی افزود: سرانجام با اقدامات پلیسی متهم دستگیر و در بازرسی انجام 
شــده از قسمت کمپرس خودرو 34 بسته آب بندی شده تریاک در مجموع به 

وزن 169 کیلو و 150 گرم کشف شد.

صفحه 10
دو شنبه ۲۸ آبان 1۳۹۷

11 ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۵۳
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

مردم روسیه در چند روز اخیر بار دیگر 
شاهد باا گرفتن اختاف نظرها در خصوص 
اولیانوف«  ایلیچ  آینده مومیایی »وادیمیر 
معروف به لنین تئوریســین و رهبر انقاب 

کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی بودند.
بــه گزارش خبرنگار ایرنا از مســکو، این بار 

»وادیمیر پتروف« نماینده مجلس محلی استان لنینگراد بر آتش این اختاف 
دمید و گفت که جســد لنین باید مطابق با وصیتنامه وی در ســال 2024 به 
خاک ســپرده شود و به جای مومیایی، یک مجسمه پاستیکی در مقبره لنین 
در میدان ســرخ قرار داده شود.تنها ساعاتی پس از انتشار این خبر، »دمیتری 
نوویکوف« معاون کمیته مرکزی حزب کمونیســت روســیه به این اظهارنظر 
واکنش تندی نشان داد و گفت: این ایده احمقانه است، ضمن اینکه بی وجدان 
بــودن پتروف را نشــان می دهد.وی افزود: چرا که اگر ایــن نماینده وجدان و 
نگاه منطقی و ســالم به تاریخ داشت از مطرح کردن چنین پیشنهادی خجالت 

می کشید.
»آلکساندر یوشــچنکو« از نمایندگان دومای روســیه و سخنگوی حزب 
کمونیســت روسیه نیز پیشــنهاد دفن لنین را اظهارنظری تحریک آمیز خواند 

و آن را رد کرد.
»وادیمیر پوتین« رئیس  جمهوری روسیه نیز پارسال با دفن جسد مومیایی 
شــده لنین بنیانگذار شــوروی که در آرامگاه ویژه ای در میدان سرخ نگهداری 
می شــود، مخالفت کرد و انتقادها در این باره را نادرست خواند.جسد لنین به 
صورت مومیایی از ســال 1924 تاکنون در میدان ســرخ واقع در مرکز شــهر 
مسکو زیر بقعه ای موســوم به آرامگاه لنین )بروسی ماوزالی لنینا( در خارج از 
کاخ کرملین قرار دارد و به محلی برای بازدید گردشــگران تبدیل شــده است. 
بیش از دو دهه است که بر سر دفن جسد نخستین رهبر شوروی اختاف نظر 

وجود دارد.

دعوا 
بر سر 

مومیایی لنین 

از  پسربچه ۵ ســاله اهل روسیه پس 
رکورد زدن در تعداد انجام شنای سوئدی، 

جایزه ویژه ای دریافت کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کودک 
5 ســاله اهل روسیه توانســت با تکرار 4/105 
بار حرکت بدون وقفه  شــنای سوئدی پاداشی 

باورنکردنی دریافت کند. این حرکت ورزشــی تمام گروه های عضانی اصلی در 
باا تنه از جمله قفســه سینه، شانه ها و عضات پشت بازو )سه سر بازویی( را 
هدف می گیرد؛ در نتیجه فرد برای انجام آن به بااتنه ای قوی  و محکم  نیاز دارد. 
در همین راستا به کودک 5 ساله به نام »Chechen Schwarzenegger‹« وعده 
داده شده بود در صورت انجام صحیح و بدون وقفه این حرکت ورزش جایزه ای 
داده خواهد شــد.رمضان قدیروف، رئیس جمهور چچن، پس از 2 ساعت و 25 
دقیقه زمان برای صرف حرکات ورزشــی که شامل 4/105 بار ضربات می شد، 
به این کودک به دلیل ثبت رکوردی جدید یک مرسدس بنز سفید پاداش داد.

این تعداد حرکت شنا رکورد جهانی را تغییر داده است اما این موضوع در 
روسیه ثبت نشده زیرا مقامات روسی از کیفیت ضبط ویدیویی که از این کودک 

حین تمرین گرفته شده راضی نیستند.

پسربچه
 ۵ ساله 
 برنده 

مرسدس بنز

یک مرد ۵۷ ساله در منطقه »بیله فلد« 
در شمال غرب آلمان به اتهام مسموم کردن 
غذای همکارانش در طول ســه سال روانه 

دادگاه شده است.
بــه گزارش ایســنا، بنابر اظهــارات مقامات 
قضایــی، این فرد کــه در یک کارگاه ســاخت 
قطعات و ماشــین آات فلزی کار می کرده متهم 
اســت، در طول سال های 2015 تا 2018 در شــهر محل کار خود، »اشلوس 
هولته- اشتوکنبروک« اقدام به آلوده کردن عمدی غذای همکاران خود با فلزات 
سنگین کرده اســت.به گفته مقامات، فرد متهم به دفعات ظرف های غذا را از 
کوله پشتی و کیف های همکاران خود برمی داشته و پس از ریختن پودر حاوی 
جیوه و اســتات سرب در درون ساندویچ ها دوباره ظروف را به محل اصلی خود 
بازمی گردانده است.مطابق اظهارات دادستان، متهم می خواسته »واکنش بدن 
انسان ها به مسموم شــدن« را ببیند.به گزارش یورونیوز، این ماجرا پس از آن 
فاش شد که یک کارگر کارخانه در ساندویچ خود پودر سفیدی یافت. وی بعد از 
آن  که در روز دوم مشابه همین امر را مشاهده کرد مسئله را با مدیریت شرکت 
در میان گذاشــت و فرد متهم توســط دوربین های کارگذاشته شده شناسایی 
شد.پلیس در خانه متهم یک آزمایشــگاه کوچک سیار یافته که ظاهرا در آن 
اقدام به تولید و ترکیب پودرهای جیوه، کادیوم و ســرب می کرده است.دادگاه 
در کیفرخواست برای او اتهام های »شروع به قتل« و »قصد آسیب رسانی جدی 
و شــدید فیزیکی« را قید کرده اســت. با این حال دادگاه جاری تنها سه مورد 
قربانی را شامل می شود که یکی از آن ها به دلیل آسیب مغزی در کماست و دو 

نفر دیگر دچار نقص کلیه شده اند.

محاکمه مرد 
آلمانی به اتهام 
مسموم کردن 

غذای همکارانش

در حالی که آتش سوزی مرگبار کالیفرنیا 
همچنان ادامــه دارد و نیرو های امدادی در 
تاش برای اطفای حریق و نجات جان مردم 
این  مفقودین  منطقه هستند، شــمار  این 

حادثه رو به افزایش است.
به گزارش جروزالم پســت، شمار مفقودین 
آتش ســوزی ویرانگر کالیفرنیا به 1276 نفر افزایش یافت. این در حالی است 
که تعداد کشته ها هم به 76 نفر رسیده است. شناسایی نهایی اجساد در انتظار 

مشخص شدن جواب آزمایش های دی ان  ای است.
در ابتــدای وقوع این آتش ســوزی، مردم با اورژانس و مســئوان تماس 
می گرفتند و موارد مفقودی را اعام می کردند. مسئوان توانسته اند 380 نفر از 

آن ها را پیدا کنند، اما خبری از بقیه نیست.
در مناطق نزدیک به محل آتش ســوزی، افــرادی که به مناطق دیگر فرار 
کرده اند، عکس گمشــدگان خود را برروی دیوارها چسبانده اند.این آتش سوزی 
تاکنــون حدود 10 هزار نفر را نیز آواره کرده و 55 هزار هکتار زمین را از بین 

برده است.
 در جنوب کالیفرنیا در حوالی لس آنجلس آتش سوزی از پنجشنبه گذشته 
حدود 40 هزار هکتار زمین را نابود کرده و دســتکم سه کشته برجای گذاشته 
اســت.دود ناشی از این آتش سوزی سانفرانسیسکو را فراگرفته است. مسئوان 

در مورد آلودگی هوا در این منطقه هشدار دادند. 
سانفرانسیسکو 300 کیلومتر با شهر پارادایس که کانون اصلی آتش سوزی 
اســت، فاصله دارد. شــهر پارادایس به طور کلی نابود شــده است. این شهر 
بیشتر محل سکونت مســتمری بگیران با درآمد پایین بود که به دلیل سرعت 
زیاد گســترش آتش غافلگیر شــدند. امدادگران داوطلب همچنان برای یافتن 

بازماندگان احتمالی یا اجساد قربانیان تاش می کنند.

کالیفرنیا
 همچنان

 می سوزد

اداره کل راه آهن جنوب

آگهی ارزیابی کیفی
نوبت اولمناقصه عمومی شماره ۹۷/۴۲/۳ ط

راه آهن جمهوری اسامی ایران

 اداره کل راه آهــن جنوب بــه منظور تهیــه و نصب باکــس بتنی
 )5/20 * 5/20( در باک میاندشــت- خسروی از محل طرحهای تملک دارائی های 
ســرمایه ای در نظر دارد نســبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شــرایط )براساس 
آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات( طبق شرایط ذیل اقدام نماید.
1- شــماره درج آگهــی ارزیابــی کیفی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت: 

200971251000002
 2- شــرح مختصر موضــوع مناقصــه: »تهیه و نصــب باکس بتنی

 )5/20 * 5/20( در باک میاندشت-خسروی«
3- رشته و رتبه مورد نیاز: رتبه 5 راه و ابنیه

4- مدت و محل اجرا: مدت زمان انجام عملیات 6 / شــش ماه و محل انجام کار 
محدوده باک میاندشت- خسروی- می باشد.

5- مقدار برآوردی انجام کار: 4/941/905/554 ریال و براساس فهرست بهای 
ابنیه سال 1397

6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 247/095/278 ریال
7- هزینه تهیه اســناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال و غیرقابل اســترداد به 
صورت واریزی به حساب شــماره 710100004001064004005747 نزد بانک ملی 

بنام خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.
8- سیر مراحل دریافت اســناد برگزاری فرایند مناقصه: صرفًا از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی http://www.stadiran.ir، و 

مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور تا ساعت 19:00 مورخ 97/9/8 میسر خواهد بود.
9- محل تحویل پاکت ارزیابی کیفی: مناقصه گران عاوه بر ارســال اســناد 
به ســامانه مذکور الزامًا پاکات فیزیکی شــامل اســناد ارزیابی تکمیل شده خود را به 
نشانی: اهواز- میدان هجرت اداره کل راه آهن جنوب واحد دبیرخانه )حداکثر تا ساعت 
15:00 - مورخ 97/9/25( ارســال و رســید دریافت نمایند. تاریخ جلسه ارزیابی کیفی 
مورخ 97/9/27 می باشــد. بدیهی است شرکت در مرحله ارزیابی کیفی بمنزله شرکت 
در مناقصه نبوده و متعاقبًا از شــرکتهائی که براســاس ارزیابی بعمل آمده واجد شرایط 
تشــخیص داده شــده اند، به منظور شــرکت در مناقصه و ارائه قیمت دعوت به عمل 

خواهد آمد.
* ضمناً آگهی ارزیابی کیفی از  طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات 

به نشانی WWW.IETS.MPORG.IR نیز قابل دسترسی می باشد.
* مناقصه گران می توانند در صورت عدم عضویت در سامانه تدارکات 
الکترونیک )ســتاد( مراحل ثبت نام در ســایت فوق و دریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی جهت شــرکت در مناقصه با تلفن پشتیبانی سامانه 

ستاد به شماره: 41934-021 تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی: 294803
شناسه چاپ: 320480

سرپرســت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی خمین گفت: حادثه رانندگی در مسیر خمین 

- الیگودرز 6 کشته و چهار مصدوم بر جا گذاشت.
»علی صفدری« در گفت و گو بــا ایرنا افزود: این حادثه 
ســاعت 15 دیروز)یکشــنبه( بر اثر برخورد یک دســتگاه 
خودروی پراید با یک دستگاه تریلر در 29 کیلومتری خمین 

و در حوالی روستای عکس آباد اتفاق افتاد.
وی اظهــار داشــت: نیروهای امداد و نجات شــهری و 

پشــتیبان مرکز پیام اورژانس 115 خمیــن بعد از دریافت 
گزارش این تصادف به سرعت به همراه نیروهای هال احمر 
و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.صفدری بیان کرد: 
6 سرنشین پراید در دم جان باختند و 2 مصدوم دیگرپراید 
به همــراه 2 مصدوم سرنشــین تریلر به بیمارســتان امام 
خمینی)ره(خمین منتقل شــدند. سرپرست مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی خمین گفت: علت این حادثه 

توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.

برخورد تریلر با پراید 6 کشته برجای گذاشت

در جلسه فوق العاده شورای شهر تهران، حناچی 
به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، در جلسه فوق العاده 
دیروز شــورای شــهر تهران، حناچی به عنوان سرپرســت 

شهرداری تهران انتخاب و معرفی شد. 
در این جلســه پس از رای گیــری از20 نفر عضو حاضر 
شورا، حناچی که تنها نامزد برای سرپرستی شهرداری بود با 

17 رای انتخاب شد.
در جلسه هفته گذشته شورای اسامی شهر تهران پیروز 
حناچی با 11 رای به عنوان شــهردار تهران انتخاب شد و تا 
تایید حکم وی از سوی وزارت کشور باید شهرداری تهران با 

سرپرست اداره شود.

»حناچی« 
سرپرست شهرداری تهران شد

مدیــرکل مدیریت بحــران کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( جزئیات توزیع بسته های حمایتی غذایی 
بــرای مددجویان کمیته امداد و ســایر نیازمندان را 
تشــریح کرد و گفت: ۹ میلیارد تومان از سوی دولت 
برای توزیع ســبدهای حمایتی غذایی در نظر گرفته 

شده است.
به گزارش ایســنا، آذر اســماعیلی با بیان اینکه ســقف 
اعتباری که توسط دولت مشخص شد 9 میلیارد تومان است 
که به تناســب تعداد مددجویان و تعداد خانوار تحت پوشش 
و نیازمندان توزیع خواهد شــد، گفت: پرداخت مبلغ ســبد 
حمایتی به صورت پلکانی در اختیار خانواده ها قرار می گیرد، 
بدین ترتیب که برای خانواده های یک نفره 100 هزار تومان،  
دو نفره 150 هزار تومان، ســه نفره 200 هزار تومان، چهار 
نفره 250 هزار تومــان و پنج نفر به باا 300 هزار تومان به 

حساب یارانه پرداخت می شود.
وی تاکید کرد: مبلغ سبد حمایتی جدا از مبلغ مستمری 
و یارانه است که به صورت نقدی به کارت سرپرستان خانوار 
واریز می شود، اما قابل برداشت نیست و باید در قالب کااهای 
اساســی از جمله گوشت، مرغ، برنج و روغن از فروشگاه های 

مشخص تهیه شوند.

مدیرکل مدیریت بحــران کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گفت: در ســال جــاری 2 میلیون و 70 هــزار خانوار تحت 
پوشش بوده که مرحله اول سبد غذایی برای آنها واریز شده 
است. سقفی از سوی دولت برای کمیته امداد مشخص نشده 
و نیازمندانی که شناسایی شــوند از سبد حمایتی بهره مند 

خواهند شد.
اســماعیلی تاکید کرد: اســتفاده از مبالغ واریزی سبد 
حمایتی تاریخ مشخصی ندارد و دریافت کنندگان محدودیت 
زمانی برای اســتفاده از آن ندارند و هــر زمان که بخواهند 
می توانند با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های 
روستایی نسبت به خرید اقام اساسی اقدام کنند. هماهنگی 
با فروشــگاه ها صورت گرفته و امیدواریم در اجرا و عملیات 

بدون مشکل انجام شود.
وی ادامــه داد: تمام افراد تحت پوشــش کمیته امداد و 
افرادی که در نوبت حمایت کمیته امداد قرار دارند؛ می توانند 

سبد حمایتی را دریافت کنند.
وی با اشــاره به اینکه توزیع سبد غذایی برای اقشار کم 
درآمد اســت، افزود: اولویت اول با مددجویان تحت پوشش 
سازمان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد است که 
تاکنون اجرا شــده است. سقفی برای نیازمندان مخصوصا در 

کمیته امداد قائل نشــده ایم و افراد نیازمندی که شناسایی 
شوند مشمول ســبد حمایتی خواهند بود. خانواده های فاقد 
سرپرســت،  خانواده های فاقد درآمد مشخص و عمدتا زنان 
سرپرســت خانوار و سرپرســت خانوار از کار افتاده مشمول 
خدمات مختلف کمیته امداد از جمله ســبد حمایتی غذایی 

قرار می گیرند.
مدیرکل مدیریت بحــران کمیته امداد امام خمینی)ره( 
در مورد توزیع ســبد حمایت غذایی در مناطق کم برخوردار 
تصریح کرد: در مناطق کم برخوردار عاوه بر ســبد حمایت 
غذایی، کمیتــه امداد به طوری ویــژه در بحث تغذیه فعال 
اســت کــه از طریق منابع مالــی داخلی کمیته امــداد و با 
کمک خیریه ها و ســازمان های مردم نهاد صورت می گیرد. 
 بنابرایــن در مناطــق کم برخــوردار رســیدگی ویژه تری 

وجود دارد.
اســماعیلی در مورد حمایت خیرین از مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد و نیازمندان در زمینه فقر غذایی گفت: 
تمامی نیازهای نیازمندان را دســته بندی می کنیم و خیرین 
می توانند در زمینه کمبود غذایی و گرسنگی پنهان در کنار 
کمیته امداد قرار گیرند و با تماس و ارتباط با کمیته امداد در 

قالب های نقدی و کاایی همراه ما باشند.

توزیع چند مرحله ای »سبدهای حمایت غذایی« 
تا پایان سال

انتظامی شهرســتان بجســتان گفت :  فرمانده 
سارقان ســایت های مخابراتی و شرکت ایرانسل در 

بجستان شناسایی و دستگیر شدند.
 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، 
سرهنگ حسن آزادی خواه افزود: با وقوع سرقت هشت عدد 
باتری از ســایت شرکت ایرانســل واقع در ارتفاعات هالی 
بجســتان و اعام بــه مرکز فوریت های پلیســی 110  این 
شهرســتان، پلیس بــا تحقیقات خود چهــار متهم را که از 

پیمانکاران شرکت ایرانسل بودند شناسایی و دستگیر کرد.
وی اضافه کرد: ســارقان که خود ســرقت را به پلیس 
گــزارش داده بودنــد در تحقیقات فنــی و صریح پلیس به 
ســرقت باتری ها اعتراف و آنها را که بیــن کوه های اطراف 

سایت مخفی کرده بودند به پلیس تحویل دادند.
گفــت:  بجســتان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
دستگیر شدگان بعد از تکمیل پرونده به همراه اموال سرقتی 

به  مقامات قضایی تحویل شدند.

تامین شهرســتان رودبار جنوب  رئیس  شورای 
گفت: در پی درگیری مســلحانه پلیس مبارزه با مواد 
مخدر رودبار جنوب استوار سجاد جرجندی به درجه 

رفیع شهادت نایل آمد. 
ابــوذر عطاپــور در گفت و گو با ایرنا افزود: ســاعت 19 
شــنبه شــب پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرســتان 
حین گشــت زنی در میدان عاشورا به یک دستگاه پژو 405 

مشکوک شده و دستور ایست بازرسی داد.
وی ادامه داد: اســتوار ســجاد جرجندی برای بررسی 
خودرو به ســمت خــودروی 405 حرکت کــردو به محض 
نزدیک شــدن به خودرو سرنشــین خودرو این مامور را به 

رگبار بسته و زخمی کرد.
وی ادامــه داد: اســتوار جرجندی به بیمارســتان 12 
فروردین کهنوج منتقل شــدولی متاســفانه به دلیل شدت 

جراحات وارده، به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
وی با بیان اینکه خودروی 405 بافاصله از صحنه جرم 
متواری شد، اظهار داشــت: عملیات شناسایی و دستگیری 

قاتل شهید جرجندی ادامه دارد.

ساری - خبرنگار کیهان:
بی توجهی راننده خــودرو 206 به آژیرهای ممتد 
آمبوانس 11۵ بابل منجر به مرگ یک بیمار قلبی شد.

غام  نیا روشن سخنگوی ســازمان اورژانس بابل گفت: 
تماس شــهروندان با اورژانــس 115 بابل مبنی بر وضعیت 
اورژانسی بیمار قلبی بافاصله تکنسین های اورژانس به محل 

اعزام شدند.
وی افزود: تکنســین های اورژانس پس از ارائه خدمات 
درمانــی اورژانس بــه بیمار قلبی و به دلیــل وخامت حال 
تصمیم گرفتند بیمــار با آمبوانس به بیمارســتان انتقال 
دهند که بی توجهی راننــده خودرو 206 به آژیرها پی درپی 
آمبوانس مانع ســرعت حرکت آمبوانس در هنگام انتقال 
بیمار قلبی تنفسی به بیمارستان شد و بیمار در راه انتقال به 

بیمارستان جان سپرد.
وی افزود: راننده خودرو پژو پشــت سر آمبوانس پارک 
کرده بود به تکنســین های اورژانس اعام کرد تا یک ساعت 

منتظر بمانند تا کارش تمام شود.
ســخنگوی ســازمان اورژانس بابل گفت: تکنسین های 
اورژانــس بافاصلــه با 110 تمــاس گرفتنــد و راننده پژو 
با متوجه شــدن تماس با کلی بحث و توهین به تکنســین 
اورژانس خودرو خود را از سر راه برداشت اما دیگر دیر شده 

بود و بیمار جان خود را از دست داده بود.

اهواز گفت: یک  منطقه هفت  مدیر شــهرداری 
موتورسوار در ساعت 1۷ روز جمعه به صورت دو نفر از 
ماموران اجراییات شهرداری این منطقه اسید پاشید. 

رضا ارشادی در گفت و گو با ایرنا افزود: ماموران اجراییات 
شــهرداری منطقه هفت در راســتای اجرای مصوبه شورای 
بهداشــت مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان به همراه ماموران 
انتظامی قصد جمع آوری قلیان های بلوار ساحلی شرقی اهواز 

را داشتند.
وی ادامه داد: یک فرد با موتورســیکلت بدون پاک به 
صورت دو نفر از ماموران اجراییات شــهرداری اهواز اســید 

پاشید و متواری شد.
ارشــادی، با بیان اینکه دو مامور به بیمارستان طالقانی 
اهواز منتقل شــدند گفت: صورت یکــی از ماموران در این 

حادثه بیشتر سوخته است.

فرمانده انتظامی استان خراســان رضوی از دستگیری کاهبردار 30 
میلیاردی خبر داد.

به گزارش ایسنا، ســرتیپ محمدکاظم تقوی گفت: در پی اعام شکایت چند 
تن از شــهروندان مبنی بر این که فردی با ترفند شــیادانه فروش آپارتمان از آنان 

کاهبرداری کرده است دستورات ازم برای پیگیری سریع موضوع صادر شد.
وی افزود: کارآگاهان مجرب مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی با توجه 
به اهمیت موضوع و ضرورت پیگیری سریع پرونده برای شناسایی و دستگیری عامل 
این اقدام مجرمانه وارد عمل شــده و در گام اول، تحقیقات خود از شاکیان پرونده 
را آغاز کردند. وی گفت: بررسی های پلیسی نشان می داد متهم پرونده از هر طعمه 
خود مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت فروش آپارتمان دریافت کرده و 

پس از آن فراری شده است.
تقوی خاطرنشــان کــرد: ردزنی هــای اطاعاتی کارآگاهان مبــارزه با جعل و 
کاهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی آغاز شد و پلیس در ابتدا همسر متهم را 

شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی این خانم جوان را تحت نظر قرار داد.
فرمانده انتظامی اســتان خراســان رضوی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی پس 
از چند روز کار گســترده پلیسی محل اختفاء متهم اصلی پرونده را شناسایی و در 

اقدامی غافلگیرانه، این فرد را دستگیر کردند.
وی با اشاره به این مطلب که متهم پرونده در بازجویی های اولیه صراحتا به بزه 
انتسابی اعتراف کرده، گفت: تاکنون 24 شهروند برای پیگیری شکایت خود از متهم 
بــه پلیس آگاهی مراجعه کرده اند و با برآوردهای به عمل آمده این فرد 30 میلیارد 

ریال کاهبرداری کرده و تحقیقات از وی همچنان ادامه دارد.

پیمانکاران ایرانسل 
سارقان سایت های مخابراتی 

از آب در آمدند

شهادت مامور انتظامی 
در درگیری مسلحانه

مزاحمت برای آمبوانس اورژانس 
منجر به مرگ بیمار شد

اسیدپاشی فرد ناشناس 
به 2 مامور شهرداری اهواز 

دستگیری فردی که 24 آپارتمان خیالی 
فروخته بود

رئیس پلیس پایتخت از اجرای مرحله جدید طرح 
کاهش و جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی از سوم 

آذر خبر داد.
به گزارش فارس، ســردار حســین رحیمــی در جمع 
خبرنگاران گفت: طبق برآوردها و بررسی هایی که انجام داده  
بودیم، صف های طوانی و فشــار سنگینی که به مردم وارد 
شده بود مانع از اجرای طرح کاهش در تاریخ های اعام شده 
)اول آبان(گردیــد؛ بنابراین فرصت دادیم تا مردم در فرصت 

مناسب معاینه فنی خودروی خود را اخذ کنند.
رحیمی با بیان اینکه ایــن هفته را نیز به مردم فرصت 
می دهیم تا کسانی که نتوانستند مجوز ازم را دریافت کنند 
کارهای ازم را انجام دهند، افزود: از سوم آذر خودروهایی که 

فاقد معاینه فنی باشند اعمال قانون و جریمه خواهند شد.
خودروهای شهرســتانی فاقد معاینه فنی در 

تهران جریمه می شوند
وی در خصوص خودروهایی که از شهرســتان به تهران 
آمده و تردد می کنند، اعام کــرد: این خودروها باید دارای 
معاینه فنی قانونی و رســمی باشــند که در سیستم سیمفا 
ثبت شــده باشد، در غیر این صورت توسط دوربین ها اعمال 

قانون و جریمه می شوند.
خودروهای دولتی مشمول معاینه فنی

رئیس پلیــس پایتخــت، معاینه فنی را شــامل تمام 
خودروهای سبک، ســنگین، دولتی، سازمانی  و همه نهادها 
دانســت و خاطرنشــان کرد: اگر خودرویی مجــوز ازم را 

اخذ نکرده باشــد قطعــا جریمه خواهد شــد، البته جریمه 
موتورسیکلت ها در برنامه حال حاضر نیست که برای آنها نیز 

پیش بینی های ازم را در آینده خواهیم کرد.
نظارت پلیس بر مراکز معاینه فنی

رحیمــی با تاکید بر اینکه مراکــز معاینه فنی آمادگی 
کامل برای پذیرش خودروها را دارند به بحث نظارت بر این 
مراکز پرداخت و گفت: بحث نظــارت بر مراکز معاینه فنی 
در دســتور کار پلیس است تا تمام ضوابط رعایت شود البته 
دوستان ما در معاونت حمل و نقل شهرداری و پلیس راهور 

بر این مسئله نظارت کامل را دارند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص دستگیری سودجویان 
طرح معاینه فنی، اعام کرد: اخیرا دستگیری نداشته ایم اما 
طبیعتاً بعد از اعام اجرای طرح کاهش حرکات سودجویانه 
شروع می شود و مردم باید دقت داشته باشند که معاینه فنی 

را فقط از مراکز رسمی و مجاز دریافت کنند.
ادامه معافیت 4 ساله نو از معاینه فنی

فرمانــده انتظامــی پایتخت در خصــوص خودروهای 
نوشماره گفت: همان قانون چهار ساله برای خودروها صدق 
می کند و از روزی که خودرو تولید شده تا چهارسال، نیاز به 

معاینه فنی ندارد.
ســردار رحیمی به مســئله ترافیک پایتخت پرداخت و 
گفت: جریان ترافیک یک موضوع  به هم پیوســته است که 

هدایت آن به صورت مانیتورینگ انجام می شود.
برخورد با استتارکنندگان پاک خودرو

ســردار رحیمی در خصوص افرادی کــه پاک خود را 
می پوشــانند، گفت: در مواردی طرح پلیس مســتقر شده 
و نســبت به برخورد با این خودروهــا اقدامات ازم را انجام 
می دهــد.وی در خصوص جریمه هایی کــه تا قبل از این در 
قبال خودروهای فاقد معاینه فنی انجام شــده است، گفت:  
پلیس کســی را جریمه نکرده اســت. قبا جریمه نداشتن 
معاینــه فنی به صورت دســتی بــود اما از ســوم آذر تمام 
دوربین ها خودروهای فاقد معاینــه فنی را جریمه خواهند 
کرد.فرمانده انتظامی پایتخت در پاســخ به پرســش دوباره 
خبرنــگاران در خصوص خودروهایی که تــا قبل از این به 
خاطر عدم داشتن معاینه فنی جریمه شده بودند اعام کرد: 

جریمه های قبلی اعمال نمی شود.
1240 دوربین پاک خودروهای فاقد معاینه فنی 

را ثبت می کنند
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران هم با بیان 
اینکه دیروز با پلیس برای اجرای مرحله دوم طرح کاهش به 
توافق رســیدیم، گفت: قرار شد از سوم آذر خودروهای فاقد 

معاینه روزانه 50 هزار تومان جریمه شوند. 
محسن پورسیدآقایی، با بیان اینکه 1240 دوربین پاک 
خودروهای فاقد معاینه فنی را ثبت می کنند، به فارس گفت: 
تمامی زیرساخت ها در تهران برای اجرای این طرح مهیاست 
و پاک خودروها را ثبت و با سامانه سیمفا و سامانه راهداری 
چک می کنیم. وی افــزود: از ابتدای آبان پاک خودروهای 

فاقد معاینه فنی را ثبت کرده ایم.

پلیس پایتخت و شهرداری به توافق رسیدند
آغاز جریمه ۵0 هزار تومانی خودروهای فاقد معاینه فنی از 3 آذر

 100 نفــر ازکارکنان گروه ملــی صنعتی فواد 
ایران دیروز شنبه در مقابل استانداری خوزستان در 
اعتراض به تعطیلی کارخانه و پرداخت نشدن حقوق 

خود تجمع کردند.
یکی ازکارکنان گروه ملی که دراین تجمع حضور داشت 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: ما خواستار پرداخت 
سه ماه حقوق عقب مانده خود و شروع به کار دوباره کارخانه 

هستیم.
وی که خواســت نامش درخبر ذکرنشــود گفت: بعد از 
تعطیلی طوانی مدت این کارخانه از شــهریور ماه امســال 
دوباره شــروع بــه کار کرد که از مهر ماه به دلیل نداشــتن 
مواد اولیه دوباره غیرفعال شــد.کارکنان گروه ملی به نشانه 
اعتراض با راهپیمایی مسیر امانیه در اهواز روبروی ساختمان 
استانداری خوزستان تجمع کردند.کارکنان گروه ملی هفته 

گذشته هر روز به نشانه اعتراض تجمع داشتند.
طــی هفته های اخیــر اخبــار اعتراضــی و تجمعاتی 
درخصوص وضعیت کارگران کارخانه گروه ملی فواد ایران 

به اوج خود رسیده است.
این شرکت حدود چهار هزار نفر کارگر داشته و ظرفیت 
ســالیانه تولید یــک میلیون و 435 هزار تــن فرآورده های 

فوادی و 430 هزار تن شمش فوادی را دارد. 
گروه ملی صنعتی فواد در ســه ســال اخیر به بدترین 
روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی 
رســید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیــل نیرو و نیز 

پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

کارکنان گروه ملی 
خواستار حل مشکات خود شدند

سخنگوی آتش نشــانی تهران از گازگرفتگی در 
یک ساختمان مسکونی در خیابان ایران خبر داد.

جال ملکی به تسنیم گفت: شامگاه شنبه گازگرفتگی 
در خیابــان ایران، خیابان ســراجی به ســامانه 125 اعام 
شد که به سرعت آتش نشــانان یک ایستگاه آتش نشانی به 
محل حادثه اعزام شــدند.ملکی ادامه داد: محل حادثه یک 
ساختمان ســه طبقه روی همکف بود که در طبقه همکف 
در یــک واحد 50 متری گازگرفتگی به وقوع پیوســته بود. 
زمانی که آتش نشــانان به محل حادثه رسیدند مشاهده شد 
مرد جوانی حدودا 32 ساله و خانم جوان و کودک سه ماهه 
نقش بر زمین افتاده اند.وی افزود: هر سه نفر وضعیت بحرانی 
داشتند که متاسفانه پس از معاینات اولیه مشخص شد مرد 
جوان، جان خود را از دســت داده و زن جوان و کودک سه 
ماهه نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.سخنگوی آتش نشانی 
تهران گفت: پس از بررســی اولیه مشــخص شد نقص در 

دودکش پکیج منجر به این حادثه شده است.

گازگرفتگی مرگبار در خیابان ایران

فرماندار شادگان با تائید مصدوم شدن دو نفر در 
تیراندازی در یک مجلس عزا در این شهرستان گفت: 
تاکنون پنج نفر در این رابطه شناســایی و دستگیر 

شدند. 
ســعید حاجیان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: این 
تیراندازی چهارشنبه شب در مراسم فاتحه خوانی در یکی از 

مناطق مرکزی شادگان رخ داد.
وی افزود: در این تیراندازی دو جوان مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته و برای درمان به بیمارستان شهید معرفی منتقل 

شدند.
فرماندار شــادگان گفت: حال عمومــی مصدومان این 

حادثه مساعد است.
حاجیــان تصریــح کــرد: از همــان لحظــات اولیــه 

اقدامــات اطاعاتی و پلیســی برای شناســایی عامان این 
 تیرانــدازی انجام شــده و هشــت مظنون در ایــن رابطه 

شناسایی شدند. 
فرماندار شــادگان گفت: پنج نفــر از تیراندازان در این 
مراســم توسط نیروهای انتظامی دســتگیر شدند و سه نفر 

اصلی نیز متواری و تحت تعقیب می باشند.
وی افزود: در جلســات متعددی که با ســران و بزرگان 
طوایف و نیز شیوخ شادگان انجام شد نسبت به تیراندازی در 
مجالس شــادی و عزا تذکر داده شد اما همچنان شاهد این 

رسم غلط هستیم.
وی اظهار داشــت: رســم غلط تیرانــدازی در مجالس 
عروســی و عزا در استان خوزستان شادگان، باعث شده این 

موضوع به یک معضل اجتماعی تبدیل شود.

دستگیری عوامل تیراندازی 
در مراسم فاتحه خوانی 



اخبار كشور

درمکتب امام

اين کشور مال همه ماست
بن شيعه و سنى نبايد تفرقه باشد. بايد وحدت كلمه را حفظ كنيد. امه اطهار 
ما سفارش كردند به ما كه بپيونديد با هم؛ و با هم اجتاعان را حفظ كنيم. و كى 
كه اين اجتاع را بخواهد كه به هم بزند، يا جاهل اســت و يا مغرض. و نبايد به 
اين حرف ها گوش بكنند. برادران سنى ما نبايد به يك تبليغاى كه از طرف دشمنان 
اســام مى شــود ترتيب اثر بدهند. ما با آنها برادر هستيم، آنها با ما برادر هستند. 

اين مملكت مال همه ماست، مال همه ما.
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صفحه 11
دو شنبه ۲۸ آبان 1۳۹۷

11 ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
بدعهدی اروپا 

صدای بزک کنندگان برجام را هم درآورد
سرويس سیاسی-

روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان »اروپا و دوراهی حرف و عمل« آورده است: »این روزها جامعه اروپایی در پی یافتن 
مکانی است تا سازمان اداری سازوکار موسوم به »گذرگاه ویژه مالی« )اس پی وی( را در آنجا مستقر کند.«

پس از خروج آمریکا از برجام، دولتمردان و روزنامه های طیف موســوم به اصاح طلب به اروپا امید واهی بسته بودند. 
کیهان در شماره های مختلف به این موضوع پرداخت و بارها بر این نکته تاکید کرد که روی دیوار اروپا نمی شود یادگاری 
نوشت. امید بستن به آنانی که بارها رشته امید این طیف را پاره کرده اند تکرار خطایی است که از آن عبرت گرفته نمی شود.

روزنامه شرق در ادامه یادداشت خود آورده: »تاکنون سه کشور اروپایی امضا کننده برجام آلمان، بریتانیا و فرانسه نشان 
داده اند که تمایلی به میزبانی ندارند بنابراین آنها به دیگر کشورهای عضو جامعه ]اروپایی[ متوسل شده اندتا این میهمان 
تاکنون ناخوانده را پذیرا شــوند. از ســه کشور مورد مراجعه، اتریش و لوکزامبورگ پذیرش نداده اند و بلژیک تاکنون اعام 

موضع نکرده است هر چند که برخی گمانه زنی ها از تمایل نداشتن آن کشور به این کار حکایت می کند.«
اگر حافظه تاریخی بود، محل سؤالی نبود! 

تاسف آور است برای کشوری مانند ایران و بیش از آن برای آن کسانی که در رقابت های انتخاباتی سخن از عزت ایران 
می زدند. تاسف آور از آن جهت که سه کشور اروپایی مذکور )فرانسه، انگلیس و آلمان( طرف توافق برجام بوده اند. آنها امضا 
کرده اند و تعهد داده اند و هم آنها بودند که با تســامح دولتمردان بیشــترین منافع پسابرجامی را بردند. این تحقیر توافقی 
است که با دولت تدبیر و امید بسته شد.شرق در بخش دیگری از یادداشت خود آورده: »اینکه چرا سه کشور اصلی جامعه 

اروپایی از رفتن زیربار مسئولیت میزبانی شانه خالی کرده اند محل سؤال است...«!
کدام محل سؤال؟!! آیا کسی از اینکه گرگ می درد دچار شگفتی و سؤال می شود؟ یا از اینکه اشخورها رسیدن مرگ 
را بر پیکر نیمه جان گم شده ای در بیابان به انتظار می نشینند؟! آنها عمری چنین کرده اند و چنین زیسته اند و ما با سابقه 
ذهنی و شناختی که از روش و منش آنها برای تداوم زندگی می شناسیم دچار سؤال نمی شویم. حاا از اروپایی که بدون 
آمریکا در دوره اصاحات به مذاکره آمد و دولت وقت تمام شروط آنها را پذیرفت و سپس رفت که تعهداتش را اجرا کند 
)هنوز هم بعضی چشم به راه اند تا اروپا با سبد تعهدات انجام داده اش از راه برسد( اما دریغ که دو سال گذشت و هیچ. تا آنکه 
فرمانی برای تسلی عزت و اعتماد ملی آمد و استعمارگران اروپایی را غافلگیر کرد. آری این همان اروپاست؛ همان اروپایی 
که در جنگ تحمیلی هشت ساله، وقتی تازه انقاب ایران به ثمر نشسته بود صدام را برای کشتن مردم ایران تجهیز کرد؛ 

نه تنها به موشک و فانتوم و میگ بلکه ساح شیمیایی به صدام داد تا در جنگ شهرها به کار گیرد.
تقای زنجیره ای ها در کارنامه سازی برای شهرداری

روزنامه همشــهری- ارگان شــهرداری- در گزارشی با عنوان »2 شهردار و 20 اقدام« نوشت:»با وجود تغییر مدیریت 
شهری در تهران، 2 شهردار اخیر پایتخت)نجفی و افشانی( توانستند برنامه هایی را به اجرا درآورند که رویکردی واحد داشت.«

این روزنامه زنجیره ای در ادامه در توصیف یکی از اقدامات شهرداری با عنوان »تغییر نگاه عمرانی« نوشت:»نجفی با 
اینکه با تونل و بزرگراه مشکل حمل ونقل حل نمی شود، دیدگاه جدیدی را در عملیات های عمرانی شهری آغاز کرد. بر این 

اساس روش قبلی در ساخت هر چه بیشتر معابر، اصاح شد«.
ارگان شهرداری، تعطیلی پروژه های عمرانی و بی عملی شهرداری را »تغییر نگاه عمرانی« جا زده و این نقطه ضعف اساسی 
شهرداری اصاح طلب را یک نقطه قوت معرفی کرده است!روزنامه همشهری در بخش دیگری از این گزارش، »دیپلماسی 
شهری« را یکی از اقدامات شهرداری معرفی کرده و نوشته:»نجفی به منظور شرکت در 2 اجاس جهانی و توسعه روابط 
دوجانبه به کره جنوبی سفر کرد«.از زمان روی کارآمدن شهردار اصاح طلب در تابستان 96 تاکنون سایه سنگین رخوت و 

انفعال و بی عملی بر فضای مدیریت شهری کاما احساس می شود.
تا به امروز شــورای شــهر پنجم پا جای پای شورای اول گذاشته است. در شورای شهر اول جنگ احزاب اصاح طلب 
برای انتخاب شهردار را شاهد بودیم و حاا جنگ قدرت میان احزاب سیاسی اصاح طلب برای انتخاب شهردار برای سومین 
بار در حال تکرار اســت. با این حال روند انتخاب شــهردار تهران توسط اصاح طلبان کاما سیاسی و بدون در نظر گرفتن 

کارآمدی و کارایی ازم است.
روحانی اختیار ندارد!

روزنامه اعتماد دیروز در یادداشتی نوشت: »اگر شرایط و امکانات در اختیار روحانی بود بسیاری از وعده هایی که در ایام 
تبلیغات انتخابات مطرح کرد را به سمت اجرا پیش می برد.«

مدعیــان اصاحــات همین اند. ایام انتخابات خود را تضمین روحانی معرفی می کنند، کشــور که در اثر بی تدبیری و 
سوءمدیریت دولت درگیر نابسامانی های اقتصادی شد، در اوج بی شرافتی و به جای پذیرش مسئولیت حمایت از کاندیدایشان، 
می گویند روحانی اختیار ندارد! توهین به شعور و ادراک مردم برای این جماعت راحت است. رئیس جمهور اگر اختیار ندارد، 
چرا در انتخابات برایش گلو پاره کردید و یقه دریدید؟ حمایت افراطیون مدعی اصاح طلبی در چنین شرایطی از روحانی 

مصداق بارز خیانت به منافع ملی و مصالح کشور است.
حاشیه سازی برای فراموشی مشکاتی که خود به آن اعتراف دارند!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در صفحه نخست شماره دیروز خود دو گزارش متفاوت کار کرده است، در یکی به مشکات 
اقتصادی مردم پرداخته و در دیگری موضوعی حاشیه ای را پررنگ کرده است.

در یکی از این گزارش ها با عنوان » شب های ترمینال جنوب « آمده است که خبرنگار آفتاب یزد یک نیمه شب به ترمینال 
جنوب تهران رفته و مشاهدات خود را اعام کرده است. داخل ترمینال پر است از افرادی که بی خانمان هستند و از سرما به 
داخل پناه آورده اند و حاشیه این ترمینال نیز مملو از معتادانی است که از شهرستان برای کار آمده اند اما روی بازگشت ندارند.
این گزارش دردآور را در کنار گزارش دیگر این روزنامه با عنوان » نت هایی که بغض می شوند!« که به برخورد با سه 
نوازنده رشتی در خیابان پرداخته است اگر بخوانید به این نتیجه می رسید که زنجیره ای ها و مدعیان اصاحات به مشکات 
اصلی کشور واقف هستند ولی تمایل دارند که این مشکات را با حاشیه سازی ها تعدیل کنند. در بیش از 5 سال گذشته 
این روند از سوی حامیان دولت پیش گرفته شده است، آنان یا مشکات را ندیده اند و یا با اعتراف به این مشکات اقتصادی 

و معیشتی در کنار آن حاشیه ها را پر رنگ کرده و خود را از پاسخگویی به افکار عمومی رها کرده اند!
مگر دولت از قانون اطاع نداشت؟!

روزنامه آرمان به قانون منع به کارگیری بازنشسته ها پرداخته و با  اشاره به تغییر برخی استانداران نوشت:»آنچه که محل 
سؤال و حتی حیرت است این است که چرا باید 11 استان کشور با سرپرست اداره شوند؟«.

در این گزارش آمده است:»از اولین روزهایی که قانون منع به کارگیری بازنشسته ها اباغ شد، حتی مخالفان و کسانی 
که نگران از دست دادن جایگاه خود یا نزدیکانشان در حوزه مدیریتی بودند، بر این نکته اتفاق نظر داشتند که این قانون 
جنبه مثبت واضح و آشکاری دارد. نکته مثبت قانون، ایجاد فرصت مناسب برای وارد کردن نیرو و انگیزه و انرژی جوانی به 
مدیریت ارشد کشوری بود. اینکه آیا دولت به واسطه وزارت کشور توانست از این فرصت استفاده کند و یا آیا می تواند در 
ادامه راه از این فرصت استفاده کند، موضوعی شایسته بررسی است، اما آنچه که محل سؤال و حتی حیرت است این است 

که چرا باید 11 استان کشور با سرپرست اداره شوند؟«.
این گزارش می افزاید:»قانون منع به کارگیری بازنشسته ها چند ماه مطرح و اباغ شده است و عجیب است که تاکنون 
فقط 4 استاندار تعیین شده اند و برای دیگر استان ها سرپرست تعیین شده است. نگرانی که در این بین وجود دارد این است 
که برنامه ای که می توانست روی روالی معقول قرار بگیرد، از زمان اباغ استانداران مشمول این قانون را در معرض از دست 
دادن انگیزه قرار داد. این سخن به معنای از دست دادن انگیزه نیست، به این معناست که اگر استانداری انگیزه خود را از 
دست داده باشد، عجیب نیست و اگر چنین شده باشد، چه کسی سهم بیشتر تقصیر را به عهده خواهد گرفت؟ با خودمان 
که تعارف نداریم؛ استانداری که می داند قانون منع به کارگیری شامل حال او می شود، آیا انگیزه ای برای کار کردن خواهد 
داشت؟ آیا بهتر نبود که وزارت کشور سریع تر دست به انتخاب استانداران می زد و چنین شائبه  معقولی را بی اثر می کرد«.

عدم تزریق ارز به بازار؛ دولت دستور داد بانک مرکزی اجرا کرد 
روزنامه سازندگی دیروز در مطلبی نوشت: »در دو ماه اخیر اعام شده است این عزم وجود دارد تا قیمت دار به کانال 
10 هزار تومان برسد. وقتی این مسئله اعام می شود باید به نقطه مقابل آن هم فکر کرد. اینکه اساسا چرا افزایش نرخ ارز 
رخ داد؟ اگر بانک مرکزی اکنون قدرت و اختیار این را دارد که با تزریق دار، قیمت آن را تا یک محدوده مشخص پایین 
بیاورد، پس چرا پیش از این تزریق نکرد؟... آن زمان ]در ابتدای شــروع بحران ارزی[ تزریق ارز اتفاق نیفتاد و باعث شــد 

عرضه و تقاضای ارز به هم بخورد و قیمت دار تا مرز 19 هزار تومان پیش برود.«
گفتنی است، ولی اه سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نیز طی روزهای اخیر در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد اظهار 
داشته است: توصیف و نام گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از 21 فروردین 9۷ به بعد رخ داد مناسب نمی دانم. 
سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت 
به تصویب رســید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاســت گذاری مستقلی از 

مصوبات دولت، نمی توانست داشته باشد.
رئیس سابق بانک مرکزی در واقع مقصر اصلی نوسانات ارزی سال جاری را دولت معرفی می کند و اذعان دارد که بانک 
مرکزی اســتقال خود را در برابر دســتورات دولت از دست داده است. در بحران ارزی اخیر با بی تدبیری دولت حدود 18 

میلیارد دار به تاراج رفت اما در همین حال وزیر امور خارجه منتقدین لوایح خودتحریمی را به پولشویی متهم می کند!
شرب خمر باید مانند قبل از انقاب آزاد باشد!

عباس عبدی فعال سیاسی اصاح طلب روز گذشته در سر مقاله روزنامه ایران نوشت:»در 45 روز گذشته 959 نفر بر 
اثر مصرف مشروبات الکلی که ظاهراً حاوی الکل متانول بوده است دچار مسمومیت های شدید شده اند... جالب است که 
این اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده که حتی اگر میزان مصرف کمتر نشده باشد، بعید است که اضافه شده باشد.. در 
جامعه ای که شــرب خمر حرام و جرم اســت و مستوجب مجازات و نیز در صورت تکرار حکم آن اعدام است، پس چگونه 
می شود که رفتاری به این مهمی که مجازات آن حدی است و قابل گذشت هم نیست، تا این اندازه رواج پیدا می کند که 
ظاهراً درصد و میزان مصرف آن بااست، به طوری که تعداد افرادی که وابستگی به مصرف آن پیدا کرده اند نیز چشمگیر 
است...کارکرد مجازات و فلسفه حقوق با آنچه که ما مدعی هستیم تطابق ندارد. باید قضیه را ریشه ای تر حل کرد. نگاه ما 
به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنانکه پیش 
از انقاب انجام می شد. «گفتنی است در شرایطی که در کشورهای اروپایی اعتراضات به مصرف مشروبات الکلی در حال 
افزایش است و این مسئله به حرکتی مردمی تبدیل شده و در حال حاضر گستردگی استفاده از مشروبات الکلی در سراسر 
جهان، پیامدهای ناگواری را برای جوامع مختلف به وجود آورده و بسترساز بسیاری از معضات اجتماعی و اقتصادی بوده 
است، مدعیان اصاح طلبی که جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گذشته ادعا می کردند که »به عقب بر نمی گردیم« 
ظاهرا در تاشند تا ضمن تخطئه قوانین مترقی و متعالی نظام اسامی بر گرفته از شریعت و قرآن کریم ،به دوره دیکتاتوری 

و قوانین حاکم در دوره دیکتاتورها بازگردند.

اژه ای در نامه به ظریف: اسناد پولشویی را ارائه كنید!
سخنگوی فراکسیون وايی مجلس گفت: 
آقای اژه ای دربــاره اظهارات ظريف گفتند 
اين جمات از نظر شــخصی بنده غلط بوده 
و بايد توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند 
که اينجانب نامه نوشته و گفته ام که اگر اين 
جمات از ســوی ايشان است، توضیحات و 

اسناد وی اخذ شود.
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون 
نمایندگان وایی شورای اسامی در تشریح جلسه 
یکشــنبه، 2۷ آبان ماه فراکسیون متبوعش که با 
حضور حجت ااسام والمسلمین اژه ای معاون اول 
رئیس  قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به عمده ترین 
سؤاات و مسائل نمایندگان اظهار داشت: تشکر و 
قدردانی از ورود و برخــورد قوه قضائیه در مبارزه 
بــا اخالگران نظــام اقتصادی و دانه درشــت ها، 
ضرورت برخورد با دانه درشت ترها که عامل اصلی 
بی نظمی های اقتصــادی بوده اند مثل رئیس  بانک 
مرکــزی، ضرورت مقابله قاطــع با زمین خواری و 
چپاول اموال مردم، ضرورت طرح نظر و دیدگاه های 
قوه قضائیه راجع بــه لوایح و طرح هایی که جنبه 
قضائی دارند از مهم ترین مســائلی بود که از سوی 

نمایندگان مطرح شد.
وی افزود: همچنین لزوم مقابله با مفاســد در 
خود قوه قضائیه اگرچــه قاطبه قضات و کارکنان 
قوه قضائیه افراد متدین و متعهد و سالمی هستند، 
ضرورت اعام نتیجه پرونده برادر رئیس جمهور، برادر 
جهانگیری، سیف و دیگران، اهتمام بیشتر قوه قضائیه 
در پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان مجلس، لزوم 
ورود قاطع و برخورد قاطع با افراد رده باای اخال 
اقتصادی به ویژه کسانی که موجب از بین بردن ارز 
کشور شدند، لزوم پاسخگویی قوه قضائیه به شبهاتی 
که رسانه های معاند و ضد انقاب در رسانه ها مطرح 
می کنند، حمایت از قوه قضائیه از سوی مجلس و به 
ویژه فراکسیون نمایندگان وایی در مقابله با مفاسد، 
اخالگران اقتصادی، رانت خوارها در دستگاه های 
اجرایی و علت عدم پیگیــری اظهارات ظریف که 

خاف منافع ملی است از سوی قوه قضائیه از دیگر 
مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.
واقعیت ماجرای هفت تپه

نقوی حسینی در ادامه با  اشاره به اظهارات اژه ای 
عنوان کرد: معاون اول قوه قضائیه گفت که اینجانب 
فقط واقعیت ها را عرض می کنم چون بســیاری از 
اخبار صحت ندارد، برای مثــال درباره مدیرعامل 
کشت و صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری 
بوده و اصا زندان نیست که فرصتی به او داده شود 

تا مشکات را حل کند.
از رانت ارزی و واردات ماشین لوکس 

حمايت می کنند 
نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه اژه ای معتقد 
بود قوانین ما باید در جهت احقاق عدالت اجتماعی 
باشد، ابراز داشت: زمانی که در یک فاصله کم، 18 
میلیارد دار اختصاص داده شــده، ثبت سفارش و 
توزیع می شود در حالی که فشار شدید اقتصادی بر 
کشور وجود دارد حتی در این شرایط، بدون حساب و 
کتاب توزیع صورت می گیرد و یا با برنامه ریزی، ده ها 
تن طای کشــور توزیع می شود که در این شرایط 

قوه قضائیه نمی تواند اقدامی کند.
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس در ادامه 
با اشاره به بخش دیگری از سخنان اژه ای اظهار کرد: 
خیلی ها از این گونه اقدامات حمایت می کنند؛ دار 
رفته، ماشین لوکس وارد شده، دار رفته، اصا چیزی 
وارد نشده، خیلی ها دفاع می کنند و می گویند اصا 

این ها جرم نیست که قوه قضائیه وارد شود.
وی افــزود: اژه ای ادامه داد که قوه قضائیه در 
مبارزه با فساد اعم از دانه درشت ها، دست اندرکاران، 
مســئوان و غیره مصمم اســت و با هیچ احدی 
تعارف ندارد البته عده ای هم تحت عنوان ضرورت 
حفــظ امنیت اقتصادی، ایجــاد محیط امن برای 
ســرمایه گذاران و غیره نسبت به برخوردهای قوه 

قضائیه اعتراض می کنند.
پرونده فريدون و جهانگیری در حال رسیدگی

نقــوی حســینی ادامــه داد: پرونــده برادر 

رئیس جمهور و برادر معاون اول در حال انجام ولی 
زمان بر بوده و نیازمند تحقیقات خیلی بیشــتری 
است ولی در حال رسیدگی است همچنین پرونده 
دریافت زمین محمد جواد اریجانی، یک بار در زمان 
آیت اه شــاهرودی و یک بار هم در زمان آیت اه 
آملی بررســی شده و در هر دو بار بدون وقوع جرم 

مختومه شده است.
این نماینده مــردم در مجلس دهم ادامه داد: 
اژه ای با  اشاره به اعدام دو مفسد اقتصادی به دلیل 
خرید و فروش ارز و سکه بلکه به علت افساد و اخال 
اقتصادی اســت، گفت که این دو مفسد با اقدامات 
خود، نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل و اختال 
کرده اند و میلیون ها نفر از ملت ایران را دچار مشکل 
در زندگی کرده اند چرا که او قاچاق ارز و سکه کرده 

بود و این موارد دقیق در حکم آنها آمده است.
وی ادامه داد: اژه ای همچنین تصریح کرد که 
اینکه یک مقام دولتی اعم از رئیس جمهور یا معاون 
اول و هرکس دیگری تصمیم به واگذاری ارز و سکه 
در آن شرایط کرده، اوا باید بررسی شود که آیا این 
تصمیم درســت بوده و یا غلط و در ثانی چه کسی 
باید برای قوه قضائیه این موضوع را اعام کند تا قوه 

قضائیه ببیند جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟
9 نفر بازداشتی و 5 نفر تحت تعقیب 

تخلفات بانک مرکزی
نقوی حسینی در ادامه تصریح کرد: اژه ای  اشاره 
داشت که ما به بخشی از این اقدامات می توانیم ورود 
کنیم که تخلف شده و جرمی صورت گرفته ولی در 
زمینه سیاســت گذاری ورود نکرده ایم ضمن اینکه 
قــوه قضائیه عوامل اصلــی و موثر در این تخلفات 
بانــک مرکزی اعم از معاون، مدیرکل حراســت و 
غیره را دستگیر کرده و حداقل 9 نفر بازداشت و 5 
نفر تحت تعقیب هستند بنابراین در برخورد با جرم 
و مجرم با هیچ مقام و جایگاهی تعارف نداریم و قوه 

قضائیه قطعا ورود کرده و برخورد می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در 
کاهش جرم انگاری در قوانین باید اهتمام داشــته 

باشیم و این موضوع بخشی از آن به مجلس و تصویب 
قوانین برمی گردد از این رو قوانین نباید فوری سراغ 
بازداشت برود تا از حجم زندانیان کاهش یابد البته 
بــرای کمک به زندان ها، بایــد بودجه و اعتبارات 

بیشتری تصویب شود.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان وایی مجلس 
شــورای اسامی در پایان با  اشاره به سخنان اژه ای 
در مورد اظهارات ظریف خاطرنشان کرد: این کلمات 
و جمات از نظر شخص بنده غلط بوده و از طرف 
یک مقام رسمی مطرح می شود و باید توضیح دهد 
و اسناد خود را ارائه کند که اینجانب نامه نوشته و 
گفته ام که اگر این جمات از ســوی ایشان است، 

توضیحات و اسناد وی اخذ شود.
* اژه ای دربــاره اظهارات ظریف:  این کلمات 
و جمات از نظر شخص بنده غلط بوده و از طرف 
یک مقام رسمی مطرح می شود و باید توضیح دهد 
و اسناد خود را ارائه کند که اینجانب نامه نوشته و 
گفته ام که اگر این جمات از ســوی ایشان است، 

توضیحات و اسناد وی اخذ شود.
* پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول 
در حال انجام ولی زمان بر بوده و نیازمند تحقیقات 
خیلی بیشــتری است ولی در حال رسیدگی است 
همچنین پرونده دریافت زمین محمد جواد اریجانی، 
یک بار در زمان آیت اه شاهرودی و یک بار هم در 
زمان آیت اه آملی بررسی شده و در هر دو بار بدون 

وقوع جرم مختومه شده است.
*  دار رفته، ماشــین لوکس وارد شده، دار 
رفته، اصا چیزی وارد نشده، خیلی ها دفاع می کنند 
و می گویند اصا این ها جرم نیست که قوه قضائیه 

وارد شود.
* اینکه یک مقام دولتی اعم از رئیس جمهور 
یا معاون اول و هرکس دیگری تصمیم به واگذاری 
ارز و سکه در آن شرایط کرده، اوا باید بررسی شود 
که آیا این تصمیم درست بوده و یا غلط و در ثانی 
چه کسی باید برای قوه قضائیه این موضوع را اعام 
کند تا قوه قضائیه ببیند جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟

بقیه از صفحه 2
فرشاد مومنی کارشناس حامی دولت، خرداد 
94 نیز در مصاحبه با روزنامه شرق، درباره عملکرد 
لیبرال ها تصریح می کند: »مسعود نیلی گزارش داده 
که اینها در تجربه تعدیل ساختاری دولت هاشمی چه 
انتظاری داشتند و در عمل چه شد؟ خیلی صریح 
اعام می کند که ما از طریق دستکاری نرخ ارز فکر 
می کردیم، می توانیم مسائل اقتصاد را حل کنیم. اما 
نتیجه دقیقا خاف انتظارات با شکست روبه رو شد. 
با پارادوکس غرور و ناتوانی روبه رو هستیم. اگر این 
تحلیل اشتباه به سیاست گذاران کلیدی منتقل شود 
و آنهــا تصور کنند که هنوز هم جا برای واردکردن 
فشارهای جدید بر مردم و تولیدکنندگان وجود دارد، 
کشور می تواند در معرض اوضاع خیلی پیچیده تری 
قرار گیرد و خیلی حیاتی است که دولت از این  اشتباه 

فاحش نجات پیدا کند«.
بر اســاس گزارش بی بی سی از سوابق نیلی او 
در چهار دهه گذشــته به جــز در دولت های نهم و 
دهم و چند ســال اول انقاب، در تمامی دولت ها 
حضور داشته است... پیشنهاد پیاده سازی برنامه های 
اقتصادی برای کم کردن هزینه های عمومی، کاهش 
مداخله دولت در بازار، حذف یارانه، حذف مکانیسم 
کنترل قیمت، آزادسازی نرخ ارز و افزایش حمایت 
قانونی از سرمایه گذار از طریق نظام سرکوب دستمزد 
و محدود شدن زمان قرارداد کار و اجرای نسبی این 
سیاست ها از سوی دولت ها در سه دهه گذشته سبب 

جلب توجه منتقدان به وی شده است. 
نیلی با همین سیاست های خانمان برانداز در 
دولت یازدهم و دوازدهم نیز مســئولیت گرفته و 
بازار ارز را دچار چنین التهاباتی ســاخت، او اینک 

اســتعفا داده و یا کنار گذاشــته شــده است و اثر 
مثبــت کناره گیری نیلی در بــازار ارز نیز به عیان 

دیده می شود.
جالب اینکه نیلی همواره بعد از مشخص شدن 
نتایج تاســف بار سیاست های در پیش گرفته شده 
کناره گیری می کند و این بار نیز با آغاز نخســتین 
نشــانه های بحران اقتصادی در دولت دوم حسن 

روحانی، ساز جدایی را کوک کرده بود. 
تاثیر مثبت اعدام دو اخالگر در بازار ارز

خبر ســومی که عاوه بر کنار گذاشته شدن 
آخوندی و نیلی در روزهای جاری منتشر و مردم را 
امیدوار و بازار را در جهت مثبت تکانی داد اعدام دو 

اخالگر بزرگ اقتصادی بود.
حکم اعــدام »وحید مظلومیــن« معروف به 
»سلطان سکه« و »محمد اسماعیل قاسمی« معروف 
به »محمد سالم« دو مفسد اقتصادی و اخالگر بازار 

سکه و ارز هفته گذشته به اجرا در آمد.
چهارشــنبه گذشــته حکم اعــدام »وحید 
مظلومین« فرزند حبیب اه و »محمد اســماعیل 
قاسمی« فرزند غامعلی که به جرم افساد فی اارض 
از طریق تشکیل شبکه فساد اخال در نظام اقتصادی 
و ارزی و پولی کشور با انجام معامات غیرقانونی و 
غیرمجاز و قاچاق عمده و کان ارز و سکه به اعدام 

محکوم شده  بودند، به اجرا درآمد.
در این پرونده بر اســاس گــزارش بهمن ماه 
سال 96 بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت 
اطاعات و نیروي انتظامي، تعدادی از عوامل مهم 
و موثر در اخــال ارزی و تاطم بازار، از جمله دو 
مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند. شبکه وحید 
مظلومین از مؤثرترین فعــاان غیر مجاز بازار ارز 

و ســکه بوده و با اســتفاده از حســاب های بانکی 
دیگران از چندین ســال قبل تا زمان دســتگیری 
فعالیت گســترده غیرمجاز داشته است و در مدت 
زمانــی فقــط گردش حســاب دو تــن از اقوام و 
کارمندان نامبرده مبلغ 8/219/961/881/485 و 
3/250/551/44۷/2۷8ریال بوده و حســب اسناد 
و مــدارک و تحقیقــات به عمل آمده از حســاب 
بیش از 40 نفر با تباني با بعضی از کارمندان بانک 
در جهت پوشــش فعالیت غیرمجاز ارزي و سکه 

استفاده نموده اند.
مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و 
ارز را نداشــته است با ایجاد یک باند سازمان یافته 
بزرگ ترین شبکه اخال ارزی و خرید و فروش بدون 
مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمي 
معروف به »محمد ســالم« نیز یکی از اعضاي این 
شبکه بوده است و تراکنش مالي شخص اسماعیل 
قاســمی در این شــبکه چهارهزار و 834 میلیارد 

تومان بوده است.
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد در شبکه 
وحیــد مظلومین 1۷0هزار تراکنش مالی در قالب 
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 بوده است.
با اعدام این دو مفســد اقتصادی مردم امیدوار 
شــده و بازار نفس تازه ای کشــید و اکنون انتظار 
جامعه محاکمه مدیران زمینه ســاز رشد و فعالیت 

این افراد است.
حال که بازار ارز نتیجه مثبت اعدام اخالگران 
و حذف سیاستمداران لیبرال را به خوبی مشاهده 
کرده است از رئیس جمهور انتظار می رود که بقیه 

لیبرال ها را نیز برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد. 

دو لیبرال رفتند، دو اخالگر اعدام شدند
دار ارزان شد

قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اينکه موضوع 
هفت تپه در سطح معاونان رئیس جمهوری در دست بررسی است، گفت: 
دولت در تاش اســت تا 2 ماه از حقوق عقب افتاده کارگران اين شرکت 

طی هفته جاری پرداخت شود.
یداله مهرعلی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: روز جمعه نشست فوق العاده 
بررسی مشکات هفت تپه برگزار شد تا جایی که شخص معاون اول رئیس جمهوری 

طی تماسی از استاندار خوزستان خواستار ادامه پیگیری ها در پایتخت شد. 
این مقام مســئول در استانداری خوزســتان با اشاره به اینکه حقوق چهار ماه 
کارگران هفت تپه معوق شــده است، افزود: اولویت مجموعه مدیریتی استان این 

است که 2 تا سه ماه از این مطالبات طی هفته جاری پرداخت شود. 
وی گفت: در حال حاضر تعدادی از کارگران این شرکت دست از کار کشیده اند 
که این موضوع بر روند فعالیت خطوط تولید تاثیر گذاشته است زیرا نی ها باید قبل از 

انقضای تاریخ در اسرع وقت برداشت و وارد چرخه تولید کارخانه شوند. 
قائم مقام معاونت اقتصادی اســتانداری خوزســتان آرامش را برای رسیدن به 
مطالبات کارگران ضروری خواند و افزود: از این قشر زحمت کش درخواست می شود 
تا قبل از اینکه محصوات از بین بروند به سر کار خود بازگردند تا از این طریق بخش 

عمده ای از مطالبات آنها تامین و پرداخت شود. 
وی یادآور شد: شرایط درآمدی شرکت هفت تپه وضعیت پایداری دارد و دولت 
این اختیار را دارد تا زمانی که دادستانی کشور به موضوع اعضای هیئت مدیره این 
شرکت رسیدگی کند از محل درآمد حاصل از فروش محصوات مطالبات کارگران 
را پرداخت کند بنابراین بازگشــت کارگران و ادامه فعالیت ارتباط مســتقیمی با 

پرداخت مطالبات آنها دارد.
روز جمعه حدود یکهزار کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نماز 
جمعه شوش حاضر شدند و از امام جمعه خواستار رسیدگی به مشکات خود شدند.

۲ ماه حقوق کارگران هفت تپه  
هفته جاری پرداخت می شود

وزير بهداشت گفت: تحريم نبودن حوزه دارو، ادعايی بیش نیست و 
در عمل حوزه دارو نیز در تحريم است.

به گزارش فارس، سید حسن قاضی زاده هاشمی درخصوص تاثیر تحریم ها در 
حوزه سامت با تاکید بر اینکه، عنوان تحریم و انجام آن ولو اینکه برای هواپیما، 
کشــتی و یا تجهیزات صنعتی باشد، باعث مشکاتی برای کشور و جامعه خواهد 
شد، گفت: اگر این تحریم ها در حوزه سامت مردم باشد، دیگر باید پاسخ آن را از 

وجدان های آگاه و افراد منصفی که در سراسر جهان هستند پرسید.
هاشمی با بیان اینکه تحریم نبودن حوزه دارو، ادعایی بیش نیست و در عمل 
حوزه دارو نیز در تحریم است،گفت: در حال حاضر دارو آماده حمل است، اما هواپیما 

و کشتی حاضر نیست حمل کند، بنابراین از ادعا تا عمل فاصله است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از سامت، سامت روحی و روانی است نه جسمی، 
ادامه داد: وقتی هر روز ملتی را از طریق رسانه و امکاناتی که دارند، تهدید کرده و روح 
و روان آنها را آزار می دهند، غیرمنصفانه و غیرانسانی ترین کاری است که می کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه، عدم دسترسی به امکانات مطلوب، بار بیماری ها را 
افزایش خواهد داد، اظهارداشت: وقتی قطعات هواپیما و یا خرید و فروش آن را برای 
یک ملتی آن هم در این شرایط به اسم حقوق بشر ممنوع می کنند، واقعا با انسانیت 
سنخیت ندارد. هاشمی افزود: همه اینها زنجیره ای است که اگر حلقه های آن با هم 

حضور داشته باشند سامت روحی، روانی و جسمی یک ملت تامین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: درخصوص تحریم ها، نیازی به توضیح ما نیست و آنهایی 
که در دنیا آگاه، بیدار و منصف هستند که اکثر ملت ها را تشکیل می دهند، با ما 
هستند و این به منزله شکایت نیست بلکه شناخت قدرت های بین المللی است که 
دستگاه های تبلیغی آنها سعی در فریب افکار عمومی و در اختیار گرفتن باورهای 

مردم را دارند و زمان همه چیز را حل خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آزادی ديپلمات 
ربوده شده، عزم جزم دستگاه ديپلماسی را می طلبد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیســه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با  اشاره به ربایش »اسداه اسدی« دیپلمات ایرانی، اظهار 

داشت: تاکنون از دیپلمات ربوده شده ایرانی خبر خاصی در دست نیست.
وی تصریح کرد: این طور مسائل زمان می برد اما مسئوان وزارت خارجه در 

کمیسیون هم آمدند و توضیحاتی دادند که اقداماتی کردند و منتظر نتیجه اند.
به گزارش دانا، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در 
پاسخ به این سؤال که »مجلس چه اقداماتی در این خصوص داشته است؟« گفت: 
کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بررسی کرده است و وزیر امور خارجه را جهت 
ارائه توضیحات خواسته است و وزیر امور خارجه نیز توضیحاتی را در روند پیگیری 
دیپلمات ربوده شده دادند، بنابراین مجلس در این قضیه کوتاهی و قصور نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: آزادی دیپلمات ربوده شده، عزم جزم دستگاه دیپلماسی 

را می طلبد.
جمالی نوبندگانی بیان داشت: فشار صهیونیست ها و فشارهای آمریکایی ها در 
آستانه روز 13 آبان از یک سو و از سوی دیگر هم بدرفتاری های کشورهای بلژیک 

و دانمارک موانعی را سد راه آزادی این دیپلمات ایجاد کرده است.

دو دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت آزمايشی گل 
زعفران را بدون خاک و آبیاری تولید کردند. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  این دانشجویان برای این نوع کشت از شیوه 
کشت ایروپونیک )هواکشت( استفاده کرده اند.

حمیدیان پور استاد اقلیم شناسی گفت: در این روش با استفاده از کولرهای آبی 
و گازی، هم سرما و هم رطوبت مورد نیاز زعفران تامین می شود. 

وی افزود: سیستان و بلوچستان، اقلیمی گرم و خشک دارد و در فصل  کشت 
زعفران، ســرمای مورد نیاز این گیاه در هنگام شــب تامین نمی شود و این روش 

می تواند به کشت زعفران در بسیاری از نواحی استان کمک کند. 
این کارشناس گفت: در روش کشت ایروپونیک زعفران از هر گل می توان تا 
12 پرچم به دست آورد در حالی که در روش کشت خاکی آن، تعداد پرچم های 
تولیدی به سه عدد می رسد. حمیدیان پور افزود: یکی از مزیت های این روش کشت، 

دور بودن گل های زعفران از تابش آفتاب است. 
وی گفت: از این شیوه قبا در دیگر مناطق کشور هم استفاده شده است اما 
در جنوب شرق کشور با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشکی که دارد برای اولین 

بار در دانشگاه سیستان و بلوچستان اجرا شد. 

وزير بهداشت:
تحریم نبودن حوزه دارو 

ادعایی بیش نیست

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:
آزادی دیپلمات ربوده شده 

عزم جزم دستگاه دیپلماسی را می طلبد

تولید زعفران بدون خاک و آبیاری در زاهدان

رئیس  ســازمان چای کشــور از آغاز پرداخت 
تسهیات کم  بهره بهزراعی به چايکاران باغ های چای 

شمال کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهیجان، حبیب جهانساز 
اظهار کرد: چایکاران گیان و مازندران برای دریافت  تسهیات 
کم  بهره بهزراعی  به ادارات چای محل سکونتشان مراجعه 
کنند.وی گفت: امســال هم طبق ســنوات گذشته از محل 
صندوق حمایت از توســعه صنعت چای بالغ  بر 30 میلیارد 
تومان اعتبار در قالب هزینه های جاری برای کشاورزان چایکار 

در نظر گرفتیم.
رئیس ســازمان چای کشور با اشــاره به اینکه این وام 
به  صورت یک  ســاله در قالب هزینه های جاری و با کارمزد 

چهار درصد اســت بیان کرد: کشــاورزان بــرای دریافت به 
ادارات شهرستانهای ده گانه مراجعه و با تکمیل پرونده ادارات 
مربوطه آنها را به صندوق برای پرداخت در وجه کشــاورزان 
تحویل دهند. وی به مواردی که شرایط دریافت تسهیات را 
دارند  اشاره کرد و افزود: برای عملیات بهزراعی، تغذیه، هرس 
و شخم زدن باغ های چای در قالب مدیریت باغ از این محل 

اعتبارات استفاده کنند.
جهانســاز در مورد میزان چای خشــک تولیدشده در 
کارخانجات نیز خاطرنشــان کرد:  میزان استحصال و تولید 
فرآورده چای خشــک در ســطح کارخانجات چای سازی و 
فرآوری برگ سبز چای و واحدهای فعال چای سازی شمال 

امسال به میزان 25 هزار و 366 تن رسیده است.

آغاز پرداخت تسهیات به  چایکاران شمال

سربازان گمنام امام زمان)عج( يکی از بزرگترين شبکه های دالی و 
اخالگر محصوات پتروشیمی را متاشی کردند.

در اطاعیه وزارت اطاعات آمده است: این شبکه غیرقانونی به صورت سراسری 
به ویژه در استان های تهران، خراسان رضوی، گیان، قم، مازندران،گلستان، کهگیلویه 
و بویراحمد و قزوین فعالیت داشتند و درصدد ایجاد تقاضای کاذب در بازار بودند. 
بر اساس این اطاعیه، حجم تخلفات مالی این شبکه حدود 500 میلیارد تومان 
برآورد شــده است و با تاش بی وقفه سربازان گمنام امام زمان)عج( عاوه بر کشف 
ده هزار تن محصوات پتروشیمی،14 نفر از عوامل اصلی این شبکه دستگیر و به 

دستگاه قضایی معرفی شده اند.
وزارت اطاعات خاطرنشان کرد: گفتنی است با اقدامات اخالگران و داان، 
بازار مواد پتروشیمی در ماه های اخیر ملتهب شد و نرخ محصوات صنایع غذایی 
و نســاجی رشد 5 برابری داشت که با اقدامات وزارت اطاعات، اکنون شاهد روند 

کاهشی قیمت ها در این بازار هستیم و همچنان ادامه دارد.

وزارت اطاعات: شبکه اخالگران
بازار پتروشیمی متاشی شد 

ديروز بخشی از ساعات مجلس به جلسه 
غیرعلنی درباره مسايلی از قبیل معیشت، 
صنعت، معدن و تجارت و موضوعات گمرکی 
اختصاص داشت و در بخش ديگری نماينده 
طرقبه و چناران در نطقی خطاب به ظريف 
گفت: با مطالب نپخته و نســنجیده آبروی 
ايران را برديد و مبارزه با پولشويی را به فردی 
سپرديد که تعلق کمتری به کشور دارد و به 

دنبال اقامت در خارج است.
دیروز بخشی از ساعات کاری صحن مجلس به 
جلسه غیرعلنی اختصاص داشت. جلسه ای که طبق 
گفته ها به موضوع معیشت و اقتصاد مردم اختصاص 
داشت. در همین رابطه »محمدرضا پورابراهیمی« 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار کیهان 
گفت که تصمیماتی برای مقابله با اقدامات خصمانه 
آمریکا توسط این کمیسیون اتخاذ شده که اعام 

آنها به صاح نیست.
بهروز نعمتــی نیز در جمع خبرنگاران درباره 
جلســه غیرعلنی دیــروز مجلس اظهار داشــت: 
نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه، دژپســند 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی و همتی رئیس بانک 
مرکزی در این جلسه حضور یافتند. در این جلسه 
گزارش مفصلی از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
درباره موضوعات مختلف معیشتی، صنعت، معدن 
و تجــارت و موضوعات گمرکی به نمایندگان ارائه 
شد و مسئوان دولت هم در این باره گزارش خود 

را ارائه کردند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه 
یک نسخه از این گزارش به مسئوان دولت حاضر 
در این جلسه تقدیم شد، افزود: همچنین نوبخت و 
دژپسند در این جلسه گزارشی درباره اقدامات دولت 
برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و به ویژه 

رفاه کارگران ارائه کردند.
اتهامی زشت 

در اظهاراتی حیرت آور!
محمد دهقان در نطق میان دســتور خود در 
جلســه علنی دیروز مجلس شــورای اسامی به 
اظهارات حیرت آور بااترین مقام دیپلماسی کشور 
یعنی محمدجواد ظریف پرداخت. او در واکنشی که 
از یک دیپلمات تازه کار هم بعید است در اتهامی 
زشت عما دولت جمهوری اسامی ایران را متهم 
به چشم بستن بر پولشویی گسترده در کشور کرد 
و مخالفان کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
را متهم به ارتباط با پولشویان. اتهاماتی که به نظر 
می رسد برای پیشبرد مقاصد سیاسی زده شده و 
هدف از آن ترساندن مخالفان لوایح FATF بوده 
که در صورت ادامه مخالفت با چنین اتهاماتی مواجه 
خواهند شد. دهقان دیروز به نهاد مالی FATF اشاره 
کــرد که کاما با هدایت آمریکا و برخی ابی های 
صهیونیست فعالیت می کند و تاش دارد با متهم 
کردن ایران به پولشــویی مانع فروش نفت و وارد 

کردن ارز ناشی از آن شود.
هزينه گزاف ظريف
 روی دست ايران

دهقان که با فعالیت هایش در مجالس مختلف 
در زمینه طراحی و ارائه قوانین مبارزه با مفاســد 
اقتصادی و پولشــویی و رانت شناخته می شود با 
بیان اینکه ظریف معلوم کند منظور از پولشــویی 
گســترده در ایران چیســت، یادآور شد: »اشتباه 
فاحشی است که یک مقام مسئول و رسمی در سطح 
وزارت خارجه اینگونه کشور خود را متهم به فساد 
و پولشویی کند.« وی سپس خطاب به وزیرخارجه 
گفت: »آقای ظریف شــما وزیر امور خارجه ایران 
هستید نه ترجمه کنندگان خواسته های FATF در 

داخل کشور. شما با مطالب نپخته و نسنجیده آبروی 
ایران را بردید و اگر امیدی هم به خارج شــدن از 
لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت 

و ناروا نیز این امید را از بین بردید.«
عضو فراکسیون وایی ادامه داد: »اکنون چگونه 
باور کنیم که ســینه چاک کردن شما برای وادار 
کردن کشــور به قبول این کنوانسیون استعماری 
برای خارج شدن کشور از لیست سیاه بوده است. 
 FATF شما با این اتهام به رفتار ظالمانه نادرست
مشروعیت بخشــیدید به نظر می رسد حتی وزیر 
خارجه آمریکا و سایر دشمنان نیز اینگونه ایران را 

متهم به پولشویی نکرده باشند.«
تصويب نخستین قانون علیه پولشويی 

 FATF توسط مخالفان
عضو کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس 
شورای اسامی  عنوان کرد: »بر فرض صحبت های 
آقای ظریف درســت باشد اما مســئول مبارزه با 
پولشویی چه کسی اســت؟ ایشان حتما می داند 
این ما بودیم که در ســال 1386 برای نخســتین 
بار قانــون مبارزه با پولشــویی را تصویب کردیم 
همچنین ایحه ضعیف اخیر دولت در کمیسیون 
قضایی و حقوقی تقویت و احکام قوی برای مبارزه 
با پولشویی را به تصویب رساندیم اگر صحبت های 
آقای ظریف درســت باشد براساس قانون مسئول 

مبارزه با پولشویی خود دولت است.«
وی اذعان کرد: »براساس ماده 4 قانون وزرای 
اطاعات، کشــور، صمت و اقتصــاد و رئیس بانک 
مرکزی در شورای مبارزه با پولشویی هستند و این 
شورا مسئول پیش گیری و مبارزه با پولشویی است. 
مرکز واحد اطاعات مالی و مرکز مبارزه با پولشویی 
با اختیــارات وزیر در خود دولت قرار دارد از آقای 
ظریف انتظار می رود اگر سندی مبنی بر پولشویی 

وجود دارد به همکاران خود در دولت ارائه دهد یا 
حداقل نامه ای به قوه قضائیه بفرستد.«

دستگیری 9مقام بانک  مرکزی 
و تعدادی از وزارت صمت

وی با بیان اینکه آقای ظریف اگر مطلب شما 
درست باشــد باید مشکل را در دولت جست وجو 
کنید، گفت: »بررســی کنید در این چند سال که 
مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده اســت کدام 
مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی 
و مذاکــره با FATF را برعهده داشــته اند. برخی 
از این مقامات بیش از آنکه به فکر منافع کشــور 
باشند به فکر اخذ ویزای کانادا و آمریکا و استخدام 
در سازمان ملل بودند؛ این افراد در سربرگ مرکز 
پولشویی به دنبال سفرهای خانوادگی در تورهای 
تفریحی بوده اند شما مبارزه با پولشویی را به فردی 
سپردید که تعلق کمتری به کشور دارد و به دنبال 

اقامت در خارج است.«
وی با بیان اینکه مردم از برخورد قوه قضائیه 
با مفسدان خوشحال هستند، ادامه داد: »براساس 
قانون مجازات اسامی هر فردی که با اهمال خود 
موجبــات تضییع اموال عمومی را فراهم کند باید 
تحت تعقیب کیفری قرار گیرد حداقل مجازات او 
شاق است و باید خسارتی که به کشور وارد کرده 

را جبران کند.«
عضو کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس 
شورای اسامی با  اشاره به جلسه فراکسیون وایی 
با آقای اژه ای، یادآور شد: »حدود 9 نفر از مسئوان 
ســابق بانک مرکزی و تعدادی از مسئوان وزارت 
صمت در زندان هستند و قوه قضائیه باید کسانی 
که 18 میلیارد دار ارز کشــور، ده ها تن ســکه را 
تضییع کردند و ثروت کشــور به یک سوم کاهش 

دادند تحت کیفر قانونی قرار دهد.«

دهقان، خطاب به ظريف:

شما وزیرخارجه ایران هستید
! FATF نه مترجم دستورات 

گفت:  بازرسی کل کشور  رئیس سازمان 
سازمان بازرسی به موضوع واگذاری يکی از 
فروشگاه های زنجیره ای ورود کرده است و در 

حال بررسی دقیق موضوع هستیم.
ناصر سراج درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی 
به پرونده خرید هواپیمای فایت چک، به مهر گفت: 

متاسفانه در این پرونده مشکات جدی داشتیم.
سراج افزود: گزارش های سازمان بازرسی در این 
رابطه تکمیل شــده و ما به مراجع قضایی ذی ربط 
ارسال کردیم. پرونده اکنون در دادسرا مفتوح است 

و این نهاد قضایی در حال بررسی موضوع است. 

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به طوانی 
شــدن روند رسیدگی به این موضوع، آیا پرونده به 
بازرسی ارجاع داده شده؟ گفت: این پرونده ارجاع 
نشده و به همان دادسرا ارسال شده و آنجا مفتوح 
است. وقتی پرونده به دادسرا ارسال می شود، بدین 

معنی است که مسئله ای وجود داشته است. 
رئیس  سازمان بازرسی کل کشور همچنین در 
پاسخ به این سؤال که شنیده شده در واگذاری یکی 
از فروشگاه های زنجیره ای دولتی به بخش خصوصی 
تخلفاتی صورت گرفته است، آیا سازمان بازرسی به 
این موضوع ورود کرده و آیا گزارشی در این رابطه 

ارسال شده است؟ اظهار داشت: این فروشگاه خیلی 
قبل تر به بخش خصوصی واگذار شــده، ســازمان 
بازرســی به این موضوع ورود کرده است و در حال 

بررسی دقیق موضوع هستیم. 
ســراج افزود: ان شــاءاه که مشکلی ندارد اما 
در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد، برخورد 
می شــود، هنوز گزارشی در این رابطه نهایی نشده 
است. گفتنی است، موضوع پرونده هواپیمای فایت 
چک مربوط به مطرح شــدن خبر گران خریدن 8 
میلیون یورویی این هواپیما توسط شرکت فرودگاه ها 

با وجود داشتن پیشنهاد قیمت کمتر است.

رئیس  سازمان بازرسی کل کشور: 

در حال بررسی نحوه واگذاری یکی از فروشگاه های زنجیره ای هستیم
مدير مسئول نشريه آرمان امروز به اتهام 
درج مطالب خاف مصوبات شورای عالی امنیت 

ملی با اکثريت آرا مجرم شناخته شد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان 
تهران درباره جلسه دیروز دادگاه مطبوعات به میزان 
گفت: مدیر مسئول نشریه آرمان امروز به اتهام درج 
مطالب خاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی با 
اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف 

دانسته شد.

به اتهام درج مطالــب خاف مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی

مدیر مسئول »آرمان امروز« 
مجرم شناخته شد

داروی ضد ســرطان ايرانی برای درمان 
سرطان خون از نوع مالتیپل میلوما در اصفهان 

رونمايی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر بخش 
انکولوژی شــرکت داروسازی تولید کننده این دارو 
گفت: این دارو عاوه بــر کاربرد در درمان بیماری 
مالتیپل میلوما به عنوان تنظیم کننده سیستم ایمنی 
و در درمان برخی دیگر از انواع ســرطان های خون 
از جمله تومورهای بدخیم مانند لنفوم سلول های 
منتل و در مبتایان به بیماری سندرم میلو دیس 

پاستیک تجویز می شود.
سپیده مشگی با بیان اینکه مشابه آمریکایی این 
دارو با قیمت هزار و 800 داری برای هر بسته 25 
میلی گرمی برای بیماران ایرانی عرضه می شود افزود: 
این داروی ایرانی تحت لیسانس و با استانداردهای 
اروپا با یک بیستم قیمت مشابه خارجی در اختیار 

بیماران قرار خواهد گرفت.
وی با  اشــاره به اینکه تولید این دارو در ایران 
حاصــل همکاری بین المللی داروســازان ایرانی با 
شرکتی هلندی است افزود: بطور معمول بیماران 
باید در یک دوره درمانی 12 ماهه هر ماه یک بسته 

از این دارو را مصرف کنند.  
مشــگی خوراکی بودن این دارو را مزیت آن 
دانست و گفت: این مزیت باعث سهولت در مصرف 

و بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود. 
وی افزود: براســاس نتایــج پژوهش ها پس از 
استفاده از این دارو در درمان بیماری اعاج مالتیپل 
میلومــا 50 درصد بیماران بعداز پنج ســال زنده 
مانده اند که این عدد تا قبل ازآن تنها 15 درصد بود.

تولید داروی 
ضد سرطان ایرانی 

در اصفهان



هاکت 66 تروریست تکفیری
در 11 استان افغانستان

نیروهای ارتش افغانســتان طی یک عملیات 
گسترده شــبانه در 11 اســتان این کشور، 66 
تروریست تکفیری وابسته به طالبان را به هاکت 

رساندند.
وزارت دفاع افغانســتان با صدور بیانیه ای، اعام کرد 
که نیروهای ارتش این کشور شب یکشنبه در 11 استان 
این کشــور به محل های تجمع طالبان حمله کردند. در 

این عملیات گسترده، 66 تروریست عضو طالبان کشته 
و بیش از 38 تروریست نیز زخمی شدند.این عملیات در 
حالی صورت گرفته که اخیرا یک سرکرده طالبان مدعی 
شده بود، ارتش افغانستان دیگر قادر نیست علیه طالبان 
دســت به عملیات بزند. مردم افغانستان آمریکا را عامل 
اصلی بی ثباتی و ناامنی در کشور خود می دانند و خواستار 

خروج همه اشغالگران از افغانستان هستند.

آل خلیفه در 6 سال گذشته
تابعیت 762 شیعه بحرینی را از آنها گرفت

سازمان بحرینی دموکراسی و حقوق بشر »سام« 
در گزارشــی اعام کرده از سال ۲۰1۲ تا کنون ۷6۲ 
شهروند بحرینی از سوی رژیم آل خلیفه سلب تابعیت 

شده اند.
ســازمان دموکراسی و حقوق بشر »سام« ضمن 
اعــام این خبر گفته، بیشــترین تعداد افراد ســلب 
تابعیت شده یعنی در حدود ۲۵۴ نفر مربوط به سال 

۲۰18 است.
طبق گزارش وبگاه »لوءلوء«، روز دوشنبه گذشته 
دادگاه بحرین احکامی درباره سلب تابعیت تعدادی از 
شهروندان صادر کرد که به این ترتیب شمار کسانی که 
از سال ۲۰1۲ تا کنون سلب تابعیت شده اند به ۷6۲ نفر 
رسید. دادگاه رژیم آل خلیفه همچنین حکم حبس 1۵ 
ساله علیه یک شهروند با اتهامات سیاسی را تأیید کرد.
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سرویس خارجی -
گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد 
اسامی فلسطین شامگاه شنبه با پخش یک فیلم 
ویدئویی، از دستاورد جدید موشکی خود رونمایی 
کرد. موشکی که به گفته »جهاد« بر اساس تکنولوژی 
موشک ایرانی »فلق 2« ساخته شده و گنبد آهنین 

هم نتوانست آن را ردگیری کند.
در ویدئویــی کــه گردان های قدس شــاخه نظامی 
جنبش جهاد اســامی منتشر کرده، رزمندگان در حال 
آماده ســازی موشــک بدر پیش از شــلیک آن به سوی 
شهرها و شهرک های صهیونیست نشین همجوار نوار غزه 
نشان داده می شوند. در این ویدئو، صحنه هایی از شلیک 
موشک به سوی شهر  اشغالی عسقان پخش شده است، 
موشــکی که این شــهر را به سبب قدرت تخریبی آن به 

جهنم تبدیل کرده بود.
به گزارش تســنیم، گردان هــای قدس در پیام خود 
خطاب به صهیونیســت ها آورده اســت: »به شما وعده 
می دهیم موشک های بیشتری را در صورتی که گستاخی 

کنید شلیک خواهیم کرد.« 
رژیم صهیونیستی روز سه شنبه 13 نوامبر جاری)۲۲ 
آبان( طی عملیاتی تروریستی در غزه که با حمات هوایی 
به این باریکه همراه شد، 13 فلسطینی از جمله »نورالدین 
برکه« فرمانده قســام را به شهادت رساند و بیش از 8۰ 
ساختمان مســکونی و خدماتی را هم ویران کرد که در 
پــی این تجاوزات، گروه های مقاومت بیش از ۴۷۰ فروند 
موشــک به ســوی مناطق صهیونیست نشــین از جمله 

عسقان شلیک کردند که به هاکت سه 
صهیونیست و زخمی شدن بیش از 8۵ نفر 
دیگر منجر شد. این آمار را صهیونیست ها 

منتشر کرده اند.
این حمات موشــکی که ظرف ۴۰ 
دقیقه صورت گرفت، چنان صهیونیست ها 
را غافلگیر کرد که نتانیاهو تن به سریع ترین 
آتش بس تاریخ این رژیم داد.پیش از این 

در پی اجبار رژیم صهیونیســتی بــه پذیرش آتش بس 
منابع سوری طی گزارشی، موشک های قسام مقاومت را 
با موشک های برکان سوریه مقایسه کردند. براین اساس 
هر دوی این موشــک ها براساس تکنولوژی موشک فلق 
۲ ایران ســاخته شــده اند که در حمات اخیر مقاومت، 
عســقان را هدف قرار داد. گنبــد آهنین طبق گزارش 
منابع صهیونیستی فقط توانست، 3۰درصد این موشک ها 

را رهگیری و منهدم کند.
مشخصات موشک بدر

موشک »بدر« که براساس تکنولوژی موشک های ایران 
ســاخته شده مانند موشک های »فلق ۲«و از نوع هدایت 
شونده است که از ساح های موثر زمینی محسوب می شود 
و نقش مهمی در ایجاد آتش متراکم داشــته و از قدرت 
مانور باایی برخوردار اســت و قادر به انجام عملیات های 
غافلگیرانــه بوده و می تــوان آن را در زمین های ناهموار 
جابه جا کــرد. قطر این موشــک 333 میلی متر بوده و 
وزن آن ۲۵6 کیلوگرم اســت که 1۲۰ کیلوگرم آن وزن 
ســرجنگی آن است و برد آن به 11 کیلومتر می رسد که 

شهرک صهیونیست نشین »عسقان« را به دقت هدف قرار 
داد. این موشک می تواند به سرعتی بیش از سرعت صوت 
رســیده و طول آن 18۲۰ میلیمتر است و دایره تخریب 

این موشک 3۰۰ متر است.
علت آتش بس از زبان دبکا فایل

 وبسایت صهیونیستی دبکا، نزدیک به منابع امنیتی 
این رژیم اعتراف کرد پس از شلیک یک راکت پیشرفته 
از سوی گروه های فلسطینی، سران صهیونیست به سرعت 

خواستار آتش بس شده اند.
بــه گزارش فارس، دبکا که گفته می شــود به منابع 
اطاعاتی اسرائیل نزدیک است تاکید کرد که وجود این 
ســاح ها، نتانیاهو را مجبور بــه پذیرش آتش بس کرده 
است. به نوشته این پایگاه عبری  زبان، ارتش صهیونیستی 
و تمامی مؤسســات امنیتی این رژیم عامدانه درخصوص 
پیشرفت نظامی فلسطینی ها سخن نمی گویند. به نوشته 
دبکا، این راکت مخصوص هدف قرار دادن آتش بار سامانه 
»گنبد آهنین« اســت و با دقت باایی که دارد می تواند 
نیروهای زرهی، مقر فرماندهی و اســتحکامات دفاعی را 

هدف قرار دهد. راکت مزبور بر روی خودرو نصب می شود 
و نیاز به سکوی پرتاب ندارد و از این رو می توان آن را از 
هر منطقه ای شلیک کرد. دبکا در ادامه تاکید کرد که دلیل 
توقف سریع جنگ، این راکت بود، راکتی که دو سال پیش 
به دست جهاد اسامی رسیده بود و نیروی هوایی اسرائیل 
امکان هدف قرار دادن محل شــلیک آن را ندارد. بعد از 
یک روز تبادل آتش و شلیک بیش از ۴۷۰ فروند موشک 
مقاومت به سمت اراضی اشغالی و تحمیل 3 کشته و 8۵ 
زخمی به صهیونیست ها، کابینه امنیتی این رژیم در نهایت 
به پذیرش توافق آتش بس با گروه های مقاومت در غزه رای 
داد. آتش بسی که پذیرش آن از سوی نتانیاهو با اعتراض 
شدید »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ رژیم اشغال گر قدس 
و اســتعفای او همراه شد و موجب شد تا کابینه نتانیاهو 
تا مرز فروپاشی پیش رود.»آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ 
مســتعفی رژیم صهیونیســتی روز جمعه هشدار داد که 
جنبش مقاومت اســامی »حمــاس« می تواند در آینده 
نزدیک به اندازه جنبش »حزب اه« لبنان قدرتمند شود.

یک بر صفر
 بسیاری از تحلیلگران صهیونیست اما اذعان کرده اند 
حماس برنده نبرد اخیر در نوار غزه بوده و شلیک نزدیک 
۵۰۰ موشک به سمت فلسطین  اشغالی بزرگ ترین دلیل 
بر از بین رفتن توان بازدارندگی تل آویو است.»شــمرت 
مئیر« خبرنگار صهیونیست در همین رابطه نوشت نتیجه 
واقعی یک-صفر به نفع حماس است، هیچ تفسیر دیگری 
پیدا نمی شــود و حقیقت آن است که حماس این دور از 

نبرد را برده است.

مقاومت فلسطین با این موشک ها نتانیاهو را به خاک سیاه نشاند

با وجود افشاگری روزنامه »واشنگتن پست« 
در مورد اینکه اسناد مداخله مستقیم بن سلمان 
در قتل خاشقجی نزد سازمان سیا است، ترامپ 
ضمن انتقاد از »سیا« اعام کرده، روز سه شنبه 
نتیجه تحقیقات خود را اعام خواهد کرد و هنوز 
هیچ مدرکی در مورد اینکه بن سلمان عامل قتل 
بوده وجود ندارد! مقامات آمریکایی بارها اعام 
کرده اند، برای مقابله با ایران هم که شــده، به 

بن سلمان نیاز دارند!
روزنامه واشنگتن پست اخیرا اعام کرده بود سازمان 
سیا به این نتیجه رســیده که محمد بن سلمان عامل 
اصلی قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی 
است. شــبکه الجزیره هم طی گزارشــی مشابه تایید 
کرد، سازمان اطاعات مرکزی آمریکا ولیعهد سعودی 
را مسئول اصلی قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار 
سعودی منتقد سیاست های آل سعود می داند. این شبکه 
به نقل از منبعی ترکیه ای گزارش داد: »سازمان اطاعات 
مرکزی آمریکا چند روز پیش رســما نتایج تحقیقات 
خود را در اختیار ما گذاشت... نتایج تحقیقات سیا این 

است که شخص »بن سلمان«، مسئول 
قتل جمال خاشــقجی است.« ساعتی 
پیش از اظهــارات این منبع ترکیه ای، 
روابط  رئیس کمیسیون  کورکر«،  »باب 
خارجی سنای آمریکا نیز گفته بود که 
»همه شــواهد دال بر این است که بن 
سلمان آمر قتل خاشــقجی است.« او 
از دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا 
خواســت قبل از آنکه دیر شــود و بن 
سلمان متهمان ادعایی را اعدام نماید، 
»آمر اصلی« قتل خاشقجی را تعیین و 
اعام کند. ترامپ اما پس از انتشار این 
گزارش ها از »سیا« انتقاد کرد! و گفت: 

ظرف ۲ روز آینده)روز سه شنبه( مشخص خواهد کرد، 
چه کسی قاتل خاشقجی است!

ترامپ گزارش ها مبنی بر این که سازمان اطاعات 
مرکزی آمریکا )سیا( محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
را آمر قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی 

دانسته، »خام و نسنجیده« توصیف کرد.

 ترامپ به خبرنگاران گفت: روز دوشنبه یا سه شنبه 
این هفته، دولت او گزارش کاملی را درباره مرگ جمال 
خاشــقجی منتشــر خواهد کرد...این گزارش شــامل 
اطاعاتی درباره این خواهد بود که چه کسی خاشقجی 
را به قتل رسانده است. ماجرای قتل خاشقجی این روزها 
به یک »دردسر بزرگ« برای ترامپ تبدیل شده است. 
او بارها اعام کرده نمی خواهد عربســتان را به عنوان 

یک متحد کلیدی در منطقه از دســت بدهد. ترامپ با 
اشاره به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفته است، 
تا این لحظه به ما گفته شده که او نقشی در این پرونده 
نداشته است، باید ببینیم سازمان سیا در گزارش نهایی 
خود چه می گوید.کارشناســان معتقدند بعید است که 
ترامپ بخواهد بن ســلمان را قربانی کند. چرا که وی 
بارها تاکید کرده که برای مقابله با ایران به شــخصی 
مانند بن سلمان نیاز دارد. ضمن اینکه او بن سلمان را 
گاو شــیرده خود می داند و از او تا کنون صدها میلیارد 
دار به جیب زده اســت. عاوه بر این برخی از نزدیکان 
ترامپ تاکید دارند که اصاحات مورد حمایت غرب که 
با هدایت بن سلمان شروع شده است با برکناری وی از 
بین خواهد رفت. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان 
معتقدند ترامپ حتی اگر بن ســلمان را به عنوان آمر 
اصلی قتل معرفی کند بعید است که برای برکناری وی 
فشــاری وارد کند. البته این نکته را نیز نباید فراموش 
کرد که دونالد ترامپ به تصمیمات ناگهانی و غیر قابل 
پیش بینی معروف است و کارشناسان را بارها در مسائل 

مختلف غافلگیر کرده است.

کاخ سفید: سه شنبه قاتل خاشقجی را معرفی می کنیم
آیا ترامپ گاو شیرده خود را ذبح می کند؟

در حالی که ارتش ســوریه خود را برای آغاز عملیات 
آزادسازی استان »ادلب« آماده می کند، گروه های تکفیری 

در داخل این استان به جان هم افتادند.
ســرتیپ »مرعی حمدان« کارشناس نظامی سوری، با اشاره به 
تحرکات تروریســت ها در ادلب و نقض آتش بس توسط آنها، حل 

مشکل این استان از طریق نظامی را حتمی دانست.
به گزارش مهر، وی گفت: کشته شدن 18 سرباز سوری توسط 
تروریســت هایی که آتش بس را نقض کرده اند و ناتوانی کشورهای 
ضامن آتش بس، پیامدش این اســت که لحظه عملیات نظامی به 

سرعت در حال نزدیک شدن است.
پیــش از ایــن نیز یک مقام دولت دمشــق اعام کــرده بود، 
 ارتش ســوریه برای آزادســازی ادلب، دســت به عملیات نظامی 

خواهد زد.
درگیری میان تروریست ها

منابع آگاه اعام کردند، عناصر تروریستی وابسته به »القاعده« 
و »جبهه النصره« در ادلب با هم درگیر شده اند.

بر اساس این گزارش، دیروز ۴۵ تروریست فرانسوی وابسته به 
القاعده در اســتان ادلب، تحت محاصره عناصر جبهه النصره قرار 
گرفتند. شمار کشته های طرفین نیز پنج فرانسوی و 1۲ عضو جبهه 

النصره اعام شده است.
علت درگیری نیز تاش برای گسترش حوزه های تحت کنترل 

از سوی دو طرف درگیر، اعام شده است.
عاوه بر شکافی که میان دو گروه تکفیری فوق ایجاد شده، میان 
تکفیری ها و تروریست های تحت حمایت ترکیه هم اختاف وجود 
دارد. رئیس جمهور ترکیه پیش از این، به همتای روس خود وعده 
داده بود که ســاح های ســنگین را از مناطق کاهش تنش استان 
»ادلب« خارج کند، اما به نظر می رسد کنترلی بر تروریست ها ندارد.

حمات سنگین ارتش 
یک منبع نظامی عالی رتبه ســوری به اسپوتنیک روسیه اعام 
کرد، ارتش ســوریه از صبح شنبه شروع به گلوله باران توپخانه ای و 
حمات موشــکی شــدید و دقیق به مواضع تروریست ها در برخی 
روســتاها و شــهرک ها در حومه ادلب کرده اســت و از جمله این 
مناطق، می توان به »جرجناز«، »التمانعه«، »سکیک« و »الویبده« 

در شرق ادلب اشاره کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهر، منبع فــوق گفت: مواضعی که از 
قبل مشخص شده اند، از جمله انبارهای ساح و مهمات گروه های 

تروریستی، از طرف نیروهای ارتش سوریه هدف قرار می گیرند. 
این در حالی است که قبا یک منبع نظامی سوری اعام کرده 
بود که ارتش ســوریه یورش تروریست های حزب »الترکستانی« از 

شهرک »السرمانیه« را دفع کرده است.
بازگشت آوارگان

طی روز شــنبه 96۰ آواره سوری از کشورهای دیگر، به سوریه 
بازگشتند. یک مرکز روســی با اعام این خبر، افزود، این آوارگان 
که شــمار زیادی از آنها، زن و کودک هستند، از لبنان و اردن وارد 

سوریه شدند.
عاوه بر بازگشــت هر روزه آوارگان، کشور امارات نیز خواستار 

بازگشایی سفارت خود در دمشق شده است.
به گزارش فارس، »فیصل مقداد« معاون وزیر خارجه سوریه در 
واکنش به درخواست امارات گفت، دمشق از اقدام کشورهای عربی 

در این خصوص، استقبال می کند.

سرویس خارجی-
روز  و جمهوری چک  یونان  فرانسه  کشورهای 
شنبه شــاهد تظاهرات ده ها هزار نفری مردم در 
اعتراض به شرایط بد اقتصادی و فساد سیاسی بود. 
در فرانسه بر اساس گزارش ها حجم درگیری ها به 
قدری گســترده بود که بیش از 200 زخمی برجای 
گذاشــت که حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش 

شده است.
اروپا شنبه ناآرامی را در برخی از مناطق خود سپری 
کرد. در فرانســه مردم به ستوه آمده از وضعیت اقتصادی 
و گرانی ســوخت بااخره کاســه صبرشــان لبریز شد و 
هزاران نفــر در قالب جنبش جلیقه زردها در اعتراض به 
سیاســت های اقتصادی امانوئل ماکــرون افزایش مالیات 
ســوخت و کاهش قدرت خرید مــردم در نقاط مختلف 
این کشور تظاهرات کردند. شهروندان فرانسوی به شدت 
با سیاســت های اقتصادی ماکرون مخالفت کرده و بر این 
باورند که اصاحات اقتصادی تنها به ضرر شهروندان عادی 
است. بیشتر اعتراضات در فرانسه به دلیل افزایش قیمت 
سوخت است. اواخر سال ۲۰1۷ قانونی برای افزایش مالیات 
بر سوخت تصویب شد تا از این راه رانندگان برای استفاده 
از خودروهایی که مصرف بهینه انرژی دارند، تشویق شوند 
ولی افزایش چشمگیر قیمت نفت در ماه اکتبر) مهر( فشار 
زیادی را بر بودجه خانوارهای فرانسوی وارد کرده است. 

معترضان در بیش از هزار نقطه فرانسه با مسدود کردن 
خیابان هــا و بزرگراه ها با پلیس درگیر شــدند که تصاویر 
منتشر شده از گستردگی درگیری ها حکایت دارد. وزارت 
کشور فرانســه نیز اعام کردکه در جریان این اعتراضات 
حداقل ۲۲۷ نفر زخمی شده اند که حال 6 نفر آنها وخیم 
است. حدود ۲83 هزار نفر در اعتراضات روز شنبه شرکت 
کرده اند. یک مامور پلیس نیز به شدت زخمی شده است 
و حداقل ۷3 نفر بازداشــت شــده اند.در برخی از شهرها 
معترضان خواستار اســتعفای ماکرون شده اند. تازه ترین 

در اعتراض به شرایط اقتصادی و سیاسی اتفاق افتاد

تظاهرات، آشوب و درگیری
در فرانسه، جمهوری چک و یونان

یونانفرانسه

نظرســنجی ها نشان می دهد که میزان محبوبیت ماکرون 
همچنان یک روند کاما نزولی را در پیش گرفته و به کمتر 
از ۲1 درصد رســیده است. مردم فرانسه بر این باورند که 
ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان است.بر اساس این گزارش 
تظاهرات معترضان فرانسوی با حوادث متعددی همراه بوده 
و در یکی از حوادث که معترضان اقدام به مسدود کردن یک 
جاده کرده بودند، یک نفر کشــته شده است. عاوه بر این، 
16 نفر دیگر نیز در یک سری تصادف های دیگر در سراسر 
این کشور زخمی شده اند که حال یکی از آنها که در شمال 
فرانسه خودرو از روی آن رد شده بود، وخیم گزارش شده 
است.این اعتراضات از طریق شبکه های اجتماعی هماهنگ 

و برنامه ریزی شده بود. 
یونان

روز شنبه در یونان نیز خبرگزاری ها از زد و خورد شدید 
بین مردم و پلیس ضد شورش خبر دادند.پلیس یونان گفت، 
دست کم 1۲ هزار تن از یونانی ها در آتن گردهم آمدند و 
مراسم چهل و پنجمین سالگرد قیام دانشجویی سال 19۷3 
را علیه دولت خونتای )نظامی( مورد حمایت آمریکا برگزار 

کردند. به گزارش ایســنا، این راهپیمایی با تدابیر امنیتی 
شــدید و با حضور بیش از ۵۰۰۰ نیروی پلیس و پهپاد و 
یــک فروند  بالگرد پلیس بر فراز جمعیت حاضر در میدان 
سینتاگما در آتن برگزار شد؛ محلی که یادآور درگیری های 
خیابانی تظاهرات های قبلی است.برخی از شرکت کنندگان 
در این راهپیمایی شعارهایی را حمل می کردند که شعارهای 
ضد فاشیستی، ضد امپریالیستی، ضد ناتو و ضد جنگ های 
آمریکا و همچنین ضد ریاضتی بر روی آنها نوشــته شده 
بود. شــماری از معترضان نیز پرچم های آمریکا را به آتش 
کشیدند. پلیس یونان در مواجهه با تظاهرات کنندگان اقدام 
به اســتفاده از گاز  اشک آور کرد و شمار زیادی در ساعات 
اولیه شب بازداشت شــدند. در تظاهرات سال های اخیر، 
مراسم سالگرد قیام دانشجویی 19۷3 از سوی اپوزیسیون 
بــرای اعتراض به اقدامات ریاضتی در یونان از ســوی وام 
دهندگان بین المللی و پس از بحران مالی در این کشــور 

تبدیل شده است.
جمهوری چک

در جمهوری چک نیز مردم در مخالفت با ادامه فعالیت 

نخست وزیر که متهم به فساد مالی است، تظاهرات کردند. 
بنابر گــزارش خبرگزاری اســپوتنیک، »آندری بابیس« 
نخست وزیر این کشور متهم شده پسرش را به کریمه برده 
است تا وی را از شهادت دادن در زمینه رسیدگی به اتهام 
فساد در امان نگه دارد. معترضان با حضور در خیابان های 
»پراگ«، از نخست وزیر خواستند تا از سمت خودکناره گیری 
کند.حدود ۲۰ هزار نفر با شرکت در تظاهرات روز شنبه   
شــعارهای »استعفا« و »ما نخست وزیری که تحت پیگرد 

قانونی قرار دارد، نمی خواهیم« سر دادند.
ایــن تظاهرات در یادبود بیســت و نهمین ســالروز 
آغاز انقابی برگزار شــد که به پایان حکومت کمونیستی 
چکســلواکی منجر شــد. مصونیت نخست وزیر جمهوری 
چک یک سال پیش به اتهام فساد مالی لغو شد. با این حال 
بابیس اتهامات وارد شــده بــه خود را رد کرده و گفته که 
عوامل سیاسی در این زمینه نقش دارند.سران شش حزب 
مخالف دولت جمهوری چک روز سیزدهم ماه نوامبر )۲۲ 
 آبان ماه( با انتشــار بیانیه ای خواستار استعفای دولت این

 کشور شدند.

بیش از دو میلیون نفــر از زائران عزادار در 
سالروز شهادت امام حســن عسکری)ع(، وارد 
شهر »سامرا« شدند و در جوار حرم مطهر ایشان 

عزاداری کردند.
تولیت آســتان مقدس حرمین امامین عســکریین 
)علیهم الســام( اعام کرده، در ســالروز شهادت امام 
حسن عسکری علیه السام )جمعه ۲۵ آبان( بیش از دو 

میلیون زائر وارد ســامرا شدند و در جوار حرم این امام 
همام عــزاداری کردند. این عزاداری در کمال آرامش و 

در امنیت کامل برگزار شد.
»رحمن فیاض« سخنگوی تولیت مذکور، ضمن اعام 
خبــر فوق، افزود که 3۵۰۰ کاروان در خدمت به زائران 
مشــارکت داشــته و بیش از ۲۰۰ خبرنگار و ۲۰ رسانه 

داخلی و خارجی، این مراسم را پوشش دادند.

بــه گزارش فارس، 3۰۰ خودرو نیز برای خدمت به 
این زائران به کار گرفته شدند و تمامی طرف های مسئول 
و ذیربــط، با کمال هماهنگی و مشــارکت، در برگزاری 
موفق این مراسم نقش داشــتند.اداره عملیات مرکزی 
ســازمان »حشد الشعبی« عراق، پیش از این، از تدوین 
یک طرح امنیتی برای تأمین امنیت زائران حرمین امامین 
عسکریین)ع( در شهر سامرا در آستانه سالگرد شهادت 

امام حسن عسکری)ع(، خبر داده بود.میلیون ها مسلمان 
عراقی و غیرعراقی، هر ســاله هشتم ربیع ااول، شهادت 
امام حسن عسکری)ع( را گرامی می دارند و میلیون ها زائر 
برای زیارت مرقد این امام و امام هادی)ع(، عازم ســامرا 
می شوند.شهر سامرا طی سال های اخیر به دلیل فعالیت 
تروریست های تکفیری، ناامن بوده است. در حال حاضر 

این شهر نیز مثل دیگر مناطق عراق، امن است.

عزاداری 2 میلیون زائر در سامرا به مناسبت شهادت امام حسن عسکری)ع(

ارتش سوریه آماده عملیات بزرگ در ادلب
منازعه تروریست ها در شهر باا گرفت

پس از آزمایش اخیر ســاح مدرن و تاکتیکی کره شمالی، 
نماینده ویژه سابق آمریکا در مسائل کره شمالی در جلسه موسسه 
»کارنگی« تاکید کرد، به جای ادامه پافشاری بر عدم لغو تحریم های 

کره شمالی باید تحریم های این کشور را کاهش داد.
»جوزف یون«، نماینده ویژه ســابق آمریکا در مسائل کره شمالی در 
وزارت خارجه گفت که او از ایده احتمالی واشنگتن که آماده بحث بر سر 

لغو برخی تحریم های پیونگ یانگ باشد حمایت می کند.
وی که در یک نشست موسسه کارنگی سخن می گفت افزود، این کار 
مسیر بحث و گفت وگو برای پیشبرد مذاکرات متوقف شده را باز خواهد کرد. 
این اظهارات پس از آزمایش اخیر تسلیحاتی پیونگ یانگ ایراد می شود.

به گزارش تســنیم، این مقام ســابق آمریکایــی درحالی بر کاهش 
تحریم هــای کره شــمالی تاکید دارد که کنگره آمریکا روز چهارشــنبه 
گذشــته در گزارشــی اعام کرده بــود: »به نظر می رســد چین اجرای 
تحریم های کره شــمالی را کاهش داده اســت.« بر اســاس این گزارش 
کنگــره آمریــکا از وزارت خزانــه داری خواســته تــا ظــرف 18۰ روز 
 گزارشــی را دربــاره تعهــد چین به اجــرای تحریم های کره شــمالی

 آماده کند.
شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰6 میادی تاکنون تحریم های 
گسترده ای را علیه کره شمالی اعمال کرده تا برنامه های موشکی و هسته ای 
این کشور را متوقف کند. پس از دیدار ژوئن گذشته)خرداد( دونالد ترامپ 
با رهبر کره شــمالی و تعهد پیونــگ یانگ برای همکاری در زمینه خلع 

ساح، روسیه و چین خواستار کاهش تحریم های شورای امنیت شدند.
تحلیلگران بر این باورند، آزمایش اخیر ســاح فوق مدرن و تاکتیکی 
کره شمالی نشان می دهد که این کشور تمایل دارد، تسلیحات و ارتش خود 
را به روز کند حتی اگر مذاکرات برای پایان بخشیدن به برنامه هسته ای آن 
ادامه داشته باشد. ضمن این که نباید فراموش کرد، کره جنوبی و آمریکا با 
از سرگیری رزمایش های مشترک خود در شبه جزیره کره، پیونگ یانگ را 

به این نتیجه رساندند که، این دو کشور زیر تعهداتشان زده اند.

پس از آزمایش تسلیحاتی کره شمالی
مقام سابق آمریکایی در موسسه کارنگی: 

ترامپ تحریم های کره شمالی را کاهش  دهد

سرویس خارجی-
انصاراه یمن از اقدام جدید متجاوزان در اعزام سه هزار نظامی 
مزدور سودانی دیگر به استان الحدیده خبر داد و تاکید کرد که 

موج پنجم حمات به الحدیده در راه است. 
ائتاف سعودی از 1۰ آبان ماه، موج جدید حمات به الحدیده را آغاز 
کرده است. با وجود تاش بسیار متجاوزان اما انصاراه یمن با موفقیت از 
ورودی های شهر الحدیده دفاع کرده و متجاوزان را در بن بست قرارداده 
است. با این حال ائتاف سعودی به دلیل فشارهای جهانی مبنی بر فاجعه 
انسانی در الحدیده به دروغ اعام کردند که در ساحل غربی یمن آتش بس 
برقرار شــده است. با این حال بافاصله پس از این اعام، حمات ائتاف 
سعودی به فرودگاه الحدیده، مینی بوس حامل غیرنظامیان و یک منزل 
مسکونی صورت گرفت و بیش از 1۰ غیرنظامی به شهادت رسیدند. حاا 
انصاراه یمن تاکید کرده که ائتاف سعودی خود را برای یک حمله دیگر 

آماده می کند. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان به نقل از پایگاه خبری »یمنی 
پرس«، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراه یمن با اشاره 
به اقدام متجاوزان در اعزام سه هزار نظامی مزدور سودانی دیگر به استان 
الحدیده اعام کرد، صحبت از آتش بس انسانی یا توقف عملیات نظامی در 
استان الحدیده فقط نیرنگ نخ نما شده ای است که هدف آن زمینه سازی 
برای دور پنجم حمله به الحدیده اســت، عملیاتی که کشورهای متجاوز 

در تاش های مأیوسانه خود برای اشغال الحدیده در تدارک آن هستند.
پایگاه خبری »یمنی پرس« نزدیک به انصاراه یمن با اعام این خبر 
افزود: محمد البخیتی گفته این موضوع )نیرنگ آتش بس انسانی و توقف 
عملیات نظامی( یک تحلیل نیست بلکه مبتنی بر اطاعاتی است که نشان 
می دهد کشورهای متجاوز به لشگرکشی و گسیل مزدورانشان از داخل و 

خارج به استان الحدیده ادامه می دهند.
وی این را هم گفت که کشورهای متجاوز همچنین مزدوران داخلی را 
تهدید می کنند که اگر به جبهه های سواحل غربی )در استان الحدیده( نروند 
حقوقشان را قطع خواهند کرد. عاوه بر این حمات هوایی و توپخانه ای به 
الحدیده نیز متوقف نشده است. وی ابراز خوش بینی کرد، محقق کردن یک 
پیروزی بزرگ در این نبرد، موازنه را به نفع مدافعان حاکمیت و استقال 

یمن تغییر خواهد داد.
آماده باش قبایل یمنی برای دفاع از انصاراه

از سوی دیگر، قبایل سنحان، بادالروس، و بنی بهلول در استان صنعا 
روز شنبه با برگزاری یک تجمع پرشور و رژه نظامی آماده باش عمومی برای 
حمایت از جبهه های نبرد را اعام کردند. این قبایل یمنی در بیانیه ای بر 
ادامه مقابله با ائتاف متجاوز ســعودی آمریکایی تأکید کردند و گفتند:» 
هر چقدر ائتاف متجاوز از فشــارهای اقتصادی علیه ملت یمن استفاده 
کند یمنی ها بیشتر عازم جبهه ها خواهند شد.« شرکت کنندگان در این 
تجمع همچنین خواســتار آماده باش ملت یمن و آمادگی کامل آنها برای 
مقابله با تشدید حمات ائتاف متجاوز سعودی در جبهه »نهم« و ساحل 

غربی و سایر جبهه ها شدند.

آل سعود در الحدیده حریف انصاراه نشد
3000 مزدور سودانی اجیر کرد

کوتاه از سراسر جهان

آمریکا
فارس: »موسسه واتسون برای امور بین المللی و عمومی« در گزارش 
جدید خود اعام کرده دولت آمریکا بعد از وقایع 11 ســ پتامبر ۲۰۰1 
رقمی بالغ بر ۵/9 تریلیون دار صرف جنگ هایی کرده که مرگ حدود 
۵۰۰ هزار نفر را به همراه داشــته است. . این تحقیق افشا می کند که 
حدود 3۷۰ هزار نفر در نتیجه خشــونت های مستقیم در جنگ های 
ایجادشــده توسط آمریکا کشته شده اند. شمار بسیار زیاد دیگری هم 
بر اثر ســو تغذیه و لطمه به زیرساخت ها جان باخته اند. 1۰/1 میلیون 
نفر هم آواره شــده اند.این ارقام، حدود ۵۰۰ هزار کشته در سوریه که 
حاصل تاش آمریکا و قدرت های غربی برای ســرنگونی دولت سوریه 

بوده اند را شامل نمی شوند. 
ترکیه

ســی ان ان ترک : ژنرال »خلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه که به 
منظور حضــور در همایش جهانی امنیت بــه هالیفاکس کانادا رفته 
در دیــدار با تعدادی از ســناتورهای کمیته دفاع کنگره آمریکا گفت: 
»حمایت تسلیحاتی واشنگتن از تروریست ها در شمال سوریه برای ما 
ناراحت کننده است. آمریکا بر اساس گزارش ها از تروریست های ُکرد در 
شمال سوریه برای جنگ با دولت سوریه حمایت تسلیحاتی می کند.«

پاکستان
اکســپرس نیوز: دهها پاکســتانی که به اتهام هــای گوناگون در 
زندان های عربســتان سر می برند شرایط بســیار بد و اسفناکی دارند.

طی روزهای اخیر ویدیویی از داخل این زندان ها منتشر شده که نشان 
می دهد ده ها تن از این زندانیان در شــرایطی عجیب به سر می برند. 
در یکی از این تصاویر نشــان داده می شــود که بیش از ۴۰ زندانی در 
یک مســیر دراز کشــیده اند و برخی از آنان پیراهن هم به تن ندارند. 
سیاســتمداران پاکســتانی می گویند یکی از دایلی که با عربســتان 
همکاری می کنند این اســت که سه میلیون پاکستانی در این کشور 

مشغول به کار هستند!
ا نگلیس

رویترز: پلیس انگلیس گفته بیش از ۷۰ نفر از فعاان محیط زیست 
را که پس از برگزاری تظاهرات اقدام به مسدود کردن پنج پل بر روی 
رودخانه تایمز در مرکز لندن کرده بودند، بازداشــت کرده اســت. بر 
اساس این گزارش سازمان دهندگان این تظاهرات اعام کردند هدف 
آنها از برپایی این تظاهرات افزایش فشار بر دولت انگلیس برای اتخاذ 
اقدامات بیشــتر با هدف کاهش تغییرات آب و هوایی و کاهش تولید 

گازهای گلخانه ای بوده است.
نیجریه

پرس تی وی: مسلمانان نیجریه ای هوادار »شیخ ابراهیم زکزاکی« 
رهبر مسلمانان این کشور روز شنبه تظاهراتی را در مرکز این کشور و 
برای آزادی فوری وی برپا کردند. »شیخ ابرهیم زکزاکی« رهبر جنبش 
اسامی نیجریه از دی ماه ۲۰1۵ به این سو و به دنبال تهاجم پلیس به 
اقامتگاه وی در ایالت »کادونا« در شمال نیجریه در زندان است. دادگاه 
عالی نیجریه در سال ۲۰16 حکم به آزادی فوری زکزاکی را صادر کرد 

اما دولت این کشور تاکنون از پذیرش این  حکم  سر باز زده است!


